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 های ظهورپیله

 (طوبا و معنای شبمحور در رمان  زن های زنانه از منظر نقدجلوه ررسی)ب

 
 1فرد  یپناه نیمیس

 2 یسرام یقدمعلدکتر  

 چکیده

های نقد ادبی مربوط به زنان استتت که به بررسی صیتیت از رهیافت یهای زنانه یکجلوه

 وطوبا »این موضتو  بستتر مناستای است برای رمان  و پردازدزنان در آثار نویستنداان می

که به نوعی مورد ستتتف فرهن   انزن های زندایمستتا و و دغدغهدر آن  که «معنای صتت 

با ترسیف دورۀ اذار از پور در این رمان پارستی استت بیان صتده  اند،ستااار قرار ارفتهنرینه

دوران انقلاب ران قاجار به تجدد دوران پهلوی و درنهایت به داراونی جتامعتس ستتتنتی دو

برداصتتتن از با پرده  ت اجتماعی، فرهنگی و ستتیاستتی جامعهرستتد و همامان با تیییرامی

و ماارزۀ آنها برای کستت  هویت از  انزوایای پنهان وجود زن ،هویت زنانه های جدیدبیش

دهد چطور با ستااار نشان میبا انتقاد از نظام مرد کشتد وصتان را به تتتویر میدستت رفته

یتابد و این توو  تیییر فرهنگی جتامعته، نو  نگرو و صتتتیوۀ زنتدای زنتان نیا تیییر می

آمدن آنها از پیلس اندازی و بیرون ماعی به توو  صتتیتتتیتی زنان و پوستتتاجت وفرهنگی 

طوبا و رمان ایف تا به نقد در این مقااه بر آن صتتده صتود ستااار ایران منجر میکهنس نظام مرد

 بپردازیف و نگاه زنانه او را در این مجا  واکاوی نماییف  یاز منظر فمنیستمعنای ص  

    فمینیسف ،طوبا و معنای ص ، پورصهرنوو پارسی ،موورزن نقد :هاکلیدواژه
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  مقدمه

ادبیات ایران تأثیر بستیار زیادی اذاصتته است  فمینیسف که به معنای اعتقاد به  جناش فمینیستف بر هنر و

تستتاوی حقوز زن و مرد، زن باوری و نه تتت آزادی زنان ترجمه صتتده استتت، حرکت و جناشتتی 

 وتاز قرار داده واست که طی دویست سا  اذصته جهان را مورد تاختستیاستی، اجتماعی و فرهنگی 

آن ایستادای در مقابو تاعیض جنسی و نابرابری جنسیتی  سترین خواستاین نه تت بار  زنانه که مهف

ماتنی بر احقاز حقوز انسانی زنان و ازسوی دیگر تلاصی همه سوناصتی از نظام مردسااار است، از ی 

امروز استتت  این جناش نیا  سهای مشتتترو و مشتتیا زنان در جامعدن به خواستتتهجاناه برای رستتی

های پیشتترو و تأثیراذار در غرب ابتدا در ادبیات و هنر صتتکو ارفت و ستتپ  همچون ستتایر حرکت

مستتا و ستتیاستتی و اجتماعی صتتد  در ایران نیا پ  از انقلاب  ۀازطریق آثار ادبی و هنری وارد حوز

حقوز اجتماعی و ضتترورت عداات اجتماعی صتتکو ارفت  سی جدی به مقواتدریج نگاهمشتتروطه به

پ  از  به کار ارفته صد تاع آن داستتان و صتعر نیا به عنوان موملی برای انعکاس ستینان جدید که به

تیییراتی در ذهن و زبان نویسنداان به وجود  ،مشتروطه با ههور اتادز هدایت و نوصتن داستان مدرن

نویسان منتظره صد و داستانح تور زن در داستان معاار ح وری کاملا  جدید و غیرآمد و متأثر از آن 

تأثیر ف تتای جدید قرار ارفتند و به تتتتویرپردازی و ستتین ا تن از زنی  زن و مرد معااتتر توت

 اده های مردانه مورد استتتتجوییپرداختند که تا پیش از آن اتتترفا  به عنوان ابااری برای کامیابی و اذت

 ارفت  میقرار 

هاست و در مقایسه با سایر هنرها های فرهنگی ملتویژه داستتان از سترمایهبه ،که ادبیاتجاییازآن

تواند ستا  رصد و آن می سخوردار استت، نقد درستت و موصتکافانتأثیراذاری زیادی بر از قدرت و 

زیرا از  ؛دهندمی او صتتود  نویستتنداان قشتتر عظیمی از جمعیت تأثیراذار کشتتورها را تشتتکیوپویایی

نقش  آن سجانا ستتو در پویایی و تداوم حیات فرهنگی و فکری ی  ملت و رصتتد و پیشتترفت همهی 

های موجود جامعه را توان ضعفبستاایی دارند و ازستوی دیگر اار آثار و افکارصتان بررسی صود، می

ده است، تل ی ایجاد صتدر نقد ادبی فمینیستتی رویکردهای می» را تقویت کرد آن کشتف و نقاط مبات 

ود و های موجبررسی و نقد رصته: ها را چنین بیان کرداین صتیوه سمشتترو در هم ساما صتاید بتوان نقط

های اجتماعی زنان  در کو نقد فمینیستی در پی آن های ستنتی در مورد زنان و سترصت و نقشپارادایف

  (100: 1232)هام، «موور بسنجندنز است که اید واوژی و فرهن  حاکف بر ی  اثر را از دیدااه



  22                                          ههور های لهیپ                            سا  پنجاه و یکف                   

 

 تحقیق هپیشین

با  طوبا و معنای ص های فمینیسف در رمان های زنانه و یافتن نشانهاین پژوهش با هدف بررستی جلوه

دبیات ما ابا توجه به اینکه پردازد  های زنان میبه بررسی مشکلات و دغدغه تولیلی -روصتی تواتی ی

ری در ایجاد براب ،تواند با پرداختن به مستتا و زنانمیوور مزنمردان استتت، نقد  سطورکلی برستتاختبه

مدار حقوز زن و مرد اتام مثثری بردارد  آنچته ضتتترورت نقتد و تولیتو این رمان را از منظر نقد زن

ان به عنوان رمهای زن این کند، فقدان منابع منستتجف، مستتتد  و کافی پیرامون صتتیتتتیتآصتتکار می

ص این رمان انجام صده های دیگری درختوپژوهشن، پیش از ای دستترس استت نی و قابودی عیافرا

و های مرتاط نمونهبندی صتتده با حاضتتر به اتتورت دقیق و طاقه پژوهش ۀی  به اندازاستتت که هی 

بیان نکرده که امید استتتت برای با ذکر جا یات آن را متدارانتس زنهتای از متن رمتان، ویژایمستتتتنتد 

   :اند، عاارتند ازصدهرمان انجام ین ا بارهدرکه کارهایی پژوهشگران بعدی راهگشا باصد  اما 

ااده از علیالی ترقی و غاااه  پور،ای ساکی در آثار صهرنوو پارسیموور، مشتیتهاستطوره زن -

  (1232فرزانه مونسان )

