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 چکیده

افراد اجتماع  شناسی نشانگان فرهنگ عامه و مردم ییشناسا یبسترها نیاز بهتر یکی

 نیمتراز مه یکی افتهی تقدّس تیّممنوع یمعنا هب زیتابو ن .است یداستان داتیتول ةمطالع

هستند كه  یبشر نیقوان نینخست ،آنهاشود. یم یمتجل یدر متون داستان ی است كهنشانگان

از جمله  یبر عوامل متعدد یمبتن یداستان اتیشدند. ادب یو مذهب یاخالق اتیمنع ةشیبعدها ر

برخاسته  زیاجتماع ن کی یاست و تابوها یاجتماع اتیّو واقع یشخص اتیّذهن ،یفرد اتیتجرب

با بسط مفاهیم نظری تابو در جامعة ایرانی و مقاله ابتدا  نای . درعوامل است نیر بر او موث

جامعة ایرانی بررسی و  ةتالش شده كه ویژگیهای برجسته و نهفت ،ادبیات داستانی معاصر

. است شده تحلیل (1320 -1380) یآن در متون داستان ینیع قیسپس مصاد شناسایی شوند.

ی جامعه ایرانی در سه گروه تابوهای قدرت، مسایل جنسی، و زبان تابوها كه یدهدنشان م جنتای

 یاز جمله تابوهاو حجاب زن بودن،  بیشترین بسامد را داشته و همچنین تابوهای مادر، پدر،

 هامطرح شده در آن تابوهای و هازبان داستاننویسندگان این دوره است.  دگاهیاز د، گسترده

و قهرمانان داستان دارند. زمان خلق  سندهینو یاجتماع ةو طبق تیبا جنس یط تنگاتنگارتبا

 موثرند. مرگ تابوها  ایو.. بر تولد  یاسیس ،یفرهنگ ،یحوادث اجتماع ثیاز ح نیز، داستان

 یرانیاة جامع ،داستان ،اتیادب ،تابو :یدیکلکلمات 
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 مقدمه -1
اطالق  افتهیتقدّس تیممنوع یو به نوع ردیگیم شهیتاپو ر زینیپول ةاز واژ»، (Taboo)تابو 

. یکندم ان، بیقرار گرفته تیمورد ممنوع یناپاك ایتقدّس  لیآنچه را كه به دل تیفیكه ك ودشیم

 ای یبداقبال بت،یمص کی آمدن دیسبب پد تیممنوع نیگذاشتن ا پا ریتصوّر بر آن است كه ز

 ( 202شناسی، درآمدی بر انسان) « یگردد.م یناپاك
بر  یمبتن یداستان اتیاست. ادب یتابوها متون داستان یو واكاو یبازشناس یاز بسترها یکی

 یاست و تابوها یاجتماع اتیّو واقع یشخص اتیّذهن ،یفرد اتیاز جمله تجرب یعوامل متعدد

 نیمنطبق با قوان یمفهوم تابو، عواملند. نیعوامل و مؤثر بر ا نیاجتماع هم برخاسته از ا کی

بدان گردن نهاد و در صورت  دیبا ،یقو اریبس یاعتقاد ةشتوانعرف جامعه است كه با پ

 و مجازات شد. فریك زیهر تابو ن یدرون یرویبر اساس ن ،یچیسرپ

گسترده  زین یدارند در جوامع امروز ییابتدا انیاد ةو نهفت یدرون یدر باورها شهیكه ر تابوها

 فیتعر ئش کیدس و ممنوع  خصلت مق ،یدر فرهنگ روانشناس كهبطوری. اندشده رفتهیو پذ

را به طور  یاقوام بدو انیم جیرا یتابوها "نیزر ةشاخ"در كتاب ارزشمند  زریشده است. فر

 :است كرده بندیمیتقس نیچن نیاخالصه 

خوردن و  گانگان،یانجام داد، مانند معاشرت با ب دیكه نبا ییكارها یعنیاعمال حرام: » -

 اشتن غذا، نشان دادن چهره و صورت بزرگانگذ یباق گران،یدر مقابل د دنیآشام

با آنها تماس گرفت مانند:  ایشد و  کیبه آنها نزد دیكه نبا یافراد یعنیحرمت اشخاص:  -

در مدت جنگ  انیشکارچ جنگاوارن و مان،یو زا یسركردگان و شاهان، زنان در دوره قاعدگ

 از آن یشکار و بالفاصله پ ای

 ایقرار داد و  گرانیرها كرد و در دسترس د لدلییب دینچه نباآ یعنی: زهایو چ اءیحرمت اش -

 شد و دست زد مانند: آهن، خون، سر، مو کیبه آنها نزد دیدر صورت مشاهده نبا

نام مردگان،  شاوندان،یبر زبان آورد، مانند: نام كوچک، نام خو دیآنچه نبا یعنیحرام:  یهاواژه -

 (124خة زرین، شا « )اشخاص مقدس. رینام شاهان، و سا

 هاآنو هتک حرمت است كه در تماس  یتابوشدن، ترس از خطر یعلّت اصل ،در تمام موارد

 دارد. وجود

معنا كه  نیرا نقض كنند. به ا ییهستند كه مقررات تابو یكسان شوند،میكه تابو  یاشخاص

 ایند و سوء استفاده ك لهینمونه از توتم قب یشود برا یمرتکب كار حرام و ممنوع یاگر كس

خود، تابو و قابل اجتناب شده و از  ردیبگ دهیرا ناد لهیو كاهن قب سیمقررات مربوط به رئ

درباره  هیمردمان اول تقاداز اع ییایاما ناگفته نماند كه هنوز بقا». شودیرانده م خوداجتماع 
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 نیبا قوانكه  شیاد انسان امروز به قدرت تفکر خوقدر اعتماد و اعت شهیفکر و اند ریقدرت فراگ

 ترشیگفت ب میتوان لذا (148توتم و تابو، )  «خورد...یشده است به چشم م زیگالو عتیطب

موضوع در  نیا .دارند ییتابو ةسرچشم یفرهنگ ةاقوام عقب ماند انیدر م جیرا یتهایممنوع

 یفرهنگ افتادگی شود. عالمت پسیخوانده م «یفرهنگ افتادگی پس»شناسی دانش جامعه

« ) است. ینهاد اجتماع ایقالب  » کیاست. تابو  یمنطق لیدلدون خشک و ب تعصبات ودوج

هم  یمتشکل از اعضا و اجزا است، نهاد اجتماع ،ی( و از آن جا كه هر نهاد121توتم و تابو، 

تابو برخاسته از افراد و در  گر،یآن نهاد است. به عبارت د یاعضا ایاجتماع  یمتشکل از اعضا

تابو، آن را زنده نگه  کیاجتماع هستند كه با گردن نهادن به  یاعضا نیو ا ارتباط با افراد است

 .یکندم لیاجتماع است كه تابوها را به افراد تحم نیا گرید یو از سو یدارندم

شد كه؛  ادآوری دیبا اتیو ارتباط آن با ادب شناسیمردم دگاهیانسانها از د یبا تعمق در زندگ

 هایدر دوره یاجتماع یهایمذاهب و قانونمند شیدایو پ یاخالق اتیمنشأ منع ه،یاول یتابوها

و  یاساس امور اخالق یامع بدووتابوها در ج ای هاتیممنوع»: دیگویم میشدند. دورك یبعد

توسعه و تکامل  جیو به تدر یشوندشمرده م یامع مترقّوو علم حقوق در ج یمقرّرات مدن

 یبلکه در گذر زمان تابوها ستندین داریپا شهیهماما  (96زبان فرهنگ اسطوره، « ) .ابندیم

  گشتند. هاآن نیگزیجا یدیجد یمنسوخ شده و تابوها یادیز

تابوها، محسوب  نیجزو قدرتمندتر ،یو مذهب ینید یتابوها ،یبشر خیهمواره در طول تار

 كشتن، مثله كردن، سوزاندن افراد و...یی همچون؛ نقض و شکستن آنها با مجازاتها و اندشده

  .است همراه بوده

جنسیت نویسنده در انتخاب تابوها تأثیر دارد. برخی از تابوها در آثار با توجه به اینکه، 

اند به نویسندگان مرد بسیار پر رنگ و مهم جلوه میکنند و برخی در آثار زنان اصالً مطرح نشده

ارائه  زبان و و تابویبیشتر از زنان است  طور مثال بررسی و طرح تابوهای قدرت در آثار مردان

نویسی سبکهای ادبی در داستان غیرمستقیم در داستانهای زنان نویسنده نمود بیشتری دارد.

