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 چکیده
مایه برخی از آثار داستانی معاصرر ورو    ستیز خشونت است. موضوع و درون ساالر و زن ترین نتایج جوامع مرد یکی از مهم 

طور مستقیم و یا ضمنی اشکا  گوناگون خشرونت در داسرتان معاصرر را     گردد. شماری از آثار پژوهشی به محور خشونت می
شناسانه و بره دور از نقردهای فمینیسرتی و افراطری     ها علیه زنان را با رویکردی آسیباند. پژوهش واضر خشونتبازتاب داده

هرا عوامرم مر ثر در روا     شهرا هسرتند. پرژوه   های علمی و کتابدهد. آثار پژوهشی مورد بررسی، مقالهمورد بررسی قرار می
استفاده از قوانین دینی، فقر عراطفی، تریثیر باورهرای فرهنگری     خشونت را ناشی از شناخت نادرست نسبت به جایگاه زن، سوء

های مناسب، گسترش آثار ادبری  اند. ترویج نگرشنادرست، کمبود نقدهای زن محور و تیثیر و فقدان آثار داستانی معرفی کرده
 محور، وضور فعّا  نویسندگان زن از جمله راهکارهای پیشنهاد شده در کاهش خشونت است. و نقدهای زن

 
 داستان معاصرشناسی، تحقیقات علمی، زن، آسیب  خشونت،: واژگان کلیدی

. 

 مقدمه. 1
تررویج داده و  هرای خرود را   تواند هنجارها و نظریهای با تکیه بر آن میادبیات از جمله ابزارهایی است که هر جامعه

توانند ذهنیت مرورد نظرشران را دربراره موضروعات گونراگون، در      استحکام بخشد. جوامع بشری از طریق ادبیات می
ای خاص دگرگون سازند. بایرد توجره داشرت    ها را در خصوص مسیلهافکار و بینش مردم ایجاد کنند و یا نگرش آن

باشرد. ایرن توانرایی و    نوع، دا ِّ بر صحّت آن موضوعات نمیذهنیت ایجاد شده از سوی اجتماع درباره موضوعات مت
تعریر   « هویتی از پیش تعیرین شرده  »هایی را به دنبا  دارد و آن زمانی است که برای اشخاص قدرت جوامع، آسیب

گیرری آن  تنها در شرکم شود و به دنبا  آن، تعاری  در اذهان عموم جایگیر گردد. تعریفی که خود تعری  شدگان نه
شرود. برخری از   شان در چهار چوب و قالبی خاص منجر مری ها و قرار گرفتنخالتی ندارند بلکه به محدود شدن آند

 های مردم به دلیم سرچشمه گرفتن از عقاید دیرینه به سختی قابم تغییر و بازنگری هستند.  نگرش
در ارتبرا  برا اجتمراع و جرن       و جایگراه او « زن»یکی از تعاری  از پیش تعیین شده در جوامع بشری، دربراره  

ویژه در ژانر داستانی تیثیری خاص و ویژه در بازتاب سیمای زن و جایگاه او چه در گذشرته  مخال  است. ادبیات به
هرا و مشرک ت زنران    ترین موضوعاتی که ارتبا  مستقیم با دغدغهو چه در دوران معاصر داشته و دارد. یکی از مهم

   است.« خشونت»دارد، پدیده 
تواند خردمندانه تصمیم بگیرد و عمم کند. نتیجه چنرین  ، این فقط مرد است که می«مردساالری»براساس نظریات 

های گوناگون آن بین جن  زن و مرد است. در هررم واکمیرت مررد سراالری،     های جنسیتی در شکمتفکّری تبعیض
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اند و زنان چون بردگانی در خدمت پیشبرد ودهمردان در رأس هرم قرار گرفته و چتر سیطرۀ خود را بر روی زنان گش
گیرد بلکه بردتر از  شوند. در این دیدگاه زن موجودی است که نه تنها تصمیم نمیاهداف اربابان هرم تعیین وظیفه می

هرای زنران،   گیرری برسرد. تعریر  فعالیرت    آن، نباید خواسته و میلی داشته باشد که بخواهد به مروله تفکّر و تصمیم
زن خوب و زن برد، تعریر  شخصریت یر، زن، تعریر  زن برودن زن، رقرم زدن سرنوشرت بررای زنران           تعری  

 ساالرانه است.  های مردهای مردان، از جمله اِعما  قدرتو...براساس مقدّرات، مصالح و خواسته
سکوتی کره از  اند. اند، به سکوت دعوت شدههایی، زنان در هر فرهنگ و اجتماعی که بودهدر مقابم چنین تبعیض

پیامردهای ایرن فرهنرگِ سرکوتِ زنران در ابعرادی       »شرود.  ها عجین مری همان دوران کودکی با ذهن و بینش زنانه آن
گرذاری  ترین دموکراسیهای جهان، زنان در مجال  قرانون توان دید که وتی در پیشرفتهاجتماعی را در این واقعیت می

شرود. بره طریرق اولری، از زنران در      آمیز کمتر شنیده میوانین تبعیضبیشتر شنونده هستند و صدای اعتراض آنان به ق
دهند و صدای اعتراض خود شود تن دررود که منفع نه به وضعیتی که برایشان مقرر میخانواده و محم کار توقع می

معتررض اسرت،    شود که زن اگر هم به موضوعیگونه تکمیم میرا بلند نکنند. در فرهنگ ایرانیِ ما، همین آموزه این
: 7831 )پاینرده، « میان بگذارد تا یر، صردای مردانره از او دفراع کنرد     باید آن را با پدر یا برادر و بعداً با شوهرش در

اراده و مطیع هستند بلکه وتی اجرازه دفراع از   ساالرانه، مادران نه تنها زنانی بی(. به عنوان نمونه در وکومت مرد708
 ساالرانه ندارند.  پدر فرزندان را در برابر عقاید

علیه زنان « خشونت»شناسانه  و ارائه راهکارهایی در کاهش خشونت، پدیده تاکنون پژوهشی که با رویکرد آسیب
های علمی، مورد بررسری قررار دهرد، صرورت نگرفتره اسرت. اغلرب        را در ادبیات داستانی معاصر براساس پژوهش

های جنسیتی، نقدهای فمینیستی و...به خشونت علیره زنران و بعضراً    ضساالری، تبعیها ذیم مباوثی نظیر مردپژوهش
)واصرفی و ذوالفقراری،   « آبرادی خشونت علیه زنران در آثرار محمرود دولرت    »شناسی آن  اشاره کرده اند. مقاله آسیب
 مورد بررسی قرار داده است.« آبادیمحمود دولت»(، مسیله خشونت و انواع آن را در چند اثر 7833

هرا برا تکیره برر     وهش بر آن است تا با مطالعه تحقیقات در ووزه داسرتان معاصرر و تحلیرم محتروا و داده    این پژ
شناسانه و به دور از هرگونه نقدهای افراطی فمینیستی، خشونت علیه زنان را در جهرت کراهش آن،   رویکردی آسیب

نبرداری از خشرونت و ظلرم علیره زنران      ها در جهرت جا  مورد بررسی قرار دهد. بنابراین هدف از بیان انواع خشونت
نیست، بلکه بسط انواع آن در راستای ارائه راهکارهای مناسب برای کاهش این پدیده است. جامعه آمراری پرژوهش   

 ها پاسخ داده شود:ها هستند. در مقاله واضر سعی بر این است تا به این پرسشهای علمی و کتابواضر، مقاله
 اند؟هایی ظهور یافتهها و جلوهزنان در تحقیقات به چه شکمها علیه .انواع خشونت7
 اند؟شناسانه خشونت به چه نکاتی اشاره کردهتحقیقات در رویکرد آسیب.2
 اند؟تحقیقات در جهت کاهش و جلوگیری از خشونت علیه زنان چه راهکارهایی ارائه داده.8

ها چه در ووزه ادبیات داستانی و چره در وروزه   و ضع شناسی در مقاله واضر، شناسایی خألها منظور از آسیب
ها و خألهایی و فقدان چه رویکردهایی باعث شده اسرت  به عبارت دیگر وجود چه ضع  های علمی است.پژوهش

 علیه زنان دامن زده شود.« خشونت»تا به پدیده 
 

 بحث و بررسی .2
پری دارد.  را در« خشونت»ای وادتر یعنی ساالری، خود نتیجهعنوان یکی از نتایج واکمیّت مردهای جنسیتی بهتبعیض

سوادی، باورهای فرهنگی و اجتماعی نادرست و تعصّبات جاه نه جسرتجو  توان در جهم و بیریشه خشونت را می
ساالری در واکمیّت مردان خانواده )پدر، شوهر، برادر و...( و مردان غریبره در دو شرکم کلّری    های مردکرد. خشونت

