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 چكیده

شناسانده شده همواره از ديدگاهی مردانه به جامعه زن و زنانگی در طول تاريخ به قلم مردان، ترسیم شده و
های زيادی از هويت زنانه مطرح شد  ها و واقعیت استت پس از اينکه زنان خود قلم به دست گرفتند، تفاوت

که پیش از آن کمتر مورد توجه بودت سیمین دانشور يکی از اولین نويسندگان زن ايرانی است، که در نگاشتن 
ر موج  شده تا پژوهشگران زيادی به بررسی زن سزايی داشته است و همین ام هويت و ذهینت زنانه سهم به

در آثار دانشور بپردازند و با نشان دادن جايگاه زن در آثار وی، جايگاه زن در جامعة کنونی را تحلیل کنندت در 
تا  0202محور در ادبیات فارسی، نگارنده ابتدا تمام آنها )از سال  های زن اين مقاله برای بررسی بهتر پژوهش

ها نشان داد که در حوزة ادبیات معاصر و در بخش داستان،  بندی کردت بررسی آوری و دسته جمع( را 0210
بیشترين میزان پژوهش بر روی آثار سیمین دانشور انجام شده استت در اين مقاله تالش شده با بررسی 

ها با آراء موضوعی اين آثار و توجه به نحوه ورود پژوهشگران به موضوع مورد بحو، میزان انطباق آن
له که زن و ذهنیت زن ايرانی ئدهد پژوهشگران در اين مس ها نشان می ررسیبفمینیستی، مورد بحو قرار گیردت 

های اولیه در برخی  ترين دغدغة سیمین دانشور در آثار داستانی اوست اتفاق نظر دارند، اما سوگیریمهم
له لزوم اتخاذ يک روش ئا شده است و اين مسه ها باعو ايجاد تناقضات در نتايج برخی از پژوهش پژوهش
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 مقدمه

های مختلف نقد ادبی و کاربرد اين  توجه به حوزه

های ادبی  گیری در پژوهشها تغییر چشم نظريه

های مختلف،  به دنبال داشته استت رواج ديدگاه

های ادبی،  ها و گسترش دايرة تئوری ترجمة کتاب

نويسی در ايران را دستخوش تغییرات داستان

ها، نظرية  زيادی کرده استت يکی از اين نظريه

محور استت از سويی ديگر در  فمنیستی يا نقد زن

تری تبديل  دورة معاصر، داستان به گونة ادبی رايج

ای  ها جايگاه ويژه شده استت زنان در داستان

اند و دست به قلم شدن آنها همچنین موج   يافته

زن شده  ای از سويه و کلیشه تغییر تصويرهای يک

تر و  های ملموس که شاهد چهره چنان تاست

های معمولی همراه با دردها،  تر با ويژگی واقعی

ها و صفات خوب و بد توأمان هستیمت از  دغدغه

ای  ادبیات و به ويژه ادبیات داستانی، حوزه ،رواين

های فمنیستی  مناس  برای ورود مباحو و تئوری

 بوده استت 

واحد نیست و نظرية فمینیستی کلیتی 

گیردت  های بسیاری را دربرمی نظريات يا ديدگاه

های فلسفی ديگری که  فمینیسم همانند اغل  نگره

های متنوعی را در دل  ای دارند، گونه دامنة گسترده

تواند  دهدت هیچ فهرست کوتاهی نمی خود جای می

جامع باشد اما بسیاری از انديشمندان فمینیست 

وانند بنیان نگرش خود را ت )مسلما  نه همگی(، می

کاوانه،  های لیبرال، مارکسیست، روان کی از نحلهةب

سوسیالیست، اگزيستانسیالیست يا پسامدرن 

گیری  ( با شکل02: 0253 ،0)تانگ تمنتس  کنند

                                                 
1. Tong Rosemarie 

 

محور برای  های مختلف فمینیستی نقد زن جنبش

پرداختن به عرصة ادبیات و بازنگری آثار مردان و 

معیارهای فمینیستی به وجود  زنان و سنجش آن با

آمدت اين نقد از آغاز تا امروز در دو گرايش عمده 

بندی معروف آن براساس  ظاهر گشته و دو تقسیم

 صورت گرفته است: 0نظريات االين شوالتر

نقد آثار نويسندگان زن و بررسی تأثیر سبک ت 0

های آنان، تحلیل و  های مردانه در نوشته و ارزش

های زنانة اثر و نیز تمايالت شخصی  بررسی جنبه

 آنان در نوشتار و نیز جايگاه زنان در اين آثارت 

بررسی جايگاه زنان در آثار نويسندگان ت 0

ن، های سنتی در مورد زنا مرد و تحلیل پارادايم

های اجتماعی آنان در اين آثار  سرشتشان و نقش

 )حسینی و جهانبخش، تمحور با ديدگاهی زن

0251 :50) 

، «نويسی ايران بانوی داستان»سیمین دانشور، 

 ستا  هبه دلیل تحصیالتی که در خارج از ايران داشت

و همچنین آشنايی با نظريات ادبی و تفکرات 

ه در ترسیم فمینیستی يکی از نويسندگانی است ک

  سزايی داشته تصوير واقعی زن در ادبیات نقش به

استت مثال  مستقل بودن و حفظ هويت زنانه از 

های شخصیتی دانشور بوده استت خود او  خصلت

ام که من  اين وقوف را داشته»گويد:  باره میدر اين

ه احمدت دو نفر، ن سیمین دانشورم و جالل، جالل آل

( اين احساس 050: 0232 )گلشیری، ت«کیي

طلبی در ديگر جوان  زندگی وی نیز به  استقالل

خواهم تقلید کنم از کسی،  من نمی»خورد:  چشم می

ک ه يخواهم خودم ب خواهم خودم باشم، می می

جا   ای رسیدن، سر همه ای برسم، برای به نقطه نقطه

                                                 
2. Elaine Showalter 
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کنم، تا خودم يک راهی پیدا کنم، راهی غیر از  می

هايی بر  چنین ويژگی  ؛ و اين(013: )همان« ديگران

های داستانی او نیز تأثیر گذاشته استت  شخصیت

دانشور طرفدار اعتالی زن ايرانی و احقاق حقوق 

به اذعان خود او ( 52: 0252)دانشور،  تاوست

هايش  پرداختن به ذهنیت زن ايرانی، يکی از دغدغه

-بوده استت بررسی تصوير زن در آثار وی نشان

غییر زن در جامعة ايرانی استت به ت دهندة رشد و

همین روی پژوهشگران زيادی در پی بررسی و 

 اندت  محور بوده تحلیل آثار او با رويکرد زن

 

 محور هاي زن نگاهي به پژوهش

هايی است که با  اين مقاله در پی بررسی پژوهش

محور بر روی آثار سیمین دانشور  رويکرد زن

ی يها تمام پژوهشاندت برای اين منظور  انجام شده

نامه و مقاله که از  از اين دست شامل کتاب، پايان

افت شده با کلیدواژة ي )اولین مقالة 0202سال 

( تا سال استزن، فمینیسم، مربوط به اين سال 

، بر روی کل آثار ادبی ايران انجام شده بود 0210

با کلیدواژگان زن و فمینیسم، با مراجعه به کتاب 

، سايت رسمی کتابخانة ملی شناسی زنان منبع

رسمی پايگاه اطالعات علمی جهاد  ، سايتايران

دانشگاهی، سايت رسمی پايگاه مجالت 

تخصصی نور، سايت رسمی بانک اطالعات 

نشريات ايران، سايت رسمی پژوهشگاه علوم و 

های رسمی  فناوری اطالعات ايران و سايت

آوری شد )با اين وجود  های ايران جمع اهدانشگ

نويسنده ادعا ندارد که موردی از قلم نیفتاده 

بندی مشخص شد  باشد(ت پس از بررسی و دسته

که در حوزة داستان ادبیات معاصر، آثار دانشور 

ها را به خود  بیشترين میزان اين پژوهش

اختصاص داده استت نمودار زير تعداد آثار 

روی آثار نويسندگان مختلف پژوهشی را که بر 

دهد )اسامی نويسندگانی که  انجام شده، نشان می

تنها يک پژوهش بر آثارشان انجام شده بود، در 

 نمودار نیامده است(ت
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 تعداد  پژوهشهاي زن محور بر روي آثار نویسندگان معاصر. 4نمودار

http://www.nali.ir،سایت
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گونه که در نمودار نشان داده شده،  همان

