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 هزن و قدرت در خانواد
 )تحلیل محتوای شش رمان پرفروش دهة اخیر(

 2یآباد مهری نظامو  1اهلل فاضلی عمتن

 چکیده
است که    8711تا  8731 یها شش رمان پرفروش سال یفیک یمحتوا یلتحل« زن و قدرت در خانواده»
ر خهانواده و شه ل مناسه ات    قدرت زنان د ییمقال  نحوة بازنما یناند. ا زن بوده یها همگ آن یسندگاننو

 .کند یم یشش رمان بررس ینخانواده را در ا یاعضا یرزنان با سا
کار گرفت  شده و ب   ب  یپسندِ مطالعات فرهنگ عام  یاترمان و ادب یشناس جامع  های یدها ی،بررس ینا در
 یابی ومت و قدرتمقا یط قة فرودست برا یک یگاهزنان و قدرتشان در خانواده و تالششان در جا یگاهجا

 شده است. یژهتوج  و
رمهان، و   یاصل های یتبودن شخص زن یسنده،بودن نو بودن، زن ها، پرفروش انتخاب رمان یاصل معیارهای

 37آثار بعد از دهة  ینا یچاپ همگ یناول یخداستان بر ابعاد قدرت زنان در خانواده بوده است. تار یدتأک
 یها زنان در عرص  ردر حضو یریاست ک  تحول چشمگ یا دوره (8731) یرعابدینیم یدةاست ک  ب  عق
 پسند، اتفاق افتاده است. عام  یها در رمان یژهو ب  یسی،نو از جمل  رمان یمختلف اجتماع

و اث هات   هها  ی گهرفتن فر ه   نظر در یبهره گرفت  شده ک  ب  جا یفیک یمحتوا یلپژوهش، از تحل ینا در
 یهها  مقال ، مقوله   یندارد. در ا یدتأک ینظر یشده از الگوها اخذ یها ول بر استفاده از مق ی،نظر یایقضا
 یقطر ینمصداق شده و از ا یینتع تر یفرع یها کمک مقول   ب « زن داستان یتشخص»و « قدرت» یاصل

 اند. کار رفت  ب  یقب  اهداف تحق ییپاسخگو یها و برا رمان یلدر تحل
و  یهت از هو یدیجد یفها ب  دن ال تعر رمان ینزن در ا یصلا های یتشخص دهد یپژوهش نشان م نتایج

جان هة مهردان شه ل     قهدرت همه    یدنکشه  چهالش  از به   یشک  کم و ب یاند؛ قدرت قدرت زن در خانواده
که    شهوند  یمه  یرها تصهو  در کنار مردان و ن  در برابر آن یها عناصر رمان ینحال، زنان ا ین. با اگیرد یم

زنان  یدجد یابی قدرت یگر،. ب  ع ارت دکنند یآنان مطال   م یتچتر حما یرر زرا با مردان و د یخوش خت
 یهل دال ینتهر  از مههم  ی هی ن ته  خهود    یهن و ا یسهت ها، ب  دن ال استقالل مطلق از مردان ن رمان یندر ا

 دار است. زنان خان  یانها در م رمان ینبودن ا پرفروش
 تیخانواده، قدرت، هو یی،بازنما :یدیکل واژه های
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 مقدمه

اند و در آفرینش قهرمان زن همواره این اش ال  نویسندگان آثار ادبی در ایران بیشتر مردان بوده
 ةکننهد  بیهان  «واسهط    به »انهد و   از جانب زنان سخن گفته   «واسط   ب»اساسی وجود داشت  ک  
باعث شهده تها آنهان نتواننهد زوایهای       «ها بودن واسط   ب»اند و این  ها بوده عواطف و احساسات آن

ای از اصهالت   خهوبی منتقهل کننهد و همهین امهر تها انهدازه        پنهان اف ار و احساسات زنهان را به   
 (87: 8713، )باقری. های آنان کاست  است داستان

و نقهش و   ندنگهارش گذاشهت   زنان خود در مقا  نویسنده پها به  میهدان   ک   بوداین تا زمانی 
 ةدر حوز با حضورا . زنان فن نویسندگی ریش در ادبیات داستانی آفریدندجایگاهی جدید برای خو

 بنویسند. ،انتظار داشتندشناختند و  گون  ک  خود می آن ،و تصمیم گرفتند از زن ندعمومی فراگرفت

نین از زنان در چ ادبی است ک  شماری این ةرمان تنها گون»تقد است مایلز مع گون  ک  همان
، حضورشان در آن نمایان بوده و چند و چهون شرکتشهان در آن کمهابیش بها     اند آن سهیم بوده

ای برگزیده درآمهده اسهت که      صورت وسیل  مردان همانندی داشت  است. این فر  ادبی رمان ب 
بها آن پژوهیهده و منتشهر     شهان را  هایی از زندگی جنسی نزدیک جن   ةهای گذشت زنان در سال

، )مایلز «شده است. هنر یا جامع  ب  آن توجهی نمی ةهایی ک  پیش از این در پهن  جن   ؛اند کرده
8717 :71) 

که  روابه     ندپسند های عام  ها و داستان رمان داشت از آثاری ک  بیش از هم  اق ال عمومی 
طور ک  زنان و  همان رود. شمار می آثار ب زندگی از عناصر اصلی این زن و مرد در جوانب مختلف 

سهازند و ایهن    های زن و مرد می داستان را شخصیتها نیز  در این رمان ،اند جامع  ةمردان سازند
 رمان را ب  خود جلب کرده است. ةزنان خوانند ةنوع آثار بیش از آثار دیگر توج  عام

ای را ب  تصویر  اند جهان زنان  ک  توانست  دانست لی از بازنمایی شتوان  های زنان  را می رمان
  پیرامونشهان بازنمهایی شهده    های زنان و تصور زنان از محهی   شند ک  در آن مسائل و دغدغ ب

ملمهود در زنهدگی زنهان هسهتند      هایی کامالً مسائل و تنش بیانگرها  ک  این رمان از آنجا .است
 اهمیت بسیاری دارد. ها آن رهنگیجتماعی و فتوج  ب  این آثار و ت عات ا

 حضور زنان در عرصة رمان در س  حوزه مورد توج  است:
 ها رمان ةنویسند در جایگاهزنان  :اول ةحوز

 ها رمان ةخوانند در جایگاهزنان  :دو  ةحوز
 ها ها و داستان های اصلی رمان سوژه در جایگاهزنان  :سو  ةحوز

های سنتی  نقش نویسندگان زن در بازاندیشی یا بازتولید نقش در مورد مختلفیهای  دیدگاه
گهرفتن زنهان را معهادل رههایی زنهان       دسهت  ب  قلم (8711ی )میالن ،نمون برای  .زنان وجود دارد

خهود را در   ةشهد  گرفته   ، صدای خاص و نادیهده زنان از طریق نوشتن است قلمداد کرده و معتقد
که  زنهان از طریهق     بهر ایهن نظرنهد   این گروه  .(17: 8711، )میالنی کنند اف ن می جامع  طنین

 ادبیهات  بها ورود به  عرصهة   خهود دارنهد و    ةشهد  آوردن حقهوق پایمهال   دسهت  نوشتن سعی در ب 
 شده دربارة زنان. ث یتهایی  آن هم در اعتراض ب  ارزش ؛صدایشان را منع س کنند اند  توانست
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 ة  بازتولیهد مناسه ات سهنتی مردسهاالران    گروهی دیگر معتقدند آثار نویسندگان زن ایرانی ب
در بازتولیهد   هها  هها نیهز ناشهی از نقهش ایهن رمهان       د و اق ال عمومی ب  این رمانپرداز قدرت می

 (11: 8711 )میرفخرایی،است. ساختارهای سنتی 
در »زنان ب  دو دسهت     نقش طور مثال، ب  ؛یابد اهمیت میشده ن اتی  با توج  ب  مطالب گفت 

، شهده  های انجا  اغلب بررسیست ک  در اشود و این در حالی  تقسیم می «بیرون خان »و « خان 
و  ،اجتمهاعی، سیاسهی    نقهش  ثهل م ،نهان در بیهرون خانه  و خهانواده    ز بررسی جایگاه و نقشب  

مهادری و  نقهش  ماننهد   ،در خهانواده  شهان جایگهاه و نقش به   اند و کمتهر   پرداخت ها  آناقتصادی 
دیهدگاه اغلهب وقتهی از زنهان     توج  شده است. در ایهن   ،دختر خانواده هدر جایگا نیزهمسری و 

و  جایگهاه »بخهواهیم  اگر  اماکنند.  اشاره می «نقش زنان در جامع  جایگاه و»گویند ب  تحول  می
زنان در خانواده   را بررسی کنیم، باید ب  این مسئل  بپردازیم ک  آیا نقش «نقش زنان در خانواده

 شان در بیرون از خانواده دچار دگرگونی و تحول شده است؟هم ب  اندازة نقش
 شود: ها مطرح می حال این پرسش

بازنمهایی   ،یها به  ع هارتی    نمایانند؟ زن در خانواده بازمی ةها چ  نوع تصویری از تجرب رمانه 
 پسند ب  چ  صورت است؟ های عام  نقش زنان در رمان

 ؟چقدر اقتدار دارندزنان در خان  ه 

 نظری چهارچوب
ادبهی و واقعیهت    ةگیرد ک  میان پدیهد  شناسی با ادبیات از این اعتقاد سرچشم  می تلفیق جامع 

ای قابهل بررسهی وجهود دارد و شهامل دو      رابطه   ،آید وجود می ک  این پدیده در آن ب  ،اجتماعی
 «شناسهی ادبهی   جامعه  »یا  «شناسی در ادبیات جامع »و  «شناسی ادبیات جامع »روی رد ب  نا  

صهورت   به   ،شناسهی عمهومی   جامع کمک   شناسی ادبیات روشی تجربی است ک  ب جامع  .است
کنهد   بررسهی مهی   از لحاظ ارت ها  آن بها سهایر نهادههای ادبهی      را ادبی ةپدید ،مقطعی و طولی

ادبی، روشی انتقادی و تحلیلی اسهت و مت هی    شناسی جامع ک   در حالی. (15: 8731، )کوثری
 (18: 8733، )لنار. ای وجود دارد یان واقعیت اجتماعی و جهان رمان رابط ک  م بر این عقیده

پیها  و   ة، ادبیهات از جن ه  «شناسهی ادبهی   جامعه  »یا  «در ادبیات شناسی جامع »در روی رد 
و  شهود. محتهوا   کنهد، بررسهی مهی    شی ک  در تحوالت اجتماعی ایفها مهی  محتوایی ک  دارد و نق

ای بهرای بررسهی میهزان انع هاد ت ییهر و       وسهیل   ةمثابه  نیز ب  در آثار ادبیمطرح  های درونمای 
ادبهی به  دن هال     شناسی جامع  ،شوند. در واقع می بررسیو فرهنگی  ،اسی، اجتماعیتحوالت سی

را که   بنهابراین ابزارههایی    و ک  خود نویسنده در آن جهای دارد  بخشی از فضای اجتماعی است
کالسههی  ةجههزو )شههادرو،دهههد.  قههرار مههیتیارمههان آنههیم در اخ نیازمنههدنویسههنده بههرای تحلیههل 

 (8711ادبیات:  شناسی جامع 
میان ایهن محتهوا و محتهوای     ةب  محتوای آثار ادبی و رابطنیز گرایی ت وینی  دیدگاه ساخت

پهردازد. در ایهن    می ،ها در زندگی روزان  های اندیشیدن و رفتار انسان آگاهی جمعی، یعنی شیوه
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 ینکمتهر  بها  یها مورد بررسی تخیل آفرینشگر کمتری داشهت   ة نویسند اندازه ک  ب  همان ،روش
هایش بسهنده کهرده باشهد، روابه  محتهوای آثهار ادبهی و         ب  روایت تجرب دخل و تصرف مم ن 

)آدورنهو و  . ثرتر خواههد بهود  ؤادبی نیهز مه   شناسی جامع تر و  محتوای آگاهی جمعی نیز گسترده
 (183: 8718، گلدمن

در انزوایهی ماننهد   ة زئی از زندگی اجتماعی و هیچ پدیهد ج ةهیچ جن  عتقد است ک لوکاچ م
توانیم درک کنیم مگر آن   آن را در کل تاریخ و با ساختار اجتماعی مرت   کنیم.  ادبیات را نمی

یعنهی رمهان شه ل بیهان      رخ داده،زمان با ظهور عصر بورژوایی  او معتقد است ک  تولد رمان هم
نیهز  زرافها  . (871: 8711، داری اسهت )شه ری   سهرمای  ة اعی در دورآگاهی و شعور انسان اجتم

 رمان، دیگر ب  جای آن   اثری تخیلی محسوب شود انع اسی است از واقعیهت، زیهرا   اعتقاد دارد
 (1: 8711، )زرافا. میان واقعیت و تخیل نهفت  استة جوهر و کیفیت  روری آن در رابط

از حهوادث واقعها اسهت. پدیدآمهدن ایهن      « تر لبجا»حوادث رمان، ب  اصطالح عام ، بسیار 
ههاى  ههاى خیهالا خ    کهارکردى دارد. شخصهیت  و  ،حوادث خیالا، پاسخگوى  هرورتا اسهت  

یهابینی در  ؤدهنهد. خوانهدن رمهان نهوعی ر     ها ب  ما آگاها ما آنة کنند و دربار واقعیت را پر ما
)میشهل  .   وسهیع کلمه  اسهت   ب  مفهو بیداری است و از این رو پیوست  مستلز  نوعی روان اوی

 (1، ش ارغنون، بوتور
 ثیری بسزا در نظری  و نقهد ادبهی جدیهد بهر    أت پاینده معتقد است رهیافت مطالعات فرهنگی

غالب در مطالعهاتِ ادبهی     های  یافتن این رهیافت، مقول جای گذاشت  است. بر اثر پیدایش و رواج
ای ک  امهروزه   گون  ب  ؛اند اقش  ت دیل شدهسنتی ب  مو وعاتی نامفروض و بل   محل تردید و من

