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 چکیده
اسی شنادبی مینجامد. نقد جامعه ۀبازخوانی آثار ادبی با رویكردهاي تازه به پویایی فضاي جامع     

تأثیر و  پردازد و با تحلیل اینبر یكدیگر میبل ادبیّات و جامعه در عرصۀ ادبیّات، به بررسی تأثیر متقا
تأثّرها، راهی نوین در برابر کسانی قرار میدهد که دغدغۀ اصلی ذهن آنها شناخت انسان و جامعۀ 

د شناسی زنان، منظري نسبتاً نوپدیشناسانه به رمان با رویكرد جامعهجدید انسانی است. نگرش جامعه
براي بحثهاي نوین و جذّاب در این زمینه برخوردار است.  است که از قابلیّت و گنجایی چشمگیري

اي هنگارندگان از این نظرگاه به بررسی رمانهاي دهۀ هشتاد و مقایسۀ اجمالی آنها با داستانهاي دهه
 اند.     پیشین پرداخته

ه ب تحلیلی است. در ارائۀ تصویر زن، در مدّتی نزدیک به یک قرن، -روش تحقیق این مقاله، توصیفی 
اي چندگانه، کاملتر و واقعیتر آرامی دگرگونیهایی رخداد. چهرۀ دوگانۀ الهی ـ شیطانی زن، به چهره

تبدیل شد. در کنشِ زنان این داستانها، بیشتر بازتولید ساختارهاي ثابت فرهنگی وجود دارد؛ همچنین مفاهیم 
ی، به دیدگاهی بین ساختارگرایی و کارکردگرای یافته در این رمانها  ناظر بر آن است که نویسندگان آنها، بازتاب

 رشد دارد. روبختارهاي تازه روندي کند، ولی اعتقاد دارند، در این راستا ساختارشكنی و تولید سا

 ، داستانهاي دهۀ هشتاد زنشناسی رمان، بازتولید ساختار، جامعه :یکلیدکلمات 
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 . مقدمّه5
ادبیّات » از آنجا که. آیدشمار میهاي کارآمد نقد متون ادبی بشیوهعنوان یكی از شناسی ادبیّات بجامعه

 )نظریۀ« عالوه بر رویكردهاي هنري و زیباشناختی، در موارد قابل توجّهی بیان حال جامعه است
چون ذوق و سلیقه مواجه شناسی وقتی با موضوعی همجامعه»و ( 411ادبیّات. ولّک و وارّن: ص 

، میتوان از (93)تمایز. بوردیو: ص « روانكاوي اجتماعی پیدا میكندشود، بیشترین شباهت را به می
مار عنوان گاهشرمان باید ب»در باور بسیاري از بزرگان دست یافت.  جوامع اینطریق به شناخت بهترِ

ص گلدمن و دیگران:  ،شناسی ادبیاتدرآمدي بر جامعه« )زمان خود را بازتاب دهد ۀاجتماعی، جامع
نویس واقعیّت را به رمان را نقّاشی واقعیّت میداند نه عكّاسی آن؛ چراکه رمان» (. جورج لوکاچ444
دلخواه خود را به تصویر درآورد. او از میان رخدادهاي رمان  ۀبندي میكند که بتواند گوناي دستهگونه

ن وخاستگاه طبقاتیِ  گرایشهاي ارزشی نویسنده استوار است، واقعیّتهاي کالن را بیر ۀکه بر پای
لوکاچ  ۀنگران(. این رهیافت کل461 ص :4931تسلیمی،  ات معاصر ایران،هایی در ادبیّگزاره« )میكشد

ایی ساختگر"تري از بازتاب واقعیّت با نام یافتهبعدها، لوسین گُلدمن قرائت سامانسبب شد که 
میداند  فرهنگی جامعه ي تولیداتروردهپنویسنده را دست»ارائه کند. اگرچه او با این دیدگاه،  "تكوینی

یر بوردیو داستان و هنر را محصول رابطۀ با جبرگرایی اجتماعی از میان میبرد؛ امّا پی و فردیّت را
( و مجبور نیست 461 ص )همان:« دوسَري میداند و از دیدگاه او فرد داراي ابتكار عمل نسبی است

ت و ه فراخور موقعیّدازد، بلكه میتواند بکه صرفاً به بازتولید رفتارها و هنجارهاي غالب اجتماعی بپر
 هاي فرهنگی ودنبال آن منشهایی را بیافریند و آنها را تدریجاً جایگزین نهادهها و بتوان خود کنش

 اجتماع جاري سازد. ۀسلوک عمومی جامعه بنماید و روح حقیقی زمانه را در پیكر
اي زن جامعه در هر»توجّه به نوع نگاه اجتماعی به زنان است.  ،محور اصلی بحث در این مقالهامّا 

(. 93 ص هولمز: جنسیّت در زندگی روزمرّه،« )باشدتواند معنایی خاص داشته بودن و مرد بودن می
یک از این دو جنس نبود؛ امّا بتدریج و در جوامع گوناگون، تفاوت در ابتدا امتیازي براي هیچاین 

، یكه با تلقین و تربیت اجتماعرومیّت گروه دیگر را موجب شد، بطوریمح برخورداري یک گروه و
ردند؛ کهر جنس تلقّی وجود آوردند و بعدها بعنوان رفتار ذاتی و طبیعی تفاوتهایی در رفتار هر گروه ب

فرادستی و « )كردندمادر تربیت می –سنّتی دختر را از همان کودکی با نگرش زن  در جامعۀ»
هاي رفتار میان تفاوت»رداشت برخی از اندیشمندان (. در ب94 ص نهاد جبروتی:پاک زبان،فرودستی در 

ونه مدرک قاطعی براي اثبات این موضوع وجود ر ژنتیكی تعیین میشوند؛ امّا هیچگطوزن و مرد ب
 یدنز:گ شناسی،جامعه« )گرددز میشود، آغاكه کودک متولّد میسی بمحض اینندارد. اجتماعی شدن جن

، 2ج  مجنس دوّ« )فرهنگی است نه طبیعی ۀاین عدم شباهت از مقول»میتوان گفت  (؛294 ص
هاي دانشها، بدلیل آنكه آفرینش مردان بود، تا دهه مانند دیگرشناسی ب(. جامعه666 ص دوبووار:

وت آب شناسی زنان،جامعه« )پرست ]بود[در بهترین حالت کورجنس و در بدترین حالت جنس»اخیر 
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(. تا این که برخی از اندیشمندان، سمت و سویی بیطرفانه یا طرفدار حقوق زنان، به آن 21 ص و کلر:
-دادند؛ از جمله سیمون دوبووار، ویرجینیا وولف، جان استوارت میل و ... ؛ بدین ترتیب بررسی ریشه

ثار و آ شناسان شدبسیاري از جامعه ۀهاي نگاه فرادستی و فرودستی به جنسیّت، موضوع مورد عالق
 ارزشمندي ارائه گردید که در تغییر نگرش افراد اعم از زن و مرد در این زمینه بسیار مؤثّر بود. 

 و فرضیّۀ تحقیق . مسئله2
، شناسیهاي جامعهشناسی زنان، بعنوان یكی از زیرشاخهاي است، جامعهشتهرپژوهی دانشی میانزن

هاي برونرفت از نگاه فرودستی به زنان و راهعوامل پژوهشگرانی است که در جستجوي  ۀدغدغ
هاي گوناگون؛ مانند ها و زیرشاخهشناسی زنان، به این مسایل در شاخهمدهاي بد آنند. در جامعهاپی

ري و ... گار جنسی، خشونت، بزهكاري، روسپیتحصیالت، شغل، استقالل مالی، سرپرستی فرزندان، آز
دید منتقدین بررسی جایگاه زن در آثار ادبی است. تحلیل  یكی از زوایاي نقد از»پرداخته میشود. 

