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  چكيده
هاي حيات و محصول تالش انسان براي معنـي بخشـي بـه زنـدگي     يكي از مؤلفههويت 

شود. رمان، به است. شناخت هويت اجتماعي يك جامعه با مطالعة آثار هنري آن ميسر مي
نظرية بازتاب، برگرداني از زندگي اجتماعي است كه منزلة يك فرم هنري مدرن بر اساس 

اند. به همـين سـبب بـا اسـتفاده از     در دوران معاصر، زنان در آن سهم انكارناپذيري داشته
توان به بررسي متون ادبي پرداخت و به اين ترتيب به شناسي ميرويكردهاي مدرن جامعه

با بررسي هويت و زيسـت  بخشي از جامعه دست يافت. در اين پژوهش، شناخت هويت
ايم تـا بـه   ها در بستر حوادث و ماجراهاي داستاني، سعي كردهروزمرة قهرمانان زن داستان

هفتاد شمسـي ايـران در دو    تصويري از هويت اجتماعي زنان در آثار نويسندگان زن دهة
كولي كنـار  : (پسندهاي نخبهپسند: (بامداد خمار و داالن بهشت) و رمانهاي عامهنوع رمان

دهـد كـه در   ها نشان ميآتش، جزيرة سرگرداني و ساربان سرگردان) دست يابيم. بررسي
، هويت زنان، دغدغة اصلي نويسندگان اسـت و بـه طـور مشـخّص در     گراهاي نخبهرمان

هـا از فرديـت و   پسند، زنان داستانهاي عامهاند؛ اما در داستانيابي زنان نوشته شدههويت
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جوي هويت، موضوع محـوري  وانديشي و جستتي برخوردار نيستند و خوداستقالل هوي
  ها نيست.آن

  پسند، دهة هفتاد.گرا، رمان عامهزن، هويت اجتماعي، رمان نخبه :ها كليدواژه

 

  مقدمه. 1
ترين فـرم  شود و رمان، مهمشناسانه محسوب ميادبيات، بستر مناسبي براي مطالعات جامعه

دهد. تأمل در سـير تحـول ادب و فرهنـگ    روشني از جامعه ارائه مي ادبي است كه تصوير
دهد كه هستة مركزي هويت ايرانـي را زبـان و ادبيـات شـكل داده اسـت و      ايران نشان مي

ايراني، زبان و ادبيات را بيش از هر عنصر فرهنگي و انساني ديگـر، عامـل تـداوم و تبلـور     
). از اين روي، ادبيات از جملـه  160: 1383،يآرمان و تجلي انديشة خود دانسته است (قباد

انـد. در  هاي اخير سهم انكارناپذيري در آن داشـته هاي انديشه است كه زنان در سالعرصه
نويسي، امكان بيشـتري بـراي روايتـي    تر زنان در عرصة رمانرنگدورة معاصر با حضور پر

اي نويسندگان به وجود آمـده  هاي زيستة زنان برهاي مختلف زندگي و تجربهدقيق از جنبه
هاي زنانه را در هايي از جنس خود، احساسات و تجربهاست. نويسندگان زن با خلق قهرمان

هاي پنهان از زندگي روزمرة خود، خواننده را بـه  ها با بيان اليهكنند. آنقالب رمان بازگو مي
بـه واسـطة روزمرگـي از    هـا  مشغوليخوانند. دغدغه و دلميبازانديشي در هويت زنانه فرا

در حالي كـه در   گردند.اهميت و پيش پا افتاده ميشوند و تبديل به امور بينظرها پنهان مي
گيـرد و بـه عنـوان امـري     هاي زنانه شكل مـي ها و هويتنقش، بستر همين زندگي روزمره

كنند كـه  اهم ميزمينة رسيدن به شناختي را فرزنان با نگاشتن از خود،  شود.قطعي تلقي مي
اي براي توليـد حقيقـت و بـه    اين شناخت، زمينه از كارهاي اصلي ادبيات در جامعه است؛

هنگام نوشتن به طور حتم مسائل فرهنگي « كند.چالش كشيدن مفاهيم تثبيت شده ايجاد مي
ايـن  يابـد و يكـي از   ، به نوعي در داستان بازتاب مـي كه از راه گفتمان در ذهن نهادينه شده

). در ادبيـات كالسـيك   1389:168(پاينـده،  »، گفتمان جنسـيت اسـت.  هاي قدرتمندگفتمان
تصويري واقعي از زنان بـه دسـت داده   «، فارسي، متأثر از فضاي تقابلي نهادينه شدة انديشه

كرده، نشده است؛ اين زن گاهي زني آرماني است كه تنها در رؤياهاي شاعران نمود پيدا مي
) اما در ادبيات 1388:12(حسيني،» قير شده، كه موجب ضاللت مردان بوده است.يا زني تح

، صدايي برآمده از درك و دريافـت  »سيمين دانشور«اي چون معاصر و در آثار زنان نويسنده
زنانه از زندگي شنيده شد كه آغازگر ظهور آثاري گرديد كه در صدد بيان هويت و فرديـت  
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هاي بارز فضاي ادبي دهة هفتاد، حضور كم سابقة نويسندگان زن در زنان برآمدند..از ويژگي
عرصة اجتماع است. نويسندگان زن در قلمرو ادبيات داسـتاني دهـة دوم پـس از پيـروزي     

گمـان  : دهـة دوم بـي  ، معتقد اسـت اياكبري شلدرهرسند. ، به رشد قابل توجهي ميانقالب
نزلـت اجتمـاعي و فرهنگـي و سـرانجام، ايـام      هاي تثبيت جايگاه و رسيدن به تعالي مسال

. به همين سبب، در دهة دوم شاهد بالنـدگي نويسـندگان   درخشش و خودباوري زنان است
بنـدي  ). ميرعابـديني، در طبقـه  1382:214ها هستيم (زن و آفرينش آثار بسياري از سوي آن
پسند، آثار متعالي و آثاري هها را به سه گروه: آثار عامآثار نويسندگان زن در دوران اخير، آن
بنـدي  ؛ اما معيار مشخّصي براي ايـن دسـته  بندي كردهكه بين اين دو دسته قرار دارند، دسته

تري نيز تعريف كرد تا منتسب كردن هر اثـر بـه يـك    توان مالك عينيارائه نكرده است. مي
سـيم مثلثـي كـه    پذير و نيز خارج از سليقة شخصي محقق صورت پذيرد. با ترگروه، توجيه

پسند بودن اثر) و طرف ديگر، توجه روشنفكران يك طرف آن اقبال عامه (نشان دهندة عامه
توان آثار بينابين را آثاري دانست و منتقدان ادبي(بيانگر تعلّق آن به ادبيات متعالي) است، مي

با توجه بـه  كه هم تا حدي از اقبال عامه برخوردارند و هم تا حدودي از اقبال روشنفكران. 
اين تعريف از دو گروه، در اين پژوهش پنج رمـان از آثـار نويسـندگان زن در دهـة هفتـاد      

نوشـتة نـازي صـفوي و    ) 1378»(داالن بهشت«پسندي چون: شمسي انتخاب شد؛ آثار عامه
پسـندي ماننـد:   سيدجوادي و آثار متعالي يـا نخبـه   - ) نوشتة فتانه حاج1374»(بامداد خمار«
سـاربان  «) و 1372»(جزيـرة سـرگرداني  «پـور و  ) از منيـرو روانـي  1378»(آتشكولي كنار «

  ) از سيمين دانشور.1380»(سرگردان
هايي است كه در طول دهة هفتاد، برخـي  ، رمانپسند در اين نوشتارمنظور از رمان نخبه

و مـراد  اند جوايز ادبي را دريافت كرده و مورد توجه روشنفكران و منتقدان ادبي قرار گرفته
شـوند و  گرايـي توليـد مـي   هايي است كـه بـا هـدف مصـرف    ، رمانپسندهاي عامهاز رمان
  ها گرايش دارند.شان بيشتر براي تفريح و تفنّن به آنمخاطبان

  
  پيشينة پژوهش. 2

عـواملي كـه   » زنان و بازتعريف هويت اجتمـاعي «) در مقالة 1383جاه(ساروخاني و رفعت
هاي جنسيتي و بـازتعريف هويـت   هويت سنتي، مقاومت در برابر كليشهزنان را به تأمل در 
اند كه تحصـيالت، بيشـترين تـأثير را در    سازند، بررسي كرده و نشان دادهاجتماعي قادر مي

نامة كارشناسـي ارشـد   ) در پايان1385بازتعريف هويت اجتماعي زنان داشته است..لقماني(
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به بررسـي  )» 1380- 1340هاي فارسي(ن در رمانهويت فردي و اجتماعي ز«خود با عنوان 
كنـد كـه   پرداخته است و بيان مي 1380تا  1340هاي هاي اثرگذار نوشته شده در سالرمان

اي فرهنگي، بستري براي درك ابعـاد هويـت يـك جامعـه در     تواند به عنوان پديدهرمان مي
هـاي  ي، تركيبي از هويتگيرد كه هويت زن معاصر ايراناي مشخّص باشد و نتيجه ميدوره

هويـت و بازتـاب آن در ادبيـات معاصـر     « ) هم در كتاب1387مدرن و سنتي است. بركت(
هاي شصت و هفتاد شمسي به بررسي هويت ملّـي  با بررسي ده رمان مشهور در دهه» ايران

  و بازتاب آن در ادبيات معاصر پرداخته است.
كه در اين مقالـه هويـت اجتمـاعي     هاي پيشين آن استتفاوت مقالة حاضر با پژوهش

نگار در دهة هفتاد بررسي و مقايسـه  گراي زنپسند و نخبههاي عامهرمان زنان در دو نوع از
هاي نويسندگان اين آثار دربارة زنان تبيين شده است و از اين نظر شده و نوع نگاه و دغدغه

  تازگي دارد.
  

