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  )مقالة پژوهشي(

  
هاي نويسندگان زن  تحليل بازنمايي فرهنگ جنسيتي در رمان
  ايران طي سه دهه

  3قاسم حسني، سيد 2، رضا ستاري*1غزل كريمي سنگدهي

  چكيده
همچنين نويسندگان زن، بـراي   .ين ارتباط را با جامعه و زندگي واقعي داردبيشترژانرهاي ادبي، رمان  همةدر ميان 

ايـن مقالـه بـا روش    . انـد  ادبي رمان را برگزيـده ة هاي گوناگون زندگي و جنسيت خويش، از آغاز گون نوشتن از جنبه
 1390و  1380، 1370ة هـاي نويسـندگان زن سـه دهـ     مربوط به زنان در رمـان تحليل محتوايي به بررسي مسائل 

 ،به همـين منظـور  . دهد ها نشان مي پردازد و تأثير تحوالت اجتماعي و فرهنگي هر دهه را بر محتواي رمان ايران مي
تأثير  فرهنگي هاي اجتماعي و حاكي از آن است كه دگرگوني  از هر دهه دو رمان براي بررسي انتخاب شده و نتيجه

منطبـق بـا    هـا  ها و مسائل زنانه دارد و تحول محتواي رمان بسياري بر ديدگاه نويسندگان زن در پرداخت شخصيت
تر است و زنان قدرت و  مردانه و خشونت پررنگة ، سلط1370ة هاي ده در رمان. تحوالت جامعه و متأثر از آن است

قبـل دارنـد و بحـث    ة نيز شـرايط تقريبـاً مشـابهي بـا دهـ      1380ة هاي ده هاي زن رمان شخصيت. جايگاهي ندارند
بـه اسـتقالل و آزادي عمـل دسـت      اما 1390ة هاي ده زنان رمان. يابي در اين دهه بسيار پررنگ و مهم است هويت
  .ها و مطالبات متفاوتي دارند يابند و دغدغه اند، فعاالنه در جامعه حضور مي يافته

  كليدواژگان
  .اجتماعي رمان، فرهنگ جنسيتي، نويسندگان زن بازنمايي، تحوالت
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  مقدمه
بندي افراد جامعـه اسـت، در    مهم براي دسته فرهنگي ـ هاي اجتماعي مالك جنسيت كه يكي از

ناپـذير نمـود    عنوان عاملي گريـز  به... ها، ادبيات و هاي مختلف فرهنگي مانند سينما، رسانه زمينه
هـا   مختلف را اغلب از طريـق محصـوالت فرهنگـي آن    كند و رفتارهاي جنسيتي جوامع پيدا مي

توان از آن گذشت يا آن را  چنان پهناور است كه نمي مفهوم جنسيت آنة گستر. توان دريافت مي
جنسـيت و مسـائل مربـوط بـه آن     ة مايـ  ناخواه بـا درون  ناديده گرفت و هنرمند در اثر خود خواه

  .شود رو مي به رو
 همةمهم شناخت فرهنگ و نوع تفكر هر جامعه است و در ميان  هاي ابزار ادبيات نيز يكي از

نويسـي محملـي    رمانة عرص«. ين ارتباط را با جامعه و زندگي واقعي داردبيشترانواع ادبي، رمان 
هايي است كه بنـا بـر ضـرورت روزگـار و تحـوالت       ها و ايدئولوژي ها، گفتمان براي بازتاب نگرش

نظير اين ژانـر و   اقبال و گستردگي و ظرفيت كم. است  آمده سياسي به وجودـ  اجتماعية گسترد
است كه   آور آن با موقعيت انسان مدرن، نويسندگان معاصر را به اين فهم رسانده تناسب شگفت
در ظـرف رمـان بـه بازنمـايي و      هاي خويش را از ديگر سـو  سو و عقايد و انديشه جامعه را از يك
كاوشـي  «از همين روست كه مـيالن كونـدرا آن را   ). 182 :1395 زاده قاسم(» محاكات درآورند

 .)75: 1367 كوندرا( داند مي» زندگي بشري چند و چونيِة بار در
هاي جنسيت نيز توان چشمگيري نشان  رمان، در طول تاريخ خود، در ايجاد و انتقال تعريف

نـاگزير   ي، بـه واقعي هر اثـر داسـتان  ة شد سان نخستين شخصيت شناخته هجنسيت، ب. است  داده
 .)150: 1380 مـايلز ( گيرد بر مي نويس با آن رو در روست در بخشي عمده از مطالبي را كه رمان

ة انـد و در عرصـ   هاي ادبي، بيش از همـه رمـان را برگزيـده    گونه همةعالوه بر اين، زنان از ميان 
سـبب ايجـاد   هـاي اخيـر،    دههة هاي گسترد دگرگوني. نويسي حضور پررنگ و مؤثري دارند رمان

  .فرصت براي نويسندگان زن، در نوشتن از احساسات و مسائل زنانه در قالب رمان شده است
 السلطنه خاطرات تاجكتاب  تنها اثر زنانه 1310از ابتداي تحوالت مشروطه تا سال  ،در ايران

نويسـندگي زنـان بـه     1349تـا   1340هـاي   سالة در فاصل. نوشته شد 1303است كه در سال 
در . پرداخـت  هاي جـنس زن مـي   بار به انعكاس مسائل و رنج اي رسيده بود كه براي اولين مرتبه

آورند و برخـي از آنـان    نويسي زنانه پديد مي گروهي از نويسندگان يك جريان داستان ،اين دوره
: 1391 و ديگـران زاده  حسـين  غالم( شوند نويسي ايران تبديل مي هاي طراز اول داستان به چهره

 1380و  1370ة رود كه در ده روند افزايش تعداد نويسندگان زن چنان پيش مي .)204و  202
 نويسـي  داستانة اين تحوالت در عرص. زن مواجهيمة مرد، با دو نويسندة در برابر هر سه نويسند

زنـان بـا مشـاركت در تعريـف و تصـوير      . ادبيـات مردسـاالر اسـت   ة مصداق رهايي زنان از سلط
نتيجه تثبيـت ادبيـات    كردند به آفرينش جهاني زنانه در آثار ادبي خود و درجنسيت خود سعي 

  .)16: 1394 سراج( زنانه بپردازند
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. دهنـد  آثار زنان شواهدي عيني براي شناخت روابط جنسيتي جامعه و تحوالت جاري ارائه مي
ثيرات آن بـر  هاي جنسـيتي و تـأ   دادن نابرابري هايشان سعي در نشان نويسندگان زن در اغلب رمان

ها، ساختارهاي سلطه بر زنان  توان از خالل محتواي اين رمان زندگي و روح و روان زنان دارند و مي
  ).95: 1387زاده  ولي(هاي آنان در برابر سلطه را آشكار كرد  و مقاومت

ة هاي نويسندگان زن سه دهـ  اين مقاله قصد دارد به بررسي جنسيت و مسائل زنان در رمان
ة ال پاسخ دهد كه تحوالت اجتماعي در جامعـ ؤايران بپردازد و به اين س 1390و  1380، 1370

هـاي زن و نقـش و    ايران طي اين سه دهه چه تأثيري بر نگاه نويسندگان در پردازش شخصـيت 
ها طـي ايـن سـه دهـه چـه انـدازه        داشته و مصاديق جنسيتي در فراگرد خلق رمان  جايگاه آنان

  است؟  دهخوش تغيير و تحول ش دست

  پيشينة پژوهش
است، اما  هاي بسياري انجام شده  ها، پژوهش دربارة نويسندگان زن، جنسيت و مسائل زنانه در رمان

به شكلي كه در اين مقاله به صورت مقايسه بين سه دهه مورد نظر است كاري تا كنـون بـه چـاپ    
  :شود در پيوند هستند اشاره مي ها كه با موضوع اين مقاله در اينجا به تعدادي از آن. نرسيده است

بازنمـايي جنسـيت در گفتمـان    «اي بـا عنـوان    در مقالـه ) 1389(خواه  ـ پرستش و ساساني
اصـالحات  ة هـاي نويسـندگان زن در دور   نورمن فـركالف بـه بررسـي رمـان    ة طبق نظري»  رمان
اصـالحات  ة دهند كه جايگاه زنان در گفتمان فرهنگـي دور  پردازند و به اين پرسش پاسخ مي مي

  .چگونه است
ـ ) 1390(ـ بشيري و محمودي  هـاي   مايـه  اي موضـوعات و درون  بررسـي مقايسـه  «ة در مقال
به بررسي روند دگرگوني موضـوعات  » نويس محور زنان داستان هاي زن مرتبط با زنان در داستان

) 1380تـا   1300از (تـاريخي پـيش و پـس از انقـالب     ة هـاي دو دور  مرتبط با زنان در داسـتان 
ازدواج و ، عشـق ، دوران كـودكي  موضوعات مورد پژوهش در اين مقاله، چهار عنـوان . پردازند مي

  .هستند ارتباط مادر و فرزنديو  زندگي زناشويي
روند تكوين گفتمان زنانه در آثـار نويسـندگان زن   ( در كتاب گفتمان زنانه) 1394(ـ سراج 

ـ  زبان بـه ة شناسي رمان و نظري زبان، زبان شناسي هاي جامعه مبناي تلفيق ديدگاه بر )ايراني  ةمثاب
شناختي اجتماعي هليدي، بـه بررسـي سـير و تحـول گفتمـان زنانـه در ده رمـان از         نظام نشانه

هاي منتخب در سطح معنـايي، نحـوي و    وي ابتدا به تحليل رمان. است  نويسندگان زن پرداخته
گـري زنانـه،    را از منظـر روايـت   منظورشناختي پرداخته و سـپس رونـد تكـوين گفتمـان زنانـه     

بازانديشي هويت زنانـه، نقـش اجتمـاعي زن، كيفيـت تعامـل زنـان نسـبت بـه تغييـر شـرايط،           
شخصـيتي، جنسـي و اجتمـاعي و شخصـيت زن و مـرد      ة هاي زن در حيط هاي شخصيت ضعف

  .است  آرماني در آثار نويسندگان زن بررسي كرده
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هاي قدرت و جنسيت در آثـار   تحليل گفتمان«مقالة  در) 1398(پور و پورگيو  ـ نجفيان، حسام
با رويكرد تحليل انتقادي گفتمان به بررسي آثار سـه نويسـندة زن در   » 1380نويسندگان زن دهة 

هـاي قـدرت و جنسـيت     اند كه دگرگوني در گفتمان اند و به اين نتيجه رسيده پرداخته 1380دهة 
  .ها تأثير مستقيم داشته است و موضوع داستان حاكم در نحوة كاربرد زاوية ديد، شيوة روايت

بـر   زنان و رمـان در ايـن اسـت كـه عـالوه     ة هاي حوز حاضر با ديگر پژوهشة وجه تمايز مقال
دادن  هـاي نويسـندگان زن طـي سـه دهـه و نشـان       بررسي مصاديق فرهنگ جنسيتي در رمـان 

ول مسائل مربوط به زنـان  هاي اجتماعي و فرهنگي هر دهه بر تح تحوالت آن، به تأثير دگرگوني
است و با تطبيق شرايط اجتماعي و فرهنگي هر دهه و جايگـاه زنـان در     ها نيز پرداخته در رمان

  .رسيده در همان دهه، در پي اثبات تأثير متقابل اين دو بر يكديگر است چاپ هاي به آن، با رمان

  چارچوب مفهومي
ـ قصه و داستان از زمان آغاز زندگ :جنسيت و رمان ادبـي  ة ي بشري همواره وجود داشته؛ اما گون

تـر از ايـران تولـد يافـت و      در ادبيـات اروپـا، رمـان سـه قـرن پـيش      . رمان چندان قدمتي ندارد
 كيشـوت  دون رمان در اروپا بـا ة ظاهراً قالب تاز. آن به ديگر كشورها صادر شدة ناخواه تجرب خواه
رمان چه از نظر شمار، چه از لحـاظ زبـان و    .شروع شد 1605اسپانيايي و در سال  سروانتس اثر