رین تزن و مسایل غیراخالقی و... از مهمشخصیّت زنان، دید نویسندگان نسبت به زن، زن در سیاست، 
 (. 411ص  ذوالفقاري: تحلیل سیر نقد داستان در ایران،« )شودیی است که در نقد منتقدین دیده میمحورها

ر، در علّت فاعلی، محوچهارگانه )فاعلی، مادي، غایی و صوري (، در آفرینش آثار زنبا نگاهی به علل 
 زنان باشد، جزو این ۀآن زن باشد. در علّت مادي، اثري که دربار ۀمیرود که نویسند شماراثري زنانه ب

بندي است. در علّت صوري انه با مخاطبان زن، معیار این بخشزن ۀگروه است. در علّت غایی، درونمای
ین یند. در اآمی حسابمحور بآثاري که از یک موضوع برداشتی زنانه با بیان زنانه داشته باشند، ادبیّات زن

 ند.مورد بررسی قرار گرفتتحلیلی،  –توصیفی به روش  میروند، شمارآثاري که با علّت مادي، زنانه ب پژوهش،
ارهاي بازتولید ساختبا وجود تغییرات بسیار، دهۀ هشتاد،  هايرماندر فرض نگارندگان بر این است که 

که به ادامۀ سلطۀ جنسیّتی در میدانهاي مختلف اجتماعی مینجامد و  )ساختارپذیري( فرهنگی
یم هنجارهاي ثابت پیشین میشد، رفتارهاي محدود، متعارف، تكرارشونده و تجویزي که باعث تحك

 نمود یافته باشد.   )ساختارآفرینی( ساختارهاي فرهنگی  مراتب بیشتر از تولید و تولّدب
 ضرورت پژوهش و . پیشینه9

و  نشد، تنها مقاالتشناسی زنان، در ایران بسیار نوپاست، در اینباره تا کنون کتابی نوشتهجامعه
بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در هایی به این موضوع پرداختند؛ از جمله: مقاله: نامهپایان

محسن ، کمالی افسانه، از 4963تا  4913 ۀپنج رمان پرفروش ده شناسانۀرمان: تحلیل جامعه
 . 441تا  33. صص 9. ش1، مطالعات اجتماعی ـ روانشناختی زنان، سزینب حاجتیو  گودرزي

ها و پایگاههاي اجتماعی زن و مرد در کتابهاي ۀ نقش( مقایس4961ده.)نامه: مقصودي، سوپایان
( 4963. کرمان، دانشگاه شهید باهنر و قربانی وریكالیی، معصومه. )63-16داستانی کودکان در سال ها

 دانشگاه سیستان و بلوچستان.«. شوهر آهو خانم»شناسی بر رمان نقد جامعه
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هاي براستی بنیادي فقط روزي پیشرفت»به باور گلدمن:  ،پژوهش این در خصوص ضرورت و اهمّیّت
پژوهشهاي جمعی تبدیل گردد و در شمار  ۀشناسی ادبیّات به عرصپذیر خواهند بود که جامعهتحقّق

(. 41 ص گلدمن: جامعه شناسی ادبیات،« )ها و مراکز تحقیق در سراسر جهان دنبال شوداي از دانشگاهایندهفز
 شود. ناپذیر تلقّیر راستاي پاسخ به این نیاز اجتناببا توجّه به فقر پژوهشی آشكار،  مقالۀ حاضر میتواند د

 نویسی تا پیش از دهۀ هشتاد. زنانه4
 زن متعارف»دگرگونیهایی را میبینیم.  زن،  ۀچهر ئۀدر ادبیّات معاصر مانند رویدادهاي دیگر در  ارا

امور خانواده، دار، زن درگیر در زن خانه ا و رمانهاي زنان میشود.روزمرّه وارد داستانهزندگی اجتماعی و 
خود را از زندگی  داستان میگذارد. او نظر و برداشتهاي خاصّ ۀهنجار پا به عرصزن اجتماعی، و زن ب

بیرون  گرچه تسلّط ساختارهاي حاکم، اجازۀ(. 412 ص آبادي:نظامزن و قدرت در خانواده، ) .«دارد
د و بگذررفتن از این دایره را به او نمیدهد، تالشش بر آن است تا با گامهایی لرزان از موانع، 

ساختارهایی تازه، تعالیبخش و همسو با روزگار امروزي بیافریند. در این بخش و بخش بعدي برخی 
 عاملی تأثیرگذار درعنوان بخشونت عیار ساختارپذیري، ساختارآفرینی و محور با ماز داستانهاي زن

 مورد بررسی قرارمیگیرند. ،هردو معیار
 ساختارپذیري. 4ـ  1

اي سبب میشود کنشه کژکارکردند، کارکرد مثبت ندارند و حتّی دچار پذیرش ساختارهایی که امروزه
ي اي برابرنده ادامه یابد. نمایاندن این رفتار و تبعات آن میتواند، انگیزهآمیز و بازپستبعیض

گذاشتن ساختارهایی از آن دست و آفرینش ساختارهاي مثبت شود. در ادبیّات داستانی ما، کنار
  هاي پیشینند.ها و سدهمعموالً زنان در حال بازتولید ساختارهاي بجامانده از دهه

راه را بهم« محور فارسیرمان زن»عنوان نخستین « نخستین رمان فارسی»عنوان در کنار « بوف کور»
هدف هدایت از بنظر میرسد که  این رمان، با پذیرش ساختارهاي موجود، زندگی میكنند. زناندارد. 

تیزي سباشد، بر اساس ویژگی خرافه زن لكّاته و اثیري، از بین بردن زنان مطیع ساختارهاکشتن دو 
گی ژوپاگیر که در آثارش مشهود است، گویی خواهان تولّد زنی کاملتر با ویو بیزاري از سنّتهاي دست

با بیان مشكالت زنان، در جامعۀ در « زیبا»و « هما» محمّد حجازي در داستانهاي چندوجهی است.
حال گذار، بحرانهاي ناشی از تقابل تجدّد و سنّت را توصیف میكند. زنان در این رمانها، خواسته یا 

ام ن دایره به بیرون گکی از ایی بخواهد اندانی این ساختارها هستند. اگر زنناخواسته پذیرا و گاه قرب
ا خشونت مالیمی که ب»د، با خشونتهاي گوناگون؛ از جمله خشونت نمادین مدّنظر پییر بوردیو ـ نه

عمال میشود و با صورتهاي هاي فرهنگی بر او اعاملِ اجتماعی از طریق مكانیسم خودِ همدستیِ
هاي نظریه« )شناسان غالباً بر آنها تأکید دارند، متفاوت استنظارت اجتماعی که جامعه ترِمستقیم
در  .مواجه میشودـ و خشونتهاي جسمی و عاطفی، (.669 ص زر:ریت ،شناسی در دوران معاصرجامعه

 تردر بیش»آثار بزرگ علوي زنانی میبینیم که مطیع ساختارهاي آن و در عین حال خشنود از آنند. 
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زنانی را میبینیم بسیار عاطفی و « هاها، میرزا و موریانههاي زندان، نامهپارهورق»هاي او مانند قصّه
 کالبدشكافی رمان فارسی،« )اکی بوجود میآورنددر پیرامون خود فضاي شاد و طربن خو کهفرشته

 . (13 ص دستغیب:
لید بدبختی و بیچارگی انسانها زتو(، از تسلّط ساختارها در با4916« )شازده احتجاب»گلشیري در 

اقتصادي معموالً زنان را وادار به پذیرش  ۀویژه سرمایها ببهرگی از سرمایهویژه زنان میگوید. کمب
 مردان يبرا زن» كند. گاه در این ساختار، اجبار از طریق عوامل خارجی استساختار می ۀسلط

