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Abstract 
Feminism is a social movement which began in the late eighteenth century with the aim of 

eradicating gender discrimination in Europe and the United States, and it has passed through three 

different stages, many groups and trends have emerged from it. With the advent of feminist ideas in 

the field of literary criticism, feminist criticism was established in the late 1980s, which analyzes the 

literary works through the interplay of “images of woman” and “criticism of female writer”. This 

study is based on feminist criticism and using descriptive-analytical methods as well as library 

references, “images of woman” and “feminine signs of writing” in Mary Jahani’s novel This Street 

Has No Speeding Bump. The results indicate this work exhibit the necessity for women’s financial 

independence along with their cultural-social barriers on female employment, male dominance over 

women, paternalism, men’s sexual diversity and infidelity, physical, psychological, sexual, economic 

and legal violence against women and early marriage are the key issues and problems of women in 

the patriarchal societies. Furthermore, meticulousness, prolixity, nostalgia, complex narration, and 

the search for true love, which are the major characteristics of feminine writings and styles, are 

readily found in the novel. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .38-19صص ، 1399 تابستان، 2دورة نهم، شمارة 

 اثر مریم جهانی گیر ندارد این خیابان سرعت نقد فمینیستی رمان

 1*فرشاد اسکندری شرفی

 اه رازی، کرمانشاه، ایراندانشگدانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، ارشد زبان و ادبیّات فارسی، دانشجوی کارشناسی

 2ستایش فتاحی

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی،  ،دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیّات فارسی

 3وحید مبارک

 دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایراندانشکدة ادبیّات و علوم انسانی، ، استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی

 12/4/1399 پذیرش:  17/8/1398 فت:دریا

 چکیده
آغاز شد و تاا   در اروپا و آمریکا ،تی زنانهای جنسیّ تبعیض شدن جنبشی اجتماعی است که از اواخر قرن هجدهم و با هدف برچیده« فمینیسم»

های فمینیستی به حوزة  یافتن اندیشه راه است. با های گوناگونی از آن پدید آمده ها و گرایش و گروه  کنون سه دورة مختلف را پشت سر گذاشته

« نقاد زن نویسانده  »و « های زن جلوه»گذاری شد که آثار ادبی را با دو رویکرد  مدارانه( پایه )زن« نقد فمینیستی»، 1960نقد ادبی، در اواخر دهۀ 

ای،  تحلیلای و مناابک کتابخاناه    -روش توصاییی ز اگیاری   بهاره باا  و نقد فمینیساتی  بر اساس  جُستاردر این دهد.  مورد تحلیل و واکاوی قرار می

است. دساتاورد پاهوهش نشاان     هشدبررسی  نقد و، نوشتۀ مریم جهانی، گیر ندارد این خیابان سرعتنویسی رمان  زنانههای  نشانههای زن و  جلوه

دادن جنس مذکّر بر مؤنّا،، مردساتی ی و    دهد که در این اثر ضرورت استقالل مالی زنان و موانک فرهنگی و اجتماعی اشتغال آنان، برتری می

هاای جسامی، روانای، جنسای، اقت اادی و حقاوقی علیاه زناان و ازدوا           طلبی و خیانت مردان، خشونت شکنی زنان، پدرسروری، تنوّع سنّت

ی ایان رماان   جاا  اسات. همنناین در جاای    روشنی مانعکس شاده   زودهنگام که از مسائل و مشکالت اصلی زنان در جوامک مردساالر است، به

هاای نوشاتار و سابن زناناه      جوی عشق حقیقی که از عماده ویهگای  و جست نوستالهی، روایت داالن در داالن نگری، اطناب و پُرگویی، ج ئی

 شود. می است، دیده

 نویسی. های زن، زنانه یستی، جلوه، زن، نقد فمینفمینیسم :ها کلیدواژه
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 مهمقدّ. 1

اعتقاد و اقدام باه  شده، بیانگر  گرفته 2زندر معنای ، “Femind” التین ای هکه از ریش 1فرانسوی فمینیسمواژة 

اعتقاد به عبارت دیگر، بیانگر یا  باشد به همراه داشتههای برابر برای زنان  که حقوق و فرصتاست رفتارهایی 

دبیگانگی ازخو ن سرکوب، فرودستی،که ارتباط میان مرد و زن در جوامک انسانی همواره متضمّاست  ن به ای

  .(216: 1388 ازی،سب یان مرادآبادی و ک ّر.ک: )است  و کاالشدگی زنان بوده

در اروپا و جنبش الغای  3از اواخر قرن هجدهم آغاز شد و دو جریان ظهور سوسیالیسم مو  اوّل فمینیسم

ه مانک از تحارّک  اند. اصالح لباس زنان ک س ایی داشته در آمریکا، در رشد و بالندگی آن نقش به 4داری برده

شدن قانونی که شخ یّت حقاوقی زن را بعاد از    شد، اصالحات حقوقی مانند برچیده و فعّالیّت بیشتر آنان می

محوریّت دستیابی زنان به حقّ رأی، درخواست براباری اقت اادی   کرد، اصالحات سیاسی با  ازدوا  نیی می

 (.122-105: 1390مشیرزاده، .ک: ر) زنان بودها و محورهای مبارزة  ترین خواسته و... مهم

شاد. در ماو  دوم، شاعار     ها برای ظهور مو  دوم فمینیسام فاراهم مای    زمینه 1960تا  1930های  در دهه

ارزه و سرکوب تغییار  بخشی و مب جنبش زنان که در آغاز رهایی و دستیابی به حقوق و برابری بود، به آزادی

 (.315: 1389وولف، ر.ک: های جنبش بود ) ها و خواسته دهندة تغییری اساسی در آرمان یافت که نشان

هاای اصالی ایان ماو ،      یکی از ویهگی. و هنوز هم ادامه دارد وم فمینیسم از دهۀ هشتاد آغاز شدمو  س

های  شناختن تعدّد، تکثّر و تنوّع در فمینیسم و انتقال بخشی از مبارزات فمینیستی به حوزه تپذیرش و به رسمیّ

(. دیگار ویهگای باارز ماو  ساوم      513: 1390مشیرزاده، ر.ک: های اجتماعی است ) جنبشمشترک با سایر 

اف ون کتاب و مقالاه و انتقااد    ها در نهادهای فرهنگی و دانشگاهی، نشر روز فمینیسم، تمرک  فعّالیّت فمینیست

یاسای،  س شناسای، علاوم   شناسای، جامعاه   به ماهیّت مردگارا و مردمحاور هماۀ علاوم، اعام از فلسایه، زیسات       

رودگار،  ر.ک: شناسی و... و تالش برای ارائه و جایگ ینی علوم با صابغۀ زناناه باه دسات زناان اسات )       روان

1394 :64.) 

هاای گونااگونی از ایان     هاا و گارایش   با گذشت زمان و گسترش محادودة جغرافیاایی فمینیسام، گاروه    

 ها عبارتند از: ترین آن مهماند که  ایدئولوژی پدید آمده

ترین شکل اندیشۀ فمینیستی اسات و غالباام متارادف خاود      شده ترین و شناخته قدیم 5یسم لیبرالفمینالف( 
                                                                                                                                                              
1. Feminism 

2. Woman 

3. Socialism 

4. Slavery Abolitionist Movement 

5. Liberal Feminism 
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های آموزشی را سرچشمۀ ستم بار زناان    شود. این گرایش نابرابری حقوق مدنی و فرصت می فمینیسم دانسته

قارار   د را هادف خاود  موجاو  ۀهای فاردی زناان در چهاارچوب جامعا     دانند و مبارزه برای کسب آزادی می

 (.346: 1389وولف، ر.ک: است ) داده

های مارکسیست  فمینیسترفاه و استقالل اقت ادی زنان است. ، 1محور فکری فمینیست مارکسیستیب( 

تی انجامیاد،  داری و جداییِ کار از خاناه کاه باه تقسایم کاار جنسایّ       ریشۀ انقیاد زنان را در شیوة تولیدِ سرمایه

 (.جاهماندانند ) دیدگیِ زنان می ن اقت ادی را تنها چارة رفک ستمکنند و دگرگونی بنیا معرّفی می

که نکته است در این و عا دارد ریشۀ ستم بر زنان در نظام جنسی طبقاتی ادّ 2گرایش فمینیسم رادیکال ( 

رو رادیکاال نامیاده    شوند. ایان گارایش از آن   می شمرده ای فرودست  زنان در این نظام نسبت به مردان طبقه

محاور   داند و شکل محتملِ جوامکِ آیناده را زن  جویی مردان می شود که همۀ انواع ستم را ناشی از برتری می

 (.347: همان ر.ک:کند ) معرّفی می

بارداری از مباانی فکاری     قرن بیستم باا گرتاه   70و اوایل دهۀ  60در اواخر دهۀ  3فمینیسم سوسیالیستید( 

ویاهه فمینیسام مارکسیساتی و فمینیسام رادیکاال       هاا باه   هاای آن  های فمینیستی و تلییق آماوزه  دیگر گرایش

کشای از   داریِ مردساالر که بقایش مبتنای بار بهاره    ها در نظام سرمایه سربرآورد. به باور این گروه از فمینیسم

حلّ تحوّل در چنین اجتماعی،   د و تنها راهنشو دو محسوب می ۀکارگران و زنان است، زنان شهروندانی درج

ساب یان مرادآباادی و کا ّازی،    ر.ک: قطبی )مرداناه( اسات )   ت اب ار تولید از حالت تنکردن مالکیّ خار 

1388 :455 .) 

