هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن
پس از انقالب اسالمي

سیدعلي قاسم زاده ،سعیده كریمي افشار



دریافت مقاله:
12/0/00
پذیرش:
12/2/00

چكیده
انقالب اسالمی ايران ،تأثیرگذارترين عامل دگرگونی تاريخیـ فرهنگی ايران معاصر است؛ کـه همـراه بـا تحـوالت
بنیادين در حوزههای فکری ،اجتماعی ،سیاسی وششش؛ نظام ادبـی کشـور را نیـز بـهسـرعت متـأثر و متحـول سـاختش
بیگمان يکی از برجستهترين نشانه های اين تحول اساسی ،حضور فزاينده زنان در آفرينش آثار ادبی بهويژه ادبیـات
داستانی معاصر استش از آنجا که رمان مهمتـرين ژانـر متناسـ

بـا روح حـاکم بـر دنیـای انسـان معاصـر و ظـرف

گفتمانهای ادبی جامعه بهشمار میآيد ،اهمیت بیشماری در شناسايی جريانهای فکری داردش اين جستار ،با توجـه
به ضرورت بازشناسی جريان های فکریـ ادبی در آشنايی با گفتمان های غال

يـا حاشـیهای در جامعـۀ ايرانـی ،بـه

شیوۀ توصیفیـ تحلیلی و به کمک رهیافتهای هرمنوتیکی تالش کرده است با تکیه بر عناوين رمانهای زنان پـس
از انقالب ،مهمترين گرايشهای فکریـ ادبی و گفتمانهای ناظر بر آنهـا را از ابتـدای انقـالب تـا انتهـای دهـۀ 12
طبقهبندی و بازنمايی کندش مطابق نتیجه اين پژوهش ،در کنار حضور صعودی و سیر پُرشـتاب رمـاننويسـان زن در
جامعه ،گرايش آنها به انتخاب عناوين رمانتیک و عامهپسند؛ و در مرتبۀ بعدی عنوانبندی متناسـ
بنیاد و تفکرات فمنیستی برای هويتيابی و کس

بـا مَـنِش زنانـه،

مشروعیت در روايتگری مشهود استش

كلیدواژهها :هويت زنانه ،عنوانشناسی ،نشانه و نماد ،رماننويسی زنانش
استاديار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه بینالمللی امام خمینی (ره)( ،نويسنده مسئول) s.ali.ghasem@gmail.com
کارشناسی ارشد ،دانشگاه ولیعصر رفسنجان karimi_afshar1384@yahoo.com
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مقدمه

انعطافپذير برای بازنمايی هويـت زنانـۀ خـويش

رمان ها بهترين ظرف بازخوانی و بازنگری جريان-

استفاده کنند؛ هويتیکه به تعبیر خودشان در سـايۀ

های فکری حاکم بر جامعه بهشـمار مـیآينـد کـه

تحکّــم مــردان محصــور شــده؛ و دگرگشــتگی و

به دلیل پیوند ناگسستنی بـا جامعـه و تـأثیر و تـأثر

آزادی از نظام تقابلی مرد /زن در جامعۀ مردسـاالر

آشکار خويش ،همواره رسـالت انعکـاس باورهـا،

و روايتهـای پدرمآبانـه معاصـر ضـرورت يافتـه

عقايد ،آمال و دردها و رنجهـای طبقـات مختلـف

استش بهکل با تفسـیری زنانـه و حتـی بازروايـت

اجتمــاع را برعهــده دارنــدش برخــی ايــن نکتــه را

تفسیری از زندگی ،میخواهند به هسـتی ،تـاريخ،

بهگونهای ديگر تصريح نمودهاند« :افزايش رمانها،

فرهنــگ ،اســطوره وششش همــت گمارنــدش احســاس

تجربهگری در شیوههای گوناگون نگـارش و روی

ديگربودگی در روايـت هـای تقـابلی مردسـاالرانه

مـی شـود کـه

(خود /ديگری) ،زنان را به ترسیم واقعـی تصـوير

رمان مطرحترين طرز ادبـی زمانـه عنـوان گیـردششش

خويش و شکستن ايـن مرزبنـدی يـا بـه تعبیـری

رونق رماننويسی ،نشان از دگرگـونیهـای عمیـق

واسازی کشانده استش «مهمترين چالش زبـان کـه

اجتمــاعی داردششش فــرو ريخــتن ايــدئولوژیهــا و

به هويـت اشـخاص مـتکلّم و مخاطـ

آن جـان

قطعیتها ،کمشدن تفريحات ،غربت روحی و تنها

می بخشد ،احتماالً اين واقعیـت اسـت کـه گرچـه

شــدن آدمهــا در ســیر پُرشــتاب زنــدگی ،افــزايش

زنان سازنده و انتقالدهندۀ زبانند ،زبان مذکر ،زبان

باســوادان و تمايــل عمــومی بــه ادراک عمیــقتــر

معیار بهشمار می آيدش» (محمـدیاصـل)022 :0201 ،

شـده کــه رمـان و داســتان ايرانــی

فمنیست های فرانسوی چـون «ژولیـا کريسـتوا» و

خوانندگانی فراوان بیابد؛ خوانندگانی که در دنیای

«هلن سیزو» نیز بـه بررسـی انديشـۀ شـکلگیـری

نسبی و قطعیتستیز داسـتان ،در پـی سـردرگمی،

زنــانگی بــهرتبــۀ فقــدان ،منفــیبــافی و غیــاب

گريز از وضع موجود يا انديشیدن در احوال خـود

پرداختهاند؛ اما از آن نتیجهای ديگر گرفتهاندش آنهـا

و زمانه اند و به تعبیری با خواندن داسـتان معنـای

معتقدند که بهطوردقیق از همین ديگربودگی يـا از

وجود خود را در رابطه بـا ديگـران درمـیيابنـدش»

همین «قارۀ تاريکِ» نامکشوف اسـت کـه نوشـتار

(میرعابدينی0202 ،الف )110 :روشن است دقـت و

زنانۀ آزادیبخش و گفتمان حاشیه زاده مـیشـودش

آوردن مخاطبان تازه به رمان ،سب

مسـائل ،ســب

تأمّــل در ايــن نــوع ادبــیِ غالــ

عصــر ،نقشــی

(مکاريک)002 :0202 ،

انکارناپذير در بازشناسی دنیای معاصر و بازنمـايی

گرچه چنین حالتی در ايـران بسـیار ديرتـر از

کیفیت زندگی انسـان ،افکـار ،عواطـف و سـلوک

غرب و تاحـدی بـا ظهـور «سـیمین دانشـور» در

عملی او در تحوالت دنیـای جديـد داردش در ايـن

فراخنای داستاننويسـی معاصـر آغـاز شـد ،نقطـۀ

میان ،همزمان با شکلگیری روايتهـای داسـتانی؛

عطف آن را بايد در ادبیات داستانی پس از انقالب

زنان تحصیلکرده نیز به تبعیـت از مـردان ،تـالش

بهويژه دو دهۀ اخیر جسـتوجـو کـرد؛ چنـانکـه

کردهانـد از ظرفیـتهـای ايـن نـوع ادبـیِ پويـا و

«شهرنوش پارسیپور» نیز ،نوشتار زنان را تالشـی

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن11 ...

در جستوجوی هويت زنانه دانسته است« :تجربۀ

هر دوره ای چه حال و هوايی حاکم بـوده اسـتش»

انقالب و جنگ و پیامدهای اقتصادی -روانـی آن،

(شفیعی کدکنی )020 :0201 ،پس مـی تـوان عنـاوين

پرتاب کرده اسـتششش مـن

آثار را مانند نشانهای برای رسیدن به معنـا درنظـر

مینويسـم چـون انديشـیدن را آغازيـدهام ،دسـت

گرفتش گفتنی است انتخاب نام اثر ،بیشتر در پايان

خودم نبوده است که چنین شـده ،ناگهـان پوسـتۀ

تألیف آشکار می شود و میان جريان حاکم بر مـتن

حیــوانی «مــاده گــاو» را از دوشــم برداشــتهانــد،

و نام اثر ارتباطی تنگاتنـگ وجـود دارد؛ بنـابراين،

ازايــنروی ،مــینويســم چــون گويــا دارم انســان

عنوان يک اثر ،صورت اجمالی و فشرده آن چیزی

می شومش مـی خـواهم بـدانم کیسـتم؟» (بـه نقـل از

است که بر جهان ذهنی نويسـنده حـاکم اسـت و

میرعابدينی 0202 ،الـف )0002 :در ايـن سـوگیری،

می تواند اليه های گفتمان پنهان حاکم بر يک دورۀ

بهتدريج «مطالبات تساویطلبانه به شکل ضـديت

ادبی را کشف کندش (گرجی022 :0212 ،ـ )002

زنان را به میدان حواد

با اقتدار مرد در خانواده و عصیان بر ضد سلطه در

متخصصان ،نام اثر را «متنی جزئی» 0يـا «متنـی

زندگی عاطفی و اجتماعی بروز مـیيابـدش در ايـن

موازی» با متن اصلی دانستهاند و اگر بپـذيريم کـه

داستان ها ،زنان همواره قربانی و مردان گناهکارند؛

«هر خوانش پويايی از عنوان اثـر آغـاز مـیشـود»

