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چکیده
جلوههای زنانه یکی از رهیافتهای نقد ادبی مربوط به زنان استتت که به بررسی صیتیت
زنان در آثار نویستنداان میپردازد و این موضتو بستتر مناستای است برای رمان «طوبا و
معنای صتت » که در آن مستتا و و دغدغههای زندای زنان که به نوعی مورد ستتتف فرهن
نرینهستااار قرار ارفتهاند ،بیان صتده استت پارستیپور در این رمان با ترسیف دورۀ اذار از
جتامعتس ستتتنتی دوران قاجار به تجدد دوران پهلوی و درنهایت به داراونی دوران انقلاب
میرستتد و همامان با تیییرات اجتماعی ،فرهنگی و ستتیاستتی جامعه با پرده برداصتتتن از
بیشهای جدید هویت زنانه ،زوایای پنهان وجود زنان و ماارزۀ آنها برای کست

هویت از

دستت رفتهصتان را به تتتویر میکشتد و با انتقاد از نظام مردستااار نشان میدهد چطور با
تیییر فرهنگی جتامعته ،نو نگرو و صتتتیوۀ زنتدای زنتان نیا تیییر مییتابد و این توو
فرهنگی و اجتماعی به توو صتتیتتتیتی زنان و پوستتتاندازی و بیرون آمدن آنها از پیلس
کهنس نظام مردستااار ایران منجر میصتود در این مقااه بر آن صتتدهایف تا به نقد رمان طوبا و
معنای ص

از منظر فمنیستی بپردازیف و نگاه زنانه او را در این مجا واکاوی نماییف
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مقدمه

جناش فمینیستف بر هنر و ادبیات ایران تأثیر بستیار زیادی اذاصتته است فمینیسف که به معنای اعتقاد به
تستتاوی حقوز زن و مرد ،زن باوری و نه تتت آزادی زنان ترجمه صتتده استتت ،حرکت و جناشتتی
ستیاستی ،اجتماعی و فرهنگی است که طی دویست سا اذصته جهان را مورد تاختوتاز قرار داده و
این نه تت بار زنانه که مهفترین خواستس آن ایستادای در مقابو تاعیض جنسی و نابرابری جنسیتی
ناصتی از نظام مردسااار است ،از ی سو ماتنی بر احقاز حقوز انسانی زنان و ازسوی دیگر تلاصی همه
جاناه برای رستتیدن به خواستتتههای مشتتترو و مشتتیا زنان در جامعس امروز استتت این جناش نیا
همچون ستتایر حرکتهای پیشتترو و تأثیراذار در غرب ابتدا در ادبیات و هنر صتتکو ارفت و ستتپ
ازطریق آثار ادبی و هنری وارد حوزۀ مستتا و ستتیاستتی و اجتماعی صتتد در ایران نیا پ

از انقلاب

مشتتروطه بهتدریج نگاهی جدی به مقواس حقوز اجتماعی و ضتترورت عداات اجتماعی صتتکو ارفت
که بهتاع آن داستتان و صتعر نیا به عنوان موملی برای انعکاس ستینان جدید به کار ارفته صد پ

از

مشتروطه با ههور اتادز هدایت و نوصتن داستان مدرن ،تیییراتی در ذهن و زبان نویسنداان به وجود
آمد و متأثر از آن ح تور زن در داستان معاار ح وری کاملا جدید و غیرمنتظره صد و داستاننویسان
زن و مرد معااتتر توت تأثیر ف تتای جدید قرار ارفتند و به تتتتویرپردازی و ستتین ا تن از زنی
پرداختند که تا پیش از آن اتتترفا به عنوان ابااری برای کامیابی و اذتجوییهای مردانه مورد استتتت اده
قرار میارفت
ازآنجاییکه ادبیات ،بهویژه داستتان از سترمایههای فرهنگی ملتهاست و در مقایسه با سایر هنرها
از قدرت و تأثیراذاری زیادی برخوردار استت ،نقد درستت و موصتکافانس آن میتواند ستا رصد و
پویاییاو صتتود نویستتنداان قشتتر عظیمی از جمعیت تأثیراذار کشتتورها را تشتتکیو میدهند؛ زیرا از
ی ستتو در پویایی و تداوم حیات فرهنگی و فکری ی

ملت و رصتتد و پیشتترفت همه جاناس آن نقش

بستاایی دارند و ازستوی دیگر اار آثار و افکارصتان بررسی صود ،میتوان ضعفهای موجود جامعه را
کشتف و نقاط مبات آن را تقویت کرد «در نقد ادبی فمینیستتی رویکردهای میتل ی ایجاد صتده است،
اما صتاید بتوان نقطس مشتترو در همس این صتیوهها را چنین بیان کرد :بررسی و نقد رصتههای موجود و
پارادایفهای ستنتی در مورد زنان و سترصت و نقشهای اجتماعی زنان در کو نقد فمینیستی در پی آن
است که اید واوژی و فرهن

حاکف بر ی

اثر را از دیدااه زنموور بسنجند»(هام)100: 1232 ،
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این پژوهش با هدف بررستی جلوههای زنانه و یافتن نشانههای فمینیسف در رمان طوبا و معنای ص

با

روصتی تواتی ی -تولیلی به بررسی مشکلات و دغدغههای زنان میپردازد با توجه به اینکه ادبیات ما
بهطورکلی برستتاختس مردان استتت ،نقد زنموور میتواند با پرداختن به مستتا و زنان ،در ایجاد برابری
حقوز زن و مرد اتام مثثری بردارد آنچته ضتتترورت نقتد و تولیتو این رمان را از منظر نقد زنمدار
آصتتکار میکند ،فقدان منابع منستتجف ،مستتتد و کافی پیرامون صتتیتتتیتهای زن این رمان به عنوان
افرادی عینی و قابودستترس استت پیش از این ،پژوهشهای دیگری درختوص این رمان انجام صده
استتت که هی ی

به اندازۀ پژوهش حاضتتر به اتتورت دقیق و طاقهبندی صتتده با نمونههای مرتاط و

مستتتتنتد از متن رمتان ،ویژایهتای زنمتدارانتس آن را با ذکر جا یات بیان نکرده که امید استتتت برای
پژوهشگران بعدی راهگشا باصد اما کارهایی که درباره این رمان انجام صدهاند ،عاارتند از:
 استطوره زنموور ،مشتیتهای ساکی در آثار صهرنوو پارسیپور ،الی ترقی و غاااه علیااده ازفرزانه مونسان ()1232

