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چکیده
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1- مقدمه
فمنیسم از واژه  ی فمینیم یا فمینیا از لغت التین گرفته شده    است. از نظر اصطالحی دو معنا از واژه 
فمینیسم وجود دارد؛ در معنای اول به جنبش  ها و نهضت  هایی اطالق می  شود که بر اساس الگوی 
برابری، انگیزه  ی دفاع از حقوق زنان را دربردارد و ناظر به یک نهضت اجتماعی است. اصطالح دوم 
نظریه  ای  است که تبیین کننده  ی فرودستی زنان است و آرمان خود را در برابری زنان و مردان 
می  بیند. واژه  ی فمنیسم را نخستین بار شارل فوریه، سوسیالیست فرانسوی در سال 1837 میالدی 
وارد فرهنگ سیاسی فرانسه کرد. در تصور او فمینیست کسی است که جامعه را دگرگون می  کند 
و هم خود به دست جامع های استوار بر همکاری، دگرگون می  شود. )روباتم، 1385: 9( فمنیسم 
در زبان فارسی معادل  هایی چون »طرفداری از حقوق زن« و »زن باوری« برای آن ارائه شده  است. 
در اواخر دهه  ی 1960 میالدی در بین گروه   های زنان نسبت به واژه فمینیسم نوعی بدگمانی به 
وجود آمد و به جای آن اصطالح آزادی زنان به کار رفت؛ زیرا فکر می  کردند فمینیسم به آزادی زنان 
فقط در زمینه   های سیاسی و مدنی می  پردازد و موارد دیگر را شامل نمی  شود ولی »وولف« نسبت 
به این کج  فهمی  ها رابط های دوگانه داشت؛ به اعتقاد او این کج  فهمی  ها تنها زاده  ی تفکر حاکم بر 
جامعه  ی زن ستیز نبود، بلکه ناشی از تعریف ساده انگارانه و محدود کنند های بود که زنان فعال و 
دختران تحصیل کرده  ی عصر وولف به آن ها اعتقاد داشتند. )وولف،1388: 17( واژه  ی فمینیست در 
سال 1890 میالدی در میان انگلیسی  زبانان، درمورد آن دسته از زنان به کار می  رفت که برای کسب 
حق رأی مبارزه می  کردند.)روباتم، 1385: 9( » فمینیسم به معنی مورد تردید قرار دادن نحوه  ی 
تقسیم کار در جهان است؛ زیرا که مرد مسئول حوزه  ی عمومی کار، ورزش و دولت قرار دارد، 
در حالی که زنان با جان کندن و بیگاری در خانه تمامی فشار بار زندگی را به دوش می  کشند« 
)سوزان آلیس،1380 :5( »جودیت آستال« فمینیسم را طرحی برای دگرگونی اجتماعی وولف و 
تعریف   های  با وجود  )روباتم، 1385: 8(  زنان می  داند.  به سرکوب  پایان بخشیدن  برای  جنبشی 
متعدد، مکاریک معتقد است هیچ تعریف جامع و واحدی از فمینیسم وجود ندارد. )مکاریک،1384: 
387( با همه  ی این تفاسیر، آن چه مسلم است این که زن موضوع و محور اصلی مباحث فمینیست 
است. فمینیسم براین باور است که فرهنگ مردساالر بشری در طول سالیان، زنانگی زنان را از بین 
برده  است و زن در این فرهنگ، هیچ گاه زن به دنیا نمی  آید و تمدن و فرهنگ با از بین بردن زنانگی 
زنان به آنان ظلم روا داشته  است. هر چند حرکت ابتدای نهضت زنان نوعی اعتراض به فرهنگ مرد 
ساالری جامعه بود اما امروزه فمینیسم، ساالر بودن را در جنسیت نمی  بیند، بلکه درمنطق، اندیشه 
و گفتار و کردار ارزش مند می  داند. فمینیسم در تعارض با مردان نیست، در واقع در نفی ساالری 

مردان براساس مرد بودن است. 
فمینیسم بر این اعتقاد است که وضعیت زنان در جامعه  مطلوب نیست و حقوق واقعی آنان، 
از آن چیزی است که تاکنون به آن رسیده اند و به تبعیض علیه زنان معترض  اند و برای  بیش 
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رسیدن به وضعیت مطلوب که همان تساوی حقوق زنان و مردان است، باید مبارزه و تالش کرد. 
مبارزه  ی فمینیست  ها در این است که زنان نیز جزئی از اجتماِع انسانی بوده و باید به چشم یک 
انسان به او نگاه و از گسترش نوعی ادبیاتی با تبعیض جنسی باید جلوگیری شود تا مشخص شود 

جای گاه   زن در تاریخ انسانی کجا قرار دارد.
تالش این مکتب برای تعالی حقوق زن براین است که نوعی جهان بینی زنان های را تبیین 
کند که متفاوت از جهان بینی مردان باشد، این نظریه از نظام خانوادگی پدر  ساالر و جامه  ی مرد 
ساالر انتقاد می  کند و در تالش است که زمینه  ها را برای زنان مساعد سازد تا آن ها از امیال و 
آرزو های زنانه  ی خود بنویسند و هر آن چه را که می  اندیشند، به زبان آورند. در این جا فمینیسم 
می  کوشد تا سنت  هایی را که باعث بسته شدن دست و پای زنان می  شود از بین ببرد؛ سنت   های 
حاکم بر جامعه  ی مرد ساالر همیشه بر ضد زنان بوده و محدودیت  هایی را برای این قشر ضعیف به 
بار می  آورد و از نقش اجتماعی زنان می  کاهد و آن ها را به انزوا می  کشاند که نتیجه  ی آن از خود 
بیگانگی زنان است و زنان آن قدر از خود بیگانه می  شوند که دیگر فراموش می  کنند زن هستند؛ 
آن ها به تأسی از مردان شعر می  سرایند و داستان می  نویسند و همین از خود بیگانگی باعث می  شود 
که تفاوت   های روحیشان با مردان را در آثارشان کتمان کنند. زنان باید بکوشند که آثاری را مطابق 

با حاالت روحی و روانی  شان خلق کنند یعنی زنان در آثار خود روح زنانه را به تصویر بکشند. 
ادبیات نقش بسزایی در توسعه و پیشرفت انگاره های جامعه نسبت به زنان و نیز نگرش زنان 
نسبت به خودشان است. در فرهنگ جامعه  ی سنتی ایران و دیگر کشورها، باسواد شدن زنان امری 
ممنوع بود و زنان افرادی بی  سواد و بی  خبر از جامعه بودند که نویسندگان مرد، هر چه را که از 
ذهنشان می  گذشت در مورد آنان می  نوشتند. بعداَ که زنان هم مخاطب شدند، بدگویی از زنان از 
میان رفت و نویسندگان و شاعران بزرگی از میان خوِد زنان برخاستند و جهان  بینی ویژه خود را 
به آثار ادبی افزودند. ) شمیسا، 1388: 388( زنان توانستند به عنوان انسان  هایی با هویت زنانه، از 
احساس قلبی و عاطفه و درک و دریافت خویش از زندگی و دنیای پیرامون خود سخن بگویند و 
این سخن گفتن، زبان و بیانی زنانه هم راه با صمیمیت و صداقتی بدور از تقلید کورکورانۀ الگو های 
مردانه داشت. نویسندگان زن به خوبی توانستند زبان زنانه خود را در ادبیات داستانی وارد کنند و 
بنیان  های ادبیاتی را که آگاهانه و ناآگاهانه با مردساالری و زبان مردانه آمیخته شده بود، دگرگون 
کنند. این پژوهش بر آن است تا پس از معرفی دو نویسنده  ی زن معاصر ایرانی و سوری؛ سیمین 
دانشور و کولیت خوری، به وجوه اشتراک و افتراق دیدگاه   های آنان در رابطه با فمینیسم اشاره 
کند و در این راستا به تطبیق و مقایسه  ی افکار و اندیشه  ی آنان در دو اثر » جزیره  ی سرگردانی« از 