  اهداف و ضرورت پژوهش. 3
دهي به شناخت و ذهنيت افراد دربارة مسائل اجتماعي و بـا  ان، در شكلبا توجه به تأثير رم

، اين مقالـه  شمسي 70نويسي در دهة توجه به حضور گستردة زنان نويسنده در عرصة رمان
در پي بازنمايي هويت اجتماعي زنان است كه در بستر روايت داستاني، نحوة كنش قهرمان 

توانـد نمايشـي از هويـت    كند كـه آن مـي  تعيين ميهاي مختلف داستاني زن را در موقعيت
ها و مشكالت زنان در رمان، خواننده را اي باشد كه در جامعه وجود دارد. تبلور دغدغهزنانه

آمـده  دارند كه در سطح اجتماع به صورت مسلّم و قطعي درميبه بازانديشي در مفاهيمي وا
ها در آثار خويش درصدد بازسـازي و  آناست و زنان نويسنده از طريق بازتاب دادن و نقد 

هـايي كـه   گونه مسائل در رمانآيند. بررسي و نشان دادن اينيابي به هويت زنانه برميدست
  توسط زنان به نگارش درآمده هدف اصلي اين پژوهش است.

  
  گفتمان هويت و زن ايراني. 4

دسـت   هويت، تصويري ذهني است كه شخص در پاسخ بـه چيسـتي و كيسـتي خـود بـه     
هسـتيم و ديگـران   » چـه كسـي  «دهد. هويت اجتماعي، درك ما از اين مطلب است كـه   مي

اند. بنابراين، هويت اجتماعي معنايي ذاتي نيست و محصـول توافـق و عـدم توافـق     كيست
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هـاي اجتمـاعي و هويـت    ). هويت فـردي زنـان از مجمـوع هويـت    1391:7است(جنگينز،
، فرايندي پويا و جاري است كه در اثر تعامل بين يابيشود. هويتها تشكيل ميشخصي آن

- ) هويـت 36گيرد و در فرايندهاي اجتماعي شدن ريشه دارد(همان:خود و جامعه شكل مي

گيرد. زنان پس از پا گذاشتن بـه عرصـة   ها شكل مييابي زنان نيز متأثر از شرايط جامعة آن
توسط مـردان تعريـف شـده     هاي مرسومهايي مواجه شدند كه طبق سنتاجتماع با هويت

ها و تضـادهايي بـا آن منجـر شـد. در جوامـع      ) و ناخواسته به تقابل303: 1388بود(گيدنز،
شود و اين امر، محور اصلي هاي زنان عمدتاً در چهارچوب خانواده تعريف ميسنتي، نقش
 دهد، در حالي كه در جوامع مدرن، در پـي تحـوالت سـاختاري،   ها را تشكيل ميهويت آن

هـا  سـازي آن هاي عمومي دارند و در نتيجه منـابع هويـت  زنان مشاركت بيشتري در عرصه
گري دربارة هويت شخصـي  شود و بدين ترتيب، به بازانديشي و پرسشمتعدد و متكثّر مي

. )100- 1387:98جاه،(رفعتكنندهاي شخصي و اجتماعي اقدام ميخود و برساختن هويت
خ براي مشاركت در امور اجتماعي و بالفعل ساختن نيروهاي خود زنان ايراني در طول تاري

هـايي مواجـه   بـا دشـواري  هايي فراتر از چهارچوب خانواده در توسعة جامعه و ايفاي نقش
اند. مقارن با انقالب مشروطه، هنجارها و افكار سنتي بـه تـدريج مـورد پرسـش قـرار      بوده

اجتماعي روي آوردند. پس از پيروزي انقالب گرفت و زنان براي نخستين بار به مشاركت 
هـاي  هاي اخير، تحوالت فرهنگي و سـاختاري موجـب دگرگـوني نقـش    و خاصه در دهه

اجتماعي و افزايش آگاهي زنان شده است. در واقع، آنچه در جامعة ما در حال وقوع است، 
رت تـدريجي  گيري هويت تازة زنان ايراني متأثر از تحوالت اجتماعي اخيـر بـه صـو   شكل
شود كه زنان خود بتوانند آن را ايجاد كنند و ذات و ماهيت زنانه تنها وقتي پديدار مي.«است.

ها داده شود. خودفهمي زنان به وسيلة فرهنـگ و زبـان   گيري به آنفرصت پرورش و شكل
، . تحوالت فرهنگي)80همان:»(گيرد كه بايد مورد تحليل و نقد قرار گيرد.مردانه صورت مي

هاي تحصيلي و آموزشي موجب اقتصادي و مشاركت زنان در امور درآمدزا و ازدياد فرصت
سـازي  تعدد اجتماعات و تعلّقات گروهي زنان شده و در نتيجه، تعدد و تكثّر منابع هويـت 

زنان را درپي داشته است. كه اين فرايند، تأثير عميقي بـر نهادهـاي جامعـه و آگـاهي زنـان      
كاهش مطلوبيت الگوي زن سنتي در خانوادة پدرسـاالر خاصـه در ميـان    گذاشته و موجب 

هويت اجتماعي، تعريفي است كه فـرد از خـودش   زنان تحصيل كرده و شاغل شده است...
هـاي  كند. معموالً افراد، نقشهاي گوناگون اجتماعي ميها و ردهبراساس عضويت در گروه

هـاي گونـاگون   ها در نهادها و گروهضويت آناجتماعي متعددي را برعهده دارند كه تابع ع
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دارد و در عـين  است كه شخص توسط آن روايت معيني از هويت شخصي را محفوظ مـي 
- او نيز از وراي همين روايت در معـرض تماشـا و داوري ديگـران قـرار مـي     » خود«حال 

  ).90: 1388گيرد(گيدنز،
  
  هاي زنان ويت اجتماعي زن ايراني در داستانه .5

اند بدون واسطه بـه بيـان   اي است كه زنان توسط آن توانستهت و از جمله رمان، رسانهادبيا
شـان را بيـان كننـد. موضـوع هويـت در      جنسانهاي همهاي خود بپردازند و دغدغهانديشه
، در نگاه نخست يادآور هويت ملّي، فرهنگي يـا تـاريخي اسـت. نظـر بـه اينكـه در       ادبيات

شخيص و تبيين هويت است، ضـمن آنكـه نبايـد از نظـر دور     جستار حاضر، رمان محمل ت
اي از يك فرم هنري است كه بر زمينة مقتضيات معين شكل گرفتـه و  داشت كه رمان، گونه

اجتماعي خاص خود را دارد. از آنجا كـه موضـوع ايـن پـژوهش بررسـي      - هويت تاريخي
هاي اجتماعي بنديههويت اجتماعي زنان است، عامل جنسيت كه يكي از مبناهاي اصلي رد

ه قـرار    است و در توليد و بازتوليد هويت اجتماعي زنان نقش تعيين كننده دارد، مورد توجـ
  رفته است.گ
  

  زبان و هويت 1.5
كنـد  زبان، يكي از رفتارهايي است كه از طريق آن هر فرد، هويت جنسي خود را آشكار مي

ناپـذير در تشـكيل زيـر    جـدايي  ). زبـان و هويـت، دو جـزء   1392:18(رضوانيان و ملـك ، 
هـاي  هاي جوامع بشري در عرصة روابط فردي و اجتماعي است. يكـي از موضـوع   ساخت

هـاي بـين زبـان و جنسـيت اسـت.      اساسي در حوزة مطالعة آثـار زنـان، بررسـي مناسـبت    
» زبانِ زنـان «با ابداع اصطالح » زبان و جايگاه زنان«)، در كتاب مشهور خود Lakov(الكوف
هاي بين زبان و جنسيت را بررسي كرده است. ايدة اصلي او، ايـن اسـت كـه يـك     تمناسب

همبستگي مستقيم بين نابرابري در زبان و نابرابري در منزلت اجتماعي مردان و زنان وجـود  
كننـدة نـابرابري جنسـيتي    دارد؛ زيرا او بر اين باور بود كه زبان اساساً دربردارنده و مجسـم 

- هايي كه براي زبان زنانه در ادبيات داستاني زنان برشمردهويژگي)..1390:162است(فروتن،

هاي كوتاه، عدم قطعيت، خرافي هايي مانند: جملهاند، دو كاربرد مثبت و منفي دارد. ويژگي
هـا را بازتـاب دهنـدة موضـع     آن الكـوف بودن، قسم خوردن و سكوت كه محققاني ماننـد  
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سازي با استفاده از توجه به جزئيات، هايي مانند فضادانند و معتقدند ويژگيضعف زنان مي
تواند نقـش  هاي دروني ميگوييكثرت و تحرّك، هويت دادن به اشياء، زبان شاعرانه و تك

زيادي در بازتاب دادن هويت و فرديـت شخصـيت زن در داسـتان داشـته باشـد(قمري و      
در رمـان   نازي صفويو » اربامداد خم«در رمان  حاج سيد جوادي، ).1389:170زاده،حسن

اند كه به زبـان محـاوره   براي روايت داستان خود، لحن صميمانه را برگزيده» داالن بهشت«
د. همچنـين  تر و باورپذيرتر شـو ها براي خواننده ملموسنزديك است و باعث شده داستان

، صـفوي كننـد.  ها با گفت و گو، ماهيت دروني خود را آشكار ميها در اين رمانشخصيت
من شاخة « بهره برده است:» داالن بهشت«بسيار از صنايع ادبي از جمله: تشبيه و استعاره در 

بامداد ) «112: 1391(صفوي ،» گرفت.ترد پيچكي بودم كه آويخته به وجود محمد شكل مي
نيز، داراي قلمي زنانه است كه نويسنده كوشيده اسـت تـا بـه احساسـات زودگـذر      » خمار

هاي مضاعف زن در اين خصوص بپردازد. دانشـور، در رمـان دو جلـدي    سيبعاشقانه و آ
از ادبيات كهن در حوزة واژگان و ساخت نحـوي  » ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«

كند و به توصـيف  زبان سود برده است. وي داستان را با واژگان عيني و روشن توصيف مي
در نثر وي، واژگان عاميانه در حد تعادل به كار رفته ها توجه بسيار دارد. اشيا، محيط و رنگ

هـا و كشـف راز و   بينيها و نكتهكاريهاي زنانه، تشريح ريزهاست. تحليل زنانه، كنجكاوي
  رمزها، رمان را به زندگي واقعي قشر وسيعي از زنان، نزديك كرده است. 

