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حميد رضایي
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استادیار زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه پیامنور
ابراهيم ظاهري عبدوند
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دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی (گرایش ادبیّات معاصر) ،دانشگاه شهرکرد

چكيده:
ادبیّات سیاسی داستانی ،یکی از شاخههای داستاننویسی معاصر است که میتووان نن را از ههوتهوای متتفو
نقد کرد .در این مقاله هدف نن است تا به بررسی مسائل سیاسی پنج داسوتان از نویسوندگان زن بعود از انقو
اس می پرداخته شود .مسائل سیاسی مطرح در داستوانها ،نقووش شتصویّتهوای زن و مورد در مسوائل سیاسوی،
نگاههای متتف

نسبت به مشارکت زنان در فعّالیّتهای سیاسی و نوع ،نحوه و میزان مشارکت زنان در این نوع

فعّالیّتها ،از همفه مسائل مطرح در این پژوهش هستند .در این رموانهوا شتصویّتهوای زن ،معموواً شتصویّت
اصفی داستانها هستند؛ هرچند در سطوح پایین در مسائل سیاسی مشارکت میکنند .همچنین شتصیّتهای زن،
نرمانی تصویر میشوند و نویسندگان میکوشند تا نشان دهند که زنوان هو پوای موردان در اک ور وعوایا سیاسوی
کشور در دوران معاصر نقش مهمّی را ایفا کردهاند؛ عوامفی را که مانا حضور زنان در عرصه سیاست مویشوود،
نشان دادهاند و بر نگاهی زنان برای مشارکت در مسائل سیاسی اهمّیّت خاصّی عائل شدهاند.
كليد واژهها :داستان ،نقد ،زنان ،سیاست ،انق

 .1تاریخ دریافت1931/1/11 :
.1

اس می.

تاریخ پذیرش1931/9/12 :
(نویسندة مسئول)

.9
این پژوهش با استفاده از اعتبارات دانشگاه پیامنور استان چهارمحال و بتتیاری تألی

شده است.
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 .2مقدّمه:
به طور معمول نظر بور ایون بووده اسوت کووه نووویسندگان زن بیشوتر توهّوه خوود را معطووف بوه مسوائل
خانوادگی میکنند و نگرشی به مسائل اهتماعی و سیاسی ندارند« :معمواً این اعتقاد رواج داشوته اسوت
که نویسندگی زنوان به اعتضوای سرشت نن ،محدود ،درونگرا و خوانوادگی است .میگوینوود زنوان بوا
درونمایههایی شوکوهمند هنو

 ،سیاسوت ،هنوون و هنایوت سور و کواری نداشوتهانود و در عووب بوه

کارهای ادبی ه تراز ساختن حفقة گل یا پرداختن به هزئیّات سرگرم بودهاند و درسوت بوه هموین دلیول
که زندگیشان سرشتی حمایتشده داشته است و از صحنة رخدادهای سیاسی بوه دور بوودهانود( ».موایفز،
 )179 :1912این دیدگاه شاید در دورهای درست به نظر میرسید؛ امّا امروزه زنوان از حووزة خصوصوی
خانواده بیرون نمده ،بوه مووووعهوای متتففوی از همفوه سیاسوت پرداختوهانود و در داسوتانهوای ننهوا،
شتصیّتهای زن نقش مهمّوی در مسوائل سیاسوی هامعوة داسوتانی دارنود« .رمووانهوای ننوان [زنوان بوا
ناراستیهای اهتماعی و راههای درمان ننها سر و کار خواهد داشت .از این پس زنان و مردان را در ایون
رمانها نه تنها درگیر مناسبات عاطفی با یکدیگر ،که در حال ه زیستی و برخورد با هو در گوروههوا و
طبقات و نژادها مشاهده خواهی کرد و ایون دگرگوونی نسوبتاً مهموی اسوت( ».وولو  )17 :1913 ،ایون
عقیده که زنان نباید به عرصة سیاست وارد شوند نیز از دیرباز مورد توهّه بوده است؛ امّا در عرصة عمول
برخ ف این ،اتّفاق افتاده است« :در عمل ،زنان خاندانهای سوفطنتی و طبقوة اشوراف بوه اعموال عودرت
سیاسی و ترغیب سپاهیان به هن

 ،تودوین عووانین و نیوز بوه کوار کشوورداری مویپرداختنود .در مواعوا

سرکو و درگیری شدید و نیز در هن

هوا و در زموان اشو ال بیگانگوان و اسوتعمارگران ،حتّوی زنوان

دونپایه یا معمولی نیز اهمّیّتی نشکار پیدا مویکردنود و در بسویاری از فرهنو

هوا نوام و خواطرة ایشوان

برهای مانده است( ».روبات  )12-19 :1911 ،زنان در عصر هدید ،به صورت فعّال وارد عرصة سیاسوت
شدند و نقش مهمّی در توسعة هواما بر عهده گرفتند« .ورود زنان به عفمرو سیاست امری بوود ووروری
و اساسی؛ زیرا تمامی هواما ،مردساارند و مسفّماً نمیتوان برای نغاز کردن و پیشبرد ت ییرات ازم ،بوه
مردان اتّکا کرد( ».گرت)161 :1973 ،
در انق

اس می و بعد از نن نیز زنان نقش مهمّی در فعّالیّتهای سیاسی داشتهاند؛ ه خود نثاری

در این زمینه به وهود نوردهاند و ه اینکه شتصیّتهای زن در نثار ننهوا نقوش فعّوالی یافتوه اسوت؛ بوه
همین منظور در این مقاله کوشیده شده است تا پنج اثر داستانی از زنان نقد شود؛ نثاری که عابفیّت نشان
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دادن دیدگاه زنان را در مورد مسائل سیاسی دارند و میتواند نگاه زنان را در این زمینه بوه خووبی نشوان
دهند .عفّت انتتا این داستانها این است که نویسندگان این داستانهوا بویش از دیگور نویسوندگان بوه
مباحث سیاسی و اهتماعی توهّه نشان دادهاند و با توهّه به برهة زمانی انتتا شده ،این نویسوندگان ،از
نویسندگان برهسته محسو میشوند .نثار مورد بررسی عبارتند از .1 :عطر رازیانه از فرشوته سواری؛ .1
هزیرة سرگردانی از سیمین دانشور؛  .9در هست و هووی مون از منیوژه هوانقفی؛  .2دو منظوره از غزالوه
عفیزاده و  .1ای کاش گل سرخ نبود از منیژه نرمین.
 .1پيشينة تحقيق:
تاکنون در اثری به صورت مستقل به بررسی داسوتانهوای نویسوندگان زن ایرانوی براسوا

نقود سیاسوی

پرداخته نشده؛ امّا در نثاری به صورت پراکنده به این موووع اشاره شده اسوت؛ بورای نمونوه در کتوا
صد سال داستاننویسی ،میرعابدینی به این موووع در تحفیل داستانهای زنان توهّه نشان داده اسوت .در
کتا های گزارههایی در ادبیّات معاصر ایران از عفی تسفیمی ،ادبیّات معاصر ایوران (ن ور) از محمّدرووا

روزبه ،زنان در داستان از نرگس باعری ،رموانهوای معاصور فارسوی از میمنوت میرصوادعی ،نویسوندگان
پیشرو ایران از محمّدعفی سپانفو و تصویر زن در ده سال داستاننویسى انق

اس مى از زهورا زوّاریوان

به موووعات مطرح در داستانهای زنان از همفوه مسوائل اهتموواعی و سیوواسی توووهّه شوده اسوت .در
مقالووههووایی ماننوود «زن در ادبیّووات داسووتانی بعوود از انق و

» از ناهیوود رودافشووان« ،بررس وی مقایسووهای

موووعات و درونمایههای مرتبط با زنان در داستانهای زن محور زنان داسوتاننوویس (»)1912-1922
از محمود بشیری و «نمادپردازی در رمانهای سیمین دانشور» از حسینعفی عبادی نیز اشوارههوایی بوه ایون
موووع شده است.
 .3پرسشهاي تحقيق:
 .1نحوة مشارکت شتصیّتهای زن در فعّالیّتهای سیاسی چگونه و بوه چوه میوزان اسوت؛ نیوا زنوان در
فعّالیّتهای سیاسیِ داستان نقش فعّالی دارند و این نقش ،عابل مقایسه بوا مشوارکت شتصویّتهوای مورد
است؟
 .1از نظر نویسندگان زن ،موانا حضور زنان در مسائل سیاسی کدامند و نیا نگاهی زنان برای مشارکت
در فعّالیّتهای سیاسی از اهمّیّتی برخوردار است؟
 .9نویسندگان زن چه الگوهایی برای مشارکت زنان در فعّالیّتهای سیاسی ارائه دادهاند؟
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 .2نویسندگان زن ،بیشتر به تحفیل چه مسائل سیاسیای پرداختهاند؟
 .4بررسي نوع ،ميزان و نحوة مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:
مشارکت سیاسی در دو سطح رخ مویدهود :تووده ،ماننود شورکت در انتتابوات ،احوزا  ،انجمونهووا و
تجربووههووای اهتموواعی و نتبگووان ،همچووون حضووور در مجفووس ،عووّة مجریّوه و داشووتن مناصووب عووالی
(کاظمیپور .)117 :1919 ،در داسوتانهوای موورد بررسوی ،شتصویّتهوای زن بیشوتر در سوطوح پوایین
مشارکت دارند .ننها عضو احزا متتفو

هسوتند؛ از حو ّ رأی بورخوردارنوود .در تظاهوورات شورکت

میکنند؛ ع عهمند به شرکت در امور سیاسیاند و به صورت محدود نیز خواهان پسوت سیاسوی هسوتند؛
مانند گففر ،شریفه و سونیا در داستان ای کاش گل سرخ نبود و فرزانه در داستان هزیرة سورگردانی کوه
عضو حز توده هستند؛ مری و دوستش نیز ،در داستان دو منظره ،نقش فعّالی در تظاهرات عفیوه رییو
شاهنشاهی دارند .در داستانهای زنان ،شتصیّتهای سیاسی زن ،معمواً شتصویّتهوای اصوفی داسوتان

هستند و یا اینکه نقش مهمّی در پیشبرد طرح داستان دارند؛ مانند هستی ،شتصیّت اصفی داستان هزیورة
سرگردانی؛ هانیوه ،موری و ن ر ،شتصویّتهوای اصوفی و مهو ّ داسوتان در هسوت و هووی مون؛ گففور،
شتصیّت اصفی داستان ای کاش گول سورخ نبوود و نورگس ،در داسوتان عطور رازیانوه .در داسوتانهوای
مذکور ،همان گونه که تعداد شتصیّتهای سیاسی مرد ( )%16از شتصیّتهوای غیرسیاسوی مورد بیشوتر
است؛ درصد شتصیّتهای زن سیاسی ( )%11نیز بر تعوداد شتصویّتهوای غیرسیاسوی افزونوی دارد .در
داستانهای زنان ،شتصیّتهای زن نقش مهمّی در حوادث سیاسی هامعه مییابند؛ پا را از حیطة خوانووه
بیورون میگذارند و وارد فعّالیّتهای سیاسی میشوند؛ مانند فرزانه در رمان هزیره سورگردانی ،لوی در
رمان عطر رازیانه و مری در داستان دو منظره؛ همچنین شتصیّتهوای زن ،نرموانی تصوویر مویشووند و
نویسندگان میکوشند تا نشان دهند که زنوان هو پوای موردان در اک ور وعوایا سیاسوی کشوور در دوران
معاصر نقش مهمّی را ایفا کردهاند .شتصیّتهوای زن بوه نووعی بوه نگواهی سیاسوی و اهتمواعی وسویا
رسیدهاند؛ حتّی برخ ف عوانین هامعة مردساار ،برای خوود تصومی مویگیرنود و در مسوائل سیاسوی و
اهتماعی شرکت میکنند .در داستان عطر رازیانه ،نرگس ،برخ ف میل پودر بوه دانشوگاه مویرود و بوه
هرم فعّالیّت سیاسی به زندان میافتد یا در داستان هزیرة سرگردانی ،زنان ،ایدئولوییهای سیاسوی دهوة
پنجاه را به تصویر میکشند یا در داستان دو منظره ،مری با نوردن پدر به تظاهراتهوای سیاسوی او را از
انزواگزینی بیرون مینورد .در ایون داسوتانهوا ،بوین مشوارکت زنوان در فعّالیّوتهوای سیاسوی و میووزان
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نگاهیهای سیاسی ننها رابطة مستقیمی وهود دارد؛ چنانچه زن دارای نگاهی سیاسی باشد ،نقش فعّالی
در کنشهای سیاسی دارد؛ امّا اگر بینش سیاسی نداشته بوواشد ،نقوش منفعووفی در فعّووالیّتهوای سیاسوی
مییابد و یا در بین هریانهای سیاسی سرگردان میشود؛ ماننود هسوتی در داسوتان هزیورة سورگردانی و
ن ر در داستان در هست و هوی من و یا اینکه طرفودار گورایشهووای سوفطنتطفبووانه و غور گرایانوه
میگردد.
 .3نقد سياسي داستانها:
 .3-2خالصة رمان جزیرة سرگرداني و مسائل سياسي آن:
هستی ،شتصیّت اصفی این داستان است که پدرش را در کودکی از دست مویدهود و موادرش پوس از
مرگ پدر ،با احمد گنجور ازدواج میکند .او ،تحوت سرپرسوتی موادربووزرگش ،بووزرگ ،بوه تحصویل
میپردازد و سرانجام در ادارة فرهن

و هنر مش ول به کار میشوود .دغدغوة اصوفی او در ایون داسوتان،

ازدواج با مردی است که او را مانند زنان سّنتی هامعه تحت تمفّک خود درنیاورد .او در این داستان ،در
بین دو دنیای متفاوت مادر (فمینیس غربی) و مادر بزرگ (فرهن

اس می و ایرانوی) سورگردان اسوت.

