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زن آیینه دار اندیشه های شاعرانه
آیت شوکتی*

چكیده
بررسي اوضاع اجتماعي، سیاسي، فرهنگي و دیني یک کشور از ادبیات آن 
جامعه متمایز نیست. شاعران نیز مانند مورخان جنگ ها را به تصویر کشیده اند 
و باورهاي مذهبي را که از فرهنگ آن جامعه نشأت گرفته در قالب کلمات 
ادبي بازگو کرده اند.ادبیات ما سرشار از نمونه هاي ارزنده اي است که از 
ارزش زن حکایت مي کند وهر گوشه اي از این گنجینه ي غني طر حي از 

چهره ي متعالي زن ارائه مي دهد. 
از این که مردم به این باور رسیده اند که زن به عنوان یک مهرة اصلي مي تواند 
در اوضاع مختلف جامعه همپاي مردان نقش اساسي داشته باشد، موجب شد 
تا در این مقاله با بررسي آثار ارزشمندي از این ادبیات غني،به نگرش این 
نظام فرهنگي در مورد زن پرداخته شود تا ذهنیت جامعه ي ایراني در رابطه 
با زن و نحوه ي اندیشیدن به او و حقوق و حضور و موقعیت او در فرهنگ 

ایراني متجلي شود.

کلید واژگان: زن، اندیشه

* دانشگاه آزاد اسالمی، واحد خوی، گروه روانشناسی، خوی، ایران
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مقدمه
اگر قبول داشته باشیم که زنان نیمي از جمعیت اجتماع را شامل مي شوند پس باید اعتراف کنیم که 
نصف موفقیت هاي جامعه را از ابعاد مختلف مي توان از زنان جامعه انتظار داشت. قبال تصور مردم در مورد 
زن، دیدي پست و بي ارزش بود، و به زن فقط از بعد فردي و آن هم در محدودة خانه توجه مي کردند اًما 
بعدها زن  وارد اجتماع شد و توانست همپاي مردان جامعه در قبال صفت شیرمردان، عنوان شیرزن را به 
خود اختصاص دهد. »در جریان رشد و بالندگي،زن ایراني از گذرگاههاي تیره اي عبور کرده است تا 
بتواند هویت خویش را با نوشته هایش به ثبت برساند.به رغم شرایط دشوار اجتماعي،زن ایراني در اغلب 
زمینه هاي فرهنگي فعالیت کرده و نامي واثري از خویش باقي گذاشته است«)کراچي،6:1374(. »اگر 
چه گرایش زن به هنر،ریشه در اسطوره، تاریخ و ادبیات دارد،نشان دهنده مرحله اي از تکامل فردي و 

اجتماعي آن نیز هست.«)کراچي،9:1374(
همچنین زنان جامعه نه تنها از بعد اقتصادي به عنوان بازوي تواناي مردان براي رفع نیازهاي خانواده 
متحمل رنج و زحمت شدند بلکه حتي در غیاب مردان توانستند ادارة خانه را به عهده بگیرند.زن به 
عنوان عنصري فعال در صحنه هاي مختلف حضور پیدا کرد، در انتخابات شرکت نمود،  مدیریت  ها را 
به عهده گرفت و بخش  عظیمي از ادبیات انقالب را به خود معطوف کرد. در رسانه ها به زن به عنوان 
فردي با شجاعت و شهامت در قبال داغ عزیزان نگاه می شود.چنین زني نه تنها فرزند خود را براي دفاع 
از ارزش ها راهي جنگ کرده و در پشت جبهه به رزمندگان کمک مي کند، بلکه در شهادت عزیزش 
نیز عنان صبر از دست نمي دهد و مردتر از مردان با چنین مصیبتي روبرو مي شود. لباس سیاه نمي پوشد و 

ناله  و زاري نیز نمي کند بلکه با صبري توام با سکوت، دشمن را متعجب تر و متأسف تر مي کند.

وضعیت زن از نگاه فروغ فرخزاد
از آنجا که شعر دستاورد فکر انسان است و وضعیت و ویژگي هاي سراینده اش را به همراه دارد، 

به نظر مي رسد وضعیت زندگي فروغ نیز، در فکر و ذهن و عملکرد هایش سایه انداخته است.