محلي آن سامان به ، تصاوير و فضاي جنوب كشور و واژگان »كولي كنارآتش«در رمان 
). 1380:268ها و لحن جنوب انعكاس يافتـه اسـت(مهرور،  كالمها و تكيهالمثلهمراه ضرب

نويسنده، در اين اثر از طريق نوسان در ساخت روايت، سرگرداني شخصيت اصلي(آينه) را 
شود، حديث نفـس او  كند و بخش قابل توجهي از داستان كه از زبان آينه نقل ميبازگو مي

  ست.ا
  
  ها موقعيت اجتماعي زنان در داستان 2.5

وجـوي هويـت زنانـه هسـتند، راوي و قهرمـان      گرا كه بيشتر در جسـت هاي نخبهدر رمان
داستان، تحصيالت و جايگاه اجتماعي بااليي دارند. شخصـيت اصـلي زن داسـتان، منفعـل     

هـاي  وجوي هويت واقعي خويش اسـت. در رمـان  انديشي و جستنيست و در حال خود
كنند و در بسياري ها مستقل از مردان عمل مي، زن»ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«

ها نقش مديريتي دارند. بـراي نمونـه: هسـتي، شخصـيت اصـلي داسـتان، دختـر        از عرصه
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- روشنفكري است كه تحصيالت دانشگاهي دارد و براي كسب هويت مستقل خويش مـي 

فكري زمان خود آشنا است. نكتة قابل توجه در اين وشنهاي سياسي و ركوشد و با جريان
هـاي مردنگـار،   خـالف داسـتان  دو رمان، نگاه نويسنده به شخصيت زن داستان است كه بر
هاي مدني و سياسي دارنـد. گويـا   اغلب، زناني تحصيل كرده و روشنفكر هستند كه فعاليت

به عمد ايـن انتخـاب را كـرده اسـت؛      ،نشيني زننويسنده در تقابل با تلقّي مردساالر و پرده
- نويس و منشي گروه ادبيات است و هستي در بيشتر كارهاي هنري در كانونفخري، ماشين

كند، در دفتر ها پا به پاي مردان حضور دارد. او عالوه بر اين كه در خانه و كارگاه نقاشي مي
ه حدي است كـه سـليم   فكرانة او بهاي هستي و نگاه روشنهنري نيز فعاليت دارد. صحبت

 1379دانشور:»(اند.هاي ايراني، تا اين حد آگاه و باسواد شدهدانستم كه زنمن نمي«گويد مي
انگارانـة  و نـاتوان  ) اين گفتة سليم دربردارندة دو نكته است: نخست، نگاه مردسـاالرانه 34:

- تماعي و مدني ميدهد كه زنان را فاقد شعور اججامعة مردمحور حاكم بر زنان را نشان مي

داند و ديگر تحول بزرگي است كه در نقش اجتماعي و طبقـاتي زن و بازانديشـي هويـت    
» مجلة زن روز«هاي مخصوص به زنان مانند: نحوي كه حتّي رسانهزنانه ايجاد شده است. به

ة انديشه كنند و بازتاب دهندها را اداره ميبينيم كه زنان مستقالً آنرا مي» اطالعات بانوان«و 
زني است كه نويسـنده آرزو   نمونة» آينه«نيز » كولي كنار آتش«و باور ايشان است. در رمان 

آل او اسـت. آينـه از كـودكي    اش مانند وي باشند و در واقـع ايـده  كند كه زنان سرزمينمي
دوست داشت، درس بخواند و نوشتن بياموزد؛ اما اين عالقه در ميـان قبيلـه مرسـوم نبـود:     

چرخيد و آن دختـرك كـه نـامش بنفشـه بـود، بـا       رسه...اول چقدر سخت در دهان ميمد«
رمسِ تـا وقتـي كـه       گفتكرد(مدرسه) و او باز هم ميحوصله تكرار مي سِ...و بعـد مـ مـم :

- ايسرانجام گفت مدرسه و دخترك خوشحال مداد و دفتري به او داد و او النگوهاي نقـره 

گـاه از سياسـت   ؛ امـا هـيچ  شودباسواد مي). آينه 22: 1395،پوراش را به دخترك داد(رواني
نگـارد و مـريم را بارهـا بـه     شود؛ اما مسيح را در هيئت زني ميآيد. نقاش ميخوشش نمي
تواند بدون كمـك  كشد كه ميپور در اين رمان، زني را به تصوير ميكشد. روانيصليب مي

اي بالقوة خود را به فعليت برسـاند. آينـه   هديگري و خاصه بدون ساية هيچ مردي، استعداد
هاي مختلف رمان، به صورت زني مستقل و در حال انجـام كارهـاي روزمـزد در    در بخش

كند. البته مسير شود و از طريق كار كردن زندگي خود را تأمين ميبيرون از خانه تصوير مي
- . آينه، زماني ميراندگذهاي بسياري را از سر ميرسيدن به استقالل سهل نيست و دشواري

ايسـتد و  تواند وارد اجتماع شود و موقعيت اجتماعي مناسبي بيابد كه روي پاي خودش مي
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پور در اين رمان، زني است كه تنها بـه  آل روانيبرد. در واقع، زن ايدهاميد از همة مردان مي
د. كوشـ دهد و براي يافتن هويت و اصالت زنانـة خـويش مـي   صداي قلب خود گوش مي

هاي جنسيتي دربارة شغل پسند بيشتر با كليشههاي عامهگرا، در رمانهاي نخبهبرخالف رمان
نوشتة نازي صفوي، دختران خـود را  » داالن بهشت«و تحصيل زنان مواجه هستيم. در رمان 

دانند و با گرايش بـه  تر مياستعدادتر و در رياضيات و علوم بيدر مقايسه با پسران كم توان
هاي علوم انساني، اجتماعي يا خدمات و هنر به محدوديت بازار كار آيندة خود دامـن  رشته
اش آموزد و يا اينكه اكرم خانم با خياطي زنـدگي زنند. محمد به مهناز و زري رياضي ميمي

- هاي علوم تربيتي و روانشناسي در دانشگاه پذيرفته ميگذراند، مهناز و مريم در رشتهرا مي

هـاي  هاي مـرد داسـتان، شـغل   كند. در حالي كه شخصيتمهناز مهدكودك داير ميشوند و 
مهناز، و مهندس.. ، رئيس شركت، پزشك: استاد دانشگاه. ماننداي دارندتخصصي و برجسته

هـاي درسـي،   شخصيت اصلي رمان، عالقة زيادي به درس و مدرسه ندارد و به جز كتـاب 
ال داشتن يك زندگي ساده و همسري است كه صبح بـه  اهل كتاب خواندن نيست او به دنب

تـرين  باشـد. مهـم   سر كار برود و شب برگردد و رفت و آمدهايشـان محـدود بـه خـانواده    
داري اسـت. شخصـيت تنهـا    هاي زنان در اين داستان: زيبارويي، همسرداري و خانهويژگي

هـاي  هـا و تعامـل  قضيابد كه به عمق آن پرداخته شود و تضـادها، تنـا  هنگامي فرديت مي
زيبـايي و موقعيـت   هـاي  اش آشكار شوند. توصيف شخصيت بـا ويژگـي  دروني و بيروني

: 1377دهـد (موحـد،  و فاقد هويت فردي و انساني ارائـه مـي  » كلي«آرماني، از او تصويري 
، مانند بيشـتر دختـران جامعـة زمـان خـود (اوايـل       »بامداد خمار«)...محبوبه نيز در رمان 56

، حق مدرسـه رفـتن   رضا شاه كه فضايي نسبتاً سنّتي و محدود بر آن حاكم است)حكومت 
ندارد؛ اما به واسطة داشتن پدري روشنفكر از نعمت معلـم سرخانه(خصوصـي) برخـوردار    

ها و اشعار عاشقانة شاعران بزرگ پارسي زبان را دوره است و سواد دارد و نزد پدر، داستان
محبوبه بـرايم  «، »خواست: محبوبه برايم حافظ بخوانمرا مي هر وقت پدرم شاد بود«كند مي

  ).52: 1389حاج سيدجوادي،»(ليلي و مجنون بخوان
  

  هاي زندگي واكنش زنان به موقعيت 3.5
هاي متفـاوت نمـود   هاي زندگي به شكلها در مقابل موقعيتهاي زنان در اين رمانواكنش

هاي مختلـف از خـود   ها، در موقعيتداستانهاي هايي كه شخصيتپيدا كرده است. واكنش
ها ذيل مفاهيمي ها باشد. اين واكنشتواند گوياي ديدگاه و باور شخصيتدهند مينشان مي
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هاي احساسي و اعتنايي نسبت به شرايط و بروز واكنشچون: مبارزه با شرايط نامطلوب، بي
  خنثي قابل بررسي است.

