
 

 
 

  
  
  

  هاي اميرحسن چهلتن و علي بدر شخصيت زن در رمان
  استاديار زبان و ادبيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهران، 1يداهللا احمدي ماليري

  استاديار زبان و ادبيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهرانپور،  مجتبي عمراني
  بيات عربي پرديس فارابي دانشگاه تهراندانشجوي دكتري زبان و ادسميه ثامني، 

  
  
  چكيده

داسـتان را پـيش    هـا  هاي بنيادين رمان است كه در پيوند با ديگر سـازمايه  از سازمايه  شخصيت
هـاي   اش در نگاشـته هـاي جسـمي و روحـي   ها، مشكالت، جنبهبرد. شخصيت زن با دغدغه مي

بـا توجـه بـه شـرايط سياسـي،       و فهاي زمـاني مختلـ   نويسان مورد توجه بوده و در دورهرمان
 ،ترسيم شده است. اميرحسـن چهلـتن   زنانسيماي متفاوتي از  اجتماعي و فرهنگي هر كشوري

تصويري از زنان جامعة خـويش  نيز در آثارشان عراقي،  نويسرمان ،و علي بدرنويسندة ايراني، 
اسالوي ادبيات همسـنج  بر پاية اصول مكاتب امريكايي و كوشد  مي مقالهاين  .اند به دست داده

ــه (تطبيقــي)  ــان مقايســةب ــردازد و همســاني  شخصــيت زن در رم ــا و  هــاي دو نويســنده بپ ه
اجتمـاعي،  ـ   سياسـي  هاي، كنشـگر خـدمتكاران د. بنمايـ را  آنهـا هـاي آن و چرايـي    ناهمسـاني 

 انـد. از  هر دو نويسـنده  هايهاي زن در رمان ترين شخصيتبرجسته انْ، و قربانيها آموخته دانش
بـا اربابـان،    خـدمتكاران هايي در زمينة پيوند  ها و ناهمساني رهگذر پژوهش هويدا شد همساني

هاي سياسـي و اجتمـاعي وجـود دارد كـه برخاسـته از       آموختگي و شغل، ميزان كنشگري دانش
  شرايط اجتماعي و سياسي مشابه در دو كشور ايران و عراق است. 

  
  ر، شخصيت زن، رمان ايران، رمان عراق اميرحسن چهلتن، علي بد: ها كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. malayeri75@ut.ac.ir (نويسندة مسئول) 
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  پيشگفتار
رمـان، درسـت مثـل شخصـيت       شخصـيت « .هاي مهم رمان اسـت  شخصيت از سازمايه

نـويس ايفـا   دست رمـان  ةهاي گوناگوني را در جهان خيالي ساخت تواند نقش نمايش، مي
قش، يني باشد، هم فاعل حادثه، هم ترجمـان خـال  ئجا هم عنصري تز جابه تواند كند. مي

كند، ديگـران   كند، احساس مي هم موجودي انساني و خيالي كه به شيوه خود زندگي مي
هـاي  كه بـاختين دربـارة رمـان    چنان ،). شخصيت78(برونوف  »كند و جهان را درك مي

ديدگاهي ويژه دربارة جهان و خود شخصـيت اسـت؛ از آن رو   « ،گويدفسكي ميداستايِ
» سان براي سنجش خود و جهـان پيرامـون خـود اسـت    كه ايستاري انديشگي و ترازوي ان

در يـك   ،شخصيت« هم كردار و گفتار اوست. هاي شناخت شخصيت از راه .)67(باختين 
هـا از   هاي اخالقي و ذاتي كه ايـن ويژگـي   اثر نمايشي يا روايي، فردي است داراي ويژگي

  .)33(مستور  »يابد گويد (گفتار) نمود مي دهد (رفتار) و آنچه مي طريق آنچه انجام مي
 يك شبوهزارنگريم شاهكارهايي چون  مي اسالمي –چون به پيشينة ادبيات ايراني 

يـك   و هـزار اند. در  بينيم كه جايگاهي درخور به نقش و جايگاه زن داده را مي شاهنامهو 
افـزار   كُـش، بـا جنـگ    زن ة، شهرزاد در بازي مرگ و زندگي بـا شـهريار، خودكامـ   شب

زنـاني چـون    شـاهنامه رهانـد؛ در   ، جانِ خود و تبار زن را از كام مرگ مـي گويي داستان
را فراتر از گفتمان » آيين و فر«بينيم و گفتماني كه  فرانك و سيندخت و گردآفريد را مي

چـو  «، درفشِ »اختر كسي دان كه دخترش نيست به« نشاند و در برابر باورِ مي» ماده و نر«
 ،افـرازد  ) را مـي 67(فردوسـي  » امي بدل بر چه ماده چه نرفرزند باشد به آيين و فر/ گر

-45كشـي ضـحاك (همـان     چنان كه كاوه درفش آزادي را در برابر خودكامگي و جوان
انـد   نتي ايراني جايگـاه درخـوري نداشـته   زنان در ادبيات س، به باور برخي ،)؛ گرچه46

رفتـه   هـم  چـه روي  ،)94 :1392، و باغـدار دلگشـا   زاده زنجاني :به نقل از ؛405(ميالني 
و  زاده زنجاني :به نقل از ،ادبيات جهاني رويكردي سراپا مردساالرانه داشته است (زينسر

) و تنها از پايان روزگـار قاجـار و آغـاز مشـروطه در ايـران و      94: 1392، باغدار دلگشا
 هاي عربي است كه رويكرد به زن، در نتيجـة  در سرزمين» نوزايي جنبش«همزمان با آن 

 و عاملي رضايي افتد (حميدي آرام به راه دگرگوني مي برخورد با تمدنِ باخترزمين، آرام
قاجار فصلي نو در جنـبش زنـان ايـران    حكومت با سرنگوني ويژه  به .)628؛ كوك 47
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برافراشـته   نباخترزميني، درفش حقوق زنـا  ةهاي نوگرايان د و با پيروي از ديدگاهش آغاز
اين فراگشت نو در موقعيت زنان در جامعه بر ادبيات  .)111(زاهد و خواجه نوري  شد

غربـي تحـوالتي رخ    نيسميفمتأثير جنبش  زيرِ. در كشورهاي عربي نيز شتهم تأثيرگذا
در ادبيات عربي نگرش مردساالرانه فرادسـت بـود امـا آغـاز      ،داد. تا پايان سدة نوزدهم

ي زنان و سپس جنـبش حقـوق زن   نوزايش عربي در اين روزگار، تأثير فراواني بر آگاه
الدين همچون رفاعة طهطاوي و سيد جمال ،هاي انديشمندان اين نوزايش داشت. ديدگاه

الرحمن كواكبي، اثـري فـراوان بـر ايـن جنـبش      اسدآبادي، محمد عبده، قاسم امين، عبد
هـاي  ايران و سـرزمين  ةطبيعي بود آنچه در جامع. )268عبدالجليل ؛  101داشت (عيال 

  بازتابد.ادبيات و هنر داد در ي رخ عرب
 ةو علـي بـدر (زاد   ،نويسـندة ايرانـي   ،م)1956ش/1335 ةاميرحسـن چهلـتن (زاد   آثار
هاي زن هاي شخصيت نويس عراقي، خارخارها، آرزوها و انديشه رمان ،ش)1343م/1964

سـت كـه   . چهلتن از نويسندگان بنـام ايرانـي ا  نمايدبازميرا هنرمندانه در جهاني برساخته 
به ويژه روزگار قاجـار و   هاي كوتاهش بازنمودي از تاريخ معاصر ايران وها و داستانرمان

نيـز زنـدگي طبقـة ميانـه و      ،نويسندة برجسـته عراقـي   ،. علي بدرمشروطه و پهلوي است
 مقالهكشد. اين  شرايط سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور عراق را به تصوير مي

دو  ةهاي اميرحسن چهلتن و علـي بـدر بـر پايـ     رمان تطبيقيه به بررسي در پي آن است ك
ماترياليسـم جـدلي هـم     مكتـب نخسـت ـ كـه     مكتبمريكايي بپردازد. ااسالوي و  مكتب