زيرا با عشق و همدردی بیگانهاندش» (همان)0000 :

(رحیم0220 ،م)220 :؛ چهبسا از اين رهگذر بتـوان

از آنجاکه گسـترۀ رمـاننويسـی زنانـۀ پـس از

زمینه های ديگرگونـه خوانـدن آثـار ادبـی را مهیـا

بسیاری آثار و شـمار نويسـندگانِ

نمود و به تحوالت فکری يک رماننويس پی بُـرد

زن ،دامنــهای وســیع دارد؛ طبقــهبنــدی آثــار و

و حتی تأثیر جنسیت را در گرايش به عنـوانهـای

عنوانشناسی آنهـا مـیتوانـد يکـی از راهبردهـای

خاص مشاهده کردش عنوان رمانهـای زنـان ،خـود

عملی در مطالعۀ درزمانی رمـاننويسـی فارسـی و

نمودار هويت جنسی آنهـا و نحـوۀ تفسیرشـان از

ردهبندی جريانهای داستاننويسی معاصر بهشـمار

روابط اجتماعی حاکم بر جامعـه اسـت کـه البتـه

آيد؛ زيـرا همـانگونـهکـه گفتـه انـد« :أوَل مَقِ روء

برســاختههــای ذهنــی آنهــا نیــز هســتش «کشــف

مِنِالک بِ عُنوا ( ».ثعالبی0102 ،م« )022/0 :در ايـن

تفاوت های کالمی زنانه و مردانه ،سرآغاز انکشاف

شیوه ،ضرورتی ندارد تک تک مجموعه ها خوانـده

جهــانهــای متفــاوتی از تجربــۀ زنــدگی اســتش»

شــود تــا دربــارۀ محتــوای آنهــا و جمــالشناســی

(محمدی اصل)12 :0201 ،

انقالب ،بهسب

صاح

اثر و سبک وی سخن گفت ،همان پشـت

جلد ،خود میتواند خبر از سرِّ ضمیر باشدش وقتـی
هزارها مجموعـه براسـاس ايـن ديـدگاه؛ يعنـی از
ديدگاه نـام مجموعـه هـا ،طبقـه بنـدی و تجزيـه و
تحلیل؛ و اين طبقات بر ادوار تـاريخی يـک قـرن

اساس تفاوت های داسـتاننويسـی معاصـر بـا
کالسیک نیز می تواند از همین عنـوانبنـدی آغـاز
شود؛ چراکه عنوان يک اثر ،پیشانی آن اثـر اسـتش
بیشــتر داســتاننويســان کالســیک ،عنــوان داســتان
خويش را با قهرمان اصـلی آن تطبیـق مـی دادنـد؛

توزيع شود ،دريافته خواهد شد که در مجمـوع در
 texteـ 1. Micro
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يعنی عنوان اثر ،نام همـان قهرمـانی بـود کـه نقـش

مطالعات زبانی استش اين منش علمی کـه در زمینـۀ

محوری در داستان داشته يا راوی داستان بـوده؛ يـا

معنا و گفتمـانشناسـی وجـود دارد ،مـیتوانـد بـه

بهکل ،هیچ نـامی نداشـته اسـت؛ ماننـد بسـیاری از

هدفمندی و روشمندی عنوانپژوهی نیز کمک کند؛

حکايتهای سـعدی و مولـوی کـه براسـاس پیـام

چراکه کاربرد واژهها ،بهويـژه واژه هـای موجـود در

داستان ،نامگذاری شده اسـتش روشـناسـت چنـین

عنوان را معنادار و هدفمنـد مـیکنـدش بنـابر همـین

عنوانبندی از ديدگاه نشانه شناسی ،بیشـتر نشـانهای

خاصیت نشانه هاست که «دوسوسور» نشانه را  -که

از نوع «نمايه» بهشمار میرود که به نقـل از پیـرس

حاصل رابطۀ بین دال و مـدلول اسـت -بخشـی از

«نه تنها کمترين شباهت را با موضـوع خـود داردششش

روانشناسی اجتماعی میداندش (همان)01 :

از نظر روانشناختی نیز به تداعی ناشی از مجاورت

با توجه به اينکه عنوانهـا مـیتوانـد واگـويی

وابســته اســت و نــه تــداعی ناشــی از مشــابهت يــا

افکار ،سلیقهها و باورهای شخصی يا گروهی نیـز

عملیــات فکــری» (ســجودی)21 :0201 ،؛ امــا بــرای

باشد؛ توجه به عنـاوين رمـان هـای زنـان پـس از

داستاننويس امروزی؛ عنوان اثـر ،شـاهکلیـد و رمـز

انقالب ـکـه بیشـتر از نـوع نشـانه هـای سـمبلیک

فــتح معنــی و گشــايش پیچیــدگیهــای آن اســت؛

اســت ،-نــهتنهــا نشــانهای از تحــوالت گســترده

بهعبارتی« ،براعت استهالل» بهشـمار مـیرودش ايـن

مضمونی و مصداقی اين گونۀ ادبی 0معاصر است،

براعت استهالل ،در رابطهای قراردادی و نمـادين و

نــاظر بــر نمــايش روانشناســی اجتمــاعی زنــان

در فراينــد نشــانگی يعنــی رويکــردی تفســیری،

نويسنده در طول دورۀ پس از انقالب نیـز هسـتش

رمزگشايی میشـود؛ بـه ايـن صـورتکـه همـواره

بهديگرسخن ،خوانش نظـام منـد ايـن نشـانه هـای

«معنای يـک نشـانه در داخـل آن جاسـازی نشـده

زبانی؛ چگونگی شکلگیری گفتمانهای فرهنگـی،

است ،بلکه از تفسـیر آن ناشـی مـیشـود» (چنـدلر،

سیاسی ،اجتماعی و سوگیری خاص طبقات زنـان

 22 :0201ــــ  20و ســــجودی )22 :0201 ،و «بــــه

جامعه را نشان میدهد؛ چه اينها میتواند بـه مـرام

موضوعی ابژهای» ارجاع میدهـدش (سـجودی:0200 ،

يا ايده ای خاص و پی ريـزی ايـدئولوژی متناسـ

 )22البته اين بدان معنا نیست که هنـوز نويسـندگان

با عقیده و مکت

معاصر رغبتی بـه نـامگـذاری اثـر بـا نـام قهرمانـان

کند يـا حتـی سـیر تحـوالت مضـمونی و معـانی

خويش ندارند ،بلکه شگرد اول ،بر اين شیوه غالـ

خــاص حاصــل از کــاربرد الفــا (دالهــا) و

استش هرچند بايد به بسـامد کـاربرد ايـن شـیوه در

سلیقههای اجتماعی را در دورۀ معاصـر بـهخـوبی

مقايسه با شمار نويسندگان و آثارشان توجه داشت؛

بنمايانــدش بنــابراين ،بررســی ســیر عنــوانشناســی

بهحتم از اين زاويه ،رجحان نامگـذاری نمـادين بـر

رمانهای زنان و طبقهبندی آنها نهتنها گرايشهـای

نمايهای مشخص میشودش ازآنجاکه نشانهشناسـی و

عــاطفی و روانــی آنهــا را نشــان مــیدهــد ،بلکــه

رويکرد تأويلگرايانۀ آن مَنِشی علمی است؛ در پـی

جريان های فکری و پسندها و ناپسندهای جنسیت

ازبینبردن بنبست زبانی يا بنبست های مربوط بـه

فکری بومی يا غیربـومی اشـاره

1. genre

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن020 ...