 پستتر یمنزلت و مرتبه يدارا و يمادّ و یجسمان يازهاینارضاي  يبرا است يالهیوس تنها ،داستان
 مردان به تنها است، يمردساالر فرهنگ از رفتهگتنشئ هرچند ح،یناصح یتلقّ نیا هالبتّ. آنان از

)نقد روانشناختی بر شازده « زنندیم دم آن از ناآگاهانه ای آگاهانه زین داستان زنانِ ندارد، اختصاص
 . (13ص  احتجاب گلشیري، سیّدان:

ان این داستان بویژه میپردازد، زن« زن ـ  مظلوم»نقش شرح بازتولید به « باشرفها»عماد عصّار در 
یر ، زکننده از آنانو تحت تآثیر ساختارهاي حمایت دست مردان قصّههاي گوناگون، ببه شیوه ،پري

لیدر ان، کسبحان، گاوارهب بابا ۀجاي خالی سلوچ، اَوسن)آبادي دولتزنان در آثار د. نگیرمی ستم قرار
ش میكنند بسیار تال بیشتر از قشر عامی، بدون استقالل مالی و مقیّد به سنّتها هستند، با اینحال  و ...(

زیور و صوقی،  مارال، جز دهاي خانواده و جامعه حفظ کنند. در کلیدرتا حریم شخصی خود را در نها
قیّه پایبند به ساختارهاي فرهنگی جنسیّتی هستند. ب هایی به ساختارآفرینی میپردازندکه در زمینه

ناتوان و ناآگاه است  ۀدۀ عینی از زن سنّتزنمایند محمّد افغانی، از علی« شوهر آهو خانم»در رمان  آهو
سوختن و »زتولید ساختار ش را نمیداند و  به باهاي زندگیکه راههاي منطقی برونرفت از بحران

 ۀداستان ناتمام زندگی زن ایرانی به مثابه ابزار تولید نسل، ارضاکننداین رمان »پردازد. می« ساختن
خواري  ۀپختن و رفتن در خانه است. در تاریخ رماننویسی ما، براي نخستین بار مسئل و تمایالت مرد

شناسی بر رمان نقد جامعه«  )طالق و تعدّد ازدواج مطرح میشودو بیحقوقی زن ایرانی و مشكالت 
هویّت شخصیّتهاي زن در آثار داستانی آل احمد  تقریباً تمام (.436خانم، قربانی: ص شوهر آهو 

زنانی هستند که خود را بسیار حقیر مییابند. آنان در فضایی مردساالر » اند را پذیرفته جنس دوّمی
انهاي تنقد واقعگرایی اجتماعی در داس« )ی براي اعتراضتوصیف میشوند، نه هویّتی دارند و نه هیچ حقّ

  :(.69 : صشهریاريهاي لوکاچ و باختین، احمد بر اساس نظریهکوتاه جالل آل
ه مقام زن و نگاه پاینده ب»با نگاهی به پنج داستان کوتاه ابوالقاسم پاینده، به این نتیجه میرسیم که 

سنّتهاي كرد قابل بررسی است: زن ایرانی و هاي سی تا پنجاه از دو رویدهه ۀجایگاه او در جامع
زن تنها در چهارچوب خانه و برآوردن نیازهاي همسر و زن در مقام کاالي مصرفی.  وپاگیر،دست

ترین صورت ممكن در مقدّسوار نسبت به زن در بهفرزندانش هویّت پیدا میكند. تعصّبهاي خشكه
كند، پیدا میتر، زن حقّ اظهار نظر منعكس شده است. در طبقات باالتر و مرفّه« سیرتزن پاک»داستان 
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بررسی سبک نویسنده و تحلیل پنج داستان کوتاه « )نهایی شوي اوست ۀگیرندولی باز هم تصمیم
با وجود نادر ابراهیمی، « آتش بدون دود»(. در داستان 413و 419: ص نصراصفهانیابوالقاسم پاینده، 

بازتولیدکننده از آنها ، شخصیّتی (12 : صاستاد حسن معمار کنكاش،) «ابزاري از زن ۀعدم استفاد»
 در نقشهاي گوناگونبازتولیدکننده ، از زنان «هاي گذشتهسایه»رحیم نامور در داستان . آفریندمی

اسماعیل فصیح  ايسخن میگوید. در رمانه« زن ـ مظلوم»و « زن ـ مرد»، «زن ـ زن»، «زن ـ مادر»
 هر دو گروه زنان ساختارپذیر و ساختارآفرین حضور دارند.

رمان در  ، بیشترین نقشی است که زري«زن ـ مادر»و « زن ـ مظلوم»جنسیّتی  نقشبازتولید 
 ـ بحران هویّت در نظر داشتنـ با « سرگردانی جزیرۀ»در دانشور شود. آشكار می هادر آن سووشون،

ه نسل با نشان دادن س در کیستی زنان )ساختارپذیر، ساختارشكن و ساختارآفرین(، را روند دگردیسی
ویژه در رمان گرایانه بمهشید امیرشاهی، با نگاهی واقع میدهد.نشان  از زنان این فضاي اجتماعی،

در گریز از هایشان نان ایرانی، آرزوها و ناکامی، از چهار نسل ز«مادران و دختران»چهارجلدي 
ن و فرهنگ مردمان جنوب، در رمانهاي پور با نگاه به آییمنیرو روانی .مینویسدهنجارهاي مردساالرانه 

 ۀو چند داستان بلند دیگر، انگیز« دل فوالد، کولی کنار آتش سنگهاي شیطان،، کنیزو، اهل غرق»
 اي ازراضیه تجّار نیز واگویه« اقاقیاي کوچۀ»را دارد. وپاگیر از ساختارهاي دست و نكوهش انتقاد

زن  ،آن که در ساختار فرهنگیِ است مردساالر جامعۀ سنّتهايبازتولید  حقایق زندگی زنان ایران، در
كند، می د، شوهرش زنی دیگر را صیغهنازا باید حضور هوو را تحمّل کند، زن اگر حواسش نباش

ود، با تنبیه بدنی میتوان زن را میش ، اعم از زن و مرد، عیب محسوبدخترزایی از سوي افراد جامعه
ی رقّگلی تي که تصویر ستمی را براي همجنس خود میپسندد.تربیت کرد، زن در نقش مادرشوهر هر 
است، بی آنكه تنشی از این نگاه فرودستی و وانین قهمین از فضاي اجتماعی میدهد، فضایی با 

خشونت مردان در خانواده، تظاهر به »از گروه این آثار است. « اي در آسمانخانه»فرادستی، باشد. 
من هم چه گوارا » ۀهاي مجموعهاي داستانمایهاز موضوعات و درون ...خوشبختی، مهر مادري و 

، 4961 -4911نویس از محور زنان داستانتحلیلی داستانهاي زن -فرهنگ توصیفی« )است، «هستم
زمستان بلند و زنان بدون  طوبا و معناي شب، سگ و»پور، در شهرنوش پارسی  (.91 : صمحمودي

« زن ـ مادر»و « زن ـ زن»ساختار نقش بازتولید خواهان گوید که همگی از زنانی سخن می، «مردان
را دارند.  شانسالمادشواریهاي اجتماع نآرزوي رهایی از  هستند و در کنار این نقشهاي جنسیّتی،

آمده بودم با دخترم چاي بخورم، آفتاب مهتاب، من دختر نیستم بی شهرزاد، بی» شیوا ارسطویی با 
 یدسخن میگو زنانیاز زویا پیرزاد،  دهد.زنان را نشان میساختارپذیري دیگري از هاي ، جنبه«و افیون

ها را من خاموش چراغ»در رمان آغاز به اندیشیدن دربارۀ هویّت خود میكنند. سالی، که در هنگام میان
 اندکی است کهی همسر و مادر چنان فرورفتهسالگی در نقش جنسیّت کالریس تا چهل« میكنم

