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 چکیده
 که اندنوشته هاییرمان که هستند ایرانی برجستۀ نویسندگان از ساعدی غالمحسین و علوی بزرگ

 «بیل عزاداران» علوی، بزرگ از« هاساالری» و «چمدان» هایداستان. است شده مواجه عموم اقبال با

 نانآ حضور امکان و نقش زن، هایشخصیت نظراز ،پژوهش این در ساعدی از «باشکوه نشینیشب» و

 جامعۀ در زنان ررنگپُ حضور و ایرانی جامعۀ هایپیشرفت به توجه با. است شدهبررسی جامعه در

 و کمبودها همچنین و کنند هماهنگ را خود نو موج این با نیز نویسندگان دارد ضرورت امروز

 این پیشینۀ و هارگه که دارد ضرورت همچنین. کنند بیان خود آثار در را جامعه زنان مشکالت

 سیبرر گذشته نویسندگان آثار در نیز( ایشان خویشکاری و جامعه در زنان حضور) ساختارشکنی

 تحلیلی ـ توصیفی رویکرد و ایکتابخانه مطالعۀ با که تحقیق این. شود برآورد نیز آن تأثیر و شود

 سیاسی اجتماعی، هایزمینه در زنان حضور و نقش علوی بزرگ آثار در داد نشان است، گرفتهانجام

 و دارند جزئی و فرعی بسیار نقش زنان ساعدی آثار در. است ساعدی آثار از تررنگپر فرهنگی و

 مسخرۀ داستان)  باشکوه نشینیشب کتاب در تنها شاید ،رسندمی نظر به پناهبی و پرستخرافه بیشتر

 .ندارد چندانی نقش داستان پیشبرد در نیز او اما بس و شودمی دیده مقتدر زن یک( نوانخانه
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 . مقدمه0

مشکالت جوامع است که همراه با سرگرمی و  های بیانداستان و رمان یکی از شیوه

های خود را مایۀ داستاننویسان موفق طرح و درونلذت برای خواننده است. داستان

ها بسیاری از معضالت اجتماعی زمان های آنگیرند و موضوع داستاناز دل جامعه می

ات سوادی، خرافنند فقر، بیکاری، ناآگاهی، جهل، بیگیرد، معضالتی ماخود را در برمی

 ایدهند تا جامعهدست هم میبهتوجهی به زنان جامعه، تمام این مشکالت دستو بی

 دیده شود.  مانده از دنیایی مدرن و رفاه نسبی جوامع پیشرفتهعقب

 ستا جامعه تولید ادبی، اثر یک که شودمی آغاز فرض این با ادبیات شناسیجامعه

. اردد تأثیر جامعه تحوالت گیریشکل بر دیگر، سوی از و دهدمی آن را شکل جامعه و

 و بینیجهان اجتماعی، خاستگاه او، عقاید نویسنده، شناخت شناسیجامعه این در

 روابط ادبیات، شناخت شناسیدر جامعه است. او ضروری اجتماعی محیط شناخت

 تأثیرگذاری و نویسنده پیدایش در اجتماعی محیط نقش جامعه، و ادبیات متقابل

 شناسیجامعه علم جرج لوکاچ(. 79: 0976 فرزاد،رک: ) است مهم بر جامعه نویسنده

ر د لوکاچ»داد.  را گسترش آن گلدمن لوسین او از پس و گذاشت بنیان را ادبیات

 ادبیات شناسیجامعه در او اثر ترینمهم که (0649)طبقاتی  آگاهی و تاریخ کتاب

 «کندمی برقرار پیوند اجتماعی و ساختارهای ادبی ساختارهای میان است،

 یاجتماع صریح هایواقعیت دهندۀنشان که رئالیستیبر ادبیات  او(. 01: 0961پوینده،)

 اوضاع گزارشگران عنوانبه بالزاک چون نویسندگانی از و گذاردمی صحه است،

 این»ه رسد کمی نتیجه این به نهایتدر کند. لوکاچمی یاد انسانی تعهدی با اجتماعی

 که دارد توافق سارتر با گیرینتیجه این در و است شکل کنندۀتعیین است که محتوا

 مورد در سپس و( محتوا) باشد داشته گفتن برای چیزی باید اول فرد ادبیات در

 (.70: 0924 راودراد،)« بگیرد تصمیم آن گفتن راه بهترین
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 درون از کردندمی سعی االمینیروح همچون فکرانشهم و صدیقی ایران نیزدر 

 جامعۀ شناخت راه هاآن کنند. ترسیم را روزگار آن جامعۀ چهرۀ فارسی، ادب متون

 شده درهای نوشتهگشودند. تحلیل و بررسی رمان ادبی متون الیالبه از را ایرانی

شناسی و ادبیات است که به شناخت جامعههای پیوند های متفاوت یکی از راهزمان

ا هعنوان آینۀ جامعه با حضور شخصیتپردازد. رمان بهبیشتر از جامعه و درک آن می

واقعی، تاریخی و تخیلی های ها ممکن است شخصیتگیرد. این شخصیتجان می

ر ه ددهایی دارند که نویسنها ویژگیباشند؛ اما باید در نظر داشت که هرکدام از آن

توان چنین در نظر گرفت که هر آنچه ها مواجه است. پس میاطراف خود با آن

ناختی شکلی اندیشۀ جامعهطورکند، ما به ازای بیرونی نیز دارد. بهنویسنده بیان می

 در تیشخصگیرد. دربارۀ رمان از شباهت آن با دنیای بیرون از متن سرچشمه می

 است و پیداکرده گرید یاجلوه صوصاًخ در رمان نو عموماً و معاصر یداستان اتیادب

خود  نیشیبا مفهوم پ ،شودیم کیچه به رمان نو و معاصر نزد هر تیعنصر شخص

...  و شنامهیداستان و نما را که در یاشدهاشخاص ساخته»واقع درد. ریگیفاصله م

ها و آنی ای، دنهاتیشخص (.22: 0927)مستور،  «نامندیم تیشخص شوند،یظاهر م

ان، داست ۀحوز خواننده در نظر به دیبا ،باشند بیوغربیرفتار و کردارشان هرچند عج

 قصه بر مدار آن تیماماست که ت ی، محورتی. شخصندیایب یمعقول و باورکردن

 شودمیمحسوب  یعامل اصل یپردازتیموفق، شخص یهادر رمان نی؛ بنابراچرخدیم

 . بخشدیو به رمان ارزش و اعتبار م

شده است. باید دانست در این پژوهش به شیوۀ حضور زنان در داستان پرداخته

شود. زنی که تحقیر شود، توجهی به زنان باعث نابودی و زوال جامعۀ انسانی میبی

تواند برای خانواده، و مورد ظلم و ستم واقع شود، نمیدوراز آگاهی قرار بگیرد به

ها سبب از بین رفتن بنیان خانواده، ی باشد و همۀ اینجامعه الگوی مناسب فرزندان و

طور همین سبب ضروری است که آثار ادبی بهشود، به عشق و عالقه در خانواده می
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ه ها نشان دادجداگانه به بررسی نقش زنان در جامعه بپردازند و نقطۀ قوت و ضعف آن

