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Abstract 

The entrance of modernity into Iranian traditional society had a major impact on 

changing the mentality and social status of women. Because of the undeniable 

relationship between literature and society, this article investigates the evolution of 

the Iranian woman's mentality in dealing with modernity, relying on Persian novels. 

For this purpose, two novels "Black Times" and "Ziba" have been selected from the 

early years of the 14th century. The confrontation of the female characters of these 

two novels with modernity is compared with the confrontation of the female 

characters of the novel "Night One Night Two" written in 1974. women play a 

central role in these three novels so by analytical and descriptive comparisons it can 

show, in the authors' view, what has changed in the fifty years of the Iranian 

woman's mentality towards the components of modernity (based on Giddens's 

theories). To this end, the female personality in the face of the components of 

education, women's social presence, male and female equality, women's 
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individuality, humanism, secularism and anti-tradition in the novels have been 

compared and investigated. 

 

Introduction 

The dominant contemporary literary genre is the novel. And more than any other 

literary work, it is influenced by the situation of the society; Also, due to the 

importance of women's role in social developments, it is possible to understand 

different aspects of social developments by examining female characters in novels. 

In this research, some aspects of the evolution of Iranian women's mentality in the 

process of modernization of the society in the first half of the 14th century were 

discussed by examining examples of Persian novels. Investigating the character of 

women in Persian novels and paying attention to the evolution of their mentality in 

the face of modernity is the basic issue of this research. For this purpose,Ruzgār-e 

siāh "Black Days" written by Abbas Khalili in 1303 AH, "Ziba" written by 

Mohammad Hijazi in 1312 AH and the novel "First Night,Second Night " written by 

Bahman Farsi in 1353 AH were selected. And the approach of female characters in 

facing modernity was investigated.  

 
Previous studies 

The arrival of modernity in Iran and the results of developments have forced many 

researchers in the field of sociology to investigate its causes and consequences; 

However, due to the nascent nature of the sociology of literature in the country, a 

limited part of the works of Persian literature have been examined based on the 

modernity component. Among the conducted researches, we can refer to the article 

"Modernity and traditional structure of the family based on the novel "Husband of 

Aho Khanum".This article has shown that the traditional structure of the family 

tends to modernize during the first Pahlavi period. (Safari et al., 2016).  The author 

of the article "Confrontation between tradition and modernity in the story of Sadegh 

Hedayat's lust" has pointed out the impact of Hedayat's stories on the modernity of 

the dictatorship and Iran's paradoxical society (Ardestani, Rostami, 2015). In none 

of the researches, the evolution of the attitude of Iranian women in the face of 

modernity has not been investigated, relying on novels of two different time periods. 
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Research method 

 In this article, after defining tradition and modernity and the components of 

modernity, the approach of female characters in facing the components of modernity 

in three novels is compared and analysed in a descriptive-analytical method based 

on the theories of Giddens. 

Relying on Giddens' theories, the main mental components of modernity can be 

introduced as rationalism, aversion to tradition, and rethinking social functions, 

individualism, humanism, and secularism. The dissemination of these components in 

the society will lead to noticeable changes. According to the topic of this research, it 

is necessary to investigate the effect of these components on the individual and 

social behaviour of women, as well as the society's approach in dealing with women. 

Considering that the rethinking component in social functions includes a wider 

range of behaviours, it is examined in three subheadings: "necessity of women's 

education", "social presence of women" and "equality between men and women". 

 

Research findings 

The research shows that in the two novels "Ziba" and "Rozgar e Siyah", hedonism 

and worldliness are shown as one of the influential factors in women's tendency to 

socially abnormal behaviours. But this development has not been able to completely 

free them from traditional thinking. 

The opposite of modern rationalist thinking is emphasizing the sanctity of 

religious matters and mixing it with superstitions, which can be seen among the 

traditional women of the two novels "Ziba" and "Rozgar e Siya".These women resist 

social changes and intellectual changes. One of the reasons for this resistance is that 

traditional women have been entertained for many centuries in the high fences of 

tradition, with religious beliefs, many of which are mixed with superstitions. Now, 

with the arrival of modernity and the changes that have occurred, they continue to 

follow their familiar habits. The introduction of modernity into the society has made 

educated girls get to know some of their rights and talk about the oppression that the 

society allows them But referring to deterministic thinking, they don't consider it’s 

possible to change the conditions. 

With the passage of nearly fifty years since the writing of the two mentioned 

novels, there have been many changes in the status of Iranian women. Bahman Forsi 

shows in "First night, second night" that women's social presence is accepted to a 

large extent among the middle and upper classes of society. Women with more 
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knowledge of themselves and their spiritual needs, They think about the needs of 

women in the modern world and the problems of the traditional definition of 

women. The change of views towards the position of women in the marital 

relationship as well as the formation of the modern woman's identity has made the 

right to choose a spouse for women to be respected more than in the past. The 

presence of women in new jobs shows the growth of self-confidence among women 

and their ability to manage economic affairs. Addressing the appearance and paying 

attention to the type of cover was also evident in the previous two novels. But what 

is shown in the Forsi novel indicates the prevalence of specialized and academic 

look at appearance and clothing. Another issue is the extreme individualism caused 

by the prevalence of modern thinking among intellectuals and artists. 

This dark side of modernity's individualism and hedonism has caused the 

phenomenon of prostitution in the novel "First Night, Second Night" to be not as 

ugly as in the novels "Ziba" and "Rozgar e Siah".The spread of modern freedom 

among the affluent class has caused women to act more carelessly in conflict with 

tradition by trivializing the institution of the family. 

Keywords: Iranian woman, modernity, fiction, Ziba, Roozegar e seyah, Shab e yek 

Shab e do 
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  290 -  263، 1401، پاييز 3، شمارة 13ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي فصل

بررسي سير تحول ذهنيت زن ايراني در مواجهه با مدرنيته با تكيه 
  »شب يك شب دو«و  »زيبا«، »روزگار سياه«هاي  بر رمان

  *پريوش ميرزاييان
  ***نرگس باقري ،**جهانگير صفري

  چكيده
اي علمي است كه عالوه بر نقد اجتمـاعي ادبيـات، بـا توانـايي      جامعه شناسي ادبيات رشته

كنـد كـه اثـر ادبـي در      اي را توصيف و تحليل مي اي شرايط اجتماعي و تاريخي دوره ويژه
محدودة آن دوره آفريده شده است. از آنجا كه ورود مدرنيته به جامعـه سـنتي ايـران تـأثير     

شك اين تحول در رمان فارسي يت و جايگاه اجتماعي زنان داشت و بيزيادي بر تغيير ذهن
شناسانه رمان فارسي به وجوه تأثيرگذاري اين توان با بررسي جامعهمنعكس شده است؛ مي

تغيير اجتماعي بر شخصيت زن ايراني پي برد.  به همين منظور اين مقاله به دنبـال بررسـي   
يي با مدرنيته با تكيه بر رمان فارسي است. با مالك سير تحول ذهنيت زن ايراني در رويارو

هاي  از سال» زيبا«و » روزگار سياه«قرار دادن  وجود نقش محوري زن در داستان، دو رمان 
هاي زن ايـن دو رمـان    اند. رويارويي شخصيت آغازين سدة چهاردهم شمسي انتخاب شده

ه.ش 1353كه در سـال  » دو شب يك شب«هاي زن رمان  با مدرنيته، با رويارويي شخصيت
گـردد.   توصيفي و با تكيه بر نظريات گيدنز مقايسه مي - نگاشته شده است، به شيوة تحليلي

هاي آموزش، حضـور اجتمـاعي    ها در دو دوره مورد بررسي با توجه به مؤلفهمقايسه رمان
دهـد   مي گرايي، دنياگرايي و سنت ستيزي نشان زنان، برابري زن و مرد، فرديت زنان، انسان
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هاي آغازين سده چهاردهم شمسي رويكردي سطحي و ناانديشيده به مدرنيته  زنان در سال
دارند. ظواهر مدرنيته بر آگاهي مدرن پيشي دارد. تسلط افكار سنتي و مرد ساالر بر ذهنيت 
زنان تا حد زيادي باقي است. بعد از گذشت نزديك به پنجاه سال بـه دليـل فراگيـر شـدن     

مدرن تحوالت زيادي در ذهنيت زنان ايجاد شده است؛ اما فرد گرايي افراطي و هاي  انديشه
هـاي   آزادي مدرن موجب شده زنان متعلق به طبقه مرفه و عمدتĤ روشنفكر، به ستيز با نظام

  ارزشي و اخالقي جامعه بپردازند.
اه، رمـان شـب   زن ايراني، مدرنيته، ادبيات داستاني، رمان زيبا، رمان روزگار سي ها: دواژهيكل

  يك شب دو
  

  مقدمه. 1
  بيان مسأله و روش تحقيق 1.1

اي علمي است كه عالوه بر نقد اجتمـاعي ادبيـات، بـا توانـايي      جامعه شناسي ادبيات رشته
كنـد كـه اثـر ادبـي در      اي را توصيف و تحليل مـي  اي شرايط اجتماعي و تاريخي دوره ويژه

). ژانر ادبي غالب معاصر، رمان است 62: 1391محدودة آن دوره آفريده شده است( ارشاد، 
و بيش از هر اثر ادبي ديگر تحت تأثير شرايط و اوضاع جامعه قرار دارد؛ همچنين به دليـل  

ها از رخدادها و تغييـرات  اهميت نقش زنان در تحوالت اجتماعي و اهميت تأثيرپذيري آن
وجـوه مختلـف تحـوالت    هـا بـه   هـاي زن در رمـان  توان با بررسي شخصيتاجتماعي، مي
برد. مدرنيته و تحوالت ناشي از آن، يكي از رخدادهايي است كه با دنبال كردن اجتماعي پي

هاي زيادي از روند اين توان اطالعات زيادي درباره آن بدست آورد. بخشرمان فارسي مي
د يكي تغيير اجتماعي و تحوالت ناشي از آن در بستر داستاني و روايي رمان فارسي(كه خو

از پيامدهاي مدرنيته است) به تصوير كشيده شده است.در اين پژوهش بـرآنيم بـا بررسـي    
هايي از رمان فارسي در دو دوره زماني (با فاصله نزديك به پنجاه سال)، به وجوهي از نمونه

سير تحول ذهنيت زن ايراني در روند نوگرايي جامعه در نيمه اول قـرن چهـاردهم هجـري    
ر اين پژوهش به چگونگي تغيير شرايط زن ايراني پـس از ورود مدرنيتـه بـه    دست يابيم. د

مختلف زنـان در   يكردهايرو هاي منتخب معاصر پرداخته خواهد شد.ايران با تكيه بر رمان
توسط  تهيمدرن يها مؤلفه رشيعدم پذ ايو  رشيپذ ،تهيدر تقابل سنت و مدرن دو بازه زماني،
از موضوعاتي اسـت كـه    زنان توسط جامعهظاهري و ذهني  راتييقبول تغ نيزنان و همچن
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در اين پژوهش بدان پرداخته خواهد شد. بررسي شخصيت زنان در رمان فارسي و توجه به 
سير تحول ذهنيت آنان در مواجهه با اين تحول چند جانبـه، مسـأله اساسـي ايـن پـژوهش      

  خواهد بود.
» زيبا«ه.ش،  1303ه.ش) در سال 1350 - ه.ش1272نوشته عباس خليلي(» روزگار سياه«

هـاي  ه.ش، هـر دو از نمونـه  1312ه.ش) در سـال  1352 - ه.ش1279نوشته محمد حجازي(
بـه شـرح زنـدگي دخترانـي از     » روزگار سياه«اوليه رمان اجتماعي هستند. عباس خليلي در 

نيـز در  » يبـا ز«اند. نويسنده رمان پردازد كه به راه فحشا كشيده شدههاي ثروتمند ميخانواده
خالل پرداختن به جايگزين شدن ديوان ساالري دولت پهلوي به جاي حكومت قاجار، بـه  

كند. وجود نقش محوري زن در اين دو اخالقي اشاره ميهاي اجتماع و آشفتگي و بيبحران
افتاده از جمله هاي ارتجاعي و ترسيم زن به عنوان قرباني اجتماع عقبرمان، توجه به سنت

