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ABSTRACT

BACKGROUND AND OBJECTIVES: Every author utilizes efficient methods 
to express their viewpoints. Novel is among the literary genres that wom-
en have used to represent the tangible facts of their society. Contemporary 
female writers like Simin Daneshvar have reflected the issues of women in 
their works. The purpose of this study is to investigate feminism and its de-
velopment in the Post-Revolution Literature of Iran. Therefore, the quality of 
knowledge created in the domain of feminist studies from the beginning of 
the revolution up to the present have been studied with the purpose of shed-
ding lights on the trends and developments in the recent decades.
METHODOLOGY:  the present research has been done through descrip-
tive-analytical method by using library resources.
FINDINGS:  women novelists of Iran have reached a proper status of equal 
rights as they passed stages of extreme sentimentalism and non-creativity. In 
70s and 80s, they have come to a different understanding of their identity and 
situation in the society. By entering the modern era and confronting issues 
like identity, they have tried to redefine their role and status in the family 
and society, so they entered some new concepts in their novels. 70s must be 
considered as a decade in which the women have found a more consolidated 
position in the fictional literature and this movement became an indepen-
dent form of fictional literature different from men’s writing. Therefore, the 
80s must be considered as the beginning of the feminine writing.
CONCLUSION: The most important finding of this research is that, from a lit-
erary point of view, the post revolution era in Iran is the era of the consolida-
tion of the status of women in novel writing. Women writers have written a 
larger number of works and they have added to the richness and quality of 
literature by trying different forms and themes.
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چکیده
زمینــه و هــدف: هــر نویســنده ای در بیــان دیــدگاه خــود از شــیوه هــای کارآمــدی 
در حیطــه ادبیــات بهــره میگیــرد. رمــان از جملــه قالبهــای متنوعــی اســت کــه بســیاری 
از زنــان نویســنده در نمایانــدن واقعیتهــای ملمــوس جامعــه از آن اســتفاده کــرده انــد. 
ــاب مســائل  ــه بازت ــار خــود ب ــه ســیمین دانشــور در آث نویســندگان زن معاصــر از جمل
زنــان توجهــی خــاص داشــتند. هــدف از نگاشــتن ایــن مقالــه بررســی فمینیســت و ســیر 
تحــول آن در ادبیــات پــس از انقــاب اســامی اســت. لــذا توجــه بــه کــم وکیــف دانــش 
تولیدشــده در حــوزه زنــان از ابتــدای انقــاب اســامی تاکنــون، بــا هــدف نمایانســازی 

رونــد طــی شــده در دهــه هــای اخیــر، مــورد بررســی پژوهشــهای انجــام شــده اســت.
ــع  ــا اســتفاده از مناب ــه شــیوه توصیفــی- تحلیلــی، و ب ــه: ایــن پژوهــش ب روش مطالع

ــه ای انجــام شــده اســت. کتابخان
یافتــه هــا: داســتان نویســان زن ایرانــی بــا عبــور از مراحلــی مثــل احساســات گرایــی 
افراطــی و عــدم خاقیــت بــه جایگاهــی مناســب بــرای مطالبــه حقــوق برابــر رســیدند، 
و در دهــه هــای هفتــاد و هشــتاد بــه شــناختی دیگرگونــه از هویــت فــردی و موقعیــت 
ــائلی  ــا مس ــی ب ــدرن و رویاروی ــه دوره م ــا ورود ب ــد و ب ــت یافتن ــه دس ــود در جامع خ
ــه  ــواده و جامع ــود در خان ــش خ ــگاه و نق ــف جای ــه بازتعری ــت، ب ــه هوی ــه مقول از جمل
ــار و نوشــته هــای داســتانی خــود  ــازه را وارد آث پرداختنــد و از ایــن طریــق، مفاهیــم ت
کردنــد. دهــه هفتــاد را بایــد دهــه ای بــرای محکــم کــردن جــای پــای زنــان در بســتر 
ــه شــکل  ــه هشــتاد ب ــه رشــد در ده ــان روب ــن جری ــا ای ــتانی دانســت، ام ــات داس ادبی
ــتند  ــردان مینوش ــا آنچــه م ــه ب ــل شــد ک ــتانی فارســی تبدی ــات داس مســتقلی از ادبی
تفاوتهــای آشــکاری داشــت، بنابرایــن میتــوان دهــه هشــتاد را دهــه آغــاز زنانــه نویســی 

نامیــد.
نتیجــه گیــری: از مهمتریــن نتایــج ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه، در عرصــه ادبــی، 
دوره بعــد از انقــاب اســامی را میتــوان دوره تثبیــت جایــگاه زنــان در حــوزه داســتان 
نویســی بــه شــمار آورد. زنــان نویســنده در ایــن ســالها، عــاوه بــر رشــد کمــی آثارشــان، 

بــا آزمــودن فرمهــا و مضامیــن نــو، موجــب رشــد کیفــی ایــن آثــار گردیدنــد.  
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مقدمه
ــش   ــه نق ــگاه ب ــوع ن ــی  و ن ــراز و نشــیب انســان، در خصــوص چگونگ ــر ف ــواره در طــول گذشــته پ هم
ــه  ــی ب ــون و متنوع ــرات گوناگ ــف، نظ ــی مختل ــق جغرافیای ــی و مناط ــان، در ادوار تاریخ ــران و زن دخت
چشــم میخــورد. همانگونــه کــه کاســتلز)عصر اطاعــات، قــدرت هویت(تصریــح میکنــد: »ابعــاد دگرگــون 
شــدن آگاهــی زنــان و ارزشــهای اجتماعــی در  اکثــر  جوامــع، آن  هــم در کمتــر از ســه  دهــه  شــگفت انگیز  
ــات و آداب و  ــوم، ادبی ــرز و ب ــن م ــخ ای ــر از تاری ــت متاث ــه نخس ــران در درج ــاله در ای ــن مس ــت. ای اس
ســنن گذشــتگان اســت. ســپس گرایشــهای دینــی و مذهبــی و ظهــور جنبشــهایی همچــون مشــروطیت 
و انقــاب اســامی  و در نتیجــه پیدایــش افــکار و اندیشــه هــای فمینیســتی در دفــاع از حقــوق زنــان و 
تــاش بــرای احیــای آن بــی تاثیــر نبــوده اســت.« بنابرایــن بــا ظهــور اندیشــه هــای فمینســتی در ایــران  
وضعیــت زنــان تحــت تاثیــر ایــن اندیشــه هــا قــرار گرفــت و در گفتمــان فمینیســتی در گوشــه و کنــار 
کشــور دیدگاههــای اعتــراض آمیــز و منتقدانــه ای بــه وضعیــت زنــان در تمامــی عرصــه هــای اجتماعــی، 

فرهنگــی، ادبــی،  آموزشــی و سیاســی مطــرح شــد. )رهبــر، 1382(. 
»فـــمینیسم1«در  اصــل واژه ای فرانســوی اســت کــه از ریشــۀ التینی »فمینا 2«»بــه  معنــای  » «زن « اخــذ  
شــده اســت)رضوانی، 1382(. ایــن مفهــوم از نظر اصـــطاحی، بـــه دو معنای»برابری زن و مــرد« و »آزادی 
زنــان« اشـــاره دارد )آریانپــو، 1377(. در  چهارچــوب  مقولــه نخســت، فمینیســم بــه معنای نظریه ای اســت 
کــه معتقــد بــه تســاوی فـــرصتهای ســـیاسی، اجتماعــی و اقتصــادی زنــان بــا مـــردان اســـت. لیکــن در 
مـــقوله دوم ، فمینیســم  نـــهضت یــا جـــنبشی اجتماعی اســت  که  در پی نـــهادینه ســـاختن برابــری کامل 
زنــان بــا مــردان اســت )رضوانــی، 1382(. و اینکــه جنســیت بــا عملکــرد تحصیلــی مرتبــط است)لواســانی، 