كاوانه و مدرنیسم و همچنین انواع بازخوردهای روانهمچون رئالیسم و سوررئالیسم و پست

تابوشکنیهای كردن اندیشه و افکار نویسنده از عوامل روانشناسانه در پنهان ساختن و درونی

 نویسی دارد.مطرح شده در داستان است كه تأثیر بسزایی در داستان

 پیشینۀ تحقیق -2
اند كه هپژوهشگران و محققان، مطالعات زیادی در زمینة متون ادبیات داستانی انجام داد

و مصادیق آن « تابو»بسیار ارزشمند و در خور تأمل است ولی پژوهشهای بسیار اندكی در مورد 

توتم و » نجام یافته و تنها میتوان به رسالة خانم فاطمه توسل پناهی اشاره كرد كه با عنوانا
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اشاره كرد. حتی در قسمت تئوریها و « های ایرانی تا قرن هفتمتابو و نمادهای آیینی در حماسه

تعاریف مربوط، مقاله یا پژوهش مستقلی یافت نشده و فقط تعدادی مقاالت پراكنده نوشته 

 . است كه از جمله منابع مورد استفاده در این مقاله میباشند شده

 تابو در ادبیات -3
 و سر یانسان زیو غرا الیو ام یزندگ نیدارد و با قوان یشناسمردم یهومكه مف ییتابو از آنجا

دهندة فرهنگ و تاریخ اجتماعی آن دارد. ادبیات هر ملت نشان رزید باونم اتیكار دارد در ادب

و در این میان متون داستانی از آنجا كه نشان دهندة واقعیات و ذهنیات فرد و  ملت است

تجربیات شخصی هستند و جامعة سانسور نشده هر دوره را نشان میدهند برای كاوشهای 

و رمان  سمیرئال» در مقاله امزیلیو موندیر. جامعه شناختی و روانشناختی بسیار غنی و پربارند

آن است. البته  تیزتاب بحران جامعه ما و هم روشنگر ماهامعاصر هم برمان » :دیگویم «صرمعا

 یمعضالت ادب میمتفاوت قادر یجامعه ا جادیكه صرفاً با ا دتوان همچون گذشته استدالل كریم

 یهاهینظر )« .محسوس انسان بپردازد یهاتجربه اتیاما موظف است به جزئ م،یرا حل كن

آرمان شهر  فیاست، نه توص تیواقع شینما یایدن ی،امروزداستان  لیّتخ یایدن( 103 رمان،

 .ساخته نشده

 اتیادب نهیاحترام افراد آن جامعه را در آ زانیجامعه و م کی یتوان تابوهایمتعدد م لیدال با

هر داستان و  یهاسطر الیالبه و اعتراض افراد آن جامعه را در یشکن حرمتمشاهده كرد و 

 یروانشناس دیاز د یآدم زیو غرا الیمهم  و ام یتابوها نیب یمیستقمارتباط  نمود. لمس  یرمان

 شتریب زیبه ارتکاب آن ن لیباشد م دتریشد ییكه هرچه منع و مجازات تابو یبطور وجود دارد.

  .است

 یاریبس یوضع كرده و تابوها یدیجد یخود تابوها یزندگ هایهرجوامع مختلف در تمام دو

در جامعه  یو جار جیرا یاست كه تابوها نیا دیآمی بکار امروز آنچه بنابراین را مطرود ساختند.

حفظ آن وجود  یبرا یچنانچه ضرورت تا ؟ستینان چآو علت هتک حرمت به  ؟كدامها هستند

بعمل  یریشکست آن جلوگ عخورد از مواضیندارد كنار گذاشته شده و چنانچه بدرد جامعه م

دست و پا  تهیمدرنة كه در تاالب گذر از سنت به عرصسال است  انیسال یرانیا ةاما جامع .دیآ

. شدیباو... دچار تالطم و آشوب م یاسیس ،ینید ،یفرهنگ ،یعلم هاینهیو در تمام زم یزندم

 ن،یمربوط به سه حوزه د یرانیا یاز تابوها ایباشد كه بخش عمده نیا دیمعضل شا نیعلت ا

 ایاز تقدس  ایدر هاله زهایچ ةكه هم یاو در جامعه بسته است یجنس یقدرت و رفتارها

 .دیموارد را به چالش كش نیا یبه راحت یتواننم یشوندم میتقس ریتکف
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عالوه كه جنسیت در تابوشکنی نشان از آن دارد نحوة برخورد نویسندگان زن و مرد با تابوها 

ایرانی و  ةچهرة متفاوتی از جامع، هویت فردی مستقل و جدیدی از زنان و مردان ایرانی بر

 را كه در پس نقاب ادبیات نهفته بود  نمایان ساخته است. معاصر ترسها و غرایز پنهان نسلهای

تابوشکنیهای نهفته در  ةادبیات فارسی در عرصة نظم و نثر همواره صحنبطوری كه میدانیم 

ه ها و.... بیباز جامعه است. تابوهایی همچون مقدسات دینی و مذهبی، روابط جنسی و شاهد

هایی كه از میان آثار صادق هدایت بیشتر داستان كرات در آثار نویسندگان مطرح شده است.

 بوده جذابتر، جامعة اطراف را مورد انتقاد قرار داده و تابوشکنیهای آشکاری در آن صورت گرفته

 یا در بررسی ."علویه خانم و حاجی آقا"همچون آثاری  ؛اندو مورد استقبال عموم قرار گرفته

آثار چوبک به این نتیجه میرسیم كه جذابیت داستانهای او بیشتر به خاطر توصیفات غرایز 

 جسمانی قهرمانان داستان میباشد تا دیگر ابعاد داستانی او. 

های تاریخی نیز در حیات و ممات تابوهای اجتماعی نقش مهمی دارند و از این لحاظ دوره

اهمیت بسیاری پیدا  1380تا  1320های خالل سال پرداختن به تابوهای داستانهای فارسی در

بردارندة تغییرات و حوادث گوناگون و مهمی  در تاریخ اجتماعی ایران در الهامیکند زیرا این س

اند و یا به صورتی دیگر تغییر هستند و قطعاً خط قرمزهای بسیاری از بین رفته یا آفریده شده

ای است كه از سویی ز ما بنیان متزلزل و درهم ریختهجامعة امرو اند.شکل داده و باقی مانده

ابعاد آن وارد شود و از سوی دیگر ة ای سنتی خود را در هم شکسته تا توسعه در همبهچورچا

ملت ایرانی در طول تاریخ بر سر  د.به دامان همان سنت چنگ زده تا هویت خود را حفظ كن

 هی و شخصی خود بدامعه با انتخاب فرراهی شرع و عرف بوده و با ناهمخوانی قانون ج دو

همچنین در این فضای نابسامان به سمت عقالنیت و  ای دوگانه و موقتی پناه برده است.هانتخاب

عوامل تأثیر گذار در شناخت  یکی از دموكراسی و آزادی و مدرنیته نیز گام برداشته است.

