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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The study of the representation of the 
female face in contemporary novels is one of the important approaches of 
literary criticism in narrative and fiction works. The present study seeks to 
show the position of women in three novels of Kermanshah literary works.
METHODOLOGY: This article has descriptively-analytically analyzed the 
position and personality of women in the stories ahead.
FINDINGS: The authors of these stories process these characters by 
presenting the character and perspective of female characters, through 
narrative actions and how they overcome the tensions that have arisen.
CONCLUSION: The writers ignore the one-dimensional view of women and in 
addition to moving their characters away from stereotypical and traditional 
roles, they enter the field of political and social events to narrate a part of the 
region's history and ruling cultural structure. The common denominator of all 
three novels is the choice of the female character to convey the theme and 
content of the story. The similarity of the novels in terms of the author's point 
of view and the processing of characters in the choice of masculine actions, 
indicates the state of the cultural structure of the society that created them.  
Considering that the novels are selected from two male and one female 
authors, I notice differences in the processing of the characters. 
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 چکیده:
بررسی شیوۀ بازنمهایی چههرۀ زن در رمانههای معاصهر از رویکردههای       زمینه و هدف:

درپهی چگهونگی نمهود     پهژوه  حاضهر  مهم نقد ادبی در آثار روایی و داستانی اسهت.  

 است. رمان از آثار ادبی كرمانشاهسه جایگاه زنان در 

تحلیلهی، جایگهاه و شخصهیت زنهان را در      -این مقاله با شیوه توصهیفی  روش مطالعه:

 نهای پی  رو تحلیل نموده است.داستا

زنانهه، ازطریهق   ی هاشخصهیت این داستانها با ارائۀ من  و دیدگاه  نویسندگان ها:یافته

 ها راشخصهیت آمهده، ایهن   پهی   عملکردهای داستانی و چگونگی عبور آنان از تنشههای 

 میکنند. پردازش

و عالوه بر دور  میگیرندنادیده  بعدی به زنان رانگاه تک سندگانینو گیری:نتیجه

را وارد عرصه رویدادهای آنان  ،ای و سنتیكردن شخصیتهای خود از نق  كلیشه

و ساختار فرهنگی حاكم اجتماعی میکنند تا روایتگر بخشی از تاریخ منطقه  و سیاسی

باشند. نقطۀ مشترک هر سه رمان، انتخاب شخصیت زن برای انتقال درونمایه و 

رمانها از نظر نوع نگاه نویسنده و پردازش شخصیتها در محتوای داستان است. شباهت 

دهندۀ وضعیت ساختار فرهنگی جامعۀ بوجودآورندۀ انتخاب عملکردهای مردانه، نشان

شده تفاوتهایی با توجه به اینکه رمانها از دو نویسنده مرد و یک زن انتخابآنهاست. 

 ها بچشم میخورد.شخصیت در پردازش

 
  

 4344شهریور  44 :دریافت تاریخ   

 4344شهریور  45:  داوری تاریخ   

 4344شهریور  67: اصالح تاریخ   

 4344آذر  45: پذیرش تاریخ   
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 مقدمه
های كه جلوهدوران مشروطه ریشه دارد  ۀتغییرات بنیادین اندیشتوجه به نق  و شخصیت زنان در آثار ادبی، در 

تغییر و تحوالتی كه در اثهر عوامهل   بررسی است.  تبیین جایگاه زنان در آثار داستانی قابل ه وآن در تغییر نوع نگا

ها دارد. جنب  مشروطه یکهی از  ل دیدگاهها و اندیشهآید، رابطۀ مستقیمی با تحوسیاسی و اجتماعی بوجود می

ههای  هها و خواسهته  این تحوالت بزرگ است كه همزمان با تغییرات اجتماعی، زمینه و ظرفی برای طهرح دغدغهه  

جامعه فراهم كرد. قالب رمان بسبب كهاركرد آن در جوامهع جدیهد و ظرفیهت زیهادی كهه در پهذیرش و بازتهاب         

، موردتوجه قرار گرفت و به نوع ادبی غالب در صد سال اخیر تبدیل شد، بطوریکه نق  ها داشتگوناگونی اندیشه

از دیدگاه اشرینگر، پیدای  رمان به این دلیهل بهود كهه    »آن در انعکاس مسائل گوناگون اجتماعی پررنگ است. 

ههای  )نظریهه « ازدانسان فراتاریخی عصر جدید، احتیاج به نوع ادبی جدیدی داشت كه بتواند به كل زندگی برهرد 

(. این دیدگاههای جدید همهراه بها رشهد و گسهترش جامعهه، در      34رمان از رئالیسم تا پسامدرنیسم، پاینده: ص

داستان اشکال خاص خود را پیدا كرد كه الزم بود با گذر زمان و تحلیلهای منتقدانه، بشکل منسجمتری به نسل 

ای خود را از حالت قهرمهانی و عیهاری و تیریهک خهارج     نویسان منتقل شود. نویسندگان شخصیتهبعدی داستان

كرده، به آنان جنبۀ طبیعیتری دادند. شخصیتهای زن نیز از این قاعده مستثنی نبودنهد. آن نگهاه مطلهق بهه زن     

گر در اغلب آثهار داسهتانی   ایرانی در ادب كالسیک كه بشکل آرمانی و خیالی در اشعار عاشقانه و زن مکار و حیله

ای برای طرح حقوق زنان طلبان از چهارچوب سنتی فاصله گرفت و زمینهد داشت، در اندیشۀ مشروطهمنثور وجو

و رفع ظلم از آنان، در آثار ادبی فراهم شد. واقعیتهای اجتماعی و تهاریخی، پیکهرۀ رمهان را شهکل میدهنهد و در      

ان میدهند. در این راستا، بررسهی و  زیرساخت خود، نگرش نویسنده و بالطبع جامعه را به زنان تا حد فراوانی نش

های مختلف شخصهیت  تحلیل شخصیتهای انسانی بطور عام و سرس نق  زنان و چگونگی ترسیم و نمای  جنبه

وی بوسیلۀ نویسنده، اهمیت خاصی در تحقیقات ادبهی یافتهه اسهت. توجهه بهه فرهنهگ و ادبیهات بهومی نیهز از          

هایی از آن را در داستانهای هر منطقه یافت. بنابراین پژوه  در رویکردهای دیگر منتقدان است كه میتوان جلوه

های مختلف داستانی در آثار این اقلیم ضروری بنظر میرسد. با بررسی و تحلیل پردازش شخصیتهای زنهان  جنبه

ن منطقهه  ایه  تبع آن، در اجتماع و فرهنگمیتوان به تبیین نوع نگاه نویسندگان به جایگاه زنان در داستانها و به 

پردازی زنان در آثار یادشده درنظر دارد به این پرسشهها پاسهخ دههد:    پرداخت. این پژوه  با محوریت شخصیت

گان در این زمینه چگونه است؟ عملکرد شیوۀ معرفی شخصیتها، پردازش آنها در هر رمان و وجه اشتراک نویسند

تهرین  ی در هر داستان چگونه اسهت؟ عمهده  شخصیت زن در پیشبرد اهداف خود و بازخورد آن در زندگی شخص

 ویژگیهای شخصیت در رمانهای یادشده چگونه نمود پیدا كرده است؟

 

 اهمیت و سابقۀ پژوهش
 75رمانهای شاخص كرمانشاه تا دهۀ  آنچه بتوان بعنوان پیشینۀ پژوه  از آن نام برد، آثاری است كه به بررسی

این آثار در جذب مخاطب و نظر منتقدان است كه بخشی از آنهها بهه   دهندۀ اهمیت امر نشان اینپرداخته است. 

 اند:پرداخته های مختلف داستانی هركدامزنان و بخشی دیگر به جنبه

محمهد افغهانی و   شخصیت زنان در آثهار علهی   ( فصلی را به پردازش4397)نرگس باقری:  زنان در داستانكتاب  

(، جایگاه و نقه   4346)زهرا كوچکی: « سیمای زن در شوهر آهو خانم»مهشید امیرشاهی اختصاص داده است. 

ناصهر عظهیم جبهاره:    )« شخصیت هوو در رمانهای كلیدر و شوهر آهو خانم »زنان را در این رمان تحلیل میکند. 

محمد افغانی تحلیل و بررسهی كهرده اسهت.    آبادی و علیدو رمان محمود دولت (، جایگاه و نق  هوو را در4347
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 ( نق  جنسیت را در انتخاب كلمهات در 4346احمد حسنی رنجبر: )« زبان و جنسیت در رمان شوهر آهو خانم»

( آن را 4344)محمد ایرانی: « نگاهی تحلیلی به سیمای زن در ناتورالیسم سالهای ابری»این رمان بررسی میکند. 