  مبارزه با شرايط نامطلوب 1.3.5
، دختري آگاه و جسور است كه از »ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«در رمان  هستي

كند و پا در عرصـة روابـط   تصميماتي كه مادرش براي زندگي آيندة او گرفته، سرپيچي مي
دانـد و  گذارد. او خود را محكوم به تبعيت از سرنوشت نمياجتماعي به ظاهر غير زنانه مي

هـاي اجتمـاع را   كند و حتّي گاه، عرفتماعي و خانوادگي تالش ميبراي تغيير مناسبات اج
رود كه دوستش دارد، در حالي كه طبـق سـنّت   شكند و به خواستگاري مردي (مراد) ميمي

رايج در جوامع مردساالر، در امر ازدواج اين مردان هستند كه اجازة بروز احساسات خود را 
. مـردان حـق   شـان را تسـخير كـرده برونـد    قلب توانند به خواستگاري كسي كهدارند و مي

عاشقي و انتخاب دارند، درحالي كه زنان در اين باره، منفعل هستند و بايد خيلي بخـت بـا   
اند. در غيـر  ها همراه باشد كه همسرشان هماني باشد كه روزي آرزوي وصالش را داشتهآن

شـان ايـن   ند و تمام دغدغهاين صورت، موظفند كه عشق مرد را پذيرفته و به او عشق بورز
باشد كه ستايشش كنند و كمر به خدمتش ببندند و حتّي از  او الگوبرداري و پيـروي كننـد.   

- ، امير از ثريا و مسعود از زري خواستگاري ميكه محمد از مهناز» داالن بهشت«مانند رمان 

وظفنـد خجالـت   كند. در مقابل، زنان حتّي حق لذّت بردن و شادماني ندارنـد، بلكـه تنهـا م   
روابط ناعادالنة ميان زنان و مـردان را رد كـرده و خواهـان     هاي راديكال،بكشند. فمينيست

هاي جمعـي هسـتند؛ امـا آنچـه     شان با مردان در رسانهارائة تصويري برابر از زنان و روابط
). عشرت 255: 1392شاهديم تصويري وابسته و منفعل از زنان است (نوسباوم و همكاران،

دار و كـدبانو باشـند،   هاي موجود دربارة زنان را كه بايد مطيع، خانهمادرهستي)، نيز كليشه(
- هاي زنانـه، دروغ و ماسـك  ، بنابراين با فريبشود» زني نو«خواهد كند. هستي، مينفي مي

هم بشكند و ها را درخواهد سنّتجنگد و ميزنند، ميهايي كه زنان براي فريب به چهره مي
) نباشد. هستي بـرخالف زنـان   1379:75(دانشور،» هاي رازگو، كر شو، الل شوميمون«جزء 

شـود و  هـاي او حـل نمـي   گيرد و  در مرد و خواسـته سنتي، احساسات خود را ناديده نمي
كنـد. در حـالي كـه زنـان سـنتي از بيـان       ها و آرزوهـايش را بيـان مـي   احساسات، خواسته

كنند. او با مرداني مانند سليم به همسر خود نيز ابا مي احساسات خود و ابراز دوست داشتن
. در واقع، او بيشـتر در مقابـل سـتيزهاي    كندتوانند اين زن نو را بپذيرند، مجادله ميكه نمي
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زن و مرد به چشم ابـزار بـه هـم    «خواهد دهد و ميگيرد و واكنش نشان ميسليم جبهه مي
) و يا وقتـي كـه   1380:231(دانشور،» قرار بگيرد.شان فوق غريزة جنسي نگاه نكنند و روح
، هستي آن چنان از زن دوم بودن »توانيد زن دوم من باشيدشما مي«گويد سليم به هستي مي

نـه! مـن   «شـود:  هـم معتـرض مـي   » زن كسي(ديگري) بودن«نفرت دارد كه حتّي به مقولة 
  ).125(همان:.» خواهم زن كسي باشمخواهم زن دوم مردي باشم. اصالً نمي نمي

، مانند تمام دختران قبيله آموخته است كه بايد به قـانون قبيلـه   »كولي كنار آتش«آينه در 
ها بماند. او به تبع زندگي در قبيله بايد دختري باشد كـه  پايبند باشد تا بتواند هميشه كنار آن

- اش مانع آن مـي ههاي دختراناش تابع قانون قبيله باشد؛ اما گاه، شيطنتشرم و حياي زنانه

ها! مردي بود از با دهان باز زير خنكاي آب نفس كشيد. گرماي نگاهي از پشت نخل«شود: 
مردان تشنة قافله كه چشم پدر را دور ديده بود... آن زمان كه قانون قافله را پوك ديده بود. 

از . شـيطنت، شرمسـاري را   هاي سياه از آن هر كسي كه بود، سيراب شودگذاشت تا چشم
). او برخالف قانون قبيلـه، بـه مـردي غريبـه (مـانس) دل      1395:14پور،رواني»(يادش برد...

شود كه قافله او را طرد كند. روزهاي طوالني توسط مردان قافله شـالق  بندد و باعث مي مي
كشـد و  كند و زحمت مـي شود، سخت كار ميها آواره مي. سالآوردخورد؛ اما دوام ميمي

رسد. در واقع، تـا  دارد و سرانجام به نتيجه ميبه هدفش دست از تالش برنمي براي رسيدن
رود و از رسد. زماني كه قافله ميدهد به جايي  نميزماني كه او به افكار عمومي اهميت مي

هـاي  كنـد و روز بـه روز بـه موفقيـت    ، زندگي جديدي را آغاز ميشوداميد ميمانس نيز نا
توان گفت: هستي و آينه در برابر اطرافيان خود كـه  مي بدين ترتيب،يابد. بيشتري دست مي

كننـد،  هـا تحميـل مـي   شان بـر آن هاي مختلف زندگي مسائلي را برخالف خواستهدر برهه
كنند و بـراي بهبـود   شود، اعتراض ميها تحميل ميايستند و نسبت به شرايطي كه بر آن مي

هاي سنتي در خصوص زنان كه بايد در خانه بمانند و كوشند. در اين آثار، كليشهشرايط مي
رود و تصـوير زنـان در   آشپزي كنند و از فرزندان خود مراقبـت كننـد بـه زيـر سـؤال مـي      

  شود.اي بازنمايي نميهاي سنتي و كليشه قالب
، محبوبــه كــه از طبقــة مرفــه جامعــه اســت، عاشــق پســري »بامــداد خمــار«در رمــان 

هاي واهي رد شود و خواستگارهاي موجه خود را به بهانهت ميعامي(رحيم)از طبقة فرودس
فكر داند پدرش فردي معتدل، نرم خو، روشندهد چرا كه ميكند و لجاجت به خرج ميمي

؛ اما نظام مردساالر حاكم بر فضاي جامعـه و  و تحصيل كرده است و اميد ياري از وي دارد
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اي كه روي، رابطهپسندد، از اينقالب سنتي نميداستان، آشنايي طرفين را در قالبي جز همان 
  راهش نيست.بهاذن پدر و تشريفات سنتي آغاز شود، سرانجام خوش و شيريني چشمبي

  اعتنايي به شرايط بي 2.3.5
اعتنـايي زنـان بـه شـرايط و     نيز با بي» ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«هاي در رمان
ها است. كه مظلوميت و منفعل بودن از خصوصيات بارز آن ها مواجه هستيم، زنانيموقعيت

ها به دنبال زنان ديگـر  گيرند. شوهران آنخانم فرخي و مادر مراد هر دو مورد ظلم قرار مي
كنند. نيكو، همسر سليم كنند و تنها دل به فرزندانشان خوش ميها اعتراض نميهستند و آن

هاي اعتنايياي خانگي است، بيگفتة سليم فرشتهنيز نسخة امروزي خانم فرخي است. او به 
- زند، او اسير دست بزرگترها است. لعل بانو، همسـر سـر   كند و دم نميسليم را تحمل مي

- ادوارد هنوز با او كه قبالً منشـي  گيرد. سرادوارد نيز از جانب همسرش مورد ستم قرار مي

بـانو از قـدرت و   د. درحالي كـه لعـل  كناش بوده است، مانند يكي از زير دستانش رفتار مي
  ترسد و حتّي قادر به جدا شدن از او نيست. نفوذ او مي

  هاي خنثي يا احساسي واكنش 3.3.5
هـاي احساسـي و منفـي    ، با واكـنش »ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«هاي در رمان

ا ماننـد  عشرت (مادر هستي) مواجه هستيم. او براي شكست سـد جنسـيت راه اشـتباهي ر   
كند حسادت شوهرش را برانگيزد كند و سعي مي، انتخاب  مي»داالن بهشت«مهناز در رمان 

كند؛ اما بعد )خيانت ميكند و به شوهرش (احمد گنجوراز اين روي، مدتي خانه را ترك مي
گردد و با هستي و مادربزرگش(توران جان) زندگي جديدي را مياز مدتي پشيمان شده و بر

جان كه نمونة كامل زن ايرانـي اصـيل   كند. در واقع در پايان داستان، توسط تورانمي شروع
اي از زنـاني دانسـت كـه    تـوان نمونـه  گردد. عشرت را ميمياست به هويت اصلي خود بر

هـا گرفتـه اسـت و ايـن هويـت      فرهنگ استعماري زمانه و غرب زدگـي، نجابـت را از آن  
، احسـاس نـدامت و   كنـد قتي به درون خود رجـوع مـي  سازد كه و، انساني را ميمخدوش