 گیرد.های جسمانی و روانی صورت میآسیب
های مردان ناتوان است و قادر به ترک شروهر و خانره نیسرت. زیررا     ویژه در جوامع سنّتی در برابر خشونتزن به

-ناچار خشونتنتیجه چنین اقدامی تنهایی، فشارهای شدید اقتصادی و طرد شدن از سوی خانواده است. پ  زنان به
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عنروان جزئری از بایردهای شخصریت مرردان و شررایط       آمیز را بره به تدریج رفتارهای خشونت ها را فراموش کرده و
خرور و  عنوان موجودی توسرری پذیرند. از سویی دیگر زنان با گذشت زمان با شخصیت تحمیلی خود بهاجتماعی می
انرد، مجرازات   گرفتهپیشیج درساالر افرادی را که رفتار و کرداری برخ ف گفتمان راجامعۀ مرد»گیرند. میمجبور خو

-شوند و یا خود برای اینکه استق لشان را وفظ کنند، این جامعره را تررک مری   میکند. این زنان یا به واشیه راندهمی

هرا  رو، تنهایی و بیگانگی انسران شود؛ از اینگویند...اخت ف در طرز تفکّر و اندیشه منجر به دور شدن افراد از هم می
ساالری...اسرت.  ترین پیامدهای مردکنند، یکی از مهمکه در کنار یکدیگر و در زیر ی، سق  زندگی می وتّی افرادی

ساالر نیرز پایبنردی بره سرنّت همرین      هرچند تنهایی ارمغان مدرنیته برای انسان است، ولی گویی در جامعۀ سنّتی مرد
 (.7838:83راد، زادۀ دستجردی و موسوی)وسن« پیامد را به دنبا  دارد

عبرارت دیگرر   هرا دارد. بره  ها علیه زنان ریشه در فرهنگهای جنسیتی و انواع خشونتتولّد، رشد و اشاعه تبعیض
ها و نهادهای مرتبط برا  های جمعی، سینما، تئاتر، تبلیغات اقتصادی و تجاری، سازمانادبیات شفاهی و مکتوب، رسانه

عنوان دو مولود باورهرای فرهنگری، تریثیر بره     های جنسیتی بهضها و...در پرورش خشونت و تبعیمدارس و دانشگاه
 سزایی دارند. 

های اجتماعی رشد عنوان یکی از پدیدههای گوناگون، خشونت بههای جوامع انسانی در زمینهزمان با پیشرفت هم
خشونت علیه زنان  است. یکی از انواع رایج و بارز خشونت،های مختلفی به خود گرفتهو گسترش پیدا کرده و شکم

رود که به معنرای زور، عنر ، تعردی، شردت و     کار میبه violenceدر متون تخصصی خشونت معاد  واژۀ »است. 
عنوان تراکتیکی در دسرت   های جنسیتی است و بهها ناشی از تبعیض(. خشونت7833:39)ساالری فر، «. سختی است

ساالر از نسلی بره نسرم دیگرر     رود. فرهنگ مردکار میزنان به مردان برای به دست آوردن قدرت و کنتر  بیشتر علیه
هرایی  یابد. پسران به تقلید از رفتار پدر خانواده، از همان ابتدای نوجوانی و جوانی به خشونت منتقم شده و تداوم می

پسرران علیره   هرای  ای از خشرونت زنند. تهدید و تصاوب اموا  و دارایی خانواده نمونهعلیه مادر و خواهر دست می
 زنان خانواده است.

دنبا  داشرته باشرد و   های دیگری را بهتواند آسیبتنهایی میهای رووی و عاطفی ناشی از خشونت خود بهآسیب
ترین نتیجه خشونت از بین رفتن تعاد  روانری و عراطفی   راوتی به از دست رفتن ی، زندگی منجر شود. مهموتی به

های فرهنگی، سیاسی، اجتمراعی و...صرورت   های دراز مدت در تمام جنبهریزینامهاست. برای مهار خشونت باید بر
 بگیرد. 
 

 انواع خشونت علیه زنان در ادبیات داستانی   1-2
هرا  ها علیه زنان از ی، سو با موقعیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و میزان سرواد و آگراهی آن  نوع و میزان خشونت

توانرد   های جنسریّتی مری   ارتبا  مستقیم دارد و از سویی دیگر با قوانین اجتماعی مرتبط است. به عنوان نمونه تبعیض
 های گوناگون اجتماع به شکم پنهان و آشکار علیه زنان صورت بگیرد.  متیثر از باورهای فرهنگی و اجتماعی در الیه

 گیرد:ه صورت میها علیه زنان در دو ووزدر ی، نگاه کلی خشونت
-است کره مری  « خصوصی»شود در ووزه هایی که در محیط خانواده نسبت به زنان اعما  میتمام خشونتالف(

هم گفت. این نوع خشونت در میان افرادی که به دالیم قانونی )خانه همسر( و نسربت  « خشونت خانگی»توان به آن 
-پیوندد. محیط خانه یکی از فضاهایی است که انرواع خشرونت  یاند، به وقوع مخونی )خانه پدر( با هم پیوند خورده

های بردنی،  گیرد. منزوی ساختن، تحقیر، عدم ومایت، تهدید، انتقادهای شدید، آسیبهای خانگی در آن صورت می
-های اجباریِ بدون عاطفه و اوساس، تحقیر شدن جن  دختر، نبود قدرت تصرمیم محروم شدن از تحصیم، ازدوا 

های خرانگی و خصوصری علیره    های خشونترفتارهای جنسی، ایجاد وابستگی مالی و...از جلوهاشی، سوءگیری، فحّ
هرای آن هرا در خرانواده از برترری موقعیرت جرن  مررد در جامعره         های مردان و خشونتزنان است. برتری جویی

 گیرد.سرچشمه می
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گیرد. عوامرم  اجتماع و در محیط کار صورت میکه در بیرون از خانه، در سطح « عمومی»های ووزه خشونتب(
-های اجتماعی، نظامها، فرهنگ شفاهی و کتبی، نهادگذار در این نوع خشونت عبارتند از: آداب و رسوم و سنّتتیثیر

 های وکومتی و...
بنردی  هرا را اسرتخرا  و دسرته   های علمی در ووزه داستان معاصر، انرواع خشرونت  مقاله واضر بر مبنای پژوهش

های انعکاس یافتره در آثرار پژوهشری در پرنج گرروه:      است. خشونتهایی را از آثار داستانی بیان کردهنموده و نمونه
هرای مرالی و   هرای جنسریّتی و خشرونت   های روانی، خشونتهای جنسی، خشونتهای جسمانی، خشونتخشونت

 اند:  اقتصادی، تفکی، شده
 
 خشونت های جسمانی 7-7-2

گیرد که در قالب رفتاری نابهنجار بره شرکم ضررب و شرتم، قترم       ه آزار جسمانی را در برمیخشونت جسمی هرگون
 اند، عبارتند از: های جسمانی که بیشترین میزان خشونت را به خود اختصاص دادهگیرد. خشونت و...صورت می

 تران  کشی     ت(ختنه کردن دخخودقتم     پ(آمیز     ب(کت، زدن و رفتارهای خشونتال (
دهرد.  به شکم رفتاری همیشگی زنش را مورد ضرب و شرتم قررار مری   « علی گناو»، «جای خالی سلوچ»در رمان 

 گیر شود: شود تا زنش سقط جنین کند و تا آخر عمر علیم و زمینبار او باعث میرفتارهای خشونت
مررد  ماند...اگر مری زمین شوره زار میهم برسند...زنکه قسر! به هایم بههای این پدر سگ نگذاشت پل،ن، و نا »

ام و کرره  زاید...زنکره را در همران شرکم اولرش یر، برار زده      شدم...این پدر سگ، خار هم نمیاز دستش راوت می
 (.7811:798)دولت آبادی، « امش، واال چی؟...ام باد داشته و زدهانداخته...کله

بررد، مرورد تجراوز    های سیاسی در زندان به سر میفعالیت ، زمانی که شوهرش به دلیم«با شبیرو»در رمان « وله»
-برای پاک کردن خود از این ننگ، شکمش را دریده و خود را در دریا غرر  مری  « وله»شود. قرار گرفته و باردار می

 کند:
کررد بایرد یر، جروری خرودش را      شد و و  میکرد که نج  است، از خودش چندشش میوله اوساس می»

-هرای خرود مری   جوری خودش را پاک کند. برخاست و در والیکه استخوان تیزی را در میان پنجره  بشوید. باید ی،

 (.7891:71 )دولت آبادی،« فشرد، رو به دریا رفت
 
 های جنسی خشونت 2-1-2

شرود،   باری که ریشه در جنسریّت افرراد دارد و موجرب آزارهرای رووری، روانری و جسرمی مری         رفتارهای خشونت
هرای  جویانه و پُر از طمع از خشرونت های لذّتکشی جنسی، تجاوز و نگاهاستثمار و بهرههای جنسی است.  خشونت