.)1394
از طرفــی دیــدگاه فمینیســم، رویکــرد هــای دربــاره زندگــی اجتماعــی را از نقطــه نظــر زنــان، بــه عنــوان 
گروههــای زیاندیــده، از نظــر اجتماعــی ارائــه میدهــد و بــر ایــن فــرض اســتوار اســت کــه هویــت مردانــه 

و زنانــه بطــور اجتماعــی شــکل می یابد)یورگنســن و فیلیپــس، 1389(.
بــل هوکــسHooks, 2000(3( تصریــح میکنــد کــه در تصــور عمــوم مــردم، فمینیســم برنامــه و تدبیــری 
ضــد مردانــه اســت. مارتیــن معتقــد اســت کــه ســاختار اقتصــادی و اجتماعــی جوامــع امــروزی بــر اســاس 

 .)Schuartz, 1985( بــی ارزش شــمردن، فرودســتی و اســتثمار زنــان شــکل گرفتــه اســت
در   مــورد  پیدایــش فمینیســم دیدگاههــای متفاوتــی وجــود دارد. طبــق عقیــده افــن4 اصطــاح فمینیســم 
ــه نــدرت قبــل از قــرن بیســتم وجــود داشــت. اصطــاح مزبــور از دهــه 1890در فرانســه بــه خدمــت  ب
گرفتــه شــد )Offen , 1988(. بــر همیــن اســاس هیــچ تصــور ایــده آل، ثابــت و از پیــش تعییــن شــده ای 
بــرای تعریــف فمینیســم وجــود نــداردDelmar, 1389(5(. بــا ایــن  همــه،  یــک چنیــن نهضتــی بــه معنــای 
دقیــق آن، در قــرن نوزدهــم در فرانســه، شــکل گرفــت و گســترش یافــت و نــام فرانســوی)feminism( را 

بــه خــود گرفــت )آلیســون جگــر، 1382(. 
ایــن جنبــش »فمینیســم« بــه ســرعت ســیر حرکــت خــود را از جامعــه شناســی بــه ســوی دیگــر رشــته 
هــا ســوق داد و در دل ادبیــات نیــز راه یافــت و حرکتــی انتقــادی و شورشــی را در ادبیــات داســتانی بنیــاد 
نهــاد کــه نــه تنهــا، جهــان متــن را تحــت تاثیــر نــگاه تــازه خــود قــرار داد، بلکــه نقــش ارزشــمندی نیــز 
 در مبــارزه بــرای پایــان دادن بــه ســتم در جهــان خــارج از متــن بــازی میکنــد )گریــن و لبیهــان، 1383(. 

1- Femindm
2- Femina
3- Hooks 
4- Offeen 
5- Delmar 
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علــت اصلــی پذیــرش ایــن نــوع تفکــر در ادبیــات داســتانی آن بــود کــه زنــان نویســنده بــه دنبــال راهــی 
بودنــد تــا صــدای برابــری خواهــی خــود را بــا ابــزاری بــه نــام ادبیــات منتقــل کننــد.

اندیشــه های فمینیســتی  نخســتین بار  در دوران مشــروطه وارد ایــران شــد. در ایــن دوره، وضعیــت زنــان 
نیــز همپــای ســایر اقـــشار اجـــتماعی تغییــر کرد)بشــیریه، 1374(. و آثــار شــگرفی در تغییــر نگرشــهای 
ــا  وقــوع کودتـــا و بـــه قـــدرت رســیدن رضــا شــاه ، موجــی جدیــد از افــکار  ــان  برجــای  گذاشــت. ب زن

ــران شــد. )اردســتانی، 1385(.  فمینیســتی وارد ای
ــوان »  ــا عن ــران، ب ــد فمینیســم در کشــور ای ــن مقل ــان مشــروطه، نخســتین انجم ــل از جری ــی قب اندک
انجمــن آزادی زنــان « تاســیس گردیــد و نشــریات و مطبوعــات مــروج فمینیســم نظیــر، صــور اســرافیل، 
نــدای وطــن و غیــره بــه ترویــج عقایــد فمینیســتی در ایــران پرداختنــد، امــا بــا وجــود ایــن تاشــها هنــوز 
هــم زنــان خلــق شــده در داســتانهای مــردان در اکثــر اوقــات » موجوداتــی کــم عقــل و احساســاتی بــه 
شــمار مــی آینــد« )توکلــی، 1382(. از ســوی دیگــر در همیــن ایــام مردانــی بودنــد کــه ســعی در التیــام 
چهــره مخــدوش زن ایرانــی در عرصــه ادبیــات داســتانی را داشــتند، میتــوان از صــادق هدایــت نــام بــرد 
کــه در داســتانهای خــود نگرشــی مــدرن بــه زن انداخــت و در مقابــل دوگانگــی پــاک )مــرد( و ناپــاک 
ــت  ــرد( را گذاش ــزری )م ــزر پن ــری )زن( / خن ــی اثی ــور دوگانگ ــوف ک ــود، ب ــی خ ــاهکار ادب )زن( در ش

)حقــدار، 1380(. 
جــان اســتورات میــل اظهــار میکنــد کــه ادبیــات زنــان، بطــور کلــی و از نظــر ویژگیهــای  اصلــی، تقلیــدی 
از ادبیــات مــردان بــوده اســت و زنانــی کــه بــه نوشــتن روی مــی آورنــد، شــاگردان نویســندگان مــرد بــه 
شــمار میرفتنــد و بــرای اینکــه ادبیــات زنــان بتواننــد از ایــن نفــوذ رهــا شــوند و فردیــت خــود را محقــق 

.)1379 کنند)میل، 
ــری  ــد و درون گی ــر را تقلی ــای مذک ــندگان زن معیاره ــی(، نویس ــه نویس ــنت زنان ــن دوران )س در ای
میکردنــد. آنهــا محدودیتهــای معینــی  را در توصیــف میپذیرفتنــد. در واقــع ایدئولــوژی مردســاالرانه ای 
کــه کارهــای مشــخصی ماننــد نوشــتن را بــرای زنــان خــوب نامناســب میدانســت. ســبب شــده بــود کــه 
زنــان نویســنده هنــر خــود را بــا توقعــات مــرد ســاالرانه منطبــق کننــد یــا عواقــب امتنــاع از ایــن کار را 