کند مقولاۀ ثابات و    که با تعاریف القایی تیکّر مردساالر مخالیت دارد، تالش می 4فمینیسم پسامدرنها( 

و عادم تاوان    فقادان اساتدالل  رارت، ضعف، ت میم، شدة زن )میاهیمی چون احساسی، شهوانی، ش تعریف

شامولی کاه از زناان     د و نشان دهد که این ذهنیّت برساختۀ متون است و تعااریف جهاان  نقد کنمدیریت( را 

 (.391: همانر.ک: ) اساس است ، ساختگی و بیشده داده

 مدارانه( نقد فمینیستی )زن .1-1

هاای زن در ادبیّاات    اصّی به نحوة ارائاۀ شخ ایّت  پردازان مرد یا اصالم توجّه خ های نقد ادبی، نظریّه در نظریّه

اند، این کار را صرفام از منظری مردسااالرانه و   اند و یا اگر هم به این موضوع پرداخته ویهه داستانی( نداشته )به

پیادایش نقاد   (. 141: 1382پاینده، ر.ک: اند ) داده شود، انجام ی با تأیید تلویحی ستمی که بر زنان روا میحتّ

                                                                                                                                                              
1. Marxist Feminism 

2. Radical Feminism 

3. Socialist Feminism 

4. Postmodern Feminism 
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آن را  2شاود و نیوتاون   تحوّلی مهام در نقاد ادبای محساوب مای      1960مدارانه( در اواخر دهۀ  )زن 1یستیفمین

، 3پردازان معروف این نوع نقاد سیکساو   است. نظریّه ترین اتّیاق در مطالعات ادبی بعد از جنگ دانسته برجسته

پشتیبانی از حقاوق  آثاری همنون  توان در های آن را می و... هستند و ریشه 6، شووالتر5، کریستوا4گری ایری
هاای ویریجینیاا    کرافت یکی از پیشگامان سرشناس این ناوع نقاد و نوشاته    (، نوشتۀ مری ولستون1792) زنان

 (.484: 1390؛ داد، 329: 1383شمیسا، ر.ک: ، نویسندة انگلیسی یافت )7وولف

های  جلوه»گرایش نخست  ؛اند فتهپردازان فمینیست برای نقد فمینیستی دو گرایش عمده در نظر گر نظریّه

اند(  ویهه آثاری که مردان نوشته پردازد که زن در آثار ادبی )به شود و اساسام به این موضوع می نامیده می 8«زن

است. پیروان ایان گارایش بار ایان باورناد کاه        های قالبی به خواننده ارائه شده به چه صورت و با کدام نقش

زمیناۀ   زنند و هماین پایش   وّر که خوانندة آثارشان مرد است، دست به نوشتن مینویسندگان مذکّر، با این ت 

ر.ک: شود تا آثار آنان متناسب و منطبق با مقتضیّات فرهنگ مردساالر و بازتولیاد آن باشاد )   ذهنی سبب می

اصالی آن   پارداز  شود و نظریّاه  نامیده می 9«نقد زن نویسنده»(. گرایش دوم نقد فمینیستی، 142: 1382پاینده، 

الیان شووالتر است. هدف این گرایش توجّه به زن در مقام نویسنده است؛ زیرا باه عقیادة شاووالتر، گارایش     

پردازد و از این رو حیطاۀ محادودی دارد.    نخست نقد فمینیستی، عمالم تنها به نظرات مردان در مورد زنان می

به ساختار و مضامین آثار ادبی نویسندگان زن  بر این اساس شووالتر و دیگر پیروان گرایش دوم، نظر خاصّی

 (.144 -143همان: ر.ک: های زنانه راه ببرند ) دارند تا از این طریق به شناخت پویش روانی و فعّالیّت

 گیر ندارد این خیابان سرعت. مریم جهانی و رمان 1-2

 کارشناسایِ  ۀآموخت دانش نشاه ودر کرما 1365دی ماه سال یکم د متولّ ایرانی، شاعر نویسنده و مریم جهانی،

،  دبیرستان و با سرودن شعر آغااز کارده   ةت ادبی خود را از دورالیّفعّکه  او ات فارسی است.زبان و ادبیّ ۀرشت

را باا عناوان    شداستان مجموعهنخستین  1392 و در سال نویسی پرداخته به داستانی طور جدّ به 1390سال  از

ست که در ا ندارد گیر این خیابان سرعت مریم جهانی رمان مین اثردوّ.  تاس منتشر ساخته های خاموش چراغ

 را در بخشه( دهمین دور)احمد  ادبی جالل آل  ةکه جای عالوه بر این 1396شد و در سال منتشر  1395سال 
                                                                                                                                                              
1. Feminist Criticism 

2. K.M. Newton  

3. Helene Cixous 

4. Luce Irigaray 

5. Julia Kristeva 

6. Elaine Showalter 

7. Virginia Woolf 

8. Images of Woman 

9. Gyno Criticism 
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 ةدبرگ ی کتاب سال نی  اثر ةپنجمین دور و از آن خود کرد، در سی( صورت مشترک به« )رمان داستان بلند و»

 شد. نثر( شناخته)ات بخش ادبیّ

سااله و    زنای سای  آن راوی و قهرماان  محور است کاه   گرا و زن مانی واقک، رگیر ندارد این خیابان سرعت 

را شود و مهارت رانندگی  مند می به شغل رانندگی تاکسی عالقهاست. شهره در نوجوانی  «شهره»مطلّقه به نام 

شاود و   داری و همسارداری مای   هاا اسایر دنیاای خاناه     حامد همانناد بقیّاۀ زن   گیرد؛ امّا بعد از ازدوا  با میفرا

است. جدای از این، شهره شش سال تمام با دیدن خرجای روزاناه کاه     کند استعدادش هدر رفته احساس می

هاا باه    . هماۀ ایان    کناد  رود، احساس حقارت می گذارد و می صبح حامد روی پیشخوان آشپ خانه می به صبح

شاود کاه او باا وجاود      بیناد، سابب مای    ای که شهره گاه و بیگاه از همسرش می مآبانه ارهای خیانتهمراه رفت

شادّت باا ایان     شدنش را عملای کناد. حاماد باه     تاکسی ههای شدید اطرافیانش، باألخره اندیشۀ رانند مخالیت

ز این خوار و خییف که بیشتر ا کند. شهره هم برای این ت میم شهره مخالف است و او را تهدید به طالق می

هاای   شود و برای در امان ماندن از سرکوفت دهد و از شوهرش جدا می نشود، خودش درخواست طالق می

کند و مساتقل و تنهاا باه شاغل      داند، آپارتمانی اجاره می زن می ترین اتّیاق زندگی طالق را شوممادرش که 

  دهد. خود و زندگی جدیدش ادامه می

 پژوهشهای  . شیوه و پرسش1-3

گیارد،   ای صاورت مای   گیری از منابک کتابخانه تحلیلی و با بهره -این پهوهش که بر اساس روش توصیییدر 

و در اداماه باه تبیاین و تحلیال      نایم ک مای رماان را اساتخرا     ۀات سبن زنانا ابتدا تمامی مسائل زنانه و مخت ّ

پرداخات تاا از ایان     انی نقد فمینیستی خواهیمهای فمینیستی و مب ها بر پایۀ اندیشه ترین و پربسامدترین آن مهم

 :های زیر دست یابیم ی برای پرسشطریق به پاسخ

 های زنانۀ رمان کدامند؟  ترین مسائل و جلوه مهم -

 نویسی و نثر زنانۀ رمان کدامند؟ زنانه  های ترین شاخ ه مهم -

 پژوهشة پیشین. 2
 هی صاورت گرفتاه و  توجّ های درخور تاکنون پهوهش« نایرا ات داستانی معاصرفمینیستی ادبیّ نقد»ۀ زمین در