 ها اشاره کرد.                                                    توان به آنجنسی هستند که می
زادگران  ارباب و اربابهای جنسی کشیکُلفت خانه اربابی بارها مورد بهره« رباب»، «سگ و زمستان بلند»در رمان 

ای جز پرذیرش چنرین رفتارهرای تحقیرآمیرز و     گیرد. او به دلیم وابستگی اقتصادی و نداشتن سرپرست چارهقرار می
 های زن ارباب ندارد:کنار آمدن با توهین

نبرود کره   بود، بعیرد  شان خوب بود و اگر شکم رباب باال نیامدهبود و هنوز میانهرباب را خانم شازده بزرگ کرده»
شد برایش پیدا کرد. این برود کره بره    شد و تازه، دیگر شوهر هم نمیهنوز همان جا باشد؛ ولی با شکم باال آمده نمی
دانرد  اش را به فرزندی قبو  کردند...رباب به من گفت که هنوز نمری خانۀ ما آمد. شان  آورد که خانوادۀ تاجری بچه

 (.3ر  7832:3)پارسی پور، « استودهبچه ما  کدام ی، از پسرهای خانم شازده ب
هرا را  های فریب و اغفرا  آن )از مشفق کاظمی(، سرشار از زنان قربانی است که مردان زمینه« تهران مخوف»رمان 

 دهند.    فراهم نموده و زنان فریب خورده را به منج ب فساد و تباهی سو  می
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 های جنسیّتی   خشونت 9-1-2
ای دربراره زن اسرت. ایرن نروع خشرونت      های جنسیتی برخاسته از بینش، نگرش و فرهنگ سنّتی و کلیشره خشونت

های گوناگون نادیده می گیرد و با تلقی زن به عنوان موجرودی عراری از تفکرر و تعلرق او را     وقو  زنان را در جنبه
ه های تبدیم شدن زن را به انسانی ابزاری در جهت خواسته های جسمی و جنسی اش تعری  کرده و به تدریج زمین

های جنسیّتی علیه زنان عبارتند از: تعری  زن در سریمای سرنّتی،   ترین خشونتوقیر و شکننده فراهم می کند.. شایع
استفاده از موقعیت زن، عدم اعتمراد بره زن در اداره امرور، کاالانگراری زنران، تحقیرر جرن  زن و منرع زنران از          سوء

شرود کره وتّری برر     تحصیم. گاه تحقیر جن  زن و فرزند دختر از چنان عمومیّتی برخوردار مری سوادآموزی و ادامه 
تررین   شرود. یکری از رایرج   آمیز زنان علیه زنان منجر مری های زنان نیز تیثیر گذاشته و به رفتار تبعیضباورها و ارزش

ای  گونره  ز به داشتن نوزاد دختر است، بهآمی های جنسیّتی که مورد اقبا  پژوهشها بوده است، رفتارهای توهین خشونت
 آید.  که به دنیا آوردن نوزاد پسر امتیازی برای برخی از زنان به شمار می

 
  های روانیخشونت 1-7-2

آمیزی است که شررافت، آبررو و اعتمراد بره     رفتار خشونت»این نوع رفتارها که تحقیر، توهین و تمسخر را دربردارد 
دهرانی، تمسرخر، تروهین، فحاشری، متلر،،      ین رفتار به صورت انتقاد ناروا، تحقیر، بدکند. ادار مینف  زن را خدشه

 (.                           7813:898)کار، « شودتهدیدهای مداوم به ط   دادن یا ازدوا  مجدد کردن اعما  می
جات، خواستگاری ها و ازدوا  انواع خشونت های روانی را می توان در این موارد بیان کرد: چند زنی و تعدّد زو

های سنّتی بدون اظهار نظر از دختران و زنان، ازدوا  دختران در سنّ پایین، بدبینی نسبت بره زنران و کنترر  آن هرا،     
نبود استق   شخصیتی و هویّتی برای زنان، دشنام، فحّاشی و به کار برردن کلمرات رکیر،، تهدیرد، مزاومرت هرای       

زنان، تصاوب دختران و زنان شوهر دار با ویلره و نیرنرگ، تررک خانره و خرانواده از      جنسی مردان در تسلیم کردن 
سوی شوهران، طرد کردن زن از خانه، فرار دختران از خانه و ترک خانواده، ط  ، توهین بر اسراس جنسریّت زنانره،    

 برین  عراطفی  ارتبا  فقدان ر،ماد/ زن  به نکردن توجّه زایمان های متوالی و پی در پی، تحقیر به دلیم نداشتن ثروت،
 مادر، خیانت در روابط زناشویی و... و فرزندان بین شوهر /  و زن
 گوید:درباره ازدواجش می« سنگ صبور»در رمان « گوهر»
زده رو هو  هولکی بند انداختن و وموم بردن گربه شرورم کرردن و آوردن نشروندن    از همه جا بیخبر، من فل،»

(. ازدوا  های اجباری دختران به ویژه در سنین پایین در وکرم معاملره ای سرود    7892:81)چوب،، « پای سفره عقد
آور برای خانواده ها بوده و دختر بدون ع قه و اوساسی به خانۀ شوهر فرستاده شده و چراره ای جرز ترن دادن بره     

 روابط زناشویی عاری از عاطفه نداشته است.
از اهمیّتی ویژه برخروردار اسرت. زیررا از سرویی     « در روابط زناشویی فقدان عاطفه»در میان خشونت های روانی 

فقدان عاطفه در زندگی مشترک خود زمینه ساز بسیاری از خشونت ها علیه زنان اسرت و از سرویی دیگرر از جملره     
خشونت هایی است که هم در جوامع سنّتی وجود داشته و هم در جوامع مدرن به ویژه در میان نسم جروان رونردی   
 رو به افزایش دارد. نبود ارتبا  عاطفی و ک می بین زن و شوهر به تدریج به شکاف عمیق اوساسی مبدّ  می گردد.

 
 های مالی و اقتصادیخشونت 5-1-2

هرای مرالی و   ها و وابستگی کامم مالی زن به مرد، خشونتنبود امنیّت اقتصادی برای زنان در بیشتر جوامع و فرهنگ
شود. نداشتن سرواد و  در سطوح فقیر اجتماع، مشکم مالی به مسیله مرگ و زندگی تبدیم میاقتصادی را در پی دارد. 

هرای شرغلی   دهرد. اسرتثمار در محریط    ها را افزایش می های کسب درآمد، وابستگی زنان به مردان و استثمار آن تجربه
   مالی، نبرود تعردّد شرغلی در    فرسا با دستمزدهای اندک، فراهم نبودن شرایط استقنامناسب در قالب کارهای طاقت

ها و ع یق زنان، شکاف دستمزدی بین جن  زن و مرد در مشاغم برابرر  هایی متناسب با تواناییجهت گزینش شغم
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تررین  و ایجاد موانعی درجهت جلوگیری از ورود زنان به عرصه های فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله مهم
 های زنان در زمینه اشتغا  است.                                                                                                 ها و آسیبخشونت

بینی، خریرد و  ، این زنان هستند که به جای مردان باید کسب درآمد کنند. رقصیدن، فا «کولی کنار آتش»در رمان 
هرای  زیباترین دختر قبیلره مجبرور اسرت سراعت    « آینه»ای زنان کولی است. هها و...از جمله فعالیتفروش با شهری

انرد، برقصرد. مرادر    متمادی از غروب تا پاسی از شب، برای مردانی که از دور و نزدی، آمده و دور آتش جمع شرده 
او را « آینره »در رود. پر ها رقص دیگر توان راه رفتن ندارد و سرانجام بر اثرر بیمراری از دنیرا مری    به خاطر سا « آینه»

کند تا کار مادرش را ادامه دهد. ازدوا  دختران کولی نیز برای مردان خانواده منافع مالی زیرادی دارد. پردر   مجبور می
 بدهد.« آینه»آورد که بتواند پو  فراوانی در خور او را به ازدوا  کسی درمی« آینه»
 
 علیه زنان  « خشونت»شناسی پدیده آسیب 2-2

هرای فرردی در کنرار شرناخت واصرم از تریثیرات       آدمی از جهان اطراف ترکیبی از شناخت و تجربره نگرش و درک 
های تبلیغاتی، متون نوشرتاری و...سرهم   ها، آگهیعوامم اجتماعی و فرهنگی اطراف است. عوامم اجتماعی نظیر رسانه

نوشتاری، آثار ادبی به ویژه داستان، بازتابی ها دارند. از بین متون ها و بینشگیری و تحوالت نگرشای در شکمعمده
از مسائم اجتماعی و ذهنیّت و تصور نویسندگان و اجتماع است. در این بین نوع نگاه و باورهای مرردم یر، جامعره    

