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 . مقدمه1

 طرح مسئله و روش پژوهش  -1-1

طور به(، رمان 1386عنوان یک نوع ادبی، ارتباط مستقیمی با بافت فرامتن دارد. به باور زرافا )رمان به

از سوی  ونگی حرکت آن وضعیت مرتبط است.ا چگونگی وضعیت ما در تاریخ و چگب مستقیم

ثار خود گرایش پیدا ها در آها و اسطورهنویسان به استفاده از حماسههای اخیر رماندیگر در دهه

موضع موافق یا رانی، حاشیهسازی یا بهاز این طریق و با استفاده از کنش برجسته هاآناند. کرده

را رانی حاشیهبهسازی و برجستهسلطانی . دهندن مینشامخالف خود را نسبت به بافت فرامتن 

د و نقاط ت خود را برجسته سازنقوّ کنند نقاطها سعی میواسطۀ آن گفتمانکه به داندسازوکاری می

ت غیر یا دشمن را به حاشیه برانند و نقاط نقاط قوّ رعکس؛ یعنیب ضعف خود را به حاشیه برند و

یت رانی سازوکاری برای تقوحاشیهسازی و بهصورت برجسته برجسته سازند. در هرضعف او را 

های ناتی که در اختیار دارند از شیوهها بسته به شرایط و امکاخود و تضعیف غیر است و گفتمان

 .(113: 1384)سلطانی،  گیرنددن غیر بهره میرانحاشیهو به سازی خودمختلفی برای برجسته

شدت کشور در سیاسی  مختلفهای گفتمان، کشمکش میان هفتاد و هشتاد شمسی در دو دهۀ

سلب  از گفتمان رقیبند کوشتفاده از مبانی فکری خود میها با اسهرکدام از این گفتمان. یردگمی

به نیز زن و جایگاه او مشروعیت کنند و مبانی فکری خود را مشروع و برجسته سازند. در این دوره 

تبع این های مسلط بر سر آن اختالف نظر دارند. بهگفتمان شود کهیکی از موضوعاتی بدل می

ها تحت تأثیر کنند و هرکدام از آننویسان، آثاری با محوریت زن خلق میموضوع، برخی از رمان

خوانند؛ یفرامخود های حماسی را به رمان رویکردی متفاوت شخصیت های مسلط جامعه، باگفتمان

را با ایجاد گشتارهایی به اثر خود  شاهنامهشگران زن منفعل در کن این نویسندگان،از  ایعده

دربارۀ گرا گفتمان سنتمبانی فکری  عنوان مادر و همسر،به های اوسازی کنشو با برجسته آورندمی

( نوشتۀ نادعلی همدانی. برخی دیگر نیز کنشگران 1382) تهمینهکنند؛ مانند رمان را تقویت میزن 

مثابه یکی اجتماعی زن را بهو فعالیت کنند تا نقش را به کنشگرانی پویا تبدیل می شاهنامهزن منفعل 

 ( نوشتۀ محمد محمدعلی.1382) قصۀ تهمینه؛ مانند از مبانی فکری گفتمان اصالحات برجسته سازند

در این میان عکس این نوع فراخوانی هم صادق است؛ به بیان دیگر، برخی از این نویسندگان با 

کنند گفتمان ، سعی میهاآنو ایجاد گشتارهایی در کنش  شاهنامهسازی کنشگران زن فعال منفعل

بلقیس سلیمانی ازجمله نویسندگان این دستۀ ط جامعۀ خود را به حاشیه برند و تضعیف کنند. لمس

 آخر است.
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به هادس خوش در رمان در پی پاسخ به این پرسش هستیم که: بلقیس سلیمانی در این پژوهش 
برای پاسخ به این پرسش، ابتدا به ؟ فراخوانده استرا  شاهنامههای چرا و چگونه شخصیت آمدید

ستفاده پردازیم. سپس با ااجتماعی زمان نگارش رمان )دهۀ هشتاد شمسی( می-بررسی بافت سیاسی

، موضع موافق یا مخالف نویسنده را شناسی سیاسیاز روش تحلیل محتوای کیفی و از منظر جامعه

 2020نیز از نسخۀ  سازیم. برای تحلیل و استخراج نمودارمینسبت به بافت فرامتن خود روشن 

تا از این طریق موضع موافق یا مخالف نویسندۀ به هادس خوش  کنیمکیودا استفاده میافزار مکسنرم

 آمدید را نسبت به بافت تولید متن نشان دهیم.

 پیشینۀ پژوهش -1-2

، زارع کهن 1398؛ ناباکووا، 1399برخی از پژوهشگران )زمانی و صاحبی، پیش از پژوهش حاضر، 

؛ خادمی 1395زاده دستجردی، ، حسن1395؛ برهمند، 1396؛ عباسی و رشیدی، 1397و حیدری، 

( 1391مقدسی،  ؛1392؛ مونسان، 1393، ؛ قاسم زاده و همکاران1394نژاد، ؛ طباطبایی1394کوالیی، 

های بینامتنی و اند؛ ازجمله بررسیپرداخته به هادس خوش آمدیداز رمان به بررسی ابعاد مختلفی 

که  گلدمن و لوکاچ شناسیجامعه اساس آراینقد برعناصر روایی،  ژنتی، نقدهای روانکاوانه، تحلیل

کامالً متفاوت است. بنابراین در این قسمت بیشتر به بیان آن دسته از  هاآنرویکرد این تحقیق با 

 .دارندپردازیم که با پژوهش حاضر ارتباط بیشتری می ی پیشینهاپژوهش

نوشتۀ  به هادس خوش آمدیدالگویی رمان تحلیل فرامتنی و کهن»( در مقالۀ 1392زاده )قاسم

داند های مردساالرانه میشدن نقش زنان در روایترنگاین رمان را انتقادی به کم« بلقیس سلیمانی

ست. به باور او هادر اسطورهها شدن نقش الههرنگشدن همانند کمرنگو معتقد است این کم

راب و رستم و ای ایرانی مانند رستم و سههای اسطورهنویسنده در این رمان با درآمیختن روایت

کوشیده است با اعتراض به روند مردساالرانۀ « پرسفونه و هادس»اسفندیار و اسطورۀ یونانی 

ن و احیای ز ای غرب و شرق، راه نجات جامعۀ انسانی را واسازی تقابل مرد/های اسطورهروایت

و تبدیل آن « یتیم» الگویشخصیت رودابه در قالب کهن حقوق زنان در جامعه معرفی کند. بازنمایی

زادۀ قاسم مایۀ اعتراضی رمان است.گواه تناسب ساختاری متن و شخصیت با درون ،ناکام« نابودگر»به 

او در  پردازد.ی فرامتنی این رمان با اسطوره میدر این مقاله با توجه به نظریۀ ترامتنیت ژنت، به بررس

 داند.ای میاسطوره مردساالر، بنیادهای را در جامعۀ انخاستگاه تبعیض و ستم نسبت به زناین مقاله 

(، محتوای این مقاله را با اندکی 1396دلی )زاده و بزرگ بیگذکر این نکته نیز الزم است که قاسم
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 اند. هم آورده گرایی در رمان فارسیای؛ نقد و تحلیل جریان اسطورهرمان اسطورهتغییر در کتاب 

به نامۀ کارشناسی ارشد خود پایاندر یکی دیگر از پژوهشگرانی است که ( 1391حامد مهراد )

 و سمیبه مدرن شیگرامهراد  ؛ اماپردازدیکاربرد اسطوره و تحول آن در رمان م لیدال انیب

 گریاز د یکی نی. او همچنآوردمی تحول در اسطوره یاصل لیاز دال یکیعنوان بهرا  سمیمدرنپست

 ۀگذرا به دور یااما با اشاره داند؛یم یاسیوجود اسطوره در رمان را مبارزه با گفتمان غالب س لیدال