ههای ژانرههای ادبهی،     ههای ادبهی، ویژگهی    آثهار ارزشهمند در ادبیهات، دوره    تلقی مها از مجموعه   
مطالعات ادبی دگرگون شده اسهت. به    ة برداشت ما از حوز اًو اساس ،بودن  متون ادبی خودبسنده
ما با  ةادغا  شده است و نقد ادبی در زمانتر  فرهنگ  شمول هم  ةمفهو  ادبیات در مقول ،تع یری
 (811: 8715)پاینده، . شود تر  نقد فرهنگ انجا  می تردههدف گس

را  پسند، ام ان بررسا رمزگان فرهنگها  آثهار   کردن ادبیات عامّ  مطالعات فرهنگا با ملحوظ
وع ترتیهب ماهیهت آن نیروههاى اجتمهاعا را که  موجهد نگهارش ایهن نه          آورد و بدین فراهم ما
ههاى ایهدئولوژیک    طیفها از گفتمهان   ةآورند پسند فراهم کند. ادبیات عامّ  ما شخصند ما ادبیات
فرهنگ  ةهاى متفاوتا دربار تاریخا تولیدشدنشان داللت ةهایا ک  ب  فراخور بره گفتمان ؛است

ا و پسند در مطالعات فرهنگ کردن ادبیات عامّ  توان نتیج  گرفت ک  ملحوظ سان ما دارند. بدین
معاصهر پیونهد    ةدو عمیقاً با دو ویژگا بنیهادین  جامعه   اى  این رهیافت، هر رشت  نیز خصلت میان

« بودن نامتعالا» ةتوان هیچ گفتمانا را ب  بهان ساالر و چندصدایا نما مرد  ةاند: در جامع خورده
گفتمانا متعلق  اتفاقاًپسند  ویژه ن اید از یاد برد ک  ادبیات عامّ  کرد و ب  خارجنقد ادبا  ةاز حوز

ههاى   شدن و ادغا  گفتمهان    در عصر جهانان دیگر ای .ب  اکثریت مرد  است و ن  اقلیتا ناچیز
اى براى تحلیل فرهنگ با روند عا  زندگا بشهر همسهویا    رشت  سابقاً مجزا، اتخاذ رهیافتا میان

گیرى  ادبا و اجتناب از بهرهدادن نقد  جدابافت  جلوه ةهرگون  تالش براى تافتطوری ک   ب  ؛دارد
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 ةهاى علو  انسانا و اجتماعا، م ایر بها ایهن رونهد و فقه  نشهان      ها و مفاهیم سایر حوزه از روش

 (17، ش ارغنون )پاینده،. از و عیت امروز تحقیقات ادبا استاطالعا  با

در  کهاورد  رزالیند  »نویسهد:   فرهنگ عامه  مهی   ةدربار مطالعات فرهنگیاستوری در کتاب 
هها به  دو مو هوع اعتقهاد دارد: نخسهت این ه         آن ههای رمانتیهک و پرطرفهداری     ورد داسهتان م

ان ارناپذیر را ار ا کنند و دو  این ه    بایست کماکان برخی نیازهای کامالً های مذکور می داستان
دهنهد و آن را   دسهت مهی   پروری بسیار نیرومند و شهایع به    ها شواهدی دال بر خیال این داستان

شوند به  پهیش از    های رمانتیک پرورانده می خیاالتی ک  در داستان ،اوة کنند. ب  گفت می تقویت
شهود   هایی تحسین می سو قدرت مردان ب  شیوه نوجوانی تعلق دارند. در این خیاالت از یک ةدور

از سویی دیگر نگرشی منفعالن  و عاری از  ؛کودک در اوان بچگی با پدرش است ةک  یادآور رابط
ها فق  مردان باید میهل جنسهی    شود، زیرا در این داستان امیال جنسی  زنان القا میة دربار گناه

کننهد.   داشت  باشند و میل جنسی مختص مردان اسهت و زنهان ایهن میهل ذاتهی را اجابهت مهی       
دهنهد و سهپس سهیر     ها ابتدا زن را در مو عی فرمهان ردار نشهان مهی    توان گفت این داستان می

ههای   شهود داسهتان   کند. کهاورد متهذکر مهی    مقا  مادر ب  جایگاه قدرت نائل میحوادث او را در 
کنند و مهانع از بیهان    رواب  جنسی را اعاده میة گان دنیای بچ  زیرا...، پرطرفدارند رمانتیک یقیناً

ههای ناشهی از قهدرت پدرسهاالران       هرگون  انتقاد از ناتوانی مردان و اختناق در خانواده یا لطمه  
کاری یا هراد ناشی از  توانند عاری از احساد گن  ها می این نوع داستان ،. در عین حالشوند می

 ای مختص پهدر اسهت و چهون زنهان به       میل جنسی بی هیچ مناقش  گان  باشند. آن دنیای بچ 
شهوند، خواننهده هراسهی از اختنهاق به  دل راه       های رمانتیهک نائهل مهی    نوعی قدرت در داستان 

دنیایی ک  زن در آن بها وابسهتگی   ؛ دهند های رمانتیک دنیایی ایمن را نوید می دهد. داستان نمی
دادن ب  انقیادِ مهردان   دهد زن با تن دنیایی ک  وعده می ؛ماند ب  مرد از گزند حوادث محفوظ می

 (811: 8715 )استوری، «.رسد ب  قدرت می
ر هایت از مردسهاالری   علهت   زنهان به   » کند: میکید أر این مو وع  تبصراحت  ب  نیز ردوی

هها نهوعی اعتهراض از راه     خواننهد. خوانهدن ایهن داسهتان     ههای عاشهقان  مهی    نیست ک  داسهتان 
ههای   ساختار روایی  داستان پروری و حاکی از اشتیاق برای دنیایی بهتر است. لی ن متقابالً خیال

عی ابراز عشق اسهت  اعتنایی مردان در واقع نو کند ک  خشونت و بی چنین القا می عاشقان  ظاهراً
ک  برخی از زنان قادر ب  رمزگشایی  درستِ آن هستند. این خود داللت بر آن دارد ک  اگر زنهان  

قلمهداد نخواهنهد   سهاز   درستی بیاموزند، دیگر آن را برای خود مش ل فهم مردساالری را ب ة نحو
 (877: 8715، )استوری .«کرد

 تحقیق روش
گیهری بهرخالف    شود. نمونه   های تحقیق آغاز می ون  از دادهآوری نخستین نم این تحلیل با جمع

کردن جزئیهات   مشخصپذیرد، بل   هدف از آن،  ی با هدف تعمیم آماری انجا  نمیهای کمّ روش
ههای اولیه  آشه ار     محوری تحقیق است ک  از بررسی داده های  و نوع رواب  بین مفاهیم و مقول
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تحلیل محتوای کیفی بازساخت آن چیهزی اسهت    گفتنی است .(51: 8718)ذکایی،  تشده اس
 . کشهف پیونهد میهان خصهایص،    شود متن یا محتوا نامیده می «معنایی ساخت» ،ک  در اصطالح

مربهو    بندی شگر در توصیف و دست های پژوه ها نیز ب  مهارت آنة و زمین ،الگوهای درون متن
محتهوای   میان آمهده   ک  در رمان ب  ییگوهاو و گفت و اتفاقاتها  . با استناد ب  متن رمانشود می

 (881: 8715، )صادقیشود.  اثر تحلیل میکیفی 
اند  وشت ک  زنان با محوریت نقش زن در خانواده نرا،  پسندی عام  های داستان ،مقال در این 

این ها ب   انتخاب این رمان  واب . از کنیم ، بررسی میمخاط ان بسیاری را ب  خود جلب کرده و
 :شود میاره موارد اش
 باشد.زن  های مورد بررسی حتماً رماننویسندة  .8
ههای مهورد    پنج نوبت تجدید چاپ رمهان بیش از هزار نسخ  و  بیست بیش ازتیراژ فروش  .1
 .دارندطوری ک  بتوان گفت مخاطب گسترده  ب  ،بررسی
 ب  عهده دارند.  با آن رابط محوریت زن و نقشی ک  زنان در خانواده و در  .7
 ها. آن در رمان ةشدن مو وع قدرت زنان و بحث دربار مطرح .1
بنههدی  براسههاد تقسههیمنویسههی زنههان  سههو  داسههتان ةهههای مههورد بررسههی در دور رمههان .5

 ةتوان در س  مرحل نویسی زنان را می میرعابدینی داستاناز نظر  نگاشت  شده باشند. میرعابدینی
 زمانی قرار داد:

 خوریم. زن برمی ةنویسند پانزدهک  ب   8771تا  8787مانی ز ة: در فاصلهای اولیه گام

 8711هه 8717 ههای   : الف( دهشود که به دو قسمت تقسیم می 1953تا  1951از سال 
زن شهروع به     ةنویسهند  15ههای شه وفایی ادبیهات و هنهر معاصهر اسهت و بهیش از         ک  سهال 
انهد،   از نظر آماری مشاب ک   8711ه8717و  8751ه8757های  کنند. ب( ده  نویسی می داستان

انههد و در ایههن دوره اسههت کهه   زن شههروع بهه  نوشههتن کههرده ةنویسههند 11یعنههی در هههر دههه  
 کنند. نویسان زن نیز شروع ب  کار می پاورقی

زن شروع به  انتشهار    ةنویسند 737بعد ک  در حدود  ب  8737 ة: دههای تازه رهسپار راه
 .ق ل( ةگان زن دهبرابر نویسند 87کنند ) اولین آثار خود می

 همچهون پسهند ه    عرصة رمهان عامه    سو  زنان چ  در عرصة رمان متعالی و چ  در ةدر دور
پیهدایش یهک جریهان    مهم دارند. اما ن تة  حضوری محسوده   های حیات اجتماعی دیگر عرص 

 (31: ش زنان)میرعابدینی، است.  نداشت های گذشت  نظیر  ک  در دوره نویسی زنان  است توان پاورقی پر
گیهری در ایهن    براساد اصول نمون  را داشتند،شده  هایی ک  شرای  ذکر رمان ةپس از مطالع
ک  محتوایشان مفاهیم الز  برای یم از بین تعداد متنوعی رمان انتخاب کردرا روش، شش رمان 

ههای   . رمهان ادنهد د در اختیارمهان قهرار مهی   را در جهت گسترش و ت وین کهار   ها ل پرکردن مقو
اصلی ک  در  های  ب  استخراج مقول ،سپس .شدند دقت و در چندین نوبت خوانده شده ب  تخابان

 کردند پرداختیم. و ما را در رسیدن ب  اهداف راهنمایی می بودندها ت رار شده  رمان
گهذرد و   در خانواده می ها خصوص قدرت آن شده حول شخصیت زنان و ب  شش رمان انتخاب
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 های ل ها مقو کدا  از رمان ما در هر ،شود. در نتیج  خانواده طی میمحور با  داستان بعد از ازدواج
هها   رمان ،ها با توج  ب  آن ،و ط ق جدولی ارائ  دادیم و در نهایت یمشده را پیگیری کرد مشخص
 دهیم.ب پاسخاالت تحقیق ؤو سعی کردیم ب  سرا تحلیل مورد نظر  های ل و مقو

 با کمهک اصلی چندین مصداق مشخص و  های ل هریک از مقوبرای  ،طور ک  گفت  شد همان
. هر مقول  با مصادیقی ک  ب  آن تعلق دارد مشخص و در را تحلیل و بررسی کردیمها  رمان ها آن

شهود تها    صورت جداولی نشان داده می ب ها  چنین تنوع و تعدد آنهم .شد هر شش رمان بررسی 
از مانهدانا   دریها  :نهد از ا های مورد بررسهی ع هارت   مانراالت تحقیق برسیم. ؤسپاسخ در نهایت ب  

 ؛از نهازی صهفوی   بهرزخ امها بهشهت    ؛از سیمین شیردل آرا  ؛از شهره وکیلی بگشای لب ؛معینی
 لو. از ت ین حمزه افسون س ز ؛از مریم جعفری افسون یک نگاه

 داستانهای اصلی  مقوله                                                        

 مقول 
 )شاخص(

 مصادیق                                             

 قدرت

داشتن  ؛ها توان کنترل دیگران و تسل  بر آن ؛دادن خواستن حق ره ری و دستور
ثیرگذاری بر أبودن نزد افراد خانواده و ت موج  ؛یید دیگران بودنأاعت ار و مورد ت

 ؛کنترل تربیت فرزندان ؛آن ةگیری دربار تصمیم ثروت و تم ن مالی و قدرت ها؛ آن
مسائل ة گیری دربار تصمیم ؛ها گیری برای هزین  تصمیم ؛ها انتخاب معاشرت

 کنند. هنجارهایی ک  از قدرت زن جلوگیری می م ارزه با موانع جامع  و ؛زناشویی

 شخصیت زن
 های عقالنی جن  
 های عاطفی جن  

 زن سنتی
 زن جدید

 دجدی ه زن سنتی
 سنتی ه زن جدید

 ؛بودن قاطع ؛نفس اعتمادب  ؛استقالل عمل ؛خودات ایی ؛کار و اشت ال ؛تحصیالت
 توانایی. ؛تولیدگری ؛تحرک ؛ب  آینده امید ؛گرا واقع ؛کنج اوی و خالقیت

 ؛خواهان توج  مرد ؛وابستگی ؛زودباوری ؛پیشگی عاشق ؛سازشگر ؛نگران ؛طلب آرامش
 ؛قانع ؛احترا  ب  آداب و رسو  ؛سرنوشت و ب  تقدیر اداعتق ؛زودرنج ؛مت ی ب  مرد

 ةغریز ؛س وت ؛احساد ترد ؛توج  ب  ظاهر ؛شونده تسلیم ؛احساساتی ؛زده حسرت
 ؛افحرّ ؛گرا گذشت  ؛انجا  کارهای خانگی ؛احساد تضاد ؛روزمرگی ؛مادری

 اعمال هیستریک.؛ گرا مصرف
 ؛و اشت ال درخواست کار ؛فرار یا ترک خان  ؛زنانزنان در برابر  ؛عشق ؛ازدواج رخدادها و حوادث