های با شکم« خشونت»پذیرد. پدیده ، به شدّت از عوامم اجتماعی و فرهنگی تیثیر می«زنان»نسبت به جایگاه و نقش 
ترین مسائلی اسرت کره در جامعره زنران جایگراه پررتنش و       ساالری، از مهمخود به عنوان یکی از نتایج مردگوناگون 

سراالری و  که این پدیده مبراوثی چرون مقابلره برا واکمیّرت مررد      است. زیرابرانگیزی را به خود اختصاص دادهبحث
هرای اجتمراعی، وقروقی و...مسریله     ی در زمینره هرای متعردّد  دنبرا  دارد. پرژوهش  های سنّتی درباره زنان را بهدیدگاه

شناسی پدیده خشونت علیه اند. در این مقاله منظور از آسیبشناسانه مورد بررسی قرار دادهخشونت را از منظر آسیب
های علمی و نهادهای مختلر  اجتمراعی، فرهنگری و    هایی است که به آثار داستانی، پژوهشها و کاستیزنان، ضع 
 است.بوده و مورد توجه تحقیقات علمی قرار گرفتهعلمی مربو  

شناسی مسریله خشرونت و ارائره    ها در آسیبهای علمی را از جهت نقش آنصدد است تا پژوهشمقاله واضر در
محرور، در  های ووزه ادبیرات داسرتانی زن  ها مورد بررسی قرار دهد. نقش پژوهشراهکارهایی برای کاهش خشونت

 برخورد با پدیده خشونت، در چند نکته اساسی قابم بررسی است:  
 ها  .انعکاس خشونت علیه زنان و بررسی انواع خشونت7
 ها علیه زن و ارائه راهکارهایی در کاهش و جلوگیری از اعما  خشونتیابی علم خشونت.ریشه2
 محورخشونتها در نوشتن آثار داستانی .ترغیب نویسندگان و یا منع آن8
جهت معرفی تیثیرات منفی گسترش برخری از آثرار   شناسانه در ووزه خشونت درای آسیب.در پیش گرفتن رویه1

 داستانی زن محور  
آثراری کره صررفاً بره     توان قرار داد: ال (آثار پژوهشیِ زن محور را در برخورد با پدیده خشونت در سه گروه می

آثاری که اند. پ(شناسانه خشونت را مورد بررسی قرار دادهآثاری که با رویکرد آسیباند. ب(بیان خشونت اکتفا کرده
 اند.شناسی، راهکارهایی در جهت تعدیم و یا وذف خشونت ارائه دادهدر کنار آسیب

اسرت. نقرش نویسرندگان    ادبیات داستانی در مقایسه با انواع دیگر ادبی مخاطبان بیشتری را به خود اختصاص داده
ترین فعّاالن مرتبط با مسائم فرهنگی و اجتمراعی،  ار داستانی و به دنبا  آن پژوهشگران در این ووزه، به عنوان مهمآث

ای بردیهی و آشرکار اسرت. نویسرندگان و پژوهشرگران      در دامن زدن به خشونت علیه زنان و یا کاستن از آن مسریله 
گیرند، خود عامم مهمری در  ای زن و مرد در پیش میهمعاصری که همان رویه تبعیض جنسیتی را در میان شخصیت

 های سنّتی درباره نقش و جایگاه زنان و به دنبا  آن گسترش پدیده خشونت هستند. وفظ و گسترش دیدگاه
 



 7/      شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمیبررسی آسیب 

 عوامل مؤثر در ایجاد و تداوم خشونت علیه زنان 9-2
دنبا  آن انعکاس در آثرار داسرتانی و   تحقیقات و مطالعات علمی ترویج خشونت علیه زنان را در ووزه فرهنگ و به 

 داند:   تحقیقات ادبی ناشی از عوامم زیر می
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

ساالری و انتقرا   : فقدان شناخت صحیح از نقش زنان به گسترش مردنبود شناخت درست از جایگاه زنان  7-8-2
است. زمانی که نقش و جایگاه زن چره در خرانواده و چره در بیررون از     آن از نسلی به نسم دیگر دامن زده

امیرا  خرویش تعریر  کررده و      هرا و خانه شناسانده و تفهیم نشود، مردان برای زن هویّتی مطرابق خواسرته  
زننرد. اعتبرار یرافتن زن برا     های خود رقم میاش براساس سود جوییسرنوشت او را در تمام مقاطع زندگی

فرزندآوری و بی هویّتی او در صورت نازایی و یا به دنیرا نیراوردن نروزاد پسرر، مانردن در خانرۀ پردری و        
و ادامه تحصیم دختران و زنان، نگاه معاملره گونره بره    نداشتن شان  ازدوا ، ایجاد موانعی در سوادآموزی 

ازدوا  دختران و مهم تر از همه رقم خوردن سرنوشت زنان در تمام مراوم زندگی به دست مردان، همگی 
انگیرز  های رقّتنشان از فقر فرهنگی و اجتماعی در شناخت جایگاه زنان دارد. داستان معاصر با خلق صحنه

 کشد:  ویژه در جوامع سنّتی اینگونه به تصویر میو جایگاه زن را بهبار، موقعیّت و خفّت
پردری کره ویرا را    « خواهرد؟ یر، اسریر دیگرر.    فهمد؟ ی، اسیر. از فرزند چه میپدرم از زن چه می»...

ساالر، خود به خرود بره   نگرد...این فرهنگ مرداالجاره میداند و به زن به عنوان ی، ما ها میمخصوص زن
هرا گروش   بره وررف زن  »دهد: درس می« خسرو»به « خان کاکا»شود...ها منتقم میدختران خانواده پسران و
-زنرد و مری  یی خواهرش را کت، میپسر بچه«...سرگذشت کوچه»در داستان «...شان ترسو هستندنکن. همه

 (.7838:79 لی و ساالری،)وسن« زنمام را هم میگوید وقتی بزرگ شدم خانم
 
هرای متعردّد   هرای مررد ازدوا   : گاهی شخصریت اده برخی از مردان از قوانین فقهی به نفع خوداستف سوء 2-8-2

 دانند.  خود را با استناد به قوانین و اختیارات فقهی و دینی توجیه کرده و خود را مُحق می
سراالری  : هرچند فقدان عاطفه در روابط بین زن و شوهر را در سرلطه مررد  فقر عاطفی در روابط زناشویی 8-8-2

توان مورد بررسی قرار داد، ولیکن این مسیله از چنان اهمیّتی برخوردار است که باید به شکم موضروعی  می
جداگانه مورد نقد و تحلیم قرار گیرد. در اهمیّت فقدان عاطفه در روابط زناشویی همرین یر، نکتره کرافی     

چه با صبغۀ مدرنیته، سردی روابرط برین   است که محور بسیاری از آثار داستانی معاصر چه با صبغۀ سنّتی و 
 زن و شوهر است.  

تررین  پی نبردن به اهمیّت مسائلی چون ازدوا ، اهداف تشکیم خانواده و عدم توجه به نقش مر ثر یکری از مهرم   
-های رووی و روانی بسیاری برای زنان است. توهین، تحقیرر، تبعریض  ارکان دوام خانواده یعنی زن، وامم خشونت

عروسر،  »انگاری و...از جمله نتایج نبود عاطفه در روابط زناشویی است. داسرتان کوتراه   جنسیّتی، بدبینی، شیءهای 
رغرم پیرنرگ غریرب و    علری »کنرد:  فقدان عاطفه در زندگی مشترک را اینگونه بیان می« صاد  هدایت»از « پشت پرده

یر، شخصریت خیرالی و برسراختۀ ذهرن      « ردهعروس، پشرت پر  »ظاهر غیر قابم باور داستان، مرد چون و چرایی به
رغم تحصیم در خار ، محصو  عینی تربیت جامعۀ سرنتی و مشرتی از خرروار تصرور و     هدایت نیست. مهرداد، علی

ساالرنۀ جامعه ایران از زن است، و هدایت با تحلیم موشرکافانه از رفترار و شخصریت مهررداد برر یکری از       تلقی مرد
(. 7811:83 )جرورکش، « گرذارد اجتماعی، یعنی تبراهی رابطرۀ زن و مررد، انگشرت مری      ترین مسائمترین و مهمپنهان

اوساس کند: یعنی زن در کنار ساکت و بیساالر از زن را بیان میتوقع جامعه مرد« عروس، پشت پرده»داستان کوتاه 
رت دیگر همان خصوصریاتی  عبابودن، بدون آنکه فکر کند صرفاً در خدمت تمای ت مرد و تحت مالکیت او باشد. به

ای جز دور شدن زن و شوهر ساالری نتیجهگیرانۀ مردشود، داشته باشد. قوانین سخترا که در ی، عروس، دیده می
شوهر در مقام نمودی از واکمیت قانون، دین و عرف در محیط خانواده در دراز مردت، زن  »است. از یکدیگر نداشته
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شرود؛ زیررا عمر ً    دارد و زن از قبو  نقش خانوادگی خود ناگزیر مری موجود وامیرا به اطاعت، انفعا  و قبو  وضع 
 (.  83ر  7839:83 )اسحاقیان،« بیندامکانی برای تغییر وضع به سود خود نمی

