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مربی زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد سوسنگرد

چكیده
نقد و بررسی سیماي زن در ادبیّات داستانی معاصر ايران و ارائة باورهاي زنانه نبه ب به زن سه

اهد رها رهاريا ادبیّهات داسهتانی

معاصر را از انقالب مشروط را انقالب اسالمی با نیّب اناخب نقش زنان داستاننويس درافزايش بنماي هاي داستاننويبهی بررسهی
کنیم .پس از بررسی دقیق معلوم اد باوجود محدوديّبهاي ببیاري ک درآغاز ،فضا را براي آفرينشهاي ادبی زنان رنه

کهرده،

آثاري پديد آمد ک گرچ ارزش ادبی چندانی ندااتند ،امّا ب جهب حضور بانوان ايرانی در عرصة ادبیّات داسهتانی واجهد اهمیهب
هبتند .در اين جبتار کواش نگارنده بر اين بوده اسب ک ب چنین پرسشههايی برهردازد :آيها میهان رويهداد رهاريهی مهمهی م ه
انقالب مشروط با داستاننويبی زنان رابطه اي وجهود دارد ؟ داسهتاننويبهان زن پهس از ورود به عرصه داسهتاننويبهی مضهامین
مربوط ب خود ،خواست ها و مطال ارشان را چگون دن ال کردهاند؟ میزان روفیق ايشان در نشهان دادن انتاهارات و روقعهات مهورد ناهر
خود را چ اندازه بوده و را چ حد زندگی و وضعیب آنها در داستانهايشان انعكاس يافت اسهب؟ پژوهنهده در پايهان دريافهب که
داستاننويبان زن در دوران مذکور ،به گواه آثاراان بیش از هر چیز با دغدغ هاي عدالبخواهانه و آزاديخواهانه مهینواهتند و
رالطمات و پرسشها و بنبببها و حبرتهاي مشترك خود را برمال کرده و با داستانگويی فضايی براي رنفس ،عهر
بالیدن فراهم آوردهاند.
کلیدواژهها :زن ،ادبیّات ،داستان ،معاصر.

 .1راريا دريافب1937/7/11 :
 .8رايانام Leila.khayatan1357@gmail.com :

راريا پذيرش1937/3/82 :

انهدام و
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 .7مقدّمه
همانگون ک از عنوان مقال پیداسب ،رحقیق حاضر ب بررسی مطال ات زنهان داسهتاننهويس در عصهر حاضهر
يعنی از انقالب مشروط در دوران قاجار را انقالب اسالمی در سهال ( 1927ه.ش) مهیپهردازد .داسهتاننويبهان
زن در فاصلة زمانی بین دو انقالب مشروط و اسالمی با نواهتن در بهارة حقهوز زنهان در ايجهاد ادبیّهات زنانه
رالش کردهاند؛ بنابراين با بررسی آثار ايشان میروان ب مطال ارشان در حهوزهههاي مهتلها اجتمهاا ،اقتصهاد و
فرهن

پی برد .اين موضوا طرح اوّلیة پژوهشی اسب ک ضهرورت دااهب دربهارة داسهتانههاي زنهان انجهام

اود.
هرچند ببیاري از نويبندگان با رقبیم ادبیّهات به زنانه و مردانه مههالاانهد؛ امّها بررسهی رهاريا ادبیّهات
گبتردة ما نشان میدهد ک اين مرزبندي وجود داات اسب .ويرجینیا وولا مهیگويهد« :بهراي هرکبهی که
مینويبد فكر کردن دربار ة جنبیّب خود مهرب اسب .زن بهودن يها مهرد بهودن به صهورت خهاق و مطلهق
مهرب اسب .بايد زنان  -مردان يا مردان  -زنان نواب» (گرت.)28 :1928 ،
در جامعة ما آنچ نويبندگان زن نوات اند ،بهشی از جريان علمی ادبیّهات معاصهر اسهب و همهة بايهدها و
ن ايدهايی ک دامنة ادبیّات معاصر را محدود میکند ،اام آثار زنان نیز میاهود؛ امّها واقعیهب ايهن اسهب که
زنان در جامعة ما از ديرباز موقعیّتی محدودرر از مردان داات و کمتر امكان پرورش استعدادهاي ادبهی خهود را
يافت اند و رنها آنچ موج رمايز آثار آنان از نوات هاي مهردان مهیاهود ،نگهاه زنانهة ايشهان در پهرداختن به
مبائ عاطفی و اجتماعی و جزءنگاري پرحوصل اي اسب ک در طرح داستانهايشان داات اند.
 .7-7روش پژوهش

اين رحقیق ب روش روصیفی م نی بر مطالعات کتابهان اي ب انجام رسهیده اسهب .بها اينكه منهابط اطاالعهاری در
اين زمین محدود بود امّا روانبب روقط نگارنده را براي نشان دادن يكی از مهمرهرين بههرهههاي دورة مشهروط
براي ادبیّات ايران با ركی و رأکید بر آثار داستانی زنان بهرآورده سهازد .گبهترة ايهن رحقیهق از ناهر زمهانی به
ادبیّات داستانی زنان از انقالب مشروط را پیروزي انقالب اسالمی و از نار مكانی ب ادبیّهات داسهتانی زنهان در
ايران محدود میاود .الزم ب ذکر اسب ک اين مقال برگرفت از يك پژوهش مبتق و گبترده اسب.
 .5-7پیشینة پژوهش

