
 
 

 

 ایرانی در مهاجرت نویسی زنانشناختی داستانتبیین جریان
 

 * مهدی سعیدی 

 استادیار زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی

 

 چکیده  

هیا  جامعیة جهیانی در پییدای      در چند دهة گذشته، تحوالت جامعة ایرانیی و دگرگیونی  

هیا  نویسیندگان زن   ویسی زنان در مهیاجرت میر ر بیوده اسیر  در داسیتان     نجریان داستان

ها، در تقابل بیا سیااتارها    هستند  در این داستان هامحور  داستان مهاجر، زنان شخصیر

شیود   فکر  گذشته، سااتارشکنی صورت گرفته اسر و زن در ارتباط با مرد تعریی  نمیی  

دیید  گردد و داستان از زاوییة  ی داستان تبدیل میبلکه ذهنیر زنان به ذهنیر محور  و اصل

انید  هیا توانسیته  شود  از دیگر سیو آن شان از مردان و دنیا نوشته میها و شناار و آگاهیآن

برای ا  منطقی برقرار کنند  شناسی آن رابطهمیان ورود دنیا  زنانه به داستان و حفظ زیبایی

اند  بخشی از آ ار زنیان  ها  زنانه بازتاب دادهوایراز زنان اقسام مسائل سیاسی را از منظر ر

شده و فاعیل شناسیا و   مثابة سوژة گمموقعیر زن به هااندیشانه دارد و در آننیز زمینة هویر

 برنید، میی  کیار بیه  هایشیان داسیتان  در زنیان  کیه  دیید  زاوییة   رو عموماً این از یابنده اسر 

 اودشان دهد در نوشتن اغلب ازمی مجال ایشان دید بهانتخاب این زاویة   اسر شخصاول

کنید  بخی  دیگیر  از    میی  پییدا  تجلیی  شخصاول راو  در نویسنده اود درواقع  بگویند

هیا   ها از مسیائل جنسییتی اسیر  رواییر    ها  آنها و آگاهیها  زنان، شرح تجربهداستان

                                                                                                                  
 mehdesaedi@yahoo.com* نویسندة مسئول: 

 5/11/1893تاریخ پذیرش:   5/9/1893ر: تاریخ دریاف
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هیا بیه ژانیر    اسیتان هاسیر  ایین د  ها نیز شیرح زنیدگی معمیولی و روزمیرة آن    دیگر  از آن

شوند و هرچند از حیث روایر داسیتانی سیااتار محکمیی    پسند نزدیک میها  عامهداستان

 اند   ندارند، با استقبال اوانندگان مواجه شده

 نویسی زنانه، زنان، مهاجرت   ادبیات مهاجرت، داستان های کلیدی:واژه

  1. مقدمه1

ا  نظییر  شدهها  شنااتهار بودند و از نامشمتا پی  از انقالب، نویسندگان زن انگشر

تیوان  سیمین دانشور، مهشید امیرشاهی، گلی ترقی و برای دیگر که بگذریم، کمتر میی 

نیوی   تبعاً در میان مهاجران نیز نویسیندة زن فارسیی    ا ر  از نویسندگان زن نشان داد

دگان داالی بسیار که حضور زنان در میان نویسنحضور ندارد  اما پ  از انقالب، چنان

مرز  نیز زنیان  نویسیندة بسییار     چشمگیر اسر، در میان مهاجران و نویسندگان برون

هیا  هستند  در میان مهاجران، صدا  نویسندگان زن رسا و روشن اسر  انتشار آ یار آن 

شیود  عنیوان   میرز  محسیوب میی   صورت جریانی ادبی، از وقایع مهم ادبیات بیرون به

بند  موضیوعی برحسیب جنسییر    نوعی طبقه ةپی  از آنکه نشان« نویسان زنداستان»

ا  از نویسیندگان اسیر کیه در    باشد، ناشی از نوعی الزام برا  کنار هم قرار دادن دسته

انید  ایین آ یار جیدا  از     چارچوب اندیشگانی مشابهی دربارة مسائل مشترکشان نوشته

ناسبات جنسییتی اسیر  در ایین    دهندة آگاهی زنان از مسائل و مشان، نشانارزش ادبی

ها، تجربیات زنان از طریق هنر  کردن تجربه و تبدیل مسائل روزمره به ادبییات  داستان

هیا توجیه شیده و بسییار  از     شود  به همین دلیل به بیان هنر  ایین رواییر  عرضه می

بال با اسیتق  ها  زنانة نویسندگان زن مهاجر که در ایران هم مجال نشر پیدا کرده،روایر

اند برندة جوایز ادبیی داالیی شیوند     ها نیز توانستهمخاطبان مواجه شده و برای از آن

برنیدة جیایزة بنییاد     کنید رسیتم  چه کسی بیاور میی  با رمان  شریفیان انگیزکه روحچنان

برندة جایزة صادق هدایر،  اوابندها در شب میماهیاشرفی با رمان  گلشیر ، سودابه
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برنیدة جیایزة وییژة ششیمین      شالی به درازا  جاده ابریشمان و مهستی شاهرای با رم

 دورة نویسندگان و منتقدان مطبوعات شده اسر    

 . پیشینة پژوهش1ـ1
هایی دربیارة  نگار نویسی زنان مهاجر عمدتاً شامل تکدربارة داستان در ایران، پژوه 

کشور نییز، نقید و    برای از آ ار  اسر که در ایران مجال نشر یافته اسر  در اارج از
هیا نوشیته شیده اسیر  در     نگیار  تحلیل برای از آ ار در قالب مقاالت، گفتارها و تک

شیود  در  شنااتی این موضوع را معرفی کنید، دییده نمیی   ایران، کار پژوهشی که جریان
نویسی زنیان اشیاره   اارج از ایران نیز، گرچه برای از محققان به وجود گرای  داستان

تیرین  شنااتی در این زمینه انجام نشده اسر  در یکیی از مهیم  وه  جریاناند، پژکرده
 ا  بر ادبییات فارسیی در تبعیید   مقدمهمرز  یعنی کتاب ها درباب ادبیات برونپژوه 

( فصل ااصی به ادبیات زنان ااتصاص نیافتیه اسیر  آ یار محققیان دیگیر نییز       1811)
کیه ده رمیان از نویسیندگان     (1116) نردِ روزگاراشیدا در کتاب  گونه اسر  بهروزاین

مهاجر و ده رمان از نویسندگان داالی را تحلیل و مقایسه کیرده، در مییان نویسیندگان    
ادبییات  » در مقالیة ییاور    حورامهاجر فقط یک ا ر از نویسندگان زن را بررسیده اسر  

 1999 که نخسیر در سیال   ( ی1891)« داستانی پ  از انقالب اسالمی در اارج از کشور
نویسندگان زن در ادبیات داسیتانی  از  ،«ادبیات پساانقالبی»با اشاره به مفهوم منتشر شد ی  

هیا   قصیه »شیفیق در مقالیة    برد  شهالهایی را نیز نام میکند و نمونهمرز  یاد میبرون
 83داسیتان کوتیاه از    111ا ، ( در تحلیلی مقایسیه 1999« )تبعید  نگاه زنان، نگاه مردان

شده، از حییث   نوشته 1991تا  1931ها  نویسندة مرد را که در سال 83سندة زن و نوی
ها بررسی کرده تا به بازتیاب تجربیة نویسیندگان از    مایهپردااتن به موضوعات و درون

« ایود »و چگونگی تصویر « محیطی بیگانه»کنده شدن از میهن و بازیافتن اویشتن در 
توان دازد و نشان دهد که آیا در بازتاب این تصاویر میها بپردر آینة داستان« دیگر »و 

م اتیوان از آ یار  نی   شکل پراکنده بازهم میبه تمایز میان نگاه زنان و مردان قائل شد  به
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اند  اما این پژوه  به تبیین نسیبتاً مختصیر    هایی از زنان را تحلیل کردهبرد که داستان
 اتصاص دارد  نویسی زنان در مهاجرت ااز جریان داستان

 شناسی    . مبانی نظری جریان2

ترین وجیه میاهو  آن   در معنا  واژگانی فعالیتی اسر که پویایی و حرکر مهم« جریان»

اسر  این واژه در علوم مختل  و ازجمله علوم انسانی کیاربرد اصیطالحی یافتیه اسیر      

ایم  بسیار شنیده هایی مثل جریان فکر ، جریان دینی، جریان فلسفی و نظایر آن راترکیب

شناسی و نقد ادبی نیز، واژة جریان معنا  اصطالحی دارد و برسااتة محققیان و  در سبک

منتقدان ادبی معاصر اسر  جریان ادبی حدفاصل میان موج ادبیی و سیبک اسیر  یعنیی،     

مراتبی از یک روند ادبی هستند  موج تین  ییا جهشیی    سلسله« سبک»و « جریان»، «موج»

هیا  ادبیی   بینیی  آفیرین   شاعر یا نویسنده در زمینة آرام و عاد  قابل پی  اسر که برا 

دهد و شاعر یا نویسنده عموماً با هنجارگریز  زبانی و فرارفتن از سطوح عیاد   رو  می

آورد و اود و ا رش را در کیانون توجیه قیرار    ا  را پدید میپرداز ، وضعیر تازهسخن

نظر دارند  نقطیة آغیاز   بارة دیگرگونه بودن سخن او اتفاقا  که دیگران درگونهدهد  بهمی