؛ افزون بر این، مهراد به بررسی چهار رمان گذردیمهم م اریموضوع بس نیسرعت از ابه ،یپهلو

 آمدیدبه هادس خوش پردازد و رمان می دردار یهانهیمردگان، سووشون، آ یکشان، سمفونسهراب

 مطالعه در پژوهش او نیست.های موردازجمله رمان

معاصر در انعکاس  یسینورمان یهاانیجر نیترعمده» ۀ( در مقال1389زاده )و قاسم یگدلیب

 ۀچهار دست به ی،ااسطوره یهاتیبه روا آوردنیرا در رو یفارس هایرمان «یااسطوره یهاتیروا

کنند و معتقدند بنابر تقسیم می سمیو پسامدرن سمیمدرن سم،یو سوررئال ییجادو سمیرئال سم،یسیرمانت

شوند. های چهارگانه نوشته میای تحت تأثیر یکی از این دستههای اسطورهدالیل مختلفی رمان

 یرا معرف یفارس یهااز رمان ییهاچهار عنوان، نمونه نیکدام از اهر یزاده براو قاسم یگدلیب

طور که از نام پژوهش ؛ اما همانگشاستراه ارینوع از رمان، بس نیابا  ییآشنا یکه برا کنندیم

 ای است.های اسطورهشناسی روایتپیداست، هدف اصلی نویسندگان آن بیشتر جریان

تحلیل بازتاب مضامین و »( در پژوهشی دیگر با عنوان 1389) و همکاران بزرگ بیگدلی

های به بررسی روایت« 1387تا  1332 مرداد 28های فارسی از نای ایرانی در رماهای اسطورهروایت

پردازند. نویسندگان در این مقاله بیشتر بر دالیل های این برهۀ زمانی میای در برخی رماناسطوره

پیروی گستردۀ  هاآنها تأکید دارند. های زمانی اوج و فرود آن در این رمانگرایش به اسطوره و برهه

های ملی و بازگشت به های مدرنیسم و پسامدرنیسم، تقویت و احیای جنبهنویسندگان از جریان

های هفتاد و های بومی به جای تقلید از غرب را ازجمله دالیل گرایش نویسندگان دههسرچشمه

 .دانندشتاد به حماسه و اسطوره میه

اصلی  ین است که نگارندگان این مقاله دلیلهای پیشین در اتمایز پژوهش حاضر با پژوهش

مدرنیسم به مدرنیسم و پست هاآنتمایل  صرفبه اسطوره و همچنین حماسه را  نویسانگرایش رمان

)ازجمله رمان های حماسی به رمان ارتباطی مستقیم میان فراخوانی شخصیت ند؛ بلکه معتقدندداننمی

های لبرخی هنجارهای اجتماعی غالب در سابا  (1388، نوشتۀ بلقیس سلیمانی به هادس خوش آمدید
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نگارندگان جستار حاضر با استفاده از بیان بهتر به وجود دارد؛اثر  آن نگارش )یا نزدیک به نگارش(

روش تحلیل محتوای کیفی و همچنین، از طریق بررسی و تحلیل رمان مورد مطالعه و بافت فرامتن 

را به  شاهنامههای ، شخصیتبه هادس خوش آمدیده نویسندۀ آن، در پی اثبات این مدعا هستند ک

 یمثابهبهخواند تا از این طریق موضع سیاسی و اجتماعی موافق یا مخالف خود را اثر خود فرامیاین 

های پیشین هیچ کدام پژوهشنسبت به بافت فرامتن نشان دهد. این درحالی است که کنشی اجتماعی 

 اند. ، نپرداختهشدهرمان اشارهاز این منظر به بررسی 

 خالصۀ داستان -3

نام کرمانی را داستان زندگی رودابه، دختر نازپروردۀ یک خاندان صاحب به هادس خوش آمدید

بستۀ اوست، تبانی اش که دلکند. دختری که زمان انتخاب رشته با احسان، پسرداییروایت می

کند. رودابه پس رشته ثبت میکند و به جای انتخاب دانشگاه کرمان، دانشگاه تهران را در انتخابمی

های زمان است با سالشود. دوران دانشجویی او همنشگاه تهران، راهی شهر تهران میاز قبولی در دا

خان، دایی احسان دهند که قرار است منطقۀ خوابگاه او بمباران شود. یوسفجنگ. روزی خبر می

کند که اش مقیم کانادا هستند. احسان رودابه را وادار میکند و خانوادهتنها در تهران زندگی می

خان که در گذشته دلباختۀ زلیخا، عمۀ ی حفظ جانش شب را در خانۀ دایی او بگذراند. یوسفبرا

ای بر سر رودابه او رودابه بوده، با وجود شباهت زیاد میان زلیخا و رودابه، دل از کف داده، با ضربه

دست او فرار  هوشیار ازکند. رودابه در حالت بهت و حیرت، نیمهکند و به او تجاوز میرا بیهوش می

کند. رودابه پس از تصادف مدتی ارتباطش را با همۀ خانواده قطع و ناگهان با ماشینی تصادف می

داند، گذراند. او که احسان را در این موضوع مقصر میکند و شب و روزش را با کابوس میمی

کشد و سرانجام خان را میزند. او بارها و بارها نقشۀ انتقام و قتل یوسفاش را با او به هم مینامزدی

خان برای همیشه به کانادا رفته شود یوسفرود؛ اما متوجه میبا خریدن چاقویی به در خانۀ او می

شود رودابه خود را فردی ضعیف و ناتوان ببیند. او با دوستانش به است. ناکامی در انتقام باعث می

حامل خبری برای رودابه است، او  رود. درنهایت شوهرخواهرش منوچهرخان کهمناطق جنگی می

کند شود. پس از آن او سعی میگرداند. او پس از بازگشت متوجه شهادت احسان میرا به خانه برمی

کنند. در این میان پروین شود و پزشکان از او قطع امید میفقط درس بخواند تا اینکه پدرش بیمار می

به را برای پسرش سیاوش که قبالً با دختری خانم، همسر اسفندریارخان )پسرعموی پدرش( رودا

کند. رودابه به امید اینکه از انگلیسی ازدواج کرده و فاصلۀ سنی زیادی با او دارد، خواستگاری می
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پذیرد و طریق سیاوش بتواند پدرش را برای درمان به خارج از کشور ببرد، ازدواج با سیاوش را می

ا انجام دهد؛ اما زمانی که پزشک او را از این موضوع کند عمل ترمیم ربا کمک دوستش سعی می

داند و دادن به زندگی خود میکند، رودابه تنها راه رهایی از این کابوس را در پایانناامید می

 کند.خودکشی می

گرایانۀ ؛ کنشی در جهت بازنمایی و تضعیف گفتمان سنتفراخوانی رودابه -4

 مردساالری 

-1384. پیش از این )شودچاپ می 1388ۀ بلقیس سلیمانی در سال نوشت به هادس خوش آمدید

طلبان بر نقش اجتماعی، سیاسی و علمی زنان در جامعه تأکید ( در دولت اصالحات، اصالح1376

ی نگارش هاسال که، درحالی(101: 1397به نقل از سرمدی،  34-33: 1376، مجلۀ زنانکردند )می

در اولین اقدام خود مرتبط با مسائل  گفتمان سنتهایی است که ، سالبه هادس خوش آمدیدرمان 

 د ودهجمهوری را به مرکز امور زن و خانواده تغییر میزنان، نام مرکز امور مشارکت زنان ریاست

عنوان کانون مهر و عاطفه و پرورش انسان متعالی و عنصر اصلی وجه به جایگاه محوری خانواده بهت

همچنین، د. نکهای این مرکز اعالم میترین برنامهاخالق در جامعه را از مهم در بقای سالمت و

د )نظرزاده و افخمی، ندانداری میترین مشاغل را خانهمعتبرترین و مقدسبرخی در این گفتمان، 

1393 .) 