خاصـي در  ة ساختار در قرن نوزدهم به اوج شكوفايي خود رسيد؛ به همين دليل اين قرن را دور
  .آورند نويسي اروپا به حساب مي تاريخ داستان
سياسي انقالب مشروطه ـ  رمان به سبك و سياق اروپايي، پس از تحوالت اجتماعي ،در ايران
ثير ترجمـه و  أتـ  نويسندگان بسـياري تحـت  . ادبيات پديدار شدة هنگ غرب در صحنو رسوخ فر

هـاي لفظـي و صـنايع     تر، عاري از پيچيدگي هاي خاص فرهنگي به سوي بياني صميمي ضرورت
ة هـا در زمينـ   اولـين تجربـه  . هايي زدند واره ليف رمانأپاگير سنت ادبي گذشته، دست به ت و دست

... و المحسـنين  مسالك، بيگ ابراهيم سفرنامة هايي مانند نويسي رنامهتالش براي نوشتن رمان، سف
 رحمـاني ( احمـد  شـود؛ ماننـد كتـاب    هايي است كه از منظر منِ راوي نقـل مـي   نويسي و خاطره

، كه رماني تـاريخي اسـت در سـال    شمس و طغرا تا اينكه نخستين رمان فارسي،) 7و  6: 1396
هاي آغازين  در سال ،تهران مخوف عي فارسي نيز با نامنوشته شد و نخستين رمان اجتما 1278
  .به چاپ رسيد 1300

دادن بـه   معاصر است كه تـوأم بـا بهـا   ة ادبيات داستاني دورة ترين گون ترين و رايج رمان مهم
هاي فراواني را نيـز بـراي پيونـد بـا جامعـه و بازتـاب فرهنـگ و         فردي، ظرفيتة فرديت و تجرب

ـ     اجتماعي جوامع گوناگون دارد و رمان ـ مناسبات سياسي ة هاي هر دوره شـايد بـيش از هـر گون
  .زمان خود باشندة اي براي شناخت جامع ادبي ديگري، آينه

شهرام پرستش به  .)83: 1395 رحيمي( كند دوران مدرن قلمداد مية لوكاچ رمان را حماس
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اي گونـاگون مـاجراي جـدايي    ه ادبي رمان كه به روشة گون«: نويسد رمان وي مية نقل از نظري
دوراني كه يگانگي جان . حقيقت متناظر با دوران جديد است كند، در جان و جهان را حكايت مي

 پرسـتش ( »و جهان يا ارزش و امر واقع از هم گسـيخته و كليـت از دسـترس دور مانـده اسـت     
  .)4 و 3: 1383

نيز تـوان چشـمگيري نشـان     هاي جنسيت رمان، در طول تاريخ خود، در ايجاد و انتقال تعريف
ناگزير بخشي  شدة واقعي هر اثر داستاني، به سان نخستين شخصيت شناخته جنسيت، به. داده است

منظـور از  . )150: 1380مـايلز  (گيرد  بر مي نويس با آن رو در روست در عمده از مطالبي را كه رمان
شـوند   ورت اجتماعي برساخته ميست كه به ص جنسيت افكار و مفاهيمي دربارة مردانگي و زنانگي ا

هاي كالبدي و  جنسيت از جنس، كه تفاوت. شناختي فرد نيستند و محصول مستقيم جنس زيست
هــاي  كنــد، متمــايز اســت و بــه تفــاوت فيزيولوژيــك بــدن مــرد و زن را تعريــف و مشــخص مــي

  ).156: 1393گيدنز (شود  شناختي، اجتماعي و فرهنگي زنان و مردان مربوط مي روان
نويسـي در مقابـل    شود؛ نخست، توجه به زنانه جنسيت در متون ادبي به سه شكل منعكس مي

دوم، توجه بـه  . هاي فرهنگي نويسنده است نوشتار مردانه كه در اين حالت جنسيت يكي از ويژگي
شناسي متـون اسـت و سـوم توجـه بـه مـتن،        هاي ريخت زبان جنسيتي در متن كه گوياي ويژگي

شناسانه را در مـتن،   هاي فرهنگي و ريخت توان جنسيت زمان و مكاني خاص كه ميمنزلة معرف  به
  ).68: 1388محمدي اصل (اجتماعي شناسايي كرد  ـ چونان ترجمان واقعيت زندگي انساني

اند و حضورشـان در آن   ادبي است كه شمار زيادي از زنان در آن سهيم بودهة تنها گون رمان
ادبي رمـان  ة نويسندگان زن، تقريباً از آغاز نوشتن، گون. شته استكمابيش با مردان همانندي دا

آمـده   اي برگزيـده در  اند و اين فرم ادبي به صـورت وسـيله   هاي ديگر ادبي ترجيح داده را بر گونه
هايي كه  جنبه. اند شان را با آن پژوهيده و منتشر كرده هايي از زندگي جنسي است كه زنان جنبه
 .)38: 1380 مـايلز ( شـده اسـت   هنـر يـا در جامعـه بـه آن تـوجهي نمـي      ة پيش از اين در پهن

 تيـ موقع از هـا  و آن اسـت  مردانر اياخت دري داللتي ها نظام شتريب ديتول  هك يحال در جهينت در«
 را ييتوانـا  نيـ ا بـه زنـان   هك است يا گستره رمانجنسيت برخوردارند،  برساختن در يممتازتر

 داشـته  فعاالنـه  ينقشـ ي تيجنسـ  يهـا  يمرزبنـد  سر بر چرا و چون و فيتعر خود در هك دهيبخش

  .)194: 1387 زاده ولي(» باشند
از . اند ها به داليل گوناگوني به ادبيات و متون ادبي توجه نشان داده فمينيست :محور نقد زن

اند و ديگر اينكـه آثـار    ها دانسته جمله آنكه ادبيات را منبع مهمي براي شناخت و انتقال فرهنگ
سازي نقش  توانند مخاطبان بسياري را به خود جذب كنند و به همين دليل، در فرهنگ دبي ميا

كـه   بنابراين، فرهنگ و ادبيات تأثير متقابل و تعامل انكارناپذيري با يكديگر دارنـد . مؤثري دارند
  .ها نيز قرار گرفته است مورد توجه فمينيست

شـود   هـاي جنسـيتي مـي    ها يكي از عواملي كه موجب انتقال تبعـيض  از نظر فمينيستهمچنين 
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جـوي داليلـي   و ويژه رمـان، در جسـت   ادبيات است و نقد فمينيستي با بررسي موشكافانة آثار ادبي، به
نيـا   پاك(شود  است كه نشان دهد چگونه تبعيض جنسيتي از طريق ادبيات، حتي ناآگاهانه، ترويج مي

محـور جايگـاه زنـان را در آثـار ادبـي بررسـي        نقد فمينيستي با رويكـردي زن ). 93: 1397و صادقي 
هاي جنسيتي و به چالش كشيدنشان در پـي آن   ها و كليشه كند و منتقدان آن با بازنمايي نابرابري مي

  .هستند كه آثار ادبي را از سيطرة فرهنگ مردساالر و قوانين آن خارج كنند
توان به سيكسو، ايري گري، كريستوا، شـووالتر و چنـد تـن ديگـر      اين مكتب ميپردازان  از نظريه

هـاي نقـد فمينيسـتي،     هـاي متكثـر در نظريـه    بـا وجـود رهيافـت   ). 388: 1385شميسا (اشاره كرد 
گرايش اول بـا عنـوان   . پردازان فمينيست بيانگر دو گرايش عمده در اين شيوه است هاي نظريه نوشته

گـرايش  . پـردازد  انـد، مـي   ويژه آثاري كه مردان نوشته ازنمايي زن در آثار ادبي، بهبه ب» هاي زن جلوه«
در اين نوع نقـد، بـه زن در   . پرداز اصلي آن الين شووالتر است شود و نظريه ناميده مي» نقد زنان«دوم، 

  ).143و  142: 1383پاينده (شود  مقام نويسنده توجه مي
اثر ويرجينيـا وولـف،    اتاقي از آن خود انتشار كتابنقد فمينيستي مصادف است با ة تاريخچ

تأكيـد  . انگليسي و اين نقد از آغـاز تـا كنـون سـه مـوج را پشـت سـر گذاشـته اسـت         ة نويسند
هـاي مـوج دوم    سـت فمينيهاي موج اول بيشتر بر كسب حقوق قانوني يكسان بـود و   فمينيست

ا اهـداف  مـ مـوج سـوم ا  . دهنـد بـودگي را تغييـر    زنة اي دربـار  كوشش كردند تا تصورات كليشه
شمول مباحث در پيوند با ايـن ديـدگاه   ة يكپارچه و يكساني ندارد و بيشتر در پي گسترش دامن

  .)80ـ75: 1397 پاينده( است
كران وشـنف ر .خـواهي آغـاز شـد    دوش با جنبش مشـروطه  در ايران، توجه به مسائل زنان هم
بودند، به دفاع از حقوق زنان پرداختند كه  زمين آشنا شده ايراني كه با تحوالت جهاني در مغرب

آن ة يك زن بود و نخستين شـمار ش امتياز توان ديد كه صاحب مي دانشة آن را در نشرية نمون
بـا ايجـاد مـدارس جديـد و      اين آشنايي و توجه .)35: 1381 ببران( منتشر شد 1289در سال 

پيـدايي  . اجتمـاع انجاميـد  ة زنان بـه عرصـ   بيشتري گرفت و به ورود بيشترآموزش زنان شتاب 
زنـان، از  ة شـد  تعداد آنان و همچنين رشد كيفيـت آثـار منتشـر   ة سابق نويسندگان زن و رشد بي

گران بسياري به آثـار   همچنين پژوهش. آيد دستاوردهاي مهم ادبيات معاصر ايران به حساب مي
محورانه  هاي فمينيستي و زن ر واكاويها از منظ ادبي زنان توجه نشان داده و به نقد و بررسي آن

  .زنان و ادبيات حائز اهميت و توجه استة اند كه در حوز پرداخته

  آماري جامعةروش تحقيق و 
آوري اطالعـات بـه روش مطالعـات     روش اين پـژوهش، تحليـل محتـواي كيفـي اسـت و جمـع      

 يمحتـوا  ير ذهنيستف ي، روشي است برايفكي يل محتوايتحل. است  اي انجام گرفته خانه كتاب
در  .شـده  شـناخته  يالگوهـا  يا طراحيمند  نظام يبند طبقه يندهايق فراي، از طريمتن يها داده
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هـاي نويسـندگان زن    سه دهه، مصاديق فرهنگ جنسـيتي در رمـان  ة اين مقاله، با هدف مقايس
  .است شده رديابي 

، 1370ة سـه دهـ  از هر . زن استة هدف در اين پژوهش، شش رمان از شش نويسند  ةجامع
بـودن   هـا، پررنـگ   معيار انتخاب رمـان . است شده ، دو رمان براي بررسي انتخاب 1390و  1380

از ميان  هاي منتخب هاست و سعي بر اين بوده كه رمان هاي جنسيتي در آن نقش زنان و دغدغه
 نار آتـش كولي كهاي  ، رمان1370ة از ده. هاي ادبي مختلف باشند جايزهة هاي فاخر و برند رمان

 رؤيـاي تبـت  ، رمـان  1380ة از دهـ ). سـپيده شـاملو  ( انگار گفته بودي ليليو ) پور منيرو رواني(
پاييز فصل آخـر  هاي  نيز رمان 1390ة از ده). محبوبه ميرقديري( و ديگرانو رمان ) فريبا وفي(

  ).زهرا عبدي( ناتماميو ) نسيم مرعشي( سال است
ن رشـد  همچنـي نويسي زنـان و   داستانة هم در عرصانتخاب اين سه دهه به دليل تحوالت م

جـداي از   ،نهمچنـي . چشمگير تعداد نويسندگان زن و تثبيت سبك زنانه در ايـن دوران اسـت  
نويسي و رمان، در اين سه دهه، تحوالت فكري و فرهنگي بسياري را شاهديم كـه   داستانة عرص

هاي زنـان   تغيير جايگاه و نقشي موجود در جامعه و نيز سنتهاي جنسيتي  موجب تغيير كليشه
  .و مردان شده است

  هاي پژوهش يافته
ها، ابتدا نگـاهي اجمـالي بـه     به منظور بررسي تأثير شرايط اجتماعي و فرهنگي هر دهه بر رمان

