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 جایگاه زنان در ادبیاتنقش و
 

 اعظم یزدی پوران

 مدرس دانشگاه، کارشناس ارشد زبان وادبیات فارسی

 

 

 چکیده

بدانیم زبان یا ادبیات را جدا از هم  و زن در ادبیات برای جایگاه زن در ادبیات باید دو مقوله ادبیات زنانه

ادب . زن در واکنش به دنیای پیرامون خود در ادبیات دانست اید انعكاس تفكر، اندیشه و احساسزنانه را ب

ی ی فردوسی نمونهی حماسه که شاهنامهترین ادبیات جهان است، چه در گسترهکهن فارسی، یكی از غنی

با اصل هند و ایرانی  و عامیانه که هزار و یک شبهای عاشقانه ی قصهی آن است، چه در عرصهبرجسته

پروری چون گرگانی، نظامی، های عاشقانه که شاعران سخنمنظومه آن هستند و چه در ی بارزخود نمونه

ای که زنان در آنان نقش فعال های عاشقانهاند. داستانهای کهن را به نظم درآوردهجامی و دیگران داستان

 باشد. ی ایران میی باستان به زن در خطهدارند و شخصیت این زنان نشان از نگاه زمانه

 .ادبیات معاصر، ادبیات کهن ،  رمانن ، کلید واژه : ز

 

 مقدمه

زنان ایران حتی با مالحظه معیار های شود.اهل قلم نیز چندان یافت نمیی ست که متأسفانه در کولهباریتاریخ ادبیات فارسی کوله

های دخترانه جدید و نشریات زنان دو عامل اساسی در روشنگری برای پس از جنگ جهانی اول، مدرسه اسالمی تحت ستم بودند.

های تدریج با ورود زنان به عرصه فعالیتش منتشر کرد. به6883در سال  "دانش"آزادی زنان بودند. نخستین نشریه زنان، با نام 

ای چون نگاه ناسیونالیستی سعیدی های سطحیاگر به بررسیکردند.های زن در آثار ادبی نقش بارزتری پیدا فرهنگی، شخصیت

بودنش بر زند و شیرین را به خاطر ایرانیفرهنگ خط بطالنی بر شخصیت لیال میسیرجانی بنگریم، که چگونه با چوبِ عربِ بی

از آنجا ایم.آثار را آنگونه که باید درنیافته یابیم که غنای اینها، درمیهای علمی در این زمینهنشاند و یا فقدان بررسیعرش اعالء می

به واندازه ضروری که به ادب معاصر، دانیم و پرداخت به ادب کهن را به همانی ادبیات کهن میکه ادبیات معاصر فارسی را ادامه

خود از  "غربی ـ شرقی دیوان"که گوته در هنگامی پردازیم.های زنان در ادبیات کهن فارسی میشخصیتگونی ازهای گونهنمونه

اند، نشان از تأثیر ژرف ادب فارسی بر این بزرگترین شاعر کالسیک آلمان برد و هر هفت شاعر ایرانیهفت شاعر بزرگ جهان نام می

یام را و نیز رباعیات خ "ویس و رامین"ی فارسی یعنی ی عاشقانهدارد. با این تفاوت که گوته در آن زمان زیباترین منظومه

در بررسی جایگاه زن در ادبیات باید این نكته را در نظر بگیریم که چه ادبیات زنانه و چه ادبیات مردانه باید تصویر  شناخت.نمی

 .حقیقی و کامل از زن را منعكس کند
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 ایران  اولین تصاویر زنان در ادبیات

های دخترانه جدید و نشریات زنان دو عامل اساسی در روشنگری برای آزادی زنان بودند. نخستین پس از جنگ جهانی اول، مدرسه

. و در پی آن، نشریات گوناگون زنان در شهرهای اصفهان، مشهد، رشت،  شدش منتشر6883در سال "دانش"نشریه زنان، با نام 

هایی کرد که داستانرا منتشر می "زبان زنان"ش در اصفهان 6831آبادی در شیراز و بندرانزلی انتشار یافتند. صدیقه دولت