هاا عبارتناد از:    برخای از آن کاه   اناد  بررسی شده تحلیل و این منظر از فراوانیهای  داستان  مجموعه و ها رمان

، اثر بلقیس سالیمانی را از دیادگاه نقاد فمینیساتی بررسای      بازی خاله( رمان 1392زاده و حسینی ) محسینغال

دهد این رمان که یکی از آثار داستانی زنان در دهۀ هشتاد است، باا   رد پهوهش آنان نشان میدستاو ؛اند کرده

اسات و   مورد توجّه قرار دادن بخشی از زندگی ین زن ناازا، مشاکالت چناین زناانی را باه ت اویر کشایده       
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ارد و تاأثیری  همننین زبان داستان به شکلی آگاهانه زنانه است که با مضامون اثار انطبااق و ات االی قاوّی د     

( در پهوهشای باه واکااوی    1395اکباری )  زاده و علای  عمیق در پذیرش داستان از سوی مخاطب دارد. قاسام 

ها نشان  دستاورد پهوهش آن اند. نوشتۀ سپیدة شاملو پرداخته ،سرخی تو از منهای نوشتار زنانه در رمان  ؤلّیهم

 دید در تقابل دوگانۀ مرد/ زن است؛در پی ایجاد تر ای ساختارشکنانه دهد که این رمان مدرنیستی به شیوه می

های زن داستان موقعیّت و هویّت زنانۀ خویش را مح ول روابط اجتماعی تحمیلی  ، شخ یّتسبببه همین 

است. همننین زبان نوشتاری متن به سبب  دانند که مردان و اقتدار زبان مردانه برایشان آفریده می یمردساالر

بیا اری و هاراس در    کردن اندام جنسی، توجّاه باه حاسّ    بینی و عواطف زنانه، برجسته انانعکاس باورها، جه

های کوتاه و... تالشی برای رسیدن به سبن  نگاری، اعتراض به نگاه خیرة مردانه، برگ یدن جمله زنان، هرزه

ه علی اده تحلیال  های غ ال در رمان را ( جایگاه زن1397آید. محمودی و حیدری ) نوشتاری زنانه به شمار می

 -های این پهوهش گاواه ایان اسات کاه علیا اده زناان را بیشاتر در معارض حاواد  سیاسای           یافته .اند کرده

گارا باه انتقااد از تنهاایی زن در جامعاه       انادازی اعتادال   اسات و باا چشام    اجتماعی پس از انقاالب قارار داده  

ش زن و ساهم زناان را در تااریج اجتمااعی     است و با رویکردی اشراقی و عرفانی، تالش کرده تا نق پرداخته

ایان خیاباان    رماان  فمینیساتی  نقاد  ۀزمین درپهوهشی  . در جستجوهای انجام گرفته،تر نشان دهد ایران پررنگ
 نشد. یافت  مریم جهانی اثر ندارد گیر سرعت

 زنانه های . مسائل و جلوه3

 زنان اشتغال اجتماعی و فرهنگی . موانع3-1

 ها و مشغول به کار شدن آنان در اجتماع که منجر به استقالل مالی و کااهش  ح ار خانه بیرون آمدن زنان از

کیاد  أت»هاا   اسات؛ آن  ها بوده ه فمینیسمشود، موضوعی است که همواره مورد توجّ شان به مردان می وابستگی

خاناه   ی کارِی گاهی اوقات ارزش کمتری براخاص بر مشارکت اقت ادی و برابری زنان با مردان داشته، حتّ

 هاای اجتمااعی و   باه فرصات   بارای دسترسای برابار    نیااز را  های مورد تزنان ظرفیّ آنان به نظر شوند. قائل می

 شاهی وخسرو)« تابند اختیار دارند و از این لحاظ هیچ نق انی را نسبت به مردان برنمی فکری در اقت ادی و

 (.129: 1394، راد مومنی

هار جامعاه    مشاغل گوناگون با مواناک فرهنگای و اجتمااعی خااصّ     ۀعرص ت زنان درالیّاین حضور و فعّ

 ت وبخاش اعظام جاذابیّ   »تا جاایی کاه    است پرداخته شدهها  های فمینیستی به آن نرو است که در داستا روبه

نیروهای خارجی مختلف  رویارویی با بیرون خانه و زنان در مستمر حضور در های فمینیستی، گیرایی داستان

 (.93: 1389، طالبی زبه و)رو« است
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 تاکسای و اصارار و   ةرانناد نام شهره در کساوت   حضور زنی به نی  گیر ندارد این خیابان سرعتدر رمان 

نخسات باا    ۀشاهره در مرحلا   اسات.  بااال بارده   ت در این شغل، کشش و گیرایی اثر راقیّپافشاری او برای موفّ

از  ،تاکسای شاوم   ةخواهم رانناد  یبود که اگر م پا تو ین کیش کرده» حامد؛ مخالیت شوهرش همراه است

 .(111: 1397 )جهانی،« او بروم ۀخان

کاه تیکّارات سانّتی و متع ّابانۀ جامعاۀ       اش، بابان، هام   ، دایای و پساردایی  مادر شهره ،حامدعالوه بر  

سای  تاک ةروزی که رانند» :ورزند ت میشهره مخالیشغل ت با شدّ به ،کرده نیوذمردساالر تا عمق وجودشان 

 .(110همان: )« .«او وقتی که هیچ مردی نره زیر بارت شی. یسال دیه پشیمون م چهار»مادر گیت:  ،شدم

خور خودش کاه اساید    ل و اوباش جیرهذسپرد به ارا می ،ین بار تهدیدم کرد که اگر دست از شغلم نکشم»

ه. از ماه  سر و ظاهر براش مهمّ ،شه بپاشند به صورتم. هه زدم و گیتم: دایی تو فکر کردی کسی که راننده می

 (.134همان: )« شنوی معطل نکن. بده بپاشن می

های ماشین را اشغال کرده بودناد،   تا مرد صندلی شبی که بابن مرا پشت تاکسی درحالی دید که چهار» 

 . (110)همان: « تمام محل را از دم فحش گذرانده مست کرده و مادرم شنیدم که سیاه از

 راحتای از  به غالب موارد، های فمینیستی در داستان های زن در تشخ یّ»جایی که  از آندر پایان داستان 

 )روزباه و « کشاند  مای  رات پیشین نسبت به خودتمامی ت وّ بطالنی بر خطّ و آیند له برمیوظایف محوّ ةعهد

نوزده که شود و با دیدن ین تاکسی سمند زرد پالک  ق میشهره هم در شغل خود موفّ (،93: 1389، طالبی

 .(150: 1397)ر.ک: جهانی،  کند اش زن است، احساس پیروزی می راننده

  دختر بر پسر دادن . برتری3-2
یِ ر، باه ناوعِ تلقّا   ایان طارز تیکّا   » و شود می های مردساالر فرزند پسر همواره بر دختر ترجیح داده در فرهنگ

هاایش   تدانست و زن را به سبب محادودیّ  یگردد که مرد را نیروی کار میید م پدرساالر از زن برمی ۀجامع

تی و داستان بارها شاهد نماود ایان دیادگاه سانّ    این در  (.84: 1392 ار،)صادقی شهپر و حجّ« داشت خوار می

ت ت اعتباری که زن برای ماردان قائال اسات و نیا  باه علّا      به علّ»؛ زیرا ها هستیم تمردساالر از سوی شخ یّ

: 2   ،1382)دوباووار،  « زوی داشاتن پسارند  وردارند، بسیاری از زناان در آر امتیازهایی که مردان از آن برخ

صطالح ا پسر ندارد و به او که خود .شود می مادر شهره دیده و رفتار گیتار، ها ر در اندیشه. او  این تیکّ(392

، شاود  پسار مای   ةصااحب ناو  و وقتای کاه    است، همیشه این حسرت را باا خاود باه هماراه دارد     «کور اجاق»

گویم:  ا پوزخندی میب: »سوران برای او این کمبود روحی خود را جبران کند خواهد با گرفتن جشن ختنه می

 ...« گیری؟ یسوران برای ئی م پسر شدی؟ ختنه ةخوای عالم و آدمه خبردار بکنی که صاحب نو مامان می»
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 ...« شی جان به جانت بکنن انسان نمی» گوید: می

کوری نخوردی مامان؟ حسرت پسر؟ راستی مامان اجاق یه خاناه   حسرت اجاق رگم؟ یه عم مگه دروغ می -

 شه؟ فقط با پسر روشن می

« ذاشت تو ئی بال سرت بیاد می ،شه. فکر کردی اگه االن یه پسری داشتم خب معلومه که با پسر روشن می -

 (.61: 1397، )جهانی

 مردستیزی. 3-3

مجموع  و در، خشن زورگو مستبد، شود، معموالم دها توصیف میای که از مر محور، چهره های زن در داستان

