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زن و قدرت در خانواده
(تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهة اخیر)
نعمتاهلل فاضلی 1و مهری

نظامآبادی2

چکیده
«زن و قدرت در خانواده» تحلیل محتوای کیفی شش رمان پرفروش سالهای  8731تا  8711است که
نویسندگان آنها همگی زن بودهاند .این مقال نحوة بازنمایی قدرت زنان در خهانواده و شه ل مناسه ات
زنان با سایر اعضای خانواده را در این شش رمان بررسی میکند.
در این بررسی ،ایدههای جامع شناسی رمان و ادبیات عام پسندِ مطالعات فرهنگی ب کار گرفت شده و ب
جایگاه زنان و قدرتشان در خانواده و تالششان در جایگاه یک ط قة فرودست برای مقاومت و قدرتیابی
توج ویژه شده است.
معیارهای اصلی انتخاب رمانها ،پرفروشبودن ،زنبودن نویسنده ،زنبودن شخصیتهای اصلی رمهان ،و
تأکید داستان بر ابعاد قدرت زنان در خانواده بوده است .تاریخ اولین چاپ همگی این آثار بعد از دهة 37
است ک ب عقیدة میرعابدینی ( )8731دورهای است ک تحول چشمگیری در حضور زنان در عرص های
مختلف اجتماعی از جمل رماننویسی ،ب ویژه در رمانهای عام پسند ،اتفاق افتاده است.
در این پژوهش ،از تحلیل محتوای کیفی بهره گرفت شده ک ب جای درنظرگهرفتن فر هی هها و اث هات
قضایای نظری ،بر استفاده از مقول های اخذشده از الگوهای نظری تأکید دارد .در این مقال  ،مقوله ههای
اصلی «قدرت» و «شخصیت زن داستان» ب کمک مقول های فرعیتر تعیین مصداق شده و از این طریق
در تحلیل رمانها و برای پاسخگویی ب اهداف تحقیق ب کار رفت اند.
نتایج پژوهش نشان میدهد شخصیتهای اصلی زن در این رمانها ب دن ال تعریف جدیدی از هویهت و
قدرت زن در خانوادهاند؛ قدرتی ک کم و بیش از به چهالشکشهیدن قهدرت همه جان هة مهردان شه ل
میگیرد .با این حال ،زنان این رمانها عناصری در کنار مردان و ن در برابر آنها تصهویر مهیشهوند که
خوش ختی را با مردان و در زیر چتر حمایت آنان مطال میکنند .ب ع ارت دیگر ،قدرتیابی جدید زنان
در این رمانها ،ب دن ال استقالل مطلق از مردان نیسهت و ایهن ن ته خهود ی هی از مههمتهرین دالیهل
پرفروشبودن این رمانها در میان زنان خان دار است.
واژه های کلیدی :بازنمایی ،خانواده ،قدرت ،هویت
دریافت8718/5/81 :

پذیرش8711/1/81 :

 .8اسهههههتادیار گهههههروه مطالعهههههات فرهنگهههههی ،دانشههههه دة علهههههو اجتمهههههاعی ،دانشهههههگاه عالمههههه
ط اط ایی nfazeli@hotmail.com
.1کارشهههههناد ارشهههههد مطالعهههههات فرهنگهههههی ،دانشههههه دة علهههههو اجتمهههههاعی ،دانشهههههگاه عالمههههه
ط اط اییmehrei_nezamabadi@yahoo.com
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مقدمه
نویسندگان آثار ادبی در ایران بیشتر مردان بودهاند و در آفرینش قهرمان زن همواره این اش ال
اساسی وجود داشت ک «ب واسط » از جانب زنان سخن گفته انهد و «به واسهط » بیهانکننهدة
عواطف و احساسات آنها بودهاند و این «ب واسط بودنها» باعث شهده تها آنهان نتواننهد زوایهای
پنهان اف ار و احساسات زنهان را به خهوبی منتقهل کننهد و همهین امهر تها انهدازهای از اصهالت
داستانهای آنان کاست است( .باقری)87 :8713 ،
این تا زمانی بود ک زنان خود در مقا نویسنده پها به میهدان نگهارش گذاشهتند و نقهش و
جایگاهی جدید برای خویش در ادبیات داستانی آفریدند .زنان فن نویسندگی را با حضور در حوزة
عمومی فراگرفتند و تصمیم گرفتند از زن ،آنگون ک خود میشناختند و انتظار داشتند ،بنویسند.
همانگون ک مایلز معتقد است «رمان تنها گونة ادبی است ک شماری اینچنین از زنان در
آن سهیم بودهاند  ،حضورشان در آن نمایان بوده و چند و چهون شرکتشهان در آن کمهابیش بها
مردان همانندی داشت است .این فر ادبی رمان ب صورت وسیل ای برگزیده درآمهده اسهت که
زنان در سالهای گذشتة نزدیک جن هایی از زندگی جنسیشهان را بها آن پژوهیهده و منتشهر
کردهاند؛ جن هایی ک پیش از این در پهنة هنر یا جامع ب آن توجهی نمیشده است( ».مایلز،
)71 :8717
از آثاری ک بیش از هم اق ال عمومی داشت رمانها و داستانهای عام پسندند که روابه
زن و مرد در جوانب مختلف زندگی از عناصر اصلی این آثار ب شمار میرود .همانطور ک زنان و
مردان سازندة جامع اند ،در این رمانها نیز داستان را شخصیتهای زن و مرد میسهازند و ایهن
نوع آثار بیش از آثار دیگر توج عامة زنان خوانندة رمان را ب خود جلب کرده است.
رمانهای زنان را میتوان ش لی از بازنمایی دانست ک توانست اند جهان زنان ای را ب تصویر
ب شند ک در آن مسائل و دغدغ های زنان و تصور زنان از محهی پیرامونشهان بازنمهایی شهده
است .از آنجا ک این رمانها بیانگر مسائل و تنشهایی کامالً ملمهود در زنهدگی زنهان هسهتند
توج ب این آثار و ت عات اجتماعی و فرهنگی آنها اهمیت بسیاری دارد.
حضور زنان در عرصة رمان در س حوزه مورد توج است:
حوزة اول :زنان در جایگاه نویسندة رمانها
حوزة دو  :زنان در جایگاه خوانندة رمانها
حوزة سو  :زنان در جایگاه سوژههای اصلی رمانها و داستانها
دیدگاههای مختلفی در مورد نقش نویسندگان زن در بازاندیشی یا بازتولید نقشهای سنتی
زنان وجود دارد .برای نمون  ،میالنی ( )8711قلمب دسهتگهرفتن زنهان را معهادل رههایی زنهان
قلمداد کرده و معتقد است زنان از طریق نوشتن ،صدای خاص و نادیهدهگرفته شهدة خهود را در
جامع طنیناف ن میکنند (میالنی .)17 :8711 ،این گروه بهر ایهن نظرنهد که زنهان از طریهق
نوشتن سعی در ب دسهتآوردن حقهوق پایمهالشهدة خهود دارنهد و بها ورود به عرصهة ادبیهات
توانست اند صدایشان را منع س کنند؛ آن هم در اعتراض ب ارزشهایی ث یتشده دربارة زنان.

55

جامعه شناسی هنر و ادبیات،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931

گروهی دیگر معتقدند آثار نویسندگان زن ایرانی ب بازتولیهد مناسه ات سهنتی مردسهاالرانة
قدرت میپردازد و اق ال عمومی ب این رمانهها نیهز ناشهی از نقهش ایهن رمهانهها در بازتولیهد
ساختارهای سنتی است( .میرفخرایی)11 :8711 ،
با توج ب مطالب گفت شده ن اتی اهمیت مییابد؛ ب طور مثال ،نقش زنان ب دو دسهت «در
خان » و «بیرون خان » تقسیم میشود و این در حالی است ک در اغلب بررسیهای انجا شهده،
ب بررسی جایگاه و نقش زنهان در بیهرون خانه و خهانواده ،مثهل نقهش اجتمهاعی ،سیاسهی ،و
اقتصادی آنها پرداخت اند و کمتهر به جایگهاه و نقششهان در خهانواده ،ماننهد نقهش مهادری و
همسری و نیز در جایگاه دختر خانواده ،توج شده است .در ایهن دیهدگاه اغلهب وقتهی از زنهان
میگویند ب تحول «جایگاه و نقش زنان در جامع » اشاره میکنند .اما اگر بخهواهیم «جایگهاه و
نقش زنان در خانواده» را بررسی کنیم ،باید ب این مسئل بپردازیم ک آیا نقش زنان در خانواده
هم ب اندازة نقششان در بیرون از خانواده دچار دگرگونی و تحول شده است؟
حال این پرسشها مطرح میشود:
ه رمانها چ نوع تصویری از تجربة زن در خانواده بازمینمایانند؟ یها به ع هارتی ،بازنمهایی
نقش زنان در رمانهای عام پسند ب چ صورت است؟
ه زنان در خان چقدر اقتدار دارند؟