ش 6969 تا 6833  بود که از سال "عالم نسوان"کرد. اما دیر پا ترینِ اینگونه نشریات انگیز را به شكل پاورقی در آن چاپ میرقت

شد. که مطالب آن در التحصیالن مدرسه عالی اناثیه امریكایی ایران منتشر می خانم صفوی زیر نظر مجمع فارغبه مدیریت نوابه 

 ادبی و ه هایترقی زنان و مقالهای امریكا و اروپا، خیزهای های مد لباس از مجلههای پزشكی، اداره امور خانه و آشپزی، نمونهزمینه

 . ایرانی بود بیآثار منظوم و منثور اد

  هازن، موضوع رمان      

زنان نیز فراغت و  ار ادبی نقش بارزتری پیدا کردند.های زن در آثهای فرهنگی، شخصیتتدریج با ورود زنان به عرصه فعالیتبه

 "شهرناز"مشفق کاظمی و  "تهران مخوف"ش، مانند 69٠٠اجتماعی دهه های امكان بیشتری برای رمان خواندن یافتند. رمان

های های گروههای آنان بازتاب نگرانی و دیدگاهمشغولی نویسندگان به مسئله زن است. داستان آبادی، نشانگر دلیحیی دولت

همچون تازیانه عبرت است. در رمان در دست آنان .گوناگون اجتماعی درباره زندگی دختران و زنان در وضعیت جدید است 

های نویسندگان زن، عشق موضوع ممنوعی است و روابط زنان و مردان تنها برای هشدار دادن به دختران و کریه نخستین داستان

 احساساتی هایداستان تأثیر هم شوند. این طرز دید هم نشانگر واقعیتی اجتماعی است کهنشان دادن باطن مردان توصیف می

دن به فضایی بازتر اما دهد و هم بیان کننده هراس زنان از ورود به عرصه جذاب اما ناشناخته جامعه و پرتاب شان مینش ار غربی

  .ناامن است

  هاي ایرانيزن در داستان نقش

این موجود عجیب و کرد تا امروز تر مىهایى از حیله و مكر زنان، آشوب دل شهریار را بیشاز زمانى که شهرزاد با گفتن داستان

ها جا گذارد، در داستانهاى جدیدى از شخصیتش را به نمایش مىغریب و چندوجهى که با تاباندن نورهاى مختلف بر او طیف

ترین و اش باید به فكر مقدمه چینی دیگرى باشد.  قدیمىخوش کرده و بى حضورش داستان نویس براى رنگ و بو دادن به نوشته

هاى مردانه و زنانه تقریبًا در داستان "مادر – زن" اند نقش مادرانه بوده است.ها به عهده داشتهها در قصهى که زنپا بر جا ترین نقش

نوشته سیمین دانشور است که تقریباً همه  "سووشون"در کتاب  "زرى"ها ترین آنیكى از به یاد ماندنى حضور یكسانى دارد.

 دهدهای زن را تشكیل مىر اندیشهترین محوهای کالسیک این نوع زن را دارا است. در نگاه مادرانه، خانواده مهمویژگی

  معاصرایران ادبیات در زنان گامهاي نخستین

     

زنان  جدید و نشریات زنان دو عامل اساسی در روشنگری برای آزادی ی جهانی اول، مدرسه های دخترانه پس از جنگ

 عمید مریم او، از پس. کرد منتشر ش 6883 سال در دانش را با نام زنان ی نشریه نخستین کحال خان حسین دکتر خانم .بود

دیرپاتریِن . کرد می منتشر را زنان زبان ش در اصفهان6831 در آبادیدولت کرد. صدیقه در تهران چاپ را  شكوفه السلطنه،مزین

 ایران منتشر می التحصیالن مدرسه عالی اناثیه امریكاییمجمع فارغنظر زیر خانم صفوینوابه  که بود نسوان عالم گونه نشریاتاین
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یل مجلس برای اصالح نگرش حاکم بر جامعه نسبت به زن، به دوره ی پیش از تشك خواهاما کوشش گسترده ی خود زنان ترقیکرد