، دچار دوگانگیهاي هویّتی پس از آمدن امیلدش برایش اهمّیّتی ندارد؛ خو نیازهاي عاطفی و روانی
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یافته در فضایی امّا ناخودآگاهِ پرورش ،دبیندیش هایشش و خواستهیخواهد کمی به خودمیشود، م
ن دوگانگی است. در یرسیده به آگاهیِ تازه، نهیب میزند و سردرگم در میان ا مردساالر، به خودآگاهِ

 ، زنی ظهور میكند که در ساختارشكنی از کالریس چند گامی جلوتر است. «عادت میكنیم»
نقشها و پایگاههاي اجتماعی زن و مرد در کتابهاي داستانی کودکان، از  ۀدر مقایسپایۀ پژوهشی،  بر

میكنند. در واقعیت  گیرياز زنان براي خود یا زنان تصمیم درصد، تنها بیست4916تا  4963 سال
-مگذار و تصمیهزار نفر از مردان، قانونتادوسهوهشهزار نفر از زنان در برابر دویستویکنیز تنها چهل

چوجه در هیا به دفاع از وطن میپردازند و بفعّالیتهاي سیاسی، زنان تنه ۀاند. در زمینگیران عالیرتبه
همانگونه که در داستانهایی چون سیندرال و ...؛  .هاي باالي سیاستگذاري و مدیریتی قرار ندارندرده
در داستانهاي ایرانی بررسی شده نیز تنها چهار  ؛ها خبري نیستدیریت، تدبیر، زیرکی و عقل در آناز م

 اند. زنان بسیار کمی براي خوداي نبردهدرصد از زنان هوشمند هستند و بقیه از تدبیر و اندیشه بهره
یچ وشانزده داستان یا هیصدوسه داستان فولكوریک و معاصر، در دویستتصمیمگیري میكنند. از س

اي به زن و نقش او نشده است یا نقش زن فرعی و جزیی است. در این داستانها زنان قانونگذار، اشاره
یابیم. نقش اصلی را در گر، منشی و حتّی راننده و... نمیمدیر، تكنیسین، متخصّص، کارمند، کار

بعهده دارند. زنان در کتب داستانی کمتر در محیط خارج از خانه و انجام کارهاي داستان مردان 
اي نقشها و پایگاهه مقایسۀاي مجسّم میشوند و نقش اصلی آنها مادري یا همسري عنوان میشود )حرفه

 (.913ـ  944 : صصمقصودي، 63-16ي اجتماعی زن و مرد در کتابهاي داستانی کودکان در سالها
 ساختارآفرینی. 2ـ  1

رینش آفتربیت خانواده و نظام آموزشی، وابسته است.  یند به دانش، بینش، طبقۀ اجتماعی واین فرا
ساختارهاي تازه، هرچند مثبت، رشددهنده، سودمند و پاسخگوي نیازهاي درست افراد باشد، معموالً 

اند، روبرو میشود. کردهبا مقاومت و سرزنش کسانیكه به ساختارهاي موجود با تمام معایبش، عادت 
تعداد افرادي که در هر دوره ابتدا ساختارشكنی و سپس ساختارآفرینی میكنند، بسیار اندک است. 

واند ، در این مسیر، میتمند باشدهاي فوق بهرهبسته به اینكه فرد ساختارآفرین تا چه اندازه از مؤلّفه
ده میشود. در داستانهاي بررسی شده، درست عمل کند، در غیر اینصورت ساختار کژکارکرد آفری
 کژکارکردند. چاردساختارهاي تازه ساختارآفرینی تا دهۀ هشتاد کمتر است و در برخی موارد، 

بزرگ علوي، فرنگیس زنی ساختارآفرین است. هنرمند است و براي ادامۀ « چشمهایش»در داستان 
الف سنّی بسیار رابطۀ عاشقانه برقرار کارهاي هنري به خارج از کشور میرود و با ماکان علیرغم اخت

شمن با د ،میكند، در پایان نیز براي حفظ جان معشوق، با از خودگذشتگی به شرط نجات جان ماکان
در شازده احتجاب زنی در این مقام نمیبینیم. برخی از زنان باشرفها قصد دارند که  او ازدواج میكند.
صیّت آبادي با خلق شخادامۀ زندگی پیدا کنند. دولتي رابراهی  )بی کارکرد مثبت(، با ساختارشكنی

زنی را معرّفی میكند که با داشتن هویّت مرگان که بدون شوهر، براي حفظ خانواده تالش میكند، 
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هایی به در کلیدر مارال، زیور و صوقی، در زمینه .میدهدمستقل و معقول به زندگی ادامه  فردي،
، دورۀ گذار از سنّت به مدرنیتۀ «شوهر آهو خانم»محمّد افغانی در رمان علی ساختارآفرینی میپردازند.

زنان را بسیار زیبا و ماهرانه توصیف میكند. هما زن مدرنی است که با همۀ توان قصد تولید ساختارهاي 
 ند.کننده نیستنو براي خود )به عنوان زن( دارد، امّا هیچكدام از هنجارگریزیهایش در این فرایند، کمک

از فصیح، خود در گروه زنان ساختارپذیر است، ولی دخترش، ثریّا « ثریّا در اغما»مادر ثریّا در داستان 
گلی ترقی در کنار زنان سنّتی داستانهاي خود، به خلق  را در راستاي ساختارآفرینی به اروپا میفرستد.

اهی به زنان براي بیرون رفتن غزاله علیزاده، در پی نشان دادن ر زنان تولیدکنندۀ ساختار میپردازد.
هاي شخصیت خسته از توقعّات جامعۀ یكی از بهترین نمونه ط ساختارهاي مردمحور است.از تسلّ

ت. فریبا وفی اس «پرندۀ من»مردساالر که با همۀ دلبستگیها، آن را ترک میكند، زن بینامِ داستان 
کردۀ دیگران، به آرامی رخ میدهد، راستین خود و بیرون آمدن از نقشهاي دیكته هویّتروند آگاهی از 

گی، واکنشی چندان ناگهانی نیست.  میدهد رفتن ناگهانی او با همۀ وابستگیش به آن زند که نشان
هاي گوناگون را عامل سالمت و درستی اندیشه و کنش افراد فتّانه سیّدجوادي برخورداري از سرمایه

 رژه زنان میداند. قهرمان زن داستان او )بامداد خمار(، زنی ساختارآفرین است، برخالف نظر پدبه وی
 اوست.شدن از آن زندگی )ساختار با کارکرد مثبت( از کنشهاي خارج ازدواج کردن )ساختار کژکارکرد( و

است و  کمرنگبدینگونه میبینیم که در داستانهاي پیش از دهۀ هشتاد، ساختارآفرینیِ زنان بسیار 
 بسیاري موارد به بیراهه میروند.این راه، در آنان در 

 انواع خشونت. 9ـ  1
ها خشونت، در شكلهاي گوناگون وجود دارد. هدایت زنان را به قتل در تمامی داستانهاي این دهه

 یكند.ممیرساند. بزرگ علوي از زبان ماکان، فرنگیس را با تمامی عشق و گذشتش، زنی لكّاته معرّفی 
شازده   1منیره خاتون، فخرالنّسا و فخري مورد آزارهاي سادیستی در شازده احتجاب گلشیري،

آبادي لتمردان آثار دوقربانی خشونتهاي ناشی از نگاه جنسیّتی مردانند.  ،در باشرفها زنانقرارمیگیرند. 
وردن سیّد میران بدنبال آدر شوهر آهو خانم،  به بازتولید استفاده از خشونت نسبت به زنان میپردازند.