هر دو مقااه،  ( که 1233از مشتتیت علایی ) معنای صتت طوبا و فلستت ی استتطوره زن، تولیو  - 

    اندای بررسی کردهصیتیت قهرمان داستان را از منظر اسطوره

  (1233از حورا یاوری ) طوبا و معنای ص تأملی در  -

 ( 1232از حورا یاوری) های روحی و عاط ینقد ادبی: روایت داراونی -

نامه کارصناسی ، پایان(1231) از حسن حدادی پورپارسیی آثار داستتانی صهرنوو نقد و بررست - 

 دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس  رصته ادبیات فارسی، ارصد

در ستاحت واقعیت از زهرا رفیعی، ستید مومود سیداادقی و  طوبا و معنای صت قهرمان رمان  -

پور از منظر فلستت ی و ستتورر اایستتتی پارستتیها تمامی آثار ااواجیه ارداانی که در این پژوهشصتتم 

   اند مورد مداقه قرار ارفته

ز زین  ا از دیدااه عنااتر داستانی عنای صت طوبا و منجی  مو وظ و  ساانتطایق موتوای سته -

  (1232)مریف ایرانمنش و مومدرضا نتر اا هانی،  ،عرب نژاد

 اپریستت از ها و طوبا و معنای صتت ادریستتی سخانبررستتی تطایقی عنااتتر داستتتانی در دو رمان  - 

نامه کارصتناستی ارصد رصته ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ، پایان(1231ستلماستی ) یاختیار
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مورد بررستتی قرار  از منظر عنااتتر داستتتانی این رمان را نیا پژوهشدو این   انستتانی دانشتتگاه ارومیه

  اندداده

 و ظهور زنان نویسنده جنبش فمینیسم شپیدای

ی ستف استت که از دو جناه قابو بررستتیتاریخ فمینترین نکته در های مورومیت زنان مهفتوجه به علت

قد ن ت کی  ت اوت جن  و جنستتیت  ؛ ب تیییر دید جامعه نستتات به علو ضتتعف زنانااف  استتت: 

 هچ و استتت استتتوار ستتازوکارهایی چه بر مردستتااار کوصتتد نشتتان دهد که جامعهمی ادبی فمینیستتتی

 استتت  اجتماعی مناستتاات ستتاختن داراون آن نهایی هدف و کنندمی موافظت آن از ستتازوکارهایی

 ن ع به مردستتااار هتقدند جامعمع که کنندمی دفا  کنندهداراون کنشِ این از دایو این به هافمینیستتت

 تاستت این اعتقادی چنین منطقی نتیجه  دهدمی قرار انزن از برتر را مردان منافع و کندمی عمو مردان

کرافت اواین زنی بود که معترضانه خواستار  مری واستون دارد می روا ستف زنان بر مردستااار جامعه که

برخورداری زنان از حقوز عتتتر روصتتنگری صتتد  پ  از او ویرجینیا وواف بیشتتترین تأثیر را در کنار 

ان به برکت معتقد است که زناو اند  نقد فمنیستتی داصتهجوایا کریستتوا بر ادبیات و  ستیمون دوبووار و

نویستان خوب که صتاعران خوبی نیا خواهند صتد  به نظر او اصتقاز زن و مرد، که نه فقط رمان ،آزادی

ستاختار ستلطه بر انستان تومیو کرده استت، باید جای خود را به وحدت آن دو بدهد  وواف ضعف 

   :کندابی مییآثار نویسنداان زن را چنین ریشه

های ناتوانی زنان ی  نو  ناتوانی اجتماعی و اقتتتتادی استتت  زن نویستتنده ناچار از دصتتواری»

کلید آزادی او کلید در اتاقی  های اقتتتتادی مردان جان به در برد وها و خودخواهیبار ، پیشتتداوری

استتتتقلا  برادرانش در آن زندای تواند با همان آزادی و تواند آن را اتاز خود بنامد و میاستتتت که می

آمیا مرد را که بر ادعای خشف پرهیاهوی توکف  آوردها را به خشتف میکند  این استارت اقتتتادی، آدم

نقوی تیا زن را که برای دستتتت یافتن به حقوز خود جی  فشتتتارد و ابراز اناجار نقبرتری خود پا می

همدردی فراایری را  -در اینجا داستتتان -ادبیاتزیرا  ؛زند  موتتتو  هردوی اینها ادبیات بد استتتمی

نسی ج دو جن  قرار ایرد و آنها را درو کند  هنرمند بار  باید دو طلاد که بر فراز احستاسات هرمی

     (222:1212تین،  )کو ن «باصد
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و اههار کرد نمود موورانه را احیا ، جناش زنجن  دوم نوصتن با1323 در سا نیا  ستیمون دوبوار

نادیده ارفته « جن  دیگر» عنوان به همواره نویستتتنتداان پدرستتتااارند و زنان جوامع غربی همته در

ه این بلک ت؛های زنان صده اسین طایعت نیستت که باع  مودودیت نقشا صتوند  او معتقد استتمی

بیش در  و ها و قوانین کهن استتتت که زنان نیا کف، ستتتنتهاداوریپیش از ایمجموعه ها زاییدهنقش

 به کاری کند کتتتته زنتتتتانیابی زنان به استقلا  توایه میدوبوار برای دست»اند  سهیف بوده آن پیدایش

برخی از  چند ستتا  بعد  (113-112: 1212آندره، «)باصتتند و به دانش خویش بی اایند داصتتته اصتتتیا 

اند و را مطر  کرده «ار زنانهنوصتتت»ااتتطلا   نیا منتقدان فرانستتوی چون اان ستتیاو و اوس ایریگاری

ایرند که بهره می نههای جنستتی خاص زناانرژی و تکانه هدفشتتان آن استتت که زنان هنگام نوصتتتن از

 مدار مردان جایی ندارد  این امر در ا تمان مردسااارانه و عقو

 و نمودهای آن در ایرانمحور زن نقد

باید  ارفته استتت؛ یعنی آنها بدون توجه به جن  ت کر فمینیستتف برمانای برابری میان زن و مرد صتتکو»

و مرد و  نهای برابری برخوردار باصتتند  فمینیستتف تلاو و پیکاری در راه برابری زاز حقوز و موقعیت

پ  از های دفا  از حقوز زنان در ایران نیستین جرقه  (3: 1232)ستارسه،« رفع تاعیض از زنان استت

موضو  این نویستنداان بستیاری در جهت ستتامان بیشیدن به صتاعران و رخ داد و انقلاب مشتروطه 

ار اوضتتتا  زندای زنان بودند، ت  مردانی که روایاندرا از دستتتت دادهو حتی جتان خود  کرده تلتاو

ها، احستاستات و عواط ش به تتویر بکشند  واقعی ی  زن را در بیان خواستته ۀنتوانستتند چهرهراا 

شوده ای ادریچه تازه ای دربارۀ خود،یستندای و خلق آثار برجستتهدرنتیجه با ورود زنان به عراتس نو

راه سیمین دانشور را در احقاز حقوز زنان ادامه پور است که   یکی از این زنان صتهرنوو پارستیصتد

   پردازد میهای جنسیتی نابرابریاعتراض به و به طر  مسا و زنان ایرانی  ودر آثاردهد و می

