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 یعلو بزرگ «شیهاچشم» رمان در سمیرئال و سمیرمانت جدال و زن
 0سعیده خادمی ارده

 دهیچک
اند. ها و تأثیرات متفاوتی در جامعه و ادبیات داشتههای دور تاکنون نقشزنان همواره از گذشته

 قانه است.عاش-بزرگ علوی داستانی سیاسی« هایشچشم»بودند.  که گاه مثبت و گاه منفی تأثیراتی

ـ تحلیلی به بیان جلوه گر جلوه «هایشچشم»پردازد. این اثر می های زن دراین مقاله با روش توصیفی 

مقاله  این های سیاسی و بیانگر جایگاه زن در جامعۀ رضاشاه است.پای فعالیتقربانی شدن عشق به

ه است که زنان، تنها ابزاری برای مردان هستند. در این اثر، شخصیت اصلی یک به این نتیجه رسید

زن است. زنی که از سویی، درگیر مسائل عشقی خود یعنی عشق به استاد ماکان است و از دیگر 

ختی بدب فریبندگی، زن در این داستان سمبل زیبایی، اجتماعی دارد.-دغدغۀ مسائل سیاسی سوی،

ستیزی کشیده است، زنی که در تضادی بین پاکی و ناپاکی است. زناامید و ستمزنی ن شجاعت است. و

دورانی که مردساالری  است تا آن را متحول کند، در این اثر بازتاب دورانی است که شاعر در پی آن

زنان در سایۀ مردان  شود.ستیزی در این جامعه ناهنجاری عمومی محسوب میبر آن حاکم است. زن

 د.کننهای نسبی هرچند ظاهری کسب مید. زنان در این اثر با تأثیرپذیری از غرب، آزادیحضور دارن
بزرگ علوی رئالیستی است که در آن « هایشچشم»این پژوهش به این نتیجه رسیده است که 

رمانتیک ادغام یافته است و بازتابی است از دوران زندگی شاعر که با عشق و مسائل اجتماعی و 

 ته است باعث ایجاد اثری فاخر شده است.سیاسی آمیخ

 ستیزی.هایش، زن، زن: بزرگ علوی، چشمکلیدی هایواژه
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 مقدمه. 0

 و نهکه ساختار در تحولی وجودشان تا آمدند که شد مطرح بزرگانی با معاصر داستان

 الشت در او .است علوی بزرگ نامدار، سخنوران این از یکی ایجاد کند. ادبیات پوسیدۀ

 هوسرانی مایۀدست تنها را زن که عقایدی. برود پوسیده با عقاید مبارزه به ات بود

 تا دش آن بر فرانسه، انقالب از به تأثیر و شد آشنا غرب اندیشۀ با او. داندمی مردان

. دش خالصه «فرنگیس» در که ایآشتیاز نوع . دهد آشتی زنان با را فارسی ادبیات

 مشهود آن در رمانتیک از یهایرگه که است یرئالیسم علوی بزرگ «هایشچشم»

-سیاسی رمان هایش،چشم رمان و است گراواقع اینویسنده علوی است. بزرگ

 .است کرده مطرح را اجتماعی مسائل از بسیاری و است عاشقانه

 عاشق را مردی هایشچشم با که زنی. است علوی داستان اصلی شخصیت فرنگیس

 شتپ کهدانستند؛ درحالی فریبکار را او و کردند قضاوت او باب در دیگران. کرد خود

 در هک عشقی. بود نهفته ماکان استاد به نسبت پاک عشقی و معصومیت هاچشم آن

 .بودن فرنگیس واقعی و عینی هایچشم که بود نمایان تابلوی در تنها داستان، پایان

 حضور بیهقی یختار تا گرفته شاهنامه از کهن ادبیات و درگذشته همواره زنان

 رد .داشتند رنگکم حضوری گاهی و پُررنگ ها، حضوریموقعیت بعضی در. داشتند

 جااین در. است دامنپاک دیگر، زنی درجایی و است کارزنان، گنه ها، تیپبرخی از آن

 رنگیسف به نسبت اشتباه تصوری این درواقع که است عیان بیشتر کارگنه زن نمود

 .ستا پاک زن یک او. است

 مشکل، بسیار کاری دارد، وجود وی مورد در که دیدگاهی و زن دربارۀ گفتگو»

 ثابۀمبه زن مسئلۀ. دارد بیشتری کندوکاو و مطالعه به نیاز که است ارزشمند ولی

 طول در. است جمع او وجود در بودن انسان خصوصیات همۀ که انسانی موجودی

 (.6: 0972زاده،  فقهی) «است ودهب مسائل ترینمهم ازجمله همواره بشری تاریخ
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 هایدرگیری. بود او سر بر هادرگیری از بسیاری تاریخ، طول در که است زن این

