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 چكیده
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 مهمقد
-جريان بازنگری و بازخوانی ظرف بهترين ها رمان

 کـه  آينـد مـی  شـمار  به جامعه بر حاکم فکری های

 تـأثر  و تـأثیر  و جامعـه  بـا  ناگسستنی پیوند دلیل به

 باورهـا،  انعکـاس  رسـالت  همواره خويش، آشکار

طبقـات مختلـف    هـای  و رنج دردها و عقايد، آمال

ــه را   برعهــده را عاجتمــا ــن نکت ــدش برخــی اي دارن

ها،  افزايش رمان»اند:  ای ديگر تصريح نموده گونه به

های گوناگون نگـارش و روی   گری در شیوه تجربه

شـود کـه    آوردن مخاطبان تازه به رمان، سب  مـی 

ترين طرز ادبـی زمانـه عنـوان گیـردششش      رمان مطرح

هـای عمیـق    نويسی، نشان از دگرگـونی  رونق رمان

ــدئولوژی  ــتن اي ــرو ريخ ــاعی داردششش ف ــا و  اجتم ه

شدن تفريحات، غربت روحی و تنها  ها، کم قطعیت

هــا در ســیر پُرشــتاب زنــدگی، افــزايش  شــدن آدم

تــر  باســوادان و تمايــل عمــومی بــه ادراک عمیــق

مسـائل، ســب  شـده کــه رمـان و داســتان ايرانــی    

خوانندگانی فراوان بیابد؛ خوانندگانی که در دنیای 

ستیز داسـتان، در پـی سـردرگمی،     و قطعیتنسبی 

گريز از وضع موجود يا انديشیدن در احوال خـود  

اند و به تعبیری با خواندن داسـتان معنـای    و زمانه

« شيابنـد  وجود خود را در رابطه بـا ديگـران درمـی   

است دقـت و   روشن (110الف: 0202)میرعابدينی، 

ــ  عصــر، نقشــی    ــیِ غال ــوع ادب ــن ن ــل در اي تأمّ

اپذير در بازشناسی دنیای معاصر و بازنمـايی  انکارن

کیفیت زندگی انسـان، افکـار، عواطـف و سـلوک     

 ايـن  عملی او در تحوالت دنیـای جديـد داردش در  

هـای داسـتانی؛    گیری روايت زمان با شکلمیان، هم 

کرده نیز به تبعیـت از مـردان، تـالش     زنان تحصیل

هـای ايـن نـوع ادبـیِ پويـا و       انـد از ظرفیـت   کرده

پذير برای بازنمايی هويـت زنانـۀ خـويش     عطافان

که به تعبیر خودشان در سـايۀ   استفاده کنند؛ هويتی

ــردان محصــور شــده؛ و دگرگشــتگی و   ــم م تحکّ

آزادی از نظام تقابلی مرد/ زن در جامعۀ مردسـاالر  

هـای پدرمآبانـه معاصـر ضـرورت يافتـه       و روايت

کل با تفسـیری زنانـه و حتـی بازروايـت      استش به

خواهند به هسـتی، تـاريخ،    ری از زندگی، میتفسی

ــدش احســاس   فرهنــگ، اســطوره وششش همــت گمارن

هـای تقـابلی مردسـاالرانه     ديگربودگی در روايـت 

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

خويش و شکستن ايـن مرزبنـدی يـا بـه تعبیـری      

ترين چالش زبـان کـه    مهم»واسازی کشانده استش 

تکلّم و مخاطـ  آن جـان   به هويـت اشـخاص مـ   

بخشد، احتماالً اين واقعیـت اسـت کـه گرچـه      می

دهندۀ زبانند، زبان مذکر، زبان  زنان سازنده و انتقال

 (022: 0201اصـل،   )محمـدی « شآيد شمار می معیار به

و « ژولیـا کريسـتوا  »های فرانسوی چـون   فمنیست

گیـری   نیز بـه بررسـی انديشـۀ شـکل    « هلن سیزو»

ــه  ــانگی ب ــۀ ف زن ــی رتب ــدان، منف ــاب   ق ــافی و غی ب

اندش آنهـا   ای ديگر گرفته اند؛ اما از آن نتیجه پرداخته

طوردقیق از همین ديگربودگی يـا از   معتقدند که به

نامکشوف اسـت کـه نوشـتار    « قارۀ تاريکِ»همین 

 ششـود  بخش و گفتمان حاشیه زاده مـی  زنانۀ آزادی

   (002: 0202)مکاريک، 

ار ديرتـر از  گرچه چنین حالتی در ايـران بسـی  

در  «سـیمین دانشـور  »غرب و تاحـدی بـا ظهـور    

نويسـی معاصـر آغـاز شـد، نقطـۀ       فراخنای داستان

عطف آن را بايد در ادبیات داستانی پس از انقالب 

کـه   وجـو کـرد؛ چنـان    ويژه دو دهۀ اخیر جسـت  به

نیز، نوشتار زنان را تالشـی  « پور شهرنوش پارسی»
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تجربۀ : »وجوی هويت زنانه دانسته است در جست

روانـی آن،   -انقالب و جنگ و پیامدهای اقتصادی

زنان را به میدان حواد  پرتاب کرده اسـتششش مـن   

ام، دسـت   نويسـم چـون انديشـیدن را آغازيـده     می

خودم نبوده است که چنین شـده، ناگهـان پوسـتۀ    

ــوانی  ــاو»حی ــاده گ ــته« م ــم برداش ــد،  را از دوش ان

ســان نويســم چــون گويــا دارم ان روی، مــی ازايــن

)بـه نقـل از   « خـواهم بـدانم کیسـتم؟    شومش مـی  می

در ايـن سـوگیری،   ( 0002الـف:   0202میرعابدينی، 

طلبانه به شکل ضـديت   مطالبات تساوی»تدريج  به

با اقتدار مرد در خانواده و عصیان بر ضد سلطه در 

يابـدش در ايـن    زندگی عاطفی و اجتماعی بروز مـی 

دان گناهکارند؛ ها، زنان همواره قربانی و مر داستان

 (0000)همان: « شاند زيرا با عشق و همدردی بیگانه

نويسـی زنانـۀ پـس از     آنجاکه گسـترۀ رمـان   از

سب  بسیاری آثار و شـمار نويسـندگانِ    انقالب، به

ــه ــه  زن، دامن ــیع دارد؛ طبق ــار و   ای وس ــدی آث بن

توانـد يکـی از راهبردهـای     شناسی آنهـا مـی   عنوان

نويسـی فارسـی و    نعملی در مطالعۀ درزمانی رمـا 

شـمار   نويسی معاصر به های داستان بندی جريان رده

وء ر قِ  مَ ل وَأ »انـد:   کـه گفتـه   گونـه  آيد؛ زيـرا همـان  

 ايـن  در» (0/022م: 0102)ثعالبی، « .نوا  عُ بِ  الک  نِمِ

خوانـده   ها مجموعه تک تک ندارد شیوه، ضرورتی 

 شناســی جمــال و آنهــا محتــوای دربــارۀ تــا شــود

 پشـت  همان گفت، سخن وی سبک و ثرا صاح 

 وقتـی ش ضمیر باشد سرِّ از خبر تواند می خود جلد،

 از يعنـی  ديـدگاه؛  ايـن  براسـاس  مجموعـه  هزارها

 و تجزيـه  و بنـدی  طبقـه  هـا،  مجموعـه  نـام  ديدگاه

 قـرن  يـک  تـاريخی  ادوار بر طبقات اين و تحلیل؛

 در مجمـوع  در دريافته خواهد شد که شود، توزيع

 «شاسـت  بـوده  حاکم هوايی و حال هچ ای دوره هر

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

 معنـا درنظـر   به رسیدن برای ای نشانه مانند آثار را

 پايان در بیشتر اثر، نام انتخاب گفتنی استش گرفت

 مـتن  بر حاکم جريان میان و شود می آشکار تألیف

 ن،بنـابراي  دارد؛ وجـود  تنگاتنـگ  ارتباطی اثر نام و

 چیزی آن فشرده و اجمالی صورت اثر، يک عنوان

اسـت و   حـاکم  نويسـنده  ذهنی بر جهان که است

 دورۀ يک بر حاکم پنهان گفتمان های اليه تواند می

  (002ـ 022: 0212 گرجی،) شکند کشف را ادبی

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

م کـه  اند و اگر بپـذيري  با متن اصلی دانسته« موازی

« شـود  هر خوانش پويايی از عنوان اثـر آغـاز مـی   »

