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 :چكيده
هوای متتفو  تووان نن را از ههوتکه می نویسی معاصر استداستانهای یکی از شاخه ،سیاسی داستانی ادبیّات

ان از نویسوندگان زن بعود از انقو   بررسی مسائل سیاسی پنج داسوت نن است تا بههدف  نقد کرد. در این مقاله

ی زن و مورد در مسوائل سیاسوی، هواشتصویّتش وها، نقوانومسائل سیاسی مطرح در داستپرداخته شود.  اس می

ن مشارکت زنان در این نوع نوع، نحوه و میزا و های سیاسیتالیّ  نسبت به مشارکت زنان در فعّهای متتفنگاه

 شتصویّت ای زن، معموواًهوشتصویّت هوارموانهستند. در این  پژوهشح در این ها، از همفه مسائل مطرتالیّفعّ

های زن، شتصیّت . همچنینکنندپایین در مسائل سیاسی مشارکت می چند در سطوحهر ؛ها هستنداصفی داستان

ی پوای موردان در اک ور وعوایا سیاسوکوشند تا نشان دهند که زنوان هو شوند و نویسندگان مینرمانی تصویر می

، شوودمویسیاست  عرصهعوامفی را که مانا حضور زنان در  ؛اندی را ایفا کردهکشور در دوران معاصر نقش مهمّ

 اند.ی عائل شدهت خاصّیّمسائل سیاسی اهمّو بر نگاهی زنان برای مشارکت در  اندنشان داده

 .انق   اس می سیاست، ،زنان، نقدداستان، : هاكليد واژه
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 :مهدّمق. 2

خوود را معطووف بوه مسوائل  توهّوهویسندگان زن بیشوتر وه نوون بووده اسوت کوور ایونظر ب به طور معمول

این اعتقاد رواج داشوته اسوت  معمواً»کنند و نگرشی به مسائل اهتماعی و سیاسی ندارند: خانوادگی می

د زنوان بوا وگوینومی انوادگی است.وگرا و خمحدود، درون ،ای سرشت ننوان به اعتضوکه نویسندگی زن

انود و در عووب بوه هایی شوکوهمند هنو ، سیاسوت، هنوون و هنایوت سور و کواری نداشوتهمایهدرون

اند و درسوت بوه هموین دلیول ات سرگرم بودهگل یا پرداختن به هزئیّ ةتراز ساختن حفقکارهای ادبی ه 

 )موایفز، «.انوده دور بوودههای سیاسی بورخداد ةشده داشته است و از صحنکه زندگیشان سرشتی حمایت

صوصوی خ زنوان از حووزة ا امروزهرسید؛ امّای درست به نظر میاین دیدگاه شاید در دوره( 179: 1912

هوای ننهوا، انود و در داسوتانهوای متتففوی از همفوه سیاسوت پرداختوه، بوه مووووعخانواده بیرون نمده

]زنوان  بوا  هوای ننوانانورمو»دارنود.  داسوتانی ی در مسوائل سیاسوی هامعوةهای زن نقش مهمّوشتصیّت

کار خواهد داشت. از این پس زنان و مردان را در ایون  و های درمان ننها سرهای اهتماعی و راهناراستی

هوا و هزیستی و برخورد با هو  در گوروها نه تنها درگیر مناسبات عاطفی با یکدیگر، که در حال ه رمان

ایون ( 17: 1913)وولو ،  «.مهموی اسوت و ایون دگرگوونی نسوبتاً طبقات و نژادها مشاهده خواهی  کرد

ة عمول ا در عرصبوده است؛ امّ توهّهاز دیرباز مورد  نیز سیاست وارد شوند ةعقیده که زنان نباید به عرص

اشوراف بوه اعموال عودرت  ةهای سوفطنتی و طبقوزنان خاندان ،در عمل»افتاده است:  اتّفاق ،خ ف اینبر

پرداختنود. در مواعوا اهیان به هن ، تودوین عووانین و نیوز بوه کوار کشوورداری مویسیاسی و ترغیب سپ

ی زنوان هوا و در زموان اشو ال بیگانگوان و اسوتعمارگران، حتّوسرکو  و درگیری شدید و نیز در هن 

ایشوان  هوا نوام و خواطرةکردنود و در بسویاری از فرهنو تی نشکار پیدا موییّپایه یا معمولی نیز اهمّدون

سیاسوت  ال وارد عرصة( زنان در عصر هدید، به صورت فع12ّ-19 :1911)روبات ،  «.مانده است برهای

ورود زنان به عفمرو سیاست امری بوود ووروری »هواما بر عهده گرفتند.  ی در توسعةشدند و نقش مهمّ

بوه  ،یرات ازمتوان برای نغاز کردن و پیشبرد ت ینمی ماًمردساارند و مسفّ ،و اساسی؛ زیرا تمامی هواما

 (161: 1973)گرت،  «.کا کردمردان اتّ

ه  خود نثاری  ؛اندهای سیاسی داشتهتالیّی در فعّنن نیز زنان نقش مهمّ در انق   اس می و بعد از 

الی یافتوه اسوت؛ بوه های زن در نثار ننهوا نقوش فعّوشتصیّتکه اند و ه  اینین زمینه به وهود نوردهدر ا

ت نشان ؛ نثاری که عابفیّشودثر داستانی از زنان نقد پنج امقاله کوشیده شده است تا همین منظور در این 
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تواند نگاه زنان را در این زمینه بوه خووبی نشوان میدادن دیدگاه زنان را در مورد مسائل سیاسی دارند و 

نویسوندگان بوه هوا بویش از دیگور ها این است که نویسندگان این داستانت انتتا  این داستان. عفّدهند

از  ،زمانی انتتا  شده، این نویسوندگان ةبه بره توهّهاند و با نشان داده توهّهمباحث سیاسی و اهتماعی 

 .1؛ فرشوته سواریاز  عطر رازیانه .1: شوند. نثار مورد بررسی عبارتند ازنویسندگان برهسته محسو  می

 از غزالوه منظوره دو .2منیوژه هوانقفی؛  از هووی مونو  هست در .9از سیمین دانشور؛  سرگردانی ةهزیر

 از منیژه نرمین. ای کاش گل سرخ نبود .1عفیزاده و 

 :تحقيق . پيشينة1

اسوا  نقود سیاسوی بر ایرانوی هوای نویسوندگان زنبه بررسی داسوتانبه صورت مستقل اثری در تاکنون 

ت؛ بورای نمونوه در کتوا  ره شده اسوا در نثاری به صورت پراکنده به این موووع اشا؛ امّپرداخته نشده

در  نشان داده اسوت. توهّههای زنان میرعابدینی به این موووع در تحفیل داستان ،نویسینصد سال داستا

رووا محمّد از (ن ور) معاصر ایوران ادبیّاتاز عفی تسفیمی،  معاصر ایران ادبیّاتهایی در گزارههای کتا 

نویسوندگان ادعی، از میمنوت میرصو ی معاصور فارسویهوارموان، از نرگس باعری زنان در داستان روزبه،
 اریواناز زهورا زوّ نویسى انق   اس مىتصویر زن در ده سال داستانو  عفی سپانفومحمّداز  یشرو ایرانپ

در  .شوده اسوت وهّهوتواسی واعی و سیووای زنان از همفوه مسوائل اهتموهبه موووعات مطرح در داستان

ای ی مقایسووهبررسوو» ،افشووانهیوود روداز نا« داسووتانی بعوود از انقوو   ادبیّوواتزن در »هووایی ماننوود مقالووه

(« 1912-1922) نوویسهای زن محور زنان داسوتانداستانهای مرتبط با زنان در مایهموووعات و درون

هوایی بوه ایون نیز اشواره از حسینعفی عبادی« های سیمین دانشورپردازی در رماننماد» و از محمود بشیری

 ت.موووع شده اس

 :تحقيق هايپرسش. 3

یوا زنوان در ن ؛های سیاسی چگونه و بوه چوه میوزان اسوتهای زن در فعّالیّتشتصیّتمشارکت  ةنحو. 1

هوای مورد شتصویّتو این نقش، عابل مقایسه بوا مشوارکت  ندالی دارداستان نقش فعّ های سیاسیِتالیّفعّ

 ؟است

نگاهی زنان برای مشارکت  نیا و کدامند سیاسیمسائل موانا حضور زنان در  ،زن نویسندگاناز نظر  .1

 ؟تی برخوردار استیّهای سیاسی از اهمّتالیّدر فعّ

 اند؟های سیاسی ارائه دادهنویسندگان زن چه الگوهایی برای مشارکت زنان در فعّالیّت .9
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 ؟اندپرداخته ایبیشتر به تحفیل چه مسائل سیاسی ،نویسندگان زن .2

 :هاي سياسيتاليّمشاركت زنان در فعّ و نحوة ميزان، بررسي نوع. 4

ا و وهوماننود شورکت در انتتابوات، احوزا ، انجمون ،دهود: توودهمشارکت سیاسی در دو سطح رخ موی

 الیوه و داشووتن مناصووب عوومجریّوو ، همچووون حضووور در مجفووس، عوووّةو نتبگووان هووای اهتموواعیتجربووه

هوای زن بیشوتر در سوطوح پوایین تصویّتشهوای موورد بررسوی، (. در داسوتان117: 1919پور، می)کاظ

رات شورکت ودر تظاهو .دورخوردارنوورأی ب از حو ّ ؛مشارکت دارند. ننها عضو احزا  متتفو  هسوتند

اند و به صورت محدود نیز خواهان پسوت سیاسوی هسوتند؛ مند به شرکت در امور سیاسیع عه ؛کنندمی

کوه  سورگردانی ةهزیرو فرزانه در داستان  نبودای کاش گل سرخ فر، شریفه و سونیا در داستان فمانند گ

الی در تظاهرات عفیوه رییو  ، نقش فعّمنظره دودر داستان  ،نیز عضو حز  توده هستند؛ مری  و دوستش

هوای اصوفی داسوتان شتصویّت های سیاسی زن، معمواًشتصیّتهای زنان، در داستان. شاهنشاهی دارند

 ةهزیوراصفی داستان  شتصیّت ،طرح داستان دارند؛ مانند هستی ی در پیشبردکه نقش مهمّهستند و یا این
 ،؛ گففورهووی مونو  در هسوتداسوتان  هوای اصوفی و مهو ّشتصویّت ،؛ هانیوه، موری  و ن رسرگردانی

هوای در داسوتان .عطور رازیانوهدر داسوتان  ،و نورگس ای کاش گول سورخ نبووداصفی داستان  شتصیّت

سیاسوی مورد بیشوتر هوای غیرشتصیّت( از %16ی سیاسی مرد )هاشتصیّت، همان گونه که تعداد مذکور

در  هوای غیرسیاسوی افزونوی دارد.شتصویّت( نیز بر تعوداد %11) ن سیاسیهای زشتصیّتاست؛ درصد 

ه وانووخ ا را از حیطةپ ؛یابندی در حوادث سیاسی هامعه میهای زن نقش مهمّشتصیّتهای زنان، داستان

، لوی  در هزیره سورگردانیشوند؛ مانند فرزانه در رمان های سیاسی میتالیّگذارند و وارد فعّرون میوبی

شووند و نرموانی تصوویر موی ،هوای زنشتصیّت همچنین ؛دو منظرهو مری  در داستان  عطر رازیانهرمان 

پوای موردان در اک ور وعوایا سیاسوی کشوور در دوران کوشند تا نشان دهند که زنوان هو نویسندگان می

هوای زن بوه نووعی بوه نگواهی سیاسوی و اهتمواعی وسویا شتصیّتاند. ی را ایفا کردهمهمّمعاصر نقش 

گیرنود و در مسوائل سیاسوی و برای خوود تصومی  موی ،مردساار ی برخ ف عوانین هامعةحتّ ؛اندرسیده

رود و بوه برخ ف میل پودر بوه دانشوگاه موی ،، نرگسعطر رازیانهدر داستان  .کننداهتماعی شرکت می

 ةهای سیاسوی دهوایدئولویی ،زنان ،سرگردانی هزیرةافتد یا در داستان ت سیاسی به زندان میالیّم فعّهر

هوای سیاسوی او را از ، مری  با نوردن پدر به تظاهراتدو منظرهکشند یا در داستان به تصویر می پنجاه را

زان وهوای سیاسوی و میوتالیّوهوا، بوین مشوارکت زنوان در فعّداسوتاندر ایون  نورد.انزواگزینی بیرون می
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الی هی سیاسی باشد، نقش فعّچه زن دارای نگاد؛ چنانمستقیمی وهود دار های سیاسی ننها رابطةنگاهی

هوای سیاسوی تالیّوفی در فعّوواشد، نقوش منفعووا اگر بینش سیاسی نداشته بوهای سیاسی دارد؛ امّدر کنش

و  سورگردانی هزیورةماننود هسوتی در داسوتان  شود؛های سیاسی سرگردان مییابد و یا در بین هریانمی

گرایانوه انه و غور وطفبوای سوفطنتوهودار گورایشوکه طرفیا این و هوی منو  در هستن ر در داستان 

  .ددگرمی

 :هانقد سياسي داستان. 3

 :و مسائل سياسي آن سرگرداني جزیرةرمان  ةخالص .2-3

 از پوس موادرش و دهودموی دست از دکیکو در را پدرش که است داستان این اصفی شتصیّت، هستی