نهـد كـه   ادبي انگشت مـي  آثارهاي ها و ناهمسانيهمسانياز شود ـ بر آن دسته  ناميده مي
چـون يكسـاني رونـد     ،)179و محمـود  هاي جوامع بشري است (بيطار ساختيند زيرابر

هـاي بشـري مايـة يكسـاني دگرديسـي ادبيـات       دگرديسي اجتماعي ـ تاريخي در جامعـه  
دوم يـا   مكتـب ). 11باورانـه اسـت (جيرمونسـكي    هاي ايدهشود كه يكي از روساخت مي

هـاي  دور ريختن برداشـت «با  (تطبيقي) مريكايي ادبيات همسنجانقد ادبي يا  مكتبهمان 
) 273 (ويليـك » درست گريزِ وامانده از سدة نوزدهم ميالدي و پذيرش نقدريِ حقيقتابزا

). كاربسـت ايـن   28(السـيد  دانـد  ميرا رهيافتي براي چشيدن لذت متن  همسنجپژوهش 
گويي تكثربنيـاد  و نقش بسزايي در نهادينه ساختن گفت«هاي همسنج،  رويكرد در پژوهش

هاي من و ديگري نقشي گوهرين در پاسـخ  ناهمساني ها وگمان شناخت همسانيدارد. بي
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اي دارد كـه از رهگـذر   پرسشِ سترگ و ناگزيرِ هويت و به رسـميت شـناختنِ ديگـري   به 
انديشـمند و شـاعر    ،بـه گفتـة ادونـيس    .)8(ماليـري  » شودپيوندش هويت من هويدا مي

ت ديگـري  اي گسست از خود باشد شناخگونه اگر شناخت من در گروِ« ،سوري ةبرجست
چنـين شـناختي مايـه و پايـة     . )5دونـيس  ا(» نيازمند پيوند يعني همدردي ژرف با اوسـت 

  ست و پژوهش همسنج راهي به آن سو.هاآميز ميان انسانگو و همزيستي آشتيو گفت
) و 1380( تهران شـهر بـي آسـمان   )، 1369( تاالر آئينهراي اين پژوهش، سه رمان ب

) و 2008( حارس التبـغ )، 2001( بابا سارترهاي و رمان چهلتن )1384( دم ايرانيسپيده
هاي چهلتن بـازنمودي از سرگذشـت   علي بدر برگزيده شد. رمان )2011( الوهم أســاتذة

 عـراق در  ةهـاي بـدر برسـاختي از جامعـ    است و رمان 1979-1901هاي  ايران در سال
هـا،   چون جنبش رويدادهايي سياسيبا  هر دو كشور در اين گسترة زماني .1920-2006
نيـز بـا   انـد و  بـوده دست به گريبان  خانگي هاي ي گيردر ها وجنگ ،كودتاها ،ها انقالب

  شكاف طبقاتي.تهيدستي و سوادي،  هايي اجتماعي مانند بي گرفتاري
هاي اين  هاي زن و نمودن همساني و ناهمساني اين پژوهش در پي بررسي شخصيت

پاسـخ بـه چرايـي و چگـونگي بازتـاب ايـن        هـاي دو نويسـنده و   در رمان  ها شخصيت
بنـدي  هاست. بـراي ايـن كـار پژوهشـگران بـه آمـايش و دسـته        ها و ناهمساني همساني
  اند.ده پرداختهيادشهاي هاي زن در رمانشخصيت

  
  هاي چهلتن و بدر زن در رمان هاي شخصيت بندي دسته

، خـدمتكاران  ةسـت دچهـار  هاي دو نويسنده در  رمان هاي زنِ شخصيتدر اين پژوهش، 
  شدند. نهاده و بررسيآموخته و قرباني اجتماعي، دانش - سياسي انِكنشگر

  
  خدمتكاران .1

اي كه خواهيم ديد، قرباني ، به گونهخدمتكارانپيش از پرداختن به اين بخش بايد گفت 
شد آنهـا را بـا    اند و از همين رو ميوضع اقتصادي و اجتماعي و به ويژه شكاف طبقاتي

هاي چهلتن و بدر پژوهنـدگان  جا بررسيد ولي نمود پررنگشان در رمانن قرباني يكزنا
    را به اين جداسازي كشاند.
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در عربي ـ يعني دختر يا زني كه در برابر   اخلادمــة :ـ و برابر آن كلفت يا زن خدمتكار
و  (صدري افشـار  دهد داري را براي كسي انجام مي دريافت مزد كارهاي مربوط به خانه

شناسـان، خـدمتكاران در    بندي جامعه در طبقه .)907؛ انوري 1646؛ عميد 1028 ديگران
اي هستند كه ابزار كارشان در اختيار و طبقه«گيرند. رنجبران رنجبر جامعه جاي مي ةطبق

كارشان نيز دسـتي و   ؛كنند، نه براي خودشان نيست و براي ديگران توليد مي زير سيطره
ترين جايگاه هرم طبقاتي جاي  پايين«خدمتكاران در . )216ركات (ب» دستمزد است براي
 ةهـايي بيـرون از نقشـ   ها چونان گروهطبقات رنجبر و خيلي وقت ةدر حاشيو گيرند مي

كـه   د، چنـان نشـو بندي اجتماعي كـار نگريسـته و در زنـدگي ناديـده گرفتـه مـي      تقسيم
عـات چنـداني در دسـترس مـا     انگارندشان. از همين رو اطالميپژوهشگران هم ناديده 
اهميت بررسـي   .)220 (همان »و رنجشان باشد توصيف وضع ةنيست كه بتواند دستماي

حليم  ةبه گفت ،به ويژه كه ،خيزدانگاري برميناديده از ايندر رمان  خدمتكارانشخصيت 
شناسـي  هاي جامعه هرچند پژوهش« ،سوري ةنويس برجستشناس و رمانجامعه ،بركات

بيشـتر بـه ايـن قشـر      هـا  دمتكار چندان توجـه نكـرده اسـت، برخـي داسـتان     به قشر خ
 خـدمتكار  هـاي  هاي دو نويسـنده حضـور شخصـيت    در رمان .)220(همان  »اند پرداخته
  است. چشمگير

هاي علي بدر،  باجي و در رمانروشني و سنبل، اختر، آمنه، دده، هاي چهلتن در رمان
 كارهــاييكــي از  ،در روزگــار قاجــار د.نــو خدمتكار رجينــا، جــرمين، فوزيــه كلفــت

سـفيد و دايـه نـزد    هـايي چـون دده، گـيس   اي از زنان خدمتكاري با نام پاره غيرتوليديِ
اي  چـرده پيرزن سيه ينهئالر آتا). شخصيت دده در رمان 61(دلريش  هاي دارا بود خانواده

دختـران و    شـود. او كارهـاي خانـه، دايگـي    ميرزا مي ةاست كه از كودكي كلفت خانواد
، انس و مهري دوسويه گرچهد. دهانجام ميزمان را شاهدلسوزانه و مادروار از پرستاري 

زمـان را بوسـيد و گفـت: اي    شـاه  ةدده سـياه، شـان  «ميان دده و اعضاي خانواده هست: 
كـه از   خواهم جز ايـن  خانومي، زيارتم بردي، سياحتم بردي، از خدا ديگر هيچ چيز نمي

 شود كـه  پررنگ مي چنانگاه نقش دده  .)85: 1395(چهلتن،  »ند شوياين رختخواب بل
دانـد. زمـاني كـه     دهد و خويشتن را پاسخگو مي يكي از اعضاي خانواده نظر ميچونان 

از بـيم   ،آورد، ميـرزا  به خانه پناه مي ،ميرزا، فرداي شبِ عروسي ةمهر اعظم، دخترخواند
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دده سياه جلو آمـد  «نشيند:  مياني دده پس ميتازد ولي با پادررسوايي، خشمناك به او مي
كشي. گويي  و گامي مانده به ميرزا نهيب زد: صاحب اين دخترها منم! عاقبت آنها را مي