  كند.سرخوردگي مي
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  شناختي در هويت اجتماعي خصوصيات روان 4.5
هـاي مختلـف،   هاي منفي و يا مثبت نسبت به موقعيتهاي فعال با كنشدر مقابلِ شخصيت

دواج قرار دارد؛ زني كه بـا عشـقي پرشـور از   » داالن بهشت«شخصيتي مانند مهناز، در رمان 
اي پررنگ به آن پرداختـه  شود. آنچه در اين رمان، به گونهكند؛ اما با شكست مواجه  ميمي
- جستهشود) حسادت است. در واقع، برتا جايي كه باعث جدايي عاشق از معشوق مي(شده

حسـادت  «حسادت است كه شخصيت زن داستان از آن با نـام   ترين كليشه در اين داستان،
هاي مهناز تحت عنـوان  شود. حساسيتكند و به مردان داستان نسبت داده نميياد مي» زنانه

- شود. در جوامـع مـرد  تعبير مي» غيرت«هاي محمد با نام و در مقابل، حساسيت» حسادت«

شود و زنان آن را به عنوان نوعي ابراز عالقه از ساالر، تعصب براي مردان حسن شمرده مي
ها، رسانند. به گفتة فمينيستخود به رواج اين كليشه مدد مي كنند وجانب مردان توجيه مي

دختران عالوه بر اين كه در نظام آفرينش، امتيازات كمتري دارند، فرودستي و تسليم شـدن  
- آموزنـد(آبوت و واالس به ايدئولوژي مسلّط مردانگي و زنانگي را نيز در همين نظـام مـي  

يابد دختـري بـه   ميدوست دارد و از اينكه ناگهان در). مهناز، عاشقانه محمد را 1380:180،
ديـدم  از اين كه مـي «دهد ، مورد تحسين محمد است، آرام و قرارش را از دست مينام ثريا

زدم، خودم را زند، ناراضي بودم. لبخند ميمحمد با دختر ديگري اين قدر راحت حرف مي
) در حـالي كـه ثريـا    1391:82وي،صـف »(دادم، ولي در باطن كالفه بودم.خوشحال نشان مي

تواند اين را جايي در قلب محمد ندارد و به قول خودش مثل خواهرش است؛ اما مهناز نمي
تر اين رابطه را سبب بپذيرد. حس تملّك و به تبع آن احساس حسادت، افول هر چه سريع

هـا  كـه مـدت   ايكند محمد را در وضعيتي مشابه قرار دهد و رابطهشود. مهناز، سعي ميمي
ه     به حرف«رسد. قبل رو به زوال نهاده بود به مرحلة سقوط مي هاي بـي مـزة خسـرو توجـ

هـايش اصـالً گـوش    خنديدم، در حالي كه شايد به نصف بيشتر حـرف دادم و مينشان مي
كردم. چون فقط چشمم به خسرو بود، تمام حواسم متوجة خود محمـد بـود، ولـي در    نمي

ــي  ــده م ــه دي ــت آنچ ــار و درون    نهاي ــه افك ــود، ن ــن ب ــار م ــاهر ناشايســت رفت ــود ظ ش
منطـق و  ). در رمان، نياز به همدردي مهنـاز شـانزده سـاله رفتـاري بـي     277همان:»(وجودم.

شود. براساس عقل و منطق و بـه دور از  احساسي و سكوت محمد رفتاري منطقي تعبير مي
شقانه از شخصيت مرد بروز احساسات رفتار كردن، فرايندي است كه در روند اين رابطة عا

اند. مردان را منطقي و زنـان  گرا و حاميها اين مردان هستند كه واقع. براساس كليشهكندمي
منطق و احساسي مهناز، اين محمـد اسـت   دانند. در مقابلِ رفتارهاي بيرا عاري از منطق مي
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كنـد. در  را گوشزد مي ها و رفتارهاي نا به جاي اوكند و حساسيتكه با او منطقي رفتار مي
هاي احساسـي و بـه دور از عقـل و منطـق مهنـاز      هاي مختلف داستان، شاهد واكنشبخش

تفـاهم و نـاتواني   كند. در واقع، به دليل سـوء هاي مختلف گريه يا قهر ميهستيم كه به بهانه
اد هـا بـه پيشـنه   ، رابطـة عاشـقانة آن  مهناز از ابراز احساسات و افكارش به شخصيت مقابل

  شود.محمد تمام مي
  

  هاي اقتصادي هويت اجتماعي زنان جنبه 5.5
تقسيم كار جنسيتي در جامعة مردساالر، زنان را از كار فردي و بيرون از خانه محروم كـرده  

ها گذاشته است. به صورت قالبي، زن همواره مزد خانگي را بر دوش آنو انجام كارهاي بي
شود. تكراري بودن كارهاي خانه به معناباختگي زندگي زنان دار بازنمايي ميبه صورت خانه

انجامد و كم اهميت دانستن كار خانگي، جايگاهي فروتر از مردان را براي زنان به همراه مي
دارد. دريافت نكردن دستمزد در كارهاي خانگي، به وابستگي هرچه بيشتر زنـان بـه مـردان    

ها، نظافت و آشپزي، نگهداري از بچهكند. زتوليد ميانجامد و ساختار نابرابر جنسيتي را بامي
هايي است كـه بخـش اعظـم وقـت زنـان را بـه خـود        مراقبت از خانه و... از جمله فعاليت

ترين مشغلة زنان، هاي مورد مطالعه در اين پژوهش، عمدهدهد. با بررسي رماناختصاص مي
دت به همسران خود وابسته هسـتند  شويند و به شپزند و ميكار خانگي است، زناني كه مي

، مسؤوليت نگهداري از بچه »بامداد خمار«و از حداقل استقالل فردي برخوردارند. در رمان 
تنها به عهدة مادر است و پـدر در ايـن خصـوص نقـش كمرنگـي دارد و خـود را دور از       

زنم توي ند. ميكنق ميبگير بخواب. چرا اين بچه اين قدر نق«...داند هرگونه مسؤوليتي مي
آورد. پشت به مـن كـرد و بـا غـيظ روي     ميام دارد دندان دردهانش...واي نكن رحيم. بچه

ها معتقدند: طبيعت، زنـان را بـراي   ) فمينيست1389:258(حاج سيد جوادي،» زمين خوابيد.
د شونمادر شدن خلق كرده و فرزندان محتاج مادر هستند بنابراين زنان به كودكان وابسته مي

 سيمون دوبـووار  )42: 1382(كائدي، مانندو از احراز تساوي و قدرت در جامعه محروم مي
)Simone De Beauvoir مفاهيمي از قبيل: عشق، عفّـت، همسـر، مـادر،     »جنس دوم«)، در

ها داند كه مانع رسيدن آنفرزند و... را چون زنجيري محدود كننده بر دست و پاي زنان مي
  ).640: 2،ج1382شود(دوبووار،شان ميجتماعيبه حقوق فردي و ا

، عمومـاً زنـان را در آشـپزخانه و خانـه و مشـغول پخـت و پـز و        »بامداد خمـار «رمان 
. نازنين، همسر بصيرالملك (مادر محبوبه) طبـق عـرف زمانـه در    كندتميزكاري بازنمايي مي
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مسؤول رسيدگي بـه هـر   اش مدير خانه و سن پايين ازدواج كرده و مثل همة زنان هم طبقه
هـا و  داري تا كارهـايي كـه كلفـت   ؛ از بچهشودكه به خانه و خانواده مربوط ميچيزي است

ها بايد انجام دهند. اگرچه به دليل داشتن همسري اهل شعر و ادب و نرمخو در خانـه،  نوكر
ش بـه فرمـان   اند؛ امـا مطيـع و گـو   بهرهها بياش از آنهايي دارد كه بيشتر زنان زمانهآزادي

  دهد..شنود و هميشه حق را به او ميشوهر است و حرف آخر را در هر كاري از او مي
انـد. زنـان،   ، زنان بـه عنـوان كـارگران خـانگي در نظـر گرفتـه شـده       »داالن بهشت«در 

دانند؛ به نحوي كه مهنـاز بعـد از عقـد    ترين وظيفة خود ميداري را مهمشوهرداري و خانه
داري داند و معتقد است براي شوهرداري و خانهرس خواندن را بيهوده ميكردن با محمد، د

آموزد. برخالف داري را به او مينيازي به درس خواندن نيست و يا اينكه خانم جان، شوهر
هاي جنسيتي به طور ضـمني و يـا بـه    گرا، نفي كليشههاي نخبهپسند در رمانهاي عامهرمان

هـا و يـا بـا نشـان دادن     هاي داستاني با آنخالفت شخصيتها و مصورت طرح اين انديشه
جزيـرة  «شـود. بـراي مثـال: در   هـا نشـان داده مـي   اعمال هنجارشكنانه از سـوي شخصـيت  

، هستي در دانشگاه در رشتة نقاشي تحصيل كرده است. او »ساربان سرگردان«و » سرگرداني
نوان زني به تصوير كشيده شـده  هم شكسته و به عساختار كليشة ماندن زنان در خانه را در

كند. او به حفظ هويت زنانه و در عـين حـال بـه مشـاركت در     است كه اثر هنري خلق مي
پرسـد: آيـا بعـد از    اجتماع و استقالل مالي زن معتقد است و در پاسخ سـليم كـه از او مـي   

تـان كـه بهتـر    البته براي استقالل مالي. خود«گويد: ؟ ميدهد يا نهازدواج به كارش ادامه مي
). ايـن  1379:41دانشور،»(دانيد نتيجة سلطة اقتصادي مرد، استثمار هرچه بيشتر زن استمي