 تحصویل بوه زرگ،وبو زرگش،وادربووم سرپرسوتی تحوت او،. کندمی ازدواج گنجور احمد با پدر، مرگ

 داسوتان، ایون در او اصوفی دغدغوة. شوودمی کار به مش ول هنر و فرهن  ادارة در سرانجام و پردازدمی

 در ،داستان این در او. درنیاورد خود کتمفّ تحت هامعه یسّنت زنان مانند را او که است مردی با ازدواج

 .اسوت سورگردان (ایرانوی و اس می فرهن ) بزرگ مادر و( غربی فمینیس ) مادر متفاوت دنیای دو بین

 داسوتان مووووع. کنودموی ازدواج خویفرّ اش، سوفی ع عوه مورد مرد با سرانجام داستان پایان در هستی

 طتسوفّ و پنجواهدهوة  در ایوران اهتمواعی و سیاسوی نشوفتة اووواع بیوان»در حقیقت  ،سرگردانی هزیرة

 و سیاسوی مبوارزان و روشونفکران سرگشوتگی و حیورت زمینوة بوا ؛هاستسال نن در کشور بر بیگانگان

 (16-13: 1911 پاینده، از نقل ،67: 1916 عبادی،) «.مارکسیستی نراء و اس می عرفان بین ننها تردید

اعتوراب بوه خفقوان سیاسوی و  به کوی سو م کون و  شونسوو، مانند انشورموووع بسیاری از نثار د 

(. 1119: 1912 میرعابودینی،) اسوت( مدرنیزاسویونسوازی )مودرنانتقاد از خودبواختگی زنوان در رونود 

گیری نهضوت   فضای سیاسی ایران از دوران شکلکوشیده است به ترسی مذکور نیز نویسنده در داستان

ه نقوش ورت متتصر بوپنجاه بپردازد و به صو ة، کودتا و برکناری او تا دهمصدّقی و روی کار نمدن مفّ

برخوورد حکوموت بوا  موهود در فضای نن روز کشور و نحوة های سیاسیها و هریانبیگانگان، نگرش

ر ایوران بوه شود کوه دو کشوور انگفویس و نمریکوا دگفته می. در این داستان اشاره کند متالفان سیاسی

شوان بوا هو  چنودان خوو  نبووده اسوت؛ منافع ت تضادّاین کشور به عفّ ابطةاند و را خود بودهدنبال مناف

ود وزات خارون تضاد، در ههت مبوهای متتف  بتوانند از ایهمین موووع سبب شده تا مبارزان در دوره

فانه متأسوّ  ؛ردمنافا امریکا و انگفیس در ایران استفاده کو از تضادّ مصدّقگفت مرتضی می»استفاده کنند: 
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هو  از دعووای شکست خورد. حاا ما هو  بایود از هموین تضواد اسوتفاده کنوی . هسوتی خندیود. موردان 
سیاسوی مطورح  مسوألة ترینمه  (116: 1912)دانشور،  «.منافعشان حرف زده بود عموها بر سر تضادّپسر

شوود و د او ستن گفتوه مویای م ال از تبعیی است؛ برو نهضت مفّ مصدّقمسائل مربوط به  ،در این رمان

ایون  کسوت دهود. نتیجوةکه حکومت با تیراندازی کردن و کشتن طرفدارانش توانست نهضت او را شاین

ی هوای بسویارتالیّو  شودن نن فعّدند و در ههوت موفّوونی که دل به نهضت بسته بوشکست برای سیاسیّ

نسی و اروتیک و به مسائل ه ردندکای به مسائل سیاسی پشت هبودند، تأثیر گوناگونی داشت؛ عدّکرده 

ی شودن نفوت خی، پدر سفی  است. وی در هریوان مفّوفرّ مذکور، ننها در داستان روی نوردند که نمونة

)هموان:  «زن را خورج نهضوت کورد موالِ بیشوترِ ،شدن نفتیمفّ دورة»ایی خود را خرج نهضت کرد: دار

نورد: بوارگی روی مویشوود و بوه زننهضوت، دچوار سورخوردگی از سیاسوت مویا با شکست (؛ ام111ّ

و سرخوردن از سیاسوت، شود  مصدّقهستی خان  چرا از شما پنهان کن ؟ پدرم پس از تمام پشتیبانی از »
، ایون رموان مه  سیاسی هنبة از دیگر (121 )همان: «.باره، یک دربارییک زن ،عیارچی تمامیک تکمه

ر دوران است. یک هریان سیاسی در ایون رموان، تفکّورات سیاسی این ها و تفکّبه تصویر کشیدن هریان

مبوارزات  است. این هریان به دنبال مبارزه با ریی  حاک  است و در« ت انق بیمهدویّ»مذهبی و به عولی 

احمود، نعاسوعید و نلاین طرز در رمان،  که نمایندة ندکهای دینی و اس می پافشاری میخود بر ارزش

ایون  معتقدند و نمایندة مسفّحانه ها هستند که به مبارزةها و مارکسیس یاتودههریان دیگر، . ندسته سفی 

م یوا روی سووّور نیوورهبو ،فکویل موه خفیوو. عابل  کر است کندستمراد و خفیل مفکی ه ،ر در داستانتفکّ

(. ایون دو هریوان در 162: 1911 )معودل، های ایران است که از حز  توده انشوعا  یافوتسوسیالیست

مووووع  ،ونبرخورد حکومت نیز بوا سیاسویّ پردازند. نحوةه  عفیه نظام حاک  به مبارزه می ر ه  و باکنا

بی نیوز چنوین شووند و نیروهوای موذهبواران مویتیر مصودّقداران دیگر این رمان است؛ برای نمونوه طرفو

در برخوورد بوا (. 191: 1912،دانشوور) کننودگیرند و اعودام مویسعید را میاکه نعسرنوشتی دارند؛ چنان

 با لو رفتن گروه مراد که نماینودة کهگیرند؛ چنانای را در پیش میهای مارکسیستی نیز چنین شیوههریان

ونه که گتوانود فورار کند. ننمراد به ستتی می وخودِ شودات مارکسیستی است، مرتضی کشته میرتفکّ

ت از سووی لیّواگونوه فعّانود و هرر نبودهعمل برخوردااسی از نزادیهای سینشان داده شده است، هریان

هریوان روشونفکری بووده اسوت:  توهّهها مه بیشتر این سرکو شده است؛ البتّت سرکو  میننها با شدّ

ساواک در هموه  (122)همان:  «.هاستاگرروشنفکران و چپ توهّهبندهای حکومت ه  بیشتر مببگیر و»
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احتموال »: ن داستان هسوتندوها در ایساواکی ها، نمایندةگیرد. زندیو همه را زیر نظر می ها حضور دارد

هوای بوا یقین داشت. همیشه و هموه هوا یکوی از دکتور زنودی ،می عضو ساواک باشد و هستیداد دوّمی
درگیوری عمووم موردم  (177 )هموان: «.هسوتی کوارتش را دیوده بوودعینک حضور داشوت. عینک و بی

. نویسنده سعی کورده سیاسی، موووع دیگر این داستان است هایتالیّهوانان در فعّبه خصوص  ،هامعه

های هوانان این روزگار ستن بگوید؛ دخترانوی کوه درگیور مسوائل عاشوقانه یوا سیاسوی است از دغدغه

مشوترک دارنود: سوردرگمی  پردازنود و یوک نقطوةرهای که بیشتر به مووووع سیاسوت مویهستند و پس

سیاسوت بودنود و توا گمی سیاسی. پسورها بیشوتر درمانودگان غ  عش  بود یا سردر ،غ  دخترها»سیاسی. 
گردانوی زدگوی و رویه سیاسوت(؛ البت127ّ)همان:  «فتادنداگرفت به فکر انشعا  میگروهشان نضج می

 گری دارنود و از سیاسوت «هیپی»از سیاست موووع دیگر این داستان است. هوانانی نیز هستند که ادای 

نورنود. اگور مویگری را درنه فع  ادای هیپی -هیپی هستند؟  د،وردن دارنوگ رول بوا که گواینه» د:وبیزارن

گوری ط یوان نسول هدیود هامعه، عانون و سیاست اسوت. هیپوی نسل عدی ، هیپی ودّهیپی واععی بودند. 
 (121)همان:  «.است

 :هاي سياسي()زنان و گرایش هاي سياسيتاليّبررسي نقش زنان در فعّ. 2-2-3

یابنود و هور نقوش دارنود یوا نقشوی مویافراد هامعه از مرد و زن   کر شده، همة یاسی دورانِدر فضای س

نن روز ایوران هسوتند. توووران،  هامعوةتیپوی از افووراد  دهنودةهوا نماینووده و نشوانشتصویّتکودام از ایون 

است و بدین سبب کوه  مصدّقهای این رمان است که از طرفداران شتصیّت، یکی از بزرگ هستیمادر

ت الیّوچوه خوود فعّگراو کنود. های اس می حمایت میاز اندیشه ،کشته شده است مصدّقپسرش در راه 

 ، بوا هسوتی و سوفیهوایش گفوت و گوشوود، دروارد سیاست نموی د و عم ًدهی انجام نمیسیاسی خاصّ

 پویش مصودّقوعوت حورف  هور»دهد: نشان می مصدّقای اس می و وهدیشهوحمایت خود را نسبت به ان

اعبت وعو ؛بوه لورزه درنورده تارهای دل مردم ایوران را مصدّقگیرد؛ ولی یقین دارم ام میهوگری ،نیدمی
هوای تالیّوچنودان درگیور فعّخواهود از هوانوان موی وی معموواً (12ان: )همو «.کند کارستاناری میوک

پسور را دور خوود از دختور و سرگشوتگان راه سیاسوت، »سیاسی نشوند و به عف  روی نورند تا سیاست: 
 - پودر و موادر اسوتکه سیاست بی - کرد که درسشان را بتوانندکرد و مادرانه نصیحتشان میهما می

 هوایتاز دیگر شتصویّ (127)همان:  «.ی به عدرت رسیدن استکه سیاست برا - که سیاست گذراست

و بوه تحفیول  انشوگاه اسوتاحمد و اسوتاد دسائل سیاسی، سیمین است. وی زن نلدرگیر در م داستانِ زنِ
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ن، وش، سیمیوزن»گوید: ه سفی  میوهای او باندیشه که هستی دربارةد؛ چنانازپردمسائل سیاسی ههان می
ی کشوورهای غربوی حتّو م،گویود تموام کشوورهای ههوان سووّزنود، مویزدگی حرف مویاز ایدئولویی

بوه او  (91)هموان:  «!زده بوودن نوهولوییا ایدئگوید برداشت درست سیاسی بفه، امّاند. میزدهایدئولویی

خود را  ،با مهرماه گوو  گفتدر  . ویکندرود و به ننها کمک میهای زندانی سیاسی میدیدار خانواده

هوا گونه در است و به شاگردانش این کند که درسش با سیاست و اهتماع در ارتباطمی معرّفیمی معفّ

اصفی  شتصیّت( هستی، 121)همان:  کندرا به کسی تحمیل نمی ایسیاسی ندیشةا هیچ انموزد؛ امّرا می

گروهی نیست عش . از نظر سیاسی او طرفدار هیچ  داستان است که ه  درگیر مسائل سیاسی است و ه 

گواهی بوه یوک گوروه  ؛  اسوتهای سیاسی موهوود سوردرگدر میان هریان ،کندگونه که بیان میو نن

ایوران  وی نمواد نسول سورگردان نن روز هامعوةمقابل نن. در حقیقت  یابد و گاهی به گروهگرایش می

اتی هسوت . گواهی فکور ومن عواطی پو»نامیده است. « سرگردانی ةهزیر»نسفی که نویسنده، ننها را است؛ 
ک مذهب معتقودم و کن  به عدرت تحرّهوادار خفیل مفکی و گاهی فکر می دوست  وکن  چپ انسانمی

بیاورم، بوا برداشوت کن  تنها به هنر رو شما دینامیزم مذهبی. گاهی فکر میبه عول احمد یا پیرو ه ل نل
عاش  مراد است  او ه  (17)همان: «.ان ا چه برداشتی درست است؟ نمی دامّ ؛درست سیاسی و اهتماعی

)سوفی (.  یهوای موذهببه اندیشوه)مراد( گرایش دارد و ه   توان گفت ه  به کمونیس و ه  سفی  که می

شوتابد و هو  بوه کند، هستی بوه یواریش مویشود و یا ساواک او را تعقیب میکه مراد مریض مینگامیه

شود های سیاسی شود. وی رابطی میخواهد که مستقی  وارد درگیریدهد و نمیستنان سفی  گوش می

بوط روحانیوان و را فعو ً»کنود: ه  متابره موی های این دو گروه را بهبین روحانیون و روشنفکران و پیام
اسوت؛ عشوقی کوه بوه  شتصویّتدیگر ایون  ( به هز سیاست، عش  نیز دغدغة197)همان: « .روشنفکران 

سوفی . سورانجام بوا سوفی  نحوی با موووع سیاست پیوند خورده است. او هو  عاشو  موراد اسوت و هو  

بهتور اسوت بوه  ،د در هامعوهکند و بدین صورت بیان می شود که او در بین دو هریان موهووازدواج می

ی اسوت کوه شتصویّتشوود. فرزانوه دیگور موی نیوز گونهیوندد که اینت انق بی بپمذهبی و مهدویّ اندیشة

درگ  اسوت، دسوت بوه ی کوه سورشود و بورخ ف هسوتمی مسفّحانههای سیاسی همراه مراد وارد مبارزه