(همان  »اي سرب داغ چكيد. سر فرو انداخت و مهر اعظم را رها كرد بر قلب ميرزا قطره
شمارد  محترم مي پير را ةپشتيبان دخترهاست. ميرزا دد زمان، ددهپس از مرگ شاه .)254

. اين گونه پيوند كندكرنش ميدختران  ةدربارش هايدر برابر سفارش زمانو در نبود شاه
هـاي سـالمند ـ از    ويـژه كلفـت  ها ـ بـه  دهد كه به كلفتمي  و خانواده نشان كلفت ميان

  . شودنگريسته نميباال به پايين موضع 
انجـام  شـبنامه را  پخـش   چـون  هـايي پويـه ني پنها ينهئتاالر آخواهان در رمان  مشروطه

انـد. بـراي   هاي سياسـي يـاريگر اعضـاي خـانواده     هاي چهلتن نيز در پويهدهند. كلفت مي
كه از محتواي آنها آگاه باشـد.   آنبي ،كند ها كمك مي، دده به دختران در بردن اعالميه نمونه

آگاهي سياسـي   .)170 (همان »انيدها را برايم بخو كنيد اين شبنامه گفت: الاقل نمي دده مي«
  خواهد به دختران ارباب كمك كند.. او ميماية كنشگري دده در سپهر سياست نيست

السـحر اسـت و    نجم ةداستان روشني در همان رمان داستاني ديگر است. او كنيز خان
به خانم بگو من تقصير نداشتم. من از خـوف  « شود. مي با تجاوزهاي اربابِ خانه باردار 

كـرد و   آمد. هر شب پيـراهن بـه تـنم پـاره مـي      هاي شب مي بستم. نيمه هايم را مي چشم
رفت، هول آمدن شب بعـدش را   آمد. وقتي هم ميگرفت. زبانم بند مي شكمم را گاز مي

بـرد، بـا سـنگ بـه شـكم او       مي السحر به ماجرا پي زماني كه نجم .)144 همان( »داشتم
و پيكرشان پنهـاني در پشـت حيـاط خانـه خـاك       رندميميهم بچه و هم مادر  .دكوب مي
در برابر اربـاب  ، شوددرازي ميبه شرافت خدمتكار دستهرچند  .)144شود (همان  مي

همـين   ةپنـاهي چشـم اسـفنديار كلفـت اسـت. در نتيجـ      خانه توان ايستادگي ندارد. بي
اتوان كـه  برگ و ناي است بيطبقه«زيرا از  شودكسي است كه خونش هم پايمال مي بي

اي  كوشند، طبقـه كند كه براي تهيدست شدنش ميبراي توانگرتر شدن سروراني كار مي
شـود:   نـي و روانـي مـي   كشي و سـركوبِ تَ كه به خاطر پايگاهش آماجِ تهيدستي و بهره

  ).216(بركات » كشي و قدرتقرباني مناسبات بهره
رد درازدست فرادسـت  پردازد و م خدمتكار بيچاره بهاي گزاف فرودستي خود را مي

ـ  شود، نـه از سـوي زنِ زن  هيچ بازخواست نمي ش و نـه از سـوي قـدرت سياسـي و     كُ
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مردسـاالري   ةكند چون زنـان در سـاي  السحر شوهرش را بازخواست نمي اجتماعي. نجم
اي  مايـه  حق نداشتند به همسرانشان براي ارتباط با زني ديگر خرده بگيرند. چنـين درون 

 ،بينيم. رجينا زني هوسباز است و ارتباطش بـه سـعدون  بدر هم مي هاي علي را در رمان
ب: 2009كاهد. با ارباب و پسـرش هـم رابطـه دارد (بـدر،     فرونمي ،خدمتكار مرد خانه

گويا زن پذيرفته است كه مردش با هر  ) ولي همسر ارباب رفتاري معترضانه ندارد.171
هـاي چهلـتن آن اسـت كـه      با رمـان  مايهاين درون زن ديگري در آميزد. ولي ناهمسانيِ

بـا اربابـان خـويش ايسـتارِ      از روي هم ريختن و آميختنهاي علي بدر  هاي رمانكلفت
كه خودخواسته با ديگـران   ،نه به زور ،ينهئتاالر آروشني در  ةوارون ،رجينا منفي ندارند.

چرا كه ارتباط تواند ريشه در تاريخ اجتماعي تازيان داشته باشد  له ميئآميزد. اين مسمي
شدند روا بوده است (علـي   ها گرفتار يا از بازار خريده ميكه در جنگ يجنسي با كنيزان

اند،  هاي علي بدر در جنگ يا بازار بردگان فراچنگ نيامدههاي رمانهرچند كلفت ،)571
عرف جامعه ـ گرچه پنهان ـ ناروايي ارتباط خداوند خانه يا ديگران با كلفت را كمرنگ   

  رنگ ساخته است. بييا 
فوزيـه دختـر نوجـوان روسـتايي و     حارس التبـغ اسـت.    ديگر فوزيه در رمان ةنمون

خدمتكار ناديه است كه بار كارهاي خانه و پرستاري از او در دوران بيماري را بر دوش 
و  اربـاب  ةبرخورد كمال و فوزيه فراتر از چارچوب رابطـ  .)312الف: 2009دارد (بدر، 

حتـي   ،دانسـتند  . همه مـي انداني روي هم ريختهدانستند كه پنه همه مي«خدمتكار است. 
آگـاهي ديگـران از رابطـة ايـن دو گويـاي       .)313 (همـان  »ناديه كه در بستر مرگ بـود 

پذيرش است. ايـن رابطـه در پايـان و پـس از مـرگ ناديـه بـه ازدواج كمـال و فوزيـه          
هـا نيسـت. ايـن امـر از     لفـت هـاي چهلـتن خبـري از ازدواج بـا ك     انجامد. در رمـان  مي

  شود. هاي زن شمرده مينويس در زمينة پرداخت شخصيتهاي دو رمان ناهمساني
سيمون دوبوار در بررسي جايگاه تاريخي زن شرقي، ضمن بر شمردن اين نكته كـه  

)، دربـارة  142(دوبوار » شودزن پارسي بيش از اغلب زن هاي شرقي محترم شمرده مي«
ها فئودالي است، يعني دولتي به اندازة ساختار اين سرزمين«يسد: نوكشورهاي عربي مي

هاي مختلف را متحد و مطيع كند: هيچ قدرتي، بـه  كافي قوي در آنها پيدا نشده كه قبيله
آورد. مذهب اعراب دوران جنگـاوري و فـتح تحقيـر    اقتدار پدرساالري لطمه وارد نمي
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پـژوه  نـويس و زن نـوال السـعداوي، رمـان   ). 140(همـان  » كرد....كامل را متوجه زن مي
اي دربارة قانون ازدواج در مصـر در روزگـار معاصـر بـه ايـن       برجستة مصري، در مقاله

مالكيت مرد بر زن تفاوت چنداني با مالكيت ارباب بر برده نـدارد. مـرد   «رسد: نتيجه مي
دارايـي   خرد. در بندهاي نخست عقد ازدواج نيز آمده اسـت كـه زن  زن را با صداق مي

مزد خدمت خانة شـوهر كنـد.   چرا داشته باشد و بيوچونمرد است و بايد فرمانبري بي
وچـرايش در  چـون اگر هم نافرماني يا گاليه كند يا بيمار شود يا ناتوان، مرد با حـق بـي  

هـايي شـايد بتـوان بـه     ). در ساية چنـين واقعيـت  118(السعداوي » فروشدشطالق مي
ها در آثار دو نويسنده راه يافت، برابر رابطة شوهرانشان با كلفتچرايي سكوت زنان در 

تواند چرايي  ويژه احترام به زنان سالخورده ميكه جايگاه تاريخي زن ايراني و بههمچنان
  را تفسير كند. تاالر آئينهها همچون دده در رمان نكوداشت برخي كلفت

