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      مقدمه   . 1

 در   امـا    ه؛بود   توجه   مورد   ديرباز      از   بپردازند،   سياسي   هاي    فعاليت   به   نبايد   زنان   كه   عقيده   اين
 اشراف   ي    طبقه   و   سلطنتي   هاي    خاندان   زنان   عمل   در»   :است   افتاده   اتفاق   اين   خالف   بر   عمل،  
 كشـورداري    كار   به   نيز   و   قوانين   تدوين   جنگ،   به   سپاهيان   ترغيب   و   سياسي   قدرت   اعمال   به  
 اشـغال    زمـان    در   و   هـا     جنـگ    در   نيـز    و   شـديد    درگيـري    و   سركوب   مواقع   در   .پرداختند    مي  
 »كردنـد     مـي    پيـدا    آشكار   اهميتي   نيز   معمولي   يا   پايه    دون   زنان   حتي   استعمارگران،   و   بيگانگان  
 شدند   سياست   ي    عرصه   وارد   فعال   صورت   به   د،يجد   عصر   در   زنان   ).23- 1385:24   روباتم،(  
 بود   امري   ،سياست   قلمرو   به   زنان   ورود»   .گرفتند   عهده   بر   جوامع   ي    توسعه   در   مهمي   نقش   و  
 و   كـردن    آغـاز    بـراي    تـوان     نمي   مسلما   و   مردساالرند   جوامع   تمامي   زيرا   اساسي؛   و   ضروري  
 زا   زنـان،    مسـائل    نيـز    ايران   در   ).1379:168   گرت،(   »كرد   اتكا   مردان   به   الزم   تغييرات   پيشبرد  
 و   روشـنفكران    توجـه    مورد   همواره   بعد،   به   مشروطه   انقالب   از   كه   است   هايي    موضوع   جمله  
 برخي   كه    انچن   آمد؛   وجود   به   زنان   زندگي   در   تغييراتي   دوران،   اين   در   .تاس   بوده   تحليلگران  
 و   سياسـي    هاي    فعاليت   به   شدند،   ها    دانشگاه   و   مدارس   وارد   -جامعه   باالي   طبقه   زنان   -ها    آن   از  
  .پرداختند   اقتصادي  

 هـاي     فعاليت   در   زنان   مشاركت   تسهيل   و   حجاب   كشف   وجود   با   رضاشاه   دوره   در   البته   
 در   و   رفـت    بـين    از   اجتماعي   و   سياسي   هاي    حوزه   در   زنان   فعاليت   آزادي   آموزشي،   و   شغلي  
 ك.ر(شـد    سـركوب    نيز   زنان   مستقل   فعاليت   عمومي   ي    حوزه   بر   حكومت   شديد   كنترل   سايه  
 در   تحـول    مهمتـرين    محمدرضاشـاه،    ومـت كح   ي    دوره   در   ).154   :   1384قمصري،   نيكخواه  
 مصـوبه،    ايـن    اسـاس    بر   .بود   ش.ه1343   سال   در   ها    آن   براي   رأي   حق   تصويب   زنان،   زندگي  
 نماينده   عنوان   به   و   بدهند   رأي   يابند،   حضور   پارلماني   انتخابات   ي    عرصه   در   توانستند    مي   زنان  
 معاونت   مجلس،   نمايندگي   هاي    پست   در   زن   125   ،1353سال   در»   كه   چنان   بروند؛   مجلس   به  
 حضـور    روسـتا    و   شـهر    هـاي     انجمن   رياست   و   قضاوت   دادگستري،   وكالت   مديركل،   وزير،  
 در   سـناتور،    دو   و   وكيل   شش   مجلس،   يكم   و   بيست   ي    دوره   در   زن   نمايندگان   تعداد   .داشتند  
 و   وكيل   بيست   چهارم،   و   بيست   ي    دوره   در   و   سناتور   چهار   وكيل،   16   سوم،   و   بيست   ي    دوره  
 زنان   جانبه   همه   حضور   و   اسالمي   انقالب   وقوع   ).254   :   1382راد،   ناجي(   »بود   سناتور   چهار  
 از   پـس    هاي    سال   در   .دكر   قلمداد   جديدي   تحوالت   آغازين   ي    نقطه   توان    مي   را   آن   جريان   در  
 .داد   روي   سياسـت    و   اجتمـاع    حـوزه    در   اي    جانبـه    همـه    و   وسيع   تحوالت   انقالب،   پيروزي  
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 در   زنـان    نقـش    بـه    آن   ي    مقدمـه    در   كـه    است   اساسي   قانون   تحوالت،   اين   قانوني   ي    پشتوانه  
 حقـوق    داراي   زنـان    آن،   در   و   اسـت    دهش   اشاره   اسالمي   نظام   استقرار   و   انقالب   گيري    شكل  
 ك.ر(   انـد     گرديـده    اسـالمي    شريعت   موازين   رعايت   با   مردان   همچون   فراگيري   و   جانبه   همه  
 ).77   :1390نيا،   عباس  

 در   زنـان    نقش   و   سياسي   مسايل   شده،   نوشته   زماني   ي    برهه   اين   در   كه   اي    داستاني   آثار   در
 مرد   نويسندگان   هم   و   زده   نوشتن   به   دست   خود   هم   زن   آثار،   اين   در   .است   يافته   بازتاب   آنها  
 زن   معاصر،   داستاني   ادبيات   در   .اند    كشيده   تصوير   به   را   ها    آن   زندگي   به   مربوط   مختلف   مسائل  
 كـه    زنـي    .است   برخوردار   متمايز   ي    چهره   دو   از   تاريخي،   هاي    رمان   و   اجتماعي   هاي    رمان   در  
 معشـوق،    است؛   فارسي   كالسيك   شعر   زن   همان   شود،    مي   كشيده   تصوير   به   تاريخي   رمان   در  
 در   ).367:   1387ميرعابـديني،    ك.ر(حاضـر    عصر   مسائل   از      ب ري   و   ذهنيت   و   درون    بي   زيبارو،  
 كـه    شـده    تصـوير    افتـاده    عقب   و   خرافي   اجتماع   قرباني   صورت   به   زن   اجتماعي،   ياه    رمانه  
 تحقيـرات    مقهـور    و   ناخواسته   هاي    ازدواج   به   دادن   تن   و   خود   عشق   از   پوشي    چشم   به   ناگزير  
 به   نيز   پژوهش   اين   در   ).55:همان(است   طرفه   يك   هاي    طالق   و   همسري   چند   سنت   از   ناشي  
 پرداختـه    فارسـي    هـاي     رمـان    بـر    تكيـه    با   معاصر   سياسي   هاي    فعاليت   در   زنان   نقش   بررسي  
  .شود    مي  

 

           تحقيق           ضرورت       و         هدف       . 2
 بررسـي    ،پـژوهش    ايـن    در   هدف   معاصر،   دوران   سياسي   امور   در   زنان   نقش   به   توجه   با   

 سياسي   وضعيت   بيان   ضمن   تا   است   اسالمي   انقالب   از   بعد   داستان   ده   در   ها    آن   سياسي   نقش  
 سياسـي    مشاركت   به   نسبت   نويسنده   مردان   و   زنان   نگاه   نوع   جامعه،   و   ها    داستان   اين   در   زنان  
 زن   نويسـنده    پنج   و   مرد   نويسنده   پنج   از   زير   داستان   ده   منظور   اين   براي   .شود   مشخص   زنان  
 سـاري؛    فرشته   از   رازيانه   عطر   - 2   رضابراهني؛   از   من   سرزمين   رازهاي- 1   :است   شده   بررسي  
 - 5   حقيقـت؛    مرتضـي    از   ديـوار    روي   هاي    سايه   - 4   دانشور؛   سيمين   از   سرگرداني   جزيره   - 3  
 در   - 7   تن؛   چهل   اميرحسين   از   آسمان   بي   شهر   تهران،- 6   ؛معروفي   عباس   از   مردگان   سمفوني  
 از   نبود   سرخ   گل   كاش   اي   - 9   عليزاده؛   غزاله   از   منظره   دو   - 8   جانقلي؛   منيژه   از   من   جستجوي  
  .گلشيري   هوشنگ   از   نامه    جن   - 10   و   آرمين   منيژه  
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      تحقيق         هاي        سؤال . 3

 با   تفاوتي   چه   مردان   هاي    داستان   در   سياسي   هاي    فعاليت   در   زنان   مشاركت   ميزان   و   نوع- 1
 هـاي     فعاليـت    در   زنـان    مشاركت   براي   هاي    گفتمان   و   حل    راه   چه   - 2   ؛دارد؟   زنان   هاي    داستان  
  كدامند؟   سياسي   هاي    فعاليت   در   زن   حضور   موانع   - 3   ؛است؟   شده   ارايه   سياسي  

 