 -استتطوره زن ،تولیو فلستت ی طوبا و معنای صتت

از مشتتیت علایی ( )1233که هر دو مقااه،

صیتیت قهرمان داستان را از منظر اسطورهای بررسی کردهاند

 -تأملی در طوبا و معنای ص

از حورا یاوری ()1233

 نقد ادبی :روایت داراونیهای روحی و عاط ی از حورا یاوری()1232 نقد و بررستی آثار داستتانی صهرنوو پارسیپور از حسن حدادی ( ،)1231پایاننامه کارصناسیارصد رصته ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم انسانی ،دانشگاه تربیت مدرس
 قهرمان رمان طوبا و معنای صت در ستاحت واقعیت از زهرا رفیعی ،ستید مومود سیداادقی وصتتم ااواجیه ارداانی که در این پژوهشها تمامی آثار پارستتیپور از منظر فلس ت ی و ستتورر اایستتتی
مورد مداقه قرار ارفتهاند
 تطایق موتوای ستهاانس نجی مو وظ و طوبا و معنای صت از دیدااه عنااتر داستانی از زینعرب نژاد ،مریف ایرانمنش و مومدرضا نتر اا هانی)1232( ،
 بررستتی تطایقی عنااتتر داستتتانی در دو رمان خانس ادریستتیها و طوبا و معنای ص ت از پریس تااختیاری ستلماستی ( ،)1231پایاننامه کارصتناستی ارصد رصته ادبیات فارسی ،دانشکده ادبیات و علوم
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انستتانی دانشتتگاه ارومیه این دو پژوهش نیا این رمان را از منظر عنااتتر داستتتانی مورد بررستتی قرار
دادهاند
پیدایش جنبش فمینیسم و ظهور زنان نویسنده

توجه به علتهای مورومیت زنان مهفترین نکته در تاریخ فمینیستف استت که از دو جناه قابو بررستی
استتت :ااف تیییر دید جامعه نستتات به علو ضتتعف زنان؛ ب ت کی

ت اوت جن

و جنستتیت نقد

ادبی فمینیستتتی میکوصتتد نشتتان دهد که جامعه مردستتااار بر چه ستتازوکارهایی استتتوار استتت و چه
ستتازوکارهایی از آن موافظت میکنند و هدف نهایی آن داراون ستتاختن مناستتاات اجتماعی استتت
فمینیستتتها به این دایو از این کنشِ داراونکننده دفا میکنند که معتقدند جامعه مردستتااار به ن ع
مردان عمو میکند و منافع مردان را برتر از زنان قرار میدهد نتیجه منطقی چنین اعتقادی این استتت
که جامعه مردستااار بر زنان ستف روا میدارد مری واستون کرافت اواین زنی بود که معترضانه خواستار
برخورداری زنان از حقوز عتتتر روصتتنگری صتتد پ

از او ویرجینیا وواف بیشتتترین تأثیر را در کنار

ستیمون دوبووار و جوایا کریستتوا بر ادبیات و نقد فمنیستتی داصتهاند او معتقد است که زنان به برکت
آزادی ،نه فقط رماننویستان خوب که صتاعران خوبی نیا خواهند صتد به نظر او اصتقاز زن و مرد ،که
ستاختار ستلطه بر انستان تومیو کرده استت ،باید جای خود را به وحدت آن دو بدهد وواف ضعف
آثار نویسنداان زن را چنین ریشهیابی میکند:
«ناتوانی زنان ی

نو ناتوانی اجتماعی و اقتتتتادی استتت زن نویستتنده ناچار از دصتتواریهای

بار  ،پیشتتداوریها و خودخواهیهای اقتتتتادی مردان جان به در برد و کلید آزادی او کلید در اتاقی
استتتت که میتواند آن را اتاز خود بنامد و میتواند با همان آزادی و استتتتقلا برادرانش در آن زندای
کند این استارت اقتتتادی ،آدمها را به خشتف میآورد خشف پرهیاهوی توکفآمیا مرد را که بر ادعای
برتری خود پا میفشتتتارد و ابراز اناجار نقنقوی تیا زن را که برای دستتتت یافتن به حقوز خود جی
میزند موتتتو هردوی اینها ادبیات بد استتت؛ زیرا ادبیات -در اینجا داستتتان -همدردی فراایری را
میطلاد که بر فراز احستاسات هر دو جن
باصد» (کو ن تین)222:1212 ،

قرار ایرد و آنها را درو کند هنرمند بار باید دو جنسی

سا پنجاه و یکف
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دوم ،جناش زنموورانه را احیا نمود و اههار کرد

در جوامع غربی همته نویستتتنتداان پدرستتتااارند و زنان همواره به عنوان «جن

دیگر» نادیده ارفته

میصتوند او معتقد استت این طایعت نیستت که باع مودودیت نقشهای زنان صده است؛ بلکه این
نقشها زاییده مجموعهای از پیشداوریها ،ستتتنتها و قوانین کهن استتتت که زنان نیا کف و بیش در
پیدایش آن سهیف بودهاند «دوبوار برای دستیابی زنان به استقلا توایه میکند کتتتته زنتتتتان به کاری
اصتتتیا داصتتته باصتتند و به دانش خویش بی اایند»(آندره )113-112 :1212 ،چند ستتا بعد برخی از
منتقدان فرانستتوی چون اان ستتیاو و اوس ایریگاری نیا ااتتطلا «نوصتتتار زنانه» را مطر کردهاند و
هدفشتتان آن استتت که زنان هنگام نوصتتتن از انرژی و تکانههای جنستتی خاص زنانه بهره میایرند که
این امر در ا تمان مردسااارانه و عقومدار مردان جایی ندارد
نقد زنمحور و نمودهای آن در ایران

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

باید

از حقوز و موقعیتهای برابری برخوردار باصتتند فمینیستتف تلاو و پیکاری در راه برابری زن و مرد و
رفع تاعیض از زنان استت» (ستارسه )3 :1232،نیستین جرقههای دفا از حقوز زنان در ایران پ

از

انقلاب مشتروطه رخ داد و صتاعران و نویستنداان بستیاری در جهت ستتامان بیشیدن به این موضو
تلتاو کرده و حتی جتان خود را از دستتتت دادهاند مردانی که روایتار اوضتتتا زندای زنان بودند،
هراا نتوانستتند چهرۀ واقعی ی

زن را در بیان خواستتهها ،احستاستات و عواط ش به تتویر بکشند

درنتیجه با ورود زنان به عراتس نویستندای و خلق آثار برجستتهای دربارۀ خود ،دریچه تازهای اشوده
صتد یکی از این زنان صتهرنوو پارستیپور است که راه سیمین دانشور را در احقاز حقوز زنان ادامه
میدهد و در آثارو به طر مسا و زنان ایرانی و اعتراض به نابرابریهای جنسیتی میپردازد
بررستتتی فرهن
فرهن