ری در جامعه است تا بعد از هویت فرهنگی هر جامعه شناخت تابوها و خط قرمزهای زنده و جا

 .نان مورد بررسی و تحلیل قرار گیرندآبندی چگونگی تغییر، حذف و تقویت شناخت و تقسیم

 انواع تابو -4

 تقسیم زمانی تابو -1-4

دائمی  آنتابو ممکن است دایمی یا موقتی باشد. تابوی دائمی آن است كه حالت تابو بودن 

چیزی كه بدانها  مردگان و هر اكمان سرزمین،بایل یا حشاهان، خدایان، رؤسای ق مثال ؛است

تعلق دارد در تمامی و زمانها و مکانها تابو محسوب شده و از نزدیک شدن به آنها یا تماس با 

آنها باید دوری كرد. در تابوهای موقتی حالت تابویی مربوط به دوره یا زمان و حالت خاص 
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ن قاعدگی یا زایمان در زنان، حالت جنگیان قبل و بعد مانند دوران بلوغ در افراد، دورا؛ میشود

 از لشکركشی، افراد بیگانه در سرزمین مادری و....

 

 

 تقسیم مکانی تابو -2-4
هر تابویی ممکن است مختص به جا و مکانی خاص باشد به طور مثال مکانهای مقدّسی 

ند كه برخی اعمال همچون مسجد، امامزاده، صحن حرمهای امامان و... جزو مکانهایی هست

منافی شرع نباید در آنجا صورت گیرد و مورد هتک حرمت قرار گیرند چرا كه مجازات و تاوان 

 سختی دارند.

 (1320-1380تابو در ادبیات داستانی ) -5
طبق تحقیقات انجام یافته، انواع تابوهایی كه بین نویسندگان زن و مرد در این جامعه آماری 

 ن به تابوهای زیر اشاره كرد:استفاده شده است میتوا

 تابوی زبان )خودسانسوری بیانی( -1-5
ه در میان جامعه ایرانی از ژچنانچه گفته شد جنسیتی بودن تابوها در میان افراد مختلف بوی

برای  وگاهی حتی شدت مجازات تابوشکنی  به جنسیت بستگی دارد  .نکات قابل توجه است

ج و طالقهای مکرر برای زنان ایرانی تابو و برای مردان ادوزا زنان بیشتر از مردان است. مثال

عادی و بدون تاوان جلوه مینماید. در حیطه زبان و بکارگیری الفاظ و كلمات نیز برای زنان حد 

شود شاید به میو مرزی وجود دارد كه حتی فکر و اندیشه در آن زمینه نیز باعث هتک حرمت 

اند و تانهای تابوشکنانه كمتری نسبت به مردان نوشتههمین دلیل است كه نویسندگان زن داس

چنانچه با شجاعت به این امر پرداخته باشند و از خط قرمزها عبور كرده باشند عموماً بصورت 

این هراس و ترس از تابوشکنی . غیرمستقیم و همراه با ایهام و استعاره به آن نزدیک میشوند

رج از كشور در فرهنگی بیگانه زندگی میکنند هم حتی در میان نویسندگان مهاجری كه در خا

 نوعی دیده میشود. استعاره و تمثیل، آنها آثار داستانیدر خودسانسوریهای بیشمار  به صورت

 میگوید:مهاجر  ةشود. مزارعی نویسندیممحسوب بیان غیر مستقیم تابوشکنیهای جامعه زنان 

شرقی كه همة ما زنهای نویسنده زن « خودسانسوری» كله زدن و جنگیدن با و همان سر»

شرقی كم و بیش با آن روبرو هستیم كلی انرژی مثبت مرا میگیرد. اگر بتوانم بدون از دست 

گفتگویی با مهرنوش  ) «ن مبارزه كنم خودش كلی كار است...آدادن سالمت روح و روان با 

از همین « های نوریدهبر» در داستان« آب دادن به گلها با آفتابه» ( استعارة83- 82مزارعی، 

و یا میترا داور جهت  است؛ش سیما ی بیان احساس جنسی شخصیت داستانینویسنده برا
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رفتار و اعمال دختر بزرگ خانواده در خواندن » استفاده غیرمستقیم زبانی به معادل سازی

خیس كردن و كثیف كردن پیاپی »با « كتابهای فلسفی و سیاسی و برقراری روابط با پسران

به »میپردازد. و یا تشبیه كوه به زنی« شلوار كاغذی»  در داستان« لوار دختر كوچک خانوادهش

 در داستان« ای برآمده و دهانی بازپشت خوابیده با صورتی رو به آسمان، پاهائی كشیده، سینه

از راضیه تجّار جهت توصیف تنهایی زن در زندگی زناشویی و آسیب « هم سیب هم ستاره»

زن به دنبال گرفتن مدرک  شیوا ارسطویی كهة نوشتّ« صف»ت. داستان تمثیلی عاطفی اوس

ش به دانشگاه میرود و در صف طوالنی منتظر میماند پشت در میماند و شوهر و تحصیلی

بیانگر همین  كسی او را به خانه راه نمیدهد. در حالیکهاش را از دور میبیند فرزندان و خانواده

 مسأله است.
از نام مستعار استفاده  ،نویسندگان زن بجای استفاده از زبان غیرمستقیمگاهی اوقات 

در « م. مهرنوش» از مهرنوش مزارعی كه با نام مستعار« بریده های نور» میکنند. مثل داستان

بانهای غیرمستقیم و نهفته زنان نویسنده در طرح زاز دیگر مجله ادبی فروغ چاپ شد. یکی 

بیان غیرمستقیم موضوع از زبان او، ستان از زبان كودک است. موضوعات تابویی، روایت دا

شهری چون »و « تیله شکسته»داستان میتوان به  صراحت تابوشکنی را از بین میبرد. مثال

 اشاره كرد كه دانشور از زبان یک كودک روایت كرده است.« بهشت
رفانه و بیان نمادین استفاده از شخصیتهای عاتابو، های بیان غیرمستقیم یکی دیگر از راه

به برخی از  «طوبی و معنای شب»برخی مفاهیم با عرفان است. شهرنوش پارسی پور در 

شخصیتهای داستان حاالت عرفانی و روحانی بخشیده است تا تابوشکنی داستانی او محسوس 

 طوبا در پی حاالت عرفانی و جستجوی پیر و مراد خود با آقای خیابانی و به نظر نرسد. مثال

 یآزاد. ن دو قلمداد میکندآشود و سیاست و عرفان را گریزی برای عشق به یگداعلیشاه آشنا م

مردان  اتیادب یایاست. در دن نیز، از اركان اساسی داستان نویسی یسازریو تصو انیدر ب

 یحت برخوردارند. یبازتر یالفاظ و كلمات از فضا انیاز لحاظ انتخاب موضوع و نحوه ب سندهینو

 یاگسترده یهایدارند و دست به تابوشکن یكمتر تیمحدود زین سندگانینو نینان زن اقهرما

 انیمرد ب سندهیحوادث از زبان نو تیاز صادق هدا «خانم هیعلو»زنند. در داستان یدر داستان م

تمام از  یبا تابوشکن یجالل آل احمد براحت زین «یبر گور یسنگ»شده است. در داستان 

 کی یشهوان التیتمام از تما یپردگ یو صادق چوبک با ب دیگوین سخن مز کی ییمشکل نازا

 زند.یحرف م« مرده بود شیكه لوط یانتر»در وانیح

 تابوی مادر -2-5
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جرأت  یمادر و قدرت و تقدّس او چنان باالست كه كمتر كس یتابو ،یرانیدر فرهنگ ا

خود به خود  یشودكه مادر م یسزنانه، ك یدر باورها یاز او نشان دهد. حتّ یگریچهره د یکندم

با بافت  یی. در داستانهایکندم زیو از آنها پره یدانداعمال و رفتار را بر خود حرام م یسر کی

مادر  فرهنگها  نیتردر مردساالرانه حتیدارد.  تریزن به عنوان مادر حضور پر رنگ تر،كهن

 فیک و مقدس توصمادر همواره همچون فرشتگان پا ریحرمت خاص خودش را دارد. تصو

است  یمادر در نامادر گاهیتضادها تاوان جا نیعلت ا دیشا ی.طانیناپاک و ش یشود  و نامادریم