محور را  آثار دانشور بیشترين میزان پژوهش زن

در میان ديگر نويسندگان به خود اختصاص داده 

های انجام شده  است )نام و مشخصات پژوهش

ذکر  0بر روی آثار سیمین دانشور در پیوست 

انشور عالوه بر شهرتش و شده است(ت زن بودن د

های او زن  های اصلی در داستان اينکه شخصیت

هستند؛ و در واقع نخستین آراء فمینیستی در 

تواند  توان يافت، می قال  داستان را در آثار او می

داليل خوبی برای برگزيده شدن آثار وی برای 

محور باشدت همچنین قرار گرفتن  های زن پژوهش

ر سیمین دانشور به عنوان احمد در کنا جالل آل

همسر، زير يک سقف بودن و قرار گرفتن در 

فضای اجتماعی همسان، بستر مناسبی برای 

 کندت  مقايسه ايجاد می

های انجام شده،  بررسی و نقد پژوهش

ها، جاهای خالی،  تواند با نشان دادن تکرار می

نقاط قوت و ضعف، تشابهات، تناقضات و مسائل 

انداز  آثار دانشور، چشم مطرح نشده در مورد

تری در برابر ديدگان پژوهشگران اين  گسترده

عرصه قرار دهدت همچنین توجه به نحوة ورود 

پژوهشگران به موضوعات مورد بحو، توجه به 

های فمینیستی و رويکردهای  نظريات و تئوری

مختلف و يا توجه به مسائل بومی و فرهنگی در 

 ها حائز اهمیت استت  پژوهش

 

 هاي انجام شده سي موضوعي عناوین پژوهشبرر

، آن با توجه به اينکه پژوهش در معنای واقعی

سابقه است که با پیش  کاوشی اصیل، تازه و بی

رود  هايی به سوی اثبات يک ايدة جديد می فرض

و در هر پژوهش عنوان، هويت، محتوا و هدف 

 )فتوحی، تگذارد اصلی پژوهش را به نمايش می

يکی از ضروريات برای انجام  ،بنابراين( 020: 0251

های نظری و  های دقیق براساس ديدگاه پژوهش

های علمی، بررسی موضوعی عناوين  گیری جهت

های  هاستت بررسی موضوعی پژوهش پژوهش

دهد و  اندازی کلی ارائه می انجام گرفته، هم چشم

کند، همچنین  ها و تکرارها را مشخص می هم خالء

حوزة نقد  ورود پژوهشگران بهدهندة نحوة  نشان

محور در  توان چگونگی نقد زن گونه می است و اين

های ادبی در ايران را مورد واکاوی بیشتر  پژوهش

گیری اين موضوعات  قرار داد تا میزان انطباق و وام

های فمینیستی مورد سنجش قرار گیردت در  از تئوری

بندی موضوعی اين  اين مقاله ابتدا به تقسیم

ها پرداخته و پس از بررسی موضوعی  شپژوه

ها، براساس عنوان اين آثار در شش دسته  پژوهش

 بندی شدند: بخش

عناوين کلی )آثار پژوهشی که به طور کلی به ت 0

بررسی شخصیت و سیمای زن در آثار ادبی 

 اند(ت پرداخته

عناوين خاص )آثار پژوهشی که با عناوين  ت0

های  جلوه تر از عناوين کلی، برخی از  خاص

را  «همچون پوشش، اخالق و تتت»حضور زن 

 اند(ت بررسی کرده

مقايسه و تطبیق )آثاری که به مقايسه و تطبیق  ت2

آثار مورد نظر با ديگر آثار ادبی ايرانی و يا 

 اند(ت خارجی پرداخته

عناوينی با رويکرد خاص )آثار پژوهشی که با  ت0

م رويکردی خاص از رويکردهای فمینیستی انجا

 اند(ت شده
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چندوجهی، مقايسه و تطبیق با نگاهی کلی )آثار  ت5

پژوهشی که به صورت چندوجهی، به بررسی کلی 

همچنین مقايسة آن با ديگر آثار  سیمای زن و

 اند(ت ايرانی و يا خارجی پرداخته

چندوجهی، مقايسه و تطبیق با رويکردی خاص  ت2

)آثار پژوهشی که به صورت چندوجهی به مقايسه 

و تطبیق چهرة زن در آثار ادبی با ديگر آثار ايرانی يا 

 اند(ت خارجی، با رويکرد خاص فمینیستی پرداخته

بندی فوق تنظیم شده  نمودار زير براساس تقسیم

 استت 

 

 
 

حضور زنان به عنوان نقش اصلی، همچنین 

نشان دادن موارد ظلم و جور در جامعه به زنان، 

های دانشور،  و نمودهای مردساالری در داستان

های آثار  باعو شده است که بخش اعظم پژوهش

او با رويکردی خاص و بر طبق نظريات 

های  فمینیستی باشد و در میان تمامی پژوهش

رين میزان نقد وبررسی با محور آثار او بیشت زن

رويکرد فمینیستی را به خود اختصاص دهدت 

نويس فارسی زبان  دانشور اولین زن داستان

هايش اولین  که زنان داستاناست شناخته شده 

 تهای فارسی هستند زنان زنده و ملموس داستان

هايش زن را  ( او در داستان00: 0255 )سرمشقی،

و « زن اثیری»ای و دو بعدی  از ديدگاه کلیشه

ادبیات مردساالر بیرون آوردت گرچه در « لکاته»

مورد آثار دانشور در مقايسه با ديگر نويسندگان، 

انطباق با آراء و نظريات فمینیستی و نقد ادبی 

تر بودن زن در آثارش و  محور، به دلیل واقعی زن

همچنین ويژگی بارز روايت زنانه، بیشتر صورت 

ها  ه که از عنوان پژوهشگون گرفته است اما همان

مشخص است در بسیاری از آنها تنها به بررسی 

کلی زن در آثار او و مقايسة شخصیت زن در آثار 

او با ديگر نويسندگان پرداخته شده است و در 

مورد آثار او نیز خالء پژوهش با رويکردهای 

شناسی و  ، زيبايی شناسی روانشناسی، جامعه

 خوردت چشم می دست به  رويکردهايی از اين
  

محور انجام شده  هاي زن نقد و بررسي پژوهش

 بر روي آثار سیمین دانشور

ــة   مجــال تعــدادی از ايــن  در ايــن ــار کــه جنب آث

تحقیقی، پژوهشی در آنها بارزتر است، به عنـوان  

ــه انتخــاب شــده ــزان وام نمون ــا از  ، می ــری آنه گی

ــوری ــأثیر   تئ ــین ت ــتی و همچن ــد فمینیس ــای نق ه

19% 

25% 

31% 

9% 

16% 

 پراكندگي موضوعات و عناوین پژوهش هاي انجام شده بر روي آثار سیمین دانشور . 3نمودار

 عناوین کلی

 عناوین خاص

 مقایسه و تطبیق

 با رویکردی خاص

 (مقایسه و تطبیق با نگاهی کلی)چند وجهی

 (مقایسه و تطبیق با رویکردی خاص)چند وجهی
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ی و فرهنگی در آنها مـورد تحلیـل و   مصاديق بوم

 بررسی قرار گرفته استت  

 

هاي شهرزاد پسامدرن،   درنگي بر سرگرداني. 4

 )نقد و بازخواني ادبیات(   سیمین دانشور

 نويسنده: جواد اسحاقیانت

کتاب فوق در پنج فصل تنظیم شده است که 

بینش و کنش طبقات اجتماعی در  ت0عبارتند از: 

نقد  ت2ی؛ ـدر گسترة ادبیات فمینیست ت0؛ «سووشون»