ستتتو به مردان و دارای فوایدی استتتت که از ی موور منظر نقد زنبررستتتی فرهن  و ادبیات از  

دهد تا تتتویر نادرستی را که از زنان ترسیف فرهن  مذکر حاکف بر ف تای فردی و اجتماعی امکان می

 واند، مورد بازنگری قرار دهند و به غیرواقعی بودن آن پی بارند و بکوصتتند تتتتتویری درستتتت کرده

دهد که با صناختن و فااله ارفتن از منتت انه از زنان ارا ه دهند و ازسوی دیگر به خود زنان امکان می
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ری از تو تتتتویر درستنموده مردستااار بتوانند خود را بهتر ارزیابی  ستتتویر غیرواقعی خود در جامع

  ندکنخود ترسیف 

در  را اتتتتام ، نیستیناتاقی از آن خودبا نوصتن  1313ا وواف در سا  یموور ویرجیندر نتتتتقد زن

حتی هویت زنانه هف »در اعتراض بتتتته نتتتتگرو مردان به زنان اعلام کرد که  وادبیات برداصت  عراه

و نگاه از این موور زن قدن ۀصیو ۀدربار(  22:1213)مقدادی،«صودمی کشتیده مردان به تتتویر سوستیلبه

های یتیتص با یافتن صتیوه اینکه اواین :توان در نظر ارفترا میصتیوه منظر به آثار ی  نویستنده دو 

ها در داستتتان چه هدفی را این نقشخلق کنیف نویستتنده با مشتتیا نقش آنها  و بررستتی زن داستتتان

زن  از منظر تولیو دیگر ۀصتتتیومطر  کند  مستتتا و زنان را خواهد تتا چه اندازه میکنتد و دناتا  می

به مسا و  در رمانش تا چه حدنوی  زن پور به عنوان ی  داستانپارستینیف بایمبلا  نویستنده استت که 

 زنان توجه کرده است  

غاااا  تتتتویری غیرواقعی و  ،ااارستتفرهن  مرد سدایو ستتلطدر تاریخ ادبیات کلاستتی  بههرچند »

ها رسوخ زمینه سمنطاق بر اید واوژی مردموور از زن ارا ه صتده است و این فرهن  ااهی چنان در هم

د  انکرده استتتت که خود زنان نیا این فرهن  مستتتلط تلقین صتتتده را پذیرفته و حتی آن را روا  داده

زنان  ۀبارداوری آنان درطورکلی تتتویر ارا ه صده از زنان در تاریخ ادبیات بیانگر عقاید مردان و پیشهب

  (223: 1231)صمیسا، «ها دور از حقیقت استاست و این تتویر به نظر فمینیست

 پور و آثارشنگاهی به شهرنوش پارسی

او  همین امر سا  صد و تپرورو یافروصن کر، فرهییته و آااه ای خانوادهدر پور پارستیصتهرنوو 

ایش با نام هسااگی داستاند و از صانادهنسااگی آغاز کنویستندای را از سیادهمادرو  به تشتویق پدر و

 ای که بیشتر زنان و دختران ایرانیو در دورها  دبرسهای اونااون به چاپ درااهنامه «صهرین»مستتعار 

داری و کارهای تکراری منا  مشتتیو  بچه های اجااریبه ازدوا دادن تن  با ستتواد اندکی داصتتتند و

شتگاه تهران برای ادامه توتیو به دانشگاه سوربن فرانسه رفت ز دانااتوتتیلی اپ  از فارغ، صتدندمی

 اجتماعیهای فرهنگی و ت اوتبه  در اروپا موج  صتتداو ت چندستتااهاقاماندوزی و دانشکه همین 

 انش ود که نمود اینپی بارد  ،یژه درختتتوص رفتار با زنانوبه ،جامعه غرب و کشتتور ما بین یفاحشتت

پ  عاار مین امر او را به پرکارترین زن نویستتنده و انمایش اذاصتته و به در آثاربه زیاایی را آااهی 
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س  و  :هایتوان به رمانمیهایش به جا ترجمهپور از آثار پارسی  استتادیو کرده  استلامی از انقلاب
  ؛ماجرای ساده و کوچ  رو  درخت  ؛عقو آبی ؛زنان بدون مردان؛ طوبا و معنای صت ؛ زمستتان بلند

 ؛ لورهای بآویاه؛ های آزادتجربه :هایموعه داستانو مج بر با  باد نشتستتن ردان در برابر زنان؛ م ؛صتیوا

 د اصاره کر آداب ارف چای در ح ور ار 

 طوبا و معنای شبرمان و بررسی تحلیل 

ه اما تقریاا  هم ،صودمیروایت  کور راوی سوم صیا م رد و دانای از منظ طوبا و معنای ص داستتان 

 پ  از چاپ  اویندسین می او هانند و از دنگرمی به دنیا باوطهای داستان از زاویه چشف صتیتتیت

ارها ب یکوتاه کتاب در زمان افتاد و اینها پور بر سر زباننام صتهرنوو پارسی 1233در ستا  این رمان 

أثیر تآن پرداختند و توتوایی های رتکنی به نقد و بررستتتی بستتتیاری  و منتقدان تجدید چاپ صتتتد

های عمیق در سنت که هف مجذوب عرفان با زنی استت با ریشهطو صتیتتیت قوی طوبا قرار ارفتند 

واستتطه دید عرفانی و آنچه از   بهها و زندای مدرن غربو فلستت ه صتترز استتت و هف فری ته اندیشتته

 رخدادهای کند و مشتتاهده درو  هپردهای اطرافش را بیقادر استتت واقعیتآموخته،  از پدرو کودکی

ر مواقع که د ستتتزنیطوبا   ارتااط برقرار کند  -ستتتاره و مریف -هامرده حتی با و پیشتتگویی را آینده

، کننداو تجاوز زمانی که به او و حریف صتتیتیکند و در ورزد و ازخوداذصتتگی میااوم عشتق می

 وبارد طوبا ایستد استتاداد جامعه مردسااار میصتود و در مقابو زور و کند و خشتمگین میعتتیان می

که در ازدوا  نیستت با وجودی که بیش از چهارده ستا  ندارد، برخلاف رسف و سنت  کندمی ازدوا 

ودو ستتااه خواستتتگاری خود از حاجی پنجاهخواستتتگار دیگری دارد، جامعه و برای نجات مادرو که 

فرستتا با اعتتتتاب غذا حاجی را ستتا  زندای طاقتارچهآید و پ  از تومو به عقدو درمی کند ومی

کند و اتتاح  ستته دختر و ی  پستتر کند طلاقش بدهد  ستتپ  با فریدون میرزا ازدوا  میوادرار می

فهمد صتتوهرو با دختری چهارده ستتااه ازدوا  کرده استتت، این بار نیا برخلاف صتتود  اما وقتی میمی

افی در بکس  استقلا  ماای و اداره امور منا  به قاای صتود و برایستنت، خود برای طلاز پیشتقدم می

در  فرزندانش نمایهف راه مستتتتقو و موکف که ستتتتزنی طوبا صتتتود زیرزمین خانه مشتتتیو  می

