
 

از   فمینیستشمار میبه  تیفمنیس  هایگرایش  مفاهیم کلیدیمردساالری    در  معتقدند که  هاآید. 

علت فرودستی زنان را  ها  . آنها دارندمردها قدرت و حاکمیتی برتر نسبت به زن  ، مردساالرجامعة  

  امتیازات دسترسی بیشتر مردان به مزایای ساختارهای قدرت، تقسیم نابرابر  در مردساالر،   هعمدر جا

گیری  مسألة مردساالری در متون ادبی بازتاب چشم.  دانندمیاجتماعی و روابط نادرست مرد و زن  

اند. نخستین اعتراض و نقدها  نویسی با این رویکرد نوشته شدهویژه در حوزة رماندارد. آثار زیادی به

به این نابرابری را زنان وارد حوزة ادبیات کردند. در میان نویسندگان زبان فارسی، مریم جهانی رمان  

های فمنیستی این  شاخصهگیر ندارد« را با نگاه فمنیستی نوشته است. نمودها و  »این خیابان سرعت

جویانه این رمان با نظام مردساالری، آن  محور بودن، سپس گرایش ستیزهرمان نخست به خاطر زن

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر های فمنیستی قرار داده است.  را در ردیف رمان

این استتحریر درآمده است. یافته  ةرشتای بههای منابع کتابخانهداده از  که    های پژوهش حاکی 

نیکی تصویر کرده  هن بآهای مبارزه زنان را در  عوامل سلطه در نظام مردساالری و شیوه  ، جهانیمریم  

است. عواملی که از فرهنگ و سنت برخاسته در این رمان در تقابل با نوگرایی فمنیستی قرار گرفته  

    است. 
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 مقدمه 

و سبکی از روابط    اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارد  پایةاست که بیشتر    یپدرساالر  نظاماز    جدیدی  تعبیر  ،یمردساالر

نظام    .و اختیار تامی ندارداست  مرد حاکم و زن تابع    ؛ پدر در کانون سلطه قرار دارددهد که در آن،  خانوادگی را نشان می

  گروه و محافظ، حق انحصاری آنان است« عنوان یک  ها و عالیق مردان بهها، ارزشکنندة تجربهمردساالری »منعکس

ای بود  ساالری در فرهنگ جوامع دیرین، سنت عادی و پذیرفته شدهپدرساالری و حتی زن  (.119:  1387زاده،  )مهدی

اما در جامعة مدرن مسألة حقوق زن، روابط زن و شوهر، حق مالکیت زن، تحصیل و اشتغال زنان، فعالیت سیاسی و  

در یک تفسیر فمنیستی، مسألة مردساالری را در کانون توجه قرار داده و آن را تا حد یک گفتمان   ویژههاجتماعی زن، ب

تبدیلو کالن فکری  اشتغاالت  و  مسائل  از  یکی  به  آسیب  روایت  فروپاشی خانواده،  مرد،  و  تقابل زن  است.  های  کرده 

 آید. شمار میت به مردساالری بههای اقتصادی از جملة پیامدهای حساسیاجتماعی، مشکالت فرهنگی و زیان

»مردان در    کنند.عنوان یک پدیدة جامعة مدرن، بلکه یک مسألة تاریخی قلمداد میها مردساالری را نه تنها بهفمنیست 

ها »تمدن بشری، مردساالر و  به باور فیمینیست(.  14:  1384اند« )سجادی،  طول تمام تاریخ، بر زنان اعمال قدرت نموده

گفت: فرد، زن  که سیمون دو بوار میل مردان بوده و مفاهیم جنیسیت، برساخته تمدن مردساالر است؛ چنانتحت کنتر

چون فعال، غالب، دلیر و  به همین سبب، در فرهنگ ما مذکر با صفاتی هم  ؛شودآید بلکه تبدیل به زن میبه دنیا نمی

)صادقی شهپر و   شود«شونده، ترسو، احساساتی و مقید شناخته مینث با صفات منفعل، تسلیمؤشود و معاقل تعریف می

که اولین معترضان به  گیری دارد. از آنجاییمسألة مردساالری در متون ادبی بازتاب و حضور چشم  (.125:  1394طالبی،  

: 1384)سلدن،    ات کردند خودشان نیز دست به قلم برده و این اعتراض و انتقاد را وارد حوزة ادبی  ،این نابرابری زنان بودند

274.)   

دهد و قهرمانان  تر نشان  ای متفاوتشیوهاند جایگاه زن را بههایی که کوشیدهدادن گرایش فیمینیستی مردم در رماننشان

ها اغلب زنان هستند، موجب آشنایی با طرز فکر و رفتار مردم بخش بزرگی از دنیا در قرن بیستم با »زن« و جایگاه  آن

شوند. فراوانی  گیر ندارد«، عناصر مردساالری برجسته میدر گفتگوی غالباً زنانة »رمان این خیابان سرعت واهد بود.  خاو  

. در گام نخستین  ی کندانگیزد تا چگونگی این موضوع را بررسای را برندهتواند حس کنجکاوی هر پژوهاین پارادایم، می

های مبارزة زنان با مردساالری، بررسی گردید. با این  این پژوهش، عوامل سلطه بر زنان در نظام مردساالری، سپس شیوه

ی در رمان این خیابان  عوامل سلطه مردان بر زنان در نظام مردساالر-1وصف، پرسش پژوهش حاضر چنین خواهد بود: 

این    چیستند؟،  گیر نداردهای مبارزه زنان با مردساالری در رمان این خیابان سرعت روش-2  کدامند؟ ،  گیر نداردسرعت

ای  شود. شیوة گردآوری اطالعات کتابخانهتحلیلی شمرده می-پژوهش از نوع نظری و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی

گیرد. از روش  را دربر می   گیر ندارد رمان این خیابان سرعتهای مرتبط با موضوع، و  هها و مقال است که بررسی کتاب

یافته تحلیل  و  تجزیه  برای  مضمون  است.تحلیل  استفاده شده  شواهد  و  عنوان شاخص،    ها  دو  ذیل  در  بررسی  نتایج 

   .استبندی شدهجمع
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های مورد  عنوان یکی از مؤلفهبه  –دربارة مردساالریهای زیادی صورت گرفته است اما  در مورد نقد فمنیستی، پژوهش

  از   نامهنمایشچند  فمنیستی در    خوانشیبررسی مردساالری با  توان به مقالة »نمایشی از آن دیگری:  توجه فمنیسم، می

  در  همسریبرون  و  مردساالری  »تحلیل  مقالة( اشاره کرد.  1398)  پیما«، نوشته فرجیان، دهقان و دشتبهرام بیضایی

حقیقی،    ةاسطور  براساس  شاهنامه و  )ستاری  عوامل  ،(1394آفرینش«  نویسندگانش  که  دارد  مشابهی  موضع    نیز 

ای  اند و نگاه مردساالرانه در شاهنامه را به خاستگاه اسطورهمردساالری را در شاهنامه بررسی کرده  زیرساخت  ة دهندنشان

های دوگانه  های فمنیستی در مقالة »تحلیل ساختارشکنی و تقابلبرخی از ویژگیاند.  آن و باورهای باستانی نسبت داده

وسیلة رحیمی و همکاران مورد اشاره قرار گرفته است. اما مردساالری در رمان  گیر ندارد«، بهدر رمان این خیابان سرعت

 است.  حاضر به صورت مستقل بررسی نشده

 ندارد«  گیر»این خیابان سرعت  مریم جهانی و رمان .1

های  چراغبا عنوان »داستانی خود،    ةاولین مجموع  1393سال    که دراست  ، نویسندة نوپایی  1365، متولد  مریم جهانی 

  این رمان   کرد.  (انتشارات مرکزمنتشر )را  «  این خیابان سرعت گیر ندارد»رمان  سال  از سه    پس  .منتشر کرد  «خاموش

عنوان اثر برگزیدة مشترک در بخش داستان بلند و رمان  احمد بهجالل آلدر دهمین دورة جایزة ادبی    1396در سال  

 انتخاب شد.  1396اثر برگزیدة بخش ادبیات )نثر معاصر( در سی و پنجمین دورة کتاب سال  عنوانبه شد. همچنین

بسیاری به رانندگی و    ةعالق   او .  دارد مردان  با  مشابه  خویی و   خُلق  که   است   »شهره« در خصوص زنی به ناماین رمان      