اعمال خالف  ؛خیانت و هوسرانی ؛طالق ؛اذیت روحی و خشونت فیزی ی و آزار
 ازدواج مجدد. ؛سق  جنین ؛مرگ ؛خودکشی ؛قتل ؛قانون

 جنسیت
 ؛مردستیزی ؛نگرش مث ت ب  جنس مرد ؛ستیزی زن ؛نگرش مث ت ب  جنس زن

 هم. آشتی دو جنس با ؛نسیتتوج  ب  ج یو ب انگاهی خنث

 نقش
حالّل  ؛نقش صوری فاعل ؛محوریت مرد ؛محوریت زن ؛فاعلیت مردان ؛فاعلیت زنان
 نقش پدر. ؛مادر در جایگاهنقش زن  ؛همسر در جایگاهنقش زن  ؛مش الت
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 تعریف زن سنتی
بهر  نداشهتن توانهایی کنتهرل     ؛دادن زدن و دسهتور  حهق حهرف  نداشتن  :جایگاه زن سنتی در قدرت

 ؛هها  بهرای معاشهرت   گیری نداشتن حق تصمیم ؛ها گیری برای هزین  نداشتن استقالل مالی و تصمیم ؛دیگران
 اطاعت از همسر. ؛توجهی ب  زن بی ؛ن ودن بر شوهر ثیرگذارأت ؛افراد خانواده طرفاز شدن  گرفت  نادیده

بهودن   یهت اهم تحصیالت پایین یا نداشتن تحصیالت یا بی :های شخصیت زن سنتی جنبه
بودن در زندگی و حهوادث   اختیار نامرئی و بی ؛خواهان توج  مرد ؛گرا مصرف ؛سازشگر ؛تحصیالت

 ؛احترا  به  آداب و رسهو    ؛زده حسرت ؛ماندن یا بازگشتن ب  عقب تگر؛قانع و قناع ؛ داتوپیا ؛آن
 جهارو،  ری،انجا  کارهای خانگی همچون گردگی ؛نفس ب  عد  اعتماد ؛اعتقاد ب  تقدیر و سرنوشت

انجها    ؛دچار روزمرگی ؛خیاالتی ؛مت ی ب  مرد ؛و... ،خرید مواد غذایی کردن خان ، مرتب آشپزی،
 ؛زودرنههج ؛احساسههاتی ؛بههودن نگهران  ؛و...( ،)گریهه ، جیه  و داد، غههش کههردن  اعمهال هیسههتریک 

 توجهی ب  خود. بی ؛انگیزگی برای ت ییر بی ؛احساد ترد شونده؛ تسلیم
 ؛آمهده  مطیهع حهوادث پهیش    ؛ن ودن زن خالق ؛فاعلیت مرد ؛تحرکی زن بی :نقش زن سنتی

ایفهای نقهش زن    ؛رو و مقلّهد   دن اله  ؛هرچ  پیش آید خهوش آیهد   ؛بودن در روند داستان ثیرأت بی
 بودن آن برای زن سنتی. پذیرش نقش خود و بدیهی ؛انجا  کارهای خانگی ؛دار خان 

گهذاری بهین    تفاوت ؛همیت جنسیت فرزندا ؛اهمیت ب  جنس مذکر ؛توج  ب  مرد :جنسیت
 های او.  توج  ب  فرزند پسر و خواست ؛دانستن جنس مذکر برتر ؛ها جنسیت

تهالش بهرای راحتهی     ؛مادری قوی ب  فرزنهد  ةغریز ؛: توج  بیش از اندازه ب  خانوادهخانواده
 بودن در رعایت هنجارها. مطیع ؛خانواده

 ؛بودن در برابر مهرد  مطیع ؛ایین و زیردستی با مردپ ة: رابطزن سنتی در برابر مرد داستان
 شدن در برابر دستورات و اقتدار مرد. تسلیم

تربیتهی مطهابق بها     ؛کیهد بهر جنسهیت فرزنهد    أت ؛مادری قوی ةتوج  ب  فرزند و غریز :فرزند
 تعاریف جنسیتی.

 گیرد. میقرار  زن سنتی ةدر مقول را دارد مشخصاتزن داستان ک  این  ،شده با توج  ب  موارد مطرح
 زن سنتی= قدرت پایین در خانواده

 های زنان  و کارهای خانگی زن سنتی= ایفای نقش
 بودن زن ب  مرد = مطیع و مت یزن سنتی و مرد ةرابط

 تعریف زن جدید
نتهرل و  داشهتن تهوان ک   ؛دادن زن داشتن حق ره هری و دسهتور   :جایگاه زن جدید در قدرت

 ؛بودن بهر شهوهر   ثیرگذارأت؛ ها گیری برای هزین  مالی و تصمیم داشتن استقالل ؛تسل  بر دیگران

یید أمورد ت ؛ها انتخاب معاشرت ؛ها گیری در رابط  با آن توانایی و کنترل تربیت فرزندان و تصمیم

 افراد خانواده.
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 ؛پایگاه اجتماعی باالیی داشتن ؛بودن شاغل ؛تحصیالت باال :های شخصیت زن جدید جنبه
امیهد به  آینهده و     ؛جهوگر و جسهت  ؛گهرا  واقهع  ؛بهودن  قهاطع  ؛استقالل عمل داشتن ؛بودن خودات ا
داشهتن   ؛انگیزه برای پیشرفت ؛رفتن رو ب  جلو ؛مستقل ؛خالق ؛نفس ب  اعتماد ؛تولیدگر ؛گرا آینده

 ؛آمهوزش و یهادگیری   ؛مطلوبنها  تهالش بهرای ت ییهر و هع     ؛تحهرک  ؛انگیزه برای زنهدگی بهتهر  
 ود.توج  ب  خ ؛بودن باانرژی

تهالش بهرای    ؛بودن ثیرگذارأت ؛فاعلیت زن ؛نقش محوری داشتن در زندگی: نقش زن جدید
 حل مش الت.
 مردستیزی. ؛بودن جنسیت فرزندان اهمیت بی ؛ب  جنسیت انگاه خنث: جنسیت
 ؛ههای خهانواده   گیهری  مشهورت در تصهمیم   ؛قوی و خوب با اعضهای خهانواده   ةرابط :خانواده

 طور مساوی در اعضای خانواده. تقسیم اقتدار ب  ؛اواهمیت ب  فرزند و تربیت 
 ؛ثیرگهذاری زن بهر مهرد   أت ؛مسهاوی زن بها مهرد    ة: رابطه زن جدید در برابر مرد داستتان 

 بودن زن و مرد با هم. کید بر مساویأت ؛نشدن در برابر اقتدار مرد تسلیم
 ؛ادن ب  نظر فرزندد اهمیت ؛نداشتن بر جنسیت فرزند کیدأت ؛توج  ب  فرزند : اهمیت وفرزند

 تربیت فرزند. ةتوج  ب  مقول
زن جدیهد قهرار    ةزن داستان ک  این مشخصات را دارد در مقول ،شده با توج  ب  موارد مطرح

 گیرد. می
 زن جدید= قدرت باال در خانواده

 های عقالنی زن جدید= توج  ب  نقش
 زن جدید و مرد= برابرگرایان  ةرابط

طهور مطلهق در تعهاریف و     ند و مم ن اسهت فهردی به    ا ه نس یشد ال ت  تمامی موارد مطرح
سنتی را نیهز نها     ه  جدید و زن جدید هتوان زن سنتی   می ،بنابراین .شده نگنجد مصادیق مطرح
 ی ی از خصوصیات بر دیگری است. ةغل  ةدهند برد ک  نشان

 .مکنی را بررسی میها  ترین مصادیق در رمان چند نمون  از مهم ،در این مقال 

 ها تحلیل و بررسی یافته
در را هها   از آن ریهک ه، مصادیقی ک  برای قدرت زن مشخص شده بوددر این بخش،  من بیان 

در قهدرت و کیفیهت آن در داسهتان     ةولب  مقکوشیم  کنیم. با این کن اش می بررسی میها  رمان
ة بحث دربار ب  این  را بررسی کنیم. با توج  داستان مورد هر زن بیشتر پی ب ریم و قدرت زنان 
به  بررسهی آن   این مقال  اسهت  االت اصلی ؤاز س ها قدرت زن در خانواده و بازنمایی آن در رمان

 پردازیم. می
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 اه  ن رما ةخالص
 نشر پی ان نسخ ، 7777تیراژ  ،8711 چاپ هشتم ،8731 چاپ اول وکیلی، ةبگشای لب، شهر

شهدن   است. داستان بها روایهت کشهت    حال و گذشت  تش یل شده  این داستان از دو قسمتِ
نیهز   هها  قهدیمی آن  ةک  همسهای  ،شود. وکیل شیرین آغاز می ،شیرین ،همسرشب  دست مردی 
کند تا شیرین را ک  س وت اختیار کرده وادار به  گفهتن حقیقهت     تما  تالش خود را می ،هست

کنهد بها بیهان     ی مهی سهع  ،دوست و وکیل شیرین ،دهد. سیمابب ند تا بتواند او را از اعدا  نجات 
 ند تا دلیهل قتهل   باش کشیده او را را ی ب  حرف زدن  هایی ک  شیرین از دوران بچگی سختی
 شود. در این قسمت است ک  داستان وارد زمان گذشت  و از زبان وکیل بیان می شود. مشخص

که  زنهی مهربهان و     ،شهویم که  مهادر شهیرین     رو مهی  به   ما بها ایهن داسهتان رو    ،در گذشت 
د و شهو  شوهرش سهرزنش مهی   ةبودن از طرف شوهر و خانواد دلیل دخترزا ب  ،کرده است یلتحص

مورد بی مهری و  ،شود ب  جر  این   چهار دختر دارد و پسردار نمی ،آوردن شیرین دنیا پس از ب 
گیرد و وقتی از اقدا  مادرشوهرش برای گرفتن زنهی دیگهر بهرای همسهرش      قرار می ها اذیت آن
کنهد   همسر دیگری اختیار می ،پس از مدتی ،. شوهر اوزند دست ب  خودکشی می شود مطلع می

کدا  از خواهرها ب  سهرا    هر ،ها رنج پس از سال .دده میآزار را  ،خصوص شیرین ب  ،ها بچ او ک  
 ةبها نهو   ،بها دعهوا و جنجهال زیهاد     ،روند و شیرین ک  دیگر دختری بال  شهده  سرنوشت خود می

گهردد و شهیرین    مهی  رداستان دوباره ب  زمان حال ب. کند ازدواج می ،سینیعنی ح ،مستخدمشان
. اولیهای  گویهد  دارد و دلیل کارش را می و پرده از خیانت همسرش برمی کند باز میلب ب  سخن 

او به    ای  شدن خیانت حسین و آمهدن زن صهی     د  حسین نیز پس از شنیدن حقیقت و آش ار
پوشهند و   و از گناه شیرین چشم مهی گیرند  میخود را پس  صحن دادگاه و بیان حقیقت ش ایت

 کنند. درخواست عفو او را می
 پرسمان نسخ ، نشر 1777ژ تیرا ،8711چاپ شانزدهم  ،8717چاپ اول  آرا ، سیمین شیردل،

بهی   کنهد  ک  با پسری ب  نا  فریهد ازدواج مهی  رمان حدیث زندگی دختری است ب  نا  آرا  
 خهود  کند و برای این   پدر و مهادر  و با او زندگی می رابط  داردزن دیگری خ ر از این   فرید با 

را به  خانه     آرا فریهد   ،در شهب عروسهی  . داده اسهت  با آرا  را را ی کند تن ب  ازدواج اج اری
و  کنهد  فاش مهی تواند با او زندگی کند  این   دلیلی بیاورد این حقیقت را ک  نمی یو ب رساند می

کهس   اش ب  فرید ب  هیچ عالق نیز ب  دلیل آرا  برای حفظ آبرو و . کند ان  رها میاو را تنها در خ
آیهد، تها این ه      گذرد و هرازگاهی فرید ب  خان  می منوال می بدین ها گوید. زندگی آن چیزی نمی

دهد جهدا   اش ک  او را آزار می از همسر ق لی کند میکند و قصد  کم ب  آرا  احساد تعلق می کم
شنیدن خ ر از گوید و آرا  نیز پس  و هم  چیز را ب  او می آید میب  نزد آرا   شا همسرام ،شود

گردد. با مرگ پدر او اع روحهی آرا    می رکند و ب  شیراز ب وسایلش را جمع می ةفوت پدرش هم
کنهد او را به  زنهدگی مجهدد بها       کند. فرید هرچ  تالش می ریزد و درخواست طالق می هم می ب 

رونهد امها صه ر فهردا      ها پس از دعوایی مفصل با هم ب  شمال مهی  آن .تواند کند نمیخود را ی 
و پهس از   گهردد  مهی خاطر این تحقیر به  شهیراز بر   کند. آرا  ب  فرید آرا  را تنها در کل   رها می
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هها   سهال  .شود بودنش برای فرار از فرید و ندادن بچ  ب  او راهی خارج از کشور می اطالع از باردار
شهود فریهد در آن روز    گهردد و متوجه  مهی    مهی رگذرد تا این   آرا  ب  ایهران ب  این جریان میاز 

و زنهدگی   گهردد  مهی او بر نهزد در نتیج  ب   .ها در انتظار آرا  بوده تصادف کرده بوده است و سال
 کنند. جدیدی را آغاز می

 خ ، نشر علمنس 5577 ، تیراژ8711چاپ سیزدهم  ،8718ماندانا معینی، چاپ اول دریا، 
در ایهن رفهت و    .شهود  داستان با ق ولی دختری به  نها  دریها در دانشهگاه تههران آغهاز مهی       

کهه  ظههاهری آراسههت  دارد بهه  او اظهههار تمایههل و از او   ،فری ههرز ،آمدهاسههت کهه  هم السههی او
شهود فری هرز    متوجه  مهی   ،اسهت ههی  مرف ةک  از خانواد ،پس از مدتی دریا .کند خواستگاری می