آثار نویسندگان  طور جداگانه به بررسیجمله فمینیست بههایی ازشود. مکتب

ان و های زنپردازد؛ اما در این پژوهش نگاه فمینیستی نیست و تنها به شخصیتمی

وع که شود. این موضها شده توجه میاتفاقاتی که سبب تغییر، پیشرفت یا پسرفت آن

است.  شدهنقش زنان در جامعۀ آن روز تفاوتی با گذشته کرده است یا خیر نیز بررسی

شکر در للحاظ اصلی، فرعی، ایستا، پویا، تصادفی و سیاهزنان از هایتحلیل شخصیت

 ها صورت گرفته است.داستان

 . بیان مسئله و سؤاالت تحقیق0ـ 0

بحث بر سر اصالت زن و بررسی نقش او در ادبیات از حدود قرن نوزدهم در آثار جورج 

یات فارسی زن در ادب (.999: 0972)مقدادی،  الیوت و خواهران برونته مطرح شد

عاشق  عشق و دلدادگی است و گاه مظهر :دارد عهده برای را های چندگانهرسالت

 و مقام مادری دلسوز است، گاه معشوق است، زمانی همسر است و وقتی دیگر در

 هد وز زمانی مظهر توکل است و و گاه مظهر پارسایی، مربی تربیتی خانواده و فداکار

جایگاهی  پرستی است و درمداری و میهنخردمندی و سیاست گاه مظهر پرهیزگاری،

  .فتّان توز ودیگر کینه

در آثار ادبی فارسی گاهی زن نقش واال و مادری خود را دارد؛ اما در غالب آثار 

های مختلف معشوقه، صورتشده است و به های زنان مطرحادبی، زیبایی و دلربایی

ای برای رفع نیازهای مردان کنند و وسیلهوه میخدمتکار، خنیانگر، مطرب و ساقی جل

تا پیش از  (.0 :0926)نیساری،  گیرندتوجهی قرار میشوند و مورد بیتلقی می

مشروطیت، معشوق شعر فارسی، غالباً با سیمایی کلی، مبهم، فاقد هویت عینی و غرق 

ز عصر مشروطه با یافت؛ اما اای از تقدّس و رازناکی در شعر شاعران تجلّی میدر هاله

جمله توجه به جایگاه زن و فردیت او در عرصۀ جامعه و های تازه ازظهور گفتمان

ای ملموس و عینی یافت. بعد از ورود خانواده، ماهیت معشوق دگرگون شد و چهره
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ای های اسالمی تا قبل از انقالب اسالمی، هیچ دورهاسالم و درونی شدن اندیشه

ا و اجتماعی ایرانیان رنتوانسته ساختارهای فرهنگی، اقتصادی اندازۀ عصر مشروطه به

گمان شعر عصر مشروطه با همۀ خصایص صوری و مضمونی، بهترین متحوّل سازد. بی

ترین زمینه برای ردگیری و واکاوی دامنه و عمق ظرف انعکاس این تحوّالت و برجسته

 شود.این تغییرات محسوب می

هایی از قبیل آزادی، مایهاز جنبۀ مضمونی، طرح درونترین شاخصۀ این تمایز مهم

تحوّالت مضمونی، شعر مشروطه را  وطن، زن، قانون و نظایر آن است. مجموعۀ این

که تا قبل از این، شعرِ هیچ طوریکانون انتقادات اجتماعی و فرهنگی ساخته است؛ به

و فرهنگی جامعه را های اجتماعی چنین تمام زیرساختای نتوانسته است ایندوره

در جامعۀ قاجاری برخی از زنان اجازۀ یادگیری 0421دگرگون کند. در اوایل دهۀ

داد؛ ای به دختر خود اجازۀ آموختن نمییافتند؛ اما هیچ خانوادهنوشتن می خواندن و

ه های عاشقاناگر زنان نوشتن را بیاموزند، نامه»زیرا در آن زمان اعتقاد بر این بود که 

 .(92: 0922)ساناساریان، « شوندهای خود مینویسند و موجب ننگ خانوادهدان میبه مر

 در این پژوهش نویسندگان به دنبال پاسخ سؤاالت زیر هستند:

  ت؟اس گذشتگان نگاه همان زنان به ساعدی غالمحسین و علوی بزرگ . آیا نگاه0

 دارند؟ فعال اجتماعی جایگاه نویسنده دو این آثار در زنان آیا .4

 تهداش توجه جامعه در زنان فعال حضور به بیشتر نویسنده دو این از یک. کدام9

 است؟

 اهداف و ضرورت تحقیق .4 ـ0

های معاصر از شناسی شخصیت زنان در برخی از رمانپژوهش حاضر با هدف جامعه

تر اند از: پُررنگبزرگ علوی و غالمحسین ساعدی است. اهداف فرعی پژوهش عبارت

پرستی زنان در سطوح مختلف شدن حضور زنان در عصر مشروطه و بعدازآن، خرافه

 زنان بنیادین و اجتماعی های اشرافی. نقشبندوباری زنان در خانوادهاجتماعی، بی
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 نای به چندانی توجه حال تاکنوناینبا دارد؛ بسیار اهمیت جامعه رشد و ارتقاء برای

 ریضرو پژوهش این در زنان اجتماعی نقش رسیبر دلیل همین است، به نشده مقوله

 رسد.می نظر به

 تحقیق پیشینۀ. 9 ـ0

است که به  شدهحاضر نوشته پژوهش راستای در متعددی هاینامهپایان و مقاله

 شود: ها اشاره میتعدادی از آن

 نیلوفر معاصر ادبیات در زن سیمای» مقالۀ در ،(0964) متوسلی و دهقی جعفری ـ

است؛  ستیز نبودهتنها زناند که صادق هدایت نهبه این نتیجه رسیده «کور بوف کبود

بلکه همواره با حس ترحم و شفقتی خاص به قشر زنان توجه کرده است. وی با 

 بین برده و راههای جامعۀ مردساالر را زیر ذرهای تازه و زبانی متفاوت زشتیاندیشه

 است.را برای فریادخواهی زنان هموار کرده 

 بررسی: ادبیات و فرهنگی تغییرات تعامل»، در مقالۀ (0962)پور زارع و فردبابایی  ـ

نانی است که حضور زبه این نتیجه رسیده « معاصر فارسی ادبیات در زن سیمای تغییر

مانند پروین اعتصامی، فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی با زبان زنانۀ خود سبب شناخت 

دند. وی معتقد است که کوشش زنان در کسب دانش و شرکت دنیای واقعی زنان ش

های جدید نیز به بهبود این شناخت کمک های اجتماعی و کسب تجربهدر فعالیت

 است.بسیار کرده 

 غزاله آثار در زن سیمای بررسی»نامۀ خود با موضوع ، در پایان(0962)نژاد سلیمانی ـ

 ها وها و نتایج انتخابای زن و اعمال آنهبه بررسی شخصیت «پیرزاد زویا و علیزاده

 در طول داستان پرداخته است. هاسرنوشت آن
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 های تحقیقبحث و یافته. 4

 . شیوۀ نویسندگی بزرگ علوی 4-0

عی که س استنویسی نو در ایران جمله نویسندگان و بزرگان داستانبزرگ علوی از

 های وی درتوانمندی .روزمره بنویسداز رویدادهای  ثرأها و متکرد با توجه به واقعیت

ها، گفتار شخصیت های ظاهری، روحی و رفتار وویژه در بیان ویژگینویسندگی و به

او به پردازش یک شخصیت، سایرین  ازحدبیشبارز و آشکار است؛ اگرچه گاهی توجه 

 .دهدرا در سایه قرار می

چراکه علوی  ؛گیرندمی محوری طبقاتی قرار ها درعلوی شخصیت هایدر داستان»