بسا از اين رهگذر بتـوان   چه(؛ 220م: 0220)رحیم، 

های ديگرگونـه خوانـدن آثـار ادبـی را مهیـا       زمینه

نويس پی بُـرد   نمود و به تحوالت فکری يک رمان

هـای   و حتی تأثیر جنسیت را در گرايش به عنـوان 

نـان، خـود   هـای ز  خاص مشاهده کردش عنوان رمان

نمودار هويت جنسی آنهـا و نحـوۀ تفسیرشـان از    

روابط اجتماعی حاکم بر جامعـه اسـت کـه البتـه     

کشــف »هــای ذهنــی آنهــا نیــز هســتش  برســاخته

های کالمی زنانه و مردانه، سرآغاز انکشاف  تفاوت

ــدگی اســت  جهــان ــۀ زن « شهــای متفــاوتی از تجرب

 (12: 0201)محمدی اصل، 

ويسـی معاصـر بـا    ن های داسـتان  اساس تفاوت

بنـدی آغـاز    تواند از همین عنـوان  کالسیک نیز می

شود؛ چراکه عنوان يک اثر، پیشانی آن اثـر اسـتش   

نويســان کالســیک، عنــوان داســتان  بیشــتر داســتان

دادنـد؛   خويش را با قهرمان اصـلی آن تطبیـق مـی   

                                                 
1. Micro ـ   texte  
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يعنی عنوان اثر، نام همـان قهرمـانی بـود کـه نقـش      

بـوده؛ يـا     وی داستانمحوری در داستان داشته يا را

کل، هیچ نـامی نداشـته اسـت؛ ماننـد بسـیاری از       به

های سـعدی و مولـوی کـه براسـاس پیـام       حکايت

اسـت چنـین    شده اسـتش روشـن   گذاری  داستان، نام

ای  شناسی، بیشـتر نشـانه     بندی از ديدگاه نشانه عنوان

رود که به نقـل از پیـرس    شمار می به  «نمايه»از نوع 

رين شباهت را با موضـوع خـود داردششش   نه تنها کمت»

شناختی نیز به تداعی ناشی از مجاورت  از نظر روان

وابســته اســت و نــه تــداعی ناشــی از مشــابهت يــا 

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

کلیـد و رمـز    نويس امروزی؛ عنوان اثـر، شـاه   داستان

هــای آن اســت؛  فــتح معنــی و گشــايش پیچیــدگی

رودش ايـن   شـمار مـی   به« براعت استهالل»عبارتی،  به

ای قراردادی و نمـادين و   براعت استهالل، در رابطه

ــیری،     ــردی تفس ــی رويک ــانگی يعن ــد نش در فراين

کـه همـواره    شـود؛ بـه ايـن صـورت     رمزگشايی می

معنای يـک نشـانه در داخـل آن جاسـازی نشـده      »

)چنـدلر،  « شـود  است، بلکه از تفسـیر آن ناشـی مـی   

بــــه »و ( 22: 0201و ســــجودی،  20ــــ   22: 0201

: 0200)سـجودی،   شدهـد  ارجاع می« ای موضوعی ابژه

البته اين بدان معنا نیست که هنـوز نويسـندگان    (22

گـذاری اثـر بـا نـام قهرمانـان       معاصر رغبتی بـه نـام  

خويش ندارند، بلکه شگرد اول، بر اين شیوه غالـ   

استش هرچند بايد به بسـامد کـاربرد ايـن شـیوه در     

با شمار نويسندگان و آثارشان توجه داشت؛  مقايسه

گـذاری نمـادين بـر     حتم از اين زاويه، رجحان نام به

شناسـی و   شودش ازآنجاکه نشانه می  ای مشخص نمايه

 پـی  در علمی است؛ گرايانۀ آن مَنِشی رويکرد تأويل

 بـه  مربوط های بست بن يا زبانی بست بن بردن  ازبین

 زمینـۀ  لمی کـه در اين منش ع استش زبانی مطالعات

توانـد بـه    شناسـی وجـود دارد، مـی    و گفتمـان  معنا

 کند؛ کمک نیز پژوهی عنوان هدفمندی و روشمندی

 در موجـود  هـای  واژه ويـژه  به ها، واژه کاربرد چراکه

 همـین  بنـابر  شکنـد  مـی  هدفمنـد  و معنادار را عنوان

 که  -نشانه را « دوسوسور» که هاست نشانه خاصیت

 از بخشـی  - اسـت  مـدلول  و الد بین رابطۀ حاصل

 (01: همان) شداند می اجتماعی شناسی روان

توانـد واگـويی    هـا مـی   با توجه به اينکه عنوان

ها و باورهای شخصی يا گروهی نیـز   افکار، سلیقه

 از پـس  هـای زنـان   رمـان  عنـاوين  به باشد؛ توجه

 سـمبلیک  هـای  نشـانه  از نـوع  بیشـتر  کـه ـ  انقالب

ــه ،- اســت ــا نشــانه ن  گســترده تحــوالت از ای تنه

است،  معاصر 0ادبی گونۀ مصداقی اين  و مضمونی

ــايش روان  ــر نم ــاظر ب ــان   ن ــاعی زن ــی اجتم شناس

 نويسنده در طول دورۀ پس از انقالب نیـز هسـتش  

 هـای  نشـانه  ايـن  منـد  نظـام  خوانش ديگرسخن، به

 فرهنگـی،  های گفتمان گیری شکل چگونگی زبانی؛

زنـان   تطبقا خاص سوگیری و اجتماعی سیاسی،

 مـرام  بـه  تواند اينها می دهد؛ چه می را نشان جامعه

 متناسـ   ايـدئولوژی  ريـزی  پی و خاص ای ايده يا

اشـاره   غیربـومی  يا بومی فکری مکت  و عقیده با

 معـانی  و مضـمونی  تحـوالت  سـیر  حتـی  کند يـا 

 و( هــا  دال)الفــا    کــاربرد از حاصــل  خــاص

 خـوبی  بـه  معاصـر  دورۀ در را اجتماعی های سلیقه

ــابراين،ش بنمايانــد ــوان  ســیر بررســی بن شناســی  عن

 هـای  گرايش تنها نه آنها بندی طبقه و های زنان رمان

 دهــد، بلکــه را نشــان مــی آنهــا روانــی و عــاطفی

جنسیت  ناپسندهای و پسندها و فکری های جريان

                                                 
1. genre 
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زنان در میدان و زمینۀ  خواه طل  و هويت استقالل

 يرانـی را سیطرۀ کالن روايت مردساالرانۀ جامعـۀ ا 

 کندش می معرفی نیز

 