امیرشاهی سرگذشت  را جایگزین شرم میكند. نسبت به همسر اوّل همسر دوّم )هما(، به خانه، خشونت
تهدید، تحقیر و خشونت اعمال شده بر شخصیت » زنانِ قربانی خشونت را در آثارش به نمایش میگذارد

که راوي در  از جانب شخصیّتهاي زن و مردي است امیرشاهی،« به صیغۀ اول شخص»زن داستان 
وجرح را مورد ضرباست و عصارۀ آنها همان مردي است که زن ها مواجه شدهطیّ زندگی خود با آن

زنانی فریبخورده، تنها و ناامید، گاه به »دانشور « آتش خاموش»در مجموعه داستان است. قرار داده
برنگشت... دانشور با نهایت هنرمندي به تصویرگري بدبختی  اند، در داستان مردي کهخودکشی رسیده

                                                           
4 Sadistic 
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رهنگ ف« )دادن به زندگی خشونتبار با مردان هوسران میپردازد زنان در چنبرۀ هویّتیابی از ازدواج و تن
و  46 : صصمحمودي، 4961 -4911نویس از محور زنان داستانهاي زنتحلیلی داستان -توصیفی

از آرزوهاي زنانی میگوید که در خاطرات خود « پري آفتابی»مجموعۀ فرشته مولوي در » (.23
پناهگاهی میجویند تا آرامش را تجربه کنند. تحقیر، تقابل زن و مرد، سرگردانی و تنهایی و غربت و 

 «میدهدنادیده گرفتن احساسات مادرانۀ زنان، محور اصلی داستانهاي زنانۀ این مجموعه را تشكیل
 (.31 ص :همان)

 نویسی در دهۀ هشتادزنانه .1
ان زبان، نوع و سبک هر رم پنج اثر برگزیدۀ دهۀ هشتاد، به بررسی خالصۀ در این قسمت با نگاهی به

 وضعیّت زنان، در این آثار میپردازیم. و
 بازي. خاله4ـ  3

عود مسسرگذشت زنی به نام ناهید است که در نوجوانی از زهدان نداشتن و نازاییِ خود، آگاه میشود. 
(، 433بازي، بلقیس سلیمانی: ص )خواستگار ناهید( با اطّالع از این موضوع، با او ازدواج میكند )خاله

(. سیما دو فرزند به دنیا 213ولی پس از مدّتی با دختري به نام سیما ازدواج میكند)همان: ص 
(. 463ی میكند)همان: ص آورد، امّا با وجود مهربانیهاي ناهید تحمّل حضور او را ندارد و خودکشمی

حمیرا، دوست دوران دانشگاه ناهید از راه میرسد و وقتی میبیند ناهید پس از مرگ سیما، نمیخواهد 
 به زندگی مشترک ادامه دهد، با مسعود ازدواج میكند. 

آفرینِ این گروه از افراد بحرانزا و چالش ه وضعیّت زنان، به بررسی ساختارهايسلیمانی با نگاهی ب
ساختارهاي گوناگون اجتماعی را واگویی  ۀدهندي زیرین ریختهابینی، الیهواقعبا  معه میپردازد. اوجا

میپردازد. از این دیدگاه میتوان آثار او را  هاا و هویّتچالش ارزشهمیكند و به چگونگی تأثیر آنها بر 
رند، ار این رمان حضوردشناسانه دانست. زنانی که داندیشی جامعهنوشتاري میان آفرینش ادبی و ژرف

فردي و خصوصی زندگی آنها، بارز  ۀمیكنند و بیشتر جنب هاي اجتماعی، ایفاي نقشتر در عرصهکم
ندان چسامدرن و سنجش نهاست. او با نگاهی به جامعه در بستر تاریخی اسطوره، پیشامدرن، مدرن و پ

نشان میدهد. گروه بزرگی از  زنان  ها، تسلّط ساختارها را به فضاي فكري و عملكرد زنان،آشكار آن
رمان، براي گریز سرزنش و نگاه منفی دیگران، خواسته یا ناخواسته بر حاکمیت ساختار، گردن مینهند. 

 ۀافته بر تولید ساختارهاي تازه ـ گرچه به برابري و رهایی از سلطبازتولید ساختارهاي ریختی ۀکفّ
 برخورداري ۀانداز ۀارد. تولید ساختارهاي تازه، به سنجهاي محدودکننده بینجامد. ـ برتري دساختار

وپرورش، وابسته افراد داستان از دانش، آگاهی، حمایت اجتماعی و آموزش صحیح خانواده و آموزش
رو فرایند تولید ساختارهاي نو در ازاینسوي مدرنیته، حرکتی بسیار کند دارد، گذر از سنّت باست. 

ان داستان شاهد کنشی از این دست، از سوي یكی از شخصیّتهاي در پایاین داستان اندک است، 
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ی وز است، در برخر، آگاه و بکه در منش و کنشاصلی رمان )ناهید( هستیم. خانم دکتر یاسایی با آن
 تواند بیرون از ساختاري که منش او در آن ریختیافته بیندیشد.ها نمیاز زمینه

 . خط تیره آیلین 2ـ  3
جاي ازدواج با سهراب که عاشق اوست، با حمید، مرد منتخب پدر قدیمی پدرش ب سبب کینۀفرانک ب

ازدواج میكند. او پس از کشته شدن حمید و روشنا )دخترش(، دچار افسرگی میشود و چند بار دست 
 برد، در میانرا نزد روانشناسی به نام بهنام میبه خودکشی میزند. مهرانگیز براي درمان خواهرش او 

وانند تكنند. مهرانگیز و بهنام نمیها ازدواج میكند و آنوآمدها بهنام از مهرانگیز خواستگاري میاین رفت
دار شوند. این خأل را مهرانگیز با آوردن مادري که بیماري فراموشی و زندگی گیاهی دارد و خواهر بچّه

( و آوردنشان به منزل خود، ..افسرده به نزد خود و بهنام با ایجاد رابطه با زنهاي دیگر )آیلین، بهاره و.
 . (213و  99، 44، 1 صمنیر کهباسی: صخط تیره آیلین، ماهكنند )پر می

-زن، ناپیدایی عشق و وفاداري، نادیدهوارگی ان تنهایی، خیانت، شیئاي این رمبحث و جستار هسته
 ده و زیانهاياپاشیدگی کانون خانوبحران هویت و سردرگمی ناشی از آن، ازهمگرفتن انسانگرایی، 

-هاي گوناگون زن به مرد و ناگزیري در بازتولید ریشهختار پدرساالري در جامعه، وابستگیسا بازتولید
. طلعت، فرانک، فردین، اندشدهاین رمان همگی متالشی هاي خانوادهیافته از این وابستگی است. 

 كنند. کامل زندگی نمی ايخانوادهمهرانگیز، آیلین و دوستان مهرانگیز، هیچكدام در 
-فعّال، فعّال، ترسو، ساختارزن منفعل، نیمههاي گوناگون حضور دارند: در این رمان زنان با شخصیّت

هاي انكارنشدنی در هاي موجود و واقعیتشكن، خودخواه، خائن و... . کهباسی با بیانی زیبا از زشتی
ان میگیرند، سخن میگوید. شكست زن راستاي بازتولید کنشهایی که از منشهاي ساختمندشده ریشه

هاي گوناگون، سبب تقدیرگرایی و پذیرش همراه بحرانساختار پدرساالر، بي با ادر برابر مردان جامعه
تّی و حآوردن در ساختمان ذهنی زنان این رمان تسلیم بودن، تابسرنوشتِ از پیش نوشته، میشود. 