ثیر أزیر ت هایشنسلیبیشتر هم مانندبه)رئالیستی( است. وی  گرایانهدارای نگرش واقع

های هایش اغلب از الیهاما قهرمان داستان ؛است قرارگرفتهشدید انقالب اکتبر روسیه 

 اندارپرچماند. این ویژگی خط فاصلی میان کارهای علوی و برخی روشنفکران جامعه

سیاست و ادبیات به  ۀشاخر دو کشد. همچنین ذهنیت علوی درئالیسم اجتماعی می

است. و واضح پیرایه زبان بزرگ علوی ساده، بی (.926: 0969)سرفراز، « رسدوحدت می

یافتن عناصری است که به  در تخیلشوی نیروی  هایاز خصوصیات بارز نوشته

همچنین بین  (.91 :0922رهنما،  رک:) دهندپلیسی می قصۀ رنگ اوهای داستان

واقع در .های زن دارای جایگاه مهم و ممتازی هستندقهرمانان بزرگ علوی، شخصیت

مهرورزی زنان ایرانی را  و دامنیپاکدسته نویسندگانی است که فداکاری،  وی از آن

به بعد که بزرگ علوی از ایران دور شد،  0994. از مرداد خوبی توصیف کرده استبه

توان دوری از رویدادها و آثار او نیز گیرایی سابق خود را از دست داد. سبب آن را می

 ایقصه« هایشچشم»علوی پس از داستان  های جامعۀ آن روز ایران دانست.دگرگونی

 و نیرومندی آن ننوشته است.به گیرندگی 
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 . شیوۀ نویسندگی غالمحسین ساعدی 4-4

هدف »نامیدند. « اقلیمی یا بومی»گونه نویسندگی را در تاریخ ادبیات معاصر، این

دن بومیان؛ بلکه رازواره کرگرا، نه ارائۀ گزارشی انتقادی از وضع زیستنویسندۀ اقلیم

هاست. منطقۀ ناشناختۀ جغرافیایی ای آنمنطقه با راهگشایی به درون باورهای افسانه

 یرم) «یابندالطبیعی میماوراءشود و زمان و مکان رنگی ای در ذهن بدل میبه منطقه

 (.291: 0977، عابدینی

ی نویسی اقلیمغالمحسین ساعدی از زمرۀ نویسندگانی است که از شیوۀ داستان

جنوب و مشاهدۀ نوع یا بومی استفاده کرده و خوب از عهده آن برآمده است. سفر به 

فت و های مردمی در ترکیب بافرهنگزندگی و نگرشی ریز و ظریف در خرده

گذاشته است. گونۀ اقلیمی با رنگ اجتماعی، سیاسی و  های داستانی وی تأثیریاخته

خورد. وی در ها در نوشتۀ ساعدی به چشم میشناسی، بیشتر از سایر ویژگیروان

نمایی ادبی، در نقش منتقد اجتماعی ظاهرشده است و  جای قلمبیشتر آثار خود به

های تاریک اجتماعی ی افکار عمومی، عفونتهمچون پزشک اجتماعی سعی دارد برا

هایی که جز مرگ و نابودی، سرانجامی های تاریک و سیاهیرا روشنگری کند. عفونت

گروه نویسندگان سبک آذربایجانی  نخواهد داشت. غالمحسین ساعدی را در در پی

و  تتوان قرار داد. در این سبک، مضامین فائق بر زبان است و زبان کوبنده و لغامی

شود، از دیگر واژگان اصیل بومی نیز که باعث دشواری در درک مطالب می

 های این سبک است.خصیصه

 های زن در آثار بزرگ علوی. تحلیل شخصیت4-9

ای دارد و بُعدهای شخصیتی هالههای علوی، چهرۀ راستین و واقعی و بیزن در داستان

نگدلی وفایی و سرسانی و بی ی و آزارگردهی، شورانگیزی و فتنه او نظیر شیرینی، کام

 (.029: 0961)هاشمیان و کمالی، و هوسرانی به بهترین صورت ترسیم و تصویر شده است 

علوی »دهد: گونه نظر میهای او اینعابدینی دربارۀ زنان داستان از سوی دیگر میر
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د، شونمیداده  هایش که در حالت دلباختگی نشانباحوصله به زنان زیبای داستان

والً خو هستند. اصلحاظ اخالقی نیز فرشتهپردازد. این زنان فقط زیبارو نیستند، ازمی

دامن و خیلی بهتر از مردان هایش  را پراحساس، فداکار، پاکعلوی زنان داستان

ست دای به آفریند. توصیف این زنان ـ که اغلب خاستگاهی اشرافی دارند ـ بهانهمی

یم های اشرافی ترسجشن ها وا تصویرهایی مملو، از شیفتگی از خانهدهد تنویسنده می

های توگینف، حاضرند همۀ زندگی های علوی چون زنان داستانکند ... زنان داستان

 ؛اندچشخود را در راه عشق فنا کنند؛ زیرا تنها عشق مفهوم واقعی زندگی را به آنان می

، نیعابدی میر) «راندروزی میسوی شکست و تیرهرا به هااما شرایط نامساعد اجتماعی آن

0977 :44.) 

 های زن مجموعه داستان چمدان. تحلیل شخصیت4-9-0

، «چمدان» داستانی کوتاه است که شامل شش داستان کوتاه اعم از چمدان مجموعه

« تاریخچۀ اتاق من»، «پوششیک»، «سرباز سربی»، «عروس هزار داماد»، «قربانی»

ها مردی که پالتوی شیک تنش بود، میان این داستان از»است.  «رقص مرگ»و 

ها خمیرمایۀ تندی از مسئلۀ طنزآمیز و اجتماعی ـ انتقادی است؛ ولی دیگر داستان

، «چمدان» در سه داستان (.99: 0992)دستغیب،  «های رومانتیک داردتنگیجنسی و دل

 است که به« ف»ی شخصیت اصلی آقا« سرباز سربی»و « عروس هزار داماد»

 ها حضور دارد.های مختلف در داستانصورت

 های زن در داستان چمدان. تحلیل شخصیت4-9-0-0

داستان چمدان سه شخصیت زن دارد: کاتوشکا اوسالوونا و مادرکاتوشکا و فریدل 

 )دوست کاتوشکا(.

 جکند که دختران از سن کم تشویق به ازدواای زندگی میجامعه او درکاتوشکا: 

ها یک موفقیت بزرگ است. زیبایی ظاهری دختران نیز شوند و ازدواج برای آنمی
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یک امتیاز بزرگ برای جذب همسران بهتر است. او این امتیاز را دارد؛ زیرا دختر 

کند: خوبی ایفا میرا به« ف»زیبایی است از یک خانواده متوسط. او نقش معشوقۀ آقای 

های که گونهو الغر در دامن من بود، وقتی که آن صورت سفیدشبِ پیش وقتی»

از ازدواج « ف»اما آقای  (.6: 0966)علوی،  «صورت من چسبانیده بوداش را به برجسته

ها همۀ خود را  زن»داند. به روش سنتی بیزار است و آن را خریدوفروش زن می

ی یک برافروشند، بعضی در مقابل یک پول جزئی برای ساعت و روز، بعضی دیگر می

داند؛ خود را مردی امروزی می« ف»آقای  (.06)همان: « مقابل تأمین زندگی عمر در

توان گفت که خود او نیز یک دید سنتی اما از توصیفات او دربارۀ ظاهر کاتوشکا می

بیند و ارزش چندانی برای افکار او ها دارد، او نیز زن را در جایگاه معشوقه میبه زن

خته رنگی انداگردن سیاهز پشت گردن متناسبش که روی آن شالمن ا»قائل نیست. 