 
ساالری بیش از هر عنصر دیگرری در  : فرهنگِ ترویج نظام مردتأثیر باورهای اجتماعی و فرهنگی نادرست 1-8-2

سراالری نترایجی نظیرر    شدن واکمیرت مررد  گذار است. جایگیری و نهادینهزنان تیثیر ها نسبت بهنوع نگرش
اسرت.  پری داشرته  های جنسیتی، نگاه ابزاری به جن  زن و در نهایت خشونت نسبت بره زنران را در  تبعیض

و ساالری نوعی ایدئولوژیِ قائم به برتریِ مردان بر زنان است کره برا تررویج نقشرهای جنسریتی، نظرم       مرد»
کند. همین نظم و سلسله سلسله مراتب کنونی در خصوص جایگاه زن و مرد در جامعه را وفظ و تثبیت می

ای کره  گونره اسرت، بره  ها، امکانات با قدرتی برابر برا مرردان شرده   مراتب موجب محرومیت زنان از فرصت
هرای عمرومی کره از راه    هگیری غالباً از آنِ مردان است...نظام آموزش و پررورش، آمروز  های تصمیمموقعیت
یابند، ایماژهای غالب از زنان در آگهیهای تجاری و ادبیات و فیلمهای های رادیو و تلویزیون روا  میبرنامه

را در اذهران آوراد جامعره    « زن»ای از این قبیم مجراهای اشاعۀ فرهنگ، مفهوم سینمایی و مجموعۀ گسترده
کنند. پر  تبعریض   و امثا  آن تداعی می« ناتوانی»و « ضع »مانند به نحوی کام ً ناخودآگاهانه با مفاهیمی 

هرایی  علیه زنان، پیامد ناگزیرِ ی، واقعیتِ تغییر نیافتنیِ زیست شناختی )جن  زن( نیسرت، بلکره از کلیشره   
ر تنها وقو  زنران را د ساالری نه(. سلطه مرد7831:8 )پاینده،« شود...فرهنگی دربارۀ جنسیت زنانه ناشی می

-محیط خانواده تباه ساخته و او را به انسانی منفعم و بی اراده تبدیم می کند بلکه وضور زنران در فعالیرت  

 کند.های گوناگون محدود میهای اجتماعی را به بهانه
 
سرتیز برا خلرق    : آثرار داسرتانی مررد   تأثیر برخی از آثار داستانی در تثبیت و گسترش خشونت علیه زناان  9-8-2

در بخشری از  »زند. قربانی به روا  خشونت علیه زن و پذیرش آن از سوی زنان دامن میهای زنِ شخصیت
ادبیات داستانی معاصر، زنان گرفتار ستم جنسریتی، خشرونت، نرابرابری، سررکوب و وقرارت هسرتند و در       

هرای مهلکری   کشی است که با وجود ضربهشوند. زن، محنتمطرح می« زن فداکار»و « زن قربانی»های نقش
دهرد. زن وتری در   ترن مری  « فرشرته در خانره  »نامی بره نقرش   کند، برای نی،که دنیای مردانه بر او وارد می

دانرد. بره ایرن طریرق ادبیرات      شود، قربانی بودن را شر  بقرا مری  شرایطی که به وضعیت خویش واق  می
هایی ری با چنین شخصیتذات پندامستقیم زنان را به همطور غیرها، بهداستانی با ساختن این نوع شخصیت

کند تا نوع بشر به مدد آن قهرمانان داسرتان را الگرو قررار    کند. ادبیات داستانی شرایطی را مهیّا میدعوت می
هرای خرویش   روزی رسند، در تیرره بینیم که وتی به سعادت خانگی نیز نمیدهند. در این مسیر زنانی را می

)واصرفی،  « شرود شران امرری محرا  مری    خشونت مردان بررای خورند و آرزوی گریز از سیطره و غوطه می
 (. 83ر  7833:81 ذوالفقاری،

 
: با توجه به این نکته اساسری کره جامعره همرواره دسرتخوش      کاری نویسندگان کمبود آثار داستانی و کم 8-8-2

 پری بره  ای هنروز در تغییرات و تحوالت بسیاری است، برخی از نویسندگان با عدم توجره بره چنرین مسریله    
هرا و موضروعات برخری از    مایره کشیدن جایگاه زن در جوامع سنّتی هستند. بره عبرارت دیگرر درون   تصویر
های معاصر یا از وقایع دوران کنونی به دور است و یا با وقایق تطرابقی نردارد. نویسرندگان معاصرر     داستان

به جای بازآفرینی خشونت در باید با قبو  کاهش میزان خشونت نسبت به زنان در مقایسه با دوران گذشته، 
ها علیه زنان و رساندن زن به جایگاه انسرانی او  قالب آثار داستانی، آثاری را در جهت کاهش بیشتر خشونت

 خلق کنند.
 



 3/      شناسانه خشونت علیه زن در داستان معاصر براساس تحقیقات علمیبررسی آسیب 

: نتیجه کمبود نقدهای زن محور ارائه الگو و تعریفی صرفاً مردانره از زن اسرت. در   محورکمبود نقدهای زن 1-8-2
-توان علم خشونت علیه زنان، راهکارهای مناسب برای کاهش خشونتمی محور است کهسایه نقدهای زن

های علمی را شناسایی نمرود. از سرویی دیگرر    های مربو  به نویسندگان، آثار داستانی و پژوهشها، ضع 
 محور نیز اندک است. تعداد نشریّات مختص در ووزه نقدهای زن

 
واقعی از زنان در آثار ادبی در اغلب موارد نتیجه اعمرا    ترسیم سیمایی غیرنمایش سیمایی مردانه از زنان:  3-8-2

نظرها، سلیقه ها و تعاری  مردپسندانه است. سلطه مردساالری در جنبه های گوناگون باعث شده اسرت ترا   
زنانی مورد تحسین و ستایش مردان قرار بگیرند که از چهارچوب نقش های سنّتی و کلیشه ای خار  نشده 

ته که طبعی سرکش داشته و در برابر تبعیض ها و خشونت ها سنّت شکنی کرده انرد  اند و در عوض آن دس
 مورد انتقاد قرار بگیرند.

 
 راهکارهای ارائه شده در تحقیقات علمی برای کاهش خشونت علیه زنان 4-2

ایگراه  به باور بسیاری از محقّقان راه عمده کاهش و جلروگیری از خشرونت علیره زنران، ارتقرا و توانمنرد سرازی ج       
هرا فرراهم گرردد و     ها و نابرابری هایی برای از بین رفتن تبعیض هاست. این مسیله بدان معناست که زمینهاجتماعی آن

هایی است که به دست زنران و بره منظرور تعیرین سرنوشرت خرود        الزمۀ چنین فرایندی ورود زنان به عرصۀ فعالیت
 گیرد. صورت می

های ووزه فرهنگی در ت علیه زنان، متوجه ووزه فرهنگی است. ت شبیشترین مس ولیت در زمینه کاهش خشون
در جریان این همکاری است که نقش کرار  »ای نتایج قابم توجهی در برخواهد داشت. چرا که های رسانهکنار فعالیت

معره، کره   شود زیرا کارشناسان در ایجاد تصویری جدید از جافرهنگی در تغییر ساختار ذهنی افراد دو جن  ظاهر می
شوند و با ارائه تجربیات خرود کره از طریرق    مبتنی بر اوترام متقابم افراد خانواده نسبت به یکدیگر است، پیشقدم می

-هایی را که متناسب با جهان امروز است، تبلیغ کررده و نقرش  مدت ارزشتدریج و در درازیابد، بهها انتشار میرسانه

)کرار،  « کنرد برند، از نو قرائرت مری  زمانی و مکانی خاصی که در آن به سر میهای جدید زن و مرد را در چارچوب 
7813:971  .) 

تواننرد  ها با قرار گرفتن در دو جایگاه علمی و فرهنگری مری  های علمی با محوریت جایگاه زن در داستانپژوهش
نهادهای علمی و فرهنگری قررار    توانند در جایگاه محرّکتیثیری دو سویه داشته باشند: تحقیقات علمی از ی، سو می

های عمومی، موقعیت زن در اجتماع گیری از امکانات نهادهای مرتبط و ایجاد تغییرات در نگرشبگیرند. یعنی با بهره
هرای  را بهبود بخشند و از سویی دیگر با نقد آثار داستانی و به چرالش کشریدن رویکردهرای نویسرندگان و پرژوهش     

 لزوم ارائه راهکارهایی در جهت کاهش یا وذف آن را، مورد بررسی قرار دهند. علمی دیگر، مسیله خشونت و
 است:براساس تحقیقات علمی راهکارهای زیر برای کاهش خشونت علیه زنان پیشنهاد شده

 
-: یکی از راهکارهای مناسب در تعردیم دیردگاه هرای زن   های مناسب و درست درباره زناناشاعه نگرش 7-1-2

ورزی نسبت به مسیله جنسیت و درباره جایگاه واقعی های مناسب و به دور از غرضستیزانه، ترویج نگرش
های جنسیتی باورهایی هستند در ذهن ما که اوتما  دارد نادرست یا غیرواقعری   کلیشه»زن در اجتماع است. 