      تحقيق            پيشينه . 4

 صورت   به   ها    مقاله   و   ها    كتاب   برخي   در   اما   نگرفته؛   صورت   زمينه   اين   در   جامعي   پژوهش
 حسن   »نويسي   داستان   سال   صد»       كتاب   در   كه    چنان   است؛   شده   اشاره   موضوع   اين   به   پراكنده  
 از   رهـايي    از   پـس    كـه    نويسد    مي   منظره   دو   داستان   در   مريم   شخصيت   ي    درباره   ،ميرعابديني  
 ميرعابـديني،    ك.ر(   شـود     مـي    ديده   او   نيروي   در   هنوز   سياسي   هاي    تالش   از   هايي    رگه   زندان  
 دختـر    شدن   كشته   به   عسگري   عسگر   »فارسي   رمان   شناسي  جامعه»   كتاب   در   ).1118   :1387  
 رازهـاي    رمـان    در   ناصري   تهمينه   بودن   سياسي   مبارز   و   سياسي   هاي  تظاهرات   در   آقا   ابراهيم  
 در   پاينده   حسين   ).276- 277   :1394   عسگرلو،   عسگري   ك.ر(است   كرده   اشاره   نم   سرزمين  
 در   او   كمونيسـتي    گـرايش    بـه    هسـتي    شخصيت   روحي   تحليل   ضمن   »رمان   گشودن»   كتاب  
 در   سرشـار    درضامحم   ).175   :1394   پاينده،   ك.ر(است   ختهپردا   سرگرداني   ي    جزيره   داستان  
 داستان   هاي    شخصيت   سياسي   سرگرداني   از   ،»ايران   امروز   سياسي   ادبيات   از   هايي    جلوه»   كتاب  
 سـخن    پيشـين،    داسـتان    در   استعمارگران   و   شاه   با   مبارزاتي   هاي    روش   و   هستي   خصوص   به  
 علي   »ايران   معاصر   ادبيات   در   هايي    گزاره»   كتاب   در   ).31- 35   :1391سرشار،   ك.ر(است   گفته  
 و   زن   هاي    شخصيت   زندگي   بر   آن   تأثير   و   پدرساالري   نگاه   به   مختصر   اي    اشاره   تنها   ،تسليمي  
 رازيانـه    عطـر    داسـتان    در   انقالب   هاي    درگيري   در   مشاركت   سبب   به   نرگس   افتادن   زندان   به  
 سياسـي    هاي    فعاليت   از   تنها   مردگان،   سمفوني   داستان   بررسي   و   نقد   در   همچنين   .است   كرده  
 و   243      :1388   تسـليمي،    ك.ر(اسـت    آورده   ميـان    بـه    سخن   آيدين   مانند   مرد   هاي    شخصيت  
 ي    مقايسه   ضمن   افشان،درو   ناهيد   از   »انقالب   از   بعد   داستاني   ادبيات   در   زن»   ي    مقاله   در   ).233  
 ماننـد    سياسـي    مسـايل    در   زنان   حضور   از   مردان،   و   زنان   هاي    داستان   در   زن   حضور   ي    شيوه  
 هـاي     رمان   در   پردازيدنما»   ي    مقاله   در   .است   گفته   سخن   انقالب   هاي    رمان   در   تحميلي   جنگ  
 سيمين   جمله   از   ها  شخصيت   بودن   نمادين   به   نويسندگان   ،قبادي   حسينعلي   از   »دانشور   سيمين  
 ي    مقالـه    در   ).   قبادي،(اند    پرداخته   سرگردان   نسل   نماد   هستي   و   روشنفكر   نسل   نماد   عنوان   به  
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 نتيجه   اين   به   ظاهري،   ابراهيم   و   رضايي   حميد   »فارسي   رمان   چهار   بر   تكيه   با   سياست   و   زنان»  
 در   تـري     فعـال    نقش   مردان،   هاي    داستان   با   مقايسه   در   زنان،   هاي    داستان   در   زنان   كه   اند    رسيده  
  ).47   :1392   رضايي،   ك.ر(دارند   سياسي   مسايل  

  
       بررسي       و         بحث . 5

            سياسي         هاي          فعاليت        در          زنان            مشاركت         نوع           بررسي       .   5.1

 اجرايـي،    و   سياسـي    پست   داراي   مانند   دارد؛   وجود   هايي    شاخصه   سياسي   مشاركت   براي
 شـبه    سـازمان    فعـال    عضـو    سياسـي،    سـازمان    فعال   عضو   اجرايي،   يا   سياسي   پست   خواهان  
 رأي   و   سياسـي    امـور    در   شـركت    بـه    مند    عالقه   سياسي،   شبه   سازمان   غيرفعال   عضو   سياسي،  
 ماننـد    تـوده    :دهـد     مـي    رخ   سـطح    دو   در   سياسي   مشاركت   و   )126:      1377راش،   ك.ر(دادن  
 حضـور    همچـون    نخبگان   و   اجتماعي،   هاي    تجربه   و   ها    انجمن   احزاب،   انتخابات،   در   شركت  
     ).217   :   1383پور،    كاظمي   ك.ر(   عالي   مناصب   داشتن   و   مجريه   ي    قوه   مجلس،   در  

 .دارنـد    مشاركت   پايين   سطوح   در   بيشتر   زن   هاي    شخصيت   بررسي،   مورد   هاي    داستان   در
 كننـد،     مي   شركت   تظاهرات   در   برخوردارند،   رأي   حق   از   هستند،   مختلف   احزاب   عضو   ها    آن  
 و   شريفه   گلر،   مانند   هستند؛   ها    پست   گونه    اين   خواهان   و       سياسي   امور   در   شركت   به   مند    عالقه  
 تـوده    حـزب    عضـو    كه   »سرگرداني   جزيره»   در   فرزانه   و   »نبود   سرخ   گل   كاش   اي»   در   سونيا  
 سرزمين   راز»   در   آقا   ابراهيم   زن   است؛   شدن   رئيس   فكر   به   ،»من   سرزمين   راز»   در   هما   هستند؛  
 دارنـد؛    شاهنشاهي   رژيم   عليه   تظاهرات   در   فعالي   نقش   ،»دومنظره»   در   دوستش   و   مريم   ،»من  
 شوند    مي   افكنده   زندان   به   سياسي   جرم   خاطر   به   »رازيانه   عطر»   در   نرگس   و   ليلي   مانند   برخي  
 دار    طـرف    »مـن    جسـتجوي »   در   هانيه   و   مريم   و   »سرگرداني   جزيره»   در   توران   مانند   بعضي   و  
 است   يافته   انعكاس   زنان   هاي    داستان   در   بيشتر   امور   اين   البته   هستند؛   اسالمي   انقالب   گفتمان  
 در   چنـد    هـر    فعـالي    سياسـي    مشـاركت    كه   است   زنان   هاي    داستان   در   زن،   هاي    شخصيت   و  
 .ندارند   سياسي   مشاركت   زنان   ن،مردا   هاي    داستان   بيشتر   در   اما   دارند؛   پايين   سطوح  

  
      سياسي         هاي          فعاليت        در          زنان            مشاركت           ميزان       .   5.2



 اسالمي   انقالب   از   پس   رمان   ده   در   زنان   سياسي   هاي فعاليت   بازتاب         98

  

 خـانوادگي    مسـائل    بـه    معطوف   را   خود   توجه   بيشتر   زن   نويسندگان   كه   است   اين   بر   نظر
 است   داشته   رواج   اعتقاد   اين   معموال»   :ندارند   سياسي   و   اجتماعي   مسائل   به   توجهي   و   كنند    مي  
 گوينـد     مـي    .است   خانوادگي   و   گرا    درون   محدود،   آن   سرشت   اقتضاي   به   زنان   نويسندگي   كه  
 و   انـد     نداشته   كاري   و   سر   جنايت   و   جنون   سياست،   جنگ،   شكوهمند   هايي    مايه    درون   با   زنان  
 سـرگرم    جزئيـات    بـه    پـرداختن    يـا    گـل    ي    حلقه   ساختن   همتراز   ادبي   كارهاي   به   عوض   در  
 ي    صحنه   از   ،است   داشته   شده   حمايت   سرشتي   زندگيشان   كه   دليل   همين   به   درست   و   اند    بوده  
 ي    حـوزه    از   زنـان    امـروزه    امـا    ؛)137   :1380   مـايلز، (   »انـد     بـوده    دور   بـه    سياسي   رخدادهاي  
 در   و   اند    پرداخته   سياست   جمله   از   مختلفي   هاي    موضوع   به   اند،    آمده   بيرون   خانواده   خصوصي  
 .دارنـد    داسـتاني    جامعـه    سياسي   مسائل   در   مهمي   نقش   زن   هاي    شخصيت   ها،    آن   هاي    داستان  
 .تداش   خواهد   سروكار   ها    آن   درمان   هاي    راه   و   اجتماعي   هاي    ناراستي   با   ]زنان[آنان   هاي    رمان»  
 در   كـه    يكديگر،   با   عاطفي   مناسبات   درگير   تنها   نه   ها    رمان   اين   در   را   مردان   و   زنان   پس   اين   از  
 خــواهيم   مشــاهده   نژادهــا   و   طبقــات   و   هــا    گــروه   در   هــم   بــا   برخــورد   و   همزيســتي   حــال  
  ).27   :1389،وولف(»كرد  

 بـه    مخـتص    ،سياسـت    در   فعال   زن   هاي    شخصيت   از   %70   بررسي،   مورد   هاي    داستان   در   
 هـاي     داستان   در   .دارد   اختصاص   مردان   هاي    داستان   به   ها    آن   از   %30   و   تاس   زنان   هاي    داستان  
 نقـش    كـه    ايـن    يـا    و   هسـتند    اصلي   هاي    شخصيت   معموال   زن،   سياسي   هاي    شخصيت   زنان،  
 جزيـره »   داسـتان    اصـلي    شخصـيت    هسـتي    ماننـد    دارنـد؛    داسـتان    طـرح    پيشبرد   در   مهمي  
 گللر   ؛»من   جستجوي   در»   داستان   مهم   و   اصلي   هاي    شخصيت   ،آذر   و   مريم   هانيه،   ؛»سرگرداني  
 مــردان،   هــاي    داســتان   در   كــه   حــالي   در   ؛»نبــود   ســرخ   گــل   كــاش   اي»   اصــلي   شخصــيت  
 .دارنـد    اي    حاشـيه    نقش   ،»من   سرزمين   راز»   در   جز   سياسي،   مسائل   درگير     ِزن    هاي    شخصيت  
 كـه    هسـتند    نسـيتي ج   ي    كليشـه    اين   گرفتار   هنوز   مرد   نويسندگان   دهد    مي   نشان   موضوع   اين  
  .دارد   مردان   به   اختصاص   سياست  

 پيامدهاي   از   يكي   زيرا   باشد؛   داشته   جامعه   در   منفي   نقش   تواند    مي   جنسيتي   ي    كليشه   اين      
 بـه    را   منفـي    هـاي     صفت   و   مردان   به   را   مطلوب   هاي    صفت   كه   است   اين   جنسيتي   هاي    كليشه  
 و   گيـرد     مـي    شـكل    زنان   به   نسبت   جامعه   در   منفي   واكنش   آن   دنبال   به   ،دهند    مي   نسبت   زنان  
 كه   است   حالي   در   اين      ).51:   1387باستاني،   ك.ر(شوند    مي   محروم   سياسي   مشاركت   از   ها    آن  
 امـور    در   جامعـه    اعضـاي    ي    همه   فعال   مشاركت   مرهون»   جامعه   هر   در   سالم   سياسي   حيات  
 و   اسـت    پايـدار    توسـعه    محـور    انسـان    نظـران،     صـاحب    از   بسياري   باور   بنابر   .تاس   سياسي  
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 داشـته    پـذيري     توسـعه    ظرفيت   مرد،   و   زن   از   اعم   آن   آحاد   كه   يابد   توسعه   تواند    مي   اي    جامعه  
 ميان   از   مردان،   هاي    داستان   در   ).235   :تا    بي   شجاعي،(   »كنند   عمل   فعال   فرايند   اين   در   و   باشند  
 از   ها،    داستان   اين   در   كه   حالي   در   غيرسياسي؛   %36   و   هستند   سياسي   %64   مرد   هاي    شخصيت  
 زنـان،    هـاي     داسـتان    در   امـا    انـد؛     غيرسياسـي    %75   و   سياسـي    %25   زنان،   هاي    شخصيت   ميان  
 هـاي     شخصـيت    از   )%56(   مرد   سياسي   هاي    شخصيت   مانند   )%52(سياسي   زن   هاي    شخصيت  
  .است   بيشتر   غيرسياسي  

 