اجتماعی روزگار خود، -سلیمانی ازجمله نویسندگانی است که به تأثیر از رویدادهای سیاسی

شود. او همواره دغدغۀ دموکراسی و دفاع از حقوق زنان را دارد. به باور رصۀ نویسندگی میوارد ع

او مناسبات اجتماعی، سیاسی و ... ساختۀ دست مردان است و زنان زمانی که خارج از این چهارچوب 

هایش از این نوع زنان و مشکالتشان سخن شوند. او در رمانکنند، با مشکل مواجه میحرکت می

اجتماعی تولید رمان -ردّ پای بافت سیاسینیز  به هادس خوش آمدیددر  (.1397گوید )سلیمانی، می

نام خود را از  های این داستان صرفاًتوان مشاهده است. کنشگران و شخصیتخوبی میرا به

 زاده و بزرگقاسمگشتاریافته است.  کامالً هاآنهای اند؛ اما کنشگرفته شاهنامههای شخصیت

ای مانند رودابه، سیاوش، اسفندیارخان، شاهنامه( این رمان را با توجه به وجود اسامی 1396بیگدلی )

ای های اسطورهای هادس در شمار رمانمنوچهرخان، تهمینه، فرانک و ... همچنین نام اسطوره

 اند.آورده

 انکه در این رمان وجود دارد، گزینش آگاهانۀ سلیمانی در انتخاب کنشگر اصلی داست اینکته 

در این گیرد ، تصمیم میتولید متنبه تأثیر از بافت ارتباط با بافت فرامتن نیست. سلیمانی است که بی
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ردساالر زندگی ای مکه در جامعه بازنمایی کند بر سر راه دختری دانشجورا های موجود شچالدوره 

حتی از وجود آن دسته از زنان  خواند،ادی را به رمانش فرانمیبرای این کار شخصیتی ع او .کندمی

گیرد؛ بلکه یاری نمی عنوان کنشگر اصلی داستانشبه مادر یا همسر هستند هم صرفاً که شاهنامه

شخصیتی هنجارشکن که در رسیدن به اهدافش  رود؛می شاهنامه رودابۀعامدانه و آگاهانه به سراغ 

 کند. ایستد تا درنهایت محال را ممکن میاز هیچ تالشی بازنمیهراندازه هم محال به نظر برسد، 

 

 کجا نشنود پند کس در جهان  چنان دید دخترش را در نهان

 (125: 1، ج 1394)فردوسی،  

پردازد که مصادیق مختلف یک جامعۀ مردساالر میای نویسنده در این رمان به بازنمایی جامعه

گیرد با فراخوانی رودابه و مواجهۀ او با مسائل و در آن وجود دارد. او در این رمان تصمیم می

متن و همچنین تداعی پیوستۀ او برای های رودابۀ پیشگشتار کنش از طریق مشکالت موجود،

 ی را تضعیف کند.گفتمان مردساالر مخاطب،

 
 به هادس خوش آمدیدبه رمان  شاهنامهرودابۀ فراخوانی  -1 شکل

 )دهۀ هشتاد شمسی( بافت فرامتن در جهت بازنمایی و تضعیف گفتمان مردساالری 
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 او زنانگیتقویت بعد رودابه و  -4-1

 مادر و همسر ،دارخانه یمثابهزن به -4-1-1

تلقی قانون اساسی از زن بیشتر در چهارچوب نقش مادری و رسالت تربیت فرزندان است و عقیده 

در  کند.ضای خانواده و پرورش فرزندان دوشادوش مرد حرکت میفداشتن نگهدارد زن با گرم

های مدنی، سیاسی و اجتماعی زن صریح قانون اساسی با عنوان زن در قانون اساسی، از فعالیت مقدمۀ

سخن گفته نشده و بیشتر بر همان رسالت سنتی زن مسلمان در چهارچوب خانواده و تکالیف مادری 

نام مرکز امور تغییر  ؛ افزون بر این،(8: 1396تأکید شده است )شاکری خوئی و کامران آذر، 

نیز را  این گفتمان، توجه در دهۀ هشتاد مرکز امور زن و خانواده بهجمهوری ارکت زنان ریاستمش

داری نیز در این . از خانهدهدهای او نشان میبیش از دیگر نقش زن به جایگاه همسری و مادری

موضوع این معتقدند  ابوت و واالس (.1397شود )سرمدی، ترین شغل یاد میعنوان مقدسبه گفتمان

طور طبیعی به زنان شستن و ... بهشستن، لباسهایی مانند نظافت، دوخت و دوز، ظرفرا که نقش

و مادری را نقشی طبیعی ، جوامع مردساالر، هاآنهمچنین به باور . تعلق دارد، باید زیر سوال برد

ی زنان، های طبیعهای مربوط به نقشفرض دهند. به این ترتیب،مطلوب برای زنان جلوه می

عقیده دارند که  هاآندهد. را هم در حوزۀ خانواده و هم آموزش و کار سامان می هاآنهای فعالیت

تیماردارانی  ،شانزنان را به دلیل نقش مادری دهند وران را برای مادری آموزش میدختاین جوامع 

 (.   185: 1381دانند )ابوت و واالس، طبیعی می

داری و های اولیۀ زن؛ یعنی همسری، خانهنیز تأکید بر نقش آمدیدبه هادس خوش در داستان 

در این داستان، یوسف خان زیبایی رودابه را همراه با بینیم. عنوان وظایف طبیعی او میهمادری را ب

خواهد بیند و میکند. اسفندیارخان نیز که رودابۀ ضعیف و مریض را میکدبانوبودن او کانونی می

کند. پهلوان خطاب می کاربردن نام رودابه، او را مادرِمادرش جویا شود، به جای بهحال او را از 

او  شود، بر بعد زنانگیهای مرد داستان کانونی میدرواقع، رودابه زمانی که از طرف شخصیت

خودداری و کراهت او در شود. این در حالی است که پهلوان تأکید می عنوان زنی کدبانو یا مادرِبه

های مرد داستان یکسان نیست و او در تالش دهد که نظر او با نظر شخصیتام امور خانه، نشان میانج

 نشان دهد.  شدهشده و تحمیلاین وظیفۀ طبیعی های مختلف انزجار خود را نسبت بهاست تا با کنش

 انکار و نفی داری؛خانه 

 (.18: 1399)سلیمانی، « خانی هستی، خوشگل، متشخص و کدبانوحقا که دختر شیخ» -

های نشستۀ داخل ظرفشویی هایش را توی ظرفشویی شست و انبوه ظرفبه آشپزخانه رفت. دست» -
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بازار خوابگاه گریخته بود، غم و غصۀ خانۀ شلخته را نادیده گرفت. معنی نداشت حاال که از شلخته

 (.11: 1399)سلیمانی، « ساله را بخوردوهفتریختۀ یک مرد مجرد چهلهمو به

دادن به میز کلنجار رفت و کم مانده بود بلند اش برای نظمدر تمام مدت رودابه با میل مهارنشدنی» -

 (.13: 1399)سلیمانی، « بگوید: به من چه! من فقط یک امشب را اینجا مهمانم

 مادری نقش بر تأکید 

 «.41: 1393سلیمانی، )« چی شده خانم رعنا، مادر پهلوان ما مشکلی داره، ها بابا چی شده؟»

 های جسمانی زن در خدمت تقویت بعد زنانگیویژگی -4-1-2

دانند. این مفهوم در جوامع سنتی نفوذ در فرهنگ مردساالر، مردان زنان را مایملک جنسی خود می

چرخد. به همین دلیل در این جوامع تجاوز های جنسی بدن زن میعمیقی دارد و بیشتر حول جنبه

 عنوان یکبه یک زن بههمان تعرض به ناموس است. از این نظرگاه، تعرض به ناموس تنها آسیب 

ای که عنوان پاسدار ناموس است. بنابراین فرد یا خانوادهبلکه درحقیقت تحقیر مرد به انسان نیست؛