چهارچوب نظری
تلفیق جامع شناسی با ادبیات از این اعتقاد سرچشم میگیرد ک میان پدیهدة ادبهی و واقعیهت
اجتماعی ،ک این پدیده در آن ب وجود میآید ،رابطه ای قابهل بررسهی وجهود دارد و شهامل دو
روی رد ب نا «جامع شناسی ادبیات» و «جامع شناسی در ادبیات» یا «جامعه شناسهی ادبهی»
است .جامع شناسی ادبیات روشی تجربی است ک ب کمک جامع شناسهی عمهومی ،به صهورت
مقطعی و طولی ،پدیدة ادبی را از لحاظ ارت ها آن بها سهایر نهادههای ادبهی بررسهی مهیکنهد
(کوثری .)15 :8731 ،در حالی ک جامع شناسی ادبی ،روشی انتقادی و تحلیلی اسهت و مت هی
بر این عقیده ک میان واقعیت اجتماعی و جهان رمان رابط ای وجود دارد( .لنار)18 :8733 ،
در روی رد «جامع شناسی در ادبیات» یا «جامعه شناسهی ادبهی» ،ادبیهات از جن هة پیها و
محتوایی ک دارد و نقشی ک در تحوالت اجتماعی ایفها مهیکنهد ،بررسهی مهیشهود .محتهوا و
درونمای های مطرح در آثار ادبی نیز ب مثابهة وسهیل ای بهرای بررسهی میهزان انع هاد ت ییهر و
تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،و فرهنگی بررسی میشوند .در واقع ،جامع شناسی ادبهی به دن هال
بخشی از فضای اجتماعی است ک خود نویسنده در آن جهای دارد و بنهابراین ابزارههایی را که
بههرای تحلیههل نویسههنده نیازمنههد آنههیم در اختیارمههان قههرار مههیدهههد( .شههادرو ،جههزوة کالسههی
جامع شناسی ادبیات)8711 :
دیدگاه ساختگرایی ت وینی نیز ب محتوای آثار ادبی و رابطة میان ایهن محتهوا و محتهوای
آگاهی جمعی ،یعنی شیوههای اندیشیدن و رفتار انسانها در زندگی روزان  ،میپهردازد .در ایهن
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روش ،ب همان اندازه ک نویسندة مورد بررسی تخیل آفرینشگر کمتری داشهت یها بها کمتهرین
دخل و تصرف مم ن ب روایت تجرب هایش بسهنده کهرده باشهد ،روابه محتهوای آثهار ادبهی و
محتوای آگاهی جمعی نیز گستردهتر و جامع شناسی ادبی نیهز مهؤثرتر خواههد بهود( .آدورنهو و
گلدمن)183 :8718 ،
لوکاچ معتقد است ک هیچ جن ة جزئی از زندگی اجتماعی و هیچ پدیهدة در انزوایهی ماننهد
ادبیات را نمی توانیم درک کنیم مگر آن آن را در کل تاریخ و با ساختار اجتماعی مرت کنیم.
او معتقد است ک تولد رمان همزمان با ظهور عصر بورژوایی رخ داده ،یعنهی رمهان شه ل بیهان
آگاهی و شعور انسان اجتماعی در دورة سهرمای داری اسهت (شه ری .)871 :8711 ،زرافها نیهز
اعتقاد دارد رمان ،دیگر ب جای آن اثری تخیلی محسوب شود انع اسی است از واقعیهت ،زیهرا
جوهر و کیفیت روری آن در رابطة میان واقعیت و تخیل نهفت است( .زرافا)1 :8711 ،
حوادث رمان ،ب اصطالح عام  ،بسیار «جالبتر» از حهوادث واقعها اسهت .پدیدآمهدن ایهن
حوادث خیالا ،پاسخگوى هرورتا اسهت ،و کهارکردى دارد .شخصهیتههاى خیهالا خ ههاى
واقعیت را پر ماکنند و دربارة آنها ب ما آگاها مادهنهد .خوانهدن رمهان نهوعی رؤیهابینی در
بیداری است و از این رو پیوست مستلز نوعی روان اوی ب مفهو وسهیع کلمه اسهت( .میشهل
بوتور ،ارغنون ،ش )1
پاینده معتقد است رهیافت مطالعات فرهنگی تأثیری بسزا در نظری و نقهد ادبهی جدیهد بهر
جای گذاشت است .بر اثر پیدایش و رواجیافتن این رهیافت ،مقول های غالب در مطالعهاتِ ادبهی
سنتی ب مو وعاتی نامفروض و بل محل تردید و مناقش ت دیل شدهاند؛ ب گون ای ک امهروزه
تلقی مها از مجموعه آثهار ارزشهمند در ادبیهات ،دورهههای ادبهی ،ویژگهیههای ژانرههای ادبهی،
خودبسندهبودن متون ادبی ،و اساساً برداشت ما از حوزة مطالعات ادبی دگرگون شده اسهت .به
تع یری ،مفهو ادبیات در مقولة هم شمولتر فرهنگ ادغا شده است و نقد ادبی در زمانة ما با
هدف گستردهتر نقد فرهنگ انجا میشود( .پاینده)811 :8715 ،
مطالعات فرهنگا با ملحوظکردن ادبیات عامّ پسند ،ام ان بررسا رمزگان فرهنگها آثهار را
فراهم ماآورد و بدین ترتیهب ماهیهت آن نیروههاى اجتمهاعا را که موجهد نگهارش ایهن نهوع
ادبیاتاند مشخص ماکند .ادبیات عامّ پسند فراهمآورندة طیفها از گفتمهانههاى ایهدئولوژیک
است؛ گفتمانهایا ک ب فراخور برهة تاریخا تولیدشدنشان داللتهاى متفاوتا دربارة فرهنگ
دارند .بدینسان ماتوان نتیج گرفت ک ملحوظکردن ادبیات عامّ پسند در مطالعات فرهنگا و
نیز خصلت میانرشت اى این رهیافت ،هر دو عمیقاً با دو ویژگا بنیهادین جامعهة معاصهر پیونهد
خوردهاند :در جامعة مرد ساالر و چندصدایا نماتوان هیچ گفتمانا را ب بهانة «نامتعالابودن»
از حوزة نقد ادبا خارج کرد و ب ویژه ن اید از یاد برد ک ادبیات عامّ پسند اتفاقاً گفتمانا متعلق
ب اکثریت مرد است و ن اقلیتا ناچیز .دیگر این در عصر جهاناشدن و ادغا گفتمهانههاى
سابقاً مجزا ،اتخاذ رهیافتا میانرشت اى براى تحلیل فرهنگ با روند عا زندگا بشهر همسهویا
دارد؛ ب طوری ک هرگون تالش براى تافتة جدابافت جلوهدادن نقد ادبا و اجتناب از بهرهگیرى
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از روشها و مفاهیم سایر حوزههاى علو انسانا و اجتماعا ،م ایر بها ایهن رونهد و فقه نشهانة
بااطالعا از و عیت امروز تحقیقات ادبا است( .پاینده ،ارغنون ،ش )17
استوری در کتاب مطالعات فرهنگی دربارة فرهنگ عامه مهینویسهد« :رزالیند کهاورد در
مورد داسهتانههای رمانتیهک و پرطرفهداری آنهها به دو مو هوع اعتقهاد دارد :نخسهت این ه
داستانهای مذکور میبایست کماکان برخی نیازهای کامالً ان ارناپذیر را ار ا کنند و دو این ه
این داستانها شواهدی دال بر خیالپروری بسیار نیرومند و شهایع به دسهت مهیدهنهد و آن را
تقویت میکنند .ب گفتة او ،خیاالتی ک در داستانهای رمانتیک پرورانده میشوند به پهیش از
دورة نوجوانی تعلق دارند .در این خیاالت از یکسو قدرت مردان ب شیوههایی تحسین میشهود
ک یادآور رابطة کودک در اوان بچگی با پدرش است؛ از سویی دیگر نگرشی منفعالن و عاری از
گناه دربارة امیال جنسی زنان القا میشود ،زیرا در این داستانها فق مردان باید میهل جنسهی
داشت باشند و میل جنسی مختص مردان اسهت و زنهان ایهن میهل ذاتهی را اجابهت مهیکننهد.
میتوان گفت این داستانها ابتدا زن را در مو عی فرمهان ردار نشهان مهیدهنهد و سهپس سهیر
حوادث او را در مقا مادر ب جایگاه قدرت نائل میکند .کهاورد متهذکر مهیشهود داسهتانههای
رمانتیک یقیناً پرطرفدارند ،زیرا ...دنیای بچ گانة رواب جنسی را اعاده میکنند و مهانع از بیهان
هرگون انتقاد از ناتوانی مردان و اختناق در خانواده یا لطمه ههای ناشهی از قهدرت پدرسهاالران
میشوند .در عین حال ،این نوع داستانها میتوانند عاری از احساد گن کاری یا هراد ناشی از
آن دنیای بچ گان باشند .میل جنسی بی هیچ مناقش ای مختص پهدر اسهت و چهون زنهان به
نوعی قدرت در داستانهای رمانتیهک نائهل مهیشهوند ،خواننهده هراسهی از اختنهاق به دل راه
نمیدهد .داستانهای رمانتیک دنیایی ایمن را نوید میدهند؛ دنیایی ک زن در آن بها وابسهتگی
ب مرد از گزند حوادث محفوظ میماند؛ دنیایی ک وعده میدهد زن با تندادن ب انقیادِ مهردان
ب قدرت میرسد( ».استوری)811 :8715 ،
ردوی نیز ب صراحت بر این مو وع تأکید میکند« :زنهان به علهت ر هایت از مردسهاالری
نیست ک داسهتانههای عاشهقان مهیخواننهد .خوانهدن ایهن داسهتانهها نهوعی اعتهراض از راه
خیالپروری و حاکی از اشتیاق برای دنیایی بهتر است .لی ن متقابالً ساختار روایی داستانههای
عاشقان ظاهراً چنین القا میکند ک خشونت و بیاعتنایی مردان در واقع نوعی ابراز عشق اسهت
ک برخی از زنان قادر ب رمزگشایی درستِ آن هستند .این خود داللت بر آن دارد ک اگر زنهان
نحوة فهم مردساالری را ب درستی بیاموزند ،دیگر آن را برای خود مش لسهاز قلمهداد نخواهنهد
کرد( ».استوری)877 :8715 ،

روش تحقیق
این تحلیل با جمعآوری نخستین نمون از دادههای تحقیق آغاز میشود .نمونه گیهری بهرخالف
روشهای کمّی با هدف تعمیم آماری انجا نمیپذیرد ،بل هدف از آن ،مشخصکردن جزئیهات
و نوع رواب بین مفاهیم و مقول های محوری تحقیق است ک از بررسی دادهههای اولیه آشه ار
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شده است (ذکایی .)51 :8718 ،گفتنی است تحلیل محتوای کیفی بازساخت آن چیهزی اسهت
ک در اصطالح« ،ساخت معنایی» متن یا محتوا نامیده میشود .کشهف پیونهد میهان خصهایص،
الگوهای درون متن ،و زمینة آنها نیز ب مهارتهای پژوهشگر در توصیف و دست بندی مربهو
میشود .با استناد ب متن رمانها و اتفاقات و گفتوگوهایی ک در رمان ب میان آمهده محتهوای
کیفی اثر تحلیل میشود( .صادقی)881 :8715 ،
در این مقال  ،داستانهای عام پسندی را ،ک زنان با محوریت نقش زن در خانواده نوشت اند
و مخاط ان بسیاری را ب خود جلب کرده ،بررسی میکنیم .از واب انتخاب این رمانها ب این
موارد اشاره میشود:
 .8نویسندة رمانهای مورد بررسی حتماً زن باشد.
 .1فروش تیراژ بیش از بیستهزار نسخ و بیش از پنج نوبت تجدید چاپ رمهانههای مهورد
بررسی ،ب طوری ک بتوان گفت مخاطب گسترده دارند.
 .7محوریت زن و نقشی ک زنان در خانواده و در رابط با آن ب عهده دارند.
 .1مطرحشدن مو وع قدرت زنان و بحث دربارة آن در رمانها.
 .5رمههانهههای مههورد بررسههی در دورة سههو داسههتاننویسههی زنههان براسههاد تقسههیمبنههدی
میرعابدینی نگاشت شده باشند .از نظر میرعابدینی داستاننویسی زنان را میتوان در س مرحلة
زمانی قرار داد:
گامهای اولیه :در فاصلة زمانی  8787تا  8771ک ب پانزده نویسندة زن برمیخوریم.
از سال  1951تا  1953که به دو قسمت تقسیم میشود :الف) ده ههای 8717هه8711
ک سهال ههای شه وفایی ادبیهات و هنهر معاصهر اسهت و بهیش از  15نویسهندة زن شهروع به
داستاننویسی میکنند .ب) ده های 8757ه 8751و 8717ه 8711ک از نظر آماری مشاب انهد،
یعنههی در هههر ده ه  11نویسههندة زن شههروع ب ه نوشههتن کههردهانههد و در ایههن دوره اسههت ک ه
پاورقینویسان زن نیز شروع ب کار میکنند.
رهسپار راههای تازه :دهة  8737ب بعد ک در حدود  737نویسندة زن شروع به انتشهار
اولین آثار خود میکنند ( 87برابر نویسندگان زن دهة ق ل).
در دورة سو زنان چ در عرصة رمان متعالی و چ در عرصة رمهان عامه پسهند ه همچهون
دیگر عرص های حیات اجتماعی ه حضوری محسود دارند .اما ن تة مهم پیهدایش یهک جریهان
پرتوان پاورقینویسی زنان است ک در دورههای گذشت نظیر نداشت است( .میرعابدینی ،زنان :ش )31
پس از مطالعة رمانهایی ک شرای ذکرشده را داشتند ،براساد اصول نمون گیهری در ایهن
روش ،شش رمان را از بین تعداد متنوعی رمان انتخاب کردیم ک محتوایشان مفاهیم الز برای
پرکردن مقول ها در جهت گسترش و ت وین کهار را در اختیارمهان قهرار مهیدادنهد .رمهانههای
انتخابشده ب دقت و در چندین نوبت خوانده شدند .سپس ،ب استخراج مقول های اصلی ک در
رمانها ت رار شده بودند و ما را در رسیدن ب اهداف راهنمایی میکردند پرداختیم.
شش رمان انتخابشده حول شخصیت زنان و ب خصوص قدرت آنها در خانواده میگهذرد و
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داستان بعد از ازدواج با محور خانواده طی میشود .در نتیج  ،ما در هرکدا از رمانها مقول های
مشخصشده را پیگیری کردیم و ط ق جدولی ارائ دادیم و در نهایت ،با توج ب آنها ،رمانهها
و مقول های مورد نظر را تحلیل و سعی کردیم ب سؤاالت تحقیق پاسخ بدهیم.
همانطور ک گفت شد ،برای هریک از مقول های اصلی چندین مصداق مشخص و با کمهک
آنها رمانها را تحلیل و بررسی کردیم .هر مقول با مصادیقی ک ب آن تعلق دارد مشخص و در
هر شش رمان بررسی شد .همچنین تنوع و تعدد آنها ب صورت جداولی نشان داده میشهود تها
در نهایت ب پاسخ سؤاالت تحقیق برسیم .رمانهای مورد بررسهی ع هارتانهد از :دریها از مانهدانا
معینی؛ بگشای لب از شهره وکیلی؛ آرا از سیمین شیردل؛ بهرزخ امها بهشهت از نهازی صهفوی؛
افسون یک نگاه از مریم جعفری؛ افسون س ز از ت ین حمزهلو.
مقولههای اصلی داستان
مقول
(شاخص)

مصادیق

قدرت

خواستن حق ره ری و دستوردادن؛ توان کنترل دیگران و تسل بر آنها؛ داشتن
اعت ار و مورد تأیید دیگران بودن؛ موج بودن نزد افراد خانواده و تأثیرگذاری بر
آنها؛ ثروت و تم ن مالی و قدرت تصمیمگیری دربارة آن؛ کنترل تربیت فرزندان؛
انتخاب معاشرتها؛ تصمیمگیری برای هزین ها؛ تصمیمگیری دربارة مسائل
زناشویی؛ م ارزه با موانع جامع و هنجارهایی ک از قدرت زن جلوگیری میکنند.