نوشـته  » شب يـك، شـب دو  «انتخاب اين دو رمان براي پژوهش حاضر است. رمان داليل 
ه.ش يعني چند دهه بعد از دو رمان مذكور به 1353ه.ش) در سال 1312بهمن فرسي(متولد 

كند. از جملـه  نگارش درآمده است. در اين رمان نيز، شخصيت زن نقشي محوري بازي مي
- وهش حاضر، پرداختن به چهره زن مدرن و سنتمهمترين داليل انتخاب اين رمان براي پژ

هاي ها است. در اين بررسي پس از تعريف سنت و مدرنيته و مؤلفهگريزيها و سنتشكني
- هاي مدرنيته در رمانتحليلي، وضعيت زن در مواجهه با مؤلفه - مدرنيته، به روش توصيفي

  و بررسي خواهد شد.مقايسه » شب يك، شب دو«با رمان » روزگار سياه«و » زيبا«هاي 
  

  پيشينه تحقيق .2
ورود مدرنيته به ايران و تحوالت ناشي از آن، بسياري از پژوهشگران عرصه جامعه شناسي 
را به بررسي علل، پيامدها و تغييرات ناشي از آن واداشته است. با اين وجود بـه دليـل نوپـا    

بيات فارسي با تكيـه بـر   شناسي ادبيات در كشور بخش محدودي از آثار اد بودن علم جامعه
توان بـه   هاي انجام شده مي اند. از پژوهش مؤلفة مدرنيته مورد بررسي و پژوهش قرار گرفته

اشاره كرد. اين مقاله » بر رمان شوهر آهو خانم هيخانواده با تك يو ساختار سنت تهيمدرن»  مقاله
ه مدرن شدن دارد. اين نشان داده است ساختار سنتي خانواده، در دورة پهلوي اول، گرايش ب

نوگرايي سطحي است اما موجب شده زنان به استقالل و فرديت دست يابند و در اجتمـاع  
در  تهيو مدرن تچالش سن« ). نويسندگان مقالة1396بيشتر حضور يابند(صفري و همكاران، 
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انـد پديـدة مدرنيتـه در ايـن رمـان از طريـق       نشـان داده » پـور  يروان رويرمان اهل غرق من
هاي سياسي معرفي شده اسـت   هاي صنعتي و طرح دستاوردهاي علمي و جنبش نولوژيتك

بررسي چالش هاي سنت و مدرنيته در رمان پرنده «). در مقالة 1396زاده و همكاران، (قاسم
نيز به طور خالصه به سرگشتگي زن سنتي در جامعه مدرن و از خود » من نوشته فريبا وفي

جامعـه از سـنت بـه مـدرن پرداختـه شـده اسـت(حيدري و         بيگانگي زنان در مسير گـذار 
در داسـتان هـوس بـاز صـادق      تـه يتقابل سـنت و مدرن  «).  نويسندة مقاله 1396همكاران، 

هـاي هـدايت از تجـدد    با بررسي دو داستان كوتاه هدايت به تأثير پـذيري داسـتان  » تيهدا
اب سـنت و مدرنيتـه در گـذار    ديكتاتورمĤبانه و جامعة لبريز از تناقض ايران كه ميـان انتخـ  

هاي انجام شـده  ). در هيچ يك از پژوهش1395است، اشاره كرده است(اردستاني، رستمي، 
هـاي دو بـازة زمـاني    سير تحول ذهنيت زن ايراني در مواجهه با مدرنيته، با تكيـه بـر رمـان   

  متفاوت، بررسي نشده است.
  
  تعريف مفاهيم .3

  تعريف مدرنيته  1.3
اي از باورها، رسوم و آدابي است كه بـه صـورت    اجتماعي سنت به معني مجموعهدر علوم 

شود. مهمترين ويژگي سنت انتقـال آن از نسـلي بـه     جمعي از نسلي به نسل ديگر منتقل مي
) جامعه شناس مشهور بريتانيـايي، چهـار   Anthony Giddensنسل ديگر است. آنتوني گيدنز(
. سنت شامل رسوم، آيين و مراسـمي اسـت كـه در    1 شمارد: ويژگي مهم براي سنت بر مي

. سنت جمعي است؛ يعني اين آيـين و رسـوم بـه    2اي معين تكرار و باز تكرار شود.  حوزه
. سنت در درون خود نگهباناني دارد كه حافظ آن هستند (مثل 3شود.  شكل جمعي انجام مي

. سنت بـا هويـت   4ت. هاس ها) كه كارشان توضيح و تفسير و حفظ سنت ها يا كشيش كاهن
كند و تسلط بر رفتـار انسـاني    شود زيرا احساسات و هيجانات را رهبري مي افراد درگير مي

  ). 73: 1378دارد(گيدنز، 
هاي ديگر از جملـه   هاي اروپايي، و بسياري از زبان كه در تمام زبان» مدرن«ي  تبار واژه

مشـتق   modoست كه خود از قيد ا modernnusدر فارسي امروزي ما رايج شده، لفظ التيني 
است. بـه  » اي بسيار نزديك اين اواخر، به تازگي، گذشته«  modoشده. در زبان التين معناي 

هـاي كهـن،    ي شانزدهم، رويارويي مسائل تازه با سنت گمان برخي از پژوهشگران در سده
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تـا  » مـدرن «ي  شد. اين معناي ضمني واژه modernي  تبديل به مهمترين داللت ضمني واژه
باقي مانده است. مدرنيته به معني » كنوني و امروزي «امروز، همراه با معناي اصلي آن يعني 

اي امروزي و جديد است، كه به جاي منش كهن زيستن نشسته، و آن را نفي  ي زندگي شيوه
 هايي كند: مدرنيته، شيوه گونه تعريف مي مدرنيته را اين دنزيگ). 9: 1387كرده باشد(احمدي،

از زندگي يا سازمان اجتماعي است كه از سده هفدهم، در اروپا پيدا شد و به تـدريج نفـوذ   
كم و بيش جهاني يافت. اين تعريف ابتـدايي، مدرنيتـه را از جـنس هنجارهـاي اجتمـاعي،      

كنـد و بـدين ترتيـب     مربوط به يك دوره زماني و يك جايگاه جغرافيايي اوليه معرفـي مـي  
را در اختـراع   تـه يمدرن يهـا  سرچشـمه  ز جامعه شـناختي اسـت. او  مدرنيته، بيش از هر چي

 يشـ يو ادراك بازاند يانتزاعـ  يهـا  تيساعت، كشف مناطق دوردست جهان، اعتماد به قابل
  ).48- 44: 1377 دنز،ي)؛(رك، گ4: 1378(دوران،  كند يجستجو م

  
  هاي جامعة مدرنويژگي 2.3

. سرمايه داري(انباشت سرمايه در زمينه 1ند از: ا ابعاد نهادي مدرنيته در انديشة گيدنز عبارت
گرايي(تغيير شـكل طبيعـت: تحـول محـيط سـاخته       . صنعت2آميز) كار و توليد بازار رقابت

. وسـايل مهـار   4هاي نظارت (نظارت بر اطالعـات و مواظبـت اجتمـاعي)    .دستگاه3شده)، 
  ).4 - 3: 1387خشونت (نظارت بر وسايل خشونت در زمينه صنعتي شدن جنگ)(دوران 

توان مرز شفافي ميان سـنت و مدرنيتـه    مدرنيته داراي ابعاد مختلفي است؛ همچنين نمي
هاي جامعه سنتي و جامعه مدرن در چنـد دسـته قابـل بررسـي      كشيد. با وجود اين، تفاوت

كند، شتاب دگرگوني و پهنة دگرگوني  است. آنچه جامعه سنتي را از جامعه مدرن متمايز مي
تـر، شـتاب    تر و بـا نهادهـاي پيچيـده    اي است فني اينكه جامعة مدرن، جامعه است. به دليل

تحول و دگرگوني در آن بسيار بيشتر از جامعه سنتي است. همچنين به سبب اينكـه منـاطق   
هاي دگرگـوني اجتمـاعي، كـم و بـيش اكثـر       اند، موج مختلف جهان با يكديگر مرتبط شده

ايز ديگر جامعه سنتي و جامعـة مـدرن، نهادهـاي    مناطق جهان را درنورديده است. وجه تم
خورند. تبديل شدن نيـروي كـار بـه     مدرن است كه در دوران پيش از مدرنيته به چشم نمي

كاال، وابستگي توليد به نيروي غيـر جانـدار و نظـام سياسـي دولـت مـدرن از جملـه ايـن         
ت جامعـه مـدرن از   هايِ اجتماعيِ مدرن هستند. وجه ديگر اين تمايز، قرائت متفاو صورت

كنـد تـا در گذشـته.     سنت است. جامعه مدرن، برخالف جامعه سنتي، در آينده زندگي مـي 
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براي جوامع سنتي محترم است و نمادها و آداب و رسوم مربوط بـه آن ارزشـمند   » گذشته«
گويدكه ديگر سنتي وجود ندارد و مردم ديگـر بـه اعتقـادات اجدادشـان      هستند. گيدنز نمي

داند، تا  ) ميpost-traditional» (مابعد سنتي« رند. برعكس، او جهان مدرن را جهان اعتقاد ندا
انـد. جهـان مـدرن،     شمار، اعتقادات، و رسوم با يكديگر در آميختـه  هايي بي حدي كه سنت

ها را به مثابه بسـترهاي بـديل    آورد. برعكس، جهان مدرن، سنت ها را به بار نمي مرگ سنت
  ). 37- 36: 1384كند(پيرسون،  معرفت، ارزش و اخالق مي گيري، جايگزين تصميم
  
  نگري مدرنجهان 3.3

اي در پي تغيير ديدگاه  به گفتة گيدنز، مدرنيت عبارت است از فرايندهايي كه به نحو زنجيره
و تصاوير ذهني ما از كيهان و جايگاه خود در آن به وقوع پيوسته است. نتيجـة ايـن تغييـر،    

كه طي روند صنعتي شدن، شهرنشيني، ايجاد اشـكال جديـد قـدرت     بيني است نوعي جهان
اي از روابط بين فردي و ... نمودار شـده   هاي جديد هنري، انواع تازه سياسي، ظهور صورت

: 1388است. مدرنتيه با شروع اتكا به عقالنيت اين جهاني آغاز شده است (حاجي حيدري، 
است.  ياز نادرست يدرست صيتشخ يبرا يشاخصباور، خرد انسان قابل اعتنا و  نيدر ا). 52

 تيكه مسئول ياست. جهان از وجود داور يانسان، خرد انسان يگذار رفتارها در واقع قانون
 يقانونگذار تيمسئول ياست. انسان و خرد انسان يخال رديرفتار انسان را بر عهده بگ يداور

جاودانه و بدون تغيير وجود دارد كـه  در جوامع سنتي يك اصل دارند.  هرا بر عهد يو داور
 1381گرايانه و سكوالريستي اسـت(واترز،   اصالت با اوست؛ اما هستي شناسي مدرن، انسان

:24.(  
كند كه قضية تأثير رو به كـاهش ديـن و   تصريح مي» پيامدهاي مدرنيته«گيدنز در كتاب 

ي به بحـث مفصـل   هاي علوم اجتماعي به بحث كشيده شده كه نيازسنت چندان در نوشته
رسـد كـه بـه    اي است و به نظر نميگمان موضوع پيچيدهدربارة آن نيست. دنيوي شدن بي

هـاي  محو كامل انديشه و فعاليت مذهبي انجاميده باشد، زيرا كه دين بـه برخـي از پرسـش   
- گويد. با اين همه، بيشتر موقعيـت گفت هنوز هم پاسخ ميوجودي كه در گذشته پاسخ مي

مدرن، با دين به صورت نفوذ حاكم بر زندگي روزانه سازگاري نـدارد. كيهـان   هاي زندگي 
شناسي مذهبي جايش را به دانش بازانديشانه سازمان داده شـده و تحـت تسـلط مشـاهدة     
تجربي و انديشة منطقي داده است، دانشي كه بر تكنولوژي مادي و اصول اجتماعي اسـتوار  
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تـوان بـه    بر اين باور است كه با اتكاء به خرد مـي ). انديشه مدرن 130: 1377است(گيدنز، 
شود. مدرنيته، بـرخالف آنچـه بـه     معرفت دست يافت. بنابراين خرد انسان، راهنماي او مي

