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1.Introduction 

Women's writing was formed at the beginning of the 20th century 

following the women's movement to assert their rights, but women 

have been writing for a long time. Women writers have always tried to 

project their ideas by using writing and emphasizing female themes, 

and their goal was to redefine identity, break stereotypes and change 

the pre-defined values of the patriarchal society. In this article, we are 

going to follow the social and literary activities of women in France 

by presenting a short history from ancient times to the present day, 

which leads to the improvement and promotion of women's position in 

society, then we will define women's literature, its characteristics and 

concepts. And finally, we will take a look at Persian women's 

literature, which changes a lot under the influence of French literature 

and currents such as feminism and the new novel, and we will show 

that Iranian women writers have also made great efforts to improve 

the social status of women. The purpose of this study is to provide a 

perspective of the historical course of women's literary and social 

activities, which can open the way for writers to conduct female-

centered literary research in the field of comparative literature, and 
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also lay the groundwork for studies in the form of social, 

psychological and feminist criticism. 

 

2. Methodology 

The research tool of library resources and research documents is based 

on content and data research method. In the first part of this article, we 

follow a path of women's activities in the social and literary fields in 

France by presenting a short history from ancient times to the present 

day, then in the second part, we look at the expansion of women's 

writing and the influence of women's literature on the intellectual and 

cultural currents of society. We will discuss, and in the third part, we 

will examine Persian women's literature and how it is influenced by 

French literature and the role of Iranian women writers in improving 

the social status of women. 

 

3. Discussion 

Literary works as the crystallization of individual and social thoughts 

have had a significant impact on the cultural and social upliftment of 

the society, in fact, a society can be known by examining the content 

and topics of its literature. Women have penned the distant past, but 

literary critics never thought that the writings of women writers could 

be a reflection of their inner and feminine characteristics. Real 

questions were raised about women's writing in the 20th century. Until 

then, only man thinks and does not consider woman as a human being 

who is the same and different from him at the same time. The written 

word and therefore literature has been monopolized by men, and the 

few women who have succeeded in raising their names in the history 

of world literature have not played a role in its fate and evolution. In 

fact, the term women's writing includes important concepts; this is 

because men's novels and writings are never mentioned, and this 

indicates a kind of intellectual superiority or even the real superiority 

of men's writings over women's; but women found writing a place for 

change, which provides the possibility of transforming social and 

cultural structures. Since women's movements are a social trend and 



 652 1041 مستانپاییز و ز، 72 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب ادبیّات یّۀنشر                       

literature is also considered a socio-cultural production, therefore, the 

mutual influence of these issues on each other can be investigated. 

Few books have written about the role of women in literature. As a 

reflection of society, literature is more than anything the fruit of time, 

place, view and social thought. Women, in turn, have a great 

contribution to the formation of world fiction. But have women's 

literature and writing influenced the fate and promotion of women's 

social status? What factors have played a role in the flourishing of 

women's writing, and finally, is the issue of women's writing limited 

to raising a literary feature or is it beyond this field? Due to the 

dominance of patriarchal culture, the image of women in literature is 

unrealistic, and in other words, women are interpreted as "other" in 

most literary works. . "Understanding the relationship between 

language and gender within the scope of linguistic studies is quite 

difficult, that's why the involvement of related social, historical and 

cultural studies is necessary" (Barekat, 2016: 36). Therefore, the social 

institutions that are reproduced in the literature are not only the 

expression of the individual thoughts of the artist, but also tell about 

the conditions of their time and society and are written based on the 

collective and group consciousness of their period. For a woman, 

writing was forbidden to enter the world and she always had the desire 

to violate this prohibition. Since the founding of the French Academy 

by Cardinal de Richelieu, for a long time only men could become 

members, and in fact, the Academy was like a guardian temple of the 

language. A kind of rejection that kept women away from a center of 

power, namely language. Although the mother is the first person who 

transmits it to the child, this deprivation actually indicated the 

reduction of the role of women in society, which led to many struggles 

to achieve their true position; Therefore, language and, as a result, 

literature, is the place to express many of women's desires, and they 

consider it a manifestation of equality between the two sexes. On the 

other hand, this issue allows them to occupy themselves with the 

creation of new literary types, create their own literature, and step into 

the unknown lands of writing. In fact, this non-acceptance by 
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traditional literature prompts them to experience a new literature that 

is more free and easy. Finally, it can be said that if a writer's writing is 

considered feminine, it is because we are constantly faced with 

feminine themes. Expressing the inner experience and female senses is 

a new achievement of female writers for literature. But "the reflection 

of women's voices in the field of novels and literature is the only 

image of gender and social identification, and a review of the 

literature is indicative of this" (Tavakoli, 2012: 31). Women's writing 

style or feminine writing and the presence of women in the writing 

scene as a social phenomenon are not separate from each other 

because feminine writing is a song of difference and praise of 

femininity, and this is a kind of recognition for women who had to 

hide their identity under pseudonyms. It is also considered a social 

movement. 

 

4. Conclusion 
The intellectual conditions of the second half of the 20th century and 

its currents, such as abstract art, Einstein's theory of relativity, 

nihilism, the new novel, structuralism, the events of May 1968, made 

it possible for a critical-protest spirit to emerge, which, through access 

to language and speech, leads to liberation. Women contributed and 

opened new fields for women's writing in France. Under the influence 

of feminist trends, female novelists reached a new understanding of 

femininity and found more freedom to express their opinions and 

break tradition in the heart of modern fiction writing. In Iran, the 

number of translations of French works and the inspiration of feminist 

movements and the new novel provided an opportunity for 

contemporary women writers to rely more on the form and language 

of the novel and to experiment with new types of writing. Since 1339 

and the birth of women's literature, the social position of women 

novelists as well as the number, topics and tone of women's novels 

have evolved significantly. Their widespread presence in the field of 

story writing was a reflection of the change in thinking and striving 

for freedom. The period after the Islamic Revolution can be 

considered as the period of establishing the position of women in the 

field of fiction writing, in which they sought to redefine their position 
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in society by testing new forms and themes. Therefore, women's 

literature and writing has played a significant role in the cultural 

process of the society, presenting a new image of women and 

promoting their status. 

 

Keywords : social position of women, women's writing, French 

Literature, Persian Literature, women writer 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 انسانی دانشکدة ادبیّات و علوم

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 و فرانسه در زنان یاجتماع گاهیجا بهبود در زنانه نوشتار و اتیادب نقش

  یفارس زنانه نوشتار بر آن ریتأث
 4متین وصال

 چکیده

اما زنان از احقاق حقوق خود شکل گرفت در پی جنبش زنان برای قرن بیستم  در آغازنوشتار زنانه 

بر  دیتأکاز نوشتار و  یریگبهرهبا  انددهیکوشهمواره زنان نویسنده . گرفتندیم دستبهقلم دیرباز

ها و یشهکلیف هویت، شکستن ها بازتعرو هدف آن خود بپردازند یهاشهیاندمضامین زنانه به طرح 

ای تاریخچهبا ارائه  یمدر این مقاله بر آن .بود مردساالرجامعه  شدهیفتعری از پیش هاارزشتغییر 

که به  کنیمدر فرانسه را دنبال  اجتماعی و ادبی زنان هاییتفعال کوتاه از دوران باستان تا به امروز،

و  هایژگیادبیات زنانه، وتعریف ، سپس به شودیجایگاه زنان در جامعه منتهی م یبهبود و ارتقا

 یرپرداخت و در آخر نگاهی به ادبیات زنانه فارسی خواهیم داشت که تحت تأثمفاهیم آن خواهیم 

 نشان خواهیم داد و کندیتغییرات بسیاری م رمان نو فمینیسم وهمانند  هایییانو جر هادبیات فرانس

 اند.زن ایرانی نیز برای بهبود جایگاه اجتماعی زنان تالش بسیار کردهنویسندگان که 

 زنان ،یفارس اتیادب فرانسه، اتیادب زنانه، نوشتار زنان، یاجتماع گاهیجا: های کلیدیواژه

 سندهینو
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 مهمقدّ .1

 شرح و بیان مسئله .1-1

های فردی و اجتماعی در اعتالی فرهنگی و اجتماعی جامعه یشهاندتبلور  عنوانبهآثار ادبی 