 زن هک عشقی. شدمی بیان زن با عاطفه و عشق. شدمی خالصه زن یک یزیبای در که

 و زیباست او که معناست این به معشوقه زن. کندمی عیان معشوق یک عنوانبه را

 گیسفرن شیفتۀ داستان سراسر که مردانی. کندمی شیفته را مردی هر یبایزی این

 .شوندمی

 قیتحق سؤاالت و مسئله انیب. 0ـ0

هایی هاند و چهرزنان همواره چه در طول تاریخ و چه در حال حاضر، مورد ظلم بوده

هایش بزرگ علوی اند. این پژوهش به بیان چهرۀ زنانه در چشمرنگ داشتهکم

کند و کند، فریبنده جلوه میایی که بزرگ علوی از زن بیان میدازد. چهرهپرمی

 این پژوهش جویای چیستی زن است. حال در عشق ناکام مانده است.درعین

 هایش بزرگ علوی دارد؟ای در رمان چشمزن، چه جلوه

 آیا زن نمودی فریبنده دارد؟

 آیا عشق و سیاست باهم تالقی دارند؟

 قیتحق رورتض و اهداف. 4ـ0

بزرگ علوی « هایشچشم»تحلیل و بررسی زن و چهرۀ زن در  هدف این پژوهش،

تاریخ داشت، باعث شد که این کتاب  زن و نگاهی که علوی به زن در آن دوره از است.

ز ا تا به اکنون موردتوجه خوانندگان باشد. زنان باوجود سختی و بدگمانی در جامعه،

ده است شانجام تحلیلی-مقالۀ حاضر به روش توصیفی شوند.ها شکوفا میبطن سختی

 شده است.آوری اطالعات پرداختهای به جمعو به کمک روش کتابخانه

 قیتحق ۀپیشین. 9ـ0

و  اند؛ زیرا بیشتر شاعرانتر داشتهرنگاست که در آن زنان نقشی کم یادبیات دنیای

ا شده است ت ین پژوهش، تالشاند. در انویسندگان مردان بودند و زنان به کنار رفته
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ا هنوعی مردساالری حاکم در داستانباب زنان مطرح شود تا به انگاری دراین نادیده

اثری  شده است.هایش بزرگ علوی انتخابکنارگذاشته شود. در این پژوهش، چشم

که نقش اصلی آن یک زن است. درزمینۀ سیمای زنان مقاالت زیادی کارشده است 

 کنیم:ه ذکر چند مورد بسنده میکه در اینجا ب

وی مینه و بزرگ عل ـ بررسی تطبیقی نگاه رئالیستی به سیمای زن در رمان حنا

 وش. حنااز حسین چراغی مطالعۀ مورد پژوهانۀ الثلج یاتی من النافذه و چشمهایش،

نویسان معاصر رئالیستی هستند که به نقش زن در جامعه مینه و بزرگ علوی داستان

اند. نتیجه این امر آن است که زن در ایران ارج و مقامی بس ایران پرداخته سوریه و

 واالتر از سوریه دارد.

 هایش و شلغم میوه بهشته،های چشمشناختی جایگاه زن در رمانبررسی جامعه ـ

محمد افغانی از بزرگ علوی و علی فر.معصومه یاسمی یب،خسروی شک از محمد

هایی که در جامعه بر ند که به بیان زن و محدودیتنویسندگان بزرگ معاصر هست

 زنان پویا هستند؛ پردازند. بزرگ علوی نگاهی دوقطبی به زن دارد.شود میها روا میآن

 اند.فقیر و دردکشیده محمد افغانی سنتی،اما زنان در اثر علی

در این پژوهش در پی آن هستیم که ساختار دو مکتب اصلی ادبیات یعنی 

 سم و رئالیسم را بر روی یک رمان عاشقانه بررسی کنیم.رمانتی

 قیتحق یهاافتهی و بحث. 4

 علوی بزرگ. 0ـ4

. گشود جهان به چشم علوی آقا بزرگ تهران، میدانچاله محلۀ در ماهبهمن سیزدهم

 به دش مجبور سیاسی هایفعالیت دلیل به و بود خواهپدرش، سیدابوالحسن، مشروطه

 .کند مهاجرت آلمان

 به را بزرگ و مرتضی خود پسران و آمد ایران به آلمان از علوی ابوالحسن سید

 شناسیروان و تربیتی علوم پدر توصیۀ به اما شود؛ نگارروزنامه خواستمی او. برد آلمان
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 را هانج نویسندگان از بسیاری آثار آلمانی، زبان فراگیری با او. شود معلم تا خواند را

 پرورش روزنامۀ در را هایشداستان اولین و کندمی سفر یالنگ به او. کرد مطالعه

 دهدمی درس آلمانی زبان تهران، در هاآلمانی هنرستان در مدتی. کندمی چاپ رشت

 ادقص با او .شودآشنا می مدرسه همین فرانسۀ معلم یوشیج، نیما با زمان، همین در و

 علوی ثارآ و اندیشه بر آشنایی این و شودمی آشنا بود، بازگشته اروپا از تازه که هدایت

 .(947 :0926 رک: علوی،)نهد می برجا ماندگار تأثیری

. کندمی منتشر را هایشچشم خود رمان زیباترین علوی بزرگ 0990 سال در»