  
  سياسي - اجتماعي كنشگر زنان. 2

شوند. مشاركت زن  مي شمردهراي تأثيرگذاري در جامعه بعامل مهمي زنان چون مردان 
ــور سياســي و ادار ــ ةدر ام ــور جامع ــدني از شــاخص ةام ــه و  م ــاي پيشــرفت جامع ه

مبنـاي عـرف رايـج از    « ) ولي بـر 29ساالري نظام حاكم بر دولت است. (العزاوي  مردم
 - بلكـه در تمـام جهـان    نه فقط در ايران و نه فقط در كشورهاي اسالمي، - االيام قديم

محدود يك سلسله  ةاند و زنان را در داير سياست را عرصة فعاليت مردان دانسته معموالً
از  .)160(كـديور » انـد  بايدها و نبايدها كه مباني آن نيز چندان روشن نيسـت، قـرار داده  

هاي سياسي  تري نسبت به مردان در زمينه همين رو، زنان در طول تاريخ حضور كمرنگ
گـاه  اهميت پرسمان كنشگري زنان در سپهر اجتماع و سياسـت آن اند.  و اجتماعي داشته

شود كه بـا انديشـمنداني همداسـتان شـويم كـه موضـوع زن را، از بنيـاد،        دوچندان مي
دانند كه از موضوع مرد جدا نيست و بخشـي گـوهرين   موضوعي انساني ـ اجتماعي مي 

ك واقعيـت تـاريخي مشـخص اسـت. از ايـن      در پرسمانِ هستيِ اجتماعي انسـان در يـ  
ويـژه چـالشِ زن از نظرگـاه ديـن و     هاي اجتمـاعي و بـه  انداز، پرداختن به چالش چشم

هـاي   آلـود برداشـت  گسلد و در فضاي مهاخالق، زواياي گوناگون موضوع را از هم مي
). پـس هرگونـه   87و 85كندش (ابوزيد ايدئولوژيك و سودجويانه از متون ديني گم مي
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آفريني اجتماعي ـ سياسي دور نگـه داشـتن همـة جامعـه از      ور نگه داشتن زن از نقشد
سپهر سياست و گشودن دسـت نيروهـايي اسـت كـه سياسـت را بـي مشـاركت مـردم         

كشي انسان اسـت؛  نيافته و سركوفته، آماجِ ستم و بهرهجوامع توسعه«خواهند؛ چه در  مي
زن در ساية مناسبات اجتماعي و اقتصاديِ  خواه زن، خواه مرد؛ چه خُرد، چه كالن؛ رنج

فرادست در اين جوامع بيش از رنج مرد است ولي تفاوت بهرة رنج نبايد نگـاه بـه ايـن    
گزاره را سرشكن و از گوهر و سرشت تهي گرداند و آن را به صورت پيكار زن و مـرد  

شناسـد و   يكشي و ستمي كه مرد و زن نمدر آورد، به جاي نبردي مشترك در برابر بهره
  ).154(منيف » گيردگريبان هر دو را مي

آفرينـي   نقـش رفته پا به گود سياست نهادنـد و  ، زنان ايراني رفتهاز روزگار مشروطه
در اين روزگار، براي نخستين بار، شـاهد حضـور زنـان در قـالبي رسـمي و تـا       كردند. 
زاده و باغـدار دلگشـا،   هاي اجتماعي ايران هسـتيم (زنجـاني  صنفي در پويهاي شبهاندازه
، روزگـار اسـت  ايـن  نمـايي از كنشـگري زنـان در     كه، تاالر آئينهرمان ). در 62: 1394

، سـپيده دم ايرانـي    رمـان در تر اسـت.  چشـمگير هاي چهلتن  حضور زنان از ديگر رمان
گريـزد. در   شود كـه ناچـار از ايـران مـي    روايت مي ،از فعاالن حزب توده ،زندگي ايرج
د. آي ميدرنمايش  به ،از اوباش روزگار پهلوي ،هم زندگي كرامت ي آسمانتهران شهر ب

اي ندارند و بيشـتر  ، زنان پويش سياسي اجتماعي ويژهتاالر آئينه برعكسدر اين دو رمان، 
كـه نمـايي از زنـدگي     ،علـي بـدر   حارس التبغ  اند. در رمانخانوادگي پژوهيدني در سوية

كند، زنان بيشتري نسـبت   را ترسيم مي ،ناس عراقيدان سرش يوسف سامي صالح، موسيقي
كـه سرگذشـت شـاعراني در     الـوهم  أســاتذةدر رمـان   دو رمان ديگر بدر حضور دارند.به 

    شود، حضور زنان ناچيز است. هاي جنگ روايت ميسربازي و جبهه
، ميـرزا به پيـروي از پدرشـان،   دخترانش  كنشگري سياسياز  نزماشاه، تاالر آئينهدر 

آشـوبد.  انگيـزد مـي  كه ميرزا خود آنان را براي كنش سياسي برمـي  ان است و از ايننگر
ابـراهيم   ةسـياحتنام خوانند.  اند. مرتب اعالن و شبنامه مي زمان: دخترها هوايي شدهشاه«

بسته بـار   وگوش توانم دخترها را چشمخوانند. ميرزا: نمي مي القدس روحو روزنامة  بيك
هرچند مادر از كنش سياسي دخترانش نگران است، آنـان   .)74: 1395(چهلتن،  »بياورم

از  القدس روح ةآورند. توجه دختران به روزنامهاي سياسي ميبا دلگرمي پدر رو به پويه
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دولتي در روزگار مشروطه بـود كـه بـه انتقـاد از     اي مستقل و غيرآن روست كه روزنامه
آگـاهي  بـر   كبيـ ابراهيم ةسياحتنام خواندن .)77 و 72اُف  (رسول .پرداخت مي حكومت
به منظور انتقاد و مخالفـت بـا حكومـت اسـتبدادي قاجـار و       صرفاً«افزايد زيرا  آنان مي

(كشـاورز   »هايي كه در آن دوران حكمفرما بود نوشته شده است نظميها و بي عدالتي بي
د و كنـ  ياش پنهـان مـ   ماشين چاپ، آن را در زيـرزمين خانـه   ةپس از تهي ،ميرزا ).1270

سـپرد. شـور و دالوري و    رخسـار و مهـراعظم مـي   را بـه دختـرانش مـاه     چاپ اعالميـه 
مـاه  «شـود.   رخسار براي انجام ايـن كارهـا در داسـتان هويـدا مـي     هوشمندي فراوان ماه

هـا   رخسار: فكرش را بكن. بايد اعالن چاپ كنيم. از صبح تا شب، يك عالم. بعد اعالن
فرستيم شهرهاي دور. هـيچ كـس نبايـد بفهمـد؛ هـيچ       و مي گذاريم را الي عدل پنبه مي

شـتابند، بلكـه در    تنها در خانه به ياري پدر مي دختران نه .)119: 1395(چهلتن،  »..كس.
هـاي تنبـان    ها را از پاچهها شبنامهزن«كنند.  ها به مقصد نيز همكاري ميرساندن اعالميه

كـه نفـس تـازه كننـد، بيـرون       آن د و بـي بسـتن  آوردند. دوباره كمر چادرها را مـي در مي
  .)170 (همان »آمدند مي

هـايش   زن در رمـان هـاي  شخصـيت از هاي سياسـي برخـي    علي بدر هم به گرايش
اش، احسـان،   است كه با راهنمايي معشـوقه  الوهم اســاتذةپردازد. نازك از زنان پوياي  مي

ت را در نيافـت، مگـر   ها و مجالاين كتاب كسي در خانه خطرناكيِ«شود. كمونيست مي
هـايش را  اش كتـاب  زماني كه نازك براي اولين بار به اتهام كمونيسم زنداني شد و دايي

سـالگي   در تنور سوزاند و از زندان كه آزاد شد، او را از خانه بيرون كرد... در سن هجده
حـزب   .)200: 2011(بـدر،  » ول برخـي كـارگران شـد   ئباك كار كرد و مسـ  در اورزدي