ــر، 1384(.  بپذیرند)مخب
ــر  ــان، همــه گی ــرای زن ــات ب ــدگار در عرصــه ادبی ــک حرکــت مان ــرای شــروع ی ــن اصــل ب اساســی تری
شــدن آمــوزش خوانــدن و نوشــتن بــود. در اوایــل دهــه 1280 شــرایط جامعــه بــه زنــان اجــازه خوانــدن 
ــا  ــد ت ــه دخترانشــان اجــازه دادن ــا ب ــواده ه ــداد. در دوران ســلطنت قاجــار بعضــی خان و نوشــتن را نمی
خوانــدن و نوشــتن و یادگیــری را بیاموزنــد، ایــن در حالــی بــود کــه یادگیــری نوشــتن همچنــان بــرای 
زنــان امــری ممنــوع بــه حســاب مــی آمــد، زیــرا » مــردم بــر ایــن بــاور بودنــد کــه اگــر زنــان نوشــتن را 
بیاموزنــد نامــه هــای عاشــقانه بــه مــردان مــی نویســند و موجــب ننــگ خــود و خانــواده هایشــان مــی 
شــوند« )ساناســاریان، 1384(. از ســوی دیگــر در ایــن دوران حرکتهــای جانــدار و موثــری از ســوی زنــان 
ــد  ــان گردی ــی زن ــن رشــد شــعور اجتماع ــه موجــب رواج ســواد و همچنی ــود ک در حــال شــکل گیری ب
کــه مهمتریــن آنهــا: انتشــار نشــریات زنانــه، گشــایش مــدارس دخترانــه و همچنیــن شــکل دهی ســازمان 
ــردان بســیار  ــه م ــاعر ب ــب، نویســنده و ش ــان ادی ــوز نســبت زن ــن دوران هن ــود. گرچــه » در ای ــان ب زن
ناچیــز و قابــل چشــم پوشــی اســت و همچنــان زنــان موضــوع کار مــردان هســتند « )یاحقــی، 1375(، 
امــا رشــد ســواد و تشــکیل انجمنهــای زنانــه از جملــه اقداماتــی بــود کــه زنــان را بــه اســتقال و کســب 
هویــت نزدیــک مینمــود. شــاید بــه همیــن خاطــر بــود کــه پــس از همــه گیــر شــدن ســواد و گســترش 
ــه رمــان گرایــش پیــدا کردنــد، چونکــه رمــان، انعــکاس  ــان، بیــش از همــه چیــز ب فعالیتهــای ادبــی زن
خــط مشــی فــرد در جســتجوی تمامیــت، انســجام و هویتــی بــود کــه فــرد، تصویــر آن را عمیقــا در ذهــن 
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ــا، 1368(.   دارد )زراف
از طرفــی میتــوان گفــت نشــریات تاثیــر عمــده ای در رونــد برابــری خواهــی زنــان در طــول تاریــخ صــد 
ــدات  ــت تولی ــر اهمی ــد ب ــان و تاکی ــه زن ــی دادن ب ــر اگاه ــاوه ب ــد و ع ــته ان ــران داش ــته ای ــال گذش س
فرهنگــی پذیــرش احتــرام بــه حقــوق زنــان در خانــواده و اجتمــاع، اثــرات مهــم و عمیقــی نیــز بــر حرکــت 
زنانــه نویســی داشــته و آنــرا بــه ســمت یــک جریــان مســتقل هدایــت کــرده انــد. زیــرا در ایــن نشــریات 
ــردی  ــی مســتقل و صاحــب حقــوق ف ــوان موجودات ــه عن ــان ب ــر خواســته هــای زن ــز ب بیــش از هــر چی
و اجتماعــی تاکیــد میگردیــد. ایــن امــر بــه آرامــی زمینــه را بــرای رشــد ســواد و کســب حقــوق مدنــی 
بــرای زنــان فراهــم نمــود، از طــرف دیگــر درفضاهــای خصوصــی و خانوادگــی نیــز تغییــر نگــرش زنــان بــه 

جنــس خــود موجــب تغییــر در روابــط آنــان بــا مــردان نیــز گردیــد. 
تفســیر زنــان بــه عنــوان موجوداتــی کــه از مــردان جــدا هســتند و توجــه بــه حقــوق پایمــال شــده آنهــا 
ســبب شــکل گیــری ادبیاتــی، خــاص آنــان گردیــد کــه همــواره در پــی تــاش بــرای نمایانــدن حقــوق از 
دســت رفتــه زنــان و نادیــده انگاشــته شــدن شــخصیت مســتقل آنــان اســت. اگــر چــه بعضیهــا بــا اصطاح 
ادبیــات زنــان مخالــف هســتند و بــر ایــن باورنــد کــه ادبیــات زنــان بــه شــکل مســتقل از پیکــره ادبیــات 
وجــود نــدارد، از جملــه آنــان ناتالــی ســاروت اســت کــه در ایــن بــاره میگویــد: » ادبیــات زنــان بــه معنــای 
دقیــق آن وجــود نــدارد، همانطــور کــه نمیتوانــد از ریاضــی زنــان یــا موســیقی زنانــه ســخن گفــت. بــه 
نظــر مــن فقــط ادبیــات وجــود دارد، البتــه از نویســندگان زن میتــوان ســخن گفــت، امــا موقعــی کــه آثــار 
آنهــا را میخوانــم بــه هیــچ وجــه احســاس نمیکنــم کــه نوشــته زنانــه میخوانــم. مــن معتقــدم زمانــی کــه 
یــک نویســنده زن مینویســد »مــن« او دیگــر وجــود نــدارد. ابلهانــه اســت کــه رمــان را از روی جنســیت 

نویســنده داوری کنیــم« )جهانبگلــو، 1384(.
ــن  ــف و تعیی ــها، وظای ــاختن نقش ــه س ــی در نهادین ــش مهم ــه نق ــر جامع ــی ه ــام آموزش ــوی نظ از س
ــران و  ــگاه دخت ــاء نقــش و جای ــا در الق ــوان گفــت چنیــن تفاوته ــن  میت ــگاه اجتماعــی دارد بنابرای جای
پســران نخســت از جنبــه قانونــی و حقوقــی و دوم از بعــد نظــام آموزشــی اســت. زیــرا نظــام آموزشــی 
ــد و از طریــق  ــه نقشــها، نقــش مهمــی دارن ــرای پذیــرش اینگون ــران و پســران ب ــاده کــردن دخت در آم
جامعــه پذیــری6 و درونــی کــردن ارزشــها7 تــاش میکنــد آنهــا را بــرای زندگــی آینــده آمــاده ســازد)عاقه 
بنــد، 1390(. بنابرایــن نــوع آموزشــی کــه دختــران و پســران بــرای آمادگــی در نقشــهای خــود از نظــام 

آموزشــی دریافــت میکننــد، بســیار مهــم اســت.
بنابرایــن فاســفه یونــان هــم بــا انتقــاد از وضــع تعلیــم وتربیــت زمــان خــود بــه دفــاع از حقــوق تربیتــی 
زنــان و دختــران در  برنامــه هــای آموزشــی خــود پرداختنــد. درمیــان آنهــا فیلســوفانی همچــون ارســطو 
مخالــف تربیــت زنــان بــوده و معتقــد بــود زنــان بجــای تربیــت بایســتی وقــت خــود را در جهــت مصاحبت 

بــا بــردگان و امــور منــزل کنند)مایــر، 1374(،
و شــاید بتــوان گفــت در نظــام آموزشــی ارســطو زنــان و دختــران حــق چندانــی از آمــوزش نداشــتند. 
بعــد از آنهــا فاســفه دیگــری همچــون روســو بیــن ویژگــی مــرد و زن تمایــز قائــل شــده و بــرای تربیــت 
زن و مــرد تفاوتهــای در اهــداف و برنامــه تربیتــی خــود در نظــر میگیــرد چــرا کــه بــه نظــر او منــش ایــده 
آل یــک زن متفــاوت از منــش ایــده آل یــک مــرد اســت، مــرد میخواهــد یــک شــهروند خــوب بــوده و 
زن نیــز بایــد یــک شــخص خصوصــی مناســب باشــد  )محمدپــور ، 1390(. آنچــه مســلم اســت پیدایــش 
ایــن آراء و نظــرات مختلــف اعــم از تنــد یــا معتــدل دربــاره مســائل زنــان و دختــران و در پــی آن، مطــرح 
کــردن تســاوی حقــوق زن و مــرد در تمــام جهــات و آنچــه امــروزه بــه نــام » فمینیســم « معــروف شــده، 
در واقــع نوعــی واکنــش بــه محرومیتهــا و مظلومیتهایــی اســت کــه درگذشــته و حتــی اکنــون بــر زنــان 
6- socialization
7- internalization of values
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ــدرکاران و صاحبــان قــدرت  و دختــران رفتــه اســت و ایــن نتیجــه عملکــرد غلــط و نادرســت دســت ان
ــم  ــه تعلی ــه ای در صفحــه 47 مجل ــه ایــن قشــر عظیــم انســانی اســت. و حــال آنکــه در مقال نســبت ب
و تربیــت توضیــح میدهــد کــه » دســتیابی دختــران بــه فرصتهــای آموزشــی مســاوی در دوره عمومــی 
میتوانــد دارای اثــرات و تبعــات بســیار مثبتــی نظیــر ارتقــای بهداشــت جامعــه، کاهــش رشــد جمعیــت، 

افزایــش تولیــد و در آمــد ملــی، حفــظ محیــط زیســت، ســامت کــودکان و مــادران باشــد.«