های فعالیت ی زنان به عرصهتدریج با ورود گردد. بهخواه در تهران بازمیهای مشروطهش( و انتشار روزنامه6881) شورای ملی

 های زن در آثار ادبی نقش بارزتری پیدا کردند.فرهنگی، شخصیت

 بررسي جایگاه زن در ادبیات معاصر

باید دو مقوله ادبیات زنانه وزن درادبیات را جدا از هم بدانیم ومی توانیم از ادبیات زنانه برای بررسی جایگاه زن در ادبیات ابتدا 

این توقع نباید رویكرد به گویشی فمینیستی و یا دید زن محور در آثار زنان نویسنده تلقی شود؛ بلكه . این توقع را داشته باشیم

اندیشه و احساس انسان زن در واکنش به دنیای پیرامون خود در ادبیات زبان یا ادبیات زنانه را صرفا باید انعكاس تفكر، 

دلیل این تک نوازی جدا از اینكه بیشتر نویسندگان را مردان تشكیل می دادند، تاثیر فرهنگ مردساالری بر زبان و دید . دانست

وز به روز شكل و هویت مستقلی به خود می به نظر می رسد که ادبیات زنانه در کشورمان ر. برخی از نویسندگان زن نیز بوده است

اما جدایی دومقوله ادبیات  .گیرد و همچنین بر تعداد آثاری که تاریخ ادبیات از زبان زنانه در خود جای داده است افزوده می شود

هنوز هم .وشتن منتهی شود زنانه و زن در ادبیات را باید در این نكته بدانیم که گسترش زبان زنانه یا زنانه نوشتن نباید به از زن ن

بسیاری از کارشناسان ادبیات معتقدند باید زبان زنانه گسترش یابد و تعداد نویسندگان زن بیشتر شود تا رویكرد ادبیات به مساله 

 .زنان حقیقی تر شود

 ي ویس و رامینداستان عاشقانه

شاه ایران به نام مؤبد در اند. ی اشكانیان تخمین زدهداستانی بسیار کهن است که پژوهشگران زمان آن را دوره "ویس و رامین"

بیند و با این بهانه خواستگاری شاه را رد کند. شهرو اما خود را در خزان زندگی میجشنی بهاره از شهروی زیبا خواستگاری می

انی صاحب دختری شد، دختر را به خواهد که اگر زمخواهد، اما شهرو تنها پسرانی دارد. شاه از او میکند. شاه از او دختری میمی

 )گرگانی  شود.بندد و از قضا ویس را باردار میکرد، دوباره کودکی باردار شود، با شاه پیمان میازدواج او درآورد و شهرو که فكر نمی

 ( 668،ص  6911،

آید و ای از سوی مؤبد به گوران میشود. روز ازدواج فرستادهاین پیمان تا روز ازدواج ویس با برادرش ویرو به فراموشی سپرده می

کشد که وی خواهد که دخترش را برای شاه بفرستد. ویس بر سر مادر فریاد میشود و از او میپیمان شهرو را به او یادآور می

گوید که وی اکنون شوهر دارد و مؤبد پیر و احمق است و اش را به عقد شاه درآورده و به فرستاده میچگونه دختر متولد نشده

 همسر جوانی نباید بجوید. 

کند تا با جنگ زن خود را به دست آورد. هرچند نویسد و سپاه جمع میشكنی شهرو میاز سوی دیگر مؤبد به شاهان دیگر از پیمان

نفس که در راه بودند به شود. پیش از آنكه سپاهیان تازهشود اما سپاه ویرو در جنگ پیروز میکشته میکه قارن پدر ویس در جنگ 

شود که ویس حاضر نیست با او . مؤبد متوجه میرودکند و به سوی گوران، جایگاه ویس میجنگ بپیوندند، مؤبد کارزار را رها می