این پژوهشها بهه دو اثهر شهاخص تها دههۀ هفتهاد        از دیدگاه ناتورالیسم تحلیل میکند. اما همانطوركه مطرح شد،

ههای  میرردازند. دربارۀ آثار دو دهۀ اخیر كرمانشاه هیچ كار پژوهشی صورت نگرفته است. با وجود تنوع درونمایهه 

اند، كاری جدی در بررسی وجوه مختلهف  جستجو كرده ندگانداستانی و رشد فزایندۀ نویسندگان تا آنجا كه نگار

های متأخر صورت نگرفته است. تمایز این مقاله با كارهای پژوهشی دیگر در انتخهاب و  رمانهای كرمانشاه در دهه

تحلیل آثار دو دهۀ اخیر است. سه نویسنده با انتخاب شخصیت زن برای انتقال درونمایه اشتراک دارند و بررسی 

گهان جایگهاه و نمهود    نگارند گان به جایگاه زنان در داستان از نگاه منتقدان مغفول مانده است.ر نگاه نویسندتغیی

 است. اند كه بازتانی از نگرش جامعه و نویسندهشخصیت زنان در آثار اخیر را بررسی كرده

 

 بحث و بررسی

ین كل بر پایۀ شخصهیت شهکل میگیهرد و    یک كل واحد است كه از اجزای گوناگون تشکیل میشود. ا هر داستان

تصور نیست. به همین سبب منتقدان پردازش شخصهیت را عنصهر بسهیار مهمهی در     بدون حضور شخصیت قابل 

ای در نمای  قهرمانان داسهتان  خو و رفتار، سهم عمدهوآورند. پرداختن به ظاهر، خلقساختار داستان بشمار می

ی، اخالقهی و ظهاهری در پهردازش شخصهیتها و مانهدگاری آنهها در ذههن        دارد. این نمای  و توصیف وجوه روح

مخاطب نق  مهمی ایفا میکند. شخصیت با عملکرد خود و ارتباط با دیگر عناصر، سهاختار داسهتان را منسهجم    

 میسازد.

 

 تعریف شخصیت

ن و زمان را معنیدار منظور از شخصیتها افرادی هستند كه آفریده میشوند تا با حضور خود در داستان، فضا و مکا

ای را بوجود بیاورند كه بافت داستان را تشکیل میدهنهد. منتقهدان   كنند و در كنار دیگر عناصر داستان، مجموعه

انهد: شخصهیت و عمهل را دو    براساس نوع نگاه نویسنده به قهرمانان خود تعاریف متنوعی از شخصیت ارائه كهرده 

( كه در مقایسه با سهایر عناصهر   54پردازی، عبدالهیان: ص شخصیت هایشیوه) عنصر كلیدی در داستان میدانند

 گشود. به شخصیت را بررسی راه تراژدی، مبحث بیان در ارسطو بار، اولین داستان پیچیدگی كمتری دارند. برای

فهن شهعر،    دارد )ارسهطو و  برعههده  را نمهای   اجهرای  ظیفۀو كه است تراژدی اجزای از یکی شخصیت یو نظر

به اوج خود رسید و ایهن مطالعهۀ از    47های مختلف شخصیت در قرن مطالعه روی جنبه(. »466كوب: ص زرین

(. 55پهردازی، عبهدالهیان: ص   ههای شخصهیت  )شهیوه « روی چهرۀ آنان در محافل روشنفکری بسهیار رایهج بهود   

ار اثر گذاشهت و شهکل عملهی    نویسی هم بسیمداری جایگاه خاصی به انسان بخشید كه بر رماناومانیسم و انسان

پردازی بخوبی انجام شود، خواننده بها قهرمانهان   ارتقای جایگاه شخصیتها در داستان بود. اگر شخصیت آن رشد و

نویسهی، عابهدی: ص   سوی داستانداستان احساس صمیمیت میکند و تأثیر الزم بر او گذاشته خواهد شد )پلی به

تها   یهک شخصهیتهای  حلهول كنهد    بهه آن را داشته باشد، در جسم یهک نویس باید توان رمان»حال درعین (.44

مهاجرای ههر   (. »174)هنر رمان، ایرانهی: ص  « العمل آنها را در هر موقعیتی كشف كندطبیعیترین عمل و عکس

داستان حول یک شخصیت شکل میگیرد. ماجرا از او شروع و به او ختم میشود، او ماجرا را پی  میبرد، ماجرا او 

شخصهیتی تقلیدشهده از   شهبه »(. در تعریف دیگری آمده است: 15نویسی، سناپور: ص ده جستار در داستان« )را

پهردازی، عبهدالهیان: ص   های شخصهیت شیوه)« اجتماع كه بین  نویسنده بدان فردیت و تشخص بخشیده است
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و  اخالقهی  ژگیههای فهردی دارای وی  نمایشی، یا روایی اثر یک در است كه شخصیت معتقد مستور (. مصطفی55

 رفتار چنین یگوید )گفتار(، ویژگیهای خود را نشان میدهند. زمینۀم آنچهو  كن  )رفتار( ازطریق ذاتی است كه

(. شخصیتهای داسهتانی را  31مبانی داستان كوتاه، مستور: ص ) یدهدم تابرا باز شخصیت هایانگیزه گفتاری، یا

ر شخصهیتها، عملکردههای آنهها و تغییراتهی كهه در طهول داسهتان        های ظاهری، ارتباط بها دیگه  میتوان از نشانه

ههای مختلهف بهه خواننهده معرفهی كنهد، فرصهت        ای كه شخصیت خهود را از جنبهه  میرذیزند، شناخت. نویسنده

 ماندگاری و ارتباط بیشتر مخاطب را با وی فراهم میکند.

 

 انواع شخصیت 

هستند كه در ساختار روایی رمان، به انواع اصلی و فرعهی  بررسی های مختلف قابل شخصیتهای داستانی از جنبه

های متنوع تقسیم میشوند. شخصیتهای اصلی با توجهه بهه نقه  خهود، كنشههای داسهتان، روابهط و        و زیرشاخه

ایجاد میکنند و باعث پیشبرد  شخصیتهای فرعی شرایط بروز بعضی از كنشها را آورند وتقابلهای آنها را بوجود می

(؛ همچنین از نظر 644كنار شخصیتهای اصلی میشوند )بوطیقای قصه در غزلیات شمس، گراوند: ص  حوادث در

سیر تکامل روحی و رفتاری در طول داستان، آنها را به ایستا و پویا و از نظر خصلتهای درونی، به سهاده و جهامع   

 تقسیم میکنند.

 

 روشهای پردازش شخصیت

 های مختلفی بکار میگیرند كه عبارتند از:برای پردازش شخصیت، نویسندگان شیوه 

نویسنده ازطریق راوی، با استفاده از شیوۀ گزارش، قهرمانان  را معرفی میکنهد. راوی  »شیوۀ مستقیم )گزارشی(: 

های توصیفی و خبری، به معرفی شخصیت میرردازد و یا با شرح و تحلیل اعمهال و افکهار آنهها، آدمههای     با جمله

و خصوصهیت شخصهیتهای    ننده معرفی میکند و یا از زاویۀ دیهد فهردی در داسهتان، خصهلت    داستان  را به خوا

(. واقعهی نشهان دادن قهرمهان    97)عناصهر داسهتان، میرصهادقی: ص    « داستان مورد تعبیر و تفسیر قرار میگیهرد 

اط مخاطب با او داستان به میزان شناخت نویسنده از قهرمانان  بستگی دارد تا بتواند ازطریق گزارش زمینه ارتب

وتحلیل میگوید كه شخصیت او چه طهور  ک و صریح با شرح و یا با تجزیهدر این روش نویسنده ر»را فراهم كند. 

( و با صراحت دربارۀ قهرمانان خود اظهارنظر 19ص  :)ادبیات داستانی ساختار، صدا، معنی، سلیمانی« آدمی است

 میکند.