ضرورت انجام پژوهش
ــات و  ــه ادبی ــی در زمین ــرا وســیع و فراوان ــا و دســتاوردهای ظاه جنبشــهای فمینیســتی دارای موفقیته
کســب حقــوق و امتیــازات اجتماعــی، اقتصــادی و سیاســی بــوده انــد. وضعیــت زنــان از نظــر آموزشــی، 
کســب مشــاغل، حضــور در  رده    هــای بــاالی مســئولیت سیاســی، مدیریــت اقتصــادی و...در بســیاری 
مــوارد بهبــود پیــدا کــرده اســت )فالــودی، 1372(. کســب اســتقال اقتصــادی و برخــورداری ازحقــوق 
مالکیــت، ارث و بطــور کلــی، تســاوی حقوقــی، اولیــن و شــاید مهمتریــن دســتاورد جنبــش فمینیســم 
ــه ای  ــه عرصــه آمــوزش عالــی میباشــد بگون ــان ب محســوب گــردد. یکــی دیگــر از دســتاوردها، ورود زن
ــان اکثریــت کرســیهای  کــه در بســیاری از کشــورهای غربــی و برخــی کشــورهای در حــال توســعه، زن
دانشــگاهی را بــه خــود اختصــاص داده انــد )ســیدل، 1379(. در ایــن راســتا میتــوان بــه دســتاوردهای 
ــن  ــم بی ــزی فمینیس ــرح ری ــی، ط ــرایط اجتماع ــود ش ــان، بهب ــرای زن ــق رای ب ــه ح ــم از جمل فمینیس
المللــی بــه منظــور ایجــاد ارتبــاط بیــن زنــان جهــان، گنجانــده شــدن اصــل”کار مســاوی، مــزد مســاوی” 
ــح و  ــت از صل ــرای حمای ــود ب ــت خ ــان از موقعی ــدی زن ــره من ــل، به ــن المل ــه بی ــیون جامع در کنوانس
اجتنــاب از خشــونت و... میتــوان اشــاره کــرد )رضوانــی، 1382(. کــه اهمیــت موضــوع ایــن پژوهــش را از 

بعــد نظــری تبییــن میکنــد.
اهمیــت ایــن پژوهــش ضــرورت پرداختــن بــه پیشــرفتهای فمینیســت، در زمینــه هــای ادبــی بخصــوص 
ــت و   ــوده اس ــیبهایی ب ــراز و نش ــاب دارای ف ــد از انق ــه در بع ــد ک ــان  میباش ــی و رم ــتان نویس داس
ــن زمینــه فعالیتهــای چشــمگیری  ــا وفــی و دیگــران در ای نویســندگانی ماننــد ســیمین دانشــور و فریب
داشــته انــد. در آثــار فمینیســتهای معاصــر و مدافــع حقــوق و جایــگاه زن، بــا توجــه بــه نوشــتن رمــان 
و داســتانهای ادبــی، مقــاالت و منابــع متعــدی از ایــن نویســندگان کــه بــه نوعــی بیانگــر داشــتن نــگاه 
نقادانــه بــه وضــع فعلــی زنــان ایرانــی در همــه زمینــه هــا میباشــد و ایــن آثــار در تحــول وضعیــت زنــان 
در زمینــه ادبــی در بعــد از انقــاب  بــی تاثیــر نبــوده اســت لــذا موضــوع فمینیســت و ســیر تحــول آن در 

ادبیــات  پــس از انقــاب اســامی، اهمیــت و ارزش پژوهــش را دارد. 

روش پژوهش
پژوهــش حاضــر از آن جهــت کــه بــه توصیــف و شــناخت شــرایط موجــود پرداختــه، توصیفــی و از نــوع 
پژوهشــهای بنیــادی و بــه دلیــل تحلیــل و اســتنتاج صــورت گرفتــه، از نــوع تحقیقــات کاربــردی محســوب 

. میگردد
ــات و قوانیــن آموزشــی،  ــرداری از متــون مصوب ــن پژوهــش، براســاس مطالعــه و فیــش ب روش انجــام ای
ــری  ــره گی ــا به ــا ب ــل و تفســیر آنه ــای توســعه و تحلی ــه ه ــن و برنام ــی نظــری ســندتحول بنیادی مبان
ــواالت  ــر س ــی ب ــات مبتن ــع آوری اطاع ــت جم ــاالت، جه ــب و مق ــط، کت ــی مرتب ــایتهای اطاعات از س

پژوهــش، مــی باشــد.
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ــود را  ــن خ ــالهای آغازی ــران س ــی ای ــتان نویس ــه داس ــال 1310 ک ــا س ــروطه ت ــوالت مش ــاز تح از آغ
ــن  ــه در ای ــه ای ک ــر زنان ــا اث ــده اســت تنه ــخ داســتان نویســی نیام ــی در تاری ــچ زن ــام هی ــد، ن میگذران
ســالها میتــوان از آن یــاد کــرد کتــاب خاطــرات تــاج الســلطنه اســت کــه بــه تشــویق معلمــش، ســلیمان 
ســپهبدی در ســال 1303نوشــته شــد. » ایــن خاطــرات، تاریــخ زندگــی اوســت و بــه نوعــی میتــوان آنــرا 
یــک رمــان تاریخــی نیــز قلمــداد کــرد« )رادفــر، 1384(. البتــه ایــن اثــر را نمیتــوان بدرســتی آغــازی 

ــان بــه حســاب آورد.  ــرای شــروع داســتان نویســی زن ب
از طرفــی دیگــر نخســتین تاشــهای داســتان نویســان زن ایرانــی در دهــه ســوم  قــرن جــاری صــورت 
گرفــت، زمانــی کــه پــس از چندیــن دهــه غیبــت داســتان نویســان زن ایرانــی، تعــداد اندکــی از زنــان 
خانــواده هــای مرفــه و دارای نفــوذ، کــه امــکان تحصیــل دانــش در خــارج از مرزهــای کشــور را داشــتند و 
بــر خــاف ســایر زنــان فرصــت و مجالــی بــرای نوشــتن می یافتنــد، از طریــق مطــرح کــردن حقــوق زنــان 
و نوشــتن چندیــن داســتان حضــور خــود را نمایــان کردنــد. ایــن بــود کــه ابتــدا ایراندخــت تیمورتــاش 
بــا انتشــار داســتان اجتماعــی دختــر تیــره بخــت و جــوان بلهــوس در ســال 1309 پرچمــدار ورود زنــان 
ــر  ــا رهب ــه ی ــال 1312 و ژال ــز را در س ــن وپروی ــز، پروی ــری نی ــرا خانل ــد. زه ــه عرصــه نویســندگی ش ب
دوشــیزگان در ســال 1315 را منتشــر کــرد. و فخــر عــادل ارغــون نیــز در ایــن دوره بــا نوشــتن پاورقــی 
ازدواج اجبــاری نــام خــود را در کنــار داســتان نویســان مــرد پاورقــی نویــس تثبیــت کــرد. آثــار منتشــر 
ــه عنــوان نخســتین تاشــها از حیــث شــیوه هــای  ــن دوره ب شــده از ســوی داســتان نویســان زن در ای
داســتان نویســی تقلیــدی صــرف از آثــار داســتان نویســان مــرد تحــت نفــوذ کلیشــه هــای ادبیــات مردانــه 

و بطــور کامــل عــاری از خاقیــت هنــری بود)شــهبازی و دیگــران، 1397(.
بــا اینکــه در دهــه بیســت بــا ظهــور ســیمین دانشــور از طریــق انتشــار مجموعــه آتــش خامــوش اهمیــت 
پیــدا کــرد، داســتان نویســی رســمی زنــان ایرانــی بــدون شــک از 1330 شــکل گرفــت، چونکــه در ایــن 
دهــه نــام هشــت داســتان نویــس زن بــه چشــم میخــورد از جملــه آنهــا ملکــه بقایــی کرمانــی بــا بوســه 
تلــخ، بهین دخــت دارایــی بــا داســتان حرمــان، مهیــن توللــی بــا مجموعــه ســنجاق مرواریــد، کیواندخــت 
کیوانــی بــا داســتان جوانــی، مریــم ســاوجی بــا داســتان دختــر راه و فرشــته و نویســنده ای بــا نام مســتعار 