موج مشخص و محدود به فردیر شاعر یا نویسنده اسر  موج عموماً نتیجة عمیل شیاعر   

یا نویسندة پیشرو اسر و به همان میزان که پیدایشی دفعی و ناگهیانی دارد، دوام و عمیر   

داوم میوجی را فیراهم کنید، در    آن نیز کوتاه اسر  اگر اقتضا  زمان اسباب  پیذیرش و تی  

هایی از آفرین  ادبی اسر کیه  دهد  پ  جریان شیوه یا شیوهقالب جریان ادامة حیات می

واسطة حرکر مستمر از نقطة آغیاز  کند و بهپذیر  اود را طی میمراحل تکوین و شکل

تثبییر   گیرد و در فرایند  زمانمند با تکیرار و پیدای  اود که موج ادبی باشد، فاصله می

 (   11: 1895وند، شود )زهرهمختصات اود به سبک ادبی بدل می

وجه تمایز جریان با موج صفر استمرار اسر  جریان وقتی بتواند با تحوالت جیار   

و اقتضائات زمانه همگام باشد و به نیازها  آن پاسیخ دهید، اسیتمرار اواهید داشیر  از      
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هیا  محیدود بیه سیاحر    د و از حوزهطرف دیگر جریان باید قابلیر گسترش داشته باش

تر گام بگذارد  از فیرد و محافیل چنیدنفره بیه جمیع و گروهیی قابیل اعتنیا از         ها  فراخ

ها را به اود جذب کند  از اینجا بیه بعید، جرییان    نویسندگان و شاعران توسعه یابد و آن

لیوب  شینااتی مقبیول و مط  رود که از حییث زیبیایی  گرا دارد و به سمتی میسیر  کمال

هیا آشیکار اسیر     مند کردن یافتیه اسر  در جریان ادبی، گرای  به تثبیر مواضع و قاعده

کوشیند اصیول نظیر  آن را    سیاز  میی  پرداز  و قاعدهریهسازان با نظبرا  همین جریان

تبیین نمایند یا با پدید آوردن آ ار جدید به تثبیر حیدود آن کمیک کننید  جرییان زمینیة      

 تاریخی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که در آن الق شده( دارد   تاریخی )یعنی وضعیر

 بیرا  هیایی  شود که درپی فراهم آوردن ابیزار و زمینیه  شناسی دانشی تلقی میجریان 

شناسیی، الگوهیا  ییک جرییان     ها  مذکور اسیر  در جرییان  شناار هریک از ویژگی

ان  جریان و نیز نویسیندگان آن  آید و مبانی نظر  آن از میان آ ار تئوریک منتقددسر میبه

هیا  اجتمیاعی ییا سیاسیی     شود  دربارة توفیق یا افول یک جریان و نیز زمینیه استنباط می

شیود  بنیابراین جرییان   شناسیی بحیث میی   گیر  و نیز رشد آن در جریانپیدای  و شکل

تحلییل  ا  پنداشر که از علوم اجتماعی و سیاسی برا  توان دانشی بینارشتهشناسی را می

 گیرد ادبی بهره می

شینااتی ایین مقالیه بیرا  ترسییم جرییان       روش بنابر آنچه بیان شد، الگو  نظر  ی  

 نویسی زنان، شناار و نشان دادن چهار مرلفة زیر اسر:داستان

 و اجتماعی جریان    سیاسی  زمینة 1

 پشتیبان و حامی جریان  محافلها و   کانون1

   یا کوش  برا  تثبیر جریان   پردازساز  و نظریه  قاعده8

   نقطه شروع، استمرار و چگونگی گسترش جریان   9
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 نویسی زنان مهاجرشناسی داستان. جریان3

 نویسی زنان   . زمینة سیاسی و اجتماعی جریان داستان1ـ3

در ایران، آ یار زنیان نویسیندة پی  از انقیالب بیا آ یار پیی  از آن متفیاوت اسیر            

هیا  متفیاوتی   نان نویسندة پی  از انقالب و پ  از انقیالب دوره ها  ادبی زپارادایم

دارد  آنچه سبب افزای  زنان نویسنده شده، تحوالت جامعیة ایرانیی و جهیانی بیوده     

هیا  سیاسیی و   اسر  پ  از انقالب، نظام سیاسی  انقالبی جدید در بسیار  از حوزه

زنیان و ایانواده تغیییرات     اجتماعی تغییراتی را پدید آورد  ازجمله در حوزة مسیائل 

  دوران پهلو  جزو اولین قوانینی بود که «قانون حمایر اانواده»ا  رو  داد  عمده

در هفتة دوم پ  از انقالب لغو شد  در جامعیة پسیاانقالبی اییران، واکین  بیه ایین       

تغییرات متفاوت بود  بعدها جدایی جنسیتی و لزوم حجاب ضیرور  دانسیته شید و    

نیز برمبنا  فقه اسالمی بازنویسی شد  در برای مسیائل حیوزة زنیان،    قوانین دیگر  

ها بیشتر بود  حدوحدود حجاب در نظر بعضیی قابیل بحیث    ازجمله حجاب، واکن 

بود  اما دربارة لزوم آن تردید  وجود نداشر  بعضی نیز قائل به ااتیار در این زمینیه  

 بودند  

هیا  اقتصیاد ، اجتمیاعی و    عالیرنظام سیاسی جدید ضمن تأیید حضور زنان در ف

ها انتظار داشر که مادرانی اوب و همسرانی عفی  باشیند  در گفتمیان   سیاسی، از آن

جدید، زن باحجاب نماد هویر مسلمان و طرد فرهنگ غربی بود  همیة ایین تحیوالت    

ا  که برا  برای محدودیر و گونهمناسبات حضور زنان در جامعه را نیز تغییر داد  به

دالیل سیاسی و فرهنگی از مشاغل   بعضی نیز فرصر تلقی شد  بسیار  از زنان بهبرا

اود کنار گذاشته شدند یا اجازة کیار و آزاد  فعالییر سیاسیی، اجتمیاعی و فرهنگیی      

 نیافتند 

هیا و  ساز مهاجرت برای از زنان شد و بعدها مضمون داسیتان همین تحوالت زمینه

 ر پذیرفر  تعیداد زنیان نویسینده در ادبییات داسیتانی      ها  زنان  بسیار  از آن اروایر
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مهاجرت بسیار اسر  شمار  از زنان مهاجر تجربیة نویسیندگی را از دوران مهیاجرت    

انید  پییدای  و گسیترش    و برای پیی  از مهیاجرت نییز نویسینده بیوده      شروع کرده

ئلة زنیان در  دلیل سیاسی یا اجتماعی ناشی از مسنویسندگی در میان زنان مهاجر فقط به

وگیو بیا ایود و    ا  مشارکر اجتمیاعی، گفیر  ایران نیسر  برا  بسیار ، نوشتن گونه

انید  مهیاجرت و   رو شیده ها با آن روبیه ا  اسر که آندیگر  و  بر مسائل دنیا  تازه

 جایی در کنار مسائل و مشکالتی که برا  زنان پدید آورد،جابه

ن فرصر را به ما داد که در شیناار و  دنیایی متفاوت در پی  رو  ما گشود و ای

بیان هستی اود تجدیدنظر کنیم  گرچه مهاجرت، در اول، نوعی تبعید بیه دنییایی   

ناشنااته و نااواسته بود، اما درعیو  تجربییات بیاارزش و مفیید  بیرا  زنیان       

ارمغان آورد  از طریق مهاجرت انسان ایرانیی در میتن تمیدن غیرب قیرار      ایرانی به

ستاوردها  آن در زمینة شناار و احترام به حقوق و هویر فرد، بیه گرفر و با د

 ( 119ی113: 1831اصوص زن، از نزدیک آشنا شد )مزارعی، 

 ها و محافل پشتیبان و حامی جریان  . کانون2ـ3

هیا و مقیاالت نظیر  دربیارة     مهاجر در حوزة نقد ادبی و انتشار کتیاب  ةزنان نویسند

نامیة کیانون   هیا در کنیار انتشیار ا یر در مجالتیی نظییر       انید  آن زن فعال بیوده  مسئلة

و دیگر مجالت ادبی یا سیاسی  آرش ،باران ،بررسی کتاب ،نویسندگان ایران در تبعید

 ،آوا  زن ،دیگیر  نیمیة شده، مجالتی نظیر فرهنگی که در اارج از کشور منتشر می ی

عنیوان  بیه  هیا رده و از آنرا منتشر کزن ایرانی  و جهان زنان ،پیوند آزاد  ،ایران گوهر

ترین محافیل  ترین و گستردهاند  یکی از مهمپایگاهی برا  طرح مسائل زنان بهره برده

 تأسیی  شید   م1939 تابسیتان در اسر که « ها  زنان ایرانبنیاد پژوه »زنان ایرانی 

همچیون گلنیاز    بنییاد زنیانی  اعضیا  هیئیر مرسی      ( 96: 11، شدیگرنیمة )ر ک: 

هیا   ایین بنییاد در زمینیه    هسیتند   آبیاد  افسانه نجیم   ، شهال حائر  والجوردامین

کند و بیا نگیاه و زبیانی زنانیه بیه      اجتماعی، فرهنگی و فکر  زنان ایرانی فعالیر می
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م، 1991کوشید  از سیال   نگرد و در حفظ و اشاعة آ ار زنان اییران میی  تاریخ ایران می