سیمین دانشور و »روزهایی که با او گذشت« اثر کولیت خوری بپردازد. 
پیشینه پژوهش

 فمینیست سابقه  ی بیش از چند دهه ندارد اما آثار زیادی از نویسندگان از جهت روی کرد فمینیستی 
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بررسی شده   است. به عنوان مثال می  توان از مقاله  ی » نشانه   های فمینیسم در آثار سیمین دانشور« 
)1386( از کاووس حسن  لی و قاسم ساالری یاد کرد که نشانه   های ساده و آشکاری از فمینیسم 
را در آثار دانشور، بازخوانی می  کند و در یک تقسیم  بندی کلی، برخی از جلوه   های آن را نشان 
می  دهد. در مقاله    ی »سووشون و رویکرد اصالت زن« )1388( فاطمه سرمشقی، اهمیت و جای گاه   
سووشون را از دید فمینیستی بررسی کرده و به نقد فمینیستی سیمایی که دانشور از زن ایرانی و 
مشکالت و مسائلش ترسیم کرده، پرداخته  است. از جمله کار های انجام شده در حوزه  ی فمینیست 
نجیب  داستانی  ادبیات  در  اشاره کرد: »شخصیت  پردازی زن  موارد می  توان  این  به  ادبیات عرب 
کیالنی« )1390( توسط صالح الدین عبدی و شهال زمانی، »تحلیل نمادهاي زنانه در رمان هاي 
غسان کنفانی«)1391( از عزت مالابراهیمی و آزاد مونسی و »نقد فمینیستی داستان کوتاه مردی 
از اویس محمدی  در کوچه از کتاب چشمانت سرنوشت من  اند توسط »غاده السمان« )1392( 
و زینب صادقی. از پژوهش   های تطبیقي فمینیسم در بین ادبای معاصر فارسي و عربي، مقاله    ی 
»رویکردی تطبیقی به بینش فرجام شناسانه  ی شعر بدرشاکر السیاب و فروغ فرخزاد« )1392( از 
احمدرضا حیدریان شهری وجود دارد، اما این موضوع در آثار دانشور و خوری بررسي تازگی داشته 
و شناختن افکار و اندیشه   های دو زن شرقی ایرانی و عرب در این رابطه و پی بردن به زوایای پنهان 

سنتو فرهنگ   های حاکم از خالل آثار آن دو ضرورت و اهمیت خاصی دارد. 

2- بحث و بررسی
2-1-سیمین دانشور و  جزیره  ی سرگردانی:

زبان  ایرانی، در سال 1328 مدرک دکتری  و مترجم  نویسنده  دانشور )1300-1390(  سیمین 
به صورتی  که  است  ایرانی  زنان  نخستین  از  اخذ  کرد. وی  تهران  دانشگاه  از  را  فارسی  ادبیات  و 
حرف های در زبان فارسی داستان نوشت. او داستان نویسی را در دورانی آغاز کرد که ادبیات تحت 
سیطره  ی نگاه مردانه و در حاشیه بود و کسی برای نوشته زنان اهمیتی قائل نمی  شد. به همین 
دلیل او برای آن که داستان هایش خوانده شوند، مجبور شد از نام مستعار »شیرازی بی نام« استفاده 
کند. از سیمین دانشور همواره بعنوان یک جریان پیشرو و خالق آثار کم نظیر در ادبیات داستانی 

ایران نام برده می  شود. 
دانشور داستان  هایش را با هویتی زنانه بر ذهن و زبان و قلم آورد که از جمله این آثار می  توان 
به آتش خاموش )1327(، شهری چون بهشت )1340(، به کی سالم کنم؟ )1359( و  جزیره  ی 
به  و  دارد  ساده  نثری  که  است  سووشون  رمان  او  اثر  مهم ترین  کرد.  اشاره   )1372( سرگردانی 
هفده زبان ترجمه شده  است. اما به گفته خود دانشور »رمان  جزیره  ی سرگردانی قوی  تر و غنی  تر 
از سووشون است« )محمدی، 1380: 110(. اغلب شخصیت  های اصلی داستان  های دانشور، زن 
بوده اند و او از دید یک زن به تاریخ و آن چه در دهه    های گذشته در ایران رخ داده   است می نگریست 
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و قبل از او، توجه به زنان و زندگی آن ها به این حد وجود نداشت. دانشور معقول  ترین نوع فمینیسم 
غربی را اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد می  داند، نه فمینیسم افراطی که حق مرد را می  گیرد و به 
زن می  دهد )همان :110(. وی فمینیستی آگاه از تاریخ و دانا به چرایی مردساالری در تاریخ ایران 

است. دانشور می  گوید: » نمی  شود زن بود و از زن دفاع نکرد .« )همان: 110( 
بارزترین تنش موجود در آثار دانشور تنش بین صدای شخصی و صدای اجتماعی است که از 
سویی آرزوها، خواهش  ها و از سوی دیگر تعهد و مسئولیت اجتماعی را مقابل یکدیگر قرار می  دهد. 
وی هم پذیرای این مسئولیت بود و هم خواهان آرزو های شخصی. او توانست آرزوها و خواهش   های 

ناب زنانه  اش را هم سطح مسئولیت   های اجتماعی ارتقا بخشد. 
داستان  جزیره  ی سرگردانی که با زاویه  ی دید سوم شخص ) دانای کل( بیان می  شود، گویای 
این مطلب است که نویسنده، زنان را در درک هم  جنسان خود دقیق معرفی می  کند و مهم  تر این که 
نویسنده خود با اسم و رسم وارد صحنه می  شود و به عنوان یکی از شخصیت   های با زبان خود، 
از زنان و ارزش   های انسانی آنان دفاع می  کند و زندگی اجتماعی- سیاسی تیپ  هایی از جامعه  ی 
پیش از انقالب، خصوصاً قشر دانشگاهی را باز می  نماید و افتقار فرهنگی و فکری آن ها را به تصویر 
می  کشد. نویسنده موضوعاتی چون مسائل سیاسی جامعه، جشن نورورز و فلسفه  ی هفت سین 
و حتی شهر حلبی آباد و حمام سونای زنان مرّفه بی  درد را با توصیفات دقیق و زیبا به تصویر 
می  کشید که نشانه  ی اعتراض دانشور نسبت به وضعیت انسانی بود که صدای شخصی نویسنده 