ای وهوتالیّواز فعّ فرزانوه اسوت معتقودن او و هسوتی وبی اد در مقایسةزند. مراستعماری می های ودّمبارزه

 (.912)همان:  داندسیاسی بیش از هستی می

 



 91/ نقد سیاسی پنج داستان از نویسندگان زن بعد از انق  

 

 :هاي سياسيتاليّبررسي نقش مردان در فعّ. 1-2-3

هوای تواریتی را شتصویّت ،های خودساختهشتصیّتتان کوشیده است که در کنار نویسنده در این داس

خفیول مفکوی و سویمین از همفوه احمود، ، نلقمصودّتر هفوه کنود. وارد داستان کند تا داستان واععینیز 

بوه  مصودّقالی دارند. از مردان مشارکت سیاسی فعّ ،های تاریتی داستان هستند. در این داستانشتصیّت

مداری کوه بور نیوروی موذهب به عنوان سیاست احمدنلاز  ؛دشوی ستن گفته میعنوان رهبر نهضت مفّ

 ،هوای ایوران. در ایون داسوتانسوسیالیسوت س  و رهبر هامعوةکمونیتکیه دارد و از خفیل مفکی به عنوان 

گر مسوائل سیاسوی احزا  هستند و ه  به عنوان تحفیلدر مناصب سیاسی نقش دارند و عضو  مردان ه 

بوه زنودان  ؛زنندمی مسفّحانههای پردازند. ننها دست به مبارزههای موهود در زمان خود میبه نقد اندیشه

ی داسوتان اسوت. ی تیپیک دارد و نمادی از نسل روشنفکر موذهبشتصیّتشوند. سفی  افتند و اعدام میمی

طوور کوه پیداسوت شوما پیورو خوی! ایونای فرّوگفت: نعن میوشاهی»د: وکنطرفداری می احمدنلوی از 
و معتقود ا( 76هموان: )« .دهو را ترهیح می احمدنلنه من ه ل  دکتر عفی شریعتی هستید. سفی  گفت:

گفوت و کوه در نهای مذهبی و اس می اسوت؛ چنوااندیشه ،حکومت ندیشه برای ادارةبهترین ااست که 

ه بوه انقو   مارکسیسوتی ونوورکوراوهوا ک  گفت: ایرلندیوسفی»اشاره دارد:  با هستی به این موووع گو
 می ت اسویّوانود. موا بایود بوه اسو م و کفّز کشورها به عرون وسوطی چشو  دوختوهاند، بعضی انوردهرو

ز هن  و شهادت در راه خودا ا و( نعا سعید، رهبر نیروهای مذهبی است 91)همان:  «.خودمان پناه ببری 

انجام وی بوه دسوت سور .(161)هموان:  گویودع( می) حسینام زلت شهادت و از امنزند و از محرف می

اسوت. زن اسوتاد نیسو  داران کموطرفشود. مراد هزو یاعدام سپرده م افتد و به هوخةنیروهای ریی  می

کنند و خانواده، بدبتت نخرش با سیاست ازدواج می»گوید: او می ةبا هستی دربار گفت و گومانی در 
یی هواهایش در عسمتا از اندیشهضور فیزیکی ندارد؛ امّ( خفیل مفکی، در داستان ح71 )همان: «.کنندمی

هریان سیاسی داستان را تشوکیل  ش یک سویدارانهای او و طرفشود و اندیشهاز داستان ستن گفته می

ان: )همو «.نوشوت گفوت و مون مویمارکسیس  را به زبان ساده می»: گویداو می معرّفیهستی در دهد. می

 ؛کمونیس  منهای حکوموت را مطورح کورد زِلین کسی بود که تِاو اوّ معتقد استاو  سفی  نیز دربارة (17

نسول روشونفکر نن زموان  ة)همان(. مراد نمایند ا کمتر کسی شنیدا صدایش ر؛ امّ«نهرو»و « تیتو»پیش از 

در مبوارزه بوا اسوتعمارگران  و است که با نیروهای مذهبی برای مبارزه با ریی  شاهنشاهی همکاری دارد

 هوا، مبوارزةو مشوی او درمبوارزه ی خوطّبوه طوور کفّوکنود. های ننها اعودام مویگذاری در ماشینبه بمب
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او بوا ونه به تقابل اندیشوة گبا هستی این گفت و گویستی است. در های سوسیالبر اندیشهبا تکیه  مسفّحانه

ن بواور هسوتند کوه ور ایوویستند و بون مسفّحانه ت. نیروهای مذهبی معتقد به مبارزةها اشاره شده اسمذهبی

تووان هوا را نمویمراد بر این باور است که تووده ،بلدر مقا ؛و رن  نیز مردم را بیدار کرد توان با خطّمی

های مردم چی؟ ننها نوه ا تودهشود؛ امّساختن روشنفکران می توهّهبرای م» هایی نگاه کرد:با چنین روش
تنهوا راه  نورند. فع ًیشنوند و اگر ه  ببینند و بتوانند و بشنوند، سر در نمخوانند و نه میبینند، نه میمی

اسوت مراد به نیروهای کارگری معتقد است و بور ایون بواور  (912)همان:  «.است مسفّحانه مبارزه، مبارزة

بورخ ف نعوا سوعید کوه از  بارزات سیاسی عفیوه رییو  بووده اسوت؛عط  منقطةکارگران که اعتصا  

موردم  ةاز باورهوای توود گفوت و گوو ةدر یوک هفسو ]...  نعا سعید»زند: مردم حرف می ةباورهای تود
روز مبارزات موردم سویهعط   ةسازی را نقطچیت ةکارخان رگرانِاعتصا  کا ،مراد اامّ]...   ستن گفت

 (. 196)همان:  «ایران شمرد

 :هاي سياسيتاليّه نسبت به مشاركت زنان در فعّنگا. 3-2-3

های سیاسی شووند. تالیّن از زن و مرد نباید وارد فعّکدام از هوانای مانند توران، هیچهایشتصیّتاز نظر 

ة مشوارکت او بایود بپوردازد و نحوو های سیاسویتالیّمعتقد است که زن باید به فعّ ی مانند مردادشتصیّت

کوه چنوین انتظواری از هسوتی دارد: هوای سیاسوی شوود؛ چنوانگونه باشد که مستقی  وارد درگیوریبدین

مقابول او،  ( اندیشوة912)هموان:  «.خواه  دستی دستی پای هستی را به مبوارزه بکشوان دان  چرا میمین»

رمان نیوز باشود. سوفی  معتقود اسوت کوه زن نبایود  ةرسد نظر نویسندر سفی  است که به نظر میتفکّ وةنح

 «هسوتی خوان  محوض رووای خودا، شوما خودتوان را بکشوید کنوار»سیاسی شود:  ةمستقی  درگیر مبارز

ت؟ سیاسوی خواص موردان اسو ةمبوارز»داند: مردان نمی را خاصّ سیاسی ةچند او مبارز(؛ هر191)همان: 
هوا و عمووم ها در ههت تنوویر افکوار توودهتالیّن باید با هنر خود و دیگر فعّاز نظر او ز (17)همان:  «.نه

ا سوفی  ازدواج وداسوتان بو ایانِوپوهای سیاسی بپوردازد. هسوتی در تالیّبه فعّ که مستقیماًنه این ؛کندت الیّفعّ

وز نن ر هوای سیاسوی موهوود در هامعوةریوانکه در بین هپذیرد؛ یعنی اینهای او را میکند و اندیشهمی

ز یوک الگوو وران نیووروز ایوماة هامع طری  برای زنِبدین گزیند. نویسندهمیرات مذهبی را برایران، تفکّ

 ،هوای سیاسویتالیّه باشد و ه  با مشارکت در فعّرات مذهبی در سیاست داشتزن باید تفکّدهد. ارائه می

 .ت ش کندخود  ةهای سیاسی هامعدهی به اندیشهههت بهبود و ههتدر  ،ه به صورت غیرمستقی البتّ
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 :و مسائل سياسي آنجوي من و  در جست رمانِ ةخالص .1-3

. زموان نن از شوروع هنو  توا نزادسوازی افتودموی اتّفواق تهوران و نبادان خرمشهر، در داستان حوادث

ا شوروع هنو  بوه پزشوک اسوت، بو که اصفی داستان شتصیّتخرمشهر و کمی بعد از نن است. هانیه، 

ده در هنو ، در شوهر شوهای ایجادنده از طری  او با برخی از خرابیخوان. پردازدمداوای مجروحان می

رود. وی، ش، موری ، در بیمارسوتان نبوادان مویتی، هانیه، به پیش دوستشود. پس از مدّخرمشهرنشنا می

شود و هور دو دسوتش را از ن دارد، مجروج میدر بد اینشدهفردی که خمپارة منفجر احیِهرّدر هریان 

د و در ننجاسوت کوه هانیوه بوا بورشووهرش مویداوا بوه تهوران نوزد مادردهد. مری  او را برای مدست می

داشوت. بوا شوروع  شود. ن ر، پیش از هنو  در نبوادان سوکونتسن، ن ر، بیشترنشنا میمح خواهرزادة

ت نن است. هانیه بوه عفّوپزشک برد که هانیه ستانی مید و او را به همان بیماربینهن  پدرش نسیب می

؛ شودن ر با هانیه بد می ةسبب رابطبه همین  ؛کندچندانی نمی توهّهن ر به او  درِوی پاوپاندک هراحت 

کند. در اداموه، موری  میشه در داستان با او با مهربانی برخورد میرفتار نامناسب ن ر، هانیه ه در مقابلِ اامّ

 بوه کوار ای مشو ول  در مدرسوهد. هانیه به عنوان مودرّنیمیود و هانیه به ازدواج محسن درششهید می

خوود  ةاست. زنی که از نبادان با ن ر نشنا شده بود، در تهران نیوز رابطوشود که ن ر از شاگردان نن می

خواهود کوه  ر موین، از نود. نوشیوونمایووت مویوخود دع کند و او را به خانةرا با وی دوباره برعرار می

ن بوا بتشود. ن ر، هموراه نوشویداری از ط های خود را بوه ن ر مویی مقهمراه او به انگفستان برود و حتّ

در بازگشوت بوه خانوه، بوه او . دهودمحسن را به او موی شود و عکس داییِمردی به نام مردخای نشنا می

اش را بوا نن زن عطوا خواهود رابطوهجام داده است. محسن نیز از او مویگوید که چه کاری انمحسن می

کشود و او را موعوا تورور او را موی شناسود، نقشوةبینود و مویوعتی مردخای عکوس محسون را موی کند.

اش نقوش دانود مردخوای در کشوتن دایویکند. ن ر که مویاش ترور مینزدیک خانه ،بازگشت از هبهه

او  در واععیِپدر و مافهمد جاست که میدر اینرود و نوشین می نزدبه  نشانی اوداشته است، برای گرفتن 

اش وی را به پودر موادر فعفوی ،اندخواستهکه فرزند نمیو ننها به سبب این ندسته مردخای و نوشینهمین 

 نشوانیا پویش از مورگ نوشوین کوه بیمواری سورطان دارد، شود؛ امّودر نغاز گیج و من  میاو . اندداده

یابود ارد و با کمک پفیس، مردخای را میگذاهرا را با هانیه در میان مین ر م گیرد.را از او می مردخای

نموده را بورای کموک بوه گیورد. در پایوان داسوتان، ن ر ثوروت بوه دسوت اش را از او مویو انتقام دایوی

 بتشد.رزمندگان می
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صودر فرمانودهی عووا را بنوی ،هن  تحمیفی است. بوا شوروع هنو  ،سیاسی داستان مسئفة ترینمه  

 ةیرنودصودر بوه عنووان رئویس همهوور و بوه عهوده گبنی»  نبود: ا او چندان در این کار موفّپذیرفت؛ امّ

، هودایت هنو  را سیاسوی هوای خواصّبا بینش وعی  نظامی و دیدگاه "واع فرماندهی کلّ"اختیارات 

ارتش،  که تمایفی داشت نیروهای مردمی در داخل سپاه سازماندهی شده و همدوشپذیرفت و در حالی

ای ی نظوامی بوه ویوژه ارتوش را بوه گونوههرگوز نتوانسوت عووا ،دشمن را از خاک همهوری دور نمایود

دشمن را دفا نمایود. وی نوه تنهوا  ةهای بسیار، بتواند به تنهایی حمفرغ  کاستیدهی نماید تا عفیزمانسا

ارتوش  توسّطود ووهوات مونری امکاوارگیوی از به کبفکه حتّ ،کردز تجهیز نیروهای مردمی ممانعت میا

کنود کوه زبان هانیه، مری  و محسن بیان می( نویسنده نیز از 19: 1911)هعفری،  «.نمودنیز هفوگیری می

در کرسوی ریاسوت صودر بنوی»صدر است: بنیافکار  ،نگرفتن هبهة هنو  ین نیرو و هدّدت نفرستاعفّ

بوه  ،فه فکر کرده بود. به تهورانبه این مسئ یست و چهار روز، بارهاکند؟ در این بهمهوری چه غفطی می
( نویسونده کوشویده 3: 1971 ،)هوانقفی «.خواهد هنوو  را هودّی بگیوردکه نیا نمیو اینرئیس همهور 

شتصی ترسو است  ،دهداز او ارائه می داستانی بسازد. تصویری که نویسنده یشتصیّتصدر است از بنی