منیدان از سراسیر جهیان    ا با شرکر عالقیه المللی بسیار  رها  بیناین بنیاد کنفران 

هیا را  شده به این کنفیران  ها  هنر  ارائهها و تالشها، یافتهبرگزار کرده و پژوه 

، بسییار  از زنیان شیاعر و    سیمینارها  این درچاپ رسانده اسر  صورت سالنامه بهبه

ر، مهرانگییز  پیو سیمین بهبهانی، منییرو روانیی  اند  ازجمله نویسندة ایرانی شرکر کرده

اده و بسیار  دیگر غزاله علیز ،شکوه میرزادگی پور،کار، گلی امامی، شهرنوش پارسی

 دیگیر نیمیة  ناشر مجلة  ها  زنان ایرانبنیاد پژوه (  168ی191: 1836)ر ک: نوایی، 

 1811و دورة دوم از سیال   1811تا  1868هم بوده که در دو دوره )دورة اول از سال 

آباد  )ویراستار(، میترا پشوتن )مدیرمسئول اروپا(، اِمیا  افسانه نجم ( به همر1813تا 

دلخانیان )مدیرمسئول امریکا(، لیدیا آوانسیان، شیهال حیائر ، فتحییه زرکی ، شییدا      

گلستان، ناهید یگانه، گلنسیا  راز ، زر  رحیمیی، فیرح آذر  و    )اعضیا  هیئیر      

هیا بیوده:   ها دارا  ایین بخی   ارهدر اغلب شم دیگرنیمة تحریریه( منتشر شده اسر  

ها، شعر، داسیتان و ایاطره، نقید و معرفیی، مصیاحبه، آرشییو اسیناد،        سرمقاله، مقاله

ها و تجربیات زنان، طرح و عک  و مطالب متفرقه  غالباً در همة کرونولوژ ، فعالیر

ها محتوا  مطالب مربوط به زنان اسر  در دورة دوم، هر شیماره از نشیریه   این بخ 

که شمارة اول ویژة سییمین بهبهیانی،   ه مضمون ااصی ااتصاص داشته اسر  چنانب

 نویسی زنان اسر  شمارة دوم ویژة زبان و زنان و شمارة چهارم ویژة داستان

 پردازی یا کوشش برای تثبیت جریان   سازی و نظریه. قاعده3ـ3

 منتشر شیده، درجهیر   ها  زنان و نیز مجالتی که دربارة زنانها  بنیاد پژوه فعالیر

پیدای ، تثبیر و امتداد جریان نویسیندگی در مییان زنیان نییز بیوده اسیر  برایی از        

: 1891ییاور  )  حورا اند نظر کردهرمحققان و منتقدان ادبی دربارة نویسندگی زنان اظها

مرز  باوجود تفاوت بسیار ( برآن اسر که نویسندگان زن در ادبیات داستانی برون113
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و  محتوا، نوع روایر، رویکرد به انقالب و کشورها  میزبیان، گیذر تیدریجی   در لحن، 

گیر  آشیکار دارنید    گی شهر  و تصمیمزند گرایانه بهدردناکی از زندگی امن و درون

انید کیه   هستند و درپیی آن  ها در امور زنان بسیار فعالها  زن در این داستانشخصیر

نند و در پیوند با یکدیگر قرار گیرنید  از نظیر   ها  ظری  روح زنانه را روشن کتفاوت

تر از مردان اسر و ادبیات زنان مهیاجر  او، گاهی نگاه زنان به مهاجرت درمجموع مثبر

جنسیر و نیابرابر    کمتر از اصلر نوستالژیک براوردار بوده و بیشتر به طرح مسئلة

در  گیل تییره  ملیحیه یابی مستقل زنان و عشق گرای  داشته اسر  زنان و مردان، هویر

 ا  بیر ادبییات تبعیید   مقدمیه دربارة اینکه در کتاب  بررسی کتابپاسخ به پرس  مجلة 

کند کیه در  جا  زنان را در ادبیات مهاجرت چگونه ارزیابی کرده، به این نکته اشاره می

 دلیل هدفی مشخص، فصل ااصی به ادبیات زنان ااتصاص نیافته، اما:این کتاب به

 میان پیشیی گرفتیه اسیر:    مهاجر  میا در دو زمینیه از میردان نویسینده     زن نویسندة

هیا کیه   بدون اودفریبی با آن کم، رویارویی  شکستن تابوها  فرهنگی، یا دسر1

  توفییق نسیبی در   1در آ ار زنان از سطح کالم فراتر رفته و به معنا رسییده اسیر    

اول  کیه محصیول زمینیة   یابی به استقالل درونیی  ، یعنی در دسر«ایود» شناسایی

   ( 31: 1831گل، اسر )تیره

برای از نویسندگان زن نیز در کنار منتقدان دیگر دربارة نوشتن داستان زنانه سیخن  

، یکیی از وظیای    «نویسی و مهاجرتزنان، داستان»مزارعی در مقالة  اند  مهرنوشگفته

ن پرسی  مقید ر را طیرح    داند  او ایزنان را وارد کردن مسائل اود به حوزة ادبیات می

ها  ضدزن ییا  ا  بخواهد آ ارش را به قصد تأ یرگذار  بر دیدگاهاگر نویسنده»کند: می

هر دیدگاه غیرانسانی جامعه الق کند، آیا این کار، هنیر را کیه دارا  سیاحتی مسیتقل     

پاسخ مزارعی ایین  «  کند؟ا  برا  رسیدن به هدف اجتماعی تبدیل نمیاسر، به وسیله

توانید  نظر من، هرچند ادبییات حیوزة مسیتقل ایود را دارد، امیا داسیتان میی       به» اسر:

ها  ادبی اود، محملی برا   بیر احیوال و مشیکالت ملمیوس     درضمن حفظ ارزش
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ها  اجتماعی نییز  زندگی روزمرة انسان در محیط اانه و زندگی و یا در عرصة فعالیر

ها  زنان نویسنده را ایجاد رابطة ولیر(   او در این راه، یکی از مسئ115: 1831« )باشد

نیوی  زن  وظیفیة داسیتان  »دانید:  شناسی و آگاهی زنانه میمنطقی میان دو عنصر زیبایی

ها  اود درقبیال ازبیین بیردن    پروا  آگاهیها  ادبی، طرح بیدرضمن رعایر کیفیر

 ( جا)همان« جنسی اسر ةشدها  تثبیرهویر

   نگی گسترش جریاننقطه شروع، استمرار و چگو. 4ـ3

 محور  های سیاسی زن. روایت1ـ4ـ3
نویسیی مهیاجرت در   نخسر پ  از انقالب و تا اواسط دهة هفتاد، داستان ها سالدر 

کلیر اود وجهی سیاسی دارد و نویسندگان و آ ار بسیار  که مضمون سیاسی دارنید،  
جرییانی پردامنیه،   محافل و مجامع پشتیبان و توجه منتقدان، نویسیندگی سیاسیی را بیه    

هیا  اعتراضیی و افشیاگرانه      این جرییان بیا داسیتان   اندمند تبدیل کردهمستمر و قاعده
برپایة  راا  ها  استناد  یا افشاگرانهشود  برای از نویسندگان عمدتاً روایرشروع می

هایی حکاییر دارد کیه   ها از ستم و بیداد بر آدمنویسند که در آنمشاهدات شخصی می
هیا ارائیه   هیایی از زنیدان  اند  بسیار  از این آ یار رواییر  ابل قدرت مستقر ایستادهدرمق
ها  بسیار  از زنان نویسنده از ها و رمانسیاسر و اندیشیدن به آن در داستانکنند  می
از  ا مییهن شیشیه  در شود  آید و به مسئلة مرکز  روایر تبدیل میزمینه بیرون میپ 

شخصییر اصیلی داسیتان در موقعییر      شیود سیاسر باعث می (،1811فهیمه فرسایی )
هیا  ابتیدایی   سیال در و فعال سیاسی بیوده   نگار وامید روزنامه آذر  جدید  قرار گیرد 

 هیا مخفیی  میدت  دلیل نگارش مقاالتی در مذمر جنگ و ستای  صیلح، شصر به دهة
ا  بسیار دیده هسختی اسر  در زندان، دستگیر و زندانی شده بعدهاو  کردهزندگی می

  آذر در زنیدان بیا موقعییر   از ایران اارج شده اسیر  مخفیانه ،اره بعد از آزاد باال و
باکی و جسارت علیه ظلم و طور که با بیهمانگیرد شود که تصمیم میهایی مواجه می

بیاور او بیه    مبارزه کنید   وطنعشق به  با نیز عدالتی در سرزمین  جنگیده، در قلب بی
آزاد  درها  سیلول را بیرا     ،ماه پ  از هشر وقتیه ان محکم اسر کتصمیم  چن
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رود تا از ایران میپزشک برود، سراغ قاچاقچی  نزدپی  از آنکه  گشایند،میبه رو  او 
  در ترکییه بیرا  اینکیه    شودمی بیشتربا اروج غیرقانونی از مرز  آذر مشکالتبگریزد  

رسید،  دهد  وقتی هم به اروپا میی ور تُرک میدیپورت نشود، تن به تمایل و اواستة مأم
ا  که از سیر  گذشته و میانة هویر اود را در برزخ کند  اوکابوس گذشته رهای  نمی

از موقعیر گذشته کنیده شیده، بیا بییان      درحالی کهجوید  می   روپی  ةگذرانده و آیند
و  پیردازد یها  فرهنگی بین کشور اود و کشیور میزبیان می   به تفاوت ،موقعیر جدید