خصوصیات ظاهری و اخالقی شخصیتهای داسهتان   ۀداخت نیز دربرگیرنداین نوع پرشیوۀ غیرمستقیم )نمایشی(: 

و از البهالی عملکردشهان،   بلکه نویسنده تالش میکند ازطریق گفتار و رفتار شخصهیتها  ، اما نه بطور صریح ؛است

 ند وبعضی از ابعاد شخصیتی انسان از چشم دیگران پوشیده میما»كند؛ زیرا ی به خواننده معرف آنان را پردازش و

برخی دیگر در معرض دید همه است ... و ازطریق كن ، رفتار، گفتار و حتی قیافۀ ظهاهری، تها حهدی بهه ابعهاد      

(. نویسهنده بایهد در روح و روان   46پهردازی، عبهدالهیان: ص   ههای شخصهیت  )شیوه« درونی آنها نزدیک میشویم

در ایهن روش اگهر نویسهنده    »مای  بگذارد. قهرمان  حلول كند تا بتواند عملکرد او را در موقعیتهای مختلف بن

سازی كند، معموالً دوربینی مقابل او میگهذارد و از او فیلمبهرداری میکنهد و بها     بخواهد شخصیتی را مستقیماً باز

(. در ایهن زمینهه   416)دسهتورزبان داسهتان، اخهوت: ص    « جزءنگاری سروكار دارد. جزء بهر كهل داللهت میکنهد    

خصیت از رهگذر كنشهای  و یا بها جزئیهات توصهیفی تشهخص مییابهد و یهک       یک ش»معتقد است: « تودورف»

(. در این روش، 37)بوطیقای ساختارگرا، تودورف: ص « ها تصویر میشودای از دسیسهاندیشۀ تجریدی با مجموعه
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تبیهین  گان با نوع نگاه به قهرمان خود كه بازتابی از دیدگاه جامعه است، جایگاه شخصهیتهای داسهتان را   نویسند

ای از آن بیان میشود سرس تحلیل و بررسی آن در ادامهه  میکند. برای تحلیل شخصیت در هر رمان، ابتدا خالصه

 آید.می

راند. تکه زمین سنگالخی امور خانواده را میگذ چوپان جوانی است كه از راه جابجایی گله «فرامرز» آخرین كوچ:

كنار چوپانی، به كشاورزی برردازد. یک فصل را بها سهختی كهار شهبانه،      را با سختی زیاد شخم میزند تا بتواند در

خان كه كار رعایا را در انحصار خود میخواهد، با وعدۀ شراكت، گنهدم او را بهه انبهار خهود      .زمین را آماده میکند

انمهود میکننهد   سازی وملحق میکند و سرس او را از خود میراند. فرامرز با افراد خان درگیر میشود. آنان با صحنه

كه فرامرز برای دزدی به آنجا رفته است. همه بازداشت میشوند. خان و افرادش با ضمانت آزاد میگردند. درگیریها 

فرزند، داستان زندگی زنهی از خهانواده را    ادامه دارد. پدر برای جلوگیری از ادامۀ درگیری و فروك  كردن خشم

خواهی كه محمدعلی شاه مجبهور بهه فهرار شهده اسهت. بهرادرش،       هبرای فرامرز بازگو میکند: در هنگامۀ مشروط

بهه گهوش او میرسهد. وی بها      )گل خانم( «گل نوروزی»ساالرالدوله، در غرب كشور ادعای پادشاهی میکند. آوازۀ 

داشتن سه همسر از بزرگان منطقه، تصمیم میگیرد او را بعنوان ندیمه به حرمسرای خود ملحق كنهد. مردانهی را   

خانم تن به خواری نمیدهد و برای حفظ شرافت خهود و دوری از دسهتبرد مهاجمهان    دن او میفرستد. گلبرای بر

روزی، خهود را از حملهۀ دزدان و افهراد    ایالت مختلف، خانواده را در نقطۀ بلندی مستقر میکند و با كشیک شبانه

ادر و كشتن قاتل برادر و چنهدین تهن از   ساالرالدوله در امان نگه میدارد. پس از درگیریهای بسیار، مرگ پدر و بر

سال در زندان و پس از بستری شدن چندماهه و ضعف  و با گذراندن هفت مزدوران ساالر، خود نیز زخمی میشود

و خهود را از كهوه پرتهاب میکنهد.      بدنی، احساس خطر میکند. مهمهات خهود را بهه ژانهدارمری تحویهل میدههد      

آید و یکجانشین میشود و پسرش فرامرز كه واده است، با مادر خود به روستا میاش كه تنها بازماندۀ خانزادهبرادر

صبح زود كهه افهراد    آید.تنه از عهدۀ مقابله با خان برنمیتاكنون چیزی از گذشتۀ خانواده نشنیده، میداند كه یک

اسهت. روایهت    رفتهه  ومیآیند، میبینند كه با خانواده روستا را ترک كرده و به جهای نهامعل  خان برای بردن او می

خانم تأثیر بزرگی در عملکرد قهرمان داستان میگذارد و پایان داستان برخالف انتظار مخاطهب شهکل   زندگی گل

 میگیرد.

 روش نویسنده در پردازش شخصیت

پرنهده را در ههوا میزنهد. گرگهی را سهواره بها       »معرفی از زبان راوی: دختری شجاع و بینظیر در سهواركاری كهه   

پهور: ص  )آخرین كوچ، نقی« كردۀ خود برردستی زده و میتواند از پهنای رودخانه والیتشان با اسب تربیتدچوب

)همان: « روحی در اطراف  سکوت میکندانگیز دارد كه وقتی ترانه میخواند هر ذیآوازی دل»( و صدای او: 655

 (.656ص 

ای، رفتهار مهوردنظرش را در قهرمهان  نشهان     حادثهازطریق رفتار: در این روش نویسنده تالش میکند در بزنگاه 

خانم چند نفر را میکشد و برادرش هم كشته میشهود. قاتهل   آیند، گلكه معارضان او بسوی ایل می دهد. هنگامی

امهان   مرحله بهرای در  هر درخانم گل(. 344همان: ص ) ای در پیشانی او را میکشدبرادر را پیدا میکند و با گلوله

را او خواری حضهور در حرمسهرای   ، اما دست به قتل میزند. ایل  میشود ناچار به جابجایی ،ساالرالدولهماندن از 

 .نمیرذیرد

ازطریق گفتگو: روح و روان انسان، تنها در كنشهای خاص نمایان نمیشود، بلکه گاه در روابط كالمهی شخصهیتها   

برای خواننده روشن  ،گذشته است آنانرا كه بر  ضمن آنکه زندگی شخصیتها و حوادثیبهتر شناسانده میگردند. 

 هنگهامی میکند، خصلتها، عادات، شرایط سنی، میزان سواد، فرهنگ و خیلی چیزهای دیگر را نیز نشان میدههد.  



 497/زنان در رمانهای كرمانشاه...  پردازیهای شخصیتشیوه

بیشهتر از ایهن چرنهدیات نبهاف!     »آیند، در جواب میگوید: خانم میكه مردانی از طرف ساالرالدوله برای بردن گل

خورده و فرار كرده و ویالن و سهرگردان  اهمیت شکستیستم. كسی كه از یک سراه كوچک بیحاضر به شنیدن ن

)همهان:  « از شهری به شهری فرار میکند، تو او را شاه میدانی؟ من برای این اعلیحضرت تو تره هم خورد نمیکنم

« خانهۀ كدخهدا را میگرفهت   یکی را به ده راه نمیدادند، سراغ »( و در مرحلۀ بعد به سفیر ساالر میگوید: 654ص 

من هم حکم میکنم یها گورتهان را    تاج و تخت را به رخ ما میکشی،حاال كه حکم این شاه بی» (.694)همان: ص 

كه مهرد صهراف از دادن امانهت پهدر بهه او       و هنگامی (؛634)همان: ص « گم كنید یا جوابتان را با گلوله میدهم

)همهان:  « خهودم قهانون دارم  قانون است فکرت درست است اما من برای ای دنیا بیاگر فکر كرده»امتناع میکند: 

المثل تحقیرآمیز و كلمۀ گلوله و به رخ كشیدن قانون شخصهی، اقتهدار   (. در این گفتگو استفاده از ضرب649ص 

 است. شده كالمی و شهامت گل نوروزی به نمای  گذاشته 

آموخت. چون در قاموس اش سواری و تیراندازی میبرادرزادهگل نوروزی با پشتکار عجیبی به »ساختار فرهنگی: 

عشایر آسای  و سرفرازی در سایۀ بازوی مردان بود. زن در نظام قبیله سربار بود و نیاز به حامی داشت. وقتی در 

آمد. آن شب چراغ را خاموش میکردند و آب در اجاق خانه میریختند كهه آتشهی در آن   ای دختر به دنیا میخانه

)همهان: ص  « زده مینشستند. ... مردم به پدر و مادر بچه تسلیت میگفتند و دلداری  میدادنهد انه نسوزد، ماتمخ

 (. در چنین ساختاریست كه وی الزم میبیند پسر خانواده را برای پذیرش مسئولیتهای آینده آماده كند.634

از وجود اوست كه در صورت عقهب رانهدن   های روحی زنانه و مردانۀ انسان عنصری الینفک عملکرد ذهنی: جنبه

آنها از نمای  بیرونی رفتار به دنبال مفرّی برای خروج میمانند و در سختیها و فشارهای روحی به اشکال مختلف 

كه قاتل برادر را میکشد، بروز پیدا میکنند. نویسنده خأل درونی وی را با رجوع به زنانگی  نشان میدهد: هنگامی 