و ادبیات از منظر نقد زنموور دارای فوایدی استتتت که از ی ستتتو به مردان و

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

کردهاند ،مورد بازنگری قرار دهند و به غیرواقعی بودن آن پی بارند و بکوصتتند تتتتتویری درستتتت و
منتت انه از زنان ارا ه دهند و ازسوی دیگر به خود زنان امکان میدهد که با صناختن و فااله ارفتن از
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تتتویر غیرواقعی خود در جامعس مردستااار بتوانند خود را بهتر ارزیابی نموده و تتتتویر درستتری از
خود ترسیف کنند
در نتتتتقد زنموور ویرجینیا وواف در سا  1313با نوصتن اتاقی از آن خود ،نیستین اتتتتام را در
عراه ادبیات برداصت و در اعتراض بتتتته نتتتتگرو مردان به زنان اعلام کرد که «حتی هویت زنانه هف
بهوستیلس مردان به تتتویر کشتیده میصود»(مقدادی )22:1213،دربارۀ صیوۀ نقد زنموور و نگاه از این
منظر به آثار ی

نویستنده دو صتیوه را میتوان در نظر ارفت :اواین صتیوه اینکه با یافتن صیتیتهای

زن داستتتان و بررستتی نقش آنها مشتتیا کنیف نویستتنده با خلق این نقشها در داستتتان چه هدفی را
دناتا می کنتد و تتا چه اندازه میخواهد مستتتا و زنان را مطر کند صتتتیوۀ دیگر از منظر تولیو زن
نویستنده استت که مبلا باینیف پارستیپور به عنوان ی

داستان نوی

زن تا چه حد در رمانش به مسا و

زنان توجه کرده است
«هرچند در تاریخ ادبیات کلاستتی

بهدایو ستتلطس فرهن

مردستتااار ،غاااا تتتتویری غیرواقعی و

منطاق بر اید واوژی مردموور از زن ارا ه صتده است و این فرهن
کرده استتتت که خود زنان نیا این فرهن

ااهی چنان در همس زمینهها رسوخ

مستتتلط تلقین صتتتده را پذیرفته و حتی آن را روا دادهاند

بهطورکلی تتتویر ارا ه صده از زنان در تاریخ ادبیات بیانگر عقاید مردان و پیشداوری آنان دربارۀ زنان
است و این تتویر به نظر فمینیستها دور از حقیقت است» (صمیسا)223 :1231،
نگاهی به شهرنوش پارسیپور و آثارش

صتهرنوو پارستیپور در خانوادهای روصن کر ،فرهییته و آااه پرورو یافت و همین امر سا صد او
به تشتویق پدر و مادرو نویستندای را از سیادهسااگی آغاز کند و از صانادهسااگی داستانهایش با نام
مستتعار «صهرین» درااهنامههای اونااون به چاپ برسد او در دورهای که بیشتر زنان و دختران ایرانی
ستتواد اندکی داصتتتند و با تن دادن به ازدوا های اجااری مشتتیو بچهداری و کارهای تکراری منا
میصتدند ،پ

از فارغااتوتتیلی از دانشتگاه تهران برای ادامه توتیو به دانشگاه سوربن فرانسه رفت

که همین دانشاندوزی و اقامت چندستتااهاو در اروپا موج صتتد به ت اوتهای فرهنگی و اجتماعی
فاحش تی بین جامعه غرب و کشتتور ما ،بهویژه درختتتوص رفتار با زنان ،پی بارد که نمود این دانش و
آااهی را به زیاایی در آثارو به نمایش اذاصتته و این امر او را به پرکارترین زن نویستتنده معاار پ
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از انقلاب استلامی تادیو کرده است از آثار پارسیپور به جا ترجمههایش میتوان به رمانهای :س و
زمستتان بلند؛ طوبا و معنای صت ؛ زنان بدون مردان؛ عقو آبی؛ ماجرای ساده و کوچ

رو درخت؛

صتیوا؛ مردان در برابر زنان؛ بر با باد نشتستتن و مجموعه داستانهای :تجربههای آزاد؛ آویاههای بلور؛
آداب ارف چای در ح ور ار اصاره کرد
تحلیل و بررسی رمان طوبا و معنای شب

داستتان طوبا و معنای ص از منظر راوی سوم صیا م رد و دانای کو روایت میصود ،اما تقریاا همه
صتیتتیتهای داستان از زاویه چشف طوبا به دنیا مینگرند و از دهان او سین میاویند پ

از چاپ

این رمان در ستا  1233نام صتهرنوو پارسیپور بر سر زبانها افتاد و این کتاب در زمان کوتاهی بارها
تجدید چاپ صتتتد و منتقدان بستتتیاری به نقد و بررستتتی تکنی های روایی آن پرداختند و توتتأثیر
صتیتتیت قوی طوبا قرار ارفتند طوبا زنی استت با ریشههای عمیق در سنت که هف مجذوب عرفان
و فلس ت ه صتترز استتت و هف فری ته اندیشتتهها و زندای مدرن غرب بهواستتطه دید عرفانی و آنچه از
کودکی از پدرو آموخته ،قادر استتت واقعیتهای اطرافش را بیپرده درو و مشتتاهده کند رخدادهای
آینده را پیشتتگویی و حتی با مردهها -ستتتاره و مریف -ارتااط برقرار کند طوبا زنیستتت که در مواقع
ااوم عشتق میورزد و ازخوداذصتتگی میکند و در زمانی که به او و حریف صتتیتیاو تجاوز کنند،
عتتیان میکند و خشتمگین میصتود و در مقابو زور و استتاداد جامعه مردسااار میایستد طوبا دوبار
ازدوا میکند که در ازدوا نیستت با وجودی که بیش از چهارده ستا ندارد ،برخلاف رسف و سنت
جامعه و برای نجات مادرو که خواستتتگار دیگری دارد ،خود از حاجی پنجاهودو ستتااه خواستتتگاری
میکند و به عقدو درمیآید و پ

از تومو چهارستتا زندای طاقتفرستتا با اعتتتتاب غذا حاجی را

وادرار میکند طلاقش بدهد ستتپ

پستتر

با فریدون میرزا ازدوا میکند و اتتاح ستته دختر و ی

میصتتود اما وقتی میفهمد صتتوهرو با دختری چهارده ستتااه ازدوا کرده استتت ،این بار نیا برخلاف
ستنت ،خود برای طلاز پیشتقدم میصتود و برای کس استقلا ماای و اداره امور منا به قاایبافی در
زیرزمین خانه مشتتتیو میصتتتود طوبا زنیستتتت مستتتتقو و موکف که هف راهنمای فرزندانش در
زندایستت و هف میداند که خود از زندای چه میخواهد او آنقدر صجا است که دو جسد  -ستاره
و مریف -را زیر درخت انار خانهاو به خاو میستپارد طوبا عمر طواانی دارد و داستان زندایاو نیا
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طواانیستت و برخلاف بستیاری از زندایهای زنان آن دوران که در حتارخانه میاذرد و هی ات از
جااای در آن رخ نمیدهد ،ازهفاسسته و تکراری نیست
«طوبا برخلاف بستیاری از صتیتتیتهای داستانی که نمیدانند و نمیپرسند چرا و چگونه زندای
کردهاند ،در جستتجوی پاستیی برای زندای استت میخواهد به اذصته براردد و به زندای خود در
کلیت آن نگاه کند و معنایش را ب همد درایری وستتتواساونه طوبا برای فهمیدن معنای زندایاو او
را از راههایی عاور میدهد که کمتر مستافری از آن اذصتته است و همین جستجو که اوظهای رهایش
نمیکنتد ،منااگتاههای زندای او را به هف پیوند میدهد و از قتتتته آن ی