 دوستان زا بسیاری. انگیزدبرمی روشنفکران بین را مختلفی هایواکنش اثر این انتشار

 یسفرنگ عاشقانۀ رابطۀ اثر موضوع. کنندمی انتقاد علوی نرما این از حزبی، رفقای و

 .(994 :همان) «است رضاشاه استبدادی حکومت دورۀ در ماکان استاد و

 . زن4ـ4

 .است جامعه در پدرساالرانه اقتداری ساختارهای وجود»اعزازی براین باور است که زن 

 اجتماعی روابط و ماعیاجت نهادهای سازمانی، مراتبسلسله در اقتداری ساختار این

 که شودمی تبلیغ جامعه در هاییایدئولوژی و هابینیجهان عالوهبه. است مشاهدهقابل

 پدرساالری مرکزی نهاد حکم در خانواده نهاد. دارد تأکید نابرابری این مشروعیت بر

: 0921اعزازی، ) «است بناشده کودکان و زنان استثمار و اجتماعی نابرابری اساس بر

77). 

 ریگی مرده بسته، نقش ایرانی ادب جایجای در که زن داشتخوار و ستیزیزن»

 و افسان هزار قبیل از هاییکتاب دانیممی چنانکه و است مانوی و بودایی تعالیم از

 «انداصل هندی همه است زنان مکر در سراسر که و ... نامهطوطی و سندبادنامه

 .(02: 0979ستاری، )

ی زیستاز هم ناشی امر این که دانستندمی فریب و مکر نان را سراسردر آن زمان، ز

 ای پیروچنین جامعه در ازآنجاکه زن. »است دیگر هایفرهنگ جوار در ایرانی فرهنگ
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 از. گیردمی مایه مرد هایخواسته از که دارد هاییدغدغه شده،خوانده دیگری و دومی

 ند؛خوشگل دخترهای پی در که سوادبی گروه یک: انددسته سه مردها زن، دیدگاه

 دیگر گروه کنند؛نمی ابراز را نظرشان برخوردارند، نسبی سواد از که نیز گروهی

 کنندیم ازدواج زیبارویان با اما نمایندمی نفی را دختران این ظاهربه که اندروشنفکران

 لذت برای ابزاری هاآن از و است ارزشبی آنان برای زنان شعور ویژهبه شعور یعنی

. (466: 0961تسلیمی، ) «گرددمی ردوبدل پول با و شودمی بدل ءشی به زن. سازندمی

 نچشما و یزیبای عاشق دارد، روشنفکری ادعای که ماکان استاد نیز داستان این در

 .ندارد کاری فرنگیس شعور و با عقل و است شده فرنگیس

 هایش. چشم9ـ4

 استاند ۀپهن در. است ایران ادبیات تاریخ صدسالۀ معاصر هایرمان ترینبرجسته از یکی

 اگرچه. »است مشهود داستان آغاز همان در زند ـ کهمی موج تهران ناامیدی و خوف

 یادز پهلوی سالهبیست دوره خودکامگی و تهران گرفته خفقان شهر دربارۀ داستان، در

 ندهافک سایه آن سراسر بر شگرفی گونۀ رمانتیک و عاشقانه جو اما است؛ رفته سخن

 هعاشقان ماجرای ایالیه در. است شدهتشکیل دوالیه از داستان دیگر، سخن به. است

 کامگیخود ضد بر روشنفکران مبارزه دیگر الیۀ در و دارد جریان فرنگیس و ماکان استاد

 .(479: 0926الشکری، )« ارتجاع و

 رتصوی فراوان، مقدار به هایشداستان در مبارزان و روشنفکران از علوی تصویر»

 تناقض نمایندۀ علوی شخصیت درواقع. اوست خود آمیزتعارض و دردناک چهرۀ

 واقعیت که است هایشچشم رمان تراژدی و محبوب قهرمان ماکان، شخصیت دردناک

 وقف و فرنگیس به نسبت ماکان عشق ؛داردبازمی عشق از را او سیاسی زندگی تلخ

 سیاست در هم و عشق در هم ناکامی و تلخی به که مبارزه اهر در خود زندگی کردن

 نشان را دوران آن سیاسی مبارزان زندگی واقعیت از دیگری اندازچشم. انجامدمی

 استادحول محور نقاش بزرگ،  هایش،در حقیقت رمان چشم. (421: همان) «دهدمی
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 نرویشخص از بومکل و س دانای زبان به داستان. است هاچشم یماکان است و نقاش