شخصیت زن
جن های عقالنی
جن های عاطفی
زن سنتی
زن جدید
زن سنتی ه جدید
زن جدید ه سنتی
رخدادها و حوادث

تحصیالت؛ کار و اشت ال؛ خودات ایی؛ استقالل عمل؛ اعتمادب نفس؛ قاطعبودن؛
کنج اوی و خالقیت؛ واقعگرا؛ امید ب آینده؛ تحرک؛ تولیدگری؛ توانایی.
آرامشطلب؛ نگران؛ سازشگر؛ عاشقپیشگی؛ زودباوری؛ وابستگی؛ خواهان توج مرد؛
مت ی ب مرد؛ زودرنج؛ اعتقاد ب تقدیر و سرنوشت؛ احترا ب آداب و رسو ؛ قانع؛
حسرتزده؛ احساساتی؛ تسلیمشونده؛ توج ب ظاهر؛ احساد ترد؛ س وت؛ غریزة
مادری؛ روزمرگی؛ احساد تضاد؛ انجا کارهای خانگی؛ گذشت گرا؛ حرّاف؛
مصرفگرا؛ اعمال هیستریک.
ازدواج؛ عشق؛ زنان در برابر زنان؛ فرار یا ترک خان ؛ درخواست کار و اشت ال؛
خشونت فیزی ی و آزار و اذیت روحی؛ طالق؛ خیانت و هوسرانی؛ اعمال خالف
قانون؛ قتل؛ خودکشی؛ مرگ؛ سق جنین؛ ازدواج مجدد.

جنسیت

نگرش مث ت ب جنس زن؛ زنستیزی؛ نگرش مث ت ب جنس مرد؛ مردستیزی؛
نگاهی خنثا و بیتوج ب جنسیت؛ آشتی دو جنس با هم.

نقش

فاعلیت زنان؛ فاعلیت مردان؛ محوریت زن؛ محوریت مرد؛ نقش صوری فاعل؛ حالّل
مش الت؛ نقش زن در جایگاه همسر؛ نقش زن در جایگاه مادر؛ نقش پدر.

53

زن و قدرت در خانواده

تعریف زن سنتی
جایگاه زن سنتی در قدرت :نداشتن حهق حهرفزدن و دسهتوردادن؛ نداشهتن توانهایی کنتهرل بهر
دیگران؛ نداشتن استقالل مالی و تصمیمگیری برای هزین ها؛ نداشتن حق تصمیمگیری بهرای معاشهرتهها؛
نادیدهگرفت شدن از طرف افراد خانواده؛ تأثیرگذارن ودن بر شوهر؛ بیتوجهی ب زن؛ اطاعت از همسر.
جنبههای شخصیت زن سنتی :تحصیالت پایین یا نداشتن تحصیالت یا بیاهمیهتبهودن
تحصیالت؛ سازشگر؛ مصرفگرا؛ خواهان توج مرد؛ نامرئی و بیاختیاربودن در زندگی و حهوادث
آن؛ داتوپیا؛ قانع و قناعتگر؛ ماندن یا بازگشتن ب عقب؛ حسرتزده؛ احترا به آداب و رسهو ؛
اعتقاد ب تقدیر و سرنوشت؛ عد اعتمادب نفس؛ انجا کارهای خانگی همچون گردگیری ،جهارو،
آشپزی ،مرتبکردن خان  ،خرید مواد غذایی ،و...؛ مت ی ب مرد؛ خیاالتی؛ دچار روزمرگی؛ انجها
اعمهال هیسههتریک (گریه  ،جیه و داد ،غههش کههردن ،و)...؛ نگهرانبههودن؛ احساسههاتی؛ زودرنههج؛
تسلیمشونده؛ احساد ترد؛ بیانگیزگی برای ت ییر؛ بیتوجهی ب خود.
نقش زن سنتی :بیتحرکی زن؛ فاعلیت مرد؛ خالقن ودن زن؛ مطیهع حهوادث پهیشآمهده؛
بیتأثیربودن در روند داستان؛ هرچ پیش آید خهوش آیهد؛ دن اله رو و مقلّهد؛ ایفهای نقهش زن
خان دار؛ انجا کارهای خانگی؛ پذیرش نقش خود و بدیهیبودن آن برای زن سنتی.
جنسیت :توج ب مرد؛ اهمیت ب جنس مذکر؛ اهمیت جنسیت فرزند؛ تفاوتگهذاری بهین
جنسیتها؛ برتردانستن جنس مذکر؛ توج ب فرزند پسر و خواست های او.
خانواده :توج بیش از اندازه ب خانواده؛ غریزة مادری قوی ب فرزنهد؛ تهالش بهرای راحتهی
خانواده؛ مطیعبودن در رعایت هنجارها.
زن سنتی در برابر مرد داستان :رابطة پایین و زیردستی با مرد؛ مطیعبودن در برابر مهرد؛
تسلیمشدن در برابر دستورات و اقتدار مرد.
فرزند :توج ب فرزند و غریزة مادری قوی؛ تأکیهد بهر جنسهیت فرزنهد؛ تربیتهی مطهابق بها
تعاریف جنسیتی.
با توج ب موارد مطرحشده ،زن داستان ک این مشخصات را دارد در مقولة زن سنتی قرار میگیرد.
زن سنتی= قدرت پایین در خانواده
زن سنتی= ایفای نقشهای زنان و کارهای خانگی
رابطة زن سنتی و مرد= مطیع و مت یبودن زن ب مرد

تعریف زن جدید
جایگاه زن جدید در قدرت :داشتن حق ره هری و دسهتوردادن زن؛ داشهتن تهوان کنتهرل و
تسل بر دیگران؛ داشتن استقالل مالی و تصمیمگیری برای هزین ها؛ تأثیرگذاربودن بهر شهوهر؛
توانایی و کنترل تربیت فرزندان و تصمیمگیری در رابط با آنها؛ انتخاب معاشرتها؛ مورد تأیید
افراد خانواده.
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جنبههای شخصیت زن جدید :تحصیالت باال؛ شاغلبودن؛ پایگاه اجتماعی باالیی داشتن؛
خودات ابودن؛ استقالل عمل داشتن؛ قهاطعبهودن؛ واقهعگهرا؛ جسهتوجهوگر؛ امیهد به آینهده و
آیندهگرا؛ تولیدگر؛ اعتمادب نفس؛ خالق؛ مستقل؛ رفتن رو ب جلو؛ انگیزه برای پیشرفت؛ داشهتن
انگیزه برای زنهدگی بهتهر؛ تحهرک؛ تهالش بهرای ت ییهر و هع نهامطلوب؛ آمهوزش و یهادگیری؛
باانرژیبودن؛ توج ب خود.
نقش زن جدید :نقش محوری داشتن در زندگی؛ فاعلیت زن؛ تأثیرگذاربودن؛ تهالش بهرای
حل مش الت.
جنسیت :نگاه خنثا ب جنسیت؛ بیاهمیتبودن جنسیت فرزندان؛ مردستیزی.
خانواده :رابطة قوی و خوب با اعضهای خهانواده؛ مشهورت در تصهمیمگیهریههای خهانواده؛
اهمیت ب فرزند و تربیت او؛ تقسیم اقتدار ب طور مساوی در اعضای خانواده.
زن جدید در برابر مرد داستتان :رابطهة مسهاوی زن بها مهرد؛ تأثیرگهذاری زن بهر مهرد؛
تسلیمنشدن در برابر اقتدار مرد؛ تأکید بر مساویبودن زن و مرد با هم.
فرزند :اهمیت و توج ب فرزند؛ تأکیدنداشتن بر جنسیت فرزند؛ اهمیتدادن ب نظر فرزند؛
توج ب مقولة تربیت فرزند.
با توج ب موارد مطرحشده ،زن داستان ک این مشخصات را دارد در مقولة زن جدیهد قهرار
میگیرد.
زن جدید= قدرت باال در خانواده
زن جدید= توج ب نقشهای عقالنی
رابطة زن جدید و مرد= برابرگرایان
ال ت تمامی موارد مطرحشده نس یاند و مم ن اسهت فهردی به طهور مطلهق در تعهاریف و
مصادیق مطرحشده نگنجد .بنابراین ،میتوان زن سنتی ه جدید و زن جدید ه سنتی را نیهز نها
برد ک نشاندهندة غل ة ی ی از خصوصیات بر دیگری است.
در این مقال  ،چند نمون از مهمترین مصادیق در رمانها را بررسی میکنیم.

تحلیل و بررسی یافتهها
در این بخش ،من بیان مصادیقی ک برای قدرت زن مشخص شده بود ،هریهک از آنهها را در
رمانها بررسی میکنیم .با این کن اش میکوشیم ب مقولة قهدرت و کیفیهت آن در داسهتان در
مورد هر زن بیشتر پی ب ریم و قدرت زنان داستان را بررسی کنیم .با توج ب این بحث دربارة
قدرت زن در خانواده و بازنمایی آن در رمانها از سؤاالت اصلی این مقال اسهت به بررسهی آن
میپردازیم.
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خالصة رمانها
بگشای لب ،شهرة وکیلی ،چاپ اول  ،8731چاپ هشتم  ،8711تیراژ  7777نسخ  ،نشر پی ان
این داستان از دو قسمتِ حال و گذشت تش یل شده است .داستان بها روایهت کشهت شهدن
مردی ب دست همسرش ،شیرین ،آغاز میشود .وکیل شیرین ،ک همسهایة قهدیمی آنهها نیهز
هست ،تما تالش خود را میکند تا شیرین را ک س وت اختیار کرده وادار به گفهتن حقیقهت
ب ند تا بتواند او را از اعدا نجات بدهد .سیما ،دوست و وکیل شیرین ،سهعی مهیکنهد بها بیهان
سختیهایی ک شیرین از دوران بچگیاش کشیده او را را ی ب حرف زدن ب ند تا دلیهل قتهل
مشخص شود .در این قسمت است ک داستان وارد زمان گذشت و از زبان وکیل بیان میشود.
در گذشت  ،ما بها ایهن داسهتان روبه رو مهیشهویم که مهادر شهیرین ،که زنهی مهربهان و
تحصیلکرده است ،ب دلیل دخترزابودن از طرف شوهر و خانوادة شوهرش سهرزنش مهیشهود و
پس از ب دنیاآوردن شیرین ،ب جر این چهار دختر دارد و پسردار نمیشود ،مورد بی مهری و
اذیت آنها قرار میگیرد و وقتی از اقدا مادرشوهرش برای گرفتن زنهی دیگهر بهرای همسهرش
مطلع میشود دست ب خودکشی میزند .شوهر او ،پس از مدتی ،همسر دیگری اختیار میکنهد
ک او بچ ها ،ب خصوص شیرین ،را آزار میدهد .پس از سالها رنج ،هرکدا از خواهرها ب سهرا
سرنوشت خود میروند و شیرین ک دیگر دختری بال شهده ،بها دعهوا و جنجهال زیهاد ،بها نهوة
مستخدمشان ،یعنی حسین ،ازدواج میکند .داستان دوباره ب زمان حال برمهیگهردد و شهیرین
لب ب سخن باز میکند و پرده از خیانت همسرش برمیدارد و دلیل کارش را میگویهد .اولیهای
د حسین نیز پس از شنیدن حقیقت و آش ارشدن خیانت حسین و آمهدن زن صهی ای او به
صحن دادگاه و بیان حقیقت ش ایت خود را پس میگیرند و از گناه شیرین چشم مهیپوشهند و
درخواست عفو او را میکنند.

آرا  ،سیمین شیردل ،چاپ اول  ،8717چاپ شانزدهم  ،8711تیراژ  1777نسخ  ،نشر پرسمان
رمان حدیث زندگی دختری است ب نا آرا ک با پسری ب نا فریهد ازدواج مهیکنهد بهی
خ ر از این فرید با زن دیگری رابط دارد و با او زندگی میکند و برای این پدر و مهادر خهود
را را ی کند تن ب ازدواج اج اری با آرا داده اسهت .در شهب عروسهی ،فریهد آرا را به خانه
میرساند و بی این دلیلی بیاورد این حقیقت را ک نمیتواند با او زندگی کند فاش مهیکنهد و
او را تنها در خان رها میکند .آرا برای حفظ آبرو و نیز ب دلیل عالق اش ب فرید ب هیچکهس
چیزی نمیگوید .زندگی آنها بدینمنوال میگذرد و هرازگاهی فرید ب خان میآیهد ،تها این ه
کمکم ب آرا احساد تعلق میکند و قصد میکند از همسر ق لیاش ک او را آزار میدهد جهدا
شود ،اما همسرش ب نزد آرا میآید و هم چیز را ب او میگوید و آرا نیز پس از شنیدن خ ر
فوت پدرش همة وسایلش را جمع میکند و ب شیراز برمیگردد .با مرگ پدر او اع روحهی آرا
ب هم میریزد و درخواست طالق میکند .فرید هرچ تالش میکنهد او را به زنهدگی مجهدد بها
خود را ی کند نمیتواند .آنها پس از دعوایی مفصل با هم ب شمال مهیرونهد امها صه ر فهردا
فرید آرا را تنها در کل رها میکند .آرا ب خاطر این تحقیر به شهیراز برمهیگهردد و پهس از
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اطالع از بارداربودنش برای فرار از فرید و ندادن بچ ب او راهی خارج از کشور میشود .سهالهها
از این جریان میگذرد تا این آرا ب ایهران برمهیگهردد و متوجه مهیشهود فریهد در آن روز
تصادف کرده بوده است و سالها در انتظار آرا بوده .در نتیج ب نهزد او برمهیگهردد و زنهدگی
جدیدی را آغاز میکنند.

