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 چكيده:

ا این زنان هستند که امّ ؛رندمذکّ ها. محور غالب داستاناز زن وجود دارد ایزمین تصاویر وارونهایران ادبیّاتدر 

در غالب آثار ادبیی، بیه دلییل سیفره فرهنی   زن شخصیّتتوصیف و بررسی  گردند.وقوع رویدادها میباعث 

را  اربشانیازنمودن تجییزنانه است و زنیان آنجیا کیه فرصیت بیواقعی و فاقد تجارب  تصویری غیر ،ساالرانهمرد

 اند.ت جنس خود بهره بردهبه عنوان ابزاری برای نمایش مظفومیّ ادبیّاتاز  ،اندیافته

عفیی  و رمان عصر حاضرند که تجیارب زنانیه سییمین دانشیور و نگیاه مردانیهد شوهر آهو خانمو  سووشون 

بیه عنیوان ) زنیان در ایین دو اثیربیا بررسیی جایگیاه شته تحریر درآمده اسیت. د افغانی به زنان در آنها به رمحمّ

، کیه در جایگیاه زنیان در صید سیار اخییر بیه وقیوع سیوسیته اسیت یالتتحیوّ توان ازمی (نمایندگان زنان ایرانی

 ارائه نمود. یریتصو

 همداقّیجایگیاه زنیان را میورد هیای ، شباهت و افتراقادبی این دو اثرکوشد تا با بررسی تربیقی میاین مقاله  

 مرالبات محوری آنان آشکار گردد. زنان، تا با نگاهی به گذشته قرار دهد
 

 .تربیقی ادبیّات ،، زنشوهر آهو خانم، سووشون :هاواژهكليد 
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 :مهمقدّ. 2

در کشیف آتیش، . »ن اسیتسیشیرفت آ بشیری کیه از عوامیل مهیمّتمیدّن ن گیذارانه تنها یکیی از ساییه

یر ی و سیاریسی، بافندگی، رنگرزی، کشت گیاهان طبّالگری، نخاهفی ساختن حیوانات، سفّکشاورزی، 

 (11: 1981 )آندره،« فنون سهم اساسی داشت.

ش از ایفیای نقیش واقعییش بییی اصناف و طبقیات فرودسیت بیرا در دنیای مردمحور، مانند همهزن  

ایین  . دری و عیاطفیختی ففسیفی، حسیّ شینا و شیناخته شیود؛دییده شاید  کوشش نمود تا ،آنچه نیاز بود

اخت یاو بییا خودبییاوری و شنیی .در حییار تغییییر اسییت زمییانهییمم بیییرون و عییالم درون زن عییال ،رهگییذر

 گیاه ،در صدد احراز جایگاه واقعی خویش است و جهیان بییرون از او ،های خویشها و لیاقتتوانمندی

ان تحمییل یهیایش را بیه جهیو توانیایی ، خیودننماید و گاه زمیو مسیرش را هموار  گشایدمیاو راه  بر

هیای نشگاهی اروسایی سبب شید تیا در سیدهمحور در کتب درسی و داهای زنگنجاندن نظریه»د. کنمی

ت زنیان در جامعیه را بیه ففسیفه و ه بیه موقعیّیهای زندگی و اندیشه و قفم خود، توجّیزنان در شیوه ،اخیر

 (11 :1931 ،بوت)سامالآ« اصور دانش تحمیل کردند.

اسیت  ایاندیشییدهسنهیان و نا تاریخ چند هزار ساله ما، زن نیمیهقدیم و در  ادبیّاتدر فضا و محتوای  

زن خردمنید  ؛رندزنان تصاویری گوناگون دا ،کهن فارسی ادبیّات . درشودمیهمواره فرع محسوب که 

شوند و گاه میش را در مردان سبب کننده و برانگیزاننده و زنانی که عشق و آرامسوسهو ، زنانتدبیرو با

سیرزمینی را اداره  ،ای اوقیات بیا عظمیتو گیاه صورت آرمیانی دارنید و سیاره کنندمیآنها را ریشخند 

                                                                                                             کنند.می

زنیان ناخواسیته بیدون رخداد کشیف حجیاب،  به ویژهاجتماعی،  با تغییرات ژرفر در صد سار اخی 

ن بیه بعید بیود کیه در ایین زمیا . ازر شدندها مبدّحوادث و مناقشه هیچ فکر یا تصمیم یا عمفی به کانون

 ،چیه زن و چیه میرد ،هازنان نقش اصفی ایفا کردند و راویان داستان ،گرا(های رمان )واقعبرخی از گونه

زن و از سوی دیگر بیا فرهنی   به مراتبیی با نگاه کهنه و سفسفهاز سوی خود دچار دوگانگی گردیدند؛

 .مواجه بودند ،دادمیهای مربوط به زنان را تغییر غربی که به سرعت دیدگاه نوین

د را خیو ناآنی .کل آنها با جهان سیرامونشیان اسیتمش .دها با خود مشکفی ندارنگونه داستانزنانِ این 

ود دارد. در یزن قربانی و مظفوم، زن گمیراه هیم وجی . در مقابلِدانندمیهای اجتماعی عدالتیبیربانی یق

ه نشده های درونی زن توجّها و سیچیدگیبه تناقض ،اندمردان بوده هاهای آنهایی که نویسندهغالب رمان
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های یابد و در تقابل با هدفمی مرد معنا با لاند، در تقابکه مردان سدید آوردهیادبیّاتزن در » زیرا ؛است

ا شییران اسیت ییا زن یی تصیویرهای قیالبی، از دو مقولیه اسیت؛کند و ایین میت سیدا یّمرد است که اهمّ

 (18: 1981 ،ید)مقدا« .اندارائه داده ی از زنریم و شاهکارهای ادبی، چنین تصاویرا یا میا حوّ ،فرشته

رسییدن بییه عشیق آسمییانی از طیریییق هیای میردان بیرای ز، تالشروگرایی در جهان امبا رشد فرد 

سیس  ؛ت ندارد. در این نگرش زن موجودی است چون سایر موجوداتدیگر موضوعیّ ،های زمینیعشق

پیوسیته نفارسیی بیه وقیوع  ادبیّیاتدر  زر هنیوچه ایین تحیوّخودش بازنمایی شود. اگرتوجّه به با او باید 

شیوهر آهیو و  سووشوناثر  دو .های معاصر مشهود استاز رمانحفه در بسیاری ا گذر از این مرامّاست، 
 گونه آثار هستند.از جمفه این خانم

 تحقيق: پيشينة. 2-2

جام گرفته اسیت کیه هیر یی  از دی انهای متعدّسژوهش سووشونو  شوهر آهو خانم رماندو در زمینه 

شیوهر آهیو نقیش و جایگیاه زن را در رمیان ( 1918) زادهاسعبّ. اندای خاص به این آثار نگریستهزاویه
رمان زن در یردازی قهییسیشخصییّته یبی( 1911) کهدوییو  شیروانی مورد بررسی قرار داده است. خانم

 شیوهر آهیو خیانمبیازخوانی رمیان بیه ( 1911)امییری  ابیارری و و سووشیونو  شوهر آهیو خیانمرمان 

زن در ایین دو  موضیوع گزییدن ، بااین آثار ارزشمند العهضمن مر در مقاله حاضر، نگارندهاند. سرداخته

 زنان ایرانی در آن حضور دارند.ن همه که نمایندگا سردازدمیاندازی به بررسی چشم رمان

 روش تحقيق:. 2-2

قالیه بیا بهیره جسیتن از م ایین یّیه. تهای اسیترشیتهی بیر مرالعیات بیینتربیقی مبتن ادبیّاتهای سژوهش 

 ر گردید.ای میسّه به روش کتابخانهخانوادمرالعات زنان و  ، مرالعاتی، ادبعیهای اجتماسژوهش