هم چنان در پیش زمینه  ی متن قرار دارد .
 جزیره  ی سرگردانی، زندگی »هستی« دختری است که بدلیل مرگ پدر و ازدواج مجدد مادر 
با احمد گنجور که در دستگاه آمریکایی  ها نقش کارچاق  کن داشت، با مادربزرگش »توران جان« 
و برادرش »شاهین« زندگی می  کند اما با مادر رابطه  اش را حفظ کرده؛ او عاشق »مراد پاکدل« 
همکالسی  اش است و مامان عشرت، »مراد« را برای دخترش مناسب نمی  بیند و فکر شوهر دادن 
»هستی« به دیگری است؛ با این که می  داند »هستی« از عرضه کردن خود بیزار است، بدون این که 
چیزی به او بگوید »هستی« را با خود به حمام سونا می  برد تا خانم فرخی با نگاه خریدارانه  اش، 
»هستی« را برای پسرش سلیم فرخی انتخاب کند. هستی چون متوجه نقشه  ی مادرش می  شود 
مخالفت کرده و می  گوید که از ازدواج سنتی بیزار است و عاشق »مراد« است اما با اصرار مادرش که 
همین یکبار است با او هم راه می  شود. از طرف دیگر »سلیم« هم تنها به نظر مادرش اکتفا نمی  کند 
و پس از معاشرت با »هستی« و هم چنین  تحقیق از استاد مانی که استاد و همکار »هستی« است، او 
را دختری با سجیه و باوقار می  داند و تنها نقطه  ی ضعفش را از هم گسیختگی خانواده  اش می  داند و 
این که از دین بویی نبرده است. با این حال، سلیم عاشق »هستی« شده و معتقد است می  تواند او را 
مثل موم رام کند. از طرفی »مراد« عاشق »هستی« است اما قصد خواستگاری از »هستی« را ندارد 
و زن بگیر نیست، از طرف دیگر »هستی« از قشری و متعصب بودن »سلیم« می  ترسد که همین 
امر، او را در پذیرش و رد »سلیم« دچار تردید می  کند. اما وقتی »هستی« از »مراد« خواستگاری 
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می  کند و قاطعیت او را در مخالفت با ازدواج و تشکیل خانواده می  بیند و این که »مراد« به قول 
خودش نمی  خواهد »هستی« را بدبخت کند، سرانجام پذیرای عشق »سلیم« می  شود و خوشحال 

است که »سلیم« با وجود مذهبی بودنش، خرافاتی نیست. 
مادر بزرگ »هستی« »توران نوریان«، عمریست با یاد تنها پسر کشته   شده  اش )در راه مصدق( 
زندگی می کند. »عشرت« یا »مامان عشی« نماینده  ی طبقه بورژوا و مصرف  گرا در داستان است. وی 
پس از مرگ شوهرش، به یکسال نرسیده همسر »احمد گنجور« که حمال و پادو آمریکایی  هاست 
می  شود و با ولنگاری  های خویش در فکر شکستن سدجنسیت است تا به خیال خود آدم شود. او 
پیوند »هستی« است با دنیایی که از نداری مادر بزرگ، فرسنگ ها دور است. »عشرت« گون های 
است از آدم  هایی با فرهنگ زورگویی و بهره کشی زمانه، پاک بودن را از آن ها می گیرد و زمانی 
هم که به خویشتن خود باز می  گردند، خود را هراسان و پشیمان می یابند. »مراد« پیرو »دکتر 
علی شریعتی« آگاه از سرنوشت خود و درگیر سیاست است و همواره نگران آن است که: »در 
شهر حلب خورشید به آوارگان و بچه  های کرای های زل زده بود و در آسمان ابری نبود تا بگرید« 
)دانشور،1380: 232( »سلیم« به نام خواستگار وارد زندگی »هستی« می  شود. او آدمی است درس 
خوانده که در شیوه  ی نگرش و کردار، شیفته  ی »جالل آل احمد« بوده و به گفته  ی خودش »فعاًل 
رابط روحانیان و روشنفکران« است. او فردی قشری و متعصب و مخالف کار کردن زن در بیرون 
خانه و استقالل مالی  اش است و همین باعث دودلی بیش تر »هستی« می  شود. »هستی« شاهدی 
راستین برای زمانه  ی خویش است. او سرگشت های است بیم ناک که گاهی به گذرایی سیاست 
می اندیشد و گاهی به پایایی هنر. زمانی هم در پاسخ به اینکه: »می ترسم برداشت درستی از اوضاع 
ایران نداشته باشم« می گوید: »هیچ کس ندارد و گویا ایران توپ فوتبالی است که هر کس رسید، 
نزدیک شود« و در جواب سلیم که می  پرسد »نظر  به دروازه  به آن می زند و نمی گذارد  لگدی 
سیاسی شما چیست؟ می  گوید من قاطی پاطی هستم. گاهی فکر می  کنم چپ انسان دوستم و 
گاهی فکر می  کنم به قدرت تحرک مذهب معتقدم « )همان: 87( . زمانی هم به نیاز های درونی 
خویش بر می گردد و در برخورد با »مراد« می گوید: »شعر تحویلم نده! پا گذاشته ام به بیست و 
هفت سالگی و من هم مثل همه  ی زن ها به یک کانون گرم و چند تا بچه که پدرشان تو باشی احتیاج 

دارم«. »هستی« از الیه  های زمان می  گذرد و با شور و شوق و عشق »سلیم« درمی آمیزد. 

2-2-کولیت خوری و »روزهایی که با او گذشت«
کولیت خوری نویسنده و شاعر سوری های در سال1937 در دمشق در خانواده  ی فرهنگی و آشنا 
به مسائل سیاسی جامعه متولد شد و تحصیالت خود را در سوریه و فرانسه ادامه داد و تحصیل 
در رشته  ی ادبیات فرانسه و زندگی در فرانسه او را با جریان فمینیسم ادبی در اروپا آشنا کرد. 
ادبیات دمشق برگزیده  ادبیات فرانسه در دانشکده  به استادی زبان و  بازگشت به وطن،  از  پس 
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شد. روزهایی که با او گذشت )بیروت 1954(، فقط یک شب )بیروت1960(، تشنج )شعر به زبان 
فرانسه(، سخن زن )داستان بلند(، دمشق خانه بزرگ من )داستان بلند(، گران بهاترین گوهری در 
عالم )نمایشنامه1975( ، دعوت به روی پل )داستان، نشر کانون نویسندگان عرب 1976( از جمله 

آثار او است. )خوری،1385: 5( 
زاویه  ی دید داستان روزهایی که با او گذشت اول شخص است و نویسنده زن بودن خود را در 
نوشته، آشکار نموده است. زن بودن خوری یکی از عوامل اصلی موفقیت او در توصیف دقیق، ظریف 
و حقیقی زنان داستان  هایش است. طرح داستان بدور از هرگونه توصیفات اضافی بیان می  شود و 
نویسنده با ایجاد نوعی تلفیق بین داستان و تئاتر قالبی جدید از داستان و قصه را ارائه می  دهد. 
بیش تر صحنه  ها و اتفاقات داستان در خانه  ی راوی رخ می  دهد. خوری با توصیفاتی که از کافه و 
باشگاه شرق و نگاه   های جست جوگر و چشم   های حریص مردها بیان می  کند، مردم جامعه  ی خود 