         زن         هاي         شخصيت        به        زن       و         مرد               نويسندگان          نگاه           تفاوت       .   5.3

 دارنـد    نقـش    خانواده   و   خانه   ي    حيطه   در   بيشتر   زن   هاي    شخصيت   مردان،   هاي    داستان   در
 هـاي     داستان   اكثر   در   زن»   :است   نيز   انقالب   از   بعد   داستاني   ادبيات   به   مختص   ويژگي،   اين   كه  
 در   چه   زن   .است   خانواده   محفل   و   محيط   و   خانوادگي   روابط   در   دارند،   اصلي   نقش   كه   مردان  
 بـا    اش    روحي   روابط   در   چه   و   جنگ   ي    دوره   و   انقالب   حوادث   و   سياسي   هاي    فعاليت   حاشيه  
 در   كـه    حـالي    در   ؛)232:   1385ودافشـان، ر(»شـود     مـي    مطـرح    خانواده   كانون   در   بيشتر   مرد،  
 ماننـد    يابنـد؛     مي   جامعه   سياسي   حوادث   در   مهمي   نقش   زن   هاي    شخصيت   زنان،   هاي    داستان  
 ي    نكتـه       .»منظـره    دو»   در   مـريم    و   »رازيانه   عطر»   رمان   در   ليال   ،»سرگرداني   جزيره»   در   فرزانه  
 وقـايع    تـأثير    كنند    مي   سعي   زنان   هاي    شخصيت   به   پرداختن   در   مرد   نويسندگان   كه   اين   ديگر  
 در   زنـان    زنـدگي    بـر    دوم   جهـاني    جنـگ    تأثير   مانند   دهند؛   نشان   ها    آن   زندگي   بر   را   سياسي  
 سرزمين   راز»   داستان   در   زنان   با   آمريكايي   مستشاران   و   سياسيون   برخورد   ،»مردگان   سمفوني»  
 هـاي     داسـتان    در   اما   ؛»نامه   جن»   داستان   در   اجتماع   در   زنان   شركت   به   توده   حزب   نگاه   ،»من  
 در   كشـور    سياسـي    وقايع   اكثر   در   مردان   همپاي   زنان   دهند   نشان   كوشند    مي   نويسندگان   زنان،  
 زنـان،    هـاي     داستان   در   زن   هاي    شخصيت   همچنين   .اند    كرده   ايفا   را   مهمي   نقش   معاصر   دوران  
 حتـي    انـد،     رسـيده    وسيع   اجتماعي   و   سياسي   آگاهي   به   نوعي   به   ،مردان   هاي    داستان   برخالف  
 و   سياسـي    مسـائل    در   و   گيرنـد     مـي    تصـميم    خـود    بـراي    مردساالر   جامعه   قوانين   برخالف  
 دانشگاه   به   پدر   ميل   برخالف   نرگس   ،»رازيانه   عطر»   در   نمونه   براي   كنند؛    مي   شركت   اجتماعي  
 زنــان   »ســرگرداني   جزيــره«در   افتــد،    مــي   زنــدان   بــه   سياســي   فعاليــت   جــرم   بــه   و   رود    مــي  
 آوردن   بـا    مـريم    ،»منظره   دو»   در   كشند،    مي   تصوير   به   را   پنجاه   ي    دهه   سياسي   هاي    ايدئولوژي  
 .آورد    مي   بيرون   انزوا   از   را   او   سياسي   هاي    تظاهرات   به   پدر  
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 هـاي     آگـاهي    ميـزان    و   سياسـي    هـاي     فعاليت   در   زنان   مشاركت   بين   زنان،   هاي    داستان   در
 نقـش    باشـد،    سياسي   آگاهي   داراي   زن   چه   چنان   دارد؛   وجود   مستقيمي   ي    رابطه   آنها   سياسي  
 و   يابـد     مي   منفعلي   نقش   باشد،   نداشته   سياسي   بينش   اگر   اما   دارد؛   سياسي   هاي    كنش   در   فعالي  
 آذر   و   »سـرگرداني    جزيـره »   در   هستي   مانند   شود؛    مي   سرگردان   سياسي   هاي    جريان   بين   در   يا  
  .»من   جستجوي   در»   در  

 

      سياسي         هاي          فعاليت        در          زنان          حضور             مخالفان       و           موانع       .   5.4

 سبب   ،گرا    سنت   فرهنگ   و   نياز   مورد   قوانين   وجود   مدني،   ي    جامعه   نبودن   همچون   يعوامل
 نقـش    ،ميـان    ايـن    در   كـه    شـوند    داشـته    نگـه    دور   سياسي   هاي    فعاليت   از   زنان   تا   است   شده  
 عـادات    و   هـا     سنت   ها،    انديشه   افكار،»   :است   عوامل   ديگر   از   تر    برجسته   ،گرا    سنت   هاي    انديشه  
 ...سياسي   هاي    گيري    تصميم   در   شركت   و   جامعه   در   زن   حضور   كه   بود   ساخته   را   عرفي   ،مردم  
 در   توانـد     مـي    هـم    زن   كه   دادند    نمي   راه   خود   ي    مخيله   به   هرگز   ايراني   مردان   .تافت    نمي   بر   را  
    1382راد،    نـاجي (   »كنـد    شـركت    كـالن    سطح   در   هم   آن   اجتماعي   و   اقتصادي   سياسي،   امور  
  :274.(     

 مخالف   رحيم،   آقا   مانند   سنتي   هاي    شخصيت   معموال   »نبود   سرخ   گل   كاش   اي«داستان   در
 :گويـد     مـي    مـاني    بـا    يگو   و   گفت   در   وي   كه   چنان   ؛اند    سياسي   هاي    فعاليت   در   زنان   شركت  
 از   نمـادي    نـرگس،    پدر   »انهيراز   عطر»   در   ).77:   1386آرمين،(»كارها؟   اين   به   چه   را   زن   آخر»  
 مـرد    از   بايـد    كـاري    هـر    انجام   در   زن   است   معتقد   و   دارد   مردساالر   تفكري   كه   است   افرادي  
 و   باشد   مردان   اجازه   با   شان    پوشاك   و   خوراك   حتي   و   شان    ازدواج   شان،    تحصيل   ،بگيرد   اجازه  
 ).101:      1378    ،سـاري    ك.ر(   تابد    نمي   بر   روي   هيچ   به   را   سياسي   هاي    فعاليت   در   زن   شركت  
 مردسـاالرانه    نگاه   شود،    مي   سياست   عرصه   و   اجتماع   در   زن   حضور   مانع   كه   عواملي   جمله   از  
 همچنـين    و   كشـورها    ايـن    سياسـي    سـاختار    بـودن    مردسـاالرانه    آنهـا    ترين    برجسته»   :است  
 در   زنـان    چشـمگير    و   رنـگ    پـر    حضور   از   مانع   كه   باشد    مي   شرعي   و   عرفي   هاي    محدوديت  
 كوشيده   نويسنده   نيز   داستان   اين   در   ).42   :   1389فرد،   پيشگاهي(   »شود    مي   گوناگون   هاي    جنبه  
 هـاي     فعاليـت    در   مشـاركت    و   اجتمـاع    در   زن   حضـور    مخـالف    عامـل    تنها   دهد   نشان   است  
 ،»سـرگرداني    جزيـره »   داستان   در   .دارند   مردساالر   نگاه   و   اند    سنتي   كه   هستند   افرادي   سياسي،  
 وارد   نبايـد    ،مـرد    و   زن   از   جوانـان    از   كـدام    هيچ   كه   است   نظر   اين   بر   توران،   مانند   شخصيتي  
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 مادرانـه »   :سياسـت    تـا    آورنـد    روي   علم   به   خواهد    مي   جوانان   از   شوند،   سياسي   هاي    فعاليت  
 كـه    -اسـت    مـادر    و   پـدر    بـي    سياسـت    كـه    -بخواننـد    را   درسشـان    كه   كرد    مي   شان    نصيحت  
 ايـن    در   ).147:      1380دانشور،(   »است   رسيدن   قدرت   به   براي   سياست   كه   -گذراست    سياست  
 مسـتقيم    و   بپردازد   سياسي   هاي    فعاليت   به   بايد   زن   است   معتقد   مراد،   مانند   شخصيتي   داستان،  
 هـاي     مبـارزه    وارد   خواهـد     مـي    هسـتي    از   همـواره    كه   چنان   شود؛   سياسي   هاي    درگيري   وارد  
 »بكشـانم    مبـارزه    بـه    را   هسـتي    پـاي    دسـتي    دسـتي    خواهم    مي   چرا   دانم    نمي»   :شود   سياسي  
 هستي»   :شود   سياسي   مبارزه   درگير   مستقيم   نبايد   زن   است   معتقد   سليم   مقابل   در   ).320:نهما(  
 مبـارزه    او   چنـد    هـر    ).238:همـان (   »كنـار    بكشيد   را   خودتان   شما   خدا،   رضاي   محض   خانم  
 از   ،)87:همان(   »نه-   است؟   مردان   خاص   سياسي   ي    مبارزه»      :داند    نمي   مردان   خاص   را   سياسي  
 كـه    ايـن    نـه    كنـد    فعاليت   عموم   و   ها    توده   افكار   تنوير   جهت   در   خود   هنر   با   بايد   زن   او،   نظر  
 اسـت    ديدگاه   اين   بيان   پي   در   داستان   اين   در   نويسنده   .بپردازد   سياسي   هاي    فعاليت   به   مستقيم  
 سياسـي؛    هـاي     فعاليت   در   مشاركت   با   و   باشد   داشته   سياست   در   مذهبي   تفكرات   بايد   زن   كه  
 سياسـي    هـاي     انديشـه    بـه    دهـي     جهت   و   بهبود   جهت   در   تالشي   غيرمستقيم،   صورت   به   البته  
 تواننـد     مي   زنان   است   معتقد   نويسنده   ،»من   درجستجوي»   داستان   در   .باشد   داشته   خود   جامعه  
 مخصوص   فعاليت   كدام   هر   زن   و   مرد   اما   كنند؛   مشاركت   اجتماعي   و   سياسي   هاي    فعاليت   در  
 پشـت    در   بايـد    زنـان    و   است   مردان   وظيفه   نبرد   ي    جبهه   در   مستقيم   شركت   .دارد   را   خود   به  
 دارنـد    سياسي   پست   نه   زنان   داستان   اين   در   كه    اين   به   توجه   با   .بپردازند   خدمت   به   مقدم   خط  
 ميـزان    نويسـنده،    نظر   از   گفت   توان    مي   شوند،    مي   سياسي   هاي    فعاليت   درگير   مردان   مانند   نه   و  
 در   .اسـت    سياسـي    درسـت    هاي    آگاهي   يافتن   همان   به   محدود   ،زمينه   اين   در   زنان   مشاركت  
 زنـان    مسـائل    به   استبدادي   و   مردساالر   نگاهي   كه   است   جابر   تنها   ،»مردگان   سمفوني»   داستان  
 را   سياسـي    و   اجتماعي   هاي    حيطه   در   شركت   و   خانه   از   خروج   حق   زن   است   معتقد   او   .دارد  
 دار    بچه   كه   بعدها   بگيرند،   ياد   داري   خانه   بايد   دخترها«:گويد    مي   آيدا،   ي    درباره   كه   چنان   ندارد؛  
 مجمـوع    در   ).185   :   1381معروفـي، (   »داشـت    خواهنـد    كار   و   سر   واقعي   عروسك   با   شدند،  
 مورد   نويسندگان   نظر   از   سياسي   هاي    فعاليت   در   زنان   حضور   مانع   مهمترين   كه   گفت   توان    مي  
  .است   مردساالر   و   سنتي   هاي    نگرش   بررسي،  