  یبر زبان آوردن در داستانها نیبرد. لذا سخن برخالف ایم نیرا از ب یس مادركه تقدّ

استان در د یو مثبت ژهیگاه از تقدس مادر نقش وآنها، شود. یمحسوب م یتابوشکنگان سندینو

مادر   یواقع یكه به معنا «دریكل»مادر گل محمد در رمان بلند  ،سیمانند نقش بلق؛ ندیآفریم

زنان پس از مادر  ییو زناشو یروابط جنس. و گاه این موضوع طور دیگری رقم میخورد؛ است

چارچوب غالب فراتر رود  نیبخواهد از ا ی. حال اگر زنمیشودتابو عوض  نیا طرهیشدن تحت س

دارد. در رمان  یخود مراتب و انواع یحرمت شکن نیمادرانه را شکسته است و ا میعاً حرقط

كه به خاطر حفظ حرمت خانواده از راز است پاک و فداكار  ای، مادر چهره«كنار آتش یكول»

 نیتا در درون خود با ا دیگویبه پسرانش نم یسخن ة اودردناک طالق از شوهرش و ازدواج دوبار

به جرم مطلقه بودن از چشم  انات،یجر نیپسران از ا ی. پس از آگاهدیایار بغم بزرگ كن

به حرف دل مادرش گوش جان  نهیرمان، آاین  در یکند.و از خانه فرار م یافتدپسرانش م

. مادر نهیآ یدلت گوش كن یبه صدا دیبا». میگذاردپا  ریرا ز لهیقب نیو سنتها و قوان اردیسپم

 مانیپش دهایو نبا دهایبه با یزندگ میآن زمان كه از تسل یداد،جان م گریكه د وقتی. بود گفته

های ( زنان مجموعه18-17كولی كنار آتش، )« بود. دهیبود، آن زمان كه قانون قافله را پوچ د

از فریبا وفی  «پرنده من»رویا پیرزاد و « ها را من خاموش میکنمچراغ»و  «مثل همة عصرها»

و دچار یأس و  رسیدهیکنواختی زندگیشان پس از ازدواج و مادر شدن به تنهایی و روزمرگی و 

سر به طیغان بر میدارند.  رسیمین دانشو «ه سرگردانیرجزی»امیدی میشوند و گاهی مانند  نا

دارد زنش در شکم  ،ای از یک مرد دیگرکه بچهنیا با وجودقهرمان مرد  «جزیره سرگردانی»در

مجازات و توبه و را به زن  ،نویسنده ،داستان پایانیر در سطوو حاضر به طالق وی نیست 

از روشنفکران و طبقه اشرافی  «هستی»ش وا میدارد. همانطوری كه مادر جبران تابوشکنی

اثر « بامداد خمار» جامعه است و قید و بندهای جامعه را در هم میشکند مادر تعریف شده در

نگ است كه فرزندی ناالیق و ناشایست تربیت فرهفتانه حاج جوادی از طبقه بسیار پایین و بی

 نوشته مهناز كریمی« رقصی چنین» در رمان ای به او احترام نمیگذارد.كرده و هیچ خواننده

پری » در رمان، و امیال شیطانی و برانگیزن زنی با هوسهای خانما نیز مادر به صورت



 271/ (1320-1380میزان و چگونگی كاربرد تابو در ادبیات داستانی معاصر)

 
 

كه به هیچ وجه  تصویر شدهفرشته احمدی مادری بسیار خودخواه و متکبر نوشته « فراموشی

نان آتواند با دخترش رابطه خوبی برقرار كند و این عدم رابطه باعث تنفر و فاصله زیاد بین ینم

قابل تحمل و تلخ به  ملکوتی و ستودنی است غیر ،و تابوی مادر كه موجودی مهربان شده

به  یاكانه قصهدر قالب زبان كود یصمد بهرنگ ،«صمد یقصه ها»تصویر كشیده شده است. در 

« دومرول» به نام یسر وانهیكه پهلوان درا میگوید  « سر وانهید رولسرگذشت دوم»نام 

شود و قرار بر یم ریاما خودش اس ردیرا نابود كند تا جان انسانها را نگ لیعزرائ  ردیگیم میتصم

رخالف رود بیسراغ پدر و مادرش م یجان خود كند وقت نیرا جانش یگریشود كه جان دیم نیا

از فرزند است و فقط  زتریجان عز دیگویو م ردیپسر بم یجاشود به یمعمول مادر حاضر نم

گردد. یم رهیمادر چ یمرگ بر تابو یشود. در واقع تابویم یفداكار نیهمسر دومرول حاضر به ا

در كه  سایشم اند؛ مانندنویسندگان مرد نیز گاهی در تصویرسازی از مادر تابوشکنی كرده

عامل قتل مادرش داند پدرش یم نکهیکشد كه با وجود ایم ریرا به تصو یفرزند« نهیآ» داستان

، کندیم نیکند و شجاعت پدر را در كشتن مادرش تحسیاز پدر م تیرضا حساساست در دل ا

کند كه شوهرش او را با یم یبه نام مرگان را معرف یزن« سلوچ یخال یجا»در  دولت آبادی یا

دار  و ریآنها را بزرگ كرده است اما پسرانش در گ یو او با فقر و بدبختسه پسر تنها گذاشته 

به فساد، مرگ و...  دیجمع او را تهد انیو در م نندکیاو خدشه وارد م یبه حرمت مادر یزندگ

شهباز و »در رمان نیز  حیفص لیاسماع ،پردازندیرا م یتابوشکن نیتاوان ا تیکنند كه در نهایم

شود كه مادرش با فرد یمدختر متوجه  یکشد وقتیم ریمادر را به تصونفرت از  زین «جغدان

او  نهیك دیگوینم یزیچ یرابطه داشته و از او باردار شده و پدر بخاطر حفظ آبرو به كس یگرید

فرزندان از طرف مادر  نیب ضیتبع ی،عباس معروف «مردگان یسمفون»در رمان  .ردیگیرا بدل م

و  یخود را دارد. كم توجه ماریمرگ فرزند ب یاو آرزو ی. حتآوردمیر در یرا به رشته تحر

 ستین به رسو سپس  وانهیشود كه او را دیو تنها دخترش باعث م گریمحبت كم مادر به پسر د

کند. تمام یم انیب گرید یزبانبا مضمون را  نیهم «دل كور»در رمان  زین حیفص لید. اسماعنكن

 یمادر نظركرده موال عل دگاهیو نزول خور است كه از د باز نزناكار ز یمحبت مادر متوجه پسر

شود. یمادر را از ارث پدر محروم كرده و حاضر به كفن و دفن او نم تیپسر در نها نیاست. هم

 یو افکار متحجرانه ا یزند كه امل سنتیحرف م یاز دختر «شیچشمها»در  زین یبزرگ علو

در خانه را ندارد و حرف زدن با مادر را  ماندنحوصله  یحت ستیپدر در خانه ن یدارد. وقت

 .داندیكننده م وانهید

 تابوی پدر -3-5
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 نیتا آنجا كه قوان ؛شدبا یتر از تابوی مادرچه بسا قو یتواندپدر م یمرد ساالر، تابو ةدر جامع

تابو  نیبه حرمت ا افته،ی رییمدرن و تغ یتّیدر هو ،یمردساالر نیبرخاسته از هم یشرع

پسر به پدر )عقده  نیك دیاز نظر فرو یدانند.و را مالک خون و جان فرزندان مو ا ندیافزایم

با  یترس از زنا یعنی یبشر یتابو نیتریو اصل نیبزرگتر شهیمنشأ و ر سر نی( نخستپیاد

از آثار بزرگان همچون شاهنامه و  یاریپدر به پسر در بس نیپسر به پدر و ك نیمحارم است. ك

از داستانها با كمال  یدر برخبا بررسی ادبیات داستانی معاصر،  شود.یم دهید یخیكتب تار

اغلب  یهایدر زندگ هك میروشنفکر و معتمد هست ،از پدران مهربان ییرهایتعجب شاهد تصو

عارف مسلک و از خود گذشته  «شهباز و جغدان»و  «اوشیدرد س»شوند. پدران یم دهیمرفه د

تابو و مقدس است  ،است حرمت داردأ آفرینش شو من شهیكه ر نیا لیپدر به دل و بزرگند.