 انجام شده هاي پژوهش بر مروري

 پربسـامد  تمـايالت  و گسترده های تحلیل وجود با

 داسـتانی  ادبیـات  در پـژوهش  و مطالعه به محققان

بـا   منسـجم  و هدفمنـد  پژوهشـی  تـاکنون  معاصر،

ــايی   ــرای بازنم ــانی ب ــانی و همزم ــرد درزم  رويک

 يس معاصـر نو های زنان داستان رمان شناسی جريان

 يـک  تنهـا  استش نشده مشاهده «عنوان»از رهگذر 

 ـ معناشناختی نشانه تحلیل» عنوان با مقالۀ ارزشمند

اثـر   «0202 تـا  0220 از فارسـی  سیاسی های رمان

 سیاسی بـه  شناسی جريان مصطفی گرجی با هدف

توانـد بـه    گرچه اين مقاله مـی  استش رسیده چان

 رويکـرد  بـه  توجه غنای پژوهش حاضر بیفزايد، با

ــترده ــامع و گس ــن ج ــر    اي ــز ب ــتار و تمرک جس

پوشانی بـا   های زنانه، وجوه همْ شناسی رمان جريان

 گفـت  توان می رودش بنابراين مقالۀ مزبور از بین می

ــن ــژوهش، اي ــین پ ــر اول ــی در جــامع اث  بازشناس

 معاصر های زنان رمان در موجود ادبی های گفتمان

 ررهگـــذ ( از0221 -0211انقـــالب ) از پـــس

   شآيد می شمار به «شناسی عنوان»

 

 چارچوب نظري تحقیق

 اسـتناد  با و تحلیلی  ـ  توصیفی شیوۀ به پژوهش اين

 براسـاس  انجام شـده اسـت؛ و   ای ابزار کتابخانه به

 شناسی تفسـیری يـا هرمنوتیـک    نشانه نظری مبانی

های زنان پـس   کند از منظر عناوين رمان تالش می

ادبـی   ــ    های فکـری  ناز انقالب به شناسايی جريا

، هفتاد و  نويسندگان زن در ايران در دو دهۀ شصت

چگونگی سیر هويتی آنها بپردازدش الزم به يـادآوری  

اســت کــه میــزانِ نفــوذ و ظهــور زنــان در عرصــۀ  

ويژه در دهۀ هشتاد بسـیار گسـترده    نويسی به داستان

برابرِ دو دهه پیشین شده استش  شده و تاحدی چند

نويسان زن در مقايسـۀ بـا مـردان     ستانحتی میزان دا

بـه دوبرابـر    ( نزديـک 0201ــ  0202در دهۀ هشتاد )

از  نگرانـی سـب    شده استش در جستار حاضـر، بـه  

های اين  اطالۀ مقاله و محدوديت در حجم آن، رمان

دهه از پژوهش حاضر کنار نهاده شده است؛ چراکه 

خود به فرصتی ديگر و تحقیقی مجزا نیازمند استش 

سـاز   حال، نظر به اينکه دو دهۀ يادشـده زمینـه   ينباا

های بعـدی )هشـتاد،    های ادبی دهه شناسايی جريان

ــدّم پژوهشــی    ــران اســت، از فضــل تق ــود( در اي ن

 برخوردار شده استش

 

 نسرت/ قرابت عنوان با محتواي رمان

ــل » ــدريش هگ ــ 0112« )فري ــان را 0020ـ م(، رم

ض حماسۀ انسان بورژوايی خوانده است که تعـار 

کنـدش   شعر دل و نثر روابط اجتماعی را تصوير مـی 

چنین نگرشی عالوه بر بازنمايی پیونـدهای رمـان   

ــ  و    ــزان تناس ــی؛ می ــی و فرهنگ ــتۀ ادب ــا گذش ب

ــا   ســازگاری ايــن نــوع ادبــی پويــای معاصــر را ب

وخوی انسان امروزی و تعارضات و تمايالت  خ لق

او را در رويارويی با مسائل کالن زندگی فـردی و  

نويس امـروزی بـه    دهدش داستان تماعی نشان میاج

سب  جايگاهش در نمايش وقـايع زنـدگی انسـان    

ها را از رهگذر زبان  امروزی، بخشی از اين دغدغه

کاررفته در آثـار خـويش بـرمال     و دايرۀ واژگانی به

که از عصر روشـنگری مدرنیتـه بـه     سازد؛ چنان می
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« انـه بیگ»های غربـی از   بعد، توجه به عناوين رمان

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

ــايی» ــاراماگو0220« )بینـ ــردو از ژوزه سـ  0م(، هـ

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

دادن معرفت  خويش و گمشدگی هويت تا ازدست

های معنويت و ضرورت بازگشت به خود  و پايگاه

ردش گـذا  و بیداری را در نسل انسان به نمـايش مـی  

ــن ــان ازاي ــه رم ــز از   روســت ک ــی نی نويســان ايران

هـای   بنـدی رمـان   های نمادسازی در عنوان ظرفیت

ای  خــويش متناســ  و متنــاظر بــا چنــین دغدغــه

 انـدش پـس، عنـوان هـر اثـر براسـاس       استفاده کرده

 شـودش  مـی  انتخـاب  آن، نويسنده رويکرد و نگرش

ازجملـه   داليلـی  بـه  اثـر  يـک  عنـوان  کـه  هنگامی

 خفقـان  يـا  اجتمـاعی  سیاسی، فضای ازمتأثرشدن 

 نمـادی  های آرايه ساير و استعاره صورت به حاکم،

 رسـیدن  بـرای  پلی مانند توان می متن از آيد؛ درمی

 نويسـندۀ  کردش گـاه  استفاده عنوان واقعی معنای به

 عنـوان  خود، نويسندگی سبک دلیل به مدرن پست

 و ثبــات بــی کــه کنــد مــی انتخــاب ای گونــه بــه را

 گويـای  نیز عنوان آن پس، است؛ نشدنی ینیب پیش

ش اسـت  قطعیت نبودِ و آشفتگی دچار و نیست متن

 اشـتباه  نگارش و ساختارشکنانه  های نام استفاده از

 از ديگـر  يکـی  کاريکلمـاتوری  بـا  مفهـوم  القای و

 ايـن  در نگـارش  شـیوۀ  و مخاطـ   جذب های راه

 اثـر  «وتـن  بـی » به توان می آن ازجملۀ است؛ سبک

 از نويسـنده  درايـن اثـر،   کردش اشاره میرخانیا رضا

سـخن    انسـان « وطنـی  بـی » و بیگانگی غربت، درد

راند که در تقاطع تجدّد و سنّت معلّق مانده يـا   می

انسانی در گذرگاه تقاطع فرهنگی، هويت خـويش  

                                                 
1. José Saramago  

شکل  خويش را به« تن»تنها وطن، که  را باخته و نه

ست نمادی از سرزمین )وطن( و هويت خود، از د

   داده استش

ــبک در ــم س ــادويی رئالیس ــز ج ــاوين نی  عن

 رؤيـا   به را مخاط  که شوند می انتخاب ای گونه به

 درون در همواره چراکه دهد؛ سوق پردازی خیال و

 داردش وجـود  غیرطبیعـی  و جـادويی  عنصری متن،

 مـن » پور، روانی منیرو از «غرق اهل» مانند عناوينی

ــر ــتم بب ــده نیس ــه پیچی ــاالی ب ــود ب ــاکم خ  از «ت

 «هـا  واژه میـان  در پنهان زنی» صفدری، محمدرضا

 از «مردگــان ســمفونی» نیــز و عباســی شــهريار از

 شمعروفی از اين قرار است عباس

های عنوان خـوب بـرای داسـتان،     در شاخصه

تــازگی و نــوآوری، برانگیختگــی تفکــر، تحريــک 

اشــتهای خواننــدگان و ترغیــ  آنهــا بــه خوانــدن 

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

 بودن مهم اسـتش  بخش های درازدامن و الهام عنوان

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

توانـد گـاه درسـت مقابـل محتـوا و       ها مـی  داستان

گـذاری آثـار    های نام مايه داستان باشد؛ شیوه درون

تـوان   داستانی و نسبت عناوين را با کلیت رمان می

 های زير بیان کرد: گزاره در

توانــد برچســبی بــر داســتان و  ش عنــوان مــی0

ها، آشکارکنندۀ هويت داستان  همانند نام شخصیت

عنـوان داسـتان برچسـبی    »اند:  که گفته باشد؛ چنان

است که نويسنده به ياری آن، داسـتان خـود را از   

کنـد و ايـن تنهـا چیـزی      ها متمايز می ساير داستان

توانـد بـدان    ظـر خواننـده مـی   ن  است که در جل 

توانـد   البتـه عنـوان مـی    (020)همـان:  « شمتکی باشد

های  شخصیتای به مضمون يا ماجراها يا نام  اشاره
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)مضـمونی(،  « جنـگ و صـلح  »اثر داشته باشـد؛ ماننـد   

