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چکیده
ه هاي ادبی است کاي از پژوهشادبیات تطبیقی حوزه

ملیت دو زبان وآن آثار دو یا چند نویسنده ازدر
این مقاله آثار در.شوندمقایسه میمتفاوت با یکدیگر

، »ویرجینیا وولف«داستانی سه نویسندة زن، یعنی 
از زاویۀ دید » سیمین دانشور«و » سیمون دوبووار«

گذار بر اندیشۀ تأثیرادبیات فمینیستی و مکاتب فکري 
مطالعه و تحلیل آثارشان نشان . استآنان بررسی شده 

دهد که وجه مشترك ادبیات فمینیستی، تالش می
براي احیاي حقوق و نمایاندن مظلومیت زنان و 
شناساندن هویت و جایگاه زن در نظام مردساالري با 

.توجه به نوع نگرش به هستی و انسان است
اسالمی در پرتو -سیمین دانشور با تفکر ایرانی

دینی و اخالقی حقوق زن و مرد را برابر هاي ارزش
داند، اما سیمون دوبووار با دیدگاه سکوالریستی می

هاي فطري زنان چون ویژگی) اگزیستانسیالیستی(
ازدواج، تشکیل خانواده و مادرشدن را مانعی در مسیر 

یابد و ویرجینیا وولف، زنان را به پیشرفت آنان می
شتن امتیازات براي داکسب استقالل مالی وکوشش

.کندهمسان با مردان توصیه می

سیمین ، سیمون دوبووار،ویرجینیا وولف: هاکلیدواژه
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Abstract
Comparative literature is an area of literary
research in which the works of two or more
than two writers from different languages
and nationalities are compared with one
another. In this study, the story works by
three writers: "Virginia Woolf", "Simon de
Buvar" and "Simin Daneshvar" have been
investigated from the feministic literature
and the schools of thought points of view
that affected their thinking. The survey and
analysis of their works indicated that the
sharing point between feministic literature
and the schools of thought lies in the
attempt to revive women’s rights and to
introduce their innocence as well as their
identity and position in a patriarchal (man-
ruled) system regarding the sort of approach
to human and life.

Simin Daneshvar, adopting an Iranian-
Islamic thought under the shade of
religious-ethical values, considers identical
rights to men and women; Daneshvar
respects both male’s and female’s
place/position and believes that woman goes
to perfection beside man; however, Simon
de Buvar, adopting a secularistic
(existentialistic) view, believes that
women’s natural characteristics such as
family, marriage, and motherhood are, in
fact, obstacles to their progression. Finally,
Virginia Woolf recommends that women
gain economic independence and try to have
a like benefits (advantages) with men.

KeyWords: Virginia Woolf, Simon de
Buvar, Simin Daneshvar, Feminism,
Comparative Literature.

1.3Assistant Professor at Payame Noor University.
2.4M.A in Persian Language & Literature, Payame
Noor University.



1393، بهار6پیاپی ،دوم، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«10

مقدمه 
انداز وسیعی از زندگی را پیش روي رمان چشم
منتقد انگلیسیبه قول ماتیو آرنولد. نهدخواننده می

رمان باید به خواننده امکان دهد ) 1822–1888(
)13: 1384یونسی،(. تمام زندگی را به چشم ببیند

اگر شعر آیینۀ تاریخ ادبیات کشورهاست، رمان نیز 
شور و شوق امیدها وها،یمبها،بازتاب دردها، رنج

این گونۀ ادبی، عالوه بر جذابیت متن، . هاستانسان
از نگرش و خالقیت نویسنده، مفاهیم روشنی به 

دهد و در نتیجه میدان مناسبی براي بیان دست می
گیري از بنابراین با بهره. کندبینی وي فراهم میجهان

ها و ها و تفاوتتوان وجه تشابهادبیات تطبیقی می
گذار بر اندیشۀ نویسندگان را بررسی تأثیرعوامل 

کوشد با شناخت تفکر و این پژوهش می. کرد
- دیدگاه فلسفی و اجتماعی سه داستانتأثیرمطالعۀ 

ویرجینیا وولف ونویس معروف سیمون دوبووار،
:هاي زیر پاسخ دهدسیمین دانشور به پرسش

، هویت و شخصیت زن در آثار داستانی وولف) 1
است؟دوبووار و دانشور چگونه تعریف شده

داستانی خود، نویسندگان قلمرو تحقیق در آثار)2
دهند؟چه تعریفی از مفهوم فمینیسم ارائه می

هویت و اصالت زن به عنوان انسان از دیدگاه ) 3
این نویسندگان چگونه است؟

لهئبیان مس
- اي در بیان دیدگاه فکري خود از شیوههر نویسنده

رمان . گیردهاي کارآمدي در حیطۀ ادبیات بهره می
هاي متنوعی است که بسیاري از زناناز جمله قالب

هاي ملموس جامعه ازنویسنده در نمایاندن واقعیت

1908–1986(سیمون دوبووار . اندآن استفاده کرده
هاي فمینیستی است که با ترین چهرهاز مهم)م

خود را به رسماً)م1949(،جنس دومانتشار کتاب 
هاي دیگر از کتاب. عنوان یک فمینیست معرفی کرد

. اشاره کردهاماندارنو میهمانتوان به وي می
دوبووار در رویکرد به جریان اگزیستانسیالیسم 

» ویرجینیا وولف«. بود» ژان پل سارتر«تأثیرتحت 
اتاقی نویسنده انگلیسی در کتاب ) م1882–1941(

. مشکالت زنان نویسنده پرداختبه از آن خود
از دیگر به سوي فانوس دریاییوخانم داالوي

سیمین . هاي وي با موضوع مسائل زنان استکتاب
بانوي داستان نویس )ش.ه1300–1390(دانشور

ئل زنان توجهی ایران نیز در آثار خود به بازتاب مسا
حوزة شاهکار دانشور درسووشون. خاص داشت

توان به از دیگر آثار وي می. استنویسیداستان
جزیرة ، به کی سالم کنم؟، شهري چون بهشت

.اشاره کردساربان سرگردانوسرگردانی
دغدغۀ خاطر نویسندگانی چون ویرجینیا 
وولف، سیمون دوبووار و سیمین دانشور، نادیده 
انگاشتن هویت و جایگاه وجودي زن در جامعه 

هاي تو در الیهنویسی دراست که به شکل زنانه
دوبووار و وولف .شودتوي آثارشان نمودار می

ارائۀاند که به دو چهرة برجسته در نقد فمینیستی
- هاي خود درخصوص حقوق زنان پرداختهنظریه

هاي خود سیمین دانشور نیز در داستان. اند
با . استمشکالت زنان ایران را به تصویر کشیده

توان به یسنده میمقایسۀ دیدگاه انتقادي سه نو
آنها در دفاع از وجوه اختالف و اشتراك نظر

.حقوق زنان دست یافت



11سیمین فرزاد/ بخشپروین تاج، ...یقی دیدگاه فمینیستی سیمون دوبووار، ویرجینیا وولف و نقد تطب

ضرورت و اهمیت تحقیق 
بازتاب اندیشۀ دوبووار، وولف و دانشور در

آثارشان، اهمیت تبیین و بررسی پژوهش حاضر 
در انجام این تحقیق از روش .دهدرا نشان می

.استدهاي و تحلیل محتوا استفاده شکتابخانه

پیشینۀ تحقیق
تاکنون آثار داستانی سه نویسنده از زاویۀ دید 

ترین مهم.استمقایسه نشدهبا همفیمینیستی
ند اهاي صورت گرفته در این باره عبارتپژوهش

:اي فمینیسم در آثار سیمین دانشورهنشانه- 1: از
نشریۀ ، »قاسم ساالريکاووس حسن لی و«

- 2. )1386(جم، شمارة اول ، سال پنمطالعات زنان
تحلیل گفتمان غالب در رمان سووشون سیمین «

سال فصلنامۀ نقد ادبی،،»دانشور، حسینعلی قبادي
بررسی اجمالی زندگی و «- 3.دوم، شمارة ششم

، »پریسا احمدزاده: آثار و اعتقادات سیمون دوبووار
نقد «- 4). 1380(مجلۀ عروس هنر، شمارة هفتم 

، کتاب »هلن اولیائی نیا: نیا وولففمینیستی ویرجی
).1382(چهارم وماه ادبیات و فلسفه، شماره هفتاد

تعاریف
مطالعۀ انتقال فرهنگ یک ملت بر :ادبیات تطبیقی

. ادبیات ملل دیگر، موضوع ادبیات تطبیقی است
ها، شیوة بیان نویسندگان در تصویرسازي

هاها و موضوعات، ترجمهاحساسات، انتخاب قالب
.گذارندمیتأثیرپذیرند و بر هم میتأثیراز هم ... و 

ادبیات تطبیقی تاریخ روابط ادبی «: نویسدگویارد می
دـقی ماننـگر ادبیات تطبیـپژوهش. ی استـالمللبین

کسی است که در سرحد قلمرو زبان ملی به کمین
نشیند تا تمام داد و ستدهاي فکري و فرهنگی می