به وجیوه  رها نیست ودر سی اثبات تأثیر و تأثّ ، نگارندهجایگاه زنان در دو اثر مورد بررسی در مقایسه 

، هیاوتهیا و تفیاو مقایسه شباهتمعیار تربیق  بفکه ،(مکتب فرانسویندارد )ه تاریخی این دو رمان توجّ

مکتیب . )با مضامین مشترک در امور زنان اسیتهنری  های ادبی وعنوان نمونه به زنان در دو اثر یگاهجا

 امریکایی(

 :سووشونساختار داستان . 2
و عاشیق شیوهر و سیه فرزنیدش کیرده او زنی تحصیل .ی به نام زری استشخصیّت سووشونمان محور ر

در مدرسیه( و  بیه وییژه) هیاا آموختیهامّی ؛تی را داردسنّ  زن رفتارهای ی ،به صورت غریزی است. وی
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اسیت. د تیردّدر ت و سینّ تجیدّددر مییان میرز او  آورد.مییدر تجیدّدم یزن هایش او را به صورتارتباط

یوسیف در خارج درس خوانیده و از خیوانین فیارس اسیت.  ؛آشناست تجدّدا دنیای مهمسرش یوسف ب

و همیواره نگرانیی زری را . اسیتسروابییابیراز عقاییدش بسییار مخالف حضور بیگانگان در ایران و در 

گونیه اسیت. او هم همیندر مراودات شخصی و خانوادگیش  فق راتی اوست وانگیزد. ظاهراً این خُمیبر

بایسیتی دربیا احیدی رو ر، جور دیگری بفد نیستم حرف بیزنم؛طومن غیر از این»گوید: میه در این زمین
تقابیل بیرونیی او بیا حیوادث  ین رمان تقابل درونیی زری بیا خیودش وا ( در18 :1938)دانشور، « .ندارم

آنچیه  ،انیاییشود و در سمیی نشان داده یوبیه خیکند، بمیکه هر لحظه زندگی او را تهدید  ایاجتماعی

ف و کنیار یوسی در» :دکنمیر انگیز داستان، زری را متحوّسایان غمدهد. می ، رخترساندمیهمواره او را 

( 151: 1983)روالقیدر، « یابید.مییر هاست که همسر او رشد و تحوّها و مقاومتدر جریان همین جدار

ایش را دوست دارد و هآر که شوهر و بچّهخانگی است. ی  زن ایده ی  فرشته»ری در نگاه دانشور ز

« .بیه راه باشیدسیر  تی منفعیل وآنکیه ملیل زنیان سینّبیی» ؛(91: 1911)دانشیور،  «رسیدمییبه زنیدگیش 

که سهفوانیانش اختیه خواهد در سرزمینیمی ی است؛تملیل آگاهی مفّ ،یوسف» (181: 1911صادقی، )میر

 (81: 1913)عابدینی، « قهرمان شود. ،ی امکان مبارزه ندارندو حتّ اندشده

دهید و یمدانشور در این رمان عنصر اسروره را با مهارت تمام با الگویی ملبت از عصر حاضر سیوند  

 بار این سرزمین قصید دارد کیلّبا بررسی بخشی از تاریخ غم . اوسازدمیروایت خود را با تاریخ مرتبط 

ت را تنگناهیای ایین مفّی هیا وچندبارة حوادث تأکید نماید تا دغدغیهآن را به نمایش بگذارد و بر تکرار 

 خوانید. )ر. ک مصیاحبهمیی« مینویس در آدتاریخ»سبب است که دانشور خود را به همین  نشان دهد؛

متیون گذشیته و بیا زبیان اسیت اف روان و شیفّ ،زبان او در بیان مرالب (189: 1981دانشور با گفشیری، 

 شود.می. بیان تصویری در اثر او کمتر دیده کندتکیه میو بر توضیح و تشریح و توصیف  استآشن

سیبب حضیور زنیان در  ،دیدهیمییخ در آن ر سووشیونان یکیه داستی ایتاریخی و اجتماعی اوضاع 

ت ک، عضو جمعیّیدار، دالّدرسه، آموزگار، سزش ، ماما، خانهمدیر م ؛های متفاوتی گردیده استنقش

محیوری داسیتان، بیه های در حاشیه سیام سووشون زنان، رئیس خیرخانه، نانوا، کففت، قاچاقچی و تاجر.

ت زنان، جستجوی هویّاشتغار طفبی مردان، عتنوّ برداری زن از مرد،نکاتی چون چندزنی، تمکین، فرمان

 سردازد.می .و.. نهزنا

 



 11/ شوهر آهو خانمو  سووشونبررسی تربیقی جایگاه زنان در 

 

 :شوهر آهو خانم ساختار داستان. 9
د مییران سیرابی، آمید. سییّم بیه نگیارش درهای آغازین جن  جهیانی دوّدر سار شوهر آهو خانممان ر

د سییّ هار فرزنید دارنید.چآنها  .ساله است که همسری به نام آهو دارد اهمردی سنج ،رئیس صنف نانوایان

د شود. هما سس از طالق به جهت استفاده از اعتبار سیّمیشنا آ قه به نام هما زندیمیران با زنی زیبا و مرفّ

خواهید تیا جیایی امین میی سییّدغاز از آخواهد. در میاز او کم   ،ت خودحیلیّ به جهت اعادة و میران

 همیا ،یران. میغه کندصاو را  ،خواهدمی سیّداز سپس  ؛ساندبرای او فراهم آورد و دو فرزندش را به او بر

خواهید مییدهد که میخبر  آهومیران به سس از سانزده روز  .کندمیفی آورد و به آهو معرّمیرا به منزر 

مشیاجره و سیس از آن  .آورددرمیی دخیوم عقید دائیبیه بیرد و میو هما را به محضر ا .هما را صیغه کند

هما قرار  د میران سرابی به تدریج مورد هجمههای اخالقی سیّارزش د. اعتقادات وشومیخصومت آغاز 

 .قیادر بیه دسیت کشییدن از همیا نیسیت . اوشیودمییچون زنجیری به سای هما بسیته میران سیّد .گیردمی

 کشد. میاو دست  ازسرانجام هما 

تیأثیر تحیت  ،آوری اسیتالریاب مییاه دسیتخوش اطنییان کیه گیین رمای: »اندگفتهدر مورد این اثر  

ات معفومی آمیخته بیا اسیاطیر و احادییث غیرب و شیرق اسیت و اغفیب در حیدّ ،نویسان قرن نوزدهرمان

میاجرای تغیییر لبیاس و کیاله و  ،گذردمیحوادثی که بر قهرمانان اصفی  در حاشیه. گویندگان نیست... 