ام كه نباید آزاد زندگی كنم تا كشته نشوم. صدای  را بلند كرد فریاد میزند من چه گناهی كرده»به كوه میرود و 

 (.347)همان: ص « تا كی؟ صدا در كوهسار پیچید و چندین بار پشت سر هم گفت تا كی تا كی

دۀ مهن یها   شهوهر آینه  »كه یک نفر برای وی پیغام خواستگاری میفرستد: رفتار در مقابل جنس مخالف: هنگامی 

درنهایهت یهک ضهعیفه نگهاه      و یا به من به چشم یک زن مردی مطیع من خواهد بود كه برای من گوارا نیست و

(. گل نوروزی میداند كه ههر دو شهرایط روح او را ارضها    641)همان: ص « تحمل نیستمیکند كه برای من قابل 

 ندارد.نمیکند و خواهان همسری همسطح و همراه است و این همراهی وجود 

یاغیهان را در پهی  بگیهرد.     اسهت رفتهار   له  ناچهار  ایخانم برای دفهاع از خهانواده و   گلرفتار و عملکرد مردانه:  

مهردان   ۀمراقبت میکند. كاری كهه بهر عههد   از آنان با اسلحه  وشود می دارایل را عهده سرپرستی چند خانواده در

بافهت و  از موضع قدرت رفتهار كنهد.    و ایلهای مزاحم، ساالرالدوله اما الزم میداند در مقابل حمالت؛ خانواده است

سنت فرهنگی هر منطقه با رفتارهای بیرونی درهم تنیده میشود و شخصهیتهای محبهوب را بهرای كهاری خهاص      

خانم نمیتواند در قالهب یهک زن زنهدگی كنهد. الزم اسهت پوسهتۀ       درنظر میگیرد. در این مقطع زمانی خاص گل

بزند و مردانه از ایل دفاع كند. این شرایط با ظرافتهای زنانه همخوانی ندارد. این شخصیت، بخ  ظاهری را كنار 

زیادی از انتقال درونمایه ازجمله جسارت زن ایلیاتی را به دوش دارد و با عملکرد خود باعث تغییر در من  مهرد  

 یح میدهد و روستا را ترک میکند.داستان میشود. فرامرز آرام  خانواده را به تن  بینتیجه با ارباب ترج

این ای نیست. سركشی دارند، كار ساده این ازقویتری  ۀپذیرش زن سرك  برای مردانی كه خود نیز جنب تنهایی:

دلیهری زنهان كهرد     ۀكه نشان شهامت و جسارت خود با وجود آنانمیشود.  آناننوع عملکرد زنان منجر به تنهایی 

گهل نهوروزی اكنهون بهه     »و غرایز فطری خهود را سهركوب میکننهد.     تنها میمانند است، در محدودۀ زنانگی خود

ذره جسارت در وجودش نبود. احساسات پاک و خالص بود. نشست و صورت  را اش برگشته بود. یکخصلت زنانه
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بهار و   یسهنگین  از ،درنهایت. ل  را به دوش میکشدایخانم بتنهایی بار خانواده و گل(. 614)همان: ص « خراشید

 احساس ضعف بدنی خودكشی میکند.

و تابوهای اجتماعی و اخالقی اسهت   خصوصیت هیچ انسانی ذاتی و فطری نیست. شخصیت انسان محصول، عرف

كه پروردۀ جامعه و حوادثی است كه در زندگی دارد. درگیریها میتواند با خود، جامعه یا اطرافیهان باشهد. مهن     

این زنان در قاعده و موقعیت همین اجتماع و تبیین من  و اندیشۀ  .ار میشودواقعی شخصیتها در این حالت آشک

همین مقطع تاریخی حوادث داستانها امکانرذیر است كهه در آن، ههر شخصهیت بها توجهه بهه كهن  دیگهران و         

 موقعیتی كه موجب شکلگیری آن رفتار خاص است، نمای  داده میشود.

رعی داستان است كه در نق  مادری، وظیفۀ او آمهاده كهردن غهذا    شخصیت ف« مادر فرامرز»شخصیتهای فرعی: 

جا، با عنوان مادر از او یاد میکند. این شخصیت بیانگر دیدگاهی اسهت كهه   برای همسر و پسرش است. راوی همه

خانم غیر از آرام  برای خانواده، چیزی بهرای  زن را تنها در محدودۀ رسیدگی به اعضای خانه میشناسد. او و گل

ود نمیخواهند؛ اما یکی منفعل است و در سایه قرار دارد و دیگری آرامه  را در سهایۀ اسهلحه و رودررویهی بها      خ

كنندۀ او آورد. مادر فرامرز با وجود اینکه فاصلۀ زمانی زیادی با گل نوروزی ندارد و نق  تعییندشمن بدست می

 شدۀ خود دور شود.ینرا در زندگی خانواده میداند، حاضر نیست از نق  قالبی و تعی

را روایهت میکنهد كهه از     داستان رودررویی دو عقیدۀ مخهالف در اوج بحرانههای كشهور   گاماسیاب ماهی ندارد: 

مند قهساله، پرشور و عال44شروع میشود و پس از حملۀ مرصاد به پایان میرسد. جعفر مزنگی جوان  59فروردین 

میگذرانهد. سوسهن مههاجری     جبهه میریوندد. سالهای زیادی را دربه پیوستن به نیروهای انقالبی است. به سراه 

تناقضهای عقیدتی غرب كشور قهرار دارد. پهس از تعقیهب و     اهل كرمانشاه، از اعضای سازمان منافقین و در مركز

 آید تا در روزهای پایهانی گریزهای فراوان، با دوستان  از مرز خارج میشود، به پاریس میرود و سرس به عراق می

ایران بیاید و قدرت را بدست بگیرد. دو شخصیت در نقطۀ اوج داستان و در حملهۀ مرصهاد،   جنگ، با رهبران  به 

بسهته در اختیهار دارد.   رودرروی هم قرار میگیرند. برگ برنده در دست سوسن است كه جعفر را در گودالی دست

این كار پشیمان میشهود. او   بکشد؛ اما سوسن ازجعفر او را تحریک میکند كه سریعتر دست به اسلحه برد و او را 

 را رها میکند و با اعضای تیم خود مرز را ترک میکند.

اینکهه تهوی خهاک     این سازمانیها كه دیده بود فرق داشت. با سوسن بد هم نبود. با بیشتر: »توصیف از زبان راوی

از زبهان   (. و654ص  اسهماعیلیون:  ندارد، )گاماسیاب ماهی« غلت زده بود و صورت  پر از خاک بود، قشنگ بود

این چشم درشت و دماغ كوچولهو   خواهرم نمیدانم به كی رفته ماها و این دماغ گنده. سوسن و»شخصیت دیگر: 

(. محوریت داستان بر محتوا و حوادث است. پرداختن به وجوه ظاهری قهرمان 441)همان: ص « حسودیم میشود

 سنده كافی بنظر میرسد.داستان در این ساختار برای نوی

ازطریق رفتار: نویسنده در یک پیرفت كوتاه كه سوسن و دوستان  برای دزدی به فروشگاهی در پاریس میرونهد،  

زده نگاه میکرد. پلیس سوسن از فروشگاه بیرون رفت... وحشت»را با عملکرد دوستان  نشان میدهد:  مخالفت او

د: اصالً من نمیفهمم مگر این كار دزدی نیست. چرا نمیرویم مثهل  دست سعید را فشار میداد... سوسن جیغ كشی

اش را هم میهدانم... سوسهن   بچۀ آدم كار كنیم. من دیگر حال این گنگستربازیا رو ندارم... اسم  را گفتم، معنی

 (.73-74)همان: صص « همانطور كه نشسته بود گریه میکرد

کی و ستیز و روابط متقابل عاطفی كمتر میشود. شهرایط زمهان و   ازطریق گفتگو: با استفاده از گفتگو، اعمال فیزی

آن حضور دارند و حوادث را پی  میبرند، نوع گفتگوهای آنان را تعیین  مکان و موقعیتی كه قهرمانان داستان در

ل به بسته در اختیار دارد و میتواند او را بکشد، تردیدی كه از مدتها قبكه سوسن، جعفر را دستمیکند. هنگامی 
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من سربازم. سرباز خمینی... جهانم  »جان او افتاده، مانع از این كار میشود. حتی تحریک جعفر هم كارساز نیست: 

اما تو حاضر نیستی برای... آدم بکشی. اگر عاقل بودی من را میکشتی... سوسن خاک را كنار زد  را برای  میدهم؛

« من میروم. خودت میدانی و طنابها. آب هم توی كولهه اسهت   ای را درآورد... و گفتشدهاش كارد غالفو از كوله

نرردازنهد و   (. بافت داستان و شتاب حوادث كه باعث میشود نویسنده به زوایای روحی شخصیتها654)همان: ص 

 فرصت خودنمایی بیشتری در مکالمه به شخصیتها ندهد.