و هويتخواه زنان در میدان و زمینۀ

نويسندگان زن در ايران در دو دهۀ شصت ،هفتاد و

استقاللطل

سیطرۀ کالن روايت مردساالرانۀ جامعـۀ ايرانـی را

چگونگی سیر هويتی آنها بپردازدش الزم به يـادآوری

نیز معرفی میکندش

اســت کــه میــزانِ نفــوذ و ظهــور زنــان در عرصــۀ
داستاننويسی بهويژه در دهۀ هشتاد بسـیار گسـترده

مروري بر پژوهشهاي انجام شده

شده و تاحدی چند برابرِ دو دهه پیشین شده استش

با وجود تحلیل های گسترده و تمـايالت پربسـامد

حتی میزان داستاننويسان زن در مقايسـۀ بـا مـردان

محققان به مطالعه و پـژوهش در ادبیـات داسـتانی

در دهۀ هشتاد (0202ــ  )0201نزديـکبـه دوبرابـر

معاصر ،تـاکنون پژوهشـی هدفمنـد و منسـجم بـا

شده استش در جستار حاضـر ،بـهسـب

نگرانـی از

رويکــرد درزمــانی و همزمــانی بــرای بازنمــايی

اطالۀ مقاله و محدوديت در حجم آن ،رمانهای اين

جريان شناسی رمان های زنان داستاننويس معاصـر

دهه از پژوهش حاضر کنار نهاده شده است؛ چراکه

از رهگذر «عنوان» مشاهده نشده استش تنهـا يـک

خود به فرصتی ديگر و تحقیقی مجزا نیازمند استش

مقالۀ ارزشمند با عنوان «تحلیل نشانهـ معناشناختی

بااينحال ،نظر به اينکه دو دهۀ يادشـده زمینـهسـاز

رمان های سیاسی فارسـی از  0220تـا  »0202اثـر

شناسايی جريانهای ادبی دهههای بعـدی (هشـتاد،

مصطفی گرجی با هدف جريان شناسی سیاسی بـه

نــود) در ايــران اســت ،از فضــل تقــدّم پژوهشــی

چان رسیده استش گرچه اين مقاله مـی توانـد بـه

برخوردار شده استش

غنای پژوهش حاضر بیفزايد ،با توجه بـه رويکـرد
گســترده و جــامع ايــن جســتار و تمرکــز بــر

نسرت /قرابت عنوان با محتواي رمان

جريانشناسی رمان های زنانه ،وجوه همْپوشانی بـا

«فريــدريش هگــل» (0112ـــ 0020م) ،رمــان را

مقالۀ مزبور از بین می رودش بنابراين می توان گفـت

حماسۀ انسان بورژوايی خوانده است که تعـارض

ايــن پــژوهش ،اولــین اثــر جــامع در بازشناســی

شعر دل و نثر روابط اجتماعی را تصوير مـیکنـدش

گفتمان های ادبی موجود در رمان های زنان معاصر

چنین نگرشی عالوه بر بازنمايی پیونـدهای رمـان

پـــس از انقـــالب ( )0221 -0211از رهگـــذر

بــا گذشــتۀ ادبــی و فرهنگــی؛ میــزان تناســ

و

«عنوانشناسی» بهشمار میآيدش

ســازگاری ايــن نــوع ادبــی پويــای معاصــر را بــا
خلقوخوی انسان امروزی و تعارضات و تمايالت

چارچوب نظري تحقیق

او را در رويارويی با مسائل کالن زندگی فـردی و

اين پژوهش بهشیوۀ توصیفی ـ تحلیلی و با اسـتناد

اجتماعی نشان می دهدش داستاننويس امـروزی بـه

به ابزار کتابخانهای انجام شـده اسـت؛ و براسـاس

سب

جايگاهش در نمايش وقـايع زنـدگی انسـان

مبانی نظری نشانهشناسی تفسـیری يـا هرمنوتیـک

امروزی ،بخشی از اين دغدغهها را از رهگذر زبان

تالش می کند از منظر عناوين رمان های زنان پـس

و دايرۀ واژگانی بهکاررفته در آثـار خـويش بـرمال

از انقالب به شناسايی جريانهای فکـری ــ ادبـی

میسازد؛ چنانکه از عصر روشـنگری مدرنیتـه بـه

020
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بعد ،توجه به عناوين رمان های غربـی از «بیگانـه»

را باخته و نهتنها وطن ،که «تن» خويش را بهشکل

آلبر کامو تا رمانهايی چـون «کـوری» (0112م) و

نمادی از سرزمین (وطن) و هويت خود ،از دست

«بینـــايی» (0220م) ،هـــردو از ژوزه ســـاراماگو

0

داده استش

(0100ـ  ،)0202سیر بیگانگی آدمی را از خويشتن

در ســبک رئالیســم جــادويی نیــز عنــاوين

خويش و گمشدگی هويت تا ازدستدادن معرفت

بهگونه ای انتخاب می شوند که مخاط

را به رؤيـا

و پايگاه های معنويت و ضرورت بازگشت به خود

و خیالپردازی سوق دهد؛ چراکه همواره در درون

و بیداری را در نسل انسان به نمـايش مـیگـذاردش

متن ،عنصری جـادويی و غیرطبیعـی وجـود داردش

ازايــنروســت کــه رمــاننويســان ايرانــی نیــز از

عناوينی مانند «اهل غرق» از منیرو روانیپور« ،مـن

ظرفیت های نمادسازی در عنوانبنـدی رمـانهـای

ببــر نیســتم پیچیــده بــه بــاالی خــود تــاکم» از

و متنــاظر بــا چنــین دغدغــهای

محمدرضا صفدری« ،زنی پنهان در میـان واژههـا»

استفاده کرده انـدش پـس ،عنـوان هـر اثـر براسـاس

از شــهريار عباســی و نیــز «ســمفونی مردگــان» از

نگرش و رويکرد نويسنده آن ،انتخـاب مـیشـودش

عباس معروفی از اين قرار استش

خــويش متناس ـ

هنگامیکـه عنـوان يـک اثـر بـه داليلـی ازجملـه

در شاخصه های عنوان خـوب بـرای داسـتان،

متأثرشدن از فضای سیاسی ،اجتمـاعی يـا خفقـان

تــازگی و نــوآوری ،برانگیختگــی تفکــر ،تحريــک

حاکم ،بهصورت استعاره و ساير آرايه های نمـادی

اشــتهای خواننــدگان و ترغیـ

آنهــا بــه خوانــدن

درمی آيد؛ از متن میتوان مانند پلی بـرای رسـیدن

(گیرايی و تسخیر ذهن و نگاه خواننده) ،پرهیـز از

به معنای واقعی عنوان استفاده کردش گـاه نويسـندۀ

عنوان های درازدامن و الهامبخشبودن مهم اسـتش

پستمدرن به دلیل سبک نويسندگی خود ،عنـوان

(يونسی002 :0200 ،ـ  )002با وجود اينکه ،عنـاوين

را بــهگونــهای انتخــاب مــیکنــد کــه بــیثبــات و

داستانها مـیتوانـد گـاه درسـت مقابـل محتـوا و

پیش بینی نشدنی است؛ پس ،آن عنوان نیز گويـای

درونمايه داستان باشد؛ شیوه های نام گـذاری آثـار

متن نیست و دچار آشفتگی و نبودِ قطعیت اسـتش

داستانی و نسبت عناوين را با کلیت رمان میتـوان

استفاده از نامهای ساختارشکنانه و نگارش اشـتباه

در گزارههای زير بیان کرد:

و القای مفهـوم بـا کاريکلمـاتوری يکـی ديگـر از

0ش عنــوان مــیتوانــد برچســبی بــر داســتان و

و شـیوۀ نگـارش در ايـن

همانند نام شخصیت ها ،آشکارکنندۀ هويت داستان

سبک است؛ ازجملۀ آن میتوان به «بـیوتـن» اثـر

باشد؛ چنانکه گفته اند« :عنـوان داسـتان برچسـبی

رضا امیرخانی اشاره کردش درايـن اثـر ،نويسـنده از

است که نويسنده به ياری آن ،داسـتان خـود را از

درد غربت ،بیگانگی و «بـیوطنـی» انسـان سـخن

ساير داستانها متمايز میکنـد و ايـن تنهـا چیـزی

می راند که در تقاطع تجدّد و سنّت معلّق مانده يـا

است که در جل

نظـر خواننـده مـیتوانـد بـدان

انسانی در گذرگاه تقاطع فرهنگی ،هويت خـويش

متکی باشدش» (همـان )020 :البتـه عنـوان مـیتوانـد

راههای جذب مخاطـ

1. José Saramago

اشاره ای به مضمون يا ماجراها يا نام شخصیتهای

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن022 ...