گيرد و تسـلط همـه    شود، ضد دين نيست، بلكه دين درحوزة فردي قرار مي غلط تصور مي
گـردد. خردگرايـي    مـي هاي زندگي سنتي به حوزه فـردي، محـدود    اش بر همة حوزه جانبه

شود. درواقع نتيجة خردگرايي  اعتبار شدن باورهاي ورازميني مي مدرنيته همچنين موجب بي
مدرن اسطوره زدايي و انحالل خرافات از زندگي انسان است. قرار گرفتن ديـن در حـوزه   

منـدي از امـور دنيـوي موجـب      هاي وسيع دنيوي و گسـترش بهـره   فردي و ايجاد جذابيت
گرايـي از ديگـر    ا دنيا گرايي به عنوان مؤلفـه ديگـر مدرنيتـه شـناخته شـود. علـم      شود ت مي

توان از دو منظر خاص و عام مورد توجه  هاي كليدي مدرنيته است. علم گرايي را مي مؤلفه
دهي بـه   توان در برگيرندة هر نوع گرايش و اهميت قرار داد. علم گرايي به مفهوم عام را مي

گرايـي بـه مفهـوم خـاص      ر زندگي بشر معنا كرد. اما آنچه از علمهاي علمي د علم و روش
شود، صرفاً پررنگ شدن جايگاه علـم در زنـدگي بشـر نيسـت، بلكـه حـاكي از        منظور مي

تـرين   تفكري است كه شكل ايدئولوژيك به خود گرفته است و علم را تنها مرجع يا اصـلي 
: 1390دانـد(قنبرلو،   بشر مـي  مرجع شناخت مسائل و حل مشكالت يا ساماندهي به زندگي

42.(  
هاي سنتي همة امور اجتماعي عمالً بـه صـورت مهـر و نشـاني آشـكار بـر       در فرهنگ

دگرگوني يافتـه  » خود«شد. در چارچوب جوامع جديد، برعكس شخصيت افراد كوبيده مي
ل هاي شخصي دريابيم و آن را به عنوان بخشي از فرايند تماس متقابرا بايد از طريق كاوش

). در واقع بـا  57: 1398بين تغييرات شخصي و اجتماي بسازيم و استوار نگه داريم(گيدنز، 
هاي ارزشي از پيش تعيين شده و معطـوف   گيري ظهور مدرنيته، مناسبات اجتماعي و جهت

اسـتقالل و   ،ياحتـرام بـه ارزش انسـان    يمعنبه جمع گرايي جاي خود را به فرد گرايي، به 
قائل  تيبرتر پنداشتن فرد از جمع و اهم ،يو به طور كل يور شخصعمل، حرمت ام يآزاد

جامعـه   يجمعـ  ياز آگـاه  يبخش يي،فردگرا دهد. درواقع ، ميفرد در برابر جمع يشدن برا
  .)465: 2008(ويليام و داريتي، مدرن است

باز انديشي از ديگر ابعاد هستي شناسي مدرن اسـت. گيـدنز معتقـد اسـت بـا پيـدايش       
گيـرد. عملكردهـاي اجتمـاعي پيوسـته بـاز       اي به خود مي بازانديشي خصلت ويژهمدرنيته، 

گرايـي و نهادينـه شـدن شـك از      شوند و بدين ترتيب، ادراك بازانديشـي، آينـده   سنجي مي
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). باز انديشـي زنـدگي اجتمـاعي    3: 1378آيد(دوران،  هاي ذاتي مدرنيته به شمار مي ويژگي
هـا)  ماعي( به علت دريافت اطالعات جديد دربارة آنمدرن بدان معناست كه رفتارهاي اجت

  به صورت مداوم در حال تغيير، اصالح و بازبيني هستند.
هـاي ذهنـي مدرنيتـه را    تـرين مؤلفـه  تـوان اصـلي  بنا به آنچه به اختصار بيـان شـد مـي   

)، سنت گريزي و بازانديشـي در عملكردهـاي   52: 1388 ،1خردگرايي(رك،حاجي حيدري
گرايي ) ، انسان57- 56: 1387)، فردگرايي(رك، گيدنز، 47- 46: 1377يدنز، اجتماعي(رك؛ گ

  ) معرفي كرد. 130: 1377و دنياگرايي(رك، گيدنز، 
  
  ظهور مدرنيته در جامعه ايراني 4.3

مدرنيته و تغييرات ناشي از آن از حدود قرن هفدهم ميالدي در جوامع اروپايي آغاز شد؛ اما 
اندازة جوامع اروپايي سابقه ندارد. رشد و توسعه تمدن غربي در محـيط  در ايران مدرنيته به 

اجتماعي ايران در آغاز قرن نوزدهم ميالدي، نظام اجتماعي ما را وادار به تغيير كـرد. سـنت   
هاي بعد سـرايت كـرد.    ها در دورة قاجار شروع شد و به دوره گريزي در بسياري از عرصه

پ و مطبوعـات، تحصـيل دانشـجويان در خـارج از     تأسيس دارالفنون، گسترش صنعت چا
هاي پيش از انقالب مشروطه است. با  ايران و ... نمودهايي از آغاز مدرنيته در ايران در سال

شكل گيري انقالب مشروطه مواردي همچون: نياز به قانون، مطالبة برابـري، حقـوق افـراد،    
روشنفكراني همچون ملكـم  آزادي كسب و كار و تجارت، آموزش جديد و انتقادي توسط 

خان، آخوندزاده، ميرزا آقاخان كرماني، طالبوف، مستشارالدوله و ديگران مطرح شـد(فوران،  
هـاي   دولـت مـدرن بـر اسـاس آمـوزه      - ي ايجاد ملت ). دورة پهلوي اول دوره288: 1371

ران ي مشروطه شكل گرفتند. اين دوره در تاريخ اي اي است كه عمدتاً در دوره ناسيوناليستي
به ويژه با تحوالتي چون تغيير لباس، اسكان عشاير، ترتيبات جديد در نهادهـاي سياسـي و   

آهن و تأسيسات زيربنايي ديگر مشخص شـده   اجرايي و ايجاد سجل و شناسنامه، ايجاد راه
هـاي متوسـط ايـران بـا آهنگـي       ). در اين دوران، نخبگان و طبقـه 42: 1384(صادقي، است

اي دولتي روي آوردنـد و در سـطوح باالترتحصـيلي بـه دانشـگاه تـازه       ه فزاينده به مدرسه
هــاي خــارج  هــاي گونــاگون، يــا دانشــگاه هــاي فنــي وزارتخانــه تأســيس تهــران، مدرســه

ماندگي،  ). در دورة پهلوي دوم، به جاي بحث از علت عقب333- 331:  1371رفتند(فوران،
ي روشنفكران بـود. آنـان در پـي    علت توسعه نيافتگي مطرح شد. توسعه، مفهوم مركزي برا
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زهـي،   نوسازي بومي، دموكراسي، مشـاركت سياسـي، اجتمـاعي و سـازندگي بودند(هاشـم     
هاي جديد، مدارس جديد، تسـهيالت بهداشـتي و تأسيسـات     ). گشايش دانشگاه64: 1386

گرفـت، موجـب گسـترش شهرنشـيني و افـزايش       صنعتي، كه غالباً در شهرها صورت مـي 
ن در كشور شد. به اعتقاد بسياري از محققان، وجود جايگـاه مسـتحكم   سرعت مدرنيزاسيو

ي قشرهاي جامعـه بـه    تفكرات سنتي در بين مردم و اختالف طبقاتي كه به موجب آن همه
هاي نوين و تبليغات در راستاي تحقق مدرنيتـه دسترسـي نداشـتند،     طور يكسان به آموزش
زهي  رابر تحقق مدرنيته گرديد. به اعتقاد هاشمهايي در ب ها و مخالفت منجر به ايجاد مقاومت

هاي سنتي، ايدئولوژيك و فرهنگـي   داري جديد، نتوانست ساختارها و ارزش توسعة سرمايه
  .)264: 1386زهي،  اعتبار كند(هاشم مثل مذهب و روابط پدرساالرانه را بي

  
  جايگاه زنان در نظام سنتي  5.3

انـد. ايـن مناسـبات و تعـاريف      ش تعريـف شـده  در جوامع سنتي مناسبات اجتماعي از پـي 
گيرد. در اين جوامع براي زن نيز تعريف تعيـين   مشخص شده مورد نقد و پرسش قرار نمي

بايست طبق اين تعـاريف از   اي وجود دارد و زن براي معني يافتن در حوزة اجتماع مي شده
گفتمان سـنتي، چـه   هاي خاص (مادر و همسر) را به عهده بگيرد. در  پيش تعيين شده نقش

ي مـرد گذاشـته    گيري بر عهـده  در سطح خانواده و چه در سطح اجتماع، سيادت و تصميم
ها عمدتاً به فعاليـت در خانه(شـامل    شده و زنان عمدتاً نقشي تبعي و پيرو دارند. فعاليت آن

شوهر داري و تربيت فرزندان) محدود گرديـده اسـت. در كنـار ايـن مسـأله بـا تأكيـد بـر         
هاي زنـان و مـردان    هاي جنسي هر يك از زن و مرد، بر خانه نشيني و جدايي حوزه ويژگي

تأكيد شده است. همچنين در اين نگرش بسـياري از مسـائل حقـوقي زنـان، مسـأله تعـدد       
هاي بيولوژيك زن و مرد توضـيح داده شـده    زوجات و ازدواج موقت نيز با تأكيد بر تفاوت

ر اين گفتمان فرمانبرداري و تسليم رمز عـزت زنـان   ). د98: 1384است(نيكخواه قمصري، 
  شود. محسوب مي

  
  تأثير مدرنيته بر جايگاه زنان در ايران 6.3

آغاز آشنايي روشنفكران ايراني با غرب و رواج تفكر مدرن موجب شد وضعيت زن سـنتي  
ي  ، با مسئلهايران مورد انتقاد قرار بگيرد. ميرزا فتحعلي آخوند زاده در مكتوبات كمال الدوله
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كند و به مسائلي همچون پرده نشين  اي انتقادي برخورد مي ي ايراني به گونه زنان در جامعه
ي سـه مكتـوب از    تازد. ميرزا آقاخان كرمـاني نيـز در رسـاله    بودن زنان و تعدد زوجات مي
نامـد. (صـادقي،    مـي » مردگـان زنـده   «كنـد و زنـان ايرانـي را     وضعيت زنان ايران انتقاد مي

شود. اين  هاي نيمه مخفي زنان تشكيل مي )در جريان انقالب مشروطه  انجمن30- 1384:28
ها متشكل شدند و  زنان كه اغلب متعلق به طبقات باالي اجتماع بودند، رفته رفته در انجمن

هاي آموزش بزرگساالن، درمانگـاه و انـواع نهادهـاي ديگـر      مدارس جديد دخترانه، كالس
گرفتند، زيرا حكومت علناً زنـان   گونه كمك مالي نمي از حكومت هيچها  تأسيس كردند. آن

هاي زنان با آنكـه تعدادشـان    كرد. با وجود اين، انجمن را از دخالت در امور سياسي منع مي
اندك بود، توانستند تغييرات مهمي در زندگي بسياري از زنان شـهري پديـد آورنـد(آفاري،    

اه، تفكري انتقادي نسبت به وجوه مختلـف زنـدگي   ). با روي كار آمدن رضا ش234: 1385
هـا و طبقـات    اجتماعي در ايران اعم از حكومت و سياست، ديـن، تـاريخ، فرهنـگ، گـروه    

مورد توجه قرار گرفت. (كچويـان  » زنان«اجتماعي، مناسبات تجاري و بازرگاني و از جمله 
هـاي آتـاتورك، در    نامـه ) رضا شاه پس از سفر به تركيه و آشـنايي بـا بر  9: 1390و زائري، 

ه.ش قانون رفع حجاب اجباري را اعالم كرد. در همين زمان، دولت استخدام زنان را  1314
نيز آغاز كرد و زنان به دانشگاه، مدرسه و بازار كار فرسـتاده شـدند. امـاكن عمـومي ماننـد      