همین   . شودکار میدر تاکسیرانی مشغول بهو   کند او در نهایت شغل و سرنوشت او را تعیین میة این عالق  ؛ اتومبیل دارد

با اجتماع و شرح داستان می او  باعث درگیرشدن  اتفاقات در کرمانشاه رخ می مسئله  از زیباییشود. تمام  های  دهد و 

بداستان استفاده   نام    این رمان،  ت.کارگیری آن در داستان اسهاز لغات کردی و  به  ای  « در جامعهشهره»روایت زنی 

برد. از دنده  که به شغل نامتعارف رانندگی با تاکسی مشغول است. شهره، زن جوانی که از شغل خود لذت می  رحمبی

های  کشیدن و ماالندن به آینه ماشینردن و الییکاز کرایه جمع  ، از حاکم بالمنازع اتاق پراید خود بودن  ، کردنعوض

که فقط صدای دزدگیرشان دربیاید. اما آنچه برای نشان دادن قدرت شهره و توانایی او برای سینه سپر  جوری  ، خارجی

ن  که گاهی گما مردانه به این زن است. تا جایی ةشده، بخشیدن وجهمردساالر، بیش از اندازه خرج ةکردن در برابر جامع

شان  شدن به جنس غیر خود اولویت زندگیاست که تبدیل  روز کسانیو  دادن حال  داستان نشان  ة دغدغ  رود اصالًمی

،  «برار»است. اینکه هرگز تن به پوشیدن دامن ندهد، از آرایش کردن بیزار باشد، از اینکه کبابی کنار خیابان صدایش بزند  

ضمخت و نامتناسب    ؛موقع نشستن به سیاق مردان پاها را بگشاید  «؛پنج تا بذار رو آتیش »  :کیف کند و عوضش بگوید

 ت. دلیلی بر این مدعاس ،کردی حرف بزند ة لهجمشتی آمیخته با رفتار کند و خیلی داش

  خواننده  است  کرده  سعی  مناسب   آهنگضرب  و  ایجاز  و  فشردگی  با  نویسنده  و  شودمی  روایت  فصل  نه  و  بیست  در   رمان    

  کرمانشاه   جغرافیای   در   و  هاروایتخرده  مبنای  داستان، بر.  همگام کند  هایش روایت  خرده   و   کتاب   های شخصیت  با  همراه   را

  داستان خالل  در   و است  کرده   ریزیپی  را  رمان است،  داستان راوی  که  شهره،  لحن  مبنای  بر است. نویسنده گرفته  شکل

محور در  داستانی رئالیستی با نگاه زناست.  افزوده داستان تأثیرگذاری  و  کیفیت بر لهجه و زبان  از موقعبه کارگیریبه با



 1401 شهریور ، 46، شماره 19دوره  205 
202  -  220  

زنان در بستر فرهنگ سنتی حاکم بر بخشی از ایران، سرزمینی که با وجود گذشت زمان  حوزة مسائل اجتماعی و حقوق 

 کماکان نگاهی سنتی و مردساالرانه به زندگی، به زن و به دنیا دارند.

کند و در همان فصل اول و دوم، چالش اصلی  راحتی خواننده را همراه میبه  ؛شروع روان و منسجمی دارد  این رمان    

یعنی رانندة تاکسی شدن، از    ، گویداز آرزویش در نوجوانی می  .شودمیشهره از زبان خودش معرفید.  دهمیقصه را نشان

از شهره بشنود    که  است  گوید که حرف باب میلش اینهای پدر میهای مادر و حمایتاز مخالفت  ،از همسرش  ،طالقش

  «.مزاج»مردانی کوهستانی  ؛ . شهره نمایندة زنی عصیانگر است علیه همة باورها و رسوم مردساالرانه!«مامن پسر تو»که  

همه  در طول داستان،   هرچند پایان داستان به قوت شروعش نیست.  ؛ قصه، بدون سکته و بدون افت تا پایان ادامه دارد

کند و حتی ادا و اطوارهای  اند و حتی راوی نیز با وجود کوششی که میای طبیعی اسیر ناکامیگونههای داستان بهزن

زن  شخصیت  دهد، هردم از هرسو و از طرف هرکس با جدل و رویارویی مواجه است.ای که به اجبار به آن تن میمردانه

رفتار مردان    ة خوردهای داستان بالاستثنا منفعل و زخمتمام زناما تقریباً  های گوناگونی دارد  الیه  چهره و   این رمان،  در

 .(1397)رک. جهانی،  چه پدر باشد و چه برادر و چه شوهر ؛ زندگی خود هستند

 

 گیر ندارد« سرعت  نزنان در رمان این خیابا .2

است. در چنین  جوی مردساالرانه پدید آوردهگیر ندارد« در جهانی گرفتارند که نظام سلطهزنان رمان »این خیابان سرعت 

آورند. اصطالح مردساالری  نظامی زنان از حق برابر با مردان محرومند و برای رهایی از این وضع، به تدبیر و تقابل روی می

این گفتار، مفهوم دورویه پیدا می از یک در  بازمیکند.  از واکنش زنان  سو سلطة مردان را  از دیگر سو،  سخن  نماید و 

کوشند زوال حقوق خود را اعالن کنند. مریم جهانی در رمان خویش نمودهای فرهنگ مردساالر، عوامل  راند که می می

های مبارزه با آن را در جامعة ایرانی دورة خاص بازنموده است که با دیدگاه نویسندگان و منتقدان فمنیستی  و روش

 همخوانی دارد.   

ظهور نکرد. اما پیشینه آن دو قرن    1960یافته در ادبیات تا دهه  ویکرد متمایز و سازمانگونة نقد به شکل یک راین    

ها و دستاوردهای فرهنگی زنان و رواداری حقوق اجتماعی و سیاسی زنان نهفته است. آغاز آن با  تالش برای درک نقش

( نوشته جان استوارت میل و  1866)( نوشته »هری ولستن کرفت، انقیاد زنان  1792آثاری چون دفاع از حقوق زنان )

( نوزدهم  قرن  در  ادبی  1845جایگاه زن  نقد  از  امروزه بخش وسیعی  رقم خورده است.  آمریکایی  فولر  مارگارت  آثار   )

هایی قرار دارد که در پی برابری اجتماعی، اقتصادی و آزادگی  فمینیستی در ارتباط نزدیک با نهضت سیاسی فمینیست

نقد فمینیستی مدرن در آمریکا با مباحث سنجیده و نکته بینانه    .(140:  1387برمز و گالت فرهم،  )ای   فرهنگی زنان است

های تحقیرگر زنان در ادبیات و  ( نوشته مری المان آغاز گردید. این اثر به انگاره1968ها نسبت به زنان )در باور داشت

-بود اما کتاب جدلی و ستیزه جویانه سیاست  رداختههای زنان پهای مختلف و اعتراضی در برخی نوشتههم چنین نگرش

 (.141ها بعد منتشر شد تأثیرگذارتر بود )همان: های جنسی نوشته خانم »کیت میلت« که سال
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های نقادانه گذشته نظیر نداشته است. االین  خیل عظیمی از آثار فمینیستی به راه افتاد که در پیش روی 1969از سال 

نهضت فوریت و هیجان یک بیداری مذهبی را دارا بوده است. نقد فمینیستی فعلی در آمریکا،    این  :شوالتر گفته است

فمینیستی را اعمال  انگلستان، فرانسه و دیگر کشورها نظریه یا شیوه نقد  این شیوه اخیر  افرادی که  ای واحد نیست. 