اثر داشته باشـد؛ ماننـد «جنـگ و صـلح» (مضـمونی)،

002 :0210ـ  )002در آداب نگارش رساله يـا کتـاب از

«بــرادران کارامــازوف» (نــام شخصــیت)ش بايــد توجــه

ديدگاه تئوريسینهای قديم؛ عنوان ،يکی از عناصر

داشت که ضعیفترين عنوان داسـتان ،نـامگـذاری آن

هشتگانه (رئوس ثمانیه) بهشمار می رفتـه اسـتش

با نام شخصیت اصلی داستان است؛ مگر اينکه جزئـی

«تهانوی» اين عناصـر را در «کشـاف اصـطالحات

از نام داستان باشد؛ مانند «عشـق و آقـای لـوی شـامش»

الفنون» با نامهای «غرض تدوين يا تحصـیل علـم،

(همــان )000 :در نشــانهشناس ـیِ معنــايی عنــوان آثــار

منفعت (فايدۀ مُعتَدّ بِها) ،سِـمُه يـا عنـوان کتـاب،

«جاذبهای بیشتر برای ادامۀ خوانـدن ايجـاد مـیکنـد و

مؤلّف کتاب يا مـدوّن علـم ،ماهیـت علـم ،مرتبـه

تأثیر متنی آتی را بیشتر میسازد؛ اما نبودن عنوان ،ايـن

علم ،بیان اجزا و ابواب علم ،انحای تعلیمیّه شـامل

زمینهسازی معنايی نخستین را بهوجـود نمـیآورد؛ در

تقسیم ،تحلیـل ،تحديـد ،برهـان» (تهـانوی:0112 ،

نتیجه خواننده ،شنونده يا بیننده با پیشذهنیت کمتر بـه

02/0ــ  )00برشمرده استش بسیاری از مؤلفان آثـار

سراغ مـتن مـیرودش» (ساسـانی )021 :0201 ،البتـه ايـن

نظری يا تئوريک نیز با ماهیـت تعلیمـی ،در پهنـۀ

تعويق معنای متن ،بهدلیـل کنارگذاشـتن پـیشذهنیـت

ادب کالسیک فارسیِ ناظر بر همین اصـل ،سـعی

ناشی از عنوان ،گاه ممکن است به هنریتر شـدن اثـر

کردهاند میان نام کتاب خود و محتوای آن مطابقـه

بینجامــد (همــان ،)021 :بــههمــان تناســ ظرفیــت

ايجاد کنند؛ مانند علیبنعثمـان هجـويری کـه در

چندمعنايی يا چارچوببندی ابتدايی ،ذهن خواننـده را

بـــاب علـــت نـــامگـــذاری اثـــرش بـــا عنـــوان

در رويارويی با متن ويران میسازد و افقهـای انتظـار

کشفالمحجوب تصريح می کند« :مراد آن بود کـه

مـالل

تا نام کتاب ناطق باشد بر آنچه انـدر کتـاب اسـت

او را از متن به تعويق میافکند؛ چهبسا موجـ
و دلْزدگی و عجز در ادراک خواننده شودش

مر گروهی را که بصـیرت بـود ،چـون نـام کتـاب

0ش عنوان ،بیشترْ نقشـی نمـادين و تمثیلـی دارد و

بشــنوند ،داننــد کــه مــراد از آن چــه بــوده اســت»

داللت کنندۀ معنای متن استش ازاينرو ،بايـد عنـوان را

(هجـــــويری)2 :0200 ،؛ هرچنـــــد ماهیـــــت

کلید و سرنخی (براعت استهالل) برای ورود خواننـده

مضمونگرايانۀ داستانهای کالسـیک و در حاشـیه

به داسـتان و برآورنـدۀ انتظـارات او از مـتن دانسـتش

بــودن شخصــیتهــا در قصــههــای عامیانــه و

همچنانکه نام مؤلف شناخته شده بر روی جلـد آثـار،

حکايتها ،چندان ضرورت نام گـذاری تخصصـی

دستيابی بـه کیفیـت هنـر و نـوع تخیّـل او را آسـان

را برای حکايتها بـا چـالش روبـهرو نمـیکـرد،

میکند؛ درست همانند نام تجاری محصول که کیفیـت

پیچیدگی و شخصیت محوری داستانهای امروزی

کاال را تضمین میکند (بلزی)022 :0200 ،؛ نام اثـر نیـز

بر اهمیـت عنـوان افـزوده اسـتش اچش گـرايس در

بهطورنسبی مـیتوانـد جـوهر و تاحـدودی سـبک و

اينباره معتقد است در داستان های مـدرن ،عنـوان

جهانبینی مؤلف را بازنمايی کندش ازاينمنظـر« ،عنـوان»

بايــد اطــالع دهنــده ،ملخــص و روشــنکننــده و

نقــش آشــناســازی و برجســتهکننــدگی دارد و ســب

برانگیزاننــدۀ حــس کنجکــاوی مخاطبــان باشــدش

جذابیت و جل

توجه مخاطبـان مـیشـودش (اخـوت،

(اخوت)002 :0210 ،

020
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بنـــابراين ،نـــامهـــا بـــه نظـــام رمزگـــان

جریان شناسیي رمیان نویسیي زنانیه از رهگیذر

معرفتشناختی 0تعلّق دارند که رماننويس بسته به

عناوین رمانها

آن نظــام گفتمــانی از آنهــا بــه جــای نشــانههــايی

الف) دورۀ اول :از ابتداي انقالب اسالمي تا پاییان

قراردادی استفاده میکندش

دهة شصت

رويکرد هرمنوتیک در واکاوی اين رموز «ما را

ازآنجاکه قصد مقاله جريـانشناسـی از طريـق

از هويت افراد (گروهها) مطلع میکنند و اطالعاتی

تحلیــل درزمــانی ســیر عنــوانگزينــی رمــانهــای

برای هماهنگ کردن کنش به ما میدهندش» (گـیرو،

نويســندگان زن پــس از تحــوالت مضــمونی و

 )11 :0201درايننظام؛ خواننده يا منتقـد ،سرشـت

ايــدئولوژيک ناشــی از انقــالب اســالمی بــرای

کیفیت راز رابطۀ نظـام معرفتـی (مـدلول) و نظـام

جامعیت پژوهشی بوده است؛ بهناچار ،اواخر دهـۀ

نشانه ای (دال) را کشف مـیکنـدش (همـان11 :و)02

پنجاه در اين دوره جای گرفته؛ و چون زنان ايران

بنابرهمیناصل ،اگر مطمئن شويم که زنان نويسنده

در سـال  ،0221هـیچ رمـانی ننوشـتهانـد ،جـدول

بــا تکیــه بــر آثــار داســتانی خــود در پــی تکــوين

زمانی از سال  0220آغاز شدهاستش

شخصیت و هويت خويش بـه رمـاننويسـی روی

جدول  .6عناوين رمانهای زنان در دورۀ اول پس از انقالب

آوردهاند؛ رديابی عناوين اثر میتواند گـواه تـالش

سال

نام نویسنده

نام رمان

آنها برای آفرينش رواياتی زنانه از زندگی ،فرهنگ

0220 0
0221 0
2
0222
0
2
2
1
0222 0
1
0

مريم فیروز
مهری يلفانی
نسرين جنگی
نسیم خاکسار
غزل تاجبخش

مادرنامه
قبل از پايیز
بیسرزمینتر از باد
گامهای پیمودن
آدمکها
بازی سرنوشت
عروس سیاهپوش
گلی در شورهزار
قل های تنها

منیرو روانیپور

کنیزو

ترمه امین

قلعه شقايق

و حتی تاريخ و ادبیات باشدش تالشی کـه بازتولیـد
روايت های گذشته و اعالن حضور روايتی زنانه را
بنیاد مینهد و به مـوازات روايـتهـای مردانـه در
جامعه حرکت مـیکنـدش بـرای نمونـه ،توجـه بـه
عناوين رمانهای فريبا کلهر در دهۀ هشـتاد چـون
«پايــان يــک مــرد» ( )0200و «شــروع يــک زن»
( ،)0201میتوانـد نشـان از چیرگـیِ نـوعی نگـاه

2
0
0

فمنیستی با چاشـنی اعتـراض و انتقـاد بـر دنیـای
ذهنی اين نويسندۀ زن باشـدش چراکـه از بیگـانگی

2

جامعۀ مردساالر و تنهايی و زوال آنها ـ به کنايهــ

0

شِکوه می کند و از ظهور قهرمانان زن همزمـان بـا

2

زوالِ کالن روايت مردساالر و تجزيۀ قهرمان مـرد

2

0

تلخ و شیرين
نسرين ثامنی
0220

0
0
0

0222

1
0
0
0
1

شیفتگان محبت
مريم رضاپور

0

1. Codes epistemologiques

فريده رهنما

0
0

حکايت میکندش

نسرين ثامنی

0222

باز باران

شهال منصوری

در انتظار ديدار

هما کلهری

آيینه شکسته

زهرا اسعدپور

میالد ققنوس

مهشید امیرشاهی

در حضر

نسرين ثامنی

دنیای پُرامید

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن022 ...
0
2

سال

نام نویسنده

0221

شهرنوش پارسیپور

0

فروغ شهاب

0
0

منیرو روانیپور

0
0
2
0

شهرنوش پارسیپور
فهیمه فرسايی

0
2

0

منیرو روانیپور

1
0

پیمانه روشنزاده

0
0

2
0
2
0

اهل غرق
زنان بدون مردان
يک عکس دسته جمعی

قدسی نصیری

2

2

سههزارويکش

سالهای ازدسترفته

0

1

طوبی و معنای ش

0220

0

2

نام رمان

فرشته ساری

پری منصوری
فرشته مولوی

(میرعابــدينی0202 ،الــف )001 :دهــۀ اول مطالعــه،
يعنی سال های پس از پیروزی انقالب اسـالمی تـا
پايان دهۀ  22را با تسامح ،از سال  0221تـا 0221
در نظر گرفتهايمش