یابد کیه  ، اود را ناگزیر از زندگی در میهن جدید میدرعین یادآور  و واکاو  گذشته
   اسر  مثل روح مردمان  همیشه سرد 

 داسیتان  زن (، لوبیا شخصییر  1811میرزادگیی )  شکوه ا ر من در ا بیگانه رمان در

 بیر  محیاک  اشیونر  و انقیالب  ایون  و آت  میان در را اوی  زنانة هویر کوشدمی

  لوبا اهل چکسلواکی اسر  پدر او، پیتیر لیبیی، رفییق و همیراه و هیم     بازشناسد کشور

شناسی اوانیده و پی    مسلک الکساندر دوبچک بوده اسر  او در دانشگاه لندن باستان

از آنکه همسر اول  او و نوزادش را رها کرده، بیا امیین جاللیی، پسیر حیاج هیدایر       

هیا   نیام ی پی  از انقالب، لوبا بیا دو فرزنیدش بیه   جاللی ازدواج کرده اسر  چند سال

 کند  بردیا فرزند حقیقی امین جاللی نیسیر  بردیا و بهرام و همسرش به ایران سفر می

پیردازد   وجیو  او میی  ها به جسرشود  لوبا مدتچند ماه بعد از انقالب، امین گم می

کنند  پلیی  نیروهیا    یبعدها جنازة امین را درمقابل مسجد  که پدرش سااته، پیدا م

شیود  داند  اما بعدها مشخص میضدانقالب وابسته به رژیم پهلو  را عامل مرگ او می

دلیل تماسی که با شاپور بختیار داشته، ربوده و کُشته شده اسر  بعید از میرگ   که او به

پنیدارد، شیروع بیه اوانیدن     ساله کیه ایود را فرزنید شیهید میی     امین، بردیا  چهارده

شیود و در راه حفیظ   رود و مسلمانی افراطی میکند، به مسجد می  مذهبی میهاکتاب

کند  بردیا بعدها مشکالتی برا  اانواده ایجیاد  ها  انقالب فعالیر میها و آرمانارزش

بهرام را به سمتی هدایر کند که اود ایستاده اسر  سیرانجام   کوشدکند و حتی  میمی

رود  ده همراه بهیرام بیه لنیدن میی    ، بهها  بردیاگیر لوبا برا  رهایی از فشار و سخر
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بینند که با سِمَر نمایندة جمهور  اسالمی در امیور  ها بردیا را در لندن میسال بعد، آن

، نظام سیاسی جدید قربانیان ا  در منبیگانهاقتصاد  به لندن آمده اسر  مطابق روایر 

کند  از حاج هدایر جاللیی  رش جدا میشمار  دارد: انقالب لوبا را از همسر و پسبی

ستاند  بردیا از پدر، برادر و مادرش جدا فرزندش و اعتماد و صداقت  به انقالب را می

بیازد و بیرا    اش را میی دهد  امین زنیدگی شود  بهرام پدر و برادرش را ازدسر میمی

 ماند   احمد امید  برا  زندگی نمی

 انه  وجو و خودیابی زن. روایت جست2ـ4ـ3
ییابی گیردش   وجیو  گذشیته و هوییر   بخشی از آ ار نویسندگان زن بر محور جسیر 

ترقیی   گلیی  عنوان جوینده اسر ها حضور شخصیر زن بهکند و نکتة متمایز در آنمی
هیا   پردازد  داسیتان اسر که به دو دنیا  متمایز در زندگی مهاجران می نویسندگانیاز 

ویژه زن شرقی، بیا جهیان   رویارویی مهاجر ایرانی، بهاو ریشه در فرهنگ ایرانی دارد و 
  کنید میی کند  او نوستالژ  زمیان، مکیان و اشییا را رواییر     غرب و مدرن را ترسیم می

عنصییر اصییلی حفییظ و تییداوم هویییر  دو دنیییانوسیتالژ  زمییان گذشییته در مجموعییة  
ادن سیر نهی  راه رهیایی را در پشیر   دو دنییا ها  داستانی اسر  راو  داستان شخصیر

 داند:  گذشته و فاصله گرفتن از آن می
ام را بشناسیم و  باید از گذشته فاصله بگیرم و به زمان حال برگردم  باید من  کنونی

توانم  از آینده وحشیر دارم  این موجود واقعی را در فردا و آینده مجسم کنم  نمی
گذشیته  و امروز زمان  االی و معلقی اسر که به هیچ مکانی متصیل نیسیر  تنهیا    

گییرد )ترقیی،   واقعیر دارد و، مثل دامن گلدار مادر، مین را در پنیاه ایودش میی    
1831 :19   ) 

انگیارد و از  میی « غیرواقعیی »ها  دیگرش نیز زمان غربر را زمیان  ترقی در داستان    
ها  او، نوستالژ  در شمایل  مییل  زند که در میان نیسر  در داستانا  حرف میگذشته

شود  گاهی این مکیان اانیة پیدر  و سیرزمین     ده در گذشته تصویر میشبه مکانی گم
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شده و جامانده در کیودکی مثابة بهشتی گم، اانة پدر  به«پدر»مادر  اسر  در داستان 
 هاسر:    

ها  شفاف هاش، با شبها  مرموز دراراانة شمیران با روزها  روشن و سایه
هیا  درونیی   دیوارهاش، با دلهره آور پسرها  محلة پشرپچ کی و جادویی و پچ

ها  پنهانی ، با جشین و سیرورها    ها  عیان و قساوتهاش، با سخاوتو غصه
وتبارش، چون شیکمی بیارور،   وحَشم و ایلزودگذر و تردیدها  دیرپاش، با اِدم

گویید: ایین   ترین آسمان جهان نشسته اسر و پدر برا  صدمین بار میی زیر صاف
 (   11ستم  اانة من )همان، اواا  اسر که میاانه

عروسیی عبیاس  )شامل چهار رمان  مادران و داتران ةدر چهارپار مهشید امیرشاهی
 حدیث نف  مهر اولیا( و 1111) نوماه عسل شهربا(، 1999) ایردده قدم(، 1993) اان

زنیدگی گذشیتگان    هااسر  روایر رمان پیشین ها نسل ها آدم دنیا  راو  ((1111)

 هیا  سیاسیی  یابد  دنیا  رمیان تر میداشتنیتر و دوسرپیشین را اواستنی ها و نسل

میادران و   دنییا  امیا   نویسنده و مخاطبان  اسر  از زندگی گریزانندهامیرشاهی دنیایی 

 اسر  ها  پی زیستن نسل جا  و جذاب داتران

گیویی زنیی مهیاجر را    ( تیک 1939« )داسیتان کوتیاه م   »فهمیه فرسیایی در داسیتان   

دنبیال ییافتن ایود در زمیان حیال و راه      نویسد که درمقابل گذشته قرار گرفته و بیه می

گشودن به آینده اسر  او در ایران که بوده، درپیی ییافتن معنیا  زنیدگی، بیه انقیالب       

رسیده و مسحور جادو  آن شده و ایود را بیه دامیان آن دراندااتیه اسیر  هیر روز       

فرواته و هر عید برا  رزمنیدگان  فته، روزنامه میرکرده، به دانشگاه میکاله میوکف 

رود و فرستاده اسر  بعدها وقتی در وضعیتی ناگزیر به غرب میجبهه کارت تبریک می

کند در قلب رسیتاایز  قیرار گرفتیه کیه هیر      شود، احساس میبا جهان جدید آشنا می

عنوان در ایران بهیابد که آنچه کم درمیاش گَنجی  او کمروزش رنگی دارد و هر گوشه

زندگی نشان  داده بودند، نه زندگی بلکه عک  آن بوده اسر  اما میدتی بعید بیاز بیا     

سیالگی ایسیتاده   ا  اسر که در بیسرکند در همان نقطهتردید دربارة زندگی، ح  می



  99 / شمارة 18 سال                                                                                  151

گیرد و ناگاه تصمیم میکند تا بهبود  چنین اسر که یأس و بدبینی و تردید رهای  نمی

امیدوارم همه مرا ببخشند    حاال تصمیم دارم با لذت زنیدگی  »نویسد: ت  میدر ااطرا

(  بعید از ایین   111: 1939)فرسیایی،  « را کش  کنم  در کنار گذشته و با ییاد ییارانم.     