تنهــا تو ماندي اي زن ایرانــي                        در بند ظلم و نکبت و بد بختي     
خواهي اگر که پاره شود این بند                        دستي بزن به دامن سرسختي  
             )فرخزاد،53:1376(

عدم موفقیت فروغ در زندگي زناشویي چنان فکرش را تحت الشعاع قرار داده که زنان را تشویق 
مي کند تا مانند سیلي از تنفر سنگ گران ظلم را از جا بکنند.در حالي که تصمیم و حرکتي که از 
روي تنفر باشد، عاقالنه نخواهد بود و سرانجامي جز ندامت به بار نخواهد آورد مضاف، براینکه چنین 
صفتي برازنده یک زن ایراني نیز نمي باشد. وقتي آغوش یک زن ایراني، مرداني پر از غرور و عظمت 
مي پرورد،حیف است که خودش به چنین صفاتي متصف نباشد. وقتي زن بخشنده حرارت و قوت بر 
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دل مرد است، حیف است که به جاي این دو نیروي عظیم،تنفر را به وجودش راه دهد.پس به کار بردن 
کلمه سیل نفرت چیزي نیست جز تنفرش از زندگي.

با وعده های خوش منشین از پای تســلیم حرف زور شــو هــرگز   
سنگ گــران ظلــم بکـن از جای سیلی بشو ز نفرت و خشم و درد   
           )فرخزاد،1376: 54(

خالصه عدم عشق واقعي و نبود رضایت از زندگي زناشویي، فروغ را به فردي مرد ستیز تبدیل کرده 
که تنها واکنش او،آگاه سازي همجنسانش مي باشد.شاید همین عوامل موجب شده که شعر وي شعري 

عصیانگر باشد و با فرهنگ سنتي ما، رو در رو قرار گیرد.

- زن و آزادي
»انسان سالم و حقیقي به زندگي و جهان عشق مي ورزد.فعالیت چنین انساني،همواره در جهت افزایش 
خالقیت و عظمت حیات و زیباییهاي جهان است.فعالیت چنین انساني،همواره در جهت گشایش و 

رهایش موقعیتش به سوي آزادي است«)مختاري،584:1372(. 
فروغ هم زنان را به آزادی دعوت مي کند. اما سؤال اینجاست که حد و مرز این آزادي چیست؟ 
فروغ آزادي را خودش معنا مي کند: عدم خاموشي )طلب حق از کساني که او را ضعیف مي خوانند و 
با صدها حیله مانع حضور او در اجتماع مي شوند و باالخره حضور در اجتماع( عدم بازیچه مرد شدن و 

به افقي فراتر از طبق معمول ها نگریستن.

خیـــــز از جا پي آزادي خویش                     خواهر من ز چه رو خاموشي  
خیــــز از جاي که باید زین پس                       خون مردان ستمگـــر نوشي  
کن طلب حق خود اي خواهر من                    از کساني که ضعیفت خوانند  
    از کساني که به صــد حیله و فن                        گوشــــه خانه تو را بنشانند
                    )فرخزاد،1376: 61-62(

مریم میر هادي نیز زنان را به احقاق حق فرا مي خواند:

   بکوش اي زن اگر حق خویش مي خواهي        تو پیش از آنکه ببیني که وقت کار گذشت
         )میر هادي،99:1338(

فروغ در جاي دیگر شرط رسیدن به آزادي را، در تبدیل ناله به فریاد،مطرح مي کند:

بایــــد این ناله خشم آلودت                     بیگمان نعره و فریاد شـــود  
بایـــد این بند گران پاره کني                    تا تـو را زندگي آزاد شــود  
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خیز از جاي و بکن ریشه ظلم                   راحتي بخش دل پر خون را  
جهد کن جهد که بر غیر دهي                    بهـــر آزادي خود قانون را  
            )فرخزاد،73(

پس»شکست تجربه اي است براي آغاز حرکتي دیگر.موقعیتي تازه براي اندیشیدن تازه است.شکست 
حکمي براي پایان یافتن فعالیت آدمي نیست،بلکه حکمي است براي پایان یافتن آن گونه اندیشه و عملي 
که به شکست انجامیده است.این حکم از خود زندگي استنناج مي شود.زیرا زندگي خود آمیزه اي 

است از شادي و غم و شکست و پیروزي و...« )مختاري،263:1372(
مریم میر هادي نیز از آزادي زن حرف زده اما آن را تفسیر نکرده است:

آزادي و آزاد نمایي و اسارت            بیچاره زناني که اسیرند نهاني  
          )میر هادي،96:1337(