با بررسی آماری در کتابهايی چـون فرهنـگ
داستان نويسان ايران (0202ب) اثـر میرعابـدينی و

فردا روشن است

کتــابشناســی ادبیــات داســتانی معاصــر فارســی

دل فوالد

( )0212اثر فريده رازی ،مـی تـوان بـه ايـن نکتـه

نسترنها بر شانه ديوار
مرواريد خاتون

0221
پوران فرخزاد

شــهرهای مهاجرپــذير داســتانهــايی نوشــتندش

در پس آينه
باالتر از عشق
خانه ابرو باد

تحلیل عناوین رمانها

اشاره کرد که از میان حدود  02رماننويس در اين
دوره (21ـ  ،)21تنها  02نفر زن هستند؛ و از میـان
حدود  021رمان نوشته شده ،فقط  20رمـان از آنِ
زنان است؛ زيرا بـه دلیـل وقـوع جنـگ تحمیلـی،
بیشترِ زنان ،نقشـی حاشـیهای داشـته و حضـوری
جــدی در جامعــۀ ادبــی نداشــتهانــدش ايــن تعــداد،
برخالف عناوين دسته ای از رماننويسـان مـرد در

گفتنی است که بسط و گسـترش رمـان ،ناشـی از

اين دهه است که حواد

بسط و گسترش آدم هاسـت (فورسـتر)00 :0220 ،؛

هشتساله بیشتر بـهصـورت مسـتقیم در عنـاوين

بنابراين ،میتوان در هر دورۀ زمانی ،تأثیر نشانههـا

رمانهايشان نمود يافته استش گـلهـايی کـه پرپـر

و تغییرات زمان را در آثار منتشـر شـده يافـتش در

شد ( )0222اثـر خسـرو افشـاری ،زمـین سـوخته

سالهای ابتدايی پس از پیروزی انقـالب بـه دلیـل

( )0220اثــر احمــد محمــود ،نخــلهــای بــیســر

التهابات سیاسی و کشمکشهای فراوان موجود در

( )0222اثــر قاســمعلی فراســت ،حماســه هــويزه

جامعه ،تعداد بسیاری از نويسندگان دربارۀ زندگی

( )0222نوشته نصرت اله محمـودزاده وششش؛ از ايـن

روزانه در جبهه هـا ،عملیـات نظـامی ،شـکنجه در

قــرار اســتش همچنــین طیــف نويســندگان جنــاح

بازداشتگاههای دشمن ،آشـفتگیهـای زنـدگی در

روشنفکری چون داريوش کارگر ،اسماعیل فصیح،

مناطق غیرنظامی ،جنگ در داخل شهرها و کشتهها

جعفر مدرس صادقی ،رضا براهنی ،عباس معروفی

و ويرانــیهــا ،آوارگــیهــای مــردم جنــگزده،

وششش بودند که در رويارويی با تکانههای فکـری ــ

تعارضــات پديدآمــده میــان مهــاجران و مــردم

سیاسی داخلی يا خارجی کوشیدند داستانپـردازی

انقالب و مسائل جنـگ

022
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کنندش آنها گاه با ديـدی التقـاطی ،گـاه بـا نگـرش

نوشتار مردبنیاد استش دربارۀ نوع نخسـت نیـز ،عنـوان

حزبی متأثر از شیوههـای نـو ادبـی بـه تضـادها و

میالد ققنوس ( )0222نوشتۀ زهـرا اسـعدپور و رمـان

تناقضات روحی انسان معاصر (روزبه)022 :0201 ،

سههزارويکش ( )0220اثر فروغ شهاب را میتـوان

و گاه با نگاه به مشکالت ناشی از جنگ ،بـه ايـن

نماد واژهای برای اعالم ظهور دورهای جديد با زايشـی

نوع داستاننويسی دست يازيدندش بیگمان اين نوع

نوبنیاد و بروز روايـتهـای نـو زنانـه حتـی فراتـر از

نگاه ،سب

ورود زنان بـه عرصـۀ داسـتاننويسـی

روايتهای شهرزاد در «هزارويکش » تفسیر کردش

شده استش همچنین سلیقهها و عالقههـای آنهـا را

در کنــار جريــان اســتقاللخواهانــه ،بــهدلیــل

به ايجاد سبکی مختص به خويش در آيندۀ نزديک

کمتجربگـیِ برخـی از زنـان نويسـنده در عرصـۀ

خواهــد کــردش پــس ،عنــاوين رمــانهــای

رماننويسی و تقلید از سبک مردان ،رمانهـايی بـا

نويسندگان زن در اين دهه ،بیشتر به تبعات جنـگ

عناوين رمانتیک و عامه پسند نیز نوشته شده استش

برای قشر زنان تمرکز داشـته اسـتش عنـوانهـايی

بازی سرنوشت ( ،)0222تلـخ و شـیرين (،)0220

چون بـیسـرزمینتـر از بـاد ( )0222اثـر نسـرين

تشنگان محبـت ( ،)0220بـاالتر از عشـق ()0221

جنگــی ،بــازی سرنوشــت و عــروس ســیاهپوش

وششش از اين نـوعانـد؛ کـه البتـه بیشـتر ،رويکـردی

( )0222هر دو از نسرين ثامنی ،آدمکهـا ()0222

رئالیستی دارند؛ يعنی عناوين اين رمانها برخالف

از غزل تاجبخش ،قل هـای تنهـا ( )0222نوشـتۀ

عنوان رمان های جريان مزبـور ،مـبهم و چنـدپهلو

ترغیـ

فريده رهنما ،طوبی و معنای ش

( )0221و زنـان

نیستش

بــدون مــردان ( )0220هــر دو اثــر شــهرنوش
پارسیپور ،دل فوالد ( )0221نوشتۀ منیـرو روانـیپـور

ب) دورۀ دوم (دهة هفتاد)

وششش ،ازيکسو ،نشانهای برای ايجاد حس ضـرورت در

اساس مقالۀ حاضر ،شامل همۀ رمانهای زنانـه تـا

قشر زنان در استفاده از ابزار رمان برای بیان دغدغـههـا

پايان دهۀ هفتاد است؛ اما به دلیـل محـدوديت در

و آمال جامعۀ زنان ايران استش از ديگر سـو ،چیرگـی

حجــم مقالــه ،بــهناچــار اســامی رمــانهــای زنانــۀ

مطلق مضمونگرايی در عنوانگزينی و سـیطرۀ نـوعی

سالهای  10و  11حـذف شـد؛ چراکـه بیشـترين

ابهـام و ايهــامگـونگی در آنهــا ،مـیتوانــد نشــانهای از

سیر صـعودی از نظـر شـمار و بسـیاریِ رمـان را

تصورات تیرهوتار و نامعلومی باشد که زنان از ترسـیم

نسبت به سالهای پیش داشـتهانـدش امـا ،اسـامی و

سرنوشــت و اســتقالل خــود در همــۀ عرصــههــای

بسامد رمـان هـای ايـن دوسـال ( 10و  )11بـرای

اجتماعی و فرهنگی در اذهان خويش دارند؛ از جملـه

ايجاد نکردن خلل در نتايج تحقیـق ،در بررسـی و

ايــن ابهــام ،جايگــاه نوشــتار زنانــه در زمینــه و دنیــای

تحلیل دادهها بهکار گرفته شده استش

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن021 ...
جدول.8رمانهای نويسندگان زن در دهۀ هفتاد
سال
0
0
2
0
2
2
1
0
1
02
00
00
02
00
02
02
01
00
01
02
00
00
02

01

نسرين ثامنی
مهری حیدرزاده
نسیم خاکسار
فهیمه رحیمی
0212

پری صابری
غزاله علیزاده
پوران فرخزاد
فهیمه فرسايی
مهناز کريمی
مريم محمودی
ناهید پژواک
نسرين ثامنی
فهیمه رحیمی

0210

00
02
02
01
00
01
22
20
20
22
20
22
22
21
20
21
02
00
00
02
00
02
02

نویسنده

نام رمان
ش تنهايی
کوير زندگی
فقس طوطی جهان خانم
بازگشت به خوشبختی
بانوی جنگل
لیال در نصف جهان
خانه ادريسیها
آتش و باد
میهن شیشهای
رقصی چنین
گل مريم
يک سبد محبت
عصیان
زخم خوردگان تقدير
همیشه با تو
جزيره نیلی
تون چنار
بیگانهای در من
از کجا بگويم؟
او را که ديدم زيبا شدم
راز لحظهها
روستای سوخته
غروب عاشقان
عادتهای غري آقای
الف در غربت
تنديس عشق
خانه مقوايی
دختر گمشده
غروب آرزو
لحظههای انتظار
جزيره سرگردانی
خانوادهمیکائیلواعقاب
اتوبوس
خانه دردها
در اندرون من خسته
بهانه
زن و زندگی
ش های سقاخانه
عقل آبی
آخرين ديدار
اسیر غم
پرستوی بیآشیان
پیمانشکن
در جستوجوی عشق
راز ايرج
ش های خاکستری
صبح پیشمانی