نگرش و  ت0؛ «جزيرة سرگردانی»شناختی  جامعه

دکتروف « رگتايم»از  ت5هنجارهای نقد پسامدرن؛ 

 ت«ساربان سرگردان»و « جزيرة سرگردانی»تا 

 در گسترة»کتاب،   مطال  فصل دوم اين

  بیشتر مورد نظر استت در اين« ادبیات فمینیستی

فصل نويسنده تالش کرده است در دوازده بخش 

هنجارهای چیره بر ادبیات فمینیستی از گونة »

گرايانه و محافظه کارانة آن )سووشون( تا  سنت

نوع متجددانة آن )جزيرة سرگردانی و ساربان 

 را بیابدت  «سرگردان(

  تمردساالریهای  افشای نمود: بخش اول

کوشش برای کشف و شناخت هويت  :بخش دوم

 تزنانه

در کشاکش میان روان زنانه و مردانه، : بخش سوم

 روان زنانه چیره استت 

در تقابل میان سیاست و زندگی،  :بخش چهارم

 جان  زندگی عزيز استت 

در تقابل میان زن اثیری و لکاته  :بخش پنجم

 شودت  تعادل برقرار می

دبیات فمینیستی، گفتاری خاص ا :بخش ششم

 خود داردت 

 ادبیات فمینیستی، پنداری خاص داردت  :بخش هفتم

ادبیات فمینیستی، کرداری خاص  :بخش هشتم

 داردت 

در ادبیات فمینیستی، زن نمادی از : بخش نهم

 طبیعت و باروری استت 

در ادبیات فمینیستی، نويسنده از  :بخش دهم 

 گويدت  خود می

در ادبیات فمینیستی، روان زنانه به  :بخش يازدهم

 کندت  ديگری حلول می

ادبیات فمینیستی، ذهنیت سیاسی  :بخش دوازدهم

 ضعیفی داردت 

ين کتاب تالش کرده است تا بـر  ا نويسنده در

ين حوزه پیش بـرود،  ا مبنای نظريات مطرح شده در

ای کـه   های کتـاب بـا احکـام کلـی     اما عناوين بخش

را تنها منطبق بر برخی از آراء کند نتايجش  صادر می

يـابی   سازد و با مثال های فمنیستی استوار می و تئوری

رود کـه اگـر رويکـردش را     هايی پیش مـی   و تحلیل

 ،هـا را برگزينـد   تغییر دهد و آراء ديگری از فمنیست

گردد و ممکن است بـه آراء متنـاقض بـا     ورق برمی

 آنچه مطرح کرده است برسدت  

 

 «فمینیسم در آثار سیمین دانشورهاي   نشانه. »3

 .لی، قاسم ساالری پژوهشگران: کاووس حسن

های فمینیسم در آثار دانشور به   در اين مقاله نشانه

ستیز با  ت0اند:  بندی شده چهار دسته تقسیم

های حاکم بر  اعتراض به سنت ت0مردساالری؛ 

 ت2ديدگی آنان؛  زندگی اجتماعی زنان و بیان ستم

تارهای ناهنجار مردان با تأکید بر اعتراض به رف

ها و  طلبی و ناهنجاری های عشرت  برخی از خصلت

 تعظیم و بزرگداشت زنانت ت0های آنان؛  ناسازگاری
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نتايج مهمی که در اين مقاله بیان شده اسـت  

اند: سیمین دانشور اولـین   گونه به طور خالصه اين

نويسندة زن ادبیات داستانی ايران و يک فمینیست 

چــارچوب فرهنــگ ايرانــی و اســالمی اســتت  در

در دفــاع از حقــوق زنــان گــاه برخــی از  دانشــور

بـرد و   قوانین فقهی و حقـوقی را زيـر سـؤال مـی    

ساالری در ذهن و زبان جامعة  معتقد است که مرد

های پاک کـردن آن   ايرانی نفوذ کرده و يکی از راه

بزرگداشت زنان است و راه حـل زنـدگی بـدون    

 داندت   اوی حقوق زن ومرد میدغدغه را، تس

دهـد کـه    عنوان کلی اين مقاله نیز نشـان مـی  

ای خاص و آراء گروهی خاص  نويسندگان به نحله

مربوط به مسائل زنـان  را که نظر ندارند و هر آنچه 

کننـدت يکـی از    های فمنیسـم تلقـی مـی    باشد نشانه

های قابل توجه درين مقاله ايـن اسـت    نتیجه گیری

فمنیسـت در چـارچوب فرهنـگ    که دانشور يـک  

هـای   که چارچوب ايرانی و اسالمی است، در حالی

فرهنگی و ايرانی اسـالمی دريـن حـوزه مشـخص     

ال بـردن  ؤگیری بعدی به زير س اند و در نتیجه نشده

تواند ناقض حکم  برخی قوانین فقهی و حقوقی می

قبلـی باشــد؛ لـزوم توجــه بـه مســائل اجتمــاعی و    

شـودت بـا    تر احسـاس مـی   ينجا پررنگا فرهنگی در

حال تالش شده است تا موارد بومی و فرهنگی  اين

 ايرانی مورد توجه قرار گیردت  

 

 « و رویكرد اصالت زن سووشون. »2

 پژوهشگر: فاطمه سرمشقیت

در اين نوشته کوشش شده ابتدا اهمیت و جايگاه 

را از ديد فمینیستی، به ويژه در قلمرو  سووشون

ساختار روايی آن بررسی شود و پس از آن به 

 روايت نقادانه رمان پرداخته شده استت 

ند از: الف( روايت اسه بخش اين مقاله عبارت

زنانه؛ ب( روايت نقادانه؛ ج( نقد فمینیستی 

 تروايت؛ د( روايت زنانه

در مقاله به اين نکته توجه شده که روايت 

انداز قابل  له زنان از دو چشمئدانشور از طرح مس

انداز توصیفی که در آن  نخست چشم :تأمل است

های اجتماعی انگیخته  مخاط  به تأمل در واقعیت

انداز دوم اما با داوری آشکار  شود تتت در چشم می

شويمت عالوه بر آن بیان شده  و نهان راوی آشنا می

از زن ايرانی ای ديگر  کوشد تا چهره که رمان می

يه در زمان نگارش اثر بسیار رورا بشناساند و اين 

مبدعانه و دارای اهمیت اجتماعی بوده که طبیعتا  

تواند به منزله  می»تناقضاتی داردت اين تناقضات 

بسته  ای که دانشور سخت دل مايه نمادی از درون

آن است قلمداد شود: سرگردانی جامعة ايرانی که 

های آن سرگردانی  ترين جلوه مسلما  يکی از اصلی

يرانی در عصری است که ستاره هرکس را به زن ا

 «تدهند و شهر خالی از مردان است دست او می

نکتة بارز اين پژوهش نشان دادن سرگردانی 

گونه مباحو  نويسنده و پژوهشگر برای ورود به اين

گیری قاطع و اشاره به  عدم نتیجه ،رواز اين تاست

 تناقضات موجود در متن قابل توجه استت 

 

 «سیماي زن در آثار سیمین دانشور». 1

 زاده، هانیه طاهرلوت محققان: خداويردی عباس 

هايی که  در اين مقاله سعی شده تا زن در جايگاه

 توانسته مفید و ارزنده باشد نشان داده شودت  می
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ند از: بررسی ادو بخش اصلی مقاله عبارت

صفات مثبت زن: زن و دفاع از حقوق زنان؛ زن در 

مادر؛ تحول فکری؛ شجاعت و شهامت زن؛ نقش 

حیا، حجاب و تقوای ویت بررسی صفات منفی زن: 

سازی و دخالت در کار ديگران؛ چشم و  قصه

 های زنانه، زن موجودی ترسوت چشمی و حسادت هم

های  اين صفات منفی و مثبت در شخصیت

در نتیجة اند و  زنِ آثار دانشور نشان داده شده

و « له مظلومیت زنان استئمس»مقاله بیان شده که 

های دانشور در پی ابقاء موجوديت  زنان داستان»