کردم، های او را پوشانده بود نگاه میبردم که تقریباً تمام چشمبود، لذت می

 (.02 )همان: «شنیدمنمی هایش راحرف

کند؛ زیرا است ازدواج می« ف»کاتوشکا سرانجام با خواستگار خود که پدر آقای 

ی دارد و هم عاشق کاتوشکا است. شخصیت کاتوشکا این مرد وضع مالی خوب

نهایت ایستاست؛ زیرا از ابتدا خواستار ازدواج با فردی مناسب به روش سنتی است و در

های فرعی است. برای توضیح رسد، همچنین از شخصیتبه این خواسته خود می

 هایهایی که در کنار شخصیت اصلی در مرتبهشخصیت فرعی باید گفت، شخصیت

در داستان حضور مداوم ندارند و جذابیتی برای مخاطب ندارند. دوم و سوم هستند و 

ها و مخاطب درگیری عاطفی نیست. کوتوشکا نیز در تقابل با شخصیت اصلی بین آن

 داستان و در درجۀ دوم اهمیت نسبت به او است.

ر بهای ایستا و واسطه است؛ زیرا شخصیت این زن جزو شخصیتمادر کاتوشکا: 

بار در افرادی که فقط یک، شخصیت واسطه گذارد.زندگی دخترش تأثیر مستقیم می

های تغییر روابط و خط داستانی شخصیت شوند؛ اما نقش اساسی درداستان ظاهر می
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مادر کاتوشکا حضور چندانی در داستان ندارد؛ اما  (.496: 0972)بیشاب،  اصلی دارند

 «ف»دارد. وی که از ازدواج کاتوشکا و آقای نقش مهمی در تغییر سرنوشت دخترش 

برد که با صاحب می« اسب سفید»خانۀ شده است، دختر خود را به مهمانمأیوس 

تواند از پس داند که میای میآنجا )پدر آقای ف( آشنا شود؛ زیرا او را داماد برازنده

د، کردنخود فکر میهای زندگی بربیاید. مادران آن زمان تنها به ازدواج دختران هزینه

ها داشتن توان مالی فرد )خانه و پول و کار( بود و دیگر معیار انتخاب داماد برای آن

 به سن و سال افراد و عالقۀ دخترانشان کاری نداشتند.

ای بود ساله06دختر  »است. « خانه سبز»خانۀ : فریدل پیشخدمت مهمانفریدل

این دختر فرعی و تصادفی  شخصیت (.00: 0966 )علوی، «های زاغهای بور و چشمبا زلف

های مختلف داستان کند و اطالعاتی دربارۀ شخصیتاست، وجود او صحنه را واقعی می

عالقگی به و بی« ف»دهد. او محرم راز کاتوشکاست و از عالقۀ او نسبت به آقای می

ما آقای کند؛ اعالقگی مطلع میرا از این بی« ف»خواستگارش مطلع است. او آقای 

ها که دوست یا ندیمه ها از این نوع شخصیتکند. معموالً در داستانکاری نمی« ف»

تر هستند، وجود دارند که معموالً میان عاشق و معشوق خبرها را های مهمشخصیت

  های دیگر داستان ضروری است.ها برای شناخت بیشتر شخصیتبرند. وجود آنمی

  در داستان قربانیهای زن . تحلیل شخصیت4-9-0-4

در داستان کوتاه قربانی، فروغ مادر خسرو، مادر فروغ و خواهران خسرو وجود دارند. 

نه زمیلشکر دارند. شخصیت پسآید و نقش سیاهیخواهران خسرو تنها اسمشان می

لشکر( گاهی اشخاصی هستند که در ماجرا نقش خاصی ندارند؛ اما برای )سیاهی

ی های اصلبرای برجسته کردن شخصیتسازی و نشان دادن فضای داستان یا زمینه

: 0929لو، )اسماعیلگویند لشکر میها شخصیت سیاهیو فرعی حضور دارند که به آن

لشکر و تصادفی آن است که شخصیت تصادفی وجودش تفاوت شخصیت سیاهی (.74

 .لشکر برای پُر کردن صحنه استضروری است؛ اما وجود سیاهی
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است که در تعامل با خسرو است. وی شخصیت  فروغ شخصیت فرعی داستانفروغ: 

شود، خط و که عاشق میپویایی دارد در ابتدا یک دختر سنتی است؛ اما هنگامی

ن گذارد. البته ایپا می اند، زیراش برای او در نظر گرفتهمرزهایی را که خانوادۀ سنتی

ند ای ثروتمادهتوان به پشتوانۀ خانوادۀ ثروتمند او دانست. خانوساختارشکنی را می

که قصد حضور در جامعۀ مدرن آن زمان را نیز دارد. اولین گام حضور فروغ و مادرش 

خسرو و من یک سال پیش در یک مهمانی در »در یک مهمانی بدون حجاب است: 

بی دار عنامنزل یک نفر از معروفین شهر با فروغ آشنا شدیم. آن روز فروغ رخت پولک

اف شانه کرده بود و وسط پیشانی را چتری گذاشته بود ]...[ هایش را صتنش بود، زلف

 «چادر آمده بود گویا آن روز اولین باری بود که در یک مجلس عمومی با مادرش بی

  (.42: 0966)علوی، 

قدر بر روی این عشق پافشاری شود و آنفروغ در این مهمانی عاشق خسرو می

شود، فروغ طور که دیده میود. همانشکند که خسرو راضی به ازدواج با او میمی

دارد، زنی که همیشه نقش معشوق را ایفا کرده است، بازهم خالف جامعه قدم برمی

ایت یافته است؛ زیرا رضدر اینجا عاشق است. فروغ تا اینجا شاید به موفقیت کمی دست

نی را خسرو را برای ازدواج گرفته است. اما انگار جامعه مردساالر تاب این هنجارشک

ندارد و خسرو با غرق کردن خود در دریا و ناکام گذاشتن فروغ این موضوع را یادآور 

 کشود و یشود. فروغ نیز که انگار تاب این شکست را ندارد، قربانی شرایط میمی

 . میردسال بعد بر اثر بیماری سل می

ن، نبود ای و قالبی هستند: فعالمادران همیشه مظهر زنانگی کلیشهمادر خسرو: 

ای از این زنان است. او در برابر تابعیت، خاموش و ساکت بودن مادر خسرو نیز نمونه

 رشماد»کند و امیدوار است که بیماری خسرو بهبود یابد. اخالق بد خسرو سکوت می

 را صورتش کیپ چادرش با کهدرحالی و نشسته زمین روی کرده کز مجاور اتاق در
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او از ازدواج فرزند بیمار خود  (.49)همان:  «دهدمی گوش را ما هایحرف است، گرفته

  خرد. او شخصیتی ایستا دارد.خوشحال است و هر سختی را به خاطر او به جان می

هایی است که تمام خوشبختی دخترشان را در از آن تیپ شخصیتمادر فروغ: 