اندازيم و پس از آن بـه تحليـل و بررسـي     مي  ايران و نقش و جايگاه زنان در اين سه دههة جامع
  .پردازيم ها مي رمان

  اخير دهةايران در سه  جامعةنگاهي به 
هـاي آن و تحـول نسـلي و     گذر و تحول است؛ گذر از جنگ و ويرانية در ايران، ده 1370ة ده

هـاي   فعاليـت ة س همأهاي بازسازي كشور در ر سياست 1370ة هاي اول ده سال. فكري جامعه
جاني كـه از سـال   جمهوري هاشـمي رفسـن   هاي رياست دولت قرار گرفت و به همين دليل، سال

  .پايان يافت، به دوران سازندگي معروف شد 1376آغاز و در سال  1368
 1355كـه در سـال    طـوري  تـوجهي در ايـن دوره داشـته؛ بـه     درخـور سواد و آموزش، رشد 

 582ميليـون و   41به  1375نفر بوده و در سال هزار  877ميليون و  12جمعيت باسواد كشور 
گسـترش سـواد، آمـوزش و پـرورش و آمـوزش عـالي در        ،كلي طور هب. نفر ترقي پيدا كرده است

زيبـاكالم  ( هاي نوگرايي را فراهم آورده است هاي عمومي را گسترش داده و زمينه كشور، آگاهي
  .)64و  63: 1389 و ديگران
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رياست جمهـوري  ة ، پيروزي سيد محمد خاتمي در انتخابات هفتمين دور1376دوم خرداد 
گرفتن قدرت سياسـي   دست با به«. اصالحات معروف استة دوراني است كه به دورايران، آغازگر 
هـاي مـدني، اجتمـاعي و     هـا انجـام شـد و فعاليـت     طلبان، تا حدودي بسـط آزادي  توسط اصالح

مقصـودي  (» .هايي در راستاي تأمين آزادي بيان و اجتماعات صورت گرفت سياسي و نيز حركت
شاهد تحولي سـاختاري در جامعـه    1370ة در ايران ده«بب به همين س .)226: 1394 و راهبر

اي از  منظور از تحـول سـاختاري، مجموعـه   . هستيم كه موجب ظهور فضاي ارزشي جديدي شد
را بـه   1376ايـران در سـال   ة هاي اجتماعي و جمعيتـي و فرهنگـي اسـت كـه جامعـ      دگرگوني

هاي اين تحول سـاختاري،   اخصهيكي از ش. ساخت بدل مي 1357اي متمايز با ايران سال  جامعه
اي كـه اكثـر آن را    عبارت است از تحول اساسي در تركيب جمعيتي و تبديل ايـران بـه جامعـه   

از جمعيـت آن زمـان كشـور در فضـايي پـس از       درصـد 70بيش از . ... دهند جوانان تشكيل مي
يم در ضمير انقالب اسالمي رشد يافتند و هيچ تصوري از حكومت پهلوي و انقالب به طور مستق

  .)54: 1387 نيا عباس(» خود نداشتند
جمهـوري   نيز با پيروزي مجدد محمد خاتمي در انتخابات رياسـت  1380ة هاي اول ده سال

اما در انتخابات . است 1370ة هاي پاياني ده وضعيت سياسي و اجتماعي سالة ، ادام1380سال 
 ،گرايان بـود   اصولة كه از جبه ،نژاد محمود احمدي 1384جمهوري در سال  رياستة نهمين دور

نـژاد و طرفـداران او، تغييراتـي گسـترده در      بـا بـه قـدرت رسـيدن احمـدي     «. به پيروزي رسيد
تـوان آن را   شود؛ تغييراتي كه قبل از هر چيز مي هاي اقتصادي، فرهنگي و سياسي آغاز مي حوزه

نوان دوران بازگشـت بـه اصـول    اول انقالب دانست و لذا از اين دوران با عة در راستاي تكرار ده
شـرايط اول انقـالب را    نژاد پس از به قدرت رسيدن تالش نمود احمدي. شود انقالب نام برده مي

ويـژه   زدايي خاتمي، بـه مقابلـه بـا غـرب و بـه      هاي تنش درست مخالف با سياست. سازي كند باز
جامعـه و اصـالح    سـازي  نـژاد بـر سياسـت اسـالمي     ن احمديهمچني. مريكا و اسرائيل پرداختا

: 1390 زاده علـي (» .ورزيـد  اصـرار مـي   وجود آمده بود  هاي پيشين به انحرافاتي كه توسط دولت
  .در اين دوره، شاهد توقيف و لغو امتياز بسياري از مطبوعات هستيم. )144

نـژاد، اوضـاع اجتمـاعي، سياسـي و      با پايان يافتن دولت محمـود احمـدي  ، 1392 در خرداد
طلـب را جلـب    حسن روحاني توانست اعتماد احزاب و فعاالن اصـالح . متحول شدفرهنگي ايران 

روزهاي آغازين وزارت جنتي، وزير ارشـاد دولـت روحـاني، روزهـاي     . كند و پيروز انتخابات شود
اوضـاع  . سينما باز شـد ة هاي اول قفل خان همان هفته. خوشي براي فعاالن فرهنگي و هنري بود

نشر نيافته بودند، تجديد چاپ شدند ة هاي قبل اجاز هايي كه در سال كتاب. نشر هم بهبود يافت
 تابنـاك (و وزارت ارشاد اسالمي توانست تعامل خوبي بـا اصـحاب فرهنـگ و نشـر برقـرار كنـد       

1393 :10(.  
فـروش سـينماها،    چشـمگير تغيير رويكرد از فرهنگ امنيتي به امنيـت فرهنگـي، افـزايش    
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هاي ادبي و هنري،  هاي فرهنگي، بازگشايي انجمن ها و جشن كنسرتها و برگزاري  برپايي گالري
تـر مجـوز    گير در سطح اول جامعـه، صـدور آسـان    افزايش حضور نويسندگان و هنرمندان گوشه

هاي اجتماعي و تصويب قـانون بـراي    هاي اينترنتي و استفاده از شبكه كتاب، دسترسي به سايت
  فرهنگـي كشـور بـوده   ة اقدامات دولت يازدهم در حـوز  هاي ديجيتال از حمايت از فعاالن رسانه

  .)28: 1395 گروه فرهنگ و هنر( است
شد و اشخاص با هـر   ، استفاده از تلفن همراه و فضاهاي مجازي بسيار فراگير 1390ة در ده

سـرعت   اطالعات و اخبار به. كنند هاي اجتماعي فعاليت مي اي در شبكه  سن و سال و از هر طبقه
هـاي مختلـف، هنرمنـدان، ورزشـكاران،      راحتي با بزرگان عرصه شود و مردم جامعه به منتقل مي

ة ارتباط با خارج از ايران و كشـورهاي غربـي نيـز بـه وسـيل     . كنند ارتباط برقرار مي... والن وئمس
هاي اجتماعي بـه وجـود    كارهاي فراواني نيز در شبكه و تر شده و كسب هاي اجتماعي آسان شبكه
كاهش يافته و در مقابـل آن، آمـار     شده در اين دهه هاي ثبت تعداد ازدواج ،نهمچني. است آمده 
، مستقل زنـدگي كـردن جوانـان از     رفتن سن ازدواج باال. است  شده افزايش يافته هاي ثبت طالق

  .است 1390ة ايران دهة تحوالت مهم جامع ازدواج سپيد ازة هايشان و پديد خانواده

  اخير ايران دهةدر سه وضعيت و جايگاه زنان 
 ،فرهنگـي ة ويژه در عرص به ،ها پس از پايان جنگ و روي كار آمدن دولت هاشمي، برخي زمينه«

و ) بازار آزاد(اقتصادي ة هاي مبتني بر توسع با سياست. هاي مستقل زنان فراهم آمد براي فعاليت
له در ئاين مس. هايي شد المللي، حاكميت متقاعد به اتخاذ سياست تعامالت بين ين ارتقاهمچني

سفر برخي از زنان به نمايندگي از دولـت ايـران در دو كنفـرانس    . مورد زنان خالي از لطف نبود
در پكـن برگـزار شـد،     1995در نايروبي و دومـي در سـال    1985جهاني زنان كه اولي در سال 

هـاي مسـتقل از    فعاليـت د؛ ولي مجـال بـراي   كرهاي زنان فراهم  هايي براي برخي فعاليت زمينه
ن پـس از انقـالب بـراي    همچنـي « .)142: 1389 هوشـمند (» دولت همچنان بسيار محدود بود

به بانوان اختصـاص داده   جمهور در امور زنان پستي در حد مشاور رئيس 1370بار در سال  اولين
نهادهـاي   مدير ارشد نيز از ميان زنـان در  342چندين مشاور وزير و تعداد  ،در همين زمان. شد

گـذاري   زن متخصص نيز شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان را براي تأثير 15دولتي فعال بودند و 
تـا   1369هـاي   بين سال .)130: 1380كار (» هاي مربوط به زنان تشكيل دادند گيري بر تصميم

نشـريات   تعداد نشريات زنان رو به فزونـي گرفـت و عـالوه بـر نشـريات تخصصـي زنـان،        1376
ول زن بودنـد كـه از   ئمسـ  نشـريه داراي مـدير   27، 1375در سال . دگي نيز افزايش يافتندخانوا

و  بـانو ، ريحانـه ، طـوبي ، هنـر  جلـوة ، سـميه ، رهـروان ، نـدا توان به نشرياتي چون  ها مي ميان آن
  .)73: 1387 نيا عباس( اشاره كرد زنانة ماهنام

ي بـه اشـتغال و كسـب درآمـد و     ربيشـت به دنبال تغيير نگرش زنان، تمايـل   ،ها در اين سال
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 بيشـتر شد و مسائل ديگـري همچـون گـرايش     ضرورت آموزش عالي براي دختران احساس مي
براي ازدواج با غير فاميل، معاشـرت دختـر و پسـر قبـل از ازدواج، افـزايش مشـاركت زنـان در        

شـد؛ امـا    مطـرح مـي  ... هاي خانواده، ناپسند شمردن ازدواج بـا بـيش از يـك زن و    گيري تصميم
تحـول در نگـرش   . جامعه همچنان محدود بـود ة هايي در عرص شرايط رسيدن به چنين خواسته

سـبب شـد كـه مقـام و      كـرده و شـاغل   زنان تحصـيل  چشمگيران و افزايش جامعه نسبت به زن
بـراي زنـان، حتـي بـيش از مـردان       موقعيت اجتماعي كه به معناي پايگاه اجتماعي برتـر اسـت  

ثمربخشـي مقاومـت اجتمـاعي زنـان و تـأثير تغييـر       « .)123: 1390 زاده علي( اهميت پيدا كند
شده به سـود زنـان در    توان در قوانين تصويب را ميگذاري  سياستة ايراني بر حوزة فضاي جامع

انتخابات مجلس ششم برگـزار شـد و   ، 1378در بيست و نهم بهمن . مجلس ششم مالحظه كرد
بار فراكسيون زنان مجلـس توسـط آنـان تشـكيل      سيزده زن وارد مجلس شدند و براي نخستين

تعيـين حـداقل سـن     ،از جملـه  :آنان توانستند قوانيني را به سود زنان به تصويب برسـانند . شد
ازدواج، اعزام دانشجويان دختر به خارج از كشور، مـوارد عسـر و حـرج، افـزايش سـن حضـانت       

  .)169: 1385 ربيعي(» زنان در دوران عدهة سالگي و افزايش نفق هفت كودك توسط مادر تا
ر شـده حجـاب و پوشـش زنـان د     نژاد، يكي از موضوعات مطرح در آغاز كار دولت احمدي

هايي از جانب دولت براي مبارزه بـا   كردن دوبارة فضاي اجتماعي بود و فعاليت راستاي اسالمي
هـا و   هـا، گـروه   حـال، انجمـن   عين در. حجابي و رسيدگي به وضعيت پوشش زنان انجام شد بد

جهـت برابـري حقـوق زنـان و مـردان، رفـع        1380 هـاي دهـة    هاي زيادي طي سـال  كمپين
شـكل گرفتنـد كـه در شناسـاندن     ... لوگيري از خشونت عليه زنان وهاي جنسيتي، ج تبعيض