و ماهیت انسانی خويش نیستند و هیچ کدام به 

اند و ارزش  دهخود باوری و خودشناسی نائل نش

شناسند و هیچ  و شايستگی واقعی زن را نمی

« تالشی برای رهايی از وضع موجود خود ندارند

 شودت در آثار ديده می

در اين مقالـه موضـوع انتخـاب شـده کلـی      

ای  نويسنده نیز وارد مباحو کلـی  ،روينا است، از

 چون صفات مثبت و منفی شده استت

  

هاي  پردازي یهرمان زن در رمان شخصیت. »4

 «خانم شوهر آهوو  سووشون

  پژوهشگران: محمدکاظم کهدويی، مرضیه شیروانیت

در اين مقاله نويسندگان قصد دارند تا با توجه به 

يکی  شوهر آهو خانمو  سووشوناينکه نويسنده در 

پردازی  زن و ديگری مرد است، تفاوت شخصیت

زنان را نمايان کنندت  آنچه در مقاله به آن اشاره شده 

 است به اين شرح است:

فقط  شوهر آهو خانمها: در رمان  تنوع شخصیتت 0

 سووشوندو نوع شخصیت زن وجود دارد اما در 

 با چند نوع شخصیت زن سر و کار داريمت 

 شوهر آهو خانمطبقة اجتماعی زنان: زنان در ت 0

غالبا  از طبقة متوسط اجتماع هستند و برخی از 

هم دو  سووشون طبقة فقیر و فرودست جامعهت در

بقة طبقه از زنان حضور دارند: طبقة باال و مرفه، ط

 دست و خدمتکارت  زير

های اصلی: جريان تحول  تحول شخصیتت 2

بیشتر ملموس  سووشون شخصیت اصلی زن در

گیرد  کم شکل می است و در طول حوادث کم

آهو ناگهان »، شوهر آهو خانمولی در رمان 

گیرد که سازش و کوتاه آمدن در مقابل  تصمیم می

 ت«همسر و هوويش را کنار بگذارد

فکر و  سووشوندر »ها:  ل شخصیتفکر و عمت 0

ها در راستای هم است، يعنی هر  عمل شخصیت

«ت کند کند، عمل می طور که فکر می شخصیت همان

فکر و عمل آهو  آهو خانمدر رمان شوهر 

کند، چندان  کارهايی که هما می»هماهنگ است اما 

 «تگذرد، هماهنگ نیست با آنچه در فکرش می

های زن: درمورد ذهنیت  ذهنیت شخصیتت 0

 سووشونهای زن گفته شده که در رمان  شخصیت

خورد، اما  بیشتر ذهنیت يک زن ايرانی به چشم می

به گفتة خود دانشور  شوهر آهو خانمدر مورد 

ترس و شوهر آهو خانم در رمان »استناد شده که 

های آهو به خوبی نشان داده شده  دلهره و تشويش

تواند از  ر مورد هما نويسنده نمیاست، اما د

پوشی کند و  سويه قضاوت کردن چشم يک

روحیات ودردهای روانی هما را به وضوح نشان 

 «تشود دهد و به درون ذهنیات او وارد نمی نمی

وگو اين مطل   وگو: در مورد گفت گفتت 2

وگوها  گفتشوهر آهو خانم  تصريح شده که در

اما در رمان »مطابق با شخصیت داستان نیست، 
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، هر شخصیت مطابق با پايگاه و دانشی سووشون

 «زند که دارد حرف می

زاوية ديد: در مورد تفاوت زاوية ديد در دو رمان ت 0

، شوهر آهو خانمزاوية ديد در »گفته شده است که 

زاوية ديد بیرونی به شیوة دانای کل است، که 

هايش احاطه  بر تمام کارهای شخصیتنويسنده 

با  سووشون»و « دارد و از سرنوشت آنها آگاه است

زاوية ديد بیرونی به شیوة دانای کل محدود به ذهن 

های ديگر داستان  شود و شخصیت زری، روايت می

 «تشوند از ديد زری است که شناخته می

گیری بیان شده که هر نويسنده در  در نتیجه

تر عمل  م جنس خود موفقآفرينش قهرمان ه

محمد افغانی، آنجا که آشنايی  کرده است، علی

بیشتر با قهرمان زن خود داشته، بهتر توانسته 

است چهرة واقعی و روحیات او را نشان دهد تتت 

های مشترک  اما سیمین دانشور چون از تجربه

زنان نوشته است، يعنی آنچه که خود احساس 

تری از  چهرة واقعیتواند احساس کند  کرده يا می

 زن در رمانش ارائه داده استت 

اين مقاله نیز نتايجش را بـر مبنـای مقايسـه    

قرار داده و از مبانی فکـری و نظـری ايـن حـوزه     

 استفاده نکرده استت  

 

ان اوره از رماسي زن و اسطادگردی. »1

 «"مار و مرد"تا  "سووشون"

 علی آتش سودات محقق: محمد

اين مقاله به بررسی چگونگی دگرگونی شخصیت 

( تا داستان بلند مار 0205)سووشون زن از رمان 

تر  پردازدت برای روشن ( می0255-0253و مرد )

تر چهرة زن، بخش  شدن مطل  و ترسیم دقیق

مهمی از جستار حاضر به شناخت نمادهای 

اساطیری و مذهبی به کار رفته در اين دو روايت 

اط نمادها با شخصیت زن و بررسی ارتب

 اختصاص يافته استت

زن و اسطوره در »مقاله از دو بخش اصلی 

« زن و اسطوره در مار و مرد»و « سووشون

های  تشکیل شده که هر بخش دارای قسمت

 مختلف است که به اختصار بیان خواهد شدت 

 

 سووشون . زن و اسطوره در4 -1

 سووشون. خالصۀ 1-4-4

 سووشون اسطوره در. كاربست 1-4-3

به طور مشخص سیمین دانشور در اين قسمت 

از اسطورة سیاوش به شکلی دقیق و  سووشوندر 

عناصر اصلی اسطورة  منظم بهره برده است و

اند: الف( تهمت میل  چنین برشمرده سیاوش را اين

 زدايی؛ ج()زنا با محارم(؛ ب( قحطی پدر  به زن

محل  رويش گیاه از ت0تولد دوباره از دو طريق: 

ادامة زندگی در ت 0ريختن خون سیاوش بر زمین؛ 

 )کیخسرو(؛ د( پیوستگی با توتم اس ت فرزند پسر

 

با توجه به اسطورة  سووشون. نقش زن در 1-4-2

 سیاوش

به وضوح بر ادامة حیات  سووشوندر رمان 

يوسف از طريق رويیدن درخت در خانة وی از 

ت در است اش تأکید شده وشوی جنازه محل شست

پايان اين بخش از نکتة مثبت وجود زری سخن 

گفته شده و آن آگاهی وی بر ضعف خود و آرزو 

برای برطرف کردن آن، به عبارت ديگر میل به 

ه وجه امتیاز ای نمادين ب تحول استت او در صحنه
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تتت به گويد  دگی میمرد از جهت زاينزن نسبت به 

رسد که دانشور در جهت نیل به همین  نظر می

را نوشته و در  مار و مردآرزوست که داستان بلند 

 ت آن شخصیتی ديگرگون از زن تصوير کرده است

 