را با توجه با عقاید و باورهایشان نشان می  دهد. 
رانیه و خدمت  کارشان  داستان، ماجرای زندگی »ریم« است، »ریم« هم راه پدر و خواهرش 
دنا زندگی می  کند، او در سن هفده سالگی بعد از گرفتن دیپلم مجبور به ترک تحصیل می  شود 
چرا که پدرش مخالف درس خواندن دختر است. اما او دختری نیست که دیگران برای او تصمصم 
بگیرند باالخره با اصرار و پافشاری زیاد، پدرش با نارضایتی می  پذیرد که به صورت مکاتب های درس 
بخواند. »ریم« به ادبیات و شعر عالقه مند است و شاعری »ریم« خالی از سرزنش دیگران خصوصاً 
آشنا می  شود.  مادریش  فامیل  »آلفرد«  با  مکاتب های  تحصیل  از  ماه  دو  از  بعد  نیست.  عمویش 
وسیل های  تنها  را  »آلفرد«  با  ازدواج  اما  است  مشترک  زندگی  تشکیل  و  ازدواج  مخالف  »ریم« 
برای برآورده شدن آرزوهایش می  داند به همین دلیل وقتی »آلفرد« از او تقاضای ازدواج می  کند 
می  پذیرد و پدرش هم با این ازدواج موافق است علی  رغم مخالفت عمویش که خودشان قرار ازدواج 
گذاشتند، نامزد می  شوند، اما »ریم« خیلی زود اظهار ندامت می  کند، چرا که »آلفرد« نمی  خواست 
در دمشق بماند و »ریم« حاضر به ترک دمشق نمی  شود. این اختالف نظر و مشکالت دیگر سبب 
شد که »ریم« و »آلفرد« تصمیم می  گیرند نامزدی را به هم بزنند و از آن جایی که این موضوع را 
به خانواده نگفتند »آلفرد« به بهانه  ی ادامه   تحصیل به فرانسه می  رود و این زمان فرصت مناسبی 
برای فکر کردن به آینده و تصمیمشان بود. در این مدتی »ریم« احساس تنهایی می  کند با مرگ 
ناگهانی پدر این تنهایی برای او سخت  تر می  شود، اما حاضر به زندگی با خانواده عمو و مادربزرگش 
نیست؛ »ریم« خواهان این تنهایی که جوانی  اش را تباه می  کند نیست و عمویش این تنهایی را 
نشان از بی بند وباری »ریم« می  داند. »ریم« که درس خواندن را رها کرده با وجود مخالفت   های 
عمو و مادربزرگش به فکر کار کردن و سرگرمی برای خود می  افتد و در این تصمیم »نادیا«، زن 
دایی  اش او را تشویق می  کند. ریم در ادار های مشغول به کار می  شود و تمام وقتش را صرف کار 
می  کند. در یک روز تعطیلی که »ریم« در خانه است به اصرار یکی از دوستان خانوادگی برای خرید 
گل به مغازه  ی گل فروشی می  روند در همین اثنا با پسری به نام »زیاد« آشنا می  شود که استاد 
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موسیقی است و وقتی می  فهمد که »ریم« شاعر است خواهان تعامل و معاشرت با »ریم« می  شود 
و در همین معاشرت  ها »ریم« و »زیاد« به هم عالقه مند می  شوند. همه حتی »نادیا« هم »ریم« را 
برای این رابطه سرزنش می  کنند اما »ریم« که نامزدیش را با »آلفرد« تمام شده می  داند خواهان 
ازدواج با »زیاد« و تشکیل خانواده است اما »زیاد« نمی  خواهد هنر را فدای عشق و ازدواج کند و 
از »ریم« می  خواهد که ادامه تحصیل دهد و به هنرش توجه کند و نگذارد عشق که بنیانی سست 
دارد هنرش را محدود کند. »ریم« از این طرز فکر »زیاد« آزرده خاطر می  شود و برای تغییر دید 
او به عشق و ازدواج تالش می  کند. بعد از دو سال نامه  ی از »آلفرد« دریافت می  کند که قصد دارد 
دو ماه در دمشق بماند. »زیاد« این را فرصت مناسبی برای دوری از هم می  داند و این که »ریم« به 
ازدواج با »آلفرد« موافقت کند و به فکر آینده  اش باشد و خودش هم به موسیقی بپردازد. اما »ریم« 
هم چنان تمایل به ازدواج با »آلفرد« ندارد و »آلفرد« از عشق »ریم« به »زیاد« خبردار می  شود و 
با وجود عالقه  ی که به »ریم« دارد به نظر او احترام می  گذارد و بدون این که نامزدیشان را بخاطر 
حرف مردم بهم بزنند به اروپا باز می  گردد و منتظر دیدار دوباره  ی »ریم« می  ماند. »زیاد« هم متوجه 
می  شود که بدون »ریم« نمی  تواند زندگی کند و هنر را بر عشق ترجیح دهد از »ریم« می  خواهد 
با او ازدواج کند اما »ریم« در این مدت توانسته عشق جنون آسایش را به یک عشق هنرمندانه 
تبدیل و امیال طبیعی و غریزی خود را را سرکوب کند، به این باور برسد که هنر و ازدواج با هم 

نمی  سازند و می  خواهد شاعر باشد. 
»ریم« شخصیت اصلی داستان زندگی را یک نواخت می  بیند و با این تفکر که زندگی این گونه 
است تالشی برای تغییر رویه زندگی نمی  کند، اگر هم بخواهد نمی  داند » چگونه زندگی را بازگرداند 
درحالی که زیستن در این جا، زندگی را می  کشد؟« )همان: 19(. تکرار لحظه  های همانند برای 
»ریم« مالل آور است و احساس پوچی را که همکارش »بیماری اشرافی« می  خواند، ویژه  ی هر 
دختر یا زنی می  داند » که در گوش های از این سرزمین مجبور است بنا به خواسته   های دیگران 
زندگی کند« )همان: 83( و به »آلفرد« می  گوید: » هر کاری بکنی، زندگی پوچ و بی  معناست« 
)همان:194(. مادربزرگ »ریم« که یک زن سنتی و نماد زنان ضعیف و به همین سبب سلطه 
باور های متداول جامعه نمی  پردازد بلکه همه  ی تالش  با  پذیر است و نه تنها به مقابله  ی جدی 
خود را صرف حفظ وضع موجود می  کند و »ریم« را بخاطر با مردی به سینما رفتن و هم  صحبتی 
با »زیاد« شماتت می  کند و او را منحرف می  نامد و با این که مرد  ها را در همه  ی عرصه ها صاحب 
اختیار می  داند اما آن ها را قابل اعتماد نمی  داند. »نادیا«، زن دایی »ریم« که از کودکی دوست مادر 
»ریم« بود به همین دلیل نسبت به »ریم« احساس مسئولیت می  کند و »ریم« را در همه  ی مراحل 
زندگیش یاری می  دهد. »نادیا« زنی با  فرهنگ و تحصیل کرده است »ریم« را به کار کردن و کسب 
استقالل مالی تشویق می  کند و زنی را ضعیف می  داند که : » همیشه در غل و زنجیر ناله کرده 
و پشت سر مرد و در سایه  ی اون حرکت کرده و از شونه به شونه بودن و یا روبه رو شدن با مرد 
می  گریزه.« )همان: 165(. »نادیا« با این که قوانین عرفی جامعه را قبول ندارد و بر تغییر آن ها موافق 
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»اما موافق نیستم از اونا بگریزیم و در بدتر از اونا سرنگون شویم« )همان: 117( . او مانند مادربزرگ 
خواهان مخفی کردن عشق نیست بلکه باید به عشق احترام گذاشت وآن را ارزان نفروخت. »آلفرد« 
بزرگ شده  ی اروپا به تقدیر معتقد نیست و بر این باور است که این ما هستیم که سرنوشت را 
می  سازیم و با تفکر به آن نباید حال را از دست داد. وقتی از عشق »ریم« به »زیاد« آگاه  می  شود 
به انتخاب »ریم« احترام می  گذارد و این حق را به خود نمی  دهد که در مسائل و مشکالت خصوصی 
»ریم« دخالت کند به عنوان یک انسان به او حق می  دهد. »زیاد«، مردی شرقی و موسیقی  دان با 
تفکر غربی وارد زندگی »ریم« می  شود که آزادی را با بی  بندو باری و بی  قیدی یکی می  داند. )همان: 
35( زندگی در اروپا را واقعی و عملی و زندگی شرقی را زندگی در عالم خیال می  داند. و آزادی 
بی  قید و شرط را می  خواهد که او و هنرش را محدود نکند ازدواج را برای هنر قیدی می  داند که افق 
هنر را تنگ می  کند )همان: 121( . هنر و هنرمند را می  ستاید و می  گوید: » جامعه  ی ما به زنان 
شاعر، به ادبیات زنانه نیاز داره. به صدای یک زن که بلند و بلندتر شه.« )همان: 53(. از ویژگی   های 
پدر »ریم«، سنت  گرایی بیش از حد اوست که باعث شده فردی غیر  منطقی جلوه کند. او فردی 
است گرفتار سنت  ها و واکنشش در برابر مسائل غیرمنطقی است. خشم بارزترین ویژگی احساسی 

اوست که مانع از تعقل و تفکر او می  شود.