كارنامه »در  یدولت آبادگاه در آثار نویسندگان این حرمت شکسته میشود.  شود.یشمرده م

کشد كه ناله یم ریتصو بهرا  میبه نام كر یداستان پسر «ته شب»خود در داستان كوتاه  «سپنج

تا  میبرد است كه به كوچه پناه ناراحت شده یگوش او را كر كرده و بقدر مارشیپدر ب یها

او را از اجدادش به امانت گرفته و در » کند كه:یفکر م یش به پدری. در افکار درونردیآرام گ

 هایقصه»در  (7كارنامه سپنج، « ) .دهیلحظات آفر نیآلودتر فیانده و بعد در كرخودش پرو

خورد كه هرچه یچشم م نامهربان و سنگدل به یپدر ،رحمیب ینامادر ریدر كنار تصو« صمد

از نوش آذر، قهرمان  «بزرگراه»کند. در داستان كوتاه یباور كرده و بدان عمل م دیگویزنش م

 ییمده به جنگل برده و او را به خاطر ظلم و ستمهاآ رجرا كه بعد سالها از خا یپدر ،داستان

 ،«یص و ماهغوا»در  انوشیکند. محمود كیخودش روا داشته رها م به مادر و یكه در بچگ

كه خانواده را ترک كرده و  یپسر ؛کشدیم ریشدت نفرت پسر از پدر را با مهارت تمام به تصو

لب غدر ا کند.یخود را عوض م یخانوادگ منا یحت شیپدر در تمام امور زندگ یبخاطر دخالتها

 هشد ریتصو یپدران «خانه و.. زنبورک ،یتمام شد، آشغالدون یباز»همچون  یساعد یداستانها

ناپسند وا  یو رفتارها ییو گدا یگاریفرزندان خود را به ب ،و شقاوت یرحمیب تیكه در نها

از  «گزنه»کنند. در رمان یرا نثار پدر م یحرمتیو انتقام و ب نهیك تیو فرزندان نهاد دارنیم

 و دهدیو طالق م ردیگیاست، دائماً زنان جوان م یجنس زهیپدر نماد شهوت و غر ،یجعفر شهر

 ییگدا ی،دزد كارهایی چون؛کند پسرش را به یپول و ثروت رابطه برقرار م لیبه دل زنان ریپبا 

در  های گوناگونی صورت میگیرد.هتک حرمت پدر در ادبیات داستانی به شیوه کند.یو..  وادار م

 لهبیق انیكار در م نیاست  ا یکوبیدرآمد پدرش با رقص و پا لهیوس نه،یآ ،«كنار آتش یكول»

به شهر رفته و خودش را بر باد داده، به  نهیآ یشودم جهپدر متو یندارد اما وقت یاشکال چیه

  .مجازاتش كند لهیقب نیپا گذاشتن قوان ریز لیتا به دل دآییسراغش م
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هر روز  مردی از دختری دبیرستانی سخن میگوید كه «هانابغه» شیوا ارسطویی در داستان 

با ماشین سفیدش به دنبال او راه میافتد وقتی دختر از او  در راه مدرسه مزاحم او میشود و

 شود كه پدر خانم معلم است. در داستانیعکس گرفته و به خانم معلمش نشان میدهد معلوم م

طوبا و معنای »در  همسر و پدری ناالیق است.شد كه کتصویر می دانشور ناخدایی را به« سوترا»

ط تسلط بر زنان و دختران را حق قگرا دارد كه ف، طوبا پدری فیلسوف و ادیب و سنت«شب

پدر سلیم به « جزیره سرگردانی »خود دانسته و از اینکه زنان جامعه آگاه شوند واهمه دارد. در 

فرد مورد  بند و بار است وم ندارد و بیای مقدس و موقر و قابل احترانام آقای فرخی، چهره

گریهای پسر داستان را نتیجه طنتها و الابالیشی« سوشون »اعتمادی نیست. دانشور در رمان

 .تربیت نادرست پدرش میشمارد

 

 قدرتی هاتابو -4-5
 به تابوهای زیر تقسیم میشوند؛

 تابوی دین -1-4-5
و  انیكه خدا یباشندم یباورها و اعتقادات مذهب ،نید یقدرت، تابوها یاز مجموعه تابوها

کنند. یابالغ م یفرد واسط قیبه طر ایرا وضع  ینید نیقواعد و قوانی، مافوق بشر یروهاین

نان شده و بدان هتک حرمت آوارد در حوزه  یافراد كمتر كس نیا یرویقدرت و ن لیبدل

. با وجود نندیبیسخت م یمجازات ینیوجود دارد كه تابوشکنان د قیعم یباور رای. زدینمایم

 یهادر نوشته یادیز یهاپروایییجسارتها و ب یرانیمعاصر ا یایدر دن یشماریب سندگانینو نیا

كه از  دیگویرا م یداستان سرهنگ «نیالخائن دیك». دانشور در اندداشته نهیزم نیخود در ا

و در برابر  یکندم یزمان شاه معرف انیتنفر او را از نظام نیا هیتوج یآخوندها نفرت دارد و برا

چهار تا  یكه بگذار یبه شرط انمیخوباشد نمازم را م»: دیگوینماز خواندن م یاصرار زنش برا

 ،یشاه ریاز ام «هیآخر تعز »( در داستان259 سالم كنم، ی)به ك« .رمیبگ غهیتا ص 99زن و 

شود یم نیمحرم عاشق امام حس امیدر ا هیتعز شیاست كه در گروه نما یبچه كوچک پسر یتق

ة هولناكی از طرف و آخر داستان حادثشده  نیامام حس یچه كس ندیرود تا ببیو به دنبالش م

 یو مذهب ینیتعصبات د ریدرگ« شب یو معنا یطوب»در رمان  یطوباو برایش رقم میخورد. 

 بتیهر بال و مص یبرا باعث شده است كه  دادند ادیبه او  یكه از كودك ینید یاست آموزهها

و پاک است و  بیوجود دارد كه نج یبه نام زر یزن «سوشون»در بداند. خود را گناهکار 

  ندارد. یدیشد یاعتقادات مذهب



 1398 پاییز /45 پیاپی شمارهسبک شناسی نظم و نثر فارسی/  /274

 
 

در  دهستن نیسیمنسوب به قد ایتقدس دارند و  ةهال یكه به نوع یافراد ،یرانیدر فرهنگ ا

مانند  ییمکانها ، وشیدراو و ونیهمچون سادات، روحان؛ رندیگیقرار م ییتابو یهاتیپناه ممنوع

 شود. در رمانیب ممحسو یحرمتها تابوشکن نیهر گونه عدول از ا .مقدس اءیمسجد و اش

 نکهیا یدر نهضت مشروطه است برا یداستان مبارزات مردم هیكه درونما «به در شهریغر»

در شهر  یرا به نام امام قل یورود مرد ةعیكنند شا کیاحساسات مردم را جهت مبارزه تحر

ه را هم ب یمده تا حکم جهاد بدهد. فرد دزدآو است  مانیمبارز و با ا یکنند كه فردیپخش م

 ،اندوزدیم یماند هم ثروتیهم زنده م یبا نقش امام قل ندیبیم یوقتوی کنند كه یاو علم م یجا

 جییو ته رانیدر جلب اعتماد مردم ا یامام قل کیزماتیكارو  ییچهره تابو ریتأث. کندیقبول م

و  ینابود تیمعنو نیبا از دست دادن ا ؛ واست انیرانیا یاجتماع خیثابت تار یهایژگینها از وآ

را مطرح موضوع  نیهم زین «توپ»در رمان  یساعد شود.یاشخاص م نیا شامل حال یحرمتیب

رنگ كه با صدقه و  اهیس ،با علم ،مسلک شیالت است درویاز ا یمالهاشم روضه خوانمیکند؛ 

فرمان  اوقبولش دارند  غمبریو اوالد پ دیکند. مردم به عنوان سمیخود را  یكفاره گذران زندگ