 مار و مرد . زن و اسطوره در1-3

ای  در اين بخش نیز مانند بخش اول ابتدا خالصه

بیان شده است و در  مار و مرداز داستان 

مار و های بعدی به کاربست اسطوره در  بخش

 با توجه به داستان هبوط پرداخته شده استت  مرد

در اين قسمت بیان شده است که دوسويگی نماد 

کامال  بارز است و اينکه  مار و مردمار در داستان 

لقی نسرين از نماد مار با تلقی متون مقدس از ت

اين جانور همانندی داردت نويسنده در روايت 

جايی دست زده است و  داستانی خود به يک جابه

در نماد »جا کردن نقش زن و مرد استت  آن جابه

شودت در اينجا  خانم دانشور اما مار با مرد يکی می

د، شون مار و مرد به يک شخصیت واحد تبديل می

 «تشخصیتی که خويشکاری وی مرگ است

گیری بیان شده که تصوير يوسف  در نتیجه

تا حد زيادی با شخصیت  سووشوندر رمان 

احمد قابل انطباق است و اينکه فضای سیاسی  آل

دهة چهل و احساس نیاز دانشور به خلق يک 

اسطوره، در خلق شخصیت يوسف تأثیر مستقیم 

دادن زری و فعال  داشته و دانشور با منفعل نشان

کردن يوسف در صحنة حوادث، شخصیت 

يوسف را تا اندازة يک قهرمان اسطوره باال برده 

رسد  به نظر می مار و مرداستت در داستان بلند 

که دانشور در اين داستان بلند با گوشة چشمی 

به جبران  سووشونبه شخصیت زری در رمان 

انفعال اين شخصیت پرداخته است تتت در اين 

ترين خويشکاری مرد در  روايت تازه مهم

يعنی قدرت تولد از خويش، از او  سووشون

خالقیت در انتخاب  شودت گرفته و به زن اعطا می

های    گیری در اين مقاله از نکته موضوع و نتیجه

 بارز آن استت

  

 «در پرتو نقد زنانۀ شوالتر 4دوریس لسینگ». 7

 محققان: لیلی جمالی، راضیه جوانمردت

ر اين مقاله بنابر تئوری نقد زنانة شوالتر، د

و ها  اسیر خشکینمودهای جنگ در دو رمان 

به نظر شوالتر، زنان »شودت  بررسی میسووشون 

نويسنده، هر چند از نظر جغرافیايی از هم دور 

باشند، در واکنش به يک واقعیت اجتماعی 

مشترک )نظیر جنگ( سبک نوشتاری مشترکی به 

از رفتار نوشتاری مشابهی پیروی  گیرند و کار می

 «تکنند می

ند از: اهای مختلف مقاله عبارت بخش

بازتاب تجربة شخصی دانشور از جنگ در 

، بازتاب تجربة شخصی لسینگ از جنگ سووشون

، انعکاس افکار سیاسی دانشور ها اسیر خشکیدر 

، انعکاس تجربیات سیاسی لسینگ سووشوندر 

ی ناشی از جنگ ، يأس نومیدها اسیر خشکیدر 

، واکنش دانشور در مقابل يأس و سووشوندر 

، واکنش سووشوننومیدی ناشی از جنگ در 

لسینگ در مقابل يأس و نومیدی ناشی از جنگ 

: ت در نتیجه عنوان شده است کهها اسیر خشکیدر 

های خود  ها و ديده دانشور و لسینگ از شنیده»

راجع به جنگ، در خلق فضای رمانشان استفاده 

                                                 
1. Doris May Lessing 
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کنندت لسینگ، جنگ و ضرورت آن را زير  می

برد و تصويری منفی از جنگ ارائه  سؤال می

دهدت لسینگ برخالف دانشور نقش فعالی در  می

زمینة سیاست داشته و شکست تلخی را تجربه 

 ها اسیر خشکیين تجربة تلخ را در کند و او ا می
ای بازتاب داده استت همچنین بیان شده  به گونه

که اگرچه يأس ناشی از جنگ هر دو نويسنده را 

دربر گرفته است اما تا حدی واکنش اين دو 

نويسنده در مقابل اين يأس متفاوت استت 

دانشور به پیروزی خیر اطمینان دارد تتت از نظر »

ق، مثل سیاوش، مثل يوسف او، مبارزة راه ح

ای و مقدس استت  ، اسطوره)ع(و امام حسین )ع(نبی

اسیر با وجود يأس و ناامیدی تصوير شده در 
، لسینگ نیز امیدوار استت او به امید ها خشکی

  «تها است رستاخیز وجدان

ين پژوهش به خـوبی و  ا انتخاب موضوع در

بر مبنای يک رويکرد خاص انجام گرفتـه اسـت و   

گیری آن مسائل فرهنگی و بومی و اعتقـادات   نتیجه

 دهدت   دو جامعة مختلف را به خوبی نشان می
 
جایگاه زن در ادبیات داستاني معاصر ایران ت 5

  با تكیه بر آثار داستاني سیمین دانشور

 .نسرين داوودنیا :پژوهشگر

 ند از: انامه عبارت صل اين پايانشش ف

 تنگاهی به ادبیات داستانی معاصر ايرانت 0

 تنامه و آثار سیمین دانشور زندگیت 0

 تها   چکیدة داستانت 2

 تتحلیل و بررسی رفتارهای زن در آثار دانشورت 0

پردازی و فضای داستانی در آثار  شخصیتت 5

 تدانشور

دانشور گیری بیان شده که سیمین  در نتیجه

کند که از تحول زن ايرانی نشان  زنی را خلق می

نه لکاتة  ،داردت زنی که نه فرشتة خانگی است

های دانشور پويا و فعال  زمینیت زنان داستان

های داستانی  هستند و او از طريق شخصیت

های خود را دربارة دفاع از حقوق زنان    ديدگاه

ژوهش ين پا کندت جای مبانی و نظريه در بیان می

اغل  کلی و تکراری آن  گیری خالی است نتیجه

 استت 
 

 سیماي زن در آثار سه نویسندة زن ایراني.  8

 زویا پیرزاد(   -غزاله علیزاده -)سیمین دانشور

 نرگس برهمندت: پژوهشگر

ت کلیات تحقیق؛ 0اند از: نامه عبارت فصول پايان

ت 0ت روش تحقیق؛ 2ت ادبیات و پیشینة تحقیق؛ 0

بندی و  جمع ت5و تحلیل اطالعات؛  تجزيه

 تگیری نتیجه

نامه درصدد پاسخگويی به اين سؤاالت  اين پايان

شخصیت اصلی و دوم زنان در آثار اين  ت0: »است

 ت0نويسان چگونه ترسیم شده است؟  نداستا

اجتماعی زنان و مردان در  -های سیاسی  فعالیت

چگونه به تصوير کشیده شده است؟ ها  اين رمان

يدگاه اين های مثبت و منفی زن از د خصیصه ت2

تیپ شخصیتی ارائه  ت0نويسندگان کدام است؟ 

شده از زن ايرانی در آثار اين نويسندگان چه تیپی 

 ت«است؟

 ند از:انامه عبارت شده در اين پاياننتايج بیان

 حضور زياد زنان در داستانت ت0

وجود نقش اصلی زن به تنهايی و يا همراه با  ت0

 هات مرد در تمامی اين داستان يک
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های    وجود زنان آگاه و فعال در عرصه ت2