مواردي از ساختارهاي موجود بیرون ها در اندک آنشود. هاي گوناگون، دیده میکردن به خشونتعادت
آمدن از آن به سرشان میزند. زنانی که به تولید ساختارهاي تازه، بپردازند، آیند یا اندیشۀ بیرونمی

نِ زنان نكردتفنابرابري جنسیّتی و پیشرساختار  بازتولید ملنظر میرسد مهمترین عاببسیار اندکند. 
ود؛ مانند از سوي زنان بر خودشان اعمال میش است که بیشتر نمادینیدر این رمان، وجود خشونت 

ز جنس کردن زنی ادانستن وجود فرزند و آوردن فرزند حتّی با صیغهجایگاه نداشتن زن مطلّقه، بایسته
خودشان و بعد بیرون انداختنش، در کنار همسر ماندن؛ گرچه همسر فردي هنجارمند نباشد. مردان 

ا و چیزهایی قابل میدهند، در نگاه بهنام زنان اشیاندیش به این روند ادامهنسیّتنیز در ساختار ج
یز نویسد. پدربزرگ مهرانگۀ خرید خود میهمین سبب مهرانگیز نام آیلین را در سیاهجایگزینیند، ب

 همسر نرگس را میكشد تا او را به تملّک خود درآورد.



بررسی رمانهای دهۀ هشتاد از منظر جامعه شناسی زنانه و مقایسۀ اجمالی آن با  رمانهای دهه های پیشین/ 137

. فرانک ناشی از سیطرۀ ساختارهاي موجود است تِیكی از دردهاي اصلی زنان این رمان بحران هویّ
در حال  ۀي مردساالر، در جامعیافتهساختارهاي ساخت  زنی که نمیخواهد بازتولیدکنندۀبه عنوان 

 هویّت آمیز دچار میشود. او بهگذار باشد، به افسردگی مزمن و بیدرمان همراه با خاموشی اعتراض
-ویژه مردان این رمان نرسیدهشده در منش اطرافیانش بینهنهاد حقیقی خود در تسلّط ساختارهاي

 میبرد، شاید به دنبال انسانی خودبسنده، پی خود در شكل« زن ـ زن»به هویّت  است. مهرانگیز اگر
اي شدنی براي رسیدن به آرامش و زندگی تازه بود. طلعت نیز میتوانست زندگیِ دیگري بی چاره

سره همه چه بر او و دخترانش گذشته، یكآنحضور همسر داشته باشد و نخواهد که براي فراموشی 
 چیز و همه کس را فراموش کند.

 . پري فراموشی9ـ  3
اي با طالق عاطفی یا روانی است فرزند خانواده وشش ساله است که تنهادختري بیست داستان دربارۀ

از داستان از مرگ پدر سخن گفته و تا پیش از ازدواج، بیشتر در عالم خیال و رؤیا بسر میبرد. در آغ
هاي گوناگون میبیند که نمیخواهند درون ار است، او و اطرافیان را با ماسكشود، راوي که از مادر بیزمی

ا هرا دم دست گذاشت تا به وقتش از آنهایش بعد )مادر( دوباره ماسك»نند. ببینازیبایشان را دیگران 
مادر با مانی،  (. او با وساطت یكی از دوستان41ِ: ص پري فراموشی، فرشته احمدي« )استفاده کند

همسایۀ قدیمی خود ازدواج میكند. زندگی زناشویی او را ناگزیر به گریز از پندار و زیستن در دنیاي 
 بهمیكند. در پایان رمان، مادر راوي در تنهایی میمیرد و راوي با همسر خود براي زندگی راستین، 

 روند.مادر می ۀخان
اي به آنان داده جتماعی ویژهو نقش اسرگرمند همان نقش فردي خود به بازتولید در این رمان، زنان 

هاي ساختارگریزي و تري دارند، اندکی از نشانهها به ساختارپذیري گرایش بیششود. آننمی
ویژه ب ،اي از تولیدزنان به بازتولید ساختارها سرگرمند و نشانهشود. ساختارآفرینی، در راوي دیده می

اندن منمیشود. رسیدن به این اندیشه که چند صباحی پس از شوهر زنده ها دیدهبا کارکرد مثبت، در آن
ها در رمان به آنکه  ینش ساختارهاي تازهن، ـ در آفرردکو دور از چشم همسر عقدي، زنی را صیغه

گیري بین دو دوگانگی و تضادّ چشمدر این رمان،  شود. ـ چندان مثبت و انسانی نیست.اشاره می
 شود، در ایندر ادبیّات فارسی به ندرت دیده میکه در ادبیّات، به ویژه « مادرکشی»جنس نیست. 

را « مادر» قطع بازتولید ۀنه گفت که نویسنده انگیزاي محور اصلی است. شاید بتوان اینگوگونهرمان ب
 ریختار و منشی تازه براي جامعۀ در هیئتی نو و با« مادر»سنّتی و تولید  ۀدر ساختار فرهنگی جامع

 (.226 ص مدرن، دارد، گرچه ناامید از ظهور چنین نقشی است )همان:
 . مونالیزاي منتشر1ـ  3
 عاطفی خود از ۀعاطفی و تاریخی است، در روی فصل با دو الیۀداستانی در نه « رمونالیزاي منتش»

نزدیک  ۀقیونلوها )خاندانی منسوب به قاجار با سابق»شكار که در نسل آمیز و جانعشقی جنون ۀافسان
 مادر هادي خان )یكی از ۀگفته شد، سخن میگوید، این عشق که بمیراث گذاشتب« به چهارصد سال(

اي را بر من گشود امهیكبار ]مادر[  سواد نسبن»ز اجداد قیونلوها، آغاز شده ا ايراویان(، از شاهزاده
 ۀعشق سه زن رامشگر گرفتار شده بود و نطفاي داللت میكرد که در یک زمان بکه بر جنون امیرزاده
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 )مونالیزاي منتشر، شاهرخ« تكثیر نیاکان ما شده است ۀمجنون است که بالانقطاع مای ۀهمان امیرزاد
شیدایی و مرگ میكشاند. در یبانگیر یک فرد میشود و او را ب(، در هر نسل گر42و  44 ص: صگیوا

ر در ه یابد.تا دهۀ اخیر ادامه می فتحعلی شاه آغاز میشود و ۀزیرین تاریخی اثر، داستان از دور ۀالی
استان د سد، گیوا از عشق، جنون و مرگ ـنظر میرشود، بفصل، بخشی از تاریخ این سرزمین بیان می

اطب اخیر، براي مخ بار دیگر با بیان تاریخِ دو سدۀ مكرّر افسانه، تاریخ و ادبیّات ماـ بهره میگیرد تا
 اسیر روزمرّگیها، او را به بازاندیشی وادارد. 

مرد  عشق میان زن و کننده، بیشتر در شكلفرین و نیستآهاي شیداییگیوا در این داستان، از عشق
در بازه زمانی « زن» ۀكنندار ویرانگاه زن است، سخن میگوید. پیام این انتشکه گاه عاشق مرد و 

اختارهاي س ه تابويتواند این باشد کدیرینگی هستی تا واپسین آنش، می صدوپنجاه ساله و شاید به
ها تشنگیِ مانده از سدهراستین خود و جنس دوّم بپردازید تا از  ، به هویّتبرداریدمیان جنسیّتی را از 

 ها، رها شوید.هزاره و
در این رمان زنانی که در نقش همسر ظاهر میشوند؛ منیره خاتون، همسر هادي خان، همسر شكراهلل 
خان، دختر شكراهلل خان، همسر شازده، فرزان و آنا، دچار شوربختیِ برخاسته از بازتولید ساختارهاي 

اند و عشق زنی دیگر شیدا شده از مردساالرند. مردانشان یا پیش از ازدواج یا پس از آن، ۀجامع
ردي دیوانه پاي مدگی زناشویی است برقرار کنند. بزن ۀگونه که بایستوانند پیوندي مهرآمیز، آنتینم

از  پردازند. تنها لیلیآغاز تا پایان به بازتولید آن مینشستن، ساختاري است که تمام این زنان، از 
به  ر که موفّقاي نمیشود. ـ منیزندگی پس از ازدواجش اشارهاي نمیكند. ـ در داستان به زندگی گله