امها بها تمها      ؛ای بزرگ اسهت  ای فقیر دارد و پدرش سرایدار خان  اش خانواده هر آراست رغم ظا ب 
کند با فری رز ازدواج کند. دریا تمها  تهالش خهود را بهرای موفقیهت و       ق ول می دریااین اوصاف 

شود و با  ها خوب می گذرد و و ع مالی آن . چندین سال بدین منوال میکند میپیشرفت فری رز 
کهار   ةسهرمای  تها دههد   رسد ک  او هم  را ب  فری رز می و مادر دریا ارث زیادی ب  او میفوت پدر 
شود فری رز ب  او خیانت کرده و در این حین  ها زندگی متوج  می اما دریا پس از سال ،خود کند

 دهد. دریا با گرفتن وکیهل از او  چیز نمی کند و ب  او هیچ تما  اموال دریا را ب  نا  خود     می
 کند. رود و با کمک او زندگی جدیدی را آغاز می شود و ب  سرا  استادش می جدا می

رسد و فرزندانش را  می تحصیل ب  موفقیت بسیاری ةبا تالش فراوان و ادام ،پس از چند سال
اش را از دسهت داده و ورش سهت    شود همسرش تما  دارایی اما متوج  می ،ردب خود می ةب  خان

پهردازد   هایش را می رود و تما  بدهی ب  سرا  او می . بنابراین،برد می سر ان ب شده است و در زند
خواهد در کنارش بمانهد تهوجهی    درخواست فری رز ک  از او می  اما ب ،کند و از زندان آزادش می

 کند. کند و او را ب  حال خود رها می نمی
نشهر   نسهخ ،  5777 تیهراژ  ،8713چاپ پنجم  ،8715افسون یک نگاه، مریم جعفری، چاپ اول 

 پگاه
گذشت  ک  خاطرات مادر است و حهال که     جریان دارد.داستان در دو بخش گذشت  و حال 

ک  تازه مدرک پزش ی خهود   ،فرهود ،سالی است. در ابتدای داستان زندگی او و پسرش در بزرگ
ز مهادرش  التحصهیلی ا  فهار   هدیهة عنهوان   به   ،کنهد  تنههایی زنهدگی مهی    را گرفت  و با مادرش ب 

 ةکند و داسهتان بها قصه    اکراه ق ول می  با و مادردهد دفتر خاطراتش را بخواند، باجازه  خواهد می
 رود. زندگی مادر ب  گذشت  می
هها   آن ةکند ک  همیشه  در خانه   طور آغاز می این ،ک  فری ا نا  دارد ،شخصیت اصلی داستان

سازگاری نداشتند تا این   پهدر و مهادر    کدا  با هم و هیچ هبین پدر و مادرش دعوا و جنجال بود
ماند و در حالی ک  هشت سهال بیشهتر نهدارد، پهدر بها       و او پیش پدرش می شوند میاز هم جدا 
فری ها   ،ک  زنی بدذات است ،کند. پروین زنی ب  نا  پروین را ب  همسری اختیار می ،تحریک عم 
 مسهیر در  .شهود  رد دوران جهوانی مهی  گهذرد و فری ها وا   ها بدین منهوال مهی   . سالدهد را آزار می

اما مدتی پهس   ،کند شود و پس از مدتی با او ازدواج می آموزشگاه، عاشق پسری ب  نا  سامان می
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دلیل وخامت حهالش در آسایشهگاه    . سامان ب است دچار بیماری روانی سامانفهمد  از ازدواج می
اش فری ا را  کند و خانواده سامان فوت میتا این    .شود دار می روانی بستری و فری ا نیز از او بچ 

ای  توانهد خانه    مهی فری ها  و  کند ی ناشناد کاری برای او جور میفرد اماکنند.  بیرون میاز خان  
چنهد سهالی به  ازدواج بها پیرمهردی تهن        فری ها  .و زندگی جدیدی را آغاز کند فراهمبرای خود 

و سهرگردان   کننهد  میاز خان  بیرون او را رد ی پیرمها کند و بچ  دهد تا این   او نیز فوت می می
ای از طهرف   کند تا این   دوباره نامه   جوی بسیار در بیمارستان کاری پیدا میو شود. با جست می

جدیدشهان که     ةشود ک  ب  خان رسد و ب  او این پی ا  داده می فردی ناشناد ب  دست فری ا می
 .شود ها داده می همچنین ماهان  م ل ی ب  آننقل م ان کنند و ه آن فرد ناشناد برایشان خرید

بها دانسهتن حقیقهت     ،پسهر فری ها   ،شود و فرهود داستان پس از مراحلی وارد دوران حال می
که  قصهد    ،فرههود  ،در ایهن گیهرودار   .کند پیدارا خیّر  ناشناد آن فرد  کند می شان قصد زندگی

رود و بها پهدر دختهر آشهنا      مهی  وتگاری ابا مهادر به  خواسه    ،ازدواج با دختری ب  نا  مینا را دارد
شهود   جوی بسیار موفق می و فرهود پس از جست .ذارندگ  شوند و قول و قرارهای ازدواج را می می

شهدن   نامزدش. پهدر مینها بها آشه ار     ،او کسی نیست جز پدر میناو  را پیدا کند نی وکارآن فرد 
انهد و او را   گی در همسایگی فری ا بهوده این   از بچ ؛کند می تعریفخود را  ةهویتش داستان عالق

رود اما نامادری فری ا با بهدگویی از فری ها نظهر پهدر و      می هماش  ب  خواستگاریو دوست داشت  
ولی او همچنان دورادور مراق ش بوده و حتی پس از ازدواج هم ب  او  .کند مادر پسر را عوض می

کنهد و او نیهز    از فری ها خواسهتگاری مهی   او دوبهاره   ،شدن حقهایق  آش ار. با استکرده  کمک می
 .پذیرد می

نسهخ ، نشهر    1177 تیهراژ  ،8711چاپ هشهتم   ،8711برزخ اما بهشت، نازی صفوی، چاپ اول 
 ققنود

دلیهل ازدواج نهاموفق و    ست به  نها  مهاهنوش که  به      اشخصیت اصلی این داستان دختری 
و در  شهود  مهی ردگی شهدید  همسرش، پس از جدایی از او دچار سرخوردگی و افس رفتارهای بد
تواند به  او نزدیهک شهود و بها او      کند. تنها کسی ک  می پرجمعیت خود زندگی می ةکنار خانواد

کند و برای مدتی بها   مری ا زندگی میااوست ک  در  ،خال  و عموی دختر ،رعنا ،خوبی دارد ةرابط
 آید. ب  ایران می ،کیمیا ،دخترش

ة خهوبی  خصوص این   کیمیا بها او رابطه   ب  ؛شود هتر میاش ب ماهنوش روحی  ،ها با آمدن آن
شوند رعنا سرطان دارد و مدتی بیشهتر   گذرد تا این   همگی متوج  می مدتی می .کند برقرار می

 گیهرودار، در ایهن   .میهرد  سپارد و پس از مدتی مهی  زنده نیست. رعنا دخترش را ب  ماهنوش می
 ،های زیهادی بها ههم دارنهد     د و اگرچ  اختالفات و بحثشو بهتر می ،حسا  ،او با برادر رعنا ةرابط

. در آیهد  وجهود مهی   به  هها   ای بهین آن  کند و عالق  حسا  نیز در مراق ت از کیمیا ب  او کمک می
سه ب  و ماهنوش هم ک  ب  او عالق  پیدا کرده و ب  همین  کند میحسا  ب  او ابراز عالق   ،نهایت

کننهد و کیمیها را نیهز نهزد      دهد و با هم ازدواج می می کرد ب  او جواب مث ت خود را سرزنش می
 .دارند می  خود نگ
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نسهخ ، نشهر    7777ژ ، تیهرا 8711، چاپ سهیزدهم  8717لو، چاپ اول  ت ین حمزه افسون س ز،
 شادان
 سه ب  ب  ،در ابتدای رمان با مرور خاطراتش و دوری از پسرش ،شخصیت اصلی داستان ،ص ا

زند و در همهان حهال به  دوران     دست ب  خودکشی می دناحساد پوچی کراحساد حقارت و 
 .گردد میرگذشت  ب

و ب  پسری ب  نها  آرش   شود میپزش ی ق ول  ةشود ک  ص ا در رشت داستان از آنجا آغاز می
ب  این امید ک  فهردی پیهدا    ؛دهد اش آمده است جواب رد می ک  ب  او دل اخت  و ب  خواستگاری

کنهد   برخورد می ،متخصص اطفال ،این   او روزی با دکتر فرید افتخارشود ک  ب  او دل ب ازد. تا 
همسر  ،. فریدکند و با او ازدواج می «شود افسون چشمان س ز او می»خود  ةو در نگاه اول ب  گفت

صه ا به  کسهی     ، امها دههد  مردی بددل است ک  دست بزن دارد و گاه و بیگاه ص ا را آزار می ،او
رونهد و در آنجها صه ا که  دو      فرید مدتی ب  خارج از کشور مهی  برای کار ها    گوید. آن چیزی نمی

خورد و ههیچ کهاری    اما باز هم کتک می ،شود میفرید با زنان دیگر  ةمتوج  رابطفرزند هم دارد 
که    ای مشهاجره . تا این   پس از بازگشت ب  ایران در کند  پیش  میتواند ب ند و دوباره ص ر  نمی

کنند و دخترشهان کشهت     دلیل سرعت زیاد تصادف می  گیرد ب ماشین درمی بین ص ا و فرید در
ک  قصد رفتن ب  خارج از بگیرد شود ص ا تصمیم ب  جدایی از فرید  همین امر باعث می .شود می

دههد   ب  او قهول مهی   ردبا ص ا دا یخوب و نزدی  ةشوهرش ک  رابط مادراز طرفی،  .کشور را دارد
در  کنهد.  ماجرا، ب  قهول خهود عمهل نمهی    چند ماه از این  گذشت، اما با گرداندرپسرش را ب  او ب

 زند. دست ب  خودکشی می استص ا ک  دچار افسردگی شدیدی شده  ،نتیج 
کند و پسرش نیهز به  او    شود و ص ا از مرگ نجات پیدا می داستان دوباره وارد زمان حال می

 کند. ازدواج می درخواستزدواج ن رده از او عشق ص ا هنوز اخاطر  ب ک  آرش و شود  گردانده میرب

 قدرت زن داستان
یم و در همهان چنهد سهطر    ا های نویسنده رمان شاهد واگوی  نخستیندر صفحات  :بگشای لب

ههای   هها و نهابرابری   عهدالتی  دادن بی شویم قصد اصلی او از نوشتن این رمان نشان اول متوج  می
ههای اصهلی داسهتان، زنهی      تاز شخصهی  ،. سهیما است زنان نس ت ب مردساالر  ةقانونی در جامع

او در  .قهرار داد جدیهد  زنان پرقدرت و ة در زمرتوان او را  و سرسخت است ک  می ،فعال ،توانمند
طور مساوی در تما  امور  سیما ب  ة. قدرت در خانوادکند را مدیریت میکنار همسرش امور خان  

 گیرد. می گروه جایدر آن زنان جدید را دارد و های  و او بیشتر مشخص  تقسیم شده استزندگی 
. داسهتان  اش خوش درخشیده اسهت  در حرف و  است وکالت شسیما زنی فعال است ک  کار

خوبی تسهل    ب  شود بدل می و ردگوهایی ک  بین او و دیگران و طور کامل از زبان اوست و گفت ب 
 یاو وکیله  .دههد  نفوذ نشهان مهی  باو  مندتی قدرزن ها در جایگاه بر وقایع و روند پیشروی آنرا او 

 است. توانمند
 است.ه او با همسرش نیز نشان از تساوی قدرت بین آن ةرابط
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من و کاوه در زندگی مشترکمان ب  توافقی رسیده بودیم... قرار گذاشت  بودیم وقتی در خان  
 (853 )ص هستیم وقتمان را جز برای امور مشترکمان صرف ن نیم...

 .کنهد  و پشتی ان خوبی است، و در جهت موفقیت من از هیچ کم ی دریه  نمهی   کاوه همراه
مند  و ب  هیچ دلیلی حا هر نیسهتم    ال ت  پیش از ازدواج ب  او گفت  بود  ب  ش لم سخت عالق 

بها چنهین    ،بنهابراین  .وقت مانع کار  نشده بود کار  را از دست بدهم. او موافقت کرده بود و هیچ
 (111ص ) از ازدواجمان با خیال راحت ب  کار  ادام  داد ...تفاهمی بود ک  پس 

های قهدرت اوسهت و بها     متعادل سیما با همسرش و نیز موفقیت او در کارش از نشان  ةرابط
توان ب  این نتیج  رسهید که  سهیما     میپیش از این مطرح شد، ک   ،های قدرت توج  ب  شاخص

طور مهورد   گیری قرار دارد و همین ایگاه تصمیمزنی پرقدرت است و در هر  قدرت خانواده در ج
 یید دیگران نیز هست.أت

 ه  سهنتی شخصهیتی  و  نددار خان  ،های زن این داستان از دیگر شخصیت ،پروان اما شیرین و 
 هها  آن. کننهد  خود ب  مردساالری موجود در رواب  خود با همسرانشان اشهاره مهی   و دارندجدید 

اگرچ  پروانه  تمها  تهالش     .ندارند ،ها تی در رابط  با معاشرتگیری، ح هیچ قدرتی برای تصمیم
خهود  ة ند ک  ب  شیوا کند زیر بار این مردساالری نماند، در نهایت او و شیرین از زنانی خود را می

 کنند. در برابر این سنت ط یان می
تحصهیل   ةمه پروان  زنی است ک  با اصرار برادر و مادرش تن ب  ازدواج داده و با این   به  ادا 

مهورد و    ههای بهی   دلیهل دخالهت   ماند. او ب  می همسرش از این امر باز ب  خواستمند است  عالق 
 کهار اش مهانع ایهن    امها خهانواده   جدا شوداز همسرش  گیرد می های مادرشوهرش تصمیم اهانت
 شوند. می