يمـه  بايسـت جر  ها در صورت تبعيض قائل شدن بين زن و مرد مـي  ها و هتل سينماها، كافه
ها در دوران پهلوي دوم نيز پي  ). اين سياست گذاري50 - 48: 1384پرداخت كنند(صادقي، 

ه.ش 1341گرفته شد. تصويب اصول چندگانه انقالب شاه و مردم يا انقالب سفيد در سـال  
ه.ش 1341اسـفند  8تحول  شگرفي در زمينه حقوق زنان ايجاد كرد. زنان به طور رسمي از 

). بدين ترتيب نگاه سنتي جامعه به زن، به تدريج 39: 1379ا كردند(كار، در انتخابات راه پيد
دچار تغيير شد. حضور در اجتماع با پوشش جديد، اجازه يافتن براي حضور در محافـل و  
مجالسي كه تا چندي پيش مختص مردان بود، آشنايي با مسائل سياسي، رشد علم و دانش، 

همچنين آگاهي يافتن از وضعيت زنان در جوامع آگاهي يافتن نسبت به وضعيت اجتماع و 
هاي اقتصادي، ارتباط بـيش از پـيش بـا جـنس مخـالف،       غربي، مشاركت كردن در فعاليت

هايي از مدرنيته بودند كه وضعيت زن در  ها و تفريحات جديد و ... جنبه آشنايي با سرگرمي
اين تغيير و تحوالت و پذيرش  ي ايراني را با تغييراتي عمده، رو به رو كرد. در ايجاد جامعه

ها، عوامل مختلفي تأثير گذار هستند كه  نقـش خـود زنـان و ذهنيـت      و يا عدم پذيرش آن
  ها، اساسي وغير قابل انكار است.  ن آ
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  هاي مدرنيته مؤلفه .4
- ترين مؤلفهتوان اصليهاي پيشين و بنا بر توضيحات ارائه شده، اشاره شد كه ميدر بخش

نيته را خردگرايي، سنت گريـزي و بازانديشـي در عملكردهـاي اجتمـاعي،     هاي ذهني مدر
ها در جامعـه منجـر   گرايي و دنياگرايي معرفي كرد. نشر و اشاعه اين مؤلفهفردگرايي، انسان

به تغييراتي محسوس خواهد شد. با توجه به موضوع ايـن پـژوهش الزم اسـت تـأثير ايـن      
اجتماعي زنان و همچنين رويكرد جامعه در برخورد با زنان ها را بر رفتارهاي فردي و مؤلفه

تحليل و بررسي كرد. الزم به ذكر است با توجه به اينكه مؤلفة بازانديشـي در عملكردهـاي   
لـزوم آمـوزش   «گيرد، در سه زير عنـوان  تري از رفتارها را در بر مياجتماعي، گستره وسيع

  بررسي خواهد شد.» مرد برابري زن و«و » حضور اجتماعي زنان«، »زنان
  

  باز انديشي در عملكردهاي اجتماعي 1.4
  لزوم آموزش زنان 1.1.4

هاي علميـه و تـدريس خصوصـي در     ها، حوزه خانه در ايران آموزش سنتي در قالب مكتب
سـواد   شد. زنان اغلب بي منازل بود. در اين نظام آموزشي به تعليم زنان توجهي چنداني نمي

توانسـتند بـه    هاي متعلق به طبقات باالي اجتماع دختران مي ي از خانوادهبودند؛ تنها در برخ
ها بروند و يا نزد يكي از اعضاي خانواده خود (پـدر، عمـو يـا يكـي از محـارم       خانه مكتب

ديگر) يا معلم خصوصي، احكام مذهبي، خواندن قرآن، صرف و نحو عربي و ادبيات قديم 
و ايجـاد مـدارس جديـد دخترانـه، امكـان دسترسـي        ديدند. با ورود مدرنيته را آموزش مي

دختران شهري و عموماً متعلق به طبقات باالي اجتماع، به آموزش نوين فراهم شد. بـا ايـن   
وجود تفكر سنتي حاكم بر اجتماع و نبود امكانات يكسان براي اقشار مختلف جامعه، مـانع  

مرضـيه  » روزگـار سـياه  «رمـان  از اين بود كه تمامي دختران به مدرسه فرسـتاده شـوند. در   
كند كه مادر با مدرسه رفـتن او   (دختر مسلول، شخصيت اصلي رمان) به اين نكته اشاره مي

شود اما با سر زدن خطـا   مخالف بوده است. دختر با كشمكش فراوان به مدرسه فرستاده مي
ـ  از جانب دختر، مادر خطاكاري او را نتيجة درس خواندن در مدرسه مي ا سيسـتم  داند. او ب

  داند.  آموزشي جديد مخالف است و شيوه نوين آموزش را مسبب گستاخ شدن فرزندش مي
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شـود.   من به آن مرد(مراد پدرم) گفتم دخترت را مدرسه نگذار كه عاقبت فاحشـه مـي  
شده قران و سعدي بخواند و خط بيـاموزد و در آتـش    گفتم كه بگذار در همين خراب
ا و خواهران و مادران ما مدرسه نديـده و در وجـود مـا    نيندازد. گفتم كه هيچ يك از م

  )125: 1303نقصي نيست... (خليلي، 

اغلب زناني كه در اين رمان به شرح زندگي خـود و داليـل گرويـدن بـه تـن فروشـي       
اند؛ اما به دليـل ازدواج و يـا بيمـاري، درس خـود را تـا گـرفتن        پردازند، به مدرسه رفته مي

اند. در بين اين زنان قدسيه به شـيوه سـنتي از نـه سـالگي آمـوزش       مدرك ديپلم ادامه نداده
گونه آموزشي   آيد هيچ اي روستايي به دنيا مي ه دليل اينكه در خانوادهبيند و هاجر دهاتي ب مي

  است.   نديده
اند. مادر حسين (حسـين، راوي و يكـي از    هيچ يك از زنان مدرسه نرفته» زيبا«در رمان 
هاي اصلي داستان است.) مخالف درس خواندن پسـرش اسـت. زيبا(شخصـيت     شخصيت

  ).54: 1312يركي درس نخوانده است(رك.حجازي، بازي و ز اصلي داستان) با همة حقه
دهد كه در دهة نخستين قرن چهاردهم  هاي زن اين دو رمان نشان مي بررسي شخصيت

هاي آموزشي دولـت شـده    شمسي، با وجود اينكه  آموزش زنان و دختران يكي از سياست
عه معتقدند آنچـه  اي از جام اند. بخش عمده بهره است، طبقات پايين اجتماع از اين امكان بي

هاي فرهنگي و ديني اسـت. در   شود تهديدي براي ارزش در مدارس جديد آموزش داده مي
ميان طبقات باالي اجتماع به آموزش زنان به مثابه امري غير ضرور و حتي مضـر نگريسـته   

تـر بـراي ازدواج اسـت و     شود. مهمترين فايده آموزش بدست آوردن موقعيـت مناسـب   مي
زنند. زنان هنوز بـه انديشـة    برآورده شود دختران از ادامه تحصيل سر باز مي هرگاه اين مهم

اند و به همين دليل ايـن آمـوزش،    هاي مدرنيته است دست نيافته پيشرفت كه يكي از مؤلفه
  كند. تغيير شايان توجهي در ذهنيت آنان ايجاد نمي

اسـت. بـا   ه.ش منتشـر كـرده   1353را در سـال  » شب يك شـب دو «بهمن فرسي رمان 
، و بـا توجـه بـه    »زيبا«و » روزگار سياه«گذشت نزديك به نيم قرن از زمان نگارش دو رمان

دهد، بديهي است كه فقط  ها رخ مي هايي كه در زمينة آموزش زنان در طي اين سال پيشرفت
شـود؛ بلكـه    رفتن به مدرسه نمـودي از مدرنيتـه و پيشـرفت آن در بـين زنـان تلقـي نمـي       

اي دارد. تمام زناني كه در اين  ان به دنبال يادگيري آن هستند، اهميت ويژهموضوعاتي كه زن
ها بـيش   ها نام برده شده (به جز مادر زاوش) باسواد هستند. تحصيالت اغلب آن رمان از آن
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بي شخصيت اصلي داستان، در لندن طراحي لباس و آرايش خوانده است.  از ديپلم است. بي
بي در خـارج   خوريم، تحصيل بي با دو رمان قبل به آن بر مي اولين موضوعي كه در مقايسه

اي است كه بي بي در آن ادامه تحصيل داده است. هر دو  از كشور است. موضوع دوم رشته
دهد، آموزش موضوعي مهم براي زنان است و بـرخالف گذشـته، تحصـيل     مسأله نشان مي

ر آموزش ابتـدايي مـورد توجـه    شود. با پيشرفت جامعه ديگ زنان امر غيرضروري تلقي نمي
هاي علمي در سطوح باال نيز مورد توجه زنان و جامعه است. هنرنيـز بـه    نيست بلكه عرصه

بي براي پاسخ بـه نيازهـايي    عنوان يك رشتة آموزشي مورد توجه زنان قرار گرفته است. بي
روحـي،  كه جامعه مدرن براي زنان ايجاد كرده و همچنين به دليل عالقـه و احسـاس نيـاز    

اي به زاوش (رفيـق و معشـوقش)    اي انتخاب كرده است. به همين دليل در نامه چنين رشته
كند طراحي لباس و آرايش چارة او نيست و بايد نقاشي  نويسد، مدتي است احساس مي مي

  )62: 1353را امتحان كند.(رك. فرسي، 

 حضور زنان در اجتماع 2.1.4

هـا نيـز جـزو     به خانه و خانواده است. ايـن فعاليـت  زنان منحصر   در گفتمان سنتي فعاليت
شود. در واقع شخصيت و هويت زنان با ايـن وظـايف تعريـف     وظايف زنانه محسوب مي

شـود؛ ولـي    شود. در متون كهن فارسي زن آرماني و نيكو، مايه عافيت زندگي دانسته مي مي
خويش را فراموش كند  همين زن هرچه هم كه خوب باشد، نبايد به او اجازه داد مقام كهتر

). اين نگـاه نـه تنهـا بـين     47: 1382يا از حيطة وظايف خانگي گامي فراتر بگذارد(توكلي، 
شناسـند.   مردان رواج دارد بلكه خود زنان در جامعه سنتي نيز هويت خويش را اينگونه مـي 

ن ، زينب كه دختري روستايي (و نمونه زن سنتي) است دوست دارد با حسـي »زيبا«در رمان 
به شهر برود اما دليل او براي همراهي، خواستة خودش نيست؛ در واقع زينب هويت خـود  

شناسد. او نگران است كه بـا نـرفتنش بـه     دهد مي را با وظايفي كه در قبال حسين انجام مي
روزگـار  «). در  17: 1312شهر چه كسي غذاي حسين را آماده خواهد كرد (رك.حجـازي،  

داري را، خـود انجـام    قه پايين اجتمـاع وظـايف منحصـر بـه خانـه     زنان و دختران طب» سياه
را   دهند و به جاي دختران مرفه، خدمتكاري كه جزو جهيزيه دختـر اسـت ايـن وظيفـه     مي

دامن و عفيف همواره به وظيفة همسري و  دهد. در دو رمان بررسي شده زنان پاك انجام مي
اند تبـديل بـه    كه از حصار خانه بيرون رفتهپردازند، اما زناني  مادري خود در درون خانه مي
هاي اجتمـاعي   اند. عابديني يكي از علل توجه نويسندگان رمان زناني روسپي و بدكاره شده
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: 1387داند(عابـديني،   به فواحش را تأثيرپذيري آنان از نويسندگان رمانتيـك فرانسـوي مـي   
ر ورود مدرنيته بر جامعه سنتي ). موضوع حائز اهميت ديگر در پرداختن به اين زنان، تأثي54

اي مـدرن اسـت. در گذشـته بـا تـن       آن زمان است. به گفته آنتوني گيدنز روسپيگري پديده
) نويسـندگان  210: 1376ايم. (گيدنز،  فروشي و عمل نامشروع براي كسب پول روبرو نبوده

اعي زنـان  با تأثير پذيرفتن از فضاي فكري سنتي جامعه ايران كه هنوز پذيراي حضور اجتم
با » روزگار سياه«اند. نويسندة  آوردهاي آن پرداخته نبود، به اين پيامد مدرنيته بيش از ديگر ره