روایت منستتتجف و به هف

پیوستته میآفریند پرستش طوبا هف این جهانی استت و هف آن جهانی ،هف مذهای استت ،هف سیاسی،
ااهوتی و روصتن کرانه و درستت به همین دایو استت که قته زندای او با داستان تاریخ ایران در اذر
از سنت به مدرنیته با موقعیت زنان که او موور االی آنان است ،یکی میصود»(یاوری)210 :1232،
در پایان ،طوبا ناد حتتتت تترت ادا علیشتتاه میرود و میاوید در جستتتجوی حقیقت استتت آقا
میاوید حتتتقیقت همیشه جلوی چشمانش بتتتوده استتتت سرانجام درخت انار خانه بار میدهد طوبا
حقیقت را دانههای انار میداند دانههای خونین آن از آفتترینشی در پوستیدای ،از زنتدای برخاسته از
مر خار میدهد او هراا عاصتتتق نشتتتده و میبیند تنها اعتاار زندایاو دیدار با آقای خیابانی و آن
و مریف غاطه میخورد طوبا با انارها،

روزهتا بهترین روزهتای عمرو بوده استتتت او بته حا مون

جوهرۀ ستتاره و مریف که به آنها ستتف صتده است ،به میان مردم بازمیاردد تا حقیقت نامیرای عشق را
بین آنها تقسیف کند ،اما هی ک

حرفش را نمیفهمد و طوبا همراه خانهاو ویران میصود

بازتاب دیدگاههای زنمدارانه در رمان طوبا و معنای شب

پارستیپور با انتشتار این رمان و نشتان دادن ستفهایی که به زنان صده ،نامش را به عنوان ی

نویسنده

زن فمینیستتت ایرانی ثات کرده استتت او تار و پود اجتما مردستتااار ایران در دوره قاجار و پهلوی تا
وقو انقلاب را در زندای طوبا به هف میبافد
«در آن ستا ها هنوز ف اهای ختوای با دیوارهای سر به فل

کشیده از عراههای عمومی جدا

میصتتود هنوز زمین چهاراوو و ستتاکن استتت و هنوز دور زمین درستتت مبو دور خانهها دیواری
استتتت کته دروازههای زندای را به روی همه چیا و همه ک

فرومیبندد و از همه مهفتر اینکه هنوز
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میان زن و اندیشتته هی پیوندی نیستتت و زنان در درون دیوار خانهها فراتتت ن

کشتتیدن در هوای

پاو فکر و اندیشه را از دست میدهند» (یاوری)121 :1233 ،
نویستتتنتداان زن را میتوان زبان حا زنانی دانستتتت که در مرحلهای از توو اجتماعی به درکی
دیگر و صتناختی تازه از خود و موقعیتشان در جامعه رسیدهاند آنان که در رویدادهای انقلابی ح وری
جدی داصتتتند ،زبان باز کردهاند تا از خود و مستتا و و آرزوهایشتتان بگویند و ادبیاتی پدید آورند که
جای مهمی در ادبیات دهه  1230دارد به قو پارستیپور «تجربه انقلاب و جن
و روانی آن ،زنتان را به میدان حادثه پرتاب کرده و این اویا ی

و پیامدهای اقتتادی

فرمان تارییی استتتت» (پارستتتیپور،

)3:1231
پارستیپور بهعنوان ی

نویستنده فمینیست به ضرورت زنانهنویسی در ادبیات پی برده و به نگاهی

زنتانه در آثارو معتقد استتتت و آثارو را متأثر از دیدااهی زنانه میداند؛ دیدی که موج تواتتتیف
دقیق و اتمیمی زندای و احستاستات صتیتیتهای داستانش میاردد او میکوصد با خلق آثارو
صتتأن اجتماعی زنان را بااا بارد و ستتتمدیدای آنها را نشتتان دهد بنابراین میتوان ا ت که تلاو در راه
احیای حقوز و نشتتان دادن مظلومیت زنان وجه مشتتترو همه نویستتنداان زن استتت «پارستتیپور در
رمان طوبا و معنای صت به بررستی نقش زنان در توواات تارییی جامعه از مشروطه تا انقلاب 1221
ایران میپردازد حااتو کار نوعی به خودآیی و درو احساس افاشتگی زنان در تاریخ معاار ،نوعی
ت

افتادای و تاعیدصدای به خیا و مااییوایاست» (میرعابدینی)1113 :1233 ،
«زنتان کته طی حوادا انقلاب از چهاردیواری خانه و ستتتنت به درآمده و در پهنس اجتما هویتی

تازه یافتهاند ،مودودیتها را با ایجاد تردید در باورهای پذیرفته صتتده دربارۀ زن پاستتخ میدهند آنان به
خواندن و نوصتتتن رمانهایی که اغل حدی ن

اونه و زنداینامه وارند ،در پی کست نوعی رهایی

درونی برمیآیند»(همان .)1110:بر همین استاس سیمون دوبوآر نیا میاوید« :احساس میکردم مطرود
هستف و یگانه راه علا تنهاییام حدی ن

ا تن است»(م

پارستیپور به اراحت در طوبا و معنای ص

اینتاو)23:1212،

رنجهایی را که از نظر روحی و جسمی به زن ایرانی

میصتتود ،بیان میکند و زنان را به ت کر ،آااهی و مقابله با ستتنتهای نادرستتت فرا میخواند در این
پژوهش موارد مهمی را که نشتتان دهندۀ دیدااه زنمدارانس پارستتیپور در این رمان استتت ،به ده عنوان
تقسیفبندی کردیف که با ذکر نمونههای مستندی از متن رمان به آنها خواهیف پرداخت

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)

22

صمارۀ چهارم

ازدواج اجباری و سنتی

یکی از مثا ههایی که در رمانهای زنموور به آن پرداخته میصتتود ،ازدوا اجااری و ستتنتی استتت به
همین دایو پ

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

آااهی خود اختیار زندایصتان را بهدستت ایرند و صتیتتا برای مستا و مهمی چون ازدوا تتمیف
بگیرند چنانچه از رمان برمیآید ،زن ایرانی به عنوان ااتتلیترین عامو تشتتکیو خانواده و تربیت فرزند
هی دخااتی در انتیاب صتتری