حتوا و موضوعات توان یک جامعه را با بررسی میمحقیقت ، دراندداشتهیر بسزایی تأث

 گمانادبی هرگز  منتقداناند اما گرفته دستبهقلماز دیرباز نان ادبیات آن شناخت. ز

 د.باش هاآنهای درونی و زنانۀ یژگیوبازتابی از بتواند نوشتار زنان نویسنده که  ندکردنمی

رد فقط متا قبل از آن . در قرن بیستم مطرح شد زنانهنوشتار سؤاالت واقعی در مورد 

در نظر  ،ستاو باهمسان و متفاوت  حالیندرع که عنوان یک انسانبهرا زن و  اندیشدیم

زنانی  و شمار اندک بوده است مردانکالم مکتوب و ادبیات در انحصار بنابراین گیرد. ینم

 در سرنوشت و تحول آن، اندنام خود در تاریخ ادبیات جهان شدهکردن مطرحکه موفق به 

 اند. نداشتهنقشی 

به این دلیل که  ؛است یمفاهیم مهم ۀنوشتار زنانه دربردارند اصطالح یقتحقدر

فکری نوعی برتری  ۀدهندنشانو این امر  شودیاز رمان و نوشتار مردانه صحبت نم گاهیچه

تغییر جایی برای نوشتار را  ،اما زنان؛ است زنان برنوشتار مردان برتری واقعی و یا حتی 

 کهییازآنجاکند. یمرا فراهم  ن دگرگونی ساختارهای اجتماعی و فرهنگیکه امکایافتند 

اجتماعی به شمار -زنانه یک جریان اجتماعی و ادبیات نیز یک تولید فرهنگی یهاجنبش

 است. یبررسقابل، بنابراین تأثیر دوجانبۀ این مسائل بر یکدیگر دیآیم

 . پیشینه پژوهش2 -1

 بر یکدیگر هاآن ریتأثادبی و اجتماعی زنان در ایران و  یهاتیفعالدربارۀ سیر تاریخی 

نگرش سنتی » صورت گرفته است. زهرا افشار بدر در پژوهشی با عنوان ییهاپژوهش

با  «سندگانینوادبا و گرایانۀ جامعه به زنان از عصر مشروطه تا زمان معاصر از دیدگاه 

با  یامقاله درابوالقاسم رادفر  د.ی پردازاستفاده از شواهد ادبی موجود به نگاه سنتی جامعه م

ادبی  یهاتیفعال «در دو دهۀ اخیر سینوداستانبانوان  یهاتیفعالنگاهی گذرا بر »عنوان 

فرهنگ و هویت جنسی با نگاهی بر » ره توکلی درنویسندگان زن را بررسی کرده است. نیّ

بسیار ژرف آن  یهاشهیر باه آنان به نشان دادن نگاه مردانه بر زنان و جایگا «ادبیات ایران
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فمینیست و سیر تحول آن در » ۀمقالمحمود نیا در  رضایعل در فرهنگ و ادبیات می پردازد.

و در عرصۀ ادبی، دوران بعد از انقالب  کندیمرا بررسی  «ادبیات پس از انقالب اسالمی

قدرت اهلل طاهری نیز  .داندیم یسینوداستاناسالمی را دوره تثبیت جایگاه زنان در حوزۀ 

اما دربارۀ ؛ کندیمنوشتار و زبان زنانه را نفی  «زبان و نوشتار زنانه، توهم یا واقعیت؟»در 

با یکدیگر در فرانسه و سپس  هاآنادبی و اجتماعی زنان و ارتباط  یهاتیفعالسیر تاریخی 

نقادان فرانسوی تأثیر آن بر ادبیات فارسی و همچنین مفاهیم نوشتار زنانه از دیدگاه 

 پژوهشی صورت نگرفته است.
 و مبانی پژوهش . ضرورت، اهمیت3 -1

است. ادبیات  شدهنوشته ، مطالبیاندکی در مورد نقش زنان در ادبیات یهاکتابدر 

بازتاب جامعه، بیش از هر چیز ثمرۀ زمان، مکان، نگاه و تفکر اجتماعی است. زنان  عنوانبه

ادبیات داستانی جهان دارند. امّا آیا ادبیات و  یریگشکلبه نوبۀ خود سهم بزرگی در 

چه عواملی در ؟ اندگذاشتهیر تأثجایگاه اجتماعی زنان  ینوشتار زنانه بر سرنوشت و ارتقا

محدود به مطرح مسئله نوشتار زنانه آیا یت درنها ؛اندداشتهشکوفایی نوشتار زنانه نقش 

به دلیل سلطۀ فرهنگ  حوزه است؟ کردن یک ویژگی ادبی است یا فراتر از این

و به  است یرواقعیغتصویری  ،مردساالرانه، تصویری که از زنان در ادبیات ترسیم شده

فهم نسبت میان زبان و »تعبیر شده است.  «دیگری»زن در اغلب آثار ادبی به  ،بیانی دیگر

ت به همین دلیل دخال ،زبانی کاری بس دشوار است یهایبررسجنسیت در محدودۀ 

( بنابراین 63 :4633)برکت،  «.مطالعات اجتماعی، تاریخی و فرهنگی مرتبط الزامی است

، تنها بیانگر اندیشه فردی هنرمند نیستند شوندیمنهادهای اجتماعی که در ادبیات بازتولید 

و بر پایۀ آگاهی جمعی و گروهی  ندیگویمزمانه و اجتماع خود  واحوالاوضاعبلکه از 

ارائۀ چشم اندازی از سیر تاریخی  ،پژوهش. هدف از این شوندیمته خود نگاش ۀدور

راهگشای نویسندگان برای انجام  تواندیمادبی و اجتماعی زنان است که  یهاتیفعال

مطالعاتی در  سازنهیزمهمچنین  ؛ادبی زن محور در حوزۀ ادبیات تطبیقی باشد یهاپژوهش

 یستی.و فمین یشناختروانقالب نقدهای اجتماعی، 

 پژوهش روش .1-0
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در ی و اسناد پژوهشی مبتنی بر روش تحقیق محتوا و داده است. اکتابخانهابزار تحقیق منابع 

ای کوتاه از دوران باستان تا به امروز، مسیری از بخش اول این مقاله با ارائۀ تاریخچه

م، سپس در کنییمهای اجتماعی و ادبی در فرانسه را دنبال های زنان در عرصهیتفعال

های فکری و فرهنگی یانجریر ادبیات زنانه بر تأثبخش دوم، به گسترش نویسندگی زنان و 

یرپذیری آن تأثجامعه خواهیم پرداخت و در بخش سوم، ادبیات زنانه فارسی و چگونگی 

از ادبیات فرانسه و نقش نویسندگان زن ایرانی در بهبود جایگاه اجتماعی زنان را بررسی 

 د.خواهیم کر

 

 . بحث و بررسی2
 تا قرن بیستم: یوسطقروناز  در فرانسه قش اجتماعی و ادبی زنانن .1- 2

آوری درک نکرده بود، جوامع ماقبل تاریخ کامالً فرزندتا زمانی که مرد نقش خود را در 

بخشی از  یچراکه برای فرزند آور شدیو ارزشمند شمرده م بدیلیمادر ساالر بودند: زن ب

. در آغاز دوران باستان بود که مرد قدرت شدیو ضعیف م دادیاز دست مقدرتش را 

زن در برابر قانون حقیر شمرده شد. برای  همین دوراناز و  اجتماعی را تصاحب کرد

های قانونی او را یتمحدودو جسمی زن  گذار یونانی یا رومی ضعف روحیقانون

شود و سیاست رانده می ۀاز عرصبدین ترتیب در این شرایط، زن  ؛بخشیدیممشروعیت 

زنان » :که موافق بودند 1(Saint Paulپل )با این اندیشه سنت  یوسطهمه نویسندگان قرون

  (Ripa, 2019: 29) «.باید در مجالس خاموش باشند

از اما  ،دانستیمکه مرد را ارباب زن  نفوذ نظریات ارسطو بود تحت یوسطقرون

ها، آرمان»افالطون  یهامطرح شد. طبق آموزش یفالطونه نوافلسفاواخر قرن پانزدهم، 

 (,Jerphagnon«.مشاهده، تنها واقعیت موجود هستندقابل هاییدهپد زلیهمان انواع ا

اما چون خود را از  بیندیانسان که درگیر ماده است فقط ظواهر را م روح ) 71 :2014

ها را غرق در زیبایی آن ند؛کیها پرواز مآرمان یسوبه کند،یزندان مادیات رها م

 ۀبا ارائ روینازا؛ گیردیها اوج مآن یسوو در موجی از عشق به بیندیدرخشانشان م

« عشقۀ دو وجه»جدیدی به نام  ۀاتی که در عهد باستان هرگز وجود نداشتند، آموزینظر
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ابسته به وجود آمد: عشق حواس که ذاتاً مبتذل، گزافه و تنها به چیزهای پست و)همان( 