ها را به مخاطبـان متـذكر    است ارزش انساني آن پرداختن به زندگي زنان بدكاره تالش كرده
در رمـان  دانـد. زيبـا    شوند؛ اما روسپيگري را نتيجة بيرون آمدن زنان از حصار امن خانه مي

حجازي  نيز زني بدكاره و پر فن وحيله اسـت. او در لحظـاتي از كارهـاي خـود پشـيمان      
كند. او نيـز بيـرون رفـتن از خانـه و رفـتن بـه        شود و در مورد گذشتة خود صحبت مي مي
زار، كه نمودي از وارد شدن زنان به ساحت اجتماع است، را دليل افتادن خود در ورطة  الله

). زيبـا در لحظـات نـدامت، زنـاني را خوشـبخت      191: 1312رك.حجازي، داند ( فساد مي
داند كه با تعريف جامعه سنتي از زن همسو هستند. زناني قانع به نان خشك كه با عشق  مي

  ).191پردازند(رك.همان،  به امور خانه مي
و اند  اغلب زنان، هنرمند و يا  متعلق به طبقة باالي اجتماع» شب يك شب دو«در رمان 

هاي مدرنيته آشنايي دارند و براي حضورشان در اجتماع مـانعي   بنابراين با نمودها و انديشه
وجود ندارد. حضور زنان در اجتماع تنها منحصر به رفتن به مدرسه و يا گـردش كـردن در   

هـاي اقتصـادي و هنـري، و در كنـار      خيابان نيست؛ بلكه اين زنان به طور جدي در عرصه
بي، تحولي شگرف در كسب و كار پدر  اند. به عنوان مثال، آذين، خواهر بي مردان، وارد شده
بي طراح لباس و آرايش است. خانم دبير افخـم كلكسـيونر اسـت و     كند. بي خود ايجاد مي

عباسه ملوكي صاحب يك گالري هنري است. نويسنده با اينكه فساد اخالقي زنان هنرمند را 
ه مذكور دليل اين فساد را ورود زن به عرصه اجتمـاع  كند اما همچون دو نويسند تصوير مي

داند. اين زنان در زير نقابي از هنر تنها به فكر برآوردن نيازهاي غريـزي خـود هسـتند.     نمي
هـا، از   عدم شناخت صحيح از هنر و از بين رفتن معيارهاي ارزشـي و اخالقـي در بـين آن   

القي همچون گذشته نيست و شـايد  مهمترين عوامل انحطاط است. ميزان قبح روابط غيراخ
  جامعه با آن تا حدودي كنار آمده است.
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 برابري زن و مرد 3.1.4

اي عميق در فرهنگ سنتي دارد. جامعه سنتي مردان و زنان را در  انديشه برتري مردان ريشه
كند. غيـرت، تعصـب و هنجارهـاي     مقابل خطاي يكسان، به صورت مساوي مجازات نمي

كند. دختران و زنـان شـيئي    معه براي زنان بيش از مردان تقيد ايجاد ميارزشي و اخالقي جا
شدند متعلق به پدر، همسر، برادر و ديگر اعضاي فاميل كه در صورت بروز خطايي  تلقي مي

گرفتند در صـورتي   از سوي آنان در درجة اول مورد مجازات اعضاي خانواده خود قرار مي
) 21: 1397شـد. (ترابـي فارسـاني،     مردان اعمال نمـي ها به هيچ وجه براي  كه اين مجازات

دانـد زيـرا در مقابـل خطـاي      زنان را سياه بخت مي» روزگار سياه«مرضيه طهراني در رمان 
گيـرد و در برابـر مفهـوم شـرافت بـه زنـان        يكسان تنها زن، مورد سرزنش جامعه قرار مـي 

هايي است كه فقط زنان، در  شود. سرافكندگي، انزوا و تنهايي مصيبت سختگيري بيشتري مي
). مـادر مرضـيه نمـادي از    86: 1303شوند(رك.خليلي،  صورت انجام خطا با آن مواجه مي

غلبة فرهنگ مرد ساالر و سنتي است. او با اينكه خودش يك زن است امـا بـه دنيـا آمـدن     
ه ) دوست صميمي مرضيه به دليل اينك102داند. (رك.همان،  دختر را مايه ننگ و دردسر مي

با جواني به طور نامشروع ارتباط برقرار كرده است به شدت مورد شماتت و تنبيه مادر قرار 
خواب زن خود  گيرد. اما وقتي برادر مرضيه، مرتكب فحشاء علني در اطاق و روي تخت مي
كنـد.   شود بلكه با گستاخي همسر خود را از خانه بيـرون مـي   شود، نه تنها مجازات نمي مي

زند  از سرنوشت غمبار دختري حرف مي» روزگار سياه«اوي در ابتداي رمان ) ر142(همان، 
شود و توسط برادرانش به بـدترين شـكل شـكنجه     كه در عين پاكي، به فاحشگي بدنام مي

شود. ميزان تسلط فرهنگ سنتي مرد ساالر به قدري است كه دختر با اينكـه بـراي گنـاه     مي
داند در برابر  ست اما باز هم برادرانش را محق ميانجام نشده عقوبت شده و در بستر مرگ ا

فردي ناشـناس بـه   » زيبا«). در رمان 20: 1303گونه متعصب باشند(رك.خليلي،  ناموس اين
گيرد با خودكشي از  كند. زينب در اين قضيه گناهكار نيست اما  تصميم مي زينب تجاوز مي

). همـة زنـان در دو رمـان    385: 1312نگاه شماتت بار ديگران رهـايي يابـد(رك.حجازي،   
اند از قيد و بنـد   ها زماني كه خواسته اند. آن مذكور تحت تأثير فرهنگ مسلط مردساالر بوده

اند  فرهنگ مسلط رهايي پيدا كنند با انجام اولين خطاها از طرف خانواده و جامعه طرد شده
ي عامل و زيرك است. اند. زيبا در رمان حجازي زن و به بند فحشا و روسپيگري گرفتار آمده

ر و    اجازه نمي دهد مردي برايش تصميم بگيرد. با رجال سياسي و افراد با نفوذ و مقتـدر سـ
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). او 311) و (رك.همان، 359هراساند(رك.همان،  سر دارد. جنگ و جدال و حادثه او را نمي
گونـه   آنشكند و  هنجارهاي جامعة سنتي و تعريف جامعه از زن فرمانبر پارسا را در هم مي

كند، اما چون مصداق بارز لكاته و بـدكاره اسـت، مسـئوليت     خواهد زندگي مي كه خود مي
خواند نيز  فاسد شدن حسين، جوان بي ارادة روستايي كه به شهر آمده و در حوزه درس مي

كنـد و بـه    گيري مي افتد. حسين پس از آشنايي با زيبا از درس و حوزه كناره بر عهده او مي
شود. زنان ديگري كه نقطة مقابل زيبا و شخصـيت مثبـت    فساد و تباهي غرق ميتدريج در 

چون و چراي  اند و به برتري بي داستان هستند، همانند مريم و زينب، نمونة زن سنتي ايراني
دارد آرزو دارد همسرش  مهري كه همسرش به او روا مي مردان اذعان دارند. مريم با تمام بي

هاي كودكي  )زينب در تمام سال237: 1312او توجه كند(رك.حجازي، به اندازة يك كنيز به 
هاي حسين را چشيده است و به عنوان سرنوشت خـود آن را كـامالً    و نوجواني طعم كتك

پذيرفته است. عدم اطمينان و اميد زينب نسبت به آيندة بدون حسين و ترس از دست دادن 
ها را جزء مسلم زندگي خـودش   سرزنششود او تمام تحقيرها و  امنيت زيستي، موجب مي

بداند. نگراني زينب هنگام عزيمت حسين به شهر اين است كه در نبودش، حسين كسي را 
هـاي غيـر    ).شخصـيت 17: 1312ندارد كه در وقت عصبانيت كتـك بزنـد (رك.حجـازي،    

هاي جامعه سنتي و عـدم   مستقل، ترسو و منفعل زنان در اين دو رمان بازتابي از محدوديت
  حمايتگري فرهنگ سنتي از زنان است.

در رمان فرسي، مادر زاوش متعلق به طبقه پايين اجتماع و نمونه زن سنتي اسـت. پـدر   
كند و دنبال زندگي خود  زاوش چندين سال همسر و فرزندانش را در سختي و فقر رها مي

تراضـي   گـردد، بـه او اع   شود؛ اما وقتي شوهرش برمي رود. زن سختي زيادي متحمل مي مي
). مـادر زاوش حقـوق ضـايع شـده خـود را از همسـرش       100: 1353كند(رك.فرسي،  نمي

خواهـد بـا     كند. سكوتش حاكي از رضايتي از سر ناچـاري اسـت. درواقـع مـي     مطالبه نمي
فراموش كردن غم تحقير شدنش، سنگيني بار مسـئوليت فرزنـدان و زنـدگي را بـا شـوهر      

اند. آنچه از رفتـار   متعلق به طبقة متوسط و باالي اجتماع تقسيم كند. ديگر زنان در اين رمان
هـا بـه عـزت نفـس در برابـر مـردان        آيد اين اسـت كـه آن   بي و ديگر دوستان او بر مي بي

هـا خـود را    اند. استقالل مالي، حضور اجتماعي و آمـوزش موجـب شـده اسـت آن     رسيده
نداشـتن سـرپناه و ... كـه در    دادن حامي،ترس از طرد شدن،  ندانند. ترس از دست» ضعيفه«

شود در وجـود ايـن زنـان نيسـت. بـا وجـود ايـن،         شخصيت زنان سنتي به وفور يافت مي
خواهد با هم  بي از زاوش مي هنجارهاي گذشته به كلي براي اين زنان از بين نرفته است. بي
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 بـي بـا   ) بـي 120: 1353به طور رسمي ازدواج كنند. زاوش از تعهد فراري است. (فرسـي،  
هـاي   كند در ظاهر ويژگي كند و با اينكه با زاوش در ارتباط است سعي مي ژيرار ازدواج مي

بي در فرهنگي اروپايي بـار آمـده اسـت؛ امـا بخشـي از       يك همسر مطيع را داشته باشد. بي
تو حق داري. من ترسو بودم. من واقعا بچـة  «هاي زن مغلوب سنتي را با خود دارد.  ويژگي

ترسـيدم. از   خواستم مخفي كنم. از پـدرم مـي   ر اومده بودم نبودم. هي ميتمدني كه توش با
  ) 146همان، »(ترسيدم.  ترسيدم. حتي از خود تو مي ترسيدم. از طلعت مي آذين مي

 
  گرايي انسان 2.4

ها مطرح بوده است. اين بـاور   اي است كه در بسياري ازتمدن تقدير گرايي از مسائل ديرينه
انسان از پيش تعيين شده است و مقدر هر چه باشد به وقوع خواهـد   كه همه وقايع زندگي

گرايي در فرهنگ مدرن است. انسـان مـدرن خـود را مسـئول و      پيوست، نقطه مقابل انسان
شود و خـرد او   داند. در اين تفكر، انسان مركز عالم تلقي مي حاكم بر سرنوشت خويش مي

جسمي مورد نفرت و توجه لذات جسماني  گردد. رياضت برابر با خرد خداوندي قلمداد مي
كنـد   ). در جامعة سنتي انسان تقديرگرا احسـاس مـي  88: 1389پور،  باشد(صانع مطلوب مي

كنـد. در ايـن    هيچ كنترلي بر محيط خود ندارد و بنابراين براي تغيير موقعيتش تـالش نمـي  
از نظـر تـاريخي   هاي جنسـيتيِ   فرهنگ خصوصاً زنان به دليل ساختار سنتي خانواده و نقش

كننـد(نيازي و   هاي موجود در جامعه تالش نمـي  جامعه پذير شده، براي غلبه بر محدوديت
جبـر تقـدير را مسـئول    » روزگـار سـياه  «). زنان روسپي در رمـان  144: 1393شفائي مقدم، 

: 1303داند (رك.خليلـي،   دانند. مرضيه خود را مسئول كارهايش نمي سرنوشت تباه خود مي
قدير گرايي را در خانواده و خصوصاً از مادر خود آموخته است. مرضيه وقتـي بـه   ). او ت26