مــاه ســیما کــه داســتان زنجیرهــای تقدیــر منتشــر کــرد.
ــتین  ــود، او در نخس ــاه ب ــه پنج ــندگان زن در ده ــن نویس ــور از مهمتری ــی پ ــهرنوش پارس ــی ش از طرف
ــه روایتگــری میپردازدکــه در  ــرده ب ــری م ــد دخت ــه دی ــد)1355(، از زاوی ــش، ســگ و زمســتان بلن رمان
اثــر برخــورد بــا مشــکات مبــارزی آزاد شــده از زنــدان و رفــاه طللبــی طبقــه متوســط دچــار سرگشــتگی 
عمیقــی شــده اســت. همچنیــن مجموعــه داســتانهای کوتاهــش بــه نــام آویــزه هــای بلــور در ســال 1356 
منتشــر شــد. امــا ســومین اثــر او کــه بــه نــام تجربــه هــای آزاد در ســال 1357 منتشــر گردیــد از جملــه 

زنانــه تریــن آثــاری بــود کــه تــا آن زمــان چــاپ شــده بود)قاســم زاده، 1383(.
در دهــه شــصت عــاوه بــر نویســندگانی چــون، ســیمین دانشــور گلــی ترقــی و شــهرنوش پارســی پــور 
زنــان دیگــری نیــز وارد عرصــه داســتان نویســی شــدند. از جملــه آنــان منیــرو روانــی پــور بــود کــه بــا 
ــا و  ــه رنجه ــه ب ــت ک ــهرت یاف ــنده ای ش ــوان نویس ــه عن ــزو)1367( ب ــتانش کنی ــه داس ــن مجموع اولی
ــه  ــر داســتانهایش مطالبــی راجــع ب ــردازد او عــاه ب ــاک جنــوب میپ ــان در فضــای وهمن حســرتهای زن
مشــکات عاطفــی و معیشــتی زنــان مینوشــت. دهــه اول انقــاب کــه هنــوز دوره رکــود قلمــی زنــان را 
طــی میکــرد، بــا آغــاز دهــه دوم) دهــه هفتــاد( جهشــی اساســی یافــت، مثــا مجموعــه داســتان »مولــود 
ششــم« از منصــوره شــریف زاده در دهــه دوم تبدیــل بــه چندیــن مجموعــه اثــر ادبــی شــد، همچنیــن 
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ــای  ــوه ه ــیدی، »ک ــم جمش ــم و آدم«  از مری ــار و »عال ــه تج ــه ای« از راضی ــها« و »زن شیش »نرگس
آســمان« از ســمیرا اصــان پــور، »ســرود ارونــد رود« از منیــژه آرمیــن، از آثــاری اســت کــه طــی دو ســال 
پــی در پــی منتشــر شــدند. ایــن در حالــی اســت کــه مریــم جمشــیدی در ایــن دهــه عــاوه بــر کوههــای 
آســمان، دو مجموعــه داســتان بــه نامهــای گهــواره چوبــی و عالــم و آدم را منتشــر کــرد کــه از محتــوای 
ــان پــس از انقــاب  ــه ناراحتیهــا، گرفتاریهــا و مســائل ارزشــی زن آنهــا چنیــن برداشــت میشــود، کــه ب

ــر ، 1378(. اشــاره دارد )رادف
ــه عرصــه داستان نویســی دانســت.  ــی نویســندگان جــوان ب ــد دوره معرف ــه 1360 را بای ــی ده بطــور کل
هرچنــد از لحــاظ کیفــی آثــار داســتانی زنــان در ایــن برهــه تفــاوت آشــکاری بــا ســالهای پیــش از آن 
نــدارد، امــا از ایــن نظــر کــه زمینــه بــرای ورود نویســندگان زن بیشــتری بــه ایــن عرصــه فراهــم گردیــد، 

دوره مهمــی در تاریــخ داســتان نویســی زنــان محســوب میشــود.
ــا  ــی ب ــتان نویســان زن ایران ــاد، داس ــاق افت ــته اتف ــای گذش ــات در دهه ه ــه ادبی ــر آنچــه در زمین ــا ب بن
عبــور از مراحلــی مثــل احساســاتگرایی افراطــی و عــدم خاقیــت بــه جایگاهــی مناســب بــرای مطالبــه 
ــر رســیده و میتــوان گفــت کــه حتــی از آن هــم گــذر کــرده و در دهه هــای 1370و 1380  حقــوق براب
بــه شــناختی دیگر گونــه از هویــت فــردی و موقعیــت خــود در جامعــه دســت یافــت و بــا ورود بــه دوره 
ــه  ــن دوره اســت، ب ــم خــاص ای ــه از مفاهی ــت، ک ــه هوی ــه مقول ــا مســائلی از جمل ــی ب ــدرن و رویاروی م
ــه  ــی اینگون ــق مفاهیم ــن طری ــه پرداخــت و از ای ــواده و جامع ــود در خان ــش خ ــگاه و نق ــف جای باز تعری
ــار و نوشــته های داســتانی خــود کــرد.  را، کــه هســته اصلــی تفکــرات ایشــان را شــکل میدهــد، وارد آث
ــت بیشــتری  ــا موفقی ــه ب ــاه و شــصت ک ــه پنج ــاخص دو ده ــتان نویســان ش ــته از برخــی از داس گذش
ــر،  ــا کله ــی، فریب ــا وف ــرزاد، فریب ــا پی ــوان از زوی ــد، میت ــه داده ان ــر ادام ــای اخی ــود را در دهه ه کار خ
ســپیده شــاملو، شــیوا ارســطویی،  ناتاشــا امیــری، مهســا محــب علــی و روح انگیــز شــریفیان بــه عنــوان 
نویســندگان داســتانهای متعالــی یــا نخبــه گــرا و از نویســندگانی چــون نــازی صفــوی، نســرین ثامنــی، 
ــه عنــوان نویســندگان موفــق در زمینــه داســتان نویســی عامــه  پرینــوش صنیعــی و فهیمــه رحیمــی ب

ــام برد)شــهبازی و دیگــران، 1397(. پســند ن
ــران  ــان ای ــخ زندگــی زن ــی دوره روشــنی در تاری ــاد، هــم در بعــد اجتماعــی هــم در بعــد ادب دهــه هفت
اســت چــرا کــه یکــی از اهــداف جنبــش دوم خــرداد و بطــور کلــی جریــان روشــنفکری پــس از انقــاب 
ــون اساســی و فرهنــگ  ــرای باز نگــری در قان ــاش ب ــان« و ت ــه زن ــب نســبت ب ــد در گفتمــان غال »تردی
غالــب بــر جامعــه بــود )عبداللهیــان و اجــاق، 1385(، کــه در ایــن ســالها ســبب گشایشــهای بیســابقه ای 
در امــور زنــان گردیــد. از ســوی دیگــر در عرصــه ادبیــات داســتانی نیــز، زنانــی کــه از ســالها پیــش شــروع 
بــه فعالیــت کــرده بودنــد، جایــگاه مســتحکمی در دل ادبیــات داســتانی یافتنــد و بــا اقتــدار و اعتمــاد بــه 
ــب  ــوان قال ــه عن ــو داستان نویســی را ب ــای ن ــردان نویســنده، فرمه ــای م نفــس بیشــتری، همــراه و همپ

ــد.  ــر میگزیدن ــار تازه شــان ب آث
همچنیــن دهــه هفتــاد را بایــد دهــه ای بــرای محکــم کــردن جــای پــای زنــان در بســتر ادبیــات داســتانی 
دانســت، امــا ایــن جریــان رو بــه رشــد در دهــه هشــتاد بــه شــکل مســتقلی از ادبیــات داســتانی فارســی 
تبدیــل شــد کــه بــا آنچــه مــردان مینوشــتند تفاوتهــای آشــکاری داشــت. بنابرایــن میتــوان دهــه هشــتاد 
را دهــه آغــاز زنانه نویســی نامیــد. زیــرا در آثــار داســتانی زنــان دهــه هشــتاد، جســارت در پرداختــن بــه 
مســائلی کــه تاکنــون در ادبیــات زنــان ســابقه نداشــت، بیــش از پیــش قــوت می یابــد و اعتــراض علیــه 
برتــری مــردان بــر روابــط اجتماعــی و فــردی بــه تــم اصلــی ایــن آثــار تبدیــل میگــردد، امــا آنچــه بیــش 
از هــر چیــز در داســتانهای زنانــه دهــه هشــتاد تازگــی دارد، شــکل گیری جهــان بینــی و زبــان زنانــه و 
مســتقل از جهــان بینــی و زبــان مردانــه اســت. همیــن امــر را میتــوان دلیــل اصلــی ادعــای شــکل گیری 