شود. در ظت کند، سرافکنده می، چون نتوانسته از ناموس خود محافبه ناموسش تعرض شده باشد

ین رو در افتد. از اچنین شرایطی با وقوع تجاوز جنسی لکۀ ننگی بر دامن خانوادۀ شخص قربانی می

و  پیشهشود )زراعتکردن حیثیت خانواده سرزنش میدارفرد قربانی به دلیل لکه ،قدم اولین

 (. 164: 1399 همکاران،

تنها مالکیتی نسبت به جسم خود ندارد و جسم خودش را ، رودابه نهبه هادس خوش آمدیددر 

داند؛ بلکه عرف و سنت اش میخانوادهاش و همچنین عامل سرافکندگی رفتهمایملک نامزد ازدست

کند، حاکم بر جامعۀ او نیز این اختیار را نسبت به جسم او دارد. زمانی که رودابه موهایش را کوتاه می

کند؛ نوعی آبروریزی او اعالم میکند و این عمل رودابه را بهشدت سرزنش میخانم پروین او را به

رودابه بعد از مرگ احسان همچنین،  داند.حیثیت میو بی آبروچون بریدن مو را مخصوص زنان بی

گونه که کند؛ چون معتقد است جسمش آنجسم خود را بارها و بارها به طرق مختلف مجازات می

نکتۀ دیگر اینکه از نظر او و جامعۀ او نجابت یک دختر در باید به نامزدش خدمت نکرده است. 

شود. سمی درحقیقت سبب سربلندی خانواده و همسرش میدوشیزگی اوست و دختر با این امتیاز ج

بنابراین رودابه که قربانی یک تجاوز است، همواره خود را به سبب نداشتن این شرط جسمی، باعث 

 داند.اش میسرافکندگی خانوده

خانم پروین با دیدن موهای کوتاه رودابه، لطفعلی خان را فراموش کرد و رودابه را چنان با چوب 

ت نواخت که خانم رعنا بدون اینکه به روی خودش بیاورد، ناراحت شد ... )خانم پروین(: موی شمات
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مو بریدن. زن بیحیثیت کنند، موهاش رو میزن عزیز من زینت زنه، قدیمیا برای اینکه زنی رو بی

 (.154: 1399آبرو )سلیمانی، یعنی زن بی

با جسمش رسید. جسم او نه تنها هیچ خدمتی اش با احسان به دشمنی رودابه در واکاوی رابطه»

 (.147: 1399)سلیمانی، « به احسان نکرده بود که مدام او را پس زده بود

های احسان همچنان زیبا مانده بود، های باریکش که بدون نوازش سرانگشترودابه به انگشت

عمد خود را به نور امر کرد بدون دستکش ظرف بشویند و کرم به خود نبینند و سخت کار کنند. به

سپرد تا آن پوست گلبهی که به احسان فخر فروخته بود، بسوزد، لک و چروک مستقیم آفتاب می

شدۀ موهای کرکش را با زد، گلولۀ کندهزد و وقتی میشود و از ریخت بیفتد. موهایش را شانه نمی

مآبانه در جانش رتاضگیری ماش حسی از یک جور سختبستههای داغمهکرد ... لبلذت نگاه می

ریخت ... همین میل به زجرکشیدن و نمایش آن بود که او را وادار کرد در حضور تینا، وقتی می

تهمینه به آرایشگاه رفته بود و منوچهرخان سر کار بود، قیچی را بردارد، اول نوک موهایش را قیچی 

زده بدهد، بعد موهایش را ای وحشترا به تین هاآنای از کند، بعد موهایش را از کمر بزند و دسته

ها فکل درست نای از موهای جلوش را قیچی کند تا برای خودش مثل چوپاگرد بزند ... بعد دسته

انداز ... و آخر سر پشت به آینه شروع کند کند. بعد یک جاده وسط سرش درست کند پر از دست

 (.148: 1399کردن موهایش )سلیمانی، به قیچی

رغم مراسم عنوان یک دختر شهری این بوده و هست که بهد که افتخار خانم پروین بهرودابه فهمی

اش دست به آباد دستمال دخترانگیعروسی که در شهر گرفته بودند، در شب زفافش در ابراهیم

خانی را که تنها دخترهای فامیل های پرگوی شیخها گردانده شده و دهن زنخانیدست میان شیخ

بسته و جناب سرهنگ را که آن زمان جناب سروان بوده،  دانستند،می اک و نجیبخودشان را پ

 (.193: 1399سربلند کرده است )سلیمانی، 

کند. حتی دانست که به یک مرد بیوه شوهر میای میرودابه قبل از این ماجرا خودش را زن بیوه

دانست ... )رودابه( میوپشت ذهنش یکی از دالیل پذیرش سیاوش را دخترنبودنش جایی در پس

کرد خانم پروین به این خاطر از آرزویش برای دیدن حجلۀ عروسی پسرانش حرف زده تا فکر می

ها با خودش خانییش شیخکند که حدود چهل پنجاه سال پای را میهشدار بدهد با او همان معامله

 (.193: 1399)سلیمانی،  اندکرده

حیثیت کرده و اکنون در آستانۀ ازدواجی قدیر او را بیرودابه( از دختری حرف زد که ت») -
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: 1399)سلیمانی، « بودن اوستحساس قرار گرفته و سرنوشت او و خانواده و تبارش در گرو سالم

194.) 

 دارخویشتنی دزن موجو -4-1-3

شور در سئولیتی که با عنوان من شورای فرهنگی های زنانحقوق و م سط  اجتماعی زنان تهیه و تو

شخخود که کید میآید، تأصخخورت قانون درمیشخخود و بهتوسخخط مجلس تصخخویب می 1385در سخخال 

بل از ازدواج از آلودگی تا ق های اخالقی و گناهان بپرهیزند. همچنین بر دختران و پسخخخران جوان 

ن یک زندگی موفق در آینده تأکید داری دختران تا آسختانۀ ازدواج برای داشختمسخئولیت خویشختن

شور، عبارتیبه ؛(61: 1391اللهی، شود )آیتمی شتن یک زندگی موفق در آینده را برای  این من دا

 سنت معتقدند گفتمان کرمی قهی و خزائی نیز. داندقبل از ازدواج می هاآنداری خویشتن ،دختران

و زنان را موجوداتی « ذاتی»میلی  را زنان در خودنمایی به میل خود، گفتمانی سازوکار نخستین در

 سخخخازوکار نوع کند که این میل زنان از طریق دوبازنمایی می« ذاتاً متمایل به جلب توجه دیگران»

ورزی مردانه و میل به خودنگهداری و غیرت و حیا به زنان میل درونی و بیرونی؛ یعنی کنندۀکنترل

 ،دارحیامند و زن خودنگه ناین ترتیب، با ساخت واژۀ زناشود. به حفظ حریم خانوادگی کنترل می

. این (1398کرمی قهی و خزائی، ) شخخخونخخدکننخخده بخخازنمخخایی میترلزنخخان موجوداتی خودکن

 بینیم:داری و خودکنترلی را در رودابه نیز میخویشتن

حس کرد از همین لحظه دیگر رودابه شخخیخ خانی دختر لطفعلی خان نوۀ حاج شخخیرف 

ست که میراهیمخان اب ست، او زنی ا شد. همین آبادی نی سق و جانی با تواند بدکاره، فا

حس او را واداشخخت در جلو را باز کند و کنار راننده بنشخخیند. ... رودابه همینی که روی 

صندلی نشست، پشیمان شد و هنوز تاکسی راه نیفتاده، در را باز کرد و پیاده شد ... در 

 (.83: 1399لی عقب نشست )سلیمانی، عقب را باز کرد و روی صند

 یابیمثابه هویتازدواج به -4-1-4

رغم اینکه دانشجو است، همۀ هویتش در این رمان وابسته به پدرش است و معموال در بیشتر رودابه به

گیرد با شود. زمانی هم که تصمیم میخطاب می« دختر لطفعلی خان»های داستان با عنوان قسمت

آورد. درواقع او بدون وجود پدر یا های جدیدی به دست میکند، هویت و عنوانسیاوش ازدواج 

 همسر، هویتی مستقل ندارد.