کاوانه، مارکسیستی و  مختلفی از جمله روانکاربردی متفاوت دارند زیرا نظریات    هایهای نظری و شیوهکنند دیدگاهمی

نظر  های صاحباند. اهمیت این نقد با عمق اختالف نظر )یا گاهی کینه( میان خود فمینیستکار گرفتهپساساختارگرا را به

 ها اشتراک نظر دارند:  ای فرضیات و نگرشهای فمینیستی مختلف در پارهگردد اما در هر حال طیفمشخص می

یعنی مردمدار و در سلطه مرد    -ها این است که تمدن غرب مطلقاً پدرساالر است  اصلی همه این فمینیستنگرش    -1

های فرهنگی، اعم از خانوادگی،  شود که زنان را در تمام جنبهیابد و اداره میای سازمان میاین تمدن به شیوه  -است

سازد. از انجیل عبری و فلسفه یونان تا به  ابسته میمذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و هنری به مردان و

شود یا با واسطه دارا  عبارتی ثانویه[ تعریف میو زن در مقایسه با او »دیگری« ]به   ؛معیار انسانیت بوده است  امروز مرد

یافتن به  ترین عامل دستها واستعدادهای شخصیتی مردانه که در بینش مردساالری مهمها و قابلیتنبودن توانمندی

دانسته می  فرهنگ  و  تمدن  اصلی  آثار  فنی  و  علمی  مرد« شناخته می  .شودابتکارات  نوعی »غیر  زنان  زن  شود. خود 

شدنشان، ایدئولوژی مردساالرانه )فرضیاتی که آگاهانه یا ناآگاهانه قایل به برتری مرد  گیرند که در جریان اجتماعیفرامی

شوند که جنس خودشان را تحقیر کنند و از این طریق شخصاً در  ای تربیت میگونهبنابراین بهسازند  هستند(، درونی می

 کردن خویش همکاری کنند. وابسته

ترین مفاهیم جنسیت  شود، اصلیها معتقدند اگر چه جنس فرد با توجه به ]مشخصات[ تن معین میعموم فمینیست  -2

های فرهنگی هستند  عمدتاً برساخته  -دهند دن و مونث بودن را شکل می هایی که مذکر بوقابلیت  - تکوینی )اکتسابی(

شود بلکه  اند. سیمون دوبوار نوشته است: »شخص زن متولد نمیکه در نتیجه تعصبات مردساالرانه تمدن ما ایجاد شده

واسطه  به  ، کند«میشود ... خلق  نث نامیده میؤشود ... تمدن در جایگاه یک کلیت فراگیر، این موجود را که مزن می

شود؛ و  گر عاقل و خالق شناخته میباورداشت این جریان فرهنگی مذکر در فرهنگ ما با صفات فعال، مسلط، مخاطره

 گردد. ها تضاد ساختاری دارد به صفات منفعل، مطیع، ترسو، عاطفی و پایبند به سنت متصف مینث که با این قابلیتؤم

شوند سایه  ه ایدئولوژی مردساالر بر آن دسته از آثاری که ادبیات برجسته شناخته میباور دیگر این گروه آن است ک -3

ترین  اند. عموماً برجستهای نه چندان دور، عمدتاً توسط مردان و برای مردان تألیف شدهافکنده است و آثار مذکور تا گذشته

لت، تام جونز، فاست، سه تفنگدار، کاپیتان آهاب، هاک  اند مانند: ادیپ، اولیس، همآثار ادبیات به قهرمانان مذکر پرداخته

های مذکرانه هستند.  های احساسی مذکرانه در پی منافع مذکرانه و در زمینهها و شیوهفین، لئوپلد بلوم که نماد قابلیت

ر دارند و مکمل  ای هستند و در درجه دوم قرانث نقشی را ایفا کنند حاشیهؤهای مدر کنار این مردان اگر احیاناً شخصیت

شوند. این آثار که فاقد الگوهای نقشی مستقل برای زن هستند و  ها و آرزوهای مردانه مجسم مییا نقطه مقابل خواسته

کنند که  کنند یا او را وادار میاند خواننده زن را بیگانه نامحرم قلمداد میدر واقع تلویحاً به خوانندگان مرد خطاب شده

های ادراک، احساس و رفتار  ها و روشکردن ارزشخویش اتخاذ نماید و از این طریق با درست تلقیموقعیت مردانه برای  
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ها و معیارهای زیباشناسی کهن که  بندیشود که دستهمردانه، علیه خویش موضع بگیرد. گذشته از این غالباً تلقی می

گیری و عام  طرف، بدون جهت ظریه نقادی امروز بیرغم اینکه در نشوند، علیدر تحلیل و ارزیابی آثار ادبی اعمال می

های  بندیاند. بنابراین رتبههای استدالل مردانه آمیخته شدهدر حقیقت با فرضیات عالیق و روش  ،شوندجلوه داده می 

 اند.ها درواقع اگرچه ناآشکار اما کامالً متعصب به جنسیت بودههای نقادی آنرایج آثار ادبی و همچنین شیوه 

ها و طرفداران حقوق زن آن را عامل اصلی سلطه، ستم و تبعیض جنسیتی  مردساالری نظامی است که فمنیست     

گیر  خوانند. رمان »این خیابان سرعت های ممکن فرامیدانند و زنان را برای احیای حقوق خود با روشعلیه »زن« می 

    هاست. گونه چالشندارد« مظهر این

 های ایرانیی و بازتاب آن در نقاشی زنان در نظام مردساالرعوامل سلطه بر  .3

صورت فراگیر و پایدار بازتولید شده و دوام  عنوان نخستین نظام سلطه در تاریخ، بهها، مردساالری بهاز نظر فمینیست

نند. بسیاری از محققان  کمردان و زنان از راه مشاهده و تجربه، در تداوم مردساالری نقش ایفا می،  یافته است. در این نظام

های  دهند، عمدتاً برساختههایی که مذکر و مؤنث بودن را شکل می فمینیست بر این باورند که مشخصات تن و قابلیت

فرهنگی هستند که حاصل تعصبات مردساالرانه تمدن جدید است و »تمدن در جایگاه یک کلیّت فراگیر، این موجود را  

نامیده می بهیشود، خلق مکه مؤنث  فعال،  کند.  با صفات  ما  فرهنگ  فرهنگی، مذکر در  این جریان  باورداشت  واسطه 

ها تضاد ساختاری دارد به صفات منفعل،  قابلیت  و مؤنث که با اینشود؛  گر عاقل و خالق شناخته میمسلط، مخاطره

(. سلطة مردان با امکانات  142:  1387)ایبرمز و گالت هرفم،    گردد« بند به سنت متصف میمطیع، ترسو، عاطفی و پای

  پرستانه جامعه به سود همهثیر بازدارنده دارد؛ زیرا »فرضیات جنسأاقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، بر آزادی عمل زنان ت

)آبوت و    دهد«کنند و آن را مقدس جلوه میهای مردساالر از اقتدار مردان بر زنان حمایت میمردان است. ایدئولوژی

 (. 31: 1393واالس، 

 تبعیض جنسیتی . 3- 1

فمنیست نظر  بگیرد  ، هااز  قرار  مردان  دست  در  زنان  اختیار  و  اراده  که  است  شده  سبب  جنسیتی  برای  .  تبعیض 

  " فریبا " برخوردارشدن از حقوق اولیه، زنان باید در ابتدا اجازه پدر و سپس اجازه همسر را داشته باشند. در این رمان،  

تدریج به علت افسردگی،  دست بیاورد. او بههعنوان یک دختر ورزشکار نتوانسته اجازه پدرش را برای خروج از کشور ببه

  ؟خروج  یبرا  پدری بودنامه  تیرضا  ک ی رش  یکه گ   یهمان  ، باستیفر  نبه دام اعتیاد گرفتار و زندگیش تباه شده است. »ای

   (.  124: 1397جهانی، )  «  ؟زدیبر یشتری اشک ب کهبود   نیاز ا ریغ  ؟کردیمحبوبه چه م

گیرد. طالق یکی از این احکام بر پیامدهای عاطفی  آمیز مردساالرانه، عاطفة انسانی زنان را نادیده می قانون تبعیض      

خاطر دوری از دخترش دچار تألمات روحی شده و قانون را در این ماجرا  پوشد. محبوبه بهجدایی مادر و دختر چشم می

راحتی با تغییر مکان زندگی، او را از دیدن  همسرش حمایت نکرده و همسرش به  زیرا قانون از او در مقابل  ؛ داندمقصر می 

  یقدرت گرفتن مهرسا را از من نداره. اما همون قانون  یقانون و زور  چیه  کردم یمن فکر م دخترش محروم کرده است. »
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بب   الحا   ،که مهرسا را داد محسن تا  شان هم نداشتن آدرس خانه  بهانه  ؟دمیش ماهه من دخترم را ندیش  نهیکجاست 

  ده یکنارش خوابکی  تهران خوابه.    یکجا  ستیو مهرسا معلوم ن  میتو پارک کوهستان  موقع شب ما  ی این... حاال تو  محسنه