فرشته ساری
انیسه شاهحسینی
شکوه میرزادگی
سهیال يزدانی
شیوا ارسطويی
منیژه آرمین
شیرين بنیصدر
پروانه پورانفکر
گلی ترقی

0210

نسرين ثامنی

سیمین دانشور
مهین دانشور
فهیمه رحیمی
فريده رهنما
پری صابری
شیرين صیفوری
مهین افخم رسولی
زهرا آلوشی
شهرنوشپارسیپور

0212
نسرين ثامنی

عاشقانه خواهم بود

سال

نویسنده

00
01
22
20
20
22
20
22
22

فاطمه شاهمحمدی

21

فهیمه فرسايی

20
21
22
20
20
22
20
22
22
21
20
21
12

فريده گلبوکردوانی
زهرا نجفیپور
اختر واحدی
الهام يعقوبیان
مهری يلفانی
ژيال احمدی
مهشید امیرشاهی

مريم جعفری
فرخنده حاجیزاده
فهیمه رحیمی
فريده رهنما

نسرين ثامنی
0210

فتانهحاجسیدجوادی
فهیمه رحیمی

10

فريده رهنما

10
12
10
12
12
11
10
11
02
00
00
02
00
02
02
01
00
01
12
10
10
12
10
12

انوشه منادی
شهره وکیلی
منصوره اتحاديه
زهرا اسدی
نسیم خاکسار
فريده رهنما
ناهید زرگوشیان
الدن زمانیان
مهین مقاله
الهام يعقوبیان
پروين ارسطو

0212

0212

زهرا اسدی
مريم اسدی
مهوش اغتفاری
شیرين بنیصدر
زهرا تابشیان
راضیه تجار
نسرين ثامنی
پروين رحیمزاده
فريده رهنما

نام رمان
عنکبوت سیاه
سیاههای غمگین عشق
خانه سرگردان چشمها
پايیز را فراموش کن
کوچهباغ يادها
تازيانهایبربالهایشکسته
طرالن
گريز ،خاموشی ،کوير
اسیر بادهای وحشی
فرشتهای که نمیخواست
حرف بزند
حکايت روزگار
در حسرت ديدار
زنبقها دوباره میرويند
دريای خاموش
کسی میآيد
اندوه بیتو بودن
در سفر
آهنگ جدايی
با تو ولی تنها
خلوت دل
قل گنهکار
بامداد خمار
ابلیس کوچک
طلوعی دوبارهدرغروب
يکستاره
کره طاليی
شهیر
زندگی بايد کرد
در جستوجوی بهار
بادنماها و شالقها
سوختهدالن
متانا
در قلمرو عشق
قرن شیطان
تندباد سرنوشت
گلبرگ
تقدير شیرين
قل طاليی
گمشده
رز
ويولن شکسته
اتوبوس هنر
بر بال فري
کوچه اقاقیا
همیشه در قل منی
شباب نوشین
افسانه دل
برنج تلخ
مینای شکسته
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سال

12
11
10
11
022
020
020
022
020
022
022
021
020
021
002
000
000
002
000
002
002
001
000
001
002
0211
000
000
002
000
002
002
001
000
001
022
020
020
022
020
022
022
021
020
021
0211 002
000
000
002
000

نویسنده

نام رمان

ظريفه رويین
الدن زمانیان
مهرنوش قائدشرفی
پروين قائمی
زهره قویبال
طاهره مسگرزاده
سهیال مشرفی
مريم مهديقلی
نسرين میرزايی
ماهمنیر مینوی
صديقه احمدی
شیوا ارسطويی

از اينجا تا بهار
گذر از تنهايی
دختر بینوا و پادشاه
زمزمه زندگی
جاده زندگی
ياسهای کوچک من
آخرين غم
میرا فرهاد
خوشبختی در شبیمهتابی
بازی سرنوشت
بوی تن مادر
نسخه اول
قصه تنهايی
گناه عشقششش
آرامش
اسیر خرافات
فرجام عشق
لیال
کیمیاگران نقش
بوی خاک
خاور
سالهای انتظار
مرا نرگس صدا کن
ش سراب
محترم
نیرنگ فرنگ
بیقرار
ارمغان عشق
ازيادرفته
افسانه زندگی
با من بمان
بوی خوش زندگی
بیتو هرگز
پیوند قل ها
خوشههای رنج
در آتش عشق
در آغوش باران
ش شیشهای
روژيا
افسوس يک نگاه
به انتظارت خوام ماند
حسرت ديدار تو
سارا
عشق شیوا
کلبههای غم
آن سالها
عبرت زندگی
ت خزان
عشقی در برهوت

زهرا اسدی
مريم اسدی
فاطمه اکبری
سوسن امیری
مهناز انصاريان
منیژه آرمین
ناهید باقری
مینا بهادر
ملوک بهروز
ناهید پژواک
بهینه پیغمبری
زهرا تابشیان
انسیه تاجیک

نسرين ثامنی

روحانگیز جاسمی
مريم جعفری
مريم جعفری
رکسانا حسینی
عذرا خزائلی
سمیه داشاب
پروين دروگر

سال

نویسنده

002

شوکت درويش

002
001
000
001
022
020
020
022
020
022
022
021
020
021
022
020
020
022
020
022
022
021
020
021
012
010
010
012
010
012
012
011
010
011
002
000
000

سونیا ديلمی
فريده رازی
فهیمه رحیمی
زهرا رسولی
راحله رضايی
الدن زمانیان
فرشته ساری
اعظم سبحانیان
سیما شبانکاره
فريبا صديقیم
ايران طاهرزاده
رکسانا طاهری
ثريا طباطبايی
نیلگون عسگری
مهديه عشرتی
پیرايه علینژاد
پروين علیدادی
اکرم فروغی
نسرين قديری
چکامه کوپال
فريده گلبو کردوانی
شهناز محلوجیان
سهیال مشرفی
میترا معتضد
نسرين معراجی
زهرا نجفیپور
مینو نوروزی
زهرا نیکبنیادمتین
شهره وکیلی
الهام يعقوبیان

نام رمان
افسانههای عاشقانه از
سیاره بوبی
عشق در قلمرو هستی
من و ويس
خلوت ش های تار
خیال تو
روزهای سرد برفی
سايه بیسر
سروناز(عشق بیانتها)
خوشبختی ازدسترفته
میترا
تازيانههای تقدير
عروس گورستان
نابغه کوچک
ايمان و پرورشگاه
طلسم عشق
آينه تقدير
عشق رويايی
شقايق
آالچیق خاطرهانگیز
زمرد
ش های پريشانی
رهايم کن
گستره محبت
عشق به روش قديمی
بعد از عشق
دو غري
فصل شکوه و دلبستگی
کمند تقدير
وسوسه ازدواج
هم سفر غم
رؤيای عشق
قطار سرنوشت
دو پنجره
شکوه يک عشق
بگشای ل
رازی که پنهان ماند
عشق مرز ندارد
اشک شمع

تحلیل عناوین رمانها
با دقت در شمارِ رمان هـای زنـان از ابتـدای دهـۀ
هفتاد تا آخر اين دهه ،روند صعودی نوشتار زنانـه
(حدود  000رمان) را در جامعـۀ ايرانـی مـیتـوان
ديد؛ بهگونهای کـه رمـانهـای زنـان از تعـداد 00

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن021 ...