در زمينـة تحصـيالت تكميلـي بـر شـمار دختـران حاضـر در        . حقوق زنان به آنان مؤثر بودند
هـا، بيشـترين    عـالوه بـر ايـن   . ها افزوده شد و حتي از آمار پسران هم پيشـي گرفـت   دانشگاه

و دهـم، يعنـي دوران رياسـت جمهـوري     هـاي نهـم    حضور زنان را در هيئت دولت در دولـت 
زن ايرانـي توانسـتند در    17هـا،   در ايـن سـال  . ، شـاهد هسـتيم  )1392ــ 1384(نژاد  احمدي
ــا وجــود ايــن . دولــت حضــور پيــدا كننــد هيئــت ــان در حــوزة عمــومي  «ب بــراي حضــور زن

هاي دولتي بيشتر براي كنترل زنـان در فضـاي عمـومي     هايي وجود دارد و دستگاه محدوديت
تـوان بـه طـرح تفكيـك جنسـيتي در       دهنـد؛ از جملـه مـي    ها و اقداماتي را انجـام مـي   امهبرن

ها، كـه   سازي مدارس دخترانه، تصويب قانون جديد گذرنامه براي خانم ها، طرح محرم دانشگاه
اساس آن زنان بدون اجازة شوهر يا والدين اجازة خروج از كشور را ندارنـد، طـرح تفكيـك     بر

معروف و  به ري شهرداري تهران در مجلس شوراي اسالمي و تصويب طرح امرمترو و مراكز ادا
  ).80: 1395اي  سبزه(» منكر اشاره كرد از نهي

تري دارنـد، بـه    اجتماعي حضور گسترده هاي سياسي زنان در عرصه 1380ة چند در ده هر«
هـاي   ساالر در ساختار قدرت، تغييري اساسي در ساختار خانواده و نقـش  گفتمان مردة دليل غلب
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هـاي مختلـف    كه تـأثير ايـن گفتمـان در ژانـر     است؛ چنان  جنسيتي خانوادگي صورت نپذيرفته
كـه برگرفتـه از بافـت اجتمـاعي و فرهنگـي جامعـه و بـازنمود        ...  نامـه و  داستان، فـيلم، نمـايش  

  )37: 1396 ارمي و ديگران(» .اهي بر اين واقعيت استهاي آن است، گو رخداد
ايجـاد وزارت  ة حسـن روحـاني وعـد    1392و در جريان انتخابات سـال   1390ة در آغاز ده

با آن . ها را داد هاي ارشاد در خيابان دادن به گشت هاي برابر با مردان و خاتمه زنان، ايجاد فرصت
اي براي زنان عمل كند يا زني را به پست  خانه زارتخود در ايجاد وة كه روحاني نتوانست به وعد

مشـاركت سياسـي زنـان در    ة هايي در زمين هاي قبل، گشايش وزارت بگمارد، در مقايسه با دولت
از جملـه  . جمهوري وي شاهد هسـتيم و او چهـار زن را بـه مقـام معاونـت برگزيـد       رياستة دور

افزايـي   تـوان بـه تـوان    ده در ايـن دوره مـي  و خانوا جمهوري در امور زنان اقدامات معاونت رئيس
، مقابلـه  ... افزايي زنان روستايي براي آموزش و توليد و هاي غيردولتي زنان و خانواده، توان تشكل

ة اليحـ ة با خشونت عليه زنان و كودكان، اقدامات حقوقي براي بهبود وضـعيت زنـان ماننـد تهيـ    
، حمايـت از  ... اقل سـن ازدواج دختـران و  برابري ديه زن و مرد در جرايم عمـدي، افـزايش حـد   

معاونـت  ( اشاره كـرد ...  ها، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و حضور زنان در ورزش و ورزشگاه
هزار نفري دانشـجويان در ايـران،    ميليون و سيصد از جمعيت چهار .)1398 امور زنان و خانواده

نسـبت درصـد   . هزار دانشجوي پسـر هسـتند   دو ميليون دانشجوي دختر و دو ميليون و سيصد
از  بيشـتر در كارشناسـي ارشـد تعـداد بـانوان     . زنان و مردان در مقطع كارشناسي مساوي است

درصـد  27 حـدود  .مردان است؛ اما ناگهان در مقطع دكتري حضور زنان كاهش چشمگيري دارد
 زنـان و خـانواده   معاونـت امـور  ( دهنـد  ها را نيز زنـان تشـكيل مـي    اعضاي هيئت علمي دانشگاه

ورود بـه بسـياري از   ة هاي اجتماعي و فردي اما، زنان ايـران هنـوز اجـاز    از لحاظ آزادي .)1398
هـا   هـاي روزمـره در خيابـان    هاي ورزشي را ندارند و با خشـونت  فضاهاي عمومي مانند استاديوم

بـه   دولـت روحـاني در مـورد برچيـدن گشـت ارشـاد نيـز نتوانسـت        . كننـد  پنجه نرم مي و دست
  .عمل بپوشاندة هايش جام وعده

  1370 دهةهاي  بررسي رمان
  كولي كنار آتش
توسط نشر مركز به چاپ رسيده و داستان دختـري كـولي    1378بار در سال  اين رمان نخستين

او به اصرار پدر بـه رقصـيدن بـراي مـردان     . كند به نام آينه است كه در جنوب ايران زندگي مي
اي كـه بـه تماشـاي     آينه به مرد نويسنده. كند شود و پدر از اين طريق كسب درآمد مي وادار مي

شـدن آينـه از    اين حادثه سبب طرد. كند او تسليم ميبندد و خود را به  دل مي رقص او آمده بود
زن (او در ايـن مسـير بـا زنـان گونـاگوني      . شـود  قبيله و سفر او به شيراز و پس از آن تهران مي
يك در تحـول   شود كه هر آشنا مي...) افروز، قمر و سوخته، اكليما، پيرزن باغ ميوه و كارخانه، گل
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نهايـت نيـز    كند و در ي از تمامي موانع و مشكالت عبور ميتنهاي آينه به. شخصيت او نقشي دارند
  .كند اثبات مي اي كه طردش كرده بودند شود و خود را به اهالي قافله نقاش موفقي مي

  انگار گفته بودي ليلي
به چـاپ رسـيد و    توسط نشر مركز 1379اين رمان نخستين اثر سپيده شاملو است كه در سال 

مـاجراي زنـي اسـت بـه نـام       داسـتان . اد گلشيري را از آن خود كردبهترين رمان اول بنية جايز
از پشـت بـام    همسـايه ة بر اثر اصابت بمبي به خان شراره كه همسرش در جريان جنگ تحميلي

شراره كه از همه لحاظ به همسرش وابسته بود، بعد از او شـرايط   .سپارد شود و جان مي پرت مي
او عكـاس و فيلمبـردار مـوفقي    . يج بـه اسـتقالل برسـد   تـدر  گذارد تا به دشواري را پشت سر مي

گيرد با آشنايي قديمي ازدواج كنـد؛ امـا حـوادث گونـاگوني      ها تصميم مي شود و پس از سال مي
در اين ميان، ماجراي زن ديگـري بـه نـام    . شوند مانع قطع پيوند او با گذشته و همسر اولش مي

است و پس از ازدواج بـا محمـود بـه شـرايط      شود كه خواهر همسر شراره مستانه نيز روايت مي
نهايت با شـنيدن خبـر    ها تحمل رنج و عذاب، در مستانه پس از سال. دشواري گرفتار شده است

رسد؛ امـا بيمـاري صـرع و مشـكالت      كند و به آزادي مي فوت مادرش، منزل محمود را ترك مي
  .سپاردشوند تا او دست به خودكشي بزند و جان ب روحي و رواني سبب مي

  :هاي زن مصاديق خشونت در زندگي شخصيت
هـر  «: نويسـد  شهال اعزازي در تعريف خشونت عليه زنان، به نقل از سازمان جهاني بهداشت مـي 

آميزي كه بر اختالف جنسيت مبتني باشد و به آسيب يا رنج بدني، جنسـي و   نوع عمل خشونت
هـا وجـود    هـا و رنـج   به اين نوع آسـيب شدن آن عمل  رواني زنان بينجامد، يا آنكه احتمال منجر

گونه اعمال، زورگويي يـا   از جمله تهديد به اين. شود داشته باشد، از مصاديق خشونت شمرده مي
» عام روي دهـد، خـواه در زنـدگي خصوصـي    سازي خودسرانه از آزادي؛ خواه آنكه در مأل محروم

  .)50: 1383 اعزازي(
خـورد، بازنمـايي مصـاديق     همه به چشم مـي  آنچه بيش از 1370ة هاي ده در بررسي رمان

  هـاي مـرد   شخصـيت . هاي جسـمي و روحـي اسـت    گوناگون خشونت عليه زنان، اعم از خشونت
از  اسـتفاده   فرصت هرگونـه سـوء   خانواده و زنان هستند و فرهنگ مردساالر مطلقاختيار  صاحب
، او را كولي كنار آتشداستان پدر آينه، قهرمان . دهد هاي زنان را به آنان مي ها و وابستگي ضعف

و از مردان در ازاي تماشاي رقص دخترش  به رقصيدن در مقابل چشم مردان غريبه و آشنا وادار
اي كـه مهمـان    آينه حتي اگر خسته يا بيمار باشد، مجبور است تـا لحظـه  . كند پول دريافت مي

تنهـا از طريـق زنانشـان     مردان ديگر قبيله نيز. برقصد رضا بدهد و پولي در جيب پدرش بگذارد
همسري بـراي   چند. پردازند تمام روز را در چادرها به استراحت مي كنند و خود كسب درآمد مي
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  .آيد و زنان نيز راهي جز پذيرش آن ندارند مردان امري عادي به حساب مي
موارد ديگري اسـت كـه   از  نداشتن استقالل، وابستگي، ترس از قضاوت ديگران و قبح طالق

زنـان  . انـد  هـا اشـاره كـرده    هاي رواني عليه زنان، به آن عنوان خشونت ها، به دگان اين رماننويسن
هـا،   رمـان ة شـد  زيـرا در فضـاي ترسـيم   ، كننـد  مدام با ترس از طالق يا مرگ همسر زندگي مـي 

شوند  كاراني شناخته مي گناه ندارد و زنان مطلقه گونه امنيتي براي زنان مطلقه و بيوه وجود هيچ
بـدترين   ترين رفتار آنـان  ها و ديگر اطرافيان هستند و كوچك مدام زير نظر خانواده، همسايهكه 

  .ها را در پي خواهد داشت قضاوت
جلو همه گفت كه تو هيچ حقي نداري، كه تو زني هستي مطلقه، كه دوازده سـاله طالقـت   

خصوص پسرام، جوري نگاهم  به... شدم يه پول سياه... ها واگشت از همون روز بود كه نگاه... دادم
 پـور  روانـي (رفتـي؟   كجا مـي ...  روضه وة همه سال به بهان پرسيدن اين كردن كه انگار دائم مي مي

  .)171 و 170: 1397
ـ     نويسندگان با آفرينش شخصيت بـه تنبيـه بـدني زنـان      نافرمـاني ة هاي مـردي كـه بـا بهان

، كولي كنـار آتـش  در رمان . اند ه كردههاي جسمي نيز اشار هايي از خشونت پردازند، به نمونه مي
مـردان قافلـه بـا شـالق بـه       آن است كـه پـنج روز   قانون قافله براي دختراني كه نافرماني كنند

ها جان سالم به در ببرنـد، طـرد    افتند و پس از پنج روز، اگر از ضربات شالق و كتك جانشان مي
شـوند و حـق    را متحمـل مـي  هـاي جسـمي    زنان از جانب همسران خود نيز خشـونت . شوند مي

  .اعتراض ندارند
گفتم شـكر   نياد؟ بازم مي چقدر تو اتاق كتك خوردم و دهنمو گذاشتم رو بالش كه صدام در

  )169: همان... (د خونهآ مي
بـزرگ   هـاي  بازنمـايي  ، يكـي از انگار گفتـه بـودي ليلـي   برخورد محمود با مستانه، در رمان 

افتد و در طـول   داليل گوناگون با شالق به جان مستانه مياو هر بار به . خشونت عليه زنان است
عنوان بخشي از زنـدگي   به كند كه مستانه به آن قدر اين عمل را تكرار مي زندگي مشتركشان آن