فرستد. شهرو هدایا را کند و نیز هدایای بسیاری برای شهرو میز پیمانش یاد مینویسد و اای میبرود، بنابراین برای شهرو نامه

برد. گشاید. پیش از آنكه ویرو به گوران بازگردد، مؤبد ویس را به سوی مرو میی قصر ویس را بر مؤبد میپذیرد و شبانه دروازهمی

رود و رامین با دیدن ویس زیبا ی ویس به کنار میی کالسكهپردهدارد.میان راه با بازگشت ویرو، شهرو وی را از تعقیب مؤبد بازمی
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دهد که مرا از پادافراه نترسان و کند، اما ویس به تندی به همسر پاسخ میکند که ویس را کور میبازد. مؤبد تهدید میبه او دل می

 دارم. ام دل از رامین برنمیخواهی با من بكن، اما من تا زندههر چه می

 بماند  جاویدان   نام     این مرا             ستاند  جان   من  از تو  تیغ  وگر    "                

 ( 699،ص  6911)گرگانی : "خرم من نام چونین به صدجان می            که جان بسپرد ویس از بهرِ رامین                    

بازگرداندن او و یا زندانی کردن ویس در قلعه و یا دور کردن رامین از مرو  های فراوان، فرستادن ویس به گوراب وپس از کشمكش

دهند. تا سرانجام با پند دایه ویس تصمیم ی خود ادامه میویس و رامین به رابطه  مدت رامین با گلنار، باز همو حتی ازدواج کوتاه

گیرد که در هنگام شكار و نبود مؤبد کودتا کند و رامین را جای مؤبد بر تخت بنشاند. ویس با زنان مهتران و نامداران به آتشگاه می

د. و چون تمام گنج با اوست شاهان دیگر نیز به فرمان او بخشرود و گوسفندانی قربانی کرده و به مستمندان میخورشید می

 نشیند. شود. و رامین بر تخت شاهنشاهی میی گرازی کشته میآیند. از سوی دیگر مؤبد تنها مانده نیز بوسیلهمی

اهی را به میرد. رامین نیز پس از مرگ ویس پادشسالگی می شوند و ویس در سن هشتادویکویس و رامین صاحب دو فرزند می

میرد، جسد او را در کنار ویس به خاک رود. پس از سه سال که رامین نیز میسپارد و تا روز مرگ به آتشكاه میپسر خود می

 رسند.سپارند و تن آنان در این جهان و روان آنان در مینو به یكدیگر میمی

 دو خاک نامور را جفت کردند             تنش را هم به پیش ویس بردند                          

 ( 918،ص همان )بدیدند  به مینو جان یكدیگر                رسیدند هم  در   دوان هر روان                         

تنها ورزیدن با رامین نه عشقبرد و در تمام داستان او برای در ویس از بین میبه رامین وحشت از پادافراه را  عشقبینیم که می

بخشد و آن را از دیگر آثار ادبیات ای یگانه میگذارد. چیزی که به این اثر چهرهزند، بلكه از جان نیز مایه میدست به ترفند می

ب گویم از ادب فارسی باستان، بلكه به کل ادب فارسی، چراکه چنین شخصیت زنی را ما حتی در ادسازد، نمیفارسی متفاوت می

رسد و ویس دختر چنین مادری است که اگر از مادرساالری در آن خاندان به نظر میزن معاصر نیز نداریم. شهرو قدرتمندترین 

 خاندان نگوییم، ویس شخصیت اصلی داستان است و شخصیت و اعتماد به نفس او در ادبیات فارسی یگانه است. 