هستی در پایان داستان سرانجام با مرد مورد ع عوهاش ،سوفی فرّخوی ازدواج مویکنود .مووووع داسوتان
هزیرة سرگردانی ،در حقیقت «بیوان اووواع نشوفتة سیاسوی و اهتمواعی ایوران در دهوة پنجواه و تسوفّط
بیگانگان بر کشور در نن سالهاست؛ بوا زمینوة حیورت و سرگشوتگی روشونفکران و مبوارزان سیاسوی و
تردید ننها بین عرفان اس می و نراء مارکسیستی( ».عبادی ،67 :1916 ،نقل از پاینده)16-13 :1911 ،
موووع بسیاری از نثار دانشور ،مانند سووشون و به کوی سو م کون اعتوراب بوه خفقوان سیاسوی و
انتقاد از خودبواختگی زنوان در رونود مودرنسوازی (مدرنیزاسویون) اسوت (میرعابودینی.)1119 :1912 ،
نویسنده در داستان مذکور نیز کوشیده است به ترسی فضای سیاسی ایران از دوران شکلگیری نهضوت
مفّی و روی کار نمدن مصدّق ،کودتا و برکناری او تا دهة پنجاه بپردازد و به صورت متتصر بووه نقوش
بیگانگان ،نگرشها و هریانهای سیاسی موهود در فضای نن روز کشور و نحوة برخوورد حکوموت بوا
متالفان سیاسی اشاره کند .در این داستان گفته میشود کوه دو کشوور انگفویس و نمریکوا در ایوران بوه
دنبال منافا خود بودهاند و رابطة این کشور به عفّت تضادّ منافعشوان بوا هو چنودان خوو نبووده اسوت؛
همین موووع سبب شده تا مبارزان در دورههای متتف

بتوانند از ایون تضاد ،در ههت مبوارزات خوود

متأسوفانه
استفاده کنند« :مرتضی میگفت مصدّق از تضادّ منافا امریکا و انگفیس در ایران استفاده کورد؛ ّ
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شکست خورد .حاا ما هو بایود از هموین تضواد اسوتفاده کنوی  .هسوتی خندیود .موردان هو از دعووای
پسرعموها بر سر تضادّ منافعشان حرف زده بود( ».دانشور )116 :1912 ،مه ترین مسوألة سیاسوی مطورح
در این رمان ،مسائل مربوط به مصدّق و نهضت مفّی است؛ برای م ال از تبعید او ستن گفتوه مویشوود و
اینکه حکومت با تیراندازی کردن و کشتن طرفدارانش توانست نهضت او را شکسوت دهود .نتیجوة ایون
شکست برای سیاسیّونی که دل به نهضت بسته بودند و در ههوت موفّو شودن نن فعّالیّوتهوای بسویاری
کرده بودند ،تأثیر گوناگونی داشت؛ عدّهای به مسائل سیاسی پشت کردند و به مسائل هنسی و اروتیک
روی نوردند که نمونة ننها در داستان مذکور ،فرّخی ،پدر سفی است .وی در هریوان مفّوی شودن نفوت
دارایی خود را خرج نهضت کرد« :دورة مفّیشدن نفت ،بیشوترِ موالِ زن را خورج نهضوت کورد» (هموان:
)111؛ امّا با شکست نهضوت ،دچوار سورخوردگی از سیاسوت مویشوود و بوه زنبوارگی روی موینورد:

«هستی خان چرا از شما پنهان کن ؟ پدرم پس از تمام پشتیبانی از مصدّق و سرخوردن از سیاسوت ،شود
یک تکمهچی تمامعیار ،یک زنباره ،یک درباری( ».همان )121 :از دیگر هنبة سیاسی مه ایون رموان،
به تصویر کشیدن هریانها و تفکّرات سیاسی این دوران است .یک هریان سیاسی در ایون رموان ،تفکّور
مذهبی و به عولی «مهدویّت انق بی» است .این هریان به دنبال مبارزه با ریی حاک است و در مبوارزات
خود بر ارزشهای دینی و اس می پافشاری میکند که نمایندة این طرز در رمان ،نلاحمود ،نعاسوعید و
سفی هستند .هریان دیگر ،تودهایها و مارکسیس ها هستند که به مبارزة مسفّحانه معتقدند و نمایندة ایون
تفکّر در داستان ،مراد و خفیل مفکی هستند .عابل کر است کوه خفیوول مفکوی ،رهبوور نیووروی سووّم یوا
سوسیالیستهای ایران است که از حز توده انشوعا یافوت (معودل .)162 :1911 ،ایون دو هریوان در
کنار ه و با ه عفیه نظام حاک به مبارزه میپردازند .نحوة برخورد حکومت نیز بوا سیاسویّون ،مووووع
دیگر این رمان است؛ برای نمونوه طرفوداران مصودّق تیربواران مویشووند و نیروهوای موذهبی نیوز چنوین
سرنوشتی دارند؛ چنانکه نعاسعید را میگیرند و اعودام مویکننود (دانشوور .)191 :1912،در برخوورد بوا
هریانهای مارکسیستی نیز چنین شیوهای را در پیش میگیرند؛ چنانکه با لو رفتن گروه مراد که نماینودة
تفکّرات مارکسیستی است ،مرتضی کشته میشود وخودِ مراد به ستتی میتوانود فورار کند .ننگونه که
نشان داده شده است ،هریانهای سیاسی از نزادیعمل برخوردار نبودهانود و هرگونوه فعّالیّوت از سووی
ننها با شدّت سرکو میشده است؛ البتّه بیشتر این سرکو ها متوهّه هریوان روشونفکری بووده اسوت:
«بگیر وببندهای حکومت ه بیشتر متوهّه روشنفکران و چپگراهاست( ».همان )122 :ساواک در هموه
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ها حضور دارد و همه را زیر نظر میگیرد .زندیها ،نمایندة ساواکیها در ایون داستان هسوتند« :احتموال
میداد دوّمی عضو ساواک باشد و هستی ،یقین داشت .همیشه و هموه هوا یکوی از دکتور زنودیهوای بوا
عینک و بیعینک حضور داشوت .هسوتی کوارتش را دیوده بوود( ».هموان )177 :درگیوری عمووم موردم
هامعه ،به خصوص هوانان در فعّالیّتهای سیاسی ،موووع دیگر این داستان است .نویسنده سعی کورده
است از دغدغههای هوانان این روزگار ستن بگوید؛ دخترانوی کوه درگیور مسوائل عاشوقانه یوا سیاسوی
هستند و پسرهای که بیشتر به مووووع سیاسوت مویپردازنود و یوک نقطوة مشوترک دارنود :سوردرگمی

سیاسی« .غ دخترها ،غ عش بود یا سردرگمی سیاسی .پسورها بیشوتر درمانودگان سیاسوت بودنود و توا
گروهشان نضج میگرفت به فکر انشعا میافتادند» (همان)127 :؛ البتّه سیاسوتزدگوی و رویگردانوی
از سیاست موووع دیگر این داستان است .هوانانی نیز هستند که ادای «هیپی» گری دارنود و از سیاسوت

بیزارنود« :اینهوا که گول بور گوردن دارنود ،هیپی هستند؟  -نه فع ادای هیپیگری را درموینورنود .اگور
هیپی واععی بودند .هیپی ودّ نسل عدی  ،هامعه ،عانون و سیاست اسوت .هیپویگوری ط یوان نسول هدیود
است( ».همان)121 :
 .3-2-2بررسي نقش زنان در فعّاليّتهاي سياسي (زنان و گرایشهاي سياسي):

در فضای سیاسی دورانِ کر شده ،همة افراد هامعه از مرد و زن نقوش دارنود یوا نقشوی موییابنود و هور
کودام از ایون شتصویّتهوا نماینووده و نشواندهنودة تیپوی از افووراد هامعوة نن روز ایوران هسوتند .توووران،
مادربزرگ هستی ،یکی از شتصیّتهای این رمان است که از طرفداران مصدّق است و بدین سبب کوه
پسرش در راه مصدّق کشته شده است ،از اندیشههای اس می حمایت میکنود .او گرچوه خوود فعّالیّوت
سیاسی خاصّی انجام نمیدهد و عم ً وارد سیاست نمویشوود ،درگفوت و گوهوایش بوا هسوتی و سوفی ،

حمایت خود را نسبت به انودیشههوای اس می و مصدّق نشان میدهد« :هور وعوت حورف مصودّق پویش
مینید ،گریوهام میگیرد؛ ولی یقین دارم مصدّق تارهای دل مردم ایوران را بوه لورزه درنورده؛ عوواعبت
کواری میکند کارستان( ».هموان )12 :وی معموواً از هوانوان مویخواهود چنودان درگیور فعّالیّوتهوای

سیاسی نشوند و به عف روی نورند تا سیاست« :سرگشوتگان راه سیاسوت ،از دختور و پسور را دور خوود
هما میکرد و مادرانه نصیحتشان میکرد که درسشان را بتوانند  -که سیاست بیپودر و موادر اسوت -
که سیاست گذراست  -که سیاست برای به عدرت رسیدن است( ».همان )127 :از دیگر شتصویّتهوای
زنِ داستانِ درگیر در مسائل سیاسی ،سیمین است .وی زن نلاحمد و اسوتاد دانشوگاه اسوت و بوه تحفیول
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مسائل سیاسی ههان میپردازد؛ چنانکه هستی دربارة اندیشههای او بوه سفی میگوید« :زنوش ،سیمیون،
از ایدئولوییزدگی حرف مویزنود ،مویگویود تموام کشوورهای ههوان سووّم ،حتّوی کشوورهای غربوی
ایدئولوییزدهاند .میگوید برداشت درست سیاسی بفه ،امّا ایدئولوییزده بوودن نوه!» (هموان )91 :او بوه
دیدار خانوادههای زندانی سیاسی میرود و به ننها کمک میکند .وی در گفت و گو با مهرماه ،خود را
معفّمی معرّفی میکند که درسش با سیاست و اهتماع در ارتباط است و به شاگردانش اینگونه در هوا
را مینموزد؛ امّا هیچ اندیشة سیاسیای را به کسی تحمیل نمیکند (همان )121 :هستی ،شتصیّت اصفی
داستان است که ه درگیر مسائل سیاسی است و ه عش  .از نظر سیاسی او طرفدار هیچ گروهی نیست
و ننگونه که بیان میکند ،در میان هریانهای سیاسی موهوود سوردرگ اسوت؛ گواهی بوه یوک گوروه
گرایش مییابد و گاهی به گروه مقابل نن .در حقیقت وی نمواد نسول سورگردان نن روز هامعوة ایوران

است؛ نسفی که نویسنده ،ننها را «هزیرة سرگردانی» نامیده است« .من عواطی پوواتی هسوت  .گواهی فکور
میکن چپ انساندوست و هوادار خفیل مفکی و گاهی فکر میکن به عدرت تحرّک مذهب معتقودم و
پیرو ه ل نلاحمد یا به عول شما دینامیزم مذهبی .گاهی فکر میکن تنها به هنر رو بیاورم ،بوا برداشوت
درست سیاسی و اهتماعی؛ امّا چه برداشتی درست است؟ نمی دان ( ».همان )17:او ه عاش مراد است
و ه سفی که میتوان گفت ه به کمونیس (مراد) گرایش دارد و ه به اندیشوههوای موذهبی (سوفی ).
هنگامیکه مراد مریض میشود و یا ساواک او را تعقیب میکند ،هستی بوه یواریش مویشوتابد و هو بوه
ستنان سفی گوش میدهد و نمیخواهد که مستقی وارد درگیریهای سیاسی شود .وی رابطی میشود

بین روحانیون و روشنفکران و پیامهای این دو گروه را به ه متابره مویکنود« :فعو ً رابوط روحانیوان و
روشنفکران ( ».همان )197 :به هز سیاست ،عش نیز دغدغة دیگر ایون شتصویّت اسوت؛ عشوقی کوه بوه
نحوی با موووع سیاست پیوند خورده است .او هو عاشو موراد اسوت و هو سوفی  .سورانجام بوا سوفی
ازدواج میکند و بدین صورت بیان می شود که او در بین دو هریان موهوود در هامعوه ،بهتور اسوت بوه
اندیشة مذهبی و مهدویّت انق بی بپیوندد که اینگونه نیوز مویشوود .فرزانوه دیگور شتصویّتی اسوت کوه
همراه مراد وارد مبارزههای سیاسی مسفّحانه میشود و بورخ ف هسوتی کوه سوردرگ اسوت ،دسوت بوه
مبارزههای ودّ استعماری میزند .مراد در مقایسة بیون او و هسوتی معتقود اسوت فرزانوه از فعّالیّوتهووای
سیاسی بیش از هستی میداند (همان.)912 :
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 .3-2-1بررسي نقش مردان در فعّاليّتهاي سياسي:

نویسنده در این داستان کوشیده است که در کنار شتصیّتهای خودساخته ،شتصویّتهوای تواریتی را
نیز وارد داستان کند تا داستان واععیتر هفوه کنود .مصودّق ،نلاحمود ،خفیول مفکوی و سویمین از همفوه
شتصیّتهای تاریتی داستان هستند .در این داستان ،مردان مشارکت سیاسی فعّالی دارند .از مصودّق بوه
عنوان رهبر نهضت مفّی ستن گفته میشود؛ از نلاحمد به عنوان سیاستمداری کوه بور نیوروی موذهب
تکیه دارد و از خفیل مفکی به عنوان کمونیس و رهبر هامعوة سوسیالیسوتهوای ایوران .در ایون داسوتان،
مردان ه در مناصب سیاسی نقش دارند و عضو احزا هستند و ه به عنوان تحفیلگر مسوائل سیاسوی
به نقد اندیشههای موهود در زمان خود میپردازند .ننها دست به مبارزههای مسفّحانه میزنند؛ بوه زنودان
میافتند و اعدام میشوند .سفی شتصیّتی تیپیک دارد و نمادی از نسل روشنفکر موذهبی داسوتان اسوت.