ا یردم بییمی ر و روسیتا، رابریهی، نظیام ادارای و حکیومتی، رابریه شیهبرخوردهای صینف ،کشف حجاب

 (188-118: 1911)سپانفو، « .کشف و روشن شده است ،های قدرتکانون

گرفتیار دوگیانگی عجیبیی  شوهر آهو خیانم»گوید: می ر آهو خانمشوهرمان  بارةحسن عابدینی در 

و تربییت  لنویسد و رهنش تشیکّمیغریزی  ،ق است. افغانیدر مرز بین اثر هنری و اثر بازاری معفّ ؛است

د یسنی گسفد؛میان را یبه جا سیر داست جا ؛شودمیهنرمندانه را نیافته است. چنین است که دچار آشفتگی 

گاه کهنیه  ،گیرد. نلرمیاز اساطیر یونان و احادیث مذهبی یاری  ؛کندمیفروشی فضل دهد؛میدرز یو ان

.  ...آمییزدمییهیم هیای طیوالنی درجمفه در را ایعامیانه و روزنامه ،های ادبیواژه ؛شودمیو توضیحی 

 این اثیرگیرد.سرده از این دورة تاریخی بر ،ندگی خانوادگیم زکوشد از طریق تجسّمی شوهر آهو خانم

ات م خصوصییّیرنگی را دارد و هییهیای فیهیم ویژگیی رمیان ،سردازیشخصیّتاز نظر شکل و محتوا و 

ت فییردی ویّیگوینید و هیمیشانه سخن فروالمانه و فضلبافند و عیها کفّشخصیّتفارسی.  های بفندقصّه
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روحیی و معنیوی میردم  اتخصوصییّ مان بازگوکننیدة. این رهایشان قابل تشخیص نیستآنها از مکالمه

 (981-131: 1913)عابدینی، « یران است.ا

د آداب و یکنیمییای کیه نویسینده سیعی رمیانی ناحییه» ؛سیتگرارمانی واقع شوهر آهو خانمرمان  

و خصایص روحی و معنوی و قومی مردم ی  شهر را نشان بدهید و ه ها و اعتقادات و فرهن  عامّتسنّ

 یابد.میی تمرکز اصّیماند و بر محیط و قفمرو خمیات جغرافیایی بومی و اقفیمی وفادار داستان به مختصّ

بفکیه بیه  ،دهاو بسینده نکیرهیای ها و رنجبدبختی زن هوودار و نویسنده تنها به مسأله شوهر آهو خانمدر 

هو و هما هیر آ رماندر این  آورده است.زنان را در جامعه ایرانی به نمایش درری دردمندی ثّصورت مؤ

 (119-118: 1911)میرصادقی،  «.دو مظفومند و هر دو مجبورند با خوب و بد مردشان بسازند

 :شوهر آهو خانمو  سووشونعناصر داستاني تطبيقي  مقایسة. 4
عبارتند از: تجربه، جیدار، حادثیه، داسیتان،  ،دنآورمیرا به وجود  داستان ترین عناصری که سیکرةعمده

اثر را به اختصار با هیم مقایسیه عناصر داستانی این دو  ،در آغاز یا قهرمان و زمینه. شخصیّتراوی هسته، 

 سردازیم.می ،و سپس به موضوع اصفی که جایگاه زنان است کنیممی

گیذرد. مییحوادث بر محور زنان و مصیائب آنهیا  همه و کندمیروایت دانای کل تان را هر دو داس 

 ؛سیردازدمیین را آ گردد که قهرمان داستان هزینهمیلی درونی منجر به تحوّ سووشونتوالی حوادث در 

 رسییدمییای تفخ به همیان جیایی استان سس از سشت سر گذاردن تجربهقهرمان د شوهر آهو خانما در امّ

حیاوی فرهنی  بیومی و  ،دنیدهمییچه در دو اقفییم متفیاوت رخ دو داستان اگر . هرکه آغاز کرده بود

تر اسیت. ارتبیاط زنیدگی غالب سووشونبا این تفاوت که مناسبات شهری در  ند؛ن مناطقاقفیمی مردم آ

فضیای  .آییدمییبیه نظیر  تیرسررن  شوهر آهو خانمو در است اثر مشهود  شهری با روستایی در هر دو

هیای درونیی تناقص و التتحوّ به افغانی کمتر .است تربیرونی شوهر آهو خانمر تر و ددرونی سووشون

زری  سووشیونا در امّی ؛هیچ ی  از قهرمانان او با خود درگیر نیسیتند ییگو ؛سردازدمیهایش شخصیّت

 سردازد.میخود  کاوشسیوسته به 

 در ؛نیان تناسیب داردآی شخصییّتنهاسیت و بیا سیاختار ق به خود آمتعفّ سووشونهای شخصیّتلحن  

از معاییب ایین با جایگاه فردی و اجتماعیشان  شوهر آهو خانم های رمانشخصیّتکه تفاوت لحن حالی

گویید و همیین میی. گاه نویسنده در این اثر خود به جیای قهرمانیان داسیتان سیخن شودمیمحسوب  اثر
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ای زیرا سذیرفتن سیاره ؛دنسست و دوگانه به نظر برس آهو خانم شوهری رمان هاالگو شودمیفه سبب مسئ

 آید.میمنرقی به نظر ن ،و اقداماتها از گفتگوها، تصمیم

چیه تیالش زری را در حراسیت از زنیدگیش خواننیده اگر .تر استمنرقی سووشونسیر حوادث در  

زندگی بدون حادثه نخواهید  اینمرمئن است  ،جویدمیهایی که در یوسف ا با خصفتامّ ؛داردمیساس 

اعمیار و رفتیار همیا، انتظیار ای از خواننیده هیر بیار بیا افشیای سیاره شوهر آهو خانمدر که بود؛ در حالی

 دهد.میرا سایان  ، داستاندهد و سرانجام گذر زمانمیگاه رخ نکه هیچ کشدمیای را حادثه

شیود. سیه مییدچیار سیردرگمی  ،تکیسی شیوهر آهیو خیانمخواننده در اینکیه قهرمیان داسیتان در  

آفرینید و بیا رفتینش مییند. هما با حضورش حیوادث را میران و هما با هم در جدال سیّدآهو،  شخصیّت

ای از قیوانین دینیی داب اجتمیاعی و سیارهها و آتچون سنّ ،ا با عوامل بیرونیهم .دهدمیجدار را سایان 

برانگییز چیالش شخصییّتو  هییچ عنصیر ،ییرون بکشیداز داستان خیود ب مشکل دارد. اگر افغانی، هما را

زییرا بیا » ؛سیت، آهوداسیتان ، قهرمیانهیای اخالقییسیاس سایبنیدی بیه ارزشادیگری وجیود نیدارد. بر

شوهر به سرآورده و با خوب و بدش ساخته و برای او فرزندانی  عمری را در خانه ،یساکدامنی و وفادار

ا براسیاس امّی (111: 1911صیادقی، )میر« .اسیتایرانیی  او سیمای اصیل و واقعیی یی  زن .آورده است

قرعاً قهرمان  ،آورد(میقهرمان داستان )کسی است که با اعمار و گفتار خود داستان را به وجود  تعریفِ

 کسی جز هما نیست. ،شوهر آهو خانمرمان 
 از شییوة ،ایش(جای روش نشان دادن )نمهای هر دو اثر، دانشور و افغانی به شخصیّتدر نشان دادن  

زننید و مییگذاری دار و آزادی دست به توصیف و ارزشگیرند و خود با اقتمیروایت و توصیف بهره 
به اعتیدار و در  سووشوندهند. این خصیصه در میدر اختیار خواننده قرار  ،خواهندمیخود چه را که آن

 آوری انجامیده است.به اطناب مالر شوهر آهو خانم
 :شوهر آهو خانمو  سووشونیگاه زنان در جا مقایسة. 4-2

گاه چنان بیر  ایی که با هم دارند،هها و تشابهعالوه بر تفاوت شوهر آهو خانمو  سووشونزنان در دو اثر 

کیه حیوادثی .رو هسیتندههایی همسان روبها و جدارویی در ی  فضا، با تجربهکه گیابند میهم انرباق 

معنیا هماننید اسیت. اسیباب ایین  ا در محتیوا وامّی ،ط در ظیاهر متفیاوتفق ،دهدمیداستان آنها را شکل 

 همانندی سرگذشت زنان در چیست؟

 .گیرددمیهایشان ... سبب همانندی مردان و زنان به همجنسو یزیولوژی ف ،یریمح تشابه فرهنگی، 

هیای مدن تحیوّرآ شباهت به هم نباشد. با سدیدبی نهاشوند تا موانع و مشکالت آمیسبب  هااین مشابهت
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ام و ایرانی به صورت عی هحقوق زنان، جامع های جدید در زمینهتماعی در سرح جهان و ظهور اندیشهاج