اند؟ مـادر   كند كه به چه دليل او را به اجبار به عقد كسي نااهل درآورده مادرش اعتراض مي
دانستم؟ قسمت بود و شد. حـاال منتظـر تقـدير الهـي هسـتيم.       من كجا مي«دهد:  جواب مي

هم معتقد است براي خطايي كه انجـام داده خـودش مقصـر    ) دوست مرضيه 143همان، »(
). 96توانـد چـاره بينديشـد (رك.همـان،      نيست و در مقابل تقدير هيچ عقل و تدبيري نمـي 

  ). 178داند (همان،  سبزه طبيعت را مقصر اصلي روسپي شدن خود مي اقدس
بدسـت   متفاوت اسـت. او بـراي  » روزگار سياه«شخصيت زيبا در رمان حجازي با زنان 

هـاي او گرچـه در راهـي خـالف      ماند. نقشه آوردن آنچه آرزويش را دارد منتظر تقدير نمي



  1401، پاييز 3، شمارة 13سال  ،نامة زنان پژوهش   280

 

دهد او برخالف زنان سنتي، خود را حاكم بر سرنوشت خـويش   درستي  است اما نشان مي
كنـد   تر است. او صـراحتاً بيـان مـي    داند. لذات جسماني براي زيبا از هر چيزي با ارزش مي

). او حسين را 49: 1312خودش، براي او منتهاي مطلوب است(حجازي، شيفتگي مردان به 
). 69داند(رك.همان،  هاي دنيايي را كه به او داده است، نمي كند زيرا قدر خوشي شماتت مي

هاي او نشان دهنده سطحي بودن  زيبا  همانند زنان سنتي منفعل و تقديرگرا نيست؛ اما كنش
به زندگي » روزگار سياه«امعه آن زمان است. زناني كه در مدرنيته در ذهنيت زن ايراني در ج

اند، اما هر كدام براي انجام كار خـود   كرده  ها پرداخته شده اگرچه همانند زيبا تن فروشي آن
كدام از اين زنان به صراحت زيبا به  دانند. هيچ آورند و در پايان تقدير را مقصر مي دليلي مي

داند. زيبـا   ها را شايسته ترحم مي به همين دليل نويسنده آنكند  خواهي خود اذعان نمي لذت
هاي سنتي، همانند ننگ و آبرو، را پاره كرده است و با پيروي از مدرنيته سـطحي و   ريسمان

  كند.  پسندد زندگي مي ناانديشيده، آنگونه كه خود مي
ر خالف بي و زناني ديگر ب نيز وجود دارد. بي» شب يك شب دو «لذت گرايي در رمان 

عرف و شرع جامعه با جنس مخالف ارتباط نامشروع دارند؛ اما ايـن ارتبـاط بـراي بدسـت     
هـاي جامعـه سـنتي     خواهي و عدم پايبنـدي بـه ارزش   آوردن پول و نتيجة فقر نيست. لذت

هاي اخالقي  مهمترين دليل اين نوع ارتباط آزادانه است. آزادي مدرني كه با از بين رفتن افق
هاي مدرنيته است كـه  نويسـنده در    ها به دست آمده است، از جمله ماللت نگذشته براي آ

كدام از زنان رمان فرسي به  داستان به آن پرداخته است. بر خالف دو رمان بررسي شده هيچ
بـي از بـر مـال شـدن      كنند. تـرس بـي   خاطر رفتارهاي خود احساس پشيماني و يا گناه نمي

: 1353هاسـت( فرسـي،    س از افراد خانواده و قضاوت آنارتباطش با زاوش تنها به دليل تر
146.(  

  
  فرديت زنان 3.4

فردگرايي به معني احترام به ارزش انساني، استقالل و آزادي عمل، حرمت امور شخصـي و  
به طور كلي، برتر پنداشتن فرد از جمع و اهميت قائل شدن براي فرد در برابر جمع اسـت.  

اي از  اي كـه خـود مجموعـه    جامعه مدرن است. آگـاهي فردگرايي بخشي از آگاهي جمعي 
ها، باورها و كردارهايي است كه نزد همة اعضاي يك جامعه مشترك است و  ها نگرش ايده

. در (William& Darity, 2008:465 )كنـد  ها را با يكديگر و با جامعـه مشـخص مـي    رابطة آن
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يش تعيين شـده و معطـوف   هاي ارزشي، از پ گيري جوامع سنتي مناسبات اجتماعي و جهت
به جمع گرايي است. در اين جوامع فرديت زنان جايگاهي ندارد  و مهمترين نقـش زنـان،   
نقش مادر و همسر است. كساني كه به هر دليل در اين دو نقش ناموفق بودنـد بـا عنـاويني    

دادنـد (ترابـي فارسـاني،     علت وجودي خود را از دست مـي » اجاق كور«و » ترشيده«چون 
عموماً هرگونه تشخص مستقل را  خ،يما در ادوار تار يگرا سنت ةدر واقع جامع ).12: 1397

. بـا ظهـور   )110 :1382احمدي خراسـاني،  (است دهيتاب يزن) بر نم يبرا ژهيفرد(به و يبرا
هاي آنان اهميت بيشتري يافت. كـاهش نظـارت    مدرنيته فرديت زنان، احساسات و انتخاب

يـافتن تحصـيالت زنـان و اشـتغال آنـان، همچنـين امكــان        والـدين بـر فرزنـدان، اهميـت    
هاي فردي بـراي همسـر گزينـي از پيامـدهاي ورود مدرنيتـه بـه ايـران بـود.          گيري تصميم
خورد. مرضيه تهراني و دوستش  به چشم مي» روزگار سياه«هايي از اين پيامد در رمان  نمونه

ـ  اند و با نشريات آمريكايي آشنا شده به مدرسه رفته آن زمـان تاريـك   « هـا معتقدنـد    د. آنان
وعصر مظلم گذشت كه پدر و مادر به دختر، شوهر تحميل كنند. خود دختـر بايـد ببينـد و    

تواند ديدگاه سنتي خانواده را در مورد  ) با اين وجود مرضيه نمي88: 1303خليلي، »(بپذيرد. 
سـنتي بـه فرديـت     گيري راجع به ازدواجش تغيير دهد. مادر بـه تبعيـت از فرهنـگ    تصميم

دهد. او جسارت مرضيه در اعالم نظر راجع بـه   مرضيه و استقالل شخصيتي او اهميتي نمي
). پـدر و  130داند كه نتيجة رفتن به مدرسه است (رك.همـان،   خواستگارش را وقاحتي مي

مادر هاجر در نُه سالگي او را به عنوان نوكر و متعـه يكـي از اشـخاص ثروتمنـد بـه شـهر       
شـود   د. در منزل همسر، فردي ديگر قصد كامجويي از او را دارد. دختر راضي نميفرستن مي

دخترجان تو دهاتي هستي و رسـم  «دانند.  اما شوهر و مادر شوهرش اين مسأله را مهم نمي
)اين جمـالت را مـادر   173همان، »(گويد اطاعت كن. داني هر چه شوهرت مي شهر را نمي

دهد فرديت زنان خصوصاً زنان متعلق بـه طبقـه پـايين     يكند و نشان م شوهر هاجر بيان مي
جنسان خـود، در برابـر   اجتماع به هيچ روي اهميت نداشته است. حتي زنان سنتي براي هم

اقدس چون فرزند دختر به دنيـا آورده،   اند. خواست و ارادة غالب مردان، فرديتي قائل نبوده
بينـد. بنـابراين از    رود اما نتيجـه نمـي   مي افتد. به دنبال رمال و دعا نويس از چشم شوهر مي

دهـد كـه    ). اين اقدام نشان مـي 178گزيند(رك.همان،  لجاجت شوهر براي خود رفيق برمي
اقدس هنجارهاي جامعة مرد ساالر را نپذيرفته و چون جامعه به او قدرت كافي براي دفـاع  

ند درد ناديده شدن را براي ك دهد، با رفتاري نابخردانه و تالفي جويانه تالش مي از خود نمي
همة زنان، به جز زيبا تابع فرهنگ سنتي حـاكم هسـتند؛    »زيبا«زماني فراموش كند. در رمان 
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هاي زن سنتي است، ندارد. نه  اما زيبا ويژگي مطيع و پارسا بودن را، كه از مهمترين مشخصه
بـا او در ارتبـاط   گيري مردانـي كـه    گيرد، بلكه در تصميم تنها براي زندگي خود تصميم مي

ريشم را به ميل زيبا كوتاه كردم. .... پيراهن و زيـر شـلواري فرنگـي    «هستند اثرگذار است. 
) گرچـه ايـن   40) و (رك.همـان،  38: 1312حجازي، »(كردم.  پوشيدم. ... ديگر مطالعه نمي

را هاي عاميانه است كه با ابـزار زيبـايي، مـردان     گر قصه شخصيت يادآور زنان مكار و حيله
كنند؛ اما حسين به دليـل اينكـه زيبـا را نمـادي از مدرنيتـه  و تمـدن        مطيع امر خودشان مي

درد و رنجي را كه از حركات و معتقدات زيبا در خـاطرم توليـد   «شود.  داند، مطيع او مي مي
كردم زن تهراني كه به غايت  دادم ... خيال مي شد به ناداني و دهاتي بودن خود نسبت مي مي

) زيبا بر خالف ديگر زنان از 50(همان، » و تمدن رسيده ناچار بايد اينطور فكر كند...تربيت 
گذرم و از گـردش   من از عشق كه سهل است از جان مي«زند.  هاي خود حرف مي خواسته

) اين آرزوها سطحي و 49همان، »(دارم زار  و جوراب ابريشمي و عطر كتي دست برنمي الله
هـايش، هرچنـد    شود براي رسيدن به خواسته ري زيبا موجب ميكم ارزش هستند اما كنشگ
كند. او براي فرديت خود اهميت قائل است و ديگران را مجبـور   جسماني و دنيايي، تالش 

  كند به فرديتش احترام بگذارند. مي
خواهند فرديت خود را در آن بـه اثبـات    هايي كه زنان مي عرصه» شب يك شب دو«در 

.  در دو رمان بررسي شده زنان براي انتخاب همسر و يا بيرون رفـتن  برسانند متفاوت است
كنند استقالل خود را به اثبات برسانند؛ اما در رمان فرسي اين موضوعات  از خانه تالش مي

هايي نو  بي به عنوان يك هنرمند، عرصه شود. بي ها پرداخته نمي كامال بديهي هستند و به آن
هـاي سـنتي را بـه طـور كامـل از خـود        كند تا ريشـه  نبال ميو حتي ممنوع را براي ورود د

بگشايد. او با اينكه متأهل است با زاوش در ارتباط است. در رمان فرسي زنان ديگـري نيـز   
قيد و بنـد دارنـد، از جملـه: پوپـك،      حضور دارند كه با جنس مخالف ارتباطي آزادنه و بي

نگ و تمـدني را كـه در آن رشـد كـرده     هاي سنتي فره بي ريشه عباسه ملوكي و تهمينه. بي
كني. ريشة من در تمدني است كه ولنگـاري بـا دسـتورهاي     تو درست فكر مي«پذيرد.  نمي

بـي بـا وجـود ايـن      ) بي166: 1353فرسي، »(خواند. اما ضمناً من ولنگارم... اخالقي آن نمي
راف او شلوغ است، بيند كه اط داند. در خيابان وقتي زني فاحشه را مي تفكر خود را ترسو مي

). به گفتة چارلز تيلور ايـن وجـه   43كند كاش جرأت آن زن را داشت (رك.همان،  آرزو مي
: 1385شود(تيلور،  تاريك فردگرايي است كه فرد نسبت به افراد ديگر و جامعه كم توجه مي

جامعـه  هايي را كه قبالً  ها و جايگاه بي، نقش ). در واقع با به عرصه آمدن آزادي مدرن بي84
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هـاي   گيرد وبيش از هر چيز خواسـته  دانست، ناديده مي و فرهنگ سنتي براي او مناسب مي
  فردي و استقالل نظر خودش برايش اهميت دارد. 