از  کسی و بود گرادرونو  گیرگوشهو  حرفکم. استاد ماکان آدم شودمیگفته 

ا و تنه کشیدنمیرا  یکس ۀچهر پردۀ استاد، و حال او باخبر نبود. یاحساسات درون

 بود. دهیاو را کش رینوکرش بود که تصو ،بود کیکه به او نزد یکس

 تالش در هدایت صادق مانند نیز او که است هاییشخصیت از یکی علوی بزرگ

 توان حد تا و بگذارد کنار را زمان آن ایران جامعۀ در حاکم مردساالری وجه این تا بود

توان های مفهومی میازنظر نوع ساختار و پیچیدگی .است آمده بیرون موفق ،خود

 عمق نایرا جامعۀ جمعی گاهناخودآ ستیزانه درنگاه زن ایگونهدریافت که گاهی به

 به. اردد اشاره نیز مرد و زن بین اجتماعی نابرابری به ولوژی،ئاید این که است یافته

 آثار همۀ در. دارد جلوه نیز تاکنون که است حاکم جامعه در ایسایه که امر این

 امعهج هنجارهای و نبایدها و بایدها تا است تالش در نویسنده و است حاکم لوژیایدئو

 زنی علوی بزرگ معنا این به. دهد نشان آشکار چه و پنهان الیۀ هچ خود داستان در را

 سیاسی و اجتماعی هایدغدغه به همواره که است نویسندگان ترینبزرگ از یکی

 جایگاه هم هازن حتی سیاسی مسائل در داستان، این در ویژهبه است، کردهاشاره

 دهند نشان جامعه به تا دهندمی نشان بزرگی هایجسارت خود از و دارند واالیی

 .است مردان از بیش گاهی حتی زنان ییکارآ

 هب سخن رمان یک قدربه که کندمی ایجاد ایانگیزه تصویر، یک هایشچشم در»

 در چیزهمه. است تصویر همان تفسیر در روایت تمام که ایگونهبه همآن. آید میان

 ینبهتر نیز و ماکان استاد ثرا بهترین) هایشچشم. شودمی دیده تصویر همان آینۀ

 تصویر همان در راوی را هاآن عمدۀ که است هاییافکنیگره دارای( علوی داستانی اثر

 همه از استاد میانه، این در. گذاردنمی باقی را ابهامی فرنگیس کمک با و گشایدمی

 گام،هبگام رمان، این در خواننده. کندمی پیدا تلخی فرجام روایت، که نمایدمی ترغافل

 حوادث در دقتبه راوی با و است بعدی ماجرای کنجکاو راوی همچون و راوی همراه
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 «راوی خواننده و شودمی خواننده راوی که است علوی هنر این. کندمی نظر متندرون

 .(66: 0922تسلیمی، )

 داستان خالصۀ. 2ـ4

رار دارد. استاد ماکان های استاد ماکان در آن قای است که نقاشیراوی ناظم مدرسه

ی کشاند. فرنگیس زنشود که او را به کام مرگ میکه عاشق زنی می نقاشی مبارز بود

عید ماکان در تب یافته است. استاد پرورشای ثروتمند پیشه است که در خانوادهعاشق

های زنی است ـ در نمایشگاه او قرار شود و نقاشی او ـ که تصویری از چشمکشته می

 رد.گیمی

فرنگیس به  خواهد پی به راز مرگ استاد ببرد. در سالروز مرگ استاد،ناظم می

تواند، از زیر زبان ناظم با هر روشی که می هایش را ببیند.آید تا پردۀ چشمایران می

اش را روایت شود. زن داستان زندگیفرنگیس جویای داستان پشت این پرده می

ان مختلفی را به دام خود درآورده است و بعد از کند. داستانی که او در آن مردمی

رود. او با گروهی از مخالفان اعتنایی استاد نسبت به او، به اروپا میدیدن استاد و بی

آید و به نزد استاد کند و به ایران میدولت که با استاد دوست بودند، همکاری می

 زند و کارش را فدایپس میمندی نسبت به فرنگیس او را رود. استاد باوجود عالقهمی

 کند.خودش می

رفت و در کارهای سیاسی به او کمک عنوان مدل به خانه استاد میفرنگیس به

شود و فرنگیس برای نجات استاد با سرهنگ آرام کرد تا اینکه استاد گرفتار میمی

 کند.ازدواج می

شود یدبین ماستاد از ماجرای فداکاری فرنگیس خبر ندارد و نسبت به فرنگیس ب

یان میرد و تا پااستاد سرانجام در تبعید می سازد.گر را نمایان میو تصویر زنی حیله

 هایش هویدا است.ماند. این دودلی استاد در نقاشی چشماش در شک باقی میزندگی
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 هایشچشم در زن . سیمای9ـ4

زن  ...زن مدل و  رجب،ای از ابهام قرار دارد. برای مثال، زن آقا زن در این اثر در پرده

گرف مانده تأثیر شبرای استاد ماکان نقشی ندارد و تنها در تابلوی آخرش که از او باقی

اد است گر است. زن در این اثر نقش مثبتی ندارد. درجایی از داستان،یک زن تجلی

پروایی و پروای زنانه را به روی پرتره آورده است و این به بیماکان تصویر بی

وباری زنان اشاره دارد )نقش زن تا جایی است که دلیل تبعید استاد و سرانجام بندبی

 مرگ اوست(.

