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چکیده
در مجموعهها و آثار داستانی دوران معاصر ،زن نقش قابل توجهی ایفا کرردهاسر و نوینرندنان ،توجره شرایانی بره جای راه
خانوادنی و اجتماعی زن داشتهاند .با ن اهی جامع میتوان نف که برخی از قلم به دستان ،به حوزهی زنان سنتی و برخی بره
زنان مدرن نزدیک شده اند .در این مجال ،صادق چوبک ،نماینده ی زن نوینان سنتی و بزرگ علروی ،نماینرده ی زن نوینران
مدرن شناخته شده اس  .ما در این مقاله کوشیده ایم تا با بررسی و مقاینهی دو داستان بلند " سنگ صبور" و "چشرمهایش"،
که ن اهی از دو زاویهی متفاوت به جنس زن دارند ،وضعی زن ایرانی را در فضرای فرهن ری جامعرهی ایرران ،در دهرههرای
نذشته بشناسیم.
واژگان کلیدی :زن ایرانی ،جامعه ی ایرانی ،سنگ صبور ،چشمهایش

.

مقدمه
زن به عنوان بخشی از افراد جامعه در ادبیات سنتی و نذشته ایران نقش کم رن ی ایفا میکردهاس ؛ جز در منظومره-
های عاشقانه که در آن ها نیز وضعی زن در عالم واقع چندان نمودار نبود .اما همین حضور کرمرنرگ زنران در آثرار
ادبی نشان از عدم حضور زنان در صحنه واقعی زندنی اجتماعی بودهاس  .رفتره رفتره در دوران معاصرر توجره بره
جای اه زن مورد توجه نوینندنان قرار نرف  " .هر کدام از نوینندنان معاصر ،به فراخور تقاضا و امکانات فرهن ی
جامعه ی زمان خود ،این جنس حناس را به نونه ای در آثار خود جای دادهانرد .بعضری از ایرن نوینرندنان ،زن را
مانند همان معشوق خوش سیما و دلبر عشوه نر و طناز ادبیات سنتی تصویر کرده اند و نروهی دی ر به رخردادهای
اجتماعی و فرهن ی مربوط به زنان پرداخته اند( ".جعفر دهقی )2931:08،اما در مورد اینکه چه عاملی باعر توجره
به امور زنان شد باید نف که  " 3تغییر دیدناه ننب به زن ،در رویارویی با تمدن غرب و مشراهده حضرور آزادانره
زنان در مجامع عمومی و اختالط با مردان و منئله تحصیل زن در فرنگ شکل نرف ( ".حمیدی)74 31:21 ،
از آنجایی که در غالب مواقع ،بیشتر نوینندنان ما را مردان تشکیل می دادند و فرهنرگ عمرومی ،مررد را بره عنروان
جنس قوی تر پذیرفته بود ،بالطبع زنان به عنوان جنس فروتر و پن تر شناخته شدند .از نظرر آنران ،زنران همرواره
عامل فناد و تباهی ،و محکوم به پنتو نشینی اند .چوبک بدون تایید و تکذیب این باور ،وضعی زن را در فرهنرگ
سنتی ایران به نمایش می نذارد .وجه تمایز چوبک با سایر نوینندنان هرم عصرر و غیرر هرم عصررش ،در روایر
زندنی ،عبور از تابوهای موجود بر پیکره ی ادبیات اس  .وی در طرح سرنوش زن ،منائلی را مطرح می کنرد کره
جزء حرف های م و اس .
بر خالف سایر نوینندنان ،و بخصوص چوبک ،علوی برخوردی احترام آمیز و واال با زن های داسرتان هرایش دارد.
ن اه و روای علوی و چوبک به زن در دو قطب ناهم ون اس  .در داستان های چوبک ،اغلب زنان قشرر فرامروش
شده و به حاشیه رانده شده ی جامعه هنتند .این زنان اغلب لکاته اند و در صدد ارضرای نیازهرای جنرم خرود .در
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حالی که زن در داستان های علوی متعلق به قشر فرادس جامعه اس
ارزش می نهد .نویی آنها مشکالتشان هم فاخر و سانتی مانتال اس .

و علوی آنهرا را در حرد یرک الهره و قردیس

پیشینه تحقیق
در بررسیهای انجام شده در مورد عنوان و ن رش ،کتاب یا پایاننامه و یا مقالهای یاف نشرده اسر  .امرا پرارهای از
آثار به طور منتقیم یا غیرمنتقیم به موضوع پژوهش حاضر مربوط میشود ،از آن جمله ،میتوان به موارد زیر اشراره
کرد3
مقالهای با عنوان " بررسی جای اه زن در آثار واقعنرایانه جمالزاده و بالزاک" تهیهشدهاس  .ن ارندنان این مقالره،خانمها سهیال سعیدی و فریده علوی معتقدند علیرغم تفاوتهای کوچکی که درباره جای اه جنس مون از دیردناه
این دو نویننده ارائه شده که آن هم مربوط به اختالف زمانی چند دههای و همچنین اختالف فرهن ی میان فراننه و
ایران میباشد؛ اما روای هر دو نویننده معرف جامعهای مردساالر اس که زن در آن تنها نقرش ضرعیفهای را برازی
میکند که سهمی از زندنی ندارد و تنها آفریده شدهاس برای خدم به مرد .ایشان معتقد اند که برالزاک و جمرال-
زاده ،هر دو عقاید مرسوم درباره زنان را در جامعه خود تایید کردهاند؛ اما جمالزاده این کار را به شکلی متفاوت و با
سرسختی کمتری ننب به بالزاک انجام میدهد.
در مقالهای دی ر با موضوع " جای اه زن در نذر تاریخ و سیر حقوقی آن" توسط حنن حیدری و یوسف ابراهیمیننب نوشتهشده اس  .بر اساس این مقاله ،در حقیق زن و مرد جای اهی برابرر دارنرد امرا در جوامرع مختلرف ایرن
منئله نادیده نرفتهشدهاس و زن جای اهی پن و حقیر پیدا کردهاس  .دین اسالم و قرآن برای زن ارزش واالیری
قائل هنتند و حیثی زن جنبه "حق اهلل" دارد و قابل بخشش و نذش نین .