زندای خود ندارد و در موارد بستتتیاری در ستتتنین کودکی مجاور به

ازدوا با کسی میصود که نه او را دیده و نه میصناسد
 -خااه او (دخترو) را به ه ده ستااگی رسانده بود به خواستگاری آمده بودند برای ی

تاجرزادۀ

خردهپای آبرومند و خااه رضتتایت داده بود در صتت زفاف مشتتیا صتتده بود که دخترو بیچاره را
برای عموی داماد که پیر مردی بااای صتتتتتت ستتا بود ،عقد کردهاند اریه و صتتیون و زاری ستتودی
نداصت دختر عروس عارا یو صده بود (پارسیپور)112 :1212،
 زن ،منظرااستتلطنه را برای پستتر چهارده ستتااهاو موستتن خواستتتگاری میکند زن خیلی او رامیپستندید که با موهای طلایی و پوستت روصتن و سترخ و س ید به اهو آذربایجان میمانست و اار
خانف صتازده رضایت میداد ،دختر و پسر را عقد میکردند و منتظر میماندند تا دختر سیاده سااه بشود
و عروسش کنند (همان ،ص )133
تنوعطلبی ،چندزنی و خیانت مردان

این مورد نیا از مااح دیگری استت که در رمانهای زنموور به آن توجه ویژه میصتتود و پارسیپور
در رمان طوبا و معنای صت مکررا نشان میدهد که چطور مردان به خود اجازه میدهند به همسرانشان
خیانت کنند ،زن اتییهای داصتته باصتند یا هوو بر سترصتان بیاورند و با کسی ازدوا کنند که با آنها
اختلاف سنی بسیار زیادی دارد؛ چون معتقدند ن

ِ زن جوان مرد پیر را جوان میکند

 اااته (کل ت) به تورانااستتلطنه وفادار بود و هوای خانمش را داصتتت و میدانستتت اار پته را بهآب بدهد ،نانش آجر میصتتود اما خ خانه پستتتوها و زاویههای زیادی داصتتت حرامی هف که ناود
اییهای بود و حلا و آب از آب تکان نمیخورد (همان)32 :
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 تورانااستتلطنه به دیدار طوبا آمد و ا ت که صتتم ااملوو تازه درد بیدرمان او را درو میکندزن چقدر از دستت صتوهرو کشتیده بود چقدر این مرد دبن

خانف بازی کرده بود و چقدر اوصت

تن او را ارزانده بود (همان)112 :
سنتشکنی ،خودآگاهی و خوداتکایی زنان

پارستیپور در داستانهایش در پی سنتصکنی و زیرسوا بردن باورها و رسوم کهنه و دستوپا ایر و
برستاختس جامعس مردستااار است و با نشان دادن زندای ملا آور زنان سنتی از چنین وضعی انتقاد کرده
و با نمایش رفتارهای ستتنتصتتکنانه در داستتتانهایش زنان را به تیییر و خودآااهی تشتتویق میکند او
میاوید« :از این رو مینویستف چون اویا دارم انستان میصوم ،کیستف؟ میخواهف بدانف که چگونه باید
خدا را در ذهن مجستتتف کنف ،حد صتتتیطان را چگونه تشتتتییا بدهف؟ اینها را میخواهف بیندیشتتتف،
نمیخواهف برایف بیندیشند»(پارسیپور)3 :1231،
«بو مشتتارکت زنان در فعاایتهای اجتماعی و اقتتتتادی و کار بیرون از منا نیا یکی دیگر از
مستا و مهف و مطر در رمانهای فمینیستتی استت و ااح نظران فمینیست نیاز ماای و اقتتادی زن
را موملی برای تسلط و حکمرانی مردان در طو تاریخ میدانند»(بهین)21 :1231،
زنان همواره در طو تاریخ هویت خود را در مقابو مردان از دستتت داده و صتتیلی جا خانهداری و
بچهداری نداصتتته و پشتتت حتتتارهای خانه در بیخاری مواوس بودهاند مانند طوبا که وقتی ات اقی
بیرون میرود ،از قوطی و ارستنگی مردم آااه میصود او در این رمان نشان میدهد که چگونه تربیت
دختران از کودکی از آنها زنانی ستفپذیر میسازد؛ زیرا به ا ته سیمون دوبوآر:
«زنان زن زاده نمیصتوند ،به اتتورت زن درمیآیند هی سترنوصتتت زیستتی ،روانی و اقتتتتادی
ستیمایی را که مادۀ انسانی در د جامعه به خود میایرد ،تعریف نمیکند مجموعه تمدن است که این
موتتتو حد فااتتو نر و اخته را که مثن خوانده میصتتود ،تواید میکند تنها وستتاطت فردی دیگر
میتوانتد فردی را بتهمبتابته دیگری بیتافریند کودو تا وقتی برای خود وجود دارد ،ازاواظ جنستتتی
نمیتواند خود را مت اوت بداند» (دوبوآر)12 :1233،

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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ا تت بهزودی کار خواهد کرد چه بیصتتترمی میوفی طوبا در اندیشتتتس وحشتتتتناکی

فرورفت دخترو میخواستتت کار کند هی ک

نشتتنیده بود زن در اداره جایگاه مردان کار کند مردم

چه میا تند اابد دختر را تا سطح فاحشه تنا میدادند (همان)222 :
 دورهای ناود که او بنشتتتیند تا مردی بیاید و از او خواستتتتگاری کند باید درس میخواند و کارمیکرد مریف اار میکوصتتتیتد دکتر بشتتتود ،خیلی خوب بود اینطوری به مردم خدمت میکرد درآمد
خوبی بهدستتت میآورد و میتوانستتت زندای راحتی داصتتته باصتتد و با مرد توتتتیوکردهای همانند
خودو ازدوا میکرد این ی

زندای ایدهآ بود (همان)222 :

نمایش زندگی تکراری و ملالآور زنان

پارستتیپور با نمایش زندای تکراری زنان که ازستتوی نظام مردستتااار به آنها دیکته میصتتود ،از این
وضتتعیت بهصتتدت انتقاد میکند و زنان را به اعتراض و تلاو برای تیییر و درآمدن از این پیلس کهنه که
ستاایان دراز آنها را مودود کرده استت ،تشتویق میکند «تکرار از مستا لی است که همواره زنان از آن
رنج میبرند و به وقت ناامیدی زندایصتان را تکراری و بیهوده میدانند زری در سووصون خودو را
نشتستته پشتت چرخ چاهی میداند و این