داداش مهدی دیکتاتور. همان كهه موهایهت را   »مرور رفتار برادرش با خود میرردازد:  ساختار فرهنگی: سوسن به

« كشید. ماتیکت را انداخت تو چاه مستراح و بهت سیلی زد. خواستی بگویی كهاش مهرا نمیهزدی داداش مههدی    

ای كه مهدی بها  بز عوضی. صدای شترق ضربهپوسترهای اتاق سوسن را پاره كرد و گفت كره(. »444همان: ص )

مادر گریه میکرد: نکن مههدی! ذلیهل شهوی الههی      ...وسن افتاد گوشۀ اتاقس پشت دست به صورت  زد، پیچید.

(. رفتار برادر نشان از ساختار مردساالر فرهنگی مردساالرانه دارد كه اجهازۀ پهرداختن بهه    443همان: ص )« نکن

 های كوچک را از دختر خانواده میگیرد و مادر نیز بجز گریه اعتراضی ندارد.خواسته

شدۀ روحی سوسن را را نشان میدههد:  با پرداختن به ذهنیات درونی، وجه زنانگی و نیاز سركوب تنهایی: نویسنده

لیزه، آن خانم مرتب كه عطر خوبی زده بود. چه لبخنهد  پایت به چه جاهای قشنگی باز شده بود. به بانک شانزه»

« ام؟ود بریزمشهان روی شهانه  قشنگی داشت. موهاش لخت بود و بلند. موهای من چطورند؟ بلندند یا كوتاه؟ میش

درس  را تمام كرده باشد، بچه داشته باشد... توی  سوسن میتوانست اآلن شوهر كرده باشد.(. »444همان: ص )

خانۀ خودش باشد. دستک  دست  كند، ظرف بشورد. به خواهرش زنگ بزند... از شوهرش بخواههد كهه صهدای    

 (.441همان: ص )« یدار...تلویزیون را كم كند و ببیند بچه خواب است یا ب

كهه   را از رابطۀ عاطفی محهروم میکنهد. هنگهامی    وابستگی سوسن به سازمان ، او مقابل جنس مخالف: در رفتار

روی میز جلو آورد تا دسهت  را بگیهرد. انگشهتهای     احمد دست  را»همرزم  تالش میکند به او نزدیک شود: 

بها وجهود عالقهه بهه     و پهس از آن   (؛444همان: ص )« برومظریفی داشت... دست  را پس كشیدی و گفتی باید 

 نمیدهد. بروز ۀو به احساسات شخصی خود اجاز زندمی این عالقه را كنار هاسال ،محمدعلی

های خهود را دارد، بها همهاهنگی بهین اندیشهه و      : رفتار خاص كه در زندگی معمولی نمونهعملکرد مردانهرفتار و 

 انتخاب روش مسلحانه و دست بردن به اسلحه راهیاندگاری شخصیت كمک میکند. عمل، در باورپذیری آنها و م

های تروریستی را به عهده دارد و تها مهرز كشهته    سرپرستی و هدایت گروه هاست كه سوسن انتخاب میکند. سالا

 شدن پی  میرود.

اما تها پایهان    عالقمند است؛سوسن در اختیار سازمان و همکیشان خود است. او به محمدعلی از اعضای سازمان  

بخاطر مرام و مسلک و وظایف تیمی كه برعهده دارند، امکان  ساله، درحالیکه با او در یک جبهه قرار دارد،9دورۀ 

بنابراین بهه دل خهود رجهوع نمیکنهد و بهه ازدواج نمیرهردازد.        پرداختن به زندگی خصوصی را در خود نمیبیند؛

فکر میکنهد و   شدهته، او را از خود خالی كرده و تنها در همان مسیر تعیینچهارچوب مسلکی كه در آن قرار گرف

یار سازمان  قرار داده، میداند كه نبایهد بهه خهودش فکهر كنهد. مجهرد       ترا كامالً در اخ كه خود نفس میکشد. او

به خانه زنگ  جه عاطفی  گاهی بیدار میشود و او را به واكاوی روابط عمیق خانوادگی سوق میدهد.اما و ؛میماند

نشناختی خاله؟ سوسنم. آن طرف نه فرمان تشویق بر زبان كسی بود، نه قرار بهود تنبهیه  كننهد. الزم    »میزند: 

نبود زبان  بگیرد تا توضیح بدهد جزو كدام دسته بوده و در چنهد عملیهات شهركت كهرده. میتوانسهت خهودش       

اند مهر خانواده را از خهود  رهبران از او خواسته... سوسنباشد... نگفت سوسن چی یا سوسن كی. فقط گفت خاله 

شناسهان  . جامعهه (41)همهان: ص  « عواطف انسانی راه را بر پیروزی بهزرگ میبنهدد. فرامهوش كنیهد    »دور كند. 
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تا حد زیادی متکی و وابسته به آن خاک اجتمهاعی اسهت كهه در آن     آیدخصلت آثاری كه بوجود می»معتقدند: 

درگیریهای سیاسهی و  ) (. پرداختن به چنین موضوعی65سی ذوق ادبی، شولینگ: ص شنا)جامعه« آیدبعمل می

حضور مستقیم در جنگ(، در یک مرحلۀ تاریخی، به همین منطقه اختصاص دارد كهه بخه  زیهادی از حهوادث     

 شده است. واقعی و بچشم دیده

ده بها پرداخهت عمیهق او،    شخصیت فرعی: شخصیت دیگری از همان ابتدا، موازی با سوسهن وجهود دارد. نویسهن   

)خهواهر سوسهن( زنهی در قالبههای سهنتی و      « پهوران »محوریت یک زن را در چهارچوب خانه بتصویر میکشهد.  

آورم، این چیزها سهر درنمهی   من از»شده و بغیر از آن نیازی نمیبیند:  شده است. او در خانواده حلتعیینازپی 

مان درمیرفت همه این خواهر بدبخت من كه جانمهور شود. جبازی. به من چه كی میخواهد رئیسحزب و حزب

اما با كالم مختصر خود هنگام تماس از  (؛64)همان: ص « برای ، اصالً معلوم نیست كجا هست و میزند زیر گریه

(. پوران محور آرام  41)همان: ص « سوسن جان خودتی؟»راه دور، حس زندگی را در جان خواهر بیدار میکند: 

هایت را دور میریزم. هیچ معلوم نیست فردا برگشتیم كرمانشاه، تمام آن كتابها و روزنامه»یت خانواده است: و امن

(. وی خود را نادیده میگیرد، درغیر این صورت، شیرازۀ زندگی از ههم میراشهد.   35)همان: ص « كی سركار باشد

ل پوران آشوب بود. نمیدانسهت نگهران چهه    توی د(. »469)همان: ص « مرغان برای پوران رفع شدهبحران آبله»

(. او با زنانگی خود، آرام  را در خانواده منتشر میکند. به فکر خانه و خرید وسایل جدید 431)همان: ص « باشد

(. 641)همهان: ص  « كاش حسین هم بچه بخواههد »( و روال طبیعی زندگی است: 643بعد از جنگ )همان: ص 

را در آرام  خانواده میبیند و باعالقه همان را ادامه میدهد. این زن قهادر نیسهت   پوران نتیجۀ رنج و نگرانی خود 

است. جسارت شخصیت اصلی را شده فکر كند؛ چون اصالً از او خواسته نشده به چیزی غیر از آنچه برای  تعیین

 هم ندارد و از پوستۀ انفعالی خود خارج نمیشود.

 

 گیر ندارداین خیابان سرعت

به زندگی زنی میرردازد كه فرهنگ حاكم بر زندگی ، مختص منطقۀ زادگاه اوست: وی در پی آرزوی این رمان  

خهود و اسهتقالل مهالی و فکهری از      ۀدر كشاك  رسیدن به خواسهت  تاكسی شود ونوجوانی خود میخواهد راننده

سهنتی و آبرومنهد و    ایخهانواده . برای رسیدن به هدف، خود با چالشههای زیهادی مواجهه میشهود.     خانواده است

این انتخاب او را از داشتن عشهق و  د. نن خود نمیدانأهمسری مدرن و امروزی كه هنجارشکنی زن جوان را در ش

ۀ داسهتان بها مهردی آشهنا     انه نجامد. شههره در می ابه جدایی میآنان  ۀسرانجام رابط رابطۀ عاطفی محروم میکند.