ي گرفته است كه يستلنين ـ ماركسيستي ةعراق بنيادهاي نظري خود را از انديش تكمونيس
(الطـائي   زب فراقـومي اسـت  حـ اين  نهد.كارگر انگشت مي ةملي طبق ةبر وحدت مبارز

كه از سال  ،تفاوت مباني حزب كمونيست با حزب سكوالر و قومگراي بعث .)95-106
بعث با حزب كمونيست شد (بطـاطو   آشكار حزب  دشمني ةماي ،ديبه قدرت رس 1963

حزب بعث حاكم به سركوب طرفـداران حـزب كمونيسـت دسـت      ،در نتيجه .)29-50
هـا و مجالتـي كـه     كتـاب و شود  د. در همين چارچوب، نازك دستگير و زنداني مييياز

  د.شو مياو به كمونيسم  اتهام تعلق خاطرسند است پنهان كرده 
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 . اواسـت علـي بـدر   زن هـاي  شخصيتاز ديگر  بابا سارتردر رمان جاكلين مغيرب 
هـاي عراقـي    هاي سوري نداشت ولي خيلي بـا كمونيسـت   با كمونيست پيوند استواري«

هـاي   هاي عـرب، گـروه   كمونيست ةهم ةوارون ،آنهاكرد. شايد چون  همبستگي ميابراز 
داشـت   باور، ايمان كامل به فرهنگ انقالبيبا  ،. جاكلينراه انداختند نظامي براندازي شبه

  .)43ب: 2009(بدر،  »شدني نيست، بي پيكار مسلحانه ،كه تغيير
نگـاري،   روزنامـه  وهـاي اجتمـاعي    زمينـه  بـه پـويش در  هـاي علـي بـدر    زنان رمان

 آلمـاني  ايروزنامـه  كاترينا حسون گزارشگرِ عراقي .پردازندگزارشگري، نويسندگي مي
نگـار   مريكايي، فرانسواز لـوني روزنامـه  اي ا، عايده شاهين گزارشگرِ لبنانيِ روزنامهاست

الـف:  2009(بـدر،   ـ فلسـطيني  مريكاييانگار و نانسي عوده روزنامه ـ سوري فرانسوي
كننـد. ايـن پديـده در    مريكـايي و اروپـايي كـار مـي    ااين زنان در كشـورهاي   .)26-32

مـان  هـاي چهلـتن مـيهن در ر    خورد. تنها زن شاغل رمان هاي چهلتن به چشم نمي رمان
هاي  است كه بازيگر تئاتر است. نوجواني و جواني ميهن همزمان با سال دم ايرانيسپيده
دهـد (اصـالني    است كه روند رو به افزايش كار زنان را در ايران نشان مي 1335-1355

آن روزگار پذيرفته نبود و دليل مخالفت پـدر   ةوانگهي بازيگري براي زن در جامع ،)57
  .)122 :1397 است (چهلتن،همين ش با ميهن ايرج با ازدواج پسر
بـه تصـوير   را دار و شـاغل   هاي خويش، دو دسته زن خانهدر رمان ،هر دو نويسنده

هـاي   شخصـيت هاي سياسي ـ اجتماعي كنشگري دارنـد.    اند و زناني كه در زمينه كشيده
ردازند و پويژه در روزگار مشروطه ميهاي سياسي به هاي چهلتن بيشتر به پويه زن رمان

اوضـاع   اصـالحِ در پـي   ،طلبـي قـانون يعنـي   خواهان،از طريق خواستة بنيادين مشروطه
هـاي   خـواهي از جمـع  هـاي چهلـتن، بحـث مشـروطه    نابسامان آن روزگارند. در رمـان 

هاي دوستانه جريان دارد. علي بـدر بـه    هاي زنانه و دورهمي خانوادگي گرفته تا مهماني
 يكشـد و تنهـا اطالعـات   ان و چگونگي آن را به تصوير نميهاي زنان و ميزروشني پويه
ر آثار بدر بيش از د. شمارِ زنان شاغل دده ميانديشه و گرايش سياسي زنان  ةكلي دربار

چرايي اين ناهمساني را بايد در روزگاري جست كه دو نويسـنده در پـيِ   چهلتن است. 
هاي  رمانچنان كه رفت،  اند.هاي خويشبازتاباندن و برساختن سرگذشت آن در داستان

هـاي بـدر   اسـت و رمـان   1979-1901هـاي   چهلتن بازنمودي از تاريخ ايـران در سـال  
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روزگـار   ينهتاالر آئ؛ دستماية چهلتن در رمان م2006-1920عراق در ةبرساختي از جامع
 تهـران شـهر بـي آسـمان    و در  1320رويدادهاي سياسي دهة  دم ايرانيسپيدهقاجار، در 

است. دستماية علي  1357تا پس از انقالب اسالمي  1332مرداد  28يان كودتاي ايران م
تا پـس از اشـغال    1941تاريخ معاصر عراق از كشتار فرهود در  حارس التبغبدر نيز در 

بابـا  عـراق و در   1980رويـدادهاي دهـة    الـوهم  ةاســاتذاست، در رمان  2003عراق در 
آموختـه و  . پس طبيعي است كه زنان دانـش اين كشور 1950و  1940تاريخ دهة  سارتر

هاي علي بدر بيشتر باشند، به ويژه اگر سـخن پژوهشـگراني را   شاغل و كنشگر در رمان
هاي اخير در همه كشورهاي اسالمي شرايط زنان رو بـه  در سال«بپذيريم كه باور دارند 

المي ماننـد  ز). گرچه، نه تنهـا در كشـورهاي اسـ    حافظيان و است (كواليي» بهبود بوده
ايران و عراق، كه در سراسر جهان پا نهادنِ زنان به سپهر عمومي از نمودهـاي تجـدد و   

گيري تـاريخي  گير در صحنة عمومي دوري و كنارهاي نوظهور است و قاعدة همهپديده
  ).79زنان از اين حوزه است (همان 

   آموختهزنان باسواد و دانش. 3
و يكسان براي مرد و زن است و انگشـت نهـادن بـر    آموزي ارزشي انساني، كالن دانش

 دارد كه زندگي و دانش زن به اين قلمـرو فروكاسـته شـود   نقش مادري زن نيز روا نمي
آمـوزي بسـته شـود. در    )؛ چه رسد به اين كه به هـر بهانـه راه دانـش   65-64اهللا (فضل
بنيـاد   هـاي دانـش  هاي چهلتن سوادآموزي و كوشش زنان بـراي آمـوختن مهـارت    رمان

زنـان در   امـا شـاهد حضـور    هاي علي بـدر شود و موانعِ اين فرايند؛ در رمانتصوير مي
آمـوختگي  كـه برآمـده از دانـش    ،نگاري و استاديهايي چون روزنامهدانشگاه يا جايگاه
ـ چنان كـه گذشـت ـ ريشـه در تفـاوت زمـانِ         . اين ناهمساني، هستيمدانشگاهي است

  هاي دو نويسنده دارد.  ي در رمانتاريخيِ رويدادهاي داستان
تـاالر  نـد. ميـرزا در   گويمياز سوادآموزي زنان  دم ايرانيهسپيدو  تاالر آئينهدو رمان 

بايسـته   اآمـوزي دختـرانش ر  مردان روشنفكر زمـان خـود اسـت كـه دانـش      ةنمون آئينه
اعي اجتم ةترين مطالبتأسيس مدارس نسوان اصلي ةحق تحصيل زنان و اجاز«شمرد.  مي

 .)97: 1392، و باغـدار دلگشـا   زادهشـد (زنجـاني  شـمرده مـي  » مشـروطه  ةزنان در دور
نيســت و آوردن معلــم ســرخانه را  همداســتانبــا بــرادر  ،ميــرزا خــواهرِ ،فخرالحاجيــه
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دانست كه ميرزا براي دخترهـا معلـم مـرد آورده كـه فرانسـه و هندسـه        مي: «دپسند مين
(چهلـتن،   »دانست كه اين معلم ارمني است كه نميدرسشان بدهد. اما خدا خواسته بود 

دهرشـان كنـي!    ةخـواهي عالمـ   مي«گيرد كه همچنان كه به برادر خرده مي، )62 :1395
در اينجـا شخصـيت   ). 230 (همـان » د؟وقت بـه كـدام مـرد اسـت كـه تمكـين كننـ        آن

زنـان  در برابر آموزش  ،كه نمايندة زن و فرهنگ سنتي روزگار قاجار است ،فخرالحاجيه
تابد؛ چـه، چنـدان بـا فرهنـگ مردسـاالر      ايستد و آن فرهنگ را برنميو روشنفكري مي

هويت شده كه نادانسته به خدمت آن كمـر بسـته كـه نـه تنهـا در روزگـار       همانند و هم
قاجار، كه هنوز هم سنگي سترگ بر سر راه ارتقاي زنان در كشـورهاي اسـالمي اسـت.    