شیداییِ هد و بهمان آغاز زندگی مشترک از دست میدشود، همسرش را در ازدواجی عاشقانه می
اي برنمیگزیند تا ببینیم آیا مردي، زنی را خانوادگی خود دچار میشود، با این تفاوت که همسر تازه

 كند یا نه؟ست، تحمّل میاق دیگري مجنون شدهکه از عش
اند، تالش میكنند تا از سیطرۀ ساختار بیرون بیایند: همسر سردار روس با جداشدن زنانی که معشوقه 

 اشس از گریز او از خانه، نامهاز همسرش و برگشتن به قراباغ قصد وصلت با فیروز خان دارد که پ
خواست دل خود عمل میكند و با كه سوگلی شاه میشود، به (. عزّالنّسا با آن42سد )همان: ص رمی

دانیم، تنها یک بار فرزندش را (.  از زندگی زمرا چیزي نمی96ص  گرینوي انگلیسی میگریزد )همان:
یر با از دست یندي ندارند؛ منیر، ماهوش و آناهید سرنوشت خوشابه مطب شكراهلل خان میبرد. من

ارم، دار فصل چه، معشوق کتابكنند. گلپريو آناهید خودکشی میدادن عیسی دیوانه میشود. ماهوش 
با بیوفایی و خیانت، در نقش لكّاتگی ظاهر میشود. این زنان که تنها در گزینش معشوق، ساختارگریزي 

كدام در هیچ محور هستند، هیچاختارهاي جنسیّتچنان زیر تأثیر سدیگر هممیكنند، در موارد 
نمییابند. در این رمان تنها یک زن را در نقش اجتماعی میبینیم. اي دستاي به موفّقیّت ویژهزمینه

ایستد و در این زمینه، همسرش میلیلی در جریان پیروزي انقالب اسالمی، در مقابل حكومت پهلوي 
 كند. و دوستان او را با خود همراه می جواد

 . از شیطان آموخت و سوزاند3ـ  3
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ژاندارک است. او حاصل ارتباط بدون ازدواج  ۀ مدرسۀآموختدانشارمنی و  ودو سالۀولگا زن چهل
ند. او با مردي مسلمان ماقیقت، تا پایان از ولگا پنهان میمادرش آنوش، با دکتر مرشد است. این ح

كند. با این ازدواج از دو گروه مسلمانان و مسیحیان رانده میشود. ولگا و همسرش به ازدواج می
پردازد. پس از اتمام تحصیل همسر، ۀ گرافیک به تحصیل میهمسرش در رشتانگلستان میروند. 

 با خوهرزادۀ خود، شهناز، رابطۀ همزمان با بارداري ولگا، آنها به کشور خود بازمیگردند. همسر ولگا
نجس  آنكه مسیحی و ۀهمین سبب سر ناسازگاري با ولگا میگذارد و به بهاننامشروعی را آغاز میكند، ب

تک او را چند بار از خانه بیرون میكند و سرانجام طالق میدهد. از این پس دربدریهاي ولگا است با ک
تل، روزي، منزل آشنایان، هآغاز میشود. در این مدت گاهی در مراکز بهزیستی، کتابخانۀ شبانه

گا ه ولاي کالحسنهر میبرد. سرانجام با کمک بهزیستی و صندوق قرضمسافرخانه، خیابان و پارک بس
میكند و بعد از كند و یک اتاق اجارهخانه فراهم می ۀاي براي اجارگاهی از آن وام میگیرد، پول ودیعه

ۀ لوازم ابتدایی زندگی تهیّ ۀرود و در پایان او را آماداي از آن خود میآوارگی به خانه دو سال و نیم
 بینیم.مستقل می

 ۀشیوو بیخانمان است که آقایی آن را بتنها  هاي زنیروزنوشته« از شیطان آموخت و سوزاند»رمان 
او با نوعی  است.ست، ساده و روان نوشتهگونه، تكنیک روایی و زبانی یكدشترئالیسم، با ساختار یاددا

در حال گذار را به نمایش درآورده است. برخی از  ۀسامانیهاي جامعبسیاري از ناب ،واقعگرایی سیاه
یافتن در فضایی با مذهبی مسلمان و مسیحی، به سبب پرورش مردان این داستان از هر دو گروه

دن، زویژه با همسرانشان دارند. فحّاشی، کتکمردان، رفتار نادرستی با زنان بنگر به هاي فرادستاندیشه
کردن، از جمله برخوردهاي این دسته از مردان کردن و وادار به کارهاي ناخواستهتحقیر، خیانت، ترک

و ...(. در کنار آنان مردانی هم هستند که در  416، 463 صص نشان است )همان:رمان با همسرا
 همین رمان برخورد مناسبی با همسرانشان دارند.

ت باالترین شمار زنان شاغل را نسب ساختارآفرینی در این داستان، بیشتر از چهارداستان منتخب است.
آموخته در این داستان تن(. همچنین زنان دانشوهفت به چهار رمان دیگر، در این رمان داریم )پنجاه

(، به 14و  44 صص دارند )همان:مین این رمان حیوان در خانه نگهوچهار تن(. زنابسیارند )پنجاه
 211، 433، 466و  461، 12صص  آورند )همان:میدخانیات، بازي قمار، و رقص و آواز با مردان روي

ند كنواده )ثروتمند( از آنها حمایت میاختارشكنی کنند، خانمذهب و سنّت، س ۀ(، اگر در زمین214و 
(، براي رفتن به خارج از کشور )رسمی و غیررسمی( اقدام میكنند 413و  416، 413 صص )همان:

(. 432و  491، 426، 446، 21همان: صص آورند )می(، به شعر و هنر روي469و  411همان: صص)
توسّط م ۀ، ـ با توجّه به شمار زیاد زنان و بویژه زنانی از طبقاین توصیفات ساختارپذیري زنان با همۀ

 مدهاي آن، بازتولیديامردمحور و پی پذیرفتن هویّت جنسیّتی در جامعۀو پایین ـ چشمگیرتر است. 
 است که زنان به آن بسیار پایبندند. 
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 ـ واکنش شخصیّتهای اصلی پنج رمان برگزیدۀ دهۀ هشتاد5جدول 
 

 نام رمان نام شخصیت اصلی ساختار واکنش نسبت به
 خاله بازي ناهید ساختارآفرین
 خط تیره آیلین مهرانگیز ساختارپذیر

 پري فراموشی بینام ساختارآفرین
. 9. ساختارآفرین، 2. ساختارآفرین، 4

. ساختارآفرین، 3. ساختارآفرین، 1ساختارپذیر، 
 . ساختارآفرین1. ساختارآفرین، 6

. عزّالنّسا، 2 . همسر سردار روس،4
. 3. لیلی، 1. دختر شكراهلل خان، 9

 . آناهید1. ماهوش، 6منیر، 

 مونالیزاي منتشر

 از شیطان آموخت و سوزاند ولگا ساختارآفرین

 
 ـ واکنش شخصیّتهای اصلی پنج رمان پیش از دهۀ هشتاد )گزینش تصادفی(2جدول 

 
 نام رمان نام شخصیت اصلی واکنش نسبت به ساختار

 شازده احتجاب  منیر، فخرالسادات، فخري ساختارپذیر هر سه

 دل فوالد  افسانه ساختارآفرین

 شوهر آهو خانم آهو / هما ساختارپذیر / ساختارآفرین

 جاي خالی سلوچ مرگان ساختارآفرین

 سووشون زري ساختارپذیر

 
 

 
 

ش مقایسۀ زنان دهۀ هشتاد و پیش از آن در واکن
به ساختار

زنان ساختارآفرین دهه هشتاد زنان ساختارآفرین پیش از دهه هشتاد

زنان ساختارپذیر دهه هشتاد زنان ساختارپذیر پیش از دهه هشتاد
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 . نتیجه6
ر د مردمحور و تمامی پیامدهاي آن، پذیرفتن هویّت جنسیّتی در جامعۀبازتولید : ساختارپذیريـ  4

هاي پیش از هشتاد چشمگیر است و در داستان این دهه نیز با اندکی کمرنگ شدن، به قوّت آثار دهه
-بازي، خط تیره آیلین و پري فراموشی(، جایگاهدانستن وجود فرزند )در خالهبایستهخود باقی است. 