 هیا در صیحنهید. تعیار کشیاو را بیه چیالش هایی مواجه شید کیه زن ایرانی به صورت خاص با سؤار

قیرار گرفیت.  ،و و جیدارها راه یافت و موضیوع بحیث و گفتگیظهور و به تدریج به درون خانه ،عهجام

اعتقیادات و  ،دین رونییایگاه حقیقیی خویشیند و در ایییهاست کیه میردان و زنیان در جسیتجوی جیسار

 شوند. حجیاب، رابریهمیبخواه دستخوش تغییر بخواه و گاه نادرشده گاه درهای اخالقی سذیرفتهارزش

هایی است کیه موضوع از زن و تحصیللی استقالر ما ،می و صیغه( اشتغارد )دائرد، ازدواج مجدّزن و م

 .داردگو قرار و  هاست مورد بحث و گفتسار

 بیه کمتیر دانشیور» :دکنیمییبندی دسته اقتصادیشان طبقه براساس دانشور آثار در را زنان میرصادقی 

 وارد سووشیون بیه نقد این( 181: 1911 میرصادقی،) «.است کرده هتوجّ ایرانی جامعه طمتوسّ طبقه زنان

 ،فضیا آن در و اسیت فئیودالی نظام ،دهدمی رخ آن در سووشون حوادث که اقتصادی نظام زیرا ؛ستنی

  .کرد بازگو را آنان مسائل بتوان تا است نگرفته شکل شهری طمتوسّ طبقه

 و فیردی هیایییتوانیا آن اسیت کیهآثیار میورد بررسیی  بندی زنیان دردر تقسیمترین شیوه مناسب 

لیذا  ؛باشد تعریفقابل  آنها هایمناسبت و روابط نوعی گیرد تا به قرارآنان  ندیبدسته مالک ،اجتماعی

 تیسنّ زنان نما،تجدّدزنان م ،خواهتجدّدزنان زنان را به چهار گروه  ،این دو رمان ، دراساس همین معیاربر

 توان تقسیم نمود.میشدند،  آمد و ت درو سنّ تجدّده در مرز و زنانی ک

 :خواهدتجدّزنان  .4-2-2

چیون خواهیان اسیتقالر میالی  ؛به امور اجتماعی عنایت دارنید اند؛درس خوانده این گروه از زنانبیشتر 

های اجتماعی به تدریج در تالیّهای آنان است و حضور در فعّاشتغار در جامعه از دغدغه ، کسبهستند

 های بارزی دارند.تی تفاوتگذارد و در مجموع با زنان سنّمیآنان تأثیر افکار و رفتار 

 بیروت در که خواهرش و مالیه سیشکار دختر سوسن ند.کاندگونه زنان این شوهر آهو خانمدر رمان  

. نیسیتند کیم تجیدّدم زنیان سووشیون در .هسیتند خوانیدهدرس و تجدّدم زنان گروه از ،خواندمی مامایی

 ،داشیت مصینوعی چشیم کیه آموزگیاری مسییحادم، دکتر و مهین و مهری مدرسه، یرمد فتوحی، خانم

 ها با هم متفاوت است.اگرچه سرح تحصیالت آن ؛را دارند تجدّدهای زنان مخصشا

 از کیه داریولییس ایخانییواه از یزنی .کیرد اشیاره تیوانمیی فتیوحی خانم به سووشون تجدّدزنان م از 

 کسیی از. ببرنید نمتریشیا 111888 بیا  بیه را او تیا اسیت منتظیر همیشه و است درآورده سر خانهدیوانه
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 هیم را آبیی چیادر تیدریج بیه و سوشیده کفوش آبی چادر بوده که زنانی لیناوّ از. کندمین قبور کم 

. وانَدیخیمیی رانیایی روزنیامییه. کننیدمیی صیدا خیانم شیازده را او خانیهدیوانیه در .گذاشیته اسیت کنار

 خودش مورد در بگذارد. فتوحی  بان امانت صندوق در را آن تا خواهدمی و نویسدمی هایییادداشت

 لیشاوّ .نداشیتند را مین ملیل زنی سذیرفتن برای آمادگی مردها ندانست. مرا قدر کسی حیف»: گویدمی
 هیایزن. ... کردنید امدیوانیه ؛گیرفتنم ندییده ییا کیردنم مسخره به کردند شروع ...و عسفم کردند خیار
 (188-181: 1938،انشور)د.« کردم چه و بودم کی من بفهمند تا کو هم احمق

 زنان سنّتي: .4-2-2

رسییدگی بیه  . کار آنیانانددرس نخوانده گیرد که غالباًمیبر این دو رمان دراز زنان را درگروه کلیری 

زییرا  ؛نماینیدمیل های فراوانی را تحمّدشواری فاقد استقالر مالی هستند و ؛فرزندان است امور همسر و

تیا اسیت های فراوان سیبب شیده ا متغیّرامّ ؛از شرایط خود راضی نیستند ان. آنانتخاب کمتری دارند حقّ

 قادر به تغییر شرایط خود نباشند.

آنهیا از طبقیات زحمیتکش ا اغفیب امّی ؛انیدناندکی از آنان میتمکّ ؛انددو دسته سووشونتی سنّزنان  

ه، سیکینه نیانوا، دده سییاه، ولالدّتعزّ زری، فردوس و ننه فردوس کففتِ فتِخدیجه کف مانند ؛اندجامعه

 ...تومانی وخوان و خانم صد ی، مهرانگیز روضهک، معصومه زن یارقفدالّ سیّدننه 

نیام خیوش ی، شیوهربیی میادر یوسیفبیی دارند. انگیزیغم ، سرگذشتسووشون گونه زنان دراین 

 ؛مدنیا در او عقد به گاههیچ. سودابه گشت هندی سودابه نام به زنی بندیسا ،صنعان شیخ چونداشت که 

 بیه قیادر کیهزمان آن و نکرد شکایت شوهرش از گاههیچ بیبی. آورد فراهم را بیبی آوارگی سبب اامّ

 چهیار و چهیل در تیا کیرد کففتی ریعهفخرالشّ هخان در و رفت کربال به شدن مجاور هبهان به ،نبود لتحمّ

 .بود اش سوشیدهخانواده بر رگشیم از سس هاتدّیم او بمصائ .ذشتیدرگ و شد بیمار سالگی

 ههمی در زری حیارکمی  ،داده دسیت از را شیوهرش و فرزنید جوانی در که یوسف خواهر فاطمه 

کنید میی سیرزنش برش و دور از خبریبی سبب به را خود گاه او .(81و  81 :1938 )دانشور، است امور

 بیشیتر بیار ده کیه کندمی یادآوری مختفف حوادث در را هایششهامت و هاشجاعت گاه و( 89 همان:)

 رسیاندهمیی چیرا شاه به و گذاشتهمی اشسینه توی ،بود نوشته سیاز آب با که را سدرش سِرّی کاغذهای

 .(85 و 81 :)همان است دویده عربان گود تا خان عبداله دکتر آوردن برای یا و است
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 بیزک چگونیه که گویندمی سخن دخو جوانی دوران هایشیرنت از گاه اشخوانده خواهر و فاطمه 

 ییازده کهندشدمی همتوجّ و بیابند مناسبی شوهر شاید تا رفتندمی خان رحمت دکتر مرببه  و کردندمی

 ترییاکمصیرف  بیا او( 13 همان:هستند ) آنجا کرده بزک ،قصد همین به اشراف و اعیان دختران از نفر

 .سپاردمی فراموشی دست به را دردهایش

 ماالمیار وی زنیدگی اامّ ،است فاسد و ارمکّ زن ی  نمونه اگرچه فاطمه، خواندةخواهر ولهالدّتعزّ 