دریا ،ماندانا معینی ،چاپ اول  ،8718چاپ سیزدهم  ،8711تیراژ  5577نسخ  ،نشر علم
داستان با ق ولی دختری به نها دریها در دانشهگاه تههران آغهاز مهیشهود .در ایهن رفهت و
آمدهاسههت ک ه هم السههی او ،فری ههرز ،ک ه ظههاهری آراسههت دارد ب ه او اظهههار تمایههل و از او
خواستگاری میکند .پس از مدتی دریا ،ک از خانوادة مرفههی اسهت ،متوجه مهیشهود فری هرز
ب رغم ظاهر آراست اش خانوادهای فقیر دارد و پدرش سرایدار خان ای بزرگ اسهت؛ امها بها تمها
این اوصاف دریا ق ول میکند با فری رز ازدواج کند .دریا تمها تهالش خهود را بهرای موفقیهت و
پیشرفت فری رز میکند .چندین سال بدین منوال میگذرد و و ع مالی آنها خوب میشود و با
فوت پدر و مادر دریا ارث زیادی ب او میرسد ک او هم را ب فری رز میدههد تها سهرمایة کهار
خود کند ،اما دریا پس از سالها زندگی متوج میشود فری رز ب او خیانت کرده و در این حین
میکند و ب او هیچچیز نمیدهد .دریا با گرفتن وکیهل از او
تما اموال دریا را ب نا خود
جدا میشود و ب سرا استادش میرود و با کمک او زندگی جدیدی را آغاز میکند.
پس از چند سال ،با تالش فراوان و ادامة تحصیل ب موفقیت بسیاری میرسد و فرزندانش را
ب خانة خود میبرد ،اما متوج میشود همسرش تما داراییاش را از دسهت داده و ورش سهت
شده است و در زندان ب سر میبرد .بنابراین ،ب سرا او میرود و تما بدهیهایش را میپهردازد
و از زندان آزادش میکند ،اما ب درخواست فری رز ک از او میخواهد در کنارش بمانهد تهوجهی
نمیکند و او را ب حال خود رها میکند.

افسون یک نگاه ،مریم جعفری ،چاپ اول  ،8715چاپ پنجم  ،8713تیهراژ  5777نسهخ  ،نشهر
پگاه
داستان در دو بخش گذشت و حال جریان دارد .گذشت ک خاطرات مادر است و حهال که
زندگی او و پسرش در بزرگسالی است .در ابتدای داستان ،فرهود ،ک تازه مدرک پزش ی خهود
را گرفت و با مادرش ب تنههایی زنهدگی مهیکنهد ،به عنهوان هدیهة فهار التحصهیلی از مهادرش
میخواهد اجازه بدهد دفتر خاطراتش را بخواند ،و مادر با اکراه ق ول میکند و داسهتان بها قصهة
زندگی مادر ب گذشت میرود.
شخصیت اصلی داستان ،ک فری ا نا دارد ،اینطور آغاز میکند ک همیشه در خانهة آنهها
بین پدر و مادرش دعوا و جنجال بوده و هیچکدا با هم سازگاری نداشتند تا این پهدر و مهادر
از هم جدا میشوند و او پیش پدرش میماند و در حالی ک هشت سهال بیشهتر نهدارد ،پهدر بها
تحریک عم  ،زنی ب نا پروین را ب همسری اختیار میکند .پروین ،ک زنی بدذات است ،فری ها
را آزار میدهد .سالها بدین منهوال مهیگهذرد و فری ها وارد دوران جهوانی مهیشهود .در مسهیر
آموزشگاه ،عاشق پسری ب نا سامان میشود و پس از مدتی با او ازدواج میکند ،اما مدتی پهس
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از ازدواج میفهمد سامان دچار بیماری روانی است .سامان ب دلیل وخامت حهالش در آسایشهگاه
روانی بستری و فری ا نیز از او بچ دار میشود .تا این سامان فوت میکند و خانوادهاش فری ا را
از خان بیرون میکنند .اما فردی ناشناد کاری برای او جور میکند و فری ها مهیتوانهد خانه ای
برای خود فراهم و زندگی جدیدی را آغاز کند .فری ها چنهد سهالی به ازدواج بها پیرمهردی تهن
میدهد تا این او نیز فوت میکند و بچ های پیرمرد او را از خان بیرون میکننهد و سهرگردان
میشود .با جستوجوی بسیار در بیمارستان کاری پیدا میکند تا این دوباره نامه ای از طهرف
فردی ناشناد ب دست فری ا میرسد و ب او این پی ا داده میشود ک ب خانة جدیدشهان که
آن فرد ناشناد برایشان خریده نقل م ان کنند و همچنین ماهان م ل ی ب آنها داده میشود.
داستان پس از مراحلی وارد دوران حال میشود و فرهود ،پسهر فری ها ،بها دانسهتن حقیقهت
زندگیشان قصد میکند آن فرد ناشناد خیّر را پیدا کند .در ایهن گیهرودار ،فرههود ،که قصهد
ازدواج با دختری ب نا مینا را دارد ،با مهادر به خواسهتگاری او مهیرود و بها پهدر دختهر آشهنا
میشوند و قول و قرارهای ازدواج را میگذارند .فرهود پس از جستوجوی بسیار موفق میشهود
آن فرد نی وکار را پیدا کند و او کسی نیست جز پدر مینا ،نامزدش .پهدر مینها بها آشه ارشهدن
هویتش داستان عالقة خود را تعریف میکند؛ این از بچگی در همسایگی فری ا بهودهانهد و او را
دوست داشت و ب خواستگاریاش هم میرود اما نامادری فری ا با بهدگویی از فری ها نظهر پهدر و
مادر پسر را عوض میکند .ولی او همچنان دورادور مراق ش بوده و حتی پس از ازدواج هم ب او
کمک میکرده است .با آش ارشدن حقهایق ،او دوبهاره از فری ها خواسهتگاری مهیکنهد و او نیهز
میپذیرد.

برزخ اما بهشت ،نازی صفوی ،چاپ اول  ،8711چاپ هشهتم  ،8711تیهراژ  1177نسهخ  ،نشهر
ققنود
شخصیت اصلی این داستان دختری است به نها مهاهنوش که به دلیهل ازدواج نهاموفق و
رفتارهای بد همسرش ،پس از جدایی از او دچار سرخوردگی و افسردگی شهدید مهیشهود و در
کنار خانوادة پرجمعیت خود زندگی میکند .تنها کسی ک میتواند به او نزدیهک شهود و بها او
رابطة خوبی دارد ،رعنا ،دخترخال و عموی ،اوست ک در امری ا زندگی میکند و برای مدتی بها
دخترش ،کیمیا ،ب ایران میآید.
با آمدن آنها ،ماهنوش روحی اش بهتر میشود؛ ب خصوص این کیمیا بها او رابطهة خهوبی
برقرار میکند .مدتی میگذرد تا این همگی متوج میشوند رعنا سرطان دارد و مدتی بیشهتر
زنده نیست .رعنا دخترش را ب ماهنوش میسپارد و پس از مدتی مهیمیهرد .در ایهن گیهرودار،
رابطة او با برادر رعنا ،حسا  ،بهتر میشود و اگرچ اختالفات و بحثهای زیهادی بها ههم دارنهد،
حسا نیز در مراق ت از کیمیا ب او کمک میکند و عالق ای بهین آنهها به وجهود مهیآیهد .در
نهایت ،حسا ب او ابراز عالق میکند و ماهنوش هم ک ب او عالق پیدا کرده و ب همین سه ب
خود را سرزنش میکرد ب او جواب مث ت میدهد و با هم ازدواج میکننهد و کیمیها را نیهز نهزد
خود نگ میدارند.
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افسون س ز ،ت ین حمزهلو ،چاپ اول  ،8717چاپ سهیزدهم  ،8711تیهراژ  7777نسهخ  ،نشهر
شادان
ص ا ،شخصیت اصلی داستان ،در ابتدای رمان با مرور خاطراتش و دوری از پسرش ،ب سه ب
احساد حقارت و احساد پوچی کردن دست ب خودکشی میزند و در همهان حهال به دوران
گذشت برمیگردد.
داستان از آنجا آغاز میشود ک ص ا در رشتة پزش ی ق ول میشود و ب پسری ب نها آرش
ک ب او دل اخت و ب خواستگاریاش آمده است جواب رد میدهد؛ ب این امید ک فهردی پیهدا
شود ک ب او دل ب ازد .تا این او روزی با دکتر فرید افتخار ،متخصص اطفال ،برخورد میکنهد
و در نگاه اول ب گفتة خود «افسون چشمان س ز او میشود» و با او ازدواج میکند .فرید ،همسر
او ،مردی بددل است ک دست بزن دارد و گاه و بیگاه ص ا را آزار میدههد ،امها صه ا به کسهی
چیزی نمیگوید .آنها برای کار فرید مدتی ب خارج از کشور مهیرونهد و در آنجها صه ا که دو
فرزند هم دارد متوج رابطة فرید با زنان دیگر میشود ،اما باز هم کتک میخورد و ههیچ کهاری
نمیتواند ب ند و دوباره ص ر پیش میکند .تا این پس از بازگشت ب ایران در مشهاجرهای که
بین ص ا و فرید در ماشین درمیگیرد ب دلیل سرعت زیاد تصادف میکنند و دخترشهان کشهت
میشود .همین امر باعث میشود ص ا تصمیم ب جدایی از فرید بگیرد ک قصد رفتن ب خارج از
کشور را دارد .از طرفی ،مادرشوهرش ک رابطة خوب و نزدی ی با ص ا دارد ب او قهول مهیدههد
پسرش را ب او برگرداند ،اما با گذشت چند ماه از این ماجرا ،ب قهول خهود عمهل نمهیکنهد .در
نتیج  ،ص ا ک دچار افسردگی شدیدی شده است دست ب خودکشی میزند.
داستان دوباره وارد زمان حال میشود و ص ا از مرگ نجات پیدا میکند و پسرش نیهز به او
برگردانده میشود و آرش ک ب خاطر عشق ص ا هنوز ازدواج ن رده از او درخواست ازدواج میکند.