در اين راستا ،پژوهشهاي مبتقلی انجام پذيرفت اسب از جمل «رحوّل اهصهیّب زن در آثهار نويبهندگان زن
ايران» از فرنگیس ح ی ی (. 8118م) اسب ک آثار نويبندهاي چهون سهیمین دانشهور را مهورد کنهدوکاو قهرار
داده و با وارد ادن به خلهوت درون اهصهیّبههاي زن در آثهار وي رالطمهات ،بهنببهبهها ،حبهرتهها و
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محرومیّبهاي زنان جامع را برمال ساخت اسب .ديگري مقال ؛ «بررسی جن ههاي عقالنهی و عهاطفی زنهان در
آثار داستاننويبان زن معاصر» از نرگس باقري (  1923ه.ش) اسب ک اهصیّب هاي زن در آثار نويبهندگان
زن بررسی اده و رگ هاي عقالنیب و عاطفی بودن را در آن آثار نشان داده را مشهاص اهود اهصهیّبههاي
زن در اين داستانها با کدام معیار عم میکنند .در اين میان پاياننامة هادي يهاوري ( 1921ه.ش) بها موضهوا
«رحلی اهصیّب زن در آثار نويبندگان زن معاصر و مقايب آن با نويبندگان مهرد» قابه ذکهر اسهب .مقاله
وحید ولیزاده (  1927ه.ش) با عنهوان «جنبهیّب در آثهار رمهاننويبهان زن» نیهز به ايهن مطله پرداخته که
جنبیّب زنان در آثار رماننويس زن چگون رصهوير مهیاهود و رصهوير زن سهناتی چه رفهاوری بها رصهوير زن
مدرن دارد .در ارر اط با اين موضوا ،مقال «سیر ادبیّات زنان در ايهران» از غالمحبهین غالمحبهینزاده (1931
ه.ش) نیز ب چاپ رسیده اسب .ب هر حال با وجود آنک پژوهشهگران و منتقهدان معهاصهر گهاه به بررسهی و
رحلی اهصیب زن در آثاراهان پرداخته انهد امّها در ايهن بهین به خواسهت ههاي نويبهندگان زن کمتهر روجّه
داات اند .از اين رو نگارنده اين ق ی پژوهشها را با نیّب کشا مطال هات و خواسهت ههاي داسهتاننويبهان زن،
دسبماية ورود خود ب بحث حاضر قرار داد.
 .5نگاهی به تاریخ مشروطه و اهداف زنان
انقالب مشروط  ،انقالبی اسب ک سهم بزرگی در بیداري سیاسی -اجتمهاعی و فرهنگهی ايرانیهان دااهب .بهاز
ادن فضاي سیاسی -اجتماعی کشور مقارن اين ايام ،حضور مصهراان و معنهادار و رقري هاگ گبهتردة زنهان را در
اين دوران نشان میدهد .زمانی ک مردان سرگرم م ارزه با است داد بودند ،زنهان نیهز دواهادوش آنهان به امیهد
سرنگونی است داد و به ود اوضاا خود حرکب کردند .امروز اگرچ با گذاب بهیش از صهد سهال از اسهتقرار
مشروط در ايران ،پیامدهاي م ب آن جن ش سرنوابساز را در رمامی الي هاي زندگی ايرانیان ب ويهژه زنهان
میروان ديد امّا اواهد راريهی نشان میدهد ک رنها نتیج اي ک همزمان بها پیهروزي انقهالب مشهروط بهراي
ايشان ب بار آمد ،فرصب حضور در اجتماا بود.
میرزا آقاخان کرمانی و میرزا فتحعلی آخوندزاده از جمله کبهانی بهودهانهد که سهالهها پهیش از انقهالب
مشروط در رابط با وضعیب زنان در اجتماا ايران بر اين باور بودندک زنهان بايهد در جمیهط حقهوز حیاریه بها
مردان مباوي امرده اوند .میرزا آقاخان کرمانی ب صراحب نوات اسب« :زنان بايد در همة حقوز از رعلهیم،
رربیب ،حكومب ،ارث ،صناعب ،رجارت و ع ادت مبهاوي مهردان بااهند» (آقاخهان کرمهانی )188 :8111 ،و
میرزا فتحعلی آخوندزاده نیز بر حقوز انبانی زنان رأکید دااب و از جايگاه فرامهوشاهدة آنهها در جامعه و
فرهن

سهن گفب( .ن.ك :آخوندزاده .)882 :1928 ،زنان با اين پیشزمین هاي فرهنگی در جريان رويهداد
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مشروط ب عرص هاي سیاسی -اجتماعی وارد ادند و ب دفاا از بنیهانههاي مشهروطیّب بهراي دسهبيهابی به
حقوز حقاة خود پرداختند .هرچند در آن دوران اايد زنان هنوز رصوّر مشهاصی از خواست هاي مبهتق خهود
نداات اند ،امّا گمان میکردند ک استقرار حكومتی ملی و مشروط خواه ،آزادي و احقاز حقوز هم مهردم از
زن و مرد را در پی خواهد دااب( .ن.ك :آجودانی.)92 :1929 ،
از اواخر دورة قاجار را ( 1981ه.ش)ک دوره پیدايش ادبیّات معاصر ايران اسهب ،عهدّة نويبهندگان زن در
حدّي نیبب ک بتوان از کار آنان به عنهوان يهك جريهان ادبهی مههم يهاد کهرد .محهدوديّبههاي اجتمهاعی،
خانوادگی ،رحصیلی و اغلی در آن ايام ،فضا را براي آفرينش آثار ادبی زنان رن

کرده بهود .زنهان يها چنهان

گرفتار امور خان بودند ک نمیروانبتند کارهايی را هم ک روانايی خلقشان را دااتند ،بیافريننهد و يها هنهوز به
صرافب داستاننويبی نیفتاده بودند .گويی فضا چنان رن