 (.1393:175)سلیمانی، « چطوری عروس جناب سرهنگ» -

ریز مادر جناب سرهنگ را که دادن صندوقچۀ طال و جواهراتش، سینهخانم پروین با نشان» -
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، به گردن رودابه امتحان کرد و قول داد آن را سر سفرۀ عقد به موقع عروسی به گردنش انداخته بود

 (.192: 1399)سلیمانی، « گردن او بیندازد

 خشونت جنسیمردساالری و  -4-2

 آزار جنسی -4-2-1

 د. اسحاقیناخشنودی دیگران شو ۀکه مایاست هرگونه اعمال، رفتار یا گفتاری شامل خشونت 

 هاآنکند که یکی از میبندی تقسیم یهای مختلفاز جنبه خشونت جنسی و آزار جنسی را (1381)

آلود و هر نوع توجه نشان دادن به بدن زن، نگاه شهوتیعنی ؛ است «خشونت جنسی رفتاری»

خشونت شدیدترین نوع . او  و ... آزاردهنده، تماس بدنی، تظاهر به انجام اعمال جنسی در حضور زن

 د. ندامیتجاوز و زنای به عنف را جنسی 

گر رابطۀ جنسی اعیتدعنوان همواره بهبدن زن در جوامع مردساالر ، به باور ابوت و واالس

مقابل، مردان افرادی در در این نظرگاه زنان از نظر جنسی افرادی منفعل و همچنینشود. کانونی می

این دلیل است به بنابراین سوءاستفادۀ جنسی از زنان ی غیرقابل کنترل هستند. متجاوز و اسیر شهوت

)ابوت و واالس،  این موضوع هستند انقربانی سی غیرقابل کنترل و زنان همی میل جنامردان دار که

کرمی قهی و خزائی نیز گفتمان اصولگرا سه تاکتیک را در برساخت گفتمان به باور  (.188: 1381

زنانه و قداست نشناختن میل جنسی خواندن بدن زن، به رسمیتگیرد: محرکزنانگی به کار می

 یعنی گفتمانی؛ تاکتیک نخستین این گفتمان هاآن . به نظرخانواده و زن در مقام مادر و همسر

 نوع گفتن،سخن شیوۀ صدا، چون اجزایی به زنانه بدن زنانه را از طریق تجزیۀ بدن خواندنمحرک

 بر قدرت اعمال هدف با «کنندهتهییج زن»ابژۀ  برساخت با و کردن بازنمایینگاه نوع و رفتنراه

حفظ نگاه، پرهیز از اختالط »قالب  در نبایدهایی و بایدها اجزا، این از هریک برای ،زنانه بدن

گرانه توصیه عشوه رفتارهای و مخالف جنس با صحبتیخوش و نشینیخلوت از مورد، پرهیزبی

 در این قسمت مصادیق مختلف خشونت و آزار جنسی (.249: 1398کند )کرمی قهی و خزائی، می

 بینیم:عنوان یک قربانی جنسی مینسبت به رودابه به را

 بازنمایی آزار جنسی -4-2-1-1

گوید که در جوامع دارای تبعیض جنسی، به افزایش موریش اشتراوس از متغیرهایی سخن می

داری زنان در جامعه، کند. دفاع جامعه از اقتدار مردانه، حاکمیت نقش خانهخشونت کمک می

تصویر از خود منفی زنان، قرارگرفتن زنان تحت مالکیت مردان ازجمله این متغیرهاست )به نقل از 

های مختلف مورد آزار ، رودابه بارها و بارها به روشبه هادس خوش آمدیددر (. 70: 1383، اعزازی
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 گیرد. جنسی یوسف خان قرار می

خان متعجب و خندان در را به رویش باز کرد، دستش را دراز کرد و رودابه برای اولین بار یوسف -

 (.9: 1399)سلیمانی، « به او دست داد

ش را نزدیک صورت رودابه برد و آهسته گفت: ای ناقال! رودابه خودش مهندس برگشت، صورت» -

 را پس کشید.

وقتی از حمام بیرون آمد، مهندس برایش سوت کشید: بنازم قدرت خدا را، فقط یک دختر از » -

 (.10: 1399)سلیمانی، « کردن کل مردهای تهران کافیهخانی برای بدبختطایفۀ شیخ

اش مثل مار لغزیده هایی که در جامهرا به یاد آورد و دست رودابه چهرۀ برافروختۀ او

بعد از آن فقط دست  آمد ...بودند و دهانی که از آن نام زلیخا با عشق و نفرت بیرون می

: 1399مهندس را دیده بود که با گلدان بلور نیلوفر بر سرش کوبیده شده بود )سلیمانی، 

21.) 

 مقابله با آزار جنسی  -4-2-1-2

 دوری از تماس با جنس مخالف -4-2-1-2-1

کند، وظیفۀ هایی که برای زنان ذکر میهای زنان یکی از مسئولیتمنشور مربوط به حقوق و مسئولیت

اما رودابه  (؛15: 1391اللهی، تعرض است )آیت در محافظت از جسمشان در برابر هرگونه هاآن

که بتواند در مقابل این آزارهای مردساالرانه شود تر از آن بازنمایی میعنوان یک زن ضعیفبه

فرجام اندک، بی در این رمان در جهت مقابله با آزارهای جنسی اوهای تالشبایستد و قربانی نشود. 

تنها کنشی که ما از رودابه در مقابل آزارهای جنسی و رفتاری یوسف خان  منفعالنه است. و کامالً

بخورد؛ زیرا دوست  شود در یک بشقاب با یوسف خان غذایبینیم، زمانی است که او راضی نممی

  یوسف خان برخورد کند. خوردن دستش با دستندارد حین غذا

گود برداشت. دوست نداشت دستش رودابه به جای جواب، از داخل کابینت دو بشقاب ته» -

 (.18: 1399)سلیمانی، « برداشتن به دست کسی بخوردموقع لقمه

 مثابه ابزار تحریک جنسی مردانجسم بهنفی  -4-2-1-2-2

کند که بازنمایی می کنندهمثابه ابزاری محرک و تهییجبدن زن را به سنتگونه که گفتمان همان

، رودابه نیز این (249: 1398)کرمی قهی و خزائی،  شودتبع آن باید و نبایدهایی برای زن تعیین میبه

اندازد و آن را زخمی کند و بر آن چنگ میت میمحرکۀ جنسی و عامل تحریک مردان را مجازا

بدنش را عذاب بدهد؛ چون بدن نکردن خوابیدن و حمامخوردن و کمکند با کمکند. او سعی میمی
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 داند.اش را مسبب تمام مشکالتش میزنانه

برای اولین بار حضور یک رودابۀ پر از غضب و نفرت را درک کرد. هیچ تالشی 

ش را خراشید و اجازه ندختر انباشته از نفرت نکرد، به جای آن بدبرای کنترل این 

داد آن رودابۀ خشمگین بر پیکرش چنگ بیندازد و آن را زخمی، تنبیه و تطهیر کند 

 (.32: 1399)سلیمانی، 

خوابید. خورد و کم میرودابه بعد از آن ناکامی حاال با خودش دشمن شده بود. کم غذا می» -

 .(87: 1399)سلیمانی، « دادپوشیدنش اهمیت نمیالیم بود. به لباسحمام برایش عذاب 

 زن خود  منفی -4-2-1-2-3

کننده سرزنش عنوان عامل کنترل، خود را بهبه جای سرزنش کنشگر متجاوز مرد رودابه پس از تجاوز

همان تصور  طور کامل تحت تأثیرخودنگهدار باشد. درواقع رودابه بهحیامند و نتوانسته  کند؛ چونمی

کننده برای زن است. از سوی دیگر او نیز همچون این تصور، بدنش را مردساالرانه و وجود کنترل

داند. به این ترتیب چون نتوانسته از این داند و آن را مایملک دیگران میمتعلق به خودش نمی

اش نگ خانوادهکند و مایۀ نخوبی مراقبت و محافظت کند، خود را سرزنش میمایملک دیگران به

 .ساز این تجاوز بوده استکند که زمینهداند. او به جای انتقام از متجاوز، بدن خود را مجازات میمی

تواند بفهمد یک مرد یک مرد است حتی اگر تو دایی سالۀ دانشجو نمیطور یک دختر بیستچه -

)سلیمانی، « اش تعلق داریصدایش کنی، حتی اگر خویشاوند باشد، حتی اگر بداند تو به خواهرزاده

1399 :51.) 