وبستر،(».را ثبت و بررسی کندمیان دو یا چند ملت 
پژوهشگران فرانسوي نخستین کسانی )224: 1374

بودند که شیوة تطبیقی را در تحقیقات ادبی رواج 
ویلمن استاد دانشگاه سربن، ) 1828(در سال . دادند

را براي » ادبیات تطبیقی«سخنرانی خود اصطالح در
ا ب» ژوزف تکست«پایان نامۀ . نخستین بار به کار برد

نخستین » روسو و اصول جهان وطنی ادبی«عنوان
پژوهش جدي پیرامون ادبیات تطبیقی در فرانسه به 

را حدیدي ژان ژاك آمپر)222:همان (.آیدشمار می
هاي دهندة راه ویلمن در سنجش ادبیات ملتادامه

)1357:685حدیدي،(.کندشرق و غرب معرفی می
-رفشدن ادبیات یک سرزمین به ژتر غنی

وابسته است به نگري در فرهنگ جوامع دیگر
شرطی که این رویکرد به  تسلیم بی قید و شرط 

.ر باورهاي فرهنگی ملل دیگر نباشددر براب
رسد ادبیات یک ملت زمانی به اعتالي خود می

که از یک مشرب فکري نو آنچه را شایسته است 
خواهد آن را برگرفته و به شکلی که خود می

ادبیات تطبیقی به اندیشمندان این .زینت دهد
هاي ادبی و دهد که با مقایسۀ گنجینهامکان را می

فرهنگی خود با جوامع دیگر به غناي قلمرو 
-ادبیات و هنر بیفزایند و در عین حال بر فرهنگ

.گذار باشندتأثیرهاي دیگر 

فمینیسم
هاي مهم براي ارائه تعریفی دقیق یکی از شاخص

ست که موجبااي ه به انگیزهاز یک جریان، توج
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عوامل مختلفی در .شودایجاد و تکوین آن می
گذار تأثیرتولد و گسترش یک جریان اجتماعی 

هاي سیاسی وفمینیسم یکی از جنبش. است
.قرن بیستم شکل گرفتاجتماعی است که در

طرفداران این جنبش خواهان  برابرسازي حقوق 
فمینیسم «: هسارسبه نظر.زنان با مردان بودند

تالش و پیکاري در راه برابري زن و مرد و رفع 
تعریف )9: 1385سارسه، (» .تبعیض از زنان است

مذکور بیانگر محرومیت زنان از حقوق و برابري 
هاي مختلف تاریخی اجتماعی با مردان در برهه

هاي زنان پس از اولین حضور در میدان. است
جامعه با اجتماعی به این واقعیت پی بردند که

. کنددیدي مساوي بین زن و مرد رفتار نمی
بر این اصل استوار » فمینیسم«تعریف عام از «

اند و است که زنان در مقایسه با مردان مورد ستم
رود نامشروع یا ناموجه ستمی که بر آنها می

فمینیسم داراي دکترین )81: 1388حسنی،(» .است
جهان از واحدي نیست و تنوع بسیاري در تمام 

سوي شاعران، نویسندگان و دانشمندان داشته 
) 320: 1384زاده، حاجی(.است

ترین نکته توجه به علل محرومیت زنان، مهم
در تاریخ فمینیسم است که از دو جنبه قابل بررسی 

تغییر دید جامعه نسبت به علل ضعف زنان : است
این دو نکته . و جنسیتو تفکیک تفاوت جنس

باحث فمینیسم در سی سال اخیر باعث شد که م
عمدتاً بر جنسیت و ساخت اجتماعی متمرکز شود 
و در پی ردیابی علل ضعف زنان در این ساخت 

به اعتقاد بسیاري از )43: 1382یوسفی، (.باشد
نظران جنبش سیاسی زنان از قرن هجدهمصاحب

انقالب فرانسه در سال .در فرانسه به وجود آمد
- ر تاریخ مشارکت اعتراضنقطۀ عطفی د) 1789(

. شودهاي سیاسی محسوب میآمیز زنان در فعالیت
این مشارکت تمامی زنان را در طبقات مختلف 

زنان به همراه جمعیت معترض، . جامعه دربرداشت
خواهان رفع نیازهاي اقتصادي و سیاسی خود 

تأثیر)19: 1385تلخیص سارسه، نقل با(. بودند
فمینیستی اروپا منشأ انقالب فرانسه در جریانات

توان تفکرات نوینی شد که بارزترین نمود آن را می
هاي موج. هاي فمینیستی دانستدر ظهور موج

:فمینیستی عبارت بودند از
یا موج قدیم به اولاصطالح موج:موج اول

بسیج جنبش حق رأي در ایاالت متحده و 
اشاره ) 1920و 1880(هاي انگلیس بین سال

هاي قانونی و مینیسم موج اول با پیشرفتف.دارد
بخش عمومی، هویت سیاسی جدیدي براي رهایی

ه گفتۀ ب)170: 1382هام وگمبل،(.زنان ایجاد کرد
یوسفی، مري ولستن کرافت اولین فمینیست 

استیفاي حقوق زنانجهان بود که با انتشار رسالۀ
هاي گذشتۀ خود از قبیل ایجاد به فعالیت) 1792(

ها و مناظرات رسمیت ۀ زنان و سخنرانیمدرس
بدین ترتیب  )43: 1382یوسفی،نقل از(. بخشید

فمینیسم در حرکت اولیۀ خود به قوانینی اعتراض 
کرد که حقی براي زنان در نظر گرفته نشده می
بنابراین حرکت اولیۀ فمینیسم فقط در جهت . بود

.رسیدن به حقوق مساوي با مردان بوده است
- با آنکه در موج اول فمینیسم رگه:موج دوم

روي در اعتراض اجتماعی هایی از اعتدال و میانه
ی، اقتصادي وـهاي اجتماعزنان نسبت به محرومیت
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شود اما جریانی تندرو با نفی فرهنگی مشاهده می
هایی چون تحکیم ازدواج و حفظ خانواده به ارزش

فمینیسم از موج دوم.عنوان موج دوم ایجاد شد
سیمون دوبووار با نوشتن . شودآغاز می1960هۀ د

و بتی فریدان با نگارش ) 1949(جنس دومکتاب
فراوانی در تأثیر) 1963(زن فریب خوردهکتاب

- هدف اصلی فمینیست. برانگیختن این موج داشتند

نقد ساختارهاي . بود» نجات زن«ها در موج دوم 
دار مانند مردساالري، قرارداداعتقادي ریشه

بر تجرّد و حرفۀ تأکیدرد کلیت ازدواج، اجتماعی،
ها در این هاي مهم فمینیستاقتصادي از دیدگاه

دوبووار در )32: 1388قبادي، (. رودموج به شمار می
کوشید این اصل را اثبات کند که جنس دومکتاب 
هاي طبیعی زن نیست که نقش اصلی وي را ویژگی
کند، بلکه این د میداري و تولد فرزند محدوبه خانه

ست که در طول سالیان طوالنی چنین اتمدن بشري 
دوبووار را .فرایندي را بر زن تحمیل کرده است

هاي دهۀ هاي رخداده در سالباید آغازگر دگرگونی
- هیچ سرنوشت زیست«از دید وي . شمرد60

شناختی و اقتصادي، چهرة زن را به شناختی، روان
کند، در واقع ین نمیعنوان یک چهرة فروتر تعی

» .ها را پرورده استتمدن بشري تمامی این کاستی
)162: 1379، دوبووار(

هایی که پیامدهاي نفی خانواده و ارزش:موج سوم
از دیرباز در سنت و فرهنگ جامعه ریشه دوانده 

اي جز عدم استقبال عموم و حتی خودبود، نتیجه
در موج هایی که زنان نداشت، براي جبران تندروي

دوم اتفاق افتاد به  تدریج دوباره از اهمیت رکن
انهـگاه وي در خـخانواده و نقش سازنده زن و جای

موج سوم فمینیسم از اوایل دهۀ «: شودصحبت می
.آغاز شده و یک فرایند اعتدال را تجربه کرد1990

در این دوره فمینیسم به ستایش و اهمیت 
هاي اندیشه. دپردازفرزندآوري و نقش مادري می

برخی از پسانوگراها همچون میشل فوکو و ژاك 
. بسزایی داشتتأثیردریدا در برانگیختن این موج، 
ها در این موج، بر برخالف موج دوم، فمینیست
آنان . کردندمیتأکیدظاهر زنانه و رفتار ظریف 

: 1378فوالدي،(» .معتقد به احیاي نقش مادري بودند
توان هاي فمینیستی، میدگاهبا وجود تنوع دی)22

هفت رویکرد عام را در این باره شناسایی کرد که 
فمینیسم لیبرال، فمینیسم مارکسیست، : ند ازاعبارت

فمینیسم رادیکال، فمینیسم سوسیالیست، فمینیسم 
اگزیستانسیالیست، فمینیسم روانکاوانه، فمینیسم 

نقطه ضعف )40: 1385نجفی، (.پست مدرنیست
هاي فمینیستی در این است که هر شاغلب نگر

هاي وجودي زن اکتفا کدام به یک جنبه از جنبه
اقتصادي، اند با عواملی صرفاً، کوشیدهکرده