را  برادر ... در مقابل طالق بی طاقت بود. او حا ر بود به  ج هران خطهایش، ههر دردسهری     
 (11ص ) جز طالق متحمل شود... ب 

اش و در رابط   کند بتواند قدرت خود را در خانواده در حالی ک  پروان  تما  سعی خود را می
قهرار  توجهی همسهرش   دن مورد توهین و بیبو زادلیل دختر اش حفظ کند، اما ب  با همسر سنتی

 .شود باعث آزار او می ک  گیرد می
شدن  احاط  س ب توان گفت پروان  ب  ت و جایگاه زن در خانواده میبا مروری بر مصادیق قدر

. آنچ  این را بهرای او  تواند ب  قدرت زیاد دست یابد نمیبسیار، تالش  رغم ب  ،در ساختاری سنتی
تههوان او را زنههی دانسههت کهه  بههرای  مههی ،در نتیجهه  اسههت. دنشرزا بههودختهه کنههد دشههوارتر مههی

و را ی به  پهذیرش    زند میها  با این سنت دست ب  م ارزه کند و آوردن قدرت تالش می دست  ب
 ارچوب سنتی نیست.هاین چ

پهس از  . و رازآلهود اسهت   ،دختر پروان ، در کودکی دختری سهاکت، مطیهع، نجیهب    ،شیرین
 :کند بیان می طور این ن ت  رامطیع و ساکت است. سیما این ازدواج نیز همچنان 

وشیدن و آرایش مو و صورت چیز دیگری شده بهودی.  پ پس از ازدواج با حسین از نظر ل اد
کار کهردی؟ بها ل خنهدی      ن موهای بلند و زی ا را چآ موهای کوتاهت تعجب کرد . پرسید :از 
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کند... دیگر الز  ن هود بپرسهم    تصنعی گفتی: حسین عقیده دارد موی بلند خیلی جلب توج  می
 (571ص ) .این ل اد زشت و بدقواره چیست. پاسخم را گرفت  بود 

نداشتن خود  هایی از داستان به اطاعت محض خود و قدرت شیرین خود نیز در قسمت

 کند. اشاره می
خندد. یعنی ب  این همه  عشهق و    بیند در دلش ب  من می کس زندگی ما را از نزدیک می هر
خواههد   خندد... حسین خیلی مردساالر است... اخالقش طوری است که  دلهش نمهی    ا  می عالق 
هایش عمهدی نیسهت...    جویی گیر است... اگرچ  بهان  ی سر از کارش دربیاورد... لجوج و بهان کس

 (517)ص ها برایم یک هدی  نخریده است... در تما  این سال
دلیل عشهق   کند و شیرین ب  تما  امور خان  ح مفرمایی می رحسین مردی م رور است ک  ب

صورت  کند تا بدین ای توجی  می گون  رفتارهای او را ب  ةوافرش مطیع کامل اوست و هم ةو عالق
مطیهع همسهرش اسهت و ههیچ      کهامالً  ،کرده اسهت  چ  زنی تحصیل ید. اگربیابا این شرای  کنار 

ارچوب هه هایش نهدارد. او زنهی سهنتی اسهت که  در چ      ها و معاشرت قدرتی حتی در مورد رابط 
 مردساالری همسرش محصور شده و بی قدرت است.

زن داسهتان از قهدرتی علنهی و آشه ار     هرچنهد  توان گفهت   می آرا با نگاهی ب  رمان  :آرا 
کارههایش   و این مرد است ک  جهت او و بگیردطور کامل تصمیم  ب  تواند نمیبرخوردار نیست و 

طهوری   به   ؛شهویم  های آرا  در مقابل مرد مواج  می ها و مقاومت اما با مخالفت ،کند را تعیین می
گذارد. اگرچ  تما  تهالش   شود و غرورش را کنار می است ک  در نهایت تسلیم او می ک  این مرد

ایهن   ةقدرتش را با آرا  زیاد کند و بر او تسل  داشت  باشد، اما آرا  اجاز ةمرد این است ک  فاصل
عنهوان ی هی از    اش به   دهد. آرا  از زی ایی دهد و در مقابل او سرسختی نشان می کار را ب  او نمی

 کند. های قدرت استفاده می رب ح
 (715ص ) تو هنوز قدرت داری و قدرتت ناشی از زی ایی توست...

کرد. فرید او را ل  کرده و رفت  بود. او باید خود را  باید غرور و عزت نفس خود را حفظ می ...
یهرد.  خواسهت زنهدگی را از او بگ   کرد... فرید می اش م ارزه می کرد و برای حفظ زندگی ترمیم می

 (883 )ص داد... ن اید اجازه می
خهود درآورد و او را مطیهع   کند آرا  و قدرت او را ب  کنتهرل   رید تالش میدر این داستان، ف

آوردن قدرتش در برابهر   دست  در طول داستان شاهد تالش آرا  برای ب . از سوی دیگر،خود کند
شهود و بهرای    فیدرت و  هع وجه  حا هر نیسهت در برابهر فریهد بهی قه        هیچ او ب  هستیم.فرید 

 کند. ثیر بر فرید تالش میأآوردن قدرت و ت دست  ب

ای  حربه  در داستان ک   ،او عالوه بر زی ایی بسیار قوی است.شخصیت دریا در داستان  :دریا
حتهی بهر    و هها  معاشهرت است. بهر   موج کرده و از نظر دیگران  تحصیل معرفی شده،برای قدرت 

کنهد    در داستان نمود پیدا نمی ش لی وا ر ال ت  قدرت او ب  نترل دارد.کها نیز  درآمدها و هزین 
ایهن دریاسهت که      .کنهد  اسهتفاده مهی  و او از این قدرت در راستای خوش ختی خود و همسرش 
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 ،خهوبی نمایهان اسهت و فری هرز     تسل  او بهر داسهتان به     ماجراهای داستان است و ةکنند تعیین
 .های او ب  موفقیت رسیده است ها و همراهی کمک ةواسط ب  ،همسرش

داری، تو اقتصاد، تو سازندگی، و تهو کهار و خیلهی     داری، تو بچ  خوندن، تو خون  من تو درد
 (171ص ) چیزا موفق بود ...

ایهن دلیهل   اگرچه    ؛کند ی ی از دالیل خیانتش بیان میرا چنین فری رز قدرت زیاد دریا هم
 است.کارش بیشتر برای توجی  
مهن خیلهی    کهرد!...  شد ب  بی وجودی خود  پی ب ر ! همینم ناراحتم مهی  ث میوجود تو باع

 (751ص ) تر از تو هستم...  عیف
 شده، دریا در داستان زنی پرقدرت نشان داده شده است. با توج  ب  مصادیق مطرح

 ،همسهرانش  ةپهدر و ههم در خانه    ةاو هم در خان ندارد.فری ا هیچ قدرتی  :افسون یک نگاه
در مهورد   توانهد  نمهی برد. او زنی اسهت که  حتهی     از بی قدرتی کامل رنج می ،حاج باقرسامان و 
از داشهتن پشهتوان     داردزمانی ک  درآمد نهاچیزی  و فق  . بگیردترین مو وعات تصمیم  کوچک

 قدرتی ندارد. نیز عمالً در آن حالشود، اما  خوشحال می
هها آنجها    تیهار نداشهتم وقتهی که  آن    حتی اخ عنوان زن خان  هیچ اختیاری نداشتم... من ب 

شسهتم و   پخهتم و مهی   تنهایی مهی  من ب  دانم درست کنم... آمدند غذایی ک  خود  صالح می می
 (875ص ) کرد ... تمیز می

دانسهتم که     راستی نمهی  من در یک چارچوب مقررات و قوانین ح س شده بود  و گاهی ب 
 (888ص ) باید حرف بزنم یا خیر؟...

و در تما  مصادیقی که  بهرای    ندارداست و هیچ قدرتی  منفعل فری ا زنی کامالًبینیم ک   می
 گیرنده نیست. داشتن قدرت آورده شده است تصمیم

پدری تالشی برای داشهتن قهدرت    ةب  خان رفتنماهنوش پس از طالق و  :برزخ اما بهشت
پهس  ، سرکش بودهاگرچ  ق ل از ازدواجش دختری  ؛او دختری مطیع است .کند در خانواده نمی
شهود و بها رونهد     بیند، دختهری سهاکت و آرا  مهی    علت آزارهایی ک  از همسرش می از ازدواج ب 

و  شود متحمل می بسیاری های سختیبرای گرفتن ح م طالق در ادام ، او رود.  زندگی پیش می
و بها  دارنهد. ا  شود ک  ب  زنان در زندگی مشترک روا می اعترا ش ب  ظلمی می همین امر موجب
شهود که     زنی میکردن امیدی در زندگی،  و پیدا گرفتن سرپرستی کیمیا عهدهربه ود حالش و ب

کند و با کسانی ک  بخواهند این اختیار را از  ش تالش میا زندگی دربرای داشتن قدرت و اختیار 
 کند. او بگیرند مقابل  می
یهک زن   ؛. مهن حهاال زنهم   خهوا   تر هم نمهی  وکیل و قیم و بزرگ .بچ  نیستم من دیگ  دختر

 ةتون  برای خودش تصهمیم بگیهره. اینهو نه  حهاال، ههزار دفعه        بیست و پنج سال  ک  خودش می
کنن برای من تصمیم بگیرن، بهدون این ه  مهن رو     گم ک  دیگران بیجا می ا  پیش بیاد می دیگ 

 لطفهاً حساب بیارن... من مال حراجی نیستم ک  برای خوشامد دوستان پیش ش بفرستین. پس 
 (111ص ) خواد بهش برنخوره، حد خودش رو بشناس ... هرکس می
 :کند انتقاد می ها مردان و قدرت نامحدود آن از ماهنوش
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آخر او یک مرد است! و این مردها هستند که  حهق دارنهد عصه انی بشهوند و در عصه انیت       
فق  ایهن اسهت    زن ةخواهند صادر کنند. وظیف جنون بگیرند و در همان حال هر فرمانی ک  می

ک  در هر حالی حواسش باشد ک  وجود و غرور و تصمیم این موجودات ازخودرا هی مقهد  بهر    
 (113ص ) ها کار کند... چیزی است. انگار زن یک آد  آهنی است ک  باید با فرمان آن هر

اعضهای خهانواده حقهوق     ةکنهد و همه   اعتدال رفتار می خود ب  ةص ا در خانواد :افسون س ز
چند گهاهی   هر .شود و باید مطیع فرید باشد ، اما بعد از ازدواج با فرید بی قدرت میارندمساوی د

کنهد بها    شهود و سهعی مهی    دلیل برخورد بد فرید سهاکت مهی   اما ب  ،کند در برابر آن اعتراض می
 ها را ندارد. او حتی قدرت انتخاب معاشرت .های دیگری وارد عمل شود روش

 کند: اش اقرار می بی هویتی حتی ص ا خود ب  بی قدرتی و
شناختم. فق  یهک   کس ن ود . ن  ص ا بود  و ن  کس دیگری ک  می ب  نظر خود  دیگر هیچ

زن  عیف بود  ک  برای دلخوشی شوهرش و آرامش کاذب خهودش مهدا  خهودش را در درون    
اف ارش کرد. زنی ک  ب  هرچیزی اعتقاد داشت حاال اعتقاداتش را از دست داده بود.  سرکوب می

هایش رنهگ باخته  بهود. دیگهر خهود  ههم        نامنظم بود و دیگر در واقع خودش ن ود. تما  آرمان
ا ! شهده بهود  عروسهک     فهمید  چ  چیزی برایم مهم بوده و روی چ  چیزی حساد بهوده  نمی

ورزید... شده بهود  اف هار    کرد، و عشق می خورد، کار می خوابید، می جانداری ک  ب  میل فرید می
 (11ص ) های فرید... و دلخوشی ،د، اعتقادات، تعص اتفری

دهند تا ص ا قدرتی نداشت  باشد و ال ت  از همهین امهر    تما  این امور دست ب  دست هم می
 کند تا ب  قدرت معقول در خان  دست یابد. نیز در عذاب است و تما  تالش خود را می

کند. انگار من بازیچ  بود ، ههر کهاری    ... خست  شده بود  از این   برایم فرید تعیین ت لیف
گفت. انگار ن  انگار ک  من هم آد  هستم  خواست می چ  دلش می کرد و هر خواست می دلش می

 (817ص ) گیری و انتخاب دار ... و حق تصمیم
ل ب  یک زن مطیع و ساکت شهده  ا . ت دی در کمال تعجب فهمید  ک  من هم عوض شده ...
 (771ص ) زد... کرد و د  نمی ظلمی را تحمل می جور ، یک زن ک  هربود 

بنهدی بهی قهدرتی     دو زن شهامل تقسهیم   فقه   تهوان گفهت   شده می مطالب گفت با توج  ب  
 ند.ک از آن ط یان میشوند و ال ت  شیرین نیز در نهایت در برابر این بی قدرتی و عواقب ناشی  می

 

 زنان داستان انواع قدرت

 سیما ،دریا پرقدرت

 شیرین ،فری ا رتبی قد
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 شخصیت زن داستان
ههای   القهای معهانی و اندیشه     ةتهرین عوامهل داسهتانی و وسهیل     های داسهتانی از مههم   شخصیت
حهوادث و   ةخصوص شخصیت اصلی داستان ک  محور همه  ب  زیادی دارند؛ند و اهمیت ا نویسنده
 اساسهاً »جهان پهک    ةکشد. به  گفته   ادهاست و بنابراین بیشترین بار داستان را ب  دوش میرخد

 ،عنهوان یهک فهرد    به   ،انسان در هنگا  بحث پیرامون شخصیت ههر داسهتانی، به  آن شخصهیت    
 «.تری از کل اثهر نائهل آیهد    کند تا ب  دریافت غنی مند نیست، بل   فق  از وی استفاده می عالق 
 (878: 8713، )پک

های زنانه  و مردانه  بیهانگر تفهاوتی      های متمادی واژه نویسی سال ادبیات و داستانة در حوز
 ةهههای مههرد بههر پایهه شخصههیت» ،مثههال طههور بهه  نههد.ا بههزرگ میههان آثههار زنههان و مههردان بههوده 