بوده اسب ک آنان اگر هم میخواسهتند به نواهتن

ررغی نمیادند ،زيرا امكانی براي نشر آثار خود نمیديدند؛ بدين ررری  ،رالش زنان صرف کبه حقهوز
اوّلیة خويش میاد( .ن.ك :میرعابدينی.)24 :1927 ،
در اواي قرن بیبتم میالدي گروه کوچكی از زنهان رحصهی کهرده که در راه به دسهب آوردن کمتهرين
امكانات با مهالفبها و رهديدهاي ببیار مواج مهی اهدند ،اهروا به افتتهاح مهدارس دخترانه خصوصهی در
اهرهاي بزرگ و ردريس در آنها کردند و کانونهاي زنان را بنیان گذااتند و مجالات ويژة خهود را منتشهر
کردند .پهس از جنه

جههانی اوّل ،مهدارس دخترانهة جديهد و نشهريات زنهان ،دو عامه اساسهی و مه ثار در

روانفكري و آزادي زنان بودند( .ن.ك :ایااالسالمی.)42 :1921 ،
در آن ايام نهبب زنان درباري و سرس زنان برخاست از خانوادهههاي ممتهاز -از ناهر مهالی يها فرهنگهی-
اانس نواتن يافت اند ،زيرا هم امكان رحصی داات انهد و ههم به دلیه موقعیّهب ممتازاهان مج هور ن ودنهد بها
مشكالت زنان معمولی دسب و پنج نرم کنند و در نتیج استقالل رأي و اعتماد ب نفس بیشتري دااتند.
 .9تأملی بر تصویر زن در ادب فارسی
گذات از جوامط اوّلی ک مادر ااهی در آن رواج داات  ،در طول راريا مرد بهر زن مبهلاو و رابطهة میهان ايهن
دو با کش و قوسهاي فراوان همراه بوده اسب .مردان غیر از بررريهايی ک از نار جبمی مهادّي و اقتصهادي
و اجتماعی در جامع داات اند ،از موه هب آمهوزش و رحصهیالت نیهز برخهوردار بهودهانهد( .ن.ك :دورانهب،
 .)12 :1997از آنجا ک بیشتر باسوادان جامع را مردان رشكی میدادند ،راريا و ادبیّات ب قلهم آنهان سهاخت و
پرداخت میاد .بدين ررری باورمنهديههاي زنسهتیزان و مردسهاالرانة ببهیاري در ادبیّهات فارسهی به چشهم
میخورد .در چنین ارايطی ط یعی اسب ک روانايی و جايگاه زن را نیز مردان رعیین کنند.
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يكی از بزرگررين منابعی ک در اعر فارسی وجود دارد و وضط زنان پهیش از اسهالم را در آن مهیرهوان
بررسی کرد ،داستانهاي ااهنام  ،ناامی و جامی اسب .از داستانهاي ااهنام چنهین برمهیآيهد که همبهران
بزرگان در حرمبرا بوده و دور از چشم ديگران زندگی میکردهاند؛ در حالی ک زنان ط قات پايینرهر جامعه
از آزادي بیشتري بهرهمند بودهاند( .ن.ك :ساناساريان.)181 :1929 ،
در ادبیّات فارسی ب ويژه اهعر فارسهی بارهها بها رصهويري از زن همهراه بها رعصه ات و غهر ورزيههاي
مهتلا روبرو میاويم .میان ااعران در ادبیّات فارسی معیارهايی وجود داات اسب ک اگهر زنهان مطهابق آن
عم میکردند ،جزء زنان پارسا ب امار میرفتند .ااعرانی ک ناريّاری گاه دردناك و رحقیرآمیهز دربهارة زن
داات اند ،زن را در مقام معشوز همواره با لحنی خااعان مهورد سهتايش قهرار داده و خهود را خهاك پهاي او و
بندة حقیر او دانبت اند .زن در مقام مادر در اعرهاي زيادي ستايش اهده اسهب .در رهاريا ادبیّهات کشهور مها
گاهی با زنانی روبرو میاويم ک در جايگهاهی بهاالرر از زنهان معمهولی قهرار دااهت انهد و وجهود کم ودهها و
مشكالری ک بر سر راه رحصی و آموزش زنان بوده اسب ،نتوانبت اين زنهان را از کبه دانهش و فضهیلب و
رقوا بازدارد .از جملة اين زنان میروان ب رابعة عدوي از عارفان بلند پاية قرن دوّم هجهري ااهاره کهرد .به ههر
حال در اک ر آثار اعري پهیش از مشهرو ط  ،زنهان به عنهوان موجهوداری پراههوت و غیرقابه اعتمهاد رصهوير
میاوند و ااعران بارها ب بیوفايیها ،اهوترانیها و مكر زنان اااره کردهاند امّا مهدّتهها پهیش از انقهالب
مشروط آقا جمال خوانباري در کتاب عقايد النابا يا همان کتاب کل وم نن ک اهام يهك مقدّمه و اهانزده
باب و يك خارم اسب ب انتقاد از خرافات و جه زنان پرداخت اسب.
در اثر آانايی با رمدّن غرب و آغهاز جنه ش آزاديخهواهی ،وضهط اجتمهاعی ايهران و در نتیجه موقعیّهب
اجتماعی زنان رغییر کرد .درسب اسب ک را مدّتها پس از پیروزي مشروط سنابههاي قهديم از بهین نرفهب،
اما با مطرحادن موضوا آموزش و پرورش دختران و باز ادن مدارس رربیب سهنوان رفته رفته اوضهاا بهتهر
اد .مقارن همین ايام ااعرانی چون طاهرزاده ،صابر ،معجهز ا بهتري ،میهرزا يحیهی دولهبآبهادي ،الههوری،
عشقی ،دههدا و ايرج میرزا ،آزادي زنان را موضوا ااعار خود قرار دادند( .ن.ك :خبروپناه.)22 :1928 ،
از دورة مشروط ب بعد انتقاد از وضط اجتماعی زنان و کب آزاديهاي ديگر ب ردريج بیشهتر اهد .اهعر
معروف ابوالقاسم الهوری با عنوان؛ «دختر ايران»« ،کفن سیاه» از میرزاده عشهقی و اهعر «زن در ايهران» پهروين
اعتصامی دلیلی روان بر اين مدعاسب .از دهة بیبب را سقوط رژيهم پهلهوي ،آثهار طنزآمیهز دربهارة زنهان در
داستان کوراه و رمان جلوة رازهاي يافب .براي نمون صادز ههدايب در داسهتان «علويه خهانم» رصهوير زنهی را
نشان میدهد ک در عین رااهر ب زهد و رقوا با مرد ديگري رابطه دارد و از ههیع عملهی رويگهردان نیبهب.
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بنابراين يكی از ارمغانهاي آانايی با فرهنه