 ( 668،ص  همان )"فزون شد مهربانی هردوان را              را  چو کامِ دل برآمد این و آن"                    

 ي لیال در اشعار جامي و نظاميدو چهره 

سرانجامی آن بر هر دو عاشق ی دشمن است. عشقی که از همان ابتدا بیو مجنون، عشقی ممنوعه در میان دو قبیله یی لیلقصه

روایت جامی حاکی از آن دو چهره دارد. "یات نظامی گنجویکل"جامی در مقایسه با  "اورنگمثنوی هفت"آشكار است. لیال در 

کند. پدر لیال پس از خبردار شدن این مالقات، یند، اما پنهانی مجنون را مالقات میاست که با اینكه لیال اجازه ندارد مجنون را بب

، زاد و تربیتافصح). کشد نه از درد ترکهزند. لیال زیر شكنجه تنها بخاطر جدایی از مجنون فریاد میی خیس میدخترش را با ترکه

 (864، ص 6918

http://seemorgh.com/tags/%D8%B9%D8%B4%D9%82/
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اش از عشقش زند و تنها به سایهگرید و جلوی دیگران لبخند میدر خفا میکند. نویسد که لیال عشقش را پنهان مینظامی می

کشد. لیال را افكار لیال را به تصویر می ولی جامیکند.دار نگردد. بنابراین با پدر و همسرش هیچ برخوردی نمیگوید تا نامش لكهمی

تواند برای خود تصمیم بگیرد و به همین دلیل اگر عشق برای مرد هنر انگارد. زنی که نمیهای بسته میای با بالهمچون پرندهزنی 

 (6٠1،ص 6914وحید دستگردی، ) گردد.است، برای زن عیب محسوب می

ند. سومین مالقات پس از مرگ همسر کندر اشعار جامی لیال و مجنون سه بار پس از ازدواج لیال یكدیگر را پنهانی مالقات می

خواهد که وی را زیر پای مجنون مدفون کنند و چنین میرد و پیش از مرگ از مادرش میلیال پس از مرگ مجنون می.لیالست 

دو قبیله را در نظر بگیریم،  ی فرهنگ و سنتسپارند.اگر مجموعهاست که لیال را در کنار مجنون و در گور وی به خاک می

در این میان  شكن بوده است. لیالیی که تنهای تنهاستی اندیشه، گفتار و کُنش سنتینیم که لیال تا چه اندازه در عرصهبمی

گشاید. تنها مرگ همسرش هم راهی برای پیوند او با مجنون نمیبعد از مادری دارد که در نهایت تماشاگری بیش نیست. حتی 

 اند. ای رها گشتههایی که از جبر چنین زندگیدهد، در وحدت اجساد و روانمیمرگ است که آن دو را به یكدیگر پیوند 

 رودابه و سیندخت  

بازند. زال از زیبایی رودابه شنیده است و رودابه از پهلوانی، هشیاری و آنكه یكدیگر را ببینند، به یكدیگر دل میزال و رودابه بی

فرستد و هایش را برای چیدن گل به اطراف سپاه زال میدارد که ندیمهرودابه برمیزیبایی و هنر زال. نخستین قدم را در آشنایی 

ی مالقات شوند و برای همان شب با زال در قصر رودابه وعدهها توجه زال را به خود جلب کرده، با او وارد سخن میندیمه

با وی ازدواج کند و یا کفن بپوشد و رودابه نیز پیمان  بندد که یاشود و با رودابه پیمان میگذارند. زال پنهانی وارد قصر میمی

بندد که تنها با وی ازدواج کند. اما این عشقی ممنوعه است که هر دو به آن آگاهند، چراکه سام، پدر زال و بویژه منوچهر پادشاه می

 (891، ص6988) خالقی ،  اند.ایران مخالف این ازدواج

دو بیشتر به سوی مادر ببرد و رسم و رسوم ضحاک بار دیگر جان  وحشت دارد که فرزند آن رودابه از نژاد ضحاک است و منوچهر

ترسد منوچهر کابل را به آتش بكشد، تنها راه را در کشتن رودابه بگیرد و ضحاک قدرت گیرد. مهراب، پدر رودابه و شاه کابل که می

کند که به او این شانس را بدهد که به دیدار سام راب را راضی میبیند. اما سیندخت مهو سیندخت، مادر رودابه، در مالء عام می

کند و خود را تنها به عنوان هایش به سیستان سفر میرود و با راضی کردن پدر زال، منوچهر نیز رضا دهد. سیندخت با ندیمه

