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 چکیده:

های کوتاه فارسی میتواند کلید شناخت ادبیات داستانی به ويژه داستانشناسانة های سبکپژوهش

شد:  تیاالؤسچنین علت تالش برای يافتن پاسخ اين امر دقیق اين منبع عظیم ادبی بشمار آيد. 

آيا اين  است؟را به دست آورده شخصیت زن در داستانهای نويسندگان مرد چه جايگاه و هويتی 

االت ؤسگونه ی پاسخی برای اين در جستجو ماست؟ ةثر از نقش و هويت زن در جامعأجايگاه مت

قاله مال اصلی ؤس .گرفتاثر سید مهدی شجاعی مورد بررسی قرار  مجموعه داستان کوتاه سانتاماريا

هده ع سانتاماريا چه نقشی بر زن به عنوان شخصیت و قهرمان ادبیات در روايت داستانیکه  اين است

زنان است. شجاعی در  ةبیشتر بر عهددر اين مجموعه  به نظر میرسد بار عاطفی داستانها دارد؟

عالوه بر آن با ورود  در خانه نشان میدهد.را همسر -ثیر کمرنگ شدن نقش مادرأداستانهای متعدد ت

زنان به اجتماع، مسائل و مشکالت جديدی را که هم در خانه و هم در محیط بیرون از خانه برای 

تیجة ن به نقد برخی مسائل تلخ اجتماعی نیز میپردازد. ،یم کردهکند ترسیشان بروز مزنان و خانواده

ز اگونه های مختلفی، ه در شناخت خود از شخصیت زن، نويسندحاصل از بررسی نشان میدهد که 

در داستانهايش به  را شامل زنان بهنجار و نابهنجار مدرن ان، فداکار و زنیزن اثیری، آرمانقبیل 

 نمايش گذاشته است. 

 ، ادبیات داستانی، شخصیت: ادبیات داستانی، سید مهدی شجاعی، زن در سانتامارياکلیدیکلمات 
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 مقدمه

ای را برای نويسندگان فراهم کرد تا عالوه هشت سال دفاع مقدس بويژه سالهای پس از آن، زمینة تازه

روند، زن و جايگاه  بر روايت رخدادها و ثبت آنها، به نقش جديد زن در اجتماع نیز اشاره کنند. در اين

نه تنها به عنوان انسانی که در نیابت مرد، حفظ حريم خانواده و خانه را بر عهده دارد و وظايف  او

وناگون های گبلکه به عنوان شخصیتی مستقل که پا به پای مردان در عرصه ،دوش میکشد برمردان را 

همیت اين بر ا ،داستانیاو در ادبیات  بررسی نقش و جايگاه؛ کند، نگاهی نو میطلبدیاجتماع فعالیت م

بخش  ،در بین نويسندگانی که تقريبا همزمان با انقالب وارد عرصة نويسندگی شده .دارد تأکید نکته

است میتوان از مهدی شجاعی  امروزی اجتماع سائلقالب و دفاع مقدس و معمدة آثارشان مبتنی بر ان

ين اپاسخگوی « سانتاماريا»نام برد که مقالة حاضر با انتخاب يکی از مجموعه داستانهای او به نام 

ادبیات داستانی چه هويت  ةزن در سانتاماريا به عنوان شخصیت و قهرمان در حیط که پرسش است

  و جايگاهی را به خود اختصاص داده است؟

 ت پژوهش:سئوال اصلی و اهمی

 در مورد شناخت .برسد های نويسندگان مردبه شناختی از هويت زن در داستان قصد دارد اين بررسی

نويس را متزلزل نشان پردازی مردان داستانو عدم شناخت هويت زن آنچه بیش از هر چیز شخصیت

زی از طريق چیمیدهد فرشته ديدن و يا لکاته ديدن زن است و بیشتر به واسطة ديدن و شناختن او 

نويسان مرد، موفق به پرده است که زن واقعی و هويت اصلی او را پنهان میکند. از اين رو داستان

( توجه به شیوة 222ص برداشتن از چهرة واقعی او نمیشوند.)ر.ک. زنان در داستان، باقری:

ر خداوند دپردازی آنان به خوبی بیانگر آن است که پیچیدگیهای روحی زن آنگونه که شخصیت

سرشت او به وديعه گذاشته، بسیار دشوار است و آگاهی کامل از تمام زوايای پنهان روح و فکر او به 

اند و يا به واسطة نزديکانی راحتی میسر نیست، از اين رو مردان، زن را به زعم خود شناخته و پرداخته

اند، در صورتی که زنان ن آشنا شدهاند با زبان و روحیات زشناختهچون مادر و خواهر و زنانی که می

 اند.)ر.ک.ها و رؤياهای قلبیشان و احساسات واقعیشان پرده برداشتهنويس از خودشان، آرزوداستان

 (223ص همان،

 پیشینۀ پژوهش:

فرهنگ شناسی با تحلیل جامعه شناسانه  شناسی شخصیت زن، مجلةپیش از اين در بحث گونه

ران،  به بررسی گونه شناسی شخصیت زن نقش اول در فیلمهای مناسبات جنسیتی در سینمای اي

ای هسینمايی پرداخته است. همچنین مقاالت مختلفی با عناوين شخصیت پردازی قهرمان زن در رمان

وشون، شخصیت پردازی زنان و مردان در داستانهای منیرو روانی پور، شخصیت شوهر آهو خانم و سو

یب گیالنی و بررسی شخصیت پردازی زن و خصوصیات اجتماعی پردازی زن در ادبیات داستانی نج

وی در رمانهای تاريخی جرجی زيدان به قلم پژوهندگان فارسی زبان نوشته شده است. در خصوص 
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نظر، انتشارات کتاب نیستان، گزيده سی سال داستان نويسی سید مهدی شجاعی  آثار نويسنده مورد

را در قالب پنج مجموعه داستان مستقل با موضوعات مختلف منتشر کرده است. نیز نقدهايی پراکنده 

زمینه  در اما پردازد،میبر آثار ايشان صورت گرفته که بیشتر به عناصر و تحلیل محتوای داستانها 

ن ت پردازی زآثار داستانی شجاعی، تاکنون کاری مستقل و جامع در خصوص شخصیسبک شناسی 

  .انجام نشده است مرد در داستانهای نويسندگان

 شیوۀ پژوهش:

ی شخصیت پردازی آنان، سپس بررس ةبر اساس شیو پژوهشی مقاله، طبقه بندی زنان سانتاماريا ةشیو

 اب رت گرفته و تحلیل شخصیت پردازی آنهاو ويژگیهای آنان حول تقسیم بندی خاص صو خصلتها

 است.   مرد توجه به نويسندة

 شجاعی و آثارش

( از نويسندگان فعال مذهبی نسل انقالب است که در سالهای بعد 9333سید مهدی شجاعی)متولد

 رد آفتاب» ،«گرفته پهلو کشتی »از انقالب با آفرينش دهها داستان در زمینه های مذهبی همچون 

 دو» ،«تو هایچشم ضريح» مثل مقدس دفاع و...  «بیايی تو کند خدا» و «برادر اندوه» ،«حجاب