چرا فکر  چرا فکر نکرده بود ممکن است یوسف خان او را در هیبت زلیخا ببیند و اصالً

نکرده بود ممکن است یوسف خان تقاص گذشته و آن حقارت سهمگین جوانی را از 

او بگیرد؟ پس عقل و ذکاوتش چه شده بود؟ چرا به خانۀ مردی رفته بود که زنش او را 

 لوحانه فکر کرده بود او جای پدرش است؟دالنه و سادهترک کرده بود. چرا ساده

 (.51: 1399)سلیمانی، 

زد، نه در آینه، نه در جایی دور از چشم خانه، در وجودش، در سیلی می به خودش

خویشتن خودش. متهم و شاکی، وکیل و قاضی و مأمور اجرای حکم، همه و همه یکی 

دادند اقتضای جسارتشان انجام میترتیب که بهبودند. هر یک نقش خود را نه به

 (.51: 1399)سلیمانی، 
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یانه محاکمه و مجازات بشود، خود خودش است. دختری گر قرار است کسی در این ما

قدر درایت ندارد که خودش برای خودش کند و آنها را درک و فهم نمیکه موقعیت

 (.51: 1399تصمیم بگیرد ... جرئت رویایی با خودش را نداشته و ندارد )سلیمانی، 

 ترحم جنسی -4-2-2

حم نسبت به زن نیز شود. وجود این ترایی میدر این رمان زن موجودی ضعیف و قابل ترحم بازنم

دهد. نگاه یوسف خان به رودابه و حتی او و غلبۀ مردساالری را نشان می خوبی ضعف و ناتوانیبه

پذیرد و در مقابل برانگیز آن را میآمیز است؛ اما رودابۀ ترحمترحم زلیخا، عمۀ او نگاهی کامالً 

 گزیند.های یوسف خان سکوت و انفعال را برمیکنش

 (.16: 1399)سلیمانی، « خان، بخور دانشجوی بدبخت، بخور جون بگیریبخور دختر لطفعلی» -

های ز همۀ زنتر اخواست بگوید عمه زلیخا خوشبخت است. خوشبخترودابه دلش می» -

 (.15: 1399)سلیمانی، « های مهندس او را منصرف کردخانی؛ ولی حالت صورت و چشمشیخ

 ییتتبعیض جنس -4-2-3

زن از حقوق  کند، استفادۀهای زنان بر آن تأکید میو مسئولیت وقیکی از حقوقی که منشور حق

در حالی است که یکی  نی(. ا14: 1391اللهی، است )آیت خانوادگی بدون تبعیض میان دختر و پسر

های کنشگر اصلی داستان همواره این است که به جای پسر، دختر به دنیا آمده و پدر و از دغدغه

ها نیز نسبت به او وجود این حقیقت را نشان مادرش را ناامید کرده، همچنین کنش دیگر شخصیت

 دهد.می

زد؛ اما همه پدرش هرگز از آن حرف نمی ای فکر کرده بود کهآن روز صبح به برادر نداشته» -

 (.24: 1399)سلیمانی، « دانستند حسرتش را به دل داردمی

کشاند تا با دشمنی و مبارزه رودابه پس از هر سقوط، کسی را به درون خندق روحش می

با او به لحظات اکنونش معنا بدهد. مادرش اولین کسی بود که به درون این حفره کشیده 

شد. خانم رعنا عمۀ احسان است، خواهر دایی برزو، مادر چهار دختر، زنی که می

 (. 49: 1399لطفعلی خان پسر بیاورد )سلیمانی،  دخترزاست و نتوانسته بود برای

میرد؟ آیا من واقعا کوهی بر آیا معنای کالم آقام این است که او حاال با خیال راحت می» -

 (.175: 1399)سلیمانی، « های پدرش استهای آقام بودم؟ آیا هر دختری کوهی بر شانهشانه

 بازنمایی وابستگی و عدم استقالل زن -4-3

قدرتی زن به باور اعزازی قوانین ایران هم در حوزۀ خانواده و هم حوزۀ عمومی بر اقتدار مرد و بی
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کند و اگر محدودۀ فعالیتی هم برای زن تعریف شده است، آن هم منوط به اجازۀ پدر یا تأکید می

اجازۀ های زنان از شرط (. از سوی دیگر منشور حقوق و مسئولیت72: 1383همسر است )اعزازی، 

برد و معتقد است این به دلیل آن است که دختران پدر برای ازدواج دختر با عنوان حمایت پدر نام می

گیری برای ازدواج را در تصمیم هاآنتوانند پذیرتر هستند و پدران میآسیب در ازدواج ناموفق

مرتبط با زنان  1387 سالیکی از اقداماتی که در (. همچنین 66: 1391اللهی، راهنمایی کنند )آیت

کنند. براساس این طرح، سازمان که نمایندگان مجلس طرحی را مطرح میاین است  شود،انجام می

هایی اجرا کنند که داوطلبان دختر در شوند سیاستسنجش و دانشگاه آزاد اسالمی موظف می

های ه دانشگاهنزدیکی محل سکونتشان پذیرش شوند. این طرح مانع دسترسی دختران شهرستانی ب

گزینی در شود. کمیسیون زنان دفتر تحکیم وحدت با انتشار متنی نسبت به بومیشهرهای بزرگ می

ها بندی جنسیتی دانشگاهکنکور و کمیسیون زنان جبهۀ مشارکت نیز با برپایی نشستی نسبت به سهمیه

تگی بیشتر دختر به نوعی در جهت وابسبه گزینیقانون بومی (.1397کنند )سرمدی، اعتراض می

رودابۀ این داستان نیز دختری کامالً وابسته است و هیچ استقاللی ندارد. تنها خانواده و والدین است. 

و  شدن در دانشگاه شهرشخواهد مستقل باشد، باوجود امکان پذیرفتهمیاو داستان که قسمتی از در 

کند و در آنجا هم پذیرفته انتخاب می دانشگاه تهران را ، به دور از چشم خانوادهمخالفت خانواده

رنگ در جهت مقابله با وابستگی و عدم استقالل شود. این کنش او، کنشی هرچند کوچک و کممی

 است.