با توجه .فرهنگی، روانی و غیره، وي را تبیین کنند
تفکر اگزیستانسیالیستی در آثار سیمون تأثیربه 

ینیا در آثار ویرجدوبووار و تفکر فمینیسم لیبرالیستی
.پردازیموولف به این دو مقوله می

اگزیستانسیالیسم
اصالت «اگزیستانسیالیسم تالش انسان در اثبات 

با تکیه بر دو عامل آزادي و انتخاب » داشتن انسان
بخشد آنچه به موجودیت انسان تشخص می. است

کند، این است که و از موجودات دیگر متمایز می
ئول تمام کارهایشویش و مسـانسان، خود فاعل خ
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اگزیستانسیالیسم از کلمۀ اگزیستانس به معنی .است
» اصالت وجود«گرفته شده و به معنی » وجود«

از نظر فالسفه بحث اصلی این است که آیا . است
موجودات تقدم ) ماهیت و چیستی(وجود، بر ذات 

دارد؟ به عبارت دیگر کدام بخش در عالم واقع 
خش همان چیز ممکن وجود خارجی دارد و کدام ب

اینکه )74: 1385همان،(باشد؟ و ذهنی می
اي با استقبال زیادي در اگزیستانسیالیسم در دوره

رو شد به واکنش جهان پس از جنگ هاروپا روب
جامعۀ بشري گویی در آن . گرددجهانی دوم برمی

برهه به دنبال مقصري براي التیام مصائب ناشی از
سم راه چارة مناسبی براي جنگ بود و اگزیستانسیالی

انسان با  . رسیدگشایش این موضوع به نظر می
داشتن دو قوة آزادي و اختیار، مسئول رویدادهایی 

به گفتۀ مردانی نوکنده .افتداست که اتفاق می
گیري فلسفی اگزیستانسیالیسم یک گرایش یا جهت«

است که در آلمان چند سال پس از جنگ جهانی 
پس از آن به فرانسه و ایتالیا نیز اول ظهور یافت و 

سرایت کرد و بی درنگ پس از جنگ جهانی دوم 
در مجامع فرهنگی و حتی در مجامع عمومی دربارة 

ترین اصل آزادي مهم. گفتندآن بسیار سخن می
اگزیستانسیالیسم است و معناي آن این است که 

ها از موقعیتی که به آنها تحمیل شده فرار انسان
شان را خود تعریف مایلند موجودیتکنند ومی

کنند و در پی آن هویتی باشند که با حرکت و 
اگزیستانسیالیسم در واقع . اندانتخاب خود ساخته

به مسائل انسان مانند معناي زندگی، رنج، عشق و 
)28: 1381نوکنده،مردانی(».پردازداز این قبیل می

و تفکر اگزیستانسالیستی خود به دو شاخه الهی 

دوبووار انسان را به عنوان . شودالحادي تقسیم می
فاعل کارهاي خود قبول دارد و براي خدا، نقشی 

.قائل نیست

دوبووار و اگزیستانسیالیسم
هاي مهم دو مفهوم آزادي و اراده، از ویژگی

مکتب اگزیستانسیالیسم است که دوبووار به این 
هاي خود وفاداري نشان دو اصل در تمامی رمان

کند به البته آزادیی که دوبووار معرفی می.دهدمی
معناي قرار گرفتن انسان در موقعیت است؛ 

هایی در زندگی که انسان را ناگزیر به موقعیت
از دید دوبووار . کندهاي متعددي میگزینش

انسان هویت مستقلی است که در جهان رها شده 
بروز جنگ جهانی دوم . و ناگزیر به انتخاب است

ووار را به سوي این واقعیت سوق داد که دوب
تواند جدا از تعهد به سرنوشت دیگران انسان نمی

- زندگی کند و آزادي فردي به طور مطلق نمی

خون وي در رمان. تواند وجود داشته باشد
برد چنین آزادي مطلقی را زیر سئوال میدیگران

و از زبان قهرمان داستان این پرسش را مطرح 
ا براي رسیدن به چنین آزادي، کند که چرمی

: الف1382دوبووار،(دیگران را باید به کشتن داد؟ 
متناقض با اعتقاد میهمانرمان دوبووار در)293

اگزیستانسیالیستی یعنی احترام به آزادي دیگري 
مفهوم آزادي با احساس به نظر او.کندرفتار می

در رمان.تعهد به همسر و خانواده در تضاد است
گویی مفهوم آزادي، احترام به انتخاب هاندارنما

: ب1382، دوبووار(.است» هر شرایطیدر«دیگري 
134(
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جنس به گفتۀ مکلینتاك اندیشۀ بنیادین کتاب
دوبووار بر پایۀ آزادي اگزیستانسیالیستی دوم

همچنان که از نظر سارتر چیزي به نام . است
طبیعت بشري وجود ندارد از دید دوبووار نیز
هیچ مبنایی براي اینکه برخی چیزها تا ابد و 
منحصراً زنانه باشد، وجود ندارد و مفاهیمی چون 
.ذات زنانه و سرشت زنانه بی بنیان هستند

روست که دوبوواراز این)67: 1382مکلینتاك،(
آید، بلکه به مرور آدمی زن به دنیا نمی«: گویدمی

)1/3: 1379دوبووار،(» .شودزن می

نویسیف و زنانهوول
مطالعۀ نوشتار زنان با نقد فمینیستی این امکان را 

آورد که به بازخوانی متون زنان بپردازیم فراهم می
در . و جهان را از دریچۀ نگاه آنان تماشا کنیم

نویسی، هایی چون سادهغالب این آثار ویژگی
هاي اجتماعی میان زن و برجسته کردن نابرابري

- مشاهده می... ظام مردساالري ومرد، شکایت از ن

ادبیات فمینیستی صرفاً بر آثار هنرمندان زن «. شود
گردد که با نگاهی زنانه به درون و بروناطالق می

این حکم تلویحاً به این معنی است . اندنوشته شده
که حتی آثاري که نویسندگان مرد در دفاع از 

اند از شمول ادبیات فمینیستی حقوق زنان نوشته
در نقد زن محورانه، ویرجینیا وولف به. اندبیرون
دراتاقی از آن خودبا نوشتن کتاب 1919سال 

نویسی عرصۀ ادبیات، نخستین گام را در زنانه
وولف از)474: 1385پور،یکاویان(» .برداشت

نویسندگانی بود که دریافت هیچ کس بهتر از خود 
،دـن کنتواند مسائل زنان را توصیف و تبییزن نمی

آگاهی از این  موضوع وي را بر آن داشت که از 
. نوع ارتباط زنان نویسنده با اثرشان صحبت کند

ویرجینیا وولف اولین «: گویددوفرومون می
بحث نظري، شخصی است که به دور از هرگونه

او . کندارتباط میان زن و نوشتن را توصیف می
جدید، اولین کسی است که با عبور از مسیرهاي

سازي کند و با آماده زمینه را براي زنان فراهم می
نمادین این فضاي بیکران، دسترسی زنان به ادبیات 

)204: 1382دوفرومون، (» .سازدو کتاب را میسر می
ترین خدمات وولف به وبستر یکی از مهم

از این داندبحث دربارة زبان مینقد فمینیستی را
» نثانهؤم«و » رانهمذک«جهت که جمالت را به 

کند، بدون اینکه از برداشت شخصی تقسیم می
هاي هر یک از این دو خود فراتر رود و ویژگی

نوع جمله را برشمارد، با این حال او نقش 
ایدئولوژیک زبان را در ایجاد جنسیت به خوبی 

دقت در )25:  1374وبستر،(.نشان داده است
نویسی انههاي زنتوصیف جزئیات را که از ویژگی

تالش . توان دیدمیخانم داالوي است در رمان 
هایش ایجاد نوعی تقابل بین مرد وولف در رمان

و زن نیست بلکه وي خواهان استقالل بیشتر 
هاي فکري و اقتصادي است براي زن در جنبه

زنی که «: گویدمیاتاقی از آن خوددرچنان که
از آن خواهد داستان بنویسد باید پول و اتاقیمی

)24: 1388وولف، (» .خود داشته باشد
- ادبیات فمینیستی وولف بر خالف دوبووار 

که اثري از گرمی بین اعضاي خانواده احساس
اي صمیمی بین اعضاي بر پایۀ رابطه-شود نمی

وضـوح در این صمیمیت به. خانواده استوار است
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بین همسر و دخترش مشاهده خانم داالويرمان
هاي دیگر از ویژگی)40: 1389وولف، (.شودمی