ستاره  - که دو جسد استصجا   او آنقدر  خواهدچه می از زندای داند که خودهف می وستت زندای

ا نیاو زندای داستان وعمر طواانی دارد وبا ط  ستپاردمیاو به خاو را زیر درخت انار خانه -و مریف
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 ات ازهی   و اذردخانه میحتاردر آن دوران که ن زنا هایبرخلاف بستیاری از زندایستت و طواانی

  نیستتکراری  و اسستهازهف ،دهدنمی خجااای در آن ر

ای چرا و چگونه زند ندپرسد و نمیندانهای داستانی که نمیوبا برخلاف بستیاری از صتیتتیتط»

ر د به زندای خود و خواهد به اذصته برارددمی  در جستتجوی پاستیی برای زندای استت ،اندکرده

و او ابا برای فهمیدن معنای زندایطواونه درایری وستتتواس  را ب همد شکلیت آن نگاه کند و معنای

ای رهایش همین جستجو که اوظهدهد که کمتر مستافری از آن اذصتته است و ر میعاو یهایرا از راه

دهد و از قتتتته آن ی  روایت منستتتجف و به هف های زندای او را به هف پیوند میمنااگتاه ،کنتدنمی

 ،هف سیاسی ،هف مذهای استت ،ن جهانیآ هف این جهانی استت و هف وباطپرستش   آفریندپیوستته می

 او با داستان تاریخ ایران در اذرااهوتی و روصتن کرانه و درستت به همین دایو استت که قته زندای 

  (210: 1232یاوری،«)صودیکی می ،موور االی آنان استکه او موقعیت زنان با از سنت به مدرنیته 

آقا در جستتتجوی حقیقت استتت   اویدو میرود علیشتتاه می طوبا ناد حتتتت تترت ادادر پایان، 

 طوبا دهد بار میخانه انار  درختسرانجام  بتتتوده استتتت ش اوید حتتتقیقت همیشه جلوی چشمانمی

های خونین آن از آفتترینشی در پوستیدای، از زنتدای برخاسته از   دانهداندمی های اناردانه را حقیقت

آن  وآقای خیابانی دیدار با او تنها اعتاار زندای بیندو میعاصتتتق نشتتتده  رااهاو د  دهمر  خار می

 ،طوبا با انارها خورد او بته حا  مون  و مریف غاطه می  ه استتتتروزهتا بهترین روزهتای عمرو بود

اردد تا حقیقت نامیرای عشق را به میان مردم بازمی به آنها ستتف صتده است،ستتاره و مریف که  ۀجوهر

 صود ویران می اوفهمد و طوبا همراه خانهک  حرفش را نمیبین آنها تقسیف کند، اما هی 

   طوبا و معنای شبدر رمان مدارانه های زنازتاب دیدگاهب

ه ، نامش را به عنوان ی  نویسنددههایی که به زنان صستفو نشتان دادن رمان  با انتشتار اینپور پارستی

ا دوره قاجار و پهلوی تایران در مردستتااار او تار و پود اجتما    ه استتتفمینیستتت ایرانی ثات کردزن 

  بافددر زندای طوبا به هف میوقو  انقلاب را 

های عمومی جدا ها هنوز ف اهای ختوای با دیوارهای سر به فل  کشیده از عراهدر آن ستا »

ها دیواری خانه ستتت و هنوز دور زمین درستتت مبو دورصتتود  هنوز زمین چهاراوو و ستتاکن امی

ه هنوز نکتر ایبندد و از همه مهفهای زندای را به روی همه چیا و همه ک  فرومیاستتتت کته دروازه
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ها فراتتت ن   کشتتیدن در هوای زن و اندیشتته هی  پیوندی نیستتت و زنان در درون دیوار خانهمیان 

  (121: 1233، یاوری) «دهندفکر و اندیشه را از دست می پاو

ای از توو  اجتماعی به درکی بان حا  زنانی دانستتتت که در مرحلهتوان زنویستتتنتداان زن را می

ند  آنان که در رویدادهای انقلابی ح وری اهموقعیتشان در جامعه رسیددیگر و صتناختی تازه از خود و 

بگویند و ادبیاتی پدید آورند که  شتتاناند تا از خود و مستتا و و آرزوهایجدی داصتتتند، زبان باز کرده

تجربه انقلاب و جن  و پیامدهای اقتتادی »پور دارد  به قو  پارستی 1230جای مهمی در ادبیات دهه 

ور، پ)پارستتتی «ن، زنتان را به میدان حادثه پرتاب کرده و این اویا ی  فرمان تارییی استتتتو روانی آ

3:1231)  

 ه نگاهینویسی در ادبیات پی برده و بنویستنده فمینیست به ضرورت زنانهعنوان ی  پور بهپارستی

وج  تواتتتیف دیدی که مداند؛ آثارو را متأثر از دیدااهی زنانه میزنتانه در آثارو معتقد استتتت و 

کوصد با خلق آثارو اردد  او میمی شهای داستاندقیق و اتمیمی زندای و احستاستات صتیتیت

ر راه توان ا ت که تلاو دصتتأن اجتماعی زنان را بااا بارد و ستتتمدیدای آنها را نشتتان دهد  بنابراین می

پور در پارستتی»احیای حقوز و نشتتان دادن مظلومیت زنان وجه مشتتترو همه نویستتنداان زن استتت  

 1221توواات تارییی جامعه از مشروطه تا انقلاب  به بررستی نقش زنان درطوبا و معنای صت  رمان 

اشتگی زنان در تاریخ معاار، نوعی پردازد  حااتو کار نوعی به خودآیی و درو احساس افایران می

  (1113 :1233)میرعابدینی،  «افتادای و تاعیدصدای به خیا  و مااییوایاست ت 

اجتما  هویتی  سزنتان کته طی حوادا انقلاب از چهاردیواری خانه و ستتتنت به درآمده و در پهن» 

  آنان به دهندزن پاستتخ می ۀته صتتده دربارفها را با ایجاد تردید در باورهای پذیرمودودیتاند، تازه یافته

در پی کستت  نوعی رهایی د، وارن زنداینامه اونه و ن  هایی که اغل  حدی خواندن و نوصتتتن رمان

کردم مطرود احساس می»اوید: بر همین استاس سیمون دوبوآر نیا می .(1110:همان)«آینددرونی برمی

  (23:1212او،تاینم  «)ن   ا تن استام حدی و یگانه راه علا  تنهاییهستف 

 به زن ایرانیهایی را که از نظر روحی و جسمی رنج طوبا و معنای ص به اراحت در پور پارستی

ن خواند  در ایمی های نادرستتت فرانتو زنان را به ت کر، آااهی و مقابله با ستتکند بیان میصتتود، می

پور در این رمان استتت، به ده عنوان پارستتی سمداراندیدااه زن ۀدهند پژوهش موارد مهمی را که نشتتان

 خواهیف پرداخت  به آنهااز متن رمان  های مستندینمونهبا ذکر  کردیف کهبندی تقسیف



 چهارمجستارهای نوین ادبی )ادبیات و علوم انسانی سابق(                          صمارۀ                                   22

 

 ازدواج اجباری و سنتی

صتتود، ازدوا  اجااری و ستتنتی استتت  به به آن پرداخته می موورزنهای هایی که در رمانیکی از مثا ه