وریِ چیره تمام سیندخت با سخن شود.زده میی زن و هدایای بسیار، شگفتکند. سام از فرستادهی مهراب معرفی میفرستاده

گناه کابل را نریزد، چراکه کابل از آن سام است. اما پیش خواهد که خون مردم بیاندازد و از سام میتقصیرها را بر گردن مهراب می

ندد و سیندخت بای نرساند. سام پیمان میاش صدمهگیرد که به او و خانوادهاز آنكه هویت خود را آشكار کند، از سام پیمان می

زده از زیبایی و ترفند سیندخت، کند که آرامش مردم کابل را برهم نزند. شگفتاش، باز از او خواهش میپس از آشكار کردن هویت

 (11،ص 6914وحید دستگردی، )ای نزند. خورد که به خانواده و شهر سیندخت صدمهاش سوگند میسام با سیندخت به زندگی
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 نتیجه گیري

زبان یا ادبیات زنانه را باید .  را جدا از هم بدانیم برای بررسی جایگاه زن در ادبیات ابتدا باید دو مقوله ادبیات زنانه  و زن در ادبیات 

علم زبان شناسی امروز ثابت کرده است که  دانستانعكاس تفكر، اندیشه و احساس زن در واکنش به دنیای پیرامون خود در ادبیات 

زنانگی "در ادبیات کشورمان جای خالی  .ی برای بیان است در تجلی اندیشه نیز نقش بسزایی دارد اظر از اینكه وسیله زبان صرف ن

را احساس می کنیم  با این تعریف که زبان انتخاب شده به وسیله ذهن زنانه که براساس تفكر خاص خود واژه ها را انتخاب کند  "

در سده نوزدهم به خاطر بی سوادی . ها داشته باشد در مقابل زبان مردانه بسیار کم بوده استو تحلیل و اندیشه خود را از پدیده 

زن ها کم می نوشتند کم  خانه هافراگیر در ایران ، تخمین زده می شود که تنها سه نفر از هر هزار زن در ایران با سواد بودند در

پس از جنگ جهانی اول، .بودیگری از قبیل آینه و سرمه دان داده کتاب می خوانند ، کتاب و قلمدان جای خود را به وسایل د

های دخترانه جدید و نشریات زنان دو عامل اساسی در روشنگری برای آزادی زنان بودند. نخستین نشریه زنان، با نام مدرسه

و در پی آن، نشریات گوناگون زنان در شهرهای اصفهان، مشهد، رشت، شیراز و بندرانزلی  شد.ش منتشر 6883در سال  "دانش"

های زن در آثار ادبی نقش بارزتری پیدا کردند. اما در های فرهنگی، شخصیتتدریج با ورود زنان به عرصه فعالیتانتشار یافتند. به

م که چه ادبیات زنانه و چه ادبیات مردانه باید تصویر حقیقی و کامل از بررسی جایگاه زن در ادبیات باید این نكته را در نظر بگیری

نمی توان تنها از یک زبان  جازن را منعكس کند و همانطور که زبان زنانه یا مردانه نباید تصور مرد را در ادبیات تغییر دهد، در این

عرصه های  فعالیت در وقتی زنان به .خود آزاد باشد انتظار داشت که درک کامل و حقیقی از زن  داشته باشد و دیگری در تحلیل

 پروین اعتصامی.                                                                                                           مانندراه پیدا کردند ، برای خود موفقیت هایی را به وجود آوردند و شهرت بسیاری پیدا کردند  ادبیاتهنر و

 و گرانجانی  نبود  یپست نور دانش را ز چشم زن نهان می داشتند                         این  ندانستن ز 

 لیک                         بهر زن  هرگز نصیبی  زین  فراوانی  نبودمیوه های  دکه  دانش  فراوان  بود  

 در قفس  می آمد و در قفس  میداد  جان                        در گلستان نام از این مرغ  گلستانی نبود

 "پروین اعتصامی"                                                                                                                
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