  
   ها          داستان        در          مطرح           سياسي           مسائل        در          زنان         نقش       . 6



 اسالمي   انقالب   از   پس   رمان   ده   در   زنان   سياسي   هاي فعاليت   بازتاب         102

  

  گفتـه       سـخن       كشور      معاصر      تاريخ      در      مختلفي      سياسي      حوادث      از      مذكور،      هاي    داستان      در
  انقـالب             و      آذر      16      نفت،      صنعت      شدن      ملي      دوم،      جهاني      جنگ      همچون      حوادثي      است؛      شده    
        :دشو    مي      بررسي      ها    آن      در      زنان      نقش      زير      در      كه      اسالمي    

  
     زنان           سياسي         هاي         گرايش         6.1

  آنهـا       مهمتـرين       كـه       داشـتند       حضـور       مختلفي      احزاب      و      ها    جريان      ايران،      معاصر      تاريخ      در
  هـا     گرايش      اين      از      كدام      ره      .طلبان    سلطنت      و      چپ      هاي    گرايش      مذهبي،      هاي    جريان      :زا      عبارتند    
  ايـن       از      كـدام       هـر       در      نيـز       زنان      و      كردند      مطرح      خاصي      ديدگاه      ،زنان      سياسي      مسائل      ي    درباره    
  :اند    داشته      مشاركت      نحوي      به      ها،    گرايش    

 

       اسالمي           انقالب            گفتمان       و          زنان       .   6.2
  تفكر»      .تاس      اسالمي      و      مذهبي      گرايش      كشور،      معاصر      تاريخ      در      مهم      سياسي      جريان      يك

  اش    ديرينـه       ي    پيشينه      همچنين      و      اش    جويانه    حقيقت      و      طلبانه    مساوات      ماهيت        ّ عل ت      به      اسالمي    
  برخـوردار       كردگـان     تحصـيل       و      نخبگـان       مردم،      هاي    توده      بين      در      زيادي      مقبوليت      از      ايران      در    
  داراي      دارد،      مـردم       هاي    توده      بين      در      شيعي      ي    انديشه      و      اسالم      دين      كه      نفوذي      علت      به      و      است    
  در      ).254:      1381درستي،(      »آنهاست      احساسات      برانگيختن      و      ها    توده      بسيج      براي      زيادي      قابليت    
  خود      مبارزات      در      و      است      حاكم      رژيم      با      مبارزه      دنبال      به      مذهبي،      گرايش      ،»سرگرداني      جزيره»    
  و      آقاسعيد      احمد،      آل      همچون      هايي    شخصيت      .كند    مي      پافشاري      اسالمي      و      ديني      هاي    ارزش      بر    
  هـاي     انديشـه       دار    طـرف       توران      زن،      هاي    شخصيت      ميان      از      .هستند      تفكر      اين      ي    نماينده      ،سليم    
  سياسي      هاي    جريان      ميان      آغاز      در      است،      داستان      اصلي      شخصيت      كه      هستي      اما      است؛      اسالمي    
  در      .نآ      مقابـل       گـروه       بـه       گاهي      و      يابد    مي      گرايش      گروه      يك      به      اهيگ      .است      سردرگم      موجود    
  را      آنهـا       نويسـنده       كـه       نسـلي       است؛      ايران      ي    جامعه      روز      آن      سرگردان      نسل      نماد      وي      حقيقت    
  انسـان       چـپ       كـنم     مـي       فكـر       گاهي      .هستم      پاتي      قاطي      من»      .است      ناميده      »سرگرداني      جزيره»    
  پيـرو       و      معتقـدم       مذهب      تحرك      قدرت      به      كنم    مي      فكر      گاهي      و      ملكي      خليل      هوادار      و      دوستم    
  جـزو       داند    نمي      هستي      ).87:      1380دانشور،(      »مذهبي      ديناميزم      شما      قول      به      يا      احمد،      آل      جالل    
  مراد      -كمونيسم      به      هم      گفت      توان    مي      كه      سليم      هم      و      است      مراد      عاشق      هم      او      .است      گروه      كدام    
- اسـت       آن      مظهـر       سـليم       -مـذهبي       هاي    انديشه      به      هم      و      دارد      گرايش-است      تفكر      اين      نماينده    
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  شتابد    مي      ياريش      به      هستي      كند،    مي      تعقيب      را      او      ساواك      يا      و      شود    مي      مريض      مراد      كه      هنگامي
  .شـود       سياسي      هاي    درگيري      وارد      مستقيم      خواهد    نمي      و      دهد    مي      گوش      سليم      سخنان      به      هم      و    
  بـدين       و      كنـد     مـي       ازدواج      سـليم       بـا       سـرانجام       .مسلي      هم      و      است      مراد      عاشق      هم      او      همچنين    
  مذهبي      انديشه      به      كه      است      بهتر      جامعه،      در      موجود      جريان      دو      بين      در      او      شود    يم      بيان      صورت    
        .بپيوندد      انقالبي      مهدويت      و    

  از      يكـي             .دارنـد       سياسـي       هاي    فعاليت      در      فعال      حضوري      زنان      ،»من      درجستجوي»      در                  
  اين      .دبو      قوا      فرمانده      عنوان      به      صدر،      بني      خيانت      بحث      شد،      مطرح      جنگ      اوايل      در      كه      مباحثي    
  بـا       هانيـه       وقتـي       مثال      براي      شود؛    مي      مطرح      هانيه      و      مريم      طريق      از      ابتدا      داستان      اين      در      انديشه    
  رياسـت       كرسـي       در      صدر      بني»      :گويد    مي      شود،    مي      مواجه      مجروحان      درمان      براي      دارو      كمبود    
  »بـود       كرده      فكر      مسأله      اين      به      بارها      روز،      چهار      و      بيست      اين      در      كند؟    مي      غلطي      چه      جمهوري    
  كند    مي      معرفي      امام      نيروي      را      خود      است،      انقالبي      زني      هانيه      مانند      نيز      مريم      ).1378:9جانقلي،(    
  .بكنند      توانند    نمي      كاري      هيچ      )صدر      بني(خائنان      آنها،      همچون      انقالبي      افراد      بودن      با      گويد    مي      و    
  برگـزاري       بـه       شروع      فجر      ي    دهه      فرارسيدن      با      و      شادي      اظهار      رزمندگان      هاي    پيروزي      با      هانيه،    
  چـه       گـر       انقالبند؛      طرفدار      كه      هسنتد      زناني      از      نمادي      مريم      و      هانيه      حقيقت      در      .دكن    مي      جشن    
  كننـد     مي      نظر      اظهار      سياسي      مسائل      ي        درباره      شوند،    مي      وارد      سياست      ميدان      در      مردان،      از      كمتر    
  آذر،      داسـتان،       ايـن       در      .پردازند    مي      اسالمي      انقالب      گفتمان      ي    اشاعه      به      رزمنده      دو      عنوان      به      و    
  هر      بر      را      خود      رفاه      كه      است      خودشيفته      زناني      از      نمادي      آغاز،      در      كه      است      دبيرستاني      دختري    
  انـد     كـرده       انقـالب       كه      كنند      شركت      جنگ      در      بايد      هايي    آن      او،      نظر      به      .دهد    مي      ترجيح      چيزي    
  نظـام       نـه       و      اسـت       شاهنشـاهي       نظـام       خواهـان       نـه       كه      است      شخصيتي      او      ).100:نهما      ك.ر(    
  بـا       كـه       انـدازه       هـر       )      61:همـان (      »را      انقـالب       ايـن       نه      و      داشته    مي      دوست      را      شاه      نه»      :اسالمي    
  بيشـتر       شـود،     مي      بيشتر      اش    رابطه      )انقالبي      شخصيتي(      هانيه      و      )انقالب      ضد      شخصيت(نوشين    
  در      تجمالتي      زندگي      نوع      و      غرب      از      نوشين      سخنان      .شود    مي      سرگردان      گفتمان      دو      اين      بين      در    
  و      صـميمانه       هـاي     فعاليـت       انقالبـي،       سـخنان       ديگـر،       سوي      از      و      است      ربوده      را      هوشش      آنجا    
  دو      ايـن       از      كـه       شناختي      با      پايان      در      .است      كرده      جلب      خود      به      را      نظرش      هانيه،      هاي    فداكاري    
  .شود    مي      تبديل      انقالبي      شخصيت      يك      به      يابد،    مي      ديدگاه    

  آقـا       زن      ماننـد       شـود؛     مـي       برده      نام      زناني      از      نيز      انقالب      جريان      در      ،»من      سرزمين      راز»      در      
  در      كـه       شـود     مـي       يـاد       افـرادي       عنـوان       به      ها    آن      از      و      كنند    مي      شركت      تظاهرات      در      كه      ابراهيم    
  بـا       بايـد       انقالب      مسائل      با      است      معتقد      شكوه      مانند      زني      .داشتند      مؤثري      نقش      انقالب      پيروزي    
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  وي      ).646:      1367براهنـي،       ك.ر(      گزيـد       دوري      خرافات      از      و      كرد      برخورد      باز      بينش      و      آگاهي    
  بـه       هـا     گـاردي       حملـه       هنگام      .شود    مي      شهيد      و      خورد    مي      تير      ها    تظاهرات      از      يكي      در      سرانجام    
  افـرادي       كـه       چنـان       دارند؛      مهمي      نقش      همافرها      به      كردن      كمك      در      زنان      همافرها،      و      ها    پادگان    
  افـرادي       و      كننـد     مـي       پشتيباني      رزمندگان      از      نان،      و      كوكتيل      تهيه      با      ابراهيم      آقا      زن      و      رقيه      مانند    
  مبــارزه      ميــدان      وارد      مســتقيم      و      گيرنــد    مــي      دســت      بــه      اســلحه      همرزمــانش      و      مــريم      ماننــد    
        ).947-946      :نهما      ك.ر(شوند    مي    