   (.   119همان: ) « ده؟یهاش را ماساژ م که قبل از خواب شانه

 گذاری جامعههای فرهنگی و ارزش.  برساخته1-3    

ها  های زنان در عرصه فرهنگ و قانون و وجود رسوم سنتعوامل نابرابری و ستم جنسی از محدودیتها در بیان  فمینیست

ترین عوامل  عنوان مهمهای فرهنگی و زبانی بههای فرهنگی خانواه و مالکیت خصوصی به عوامل زیستی، اسطورهو کلیشه

ای که در آن همسران با فاصله از هم در خیابان  عه(. در جام70:  1382)بستان،    دنابرابری و تبعیض یا ستم جنسی رسیدن

روند و مردان همواره از زنانشان چند قدم جلوتر هستند و در حضور دیگران اغلب مانند بیگانگان با هم رفتار  راه می 

وقتکنند. »می تا  زن  یدرست  ن  را  اخمو  یو مرد  یچادر   یکه  فاصله  به  ا  از  مترمیکه  سوار    ابانیخ   کنار  اندستادهیهم 

در    یکارکشته شد  یاما وقت، ها زن و شوهر باشنددست زوج  نیکه ا یکن یدر نگاه اول شک م  یکار باش تازه  اگر .کنمیم

و   نیا و  ی هاسوراخ سنبه  شغل  آدم  شهر  و کوله کذهن  پ   فهاش حکم خطوط کج  را  تازه متوجه    کردند،   دا یدستت 

... مرد    شان تا سه راه مسکن.رسانمی م  .ستین  ی شان منکراتنسبت  ستندی ایها که با فاصله از هم منیهم  اتفاقاً   یشویم

پیاده می  و تخم  اخم  را جمعبا همان  تا چادرش  پیاده شود. زن  به  تو کوچهوجور کند، مرد رسیده  پیچیده  و    ای« رو 

 (.  14: 1397)جهانی، 

دهند به جای مالیمت، جدّیت به خرج دهند تا  ها ترجیح میعلت رفتارهای مردانه بعضی از زنان این است که آن      

شان پر از  گروهی دیگر چون از کودکی فضای خانه  .تر در جامعه به کار و فعالیت بپردازنداز این طریق بتوانند راحت

خاطر  از کودکی بیشتر به  " شهره"رسد که  نظر میاما به  ؛ نداکردهها عادت  گونه رفتاررفتارهای پدرساالرانه بوده، به این

بنابراین با تشویق او و بتدریج، رفتار مردانه را به رفتار زنانه ترجیح داده است.    ؛عالقه به پدر، تحت تأثیر او بوده است

  ی ائ ریغ  آره.یه شب درم کنه رِکه صبح پا مُ   ییکفشا  مرد،  گفت:یپدر م  آورم.یدرم  ی اند از تو کتانر گرفتهرا که گُ پاهام »

کند تا با  (. شهره که به عالقه پدر نسبت به فرزند پسر آگاه است، تالش می15)همان:    نه ینشخانه  .سیمرد ن  باشه زنه.

رانندگی را  که او باید تمام قواعد و قوانین    اش به اتومبیل و تشویق پدررفتارهای پسرانه پدرش را خوشحال کند. عالقه

بیشتر تشویق می  " شهره"بیاموزد،   رانندگی  به شغل  ببنماید. »را  را  فرمان  که نشسته]در خیال[    نمیخودم  ام پشت 

پدر    چرخد.یزنم فرمان نمیرسانمشان  مقصد اما هرچه زور میدارم م   است و  مسافر  پدر که پرِ  1980  مدل   ویدبلامیب

 (.16)همان:   خیلی«- ؟ یدوست دار ی رانندگ.. . ندینش یم ن یستم تو ماشد کنار   د یآیم...  کشد تو کوچهیسر م

پسندد و به علت نداشتن فرزند پسر، همواره او را به خاطر داشتن روحیه  داند که پدر رفتار پسرانه را میشهره می     

کارهایی انجام دهد که موجبات  کند  کرده است و به خاطر عالقه وافرش به پدر، سعی میو رفتارهای پسرانه تشویق می

دست  با پدر اما هم.  دمیجوشیم نمن مثل پدر سرکش بودم که نه با شراره و  نه مادر  خوشحالی او را فراهم نماید. »

 (.    60)همان:  را  دنمی راست باال کش واریاز د  کردیم دأییت  اورد یآنکه به زبان ب یب.  میبود
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 زن  . محدود شدن نقش 3- 3  

سازی، در اخالق سنتی، مردان در نظام مردساالر برای اعمال سلطه و انقیاد هرچه  تقدس  وظایفی که طبق یکی از  

شمرند؛ برای مثال برای بارداری و مادری که اموری مقدس  هایی را بر میتر بر زنان، برای آنان مسؤلیتبیشتر و آسان

ها با هر گونه اقدامی که زنان را از وظایف  جود دارد. آنشود، نوعی لجاجت و دیگرآزاری مردانه وبرای زنان تعریف می

های مردانه بر نیروهای  زیرا معتقدند فعالیت  ؛(170:  1388)رودگر،    کنند شدت مقابله میداری رها نکند، بهمادری و خانه

 کرده و طبیعت و زن را به خدمت خود درآورده است.  مبهم زندگی غلبه

ای از افراد معتقدند که مرگ تدریجی حاصل از بیکاری و گرسنگی بهتر از کار و فعالیت  در جامعه مردساالر، عده    

ای اگر زن برای جلوگیری از تعدی نسبت به خود و در حین دفاع به شخص  زنان در اجتماع است. در چنین جامعه

آسیبی بزند، باید مجازات شود. مسافر زن در تاکسی، از شغل دخترش در محیطی مردانه و سوءنیت کارفرما  متعدی  

گوید و مرد مسافری نظرش این است که زن باید در  به او و زندانی شدن دخترش به علت دفاع از آبرویش سخن می

  ته خانه و   شهیدانست بنی ه عقل داشت مدخترت اگگوشه خانه باشد اگرچه با سختی و گرسنگی روزگار بگذراند. »

(. دایی شهره نیز همه  20:  1397)جهانی،    فوج مرد  هی  یخودش ول بکنه تو دست و پا  که  نهاز ایبکشه بهتر    یپولیب

خورش   رهیاوباش جو  ل  ذ به ارا   سپردیاگر دست از شغلم نکشم م »کرد که    دیتهدشمارد. او  ها را مردانه و زنانه میشغل

 (.    13)همان:  «بپاشند به صورتم  دی که اس

 همکاری و پذیرش زنان  .3.4

دهند و با جان و دل  نه تنها مردان و فرهنگ جامعه در پذیرش تحقیر زنان مؤثرند، بلکه خود زنان نیز به آن تن می

میآن می116  /1  :1382)دوبووار،    پذیرندرا  استدالل  لرنر  که  (.  زنان  کند  همکاری  و  مشارکت  بدون  مردساالری 

می نمی ممکن  شیوه  چند  به  همکاری  »این  او  گفته  به  کند.  پیدا  استمرار  جنسیتی،  توانست  مفاهیم  تلقین  شود: 

مانند   مفاهیمی  تعریف  با  زنان  جداساختن  هم  از  تاریخشان،  دانستن  از  زنان  کردن  محروم  آموزش،  از  محرومیت 

های جنسی زنان با محدودسازی و اجبار مستقیم، با تبعیض در دسترسی به  اس فعالیترفتاری براسآبرومندی و کج

  ة (. در تمدن و جامع6:  1392)میرحسینی،    منابع اقتصادی و قدرت سیاسی، و با اعطای مزایای طبقاتی به زنان مطیع«

ها و استعدادهای  ها و قابلیتانمندیواسطه دارا بودن توهای فرهنگی و بهمردساالر به علت وابستگی زنان در تمامی جنبه

می شناخته  غیرمرد  نوعی  زن  مردانه،  میشخصیتی  فرا  زنان  »خود  شدنشان،  شود.  اجتماعی  جریان  در  که  گیرند 

ای  گونهایدئولوژی مردساالرانه )فرضیاتی که آگاهانه یا ناآگاهانه، قایل به برتری مرد هستند( را درونی سازند؛ بنابراین به

وابستهتربیت می در  این طریق شخصاً  از  و  را تحقیر کنند    کردن خویش همکاری کنند« شوند که جنس خودشان 

 (.142: 1387)ایبرمز و گالت هرفم، 
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سزایی دارند. مادر شهره صراحتاً  زنان سنّتی خود، در ایجاد و یا افزایش روحیه مردساالری در میان خانواده، تأثیر به    