مقالهای با عنوان "تحول جای اه زن در نثر پیش از مشروطه" توسط جعفر حمیدی و مریم عملری رضرایی نوشرته-شدهاس  .این مقاله در دو بخش  )1زن در آثار نوینندنان مرد و  )8نوشتههای زنان ،به بررسی وضرعی و جای راه
زن میپردازد .در بخش اول مردان در سفرنامهه ،رسالهها ،روزنامهها و نمایشرنامههرا بحر آزادی زن ایرانری را نراه
آشکارا و ناه نذر بیان میکنند .در بخش دوم زنان خود دس به کار شده و با نوشتن نامهها ،رسرالههرای انتقرادی-
اجتماعی ،سفرنامهها و خاطرات در پی مطرح کردن خود هنتند.
مقالهی دی ر "،سیمای زن در کلیله و دمنه نصراهلل منشی" اس که توسط علی حیدری ن ارش شدهاسر  .در ایرنمقاله با مقاینه چهار اثر متن عربی کلیله و دمنه ،داستانهای بیدپای ،پنجاکیانه و کلیله و دمنه نصراهلل منشری این ونره
نتیجهنیری شد که انرچه اندیشه های زن ستیزانه در هر چهار اثر وجود دارد اما تفکر و بیان نصرراهلل منشری از همره
تندتر و ستیزهجویانه تر اس  .این چهار اثر در سه بخش حکایرات ،جمرالت و ابیرات مرورد بررسری جدانانره قررار
نرفتند و در نهای آنچه حاصل شد چنین بود که ن اه منفی و بدبینانه به جنس زن برا شردت و ضرعف متفراوت در
اندیشه نوینندنان این آثار وجود دارد که نشان از تفکرات حاکم بر جامعه در مورد زن اس .
جایگاه زن در تاریخ
ابتدا بهتر اس ببرای شروع شناخ ننب به زن از نظر ریشه یابی آن را بررسی کرد؛ از نظر ریشه شرناختی ،واههی
زن از ریشهی  ،zanبه معنای زایش و زاییدن اس  ( .سنجری):931:09 ،
انر چه زبان شناسان اروپایی ،زن را از ریشه ی زئوس یونانی می دانند امرا بایرد داننر کره سراده ترر از ریشره ی
یونانی" ،هن" کردی و"زن" فارسی اس که از ریشه ی " کئی نی" اوستایی و "کن" پهلروی برر آمرده اسر و بره
معنای خانه و صاحب خانه اس  .بنا بر این در فرهنرگ ایرانری" ،زن" همران نرام را دارد کره در دوران کهرن مرادر
ساالری داشته و مالکی خانه به او باز می نردد( .معین)9931:21 ،
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هر چه در تاریخ به عقب بر می ردیم و فرهنگ و تمدن مل ها را جنتجو می کنیم ،به موقعی و جای اه زن و مقام
پنتی که در میان مل ها و قبایل داشته اس بیشتر پی می بریم .زن از همان ابتدا که زندنی به صورت غرار نشرینی
جریان داش  ،هم چون مردان و هم پای آنان کار می کرد و حتی بیشتر از آنان .وظیفه ی مرردان فقرط شرکار برود و
سایر امور به عهده ی زنان .با پیشرف مدنی  ،جای اه زن رفته رفته تنزل پیدا کرد و خدمات و تالش هرا و فعالیر
هایش ،هیچ ناه در نظر مردان به حناب نیامد و تغییری در ن اه مردان ننرب بره توانمنردی هرای زن و رفترار غیرر
اننانی با وی حاصل نشد .به قول ویل دوران  " 3زیاد بودن حس همکاری زن ،در تغییر وضرع اجتمراعی او بیشرتر
موثر بوده تا تربی فرهن ی مردان و مالحظه ی جهات اخالقی( ".ویل دوران  )7831:48البته در همران زمران نیرز
قبایلی بودند که زن در آنها مقام واالیی داش و حتی می توان از دوره ای به نام مادر شاهی یاد کرد که در آن زن در
راس قرار داش ؛ اما عمر این دوران بنیار کوتاه بود.
" بعضی از اوقات ،مخصوصا در نواحی آفریقای جنوبی ،حکوم به دس زن افتراده اسر ؛ در جزایرر پلرو هرنرز
رئیس قبیله به کار مهمی دس نمی زده اس  ،م ر آنکه ،پیشتر ،نظر شورای خاصی را که از زنان پیر تشکیل می شد
جلب کند ( ".همان)71،
" ظهور خانواده ی پدر شاهی ،ضرب محکمی برای از بین بردن سلطه ی زن به شمار می رود؛ از این بره بعرد زن و
فرزندانش به عنوان مملو ک پدر یا برادر بزرگ ،و پس از آن ،شوهر او را پیدا کردند .برای زناشویی ،همان نونره کره
غالم و کنیز را در بازار می خریدند ،زن را نیز می خریدند ،و هن ام وفات شوهر،زن نیز مانند انواع دی ر دارایی های
وی به میراث می رف ( ".همان)7: ،
زن در تمام ممالک ،با شدت و ضعف متفاوت ،وضعی تقریبا مشابهی داش و زن ایرانی نیز از این وضرع منرتثنی
نبود .ایرانیان که به داشتن تمدنی دیرینه و امپراتوری های عظیم ،هم چون ساسانی و هخامنشی به خود مری بالیدنرد،
کمترین حقوق و اختیارات اننانی برای زن قائل نبودند و از این حی با قبایل بدوی تفراوتی نداشرتند " .و حقیقر
این اس که زن ایرانی در نذشته ،عمالً وجود خارجی نداشته اس و انر وجود خارجی داشرته ،موجرودی مخفری،
مرموز ،عقب ن ه داشته شده و مرد زده بوده اس  .سیادت تاریخی مرد ،زن را تنها به عنروان یرک اننران درجره دو،
اننانی شیء شده و از اننانی افتاده خواسته اس ( ".براهنی ):931:1:،نویا هرچه بره عقرب برنرردیم جای راه زن
تنزل بیشتری میکند .امپراتوری ساسانی ،به عنوان یک کاال فرض می شد کره مرردان حرق تمالرک و تصررف وی را
داشته اند.همچنین زنان در این دوران "،در سلنله مراتب خانوادنی ،تح سرپرستی و قیومی رئیس خانواده به نرام
« کتک خای» « کد خدا» بود ،این کد خدا می توانن هر کنی باشد 3پدر باشد یا شروهر و در صرورت مررگ آنهرا