 ماما المعارفدايره سرپرستی. درخشید داستانی ادبیات عرصة در... و «پرواز يک پنجره، دو کبوتر،

 های تحقیقی اوست، و همزمان با انتشار ماهنامة نیستان به عنوان جريانیه فعالیتازجمل( ع)حسین

 امروز» ،«ضیافت» داستانهای ازجمله اجتماعی و واقعگرايانه داستانهای فرهنگساز و مولد، به نوشتن

 حال شرح( 931ص :شجاعی چاپ، غیرقابل .ک.ر.)است کرده پیدا تمايل «سانتاماريا» و «بشريت

سوم درآمد جامعه و دالوريهای قهرمانان دفاع مقدس با زاوية ديد اول شخص و ط و کممتوس طبقة

گويی نمايشی برای پروراندن تک شخص درونماية داستانهای شجاعی است. شجاعی غالبا از فرم نو

داستانهايش بهره میگیرد اما گاه در ايجاد هماهنگی بین نثر اديبانة داستان و شخصیت راوی به 

 صد سال داستان نويسی ايران، افتد و باورپذيری داستان را ضعیف میکند. )ر.ک.زحمت می

های ضريح چشم»گويی اديبانة پدر پیری در داستان ( ازجمله میتوان به تک322ص :3ج میرعابدينی،

های ساعت را کند میکنند و شايد رفتن من اين سنگهای تیز، حرکت عقربه»اشاره کرد: « تو

 آيم محصول تصمیم االن نیست... تاکنون دراينکه االن می»(، 393ص :9ج شجاعی، سانتاماريا،«)را

گرها را مرتفع داشتم عطش سن»(، 391ص همان،«)ام...اضطراب و التهاب اين تصمیم بوده

( وجود ايدة معین در پشت داستان برای هدايت داستان به سوی هدف و 395ص همان،«)میکردم...

آرمانی دلخواه، نه تنها او را از نشان دادن وجود تضادهای درونی و بیرونی شديد که جامعة متحول 

شک با آن دست به گريبان است به دور نگه میدارد بلکه گاهی باورپذيری را بر هر مخاطب  بدون

( در همین داستان پدر 333ص دستغیب: معمولی دشوار میکند.)ر.ک. به سوی داستان نويسی بومی،

پیری که برای بردن پیکر پسر شهیدش تا سنگرهای دشمن پیش میرود با ديدن اجساد ديگر شهیدان 
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اگر تو تنها بودی »اش برای بردن همة شهیدان از بردن جسد عزيز خود هم منصرف میشود! و ناتوانی

 سانتاماريا،...«)نم، باز تو را میبردم جمع کتو را میبردم؛ اگر میتوانستم همة قاسمها را از بیابان 

آباد را بزرگترين گناه بداند؟ ( اما کدام پدر است که بردن يک قاسم از قاسم322ص :9ج شجاعی،

ها، و روح ايثارگری که در میان جوانان گوی سبقت میربود، پدری را مگر قرار گرفتن در فضای جبهه

م در هنر طنز مبتکر است و در ترسی»های نثر او آنکه نیز در اين فیض شريک گرداند! از ديگر ويژگی

 نويسی او مستعار نیست وهای خود تکیه دارد. صناعت داستانگوشه و کنار زندگی شهری بر تجربه

د ساکن شهر بزرگ به دست ای را از مناسبات زن و مرحاصل جوشش درونی خود اوست و سطوح تازه

( او در اغلب داستانهايش از توان 333و 335ص تغیب:دس نويسی بومی،سوی داستانه ب«)میدهد.

ادبی خود بويژه در شناخت بار معنايی و حسی کلمات و استفادة مناسب از ايهام بهرة بسیار برده 

های نهانی کالم سبب افزايش توان او در القاگری مفاهیم مورد است. درک باالی او از ايهام و اليه

آيند و به دنبال آن خواننده را ژگان و عبارتها به وجد میای که انگار وانظرش شده است، به گونه

آيند، تحت تأثیر قرار میدهند، و اين ناشی از گزندگی خاص کالم اوست گويی واژگان به رقص در می

 طبعی و گزندگی ويژة او. رقصی از سر شوخ

 ا میشود، بررسیهشجاعی در آثار خود سعی کرده مشکالت متعدد اجتماعی را که گريبانگیر خانواده

جزء اولین کسانی دانست که در برخی از داستانهای کوتاهش، تا  کند. او را میتوان در دورة خود،

حدودی به طرح موضوع عشق و احساسات ـ نه روابط ـ عاشقانه، آن هم در چارچوب رابطة زن و 

قلب و روح شوهری میپردازد، هرچند حال و هوای انقالب و جنگ تحمیلی و عشق به خدا چنان 

قهرمانان اينگونه داستانها را تسخیر کرده که گاهی نه تنها جايی برای عشق زمینی نمیماند بلکه 

عشق به خانواده نیز مانع و سد راه تکامل معنوی و نزديکی به خدا تلقی میشود.)ر.ک. ورود نويسنده 

حاکی از آن است  ( توجه به اين مطلب33ص رهگذر: ها از آن،به ساحت داستان و خروج شخصیت

به صورت ضديت با او  اين امرای دارد، حتی اگر که زن در آثار شجاعی از همان آغاز جايگاه ويژه

، و يا برخی ديگر از داستانهای او «امروز، بشريت»آشکار شود. اندکی تأمل در داستانهای مجموعة 

پرداخت است و طرحی خوشهرچند « امروز، بشريت»اين امر را اثبات میکند. مجموعه داستانهای 

پردازی درخشانی برخوردار است، از برخی داستانهای آن بوی ضديت با سنجیده دارد و از شخصیت

شان تنها به زن شنیده میشود، به طوری که خواننده احساس میکند مردها در طرح دعوا با همسران

 (351و 353ص دستغیب: ،سوی داستان نويسی بومیه ب اند.)ر.ک.قاضی رفته

 بطور کلی آثار شجاعی را میتوان در سه گروه متمايز قرار داد:

 دسته اول: داستانهای انقالبی

 دسته دوم: داستانهای دفاع مقدس

 دسته سوم: داستانهای سالهای پس از جنگ
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دسته اول شامل آثاری است که وضعیت مردم را در میانة حوادث انقالب، درگیريهای اعتقادی 

نده و مشکالت و معضالت اجتماعی پیش روی آنان در برمیگیرد. داستانهای گروههای شرکت کن

زده و انسانهای درگیر دو طرف میپردازد. گروه دوم بیشتر به شرح وقايع جنگ، سرزمینهای جنگ

 ای مدرن و غربزده را به تصوير میکشد. دسته سوم آثار متأخر اوست که زندگی در جامعه

است.  مجموعه داستان کوتاه سانتاماریااز مجموع آثار او آنچه مورد توجه اين گفتار است 

 سالهای ای شامل چهل داستان کوتاه است؛ چهارده داستان اول کتاب حاصل تالشسانتاماريا مجموعه

 33-53يعنی سالهای پس از جنگ است و بیست و شش داستان بعد متعلق به سالهای  33-33دهة 

ثار بطور کلی آ سانتاماريايعنی از پیروزی انقالب اسالمی و شروع دفاع مقدس تا پايان جنگ.  است،

او را در زمینة دفاع مقدس و سالهای پس از جنگ در برمیگیرد. از اين میان حدود شانزده داستان به 

 شخصیت زن میپردازد.