رمان در سال  12به  002رمان در سال  11رسـیده

حضوری جـدی داشـتند؛ در ايـن مرحلـه از تحـول

است؛ چنان که زنان در سال  11حدود  12رمان و

اجتماعی به درکی ديگر و شناختی تــــازه از خود و

002

موقعیتشــان درجامعه رسیدندش زنــان در ايــن دوره ،با

و  002رمــان نوشــتهانــدش اگرچــه هنــوز تعــداد

نگــارش رمانهــايی بــرای کســ

فرديت و هويت

رمان نويسان مرد و رمان های آنان ( 220رمـان) در

گمشدۀ خويش ،همت گماشتندش عنوانهای برگزيـدۀ

اين دهه ،هنوز بیشتر از زنان اسـت( ،)0رونـد ايـن

اين جريان ،بر تمايز میان زن و مرد و تأکید بر اظهـار

سیر صعودی را بايد در باز شدن فضـای فرهنگـی

وجود جنسیت گمشده يا مغفـول مانـده زنـان تکیـه

و دور شــدن از التهابــات زمــان جنــگ تحمیلــی

داردش جزيــره ســرگردانی ( )0210نوشــته ســیمین

دانستش چه با رسیدن به آرامش در فضای داخلی،

دانشور ،زن و زندگی ( )0212از مهین افخم رسولی،

احساس سازندگی و سعی در جذب هر چه بیشتر

رمانهايی چـون عصـیان ( ،)0210بـا تـو ولـی تنهـا

حکمفرمــا مــیشــودش محصــول چنــین

( ،)0210از يــاد رفتــه ( )0211و بازيچــه ( )0210از

اتفاقاتی ،شکل گیری حـداقل چهـار جريـان مهـم

نسرين ثامنی ،بیگانهای در من ( )0210نوشتۀ شـکوه

داستاننويسی در میان نويسندگان زن است:

میرزادگی ،فرشتهای کـه نمـیخواسـت حـرف بزنـد

در سالهای بعدی؛ يعنی  10و  11بـهترتیـ

مخاطــ

نخست؛ با وجود اينکه سیر داستان نويسی دهۀ

( )0212از فهیمه فرسايی ،طلوعی دوباره در غـروب

هفتاد ،کمابیش هنوز از اوضاع ادبی دهـۀ شصـت

يک ستاره ( )0212اثر فريده رهنما ،کولی کنار آتـش

متأثر بود؛ در اين دوره نويسـندگان زن متنـاظر بـا

( )0210اثــر منیــرو روانــیپــور ،در انتظــار شــهرزاد

تحوالت فرهنگی و سیاسـی بـرای طـرح مسـائل

( )0210از رؤيا سیناپور ،تو نقطه عطفی و مـن نقطـه

زنان از نگاه خود به تکاپو و حرکـت پرداختنـد و

پايان ( )0210از ثريا طباطبايی ،رمان هويت گمشـده

برای استقالل بیشتر به زبان زنانـه متمايـل شـدندش

( )0210نوشــتۀ فريبــا ســجاديان ،جنســیت گمشــده

بهويژه آنکه آنان گمان میکردند نقـش خـويش را

( )0211از فرخنــده آقــايی ،از جــان گذشــتگان و

بايد در روايتگری از عشق و موضوعات رمانتیـک

دختری از ترکمن صحرا ( )0211اثر ايران طـاهرزاده،

و عامهپسـند احیـا کننـد و از دريچـۀ نگـاه زنانـۀ

زن دوم ( )0211از فرشــته طــائرپور وششش ازايــن قــرار

خويش بهتصوير بکشندش اين همان نقشی بـود کـه

استش البته بیشتر اين رماننويسـان سـعی داشـتند بـا

رماننويسان مرد در غیاب زنان نويسنده يا حضور

رويکردی رئالیستی به انعکاس نقش و جايگـاه زنـان

کمْرنگ آنها در ادبیات داستانی در دهـۀ اول پـس

در جامعه بپردازندش آنها اسامی رمانهـای خـويش را

از انقالب ايفا میکردندش
با نگاهی فراگیر بـه عنـاوين رمـانهـا مـیتـوان

متناس

با نگاه انتقـادی بـه جامعـه ،وقـايع زمانـه و

روابط سرد زنان و مردان برگزيدهاندش

دريافت که گـرايش زنـان نويسـنده يکدسـت نبـوده

دوم؛ گرايش رمانتیسیسم در رمـانهـای زنانـه

اســتش گروهــی از نويســندگان بــا ســابقه زن که در

اســت؛ کــه نويســندگان مبتــدی ايــن دهــه بیشــتر

رويدادهای اجتمــاعی -سیاســی پــس از انقــالب

کم تجربگـی و ذوق و شـوق در نويسـنده

بهسب
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شدن ديده میشودش رمانهای آنهـا بیشـتر عنـاوين

و درونمايههای انقالبی است که عنـوان رمـانهـا

عاطفی و عاشقانه دارد؛ چراکه بر ايناند رمان بايد

مســتقیم يــا نامســتقیم از آن الهــام گرفتــه اســتش

رويکردی عامهپسندانه داشته باشدش اگر به جـدول

بهعبارت ديگر ،اوضـاع جامعـه در دوران جنـگ،

رمانهای اين دهه توجه شود ،بـیش از  12درصـد

القاکنندۀ چنین فضايی بـوده و بـه نـوعی جريـان

رمان ها را عنوان های رمانتیک تشکیل میدهد؛ کـه

سومی از رماننويسان زنـان دهـۀ هفتـاد را شـکل

حاصل تکرار واژگانی مـرتبط بـا دسـتگاه عـاطفی

داده اســتش «روســتای ســوخته» ( )0210نوشــتۀ

انسانها چون درد ،محبـت ،عشـق ،آرزو ،زنـدگی

شیرين بنیصدر« ،تازيانهای بر بـالهـای شکسـته»

وششش اســتش تنهــا تکــرار پربســامد واژۀ «عشــق و

( )0212از فريبا رهنما وششش اينچنیناندش رمان هايی

مشتقات آن» در رمـان هـايی ماننـد طلسـم عشـق

که در اواخر دهۀ هفتاد دنبال می گردد؛ مانند جعبه

( ،)0211عشق رؤيايی ( ،)0211عشقی در برهوت

سیاه ( )0210از ناهیـد پـژواک ،عزيزتـر از وطـنم

( ،)0211عشق شیوا ( )0211وششش گواه اين جريـان

( )0210از صديقه احمدی ،طالع سرخ ( )0211از

پُررونق استش به تبع اين رويکرد ،استقبال عمومی

مريم حسینی ،تـکسـوار عشـق ( )0211از مـريم

جامعه نیـز از ايـن نـوع نوشـتار بسـیار چشـمگیر

جعفــری ،داغ شــقايق ( )0211و حجلــه در خــون

است ،تا آنجا که رمان بامداد خمار ( )0210نوشتۀ

( )0211از نسرين ثامنی ،بازگشت غريبه به زادگاه

فتانه حاج سیدجوادی بـا درونمايـهای زنمـدار و

مادری ( )0211از قمرناز يوسفی در اين گروهاندش

رمانتیــک از پُــر اقبــالتــرين رمــانهــای دهــۀ 12

چهارم؛ جريـان سـنتگرايـی اسـت و بیشـتر

بهشمارمیآيـدش گرچـه از نظـر شـکلشناسـی نیـز

متمايل به گزينش عنوان های دينـی بـا رويکـردی

اس ـامی بیشــتر رمــانهــای ايــن دهــه بــهصــورت

تربیتیـ اخالقی استش البته گـاه عنـوانهـا ،پیونـد

ترکی های اضـافی و گـاه وصـفی اسـت ،جالـ

نمادين با داسـتان هـا و باورهـای مـذهبی و ملـی

اينجاست که اسامی رمان های عاشقانه و عامهپسند

دارندش رمانهای ابلیس کوچک ( )0210اثر فهیمـه

بیشتر از گونه های ديگـر بـه اسـتفاده از ترکیبـات

رحیمی ،صـبح پشـیمانی ( )0212نوشـتۀ نسـرين

تشـــبیهی و اســـتعاری و گـــاه حـــسآمیـــز و

ثامنی ،نیرنگ فرنگ ( )0211از زهـرا تابشـیان وششش

پارادوکسیکال متمايل هستند و اين خود نشـانهای

از اين نوعاندش

از تمايل متن به شاعرانه شـدن و دخالـت عناصـر

نکتۀ تأملپذير ديگر ،غلبۀ نام گذاری مضمونی

عاطفی و احساسـی در رمـان اسـت تـا رهگیـری

در عنوانگزينی رمانهای زنانه در اين دهـه اسـت

گفتمانی سیاسیـ اجتماعیش رمانهای اشک شـمع

که بیارتباط با حس جمالشناسی زنـان معاصـر و

( ،)0211کمنـد تقـدير ( ،)0211در آغـوش بـاران

بیتناس

با تغییرات ماهوی زندگی انسـان مـدرن

( ،)0211ســايه بــیســر ( )0211وششش از ايــن قــرار

نیستش انسانی که ذهن گراست بـا پیچیـدگیهـای

استش

روحی و گرايشهای درونگرايانه و جهـاننگـریِ

سوم؛ جريان متأثر از جنگ تحمیلی ايـن دوره

محصــول شــتابزدگــی عصــر و آرمــانخــواهی

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن000 ...