 کند:آورد  او باز با بخشی از گذشته مشکل پیدا میتصمیم، همة گذشته به او هجوم می

ام را با اود حمل کنم  آن نه بر پشیتم،  گذشته ةم همتواننه. راست  را بگویم  نمی

ام در غربیر  جهیانی کنید و میرا از زنیدگی ایین    که بیر روح و قلیبم سینگینی میی    

ها به این دانم بودن با آن    تنها می.دارد    دوستانم را فراموش نخواهم کرد نهبازمی

 (   111تضادها  عمیقی براواهد انگیخر )همان، « من»معنا در 

هیا  زن  ها  مهر  یلفانی، درد بیگانگی و غربر مسئلة اصلی شخصیردر داستان

( او شامل بیسر داستان کوتاه اسر کیه راو   1991)جشن تولدِ داستان اسر  مجموعه

ها زن اسر و با بیان و نگرش زنانه حیواد  را بیازگو   یا شخصیر اصلی اغلب داستان

، «اورشید در کوچیة میا  »، «دمسپیده»، «ن تولدجش)»ها کند  در برای از این داستانمی

، سیراوردگی از انقیالب و نیدامر از    «(سیرطان افیر  »و « سیو  مرزهیا   آن»، «فرار»

مشارکر در آن مضیمون اصیلی رواییر اسیر و زنیان داسیتان در چنبیرة سیاسیر و         

 «(بیرزخ »و « تلیه »، «واردتیازه »، «شبدعا  نیمه)»پیامدها  آن گرفتارند  در بعضی نیز 

رویی بیا زشیر و زیبیا  غربیر     سمر مجهول  مهاجرت و روبهترک دیار و حرکر به

دالیل مختلی  مهیاجرت   ها، کسانی که بهمسئله و موضوع داستان اسر  در این داستان

هایشیان  انید، حیاال در غربیر از سیراوردگی و سیرگردانی     یا از وطن رانده شده کرده

 گویند   می

 و( وجه دیگر  از جسیر 1813از مهستی شاهرای ) شالی به درازا  جاده ابریشم

جو و اودیابی اسر  کتایون، راو  داستان، برا  تحصییل بیه انگلسیتان رفتیه، امیا در      

هیا  دار  از بچیه شویی و نگهها  دانشگاه شرکر نکرده و با کارهایی نظیر ظرفکالس

ده و از او بیاردار اسیر    نام جان آشنا شتبار به  او با مرد  اسپانیاییکندامرار معاش می
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شود  در فصل پاییانی داسیتان،   کند و کتایون ناگزیر به سقط بچه میجان او را ترک می

زده و بیمار و درحال هیذیان گفیتن اسیر  ایین رمیان      اش تبتنهایی در اانهکتایون به

ا  بیگانه اسر  او که در فهم ها  داتر  جوان و تنها در جامعهداستان  مصائب و رنج

شود که رسم زندگی مردم لندن هم دچار مشکل اسر، با جان آشنا میو و شناار راه 

فهمد و اود متعلق به فرهنگ سومی اسر  راو  در جمعی مردانه که نه زبان آن را می

یابید  ورود کتیایون بیه    کند، بی  از پی  ایود را تنهیا میی   نه هنجارهای  را درک می

اش در فرهنگ مقصد را یک مرحلیة دیگیر   پذیر امعهدنیا  جان و دوستان ، فرایند ج

رو در رمان، با سه دسته نشانگان هویتی ی فرهنگیی  ایرانیی،     اندازد  از این تعویق میبه

ا  هیا  نشیانه  فرهنگ کارگران مهاجر اسپانیایی مواجهیم  ایین منظومیه  اروپایی و ارده

هیا و فرازوفرودهیا    مام بحراناند  دال مرکز  که محور تحول محور زبان سامان یافته

ها  مرتبط با آن مثل  سیخن گفیتن، سیکوت،    رمان واقع شده، زبان اسر  زبان و نشانه

 ماییة رمیان را شیکل داده   ادراک متقابل، مفاهمه، ارتباط با جهان اارج و تنهیایی، درون 

اسر  بحران هویتی شخصیر اصلی داستان از همین منظر، یعنی جاییابی او در جهیانی   

تصویر درآمده اسر  در اینجا تفاوت زبان، بیی   که توان سخن گفتن با آن را ندارد، به

اش از همه، اود را در ناتوانی راو  در برقرار  ارتباط بیا معشیوق و شیریک زنیدگی    

تیرین عنصیر هیویتی کتیایون و     نشان داده اسر  در سراسر داستان، زبیان فارسیی مهیم   

طییی شییلوغ و در میییان همراهییان و دوسییتان  پناهگییاه اوسییر  او کییه اغلییب در محی 

ا  کنید و هییچ حیریم اصوصیی    زبان همسرش، در یک پانسیون، زندگی میاسپانیولی

یابد  جوید و میبرای  باقی نمانده، فضا  شخصی و پناهگاه  را در زبان فارسی می

یی از هیا کند، بارها بیه نمونیه  در سراسر روایتی که او از اوقات مشترک با جان ارائه می

میان  گویم: جدایی میا دو نفیر از روز اول آشینایی   به فارسی می»اوریم: دسر برمیاین

فهمید و  (  راو  زبیان میادر  معشیوق  را نمیی    99: 1839)شاهرای، « آغاز شده بود

روسیر   برا  سخن گفتن به زبان کشور  که به آن مهاجرت کرده نیز با دشوار  روبه
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نامیه کمیک بگییرد     اش باید از لغرترین حاالت عاطفیبه همین دلیل برا  بیان درونی

( ییا:  69)همیان،  « اما  نوشیته با استفاده از فرهنگ لغات برای  نامه»گوید: که میچنان

نگار  به زبانی بیگانه و با کمک فرهنگ جیبی فارسی ی   ذهنم مغشوش بود    البته نامه»

ناتوانی راو  در کاربرد زبان جدیید،  (  11)همان، « انگلیسی نیز کار بسیار سختی اسر

ارتباط  با جهان اطراف را مغشوش و مشوش کرده  زیرا شناار فرد از ایود و نیوع   

یا هویر فرد و زبان او « من»شدت متأ ر از زبان اسر  درواقع بین رابطه با پیرامون  به

فرهنگیی   ا  دوجانبه برقرار اسر  کتایون نیازمند کسب یا الیق هیویتی تیازه در   رابطه

جدید اسر  این هوییر و فرهنیگ در قالیب موقعییر اجتمیاعی او صیورت عینیی و        

هیا   او هنوز شهروند قانونی نیسر  نشیانه  گیرد  در هویر جدید،انضمامی به اود می

چشیم  ترس راو   مهاجر از جامعة مبدأ و احساس  در مظان اتهام بودن بارها در رمان به

 اورد  می

هم هسیر    (1113) من مثل داستانعال  در مجموعهنور  پرتو اندیشی دغدغةزبان

 پای  که شودمی روایر زنی ماجرا  ،«مُتل به رو پنجرة» داستان در این مجموعه و در

 جناییر  یک شاهد مُتل، به رو پنجرة از اتاق  و نشسته، در اانه در که حاال و شکسته

  اسر  زبان مختلط راو  نکتة بارز داستان اسر:  

 کیه  مکالمة تلفنی 9 از و آمدند دیدنم به که دوستی چهار از اول، روز سه همان رد

 اَبیلیتیی،  دیی   کلمة بار 39 لوی ر، کلمة بار 96 شنیدم، را سو کلمة بار 111 داشتم،

  را اانه آف پی کلمة هم بار 98 ایب ل، دی  توتالی کلمة بار 15

 بییرون  گلویم از آب غلغل شبیه یصدای کیوزمی، اِک  جا به هیجان همهآن با    

 (   15: 1113عال ، آید )نور می

در  و اواننید می «فارگیلیسی» این کاربرد زبان را که اسماعیل فصیح و احمد شاملو 

شود، ویژگی مهاجرانی اسیر کیه بیر    هم نامیده می( پارسی ی التین ) «پاراتین» اصطالح
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اجرانی کیه زبیان سیرزمین میادر  را     زبان کشور میزبان تسلط ندارند یا نسیل دوم مهی  

 اند    فرانگرفته

 ها از هویت جنسی زنانه . روایت آگاهی3ـ4ـ3

هایشیان از  پیروا  آگیاهی  انید، بییان بیی   که زنان نویسنده بدان پردااته مسائلیازجمله 

هویر جنسی زنانه اسر  بدین طریق، بخشی از واقعیر روایی  ایین موضیوع کیه نیزد     

کنند کیه  شود  زنان عمدتاً موضوعاتی را انتخاب میاطب آشکار میزنان اسر، برا  مخ

هیا  کوتیاه  زنیان را در سیه     در داسیتان مزارعیی   ترند  مهرنوشدر روایر آن موفق

وجیو   سنر فرهنگی ایران، مهاجرت و مواجهه بیا دنییا  جدیید و جسیر    » موقعیر

تقابیل مییان فرهنیگ      (119یی 199: 1839گُیل،   )ر ک: تیرهکند روایر می« هویر زنانه

هیا   ها  مهیم مهیاجران اسیر، در داسیتان    و شرق یا مبدأ و مقصد که از چال  غرب

، نمونة نقید سینر فرهنگیی را    «ظرف ماهی»مزارعی مجال طرح یافته اسر  در داستان 

ها  ایانواده  بینیم  داستان دربارة زن مهاجر  اسر که طالق گرفته و حاال سرزن می

اسیر  میادر از او گالییه     رسد، همه سیرزن  ها میهایی که از آند  نامهآوریاد میرا به

 نویسد:  اش گذشته و پدر برا  او میدارد که چرا از بچه

هیا  گین؟ فامییل  گه سر و همسر چی میی سوزه  هم  میچرا دلر برا مادرت نمی

آبرویی گن؟ آبرومون پی  همه رفر  حداقل فکر مادرت رو بکن  فکر بیچی می

کنی  تو  فامیل ما این چیزها تیازگی داره  کیدوم یکیی از داتیرا      ن را که نمیم

 (   11: 1869شناسی که از شوهرش طالق گرفته باشه )مزارعی، فامیل را می

اش در چاه افتاده و ناله شود که در آن بچهاحساس گناه زن در ورا  اوابی روایر می

انید و در کنیار   اش هم باال  چاه ایستادهزدهشرم سواته و پدر کند و مادر  گریان  نیممی