ها از نویسی انتخاب شخصیت اصلی داستانزنانه
هاي وولف، زنان در داستان. بین زنان است

گذار و اجتماعی تأثیرهایی همگی شخصیت
وولف سبب منزوي ماندن زنان نویسنده .هستند

نداشتن مکنت مالی و مکانی از آن را ناشی از 
نویسی در زنانهخود و نداشتن استقالل

به طوري که زنان در این .داندمینویسندگی 
-جنسیت مردانه به زبانی میتأثیردوره تحت 

نوشتند که هماهنگ با ارزش هاي غالب جامعه 
)111: 1388وولف،(.باشد

فمنیسیم لیبرالیسم
اصل نهضتی علیه امتیازات ویژة لیبرالیسم در

-سخن میاشراف بود که از برابري حقوق افراد 

فمنیسم لیبرال نظریۀ آزادي فردي براي .گفت
نظریۀزنان است که بخشی از جریان غالب در

کتاب.باشدسیاسی فمینیسم میاجتماعی و
مري ولستون کرافت،ازحقانیت حقوق زن

این .نخستین بیانیۀ کامل فمینیسم لیبرال بود
ناشی ازنظریه ریشۀ سرکوب زنان را صرفاً

- حقوق مدنی و فرصتمندي ازبهرهنابرابري در

بهرااین نگرش خود.داندهاي آموزشی می
تالش براي بهبود وضعیت زنان درطلبی واصالح

حقوق زنان ازکند وچارچوب نظام محدود می
آموزش همگانی وچارچوب امکانات رفاهی،در

: 1382هام،(.کندخدمات بهداشتی حمایت می
ران این نظریه زنان بایدبه اعتقاد طرفدا)249-248

که از وابستگی خود به خانه بکاهند و با این باور
دغدغۀ .داري کار ویژة زنان است مقابله کنندخانه

حقوق 19و 18قرن اصلی فمینیسم لیبرال در
عادالنه بودن این سیاسی و اجتماعی زنان و

از جان استوارت انقیاد زنانکتاب .بودساختارها
حقوق زنان الي دفاع لیبرالی ازمیل نمونۀ اع

هاي لیبرال زن فمینیست)41: 1388نیا،پاك(. است
دهند یا به تقابل با یکدیگر قرار نمیو مرد را در

آنان .پردازندنفی آنچه به مردان مربوط است نمی
با مردان هاي برابرخواهان دستیابی به فرصت

)86-87: 1389بیسلی،(.هستند

نویسیضرورت زنانهوسیمین دانشور 
در تاریخ ادبیات معاصر پیش از دانشور، امینه 

هایی را در ایران به زبان فرانسه پاکروان رمان
بدینسان دانشور نخستین زن ،منتشر کرده بود

نقل از(.نگار در ایران استنویس فارسیرمان
هایش به دانشور در داستان«)535: 1383دهباشی،

عی و انسان معاصر،تحوالت سیاسی و اجتما
در آثار دانشور .رهیافت و نگاهی ویژه دارد

نمودهاي فراوانی از سنت، فرهنگ، هویت، 
داري و مذهب که مطابق با سرشت اخالق، مردم

دانشور. این مرز و بوم است، بازتاب یافته است
هایش انفعال صرف در برابر تجدد و در رمان

د است فرهنگ غرب را به چالش کشانده و معتق
توجه به هر گونه پیشرفت، تجدد، فناوري و 
آگاهی اجتماعی در صورتی پذیرفتنی است که با

سنت، مذهب، آیین و فرهنگ ایرانی و اسالمی 
او)151: 1388قبادي،(».ون باشدـاز و همگـهمس
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-هاي بومی و فرهنگ خود احترام میبه سنت

گذارد و معتقد است که دوري از فرهنگ بومی، 
اندازد ان را به پرتگاه فرهنگ غرب میانس

پرستی و آزادي از اش تجملفرهنگی که نتیجه
نوع غربی است که در اصل باید آن را بی بند و 

دانشور چون وولف به ضرورت . باري نامید
حسن لی و . نویسی در ادبیات پی برده بودزنانه

ساالري به نقل از دقیقی به این نکته اذعان دارند 
ر به دیدگاهی زنانه در آثار خویش که دانشو

معتقد است و همه آثار خود را متأثر از دیدگاهی 
داند؛ دیدي که موجب توصیف دقیق و زنانه می

هاصمیمی زندگی، حاالت و احساسات شخصیت
البته مقصود او از . گرددنویسندگان زن میآثاردر

خواهد شأن ادبیات زنانه، گرایشی است که می
اش را نشان را باال ببرد، ستمدیدگیاجتماعی زن 

تواند همدوش دهد و او را آگاه کند که زن می
حسن (.مرد در کارهاي اجتماعی مشارکت جوید

دانشور خود را شخصیتی )8: 1386لی و ساالري،
داند اما در کل، آثارش بازتاب اوضاع سیاسی نمی

نحوة تفکر .سیاسی و اجتماعی روزگار وي است
آنچه در اصطالح ادبیات -رسیاسی روزگا

-داستانی به آن گرایش عصر یا روح زمانه می

بعضی آثار نویسنده را سیاسی کرده -گویند
جزیرة سووشون،هاياست؛ مانند رمان

که بر پایۀ حوادث ساربان سرگردانوسرگردانی
-سیاسی و اجتماعی پیش از انقالب شکل گرفته

ور به نظر نگارندگان حض)11: همان(.اند
حاکی هاي دانشوررویدادهاي سیاسی در داستان

از تعهد و مسئولیت وي نسبت به اجتماعی است 

سوي دیگر به از.کندکه در آن زندگی می
-کارگیري چنین رخدادهایی بینش سیاسی

و توانایی وي را در ساخت واجتماعی نویسنده
.دهدپرداخت حوادث داستان نشان می

وولف و اي دوبووار،هتشابه و تفاوت اندیشه
دانشور

وجود اشتراك این موضوع در با:رنج و اندوه.1
آثار وولف، دوبووار و دانشور، جنس اندوه در 

.هاي سه نویسنده با یکدیگر تفاوت داردداستان
هاي دوبووار انعکاس فضاي حاکم بر داستان

عصر اوست که اغلب مردان بر اندوه زنان هم
،میهماندر رمان.نندکهمسران خود تحمیل می

اینکه زنی در زندگی مشترکش وارد فرانسواز از
امکان دارد همسرش را از چنگ او برباید، شده و

من ...خواهدپی یر گزاویر را می...«. بردرنج می
فرانسواز در ... توانم این را تاب بیاورم نمی

زد، خوار، دلبسته به بقایايها پرسه میخیابان
در )538: ب1387دوبووار، (» .ادعشق سست بنی

اي نیز مونیک زن سرخوردهبانوي شکستهرمان
داند با پیدا شدن یک معشوقه در است که می

زندگی شوهرش، به بن بست یک زندگی سرشار 
هاماندارندر رمان. از خوشبختی رسیده است

شخصیت اصلی داستان با آنکه متأهل است، » آن«
کند و از اینکه ر میبا مرد دیگري رابطه برقرا

برد و به خاطر تواند او را داشته باشد، رنج مینمی
. رودشکست عشقی تا مرز خودکشی پیش می

ریشۀ اضطراب ناشی)2/757: ب1382دوبووار، (
الق و حسـی اخـایی و نفـی معنـی و بـاز پوچ



1393، بهار6پیاپی ،دوم، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«18

برابر مردان را در دید مغلوبیت زنان در
. وجو کردید جستاگزیستانسیالیستی دوبووار با

.هاي او کمابیش یکی استانگیزة اندوه در رمان
هاي وولف با احساس پوچی در داستاندر

اندوه . رو نیستیمهزندگی و خیانت همسران روب
زنان در آثار وي نشأت گرفته از حس روزمرگی 

خانم در رمان.در طبقات مرفّه جامعه است
وحۀ با اینکه کالریسا خود را در بحبداالوي

بیند اما شوق او به زندگی، نخ سردرگمی می
رنج و افسردگی او تر از آن است کهزندگی غالب

چرا ناگهان بی هیچ دلیلی «.را بازتاب دهد
یافت؟ این کالریسا خود را بی نهایت بدبخت می

هم ریچارد ... یک حس بود یک حس ناخوشایند 
- کردند، به خاطر مهمانیهم پیتر از او انتقاد می

چه کالریسا دوست داشت خود آن...، هایش
-کس در سراسر جهان نمیهیچ...زندگی بود

دانست کالریسا چقدر زندگی را دوست دارد؛ هر 
مهمانی دادن : ، با خودش فکر کرد... لحظه اش را

یک نوع پیشکش هست، هر چه بود، هدیه او این 
داستانیا در)156-157: 1389وولف،(» .... بود

نفس خانم حدیثازانوس دریاییبه سوي ف
وولف،(.توان دریافترمزي امید به زندگی را می

ده ـی دیـمعنایدر آثار وي بی)55-54: 1387
شود اضطراب ناشی از حس تنهایی نمود یـنم

دغدغۀ وولف استقالل مالی زنان و.بیشتري دارد
.داشتن موقعیت اجتماعی یکسان با مردان است

)140-158: 1388وولف، (
هاي دانشور به سبب اندوه حاکم بر داستان

کاروهایی است که زنان ایرانی با آن سرمحرومیت

شهري چون بهشتمهرانگیز در داستان. دارند
هاي اربابی مجبور است به عنوان خدمتکار در خانه

کسی را سالم کنم؟به کیزن تنها، در . کار کند
کی مانده که واقعاً...« .ندارد از او حمایت کند