نظر مادر، اجاق خانه »با  داند. بهگاه خانواده می ر گرما و سرزندگی ندارد و فرزند پسر را تکیهگوید که خانه بدون پسمی

 (.62: 1397)جهانی،  ذاشت تو ئی بال سرت بیاد؟« پسر روشن میشه. فکر کردی اگه اآلن یه پسری داشتم می

تر هستند.  باشند و در نتیجه اجتماعیتر میاز نظر فرهاد، زنان جوامع غربی نسبت به زنان ایرانی آزادتر و منطقی     

ها هستن که واسه خودشون  ینجا بیشتر از هر چیز و هر کس این خود زناعنوان نماینده مردان اعتقاد دارد که »او به

(.  در  55و 54)همان:  شون اینقدر احساساتی برخورد کنن؟« همه مسائل زندگیهای ما با خرن. چرا باید زنحصار می

ای که مردساالری جریان دارد، یکی از عناصر اصلی اجرای غیرمستقیم قوانین مردساالری، مادر خانواده است.  خانواده

و اطاعت محض تشویق  عنوان زنی که پرورشی سنّتی و قدیمی دارد، همواره دخترانش را به سازش  به  " شهره"مادر  

های من و شپش  داند به هر خصلتی که من ندارم. به همین خاطر برایش حرفکند. »مادرم تمکین زن را ارجح میمی

 (.    58)همان:  ارزند«آنقدر که مفت نمی ، جیب یک گدا در یک مرتبه قرار دارند

های پذیرش مردساالری است. مادر  از نشانهشدن یک زن توسط زنان دیگر، به دلیل جدایی از شوهر، یکی  محکوم    

کند و بدون توجه به عدم سازگاری  خاطر جداشدن از همسرش، سرزنش می او را به  "محبوبه "عنوان خاله  به  "شهره"

  "محبوبه"اش، معتقد است که  روحی و اخالقی طرفین، با در نظر گرفتن اوضاع مناسب مالی همسر سابق خواهرزاده

. »مادرم ]درباره محبوبه[ گفت: حقشه. برای ئی که عرضه جمع و جور کردن زندگیشه  است   اصلی   در طالق خود مقصر

پول یا بدنام بودن که نه. خودش معتاد بود یا  ش بیانداشت. محسن مگه چه کم داشت که طالق گرفت ازش؟ خانواده

تصویر زیر که یکی    (.  63و62)همان:    ه« هیز بود که نه؟ از پول و تفریح و بهترین ماشین و خانه براش کم گذاشت که ن

  پذیرش موقعیتش در جامعه اشاره دارد.  دربه ترسیم رویکرد زن  که  های نقاشی ایرانی با مضمون زنان است  از نمونه

 برتری مردان در انتخاب همسر را پذیرفته  است. ة دختری که رسوم مردساالرانه حاکم بر جامعه دربار

 

 (. 66/  1:  1269اندرونی منتظر جوان، دوره قاجار. مأخذ: )هزار و یک شب،  : دختر در  1تصویر
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 های ایرانیآن در نقاشی  بو بازتا های مبارزه زنان با مردساالریشیوه .4

جهت    های گروه دیگر را درها و ادراکها، کنشهای زندگی و محیطشود که یک گروه، شانسخشونت زمانی پدیدار می

ترین منبع قدرت، یعنی زور فیزیکی را برای توانند بنیادینظارت درآورد. از آنجا که مردان میمنافع خودش تحت  

دهد.  شمول به حیات خود ادامه میعنوان یک شکل اجتماعی تقریباً جهانکارگیرند، مردساالری بهبرقراری نظارت به

ایدئولهمین اقتصادی،  نیز میکه مردساالری استقرار یافت، منابع دیگر قدرت  قانونی و احساسی  برای  وژیکی،  توانند 

به آن  بهابقای  فیزیکی همواره  این روند، خشونت  در  بیفتند.  باقی میکار  و  عنوان مبنا  فردی  در روابط میان  و  ماند 

 شود. کارگرفته میگروهی برای دفاع از مردساالری در برابر مقاومت فردی وجمعی زنان بهبین

تر  صورت بدرفتاری فیزیکی آشکار اعمال شود و ممکن است در زیر انواع اعمال پیچیدهبهتواند همیشه  خشونت نمی

نقش در  زنان  محصورکردن  جهت  در  مردانه  »خشونت  شود.  پنهان  نظارت  و  برایاستثمار  که  رفتارهایی  و  شان  ها 

یت و وابستگی زنان و هم بخشی  کنند که خشونت علیه زنان هم ابزاری برای تبعرود و استدالل می کار می شده بهتعیین

 (.   457: 1382)هام،  از سلطه ایدئولوژیک و نهادی است«

نمیفمینیست اقتصادی  اوضاع  را  زنان  به  نسبت  مردان  علت خشونت  از هرگونه شرایط  ها  فارغ  معتقدند »مردان  بلکه  دانند، 

)آبوت و واالس،    ونت ورزند و بر آنان مسلط شوند«اقتصادی، به دالیل روانی و چه بسا جسمی نیاز دارند که نسبت به زنان خش

1393 :34.) 

 مطالبة استقالل و آزادی  .4.1

دهد؛ »استقالل، عدم وابستگی، تعقل و  های اخالقی را جامعه به مردان نسبت میدر جوامع مردساالری بعضی از ارزش

این  75)همان:    اند«صفاتی زنانه  …اعتماد و( و وابستگی، عاطفه، بدن،  175:  1388)یزدانی،    اند«صفاتی مردانه  …  .)

دهند.  شده خدا را مذکّر بدانند تا مقام و مرتبة مرد را باالتر از آنچه هست نشانگذاری در حدی است که موجب ارزش

تداعی مری باروری خویش  به دلیل نیروی  برابر من  ، گر طبیعت استدیلی معتقد است زن که  )فاعل و خود( و    در 

این خدا بهچنین  هم برابر مرد که تجسم و تصویر  بازی میشمار میدر  : 1390)کرامتی،    کند«آید، نقش مفعول را 

)همان:    شود« می  "آن یا دیگر"و هر زنی    "یا خود   من"دوم است »هر مردی  (. زن در آگاهی جمعی مردان، جنس 240

ها را به زنان تحمیل کرده و سعی  ها و مسؤلیتگذاری صفات مذکور، این نقش(. بنابراین مردان با تقدیس و ارزش240

با ترویج نظریهمی برای زنان طبیعی و ارزشمند جلوه دهند کنند  این صفات را  این مورد،  : 1388)رودگر،    هایی در 

  اند بلکه مردها هستند که های مردانه علم نکردههای زنانه را در برابر ارزشها هرگز ارزشکه زنست این درحالی  ؛(124

 (. 116 /1 :1382)دوبووار،  اند«با تمایل به حفظ امتیازهای مردانه به ابداع این تقسیم پرداخته

اند،  های اجتماعی و فرهنگی آفریدهغل و غش و برقراری ارتباط با آحاد جامعه بدون قید و بندهایی که سنترفتار بی     

زنان می به  آزادی عمل  و  نوع راحتی  از آن حمایت میبخشد. چیزی که  یک  کند. شهره هنگامی که مرد  فمنیسم 
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د.  کندهد، احساس خشنودی میعنوان یک زن آزاد او را مورد تحسین قرار میکند و بهجگرفروش او را برادر خطاب می 

  گوید براری من، واقعا برادرشخاطر همین براری گفتن جگرکی دوست دارم. وقتی می »اینجا، این پاتوق گرانبها را به

گویم:  کند. می هام رشد میشود هیچ، یک جفت بال هم از رو کتفاش. دُمم که ساخته میشوم یا رفیق صمیمیمی

 (.106: 1397)جهانی،  پنج تا برام بذار. دستت درد نکنه«

بخش  برای زنان جامعة سنتی هم تازگی دارد و هم شادی  -ها عنوان خواستة فمنیستبه  –این آزادی و استقالل      

از  خبر.  ی حرفا ره زدم تا برسم به ئ یئ  ةهمشود. »است. دیدن تاکسی با رانندة زن، برای زنان خبر خوشی شمرده می

بگم شاخ    ؟ یزادآ  دانیدور م دمیامروز چه د  یدانیوقت تو... م  بکنم. او  فشیو برات تعر ام یکه ب ستیدل تو دلم نصبح  