وی از نلاحمد طرفداری میکنود« :شاهیون میگفت :نعوای فرّخوی! ایونطوور کوه پیداسوت شوما پیورو
دکتر عفی شریعتی هستید .سفی گفت :نه من ه ل نلاحمد را ترهیح میدهو ( ».هموان )76 :او معتقود
است که بهترین اندیشه برای ادارة حکومت ،اندیشههای مذهبی و اس می اسوت؛ چنوانکوه در گفوت و

گو با هستی به این موووع اشاره دارد« :سفیو گفت :ایرلندیهوا کوورکورانووه بوه انقو

مارکسیسوتی

رونوردهاند ،بعضی از کشورها به عرون وسوطی چشو دوختوهانود .موا بایود بوه اسو م و کفّیّوت اسو می
خودمان پناه ببری ( ».همان )91 :نعا سعید ،رهبر نیروهای مذهبی است و از هن

و شهادت در راه خودا

حرف میزند و از منزلت شهادت و از امام حسین (ع) میگویود (هموان .)161 :سورانجام وی بوه دسوت
نیروهای ریی میافتد و به هوخة اعدام سپرده میشود .مراد هزو طرفداران کمونیسو اسوت .زن اسوتاد

مانی در گفت و گو با هستی دربارة او میگوید« :نخرش با سیاست ازدواج میکنند و خانواده ،بدبتت
میکنند( ».همان )71 :خفیل مفکی ،در داستان حضور فیزیکی ندارد؛ امّا از اندیشههایش در عسمتهوایی
از داستان ستن گفته میشود و اندیشههای او و طرفدارانش یک سوی هریان سیاسی داستان را تشوکیل
میدهد .هستی در معرّفی او میگوید« :مارکسیس را به زبان ساده میگفوت و مون موینوشوت ( ».هموان:
 )17سفی نیز دربارة او معتقد است او اوّلین کسی بود که تِزِ کمونیس منهای حکوموت را مطورح کورد؛
پیش از «تیتو» و «نهرو»؛ امّا صدایش را کمتر کسی شنید (همان) .مراد نمایندة نسول روشونفکر نن زموان
است که با نیروهای مذهبی برای مبارزه با ریی شاهنشاهی همکاری دارد و در مبوارزه بوا اسوتعمارگران
به بمبگذاری در ماشینهای ننها اعودام مویکنود .بوه طوور کفّوی خوطّ و مشوی او درمبوارزههوا ،مبوارزة
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مسفّحانه با تکیه بر اندیشههای سوسیالیستی است .در گفت و گو با هستی اینگونه به تقابل اندیشوة او بوا
مذهبیها اشاره شده است .نیروهای مذهبی معتقد به مبارزة مسفّحانه نیستند و بوور ایوون بواور هسوتند کوه
میتوان با خطّ و رن

نیز مردم را بیدار کرد؛ در مقابل ،مراد بر این باور است که توودههوا را نمویتووان

با چنین روشهایی نگاه کرد« :برای متوهّه ساختن روشنفکران میشود؛ امّا تودههای مردم چی؟ ننها نوه
میبینند ،نه میخوانند و نه میشنوند و اگر ه ببینند و بتوانند و بشنوند ،سر در نمینورند .فع ً تنهوا راه
مبارزه ،مبارزة مسفّحانه است( ».همان )912 :مراد به نیروهای کارگری معتقد است و بور ایون بواور اسوت
که اعتصا کارگران نقطةعط

مبارزات سیاسی عفیوه رییو بووده اسوت؛ بورخ ف نعوا سوعید کوه از

باورهای تودة مردم حرف میزند« :نعا سعید [ ...در یوک هفسوة گفوت و گوو از باورهوای توودة موردم
ستن گفت [ ...امّا مراد ،اعتصا کارگرانِ کارخانة چیتسازی را نقطة عط

مبارزات موردم سویهروز

ایران شمرد» (همان.)196 :
 .3-2-3نگاه نسبت به مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:

از نظر شتصیّتهایی مانند توران ،هیچکدام از هوانان از زن و مرد نباید وارد فعّالیّتهای سیاسی شووند.
شتصیّتی مانند مرداد معتقد است که زن باید به فعّالیّتهای سیاسوی بپوردازد و نحووة مشوارکت او بایود
بدینگونه باشد که مستقی وارد درگیوریهوای سیاسوی شوود؛ چنوانکوه چنوین انتظواری از هسوتی دارد:
«نمیدان چرا میخواه دستی دستی پای هستی را به مبوارزه بکشوان ( ».هموان )912 :اندیشوة مقابول او،
نحوة تفکّر سفی است که به نظر میرسد نظر نویسندة رمان نیوز باشود .سوفی معتقود اسوت کوه زن نبایود

مستقی درگیر مبارزة سیاسی شود« :هسوتی خوان محوض رووای خودا ،شوما خودتوان را بکشوید کنوار»
(همان)191 :؛ هرچند او مبارزة سیاسی را خاصّ مردان نمیداند« :مبوارزة سیاسوی خواص موردان اسوت؟
نه( ».همان )17 :از نظر او زن باید با هنر خود و دیگر فعّالیّتها در ههت تنوویر افکوار توودههوا و عمووم
فعّالیّت کند؛ نه اینکه مستقیماً به فعّالیّتهای سیاسی بپوردازد .هسوتی در پووایانِ داسوتان بووا سوفی ازدواج
میکند و اندیشههای او را میپذیرد؛ یعنی اینکه در بین هریوانهوای سیاسوی موهوود در هامعوة نن روز
ایران ،تفکّرات مذهبی را برمیگزیند .نویسنده بدینطری برای زنِ هامعة اموروز ایوران نیووز یوک الگوو
ارائه میدهد .زن باید تفکّرات مذهبی در سیاست داشته باشد و ه با مشارکت در فعّالیّتهوای سیاسوی،
البتّه به صورت غیرمستقی  ،در ههت بهبود و ههتدهی به اندیشههای سیاسی هامعة خود ت ش کند.
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 .3-1خالصة رمانِ در جست و جوي من و مسائل سياسي آن:

حوادث داستان در خرمشهر ،نبادان و تهوران اتّفواق مویافتود .زموان نن از شوروع هنو

توا نزادسوازی

خرمشهر و کمی بعد از نن است .هانیه ،شتصیّت اصفی داستان که پزشوک اسوت ،بوا شوروع هنو
مداوای مجروحان میپردازد .خواننده از طری او با برخی از خرابیهای ایجادشوده در هنو

بوه

 ،در شوهر

خرمشهرنشنا میشود .پس از مدّتی ،هانیه ،به پیش دوستش ،موری  ،در بیمارسوتان نبوادان مویرود .وی،
در هریان هرّاحیِ فردی که خمپارة منفجرنشدهای در بدن دارد ،مجروج میشود و هور دو دسوتش را از
دست میدهد .مری او را برای مداوا بوه تهوران نوزد مادرشووهرش مویبورد و در ننجاسوت کوه هانیوه بوا
خواهرزادة محسن ،ن ر ،بیشترنشنا میشود .ن ر ،پیش از هنو
هن

در نبوادان سوکونت داشوت .بوا شوروع

پدرش نسیب میبیند و او را به همان بیمارستانی میبرد که هانیه پزشک نن است .هانیه بوه عفّوت

هراحت اندک پوای پودرِ ن ر به او توهّه چندانی نمیکند؛ به همین سبب رابطة ن ر با هانیه بد میشود؛
امّا در مقابلِ رفتار نامناسب ن ر ،هانیه همیشه در داستان با او با مهربانی برخورد میکند .در اداموه ،موری
شهید میشود و هانیه به ازدواج محسن درمینید .هانیه به عنوان مودرّ

در مدرسوهای مشو ول بوه کوار

میشود که ن ر از شاگردان نن است .زنی که از نبادان با ن ر نشنا شده بود ،در تهران نیوز رابطوة خوود
را با وی دوباره برعرار میکند و او را به خانة خود دعووت موینمایوود .نوشیوون ،از ن ر مویخواهود کوه
همراه او به انگفستان برود و حتّی مقداری از ط های خود را بوه ن ر مویبتشود .ن ر ،هموراه نوشوین بوا
مردی به نام مردخای نشنا میشود و عکس داییِ محسن را به او مویدهود .او در بازگشوت بوه خانوه ،بوه
محسن میگوید که چه کاری انجام داده است .محسن نیز از او مویخواهود رابطوهاش را بوا نن زن عطوا
کند .وعتی مردخای عکوس محسون را مویبینود و مویشناسود ،نقشوة تورور او را مویکشود و او را موعوا
بازگشت از هبهه ،نزدیک خانهاش ترور میکند .ن ر که مویدانود مردخوای در کشوتن دایویاش نقوش
داشته است ،برای گرفتن نشانی او به نزد نوشین میرود و در اینجاست که میفهمد پدر و مادر واععیِ او
همین مردخای و نوشین هستند و ننها به سبب اینکه فرزند نمیخواستهاند ،وی را به پودر موادر فعفویاش
دادهاند .او در نغاز گیج و من

میشود؛ امّوا پویش از مورگ نوشوین کوه بیمواری سورطان دارد ،نشوانی

مردخای را از او میگیرد .ن ر ماهرا را با هانیه در میان میگذارد و با کمک پفیس ،مردخای را مییابود
و انتقام دایویاش را از او مویگیورد .در پایوان داسوتان ،ن ر ثوروت بوه دسوت نموده را بورای کموک بوه
رزمندگان میبتشد.
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مه ترین مسئفة سیاسی داستان ،هن

تحمیفی است .بوا شوروع هنو

 ،بنویصودر فرمانودهی عووا را

پذیرفت؛ امّا او چندان در این کار موفّ نبود« :بنیصودر بوه عنووان رئویس همهوور و بوه عهوده گیرنودة
اختیارات "فرماندهی کلّ عوا" با بینش وعی

نظامی و دیدگاههوای خواصّ سیاسوی ،هودایت هنو

را

پذیرفت و در حالیکه تمایفی داشت نیروهای مردمی در داخل سپاه سازماندهی شده و همدوش ارتش،
دشمن را از خاک همهوری دور نمایود ،هرگوز نتوانسوت عووای نظوامی بوه ویوژه ارتوش را بوه گونوهای
سازماندهی نماید تا عفیرغ کاستیهای بسیار ،بتواند به تنهایی حمفة دشمن را دفا نمایود .وی نوه تنهوا
از تجهیز نیروهای مردمی ممانعت میکرد ،بفکه حتّی از به کوارگیوری امکانوات مووهوود توسّط ارتوش
نیز هفوگیری مینمود( ».هعفری )19 :1911 ،نویسنده نیز از زبان هانیه ،مری و محسن بیان میکنود کوه

عفّت نفرستادن نیرو و هدّی نگرفتن هبهة هنو  ،افکار بنیصدر است« :بنویصودر در کرسوی ریاسوت
همهوری چه غفطی میکند؟ در این بیست و چهار روز ،بارها به این مسئفه فکر کرده بود .به تهوران ،بوه
رئیس همهور و اینکه نیا نمیخواهد هنوو را هودّی بگیورد( ».هوانقفی )3 :1971 ،نویسونده کوشویده
است از بنیصدر شتصیّتی داستانی بسازد .تصویری که نویسنده از او ارائه میدهد ،شتصی ترسو است
که حتّی شجاعت نن را ندارد به میدان هن