)نــام شخصــیت(ش بايــد توجــه « بــرادران کارامــازوف»

گـذاری آن   ترين عنوان داسـتان، نـام   داشت که ضعیف

خصیت اصلی داستان است؛ مگر اينکه جزئـی  با نام ش

« شعشـق و آقـای لـوی شـام    »از نام داستان باشد؛ مانند 

ــار   در نشــانه ( 000  )همــان: ــوان آث ــايی عن شناســیِ معن

کنـد و   ای بیشتر برای ادامۀ خوانـدن ايجـاد مـی    جاذبه»

سازد؛ اما نبودن عنوان، ايـن   تأثیر متنی آتی را بیشتر می

آورد؛ در  وجـود نمـی   ستین را بهسازی معنايی نخ زمینه

ذهنیت کمتر بـه   نتیجه خواننده، شنونده يا بیننده با پیش

البتـه ايـن    (021: 0201)ساسـانی،   «شرود سراغ مـتن مـی  

ذهنیـت   دلیـل کنارگذاشـتن پـیش    به تعويق معنای متن، 

تر شـدن اثـر    ناشی از عنوان، گاه ممکن است به هنری

ــد  ــان: بینجام ــه(021)هم ــان تنا ، ب ــت  هم ــ  ظرفی س

بندی ابتدايی، ذهن خواننـده را   چندمعنايی يا چارچوب

هـای انتظـار    سازد و افق در رويارويی با متن ويران می

بسا موجـ  مـالل    افکند؛ چه او را از متن به تعويق می

 زدگی و عجز در ادراک خواننده شودش و دلْ

ش عنوان، بیشترْ نقشـی نمـادين و تمثیلـی دارد و    0

رو، بايـد عنـوان را    ای متن استش ازاينداللت کنندۀ معن

کلید و سرنخی )براعت استهالل( برای ورود خواننـده  

به داسـتان و برآورنـدۀ انتظـارات او از مـتن دانسـتش      

که نام مؤلف شناخته شده بر روی جلـد آثـار،    همچنان

يابی بـه کیفیـت هنـر و نـوع تخیّـل او را آسـان        دست

ل که کیفیـت  کند؛ درست همانند نام تجاری محصو می

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

توانـد جـوهر و تاحـدودی سـبک و      طورنسبی مـی  به

« عنـوان »منظـر،   بینی مؤلف را بازنمايی کندش ازاين جهان

کننــدگی دارد و ســب   ســازی و برجســته نقــش آشــنا

)اخـوت،   ششـود  جذابیت و جل  توجه مخاطبـان مـی  

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

های قديم؛ عنوان، يکی از عناصر  ديدگاه تئوريسین

رفتـه اسـتش    شمار می گانه )رئوس ثمانیه( به هشت

  کشـاف اصـطالحات  »اين عناصـر را در  « تهانوی»

 ،غرض تدوين يا تحصـیل علـم  »های  نام  با« الفنون

 ،عنـوان کتـاب  يـا   سِـمُه  ،ها(بِ دّعتَمُ ۀ)فايد منفعت

مرتبـه   ،ماهیـت علـم   ،لّف کتاب يا مـدوّن علـم  مؤ

شـامل   هتعلیمیّی انحا ،و ابواب علم  بیان اجزا، علم

: 0112)تهـانوی،  « تقسیم، تحلیـل، تحديـد، برهـان   

شمرده استش بسیاری از مؤلفان آثـار   بر( 00 ــ 0/02

نظری يا تئوريک نیز با ماهیـت تعلیمـی، در پهنـۀ    

، سـعی  ادب کالسیک فارسیِ ناظر بر همین اصـل 

اند میان نام کتاب خود و محتوای آن مطابقـه   کرده

عثمـان هجـويری کـه در     بن ايجاد کنند؛ مانند علی

گـــذاری اثـــرش بـــا عنـــوان  بـــاب علـــت نـــام

مراد آن بود کـه  »کند:  تصريح می المحجوب کشف

تا نام کتاب ناطق باشد بر آنچه انـدر کتـاب اسـت    

مر گروهی را که بصـیرت بـود، چـون نـام کتـاب      

« وند، داننــد کــه مــراد از آن چــه بــوده اســتبشــن

ــويری،  ؛ هرچنـــــد ماهیـــــت  (2: 0200)هجـــ

های کالسـیک و در حاشـیه    گرايانۀ داستان مضمون

ــیت  ــودن شخص ــه  ب ــا در قص ــه و   ه ــای عامیان ه

گـذاری تخصصـی    ها، چندان ضرورت نام حکايت

کـرد،   رو نمـی  ها بـا چـالش روبـه    را برای حکايت

های امروزی  پیچیدگی و شخصیت محوری داستان

بر اهمیـت عنـوان افـزوده اسـتش اچش گـرايس در      

های مـدرن، عنـوان    باره معتقد است در داستان اين

ــده، ملخــص و روشــن  ــد اطــالع دهن ــده و  باي کنن

ــد   ــان باش ــاوی مخاطب ــدۀ حــس کنجک  شبرانگیزانن

 (002: 0210)اخوت، 
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ــام  ــابراين، نـ ــان    بنـ ــام رمزگـ ــه نظـ ــا بـ هـ

نويس بسته به  تعلّق دارند که رمان 0شناختی معرفت

هــايی  آن نظــام گفتمــانی از آنهــا بــه جــای نشــانه

 کندش   قراردادی استفاده می

ما را »رويکرد هرمنوتیک در واکاوی اين رموز 

کنند و اطالعاتی  ها( مطلع می از هويت افراد )گروه

رو،  )گـی « شدهند برای هماهنگ کردن ک نش به ما می

، سرشـت  نظام؛ خواننده يا منتقـد  دراين (11: 0201

کیفیت راز رابطۀ نظـام معرفتـی )مـدلول( و نظـام     

 (02و 11)همـان:   شکنـد  ای )دال( را کشف مـی  نشانه

اصل، اگر مطمئن شويم که زنان نويسنده  بنابرهمین

بــا تکیــه بــر آثــار داســتانی خــود در پــی تکــوين 

نويسـی روی   شخصیت و هويت خويش بـه رمـان  

واه تـالش  تواند گـ  اند؛ رديابی عناوين اثر می آورده

آنها برای آفرينش رواياتی زنانه از زندگی، فرهنگ 

کـه بازتولیـد     و حتی تاريخ و ادبیات باشدش تالشی

های گذشته و اعالن حضور روايتی زنانه را  روايت

هـای مردانـه در    نهد و به مـوازات روايـت   بنیاد می

کنـدش بـرای نمونـه، توجـه بـه       مـی  جامعه حرکت 

هر در دهۀ هشـتاد چـون   های فريبا کل عناوين رمان

ــرد » ــک م ــان ي ــک زن»( و 0200« )پاي ــروع ي « ش

توانـد نشـان از چیرگـیِ نـوعی نگـاه       (، می0201)

فمنیستی با چاشـنی اعتـراض و انتقـاد بـر دنیـای      

ذهنی اين نويسندۀ زن باشـدش چراکـه از بیگـانگی    

ــ   به کنايه جامعۀ مردساالر و تنهايی و زوال آنها ـ  

زمـان بـا   قهرمانان زن هم کند و از ظهور میشِکوه 

زوالِ کالن روايت مردساالر و تجزيۀ قهرمان مـرد  

 کندش حکايت می

 