دارنرد.  دهنرد و در نروع تفکرر مرا تریثیر       باشند. این باورها گاهی بسیاری از اعما  و رفتار ما را شرکم مری  
)علیراری و  « هرای اجتمراعی فراوانری خواهنرد برود      باورهای غلط درونی شده در ناخودآگاه ما منشا، آسیب

هرا،  (. ارتقای سطح سواد و آگاهی زنان، اوقا  وقو  مادی، معنروی و رووری آن  22: 7837نووی طهرانی، 
جتمراع و...از جملره تردابیری    ترین ارکان خرانواده و ا عنوان یکی از مهماصالت بخشیدن به شخصیت زن به
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گیری از آنها جایگاه زن را در اذهران عمرومی بهبرود    توانند با بهرهاست که نهادهای فرهنگی و اجتماعی می
 بخشند.

 
هرای یر،   : ادبیات در مقایسره برا سرایر بخرش    گسترش آثار ادبی در جهت ارائه تصویری واقعی از زنان 2-1-2

ی جایگراه زن، در جامعره، اغلرب بره واسرطه     »دهرد.  ان ارائه میتر به واقعیت از زناجتماع تصویری نزدی،
دهنرد.  های روزمره و باورهای هر کشور از آن ارایه میگردد که فرهنگ، مذهب، فعالیتتصویری معرفی می

تردید، ادبیات کشورهای مختل ، بیشتر از هر نهاد دیگری در به تصویر کشیدن جایگاه زن نقرش تعیرین   بی
شود، بلکه نویسرندگان  ی طبیعت یا تابلوی نقاشی ظاهر نمیی ی، صحنهدر ادبیات، به مثابه کننده دارد. زن

« کشرند ادبی همواره او را در شرایط، ووادث و یا در تقابم یا تقارن با سایر عناصر اجتماعی به تصرویر مری  
م ثر زنان )به عنروان مرادر،    (. بنابراین آثار داستانی با ارائه جایگاه و نقش10ر   7833:83)علوی و سعیدی، 
تواند مسیله خشونت علیه زنان را در بوتره نقرد و چرالش قررار     های مختل  اجتماع، میهمسر و...( در الیه

ادبیات به جرای زنِ کلری و   »...داده و به نوبۀ خود راهکارهایی را برای کمرنگ نمودن این پدیده ارائه دهد. 
یابرد و در پری شرناخت آن    به عنوان ی، فرد اجتماعی آگراهی مری   نوعی، به زن در واقعیت و به منزلت او

است. آنچنان که دیدیم این کار تنها در رُمان شردنی اسرت...زیرا وضرع زن در خرانواده و اجتمراع بهتررین       
نمودار گسیختگی اجتماع و تنش و کشاکش درونی فرهنگی است که از همران اوان مشرروطیت تناقضرهای    

 (.  710ر  7818:783)مسکوب، « بودکار شدهدردناک و بحرانی آن آش
سراالر را بره   تواننرد جامعرۀ مررد   از منظری دیگر، آثار داستانی با خلق الگوهایی موفّق از زنان مدرن، می
-دور از هرگونه تعصب و غررض تجدید نظر و بازاندیشی درباره جایگاه زن وادارند. زیرا نگاه منصفانه و به

ویژه در دوران معاصر، کاهش دهد. جامعۀ معاصر باید بپذیرد خشونت علیه زنان را، بهتواند میزان ورزی می
-وجرود سرلطه مررد    توان نقش و تیثیر زنان م فق را نادیده گرفت. زنانی که باکه در دنیای مدرن امروز نمی

هرایی  شخصریت »...د: گیرنشان به کار میهای خود را در اداره زندگیها و آزادیها، خ قیتساالری توانایی
آمد به رتق و فترق امرور   اراده هستند که در محیط خصوصی خانواده به عنوان مدیری الیق و کارمستقم و با

گیرنرد...در  کنند بلکه برای سایر اعضای خانواده نیرز تصرمیم مری   تنها زندگی خود را اداره میپردازند، نهمی
-هرای مرد...تریثیر مری   نمایند...عملکرد این زنان بر شخصریت اجتماع و خار  از خانه نیز مقتدرانه عمم می

گیری در مسائم مهم خانواده و گاه اجتماع، واکی از تحرو  زنران در   وقیقت یافتن قدرت تصمیمگذارد، در
 (.  38ر  7833:39 بخش،)وسینی و جهان« جامعه است

 
هرا و  : اگرر دغدغره  مستقل برای زنانگیری هویّت نقش نویسندگان زن در شناساندن دنیای زنانه و شکل 8-1-2

گرایانه در قالب آثار داستانی به تصرویر  عنوان نیمی از جمعیت جامعه بشری با رویکردی واقعمسائم زنان به
های منصفانه درباره زنان و کاهش خشونت علیره آنران   نوبه خود گامی مهم در ترویج دیدگاهکشیده شود، به

-تر و عینری وسیله نویسندگان زن ترسیم شود، سیمایی ملموسن تصویر بهخواهد بود. از سویی دیگر اگر ای

کندوکاو و تفحص در آثار داسرتانی زنران ایرن امکران را بره وجرود       »آید. تر از زن و جایگاه او به دست می
آورد تا معانی تلویحی و پنهانی در این آثار که نمایندۀ نوع تفکر و اندیشه زنان اسرت، کشر  و تحلیرم     می
تواننرد تصرویری   محور می(. نویسندگان زن با خلق آثار داستانی زن273 :7837)نیکوبخت و دیگران، « ندشو

 ای و سنّتی ارائه دهند.  دور از تعاری  کلیشهبازاندیشی شده از زن و به

 
: های اجتماعی ناشناخته از وجاود زناان  های ادبی در شناخت و بازنمایی جنبهتأکید بر اهمیت پژوهش 1-1-2

جهرت شناسرایی و بررسری آن دسرته از مسرائم و      تواننرد در های ادبی با تحلیم آثرار داسرتانی مری   پژوهش
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شناختی مغفو  مانرده  وسیله علوم جامعهها بهجمله مسیله خشونت( که ارائه و شناخت آنمشک ت زنان )از
واهدی عینی برای شناخت ایرن  تواند شها میجهان بازنمایی شده در رمان»...های م ثری بردارند: است، گام
هرا، از  جمله رمانها، و نیز تجارب و مشک ت زنان در اختیار پژوهشگران قرار دهد. متون ادبی، و ازدغدغه
دلیرم آن کره   پردازی برای ساختارها، فرآیندها، و روابط اجتماعی است و بره ترین شواهد هرگونه نظریهمهم

ی بررسری و تحلیرم   وسریله توان بهشود، میگیرد و ساخته میی شکم مییهای رسانهپایه بازنماییواقعیت بر
ی واقعیرت و جهران   آوردهای فرهنگی، به شناختی مناسب از فهم افراد دربراره های موجود در دستروایت

 (.707 :7833)کمالی و دیگران، « دست یافت
 

 گیرینتیجه
های سنّتی نادرست درباره زنران  های جنسیّتی و نگرشتبعیضساالری، پدیده خشونت علیه زنان مولود واکمیّت مرد

هرای  خشرونت توان در پنج گرروه قررار داد: الر (   های منعک  شده علیه زنان در آثار پژوهشی را میاست. خشونت
جویانره و...(،  های لرذت های جنسی )استثمار جنسی، تجاوز، نگاهخشونتجسمانی )کت،، قتم، خودکشی، و...(، ب(

های روانی )تعدّد زوجات، ازدوا  اجباری، ازدوا  در سنین پایین، بدبینی نسبت به زنان، دشنام، تهدیرد،  شونتخپ(
های جنسریّتی )تعریر  زن در   خشونتتوجهی به زن و...(، ت(مزاومت، طرد زن از خانه، ط  ، خیانت، توهین، بی

استفاده از موقعیت زن، منع زنان از تحصریم، تحقیرر   سوء انگاری زن، عدم اعتماد به زنان در مشاغم،شکم سنّتی، کاال
خشونت مالی و اقتصادی )فراهم نبودن شرایط استق   مرالی بررای زنران، اسرتثمار در محریط      جن  دختر و...(، ث(