تواند پدرش را این خواست این سؤال الینحل را حل کند که چگونه دختری میانگار می» -

 (.11: 1399)سلیمانی،  «سوی کرۀ زمین تنها بگذارد و به آن سوی کرۀ زمین برود

 (.69: 1399)سلیمانی، « درضمن تو تنها نیستی که باید تصمیم بگیری، خان و عمه هم هستن» -

کرد. ما گردین. از اولم باید همین دانشگاه کرمان رو انتخاب میاگه خوابگاه ندادن، برمی» -

بالیی سرش بیاد، اگه مریض رفتیم ... یه دختر تک و تنها توی تهران اگه شدیم باش میهم پا می

 (.25: 1399)سلیمانی، « رسه؟بشه، کی به فریادش می

نفی خلقتش نفی پدرش بود. اگر هنوز زنده بود و اگر جرئت گریختن از زندگی نداشت، » -

 (.43: 1399)سلیمانی، « خاطر پدرش بودفقط و فقط به

 ناتوانی در انتقام -4-4

از ضعف و انفعال ناتوانی رودابه در کنش انتقام از شخصیت متجاوز یوسف خان، مصداق دیگری 
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 ساالری است.زنان و غلبۀ مرد

کشت. او مستحق مرگی فجبع به او هرلحظه به شکلی متفاوت یوسف خان را می

ای بکر و بدیع بود. رودابه در هر بار کشتن خیالی یوسف خان درجۀ انزجار و شیوه

برد، آرزو گرفت. با هر چاقویی که به بدن فرومیی روحی خود را اندازه میارضا

نهایت مرهم نهایت زخم بر او بزند، تا بیکرد مرگش به تعویق بیفتد تا بتواند بیمی

 (. 58: 1399بر زخم خود بگذارد )سلیمانی، 

نیاز داشت؛ او  ای بود که به آنواژۀ سالخی به نظرش خشن و کشنده آمد. این همان واژه» -

 (.73: 1399)سلیمانی، « کردباید یوسف خان را سالخی می

درنهایت هم کنش انتقام از یوسف خان را به کنش مجازات جسم و روح خودش تقلیل رودابه 

 دهد.می

 های ویرانگرسنت -4-5

شدت در شکست کنشگر زن این داستان در مقابل هنجارهای یکی دیگر از موضوعاتی که به

رغم اینکه دانشجوی هاست. او بهبندی او به سنتمردساالرانۀ روزگارش نقش دارد، تقید و پای

برایش در اولویت اول  هاآنبه  اشبندیها و پایخواند، سنتدانشگاه تهران است و علوم سیاسی می

نامزدش  ای برایآبروشدن پدرش، از نوشتن هرگونه نامهبیخاطر ترس از رسوایی و هستند. او به

کند. در نظر رودابه، دختری که مورد تجاوز قرار گرفته، نه تنها مایۀ سرافکندگی خودداری می

شود و صالحیت اولیۀ ازدواج با یک مرد اش است، بلکه دیگر دختری نجیب محسوب نمیخانواده

ش همسرش را در ابا استفاده از امتیاز نجابت و دوشیزگی تواندهرچند متأهل را نیز ندارد؛ زیرا نمی

بودن جسم خواهد مایملکدهد که نویسنده میمقابل همه سربلند کند. همه و همۀ این موارد نشان می

 خوبی بازنمایی کند.زن را در جامعۀ مردساالر به

ای فکر کرد که هرگز برای احسان ننوشت و هرگز پست نکرد چون از رودابه به نامه

آبرویی او در گوران دست به دست بگردد ن سند بیعنوااش بهترسید که نامهروزی می

ی به خانۀ بخت خانی را که سه دختر را در کمال آبرودارو آبروی لطفعلی خان شیخ

 (.145: 1399)سلیمانی،  فرستاده بود، ببرد

کند، نیست، خانی که تصور میرودابه یقین کرد اگر سیاوش بفهمد او آن دختر نجیب شیخ» -

 (.193: 1399)سلیمانی، « اندازدخودش را هم در آن سیل خروشان می کهبل اونه تنها 
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 توجهی مردان به تحصیالت زنبی -4-6

حق تحصیل و ارتقای آموزشی ازجمله حقوقی است که در این منشور برای زنان ذکر شده، هرچند 

: 1391اللهی، این حق با هدف بهبود کیفیت نقش مادری و همسری زن صورت گرفته است )آیت

این موضوع در  شود کهمادر و همسری همچنان در اولویت است و باعث می شقبنابراین ن (.145

به این امتیاز و توجهی  ،و کنشگران مرد داستان هم خیلی مصداق نداشته باشدجامعۀ مردساالر رمان 

 .ایگاهی برای تحصیل او قایل نباشندد و جنکننیاز رودابه ن

لطفعلی خان باالخره دانشجو شدی. اصول و قواعد ... اینها از اون دختر )یوسف خان(:  -

 (.13: 1399)سلیمانی، « انددرآر دانشجوییهای پدرواژه

ای ازلی و ابدی شده در کنار این نگاه جدی به درس و مشق، همۀ دنیا برایش مضحکه

جیک و بود. وقتی یک روز زمستانی جلو در ورودی دانشکده حقوق به سالم برادر تا

روی خواستگاری فریبا جواب داد، باد مشک درس و مشق هم در رفت و او دید که روبه

 ...ایستاده که تا دوم دبیرستان درس خوانده و درس، تحصیالت و دانشگاه تهران را به 

 (.140: 1399کند )سلیمانی، هم حساب نمی

 کنش خودکشی برای فرجام کار رودابه -4-7

تغییرات نگرشی در نقش زنان را با تحوالت  تحول فرهنگی در جوامع پیشرفتهدر کتاب اینگلهارت 

داند. او برای تغییر هنجارهای جنسی سنتی به سه دلیل اشاره در نظام ارزشی و هنجاری مرتبط می

کند که دلیل اولش افزایش امنیت است و دلیل دوم این است که هنجارهای اجتماعی و مذهبی می

بقای یک جامعه هستند. به باور او امروزه نسل جدید حتی اگر خانواده متالشی در خدمت تثبیت و 

اینگلهارت )تواند به حیات خود ادامه دهد شود یا اگر هیچ یک از والدین وجود نداشته باشد، می

؛ اما رودابۀ داستان که تحت تأثیر سنت است، به (183: 1397به نقل از گودرزی،  202-201: 1373

داند، بنابراین رسیده و این امنیت را ندارد. او هستی خودش را در هستی پدرش میاین نگرش ن

تبع آن کنش نهایی رودابه را پس از ناامیدی او از عمل ترمیم و بهبه هادس خوش آمدید نویسندۀ 

مرگ در چنین شرایطی برای رودابه  ،باور اوبه  دهد؛ چونبیماری پدرش، خودکشی قرار میدرمان 

 بهترین فرجام است. 

نفی خلقتش نفی پدرش بود. اگر هنوز زنده بود و اگر جرئت گریختن از زندگی نداشت، » -

 (.43: 1393)سلیمانی، « خاطر پدرش بودفقط و فقط به

ای را دید که رودابه خودش را از روی تخت معاینه پرت کرد پایین ... فقط تپۀ خاک برآمده» -
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)سلیمانی، « شهناز روی آن پهن بود. چنگ زد قالیچه را به طرف خودش کشید جقۀ خانمقالیچۀ بته

1393 :202.) 

 گیری نتیجه -5

خوانند، تأثیر از بافت ها را به آثارشان فرامیها و اسطورهنویسان، حماسهیکی از دالیلی که رمان

خوانند تا از طریق فرامیمان های حماسی را به رای از نویسندگان نیز شخصیتتولید متن است. عده

های مسلط در جامعۀ خود را سازی این کنشگران، برخی مبانی فکری گفتمانسازی یا منفعلپویا

برانگیز میان برجسته کنند یا به حاشیه برانند. موضوع زن و جایگاه او که ازجمله موضوعات مناقشه

نویسندگان، موضع موافق یا  های سیاسی سنت گرا و اصالحات است، سبب شد تا برخی ازجریان

ی حماسی و هافراخوانی شخصیت مخالف خود را نسبت به گفتمان مسلط جامعۀ تولید متن، با

فراخوانی و یکی از این نویسندگان است که با نیز بلقیس سلیمانی  .محوریت زنان نشان دهند

تولید اثرش را  جامعۀبرخی مبانی فکری گفتمان مسلط در  ،شاهنامهسازی کنشگران زن فعال منفعل

 آورد ومیای امروزی را به جامعه شاهنامهرودابۀ  او کند.سازی، تضعیف میاز طریق برجسته

با فراخوانی رودابۀ  و دهدهای کامل موجود در جوامع مردساالر را بر سر راه رودابه قرار میمصداق

های این رودابۀ منفعل و ناتوان کند تا هر لحظه کنشحماسی زمینۀ تداعی را برای مخاطب فراهم می

 سلیمانیاگرچه . مقایسه کند شاهنامهشکن و سرکش دربرابر جامعۀ مردساالرش را با رودابۀ سنت

، بهتر از این سازی اوجای منفعلبه سازی کنش کنشگر اصلی رمان پویاتوانست این مخالفت را با می

ت، اسفندیارخان، سیاوش و چون تهمینه، فرانک، سیندخ شاهنامههای دیگر شخصیت بازنمایی کند.