حقیقت همان و در گیردیاست و عشق دیگری که از روح، نجابت و اصالت سرچشمه م

؛ اما منبع گرداندیاو بازم یسوو ما را به آیدیعشق خالص است. عشقی که از سوی خدا م

 هاییشهاند»گفت که  توانیم صورتیناست. بد« زن»الهام عشق دوم از دید افالطون 

؛ (Doumic, 1898: 921)«کردیبرای حکومت زنان هم آماده مافالطون گویی زمینه را 

نخستین بار متولد  دهد، براییکه شرایط زنان را برای مدتی تغییر م هایییشهبنابراین اند

تا آن زمان در کل  کهیحقوق فردیست درحالاز ثمرات آن داشتن  یکی شوند کهیم

 لب شده بود.جامعه مدنی، مذهبی و خانوادگی این حقوق از زنان س

قرن زنان است. در این  ،ادعا کرد که قرن هفدهم توانیم ،اما پس از دوران رنسانس 

های اجتماعی هستند مناصب زنانی که دارای نقش ،، برای اولین بار در تاریخ غربزمان

 یهاوارد عرصه توانستندیآورند. بدیهی است که زنان هنوز نمعمومی را به دست می

ادبی، تئاتر،  یهامالی شوند، اما در فضاهای اجتماعی مانند سالن و ، اداریحکومتی

در زندگی اجتماعی و دربار نیز برابری حاکم . »یابندیو اماکن مذهبی حضور م هایمهمان

فکری و  یهاو حوزه کردندیبود، زیرا زن و مرد در فضایی یکسان یکدیگر را مالقات م

 (Naudier, 2001: 57) «.گذاشتندیراک مخود را با یکدیگر به اشت یهامهارت

 Mme de La) تیفازنانه در قرن هفدهم، مادام دو ال  شتاریکی از پیشگامان نو

Fayette) شاهزاده خانم  است که رمان تاریخی او( کلوLa Princesse de Clèves)  نام

 یرشدت تحت تأثد و بهرکدارد. او در دوران سلطنت لویی چهاردهم زندگی می

زمان  دانیمیطور که م. همانبودورسوم زندگی درباری و جریان فکری آن زمانه ابآد

یعنی روزگار نظم،  ؛شودیم یدهنام (Grand Siècleشکوه )سلطنت لویی چهاردهم قرن 

. بود شدهاحاطه سیاسی و مذهبی یهاشدت توسط قدرتادبیات به و شایستگی و چارچوب

 بود،کردهیجاداجتماعی ا-که اصول اخالقیرا ی در رمان نظم بایستیموضوع این م

بازنمایی کند. در این رمان، شاهزاده خانم کلو زنی متأهل است که با هیجانات شوری 

 . او که با شاهزاده کلو ازدواج کرده است، عاشقانه دوککندیوپنجه نرم معاشقانه دست
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او ه خانم هرگز تسلیم ، شاهزادنیباوجودارا دوست دارد.  (Duc de Nemoursنمور ) دو

 یژهوپس از مرگ شوهرش یک زن آزاد است، اما برای حفظ شأن خود و بهوی . شودینم

 خواهدیزیرا م»، کندینمور دوری مدو برای جلوگیری از خاموش شدن عشق از دوک 

-Chaiib Cherif) «.باقی بماندعاشقانه  شوریکارضای امیال خود مخاطب  یجابه

Krechiem,2012: 173)  به  تمایل کند امایدرواقع، اگرچه او از اخالقیات سرپیچی نم

 )همان(؛ کندینمور را نیز پنهان نمدو خاموش نشدن این اشتیاق با دوری جستن از دوک 

و جریانات فرهنگی قرن هفدهم جامعه نقش اساسی در شاهزاده خانم کلو  رمان یجهدرنت

، گیردیو شکلی که در این کتاب به خود مشده داشت. اهمیتی که به موضوع عشق داده

مضمون عشق،  کمکاخالقی دارد. به  یدونبایدهایباو  اجتماعی یهانشان از رد چارچوب

 یهاعنوان چالشی علیه ارزشکه به کندیصریحی را مطرح م یشوباین رمان سؤاالت کم

خص دیگری را آیا زن باید در مقابل همسرش اعتراف کند که ش: »شوندیجامعه معرفی م

چنین ینا( 421)همان:  «دوست دارد؟ آیا او باید با مردی که دوستش دارد ازدواج کند؟

 دهد. یماست که یک رمان سیر تحوالت فکری یک جامعه را شکل 

ادبی  یهااز زنان ادیب پا به دنیای سالن یجمعکه ذکر شد در این دوران  طورهمان

 نیز هااز این مکان زنان وها را مسخره کردند آنسبک پرطمطراق گذاشتند، اما مردان، 

ای ، رساله(Gabrielle Suchonساچون )زنانی هم چون گابریال »، وجودنیباارانده شدند. 

 کنند که در آن خواهان برابری و دسترسی زنان به دانشدرباره اخالق و سیاست منتشر می

تحولی در اندیشه و همچنین در  ،صورتینبد ؛(Salih, 2014 : 56) «شوندیم ادبیاتو 

 .یری بودگواقعیت در حال شکل

مردان عصر روشنگری »درواقع  .پابرجا بود وزنستیزانه هدر قرن هجدهم تعصبات زن

همچنان بر حقارت جسمی و فکری زنان  امادیدند یعادی بشری م ۀزنان را بخشی از جامع

زنان تقاضای ، تفکراتاین  رغمیاما عل (Godineau, 2003 : 76).« کردندیتأکید م

از تصویر شیطانی خود  یشوبزن کم»، یترو به فزونی بود. درنها و تحصیل آموزش رایب

 )همان( «.و خرد آموخت یتوان به او عقالنگو به فردی تبدیل شد که می 7ردر جامعه دو
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با کرد یکه کلیسا از آن دفاع م را عصر، برخی نابرابری جنسیتیاین ر میان فیلسوفان د

بر این  ینوعبنابراین تقدیر به»نابرابری طبیعی که طبیعت مسئول آن است، جایگزین کردند. 

عالوه بر این،  (،J. J. Rousseauروسو )ژان ژک  (22)همان:  «.گذاشتینابرابری تأثیر م

، محکوم ها چیزی جز فرهنگ نیستکه اساس آن دلیل ها را به اینمیان انسان هایینابرابر

 ,Salih) بود« یبدیه»و بنابراین « طبیعی»کامالً  هاینابرابرحال به نظر او این یناما درع کرد

برای رقابت با هلوییز ( Madame d’Epinay) ینیدپدر همین دوران مادام  .(70 :2014

 L’histoire de Madame de) انیمونبرداستان بانو نوان جدید روسو رمانی با ع

Montbrillant)  ،را نوشت که بر تجربۀ یک زن در تمام مراحل زندگی همانند بارداری

و همچنین بر نقش استقالل مالی و  کندیممادری، مراقبت از کودک و غیره تمرکز 

این رمان در زمانۀ خود . ورزدیم، تأکید کندیمجایگاهی که اجتماع به یک زن تحمیل 

در طول انقالب . ختیانگیبرمبسیاری در ذهن خوانندگان  یهاچالشبسیار نوگرا بود و 

گفتن، علیرغم سخن»اما  و تظاهرات داشتند هاجنبشنقش بسیار زیادی در  فرانسه، زنان

شدن  اهنوز امتیاز کاندید هاسیاسی و حضور نمادین در احزاب آن ۀعرص حضور فعال در

حق طالق زنان بهیت پس از انقالب فرانسه درنها ؛)همان( «داشتنسیاسی را ند یهادر عرصه

 .یابندیو حق تحصیل دست م

در دهه « فمینیسم» ۀ. واژباشدیم در وضعیت زنان اما قرن نوزدهم قرن تغییر اساسی

. در شدیهای زنانه استفاده مظاهر شد که ابتدا در پزشکی برای مردانی با ویژگی 4323

اولین بار آن را به معنای امروزی آن  (Hubertine Auclertاوکلرت )، هوبرتین 4337سال 

، زنان 4313در سال  .(23)همان: «برای بهبود وضعیت زنان یافمینیسم: مبارزه»برد:  کار به