طوبا خودو را دا ف پشت دار قاای میبیند» (باقری:1231،

)221
 امینه خانف حین الهاااری خندید و با اون قانع صتتتدهای ا ت دیگر باور کرده استتتت زندایستتیت استتت باید دا ف در دایرهای بچرخد و دوباره در همان دایره بچرخد هی بستتازد ،هی بپاد ،هی
بدوزد ،هی باافد و هی فوش بدهد (همان)203 :
 چه زندای عابی .اندوه تلیی زن را در خود فرومیبرد حستی از بیهودای داصت یادو میآمدکه در تمام زندایاو حتی یکاار بهدرستتتتی به ی

پروانه ننگریستتتته استتتت هراا به با های زیاای

زنجرهای چشتتف ندوخته استتت هراا و بدتر از همه هی جنگو و هی بیابانی را ندیده استتت و راز
ت اوت جنگو و بیابان را نمیداند یکستتتره در دایره خانهای چرخیده استتتت که بلکه ااتتتلا نیا وجود
نداصته باصد (همان)230:

سا پنجاه و یکف
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نمایش احساسات و عواطف زنانه

نشتان دادن احستاستات خاص زنانه از مسا لی است که در رمانهای زنموور روی آنها تأکید بسیاری
مادری و

میصتتتود احستتتاستتتات زنتانته طیف وستتتیعی از روحیتات و خلقیتات زنانه اعف از ح

حمایتاری ،تن ر ،حستتتادت ،بیپناهی و تنهایی ،اوو ایستتتتادن ،اریه و زاری و را دربرمیایرد
اریه یکی از احساسات قوی در زنان است که در مردان کمتر دیده میصود به عقیده سیمون دوبوآر:
«مطمئنا زن به ستا آنکه زندایاو براستاس طییان آمییته به ناتوانی بنا میصود ،اینقدر آسان به
اریه میافتد بیص ت

زن از نظر فیایواوژی

کمتر از مرد میتواند ستتیستتتف عتتتایاو را کنتر کند

آموزصتش به او آموخته که خود را رها کند دستورها و تعلیفها در این موارد سهف عمدهای دارند؛ زیرا
دیدرو و بنژامن کنستتتان ستتیلاب اصتت

از دیداان روان کردهاند حا آنکه مردان از زمانیکه آداب و

عادات این کار را بر آنان منع کردهاند ،دیگر دست از اریه برداصتهاند» (دوبوآر)211 :1233 ،
ح

مادری و اصتتیاز مادر صدن از دیگر ویژایهای زنانه است که اار این نیاز را از زنان بگیریف،

احستتاس نقا و کماود میکنند مانند مون

که بعد از عقیف صتتدن دچار افستتردای و خااه که پ

از

مر دختر و پسرو دچار جنون میصود
 -زن سترو را اای چادر پنهان کرد بیاختیار سترو را روی زانو اذاصت ا ت ی

چیای مبو

چینی توی داش صتکستته استت هاار تکه صده نمیتواند بندو باند چینی هاار تکه را نمیصود بند
زد ا ت مبو این استتت که آیینه پاکیاهای وجود داصتتته ،بعد به ارد و غاار و قی و خون و اجن آاوده
صتتده استتت کدر صتتده دیگر هی تتتتویری را منعک
صتتده حااا هی ک

نمیتواند ثابت کند که این ی

میکند طوبا ا ت که علاوهبر اینها تکه تکه

روز آیینه بوده استتت پوا

پوا

صتتده (پارستتی

پور)133 :1212،
 زن اتتتدای در را کته صتتتنید ،همانند انار ترکید هرچند مرد را بیرون کرده بود و هرچند طلازخواستته بود ،وای انتظار داصتت که مرد عجا و اابه کند معذرت بیواهد و روی دست و پای او بی تد
اااته امکان داصتتت که او را بایشتتد نه امکان نداصتتت بایشتتد ،وای صتتاید اینطوری آرامتر تتتتمیف
میارفت این

همانند دیوانهها میاریست (همان)132 :

جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق)
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نمود مردسالاری و نادیده گرفتن حقوق زنان

مردستتاااری و ستتتمی که همواره مردان در طو تاریخ بر زنان روا داصتتتهاند ،یکی دیگر از مثا ههای
رمانهای زنموور و فرمانارداری آنان از باورهای مهف فرهن

مردستتااار استتت که در متون کلاستتی

ایران نیا به وفور بیان صده است چنانکه سعدی میفرماید:
زن ختتتوب فرمانتتار پارستتا

کند مرد درویش را پادصا
(سعدی)222 :1233،

در کو تتتتویر ارا ه صتتده از زنان توستتط ادبیات کلاستتی

بیانگر عقاید مردان و پیشتتداوری آنان

درباره زنان استت و این تتتویر به نظر فمینیستها دور از حقیقت است و باید مورد بررسی قرار ایرد
«نقد فمینیستتی بر آن است تا با روصن کردن برخی مسا و ،زنان را به جایگاهی برساند که توان بازیابی
خود را بیابند و به ااتتطلا فلستت ی خود را در مقام فاعو بشتتناستتند؛ زیرا تتتتویر زن در عموم آثار
افستانهای استت که فرهن
من عو یا در واقع تادیو به ی

مردانه آن را چنان ستاخته که با اهدافش تناس داصته باصد از اینرو او را
ابژه میکند» (هام)222: 1232 ،

زن نمونه ستتنتی ایران ،زنی استتت فرمانار ،فداکار ،ناآااه و موتتتور در چهاردیواری خانه که مطیع
خواستتهها و اوامر مرد است همان که ویرجینیا وواف او را فرصتس خانگی مینامد «آنها بسیار فداکارند
و بدون خودخواهی زندای میکنند؛ اویی خودصتان نیاز و خواستتهای ندارند و مسئو برآورده کردن
نیازهای صوهران و فرزندانشان هستند»(بهین)23: 1231،
پتارستتتیپور در این رمتان طیف استتتتردهای از هلف مردان بته زنان را که به وضتتتو بیانگر جو
مردستاااری صتدید در جامعه ایران استت ،به تتویر میکشد ازجمله نگاه ابااری و جنسی به زن حتی
در روابط زناصویی که کاملا باید توت فرمان و خواسته مرد باصد
«طوبتا بتا جن