                                                 
1. Codes epistemologiques  

نویسیي زنانیه از رهگیذر     شناسیي رمیان   جریان

 ها  عناوین رمان

الف( دورۀ اول: از ابتداي انقالب اسالمي تا پاییان  

 دهة شصت

شناسـی از طريـق    ازآنجاکه قصد مقاله جريـان 

هــای  گزينــی رمــان تحلیــل درزمــانی ســیر عنــوان

ــوالت مضــمونی و     ــس از تح ــندگان زن پ نويس

ــرای     ــالمی ب ــالب اس ــی از انق ــدئولوژيک ناش اي

ناچار، اواخر دهـۀ   جامعیت پژوهشی بوده است؛ به

پنجاه در اين دوره جای گرفته؛ و چون زنان ايران 

انـد، جـدول    ، هـیچ رمـانی ننوشـته   0221در سـال  

 استش آغاز شده 0220زمانی از سال 
 های زنان در دورۀ اول پس از انقالب عناوين رمان .6جدول 

 نام رمان نام نویسنده سال 

 مادرنامه مريم فیروز 0220 0

 قبل از پايیز مهری يلفانی 0221 0

2 
0222 

 تر از باد سرزمین بی نسرين جنگی 

 های پیمودن گام نسیم خاکسار  0

2 

0222 

 ها آدمک بخش  غزل تاج

2 
 نسرين ثامنی 

 ی سرنوشتباز

 عروس سیاهپوش 1

 زار گلی در شوره 0

 های تنها قل  فريده رهنما  1

0
2 

 کنیزو پور  منیرو روانی

0
0 

0220 

 قلعه شقايق ترمه امین 

0
0 

 نسرين ثامنی 

 تلخ و شیرين

0
2 

 شیفتگان محبت

0
0 

 باز باران مريم رضاپور 

0
2 

 در انتظار ديدار شهال منصوری 

0
2 

 آيینه شکسته هما کلهری  0222

0
1 

0222 

 میالد ققنوس زهرا اسعدپور 

0
0 

 در حضر مهشید امیرشاهی

0
1 

 رامیددنیای پُ نسرين ثامنی 
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 نام رمان نام نویسنده سال 

0
2 

 طوبی و معنای ش  پور  شهرنوش پارسی 0221

0
0 

0220 

 ش  هزارويک سه فروغ شهاب 

0
0 

 اهل غرق پور  منیرو روانی

0
2 

 مردان زنان بدون پور شهرنوش پارسی

0
0 

 يک عکس دسته جمعی فهیمه فرسايی 

0
2 

 قدسی نصیری 

 رفته های ازدست سال

0
2 

 فردا روشن است

0
1 

0221 

 دل فوالد پور  منیرو روانی

0
0 

 ها بر شانه ديوار نسترن زاده  پیمانه روشن

0
1 

 مرواريد خاتون فرشته ساری 

2
2 

 در پس آينه زاد  پوران فرخ

2
0 

 باالتر از عشق ی پری منصور

2
0 

 خانه ابرو باد فرشته مولوی 

 
 ها تحلیل عناوین رمان

 از ناشـی  رمـان،  گسـترش  و بسط گفتنی است که

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

 هـا  نشانه تأثیر زمانی، در هر دورۀ توان می بنابراين،

در  شمنتشـر شـده يافـت    آثار در زمان را و تغییرات

 دلیـل  بـه  انقـالب  پیروزی از ابتدايی پس های سال

 در موجود فراوان های کشمکش و سیاسی التهابات

 زندگی دربارۀ نويسندگان از بسیاری تعداد جامعه،

 در شـکنجه  نظـامی،  عملیـات  هـا،  جبهه در  روزانه

 در زنـدگی  هـای  آشـفتگی  دشمن، های بازداشتگاه

 ها کشته و در داخل شهرها جنگ غیرنظامی، مناطق

ــیو و ــا، يران ــی ه ــردم  آوارگ ــای م ــگ ه  ، زده جن

ــات ــده تعارض ــان پديدآم ــاجران می ــردم و مه  م

 شهــايی نوشــتند  داســتان مهاجرپــذير شــهرهای

ــدينی،) ــف0202 میرعاب ــۀ (001: ال ــه، اول ده    مطالع

 اسـالمی تـا   انقالب پیروزی از پس های سال يعنی

 0221تـا   0221با تسامح، از سال  را 22 دهۀ پايان

 ايمش   گرفته نظر در

فرهنـگ  هايی چـون   با بررسی آماری در کتاب

ب( اثـر میرعابـدينی و   0202) نويسان ايران داستان

 شناســی ادبیــات داســتانی معاصــر فارســی  کتــاب

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

نويس در اين  رمان 02اشاره کرد که از میان حدود 

و از میـان  نفر زن هستند؛  02(، تنها 21ـ  21 دوره )

رمـان از آنِ   20رمان نوشته شده، فقط  021حدود 

زنان است؛ زيرا بـه دلیـل وقـوع جنـگ تحمیلـی،      

ای داشـته و حضـوری    بیشترِ زنان، نقشـی حاشـیه  

انــدش ايــن تعــداد،  جــدی در جامعــۀ ادبــی نداشــته

نويسـان مـرد در    ای از رمان برخالف عناوين دسته

 جنـگ  مسائل و انقالب اين دهه است که حواد 

 عنـاوين  در مسـتقیم  صـورت  بـه  بیشتر ساله هشت

هـايی کـه پرپـر     گـل  هايشان نمود يافته استش رمان

 زمـین سـوخته  ( اثـر خسـرو افشـاری،    0222) شد

 ســر هــای بــی نخــل( اثــر احمــد محمــود، 0220)

ــر قاســمعلی فراســت، 0222)  حماســه هــويزه( اث

ايـن   اله محمـودزاده وششش؛ از  ( نوشته نصرت0222)

 جنــاح نويســندگان همچنــین طیــفقــرار اســتش 

روشنفکری چون داريوش کارگر، اسماعیل فصیح، 

صادقی، رضا براهنی، عباس معروفی   جعفر مدرس

 ــ   فکـری  های تکانه با وششش بودند که در رويارويی

پـردازی   داستان کوشیدند خارجی يا داخلی سیاسی
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التقـاطی، گـاه بـا نگـرش      ديـدی  کنندش آنها گاه با

و  تضـادها  بـه  ادبـی  نـو  هـای  شیوه از متأثر حزبی

 (022: 0201 روزبه،)معاصر  انسان روحی تناقضات

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

گمان اين نوع  نويسی دست يازيدندش بی نوع داستان

نويسـی   نگاه، سب  ورود زنان بـه عرصـۀ داسـتان   

هـای آنهـا را    ها و عالقه شده استش همچنین سلیقه 

جاد سبکی مختص به خويش در آيندۀ نزديک به اي

هــای  کــردش پــس، عنــاوين رمــان ترغیــ  خواهــد 

نويسندگان زن در اين دهه، بیشتر به تبعات جنـگ  

هـايی   برای قشر زنان تمرکز داشـته اسـتش عنـوان   

( اثـر نسـرين   0222) تـر از بـاد   سـرزمین  بـی  چون

ــازی سرنوشــتجنگــی،   عــروس ســیاهپوشو  ب

( 0222) هـا  آدمکثامنی،  ( هر دو از نسرين0222)