كه از ، هنگامی كه همیشه از نگاه جنسیتی به خود گریزان استی اما و ای شکل میگیرد؛عاشقانهمیشود و رابطۀ 

نیت مرد آگاه میشود، رابطه را بهم میزند. تالش شهره برای اثبات خود، در جامعۀ سنتی ببار مینشیند. در پایهان  

 یگوید.تاكسی را میبیند، با بوقی ممتد به او خوشامد مكه در سوی دیگر خیابان، زنی رانندهداستان، هنگامی 

چند مورد با اشاره به ظاهر خود، بخشی از ویژگی شخصهیتی خهود را    راوی اول شخص، در معرفی از زبان راوی: 

اش رفتم... گفتم آقا ببخشهید مهن یهه كهرم     یکبار تا دم مغازه» نشان میدهد كه برای همسرش خوشایند نیست:

کار میکنی؟ حس كردم با دستهای سهیاه و مهانتو   تو قفسه... اِ تو اینجا چ -كننده برای دست میخواستم. مرطوب

)این « ام؛ چون لبخند از لب  پریدچروک و موهای نامرتب كه از زیر مقنعه بیرون آمده بود، باعث خجالت  شده

 (.33گیر ندارد، جهانی: ص خیابان سرعت

ازطریق رفتار: شهره گاه ناچار است با نشان دادن قفل فرمان و كشیدن ترمزدستی، پیامی به مردان مزاحم بدهد: 

س؟ فکر كردی چون زنی میتانی مردمَه بچهاپی؟ آ خهدا بهین كهی     براق نگاهم میکند: چه خَوَره؟ مگَه سرگردنَه»
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اند مفهوم دستی كشیدن یعنی چه. ادامۀ شده مسافرك  شهرمان... دستی را میکشم. پسر همشهری است و مید

)همهان: ص  « اما طوری وقت رفتن با خودش زمزمه میکند كه من نشهنوم  كالم  را نمیخورد. افت دارد برای ؛

41.) 

شخصیتها میگذرد، عالوه بر پی  بردن طهرح داسهتان، بطهور     میانبیان مکالماتی كه  خاللنویسنده در گفتگو: 

سطح فرهنگ و مهن  افهراد را تها حهدودی روشهن       و کندمیرا نیز معرفی آنان  غیرمستقیم، خصوصیات اخالقی

حامد یکبار سر سفره دست از غذا كشید و زل زد بهم. گفت: دنبالت گذاشتم؟ گفهتم نهه. چهرا؟ گفهت:     »میسازد: 

اشق را ام كند. قغذا تو دهنم ماسید. حس كردم لقمه اآلن است كه خفه هاتو اینقدر بزرگ میگیری.پس چرا لقمه

« كوبیدم تو سفره و گفتم: یه جوری رفتار مکنی انگار امروز با مه آشهنا شهدی... لقمهۀ بعهدی را بزرگتهر گهرفتم      

مبهاالتی اسهت كهه بهرای همسهر متجهدد       (. بزرگ گرفتن لقمه نشان از رفتار مردانه یا نهوعی بهی  67)همان: ص 

 خوشایند نیست.

داستان نشان میدهد كهه نمایهانگر بخشهی از فرهنهگ سهنتی       ساختار فرهنگی: نویسنده عنصری بارز در ساختار

مادر كه خودش پسری نداشته میخواهد »است. در این بافت مطرح شدن عنصر ذكور خانواده جایگاه مهمی دارد: 

سوران بگیرد. با پوزخند میگویم: مامان میخوای عالم و آدمه خبر بکنی كه صاحب نوۀ پسر برای نوۀ پسرش ختنه

كوری نخوردی مامان؟ حسرت پسهر؟ راسهتی مامهان    ای میگیری؟ یه عمر حسرت اجاقسوران برای شدی؟ ختنه

خوب معلومه كه با پسر روشن میشه. فکر كردی اگه اآلن یه پسری داشتم،  -اجاق خانه فقط با پسر روشن میشه 

 (.44)همان: ص « میذاشت تو ای بال به سرت بیاد؟

دایهی همیشهه   »کر كه تقلیل جایگاه شهره بهه پهایینترین حهد ممکهن اسهت:      آمیزتر این نوع تفتو صورت حقار

ه نشدی. خدا به سر شاهده حبست میکردم تهو یهه اتهاق و مثهل     میگوید: شانس یارت بوده كه دختر یکی مثل مَ

 «ته میچیدم كه كیف بکنهی مِایجور دُ .گرسنگی خشک مینداختم جلوت كه سقط نشی اَ نسگ روزی یه تیکه نا

 (.416: ص همان)

وجهود   هم از زبان دیگران. بها ازطریق ظاهر: مخاطب چیز زیادی از ظاهر شخصیتها نمیداند مگر به ضرورت و آن

شهده  این جنبه از پردازش شخصهیتها نادیهده گرفتهه     نمایی داستان،فضای رئالیستی رمانها و لزوم بر جنبۀ واقع

نوع درونمایه و موضهوع داسهتان بسهتگی دارد؛ همچنهین     و ظاهری زنان، به  است. نررداختن به وضعیت جسمی

دیدگاه جامعۀ سنتی و مخاطب داستان كه هنهوز پهرداختن بهه ایهن مسهئله را یهک تهابوی اخالقهی میداننهد و          

نویسندگان كه الزم میدانند جامعۀ زیستی خود و مخاطب را در نظر داشته باشهند، ایهن مسهئله را پهی  چشهم      

 اند.داشته

چه مرگم میشود ایهن صهالت   »اش بیدار میشود: شهره گاهی كه به خود رجوع میکند، وجه زنانهعملکرد ذهنی: 

ای خوشبخت تو مخم میریچد؟ یها  جا و صدای قاشق و چنگال سفره خانوادهظهرهای كوفتی كه وامیمانم از همه

آن مرد كه بعد از غذا بسرد تو  ای كه اسم كوچکم را به زبان بیاورد: شهره بیا نهار بخور... یا دستهایصدای مردانه

دلم به عادت زنهی كهه ههرروز ویهران     »و گاهی خأل درونی خود را فریاد میزند:  (؛65)همان: ص « آب سینک و...

 (.414 )همان: ص« میشود، فرومیریزد

را كهه   در یک روز برفی نیت واقعهی او اینکه به فرهاد عالقمند شده،  شهره با وجودرفتار در مقابل جنس مخالف: 

اوكی. میخوای بریم رو صندلی عقب بشینیم؟ دستی با پتهک  »جنبۀ هوس دارد، از درخواست نابجای  میفهمد: 

كمی بعد در سکوتی سنگین، از كنهار  و همۀ شکستنیهای دنیا. میشکند و میشکند. استارت میزنم  افتاده به جان

(. شهره بها وجهود ازدسهت دادن    414همان: ص ) «زمینهای پوشیده از برف عبور میکنیم و برمیگردیم به شهر...
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همسر و نیاز روحی به داشتن رابطۀ عاطفی اقتدار شخصیت خود را مهمتر میبیند و نگاه جنسهیتی را نمیرهذیرد.   

دیدگاه و فرهنگ جامعهه   برخاسته از نیز تا حدود زیادی مقابل اطرافیان و جنس مخالف در زن رمانانهعملکرد ق

 و خانواده است.

ایهن نهوع شهغل     نتخهاب اتاكسی شهود.   ۀشهره بدنبال آرزوی كودكی خود میخواهد رانندرفتار و عملکرد مردانه: 

را پر كند. نوع نگاه پدر و سخنان او،  پدر یپسربی ن شخصیت میخواهد خألایروانی داشته باشد.  ممکن است بار

ام را پدر از مأمور پسهت تحویهل گرفهت...    گواهینامه»تصمیم شهره را برای انتخاب شغل رانندگی جدیتر میکند: 

وداغان ای ماشینه بزنی له و لورده بکنی، مَه عین خیالم نیست. ماشین كِسیَم دربحاال دیه گواهینامه داری، اگر 

ریم. بزنی یِکیم بکشی، كَکِم نمیگزه. پس اگر ترس داری، بریزش دور و درست رانندگی بکن. مثهل  بکنی، بیمه دا

 محیط سنتی شهرش سابقه نداشته است.  شغلی را انتخاب میکند كه در(. شهره 445)همان: ص « یه مرد

كنهار راننهده نشسهته     پیکانی از كنارم عبور میکند. پسهر جهوانی كهه   »علت تنهایی خود را میداند:  شهرهتنهایی: 

س!... اگر اینها كنارم نبودند، كمتهرین كهاری كهه    آورد و داد میزند: هی خانم گاز تو آشرزخانهسرش را بیرون می

بغلشان بود. تا یادشان بماند من جای هر دو تها گهاز را خهوب میشناسهم و شهاید دردم      میکردم خورد كردن آینه

(. او در ضمیر خود میداند كه برای بدسهت آوردن موقعیهت جدیهد،    46)همان: ص « امهمین باشد كه تنها مانده

امهروز تخهتم را دادم رفهت. دیهدم راسهت      »خیلی چیزها را ازدست میدهد و پس از این، از عشق محهروم اسهت:   

كهه پهولی ازش نگهرفتم، بهاز     انصاف با ئیتاكسی ضرر داره. دادم  ماشین ضایعاتی بیمیگفتی تخت برای راننده

ایست از محروم خوردگی نشانهاین كرم(. 419همان: ص )« خوردگی دارهشت سرم. میگفت چوباش كرممنت گذا

 شدن از یک رابطۀ سالم عاطفی.