یندازد؛ خسرو میل نبود دخترش را جا برفته بیهمبینند. مادر فروغ رویازدواج می

خوشگل و از خانوادۀ خوب بود. حاال او کار و پول نداشت این مهم نبود، برای آنکه، 

 (.91)همان:  ها احتیاج به پول نداشتندآن

 سوی دیگر شخصیت تصادفی نیز دارد. توان شخصیت او را ایستا دانست ازمی

یازی باشد که حتی نقدری جزئی ها بهبار بیشتر در صحنه نیایند و نقش آنشاید یک

زیرا  ؛(022: 0972بیشاب، ) گذاری نداشته باشند، اما وجودشان ضروری استبه نام

 عنوان مادر دختر در یک خانوادۀ سنتی حضور او ضروری است.به

 های زن عروس هزار داماد. تحلیل شخصیت4-9-0-9

 پیرزن ،«کلوپ مسئول» چاق زن ،«سوسکی» سوسن داماد هزار عروس زنان داستان

بودند و نقش  آمده رقص برای کلوپ به که زن تعدادی همچنین هستند. گنده چاق

 لشکر دارند.سیاهی

یابد که از بچگی با اشعار حافظ ای رشد می: در خانوادهسوسکی یا سوسن

خواند. همین شده است. او صدای خوبی هم دارد و این اشعار را با صدای خود میبزرگ

شود پسر همسایه از کودکی عاشق او شود و به خاطر او خارج میصدای خوب باعث 

 سنسو»کند. گردد و با سوسن ازدواج میرود تا ساززدن را بیاموزد. او برمیاز کشور می

 چند اول روزهای در بود، شده او عاشق آوازش برای دارد؟ اهمیتی چه نبود، خوشگل

سوسن مانند هر زنی دوست دارد . (24:0966 علوی،) «آواز خواند او برای مرتبه

اش همراه با عشق باشد و همسرش عاشق او باشد؛ اما این عشق را در زندگی زندگی

گیرد از او جدا شود، همسرش هم با این یابد، به همین سبب تصمیم میخود نمی

عنوان زن مطلقه در جامعۀ آن روز جایگاهی ندارد. او موضوع مشکلی ندارد. سوسن به
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شود از راه خوانندگی و رقاصی گذران زندگی جز خوانندگی ندارد، مجبور میکه هنری 

ط برد. سوسن قربانی شرایبندوباری میسوی تباهی و بیکند. این طرز زندگی او را به

 های فرعی این داستان است. جمله شخصیتتفاوتی همسر خود است. او ازجامعه و بی

کند، وی اصالت فرانسوی آنجا کار می کلوپی است که سوسن در مسئولچاق:  زن

کند که کاری به فکر نفع خود است و زنان کلوپ را وادار میدارد. او مانند هر صاحب

ت: گف گنده چاق ها به کلوپ زیاد شود. زنآمد آنوبا مردان بگو بخند کنند تا رفت

 گوشتیبد قدرآن چرا که بود این مقصودش. نخند این چرا بد، خیلی شما سوسکی»

لشکر داستان است که نویسنده حتی های سیاهیاو از شخصیت .(96همان: ) «کندمی

سعی نکرده است برای او اسمی انتخاب کند؛ زیرا بیشتر برای ترسیم صحنۀ کلوپ و 

 شده است.واقعی جلوه دادن آن از توصیف این شخصیت استفاده

در کلوپ زن چاق دیگری وجود دارد که مسن است و نوازندۀ  گنده: چاق پیرزن

را  و بزرگش سیاه کیف کرد، سالم همه به آمد. چاق زن از ترگنده پیرزن بعد»پیانو. 

ی، علو) «نشست جاو همان زد سرش به دستی برداشت، را کالهش گذاشت، پیانو روی

ان کرد توان بیدر اینجا میای که لشکر است. نکتهاین شخصیت نیز سیاهی(. 92: 0966

شود. زنان یا زیبا و الغر و جذاب هستند ظاهر و اندام زنان است که دیده میتوجه به 

یا چاق و گنده و پیر، این توجه و توصیفات اتفاقی نیست و دیدگاه نویسنده و جامعۀ 

ما ؛ ادهد. زنان این داستان با آنکه هنرمند هستندروز را نسبت به زنان نشان میآن 

ها نها جایگاه شایستۀ خود را ندارد. صاحب کلوپ از آشوند و هنر آنجدی گرفته نمی

 خواهد با ناز و ادا و زنانگی خود مردان را جذب کنند نه هنری که دارند.می

 من اتاق تاریخچه های زن در داستان. تحلیل شخصیت4-9-0-2

 جی،با قدمخوش م هاکوپیان،کاچا شولتس، مادا های زن این داستان مادامشخصیت

 قزی هستند.عمه و سلطان فاطمه
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بافی به دختران دوزی، خیاطی و توریاز راه آموزش قالبکاچا شولتس:  مادام

آورد. همسر او اسیر آلمانی بوده که ثروتمند، مخارج زندگی خود را به دست می

اضر به همسرش ح نابیناست و نابینایی او عصبی است. مادام شولتس به دلیل عالقه

نیست از او جدا شود و بسیار مراقب اوست؛ اما این عالقه با ورود به خانۀ مادام 

-مچش قامت،بلند بود، جوان زن این»شود. رنگ میهاکوپیان و آشنایی با پسر او کم

 مردها که داشت چیزیک نبود؛ اما خوشگل خیلی بود. بور موهایش داشت، زاغی های

کاچا در  .(96همان: )« تمیزوتر و بود همیشه سردماغ دانیدمی کرد.می جلب را

شود برای گذران زندگی حال او مجبور میاینای ثروتمند به دنیا آمده بود، باخانواده

کار کند. احتمال اینکه او از خانواده به سبب ازدواجش طردشده باشد، هست؛ زیرا 

کرده است. یز با یک اسیر ازدواجروسیه و آلمان در آن زمان در جنگ بودند و وی ن

که از سوی همسرش هم ازآن هنگامیاولین سرکشی کاچا همین ازدواج است و پس

گیرد. کارهای همسرش را دیگر انجام بیند، طغیان بعدی او شکل میمهری میبی

کند. نکتۀ حائز اهمیت در اینجا این است که کاچا حاضر است دهد و خیانت مینمی

 گرفته از دیدگاه بد جامعه نسبتتواند نشئتاما جدا نشود. این موضوع میخیانت کند؛ 

شود زنانی امثال کاچا قربانی شوند، شخصیت او پویا به زن مطلقه باشد که باعث می

 و فرعی است.

 خانۀصاحب ساله است کهپنجو: یک زن ارمنی مستقل چهلمادام هاکوپیان

عی و ایستا است. او هفده سال پیش شخصیت او فر است. داستان اصلی شخصیت

 مادام»تنهایی پسرانش را بزرگ کند. داده و مجبور شده بوده بههمسرش را ازدست

 فوت شوهرش که پیش سال هفده از. دنیاست زرنگ و کاری هایزن آن از هاکوپیان

 خودش. است کردهمی اداره را آرداشس و آرشاویر پسرش دو زندگی خودش کرده،

او مادر . (97همان: ) «است داده یاد هاآن به روسی زبان و گذارده مدرسه به را هاآن

بندد. با اینکه پسر او با کاچا وارد دلسوز و فداکار است که چشم بر خطای فرزندان می
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 آید،می مردم سر که بالیی هر»داند: رابطه شده بود،  او تمام تقصیر را متوجه کاچا می

این تفکر البته تفکر حاکم در آن زمان نیز است  (.62همان: ) «است بد هایزن دست از

ساالری که مردان حق همه توان نمایندۀ آن دانست. جامعۀ مردو خانم هاکوپیان را می

 کاری را دارند حتی کشتن زنان. 