 

    طلب         سلطنت       و           اسالمي           انقالب            گفتمان           مخالف          زنان       .   6.3

  هسـتند؛       اسـالمي       انقـالب       مخالف      كه      شود    مي      برده      نام      زني      هاي    شخصيت      از      همچنين            
  زن      وي      .اسـت       زنـان       از      دسته      اين      ي    نماينده      نوشين      ،»من      جستجوي      در»      رمان      در      مثال      براي    
  .كنـد     مـي       فـرار       كشور      از      انقالب      شروع      با      كه      است      تبار      آمريكايي      صهيونيست      يك      مردخاي،    
  و      اسـالمي       انقـالب       مخـالف       امـا       دهـد؛     نمـي       انجـام       خاصـي       سياسي      فعاليت      ،شخصيت      اين    
  خـود       هـاي     انديشـه       بيان      به      چنين      اين      آذر      با      گو      و      گفت      در      او      .است      غرب      فرهنگ      دار    طرف    
  فشـارهاي       همه      اين      با      جنگ،      اين      با      .نيست      زندگي      براي      مناسبي      جاي      كشور      اين»      :پردازد    مي    
  ).143      :1383جانقلي،(»ها    زن      براي      كامل      آزادي      نبودن      اقتصادي،    

  داسـتان       اي    حاشـيه       هاي    شخصيت      جمله      از      نيز      پروانه      ،»ديوار      روي      هاي    سايه«داستان      در      
  را      سـخناني       تمام      راوي،      .است      شاهنشاهي      حكومت      و      موجود      وضع      حفظ      خواهان      كه      است    
  :دهـد     مـي       نسـبت       وي      بـه       زنـد،     مـي       وقـت       حكومـت       بودن      خوب      ي    درباره      شاهين      دايي      كه    
  راز«داسـتان       در      ).35      :1380حقيقـت، (»جونشـه       پروانـه       فرمايشات      همه      ها    اين      كه      دانستم    مي»    
  در      و      كنـد     مـي       جاسوسـي       آمريكا      براي      كه      آيد    مي      در      گروهي      عضويت      به      اهم      ،»من      سرزمين    
  دار    طـرف       زنـان       جمله      از      او      .گيرد    مي      برعهده      مهمي      نقش      كشور،      اين      نفع      به      نفتي      هاي    معامله    
  .كند    مي      فرار      كشور      از      شاه      شكست      با      كه      است      شاهنشاهي      نظام    

 

    گرا      چپ         هاي          انديشه       و          زنان       .   6.4

  و      گـرا     چـپ       هـاي     انديشـه       هـا،     داسـتان       ايـن       در      شده      مطرح      سياسي      هاي    جريان      ديگر      از
  مخالفان      و      روشنفكران      براي      زيادي      جذابيت      پهلوي،      ي    دوره      در      چپ      افكار»      .است      كمونيستي    
  حـزب       رهبـران       و      پردازان    نظريه      را      چپ      انديشمندان      اصلي      ي    بدنه      .داشت      سلطنتي      حكومت    
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  اسـت       هايي    تشكل      نخستين      از      يكي      توده      حزب      ).1381:115درستي،(      »دادند    مي      تشكيل      توده    
  حـزب       فعاليـت       ).10      :1379تاريخي،      اسناد      بررسي      مركز      ك.ر(      كرد      سياست      وارد      را      زنان      كه    
  زنان      ي    جامعه      و      حزب      اعضاي      براي      زنان      سازمان      تشكيل      با1322      سال      در      زنان      ميان      در      توده    
  بـراي       تمـام       قـدرت       بـا       و      بسـيج       پيوسته      را      زنان      كه      بود      سازماني      تنها      حزب      اين      .شد      شروع    
  اجتمـاعي،       سياسـي       حقـوق       گسترش      خواستار      حزب،      زنان      ي    جامعه      .كرد      مبارزه      آنها      حقوق    
  رأي      حـق       گـرفتن       براي      آنها      و      بود      زنان      براي      آموزشي      هاي    باشگاه      و      سوادآموزي      هاي    كالس    
  ).304- 305      :      1377آبراهاميان،      ك.ر(      گذاشتند      فشار      تحت      بسيار      را      وقت      دولت      ،زنان      براي    

  كنـد     مي      آشنا      كمونيستي      هاي    انديشه      با      را      وي      گللر،      برادر      ،»نبود      سرخ      گل      كاش      اي»      در            
  را      هـايي     سـخنراني       كه      است      اين      وي،      هاي    فعاليت      جمله      از      .آورد    مي      در      حزب      عضويت      به      و    
  كنـد     مـي       اجـرا       دخترانه      مدرسه      در      است،      شده      تنظيم      كمونيست      حزب      مرامنامه      اساس      بر      كه    
  بنـابر       گللـر       كشـور،       سياسي      فضاي      شدن      باز      و      رضاشاه      رفتن      از      بعد      ).1386:75آرمين،      ك.ر(    
  بـا       كه      نحوي      به      را      شيرين      و      خسرو      ي    نمايشنامه      شود    مي      مجبور      ماني،      و      اسرافيل      درخواست    
  حزب      سران      كه      جشني      در      و      كند      كارگرداني      است،      شده      داده      مطابقت      كمونيستي      هاي    انديشه    
  و      نـدارد       خوشـي       دل      كمونيستي      هاي    انديشه      از      گللر      اما      دهد؛      نمايش      كنند،    مي      شركت      آن      در    
  ايـن       طريـق       از      نويسـنده       حقيقـت       در      ).      78-77:همان      ك.ر(داند    نمي      ايراني      زن      مناسب      را      آن    
  زن      بـراي       هـا     كمونيست      خصوص      به      احزاب      كه      تجددطلبي      دهد      نشان      خواهد    مي      شخصيت    
  زنان      ها    كمونيست      كه      اين      نويسنده،      نظر      از      .نيست      ها    آن      شايسته      چنان      اند،    گرفته      نظر      در      ايراني    
  زبان      از      كه      چنان      است؛      سياسي      هاي    سوءاستفاده      براي      دهند،    مي      شركت      خود      اجتماعات      در      را    
  كـه       اين      اول»      :شود    مي      اشاره      موضوع      اين      به      گونه      اين      كمونيستي،      حزب      رهبر      اسرافيل،      رفيق    
  كند،    مي      تقويت      را      ضدسلطنت      تمايالت      دوم،      ،باشد      مؤثر      ها    توده      قلب      در      تواند    مي      داستان      اين    
  را      قدرت      كه      بعدها      .دكن    مي      معرفي      مؤنث      برجسته      شخصيت      يك      عنوان      به      را      گللر      رفيق      سوم    
  گللـر،       ).79      :همان      ك.ر(      »ببريم      جريان      اين      از      را      استفاده      بيشترين      توانيم    مي      گرفتيم،      دست      به    
  بـه       و      كنـد     مي      گيري    كناره      ها    انديشه      و      احزاب      اين      از      پايان      در      تيپيك،      شخصيت      يك      عنوان      به    
  از      برخاسـته       كـه       تجـددطلبي       دهـد،     مـي       نشان      نويسنده      گونه      بدين      .گردد    مي      باز      سنت      دامان    
  بـه       خواهد    مي      ايراني      زن      اگر      و      نيست      ايراني      زن      زندگي      مناسب      است،      شرق      و      غرب      فرهنگ    
  رفيـق       .رود      پيش      به      گري    خرافه      از      دور      به      مذهبي      هاي    سنت      بر      تكيه      با      بايد      كند،      زندگي      روز    
  منشي      سونيا      .اند    توده      حزب      عضو      كه      هستند      رمان      اين      هاي    شخصيت      ديگر      از      سونيا      و      شريفه    
  از      بـود،       كرده      ازدواج      اسرافيل      با      آغاز      در      كه      نيز      شريفه      .است      اسرافيل      همراه      همواره      و      حزب    
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  .كنـد     مي      حفظ      را      كمونيستي      مرام      و      ازداوج      حزب      اعضاي      از      ديگر      يكي      با      و      شود    مي      جدا      او    
  او      .اسـت       مـاني       يعني      داستان،      اين      كمونيستي      مهم      هاي    شخصيت      از      يكي      زن      سادات،      اشرف    
  هـاي     انديشـه       از      برخي      با      كه      است      ماني      طريق      از      تنها      ندارد،      خاصي      سياسي      فعاليت      خود      نيز    
  اي    حاشـيه       هاي    شخصيت      از      يكي      فرزانه      نيز      »سرگرداني      جزيره«در      .دشو    مي      آشنا      ماركسيستي    
  هاي    مبارزه      وارد      مراد      همراه      كمونيستي،      و      چپ      هاي    گروه      دار    طرف      عنوان      به      كه      است      داستان    
  بـي       شهر      تهران،»      در      .زند    مي      استعماري      ضد      هاي    مبارزه      به      دست      و      شود    مي      مسلحانه      سياسي    
  :كننـد     مـي       شـركت       ها    تودهاي      تظاهرات      در      كه      هستند      هايي    آن      داستان،      سياسي      زنان      ،»آسمان    
  »بـود       حجـاب     بي      زن      قاطيشان      .داشتند      كروات      و      عينك      ها    آن      .آمدند      ها    خيابان      به      ها    تودهاي»    
        ).35      :1380حقيقت،(    

 

      حجاب         كشف           موضوع       و          زنان       .   6.5
  شـد،     مـي       دنبـال       رضاشـاه       جانـب       از      گرايـي     ملي      كنار      در      كه      داخلي      هاي    سياست      از      يكي

  :نبـود       موفـق       چنـدان       نيـز       زمينـه       ايـن       در      وي      هـاي     برنامـه       كه      بود      زنان      مسائل      و      تجددطلبي    
  اكثـر       حمايـت       كسـب       از      ولي      رساند؛      ياري      زنان      از      كوچكي      گروه      به      رضاخان      هاي    سياست»    
  »نبود      زمان      آن      در      ايراني      ي    جامعه      واقعيات      و      نيازها      با      همگام      ها    سياست      آن      زيرا      بازماند؛      زنان    
  كـه       است      تجددطلبي      اين      هاي    نشانه      از      يكي      حجاب،      كشف      ).265      :1384قمصري،    نيكخواه(    
  آن      در      مختلـف       هـاي     گـروه       و      اعيـان       و      شد      برپا      هايي    جشن      معموال            آن،      كردن      گير    همه      براي    
  زور      به      و      استثنا      بال      تشريفات      با      ايراني      زنان      حجاب      كشف      1314      ديماه17      در»      .كردند      شركت    
  سراسر      در      بوده،      يافته      ترتيب            دولت      تشويق      به      كه      مجالسي      و      دولتي      مجالس      پذيرفت،      انجام    
  ايـن       نقـد       بـه       ،»نبود      سرخ      گل      كاش      اي»      نويسنده      ).237      :1382راد،    نادي(      »شد      برگزار      كشور    
  در      حجـاب       بـدون       شـوهر،       اجبـار       بـه       داسـتان،       اصلي      شخصيت      گللر،      .است      پرداخته      واقعه    
  جشن      در      و      كوتاه      را      خود      موهاي      كه      اين      از      بعد      وي      اما      كند؛    مي      شركت      ها    ميهماني      و      مجالس    
  بخشش      طلب      خدا      از      همواره      سبب،      بدين      و      تأسف      اظهار      ،است      كرده      شركت      حجاب      كشف    
  .كند    مي    