هانیوه »پوردازی او نموده اسوت: شتصیّتعدم بگذارد. در  میدان هن  بهی شجاعت نن را ندارد که حتّ
رنگوش و  کورد، بوه ووووح دیود. سورخیعای ریاست همهوری میت مردی که ادّوحشت را در صور

کوه  ایاز رهوال سیاسوی (19)همان:  «.ص بودی از پشت عینک مشتّاش، حتّزدهرونچشمان از حدعه بی

مقابول  شتصیّته ور کشور است کووزیایی، نتستوره ،شوداد میواستان از او با دیدی م بت یدر این د

د. از او ون  خوابیو]محسو ودموو سنگر خوو  تووزیر کشور نیست! شب همگر نن نتست»صدر است: بنی
گفوت: دوسوت نودارم غیبوت  ؟دانید چوی گفوتکند؟ میصدر این همه کارشکنی میرسیدم چرا بنیوپ

بایسوت بوا بفکوه موی ،راق در حال مبارزه نبودیران با کشور عتنها ا ،در هن  تحمیفی (12)همان:  «.کن 

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

صودام بوه ایوران  صوفی حمفوةب ابوه صوراحت نمریکوا را مسوبّ ،حامی گفتمان انق   اس می شتصیّت

کردند، به کشور ما حمفه کند، هرگز هنگوی ها، صدام را مجبور نمیمریکاییاگر این ن»کند: می معرّفی
ردم کوه مو یایوهو( در شعار191ن: او)همو «.دوشدنوکس نمیردم نواره و بیون همه موای شد ونمی شروع

مورگ بور  - ؛مرگ بر امریکا - ؛اهلل اکبر»شود: گران شرق و غر  اشاره مین دسیسهه ایوز بود نیودهنمی
 (119)همان:  «.شرق و غر  نابود است - ،اس م پیروز است - ؛یزید کافر صدام
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خوود پویش  کوه دشومنان انقو   بورای مبوارزة بوودی یهوابی یکی از شویوهانق  هایشتصیّتترور  

ایون موردم غو  »شوود: به شهادت رهایی و باهنر اشاره مویگرفتند. در این داستان به صورت غیرمستقی  
دهند! همین چند روز پویش، رهوایی و بواهنر را تشوییا هر روز عزیزی را از دست می ندارند! مردمی که

دست ایادی غربوی از های انق بی است که به شتصیّتمحسن نیز نمادی از دیگر  (129)همان:  «.کردند

از گفتموان انقو   بوه  بحث سیاسی ایون داسوتان دفواع ترینمه رسد. ها به شهادت میهمفه نمریکایی

گفتمان انق   اس می که به شکل نظام سیاسی همهووری اسو می » اس می نن است. ص اندیشةخصو

رکزی ومو ود دالّوت بوود. اسو م خوت و اسو میّهمهوریّو مهو ّ بندی دو نشوانةصل فصلتبفور یافت، حا

در یوک  یوه را بوا هو فقت، فقه و وایوتهای روحانیّگرا بود که نشانسّنتیادگرا و های اس می بنگروه

 نیوز نوویسنده کووشیده اسوت توا انوودیشةان ودر این داست (193: 1912)سفطانی،  «.نوردگفتمان گرد می

هفوه دهد و هدف رزمنودگان را در هنو  دفواع از ترین اندیشة گفتمان انق   اس می مه اس می را 

 ؛هنگند به خاطر عشو  بوه خودااین مردم می»شود: که از زبان محسن بیان میاین اندیشه بیان کند؛ چنان
: 1971 )هوانقفی، «.سوی اسوتکه هر لحظه کنارشان است. عش  به کشوری کوه حوافد دیون مقدّخدایی

نوشین بوه طورح امّا ؛ پردازندهای اس می می، هانیه و مری  به دفاع از نموزهمحسن ( در این داستان،129

ن کند به صوورت غربوی زیسوتن بهتورین شویوه ردازد و درصدد است که بیاپگرایی میهای غر اندیشه

و  دو اندیشوه سورگردان اسوت، بوا نگواهیبرای زندگی زن ایرانی است و ن ر که در نغاز در بوین ایون 

 پذیرد.  اس می را مینورد، سرانجام گفتمان انق بینشی که به دست می

 :فتمان انقالب اسالمي(هاي سياسي )نگرش زنان نسبت به گتاليّبررسي نقش زنان در فعّ. 2-1-3

د و خواننده از طریو  ننهاسوت های سیاسی مطرح شده دارنتالیّال در فعّرمان، زنان حضوری فعّدر این 

  کور اسوت کوه در هنبوة شوود. عابولشصوت( نشونا موی )دهوة ایران وز هامعةمسائل سیاسی نن ر که با

یون موردان هسوتند کوه عمل ا ر عرصةا دتر از مردان هستند؛ امّسیاسی ،هاست که زنانشتصیّتتوصی  

ر و نوشوین از مسوائل هانیوه، موری ، ن  ،زنند؛ برای م وال در ایون داسوتانهای سیاسی میتالیّدست به فعّ

ورزنود و سیاسوی مبوادرت موی تالیّوزنند؛ در مقابل مردخای و محسن هستند که بوه فعّسیاسی حرف می

 رساند.ون از همفه محسن را به شهادت مییانق ب ،های ترریستیتالیّمردخای با انجام فعّ

تووان بوه سوه دسوته هایشان مویبه ایدئولویی ها و اندیشه توهّها های زن را بشتصیّتدر این داستان  

متوال  گفتموان انقو   اسو می و زنوانی کوه دار گفتمان انق   اس می، زنوان تقسی  کرد: زنان طرف
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گواهی بوه ایون سوو و گواهی بوه نن  ؛ال  انق بند و نه موافو نه مت ؛سرگردان بین این دو اندیشه هستند

 سوی متمایل هستند. 

پزشکانی هستند که در خرمشوهر  شتصیّتتوان از هانیه و مری  نام برد. این دو ل میاز زنان گروه اوّ 

ماننود توا و نبادان بورای کموک بوه مجروحوان موی ند. با نغاز هن  در خرمشهرارو نبادان مش ول به ک

ان بوه زمنودگگردد و مری  که زن یکوی از رمیشود و به تهران بازمجروح می دست که هانیه از ناحیةاین

نود هسوتند. ببوه گفتموان انقو   اسو می پوای شتصویّترسود. ایون دو نام محسن است، به شهادت می

دازد. رپوکوی از شوعارهای انقو   اسو می مویبه عنوان ی ست که به ارزش اس منویسنده از طری  ننها

گوید با بوودن کند و میمی معرّفیانیه خود را نیروی امام مری  مانند هانیه زنی انق بی است و همچون ه

اسخ وانیه در پوود. هوواز پیش ببرن دوواننوتصدر( هیچ کاری نمی)بنی ا، خائنانهمچون ننه ایافراد انق بی

نت را حوس اود خیوووی گنووه بوون، همورسد؟ نه فقط مپس تو ه  بوی خیانت به مشامت می»گوید: می
هوای رزمنودگان اظهوار شوادی روزیوا پیوب ،دار انق   است(. هانیه که از زنان طرف76)همان:  «کنندمی

وان توی موی(. بوه طوور کفّو62 )هموان: کندشروع به برگزاری هشن می ،فجر دهة کند و با فرارسیدنمی

چوه دار انق بنود؛ گرانود کوه طرفوو نموادی از زنوانیپیک هستند های تیشتصیّتگفت که هانیه و مری  

ند و بوه عنووان دو کننظر میة مسائل سیاسی اظهاردربارشوند، ز مردان، در میدان سیاست وارد میکمتر ا

است. وی زن یوک م، نوشین زنان گروه دوّ . نمایندةپردازندمیگفتمان انق   اس می  رزمنده به اشاعة

ا شوروع انقو   از کشوور فورار وبو ازدواج و ویا واست که پیش از انق   بوتبار صهیونیست نمریکایی

پرست است که به سوبب ع عوه بوه پوول و همچنوین متالفوت رود. وی زنی پولکند و به انگفیس میمی

وی کنود. انود، عووب مویواده کوه فرزندشوان را از دسوت دادهشوهرش، دخترش را با فرزند یوک خوان

گفوت و متال  انق   اس می اسوت. او در  ،فقط از نظر اندیشه ؛دهدانجام نمیی ت سیاسی خاصّالیّفعّ

این کشور های مناسبی برای زندگی نیسوت. بوا »پردازد: های خود میبا ن ر این چنین به بیان اندیشه گو
هوا... مکوث کورد و دوبواره اداموه این هن  با این همه فشارهای اعتصادی، نبودن نزادی کامل برای زن

ه دین و مذهب است. زندگی واععی ننجاست. تو ننجوا بو شانمانده که تمام زندگین مردم عقباد: با اید
متال  گفتمان انق   اس می اسوت  شتصیّتدر حقیقت این  (129)همان:  «.رسیمی ،چه بتواهیهر

اسوت. نود ن ر ی مانشتصویّتم این زنوان، طی  سوّ و معتقد به غر  و نوع زندگی کردن در غر  است.

نمادی است از زنانی که بیش از هر چیزی به فکر خود  ،داستان در نغازِ ،است یدبیرستاندختری که او، 
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 ؛مردم نباید خود را درگیر هن  کننود دهند. به نظر او همةرفاه خود را بر هر چیزی ترهیح میهستند و 

مگور مون هوان  را از سور راه » :اند و انق بی هسوتنددر هن  شرکت کنند که انق   کردهننهایی باید 
دهنود، انود و دسوتور هنو  مویپیدا کردم که مفت از دستش بده . بگذار ننهایی که پشت میوز نشسوته

ی است که نه خواهان نظام شاهنشاهی است و نه نظام شتصیّتدر نغاز داستان، او  (122)همان:  «.بجنگند

 وودّ شتصویّتچه با نوشوین )او هر (61 )همان: «.اداشته و نه این انق   رنه شاه را دوست می»اس می: 

ن ایون دو گفتموان سورگردان ودر بیوشوود، بیشوتر اش بیشتر میی انق بی( رابطهشتصیّتانق  ( و هانیه )

سووی دیگور هوشوش را ربووده و از  ، توی در ننجواشود. ستنان نوشین از غر  و نوع زندگی تجمّمی

رای کشور، نظرش را به خود هفوب ریای هانیه ببی هایه و فداکاریای صمیمانهتالیّستنان انق بی، فعّ

و بوه کنود موی گیورییابد، از غور  کنوارهکه از این دو دیدگاه میا شناختیب ،در پایانوی . ه استدکر

 شود.انق بی تبدیل می یشتصیّت

 هاي سياسي:تاليّدر فعّ بررسي نقش مردان. 1-1-3

ی مووانند شتصویّتد، سوه طیو  هسوتند: واسی مشارکت دارنووهای سیتالیّهای مردی که در فعّشتصیّت

. رزمنودگانی شوودموی معرّفویکار به کشور ن خیانتصدر که حضور اندکی در داستان دارد و به عنوابنی

رهبور انق بنود.  یاهدسوتور بند به اصول اسو می وهای انق بی هستند و پایشتصیّتهمچون محسن که 

وسیقی ووختن موونمو رةاودربو گفت و گوان وانیه در زموی بین مردخای و هو گو گفتچنین در وی، این

ترش نه کوه گسو ؛کن بشودانق   کردی  تا این کارها ریشه گوید: ماام همیشه میدایی»شود: می معرّفی

هوا کوه ر از خیفیواسدار است. یک پاسدار کامل. کاملی است؟ او پوو انق بوت ]...  ببین ! داییِ پیدا کند.
دانود شناسد و مویگیرد، او را میمردخای وعتی عکس او را از ن ر می (191)همان:  «.شناسمشانمن می

بوه دسوت گوروه  شدر پایوان بوه سوبب انق بوی بوودن (.191هموان: )اسوت « گروه توحیودی»از اعضای 

ه بوه ایوران نمریکایی اسوت کوه در زموان شوا یصهیونیسترسد. مردخای، و به شهادت می مردخای ترور

ه ایوران وانش دوبواره بوسوازم هوایکنود و بوه دلیول خواسوتهبا شروع انق   از ایران فرار مینمده بود و 

م شاهنشاهی در ایران حواک  دار این است که دوباره نظاوی متال  انق   است و دوست .گرددمیباز

رد. او حاوور اسوت شوکی تش کواش را صرف خدمت بوه صهیونیسوت و تپدرت... تمام زندگی»شود: 

تورور  محسون ،ور اووه دستووز بوو(. در پایان نیو171)همان:  «شاه! ا ایران بشود همان ایران زمانِ.. امّبمیرد.