 ایین از یکیی  تعیرّ مورد کففتش. بدتر شوهر از سسری و دارد فاسد شوهری. است بدبختی و نکبت از

 از و کنیدمیی اسیفحه و رمخدّ موادّ قاچاق. آوردمیدر خانه نوکر عقد به را او ظالمانه و گیردمی قرار دو

 .(39-11 همیان:) گییردمی بهره مقاصدش و اهداف سیشبرد جهت سیاسی بزرگان با آشنایی و مالی نفور

 نظیر بیه تربدبخت زنان ههم از اامّ ،است فخرفروش و گرفتنه دوست،مار طفب،جاه ار،مکّ فردی چه اگر

 .دارد آگاهی خود شرایط به و رسدمی

 خانیهدیوانیه ساکن آموزگار زندگی در که گذردمی همان وله،الدّتعزّ کففت ،فردوس در زندگی 

 .شودمی دیده

 و خورشیید نقیره، دختیرش، رعنا و بیبی ننه اکرم، آرایشگر، فاطمه ،آهو ،شوهر آهو خانمدر رمان  

 ی، آبجیهیاجر خانم، جان شیرین رباب، زری، بانو، صفیه امی،حمّ اصغر ننه بیگم، خانم حاجیه، دخترش

و  طبقیاتی هفاصیف کیه دهنیدمی تشکیلتی را سنّ زنان خیل ،مفوس و کُرده عصمت سری، ناز ماما، صغری

 اامّی ،داشیته سخت روزگاری اشفقرزده هایهمسایه چون آهو ی. روزگارندارند هم با فراوانی فرهنگی

 نشنیاتوا هیایهمسیایه سناهگیاه امیروز و گردیده دگرگون زندگیشان همسرش و خود تالش و تهمّ با

 فقیر، درد، کیار،. هماست و آهو از بارترفالکت شوهر آهو خانم رمان زنان سایر سرگذشت. است شده

 در زنیان این غالب. دارد وجود آنها ههم زندگی در( بود فقر حاصل غالباً که) خانوادگی نزاع بیماری و

 تنگدستی سبب به ودستفر زنان. رسدمین سنجاه به عمرشان مرگ هنگام و اندکرده ازدواج سایین سنین

 .ندارند هوو و صیغهمشکل  شوهرانشان

 و چشیم اهیل ؛ایسیتندمیی گوشیی در. دهنیدمی بروز خود از بیشتری ثیانویه رفتارهای زنانگونه این 

 ؛دارنید زنانیه بکیوب و بیزن مجیالس ؛دهنیدمیی انجیام شوهرانشان از سنهان کارهایی ؛هستند چشمیهم

 .دارند هم سشت به تسش هاگرفتاری در و ازندغمّ
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 اخالقیی و دینیی اصیور و آداب که است فسالنّسفیم و یع، مرموردتحسین تیسنّزن  ی  نمونه آهو 

 رفتارهای تغییر و هما حضور اامّ ؛است قانع و شکیبا زندگیش ةادار در اواست.  شده نهادینه او وجود در

 از کیه آزماییدمیی را متفیاوتی هیایراه شمشکالت حلّ برایآهو . دکنمی تعار  دچار را او میران سیّد

 ؛نماییدمیی واگیذار زمان گذر به را مشکل حلّ و کندمی سیشه صبر ؛شودمین حاصل اینتیجه ی  هیچ

 و گیذاردمیی مییدان بیه سیا استوار بار ی ، زندگی بزنگاه در تا نیست غافل شوهرش امور از گاههیچ اامّ

 از انبیوهی بیا ساله، سی زنی . اوکندمی در به میدان از را حریف و گیردمی سس را اششده غصب مف 

. اسیت هبچّی چهیار میادر و نوازشیگر و مهرانگییز نگیاه حالیت،خوش مشکی چشمان شبقرن ، گیسوان

 امیور بیه بخشیدن ترتیب و نظم او کار ترینمهم و کرد ازدواج که بود سار چهارده( 53 :1911 ،افغانی)

 اسیت نشینیده را او بفنید صدای کسهیچ ؛است فسالنّسفیم و خونرم ت،باگذش ؛(11 )همان: است منزر

 )همیان: شید بزرگ اششوهرخاله و خاله سرسرستی تحت که بود کار و کسبی دختری او .(88 )همان:

 فاقید زنیدگی دشیوار روزهیای در اسیت. سیاخته تیروابسیته همسرش به را او والدین، حمایت نبود .(81

 کیه سیازد ایخیانواده جیایگزین را دوسیتانش و همسیایه زنیان دارد تمایل سبب همین به ؛است سناهگاه

 او. دارد هیایشتمحرومیّی در ریشیه فرزنیدانش بیه نسیبت او همادرانی هیایفیداکاری و دلبستگی. ندارد

 آن برانیداختن بیه قیادر کسیی واست  ساخته تناور درختی او از که داندمی خود هایریشه را فرزندانش

 .نیست

 همسیرش کیار رونیق سیبب ،انیدک زمیانی در دالوصیفزائ کوششی و قناعت با زندگیش آغاز در 

 : )همیان شیمردمییبر همسیرش و خود هایمیهمگا نتایج از راداشتن سرسناه  ؛(81 )همان: است گردیده

 مییران سییّد اعتبیار و رونیق باعیث را مهمیانی و کندمی استقبار خوش روی با را شوهرش مهمانان ؛(81

 دارد روضیه مجفیس خانیه در جمعیه هیایشب ؛نمایدمی برگزار ایدوره زنانه هایمهمانی گاه ؛داندمی

 و طینیتسیاک ؛(11 همیان:) خردمی خرج، سر اندازهایسس و بافیگیوه از را زیورآالتش ؛(83 :همان)

 تسی)ع( ا رضیا امیام زییارت آرزوییش ؛(11 )همیان: است گریزان بدگویی و حسادت از و قفبخوش

 هیم روی صیندوق در را شنیوَ هیایلبیاس ؛(158 )همیان: است قدیمی سب  به او آرایش ؛(19 )همان:

 ؛(931 ان:ی)هم نمایدمی استفاده ایآنه از راسمیم در طیفق و کندمی امساک آنها سوشیدن در و گذاردمی

 نمیاز و کنیدیمی قسیمت و زدیسیمی حفوا انهیخ به رگشتنیب از سسو  رودمی اکیخ سر جمعه اییهشب

 .(581 )همان: کندمی کم  مستمندان به و رودمی رسهسُ و روضه هیب ؛دیوانیخمی
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 صییغه میورد در را تصمیمشش شوهروقتی . تابدمینرا بر دیگر یبا زن شوهرش هرابر ،مریع زنِ این 

 توانیدمیی چیه اامّی ؛شناسیدمی را همسرش هایبهانه خوبی به آهو ،رساندمی او العاطّ بهزن دیگر  کردن

کنید و می . صبربردمی سناه هایشهمسایه به ؛کنند حمایت را او تا ندارد والدینی. خوردمی کت  بکند؟

 ویران عمارتی چون و شودمی دارخدشه میران مردانگی و هیمنه داستان سایان در خورد تامیخون جگر 

 حیوادث تیوالی در. گیرددمیی آهو  کم نیازمنددوباره  زندگیش و خود بازسازی برای و ریزدمیفرو

. کیردمیی بینییسییش را انجیام ایین ،آغیاز همان از او .باشد بوده سوشیده آهو بر که نیست چیزی داستان

 در شیوهرش. اسیت شیوهر خراهای از سوشیچشم و وفاداری و شکیبایی ،ایرانی زن هر مانند او رسالت

 بیا دوبیاره تیا بزنید بیاال را هاآستین باید شزندگی آغاز چون آهو است؛ شده ورشکسته زندگی تجارت