2-۳- مؤلفه  های فمینیستی در » جزیره  ی سرگردانی« و »روزهایی که با او 
گذشت«

دو داستان اغلب، به صورت تک  گویي دروني روایت مي شود؛ »هستی« و »ریم« با صدای بلند با خود 
حرف می  زنند و تک گویی دارند که خشم و نیاز های روحی- عاطفی زنان را بیان می  کنند. یکی از 
وجه مشترک   های »ریم« و »هستی« عالقه به شعر و شاعری است و در حالت شادی و سرخوشی 
کلمات و شعر به سراغشان می  آید و نگاهی شاعرانه به دنیا و زندگی دارند با این حال هردو به اصل 
واقع  گرایی تأکید دارند. در بسیاری از موارد، زنان داستان   های دانشور به عنوان افرادی ایرانی در 
بستر فرهنگ، آداب و عقاید ایرانی تصویر می  شوند. زیبایی، هنر و سجایای اخالقی »هستی« در 
 جزیره  ی سرگردانی کاماًل فردی است و ضرورت وجود این ویژگی  ها را در همه  ی زنان القا نمی  کند. 

2-۳-1- عشق و ازدواج 
به دید فمینیسم غربی ازدواج و عشق مسائلی هستند که منجر می شوند زنان استقالل خود را از 
دست بدهند و همیشه محتاج مردان باشند. زن در بعد احساسات و عواطف از مرد قوی تر است، 
رمان هاي یادشده حول رابطه اي عاشقانه شکل گرفته اند که مورد پذیرش زنان است؛ چه عشق 
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را آزاد کنند های می  دانند که با حزن قرین نیست. دانشور زن را مصداق عشق »که بزرگترین راز 
آفرینش است« می  داند ) دانشور، 1380: 176(. »هستی« و »ریم«، خود برای ازدواجشان تصمیم 
می  گیرند. »هستی« که از ازدواج   های سنتی بیزار است حتی حاضر است سنت خواستگاری مرد از 
زن را بشکند و خود از مراد خواستگاری کند و در جواب مادرش که می  پرسد: آنقدر خاطر خواهش 
هستی؟ می  گوید: » او تنها مردیست که مرا استثمار نمی  کند و به من امکان می  دهد که زن نوی 
که می  خواهم ، بشوم«. »هستی« دلیل رد عشق سلیم را اینگونه بیان می  کند: »عشق مراد به کنار، 
عقاید سلیم باب طبعم نیست. می  ترسم قشری و متعصب باشد.« )همان: 71( ازدواج باید مایه  ی 
از نظر  این که  با  باشد.  باعث عقب  ماندگی یکی و پیشرفت دیگری  این که  نه  تعالی شخص شود 
»ریم« ازدواج یک بنیان سست است )خوری،1385: 47( اما فروش عاطفه را نمی  پسندد چرا که 
جز زیان چیزی به بار نمی  آورد. )همان: 55( و به »زیاد« می  گوید: رابط های که بر عشق و عاطفه 
استوار نباشد را نمی  پسندم. اگه عشق و عاطفه امری مادی بشه جای تأسفه )همان: 36( و »نادیا« 
می  گوید: » زنی که مردی رو دوست می  داره و اون مرد اون رو به بازی گرفته و ارزش عشق رو 

نمی  دونه، ارزان  فروشی ست« )همان: 118( 

2-۳-2- نهاد خانواده 
اکثر داستان  های دانشور با مضمون مشکالت و درد های اجتماعی مردم فرودست و حتی فرادست 
است، از اندوه زن روسپی گرفته تا درد کلفت سیاه پوست در خانواده اشراف، از رنج زن رقاصه تا 
دختر دانشجو. زنان در آثار او اغلب به دو طبقه متمایز از هم تقسیم می شوند: در آثار سیمین، 
زنان به دو گروه عمده زنان طبقه مرفه الحال و زنان طبقه فرودست جامعه نظیر کلفت  ها که در 
خدمت زنان گروه اّول ولی در تعاملی نزدیک با آنان بودند، تقسیم می  شدند. نماد این دو طبقه از 
زنان در  جزیره  ی سرگردانی، عشرت و پسیتا هستند. عشرت فقط برای امور خانه و دستوراتش با 
پسیتا هم  صحبت می  شود. دنا هم فقط برای کسب اجازه برای کار های منزل با »ریم« حرف می  زند. 
»هستی« می  گوید: »بیش تر خانواده   های خارجی و بعضی از خانواده   های مرفه ایرانی یکی از این 

پسیتاها دارند«. )دانشور،1380: 118(. 
از نگاه نویسندگان و صاحب فکران فمینیسم، خانواده مسائله  ی است که منجر می شود زنان 
استقالل خود را از دست بدهند و همیشه محتاج مردان باشند، هم چنین  معتقدند که در ازدواج، 
همه  ی بهره  مندی و رشدها برای مرد و همه  ی عقب  ماندگی  ها برای زن است. دانشور براین باور 
است: » زن به علت وضعیت خاص زن بودن در خانه  ی شوهر مدام درجا می  زند و مرد به عکس، 
روز به روز جلو می  رود و فاصله  ی میان آن ها مدام زیادتر می  شود و یک مغاک ژرف میان آن دو، 

ازدواج را بی  معنا و فرسوده می  کند.« )همان: 15( 
اجتماعی  و رسوم  آداب  مطابق  است که  مرد  و  تشکیل دهنده  ی خانواده، زن  اصلی  عناصر 
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خویش با یکدیگر پیوند زناشویی بسته  اند و بعد فرزند یا فرزندانی بر جمع آن ها افزوده شده است، 
واژه  ی مادر معموالً به مفهوم توجه و مراقبت از کودکان، ارضای نیاز های مادی، عاطفی، روانی و 
احساس مسئولیت در قبال آن ها و هم چنین  برقراری مناسباتی است که نیاز های آن ها را برآورده 
می  کند. دانشور و خوری در داستان حس مادرانه  شان را بروز می  دهند. مامان عشرت می  گوید: »ما 
زن ها بدبخت بچه  ها و مردهایمان هستیم« )همان: 293( حتی دانشور تعبیر: »سگ بشو مادر نشو« 
)همان: 293( را برای نهایت مهر مادری به کار می  برد. دانشور و خوری جای گاه   عظیم و واالی 
نقش مادری و همسری را گوش زد می  کند و »هستی« و »ریم« هر دو خواهان مادر شدن هستند. 