روژيا ( ،)0211میتـرا ( ،)0211سـارا ( ،)0211پونـه

نوستالژيکش
پس ،در دهـۀ هفتـاد بیشـترِ عنـاوين رمـانهـا،
ترکیبی و متمايـل بـه تصويرسـازی ادبـی و حامـل

( ،)0210لیال در مه ( ،)0210ژينـا ( ،)0211مانـدانا
( )0211وششش گواه اين مدعاستش

متناقض نمايی ،حسآمیزی يا تشـخیص وششش اسـتش
همچنین برگرفته از مفاهیم و مضامین عاطفی و گاه

بحث و نتیجهگیري

رئالیستی و اجتماعی استش بنابراين ،رويکرد رو بـه

از ويژگیهای مهم رمانهای معاصر زنـان ،معنـا و

رشــد اســتفاده از اســامی خــاص  -کــه بیشــتر،

مفهــوم عنــوان بــا پیــام محــوری مــتن آن رمــان،

شخصیتهای اصلی داستان هستندـ بـهويـژه در دو

براساس سلیقههای فکـری و عـاطفی آفريننـدگان

ســال آخــر دهــۀ هفتــاد حرکتــی متنــاقضنمــا در

آنهاستش برای رماننويس معاصـر عنـوان رمـانــ

عنوان گزينی داستانهای جديد بهشمار میرود؛ زيرا

برخالف سنّت نامگذاری اديبان متقـدّم کـه بیشـتر

بــرای رمــاننــويس معاصــر ،اســامی خــاص کــه

رويکــردی شــمايلی داشــتهــ از يــکســو ،بیشــتر

«آشکارترين حالت ارتباط مستقیم بین دال و مدلول

نشانه های رمزی و نمادين بهشـمار مـیرود؛ زيـرا

اســتششش مفهــومی را برنمــیانگیزنــد و بــه واســطۀ

نقشـــی کاتـــالیزور و براعـــت اســـتهاللی داردش

مفهومی عمل نمیکنند ،بلکـه بـه چیـزی خـاص و

ازسویديگر ،طبقهبندی و نگرۀ بسـامدی دارد کـه

عینی اشاره دارنـد کـه معلـوم نیسـت کـه آن چیـز

کیفیــت همنشــینی واژگــان در عنــاوين رمــانهــا

نیسـت

بازگوکنندۀ جريـان هـای فکـری موجـود در يـک

کـه در نگـاه پوزيتويسـتی اسـامی خـاص را بتـوان

جامعه نیز هسـت؛ چنـانکـه تمرکـز و مطالعـه در

شکل آرمانی زبان دانست که زيربنای همـۀ اشـکال

عناوين رمان های زنان نويسنده معاصر از  0221تا

ديگر اسـتش» (هارلنـد)01-22 :0200 ،ش بنـابراين ،بـا

 0211شــاهدی موجّــه و اثبــاتکننــده بــرای ايــن

وجود اينکه میان نام قهرمان و عنوان رمان کمتـرين

مدعاستش از مطالعه و تحلیل نشانهشناختی عنـوان

ارتبــاط نمــادين يــا رمزناکانــه وجــود دارد ،بســامد

رمان های زنانه در بازۀ زمانی يادشده ،میتـوان بـه

استفاده از نامهای زنان در عناوين رمانها ،از تمرکز

نتايج زير پی بُرد:

چگونه چیزی استش( )0بنابراين جای تعج

مســتقل زنــان بــه داســتانپــردازی بــرای زنــان بــا

در دورۀ اول؛ يعنــی از آغــاز انقــالب اســالمی تــا

حکايــت دارد؛

پايــان دهــۀ شصــت؛  02رمــاننــويس زن 20 ،رمــان

چنانکه جز يکی دو مورد از عناوين رمانهای دهـۀ

نوشتهاند که پیوندی نمادين میان عنوان و محتوا و پیـام

هفتاد مابقی آنها ـکه براساس شخصیتهـای رمـان

فکری آفرينندۀ آن برقـرار اسـتش ايـن مسـئله ،نشـانۀ

محوريــت شخصــیتهــای مؤنــ

برگزيده شدهاندـ اسامی مؤنـ

هسـتندش ايـن نکتـه

شکلگیری دو جريان فکری ـ ادبی در میان آنهاست:

میتواند نشانهای از تـالش رمـاننويسـان زن بـرای

نخست؛ جريانی زنمحورانه است که با وجود

روايتکردن زنانه از زندگی و قرائت زنانـهبنیـاد در

احساس محصورشدن در نظام مردساالرانه در پـی

کانون روايتگری مردانه باشدش اسامی رمانهايی نظیر

مغفـول مانـدن

برجسته کردن نقش خود بـهسـب

000

فصلنامه تخصصي مطالعات داستاني ،سال دوم ،شماره اول ،پاییز 10

خــويش و همــۀ زنــان در التهابــات سیاســی و

رويکرد ،بیشتر از نـام هـای ترکیبـی و تصويرسـاز

اجتماعی دهۀ شصت بهويژه جنگ تحمیلی اسـتش

چون تضاد و پارادوکس ،حسآمیزی و اضافههـای

پس ،عناوين اين رمانها بیشـتر بـا نـوعی ابهـام و

تشبیهی و استعاری استفاده میکنندش

ايهام گونگی همراه است؛ زيرا خود نويسندگان زن

سومین جريان نام گذاری رمان های زنانه ،تـأثر

نیز با وجود تحـوالت مختلـف مضـمونیِ پـس از

از حواد

مهم در جريان انقالب اسالمی و دفـاع

انقــالب ،نمــیتواننــد تصــويری روشــن از آينــدۀ

مقدس است که آنها را به انتخـاب رمـانهـايی بـا

نوشتار زنانه در جامعۀ مردساالر ترسیم کنندش

داللت نمادين به جنگ تحمیلی يـا دفـاع مقـدس

دوم؛ جريانی رمانتیک اسـت کـه بـا تکیـه بـر

کشانده استش

عواطف و هیجانات زنانۀ خويش در پی تأکید بـر

چهارم نیز ،عنوان گذاری متأثر از تمايالت دينی

جنبه های عاطفی وجـود زنـان و بازنمـايی نیـاز و

و سنّتی است که نويسندگان زن ،نامهايی با رويکرد

تکیه زنان بـه روابـط عاشـقانه بـا جـنس مـرد در

تربیتی و اخالقی برای رمانهای خود برگزيدهاندش

جامعه داردش

از مقايســۀ عنــوانگزينــی رمــانهــای دو دورۀ

در دورۀ دوم؛ يعنی دهۀ  12نهتنها شاهد روند

يادشده برمیآيد کـه در هـر دو دوره ،نـامگـذاری

روزافــزون ورود رمــاننويســان زن بــه جرگــۀ

مضمونی بر ديگر نامگذاریها چیرگی دارد؛ اما در

نويسندگان هستیم ،می توانیم چهار خط يا جريـان

سالهای آخر دهۀ  12گرايش به نامگذاری رمانها

فکری ـ ادبی را بازشناسی کرد:

با شخصیت های مؤن

فزونی گرفته کـه در واقـع

نخست؛ جريان استقاللطلبانۀ زنـان اسـت کـه

برای تقويت روايتگری زنانه از زنـدگی و قرائـت

بیشتر با افزايش شدت تمايالت فمنیسـتی و تـالش

زنانهبنیاد از آن و نشانههايی از تمايل برای ترسـیم

برای استقالل نوشـتاری در رمـاننويسـان برجسـتۀ

آمــال ،افکــار و کــنشهــای جــنس زن از ســوی

زنان در دهۀ شصت و سپس پیروان آنها ايجاد شده

همجنس آنها بوده استش

اســت؛ بــهطــوریکــه برخــی عنــوانهــای طرفــدار
جنبشهای زنبنیاد ،گويی براسـاس شـعار عبـور از

پينوشتها

روايتهای مردسـاالر يـا واسـازی نگـرش تقـابلی

0ش البته بهسرعت اين برنامه در دهـۀ هشـتاد معکـوس

نهادينهشدۀ مرد /زن در جامعۀ ايرانی بنا شده استش

میشود بهگونهایکه رماننويسان زن از سال 0202

مرحلۀ دوم ،درحالیاست که برخی از عنوانها

تا  0201حـدود  0022رمـان نوشـته و بـه چـان

بــر گــرايشهــای رمــانتیسیســم نويســندگان زن

سپردهاند؛ ولی تعداد رمان های مردان حدود 0020

حکايت دارد؛ با ايـن ويژگـی کـه زنـان نويسـنده

رمان بوده است (رازی)01 :0212 ،ش

مــیکوشــند حاکمیــت مــردان را در روايتگــری از

0ش مانند انتخاب نام «رز» يا «شـقايق» بـرای رمـان کـه

احواالت درونی زنان و مردان ،از دريچۀ روايتها

باشـد يـا نـام گـل

يا قرائت های خـويش اثبـات کننـدش پـس در ايـن

ممکن است نام انسانی مؤنـ
(هارلند)22 :0200 ،ش

هویت زنانه در عناوین رمانهاي نویسندگان زن002 ...
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