همین دایو پ  از رصتد و توستعه جناش فمینیسف در جهان و ایران، زنان کوصیدند با افاایش دانش و 

تتمیف  برای مستا و مهمی چون ازدوا  ایرند و صتیتتا دستت صتان را بهیآااهی خود اختیار زندا

ت فرزند و تربی هترین عامو تشتتکیو خانوادوان ااتتلیزن ایرانی به عن آید،  چنانچه از رمان برمیبگیرند

در ستتتنین کودکی مجاور به بستتتیاری و در موارد رد هی  دخااتی در انتیاب صتتری  زندای خود ندا

   صناسد او را دیده و نه می صود که نهبا کسی میازدوا  

 ۀستااگی رسانده بود  به خواستگاری آمده بودند برای ی  تاجرزاد را به ه ده )دخترو( خااه او -

پای آبرومند و خااه رضتتایت داده بود  در صتت  زفاف مشتتیا صتتده بود که دخترو بیچاره را خرده

اریه و صتتیون و زاری ستتودی  اند ستتا  بود، عقد کرده مردی بااای صتتتتتت که پیر برای عموی داماد

  (112: 1212،پورپارسی) نداصت  دختر عروس عارا یو صده بود

کند  زن خیلی او را او موستتن خواستتتگاری میمنظرااستتلطنه را برای پستتر چهارده ستتااه ،زن -

ر مانست و ااپوستت روصتن و سترخ و س ید به اهو آذربایجان می پستندید که با موهای طلایی ومی

د ماندند تا دختر سیاده سااه بشوکردند و منتظر میداد، دختر و پسر را عقد میخانف صتازده رضایت می

  (133)همان، ص  و عروسش کنند

 نطلبی، چندزنی و خیانت مرداتنوع

ر پوصتتود و پارسیبه آن توجه ویژه می موورزن هایاز مااح  دیگری استت که در رمان این مورد نیا

 شانهمسران دهند بهدهد که چطور مردان به خود اجازه میو معنای صت  مکررا  نشان می در رمان طوبا

ا هبا کسی ازدوا  کنند که با آنو ای داصتته باصتند یا هوو بر سترصتان بیاورند خیانت کنند، زن اتییه

 کند زن جوان مرد پیر را جوان می اختلاف سنی بسیار زیادی دارد؛ چون معتقدند ن  ِ

ه دانستتت اار پته را بااستتلطنه وفادار بود و هوای خانمش را داصتتت و می( به تورانکل ت) اااته -

های زیادی داصتتت  حرامی هف که ناود  صتتود  اما خ  خانه پستتتوها و زاویهآب بدهد، نانش آجر می

  (32: )همان خوردو حلا  و آب از آب تکان نمیای بود اییه
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ند  کدرمان او را درو میااملوو تازه درد بیمد و ا ت که صتتم ااستتلطنه به دیدار طوبا آتوران -

چقدر اوصت  و زن چقدر از دستت صتوهرو کشتیده بود  چقدر این مرد دبن  خانف بازی کرده بود

  (112 : تن او را ارزانده بود )همان

 شکنی، خودآگاهی و خوداتکایی زنانسنت

 و یرا وپادسته و و رسوم کهنباورها   بردن اسوصکنی و زیرهایش در پی سنتپور در داستانپارستی

اد کرده انتق آور زنان سنتی از چنین وضعی ستااار است و با نشان دادن زندای ملامرد سجامعستاختس بر

ند  او کخودآااهی تشتتویق میتیییر و زنان را به هایش در داستتتانصتتکنانه و با نمایش رفتارهای ستتنت

خواهف بدانف که چگونه باید صوم، کیستف؟ مینویستف چون اویا دارم انستان میاز این رو می»اوید: می

خواهف بیندیشتتتف، خدا را در ذهن مجستتتف کنف، حد صتتتیطان را چگونه تشتتتییا بدهف؟ اینها را می

    (3: 1231پور،پارسی«)خواهف برایف بیندیشندنمی

از  گردی یکینیا  ون از منا های اجتماعی و اقتتتتادی و کار بیربو  مشتتارکت زنان در فعاایت»

نظران فمینیست نیاز ماای و اقتتادی زن های فمینیستتی استت و ااح مطر  در رمانو مستا و مهف 

  (21: 1231،)بهین«دانندرا موملی برای تسلط و حکمرانی مردان در طو  تاریخ می

 و داریلی جا خانهو صتتی زنان همواره در طو  تاریخ هویت خود را در مقابو مردان از دستتت داده

   مانند طوبا که وقتی ات اقیاندبودهمواوس خاری در بیو پشتتت حتتتارهای خانه  داری نداصتتتهبچه

دهد که چگونه تربیت نشان میدر این رمان او  صود می آااهقوطی و ارستنگی مردم  رود، ازبیرون می

 :ا ته سیمون دوبوآربه  ؛ زیراسازدپذیر میدختران از کودکی از آنها زنانی ستف

آیند  هی  سترنوصتتت زیستتی، روانی و اقتتتتادی صتوند، به اتتورت زن درمیزنان زن زاده نمی» 

کند  مجموعه تمدن است که این ایرد، تعریف نمیانسانی در د  جامعه به خود می ۀستیمایی را که ماد

ت فردی دیگر نها وستتاطکند  تصتتود، تواید میفااتتو نر و اخته را که مثن  خوانده می موتتتو  حد

ی اواظ جنستتتکودو تا وقتی برای خود وجود دارد، از مبتابته دیگری بیتافریند توانتد فردی را بتهمی

  (12: 1233)دوبوآر، «تواند خود را مت اوت بداندنمی
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وحشتتتتناکی  سشتتتیصتتترمی میوفی  طوبا در اندکار خواهد کرد  چه بی زودیمون  ا تت به -

جایگاه مردان کار کند  مردم  هک  نشتتنیده بود زن در ادارخواستتت کار کند  هی فرورفت  دخترو می

  (222: دادند )همانا تند  اابد دختر را تا سطح فاحشه تنا  میچه می

ار خواند و کای ناود که او بنشتتتیند تا مردی بیاید و از او خواستتتتگاری کند  باید درس میدوره -

 کرد  درآمدکوصتتتیتد دکتر بشتتتود، خیلی خوب بود  اینطوری به مردم خدمت میکرد  مریف اار میمی

د ای هماننکردهتوانستتت زندای راحتی داصتتته باصتتد و با مرد توتتتیوآورد و میدستتت میخوبی به

  (222: )همان آ  بودکرد  این ی  زندای ایدهیخودو ازدوا  م

   زنان آورزندگی تکراری و ملالنمایش 

ن صتتود، از ایها دیکته میستتااار به آنمرد ستتوی نظامبا نمایش زندای تکراری زنان که از پورپارستتی

کند و زنان را به اعتراض و تلاو برای تیییر و درآمدن از این پیلس کهنه که صتتدت انتقاد میوضتتعیت به

ی است که همواره زنان از آن تکرار از مستا ل» کند ستاایان دراز آنها را مودود کرده استت، تشتویق می

دانند  زری در سووصون خودو را صتان را تکراری و بیهوده میبرند و به وقت ناامیدی زندایرنج می