  
 دنياگرايي 4.4

هاي مختلف زندگي اعم از سياست،  گرايي با مضاميني دال بر لزوم زدودن دين از عرصه دنيا
هاي مدرنيته است. در واقع نظام مدرن با ايجاد  از مؤلفهآموزش و پرورش، اخالق و ... يكي 

گردد تـا   مندي از امور دنيايي موجب مي هاي وسيع دنيوي و گسترش تلون در بهره جذابيت
هاي معنوي و متعـالي دسـت بشـويد(خاكي قراملكـي،      انسان در مسير دنياگرايي، از ارزش

شود. دنيـاگرايي افراطـي    معرفي مي ). در رمان حجازي، زيبا نمونه يك زن مدرن79: 1382
اش منجر شده است، باعث شده او براي به  هاي ديني از زندگي او، كه به حذف كامل ارزش

اي به كار ببرد. روسپيگري او نيز نتيجة همين اقدام  دست آوردن پول و ثروت هرگونه نقشه
هـاي مـد روز    اسزار و لبـ  هـاي اللـه   است. زيبا حاضر است از جان بگذرد اما از جـذابيت 

گذارد. زيبـا زنـدگي طلبگـي و دنيـاي      تواند بگذرد. دنياگرايي او بر حسين نيز تأثير مي نمي
كرد، به هسته هلوي تلخ تشـبيه   مذهبي حسين را، كه تا قبل از آشنايي با زيبا در آن سير مي

شود حسين از طلبگي و تحصيل علوم ديني دست  ) و باعث مي50: 1312كند(حجازي،  مي
(همـان،  » بر هر يك از گناهانم عذري تراشيد و همه را پسـنديده و مشـروع كـرد.   «كشد.  ب

بـا مقولـة روسـپيگري    » زيبـا «گرچه همانند » روزگار سياه«). در رمان 40)؛ (رك.همان، 38
هاي دنياگرايي است)؛ اما  مواجه هستيم (و تن فروشي براي بدست آوردن پول يكي از جنبه

اند. دوست مرضـيه   هاي مذهبي دست نشسته ز به طور كامل از انديشهزنان در اين رمان هنو
خواهد طبق شرع و عرف ابتدا او را عقد  كند اغفالش كند، مي تهراني از جواني كه تالش مي

). زنان روسپي منزل عشرت رشتي در شب وفات ائمه كـار خـود را   96: 1303كند(خليلي، 
). اقدس، يكـي ديگـر   166بالند(رك.همان،  ميها به تعصب مذهبي خود  كنند. آن تعطيل مي

  ).178داند و به عفو خداوند در قيامت اميد دارد(همان،  كار مي ازاين زنان، خود را گناه
هاي عاطفي خويش را به شكل عصيان  روشنفكري سرخوردگي »شب يك شب دو«در 

فرسـي   دهـد. در ايـن داسـتان قضـاوت     هاي اخالقي و اجتماعي نشان مي بر ضد همة نظام
دربارة هنرمندان بدون اغماض و چشم پوشي است، تمام هنرمنداني كـه در رمـان بـه آنـان     

انـد و فكـري ندارنـد جـز رسـيدن بـه حـوايج نفسـاني          خوريم سردرگم و بالتكليف برمي
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شـان در ارضـاي غرايـز     ). زنان هنرمند نيز تماميت هسـتي 644: 1387خويش(ميرعابديني، 
اند  آدميزاد و طبيعت هرگز واقعاً كوشش نكرده« معتقد است  شود. راوي داستان خالصه مي

استقالل را به زن ياد بدهند. آن چندتا زني هم كه سعي كردند خودشـان بـه خودشـان يـاد     
) زنان در ظاهري مـدرن  23: 1353فرسي، »(بدهند، به عوض مستقل هرزه از كار در آمدند.

هاي اخالقي به فساد  دنيا، بدون توجه به ارزشقيد و بند از  و مستقل، به دنبال بهره بردن بي
  رسند.  مي

هـاي زن اسـت. نـام     نكته حائز اهميت ديگر در اين مقايسه نام گزيني براي شخصـيت 
» زينـب «و » مريم«، مريم و زينب است. »زيبا«هاي زن سنتي و البته مثبت در رمان  شخصيت

گناه را در ذهن مخاطب تداعي  و بيهايي با بافت نمادين هستند كه هويتي مثبت، معنوي  نام
نام ديگر زيبا، مليحه اصفهاني است) هـر دو معنـايي دال بـر    » ( مليحه«و » زيبا«كنند؛ اما  مي

هـايي هسـتن كـه     نيز از جمله نـام » هديه«و » سيما«، »پوپك«، »بي بي«زيبايي ظاهري دارند. 
هـا   كـدام از ايـن نـام    بهمن فرسي براي زنان مدرن داستان خود انتخـاب كـرده اسـت هـيچ    

  مدار نيستند. كنندة هويتي دين تداعي
  
  سنت ستيزي 5.4

هـا را   هاي سنتي گذشته مورد احترام است و نمادها ارزش دارند زيرا تجربه نسل در فرهنگ
) با پيدايش مدرنيته، سنت سـتيزي بـه   4: 1378بخشند. (دوران،  گيرند و تداوم مي در بر مي

شود.  تفكر سنتي و رسوم گذشتگان در جوامع مدرن متداول ميمعني نفي هرگونه تجربه و 
دهد، زنان با آنكـه بـه واسـطه آمـوزش و      نشان مي» زيبا» . «روزگار سياه«هاي  بررسي رمان

اند؛ به دليل پررنگ بودن فرهنگ سنتي و نوپـا   حضور در اجتماع با مظاهر مدرنيته آشنا شده
گونـه   ه طور كامل در ستيز با سنت نيستند. همـان بودن انديشه نوگرايي در جامعه آن زمان ب

هاي زن مدرن را دارد و بيش از هر چيز ظواهر مدرنيته را  كه بررسي شد زيبا برخي از مؤلفه
: 1312گيرد(رك.حجـازي،   پسندد. او ظاهر و رفتار زنان سنتي روستايي را به تمسخر مي مي
دار بـود، بـا    شبيه زني سنتي، خانـه  كند كاش ) اما در لحظات پشيماني و ندامت آرزو مي49

). در رمـان  252نشسـت(همان،   روبيد و به انتظار آمدن شوهر فقيرش مي مژگان خانه را مي
كند؛ امـا ايـن    مرضيه با تفكر سنتيِ مادر خود و ازدواج به اجبار مخالفت مي» روزگار سياه«

دكشي به دوستش نوشـته  اي كه هنگام خو اي در بر ندارد. دوست مرضيه در نامه ستيز نتيجه
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كند اما او اين اعتراض را تنها در نامـه و بـه    است از شيوة تربيت سنتي دختران شكايت مي
) زيبا و زنان فاحشه 99: 1303صورت خصوصي براي دوستش نگاشته است (رك.خليلي، 

اند. اين رفتـار گرچـه بـه معنـي      بر خالف عرف و شرع رفتار كرده» روزگار سياه«در رمان 
ها باطناً از اقدام خود خرسـند نيسـتند. جبـر تقـدير و      كدام از آن ستيزي است اما هيچ سنت

داننـد. طـرد شـدن از خـانواده و      شرايط زندگي را مسبب اصلي اين تخطي و اعتراض مـي 
نداشتن حمايتگر، عدم موفقيت در زندگي زناشويي، فقر و نرسيدن به آرزوهـا و روياهـا از   

  ن زنان است. مهمترين علل روسپيگري اي
مدرن، نظـام    در رمان فرسي زنان هنرمند و متعلق به طبقة باالي اجتماع، به دنبال آزادي

گـذارد.   بي تعهدات يك زن به همسرش را زير پا مي دانند. بي اعتبار مي ارزشي گذشته را بي
كند كاش جسارت و جرأت يك فاحشه را داشت. او با طراحي لباس بـراي زنـان    آرزو مي

). عباسه ملوكي همراه بـا  231)؛(همان،137: 1353خواهد خودنمايي كند(فرسي، ي ميروسپ
شود و بدون هيچ خجـالتي معشـوقش را بـه ديگـران      اش وارد مهماني مي شوهر و معشوق

هاي سنتي  اهميت جلوه دادن نهاد خانواده و ارزش ). اين زنان با بي114كند(همان، معرفي مي
  كنند. عمل ميتر  پروا در ستيز با سنت بي

  
 گيري نتيجه .6

هاي ادبي وجود  هاي اجتماعي و واقعيت به اعتقاد جامعه شناسان پيوندي استوار بين واقعيت
تـوان پيامـدها و    رمان فارسي خود پيامد مدرنيته است كه با بررسي آن به خـوبي مـي   .دارد

اد. يكي از تأثيرات تحوالت ناشي از ورود مدرنيته به ايران را مورد كنكاش و بررسي قرار د
ورود مدرنيته به جامعه ايران تغييـر در شـرايط و ذهنيـت زن ايرانـي اسـت. ايـن تغييـر و        

» زيبـا «و » روزگار سياه«تحوالت در رمان فارسي قابل رديابي است. آنگونه كه در دو رمان 
هاي نخستين سدة چهـاردهم شمسـي    هاي زن ايراني در سال بازنمود شده است؛ شخصيت

هـاي مـذكور بـا تـأثير      دي سطحي و ناانديشيده به مدرنيته دارند. نويسـندگان رمـان  رويكر
پذيرفتن از فضاي فكري سنتي جامعه ايران كه هنوز پذيراي حضور اجتماعي زنان نبود، به 
مواردي همچون بيرون رفتن زنان از خانه، ارتباط مخفيانه با جنس مخالف، به عنوان عوامل 

شناسان تنها يك يا دو  پردازند؛اين درحالي است كه جامعه فحشا مي مؤثر در گرايش زنان به
دانند. آنچه نويسندگان با تأثير از نگاه سنتي  فروشي مؤثر نمي عامل را در گرايش زنان به تن
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اند اين است كه، كساني كه در پيـروي از قـوانين سـنتي     ها تصريح كرده جامعه در اين رمان
ها با پرداختن بـه   آبرويي ندارند. آن جز بيچارگي، روسياهي و بياند پاياني  سركش و نافرمان

هاي پـس از مشـروطه،    هاي اجتماعي در سال بند و باري ها و بي زندگي اين زنان و آشفتگي
 قصد دارند تصويري از بيچارگي و فالكت زنان روسپي ترسيم كنند.

انفعـال زنـان در    هاي آغازين سده چهاردهم شمسـي، دهد در سال اين بررسي نشان مي
اسـت. زنـاني كـه تـا      عرصه اجتماع حتي با تسهيل ورود زنان به جامعه تغيير شاياني نكرده

هاي مدرنيته  اند با ورود مؤلفه چندي پيش محصور  در خانه و از لحاظ اجتماعي منفعل بوده
ـ   اند از حصار خانه به ايران، با آنكه تا حدي توانسته ان هنـوز  ها دور شوند اما اغلب ايـن زن

منفعل هستند و در عرصه اجتماعي تأثيرگذار نيستند. مظاهر مدرنيته براي تمـام زنـان قابـل    
اي دارنـد   هـاي اقتصـادي، فرهنگـي و اجتمـاعي بهـره      دسترس نيست. زناني كه از سـرمايه 

اند با بخشي از نمودهاي مدرنيته به شكلي سطحي و مقطعي آشنا شوند. از آنجا كـه   توانسته
داند، زنان حق اظهار  ي جنس زن را (در مقايسه با مرد) داراي عقل و انديشه نميجامعه سنت

نظر و يا انتخاب در مورد موضوعات مهم از جمله ازدواج ندارند. حس تملك نسبت به زن 
شد تصميم نهايي و حق انتخاب بر عهده والدين و عمومـاً پـدر خـانواده باشـد.      موجب مي

انـد   هاي نوين آشـنا شـده   هاي اجتماعي با انديشه يا ارتباط دختراني كه به واسطة تحصيل و
دانند؛ اما در بيشتر موارد تفاوت انديشـة دختـران بـا     خود را شايستة حق انتخاب همسر مي

 شود.  والدين در موضوع ازدواج به كشمكش و جدل تبديل مي

ار در گـرايش  در اين دو رمان، لذت گرايي و دنياگرايي به عنوان يكي از عوامل تأثيرگذ
زنان به رفتارهاي ناهنجار اجتماعي نشان داده شـده اسـت، امـا ايـن زنـان در لحظـاتي، از       

دهـد   كننـد. ايـن مسـأله نشـان مـي      گرايانة خود ابراز ندامت و شرمندگي مي رفتارهاي لذت
گرايي مدرن، گرچه موجب تحوالتي در رفتارهاي اجتماعي زنـان شـده    گرايي و لذت انسان

ن تحول نتوانسته است به طور كلي ذهن آنان را از تفكرات وابسته به سنت رهـا  است اما اي
كند. پشيماني و ندامت اين زنان حاصل مقايسه وضعيت خود با تعريـف زن سـنتي اسـت.    