جمله ایرن عوامرم عبارتنرد از: وابسرتگی     توان جستجو کرد. ازکار(. دالیم خشونت علیه زنان را در چندین عامم می
صادی زنان به مردان، نبود موقعیّت استق   اجتماعی و مالی برای زن، باورها و عقاید خرافی، فقر فرهنگری، نبرود   اقت

هایی در تقویت نقش و جایگاه زنان در اجتماع. زنان در جوامع سنّتی در مقایسه با جوامرع مردرن بیشرتر در    سیاست
دست یافتن زنران بره ادامره تحصریم و ورودشران بره مشراغم        رسد نظر میاند. بهها قرار گرفتهمعرض انواع خشونت

است. زنان در جوامرع سرنّتی انرواع    های مردان را درباره زنان تعدیم ساخته ولی کافی نبودهگوناگون تا ودّی دیدگاه
. انداست، تحمّم کردههای روانی، جنسیّتی و مالی را داشتهدنبا  خود خشونتهای جسمی و جنسی را که بهخشونت

های روانری  های جسمانی و یا شاید مالی قرار گرفته، اما از خشونتمعرض خشونتچند زن جامعۀ مدرن کمتر درهر
 است.  بهره نبودهبی

هرا،  اند، برخی دیگر نیز در کنار بیان انرواع خشرونت  ها صرفاً خشونت و انواع آن را بازتاب دادهبرخی از پژوهش
شناسری خشرونت، راهکارهرایی در جهرت     بر آسیباند و شماری دیگر ع وهفتهشناسانه در پیش گررویکردی آسیب

اند: فقردان  شناسانه علم ترویج خشونت را در چند عامم بیان کردهاند. تحقیقات با رویکرد آسیبکاهش آن ارائه داده
هرای خرود، فقرر    سرته استفاده برخی از مردان از قوانین فقهی و دینی بره نفرع خوا  شناخت صحیح از جایگاه زن، سوء

عاطفه در روابط زناشویی، تیثیر باورهای اجتماعی و فرهنگی غلط، تیثیر آثار داستانی در ترویج خشونت، کمبود آثرار  
محرور،  های مناسرب و منصرفانه از زنران، گسرترش آثرار ادبری زن      داستانی و کمبود نقدهای زن محور. اشاعه نگرش

های ادبی زن محور از جمله راهکارها و پیشنهادهای ارائره شرده در   پژوهشتر نویسندگان زن و افزایش وضور فعّا 
 جهت کاهش خشونت است.

 
 پی نوشت

)وسرن  « نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور. »7پژوهش هایی که در مقاله واضر مورد بررسی قرار گرفته اند عبارتند از: مقاله ها: 
)پاینرده،  « نوشته سریمین دانشرور از سره منظرر در مطالعرات زنران(      « مد »)نقد فرهنگی داستان مدلی متفاوت . »2(، 7838لی و ساالری، 

بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در . »1(، 7833)واصفی و ذوالفقاری، « خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی. »8(، 7831
بررسی جایگاه زن در آثار واقع گرایانه . »9(، 7833)کمالی و دیگران، « 7839تا  7819رمان: تحلیم جامعه شناسانه پنج رمان پرفروش دهه 

« سیمای زن در رمان های برگزیده محمد محمدعلی با تیکید بر نقد ادبری فمینیسرتی  . »8(، 7833)علوی و سعیدی، « جما  زاده و بالزاک
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نقرد  . »3(، 7833)پرسرتش و ساسرانی خرواه،    (« 7831ر   7819بازنمایی جنسیت در گفتمان رمران ) . »1(، 7833)وسینی و جهان بخش، 
بررسی جایگاه زنران در داسرتان هرای    . »3(، 7833)مراد خانی و طالبی، « اثر فریده خرمی« دختر خاله ونگوک»فمینیستی مجموعه داستان 

زنان در داستان های زن محور داستان بررسی مقایسه ای موضوعات و درون مایه های مرتبط با . »70(، 7833)پویان، « کوتاه اومد محمود
بررسی نمادها . »72(، 7830)وسینی، « نقدی بر زن از نگاه منفلوطی و آ  اومد. »77(، 7830)بشیری و محمدی، « 7830ر   7800نوی  

رمران فرسری از   بررسی و تحلیم سیر تاریخی سیمای خرانواده در  . »78(، 7830)هاشمیان و دیگران، « در سب، نوشتاری منیرو روانی پور
. 79(، 7837)بهین و باقری، « گذر فمینیستی از جزیره سرگردانی و به سوی فانوس دریایی. »71(، 7837)عاملی رضایی، « 90ابتدا تا دهه 

بررسی . »78(، 7837)رجبی و موسویان نژاد، « تحلیم شخصیت زن در دو رمان سنگ صبور و میرامار با تکیه بر شخصیت گوهر و زهره»
)ناظمیران و  « قی شخصیت اصلی و شخصیت پردازی آن در داستان وادثه شرف یوس  ادری  و سنگ های شیطان منیرو روانی پورتطبی

الگوی تحو  نقش زن از همسر خانه دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه شناسی اجتماعی رمان های سووشرون  . »71(، 7837طباطبایی، 
)وسرینی و  « براساس اسرتعاره نمایشری نظریره گرافمن    « رویای تبت»تحلیم رمان . »73(، 7837، )نیکوبخت و دیگران« و عادت می کنیم

بازتاب مصادیق . »20(، 7837)جان نثاری داالنی، « چالش های سنت و مدرنیته در چند داستان کوتاه معاصر ایرانی. »73(، 7837ساالرکیا، 
(، 7837)عبردی و مررادی،   « هدایت و زکریا تامر با محوریت زن در اجتمراع  فقر فرهنگی و سلطه سنت در پهنه داستان های کوتاه صاد 

)علیاری و نووی « رابطه میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف )مرتضی مشفق کاظمی(. »27
گفتمران هرای   . »28(، 7837سری و دیگرران،   )میرسند« تحلیم فرهنگی فمنیسم در رمان های پست مردرن فارسری  . »22(، 7837طهرانی، 

مشترک در چهار رمان فارسی )تحلیم تطبیقی درون مایۀ رمان های خط تیرۀ آیلین، چراغ ها را من خاموش می کنم، عرادت مری کنریم و    
و نظرام   )فاضرلی « زن و قدرت در خانواده )تحلیم محتوای شش رمان پرفرروش دهرۀ اخیرر(   . »21(، 7837)دشتی آهنگر، « چهم سالگی(

نیمه غایرب و بازنمرایی   . »28(، 7832)عسگری وسنکلو و بیات، « جایگاه شوهر آهوخانم در ادبیات داستانی فارسی. »29(، 7832آبادی، 
خوانش رمزگران هرای   . »21(، 7832)وسینی سروری، « جدا  سنت و تجدد در ایران دهه شصت تحلیم گفتمانی رمانی از وسین سناپور

(. 7832)فرهنگی و صدیقی چهارده، « اثر زویا پیرزاد )با رویکرد نشانه شناسی اجتماعی(« طعم گ  خرمالو»داستان  اجتماعی در مجموعه
بازنمرایی جنسریت در رمران    . »23(، 7832)عاملی رضرایی،  « بررسی و تحلیم ساختار مناسبات خانوادگی در رمان های دهه شصت. »23

شکم گیری . »87(، 7832)صادقی شهپر و وجّار، « نقد فمینیستی رمان سگ و زمستان بلند». 80(، 7832)صابرپور، « رازهای سرزمین من
بازتاب نگاه به جن  مخال  در آثار صاد  هدایت و فروغ . »82(، 7832)فتووی رودمعجنی و صادقی، « رئالیسم در داستان نویسی ایرانی

سنت نوشتاری زنان: مطالعه . »81(، 7832)اسکویی، « سرخی تو از من تجزیۀ هویت در رمان. »88(، 7832)فاضلی و ج لوندی، « فرخزاد
بررسی کلیشه های جنسریتی در  . »89(، 7838)پاک نیا و جانفدا، « موردی دو نسم از نویسندگان زن ایرانی )سیمین دانشور و زویا پیرزاد(

« نظریره ایردئولوژی  »جر   آ  اومرد برر مبنرای     « مردم بچه»بررسی داستان . »88(، 7838)کاظمی و نواح، « آثار داستانی ج   آ  اومد
تحلیم دو رمان پرنده من و ماهی ها در شب می خوابنرد براسراس م لفره هرای نوشرتار      . »81(، 7838)تا  بخش و قاسمی پور، « آلتوسر
ه تهمینره محمرد محمردعلی    نقد جامعه شناسانه سرمایه های زنان در رمان قص. »83(، 7838)وسن زاده دستجردی و موسوی راد، « زنانه