: 1231)باقری، «بیندبا خودو را دا ف پشت دار قاای میداند و این  طونشتستته پشتت چرخ چاهی می

221)  

ای ا ت دیگر باور کرده استتتت زندای صتتتده اااری خندید و با اون قانعمینه خانف حین الها -

ای بچرخد و دوباره در همان دایره بچرخد  هی بستتازد، هی بپاد، هی ستتیت استتت  باید دا ف در دایره

  (203 : )همان بدوزد، هی باافد و هی فوش بدهد

مد آبرد  حستی از بیهودای داصت  یادو میاندوه تلیی زن را در خود فرومی .چه زندای عابی -

ای زیاای هدرستتتتی به ی  پروانه ننگریستتتته استتتت  هراا به با اار بهکاو حتی یه در تمام زندایک

ای چشتتف ندوخته استتت  هراا و بدتر از همه هی  جنگو و هی  بیابانی را ندیده استتت و راز زنجره

جود ا وای چرخیده استتتت که بلکه ااتتتلا  نیداند  یکستتتره در دایره خانهت اوت جنگو و بیابان را نمی

   (230:)همان نداصته باصد
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 نمایش احساسات و عواطف زنانه

بسیاری روی آنها تأکید موور زنهای نشتان دادن احستاستات خاص زنانه از مسا لی است که در رمان

صتتتود  احستتتاستتتات زنتانته طیف وستتتیعی از روحیتات و خلقیتات زنانه اعف از ح  مادری و می

یرد  ااریه و زاری و     را دربرمی اوو ایستتتتادن، تنهایی، پناهی وبی تن ر، حستتتادت،، اریحمایت

   :صود  به عقیده سیمون دوبوآراریه یکی از احساسات قوی در زنان است که در مردان کمتر دیده می

ه قدر آسان بصود، ایناو براستاس طییان آمییته به ناتوانی بنا میه زنداینکزن به ستا  آ مطمئنا »

کنتر  کند   او راتواند ستتیستتتف عتتتایصتت  زن از نظر فیایواوژی  کمتر از مرد میافتد  بیاریه می

زیرا  ؛ای دارندها در این موارد سهف عمدهکه خود را رها کند  دستورها و تعلیف هآموزصتش به او آموخت

اب و که آدکه مردان از زمانیاند  حا  آنرو و بنژامن کنستتتان ستتیلاب اصتت  از دیداان روان کردهدید

    (211: 1233)دوبوآر،  «اندبرداصتهاند، دیگر دست از اریه آنان منع کرده عادات این کار را بر

 ،یفبگیر اناست که اار این نیاز را از زن ههای زنانویژایدیگر اصتتیاز مادر صدن از ح  مادری و 

ز خااه که پ  امانند مون  که بعد از عقیف صتتدن دچار افستتردای و   ندنکاحستتاس نقا و کماود می

   صود مر  دختر و پسرو دچار جنون می

اختیار سترو را روی زانو اذاصت  ا ت ی  چیای مبو زن سترو را اای چادر پنهان کرد  بی -

ود بند صتواند بندو باند  چینی هاار تکه را نمیچینی توی داش صتکستته استت  هاار تکه صده  نمی

ای وجود داصتتته، بعد به ارد و غاار و قی و خون و اجن آاوده زد  ا ت مبو این استتت که آیینه پاکیاه

تکه  ها تکهبر اینکند  طوبا ا ت که علاوهصتتده استتت  کدر صتتده دیگر هی  تتتتویری را منعک  می

ارستتی پپوا  صتتده )تواند ثابت کند که این ی  روز آیینه بوده استتت  پوا  ک  نمیصتتده  حااا هی 

  (133 :1212پور،

اتتتدای در را کته صتتتنید، همانند انار ترکید  هرچند مرد را بیرون کرده بود و هرچند طلاز  زن -

خواستته بود، وای انتظار داصتت که مرد عجا و اابه کند  معذرت بیواهد و روی دست و پای او بی تد  

یف متر تتتتبایشتتد، وای صتتاید اینطوری آراماااته امکان داصتتت که او را بایشتتد  نه امکان نداصتتت 

   (132: )همان اریستها میارفت  این  همانند دیوانهمی
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 سالاری و نادیده گرفتن حقوق زنانمرد نمود

 هایاند، یکی دیگر از مثا هستتاااری و ستتتمی که همواره مردان در طو  تاریخ بر زنان روا داصتتتهمرد 

در متون کلاستتی   که ستتااار استتتمرد نان از باورهای مهف فرهن آفرمانارداری  و موورزن هایرمان

   :فرمایدمی ایران نیا به وفور بیان صده است  چنانکه سعدی

 کند مرد درویش را پادصا                                     اتتار پارستتوب فرمانتتتزن خ

 (222: 1233)سعدی،

ت کلاستتی  بیانگر عقاید مردان و پیشتتداوری آنان در کو تتتتویر ارا ه صتتده از زنان توستتط ادبیا

 درباره زنان استت و این تتتویر به نظر فمینیستها دور از حقیقت است و باید مورد بررسی قرار ایرد 

ازیابی زنان را به جایگاهی برساند که توان ب ،نقد فمینیستتی بر آن است تا با روصن کردن برخی مسا و»

لستت ی خود را در مقام فاعو بشتتناستتند؛ زیرا تتتتویر زن در عموم آثار خود را بیابند و به ااتتطلا  ف

و او را رای استت که فرهن  مردانه آن را چنان ستاخته که با اهدافش تناس  داصته باصد  از اینافستانه

  (222: 1232 )هام، «کندمن عو یا در واقع تادیو به ی  ابژه می

زنی استتت فرمانار، فداکار، ناآااه و موتتتور در چهاردیواری خانه که مطیع  ،زن نمونه ستتنتی ایران

د آنها بسیار فداکارن»نامد  خانگی می سکه ویرجینیا وواف او را فرصت همان ها و اوامر مرد است خواستته

ای ندارند و مسئو  برآورده کردن کنند؛ اویی خودصتان نیاز و خواستتهو بدون خودخواهی زندای می

    (23: 1231)بهین،«ازهای صوهران و فرزندانشان هستندنی

 جوای از هلف مردان بته زنان را که به وضتتتو  بیانگر پور در این رمتان طیف استتتتردهپتارستتتی

  ازجمله نگاه ابااری و جنسی به زن حتی کشدبه تتویر میاستت، ایران در جامعه  ستاااری صتدیدمرد

 رمان و خواسته مرد باصد  باید توت ف در روابط زناصویی که کاملا 

داند و او آقایی دارد که همه چیا میستتتتیاد  او در هر برهه از زندایطوبتا بتا جن  مرد نمی»

آزارد  اما صاهااده حا  مومود با رفتار خشتن و سترد و استهاا طوبا را می تواند او را نجات دهد می

دای ها مایه اذت بردن هستتتتند  او در ابتزنداند  برای او فریتدون میرزا طوبا را جاو املاو خود می

خوراند، افکار و عقایدو های غذا را به او میکه تکهطورو آرام همانزنتدای با طوبا با زبانی چرب 