فرنگیس، نقش اصلی داستان و عشق پنهانی استاد است. شخصیت فرنگیس بیانگر 

ای است که برای اولین بار با فرهنگ اروپایی کردهوضعیت اجتماعی دختران تحصیل

اکرده بودند. زنان حضوری فعال و تأثیرگذار در و نقش زن در آن جامعه آشنایی پید

ای که بزرگ علوی با صادق هدایت فرق عمده» دیگرعبارتبه هایش دارند.رمان چشم

.. دارد، . و بعضی از نویسندگان دیگر، ازجمله جالل آل احمد، غالمحسین ساعدی و

 ی چهرۀ راستینهای علوتوجه عمیق او به مسائل غنائی و عاشقانه است. زن در داستان

ایی شورانگیزی و دلرب دهی،عد شخصیتی او شیرینی و کامای دارد و بُهالهو واقعی و بی

ی وفایی و سنگدلرسانی و بی گری و آزارحال تلخی و فتنهزیرکی و درعین و مهرورزی،

 هایآنکه در داستانشده است. حالهای علوی به بهترین صورت ترسیماو در داستان

صورت مطلق پتیارگی و ای از ابهام فرورفته است یا بهن اغلب در هالهز هدایت،

ماید نآسا موجودات اثیری چهره میبدجنسی زن لکاته یا مطلق خوبی و زیبایی فرشته

کند. همچنین مکروه و ناپسند جلوه می ورزی،و عشق پاک و افالطونی و عشق

ک فرق دارند و مثل های صادق چوبخصوصیت شخصیت زنان علوی با شخصیت زن

های ناتورالیستی موجودات حشری و شهوانی نیستند و خصوصیت های چوبک،زن

 «ها حاکم استآن یعنی توجه به مسائل مزاجی و جسمی روابط جسمی و تقدیری بر

گونه نتیجه گرفت که نگاه به هستی زن از توان اینبنابراین می ؛(74: 0924)میرصادقی، 
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توان و نویسندگان متفاوت بوده است. در این خصوص می دیدگاه برخی از شعرا

هایش علوی، نگاهی بهتر از هدایت به زن داشته و گونه بیان کرد که رمان چشماین

 تر برای زن قائل بوده است.نقشی پررنگ

 مرد شهوانی تمایالت سمبل . زن6ـ4

ود شدند و کم نبیزنان تقریباً ابزاری برای هوسرانی مردان انگاشته مدر طول تاریخ 

عنوان نیمی از جامعه تحمیل شد. این نگرش در هایی که در این راه به زن، بهمصیبت

وان تذهن نویسنده چنان به شکل بارزی بروز یافته است که تصویر این نوع از زن را می

فسون هایش اراحتی در اثر پیش رو یافت. در این اثر، فرنگیس زنی است که با چشمبه

ای هانگیز است. در بخشفتنه آورد وراحتی خود را به صورتی دیگر درمی، بهکندمی

 دیگر داستان، فرنگیس باصفت هرزه خطاب شده است.

بندوبار و در اصطالح روسپی در شعر شاعران معاصر توجه به زن هرجایی و بی»

 ،صرنشانگر حضور چنین زنانی در جامعه است. وجود چنین زنانی در شعر شاعران معا

 «شده از واقعیت اجتماعی استتواند باشد، بلکه برگرفتهمطلق ذهن شاعر نمی ۀزایید

 .(067: 0972)یزدانی، 

ران خطاب شوند. توان شهوتاند، زنانی که میزنان با نمودهای منفی وجود داشته

خواهد مرا به دام اندازد و شاید می» برای مثال در قسمتی از متن داستان آمده است:

 .(66: 0966، علوی)« پرستی خود را ارضا کندبلو را از من بگیرد و شهوت شهرتتا

ام. تمام عمر با او در زدوخورد بوده اژدهایی در من نهفته است،» یا در بخش دیگر:

 «کندخورد و در ظاهر خوی درنده را بر من تحمیل میکه از داخل مرامی اوست

ها وجود دارد و شخص را به سمت ن انساناژدهای نفس همواره در درو .(042 همان:)

ماکان خالصه  رانی در استادکشاند. در فرنگیس نیز تفکر این هوسها میناپاکی

 شود.می
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آید. زنی که تحت فرمان فرنگیس در تابلو باعنوان زنی هرزه به تصویر درمی

 ا ایناما ب»شود: گونه توصیف میرانی مردان است و این زن در متن کتاب اینهوس

ترین توهین را به من روا ای که در این صورت از من کشیده، بزرگهرزه هایچشم

ها، روند داستان ها و تصویرگری. اما برخالف تمام توصیف(046همان: ) است« داشته

یان هایش عکند و بدبختیای است که در طول داستان تصویر زن تغییر میگونهبه

 گردد.می

 ضعف سمبل زن. 7ـ4

ساالرانه را مشاهده کردند؛ حالِ دورانی که بزرگ ای از تاریخ رنگی مردان در دورهزن

ه اقتدار مردان . ضعف زن در مقابل غلبۀعلوی آن را به رخ کشید. زن با ضعف همراه شد

پدرم  ومد زن مادرم» مانند: قرارگرفته و عمالً نتوانست حرفی برای گفتن داشته باشد؛

 «شدمی انجام پدرم میل به کارهانداشت. تمام خانه ادارۀ در یتأثیر ترینبود و کوچک

 .(79)همان: 

زن ضعیفی که در این اثر نمود دارد، مادر فرنگیس است. او در طول داستان تأثیر 

 .کندعنوان زن، ایفا میعنوان مادر و چه بهرنگی را، چه بهچندانی ندارد و نقش کم

خواست مرا دانست. مادرم مینقاشی را حرام میمادرم که زن مؤمن و مقدسی بود و »

داری را چشیده بود ته دل میل داشت خودم شوهری را شوهر بدهد اما پدرم مزۀ زن

عنوان زنی مؤمن مطرح مادر فرنگیس به .(76)همان: « که باب طبعم است انتخاب کنم

فقط ابزاری در زن  داند. در نگاه این مادر،شود که زن بودن را فقط در ازدواج میمی

 دست شوهر است.