بهش سالم کنم؟ خانم مدیر مرده، حاج اسمعیل 
هر وقت دلت تنگ شد : گم شده، دکتر بیمه گفت

و کسی را نداشتی براش درد دل کنی، بلند بلند با 
خودت حرف بزن، یعنی خود آدم بشود عروسک 

یا )67: 1381دانشور،(»....سنگ صبور خودش
بچگی باجی دلنواز، زن سیاهی از جنوب که در

و به عنوان خدمتکار به خانواده علی دزدیده شده
ارباب سر پیري از خانه «فروخته شده است حاال 

:همان(» .بیرونش کرده و هیچ جا هم ندارد برود
و نقابمرز وطلبی مردان در داستان تنوع)14

ست اايلهئبا دستاویز شرع مسسرگذشت کوچه
. ندهاي زن با آن دست به گریبانکه شخصیت

کند که داستان زنی را روایت میسرگذشت کوچه
مرد نه تنها از این . آوردشوهرش بر سرش هوو می

عمل پشیمان نیست بلکه طلبکارانه زن را تهدید به 
- یک هفته قوت از گلوم پایین نمی«. کندطالق می

رفت، دریغ از اینکه آقامون بیاد در اتاق احوالمو 
بد بود با خانوم یه شب که حالم خیلی... بپرسه 

من رومو کردم به دیوار و شروع ...بزرگ اومدن 
مخلص کالم من مرد : آقامون گفت. کردم به گریه

بی . تونم تا چهار تا زن بگیرممسلمونم و می
خودي هم ادا اطوار در نیار، اگه سختته راهتو 

دم کنم طالقتو نمیبکش و از این خونه برو، بد می
برخی زنان خود تقدس حریم گاه)63:همان(» ؟...

مانند عشرت در .گذارندخانواده را زیر پا می
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در)206-207: ب1380دانشور،(.جزیرة سرگردانی
زن دکتر به وي خیانت یک زن با مردهاداستان 

کند او سخت به زنش وابسته است مدتی می
ل زن ـام تصمیم به قتـکند و سرانجتحمل می

ان این کار را در خود گیرد اما در نهایت تویـم
ها بود حرفی مدت«.شودبیند و منصرف مینمی

- ترسیدند ادامۀ حرفحتی می. نداشتند با هم بزنند

هایشان بدانجا بکشد که مرد هر چه در دل دارد 
مرد اندیشید که امروز باید هر طوري ... بگوید

دم چقدر تحمل آمگه ....هست کار رو تموم بکنم
- داستانبدین ترتیب در)48: 1381دانشور، (» داره؟

خیانت -ندرته اگرچه ب-نیزهاي دانشور
ها، زنان خائن از در داستان، بینیمهمسران را می

.اندطبقۀ محرومطبقـۀ مرفه و زنان ستمدیده از
از به هم ریختن شالودة سووشوناندوه زري در

آن نضجخانه و خانواده است که خوشبختی در
اشک زري سرازیر شد، یوسف با ...«. گرفته است

زري کنی؟از دست من گریه می: تعجب گفت
خواهند بکنند اما هر کاري می: کنان گفتگریه

جنگ را به النه من نیاورند، شهر من مملکت من 
هستی )18-19: 1390دانشور،(» .همین خانه است

هاي رنججزیرة سرگردانی و ساربان سرگرداندر 
او نماد نسلی است که .شودمتفاوتی را متحمل می

گاه فشار نظام بین سنت و مدرنیته گرفتار است؛
. آیدتابد و گاه با آن کنار میمردساالري را بر نمی

از سوي دیگر شخصیت او  نمایندة نوسان تردید 
من قاطی پاطی هستم «: است50و40جوانان دهۀ 

گاهی و... کنم چپ انسان دوستمگاهی فکر می
و... به قدرت تحرك مذهبی معتقدم کنمفکر می

دانشور،(» بیارمکنم تنها به هنر روگاهی فکر می
بدین ترتیب نگاه دانشور به مقولۀ )87: ب1380

رنج زنان ایرانی محدود به یک موضوع نیست، 
چراکه نویسنده با طبقات مختلف اجتماع سروکار 

هاي زندگی اشخاص دارد و ترسیم واقعیت
.بی از نگاه رئالیستی وي استبازتاداستان،

در زندگی هر سه نویسنده: تفاوت طبقاتی. 2
وولف . اندواقعی خود از طبقات مرفّه جامعه بوده

هاي داستانی به و دوبووار در انتخاب شخصیت
کنند اما دانشور گاه با این دو یک گونه عمل می
-هاي اصلی داستانشخصیت. هم داستان نیست

در» آن«. اندزنانی متمکّنهاي دوبووار عموماً
. کرده و پزشک است، زنی تحصیلهاماندارنرمان

از زندگی راحتی تصاویر زیبافلوران در
برخوردار است و از نظر اجتماعی شخصیتی 

بانوي مونیک در . شغلی مناسب داردمقبول و
. همسر یک پژوهشگر و پزشک استشکسته

رش در به همراه همسمیهمانفرانسواز در رمان
سوي فانوس بهدر رمان .کندتئاتر فعالیت می

همسر خانم رمزي، استاد دانشگاه است و دریایی
هیچ . شوداز طبقه ثروتمند اجتماع محسوب می
.کدام از این زنان مشکل اقتصادي ندارند

توان در هاي داستانی دانشور را میشخصیت
هاي در داستان. طبقات مختلف اجتماع یافت

وضوع داستان معطوف به زنانی از طبقه کوتاه، م
مردي که برنگشتدر داستان .محروم است

شخصیت داستان دختري به نام محترم است که 
یکدهد وپدر پیرش به خاطر فقر، او را شوهر می
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گردد، محترم زنی است که روز مرد به خانه برنمی
داند با دو بچه چه کار کند و بدون همسرش نمی

نویسنده در پایان . کجا تأمین کندنان شبش را از
هر جور شده شوهر محترم را «: گویدداستان  می

تواند باید به داستان برگردانم وگرنه محترم چه می
» این زن بی مردش چقدر درمانده است؟... بکند 

به زن انیسدر داستان )182–183: 1381دانشور، (
وب خوریم که به سبب شرایط نامطلاي برمیبیچاره

شود که با یک پیر فرتوت اقتصادي مجبور می
)177: الف1380دانشور، (.بازنشسته ازدواج کند

کند زنان طبقات  محروم تلخ میآنچه زندگی را بر
فقر و نداري است اما زنان طبقه متوسط از چشم و 

در داستان. برندچشمی با ثروتمندان  رنج میهم
ه با داشتن انیم کخو، سرگذشت زنی را میتصادف

، از فقر فکري و فرهنگی، یک زندگی متوسط
او امکاناتی از . کندفضاي خانه را آشفته می

. خواهد که در توان وي نیستهمسرش می
بدبختی ما از وقتی شروع شد که صدیقه خانم «

همسایه دیوار به دیوارمان ماشین خرید و با 
دستکش سفید و عینک سیاه پشت فرمان نشست 

ه که آمدم دیدم زنم بق کرده و بعد از به خان... 
باید یک ماشین برایم بخري : چینی گفتمقدمه
از کجا چنین پولی بیارم براي تو ماشین ...گفتم 
)49–50: همان(» بگیرم؟

نسرین همسر مردي ثروتمند ، ماردر داستان
اي مجلّل و باغی بسیار زیبا است که در خانه

همسر یکی از ، زريسووشوندر.کندزندگی می
جزیرة هستی در.ملّاکان بزرگ شیراز است

فراوانیا اینکه فراز و فرودهاي مالیـبسرگردانی

در زندگی دارد از سوي ناپدري متمول خود،
- هاي اصلی در داستانشخصیت. شودحمایت می

اند زیرا این آثار با هاي بلند اغلب از طبقۀ مرفه
یخته است و بیان حوادث تاریخ معاصر ایران آم

همنشینی و معاشرت با رجال و مشاهیر ثروت و 
نویسنده در توصیف زنان هم . طلبدقدرت می

کوشد رنج و محرومیت زن ایرانی عصر خود می
را نشان بدهد، زنانی که از نظر طبقاتی در تقابل با 

حفظ هویت انسانی خود با یکدیگر اند اما  درهم
داستانی هاي تفاوت اصلی شخصیت. ندابرابر

دانشور با وولف و دوبوار در این است که بیشتر 
هایی چون سنت و دانشور به ارزشآثارزنان در

دین پایبندند و این دو به عنوان یک اهرم نگه 
.شونددارنده، موجب حفظ خانواده می

-در داستان: تشکیل خانوادهازدواج وعشق،.3

ب و هاي دوبووار ارتباط بین دو همسر ارتباط غال
مونیک این بانوي شکستهدر رمان. مغلوب است

پذیرد که همسرش دیگر به او تعلق واقعیت را می
رماندر)222: الف1387دوبووار،(.ندارد

نادین با اینکه سر ستیز با جنس هاماندارن
هاي و نشانهکندمخالف دارد با ژان ازدواج می