قدرت زن داستان
بگشای لب :در صفحات نخستین رمان شاهد واگوی های نویسندهایم و در همهان چنهد سهطر
اول متوج میشویم قصد اصلی او از نوشتن این رمان نشاندادن بیعهدالتیهها و نهابرابریههای
قانونی در جامعة مردساالر نس ت ب زنان است .سهیما ،از شخصهیتههای اصهلی داسهتان ،زنهی
توانمند ،فعال ،و سرسخت است ک میتوان او را در زمرة زنان پرقدرت و جدیهد قهرار داد .او در
کنار همسرش امور خان را مدیریت میکند .قدرت در خانوادة سیما ب طور مساوی در تما امور
زندگی تقسیم شده است و او بیشتر مشخص های زنان جدید را دارد و در آن گروه جای میگیرد.
سیما زنی فعال است ک کارش وکالت است و در حرف اش خوش درخشیده اسهت .داسهتان
ب طور کامل از زبان اوست و گفتوگوهایی ک بین او و دیگران ردوبدل میشود ب خوبی تسهل
او را بر وقایع و روند پیشروی آنها در جایگاه زنی قدرتمند و بانفوذ نشهان مهیدههد .او وکیلهی
توانمند است.
رابطة او با همسرش نیز نشان از تساوی قدرت بین آنهاست.
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من و کاوه در زندگی مشترکمان ب توافقی رسیده بودیم ...قرار گذاشت بودیم وقتی در خان
هستیم وقتمان را جز برای امور مشترکمان صرف ن نیم( ...ص )853
کاوه همراه و پشتی ان خوبی است ،و در جهت موفقیت من از هیچ کم ی دریه نمهیکنهد.
ال ت پیش از ازدواج ب او گفت بود ب ش لم سخت عالق مند و ب هیچ دلیلی حا هر نیسهتم
کار را از دست بدهم .او موافقت کرده بود و هیچوقت مانع کار نشده بود .بنهابراین ،بها چنهین
تفاهمی بود ک پس از ازدواجمان با خیال راحت ب کار ادام داد ( ...ص )111
رابطة متعادل سیما با همسرش و نیز موفقیت او در کارش از نشان های قهدرت اوسهت و بها
توج ب شاخصهای قدرت ،ک پیش از این مطرح شد ،میتوان ب این نتیج رسهید که سهیما
زنی پرقدرت است و در هر قدرت خانواده در جایگاه تصمیمگیری قرار دارد و همینطور مهورد
تأیید دیگران نیز هست.
اما شیرین و پروان  ،از دیگر شخصیتهای زن این داستان ،خان دارند و شخصهیتی سهنتی ه
جدید دارند و خود ب مردساالری موجود در رواب خود با همسرانشان اشهاره مهیکننهد .آنهها
هیچ قدرتی برای تصمیمگیری ،حتی در رابط با معاشرتها ،ندارند .اگرچ پروانه تمها تهالش
خود را میکند زیر بار این مردساالری نماند ،در نهایت او و شیرین از زنانیاند ک ب شیوة خهود
در برابر این سنت ط یان میکنند.
پروان زنی است ک با اصرار برادر و مادرش تن ب ازدواج داده و با این به ادامهة تحصهیل
عالق مند است ب خواست همسرش از این امر بازمیماند .او ب دلیهل دخالهتههای بهی مهورد و
اهانتهای مادرشوهرش تصمیم میگیرد از همسرش جدا شود امها خهانوادهاش مهانع ایهن کهار
میشوند.
برادر  ...در مقابل طالق بی طاقت بود .او حا ر بود به ج هران خطهایش ،ههر دردسهری را
ب جز طالق متحمل شود( ...ص )11
در حالی ک پروان تما سعی خود را میکند بتواند قدرت خود را در خانوادهاش و در رابط
با همسر سنتیاش حفظ کند ،اما ب دلیل دخترزابودن مورد توهین و بیتوجهی همسهرش قهرار
میگیرد ک باعث آزار او میشود.
با مروری بر مصادیق قدرت و جایگاه زن در خانواده میتوان گفت پروان ب س ب احاط شدن
در ساختاری سنتی ،ب رغم تالش بسیار ،نمیتواند ب قدرت زیاد دست یابد .آنچ این را بهرای او
دشههوارتر مههیکنههد دختهرزا بههودنش اسههت .در نتیجه  ،مههیتههوان او را زنههی دانسههت که بههرای
ب دستآوردن قدرت تالش میکند و دست ب م ارزه با این سنتها میزند و را ی به پهذیرش
این چهارچوب سنتی نیست.
شیرین ،دختر پروان  ،در کودکی دختری سهاکت ،مطیهع ،نجیهب ،و رازآلهود اسهت .پهس از
ازدواج نیز همچنان مطیع و ساکت است .سیما این ن ت را اینطور بیان میکند:
پس از ازدواج با حسین از نظر ل ادپ وشیدن و آرایش مو و صورت چیز دیگری شده بهودی.
از موهای کوتاهت تعجب کرد  .پرسید  :آن موهای بلند و زی ا را چ کار کهردی؟ بها ل خنهدی
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تصنعی گفتی :حسین عقیده دارد موی بلند خیلی جلب توج میکند ...دیگر الز ن هود بپرسهم
این ل اد زشت و بدقواره چیست .پاسخم را گرفت بود ( .ص )571
شیرین خود نیز در قسمتهایی از داستان به اطاعت محض خود و قدرتنداشتن خود
اشاره میکند.
هرکس زندگی ما را از نزدیک میبیند در دلش ب من میخندد .یعنی ب این همه عشهق و
عالق ا میخندد ...حسین خیلی مردساالر است ...اخالقش طوری است که دلهش نمهیخواههد
کسی سر از کارش دربیاورد ...لجوج و بهان گیر است ...اگرچ بهان جوییهایش عمهدی نیسهت...
در تما این سالها برایم یک هدی نخریده است( ...ص)517
حسین مردی م رور است ک بر تما امور خان ح مفرمایی میکند و شیرین ب دلیل عشهق
و عالقة وافرش مطیع کامل اوست و همة رفتارهای او را ب گون ای توجی میکند تا بدینصورت
با این شرای کنار بیاید .اگرچ زنی تحصیلکرده اسهت ،کهامالً مطیهع همسهرش اسهت و ههیچ
قدرتی حتی در مورد رابط ها و معاشرتهایش نهدارد .او زنهی سهنتی اسهت که در چههارچوب
مردساالری همسرش محصور شده و بی قدرت است.
آرا  :با نگاهی ب رمان آرا میتوان گفهت هرچنهد زن داسهتان از قهدرتی علنهی و آشه ار
برخوردار نیست و نمیتواند ب طور کامل تصمیم بگیرد و این مرد است ک جهت او و کارههایش
را تعیین میکند ،اما با مخالفتها و مقاومتهای آرا در مقابل مرد مواج میشهویم؛ به طهوری
ک این مرد است ک در نهایت تسلیم او میشود و غرورش را کنار میگذارد .اگرچ تما تهالش
مرد این است ک فاصلة قدرتش را با آرا زیاد کند و بر او تسل داشت باشد ،اما آرا اجازة ایهن
کار را ب او نمیدهد و در مقابل او سرسختی نشان میدهد .آرا از زی اییاش به عنهوان ی هی از
حرب های قدرت استفاده میکند.
تو هنوز قدرت داری و قدرتت ناشی از زی ایی توست( ...ص )715
 ...باید غرور و عزت نفس خود را حفظ میکرد .فرید او را ل کرده و رفت بود .او باید خود را
ترمیم میکرد و برای حفظ زندگیاش م ارزه میکرد ...فرید میخواسهت زنهدگی را از او بگیهرد.
ن اید اجازه میداد( ...ص )883
در این داستان ،فرید تالش میکند آرا و قدرت او را ب کنتهرل خهود درآورد و او را مطیهع
خود کند .از سوی دیگر ،در طول داستان شاهد تالش آرا برای ب دستآوردن قدرتش در برابهر
فرید هستیم .او ب هیچ وجه حا هر نیسهت در برابهر فریهد بهی قهدرت و هعیف شهود و بهرای
ب دستآوردن قدرت و تأثیر بر فرید تالش میکند.
دریا :شخصیت دریا در داستان بسیار قوی است .او عالوه بر زی ایی ،ک در داستان حربه ای
برای قدرت معرفی شده ،تحصیلکرده و از نظر دیگران موج است .بهر معاشهرتهها و حتهی بهر
درآمدها و هزین ها نیز کنترل دارد .ال ت قدرت او ب ش لی وا ر در داستان نمود پیدا نمیکنهد
و او از این قدرت در راستای خوش ختی خود و همسرش اسهتفاده مهیکنهد .ایهن دریاسهت که
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تعیینکنندة ماجراهای داستان است و تسل او بهر داسهتان به خهوبی نمایهان اسهت و فری هرز،
همسرش ،ب واسطة کمکها و همراهیهای او ب موفقیت رسیده است.
من تو دردخوندن ،تو خون داری ،تو بچ داری ،تو اقتصاد ،تو سازندگی ،و تهو کهار و خیلهی
چیزا موفق بود ( ...ص )171
همچنین فری رز قدرت زیاد دریا را ی ی از دالیل خیانتش بیان میکند؛ اگرچه ایهن دلیهل
بیشتر برای توجی کارش است.
وجود تو باعث میشد ب بی وجودی خود پی ب ر ! همینم ناراحتم مهیکهرد! ...مهن خیلهی
عیفتر از تو هستم( ...ص )751
با توج ب مصادیق مطرحشده ،دریا در داستان زنی پرقدرت نشان داده شده است.
افسون یک نگاه :فری ا هیچ قدرتی ندارد .او هم در خانة پهدر و ههم در خانهة همسهرانش،
سامان و حاج باقر ،از بی قدرتی کامل رنج میبرد .او زنی اسهت که حتهی نمهیتوانهد در مهورد
کوچکترین مو وعات تصمیم بگیرد .و فق زمانی ک درآمد نهاچیزی دارد از داشهتن پشهتوان
خوشحال میشود ،اما در آن حال نیز عمالً قدرتی ندارد.
من ب عنوان زن خان هیچ اختیاری نداشتم ...حتی اختیهار نداشهتم وقتهی که آنهها آنجها
میآمدند غذایی ک خود صالح میدانم درست کنم ...من ب تنهایی مهیپخهتم و مهیشسهتم و
تمیز میکرد ( ...ص )875
من در یک چارچوب مقررات و قوانین ح س شده بود و گاهی ب راستی نمهیدانسهتم که
باید حرف بزنم یا خیر؟( ...ص )888
میبینیم ک فری ا زنی کامالً منفعل است و هیچ قدرتی ندارد و در تما مصادیقی که بهرای
داشتن قدرت آورده شده است تصمیمگیرنده نیست.
برزخ اما بهشت :ماهنوش پس از طالق و رفتن ب خانة پدری تالشی برای داشهتن قهدرت
در خانواده نمیکند .او دختری مطیع است؛ اگرچ ق ل از ازدواجش دختری سرکش بوده ،پهس
از ازدواج ب علت آزارهایی ک از همسرش میبیند ،دختهری سهاکت و آرا مهیشهود و بها رونهد
زندگی پیش میرود .در ادام  ،او برای گرفتن ح م طالق سختیهای بسیاری متحمل میشود و
همین امر موجب اعترا ش ب ظلمی میشود ک ب زنان در زندگی مشترک روا میدارنهد .او بها
به ود حالش و برعهدهگرفتن سرپرستی کیمیا و پیداکردن امیدی در زندگی ،زنی میشهود که
برای داشتن قدرت و اختیار در زندگیاش تالش میکند و با کسانی ک بخواهند این اختیار را از
او بگیرند مقابل میکند.
من دیگ دختربچ نیستم .وکیل و قیم و بزرگتر هم نمهیخهوا  .مهن حهاال زنهم؛ یهک زن
بیست و پنج سال ک خودش می تون برای خودش تصهمیم بگیهره .اینهو نه حهاال ،ههزار دفعهة
دیگ ا پیش بیاد میگم ک دیگران بیجا میکنن برای من تصمیم بگیرن ،بهدون این ه مهن رو
حساب بیارن ...من مال حراجی نیستم ک برای خوشامد دوستان پیش ش بفرستین .پس لطفهاً
هرکس میخواد بهش برنخوره ،حد خودش رو بشناس ( ...ص )111
ماهنوش از مردان و قدرت نامحدود آنها انتقاد میکند:
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آخر او یک مرد است! و این مردها هستند که حهق دارنهد عصه انی بشهوند و در عصه انیت
جنون بگیرند و در همان حال هر فرمانی ک میخواهند صادر کنند .وظیفة زن فق ایهن اسهت
ک در هر حالی حواسش باشد ک وجود و غرور و تصمیم این موجودات ازخودرا هی مقهد بهر
هرچیزی است .انگار زن یک آد آهنی است ک باید با فرمان آنها کار کند( ...ص )113
افسون س ز :ص ا در خانوادة خود ب اعتدال رفتار میکنهد و همهة اعضهای خهانواده حقهوق
مساوی دارند ،اما بعد از ازدواج با فرید بی قدرت میشود و باید مطیع فرید باشد .هرچند گهاهی
در برابر آن اعتراض میکند ،اما ب دلیل برخورد بد فرید سهاکت مهیشهود و سهعی مهیکنهد بها
روشهای دیگری وارد عمل شود .او حتی قدرت انتخاب معاشرتها را ندارد.
حتی ص ا خود ب بی قدرتی و بی هویتیاش اقرار میکند:
ب نظر خود دیگر هیچکس ن ود  .ن ص ا بود و ن کس دیگری ک میشناختم .فق یهک
زن عیف بود ک برای دلخوشی شوهرش و آرامش کاذب خهودش مهدا خهودش را در درون
سرکوب می کرد .زنی ک ب هرچیزی اعتقاد داشت حاال اعتقاداتش را از دست داده بود .اف ارش
نامنظم بود و دیگر در واقع خودش ن ود .تما آرمانهایش رنهگ باخته بهود .دیگهر خهود ههم
نمیفهمید چ چیزی برایم مهم بوده و روی چ چیزی حساد بهودها ! شهده بهود عروسهک
جانداری ک ب میل فرید میخوابید ،میخورد ،کار میکرد ،و عشق میورزید ...شده بهود اف هار
فرید ،اعتقادات ،تعص ات ،و دلخوشیهای فرید( ...ص )11
تما این امور دست ب دست هم میدهند تا ص ا قدرتی نداشت باشد و ال ت از همهین امهر
نیز در عذاب است و تما تالش خود را میکند تا ب قدرت معقول در خان دست یابد.
 ...خست شده بود از این برایم فرید تعیین ت لیف کند .انگار من بازیچ بود  ،ههر کهاری
دلش میخواست میکرد و هرچ دلش میخواست میگفت .انگار ن انگار ک من هم آد هستم
و حق تصمیمگیری و انتخاب دار ( ...ص )817
 ...در کمال تعجب فهمید ک من هم عوض شدها  .ت دیل ب یک زن مطیع و ساکت شهده
بود  ،یک زن ک هرجور ظلمی را تحمل میکرد و د نمیزد( ...ص )771
با توج ب مطالب گفت شده میتهوان گفهت فقه دو زن شهامل تقسهیمبنهدی بهی قهدرتی
میشوند و ال ت شیرین نیز در نهایت در برابر این بی قدرتی و عواقب ناشی از آن ط یان میکند.
انواع قدرت