  .كند خود خو مي
جنسـان خـود    هاي زن در كنار پذيرش خشونت، گاه خود نيز در خشونت عليه هم شخصيت
شود كه خود او سـلطه   تدريج به موجودي تبديل مي ر، زن بهدر جوامع پدرساال. شوند شريك مي

زن ديگر كسي نيست كه در مقابل قدرت قرار داشـته باشـد،   . كند را به صورت نيابتي اعمال مي
كنـد   زمان به كسي كه سلطه را اعمال مي او هم. كند بلكه خود او مناسبات قدرت را بازتوليد مي

زمان هم فاعل قدرت اسـت و هـم مفعـول     به تعبيري، هم شود و پذيرد تبديل مي و سلطه را مي
كنـد، بلكـه در تقويـت     زن ديگر آگاهانه آزادي خود را سركوب نمـي  ،در چنين شرايطي. قدرت

  .)35: 1396 خجسته و فسايي( بيني است سازوكار قدرت، فاقد هرگونه اراده و روشن
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  يابي زنان هويت
د ميراثي از مادران به فرزندان دختـر خـود منتقـل    ، زنان هويت را مانن1370 ةهاي ده در رمان

واقـع از يـك نـوع     زنـان در ة همـ . كننـد  كنند و دختران طبق الگوي مادر، رفتار و زندگي مي مي
 بيشترهويت مستقل براي آنان . الگوي هويتي پيروي كرده و از خود هيچ عقيده و تفكري ندارند

يـابي   هويـت ة ط زندگي، آنان را تغيير ندهد، دغدغيا شبيه است و تا زماني كه شرايؤبه آرزو يا ر
عنـوان فـردي مسـتقل بـاور ندارنـد و تصـور        به خود بـه  آينه، شراره و ديگر زنان داستان. ندارند

در هـر دو رمـان، اتفاقـاتي بـراي     . كنند بايـد هويـت خـويش را در وجـود يـك مـرد بيابنـد        مي
آنـان از  . كنـد  آنـان را دگرگـون مـي   افتد كه شرايط زنـدگي   هاي اصلي زن داستان مي شخصيت

تنهـايي   يابند كه ناچارند بـه  شوند و مسيري را پيش روي خويش مي مردان زندگي خود جدا مي
هويت فردي خويش را بازيابند و به اسـتقالل   كنند زنان در اين مسير تالش مي. آن را طي كنند

رغم تالش براي  بههمسرش،  شراره پس از مرگ. شوند آنان موفق نمية دست پيدا كنند؛ اما هم
مستانه نيـز پـس   . رسد هايش، هرگز از لحاظ روحي به استقالل نمي رهايي از گذشته و وابستگي

تواند با تكيه بر خود، رنج حاصل از نبود بـرادرش را پشـت    گاه ايمن او بود، نمي كه تكيه ،از علي
خـود  ة ديـد  برد و هويت آسيب ميپناه  ،كه خاطرات زيادي از علي دارد ،او به محمود. سر بگذارد
مستانه تا انتهاي داسـتان هرگـز موفـق بـه بازيـابي هويـت حقيقـي خـويش         . سپارد را به او مي

هـاي زنـي    نيز شخصيت كولي كنار آتشدر رمان . يابد شود و خودكشي را تنها راه نجات مي نمي
بـه هويـت فـردي دسـت     توانند  يك نمي شود، هيچ رو مي كه آينه در طول سفر خود با آنان روبه

هاي بسيار و حوادثي كه  يابند و استقالل خود را باور كنند؛ تنها خود آينه است كه با تحمل رنج
ـ يا مـي  آيـد، سـرانجام در   برايش پيش مـي  خـود اوسـت و او بـا تكيـه بـر خـود و        د كـه منجـي  ب

تهـاي رمـان،   در ان ،آينه. تواند به جايگاهي كه هميشه حسرتش را داشته برسد هايش مي توانايي
هـاي فراوانـي    سازد؛ هرچند آسيب يابد و شخصيت مستقل خود را مي اش را بازمي شده هويت گم

  .كند بيند و ناماليمات گوناگوني را در اين راه تحمل مي مي

  قدرت زنان در نهاد خانواده
امـور بـر   ة ها ندارند؛ مردان در همـ  گونه قدرتي در خانواده تقريباً هيچ 1370ة هاي ده زنان رمان

موارد حتي اختيار جسم و ذهـن خـويش را نيـز ندارنـد و      بيشترها در  آنان مسلط هستند و آن
كولي كنـار  در رمان . كنند زندگي خود و خانواده را به مردان واگذار مية گيري براي نحو تصميم
مات يـك از تصـمي   اختيار هستند و زنان در هيچ و صاحب  گيرنده ، تنها مردان قبيله تصميمآتش

، شـراره در بسـياري از   انگار گفته بودي ليليدر رمان . يا قبيله دخالتي ندارند مربوط به خانواده
همسرش به جاي او . كند اما هرگز نظرش را بيان نمي ،موارد با تصميمات همسرش مخالف است
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در  مستانه نيـز . پذيرد گيرد و شراره با وجود نارضايتي، تصميمات همسرش را مي نيز تصميم مي
محمـود عـالوه بـر تصـميمات     . زندگي مشتركش با محمود هيچ اختيار و قدرتي از خـود نـدارد  

ة او مستانه را از اشتغال و ادامـ . ترين امور مستانه را نيز در دست دارد خانوادگي، اختيار شخصي
داشـته   هـا ارتبـاط تلفنـي    اش را ببيند يا با آن دهد خانواده دارد و به او اجازه نمي تحصيل باز مي

ة مستانه ناچار است براي هر كاري از محمود اجازه بگيـرد و جـواب محمـود هـم در همـ     . باشد
  .موارد منفي است

دهند كه بسيار محـدود اسـت و از    افراد مدام تعاريفي از زنانگي ارائه مي ،ها در طي اين رمان
ت زنـان نهادينـه   هـا چنـان در شخصـي    اين تعاريف و آمـوزه . گيرد مي ريشهتفكرات مردساالرانه 

گيري و برعهـده   داري و كدبانو بودن ندارند و خود را براي تصميم اي جز خانه شود كه دغدغه مي
  .دانند گرفتن اختيارات خانواده محق نمي

شد تـا سـيني    كرد به قد بلند مستانه كه خم مي نگاه مي ».خانم يعني همين«گفت  پدر مي
آمد بيرون، انگار نه انگـار دو جـور غـذا     آشپزخانه كه مي از. تميز بود. چاي را به پدر تعارف كند

خـانمي يعنـي   «گفـت   پـدر مـي  . كرد دانم چه كار مي نمي. داغ درست كرده و يك عالمه هم پياز
  .)55: 1396 شاملو(» همين

گفت حتي يـك اتـاق    مي. خودش استة خانم خان ،زن اگر زن باشد هر جا باشد«: گفت مي
  .)57 :همان(» زن اگر زن باشد. زن باشدة تواند خان هم، حتي يك وجب جا هم مي

  زنان و جامعه
نگـاهي جنسـي و ابـزاري اسـت و آنـان بـراي        نگاه كلي جامعه به زنان 1370 ةهاي ده در رمان
مــردان بــه آزار و اذيــت آنــان پرداختــه و بــا . ندارنــدامنيــت روانــي  يــافتن در اجتمــاع حضــور

 كولي كنار آتـش در سرتاسر رمان . شوند زنان مي بيشترهاي گوناگون سبب محدوديت  مزاحمت
. خصـوص قهرمـان داسـتان، آينـه، هسـتيم      هاي خياباني براي زنان، بـه  گونه مزاحمت شاهد اين

آنـان از  . هاي فراواني در اجتماع دارند زنان اين رمان به دليل جنسيتشان محدوديت ،طوركلي به
ة كـه شـيفت   ،شـوند و شخصـيتي ماننـد آينـه     بسياري از حقوق طبيعي مانند تحصيل منـع مـي  

  .شدن ندارد باسوادة خواندن و نوشتن است، اجاز
  .)8: 1397 پور رواني( نه آقا، اين چيزا تو ما رسم نيسـ سواد داري؟ ـ 

شراره و . هاي زن در جامعه بازتر است براي حضور شخصيت انگار گفته بودي ليليفضاي رمان 
مسـتانه  . انـد  مستانه هر دو در مقاطعي از زنـدگي خـود بـه كـاري خـارج از منـزل مشـغول بـوده        

شـد، قصـد ادامـة تحصـيل در مقـاطع       تحصيالت دانشگاهي دارد و اگر همسرش محمود مانع نمي
با پرداختن به حضـور زنـان در جامعـه و اشـتغال      نويسندة اين رمان نيز همراه. باالتر را نيز داشت

خصوص زنان بيوه يا مطلقه، در جامعـه از   زنان، به. آنان، از موانع و مشكالت اين مسير غافل نمانده
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شراره پـس از مـرگ   . توانند به كار و فعاليت بپردازند راحتي نمي امنيت كافي برخوردار نيستند و به
مـردان زيـادي قصـد    . شـود  رو مـي  ا با چنـين مشـكالتي روبـه   همسرش، با حضور در اجتماع، باره

  .شود سوءاستفاده از او را دارند و او هر بار ناچار به تعويض شغل و فرار از موقعيت مي
ها جالب توجـه اسـت، تـالش     اي كه در اين رمان ها، نكته ها و خشونت با وجود همة محدوديت

توان گفت كه زنان كـامالً و هميشـه    ست و نميهاي زن براي رهايي از سلطه و استقالل ا شخصيت
عنـوان   در اين ساختار مردساالرانه، بـه ) هاي اصلي خصوص شخصيت به(زنان . كنند منفعل عمل مي

حال در اين مسير يا مانند آينـه  . كنند رفت از سلطه تالش و تقال مي يك عامل اجتماعي براي برون
  .زنند آورند و به خودكشي دست مي شوند يا مانند مستانه تاب نمي موفق مي

  :1380 دهةهاي  بررسي رمان
  رؤياي تبت

توسط نشر مركـز بـه    1384بار در سال  اين اثر، سومين رمان فريبا وفي است كه براي نخستين
. بهتـرين رمـان هوشـنگ گلشـيري و مهرگـان ادب شـد      ة چاپ رسيد و موفق به دريافت جـايز 

پدر تأثير بسيار زيـادي در  ة است كه رفتارهاي مردساالرانداستان، روايت زندگي زني به نام شيو
شيوا پس از شانزده سال زندگي با جاويد، در شـرايطي  . هويت و زندگي او بر جاي گذاشته است

تواند به انكار و سركوب جنسيت و هويت حقيقـي خـويش    گيرد كه پس از آن ديگر نمي قرار مي
 صـادق ، فقـط  در اين ميان. شود همسرش ايجاد مي بپردازد و به همين سبب تعارضاتي بين او و

اي ممنوعه بين آن دو  كند و همين، سبب عالقه هاست كه شيوا را درك مي دوست خانوادگي آن
كه هر دو اين احساس را هـم از يكـديگر و هـم از ديگـران پنهـان نگـه        ،شيوا و صادق. شود مي
  .كنند اي راز خود را فاش مي داشتند، در مهماني مي

  ديگرانو 
توسـط نشـر روشـنگران و     1384 بـار در سـال   از محبوبه ميرقديري كـه بـراي نخسـتين    رماني

سال انتخـاب  ة عنوان رمان برگزيد مهرگان ادب بهة مطالعات زنان به چاپ رسيد و از سوي جايز
با مردي كه خود همسر و فرزند داشته وارد  است كه در جواني سال ميان يراوي داستان زن. شد

او اكنـون بـراي   . كنـد  شود و به همين دليل هم هرگز ازدواج نمي اي عاشقانه و پنهاني مي رابطه
دختـر آن مـرد و   (بـرد كـه بهـار     اي در بيمارستان بسـتري اسـت و پـي مـي     عمل جراحي زنانه

او بـا ديـدن بهـار و زينـت، در     . روي او منتظر زمان زايمانش است در اتاق روبه) همسرش زينت
كند در ذهنش تمام وقايع را با مخاطب قـرار دادن زينـت،    شود و سعي مي يخود غرق مة گذشت