از.تسلیم و رضایت از همسر در وي نمایان است
نظر دوبووار اینکه زن در نهایت با چنین 

گردد یک امر طبیعی سرنوشتی مغلوب مرد می
ازدواج و )958: ب1382دوبووار، (. شودقلمداد می

اي دوبووار، مقولههايهمسرداري در داستان
کند و شود که زن را محدود میمنفی شمرده می

.شودمانع پیشرفت وي می
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مرد را صرفاً دوبووار تجلّی عشق بین زن و
در اغلب آثار . داندرفتار جنسی مربوط میبه

-دوبووار، روابط  عاشقانه به شکست منجر می

شود و آرامش روحی که پیامد عشقی موفق باشد 
زیباتصاویردر. خورددر داستان به چشم نمی

اش به فلورانس پس از ازدواج با فرد مورد عالقه
ق ابتذال رسد و خود را غرتکرار و ماللت می

یابد و به برقراري ارتباط جنسی با همکارش می
در رمان)25: 1386دوبوار،(.آوردروي می

با محترم شمردن آزادي فردي، خیانت هاماندارن
آناز سکریاتینوقتی . شودامري معمول تلقی می

کرده؟ وي درپرسد هرگز به همسرش خیانتمی
و او و همسرش آزادند و ا«:گویدجواب می

» .گاهی از این آزادي سوء استفاده کرده است
)134:ب1382دوبووار،(

همسران پس از خیانت به یکدیگر راحت به 
گردند بدون اینکه با واکنش طرف سوي هم برمی

شخصیت اصلی »آن«مقابل مواجه شوند چنانکه 
ارتباط با نویسندة بعد ازهاماندارنداستان

برد و سرخورده آمریکایی به زوال عشقش پی می
)1094: ب1382دوبووار،(.گرددنزد شوهرش برمی

هاي داستانی دوبووار علت اصلی ناکامی شخصیت
گردد که در در عشق، به تفکرسکوالریستی او برمی

عشق، آن، جایی براي باورهاي معنوي نیست و
.  شودتنها از بعد غریزي تعریف می

ند هاي وولف، ارتباط دو جنس ماندر داستان
زن مدیریت خانه را . داستان هاي دوبووار نیست 

رمـبر عهده دارد و خود را با کارهاي معمول سرگ

از خانم داالويرمانکالریسا در.کندمی
کوشد با ترتیب دادن میبرد وروزمرگی زجر می

مجلسی دیگران را شادمان ببیند و در خود  
ز ا... پیتر و ریچارد «.احساس رضایت ایجاد کند

- آنها فکر می. کردندهایش انتقاد میاو و مهمانی

اما در ذهن ...دهد تا مطرح شودکنند او مهمانی می
با ...خودش این میهمانی چه مفهومی داشت؟ 

کرد ست  و احساس میاگفت چه بیهودهخود می
فقط الزم است آنها در یک جا جمع شوند این بود 

)156–157: 1389وولف، (» .دادکه میهمانی می
عشق در آثار وولف با دیدگاه دوبووار 

وولف گاه مفهوم عشق را نسبت . متفاوت است
خانم در مثالً. کندجو میوبه هر دو جنس جست

هاي گوییشخصیت زن داستان در تکداالوي
.کنددرونی خود از عشق به زنی صحبت می

دانست یک چیز می... کالریسا در جوانی زیبا بود«
زیبایی نبود خوش فکري نبود چیزي .دکم دار

از این بابت ... شد؛ اساسی بود که حکمفرما می
کرد، شاید به طوري که احساس می... آزرده بود 

فکر کرد اما این مسئله ... طبیعت فرستاده بود
مگر عشق ...سلی ستون ها مثالًعشق به زن

)46–47: 1389وولف، (» .نبود
از زبان کند وی نمیوولف ازدواج زنان را نف

به سوي فانوس دریایی رمانشخصیت داستان در
همه باید «: کنددیگران را به ازدواج تشویق می

شود چون و در این گفته نمی... عروسی کنند 
از نمک زندگی ... زن بی شوي ... چرا کرد که 

)63: 1387وولف،(» .ماندمحروم می
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ن و هاي دانشور اگرچه ارتباط زدر داستان
مرد گاه ارتباط غالب و مغلوب است اما بیشتر بر

حفظ حرمت طرفین استوار است؛ براي مثال 
در کند که اگر اعتراف میسووشونیوسف در

بیرون از خانه گرگ است در برابر زري چون 
نیست و در مقابل، زري اطاعت از اي بیشبره

داند که به وي و یوسف را تبلور عشقی می
و در پرتو همین رابطه است که به فرزندانش دارد

کند و به خود را پیدا میرسد،تعالی فکري می
: 1390دانشور،(. شودشخصیتی مستقل تبدیل می

-بین تفکر چپساربان سرگردانهستی در)303

به گرایانۀ مراد و دیدگاه مذهبی سلیم مردد است،
محض شنیدن کلمۀ تمکین از سوي سلیم در 

اش را خواهد خود انسانیو میایستد برابرش می
کند دانشور زنان را متوجه این نکته می. اثبات کند

-یـکه زن در زندگی مشترك زمانی موفق عمل م
)1389:81دانشور، (.کند که هویتش حفظ شود

جهان مرهون حسن و عشق و حزن است و 
دانشور بالندگی . عشق در کل هستی جاري است

د که با حفظ هویت دانمرد و زن را در عشقی می
عشق میوه مبارکی است که . طرفین به قوام برسد

گیرد و تجلی کمال همین آدمی در پناه آن آرام می
آرامش درونی است که باور به یک نیروي 

سلیم«. بخشدمعنوي، آن را اصالت و پایداري می
خدا، : راست نشست و چشم به او دوخت، گفت

اند و از کشما را می... عشق و امید هم هست
...شود کشش او شوق وصال در ما انگیخته می

براي اولین بار هستی ورود خود را به عالم 
ود،ـوده بـال آزمـا حـه تـی کـدیگري وراي عالم

چشمانی سحرآمیز و صدایی با . خوش آمد گفت
طنینی گفتی از جهانی متعالی، رام و آرامش کرده 

دانشور عشق آرمانی)37: ب1380دانشور، (» .بود
اما تصویرسازي بینیم میسووشونرا در

هنرمندانۀ نویسنده از وصال سلیم و هستی 
: گویددهد هستی میدرخشش عشق را نشان می

گویم  تو از حاال هر شعري را براي تو می... «
» .... شعر من، تنها دلخوشی من در این دنیایی

اما این عشقی نیست که هستی را)326: همان(
هستی تا پایان داستان به باوري .ندمتحول ک

. رسدعمیق و دیدگاهی مستقل نمی
هاي کوتاه دانشور اغلب بیان رنج زن داستان

. شودایرانی است و عشق متعالی در آنها دیده نمی
- دانشور زنانی را که در فرهنگ غرب استحاله یافته

هاي کند تا هم به واقعیتاند وارد فضاي داستان می
ه بپردازد و عشق مجازي و ننگین را موجود جامع

نشان دهد و هم عالقۀ خود را به هویت و اصالت 
دانشور عشق را در پناه . زن شرقی تصویر نماید

از دید . کنداعتقادات و باورهاي دینی تعریف می
انسان در هر کجاي عالم هستی ایستاده است، وي

اشکال غرب در این «: کندوجو میخدا را جست
کند بدن انسان شبیه یک ماشینیال میاست که خ

- است و از بیشتر اسرار قلب و مغز انسان هم می

دهد که بر خود اما شرق یاد می... شود باخبر شد 
مسلط باشیم و عشق بورزیم و خود را در راه خدا 

نکتۀ دیگر درباره )100: ج1380دانشور، (» .فنا کنیم
ر پایدانگرش دانشور به عشق این است که عشق

شوداه میـگ...«شود به یک دوستی عمیق مبدل می
.عشق را زیر سئوال برد، عشق غالباً کورکورانه است
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اما دوستی ما ... پذیرتر از دوستی است عشق آسیب
» .کندتر میواحۀ ماناست و زمان آن را پررنگ

)141: 1386دانشور،(
- دانشور ازدواج را مایۀ کمال زن و مرد می

گیر به اتفاق پیرمرد عرقسووشونن در رما. داند
سه پسرش انبوهی گل بهار نارنج را در وسط 

زري «اند و اینک حیاط خانۀ یوسف آورده
دهد؛ اندیشید که چرا پیرمرد پسرهایش را زن نمی

دانشور،(» .در حالی که موقع زن دادن شان است
-ارزش. هستی نیز در پی ازدواج است)27: 1390

عه در راستاي فطرت زنانۀ او ها و هنجارهاي جام
هستی بر باورهاي حس زنانۀ . کنندعمل می

امید داشتن رو بهسیاسی وي غلبه دارد، از این
-ازدواج با سلیم را انتخاب مییک زندگی آرام،

دانشور ازدواج را نه )186:ب1380دانشور،(. کند
شمارد بلکه آن را الزمۀ تنها قیدي براي زن نمی

. داندن میکمال زنانگی ز

هاي داستانی بیشتر شخصیت:نقش مادري.4
اند و اگر هم فرزندي دارند، بین دوبووار فاقد بچه