دانـد كـه   چيزي است كه سليم به آن اعتقاد ندارد و زنانگي و هنر را براي هستي كافي مـي 
- همين مسئله به همراه روحية مردساالر سليم، كه زن را مثل موم در دست خـود نـرم مـي   

شود. در اين رمان، زنان ديگر هم، اغلب نقشي فعال در اجتماع ها ميمانع ازدواج آنخواهد 
كرده و معلّم است، سيمين دانشور، بـه  كه توران (مادربزرگ هستي) زني تحصيلدارند چنان

- هاي رمان، زني روشنفكر و استاد دانشگاه است و صـديقه دولـت  عنوان يكي از شخصيت

- نيز، شخصيت» كولي كنار آتش«و كانون بانوان است..در رمان آبادي، رئيس مدرسه و عض

هاي زن داستان، عالوه بر كارهاي خانه، بيرون از خانه نيز مشغول به كار هستند. استفاده از 
ها، به منظور تأمين معاش خانواده در جنوب ايران و خاصـه  گيري جسمي از آنزنان و بهره

شود در حالي كه مردان، روز را بـه  مي دادهبيعي نشان در ميان اقوام عرب و ايلياتي امري ط
پور، اين سنّت مذموم را در زندگي آينه و رقـص او  كنند. روانيآسايي سپري ميتنبلي و تن
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كند تا هـر شـب   دهد. آينه، انعكاسي از مظلوميت زنان است. پدرش او را وادار مينشان مي
گـذراني بـه چادرهـا    هري كه براي خـوش هاي متمادي در حلقة مردان گريز پاي شساعت
گير شده است و پس از مدتي با پاهاي اند، برقصد. مادر او، بر اثر رقصيدن مداوم زمينآمده

داند كـه بـا مانـدن در قبيلـه، سرنوشـتي جـز       سپارد. آينه ميآماسيده از شدت درد جان مي
پيدا كـردن مـانس تـرك     ، قافله را در پيسرنوشت مادرش در انتظارش نيست. از اين روي

ها آوارگي و سرگرداني در قالب يك نويسنده و نقاش هويت خويش كند و بعد از مدتمي
  د.يابرا بازمي

  
  هاي فرهنگي هويت اجتماعي جنبه 6.5

فضاي زيست انساني متناسب با جنسيت در گذر زمان بـه دو بخـش حـوزة خصوصـي و     
شـوند.  فضاي خصوصي به تصوير كشيده ميعمومي تقسيم شده است كه زنان همواره در 

- خانه بر فضاي خصوصي و خيابان بر فضاي عمومي داللت دارد. خانه، غالباً حاوي داللت

هاي ضمنيِ امنيت، خانواده، سكون و موارد مشابه است و در تقابل با خطر، تحرّك و حادثه 
ه تا حدي با مفهوم خانه ساالرانگيرد. تصوير زن در تفكّر مردفضاي عمومي خيابان قرار مي

هم پوشاني دارد كه براي ناميدن زن واژة منزل استفاده شده است و يا زنـي كـه بـه حـوزة     
گرفته است و از طرف ديگر، مردي كه عرصة گذارد، بدكاره لقب عمومي و خيابان قدم مي

موارد  هاي مورد مطالعه،در رمانشود. هايش فقط خانه باشد، مردي ضعيف قلمداد ميكنش
ها اغلـب خانـه   خورد، مكان وقوع اتفاقفراواني از بازنمايي زن در فضاي خانه به چشم مي

، كه وقايع آن در »بامداد خمار«باشد. در رمان است و تجربة زيستن زنان محدود به خانه مي
ها همه در فضاي خانه گذرد، رخدادها، حوادث و دگرگونيو پس از آن مي 1320هاي سال

كند و در پي اش) را رها ميدهد. وقتي محبوبه، موقعيت امن خود (خانه و خانوادهروي مي
خواهـد زنـدگي از نـوعي ديگـر را     شود. او مي، درگير حوادث تلخي ميرودمعشوقش مي

اي جـز سـرزنش كـردن خـود     گردد و چارهتجربه كند؛ اما سرخورده به محيط امنش برمي
شـود. او در دبيرسـتان   ، مهناز عموماً در خانه بازنمايي مـي »داالن بهشت«در رمان  يابد.نمي

خواند و به گفتة خودش دانش آموز كوشايي نيست و تنها به اين خـاطر كـه كـار    درس مي
رود وگرنه در خانه نشستن و همسرداري را بر ديگري براي انجام دادن ندارد به مدرسه مي

به معناي اجتماعي باشد و نه در جامعـه  خواهد روشنفكر . او نه ميدهدتحصيل ترجيح مي
خواهد زنـدگي زناشـويي آرامـي    ها دارد و ميفعاليت كند. او شخصيتي به دور از پيچيدگي
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: يك محيط خواستة من از زندگي و دنيا همان بود كه تا آن موقع شناخته بودم«داشته باشد 
هـاي آشـنا و   ، آدمآرامش آشنا و مأنوس و بسته و محدود. زندگي برايم آن خانة امن بود و

اي بـود كـه بـا    روالي عادي و معمولي كه تا آن سن داشتم. در تصورم، نهايت آرزويم خانه
خواستم من زن خانة كوچك و قشنگي كه محمد تنها و خوشبخت در آن زندگي كنيم... مي

  ).233: 1391صفوي،»(در ذهنم ساخته و پرداخته بودم باشم و او مرد خانه...
، هستي در فضاهاي عمومي مانند: »ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«هاي ندر رما

هاي شود. او، دختري مبارز با دغدغه، محل كار و در ارتباط با افراد ديگر بازنمايي ميخيابان
حضور پررنگي در اجتماع دارد و خانه بـراي  . شودفمينيستي است كه وارد جهان مردان مي

راي كسب آرامش و استراحت است. با مردان، خارج از حلقـة زناشـويي در   او تنها محلّي ب
  شود، ناراحت است.ارتباط است و از اينكه در خانواده با او برخورد جنسيتي مي

- نيز، بيشتر در فضاهاي عمومي، خيابان و جاده بازنمايي مـي » كولي كنار آتش«آينه در 

- حركـت نيسـت. از غـم   اي بـي حتّـي لحظـه  جايي است و شود. او دائماً در تحرّك و جابه

پناهي آينـه در اجتمـاع فاسـد و ددمـنش     هاي رمان، شرح سرگرداني و بيانگيزترين بخش
برداري جنسي از آينه دارند و ناجوانمردانـه انتظـار   است. بيشتر مردان جامعه، سعي در بهره

بنـدم،  هر چيزي شرط ميسر «ها بيفكند. كشند كه استيصال، آينه را به دامن آنروزي را مي
» نـوني، كـاري بهـش نـده     فقط بذارين پولش ته بكشه...كسي بهش چيزي نرسونه، پـولي، 

  ).60- 59: 1395پور،(رواني
  
  هاي سياسي در هويت اجتماعي كنش 7.5

هاي حكومت اقتدارگراي مردساالر اين است كـه انحصـار قـدرت و بسـياري از     از ويژگي
پدرسـاالري شـكلي از   «دسـت مـردان اسـت. در حقيقـت      مناسبات سياسي و اجتماعي در

سازمان اجتماعي و سياسي است كه در آن زن نه حق دخالـت در سياسـت را دارد و نـه از    
اي برتـري  حقوق مربوط به مشاركت در حيات اجتماعي برخوردار است. در چنين جامعـه 

- عه به وجود مـي گريزي در ميان زنان اين جامو سياست» خوردسياسي مردان به چشم مي

، شخصـيت اصـلي   »داالن بهشت«در رمان ). 1390:67زاده ملكي،منش و حبيبآيد(محبوبي
گـاه از  هـيچ » كولي كنـار آتـش  «آينه در  .خبر است(مهناز) از مسائل اجتماعي و سياسي بي

سـاربان  «و » جزيـرة سـرگرداني  «هـاي  آيـد. در حـالي كـه در رمـان    سياست خوشش نمـي 
اند، آگـاهي اجتمـاعي و   شوند كه روي پاي خود ايستادهموماً زناني تصوير ميع، »سرگردان
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شـوند. در  سياسي دارند و با وجود عالقه به خانه و خانواده به عرصة سياست نيز وارد مـي 
واقع دانشور، خواهان دخالت زن در سرنوشت خود است و براي پيشبرد اين خواسـته، زن  

خواند كـه در عـين حفـظ زنـانگي و     مي ي و سياسي فراهاي اجتماعرا به حضور در عرصه
  روابط خانوادگي از اجتماع و تحوالت سياسي نيز با خبر باشد.