و رمهدّن اروپهايی در عصهر بیهداري و آسهتانة مشهروط  ،طهرح

مبئلة زنان ب ایوهاي رازه بود ک با لزوم رعلیم و رربیب نوين زن و مرد همزمهانی دااهب« .ايهنگونه بهود که
حضور زنان در عرصة زندگی و ب ر ط آن در میدان آثار ادبی ب گونة جديد آن مطرح اهد و زنهان بها امكهان
بیشتري روانبتند هم موضوا آثار ادبی مردان قرار بگیرند و هم خود ب آفهرينش آثهار داسهتانی دسهب بزننهد»
(ياحقای.)877 :1972 ،
 .9اولین زن داستاننویس در ایران
برخالف ااعري ک از قهدمتی ديرينه برخهوردار اسهب ،نويبهندگی از سهابق اي چنهدان طهوالنی برخهوردار
نیبب .خواندن و نواتن از الزامات نويبندگی اسب و متأسفان هرچ ب لحاظ زمانی ب عق میرويهم ،رعهداد
زنانی ک سواد خواندن و نواتن داات اند ،کاهش پیدا میکند .اين مبئل ال تا با رصوّر سهناتی نبه ب به جهنس
دوّم بودن زنان و ضرورت محدود ساختن آنها از ديرباز در اين سرزمین سابق داات  ،بیارر اط نیبب.
با مطالعة راريا درمیيابیم ک زنان ب جايگاه راريهی خود چنان عادت کهرده بودنهد که بعهدها وقتهی در
دوران مشروط  ،فضا براي حضوراان مهیّارر از گذات اد ،مقاومب در زمینهة آمهوختن ،خوانهدن و نواهتن و
يا پذيرفتن نقشی اجتماعی در بهش گبتردهاي از جامعة زنان ديده میاود .با اين حال ،زنان ايهران بها قصّه و
قصّ گويی الفتی ديرين داات اند ،ال ت ن در نوا مكتوب آن ،بلك از نوا افاهیاش« .اهرزاد» همهان دختهري
ک براي جان سهالم به در بهردن از سهناب االمانهة اههريار ،ههر اه قصّه اي روايهب مهیکهرد ،از آن زنهان
قصّ گوسب.
در دوران قاجار بر اثر اصالحاری ک ع ّاس میرزا براي ج ران عق ماندگیهاي اين سهرزمین آغهاز کهرد،
انتشار روزنام و واردکردن صنعب چاپ و ررجمة متون غربی ب زبان فارسی رايج اد .الحق ب خطا نرفته ايهم
اگر بگويیم ببیاري از پیشرفبهاي علمی و فرهنگی امروز و حتای داسهتاننويبهی معاصهر به طهور مبهتقیم و
غیرمبتقیم نتیجة اصالحات ع ّاسمیرزا بوده اسب( .ن.ك :میرعابدينی.)122 :1927 ،
اااره ب اين نكت جال اسب ک اوّلهین داسهتانی که به قلهم يهك زن نواهت اهده اسهب ،همهان کتهاب
امیرارسالن نامدار اسب ک نقی الممالك براي اينك ناصرالدّين ااه در ببتر ب راحتی به خهواب بهرود ،ايهن
داستان را ب صورت افاهی برايش نق میکرد اما اين داستان يك انوندة ديگر ههم دااهت که ههر اه در
پس پهرده بهدان گهوش فهرا مهیداده و روايهب نقیه الممالهك را به صهورت مكتهوب درمهیآورده اسهب.
ناصرالدّين ااه دختر ادي ديگري هم داات ک نامش در راريا ب خهاطر خهاطراری که به قلهم درآورده به
يادگار مانده اسب .خاطرات راجالبّلطن روايتی اسهب کهم و بهیش داسهتانگونه که به مبهائ و مشهكالت
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روحی و ال ت جبمی خود ب عنوان زنی ک درکی فرارر از حد متعارف زنان پیرامهونش دارد ،پرداخته اسهب.
(ن.ك :همان .)121 :ب ردريج با ورود زنان ب عرص فعّالیّبهاي فرهنگهی ،اهصهیّبههاي زن در آثهار ادبهی
نقش بارزرري پیدا میکند؛ همانگونه که زنهان نیهز فراغهب و امكهان بیشهتري بهراي رمهان خوانهدن يافتنهد.
رمانهاي اجتماعی دهة  1911م رهران مههوف از مشهفق کهاامی اههرناز از يحیهی دولهبآبهادي نشهانگر
دلمشغولی نويبندگان ب مبئل زن اسب .در عین حال نشاندهندة الگوبرداري آنهان از رمهانههاي احباسهاری
اروپهايی اسههب .ايهن مشههغل ههاي ذهنههی همههراه بها ايجههاد م سبهات آموزاههی جديهد و برخههورداري زنههان از
فرصبهاي آموزای همبان با مردان ،پديد آمدن نشريات زنان و نقش فعال آنان در جن ش اسهتیفاي حقهوز
خود ...زمین ساز پیدايش نويبندگان زن اد .اختصاق ستونی ب زنان در اغل مجهالات ايهن دوره مهیروانهد
نشانة آن بااد ک زنان بهش مهمی از خوانندگان را رشكی میدادند؛ بدين ررریه زنهان که ههم خواننهده و
هم موضوا رمان بودند ،ب خلق اين ستونها دسب زدنهد .داسهتانههاي آنهان بازرهاب نگرانهی و ديهدگاهههاي
گروه هاي گوناگون اجتماعی دربارة دختران و زنهان در وضهعیب جديهد اهد و گهاه به بیهان داهواريههايی
پرداختند ک دختران و زنان با آنها دسب و پنج نرم میکردند( .ن.ك :همان)119 :
براي رديابی نهبتین داستانهايی ک ب س ك رمانهاي غربی نوات اد ،بايد ب سالههاي بعهد از انقهالب
مشروط رفب .در بطن چنین اوضاا و احوالی بود ک زنان بیشتر از گذات ب نقهش و هويّهب اجتمهاعی خهود
پی بردند و در پی احقاز حقوز خود برآمدند .در اين سالها با رونقهی محبهوس در زمینهة انتشهار روزنامه و