-ماندارندر رمان. آنها ارتباط عاطفی وجود ندارد
-، آن و دخترش به قدري از هم دورند که نمیها

بانوي در رمان. توانند یکدیگر را درك کنند
اندازه صمیمی مونیک با دو دخترش آنشکسته

.نیست که بتواند با آنها راحت درد دل کند
به گفتۀ لیو بانرات، پزشکان به وولف گفته بودند 

بانرات، (. دار شودتواند بچهکه به علت بیماري نمی
ی استـعاملآرزوي فرزندداري وولف) 26: 1388

ودـاي خـههاي زن را در داستانشخصیتکه وي

هشت بچه یک مکانیسم مادري با. دار ببیندبچه
جبرانی براي کمبودهایی است که نویسنده در 

به سويرمان در. حیات روانی خود داشته است
خانم . خانم رمزي هشت بچه داردفانوس دریایی

از .ورزدرمزي به خانواده و فرزندانش عشق می
هاي شاد را در حدیث نفس وي ترسیم لحظه

. ان دریافتتوتوصیف کانون خانواده به وضوح می
اي خانم رمزي دوست داشت که همیشۀ خدا بچه«

با داشتن بچه در بغل . در بغل داشته باشد
آنها از هر زمان دیگري شادتر .سعادتمندتر بود

، انداختخانم رمزي به زندگی نظر می...بودند
» ....چون معناي روشنی از آن در ذهن داشت 

ادة خانم رمزي، خانو)72–73: 1387وولف،(
- کند و از این کار لذت میبزرگی را مدیریت می

طبیعی بود که به دلیل زن بودنش تمام مدت «. برد
روز با تقاضاهاي مختلف سراغش بیایند و یکی 

ها داشتند این را بخواهد و دیگري آن را؛ بچه
کرد چیزي جز شدند اغلب احساس میبزرگ می

لف،وو(» .عواطف انسانی نیستاسفنجی انباشته از
عشق به فرزندان خود وي به قدري از) 47: 1387

خواهد این موهبت پایدار باشد سرشاراست که می
و او بتواند پیوسته از دنیاي شادمان کودکان خود 

خواست که خانم رمزي هرگز نمی«. لذت ببرد
تر شود، کام هم همین جیمز یک روز هم بزرگ

خوش داشت این دو را همین طور که بودند. طور
آخر چرا بزرگ شوند و این همه ... تا ابد نگه دارد

ولی همگی : موهبت را از دست بدهد؟ اندیشید
بدین ترتیب از )72–73:همان(» ....اندنوید بخش

فقط . دید وولف جایگاه مادري قابل ستایش است
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دغدغۀ وي، رسیدن زن به موقعیت مالی همسان 
.باشدمرد می

از بان سرگردانساردانشور خود در داستان 
آن روز در خانه «: گویداشتیاق مادري سخن می

سیمین، حیاط را آبپاشی کرده بودند، پرسیدم شما 
یک هفته تمام : اید؟ گفتبه عمرتان تنگ دل شده

کردم که بافتم و به جالل اصرار میرشتم و میمی
در اشتیاق مادري . یک بچه از پرورشگاه بگیریم

)21:ج1380ر، دانشو(» .... سوختممی
هاي دخترانی به نامسووشونسیمین دانشور در 

- مینا و مرجان و پسري به نام خسرو براي خود می

آفریند و با دادن ذهنیت و شخصیتی آرمانی و 
زري در . یابدعاطفی به آنها به آرامش دست می

آل براي یوسف و مادري نه فقط زنی ایدهسووشون
راي اطرافیانش مثل مهربان براي فرزندانش بلکه ب

هاي در داستان. عمه خانم نیز سرشار از عاطفه است
دانشور اعضاي خانواده از عطوفت تهی نیستند حتی 

، رابطۀ وي با مادرش زدة هستیخانوادة بحراندر
هاي سخت موقعیتخوب هست که دراین قدر

شتابد و او را از منجالب نجات به یاري مادرش می
مادر هستی )248،294: ب1380دانشور،(. دهدمی

خواهد نمیکوشد ونیز براي ازدواج وي با سلیم می
پی وصلت با مراد یک زندگی ناآرام را دخترش در
)14:همان(.تجربه کند

وجه تمایز دیگري که :صبر و فداکاري. 5
شود نوعهاي سه نویسنده مشاهده میدر داستان

واکنش یا عدم واکنش به خیانت همسران در
کهووار، زنانیـدر آثار دوب. زندگی مشترك است

د وـبرنیـبینند به انزوا و تنهایی پناه مخیانت می

بانوي شکستهرماندر.پذیرندقربانی شدن را می
شود و به میمونیک برابر چنین سرنوشتی تسلیم

. آیدرسد که کاري از دستش برنمیاین نتیجه می
دن به او یعنی گاه در فکر اعتراض کرهیچ...«

دانم که اعتراض کردن به خویش نبودم، نه می
دوبووار،(» .دانم چگونه باید باشمهستم و نه می

هاي دوبووار، زنان در داستان)223: 1387
. اندهایی منفعل و مغبونشخصیت

هاي زن را اگرچه در آثار وولف، شخصیت
طور که بینیم، اما همانتسلیم  همسران خود می

شد خیانت همسران به همدیگر را شاهد گفته 
)155: 1389وولف،(.نیستیم

ه اند و بهاي دانشور نیز زنان منفعلدر داستان
این . آیندآمده کنار میناچار با وضعیت پیش

-ها وقتی با خیانت همسر مواجه میشخصیت

کنند و شوند از سالح صبر و گذشت استفاده می
به خانوادة خود گاه با همین شیوه، مردان دوباره

همسر داروساز، مرز و نقابدر. آورندروي می
شود و با صبري که نشان متوجه خیانت مرد می

-دهد، مرد پشیمان و شرمسار به سوي او برمیمی

سرگذشت در داستان )1386:95دانشور، (.گردد
مرد با داشتن دو بچه، زنش را ترك نموده کوچه

اما عشق به اش ازدواج کرده است و با منشی
شود حفظ کیان خانواده به ویژه فرزندان باعث می

.دوباره به خانۀ همسرش برگرددزن با شکیبایی،
)64: 1381دانشور،(

بدین ترتیب زنان در فرهنگ شرقی با حس 
مـع از هـان مانـد امکـا حـانواده تـه خـپایبندي ب

ا آگاهی ازـور بـدانش. دـشونیـانواده مـگسستن خ
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نظام مردساالري، نجابت و فداکاري زن تبعات
.کشدهاي خود به تصویر میایرانی را در داستان

دار فرهنگ غرب خدشهتأثیرنجابتی که اگر تحت 
سنت وسرانجام متأثر از رسوم وشود، معموالً

عرف ایرانی به اصالت شرقی خود یعنی پایبندي به 
عشرت زنی که معاشرت با . گرددخانواده برمی

ساز سقوط اخالقی وي است؛ درل غربی زمینهرجا
نهایت به مادر شوهر سابقش که زنی متدین است 

ام  تا مرا به شما پناه آورده«:گویدبرد و میپناه می
)294: ب1380دانشور،(» .هم مثل هستی آدم کنید

جزیرة سرگردانی و ساربان دانشور در
در . پردازدسرگردان بیشتر به حقوق زنان می

زري بیش از اینکه براي حق خود ووشونس
هستی .اعتراض کند به واکاوي درون مشغول است

شخصیت اصلی دو داستان دیگر اگرچه بارها به 
- کند اما سرانجام  تابع سلیم میسلیم  اعتراض می

توجه زنان را به جزیرة سرگردانیدانشور در.شود
زن : سیمین گفته بود...«.کندنکتۀ مهمی جلب می

ه علت وضعیت خاص، زن بودن در خانه شوهر ب
زند و مرد بر عکس، روز به روز مدام درجا می

شود رود و فاصله میان آنها، مدام زیادتر میجلو می
و یک مغاك ژرف میان آن دو، ازدواج را بی معنا 

)15: ب1380دانشور،(» .کندو فرسوده می

هاي دوبووار زنان داستان:انسان تراژیک.6
هایی تنها و تهی از آرامش و ثبات یتشخص
با روشدنهبه همین خاطر هنگام روب. انددرونی

.کنندنشینی میاولین شکست، ناامیدانه عقب
ی وـاي اخالقـهاه دوبووار از تفسیر ارزشـدیدگ

عاطفی که موجب قوام روابط سالم و حفظ کیان 
ماند به همین علت زنان خانواده است، عاجز می

هاي این دو به بن بست تنهایی و اندر داست
نگاه دوبووار به زن، نگاهی . رسنداضطراب می

گرا است و با همین بیولوژیک و غریزيصرفاً
.دید ادعاي آزادي زن را دارد

هاي وولف اضطراب ناشی از حس در داستا
دهد در فرهنگ ها را آزار میتنهایی شخصیت

هستی غربی، انسان، موجودي رها شده در جهان
. خورداست که پایان تراژیکی براي او رقم می