زنان داستان

پرقدرت

دریا ،سیما

بی قدرت

فری ا ،شیرین

بینابینی

ماهنوش

تالش برای
ب دستآوردن قدرت

ص ا ،آرا  ،پروان
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شخصیت زن داستان
شخصیتهای داسهتانی از مههمتهرین عوامهل داسهتانی و وسهیلة القهای معهانی و اندیشه ههای
نویسندهاند و اهمیت زیادی دارند؛ ب خصوص شخصیت اصلی داستان ک محور همهة حهوادث و
رخدادهاست و بنابراین بیشترین بار داستان را ب دوش میکشد .به گفتهة جهان پهک «اساسهاً
انسان در هنگا بحث پیرامون شخصیت ههر داسهتانی ،به آن شخصهیت ،به عنهوان یهک فهرد،
عالق مند نیست ،بل فق از وی استفاده میکند تا ب دریافت غنیتری از کل اثهر نائهل آیهد».
(پک)878 :8713 ،
در حوزة ادبیات و داستاننویسی سالهای متمادی واژههای زنانه و مردانه بیهانگر تفهاوتی
بههزرگ میههان آثههار زنههان و مههردان بههودهانههد .ب ه طههور مثههال« ،شخصههیتهههای مههرد بههر پای هة
مجموع ابط هایی چون قدرت ،چارهجویی ،و ابت ار ،معرفی و داوری میشوند ،و در مورد زنان
درج هة بههاالتری از حساسههیت ،وابسههتگی ،سههنتگرایههی ،و ات هها ب ه حمایههتهههای دیگههران را
دربرمیگیرد( ».مایلز)87 :8717 ،
ما در این قسمت تالش کردیم بها بررسهی شخصهیتههای زن آثهار مهورد نظهر ،رگه ههای
عقههلگرایههی یهها عههاطفیبههودن و جدیههد یهها سههنتیبههودن در آنههها را مشههخص کنههیم .و این ه
شخصیتهای زن در داستان با کدا معیار عمل میکنند و جزء کدا دست از تعاریف قرار میگیرند.
بگشای لب :دو شخصیت اصلی داستان سیما فرازی ،وکیل پای یک دادگستری ،و شهیرین
چوبین  ،موکلش ،است.
سیما زنی مستقل با تحصیالت عالی است ک تهالش مهیکنهد دلیهل قتلهی را که شهیرین
مرت ب شده است ،بیابد .او بسیار پرتحرک و موفق اسهت و در مقابله بها مشه الت ش سهت را
نمیپذیرد .نقشی تأثیرگذار بر روند داستان دارد و میتوان او را جزء زنان جدیدِ موفهق دانسهت.
او ،همانطور ک در داستان آمده ،نمیتواند یک زندگی روزمره داشت باشد و باید حتماً به کهار
مش ول شود .او قوی و مقاو است و برای موفقیت در کارش از هیچ کوششی فروگذار نمیکنهد.
در تما داستان شاهد تالشهایی هستیم ک از زبان خود سیما بیان میشود و او را زنی جدیهد،
تالشگر ،قاطع ،و با اعتمادب نفس معرفی میکند .او زنی سرسخت ،فعال ،خالق ،و مت ی ب خهود
است و جن های عقالنی در شخصیت او ب خوبی مشهود است .هرچند عواطف او نیز مانند دیگر
زنان است ،در جایگاه زن جدید قرار میگیرد.
شیرین زنی خان دار ،مطیع ،و قانع اسهت که به همسهرش بسهیار دل سهتگی دارد .او زنهی
سازشگر و خواهان آرامش همسرش است و همیش نگران ناراحتی و بهان های اوست؛ ب طهوری
ک میتوان او را جزء زنان تسلیمشونده و سنتی دانست .او در بزرگسالی و در هنگها ازدواج بها
حسین نیز این خصوصیات را دارد و حتی مطیعتر نیز میشهود و عاشهقان همسهرش را دوسهت
دارد و بی قید و شر حرفهای او را اجرا میکند.
در این رمان شیرین زنی سنتی معرفی میشود ک کامالً در قالب نقشهای سنتی فهرورفته
است و اعترا ی ب آن نیز ندارد.
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پروان دیگر شخصیت اصلی داستان نیهز زنهی خانه دار و مهربهان اسهت .او که دختهری بها
تحصیالت عالی است با ازدواج با نادر باید در خان بماند و ب امور خان بپهردازد .هرچنهد انجها
کارهای خان و پرداختن ب امور فرزندان ،خواهان توج مهرد بهودن ،نگرانهی ،و ...او را در دسهتة
زنان سنتی قهرار مهی دههد ،تهالش او بهرای م هارزه بها قهدرت انحصهاری شهوهر ،تهالش بهرای
تصمیمگیری در امور زندگی ،ادامة تحصیل ،و ...باعث میشود ک خصوصیات زن جدیهد نیهز در
او دیده شود.
پروان زن مح م و با اعتمادب نفسی بود و در برابر دخالتهای مادرشهوهر مهیایسهتاد و بهی
آن ب کسی توهین کند با رفتارهای حسابشده و سنجیده نشان میداد که اسهتقاللش را به
آن آسانی از دست نمیدهد( ...ص )13
اگرچ او تما خصوصیات زنان سنتی را دارد ،اعتمادب نفس باال ،مح مبودن ،و تالشههایش
برای ادارة خانواده او را جزء گروه زنان جدید نیز قرار مهیدههد .و مهیتهوان او را زنهی سهنتی ه
جدید دانست .او زنی است ک در برابر دی تاتوری و زورگویی مادرشوهر و شوهرش میایسهتد و
تالش میکند استقالل خود را حفظ کند و زیر بار حرفهای آنها نرود.
آرا  :آرا دختری تحصیلکرده و از خانوادهای با پایگهاه اجتمهاعی باالسهت .آرا در مقابهل
همسرش ،ک میخواهد زندگیشان را در دست داشت باشد ،سرسختی و ایستادگی میکنهد .او
با اعتمادب نفس و استقالل عملی ک دارد سعی میکند ب گون ای با همسهرش م هارزه کنهد .در
کنار همة این تالشها ب امور خان نیز میپردازد و عشق بسهیارش به فریهد ،همسهرش ،باعهث
س وت او در مقابل آزارهای فرید میشود .او در مقابل فرید کوتاه نمیآیهد و به دن هال فرصهتی
برای ج ران آزارهای اوست و سعی میکند خود را از محدودیتی ک او تعیین کرده برهاند.
او باید میماند و فرید را متوج اف ار و زندگی اشت اهش میکرد ...فقه بایهد فریهد را رنهج
میداد ،با ماندنش ،با بودنش ،و با نفرتش( ...ص )881
اگرچ فرید تمایل چندانی ب ادامة تحصیل آرا ندارد ،اما او ب تحصهیلش ادامه مهیدههد.
خودات ایی آرا در مقابل فرید و قاطعبودنش از موارد دیگری است ک در سراسر رمان ب چشم
میخورد.
هرچند آرا خواهان توج فرید است و از آن لذت میبرد ،اما تما سعی خود را میکنهد تها
از او مستقل باشد و با بیاعتناییهایش ب فرید نشان میدهد ب او وابست نیسهت .بهرای تن یه
فرید او را ترک میکند و چندین سال ب تنهایی در خارج از کشور زندگی میکند.
ب طور کلی ،پس از تحلیل شخصیت آرا میتوان او را در گروه زنان جدیهد ه سهنتی جهای
داد.
دریا :دریا از خانوادهای متمول و تحصیلکرده است و داستان با ق هولی او در دانشهگاه آغهاز
میشود .او دختری است مستقل و پرتالش ک ب آینده امیدوار است و برای آن تالش مهیکنهد.
اعتمادب نفس و قاطعبودن دریا از خصوصیات عمدهای اسهت که در طهول رمهان بها آن روبه رو
میشویم .او ،با شجاعت ،با مش التی ک برایش پیش میآیهد روبه رو مهیشهود و به همسهرش
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کمک میکند و در واقع ایهن دریاسهت که همسهرش را به موفقیهت مهیرسهاند و دسهت او را
میگیرد .در کل داستان نیز شاهد فداکاری و سختکوشهی دریها هسهتیم .حتهی زمهانی که بها
ش ست مواج میشود ،هرچند لحظ ای دچار ناامیدی میشود ،باز ب حرکت ادامه مهیدههد و
در نهایت نیز موفق میشود.
با مرور مصادیق زن سنتی و جدید میتوان دریا را جزء زنان دستة جدیهد قهرار داد :او زنهی
است تحصیلکرده ،با موقعیت اجتماعی خوب ،توانا ،مستقل ،قاطع ،واقعگرا ،جستوجوگر ،و ...و
هرچند ویژگیهایی چون احساساتیبودن ،عاشقپیشگی ،غریزة مهادری ،و خواههان توجه مهرد
بودن در او دیده میشود ،هیچکدا تعیینکنندة رفتار دریا نیستند و بر او تأثیر نمیگذارند.
افسون یک نگاه :فری ا زنی است ک ویژگیهای زن سنتی در او بسیار قوی اسهت .او زنهی
خان دار است و مورد آزار و اذیت بسیاری چون پدر و نامادری و سپس مادرشوهر که در مقابهل
تما آنها س وت میکند .او عالوه بر این دختری رنجدیده است ،منزوی و خجالتی نیز هست
و سعی میکند حضور چندانی در جمع نداشت باشد .همة این خصایص از کهودکی در او وجهود
داشت  .فری ا زنی قانع است و ب تقدیر و سرنوشت و قادرن ودن ب ت ییر آن اعتقاد دارد.
چاره چی ؟ قسمت من هم در این فالکت و بهدبختی رقهم خهورده .از اول زنهدگیم تها حهاال
پیشانینوشت من همین بوده ...همة چارهها برای من ناچار شده( ...ص )11
ب دلیل کم ود مح ت وآزارها با اولین نگاه عاشق میشودو برای فرار و ترک خان تن ب ازدواج میدهد.
من آنقدر درماندة مح ت بود ک اولین آد روی زمین با کمی توجه مالهک قله م شهد و
هم چیز شد( .ص )17
حالتهای عاشقپیشگی در او بسیار است .او در مقابل تما آزارهای روحی و جسمی ک به
او میرسد س وت میکند:
چارهای جز سوختن و ساختن ن ود( ...ص )881
فری ا اصالً عالق ای ب زندگی ندارد:
زندگی چیست خون دل خوردن
اولش رنج و آخرش مردن (ص )88
او از طالق ب دلیل خاطرة بد جدایی پدر و مادرش میترسد و به همهین دلیهل بها بیمهاری
همسرش کنار میآید و تصمیم ب جدایی نمیگیرد:
حس میکرد طالق برای یک خانواده ت اهی و بدبختی است( ...ص )18
همانطور ک مشخص است ،فری ا زنی سنتی است ک از زنهدگیاش را هی نیسهت؛ دچهار
حسرتزدگی است و با هر اقدامی احساد پشیمانی میکند .او ب سادگی تسلیم سرنوشت شهده
است و اعتمادب نفس ندارد تا بتواند زندگی خود را ت ییر بدهد .او خواهان آرامش و امنیت است
ولی تالش زیادی برای آن نمیکند .تنها کاری ک میکند فرار است (فرار از خانة پدر بها ازدواج
با سامان؛ فرار از خانة مادرشوهر ب دلیل آزارها؛ فرار از خانة همسر دومش ،حاج باقر) که نشهان
از سردرگمی و ترد دائمی فری است ک با آن دست و پنج نر میکند ،اما س وت و فرار را بهر
هر ط یانی ترجیر میدهد .فری ا کامالً م لوب جن های عاطفی و زنانگی خود است.
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برزخ اما بهشت :ماهنوش زنی است ک ب دلیل مش التی ک در زندگی مشترکش تجربه
کرده دچار افسردگی و روزمرگی شده و دیگر تالشی برای برگشتن ب زندگی عادی نمیکنهد .او
در تما مدت در حال مرور گذشتة خود است و حسرت گذشتة خود را میخورد و از گذشت اش
در عذاب است .حالتهای عص ی در او باعث زودرنجیاش شهده اسهت و تمها اطرافیهان سهعی
میکنند با او محتاطان رفتار کنند .او ک ق ل از ازدواجش دختری فعال و شهوخ بهوده به دلیهل
ازدواج ناموفق و آزارهای همسرش تما شادابی خود را از دست داده است.
او از من عزت نفسم را ،غرور را ،و اعتمادب نفسم را گرفت بود و از من تفال ای حقیهر و بهی
مقدار ساخت بود .او مرا کشت بود .و من از او متنفر بود ( ...ص )11
ماهنوش دوست ندارد مانند زنان سنتی خانواده ب خصوص مهادرش باشهد و از مطیهعبهودن
آنها نارا ی است.
تا ب آن سن هنوز ندیده بود ک مادر مخالفِ حرف پدر حرفی بزند یا اصهالً حرفهی بزنهد.
همیش در نگاه و رفتارش تسلیم محض بود .و این چیزی بود ک همانقهدر که شهاید پهدر را
شیفتة او کرده بود ،مرا از مادر میرنجاند .از س وت دائمی برهوارش در مقابل دیگران ...همیشه
رنج میبرد  ...دوست داشتم مادر مثل خال ناهید باشد؛ خال هم زن دریده یا گستاخی ن هود،
منتها در کمال ادب از حق خودش و بچ هایش دفاع میکرد و مثل مادر راهحل هم چیز را به
س وت واگذار نمیکرد( ...ص )878
از نرمش بیش از اندازة مادر همیش میرنجید ( ...ص )875
ماهنوش همیش در حالت شک و دودلی است و از اعمالی ک انجا مهیدههد نگهران اسهت.
مرگ چیزی است ک ماهنوش ب آن ف ر میکند و تالشی برای ت ییر و عش نمیکند:
بارها در این چند سال مرگ را از تو (خدا) خواست ا ؛ منی ک مهرگم شهاید بهرای خهود و
اطرافیانم عروسی باشد( ...ص )811
با مرور شخصیت ماهنوش میتوان گفت او زنی جدید ه سنتی است .اگرچ خصوصهیات زن
سههنتی را دارد (ب ه خصههوص پههس از جههدایی و در دوران افسههردگیاش) ،اعتههراض او ب ه نظهها
مردساالری و قوانین طالق خصوصیات زن جدید را ب او میدهد .او زنی است ک در داستان به
نقد جایگاه مردان و بی عدالتی قانون میپردازد و از مطیعبودن و س وت زنان نارا ی است .پس
از به ود افسردگیاش ،در آخر داستان ،در جایگاه یک نویسنده ظاهر میشود.
افسون س ز :ص ا در رشتة پزش ی تحصیل کرده و خانوادهای متمول دارد .او دختری زی ها
و مهربان است ک نظر هم را ب سوی خود جلب میکند .در دوران ق ل از ازدواجش پدرش به
او اختیار داده بود تا برای زندگیاش تصمیم بگیرد .او دختری پرتحرک و شاداب است .ب آینده
امیدوار است و برای رسیدن ب بهترینها تالش میکند .اعتمادب نفس و قاطعبودن نیهز از دیگهر
خصوصیات ص است .در کل ،جن های عقالنی در ص ا بسیار است و میتوان او را در زمرة زنهان
جدید دانست .اما صه ا پهس از ازدواج دچهار جن ه ههای زن سهنتی مهیشهود .عاشهقپیشهگی،
اعتمادب نفس نداشتن ،روزمرگی ،نگرانی ،و ...همگی از زمان ازدواج ب خصوص ب دلیل رفتارههای
بد همسرش و بدگمانی و شک او ،از ص ا زنی سنتی و خان دار میسازد .او حتی سهعی مهیکنهد
چشم بر روی بسیاری از عالیقش ب ندد تا باعث دلخوری فرید ،همسهرش ،نشهود .هرچنهد صه ا
گاهی برای حفظ اهداف و ارزشهایش در مقابل فرید مهیایسهتد ،پهس از ازدواج زنهی جدیهد ه
سنتی تلقی میشود.
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وقتی فرید خداحافظی کرد ،ساکت پشت سرش بیرون آمد  ،مثل برهای که همهراه قصهاب
راه میرود( ...ص )885
ارزیابی کلی :با نگاه ب مصادیقی ک برای شخصیتهای زنهان در داسهتانههای عامه پسهند
آورده شده است میتوان زنان این رمانها را در این تقسیمبندی گنجاند؛ اگرچ به طهور مطلهق
نمیتوان این تقسیمبندی را قائل شد.
شخصیت زنان