شوند، و در مورد زنان  و ابت ار، معرفی و داوری می ،جویی ههایی چون قدرت، چار  ابط  مجموع 
هههای دیگههران را  و ات هها بهه  حمایههت ،گرایههی ی از حساسههیت، وابسههتگی، سههنتبههاالتر ةدرجهه

 (87: 8717، )مایلز «.گیرد دربرمی
ههای   ههای زن آثهار مهورد نظهر، رگه       بها بررسهی شخصهیت    کردیمما در این قسمت تالش 

کنههیم. و این هه   مشههخصرا  ههها بههودن در آن سههنتی یههابههودن و جدیههد  یهها عههاطفی گرایههی عقههل
 گیرند. قرار می تعاریفدست  از ء کدا  کنند و جز ار عمل میداستان با کدا  معی های زن در شخصیت

و شهیرین   ،یک دادگستری وکیل پای  ،دو شخصیت اصلی داستان سیما فرازی :بگشای لب
 است. ،موکلش ،چوبین 

کنهد دلیهل قتلهی را که  شهیرین       سیما زنی مستقل با تحصیالت عالی است ک  تهالش مهی  
له  بها مشه الت ش سهت را     اسهت و در مقاب  تحرک و موفقبیابد. او بسیار پر است، مرت ب شده

. دانسهت جزء زنان جدیدِ موفهق   توان او را و می ثیرگذار بر روند داستان داردأنقشی ت .پذیرد نمی
به  کهار    تواند یک زندگی روزمره داشت  باشد و باید حتماً نمی آمده،طور ک  در داستان  ناهماو، 

 کنهد.  قوی و مقاو  است و برای موفقیت در کارش از هیچ کوششی فروگذار نمی او مش ول شود.
 ،شود و او را زنی جدیهد  هایی هستیم ک  از زبان خود سیما بیان می در تما  داستان شاهد تالش

و مت ی ب  خهود   ،خالق ،فعال ،کند. او زنی سرسخت نفس معرفی می ب  اعتماد و با ،تالشگر، قاطع
چند عواطف او نیز مانند دیگر  هر مشهود است.خوبی  عقالنی در شخصیت او ب های  است و جن  
 گیرد. می در جایگاه زن جدید قرار ،زنان است

او زنهی   دل سهتگی دارد. بسهیار  به  همسهرش   و قانع اسهت که     ،، مطیعدار شیرین زنی خان 
طهوری   ب  ؛تساو های سازشگر و خواهان آرامش همسرش است و همیش  نگران ناراحتی و بهان 

سالی و در هنگها  ازدواج بها    . او در بزرگدانستو سنتی شونده  زنان تسلیم ءتوان او را جز ک  می
شهود و عاشهقان  همسهرش را دوسهت      تر نیز می حسین نیز این خصوصیات را دارد و حتی مطیع

 کند. های او را اجرا می دارد و بی قید و شر  حرف
رفته    های سنتی فهرو  در قالب نقش شود ک  کامالً ی میشیرین زنی سنتی معرف در این رمان

 ست و اعترا ی ب  آن نیز ندارد.ا
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دار و مهربهان اسهت. او که  دختهری بها       پروان  دیگر شخصیت اصلی داستان نیهز زنهی خانه    
هرچنهد انجها     .ن  بماند و ب  امور خان  بپهردازد ست با ازدواج با نادر باید در خااتحصیالت عالی 

 ةو... او را در دسهت  ،و پرداختن ب  امور فرزندان، خواهان توج  مهرد بهودن، نگرانهی     کارهای خان
دههد، تهالش او بهرای م هارزه بها قهدرت انحصهاری شهوهر، تهالش بهرای            زنان سنتی قهرار مهی  

شود ک  خصوصیات زن جدیهد نیهز در    باعث می و... ،تحصیل ةگیری در امور زندگی، ادام تصمیم
 دیده شود. او

ایسهتاد و بهی    های مادرشهوهر مهی   نفسی بود و در برابر دخالت ب  ن مح م و با اعتمادپروان  ز
داد که  اسهتقاللش را به      شده و سنجیده نشان می آن   ب  کسی توهین کند با رفتارهای حساب

 (13ص ) دهد... آن آسانی از دست نمی
ایش هه  و تالش ،بودن منفس باال، مح  ب  اعتماد را دارد، تما  خصوصیات زنان سنتیاو اگرچ  
 ه  تهوان او را زنهی سهنتی    دههد. و مهی   زنان جدید نیز قرار مهی  گروهء خانواده او را جز ةبرای ادار

ایسهتد و   او زنی است ک  در برابر دی تاتوری و زورگویی مادرشوهر و شوهرش می جدید دانست.
 نرود. ها های آن کند استقالل خود را حفظ کند و زیر بار حرف تالش می

در مقابهل   سهت. آرا  ای با پایگهاه اجتمهاعی باال   و از خانواده کرده آرا  دختری تحصیل :آرا 
کنهد. او   سرسختی و ایستادگی می ،شان را در دست داشت  باشد خواهد زندگی ک  می ،همسرش
د. در کنه ای با همسهرش م هارزه    گون  کند ب  نفس و استقالل عملی ک  دارد سعی می ب  با اعتماد
باعهث   ،همسهرش  ،عشق بسهیارش به  فریهد   پردازد و  نیز می  خان امورب   ها مة این تالشهکنار 

آیهد و به  دن هال فرصهتی      او در مقابل فرید کوتاه نمی شود. س وت او در مقابل آزارهای فرید می
 .خود را از محدودیتی ک  او تعیین کرده برهاندکند  و سعی می زارهای اوستبرای ج ران آ
فقه  بایهد فریهد را رنهج      کرد... ند و فرید را متوج  اف ار و زندگی اشت اهش میما او باید می

 (881 )ص داد، با ماندنش، با بودنش، و با نفرتش... می
 .دههد  ب  تحصهیلش ادامه  مهی   او اما  ،داردن آرا تحصیل  ةاگرچ  فرید تمایل چندانی ب  ادام
سر رمان ب  چشم اسردر ست ک  ا دیگری مواردبودنش از  خودات ایی آرا  در مقابل فرید و قاطع

 خورد. می
کنهد تها    میتما  سعی خود را برد، اما  هرچند آرا  خواهان توج  فرید است و از آن لذت می

بهرای تن یه     ب  او وابست  نیسهت.  دهد مینشان  ب  فرید هایش اعتنایی بی با و اشدمستقل باز او 
 کند. در خارج از کشور زندگی می تنهایی کند و چندین سال ب  فرید او را ترک می

سهنتی جهای    ه  زنان جدیهد  در گروهتوان او را  شخصیت آرا  میتحلیل  طور کلی، پس از ب 
 داد.

کرده است و داستان با ق هولی او در دانشهگاه آغهاز     ای متمول و تحصیل دریا از خانواده :دریا
کنهد.   ست و برای آن تالش مهی ست مستقل و پرتالش ک  ب  آینده امیدوار اا شود. او دختری می

رو  به   سهت که  در طهول رمهان بها آن رو     ا ای بودن دریا از خصوصیات عمده قاطع نفس و ب  اعتماد
شهود و به  همسهرش     رو مهی  به   آیهد رو  با مش التی ک  برایش پیش می ا شجاعت،ب ،او .شویم می
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دسهت او را  رسهاند و   ایهن دریاسهت که  همسهرش را به  موفقیهت مهی        واقعکند و در  کمک می
دریها هسهتیم. حتهی زمهانی که  بها         کوشهی  و سخت  شاهد فداکارینیز گیرد. در کل داستان  می

دههد و   باز ب  حرکت ادامه  مهی   ،شود ای دچار ناامیدی می چند لحظ  هر ،شود ش ست مواج  می
 د.شو می در نهایت نیز موفق

: او زنهی  جدیهد قهرار داد   ةتوان دریا را جزء زنان دست با مرور مصادیق زن سنتی و جدید می
و و...  ،جوگرو گرا، جست با موقعیت اجتماعی خوب، توانا، مستقل، قاطع، واقع ،کرده است تحصیل
خواههان توجه  مهرد    و مهادری،   ةپیشگی، غریز بودن، عاشق هایی چون احساساتی هرچند ویژگی

 گذارند. ثیر نمیأر او ترفتار دریا نیستند و ب ةندکن کدا  تعیین هیچ ،شود بودن در او دیده می

بسیار قوی اسهت. او زنهی   در او های زن سنتی  فری ا زنی است ک  ویژگی :افسون یک نگاه
در مقابهل  که    پدر و نامادری و سپس مادرشوهر چوندار است و مورد آزار و اذیت بسیاری  خان 

جالتی نیز هست دیده است، منزوی و خ کند. او عالوه بر این   دختری رنج س وت می ها تما  آن
وجهود   این خصایص از کهودکی در او همة  .در جمع نداشت  باشد یچندان حضورکند  و سعی می

 ن ودن ب  ت ییر آن اعتقاد دارد. فری ا زنی قانع است و ب  تقدیر و سرنوشت و قادر .داشت 
 تها حهاال   مچاره چی ؟ قسمت من هم در این فالکت و بهدبختی رقهم خهورده. از اول زنهدگی    

 (11 )ص ها برای من ناچار شده... چاره ةنوشت من همین بوده... هم انیپیش
 دهد. تن ب  ازدواج می خان برای فرار و ترک شودو  وآزارها با اولین نگاه عاشق می مح تکم ود  دلیل ب 

مح ت بود  ک  اولین آد  روی زمین با کمی توجه  مالهک قله م شهد و      ةقدر درماند من آن
 (17 )ص هم  چیز  شد.

روحی و جسمی ک  به    او در مقابل تما  آزارهای. پیشگی در او بسیار است های عاشق حالت
 کند: رسد س وت می او می

 (881ص ) ای جز سوختن و ساختن ن ود... چاره
 ای ب  زندگی ندارد: عالق  فری ا اصالً

 زندگی چیست خون دل خوردن
 (88 )ص اولش رنج و آخرش مردن

ترسد و به  همهین دلیهل بها بیمهاری       بد جدایی پدر و مادرش می ةطردلیل خا او از طالق ب 
 گیرد: آید و تصمیم ب  جدایی نمی همسرش کنار می

 (18 )ص کرد  طالق برای یک خانواده ت اهی و بدبختی است... حس می
دچهار   ؛اش را هی نیسهت   فری ا زنی سنتی است ک  از زنهدگی  مشخص است،طور ک   همان
تسلیم سرنوشت شهده   سادگی او ب  .کند ر اقدامی احساد پشیمانی میه زدگی است و با حسرت

او خواهان آرامش و امنیت است  .دهدببتواند زندگی خود را ت ییر ندارد تا  نفس ب  است و اعتماد
پدر بها ازدواج   ةفرار است )فرار از خان کند میک   کاریتنها  .کند ولی تالش زیادی برای آن نمی

نشهان   که  حاج باقر(  ،همسر دومش ةفرار از خان ؛دلیل آزارها شوهر ب  مادر ةخانفرار از  ؛با سامان
س وت و فرار را بهر   اما کند، می از سردرگمی و ترد دائمی فری است ک  با آن دست و پنج  نر 

 است. خودهای عاطفی و زنانگی  جن   فری ا کامالً م لوبدهد.  می هر ط یانی ترجیر
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دلیل مش التی ک  در زندگی مشترکش تجربه    زنی است ک  ب ماهنوش  :برزخ اما بهشت
او . کنهد  گشتن ب  زندگی عادی نمیرو دیگر تالشی برای ب شدهکرده دچار افسردگی و روزمرگی 
اش  خورد و از گذشت  می خود را ةخود است و حسرت گذشت ةدر تما  مدت در حال مرور گذشت

 ش شهده اسهت و تمها  اطرافیهان سهعی     ا رنجی های عص ی در او باعث زود حالت. در عذاب است
دلیهل   او ک  ق ل از ازدواجش دختری فعال و شهوخ بهوده به     کنند با او محتاطان  رفتار کنند. می

 را از دست داده است. شادابی خودازدواج ناموفق و آزارهای همسرش تما  
ای حقیهر و بهی    من تفال نفسم را گرفت  بود و از  ب  او از من عزت نفسم را، غرور  را، و اعتماد

 (11 )ص و من از او متنفر بود ... .مقدار ساخت  بود. او مرا کشت  بود
بهودن   خصوص مهادرش باشهد و از مطیهع    ماهنوش دوست ندارد مانند زنان سنتی خانواده ب 

 نارا ی است. ها آن
 .ی بزنهد حرفه  تا ب  آن سن هنوز ندیده بود  ک  مادر  مخالفِ حرف پدر حرفی بزند یا اصهالً 

قهدر که  شهاید پهدر  را      همیش  در نگاه و رفتارش تسلیم محض بود. و این چیزی بود ک  همان
وارش در مقابل دیگران... همیشه    رنجاند. از س وت دائمی بره می او کرده بود، مرا از مادر ةشیفت
خی ن هود،  خال  هم زن دریده یا گستا ؛برد ... دوست داشتم مادر  مثل خال  ناهید باشد می رنج

حل هم  چیز را به    کرد و مثل مادر راه می هایش دفاع منتها در کمال ادب از حق خودش و بچ 
 (878 )ص کرد... س وت واگذار نمی

 (875 )ص رنجید ... می مادر  همیش  ةاز نرمش بیش از انداز
 .دههد نگهران اسهت    مهی  ماهنوش همیش  در حالت شک و دودلی است و از اعمالی ک  انجا 

 کند: کند و تالشی برای ت ییر و عش نمی می گ چیزی است ک  ماهنوش ب  آن ف رمر
منی ک  مهرگم شهاید بهرای خهود  و      ؛ا  خواست  )خدا( بارها در این چند سال مرگ را از تو

 (811 )ص اطرافیانم عروسی باشد...
 سنتی است. اگرچ  خصوصهیات زن  هتوان گفت او زنی جدید   می با مرور شخصیت ماهنوش