عدم بگذارد .در شتصیّتپوردازی او نموده اسوت« :هانیوه

وحشت را در صورت مردی که ادّعای ریاست همهوری میکورد ،بوه ووووح دیود .سورخی رنگوش و
چشمان از حدعه بیرونزدهاش ،حتّی از پشت عینک مشتّص بود( ».همان )19 :از رهوال سیاسویای کوه
در این داستان از او با دیدی م بت یواد میشود ،رهوایی ،نتستوزیور کشور است کوه شتصیّت مقابول

بنیصدر است« :مگر نن نتستوزیر کشور نیست! شب هو توو سنگر خووودم [محسون خوابیوود .از او
پورسیدم چرا بنیصدر این همه کارشکنی میکند؟ میدانید چوی گفوت؟ گفوت :دوسوت نودارم غیبوت
کن ( ».همان )12 :در هن

تحمیفی ،تنها ایران با کشور عراق در حال مبارزه نبود ،بفکوه مویبایسوت بوا

حامیان شرعی و غربی صدام نیز مبارزه کند .یکی از این حامیان صدام کشور نمریکاست .هانیه به عنوان
شتصیّت حامی گفتمان انق

اس می ،بوه صوراحت نمریکوا را مسوبّب اصوفی حمفوة صودام بوه ایوران

معرّفی میکند« :اگر این نمریکاییها ،صدام را مجبور نمیکردند ،به کشور ما حمفه کند ،هرگز هنگوی
شروع نمیشد و ایون همه موردم نواره و بیکس نمیشدنوود( ».همووان )191 :در شعارهووایی کوه موردم

میدهنود نیوز بوه این دسیسهگران شرق و غر اشاره میشود« :اهلل اکبر؛  -مرگ بر امریکا؛  -مورگ بور
صدام یزید کافر؛  -اس م پیروز است - ،شرق و غر نابود است( ».همان)119 :
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ترور شتصیّتهای انق بی یکی از شویوههوایی بوود کوه دشومنان انقو
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بورای مبوارزة خوود پویش

گرفتند .در این داستان به صورت غیرمستقی به شهادت رهایی و باهنر اشاره مویشوود« :ایون موردم غو
ندارند! مردمی که هر روز عزیزی را از دست میدهند! همین چند روز پویش ،رهوایی و بواهنر را تشوییا
کردند( ».همان )129 :محسن نیز نمادی از دیگر شتصیّتهای انق بی است که به دست ایادی غربوی از
همفه نمریکاییها به شهادت میرسد .مه ترین بحث سیاسی ایون داسوتان دفواع از گفتموان انقو
خصوص اندیشة اس می نن است« .گفتمان انق

بوه

اس می که به شکل نظام سیاسی همهووری اسو می

تبفور یافت ،حاصل فصلبندی دو نشوانة مهو ّ همهوریّوت و اسو میّت بوود .اسو م خووود دالّ موورکزی
گروههای اس می بنیادگرا و سّنتگرا بود که نشانهای روحانیّت ،فقه و وایوتفقیوه را بوا هو در یوک
گفتمان گرد مینورد( ».سفطانی )193 :1912 ،در این داستوان نیوز نوویسنده کووشیده اسوت توا انوودیشة
اس می را مه ترین اندیشة گفتمان انق

اس می هفوه دهد و هدف رزمنودگان را در هنو

دفواع از

این اندیشه بیان کند؛ چنانکه از زبان محسن بیان میشود« :این مردم میهنگند به خاطر عشو بوه خودا؛
خداییکه هر لحظه کنارشان است .عش به کشوری کوه حوافد دیون مقدّسوی اسوت( ».هوانقفی:1971 ،
 )129در این داستان ،محسن ،هانیه و مری به دفاع از نموزههای اس می میپردازند؛ امّا نوشین بوه طورح
اندیشههای غر گرایی میپردازد و درصدد است که بیان کند به صوورت غربوی زیسوتن بهتورین شویوه
برای زندگی زن ایرانی است و ن ر که در نغاز در بوین ایون دو اندیشوه سورگردان اسوت ،بوا نگواهی و
بینشی که به دست مینورد ،سرانجام گفتمان انق

اس می را میپذیرد.

 .3-1-2بررسي نقش زنان در فعّاليّتهاي سياسي (نگرش زنان نسبت به گفتمان انقالب اسالمي):

در این رمان ،زنان حضوری فعّال در فعّالیّتهای سیاسی مطرح شده دارند و خواننده از طریو ننهاسوت
که با مسائل سیاسی نن روز هامعة ایران (دهوة شصوت) نشونا مویشوود .عابول کور اسوت کوه در هنبوة
توصی

شتصیّتهاست که زنان ،سیاسیتر از مردان هستند؛ امّا در عرصة عمل ایون موردان هسوتند کوه

دست به فعّالیّتهای سیاسی میزنند؛ برای م وال در ایون داسوتان ،هانیوه ،موری  ،ن ر و نوشوین از مسوائل
سیاسی حرف میزنند؛ در مقابل مردخای و محسن هستند که بوه فعّالیّوت سیاسوی مبوادرت مویورزنود و
مردخای با انجام فعّالیّتهای ترریستی ،انق بیون از همفه محسن را به شهادت میرساند.
در این داستان شتصیّتهای زن را با توهّه به ایدئولویی ها و اندیشههایشان مویتووان بوه سوه دسوته
تقسی کرد :زنان طرفدار گفتمان انق

اس می ،زنوان متوال

گفتموان انقو

اسو می و زنوانی کوه
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سرگردان بین این دو اندیشه هستند؛ نه متال

انق بند و نه موافو ؛ گواهی بوه ایون سوو و گواهی بوه نن

سوی متمایل هستند.
از زنان گروه اوّل میتوان از هانیه و مری نام برد .این دو شتصیّت پزشکانی هستند که در خرمشوهر
و نبادان مش ول به کارند .با نغاز هن

در خرمشهر و نبادان بورای کموک بوه مجروحوان مویماننود توا

اینکه هانیه از ناحیة دست مجروح میشود و به تهران بازمیگردد و مری که زن یکوی از رزمنودگان بوه
اسو می پوایبنود هسوتند.

نام محسن است ،به شهادت میرسود .ایون دو شتصویّت بوه گفتموان انقو
نویسنده از طری ننهاست که به ارزش اس م به عنوان یکوی از شوعارهای انقو

اسو می مویپوردازد.

مری مانند هانیه زنی انق بی است و همچون هانیه خود را نیروی امام معرّفی میکند و میگوید با بوودن
افراد انق بیای همچون ننها ،خائنان (بنیصدر) هیچ کاری نمیتوواننود از پیش ببرنود .هووانیه در پوواسخ

میگوید« :پس تو ه بوی خیانت به مشامت میرسد؟ نه فقط من ،همووه بوووی گنوود خیووانت را حوس
میکنند» (همان .)76 :هانیه که از زنان طرفدار انق

است ،بوا پیوروزیهوای رزمنودگان اظهوار شوادی

میکند و با فرارسیدن دهة فجر ،شروع به برگزاری هشن میکند (هموان .)62 :بوه طوور کفّوی مویتووان
گفت که هانیه و مری شتصیّتهای تیپیک هستند و نموادی از زنوانیانود کوه طرفودار انق بنود؛ گرچوه
کمتر از مردان ،در میدان سیاست وارد میشوند ،دربارة مسائل سیاسی اظهارنظر میکنند و بوه عنووان دو
رزمنده به اشاعة گفتمان انق

اس می میپردازند .نمایندة زنان گروه دوّم ،نوشین است .وی زن یوک

صهیونیست نمریکاییتبار است که پیش از انق

بووا وی ازدواج و بووا شوروع انقو

از کشوور فورار

میکند و به انگفیس میرود .وی زنی پولپرست است که به سوبب ع عوه بوه پوول و همچنوین متالفوت
شوهرش ،دخترش را با فرزند یوک خوانواده کوه فرزندشوان را از دسوت دادهانود ،عووب مویکنود .وی
فعّالیّت سیاسی خاصّی انجام نمیدهد؛ فقط از نظر اندیشه ،متال

انق

اس می اسوت .او در گفوت و

گو با ن ر این چنین به بیان اندیشههای خود میپردازد« :این کشور های مناسبی برای زندگی نیسوت .بوا
این هن

با این همه فشارهای اعتصادی ،نبودن نزادی کامل برای زنهوا ...مکوث کورد و دوبواره اداموه

داد :با این مردم عقبمانده که تمام زندگیشان دین و مذهب است .زندگی واععی ننجاست .تو ننجوا بوه
هرچه بتواهی ،میرسی( ».همان )129 :در حقیقت این شتصیّت متال
و معتقد به غر و نوع زندگی کردن در غر است .طی

گفتمان انق

اس می اسوت

سوّم این زنوان ،شتصویّتی ماننود ن ر اسوت.

او ،که دختری دبیرستانی است ،در نغازِ داستان ،نمادی است از زنانی که بیش از هر چیزی به فکر خود

نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انق

هستند و رفاه خود را بر هر چیزی ترهیح میدهند .به نظر او همة مردم نباید خود را درگیر هن
ننهایی باید در هن

شرکت کنند که انق
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کننود؛

کردهاند و انق بی هسوتند« :مگور مون هوان را از سور راه

پیدا کردم که مفت از دستش بده  .بگذار ننهایی که پشت میوز نشسوتهانود و دسوتور هنو

مویدهنود،

بجنگند( ».همان )122 :در نغاز داستان ،او شتصیّتی است که نه خواهان نظام شاهنشاهی است و نه نظام

اس می« :نه شاه را دوست میداشته و نه این انق
انق

را( ».همان )61 :او هرچه با نوشوین (شتصویّت وودّ

) و هانیه (شتصیّتی انق بی) رابطهاش بیشتر میشوود ،بیشوتر در بیوون ایون دو گفتموان سورگردان

میشود .ستنان نوشین از غر و نوع زندگی تجمّ توی در ننجوا ،هوشوش را ربووده و از سووی دیگور
ستنان انق بی ،فعّالیّتهای صمیمانه و فداکاریهای بیریای هانیه برای کشور ،نظرش را به خود هفوب
کرده است .وی در پایان ،با شناختیکه از این دو دیدگاه مییابد ،از غور کنوارهگیوری مویکنود و بوه
شتصیّتی انق بی تبدیل میشود.
 .3-1-1بررسي نقش مردان در فعّاليّتهاي سياسي:

شتصیّتهای مردی که در فعّالیّتهای سیواسی مشارکت دارنوود ،سوه طیو

هسوتند :شتصویّتی مووانند

بنیصدر که حضور اندکی در داستان دارد و به عنوان خیانتکار به کشور معرّفوی مویشوود .رزمنودگانی
همچون محسن که شتصیّتهای انق بی هستند و پایبند به اصول اسو می و دسوتورهای رهبور انق بنود.
وی ،اینچنین در گفت و گوی بین مردخای و هوانیه در زموان گفت و گو دربووارة نموووختن موووسیقی

معرّفی میشود« :داییام همیشه میگوید :ما انق

کردی تا این کارها ریشهکن بشود؛ نه کوه گسوترش

پیدا کند ...[ .ببین ! داییِ توو انق بوی است؟ او پاسدار است .یک پاسدار کامل .کاملور از خیفیهوا کوه
من میشناسمشان( ».همان )191 :مردخای وعتی عکس او را از ن ر میگیرد ،او را میشناسد و مویدانود
از اعضای «گروه توحیودی» اسوت (هموان .)191 :در پایوان بوه سوبب انق بوی بوودنش بوه دسوت گوروه
مردخای ترور و به شهادت میرسد .مردخای ،صهیونیستی نمریکایی اسوت کوه در زموان شواه بوه ایوران
نمده بود و با شروع انق
بازمیگردد .وی متال

از ایران فرار میکنود و بوه دلیول خواسوتههوای سوازمانش دوبواره بووه ایوران
انق

است و دوستدار این است که دوباره نظام شاهنشاهی در ایران حواک

شود« :پدرت ...تمام زندگیاش را صرف خدمت بوه صهیونیسوت و تشوکی تش کورد .او حاوور اسوت
بمیرد ...امّا ایران بشود همان ایران زمانِ شاه!» (همان .)171 :در پایان نیووز بووه دستووور او ،محسون تورور
میشود و زمانیکه گروهش میخواهند دست به بمبگذاری بزنند ،دستگیر و در پایان کشته میشود.
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 .3-1-3نگاه نسبت به مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:

ننگونه که در این داستان نشان داده شده است ،نویسنده معتقد به این است که زنان میتواننود همچوون
مردان در فعّالیّتهای سیاسی و اهتماعی مشارکت کنند؛ امّا مرد و زن هور کودام فعّالیّوت متصووص بوه
خود را دارد .شرکت مستقی در هبهههای نبرد وظیفة مردان است و زنوان بایود در پشوت خوطّمقودّم بوه
خدمت بپردازند؛ امّا ننها باید نموزشهای نظامی ببینند توا در صوورت نیواز و نبوودنِ موردان ،در هنو
حضور مستقی بیابند .با توهّه به اینکه در این داستان زنان نه پست سیاسی دارند و نه مانند مردان درگیور
فعّالیّتهای سیاسی میشوند ،میتوان گفت کوه از نظور نویسونده ،میوزان مشوارکت زنوان در ایون زمینوه
محدود به همان یافتن نگاهیهای درست سیاسی است .زنان را باید نسبت به مسائل سیاسی نگاه کرد و
از ننان ،زنانی طرفدار انق

و اس م ساخت.