 

    دوم           جهاني         جنگ       و          زنان       .   6.6
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 شـروع    پيوسـت،    وقـوع    بـه    رضاشاه   حكومت   اواخر   در   كه   جهان   مهم   حوادث   جمله   از
 اوت   25   روز   سـحرگاه »   .دبو      روسيه   و   انگليس   وسيله   به   كشور   تسخير   و   دوم   جهاني   جنگ  
 طـرف   بـي    كشـور    [...]   آتالنتيك   منشور   انتشار   از   بعد   روز   يازده   درست   1320   شهريور   سوم  
 به   توسل   با   انگلستان   و   شوروي   نيروهاي   و   گرفت   قرار   تجاوز   مورد   جنوب   و   شمال   از   ايران  
 هوشـنگ (   »كردنـد    حملـه    ايـران    بـه    دادنـد،   مـي    نسبت   خود   دشمنان   به   كه   هاي  شيوه   همان  
 جهـاني    جنـگ    دهد  مي   نشان   ،»نبود   سرخ   گل   كاش   اي»   داستان   نويسنده   ).1387:405مهدي،  
 سـختي    دچـار    معـاش    تأمين   براي   زيادي   هاي  خانواده   و   شد   ها  كارخانه   تعطيلي   موجب   دوم  
 زنـدگي       ي  هزينـه    توانستند  نمي   شوهرانشان   كه   سبب   بدين   گلرخ   و   گللر   كه   چنان   گرديدند؛  
 آن   بـر    نويسنده   ،»مردگان   سمفوني«داستان   در   .كنند   كار   شوند  مي   مجبور   كنند،   تأمين   را   خود  
 دختـران،    فرار   .دهد   نشان   محدود   صورت   به   زنان   زندگي   بر   را   جنگ   اين   سوء   تأثير   تا   است  
 ايـن    در   كـه    ايرانـي    زنان   براي   دوم   جهاني   جنگ   نتايج   از   اي  گوشه   ها،  آن   به   تجاوز   و   كشتن  
 اسـت    آيدين   مادر   تنها   داستان،   اين   در   ).1381:102معروفي،   ك.ر(است   يافته   بازتاب   داستان  
 و   گفت   وارد   دوم   جهاني   جنگ   خصوص   به   كشور   در   داده   رخ   وقايع   ي  هدربا   شوهرش   با   كه  
 شـهر    در   داده   رخ   حوادث   از   اطالعي   او   شود  مي   مشخص   گوها   و   گفت   اين   در   .شود  مي   گو  
 وي   .كنـد   مـي    آگـاه    امـور    واقعيـت    بـه    نسبت   را   او   كه   است   شوهرش   و   ندارد   -اردبيل-خود  
 حتمـا »   :.دگويـ   مـي    انـد،   كـرده    تسخير   ها  روس   را   اردبيل   و   شمالي   شهرهاي   كه   اين   ي  درباره  
 كـار    كـار،    .نيسـت    طـور    اين   اصال   نه»   :گويد     مي   شوهرش   اما   ؛)96   :همان(   »شده   آخرالزمان  
 همــين   حــد   در   سياســي   مســائل   در   آيــدين   مــادر   مشــاركت   ).97   :همــان(   »اســت   آلمــان  
 :دارد   روز   آن   جامعـه    ي  همردساالران   هاي  نگرش   در   ريشه   البته   كه   است   ناپخته   اظهارنظرهاي  
 دارنـد؛    مـردان    كه   داند  مي   رفتاري   را   سياسي   ي  پخته   رفتار   كه   است   چرايي   و   چون  بي   اصل»  
  ).1387:205،   آبوت(   »است   مردان   خاص   مشاركتي   ي  شيوه   و   گزينه   و   ها  نگرش   يعني  

 

      مرداد      28            كودتاي       و         نفت          صنعت         شدن         ملي       و          زنان       .   6.7

  28      ي    حادثـه       و      نفـت       صـنعت       شـدن       ملي      دوم،      پهلوي      حكومت      مهم      سياسي      حوادث      از
  و      آمـد       بوجـود       مصـدق       بـا       وقت      دولت      بين      هايي    كشمكش      همواره      دوره      اين      در      .بود      مرداد    
  درگيـر       زن      هـاي   خصـيت ش      مردان،      هاي    داستان      در      .گرفت      شكل      مصدق      له      يا      عليه      تظاهراتي    
  از      برخـي       زنـان،       هـاي     داسـتان       در      امـا       شـوند؛     نمي      نفت      صنعت      شدن      ملي      به      مربوط      مسائل    
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  نويسـنده       ،»نبود      سرخ      گل      كاش      اي»      در      .پردازند    مي      مصدق      از      حمايت      به      زن      هاي    شخصيت    
  عليـه       هـا     اعتـراض       شـروع       بـا       كـه       چنـان       دهـد؛     مـي       نشان      مردم      زندگي      بر      را      واقعه      اين      تأثير    
  هـا     خـانواده       از      افرادي      شركت      دليل      به      و      افكند    مي      سايه      مردم      زندگي      بر      فقر      ،      شاه      محمدرضا    
  و      حميـد       شـركت       هـا     آن      نمونه      برند؛    مي      سر      به      نگراني      و      دلهره      در      همواره      زنان      تظاهرات،      در    
  در      همواره      ها،    آن      مادران      عنوان      به      السادات    اشرف      و      گللر      كه      هاست    تظاهرات      اين      در      كوروش    
  بـه »      :پـردازد     مـي       مصدق      داري    طرف      به      زني      پير      ها،    تظاهرات      در      ،»منظره      دو»      در      .اند    اضطراب    
  و      زن      كـم       دسـت       كـه       خواست      آنان      از      التهاب      با      و      جنبيدند،      او      كبود      لبان      رفت،      مردان      سوي    
  توران،      »سرگرداني      رهيجز»      داستان      در      ).102      :1384عليزاده،(      »بگذارند      آسوده      را      مصدق      مادر    
  گفت      در      او      .است      شده      كشته      مصدق      از      حمايت      در      پسرش      زيرا      است؛      مصدق      داران    طرف      از    
  مصـدق       دارم      يقـين »      :دهد    مي      نشان      گونه      اين      مصدق      از            را      خود      حمايت      هستي،      با      گويش      و    
  1380دانشـور، (      »كارسـتان       ميكنـد       كـاري       عاقبت      درآورده،      لرزه      به      را      ايران      مردم      دل      تارهاي    
    :84.(        

 

    آذر      16       ي         حادثه       و          زنان       .   6.8

  و      كشـور       بـه       رايـت       دانـيس       ورود      بـه       اعتـراض       عنوان      به      تهران      دانشگاه      در      دانشجويان،
  سـال       آذرمـاه       16      روز      در      كـه       زدنـد       تظاهرات      به      دست      آمريكا،      و      انگليس      استعماري      اهداف    
  عليـه       مبارزات      در      عطفي      ي    نقطه      حادثه      اين      .درسيدن      شهادت      به      دانشجويان      از      تن      سه      1332    
  تـاريخ       در      تـاريخي،       مقاومـت       روز      يك      عنوان      به      1332      آذر      16      حادثه»      :شود    مي      كودتا      رژيم    
  دانشـجويان       سـاواك،       و      رژيم      كوشش      رغم      به      ساله،      همه      پس      آن      از      .شد      ثبت      تهران      دانشگاه    
  پـا       بـر       روز      آن      شـهيدان       يـاد       به      تظاهراتي      و      مراسم      ايران      هاي    دانشگاه      ديگر      و      تهران      دانشگاه    
  نويسنده      و      است      شده      اشاره      »عطررازيانه»      در      تنها      رخداد      اين      به      ).1371:115نجاتي،(      »كردند    
  به      شورش      ضد      واحد      چند»      :كند      ترسيم      واقعه      اين      از      پس      را      ها    دانشگاه      وضعيت      تا      كوشد    مي    
  در      مقابـل       و      پريدنـد     مـي       پـايين       ها    جيپ      از      باتون      و      سپر      با      ها    گاردي      .رفت    مي      دانشگاه      طرف    
  به      روزي      چنين      در      نيز      دانشجويان      اغلب      ).1378:68ساري،(      »شدند    مي      مستقر      دانشگاه      اصلي    
  هـا،     كـالس       بـه       هجـوم       با      ها    اعتصابي      اما      نگيرند؛      قرار      اي    دسته      هيچ      جزو      تا      آيند    نمي      دانشگاه    
  ك.ر(      شـوند     مـي       حاضـر       هـا     كالس      سر      ها    شكن    اعتصاب      و      هستند      ها    كالس      تعطيلي      خواهان    
  نشـان       است،      داستان      اصلي      شخصيت      كه      نرگس      طريق      از      تا      است      آن      بر      نويسنده      ).69      :نهما    
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  برخـورد       ي    نحـوه       و      انـد     داده      نشـان       واكنشي      چه      بعدها      حادثه      اين      به      نسبت      دانشجويان      دهد    
  از      برخـي       بـا       رود    مي      دانشگاه      به      كه      اين      از      پس      نرگس            .تاس      بوده      چگونه      ها    آن      با      حكومت    
  به      رفتن      جرم      به      وي      و      شود    مي      آشنا      دوستانش      طريق      از      آذر      16      ي    حادثه      مانند      سياسي      مسائل    
  بـه       رفـتن       آن      [...]      بازجو»      .شود    مي      افكنده      زندان      به      و      دستگير      آذر،      16      روز      در      فني      دانشكده    
  بـا       كه      تشكيالتي      مهم      عضو      را      نرگس      و      دانست    مي      دقيق      ريزي    برنامه      يك      را      فني      ي    دانشكده    
  در            و      )99:همـان (      »اسـت       رفته      فني      ي      دانشكده      به      تظاهرات      رهبري      براي      پوشش      اين      ايجاد    
  ايـن       كـه       ايـن       از      بـيش       اسـت       كـرده       سـعي       نويسـنده       .گيرد    مي      قرار      شكنجه      مورد      نيز      زندان    
  بسـياري       روزي      چنين      در      دهد    مي      نشان      او      طريق      از      كند،      سياسي      فعاليت      درگير      را      شخصيت    
  بـين       در      وحشت      ايجاد      با      تا      است      بوده      آن      بر      حكومت،      و      كردند    مي      تظاهرات      ،دانشجويان      از    
  .شود      آنها      تجمع      مانع      دانشجويان    