زنان داستان

جدید

دریا ،سیما

سنتی

شیرین ،فری ا

جدید ه سنتی

آرا  ،ص ا ،ماهنوش

سنتی ه جدید

پروان

بررسی دیگر رخدادهای داستان
آرا

دریا
بل

افسون
یک نگاه
بل

برزخ اما
بهشت
بل

افسون
سز
بل

ازدواج

بگشای
لب
بل

بل

بل

بل

بل

عشق

بل

بل

بل

بل
خیر

بل
بل

زنان در برابر زنان
فرار یا ترک خان

بل
خیر

بل
بل

بل
بل

خیر
بل

بل

درخواست کار

خیر

خیر

بل

بل

خیر

آزار و اذیت

بل

بل

بل

بل

بل

بل

طالق
خیانت

خیر
بل

خیر
بل

بل
بل

خیر
خیر

بل
بل

بل
بل

خالف و قتل

بل

خیر

بل

خیر

خیر

خیر

خودکشی
مرگ

بل
بل

خیر
خیر

بل
خیر

خیر
خیر

خیر
خیر

بل
خیر

سق جنین
ازدواج مجدد

خیر
خیر

خیر
خیر

خیر
خیر

خیر
بل

بل
بل

خیر
بل

با تحلیل محتوای کیفی رمان بگشای لب میتوان گفت این رمان تصهویری از سهتمههایی
است ک ب زنان روا میشود و تالش زنان برای مقابل و رههایی از آن .تمها زنهان ایهن داسهتان
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ب نوعی درگیر ستمهای همسران یا پدران خویشاند و هرچند در نقشههای سهنتی خهود قهرار
گرفت اند ،حا ر نیستند هر ظلمی را بپذیرند؛ ب طوری ک میبینیم پروان و شیرین در برابر این
ظلمها چگون ط یان میکنند .در جایی از رمان ب خوبی ب بی عدالتیهای قانونی اشاره میشود.
شیرین این جار و جنجالها برای حمایت از تو نیست .برای مرد مقتولی است ک تو نصف او
حق حیات داری! ...این عین نص صریر قانون است .مادة  171میگویهد :هرگهاه مهرد مسهلمانی
ب عمد زن مسلمانی را ب شد مح و ب قصاص است .لی ن باید ولی زن پیش از قصهاص قاتهل،
نصف دیة مرد را بپردازد( ...ص )5
رمان آرا نیز اگرچ جزء گروه رمانهای عام پسند محسوب میشود ،در واقع ب گون ای در
برابر مردساالری مقاومت میکند .ما در کل داستان شاهد مقاومهت و سرسهختی آرا هسهتیم و
اوست ک در نهایت پیروز میشهود .مهیتهوان گفهت ایهن رمهان به شهیوهای متفهاوت به نقهد
مردساالری و بازاندیشی در آن میپردازد .این رمان نشاندهندة شیوههای مختلف مقاومت زنهان
در بند هنجارهای مردساالر است.
رمان دریا را نیز میتوان رمانی تلقی کرد ک ب بازاندیشی در ایهدئولوژیههای مردسهاالری
میپردازد .در این رمان با مصادیق بسیاری روب رو میشویم ک از حقوق ایعشدة زنان صح ت
میکند یا از مردان و آزارهایی ک ب زنان میرسانند و حمایتهای قانونیای ک از آنان میشود.
در راهروی دادگستری زن و شوهرهای بسیاری بودند ...صدای گریة زنها رو میشنید که
هرکدو ی جوری با شوهره حرف میزنن! ی ی با التماد ،ی ی با خواهش ،ی ی با عجز ،ی ی از
در آشتی وارد شده بود! ی ی شوهرش رو از غضب خدا و آتیش جهنم میترسوند ...خالص تمو
زنهایی ک اونجا دید ش ستخورده و م لوب بودن ...و تما شوهرهایی رو ک اونجا دیهد  ،بها
چهرة پیروز و فاتر ب زن م لوبشون نگاه میکردن و فخر میفروختن( ...ص )777
در داستان شاهد حرکت شان ب شانة دریا در کنهار همسهرش هسهتیم که حتهی پشهتوانة
همسرش است ،اما زمانی ک همسرش ب او خیانت میکند و با حمایت قانون تما اموال او را ب
نفع خود برمیدارد ،دریا در مقابلش میایستد و او را ش ست میدهد .در پایهان رمهان نیهز ایهن
فری رز است ک پشیمان و سرخورده ب سمت دریا میرود و دریا او را از خود دور میکند .دریها
ب او کمک میکند از زندان آزاد شود ،اما دیگر او را نمیپذیرد و با این کهار به نهوعی در مقابهل
ایدئولوژی زن عیف میایستد.
دربارة رمان افسون یک نگاه نتیج میگیریم ک این رمان تصویری از زن کامالً سهنتی را
نشان میدهد .زنی ک هیچ قدرتی ندارد و در واقع رمان به بازتولیهد همهان ایهدئولوژی حهاکم
مردساالری و زن عیف وابست ب یک مرد میپردازد و تجربة زن داسهتان ،تهرد و غهم و بهی
قدرتی است .در نهایت نیز دو مرد او را خوش خت مهیکننهد :پسهر خهودش ،فرههود ،که به او
آرامش میدهد و دیگری سعید ،مرد خیّری ،ک با او ازدواج میکند.
ال ت در این میان نمیتوان مقاومت و سرسختی فری ا را در برابر مش الت نادیهده گرفهت .او
ب خاطر پسرش در برابر مش الت مقاومت میکند و تما تالشش برای موفقیت اوست .و گرچه
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زنی سنتی تصویر شده ،ب تنهایی تالش میکند و فرزندش را خوب تربیت میکند .بی قهدرتی او
وقتی نمود مییابد ک مردی در زندگی اش حضور دارد ،اما هنگامی ک تنها بها پسهرش زنهدگی
میکند هم تما تالش خود را میکند.
من یک زنم و غرور دار و برایم خیلی سخت است ک دائم خود را زیر دیهن دیگهران حهس
کنم( ...ص )818
رمان برزخ اما بهشت جزء رمانهای عام پسندی است ک مردمحوری را نشان میدههد .و
این مرد است ک در نهایت حالّل مش الت است و کلید خوش ختی و آرامش در کنار مرد بودن است.
با نگاهی دقیقتر ،میبینیم ماهنوش دختری است ک ب دلیل خیانت شوهرش آسیب دیهده
و برای گرفتن طالق از او دچار دردسرهای زیادی شده است .در رمان قوانین طهالق زیهر سهؤال
برده میشود و از بی عدالت دربارة زنهان صهح ت مهیشهود .در جهایجهای رمهان به مهردان و
ظلمهایی ک ب جنس زن میرود اشاره شده است ک باعهث مهیشهود مردسهاالری موجهود در
جامع عیانتر نشان داده شود.
واسة این ثابت کنی با یک حیوون زندگی میکنی ،واسة این ه رهها بشهی و به کمتهرین
حقت ب عنوان انسان برسی ،باید گواهی داشت باشی ،دلیل و مدرک ...یک جایی از بدنت الاقهل
ش ست باش یا جای رب و جرح داشت باش ( .ص )31
 ...این مرده ک میتون بدون دلیل طهالق بهده ،چهون دلهش دیگه نمهیخهواد به زنهدگی
مشترکش ادام بده ،همونطور ک میتون با وجود داشتن زن ،باز هم زن بگیره ...ولهی اگه زن
طالق بخواد باید هفت خان رستم رو بگذرون  ،موقع ازدواجش ی بل کافی  ...ولهی موقهع طهالق
زن هر چند سالش ک باش دیگ عقلش ب کارش نمیرس و این شوهر یا قا ی که مهیتهونن
تصمیم بگیرن ...واسة مردهای نامرد ،برای فرار از دادن مهری و نفق س هزار راه وجود داره که
چندرغازی رو ک بهای بدبختی ی زن ندن ...ولی برای زن هیچ راه کارسازی ک واقعهاً همانت
اجرایی داشت باش نیست( ...ص )11
در رمان افسون س ز با مش الت فراوان ص ا پس از ازدواج مواج میشویم و میبینیم که
چگون در برابر تما آنها ص ر و س وت میکنهد .گهاهی در برابهر آزارههای فریهد مهیایسهتد و
خواستار آزادیهایی ک حق اوست میشود ،اما باز هم ترجیر میدهد ب زندگیاش ادام بدهد.
تما طول داستان شرح این جریان است.
اما در پَس آن مهیبینهیم ،صه ا که زنهی تحصهیلکهرده و امهروزی اسهت ،پهس از ههر بهار
کتکخوردن از همسرش ب پزش ی قانونی میرود و ب دلیل این ه از همسهرش کتهک خهورده
است سندی تهی میکند تا بدین وسیل مدرکی برای آزارهای فرید در دست داشت باشهد و در
نهایت نیز از او جدا میشود .یا در جایجای رمان با سرزنش زنان ب دلیل س وت و ص وریشهان
در برابر ظلم مردان مواج میشویم.
چرا زنان ما ف ر میکنند اگر س وت کنند و ب اصطالح خودشان آبروریزی ن ننهد برایشهان
بهتر است .واهلل بدتر است ...اما شما هم ب اندازة شوهرتان حق دارید .هیچکهس حهق نهداره زور
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بگ یا زنش رو کتک بزن  .شما ب خودتان ظلم میکنید .زنهای ما از همین چهار تا قانونی ههم
ک ب نفعشان است استفاده نمیکنند .آن وقت انتظار دارند زندگیشان درست شهود ...آد بایهد
گذشت داشت باشد اما ن برای هم چیز ...با اعتیادش خیهر ،بها دزدی و هیهزی و کتهکزدنهش
خیر ...کسی ک مورد ظلم واقع میشود باید اعتراض کند وگرن با آن موافق است( ...ص )31
گفتنی است فق دو تن از زنان داستان قدرتی در داستان ندارند که ی هی از آنهها ،یعنهی
شیرین ،در نهایت دست ب ط یان میزند و در برابر خیانت همسرش ع سالعمل شهدید نشهان
میدهد و او را میکشد.
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نتیجهگیری
تصویر ارائ شده از زن در دورة معاصر رفت رفت دستخوش تحولی جدی شده است و زن متعارف
زندگی اجتماعی و روزمره وارد داستانها و رمانهای زنان میشود .در حالی ک در دهة چههل و
ق ل از آن زن شق شده در دوگانگی زن روسهپی /زن خهاموش و معصهو بهود ،ولهی پهس از آن
کمکم زن خان دار ،زن درگیر در امور خانواده ،زن اجتماعی ،و زن بهنجار پا به عرصهة داسهتان
میگذارد .او نظر و برداشتهای خاص خود را از زنهدگی دارد و فردیهت او همهانقهدر پوینهده و
قوا یافت است ک شخصیت همنوعان مرد او.
این نوع گرایشها در رمانهای عام پسند نیز دیده میشود ،اما در این داستانها ،عنصهر زن
و مرد ب همراه هم قدرت بیشتری دارند و اگر زنی در این داستانها دیده مهیشهود که درگیهر
مش الت است ،مردی نیز مطمئناً وجود دارد .ال ت اغلب مش الت نیز درگیرودار رابطهة ایهن دو
با ی دیگر ب وجود آمدهاند.
در داستانها زنان همیش دچار بحران هویتاند و علت این بحران این است ک زن س نهوع
هویتسازی میکند:

 .8هویتگرایی در جامعة مردمَدار ک بر بینشهای سنتی استوار است.
 .1هویتگرایی در جامعة مردمَدار ک در مقابل هویت سنتی حرکت میکند.
 .7هویت دوجان
در هر س نوع زن بحران هویت دارد ،اما هنگامی ک هویت دوجان دارد این بحران تشهدید
میشود .چون او هم میخواهد هویت مرد را داشت باشد و هم هویت زن را و به همهین سه ب
توازنش دائماً ب هم میخورد .این مسئل در مورد شخصیتهای رمانهای مورد بررسی مشهود است.
ازدواج و طالق نیز از مسائلیاند ک حضوری کم و بیش دائمی در این آثار دارند .حتهی اگهر
مسائل و مش الت یا پدیدههای دیگر مضمون اصلی آنها باشند ،باز ازدواج و طالق حهوادثیانهد
ک در فرایند ان شاف داستان ب آنها اشاره میشود .ازدواج و طالق از این لحاظ در داسهتانهها
مو وعیت مییابند ک بخش مهمی از زندگی زنان در این دو عرص سپری میشود.
عشق نیز از عناصر اصلی داستانهای عام پسند است؛ ب طوری ک در این داستانهها ازدواج
همواره با عشق کلید میخورد و از پی یک عشق آتشین میآید .حال مم ن اسهت که به ثمهر
بنشیند و زندگی زی ایی را (در داستان) ب دن ال داشت باشد یا این ب مرور از قدرت عشق کم
و با ب وجودآمدن مش الت عدیده کمکم حتی ب نفرت نیز ت دیل شهود و اینجاسهت که طهالق
وارد داستانها میشود .ال ت طالق با مش الت بسیار زیادی همهراه اسهت؛ به طهوری که فقه
عدهای از زنان از عهدة آن برمیآیند و برخی در آن وامیمانند و یا با حسرت ب سوی زوج خهود

51

جامعه شناسی هنر و ادبیات،دورۀ  ،5شمارۀ  ،1بهار و تابستان 1931

بازمیگردند یا دچار انفعال و سردرگمی میشوند .این مورد در رمان برزخ اما بهشت و جریانی
ک ماهنوش از طالقش و دردسرهای آن تعریف میکند دیده میشود.
از دیگر مسائلی ک نویسندگان زن ب آن توج میکنند خانواده است .در آثار آنها خهانواده
محل درگیریهای مالی ،عقیدتی ،و عاطفی است .در برخی داستانهای نویسندگان زن ،محهی
خانواده در تشنج و ناامنی توصیف میشود ک در نتیج محل درگیری است .هریک از همسران
دیگری را متهم میکند و تصویری یکسوی ارائ میدهد .در برخی دیگر ،خانواده محلی امهن و
برای آرامش طرفین تصویر میشود ،ک زن ب امور خان و خانواده میپردازد و هیچ چیز بهرایش
مهمتر از این امور نیست.
رادوی معتقد است« :زنان از رومنس ب منزلة وسیل ای برای چیهرهشهدن بهر تهرد دیرینهة
خویش از سلطة مردان ک در قالب رومنس میتوان آن را را و مههار کهرد بههره مهیگیرنهد .او
معتقد است ک حتی خواندن ادبیات داستانی ب شیوة رومنس ،با ت ی ای ک بر رابط هها دارد و
پناهبردن ب رخدادهای عاطفی ،و عشق و مهرورزی پیشکشیدهشده در آن نیز ،نهوعی اعتهراض
در برابر مردساالری است .و پیگرفتن آن ب منزلة نفی فرمانروایی خودکامانة سلیق و ارزشهای
زی اییشناختی پدرساالری و رد محدودیت نقش خواننده است( ».مایلز)11 :8717 ،
اگر ب رمانهای مورد بررسی در این تحقیق توج کنیم ،شهاید در ابتهدا تصهور شهود آنهها
مردساالری را بازتولید میکنند ،اما با توج بیشتر ،متوج میشویم آنها در واقع منع سکنندة
ستمهاییاند ک مردساالری بر زنان روا میدارد .و گرچ گاهی نیز نقشهای غالب در ایدئولوژی
حاکم را میپذیرند ،در نهایت ،این زنان هستند ک در برابر و عیتهایی ک ب دالیل اجتمهاعی،
خانوادگی ،و ...بر آنها تحمیل شده مقاومت میکنند و سعی میکنند شخصیت خود را بازیابنهد
و استقالل خود را حفظ کنند.
در جواب این سؤال تحقیق ک رمانهای عام پسند چ نوع مناسه اتی از روابه بهین زن و
خانواده را بازنمایی میکنند و در خانواده چ تجرب هایی کسب میکنند ،میتوان گفت ک ما در
داستانها شاهد تقابل زنان و مردان هستیم و تالش زنان برای ب دستآوردن قهدرت ،زیهرا ایهن
زنان ،در دنیای مدرن یا نیم مدرن زندگی میکنند و در نتیج خواستار اختیاراتی هستند.
ب طوری ک میبینیم آرا در طول داستان تالش میکند شخصهیت و غهرور خهود را حفهظ
کند و ب مردش نشان دهد ک او فردی مستقل است .دریا تما تالش خود را میکند تا زنهدگی
را ب تنهایی و پس از جدایی از همسرش بسازد و ب همسرش ثابت کند ک این او بوده ک باعث
خوش ختی و موفقیت همسرش شده است .شیرین نیز ب دلیل خیانهت شهوهرش و بهرای این ه
نشان بدهد ک این کار چ گناه بزرگ و نابخشودنی است دست ب قتهل همسهر خهود مهیزنهد.
ال ت عمل او نیز از هنجارهای خانوادگی و اجتمهاعی زیهادی چهون آزار و اذیهتههای دیگهران،
ب خصوص پدر و نامادریاش ،سرچشم میگیرد .فری ا نیز در کل داستان رنج میبرد و در برابهر
آزارهای اطرافیان و بیماری همسرش مقاومت میکند و تالش میکند پسهرش را خهوب تربیهت
کند و می بینیم ک پسر او پزش ی متعهد است .ص ا نیز در کل داستان مورد آزارهای روحهی از
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طرف همسرش است ،اما سعی میکند زندگیاش را حفظ کند و برای ب دستآوردن اختیهاراتی
چون کارکردن ،ک حق ط یعی خود میداند ،م ارزه میکند و موفق ب جلب نظهر همسهر خهود
میشود ،اما در نهایت از همسرش جدا میشود .ماهنوش نیز ب دلیل آزارهای همسرش و پس از
جدایی دچار افسردگی میشود ،اما با همراهی و کمک خانوادهاش ب زندگی عادی برمیگهردد و
ال ت در طول داستان از ظلم مردان ب زنان و نابرابریهای طالق برای زنهان و غیرعادالنه بهودن
آن میگوید.
بنابراین ،در این داستانها زنان ب نوعی تالش میکنند ههویتی جدیهد را در خهود بازیابنهد؛
آنها نمیخواهند زیر بار هنجارهای سنتی جامع بروند.
ماهنوش ،ص ا ،و دریا هر س طالق گرفت و از همسرانشان جدا شدهاند ،اما هریک ب گون ای
ب زندگی خود ادام میدهند .ب طوری ک این ب ذهن میآید ک آنها میخواهند بگویند زنان
مطلق نیز جزئی از جامع اند ک حق زندگی عادی را دارند بی این برچس ی ب آنها بخورد.
آرا جدایی از همسر را برای تن ی او انتخاب میکند تا ب او ثابت کند ک بدون آرا قادر ب
زندگی نیست .یا شیرین ک همسرش را ب دلیل خیانتش ب قتل میرساند و درخواست عفو او و
گذشت خانوادة پسر شاید کنای از این باشد ک چطور مردان ب راحتی مالک زنان خهود قلمهداد
میشوند.
شاید دلیل اق الی ک ب این رمانها شده و باعث چاپ م رر و فروش زیاد آنهها شهده ایهن
مسئل باشد ک زنان خواننده با زنان رمانها همذاتپنداری میکنند و با خواندن آن هم رنج و
دردی ک شخصیتهای زن رمان در طول داستان میکشند اما در نهایت ب پیروزی و موفقیهت
میرسند بر دردهای خود التیا میگذارنهد و در واقهع ایهنطهور تصهور مهیکننهد ،که پهس از
سختیها ،آسایشی است و زنان پیروز ،همیش زنان مقهاو داسهتانانهد .پهس آنهها نیهز تهالش
میکنند مقاو باشند و از آنها الگو بگیرند و ب نوعی در برابر ایدئولوژی مردساالر مقاومت کنند،
اما ن علنی و آش ارا ،بل محتاطان و آرا و در عین حال مح م و استوار.
هرچند در این داستانها نقشها بر زنان غالب شده و زنان داستان نیز آن را پذیرفت اند ،امها
در نهایت بر مش التشان غل و راهی برای رسیدن ب موفقیت و پیروزی پیدا میکنند ک اغلب
ب موفقیت یا ازدواج مجدد با مردی ایدهآل منجر میشود.
گفتنی است ،این س ک رمان دنیا را بدون مردان تصور نمیکند و آنها را عنصهر اصهلی در
زندگی زنان میداند .و هرچند تما دردسرها و مش الت ناشی از مردان است ،در نهایت حضهور
آنها در کنار زنان قطعی است .برع س ،رمانهای روشنف ران  ،ک اغلهب علنهاً به مخالفهت بها
مردان میپردازند و نشان میدهند زنان بدون مردان موفقاند و ب مردان احتیاجی ندارند ،کمتر
ب مذاق زن خان دار یا دختر نوجوانی ک خواستار توج جنس مخالف است خوش میآید ک در
واقع خوانندگان رمانهای عام پسندند.
در رمانهای عام پسند هرچند زنان مقاومت مهیکننهد ،در نهایهت احتیهاج دارنهد در کنهار
مردی باشند .و این با طرز تف ر اغلب زنان خان دار سنتی ما ،ک خوانندة این رمهانهها هسهتند،
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کامالً منط ق است؛ این هر زنی ب مردی احتیاج دارد و باید در کنار او باشهد تها کامهل شهود.
پس ب نظر آنها رمانی زی است ک زنان در کنار مردان موفق شوند ن این بی آنها ب تصهویر
کشیده شده باشند .شاید این ن ت از تفاوتهای اصلی رمانهای عام پسند و روشنف ران باشد.
دغدغة اصلی در این رمانهای عام پسند زندگی مشهترک و مشه الت ناشهی از آن اسهت و
این زن تما تالش خود را میکند تا از پس آن برآید و ب زنهدگی آرا در کنهار مهرد ایهدهآل
خود ادام بدهد.
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