شخصیت افراد هرچه هم ضعیف و ناچیز باشد، در موقع مخصوص بسته به »

فداکاری یک فرد عادی حتی فداکاری هم نه بسته به جسارت و دلیری موجود نحیفی 

منزلۀ پیچ ریزی است که در دستگاه بزرگی جای کوچکی را اشغال کرده باشد که به

 .(099)همان: « باشد
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 عشق سمبل زن. 2ـ4

اروی زنانی زیب زنان است. گر عشق و دلباختگی مردان برادبیات فارسی کهن ما تداعی

ود. شکنند. شیفتگی و دلباختگی که غالباً عشق نامیده میخود می که مردان را شیفتۀ

حساب منبع عشق به ها،زن در زندگی انسان» توان گفت که:در این خصوص می

ای است روح است. عشق به زن انگیزهای خشک و بیجامعه زن، جامعه بدون آید،می

اساس عشق آفریده است و زن مظهر آرمانی  خداوند این جهان را بر برای شاعران،

« ترین جایگاه برای بیان این احساس استشود و شعر مطمئنعشق محسوب می

خداوند بشر را  حقیقت آن است که جامعه بدون زن معنی ندارد. .(020 :0972)یزدانی، 

 و عشق را درک کنند. گونه خلق کرد که باهم معنا بیابنداین

 طرفهیک . عشق6ـ 4

جام های نافرعشق دلباختگی است که البته همیشه دوطرفه نیست و بیشتر عشق

باقی  هایششود که تنها تصویری از چشماستاد ماکان شیفته زنی می طرفه است.یک

و چه زیبا این قاب از یک شخص را به  داشترا دوست میماند. زنی که استاد او می

هایش صورت ساده زنی بیش نبود. صورت کشیده زنی پرده چشم» کشد:تصویر می

چیز این صورت محو همه ها جاری بود.هایش مانند قیر مذاب روی شانهکه زلف

قاش ویی نگ ای نمایان شده بود.نمود. بینی و دهن و گونه و پیشانی با رنگ تیرهمی

ها در خواسته بگوید که صاحب صورت دیگر در عالم وجود ندارد و فقط چشممی

استاد بر این باور بود که تنها  .(6: 0966)علوی، « اندخاطره او اثری ماندنی گذاشته

طرفه فرنگیس را دوست داشت؛ اما از عشق عمیق فرنگیس و فداکاریش خودش یک

 خبر ماند و مرد.بی

 زیبایی بلسم . زن01ـ4

ای از موارد، معنی شود و حتی در پارهزن با زیبایی در ادبیات پارسی توصیف می

در  توصیف» گوید:باره میکه یزدانی دراینطوریشود. بهزیبایی باوجود زن کامل می
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ا خورشید و ی کوه، شده است. توصیف از طبیعت،ادبیات به اشکال گوناگون مشاهده

شود. وصف زن نیز یکی ن گذشته و امروز فراوان یافت میجالل کسی در متو جاه و

 «پردازدهای خاص زنان میهای توصیف است که شاعر به مشخصات و ویژگیاز جنبه

 نمود دارد. زین یدر اثر بزرگ علو ییبایز نیاز ا ایجلوه .(469: 0972)یزدانی، 

ند کقاشی نمیرا ن هااستاد ماکان شخصیت اصلی مرد داستان است. کسی که چهره

 های زنی است که در آغازای که به یادگار از او مانده است، تصویر چشمو تنها چهره

د زنی با ق» داستان نام او مشخص نیست. تنها به توصیفی از آن بسنده شده است:

قدمی که نزدیک  چند طرف سرسرا رفت.اندام وارد حیاط شد و بهموقر و خوش متوسط،

 .(99: 0966)علوی، « شد

نیمرخ » گوید:باره میپردازد و دراینعلوی به زیبایی به توصیف ظاهر فرنگیس می

هایش را زیر پالتوی گشاد به کمرش قالب اندام بود. بازهم دستخوش زیبایی داشت.