اعتههراض او بهه  نظهها   (،شا افسههردگیدر دوران خصههوص پههس از جههدایی و  بهه )سههنتی را دارد 
او زنی است ک  در داستان به    .دهد می مردساالری و قوانین طالق خصوصیات زن جدید را ب  او

پس  .بودن و س وت زنان نارا ی است پردازد و از مطیع می نقد جایگاه مردان و بی عدالتی قانون
 شود. ظاهر مینویسنده  در جایگاه یک ،در آخر داستان ،اش افسردگی از به ود

او دختری زی ها   دارد.ای متمول  خانواده وکرده   تحصیلی پزش  ةرشتدر ص ا  :افسون س ز
کند. در دوران ق ل از ازدواجش پدرش به    می و مهربان است ک  نظر هم  را ب  سوی خود جلب

ب  آینده  .. او دختری پرتحرک و شاداب استبگیرداش تصمیم  زندگی برایتا  بوداو اختیار داده 
بودن نیهز از دیگهر    نفس و قاطع ب  اعتماد .کند ها تالش می رسیدن ب  بهترین امیدوار است و برای

ان زنه  در زمرةتوان او را  می های عقالنی در ص ا بسیار است و جن   ،. در کلستخصوصیات ص ا
،  پیشهگی  عاشهق  .شهود  مهی  سهنتی  ههای زن  دواج دچهار جن ه   از پهس از ا اما صه   .دانست جدید
دلیل رفتارههای   خصوص ب  همگی از زمان ازدواج ب  و... ی،، روزمرگی، نگراننداشتن نفس ب  اعتماد

کنهد   مهی  . او حتی سهعی سازد میدار  ص ا زنی سنتی و خان از بد همسرش و بدگمانی و شک او، 
 هرچنهد صه ا   .نشهود  ،همسهرش  ،باعث دلخوری فریدروی بسیاری از عالیقش ب ندد تا  چشم بر
 هپهس از ازدواج زنهی جدیهد      ،ایسهتد  مهی هایش در مقابل فرید  حفظ اهداف و ارزش برایگاهی 
 .شود تلقی میسنتی 
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ای که  همهراه قصهاب     وقتی فرید خداحافظی کرد، ساکت پشت سرش بیرون آمد ، مثل بره
 (885 )ص رود... می راه

پسهند   ههای عامه    های زنهان در داسهتان   ب  مصادیقی ک  برای شخصیتارزیابی کلی: با نگاه 
طهور مطلهق    اگرچ  به   ؛بندی گنجاند ها را در این تقسیم رماناین توان زنان  می آورده شده است

 .دبندی را قائل ش توان این تقسیم نمی
  

 

 

 بررسی دیگر رخدادهای داستان
 

بگشای  
 لب

افسون  دریا آرا 
 یک نگاه

برزخ اما 
 بهشت

افسون 
 س ز

 بل  بل  بل  بل  بل  بل  ازدواج

 بل  بل  بل  بل  بل  بل  عشق

 بل  بل  خیر بل  بل  بل  زنان در برابر زنان
 بل  خیر بل  بل  بل  خیر فرار یا ترک خان 

 بل  خیر بل  بل  خیر خیر درخواست کار

 بل  بل  بل  بل  بل  بل  اذیت و آزار

 بل  بل  خیر بل  خیر خیر طالق
 بل  بل  خیر بل  بل  بل  خیانت

 خیر خیر خیر بل  خیر بل  خالف و قتل

 بل  خیر خیر بل  خیر بل  خودکشی
 خیر خیر خیر خیر خیر بل  مرگ

 خیر بل  خیر خیر خیر خیر ینسق  جن
 بل  بل  بل  خیر خیر خیر ازدواج مجدد

 

ههایی   توان گفت این رمان تصهویری از سهتم   می بگشای لببا تحلیل محتوای کیفی رمان 
تالش زنان برای مقابل  و رههایی از آن. تمها  زنهان ایهن داسهتان       شود و می است ک  ب  زنان روا

 زنان داستان زنان  شخصیت

 سیما ،دریا جدید

 فری ا ،شیرین سنتی

 ماهنوش، ص ا، را آ سنتی هجدید 

 پروان  جدید هسنتی 
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ههای سهنتی خهود قهرار      در نقش هرچند ند وا یا پدران خویشهای همسران  نوعی درگیر ستم ب 
بینیم پروان  و شیرین در برابر این  می ک  طوری ب  را بپذیرند؛حا ر نیستند هر ظلمی  ،اند گرفت 
 شود. می های قانونی اشاره عدالتیبی خوبی ب   کنند. در جایی از رمان ب  می ها چگون  ط یان ظلم

برای حمایت از تو نیست. برای مرد مقتولی است ک  تو نصف او  ها جنجال و شیرین این جار
گویهد: هرگهاه مهرد مسهلمانی      می 171 ةاین عین نص صریر قانون است. ماد حق حیات داری!...

عمد زن مسلمانی را ب شد مح و  ب  قصاص است. لی ن باید ولی زن پیش از قصهاص قاتهل،    ب 
 (5 )ص مرد را بپردازد... ةنصف دی

ای در  گون  ب  واقعشود، در  می پسند محسوب های عام  ء گروه رماننیز اگرچ  جز ا آررمان 
کند. ما در کل داستان شاهد مقاومهت و سرسهختی آرا  هسهتیم و     می برابر مردساالری مقاومت
ای متفهاوت به  نقهد     تهوان گفهت ایهن رمهان به  شهیوه       مهی  .شهود  می اوست ک  در نهایت پیروز

 انهای مختلف مقاومت زنه  شیوهدهندة  پردازد. این رمان نشان می ی در آناندیش مردساالری و باز
 .در بند هنجارهای مردساالر است

 ههای مردسهاالری   ک  ب  بازاندیشی در ایهدئولوژی تلقی کرد توان رمانی  می را نیز دریارمان 
 نان صح تز ةشد شویم ک  از حقوق  ایع می رو در این رمان با مصادیق بسیاری روب  پردازد. می
 .شود ک  از آنان میای  های قانونی یترسانند و حما می مردان و آزارهایی ک  ب  زنان ازکند یا  می

شنید  که    می رو ها زن ةصدای گری در راهروی دادگستری زن و شوهرهای بسیاری بودند...
، ی ی از زنن! ی ی با التماد، ی ی با خواهش، ی ی با عجز می کدو  ی  جوری با شوهره حرف هر

خالص  تمو   ترسوند... می در آشتی وارد شده بود! ی ی شوهرش رو از غضب خدا و آتیش جهنم
و تما  شوهرهایی رو ک  اونجا دیهد ، بها    خورده و م لوب بودن... هایی ک  اونجا دید  ش ست زن
 (777 )ص فروختن... می کردن و فخر می پیروز و فاتر ب  زن  م لوبشون نگاه ةچهر

 ةحتهی پشهتوان   که   هسهتیم دریا در کنهار همسهرش    ةشان  ب  شان شاهد حرکتستان در دا
کند و با حمایت قانون تما  اموال او را ب   می خیانتب  او اما زمانی ک  همسرش است، همسرش 

دهد. در پایهان رمهان نیهز ایهن      می ایستد و او را ش ست می دارد، دریا در مقابلش نفع خود برمی
 دریها  .کند می و دریا او را از خود دور رود می یمان و سرخورده ب  سمت دریافری رز است ک  پش

نهوعی در مقابهل    به  با این کهار  پذیرد و  او را نمیدیگر اما  ،کند از زندان آزاد شود می ب  او کمک
 ایستد. می ایدئولوژی زن  عیف

سهنتی را   کامالًک  این رمان تصویری از زن  گیریم مینتیج   افسون یک نگاهرمان  ةدربار
رمان به  بازتولیهد همهان ایهدئولوژی حهاکم       واقعدهد. زنی ک  هیچ قدرتی ندارد و در  می نشان

اسهتان، تهرد و غهم و بهی     زن د ةپردازد و تجرب می مردساالری و زن  عیف وابست  ب  یک مرد
 به  او  که   ،پسهر خهودش، فرههود    کننهد:  خت مهی خوش او را در نهایت نیز دو مرد  .قدرتی است

 کند. می ک  با او ازدواج ،مرد خیّری ،و دیگری سعید دهد میآرامش 
او  نادیهده گرفهت.  توان مقاومت و سرسختی فری ا را در برابر مش الت  ال ت  در این میان نمی

و گرچه   موفقیت اوست. برای کند و تما  تالشش  می خاطر پسرش در برابر مش الت مقاومت ب 
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کند. بی قهدرتی او   می خوب تربیت کند و فرزندش را  می ی تالشتنهای ب ، زنی سنتی تصویر شده
 ، اما هنگامی ک  تنها بها پسهرش زنهدگی   اش حضور دارد ک  مردی در زندگی یابد وقتی نمود می

 کند. می تما  تالش خود راهم کند  می
من یک زنم و غرور دار  و برایم خیلی سخت است ک  دائم خود را زیر دیهن دیگهران حهس    

 (818 )ص کنم...

و  .دههد  می پسندی است ک  مردمحوری را نشان های عام  ء رمانجز برزخ اما بهشترمان 
 است. مرد بودنو آرامش در کنار  این مرد است ک  در نهایت حالّل مش الت است و کلید خوش ختی

دلیل خیانت شوهرش آسیب دیهده   ست ک  ب ا بینیم ماهنوش دختری می تر، با نگاهی دقیق
 السهؤ در رمان قوانین طهالق زیهر    .است گرفتن طالق از او دچار دردسرهای زیادی شدهو برای 
جهای رمهان به  مهردان و      شهود. در جهای   مهی  زنهان صهح ت   دربارةعدالت  بیشود و از  می برده
شهود مردسهاالری موجهود در     مهی  باعهث  ک رود اشاره شده است  می هایی ک  ب  جنس زن ظلم

 د.تر نشان داده شو جامع  عیان
این ه  رهها بشهی و به  کمتهرین       ةکنی، واس می این   ثابت کنی با یک حیوون زندگی ةواس
یک جایی از بدنت الاقهل   عنوان انسان برسی، باید گواهی داشت  باشی، دلیل و مدرک... حقت ب 

 (31 )ص. ش ست  باش  یا جای  رب و جرح داشت  باش 
خهواد به  زنهدگی     چهون دلهش دیگه  نمهی    تون  بدون دلیل طهالق بهده،    این مرده ک  می ...

زن   ولهی اگه   تون  با وجود داشتن زن، باز هم زن بگیره... می طور ک  مشترکش ادام  بده، همون
ولهی موقهع طهالق     باید هفت خان رستم رو بگذرون ، موقع ازدواجش ی  بل  کافی ... طالق بخواد

تهونن   مهی  شوهر یا قا ی  که  رس  و این  زن هر چند سالش ک  باش  دیگ  عقلش ب  کارش نمی
هزار راه وجود داره که    برای فرار از دادن مهری  و نفق  س  ،مردهای نامرد ةواس تصمیم بگیرن...

 همانت   ولی برای زن هیچ راه کارسازی ک  واقعهاً  چندرغازی رو ک  بهای بدبختی ی  زن  ندن...
 (11ص ) اجرایی داشت  باش  نیست...

بینیم که    میو  یمشو مواج  میص ا پس از ازدواج  الت فراوان با مش افسون س زدر رمان 
ایسهتد و   مهی  گهاهی در برابهر آزارههای فریهد     .کنهد  وت میها ص ر و س  در برابر تما  آنچگون  

دهد. بش ادام  ا دهد ب  زندگی می شود، اما باز هم ترجیر می هایی ک  حق اوست خواستار آزادی
 است.تما  طول داستان شرح این جریان 

کهرده و امهروزی اسهت، پهس از ههر بهار        بینهیم، صه ا که  زنهی تحصهیل      مهی اما در پَس آن 
دلیل این ه  از همسهرش کتهک خهورده      رود و ب  می خوردن از همسرش ب  پزش ی قانونی کتک

کند تا بدین وسیل  مدرکی برای آزارهای فرید در دست داشت  باشهد و در   می است سندی تهی 
شهان   دلیل س وت و ص وری جای رمان با سرزنش زنان ب  شود. یا در جای می نهایت نیز از او جدا

 شویم. می در برابر ظلم مردان مواج 
کنند اگر س وت کنند و ب  اصطالح خودشان آبروریزی ن ننهد برایشهان    می چرا زنان ما ف ر

ق نهداره زور  کهس حه   شوهرتان حق دارید. هیچ ةاما شما هم ب  انداز بهتر است. واهلل بدتر است...
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تا قانونی ههم   های ما از همین چهار زن .کنید می شما ب  خودتان ظلم .بگ  یا زنش رو کتک بزن 
آد  بایهد   شان درست شهود...  زندگی کنند. آن وقت انتظار دارند ک  ب  نفعشان است استفاده نمی

زدنهش   کتهک  با اعتیادش خیهر، بها دزدی و هیهزی و    چیز... گذشت داشت  باشد اما ن  برای هم 
 (31 )ص شود باید اعتراض کند وگرن  با آن موافق است... می خیر... کسی ک  مورد ظلم واقع

 یعنهی  ،اهه  ی هی از آن د که   نقدرتی در داستان ندار دو تن از زنان داستان فق  گفتنی است
نشهان   العمل شهدید  و در برابر خیانت همسرش ع س زند میدر نهایت دست ب  ط یان  ،شیرین
 کشد. هد و او را مید می

 
زنان 
 داستان

 قدرت
شخصیت 

 زن
 ةحادث
 مهم

نگاه ب  
 جنسیت

 خانواده نقش زن
عشق ب  
 فرزند

 م ان

 جدید پرقدرت سیما
اث ات 

 گناهی بی
 اخنث

محوریت 
 زن

گرایش ب  
 تساوی

توج  ب  
 فرزند

خان  و 
 زندان

 پروان 
تالش 
برای 
 قدرت

ه  سنتی
 جدید

 خودکشی
تقابل 
بین زن 
 و مرد

وریت مح
 مرد

ساالری  مرد
 تضاد پر

توج  
زیاد ب  
 ها بچ 

 خان 

 سنتی بی قدرت شیرین
خیانت 
همسر و 
 قتل او
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 مرد
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 خان 