وگـويي درونـي سرشـار از بغـض، حسـرت، نفـرت و        كلي، رمان گفت طور به. براي او اعتراف كند
  .رسد نهايت با زايمان بهار و ترخيص راوي از بيمارستان به پايان مي ناكامي است كه در
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  :اي زنه مصاديق خشونت در زندگي شخصيت
تحول ة تواند نتيج ، خشونت جسمي و تنبيه بدني وجود ندارد و اين مي1380ة هاي ده در رمان

هاي ايـن دهـه    فكري و فرهنگي اندك جامعه در رابطه با ارزش و جايگاه زنان باشد كه در رمان
هاي گوناگون وجـود   هاي اين دهه به شكل هاي رواني اما در رمان خشونت. است  نيز بازتاب يافته

 توانـد جنسـيت دختـرش را    آرزوي فرزند پسـر دارد و نمـي   رؤياي تبتپدر شيوا در رمان . دارد
  .مانند پسرها رفتار كند و به سركوب جنسيت خود بپردازد دارد مياو شيوا را وا. بپذيرد

وقتـي هـم ديـد    . آقا جان اسمم را از همان موقع كه توي شكم مامان بودم گذاشت حسين
تا هفت هشت سـالگي حسـين آقـا    . حسين نيستم باز هم دوست داشت حسين آقا صدايم بزند

  .)67: 1396 وفي( رفتم ه بود و از در و ديوار باال ميموهايم هميشه كوتا. ماندم
شود و دائم  شيوا با اين تفكر كه جنسيت ناقصي دارد، از خودش و چيزي كه هست بيزار مي

جـنس دوم بـودن اسـت،     بـودن  او بـا ايـن اعتقـاد كـه زن    . پروراند بودن را در سر مي ياي پسرؤر
فهمـد دومـين    پدر شيوا زمـاني كـه مـي   . كند ز ميهاي زنانه پرهي ناخودآگاه از احساسات و رفتار

كند؛ اين در حالي است كه همسرش از لحاظ مالي  فرزندش نيز دختر است، خانواده را ترك مي
  .گونه درآمدي براي گذران زندگي نخواهد داشت به او وابسته است و با رفتن او هيچ

. اسـت  شـده  ارهـا مطـرح   هـاي گونـاگون ب   هاي اين دهـه، بـا انگيـزه    خيانت در رمانة لئمس
 مهرداد. كند شود و همسرش زن ديگري اختيار مي طرد مي بودن شخصيت فروغ نيز به دليل نازا

موضـوع  . كنـد  كنـد ازدواج مـي   داند و با دختري كه مادرش تأييد مي سطح خود نمي شعله را هم
اي بـه   قـه شخصيت مـرد بـا ايـن توجيـه كـه عال     . خيانت استة نيز بر پاي و ديگراناصلي رمان 

دهد با زنان ديگـر   سوزي و ترحم با او ازدواج كرده، به خود اجازه مي همسرش ندارد و از سر دل
او با اين تصميم، عالوه بر خيانت به همسر خود، به دختري كه با او . روابط نامشروع داشته باشد

  .رساند كند نيز آسيب مي روابط پنهاني برقرار مي
هنگـام در   هرچند قلباً دوستش نداشته باشه و مرا شب. ده ر نمييه مبارز زنشو آزا: گفت مي

پس يـك مبـارز وقتـي زنـش را دوسـت نـدارد       . كشيد عبور از خياباني خلوت به سوي خود مي
  .)32: 1393 ميرقديري( گويد ها دروغ مي گيرد و به هر دوي آن معشوقه مي

پـدر  . دهنـد  ن بيوه از دست نمـي استفاده از زنا در اين رمان، مردان هيچ فرصتي را براي سوء
. دهـد  نـد، چنـين پيشـنهادي مـي    ريكديگة راوي نيز به مادر ريحانه، دوسـت راوي كـه همسـاي   

 واتفاقي كـه بـراي راوي رمـان    . ندندارامنيت  سالي و هاي زن با هر شرايط و در هر سن شخصيت
ة افتد، مزاحمتي جنسي است از جانـب مـردي كـه بـه دروغ وعـد      در سفر به شمال مي ديگران

توانند با  زنان نمي. كند هاي خياباني نيز اشاره مي اين رمان به مزاحمتة نويسند. ازدواج داده بود
   .امنيت خاطر در خيابان قدم بزنند يا منتظر كسي بمانند

. دآ نيامده؟ ديگه نمـي : در كه نجوايش را بشنومق آن. تر شد، نزديك و نزديك مرد نزديك مي
  .)8: همان( بيا بريم
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دهـد و هـدف نويسـنده از     اي رخ مـي  بچه حتي در كودكي راوي هم مزاحمتي از جانب پسر
  .سالي است و دادن نگاه جنسيتي به زنان و آزار و اذيت آنان در هر سن بيان اين وقايع، نشان

  يابي زنان هويت
ايـران  ة با توجه به وضعيت زنان جامع. بحث هويت بسيار پررنگ است، 1380ة هاي ده در رمان
هاي زن  يابي به هويت فردي، شخصيت ، بهبود يافتن جايگاه و حقوق آنان و دست1380ة در ده

خواهنـد بـا شـناخت هويـت حقيقـي       يابي هستند و مـي  صدد هويت شده نيز در دو رمان بررسي
خواهند مستقل از مردان فكـر   آنان مي. مردان خارج شوند ةو از سلط برسندخويش به استقالل 

ة بـرخالف دهـ   ،هاي زن ايـن دهـه   شخصيت. زندگي خود باشندة گيرند كنند و خودشان تصميم
شوند؛ بلكه خـود بـه شـناخت و بازيـابي هويـت       قبل، به تحول و كشف هويت خويش وادار نمي

خـود،  ة ت و كنار هم قرار دادن پازل گذشتيادآوري خاطرا آنان با به. كنند فردي احساس نياز مي
  .اند شان را گم كرده حقيقي  برند كه درك درستي از جنسيت خويش نداشته و هويت پي مي

او از كـودكي  . شخصيتي است كه هويتش در كودكي به او تحميل شـده  رؤياي تبتشيواي 
حتـي ازدواج  . زده دائم در تقابل و جنگ با هويت واقعي خويش بوده و از پذيرش آن سر باز مـي 

از زنـان دل   ،جاويـد، همسـرش  . كنـد  اش كمكي نمـي  هم به شيوا براي شناخت هويت و زنانگي
جنسان خود رفتار نكند؛ بنابراين شيوا باز هـم در   د ديگر همخوشي ندارد و از او انتظار دارد مانن

هـا تحمـل    او پس از سـال . شود اش مي گيرد كه ناچار به سركوب هويت واقعي جايگاهي قرار مي
گيرد دست از تظاهر بردارد، خـود   نهايت تصميم مي سركوب و سردرگمي در شناخت خويش، در

  .زنانگي كند همسرشهاي  اش را بشناسد و برخالف خواسته حقيقي
بـرد كـه هرگـز بـراي آنكـه       خود پي مية نيز با مرور خاطرات و گذشت و ديگرانراوي رمان 

  او مـدام هويـت واقعـي   . اسـت   فرصت نداشـته  خواهد زندگي كند طور كه مي  خودش باشد و آن
تـرين افـراد    كرده و از تصميمات و احساسـاتش حتـي بـا نزديـك     خويش را از ديگران پنهان مي

يابد كه اكنون خودش نيز هيچ شناختي از هويتش ندارد و  او درمي. گفته خانواده هم سخن نمي
  .است  به درك درستي از آن نرسيده

 شود كه من خودم نبودم؟ آن روز و آن روز و آن روز و حـاال، كـي هسـتم مـن؟     باورتان مي
  .)160 :1393 ميرقديري(

، هويـت خـويش را بازيابـد؛ امـا موفـق       ع زنـدگي با كنار هم قرار دادن وقاي كند او تالش مي
هـاي   زنـانگي و حـس  . اسـت   راوي هرگز ازدواج نكرده و از فرزند داشتن محروم مانـده . شود نمي

هويت راوي بـوده كـه پـس از عمـل     ة شدن، شايد تنها بخش زند مربوط به آن، مثل آرزوي مادر
رسد كه عالوه بر هويت، جنسـيتش   مي دهد و به اين باور اش آن را نيز از دست مي جراحي زنانه

  .زندگي نداردة است و ديگر هيچ اميدي براي ادام   را نيز گم كرده
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! اي باال سر دارد و نه كودكاني، كودكي حتي زني كه نه سايه. اي نامعلوم زني با گذشته...  من
  .)27: 1393 ميرقديري( ...من يك زن تنهايم زينت

  قدرت زنان در نهاد خانواده
، زنان در امور شخصي خود تا حد زيادي صاحب قدرت هستند؛ امـا در  1380ة هاي ده رمان در

توانند براي خود تصميم بگيرنـد و   ها مي آن. خورد هاي ديگر، اين قدرت كمتر به چشم مي حوزه
تنهـايي تصـميم بگيـرد كـه      توانـد بـه   مثالً شيوا مي. امور شخصي و خصوصي خود را اداره كنند

هـاي   كه شيوا تقريبـاً آزادي  حال  عين در. گيرد ط كند و كسي هم به او خرده نميجنينش را سق
تنهـايي تصـميم بگيـرد، در     تواند براي مسائل مربوط به خـودش بـه   فردي خود را داراست و مي
جاويـد اسـت و او نيـز معمـوالً     ة گيري براي خانواده بر عهـد  تصميم. خانواده قدرت كمتري دارد

 اي را كـه قـرار اسـت در آن زنـدگي كننـد      خانه. برد شيوا كارها را پيش ميبدون نظرخواهي از 
جاويد تنها فرد خانواده است  .)38: 1396 وفي( كند و نظر شيوا اهميتي ندارد جاويد انتخاب مي

  .تنهايي در دست دارد كه درآمد دارد و شايد به همين دليل اختيار زندگي را به
اي كـه دارد نقـش    ي است كه بـه دليـل قـدرت مـالي    زن و ديگرانشخصيت زينت در رمان 

زينت زني مستقل . امور خانه با اوستة كلي ادار طور كند و به رنگ و مؤثري در خانواده ايفا مي پر
هاي خـانواده را   تنهايي هزينه است، كارگاه خياطي دارد و پس از اخراج همسرش از محل كار، به

او نـام بهـار را بـراي    . زينت، انتخاب نـام فرزنـدان اسـت   هاي قدرت  يكي از نمود. كند تأمين مي
امـا   ،گذارنـد  رضـا مـي   ةدخترشان انتخاب كرده و نام پسر را نيز به انتخاب زينـت در شناسـنام  

تر شدن پسر، نام رضا پيروز  با بزرگ. زد همسرش با اين اسم مخالف بوده و پسر را بابك صدا مي
ة دار شـدن را الزمـ   راوي ايـن رمـان، بچـه   . شـود  الب ميزينت بر مرد غة واقع عقيد شود و در مي

داند و معتقد است زني كه فرزند ندارد جايگاه امن و محكمـي   زناشويي مية قدرت زنان در رابط
  .در خانواده ندارد

  زنان و جامعه
ارتبـاط زنـان بـا جامعـه را     . اند چندان به نمايش زنان در اجتماع نپرداخته 1380ة هاي ده رمان

از همين اطالعات انـدك  . توان استخراج كرد ها مي ها يا خاطرات شخصيت گوو بطن گفت فقط از
اند و فقط به خانـه و خـانواده    هاي زن وارد اجتماع شده ها پيداست كه شخصيت    موجود در رمان
شـعله كارمنـد   . انـد و شـغلي خـارج از منـزل دارنـد      كـرده  زنان تحصـيل  بيشتر. محدود نيستند
و دوسـتش راضـيه هـر دو در شـركتي مشـغول بـه كـار         و ديگرانراوي رمان  .بيمارستان است

اما قبل از ازدواجش با جاويد  ،شيوا شاغل نيست. كنند هستند و مخارج خانواده را نيز تأمين مي
او . اسـت  هاي مختلفي در رفت و آمد بوده هاي سياسي شركت داشته و با افراد و گروه در فعاليت

هـاي خـود    هم بـه فعاليـت   با ا جاويد آشنا شده و آن دو بعد از ازدواجشانها ب طي همين فعاليت
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ها و  به تعامالت اجتماعي شخصيت نويسندگان اين دهه ،طور كه گفته شد همان. دهند ادامه مي
در  به زنان اند و به همين سبب نوع نگاه جامعه را حضور و فعاليت آنان در جامعه نپرداختهة نحو