  
  هاي جنسيتي كليشه 8.5

ها، ايـده و  كند. كليشههايي ثابت و تكراري داللت ميترين حالت بر ويژگيكليشه، در ساده
هـا بـه دو   . اگرچه كليشـه افراد هستند هاي خاصي ازفرضياتي در حال جريان، دربارة گروه

ها از خالل ها داراي بار منفي هستند. كليشهشوند؛ اما اغلب آنشكل مثبت و منفي ديده مي
در نظر )..23: 1387ها دارند. (كمالي و ديگران،سازي تفاوتسازي سعي در يك دستساده

ها و لبي شامل باورها، انديشه)، نويسندة امريكايي، تفكر قاWalter Lippmann( والتر ليپمن
هاي ساخته و پرداختة ذهني است كه به ادراكات شخصي از محيط پيرامون خود رنگ قالب

شوند. آنچـه  بخشند و به صورت ميراث از نسلي به نسل ديگر منتقل ميو هيئت خاص مي
هـاي درون جامعـه   بنـدي هـا و گـروه  بنـدي ، طبقـه كنـد در كليشه سازي جلب توجـه مـي  

هاي جنسيتي، تصوير ذهني يكنواخـت و  كليشه)..65: 1384ت(صادقي فسايي و كريمي، اس
اي از رفتارهاي خاص مربوط به زنان و مردان بدون آنكـه مـورد بررسـي و    بندي شدهقالب

  .زندسازي، به عملي دوگانه دست ميدهد. ذهن با كليشهآزمون قرار گرفته باشند، ارائه مي
هـا  دهد كـه مـردان را از آن  هايي را به زنان نسبت ميو توانايياز يك سو، خصوصيات 

سازد كه زنان مند ميهايي بهرهها و توانايينشاني نيست و از سوي ديگر مردان را از ويژگي
ــه  ــن كليش ــد. در اي ــان، از ارزش  از آن محرومن ــيش از زن ــيار ب ــردان بس ــازي، م ــاي س ه

- ماجراجويي، روحية ابتكار، كارايي و...) بهـره مثبت(شجاعت، اعتماد به نفس، خطرپذيري، 

و » مردانـه «بهره از اين صفات بـه اصـطالح   هاي بيمند هستند و زنان به صورت شخصيت
اي كه گويا مردان فاقـد  شوند، صفات زنانهترسيم مي» زنانه«برخوردار از صفات معروف به 

اولين چيـزي  «قا در ادبيات زنان ، معتقد است براي دست يافتن به بوطي»براهني.«آن هستند..
كه بايد اتفاق بيفتد به دور ريختن همة اصـطالحات ضـد زن از خـود زبـان اسـت. يعنـي       

  ).1379:260(براهني،» پيراستن زبان از توهين به زن و تساوي زن و مرد را وارد زبان كردن
 شـود. ديده مي پسند بيشترهاي عامههاي جنسيتي در داستاندر آثار بررسي شده، كليشه

گيـرد و يـا   طور ضمني مورد تأييد قـرار مـي  اي جنسيتي بهها باورهاي كليشهدر اين داستان
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همـواره در مشـكالت   » داالن بهشـت «شود. براي مثال: مهناز در رمان ها نميمخالفتي با آن
او، دهد؛ چرا كـه از نظـر   اش را با گريه و قهر نشان ميكند و ناراحتيخانوادگي سكوت مي

اي مثبت و تحسين شده براي او است. عموماً مـردان  سكوت نشان دهندة نجابت و ويژگي
دانند، چنانكه خانم جان در شـب  ها ميرا داراي غرايز جنسي و زنان را تأمين كنندة نياز آن

خواهد تا زمان عروسي رابطة جنسي با مهناز نداشته باشد. ايـن بـاور   عقد كنان از محمد مي
اي كه در روابط جنسي براي خـود ارزشـي   در زنان نيز نهادينه شده است به گونهاي كليشه

پنـدارد كـه نـوعي ايثـار و از     قائل نيستند. مهناز، روابط جنسي را گذشتي از جانب زن مـي 
خودگذشتگي است نه لذّت و كامجويي. نيز نگراني براي بـاال رفـتن سـن دختـر و ازدواج     

) 297: 1391صفوي، »(بار ازدواج با تو به عنوان دختر ميرهكسي زير «نكردن او وجود دارد: 
، تخم مرغ دور سر چرخاندن و قدم خيـر  همچنين لباس سياه نپوشيدن در سفر، چشم زدن

شود. در واقع، زنان را خرافي داشتن از جمله خرافاتي است كه توسط زنان داستان ابراز مي
ها را به فال گوش ايسـتادن محكـوم   دهند و آنها نسبت ميها را به آندانند و اين كليشهمي
  كنند.مي

  
  زن به منزلة ديگري و جنس دوم 9.5
اند و يا حداقل روابط بـين زن و  هاي مورد نظر حول محور رابطة عاشقانه شكل گرفتهرمان

ها بازتابي از روابط ها برجسته شده است. بررسي رابطة ميان زن و مرد در داستانمرد در آن
اي شخصي و عاطفي است؛ روابطي كه گاه بـا  در خانواده و نيز جايگاه زن در رابطهقدرت 

انجامد. زن براي مرد، شريك امور جنسي، عامل ترديد همراه است و در جايي به خيانت مي
است كه در خالل وجودش، مرد به دنبـال خـود   » ديگري«توليد مثل، موضوعي اروتيك و 

انـد،  ). در جامعة مردساالر كه آن را مردان سـاخته 107: 1،ج1382گردد(سيمون دوبووار،مي
گيرنـد، زنـان بـه منزلـة     مـي كنند، بر آن تسلّط دارند و در آن درس خشونت را فرااداره مي

كنند بدون بحـث  ديگري، جنس دوم، كهتر و وابسته هستند و قوانيني را كه مردان وضع مي
ها آموزش داده شده كه اقتدار مردانـه را  . به آن، اطاعت و احترام استهاپذيرند. سهم آنمي

زننـد و خـود را بـه راي    بپذيرند؛ بنابراين از انتقاد، بررسي و داوري به سود خود سرباز مي
كنند و به نظرشان دنياي مردان، واقعيتي متعالي و مطلق اسـت.  طبقة برتر(مردان) واگذار مي

  گيرند.يستند و مورد خيانت قرار مياي، زنان از حقوقي برخوردار ندر چنين جامعه
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، بر محور عالقة دختري از طبقة اشراف به پسري از طبقة فرودست »بامداد خمار«رمان 
شود و مادر رحيم خيانت شكل گرفته است. در اين اثر، خيانت جزء مردانگي محسوب مي

كار كند؟ خب، دخترها بتمرگند توي خانة خودشان، بچة من چه «كند پسرش را توجيه مي
:1389حـاج سـيدجوادي،  ».(دارنـد او چه گناهي دارد؟ جوان است. دست از سرش برنمـي 

هاي مختلـف  دان است و در موقعيت). برخالف او، مادر محبوبه (نازنين)، بسيار آداب323
ه  اش از خود نشان ميبيني شده و مناسب طبقهزندگي رفتاري پيش دهد و زماني كـه متوجـ 
هـا صـاحب حقـوقي    آورد. در واقـع آن شود، مسئله را به رويش نمـي خيانت همسرش مي

گيرند كـه پـذيرش ايـن شـرايط از سـوي زنـان       شوند و مورد خيانت قرار ميشناخته نمي
گرا، خيانـت مـردان   هاي نخبهپسند قابل تأمل است. در حالي كه در داستانهاي عامهداستان

شـود هرچنـد   آن نافرمـاني و عصـيان ديـده مـي    شود و در برابر نسبت به زنان پذيرفته نمي
عصيان از سر استيصال باشد، چنانكه عشرت به چنين عصياني دست ميزند و در تقابـل بـا   

و زماني  كند؛ چرا كه او معتقد به تساوي جنسيت استهمسرش با ديگران رابطه برقرار مي
كند. گويا انت ميشود او نيز به همسرش خيخيانت همسرش (احمد گنجور) مي كه متوجة
، تنها تساوي جنسيتي را آموخته است كه اين عقيدة وارداتي، زندگي زناشويي او او از تجدد
  زند.را به هم مي

  
  جست و جوي هويت زنانه 10.5

هاي اخير با توجه به تغييرات ساختارهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگـي از جملـه   در سال
گيري هويت تازة زنان هاي اجتماع، شكلها در عرصهنزنان و حضور آ آگاهيافزايش خود

انـد كـه توسـط    هاي متفاوتي مواجه بـوده هاي اخير با پيامدر حال وقوع است. زنان در دهه
قـرار   هـاي درسـي و آموزشـي و... در معـرض آن    ها، كتابنهادهاي كالن اجتماعي، رسانه

  پذير نيست..ها به راحتي امكانموع آنهاي متفاوتي كه تركيب منطقي بين مجاند؛ پيامگرفته
دهـد و  هاي زن تشـكيل مـي  گرا را تجربة خودشناسي شخصيتهاي نخبهمحتواي رمان

شود. در رمـان  ها و مبارزات زنان در جهت رسيدن به وضعيت مطلوب نشان داده ميتالش
اش رابطـه ، مسألة زن و شخصيت او در »ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«دو جلدي 

با مرد و جامعه برجسته است و نه تنها به صراحت دربارة حقوق فردي و اجتماعي، استثمار 
شود؛ بلكه در طي حوادث داستان، شخصيت برخي از زنان و بـيش  و آزادي زنان بحث مي

گيـرد. هسـتي،   از همه هستي، در تقابل و ارتباط با محيط مردانة جمعي و فردي شـكل مـي  
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شكن است كه به دليل عقايد و اعمال ناهمگون با جامعه، از انديش و ساختارونمايندة زنان ن
هـا و حيـرت   اما در انتهاي داستان، از تناقضبرد؛ شكي دروني و سردرگمي بزرگ رنج مي

رسد. او در انتهاي جلد دوم(سـاربان سـرگردان) بعـد از    يابد و به خودشناسي ميرهايي مي
بيند و وارد برهة جديـدي از  اني روي سعادت و يقين را مينجات نمادين از جزيرة سرگرد

شود. آورد و به زني نو تبديل ميشود كه نگاه و دركي نو را براي او به ارمغان ميزندگي مي
ها آوارگي و شود، بعد از سالنيز، شخصيت اصلي(آينه) موفق مي» كولي كنار آتش«در رمان 

داند كـه مانـدن در قبيلـه باعـث فـرو رفـتن در       يسختي هويت اصلي خود را بازيابد. او م
زند و تحولي عظيم روي، دست به تمرّد ميشود، از ايناش ميها و نابودي فرديتروزمرگي

پور در ايـن اثـر، تـالش    رسد. روانيكند و به هويت جديدي ميدر بين زنان قبيله ايجاد مي
اي از بايدها و آميزد كه زن را در پيلهميدرزنان براي خوديابي را با انتقاد از جامعة مردساالر 

  نبايدها محبوس كرده است.. 
يـابي زنـان   پسند، به خودانديشـي و هويـت  هاي عامههاي گروه دوم يعني رماندر رمان

كننـد.  پرداخته نشـده اسـت و زنـان تشـخّص يافتـه بـا هـويتي مسـتقل را بازنمـايي نمـي          
، »داالن بهشـت «و » بامـداد خمـار  «هاي رمان هاي اصلي زن (محبوبه و مهناز) در شخصيت

- افرادي آگاه به نقش اجتماعي و هويت زنانة خويش نيستند و به بازيابي هويـت نيـز نمـي   

هاي جنسيتي انديشند. گفتمان غالب در اين آثار، همان گفتمان سنّتي و بازتاب دهندة كليشه
  است.
  