هایده کسمایي نیز ضمن صحبت از آزادي،ذهن مردم را روشن کرده که منظور از آزادي، عریاني 
و بي بند و باري نیست.وي همچنین زنان را از همانندي به مردان بر حذر داشته و چنین عملي را خالف 

حکم آدمیت و غیر معقول مي شمارد:

نه آزادي است بي پروایــــــي زن                  که عریان آید او در کوي و برزن  
که آزادي نه در بي بند و باري است                  رفاهیت به فن خانـه داري است  
نباشد گر به دل پرهیــــــز گاري                         شود بسته در هر رستگـــــاري  
به حکم آدمیت نیست جـــــاري                      که زن باشــد ز زن بودن فراري  
             )کسمایي،226:1359(

تساوي حضور زن و مرد 
آنچه در شعر معاصر به عنوان نکته قوتي براي زنان به چشم مي خورد، آن است که زن و مرد در شعر 
معاصر بطور مساوي در صحنه هاي اجتماعي، فرهنگي، سیاسي، دیني و حتي اقتصادي ظاهر مي شود. این 

جهش فکري در اشعار نیما به طور مکرر به چشم مي خورد براي نمونه:

بود ناظر سوي گاوان، وقتي از راه چراگاه
با سر و شاخ طالیي شان

سوي ده برگشت مي کردند
مي شنید از دور با صدها صداي مرد و زن مخلوط

بانگ زنگ هاشان را
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همچنین مي دیدشان در زیر گرد راه پیدا 
          )نیما،245:1370(

»چشم انداز نیما تاریک یافتن جهان نیست.او دیدي خوشبینانه نسبت به جهان دارد و مایة اصلي این 
خوشبیني همان ایمان به تعیین سرنوشت آدمي به دست خود او و عقیده مندي به قوانین تکامل است 

)مختاري،258:1372(.
احمد شاملو نیز از زن و مرد بطور یکسان نام برده است:

و آینده ام را چون گذشته مي زدم سنگ بر دوش:
سنگ الفاظ
سنگ قوافي

تا زنداني بسازم و در آن محبوس بمانم:
زندان دوست داشتن
دوست داشتن مردان

و زنان 
        )شاملو،46:1379(

اخوان ثالث از جمله شاعراني است که با حس اجتماعي نیرومند،به برابري و عدالت اجتماعي و 
تساوي حضور زن و مرد در صحنه هاي زندگي معتقد است.

فتاده تخته سنگ آن سوي تر، انگار کوهي بود
و ما این سو نشسته، خسته انبوهي.

زن و مرد و جوان و پیر
همه با یکدیگر پیوسته، لیک از پاي
                     )اخوان ثالث،9:1368(

مریم میر هادي نیز  به برابري زن و مرد اشاره کرده:
  

     جهان براي تو و مرد هر دو یکسان است           به هوش باش که آن عهـد و روزگار گذشت
     برابرند زن و مرد در سرشت بلـــــي                             که این لطیفه به خاطر هزار بار گذشت 

               )میر هادي،9:1338(
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زن گردانندة چرخ زندگي
ساختار  که  اقتصادي  و  فرهنگي-اجتماعي-سیاسي  عناصر  زن،دگرگوني  موقعیت  تحلیل  »در 
وضعیت،نقش و جایگاه او را تعیین مي کند،مؤثر است.در جریان تغییر ارزشها،تحوالت اجتماعي 
جهان از نقطه نظر اقتصادي،پیامد مهمي براي زنان در بر داشت و آن شرکت زن در کار تولیدي بود 
که به تدریج با اشتغال در بخش صنعتي،کشاورزي و خدمات،نقش فزاینده زن در توسعه مشخص تر 

گردید.«)کراچي،89:1374(.
در شعر معاصر از زناني سخن به میان آمده که با ذوق و عالقه با مشکالت زندگي روبرو مي شوند و 
چرخ زندگي را با دستان قابل تحسین مي گردانند از پشم ریسي گرفته تا رخت شوئي و کار در مزرعه و 
باالخره تصویر زیبائي از به خرید رفتن زن و دست پر برگشتن او بهانة خوبي براي نمایش ارزش وجودي 

و استقالل زن به شمار مي رود.
پروین اعتصامی از پیر زني که سالهاي سال به ریسندگي پرداخته و اشتغال به پنبه ریسي موجب سفیدي 
موهایش شده، سخن مي گوید و مي خواهد تالش چنین زناني را به تصویر بکشد و این در حالي است که 
در گذشته، اشتغال زنان به ریسندگي ایرادي نسبت به آنها به حساب مي آمد و زمینة خرده گیري شاعراني 