خوانش تطبیقی دو رمان چراغ ها را من خراموش مری کرنم و    . »83(، 7838)گلمرادی و دیگران، « براساس نظریه انواع سرمایه پیر بوردیو
اغ چرر »مقایسه تطبیقی فمینیسرم در  . »10(، 7838)سلیمی کوچکی و شفیعی، « دفترچه ممنوع براساس نظریه م نث نگری در نوشتار زنانه

برازیگر کلمرات:   . »17(، 7838)نجّرار همرایونفر،   « اثر جان اشرتاین بر،  « گم های داوودی»اثر زویا پیرزاد و « ها را من خاموش می کنم
 (7838)هوروش، « زنانگی، نمایشگری و آفرینش در رمان بازی آخر بانو

)قربرانی،  « نقد و تفسیر آثار صاد  هردایت . »2(، 7810)زواریان، « تصویر زن در ده سا  داستان نویسی انق ب اس می. »7کتاب ها: 
« نقد و تفسیر آثار محمود دولت آبرادی . »1(، 7818)مسکوب، (« 7879ر   7800داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع )سالهای . »8(، 7812

(، 7811ر مطالعات ادبیات داسرتانی،  )دفت« مجموعۀ سخنرانیها و مقاالت نخستین سمینار بررسی مسائم رمان در ایران. »9(، 7818)قربانی، 
صد سا  . »1(، 7811)جورکش، « زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صاد  هدایت: نگاهی نو به بوف کور و دیگر عاشقانه های هدایت. »8

)ورداد و  « نقرد  داستان معاصر، داستان نویسان معاصر: مجموعه شانزده داسرتان و شرانزده  . »3(، 7838)میرعابدینی، « داستان نویسی ایران
ج   آ  اومد: زنردگی،آثار و اندیشرۀ   . »70(، 7813)وسینی، « ده داستان نوی : بررسی ادبیات داستانی معاصر. »3(، 7833پارسی نژاد، 

شخصریت و شخصریت   . »72(، 7837)وسن آبرادی،  « مکتب اصالت زن )فمینیسم( در نقد ادبی. »77(، 7830)میرزائی، « ج   آ  اومد
(، )محمدی 7810ر   7800تاریخ ادبیات کودکان ایران: ادبیات کودکان در روزگار نو ). »78(، 7837)عبدالهیان، « داستان معاصرپردازی در 
(، 7832)میرشرکرایی و وسرن زاده،   « زن و فرهنگ: مقاالتی در بزرگداشت یکصدمین سا  تولد بانو ماگارت مید. »71(، 7833و قایینی، 

)دهباشری،  « بر ساوم جزیره سرگردانی: جشن نامره دکترر سریمین دانشرور    . »78(، 7830، )پاینده، «در نقد ادبی گفتمان نقد: مقاالتی. »79
درنگری برر سررگردانی هرای     . »73(، 7831)گروه نویسندگان و منتقدان، « داستان امروز ایران: مجموعه داستان و نقد داستان. »71(، 7838

نگاهی به . »20(، 7838)شکری، « واقعگرایی در ادبیات داستانی معاصر ایران. »73(، 7839ان، ، )اسحاقی«شهرزاد پسامدرن، سیمین دانشور
زنان در داستان: قهرمانران زن در داسرتان هرای زنران داسرتان      . »27(، 7838)ناطقی، « رئالیسم در آثار علی محمد افغانی و سیمین دانشور

از خراک بره خاکسرتر:    . »28(، 7831)میرصرادقی،  « ان نویسان امروز ایران با تفسریر داستان از داست 28. »22(، 7831)باقری، « نوی  ایران
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)عالیرداعی،  « رمران  1آن ها چراغ ها را روشن می کننرد: نقرد تطبیقری   . »21(، 7833)وسنعلی زاده، « تحلیم داستان های منیرو روانی پور
گفتمان هرای خواسرته یرا ناخواسرته     . »28(، 7833هانبخش، )ج« بررسی سیمای زن در رمان های برگزیده محمد محمدعلی. »29(، 7833

)زرلکری،  « خلسه خاطرات: تحلیم و بررسری آثرار گلری ترقری    . »21(، 7833)فرزانه دهکردی، « نوشتار پیرامون شعر و رمان 3خویشتن: 
)ابراهیمری و فرشرادمهر،   « آرمرین خاک عشق: در شررح زنردگی و آثرار منیرژه     . »23(، 7833)پاینده، « داستان کوتاه در ایران. »23(، 7833
(، 7832)میرعابدینی، « تاریخ ادبیّات داستانی ایران. »87(، 7832)پاینده، « گشودن رمان: رمان ایران در پرتو نظریه و نقد ادبی. »80(، 7833
یران: نقد و بررسی آثار سیمین داستان شناخت ا. »88(، 7838)زرلکی، « چراغ ها را من روشن می کنم: نقد و بررسی آثار زویا پیرزاد. »82

 (7838)اسحاقیان، « دانشور
 

 فهرست منابع
 . 7839؛ چ او ، تهران: گم آذین، درنگی بر سرگردانی های شهرزاد پسامدرن سیمین دانشوراسحاقیان، جواد؛ 

 . 7832؛ چ او ، تهران: البرز، سگ و زمستان بلندپارسی پور، شهرنوش؛ 
؛ مطالعرات  «نوشته سیمین دانشور از سه منظر در مطالعات زناان « مدل»نقد فرهنگی داستان  مدلی متفاوت:»پاینده، وسین؛ 

 .73ر  7؛ 7831، 77، ش 1فرهنگی و ارتباطات، دوره 
 . 7811؛ چ او ، تهران: آگاه، زندگی، عشق و مرگ از دیدگاه صادق هدایتجورکش، شاپور؛ 
 . 7892؛ تهران: جاویدان، سنگ صبورچوب،، صاد ؛ 

تحلیل دو رمان پرنده من و مااهی هاا در شاب مای خوابناد      »زادۀ دستجردی، افسانه و موسوی راد، سیّد مصرطفی؛   وسن
 .10ر  97؛ 7838، 7، ش 8؛ پژوهشنامه نقد ادبی و ب غت، سا  «براساس مؤلّفه های نوشتار زنانه

ر   9؛ 7838، 7، ش 9مطالعات زنان، سرا    ؛«نشانه های فمینیسم در آثار سیمین دانشور»وسن لی، کاووس و ساالری، قاسم؛ 
29 . 

؛ «سیمای زن در رمان های برگزیده محمد محمد علی با تأکید بر نقد ادبی فمینیستی»وسینی، مریم و جهان بخش، فرانر،؛  
 .33ر  13؛ 7833، 8، ش 7نشریه زن در فرهنگ و هنر، دوره 

 . 7891؛ چ دوم، تهران: گلشایی، با شُبِیرودولت آبادی، محمود؛ 
 . 7811؛ تهران: چشمه، فرهنگ معاصر، جای خالی سلوچرررررررررررررررررررر ؛ 

؛ چ او ، قرم: دفترر   خشونت خانگی علیه زنان: بررسی، علل و درمان با نگرش به مناابع اساالمی  ساالری فر، محمد رضرا؛  
 .  7833مطالعات و تحقیقات زنان، 

؛ نشریه زن در فرهنگ و هنر، «زن در آثار واقع گرایانه جمال زاده و بالزاکبررسی جایگاه »علوی، فریده و سعیدی، سهی ؛ 
 .93ر  83؛ 7833، 8، ش 7دوره 

رابطۀ میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهاران  »علیاری، شمسی و نووی طهرانی، لی ؛ 
 . 83ر  27؛ 7837، 2، ش 1  شناسی هنر و ادبیات، سا ؛ جامعهمخوف )مرتضی مشفق کاظمی(

 . 7813؛ چ او ، تهران: روشنگران و مطالعات زنان، پژوهشی درباره خشونت علیه زنان در ایرانکار، مهرانگیز؛ 
بازنمایی تجربه زنان از جهان اجتماعی در رمان: تحلیل جامعه شناسانه پنج رمان پر فروش دهه »کمالی، افسانه و دیگرران؛  

 .771ر  33؛ 7833، 8، ش 1یه مطالعات اجتماعی روان شناختی زنان، سا  ؛ نشر«1985تا  1975
 . 7818؛ چ او ، تهران: فروزان روز، (1915ا  1911داستان ادبیات و سرگذشت اجتماع )سالهای مسکوب، شاهرخ؛ 

سای اجتمااعی   شنا دار تا مصلح اجتماعی براساس نشانه الگوی تحول نقش زن از همسر خانه»نیکوبخت، ناصر و دیگرران؛  
 . 289ر  271؛ 7837، 8، ش 8های زبان و ادبیات تطبیقی، دوره  ؛ پژوهش«کنیم های سووشون و عادت می رمان

؛ 7833، 7، ش 1؛ پرژوهش زنران، دوره   «خشونت علیه زنان در آثار محمود دولت آبادی»واصفی، صبا و ذوالفقاری، وسرن؛  
 . 38ر  81
 