 شود.دستگیر و در پایان کشته می ،بزنندگذاری خواهند دست به بمبکه گروهش میشود و زمانیمی
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 :سيهاي سياتاليّه نسبت به مشاركت زنان در فعّنگا. 3-1-3

تواننود همچوون نده معتقد به این است که زنان میگونه که در این داستان نشان داده شده است، نویسنن

ت متصووص بوه الیّوکودام فعّا مرد و زن هور های سیاسی و اهتماعی مشارکت کنند؛ امّتالیّمردان در فعّ

 م بوهمقودّد در پشوت خوطّمردان است و زنوان بایو های نبرد وظیفةههخود را دارد. شرکت مستقی  در هب

در هنو   ،موردان های نظامی ببینند توا در صوورت نیواز و نبوودنِا ننها باید نموزشت بپردازند؛ امّخدم

مانند مردان درگیور نان نه پست سیاسی دارند و نه که در این داستان زبه این توهّهحضور مستقی  بیابند. با 

میوزان مشوارکت زنوان در ایون زمینوه  ،از نظور نویسوندهتوان گفت کوه شوند، میهای سیاسی میتالیّفعّ

سی نگاه کرد و های درست سیاسی است. زنان را باید نسبت به مسائل سیامحدود به همان یافتن نگاهی

 و اس م ساخت. دار انق  زنانی طرف ،از ننان

 :و مسائل سياسي آن اي كاش گل سرخ نبود رمان . خالصة3-3

 دل او بوه و دبینوموی را همسوایه پسور، مهودی ،اهووتوک دارودی یک در که است ایانیوروح رودخت ،گففر

 فهمودموی گففور پودر وعتوی نورد.میخود در عقدبه  را او ود نیوی می خواستگاری به . مهدیبندندمی

 از بعود کوه شوودموی باعوث ننهوا پافشاری ولی ؛کندمی متالفت ننها وصفت با نیست، نمازخوان مهدی

، اسوت شوارتو افسور کوه مهدی .دهد روایت هانن عروسی به ،خانواده از گففر کردن طرد با سال هشت

حجوا  شورکت مربوط به کشو  متتف  هایهشن و مراس  در همسرهمراه  حجا کش  با زمانه 

 ناامیود ،مهودی خودکشوی بواگففور  .شودمی افراطی دینمتجدّ مجالس ةخوانند و نوازنده گففر و کندمی

 رمقصوّ  شووهرش مرگ در را وعت حکومت که وی .بردمی پناه گفرخ ،ترکوچک خواهر به ودلشکسته

 اانفعّو هزو و داده ت ییر مانی داریوش به را خود اس  که نخوندزاده عبداهلل ،برادرش با کمک داند،می

 ،پسورش سوپهر، مورگ پوس از فورفگ .شوودیکمونیستی مو هایگروه وارد است، دولت متال  سیاسی

 ،اسورافیلرفی  .دشومی نشینگوشه ،کند ازدواج اسرافیلرفی  با رفتمی انتظار که او. شودمی سرخورده

 بوه و شوودموی ترشدید گففر روانی بیماری. گیردمی زیر ماشین با ،کرده است پشت گروه به کهرا  مانی

 در گففور. کنودموی ازدواج ،اسوت ریسوینوخ کارگر که ایروستایی سادة مرد با خواهرش شوهر توصیة

 بوا ،شوودموی دختور دو و پسور دو صاحب که او .است خود هایگمشده دنبال به همچنان هدید زندگی

 نمریکوا به یشپسرها .خردمی تهران منطقة ترینهنوبی در ایخانه و کندمی بزرگ را ننها زیاد زحمت
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 .بمیورد ننجوا در تا ببرند انهخه ب را او دخترهایش کندمی نرزو گففر .کنندمی ازدواج دخترها و روندمی

 . میردمی سالمندان خانة در اینکه تا نورندمی ایبهانه روز هر انشدختر

را در  زنوان ایرانوی از زنودگی ینویسنده کوشیده اسوت توا سویمای ،ای کاش گل سرخ نبوددر رمان  

صووادی و مشوک ت اعت نشوان دهود و بوه مسوائل متتففوی همچوون ازدواج، کوار حکوموت پهفووی دورة

دطفبی و تجودّ. رداخته اسوتوپوها و نگواه موردان و زنوان نسوبت بوه مسوائل اهتمواعی ها، بیماریخانواده

کنوار  شواه درانب رواوکوه از هو ودوبو یایوهوای مه  و سیاسوتوهاز موووعهای سکوار، یکی اندیشه

توا چوه دهود یم دطفبی است که نشانتجدّ این هایحجا ، یکی از نشانه. کش شددنبال می گراییمفّی

 در داسوتان موذکور، اسوت. کردهشاه در زندگی خصوصی مردم دخالت اندازه حکومت استبدادی روا

هوای کوه بورای ایون حجابی در میهموانیشود که با بیر درخواست شوهرش، مهدی، مجبور میگففر بناب

ی کشو . از ولوی مون خجالوت مو»گوید: باره می این ، شرکت کند. وی درشده استمنظور ترتیب داده 

چنود نفور از زنووان  - فکرش ه  به خودم می لرزم. نخر مون چطوور بوا سور برهنوه بوروم هفوو نوامحرم؟
(. 12 :1916)نرموین،  «گیرنودریوزد و یواد مویحجا  شوند، بقیه ه  ترسشان مویبیمنصبان که صاحب

رموان اسوت.  یکوی دیگور از مسوائل سیاسوی ایون ،گوهرشاد و زندانی شدن افرادی در ایون عضویه مسئفة

کوارگران، مسوائل طبقواتی،  ، یعنیحز  تودهمسائل و  های کمونیستیبه اندیشه همچنین در این داستان

م، فرار شاه و بواز از هن  ههانی دوّ نویسنده،. شده است توهّهمبارزه با بوریوازی  و زنان و مسائل ننان

کوه تواکنون متفیانوه بوه  هوایسوتکمون دکنوگوید و بیان میمیشدن فضای سیاسی نن روز ایران ستن 

هوای خوود از همفوه طوفوان و به انتشار روزنامه کنندمیهای خود را نشکار تالیّپرداختند، فعّت میالیّفعّ

رفقا کوه انگوار مویشوان  ةتی توعی  شده بود، نزاد شد و سر و کفّطوفان که مدّ روزنامة»ند: زنمیدست 
اهلل کاشووانی را کووه از هووا، نیووتسووییانگف بیسووت، در دهووة (19: همووان) «.را نتووش زده بودنوود، پیوودا شوود

دسوتگیر  سیاسی و نظامی عفیه استعمارگران در زمان حکومت پهفووی بوود، در دو هبهة روحانیون مبارز

طچهوارده ،  انتتابوات دورة م کاشانی در نسوتانةمرحو. »کردند عوامول انگفویس دسوتگیر شود و  توسوّ

ا هریانی که وی به وهود نورده بود، نن شد که موردم تهوران او را بوه العمل این برخورد ناشیانه بعکس

در این داستان نیز بوه  (227: 1963 )عمید زنجانی، «.نمایندگی خود در مجفس چهارده  انتتا  نمودند

گووی بوین رحوی  نعوا و و  فوتمبارز و نگرش مردم نن روز به این واععوه در گ شتصیّتدستگیری این 

 - فقین دسوتگیرش کردنود.ها! همین امروز، نیروهای متّ نعای کاشانی است -»است:  ای شدهمانی اشاره
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 (123-121: 1916)نرموین،  «.العینی او را بردنود ةطرفد و به هایش را پیدا کردن- مگر پنهان نشده بود؟

اسوت. در ایون دوره هموواره ی شدن صنعت نفوت م، مفّحکومت پهفوی دوّ دورة از حوادث سیاسی مه ّ

شوکل گرفوت کوه در ایون  مصودّقهای عفیه یا لوه و تظاهرات مصدّقی بین دولت وعت و هایکشکشم

(. همچنین در این داستان به فورار شواه از 172-179: همان) تای به این حوادث نیز شده اسداستان اشاره

 کوه کووروش و حمیود بوه خانوةنظامی اشاره شده اسوت. زموانیکومتکشور، کودتا، بازگشت شاه و ح

ترووان از نظوامی و سورکو  معتشوکیل حکوموت گونوهروند، ایناستاد خود برای نموختن موسیقی می

دانو  پیچید به طرف پایین. یک دفعه نمیاز طرف خیابان سعدی  ،تهمعیّ»شود: نگاه ننها نشان داده می
)هموان:  «.ندنودحکوموت نظوامی را خوا و از رادیوو، اع میوة... از کجا، مردم را بستند به توپ و تفن . 

111) 

 :حجاب و حزب توده()انتقاد از كشف هاي سياسيتاليّبررسي نقش زنان در فعّ. 2-3-3

ا بور زنودگی هوای سیاسوی رها و کونشبر نن شده است تا تأثیر تصمی نویسنده عی در این رمان بیشتر س

زنوان در  که به نقوشتا این ا به تصویر کشدهای سیاسی از زنان راستفادهها و سوءزنان نشان دهد و نگرش

اسی وهای سیوتالیّمشارکت در فعّ نوع از نظررا  این رمان های زنانشتصیّت. زدپردابها تالیّگونه فعّاین

هوای سیاسوی نقوش مسوتقی  تالیّوکه مانند گففر ه  خوود در فعّ به دو دسته تقسی  کرد: گروهیتوان می

شوود و گوروه یاسی بر زندگی ننها نشان داده می  سه  تأثیر تصمیمات سیاسی حکومت و احزا ،دارند

ز ننهوا بوه عنووان زن و ا اشوند؛ امّومسائل سیاسی هامعه نمی درگیر دیگر، زنانی هستند که خود مستقیماً

زندگیشوان بوه  بور سیاسویهوای تالیّوتوأثیر فعّ شوود وها و مبارزان سیاسی ستن گفته مویشتصیّتمادر 

 شود. تصویر کشیده می

ری در رموان اسوت کوه نقوش مو ثّهای محودود زن شتصیّتاصفی داستان، یکی از  شتصیّت، گففر 

این است که او برخ ف میل خود و بنابر درخواسوت شووهر و  توهّهعابل  های سیاسی دارد. نکتةتالیّفعّ

ر، بدون حجا  در مجوالس و به اهبار شوهوی شود. ادر است که درگیر مسائل سیاسی میپس از نن بر

ستی نشونا و های کمونی، مانی، برادرش او را با اندیشهشکند و بعد از مرگ شوهرها شرکت مییهمانیم

ت خوود لیّواانتقام از عاتل شوهر است که به فعّ ه وی بیشتر به سبب حسّالبتّ کند؛حز  می این او را عضو

هوای مربووط سوتنرانیکه  این است ،های وی در این حز تالیّاز همفه فعّ دهد؛در این حز  ادامه می

رانی را به من یواد مانی و نن مرد یک ستن ،یک هفته تمام»کند: دخترانه اهرا می در مدرسة راحز   به
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( بعد از رفتن رواشاه و بواز شودن فضوای 71: 1916)نرمین،  «.ای دخترانه اهرا کن درسهدادند که در م

را بوه  شویرینو و خسور نمایشونامةشوود ور مویرخواست اسرافیل و مانی، مجبسیاسی کشور، گففر بنابر د

، کارگردانی و برای هشنی که برای سوران حوز  شود های کمونیستی مطابقت دادهنحوی که با اندیشه

 حجوا  دلة کش مسئفهای کمونیستی همچون دیشها گففر از انترتیب داده شده است، نمایش دهد؛ امّ

هایشوان ک مشت ندم خیااتی! من کوه از حورفگفت: ی گففر»داند: خوشی ندارد و ننها را مناسب نمی
اند ها را با چند شعار دلتوش کردهفهم ، فکر نکن  خودشان ه  سر دربیارند. شاگرد مدرسهچیزی نمی

وی  (71-77 )هموان: «.گویند: نینده مال ماستاش میخرند. همهکارگرهای روزمزد را ه  با پول میو 

کند. در حقیقوت نویسونده از مستقی  شرکت نمی ایت سیاسیالیّچ فعّیپس از مرگ پسرش، سپهر، در ه

و همچنوین احوزا  بوه  که حکوموت پهفووی ایدطفبیخواسته است نشان دهد تجدّ شتصیّتطری  این 

کوه از نظر نویسنده، این ننها نیست. اند، چنان شایستةرفتهها برای زن ایرانی در نظر گخصوص کمونیست

بفکه برای  ،شرفت اوستدهند، نه برای خود زن و پیدر اهتماعات خود شرکت میزنان را ها کمونیست

گونوه بوه ایون ایون اسرافیل، رهبر حز  کمونیسوتی،که از زبان رفی های سیاسی است؛ چنانسوءاستفاده

نوری . این کوار بورای میگففر را به صورت کتا  دررفی ما به زودی خاطرات »شود: موووع اشاره می

 م، تموای ت وودّر باشود. دوّهوا مو ثّعفوب توودهتواند در که این داستان میل ایندارد. اوّ زش زیادیما ار
کنود. بعودها  معرّفویث م نّ برهستة شتصیّتگففر را به عنوان یک م رفی کند، سوّسفطنت را تقویت می

(. گففور، بوه 73)هموان:  «توانی  بیشترین استفاده را از این هریان ببوری رت را به دست گرفتی ، میکه عد

نته داموان وکنود و بوری مویگیوهوا کنوارهزا  و اندیشوهودر پایان از این اح تیپیک، یشتصیّتعنوان   سوّ

دطفبی کوه برخاسوته از فرهنو  غور  و دهود، تجودّخواهد نشوان ترتیب نویسنده میبدین  .گرددمیباز

زندگی کند، باید بوا تکیوه  روزد بِخواهیست و اگر زن ایرانی میشرق است، مناسب زندگی زن ایرانی ن

هوای زن رموان شتصویّتشوریفه و سوونیا از دیگور فی ر .گری باشدمذهبی به دور از خرافه هایسّنتبر 

های سیاسی نقش مستقی  دارند. هر دوی ننها عضو حز  توده هستند. سونیا منشوی تالیّهستند که در فعّ

غواز بوا شود. شریفه نیز کوه در نز  هدا میند و از حکه در پایان با معشوق خود فرار میحز  است ک

دیگور  کنود.یکی دیگر از اعضوای حوز  ازداوج مویشود و با ل ازدواج کرده بود، از او هدا میاسرافی