زن پشت    ه ی  ی دیدرست شن ..  ...آره.  زن   ه ی  و بغل    زده بود   غور یپالک نوزده،  سمند زرد،    هی   م، یس یب  ی تاکس  هی  . یآریدر م 

 (.    150)همان:   «فرمانش بود

این داستان کوشش      در  نشان میشخصیت دیگری که  اجتماعی  آزادی  و  مالی  استقالل  برای  را  زنان  دهد،  های 

که    ه یزیکار که نگو تنها چ  ی داره به ئ  ی بیعالقه عج   هی   .یبرق  لیوسا  ر یتعم  یانگار خدا ساخته برادختری است که »

  ی شد برا  یی گرفت تا تو او کارم اوسا  ادی  یی بنده خدا  هیمدت رفت وردست    هی  بود.  لیبکنه موبا  ر یتانست تعمینم

   .(21)همان:  «خودش

در حد تنها یک واژه باقی  تواند شغل دلخواهش را انتخاب نماید، آزادی برای او  ای که زن حتی گاهی نمیدر جامعه      

ابتدا از    "شهره"کند. مسافر زن در تاکسی رانی طرح و بازگو میماند. جهانی این چالش مهم زنان را با شغل تاکسیمی

کند. اما  را سؤال پیچ می  "شهره"شود اما چون باور این مسأله برایش دشوار است،  دیدن یک راننده زن خوشحال می

های او پاسخ دهد: »... وقتی شوهر داشتم راننده  است که از زبان قهرمان داستان به پرسشنویسنده داستان بر آن  

 (.  79)همان:  گویم: نه. راحت نبودگوید: راحت اجازه داد؟ ... می تاکسی شدم./ می 

ه را نیز  های خانوادرانندگی تاکسی برای زن در جامعة سنتی، عالوه بر بازخوردهای منفی اجتماعی، اغلب مخالفت    

طلب، ایستادگی و عزم زنان را برای چیرگی بر  عنوان نمایندة زنان استقاللداستان به  "شهرة "در پی خواهد داشت. اما  

خوای راننده تاکسی بشی برو پیش  کند: »اگه میگذارد. حتی همسرش او را به جدایی تهدید میموانع به نمایش می 

خوای حیثیتم رو به باد بدی؟ یه شغل آبرومند پیدا کن. منم از خدامه  ی. میمامانت. تو خونه من حق این کار رو ندار

  (. 80- 79)همان:   که تو شاغل باشی

خواهد استقالل او را به رسمیت  شود. دایی »شهره« نمیسادگی پذیرفته نمیهاستقالل زن در جامعه مردساالری ب   

اگر  »کرد که    د یتهدکند. دایی شهره  را سرزنش و تهدید میخاطر شغل مردانه و تندی زبانش اغلب او  بشناسد و به

تو فکر    ییهه زدم و گفتم: دا  بپاشند به صورتم.   د یخورش که اس  رهیاوباش جو  ل  ذ به ارا  سپرد یدست از شغلم نکشم م

(.  134)همان:    «معطل نکن. بده بپاشن  یشنویه مظاهر براش مهمه. از مَ  سر و  شهیم  یکه راننده تاکس   ی کس  یکرد
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های ایرانی مربوط به دوره قاجار شاهد ورود زنان به مشاغلی هستیم که تا این دوره ممنوع بوده است. تصویر در نقاشی

 زیر به زنان در نقش نوازنده اشاره دارد. 

 

 . (1/11:  1269هزار و یک شب،منبع: )نسخه هزار و یک شب، دوره قاجار.  : زنان نوازنده،  2تصویر

   اظهار اقتدار  .4.2

له در بعضی از موارد مانع  ئ»نگاه جنسیتی« به زن است. این مس  ، های آزاردهندهاز منظر فمنیستی، یکی از نگرش

گیرد، کارتی را که دارای شماره تلفن  شود. شهره هنگامی که مزد کارش را از مسافر می ها میفعالیت اجتماعی آن

گیرم لیزی کاغذی را زیرش  دهد. »پول را که )از مرد( میکند و به آن واکنش تند نشان میها لمس می است، زیر پول

)جهانی،    رود«معطلی میدهم بیشود. باقی پولش را که میرنگ میبهاندازم بیرون. رنگ کنم و از شیشه میحس می 

1397 :21  .) 

ویژه اگر دارای استقالل  باشد. بهتسلیم در برابر امر و نهی مردان، برای زنان مبارز علیه مردساالری، خوشایند نمی     

کند، دوست ندارد  عنوان زنی خودسرپرست که در جامعه با شغلی دشوار امرار معاش میفکری و مالی باشند. شهره به

شهره از ناراحتی   .(26)همان:   «نیضمن کمربندتون رو هم ببند در  .نیکن   یآروم رانندگ  پس تا مردی تذکر دهد که »

  کند یمرد چه م   ک ی   یدانست امر و نهیاگر م  اند.هم برخوردهسر لخت تو مغزم به  میتا س  آن دو  گریحاال دگوید: »می

  کنم.ی را خاموش م  ویراد  نکرده بود.  ی باز  ی را تا حاال کس   ی رانندگ   ییراهنما  س ینقش پل  ...گرفت  یم   ی با من حتما اللمان

  ی اش کنم درست است راننده تاکس یغره حال   با چشم   تا   منتظرم تا نگاهم کند   دارمش.  نه یاز تو آ  .نمینش یصاف م

 )همان(.     کار خودشه  یاوسا  یک   هر  اما به قول مادرم:   و آن،  ن یجلو ا  شودیم   یی دستم کاسه گدا  است ام درست  یبرگشت

ده است،  کر یافته و توجهی از جانب پدر و همسرش دریافت نای مردساالر پرورشعنوان زنی که در خانوادهشهره به      

هر نوع ابراز محبت را دخالت در امور شخصی و به خطر افتادن استقالل خود تلقی کرده و در برابر محبت و توجه مرد  

  ن یا  یاگر تو باغ باشد معن   دارم. یرا نگه م   نیماش   ی دست  دن ی کش  با»  دهد.العمل نشان میمسافر با اعتراض کردن عکس

(. حتی وقتی که  27)همان:    «شودیم   ادهی ها پبا بغل مجله  الی خیب  گرفتن.نسق  یعنی  ن یداند که ایم  فهمد.ی کار را م

کمربند می  بستن  برای  مرد  توصیه  دربارة  نزده«محبوبه  بدی  که حرف  ... طفلک  (. شهره  47)همان:    گوید: »آخی 
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رفت پایین. ولی ئی مردا  داند: »اگه یه زن بود حرفش می خاطر موضع جنسیتی مرد، این امر و نهی را مردود میبه

 )همان(.    خوان کالنتربازی در بیارن« همیشه می

ای از برخورد ونهشود، نمواکنش شهره در برابر پسر جوانی که از موضع مردساالرانه بر سر کرایه با او مواجه می    

اندیش در  موجود  تعمدی  و  »   ةآگاهانه  است.  م   یدست فمنیستی  همشهر  کشم.یرا  و  یپسر  مفهوم  ی م  است  داند 

  کند یوقت رفتن با خودش زمزمه م  یاما طور  .شیفت دارد برااُ  خورد.یادامه کالمش را نم  چه.  یعن ی  دنیکش یدست

ای از نگاه فمنیستی  های سخت و دشوار، نشانهزنان در خیابان و در مکان(. ترسیم حضور موفق  14)همان:    «من نشنوم

باالرفتن از کوه بر توان فیزیکی و حتی رشد رو به افزایش    ،برای اظهار اراده و قدرت فیزیکی آنان است. در این داستان

  کردم ی فکر مکند. » یز برمال میکند. با اینکه با واژة نشاندار »بز«، اندیشة مردساالری »فرهاد« را نزنان حکایت می 

بدن  ک ی کردن  فتح قدرت  فقط  وقت  نیبا هم  .خوادیم  یکوه  فکر  موجو  یزنا  یطرز  رو  از کوه    دمید ی ن  بز  مثل  که 

 (.  93) همان:  خوردم  جا  نیکنن راستشو بخوایو استفراغ را تحمل م جه یافت فشار هوا و سرگ اون باال ون کشیم

 

   (.66:  1269باز، دوره قاجار، مأخذ: )هزار و یک شب،  : زن شطرنج3تصویر

توان  گیرانه دوره قاجار به حضور زنان در جلسات مردانه این نقاشی میرغم رویکرد سختتوان گفت علیدر حقیقت، می

 به نوعی ترسیم تالشی برای شکستن انحصارهای مردانه باشد.