تصوير میکشند. انسانهايی که در  زنان سانتاماريا، نمودهای متفاوت شخصیت زن ديروز و امروز را به

موقعیتهای متفاوت اجتماعی نشان داده میشوند، شخصیتهايی نه مطلق خوب يا بد که بیشتر 

ه اند. در سانتاماريا با چهار چهراند، بجز زنان اثیری تقريبا ديگران الگوهای متداول اجتماعیخاکستری

ر، زن مدرن که هريک نمايندة گروهی از زنان از زن روبرو هستیم: زن اثیری، زن آرمانی، زن فداکا

هستند. هرچند در برخی از اين داستانها، بويژه در سه داستان اول، قبل از هر نقدی بايد مختصری 

از هر داستان معرفی شود اما به دلیل به درازا کشیده شدن مقاله، اين ضرورت به ذهن نقاد و پويای 

ای همحول میشود. برای معرفی اين چهره« خوانندة نويسنده»ارت خوانندة آگاه امروز و به قول روالن ب

 نمادين، شاخصترين آنان در اين مجموعه مورد نقد و بررسی قرار میگیرد:

 زنان اثیری -3

گرفته شده است، به معنی کرة نار که باالی کرة « aither»و التین « aether»واژة اثیر از يونانی

ای از ضعفها و قوتهای بشری است. از آنجا ذيل واژة اثیر( انسان مجموعه هواست.)لغت نامه،دهخدا:

که اثیری خودش موهوم است، عشق به آن نیز خالی از توهم نیست. زن اثیری که هر مردی در 

ای از اوست، الگويی است فراآرمانی. عشق به زن اثیری حسرت اوست و در طول زندگی به دنبال نشانه

آلی و يک موهوم است که در ذهن خود مرد وجود دارد، نه عشق تصوير ايده در حقیقت عشق به يک

مند نیست. زن اثیری درخور عشقی از کمال آسمانی بهره بطور طبیعیبه واقعیت انسانی، زيرا آن زن 

است افالطونی. مردی که از زن آن را میخواهد که خود ساخته است درواقع عاشق عشق است که با 

وجود و زن انسانی بیگانه است؛ به عبارت ديگر زنی کامل میخواهد، و اين يعنی زن واقعی، زن م

ای ی به معنی عاشق خود بودن است و آن گاهی عارضهسکه از نظر روانشنا« عاشق عشق بودن»

ق صاد ناشی از عدم اعتماد به نفس، و میل و عالقة بیمارگونه به عشق و محبت ديگران است.)ر.ک.

  (915-935ص کاتوزيان: نده،هدايت و مرگ نويس
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زيباترين تجلی اينگونه زنان در آثار شجاعی بويژه در اين مجموعه در وجود سه شخصیت ماه جبین، 

شکیبا و سانتاماريا به ظهور میرسد. خواننده با شناخت ماه جبین و شکیبا به سانتاماريا میرسد. در 

ای کمرنگ در ذهن مخاطب مجموعه جز هالهساية پررنگ اين سه شخصیت، شايد از زنان ديگر اين 

 باقی نماند.

ای به راحتی با او ارتباط برقرار میکند يکی از زيباترين داستانهای مجموعة سانتاماريا که هر خواننده

است. ماه جبین در برداشتی ساده داستان دلبستگی « جبین ماه»و تحت تأثیر شگرفش قرار میگیرد 

ة روز آورد و پیالمیان معلم روستا و دخترک روستايی است که هر روز صبح برای او يک پیاله شیر می

پیشین را پس میگیرد، ناگهان قاب از تصويرش خالی میشود، تا اينکه يکبار معلم او را میبوسد و اثر 

معلم که حضور را يافته است »های ماه جبین آشکار میشود. او و گونهاين رسوايی بر دست و لبهای 

درازی میکند. خواهشها سر برمیکشد، حضور به بخش دستهای زيبا و حیاتبرای تداوم اين لحظه

ه )ب«رسوايی خود و معشوق میترسد.درازی میگريزد. از غیبت مبدل میشود و عاشق، روسیاه از دست

آل شجاعی در نهايت زيبايی ( ماه جبین زن متعالی و ايده25ص دستغیب: بومی،سوی داستان نويسی 

تاد افای آشناست، وقتی معلم روستا به قصد شناخت او راه میو ظرافت اما مبهم و ناشناخته با چهره

رين بود شیخوابی بطور قطع له شیر واقعی نبود، ماه جبین ماه جبین محو میشود. به راستی اگر پیا

شیر را هم در خواب ديده است! در میانة داستان حضور پسرک نشان دهندة  ةايد معلم آن پیالاما ش

ترس ناخوداگاه معلم است؛ ترس از افشا شدن راز بوسه با توجه به اينکه ماه جبین در تخیالت معلم 

 به کجا میگريزی رسوای»شکل گرفته است. فرياد ندای وجدان معلم در اين جمله ملموس میشود: 

 کنندة پاک ای که ( داستان پرسش برانگیز است: ماهیت چشمه2ص :9ج شجاعی، سانتاماريا،«)عالم...

 و چشمه جوشیدن که گفت توانمی! میگیرد؟ سرچشمه کجا از چشمه اين چیست؟ کبوديهاست

 ماه. میکند پاک و شفاف را او که ایتوبه است، خود گناه از مسلمان انسان توبة مثل آن در شستشو

اک و شفاف میشود. آب اين چشمه میتواند زاللی دل پاک پ معلم وجود از قسمتی چون نیز جبین

معلم باشد که از وجود خودش سرچشمه گرفته است. ماه جبین همه جا همراه اوست و در کنارش 

مند میشود. ماه جبین میتواند الگوی زن واالی تمام است اما معلم زمان خاصی از فیض حضور بهره

وف کور که اند. نمونة زن ازلی همچون زن اثیری بانی باشد که آنیما را در وجود خود حس کردهمرد

بر اساس مکالمات بین راوی « شکیبا».آيد و همیشه مرز میان مرگ و زندگی استبه دست نمی

استان دفته است. های واقعی و اثیری شکل گر( و شکیبانامه( و جواد )کارگردان فیلم)نويسندة فیلم

درست مثل  ؛يک شخصیتند با نمودهای متفاوت چرخد. جواد و راوی در داستانبر محوريت زن می

 شکیبای واقعی و شکیبای اثیری:

شکیبای واقعی همچون لکاته در بوف کور است. شکیبای اثیری نمود ديگر ماه جبین است. همان 

گلبرگ و دهانی همچون غنچه. ای رنگ، با پوستی سفید به لطافت چشمهای درشت و خمار قهوه



 
 
 
 
 
 
 
 

 222/بررسی جايگاه زن در آثار مهدی شجاعی با تکیه بر مجموعه داستانهای کوتاه سانتاماريا 

ن شباهت به زهمان زن اثیری بوف کور که در رؤيا و خیال همراه راوی است. ديگری شکیبايی که بی