هایی دارد و زن باید در مقابو اوید که مرد همیشته صتتیطنتدهد و میرا نیا به آرامی به خورد او می
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 «اردداو برمیی کنتد، در آخر دوبتاره ناد زن و بچتتههتا اتتتاور بتتاصتتتد؛ چون مرد هر خطتایآن

  (120: 1231)باقری،

بار به حمام برود  نه حق در این مدت سته ماه و ده روز طوبا فقط حق داصتت سته بار ماهی ی  -

او را داصتت، نه افراد خانواده حق بازدید از او را داصتند  زهرا موهف بود به این امور دیدار از خانواده

پارستتتی )ی کنتد و زنان حا  متتتتط ی مأمور بودند تا از خرو  او از خانه جلوایری کنند رستتتیتدا

  (22: 1212پور،

طور جدی هایش را بهایستتتتد، چشتتتفاستتتماعیو تومو زنان را نداصتتتت  تومو زنی را که می -

ن ایرود، برای او مشتتکو بود  اما ای فرو میدراند و با اتتراحت و دقت در تولیو جا یات مستتئلهمی

تنها آستتان بود، بلکه برایش نه  چرخانید  نشتتستتت و دستتته را مییکی که پشتتت چرخ خیاطی می

اندیشتتید  در تمام تاریخ فراتتت اندیشتتیدن را از او طور بود که زنش مینمود  اینبیش نیا میاذت

  (202-202 :)همان ارفته بودند

 بافی و آرزوهای ناکام در زنانرویابینی، خیال

زن  نااکه نویستتند مووریزن هایرمانبیشتتتر استتت و  هزنان ایویژی   نیا بافیا و خیا دیدن روی

و ااهی تجربیات عارفانه و صهودی قهرمانان زن را به تتویر  ، به وفور به این مستئله پرداختهنداهداصتت

مان نیا در این رافتد  بینند یا چیای به داشتتتان میانتد  مبلا  آنها قاو از وقو  ات اقی خواب میکشتتتیتده

د و ااهی از نزکند و در خیا  خود با ستاره حرف میبیند، پیشتگویی میبینیف که طوبا مدام رویا میمی

پرستتد و بعد همین حااات را در مون  آینده و ات اقاتی که در صتترف وقو  استتت، ستتثا  می ۀباراو در

ا طوبا که اوید یاز رویاهایش برای طوبا می نیا امینه خانفبینیف  دنش میو عقیف صتتجنین بعد از ستتقط 

  دناذارهای زندای مجاای برایش نمی یاما ارفتار ،رویای یافتن حقیقت را دارد

کند ستتوالی حرم از خود بییود کرده استتت  حااا فکر می را صتت  ازدوا  با ی  صتتاهااده اوبی -

  از سادای بافداای نمیافتند  دیگر قمی پوصتد و کنیاکان دناااش راههای زری و ترمه میصتود  اااسمی

  (11 :)همان آیدبه در می

امینه خانف ا ت که از او  زندای دچار این تتتتور بوده که وقتی چندستتاای حستتابی زحمت  -

بکشتتد، در ی  جایی کارها تمام خواهد صتتد و او خواهد توانستتت کنار پنجره بنشتتیند، ستتماورو را 
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های باغچه ها و اوچاز کند و از آنجا به درخت ید و ستتیگارجوو بیاورد، چای پشتتت چای بیور

  (203: نگاه کند )همان،

 اهتحقیر زنان و توهین به آن

توهین و توقیر زنان توستتط صتتود، بر آن تأکید میموور زنهای که در رمان از مستتا و مهفدیگر یکی 

 ،مبو که کاری جا توایدکنند خطاب میی انستتر به اچ عقو و کف یموجودات را که آنها مردان استتت

 مرداناذت ابااری جنستتی باید در خدمت به عنوان آید و داری از آنها برنمیها و خانهکردن بچه بار 

 ایرند صدت مورد انتقاد و توهین قرار میبه ،و اار میاا تی نشان دهند باصند

نش غوز کرده است  باور کرد روحش در تهایش از غیظ به هف فشترده صد  احساس میطوبا ا  -

مبابه خلا فرض کرده باصتتد  صتتاهااده پاستتخ داد نط ه را پدر ها او را بهکرد صتتاهااده در تمام ستتا نمی

یدا واد پ و افتد  از نور این نط ه استتت که خلا قابلیت زاددهد  زن خلایی استتت که نط ه در آن میمی

  (123:)همان کندمی

ه حسابی هف ب ۀسر بگذار  ی  پو  اندبهی  عقلی در سر زنان اچ  صتاهااده ا ت: خداوندا    -

  (121: سرها ب همند باید احترام مردها را ح ظ کنند )همانبهاین س  درااهت برسان تا اچ 

   بیان باورهای سنتی نادرست و عقاید خرافی

از  نان و نشتتتأت ارفتهکدام به نوعی موج  آزار و توقیر زف که هرپردازیبه باورهایی می در این بیش

ته کار رفکه اغل  توسط مردان و به ن ع آنها وضع و رایج صده و در مورد زنان بهستااار استت مرد نظام

 این رمان باصد  ازجمله این باورها عاارتند از: موور زنهای تواند از مثا هاست و می

 ها ای به آنقدم یا صوم بودن نوعروسان و نسات دادن حوادا خوب و بد زندخوو –

 دیدن و انتیاب عروس در حمام توسط خانوادۀ صوهر  -

 ها به خانه پدری؛ چرا که معتقد بودند زن باید با صتوم دانستتن طلاز زنان و بازاشتت آن

 .تقدیرو بسازد و با اااس س ید به خانه بیت برود و تنها با ک ن براردد

 صتتوهر و اعتقاد به  چه در خانهنشتتین کردن دختران چه در منا  پدری و مناوی و خانه

 اینکه زن نااید تنها و بدون صوهرو از خانه بیرون برود یا س ر کند 
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 که اار دختری تا بیستتت سااگی مجرد ختران در ستنین کودکی به دایو اینصتوهر دادن د

 و باید به حااش اریست صود می بماند، ترصیده

 اتتتورت مایه آبروریای و و در این کار کندکته زن ناتایتد در بیرون منا  اعتقتاد بته این

 صود  افکندای خانواده میسر

صتتتده به دعا و نذر و هایی که به آنها میبا توجه به این موارد زنان نیا همواره برای رهایی از ستتتتف

دیدن  که به وستتیله کمی از آاام خود را تستتکین دهند؛ مانند طوبابردند تا بدینمذه  و عرفان پناه می

 خواند طور افراطی نماز و دعا میرود و مون  که بهیاداعلیشاه م

ش ا ت زن باید به قستتتمتداد و بعد اابد میر بیهوده بود  او در ستتتکوت اوو میا تگو با ماد -

ت، بهتر است بیته اس زنی که دو دیگر و انداند، ستیاه بافتهو الیف بیت کستی را که ستیاه بافتهبستازد 

  (131: 1212پارسی پور،) خودو را سه بیته نکند

بار عروس را در ا تت آنها به خوبی از این ازدوا  استتتتقاا  کرده بودند، مشتتتروط بر آنکه ی  -

ااستتلطنه همه را جمعه دعوت کرده بود تا در حمام ستترخانه، منظرااستتلطنه یازده حمام باینند و توران