 دهد.یخر هم رسوا شده و جانش را از دست مآدهد یو مردم را به كشتن م كردهدر جهاد صا

آورد یم انیسخن به م یدرخت مقدس یاز متول «معابد ریت انجخدر»احمد محمود در رمان 

 زین تیهدا ی«آقا یحاج»در داستان  .است كه همچون درخت حرمت دارد یكه مرد حقه باز

دان همه عالم دارند نچه بَآاست كه هر  یمسلک یمد و حاجو معت یقهرمان داستان فرد مذهب

در رمان . ...  نماز و خمس وو  یاب و نزول و قمار و دروغ و زن بازردارد. شهوت و ش کجایاو 

 یشیدرو أتیو شهوتران. در ه اشیع ف،یاست كث یباقر مرد ایرزم ،یاز جعفر شهر «شکر تلخ»

استقبال  یخواند و مردم هم كلیم یشیوو شعر در تهخیبه گردن آو یچهره داده و كشکول رییتغ

  کند.یم یبچه ها را به خارج شهر برده و سوء استفاده جنس کنند بعد پسریم

 یها تابوشکنآنت حرمت سو شک دتابو هستن یرانیو ا ینیمقدس در فرهنگ د ایمکانها و اش

مقدس  كن.. از جمله اما. ها، مشهد وهقبور، امامزاد ،مساجد ران،یشود. در جامعه ایمحسوب م

هم در  یخارج ئمقدس هستند و اگر ش زیاماكن ن نیو ظرف و خاک ا واریدر و د هستند.

 نیاز حرمت و تقدس ا یادیز یشود. در داستانهایمتبرک و مقدس م ردیقرار گ نهایتماس با ا

كه بعد  کندیاشاره م یبه دكتر «تاتار خندان»در رمان  یگفته شده است. ساعد ایاماكن و اش

 نهیا قتیحق» است: یانجا امامزادهآشود كه در یم یادورافتاده یروستا یاز عشق نافرجام راه

برادرش  کیآقا هم برادر امام رضا بوده و  نیكه ا میا دهیو ما نسل اندر نسل شن گنیكه همه م

در  (97 ،تاتار خندان ) «هم مجربه. هر دو مجرب هستن. یلیمدفونه و خ انیهم كه در تاتار گر

شود و یم یکند فراریپسر خالفکار خانواده به كلفت الل خانه تجاوز م یوقت« دل كور»رمان 
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در عوض  کنند ویمرگ حبس م یخانه تا پا نیزمریرا در ز چارهیكلفت ب ،مادربزرگمادر و 

کنند. در داستان كوتاه یبه پا م شانیپسر فرار یگشا برالمشک لیجآو  یو كاچ ینآنذورات قر

و سقط بچه او دست به  شیرد كردن هوو یبرا یزن حاج عباسقل« سمنوپزان»احمد به نام  آل

رسد و خانم یسر م شیهوو یهنگام روضه خوان و شودیدامان نذر و دعا و طلسم و روضه م

زن  ،چوبک «سنگ صبور»شود كه نذرش قبول شده و بچه سقط شده است. در یمتوجه م

زن  گزنیاو جا واز زن فاحشه دست برداشته  هیمرد همساکند تا یشوهردار نذر شاه چراغ م

 یپزشک انیاز دانشجو یااز نادر مرزبان عده «هاهیسا یكمد»شده و با او رابطه داشته باشد. در 

 ییرسند كه خدایمهم م نیبه ا جهیپردازند و در نتیبه بحث و تبادل نظر در مورد وجود خدا م

 ییكه واقعا خدا دفهمانیباشد باالخره روزگار به او م ن معتقدآهم به  یوجود ندارد اگر كس

 . ستین

 جنگ و سیاست یتابو -2-4-5
مخالفت با شاهان و سالطین و بزرگان همگی از مظاهر تابوی قدرت  ،جنگ و سیاست

تاوانی چون مرگ نصیبش  ،هستند و فرد مبارز و مخالف این امرا تابو محسوب شده كه معموالً

در پی یافتن آرامش است عالقه به مبارزه با ، قهرمان زن داستان، «شونسو»رمان میشود. در 

 ،خان ندارد اما به تقلید و تحریک شوهر درگیر میشود و عاقبت در تاوان این شکست تابو

های تفکر خالف تابوهای قدرت را پدر ریشه ،«كاغذی رشلوا»یوسف را از دست میدهد. در 

اند چون كتاب منشأ آگاهی است و آگاهی منشا اعتراض خشکانده و كتابهای دخترش را میسوز

آقای خیابانی و اسماعیل ، شوهرش، طوبا «طوبا و معنای شب »رد. و اعتراض موجب تابوشکنی

د. غزاله علیزاده در گاه خودشان دچار ترس از تابوشکنی در قدرت هستنددامادش همگی از دی

ه عنوان نیرویی تغییر دهنده استقبال ب و جنگ 1357از انقالب  «دو منظره» رمان كوتاه 

كارمندی است درگیر رویای عشق قدیم همسرش و مقایسه خودش با او كه « مهدی» .میکند

با فعالیتهای سیاسی دخترش مریم و دستگیری و زندانی شدنش با جریانات انقالب متحول 

نیز با انقالب « وح منبزرگ بانوی ر» میشود و به جوانان میپیوندد و خود را مییابد. در داستان

چهره متفاوتی از جنگ را ارئه  «دل فوالد»پور در روانی ن روبرو هستیم.آو جنگ و تحواالت 

پسر سرهنگی را به تصویر میکشد كه در جبهه معتاد شده و با عشق به مستأجر است. او  داده

ارسطویی از « ماو را كه دیدم زیباتر شد» در داستان .جوان خود انگیزه ترک پیدا كرده است

او  عاشقش میشود و تمامی كارهای شخصی بیمار، وید كه پرستارگیک مجروح جنگی سخن می

ند و کبقدری قوی است كه خود را باردار احساس می این عشق، تصور را برعهده میگیرد.

پرستاری با یکی از مجروحین به  ،اثر بتول اشرفی« ستاره خونین»در  دار شود.میخواهد بچه
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و او ماه زن باردار شده و مرد به جبهه میرود.  بعد دو کند ویازدواج م سین آشنا شده ونام ح

قدرت  ایحکومت و  ،مورد تابو یوقت. سپری میکندمردش را در انتظار بازگشت  و شبها روز

چنانچه تابو  ؛جنگدین تابو مآاست كه با  یاسیمطلق حاكم باشد تابوشکن قهرمان مبارز و س

چنانچه ؛ در افتاده است یو عرق مل یخیاشد قهرمان داستان با قدرت تارب یهنیقداست م

 یحاج»شود. در یم یدتیو عق یمذهب یباشد بحثها و اختالفات باعث جنگها یقدرت آسمان

و  یداخل استیشود و هم چهره سیقدرت شکسته م یتابو تیهدا حیبه واسطه كالم صر «آقا

خر  هیكردن قضرحبا مط زین «یولنگار»در  تیهدا .ردیذیپم بیهم چهره مقدس وطن آس

 را شکسته است. در داستان كوتاه یرانیو فرهنگ ا خیتار یتابو ،بته ریو ز یدجال و نمک ترك

 کیکشد كه یم ریكم عقل را به تصو رانیكارمندان و مدساعدی،  از «باشکوه ینیشب نش»

 رانیمد .دهدینمرخ  یرییتغ چیکنند و هیو ثابت را تکرار م یاشهیكل یاعمال و گفتگوها یسر

است كه  یفرد فرزندان کی راثیم نیدر نظر شهردار بهتر و شوندیو رؤسا فقط با مرگ عوض م

بحث  «مدار صفر درجه» یدر رمان سه جلد ماند.یم یمملکت باق یهاهیها به عنوان سرماآناز 