گرایی صرف، هاي دینی و ماديفقدان ارزش
هاي سخت، تنها رها انسان غربی را در موقعیت

کند؛ اما در شرق مذهب نه تنها بخشی از می
از . هویت بشر بلکه عامل وحدت جمعی است

هاي دشوار، انسان شرقی رو در مسیر انتخاباین
برخالف دوبووار در آثار . یابدتنـها نمـیخود را 

هایی چون زري و هستی دردانشور، شخصیت
نگر هستند و با وجود تجددطلبی از زندگی مثبت

زري نه تنها . اندمذهب و فرهنگ سنتی نبریده
خانوادة خود بلکه دوستان یوسف را نیز در درد 

عالوه بر مادربزرگ استاد . بیندخود شریک می
حتی اطرافیان به .ندگی همراه اوستهستی در ز

گذارند رسانند و نمیزنانی مانند عشرت یاري می
اضطراب ناشی از . در ناامیدي و انزوا فرو رود

دارد و پذیرش گناه عشرت را به اعتراف وامی
عشرت «. خطا اولین گام براي بازگشت است

من به فکر رفته بود پیش آخوند گفته بود آقا
رهـمعصیت کبی:د گفتـآخون. مـافتخودکشی می

.امکردهم معصیتـخودم ه: رت گفتـعش. است



1393، بهار6پیاپی ،دوم، شماره دوم، سال»هاي ادبی و بالغیفصلنامه پژوهش«26

)292: همان(»....راه توبه باز است: آخوند گفت
هاي سنتی را تهدید اینکه پیوسته مدرنیته ارزشبا

توان براي احیاي حقوق زن از باورها و کند میمی
.هاي اصیل ملی و دینی یاري گرفتارزش

دوبووار با آنکه داعیۀ حفظ آزادي :فمینیسم.7
فردي و دفاع از حقوق زن را دارد ولی در بسیاري 

اصول اساسی تفکّر اگزیستانسیالیسم از آثارش،
مانند آزادي و رعایت حقوق فردي بارها زیر 

شخصیت اصلی میهماندر رمان.رودسئوال می
- داستان، آزادي فردي را تنها براي خود محترم می

بیند خطر میی کانون زندگیش را درشمارد و وقت
:ب1387دوبووار،(. رساندزن دیگر را به قتل می

زنان آثار دوبووار به همین علت است که از )551
برند یا به واسطۀ ادعاي تنهایی و اضطراب رنج می

در. کنندآزادي فردي، به همسر خود خیانت می
لورانس براي فرار از روزمرگیتصاویر زیبارمان

)128: 1386دوبووار،(.کندبه همسرش خیانت می
تواند بدین ترتیب تفکر اگزیستانسیالیستی نمی

.ها باشدجاي پاي محکمی براي تعالی انسان
. کندوولف حضور مرد و خانواده را نفی نمی

بر این باور است کهاتاقی از آن خودوي در 
باید تغییراتی در تقسیم حقوق افراد جامعه 

هاي گیرد تا زنان در زمینۀ فعالیتصورت 
:1388وولف،(.اجتماعی با مردان برابري کنند

158-140(
زنان در آثار دانشور، شخصیتی از خود گذشته، 

زريسووشوندر رمان. اندعـر و تابـوفادار به شوه

آغاز داستان زنی است که خواهان زندگی آرام در
- وي در واکنش به عقیدة شوهرش که می.است

توانم رعیتم را گرسنه ببینم و نباید گوید نمی
به من چه «: گویدسرزمینی خالی از مرد باشد، می

که شهر شده عین محله مردستان، شهر من مملکت 
اما )18: 1390دانشور،(» .من، همین خانه من است

پی انتقام پس از مرگ یوسف، زنی است که در
اه خون شوهرش است و پسرش را نیز به ادامۀ ر

در رمان)293- 294: همان(. کندپدر تشویق می
شود از محبوب خود جدا می» آن«وقتی هاماندارن

شود اما در رماندچار یأس و سرخوردگی می
زري با مرگ یوسف تازه خود را پیدا سووشون

زري از دید دانشور انسانی متکی به نفس . کندمی
بی است که سرمایۀ بزرگی از اعتقادات ملی و مذه

اي زنان دانشور در جامعه. را با خود همراه دارد
ند اما اسیر اکه گاه مغلوبکنندمردساالر زندگی می

دانشور در نمایاندن . پوچی و تنهایی و انزوا نیستند
هاي سنتی با اعتقادات مذهبی مهارت پیوند ارزش

- هاي مقبولی چون آزاديخوبی دارد؛ وي به ارزش

کوشد از پیوند مید وزنمیخواهی صبغۀ مذهبی
.این دو زنانی توانمند پرورش دهد

جنس دومدوبووار در:  از تفکر تا عمل. 8
چنان طرفدار تشابه مطلق میان زن و مرد ) 1379(

شود بلکه گفت هیچ کس زن متولد نمیبود که می
تمدن است که او را تبدیل به زن به عنوان دیگري 

نان در مقابلدوبووار به منفعل بودن ز. کندمی
دوبووارهاماندارندر کتاب . رض استـمردان معت
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آن را سرسپردگی و خواري در به چیزي که خود،
نامد زنان میبرابر نگاه مذکر مردانه ازجانب

)483-484: ب1382دوبووار،(. شودمعترض می
-رنگ و بویی لیبرالفمینیسم وولف،

مالی نگرانی اصلی او، مشکالت. دموکراتیک دارد
وولف،(.زنان در مسیر تأمین استقالل آنهاست

وولف معتقد بود که شرایط خاص )24: 1388
اجتماعی و فرهنگی، هویت متفاوت جنسیتی را 

.بر زنان تحمیل کرده است
دانشور .فمینیسم دانشور رنگ رئالیستی دارد

بیند و به  توصیف مشکالت زنان جامعۀ خود را می
هان برابري حقوق زن و مرد وي خوا. پردازدآن می

هاي فرهنگی و دینی است و در با رعایت ارزش
من به یک معنا فمینیست هستم، «: گویداین باره می

فمینیسم غربی در . اما فمینیسم انواع و اقسام دارد
دهد، گیرد و به زن میآخرین تحلیل، حق مرد را می

من فمینیسم غربی . این دیگر ظلم است در حق مرد
پسندم به فمینیسم ایرانی ر این حد افراطی نمیرا د

این درست نیست که حق مرد را بگیرند و .معتقدم
خورد به زن بدهند، چون طرفین معامله به هم می

آید و این بار زن ظالم باز ظالم و مظلوم به وجود می
باید حقوق زن را آن قدر باال ببرند که هم . شودمی

رفاهی هم براي سطح حقوق مرد بشود و عوامل 
» .اش افتخار کندزن فراهم کنند تا زن به زنانگی

)82:ج1380دانشور،(

گیرينتیجهبحث و 
بسیاري از نویسندگان زن براي نمایاندن موقعیت 

هايهـگونانـود از میـخرـان عصـماعی زنـاجت

تالش در راه . اندرمان را برگزیدهمختلف ادبی،
لومیت زنان، وجه احیاي حقوق و نشان دادن مظ

،مشترك ادبیات زنان در شرق و غرب بوده است
اما آنچه آثار دوبووار، وولف و دانشور را از 

کند زاویۀ دیدي است که متأثر یکدیگر متمایز می
از تفکر و اعتقاد آنان نسبت به انسان و جهان 

دوبووار به عنوان مروج موج دوم فمینیسم، . است
-ي زن و مرد در حوزهجریان مذکور را از برابر

هاي اقتصاد و سیاست به احساسات جنسی 
دهد و با تفکر اگزیستانسیالیستی، تعمیم می

هویت زن را در جدایی از نهاد خانواده و نقش 
. نمایاندهایش میمادري و همسري در داستان

وولف، در آثارش از محرومیت زنان عصر خود 
- لیتدارد اما برخالف دوبووار، مسئوپرده برمی

هاي زنان را در خانواده، عامل محدودکنندة رشد 
وولف صرفاً خواهان فراهم . داندآنان نمیو تعالی

اجتماعی بیشتر براي شدن امکانات اقتصادي و
زنان است و در عین حال حضور زنان را در 

. بیندانسجام خانواده ضروري می
دانشور در مقایسه با دو نویسندة دیگر با 

-ستی، جایگاه مرد و زن را محترم مینگاهی رئالی

از .نهدشمارد و حفظ کیان خانواده را ارج می
تواند به کمال و دید وي زن در کنار مرد می

توان این بنا بر دالیل یادشده می. آرامش برسد
اصلی دانشور بر گونه استنباط کرد که وجه تمایز

گرایانۀ در اندیشه و دید واقعدو نویسندة مذکور
هايها و آموزهکه با نوعی التزام به سنتاوست

از دید وي دوري از فرهنگ . دینی همراه است
فرهنگ غربیپرتگاه بی بند و باريبومی ما را در
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نباید رو پذیرش تجدداز این،کندگرفتار می
دانشور در . به تهی شدن از هویت ملی منجر شود

آثار خود، حقوق زن ایرانی را به خوبی تصویر 

کند، کند اما همان قدر که مردمداري را نفی میمی
مداري را نیز موجب نابرابري کفۀ عدالت در زن

.داندترازوي روابط انسانی می
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