چون سنائي را فراهم مي کرد.1 

با دوک خویش، پیرزني گفت وقت کـــــــار                 کاوخ ز پنبه ریشتنم موي شد سفیـــــد
از بس که بر تـو خم شدم و چشم دوختــــم                 کم نور گشت دیده ام و قامتم خمیــــــد

ابر آمــــد و گرفت سر کلبــــــة مــــــرا                       بر من گریست زار که لعل شتا رسیـــــد               
دیروز خواستم چو به ســـــوزن کنم نخي                             لرزید بند دستم و چشمم دگر ندید      

                )اعتصامي،238-239:1373(
نیما نیز مي گوید:

پشم مي ریسد، رخت مي شوید
یک زن این گونه رزق مي جوید

)نیما،93:1370(

احمدرضا احمدي نیز به بازار رفتن مادر را چنین توصیف مي کند:
پنجرة روبه رو را نگریستم

مادرم نبود
آفتاب گفت

به بازار رفته است
)احمدي،100:1371(

دوک ریسند و لعبتک بازند 1.دختران چون فسانه پردازند 
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اخوان ثالث نیز به آب آوردن از چشمه که دختران عهده دار چنین کاري بودند اشاره کرده:
آنجا که بود بر تو پل و بود آسیا

و آنجا که دختران ده آب از تو برده اند
)اخوان ثالث،82:1362(

گاهي اوقات خستگي روحي، خستگي جسمي ناشي از کار و تالش را دو چندان مي کند. حقوق 

اندک ماهیانه در قبال انبوهي از قرض و بدهکاري از یک سو و خواسته هاي بچه ها و وعده هاي مادر 
از سوي دیگر، آرامش فکري و روحي زن را درهم مي ریزد. نگاه معصومانه و امیدوار بچه ها به آخر 
برج جهت تحقق وعده هاي مادر مثل تیري دل مادر را مورد هدف قرار مي دهد و از این که نمي تواند به 
قولش عمل کند، دوباره وعده اش را تمدید مي کند و ماه دیگر را جهت خرید لباس به دلبندش وعده 

مي دهد. این موضوع را از زبان سیمین بهبهاني دنبال مي کنیم:
  دعا و نیایش زن

همچنان که بعضي ویژگي ها، عمدتاً ویژگي مردانه محسوب مي شوند تا زنانه، دعا و اجابت آن نیز، 
بیشتر در وجود یک زن یا مادر تحقق مي یابد تا مرد یا پدر. واقعاً معلوم نیست که دعا یک ویژگي ذاتي 
است یا اکتسابي امّا همین قدر مي توان گفت که دعا با وجود زن عجین شده و جنبة ملکوتي دعا،زن را 
در هاله اي از قداست و پاکي احاطه کرده و نوعي امنیت و پشتوانه اي براي مرد محسوب مي شود. در این 

مورد با اخوان ثالث همداستان مي شویم:

غریبان عالم جمله دیگر بس ایمنند
ز بس کاین زن اینک بیکرانه دعا کند

اگر مرده باشد آن سفر کرده، واي واي

را سوز  طاقت  سخت  کار   مزد 
گرم و  سرشار  آرزو  از  دلي   با 
اندکم مزد  کار  آوخ   لیک 
آه که  دیدم  را،  دیده  گشودم   تا 
 کودکم آمده به چشمم خیره ماند
آرزو سینه سوز   شعله هاي 
پیش ماه  بودي  گفته  مادر   آه 
 وعده را تمدید کردي، بي گمان
 جامه هایم پاره شد، آخر کجاست
لب زیر  گفتم  آهسته،   شرمگین، 

چنگ به  آوردم  ماه،  یک  پي   از 
بي درنگ منزل، روي کردم   سوي 
رفت بستانکار  دست  با   جملگي 
رفت دینار  و  درهم  از  بود   آنچه 
الماس سیاه  آن دو چشم چون دو 
بي گناه نگاه  آن  از   سرکشید 
آوري فراهم  بهرم   جامه اي 
آوري خواهم  هرچه  اینک   باید 
دگر دلخواه  و  نغز   جامه هاي 
دگر ماه  من  فرزند  کن  صبر 
          )بهبهاني،180:1362(
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زنک جامه باید چون تو جامه عزا کند
بگو اي شب، آیا کاینات این دعا شنید
و مرد بود کز اشک این زن حیا کند؟
                     )اخوان ثالث،89:1368(

فروغ نیز دعا و نیایش مادرش را چنین به تصویر مي کشد:
مادر تمام زندگیش

سجاده ایست گسترده
در آستان وحشت دوزخ

مادر همیشه در ته هر چیزي
دنبال جاي پاي معصیتي مي گردد

و فکر مي کند که باغچه را کفر یک گناه
آلوده کرده است.