شرح  ارشود. در كنیم دهیوطن د یبه تابو ییاعتنایو ب یقدرت شاه یمبارزه با تابو ی،اصل

ترس از اهانت ، مرگه، شکنج ،یوارگآمثل زندان،  شانیهایتاوان تابو شکن انیب یاسیمبارزات س

ها هینوذر قهرمان داستان اعالم یوقت «مدار صفر درجه»شود. در رمان یم دهیشاه و... د یبه تابو

رود یشاه م دقهقربان ص ترسد كه دائم بلندینقدر مآکند زنش یم نیخواند و به نام شاه توهیرا م

زنان در كنار  «معابد ریدرخت انج»دارد. در رمان  ینام او تاوان سخت یاهانت به تابو ییگو

 دارند مانیخدا ا -شاه یةبودن سا یو ابد یاز مردم به ازل یشوند. عده ایم استیمردان وارد س

 نیدر ا یرانیو ا رانیو تقدس ا رانیو فرهنگ ا خیتار یتابو. به طوریکه به مبارزه یاعده و

حکومت بر  یمعنو ریبه تأث یاهراشا یاز علو «مرد لهیگ»در داستان . شودیشکسته م داستان

کنند و یخدا نگاه م مخالفانكه مردم به مخالفان قدرت به عنوان  یاست طور افکار مردم شده

د. در داستان عفو انختهیر نیرسانند انگار كه خون دشمن خدا را بر زمیها را به قتل مآن یوقت

با نفر اول قدرت حاكمه مخالفت  یكس یشود كه وقتیقدرت اشاره م یبه شدت به تابو یعموم

 شوند.ینابود م یکند خودش و وابستگانش همگیم

 حجابتابوی  -5-5
از مجموعه تابوهای مذهبی متأخر در جامعه ایرانی، پوشش تعریف شده و مشخصی به نام 

که ریشه در عرف جامعه داشته باشد ریشه در قوانین شرعی دارد و حجاب است كه بیشتر از این

دار نیست و در تمایل و آفرینش چون در دنیای درون زنان ایرانی و در باور آنان چندان ریشه

آنان میل به حذف و شکست آن زیادتر است در اكثر داستانهای زنان به طور مشخص به وضع 
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آید. در حالی كه این نکته تی از آن سخن به میان نمیپوشش و حجاب اشاره نمیشود و به راح

 برای تقویت فرهنگی در چند دهة اخیر در جامعه ایرانی بسیار حائز اهمیّت است.

نه تنها حجاب سر كه حتی پوشش عمومی هم در  «جزیره سرگردانی»و  «سوشون»در رمان 

با وجود   «معنای شب طوبی و»تعریف حدود تحمیلی اجتماع برای زنان نمیگنجد. حتی در 

مه دره و گرد »در داستان  .زن در پی تحوالت روحانی است اما اصراری به حجاب ندارداینکه 

زن و شوهر جوانی را به تصویر میکشد كه با هم در دریای شمال حمام آفتاب  ،امیرشاهی« راه

 نهاآكنار ها ملحق میشود زن با مایوی خیس و شنی آنمیگیرند و شب هم كه دوست شوهر به 

زن جوانی همراه با « اسب سفید»مینشیند. در داستان كوتاه از فریده خردمند به عنوان 

خانواده به روستایی میروند تا زمینی بخرند زن با روسری نازک كوچک و مانتوی سفید رنگی 

در  تابو محسوب میشود. ن جامعه ایرانیابرای زنو این نوع پوشش در تن به روستا میرود. 

كه خاله و خواهر زاده به مالقات یک فامیل مشترک میروند و از « چشم خفته» انداست

حجاب باید بروم؟ خوب شما بلد نیستید كجا پاسپورت میگیرند؟ بی» همدیگر بدگویی میکنند:

سالم  یبه ك)  «میروم. یک روسری سر میکنم. آیه از آسمان نیامده كه حتماً چادر سر كنم

 ایت است.نیز همین حک (100، كنم

 تابوی زن بودن -6-5
ملل مختلف و از جمله  راساطی و هازنانه داشتن در فرهنگ تیو جنس تیّزن بودن و هو

لغت تابوست: هم مقدّس هم  یو ناظر به هر دو معنا دیآیتابو به حساب م ینوع ران،یفرهنگ ا

به  یزن ای دختری هر ورود با باشد هر دو قدرت را داشته یتوانداساس زن م نهمی. بر یمنیاهر

مؤنث در  هایهواژ لغات كهن،  یابیشهی. در ریخوردشر از قدم او رقم م و ریامور خ یةخانه، كل

و  نهیكه ماد نیزم ایخاک  ی. حتّاندیمنیهراشرّ و ة و شر، از دست ریخ ةدوگان بندیهای میتقس

ار و بارگذار تصوّر شده در و اثرگذ نهیمراتب و آسمان كه نر نتریپست در استتصوّر شده ندهیزا

بودن هم  یمنیاهر ایاز فرط مقدّس بودن « زن» ،ییوتاب نیقرار دارد. بر اساس قوان یمرتبه اعل

 بیبه دور باشد تا نه خود آس گرانیاز تماس و ارتباط با د دیخطرناک است هم در خطر و با

در مورد  نیاز قوان یاریابو، بست نیبر اعتقاد و باور به ا برساند. بنا بیآس گرانینه به د ندیبب

زن با همه  یتفکّرات مردانه و نگاه جامعه به تابو شهیركرد و باعث شد تا  دایپ ژهیزنان حالت و

 نیو قوان داتتهدی و هاهمچنان در ترس ،گرایی تیو عقالن ونیزاسیو مدرن یتحوّالت فرهنگ

 گوش به شانو مخالفت و مقابلهاعتراض  ادیزنان، فر یداستانها یبماند. از واكاو یباق یسنت

شوهرش در قمار او را  نکهیاست كه از ترس ا ایدهكشیداستان دختر رنج« دل فوالد». میرسد

با رفتار تند پدر، كه معترض فرار او از خانه  یکند وكند خانه خود را ترک م شیباختها یفدا
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 ةاتّفاق، حادث نی. ایشودم زانیكه او را در قمار باخته است از خانه گر یاست نه معترض مرد

نسبت به  یمتفاوت یدختر است بازخوردها ایزن  کیاست كه چون عامل آن  یریجبران ناپذ

 هاداستان نیاست كه تمام ا نیزن بودن است. نکته قابل توجه ا خاطرفقط ب نیمرد دارد و ا کی

دّت سركوب آنچه جامعه به ش یكه گاه ایزنان است به گونه یزندگ تواقعی دهنده نشان

دل »در  پوری. روانیافتددر بطن داستانها اتفاق م یشودآن را در زنان منکر م لیو تما یکندم

 :دیگویكند م یكند و تنها زندگ كار یخواهدم سندهیعنوان نو هاز زبان زن جوان كه ب« فوالد

لمه است. ك هیما  یبرا زهایجور چ نیو ا آزادی و ها. در افتادن با سنتسیدر افتادن آسون ن»

 ای یدیمر ایدوست باشه،  یتونهنم كسچیبا ه كسچیه نجایو احترام متقابل؟ !زرشک! ا یآزاد

زن و  «كنیزو»از مجموعه « خاكستری ةجمع»( در 59دل فوالد، ) «مراد... رسم دوهزار ساله...