 دفاع حقوقی  .4.3

برانگیز برای زنان است. عالوه بر مقدار نسبت سهم دختران در برابر پسران، فرهنگ سنتی  »ارث« یکی از مسائل چالش

دال بر ناخوشایندبودن واگذاری سهم ارث به دختران، در دیدگاه فمنیستی پذیرفته نیست. در رمان مورد مطالعه، دایی  

دهد.  نسبت به او خشونت نیز به خرج میطلبی شهره عالوه بر اینکه قصد ادای حقوق را ندارد،  خانواده در مقابل حق
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  و   دخترها  نیات بساواش به مییکه به جا گذاشته خواسته که کل دارا  یانامه  تیکه پدرشان در وص  دیگوی م  خاله»

  ن یب  کباری ها هرچند سال  بحث  نیا  .خبر ندارد  نامهتی وص   نیروحش هم از ا  دیگویم  ییدا  یول .  پسرش قسمت شود

نامه  تیوص   ک ی دانن  یمگه همه نم  ییدا  :از خاله گفتم  ت یبار به حمانیآخر  .شودیاز سر گرفته مخواهرها و برادرشان  

و حرف من  رشهر حرف    ک ی بار و    دانی م  .کره خر:  تو صورتش و داد زد  دیخون دو؟  پس کو؟  جا ماندهاز پدر بزرگ به

 (. 88: 1397)جهانی،   «مه؟ اَ  یریگی ه حساب پس مغلحاال تو ج ،رنآیمن

طور غیرمستقیم از خودش نیز  دهد که بهدفاع از زنی که خود قربانی مردساالری است، به هر زنی این امکان را می    

بی " فاطمه "در غیاب    "شهره"باشد.دفاع کرده او که مورد  است، حمایت  واقع شده  -برادر شهره  -مهری همسرشاز 

  ششه یلوازم آرا .یچون تو خواست مقنعه،  شد چادر شیروسر  و مانتو  انجام نداد؟  یازش خواست ی مگه هر کار» .کندمی

رفتنش با اجازه تو شد چون تو از زن سرهرز خوشت    رونیب  .یبود  زار یب  ا یباز  تی قر  ی از ئ  چون تو به قول خودت ،  دیبخش

ی امتیازی است که نباید در  (. از نظر زنان، تماشای مسابقات ورزش 11)همان:    «د؟ینرقص  ی تو زد  یساز   هر  آد...ینم

(، همراه زنی  51)همان:    دانند« انحصار مردان باشد. شهره برای اظهار این حقی که »مردها حق ازلی ابدی خودشان می

دونید که خالف  س. میشنود: » اینجا یه مکان مردونهشود با اینکه میبرای تماشای کشتی به سالن مسابقه روانه می

   )همان(. مقرراته ... «

گوید من مسلمان و دلیل شما هستم«. این  ( مربوط به نگاره »عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و می4تصویر شماره )

شدن نورالنسا در زندان خواهرش و آزاد شدنش  نگاره بخشی از داستان حسن بصری و نورالنساست. این ماجرا به زندانی

 نیت در جامعه است. اشاره دارد و در نوع خود نمودار فقدان ام

 

 ، مأخذ: )کاخ گلستان( 5، جلد 1269گوید من مسلمان و دلیل شما هستم. هزار و یک شب، : نگاره عفریتی سر راه حسن قرار گرفته و می4تصویر
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 فعالیت اجتماعی و شغلی   .4.4

هر دلیلی که باشد، نوعی  رانندگی وسایل نقلیه عمومی، از دیرباز شغلی مردانه بوده است. هنجارشکنی در این مورد با 

ای مانند رانندگی  کند که شغل مردانههایش اعالم می هاست. شهره در حضور همکالسی کردن در برابر سنتعلم  قد 

خواهم  یمن م   م خواندم که:ی برگه انشا  ی تخته از رو  یپا   یوقت اش در نظر گرفته است: »روز بعد  تاکسی را برای آینده

خواندن    انگار با  بند نبودم.  سرپا   یمن از خوش   اما   ز یرو م  دیکش کوبمعلم خطالس.  ک  فتاد توولوله ا   بشوم،   ی راننده تاکس 

 (. 7: 1397)جهانی،  م«درخواست  یزده بودند پا دأیی صدا مهر ت کی ،ی رانیتاکس مادر و  آن انشا پدر و

بنزین زدن و پنجرگیری، عرفاً کاری مردانه محسوب       عالوه بر خود شغل رانندگی، تپیامدها و الزامات آن، مانند 

شود. اما قهرمان داستان، برای تکمیل نقش فمنیستی و مبارزه با فرهنگ مردساالری، از این نوع کارها باکی ندارد.  می

برای بنزین    "شهره" ار سابق او معتقد است با وجود حضورش نباید  و خواستگ  "شهره" عنوان پسردایی  به  " بابک "اما  

  ی از دست کس  .هیمامان ش یت یمن ت نیماش :مگفت را باز کردم و نیماش درگوید: »رغم آن، شهره میهزدن اقدام نماید. ب

 (.  10)همان:  «خورهینم  نیصاحبش بنز  از ریغ

دهند.  دهد که اغلب رانندگان مرد انجام میرا برای مسافر زن انجام میعنوان یک راننده تاکسی همان کاری  شهره به     

های سنگینِ مسافر در تاکسی، به مسافرِ زن و پسرانی که در آنجا حضور داشتند ثابت  او با برداشتن و قراردادن کارتن 

 (.    45)رک. همان:  کرد که به عنوان یک راننده تاکسی زن، از سایر رانندگان چیزی کمتر ندارد

 

 مبارزه فرهنگی    .4.5

انگیزند. واژة »شیر« با اینکه برای توصیف توانایی »زن« هیچ  های جنسیتی در قاموس فمنیستی حساسیت برمیواژه

بازتولید می این تعبیر، مردساالری را  اما کاربرد کلمة »نر« در  ندارد،  کند. لذا محبوبه کاربرد آن را مناسب  مشکلی 

: 1397)جهانی،   مثل تو« مهربانه رزنیش . یه ستینر ن ری شهره ش ؟نره ر یگفتم شهره ش  دآ یم ادت داند: »خاله ... ی نمی

123 .) 

را   »الیزابت«  زنانه  نام  خود،  اتومبیل  برای  شهره  اشیاست.  برای  زنانه  نام  انتخاب  فمنیسم،  مظاهر  از  دیگر  یکی 

شان نمودی از تالش  رغم میل باطنی و خواست قلبیعلیها تغییردادن نام انسان(. 7: 1397)رک. جهانی،   گزیندبرمی

ای عمیق و معنادار  شان رابطهها با شخصیت و هویتشان است، چراکه نام انسان شخصیت  هویت وبرای تغییردادن  

بندیکتا ویندت  از میشل  iوال   -دارد.  به نقل  افراد در متون ادبی«  نام  مقاله »هویت فردی و  گریماد منتقد ادبی  در 

  شناختی است« شناختی و زبانها عملی شدیداً اجتماعی، روانگذاری و استفاده از نامنویسد که »روند نامفرانسوی می

(273: 2012windt,).   ایرد مالکیینi i    را هدفمند دانسته و معتقد است که  تغییر نام افراد از سوی محافل قدرت

  .(malkin, 1987: 87)  »تغییر نام شاید اقدامی برای ابراز وجود و عرض اندام سیاسی جامعه و رهبرانش است« 
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والتزالویک iمیک  i i  انسان »نام  که  است  میبرآن  را  چسبها  بر  گرفت« توان  نظر  در  معنایی    های 

(1:2016watzlawik, بریتنی لوبی .)i v  گذاری و تغییر نام در هویت فردی و  ای دربارة اهمیت نامان در مقالهو همکار

 :luby, 2016)  رود«گذاری اقدامی سیاسی به شمار می ها معتقد هستند که »نام اند. آنمفهوم زندگی را بررسی کرده

7 .) 