ویاهه در   نگاه زنان باه  کردن حقوق زن است. ی و پایمالیجو صدد برتریره است که همواره دزشت و ناموجّ

مولی را مع یانسان ها، کمتر خ ایل دست از داستان های تند و ع بی، ضدّ مردان است. مردان در این داستان

ت اویری کاه شاهره    (. 403: 1391فتاوحی،  ر.ک: ه بیشتر باد ) ند یا خوب مطلق و البتّیا بد مطلق دارند؛ یعنی

 ،شهره وارانه است. دهد، ت ویری انتقادی و سرزنش دست می عنوان راوی داستان از مردهای دوروبرش به به

اش را آدمی  اییاحساس، د یاش را فردی خشن و ب طلب، بابن پسردایی عحامد، شوهر سابقش را مردی تنوّ

زبان زدن به زن و دخترش کار دیگری بلاد   هن که ج  زخمدقلدر، پدر محبوبه را فردی معتاد و بد زورگو و

تنهاا مردهاایی    شود. در سراسر داستان لحن انتقادی شهره نسبت به مردها احساس می. کند فی مینیست، معرّ

داناه و  نگااه متجدّ  دلیال فرهااد باه    هساتند؛ د و پادرش  ها در ستی  نیست، فرها با آناو هستند و او آل  که ایده

رفتاه   هام  شهره روی .او ارزشی که برای آزادی زن قائل است و پدر به خاطر رعایت دخترساالری در تربیت

سورانی که  تی مردستی  دارد و این ستی  در اندیشه و کالم و رفتارش پیداست. او به گرفتن جشن ختنهشخ یّ

آیاد. بینااره را   چند دقیقه بند مای وق وق آبتین » :نگاهی تمسخرآمی  دارد ،بخشد ی میبه پسرها غرور نرینگ

ا نه، این جشن از همین سن باه او غارور نرینگای    امّ ؛خواهند جشن هم برایش بگیرند می حاال ،اند ناکار کرده

 (.84: 1397 )جهانی، «بخشد می

هاای غلاط بارای خاود      تبار اسااس سانّ    صارفام حقوقی را که مردها بناا باه قاوانین نانوشاته و     او همننین 

بینند که پشت فرمان تاکسی لم داده، سار و   جنس خودشان را می تا هم» ها گیرد. زن اند، به سخره می تراشیده

مردانای   ۀکنند. انگار که با آن کار بیالخ نشان بدهند به هما  دهند و با غرور در شاگرد را باز می سینه جلو می

 (.8 -7همان: )« دانستند یازلی ابدی خودشان م حقّ را نشستن جلو که ین عمر

 ها سنّت علیه . عصیان3-4

هاا باه منظاور     تشاود، بررسای چهاره شخ ایّ     های زنان مطارح مای   ی که در نقد جلوهیکی از مباح، مهمّ»
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ف اسات تعریا   که آیا نویسنده توانساته  ه به اینای و قالبی است و دیگر توجّ های کلیشه ساختارشکنی از نقش

در ایان رماان نویسانده باا     (. 171: 1389 نجابتیان، دی آسیابادی و)محمّ «نه جدیدی از زن بودن ارائه دهد یا

ها و رفتار او در چهارچوب عرفی که فرهنگ مردساالر برای زناان   نام شهره که اندیشه تی بهآفرینش شخ یّ

ت شاهره  در شخ ایّ  اسات.  ذاشاته گنجد، ت ویری متیاوت از زن بودن به نمایش گ است، نمی تعریف کرده

هااا  تهااای دیگااری از ع اایان علیااه ساانّ اشااتغال و اسااتقالل مااالی، نمونااه مساائلۀشااکنی در  تعااالوه باار ساانّ

فاامیلی   و تی هاای سانّ   خود باه ساخره گارفتن ازدوا    ، بابناش  پسرداییندادن به ازدوا  با  تن .شود می دیده

آن روز ماادرم هار   : »هاسات  تپازدن به سنّ دودی پشتح است. نپوشیدن چادر در مراسم خواستگاری هم تا

مباادا   ؛ل خاوب برانادازم کارد   مارا دیاد اوّ   چادر سرم نکردم و با بلوز و شلوار چایی بردم و پدر تا ،کار کرد

  (.28: 1397جهانی، )« کندن موزش ادامه داد به پوست ،ام جایی از بدنم پیدا باشد و وقتی دید کامل پوشیده

نیارت او از   دیگار ان جاار و   ۀهنگاام ازدوا  باا حاماد هام نمونا      همهریّا ۀ شهره با مسائل  برخورد متیاوت

 .«دم یتو خر کی باشی که طالق بدی. خودم تقاضای طالق م»گیتم: »هاست  تسنّ

 (.137همان: )« رویی کنی ترین کاره. چون مهریه هم که نداری بخوای پر آره این درست»گیت: 

دست دراز کرد و من ماندم چه کانم؟ ناه   : »هاست تی به سنّمحلّ بی نوعی دست دادن شهره به فرهاد هم

رش را از زنای آزاد خاراب   خواساتم ت اوّ   باشم... نمای  بی خاص رو این مسئله داشتهکه شرم کنم یا تع ّ نای

: هماان )« آنکه دستم را رها کند تا دم تاکسی با من آمد و در را بارایم بااز کارد     کنم. دست دادم و فرهاد بی

106). 

 روریپدرس. 3-5
اجتمااعی جواماک    هاای فرهنگای و   توان از عمده ضعف پدرها با دخترها را می ۀو رفتار مستبدان 1یورپدرسر

هاای معاصار    دختاران داساتان  . اسات  بازتاب یافتاه خوبی  بهمحور ایران  ات زنتی به شمار آورد که در ادبیّسنّ

 رفتار و گیتار پدران سرشاار از خشاونت و زورگاویی و    برند. فارسی همه کم و بیش از پدرساالری رنج می

 (.418: 1391، )فتوحی منطقی است بی

 دبیرستان شهره ةکالسی دور رو هستیم که هم روبه «یفریبا محبّ»نام  به  شده تی تباهدر این داستان با شخ یّ

بارای  و  شاود  ی دعوت مای تیم ملّبعدها به تیم والیبال استان و اردوی  وبوده  شان والیبال مدرسهتیم کاپیتان  و

 ۀاین رفتار دیکتاتورمآبانا ؛ کند با رفتن او موافقت نمیرضایت پدر خود است؛ امّا پدرش رفتن به خار  گیر 

 ری م تاو  یم نیسم را ها نشینم کنارش. می: »شود می ش به اعتیادآوردن روی و او گیدباع، سرخور پدر فریبا
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ازل بارای ایان    از اش انگاار  مارده  چارک  پاالتو  های گشااد  جیب ریه. ری م تو می را ها بوی اسکناس مشت و

شاب   بشناسادم و  هی... نکند ها آن مثل همیشه نه به دستش که بسرانم تو را ها که من اسکناس اند شده ساخته

 (.124 -123: 1397جهانی، )« به جانش شکسته بری د غرور شگی کراک دردئعوض ن

 ازدواج زودهنگام. 3-6
پیامادهای   هاا و  فمینیستی است؛ زیرا آسایب  های آرماند هنگام دختران در تضاد با حقوق زنان و ازدوا  زو

هایی همنون تح یل و دستیابی به شاغل و موقعیّات    و فرصت آورد جسمی و روحی برای دختران به بار می

صاداش  » :سات ا زدهبه این مسائله   نویسنده در بخشی از داستان گری یگیرد.  ها می اجتماعی مناسب را از آن

آیاد کاه    یگویاد دختارم؟ یاادم ما     چرا می اامّ ؛سن و سال باشیم شاید هم صورتش جوان است. جوان است.

وپانج ساالگی ماادرب ر  و در چهال      سای  شوند و در های روستاهای شهر من در پان ده سالگی مادر می نز

 (.82: همان)« میرند سالگی می

 ردهاو خیانت م طلبی وفایی، تنوّع . بی3-7

ی بار  ت خاصّا شدیدی که به بنیان خانواده و حیا  آن دارناد، حساسایّ    ۀزنانگی و عالق خوی خاطرها به  زن

ی جادّ  ای هدغدغا  صورت  ت همواره بهاین حساسیّ گیتار و رفتار همسرانشان با دیگر زنان دارند. ةروی نحو

طیی معناادار مردهایشاان باا دیگاری     عاا  ۀکنند مانک هر نوع رابط جا که سعی می است تا آن  برای زنان مطرح

شاود کاه    حامد و خیانات او مای   طلبی عه خ لت تنوّدر این داستان شهره بعد از ازدوا  با حامد متوجّ شوند.