 .3-3خالصة رمان اي كاش گل سرخ نبود و مسائل سياسي آن:

گففر ،دختور روحوانیای است که در یک دیودار کووتواه ،مهودی ،پسور همسوایه را مویبینود و بوه او دل
میبندند .مهدی به خواستگاری وی مینید و او را به عقد خود درمینورد .وعتوی پودر گففور مویفهمود
مهدی نمازخوان نیست ،با وصفت ننها متالفت میکند؛ ولی پافشاری ننهوا باعوث مویشوود کوه بعود از
هشت سال با طرد کردن گففر از خانواده ،به عروسی ننها روایت دهد .مهدی کوه افسور ارتووش اسوت،
ه زمان با کش حجا

همراه همسر در مراس و هشنهای متتف

مربوط به کشو حجوا

شورکت

میکند و گففر نوازنده و خوانندة مجالس متجدّدین افراطی میشود .گففور بوا خودکشوی مهودی ،ناامیود
مقصور
ودلشکسته به خواهر کوچکتر ،گفرخ پناه میبرد .وی که حکومت وعت را در مرگ شووهرش ّ
میداند ،با کمک برادرش ،عبداهلل نخوندزاده که اس خود را به داریوش مانی ت ییر داده و هزو فعّواان
سیاسی متال

دولت است ،وارد گروههای کمونیستی مویشوود .گففور پوس از مورگ سوپهر ،پسورش،

سرخورده میشود .او که انتظار میرفت با رفی اسرافیل ازدواج کند ،گوشهنشین میشود .رفی اسورافیل،
مانی را که به گروه پشت کرده است ،با ماشین زیر میگیرد .بیماری روانی گففر شدیدتر مویشوود و بوه
توصیة شوهر خواهرش با مرد سادة روستاییای که کارگر نوخریسوی اسوت ،ازدواج مویکنود .گففور در
زندگی هدید همچنان به دنبال گمشدههای خود است .او که صاحب دو پسور و دو دختور مویشوود ،بوا
زحمت زیاد ننها را بزرگ میکند و خانهای در هنوبیترین منطقة تهران میخرد .پسرهایش به نمریکوا
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میروند و دخترها ازدواج میکنند .گففر نرزو میکند دخترهایش او را به خانه ببرند تا در ننجوا بمیورد.
دخترانش هر روز بهانهای مینورند تا اینکه در خانة سالمندان میمیرد.
در رمان ای کاش گل سرخ نبود ،نویسنده کوشیده اسوت توا سویمایی از زنودگی زنوان ایرانوی را در
دورة حکوموت پهفووی نشوان دهود و بوه مسوائل متتففوی همچوون ازدواج ،کوار و مشوک ت اعتصووادی
خانوادهها ،بیماریها و نگواه موردان و زنوان نسوبت بوه مسوائل اهتمواعی پوورداخته اسوت .تجودّدطفبی و
اندیشههای سکوار ،یکی از موووعهوای مه و سیاسوتهووایی بووود کوه از هووانب رواشواه در کنوار
مفّیگرایی دنبال میشد .کش حجا  ،یکی از نشانههای این تجدّدطفبی است که نشان میدهود توا چوه
اندازه حکومت استبدادی رواشاه در زندگی خصوصی مردم دخالت کرده اسوت .در داسوتان موذکور،
گففر بنابر درخواست شوهرش ،مهدی ،مجبور میشود که با بیحجابی در میهموانیهوای کوه بورای ایون

منظور ترتیب داده شده است ،شرکت کند .وی در این باره میگوید« :ولوی مون خجالوت موی کشو  .از
فکرش ه به خودم می لرزم .نخر مون چطوور بوا سور برهنوه بوروم هفوو نوامحرم؟  -چنود نفور از زنووان
صاحبمنصبان که بیحجا شوند ،بقیه ه ترسشان مویریوزد و یواد مویگیرنود» (نرموین.)12 :1916 ،
مسئفة گوهرشاد و زندانی شدن افرادی در ایون عضویه ،یکوی دیگور از مسوائل سیاسوی ایون رموان اسوت.
همچنین در این داستان به اندیشههای کمونیستی و مسائل حز توده ،یعنی کوارگران ،مسوائل طبقواتی،
زنان و مسائل ننان و مبارزه با بوریوازی توهّه شده است .نویسنده ،از هن

ههانی دوّم ،فرار شاه و بواز

شدن فضای سیاسی نن روز ایران ستن میگوید و بیان میکنود کمونیسوتهوا کوه تواکنون متفیانوه بوه
فعّالیّت میپرداختند ،فعّالیّتهای خود را نشکار میکنند و به انتشار روزنامههوای خوود از همفوه طوفوان

دست میزنند« :روزنامة طوفان که مدّتی توعی

شده بود ،نزاد شد و سر و کفّة رفقا کوه انگوار مویشوان

را نتووش زده بودنوود ،پیوودا شوود( ».همووان )19 :در دهووة بیسووت ،انگفیسوویهووا ،نیووتاهلل کاشووانی را کووه از
روحانیون مبارز در دو هبهة سیاسی و نظامی عفیه استعمارگران در زمان حکومت پهفووی بوود ،دسوتگیر
توسوط عوامول انگفویس دسوتگیر شود و
کردند« .مرحوم کاشانی در نسوتانة انتتابوات دورة چهوارده ّ ،
عکسالعمل این برخورد ناشیانه با هریانی که وی به وهود نورده بود ،نن شد که موردم تهوران او را بوه
نمایندگی خود در مجفس چهارده انتتا نمودند( ».عمید زنجانی )227 :1963 ،در این داستان نیز بوه
دستگیری این شتصیّت مبارز و نگرش مردم نن روز به این واععوه در گفوت و گووی بوین رحوی نعوا و

مانی اشارهای شده است -« :نعای کاشانی است ها! همین امروز ،نیروهای متّفقین دسوتگیرش کردنود- .
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مگر پنهان نشده بود؟ -هایش را پیدا کردند و به طرفة العینی او را بردنود( ».نرموین)123-121 :1916 ،
از حوادث سیاسی مه ّ دورة حکومت پهفوی دوّم ،مفّی شدن صنعت نفوت اسوت .در ایون دوره هموواره
کشمکشهایی بین دولت وعت و مصدّق و تظاهراتهای عفیه یا لوه مصودّق شوکل گرفوت کوه در ایون
داستان اشارهای به این حوادث نیز شده است (همان .)172-179 :همچنین در این داستان به فورار شواه از
کشور ،کودتا ،بازگشت شاه و حکومتنظامی اشاره شده اسوت .زموانیکوه کووروش و حمیود بوه خانوة
استاد خود برای نموختن موسیقی میروند ،اینگونوه تشوکیل حکوموتنظوامی و سورکو معترووان از

نگاه ننها نشان داده میشود« :همعیّت ،از طرف خیابان سعدی پیچید به طرف پایین .یک دفعه نمیدانو
از کجا ،مردم را بستند به توپ و تفن

 ... .و از رادیوو ،اع میوة حکوموت نظوامی را خواندنود( ».هموان:

)111
 .3-3-2بررسي نقش زنان در فعّاليّتهاي سياسي (انتقاد از كشفحجاب و حزب توده):

در این رمان بیشتر سعی نویسنده بر نن شده است تا تأثیر تصمی ها و کونشهوای سیاسوی را بور زنودگی
زنان نشان دهد و نگرشها و سوءاستفادههای سیاسی از زنان را به تصویر کشد تا اینکه به نقوش زنوان در
اینگونه فعّالیّتها بپردازد .شتصیّتهای زنان این رمان را از نظر نوع مشارکت در فعّالیّتهای سیوواسی
میتوان به دو دسته تقسی کرد :گروهی که مانند گففر ه خوود در فعّالیّوتهوای سیاسوی نقوش مسوتقی
دارند ،ه تأثیر تصمیمات سیاسی حکومت و احزا سیاسی بر زندگی ننها نشان داده میشوود و گوروه
دیگر ،زنانی هستند که خود مستقیماً درگیر مسائل سیاسی هامعه نمیشوند؛ امّوا از ننهوا بوه عنووان زن و
مادر شتصیّتها و مبارزان سیاسی ستن گفته مویشوود و توأثیر فعّالیّوتهوای سیاسوی بور زندگیشوان بوه
تصویر کشیده میشود.
گففر ،شتصیّت اصفی داستان ،یکی از شتصیّتهای محودود زن رموان اسوت کوه نقوش مو ثّری در
فعّالیّتهای سیاسی دارد .نکتة عابل توهّه این است که او برخ ف میل خود و بنابر درخواسوت شووهر و
پس از نن برادر است که درگیر مسائل سیاسی میشود .وی به اهبار شوهر ،بدون حجا در مجوالس و
میهمانیها شرکت میکند و بعد از مرگ شوهرش ،مانی ،برادرش او را با اندیشههای کمونیستی نشونا و
او را عضو این حز میکند؛ البتّه وی بیشتر به سبب حسّ انتقام از عاتل شوهر است که به فعّالیّوت خوود
در این حز ادامه میدهد؛ از همفه فعّالیّتهای وی در این حز  ،این است که سوتنرانیهوای مربووط

به حز را در مدرسة دخترانه اهرا میکند« :یک هفته تمام ،مانی و نن مرد یک ستنرانی را به من یواد
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دادند که در مدرسهای دخترانه اهرا کن ( ».نرمین )71 :1916 ،بعد از رفتن رواشاه و بواز شودن فضوای
سیاسی کشور ،گففر بنابر درخواست اسرافیل و مانی ،مجبور مویشوود نمایشونامة خسورو و شویرین را بوه
نحوی که با اندیشههای کمونیستی مطابقت داده شود ،کارگردانی و برای هشنی که برای سوران حوز
ترتیب داده شده است ،نمایش دهد؛ امّا گففر از اندیشههای کمونیستی همچون مسئفة کش حجوا دل

خوشی ندارد و ننها را مناسب نمیداند« :گففر گفت :یک مشت ندم خیااتی! من کوه از حورفهایشوان
چیزی نمیفهم  ،فکر نکن خودشان ه سر دربیارند .شاگرد مدرسهها را با چند شعار دلتوش کردهاند
و کارگرهای روزمزد را ه با پول میخرند .همهاش میگویند :نینده مال ماست( ».هموان )71-77 :وی
پس از مرگ پسرش ،سپهر ،در هیچ فعّالیّت سیاسیای مستقی شرکت نمیکند .در حقیقوت نویسونده از
طری این شتصیّت خواسته است نشان دهد تجدّدطفبیای که حکوموت پهفووی و همچنوین احوزا بوه
خصوص کمونیستها برای زن ایرانی در نظر گرفتهاند ،چنان شایستة ننها نیست .از نظر نویسنده ،اینکوه
کمونیستها زنان را در اهتماعات خود شرکت میدهند ،نه برای خود زن و پیشرفت اوست ،بفکه برای
سوءاستفادههای سیاسی است؛ چنانکه از زبان رفی اسرافیل ،رهبر حز کمونیسوتی ،ایونگونوه بوه ایون

موووع اشاره میشود« :ما به زودی خاطرات رفی گففر را به صورت کتا درمینوری  .این کوار بورای
ما ارزش زیادی دارد .اوّل اینکه این داستان میتواند در عفوب توودههوا مو ثّر باشود .دوّم ،تموای ت وودّ
سفطنت را تقویت میکند ،سوّم رفی گففر را به عنوان یک شتصیّت برهستة م نّث معرّفوی کنود .بعودها
که عدرت را به دست گرفتی  ،میتوانی بیشترین استفاده را از این هریان ببوری » (هموان .)73 :گففور ،بوه
عنوان شتصیّتی تیپیک ،در پایان از این احوزا و اندیشوههوا کنوارهگیوری مویکنود و بووه داموان ّسونت
بازمیگردد .بدین ترتیب نویسنده میخواهد نشوان دهود ،تجودّدطفبی کوه برخاسوته از فرهنو