ا  را که از ها اواهر  نگران و برادر  اشمگین  هم هستند  در پایان داستان، زن نامهآن

 اندازد    ایران رسیده، بازنکرده در سطل آشغال می
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کشد که در تالش برا  تصویر مینیز زنانی را به ها  نوربریدهمزارعی در مجموعة 

ها  ظری  روحیات زنانه و ایجیاد اتحیاد  مسیتحکم بیا یکیدیگر      ع ابهام از تفاوترف

 (    119: 1891هستند )یاور ، 

ها  اوسر که مییان  دیگر  از برگزیدة داستان عنوان مجموعة اى در اتاق منغریبه

ویژه زنان امروز  مهاجر اسر  به م نوشته شده و روایر انسان1111تا  1939ها  سال

هیایى کیه در گذشیتة فرهنگیى و     برنید  آدم سیر میی  جرى که در پیلة تنهایى اود بهمها

اند  جز زنان مهاجر ایرانی، زنانی از کنند و درپى بازگشر به آنانسانى اود زندگى مى

ها و هیم  رو هم نامها  این مجموعه حاضر هستند  از این ها هم در داستاندیگر ملیر

ها  این ها به زبان دیگر  )انگلیسی( اسر  زنان داستانوگوها  داستانبرای از گفر

مجموعه از نظر اجتماعی، مالی و شغلی وجهی مستقل دارنید و هوییر زنانیه و وجیه     

گییرد   تمایز دنیا  زنان و مردان بر محور استقالل دنیا  زنانه از دنیا  مردانه شکل می

عمیوم ایین زنیان  شیاغل ییا       ا  اسیر  ها حاشییه بنابراین حضور مردان در این داستان

تیر در دنییا  میدرن    مهاجرند یا اطراف راویان مهاجر حضور دارند و به عبیارت دقییق  

ا  وابسته گونهها  زنی که بهدیگر شخصیرکنند  از سو  کشورها  غربی فعالیر می

به دنیا  مردان هستند، عموماً در فضاها  سیرزمین میادر  راو  و اغلیب در گذشیته     

شیود  بلکیه   هاى سیاسى مهاجرت پردااته نمیها، به زمینهند  در این داستانحضور دار

هرچه هسر، انسان اسر و درونیات او  انسانى که با جهان بییرون در تعامیل و درپیى    

ایین فضیا   « اى در اتیاق مین  غریبیه »شناار و پذیرش آن اسر  برا  مثال در داسیتان  

از زندگى زنانى اسر که هسیتى ایود را    اى، تمثیلىگونهیابد و بهحضورى پررنگ مى

هاى مزارعى عمومیاً تصیویرگر   کنند  داستانتسلیم سرنوشر محتوم و محکوم اود مى

شان دارند  شدهزندگى زنانى اسر که با رجوع به اود سعى در بازنمایى وجه فراموش

وجهى که در غالب زنان داستان یا بیرون از آن مشترک اسر  گیاهى ایین تصیویرگرى    

هیا  ایین   گییرد  بعضیی از داسیتان   شود و فرم ااطره میی صورت ااطره روایر مىبه
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وییژه ایرانیی تیابو محسیوب     مجموعه دربارة مسائلی اسر که در جامعیة شیرقی و بیه   

هیا ییا قواعید عرفیی سینتی      ها  این مجموعه به سینر شود  اصوالً زنان در داستانمی

شان رایج بوده، وابسته نیستند  داسیتان   شکلی که در سرزمین مادرهم بهاانوادگی، آن

اند که در هر دو، عشق میان دو همجن  جملهاز این« دیوید و بوری »و « میال و دانیل»

 چنید  عشیقی  مثلثِ داستان مذکوراز مجموعه« سنگام»موضوع داستان اسر  در داستان 

 اتفیاق  هنید  ما سیین  در کالسیک  نمونة از جدا طریقیبه امروز امریکا  در تبارهند 

را « سینگام »ها  راو  کنار هم قرار گرفته و داسیتان  ا  از روزنگاشرمجموعه  افتدمی

 تشویق با و داده ازدسر را شوهرش هند ، زن شالپا، ها،این روزنگاشر در اند سااته

 مییان،  ایین  در  رفتیه اسیر   وطن اوی هم با ازدواج سمربه دوباره اطرافیان و راو 

 بیه  لیبییدو  بیه  آمیختیه  و غریب حسی با نویسنده، دراشان روایی  ها افرظر با راو 

دهید و از او تصیویر  آرمیانی    اش گیوش میی  ها  شیالپا از همسیر درگذشیته   روایر

از  دیگیر   گوشیة  بیه  و شیود می ایره شالپا درگذشتة شوهر ها سازد  او به عک می

 افزاید می سنگام عشق

ا  دارد کیه در مجالتیی   ها  کوتیاه پراکنیده  ستانشهال شفیق چند مجموعه و نیز دا

منتشر شده اسر  مضمون و موضیوع اغلیب    نامة کانون نویسندگان ایران در تبعیدنظیر 

گیردد و گیاهی در مییان روایتیی سیاده و سیطحی،       ها گِرد مسئلة زنیان میی  این داستان

دارد  در  برانگییز هیا  تأمیل  شیود کیه پاسیخ   ا  الق میها  سادهها و موقعیرپرس 

افتید، زنیی   ( که در کوپة قطار و میان دو ایستگاه اتفاق میی 1815« )ا بات عشق»داستان 

رسید، ناگهیان درمقابیل پرسی  مسیافر      نظر میهمراه دوست  کامروا و شادکام بهکه به

بیرد کیه میرد او را دوسیر دارد و بیرا  ا بیات       آیا گمان می»گیرد: پوشی قرار میژنده

ایین پرسی  سیاده    «  جام دادن هر کار  )در اینجا ازدواج( هسر؟عشق  حاضر به ان

ناگاه در فاصلة اندک میان دو ایستگاه، رو  دیگیر کیامروایی و   پاسخی سخر دارد و به

نیام  (، با زنی به1811« )اانة مادام ژیرار»کند  در داستان شادکامی را برا  زن آشکار می
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سیر  هیا  سیختی را پشیر   داشیته و دوره شویم که ظاهراً مشیکل سیاسیی   هُما آشنا می

گذاشته تا از ایران اارج شود: سفر مخفیانه بیا اسیب، راه ترکییه، سیال اول ورودم بیه      

کند  داسیتان  ها و اکنون در اتاقکی در اانة مادام ژیرار زندگی میاینجا، اوابگاه پناهنده

زنی پناهنده را  بدون آنکه چیز  به واقعیر موجود اضافه کند، بُرش کوتاهی از زندگی

پیوسیته و درعیین   هیم ( که ش  داستان بیه 1819)سوگ داستان دهد  مجموعهنشان می

حال مستقل اسر نیز، روایر تقابل زنان و مردان در اَشکال متنیوع آن اسیر  از رابطیة    

پدر و داتر تا رابطة زن و شوهر و نیز وضعیر مادر و داتر و معشوقه و زن، موضیوع  

جموعه اسر  همة این موضوعات مشترک از طریق نگیاه زنانیه تعیین    ها  این مداستان

هیا در چیال  مییان زن و میرد تحلییل      چیز در این داسیتان یابند  همههنر  و ادبی می

گییرد تیا   ایدمر میی  ها  شفیق، رواییر داسیتانی را بیه   شود  نگاه زنانه در داستانمی

: 1819شیاد،  )اسیتعداد   دسیر دهید  شیان بیه  شنااتی ضمنی از مردان و نظام ارجاعی

118   ) 

ویژه هویر جنسیی  وجو  هویر زنانه و بهجسر گیر،السادات گوشهدر آ ار عزت

    و ناگهان پلنگ گفیر: زن  داستان سر  در مجموعهمایة داستان ازنان موضوع و درون
ها  زن، مسائل مختل  وابسته به زنان (، شامل ده داستان با محوریر شخصیر1111)

گیذرد  نیرگ ،   ها  این مجموعیه در اییران میی   شود  ماجرا  اغلب داستانیر میروا

پیدر  معلیول و میادر  بیمیار      ،«میادر  سیینة  رو  ها قارچ» شخصیر اصلی داستان

کشیی جنسیی از او میی   )سرطانی( دارد  از سو  دیگر همسر  دارد که فقط بیه بهیره  

 از را ایود  کوشید میی  او  انید ییده دزد او از را «بیودن  زن» کندمی پردازد  نرگ  گمان

 بیه  و زندمی پ  را شوهر ارادة برهاند  برا  همین، زناشویی زندگی بر حاکم اشونر

دانسیر کیه شیب دوبیاره بیاران اواهید       نرگ  می»رسد: می شخصی هویر و رهایی

بند  بیر  بارید  و او اواهد ایستاد رو  ااک باغچه، عریان مثل لحظة تولد و نه گردن

به همیین شییوه،     (18: 1111گیر، )گوشه« ا  در انگشتان ا   نه حلقهنه بچه گردن  



 111         ایرانی در مهاجرت نویسی زنانشنااتی داستانجریان تبیین             99/ شمارة 18سال 

 ایین  گیردد  ها  دیگر این مجموعه نیز گِرد مسائل زنان در اانواده و جامعه میداستان

( کیه شیامل هجیده داسیتان     1119) عشق کوچک اتاق آن زن، آن مجموعة در نویسنده

داستان از این مجموعه حکایر زنیان زنیدانی   نویسد  هفر اسر، دربارة عشق زنانه می

ناچیار در آن  ها را تحمل و فضایی را کیه بیه  کوشند سختیاسر که با کیمیا  عشق می

اند  در هر داستان، زنیی  ها  این مجموعه نیز عاشقانهقرار دارند بهتر کنند  سایر داستان