ا بوه دلیول شورکت های سیاسوی ندارنود؛ امّوتالیّسی نیستند و دخالتی در فعّهای زن داستان سیاشتصیّت

شوود. گفورخ، خوواهر کوچوک های سیاسی از ننها ستن گفته مویتالیّفعّر، برادر و یا فرزندان در شوه
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هوا داند که کمونیستمی . اوستای سیاسی دوران خود نشناهای از زنانی است که با اندیشهنمونه ،گففر

بوه  و کنوددخوالتی در ایون حووادث نموی اافتد؛ امّومی اتّفاقچه حوادثی در کشور د و نای دارچه اندیشه

انجوام  یت سیاسوی خاصوّ الیّوفعّ و اشرف سادات، زن مانی است پردازد.ه میانه و امور روزمرّکارهای خ

اسرافیل تهدیود »: شودمیهای مارکسیستی نشنا   مانی است که با برخی از اندیشهتنها از طری و دهدنمی
را وی سیاسوت  (126)هموان:  «.شوودوم بوه مورگ مویککس اسرار حز  را فاش کند، محکرده که هر

شویخ عبدالحسوین هو  دسوت  معتقد استخاله که پسر با وگو  تا زنانه. او در گفت داندکاری مردانه می

هوا هموین عودر کوه اخووی من که از عوال  مردها خبر نودارم.»کند: ر دست ارتجاع سیاه دارد، بیان مید

کوه زن یوک ایناشورف سوادات گذشوته از  (117 )هموان: «.هویای س متی ما هستند، ممنونشوان هسوتی 

بوه سوبب ادات اشورف السوّ سوت. سیاسی است، مادر یک مبارز سیاسی به نوام کووروش نیوز ه شتصیّت

 زنودانی شودن و بعد از برد.لهره و نگرانی به سر میهای سیاسی همواره در دتالیّشرکت کوروش در فعّ

ی موانی را در اختیوار ی سیاسهاکتا  ؛دهدبه خود ترسی راه نمی او دیگر، از زندان کوروش شدن نزاد

در این داسوتان همچنوین نویسونده  شود.های سیاسی نمیتالیّفعّ برای شرکت در ویگذارد و مانا او می

کوشیده است تا تأثیر هر حرکت سیاسی مه  در کشور را در زندگی مردم به خصوص زنان نشان دهود؛ 

 «زنودانی شودن کووروش هوا وها، اعودامایون بگیور و ببنود»های بیماری گففر را تیکی از عفّرای م ال وب

که زنوان نسیب ببیند و یا این بسیاریهای شود که خانوادها  سبب میوجد. کش  حودان( می111)همان:

خووود را کوووتاه  ایووهووه موک استنن گففر  ةوونود؛ نموشونن زندگی از نظر روحی دچار تزلزل بتا پایا

سوبب و بودین شوود موی  ا توا پایوان عمور معوذّامّو؛ هویدمیحجا  شرکت و در هشن کش  کندمی

دی از ی متعودّهوام نیز سبب شد تا کارخانهههانی دوّد. شروع هن  کنهمواره از خدا طفب بتشش می

گفورخ بودین سوبب کوه  گففور و اش بوه سوتتی بیفتنود.های زیادی برای توأمین معوار بیفتند و خانوادهوک

بعود از  .اطی کردن بپردازندشوند که به خیّمین کنند، مجبور میزندگی را تأ ةتوانند هزینشوهرانشان نمی

ی مفّوروا شواه، محمّدها عفیه شود. با شروع اعترابمیدچار بیماری اطی چند سال گففر به سبب کار خیّ

کت شورزنان به دلیل و  اندازدمیدوباره فقر بر زندگی مردم سایه  ه،نفت و حکومت کودتاصنعت شدن 

های زن ایون شتصیّتدیگر  برند.واره در دلهره و نگرانی به سر میها همده در تظاهراتافرادی از خانوا

کوه ی هستند سّنت ینعا، محبوبه، دختران گففر، دختران گفرخ و خواهران ننها، زنان، مانند انسیه، ننهداستان
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ایون اسوت کوه  شوانی به سیاست ندارنود و تنهوا دغدغوهکار ؛پردازندخود می ةبه مسائل زندگی روزمرّ

   ای تمیز و پاکیزه داشته باشند و مطاب  با مد روز زندگی کنند.خانه ؛فرزندی بزایند

 :هاي سياسيتاليّبررسي نقش مردان در فعّ. 1-3-3

طفب هامعوه دالی دارند. مهدی نمایانگر تیوپ تجودّهای سیاسی نقش فعّتالیّمردان در فعّ ،در این داستان

انی و اسرافیل، نموادی شود. مسکوار رواشاه از طری  او نشان داده می گرایی وکه سیاست غر است 

پردازند و درصدد هسوتند می (برویوازیداری )سرمایهتند که به مبارزه با های این زمان هساز کمونیست

نعا  عدرت سیاسی کشور را به دست بگیرند. مانی در نغاز اسمش ،که با بسیج نیروهای کارگری و زنان

های کمونیستی، ت ییور نوام داد و اسو  خوود را داریووش موانی گذاشوت. در ا به سبب اندیشهد؛ امّولی بو

ای کمونیسوتی و دل بسوتن بوه هوبوه سوبب روگردانوی از اندیشوهرا مانی اعضای حز  کمونیستی  ،پایان

ر شودن و دستگی از ماندن امان در اسرافیل نیز بعد از حکومت کودتا برای .کشندمیبی، های مذهاندیشه

نسول  وان نماینودةکوروش و حمیود بوه عنو نید.میبازهو در خدمت حکومت پهفوی دراعدام به عنوان 

، د و بعود از نزادینوافتی بوه زنودان مویحتّو و دنکنها عفیه حکومت وعت شرکت میهوان، در اعتراب

رحوی  و اسوماعیل از د. نودههای خود ادامه میتالیّهای کمونیستی به فعّم  کردن اندیشهدوباره برای بر

یل به عنووان کوارگر نوزد او کوار ای دارد و اسماعاین داستان هستند. رحی  کارخانه هایشتصیّتدیگر 

هوای سیاسوی تالیّوی متال  شرکت کردن در فعّارند و حتّت سیاسی ندالیّفعّ ،شتصیّتکند. این دو می

 )هموان: «.تر اسوتسی ، از سرمان ه  زیادخودمان بر سیاست کار من نیست. ما به همان کارهای» :هستند

12) 

 :هاي سياسيتاليّبه مشاركت زنان در فعّ نسبتنگاه -3-3-3

نتهای شتصیّت های این داستان که معمواًشتصیّتگروهی از  ی هسوتند؛ ماننود نعوا رحوی  متوال  سوّ

ر زن را چوه بوه ایون نخو»گوید: با مانی می و گو او در گفتهای سیاسی هستند. تالیّزنان در فعّ شرکت

ه گففور را مجبوور وکوی اسوت؛ چنوواناسوهای سیوتالیّ(. مانی مواف  حضور زن در فع77ّ)همان:  «کارها؟

ننهوا بورای  ،کشودگونوه کوه نویسونده بوه تصوویر موینن ابیایود؛ امّوکند به عضو حز  کمونیست درمی

مشوارکت  های سیاسی اهازةتالیّر فعّهای خود است که به زن داده از زنان و برای تبفیغ اندیشهاستفسوء

هوا ادههوای خوانونان نبود و باعوث نسویب دیودن بنیادخان نیز در ههت خواست زدهند. سیاست روامی

را  - از سووی حکوموت و حوز  کمونیسوت - دطفبینویسنده کوشیده است تا تجدّدر این داستان شد. 
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گورایش  ایرانی مناسب نداند. او بیشتر که یکی از نمودهای نن مشارکت زن در سیاست است، برای زن

نوه  ؛ی باشدو فرهن  بوم سّنتاسته از باید برخو ،کاری ه  انجام دهدخواهد به این دارد که زن اگر می

هوا گورایش گونه اندیشهزنانی است که به اینگر تیپ های وارداتی شرق و غر . گففر که نمایاناندیشه

  .گرددمیذهب بازدوباره به مخورد و د، شکست میندار

  :و مسائل سياسي آن عطر رازیانه رمان خالصة. 4-3

 گویوود کووه پوودر بووه شوویوةای سووتن موویم شووتص و از زنوودگی خووانوادهدیوود سوووّاز زاویة ن داسووتانایوو

دگی وروایوت زنوداسوتان (. 121: 1911 تسوفیمی،) رانودهوای پرتگواه مویای زنوان را توا لبوهپدرساارانه

خواسوتگار  ،تورهستند. برای مرویه دختر کوچکاستبداد مردسااری  گرفتارکه ی است سّنتای خانواده

هووا  م بتوی بوه  ،اسوت هنووز ازدواج نکورده خوانواده توربزرگ دختر راویه کها به عفت اینامّنید؛ می

دواج شوریک گیرد راویه را به ازاین مشکل تصمی  می برای حلّشود. پدر خانواده خواستگار داده نمی

هوای حجوره ،اوانوبوه عنووان توکند و یحیی نیز می فرار راویه، یحیی درنورد. روز ازدواج مرویهخود، 

، ش ل هدیدش دهدبا وسایفی که طفعت خان  به او میتی گیرد. پدر نیز بعد از مدّاو میرا از  راویه پدر

 شوود،دار نمویهرود؛ چوون بچّوه شوهر و موادر شووهرش بوه کورب  مویمرویه نیز همرا کند.را نغاز می

فهمنود کوه مشوکل از خوود دار نشودن، مویهت بچّوولی به عفّ د؛کنشوهرش با چند زن دیگر ازدواج می

د و با کموک طفعوت د از کرب  به ایران بازگردننشوشروع هن ، این خانواده مجبور می ست. باا شوهر

دیگور فرزنود ایون  - تاناصوفی داسو شتصویّت –ای را در ایران شروع کننود. نورگس خان  زندگی تازه

پدر مبادا که  نگران استهمواره  یو .رودشود که به وین میاو در نغاز عاش  پسری میخانواده است. 

بوه پودر درو   ،پرسد سال چندم استو میا همانند دیگر خواهران، مانا تحصیل او شود. وعتی پدرش از

خواهود مویپودر رود. به دانشگاه میاو برد میم دانشگاه است که پدر پی ال دوّگوید و تنها بعد از سمی

در دانشوگاه بوه نورگس  شوود.راوی مویبه این کار با وساطتت طفعت،  ؛ امّااو شود از ادامه تحصیل مانا

هووی و  کنود و بوه هسوتبعد از نزادی بوا البورز ازدواج موی و شودهای سیاسی زندانی میتالیّهرم فعّ

از دوستی  ،شود و بعدو سعید ستن گفته میاز نشنایی راویه با نگار  ،داستان پردازد. در ادامةراویه می

عکوس او را در روزناموه  ،وویهنرگس با پیشنهاد البرز برای یوافتن را نید.به میان میراویه با نسیا ستن 

اسی البورز برونود و کند که به عکّدعوت می ،شناسندیکسانی که صاحب عکس را مکند و از چاپ می
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 شود؛گشایی میرهگ، انان داستاید. در پوند، شرکت کنوانرتیب دادهکه برای این منظور ت اییندر میهما

   .کندخانه مراهعه میا یه راویه به عکّزنی شب

نظوام مردسواار هامعوه ل سیاسی را همراه عش ، مسائل روانوی و ة داستان کوشیده است مسائنویسند 

کوه بتواهود ن عرار دارد. نویسنده بیش از اینداستا ست در حاشیةپرداختن به موووع سیا کشد.به تصویر

تان، تنهوا تعوداد محودودی از اسودکنود. در ایون هوا مویای بوه ایون مووووعبه تحفیل ننها بپردازد، اشاره

هوای سیاسوی رموان عبارتنود از: مووووع تورینمه شوند. میهای داستان درگیر مسائل سیاسی شتصیّت

  شاه، عیام پانزده خورداد، انقو   و هنو . یکوی از مسوائل سیاسوی مطورح ناموفّن ر، ترور  16 حادثة

هوا را در چنوین روزی ترسوی  ت دانشوگاهوووعیّوی ن ر در دانشگاه است.  16پرداختن به روز  ،داستان

هوا نرگس از عرب خیابان گذشت. گاردی رفت.شورش به طرف دانشگاه می چند واحد ودّ»کند: می
: 1971 )سواری، «.شودنداصفی دانشگاه مسوتقر موی مقابل درِ پریدند وها پایین مین از هیپبا سپر و باتو

هوا ا اعتصابیای عرار نگیرند؛ امّنیند تا هزو هیچ دستهنیز در چنین روزی به دانشگاه نمیدانشجویان  (61

 وندشوحاوور مویا هوها سر ک  شکنهستند و اعتصا  دانشگاهها، خواهان تعطیفی   با هجوم به ک

و به بحوث و  نداسی هستند که متال  با نظام حاکمها، دانشجویانی سی(. همچنین در دانشگاه63 )همان:

گونوه کوه نویسونده ترسوی  نن د.وپردازنومیار دانشجویان ک ل سیاسی و نحوةوة مسائارودرب ووگفت و گ

داننود. یکوی دیگور از حووادث دیگر را نیروی ساواک میرند و همکند، دانشجویان به ه  اعتماد ندامی

سالگرد افتتاح دانشگاه تهران بود و شاه پس از  1913بهمن  11روز »ترور شاه است.  ،یاسی این داستانس