مجلا روبرو هبتیم ک زنان هم رفت رفت وارد اين عرص اده و صاح مجلا هايی خاق خود اهدند .دانهش،
اكوف  ،زبان زنان ،عالم نبوان از اين جمل اند( .ن.ك :همان.)149 :
يكههی از نهبههتین داسههتانهههاي نواههت اههده به دسههب زنههان در روزنامههة زبههان زنههان به مههديريب صههديق
دولبآبادي و با نام داستان رقبانگیز ب صورت پاورقی بهود .از میهان داسهتانههايی که زنهان در روزنامه هها
منتشر میکردند ،بايد ب مجلاة عالم نبوان اااره کرد ک از جمل نشريات زنان اي بود ک عمري نب تاگ طهوالنی
دااب .در اين مجلا دلشاد خانم چنگیزي ب داستاننويبی پرداخت اسب .جال اسب که بهدانیم داسهتانههاي
او از واقطگرايی پررن

رري نب ب ب ديگر زنانی ک داستان گون هايی در اين سهالهها نواهت انهد ،برخهوردار

اسب .فهر عادل خلعت ري نیز از جمل زنان ديگري اسب ک در آن روزگار ب مدد داستاننويبی به مبهائ و
مشكالت زنان پرداخت اسب .داستان «ازدواج اج اري» داسهتانی اسهب که او در روزنامه آينهده ايهران منتشهر
کرده اسب .گفت اند؛ نهبتین زنی ک داستان ب معنی امروزي نوات اسب ،ايهراندخهب ریموررهاش اسهب که
داستان «دختر ریرهبهب و جوان بلهوس» را در سال ( 1913ه.ش) ب چاپ رساند .از آن راريا ب بعد مهیرهوان
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ااهد حضور ديگر نويبندگان زن در راريا ادبیّات داستانی ايران بود( .پیرجلیلی.)83 :1932 ،
بدين ررری نهبتین آثار داستانی ب دسب زنان نوات اهد و معلهوم اهد داسهتاننويبهان زن کهار خهود را
سالها پیش از سیمین دانشور آغاز کرده بودند.
 .2سیر تحوّل آثار داستانی زنان از نظر تحوّل درونمایه و مضمون
چیبتا ي ربی دربارة رحوّل درونماي و مضمون در داستانهاي کوراه زنان رقبیمبندي زير را انجام داده اسب:
 -1دورة داستانهايی ک زنان هنوز قال ذهنی مردانة مبلو زمان را نشكبت اند و ب ارح زندگی ،دغدغه هها
و مبائ روزمراة فردي و اجتماعی از نگاه مردان میپردازند.
 -8دورة دوّم مرحلة بحران هويّب اسب .در اين مرحله زنهان بهراي دسهتیابی به هويّهب گمشهدة خهويش در
مواجه با سنابها و آداب و رسوم پذيرفت ادة جامع قرار میگیرند و هم چیز را موردررديد قهرار مهیدهنهد.
در اين دوره زنان بیشتر نقش راوي داستان را دارند و ببیاري از درگیريهاي اهصی و دغدغ ههاي زنهدگی
خود را وارد داستان میکنند.
 -9دورة سوّم ،دورة روفیق در خلق آثار داستانی اسب .در اين دوره داستانهايی خلق مهیاهوند که جبهارت
داستانهاي دست دوّم را با اك و غنهاي ادبهی درههم مهیآمیزنهد و نهوطل ی را بها خلهق صهورتههاي نهو در
داستاننويبی عجین میکنند.
در مجموا ،دورة اوّل ،دورة ربلاو انديشة مردساالران نبه ب به احباسهات زنهان اسهب ،دورة دوّم دورة
فوران و جواش ناخودآگاه عواطا و احباسات اسب و دورة سوّم آاتی میان احبهاس ،انديشه و حرکهب
از سوي احباس ب سوي ديدگاه و انديش معیّنی دربارة زندگی اسب( .ن.ك :ي ربی.)92 :1972 ،
 .6تفاوتهاي زنان و مردان در داستاننویسی
اهرزاد قصّ گو يك زن اسب ،ن يك مرد و اين ارافاقی نیبب .مادربزرگها وقب بیشتري بهراي قصّه گهويی
براي نوههايشان دارند .در روابو اجتماعی هم زنان ساختارها و قال ههاي روايتهی را بیشهتر اسهتفاده مهیکننهد.
آنان ب خوبی میروانند زندگی روزمره را داستانی کننهد .مه الگ اگهر به روايهب آنهان از يهك مهاجراي عهادّي
گوش بدهید ،میبینید ک چطور در روصیا اهصیّب ،زمان و مكان و واقع روانهايی دارنهد به گونه اي که
گويی داستانگويی با ذات زن پیوند دارد.
رأثیري ک مبائ اجتماعی بر زنان دارد ،با رأثیر آن بر مردان رفاوت دارد .ب عنوان م ال اگر طرحهی را به
روي کاغذ کشیده و به زن و مهردي نشهان دههیم ،مهرد به خطهوط بیرونهی آن روجّه خواههد کهرد و زن به
نقشهاي میانی و ريزهکاريهاي آن روجّ میکند .منتقدان زبهاناهناس معتقدنهد به سهاختارهاي زبهانی مهتن