در کنار همسر ماندن؛ گرچه همسر فردي هنجارمند  ه آیلین(،بازي و خط تیراشتن زن نازا )خالهند
نداشتن زن مطلّقه در ساختار نباشد )در تمام آثار برگزیده( و جدانشدن از همسر، به سبب جایگاه

فرهنگی فضاي جامعه )تنها زنان مطلّقه در این آثار، آیلین و ولگا هستن که ولگا راضی به جداشدن 
مردان در این شی از ساختار ذهنی زنان و مردان این آثار است. داد.( بخنبود و همسرش او را طالق

رد بازي، مآثار در راستاي بازتولید ساختارهاي چیره، نگاه فرودستی به زنان را ادامه میدهند. در خاله
دهد. مرد آموخته، همسر دوّم و سوّم برمیگزیند. برادر قول ازدواج خواهرش را به دوستش میدانش

دست خود مجازات میكند )قتل(. زنان مورد خشونت بدنی قرارمیگیرند. در خط تیره همسر خائن را ب
 ۀعیافته در ساختار جامكند. مرد پرورشآیلین، مرد در برابر همسر خود با زن دیگري ارتباط برقرار می

ود شخواه میپدر مانع ازدواج دختر با مرد دل میكند.پیشرفته نیز به همسر خیانت ۀمردساالر، در جامع
آورد. مردي همسر یک زن را میكشد تا او را به عقد خویش و به اجبار او را به عقد مرد دیگري درمی

سپارد، نگاه جنسیّتی ندارد، خود نیز برخی ورد. در پري فراموشی، پدر ادارۀ خانه را بدست زن میدرآ
 ري نسبت به زن دارد،تخصیّت اصلی داستان، برخورد مالیماز کارهاي مادر را انجام میدهد. همسر ش

تحصیل و کار  دهد؛ براي همسرش در زمینۀمردمحور را انجام می ولی بسیار از کارهاي مردان جامعۀ
شدن در کار و زندگی روزمرّه، او را در تنهایی خود رها گیرد، با غرقمیهاي شغلی تصمیمو زمینه

میكند. در مونالیزاي را صیغه میكند. مرد دیگري در این داستان در نبود همسرش در کشور، زنی
بیماري موروثی جنون عشق، منتشر، پایداري ساختارهاي جنسیّتی بسیار چشمگیر است؛ مردان به 

و براي رسیدن همسر به پذیرند رقیب را می شوند و همسرانشان بردبارانه، عشق همسر بهدچار می
كیشی سوزاند، مرد همسر غیرهم نمیورزند. در از شیطان آموخت ودلی و همراهی دریغآرامش از هم

میكند و گزیند، نجس میخواند، مورد آزار کالمی و جسمی قرارمیدهد، از خانه بیرونرا که خود برمی
خود و زنان متأهّل ارتباط برقرار میكند، فرزند نامشروع دارد. مردان زنان  ۀطالق میدهد. با خواهرزاد

كنند. برخی از مردان متأهّل به دنبال آنند که تجاوز می هادهند و به آنۀ خود راه میپناه را به خانبی
 كنند.می و جسمی نسبت به زنان استفاده از خشونت کالمیمردان کنند. زنی را صیغه

یشترین ب پیش از دهۀ هشتاد کمتر به ساختارآفرینی میپردازند.زنان در داستانهاي : ساختارآفرینیـ  2
ـ همسر و سپس زن ـاین داستانها شده از زنان درهویّت ارائه ـ مادر، زن   عشوقهم ، هویّت جنسیّتی زن 

ـ انسان است و  در دهۀ هشتاد در حال بازتولید آنند،نیز شخصیّتهاي داستانهاي آن دوره  و در آخر زن 
نشگر و اند. با آنكه زنان کبه نگاه فراجنسیتی رسیده نیز همین روند حفظ میشود. نویسندگان کمتر

نظر میرسد شمارشان براي اند، بهاي پیش بیشتر شدهدر این گروه از داستانها، نسبت به دهه فعّال
در جستجوي هویّت درست چندسویه، بر سر راهِ زنان  نمادین خشونتتغییر دیدگاه بسنده نیست. 

 بحران هویّت است. هایكی از دردهاي اصلی زنان این رماناست. ازاینرو سدّي استوار ایجادکرده
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، در مسیر حلّ چالشهاي این کسان، براي حرکت از «زن ـ زن»و « زن ـ انسان»هویّتهاي کمرنگِ 
از دگرگونی در منش و کنش  یهایرگه ریخت یافتن است.سوي هویّت مطلوب، در حال هویّت لرزان ب

دآگاهی خو ۀمرتبی داستان هستند، در سه داستان بهاي اصلشود. زنانی که جزو شخصیّتمی زنان دیده
مانند زنان در داستانهاي پیشینیان ناآگاه و پیرو کامل ساختارهاي جنسیّتی نیستند. رسیدند. آنها ب

 هاي تابش آگاهیند.پرسشهایی که در ذهنشان ایجاد میشود، نخستین بارقه
، از میان شخصیّتهاي اصلی پنج رمان در دهۀ 2و  4در یک مقایسۀ اجمالی بر اساس جدول شماره 

هاي اد از یازده زن، دو زن ساختارپذیر و نه زن ساختارآفرینند، در حالیكه در پنج رمان از دهههشت
ر ن ساختارپذیرند، بپیشین که تصادفی گزینش شدند، از هشت زن، سه زن ساختارآفرین و پنج ز

 هاي پیشیندرصد از زنان، در دهه 3/91درصد زنان، در رمانهاي دهۀ هشتاد و  64/64این اساس 
با اینحال چنانكه در بررسی جداگانۀ پنج رمان برگزیده، دیدیم، ساختارپذیري زنان ساختارآفرینند. 

 در رمانهاي دهۀ هشتاد بر ساختارآفرینیشان برتري دارد. 
و سپس عاطفی مورد خشونت جسمی نخست  ،داستانهاي پیش از این دهه درزنان : انواع خشونتـ  9

اي ، خشونتهدارندهراس نمادینبیشتر از خشونت قرارمیگیرند. در حالیكه زنان داستان در این دهه، 
یكنند، مرا تحمّلخشونت بدنی و کالمی  ،ناناري از زبسیآنگونه کم شدند، ولی وجود دارند، با اینحال، 

 ۀهید، مهرانگیز، زن همسایجدا نمیشوند. نا از شوهرانشانجهت پرهیز از خشونت نمادین، ولی 
مهرانگیز )همسر مرد موجی(، فرانک، طلعت، مادر راوي پري فراموشی، فرزان، آنا و طاهره خانم، از 

 این گروهند. 
هاي حقیقی موجود در متن چهرههاي پیشین با شده در داستانهاي دههبنظر میرسد چهرۀ ارائهـ  1

در شخصیّت و جایگاه زن در اخیراً ، فاصلۀ چندانی ندارند، ولی با دگرگونیهاي عمیقی که جامعه
را خالی میبینیم از این زنان  یهاینمونهجاي است، در داستانهاي برگزیدۀ دهۀ هشتاد، جامعه رخداده
 اي از زن، آنچنان که در جامعه هستند، نمیبینیم. جانبهو حضور همه

 منابع
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