( نوشـتۀ  0222) هـای تنهـا   قل بخش،  از غزل تاج

زنـان  ( و 0221) طوبی و معنای ش فريده رهنما، 

( هــر دو اثــر شــهرنوش   0220) بــدون مــردان 

پـور   ( نوشتۀ منیـرو روانـی  0221) دل فوالدپور،  پارسی

ای برای ايجاد حس ضـرورت در   سو، نشانه وششش، ازيک

هـا   ده از ابزار رمان برای بیان دغدغـه قشر زنان در استفا

و آمال جامعۀ زنان ايران استش از ديگر سـو، چیرگـی   

گزينی و سـیطرۀ نـوعی    گرايی در عنوان مطلق مضمون

ای از  توانــد نشــانه گـونگی در آنهــا، مـی   ابهـام و ايهــام 

وتار و نامعلومی باشد که زنان از ترسـیم   تصورات تیره

ــۀ   ــتقالل خــود در هم ــای  عرصــهسرنوشــت و اس ه

اجتماعی و فرهنگی در اذهان خويش دارند؛ از جملـه  

ايــن ابهــام، جايگــاه نوشــتار زنانــه در زمینــه و دنیــای 

نوشتار مردبنیاد استش دربارۀ نوع نخسـت نیـز، عنـوان    

و رمـان   ( نوشتۀ زهـرا اسـعدپور  0222) میالد ققنوس

تـوان   را می ( اثر فروغ شهاب0220) ش  هزارويک سه

جديد با زايشـی   ای رای اعالم ظهور دورهای ب واژه نماد

هـای نـو زنانـه حتـی فراتـر از       نوبنیاد و بروز روايـت 

 تفسیر کردش« ش  هزارويک»های شهرزاد در  روايت

ــان اســتقالل ــه در کنــار جري ــه، ب دلیــل  خواهان

تجربگـیِ برخـی از زنـان نويسـنده در عرصـۀ       کم

هـايی بـا    نويسی و تقلید از سبک مردان، رمان رمان

شده استش  پسند نیز نوشته  وين رمانتیک و عامهعنا

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

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

انـد؛ کـه البتـه بیشـتر، رويکـردی       وششش از اين نـوع 

ها برخالف  رئالیستی دارند؛ يعنی عناوين اين رمان

پهلو های جريان مزبـور، مـبهم و چنـد    رمان  عنوان

 نیستش

 

 ب( دورۀ دوم )دهة هفتاد(

های زنانـه تـا    اساس مقالۀ حاضر، شامل همۀ رمان

پايان دهۀ هفتاد است؛ اما به دلیـل محـدوديت در   

هــای زنانــۀ  ناچــار اســامی رمــان حجــم مقالــه، بــه

حـذف شـد؛ چراکـه بیشـترين      11و  10های  سال

سیر صـعودی از نظـر شـمار و بسـیاریِ رمـان را      

انـدش امـا، اسـامی و     ای پیش داشـته ه نسبت به سال

( بـرای  11و  10هـای ايـن دوسـال )    بسامد رمـان 

ايجاد نکردن خلل در نتايج تحقیـق، در بررسـی و   

 کار گرفته شده استش   ها به تحلیل داده
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های نويسندگان زن در دهۀ هفتاد رمان.8جدول  
 نام رمان نویسنده سال 
0 

0212 

 ش  تنهايی نسرين ثامنی 

 کوير زندگی درزاده مهری حی 0

 فقس طوطی جهان خانم رنسیم خاکسا 2

0 
 فهیمه رحیمی 

 بازگشت به خوشبختی

 بانوی جنگل 2

 لیال در نصف جهان پری صابری  2

 ها خانه ادريسی غزاله علیزاده  1

 آتش و باد زاد  پوران فرخ 0

 ای میهن شیشه فهیمه فرسايی  1

 ینرقصی چن مهناز کريمی  02

 گل مريم مريم محمودی  00

00 

0210 

 يک سبد محبت ناهید پژواک 

 عصیان نسرين ثامنی  02

00 
 فهیمه رحیمی 

 زخم خوردگان تقدير

 همیشه با تو 02

 جزيره نیلی فرشته ساری  02

 تون چنار حسینی  انیسه شاه 01

 ای در من بیگانه شکوه میرزادگی  00

 ز کجا بگويم؟ا سهیال يزدانی  01

02 

0210 
 

 او را که ديدم زيبا شدم شیوا ارسطويی 

 ها راز لحظه منیژه آرمین  00

 روستای سوخته صدر  شیرين بنی 00

 غروب عاشقان پروانه پورانفکر  02

 گلی ترقی  00
های غري  آقای  عادت

 الف در غربت

02 

 نسرين ثامنی 

 تنديس عشق

 خانه مقوايی 02

 ختر گمشدهد 01

 غروب آرزو 00

 های انتظار لحظه 01

 جزيره سرگردانی سیمین دانشور  22
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 ها تحلیل عناوین رمان

دهـۀ   ابتـدای  هـای زنـان از   با دقت در شمارِ رمان

نوشتار زنانـه   صعودی روند دهه، اين آخر تا هفتاد

تـوان   رمان( را در جامعـۀ ايرانـی مـی    000)حدود 

 00هـای زنـان از تعـداد     کـه رمـان    یا گونه ديد؛ به



 021   هاي نویسندگان زن...هویت زنانه در عناوین رمان

 

 رسـیده  11 سال در رمان 002 به 12 سال در رمان

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

 002ترتیـ    بـه  11 و 10های بعدی؛ يعنی  در سال

ــان 002 و ــته رم ــد نوش ــداد   شان ــوز تع ــه هن اگرچ

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

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

 فرهنگـی  فضـای  شدن سیر صعودی را بايد در باز

ــات از شــدن دور و ــان التهاب ــگ زم ــی جن  تحمیل

 داخلی، فضای در آرامش به رسیدن دانستش چه با

 بیشتر چه هر جذب در سعی و سازندگی احساس

ــا مخاطــ  ــی حکمفرم ــین ش شــود م محصــول چن

چهـار جريـان مهـم    گیری حـداقل   اتفاقاتی، شکل

 نويسی در میان نويسندگان زن است: داستان

دهۀ  نويسی داستان سیر اينکه وجود ؛ بانخست

 شصـت  دهـۀ  ادبی هنوز از اوضاع بیش کما هفتاد،

نويسـندگان زن متنـاظر بـا     دوره اين در متأثر بود؛

طـرح مسـائل    بـرای  تحوالت فرهنگی و سیاسـی 

و  اختنـد تکاپو و حرکـت پرد  به زنان از نگاه خود

متمايـل شـدندش    زنانـه  زبان به استقالل بیشتر برای

کردند نقـش خـويش را    ويژه آنکه آنان گمان می به

بايد در روايتگری از عشق و موضوعات رمانتیـک  

پسـند احیـا کننـد و از دريچـۀ نگـاه زنانـۀ        و عامه

بـود کـه     تصوير بکشندش اين همان نقشی خويش به

نويسنده يا حضور نويسان مرد در غیاب زنان  رمان

رنگ آنها در ادبیات داستانی در دهـۀ اول پـس    کمْ

 کردندش   از انقالب ايفا می

تـوان   هـا مـی   با نگاهی فراگیر بـه عنـاوين رمـان   

دريافت که گـرايش زنـان نويسـنده يکدسـت نبـوده      

 در کهزن  ســابقه اســتش گروهــی از نويســندگان بــا

 سیاســی پــس از انقــالب   - اجتمــاعی یهااديدرو

جـدی داشـتند؛ در ايـن مرحلـه از تحـول       حضوری

ــازه از  شناختی و يگرد کیدر به جتماعیا د و خوتــ

 بادر ايــن دوره،  زنــانسیدندش رجامعه قعیتشــان درمو

ــارش ر ــا نمانگ ــ  يی ه ــرای کس هويت و يت دفرب

های برگزيـدۀ   همت گماشتندش عنوان ،خويشۀ گمشد

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

مانـده زنـان تکیـه      وجود جنسیت گمشده يا مغفـول 

ــرگردانی داردش  ــره س ــیمین  0210) جزي ــته س ( نوش

( از مهین افخم رسولی، 0212) زن و زندگیدانشور، 

 بـا تـو ولـی تنهـا    (، 0210) عصـیان هايی چـون   رمان

ــاد از(، 0210) ــه ي ( از 0210) بازيچــه( و 0211) رفت

وشتۀ شـکوه  ( ن0210) ای در من بیگانهنسرين ثامنی، 

 خواسـت حـرف بزنـد    ای کـه نمـی   فرشته، میرزادگی

طلوعی دوباره در غـروب   ( از فهیمه فرسايی،0212)