. ناصور فترنرایوی بوا کوارت پایان اسب سواری تفریحی بعد از ظهور در مراسو  دانشوگاه شورکت کورد

پنج گفوله بوه سومت  ،ت شاهیمحض رؤبر در مراس  شرکت کرد. به پرچ  اس م برای کسب خ ةروزنام

ن وده در ومووویسنوون (1: 1977ی، و)بیگدلو «.او شفیک کرد که فقط یوک گفولوه لوب او را خوراش داد

 مفکه و دادن ننها به مردم، بوه ایون واععوه اشواره کورده اسوت توسّطاخته شده های سخانه ةتوویح دربار

در هریان انقو   اسوت.  حوادث سیاسی و مه ّ یکی از 1921عیام پانزده  خرداد  (.19 :1971 ساری،)

بار حکومت سفطنتی و افشای روابوط پنهوانی شواه و اسورائیل نتایج زیان ةدربار)ره( در پی ستنرانی امام 

 ،سوتگیری اموامبا گسترش خبر د»مسئفه ن . در پی ایرا دستگیر کردند ایشان ،در سحرگاه پانزده  خرداد

بازداشوت او حرکوت کردنود. تظواهرات  و در تهران نیز به سمت محولّمت تهران مردم از روستاها به س

 «.ت سورکو  کردنودعیوام موردم را بوه شودّ ،مردم در ع  نیز نغاز شده بود. در این روز نیروهای نظامی
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که بازگشت پدر و مادر نورگس از کورب  بوه طفعت خان  برای ایندر داستان نیز  (91: 1912 )همشیدی،

کشوور پانزده خورداد در گوید بفوایی مانند حادثةنویسد و میای مییندازد، به ننها نامهخیر ببه تأ را ایران

در  ایون سوال(. نرگس با شنیدن سال چهل و دو، حوادثی از 126 :1971 ساری،) حال رخ دادن است در

ه وا بوای رهوگرفتونورگس روز دود»نورد: اد میوای از چنین روزی را به یطرهشود و خا هنش تداعی می
د، پیچوان و دو ؛ هزاران حفقوةسوختهای پنبه میسراها نتش گرفته بود و عدلر نورد که کاروانواطوخ

 «.خاسوت و ظهور، شوب شودمویدود دیگور بوه هووا بر ةاران حفقشد و از نو هزغرّان خوراک نسمان می
 ردموموا و  بوورییو برخورد و نحوةاس می هایی از انق   صحنهدر داستان، همچنین  (111-111 )همان:

بووانس حمول ی نمحتّو ،کننوداندازی میه هر کس و هر چیزی تیرشود. سربازان به تصویر کشیده میوب

(. هنو  نیوز 111 برنود )هموان:باختگان را بوا هو  مویو هان هاکشند و زخمیمجروحان را به نتش می

بوی کوه ر ایون زموان و نقوش مترّه نویسنده بیشتر از همودلی موردم دتّبموووع دیگر این داستان است؛ ال

هوای دیگور بوه تحفیول نن که بتواهد از هنبوهستن گفته است تا ایناست مردم داشته  هن  در زندگی

 بپردازد.

 :هاي مردساالرانه()مبارزه با اندیشه هاي سياسيتاليّبررسي نقش زنان در فعّ. 2-4-3

در  ؛هوای سیاسوی ندارنودتالیّوکتی در فعّخوواهران او مشوار مانند مادر نورگس و ،برخی از زنان داستان

وویه از اساار محکوم به زندگی هستند و ناچارند که ایون شورایط را بپذیرنود و یوا ماننود رای مردهامعه

نت افورادیان، ون زنووخانه فورار کننود. ایو . اسوت زیوو نشپودار شودن شوان بچّوهی هسوتند کوه دغدغوهسوّ

 ،دارند، عبارتند از نرگس، لی  و زنان زندانی. نورگس های سیاسی نقشیهای زنی که در کنششتصیّت

کنود کوه شووهر کوردن دختوران مردساار زندگی موی ایخانوادهدر  . ویاصفی داستان است شتصیّت

 از در ی کنود و حتّوتکفیو  موی ت کوه بورای ننهوا تعیوینبدون خواست خودشان است و این پدر اس

رود و در رغ  میل پدر به دانشگاه مویعفی ،ایخانواده د. نرگس در چنینکنخواندن ننها هفوگیری می

وعوت هو  نبایود خواند و هیچمی دانست چه درسینعاهان هنوز نمی»پردازد: اشی به تحصیل مینقّ رشتة
 اشوی از نظور نعاهوان فعولاشی خواندن نرگس هزار مرتبه از دانشگاه رفتونش بودتر بوود. نقّفهمید. نقّمی

نویسنده کوشیده است در این داستان نیز تففیقوی بوین  (72 )همان: «.تربار حرام حرام بود و برای زن صد

 .پوردازددر اداموه بوه مسوائل سیاسوی موی شوود وایجاد کند. نرگس در نغاز عاشو  مویعش  و سیاست 

 16 ةافتاده در کشور ماننود حادثو اتّفاقرود با برخی از مسائل سیاسی که به دانشگاه مینرگس پس از این
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ن ر  16ماه بعد سفما که حاا دیگر دوست نرگس بوود، از وعوایا »شود: ر از طری  دوستانش نشنا مین 

از  برخورد با ننها ة دانشجویان و نحوةی که درباریهاگوو  در گفت (63)همان:  «.ش گفته بودبیشتر برای

رگس گفوت: نو»: پوردازدنظر مویکند و به اظهارگیرد، نرگس نیز شرکت میصورت می سوی حکومت

 «.خواهند شور هوانان این هووری هودایت و تتفیوه بشوههاست که میطاب  میل بااییاین هور کارها م
 16ی در روز فنّو های سیاسی و رفوتن بوه دانشوکدةگوو  به هرم همین شرکت در گفت وی (11)همان: 

دانست ریزی دعی  مینامهی را یک برفنّ ]...  نن رفتن به دانشکدة بازهو»شود. می ین ر دستگیر و زندان

ی رفتوه فنّو شش برای رهبری تظواهرات بوه دانشوکدةتشکی تی که با ایجاد این پو و نرگس را عضو مه ّ
سوخت. سه چهار روزی بود که از تب می»: دریگدر زندان نیز مورد شکنجه عرار می (33 )همان: «.است

ای وانند متّوه، یرفوی درد موزتیو ود.وبسوته بو هواهایش دلموور کو  پووابه بووونوورده و خوباز کو ها سرتاول
کوه ایون نویسونده سوعی کورده اسوت بویش از اینت قودر حقی (36)هموان:  «.تراشیدهایش را میاستتوان

 ن ر، نحووة 16ماننود روز  ،سیاسوی از طریو  او برخوی مسوائلت سیاسی کنود، الیّرا درگیر فعّ شتصیّت

ترسوی  کنود. نورگس  هو انق   را بورای خواننود ردادخ 11، حادثة برخورد حکومت با زندانیان سیاسی

بودون داشوتن ا کنود؛ امّودخالوت موی ،شودکه بین دوستانش انجام می ایی سیاسیگوهاو  تنها در گفت

نورد، تصوویری از کوه بوه یواد موی یهوایبا خاطرهاو شود. عنوان زندان سیاسی راهی زندان میهرمی به 

که خوود در ننهوا دخالوت داشوته باشود و پوس از بدون این ؛دشوخرداد در  هنش تداعی می 11وادث ح

نیروهای نظامی در شهر ایجواد و  هاهایی که انق بیبا صحنه خواننده از زندان از طری  اوست که نزادی

که به دلیل مسائل سیاسوی  های زن این داستان استشتصیّتلیفی یکی دیگر از  شود.نشنا میاند، کرده

هوای هووییا از پیای نشده است؛ امّت زندانی شدنش اشارهبه عفّدر داستان است. شده  به زندان افکنده

کوه  خواهودسیاسی اسوت؛ بورای م وال از نورگس مویتوان فهمید هرمش مسائل کند، میسیاسی که می

گوید طفعت گفته است کوه به او میهامعه به دست نورد. وعتی نرگس  ی از بیرون زندان دربارةیخبرها

 کنود:بوه خوود مشو ول موینش را  هاین موووع رف وعوع است، خرداد در شُ 11 ةثی مانند حادثحواد
ای نظیور پوانزده خورداد داند که حادثهبر طفعت خان  کی بوده؟ از کجا میخواست بداند منبا خلی  می»

دیگوری ان از زنو (111 )هموان: «اسا  چه عرائنوی؟در راهست؟ چه کسی به او گفته؟ برسال چهل و دو 

زنوانی نیوز بوه  شوودگفته موی وشود به صورت عام یاد می اندشدهها دستگیر شبنامه نیز که به هرم پتش

تعدادی کارگر ه  در میان تازه واردیون بودنود. زنوان »: انددستگیر شدههای کارگری لهرم ایجاد تشکّ
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کفش ب ّ، محصووات مینوو  یهاهای کارگری در کارخانهلتشکّ هام کوشش برای ایجادکارگر را به اتّ
 (119 )همان: «.سازی اراک دستگیر کرده بودندو ماشین

 :هاي سياسيتاليّبررسي نقش مردان در فعّ. 1-4-3

مسوائل  گوو دربوارةو  بوه گفوت اودا، اسود و سونجر تنهوواد شیوورز، استود البواننومردانی م ،در این داستان

شود. شیدا استادی اسوت کوه ها از طری  ننها نشان داده میهدانشگا زدةاستسی پردازند و هوّسیاسی می

شودن ت درگیر به عفّ ننها خواهدنمیپردازد و می دانشجویانا به راهنمایی طرف هیچ گروهی نیست؛ امّ

طور باشه، کدام تتفیه بهتر است؟ شیدا گفت: گیری  که این»در مسائل سیاسی از تحصیل محروم شوند: 
ه نوشابه و محروم شدن از تحصیل و به زنودان افتوادن یوا رنو  شودن و رنو  شکستن در پنجره و شیش

هوا بوه خصووص در توان به فضای سیاسی دانشوکدههمچنین از طری  اوست که می (11 :)همان «.کردن

از نیروهوای هوای سیاسوی، گفوت و گوجویی است که با وهود شورکت در دانش ؛اسد پنجاه پی برد دهة

هوا نجوات دهود. تواند خود را از مهفکهیسنجر فردی است زیرک که م ،مقابل ا درترسد؛ امّمیساواک 

  در این داستان مردان به همین اندازه در مسائل سیاسی مشارکت دارند.

 :هاي سياسيتاليّبه مشاركت زنان در فعّ نسبتنگاه . 3-4-3

ی سوه  انود و حتّونویسنده کوشیده است تا سیاست را مربووط بوه یوک هونس خواص ند ،در این داستان

ن ا در داسوتابویش از موردان نشوان دهود؛ امّو ،داده در کشور رخ های سیاسیِتلیّامشارکت زنان را در فعّ

شوود. پودر های سیاسی دیده مویها به خصوص کنشتالیّنسبت به مشارکت زنان در فعّمنفی نیز  ینگاه

تورین تیّواهمّکو در بایود  اند که زنری مردساار دارند و معتقدننرگس، نمادی از افرادی است که تفکّ

 انمورد تواباشان باید خوراک و پوشاکدر ی شان، ازدواهشان و حتّد. تحصیفاهازه بگیرن هااز مرد کارها

دانود و شورکت زن در اشی را برای زن حورام موینموختن نقّ تحصیل زن است؛ . وی متال  ادامهاشندب

دانسوت از نظور نعاهوان نرگس می»تابد. نمیا به هیچ روی برفتادن ننها رهای سیاسی و به زندان اتالیّفعّ
از دانسوت کوه ان سیاسی ندارد و این را ه  میری از زندتصوّ زندان فقط های دزد و عاتل است و اص ً

بنابراین نویسونده کوشویده اسوت توا  (121 )همان: «.نظر نعاهان زندانی شدن زن غیرعابل بتشایش است

فورادی هسوتند هوای سیاسوی اتالیّزن در اهتماع و مشارکت در فعّال  حضور نشان دهد تنها نگرش مت

 دارند. نداند و نگاه مردسااریسّنتکه 
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 :و مسائل سياسي آن منظره دورمان  ةخالص .3-3

 در شهر عوچوان و مشوهدحوادث داستان بیشتر است.  زندگی شتصی به نام مهدی رمان، دربارةموووع 

دگی وزنودرسااری وپو ةودگی، نرزوهایی فروخفته و در سایبا بیهعوچان  ندر شهرستا مهدی. گذردمی

او . اسوتگیور د، همچنان ترسان و گوشهشودانشگاه میرود و وارد می مشهدبه که میهنگاوی . کندمی

 از هووانی بوا ؛گویوداز عشو  پیشوین خوود می ازدواجدختور در شوب  .کنودبا طفیعه ازدواج می در ننجا

در شوهری اروپوایی شوادمان و  ،دوردست یپیشه به نام بهمن که اینک گویا در سرزمینهسارت و عاش 

ا مورد کوه همچنوان در امّ ؛نهدو بیش به دنیای واععی پا می ک  ،سرخوش است. با به دنیا نمدن مری ، زن

ه احسوا  مرد هر بار کو .شودپندارد، تنها مییای بهمن است و بودن خود را وابسته به بودن او میؤبند ر

 ش وا تووافتود و بومیرتگواهی از ناامیودی و نوامرادی فرو، در پاسوت کند به خوشبتتی نزدیک شدهمی