 اجتماعی و سیاسیت

 شناساندن موارد ظلم به زنان در جامعهت ت0

اشاره به مشکالت فرهنگی و باورهای سنتی  ت5

 شودت در میان زنان که مانع رشد زنان می

اشاره به رشد عنصر آگاهی در میان زنان  ت2

 جامعهت

 هات  ملموس بودن شخصیت زنان در داستان ت3

وجود تعامل و ارتباط دوطرفه بین زنان و  ت5

 ها ت  مردان داستان

 هات  داستان  تأکید بر توانمندی زنان در کلیه اين ت1

که زنان جامعة ما اگرچه به  تکیه بر اين ت00

پردازند، ولی به نقش  های اجتماعی می  فعالیت

 دت مادری نیز عالقمند هستن

های  ها فقط ويژگی برای زنان در اين داستان ت00

های مردان برای زنان  جنسیتی، که عموما  در کتاب

 شودت  آمده، نام برده نمی

ــه  ــه زمین ــه ب ــی و   توج ــاعی و سیاس ــای اجتم ه

های بومی و ايرانـی دريـن پـژوهش قابـل      ويژگی

 توجه استت  
 

 تحلیل نهایي

های انجام شـده   نگاهی کوتاه به برخی از پژوهش

بر روی آثار سیمین دانشـور بـا رويکـرد نقـد زن     

دهد که دغدغة همة آنها دسـتیابی   نشان میمحور 

بــه چهــرة زن و رســیدن بــه هويــت او از طريــق 

اسـت؛ امـا     بررسی انديشة دانشور در آثارش بوده

در مواردی در اين عرصه، نگاهی علمی و منطبـق  

صول نقد وجود نداردت بـه همـین دلیـل نتـايج     با ا

ت سـت ا ای و حتی با يکديگر متناقض گاهی سلیقه

هايی که با رويکرد خاص بـه بررسـی    در پژوهش

انــد، انطبــاق  چهــرة زن در آثــار دانشــور پرداختــه

  بیشتری میان آثار او با نظريـات فمینیسـتی يافـت   

دور از  هـايی کـه بـه     شده استت همچنین پژوهش

نظرهای شخصی انجام شـده،   گی و اعمالشعارزد

انـد، امـا    در موارد بیشتری با يکديگر توافق داشته

هايی که بدون رويکرد  در برخی موارد از پژوهش

- خاص و با توجـه بـه سـاليق و مسـائل بـومی     

اند، بـا ديگـر    های خود را ارائه داده مذهبی بررسی

 شودت  ها نیز تناقضاتی ديده می پژوهش

، فرهنـگ  کشـور ايـران  هـای   يکی از مؤلفـه 

است که در کنار توجه به اصول آن  ديرينه و کهن

کاری، وفای به عهد و  اخالقی نظیر فتوت، درست

تأکید بر جايگاه خانواده و تکريم و تقديس نقـش  

ها و هنجارهـا   مادری و همسری، بر رعايت حريم

در رفتــار جنســی تأکیــد مضــاعف داردت فرهنــگ 

های دينـی اسـالم پیونـد     ديرباز با آموزهايرانی از 

ــه  ــدر آن، هــای کهــن گذشــته  و ارزشيافت  ةجنب

با حاکمیت نظـام  تت کرده اس ادیپآسمانی و الهی 

های دينی و حقوقی اسـالم مـورد    اسالمی، ارزش

تأکید بیشـتری قـرار گرفـتت از آنجـا کـه بخـش       

اسالمی کـه حاکمیـت    -های دينی مهمی از آموزه

هـای   دانـد، آمـوزه   رای آن مـی خود را متکفل اجـ 

مربوطه به خـانواده، روابـط زن و مـرد و حقـوق     

چـالش   ةتـرين حـوز   متکامل دو جنس است، مهم

هـای   توان چـالش بـا آمـوزه    فمینیسم ايرانی را می

دينی و در گام بعد فرهنـگ ايرانـی دانسـتت اگـر     

بومی بودن فمینیسـم را بـه ايـن معنـا بـدانیم کـه       

نبعــو از فرهنــگ هــر راهکارهــا و نظريــات آن م

باشـد، بــر ايــن اســاس   آن جامعـه و متناســ  بــا 
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ــ  مــی ــی را جنبش ــوانیم جنــبش فمینیســم ايران  یت

 ت(0)دانستغیربومی 

 

 ها . شباهت4

اتفـاق  دهد همـة پژوهشـگران    ها نشان می بررسی

که آثار دانشور بازتابی از وضـعیت زن  نظر دارند 

تــرين  در جامعــة ايرانــی اســت و يکــی از اصــلی

ها در آثار او مسائل زن و زنان بوده اسـتت   دغدغه

شود که تنها  ها مشخص می همچنین با اين بررسی

پژوهشـگران مايـل بـه در نظـر گـرفتن       برخی از

ــومی    ــی و ب ــی، فرهنگ ــاعی، سیاس ــائل اجتم مس

اند؛ اما عدم وجود مبانی نظری درين حوزه و  بوده

 هـا و  ها و مقايسـه  های داستان بسنده کردن به مثال

هـای   سرگردانی در چگونگی انطباق کامـل نظريـه  

غربی بر پژوهش، از مشکالت اساسـی کـار بـوده    

 استت  

هـای نقـد    در اينجا نیز، همچون ديگر حوزه

روسـت   ادبی، پژوهشگر با اين چالش واقعی روبه

هــای غربــی کــه مناســ  بــا شــرايط  کــه تئــوری

اجتماعی و مسائل بـومیِ خاسـتگاه خودشـان بـه     

د، تـا چـه انـدازه قـدرت تطبیـق بـا       ان وجود آمده

ای ديگـر   مسائل بومی، مذهبی و اجتماعی جامعـه 

 را دارندت 

 

 . تنایضات3

های فمینیسـم در آثـار سـیمین     نشانه»در دو مقالة 

دو « سیمای زن در آثار سیمین دانشور»و « دانشور

برداشت تقريبا  متضاد، در مورد موضوعی واحـد،  

هـای فمینیسـم    نهنشا»بررسی شده استت در مقالة 

به اعتراض نهفتة دانشـور  « در آثار سیمین دانشور

به برخی قوانین حقوقی و فقهی، از جمله حجاب 

اشاره شده استت اين در حالی است که در مقالـة  

بیان شده کـه:  « سیمای زن در آثار سیمین دانشور»

دانشور به حجاب زن بیشتر اهمیت داده بـه ايـن   »

رويـان   عنـوان پوشـیده   خاطر در موارد بسیاری از

هايش اسـتفاده کـرده اسـتت     برای زنان در داستان

هـای اخالقـی زيـادی     دانشور در آثار خود به پیام

هم توجه داردت او با بـه کـار بـردن ايـن عنـاوين      

داند و  حجاب و پوشش را برای زنان ضروری می

«ت کنـد  آنان را به رعايت پوشش ظاهری توصیه می

( در همین مقاله، 00: 0210زاده و طاهرلو،  )عباس

مادر بودن صفتی مثبت برای زنان در آثار دانشـور  

دانسته شده اسـت و در نقـد يکـی از توصـیفات     

بچه را طـوری در بغـل گرفتـه بـود کـه      »دانشور، 

ــی در آغــوش دارد و   ــی ظريف ــدان چین انگــار گل

از »بیان شده: « ترسد از دستش بیوفتد و بشکند می

کنـد   نداشت، فکر میآنجا که سیمین خودش بچه 

مثال  گلدان چینی چقدر ارزش دارد! در حالی کـه  

هــزار گلــدان چینــی بــه يــک بــار گريــه کــودک 

ارزد تا چه رسد که از دست بیفتد! شايد ايـن   نمی

چنــین  ايــن «تتشــبیه ســیمین چنــدان زيبــا نباشــد

قضاوت و اعمال سلقیه کـردن در آثـار پژوهشـی    

هـای   يژگیبدون در نظر گرفتن مقتضیات متن و و

 سبکی نويسنده قابل انتقاد استت  

 

 گیرينتیجهبحث و 

آثار سیمین دانشور در بین نويسندگان معاصر 

محور را به خود  بیشترين میزان پژوهش زن

استت آثار او به دلیل آشنايی  اختصاص داده 

های  دانشور با آراء و نظريات فمینیستی، مطابقت
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موضوعی زيادی با اين آراء داردت بررسی 

دهد که آثار  های انجام شده نشان می پژوهش

دانشور در بین ديگر آثار ادبی، بیشترين میزان 

پژوهش با رويکرد خاص فمینیستی را به خود 

اختصاص داده استت در بررسی برخی از 

های انجام شده بر روی آثار او اين نتیجه  پژوهش

به دست آمد که همة پژوهشگران، هم داستانند 

ر او بازتابی از وضعیت زن در جامعة ايرانی که آثا

است و زن و مسائل زنان در آثار او يکی از 

هايی  ژوهشپ ها بوده استت در ترين دغدغه اصلی

که به طور کلی به موضوع زن در آثار او 

های بومی و مذهبی بیشتر  هصبغاند، نمود  پرداخته

ولی تفاوت در نحوة ورود  ،خورد به چشم می

به مباحو، باعو بروز تناقض در پژوهشگران 

موضوع يکسانی همچون حجاب شده استت اين 

له اهمیت اتخاذ روش مشخص در پژوهش را ئمس

سازدت موضوع ديگر چالش  به خوبی روشن می

محور در پاسخ  واقعی پژوهشگران عرصة نقد زن

های غربیِ مناس   ل است که تئوریؤابه اين س

استگاه خود، با شرايط اجتماعی و مسائل بومی خ

پذيری با مسائل بومی،  تا چه اندازه قدرت تطبیق

 ای ديگر را دارندت  مذهبی و اجتماعی جامعه

جدول زير در شش ستون )رديف، سال 

  انتشار، نام پديدآور، عنوان، کلید واژه يا

توصیفگر و نوع اثر پژوهشی( تنظیم شده استت 

جدول براساس سال انتشار تنظیم شده و در 

کلید واژه يا توصیفگر، کلمات کلیدی ارائه ستون 

)در صورت وجود(، ذکر شده  ها شده در نمايه

 استت 

 