جانشین رئیس خانواده دارای اختیارات وسیعی بود که این اختیارات به ندرت محدود می شرد و تمرام هردایایی کره
ناها به زن داده می شد ،یا مالی را که زن با کار و تالش خود به دس می آورد همه متعلق به رئیس خانواده برود و
زن از اموال خود نصیب نمی برد .در نظام خانوادنی دوره ی ساسانیان تعداد ازدواج ها در اختیار زن نبرود ،بلکره از
حقوق و اختیارات ثاب شده ی مردان بود .مردان در تعدد همنر هیچ محدودی نداشرتند ،مرردان انرر تروان مرالی
داشتند به تعداد زیاد زن می نرفتند .مردانی که توان مالی و اقتصادی باالیی داشتند به اندازه ی یک دوره تنربی ،،زن
در حرمنرای خود می تواننتند داشته باشند ( ".حیدری)4231:20،
در ادبیات نذشته نیز همچون واقعی بیرونی ،زن نقشی ایفا نکرده اس و شراعران و داسرتان سررایان ،در آثارشران،
برای زن جای اهی در نظر ن رفتند .وجه مشترک زن در آثار ادبی و زن در جهان بیرون در این اس که تا زمانی کره
زن پوسته ی منتورنی و عف و حیایی را که فقط به زن پنتو نشین ننب می دادند پاره نمی کررد ،نمری تواننر
وجود و حضورش را به دی ران ثاب کند .در آثار ادبی هم حضوری از زن دیده نمری شرود م رر بره شررط داشرتن
خصوصیتی ممتاز.
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زن در اثر ادبی یا بنیار زیبا و دلبر ،با شهام و جنور و قوی دل اس و یا بنیار کریه منظر ،منفور ،حیله نر و فتنه
جو .جای اه فردی و اجتماعی زن ایرانی ،چه در واقعی و چه در متون ادبی ،تا دوران قاجار ،به همرین شرکل ادامره
پیدا کرد.
در دورهی قاجار و به خصوص در سالهای مشروطه ،به واسطهی آشنایی و رابطه برا کشرورهرای اروپرایی و دیردن
وضعی زنان فرن ی و مقاینه ی آنها با زن ایرانی ،بح آزادی ننوان مطرح شد .سیمای بزک کرده ،ظاهر آراسرته و
عطرهای خوش بوی زنان فرن ی ،با غنج و دالل مخصوص به خودشان ،برای مردان ایرانی که زنهای زنردنی شران
همیشه بوی مطبخ داشتند و لباس های نشاد نریم دارشران تروی وق مری زد ،حکرم زن آرمرانی را داشرتند .حضرور
ننتردهی زنان در فعالی های اجتماعی و شرک آزادانهی آنهرا در مجرامع مردانره ،بررای ایرانیران جالرب توجره و
ستودنی بود .این نونه بود که روشنفکران و فرنگ رفتهها ،وضع زن ایرانی را اسف برار قلمرداد کردنرد و در پری آن
شدند تا با ال و قرار دادن زن فرن ی ،راه پیشرف و تمدن را پیش پای زن ایرانی قرار دهند .علی رغم مخالفر هرای
روحانیون و نروهی از مردم ،زن ایرانی به سم و سوی منیر جدیدی که برایش فراهم شده بود پریش مریرفر و
رفته رفته رنگ و لعاب فرن ی پیدا میکرد.
زن در ایران ،انرچه با تغییر پوشش ،ظاهری ننربتا متجددانره و مردرن پیردا کررده برود ،امرا جای راهش در طبقرات
اجتماعی چندان تغییری پیدا نکرد و همان مرد ساالری و افکار ‘ جامعه می شود و آن طور که باید در میران طبقرات
پایین جامعه فرانیر نمی شود.
در دو اثر مذکور ،به طور کامال مشهود ،به این دو طبقه پرداختره شرده اسر  .ازآنجرایی کره اغلرب آثرار چوبرک برا
محوری طبقات پایین جامعه اس ما شان ویژه ای را درباره ی زنان نمی بینیم .چوبک در صدد شناساندن قشر نهان
جامعه اس ؛ جامعه ای که زنان در آن فاقد هرنونه نقش اجتماعی و سیاسی هنرتند و و زنران را افررادی حشرری و
شهوانی نشان می دهد .زنانی غرق در جهل و خرافه .چوبک در داستان هایش خطوط قرمز را می شکند و هیچ ابایی
از بیان حرف های م و جامعه ی ایرانی اسالمی ندارد و تالش می کند دیدی بی طرفانه به جامعره داشرته باشرد امرا
نباید از نظر دور داش که این عریان نویی ،چوبک را به وادی اغراق و افراط هم کشاند.
نخنتین رمان های فارسی بیشتر به بدیهیات و موضوعات احناسی می پرردازد مثرل بازتراب وضرع نرابرابری زنران
ایرانی؛ زن هایی که به عل فقر و جهل و پایه های نادرس خانواده به دامن فحشا و فناد در میافتند( .حنن پور،
منصور لکورج) 19231:24،
اما علوی در صدد بود تا خود را از این نروه جدا سازد و رمان چشم هایش را که جزء نخنتین رمان های سیاسی و
اجتماعی اس و با محوری نقشآفریی زن پرداختهشدهاس مطرح سازد .وی ن رشی کامال متفاوت ننرب بره زن
ها دارد و می توان نف که با " ن رش چوبک که از زن موجودی شهوانی و حشری می سازد(سنگ صبور) ،کرامال
متفاوت اس  ...او (علوی) ،اننان و به ویژه عشق و زن را می ستاید ( ."...دستغیب889 31:92 ،و)881
" از نیمه دوم قرن نوزدهم در اروپا ،صاحب نظران ادبی به این نتیجه رسیدند کره بایرد فاصرله ی میران اثرر ادبری و
جامعه ی معاصر را از میان برد .و بهترین و شاینته ترین راه برای رسیدن به این هردف ،بازنمرایی واقرع نرایانره ی
جامعه و رخدادها و شاکله های آن اس  .این نونه اعمال داوری در زمینه ی آثار داستانی ،باع شد که جو داسرتان
نوینی در ایران نیز ،با اندکی تاخیر ،دس خوش تغییر و تحول شود .و این کار بردان جرا رسرید کره بررای داسرتان
نوینان ایرانی نیز ادبیات ،چنان چه اصل واقع نرایی در آن رعای نشده باشد ،دی ر ادبیات محنوب نمی شرود( ".