فمنی       نگاه  امر در  این  اختصاص داشت.  به مردان  تاکسی  تبعیض شمرده  بنابر عرف و سنت، صندلی جلو  ستی 

باشد و تنها زنان حق  یک تاکسی مورد اطمینان برای استفاده زنان می  " الیزابت"شود. از انجایی که به نظر شهره   می

  دهد. یها م به زن  ی آن  مخصوص و  ی فوری ک  ک رد، ی ز  ی همان تاکس  ا ی  زابتیال استفاده از صندلی جلوی اتومبیل را دارند. »

جلو    نه یسر و س  داده، لم  یکه پشت فرمان تاکس   نند یب یجنس خودشان را م تا هم  ترمز.زنم رو  ی م .ندیگویم   ریمس

باز  دهند و باغرور درِیم ب،  کنندیم  شاگرد را  عمر جلو   ک ی که    ینشان بدهند به همه مردان  الخیانگار که با آن کار 

ها اجازه بازکردن در  دارد که فقط زن  یایشهر من حاال راننده تاکس  دانستند.ی خودشان م  یابد  ینشستن را حق ازل 

گیر ندارد، یکی از نمودهای مبارزه با فرهنگ سنتی  در داستان این خیابان سرعت  .(8:  1397)جهانی،    «دارند  جلواش را

ت و لباس نامعمول در مراسم خواستگاری است. »آن روز مادر هر کار کرد چادر سرم نکردم  ئمردساالرانه حضور با هی 

شلوار چایی بردم و پدر تا مرا دید اول خوب براندازم کرد مبادا جایی از بدنم پیدا باشد و وقتی دید کامل  و با بلوز  

ها و  (. یکی دیگر از نمودهای مبارزه با سنت28)همان:    کندن موزش ادامه داد. حامد لبخند زد« ام به پوستپوشیده

برای حفظ زیبایی اندامش    " شراره"نشان است. در این داستان  پارادایم مردساالری، خودداری زنان از شیردهی به فرزندا

)همان:    شود. ازدواج، زایمان و شیردهی«به شیردهی نوزادش تمایلی ندارد. با اینکه از نظر مادر »زن با سه چیز زن می

84.) 

 

 گیرینتیجه

گیر ندارد« قهرمان  زنان »این خیابان سرعتدهند. طور ویژه »زن« را در کانون توجه قرار می های مریم جهانی بهرمان

های  حال قربانیان حقیقی نظام مردساالری هستند. عوامل پیدایی و گسترش مردساالری و تنوع روشاصلی و درعین

های فمنیستی قرار داده است. در این رمان، زنان در سیطرة نظام مردساالری  ن را در ردیف رمانآمبارزه با مردساالری،  

آنان بهخشن و س به  به هیچ  شود. آنچشم »دیگری« نگریسته میتمگر اسیرند، و  ها پیوسته در معرض تهدیدند و 

نهیتکیه و  امر  مسافران مرد  بابک، حامد،  ندارند. پدر شهره،  اعتماد  تکهگاهی  و پسران  بهکننده  و  پران،  نماد  عنوان 

فتمان تاریخی مردانه، فرودستی زن را تقویت و بازافزایی  گذاری جامعه و گ که ارزشاند. درحالینمایندگان مردساالری

رسانند. پدیدة مردساالری در رمان این خیابان سرعتگیر ندارد،  کند؛ زنان نیز با پذیرش خود، به تداوم آن یاری میمی

زنان و  های مبارزه با مردساالری و مطالبات حقوقی، نشانی از آگاهی  شود. کثرت و تنوع روشبه چالش کشیده می

بررسی عناصر مردساالری در رمان  یافته است.  گرایش فمنیستی است که در جامعة و دورة مورد نظر نویسنده رشد می
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دهد؛ برساختة فرهنگی و پذیرش زنان بر ساز مهم سلطه مردساالری نشان می مورد مطالعه، تبعیض جنسیتی را زمینه

یاری می  آن  اینکه دایرة  گسترش  تا  تنگ رساند  را  با چیرگی  اختیارات »زن«  را محدودتر کند. مبارزه  او  نقش  و  تر 

به و  امتیاز  برای کسب  انگیزة استقاللدستمردساالری  با  از حقوق زنان در رمان مورد مطالعه،  طلبی  آوردن بخشی 

امر در دفاع    کند. اینهای رمان قدرت مورد نظر نویسنده از زنان را ترسیم میهای شخصیتشود و کنشتقویت می

های جامعة بزرگ  مسائل موجود در رمان جهانی، نمودار واقعیت  یابد.حقوقی، فرهنگی و فعالیت زنان اجتماعی نمود می

این واقعیتدر مقیاس کوچک  از یک گفتمان دیرینه و  تر است.  ندارد و روایتی  تاریخی خاص اختصاص  به دورة  ها 

راندن از حضور و فعالیت  اقتصادی و تصاحب رایگان نیروی کار، به حاشیه  زیرا فرودستی زنان، بر استثمار  ؛دیرپاست

ای نهفته است که در آن باور به مقام »زن«  اجتماعی و تقدیس سکوت و تسلیم او اتکا دارد و این امر در ایدئولوژی

 شود.  چون »دیگری« در مقابل »مردانگی«، یک معیار مسلّم در روابط انسانی تلقی میهم
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 ها کتاب

 . ، تهران: رهنماسعید سبزیان  :ترجمه .. فرهنگ توصیفی اصطالحات ادبی(1387گالت فرهم، جفری. )  ؛ام. اچایبرمز، 

 غسان السید، دمشق: دار عالءالدین.  :همترج .(. ما األدب المقارن1996برونل، پیپر؛ پیشوا، کلود و روسو، آندره میشل. )

 . انتشارات پژوهشگاه حوزه: قم، 2ج .نابرابری و ستم جنسی از دیدگاه اسالم و فمینیسم(. 1382)  .حسینبستان، 

 تهران: نشر مرکز. ،چاپ سوم  .ندارد ر یگسرعت ابانی خ نیا .(1397) . میمر ،یجهان

 ، چاپ پنجم، تهران: توس.1جلد ، قاسم صنعوی  :ترجمه .(. جنس دوم1382دوبووار، سیمون. )

 تهران: دفتر مطالعات و تحقیقات زنان. . ها(. فیمینیسم، تاریخچه، نظریات، گرایش1388)رودگر، نرجس. 

 .انتشارات طرح نوتهران: عباس مخبر،  :ترجمه .ادبی معاصر ة راهنمای نظری. (1384)   .سلدن، رامان و یدوسون، پیتر

 انتشارات طالیی. ، تهران: چاپ دوم .شب ک ی  و هزار (. 1391طسوجی، عبداللطیف. )

 انتشارات وزارت ارشاد اسالمی. تهران: .ها و بازنماییرسانه .( 1387) . زاده، سیدمحمدمهدی

 توسعه. تهران: فیروزه مهاجر،  :ترجمه .های فیمینیستیفرهنگ نظریه .(1382) . هام، مگی

دفتر  تهران:  های علمیه خواهران،  مرکز مدیریت حوزه  . های فیمینیستیفیمینیسم و دانش  .(1388)  . یزدانی، عباس

 مطالعات و تحقیقات زنان. 

 مقاالت

آفرینش«،    ةاسطور  براساس  شاهنامه  در   همسری برون   و   مردساالری   »تحلیل(.  1394حقیقی، مرضیه. )   ؛ ستاری، رضا

 .   87-108، صص 188 جستارهای نوین ادبی، شماره

اندیشه پست  . (1384)  . سجادی، سیدمهدی فرهنگی اجتماعی زنان،  مدرنیسم«، فصل»فیمینیسم در    8نامه شورای 

 .7-38(، صص 29)

های نقد ادبی و  پژوهش   .های بهرام بیضایی«»نقد فمنیستی نمایشنامه  .(1394).  فاطمه  طالبی،؛  رضا   ،صادقی شهپر

 .      148-123، 19شناسی، شماره سبک 

شناسی فمینیسم اگزیستانسیایسم و اسالم  ارزش »تبیین مالحظات جنسی و جنسیتی در    .(1390)  .کرامتی، معصومه

 . 225-287، صص 52نامه شورای فرهنگی زنان، شماره فصل .اصول و روش(، ارائه راهبردها« -)مبانی 

گران  گران و کنشپژوهش  ةنگار، نشریمجله زن  .»باالخره این دانش و تاریخ از آن کیست؟«.  (1392)  . میرحسینی، زیبا

 .    5-9، صص 14مطالعات زنان، شماره 
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