، يكـي از سـازوكارهاي دفـاعيِ    1نندسـازي متجـاوز  همانندسازي با فرادست كـه از هما 
تـرين نمودهـاي كوشـشِ انسـان     يكـي از برجسـته  «گرفتـه شـده   بر ،آنا فرويد ةدرافكند
شده براي گريز از تنگناي وجودي و نبود احساس امنيت و خودكهتربيني است سركوب

فتي بـراي  كه، در نتيجة سرسپردگي به فرادست، گريبانش را گرفته. اين سـازوكار رهيـا  
هـا و   گريز از خود و همانند شدن با متجـاوز و همرنـگ شـدن بـا درازدسـتي و شـيوه      

  ).3 (حجازي» هاي دلخواه اوست ارزش
هـاي   كـه از شـيوه   ،آموزش در خانـه بـا معلـم سـرخانه    روزگار قاجار افزون بر  در

مـان در  ز. شاهبود  خانهمكتبديگر آموزش زنان  ، راه)84(قاسمي پويا  بودآموزش زنان 
ما چهار نفر بـوديم، يـك دختـر    «گويد: مي خانهجايي از رمان براي دخترانش از مكتب

به  "سن ونسان دو پل"اول را گرفت. خواهران  ةما نمر ةآلماني، دو تا ارمني و من. دست
دان جـايزه دادنـد. سـال بعـد كـه از      هر كدام از آنها يك صليب نقره و به من يك انفيـه 

اهرها لباس سفارش داده شد، دوختش را به ما واگـذار كردنـد. حـاال    اندرون شاه به خو
پارچه كم آمد و توي چه مكافاتي افتاديم، بماند! عـالوه بـر آن درس تـاريخ و زبـان و     

  .)64: 1395(چهلتن،  »خوانديم فرانسه هم مي
است كه از كودكي شيفتة بـازيگري   دم ايرانيسپيدههاي زن رمان  ميهن از شخصيت

ها ادامه يافت؛ بعضي نيمة راه ماندند، بعضي مثل او ادامه دادند؛  كالس«ش است: و نماي
هـاي   هنرستان هنرپيشگي تهران، كالس فن بيان، كالس... و بعد نوبـت تمرينـات پـيس   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. identification with the aggressor 
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پهلـوي   روزگـار ميهن در  .)82: 1384(چهلتن،  »تازه رسيد. ديگر آرتيست معروفي بود
 گشـوده زنان و دختران را به مدارس  همشروطه رامتمم قانون اساسي كه  كند زندگي مي

  .)54(اصالني دختران و زنان وجود نداشت آموزش لحاظ قانوني منعي برايو به  بود
 كـارِ . رودسـخن مـي  آمـوزي  دانش ازپرده پرده و درهاي علي بدر هم بي در رمان

 منيبه طور ض اجتماع سپهردر و حضورشان  هعايده شاهين، نانسي عودي چون زنان
شـان هويـدا بـه    هايي كـه دانشـجويي  شخصيتند. از اهآموختدهد كه دانش نشان مي

پس از مرگ منير  ،است. او حارس التبغرمان در  ،خواهرِ منير ،ليال آيد تصوير در مي
دكتري  كوچد و، ميشزادگاه مادر، در جنگ ايران و عراق، همراه خانواده به روسيه

 ةاش دربـار نامـه ري دانشگاه پترزبورگ شده و پايـان امسال دانشجوي دكت«خواند: مي
(بـدر،   »هاي اسـتالين مردنـد   ها يا اردوگاه شاعران روسي است كه ناشناخته در زندان

2011 :14(.  
ديگـري در   ةآموختـ يوسف صالح، شخصـيت دانـش   نخست همسرِ، فريده روبين

ـ اجبـاري يهوديـان از عـراق     كـوچ است. آنهـا پـس از    حارس التبغرمان  اسـرائيل   هب
فريـده  ولـي   رودآورد و به مسكو مـي  آويو را تاب نميد. يوسف زندگي در تلرون مي
لـورا   ةمدرسـ پايـانِ  از پـس  : «خوانـد و درس مـي  مانـد ها دور از همسر آنجا مي سال

خواست نويسنده شود، مي چون پيوست.ي ادبيات عرب ةخضوري در بغداد به دانشكد
شگاه رفت، ادبيات عربـي خوانـد و در دانشـگاه قـدس     پس از رفتن به اسرائيل به دان

  ). 158الف: 2009(بدر،  »استاد شد
در  جـاكلين مغيـرب  علي بـدر،  آموخته و روشنفكر  دانش هاي زن از ديگر شخصيت

ـ  انگليسي و فرانسوي را خوب مي. او است بابا سارتر وكالـت از دانشـگاه    ةداند و پروان
در نيويـورك  چـون  « :ت كـه اسـ  اي آموختـه سوربن دارد. نانسـي عـوده هـم زن دانـش    

ـ نگاري خوانده و در راديوي بوستن كار كرده است،  روزنامه مطبوعـات   بـا  خـوبي  ةميان
هـا   هايي علمي به دانشكدهدسته زنان موفق را در چارچوب ،در عراق .)33 (همان» دارد

وزش فرستادند و برخـي ثروتمنـدان روشـنفكر بـه آمـ      ها در شرق و غرب مي و دانشگاه
هـاي   زنان رمان .)1875(بطي  كردند مريكا توجه مياهاي اروپا و  دخترانشان در دانشگاه

  اي حضور دارند. علي بدر در بنيادهاي علمي و پژوهشي و رسانه
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 زنان قرباني. 4

زنـدگي  «پيش از پرداختن به اين مبحث، بايد گفت كه منظور از قرباني در اين پژوهش 
اي در ) نيسـت كـه گـزاره   145(وايگل  »ه عنوان قرباني زيستنخود را قرباني كردن يا ب

شـدن   . مقصـود از قربـاني  آيـد  به شمار ميشخصيت زن در ادبيات  ةنيستي دربارينقد فم
نـاهموار اجتمـاعي، سياسـي،    درازي و ستمي است كه به خاطر وضـعيت  هرگونه دست

، هـا سويه ةبراي همزن گوياترين نمونه « .هاي زن رودبر شخصيتفرهنگي  اقتصادي و
ه اسـت و در وجـودش   نيافتـ توسعه ةجامعسركوب در هاي دفاعيِ و سازوكار هاپويايي

كه همسـران  به ويژه زناني  .)199(حجازي » شوندهاي اين جامعه هويدا ميناسازه ةهم
هـايي   انـد، در جامعـه بـا دشـواري     خود را به دليل مرگ، طالق و غيبـت از دسـت داده  

مـردان   رفتـه  هـم  روي ،بـه ويـژه جوامـع مردسـاالر     ،در بيشتر جوامـع . شوند رو مي هروب
و نقش اقتصادي و حمايتي خانواده بر دوش آنان است. امـا زنـان    اند سرپرست خانواده

سرپرست با نقشي در مجموع  نامعمول به عنـوان سرپرســت خــانواده بايــد وارد      بي
يابند. اين گـروه از زنـان بـه     جامعـه شـوند و در محـيط اقتصـادي و اجتماعي حضور