دسات   های غروب باود.  ن دیکی» بیند میة حامد مغاز را درِ این زننام هستی شده و بارها  بهدیگر عاشق زنی 

کردم که  به لن های آبی دختری نگاه می بودم و حامد کناری ایستاده ةمغاز ۀبودم و تو غلغل هام کرده تو جیب

« داد گااه نگااه سانگینش آزارم مای     اناداخت و گااه   پشت پیشخوان کنار حامد ایستاده بود و مشاتری راه مای  

 (.111)همان: 

 خشونت. 3-8

 و دهد گوناگون رخ میهای  در سراسر جهان به شکلاست که تاریخی و جهانی  ای خشونت علیه زنان پدیده

و  است های اجتماعی با این پدیده، نوظهور یگیر جبهه های مردانه دارد. جنس مرد و نقش اتریشه در روحیّ

و از  جنبش زنان، مطرح لپیش، با شروع مو  اوّ ةاز حدود ین سدپیرامون آن بح، و  چندانی ندارد ۀسابق

ت افاراد مختلاف،   الیّا تدریج در اثار فعّ  از این زمان به د.طور جدی دنبال ش بهبه بعد  .م 1970های  حدود سال

زنانی که در  داستاندر این  .(49: 1383 )اع ازی، د قرار گرفتهای متعدّ ها تحت بررسی خشونت در خانواده

باه   جا ما در این .گیرند اند، بارها مورد انواع خشونت مردان قرار می مردساالر خویش گرفتار آمده ۀدام جامع
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 ایم. ، نشان دادهداستاناز متن  هایی نمونه ۀایم و انواع خشونت را با ارائ این مسئله پرداخته بررسی

 جسمی . خشونت3-8-1

ت منجر به آسیب جسمانی شود و که از روی ق د و نیّ»شود  می جسمی به هر نوع رفتار خشنی گیته خشونت

کردن، ضربه با شیء یا مشات،   زدن، خیه زدن، گازگرفتن، سیلی م ادیق آن عبارتند از: ضرب و شتم، مشت

کردن، زنده به گور کردن، سقط به خاطر جنسیّت، اسیدپاشی، آزار مادر به دلیل  چاقوکشی، تیراندازی، مثله

 (.8: 1380)محبی، ...« ، جنسیّت جنین، خودکشی اجباری، شکنجه و قتل

ی کاه  موضاوع  .توان مشاهد کارد  این رمان م داق خشونت جسمی را در رفتار محسن با محبوبه می در

محبوبه شوهر کرد به محسن چون تاا آماد باه    » .است بودهاو جدایی و طالق محبوبه از اصلی از عوامل  خود

جهاانی،  )« آورد؟ باه روزش مای   چاه  ،شاد  خودش دید عاشقش شده. مگر ندیدی محسن وقتی ع ابی مای  

1397 :62.) 

 روانی . خشونت3-8-2

در جوامک مردسااالر،   های جسمانی نیست و زنان ی و آسیبخشونت علیه زنان تنها محدود به خشونت جسم

خشونت روانی است. این نوع خشونت شاامل   ها گیرند که یکی از آن ا قرار میه همواره مورد انواع خشونت

احترامای،   ، تهدیاد باه خشاونت جسامی، بای      مانند دشنام دادن و فحاشای  ،هایی داخالقیرفتارهای خشن و ب

شدن برای زنان در رفت و آمد با دیگران و یا بیرون رفتن، شکاکیّت بر  ت قائلگیری، ممنوعیّ اعتنایی، بهانه بی

ران صاورت  شود که گاهی ممکن است در جماک و در حضاور دیگا    ها، تهمت و افترا و... می روی رفتار زن

روحیّاه و روان زناان    باشاد. خشاونت روانای بار     ه داشاته بگیرد و آسیب روانی بیشاتری بارای زناان باه همارا     

گرایای   گذارد و ممکن است موجب سرخوردگی، ان وا، پوچ ناپذیری بر جای می های جدّی و جبران آسیب

 ساز اقدام به خودکشی در آنان شود. ی زمینهو یا حتّ

 میکال . خشونت3-8-2-1

هاا،   هاا، فحاشای   زبان صورت تهدیدها و تحقیرهای کالمی، زخم بخش قابل توجّهی از خشونت علیه زنان به 

به مراتاب  آن ثیر أتگیرد که نوعی خشونت روانی و  ها و درکل آزارهای لیظی علیه آنان صورت می بددهنی

ش را ماورد آزار کالمای   رمان پدر محبوبه فردی است که دختار این  است. در یتر از خشونت جسم بمخرّ

از این مرد بی ارم. زبانش نیش دارد. بدتر از نیش عقارب.  »گوید:  اش می . مردی که شهره دربارهدهد قرار می

 (.96همان: )« خوری گ دت از مار گ یده بیشتر پیچ و تاب می وقتی می

« مونساش نیسات  کند و هر دردی که دارد باز ساوهان روحای مثال شاوهرخاله      ام که هر کار می راضی» 
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 (.34همان: )

 توجّهی توجّهی و بی . کم3-8-2-2

ها از سوی پدر، برادر و یا همسار کاه    ها و نادیده گرفتن نیازهای عاطیی آن هی به زنتوجّ هی و یا بیتوجّ کم

ه است. مردها بدون توجّا  ها بوده همواره ج  دردهای درونی زن ،دانست روانیخشونت را نوعی توان آن  می

نگاه   یعااطی عطش ت و محبّ گیها را در حالت تشن ها آن ات زنهای عاطیی و آشنایی با روحیّ دگییبه پین

هاا، سابب در حاشایه قارار گارفتن       کشی بارای تولیاد مثال از آن    دارند. نگاه جنسی صرف به زنان و بهره می

کاه از ایان ناحیاه     داستان، مادر شهره زنی استاین در  است. ها در جوامک مردساالر شده نیازهای عاطیی آن

ی تماام سارمایه و دارایای    ه عاطیی شوهرش قرار نگرفته و حتّگاه مورد توجّ است. او هیچ دیده فراوان آسیب

های غبارگرفته، تمام  این تابلوها و مبل ۀهم: »است به نتیجه نرسیده ؛ امّااش را در این جهت خر  کرده پدری

 اناد در ایان خاناه، شااهدند کاه ماادر، دختار        نگار از ازل باوده ها که ا این روتلوی یونی و روتلینی و رومی ی

اش، این ین قلم را هم بخارد   اش را کرد که با پول ارثیه سعی ۀه پدر. همخان، همه چی  داشت اال توجّ شانی

 (.60همان: )« که نشد. پدر گردن کج نکرد

 جنسی . خشونت3-8-3

آزارهاای  ها و  م احمتها گاهی به شکل  ن حقوق زنپایمال کرد جویی مردها و در جوامک مردساالر برتری

 هر نوع نگاهبه معنی آزار جنسی  آید. کند که از م ادیق بارز خشونت علیه زنان به شمار می جنسی جلوه می

ها تحمیال   باشد و بدون رضایت زنان بر آن که به نوعی مضمون جنسی داشته ای است و تقاضای ایجاد رابطه

)صادقی فسایی و  وارگی قرار دهد ت حقارت، مرعوب شدن، تهدید، آزار و شیءضعیّها را در و گردد و آن

کار ماورد   شود که دخترش در محلّ از داستان پیرزنی مسافر شهره میجایی در  .(90 -89: 1392 الریجانی،

کارش شاده و   کردن صاحب برای دفاع از خود مجبور به زخمی اوکارش قرار گرفته و  درازی صاحب دست

باود دختارم غیار ماه کاس و       کارش انگار دیه دانسته صاب» است: درآوردهزندان  ه سر ازیّخاطر همین قض  به

مغازه  ۀدخترمم شیش ،درازی بکنه شرف. یه روز خواسته بشش دست بود بی شکمشه صابون زده ،کاری نداره

  (.20: 1397ی، )جهان« ره شکسته و یه تیکه ازش برداشته و کتیشه جرانده

 خشونت اقتصادی. 3-8-4

ت گرچه است. این سنّ او گره خورده ۀتی دیرینه، اقت اد خانواده با اشتغال مرد و کار بیرون از خاناساس سنّ بر

جویی مرد و وابساتگی زن باه او    هموجب سلط ا درحقیقتدهد، امّ ظاهر آسایش و رفاه حال زن را نشان می به

واگذاری امورات خانه باه زن کاه   بنابراین  ؛رد بر زن استشود و عاملی مهم و انکارناشدنی جهت ستم م می
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پایمال کردن حقوق زن و  ۀشود، به من ل کند و نوعی وظییه محسوب می در قبال آن هیچ م دی دریافت نمی

های فمینیستی مارکسیساتی معتقدناد    اغلب گروه» سبببه همین  ؛نادیده گرفتن آزادی و استعدادهای اوست