ئاتر بازی مادر بسیاری از تابوهاست ت ،نجا كه زن بودنآشوهر هر دو تئاتر بازی میکردند اما از 

میتواند با كارآموزان رابطه غیر خودش كردن از نظر شوهر وی برای زنان دیگر مجاز است و 

 .اخالقی برقرار كند اما برای زنی كه همسر اوست تابو محسوب میشود

 

 

 تابوی مسایل جنسی -7-5
ود مسایل جنسی را میتوان از جمله تابوهایی دانست كه خود باعث ایجاد تابوهای دیگر میش

در جامعة ایرانی به ویژه زنان در انحصار این تابوها میباشند. بر این اساس مسایل مربوط به 

ازدواج، رضایت جنسی، زنای محارم، نازایی و حاملگی، طالق ، همجنس بازی، تن فروشی زنان 

و... هرنوع فحشاء و ارتباط با جنس مخالف تحت هر عنوانی در زیر مجموعه این تابو قرار 

رند. ادبیات زنان نویسنده در مقایسه با نویسندگان مرد مصادیق كمتری از این تابوشکنیها میگی

دارد چرا كه بیان این نوع مسایل از دیدگاه جامعه ایرانی بویژه برای زنان خود تابوی دیگری كه 

 یجنسبه روابط نامشروع  ایدر آثار زنان اشارهتاوانهای غیرقابل جبرانی دارد. به عنوان مثال؛ 

شود به عنوان مثال در یم انیب اطیبا احت زیكودكان ن نیروابط ناسالم ب یحت ستیزنان ن انیم

 سندهیافتد كه نویم یخر شب اتفاقات ناگوارآدر  ،یرشاهیام دیاز مهش «هیآخر تعز» داستان

. بدین ترتیب به اختصار این شد لیتعط دكانكو أتیاز فردا ه سدینویبدون اشاره بدان فقط م

 قوله را تقسیم بندی میکنیم:م

 صیغه -ازدواج -1-7-5
در ادبیات داستانی ازدواج به روال عادی و به شیوه سنتی مسیری عادی توأم با آرامش 

ظاهری برای مرد و زن است كه در نهایت با روزمرگی و ماللت همراه خواهد بود. عشق قبل از 
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ایی ندارد. در نتیجه تنها راه رهایی از ازدواج منجر به جدایی است و عشق بعد از ازدواج معن

تابوی این موارد ازدواج سنتی است چرا كه مجرد ماندن زنان تابویی است كه باعث عدم 

صالحیت آنان و توهین و اهانت به آنها میگردد. همانطوری كه وقتی طالق گرفته و یا  بیوه 

شرعی در جامعه اسالمی ایرانی  نیز اصطالح« صیغه»میشوند دوباره در مظان اتهام قرار دارند. 

است كه در عرف جامعه تابو محسوب شده ولی از لحاظ شرعی هیچ منع قانونی ندارد. تابویی 

اشند ولی صیغه كسی برای زنان كه ترجیح میدهند رابطه پنهانی با مردان غریبه را داشته ب

ای مورد مطالعه مشاهده های زیادی از هتک حرمت این نوع تابوها را در داستانهنباشند. نمونه

وقتی طوبی قهرمان داستان خود خواستگاری از « طوبی و معنای شب»مینماییم. در رمان 

ت. او حاجی محمود را برخالف عرف جامعه به عهده میگیرد تابوی این مسایل را شکسته اس

ندیشید كه دلیل قحطی جامعه تاوان شکست تابویی است كه بعد از چهار سال با خود می

مراد اعتقادی به ازدواج ندارد و آن را دست « جزیره سرگردانی»ست خود رقم زده است. در بد

و پاگیر میداند اما سلیم ارتباط با زن را فقط در گرو ازدواج میداند و با وجود اینکه یقین دارد 

شان واهد صیغه عقد بخوانند تا رابطههستی عاشق مراد هست و فردی مذهبی نیست میخ

دختر پرستار به مجروح جنگی عشق « او را كه دیدم زیباتر شدم»در داستان شرعی شود.

میورزد. خودش برای خودش اعالم آمادگی برای ازدواج میکند ولی او رسماً ازدواج نکرده است 

و مجرد است نمیتواند فرزند خواندگی یکی از كودكان بیمارستان را بر عهده بگیرد. در 

ای روستایی به خوبی نمایش داده پور، مفهوم ازدواج در خانوادهاز روانی« شب بلند» داستان

ای كه جای عموی دخترک است بجای عروسک برایش روسری و النگو میشود؛ مرد سالخورده

میخرد و او را به حجله عروس میخواند. نتیجه این است در شب زفاف دخترک بیچاره آنقدر 

در این مکان در این »ر داستان دیگری به نام ناله و فریاد میکشد كه میمیرد. امیر شاهی د

 به ازدواج و ترسهای ناشی از زن بودن اشاره زیبایی كرده است. « زمان

 بیوه -طالق -2-7-5
زنان با نزدیک شدن بدانها، خود وسوسه انگیز و تابو میشوند و این نیروی اهریمنی و مانا به 

بزرگترین خطری »ی میسازد. از نظر فروید: زنان دیگر هم سرایت میکند و آنان را نیز اهریمن

كه مرد و زن بیوه را تهدید میکند، همانا وسوسه شهوی است... زن بیوه چون صاحبی ندارد 

( در 96توتم و تابو، « ) ممکن است موجب تحریک حرص و طمع سایر مردان واقع شود.

ای روانی پور همچون فرهنگ ایرانی نیز زن مطلقه و بیوه تابو محسوب میشوند. در داستانه

مالشدن طالقش زن رنج كشیده كه راضی به طالق نبود بعد از رسوایی و بر « كولی كنار آتش»

نیز به زن مطلقه و نویسنده كه دنبال خانه برای « دل فوالد»فتد. در از چشم فرزندانش می
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 مان سازد. وقتی زنان صاحبخانهسکونت میگردد توصیه میشود كه مطلقه بودنش را كت

فهمند مجرد و جوان است و به او خانه اجاره نمیدهند و بالعکس مردان میگویند حتماً می

از ساعدی، دختر روستایی از « تاتار خندان»آییم. در رمان بیایید، سر كرایه هم با هم كنار می

به  شوهرش طالق گرفته و دایی با تعصب تمام مواظب اوست كه بخاطر مطلقه بودنش رسوایی

ساله كه آرایشگر هم هست ازدواج میکند  45مردی با بیوه « هاهمسایه»رد. در رمان بار نیاو

 زنی كه تمامی تابوها در او جمع آمده است.

 نتیجه گیری -6
ای های هر جامعهادبیات آیینه تمام نمای فرهنگ و آداب هر سرزمینی است. حقایق و نهفته

منشأء منعیات اخالقی و پیدایش قانونمندیهای  در آیینه ادبیات متجلی میشوند. تابوهای اولیه،

 اجتماعی در دوره های بعدی هر جامعه هستند كه در ادبیات داستانی نمایان میشوند. زبان

 و اجتماعی طبقة و نویسنده جنسیت با تنگاتنگی ارتباط آنها در شده مطرح تابوهای و داستانها

 تابوشکنی شدت و تابو نوع بر اجتماعی ةطبق و جنسیّت چون عواملی. دارند داستان قهرمانان

از میان تابوهای بررسی شده، تابوهای قدرت و مسایل جنسی  از كهنترین و  .دارد تأثیر

 گسترده ترین و قویترین تابوهای جوامع ایرانی هستند.
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The Extent and Method of Application of Taboo in 

Contemporary Fiction Literature (1320- 1380 SH) 
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Abstract 
One of the best approaches in identifying the indications of folklore 

and anthropology of individuals of community, is the study of fiction 

literature. Taboo as a sacred ban, is of most important indications 

appears in fictional texts. These are very first human rules which 

became the basis of moral and religious prohibitions. fiction literature 

is based on multiple factors including personal experiences, personal 

thoughts and social facts, and Taboos of a community are originating 

from these factors and affecting them at the same time. In this article, 

we firs expanded the theoretical concepts of Taboo in Iranian 

community and contemporary fiction literature, and then tried to 

investigate and recognize the prominent and latent features of Iranian 

community. Then we interpreted some objective examples in fictional 

texts (1320- 1380 SH). The results show that taboos of Iranian 

society have the highest frequency in three groups, including power, 

sexual issues, and language. Also authors have had a boad atterntion 

to Taboos related to mother, father, being a woman, and Hijab. The 

language of stories and the Taboos they contain, both have a close 

relationship with the gender and social class of the writers and the 

heros of stories. The time of the creation of a story also influences the 

birth or death of taboos, due to social, cultural and political events. 
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