در گذشته، طعیم   عاشق هسر که حتی اگر معشوقی نداشته باشد، در عالم ایال و سیر

 چشد   عشق را می

 پسندهای عامه. روایت4ـ4ـ3

شیود   پسند نزدیک میی ها  عامهاند، به ژانر داستانهایی که زنان نوشتهبرای از داستان

هیا  داسیتانی اسیر  ایین     گی زندگی زنان مهاجر، مایة روایرها، روزمردر این داستان

انگییز  روحاز  پسیتال کیارت انید   ار پییدا کیرده  ها اغلب در ایران نیز مجیال انتشی  داستان

سالگی برا  گریز از ازدواج بیا  داستان زندگی پروا اسر  او در شانزده (1831شریفیان )

رود  پدرش تیاجر اسیر و   همراه برادرش پرویز به لندن میاجبار پدر بهاش، بهپسردایی

مقابیل پیدر از او حماییر    پروا چهار اواهر و دو برادر دارد  پروا از اینکیه میادرش در  

بیرد   سر میی زار  به و نکرده، ناراحر اسر  پروا روزها  نخسر مهاجرت را با گریه

گییرد از اسیتقاللی کیه بیرای  پیی  آمیده، اسیتفاده کنید  او بیه          کم تصمیم میی اما کم

دهد از فرصر مهیاجرت اسیتفاده کنید و پزشیک     عمواان  که پزشک اسر، قول می

شود کند و با ارسالن آشنا میشناسی کودک تحصیل میدر رشتة روانشود  اما در لندن 

شود، اواهیان  ها باابر میگردد  اانواده که از رابطة آنتر میها عمیقکم رابطة آنو کم

بینید، درمقابیل   بازگشر او به ایران اسر  اما پروا که دوباره استقالل  را در اطیر میی  

شیود  رمیان   کند  پروا صاحب چهار فرزند میواج میایستد و با ارسالن ازداانواده می

وگو  پروا و فرزندان  دربارة بازگشر به میهن یا مانیدن در  درواقع گفر پستالکارت
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اش را فراموش کند  او اود را مقیم ها اانوادهاارج اسر  پروا سعی کرده در این سال

انید و  شان به ایران رفتهر عمهها به اصراداند  چند بار بچهلندن و آنجا را وطن اود می

ها  اوشی دارند  سحر که در ابتیدا از همیة فرزنیدان بیشیتر بیه غیرب       از آنجا ااطره

مند اسر و نام اود را به سییمون تغیییر داده، بیاوجود مخالفیر پیروا بیه اییران        عالقه

ان گیردد  داسیت  رود تا در آنجا مقیم شود و مدتی بعدتر ارسالن نیز بیه اییران بیازمی   می

شود که ارسالن به ایران مهاجرت کرده و پیروا دودل اسیر   درسر از زمانی شروع می

 اش را در لندن بفروشد یا نه    که آیا اانه

اما  ،کندپروا از پدر و سرزمین پدر  اسر  گریه می میرا تنگی و اشم غربر، دل

پیذیرد   ا میی چراد تیا شیهر او را و او شیهر ر   گردد و میشود  میهای  شسته نمیغم

ماند و حی  پذیرفتیه نبیودن حتیی بیا برگشیر       ح  تبعید از سرزمین پدر  با او می

ها دوباره تنهاسیر بیا   سالگی و استقالل بچهمیان ةهمسر و فرزندش با اوسر  در آستان

: اسیر  کیرده ایین   را آشفتهالی که ذهن  رترین سال جورواجور  اما مهمریک سهزارو

     «واقعی من کجاسر؟ ةاان»

 لییورا  از اییران مهیاجرت کیرده، در رمیان     کیه تبار  یهود  نویسندة صدیقیم فریبا

پیردازد  گسیختة یهود   نهاوند  میدر اانوادة متزلزل و ازهم( به موقعیر زنان 1895)

انید  هرچنید داسیتان چنیدان ارتبیاطی بیا       که برا  ادامة زندگی به تهران مهاجرت کرده

 لییورا توانسر روایر شود  و در هر موقعیر دیگر  نیز مییهود  بودن اانواده ندارد 

دهید  پیدر   میی  جهیر  آن وجوهیا  راو  )لییورا( بیه   ا  ندارد و جسیر طرح پیچیده

هیا  دنبال زن دیگر ، اانواده را رها کرده و رفته و بعد از میدت اانواده، در موقعیتی به

داسیتان اسیر کیه    ها  رمان، لیورا شخصیر محیور   برگشته اسر  از میان شخصیر

 کیودکی  کند  او زن مضطرب و حیرانیی اسیر کیه در   آنجل  زندگی میاکنون در ل 

بیرد   می رنج «اودبیگانگیاز» از درونی اسر و تضادها  شده، سرشار از گرفته نادیده

 تیرین پرچیال   شینویم  او روایر گذشتة اانواده و نیز ماجراها  حال را از زبان او می
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 سیاسیی  هیا  میاجراجویی  بیه  رهایی از تضادها و تردییدها  برا  رد گیمی ها راتصمیم

 کیی از  کند  لیورا مدام در شک و تردیید اسیر   آورد و سرانجام مهاجرت میمی رو 

  میرد  دلی  بیا   گیر یو از طیرف د  گیردد یو سالم می   یاندژرف  دنبال مردطرف به

 همیایون  اش،و  زنیدگی سدر یک    به همین دلیلآورد جانیاغواگر اسر که او را به ه

 هنیر،  مظهیر  کیه  کیان اسیر  سو  دیگرش، و هرزگی از مبرا و پاک با شخصیتی اسر

میادر   نییز زنیدگی پررنجیی دارد     لییورا  تیر بزرگ اواهر اِدنا  اسر گستاای و شهوت

 هیای  بیدبختی  تمام مقصر کند واانواده که پدر رهای  کرده، مدام اِدنا را سرزن  می

 محبیر  و عشق ها،همة سرکوب رغمبه م که پشتوانة پدر را ازدسر داده،اِدنا ه  داندمی

 کیه  لیورا براالف اما او موفق  مدرسه و درس کار در و اسر اوانکتاب شناسد،می را

 را ظیالم  و مقتدر مادر دربرابر ایستادگی توانایی که اسر کسی تنها زند،می مبارزه از دم

کنید  شخصییر زن    اجیازة پیدر و میادر ازدواج میی    ، بیی دارد  اِدنا اانواده را رها کرده

زمینة میاجرا نقی  پررنگیی دارد، میادربزرگ     ا  بودن، در پ رغم حاشیهدیگر  که به

 از حییث  حتیی  و دارد جا اانه از کوچکی در گوشة «اانوادگی نظام» این در اسر  او

 همیان  اسیر   قعشی  و اسیتقامر  مظهیر  اما نگرفته، تعلق او به اوبی جا  هم فیزیکی

     داشته اسر دهندهنجات تأ یر نیز لیورا که در چیز 

 زنان ایرانی و نوشتن به زبان سرزمین دیگری. 4

رسد هم از نظر میها  دیگر نیز پیشرو هستند و بهزنان  مهاجر ایرانی در نوشتن به زبان

مهیر   ثیال  انید  بیرا  م  بیوده  نظر تعداد و هم از نظر جلب نظر مخاطب اارجی موفق

ییا حکاکییان،   ؤدومیا، آذر نفیسیی، ر  جزایر  جینا نهایی، فیروزه  ،یلفانی، ناهید راچلین

ازجملیه   و بسییار  دیگیر   بهییه نخجیوانی ، آزاده معاونی، پورمهوش مساعد، تارا بهرام

 ،مچنین سیرور کسیمائی، نهیال تجیدد    ه نویسند نویسندگانی هستند که به انگلیسی می

به فرانسیه    ، نگار جواد ، مریم مجید  و شهال شفیقدار جوانشاه مرجان ساتراپی،



  99 / شمارة 18 سال                                                                                  161

بیه  و شیدا بازیار  ، مهرنوش زائر  اصفهانی، نوا ابراهیمی، سودابه محافظفهیمه فرسایی

و  بیه سیوئد   و ژییال مسیاعد   مرجانه بختییار    ،آلمانی  آذر محلوجیان، فاطمه بهروز

   اند استان نوشتهفریال صباحی به ایتالیایی د

داننید  زنانیه را از پیامیدها  رواج جرییان فمنیسیم میی      رای منتقدان این استیال ب

بیه   اند کیه تصور کرده یاین پدیده را حاصل سکوت ا  نیزو عده (869 :1833)مولو ، 

وضیعیتی کیه درپیی اشیاعة تصیویر اشین و       تحمیل شده اسیر   مردان مهاجر ایرانی 

همچنین در آ ار برای زنان مهیاجر ایجیاد    ها  غربی وستیز از مرد ایرانی در رسانهزن

از دیگر سو مناقشات سیاسی و نیز تحولی که پ  از  ( Fotouhi, 2012: 27)شده اسر 

جهیان  سپتامبر در مناسبات میان شیرق و غیرب پدیید آمید، بیر زنیدگی و زیسیر        11

سیپتامبر،   11تباران ا ر گذاشر  پ  از ویژه ایرانیان مهاجر یا ایرانیمهاجران شرقی و به