خود این زنان در داستان حضور ندارند قزی: عمه و سلطان فاطمه باجی، قدمخوش

داری، زایمان و احترام کند. زنانی که تنها خانهتوصیف میو راوی شخصیت آنان را 

اند و البته خرافات و عقاید مخصوص به خود را دارند. حد به مردان را آموختهازبیش

ها در جامعه های آنلشکر داستان هستند؛ زیرا نمونههای سیاهیاین زنان شخصیت

ها جو و فضای جامعۀ ر آنشود و نویسنده سعی کرده است با حضوفراوان دیده می

 بسته آن روز را ترسیم کند نه بیشتر.

 «سرباز سربی»داستان  های زن در. تحلیل شخصیت4-9-0-9

 سه شخصیت زن این داستان هستند. آغا کوکب و امین و« ف»آقای  مادر

زناشویی از سوی همسرش محبتی  این مادر که در زندگی«: ف»مادر آقای 

دهد. او با این فرزند درد ود را به یکی از شش فرزند خود میبیند، تمام عشق خنمی

کند که گوید و جوری با پسرش رفتار میوفایی همسرش میکند و از بیو دل می

 «تیهس من یوسف تو: گفتمی یواشکی امننه همیشه بودند، معشوق و عاشق»انگار 

راهی جز سوختن  های همسرش است، چونبازیاین زن که قربانی هوس .(26همان: )

. کندهمسرش میهای بد خود نسبت به بیند، پسرش را درگیر حسو ساختن نمی

توان واسطه دانست؛ زیرا رفتار بااینکه مرده است، شخصیت وی را می« ف»مادر آقای 

  و اعمال او بر سرنوشت شخصیت اصلی داستان تأثیر گذاشته است.

شود: همسر قزاقش که او را طالق د میدر این داستان قربانی رفتار دو مرکوکب: 

عنوان خدمتکار برای که به« ف»پول رها کرده است؛ دیگری آقای پناه و بیداده و بی

 فحشم زد،می و من» دهد.او را آزار جسمی و روحی می« ف»کند، اما آقای او کار می
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: همان) «رفتم حال از که زد منو چوب با قدرآن روز یک. کندمی منو هایگیس داد،می

کوکب شخصیتی وابسته دارد، البته این شاید تقصیر جامعه و خانواده باشد که  (.64

هنگام و بدون آگاهی و پشتیبانی های زوددر آن زمان زنان را مجبور به ازدواج

راحتی به او ظلم کند، تواند بهدانستند که میاختیار زن میکردند و مرد را صاحبمی

ی از بین ببرد و کسی متوجه نشود یا به روی خود نیاورد. شخصیت طالقش دهد و حت

کند و خود را نجات فرار می «ف» کوکب ایستا و فرعی است. او با اینکه از خانۀ آقای

ه شود کتواند شغلی آبرومند بیابد و تغییر کند. او زنی خیابانی میدهد، نمیمی

 شود.دانسته، خفه میرش میکه او را مانند ماد« ف»نهایت به دست آقای در

 توبه سالگیسی در نکرده، شوهر اصالً زن این»است. « ف»آقای  خواهر: آغا امین

 رانهدخت مدارس در و کرده ترقی و شده مالباجی بعد و رفته کربال به سفر یک کرده،

 لشکر است، آقایشخصیت او ایستا و سیاهی .(26ـ 29همان: ) «دهدمی درس قرآن

ها را آورده است. او ای الزم دارد و نویسنده خواهر و پدر و توصیفات آنخانواده «ف»

حال روی پای خود ایستاده و زندگی خودش و برادرش را اینزن خرافاتی است؛ اما با

 «ف» کند. راوی بیشتر از شخصیت او برای توصیف اتفاقات گذشتۀ آقایاداره می

 استفاده کرده است.

  مرگ های زن در داستان رقصشخصیت. تحلیل 4-9-0-6

  مارفینکا دوست مارگریتا. و مادرمارگریتا و مارگریتا وجود دارند: زن سه این داستان در

: شخصیتی پویا است. او که دختری آرام است، به ناآگاه دست به قتل مارگریتا

تل کند و قنهایت تغییر میزند. ابتدا شجاعت گردن گرفتن کار خود را ندارد؛ اما درمی

دست است که خواستگاری زورگو به اسم پذیرد. او دختری از یک خانوادۀ تنگرا می

فاقات پیرامون خود و اخذ تصمیم درست تحلیل اتورجبوف دارد. او قادر به تجزیه

م گذرد در فشار است که تصمیقدری از اتفاقاتی که در اطرافش مینیست. مارگاریتا به

گیرد به زندگی خود و پدری که باید مراقبش باشد، پایان دهد؛ اما در لحظۀ آخر می
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و او را  دهدداند ـ نقشۀ خود را تغییر میهایش میبا آمدن رجبوف ـ که مسبب رنج

کند، حتی کشد. او شخصیت معشوق را نیز دارد که عاشق برای او هر کاری میمی

 حاضر است جانش را نیز فدا کند.

 من کهوقتی از همیشه مادر. »: وی شخصیت تصادفی داردمارگریتا مادر

 هایمصیبت از کنم سعی و باشم پدرم مواظب که کندمی سفارش من به امشدهبزرگ

مادر حضور پُررنگی در داستان ندارد؛ اما حرف  (.071: 0966علوی، ) «کنم جلوگیری او

ای که جای پدر و فرزندی گونهاو روی رفتار دخترش تأثیر زیادی گذاشته است؛ به

هر نحوی از پدر خود مراقبت کند. داند که به تغییر کرده است، دختر وظیفۀ خود می

 ن را تمام و کمال پذیرفته است.او نمونۀ همسر فداکار است که سلطۀ مردا

بود. دوست و امین مارگاریتا که از  روسی دختر و یک مارگریتا دوستمارفینکا: 

راز کشته شدن رجبوف اطالع داشت و این خبر را به مرتضی ف )جوان عاشق 

 مارگاریتا( رساند. او یک شخصیت تصادفی است.

  «هاساالری»های زن داستانِ . تحلیل شخصیت4-9-0-4

  رحیم، مش زن الملوک،انیس  الملوک، انیس مادر ،الملوکزیور، منیژه خانم، عزت 

 حمیده و شودمی داده توضیح هاآن مورد در که هستند هاییشخصیت از قزی خاله

. ندهست داستان این در لشکرسیاهی زنان از... و  یاسمن باجی، قدمخوش طیبه، خانم،

تصادفی داستان هستند که نامشان بیشتر  هایشخصیت از بانو و الملوکمادر عزت 

 بارگی ساالر نشان داده شود. برای این آمده تا سرگذشت فرزندانشان مطرح شود و زن

« هاساالری»های اصلی داستان سرگذشت زیور که یکی از شخصیتزیور )فتانه(: 

ب های داستان هست و بین او و مخاطاست، این نوع شخصیت در بیشتر قسمت

شود. مخاطب دوست دارد سرنوشت این شخصیت را دنبال درگیری عاطفی برقرار می

ترسد یا امیدوار است که موفق شوند. این نوع شخصیت محور اصلی ها میکند، از آن

داستان است. سرنوشت اوست که مهم است و احساسات و کارهای وی است که 
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چه بد همیشه با نیرویی در  برد. چنین شخصیتی چه خوب باشدداستان را پیش می