  گيري نتيجه. 6
هاي مورد مطالعه در ايـن پـژوهش، دو تصـوير متمـايز     مفاهيم زنانگي و مردانگي در رمان

كند: زن سنتي بـا مفـاهيمي چـون خانـه، سـكون،      سنتي و مدرن از جنسيت را بازنمايي مي
نگري پيوند خورده و مرد سنتي هم خواهان بازتوليد نظام گرايي، وابستگي و گذشتهمصرف

نگـري  ، توليد، استقالل، آيندهمردساالري است. در مقابل، زن مدرن با مفاهيمي چون تحرّك
هم شكستن ساختارها و تمايل بـه  شكني نشان داده شده است و مرد بودن نيز با درو سنت

شود و هر دو جنس در كنار يكديگر رو به جلو گام تغييراتي در نظام مردساالري تعريف مي
ايـدئولوژي  دارند. تصوير سنتي از جنسيت در خدمت روابط جنسيتي قدرتي است كه برمي

مردساالري مسلّط سعي در حفـظ آن دارد و تصـوير جديـد از جنسـيت، بـديلي در برابـر       
در ايـن آثـار در مقابـل ايـدئولوژي      ايدئولوژي مسلّط است. در واقع دو عملكـرد متفـاوت  
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« و » داالن بهشــت«پســند همچــون هــاي عامــهتــوان متــذكر شــد: در رمــانمردسـاالر مــي 
گيـري  هاي جنسيتي ريشه در فرهنگ سنتي دارد و عدم موضـع ليشهبازنمايي ك» بامدادخمار

گرا مانند: هاي نخبهانجامد؛ اما در رماندر برابر آن به بازتوليد ايدئولوژي جنسيتي مسلّط مي
، بـا بازنمـايي بـديلي در برابـر     »كولي كنار آتش«و » ساربان سرگردان«، »جزيرة سرگرداني«

ندازانه اتّخاذ شده است. به بيان ديگر، در اين آثار، شاهد مفهوم مسلّط جنسيت، موضعي برا
ها تصوير متفاوتي از زنانگي هستيم كه با مفهوم زن مدرن هم پوشاني دارد؛ زني كه از سنّت

فاصله گرفته و به دنبال احقاق حقوق پايمال شدة خويش در جامعة سنتي مردمحور است و 
  ر مردساالرانه فاصله گرفته است.از سوي ديگر، مفهوم مردانگي نيز از تفكّ

  »ساربان سرگردان«و » جزيرة سرگرداني«هاي : مفهوم زنانگي و مردانگي در رمان1جدول شمارة 
  مردانگي  زنانگي

  توليدكننده  خلق اثر هنري/فعاليت بيرون از خانه
  خيابان  هاي سياسيخيابان، شركت در تظاهرات و فعاليت

  تحرّك  تحرك و رفتن
  خشونت  باز،آگاهفضاي 

  خيانت  اعتراض و تالش براي احقاق حقوق زنان
  كردهتحصيل  نگر و حركت به جلوكرده،آيندهتحصيل

  »كولي كنار آتش«: بازنمايي مفهوم زنانگي و مردانگي در 2جدول شمارة 

  مردانگي  زنانگي

  خيابان، جاده  خيابان، جاده

  حركت  تحرّك و رفتن

  خشونت  فضاي بسته

  نگري، حركت به جلوآينده
  

 ـــــــ
  

  پروريتن  كننده، مستقلتوليد
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  »بامدادخمار«: بازنمايي مفهوم زنانگي و مردانگي در رمان 3جدول شمارة 
  مردانگي  زنانگي
  خيابان  خانه

  توليدكننده  داركننده /خانهمصرف
  نگرآينده  نگرگذشته

  خشونت  ضعيف
  ـــــــــــ  رفتن

  »داالن بهشت«بازنمايي مفهوم زنانگي و مردانگي در رمان : 4جدول شمارة 
  مردانگي  زنانگي
  خيابان  خانه
  مستقل  وابسته

  هاي ادبي و هنريكرده ،فعال در محفلتحصيل  خانه دار/دانشجو
  نگرآينده  نگرگذشته

  عاقل و منطقي  واكنش احساسي، حسادت

  ـــــــــ  رفتن و برگشتن

  
  نامه كتاب

  ، ترجمة منيژه نجم عراقي، تهران: نشر ني.شناسي زنانجامعه). 1380و واالس،كلر( آبوت، پامال
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  انقالب اسالمي.
  ، تهران: نشر مركز.سن فرداگزارش به نسل بي). 1379براهني، رضا(
، هنـر و  ، تهـران: پژوهشـگاه فرهنـگ   هويت و بازتاب آن در ادبيات معاصر ايـران ). 1387بركت، بهزاد(
  ارتباطات.
  .173- 166، ص56، شخردنامة همشهري، »گو داريم نه شهرادشهرزاد قصه). «1389پاينده، حسين(

  ، ترجمة تورج ياراحمدي، تهران: پرديس دانش.هويت اجتماعي). 1391جنگينز، ريچارد(
  ، چاپ چهل و هفتم، تهران: البرز.بامداد خمار). 1389وادي، فتانه(پروين)(حاج سيدج

  ، تهران: چشمه.ستيزي در ادبيات كالسيك فارسيهاي زنريشه). 1388حسيني، مريم(
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  ، چاپ ششم، تهران: خوارزمي.جزيرة سرگرداني). 1379دانشور، سيمين(
  ، تهران: خوارزمي.ساربان سرگردان). 1380(----------- 
  ج، چاپ پنجم، تهران: توس.2، ترجمة قاسم صنعوي،جنس دوم). 1382دوبووار، سيمون(
، 3، شبوسـتان ادب ، »تأثير جنسيت بـر زبـان زنـان معاصـر    ). «1392و ملك، سروناز( رضوانيان، قدسيه

  .70- 45ص
  ، تهران: دانشگاه تهران.تأملي در هويت زن ايراني). 1387جاه، مريم(رفعت
  ، چاپ سيزدهم، تهران: نشر مركز.كولي كنار آتش). 1395(پور، منيرورواني

مجلة جامعـه شناسـي   ، »تعريف هويت اجتماعيزنان و باز). «1383جاه، مريم(ساروخاني، باقر و رفعت
  .160- 133، ص 5، شايران

هاي تلويزيـوني ايـران سـال    هاي جنسيتي سريالكليشه). «1384شيوا( ،سهيال و كريمي صادقي فسايي،
  .89- 59، ص3ش، پژوهش زنان،  »1383

  ، چاپ چهل و سوم، تهران: ققنوس.داالن بهشت). 1391، نازي(صفوي
هاي فارسي، عربـي و  هاي زبانزنان و زبان: بازنمايي هويت جنسيتي در كتاب«). 1390فروتن، يعقوب(

  .181- 161، ص 3، ششناختي زنانروان- مطالعات اجتماعي، »انگليسي مدارس ايران
، در: »هاي ادبيات فارسي در بازيابي هويت ايرانيظرفيت« ).1383الدين منيژه(قبادي، حسينعلي و غياث

  .163ـ 143صتهران،  ،هويت در ايران، رويكرد اجتماعي، فرهنگي و ادبي
، 3، شزبـان پژوهـي  ، »نقـش زبـان در هويـت ملـي    ). «1389زاده، محمـد( قمري، محمدرضا و حسـن 

  .172- 153ص
، 32،ش نامة ادبيات كودك و نوجوانپژوهش، »هاها و نگرشفمينيسم؛ خاستگاه). «1382ي، شهره(كائد

  .42- 36ص 
بازنمايي تجربة زنان از جهان اجتماعي در ). «1387و گودرزي، محسن و حاجتي، زينب( كمالي، افسانه

شناختي تماعي روانمطالعات اج، »1385- 1375شناسانة پنج رمان پر فروش دهة رمان: تحليل جامعه
  .117- 99، ص3، شزنان

  ، تهران: نشر ني.تجدد و تشخص؛ جامعه و هويت شخصي در عصر جديد). 1388گيدنز، آنتوني(
نامـة  ، پايـان )1380- 1340هـاي فارسـي(  نهويت فردي و اجتمـاعي زن در رمـا  ). 1385لقماني، انيسه(

  كارشناسي ارشد مطالعات زنان، دانشگاه عالمه طباطبايي.
پليس ، »جايگاه زنان ايران در فرآيند توسعه). «1390زاده ملكي، اصحاب(منش، حسين و حبيبمحبوبي
  .96- 65، ص15، شزن

  ، تهران: مرواريد.شعر و شناخت). 1377موحد، ضياء(
  ، تهران: نشر تيرگان.بررسي داستان امروز از ديدگاه سبك و ساختار).  1380مهرور، زكريا(

  ، ترجمه آرش نراقي، چاپ چهارم، تهران: نشر ني.درباره عشق). 1392نوسباوم، مارتا و همكاران(