اما از نام  گیرندیبرخوردار نبودند. بسیاری از زنان قلم را به دست م یهنوز از حق رأ

ژرژ ساند با  .اشاره کرد 6ندسا ژرژ به آثار توانیدر این میان م کنند کهیار استفاده ممستع

آشکار وارد  طوربهرا زنانگی و  تأثیر گذاشت ات آن زمانخود بر ادبینوآوری شجاعت و 

برای  یمنخوش تفکر طالقبا انتقاد از ازدواج و تأکید بر  نوشتار زنانه کرد و برای اولین بار

 . بدونم سپردامپراتوری دو ۀکار، یعنی جامعمحافظه ۀخود را به قضاوت خشن جامعزنان، 
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تقریباً در کار او وجود ندارد(  مسائل جنسیهای اخالقی )برخی محدودیت زیر پا گذاشتن

زنان از نامزدی برای انتخابات پیشنهادی صدای ، و بدون پرداختن به تقاضای برابری مدنی

(La Voix des Femmes)  از برابری بین  یار او دیدگاه تازهآثا .امتناع کرد 4313در سال

 ایجادو ارتقا جایگاه اجتماعی زنان  هتحول بزرگی در نوشتار زنانمطرح و دو جنسیت را 

 کرد.

، دو جریان 4353است. از دهه  صۀ ادبیاتدر عر زناناما قرن بیستم قرن شکوفایی  

دوبووار گزیستانسیالیسم ژان پل سارتر و سیمون ادبی تسلط داشتند: ا ۀآوانگارد بر حوز

(Simone de Beauvoir)  و رمان( نوLe Nouveau Roman)  که توسط نویسندگانی

و  (Alain Robbe-Grillet) هیگر، آلن روب (Nathalie Sarrauteساروت )مانند ناتالی 

ال دفاع جریان نخست به دنب»شده است.  یمعرف (Marguerite Durasدوراس )مارگریت 

است که از نویسندگان بزرگی چون زوال در اواخر قرن نوزدهم به  یااز ادبیات متعهدانه

ارث رسیده است و جریان دوم نیز نویسندگانی را با رویکردی مرتبط با مکتب هنر برای 

های ادبی از این جریان  (Abakur Alteib, 2010 : 23) «.آوردیهنر گرد هم م

دوبووار، ناتالی ساروت، مارگریت دوراس و  یمونس د.کننل مینویسندگان زن استقبا

ها شرکت شناختی و نظری این جریان، در تولیدات زیبایی(Julia Kristeva) ستوایکرجولیا 

جنسیتی و نوآوری  یبندکردند. این حضورهای زنانه، امکان نظم بخشیدن به دسته

 .کندیمفراهم  ادبیاتفضای ممکن یعنی  ینتررا در مستقل شناختییباییز

 ینترگذشته، توجه به یکی از مهم ۀمطالعه نوشتار زنانه در فرانسه در دو دهبرای اما 

زنان با  یها. درواقع انفجار جنبشرسدیرویدادهای تاریخی معاصر، بسیار مهم به نظر م

شورش زنان خود را در دل یک آشوب بسیار »همراه بود.  4333سال  یم حوادث ماه

 هایابانسپس جوانان را از سراسر اروپا به خ ،نشان داد ،ده که در فرانسه آغاز شدگستر

 : Crawford Caroline, 2009)« .اشکال دیکتاتوری اعتراض کنند ۀکشاند تا علیه هم

هایی از زنان های فمینیستی بخش اساسی این پدیده بود: گروهموج جدید جنبش (18

سیاسی و اجتماعی که قربانی  و ظلم ورد مشکالت خودشروع به گردهمایی کردند تا در م
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ها با ین جنبش»ا .صحبت کنند و خواستار برابری در کار و حقوق سیاسی شدند ،آن بودند

که یک مقاله اگزیستانسیالیستی و فمینیستی از سیمون دوبووار است، از « جنس دوم»انتشار 

 «.کندیگاه اجتماعی زنان را آغاز مو دوباره اعتراضات به وضعیت و جای شودیسر گرفته م

 (Potvin, 1995 : 704) آزادی و آفرینش را  یهاار به نویسندگان زن راهووسیمون دوب

ها را ها تا به امروز آنکه از دل قرن هایییژگی. به نظر دوبووار زنان باید از ودهدینشان م

ما : »کنیمیوف او را نقل معبارت معر یتفراتر بروند. درنها کند،یبه زن بودن محدود م

 (Cremones, 1997 : 14) «شویم.ی، بلکه به زن تبدیل مآییمیزن به دنیا نم

آنچه از  و قرن بیستم، وضعیت زنان تغییر کرد دمیدهدر سپ»، باید گفت که یتدرنها

 :Vesal, 2022) «.تجا ماند، تولد یک نوشتار زنانه اسآن به یزهایوخو افت 4333سال 

ها خود را پیدا کردند. آن یهازنان نویسنده باالخره شهامت صحبت درباره نوشته (181

تأسیس کردند. درگذشته نویسندگان  4327را در سال  (Des Femmes) «زنان» انتشارات

زن موظف بودند تنها یک مسیر مشخص را دنبال کنند که توسط مردان و بر اساس 

کنند تا آنچه را زنان نویسنده تالش می ن به بعد، اما از آها مدون شده بودآن یمعیارها

طبق  ،ازآنکنند. پسکار مینوشتار پردازی کنند و روی فرم تعریف و نظریه ،زنانه است

 .دارند« آواز تفاوت و ستایش زنانگی»آثارشان نشان از  و هامقالهه، رگفته لوس ایریگا
(Irigaray, 1974 : 176) 

 نوشتار زنانه، توهم یا واقعیت؟مفاهیم نوشتار زنانه:  .2-2

ها نسبت داده دشواری است تا خود را از تصویر تحقیرآمیزی که به آن ۀبرای زنان، مبارز

دهد که ها این احساس را میوجوی یک بیان مستقل به آن، رها کنند. جستشودیم

دسکوال مارگریت آژورژ  ۀعنصری انقالبی در این جستجو وجود دارد. به گفت

(Marguerite Ageorges d’Escola) ،«کندیو اثری منتشر م نویسدیهر زنی که م ،

، خواه بداند یا نداند، خواه بخواهد یا نخواهد، تنها به این دلیل که از کندیانقالب م ینوعبه

 «افکار خود در روز روشن هراسی ندارد و خود را از گمنام بودن رهانیده است بیان

Ageorges D’escola, 1931 : 52 )) یری که بر و تأث هایتارتباط بین جنس سئلهماما ؛

آیا بین . شودیمربوط م هزنان اراست که به نوشت یسؤاالتگذارد یمگارش فرم خاص ن
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 «تفاوت»بدین منظور به بررسی مفهوم  او ارتباطی وجود دارد؟ ارجنسیت نویسنده و نوشت

(Difference ).خواهیم پرداخت 

 یزترینبرانگزنان معاصر و یکی از بحث تأملقابل از نکات اساسییکی « تفاوت» ۀمسئل

 ,Smart) «چیزی متفاوت برای نوشتن، برای گفتن»نویسندگان زن از داشتن  .هاستآن

ادبیاتی که بین حوزۀ نویسان زن این بود که در هدف رمان .ه هستندآگا (334 :1987

ای آگاه از زندگی در جامعه کهیالحد ؛شود، شناخته شوندها تفاوتی قائل نمیجنسیت

ها بر تفاوت خود ؛ اما آنگیردیاز مرد در نظر م تریینبرابر، پا یبودند که زن را بااستعداد