 ،فییابود بوه نوام توسوّ همکاری می ،در ادارهاو یابد. ای برای خود میفرسایی بار دیگر دلگرمی تازهوانت

گوید. این مورد اش میگذشته یشبی برای مهدی از ماهراهاهمکار هدید، کند. دلی میدگاهی با او در

ت کارهوای بوه عفّو دسوتگیری موری  بوا .یاهوای ننوان اسوتؤهمان بهمن ر ،الکفی ةاراده و سستپایدون

پاید و مهدی با پوی بوردن ا این احسا  نیز دیری نمیامّ ؛شودایجاد میش، شوری در دل مهدی اسیاسی

 تی به همراه دختر وارد تظواهرات سیاسویپس از مدّوی شود. به خیانت دخترش بار دیگر سرشکسته می

 کند.ز ت ییر میواو نی شود و روحیةمی

عفیه نظوام شاهنشواهی را ترسوی   شاه تا انق   اس می و تظاهراتفضای حاک  بر رمان، دوران روا 

ا مسوائل سیاسوی از ننجوا کوه پردازد؛ امّمسائل روانی و خانوادگی اشتاص میکند. نویسنده بیشتر به می

ی برخووردار از ارزش خاصوّ  ،شوودها از همفوه مهودی مویداستان شتصیّتل وهب ت ییر حالت و تحوّم

کوتاه به مسوائل سیاسوی  شکفیگونه است که به سیاسی بدیننویسنده در پرداختن به مسائل  است. شیوة

ایون ر بوه تحفیول و بررسوی کنود و خوود کمتوپهفوی تا انق   اس می اشاره میسیاسی حکومت  و هوّ

گوذاری بورای یاسی این دوران را بدون هویچ ارزشپردازد. تنها هدفش این است که سیمای سمسائل می

سیاسوی ایون کتوا  تظواهرات ایون  هوایموووع ترینمه ترسی  کند. یکی از خواننده و متاطب خود 

 11از کودتوای ه یا عفیه ریی  شاهنشاهی. همزمان و بعد پرنشو  در تاریخ ایران است. تظاهرات لَ دورة

ل ای کوه از عبوهعدّ»صورت گرفت. در تهران هایی در شهرها تظاهرات مصدّقعفیه  معمواً 1991مرداد 

هوا کوه لبوا  زار ریتتند و با کمک همعی از ارتشیهای نادری و الهبه خیابان ،سازماندهی شده بودند



 1931 ، تابستان9فصفنامة ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارة / 12
 

نویسنده بوه ایون تظواهرات  (111تا: بی )مدنی، «.به تظاهرات به نفا شاه پرداختندشتصی پوشیده بودند، 

 ، شیشوةدر سراسور راه»کنود: ی صورت گرفته است، اشاره میمفّ هةو هب مصدّقعفیه  ،که در شهر مشهد

بوا  نوردنود واز عوا  بیورون موی عکوس او را ؛شکستندمی ،در ننها بود مصدّقرا که تصویر هایی م ازه
فضوای »یابد: چنین بازتا  می مرداد 11( کودتای 121: 1912 )عفیزاده، «.کردندحرص و شتا  پاره می

وش و سورخ، شوبیه وامووی خارزهور از لووود و سراسور شهوون شده بووعصر تموز از بوی باروت سنگی ارِوت

رهایی اسوت کوه بوه خصووص از ( روسویه یکوی از کشوو121 )همان: «.سپاری پرندگان مرتعش بودهان

دادهوای معروفوی و با تحمیول دو هنو  و انعقواد عراربرعرار کرد  عفی شاه عاهار با ایران رابطهحتف زمان

ناپذیری به کشور شد. ایون کشوور های هبرانو ترکمانچای موهب وارد شدن خسارتهمچون گفستان 

را بوه  کشوورکه با انگفیس  ایگونهبه  ؛ال در ههت حفد منافا خود داشتهمواره در ایران حضوری فعّ

  گرفوت. در هوا تعفّوگفیس داده شد و شمال کشوور بوه رو نو  به انت همس؛ عدو عسمت تقسی  کرد

ر شمال صورت گرفتوه اسوت، شوروی د از تظاهرات که در ههت حفد منافا هاییاین داستان به گوشه

صحن نهری زیر بارش تند، فریواد دانشجویان، ک   در  را تعطیل کرده بودند و در »شود: اشاره می
نویسنده، در  (31)همان:  «.دنکرمی ری  شوروی در شمال ممفکت تق ّحفد حو برای ]...[ کشیدند می

همچنوین کوشویده (. 161 )هموان: کنده میعفیه نظام شاهنشاهی اشار به انق   اس می و تظاهرات ادامه

 (. 161)همان:  ن نشان دهدحاک  و خشونت ننها را عفیه معتروااست برخورد نظام 

 :ال()زنان سياسي فعّ هاي سياسيتاليّر فعّبررسي نقش زنان د. 2-3-3

رونود و تحوت به زنودان موی؛ کنندتظاهرات می ؛ال دارندنان حضور فعّهای سیاسی داستان، زتالیّدر فعّ
نثوار سیاسوی  است. او به مطالعةاز این نظر  شتصیّت ترینمه گیرند. مری  دختر مهدی شکنجه عرار می

حوین  ؛نینودمویشوان کند. شبی نیروهای ساواک به خانهات شرکت میو عفیه ریی  در تظاهر پردازدمی
هوا، کنند و به سبب این شکنجهبرند. در زندان او را شکنجه میکنند و به زندان میفرار او را دستگیر می
دوبواره  ،شوودزاد مویبعود از دو سوال کوه نبورد. ت سیاسی داشتند، نوام مویالیّکه فعّ از دوستان خود نیز

 ،در اواسط تابستان»: کندشرکت میتظاهرات  درمادر  ههمرادهد و های سیاسی خود را ادامه میتالیّفعّ
کردنود. ها تظواهر مویرفتند و در خیابانمشهد نیز مردم از خانه بیرون می اوواع ممفکت مفتهب شد. در

 پس از یکوی ]...  .اندخونشست و زیر لب دعا میپیوست. طفیعه پشت پنجره میمری  با چادر به ننها می
بوه هورم کوه  زونیادرش، از دوست او وبه هز مری  و م (161)همان:  «.برددو هفته طفیعه را نیز با خود می

پس از نزادی این دوست، . شودنام برده می ماندفتد و بیش از سه سال در زندان میابه زندان می سیاسی
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شوود کوه هموراه نیز نام برده می یاز گروه زنان. پردازدسی میهای سیاتالیّبه فعّاز زندان، دوباره با مری  
   .هویندشرکت میمردان در تظاهرات 

 :هاي سياسيتاليّبررسي نقش مردان در فعّ. 1-3-3

کند؛ داستانی شرکت می ةخ داده در هامعاصفی داستان است. وی در مسائل سیاسی ر شتصیّتمهدی، 

ی نیست. در تظواهرات بورای حفود منوافا حز  یا اندیشه خاصّ اردی ندارد و طرفا بینش سیاسی خاصّامّ

عد از دسوتگیری موری ، (. ب166)همان:  کند که دوستانی بیابدروی در شمال، به این سبب شرکت میشو

در  بوا کموک و راهنموایی دختور،، ویو بعود از نزادی کنود موی مطالعوه هوای سیاسویدخترش، کتوا 

هوا زخمیاندازد تا بتواند ا به خطر میی هان خود رکند و حتّکت میاهنشاهی شرعفیه ریی  ش تظاهرات

گویود کوه بوه صوورت در هاهای دیگر از مردانی ستن می را از میدان تظاهرات بیرون بیاورد. نویسنده

گویود کوه بوه ی ساواکی و نیروهوای نظوامی سوتن موییا از نیروها نقش دارندی در تظاهرات عهمدسته

 .پردازندمیکنندگان الفان سیاسی و تظاهراتو سرکو  متدستگیری 

 :هاي سياسيتاليّبه مشاركت زنان در فعّ نسبتنگاه . 3-3-3

سیاسوت وارد و درگیور  ی بیشتر از موردان بوه عرصوةحتّ ،های زنشتصیّتکه نویسنده کوشیده است این

هوای سیاسوی دارد. تیّوالبه مشارکت سیاسی زنان در فعّ مسائل سیاسی شوند، نشان از دید م بت او نسبت

ی است که متوال  حضوور زن در اهتمواع و شتصیّتی و مردساار است، تنها سّنتپدر مهدی که مردی 

خواهد که به کسب و کوار ننها می متال  تحصیل فرزندانش است و از یاز همفه سیاست است. او حتّ

 .(11 )همان: «کاسبی را بیاموزندداد و مایل بود فنون مینت یّل فرزندان اهمّپدرش به تحصی»پردازند: 

 :گيرينتيجه

ا که مسائل سیاسوی متوتص بوه ای رکفیشه این نگاهِ ،زنان توان نتیجه گرفتاز مجموع ننچه گذشت می

 ایهوداسوتانا نیوز در و در کنار مباحث عاشقانه و خانواده، مسوائفی سیاسوی رگرفته ، نادیده مردان است

مسائل سیاسی و عاشقانه است و نویسنده کوشویده  سرگردانی هزیرة مبنای داستان د.انخود مطرح کرده

، به تصوویر بکشود است گونه که بودهم ننپهفوی دوّ دورة به خصوص در است فضای سیاسی کشور را

 ةزمینو ،هنو  ،هوی مونو  در هستزنان در این دوره بپردازد. در رمان  سیاسی عقاید نقش وبیان و به 

 زنان دربوارةسیاسی های به بیان دیدگاه ،نن اسا برنویسنده دهد و شکیل میاصفی حوادث داستان را ت

رایووی و گدفوواع از گفتمووان انقوو   اسوو می، غوور از همفووه  ،هووای سیاسووینسووبک زنوودگی و گفتمووا

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



 1931 ، تابستان9فصفنامة ادبیّات داستانی، سال اوّل، شمارة / 11
 

مشوارکت زنوان در  را دربوارةحجوا  و دیودگاه حوز  تووده سیاسوی ماننود کشو ثیر رخدادهای تا تأ

بوه اینکوه  توهّوههوا بوا ان دهد و بیوان کنود کوه ایون دیودگاههای سیاسی بر زندگی زن ایرانی نشتالیّفعّ

 عطر رازیانه. در رمان فرهنگی زندگی این زنان ووا نشده است، مناسب زن ایرانی نیست براسا  زمینة

های داستان بوه خصووص زنوان ابوزاری شتصیّتباحث عاشقانه و سیاسی است، حور نن طرح منیز که م

نیوز بور دو منظوره رموان  نویسوندةهستند برای به تصویر کشیدن حوادث سیاسوی تواریخ معاصور کشوور. 

تا نشان دهود کوه زنوان در تواریخ  است تر بودن زنان از مردان تکیه داشته است و در پی این بودهسیاسی

 اند.ها مشارکت داشتهتالیّی بیشتر از ننها در این فعّپای مردان و حتّه  ،اسی معاصرسی

شوی اند نقسیاسی دارند و نویسندگان کوشیده الی در مسائلهای زن نقش فعّشتصیّت ها،این داستان در 

ن در موانا حضوور ز تورینمهو ننهوا  اهتماع و سیاسوت عائول شووند. همچون مردان برای ننها در عرصة

ایون مشوکل را  تواننودموینگاهی  اند که زنان در سایةی و مردساار هامعه بیان کردهسّنتاهتماع را نگاه 

ین مشوارکت چند در سطوح پوایهای زن در مباحث سیاسی هرشتصیّتها، ن داستانبرطرف کنند. در ای

اسی وسیوی ودانووزن د،وکننوهوا شورکت مویدر تظاهرات   متتف  سیاسی هستند؛دارند. ننها عضو احزا

. همچنوین نویسوندگان کننودموینی های سیاسوی موهوود در هامعوه سوتنرایا عفیه گفتمانشوند و له می

حجوا  و دیودگاه حوز  زنان بپردازنود. ننهوا کشو  مورداند تا به نقد مباحث سیاسی در صدد بودهدر

و در وووا  ایرانوی و ووا زنان فرهن  به توهّهکه بدون دانند؛ چراوده را برای زن ایرانی مناسب نمیت

ی حضوور زن در . برخوی از ایون نویسوندگان بوراانودشدهها اعث اوطرا  و پریشانی در خانوادهنتیجه ب

سیاسوت  خواهود کوه در عرصوةاند؛ برای م وال دانشوور از زن مویالگوهایی ارائه دادهسیاست نیز  عرصة

ود در راه مبوارزات و بیوان سو می و بوا عفو  و هنور خوهای اها با تکیه برنموزداشته باشد؛ امّ الحضور فعّ

اهتمواع حاوور  توانود در عرصوةنرمین بر این باور است که زن می های سیاسی خود گام بردارد.اندیشه

ن بوا هوانقفی نیوز معتقود اسوت کوه اگور ز .ی به فرهن  و اعتقادات بوومی باشودکد؛ به شرطی که متّوش

  باشود و از توانود موفّومتتفو  وارد مسوائل سیاسوی شوود، موی یهواها و دیودگاهبرخورداری از بینش

ادث متتف  سیاسی معاصر ماننود برخی از این نویسندگان نیز به بررسی تأثیر حو سرگردانی رهایی یابد.

حجا ، هن  ههانی، کودتای بیست و هشت مرداد، انق   اس می و هنو  بور زنودگی زنوان کش 

  اند.ت این حوادث را نشان دادهی و م بو تأثیرات منف پرداخته
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