آ ین حنین زاده " )19:31:2: ،البته هر زمان که اندیشه های واقرع نرایانره در ادبیرات برروز کررد ،دشرواری هرای
زندنی زنانه ،در کنار همه ی منائل و معضالت دی ر مطرح شد( ".علوی)7:31:20 ،
سبک علوی و چوبک
با مطالعه ی داستان ها و رمان های بزرگ علوی و صادق چوبک ،نمان می شود این دو نویننده ،اهل یک کشور و
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یا حداقل از یک دوره و ننل نینتند .ن اهی که بزرگ علوی به زن و جای اهش دارد با ن اه چوبک بره ایرن مقولره
بنیار متفاوت اس .
بزرگ علوی نویننده ای واقع نراس با مایه هایی از رمانتینم .علوی بیشتر عمر نوینرندنی اش را صررف داسرتان
هایی با مضامین سیاسی کرده اس  .داستان هایی در مبارزه برا حکومر دیکتراتوری پهلروی .امرا ایرن درون مایرهی
سیاسی و ن اه مبارزه طلبانهی علوی باع نشده این نویننده ن رش رمانتیکی اش به زندنی و روابرط اننران هرا را
که نویی جزء عالیق درونیاش اس فراموش کند .همین ن اه رمانتیکی به منائل سبب شرده کره سربک علروی در
عین واقع نرایی و پرداختن به واقعیات جامعهی آن دوران ،به رمانتینم اجتماعی میل کند " .در رمانتینم اجتمراعی،
نقش زن و مرد و خانواده از اهمی بنیاری برخوردار اس و زن ها و مردها در کنار هم و وابنته به هم تصویر می
شوند و روابط عاشقانه و منائل جننی تا حدودی معقول و به هنجار و دور از احناساتی نری نشان داده مریشرود.
در رمان (چشمهایش) علوی چنین جلوه و کیفیتی وجود دارد( ".میرصادقی)1:31:28،
علوی در ترسیم سیمای زن مهارت دارد؛ اما وی تنها به تصویر یک بعد از چهرهی زن نمیپرردازد " .زن در داسرتان
های علوی چهره ی راستین و بی هاله ای دارد و بعد های شخصیتی او ،شیرینی و کام دهی ،شور ان یزی و دلربرایی
و مهر ورزی ،زیرکی و در عین حال تلخی و فتنه نری و آزار رسرانی و بری وفرایی و سرن دلی و هوسررانی او ،در
داستان های علوی به بهترین صورت ترسیم و تصویر شده اس  .زن محبوب ،زن منفور ،زن سلیطه ،زن هوسرباز ،زن
معصوم و متفکر و با شخصی و فداکار ،در چهره های نونانون خود در آثرار داسرتانی علروی جلروه ای طبیعری و
واقعی و راستین دارد؛" (همان)4831:28 ،
در مقابل علوی ،نویننده ای همچون صادق چوبک را داریم .دغدغه ی چوبک در داسرتان هرایش ،منرائل فرهن ری
طبقات پایین جامعه اس و همچنین باورهای عامیانه و بی پایه و اساسی که در متن زندنی مردم جای دارد .داستان-
های چوبک ،تصویر زندنی اننانهایی اس که نرفتار روزمرنی و عادت شرده انرد و نکبر و بیچرارنی از سرر و
روی خودشان و زندنیشان میبارد .در میان زندنی تکراری ،پوچ و نکب زدهی اقشار فرودس  ،چیزی که بیش از
هر چیز ،کانون توجه چوبک قرار نرفته وضعی زنان و برخورد جامعه با آنان اس و همچنین نتیجهی برخرورد برا
جنس زن ،که چ ونه از وی موجودی عقدهای و کمبود دار ساخته اس  .چوبک در تحلیرل روانری شخصری هرای
آثا رش ،تح تاثیر افکار فروید اس و همین امر موجب شده اس که شخصی هرای داسرتانی اش ،بره خصروص
زنان ،دارای عقده های جننی باشند و این عقده در کنار خیل مشکالت و سختی هرا ،یکری از اصرلی تررین دغدغره
های فکری شخصی هاس  " .چوبک مثل اغلب ناتورالین ها کم کم به تصرویر و تجنرم ایرن مظراهر زشر و
ناپنند جامعه خو نر و مانوس می شود و خودش در تله ای می افتد که خوانندنانش را از آن بر حذر داشرته اسر ،
یعنی تله ی عادت .به بیانی دی ر ،چنان در زشتی ها و ناپاکی غرق می شود که از خوبی هرا و پراکی هرا غافرل مری
ماند .به تدریج بر حنب عادت و توجه عمیق به این زشتی ها ،کارش به افرراط و اغرراق کشریده مری شرود ،نرویی
نویننده فقط زشتی ها و ناپاکی ها را می بیند و چشمهایش را به روی همه ی پاکی ها و لطاف هرا و زیبرایی هرای
زندنی می بندد .مصداق این نفته را می توان در رمان ( سنگ صبور) آخرین اثرر صرادق چوبرک بره خروبی دیرد".
(همان)0131:28 ،
" سنگ صبور ،شرح داستان غم ان یز تنهایی اس  ،تنهایی اننان ها و سرودی اسر در سرتایش آزادی ،و مرثیره ای
اس بر تیره بختی ها و سونی اس در اندوه زنان و کودکان بی پناه این سرزمین ( "...دهباشی)8431:29 ،
مرد ساالری و زن ساالری
از آنجایی که در روابط زن و مرد ،بخصوص در نذشته تعادل برقرار نبوده اس  ،بح مررد سراالری و زن سراالری
همیشه مطرح بوده و مردان خود رابه عنوان جنس قوی تر بر جان و مال زنان منلط می داننتند .یکی از موضوعاتی
که در دو اثر مورد بررسی ،قابل ردیابی اس جای اه زن در خانواده و اجتماع اس .