زمان دارند؛ بنابراین، این طور همبودن را بهو رویای برابری و متفاوت دهندیگواهی م

یک ویژگی ادبی است یا محدود به مطرح کردن مسئله تفاوت شود: آیا سؤال مطرح می

 فراتر از این حوزه است؟

در  «ادبی ۀگاهنام»طور خاص توسط به ارتفاوت و رابطه بین جنسیت و نوشتموضوع 

طور بهکه  شدمطرح مشهور  ۀخطاب به هجده نویسند یااز طریق پرسشنامه 4321سال 

 ۀدست :سیم کردبه سه گروه تقرا در مورد نویسندگی زنان  هاآن هایتوان نظرخالصه می

 Nathalieساروت )ناتالی ، (Ionesco) ونسکویبه  توانیها مکه در میان آناول 

Sarraute)مارگریت یورسنار ، (Marguerite Yourcenar)  ولین گرک )ژوJulien 

Gracq) را بتوان از روی  به این واقعیت مشکوک بودند که جنسیت نویسنده ،اشاره کرد

 Yvesناوار )، ایو (Jean Gaugeardگوگارد )مانند ژان  دیگر خی. برنوشته او تشخیص داد

Navarre)  ویلوکلزو (Le Clézio) ۀ ذهنهای مردانه و زنانمؤلفه»د که ارندمییز اذعان ن 

دوجنسه  ینوعبنابراین نویسنده همیشه به ؛شوندهای او ادغام مییک نویسنده با نوشته

خود  ۀنوب به (Viviane Forrester) رسترفوویوین  (Cremones, 1997: 20) «.است

 هایبنددر متن است که در آن دسته یارفتن به سمت نقطه ،نوشتن» :که دهدیتوضیح م

و آزادانه منتشر  گرددیمیل در آنجا م شود،یتولید نم چیزیچ، جایی که هزندیریفروم

یک مرد یا یک زن  کردن جمالتی است که ما را صرفاً. نوشتن به معنای محکومشودیم

 «.بودنمان را از خاطر ببریم. نوشتن یعنی به خود جسارت دهیم تا مرد یا زنکندیمعرفی م
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 تل کل ۀینشرکه در  «مبارزات زنان»ی با عنوان امقالهنیز در  جولیا کریستوا( 74)همان:

(Tel Quel) به گفته کندیبودن نویسنده صحبت میتجنسدو ۀمنتشرشده است دربار .

 ؛و گاهی عنصر مردانه یابدیمبرتری گاهی عنصر زنانه است که در ذهن » :ریستواک

 توانیم بدون خطر از دستاند که نمیشده یدهتنما چنان درهموجود ها در ، آنحالینباا

چه ، نویسنده، گاشته شدنکتاب پس از ن (77)همان: « .ها را از هم جدا کنیمخود، آنرفتن 

توان در نوشتار یک موقعیت میدهد که یم. او توضیح زندیر ممرد را به کنا چهزن 

قرار  یرتواند زنان و مردان را به یک اندازه تحت تأثکه می تعریف کرد یا مردانه «فالیک»

 سؤالمعنای گفتمان رایج را زیر  و کندیها را کنترل مدر این حالت گفته. نویسنده دهد

زبان و ویران شکستن »ت که این تسلط را از طریق زنانه آن اسموقعیت برعکس، برد. ینم

؛ بنابراین، به گفته کریستوا، این نوع نوشتن در قرن بردیزیر سؤال م )همان( «معانی دنکر

شد، انجام می (،Artaud)آرتوماالرمه، لوترامون، جویس، ی چون ویژه توسط مردانبیستم به

یجه درنت. کردندیمدوری  شیوه آوانگاردزنان قبالً از هرگونه تولید ادبی به  کهیدرحال

بنابراین او بین مارگریت یورسنار نوشتاری مردانه و مارسل پروست نوشتار زنانه دارد؛ 

و معتقد است  شودیتمایز قائل م هنویسند ۀزنانه و مردان هاییژگیوضعیت بیولوژیکی و و

های مردانه یژگیوملی از تالقی کا ،بودن نویسندهآثار بزرگ ادبی به دلیل دوجنسیتی»که 

 (Didier, 1981: 28) «و زنانه هستند.

رادیکال است که تفاوت را نیز  هایینیستنگرش فم هزنان ارنوشت در مورد دومنگرش 

اما  کنندیتفاوت را رد م هاینیستاما این دو نظر را نباید باهم اشتباه گرفت. فم کنند،یرد م

، این مورد دانیمیطور که ممنفی اعتراض دارند. همان عنوان تفاوتبه در نظر گرفتن آن به

طرح تفاوت در  ۀمنزلارزش دادن به تفاوت به»ار است که معتقد است: وسیمون دوبو

عامل و  منفیعنصری به ضرر زنان است: تفاوت همیشه مسئله طبیعت زن و مرد است و این 

یح ندهیم، بلکه آن را حذف تفاوت را توض بهتر است تسلط مردان برزنان است؛ بنابراین

 )همان( «.کنیم
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 Béatrice) هیدیدبئاتریس . ، نگرش سوم عبارت است از شناخت تفاوتیتدرنها

Didier) زن-نوشتار در کتاب (L’écriture-femme) نزد  تاز مفهوم تفاو( لکانLacan) 

 شودینظریه روانکاوی لکان مطرح مر ایده تفاوت د کند:یصحبت م (Derrida) دایدرو 

مانند مفهوم زبان در مدل ، است یافتهساختار زبانیک که بر اساس آن ناخودآگاه مانند 

، به شکل تقابل با دیگری دوگانه لویی فردینان سوسور که در آن تفاوت را از طریق تقابل

اختگی، کودک در رابطه نزدیک با بدن مادر زندگی  عقده. قبل از ظهور دهدینشان م

( که در آن نامدیم (L’ordre Imaginaire) یالیخنظم ی )که لکان آن را ، در نظمکندیم

عنوان یک مادر فالیک هنوز وجود ندارد )مادر حتی به« تفاوت، فقدان و اختگی»مفاهیم 

و از  شودی(. پس از کشف عالمت جنسیت، کودک وارد نظم سمپاتیک مشودیتصور م

. کندیدرونی م کندیر آن زندگی مد مردساالری را که ۀجامع یهاطریق زبان ارزش

نام پدری به کودک  نامد که بارا هویت اجتماعی می (Nom du père ) «نام پدر» ،الکان

 شود.می  (Didier, 1997: 53)« تبعیت از قانون و زبان موردتوافق»و باعث  شودیداده م

پسر دارای  کهیال؛ بنابراین، درحآموزدیها مکودک جایگاه خود را در سیستمی از نام

با »محروم است؛ بنابراین او س( است، دختر از آن الوف)عالمت مثبت جنسیت 

  .شودیوارد نظم سمپاتیک م )همان(«بودنمنفی

از جهان  را دریدا از اولین کسانی بود که در گفتمان روانکاوی، تبعیت جهان زنانه

کل ان پساساختارگرا نسبت بهمتهم کرد و این نقد توسط خود او و سایر فیلسوف ،مردانه

غرب درواقع یک مدل  ۀها نشان دادند که مدل دیالکتیکی فلسففلسفه غرب مطرح شد. آن

وجود دارد و  شدهیینتعپیشاست که در آن همیشه یک اصل از مراتبدارای سلسله

جنس بین دو جنس،  ارتباط . درگیردیشکل م« دیگری»صورت در این اصل به« تفاوت»

و  «فقدان»، «منفی»با آن به  ارتباطمؤنث در جنس شده و مواره اصل مطلق شمردهمذکر ه

رایج بود و  4323را که در دهه « کفالوگوسانتری»است. دریدا کلمه  شدهیفتعر« دیگری»

د، ابداع کرد تا بوآمریکایی  "Mal Chauvinistepig" فرانسوی معادل هایینیستبرای فم

زبانی همان یا  ،«لوگوس»و « فالوس»را بر اساس اصل دوگانه  پارادایم تفکر هنجاری غربی
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گذاشتن برای کنار دریدا ساختارشکنی نظریه» د.هنشان د است، ککه خود فالوسنتری

 ییکی از اصول فرهنگبه نظر او  نیز تضاد بین دو جنسو هرگونه تقابل دوتایی است 

  (Cremones, 1997: 23) «.است

شناس و فیلسوف زبان (،Luce Irigaray) گارهیریادر آثار لوس  و لکان تأثیر دریدا

های است. او در سه مقاله اصلی خود به نام یصتشخقابل یراحتبه ،فمینیست فرانسوی

 ستیناین جنسیت که یکی »، « (Speculum de l’autre femme) گریداسپکولوم زن »