فمینیست و سیر تحول آن در ادبیات پس از انقالب اسالمی

95

ادبیــات زنــان در ایــن ســالها دانســت.  
منیــرو روانی پــور در دهــه 138هشــتاد  داســتان زن فــرودگاه فرانکفــورت را نوشــت و در آن بــه زندگــی 
زنــی نویســنده پرداخــت. ایــن موضــوع موجــب برجســته شــدن تفــاوت نــگاه مــردان نویســنده بــه زنــان با 
نــگاه زنــان نویســنده بــه جنــس خــود بــود. » قهرمانهــای زنــی کــه مــردان آفریــده انــد، عامیتــر میباشــند 
یعنــی بــه مــردم کوچــه وبــازار شــبیه ترنــد بــر عکــس، زنهایــی کــه در آثــار هنرمنــدان زن دیــده میشــوند 
ــا وجــود  روشنفکرترند)موســوی، 1380(. البتــه همــه داســتانهای ایــن دهــه چنیــن نیســتند و گاهــی ب
ــه دار، بســیار مــورد توجــه خواننــدگان آن قــرار  پرداختــن بــه زندگــی ســاده و یکنواخــت یــک زن خان

گرفتــه انــد.
یکــی از عرصه هایــی کــه زن ایرانــی در آن خــوش درخشــیده ادبیــات اســت. ادبیــات عرصــه ای را بــرای 
زن ایرانــی فراهــم میکنــد تــا موقعیــت اجتماعــی و خواســته هــای خــود را مطــرح کنــد. بنابرایــن زنــان 
ــا حضــور جــدی در عرصــه  ــد ب ــده ان ــه دور نمان ــر و تحــوالت ب ــن تغیی ــد از ای ــی تردی ــه ب نویســنده ک
ادبیــات، خواســته و ناخواســته، مســائل و معضــات خــود را در جریــان ایــن تحــول در آثارشــان منعکــس 
ــد.  ــی و ملمــوس نشــان داده ان ــان داســتانها بطــور واقع ــب قهرمان ــه زیستیشــان را در قال ــرده و تجرب ک
زنــان نویســنده از ایــن طریــق در آثارشــان برجایــگاه و نقــش زنــان جامعــه تاکیــد کــرده انــد. بــا مــروری 
بــر آثــار زنــان میتــوان بوضــوح دیــد کــه تصویــر ارائــه شــده از زن بــاز نمــود هویــت زنانــه در مجموعــه 
داســتان »حتــی وقتــی میخندیــم« )وفــی، 1391( در ایــن آثــار، تصویــری جنســیتی و مســئله دار اســت. 
بدیــن معنــی کــه نویســندگان زن در کشــمکش میــان ارزشــهای دو قطبــی جامعــه، یعنــی جامعــه ســنتی 
ــه عبــارت دیگــر میــان جامعــه مردســاالر و جامعــه فراجنســیتی هنــوز ســرگردان  و جامعــه مــدرن و ب

هســتند )قربانــی جویبــاری، 1394(. 
ــان  ــا روایــت زندگــی واقعــی زن ــا ب وفــی در همــه رمانهــا و داســتانهای کوتاهــش ســعی کــرده اســت ت
و دختــران، حقــوق از دســت رفتــه آنــان را یــادآوری و مطــرح کنــد. بــه همیــن دلیــل مســائل مربــوط 
بــه زنــان و دختــران جامعــه ایرانــی در آثــار وی نمــود چشــمگیر دارنــد. رمانهــا و داســتانهای کوتــاه او 
عرصــه نمــود تناقضهــا، تضادهــا، درگیریهــا و دغدغــه هــای زنــان ایــن مــرز و بــوم اســت. برخــی از ایــن 
مفاهیــم بســادگی در ســطح داســتانها قابــل مشــاهده اســت، امــا بســیاری از ایــن مفاهیــم بگونــه ای در 
الیــه هــای مختلــف شــخصیتی، اجتماعــی و سیاســی داســتان پیچیــده شــده انــد کــه در نــگاه اول بــه 
چشــم نمــی آینــد. بــه همیــن دلیــل بررســی و مشــاهده تمــام ابعــاد و وجــوه مشــکات زنــان و تعــارض 
آنــان بــا جامعــه مردســاالر در داســتانهای فریبــا وفــی بــه ابــزار و نظریــه نیــاز دارد کــه بتوانــد مفاهیــم 

نامکشــوف، ناپیــدا و عمیــق داســتانهای او را آشــکار ســازد)همان(. 
ــرد.  ــره میگی ــات به ــدی در حیطــه ادبی ــای کارآم ــدگاه خــود از شــیوه ه ــان دی ــر نویســنده ای در بی ه
رمــان از جملــه قالبهــای متنوعــی اســت کــه بســیاری از زنــان نویســنده در نمایانــدن واقعیتهــای ملمــوس 
جامعــه از آن اســتفاده کــرده انــد. ســیمین دانشــور بانــوی داســتان نویــس ایــران در آثــار خــود بــه بازتاب 
ــان توجهــی خــاص داشــت. سووشــون)1390( شــاهکار دانشــور در حــوزه داســتان نویســی  مســائل زن
ــم؟)1359(،  ــام کن ــی س ــه ک ــت)1381(، ب ــون بهش ــهری چ ــه ش ــوان ب ــار وی میت ــر آث ــت. از دیگ اس
ــل  ــنده ای مث ــر نویس ــه خاط ــرد. دغدغ ــاره ک ــوش)1377( اش ــش خام ــرگردانی )1380(و آت ــره س جزی
دانشــور، نادیــده انگاشــتن هویــت و جایــگاه وجــودی زن در جامعــه اســت کــه بــه شــکل زنانــه نویســی 
در الیــه هــای تــو در تــوی آثــارش نمــودار میشــود. دانشــور در داســتانهای خــود مشــکات زنــان ایــران 

ــه تصویــر کشــیده اســت)تاجبخش و همــکاران، 1393(.  را ب
ــه در  ــدگاه زنان ــه دی ــور ب ــرد. دانش ــی ب ــات پ ــی در ادبی ــه نویس ــرورت زنان ــه ض ــی زود ب ــور خیل دانش
آثــار خــودش اعتقــاد دارد و همــه آثــار خــود را متاثــر از دیدگاهــی زنانــه میدانــد، دیــدی کــه موجــب 
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توصیــف دقیــق  و صمیمــی زندگــی، حــاالت و احساســات شــخصیتها در آثــار نویســندگان زن میگــردد. 
ــرد،  ــاال بب ــی زن را ب ــان اجتماع ــد ش ــه میخواه ــت ک ــی اس ــه، گرایش ــات زنان ــود او از ادبی ــه مقص البت
ــرد در کارهــای اجتماعــی  ــد همــدوش م ــد کــه زن میتوان ســتمدیدگیش را نشــان دهــد و او را اگاه کن

ــی، 1386(.  ــن ل ــارکت کند)حس مش
در اکثــر داســتانهای دانشــور غــم واندوهــی بــه چشــم میخــورد، و آن حاکــی از محرومیتهــای اســت کــه 
زنــان ایرانــی بــا آن ســروکار دارنــد. مهرانگیــز در داســتان شــهری چــون بهشــت مجبــور اســت بــه عنــوان 
خدمــت کار در خانــه اربــاب کار کنــد. یــا در داســتان بــه کــی ســام کنــم؟ زن تنهــا، کســی را نــدارد تــا 
حامــی او باشــد. »......... واقعــا کــی مانــده بهــش ســام کنــم؟ خانــم مدیــر مــرده، حــاج اســماعیل گــم 
شــده، دکتــر بیمــه گفــت: هــر وقــت دلــت تنــگ شــد و کســی را نداشــتی بــراش درد دل کنــی، بلنــد 
بلنــد بــا خــودت حــرف بــزن، یعنــی خــود آدم بشــود عروســک ســنگ صبــور خــودش................« )دانشــور، 
1381(. یــا باجــی دلنــواز، زن ســیاهی از جنــوب کــه در بچگــی دزدیــده شــده و بــه عنــوان خدمتــکار بــه 
خانــواده علــی فروختــه شــده اســت حــاال » اربــاب ســر پیــری از خانــه بیرونــش کــرده و هیــچ جــا هــم 