 او ؛تواند بکنیدمیچه  ،دارد ازدواج آستانه در که دختری و هبچّ چهار وجود با بسازد، دشوارتر شرایری

  .یابدمی سامان زندگیش دوباره که است خشنود

 ردیشانیفی ریغیی و فیردی میراودات در ،آمید نامشان فقط که آنان چه و رفت رکرشان که زنانی چه 

 بیه نسیبت را ردانیم اهنجارین رفتارهای ؛سذیرندمین را ستیزیزن آنان .کنندمی مبادله را روشنی هایسیام

 .سردازندمی دیگر زنان و خود ملبت هایجنبه ستایش به و کنندمی نقد ،دیگر زنان و خود

 ریمتأثّی را آنهیا حقوقشیان بیه یتعیدّ. ندارنید تفاوتی هم با حقوقشان فهم در اثر دو این در تیسنّ زنان 

 و آگیاهی سیرح اامّی ؛هستند مناسباتشان در تغییر خواهان و دارند خودآگاهی جایگاه به نسبت. نمایدمی

 است. متفاوت هم با آنها شکیبایی

  نما:تجدّدزن م .4-2-9

 .دانیدمیی گیر سا و دست را جامعه هایتسنّ و اصور که خودنماست و خودسسند سرکش، زنی نماد هما

 بیر اصیرار ؛نماییدمی استقبار حجاب کشف از ؛گیردمی بهره خود نفع به شاه رضا عصر اصالحات از او

 منیزر امیور در و شیماردمیی ضیروری زنیان بیرای را تفریح و سینما به رفتن ؛دارد اجتماعی هایتالیّفعّ

 وصیفیتی در قیدرآن ویرا. اسیت منفیی طفبییعتنیوّ و واهییخیتجدّد از اینمونیه او .اسیت انگیارسهل

 واقعیاً او دانیدمیین و افتیدمی دامش به میران سیّد چون او خود که کندمی افراط هما ظاهری هایزیبایی

 و مییران هیایمیتصیمیبی. گیردمی بهره هایشخواسته نفع به خواهیتجدّد فضای از یا است خواهتجدّد

 از دو هیر مییران و راوی و کنیدمی ترک را ستاندا هما که رساندمی جایی به را کار راوی کالم اطناب

 مین صید بیه سیالگی چهار در را او مادرش و سدر که ایزادهکولی کیست؟ هما. شوندمی رها گرفتاری
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 گوییدمی خودش. دارد سسر ی  و دختر ی  واست  کرده ازدواج سالگی دوازدهدر  ؛اندفروخته گندم

 داشیت کلیفیی و بنامرتّی ظیاهر و سیر و بود خسیس؛ زدمی کت  را او ؛بود سختگیر و بدبین شوهرش

 ایشیجی هیکی دانیدمیی ورییساط میزخ را طالق» :است رثّمتأ طالقش از ظاهراً .(11-11: 1911 افغانی،)

 دارد ارعیان. کنیدمیی فرار آنجا از شبانه و ترک را شوهر خانه واقع در او( 18 همان:) .«شودمین وبیخ

اسیت؛ در  ردهیکهم یانت متّیخی به را او شوهرش .(19 همان:) است بوده جیدهنسن و گستاخانه او کار که

 ،کنید سیا و دسیتش بیرای کاری خواهدمی میران از او .و فریبنده است زیبا. کندمی رد را آناو کهحالی

 بیه او دانید کیهو میی شناسیدمییرا  مییران سییّد اتروحیّی خیوبی بیه هما. کند اداره را خود بتواند شاید

 اسخشیسی در رانیمیی ،برانگییزد راسسیران  شسیخنان ایب دارد قصدوقتیی . است شهره معرفت و دانگیمر

 خانیه در از غییر کیاری هییچ ؟باشید سیاخته تواندمی کاری چه دفاعبی و ضعیف زن ی  از»: گویدمی
 از اریکی مشغور جامعه در تو ردیف در زنی ندیدم من .ندیدم چشم به تو برای کودکان تربیت و ماندن

 یمصیفّ سیر و ببرنید تیرا خیواهیمیی بپاشیی؟ هیم از را اجتمیاع ارکیان خواهیمی آیا. باشد مردان قبیل
 (189 همان:) «؟کنند سنگسار

 کیار چیرا ؛کیردمیی همراهی مرد ی  مانند اندکّ ادارة در را او ،آهو که دارد یاد به خوبی به میران 

 .آگاهند هم درونی مکنونات از ناگفته ،هما و میران بیند؟مین مناسب هما برای را بیرون

م معفّی. دارد هنجارشکن رفتارهای اوقات ایساره و کندمی نمازخوانی و داریروزه به تظاهر گاه هما 

 بیا اسیت سهل سریش که است ینیزرّ تشت هما»: گویدمی او. شناسدمیوی را کسی هر از بهتررقصش 
 ادا رسُی هما. کرد فرار خانه از عمد به ،دارد فراوان چاکسینه انعاشق چون او،. گیردمین سیوند هم فوالد

. بیرد خواهید خیود با ،برود کجا هر به که دارد خود با دردسرهایی. است آزادوار و طفب جور اصور، و
 (191-118 همان:) .«است اآمیزمعمّ و مبهم تعبیر، قابل غیر خویش و خفق و حرکات

 جیوابش در میران و( 118 همان:) «زایدمی اندیشه کار از»: گویدمی منزر از بیرون کار مورد در هما 

 همیان:) «.اسیت نرسییده فصیفش دییار این در هنوز ،خواهیمی من از تو که ینیزرّ سیب آن»: گویدمی

 اسیتقالر فوایید همیا. شیودمیی جیاری آنان زبان بر که است نویسنده هایاندیشه، سخنان این هالبتّ( 111

 بیار زییر نیست مجبور کند، مینتأ را خود مخارج باشد قادر زن اگر داندمی و کندمی رکد را زن مالی

 .(115 )همان: برود مَرد، خواری
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 را جامعیه .اسیت حیلییت ةاعاد هدفش اامّ ؛درآید میرانبه عقد موقّت  تا کندمی سیشنهاد داوطفبانه او 

( 151 همیان:. )شود امبرّ، جامعه هاماتاتّ از خواهدمی وی. کوتاه را بیوه زنان دیوار و داندمی ماندهعقب

 کردارشیان و کیار در را زنان اامّ ؛سذیردمی را زنان بودن دمدمی. است واقف مرد و زن هایتفاوت به او

 .(181 همان:) داندمی مردان از سابرجاتر

 زر،یمنی میورا در شانگیاریسیهل و قییدیبیی ؛گیرددمی ترروشناو  واقعی چهرة حوادث، توالی در 

 ولخرجیی، طفبیی،عتنیوّ ،سیشیگیعاشق حجاب، به نسبت قیدیبی دیگر، مردان انظار در او فروشیجفوه

 هیر از .(111 همیان:) نمایانیدمی را خود ی  به ی  که است اوصافی ،جوییبهانه چشمی وهم و چشم

 را مد ظاهرش، راستگیآ و آرایش در ؛(913 همان:) کندمی صبحگاهی ورزش ؛کندمی استقبار نو چیز

 دست سرنوشتش و کار کند خواهدمی ؛(915 همان:) است به سب  خود آزادی طالب ؛کندمی رعایت

 را او اینکیه ازو ( 131 همان:) دارد سینما به رفتن و شبانه هایگردش به میل ؛(118 همان:) باشد خودش

 همیان:) «دانیدمیی خودنمیا و سرکش یهوس را هما» آهو،(. 891 همان:) شودمی عصبانی ،بنامند ضعیفه

 تخیم س  ملل و ارمکّ رند، نادان،» را او ،منسوبان ازیکی  و( 891 همان:) «جوبهانه» را او میران و( 519
 (511 همان:).« زندمی تمظفومیّ به را خودش که شماردمیبر دزدی