2-۳-۳- بزرگ داشت زنان: 
احترام  خواهان  دانشور  دارد.  قرار  واالیی  اوج  در  و  شده  تکریم  بسیار  زن  فمینیسم  مکتب  در 
مرد  و  زن  حقوق  ترازوی  توازن  برقراری  برای  تالشش  همه  ی  و  بود  زن  بنیادی  آزادی   های  به 
انجام داد. تالش دانشور در جهت اعتالی شأن اجتماعی زن، نشان دادن ستم  دیدگی او و بیان 
توان مندی  هایش در جهت مشارکت   های اجتماعی دوشادوش مردان بود و راز جاودانگی انسان و 
آفرینش را دست زن می  دانست. »هستی« در پاسخ سلیم که می  پرسد آقای خلیل ملکی از زنش 
حساب می  برد؟ می  گوید: »به هیچ وجه، به او احترام می  گذاشت؟ )همان: 27( تکریم زن را گوشزد 
می  کند. خوری نیز در پی تعالی شأن اجتماعی زنان است. دوستان »ریم«، شخصیت  هایی هستند 
که تحصیالت عالی دارند و مشغول کار بیرون از خانه هستند یا به نوعی در اجتماع حضور فعال 
دارند. »ریم«، »نادیا« را اینگونه توصیف می  کند: » زنی سی و هشت ساله ، زیبا و درس خوانده و 

با فرهنگ« )خوری،1385: 16( 
خوری هم چون دانشور از فمینیسم افراطی غربی دوری می  کند و خواهان تالش برای برابری 
ترازوی زنانگی- مردانگی و برقراری تعادل است. خوری معتقد به محدود کردن زندگی زن یا مرد 
نیست. »ریم« در تصوراتش بر این باور است که »زیاد« »می  خواهد به من ثابت کند که زن هستم 
و حق دخالت در امور او را ندارم و نباید از حد خود تجاوز کنم؟«. »من زن به مفهومی که او 
می  خواهد، نیستم. زنی هستم که می  خواهد صادقانه در همه چیز مشارکت داشته باشد.« )همان 
 .)11: زندگی کنم. )همان  و  انسانی  با کرامت   های  باشم  زنی  :148( »ریم« می  گوید: می  خواهم 
»ریم« از این سخن »آلفرد« که می  گوید » تو زنی، یک انسان، یک موجود زنده و همان حقی  رو در 

زندگی داری که من دارم« لذت می  برد و به زن بودن خود افتخار می  کند )همان: 253( 

2-۳-4- توجه به دانش و علم آموزی
حق آموزش و تحصیل، از حقوق طبیعی و فطری انسانی محسوب شده و هیچ ارتباطی با زنانگی 
و مردانگی ندارد. یکی از مشکالت جامعه  ی سنتی، عدم توجه به فراگیری علم از سوی زنان است 
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که نیمی از افراد جامعه هستند و این امر باعث فلج شدن جامعه می  گردد. از جمله فرهنگ   های 
سنتی جامعه  ی کولیت خوری این است که دختران نیازی به مدارک عالی ندارند؛ که خوری به زبان 
شخصیت زن داستان اذعان می  کند برابر این رسم خواهد ایستاد و نمی  گذارد دیگران برایش تصمیم 
بگیرند. از همان آغاز داستان، عالقه  اش را به آموختن علم و موسیقی و شاعری اعالم می  دارد اما 
پدر مخالف ادامه تحصیل دخترش می  شود زیرا جامعه  ی مردساالر به خاطر خودخواهی، اندیشیدن 
زنان را خطر می  داند. »نادیا« به عنوان یکی از شخصیت های این داستان بر تعقل و شناخت تاکید 
می  کند. دانشور آموزش و اندیشیدن را یگانه وسیله ی پرواز و رسیدن به برابری و گریز از تسلط 
بر یادگیری و دانش  و تحکم می داند. »هستی« به عنوان شخصیت محوری در داستان همواره 
تأکید می  ورزد. او دانشجوست و رو به سوی روشن فکری دارد. او برای آموختن بیش تر و ارضای 
حس کنجکاوی خود با استاد مانی و سیمین دانشور هم نشینی می  کند. »هستی«، زنانی را که به 
دنبال تعلیم و کسب علم و دانش نیستند دال بر ضعف  شان می  داند. » توجه به انسان مداری و 
خردورزی، ارتقای آگاهی و ایجاد خودآگاهی، دادن حق طبیعی و نه امتیاز به زنان، از خواسته  ها و 
آرای طرفداران حقوق زنان بوده« )مشیرزاده، 1383: ص10و76و 81( خوری یک منتقد فمینیست 
است و به صراحت اعالم می  دارد که کلید نجات زنان از این خمودگی و رخوت تالش و تکاپو و 
تحصیل علم و خرد می  باشد. سلیم که برای ادامه  ی تحصیل در انگلیس مدتی از ایران دور بوده 
در اولین گفتگو با »هستی« می  گوید : نمی  دانستم زن   های ایرانی تا این حد آگاه و باسواد شده  اند. 

)دانشور،1380 :34(
»هستی« و »ریم«، شاعرند و با طبیعت و شهرشان ارتباطی شهودی دارند. نگاه شاعرانه  ی »ریم« 
به آسمان و درختان و شب   های دمشق که با احساس تمام برای »زیاد« توصیف می  کند »زیاد« را 
به تعجب وامی  دارد تا بگوید: »آنچه گفتی بیش تر شعر بود، چرا نمی  نویسی  شون؟ جامعه  ی ما به 
زنان شاعر، به ادبیات زنانه نیاز داره. به صدای یک زن که بلند و بلندتر شه.« )خوری،1385 :53(. 
»هستی« از ورای تک  گویی   های پریشانش، دنیای عینی و ذهنی زنانه اجتماع را منعکس می  کند. 

2-۳-5-تنوع طلبی و ازدواج مجدد مردها
در آثار دانشور و خوری، مسئله  ی چند زنی و تنوع طلبی مردان مطرح می  شود. »ریم« در داستان 
روزهایی که با او گذشت نسبت به این نگاه جامعه به زن معترض است و می  خواهد به هر طریق 
خود را از سنگینی این نگاه برهاند. دانشور در داستان  جزیره  ی سرگردانی می  کوشد این نگاه مردان 

به زنان را ناپسند جلوه دهد. 
در آثار دانشور بی  قید و بندی   های مردها کم نیست. حتی خدمه    ی خانه هم از دست ارباب خانه 
در امان نیست. مردان توسلی که به گفته  ی احمد گنجور : » از وقتی از آمریکا آمده، مثل گرگ به 
گله  ی زنها زده « )دانشور،1380: 119(، اعتراف می  کند :» من اگر از زنی خوشم بیاید، لزومی ندارد 
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با او ازدواج بکنم. من از خیلی از زنها خوشم می  آید«،» سنگ مفت، گنجشک مفت، کی هست که 
نزند؟« )همان: 246و 248( و پگی همسرش برای قانع کردن عشرت که مردان با او ازدواج نمی  کند 
می  گوید: »مردها عاشق تنوعند، از یک مرد حتی نامسلمانش هم نمی  توان توقع داشت که تمام عمر 

با یک زن سر بکند« )همان: 273(
لیلی تنوع طلبی »زیاد« را اینگونه بیان می  کند: »می  گن خوش گذرون و عاشق پیشه ست. 
اخالق درستی ندارد... به زن  ها ابراز عشق می  کنه، عشق می  ورزد و بعد هم رهاشون می  کنه. خوب 
می  دونه که چگونه زن  ها رو بفریبه« )همان:30(. »زیاد« صراحتاً اعالم می  کند: »من زن را هر جا 
که باشه دوست دارم« )خوری،1385: 34( خوری در یک تک  گویی درونی از زبان راوی، »زیاد« را 
اینگونه به تصویر در می  آورد که: »همه چیز برای او رنگ مادی داشت. به عشق و زن و زیبایی به 
همین چشم نگاه می  کرد. زن یک جسد بود... آری، او به چیزی که بتوان بر او نام تعالی و رفعت روح 
نهاد، ایمان نداشت« )همان: 65( »زن برای اون عروسکی است که از خمیر ساخته شده. آزارش 
می  ده، به دورش می  اندازه، وجودش را ندیده می  گیره و پس از اندکی باز اون رو به شکل اولش 
درمی  آورد. اون نمی  فهمه که روح آدمی ظرف بلور ظریفی  ست که با هر تلنگری می  تونه خرد بشه. 