  .يمبين ها نمي داستان

  نود دهةهاي  بررسي رمان
  پاييز فصل آخر سال است

توسط نشر چشمه منتشر شـد و توانسـت    1393اين رمان به نويسندگي نسيم مرعشي در سال 
به طـور مـوازي    ،در اين رمان. احمد را از آن خود كند ادبي جالل آلة جايزة عنوان رمان برگزيد

سه شخصـيت  . تابستان و پاييز :دو روز در دو فصل سال. شود دو روز از زندگي سه زن روايت مي
مكانيك هستند كه روز اول دانشگاه با يكديگر آشنا ة يان رشتدانشجو  هر سهليال، شبانه و روجا 

ه با مردي كه ليال درگير افسردگي پس از جدايي از همسرش است، شبانه مردد است ك. اند شده
اش را بپذيرد و روجـا در انتظـار پـذيرش دانشـگاه فرانسـه       دوستش ندارد ازدواج كند يا تنهايي

ها ماجراهاي گوناگوني نيز از گذشته تا اكنون دارند كه در طول داستان  يك از آن هر. است  مانده
  .شود شخص بيان مي ديد اولة از زاوي

  ناتمامي
. اسـت  شده توسط نشر چشمه منتشر  1395دي است كه در سال اين اثر، دومين رمان زهرا عب

ن نامزد همچنياقليم را از آن خود كرده و  ادبي هفتة تنديس بهترين رمان سال از جايز ناتمامي
شدن عجيـب و مرمـوز    ناپديد محور رمان. ادبي شيراز و احمد محمود شده است ةنهايي دو جايز

كـردن او بـه    اش سـولماز بـراي پيـدا    اتـاقي  ست و هماست كه دو) ليان(دختر دانشجوي جنوبي 
جوهـا تـأثير   و اين جست. كند كند و افراد گوناگوني را ديدار مي مسيرهاي جديدي ورود پيدا مي

  .كند بسيار زيادي در هويت سولماز دارد و خصوصيات منفي شخصيت او را كمرنگ مي

  هاي زن مصاديق خشونت در زندگي شخصيت
، همانند جامعة اين دهه كامالً از بين نرفته؛ امـا كمتـر   1390هاي دهة  رمان خشونت عليه زنان در

هاي روحي و رواني، نـه صـرفاً بـه     رنج. هاي قبل است هاي دهه خورد و متفاوت از رمان به چشم مي
سـولماز در رمـان   . شـود  سبب وابستگي و عدم استقالل، بلكه به داليل ديگر بر آنـان تحميـل مـي   

كنند و از همان راه  اش در تبريز زندگي مي صيل در تهران ساكن است؛ اما خانوادهبراي تح ناتمامي
مادر قصد دارد سـولماز را بـه   . كنند دور مدام سولماز را زير نظر دارند و در تصميمات او دخالت مي

كنـد   بياورد، در اين قضيه هم اصرار دارد و به مخالفـت او تـوجهي نمـي    همسري پسر خواهرش در
در جـايي از داسـتان، سـولماز بـا زنـدگي دختـري كـه يـك قـرن قبـل از او           ). 69: 1393عبدي (
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بـرد كـه بـا گذشـت      شود و پـي مـي   زيسته، اما شباهت ظاهري بسيار زيادي با او دارد، آشنا مي مي
هـاي گذشـته    هاي بسيار هنوز هم تفكراتي وجود دارد كه زنان نسل جديـد را بـه زنـان نسـل     سال

هـا و پيشـرفت در    شـدن زنـدگي   مـدرن . زنـد  سرنوشتي مشابه برايشـان رقـم مـي   دهد و  پيوند مي
  .هاي جنسيتي و سلطه بر زنان را بگيرد هاي مختلف هم هنوز نتوانسته جلوي برخي تبعيض زمينه

مان خيلي شبيه هم است؛ با اينكه صد سـال گذشـته،    يك چيز من و آن عكس به جز بيني
  .)226: همان( وهر دادشود دختري را به زور ش هنوز هم مي

جنسـيتي از  ة هاي خيابـاني، آزار و اذيـت و سوءاسـتفاد    نويسندگان اين دهه نيز به مزاحمت
توانند با امنيت خاطر لحظاتي را در خيابـان منتظـر    زنان همچنان نمي. اند هايي كرده اشاره زنان

ـ    ة استفاد اي از سوء  نمونه .)130: همان( بمانند ري اسـت در مركـز   جنسـيتي، برخـورد مـرد خي
  .دهد كودكان كار كه در ازاي كمك مالي، به دختر جواني درخواست صيغه مي

. دار و باسواد هم بود، ازش خواسته بود صيغه كنند گفتند پول مي شنيدم يكي از اون خيرها
  .)197 :همان( ...قبول نكرده بود

مردان اين است كه بايد در ازاي ارزشي ابزارگونه دارند و تصور  مردان بيشترزنان در ديدگاه 
مشابه همين موضوع، استاد دانشـگاه  ة نمون. اي ببرند هر نوع كمك و لطفي به زنان، از آنان بهره

ة كردن سـواالت مصـاحب   سولماز است كه قصد دارد با اعطاي امتيازهاي علمي به سولماز و فاش
كند راه صـميميت بـا سـولماز را     اين استاد سعي مي. دكتري براي او، او را به طرف خود بكشاند

اي را از دوران  ن خاطرههمچنيسولماز  .)175 :همان( تر شود بگشايد و از اين طريق به او نزديك
اش باعث آزار و اذيت او شده و قصد سوءاستفاده از او را  آورد كه پسرخاله كودكي خود به ياد مي

  .)199: همان( است  داشته
 ،كـه هنـوز هـم در برخـي منـاطق رواج دارد      ،همسري مردان از چند ناتماميرمان ة نويسند

دسـتي   اش به هـم  آفريند كه براي فرار از حضور زنان ديگر در زندگي او شخصيتي مي. نويسد مي
  .پردازد زندگي مية آورد و از اين طريق به امرار معاش و ادام با قاچاقچيان روي مي

صدايم كرد و گفت از امشب بهيه بـا  . شت خانهاي برگ ساله يك شب شوهرم با دختر سيزده
خواسـتم   نمـي . من دختر زن سوم پدرم بـودم . اش را ترك كردم آفتاب نزده بود كه خانه. ماست

  .)221 :همان( ام دخترم جايي بگويد من از زن اول يا دوم يا سوم فالني
ـ  سال دختري است كه حاضر شده و ديگري كه در اين متن وجود دارد، سنة نكت آن ة به خان

  .مرد برود و همسر دوم او باشد
خورد  هاي اين دهه خشونت كمتري عليه زنان به چشم مي در رمان، طور كه گفته شد همان

تنهـا از   پدران نـه . برند و به جز مواردي كه ذكر شد، زنان و دختران در شرايط بهتري به سر مي
اي نيـز بـا    بسـيار خـوب و دوسـتانه    داشتن فرزند دختر شرمگين و دلگير نيستند، بلكـه روابـط  

. گيرنـد  دانند و براي آنان تصميم نمي اختيار دختران نمي ها خود را صاحب آن. دخترانشان دارند
ايـن پـدر بـه    . بـرد  ترين شرايط به او پناه مي داند و در سخت گاه محكمي مي ليال پدرش را تكيه
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ة كر اسـت كـه همـ   وشـنف مـردي ر  پدر شـبانه نيـز  . گذارد هاي دخترش احترام مي خواسته همة
ها و تصـميمات او   اختيارات مربوط به زندگي دخترش را به خود او سپرده و هيچ دخالتي در كار

كر بـوده كـه تفكـرات پدرسـاالرانه در تربيـت      وشنفنيز پدر ليان مردي ر ناتماميدر رمان . ندارد
  .فرزندانش نقشي نداشته

  ).56: همان(هلو گرفتن دخترش بيايد توي لنج گذاشت وقت پ پدرش تنها ناخدايي بود كه مي
كه زني مطلقـه اسـت،    ،قبح طالق و زن مطلقه نيز از بين رفته و ليال ،هاي اين دهه در رمان

در روابط خود با اجتماع و مردان احساس بدي ندارد و ديدگاه افراد جامعه به اين زنـان، نسـبت   
  .آميز شده است مهاي قبل، بسيار متفاوت و احترا هاي دهه به رمان

  يابي زنان هويت
عنـوان افـرادي مسـتقل     هويـت خـود را بـه    1380ة دهـ ة طور كه اكثريت زنان در جامعـ  همان
يـابي گـذر كـرده و بـه      هويتة نيز از مرحل 1390ة هاي ده هاي زن رمان شخصيت ،شناسند مي

اسـت و دختـران    كمترها  هاي جنسيتي در خانواده تبعيض ،ها در اين رمان. اند خودباوري رسيده
هـا خـود    آن. كننـد  اغلب احساس حقـارت در برابـر مـردان و جـنس دوم بـودن را تجربـه نمـي       

اي براي سبك زندگي و اهداف خود ندارند و هرگز  شده شان هستند، الگوي از پيش تعيين واقعي
تقالل زنان داراي اسـ . شوند وادار به تظاهر، سركوب و زندگي كردن در نقاب و نقش ديگري نمي

هاي لـيال، روجـا و شـبانه در رمـان      شخصيت. روند هاي خود مي هستند و تنها به دنبال خواسته
هاي  همگي شخصيت ناتماميهاي ليان و سولماز در رمان  و شخصيت پاييز فصل آخر سال است

گيرند، بـه مـردان    مستقلي هستند كه براي ازدواج، روابط، شغل و مكان زندگي خود تصميم مي
طـوركلي   بـه . توانند بدون حضور آنـان نيـز بـه زنـدگي خـود ادامـه دهنـد        نيستند و مي وابسته

  .ها مطرح نيست يابي در اين رمان هويت و هويتة لئاند و مس هاي زن به فرديت رسيده شخصيت

  قدرت زنان در نهاد خانواده
مشـهود   هـاي پيشـين كـامالً    هاي دهـه  ، تحول قدرت زنان نسبت به رمان1390هاي دهة  در رمان

ها قدرت به طور مطلق در دست مـردان نيسـت؛ زنـان نيـز بـه انـدازة مـردان در         در خانواده. است
كننـد و   آنان دربارة مسائل خود و خانواده با يكديگر مشورت مي. تصميمات خانواده مشاركت دارند

برابـر خواسـتة   ليال اين قدرت را دارد كـه در  . شود تصميمات تنها از جانب يك نفر رد يا تأييد نمي
. همسرش بايستد و خواست خودش را، كه ماندن در ايران است، به رفتن با همسرش ترجيح دهـد 

شـان   اند و هر نـوع تصـميمي بـراي خـود و زنـدگي      ها از همه لحاظ به قدرت رسيده زنان اين رمان
كسـي  گيرد به خارج از كشور سفر كند و در اين تصـميم،   روجا تصميم مي. برعهدة خودشان است

پـردازد   هاي گوناگون اجتماعي و كار مي ليان با استقالل كامل به تحصيل، فعاليت. شود مانع او نمي
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هـاي زن، عـالوه بـر     يكي از داليل قدرت شخصيت. گيرندة همة امور زندگي خويش است و تصميم
عـات،  زمـان بـا افـزايش دانـش و اطال     با باالتر رفتن تحصيالت، هم. استقالل مالي، تحصيالت است

يكي از داليل سولماز براي ادامة تحصـيل، مانـدن   . شود قدرت اختيار و استقالل زنان نيز بيشتر مي
خواهد با پذيرش در مقطع دكتـري از رفـتن    او مي. آوردن استقالل فردي است دست در تهران و به

  .اش را به تعويق بيندازد به تبريز سرباز زند و ازدواج با پسرخاله

  زنان و جامعه
عنـوان افـرادي توانـا در     و تثبيت جايگاه آنان به 1390ة دهة زنان در جامعة أثير حضور گستردت

هاي اين دهه، بـه خانـه و    هاي زن در رمان شخصيت. وضوح آشكار است به 1390ة هاي ده رمان
. خــانواده محــدود نيســتند و جامعــه و حضــور و فعاليــت در آن بخشــي از هويــت آنــان اســت 