 کولی کنار آتـش ، ( اثر فريده رهنما0212) يک ستاره

ــرو روانــی0210) ــر منی ــور،  ( اث  در انتظــار شــهرزادپ

تو نقطه عطفی و مـن نقطـه   ( از رؤيا سیناپور، 0210)
 هويت گمشـده ، رمان طباطبايی( از ثريا 0210) پايان

 جنســیت گمشــده( نوشــتۀ فريبــا ســجاديان، 0210)

ــايی،  0211) ــده آق ــان از( از فرخن ــتگان و   ج گذش

، اثر ايران طـاهرزاده  (0211) دختری از ترکمن صحرا

وششش ازايــن قــرار  ( از فرشــته طــائرپور0211) زن دوم

نويسـان سـعی داشـتند بـا      استش البته بیشتر اين رمان

رئالیستی به انعکاس نقش و جايگـاه زنـان    رويکردی

هـای خـويش را    در جامعه بپردازندش آنها اسامی رمان

متناس  با نگاه انتقـادی بـه جامعـه، وقـايع زمانـه و      

 اندش   روابط سرد زنان و مردان برگزيده

هـای زنانـه    گرايش رمانتیسیسم در رمـان  دوم؛

اســت؛ کــه نويســندگان مبتــدی ايــن دهــه بیشــتر 

تجربگـی و ذوق و شـوق در نويسـنده     سب  کم به
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های آنهـا بیشـتر عنـاوين     شودش رمان شدن ديده می

ند رمان بايد اعاطفی و عاشقانه دارد؛ چراکه بر اين

پسندانه داشته باشدش اگر به جـدول   رويکردی عامه

درصـد   12های اين دهه توجه شود، بـیش از   رمان

 دهد؛ کـه  های رمانتیک تشکیل می ها را عنوان رمان

حاصل تکرار واژگانی مـرتبط بـا دسـتگاه عـاطفی     

ها چون درد، محبـت، عشـق، آرزو، زنـدگی     انسان

ــرار پربســامد واژۀ   ــا تک عشــق و »وششش اســتش تنه

 طلسـم عشـق  هـايی ماننـد    در رمـان « مشتقات آن

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

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

استش به تبع اين رويکرد، استقبال عمومی پُررونق 

جامعه نیـز از ايـن نـوع نوشـتار بسـیار چشـمگیر       

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

 و مـدار  زن ای مايـه  درون بـا  سیدجوادی حاج فتانه

ــر از رمانتیــک  12 دهــۀ هــای رمــان تــرين اقبــال پُ

شناسـی نیـز    گرچـه از نظـر شـکل    شآيـد  شمارمی به

صــورت  هــای ايــن دهــه بــه امی بیشــتر رمــاناســ

های اضـافی و گـاه وصـفی اسـت، جالـ        ترکی 

پسند  های عاشقانه و عامه اينجاست که اسامی رمان

های ديگـر بـه اسـتفاده از ترکیبـات      بیشتر از گونه

ــس   ــاه حـ ــتعاری و گـ ــبیهی و اسـ ــز و  تشـ آمیـ

ای  پارادوکسیکال متمايل هستند و اين خود نشـانه 

شاعرانه شـدن و دخالـت عناصـر     از تمايل متن به

عاطفی و احساسـی در رمـان اسـت تـا رهگیـری      

 اشک شـمع های  ـ اجتماعیش رمان گفتمانی سیاسی

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

( وششش از ايــن قــرار 0211) ســر ســايه بــی(، 0211)

 استش

جريان متأثر از جنگ تحمیلی ايـن دوره   سوم؛

هـا   بی است که عنـوان رمـان  های انقال مايه و درون

ــه اســتش   ــا نامســتقیم از آن الهــام گرفت مســتقیم ي

عبارت ديگر، اوضـاع جامعـه در دوران جنـگ،     به

القاکنندۀ چنین فضايی بـوده و بـه نـوعی جريـان     

نويسان زنـان دهـۀ هفتـاد را شـکل      سومی از رمان

ــتش  ــوخته »داده اس ــتای س ــتۀ 0210« )روس ( نوش

« هـای شکسـته   بر بـال ای  تازيانه»صدر،  شیرين بنی

هايی  اندش رمان چنین ( از فريبا رهنما وششش اين0212)

جعبه گردد؛ مانند  که در اواخر دهۀ هفتاد دنبال می

 عزيزتـر از وطـنم  ( از ناهیـد پـژواک،   0210) سیاه

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

( از مـريم  0211) سـوار عشـق   تـک مريم حسینی، 

 حجلــه در خــون( و 0211) قداغ شــقايجعفــری، 

بازگشت غريبه به زادگاه ( از نسرين ثامنی، 0211)

 اندش ( از قمرناز يوسفی در اين گروه0211) مادری

گرايـی اسـت و بیشـتر     جريـان سـنت   چهارم؛

های دينـی بـا رويکـردی     متمايل به گزينش عنوان

هـا، پیونـد    اخالقی استش البته گـاه عنـوان    ـ  تربیتی

هـا و باورهـای مـذهبی و ملـی      ننمادين با داسـتا 

( اثر فهیمـه  0210) ابلیس کوچکهای  دارندش رمان

( نوشـتۀ نسـرين   0212) صـبح پشـیمانی  رحیمی، 

( از زهـرا تابشـیان وششش   0211) نیرنگ فرنگثامنی، 

 اندش از اين نوع

گذاری مضمونی  پذير ديگر، غلبۀ نام نکتۀ تأمل

سـت  های زنانه در اين دهـه ا  گزينی رمان در عنوان

شناسی زنـان معاصـر و    ارتباط با حس جمال که بی

تناس  با تغییرات ماهوی زندگی انسـان مـدرن    بی

هـای   گراست بـا پیچیـدگی   نیستش انسانی که ذهن

نگـریِ   گرايانه و جهـان  های درون روحی و گرايش

ــان محصــول شــتاب خــواهی  زدگــی عصــر و آرم
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 نوستالژيکش

، هـا  پس، در دهـۀ هفتـاد بیشـترِ عنـاوين رمـان     

ترکیبی و متمايـل بـه تصويرسـازی ادبـی و حامـل      

آمیزی يا تشـخیص وششش اسـتش    نمايی، حس متناقض

همچنین برگرفته از مفاهیم و مضامین عاطفی و گاه 

رئالیستی و اجتماعی استش بنابراين، رويکرد رو بـه  

ــاص   ــامی خ ــتفاده از اس ــد اس ــتر،    -  رش ــه بیش ک

ر دو ويـژه د  ـ بـه  های اصلی داستان هستند شخصیت

ــاقض  ــی متن ــاد حرکت نمــا در  ســال آخــر دهــۀ هفت

رود؛ زيرا  شمار می های جديد به گزينی داستان عنوان

ــان ــرای رم ــه    ب ــامی خــاص ک ــويس معاصــر، اس ن

آشکارترين حالت ارتباط مستقیم بین دال و مدلول »