تعارض و کشمکش است. سرگذشت زیور سرنوشت بد معدود زنانی است که خواستند 

ان بازی خبا ظلم در حد توان خود مبارزه کنند؛ اما قربانی شدند. این زن قربانی هوس

های شوم منیژه و خاله قزی شد. در ابتدای داستان از پاکی، نجابت و ساالر و نقشه

دلش به دست خان ساالر به دار خوانیم که همسر سادهک زن روستایی میسادگی ی

اجبار صیغۀ خان رود، بهشود. این زن باردار وقتی در پی همسر خود میآویخته می

شود. خان ساالر که عادت دارد زنان را صیغه یا عقد کند و پس از مدتی رها ساالر می

ه کرده با نقشها را برای ساالر پیدا میاین زنکند. خاله قزی که کند، او را نیز رها می

کشاند و او خانه گری میهای بد و روسپیخان( زیور را به راه منیژه خانم )دختر ساالر

اندازد. زیور یا فتانه با آنکه تغییر اساسی کرده است و دیگر مانند گذشته فتانه را راه می

شود با نشان ست که حاضر نمیآالیش نیست؛ حس مادری او چنان قوی اساده و بی

دادن خود به فرزندش )حسین ساالرنیا( آینده او را نابود کند یا به روحیۀ او لطمه 

جنگد و ها میطور پنهانی برای احقاق حقوق خودش و فرزندش با ساالریبزند. به

اش و نجابتش را باخته است. شخصیت او یک شخصیت شود؛ اما او زندگیموفق نیز می

سوی تباهی است. همچنین از سوی دیگر شخصیت او است، البته پویایی او بهپویا 

  چرخد.اصلی است؛ زیرا داستان حول محور زندگی او می

همسر هوشنگ ساالریان و دختر بزرگ خان ساالر است. او به پشتوانۀ منیژه خانم: 

ال بطلبی پیداکرده است و همیشه به دنثروت و قدرت پدر، شخصیت مستبد و جاه

گذرانی و آرایش و به رخ کشیدن خود است. او مدام به دنبال کشیدن نقشه خوش

 سرکردۀ توابع و بروجرد در اقالً خانم منیژه»داشتن اموال ساالرخان بود. برای نگه

 را مجیزش که ساالرفش عبدالرحیم سید حتی همه و رفتمی شمار به هاساالری

شخصیت او ایستا و واسطه است.  (.6: 0969 )علوی، «داشت شنویحرف وی از گفتنمی
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 کند که به دنبالنگر ترسیم میبزرگ علوی معموالً زنان ثروتمند را زنانی سطحی

 طلبی هستند.بندوباری و آرایش و خودنمایی و جاهبی

بندوبار و جمله زنان ثروتمند و زیبایی بود که به حد زیادی بیازالملوک: عزت

بار طالق گرفته بود؛ زیرا همسرش انحرافات جنسی بود، او یکگذران و قمارباز خوش

 هایخانم شاهزاده از مادرش. خانم منیژه کوچک خواهر الملوک عزت»داشته است. 

 ماه گردی به صورتش. وچلهچاق. پرپشت ابروهای و بادامی هایچشم با بود قاجار

همسر دوم  (.02 :)همان «گرفتمی کام و بردمی دل الملوکعزت. بود چهارده شب

ود. کرده بالملوک نیز به سبب موقعیت مالی و ارتباطات عزت الملوک با او ازدواجعزت

ه کرد کوی مورد سوءاستفاده همسرش قرارگرفته بود؛ زیرا همسرش او را تشویق می

 ها مقاماتنفوذ و متمول سخن بگوید و با فریبندگی کاری کند که آنبا مردان ذی

 که روابطی با الملوک عزت»کرد ای او در نظر بگیرند. آقای اهمیت فکر میباالیی بر

 به را مجلس کرسی یک تواندمی آسان دارد، روحانیون و اعیان و بازرگانان جامعۀ در

لشکر شخصیت او ایستا و سیاهی .(06)همان:  «کند فراهم او برای شده که قیمتی هر

جمله زنانی است که در روزگار نویسنده تعدادشان کم نیز نبوده است. است. وی از

گاهی افراد که حرص جاه و مقام داشتند، برای مراودات خود با زنان زیبا ازدواج 

ت قها به گذراندن وها و مجبور کردن آنکردند و با استفاده از زیبایی و دلربایی آنمی

با افراد متمول و سیاستمداران و کسانی که قدرتی داشتند، به قدرت و جاهی 

 رسیدند. این زنان پلکانی بودند برای ترفیع همسران خود.می

: زن روستایی که همسر وی نیز به دست خان ساالر ناپدیدشده رحیم زن مش

همسرش  رود. وی در شوک ناپدید شدناست. او مانند زیور به دنبال همسرش نمی

است. شخصیت او تصادفی است. برای اینکه نشان دهند زیور اگر به دنبال همسرش 

 را غاال افسار رحیم مش زن»توانست سرنوشت دیگری هم داشته باشد. رفت، مینمی

 (. 6)همان:  «شده خبر چه فهمیدنمی. بود واج و هاج زنک. داشت دست در
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لشکر است او تمام روز در حال عبادت : شخصیت او نیز سیاهیالملوکمادر انیس

 یدس نذر را دخترش»مشاهده است. پرستی این زن نیز قابلبود، البته جنبۀ خرافه

اغلب زنان داستان علوی  (. 2)همان:  «باشد بخیر عاقبت که داشت آرزو و بود کرده

نیس الملوک کاری جز دعا و شوند یا مانند امین آغا و مادر ابعدی نشان داده میتک

 اند. نماز ندارند یا مانند کوکب و سوسن روسپی شده

: این زن را مادرش نذر کرده بود با سید عبدالرحیم ساالرفش ازدواج الملوکانیس

توانست از هر دری با مخاطبش صحبت کند. او زیبا نبود، اما دانا و باهوش بود و می

 و کردمی قطع را مخاطب کالم آمد،می میان به سخن وریسمانآسمان از اگر»کند. 

 (.6: 0969 علوی،) «کردمی نقل نداشت موضوع با ارتباطی ترینکوچک که داستانی

البته توصیف این شخصیت با کلمات دانا و باهوش طنز نویسنده است؛ زیرا انیس 

ست دانداند و در اصل چیزی نمیچیز را میکرد که همهالملوک تنها وانمود می

  لشکر و ایستا است.شخصیت او نیز سیاهی

ای بود برای پیدا کردن دختران زیبا برای خان ساالر. : این زن واسطهخاله قزی

 جلب در که پیرزن این بلوچستان، در اقامت زمان از را مردم دختران بیشتر»

گری واسطه (.09)همان:  «انداختمی ساالر بغل به و کردمی پیدا بود ماهر هاخوشگل

وکار بودند و سرپناهی کسدر زمان نویسنده رواج داشته است و معموالً زنانی که بی

را  ها زنانشدند. آندست آوردن مبلغ ناچیزی حاضر به این کار می نداشتند، برای به

کردند مردان در قبال مقداری پول معرفی می خریدند و بهزدند یا میگول می

ساعت یا چند روز صیغه شوند. معموالً این دختران زیبا  ی چندفروختند( تا برا)می

های بدی داشتند. ها سرنوشتشدند، بیشتر آنپس از چندی به حال خود رها می

توان ایستا و واسطه گفت؛ زیرا بر سرنوشت زیور تأثیر شخصیت خاله قزی را می

 د.مستقیم گذاشت. او تا آخرین لحظه از کارهای زشت خود پشیمان نش
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 های زن آثار غالمحسین ساعدی . تحلیل شخصیت4-2