(Ce sexe qui n’en est pas un)» ،«اخالق تفاوت جنسی (Etique de la différence 

sexuelle)»دهد که چگونه کند و نشان میهای فرویدی حمله می، عمدتاً به نظریه

عنوان یک علم مردانه و دوراز توانایی نفوذ در راز جنسیت زنانه بهروانکاوی، به

 . بیندیکه زن را از منظر مرد م گیردیآندرومرکزی شکل م

پرداز مانند کند و از زبان چند نظریهغرب را دنبال می ۀیشتاریخ اند« اسپکولوم»او در 

ای ساده از دهد که چگونه در این فرهنگ زن به آینهافالطون نشان می و هگل، دکارت

در ارتباط با جنس دیگر )مرد( شکل  مرد محدودشده و هویت اجتماعی و فرهنگی او

گی موردتوجه قرار گیرد، اما طور خاص زنانالزم است که بهه . ازنظر ایریگارگیردیم

که توسط گفتمان نظری و متافیزیکی مردانه  ییهاتر از همه با کنار گذاشتن مقولهمهم

نیست، جهانی در حال  یبعدجنسیتی است که تک»شده است. درواقع، زن توضیح داده

وجود دارد و از هرگونه تالش برای تعریف و « دیگری»پیشرفت است که در آن همیشه 

 (Irigaray, 1997: 19) «.بندی گریزان استهطبق

های زنانه و مردانه را دشوار درواقع، نویسندگان و منتقدان ایجاد مرز بین نوشته 

ت ای که در سنّنوشته باای زنانه، متفاوت وجود نوشته»های خود دانند اما زنان در نوشتهمی

گفت که عمل نوشتن در  توانیدهند؛ بنابراین مرا نشان می« ادبی موردپسند بوده است

تر از موضوعی است که نویسنده به آن پرداخته است. درواقع، اگر نوشتار زنانه بسیار مهم

 هاییهماشود، به این دلیل است که دائماً با زنانگی و درونای زنانه تلقی مینوشتار نویسنده

 «.کنندیصحبت نم ه مردانمشابهرگز  انزن» هگفته لوس ایریگار یرا بهآن سروکار داریم، ز
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درونیات و بیان تمام حواس زنانه  ۀتجرب، ادبیات رایجدید زنان نویسنده بدستاورد )همان( 

زنان  نوشتار زنانه در پذیرش احساساتی است که بر ۀمدرنیت ،ئاتریس دیدیهنظر ب به .است

اوست صحبت گوید، از احساساتی که متعلق به نویس از بدن خود میشوند: رمانچیره می

 :کندمی
ای است که با کند و این تنها نکتهناگزیر حضور بدن را در متن تحمیل می ،حضور شخص و سوژه

است. اگر نوشتار زنانه جدید و انقالبی  انکاریرقابلخاص بودن نوشتار زنانه مطلقاً غ ،توجه به آن

[ ما شاهد یک …است ]زن  مربوط به بخشی است که صحبت از بدن زن توسط خود کند،یجلوه م

کردن از بدن و احساس آن است که از درون [، بلکه صحبت…واژگونی هستیم: دیگر نه توصیف ]

و  شوندیاز احساسات که تا آن زمان نامشخص بودند به متن وارد م یا: مجموعهشودیتوصیف م

 (Didier, 1981: 35).گیرندیدر تقابل با یکدیگر قرار م

 ییهاغیر از آن ییهاکنند، افسانه پردازییالبدن خود خ ۀدربار بایستیاین زنان نویسنده م

انسان در تاریخ  عنوان یکجایگاه خود را به و بیافرینند ،هاستکه در موردشان بر سر زبان

زبانی دیگر از طریق نوشتاری جدید است که  اختها سپس وظیفه آن ؛دوباره کشف کنند

و مارگاریت دوراس صدق  ه، لوس ایریگار(Hélène Cixous) کسوسیسدر مورد هلن 

فرهنگی و ادبی که گفتار و نوشتار مردانه بر آن حاکم است،  ۀ، در حوزجهیدرنت .کندیم

 . صدایی زنانه :اندبرخی زنان از طریق نوشتار زنانه صدایی دیگر خلق کرده

شبیه کرد. به یک نشانه ت یا زن را به یک کلمه توانیم ی نیزشناساز منظر جامعه

. لوی استروس شودیها ایجاد مجا توسط زنان در گروهخویشاوندی در همه هاییستمس

 ساختاری یشناسانسان رد . اوکندیزبانی مقایسه م هاییستمخویشاوندی را با س هاییستمس

عنوان نوعی خویشاوندی به یهابا در نظر گرفتن قواعد ازدواج و نظام» :کندیخود بیان م

پیام توسط زنان  ،-هابرای برقراری نوعی ارتباط بین افراد و گروه اموراز  یامجموعه-زبان 

 -Levi) «شوندیدیگر وارد م یهاکه به طوایف، دودمان یا خانواده شودیجامعه ایجاد م

Strausse, 1958: 76)گرفتن زن و أ نوشتار ارتباط دارد. با درنظرزن با منش بنابراین ؛

خود  تواندیدرگذر از نوشتار است که زنانگی م شکیب» ،خاستگاه نوشتار عنوانزنانگی به

 (Cremones, 1997: 28) «.را ابراز کند
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 یرات ادبیات فرانسهتأثو ظهور نوشتار زنانه در ایران  .2-3

عنوان موجودی ای آرمانی در ادبیات کالسیک فارسی، همواره بهبا داشتن چهره»زن، 

 بابسیار متفاوت که  (43: 4636)حسین زاده،  «بازنمایی شده است تنییافنانگیز و دستخیال

در ادبیات  ژهیوبهتصویر نامناسب از زنان  ۀارائ .است یرانیزن واقعی متعلق به جامعه ا

سیطرۀ جوامع مردساالر، ترجمۀ متون »کالسیک فارسی متأثر از عوامل گوناگونی است. 

هندی و متون عبرانی و یونانی، اشاعۀ فلسفه و  یهاقصهحکایات و  ژهیوبهملل گوناگون 

 (413: 4632مقدمی، ) «.ت از جملۀ این عوامل استالییحکمت یونانی و اسرائ

اما  یری بودگشکل تساوی حقوق زن و مرد در حال ۀبا ظهور انقالب مشروطه، مطالب

، یجهدرنت. کردیاجتماعی استقبال نم یهاهنوز از مشارکت زنان در عرصه تیه سنّجامع

 اجتماعی هاییتیکاری و محدودسوادی، بیب ور در بدبختی،تعداد زیادی از زنان غوطه

خواهان ساختن جایگاهی برای خود ، رمان نویسان زنتعداد اندکی از در آن زمان،  بودند.

 در جامعه بودند.

تـا و با وقوع کود. شد رانیدر دوران مشروطه وارد ا بار نینخست ستىینیفم هاییشهاند

شد. اندکی قبل از  رانیوارد ا ستىینیاز افکار فم دیدرضاشاه، موجى ج دنیبـه قـدرت رس

« انجمن آزادی زنان»، اولین انجمن تقلید فمینیستی بانام 4723انقالب مشروطه، در سال 

از حقوق « ندای وطن و ایران نو، مساوات، ور اسرافیلص»مانند  ییهاتأسیس شد و روزنامه

های نویسندگان ها، زنانی که در رمانتالش ۀرغم هم، علیوجود ینا کردند. با زنان دفاع

، غیرمنطقی و احساساتی هستند نادانهمچنان موجوداتی » شوند،مرد به تصویر کشیده می

زن »حقیقت در (33 :4637)توکلی، « .توانند کارهای روزمره را انجام دهندکه فقط می

 ؛(53: 4632)رضایی،  «زندان اختیار همسر محصور است ایران آن زمان در حصار ۀجامع

زنان  ۀمانند صادق هدایت سعی در بهبود چهره نویسندگان اما در این دوره، برخی از

، تصویر جدیدی از زن بوف کورایرانی داشتند. هدایت در شاهکار ادبی خود با عنوان 

اثیری  ری،دوگانگی دیگ ،ن(پاک )مرد( و ناپاک )ز بندییمتقس یجابه»که  دهدیارائه م

؛ اما هنوز (23: 4634، دارحق) «کندی)مرد( را جایگزین م یپیرمرد خنزرپنزر)زن( و 

زیبای  یهاکنند و از معشوقهمنفعل را تصویر می یزنان، نویسندگانی بودند که در آثار خود
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 ۀیرغم ارائگفت که عل توانی؛ بنابراین مگیرندیاشعار فارسی برای پردازش آن الهام م

دستیابی به تصویری  برای هی طوالنیزن، ادبیات فارسی هنوز را ۀمدرن چهر یشوبکم

 .منصفانه و انسانی از زن در پیش داشت

 ۀادبیات زنان، توسع ۀمبنای یک حرکت مستمر و پیگیر در عرص ینتردر ایران، مهم

زمان سلطنت قاجار،  ، زنان هنوز حق تحصیل نداشتند. در4733آموزش بود. در اوایل دهه 

ها ممنوع خاص حق خواندن را به دست آوردند؛ اما نوشتن همچنان برای آنقشری زنان 

عاشقانه برای مردان  یهانامه»بود زیرا اعتقاد بر این بود که اگر زنان نوشتن را بیاموزند، 