 

ف
ردی

 

سال 
 انتشار

 نوع كلید واژه یا توصیفگر عنوان آور پدید

 اوجی، منصور 0230 0
جزيرة های مريم، دربارة  زنی با عطر گل
 سرگردانی

 مقاله 

 زاده، مريم حسین 0230 0
و سووشون  چهار زن، برداشتی از

 جزيرة سرگردانی
 مقاله 

 موسوی، نسترن 0230 2
نثری روان در خدمت کلیشة زنانگی، 

 جزيرة سرگردانینقدی بر 
 مقاله 

 جايگاه زن در قصة معاصر آرمین، منیژه 0232 0
، ادبیات داستانی ،زنان

 نقد ادبی، سیمین دانشور
 مقاله

5 0233 
 م ی س ، ن ی ف آص
  ن ی گ ، ن ی اک خ

  ق ی م و ع  ه ان فشکاو م  م س ج ت  ون ووش س
  زن  ت ی ص خ ور از ش ش دان

  اب ت ک،  ن ی م ی ور، س ش دان
  ون ووش س

 مقاله

 واد ج ، ان ی اق ح اس 0233 2
  ی ان ت داس  ات ی در ادب  ی ام ، گ ون ووش س
 را گ زن

  اب ت ک،  ی ان ت داس  ات ی ادب
  ون ووش س

 مقاله

  ی ل دع م ح ودا، م س ش آت 0252 3
  ان از رم  طوره و اس  زن  يسیرد دگ
 رد ار و م م  ان ت ا داس ت  ون ووش س

  ات ی ادب، ن ی م ی ور، س ش دان
 ا ه طوره اس، ان زن

 مقاله

 (0 پیوست) های زن محور انجام شده بر روی آثارسیمین دانشورعناوين پژوهش .4جدول 
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 مقاله ادبیات ،های زنان جنبش های فمینیسم در آثار سیمین دانشور نشانه لی،کاووس حسن 0252 5

 پاينده، حسین 0253 1
نوشته سیمین « مدل»نقد فرهنگی داستان 

 دانشور از سه منظر در مطالعات زنان
 مقاله 

00 0255 
 -جمالی، لیلی

 جوانمرد، راضیه

مقايسه نمودهای جنگ در رمان 
اسیر سیمین دانشور و رمان  سووشون
اثر دوريس لسینک در پرتو ها  خشکی

 نقد زنانة شوالتر

 ،جنگ ،لسینگ ،دانشور
، امید ،يأس ،سیاست
 جامعه ،رستاخیز

 مقاله

 مقاله  زنو رويکرد اصالت  سووشون فاطمه سرمشقی، 0255 00

 نژاد، سارا خاک 0255 00
نگاهی به مجموعه داستان انتخاب اثر 

 سیمین دانشور
کتاب ، ن ی م ی ور، س ش دان

 انتخاب 
 مقاله

02 0255 
 محمدکاظم کهدويی،

 مرضیه شیروانی،
در  زنپردازی قهرمان  تشخصی
 سووشونو  خانم وشوهر آههای  رمان

 مقاله 

 نفالح، نسري 0250 00
دانشور     تفسیر و بررسی آثار سیمین

 تکیه بر فمینیسم( )با
 نامه پايان 

 بلندگرامی، مريم 0250 05
سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر 

، سووشون، شوهر آهوخانمبا نگاهی به 
 زن زيادی، شازده احتجاب

 نامه پايان 

 ياوری، هادی 0250 02

ت زن در آثار نويسندگان یتحلیل شخص
هدايت، )مرد و زن و مقايسه آنها با هم 

  احمد محمود، معروفی، دانشور،
 (پور پور و روانی پارسی

 نامه پايان 

03 0252 
شیرانی بیدآبادی، 

 معصومه

تالش زن امروزی برای احراز هويت 
اثر سیمون دوبوار،  سوالدرسه رمان 

اثر نوال السعداوی و  زنی با دو هويت
 اثر سیمین دانشور سووشون

، های فارسی داستان، زنان
 ،یـربـای عـه انـتـداس

  ل ی ل ح ت ،های آمريکايی داستان
 هويت ،وا ت ح م

 نامه پايان

 عابدين نژاد، فريبا 0252 05
سیمای زن در ادبیات داستانی معاصر 

تکیه بر اهم آثار هدايت، افغانی،  )با
 پور( گلشیری، دانشور، روانی

 نامه پايان ادبیات داستانی معاصر ،زن

 آزاده ،پورصدامی 0252 01

تحلیل و بررسی سه رمان معاصر 
کنم  ها را من خاموش می چراغ، سووشون)
( از سه نويسنده زن )سیمین اهل غرقو 

 پور( دانشور، زويا پیرزاد و منیرو روانی

را من   ها چراغ، سووشون
، اهل غرق، کنم خاموش می

  ای ه ش ب ن ج، وا ت ح م  یل ل ح ت
  ان زن

 نامه پايان

 ال ی ، ل اری وس ب  ان ب اغ ب 0253 00
ور و  ش دان  ن می ی ار س آثدر   زن  ای م ی س
 د م اح آل  الل ج

زن در ادبیات  ،تحلیل محتوا
 نظريه فمینیستی ،داستانی

 نامه پايان

 داوودنیا، نسرين 0253 00
جايگاه زن در ادبیات داستانی معاصر 

 ايران با تکیه بر آثار سیمین دانشور
ادبیات  ،های زنان جنبش
 داستانی

 نامه پايان

 نجابتیان، افروز 0253 02
ها و نقد زنان در آثار سیمین  جلوه

 پور و غزاله علیزاده دانشور، منیرو روانی
، نقد زنان در ادبیات

 داستان ،های زنان جلوه
 نامه پايان

http://www.noormags.com/view/fa/creator/120280
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/622103?sta=%d8%b2%d9%86
http://www.noormags.com/view/fa/creator/174602
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229120
http://www.noormags.com/view/fa/creator/229120
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/486903?sta=%d8%b2%d9%86
http://www.noormags.com/view/fa/articlepage/486903?sta=%d8%b2%d9%86
http://database.irandoc.ac.ir/articles/113244
http://database.irandoc.ac.ir/articles/113244
http://database.irandoc.ac.ir/articles/113244
http://database.irandoc.ac.ir/articles/561029
http://database.irandoc.ac.ir/articles/561029
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 برهمند، نرگس 0255 00
 سیمای زن در آثار سه نويسندة زن

 ،غزاله علیزاده ،)سیمین دانشور ايرانی
 ويا پیرزاد(ز

 نامه پايان 

 قلی، مريم بخشی 0251 05
های  جايگاه زن در داستان ةتحلیل و مقايس

 سیمین دانشور و سیمون دو بووار
سیمون ، سیمین دانشور

 داستان، فمینیسم، دوبوار
 نامه پايان

 مجید، مالصادقی 0251 02

بررسی سیمای زنان و کودکان در آثار 
نويسندگان ايران و روسیه )جالل 

آنتون پاولويچ  دانشور،  احمد، سیمین آل
 ف(چخوف، والديمیر ناباکو

 نامه پايان 

 سمیرا، خاريانف 0251 03
مارگاريت  قابل زن و مرد در آثارت

 سیمین دانشوردوراس و 
 نامه پايان 

 نسیم، جانفدا 0210 05
بررسی سنت نوشتاری زنانه در آثار دو 

سیمین )نسل از نويسندگان زن ايرانی 
 (دانشور، زويا پیرزاد

 نامه پايان 

01 0210 
موسی طاحون،  محمد
 حنان

بررسی تطبیقی نقش زن در چهار رمان 
معاصر ايران و مصر )شوهر آهو خانم، 

الثالثیه )جلد اول: بین سووشون، 
 القصرين(، و الباب المفتوح(

ادبیات ، ادبیات فارسی
ادبیات ، زنان، مصر، عرب
 تطبیقی

 نامه پايان

20 0210 
سريزدی،  مدرسی
 مرضیه

های  نقد تطبیقی شخصیت زنان در رمان
معاصر فارسی )سووشون، شازده 
احتجاب، طوبا و معنای ش ، سمفونی 