اون نمی  فهمد که دیگه نمی  تونه اون ظرف رو به شکل اولش درآورد.« )همان: 161( 
به عرضه  ی جسم و جنس خود  به تصویر می  کشد که  را  زنانی  این مردان،  دانشور در کنار 
می  پردازند و مرّوج نوعی بی  بند و باری و مخّرب اساس خانواده هستند که در جامعه  ی ما جایی 
ندارند و عدم استقالل شخصیتی این زنان را نشان می  دهد. همانطور که زندگانی عشرت نشان 
می  دهد، روابط زن و مرد را کدر و مغشوش و بنیاد خانواده را متزلزل می  سازد. عشرت معتقد به 
شکستن سد جنسیت است یعنی همان چیزی که مدنظر فمینیسم افراطی غربی است و بیش تر 
ین   آسیب را به بنیان خانواده می  رساند. نویسنده از زبان »هستی« چنین می  اندیشد: »شکستن سد 
جنسیت! نه برای کسی که متعهد است. این ولنگاری  ها به ما نمی  برازد. در شکستن سد، بایستی 
متوجه بود که آب خانه  ی دهقانی را خراب نکند... من وقار را ترجیح می  دهم.« )دانشور،1380: 

)254

2-۳-6- حضور زن در اجتماع 
در آثار دانشور و خوری گذشته از چهارچوب خانواده و زندگی زناشویی، عرصه  ی زندگی اجتماعی و 
مسئله  ی مشارکت اجتماعی زنان مطرح می  شود. زنان دانشور دیگر زنان خانه  نشین گذشته نیستند، 
آن ها وارد اجتماع شده  اند و فکر و ذهنی تازه دارند. زنانی که تا حدودی نسبت به زنان تعریف 
شده  ی سنتی  ، سنت  شکن هستند. »توران نوریان« دبیر است، عالقه  ی وافر به خواندن و حضور در 
اجتماع برای ادامه  ی راه مصدق دارد. دانشور می  گوید: هر هنرمندی متعهد است که نابسامانی   های 
از  را  موجود  وضع  نابسامانی   های  سرگردانی  در  جزیره  ی  هم  من  بدهد.  نشان  را  خود  جامعه  ی 
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زبان شخصیت   های رمان نشان داده  ام. موضوع اصلی این رمان چنانکه از عنوان آن هم بر می  آید، 
سرگردانی نسلی است که من نیز جزو آن بوده  ام. )محمدی،1380: 109( 

دانشور در این رمان در کنار مطرح کردن مسائل عاطفی و مشکالت زنان، در میانه  ی داستان 
گریزی هم به مسائل سیاسی می  زند که این کار به هیچ وجه با هدف برهم زدن انسجام متن 
صورت نگرفته است، بلکه به نظر می  رسد بیش تر به تبعیت از حال و هوای فکری زمان نگارش 
پیش آمده است. » دانشور در داستان  جزیره  ی سرگردانی فضا های زیستی تیره و دلتنگ کننده و 
رشد و تعالی طبقه  ی متوسط و ترفیع و افول موقعیت آن ها را به مثابه  ی یک  جزیره  ی سرگردانی 
نشان می  دهد. « )امین،1384: 179(. دانشور بر این باور است: » سیاست جزئی از زندگی است و 
ادبیات هم منعکس کننده  ی زیست و زیستگاه هنرمند است ناگزیر به طور غیر مستقیم با سیاست 
سروکار دارد.« )محمدی،1380: 109( دانشور به دلیل زندگی مشترک با آل احمد، شاید خواسته 
یا ناخواسته درگیر مسائل سیاسی شد. با وجود این، دانشور از پیوستن به احزاب می  پرهیزد و در 
توجیه این امتناع می  گوید : »من آدم سیاسی نبوده  ام و نیستم. پدرم به من وصیت کرد حال که 
قصد داری نویسنده شوی، از زنان و محرومان اجتماع دفاع کن اما در اسارت هیچ گونه ایدئولوژی 
نمان«. )دهباشی،1383: 937(. سلیم از »هستی« می  خواهد که از سیاست کنار بکشد، »هستی« 
هم گذرا بودن سیاست و پایا بودن هنر را می  پذیرد اما ناخواسته وارد ماجرای سیاست می  شود اما 
سلیم دلیل حضور خود در سیاست و مخالفت با رژیم را این گونه توجیه می  کند: فعاًل رابط روحانیان 
و روشن فکرانم. )دانشور،1380: 237( روحیه  ی مردساالر سلیم که زن را مثل موم در دست خود 
نرم می  خواهد، مخالف حضور زن در اجتماع است. »هستی« با حضور در اجتماع و حشر و نشر با 
مردم است که می  تواند موضوع نقاشیش را پیدا کند، برای مخالفت در برابر رفتار و تفکر سلیم، در 
وصف حال زن   های جامعه می  گوید: » میمون های راز گو، کور شو، کرشو، الل شو« )همان: 75(. 

بر  را عادت  هایی می  داند که »از صدها سال پیش مردم جامعه  اجتماعی  خوری، سنت   های 
و  اندیشه  مردم،  زندگی  ابزار  و  نوع  تغییر  جامعه،  زمانی  شرایط  که طبق  دارن«  نظر  اتفاق  اونا 
فرهنگ جامعه باید تغییر کند. این را هم خاطر نشان می  کند که »بعضی از آن ها را باور دارم و 
رعایت می  کنم« )خوری،1385: 70(. اما از تبیعض جنسیتی جامعه  اش در رنج است. »ریم« هنگام 
اعتراض مادربزرگش برای با مردی رفتن به سینما می  گوید: »می  گن که ریم یا هدا یا جنان با 
مردی بوده  اند و هرگز نمی  گن که فؤاد یا حسن با دختری دیده شدن، چشم  هاشون تنها متوجه 
دخترهاست. ریم با یک مردی بوده! دیگر فرق نمی  کنه که اسم اون که بوده، مهم اینه که ریم رو با 
مردی دیده باشن. عجب عدالتی!« )همان: 75( خوری بارها به عادات غلط جامعه  اش اعتراض کرده 
و آن را ذلت و خواری می  داند و رفتار و سیرت مردم را به دور از تعقل می  شمرد. به زندگی ذلت 
بار و بدبختی اعتراض کرده و به دور کردن زنان از جامعه و نگه داری آنان در خانه  ها و سخت  گیری 

بر آنان می  تازد.
خوری در نوشته  هایش وارد سیاست نمی  شود و خود و خواننده  اش را این طور توجیه می  کند که 

»کلمه  ی قانون کافیه که چیزهایی رو که نمی  فهمی بپذیری! « )همان: 43( 
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2-۳-7-استقالل مالی و اقتصادی:
یکی از اهداف جنبش   های فمنیستی استقالل اقتصادی زنان است. دانشور در آثارش بر مشارکت 
زن در اقتصاد و امور مالی خانواده تاکید دارد. اما مرد های ایرانی آمادگی تحمل استقالل اقتصادی 
زن را ندارند و سلیم جزء مردهایی است که مخالف حضور زن در اجتماع و کار کردن بیرون از خانه 
هستند. »هستی« به سلیم دلیل کار کردن بعد از ازدواجش را اینگونه بیان می  کند: » خودتان که 
بهتر می  دانید نتیجه  ی سلطه  ی اقتصادی مرد، استثمار هر چه بیش تر زن است« )دانشور،1380: 
41( اما سلیم، به نمون های از مردان اشاره می  کند که اگر مخالف استقالل مالی زن باشند می  توانند 