وكـار قـرار    دليل داشتن اجبار در تأمين معاش خانواده بايـد در فضـاي عمـومي كسـب   
تر خواهد بـود. حضـور    اي حساس گيرند. بنابراين بـراي آنـان امنيـت اجتمـاعي مسـأله

 فعال در جامعه براي اشتغال و ساير فعاليت هـاي اجتمـاعي ارتباط مستقيمي بـا ميـزان  
شـرايط اجتمـاعي و فرهنگـي حـاكم،      .)70 (غالم نيارمي احساس امنيت اجتماعي دارد

شـود كـه بسـياري از افـراد چنـين زنـاني را        موجـب مـي   ،در جوامع مردسـاالر  ويژه به
  هر نوع كنش و رفتار نامناسبي را به خود بدهند.   ةپشتوانه بدانند و اجاز بي

  به روسيه، اين زن را به سختي ،وهر ميهنش ،گريختن ايرج ،دم ايرانيسپيدهدر رمان 
شـبه   يـك «گويـد:   بيند مـي سال كه شوهرش را مي 28كه پس از  چنان ،فكندافراواني مي

 ةهيچ مردي باالي سـرش نيسـت و همـ    ةتبديل شدم به زن آزادي كه ناگهان ديگر ساي
كه بـه   يناي ندارم جز ا كردم چاره من فكر مي .مردهاي شهر تصميم گرفتند بلندش كنند

 »كشـيد  صدا آن را فريـاد مـي   اي كه يك شهر يك عمومي تن بدهم، خواسته ةاين خواست
در جوامعي كه اعتبار اجتماعي و امنيت زن در گرو مردان خانواده  .)76: 1384(چهلتن، 

كنـد كـه بسـياري     جلوه مـي  يصاحبفرصت و بدن بي همچون در نبود شوهرزن است 
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له در ابعـاد متفـاوتي نمـود    ئويي از آن را دارند. ايـن مسـ  ج تصاحب و كام آهنگ مردان
بـه مـوارد ديگـري نظيـر      و دوشـ  مـي هاي نامطلوب آغـاز   يابد كه از تقاضاي ازدواج مي

  .)148 حميدي و معيدفرانجامد ( و تجاوز نيز ميشدن تقاضاي صيغه 
و  بـزرگ  ةخـانواد « .كنـد  طوني كـار مـي  أم ةدر مسافرخان حارس التبغنوسا در رمان 

را نامزد كرد راننده نبود، هـر   هنگامي كه او .فقيرش او را ناچار به ازدواج با عماد كردند
يك روز آمـد   بود كه دزدي... دو ماه از ازدواجشان گذشته ..داد، قاچاق. كاري انجام مي

كودك را بپردازد. بـه او گفـت كـار مناسـبي      هايهزينهخانه و ة تواند اجار و گفت نمي
بايـد بـه    آيند و هاي مهمي به ديدار آنها مي م و گفت در روزهاي آينده مهمانبرايت يافت
كـرد و عصـر    مـي  پخـش هـا پـول جعلـي    چنين نوسا صبح هايشان تن دهد. اين خواسته

طـوني   . در زنـدان بـا ام  بريدنـد  پنج سال زندان برايشپس دستگير شد و سروسپيگري. 
(بـدر،   »وپـا كـرد   پـيش خـودش دسـت   هنگامي كه آزاد شد، او برايش كاري . آشنا شد

هاي فردي و اجتماعي فراوانـي بـه   آسيب وضعيت اقتصادي نامطلوب .)267الف: 2009
 و كـار  انجامـد كـه  آورد. نداري خانوادة نوسا به شوهردادن اجباري به فردي مـي  بار مي
ساز پديـدة روسـپيگري زنـان    فقر، زمينه ، به ويژهخوبي ندارد. مشكالت اقتصادي منش
  .)35-34 اقليما(د شو مي

شوند. به مي قربانيان نظام مردساالر، تابانماه، مهراعظم و مادرش، تاالر آئينهدر رمان 
، خـوار مردساالري در خانواده برداشتي است كـه زن را   بنيادينِ ةزمين ،باور پژوهشگران

(كـديور   هـد ن واال مـي در جايگاهي داند و مرد را  نادان مي و وفا بين، احساساتي، بي كوته
آورد تا به عنوان  خويش مي ةبه پيشنهاد پدربزرگش، به خان ،را يتيم ميرزا مهراعظمِ .)30

مهراعظم از مـادر همـواره در    ند. خاطرات تلخ جداييِشو شرخسار سرپرستخواهر ماه
سيد گفته بود: ماه تابـان چقـدر   «آزارد.  او و مادرش را مي جاويدو رنجي  هست شذهن

ه باشد خوب است؟ اما مـن كـار خـدايي كـردم. مشـهدي رجـب بابـاي        مرا نفرين كرد
ـ    ماه  »اربابـت بلكـه از گرسـنگي نميـرد     ةتابان خودش به من گفت اين يتـيم را ببـر خان

ـ  ،از سرِ ناچاري و نـداري  پدربزرگ مهراعظم ).185: 1395(چهلتن،  ا ناديـده گـرفتنِ   ب
هـاي   زاريهـا و  البهو فرستد ميميرزا  ةخان اش را بهنوه، مادر و فرزند عاطفي پيوند

 از اشـكالِ مردسـاالري   بـرد. راه به جايي نمي براي ديدار دخترش، تابان ماهدخترش، 
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اسـت  زنـان   و فرودسـتيِ وچـراي مـردان   چـون بـي  ستم بر زنان از رهگذر فرادستيِ
  .)30(الحيدري 

نيـان اصـلي   توان تجاوز جنسي را نام برد كه زنان قربا از ديگر انواع قرباني شدن مي
بينـيم كـه بـه    هاي علي بدر نيـز زنـاني را مـي   در رمان .)72آن هستند (رمضان نرگسي 

ير از دوستان پدر ناديه است كـه در شـركت او دفتـري    ناند. ماي ديگر پايمال شده گونه
كنـد. منيـر    مخصوص دارد و ناديه و پدرش را در محل كار و رستوران و... همراهي مي

ناديـه  « .نشـين شـود  ها گوشهشود ناديه تا مدت كند و باعث ميمي درازيبه ناديه دست
يـر را نداشـت. بـا    نم ةنگاه كـردن بـه چهـر    تابروز به شركت نرفت. ديگر  آناز  پس

يـك سـال،   تنهـا  عجيب،  ةسال پس از اين حادث كرد. يك بيزاري آشكار از او دوري مي
گذاشت كـه هرگـز فراموشـش    از بغداد رفت و در وجود ناديه چيزي براي هميشه ير نم

شود كه امكان بازگو كردن آن را در  ). ناديه قرباني جنايتي مي188ب: 2009(بدر،  »دنش
و افسـردگي سـر كنـد.    هـراس  كند و بـا   مردساالر عراق ندارد. تنها بايد سكوت  ةجامع
ديدگان جرايم جنسي به داليلي نظير نقض حريم خصوصي فرد، ترس از افشاي نـام   بزه

هاي  تجربه ازآبرويي، ترس از سرزنش شدن، با سخن نگفتن  ت خود، ترس از بيو هوي
  .)31(آذري  كنند سكوت مشاركت مي ةخود و رويدادهاي پس از آن در توطئ

مـادر  از  يدختراست، هاي علي بدر دالل هاي زنِ قرباني در رمانز ديگر شخصيتا
ر دالل، همسـرش را در بغـداد رهـا    . عايـده، مـاد  بابا سارترلبناني و پدر عراقي در رمان 

عايده زنـدگي در بيـروت را تحمـل    « آيد. مي ،بيروت ،كند و با دخترش به زادگاهش مي
و دخترش دالل را  ]...[ مريكا رفتاسال همراه دوست قماربازش به  نكرد و پس از يك

 »به آغوش قاچاقچي مشهور مواد مخدر كه نام سامي الخوري بر خود گذاشته بود سپرد
بـا   شعكس ،سالگي رقاص كاباره شد. پس از دوسالدالل از پانزده .)93ب: 2009(بدر، 