بيننـد و بـه حـال خـود افسـوس       ها كه خود را روز به روز دورتـر از ايـن تعريـف مـي     آن
  خورند. مي

مدرن، تأكيد بر وجه تقدس امور مذهبي و آميخـتن آن بـا   نقطه مقابل تفكر خردگرايانه 
تـوان   مـي » روزگـار سـياه  «و » زيبـا «خرافات مجعول است كه  در بين زنان سنتي دو رمان 



 287   و ديگران) جو نيكو حقيقت( ... بررسي سير تحول ذهنيت زن ايراني

 

مواردي را مشاهده كرد. اين زنان نسبت به تحوالت صورت گرفته در اجتمـاع و تغييـرات   
قاومت اين است كه زنان سـنتي  كنند. يكي از داليل اين م فكري به وجود آمده مقاومت مي

هاي متمادي در حصارهاي بلند سنت، با عقايد مذهبي و مفـاهيم مـاوراي طبيعـي كـه      قرن
اند. حال با ورود مدرنيته و تغييرات بـه   ها با خرافات آميخته شده سرگرم شده بسياري از آن
عـزاداري  پردازنـد. شـركت در مراسـم     ها همچنان به عادات مألوف خود مي وجود آمده آن

مذهبي براي برخي از اين زنان بيش از يك تكليف مذهبي و در حقيقـت نـوعي سـرگرمي    
اعتمادي عمومي بـه زنـان و ايجـاد حـس حقـارت در آنـان        شود. همچنين بي محسوب مي
ها راهي به جز پناه بردن به جهـان جـادو، فـال، خرافـه و دعانويسـي       گرديد آن موجب مي

  نداشته باشند.
ن دختران مدرسه رفته نيز (با تـأثير از تفكرسـنتي مرسـوم)وقايع را جبـر     در اين دو رما

ها با برخي حقوق خود آشنايي پيـدا  دانند. ورود مدرنيته به جامعه موجب شده آن تقدير مي
دارد صحبت كنند اما بـا تكيـه بـر    ها روا ميكنند و در مورد ظلمي كه جامعه مردساالر بدان

  دانند.تدبير و تغيير شرايط را غير ممكن ميهمان تفكر تقدير گرا امكان 
با گذشت نزديك به پنجاه سال از زمان نگارش دو رمـان مـذكور، تغييـرات زيـادي در     

دهد كـه   نشان مي» شب يك، شب دو«آيد. بهمن فرسي در  وضعيت زن ايراني به وجود مي
اجتماعي زنـان  بعد از گذشت چندين دهه، در بين طبقات متوسط و باالي اجتماع، حضور 

شـود. حضـور در    پذيرفته شده است و آموزش زنان به عنوان امـر بـديهي پـي گرفتـه مـي     
انـد،   هاي تحصيلي كه زنـان بـه آن روي آورده   دانشگاه، تحصيل در خارج از كشور و رشته

موضوع قابل توجهي است كه در اين رمان با آن مواجه هستيم. زنـان بـا شـناخت بـيش از     
هـا و   شان،  نيازهاي زنان در جهـان مـدرن و تنـاقض   ي روحي و روانيپيش خود و نيازها

- خواهند بياموزند بيشتر تأمل مـي اشكاالت تعريف جهان سنتي از زن، در انتخاب آنچه مي

هـاي مرسـوم بـين    كنند. استقالل مالي، حضور اجتماعي و آموزش موجب شده است ترس
د شـدن، نداشـتن سـرپناه و ... در    دادن حامي،ترس از طـر  زنان سنتي هچون ترس از دست

توان ادعـا كـرد ايـن زنـان نسـبت بـه       وجود زنان مدرن اين رمان نباشد. با وجود اين، نمي
ها نسبت به زن و جايگـاه او در  اعتنا هستند. تغيير ديدگاههنجارهاي جامعه سنتي به كلي بي

زن موجـب   رابطة زناشويي و همچنين شكل گيري هويت زن مدرن و باز تعريـف مفهـوم  
شده است حق انتخاب همسر براي زنان بيش از پيش محترم شمرده شود. حضور زنـان در  
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هاي جديد و تا حدي نامأنوس، نشان دهندة رشد اعتماد به نفس در بين ايـن زنـان و    شغل
ها در ادارة امور اقتصادي است. پرداختن به ظـاهر و توجـه بـه     افزايش قدرت و توانايي آن

- در دو رمان قبل نيز مشهود بود اما آنچه در رمان فرسي نشـان داده مـي  نوع پوشش گرچه 

شود حكايت از رواج نگاه تخصصي و آكادميك به ظاهرآرايي و پوشش و همچنين ارتباط 
  نوع پوشش با هويت فردي و اجتماعي دارد. 

موضوع قابل تأمل ديگر در اين رمان، فردگرايي افراطي ناشي از رواج تفكـر مـدرن در   
هـاي اخالقـي و    ن قشر روشنفكر و هنرمند است. اين مسأله منجر به كم رنگ شدن نظامبي

ارزشي در بين زنان مدرن شده است. تغيير موضع زنان نسبت به فحشا ناشي از همين امـر  
شـب يـك   «است. اين وجه تاريك فردگرايي و لذت گرايي مدرنيته موجب شده در رمـان  

نمايانده » روزگار سياه«و » زيبا«و زشتي كه در رمان  پديدة فحشا به همان قباحت» شب دو
با جنس مخالف ارتباط نامشروع دارند بـه  » شب يك شب دو«شود، نباشد. زناني كه در  مي

هاي جسماني مهمترين مسأله در  نگرند. خواسته اين مسأله به عنوان يك خطاي اخالقي نمي
ين طبقـة مرفـه باعـث شـده زنـان بـا       تن دادن به اين ارتباط است. رواج آزادي مدرن در ب

  پرواتر عمل كنند. اهميت جلوه دادن نهاد خانواده، در ستيز با سنت بي بي
  
نوشت پي
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 .1397ترابي فارساني، سهيال؛ زن ايراني در گذار سنت به مدرن؛تهران.نيلوفر؛ 

): 3؛ (1382شناسـي؛   ؛ نامه انسـان »فرهنگ و هويت جنسيتي با نگاهي بر ادبيات ايران«توكلي، نيره؛ 
31 - 70 .  

  .92- 81):12؛ (1385دي؛ عالمه؛ ؛ ترجمه حيدر شا»سه ماللت مدرنيته« تيلور، چارلز؛
  . 1388مدرنيت. زمان. فضا؛ تهران: اختران؛ - حاجي حيدري، حامد؛ آنتوني گيدنز

  .1340حجازي، محمد؛  زيبا؛ تهران:ابن سينا؛
هاي سنت و مدرنيته در رمان پرنده بررسي چالش«حيدري، الهه؛ حيدر، فاطمه؛ حواسي، محمدرضا. 

انجمـن هـم   نفرانس بين المللي ادبيات و زبان شناسـي. تهـران،   ، دومين ك»من نوشته فريبا وفي
  . 1392؛ انديشان مبتكر رادمان

؛ 1382نظـام مدرنيتـه،دنياگرايي و مولفـه محـوري آن؛ رواق انديشـه؛      « خاكي قراملكي، محمدرضا؛
)27 :(75 - 96.  

  .1303خليلي، عباس؛ روزگار سياه. تهران: اقدام؛ 
؛ 1379؛ بازتـاب انديشـه؛   »زن ايرانـي در بـرزخ سـنت و مدرنيتـه    طرحـي از  «پور، مهرداد؛  درويش

)6:(60 - 63.  
  .7- 3؛ 1378؛ كتاب ماه علوم اجتماعي؛ »نگاه گيدنز به مدرنيته« دوران، احمد؛.

ي پهلوي اول)؛ تهران: قصـيده سـرا؛    صادقي، فاطمه؛  جنسيت، ناسيوناليسم و تجدد در ايران( دوره
1384 .  

 - 87):1؛ (1389شناسي بنيـادي؛  ؛ غرب»اي آن گرايي مدرنيته و مباني اسطوره نانسا« پور، مريم؛ صانع
116.  

 ؛»بر رمان شوهر آهـو خـانم   هيخانواده با تك يو ساختار سنت تهيمدرن« ؛و همكاران ريجهانگ ،يصفر
  .240- 217): 27(25 ؛ 1396؛)ي(دانشگاه خوارزميفارس اتيزبان و ادب

  .117- 96 ):12( ؛1380؛ زنان يمطالعات راهبرد ؛»هتيمدرن زن در كشاكش سنت و« ؛محسن ان،يغرو
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  .1353فرسي، بهمن؛. شب يك شب دو؛ تهران: سازمان چاپ و پخش پنجاه و يك؛ 
پس از انقـالب   يها تا ساله هياز صفو رانيا يتحوالت اجتماع خيمقاومت شكننده، تار؛ فوران، جان
  . 1377؛ رسا يهنگتهران: مؤسسه خدمات فر ؛نياحمد تد  رجمهت ي؛اسالم

چالش سنت و مدرنيته در رمان اهل غرق منيـرو  «زاده، رضا؛ فرضي، حميدرضا؛ دهقان، علي؛ قاسم
  .203- 181: 235)70؛ (1396؛ زبان و ادب فارسي؛ »رواني پور

هـاي علـم و    ؛ پـژوهش »چشم اندازي بر تعامل علم و دين در علوم انسـاني مـدرن  «قنبرلو، عبداهللا؛ 
  .56- 33 ):3؛ (1390دين؛

  .1379كار، مهرانگيز؛. زن، مشاركت سياسي، موانع و امكانات. تهران: روشنگران و مطالعات زنان؛ 
  .118- 112): 38؛ (1382؛ بازتاب انديشه؛ »سنت و مدرنيته«گنجي، اكبر؛ 

  .1376گيدنز، آنتوني؛ جامعه شناسي؛ ترجمه منوچهر صبوري؛ تهران: ني؛ 
   .1377؛ مركز :تهراني؛ ترجمه محسن ثالثه؛ تيمدرن يامدهايپي؛ آنتون دنز،يگ

   .1378ي؛ ن :تهران ؛پنجم  پچا؛ انيترجمه ناصر موفقگيدنز، آنتوني؛ تجدد و تشخص؛ 
ميرعابديني، حسن؛صد سال داستان نويسي ايران؛ چـاپ پـنجم؛ جلـد اول و دوم؛ تهـران: چشـمه؛      

1387.  
؛ مسائل »هاي اجتماعي دار: تبيني براي آسيبمدرنيسم ايراني و عقالنيت خود م« نژاد، فرهاد؛ نصرتي

  .193- 175): 2(8؛ 1396اجتماعي ايران؛ 
؛ جامعـه پژوهـي   »بررسي عوامـل مـؤثر بـر تقـديرگرايي زنـان     «نيازي، محسن؛ شفائي مقدم، الهام؛ 

  .147- 123): 1؛ (1393فرهنگي؛ 
تهـران:   ي؛آن در انقـالب اسـالم   ريتحـول نگـرش نسـبت بـه زن و تـأث      ؛نرگس ،يقمصر كخواهين

  .1384ي؛ (س) و انقالب اسالمينيپژوهشكده امام خم
  .1381؛ تهران: نقش جهان ي؛ترجمه منصور انصار ن؛ و جامعه مدر يجامعه سنت ؛واترز، مالكوم

هاي روشنفكري در آستانه دو انقالب ايـران: انقـالب    زهي، نوروز؛ شرايط اجتماعي و پارادايم هاشم
  .1386ان: مؤسسه چاپ و نشر عروج؛ مشروطه و انقالب اسالمي؛ تهر

  
William, A & Darity, J.R ; International Encyclopedia of the Social Sciences (2 nd 
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