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" بیشتر شعرا و نوینندنان ادبیات ایران و جهان مرد بوده اند .به همین دلیل تفکر مرد ساالرانه بر نوشرته هرای آنران
سایه افکنده اس  .اینان به نوعی زنان را مورد ظلم و تحقیر قرار داده انرد یرا حقروق آنران را نادیرده نرفتره انرد"...
(حیدری)9131:29 ،
"سنگ صبور" و " چشم هایش"از این دیدناه ،نویی دو جامعه ی متفراوت را روایر میکننرد؛ آنچره در سرنگ
صبور بیداد می کند و چوبک تمام تالشش را بکار نرفته ترا آن را بازتراب دهرد و عمرق و نهرایتش را آشرکار کنرد
مردساالری اس که در جامعه ی سنتی ایران به شکل افراط شده ای ظهور می یابد.
نمونه ی بارز سلطه ی مردانه در سنگ صبور ،حاج اسماعیل اس  .حاج اسماعیل مرد جا افتاده ای اسر کره نروهر
سیزده ساله را به زنی می نیرد و او را هووی سه زن دی رش می کند .در خانه ی حاج اسرماعیل چهرار زن حریرف
زورنویی ها و خود رایی های یک مرد نمی شوند .زن های حاج اسماعیل برایش حکرم شرریک زنردنی را ندارنرد
بلکه به کلف هایی می مانند که از صدقه سری حاجی زنده اند .رفتاری که حاج اسماعیل به عنوان یرک مررد سرنتی
با همنرانش دارد ناهی به رفتار با حیوان شباه دارد و این رفتار یعنی زن بررای او جرز یرک کلفر بری جیرره و
مواجب و ابزاری برای ارضای تمایالت جننی و فرزند آوری ارزش دی ری ندارند.
"اما حاجی به زنای دی ش خیلی بداخالقی می کرد ،اونام خیلی ازش می ترسیدن .برای اینکه بی هوا می زد ،یه هرو
می دیدی سر یه چیز کوچکی تا می خوردن می زدشون" (سنگ صبور)19،
و باید به حق نف که "فرهنگ ایران ،فرهنگ مردان اس  .به وسیله ی مردان و برای مردان ساخته شده اس  ...انرر
مرد در راس خانواده قرار دارد ،زن قاعده ی مثلثی اس که مرد ضلع عمودی آن اس  .در تاریخ ایران از ایرن ضرلع
قاعده خبری نین ( ".براهنی:9 31:1:،و):1
در جامعه آن زمان در ایران زن و احناساتش به کلی نادیده نرفته و قربانی جاه طلبری دو قردرت طلبری مرردان مری
شود .زن ،زیر سایه ی مرد اس که هوی پیدا می کند؛ به همین دلیل اس کره زن هرای حراج اسرماعیل انرر چره
زندنی با هوو و تحمل بد رفتاری ها و خشون های حاج اسماعیل برایشان بنیار سخ اس اما باز هم تالش می
کنند برای شوهرشان هر چه مقبول تر باشند؛ زیرا آنها هرم پذیرفتره انرد کره هریچ کجرای دی رر زنردنی بهترری در
انتظارشان نین .
از طرفی دی ر ،مادر نوهر پیشرنهاد خواسرت اری پیرمرردی چرون حراج اسرماعیل را از دخترر سریزده سراله اش برا
خوشحالی می پذیرد زیرا می داند در خانه ی حاجی هر رفتاری که با دخترش بشرود حرداقل بره نران شرب محتراج
نین که بعد از مدتی ،آن هم ممکن نشد.
چوبک ،با آنچه از سرانجام زندنی نوهر روای می کند در واقع به ما یادآور می شود که در جامعه ی مردساالر ،زن
بدون مرد ،محکوم به فنا اس  .حتی احمد آقا ،همنایه ی نوهر ،با آنکه ادعا می کند نوهر را دوس دارد امرا برا او
ازدواج نمی کند تا نوهر را از نکب صیغه روی نجات دهد .نه تنها کمکش نمی کند بلکه او هم مثل بقیره خواهران
جنم اوس و حتی رقب نمی کند به جندش ن اه کند.
بلقیس ،همنایه ی دی ر نوهر ،از بی اعتنایی ها و بی محبتی ها ی شوهرش ،بمونعلی ،به ستوه آمده آرزو مری کنرد
شوهرش او را طالق دهد اما خودش هم می داند که پس از جدایی ،سرنوشتی بهتر ازانچه نوهر به آن دچرار اسر
ندارد.
زن شیخ محمود حکاک از غیب چند ساعته ی شوهرش به شدت سراسیمه مری شرود؛ او ن رران اسر کره پرس از
شوهرش چه به سر او می آید.
" آقا شما رو به خدا به من کمک کنین ،چه خاکی به سرم بریزم .شما یه راه و چاهی پیش پای من برذارین .مرن بره
کی رو بیارم؟ به کی ب م؟ من نون آوری غیر از شیخ محمود ندارم .ولم کرده رفته و من بی خرجی مونردم" (سرنگ
صبور)891،
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با خواندن سنگ صبور و سرنوش محتومی که زن به آن دچار اس و آن بی کنی و تنهایی اس درمری یرابیم کره
چ ونه در چرخه ی زندنی ،زن سنگ زیرین آسیاب بوده و زیر بار نابرابری ها و تبعیض ها اسرتخوان هرای آرزو و
عشق و شور زندنی اش خرد می شوند.
در مقابل قصه ی غمناک "سنگ صبور" ،شاید "چشم هایش" چشم ما را به روی دی رر سرکه ی زنردنی ب شراید.
برخالف رمان "سنگ صبور" ،شاید بتوان در "چشم هایش" ،مرد ساالری و زن ساالری را ننبتا پایاپای دنبال کرد.