نــدارد بــرود )تاجبخــش و همــکاران، 1393(.
ــا دســتاویز شــرع مســئله ای اســت  تنوع طلبــی مــردان در داســتان مــرز و نقــاب و سرگذشــت کوچــه ب
کــه شــخصیتهای زن بــا آن دســت بــه گریباننــد. سرگذشــت کوچــه داســتان زنــی را روایــت کــرده اســت 
کــه شــوهرش بــر ســرش هــوو مــی آورد. مــرد نــه تنهــا از ایــن عمــل پشــیمان نیســت بلکــه طلبکارانه زن 
را تهدیــد بــه طــاق میکنــد. » یــک هفتــه قــوت از گلــوم پاییــن نمیرفــت، دریــغ از اینکــه آقامــون بیــاد 
در اتــاق احوالمــو بپرســه.........یک روز کــه حالــم خیلــی بــد بــود بــا خانــوم بــزرگ اومدن.............مــن رومــو 
کــردم بــه دیــوار و شــروع کــردم بــه گریــه، آقامــون گفــت مخلــص کام مــن مــرد مســلمونم و میتونــم 
تــا چهارتــا زن بگیــرم بیخــودی هــم ادا اطــوار در نیــار، اگــه ســختته راهتــو بکــش و از ایــن خونــه بــرو، 

بــد میکنــم طاقتــو نمیــدم..................؟« )دانشــور، 1381(.
مهــر انگیــز کار نیــز بــه عنــوان یــک روشــنفکر و مدافــع حقــوق زنــان در ایــران دو جریــان روشــنفکری 
الئیــک و روشــنفکری دینــی را مطــرح میکنــد کــه در جهــت احقــاق حقــوق زنــان و دختــران در ایــران 
ــب  ــای از جان ــن ادعاه ــی طــرح چنی ــه شــد هــدف اصل ــر آنچــه گفت ــد)کار، 1376(. بناب ــاش میکنن ت
فمینیســت هایــی همچــون اعــزازی و احمــدی خراســانی، ســیمین دانشــور و مهــر انگیــز کار ایــن بــود که 
نشــان دهنــد هنــوز قوانیــن جامعــه مــا بگونــه ای اســت کــه مــرد ســاالری حاکمیــت دارد.» مــرد ســاالری 
 Stacey,(»ــت ــان اس ــر زن ــردان ب ــت م ــان و حاکمی ــر زن ــردان ب ــتی م ــه از فرادس ــازمان یافت ــام س نظ
1993(. احمــدی خراســانی اشــاره میکنــد شــواهد موجــود نشــان میدهــد زنــان در خانــواده   هــا، تحــت 
انــواع خشــونتها هســتند ولــی هیــچ اجتماعــی بــرای تغییــر در ایــن وضعیــت صــورت نمیگیــرد )احمــدی 
خراســانی، 1377(. شــها اعــزازی)1383 ( نیــز عوامــل ســاختاری ایجــاد خشــونت و حفــظ آن در ایــران 
را ناشــی از قــدرت مــردان در ابعــاد: قانــون، اقتصــاد، ســازمانهای نظارتــی، ســازمانهای حامــی و پشــتیبانی 

کننــده میدانــد. 

خاستگاه فمینیسم پس از انقاب اسامی در ایران
ــان در عرصــه هــای مختلــف از جانــب برخــی از  ــران، امــکان مشــارکت اجتماعــی و سیاســی زن   در ای
ــران برخاســته  ــان ای ــاع از وضعیــت زن ــه دف ــه ب ــاب، ک ــد از انق ــان در بع ــر وضعیــت زن ــان تغیی مدافع
انــد تشــدید گردیــد در ایــن میــان شــها اعــزازی، نوشــین احمــدی خراســانی، مهرانگیــز کار، ســیمین 
ــیمین  ــژه س ــت وی ــن موقعی ــه، و همچنی ــوره اتحادی ــها الهیجــی، منص ــادی، ش ــیرین عب دانشــور و ش
بهبهانــی در مقــام زنــی مســتقل در عرصــه ادب و هنــر بــا ابعــادی اجتماعــی )کــه مــورد احتــرام همــه 
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دیدگاههــای فکــری بــود( موضــوع حمایــت از زنــان را در آثــار و نوشــته هــای خــود بــه تصویــر کشــیدند. 
ــد و جامعــه حقــوق آنهــا را نادیــده میگیــرد  ــران در محرومیــت قراردارن ــان ای از نظــر برخــی از آنهــا زن

.)Tohidi, 1994(
در تاریــخ ادبیــات معاصــر پیــش از ســیمین دانشــور، امینــه پاکــروان رمانهایــی را درایــران به زبان فرانســه 
منتشــر کــرده بــود، بدینســان دانشــور نخســتین زن رمان نویــس فارســی نــگار در ایــران است)دهباشــی، 
ــه تحــوالت سیاســی و اجتماعــی و انســان معاصــر، توجــه و نگاهــی  1383(. دانشــور در داســتانهایش ب
ــار ایــن رمــان نویــس فارســی نمودهــای فراوانــی از ســنت، فرهنــگ، هویــت، اخــاق،  ویــژه دارد. در آث
ــاب یافتــه اســت. او در داســتانها و  ــاز ت ــوم مطابقــت دارد، ب ــا ایــن مــرز و ب مردمــداری و مذهــب کــه ب
رمانهایــش فرهنــگ غــرب را بــه چالــش کشــانده و بــر ایــن اعتقــاد اســت کــه توجــه بــه هرگونه پیشــرفت، 
تجــدد، فنــاوری و اگاهــی اجتماعــی در صورتــی پذیرفتنــی اســت کــه بــا ســنت، مذهــب، آییــن و فرهنــگ 
ــرای فرهنــگ خــودی و ســنتهای  ــی و اســامی همســاز و همگــون باشــد)قبادی، 1388(. ایشــان ب ایران
بومــی احتــرام خاصــی قائــل بــوده و معتقــد اســت کــه دوری از ســنتها و فرهنــگ بومــی، انســان را بــه 
پرتــگاه فرهنــگ غــرب مــی انــدازد، فرهنگــی کــه نتیجــه اش تجمــل پرســتی و آزادی از نــوع غربــی اســت 

کــه در اصــل بایــد آنــرا بــی بنــد و بــاری نامیــد.
یکــی از روشــن تریــن مواضــع اســام، جانبــداری اصولــی از علــم آمــوزی، توســعه آموزشــی و گســترش 
دانــش افزایــی در بیــن دختــران و زنــان اســت. بــا یــک نــگاه کلــی بــه نظــام معــارف اســام، بــه خوبــی در 
مــی یابیــم کــه جانبداریهــا و دفاعیــات اســام از تحصیــات و آمــوزش زنــان در مقایســه بــا ســایر مکاتــب 
فکــری، فلســفی و دینــی جهــان بــی نظیــر اســت.»در دیــن اســام اگــر چــه تفاوتهایــی بیــن حقــوق و 
تکالیــف زن و مــرد دیــده میشــود، امــا هرگــز ایــن تفاوتهــا، جایــگاه انســانی زن را از مــرد پاییــن تــر نمــی 
ــان قائــل نیســت. اســام مســاوات  ــه زن ــرای مــردان نســبت ب آورد و هرگــز امتیــاز و ترجیــح حقوقــی ب