استفاده از نام برای معرفی شخصیت: یکی دیگر از راههای معرفی شخصیت اسهتفاده از نهام اسهت. انتخهاب نهام      

ن باشد كه با انتخاب شغل و رفتار شهره عام و خاص میشود. این برای قهرمان داستان میتواند دال بر ای "شهره"

 نام سنخیت كاملی با عملکرد شهره دارد.

چهار زن دیگر و هركدام را با مسائل خهاص خهود   « شهره»در كنار  این رمان،« نویسندۀ زن»شخصیتهای فرعی: 

یت اصلی روایت میشهود و درمجمهوع،   آفریده است. زندگی هركدام از آنان روایتی دارد كه در كنار داستان شخص

یک كل فرهنگی را تشکیل میدهند. جزء بهر كهل داللهت دارد. از چیهزی آزار میبیننهد؛ امها منفعلنهد و اقهدامی         

ناچهار  « شههره »را تهرک كهرده و    پیرزن همسایه كه همسرش او) نمیکنند: مادر، خواهر، محبوبه و خانم ریحانی

   را سبک كند(.است با همراهی با او، كمی از رنجهای

رفتار شهره را در شهأن خهانواده نمیدانهد.     این شخصیت، زنی سنتی و با جنبۀ انفعالی قوی است كه شغل و مادر:

)همان: « كه دیه هیچ مردی نره زیر بارت چهار سال دیه پشیمان میشی. او وقتی»نویسنده در گفتگوهایی چون: 

اش، یهه بهوق ممتهد حوالهۀ     هرروز میرم در خانهه » ن میدهد:( و عملکرد او، بخشی از شخصیت او را نشا445ص 

اش میکنم تا مادر سروپاپتی بیاید دم در و چنگی نمادین به صورت بکشهد كهه یعنهی    اعصاب ضعیف دروهمسایه

كهی میدانهد روزی   » و وابستگی وی به همسهر متوفهای :   (؛4)همان: ص « آبرو صبر كن آمدمخدا ورت داره، بی

به پدر میبرد؟ یکبار پشت در نشستم و از شکاف در دیدم كه كهنۀ گردگیری را میکشید بهه   چند بار شکایت مرا

 (.41)همان: ص « وتنها عباس آقا...صورت پدر تو قاب عکس و میگفت: ماندم تک

اش با همسر مشکل دارد. مادر نسخۀ جلوگیری از خیانت شوهر را برای او میریچهد:  خواهر راوی، در رابطه شراره:

جریان چیه شهراره؟ زل زده بهه شهکم . میکهوبم رو      -ی نگهداری همسر به حربۀ فرزندآوری متوسل میشودبرا
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دوباره؟ شراره آبتین مگه چند ماهشهه؟... نمیهدانم كهی تهرس ازدسهت دادن محمهد، شهراره را راحهت          –فرمان. 

 (.34)همان: ص « داشتنی زوركی نمیشودمیگذارد... باید متوجه بشود هیچ دوست

وبه: دخترخالۀ راوی كه بسبب عالقه به هنر، از همسر جدا شده و حق دیدن فرزندش را ندارد، بهه نهاراحتی   محب

خوبی محبوبه این است كه فقط سیگار میکشد و نگاه  طهوری بهه   »روحی مبتال شده و با راوی زندگی میکند: 

(. او درنهایهت  16)همهان: ص  « چیهز را میبینهد  ای مهه همهه  مناظر اطراف خیره میشود كه انگهار از پشهت هالهه   

 خودكشی میکند.

پیرزنی كه همسرش او را رها كرده است و راوی ناچار است بهرای سهبک كهردن رنجههای ، پهای       خانم ریحانی:

درددلهای او بنشیند. تعارض این شخصیتهای فرعی با قهرمانان اصلی، همراه با پیشبرد داستان، باعهث برجسهته   

توسط مخاطب میشود. شخصیتهای آنان در سایه قهرار دارد، بهرای خهود دلیهل      شدن من  و شناخت بهتر آنان

ای دارند؛ مثل جبر فرهنگی كه در ساختار شخصیت و من  آنان نقشی مهم امها پنههان ایفها میکنهد.     كنندهقانع

ن او هستند؛ اولین معارضا «شهره»آنچه آنان را آزار میدهد، دیگران درک، نام و تعریفی برای آن ندارند. خانوادۀ 

گیهری  چوب قراردادی خود نیستند. خانم ریحانی حتی تهوان تصهمیم  چون قادر به دیدن دیدگاهی خارج از چهار

برای گذران ادامۀ زندگی  را ندارد. در پایان داستان میبینیم رفتار شهره تها حهدودی در اطرافیهان  تأثیرگهذار     

بهرای    ینه و شهمعدانی را كهه  آ مادرخود فاصله میگیرند:  بوده است و هركدام تغییر كوچکی میکنند و از انفعال

را  دوم همسهرش ۀ شراره میفهمد كه آوردن بچه  به زیرزمین منتقل میکند، ،درددل میکرد آن با یادآور پدر بود و

 . پرچم روی قبر محبوبه همراه با نسیم در اهتزاز است. شههره بها  را سقط میکند دوم ۀبچپایبند خانواده نمیکند. 

ایهن   توجهه  قبرش، وجود او را اعالم میکند. نکتۀ قابلعمل  تأثیرگذار است و محبوبه با مرگ. پرچم روی سنگ

است كه نویسندگان در این رمانها شرایط تغییر را بتدریج در شخصیتهای خود فراهم میکنند و جنبۀ باورپهذیری  

 داستان را در ذهن مخاطب قویتر میسازند.

 

 پویایی و ایستایی شخصیتها() تغییر در عملکرد

آن بهه ایسهتایی و پویهایی     آنچه در شخصیتهای این رمانها بچشم میخورد،  تغییر كن  آنان است كه منتقدان از

همانگونهه هسهتند كهه در ابتهدای داسهتان بهوده و        ( در آخر داستانstatic) ایستا شخصیتهای»اند. تعبیر كرده

یک تغییر پایدار را در بعضی جهات شخصیتی ، فردیت یا طرز فکهرش   (dynamic) شخصیت پویا یا دینامیک

خهوبی یها بهدی،    این تغییر هرچند رو به (. 54)ادبیات داستانی، ساختار، صدا، معنی، سلیمانی: « متحمل میشود

ص هنر، بسهتانی:   )اسالم و« است اصلی شخصیت كاملترو  بیشتر معرفی آنها هنری وظیفۀ»و  باید بنیادی باشد

 به را فرعی کند، شخصیتهایمی اضافه آن به جزئیاتی مدام تابلو، تکمیل برای كه نقاش مانند هم (. نویسنده655

(. 453بیابهد )خلهق شخصهیتهای مانهدگار، سهیگر: ص       دقیقتری بافتو  رنگ عمق، داستان تا افزایدمی داستان

و  نهدارد  موجهودیتی  ههیچ  كتاب، محدودۀ از بیرون كه میداند كالمی ساختمان یک را شخصیت «ترنل مارتین»

(. آنچهه بعنهوان   155نهویس، الیهوت: ص   است )رمان به روایت رمهان  نویسرمان احساساتو  حاالت دهندۀتجلی

پویایی در شخصیتها بیان میشهود، بهه معنهی دگرگهونی یکبهارۀ شخصهیت نیسهت، بلکهه تغییهر كهن  و رفتهار            

ههای  نشهانه ن را احساس میکند. در شخصیتهای این داستانها، شخصیتهاست كه در بخشی از داستان، مخاطب آ

: گاه تنها تغییر عملکرد و رفتار شخصیتها در مقابلهه بها حهوادث    عملکرد نمایان استو در اندیشه و پویایی تغییر 

 است كه پویایی نامیده میشود:
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میبینهد و ههدایت میکنهد =    دانشجویی كه به نیروهای سیاسی مخالف میریونهدد = آمهوزش    سیر پویایی سوسن:

شک و تردید  <آیددوستان  را از مرز خارج میکند = به پاریس میرود و به فعالیت حزبی میرردازد = به عراق می

رودرروی جعفهر مزنگهی قهرار     <به گذشته و خود رجوع میکنهد  <نسبت به عملکرد سازمان  در او ایجاد میشود

 ازكشتن او صرفنظر میکند. <میگیرد

مخالفهت خهانواده و همسهر آغهاز      <تاكسی میشود مند است = رانندۀ ایی شهره: به شغل رانندگی عالقهسیر پوی