در اکثر نوینندنان پیش و پس از علوی ،زن به عنوان موجودی درجه ی دو و سره ان اشرته شرده کره در چرخره ی
زندنی خانوادنی و اجتماعی نقشی ایفا نمی کند .فقر شدید فرهن ی و بی سوادی و محبوس کردن زن در چارچوب
خانه به دلیل خوش غیرتی پدران و برادران و شوهران ،که خود نواه روشنی بر پدر ساالری و مرد سراالری اسر از
زنان ،خاله زنک هایی ساخته که راه باز کردن هر نره ای را جادو و سیاهی کردن می دانند .زیررا زن در هریچ امرری
آزادی عمل ندارد.
باز هم می توان نمونه ی بارز چنین زنانی را در "سنگ صبور" جنتجو کرد .همنرران حراج اسرماعیل کره حضرور
نوهر ،دختر رختشوی را برای خود کنرشان می دانند و تحمل هووی دی ری را ندارنرد و نمری تواننرد بره حراجی
اعتراضی بکنند و تنها راهی که برایشان می ماند جادو و جنبل اس .
" ...دی ه اینقده ا یتم می کردن که جونم به لبم رسونده بودن .این قده جادو و جنبل و سیاهی واسم کرردن و خراک
قبرسون و پیه نرگ و نراز و آب مرده شورخونه و اسخونای مرده تو دس و بالم ولو کرده بودن ،که دی ره از جرونم
سیر شده بودم و مرگ خودم رو از خدا خواسته بودم( ".سنگ صبور)11،
و اما " چشم هایش" 3به طور کلی در آثار داستانی بزرگ علوی و به طور خاص در رمران چشرم هرایش مری تروان
شخصی زن را به طور منتقل و اننانی مختار و دارای هوی شناخ  .زن های داستان های علوی خرود را از قیرد
مرد زدنی رها کرده اند و به دنبال جای اه اجتماعی منتقلی برای خود هنتند .چشم هایش با توصیف زندنی طبقره
ی مرفه ،تحصیل کرده ،باالشهر نشین و فرنگ رفته ،به دنیای مدرن نزدیک می شود .دنیایی که زن و مرد در آن ننبتا
برابر هنتند و زن یا مرد ساالری به حاشیه رانده می شود.
در این حوزه ،در مقام مقاینه ی "سنگ صبور" و "چشم هایش" ،نوهر و فرن یس را می توان در مقابرل هرم قررار
داد.
نوهر که تازه به سن نوجوانی رسیده ،باید به عقد پیرمردی متمول در بیاید تا مبادا پرس از مرادرش تنهرا بمانرد و در
مملک بی در و پیکر ،به دس نرگ های بی صف بیفتد .انر چه هووها بنیار آزارش مری دهنرد امرا خیرال مرادر
نوهر راح اس که سایه ی یک مرد باالی سر دخترش اس .
فرن یس عشق مردان را به بازیچه می نیرد .آنها را به دنبال خود می کشاند و تشنه از پای چشمه برشان می نردانرد.
به خواست اران بی شمارش توجهی ندارد و ناهی آنها را از خود می رنجاند .در مقابل پدرش می اینتد و برا تهدیرد
از او می خواهد که او را محدود و آزادی اش را سلب نکند.
" اما این را بدانید 3من دختر بزرنی هنتم .انر بخواهید به من زندنی را سخ ب یرید و مرا در کارهایی که می کنم
آزاد ن ذارید ،همین امروز از خانه ی شما می روم .پدرم ن اهی پر از ترس به من انداخ ( ".چشم هایش)1:9،
انر چه این رفتار فرن یس غرور و خود سری او را می رساند اما این را هم یرادآور مری شرود کره دوران سرکوت و
اطاع بی قید و شرط زنان و دختران رو به زوال اس و زن می خواهد هوی اننانی اش را باز یابد.
از دی ر شخصی هایی که در این دو اثر در مقام مقاینه قرار می نیرند بلقیس در"سنگ صبور" و مهربانو در"چشم
هایش" اس  .بلقیس ،از همنایه های نوهر و زنی آبله رو اس که خیال می کند انرر صرورتش آبلره نداشر مری
توانن مثل نوهر خود را در دل احمد اقا جا کند .بمونعلی ،شوهر بلقیس که بقول خودش عنین اس هیچ توجهی
به بلقیس ندارد و او مثل کارنری در خانه ی شوهر کار می کند .بمونعلی تمام روز را در قهوه خانره مری نذرانرد و
هزینه های عیاشی ها و بناط منقل و بافورش را بلقیس با خرده فروشی فراهم می کند .بلقیس از بری محبتری هرای
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و جو می کند در حالیکه احمد آقا هم ن اهش به او مثل یک خدمه ی

شوهرش ،عشق را در آغوش احمد آقا جن
مف و منلم اس .
در جامعه ی مرد ساالر ،زن پرورش می یابد برای مرد .زن برای مرد باید هر کاری می کند و مرد بررای خرودش .زن
جنم و روحش را در اختیار مرد می نذارد و مرد تنها جنم زن را می خواهد .روح زن و عواطفش ارزش و اهمیتی
ندارد .انر جنم زن به کار آمد می شود عروسک کوکی و انر به کار نیامد کنار نذاشته می شود.
این تفکر مرد محور ،از بلقیس زنی حنود و کینه توز و عقده ای می سازد که حتی حضور کودک پنج ساله ی نوهر
را برنمی تابد.
ن اه ابزار نونه به زن نه فقط در سنگ صبور بلکه در چشم هایش هم قابل ردیرابی اسر .ایرن رمران انرر در منریر
برابری زن و مرد حرک می کند اما علوی هم نتوانن در تمام طول داستان ،دنیایی متوازن را بررای زن بره تصرویر
بکشد .در دنیای مدرن ،مرد می خواهد حس جاه طلبی خود را ارضا کند و فرن یس به خاطر زیبایی مثال زدنری اش
مورد توجه مردان اس .