غور و

شرق است ،مناسب زندگی زن ایرانی نیست و اگر زن ایرانی میخواهد بِروز زندگی کند ،باید بوا تکیوه
بر سّنتهای مذهبی به دور از خرافهگری باشد .رفی شوریفه و سوونیا از دیگور شتصویّتهوای زن رموان
هستند که در فعّالیّتهای سیاسی نقش مستقی دارند .هر دوی ننها عضو حز توده هستند .سونیا منشوی
حز است که در پایان با معشوق خود فرار میکند و از حز هدا میشود .شریفه نیز کوه در نغواز بوا
اسرافیل ازدواج کرده بود ،از او هدا میشود و با یکی دیگر از اعضوای حوز ازداوج مویکنود .دیگور
شتصیّتهای زن داستان سیاسی نیستند و دخالتی در فعّالیّتهای سیاسوی ندارنود؛ امّوا بوه دلیول شورکت
شوهر ،برادر و یا فرزندان در فعّالیّتهای سیاسی از ننها ستن گفته مویشوود .گفورخ ،خوواهر کوچوک
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گففر ،نمونهای از زنانی است که با اندیشههای سیاسی دوران خود نشناست .او میداند که کمونیستهوا
چه اندیشهای دارند و چه حوادثی در کشور اتّفاق میافتد؛ امّوا دخوالتی در ایون حووادث نمویکنود و بوه
خاصوی انجوام
ّ
کارهای خانه و امور روزمرّه میپردازد .اشرف سادات ،زن مانی است و فعّالیّوت سیاسوی

نمیدهد و تنها از طری مانی است که با برخی از اندیشههای مارکسیستی نشنا میشود« :اسرافیل تهدیود
کرده که هرکس اسرار حز را فاش کند ،محکوم بوه مورگ مویشوود( ».هموان )126 :وی سیاسوت را
کاری مردانه میداند تا زنانه .او در گفت و گو با پسرخاله که معتقد است شویخ عبدالحسوین هو دسوت

در دست ارتجاع سیاه دارد ،بیان میکند« :من که از عوال مردها خبر نودارم .هموین عودر کوه اخوویهوا
هویای س متی ما هستند ،ممنونشوان هسوتی ( ».هموان )117 :اشورف سوادات گذشوته از اینکوه زن یوک
السوادات بوه سوبب
شتصیّت سیاسی است ،مادر یک مبارز سیاسی به نوام کووروش نیوز هسوت .اشورف ّ
شرکت کوروش در فعّالیّتهای سیاسی همواره در دلهره و نگرانی به سر میبرد .بعد از زنودانی شودن و
نزاد شدن کوروش از زندان ،او دیگر به خود ترسی راه نمیدهد؛ کتا های سیاسی موانی را در اختیوار
او میگذارد و مانا وی برای شرکت در فعّالیّتهای سیاسی نمیشود .در این داسوتان همچنوین نویسونده
کوشیده است تا تأثیر هر حرکت سیاسی مه در کشور را در زندگی مردم به خصوص زنان نشان دهود؛

بورای م ال یکی از عفّتهای بیماری گففر را «ایون بگیور و ببنودها ،اعودامهوا و زنودانی شودن کووروش»
(همان )111:میدانود .کش

حجوا سبب میشود که خانوادههای بسیاری نسیب ببیند و یا اینکه زنوان

تا پایان زندگی از نظر روحی دچار تزلزل بشونود؛ نموونوة نن گففر است کوه مووهووای خووود را کوووتاه
میکند و در هشن کش حجا شرکت میهوید؛ امّوا توا پایوان عمور معوذّ مویشوود و بودین سوبب
همواره از خدا طفب بتشش میکند .شروع هن

ههانی دوّم نیز سبب شد تا کارخانههوای متعودّدی از

کوار بیفتند و خانوادههای زیادی برای توأمین معواش بوه سوتتی بیفتنود .گففور و گفورخ بودین سوبب کوه
شوهرانشان نمیتوانند هزینة زندگی را تأمین کنند ،مجبور میشوند که به خیّاطی کردن بپردازند .بعود از
چند سال گففر به سبب کار خیّاطی دچار بیماری میشود .با شروع اعترابها عفیه محمّدروا شواه ،مفّوی
شدن صنعت نفت و حکومت کودتاه ،دوباره فقر بر زندگی مردم سایه میاندازد و زنان به دلیل شورکت
افرادی از خانواده در تظاهراتها همواره در دلهره و نگرانی به سر میبرند .دیگر شتصیّتهای زن ایون
داستان ،مانند انسیه ،ننهنعا ،محبوبه ،دختران گففر ،دختران گفرخ و خواهران ننها ،زنانی سّنتی هستند کوه
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به مسائل زندگی روزمرّة خود میپردازند؛ کاری به سیاست ندارنود و تنهوا دغدغوهشوان ایون اسوت کوه
فرزندی بزایند؛ خانهای تمیز و پاکیزه داشته باشند و مطاب با مد روز زندگی کنند.
 .3-3-1بررسي نقش مردان در فعّاليّتهاي سياسي:

در این داستان ،مردان در فعّالیّتهای سیاسی نقش فعّالی دارند .مهدی نمایانگر تیوپ تجودّدطفب هامعوه
است که سیاست غر گرایی و سکوار رواشاه از طری او نشان داده میشود .مانی و اسرافیل ،نموادی
از کمونیستهای این زمان هستند که به مبارزه با سرمایهداری (برویوازی) میپردازند و درصدد هسوتند
که با بسیج نیروهای کارگری و زنان ،عدرت سیاسی کشور را به دست بگیرند .مانی در نغاز اسمش نعا
ولی بود؛ امّا به سبب اندیشههای کمونیستی ،ت ییور نوام داد و اسو خوود را داریووش موانی گذاشوت .در
پایان ،اعضای حز کمونیستی مانی را بوه سوبب روگردانوی از اندیشوههوای کمونیسوتی و دل بسوتن بوه
اندیشههای مذهبی ،میکشند .اسرافیل نیز بعد از حکومت کودتا برای در امان ماندن از دستگیر شودن و
اعدام به عنوان بازهو در خدمت حکومت پهفوی درمینید .کوروش و حمیود بوه عنووان نماینودة نسول
هوان ،در اعترابها عفیه حکومت وعت شرکت میکنند و حتّوی بوه زنودان مویافتنود و بعود از نزادی،
دوباره برای برم کردن اندیشههای کمونیستی به فعّالیّتهای خود ادامه میدهنود .رحوی و اسوماعیل از
دیگر شتصیّتهای این داستان هستند .رحی کارخانهای دارد و اسماعیل به عنووان کوارگر نوزد او کوار
میکند .این دو شتصیّت ،فعّالیّت سیاسی ندارند و حتّی متال

شرکت کردن در فعّالیّوتهوای سیاسوی

هستند« :سیاست کار من نیست .ما به همان کارهای خودمان برسی  ،از سرمان ه زیادتر اسوت( ».هموان:
)12
-3-3-3نگاه نسبت به مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:

گروهی از شتصیّتهای این داستان که معمواً شتصیّتهای ّسونتی هسوتند؛ ماننود نعوا رحوی متوال

شرکت زنان در فعّالیّتهای سیاسی هستند .او در گفت و گو با مانی میگوید« :نخور زن را چوه بوه ایون
کارها؟» (همان .)77 :مانی مواف حضور زن در فعّالیّتهای سیوواسی اسوت؛ چنووانکووه گففور را مجبوور
میکند به عضو حز کمونیست دربیایود؛ امّوا ننگونوه کوه نویسونده بوه تصوویر مویکشود ،ننهوا بورای
سوءاستفاده از زنان و برای تبفیغ اندیشههای خود است که به زن در فعّالیّتهای سیاسی اهازة مشوارکت
میدهند .سیاست رواخان نیز در ههت خواست زنان نبود و باعوث نسویب دیودن بنیادهوای خوانوادههوا
شد .در این داستان نویسنده کوشیده است تا تجدّدطفبی  -از سووی حکوموت و حوز کمونیسوت  -را
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که یکی از نمودهای نن مشارکت زن در سیاست است ،برای زن ایرانی مناسب نداند .او بیشتر گورایش
به این دارد که زن اگر میخواهد کاری ه انجام دهد ،باید برخواسته از سّنت و فرهن

بومی باشد؛ نوه

اندیشههای وارداتی شرق و غر  .گففر که نمایانگر تیپ زنانی است که به اینگونه اندیشههوا گورایش
دارند ،شکست میخورد و دوباره به مذهب بازمیگردد.
 .3-4خالصة رمان عطر رازیانه و مسائل سياسي آن:

ایون داسووتان از زاویةدیوود س ووّم شووتص و از زنوودگی خووانوادهای سووتن موویگویوود کووه پوودر بووه شوویوة
پدرساارانهای زنوان را توا لبوههوای پرتگواه مویرانود (تسوفیمی .)121 :1911 ،داسوتان روایوت زنوودگی
خانوادهای سّنتی است که گرفتار استبداد مردسااری هستند .برای مرویه دختر کوچکتور ،خواسوتگار
مینید؛ امّا به عفت اینکه راویه دختر بزرگتور خوانواده هنووز ازدواج نکورده اسوت ،هووا م بتوی بوه
خواستگار داده نمیشود .پدر خانواده برای حلّ این مشکل تصمی میگیرد راویه را به ازدواج شوریک
خود ،یحیی درنورد .روز ازدواج مرویه ،راویه فرار میکند و یحیی نیز بوه عنووان توواوان ،حجورههوای
پدر راویه را از او میگیرد .پدر نیز بعد از مدّتی با وسایفی که طفعت خان به او میدهد ،ش ل هدیدش
را نغاز میکند .مرویه نیز همراه شوهر و موادر شووهرش بوه کورب مویرود؛ چوون بچّوهدار نمویشوود،
شوهرش با چند زن دیگر ازدواج میکند؛ ولی به عفّت بچّوهدار نشودن ،مویفهمنود کوه مشوکل از خوود
شوهر است .با شروع هن

 ،این خانواده مجبور میشوند از کرب به ایران بازگردند و با کموک طفعوت

خان زندگی تازهای را در ایران شروع کننود .نورگس – شتصویّت اصوفی داسوتان  -دیگور فرزنود ایون
خانواده است .او در نغاز عاش پسری میشود که به وین میرود .وی همواره نگران است که مبادا پدر
همانند دیگر خواهران ،مانا تحصیل او شود .وعتی پدرش از او میپرسد سال چندم است ،بوه پودر درو
میگوید و تنها بعد از سال دوّم دانشگاه است که پدر پی میبرد او به دانشگاه میرود .پودر مویخواهود
مانا از ادامه تحصیل او شود؛ امّا با وساطتت طفعت ،به این کار راوی مویشوود .نورگس در دانشوگاه بوه
هرم فعّالیّتهای سیاسی زندانی میشود و بعد از نزادی بوا البورز ازدواج مویکنود و بوه هسوت و هووی
راویه میپردازد .در ادامة داستان ،از نشنایی راویه با نگار و سعید ستن گفته میشود و بعد ،از دوستی
راویه با نسیا ستن به میان مینید .نرگس با پیشنهاد البرز برای یوافتن راوویه ،عکوس او را در روزناموه
چاپ میکند و از کسانی که صاحب عکس را میشناسند ،دعوت میکند که به عکّاسی البورز برونود و
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در میهمانیای که برای این منظور ترتیب دادهانود ،شرکت کننود .در پایان داستان ،گرهگشایی میشود؛
زنی شبیه راویه به عکّا خانه مراهعه میکند.
نویسندة داستان کوشیده است مسائل سیاسی را همراه عش  ،مسائل روانوی و نظوام مردسواار هامعوه
به تصویرکشد .پرداختن به موووع سیاست در حاشیة داستان عرار دارد .نویسنده بیش از اینکوه بتواهود
به تحفیل ننها بپردازد ،اشارهای بوه ایون مووووعهوا مویکنود .در ایون داسوتان ،تنهوا تعوداد محودودی از
شتصیّتهای داستان درگیر مسائل سیاسی میشوند .مه تورین مووووعهوای سیاسوی رموان عبارتنود از:
حادثة  16ن ر ،ترور ناموفّ شاه ،عیام پانزده خورداد ،انقو

و هنو

 .یکوی از مسوائل سیاسوی مطورح

داستان ،پرداختن به روز  16ن ر در دانشگاه است .وی وووعیّت دانشوگاههوا را در چنوین روزی ترسوی

میکند« :چند واحد ودّ شورش به طرف دانشگاه میرفت .نرگس از عرب خیابان گذشت .گاردیهوا
با سپر و باتون از هیپها پایین میپریدند و مقابل درِ اصفی دانشگاه مسوتقر مویشودند( ».سواری:1971 ،
 )61دانشجویان نیز در چنین روزی به دانشگاه نمینیند تا هزو هیچ دستهای عرار نگیرند؛ امّا اعتصابیهوا
با هجوم به ک

ها ،خواهان تعطیفی دانشگاه هستند و اعتصا شکنها سر ک

(همان .)63 :همچنین در دانشگاهها ،دانشجویانی سیاسی هستند که متال

هوا حاوور مویشووند

با نظام حاکمند و به بحوث و

گفت و گوو دربوارة مسائول سیاسی و نحوة کار دانشجویان میپردازنوود .ننگونوه کوه نویسونده ترسوی
میکند ،دانشجویان به ه اعتماد ندارند و همدیگر را نیروی ساواک میداننود .یکوی دیگور از حووادث
سیاسی این داستان ،ترور شاه است« .روز  11بهمن  1913سالگرد افتتاح دانشگاه تهران بود و شاه پس از
پایان اسب سواری تفریحی بعد از ظهور در مراسو دانشوگاه شورکت کورد .ناصور فترنرایوی بوا کوارت
روزنامة پرچ اس م برای کسب خبر در مراس شرکت کرد .به محض رؤیت شاه ،پنج گفوله بوه سومت
او شفیک کرد که فقط یوک گفولوه لوب او را خوراش داد( ».بیگدلووی )1 :1977 ،نوویسنووده در وموون
توویح دربارة خانههای ساخته شده توسّط مفکه و دادن ننها به مردم ،بوه ایون واععوه اشواره کورده اسوت
(ساری .)19 :1971 ،عیام پانزده خرداد  1921یکی از حوادث سیاسی و مه ّ در هریان انقو

اسوت.