 تغیییر فقیط. دهیدمیین رخ او در درونی تغییر. کندمی خفق را حوادث که است جدالی آفرینندة هما 

ق محور است که هدفش تحقّیزنی خود نمونه او. نمایدمی ترآسان را او اتمنویّ سیشبرد اجتماعی، شرایط

 گیرد.میهایش را سی هوس

 :تجدّدت ودر مرز سنّ يزنان .4-2-4

 نیذر هیایشهبچّی دتولّی بیرای او .اسیت آمد و رفت در تجدّد و تسنّ مرز در زنی است که آگاهانه زری

 بیا کیه هیاییمهمیانی در ؛(18و  18: 1938 )دانشور، ببرد هادیوانه و هازندانی برای خرما و نان تا کندمی

 بیا خیود، ایرانیی و خیارجی هیایمهمیان از و دهیدمیی دست آنان با ،شودمی برگزار هاانگفیسی حضور

 از سیر سیرش و اسیت ندهوایخی درس هیامسییحی درسهیمی در ؛(15 و 8 همیان:) دیکنمی سذیرایی شراب

 .(11 همان:) بخواند ،است بوده مجبور مدرسه در صبح روز هر که است انجیل هایداستان

 مدرسیه در چشیمگیرش اسیتعداد سیبب . بیهق داردتعفّی فرهنگیی اامّی ،درآمد کم ایخانواده به زری 

 در مدرسیه ایین .گویدمی سخن انگفیسی همه از بهتر و شودمی نامثبت شهریه سرداخت بدون هاانگفیسی

 ی. زرشناسیدمیی سییاووش از بهتیر را ایوحنّ او که آنجا تا دارد شگرف ثیریتأ زری رفتارهای و باورها
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 را او هایچکمه و نشیندمی زمین بر همسرش رویهروب خود خدمتکاران، وجود با تی،سنّ زنان چون گاه

. نیسیت جنی  و مقاومیت اهیل زیرا ؛است یعصبان خود از همواره او .(11 همان:) آوردمیدر سایش از

لیذا  ؛دکنیمیی حیس کنید،میی تهدید را عزیزانش کهرا  خرری غریزی صورت بهچون زنان دیگر  یو

 .«کشیانندمیی هم من هخان به را جن  آنها است؛ خانه همین من ممفکت من، شهر» همواره نگران است:
 ( 13-11 همان:)

 بیرای کیه آوردمیی خیاطر بیه ؛(35 همیان:) داندمی عرضهبی را خود و دفرستمی لعنت ترسش به او 

 از گیاه ؛(33-31 همیان:) باشید کنارش در مادرش حیات هایلحظه آخرین در نتوانست زندگیش ادارة

 چیاهی چیرخ سشیت روز هیر گذشیته؛ طیور همیین من زندگی تمام» :گویدمی و شودمی خسته تکرارها

او همیواره همسیرش ( 111) «.امداده هیاگل سای آب و امردهدرآو حرکت به را زندگی چرخ و امنشسته

 یوسیف مقابیل در زری گیاه( 11 همیان:)کنید. میچه صراحت کالمش را نقد اگر ؛نمایدمیرا تحسین 

 نتوانسیته چراکیه ؛بدهید تغیییر توانیدمین را چیز هیچ که رسدمی نتیجه این به یوسف و کندمی مقاومت

 را شهیاییمربّی و هیا ممعفّ و است دور هاتواقعیّ از زنش که است معتقد او .بگذارد ثیرتأ زنش دراست 

 متبسیّ  و تصدیق و آداب و ادب مقداری مدرسه در زری»: گویدمی یوسف. داندمی رمقصّ زمینه این در

 همیان:) «.فرییب بیا تیومم آرامشیی ؛زنیدمی حرف آرامش از فقط و گرفته یاد گفدوزی و عشوه و ناز و

. نیسیت گونیهایین یوسیف آرایده زن اامّ ؛شودمی محسوب امتیاز زنی هر در خصایص این( 111و  111

 تحفییل یوسیف شخصییّت طتسفّ و غفبه زیر و مردساالر نظام از چندگانهی... هاالیه زیر در زری جودو»
 (918: 1919 دهباشی،) «.است رفته

 اسیت نبیوده ترسیو همیواره دهید نشیان تیا کنیدمیی یادآوری را حوادثیبرای اثبات شهامتش  زری 

 خیام غریزةو آن را  کندمی تردیدهاشجاعت آندر  یوسفا امّ ؛(151-159، 198-113: 1938 دانشور،)

 ییا اسیت بیوده ترسیو کیه دارد تردیید زری. اسیت گرفته خود به شجاعت نام کهداند می ایشده تصفیه

 یوسیف بیه او .دارد نقیش ،ذردیگیمیی او بیر آنچه در وسفیی که دیدانمی وبیخ ایّام ؛است شده ترسو

 راسیت حیرف خیواهیمیی ؛ ...بایسیتم تیو جفیو باید همه از راوّ ،کنم ایستادگی بخواهم اگر»: گویدمی

 .«شید عیادتم میدارا دیگیر کیه کیردم میدارا تیو بیا آنقدر .ایگرفته من از مرا شجاعت تو بشنو بشنوی؟
 (113 همان:)
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 همسیرش بیه آشکار تمحبّ اظهار از و کندمی زندگیش حفظ هبهان را اههبچّ ،ایرانی یزن هر ماننداو  

 . بدهد دست از را یوسف خواهدمین زری است آن حقیقت کهحالی در ؛کندمی امتناع

 روشنی به او .داندمی غفط اساس از را زناشوییکشاند که میجا او را بدان گاههای زندگی دشواری 

 کیه دیزنییب کیاری بیه دسیت بتوانید اسیت محیار داشیته، او که ایتربیتی و زندگی شیوة با است دریافته

 آنهیا از خریر وییبی کیه ایییارهیک راییب آدم» :گویدمی او. باشد موجود وضع خوردن همه ب اشنتیجه
 جهیت بیرخالف درسیت او آمادگی و( 139 همان:) «باشد داشته جسمی و روحی آمادگی باید ،آیدمی

 و نگییرد را دیگیران شیجاعت جفو که بود این ،بکند توانستمی که شجاعتی تنها. است خرری هرگونه

 سنفی از فیراوان حیوادث سیرگذاردن سشیت با زری. بکنند ی، کارآزادشان فکر و دست با آنها بگذارد

 کیه هیازن. بیود هیازن دست دنیا کاش» :کندمی آرزو اامّ ؛بگذارد آزاد را یوسف که سذیردمی ؛افتدمی
 و یکنیواختی و حوصیفه ل،تحمّی قیدر ؛داننیدمیی را خودشان مخفوق قدر اند،کرده خفق یعنی ؛اندزاییده

 (139 همان:) «بود؟ کجا جن  ،بود هازن دست دنیا اگر... را نتوانستن کاریهیچ خود برای

 او .(118 همیان:) یابیدمیی سایان شوهرش ناتمام یتحکا ،شودمی یوسف افکار تسفیم زری که آنجا 

 بایید کینیه بیا حاال اامّ ؛کند بزرگ آرام محیری در و محبّت با را هایشهبچّ خواستمی زیرا ؛است رثّأمت

 یص، تشیخرسیتی را او ، میر دکتیر ،یوسیف مرگ از بعد .(151 همان:) بدهد تفن سسرش  دست به

 در را هیاقیدم لییناوّ شیوهرش عیزای در او .(115 همان:) کند کنریشه را آن خواهدمی او از و دهدمی

 حیاال .بترسیانیم هم را او کردیم سعی و ترسیدیم هی زندگیش در»: گویدمی و داردمیبر ترس این رفع
 زندگی در که رسیدم نتیجه این به امروز. گذشته یکی من سر از آب ترسیم؟می چه از دیگر مرگش در

 در نیادانی، ایین جبیران به بگذارید. مافتاد فکر این به دیر که حیف اامّ؛ ... بود شجاع باید هازنده برای و
 (139-131 همان:) .«کنیم گریه خوب هاشجاع مرگ
 تمیام از هیچیاگر او .بالیدمیی ،کشیدمییج یه رنییچیاگر داسیتان حیوادث و ماجراها جریان در زری 
امتییازات اجتمیاعی و  ا همسیر و فرزنیدانش را برهمیهامّی ،برخیوردار اسیت تجیدّدی ی  زن مهاتظرفیّ
بسییاری از زنیان  کنید کیه شییوةمیای از زندگی را انتخاب آگاهانه گونه. وی دهدمیی ترجیح اقتصاد

 ایرانی است.