مرد نمیستتتتیاد او در هر برهه از زندایاو آقایی دارد که همه چیا میداند و

میتواند او را نجات دهد حا مومود با رفتار خشتن و سترد و استهاا طوبا را میآزارد اما صاهااده
فریتدون میرزا طوبا را جاو املاو خود میداند برای او زنها مایه اذت بردن هستتتتند او در ابتدای
زنتدای با طوبا با زبانی چرب و آرام همانطورکه تکههای غذا را به او میخوراند ،افکار و عقایدو
را نیا به آرامی به خورد او میدهد و میاوید که مرد همیشته صتتیطنتهایی دارد و زن باید در مقابو
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آنهتا اتتتاور بتتاصتتتد؛ چون مرد هر خطتایی کنتد ،در آخر دوبتاره ناد زن و بچتتهاو برمیاردد»
(باقری)120 :1231،
 در این مدت سته ماه و ده روز طوبا فقط حق داصتت سته بار ماهی ی بار به حمام برود نه حقدیدار از خانوادهاو را داصتت ،نه افراد خانواده حق بازدید از او را داصتند زهرا موهف بود به این امور
رستتتیتدای کنتد و زنان حا متتتتط ی مأمور بودند تا از خرو او از خانه جلوایری کنند (پارستتتی
پور)22 :1212،
 استتتماعیو تومو زنان را نداصتتتت تومو زنی را که میایستتتتد ،چشتتتفهایش را بهطور جدیمیدراند و با اتتراحت و دقت در تولیو جا یات مستتئلهای فرو میرود ،برای او مشتتکو بود اما این
یکی که پشتتت چرخ خیاطی مینشتتستتت و دستتته را میچرخانید برایش نهتنها آستتان بود ،بلکه
اذتبیش نیا مینمود اینطور بود که زنش میاندیشتتید در تمام تاریخ فراتتت اندیشتتیدن را از او
ارفته بودند (همان)202-202 :
رویابینی ،خیالبافی و آرزوهای ناکام در زنان

دیدن رویا و خیا بافی نیا ی

ویژای زنانه استتت و بیشتتتر رمانهای زنمووری که نویستتنداان زن

داصتتهاند ،به وفور به این مستئله پرداخته و ااهی تجربیات عارفانه و صهودی قهرمانان زن را به تتویر
کشتتتیتدهانتد مبلا آنها قاو از وقو ات اقی خواب میبینند یا چیای به داشتتتان میافتد در این رمان نیا
میبینیف که طوبا مدام رویا میبیند ،پیشتگویی میکند و در خیا خود با ستاره حرف میزند و ااهی از
او دربارۀ آینده و ات اقاتی که در صتترف وقو استتت ،ستتثا میپرستتد و بعد همین حااات را در مون
بعد از ستتقط جنین و عقیف صتتدنش میبینیف امینه خانف نیا از رویاهایش برای طوبا میاوید یا طوبا که
رویای یافتن حقیقت را دارد ،اما ارفتاری های زندای مجاای برایش نمیاذارند
 -بیصت

ازدوا با ی

صتتاهااده او را از خود بییود کرده استتت حااا فکر میکند ستتوالی حرم

میصتود اااسهای زری و ترمه میپوصتد و کنیاکان دناااش راه میافتند دیگر قاای نمیبافد از سادای
به در میآید (همان)11 :
 امینه خانف ا ت که از او زندای دچار این تتتتور بوده که وقتی چندستتاای حستتابی زحمتبکشتتد ،در ی

جایی کارها تمام خواهد صتتد و او خواهد توانستتت کنار پنجره بنشتتیند ،ستتماورو را
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جوو بیاورد ،چای پشتتت چای بیورد و ستتیگاری چاز کند و از آنجا به درختها و اوهای باغچه
نگاه کند (همان)203 :،
تحقیر زنان و توهین به آنها

یکی دیگر از مستتا و مهف که در رمانهای زنموور بر آن تأکید میصتتود ،توهین و توقیر زنان توستتط
مردان استتت که آنها را موجوداتی کفعقو و اچ

به ستترانی خطاب میکنند که کاری جا تواید مبو،

بار کردن بچهها و خانهداری از آنها برنمیآید و به عنوان ابااری جنستتی باید در خدمت اذت مردان
باصند و اار میاا تی نشان دهند ،بهصدت مورد انتقاد و توهین قرار میایرند
 طوبا ا هایش از غیظ به هف فشترده صد احساس میکرد روحش در تنش غوز کرده است باورنمیکرد صتتاهااده در تمام ستتا ها او را بهمبابه خلا فرض کرده باصتتد صتتاهااده پاستتخ داد نط ه را پدر
میدهد زن خلایی استتت که نط ه در آن میافتد از نور این نط ه استتت که خلا قابلیت زاد و واد پیدا
میکند (همان)123:
 صتاهااده ا ت :خداوندا یاین س

عقلی در سر زنان اچ بهسر بگذار ی

پو اندۀ حسابی هف به

درااهت برسان تا اچ بهسرها ب همند باید احترام مردها را ح ظ کنند (همان)121 :

بیان باورهای سنتی نادرست و عقاید خرافی

در این بیش به باورهایی میپردازیف که هرکدام به نوعی موج آزار و توقیر زنان و نشتتتأت ارفته از
نظام مردستااار استت که اغل توسط مردان و به ن ع آنها وضع و رایج صده و در مورد زنان بهکار رفته
است و میتواند از مثا ههای زنموور این رمان باصد ازجمله این باورها عاارتند از:
– خووقدم یا صوم بودن نوعروسان و نسات دادن حوادا خوب و بد زندای به آنها
 دیدن و انتیاب عروس در حمام توسط خانوادۀ صوهر صتوم دانستتن طلاز زنان و بازاشتت آنها به خانه پدری؛ چرا که معتقد بودند زن باید با
تقدیرو بسازد و با اااس س ید به خانه بیت برود و تنها با ک ن براردد.
 مناوی و خانهنشتتین کردن دختران چه در منا پدری و چه در خانه صتتوهر و اعتقاد به
اینکه زن نااید تنها و بدون صوهرو از خانه بیرون برود یا س ر کند

سا پنجاه و یکف
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 صتوهر دادن دختران در ستنین کودکی به دایو اینکه اار دختری تا بیستتت سااگی مجرد
بماند ،ترصیده میصود و باید به حااش اریست
 اعتقتاد بته اینکته زن ناتایتد در بیرون منا کار کند و در ایناتتتورت مایه آبروریای و
سرافکندای خانواده میصود
با توجه به این موارد زنان نیا همواره برای رهایی از ستتتتفهایی که به آنها میصتتتده به دعا و نذر و
مذه و عرفان پناه میبردند تا بدینوستتیله کمی از آاام خود را تستتکین دهند؛ مانند طوبا که به دیدن
اداعلیشاه میرود و مون

که بهطور افراطی نماز و دعا میخواند

 ا تگو با مادر بیهوده بود او در ستتتکوت اوو میداد و بعد اابد میا ت زن باید به قستتتمتشبستازد و الیف بیت کستی را که ستیاه بافتهاند ،ستیاه بافتهاند و دیگر زنی که دو بیته است ،بهتر است
خودو را سه بیته نکند (پارسی پور)131: 1212،
 ا تت آنها به خوبی از این ازدوا استتتتقاا کرده بودند ،مشتتتروط بر آنکه ی بار عروس را درحمام باینند و تورانااستتلطنه همه را جمعه دعوت کرده بود تا در حمام ستترخانه ،منظرااستتلطنه یازده
دوازده سااه را به خانواده داماد نشان بدهند (همان)112 :
نمود جلوههای عشق در زنان