متن همراه با گشتار کامل نسبت به کنش کنشگران پیش هاآناند؛ اما کنش مان آمدهاین ر ... هم در

نده آگاهانه ، نویسبازنمایی جامعۀ مردساالردر  اقع، با توجه به نقش محوری رودابۀ قربانیاست. درو

 هایی فرعی در حاشیه قرار داده است.صورت شخصیتها را بهدیگر شخصیت

 منابع و مآخذ
سئولیت(. 1391الهی، زهرا. )آیت (1 شور حقوق و م صر من شورای فرهنگیهای زنانشرح مخت -. تهران: 

 اجتماعی زنان و خانواده.

ترجمۀ مریم  های فمینیسخخختی(.شخخخناسخخخی )نگرشای بر جامعهمقدمه(. 1381ابوت، پالما و واالس، کلر. ) (2

 خراسانی و حمید احمدی. چاپ دوم. تهران: دنیای مادر.

-202(، 20) ،مطالعات راهبردی زنان(. آزار جنسخخی در یک بررسخخی حقوقی. 1382اسخخحاقی، محمد. ) (3

173. 
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 .47-84(، 12) 4، رفاه اجتماعیجامعه و خشونت علیه زنان.  (. ساختار1383اعزازی، شهال. ) (4

 های بلقیس سخخلیمانی )براسخخاس نظریات گلدمن و لوکاچ(.نقد و بررسخخی رمان(. 1395برهمند، حانیه. ) (5

 نامۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی. پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.پایان

و اسطورۀ پرسفونه  به هادس خوش آمدیدای رمان (. بررسی مقایسه1395زاده دستجردی، افسانه. )حسن (6

 .37-62(، 46) 13، شناختینامۀ ادبیات عرفانی و اسطورهفصل براساس نظریۀ بینامتنیت.

ند فردیت در رمان 1394خادمی کوالیی، مهدی. ) (7 از بلقیس  به هادس خوش آمدید(. بررسخخخی فرآی

 .89-112 (،23) 7دانشگاه آزاد واحد سنندج، زبان و ادب فارسی «. سلیمانی

به هادس کاوانۀ شخخخصخخیت رودابه در رمان نقد روان. (1397زارع کهن. معصخخومه و حیدری، فاطمه. ) (8
 .107-124 (،31) 1، و سبک شناسی های نقد ادبیپژوهش. بر اساس نظریۀ آلفرد آدلر آمدید خوش

، حسخخین و محمودی جانکیورنامخواسخختی، عباس؛ نجفی ابرندآبادی، علی یشخخه، رایا؛ شخخیریپزراعت (9

پژوهش های فرهنگ ایرانی. های جنسخخیتی مؤثر بر وقوع تجاوز جنسخخی در مؤلفه(. کلیشخخه1399. )فیروز
 .155-177(، 32) 9، حقوق کیفری

شل. ) (10 ستانی )رمان و جامعه(. 1386زرافا، می سی ادبیات دا سرین پروینی.  واقعیت اجتماعی(.شنا ترجمۀ ن

 تهران: سخن.

نامۀ پژوهش. به هادس خوش آمدیدشخخناسخخی بینامتنی رمان نشخخانهزمانی، فاطمه و صخخاحبی، سخخیدمحمد.  (11
 .33-54(، 3) 9 ،ادبیات داستانی

 . تهران: انتشارات کویر.زنان و دولت پس از انقالب(. 1397سرمدی، پرستو. ) (12

 . تهران: نشر نی.قدرت، گفتمان و زبان(. 1384اصغر. )سلطانی، علی (13

 وگوی تلگرامی(.مهرماه )گفت 2، مصاحبۀ نگارندگان با بلقیس سلیمانی(. 1397سلیمانی، بلقیس. ) (14

 . چاپ چهارم. تهران: نشر چشمه.به هادس خوش آمدید(. 1393سلیمانی، بلقیس. ) (15

تحلیل روایت شخخخناسخخخانۀ رمان به هادس خوش آمدید از بلقیس نقد و (. 1391حسخخخینی، عبدا). )شخخخیخ (16
نامۀ کارشخخناسخخی . پایاندرجه احمد دقان برمبنای نظریۀ ژرار ژنت 270سخخلیمانی و رمان سخخفر به گرای 

 دانشگاه ولی عصر رفسنجان. کرمان. ارشد

به هادس ، «بازی خاله»، «بازی آخر بانو»شخخناختی رمان (. نقد جامعه1394سخخادات. )هطباطبایی نژاد، عارف (17
 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا. تهران.پایان«. بلقیس سلیمانی« سالیسگ»و  خوش آمدید

سان و کامرانی آذر، عذرا. ) (18 سی جمهوری 1396شاکری خوئی، اح سا سی زنان در قانون ا سیا (. حقوق 

 .71-88(، 36) 8، مطالعات خانوادهیران. زن و اسالمی ا

شیدی، ملیحه. ) (19 سی، علی و ر ساختار رمان 1396عبا ساس نظریۀ ژبر به هادس خوش آمدید(.  پ لینت ا

 .125-145(، 1) 1 ،شناسیروایتولت و گرماس. 
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 تهران: سخن. ،1 لدجشاهنامه. (. 1394فردوسی، ابوالقاسم. ) (20

سم (21 سید علی. )قا شتۀ بلقیس  به هادس خوش آمدیدالگویی رمان (. تحلیل فرامتنی و کهن1392زاده،  نو

 .95-118(، 24) 6، نقد ادبیسلیمانی. 

ید. )قاسخخخم (22 گدلی، سخخخع یدعلی و بزرگ بی مان اسخخخطوره(. 1397زاده، سخخخ یان ر یل جر قد و تحل ای؛ ن
 تهران: چشمه. گرایی در رمان فارسی.اسطوره

گرا؛ های اصخخول(. برسخخاخت زنانگی در گفتمان تشخخکل1398طاهره. )کرمی قهی، محمدتقی و خزائی، (23

 .241-262(، 2) 10، زن و جامعهها و سازوکارهای گفتمانی. زنان،تاکتیک

 تهران: کتابسرای تندیس. قصۀ تهمینه.(. 1389محمدعلی، محمد. ) (24

نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه . پایانبلقیس سلیمانیتحلیل شخصیت زن در آثار (. 1391مقدسی، آال. ) (25

 عالمه طباطبایی تهران.

سان، فرزانه. ) (26 ساطیری در (. 1392مون سی بینش ا صر ایرانبرر ستانی زنان معا سالۀ دکتریادبیات دا  . ر

 گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه گیالن. 

. مناسبات ایران در آثار داستانی بلقیس سلیمانیاجتماعی -بازتاب سیاسی(. 1398نابوکووا، آناستاسیا. ) (27

 نامۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی تهران.پایان

قایق و افخمی، علی. ) (28 نان در 1393نظرزاده، شخخخ گاه ز جای مانی از  لت: تحلیلی گفت نان در دو دو (. ز

 .165-192(، 13) 6، پژوهشی دانشگاه الزهرازبانهای دهۀ هشتاد شمسی. دولت

 . تهران: البرز.تهمینه(. 1382انی، نادعلی. )همد (29