اثیری نیست و نمود واقعی و عینی او در دنیای خارج است که جواد او را بر اساس شباهت با شکیبای 

ط اين دو شکیبا و ترس از روبرو شدن با مخلوق نويسنده انتخاب و وارد صحنه میکند. ترس از اختال

شکیبای واقعی و ترس از پیدا شدن جايگزين برای شکیبای اثیری مانع راوی برای تماشای فیلم 

ن احساس میکنم آن ز»چنین میگويد: « فیلمنامه ةنويسند»است؛ چنانچه شکیبای اثیری به راوی

( با 993ص: 9ج شجاعی، انتاماريا،س«)است دارد در دل تو رخنه میکند.که در فیلم اسمش شکیب

ازدواج شکیبا و جواد راوی بیشتر در خود فرو میرود، همچون راوی بوف کور که به لکاته دسترسی 

آزارد، گويی حیات و ممات اين دو شکیبا ارتباط ندارد. ترس از دست دادن شکیبای اثیری او را می

نابود میشود. وقتی جواد با شکیبا بعد از ازدواج با هم دارند، اگر يکی محو شود ديگری هم مستقیمی 

دچار مشکل میشود راوی با شکیبای خود به کشف جديدی میرسد و به آرامشی بیشتر. اينجاست که 

ازدواج کرده بود نه با  او با سینما»، «از اول هم مال خودت نبود»راوی درونیاتش را بروز میدهد: 

که اغلب میان زن و شوهر  باست و اين مشکلی است( مشکل جواد شهرت شکی991صهمان: «)تو.

افتد اما نبايد آن را ساده و سطحی پنداشت همچنان که در اين داستان به کشته شدن زن یاتفاق م

« عشق من اما رسوايی نداشت.»انجامد. راوی عشق خود را در تقابل عشق جواد قرار میدهد: می

قیب میبیند. جواد )نمود بیرونی شخصیت راوی( شکیبای )همانجا( او در ضمیر ناخودآگاهش جواد را ر

واقعی را از آن خود کرده و راوی دل به شکیبای اثیری داده است. همانندی ظاهری و تفاوت جايگاه 

 ن،هما«)ل نشیند.گدايی به شاهی مقاب»بینیم: ن جمالتی میچنی در را شکیبا دومادی و معنوی 

من مخلوق شما هستم، »( نیز جمالت شکیبای اثیری از دهان شکیبای عینی بیان میشود: 995ص

ش ای، دماغ خوبا چشمهايی درشت و قهوه»همانجا( شکیبای اثیری، زيبا «)يعنی شما آفريدگار منید.

ه مبهم کفرم، ابروی پیوسته و پوست سفیدی که لطافت را در کمال شیوايی نشان میداد و غمی 

در سکوت يکی و همانجا( اما ساکت بود. تفاوت شکیباها «)ابر بر صورتش سايه انداخته بود چون

 .پرحرفی ديگری است

 زنان آرمانی -5

زن آرمانی الگوی عملی زن اثیری است. اثیری موجودی موهوم است و امر موهوم نیز دست نايافتنی 

 های زن واقعیآرزو دارند بتوانند خصلت است اما زن آرمانی الگويی است برای بسیاری از زنان. زنان

آيد در خود نیز پیاده کنند. زنی با اين صفات نیز شايد بتواند که در میان ديگران برترين به شمار می

آرمان و آرزوی مردی باشد که معتقد است با اين که زن اثیری به آسانی دست يافتنی نیست، 

آرمانی در چشم برخی از زنان و مردان ديگر ممکن  جايگزينی میتواند داشته باشد، هرچند اين زن

 است هیچ برتری نداشته باشد و يا برعکس...
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مادری راه فرزندش را پی میگیرد و فرزند الگويش میشود. کسی که همین ايثار و مقاومت را از مادرش 

مادر شهیدی »، «خوانندمرا به نام تو می»آموخته، راه و آيین مادر را هم مشخص میکند. در داستان 

در شبی برفی حديث نفس میکند. از کردار و گفتار و ايمان و عشق فرزند سخن میگويد. مانند همة 

به )«استوار راه او را پی میگیرد. نشیند و با عزمیمادران در فقدان فرزند گريه میکند اما از پا نمی

شهادت فرزند، لباس رزم  ( استقامت مادرانه در صبر بر319صدستغیب:  سوی داستان نويسی بومی،

ای ديگر بر خاک گام برمیدارد و نشان میدهد که علی هنوز برای را بر تنش میپوشاند، مانند رزمنده

رگ ام باشد، بايد بزرگ باشد که تو بزلباست نبايد اندازه»جنگیدن و دفاع از وطن از پا نايستاده است: 

را نپوشم. لباس تو را هرچند بزرگتر باشد بر بودی خیلی بزرگ، ولی دلیل نمیشود که من لباس تو 

اش را برمیگردانم. چه رشید بودی تو مادر!... چقدر جوراب و تن بايد کرد. دم پايش را تو میزنم. لبه

 مادر شخصیت ( 323ص :9ج شجاعی، سانتاماريا،«)ام شود...پنبه و پارچه میخواهد تا کفشهايت اندازه

سلحشور ملی را نشان میدهد، کسی که همپای مردان وارد  زن «انندمیخو تو نام به مرا» داستان در

 در شاهنامه. دان جنگ میشود، همچون گرد آفريدمی

ايست که شاهد شهادت پدرش روايت دختر کوچک پنج شش ساله« آبی اما به رنگ غروب»داستان 

تهای طريق با ديگر شخصیبوده است. از ابتدا تا پايان داستان شاهد حديث نفس شیوا هستیم و از اين 

 هآيد که فردی از عزيزان زندگی را بدرود میگويد. فقدان رابطداستان آشنا میشويم. گاهی پیش می

ويژه زن دارد، زيرا او اغلب خود را از طريق روابط، و نه فضیلتهايش تأثیری عظیم در زندگی انسان ب

رود د، او را ترک میگويد، به جايی ديگر میشناسايی میکند. بنابراين زمانی که يکی از نزديکان میمیر

اش دردی مضاعف است: يکی ضايعة از دست دادن خود رابطه و ديگری و يا با او قهر میکند، نتیجه

( اين درد 321صبولن:  ای و روانشناسی زنان،فقدان دريچة شناسايی خود. )ر.ک. نمادهای اسطوره

ترين منبع شناسايی انسان از خودش، میشود که عمدهدوم که نوعی بحران روحی است از آنجا ناشی 

شناختی است که از ارتباط ديگران با او برايش میسر میشود، به عبارت ديگر از آنجا احساس هويت 

 هایآيد که مورد خطاب ديگران است. با نابودی اين نخ ارتباط، يکی از ممربرای انسان پديد می

آبی اما به »يعنی فقدان دريچة شناسايی خود. در داستان  و اين ؛شناسايی خود را از دست میدهد

که بر مبنای عشق پدرـ دختريست، نیز مهمترين گمشدة دخترک سوای از دست دادن « رنگ غروب

پدر، فقدان اين نخ ارتباطی يا دريچة شناسايی خود است، هرچند درک اين مطلب روانشناسانه برای 