تی در های جنسایّ  هنجاری وابستگی مالی به مردان باع، تبعیض جنسی، نابرابری و نابهکه تبعیض اقت ادی و 

اسات. بارای    ی شدهمردساالر تلقّ ۀها در جامع ترین ستم لین و بنیادیشود. این مسئله از اوّ روابط زن و مرد می

(. اعتقااد و  195: 1395 اکبری، زاده و علی )قاسم« ای ج  استقالل اقت ادی نیست رهایی از چنین ستمی چاره

: 2   ،1382) 1ها به حادّی زیااد اسات کاه سایمون دوباووار       ها بر اشتغال و استقالل مالی زن کید فمینیستأت

تواناد آزادی واقعای بارای زن     فقط و فقط، کار می»گوید:  (، از مبارزان و رهبران مو  دوم فمینیسم می619

ریا د؛ دیگار    درهم میاست،  نظامی که بر وابستگی بنا شدهای که زن دیگر انگل نباشد،  تأمین کند. از لحظه

 «. بین او و دنیا نیازی به واسطه مذکّر نیست

داستان شهره بارها برای کارهایی مانند پُرکردن دندان آسیابش یاا رفاتن باه باشاگاه بدنساازی از      این در 

لاوة آشاکار حقاارت زناناه و     جشود کاه   رو می او روبهو تلج با واکنش تند و  کند یتقاضای پول مشوهرش 

خوار بودن حامد را ب ند و به فکر استقالل  شود قید جیره یباع، متا جایی که  ستاوخشونت اقت ادی علیه 

دنادان  »باه حاماد گیاتم:     نباشام...  حاماد  خاور  تاکسی شدم که جیره ةمن رانند» .مالی و شغل رانندگی بییتد

 .«رسه مییواش به ع ب  س. داره یواش آسیابم کرم خورده

 (.60: 1397جهانی، )« کنی؟ کشی می مگه تو دویست تا دندان داری که سالی ده تا ع ب»گیت: 

رساد، احسااس رضاایت و ساربلندی      وقتی شهره با شغل مسافرکشی به استقالل ماالی مای   علّتبه همین 

ر راهای  تاوانم در ها   دانم صاحب یان مشات پاول هساتم کاه مای       ی بهتر از این نیست که میحسّ» :کند می

هماان:  )« کاه تحقیار بشاوم   آنبی ؛ ترین باشگاه بدنسازی بانوان ثبت نام کنمتوانم در مجهّ خرجشان کنم. می

33.)  

 حقوقی . خشونت3-8-5

گوناه   شاود. ایان   مای  آمی  جوامک گیتاه  قوانین حقوقی و مدنی تبعیض ۀخشونت حقوقی علیه زنان، به مجموع

اند، نه تنها حقوق اجتماعی برابر زنان در مقابل  دساالری تدوین شدهقوانین که بر مبنای گیتمان و فرهنگ مر

این شوند. در رمان  محیط خانواده می ساز سوءاستیادة مردان علیه زنان در کنند؛ بلکه زمینه مردان را پایمال می
کدام  خورد که در زیر به توضیح هر به چشم می ، سه نوع خشونت حقوقی علیه زنانگیر ندارد خیابان سرعت

 ایم. ها با آوردن شواهدی از متن رمان، پرداخته از آن

                                                                                                                                                              
1. Simone De Beauvoir  
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 ارث پسر و دختر. 3-8-5-1

های تبعیض و خشونت حقوقی علیه زنان است.  ار  پدر و تقسیم ناعادالنۀ آن بین دختر و پسر، یکی از جلوه

دارد، ایان اسات   ار  بین زن و مرد وجود  ۀدر حقوق کشورهای اسالمی از جمله ایران، تیاوتی که در زمین

ن ف سهم پسر او و خواهر ن ف سهم  ییعنی دختر متوفّ ؛االر  زن ن ف مرد است االصول سهم که علی

پای کناارزدن    های اسالمی در مسائلی که فمنیست یکی از» روی ؛ از همین(41: 1384برد )مهرپور،  برادر می

« قائال شاد   مارد  چ فرقای میاان زن و  های  تقسایم ار  نبایاد   در آنان معتقدناد  موضوع ار  است. آن هستند،

  .(19: 1391، کاری یسانی وابو)

سااوات باین فرزنادانش    م تی مکتاوب اماوالش را باه   )مادری( شهره بنا به وصیّ پدر ب ر در این داستان 

شاهره   ۀخالا  کشاد.  برد و تمامی دارایی پدر را باال مای  نامه را از بین می ا دایی شهره وصیتامّ ؛کند تقسیم می

هاا   کشاند که این کار باع، کدورت بین آن کند و او را به دادگاه می شکایت می رفتن سهمش از اوبرای گ

مساوات  اش به دارایی گذاشته خواسته که کلّ ای که به جا نامه وصیت گوید که پدرشان در خاله می» .شود می

: 1397، )جهاانی « دندار خبر این ماجرا روحش هم از گوید ولی دایی می؛ رش قسمت شودسپ و بین دخترها

88). 

 طالق . حق3-8-5-2ّ

کّر بر مؤنّ، در جوامک مردسااالر،  دادن جنس مذ ای آشکار از برتری ، جلوهطالقی که قانون به مرد داده حقّ

ی کاه باا حاماد بار سار مسائلۀ       ستم و خشونت حقوقی علیه زنان است. در این داستان شهره با وجود اختالفات

بیند، باز حاضر به ترک زنادگی   گاه در رفتار او می هایی که گاه د و با وجود خیانتتاکسی شدنش دار راننده

روح خاود   است، با رفتارهای سرد و بای  نام هستی باخته امّا حامد که دل به زنی دیگر به و جدایی از او نیست؛

اساتیاده   ،او دادهدهد و عاقبت از امتیاز و حاقّ طالقای کاه قاانون باه       شهره را مورد خشونت عاطیی قرار می

چناد کوچاه دورتار از     ،تمام شب تو ماشینم که پارک شده باود »آورد:  کند و حرف دلش را بر زبان می می

 .«دیگه ادامه ندیم شهره»وقتی زل زد تو چشمام و گیت:  ؛خانه به جملۀ حامد فکر کردم

 گیتم: به چه؟

 گیت: به این زندگی.

 گیتم: مگه دل بخواهیه؟

 ت.گیت: برای من هس

 امّا برای دو طرف باید باشه. ؛دی گیتم: خب بله. چون یه مردی ئی حقه به خودت می
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 (.136: همان« )تونم همین فردا طالقت بدم ات احترام گذاشته باشم وگرنه می گیت: خواستم به

 طالق از پس فرزندان . حضانت3-8-5-3

هیات   قاانون مادنی حضاانت ماادر را تاا      ةشاد  اصاالح  1169 ةکه حقوق مدنی ایران بر طبق مادّ با وجود این

امّاا مسائلۀ    ،(155: 2:   1389داناد )کاتوزیاان،    م بار حضاانت پادر مای    سالگی برای فرزند پسر و دختر مقدّ

ای که دارند،  مادرانه حسّ قوی وۀ ها به خاطر عاطی زنساز ستم بر زنان است؛ چراکه  حضانت در عمل زمینه

نقطه ضعیی  قوی بهمادرانۀ ین احساس هم و یرفتن حضانت فرزندان دارندبعد از طالق تمایل بیشتری برای پذ

 .شود میها تبدیل  کشی مردان از زن برای کینه

های جسمی از  خشونت و شهی محسن به احساساتتوجّ که به خاطر کم محبوبه بعد از ایناین داستان، در 

خبر  ،محبوبه به دخترشان، مهرسا اندازة بی ۀقگیرد. محسن که از عال میقرار  شگیرد، مورد انتقام او طالق می

کاردم   مای  مان فکار  » :کند روحی محبوبه استیاده می ۀآشیلی برای شکنج هعنوان پاشن دارد، از این موضوع به

حااال   ،ا همون قانونی که مهرساا را داد باه محسان   امّ ؛من نداره هیچ قانون و زوری قدرت گرفتن مهرسا را از

: 1397)جهانی، « محسنه... ۀشان هم نداشتن آدرس خان هه من دخترم را ندیدم؟ بهانهکجاست تا ببینه شیش ما

119.) 