 

    رأي        حق           موضوع       و          زنان       .   6.9

  شـدن       انتخـاب       و      كردن      انتخاب      حق      مشروطه،      انقالب      از      پس      زنان      هاي    خواسته      از      يكي
  محـروم       رأي      حق      از      مجانين      كنار      در      را      ها    آن      و      نكرد      موافقت      ها    آن      خواسته      با      مجلس      كه      بود    
  بـه       ورود      و      رأي      حـق       از      زنـان       كه      روزي      تا»      :شد      گفته      موضوع      اين      به      واكنش      در      كه      ساخت    
  هاشـمي، (      »نيسـت       كشـور       ايـن       در      ترقي      به      اميد      اند،    محروم      كردن      تماشا      براي      حتي      مجلس،    
  تنهـا       موضوع      اين      .شدند      برخوردار      رأي      حق      از      زنان      كه      بود      1343      سال      در      تنها      ).1365:530    
  سياسي      هاي    فعاليت      در      نقشي      زنان      كه      داستان      اين      در      .است      يافته      بازتاب      »نامه    جن«داستان      در    
  در      فعـال       حضـور       تـا       انـد     شـده       ظاهر      معشوق      خصوص      به      و      همسر      نقش      در      بيشتر      و      ندارند    
  كـه       هاسـت     آن      بـراي       رأي      حق      به      اشاره      ،آنان      ي    درباره      طرح      قابل      مسأله      تنها      سياسي؛      مسائل    
  جـاي       بـر       مهمـي       تـأثير       ايرانـي       زنان      زندگي      در      تواند    نمي      تحوالت      اين      است      معتقد      نويسنده    
  شـما       شهيدي،      جناب      :گويم    مي      .رود    مي      سرقدم      برايم      زنان      رأي      حق      از      ايشان      وقت»      .بگذارد    
  ).408:گلشيري،بيتا(      »پيشايم؟      سال      پنجاه      از      تر    خوشبخت      ما      كه      معتقديد      واقعا    

    

      اسالمي           انقالب           مسائل       و          زنان       .    6.10

  از      برخـي       در      تنهـا       كـه       داشـتند       برعهـده       مهمـي       نقـش       اسالمي،      انقالب      پيروزي      در      زنان
  ي    هعرص      در      زنان      عليزاده،      آثار      در      .است      شده      توجه      نقششان      اين      به      بررسي      مورد      هاي    داستان    
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  سياسـي       مسـئوليت       شوكت      چون      زني      »ادريسيها      خانه»      در      نمونه      براي      هستند؛      فعال      سياست    
  نيـز       ركسـانا       و      ادريسي      خانم      نهايت،      در      و      شود        يم      انتخاب      آتشكارها      گروه      طرف      از      كه      دارد    
  شاهنشاهي      نظام      عليه      زنان      نيز      »دومنظره»      در      ).1387:261باقري،      ك.ر(      زنند    مي      قيام      به      دست    
  مهـم       هـاي     شخصـيت       از      مـريم،       .شـوند     مـي       شكنجه      و      روند    مي      زندان      به      كنند،    مي      تظاهرات    
  .كند    مي      شركت      ها    تظاهرات      در      پهلوي،      رژيم      عليه      و      پردازد    مي      سياسي      آثار      مطالعه      به      داستان،    
  كنند    مي      اش    شكنجه      زندان      در      وي،      افكندن      زندان      به      و      دستگيري      از      پس      نيز      ساواك      نيروهاي    
  را      خـود       سياسـي       هـاي     فعاليت      شود،    مي      آزاد      كه      سال      دو      از      بعد      ).166      :1384،      عليزاده      ك.ر(    
  در»      :بـرد     مـي       خـود       بـا       را      مـادر       هـم       و      كند    مي      شركت      تظاهرات      در      خود      هم      و      دهد    مي      ادامه    
  طليعه      هفته      دو      يكي      از      پس            . [...]پيوست    مي      آنها      به      چادر      با      مريم      .كردند    مي      تظاهر      ها    خيابان    
  از      پـس       كـه       تاسـ       سياسـي       شخصيتي      نيز      مريم      دوست      ).      161:نهما(      »برد    مي      خود      با      نيز      را    
  ،»ديوار      روي      هاي    سايه»      در      .پردازد    مي      سياسي      هاي    فعاليت      به      مريم      با      دوباره      زندان،      از      آزادي    
  سـؤال       انقالبـي       كنندگان    تظاهرات      درباره      او      از      كه      هنگامي      حاجي،      خانه      خدمت    پيش      سدري،    
  يـه       جلـو،       افتـادن       اوباش      اراذل      مشتي      باشه،      چي      خواستي    مي      خانم»      :گويد    مي      شود،    مي      كرده    
  بـه       ادامـه       در      خـود       حال      اين      با      ؛)31      :      1380حقيقت،(      »زنه    مي      داد      دنبالشون      هم      گرسنه      خلق    
  ).همان      ك.ر(      پيوندد    مي      معترض      گروه    

 

       سياسي         هاي         شخصيت          ِ اخالقِ          فساد       ي         كننده         ترسيم        زن       .    6.11
  :اسـت       بررسـي       قابل      جنبه      دو      از      »من      سرزمين      راز»      در      سياسي      هاي    فعاليت      در      زنان      نقش

  بـراي       كـه       نقشـي       ديگري،      و      دارند      مستقيم      صورت      به      سياسي      هاي    فعاليت      در      كه      نقشي      يكي    
  هنگـام       داسـتان،       ايـن       در      .است      شده      محول      ها    آن      به      سياسي      مردان      اخالقي      فساد      كردن      برمال    
  و      اسـت       جنسـي       مسـائل       بـه       بيشـتر       نويسـنده       توجـه       پهلـوي،       دوران      مسائل      از      گفتن      سخن    
  زنـان       ايـن       از      يكي      هما      .دهد      نشان      را      داستان      سياسي      هاي    شخصيت      اخالقي      فساد      خواهد    مي    
        فـرزام       بـا       ادامـه       در      و      شـود     مـي       شاه      خوابه    هم      سپس      كند،    مي      فرار      فرماندار      با      ابتدا      كه      است    
  كشـور       سياسـي       رجـال       اكثـر       چگونه      دهد    مي      نشان      نويسنده      طريق      بدين      و      گردد    مي      سترب    هم    
  جملـه       از      زيـادي       افـراد       بـا       كـه       است      زناني      ديگر      از      سودابه      .اند    بوده      جنسي      انحرافات      دچار    
  داخلي؛      هاي    شخصيت            تنها      نه      كه      شود    مي      داده      نشان      طريق      بدين      و      شود    مي      خوابه    هم      بيلتمور    
  رمان،      اين      در      .دارند      زنان      به      جنسي      نگاهي      نيز      خارجي      نظامي      و      سياسي      هاي    شخصيت      بلكه    
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  دسـت       در      ابـزاري       زن      ،پهلـوي       حكومـت       در      دهـد       نشـان       تـا       اسـت       بـوده       ايـن       بر      نويسنده    
  بـه       هـا     آن      و      شد    مي      جنسي      استفاده      سوء      او،      از      كه      است      بوده      خارجي      و      داخلي      سياستمداران    
  زمينـه       اين      در      هما      كه      چنان      شدند؛    مي      محسوب      مرد      از      تر    پائين      باز      ،رسيدند    مي      كه      مقامي      هر    
  آن      حتي      زن،      .من      شايد      بعد،      و      هوشي      فرزام،      .است      هوشي      آينده      رئيس      دانستيم    مي»      :گويد    مي    
  ).1101      :1367،      براهني(      »مردهاست      از      تر    پايين      هم،      باالها      باال    

 

      سياسي          بينش           داراي          زنان       .    6.12

  جزيـره »      داسـتان       در      سـيمين       دارنـد؛       بـااليي       سياسي      بينش      زن،      هاي    شخصيت      از      برخي      
  جهـان       سياسـي       مسـائل       تحليـل       بـه       اسـت،       دانشـگاه       اسـتاد       و      احمـد       آل      زن      كه      »سرگرداني    
  از      سـيمين،       زنـش، »      :گويـد     مـي       سـليم       به      او      هاي    انديشه      ي    درباره      هستي      كه      چنان      پردازد؛    مي    
  غربـي       كشورهاي      حتي      سوم،      جهان      كشورهاي      تمام      گويد    مي      زند،    مي      حرف      ايدئولوژيزدگي    
  »نـه       بـودن       زده      ايـدئولوژي       امـا       بلـه؛       سياسـي       درسـت       برداشت      گويد    مي      .اند    زده      ايدئولوژي    
  در      اجتمـاع       و      سياسـت       بـا       درسـش       كـه       داند    مي      معلمي      را      خود      مينيس      ).1380:32دانشور،(    
  بـه       را      سياسـي       انديشـه       هيچ      اما      آموزد؛    مي      را      ها    درس      گونه      اين      شاگردانش      به      و      است      ارتباط    
  ).108:همان      ك.ر(كند    نمي      تحميل      كسي    

  حسـين       به      وي      .كند    مي      نقد      را      جامعه      سياسي      مسائل      حسين،      مادر      ،»من      سرزمين      راز»      در      
  بـراي       رزمنده      عنوان      به      زنان      ديگر      و      او      آذربايجان،      در      دموكرات      فرقه      حضور      هنگام      گويد    مي    
  چـادرم       ميداني،      قبرستان      توي      خودم      من»      :شدند      مبارزه      وارد      آزادي      به      زنان      رسيدن      و      رهايي    
  او      ).439      :            1361براهنـي، (      »كـردم     مـي       تفنگ      مشق      ها    زن      ي    بقيه      با      كمرم،      دور      به      بودم      زده      را    
  درسـتي       بيـنش       بـه       كه      اكنون      بودند،      ناآگاه      مردم      كه      بود      اين      مردم      بر      شاه      ظلم      علت      گويد    مي    
  را      همـه       !نببي      را      شاه      حاال»      :ايستند    مي      تانك      و      توپ      جلوي      و      كنند    مي      انقالب      اند،    يافته      دست    
  شـدند،       شـعور       بـا       مـردم       كه      حاال      و      كند      حكومت      بهشان      تا      بود      داشته      نگه      شعور    بي      و      جاهل    
  همفكـرانش       ديگـر       و      حسين      از      انقالب      شروع      جريان      در      ).      438:همان(      »برود      در      خواهد    مي    
  حفظ      را      اتحادشان      هميشه      و      باشند      داشته      گذشت      هم      به      نسبت      باشند،      هم      مواظب      خواهد    مي    
  ك.ر(نـرود       هـدر       بـه       هايشـان     كوشش      نتيجه      نفت      صنعت      شدن      ملي      جريان      همچون      تا      كنند    
        ).      440:نهما    
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  بـه       امـا       نيسـت؛       سياسـي       شخصيت      نيز      سياوش      مادر      ،»ديوار      روي      هاي    سايه»      داستان      در
  بـراي       پـردازد؛     مـي       سياسـي       مسائل      ي    درباره      نظر      اظهار      به      گاهي      اش،    شده      زنداني      پسر      خاطر    
  بـه       هسـتند،       خيـال     بي      كه      مردمي      براي      را      خودش      چرا      كند؛    مي      اعتراض      فرزندش      به      او      نمونه    
  درسـتي       راه      پسـرش       كه      فهمد    مي      پايان      در      اما      ؛)50      :1380حقيقت،      ك.ر(است      انداخته      زندان    
  زندگي      غرورش      ي    واسه      آدم      اگه»      :گذارد    مي      صحه      او      تفكر      درستي      بر      چنين      اين      و      است      رفته    
  ).74      :همان      (      »بكنه      چي      ي    واسه      نكنه،    