ه پدر رنگ چشمهايش را که به رنگ لباسهای دخترکش میديد قدر میداند کاو غیرممکن باشد، همین

چقدر خوبه آدم دستشو بندازه گردن بابا، بابا هم »بیند و دخترک نیز در اين آرزوست: ديگر نمی

ه گه: فرشتسفت آدمو بغل کنه، چشمها و سر و صورت و موها و دستها و بازوهای آدمو ببوسه. به آدم ب

 (255ص: 9ج شجاعی، اماريا،سانت«)مامانی، عروسک بابا!
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اگرچه استفاده از راوی کودک امتیازاتی برای نويسنده فراهم مینمايد، محدوديتهايی را نیز بر او 

اش با عمق بیشتری محیط خود را میبیند و احساس بینانهتحمیل میکند. کودک به دلیل نگاه باريک

ه نیز نفوذ بیشتر و پايدارتری دارند.)ر.ک. خوانند دارترند و درمیکند، از اينرو خاطرات کودکی ريشه

( کودک همانگونه که میبیند 233صعبداللهیان:  پردازی در داستان معاصر،شخصیت و شخصیت

دخل و تصرف و بدون در نظر گرفتن الية زيرين معنايی، دريافتهای خود را روايت میکند، چنان بی

انديشد و به تصوير میکشد؛ ناچار از کانه میکه در رمان خشم و هیاهو بنجی در بزرگسالی نیز کود

ر.ک. بررسی شیوة روايی در سه «)با تأثیر حسی بسیار»و « های در ظاهر از هم گسیختهگفته»اين 

افتد. به هر حال روايت هر مطلبی ( رازهايی از پرده بیرون می23و29ص نیا:اولیايی رمان ويلیام فاکنر،

ايی را هم به همراه دارد و تناسبی بین سن راوی و نوع گفتار و از زبان کودک ضرورت رعايت ظرافته

درک او بايد وجود داشته باشد. همانگونه که کاکل زری در رمان سنگ صبور چوبک اين ويژگی را 

نیز شیوة روايت « آبی اما به رنگ غروب»( در داستان 32-33صچوبک:  داشت.)ر.ک. سنگ صبور،

ن مناسب به نظر نمیرسد. شايد اگر سن شیوا قدری بیشتر بود با زيباست اما برای دختری به اين س

تو  اماشین معموال تو خیابون فرعی ما نمیآد. همونج»نوع گفتار و درک او تناسب بیشتری داشت: 

دندونهای من به هم چفت شدن، ( »253:ص 9ج شجاعی، سانتاماريا،«)خیابون اصلی پیاده میکنه.

( 253ص همان،«)سیاهی، تنها رنگیه که تا حاال بابام تو چشمام نديده.چشمام سیاهی میره، سیاهی 

های ابتدايی جنگ است. روايت مظلومیت خانوادة شهیدی در روز« آبی اما به رنگ غروب»داستان 

اند اما اين مبارزه نه اند؛ آنان نیز پای در میدان مبارزه نهادهراوی و مادرش در زمرة زنان بارز شاهنامه

ای معنوی و اخالقی است. در اين نوع نبرد که بازيگر يا تن به تن و رو در رو بلکه مبارزهنبردی 

آيد بازيگران آن اغلب، زنان هستند برخالف نبرد رو در رو، از موقعیت رقیب کمتر اطالعی بدست می

ه آن؛ خواخبر است. او نمیداند قهرمان بازی است يا بازندة و فرد همچنین از جايگاه خود بیشتر بی

رقیب، زنی ديگر باشد خواه اندوهی گريبانگیر. در حالی که در ديگر نبردهای تن به تن، حريف از 

 اطالع نیست و بازخورد ضربه را بر حريف میتوان آشکارا ديد.موقعیت طرف مقابل چندان هم بی

در کنار رشد  نیز راوی سیزده ساله است. گويی او همان شیواست که بالیده و« امضاء»در داستان 

جسمانی به بلوغ معنوی نیز رسیده است. او غرور پدر را میشناسد، از جنس خود اوست. داستان، 

بازسازی روايت ديدار دختری با پدر شهیدش، برای مادر است. مريم پدر و آبروی پدر را بیش از هر 

خون تو خودم را نمیخواستم با »چیزی مقدس میداند اما با آبروی او خودش را تطهیر نمیکند: 

 شجاعی، يا،سانتامار«)شستشو کنم، نمیخواستم از آبروی تو مايه بگذارم، میخواستم برای تو آبرو باشم.

( نويسنده به سبک رئالیسم جادويی، احساسات مريم را در فقدان پدرش به تصوير 323و322ص: 9ج

اش هم پای کارنامهکشیده است، گويی پدر در کنارشان زندگی میکند. مريم امضای پدرش را 

 (392ص دارد!)ر.ک. همان:
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 ـ زنان فداکار1

گون زن امروز با بر هم زدن الگوهای غالب بر زندگی دنیای امروز و با احیای برخی ارزشها، فاطمه

وار زن ايثارگر يعنی قهرمان افکند، خواه در خانه خواه در جامعه. ارائة چهرة نمونهطرحی نو درمی

فراهم کردن فضايی آرام و پرنشاط خود را قربانی زندگی شوهر و فرزند میکند، در فداکاری که با 

( در داستانهايی 912صنجم عراقی:  بهره نیست.)ر.ک. زن و ادبیات،های تربیتی بیادبیات از هدف

که در راستای ارزشهای ادبیات پايداری به رشتة تحرير درآمده، زنان چهرة شاخص و مستقلی دارند 

ها مردانه عمل نمیکند، ای بخشیده است. زن در معرکهزنانة آنان به داستان رنگ و رونق ويژه و هويت

تفنگ به دست نمیگیرد تا در جبهه بجنگد. او مسؤولیت خود را از طريق وظیفة زنانه ـ همسری و 

ز جمله مادری ـ انجام میدهد و با وجود شدت عالقه به فرزند، آرمان و اعتقادش را ترجیح میدهد. ا

راهکارهای بارز او در راستای حفظ ارزشها، انتخاب زندگی درکنار کسی است که بر گردن جامعه حق 

بزرگی دارد؛ او گاه با ازدواج با رزمندة جانباز همة فرمولهای موجود دنیای معاصر را بر هم میزند. 

( و زمانی با حفظ 33و32ص زواريان: نويسی انقالب اسالمی،)ر.ک. تصوير زن در ده سال داستان

، راوی« شیرین من بمان»پاکدامنی خود، در مقام همسر شهید تا آخر عمر باقی میماند. در داستان 

شیرين همسر شهید است. او به نحوی سعی کرده در اوضاع اجتماعی پس از جنگ، بويژه با تغییر و 

اما آنچه شخصیت او را ضعیف تحوالت رخ داده، همچنان آبرو و عفت همسر شهید بودن را حفظ کند 

العمل شیرين واقعیت داستانی را باال میبرد ولی نشان میدهد خودکشی اوست. هرچند اين عکس

ضعف ناشی از ايمان که فکر خودکشی را در او تقويت میکند، جايگاهش را متزلزل نشان میدهد. 