 نویسی زنانه های . نشانه4

نویسی، جنسیّتی کردن ادبیّات بر اساس تجربه و نگاه زنانه اسات کاه منجار باه آفریادن شاکل، صادا و         زنانه

نویسی پرداختن به مسائل، مشکالت و حااالت   شود. هدف زنانه محتوایی زنانه و متیاوت با صدای مردان می

های جنس زن اسات؛ زیارا زناان باه لحااظ       ساختن شعور و حساسیّت ات خاصّ زنان به منظور نمایانو روحیّ

روحی و فی یولوژیکی دارای مسائل خاصّی مانند بارداری، سقط جنین، مادرشدن و... هستند کاه در جانس   

ها به هنگام نوشتن درباارة ایان    زیستی این مسائل، سبب شده که آن مخالف نیست و ناتوانی مردان در تجربۀ

هاای   شاود، نشاانه   مای  هایی که به قلم زنان نوشته در داستان (.402: 1391مسائل، به پای زنان نرسند )فتوحی، 

های زیساتی آناان    بینی، نگرش و بینش زنانه و مح ول تجربه خورد که منح ر به جهان فراوانی به چشم می

بررسای   گیار نادارد   این خیابان سارعت ها را در رمان  رخی از این نشانهایم ب جا سعی کرده که ما در این است

 کنیم.

 نگری جزئی. 4-1
زنانه، نگاه ری بین نوشتار در نایافتنی است؛ امّا  ها و مضامین کالن و دست انداز صدای راوی مرد در پی چشم

توان گیات   رو هستیم؛ به همین خاطر می مو روبه ت دقیق و موبهو ما با توصییا شود نگر زن حاکم می یئو ج 
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ها و ج ئیات، ویهگی برجستۀ رمان زنانۀ فارسی  کاری ری بینی و توجّه به امور خرد و کوچن و نگارش ری ه

 (.415 -414است )همان: 

بارای نموناه در    خوبی نمایان است؛ بینی نویسنده بهت و خردهای زنانه و دقّ در این داستان هم ری نگاری

ت اویر هشالهیتی هام    »کناد:   گونه توصیف مای  اشی محبوبه را اینشهره ج ئیات تابلوی نقّ ،جایی از داستان

های درشت و  کاره که هنوز فقط چشم ام. کالغی نیمه کند به درک هنری کجی می کنج دیوار است که دهن

گرفته. نه دم دارد و نه بال. یان بادن    هاش که شبیه پنجۀ دست است گرد دارد و شاخۀ درختی را الی پنجه

)جهاانی،  « اش هم زمینی وسیک پوشیده از پرهای سیید کبوتر است زمینه الغر و پوشیده از پر سیاه دارد. پشت

1397 :37.) 

 رگویی. اطناب و پ4-2ُ
ة زنان های فروخورد های آن را در بغض توان ریشه های نثر زنانه است که می اطناب و پُرگویی هم از ویهگی

شاود   تراشد، سابب مای   هایی که فرهنگ مردساالر برای زنان می های زنانه دانست. محدودیّت نگری و ج ئی

های دیگری مانند پُرگاویی جلاوه کناد و از طرفای دیگار       های ارضا نشدة آنان به شکلی که نیازها و خواسته

های فراوانی از این ویهگی به  ن هم نمونهانجامد که در این داستا دقّت در توصیف نی  به تطویل کالم زنانه می

کنم. طرف از ما بهتاران اسات. ایان را دالرهاای      کیف سیاه تو مشتم است. درش را باز می»خورد:  چشم می

اش  گویند. ورزشکار است. کارت مربیگاری باشاگاه کشاتی    خوابیده بغل یکی دو اسکناس وطنی کیف می

سرانم رو دندان لب پر  هوا زبان می نوبت دندانپ شکی دارد. بیفردا  رسد. پس گوید. به خودش حسابی می می

وهشات   کنم. اسمش فرهاد است. سی اش را باز می شدة آسیابم. کارت انتقال خون و اهدا عضو و... شناسنامه

ام. من ین خرده حسابِ صاف نشاده باا او    اش نیست. من زیارتش کرده سالش است. اسم زنی در شناسنامه

 (.32)همان: « دارم. من...

 نوستالژی. 4-3
برناد و باا    به خاطرات گذشاته پنااه مای    گاهها را ندارند،  آن مشکالتی که توان حلّ ها هنگام رویارویی با زن

 هاای زناان   در رماان  بارای هماین اسات کاه     ؛رسند به آرامش مقطعی می های خوش کودکی تداعی گذشته

 هاای متیااوت از   بازگشت به گذشته به صورت ست.موضوعات رایج ا مضامین و غم غربت از و» 1نوستالهی

 از بازگشات باه روزهاای سرشاار     یاادآوری دوران خاوب کاودکی و    ایشان است. ۀعالق های مورد موضوع

 (.96: 1384)حسینی،  «هاست های این داستان موضوع شادی خردسالی از

                                                                                                                                                              
1. Nostalgia 
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 ها مرور آن او با د وشو جای داستان خاطرات خوش گذشته و خردسالی برای شهره یادآوری می در جای

توانستم زانوهاام   می ،اگر فرمان نبود» :ای از زیر بار مشکالتش شانه خالی کند خواهد که برای چند لحظه می

 های ذهنم و یکی از خاطرات خوبم را بیارون  سر روشان بگذارم و دست بکنم تو سوراخ سنبه ؛را بغل بگیرم

 (.16: 1397 )جهانی، «ینم که...خودم را بب ؛بکشم و برای بار ه ارم مرور کنم

 داالن در داالنروایت . 4-4
اطنااب و   ۀهای سبن زنانه است که شاید بتاوان آن را نتیجا   هم از ویهگی الن در داالن یا تو در تودا روایت

، به 1بازگشت به گذشته رها باداستان، باروایت اصلی ضمن  روای ،رگویی سبن زنانه دانست. در این رمانپُ

تنیده و تو در تاو   ای درهم و شبکه پردازد ها می تخود یا سایر شخ یّۀ داستانی کوتاه از گذشتیا   طرهخابیان 

شهره در ضامن روایات دعاوای     ،برای مثال در جایی از داستان ؛آفریند ها می روایت از روایت اصلی با خرده

دعاوایش باا حاماد سار میا  شاام        دهاد، باه بیاان داساتان     لیظیش با فرهاد که در اوّلین دیدار این دو رخ مای 

ها باید آخر زنانگی  رود. انگار که من چون ین زنم و زن دهد و می به حالت تحقیر سر تکان می» :پردازد می

داد... یان   های آخر همین شکلی سر تکان می رسم. حامد هم سال آور به نظر می باشند و من نیستم، چندش

 «دنبالت گذاشتن؟»ام. گیت:  بار سر سیره دست از غذا کشید و زل زد به

 گیتم: نه. چرا؟

 گیری. قدر ب ر  می هاتو این گیت: پس چرا لقمه

ام کند. قاشق را کوبیدم تو سیره و گیتم: یه جاوری   غذا تو دهنم ماسید. حس کردم لقمه اآلن است که خیه

هاای با ر  ماه     ماه فهمام دردت چیاه. دردت لق   رفتار مُکنی انگار امروز با مه آشنا شدی. مه که خوب مای 

 (.27)همان: « س... ها بهانه این ؛نیست

 وجوی عشق حقیقی جست. 4-5
های  ت در رمانوجوی هویّ جست»آل زنان است.  های بارز سبن زنانه، موضوع عشق آرمانی و ایده یهلّؤاز م

 ؛شاند اندی عاشاق اثیاری مای    زنان همواره به نوعی عشاق و  جستجوی عشق حقیقی همراه است. زنان اغلب با

تان گاهی به صورت شهره در این داس (.95: 1384، )حسینی« کند لبری  روحانی که جانشان را عشق متعالی و

 شاود  چه مارگم مای  » .کند محبت سرشار کند، احساس نیاز می واقعی که وجود او را از یعشق ناخودآگاه به

 ای خوشابخت تاو   هخانوادة سیرصدای قاشق چنگال  و همه جا مانم از می این صالت ظهرهای کوفتی که وا

 )جهاانی، « بخاور...  نهاار  شاهره بیاا  » آورد: به زبان می ای که اسم کوچکم را صدای مردانه یا پیند؟ مخم می

                                                                                                                                                              
1. Flash Back 
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1397 :21.) 

 گیری نتیجه. 5
دهاد کاه ماا باا اثاری کاامالم        خوبی نشان مای  به گیر ندارد سرعت این خیابانمدارانه( رمان   قد فمینیستی )زنن

تاوان گیات کاه     محور این اثر، مای  رو هستیم. بر پایۀ نقد زن های نوشتار زنانه روبه دارای شاخ همحور و  زن

ات، مسائل و مشکالت زنان در خانواده و جامعۀ مردساالر را به نمایش های گوناگونی از تجربیّ نویسنده جلوه

زناان، زباان     نای و مشاترک  های درو ترین دردها و دغدغه است تا از طریق انعکاس اصلی گذاشته و کوشیده

رو هساتیم و بایاد آن را محاور     ای که در سرتاسر این رمان با آن روبه ترین مسئلۀ زنانه گویای آنان باشد. مهم