بها مهردی    <مستقل زندگی میکند <از همسر جدا میشود <از همراهی خانواده و همسر محروم میشود <میشود

 خود را اعالم میکند. با بوقی ممتد حضور <اش را میفروشدتخت دونفره <رابطه را بهم میزند <آشنا میشود

سیر پویایی گل نوروزی: در ایل خود در آرام  زندگی میکند = به شکار و تیراندازی و كارهای معمول میرهردازد  

قاتل برادر را  <بارها با سفیران ساالر مخالفت میکند <= ساالرالدوله به او طمع میکند = با دستور مخالفت میکند

مهمات خود را به ژانهدارمری تحویهل    <ای در درگیری، مدتها بیمار میشودگلولهافتد = با میکشد = به زندان می

 خود را از كوه پرت میکند. <میدهد

تمهام شههامت احسهاس     خانم باگل .زندمدتها قبل به عملکرد سازمان شک دارد، دست به قتل نمی سوسن كه از 

نخواهد داشت؛ لذا به نشهانۀ عهدم   عاطفی  ۀرابطدیگر شهره میداند كه . ضعف میکند و دست به خودكشی میزند

 (.419گیر ندارد، جهانی: ص )این خیابان سرعت اش را میفروشدتخت دونفره خاطر به هر دو رابطه،تعلق

نویسی در قرن نوزدهم، بهترین روش برای نشان دادن ارزشمندیهای زنهان طبهق تعهاریف    مایلز معتقد است رمان

حمایت از خانواده و تهرویج ارزشههای اخالقهی، آمهوزش، تقویهت نقه  مهادری و         اقتدار مردانه بود و زنان برای

اما در رمانهای قرن بیستم، زنان شروع به نوشتن جدا از سنت مردانۀ حاكم كردند و از خهود   همسری مینوشتند؛

ستان (. همچنین واكنشهایی كه شخصیتهای دا15-39ر.ک. زنان ورمان، مایلز: صص ) های خود نوشتندو دغدغه

پور معتقهد اسهت، تجربهۀ    پارسی»از خود بروز میدهند، گویای دیدگاه و منشی است كه از نویسنده وام میگیرند. 

این گویا یک فرمان انقالب و جنگ و پیامدهای اقتصادی و روانی آن، زنان را به میدان حادثه پرتاب كرده است و 

ام. دست خودم نبوده است كهه چنهین شهده.    را آغازیدهمن مینویسم چون اندیشیدن »تاریخی است. او میگوید: 

خهواهم  می اند؛ ازاینرو مینویسم؛ چون گویا دارم انسان میشهوم، گاو را از دوشم برداشتهناگهان پوستۀ حیوانی ماده

)صد سال « پور زن را انسانی سرگشته میداند كه در جستجوی هویت امروزین خوی  استبدانم كیستم؟ پارسی

 (4445سی، میرعابدینی: ص نویداستان

 

 گیرینتیجه

ای كه با بررسی پردازش شخصیت زنان در سه رمان آخرین كوچ، گاماسهیاب مهاهی نهدارد و ایهن     نکات برجسته

 گیر ندارد بدست آمده است:  خیابان سرعت

فردیهت   در پهی اثبهات   آنانخصوصیات مشتركی دارند. هنگام نمود بعضی عملکردهای خاص،  رمانسه این  زنان

خود هستند. تابوهای حاكم در ساختار جامعه و عرف رایهج   اطراف ۀخود و تا حدودی سرك  و در تن  با جامع

به چهارچوبهای سنتی با انتخاب شغل و رویکرد سیاسی برخالف مسیر معمول جامعه، و  زنان میشکنند ۀرا دربار

 پشت پا میزنند.

پردازش شخصیتهاست، در دو رمان آخرین كوچ و گاماسیاب نمودی استفاده از نامهای خاص كه شگردی دیگر از 

اما انتخاب نام شهره با رفتار و عملکرد او سنخیت دارد. نامها میتوانند بار معنهایی خهاص در خهود داشهته      .ندارد

ههای  هگان در این رمانها، از نمونه باشند كه گاه قهرمانان را به شخصیتهای نوعی و تیریک تبدیل میکنند. نویسند
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پهروری اسهت.   گان برای قهرماندهندۀ عدم تمایل نویسنداند كه نشانواقعی زندگی مردم اطراف خود ایده گرفته

 اجازه میدهند در فضای رئالیستی رمان بطور طبیعی رفتار كنند. نویسندگان به شخصیتهای زن

طهرح كهردن خهود، عملکردههای مردانهه      های دوم این داستانها، اندیشۀ غالبی وجود دارد كه زنان برای مدر الیه

انتخاب میکنند و این خصلت جزئی از خصوصیات زنان منطقۀ غرب است كه گهاه بهروز پیهدا میکنهد و بهازخورد      

كه علت اصلی آن را میتوان اشهتراک در فرهنهگ و جامعهۀ زیسهتی      مناسب نمیبیند. طرد میشوند، تنها میمانند

شدن است كهه   مردانه و فاصله گرفتن از زنانگی ضرورتی برای مطرح آنان دانست این ساختارشکنی و انتخابهای

ای زنان در آثهار كالسهیک   از تصویر كلیشه سه رمان، هر درشخصیتهای زن تبدیل به وجه غالب آنان شده است. 

جایگهاه جسهم و    بهه شخصهیتهای زن اسهت.   نویسهندگان   ۀعدم نگاه جنسهیتی و یکسهوی   بارز، ۀنکت .انددور شده

 . شودو پرداختن به ظاهر هم دیده نمی در این آثار به حداقل خود میرسد زنانهای ظرافت

ایهن   استفاده میکنند. زنانو سیاسی خود برای روایتگری تاریخ و مسائل اجتماعی زن نویسندگان از شخصیتهای 

در مقابل مردان داستانها را  . رفتار آناننقشی پویا داشته باشند ،نوان فردی از اجتماععب رمانها بیشتر تمایل دارند

 سیاسهی،  در این رمانها محوریت اصهلی فعالیهت اجتمهاعی،   نیز باید بازخوردی از همین ساختار فرهنگی دانست. 

یهک نویسهندۀ زن در    دو نویسندۀ مرد و رمان نشان میدهدسه این  . بررسیآنان استفاعلیت و آزادی  اقتصادی،

حركتهی رو بهه ارتقها و رشهد جایگهاه اجتمهاعی       دارای  ،در طهول زمهان  را ان زنهمسو بوده و تبیین جایگاه زنان 

های زنهان، پهرداختن بهه جزییهات در     مشغولیهای زنانه، تعدد شخصیت. تفاوت آنان در پرداختن به دلاندتهنسدا

میهزان   میبخشهد، این زنهان فردیهت    به بدلیل اشراف بیشتر بر دنیای زنانه بارز است. آنچه «این خیابان...»رمان 

ن ایه  .آنان را متمایز میکنهد انسانی هویت خود است كه  ۀبلکه رجوع به جنب ،ی نیستعتحصیالت و جایگاه اجتما

غهرب از وجهوه    ۀغهرور زنهان در منطقه   . و موانع را بردارند مبارزه كنند زنان برای رسیدن به اهداف خود ناگزیرند

. این آثار در زمرۀ آثار مردساالر قرار نمیگیرند؛ زیرا نمایان میشود این رمانهاست كه در هركدام به شکلی مشترک

 ارزشگذاری زنان براساس جنسیت و نگاه مذكر نیست.

 

 نویسندگان مشاركت
 ایالم دانشگاه انسانی علوم و ادبیات دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره نامه پایان از مقاله این

 مطالعه این اصلی طراح و داشته عهده بر را نامه پایان این راهنمایی علی گراوندآقای دكتر . است شده استخراج

 نق  نهایی متن تنظیم و ها داده گردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به زهره خزاعی سركار خانم. اندبوده

 تخصصی، راهنماییهای و هاداده تحلیل و تجزیه به كمک با نیز حسن سلطانی كوهبنانیآقای دكتر . اند داشته

 پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل مقاله محتوای تحلیل نهایت در. كردند ایفا را پژوه  این مشاور نق 

 .است بوده

 

 قدردانی و تشکر
 علوم و ادبیات دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسندگان

 دادند، یاری پژوه  این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان كه نامه پایان داوران هیئت و ایالم دانشگاه انسانی

 .نمایند اعالم
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 منافع تعارض
 حاصهل  و نرسهیده  چهاپ  بهه  خهارجی  و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند گواهی مقاله این نویسندگان

 تحقیهق  ایهن . دارنهد  رضهایت  و آگهاهی  آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 گهزارش  مسهئولیت . اسهت  نگرفتهه  صهورت  تقلبهی  و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه طبق

 ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوه  مالی حامیان و منافع احتمالی تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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