در پی ستنرانی امام (ره) دربارة نتایج زیانبار حکومت سفطنتی و افشای روابوط پنهوانی شواه و اسورائیل
در سحرگاه پانزده خرداد ،ایشان را دستگیر کردند .در پی این مسئفه «با گسترش خبر دسوتگیری اموام،
مردم از روستاها به سمت تهران و در تهران نیز به سمت محولّ بازداشوت او حرکوت کردنود .تظواهرات
مردم در ع نیز نغاز شده بود .در این روز نیروهای نظامی ،عیوام موردم را بوه شودّت سورکو کردنود».
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(همشیدی )91 :1912 ،در داستان نیز طفعت خان برای اینکه بازگشت پدر و مادر نورگس از کورب بوه
ایران را به تأخیر بیندازد ،به ننها نامهای مینویسد و میگوید بفوایی مانند حادثة پانزده خورداد درکشوور
در حال رخ دادن است (ساری .)126 :1971 ،نرگس با شنیدن سال چهل و دو ،حوادثی از ایون سوال در

هنش تداعی میشود و خاطرهای از چنین روزی را به یواد مینورد« :نورگس روز دودگرفتووهای را بووه
خواطور نورد که کاروانسراها نتش گرفته بود و عدلهای پنبه میسوخت؛ هزاران حفقوة دود ،پیچوان و
غرّان خوراک نسمان میشد و از نو هزاران حفقة دود دیگور بوه هووا برمویخاسوت و ظهور ،شوب شود».
(همان )111-111 :همچنین در داستان ،صحنههایی از انق

اس می و نحوة برخورد رییوو بووا مووردم

بوه تصویر کشیده میشود .سربازان به هر کس و هر چیزی تیراندازی میکننود ،حتّوی نمبووانس حمول
مجروحان را به نتش میکشند و زخمیها و هانباختگان را بوا هو مویبرنود (هموان .)111 :هنو

نیوز

موووع دیگر این داستان است؛ البتّه نویسنده بیشتر از همودلی موردم در ایون زموان و نقوش مترّبوی کوه
هن

در زندگی مردم داشته است ستن گفته است تا اینکه بتواهد از هنبوههوای دیگور بوه تحفیول نن

بپردازد.
 .3-4-2بررسي نقش زنان در فعّاليّتهاي سياسي (مبارزه با اندیشههاي مردساالرانه):

برخی از زنان داستان ،مانند مادر نورگس و خوواهران او مشوارکتی در فعّالیّوتهوای سیاسوی ندارنود؛ در
هامعهای مردساار محکوم به زندگی هستند و ناچارند که ایون شورایط را بپذیرنود و یوا ماننود راوویه از
خانه فورار کننود .ایوون زنووان ،افورادی ّسونتی هسوتند کوه دغدغوهشوان بچّوهدار شودن و نشپووزی اسوت.
شتصیّتهای زنی که در کنشهای سیاسی نقشی دارند ،عبارتند از نرگس ،لی و زنان زندانی .نورگس،
شتصیّت اصفی داستان است .وی در خانوادهای مردساار زندگی مویکنود کوه شووهر کوردن دختوران
بدون خواست خودشان است و این پدر است کوه بورای ننهوا تعیوین تکفیو

مویکنود و حتّوی از در

خواندن ننها هفوگیری میکند .نرگس در چنین خانوادهای ،عفیرغ میل پدر به دانشگاه مویرود و در

رشتة نقّاشی به تحصیل میپردازد« :نعاهان هنوز نمیدانست چه درسی میخواند و هیچوعوت هو نبایود
میفهمید .نقّاشی خواندن نرگس هزار مرتبه از دانشگاه رفتونش بودتر بوود .نقّاشوی از نظور نعاهوان فعول
حرام بود و برای زن صد بار حرامتر( ».همان )72 :نویسنده کوشیده است در این داستان نیز تففیقوی بوین
عش و سیاست ایجاد کند .نرگس در نغاز عاشو مویشوود و در اداموه بوه مسوائل سیاسوی مویپوردازد.
نرگس پس از اینکه به دانشگاه میرود با برخی از مسائل سیاسی اتّفاق افتاده در کشور ماننود حادثوة 16
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ن ر از طری دوستانش نشنا میشود« :ماه بعد سفما که حاا دیگر دوست نرگس بوود ،از وعوایا  16ن ر
بیشتر برایش گفته بود( ».همان )63 :در گفت و گوهایی که دربارة دانشجویان و نحوة برخورد با ننها از

سوی حکومت صورت میگیرد ،نرگس نیز شرکت میکند و به اظهارنظر مویپوردازد« :نورگس گفوت:
این هور کارها مطاب میل بااییهاست که میخواهند شور هوانان این هووری هودایت و تتفیوه بشوه».
(همان )11 :وی به هرم همین شرکت در گفت و گوهای سیاسی و رفوتن بوه دانشوکدة فنّوی در روز 16

ن ر دستگیر و زندانی میشود« .بازهو [ ...نن رفتن به دانشکدة فنّی را یک برنامهریزی دعی میدانست
و نرگس را عضو مه ّ تشکی تی که با ایجاد این پوشش برای رهبری تظواهرات بوه دانشوکدة فنّوی رفتوه
است( ».همان )33 :در زندان نیز مورد شکنجه عرار میگیرد« :سه چهار روزی بود که از تب میسوخت.
تاولها سر باز کوورده و خوونووابه بوور کو

پوواهایش دلمووه بسوته بووود .تیوزی درد مووانند متّوه ،یرفوای

استتوانهایش را میتراشید( ».هموان )36 :در حقیقوت نویسونده سوعی کورده اسوت بویش از اینکوه ایون
شتصیّت را درگیر فعّالیّت سیاسی کنود ،از طریو او برخوی مسوائل سیاسوی ،ماننود روز  16ن ر ،نحووة
برخورد حکومت با زندانیان سیاسی ،حادثة  11خرداد و انق

را بورای خواننوده ترسوی کنود .نورگس

تنها در گفت و گوهای سیاسیای که بین دوستانش انجام میشود ،دخالوت مویکنود؛ امّوا بودون داشوتن
هرمی به عنوان زندان سیاسی راهی زندان میشود .او با خاطرههوایی کوه بوه یواد موینورد ،تصوویری از
حوادث  11خرداد در هنش تداعی میشود؛ بدون اینکه خوود در ننهوا دخالوت داشوته باشود و پوس از
نزادی از زندان از طری اوست که خواننده با صحنههایی که انق بیها و نیروهای نظامی در شهر ایجواد
کردهاند ،نشنا میشود .لیفی یکی دیگر از شتصیّتهای زن این داستان است که به دلیل مسائل سیاسوی
به زندان افکنده شده است .در داستان به عفّت زندانی شدنش اشارهای نشده است؛ امّا از پیهووییهوای
سیاسی که میکند ،میتوان فهمید هرمش مسائل سیاسی اسوت؛ بورای م وال از نورگس مویخواهود کوه
خبرهایی از بیرون زندان دربارة هامعه به دست نورد .وعتی نرگس به او میگوید طفعت گفته است کوه
حوادثی مانند حادثة  11خرداد در شُرف وعوع است ،این موووع هنش را بوه خوود مشو ول مویکنود:

«لی میخواست بداند منبا خبر طفعت خان کی بوده؟ از کجا میداند که حادثهای نظیور پوانزده خورداد
سال چهل و دو در راهست؟ چه کسی به او گفته؟ براسا

چه عرائنوی؟» (هموان )111 :از زنوان دیگوری

نیز که به هرم پتش شبنامهها دستگیر شدهاند به صورت عام یاد میشود و گفته مویشوود زنوانی نیوز بوه

هرم ایجاد تشکّلهای کارگری دستگیر شدهاند« :تعدادی کارگر ه در میان تازه واردیون بودنود .زنوان
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کارگر را به اتّهام کوشش برای ایجاد تشکّلهای کارگری در کارخانههای کفش ب ّ ،محصووات مینوو
و ماشینسازی اراک دستگیر کرده بودند( ».همان)119 :
 .3-4-1بررسي نقش مردان در فعّاليّتهاي سياسي:

در این داستان ،مردانی مواننود البورز ،استواد شیوودا ،اسود و سونجر تنهووا بوه گفوت و گوو دربوارة مسوائل
سیاسی میپردازند و هوّ سیاستزدة دانشگاهها از طری ننها نشان داده میشود .شیدا استادی اسوت کوه
طرف هیچ گروهی نیست؛ امّا به راهنمایی دانشجویان میپردازد و نمیخواهد ننها به عفّت درگیر شودن

در مسائل سیاسی از تحصیل محروم شوند« :شیدا گفت :گیری که اینطور باشه ،کدام تتفیه بهتر است؟
شکستن در پنجره و شیشه نوشابه و محروم شدن از تحصیل و به زنودان افتوادن یوا رنو

شودن و رنو

کردن( ».همان )11 :همچنین از طری اوست که میتوان به فضای سیاسی دانشوکدههوا بوه خصووص در
دهة پنجاه پی برد اسد؛ دانشجویی است که با وهود شورکت در گفوت و گوهوای سیاسوی ،از نیروهوای
ساواک میترسد؛ امّا در مقابل ،سنجر فردی است زیرک که میتواند خود را از مهفکههوا نجوات دهود.
در این داستان مردان به همین اندازه در مسائل سیاسی مشارکت دارند.
 .3-4-3نگاه نسبت به مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:

در این داستان ،نویسنده کوشیده است تا سیاست را مربووط بوه یوک هونس خواص ندانود و حتّوی سوه
مشارکت زنان را در فعّالیّتهای سیاسیِ رخ داده در کشور ،بویش از موردان نشوان دهود؛ امّوا در داسوتان
نگاهی منفی نیز نسبت به مشارکت زنان در فعّالیّتها به خصوص کنشهای سیاسی دیده مویشوود .پودر
نرگس ،نمادی از افرادی است که تفکّری مردساار دارند و معتقدند که زنان بایود در کو اهمّیّوتتورین
کارها از مردها اهازه بگیرند .تحصیفشان ،ازدواهشان و حتّی در خوراک و پوشاکشان باید توابا موردان
باشند .وی متال

ادامه تحصیل زن است؛ نموختن نقّاشی را برای زن حورام مویدانود و شورکت زن در

فعّالیّتهای سیاسی و به زندان افتادن ننها را به هیچ روی برنمیتابد« .نرگس میدانسوت از نظور نعاهوان
زندان فقط های دزد و عاتل است و اص ً تصوّری از زندان سیاسی ندارد و این را ه میدانسوت کوه از
نظر نعاهان زندانی شدن زن غیرعابل بتشایش است( ».همان )121 :بنابراین نویسونده کوشویده اسوت توا
نشان دهد تنها نگرش متال

حضور زن در اهتماع و مشارکت در فعّالیّتهوای سیاسوی افورادی هسوتند

که سّنتیاند و نگاه مردساارند دارند.
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 .3-3خالصة رمان دو منظره و مسائل سياسي آن:

موووع رمان ،دربارة زندگی شتصی به نام مهدی است .حوادث داستان بیشتر در شهر عوچوان و مشوهد
میگذرد .مهدی در شهرستان عوچان با بیهودگی ،نرزوهایی فروخفته و در سایة پوودرسااری زنوودگی
میکند .وی هنگامیکه به مشهد میرود و وارد دانشگاه میشود ،همچنان ترسان و گوشهگیور اسوت .او
در ننجا با طفیعه ازدواج میکنود .دختور در شوب ازدواج از عشو پیشوین خوود میگویود؛ از هووانی بوا
هسارت و عاش پیشه به نام بهمن که اینک گویا در سرزمینی دوردست ،در شوهری اروپوایی شوادمان و
سرخوش است .با به دنیا نمدن مری  ،زن ،ک و بیش به دنیای واععی پا مینهد؛ امّا مورد کوه همچنوان در
بند رؤیای بهمن است و بودن خود را وابسته به بودن او میپندارد ،تنها میشود .مرد هر بار کوه احسوا
میکند به خوشبتتی نزدیک شده اسوت ،در پرتگواهی از ناامیودی و نوامرادی فرومیافتود و بووا توو ش
توسوفی،
توانفرسایی بار دیگر دلگرمی تازهای برای خود مییابد .او در اداره ،همکاری مییابود بوه نوام ّ
گاهی با او درددلی میکند .همکار هدید ،شبی برای مهدی از ماهراهای گذشتهاش میگوید .این مورد
دونپایه و سستارادة الکفی ،همان بهمن رؤیاهوای ننوان اسوت .بوا دسوتگیری موری بوه عفّوت کارهوای
سیاسیاش ،شوری در دل مهدی ایجاد میشود؛ امّا این احسا