" مرا می خواس به زنی ب یرد که در مهمانی های درباری اروپا ،دس زیر بازوی او اندازم ،تا بتواند همه جرا ببالرد
که خوش ل ترین زن را دارد .مرا می خواس به زنی ب یرد تا تشن ی جراه طلبری او تنرکین یابرد ...یرک زن بررای
تامین زندنی داخلی و مراقب بچه هایش می خواس و زن های فراوان برای تنکین تمناهای نندیده ی جنمش".
(چشم هایش)109،
استاد ماکان از امکانات مالی فرن یس استفاده می کند و از جای اه و مقام و نفرو ش بهرره مری جویرد امرا کمتررین
توجهی به عواطف فرن یس ندارد.
اینها همه بیان ر آن اس که علوی در تبیین زن آرمرانی اش موفقیر کامرل را کنرب نکررده وریشره ی ایرن عردم
موفقی کامل را می توان در نذشته ی فرهنگ ایرانی جن و جو کرد که به راحتی حقوق زن نادیرده نرفتره مری
شد و ن اهی کامال ابزار نون به زن داش .
در طرف دی ر ماجرا مهربانو حضور دارد .نامزد مهربانو ،خداداد از مبارزان مخالف رهیم پهلوی در فراننه اسر کره
با فقر و بیماری زندنی مشق باری را سپری می کند و مهربانو مثل یک دوس وفرادار و صرمیمی زنردنی اش را
وقف خداداد کرده اس  .آن چیزی که مهربانو را پایبند زندنی در زیر شریروانی کررده اسر زور و اجبرار و فقرر و
ترس نین  .آن چیزی از عشق و محب که خداداد به مهربرانو داده اسر  ،او را دلبنرته ی خرداداد و ایرن زنردنی
محقرانه کرده اس .
"پس از یکی و دو هفته به حدی با او دوس و صمیمی شده بودم که مهربانو می آمد و پیش من درد دل مری کررد.
چه زندنی پر تالطمی اینها داشتند .در عین حال همه وق شاد و خندان و خشنود بودند( ".چشمهایش)191،
و این عشق ،چیزی اس که در دنیای مرد ساالر " سنگ صبور" دروغیرنش نصریب نروهر شرد و او را بره نرابودی
کشاند و همین دروغینش هم نصیب بلقیس نشد واز او زنی پر حنرت ،حنود و عقده ای ساخ .
زن سنتی و زن مدرن
اختالف باورها ،اعتقادات ،ارزش ها و بنیاری امور دی ر ،هم ی مواردی هنرتند کره شرکافی عظریم برین سرن و
مدرنیته ایجاد کرده اند .انرچه این دو می تواننتند با رعای تعادل و حرک در منیر موازی ،شرایط بهتری را بررای
جامعه و افراد آن رقم بزنند؛ اما حرکتشان در منیر مخلف ،آن هم به شکل افراط شده ،آن دو را در مقابرل هرم و در
تضاد با هم قرار داد.
اننان ها در جامعه ی سنتی و مدرن ،دو دنیای متفاوت را تجربه می کنند .وجرود جوامرع سرنتی و مردرن ،ارتبراطی
منتقیم با مرد ساالری و زن ساالری دارد که انر در هرکدام از این دو تغییر ایجاد شود دی ری را تح الشعاع قررار
خواهد داد .به همین دلیل زن سنتی و مدرن نیز در مقابل هم قرار می نیرند.
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بزرگ علوی و صادق چوبک ،نیز و وضعی زن را در این دو جامعه آشکارا به تصویر مری کشرند .زنران در "سرنگ
صبور" سمبل زن سنتی و در "چشمهایش" سمبل زن در آستانه ی تجدد و مدرنیته هنتند " .علوی در نوشرته هرای
خود عنای خاصی به زنان دارد .البته این بدان معنا نین که معیار های امروزین را در مورد حق و حقروق زنران در
آثار خود ننجانده باشد .اما روشن اس که لحن و رویکرد وی به هیچ رو زن ستیزانه و سرکوب نرانره نینر ؛ بره
خالف دوستدار زنان اس و آنان را مظهر عشق و فداکاری و (وفاداری) می داند و خواهران رشرد و بالنردنی آنران
اس  .با این همه علوی در دوره ای می زین که زنان هنوز به تحقق حقوق خود در جامعه ی ایرانی نرسیده بودند
و عمده ی شخصی پردازی علوی از زنان بیش از آنکه از واقعی سرچشمه ب یرد بر تاثیری استوار بود کره وی در
اقام خود در خارج از ایران و از حشر و نشر با زنان خارجی و یا تحصیل کرده ی فرنگ نرفته بود .توجره علروی
به این نونه زنان ،این نمان را تقوی می کند که او ویژنی های زن آرمانی اش را به هر رو از زنران متجردد غربری
( دهباشی7:8 31:27،و)7:1
می نیرد".
انرچه داستان هر دو نویننده زندنی ایرانیان را به تصویر می کشرد امرا حضرور فرهنرگ غربری در "چشرمهایش"،
فضای این اثر را به دنیای مدرن نزدیک کرده اس .
شاید بتوان شباه ها و تفاوت های زن سنتی و مدرن را در این دو اثر در دو محور بره طرور مشرخد شرده ترری
بررسی کرد.
اعتقادات مذهبی و خرافی:
آنچه در سنگ صبور ،سرنوش نوهر را دنرنون کرد همان اعتقادات عامیانه و خرافره پرسرتی اسر ؛ امرا در اینجرا
خرافه تنها مختد به زنان نین بلکه نریبان نیر قشر بی سواد و کم سواد جامعه اس  .نوهر به خاطر خرون دمرا
شدن کودک یک ساله اش کاکل زری در امامزاده متهم به زنا و فرزندش حرامرزاده خوانرده شرد .و حراج اسرماعیل،
شوهر نوهر ،که تا آن روز ،به تهم هایی که زن های دی رش به نوهر ننب می دادند بری تروجهی مری کررد ،برا
خون دما شدن کاکل زری در امامزاده مطمئن شد که همنرش به او خیان کرده اس .