نمود. یطراوت و نرم م پوست سفید انگشتان با ای داشت،کشیده کرد. انگشتان بلند و

ها و بینی را با شد. فقط وقتی آدم لبیری دیده نمیدر صورتش هیچ عالمتی از پ

-دید که تفاوتی هست. زلفکرد، میشده، مقایسه میثبت هایشچشم آنچه در تصویر

یک خورده بود و ازآنجا تا روی  ،هایش بلند بود و از پشت گوش تا نزدیک خط لب

وست ود که پمانند قاب سیاهی ب نمود. موهای مشکی براقی داشت،شکن میشانه شکن

 .(29 )همان:« دهدسفیدی را سفیدتر جلوه می

ها هنوز زیبایی خود را حفظ کرده است. او زیباست فرنگیس باوجود گذشت سال

ه من هم ب شیفته زیبایی من هستند. هنوز» گوید:گونه میباب زیبایی خود این و در

 .(29)همان: « نیستم کس دوستبازند ولی من با هیچدل می

 پاکی و خوبی سمبل زن. 00ـ4

بزرگ علوی در خصوص پاکی زنان و وصف نیکی و خوبی آنان، در پهنۀ اثر خویش 

های سخن گفته است و برخالف نگاه مردساالرانه آن روزگاران، ویژگی



 هشتم شمارۀ /چهارم سال/ 0211 زمستان/ فارسی زبان تخصصی -نامۀ علمیفصل/  /  02

 

ای را در وجود زن و برای زن قائل است و این خود نشان از تحوالت ساختارشکنانه

شناسد. در ذهن بزرگ علوی خوبی آن را میاو بهای دارد که بسیار عمیق در جامعه

مرز میان هستی و نیستی، وجود و عدم، واقعیت موجود و واقعیت انتزاعی، مرزی 

نچه آ راستیکند. نویسنده در اثر خود بهباریک است که گاهی شروع به محو شدن می

یف دارند، زند. زنان در این اثر چند طرا حقیقت است و آنچه باید باشد، فریاد می

رنگی دارند، نمودی از تمام رغم تمامی زنان در این رمان که حضور کمفرنگیس علی

واقع او ها است. هرچند در آغاز داستان نمودی منفی دارد. بهها و خوبیزیبایی

ه ک یشود که او زنی است با دردهایشخصیتی پویا است که در داستان مشخص می

این زن » به این شکل است: اوست. توصیف نویسنده از نبرده ا استاد ماکان به آن پی

 .(26)همان: « باهوش و بااستعداد است

یابیم که ناظم در ابتدای داستان تصویری منفی از یا در بخش دیگر از رمان درمی

 تدریجاً احساس» کند:فرنگیس دارد؛ اما در پایان داستان او خود به پاکی زن اشاره می

ه شاید همین نکته مهم ک. بود پاکی زن یکاش قضاوت کنم. اینکردم که باید درباره

 ایهجنبه شجاعت باکمال. کرداو در مقابل من نشسته بود و اقرار به معاصی خود می

 .(090)همان: « کردمی تشریح الزم ازحدبیش را خود ضعف

 کشیدهستم سمبل . زن04ـ4

یات مشهود است و زنان همواره در های گوناگون در ادبمهری و ستم بر زنان با رنگبی

ها بپردازند در این اثر نیز به فرنگیس ظلم اند تا به مبارزه با این نابرابریتالش بوده

استاد ماکان برسد و برای نجات او خود را به مرد  تواند به عشقش،شود. او نمیمی

 ند؛ ولی داستانکناظم در آغاز داستان او را زنی فریبنده قلمداد می سپارد.دیگری می

برد که فرنگیس نیز یک قربانی است. چنانکه در داستان رود او پی میکه پیش می

اضطرابش به حدی بود که آنچه در صورتش پنهان بود، نمایان شد. » شده است:توصیف

 .(91)همان: « زده به نظر آمداش غمچهره
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 تند برخالف میلشانپردازد و زنانی که مجبور هساین اثر به واقعه کشف حجاب می

دستور » های حداقلی خود ـ که انتخاب حجاب خویش است ـ محروم باشند:از آزادی

ست تواناما این زن نمی ها بیایند؛فرنگی به مهمانیها حتماً با کالهداده بودند که زن

های از آن کالغی موهای سفید خودش را به نامحرم نشان بدهد. خوب نگاه کنید!

 .(94)همان: « به سرش بسته است قدیمی است که

دهد، تفاوتی آشکار با دیده ارائه میتصویری که استاد ماکان از پیرزنی ستم

مشاهده است، فرنگیس زنی ثروتمند که در رفاه فرنگیس دارد: اختالف طبقاتی قابل

ابی آنجا پیرزنی با طن» .کش به تصویر کشیده شده استاست و پیرزن فقیر و زحمت

کشد. دیگر حیوان رمقی ندارد و زور میجانی را بهت دارد، گاو الغر و نیمهکه در دس

گاو فرتوت در تصویر نمودی از  (97)همان: « آوردسرمای اول بهار دارد او را از پا درمی

که فرنگیس حتی در پایان داستان زیبایی درحالی پیرزن است که روبه نابودی است.