 :شوهر آهو خانم و سووشونبه زنان در  نسبت نگاه مردان مقایسة. 4-2

 و ترسو هازن چقدر»: گویدمی خسرو. منتقدانه است ،زن به خسرو فرزندش و یوسف نگاه سووشوندر 

 ایین اگیر» ییا و( 111: 1938 دانشور،) «کنند گریه و کنند دفن و بکنند گور بفدند فقط. تندهس دروغگو
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 و ترسیندمیی هیی هیازن. بشیوند میرد توانسیتندمی زود چه سسرها نبود، آنها خاطر محض و نبودند هازن

 کیه منتقدانیه نیه زن جینس بیه برادر یوسف(کاکا ) خان نگاه اامّ ؛(113 همان:) «ترسانندمی هم را مردها

 حسیاب تیوی سرشیان هیازن دارد بیاور و( 18 همیان:) دانیدمیی العقلناقص را هازن او .است ستیزانهزن

 .دکنمی ، سرزنشیوسف بر ثیرگذاریتأ عدم سبب به را زری و( 113 همان:) نیست

ان دانای ی مرد و گاه از زبهاشخصیّتگاه از حفقوم  ،مردان جویانهصدای سفره شوهر آهو خانمدر  

یید و در میورد زنیان بیه قضیاوت آمینویسنده به کم  مردان داستان شود. برخی اوقات میکل شنیده 

یا  ( و111: 1911 ،افغانی) «اندرمی و همراه نبودهگاه با مردان خود همهیچ ،ات خیرزنان در نیّ» :نشیندمی

را ادا و اصیور راوی ( 159 همیان:) «.هبهتر اسیت از تمجیید بیگانی ،ر باشدتتازیانه شوهر هرچه دردناک»

دانید مییکسی ن .(93 همان:کنند )میبا آن عرصه را بر شوهر تن   کهداند میطبیعت ثانوی بیشتر زنان 

گرفتنید؟ در جیای دیگیر در توصییف مییاز آن بهره ن آیا ،که اگر مردان چنین ابزاری در اختیار داشتند

نکیه آبیی ،یافتنیدمیین که هر وقت فرصتی به خصوص زیبارویا ،زنان شهرمی دائ محلّ»گوید: میبازار 
 (111 همان:) «دادند.میآنجا خودی نشان  ،ندواقعاً قصد خریدی داشته باش

ی هیاشخصییّتا امّ ؛را با خود همراه دارد هاتای از واقعیّهای نویسنده در برخی جهات سارهقضاوت 

ن موجیود لریفیی اسیت کیه ز»گویید: میمیران در مورد زنان  سیّداندیشند. میتی کامالً سنّ ،مرد داستان
 ،هرچه آزموده و دانیا باشید ؛حرفش مانند قولش هرگز سند نبوده و نیست چپ مرد آفرید؛ خدا از دندة

کارهیایش از روی  ؛بیین اسیترسیرحی و اوّ ؛لنگدمیاش اش کم است و ی  سای تجربهباز ی  دنده
کنیید و میید و کیف یزنیمییجیوش  ؛شیودمییکند و سشیمان میاب نه اندیشه و عقل؛ شت ،غریزه است

 (181همان:) «رود.میسر

زن را کسیی  وا .(181 همیان:هیا )فرنگییرا نقشیه  و کشف حجاب دیدانمی زن هقفع را ادریچمیران  

  .(11 همان:) گذاردمیداند که سر شیران کاله می

 ها:رئوس شباهت. 4-9

فه یابییشناسیند و بیا آن مقمییسیتیزی را زن ،ای که وابسته باشندبقهگروه و ط در هر دو اثر زنان به هر .1

 کنند. می

 کنند.مین را نقد آهای حاکم بر زندگی اجتماعی خود معترضند و تزنان هر دو اثر به سنّ .1
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ات نید خیود را بیاور و بیه میردان اثبیکنمیهای ملبت خود کوشش ها و جنبهزنان با یادآوری توانایی .9

 نمایند.

هیای اجتمیاعی بیه همیین جهیت زمینیه ؛دهیدمیای ده ساله و متوالی رخ . حوادث این دو اثر در دوره1

 .به امور زنان در آنها همانند استمربوط 

 ها:رئوس تفاوت. 4-4

ا در امّی ؛معروف به عواطیف اوسیتسردازد و میسیکر زن  به زنانه است. نویسنده کمتر سووشونن زبا .1

او را  ،ناآشنا با احسیاس زن نویسندة ،نگاه به زن فیزیکی استچون  .مردانه است ،، زبانهو خانمشوهر آ

 نگرد.میاز منظر سیکرش 

 برترند. شوهر آهو خانمزنان  ، ازفکر و فرهن  تِچه در شمار و چه در کیفیّ سووشونزنان  .1

 هیایگرفتیار موضیوع ،خیانم هیوشیوهر آزنان  کهدر حالی ؛رخدچمیسیشرو بر محور زنان  سووشون .9

 هستند.سیش سا افتاده 

مبتذر را بیه  تجدّد، شوهر آهو خانما رمان امّ ؛طفبی زنان دانشور واقعی است، روشنفکری و حقتجدّد .1

 مبهم است. شوهر آهو خانمروشن و در  ،سووشوندر  تجدّدتعریف زن م گذارد.مینمایش 

 گيري:نتيجه

زنیان  ها با جان بخشیدن به همه نمودهای تجربهنن زن است. فرهن  زنانه را تبالیدن جامعه در گرو بالید

منیع  .شیودمییستیزی خیتم زنان به ناگزیر به زن هتوان رونق داد. انکار ارزش تجربمین آو ساس داشتن 

، هر دو خرایی بزرگ اسیت کیه نیه آنانزنان از تجربه کردن و یا فراهم آوردن تجارب ساختگی به نام 

 صفحت زن است، نه به نفع مرد و نه به مصفحت جامعه.به م

کنید و بیر مییهای واقعی آنان را نماینیدگی به خوبی نمونههای زنان در این دو رمان شخصیّتع تنوّ 

 گذارد.میمسائل محوری و مشترک زنان صحه 

 یشه، ردو اثر را در هامّ ؛است شوهر آهو خانمتر از ونیدرتر وبغرنج سووشوناگرچه مسائل زنان در  

یکی  ؛ند سژواک صدای زنان باشندکنمیدو نویسنده سعی  گردد ومیباز ساالربه فرهن  مرد مشکالت

 با زبان زنانه و دیگری با زبان مردانه.
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 رتقدیر وتشكّ

کیه  اسیت «شناسی در آثار سیمین دانشیوررویکرد جامعه»عنوان این مقاله برگرفته از طرح سژوهشی با 

از زحمیات  وسیفه ین. بدواحد قزوین به انجام رسیده است -می اه آزاد اسالمالی دانشگتحت حمایت 

 گردد.میدانی ر و قدراسالمی واحد قزوین تشکّ مالی دانشگاه آزاد های آموزشی وتدریغ و حمایبی
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