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نوات اده ب قلم يك زن ،با ساختارهاي زبانی متداول در نوات هاي مردان متفهاوت اسهب .مه الگ؛ جمله ههاي
نارمام و يا سكوت در متن از ويژگیهاي نوات هاي زنان اسب.
داستاننويبی از مقوالری اسب ک نمی رواند غیر جنبیّتی بااهد .به ايهن مفههوم نويبهنده وقتهی نواهتن را
آغاز میکند ،حتماگ مبائ فرهنگی را ک از راه گفتمان در ذهنش نهادينه اهده به نهوعی در داسهتان بازرهاب
میدهد .يكی از اين گفتمانهاي قدررمند ،گفتمان جنبیّب اسب( .ن.ك :صادقی.)29:1922،
در دنیاي ادبیّات مهصوصاگ اگر ب اعر روجّ کنیم ،میبینیم ک نگاه زنان ب جهان آاهنايیزدايانه اسهب و
نگاه آنان براي ما ک ب نگاه مردان عادت کردهايم ،رازگی دارد .زيرا حتای خود زنان هم اک راگ دنیها را بها نگهاه
مردان مینگرند .يكی از بهترين نمون ها ااعار پروين اعتصامی اسب ک موضوعات اجتمهاعی در آن زيهاد به
چشم میخورد .م الگ؛ فقر،کودکان يتیم ،فاصل ط قاری و از اين ق ی موضوعات .اينهها دقیقهاگ همهان مضهامینی
هبتند ک در اعر بیشتر ااعران مرد زمان او هم ديده میاود( .ن.ك :رحمانی.)48 :1932 ،
 .1بررسی رویكردهاي گسترش داستاننویسی
زن از محوريررين و اصلیررين موضوعاری اسب ک رقري اگ در رمام داستانها ب ويهژه رمهان نقهش دارد .رمهان
زادة جامعة مدرن اسب و از طرفی رحوّالت اجتماعی در آن ب خوبی مهنعكس مهیاهود .بررسهی نقهش زن و
جايگاه او در آثار داستانی زنان از م لف هاي مهمی اسب ک خود مجالی ديگهر مهیطل هد .در مهورد گبهترش
حضور کمی زنان داستان نويس در ادبیّات ايهران کهافی اسهب به ايهن آمهار ااهاره اهود که ؛ اگهر در فاصهل
دهةهاي (1911را  1921ه.ش) در برابر هر هجده نويبنده مرد با يك نويبهندة زن روبهرو بهودهايهم؛ امهروز در
برابر هر نويبندة مرد يك نويبندة زن قرار دارد( .ن.ك :میرعابدينی.)81 :1973 ،
اين آمار ب خوبی نشان میدهد ک گبترش کمی اگفبانگیز زنان نويبنده ،نااهی از رحهوّالت سهاخب
اجتماعی در ايران اسب و در واقط در رابط با اين حضور کمی زنان ما با دو مبئل اصهلی روبه رو هبهتیم .اوّل
اينك اساساگ حضور فی نفب نويبندگان زن در عرص ادبیّات چ معنا و مفهومی داات و نشهانگر چه رغییرارهی
میرواند بااد؟ و دوّم اينک آيا رمام نويبهندگان زن به صهرف جنبهیّب خهود داراي دغدغه ههاي يكبهانی
هبتند؟ پاسا ب اين س االت از سوي رحلی گران منجر ب رقبیمبندي نارات ايشان در سه دسهتة مجهزا اهده
اسب .دستة اوّل صرف قلم ب دسب گرفتن زنان را معادل رهايی زنان قلمداد کرده و ااهاره کهردهانهد زنهان از
طريق نواتن صداي خاق و ناديده گرفت ادة خود را در جامع طنینانهداز سهاخت انهد .فرزانه میالنهی معتقهد
اسب« :زنان در سالهاي اخیر روانبت اند در قلمرو فرهنگیاي ک ب صهورت مرسهوم در اختیهار مهردان بهوده،
فضايی از آن خود خلق کنند و قاب روجّ رهرين رحهوّل در ادبیّهات داسهتانی را به وجهود آورنهد» (مشهیرزاده،
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.)84 :1929
گروه ديگهري آثهار نويبهندگان زن را بیشهتر مهورد روجّه قهرار دادهانهد و معتقهد به رقابه ايهن آثهار بها
ايدئولوژي متعارف مردساالر هبتند .نیّره روکلی جامع اناس و استاد دانشگاه میگويد« :مهن معتقهدم ادبیّهات
همواره جنبیّب محور بوده اسب ،امّا آنچ در ادبیّات ن وده ،حباسهیب نبه ب به ر عهیس جنبهیّتی اسهب .در
بهش اعام راريا نام و ن ر فارسی اگر نگاه کنیم ،میبینیم قلم ب دسب مردان اسب .ديدگاه مردمحورانه بهر
ادبیّات حاکم بوده اسب .هرگاه زنان وارد عرص ادبیّات ادهاند ،کوایدهاند را صدايشان را منعكس کننهد .او
ريشة اين صداي زنان را را مشروطیّب پیش میبرد» (همان.)91 :
در کنار دو ديدگاه باال ،رويكرد سهوّمی نیهز وجهود دارد که به بررسهی نقهش ادبیّهات زنانه در بازرولیهد
فرهن