 

     گيري         نتيجه . 7

  مختلفـي       سياسـي       مسايل      در      زنان      كه      است      شده      داده      نشان      بررسي،      مورد      هاي    داستان      در
  گرفتن      آذر،      شانزده      ي    حادثه      نفت،      صنعت      شدن      ملي      حجاب،      كشف      دوم،      جهاني      جنگ      مانند    
  مشـاركت       اسـالمي       انقالب      و      مختلف      سياسي      هاي    گفتمان      و      احزاب      از      طرفداري      رأي،      حق    
  هـاي     داسـتان       در      كـه       اسـت       ذكر      شايان      .است      بوده      محدود      آنها،      مشاركت      ميزان      كه      اند    داشته    
        .اند    داشته      مردان      هاي    داستان      به      نسبت      تري    فعال      نقش      زن      هاي    شخصيت      زنان،    

  مانند      است؛      بوده      پايين      سطوح      در      ها،    فعاليت      اين      در      نيز      زن      هاي    شخصيت      مشاركت      نوع
  سياسـي،       فعاليـت       سـبب       بـه       افتـادن       زندان      به      شدن،      احزاب      عضو      ها،    تظاهرات      در      مشاركت    
  نقش      دادن      نشان      جاي      به      نويسندگان      از      برخي      البته      سياسي؛      هاي    گفتمان      با      ضديت      يا      حمايت    
  نشان      آنها      زندگي      بر      را      سياسي      حوادث      تأثير      تا      اند    كوشيده      سياسي،      هاي    فعاليت      در      زنان      فعال    
        .كنند      برجسته      مسايل      اين      به      را      هايشان    واكنش      و      نگاه      نوع      و      دهند    

  مهمتـرين       شوند،    مي      سياست      در      زن      مشاركت      از      مانع      كه      مختلف      عوامل      ميان      از      همچنين
  از      و      بمانـد       خانـه       در      بايـد       زن      مردسـاالر،       نگـاه       در      .اسـت       شـده       دانسته      مردساالر      نگاه      مانع،    
  حل    راه      .است      شده      فرض      مردانه      كاري      سياست      كه      چرا      كند؛      خودداري      سياست      در      مشاركت    
  به      با      زنان      كه      است      بوده      اين      موضوع،      اين      حل      براي      زن،      نويسندگان      خصوص      به      نويسندگان    
  .بزدايند      جامعه      از      را      ي    كليشه      نگاه      و      مشكل      اين      توانند    مي      آگاهي،      آوردن      دست    

  
       منابع

         گـران،  ي د       و              روزمنـد  ي ف            كـاظم              ترجمـه        ، ي    اسالم           انقالب        تا            مشروطه        از           انقالب        دو       ن ي ب         ران ي ا        ).    1377 (           رواند ي-  1
  .    مركز       .     تهران    
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  . ي ن         نشر       :     تهران       ، ي    عراق        ژه ي  من           ترجمه       ،    زنان       ي    شناس           جامعه        ).    1387 (              واالس،كلر       و          پامال           آبوت،      -  2
  .   مهر          سوره       :     تهران       ،    نبود         سرخ        گل         كاش       ي ا              ).    1386 (        ژه ي  من        ن، ي   آرم-  3
   و           هنـر               فرهنـگ،                 پژوهشـگاه        :       تهـران        ،    هـا           نگـرش        و          هـا         ارزش            فرهنگ،        ت، ي   جنس        ).    1387 (          سوسن       ، ي      باستان-  4

  .        ارتباطات    
ـ  ا       س ي    نـو             داسـتان             زنـان          هاي     ن     داستا        در        زن              قهرمانان (            داستان        در          زنان        ).    1387 (          نرگس       ، ي    باقر-  5    :       تهـران        ، )   ران   ي

  . د ي     مروار    
  .    مغان         نشر       :     تهران       ،  من       ن ي    سرزم       ي     رازها        ).    1367 (         رضا       ، ي     براهن-  6
   .       مرواريد       :     تهران          دوم،         چاپ       ،    رمان           گشودن        ).    1394 (    حسين             پاينده،-  7
        مشاركت        در         انه ي     خاورم          زنان         نقش       و         گاه ي  جا       ي    بررس »        ).    1389 (          محمد             گهرپور،       ي   زهد       و          زهرا          فرد،     ي    شگاه ي پ-  8

  .  44-   25          اول،           شماره          اول،         سال       ،     جامعه       و        زن       ي           فصلنامه       ، » ي  اس ي س    
  .    كوثر         نسل       :     تهران       ،  من       ي     جستجو        در        ).    1383 (        ژه ي  من       ، ي     جانقل-  9

  .    نگاه       :     تهران       ،     آسمان       ي ب         شهر       :     تهران        ).    1382 (       ن ي   رحس ي  ام         تن،         چهل-   10
  .    چشمه       :     تهران       ،   وار ي د       ي  رو         هاي     ه ي  سا        ).    1380 (       ي    مرتض         قت، ي  حق-   11
  . ي      خوارزم       :     تهران       ، ي       سرگردان        ره ي  جز        ).    1380 (       ن ي م ي س            دانشور-   12
  . ي    اسالم           انقالب           اسناد          مركز       :     تهران       ،   دوم       ي    پهلو       ي        دوره       ي  اس ي س         شعر       .    1381 (          احمد       ، ي    درست-   13
   ، »       فارسـي             رمـان             چهـار           بـر             تكيـه           بـا              سياسـت        و          زنان »        ).    1393 (             ابراهيم             عبدوند،           ظاهري           حميد،            رضايي،-   14

   .  47-   62 ص            چهارم،           شماره          نور،          پيام             دانشگاه       ،       داستاني             مطالعات    
  .   سمت       :     تهران       ، ي    صبور            منوچهر           ترجمه       ،   است ي س       و           جامعه        ).    1377 (        كل ي  ما        ش، ي  را-   15
   :       تهـران        ، ي      صـباغ         اهللا          حشـمت              ترجمـه        ، ي      اجتماع         كنش       و        سم ي ن ي  فم       :           تكاپو        در          زنان        ).    1385 (       ال ي ش             روباتم،-   16

  .    رازه ي ش    
   ي       سراسـر        ش ي     همـا              مقـاالت             مجموعه       ، »     انقالب        از         بعد       ي      داستان        ات ي   ادب        در        زن »        ).    1385 (       د ي   ناه               رودافشان،-   17

  .     معارف         نشر       :     تهران          سوم،       ج       ،    زنان    
  .   علم         نشر       :     تهران       ،   انه ي   راز         عطر        ).    1378 (           فرشته       ، ي   سار-   18
  .   مهر          سوره       :     تهران          دوم،       ج       ،     مقاالت       و        ها     ي      سخنران            مجموعه       :    فردا          زنان       ي   برا        ).  تا     ي ب (          زهرا       ، ي    شجاع-   19
ـ  ا       ي      اسـالم        ي       جمهـور         در          زنان       ي  اس ي س            مشاركت »        ).    1390 (       ن ي   نسر           مصفا،       و          اكرم        ا، ي ن          عباس-   20         پرتـو         در         ران   ي

  .        76-   98           پنجم،         سال          اول،           شماره       ، )    زنان         قات ي   تحق (           توسعه       و          حقوق       :  زن       ، »    زنان       ي   ساز             توانمند       ه ي   نظر    
   .    نگاه       :     تهران          اول،         چاپ       ،     فارسي          رمان           شناسي           جامعه        ).    1394 (    عسگر            عسگري،-   21
  .   توس       :     تهران       ،     ناكجا        تا           غزاله        با        ).    1384 (           غزاله           زاده، ي  عل-   22
   ي    اسـ  ي س              مشـاركت         در             كننـده      ي      اجتماع           عوامل       و       ي  اس ي س         شدن       ي      اجتماع         نقش »        ).    1383 (         شهال          پور،     ي    كاظم-   23

        عالمـه                دانشـگاه        :       تهـران        ، ي      اسـالم        ي      كشورها        در          زنان       ي  اس ي س            مشاركت       ش ي   هما           مقاالت            مجموعه       ، »    زنان    
  .   217-    237 ،  يي      طباطبا    
  .  گر ي د         نشر       :     تهران       ، ي    بقائ        ون ي   كتا           ترجمه       ، ت ي   جنس       ي    شناس           جامعه        ).    1379 (       ي      استفان          گرت،-   24
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  .  نا     ي ب       :  جا     ي ب       ،    نامه      جن        ).  تا     ي ب (           هوشنگ       ، ي ر ي   گلش-   25
  .    زنان             مطالعات       و              روشنگران       :     تهران            آذرنگ،       ي  عل           ترجمه       ،    رمان       و          زنان        ).    1380 (        ند ي    رزال         لز، ي  ما-   26
        مركـز        :       تهـران        ،       سـاواك              اسـناد        ت ي   روا        به            روستا،         رضا          ران، ي ا        در        چپ        ).    1379 (       ي خ ي   تار           اسناد       ي    بررس          مركز-   27

  . ي خ ي   تار           اسناد       ي    بررس    
  .     ققنوس       :     تهران       ،      مردگان       ي     سمفون        ).    1381 (          عباس       ، ي     معروف-   28
  .    چشمه       :     تهران       ،     ايران           نويسي          داستان           صدسال        ).    1387 (         حسن                 ميرعابديني،- 29
   ،     انقالب        از        پس         ران ي ا       ي      اقتصاد      -        ي  اس ي س         هاي     ت ي    فعال        در          زنان            مشاركت           موانع        ).    1382 (       ي      محمدعل          راد، ي   ناج- 30
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