ه در این دور( 32: 4633نیا، )محمود «.شودیکه باعث شرمساری خانواده م نویسندیم

پیدایش »ها عبارت بودند از: آن ینتربرای رهایی زنان پدیدار شد که مهم ییهاتالش

 زنان. یهامربوط به موضوعات زنان و تشکیل انجمن یهامدارس دخترانه، انتشار روزنامه

 یها همچنان موضوع، تعداد نویسندگان زن هنوز بسیار کمتر از مردان است و آنحالینباا

 (33همان: )«.بودند نبرای نوشتن مردا

دیگری در  ۀخواهان، دوربه دنبال پیامدهای سیاسی و فرهنگی مشروطه 4723در سال 

چهل سیر تحول آن ادامه داشت. رویارویی با اروپا  ۀادبیات جدید ایران آغاز شد که تا ده

آثار اروپایی،  ۀترجمگرفتن رونق بامشروطه است.  انمسئله فرهنگی در دور ترینیاصل

ها ایرانی، خود به آفرینش آثار ادبی مشابه و نشر آن ۀاندک نویسندگان برجستندکا»

 ۀبیشتر از ترجم خود آثار نوشتن( این نویسندگان در 71: 4633 )میرعابدینی، «.پرداختند

 .گرفتندیمی فرانسوی الهام هارمان

 ؛داشتندو تمدن غرب آشنایی  فرهنگ باافرادی که از نزدیک »، 4633از سال  بعد 

نویسی روی آورده بودند و زبانی نگاری به ادبیات و رمانکسانی که از روزنامه همچنین

ادبی  ۀکه جامع نددانستند، موجب شدفرانسه را در حد یک مترجم توانا می ژهیوبهبیگانه 

 ۀترجم کمکم (32-22همان: ) «.های ادبی آغاز کندها و شیوهایران تجدد ادبی را با مکتب

ۀ ، ترجم4673. پس از سال ایج شدآثار منتقدان فرانسوی ر و یو اجتماعی ادبی هاهینظر

بسیار  ریتأث، آثار نویسندگان قرن بیستم ژهیوبه، اما آثار فرانسوی افزایش یافتآثار روسی 
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 مدیر مدرسهبرای نوشتن  احمد آلجالل  (733همان: ) .داشت نویسندگان ایرانیبیشتری بر 

خود راه ۀ عامیانه را به نوشت ۀدینان سلین پیروی کرد و مانند او بیان محاوراز سبک لویی فر

از سبک بالزاک و توصیفات تفصیلی او پیروی  شوهر آهو خانمافغانی در  محمدداد. علی

ای ایرانی است و هایی که قهرمانان آن خانوادهکرد. اسماعیل فصیح در سلسله داستان

کار امیل زوال را در سلسله  ۀآن نمایان است، شیو موضوع تأثیر محیط و وراثت در

 (313: )همان .در پیش گرفت (Macquart-Les Rougon) ماکارروگون های رمان

بسیاری از متفکران و روشنفکران ایرانی با انواع جدید ادبی از طریق ادبیات یجه، درنت

و گرایش به سمت انواع  سیینوداستان اشکالو مفاهیم ها با تغییر . آنشوندیفرانسه آشنا م

درک جدیدی از » کنندیو تالش م پردازندیبه بازنگری در ادبیات گذشته م وشتارنوین ن

 مفهوم ادبیات و کارکرد اجتماعی آن ارائه نمایند. 

در ایران، نویسندگان برای رسیدن به ساختار  یپردازبا رشد داستان، 4613 یهادر سال

)علوی،  «.تا بینش نوینی از زندگی ارائه کنند کنندیم و سبک جدیدی در داستان تالش

ایران برای گریز از  یسینونوعی تحرک درونی در داستان ۀدهندها نشانآثار آن (37 :4623

. رودیرایی رو به رشد مگدر همین دوره جریان نو»سنتی نگارش است.  هاییوهش

امکان چاپ آثار « ره و هنجنگ اصفهان، دفترهای روزن و اندیش»چون  ییهاگاهنامه

 هاییشگرا ،در این میان (36)همان:  «.کنندینویسندگان جوان و نوگرا را فراهم م

ادبیات ازجمله این  ۀنمایان شد. در حوز ،اجتماعی بود هاییدهجدیدی که بازتاب پد

ارهای به نفی ساخت»که را نام برد در نیمه دوم قرن بیستم  رمان نوجریان  توانیم ها،یشگرا

پرداختند و سعی کردند مفهوم و پیام داستانی را از نوشته خود حذف  یسینوتی داستانسنّ

 )همان( «.از میان بردارند صورت با مفهوم را ۀرابط یجه،درنت ؛کنند

جُنگ » ۀبا نشری او در طی همکاری و ابوالحسن نجفی جنبش رمان نو فرانسه توسط 
داستان  ابتدا معاصر فرانسوی پرداخت و ۀچند نویسندار ۀ آثترجمبه . او شد معرفی «اصفهان

را ترجمه کرد.  ، کلود روآگرای فرانسویچپ ۀنویسند اثر ،دیچطوربد نیستم شما 

با سبک جدید این داستان گرفتن از الهامهوشنگ گلشیری با نویسندگانی همانند 
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در  کنیکت وعموضبه  کریستین و کیدبا نوشتن گلشیری  آشنا شدند. نویسیداستان

 (724 :4631ساجدی، ) .پرداختنویسی رمان

ادبیات اثر معروف ژان پل سارتر،  ،، ابوالحسن نجفی و مصطفی رحیمی4613 در سال 

شناخت نقد  ۀنیدرزمای را ترجمه کردند که این کار در زمان خود تحول عمده چیست؟

 ۀکتاب سارتر و رسال این .شدادبی در کشور ما محسوب می ۀادبی، تاریخ ادبی و نظری

 ۀهای جهان درباربهترین کتاب عنوانبهتا آن تاریخ  نوشتارصفر  ۀدرج روالن بارت، به نام

ادبیات معرفی شده بود. اسماعیل سعادت، مترجم آثار آندره ژید، امیل زوال و کنتس 

ه و رمان نو را ترجم ۀ، اثر نظری ناتالی ساروت دربارعصر بدگمانیدوسگور، نخستین بار 

کلود سیمون، به آذین ژان کریستف رومن روالن  فالندر ۀجادمعرفی کرد. منوچهر بدیعی 

 .مارسل پروست را به فارسی ترجمه کردند ۀرفتازدستجستجوی زمان  درو مهدی سحابی 

با ، نیز معرف مارگریت دوراس ،مترجم آثار آندره ژید و آندره مالرو ،حسینی رضا سید

ید و احمد سمیعی، مترجم آثار دیدرو، ژرژساند و گوستاو فلوبر، ژندره اثر آ هابهانه ۀترجم

بنابراین  ؛(725-724)همان: اثر ژرژ پرک را در ایران معرفی کرد  چیزها ۀبا ترجم

جریانات جدید ادبی که نویسندگان زن همانند ناتالی ساروت و مارگاریت  طرفکیاز

یستی از طریق ترجمه و ادبیات وارد ایران ی فمینهاشهیاندهمچنین  ؛عضو آن بودند دوراس

احزاب سیاسی راست و چپ برای  ۀهمآندر  اوضاع سیاسی کهو از طرف دیگر، شدند 

فرصت مساعدی را برای مطالبات  ،رسیدن به قدرت اجتماعی وارد چالشی سیاسی شدند

 . بودده رزنان ایجاد ک

بهبود وضعیت زنان انجام  تالش زیادی برای« پرستیهنانجمن زنان م» 4634در سال 

دو ظهور ، تاریخ ادبی شاهد 4673تا  4637کرد. از سال  یدها تأکداد و بر لزوم آموزش آن

زهرا و  و جوان بوالهوس بختیرهدختر تایراندخت تیمورتاش با کتاب »نویسنده زن بود. 