غال اااره کردهاند .میرفهرايی در اين زمین پژوهشی انجام داده و اينگونه نتیجه گیهري مهیکنهد:

«آثار نويبندگان زن ،جهان زنان اي را بازنمايی می کنهد که رنهها در چهارچوب فرهنه

غاله يهك جامعه

مردساالر معنا دارد .نقش اصلی را عمدراگ زنان ب عهده دارند .امّا قهرمانان زن در داستانهها در محهور حهوادثی
قرار دارند ک مردان ايجاد میکنند و در نهايب نیز خود آن را ح میکنند .فرجهام زنهان داسهتانههاي نواهت
اده روسّو زنان نیز نتیجة بازي سرنواتی اسب ک عمدراگ ب دسب مردان رقم میخهورد» (بهاقري.)22 :1923 ،
اعطاي نقش اصلی ب زنان در داستان ب معناي مقابل بها بردااهبههاي غاله جامعه از نقهش زن در جامعه و
خانواده نیبب ،بلك رنها منعكسکنندة همین نقش در زمین اي از ارزشها و هنجارهاي غال فرهنگهی اسهب.
در کنار اين س رويكرد ک ب معنا و مفهوم و نتايج گبترش کمی زنان داستاننويس در ادبیّات امهروز جامعهة
ايران میپردازند ،بايد ب دو نكتة ديگر ااهاره دااهب؛ اول ااهاره به لهزوم روجّه به يكدسهب نديهدن پايگهاه
اجتماعی -فرهنگی و جنس دغدغ هاي اين زنان نويبنده و رك یر عقايد و خواست هاي آنان اسهب؛ و دوّم بررسهی
محتواي داستانها و آثار آنهاسب ک خود ب لحاظ گون اناسی مهاط به سه دسهتة عامه پبهند ،متعهالی و
بینابینی قرار میگیرند.
 .8نگاهی کوتاه بر نقش زن و جایگاه او در آثار داستانی زنان
دانبتیم ک ارايو فرهنگی ،اجتماعی و راريهی ايران پس از مشروط باعث اد را زنهان به گونه اي معنهادار؛
اما روأم با ررديد ،پرسش و کناي در اجتماا حضور يابند .ب ع هارت ديگهر از بههرهههاي دورة مشهروط بهراي
ادبیّات ايران ،حضور زنان داستاننويبی اسب ک براي نهبتین بار ب اكلی آاكار در کنهار مهردان خواسهتار
حقوز از دسب رفتة خود ادند .زنان داستاننويس رالش کردند رها مطال هات اجتمهاعی  -سیاسهی خهود را در
قال داستان بیان کنند و در اک ر داستانههاي اهان به زنهان فضهاي زيهادي داده اهده و مها بها رصهاويري گهاه
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ركراري از نقشهاي مهتلا زنان در آثار ايشان روبرو میاويم.
جايگاه و منزلب زن در مقام مادر همواره واال و مورد احترام بوده اسب .قديمیررين و پابرجهاررين نقشهی
ک زن در قصّ ها ب عهده داات  ،نقش مادران اسب و اين کارکرد زنان  -مادري رقري اگ در رمهام آثهار داسهتانی
مقدس ب امار رفت اسب .رجزية اهصهیّب زن در آثهار داسهتانی زنهان نشهان مهیدههد که درجهاری از نگهاه
رحقیرآمیز ب زن صرفنار از بُعد مادرياش ديده میاود و اين نوا نگهاه نبه ب به زن اهايد متهأثار از نگهاه
مردان ب زن در داستان بااد( .ن.ك :همان.)111 :
زن در مقام قربانی موضوا ببیاري از داستانهاي پس از مشروط اسب .گفت اند که سهابقة درونمايهة «زن
قربانی» ب رهران مهوف مشفق کاامی برمیگردد .در زمانة مشفق کاامی همهة الگوههاي نهبهتین زن که از
لحاظ اجتماعی زن قربانی میاود ،حضور دارد .داستان «دختهر ریهرهبههب و جهوان بهالهوس» را ايهراندخهب
ریمورراش در سال (1913ه.ش) ب چاپ رساند .داستان دختري سهاده و احباسهاری که در راه مدرسه عااهق
جوانی فري كار میاود ک پس از پی بردن ب فري كاري جهوان به نهزد خهانواده برگهردد ،امها مهورد حمايهب

خههانواده قههرار نمهیگیهرد و به فبههاد روي مهیآورد .در رمههانهههاي؛ سوواههون و سه
نويبندهاان زن بوده ،رالای جدي براي جدا کردن رات هاي اعتهرا

و زمبههتان بلنههد که

اجتمهاعی از رصهويرهاي ثابهب زنهان

صورت نگرفت اسب.
در سوواون ک بازرهاب جامعهة ايرانهی در زمهان جنه

جههانی دوّم اسهب ،سهیمین دانشهور مهیکواهد

حباسیبهاي زنی خوا هب را ب رصوير بكشد ک در عین حهال از موضهط قهرمانانه اي که اهوهرش علیه
حكومب فاسد ايران و اربابان خارجیاش ارهاذ کرده در رنج اسب .رصهويري که دانشهور از زري به دسهب
میدهد رصوير زنی رحصی کرده و از خانوادهاي مرفه اسهب امها در رهرس و خانه نشهینی و خرافهات گرفتهار
اسب.
در س