 مردگان(

پردازی در  شخصیت، ان زن
 وا  ت ح م  ل ی ل ح ت، ادبیات

  ی ق ی طب ت  ات ع طال م
 نامه پايان

 لی، سوادو 0210 20
زن از ديدگاه سیمین دانشور و  ةمقايس
 مريمابا

 نامه پايان 

 گلشیری، هوشنگ 0232 20
جدال نقش با نقاش در آثار سیمین 

 دانشور
 کتاب 

 اسحاقیان، جواد 0255 22
های شهرزاد  سرگردانیدرنگی بر 

 پسامدرن، سیمین دانشور
 نقد و ،دانشور، سیمین

 های فارسی داستان، تفسیر
 کتاب

 
 

 نوشتپي

 ةگرايانه به جنبش و نظري نگاهی کل»مراجعه شود به ت 0

فمینیسم در ايران و جهان از فمینیسم جهانی تا فمینیسم 

علمی  ماهنامهت (0253)کرمی، محمدتقیت  ،«ايرانی

حوراء )نشريه علمی فرهنگی و اجتماعی تخصّصی 

 ت03پیاپی  تدفتر مطالعات و تحقیقات زنانت زنان(

 

 
 

 منابع

دگرديسی زن و (ت »0252مهر سودا، محمدعلی ) آتش

 کتاب«ت مار و مردتا  سووشوناسطوره از رمان 

 ت 002-12ت صص ماه ادبیات و فلسفه

های   بر سرگردانی درنگی(ت 0255اسحاقیان، جواد )

 تهران: گل آذينت  شهرزاد پسامدرن سیمین دانشورت

http://database.irandoc.ac.ir/articles/587610
http://database.irandoc.ac.ir/articles/587610
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=c2065d56-7b3c-49cd-a8c7-34d6ad294ee1
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=c2065d56-7b3c-49cd-a8c7-34d6ad294ee1
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=c2065d56-7b3c-49cd-a8c7-34d6ad294ee1
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=c2065d56-7b3c-49cd-a8c7-34d6ad294ee1
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=0e1426c8-e8dd-4430-8a2d-3e143c8c7df4
http://etd.ut.ac.ir/thesis/UTCatalog/UTThesis/Forms/ThesisBrief.aspx?thesisID=0e1426c8-e8dd-4430-8a2d-3e143c8c7df4
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زنان در داستان )قهرمانان زن (ت 0253باقری، نرگس )
ت تهران: نويس ايران( های زنان داستان  در داستان

 مرواريدت 

تارنمـای تخصصـیت    بانک اطالعات نشريات ايـران، 

ــازنگری ــرين بــ ــت  20)خــ (ت 0210ارديبهشــ

http://magiran.com/ ت 

سیمای زن در آثار سه (ت 0255برهمند، نرگس )

نويسندة زن ايرانی )سیمین دانشور، غزاله علیزاده، 
نامة کارشناسی ارشدت دانشکدة  ت پايانزويا پیرزاد(

 . ادبیات دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی

اطالعات علمی جهـاد دانشـگاهی، تارنمـای     پايگاه 

ــازنگری   ــرين ب ــیت )آخ ــت  20تخصص ارديبهش

 ت http://sid. ir/ (ت0210

تارنمـای تخصصـیت    پايگاه مجالت تخصصی نـور، 

(ت 0210ارديبهشــــت  20)آخــــرين بــــازنگری

http://noormags.com/ ت 

اطالعـات ايـران تارنمـای    پژوهشگاه علوم وفناوری 

ــازنگری   ــرين ب ــیت )آخ ــت  20تخصص ارديبهش

  ت/http://irandoc. ac. ir(ت 0210

هـای   درآمدی جامع بر نظريه(ت 0253تانگ، رزمری )

 عراقیت تهران: نیت  ت ترجمة منیژه نجمفمینیستی

مقايسه (ت »0255جمالی، لیلی؛ جوانمرد، راضیه )

سیمین دانشور  سووشونهای جنگ در رمان  نمود

اثر دوريس لسینگ در پرتو  ها اسیر خشکیو رمان 

ت صص 00ت شمارة ادبیات تطبیقی«ت نقد زنانة شوالتر

 ت 50-51

بهار و تابستان لی، کاووس؛ ساالری، قاسم ) حسن

های فمینیسم در آثار سیمین  نشانه(ت »0252

 ت 5-05ت صص مطالعات زنان«ت دانشور

سیمای (ت »0251حسینی، مريم؛ جهانبخش، فرانک )

های برگزيده محمد محمدعلی با  زن در رمان

زن در فرهنگ و «ت أکید بر نقد ادبی فمینیستیت

 ت 31-15ت )پژوهش زنان( هنر

نامه سیمین (ت »0252دانشور، سیمین )شهريور و مهر

 ت 50 -50ت صص مجله فردوسی«ت دانشور به جالل

جايگاه زن در ادبیات داستانی (ت 0253داوودنیا، نسرين )
ت معاصر ايران با تکیه بر آثار داستانی سیمین دانشور

نامة کارشناسی ارشدت دانشکدة ادبیات دانشگاه  پايان

 آزاد اسالمی واحد دزفولت 

و رويکرد  سووشون(ت »0255بهار سرمشقی، فاطمه )

 ت 3-22ت صص فصلنامة هنر«ت اصالت زن

زاده، خداويردی؛ طاهرلو، هانیه )پايیز و زمستان  عباس

«ت سیمای زن در آثار سیمین دانشور(ت »0210

 ت 20-50ت پايیز و زمستانت صص بهارستان سخن

آيین نگارش مقالة علمی (ت 0251فتوحی، محمود )

 ت تهران: سخنت پژوهشی

کتابخانــه ملــی ايــران، تارنمــای تخصصــیت )آخــرين 

 ت /http:/nail.ir (ت0210ارديبهشت  20بازنگری 

بهار و کهدويی، محمدکاظم؛ شیروانی، مرضیه )

پردازی قهرمان زن در  شخصیت(ت »0255تابستان 

نامة «ت سووشونو  شوهر آهوخانمهای  رمان
 ت 30-55ت صص پارسی

جدال نقش با نقاش در (ت 0232گلشیری، هوشنگ )
 ت تهران: نیلوفرت آثار سیمین دانشور

شناسـی   منبـع (ت 0250نجم عراقی، منیژه و ديگـران ) 
 ت تهران: ديگرت  زنان
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Abstract  

The role of women and also feministic approach were defined by the writings of 

men and they were introduced by such writings or works. When the women took 

step in such domain, various changes happened as well, the differences and also 

the facts about them were clarified .Simin Daneshvar is one of these writers, who 

has an important role in such fields .For this reason, most researchers tried to 

study her works especial the significance of women role and analyze the place of 

women which was portrayed in her works in the current society. In this article, 

for studying the women oriented investigations in the Persian literature, the 

researcher collected all related works (from 1934 to 2012) and classified them. 

The studies show that high amount of papers in the domain of contemporary 

literature and also stories were done on her works. In this paper, the researcher 

tried to study these works and also compared them with the feministic 

approaches. The studies show that the researchers have an agreement about the 

significance of women which is the most important aspect for such writer but the 

biases in most papers leaded into the opposite ideas in some of the papers and 

this issue makes such investigation as a necessary step . 
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