مادر تمام روز دعا مي خواند
           )فرخزاد،451:1376(

احمدرضا احمدي نیز از دعا و نیایش مادر چنین سخن مي گوید:
آه چه سبک بود پاییز

که من بي مادرم
با فراموشي عطر کتاب دعایش

خوشبختي را باور کردم
)احمدي،160:1371(

دعا و نیایش و تقویت باورهاي مذهبي به جائي مي رسد که زن شایستگي آن را مي یابد که مستحق 
دریافت وحي شود. پروین اعتصامي در مورد شایستگي مادر حضرت موسي جهت دریافت وحي الهي 

چنین داد سخن مي دهد:
مادر موسي، چو موسي را به نیــــل       درفکند از گفته رّب جلیـــــــل  

خود ز ساحل کرد با حسرت نگـــاه     گفت کاي فرزند خرد بي گنــــاه   
گر فراموشت کند لطف خــــــداي    چو رهي زین کشتي بي ناخــداي    
وحي آمد کاین چه فکـر باطل است                            رهرو ما اینک اندر منــــزل است   
در تو، تنها عشق و مهر مادري است                       شیوه ما،عدل و بنــده پروري است  
         )اعتصامي،108:1373(

زن آیینه دار اندیشه های شاعرانه
Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


37 ◊ فصلنامه علمی ـ پژوهشی زن و فرهنگ/ سال اول . شماره چهارم . تابستان 1389

زن و ادبیات جنگ
سلمان هراتی مادران شهید را چنین مورد خطاب قرار می دهد؛

اي مادران شهید
سوگوار که دید

دلتنگیتان مباد
آنان درختانند
بارانند  

)هراتي،110:1364(

 همچنین سلمان از زبان زني که در پشت جبهه به فکر کمک نمودن به رزمندگان است چنین داد 
سخن مي دهد:

خواهرم مي گوید:
تحملش آسان نیست  

چگونه مي شود این همه معطل خوردن شد
تو مي خواهي خواهرم فرصت نکند

براي رزمندگان دستکش ببافد
        )هراتي،93:1364(

همچنین نیما زندگي و مشکالت همسر سربازي را به تصویر کشیده که فقر و نداري، عدم حضور 
شوهر را در خانه پر رنگ تر کرده و او را کامالً در تنگنا و مخمصه گرفتار نموده است. تهاجم و فشار 
مشکالت، خانه را به زندان تنگ و تاریکي تبدیل کرده که ناله هاي بي تأثیر و نقش بر آب او، تنها مونس 
و همراز اوست. غم و اندوه، خواب را از او گرفته و در دل این شب هاي تار یا از چشمانش ستاره مي بارد 

و یا چشم بر ستارة در گهواره مي دوزد:
شمع مي سوزد بر دم پرده،

تاکنون این زن خواب ناکرده،
تکیه داده است او روي گهواره

آه! بیچاره! بیچاره
وصله چندي است پرده خانه ش  

حافظ النه ش  
مونس این زن هست آه او

دخمة تنگي است خوابگاه او
در حقیقت لیک چار دیواري
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محبسي تیره بهر بدکاري
ریخته از همه چون  تن کهسار پیکر دیوار   

زن! تو که هستي؟ در چه مي کوشي
کس نمي داند، از چه مي جوشي

روز تو چون است؟ شب کجا خوابي؟
ناله هاي توست نقش بر آبي

زني که داغ شهادت عزیزان چون بادي سهمناک دریاي آرامش وجود او را متالطم کرده مانند 
کوهي مقاوم و استوار ایستاده و در قبال فاجعه چنان جسارت و جرأت از خود نشان  داده که به خود 
اجازه نداده حتي مانند زنان رسوم اولیة سوگواري را که گریه و پوشیدن لباس و روسري سیاه و... است، 
به جاي آورد بلکه واقعاً مردانه تر از مردان با الهام از حضرت زینب در نمایشگاه صبر و شکیبائي قابي از 