زن و مرد هر دو عاصتق میصوند ،وای کلمس عشق برای هر دو جن

هراا به ی

معنا نیست و همین

امر باع ستتتوات اهفهای پیچیده و ابهام برانگیای میصتتتود که زن و مرد را از هف جدا میکند ممکن
استت مردهایی نیا عاصتق صوند ،اما عاصق کاملی نمیصوند؛ چرا که حتی اار در مقابو معشوز به زانو
درآیند ،آنچه آرزو میکنند ،تتتتاح اوستتت و میخواهند او را جا ی از هستتتی خود کنند ،نه اینکه
هستتتیصتتان را غرز او نمایند حا آنکه زنان خود و همه زندایصتتان را وقف معشتتوز میکنند و از
همه چیاصان به ن ع او کنار میروند
«در زندای مرد عشتق چیای بیش از سرارمی نیست ،حا آنکه برای زن ،زندای به صمار میرود
این همان اندیشتتهای استتت که نیچه در دانش صتتاد بیان میکند کلمه عشتتق برای زن و برای مرد دو
معنای مت اوت دارد آنچه زن از عشتق درو میکند ،نستاتا روصتن استت عشق فقط ازخوداذصتگی
نیستتت هدیس کامو جستتف و جان بدون قید و صتترط ،بدون هراونه رعایت و ملاحظه و از هرجهت
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استت ،همین عدم قید و صترط استت که از عشتق او ،ایمانی که زن داصتته باصد ،میسازد اما مرد اار
زنی را دوستت داصتته باصد ،همین عشق را از زن میخواهد در نتیجه او بسیار دور از آن است که هر
احساسی را که از زن تقاضا می کند ،برای خود نیا بیواهد» (دوبوآر)231 :1233،
در طوبا و معنای ص ت هف مون

عشتتقش به استتماعیو را اعتراف میکند ،وای چون حرکتی از او

نمیبیند ،تن به ازدوا اجااری میدهد وای بعد از دوسا جدا میصود و ناد عشقش بازمیاردد
 -زن در یت

استتتارت روحی به طرف آیندهای که نمیدانستتتت چگونه خواهد بود ،میرفت از

بچگی همیشته دچار این ح

بود که باید به طرف اسماعیو برود جاذبهای در او بود که میکشاندو

نمیدانست این خوب است یا بد صوهرو را برای همین ترو کرده بود (پارسی پور)223: 1212،
 (مون ) اتاح با این امید برمیخاستت تا اتورت مرد جوان را که به همین منظور پشت پنجرههاهر میصد ،بایند برای او دست تکان میداد و قلاش از مسرت انااصته میصد (همان)223 :
نتیجهگیری

کو رمان بر دورۀ اذار از ستتنت به تجدد تأکید دارد که این توو ابتدا در جامعه رخ میدهد و ستتپ
به توو درونی و بیرونی صتیتیتهای زن داستان نیا منجر میصود پارسیپور بهعنوان ی

نویسندۀ

زن روصتتن کر که مستتا و ماتلابه زنان در ایران و اروپا را بهخوبی درو و مقایستته کرده استتت ،نگرو
وستتیعی به مشتتکلات زنان دارد و با دیدی موصتتکافانه و دقیق جا یترین دغدغههای آنها را نشتتان
میدهد او قهرمان داستتانش را زن انتیاب کرده که ما از دریچه چشتتف او به مسا و و وقایع مینگریف
پارستتیپور با خلق صتتیتتتیتهایی مانند ادی  ،حا مومود ،فریدون میرزا و صتتاهااده ایو ،نظام
مردستتتااتار ایران و مظلومیتت زن را بته نمتایش میاذارد و با انتیاب آنها نوعی تقابو ایجاد میکند
ادی

معتقد استت که آسمان صوهر زمین است و چون مذکر است ،از زمین حمایت میکند و به نوعی

بر آن تسلط دارد
از نظر او زن موجود نادانیستت که مرد از اندیشیدن او ضربه میخورد و باید از زنی که میاندیشد،
ترستتید او حتی از حماقت و بیستتوادی همستترو اذت میبرد و تا وقتی زن مطیع و توت ستتلطه
اوستت ،آسوده است ادی زن را توقیر میکند از نظر او زن تا وقتی تنهاست یا پی یافتن صوهر است
و یا دستت به کارهای منورف میزند او باید آنقدر پاو و مقدس باصد تا این صایستگی را بیابد که در
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صتتکمش مردان پاو و بار را بپرورد حا مومود نیا زیاایی و دانش زنان را به استتتهاا میایرد و با
آنهتا همچون یت

برده رفتتار میکند فریدون میرزا نیا زن را چون خلایی میداند که تنها وقتی ارزو

مییابد که نط ه مردی در رحمش بستتته صتتود میبینیف که طوبا و زن نوعی ایرانی توت تربیت چنین
پتدری بار میصتتتود و بتا چنین مردانی زنتدای می کند که همه این موارد به مظلومیت زن اواهی
میدهند
هدف او از بیان چنین مستتتا لی برابری جنستتتیتی ،طرفداریاو از حقوز زنان و فراخواندن آنها به
تلاو برای تیییر و کست خودآااهی زنانه استتت او با بیان زندای تکراری زنان آنها را به اندیشتتیدن،
دانشاندوزی و رصتد فردی و اجتماعی فرا میخواند و با بیان رفتارهایی که توستط صتیتیتهای زن
داستتتان برخلاف رستتوم و عرف آن دوران انجام میصتتود ،ستتنتصتتکنی و توو آنها را به نمایش
میاذارد اما نشتتان میدهد که تقابو با این ستتنتها و رستتوم نادرستتت و دیکته صتتده ازستتوی نظام
مردستااار تاعاتی همچون تنهایی ،طردصتدای ،سرخوردای و تومو رفتارهای ناپسند دیگران را نیا در
پی خواهد داصتت بهاینترتی تمام زنان این رمان قربانی صتدهاند و ایلا ،همستر صتاهااده ایو ،قته
مورومیتها و حقارتهایشتان را میاوید تا دریچهای به جهانی نو و آزاد برایشتان بگشاید پارسیپور
همانگونه که تیییرات استتتاستتتی و بیرونی جامعه را نشتتتان میدهد ،به توواات درونی و هویتی زنان
داستتان نیا توجهی ویژه دارد و نشان میدهد که چطور زنان با اار و تومو بسیار وپشت سر اذاصتن
مشتقتهای فراوان از پیله کهنه مردستاااری که ستاایان دراز دورصتان تنیده صتده است ،به درمیآیند و
همچون پروانتهای آزاد بته هویت زنانه خویش پی میبرند و به خودآااهی ،آزاداندیشتتتی و استتتتقلا
دست مییابند
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