  (112: داماد نشان بدهند )همان هدوازده سااه را به خانواد

 های عشق در زنانود جلوهنم

و همین  یستی  معنا ن هراا بهدو جن   عشق برای هر سوای کلم ،صوندزن و مرد هر دو عاصتق می

ممکن  کند صتتتود که زن و مرد را از هف جدا میمی پیچیده و ابهام برانگیایهای باع  ستتتوات اهف امر

صوند؛ چرا که حتی اار در مقابو معشوز به زانو لی نمیصوند، اما عاصق کاماستت مردهایی نیا عاصتق 

از هستتتی خود کنند، نه اینکه  خواهند او را جا یمی و کنند، تتتتاح  اوستتتآنچه آرزو میدرآیند، 

کنند و از صتتان را وقف معشتتوز میحا  آنکه زنان خود و همه زندای صتتان را غرز او نمایند هستتتی

 روند همه چیاصان به ن ع او کنار می

ود  رزندای به صمار می ،آنکه برای زن  ر زندای مرد عشتق چیای بیش از سرارمی نیست، حاد»

دو  برای مرد و زن کلمه عشتتق برای کند می بیان دانش صتتادنیچه در ای استتت که این همان اندیشتته

عشق فقط ازخوداذصتگی   کند، نستاتا  روصتن استتآنچه زن از عشتق درو می معنای مت اوت دارد 

صتترط، بدون هراونه رعایت و ملاحظه و از هرجهت  و قید دونکامو جستتف و جان ب سنیستتت  هدی
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 اارمرد اما   سازدهمین عدم قید و صترط استت که از عشتق او، ایمانی که زن داصتته باصد، می ،استت

در نتیجه او بسیار دور از آن است که هر   خواهداصتته باصد، همین عشق را از زن میزنی را دوستت د

       (231: 1233)دوبوآر، «واهدبرای خود نیا بی زن تقاضا می کند، حساسی را که ازا

 ای چون حرکتی از اوو ،کنددر طوبا و معنای صتت  هف مون  عشتتقش به استتماعیو را اعتراف می

 اردد  بازمی عشقشناد صود و میجدا دوسا  بعد از  وای دهد بیند، تن به ازدوا  اجااری مینمی

رفت  از دانستتتت چگونه خواهد بود، میای که نمیزن در یت  استتتارت روحی به طرف آینده -

 اندو کشای در او بود که میبچگی همیشته دچار این ح  بود که باید به طرف اسماعیو برود  جاذبه

  (223: 1212پارسی پور،) بود  صوهرو را برای همین ترو کرده دانست این خوب است یا بدنمی

خاستت تا اتورت مرد جوان را که به همین منظور پشت پنجره )مون ( اتاح با این امید برمی -

  (223: صد )همانداد و قلاش از مسرت انااصته میصد، بایند  برای او دست تکان میهاهر می

 گیرینتیجه

  ستتپدهد و در جامعه رخ میابتدا این توو   اذار از ستتنت به تجدد تأکید دارد کهکو رمان بر دورۀ 

 ۀنویسند عنوان ی به پورپارسی صود داستان نیا منجر می زن هایبه توو  درونی و بیرونی صتیتیت

 مقایستته کرده استتت، نگروو خوبی درو را به و اروپا ا و ماتلابه زنان در ایرانروصتتن کر که مستتزن 

آنها را نشتتان  هایترین دغدغهموصتتکافانه و دقیق جا یوستتیعی به مشتتکلات زنان دارد و با دیدی 

 نگریف انتیاب کرده که ما از دریچه چشتتف او به مسا و و وقایع میزن را قهرمان داستتانش  اودهد  می

نظام  ،هااده ایواصتت و فریدون میرزا، هایی مانند ادی ، حا  مومودپور با خلق صتتیتتتیتپارستتی

  دکنها نوعی تقابو ایجاد مید و با انتیاب آناذارمیا بته نمتایش یتت زن رو مظلوممردستتتااتار ایران 

کند و به نوعی حمایت می زمین است و چون مذکر است، از صوهر زمین معتقد استت که آسمان ادی 

 تسلط دارد ن آبر 

د، اندیشخورد و باید از زنی که میمیاز نظر او زن موجود نادانیستت که مرد از اندیشیدن او ضربه  

 ستتلطه توت مطیع و برد و تا وقتی زنستتوادی همستترو اذت میبیحماقت و او حتی از ترستتید  

است  یا پی یافتن صوهر تا وقتی تنهاستنظر او زن کند  از را توقیر می نادی  زآسوده است  ، اوستت

در که ابد بیرا  صایستگی پاو و مقدس باصد تا اینآنقدر باید  زند  اودستت به کارهای منورف میو یا 
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د و با ایررا به استتتهاا می انزیاایی و دانش زن نیا حا  مومود  را بپرورد صتتکمش مردان پاو و بار 

داند که تنها وقتی ارزو چون خلایی میفریدون میرزا نیا زن را  کند همچون یت  برده رفتتار می آنهتا

چنین ت توت تربی و زن نوعی ایرانی طوبابینیف که می  یابد که نط ه مردی در رحمش بستتته صتتودمی

و بتا چنین مردانی زنتدای می کند که همه این موارد به مظلومیت زن اواهی صتتتود بار  میپتدری 

 دهند می

به  اآنهفراخواندن  و او از حقوز زنانطرفداریبرابری جنستتتیتی، هدف او از بیان چنین مستتتا لی 

یشتتیدن، را به اندآنها و با بیان زندای تکراری زنان ا  خودآااهی زنانه استتتکستت    تیییر و تلاو برای

ای زن هصتیتیت خواند و با بیان رفتارهایی که توستطمی اندوزی و رصتد فردی و اجتماعی فرادانش

و توو  آنها را به نمایش  صتتکنیستتنت، صتتودبرخلاف رستتوم و عرف آن دوران انجام میداستتتان 

 و دیکته صتتده ازستتوی نظام نادرستتت ها و رستتوماین ستتنتکه تقابو با دهد نشتتان می  اما اذاردمی

ا نیا در ردیگران و تومو رفتارهای ناپسند  ، سرخوردایطردصتدای ،ستااار تاعاتی همچون تنهاییمرد

ته ق ، همستر صتاهااده ایو،اند و ایلاترتی  تمام  زنان این رمان قربانی صتدهاینبه  پی خواهد داصتت

 پورپارسی ای به جهانی نو و آزاد برایشتان بگشاید د تا دریچهاویمیا هایشتان رحقارتها و مورومیت

دهد، به توواات درونی و هویتی زنان که تیییرات استتتاستتتی و بیرونی جامعه را نشتتتان میگونه همان

با اار و تومو بسیار وپشت سر اذاصتن  زنانکه چطور دهد داستتان نیا توجهی ویژه دارد و نشان می

د و آینبه درمی که ستاایان دراز دورصتان تنیده صتده است، از پیله کهنه مردستاااریهای فراوان مشتقت

 و استتتتقلا  ، آزاداندیشتتتیخودآااهیبرند و به هویت زنانه خویش پی میبته ای آزاد همچون پروانته

 یابند  دست می
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