مشهورترين قاچاقچي مواد مخدر در روزنامه چـاپ شـد. پـس از دسـتگيري سـامي و      
چنـد مـاه    پـس از اش، انتظار دالل براي بازگشت سامي بي نتيجه مانـد و  زندان دوساله

دالل از سويي در زمان كودكي  .)96-95مان خبردار شد كه سامي ازدواج كرده است (ه
مريكا رفـت  اهاي مادرش شد كه او را رها كرد و به  و آغاز نوجواني قرباني خودخواهي

  و در زمان جواني نيز قرباني عشق نافرجام سامي شد.
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. نـداري در  كنـد زنان را قربـاني مـي   اجتماعي و اقتصادي، سياسي وضعيت ناهموارِ
چهلتن بـه   هايدر رمانو  انجامدروسپيگري ميو  ازدواج اجباري هاي علي بدر بهرمان
به جـدايي زن و شـوهر و آزار زن ـ و نيـز      سياسي تبعيد مخالف .فرزند از مادر ييجدا

   شوند. درازي ميآماج دستدختران گاهي هم شود. نجر ميمرد ـ م
  

  گيري نتيجه
مـاعي برخاسـته از شـرايط    نوع حضور زنان در بعد فردي و خانوادگي و همچنـين اجت 

ـ را بـه خـدمتكاري در    برخـي  تهيدستيسياسي و اجتماعي حاكم بر جامعه است.   ةخان
شـود.   زنـان مـي   آزار فقـدان همسـر مايـة    .كشاند برخي را به روسپيگري ميتوانگران و 

خواهي در ايران باعث مشاركت بعضـي زنـان در مبـارزات علنـي و غيرعلنـي      مشروطه
كند. ارتبـاط   ميرو بهروها را با سختي  بعث در عراق كمونيست شود و سيطرة حزب مي

 ةآورد و زمينـ  اجتمـاع مـي   سـپهر يافتن با كشورهاي غربـي زنـان را بـيش از پـيش بـه      
هـاي  اينهـا همـه در رمـان    كند. آموزي و كار بيرون از خانه را براي آنان فراهم مي دانش

  يابد.نويسندگان دو كشور بازتاب مي
بـدين قـرار    ة موردبررسيهاي دو نويسند ها در رمانها و ناهمساني اما همساني
در حقوق و تكاليف، در تفـاوت طبقـاتي و ناهمسـاني     خدمتكاراناست: همساني 

و اربابـان اسـت. كنشـگري     خـدمتكاران آنها در نوع ارتباط عاطفي و جسمي ميان 
ر است اما علي تهاي افزونكاريريزهتر و با چشمگيرسياسي زنان چهلتن بيشتر و 

پرداخته است. آمـوزش و   ، بيشترمانند شاغل بودن ،هاي اجتماعي زنانبدر به پويه
و  پرده استگاه روشن و بيهاي بدر بسامد بيشتري دارد كه تحصيل زنان در رمان

. خودسرپرست بـودن زنـان در آثـار هـر دو     است استنباط مندنيازدر پرده و  گاهي
 چشـمگيرترينش كـه   اسـت  ههمـراه بـود   هـايي  اريگرفتـ هـا و  سـختي با نويسنده 

ـ   هـاي درسـت يـا نادرسـت    از راه است كـه زنـان   زندگيهاي  هزينه مين آن أبـه ت
پردازند. قرباني شدن زنان نزد هر دو نويسنده از جوانب روحي و عاطفي است  مي
 ةعاطفي متفاوت است. چهلتن از قرباني شـدن زنـان در جامعـ    هاينوع آسيباما 

شـود   جـدايي مـادر و فرزنـد مـي     مايـة پايين بودن توان اقتصادي كـه   مردساالر و
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هـاي   توان گفت همساني و شكست عشقي. مي ان جنسيد اما بدر از قربانينويس مي
سياسـي و اجتمـاعي و    بسـتر هاي دو نويسـنده برخاسـته از   وضعيت زنان در رمان

ان و سـبك  دگنها به ديدگاه متفـاوت نويسـ  دو كشور و ناهمساني نزديك فرهنگي
  گردد. نويسندگي آنان برمي

  
  منابع

  
 كيـد بـر حـريم خصوصـي    أجرم جنسي بـا ت  ةديدحمايت كيفري از زنان بزه« .آذري، هاجر

، دانشـگاه تربيـت مـدرس    .شناسـي جـرم  كارشناسي ارشد حقوق جزا و ةنامپايان ».آنان
1386.  

 .2000مركز الثقافي العربي، . الدار البيضاء و بيروت: ال2. طدوائر الخوفابوزيد، نصر حامد. 

 .2002بيروت: دار اآلداب،  .موسيقي الحوت االزرق. ادونيس

بررسي تطبيقي نظام مردساالري يا پدرساالري در خانواده در روزگار پهلـوي و  « .اصالني، ربابه
دانشـگاه آزاد   ،كارشناسي ارشد پژوهش علـوم اجتمـاعي   ةنامپايان ».بعد از انقالب اسالمي

  .1392، خلخال
بهداشـت و  ». وگو با مصطفي اقليمـا  فروشي در گفت علل تن«شونده).  اقليما، مصطفي (مصاحبه

  .35-34): 1388(اسفند  4/48. روان جامعه
 .1388تهران: سخن،  .1ج. 4چ .سخن ةفرهنگ فشرد .انوري، حسن

ر الشؤون الثقافيه الدار البيضاء: دار توبقال للنشر، بغداد: دا .دستويفسكي شــعرية .باختين، ميخائيل
 .1986، العامه

 .2011للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤبيروت:  .الوهم ةأساتذ .بدر، علي

 الف.2009للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤ . بيروت:2ط .حارس التبغ.  ______

  ب.2009للدراسات و النشر،  العربية سسةالمؤ. بيروت: 3ط .سارتر بابا . ______
. بيـروت: مركـز   2. طالمجتمع العربي المعاصر: بحث في تغير األحوال والعالقات، حليم. بركات

 .2009دراسات الوحده العربيه، 

 .1378تهران: مركز،  .نازيال خلخالي ةترجم .جهان رمان .برونوف، روالن
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 سهسمؤ :بيروت .2ط .عفيف الرزاز ه:ترجم .الشيوعيون و البعثيون و الضباط األحرار .بطاطو، حنا
 .1999، بيةاألبحاث العر

 .1923، سلفي عهمطبمصر:  .األدب العصري في العراق العربي. بطي، رفائيل

 .2009الالذقيه: منشوات جامعه تشرين،  .االدب المقارن. بيطار، يعقوب و عيد محمود

حمـص:   .ترجمـه: غسـان مرتضـي    .علـم االدب المقـارن شـرق غـرب     .جيرمونسكي، فيكتـور 
 .2004البعث،  منشورات جامعه

 .1395تهران: نگاه، . 5چ .تاالر آيينه .چهلتن، اميرحسن

 .1380، تهران: نگاه، آسمانتهران شهر بي . ______

 .1397، تهران: نگاه. دم ايراني سپيده . ______

الدار البيضـاء و بيـروت: المركـز الثقـافي العربـي،      . 5ط .التخلف االجتماعي .حجازي، مصطفي
2005. 

تـاريخ   .»تحول جايگاه زن در نثر پيش از مشروطه« .د جعفر و مريم عاملي رضاييحميدي، سي
 .60-46): 1378زمستان ) (1/1(دورة جديد  3/59 ادبيات،

 .2003، دارالساقي :بيروت .الجنس عند العرب هإشكاليالنظام األبوي و  .الحيدري، ابراهيم

  .1376، لعات ديني هنرتهران: دفتر مطا. 2چ .قاجار ةزن در دور. دلريش، بشري
 .1388. تهران: توس، 2. ج8. ترجمة قاسم صنعوي. چجنس دومدوبوار، سيمون. 

 .اسـناد  ةگنجينـ  ».مشـروطه در ايـران   ةدور ةترين روزنامانتقادي القدس روح« .اف، رامين رسول
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