 سلها که باعث کمرنگ شدنشايد اگر زن داستان دختر شهید بود، بواسطة فاصلة ايجاد شده میان ن

ارزش شهادت در میان جوانان نسل بعد شده است بهتر میشد نوع برخورد او را با آنچه پیرامونش 

میگذرد پذيرفت. شیرين در برخورد با تغییرات ناگهانی جامعه سعی در تطابق خود با موقعیت جديد 

اين جوانی چگونه میتواند هیچ نیازی زن به »های نفس ديگری: دارد اما در نهايت در برابر لهیب شعله

( فنای خود را انتخاب میکند. زنی که وظیفة مادرانة 22ص: 9ج شجاعی، سانتاماريا،«)نداشته باشد؟!

آزارد حاضر به رها کردن فرزندان خود میشود. خود را فراموش میکند و برای رهايی از آنچه او را می

شیوة رئالیسم جادويی و با دخالت همسر شهیدش موفق و اين بار نیز زن قربانی میشود، هرچند به 

د. سربلند بمان پوشی میکند تا تنها خودش بدون توجه به فرزندانشاز حیات خود چشماو  .نمیشود

را در برگرفته، منجر به توجه به راه حل  شدر واقع تالش برای حفظ خود از منجالبی که اطراف

 ان تمام بديهاست او را به اين کار وامیدارد.غیرمنطقی مرگ شده و تصور اينکه مرگ پاي

داستان حديث نفس همسر جانبازيست که پس از سه سال رنج و تحقیر، شوهرش « راز دو آیینه»

« هرا»ای دفاع مقدس است، گويی ساخته، نمونة نوعی زن اسطورهرا يافته است. او زنی محکم، خود

زئوس، خدابانوی زناشويی است و در مقام همسر رسمی ژونو، بر وجود او غالب است. هرا با نام رومی 
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کهن نمونه هرا نمودار »نمونة همسر است. آيد و کهنيکی از واالترين خدابانوان المپی به شمار می

توانايی در ايجاد پیوند، وفاداری به عهد و پیمان و تحمل و استقامت در رابطه است. در زنی که هرا 

تعهد مشروط و مقید به چیزی نیست. ازدواج برايش پیوندی جاودانی  نیروی انگیزش است، پیمان و

( او 923ص بولن: ای و روانشناسی زنان،نمادهای اسطوره«)چه در ناخوشی.است، چه در خوشی و 

من که دست و زبان نداشتنت به چشمم نیامد، »... شیرزن دوران ماست با گفتار مهرآمیزش: 

ناشنوايیت غمگینم میکند؟ تو همین چشم و دل که داری برای محبت ديدن و مهر ورزيدن برای من 

: 9ج شجاعی، سانتاماريا،«)میزنم و تو با چشم جواب میدهی.کافیست. من با ايماء و اشاره حرف 

که زندگیش را ايثار کرده الگويی میشود »( همچون ملیحه است در باغ بلور مخملباف 232و233ص

تا نويسندگان وابسته به حوزة هنری زنان آثارشان را از روی آن بسازند. زنی که با ايثارش، از خود 

ی نويس صدسال داستان«)يک قهرمان میسازد و عشق را به آرمانی دينی ـ اخالقی تبديل میکند.

( زن و شوهری که آيینة يکديگر میشوند. دو آيینه از جنس عشق 231ص: 2ج میرعابدينی، ايران،

که يکی تبلور ديگريست. درواقع اين آيینه چشمهای جانبازست که انعکاس تصوير همسرش را در 

یای خارج خود جای میدهد؛ با توجه به اين نکته که چشمهای جانباز اکنون تنها راه ارتباط او با دن

ای به دلیل عدم شرکت مستقیم در فعالیت سیاسی، نقش خود را به گونه»است. اين گروه از زنان 

غیرمستقیم ايفا مینمايند. اينان که به واسطة شرايط جسمانی زنانه نمیتوانند در جنگ فعالیتی 

جوانی  کسی که سالمتی و مستقیم داشته باشند، ازدواج با جانباز را برمیگزينند. در نگاه آنها ازدواج با

تصوير زن در ده سال «)ت در مبارزات اين دوره میباشد.خود را ايثار کرده است، فعالیت و شرک

 (32صزواريان:  نويسی انقالب اسالمی،داستان

 ـ زنان مدرن4

اند، در ديگر آفرينی کردهدر کنار زنانی که در داستانهايی با مضمون جنگ و دفاع مقدس نقش

آفرينان ادبیات داستانهای اجتماعی مهدی شجاعی، زنانی وجود دارند که درست در تقابل با نقش

پايداری و ارزشهای آن هستند. از اينگونه زنان که در مقالة حاضر با عنوان زنان مدرن ياد میشود، 

ان نش چند گروه در داستانهای شجاعی به چشم میخورد، شايد نويسنده میخواسته از اين طريق با

دادن تقابل ارزشهای اين زنان با زنان دوران پايداری، پوچی مالک و معیارهای هوا و هوسهای دنیوی 

ب تن مخاطرا در کنار ارزشهای دينی و معنوی به طور ملموس بیان کند و يا هدفش به انديشه واداش

  معه است. کنی پلشتیها از جاونه ناهنجاريهای اجتماعی و ريشهگيابی علت اينبرای ريشه

آنچه صفت مدرن را برمیتابد تالشهايی است که از اواسط قرن نوزدهم تا اواسط قرن بیستم در جهت 

ايجاد تحول در امر ادبیات، موسیقی، نقاشی، فیلم و معماری برای دوری از سنت صورت گرفته و در 

خود در زندگی انسان  ای معنی خاص خود را میدهد. اين نوع نگرش به زندگی رد پاهايی ازهر زمینه

امروزی نیز به جا گذاشته است. زندگی نو، زيبايی شناسی نو میطلبد، بسیاری از باورهای گذشته 
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دستخوش تحول شد؛ يکی از اين موارد، نگرش جامعه به زن و نگرش زن به جامعه بود. ـ پسند يا 

رفتن و به کار گ« فرشتة منزل»ناپسند بودن هريک از موارد مذکور بحثی جداگانه میطلبدـ اعتقاد به 

ای نبود، جايگاه خاصی در آثار نويسندگان به خود اختصاص داد. نکتة اين تم هرچند موضوع تازه

زنان چگونه بايد رفتار کنند و اين رفتار چه تبعاتی در سرشت درونی »مهم در اين زمینه آن بود که 

( همراه با اين نگرش تازه به زن در 925صچايلدز:  مدرنیسم،«)شان داردو نیز آزادی اجتماعی آنها

ان همانجا( سخن به می«)های مردانهخالقیتهای زنانه در مبارزه علیه کلیشه»آثار برخی نويسندگان از 

ای با الگوهای آن جامعه هماهنگ است. هرچند رعايت حقوق آمد. بحث از جايگاه زن در هر جامعه

های متفاوت بسته به اوضاع برخوردار است، رعايت آن در دوره زن در جامعة اسالمی از حرمت خاصی

جامعه تفسیری متفاوت داشته است. زن و مرد در فرهنگ ايرانی ـ اسالمی به عنوان مکمل وجود 