 گر است.اش جلوهو فریبندگی

 فریبندگی سمبل . زن09ـ4

بازتابی از زنی فریبنده نیز است. زنی که مرد را فریب  هایش بزرگ علوی،زن در چشم

شده است، که در اثر پیش رو منعکس کند. این نگاهدهد و از او استفاده میمی

اریخ گرفته و در تدهندۀ تفکر غالب در جامعه است که از اساطیر باستان نشئتبازتاب

اله ایران نمود پیداکرده است. آری زن در ذهن و ضمیر ناخودآگاه جمعی هزاران س

و چه زیبا بزرگ علوی این ذهنیت را در اثر خویش  جامعه به فریبندگی شهره است؛

اگر من از شما  وقتی گفت: ناگهان حادثه عجیبی اتفاق افتاد؛» انعکاس داده است:

توانم بگویم . من نمید گرفتهای این زن حالت عجیبی به خوچشم... خواهش کنم

 خواستمی ؟خواست دل مرا آب کندمی التماس بود؟ که چه حالتی بود. استدعا کرد؟

ها را بیان کنم. حالت این چشم توانمنمی ؟انگیز بشوراندهای فتنهمرا با این چشم

. در این (21: همان)« کنداش میاحساس کردم وزنه سنگینی دارد دل مرا از محفظه
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شده است که در نگاه اول راوی داستان، آقای فرنگیس زنی فریبنده توصیف بخش

 د.کنماکان را درک می روست که او احساس استادکند و ازاینناظم را شیفتۀ خود می

خواهد خود را در آغوش من اندازد مواجه تازه دارم با نخستین زنی که می»

)همان: « ا اراده مرا هم سلب کردهها دیگر برای من معنی داشت. چشمشوم. چشممی

29). 

 یریگجهینت. 9

 توان گفت که در حقیقتو می است فاخر اثری علوی بزرگ «هایشچشم» رمان

 بیان هب تنهاعلوی نه بزرگ اثر، این در .شده استادغام رمانتیک با که است رئالیسمی

 نای. داندمی عشق در ای برای نافرجامیپردازد؛ بلکه آن را مقدمهمی سیاسی مسائل

 مسائل دلیل به او از است و داشته همسرش با علوی که است دورانی بازتاب امر

 .شودمی جدا زندان در و افتادن سیاسی

 در که تحوالتی به زنان جایگاه کردن مطرح بر عالوه داستان، این در علوی بزرگ

 از که است اشینق محور حول داستان .اشاره دارد نیز بود دادن رخ حال در جامعه

 ایهچشم از ماکان استاد که تصویری است و البته شده کشیده فرنگیس چشمان

. است تسیاس و عشق بین کشمکشی داستان. است دیده سینما تاریکی در فرنگیس

ه ک ای استنقاشی با درواقع او. بپردازد فرنگیس شناخت به نتوانست هرگز استاد

 یندهآ عشق بین داندنمی و است مانده ندراهیچ بین که ساخت نمایان را زنی تصویر

 .کند انتخاب را کدام هایشخوشی و گذشته زندگی یا

 مسائلی و شودمی عیان اجتماعی و سیاسی هایدرگیری از بسیاری اثر، این در

 مشکل داستان، این در. شودمی آشکار شاعر زندگی دوران جامعۀ در و ستم ظلم چون

 گونهلهوسبوا و بد تصویری. است فرنگیس هایچشم به تنسب اشتباه تصور برجسته،

 .دهد تغییر داستان آخر در را تصویر این تا است تالش در شاعر که زن از
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 وفابی فرنگیس با که شخصیتی. دارند منفی شخصیتی عمدتاً زنان داستان این در

 هک زنانی. داردمی روا سرزنش زن نوع این به نسبت جامعه. است شده متبلور خائن و

 مخالف جنس عنوانبه تنها زن، اینجا در. کنندمی مردان رانی هوس مایهدست را خود

 هب تواننمی که فریب و نیرنگ از سرشار ایچهره با زنی. شودمی ظاهر مرد برابر در

 ،فریبندگی زیبایی، هایی چونسمبل با «هایشچشم»کتاب  زنان در. کرد اعتماد او

گرچه نویسنده سعی دارد . دارند نمود... و  هرزه کشیده،ستم اکی،پ ناپاکی، ناامیدی،

چنینی به زن را که برخاسته از بطن جامعه است، تغییر دهد؛ هرچند که که نگاه این

 میان آنچه هست و آنچه باید باشد یک شکاف عمیق وجود دارد.

 دشومی مشخص داستان طول در چنانکه است، پویا داستان در فرنگیس شخصیت

 گرنحضوری کم داستان، محوری زنان دیگر. است شده مردساالری لگدمال نیز او که

 فرنگیس. مادر چون زنی نکردند؛ ایجاد داستان در تأثیری و دارند

مایان گونه نبر واقعیت حاکم بر جامعۀ آن روزگاران، این در کلیت فضای داستان و بنا

 جامعه، بر حاکم فضای. دارد قرار مردان از ترپایین ایطبقه در زن جایگاه شود کهمی

 و امیال به رسیدن برای تنها مردان. اندشدهواقع ظلم مورد زنان و است مردساالر

 یزیاد تالش فرنگیس. اندپرداخته زنان احساسات لگدمال کردن به هایشانخواسته

. مرد کی یهاخواسته تسلیم. شودمی تسلیم سرانجام اما برخیزد؛ مقابله به تا کندمی

 تا است تالش در شاعر. کنندمی زندگی هایشانترس با و ندارند مستقل هویتی زنان

 ود؛شمی سنت تسلیم نیز او ای مواردبرود؛ اما در پاره غلط باورهای با جنگ به بتواند

 .است میدان پیروز همیشه که سنتی
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