ــه واســطۀ  اســتششش مفهــومی را برنمــی انگیزنــد و ب

کنند، بلکـه بـه چیـزی خـاص و      مفهومی عمل نمی

ینی اشاره دارنـد کـه معلـوم نیسـت کـه آن چیـز       ع

بنابراين جای تعج  نیسـت   (0)شچگونه چیزی است

کـه در نگـاه پوزيتويسـتی اسـامی خـاص را بتـوان       

شکل آرمانی زبان دانست که زيربنای همـۀ اشـکال   

 بنـابراين، بـا  (ش 01-22: 0200)هارلنـد،  « شديگر اسـت 

رين اينکه میان نام قهرمان و عنوان رمان کمتـ  وجود

ارتبــاط نمــادين يــا رمزناکانــه وجــود دارد، بســامد 

ها، از تمرکز  های زنان در عناوين رمان استفاده از نام

ــا  مســتقل زنــان بــه داســتان پــردازی بــرای زنــان ب

ــت شخصــیت ــت دارد؛  محوري ــ  حکاي ــای مؤن ه

های دهـۀ   که جز يکی دو مورد از عناوين رمان چنان

هـای رمـان    که براساس شخصیت هفتاد مابقی آنها ـ 

اندـ اسامی مؤنـ  هسـتندش ايـن نکتـه      برگزيده شده

نويسـان زن بـرای    ای از تـالش رمـان   تواند نشانه می

بنیـاد در   کردن زنانه از زندگی و قرائت زنانـه  روايت

هايی نظیر  کانون روايتگری مردانه باشدش اسامی رمان

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

 مانـدانا (، 0211) ژينـا (، 0210) در مهلیال (، 0210)

 ( وششش گواه اين مدعاستش0211)

 

 گیري نتیجهبحث و 

های معاصر زنـان، معنـا و    های مهم رمان از ويژگی

ــا پیــام محــوری مــتن آن رمــان،   مفهــوم عنــوان ب

های فکـری و عـاطفی آفريننـدگان     براساس سلیقه

  ــ  نويس معاصـر عنـوان رمـان    آنهاستش برای رمان

گذاری اديبان متقـدّم کـه بیشـتر     سنّت نام برخالف

ســو، بیشــتر  ـــ از يــک رويکــردی شــمايلی داشــته

رود؛ زيـرا   شـمار مـی   های رمزی و نمادين به نشانه

ــتهاللی داردش    ــت اسـ ــالیزور و براعـ ــی کاتـ نقشـ

بندی و نگرۀ بسـامدی دارد کـه    ديگر، طبقه ازسوی

ــاوين رمــان  هــا  کیفیــت همنشــینی واژگــان در عن

هـای فکـری موجـود در يـک      ريـان بازگوکنندۀ ج

کـه تمرکـز و مطالعـه در     جامعه نیز هسـت؛ چنـان  

تا  0221های زنان نويسنده معاصر از  عناوين رمان

کننــده بــرای ايــن  شــاهدی موجّــه و اثبــات 0211

  شناختی عنـوان  مدعاستش از مطالعه و تحلیل نشانه

تـوان بـه    های زنانه در بازۀ زمانی يادشده، می رمان

 پی بُرد: نتايج زير

در دورۀ اول؛ يعنــی از آغــاز انقــالب اســالمی تــا 

رمــان  20نــويس زن،  رمــان 02پايــان دهــۀ شصــت؛ 

اند که پیوندی نمادين میان عنوان و محتوا و پیـام   نوشته

فکری آفرينندۀ آن برقـرار اسـتش ايـن مسـئله، نشـانۀ      

 ادبی در میان آنهاست:     ـ    گیری دو جريان فکری شکل

محورانه است که با وجود  زن نخست؛ جريانی

احساس محصورشدن در نظام مردساالرانه در پـی  

سـب  مغفـول مانـدن     برجسته کردن نقش خود بـه 
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ــی و     ــات سیاس ــان در التهاب ــۀ زن ــويش و هم خ

ويژه جنگ تحمیلی اسـتش   اجتماعی دهۀ شصت به

ها بیشـتر بـا نـوعی ابهـام و      پس، عناوين اين رمان

خود نويسندگان زن گونگی همراه است؛ زيرا  ايهام

نیز با وجود تحـوالت مختلـف مضـمونیِ پـس از     

تواننــد تصــويری روشــن از آينــدۀ  انقــالب، نمــی

 نوشتار زنانه در جامعۀ مردساالر ترسیم کنندش

دوم؛ جريانی رمانتیک اسـت کـه بـا تکیـه بـر      

عواطف و هیجانات زنانۀ خويش در پی تأکید بـر  

یـاز و  های عاطفی وجـود زنـان و بازنمـايی ن    جنبه

تکیه زنان بـه روابـط عاشـقانه بـا جـنس مـرد در       

 جامعه داردش

تنها شاهد روند  نه 12يعنی دهۀ  در دورۀ دوم؛

ــان  ــزون ورود رم ــۀ    روزاف ــه جرگ ــان زن ب نويس

توانیم چهار خط يا جريـان   نويسندگان هستیم، می

 ـ ادبی را بازشناسی کرد:      فکری

طلبانۀ زنـان اسـت کـه     نخست؛ جريان استقالل

بیشتر با افزايش شدت تمايالت فمنیسـتی و تـالش   

نويسـان برجسـتۀ    برای استقالل نوشـتاری در رمـان  

زنان در دهۀ شصت و سپس پیروان آنها ايجاد شده 

هــای طرفــدار  کــه برخــی عنــوان طــوری اســت؛ بــه

بنیاد، گويی براسـاس شـعار عبـور از     های زن جنبش

های مردسـاالر يـا واسـازی نگـرش تقـابلی       روايت

 شدۀ مرد/ زن در جامعۀ ايرانی بنا شده استش   دينهنها

ها  است که برخی از عنوان مرحلۀ دوم، درحالی

ــر گــرايش ــانتی ب سیســم نويســندگان زن  هــای رم

حکايت دارد؛ با ايـن ويژگـی کـه زنـان نويسـنده      

کوشــند حاکمیــت مــردان را در روايتگــری از  مــی

ها  احواالت درونی زنان و مردان، از دريچۀ روايت

های خـويش اثبـات کننـدش پـس در ايـن       قرائت يا

هـای ترکیبـی و تصويرسـاز     رويکرد، بیشتر از نـام 

هـای   آمیزی و اضافه چون تضاد و پارادوکس، حس

 کنندش   تشبیهی و استعاری استفاده می

های زنانه، تـأثر   گذاری رمان سومین جريان نام

از حواد  مهم در جريان انقالب اسالمی و دفـاع  

هـايی بـا    آنها را به انتخـاب رمـان  مقدس است که 

داللت نمادين به جنگ تحمیلی يـا دفـاع مقـدس    

 کشانده استش

گذاری متأثر از تمايالت دينی  چهارم نیز، عنوان

هايی با رويکرد  و سنّتی است که نويسندگان زن، نام

 اندش های خود برگزيده تربیتی و اخالقی برای رمان

دورۀ  هــای دو گزينــی رمــان از مقايســۀ عنــوان

گـذاری   آيد کـه در هـر دو دوره، نـام    يادشده برمی

ها چیرگی دارد؛ اما در  گذاری مضمونی بر ديگر نام

ها  گذاری رمان گرايش به نام 12های آخر دهۀ  سال

های مؤن  فزونی گرفته کـه در واقـع    با شخصیت

روايتگری زنانه از زنـدگی و قرائـت    برای تقويت

ی از تمايل برای ترسـیم  هاي بنیاد از آن و نشانه زنانه

ــنش ــال، افکــار و ک هــای جــنس زن از ســوی  آم

 شهمجنس آنها بوده است

 
 ها نوشت پي

سرعت اين برنامه در دهـۀ هشـتاد معکـوس     البته به ش0

 0202نويسان زن از سال  که رمان ای گونه شود به می

رمـان نوشـته و بـه چـان      0022حـدود   0201تا 

 0020دان حدود های مر اند؛ ولی تعداد رمان سپرده

 (ش01: 0212است )رازی،   رمان بوده

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

يـا نـام گـل     ممکن است نام انسانی مؤنـ  باشـد  

 (ش22: 0200)هارلند، 
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 شچان اول شفارسی
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 از نويسان داستان فرهنگ ش(ب0202)  ----------
 شچشمه: تهران امروزش تا آغاز

ــد، ريچــارد ) ابرســاختارگرايی: فلســفۀ  ش(0200هارلن
ترجمـۀ فـرزان    ساختارگرايی و پساساختارگرايیش

 شچان دوم تهران: انتشارات سورۀ مهرش شسجودی
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