صبر و استقامت را از خود به نمایش گذاشته است.
استقامت حضرت زینب را از زبان سلمان هراتي مي خوانیم:

فریاد!
آتش به جان خیمه در افتاد

چشمي به خیمه ها
چشمي به قتلگاه

زینب میان آتش و خون
ایستاده است

اي ابر بهت از چه نمي باري
اي دشت هاي محو مقابل
اعماق بي ترحم و تاریک

اي اتفاق گرم
با ما بگو

زینب کجا گریست؟
زینب کجا به خاک فشانید

بذر صبر؟
بر ماسه هاي تو اي گردباد مرگ

وقت درنگ ناقة دلتنگي
زینب چه مي نوشت؟
              )هراتي،64(
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حسن حسیني شهامت حضرت زینب را در دشت کربال چنین توصیف مي کند:
اي زن!

قرآن بخوان
تا مردانگي بماند  

قرآن بخوان
به نیابت کل آن سي جزء

که با سرانگشت نیزه
ورق خورد  

تاریخ زن
آبرو مي گیرد  

وقتي پلک صبوري مي گشایي
و نام حماسي ات

بر پیشاني دو جبهه نوراني مي درخشد:  
زینب!     
       )حسیني،67-66:1371(

سیمین بهبهاني نیز حماسه آفریني زنان را در قبال داغ عزیزان چنین توصیف مي کند:

نمرد و نمیرد، شهیــــد سعیدي                    که نام و دوامش به شعر و سرود است  
غرور و شرف بین، که بیوه او را                      نه مقنعة نیلي، نه جامه کبـــود است  
حماســــة توفان، بساز چو دریا                  به مرگ دلیران، ز گریه چه سود است؛  
خموش و شکیبا، امیـــد نگه دار                     که محضر داور، به زودي زود است  
                  )بهبهاني،146:1362(

در جاي دیگر همین مضمون را تکرار مي کند:
نوجوان جان سپرد و مادر او

جامة صبر خویش چاک نکرد
پدرش اشک غم ز دیده نریخت
همسرش چهره را به پنجه نخست

ناشکیبا نشد ز دوري دوست
زان که دانسته بود کاین همه رنج

پي آزادي فرشتة اوست
    )بهبهاني،111:1362(
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حتي در انقالب، رزمندگان با رمز یا زینب پیش رفتند و باوري که از صبر آن حضرت در ذهن و 
روحشان ایجاد شده بود،ظفرمندانه رسالت خون حسین را زنده کردند:

چون تیر شهادت در دل شب رفتند   با زمزمة  سرود یارب رفتنــــد  
تا زنده شود رسالت خون حسین                 با نام شکـــوهمنـد زینــب رفتنــد  

            )حسیني،162:1363( 

 اخوان ثالث نیز نشان مردي مردم را مختص مردان نمي داند بلکه ترکیب شیرزن و صفت جوانمرد را 
نیز برازندة هر زن مي شمارد:

همین تنها نبیني شیر مردان
فراوان دیده ام من شیرزن هم

نشان مردي مردم، نري نیست
جوانمردي تواند پیرزن هم

)اخوان ثالث183:1369(

و در جاي دیگر مي گوید:
با توام آي دختر جان

شیر دختر، اي شکوفه میوه دار ایل...
که به تاري از کمند گیسویت گیري صد چنان سهراب یل را،...

تو زني،مردانه اي،ساالري و از مرد هم بیشي
جامه جنست زن است،اما

درد و غیرت در تو دارد ریشه اي دیرین
کم مبین خود را که از بسیار هم بیشي 
                   )اخوان ثالث،241:1371( 

نتیجه گیري
از این بررسي نتیجه مي شود که زن در ادبیات امروز بر خالف ادبیات گذشته،به عنوان معشوقه 
مطرح نیست بلکه مردتر از مردان در عرصه هاي مختلف سیاسي،اجتماعي و فرهنگي حضور پیدا کرده 
و پا به پاي شوهرش براي زندگي تالش مي کند و در غیاب همسرش در تنگناهاي اقتصادي،ضمن 
تحمل مشکالت مختلف،طعم لذت بخش آرامش را به مذاق فرزندانش مي چشاند.دیگر اینکه در 
ادبیات امروز،زن با خط و خال وزلفش مورد خطاب قرار نمي گیرد بلکه با عنوان شیر زن،ایثار،غیرت و 

فداکاري هایش افتخار انگیز مي شود.  
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