 آرا 
تالش 
برای 
 قدرت

 هجدید 
 سنتی

 هوو و
درگیری 
 با همسر

تقابل 
بین زن 
 و مرد

محوریت 
 زن

پر از تضاد 
 و تقابل

بسیار 
 زیاد

 خان 

 جدید پرقدرت دریا
خیانت و 
 جدایی

نگرش 
مث ت 
 ب  زن

محوریت 
 زن

تضاد  پر
پس از 
 خیانت

بسیار 
 زیاد

دانشگاه 
 خان و 

 رمرد خیّ سنتی بی قدرت فری ا
نگرش 
مث ت 
 ب  مرد

محوریت 
 مرد

 پر از تضاد
بسیار 
 زیاد

 خان 

ماهنو
 ش

 بینابینی
 ه جدید
 سنتی

جدایی و 
مرگ 
 رعنا

تقابل 
بین زن 
 دو مر

محوریت 
 مرد

پدری  ةخان
 امن

بسیار 
 زیاد

 خان 

 ص ا
تالش 
برای 
 قدرت

 هجدید 
 سنتی

مرگ 
فرزند و 
 جدایی

 اخنث
فاعلیت 
صوری 
 زن

پر از تضاد 
 و تقابل

بسیار 
 زیاد

 خان 



   هزن و قدرت در خانواد

 
51 

 

 یریگ نتیجه
دستخوش تحولی جدی شده است و زن متعارف  رفت  رفت معاصر  ةشده از زن در دور تصویر ارائ 

چههل و   ةشود. در حالی ک  در ده می های زنان ها و رمان و روزمره وارد داستان زندگی اجتماعی

شده در دوگانگی زن روسهپی/ زن خهاموش و معصهو  بهود، ولهی پهس از آن        ق ل از آن زن شق 

 داسهتان  ةدار، زن درگیر در امور خانواده، زن  اجتماعی، و زن  بهنجار پا به  عرصه   کم زن خان  کم

قهدر پوینهده و    و فردیهت او همهان   زنهدگی دارد از را های خاص خود  و برداشت نظرد. او گذار می

 یافت  است ک  شخصیت همنوعان مرد او. قوا 

عنصهر زن   ،ها اما در این داستان ،شود می پسند نیز دیده های عام  در رمان ها این نوع گرایش

شهود که  درگیهر     مهی  دیدهها  د و اگر زنی در این داستاننو مرد ب  همراه هم قدرت بیشتری دار

ایهن دو   ةاغلب مش الت نیز درگیرودار رابطه  . ال ت وجود دارد مردی نیز مطمئناً ،مش الت است

 .اند وجود آمده ب با ی دیگر 

علت این بحران این است ک  زن س  نهوع  و  اند ها زنان همیش  دچار بحران هویت در داستان

 کند: می سازی هویت

 های سنتی استوار است. دار ک  بر بینشمَمرد ةگرایی در جامع هویت .8

 کند. می دار ک  در مقابل هویت سنتی حرکتمردمَ ةگرایی در جامع هویت .1

 جان   هویت دو .7

تشهدید  زن بحران هویت دارد، اما هنگامی ک  هویت دوجان   دارد این بحران  نوعدر هر س  

 سه ب زن را و به  همهین    داشت  باشد و هم هویت را خواهد هویت مرد می . چون او همشود می

 .مشهود استهای مورد بررسی  های رمان مورد شخصیت . این مسئل  درخورد هم می ب  دائماًتوازنش 

ند ک  حضوری کم و بیش دائمی در این آثار دارند. حتهی اگهر   ا ازدواج و طالق نیز از مسائلی

نهد  ا واج و طالق حهوادثی ها باشند، باز ازد های دیگر مضمون اصلی آن مسائل و مش الت یا پدیده

هها   شود. ازدواج و طالق از این لحاظ در داسهتان  می ها اشاره یند ان شاف داستان ب  آناک  در فر

 شود. می د ک  بخش مهمی از زندگی زنان در این دو عرص  سپرییابن می مو وعیت

ا ازدواج هه  طوری ک  در این داستان ب  ؛پسند است های عام  عشق نیز از عناصر اصلی داستان

آید. حال مم ن اسهت که  به  ثمهر      می و از پی یک عشق آتشین خورد کلید میهمواره با عشق 

مرور از قدرت عشق کم  و زندگی زی ایی را )در داستان( ب  دن ال داشت  باشد یا این   ب  بنشیند

ق کم حتی ب  نفرت نیز ت دیل شهود و اینجاسهت که  طهال     آمدن مش الت عدیده کم وجود  و با ب

 فقه  طهوری که     به   ؛شود. ال ت  طالق با مش الت بسیار زیادی همهراه اسهت   می ها وارد داستان

یا با حسرت ب  سوی زوج خهود  و  مانند آیند و برخی در آن وامی آن برمی ةای از زنان از عهد عده
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ی و جریان برزخ اما بهشتشوند. این مورد در رمان  می گردند یا دچار انفعال و سردرگمی بازمی

 .شود دیده میکند  می ک  ماهنوش از طالقش و دردسرهای آن تعریف
خهانواده   ها کنند خانواده است. در آثار آن می از دیگر مسائلی ک  نویسندگان زن ب  آن توج 

محهی    ،های نویسندگان زن . در برخی داستاناستعاطفی و های مالی، عقیدتی،  محل درگیری
از همسران محل درگیری است. هریک  ک  در نتیج  شود می خانواده در تشنج و ناامنی توصیف

خانواده محلی امهن و   ،در برخی دیگر .دهد می سوی  ارائ  کند و تصویری یک می دیگری را متهم
بهرایش  پردازد و هیچ چیز  می شود، ک  زن ب  امور خان  و خانواده می برای آرامش طرفین تصویر

 .از این امور نیست تر مهم
 ةشهدن بهر تهرد دیرینه     ای برای چیهره  وسیل  ةمنزل زنان از رومنس ب »قد است: رادوی معت
گیرنهد. او   مهی  توان آن را را  و مههار کهرد بههره    می مردان ک  در قالب رومنس ةخویش از سلط

هها دارد و   ای ک  بر رابط  رومنس، با ت ی  ةمعتقد است ک  حتی خواندن ادبیات داستانی ب  شیو
شده در آن نیز، نهوعی اعتهراض    کشیده عشق و مهرورزی پیشو دهای عاطفی، بردن ب  رخدا پناه

های  سلیق  و ارزش ةنفی فرمانروایی خودکامان ةمنزل گرفتن آن ب  در برابر مردساالری است. و پی
 (11: 8717، )مایلز «.شناختی پدرساالری و رد محدودیت نقش خواننده است زی ایی

هها   ، شهاید در ابتهدا تصهور شهود آن    توج  کنیماین تحقیق  در های مورد بررسی اگر ب  رمان
 کنندة واقع منع سدر  ها شویم آن می ، متوج بیشترتوج  با اما  ،کنند می مردساالری را بازتولید

های غالب در ایدئولوژی  گرچ  گاهی نیز نقشو . دارد روا می زنانک  مردساالری بر  اند هایی ستم
 ،هایی ک  ب  دالیل اجتمهاعی  این زنان هستند ک  در برابر و عیت ،تدر نهای ،پذیرند می حاکم را
کنند شخصیت خود را بازیابنهد   می کنند و سعی می تحمیل شده مقاومت ها و... بر آن ،خانوادگی

 و استقالل خود را حفظ کنند.
پسند چ  نوع مناسه اتی از روابه  بهین زن و     های عام  ال تحقیق ک  رمانؤاین س جوابدر 

توان گفت ک  ما در  می کنند، هایی کسب می چ  تجرب کنند و در خانواده  می واده را بازنماییخان
ایهن  زیهرا   ،آوردن قهدرت  دست  ها شاهد تقابل زنان و مردان هستیم و تالش زنان برای ب داستان

 کنند و در نتیج  خواستار اختیاراتی هستند. می مدرن زندگی زنان، در دنیای مدرن یا نیم 
کند شخصهیت و غهرور خهود را حفهظ      می بینیم آرا  در طول داستان تالش می ک  طوری ب 

کند تا زنهدگی   می کند و ب  مردش نشان دهد ک  او فردی مستقل است. دریا تما  تالش خود را
بسازد و ب  همسرش ثابت کند ک  این او بوده ک  باعث  ی از همسرشتنهایی و پس از جدای را ب 

این ه    بهرای دلیل خیانهت شهوهرش و    ت همسرش شده است. شیرین نیز ب خوش ختی و موفقی
 .زنهد  است دست ب  قتهل همسهر خهود مهی     دهد ک  این کار چ  گناه بزرگ و نابخشودنیبنشان 

 ،ههای دیگهران   خانوادگی و اجتمهاعی زیهادی چهون آزار و اذیهت     از هنجارهایعمل او نیز  ل ت ا
برد و در برابهر   می . فری ا نیز در کل داستان رنجگیرد سرچشم  می ،شا خصوص پدر و نامادری ب 

کند پسهرش را خهوب تربیهت     می کند و تالش می آزارهای اطرافیان و بیماری همسرش مقاومت
از بینیم ک  پسر او پزش ی متعهد است. ص ا نیز در کل داستان مورد آزارهای روحهی   میکند و 
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آوردن اختیهاراتی   دست  فظ کند و برای باش را ح کند زندگی می اما سعی ،همسرش استطرف 
 د و موفق ب  جلب نظهر همسهر خهود   کن می م ارزه ،داند می ک  حق ط یعی خود ،کردن چون کار

از آزارهای همسرش و پس  دلیل  شود. ماهنوش نیز ب می در نهایت از همسرش جداما شود، ا می
گهردد و   میرش ب  زندگی عادی با با همراهی و کمک خانواده ، اماشود میافسردگی دچار جدایی 

بهودن   های طالق برای زنهان و غیرعادالنه    از ظلم مردان ب  زنان و نابرابری ال ت  در طول داستان
 گوید. میآن 

 ؛کنند ههویتی جدیهد را در خهود بازیابنهد     می نوعی تالش ها زنان ب  در این داستانبنابراین، 
   بروند.خواهند زیر بار هنجارهای سنتی جامع نمی ها آن

ای  گون  یک ب  اما هر ،اند ماهنوش، ص ا، و دریا هر س  طالق گرفت  و از همسرانشان جدا شده
خواهند بگویند زنان  می ها آید ک  آن می طوری ک  این ب  ذهن ب  .دنده می ادام  خودب  زندگی 

 ها بخورد. آناین   برچس ی ب   یک  حق زندگی عادی را دارند باند  مطلق  نیز جزئی از جامع 
کند تا ب  او ثابت کند ک  بدون آرا  قادر ب   می آرا  جدایی از همسر را برای تن ی  او انتخاب

رساند و درخواست عفو او و  می دلیل خیانتش ب  قتل یا شیرین ک  همسرش را ب  .زندگی نیست
ن خهود قلمهداد   مالک زنا راحتی چطور مردان ب  ک باشد  نایاز پسر شاید کنای   ةگذشت خانواد

 شوند. می
هها شهده ایهن     و فروش زیاد آنم رر   ها شده و باعث چاپ اق الی ک  ب  این رماندلیل شاید 
و با خواندن آن هم  رنج و  کنند میپنداری  ها همذات باشد ک  زنان خواننده با زنان رمان مسئل 

 پیروزی و موفقیهت  کشند اما در نهایت ب  می های زن رمان در طول داستان دردی ک  شخصیت
کننهد، که  پهس از     مهی تصهور   طهور  ایهن واقهع  و در  گذارنهد  میرسند بر دردهای خود التیا   می

 نیهز تهالش   هها  آن. پهس  انهد  ها، آسایشی است و زنان پیروز، همیش  زنان مقهاو  داسهتان   سختی
ر مقاومت کنند، نوعی در برابر ایدئولوژی مردساال گیرند و ب بها الگو  کنند مقاو  باشند و از آن می
 مح م و استوار. و در عین حال بل   محتاطان  و آرا  ا،علنی و آش ارن  اما 

اند، امها   ها بر زنان غالب شده و زنان داستان نیز آن را پذیرفت  نقش ها هرچند در این داستان
 غلبک  ا کنند می موفقیت و پیروزی پیدارسیدن ب  برای  یو راه غل  در نهایت بر مش التشان 

 .شود منجر می آل موفقیت یا ازدواج مجدد با مردی ایدهب  
عنصهر اصهلی در   ها را  آنکند و  این س ک رمان دنیا را بدون مردان تصور نمی گفتنی است،

هرچند تما  دردسرها و مش الت ناشی از مردان است، در نهایت حضهور  و  داند. زنان میزندگی 
به  مخالفهت بها     علنهاً ک  اغلهب   ،های روشنف ران  رمان ،در کنار زنان قطعی است. برع س ها آن

کمتر  ،مردان احتیاجی ندارند ب و  اند زنان بدون مردان موفق دهند نشان می و پردازند میمردان 
در  ک  آید میدار یا دختر نوجوانی ک  خواستار توج  جنس مخالف است خوش  ب  مذاق زن خان 

 .ندپسند های عام  خوانندگان رمانواقع 
در نهایهت احتیهاج دارنهد در کنهار     ، کننهد  مهی  پسند هرچند زنان مقاومت های عام  در رمان

 ،هها هسهتند   این رمهان  ةک  خوانند ،دار سنتی ما ف ر اغلب زنان خان تطرز  بامردی باشند. و این 
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این   هر زنی ب  مردی احتیاج دارد و باید در کنار او باشهد تها کامهل شهود.      ؛استکامالً منط ق 
تصهویر  ب  ها  آن یباین   ها رمانی زی است ک  زنان در کنار مردان موفق شوند ن   پس ب  نظر آن

 .باشدپسند و روشنف ران   های عام  های اصلی رمان از تفاوت ن ت . شاید این ه باشنددکشیده ش
پسند زندگی مشهترک و مشه الت ناشهی از آن اسهت و      های عام  اصلی در این رمان ةدغدغ
آل  کند تا از پس آن برآید و ب  زنهدگی آرا  در کنهار مهرد ایهده     زن تما  تالش خود را میاین   
 دهد.بادام  خود 
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