دنییا آمیده بودنید و چنیدان آگیاهی و نییز       ناگاه نسل دوم مهاجران کیه در غیرب بیه   به

هیایی دربیارة هوییر ایوی  و     ا  هم به سرزمین مادر  نداشتند، با پرسی  وابستگی

تییازگی در بیییان رسییمی  براییی  مواجییه شییدند  سییرزمینی کییه بییه  سییرزمین مییادر 

شد  بسیار  یاد می« محور شرارت»آن با تعبیر ها  غربی از مداران و نیز رسانهسیاسر

ها  غربی بودند، برا  ییافتن  از مهاجران زن که دارا  تحصیالت آکادمیک در دانشگاه

سمر نوشتن رفتند  ها و شناار و نیز شناساندن بیشتر سرزمین مادر  بهپاسخ پرس 

 کننید بازگو میی  ،زنان لةویژه مسئایران، به مسائل از ا  را«مستندگونه»ها  روایر هاآن

کیاالیی بسییار   »زن ایرانیی بیه   این نوع نوشتن  واسر  مندکه مخاطب غربی بدان عالقه

« رسید نظیر میی  ناپذیر بیه عط  غرب برا  این آ ار سیر »تبدیل شده و  نیز «پرفروش
(Naghibi, 2009: 81 )   

در را رانیی  فیرد ادبییات مهیاجرت ای   ها  منحصربهیاسمین دارزنیک یکی از ویژگی

  دانید غلبة موضوعات مرتبط با تاریخ و فرهنگ اییران میی   ،سپتامبر 11بعد از   مریکاا
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در  را درحالی که ادبیات مهاجرت دیگر اقوام معموالً زندگی روزمره و فرد  مهیاجران 

 (   113: 1898به نقل از مرند  و امیر ، دهند )مریکا مدنظر قرار میا

وییژه انگلیسیی، دو   ها  دیگر، بهاجر ایرانی به زبانها  زنان مهدرمجموع روایر

ها مسیئلة زنیان را در چیارچوب تقیابلی شیرق و      ا  از این روایردستة کلی دارد: پاره

« جهیان اسیالم  »بهشیر رسیتگار  زنیان و    « غیرب »هیا  کننید کیه در آن  غرب بیان می

در ایین   ( Marandi, 2009: 23-47)شیود  بازنمیایی و قلمیداد میی    گیاه زنیان  شیکنجه 

  جمله: ازها، عقاید قالبی یکسانی وجود دارد  روایر

سیرزمین اسیارت و غیرب     ةمثابی عقیده به تقابل اساسی میان کشورها  اسالمی به

داستان فیرار زن جیوان از اییران و اقامیر او در      درواقع«  سرزمین آزاد »ة نزلمبه

هیا  مکیرر و   ماییه ویژه ایاالت متحیده( یکیی از درون  )غرب به« سرزمین آزاد »

ها  این گونة ادبیی اسیر    ترین شناسهآشنا  یادنگاشر زن ایرانی و یکی از مهم

اعتنا به حقوق ا  مردساالر و بیعنوان جامعهجامعة ایران به ،در بسیار  از این آ ار

یکیی از  « اانیة پیدر  » ةمثابی ها  زنان مطرح شده اسر  مفهوم اییران بیه  و اواسته

« زنیدان پیدر  »در یادنگاشیر زن ایرانیی بیوده و داسیتان فیرار از       ها  رایجمایهبن

)مرنید    ها را تشکیل داده اسیر ها و رمانشالودة اصلی بسیار  از این یادنگاشر

  ( 116: 1898و امیر ، 

از آزاده  جهیاد میاتیکی   ،آذر نفیسیی  از لولیتااوانی در تهرانتوان به برا  نمونه می

آسیمان  یاسمین کروتر و  از آشپزاانة زعفرانیهید راچلین، نا از داتران پارسی معاونی،
 مثیل موضیوعاتی  ایین آ یار،    برای ازدر   زهره قهرمانی اشاره کرد از کوکنارها  سرخ

سنگسیار داتیران    و تبعیض و اشونر علیه زنان و کودکان، ازدواج اجبیار  کودکیان  

و بازنمیایی  تیر  شیناار درسیر  در دسیتة دیگیر نییز،    اسیر    نیز مطرح شیده  نوجوان

فییروزه   از عطیر سینبل عطیر کیاج    اسیر،   مورد نظیر  تر فرهنگ و هویر ایرانیواقعی

( سیعی  1111فاطمه کشیاورز )  کهچنان  دسر آ ار اسرجزایر  دوما تاحدود  از این
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شناسیانة  تیر از چییز  اسیر کیه متیون شیرق      کرده تا نشان دهد که ایران بسیار پیچیده

 اند  نشان داده رانلولیتااوانی در تهجدید  نظیر 

  . نتیجه1

نویسی زنان از وقایع مهم ادبیات مهاجرت اسر  زمینة افزای  زنیان نویسینده و   داستان

نویسیی زنیان براینید تغیییر و تحیوالت جامعیة ایرانیی و        پدید آمیدن جرییان داسیتان   

مهاجر، همانند برای از همگنیان   ةها  جامعة جهانی بوده اسر  زنان نویسنددگرگونی

انید  بیدین معنیا کیه     داستان فارسی تغییراتی سااتارشکنانه ایجاد کرده درداالی اود، 

ها  فارسی، زنان کمتر نق  محور  دارند و به عبارت دیگر در ارتباط غالباً در داستان

ها  نویسیندگان زن مهیاجر، بیراالف    شوند  اما در داستانبا شخصیر مرد تعری  می

 هیا محیور  داسیتان  وم اسر، زنان در نقی  و شخصییر   آنچه در داستان فارسی مرس

ها، در تقابل با سااتارها  فکر  گذشته، سااتارشیکنی  هستند  بنابراین در این داستان

شود  بلکه جهان از دیدگاه و منظیر او  صورت گرفته و زن در ارتباط با مرد تعری  نمی

ود را بیه دنییا  داسیتان راه    ها و زندگی روزمرة اشود  زنان مهاجر تجربهشناسانده می

دهند و از این طریق مخاطب را با روایر جدید  از بخ  مهمی از جامعیه مواجیه   می

کنند  در نوشتار زنان مهاجر، ذهنیر زنان به ذهنیر محور  و اصلی داستان تبیدیل  می

شان از مردان و دنیا نوشته میی ها و شناار و آگاهیدید آنشود و داستان از زاویة می

اند میان ورود دنیا  زنانه به داسیتان و حفیظ زیبیایی   ها توانستهرسد آننظر میشود  به

 ا  منطقی برقرار کنند  شناسی آن رابطه

هیایی  توان به چند دسته تقسیم کرد  برای از زنان رواییر نویسی زنان را میداستان

هیا  زنانیه   ظر رواییر و اقسام مسائل سیاسی را از من دربارة مسائل سیاسی پدید آورده

ها  استناد  و افشاگرانة صِرف شیروع شیده و   ها از روایراند  این داستانبازتاب داده

نویسی ها  تحلیلی دربارة تاریخ معاصر رسیده اسر  بخ  دیگر  از داستانبه روایر
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شیده و فاعیل   مثابة سیوژة گیم  موقعیر زن به هااندیشانه دارد و در آنزنان زمینة هویر

 شخصاول هایشانداستان در این زنان دیدزاویة  رو عموماًاز این  اسا و یابنده اسر شن

بگویند اودشان دهد در نوشتن اغلب ازمی مجال هاندید به آانتخاب این زاویة   اسر

هیا   کند  بخشیی از رواییر  می پیدا تجلی شخصاول راو  در نویسنده اود درواقع  

جنسیتی و متأ ر از مباحث دنیا  جدید دربیاب مسیائل زنیان     ها زنان نیز شرح آگاهی

هیا  زنیدگی   ها و داسیتان ها  زنان نویسنده شرح تجربهاسر  بخ  دیگر  از داستان

شود پسند نزدیک میها  عامهها به ژانر داستانهاسر  این داستانمعمولی و روزمرة آن

با استقبال اوانندگان مواجیه   و هرچند از حیث روایر داستانی سااتار محکمی ندارد،

 اسر    شده 

 نوشتپی

پژوهیی ادبییات داسیتانی    شناسی و جرییان گونه   این مقاله برگرفته از رسالة دکتر  نویسنده با عنوان1
 اسر که در دانشگاه کاشان دفاع شده اسر   مرز  ایرانیبرون
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Abstract 

In the last few decades, the events and developments in both Iranian 

society and the world have led to the formation of women’s fiction 

writing in diaspora. In these stories, the protagonists are mostly women 

and, in contrary to traditional structures, women are not defined in 

relation to men, rather, following a deconstructive method, women’s 

views are considered as core views and the stories are narrated through 

their viewpoints to the world and also to the men. The current paper 

has indicated that these writers had maintained a relation between 

introducing women’s world to their readers and preserving the 

aesthetics in their stories. Regarding themes, some have incorporated 

feminine narratives to represent political issues, while others focused 

on identity issues and portrayed women as knowing subjects. 

Therefore, first person narrator is mostly adopted in these stories, 

enabling them to focus on the protagonist’s inner thoughts. In other 

words, it could be said that the writer is embodied in the first person 

narrator, the protagonist. Other themes include stories about sexual 

matters and narratives on everyday lives. The last category is mostly 

considered as pop literature and, though lacking a strong narrative 

structure, has attracted a significant readership.  
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