نیز دیری نمیپاید و مهدی با پوی بوردن

به خیانت دخترش بار دیگر سرشکسته میشود .وی پس از مدّتی به همراه دختر وارد تظواهرات سیاسوی
میشود و روحیة او نیوز ت ییر میکند.
فضای حاک بر رمان ،دوران رواشاه تا انق

اس می و تظاهرات عفیه نظوام شاهنشواهی را ترسوی

میکند .نویسنده بیشتر به مسائل روانی و خانوادگی اشتاص میپردازد؛ امّا مسوائل سیاسوی از ننجوا کوه
خاصوی برخووردار
ّ
موهب ت ییر حالت و تحوّل شتصیّت داستانها از همفوه مهودی مویشوود ،از ارزش
است .شیوة نویسنده در پرداختن به مسائل سیاسی بدینگونه است که به شکفی کوتاه به مسوائل سیاسوی
و هوّ سیاسی حکومت پهفوی تا انق

اس می اشاره میکنود و خوود کمتور بوه تحفیول و بررسوی ایون

مسائل میپردازد .تنها هدفش این است که سیمای سیاسی این دوران را بدون هویچ ارزشگوذاری بورای
خواننده و متاطب خود ترسی کند .یکی از مه ترین موووعهوای سیاسوی ایون کتوا تظواهرات ایون
دورة پرنشو در تاریخ ایران است .تظاهرات لَه یا عفیه ریی شاهنشاهی .همزمان و بعد از کودتوای 11
مرداد  1991معمواً عفیه مصدّق تظاهراتهایی در شهرها صورت گرفت .در تهران «عدّهای کوه از عبول
سازماندهی شده بودند ،به خیابانهای نادری و الهزار ریتتند و با کمک همعی از ارتشیهوا کوه لبوا
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شتصی پوشیده بودند ،به تظاهرات به نفا شاه پرداختند( ».مدنی ،بیتا )111 :نویسنده بوه ایون تظواهرات

که در شهر مشهد ،عفیه مصدّق و هبهة مفّی صورت گرفته است ،اشاره میکنود« :در سراسور راه ،شیشوة
م ازههایی را که تصویر مصدّق در ننها بود ،میشکستند؛ عکوس او را از عوا بیورون موینوردنود و بوا
حرص و شتا پاره میکردند( ».عفیزاده )121 :1912 ،کودتای  11مرداد چنین بازتا مییابد« :فضوای
توارِ عصر تموز از بوی باروت سنگیون شده بووود و سراسور شهوور از لوورزهای خواموووش و سورخ ،شوبیه
هانسپاری پرندگان مرتعش بود( ».همان )121 :روسویه یکوی از کشوورهایی اسوت کوه بوه خصووص از
زمان فتحعفی شاه عاهار با ایران رابطه برعرار کرد و با تحمیول دو هنو

و انعقواد عراردادهوای معروفوی

همچون گفستان و ترکمانچای موهب وارد شدن خسارتهای هبرانناپذیری به کشور شد .ایون کشوور
همواره در ایران حضوری فعّال در ههت حفد منافا خود داشت؛ به گونهای که با انگفیس کشوور را بوه
دو عسمت تقسی کرد؛ عسمت هنو به انگفیس داده شد و شمال کشوور بوه رو هوا تعفّو گرفوت .در
این داستان به گوشههایی از تظاهرات که در ههت حفد منافا شوروی در شمال صورت گرفتوه اسوت،

اشاره میشود« :دانشجویان ،ک

در را تعطیل کرده بودند و در صحن نهری زیر بارش تند ،فریواد

میکشیدند [ ]...و برای حفد حری شوروی در شمال ممفکت تق ّ میکرند( ».همان )31 :نویسنده ،در
ادامه به انق

اس می و تظاهرات عفیه نظام شاهنشاهی اشاره میکند (هموان .)161 :همچنوین کوشویده

است برخورد نظام حاک و خشونت ننها را عفیه معتروان نشان دهد (همان.)161 :
 .3-3-2بررسي نقش زنان در فعّاليّتهاي سياسي (زنان سياسي فعّال):

در فعّالیّتهای سیاسی داستان ،زنان حضور فعّال دارند؛ تظاهرات میکنند؛ به زنودان مویرونود و تحوت
شکنجه عرار میگیرند .مری دختر مهدی مه ترین شتصیّت از این نظر است .او به مطالعة نثوار سیاسوی
میپردازد و عفیه ریی در تظاهرات شرکت میکند .شبی نیروهای ساواک به خانهشوان موینینود؛ حوین
فرار او را دستگیر میکنند و به زندان میبرند .در زندان او را شکنجه میکنند و به سبب این شکنجههوا،
از دوستان خود نیز که فعّالیّت سیاسی داشتند ،نوام مویبورد .بعود از دو سوال کوه نزاد مویشوود ،دوبواره

فعّالیّتهای سیاسی خود را ادامه میدهد و همراه مادر در تظاهرات شرکت میکند« :در اواسط تابستان،
اوواع ممفکت مفتهب شد .در مشهد نیز مردم از خانه بیرون میرفتند و در خیابانها تظواهر مویکردنود.
مری با چادر به ننها میپیوست .طفیعه پشت پنجره مینشست و زیر لب دعا میخواند ...[ .پس از یکوی
دو هفته طفیعه را نیز با خود میبرد( ».همان )161 :به هز مری و موادرش ،از دوست او نیوز کوه بوه هورم
سیاسی به زندان میافتد و بیش از سه سال در زندان میماند نام برده میشود .این دوست ،پس از نزادی
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از زندان ،دوباره با مری به فعّالیّتهای سیاسی میپردازد .از گروه زنانی نیز نام برده میشوود کوه هموراه
مردان در تظاهرات شرکت میهویند.
 .3-3-1بررسي نقش مردان در فعّاليّتهاي سياسي:

مهدی ،شتصیّت اصفی داستان است .وی در مسائل سیاسی رخ داده در هامعة داستانی شرکت میکند؛
امّا بینش سیاسی خاصّی ندارد و طرفدار حز یا اندیشه خاصّی نیست .در تظواهرات بورای حفود منوافا
شوروی در شمال ،به این سبب شرکت میکند که دوستانی بیابد (همان .)166 :بعد از دسوتگیری موری ،
دخترش ،کتوا هوای سیاسوی مطالعوه مویکنود و بعود از نزادی وی ،بوا کموک و راهنموایی دختور ،در
تظاهرات عفیه ریی شاهنشاهی شرکت میکند و حتّی هان خود را به خطر میاندازد تا بتواند زخمیهوا
را از میدان تظاهرات بیرون بیاورد .نویسنده در هاهای دیگر از مردانی ستن میگویود کوه بوه صوورت
دستههمعی در تظاهرات نقش دارند یا از نیروهای ساواکی و نیروهوای نظوامی سوتن مویگویود کوه بوه
دستگیری و سرکو متالفان سیاسی و تظاهراتکنندگان میپردازند.
 .3-3-3نگاه نسبت به مشاركت زنان در فعّاليّتهاي سياسي:

اینکه نویسنده کوشیده است شتصیّتهای زن ،حتّی بیشتر از موردان بوه عرصوة سیاسوت وارد و درگیور
مسائل سیاسی شوند ،نشان از دید م بت او نسبت به مشارکت سیاسی زنان در فعّالیّوتهوای سیاسوی دارد.
پدر مهدی که مردی سّنتی و مردساار است ،تنها شتصیّتی است که متوال
از همفه سیاست است .او حتّی متال

حضوور زن در اهتمواع و

تحصیل فرزندانش است و از ننها میخواهد که به کسب و کوار

پردازند« :پدرش به تحصیل فرزندان اهمّیّت نمیداد و مایل بود فنون کاسبی را بیاموزند» (همان.)11 :
نتيجهگيري:
از مجموع ننچه گذشت میتوان نتیجه گرفت زنان ،این نگاهِ کفیشهای را که مسائل سیاسوی متوتص بوه
مردان است ،نادیده گرفته و در کنار مباحث عاشقانه و خانواده ،مسوائفی سیاسوی را نیوز در داسوتانهوای
خود مطرح کردهاند .مبنای داستان هزیرة سرگردانی مسائل سیاسی و عاشقانه است و نویسنده کوشویده
است فضای سیاسی کشور را به خصوص در دورة پهفوی دوّم ننگونه که بوده است ،به تصوویر بکشود
و به بیان نقش و عقاید سیاسی زنان در این دوره بپردازد .در رمان در هست و هوی مون ،هنو
اصفی حوادث داستان را تشکیل میدهد و نویسنده براسا

 ،زمینوة

نن ،به بیان دیدگاههای سیاسی زنان دربوارة

سووبک زنوودگی و گفتمووانهووای سیاسووی ،از همفووه دفوواع از گفتمووان انق و

اس و می ،غوور گرایووی و

سرگردانی بین این دو دیدگاه پرداخته است .در رمان ای کاش گل سرخ نبود ،نویسنده کوشویده اسوت

 /11فصفنامة ادبیّات داستانی ،سال اوّل ،شمارة  ،9تابستان 1931

تا تأثیر رخدادهای سیاسوی ماننود کشو حجوا و دیودگاه حوز تووده را دربوارة مشوارکت زنوان در
فعّالیّتهای سیاسی بر زندگی زن ایرانی نشان دهد و بیوان کنود کوه ایون دیودگاههوا بوا توهّوه بوه اینکوه

براسا زمینة فرهنگی زندگی این زنان ووا نشده است ،مناسب زن ایرانی نیست .در رمان عطر رازیانه
نیز که محور نن طرح مباحث عاشقانه و سیاسی است ،شتصیّتهای داستان بوه خصووص زنوان ابوزاری
هستند برای به تصویر کشیدن حوادث سیاسوی تواریخ معاصور کشوور .نویسوندة رموان دو منظوره نیوز بور
سیاسیتر بودن زنان از مردان تکیه داشته است و در پی این بوده است تا نشان دهود کوه زنوان در تواریخ
سیاسی معاصر ،ه پای مردان و حتّی بیشتر از ننها در این فعّالیّتها مشارکت داشتهاند.
در این داستانها ،شتصیّتهای زن نقش فعّالی در مسائل سیاسی دارند و نویسندگان کوشیدهاند نقشوی
همچون مردان برای ننها در عرصة اهتماع و سیاسوت عائول شووند .ننهوا مهو تورین موانا حضوور زن در
اهتماع را نگاه سّنتی و مردساار هامعه بیان کردهاند که زنان در سایة نگاهی مویتواننود ایون مشوکل را
برطرف کنند .در این داستانها ،شتصیّتهای زن در مباحث سیاسی هرچند در سطوح پوایین مشوارکت
دارند .ننها عضو احزا متتف

سیاسی هستند؛ در تظاهراتهوا شورکت مویکننوود ،زنودانووی سیوواسی

میشوند و له یا عفیه گفتمانهای سیاسوی موهوود در هامعوه سوتنرانی مویکننود .همچنوین نویسوندگان
درصدد بودهاند تا به نقد مباحث سیاسی در مورد زنان بپردازنود .ننهوا کشو حجوا و دیودگاه حوز
توده را برای زن ایرانی مناسب نمیدانند؛ چراکه بدون توهّه به فرهن

و ووا زنان ایرانوی وووا و در

نتیجه باعث اوطرا و پریشانی در خانوادهها شدهانود .برخوی از ایون نویسوندگان بورای حضوور زن در
عرصة سیاست نیز الگوهایی ارائه دادهاند؛ برای م وال دانشوور از زن مویخواهود کوه در عرصوة سیاسوت
حضور فعّال داشته باشد؛ امّا با تکیه برنموزههای اسو می و بوا عفو و هنور خوود در راه مبوارزات و بیوان
اندیشههای سیاسی خود گام بردارد .نرمین بر این باور است که زن میتوانود در عرصوة اهتمواع حاوور
شود؛ به شرطی که متّکی به فرهن

و اعتقادات بوومی باشود .هوانقفی نیوز معتقود اسوت کوه اگور زن بوا

برخورداری از بینشها و دیودگاههوای متتفو

وارد مسوائل سیاسوی شوود ،مویتوانود موفّو باشود و از

سرگردانی رهایی یابد .برخی از این نویسندگان نیز به بررسی تأثیر حوادث متتف
کش حجا  ،هن

ههانی ،کودتای بیست و هشت مرداد ،انق

پرداخته و تأثیرات منفی و م بت این حوادث را نشان دادهاند.

اس می و هنو

سیاسی معاصر ماننود
بور زنودگی زنوان
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