انســانی را بیــن زن و مــرد رعایــت کــرده اســت«)مطهري، 1381(.
ــات  ــان در قالــب جریان ــا مســئله زن ــز فعالیتهــای روشــنفکری در ارتبــاط ب پــس از انقــاب اســامی نی
متفــاوت دینــی و غیــر دینــی ادامــه یافــت و گروههــا و نشــریات مختلفــی در داخــل و خارج کشــور به این 
موضــوع پرداختنــد. اهــداف و عملکردهــای جریانهــای دفــاع از حقــوق زنــان پــس از انقــاب اســامی را 
نیــز میتــوان در قالــب ســه جریــان پــی گرفــت: نخســت، جریــان سیاســی غربگــرا در دفــاع از حقــوق زنان 
اســت کــه از حربــه دفــاع از حقــوق زنــان بــه منزلــه ابــزاری در مبــارزه بــا نظــام اســامی ســود میجویــد. 
دوم، جریــان غیــر دینــی دفــاع از حقــوق زنــان )جریــان ســکوالر(  اســت کــه غالبــاً بــا انگیــزه دفــاع از 
حقــوق زنــان بــه مخالفــت بــا قوانیــن و چارچوبهــای دینــی میپــردازد. ســوم، جریــان تجددگرایــی دینــی 
اســت کــه ضمــن پذیــرش فرهنــگ اســامی و ارزشــهای دینــی انتظــارش از دیــن و خصوصــاً از فقــه ایــن 

اســت کــه خــود را بــا اقتضائــات و تحــوالت دنیــای مــدرن هماهنــگ سازد)تشــکری، 1381(.

نتیجه گیری
داســتان نویســان زن ایرانــی، همچــون هــر زیــر فرهنــگ ادبــی دیگــری ابتــدا بــا تقلیــد از ســنت مردانــه 
ــم  ــان اندیشــیده و قل ــه آن ــل شــده ب ــرد و در چارچــوب نقشــهای جنســیتی تحمی ــاز ک راه خــود را آغ
ــه درک  ــوژی فمینیســم ب ــر ایدئول ــا داستان نویســان زن بســیاری تحــت تاثی ــه راه،  ام ــد. در ادام زده ان
ــاب  ــر ســرکوبهای جنســیتی شــدند. باز ت ــراض در براب ــدی از زنانگــی رســیدند و خــود صــدای اعت جدی
ــود.  ــان ب ــران در عرصــه هــای داستان نویســی و رم ــان و دخت ــات حضــور گســترده زن ــر در ادبی ــن ام ای
اولیــن داســتانهای زنــان در ســالهای ابتــدای قــرن معاصــر نگاشــته شــدند، امــا ایــن آثــار تنهــا در ســالهای 
دهــه هــای ســی و چهــل بخصــوص آثــار مهشــید امیرشــاهی و ســیمین دانشــور، نشــانه هــای تــازه ای از 
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زنانــه نویســی در خــود داشــتند. از طرفــی بــا اینکــه در دهــه بیســت بــا ظهــور ســیمین دانشــور از طریــق 
انتشــار مجموعــه آتــش خامــوش اهمیــت پیــدا کــرد، داســتان نویســی رســمی زنــان ایرانــی بدونــه شــک 
از دهــه  1330 شــکل گرفــت، چونکــه در ایــن دهــه نــام هشــت داســتان نویــس زن بــه چشــم میخــورد. 
ــا  ــر آنچــه در زمینــه ادبیــات در دهــه هــای گذشــته اتفــاق افتــاد، داســتان نویســان زن ایرانــی ب بنــا ب
عبــور از مراحلــی مثــل احساســات گرایــی افراطــی و عــدم خاقیــت بــه جایگاهــی مناســب بــرای مطالبــه 
حقــوق برابــر رســیده و میتــوان گفــت کــه حتــی از آن هــم گــذر کــرده و در دهــه هــای هفتــاد و هشــتاد  
بــه شــناختی دیگرگونــه از هویــت فــردی و موقعیــت خــود در جامعــه دســت یافــت و بــا ورود بــه دوره 
مــدرن و رویارویــی بــا مســائلی از جملــه مقولــه هویــت، کــه از مفاهیــم خــاص ایــن دوره اســت، بــه بــاز 
تعریــف جایــگاه و نقــش خــود در خانــواده و جامعــه پرداخــت و از ایــن طریــق مفاهیمــی اینگونــه را، کــه 
هســته اصلــی تفکــرات ایشــان را شــکل میدهــد، وارد آثــار و نوشــته هــای داســتانی خــود کــرد. همچنیــن 
دهــه هفتــاد را بایــد دهــه ای بــرای محکــم کــردن جــای پــای زنــان در بســتر ادبیــات داســتانی دانســت، 
امــا ایــن جریــان رو بــه رشــد در دهــه هشــتاد بــه شــکل مســتقلی از ادبیــات داســتانی فارســی تبدیــل 
شــد کــه بــا آنچــه مــردان مینوشــتند تفاوتهــای آشــکاری داشــت. بنابرایــن میتــوان دهــه هشــتاد را دهــه 
آغــاز زنانــه نویســی نامیــد. و امــا مهمتریــن یافتــه هــای ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه، در عرصــه ادبــی 
دوره بعــد از انقــاب اســامی را میتــوان دوره تثبیــت جایــگاه زنــان در حــوزه داستان نویســی بــه شــمار 
آورد. زنــان نویســنده در ایــن ســالها، عــاوه بــر رشــد کمــی آثارشــان، بــا آزمــودن فرمهــا و مضامیــن نــو، 

موجــب رشــد کیفــی ایــن آثــار گردیدنــد.  

مشارکت نویسندگان
ایــن مقالــه از پایــان نامــه دوره دکتــرای زبــان و ادبیــات فارســی مصــوب در دانشــکده روانشناســی و علــوم 
تربیتــی دانشــگاه خوارزمــی اســتخراج شــده اســت. جنــاب دکتــر صالحــی راهنمایــی ایــن پایــان نامــه را 
بــر عهــده داشــته و طــراح اصلــی ایــن مطالعــه بــوده انــد. آقــای رازیانــی بــه عنــوان پژوهشــگر ایــن رســاله 
در گــردآوری داده هــا و تنظیــم متــن نهایــی نقــش داشــته انــد. جنــاب دکتــر ســجادی و جنــاب دکتــر 
محمودنیــا نیــز بــا کمــک بــه تجزیــه و تحلیــل داده هــا و راهنمایــی هــای تخصصــی، نقــش مشــاور ایــن 
پژوهــش را ایفــا کردنــد. در نهایــت تحلیــل محتــوای ایــن مقالــه حاصــل تــاش و مشــارکت هــر چهــار 

پژوهشــگر بــوده اســت.

تشکر و قدردانی
نویســندگان بــر خــود الزم میداننــد مراتــب تشــکر خــود را از مســئوالن آموزشــی و پژوهشــی دانشــکده 
ــندگان را در  ــه نویس ــان نامه ک ــت داوران پای ــی، و هیئ ــگاه خوارزم ــی دانش ــوم تربیت ــی و عل روانشناس

انجــام و ارتقــاء کیفــی ایــن پژوهــش یــاری دادنــد، اعــام نماینــد.

تعارض منافع
نویســندگان ایــن مقالــه گواهــي مینماینــد کــه ایــن اثــر در هیــچ نشــریه داخلــي و خارجــي بــه چــاپ 
ــار آن  ــه انتش ــبت ب ــان نس ــت، و ایش ــندگان اس ــي نویس ــي تمام ــای پژوهش ــل فعالیته ــیده و حاص نرس
آگاهــی و رضایــت دارنــد .ایــن تحقیــق طبــق کلیــه قوانیــن و مقــررات اخاقــي اجــرا شــده و هیــچ تخلــف 
و تقلبــي صــورت نگرفتــه اســت. مســئولیت گــزارش تعــارض احتمالــي منافــع و حامیــان مالــي پژوهــش 
بــه عهــده نویســنده مســئول اســت، و ایشــان مســئولیت کلیــه مــوارد ذکــر شــده را بــر عهــده میگیرنــد.

http://www.iran-moshaver.ir/1394/07/28/thesis-structure/
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