توان آن را نوعی پرخاش زناناه   ، مسئلۀ ضرورت استقالل مالی زنان است که مییمدانباصلی حواد  داستان 

در  هاای زناان دانسات؛ عاالوه بار ایان مسائله        اثباات تواناایی  هت به خشونت اقت ادی مردان و تالشی در ج

اند، به  ها درگیر بوده کنون با آننان جامعۀ مردساالر از دیرباز تاجای داستان موضوعات گوناگونی که ز جای

آمی  خانواده و جامعه باه جانس ماذکّر کاه او را برتار از جانس مؤنّا،         خورد. نگاه سنّتی و تبعیض چشم می

شود، در چناد جاای داساتان     بینی جنس مؤنّ، در مقابل مذکّر می نجر به سرخوردگی و خودکمداند و م می

کشااند.   پروایای تماام ایان تیکّار را باه چاالش مای        شود که شخ یّت اصلی داستان بارهاا باا بای    مشاهده می

ی اشادن بار   توان آن را رفتارهای نامناسب پدران با دختران خاود و محادودیّت قائال    که میپدرسروری 

هاا کاه ریشاه در     ها علیه سانّت  مردستی ی زنان و ع یان آن ،تعبیر کرد ها در زندگی فردی و اجتماعی آن

ای است که در داستان با آن  موضوعات زنانهترین  مهمهای دیرینۀ زنان دارد، نی  از  ها و سرخوردگی حقارت

هاای جسامی،    خیانات ماردان و خشاونت   طلبی و  وفایی، تنوّع ازدوا  زودهنگام، بیهمننین رو هستیم.  روبه

اسات کاه در داساتان مطارح      ای روانی، جنسی، اقت ادی و حقوقی علیه زنان، دیگر مسائل و مشکالت زنانه

 اند. شده

دهاد کاه ایان اثار دارای      بر اساس نقد سابن زناناه نشاان مای     گیر ندارد این خیابان سرعتبررسی رمان 

ات و احساسات خاصّ زنان است. در این داساتان راوی باا   ی  تجربیّهای گوناگونی از نوشتار زنانه و ن ویهگی

پاردازد.   و اماور داساتان مای    ات حواد  و توصایف ری بیناناۀ اشایا   نگاهی موشکافانه و خردبین به ذکر ج ئی

های نثر زنانۀ رماان فارسای اسات، در ایان      های رفتاری زنان و نی  از شاخ ه اطناب و پُرگویی که از ویهگی

شود که راوی در دل  این اطناب و پُرگویی گاهی سبب می ارد.گیر و بسامدی باال د م نمودی چشمداستان ه

 تری را ارائه دهد و شیوة روایت، داساتان در داساتان شاود. ذکار     های کوچن روایت اصلی داستان، داستان

در ایان اثار باه     است،های نویسندگان زن  های نثر زنانه و عالقه که از ویهگینی   ات زندگی خانوادگیج ئیّ
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های خوش و خاطرات شیرین دوران کودکی و نوجاوانی بارای رسایدن باه      یادکرد گذشته. خورد چشم می

هایی مثل شهره و   ۀ نثر زنانه است که در این داستان نی  بارها در رفتار شخ یّتآرامش مقطعی، دیگر مشخّ

ساسی قوی است که در وجود هار زنای یافات    اح ،شدن و داشتن فرزندمیل به مادرشود.  محبوبه مشاهده می

ت از شخ ایّ اثار  در ایان  نویسانده  شاود.   مای  دیاده هاایی از آن   رگهمحور  های زن شود و در اکثر داستان می

هاا اساتیاده    زن ۀمادرانا  احساسی محبوبه که حسرت دیدار فرزندش به دلش مانده، برای پارداختن باه حاسّ   

گرفتن او، ت قراردر رفتار شهره، هنگام آشنایی با فرهاد و مورد محبّ است. میل به یافتن عشق حقیقی نی  کرده

 مشهود است. کامالم

 کتابنامه

نقاد ادب   ۀپهوهشنام ،«ینیستیبر اساس نقد فم «زینب»تحلیل رمان » (،1391ابویسانی، حسین و فاطمه کاری )
 .28-7، صص 2 ةشمار ،2سال  ،عربی

، 14 ةشامار  ،4ساال   ،ف النامۀ رفااه اجتمااعی    ،«خشونت علیه زنانساختار جامعه و » (،1383اع ازی، شهال )

 .84-47صص 

 تهران: روزنگار. چاپ اوّل، ،گیتمان نقد؛ مقاالتی در نقد ادبی (،1382پاینده، حسین )

 مرک .نشر تهران:  ،چاپ سوم ،گیر ندارد این خیابان سرعت (،1397جهانی، مریم )

(، 93)پیاپی  9 ةشمار ،کتاب ماه ادبیّات و فلسیه ،«نویسی زنانه داستانیت زنانه در روا» (،1384حسینی، مریم )

 .101-94صص 

 ،«بررسی تطبیقی اشتغال زن در مکتب اساالم و فمنیسام  » (،1394راد ) اهلل و فهیمه مومنی خسروشاهی، قدرت

 .134-117، صص 1 ةشمار ،21سال  ،های اجتماعی اسالمی پهوهش Zف لنام

 تهران: مروارید. ،چاپ پنجم ،هنگ اصطالحات ادبیفر (،1390داد، سیما )

 تهران: توس. ،چاپ پنجم ،ترجمه: قاسم صنعوی ،جنس دوم (،1382دوبووار، سیمون )

تهاران: دفتار مطالعاات و     ،چاپ دوم ،ها، نقد فمینیسم؛ تاریخنه، نظریّات، گرایش (،1394رودگر، نرجس )

 تحقیقات زنان.

 ۀدوف النام  ،«هاای شایوا ارساطویی    نقد فمینیستی مجموعه داستان» (،1389روزبه، محمّدرضا و مریم طالبی )
 .124-89صص  ،5 ةشمار ،3سال  ،علوم ادبی

فرهنگ نظریّاه و نقاد ادبای؛ واژگاان ادبیّاات و       (،1388الدین ک ّازی ) سب یان مرادآبادی، سعید و میرجالل
 تهران: مروارید. ،چاپ اوّل ،های وابسته حوزه
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 تهران: فردوس. ،چاپ چهارم ،نقد ادبی (،1383شمیسا، سیروس )

 ،ادب پهوهی ۀف لنام ،«فمینیستی رمان سگ و زمستان بلندنقد » (،1392صادقی شهپر، رضا و راضیه حجّار )

 .94-73، صص 26 ةشمار ،7سال 

 ،«ط کار تهدیدی بار امنیّات اجتمااعی   آزار جنسی در محی» (،1392صادقی فسایی، سهیال و مهسا الریجانی )

 .111-87، صص 2 ةشمار ،7سال  ،جلۀ مطالعات اجتماعی ایرانم

 تهران: سخن. ،چاپ اوّل ،ها ها، رویکردها و روش شناسی؛ نظریّه سبن (،1391فتوحی، محمود )

 ،«های نوشتار زنانه در رمان سرخی تو از من یهمؤلّ» (،1395اکبری، فاطمه ) ده، سید علی و علیزا قاسم

 .205-181صص  ،80 ةشمار ،24سال  ،فارسی دوف لنامۀ زبان و ادبیات

 تهران: شرکت سهامی انتشار. ،چاپ اوّل ،2، جلد حقوق مدنی خانواده ةدور (،1389کاتوزیان، ناصر )

مطالعاات   ۀف النام  ،«علیاه زناان   خشاونت  -3شناسای اجتمااعی زناان     آسایب » (،1380محبی، سیّده فاطماه ) 
 .19-6، صص 14 ةشمار ،4سال  ،راهبردی زنان

ف النامه ادبیّاات و    ،«هاا  های زنان در خانه ادریسای  لوهج» (،1389محمّدی آسیابادی، علی و افروز نجابتیان )
 .180-165، صص 19و  18 های شماره ،5 سال ،علوم انسانی

 تهران: شیرازه. ، چاپ پنجم،از جنبش تا نظریّه اجتماعی؛ تاریج دو قرن فمینیسم (،1390مشیرزاده، حمیرا )

 ،المللای  مباحثی از حقوق زن؛ از منظر: حقوق داخلای، مباانی فقهای و ماوازین باین      (،1384حسین )مهرپور، 

 تهران: اطالعات. ،چاپ دوم

ترجماه: منیاهه    ،هاای نظاری درباارة مساائل زناان      زن و ادبیّاات؛ سلساله پاهوهش    (،1389وولف، ویرجینیا )

 چشمه. تهران: چاپ سوم، پور، عراقی، نسترن موسوی و مرسده صالح نجم
 

 