خلق لکم من انفسکم ازواجا »اند. خداوند زن را ماية تسکین و آرامش دانسته: يکديگر شناخته شده

( 29روم، «)أنفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه لتسکنوا الیها و جعل لکم من

 ( 92و يونس،  33گونه که شب را. )ر.ک. قصص، همان

نگاهی کلی به داستانهای اين دوران نشانگر آن است که بیشتر داستانهايی که زن در آن نقش اساسی 

در حاشیة فعالیتهای سیاسی و دارد، در روابط خانوادگی و محیط و محفل خانواده است. زن چه 

اش با مرد، بیشتر در کانون خانواده مطرح میشود. حوادث انقالب و دورة جنگ و چه در روابط عاطفی

اين امر نشان دهندة تأثیر تغییرات اجتماعی و سیاسی از يک سو و تحوالت ارزشی نويسندگان اين 

 ( 93صنويسی انقالب اسالمی، زواريان: ندوره از سوی ديگر است.)ر.ک. تصوير زن در ده سال داستا

با توجه به شیوة زندگی زنان و نوع  در داستانهای شجاعی به ويژه در مجموعة داستانی سانتاماريا

نگرش آنان به زندگی، گروهی را میتوان در زمرة زنان مدرن قرار داد. زنان مدرن متناسب با روابطی 

توجه به نوع عملکردشان در برابر وضعیت زندگی اجتماعی و  که در خانه و بیرون از خانه دارند و با

 درکشان از موقعیت خود، به دو گروه تقسیم میشوند: زنان بهنجار و زنان نابهنجار. 

 زنان بهنجار  -4-3

گروه اول از زنان مدرن متشکل از زنانی است که با درک خود از مشکالت زندگی نه تنها از موقعیت 

 آيند. کنند بلکه درصدد رفع اين وضعیت برمیايجاد شده فرار نمی

وفايی و عدم پايبندی همسر به زندگی زناشويی است. نام حکايت از بی« زیر دوش دیدم»داستان 

ای دارد و با توجه به اين که نقطة اوج داستان ايهام شاعرانه« م»داستان با توجه به نقش دستوری 

است. داستان با لحنی طنزآمیز اما طنزی تلخ و گزنده بیان افتد، بجا و مناسب هم زير دوش اتفاق می

میشود. داستان از ديد اول شخص روايت میشود و حضور راوی دانای کل در تمام داستان بخوبی 

ريزد بلکه به شیوة خود سعی میکند گخورد با رفتار همسرش نه تنها نمیاحساس میشود. زن در بر

العمل او در مواجهه با ازدواج مجدد مرد نشان از نوعی . عکساش را همچنان حفظ کندکانون خانواده
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دارد. اينجا زن در نقش حافظ خانه و  مردانرقابت زنانه در میل به همسرگزينی و تعدد زوجات 

خانواده و در تحکیم روابط خانواده، با شناخت کافی از جايگاه و نقش خود، راه حل را انتخاب و آن 

طور غیرمستقیم نشان میدهد ا لحنی طنزآمیز بیان میکند و بهکار زن را برا اجرا میکند. شجاعی را

اگرچه راهکار زن منحصر به فرد به نظر میرسد، هشداری است برای آنان که اگر عالم را محضر خداوند 

نمیبینند، چه بسا ممکن است اتاقی به وسعت يک در يک )حمام(، محضر خداوند، وجدان، همسر، 

 ر زن آيندة آنان شود! عروس ناکام و ماد

نويسنده به شیوة طنز نام راوی را نیز ذکر میکند تا با طنز گزندة خود از زبان متهم روايت که داوطلبانه 

خواستار به داستان کشیده شدن زندگی خود شده، پیام داستان را اين گونه بیان کند و ديگران از 

همة مراسم به طور علنی بودم، به خاطر اين اين که من به دنبال برگزاری »آن درس عبرت بگیرند: 

 ،سانتاماريا«)م که راه کنترل همسر اين نیست.بود که به زنم و تمام زنان در طول تاريخ ... بگوي

در زندگی زناشويی کنترل بايد عاطفی باشد و نه فیزيکی و کارآگاهی و حتی ( »923ص: 9ج شجاعی،

سخن میگويد که اگرچه  از غرور سرکوب شدة مردیهمانجا( شجاعی در اين داستان «)کامپیوتری!

 اش تدبیری نیست، همچنان آن کار ديگر میکند.او را با خود کرده

 زنان نابهنجار -4-5

با تعريفی که از زنان بهنجار مطرح شد مفهوم نابهنجار ملموستر به نظر میرسد. آنان که در برابر 

تخاب خط مشی صحیح زندگی ندارند، چه بسا در مشکالت خود را میبازند و يا الگوی درستی در ان

 نانز سانتاماريا در محیط خانه و حتی اجتماع خود به معضل و گره کور تبديل میشوند. بر اين اساس 

 : میگیرند قرار گروه دو در نابهنجار

گروه اول زنانی هستند که يا به درک متقابل از روابط با همسرانشان و زندگی زناشويی  -1-2-9

العملهای غیرمنطقی دارند. اينان نمیرسند يا در مواجهه با دنیای مدرن و مشکالت پیش رو عکس

 دنژنروان یزنان اند،وار در صدد رفع مشکلی هستند که خود در ذهن و ضمیرشان آن را ساختهديوانه

که از نظر روانی بیماراند و نمیدانند. آنان با رفتار خود اطرافیان را فريب داده، ناآگاهانه نابودشان 

 میکنند يا به آنها آسیب میرسانند و يا اين که خود آسیب میبینند.

داستان زنی به نام حرمت است. او چون میخواهد همسرش، ادهم را فقط « طوقی از تاول»داستان 

دارد به پیرزن فالگیری پناه میبرد تا از طريق طلسم و جادوی چربی پوزة گرگ، مهر  برای خود نگه

ای جز مرگ همسر ندارد اما را از ديگران و مهر ديگران را از او ببرد و سرانجام کارش، نتیجه دهما

حرمت در اوج ناامیدی همچنان در انديشة ظواهر و نوع پوشش و رنگ مو و تناسب آن با رنگ لباسش 

: 9ج ،شجاعی سانتاماريا،«)آمد...پیراهن حرير مشکی و بنفش بیشتر از بقیه لباسها به او می»است: 

 مهنی وجدانی نامتعارفش، حرفة وجود با که است پیرزنی فالگیر، يعنی دوم زن شخصیت ( 22ص

 . دارد بیدار
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 باهتشبی که شخصیتی است، داستان اين نابهنجار شخصیتهای ديگر از حرمت، دوست نازآفرين، 

ت ر حرمخاط تسلی برای که آنگاه نازآفرين. است باخبر حرمت کارهای از هم شايد نیست، حرمت به

در مرگ همسرش نزد او آمده، بیشتر از آن که به عمق حادثه بینديشد به ظاهر آراستة خود اهمیت 

اند، مالک زندگی و خوب و بد ارزشهايی که جای ارزشهای واقعی و متعالی را گرفته میدهد. گويا ضد