كننـد و نشـان    توصـيف مـي  ... هـاي عمـومي و   را در محل كار، دانشگاه، مكـان نويسندگان، زنان 
انتخاب زنان است بـدون آنكـه نيـاز مـالي      اشتغال. دهند كه زنان بخش فعال جامعه هستند مي

  .)13: 1396 مرعشي( داشته باشند
آنان تحصـيالت خـود را تـا مقطـع دكتـري       بيشتراند و  كرده تحصيل هاي زن شخصيتة هم

ليـان،  . كننـد  هـاي جنبـي نيـز شـركت مـي      آنان در محيط دانشـگاه در فعاليـت  . دهند ادامه مي
ة ، عالوه بر اينكه از لحاظ درسي سطح بسيار بـااليي دارد و رتبـ  ناتماميرمان ة شد شخصيت گم

هـا و   فعاليـت  بيشـتر است و خود است، عضو فعال كانون و انجمن ادبيات در دانشگاه ة يك رشت
ن در مركز كودكان كار دروازه غار تهران نيـز  همچنيليان  .كند هاي مهم را ساماندهي مي حركت

 كـرده  كرده و در شرايط گوناگون براي حل مشكالت آنـان تـالش مـي    عنوان معلم فعاليت مي به
جنسيتش محـدود  زن معاصر است كه خود را به دليل ة شخصيت ليان نمايند ،طوركلي به. است
  .برد كند و از تمام فرصت و انرژي خود براي مؤثربودن بهره مي نمي

بـودن   بودن به فاعل هايي خود حضور پيدا كرده و از منفعل ها با اراده و توانايي زنان اين رمان
هاي اجتماعي حضـور داشـته    اند كه زنان دوشادوش آنان در محيط مردان نيز پذيرفته. اند رسيده
سـري   زنان هنوز از يـك  ،حال بااين. ها آشكار است اين در روابط بين زنان و مردان رمان باشند و
هـايي بـه وجـود     و ديدگاه كلي جامعه نيز براي آنـان محـدوديت   اند محرومهاي اجتماعي  آزادي

گويد كه صداي زيبـايي دارد   هاست مي از دختري كه در خوابگاه دانشجويي آن سولماز. آورد مي
شـود و در صـفحات    اما زماني كه فيلم آواز خواندن او بين ديگـران پخـش مـي   . خواند و آواز مي

بـرد و آن   شود، حراست دانشگاه به اين موضـوع پـي مـي    مجازي مختلف به اشتراك گذاشته مي
  .)23: 1393 عبدي(شود  دختر از آواز خواندن منع مي

هـاي گونـاگوني    دههـاي زن نيـز در جامعـه از جنسـيت خـود سوءاسـتفا       برخي از شخصيت
هاي خود در برابر مـردان برسـند و ايـن     آنان سعي دارند با تكيه بر زنانگي، به خواسته. كنند مي

نويسنده بـراي بيـان ايـن    . شده در رمان است تصويرة هاي حضور زنان در جامع نيز يكي از جلوه
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خـود را بـه   زنـان كـولي كـه بـراي دزدي اجنـاس مختلـف،       . كند له به چند مورد اشاره ميئمس
شـوند؛ يـا سـولماز كـه      قيمت حاضر مـي  آرايند و در پاساژهاي گران توجهي مي  هاي جالب شكل

براي كسب امتياز علمـي جهـت پـذيرش در مقطـع دكتـري سـعي دارد خـود را در دل اسـتاد         
آموزنـد از زنـانگي    سولماز پس از يك ترم مية جعفري جا كند و دانشجويان دختري كه به گفت

  .آمد نيز بكنندخود كسب در
هاي فرعـي   نشده در خيابان رسيده به خوابگاه، ترم يك تمام دخترهاي تازه بيشترچيزي كه 

 گيرنـد در قبـالش چيـزي هـم دريافـت كننـد       كم ياد مي كنند و كم اش مي شمالي تجربهة عالم
  .)52: همان(

  هاي سه دهه رمانة مقايس. 1 جدول
  زنان و جامعه  خانوادهقدرت در  يابيهويت مصاديق خشونت  

هاي  رمان
 1370  دهه

ـ خشونت جسمي و
  تنبيه بدني

ـ توهين، تحقير و 
  قضاوت

ـ خيانت و 
  چندهمسري

  جنسية ـ سوءاستفاد
 

ـ پيروي از الگوي 
  هويتي ثابت

ـ نداشتن هويت 
  فردي و استقالل

  ـ قدرت مطلق مردانه
زنان نداشتن دخالت  ـ

  ها گيري در تصميم

كافي ـ عدم امنيت 
براي حضور در 

  جامعه
ـ سطح تحصيالت 

  سوادي پايين يا بي
آوردن به  ـ روي

  اشتغال از روي اجبار

هاي  رمان
  1380 ةده

  ـ سركوب زنانگي
  ـ خيانت

هاي  استفاده ـ سوء
  جنسي

  

  يابي هويتة ـ دغدغ
ـ سير در خاطرات و 
وقايع گذشته براي 

بازسازي هويت 
  ديده آسيب

اختيار در امور  ـ صاحب
  شخصي

شدن از قدرت  ـ كاسته
مطلق مردان در برخي 

  از موارد خانوادگي
  

نبودن زنان  ـ محدود
  به خانه و خانواده

ـ تحصيالت 
  دانشگاهي

ـ اشتغال و استقالل 
 بيشتر( مالي

  )هاي زن شخصيت

هاي  رمان
  1390ة ده

و   ـ خشونت كم
هاي  متفاوت از دهه

  قبل
هاي  استفاده سوء ـ

  جنسي
ازدواج و ـ اجبار به 

تنها در (همسري  چند
  )يك مورد

ة ـ گذر از مرحل
يابي و رسيدن  هويت

  به خودباوري
  استقالل ـ

ـ صاحب اختيار در امور 
  شخصي

ـ تقسيم قدرت بين زن 
  و مرد در نهاد خانواده

فكري و مشورت  هم ـ
  ها گيري در تصميم

ـ حضور فعال در 
  جامعه

ـ تحصيالت تا 
مقاطع ارشد و 

  دكتري
اشتغال و استقالل  ـ

  مالي
ـ شركت در 

هاي گوناگون  فعاليت
  اجتماعي

ـ روابط كاري و 
  دوستانه با مردان

ـ استفاده از زنانگي 
براي رسيدن به 

  اهداف 
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  گيري بحث و نتيجه
بـا   هـا  دهد كه تحول در ديدگاه نويسندگان زن و محتواي رمان ها در اين مقاله نشان مي بررسي

از شرايط اجتمـاعي و فرهنگـي   ، ناخواه ش رفته است و نويسندگان، خواهايران پية تحوالت جامع
بار پـس از انقـالب اسـالمي،     ، براي اولين1370ة در ايران ده. اند زمان خود تأثير پذيرفتهة جامع

تحـوالت اجتمـاعي و فرهنگـي، سـبب دگرگـوني      . زنان در جامعه هستيمة شاهد حضور گسترد
هـا محدودنـد، در    زنان همچنان بـه خانـه   بيشتر؛ اما است شده نقش زنان و افزايش آگاهي آنان 

تفكر غالب جامعـه  . اختيارات خود اطالعي ندارندة اند و از حقوق و حوز جامعه حضور پيدا نكرده
هـا و   زن در فضـاي خـانواده   هاي ضد سنتها و  نيز تفكري مردساالرانه است و بسياري از فرهنگ

ين دوره نيز به بازتاب فرهنگ مردساالرانه و تـأثيرات آن بـر   نويسندگان زن ا. جامعه پابرجاست
ها و شرايط دشـوار   هاي جسمي و رواني عليه زنان و رنج آنان از خشونت. اند زندگي زنان پرداخته

هـا و   سـنت شـدن از   رهـا  هـا  هـاي زن ايـن رمـان    خواسته و آرزوهاي شخصيت. نويسند ها مي آن
ند با مشاركت اجتماعي به رشد و استقالل فـردي و مـالي   خواه ها مي هايشان است؛ آن وابستگي
هاي اصلي مسير پـر فـراز و نشـيبي را     شخصيت شده از اين دهه، دو رمان بررسي در هر. برسند

  .گذارند براي تحول فردي و هويتي خويش پشت سر مي
ليـت  تري در بازار كار و مشاغل دولتي و غيردولتي فعا زنان با حضور گسترده ،1380ة در ده

هاي گوناگون و بـا فراگيـر شـدن اينترنـت و      از طريق رسانه. اند داشته و به استقالل مالي رسيده
هاي زنان ديگر در سراسـر دنيـا آشـنا     تلفن همراه، عموم زنان نيز از حقوق خود آگاه و با فعاليت

ل فكـري و  هاي مردساالرانه بـه سـبب تحـو    ها و آموزه سنتكه نياز به رهايي از  درحالي. اند شده
ة شد، جامعه در قسمتي از مسير، تحول در زمين هويتي، بيش از قبل در وجود زنان احساس مي
ها و مطالبات آنـان از قـوانين و فرهنـگ جامعـه      مسائل مربوط به زنان را متوقف كرد و خواسته

ي به جنس زن، با سنتهاي  مردان نيز در جهت حفظ جايگاه برتر خويش و نگرش. پيشي گرفت
هـا   بين زنان و مردان سبب از هم پاشيدن خانواده ها تعارضن وقفه همراهي نشان دادند و اين اي

نويسندگان زن اين دهه نيـز بـيش از هـر زمـان ديگـري بـه       . است شده و افزايش ميزان طالق 
. اند و بحث هويـت زنـان در آثـار آنـان بسـيار پررنـگ اسـت        جنسان خويش پرداخته مسائل هم
شدت آسـيب   اند و هويت آنان به ي و مردساالر متولد شدهسنتهايي  ر خانوادههاي زن د شخصيت

شوند و بـا واكـاوي در گذشـته و     خصوص، متحول مي هگرفتن در شرايطي ب است؛ اما با قرار  ديده
پذيرنـد و   تحول زنان را نمـي  هاي مرد اما شخصيت. پردازند خاطرات، به بازسازي هويت خود مي

  .هاي اين دهه آشكار است هاي خانوادگي در رمان شدن نظام ا و سسته ها، جدايي اختالف
هاي زن، جايگاه  در اين دهه، شخصيت  شرايط جامعه سو با هم ،نيز 1390ة هاي ده در رمان
زنان فزوني ة طلبان مطالبات تساوي. اند عنوان افرادي مستقل و توانمند به اثبات رسانده خود را به

. هـاي پيشـين اسـت    هـاي زن دهـه   اف آنان بسيار متفـاوت از شخصـيت  ها و اهد يافته و دغدغه
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. انـد  و از سـلطه و اقتـدار خـود كاسـته     هـاي زنـان را پذيرفتـه     هاي مرد، تحـول نقـش   شخصيت
هـاي زن دو رمـان    شخصـيت  بيشترتوان در تجرّد  رفتن سن ازدواج دختران را مي باال ،نهمچني

تـن بـه ازدواج نـداده و بـه دنبـال       سالگي سية آستانيك در  هايي كه هر شخصيت. مشاهده كرد
  .اهداف ديگري هستند

ها، نشان از تأثير بسيار زيـاد تحـوالت اجتمـاعي و     زمان نگارش آنة ها با جامع تطبيق رمان
نويسـندگان زن بـا نوشـتن از    . هـا دارد  ن فرهنگي هر دهه بر ديدگاه نويسندگان و محتواي رمـا 

هـا قهرمانـاني    آن. كننـد  عتراض خود را بـه شـرايط موجـود بيـان مـي     ها، ا ها و نابرابري خشونت
مردانـه، از  ة شكني و ايستادگي در برابر سـلط  سنتگيرند و با  آفرينند كه از جامعه پيشي مي مي

هـا كسـاني    ايـن شخصـيت  . رسـند  شوند و به استقالل و فرديت مـي  شرايط دشوار خود جدا مي
ـ      ن به آنشد آرزوي تبديل هستند كه زنان جامعه چنـين  ة هـا را دارنـد و نويسـندگان زن بـا ارائ

هويت خويش به كندوكاو و تفكر بپردازند، ة كنند تا دربار الگوهايي، مخاطبان خود را تشويق مي
  .يابي به آن تالش كنند حقوق خود را بشناسند و براي دست
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