و زمبتان بلند ک روايتی از رجرب ها و مصهی ب ههاي يهك دختهر جهوان ايرانهی از ط قهة متوسّهو

اسب ،اهرنوش پارسیپور روجّ عمدهاي ب مبائ زنان دارد .زنان در اين رمان همگی ریهرهروزنهد .اعتهرا
نويبنده ب وضط زنان در جامع  ،روجّ ب رجرب ها و احباسات زنان و ستیز با مردساالري از ويژگهیههاي ايهن
رمان اسب .زن در طوبی و معناي ا از اهرنوش پارسهیپهور قهرمهان نقهش دختربچّه اي زي ها و بهاهوش از
خانوادهاي متوسّو و اه علم را بازي میکنهد که در يهك دورة طهوالنی و پهررالطم رهاريا ايهران؛ اسهت داد
صغیر ،رغییر سلطنب ،حكومب رضا ااه ،رغییرات سیاسی و اجتماعی همزمان با آن ،حهوادث اههريور (1981
ه.ش) و کودراي  82مرداد زندگی میکند .هدف پارسیپور اين اسب ک دسب کم بهشی از زنهان ايرانهی را
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ب رصوير بكشدک همراه با انقالب مشروط از دنیاي مادران خود جهدا اهدند و در گهذار از سهناب به رجهدّد
حوادثی را پشب سر گذااتند ک هرچند در زندگیاان رأثیر فراوان داات اسب اما نتوانبهتند درکهی دقیهق از
آن ب دسب آورند( .ن.ك :زرلكی.)23 :1923 ،
سهن گفتن از زن در آثار گلی ررقی؛ يعنی روبرو ادن با گروههاي سِنی متفهاوت از زنهان بها چههرههها و
نقشهاي کامالگ متفاوت و گاه متضاد .زن در خواب زمبتانی رصويري دوگان دارد .ایرين خانم بها آن اهك
و اماي ريز و رفتار کودكوارش نماد يك زن ه کودك اسب و طلعب خانم با آن صالبب و قهدرت يهك
زن ه مادر اسب .در آثار غزاله علیهزاده زن عااهق فهراوان اسهب و ايهن زنهان همه خواههان عشهقی بهزرگ و
افبان اي هبتند .آسی در ا هاي رهران نمیرواند از میان مردان اطرافش مهردي را برگزينهد ،رفتهارش ببهیار
احباساری و حاکی از افكار اوريده و ديرباور اسهب( .ن.ك :علیهزاده .)219 :1972 ،زن در دل فهوالد منیهرو
روانیپور جبتجوگر جاي خود در اين جهان اسب؛ امّا ايهن جبهتجو رمرکهز نهدارد ،عهین نمهیيابهد ،جهذب
نمیاود و واقعیب داستانی نهدارد ( .ن.ك :بهاقري)29 :1923 ،؛ بنهابراين نمهیرهوان رصهوير و نقشهی واحهد و
يكرارچ از زن را در آثار داستانی زنان داستاننويس يافب .پس ب جرأت میروان گفب ک پذيرفتن ايهنهمه
نقش متنوا براي زن در آثار داستانی مديون ارايو اجتماعی ناای از پیروزي انقالب مشروط اسب.
 .3نتیجهگیري
دانبتیم ک سالهاي پیش از پیروزي انقالب مشروط مبائ مربوط ب زنان ب طور جدّي و ب عنهوان رکنهی از
ارکان رجدد و ررقی مورد پیگیري نه گان فرهنگی جامع قرار گرفب و دريافتیم ک ب دن ال ر یهب پايه ههاي
اوّلی و اساسی مشروط  ،مطال ات معوّزماندة زنان و احقاز حقوز ايشان در میان درخواسبههاي نوگرايانه بها
جديب بیشتري دن ال اد را جايی ک زنان در کنار مردان خواستار رسمیب يافتن حقوز انبهانی ،زنهدگی آزاد
و روأم با برابري و مباوات با مردان اهدند .حضهور فعاالنه در عرصه ههاي مهتلها از ديگهر پیامهدهاي ايهن
رالشها بود ک پیشرر برامرديم؛ بنابراين حضور زنان داستاننويس را در عرص فرهنه

و ادب به جهرأت

میروان از بهرههاي انقالب مشروط دانبب.
گفتنی اسب رغییر جايگاه زنان در سطح جامع و ورود آنان ب عرص هاي مهتلا موجه ايجهاد آگهاهی
و خوداناسههی در ايشههان اههد .زنههان داسههتاننههويس در آثههار داسههتانی خههود ،آگاهان ه و زيرکان ه آرزوههها و
خواست هايشان را مطرح ساختند ،ناهام حهاکم بهر روابهو خهانوادگی را به چهالش کشهیدند ،خواسهتار ايجهاد
رغییرات اساسی در عرص هاي مهتلا ادند ،در پی رغییهر ديهدگاهههاي سهناتی و نهادينه اهده نبه ب به زن
برآمدند ،نقشهاي رازهاي براي زنان در داستانهايشان آفريدند.
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در پايان دريافتیم بازيابی هويّب زنان و رهالش بهراي خهروج از جههان مردسهاالران  ،رههايی از ديوارههاي
خان  ،رهايی از روزمرگی و پژمردگی ،انتهاب عشق ب عنوان پناهگاه ،آاكار کهردن احباسهات و عواطها،
بیان عريان خواست ها ،هم و هم از نتايج رهالش زنهان داسهتاننهويس ايهران در فاصهل دو انقهالب مشهروط و
اسالمی بوده اسب.
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