چنین، اند! و سرانجام اين که حرمت، آيینة نازآفرين میشود. شايد دور نباشد اگر اتفاقی اينآن شده

 بار در خانة نازآفرين .... اين

مشکالت اجتماعی راه نادرست را  نابهنجار زنانی هستند که در برخورد با گروه دوم زنان -4-5-5

در پیش گرفته، خود به يک معضل اجتماعی تبديل میشوند. اينان متأثر از فرهنگ غرب و با درک 

ور میشوند که بیرون آمدن از آن دشوار است.گاه برای رهايی از مشکالت نادرست از آن در چاهی غوطه

کمکی به آنها نمیکند بلکه نابودشان میسازد ای پا میگذارند که نه تنها کوچک زندگی خود، در جاده

اما اين برمیگردند  خود گذشتةبه زندگی  ،اند به خود آمدهو گاه زمانی که همه چیز را از دست داده

 پذير نیست. سادگی امکانه بازگشت ب

ظرافت و لطافت دخترانه در مقابل معضالت اجتماعی پیش رو را به تصوير میکشد، « پارک دانشجو»

مشکالتی که گريبانگیر نسلهاست و تنها زنان و دختران ما را در آتش خود نمیسوزاند. شجاعی از 

دخترانی سخن میگويد که به اجبار، راهی با پايانی نامطلوب در پیش میگیرند. او گويی خود راوی 

ين ااعتنا به مسائل و مشکالت جامعه که فقط میبیند، طعنه میزند و میگذرد. در گری بیارهاست، نظ

ايد چنین دختران و زنانی در داستان فقر عامل اصلی همة مشکالت و منشأ فساد معرفی میشود. ش

ما باشند اما پرداختی اين چنین يک طرفه هم شايسته نیست. راهکار چیست؟ شايد برای  ةجامع

اين واقعیت است ولی همة واقعیت »دير باشد اما برای جستن راهکار دير نیست. يافتن منشأ کمی 

 ( 13ص: 9ج شجاعی، سانتاماريا،«)اين نیست.

 : نتیجه

اجتماعی نیرومندی برای به اثبات رساندن نقش ايران و جنگ هشت ساله، زمینة  انقالب اسالمی

، زن یدن نقشهايی با محوريت زن آرماناجتماعی و سیاسی زنان در ايران فراهم کرد و به پررنگتر ش

فداکار، زن اجتماعی کمک کرد. زن را از کنج خانه به عرصة میدان اجتماعی وارد کرد و بر اهمیت 

زنان به اجتماع در تمام شؤون زندگی خود و ديگران تأثیر نقش مادری و همسری تأکید کرد. ورود 

گذاشت. اين امر باعث شد که نقش زن و جايگاه او در گسترش اخالق فردی و اجتماعی از ديدگاهی 

جديد مورد توجه قرار بگیرد. زن از ديدگاه نويسندگان مرد ديگر تنها زن اثیری دست نیافتنی و يا 

نظر گرفته نشد بلکه در سطح اجتماع زنی همپای مرد، همطراز او در دار آرام و صبور در زن خانه

 شجاعت، جسارت، قدرت و هوش قرار گرفت.



 
 
 
 
 
 
 
 

 222/بررسی جايگاه زن در آثار مهدی شجاعی با تکیه بر مجموعه داستانهای کوتاه سانتاماريا 

شجاعی در سانتاماريا، به نقش زنان به عنوان همسر و شاغل، توجه خاصی داشته و تأثیر اين 

ف نقش نگری را بر محیط خانه و خانواده به شکلهای مختلف نشان داده است، تأثیر حذجامعه

های شهدا با تکیه بر روحیات زنان و دختران شهدا بررسی میکند و همچنین پدر را در خانوادههمسرـ

العملهای متفاوت مردان و زنان نسبت به وضعیت جديد میپردازد. انتقاد از کمبود عاطفه و به عکس

 .کندمی گوشزد اجتماع در را رويه اين منفی تأثیر و میدهد بروز متفاوتبا روايتهای  محبت را در خانه 

 منابع 

 قرآن کريم .9

(: تهران، حوزة هنری سازمان 9333امروز، بشريت ...)مجموعه داستان طنز(،شجاعی، سید مهدی) .2

 تبلیغات اسالمی، چاپ اول

 (: تهران، افق، چاپ اول9329نیا، هلن)اولیايی بررسی شیوة روايی در سه رمان ويلیام فاکنر، .3

 (: تهران، جاويدان9353صادق)بوف کور، هدايت،  .1

تهران، سازمان تبلیغات اسالمی، حوزة  (:9333دستغیب، عبدالعلی) به سوی داستان نويسی بومی، .5

 هنری، چاپ اول

(: جلد چهارم، تهران، توسعه، چاپ 9332احمدی خراسانی، نوشین) جنس دوم)مجموعه مقاالت(، .3

 اول

(: تهران، چشمه، چاپ 9322نی، مريم)حسی ستیزی در ادبیات کالسیک فارسی،های زنريشه .3

 اول 

(: 9323باقری، نرگس) نويس ايران(،زنان در داستان)قهرمانان زن در داستانهای زنان داستان .2

 تهران، مرواريد، چاپ اول

های نظری دربارة مسائل زنان(، نجم عراقی، منیژه، مرسده صالحپور زن و ادبیات )سلسله پژوهش .3

 ان، چشمه، چاپ دوم(: تهر9325و نسترن موسوی)

، تهران، کتاب نیستان، 9(: جلد9323شجاعی،سید مهدی) سانتاماريا)مجموعه داستان کوتاه(، .92

 چاپ دهم 

 (: تهران، جاويدان9352چوبک، صادق) سنگ صبور، .99

 (: تهران، آن، چاپ اول9322عبداللهیان، حمید) پردازی در داستان معاصر،شخصیت و شخصیت .92

 (: تهران، مرکز، چاپ چهارم9321محمدعلی همايون) کاتوزيان، نويسنده،صادق هدايت و مرگ  .93

 مجلد، تهران، چشمه، چاپ چهارم1(: 9323میرعابدينی، حسن) نويسی ايران،صد سال داستان .91

(: تهران، 9321شجاعی، سید مهدی) غیرقابل چاپ )مجموعه داستان، همراه با چند نقد و نظر(، .95

 کتاب نیستان، چاپ دوازدهم
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(: جلد اول، ترجمه و تحقیق سودابه فضايلی، 9332شوالیه، ژان و آلن گربران) گ نمادها،فرهن .93

 تهران، جیجون، چاپ اول

 نامه دهخدا، چاپ دوم(: تهران، مؤسسه لغت9333اکبر)دهخدا، علی نامه،لغت .93

 (: ترجمه رضا رضايی، تهران، ماهی، چاپ اول9323چايلدز، پیتر) مدرنیسم، .92

(: ترجمه آذر يوسفی، تهران، 9321بولن، شینودا) و روانشناسی زنان، اینمادهای اسطوره .93

 روشنگران و مطالعات زنان، چاپ سوم

(: مشهد، 9322رهگذر)سرشار(، رضا) ها از آن،ورود نويسنده به ساحت داستان و خروج شخصیت .22

 آستان قدس رضوی، چاپ اول

 
 