حقوق ماهانه  ی زن را ازش بگیرند پس زنانگی و هنر را برای »هستی« کافی می  داند.
خوری آزادی مادی را آغاز آزادی معنوی می  داند حتی کار کردن و حضور زن در اجتماع را با 
حفظ هویت زنانه، امری برای بیرون رفتن از سلطۀ اقتصادی مرد می  داند. خوری بر این باور است 
که برای زنده ماندن و گریز از پوچی و خستگی باید کار کرد )خوری،1385: 15( »نادیا« برای 
تحسین »ریم« بخاطر کار کردن می  گوید: » آن چه زنان را پایین  تر از مردان قرار می  ده ارتباط   های 
مادی اوناست. درست است که به پول نیازی نداری، اما این احساس که باید کار کنی سبب اعتماد 

به نفس تو خواهد شد. کار، تو رو قدرت مند می  سازه. استقاللت رو کامل می  کنه.« )همان: 18(

2-۳-8-استقالل شخصیت
در جوامع مردساالر، مردان نه تنها جسم زنان بلکه روح آنان را نیز استثمار می کنند تا بر آنان 
برتری یابند. زنانی که به حقوق خود آگاهی ندارند، توان ایستادگی و مقاومت در مقابل ستم هایی 
که به آن ها می  رود را ندارد. گروهی دیگر به این آگاهی رسیده  اند که آزادی زنان به دست خودشان 
است. گاهی شخصیت زن داستان   های دانشور گذشته از استقالل مالی، استقالل شخصیتی ندارند، 
»مامان عشرت« که ثبات و استقالل شخصیتی ندارد آرزو دارد عین »هستی« باشد که زنی تکامل 
یافته، مستقل و منحصربه فرد است و در تعامل با آدم   های داستان، استقاللی که زنان جامعه  ی 
عصرش از آن محروم  اند را متذکر می  شود و تعبیر »میمون های راز گو، کور شو، کرشو، الل شو« 
)دانشور،1380: 75( را برای زنان بکار می  برد. به قول »هستی« آیا »زن نمی  تواند غمگین باشد؟ 
زن نمی  تواند شک بکند؟ زن نمی  تواند فکر بکند؟)همان: 196(. دانشور برای حفظ هویت زنانه   در 
حالت تک  گویی از زبان»هستی« به این نتیجه می  رسد: » ته قلبم راضی به اسارت شوهر نیست... 

مگر همه باید شوهر بکنند؟ «)همان: 254(. 
»ریم« در جواب »زیاد« که دختران جامعه را به محدود فکر کردن متهم می  کند می  گوید: 
می  ترسن  می  ترسن،  مردانه  جامعه  ی  از  چون  می  کنن،  پرهیز  دخترها  می  کنین.  اشتباه  شما   «
سرزبان  ها بیفتن و بدنام شوند چون همه  ی ارزش  ها توسط آقایان تعیین می  شه. مطلب شما گویای 

بی بند وباریه، آن هم از نوع مردانه  اش. )خوری،1385: 36(. 
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از آن جایی که زنان از کودکی یاد می  گیرند که باید به غلبۀ صداي مردانه در دنیاي پیرامونشان 
خو بگیرند و اصوالً برخالف مردان اظهار نظر نکنند، از بیاِن عمومِي آراء خود اجتناب می  ورزند. سلیم 
برای صبوری زن ها می  گوید: زنها چند تا ماسک می  زنند. تظاهر می  کنند که خوشبختند اما دلشان 
خون است. )دانشور،1380: 293( »ریم« در رمان روزهایی که با او گذشت تنها راه در برابر خشم و 
حرف و عقاید عمو و مردم را سکوت و صبر می  داند. )خوری، 1385: 16( اما »نادیا« نمی  تواند بپذیرد 
که: »یک زن جوون، سالم، باهوش و تحصیل کرده نیازمند حمایت یکی دیگه باشه؟ مرد و زنش 
فرقی نمی  کنه!... چرا سعادت خود را در افکار خودت جست جو نمی  کنی؟ )همان: 165( و پشت سر 

مرد و در سایه  ی مرد حرکت کردن را دال بر ضعف و نابودی شخصیت زن می  داند. 

۳-نتیجه  گیری
تحلیل تطبیقی دو اثر دانشور و خوری بیان گر آن است که آن ها به عنوان دوتن از برجسته ترین زنان 
نویسنده  ی معاصر علی  رغم آنکه در دو فرهنگ متفاوت سخن گفته اند اما آثار ساده و گیرای آن ها، 
تصویری است از اندیشه های مشترک زنانه شان که به طرح مسئله  ی حقوق زن و مسائل جانبی آن 
می  پردازند. سیمین دانشور به عنوان اولین زن داستان نویس ایران، هم راه با کولیت خوری جسارت 
زن بودن را در نوشته   های خود وارد کردند و خواهان اثبات وجود خود و دیگر زنان شدند. هر دو 
در باز تولید لحن و ذهنیت زنانه  شان توانا هستند و با مضامینی، زنان جامعه  شان را به کسب علم و 

موقعیت اجتماعی ترغیب می  کنند.
دانشور و خوری بر خالف فمینیسم افراطی غرب، که ازدواج و مادری را عامل سلطه  ی مردان بر 
زنان در خانواده و فرودستی زنان و نادیده گرفته شدنشان در عرصه   های عمومی می  داند؛ ازدواجی 
که برپایه  ی عشق و عاطفه باشد را مایه  ی تعالی زن و مرد می  دانند. در هر دو داستان تأکید بر نقش 
مادری و اهمیت آن کاماًل مشهود و مبارزه با سنت مرد ساالرانه برای کسب تساوی و برابری حقوقی 
در آثارشان هویداست. دانشور و خوری با آثارشان زنان را از خواب غفلت بیدار و با مطرح کردن 

مسئله  ی چند زنی مردان اعتراض زنان را به تنوع طلبی و عشرت  طلبی مردها بیان می  کنند 
نیز دیده  اجتماعی و سیاسی  از مسایل  انتقاد  زنان،  از شرایط  انتقاد  بر  آثار دانشور عالوه  در 
می شود اما خوری با وجود این که در خانواد های سیاسی بزرگ شده، و شخصیت   های زن داستانش 
نقش فعال در جامعه دارند اما سیاست را به عرصه  ی نویسندگی  اش راه نمی  دهد. خودآگاهي زنان 
به نابرابرِي حقوق مدنِي آنها با مردان و مبارزه  ی شخصیت   های اصلی داستان برای کسب برابری و 
احقاق حقوق و شخصیت انسانی  شان، از نشانه   های فمینیسم خوری و دانشور است. دانشور و خوری 
با پرداختن به مسائلی چون نام  جویی زن، وظیفه  ی مادری، سرکوبی احساسات و عواطف عاشقانه 
و  بی  وفایی  و  امن خانواده  از حریم  زنانه، محافظت  اجتماعی، معصومیت  به دلیل محدودیت   های 
شهوت  خواهی مردان، ذهن خواننده را متوجه مشکالت بیرونی و درگیری  های درونی زنان جامعه 

می  نمایند. 
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