"حاجی نف  3معلوم میشه زیر کاسه یه نیم کاسه ای هس .تا حاال باور نمی کردم و خیال می کردم بچه مال خودمره،
اما حاال که تو حرم دماغش خون افتاده دی ه حتمه که بچه مال من نیس .امام که درو نمی ه( ".سنگ صبور)04،
انر چه نفو باور های عامیانه و خرافات در طبقات فرودس و بی سواد ،زن و مرد نمی شناسد ،اما زنان بیشتر آنهرا
را جدی نرفته و به آن دامن زده اند .همان طور که در بخش قبل یاد آور شدیم زنان داستان هرای چوبرک در انجرام
هر کاری که در آن ناتوان بودند به جادو پناه می بردند؛ همان کاری که زن های حراج اسرماعیل در حرق نروهر مری
کردند.
جهان سلطان ،کلف خانهی حاج اسماعیل نیز که شاهد مظلومی نوهر و فتنه جویی هووها بود ،برای حفر نروهر
و نوزادش از آسیب و تاثیر جادوها به سرا جادو رفته اس  ( .همان)0:،
زنان در سنگ صبور با پذیرش باور های مذهبی و نرایش به خرافه و افراط در آن ،از یک طرف بام افتراده انرد و در
زیر پا نذاشتن عرف و اخالق و اننانی از طرف دی ر بام .نمونه ی آشکار این نونه رفتار ها در شخصری بلقریس
اس  .او برای سر به نین شدن نوهر ،شمع نذر امامزاده می کند و با نم شدن نوهر نمان می کنرد نرذرش قبرول
شده اس  .وقتی به امامزاده می رود ،از امام شرم می کند و حجابش را محکم تر می کند تا نرامحرم نبینرد امرا بررای
همنایه اش احمد آقا آرایش می کند و در نبود شوهرش با وی هم آغوشی می کند.
" من رفتم یه سری برم شاه چرا شعم روشن کنم .شکر خدا مثل اینکه زمین دهن واز کررده نروهرو قرورت داده .
می دونم دی ه نمیادش .نفتم تا زوده برم یه دسیه شعمی که نرذر کررده برودم روشرن کرنم کره نرذرم باطرل نشره".
(همان)111،
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در "چشمهایش" بزرگ علوی از تفکرات سنتی و قدیمی نشانی نین یا در حال رانده شدن به حاشیه اند و باورهرا
و اعتقادات دینی ،تعصبات و مرز بندی های جننیتی کنار نذاشته می شود و شخصی هرا ،دنیرای آزادی را تجربره
می کنند .مادر فرن یس ،تنها شخصی سنتی داستان اس و اعتقاداتش در دنیرای مردرن خریردار نردارد ،از ایرن رو
ابلهانه خوانده می شوند.
" مادرم از آن دنیای دی ری بود .کتاب دعا ،سر جانماز ،تنبی ،،قلیان و شاهزاده عبد العظیم او ر ا در زندنی راضری
می کرد .خوشش می آمد با خاور سرلطان و امرین الحاجیره و خرانم عرفران بنشریند ،قلیران بکشرد و غیبر کنرد".
(چشمهایش 21 31:94،و)24
" پدر و مادر دارم .آنها در کربال مجاور شده اند ...مادرم می نویند بروم پیش آنها توبه کنم .آخ چه خوشبخ اس
این کبوتر پیر! ...کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربال مجاور می شدم( ".همان)49 ،
بروز حنادت زنانه3
حنادت امری درونی اس و مختد ات و شخصی هر فرد اس و عوامل بیرونی کمتر در شکل نیری ایرن بعرد
از شخصی اننان تاثیر نذار اس  .به همین دلیل حنادت ،اختصاص بره جامعره ی سرنتی یرا مردرن نردارد .شراید
موضوع حنادت ،از معدود مشترکات این دو اثر باشد؛ با این تفاوت کره موضروع حنرادت هرا در "سرنگ صربور"
سخیف تر از "چشمهایش" اس  .در "چشمهایش" ،زن حنادت می کند چون نمی خواهد داشته هایش را از دس
بدهد ولی در "سنگ صبور" ،زن برای به دس آوردن آنچه ندارد حنادت می کند.
زیبایی بیش از حد فرن یس سبب شده اس زن های دور و برش ن ران تحریک و از دس دادن همنرانشان باشرند
و این عامل ،حس حنادت را در آنها بر می ان یزد؛ اما دختری چون مهربانو ،قلبش از کینه و حنرادت پراک اسر .
انر چه فرن یس زیاد به منزلشان رف و آمد دارد اما همربانو او را همچون دوس خود می داند " .میان آنان رقابتی
زنانه برای جلوه فروشی و جلب نظر مردان وجود ندارد و این پیوند خواهرانه تا حد زیادی مدیون پرداخر علروی
از شخصیتی مانند مهربانو اس  ( ".دهباشی)7:731:27،
در " سنگ صبور" ،بلقیس ،نمونه ی تمام عیار یک زن حنود و بد طین اس  .بلقیس به خاطر عالقه اش به احمد
آقا و رابطه ی خوب نوهر با او ،به نوهر حند می ورزد و کینه اش را به دل دارد تا جایی که برای نابودی اش دعرا
می کند .حنادت بلقیس به همین جا ختم نمی شود .با اینکه چند روز اس که نوهر نم شده ،امرا کروچکترین براز
مانده ای از او خا طر بلقیس را مکدر می کند .توجه احمد آقا به کاکل زری و مراقب از او حنادت بلقیس را بر مری
ان یزد .او دائما کاکل زری را نفرین و آرزوی مرنش را می کند.
" ببین ل ورش چه جوری داره سر حوض آتیش می بارونه که الهی جزت تو جی ر نن بیفتره .ترو غرافلی کره ایرن
وصله ی زمین شده از صب تا شوم چه الو ارهنی تو این خونه می بارونه .ایشالو کمر رو آب ب یرره یره عرالمی از
دست آسوده بشن( ".سنگ صبور):9،
نوهر در خانه ی شوهر نیز طعم حنادت هووها را چشیده بود .حنادتی که نتیجه اش بدنامی و آوارنی نوهر شرد.
نوهر در حالی همیشه مورد بغض و کینه ی اطرافیان قرار می نیرد که در خانه ی شوهر مظلوم ترین ،و بعد از رفتن
از خانه ی حاج اسماعیل نیز تنها ترین و بدبخ ترین افراد بود.
منابع
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