دی، صالحی، )محمود نیا، سجا .«نگاژاله و رهبر دوشیز و پروین و پرویزبا دو اثر  خانلری

 سووشون ،ر اولین رمان خوددانشو بود که سیمین 4663ما در دهه ا؛ (433: 4633رازیانی، 

در فرآیند  یاوضعیت متناقض خود را در جامعه»را منتشر کرد. برای اولین بار، یک زن 
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 یهاارزش بدون اینکه واقعاً با شوند،یسنتی متزلزل م یهامدرنیزاسیون که در آن ارزش

دانشور با داشتن  .کشدیبه تصویر م( 726: 4631)ساجدی، « جایگزین شونددیگر 

هویت زن ایرانی را به  مسئلههمواره  دیدگاهی زنانه در آثارش ضمن بیان مشکالت زنان

 . کشدیمتصویر 

با ورود نویسندگان دیگری مانند گلی ترقی و شهرنوش پارسی ، 4613 ۀدر اواخر ده

بکارت موضوع  از زنان بدون مردانپور در کتابی با عنوان ی. پارسجنبشی آغاز شد ،پور

ترقی  یگل .شودیمشدن انتشار این اثر در ایران که همین امر موجب ممنوع کندیمصحبت 

درخت کوتاهش همانند  یهاداستانزن  یهاتیشخصبه  یااسطورهنیز با دادن بعدی 

اما ؛ (Vesal, 2019: 218)دارد  سعی در بهبود چهره زنان روح من بزرگ بانویو  گالبی

ها که ازجمله آنتعداد زیادی نویسنده زن با ورود  4633-4653های این جنبش در سال

اشاره کرد، به ابعاد بسیار « پور، فرخنده آقایی و غزاله علیزادهمنیرو روانی»توان به می

زنی به نام ولگا  از عصیان از شیطان آموخت و سوزاندفرخنده آقایی در  .ای رسیدگسترده

پور در مجموعه آثار خود با انتخاب . روانیدهدینمکه تن به نظم نادلخواه  دیگویمسخن 

کنیزو، کولی کنار آتش، زن فرودگاه اصلی ) یهاتیشخص عنوانبهزن  یهاتیشخص
فمینیستی و مشکالت زنان دارد. )فیاض،  یهاشهیاند( سعی در بیان فرانکفورت، نازلی

زنان ایرانی را در  یهاچالشمشکالت و  هایسیادرخانۀ له علیزاده در رمان ( غزا4635

قالب عناوینی مانند مرد ستیزی، تقابل با مردساالری و بیان مشکالت اجتماع به تصویر 

 بایفر ،یوف بایفر رزاد،یپ ایاز زو توانیم نیز ریاخ یهادر دهه( 4632)جهانی،  .کشیده است

نام  انیفیشر زیانگروحو  یمهسا محب عل ،یریام اشانات ،ییارسطو وایشاملو، ش دهیکلهر، سپ

 (437: 4633برد. )محمود نیا، 

ادبیات فرانسه و  خصوصبه ،الهام از ادبیات غرببا  یرانیزن ا سانیداستان نویجه درنت

ی اصلی نوشتار زنانه است به هامقولهرویارویی با مسائلی همچون مفهوم تفاوت که از 

 یفبه بازتعر 4633-4623 یهاو در دهه نددیحقوق برابر رس ۀمطالب یمناسب برا یگاهیجا

که همانند  ادبیات زنان معاصر فارسیند. ختاپرداجتماع و نقش خود در خانواده و  گاهیجا
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باکرگی، تعدد زوجات و  نسبت به تعصباتادبیات زنانۀ فرانسه تجربیات درونی زنان است، 

وار و برد و با اعتراض به تصویر دوگانۀ زن، گاه فرشتهیم سؤالر ی اجباری را زیهاازدواج

با  زنان جایگاه زنان در جامعه دارد. یگاه شیطانی، سعی در بهبود و ارتقا

 رگذاریتأث یاسوژهمنفعل در جهان داستان به  یاابژهزن را از  شانیهایپردازتیشخص

دربارۀ زن در فرهنگ جامعه را  شدهفیتعراز پیش  تصاویر صورتنیبدو  کنندیمتبدیل 

 .کنندیمدگرگون 
 

 گیریجهینت .3

ی از این شوق تخطّ بود و زن همواره ورود به جهان ممنوعه ،نوشتن ،یک زن برای

نال دو ریشلیو، برای مدت توسط کاردیآکادمی فرانسه یس تأساز زمان  داشت. را تیّممنوع

معبد  ی آکادمی همانندنوعو درواقع به ندتوانستند عضو آنجا شویممردان  تنهاطوالنی 

یعنی زبان دور نگه قدرت  مرکزکه زن را از یک  شدنطردنوعی  ؛دبونگهبان زبان 

اما این  کندیبه کودک منتقل مآن را لین کسی است که اوّ ،ی که مادرباوجودداشت. یم

مبارزات  که منجر به هم بودکاهش نقش زنان در جامعه  ۀدهندمحرومیت درواقع نشان

بیان محل  ادبیات، جهیدرنتو  شد؛ بنابراین زبانشان یبسیاری برای دستیابی به جایگاه واقع

دانند. از طرف یآن را مظهر برابری بین دو جنس م وزنان است  یهابسیاری از خواسته

فرینش انواع ادبی جدید مشغول آتا خود را به  دهدیها اجازه ماین موضوع به آندیگر، 

پا بگذارند. درواقع، این عدم  ۀ نوشتارناشناخت هایین، ادبیات خود را بسازد و به سرزمکنند

تر و که آزادانه داردیادبیاتی نو وام کردنتجربه ها را بهتی، آنپذیرش از سوی ادبیات سنّ

 .تر استسهل

ت نسبیّنظریۀ هنر انتزاعی، و جریانات آن، همانند  دوم قرن بیستم ۀشرایط فکری نیم

 بروزامکان ، 4333می اتفاقات ماه جدید، ساختارگرایی،  مان، رییگراانیشتین، پوچ

به رهایی  ،اعتراضی را فراهم کرد که از طریق دسترسی به زبان و گفتار-انتقادی اییهروح

نویسان رمانگشود. در فرانسه زنانه  ارجدیدی به روی نوشت یهاحوزهو  زنان کمک کرد

ات فمینیستی به درک جدیدی از زنانگی رسیدند و در دل یر جریانتأثزن تحت 
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تعدد  ی یافتند. در ایران نیزشکنتسنّیسی مدرن، آزادی بیشتری برای بیان عقاید و نوداستان

 زن نویسندگانفرانسوی و الهام از جریانات فمینیستی و رمان نو، برای  های آثارترجمه

و دست به تجربۀ  م و زبان رمان تکیه کنندبه فر ازپیشیشتا بفرصتی فراهم کرد معاصر 

ت اجتماعی ، موقعیّهو تولد ادبیات زنان 4663 ۀاز دهانواع جدیدی از نوشتار بزنند. 

 یتوجهطور قابلزنانه به یهاو همچنین تعداد، موضوعات و لحن رمان ان زننویسرمان

ر و تالش برای ر تفکّیسی بازتاب تغیینوداستانحضور گستردۀ آنان در عرصۀ تکامل یافت. 

 ۀتوان دوران تثبیت جایگاه زنان در حوزیمآزادی بود. دورۀ بعد از انقالب اسالمی را 

یف بازتعرو مضامین جدید به دنبال  هافرمیسی به شمار آورد که در آن با آزمودن نوداستان

هنگی فر درروندجایگاه خود در جامعه بودند. پس ادبیات و نوشتار زنانه نقش بسزایی 

 جایگاه آنان داشته است. یجامعه، ارائه تصویری جدید از زنان و ارتقا

به این  ،شودیم، زنانه در نظر گرفته یاسندهینواگر نوشتار گفت که  توانیم تیدرنها

. بیان تجربۀ درونیات و حواس میشویم روروبهزنانه  یهاهیمادرون بادلیل است که پیوسته 

سبک نوشتار زنان یا همان  .ویسندگان زن برای ادبیات استزنانه، دستاورد جدید ن

یک پدیدۀ اجتماعی از یکدیگر  عنوانبهنویسی و حضور زنان در عرصۀ نویسندگی زنانه

است و همین امر برای زنانی  نویسی آواز تفاوت و ستایش زنانگیزنانه چراکه ؛جدا نیستند

نوعی جنبش  ،سامی مستعار بودندت خود زیر لوای اکه مجبور به پنهان ساختن هویّ

 .شودیماجتماعی نیز محسوب 

 

هایاداشت  

است یحیمس تیشخص کی پل، سنت ای تاروس پولس .4  

.بهشت از انسان شدنرانده و نینخست گناه عامل زن .7  

.بود دوپن اورور نام به ییبانو مستعار و مردانه نام ساند ژرژ .6  
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