 «باشکوه نشینیشب» داستان مجموعه زن هایشخصیت . تحلیل4-2-0

نشینی باشکوه مجموعه داستانی کوتاه است که شامل پنج داستان است: شب

نوانخانه. زنان این  های پدرم، استعفانامه و مسخرهنشینی باشکوه، چتر، خوابشب

بینند، حق اعتراض کمی نیز دارند، باوجود آزارهایی که از مردانشان میداستان 

ها مکمل همسران خود هستند، اما لشکر نیست، آنها تنها سیاهیشخصیت آن

  کدام شخصیت پویا و اصلی ندارند.هیچ

 «باشکوه نشینیشب» داستان در زن هایشخصیت تحلیل .4-2-0-0

رده بگذرد، از شخصیت زن نامر یک ادارۀ دولتی میدر اولین داستان این مجموعه که د

 شود. نمی

 «چتر»های زن در داستان . تحلیل شخصیت4-2-0-4

رنگی دارند؛ اما اگر در ها نقش کمدار معموالً در داستانزنان خانههمسر آقای حسنی: 

ای از چهرۀ این داستان عمیق شویم، خواهیم دید ساعدی سعی دارد، شمه

 سنیح آقای زن»دار را تنها با یک حضور کوتاه به تصویر بکشد. بخش زن خانهآرامش

 تعجبم نگاه زیر را هابسته و گرفت باال را فانوس و آمد جلو بزند، حرفی که آنکهبی

 (.99: 0969)ساعدی،  «شد نمایان حسنی آقای بازوی روی چتری. کرد جاجابه شوهرش

ای کرده باشد، مثل هرروز با استقبال در اینجا همسر آقای حسنی بدون آنکه کار ویژه

شدن چتر( های همسر خود )گماز همسر و گرفتن وسایل خرید از او یکی از دغدغه

برد. شخصیت این زن ایستا و واسطه است. همین اشارۀ کوتاه ساعدی به از بین میرا 

ن جمله حضور زتواند معنی کنایی فراوانی داشته باشد، ازنقش یک زن در زندگی می

ترین روش سادهکه آرامش خاطر است، راهگشایی زنان برای حل مشکالت مردان به 

 های روزانۀ مردان.دغدغه و درنهایت امن کردن خانه برای فرار از
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 «های پدرمخواب»های زن در داستان . تحلیل شخصیت4-2-0-9

ها نامی ندارند و تنها نقل روایت کدام از شخصیتدر این داستان هیچهمسر حسابدار: 

زندگی یک کارمند حسابداری و بدرفتاری او با خانواده است. شخصیت زن این داستان 

دار است. مشکل این زن با همسرش است که به دلیل مادر یک پسربچه و خانمی خانه

زن با یک اعتراض کوچک به  فشار است. اینکار پراسترس خود )حسابداری( تحت

گیرد. همسر بابت شلوغی خانه با اوراق حسابداری مورد ضرب و شتم بدی قرار می

 هرچند و کشدمی اتاق دور را او و چسبدمی را مادر موهای شتاب با و شودمی بلند»

  (.26)همان:  «کوبدمی اششانه دو وسط محکمی مشت گاه

ند و کتغییر وضع زندگی خود کاری نمی شخصیت این زن ایستاست؛ زیرا برای

زند. همچنین شخصیت فرعی دارد؛ زیرا شخصیت آقای حسابدار در تقابل تنها غر می

 ها قربانیانی هستندیابد. امثال این زنان در جامعۀ ما فراوان هستند، آنبا این معنا می

به  ؛ اما کسیخوردترین اعتراض بدترین اتفاقات برایشان رقم میکه در برابر کوچک

 رسد.ها نمیداد آن

 « استعفانامه»های زن در داستان . تحلیل شخصیت4-2-0-2

انمخ»کند زنانی ناظر بر دادگاه خیالی او هستند. مرد دیوانه( فکر میمحمدعلی ذره )

توان شخصیت این زنان را می (.011: 0969)ساعدی،  «باشید ساکت دهممی دستور ها

رفت که راوی برای اثبات حرف خود ـ که دیوانگی مرد است ـ لشکر در نظر گسیاهی

زمینه داستان آورده است. شخصیت بعدی زن همسایه است. این زن از سر در پس

 لشکر است. دهد. شخصیت وی نیز سیاهیدلسوزی به مرد غذا می

: این زن به گفتۀ همسرش بر اثر سرطان از دنیا رفته است. همسر محمدعلی ذره

بود او بر زندگی همسرش کامالً مشهود است تا جایی که این مرد به جنون و تأثیر ن

 رسیده است. این زن شخصیت تصادفی دارد.پریشی روان
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 « مسخرۀ نوانخانه»های زن در داستان . تحلیل شخصیت4-2-0-9

 قایآ نظر در گنجینه این»: او یک شخصیت ایستا و فرعی در داستان دارد. بانو زمزمه

 خانه در تسلطش همۀ با هم زمزمه بانو حتماً که بود بهاگران و عزیز چنانآن زمزمه

 (. 016)همان:  «بزند هاآن به دست نداشت جرئت

 «عزاداران بَیَل»های زن داستان . تحلیل شخصیت4-2-4

د. کنهای داستان ارائه نمیساعدی در این داستان توصیف چندانی از ظاهر شخصیت

ها بیانگر وگوی آنک اسم در داستان حضور دارند و گفتها فقط با یشخصیت

شدت زنان داستان ساعدی به (.206: 0962بابایی و صالحی، حاجرک: ) شخصیتشان است

است « آذر»خرافاتی و تحت سلطۀ مردان هستند. تنها زن مستقل در عزاداران بیل 

 های دکتر در امان نیست. بیشتربیل آذر است که از نیش و کنایهکه او نیز از عزاداران 

چنانی در جامعه ندارند؛ اما وقتی پای عشق زنان داستان ساعدی حضور اجتماعی آن

گذارند و حاضر هستند هر خطری را آید، خرافات و ترس را کنار میمیان می به

 بپذیرند، مانند شخصیت مشدی ریحان و دختر امت علی که هر دو از خانه فرار کردند. 

  های زن در قصه اول. تحلیل شخصیت4-2-4-0

ه ها جدی گرفتزنانی در جامعه هستند که تا لحظۀ مرگ نیز وجود آنننه رمضان: 

 ها ارزش قائل نیست. معموالً این رفتار در خانوادهشود و کسی در خانواده برای آننمی

شود. باوجوداینکه دین اسالم مقام زن را در جامعه تا از سوی مردان خانواده دیده می

حد زیادی باالبرده است، زن مسلمان چه در ایران و چه در کشورهای دیگر شرق، 

دهد و زن را جزء اموال و ه است که به وی اهمیت نمیقربانی رفتار همسرش بود

 (.2: 0924 پور،)آرینداند مستملکات خود می

در اینجا ننه رمضان همسر کدخدای ده است که توان مالی برای بردن وی به 

بیمارستان را داشته اما کدخدا به بیماری او تا لحظۀ مرگش توجهی نکرده است با 
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که ننه در حال احتضار است، ساله است. وقتیضان( دوازدهاینکه وی مادر فرزندش )رم

شود، این یعنی که مادر خانواده کنند که سرنوشت رمضان چه میهمه به این فکر می

تا چه حد وجودش ضروری و مهم است؛ اما مرد خانواده )کدخدا( این موضوع را جدی 

 نگرفته است. شخصیت ننه رمضان ایستا و تصادفی است.

های همسری و ازدواج در سن پایین کودکان یکی از پدیدهکودکدی بابا: دختر مش

نیافته است که ساعدی به آن نگاهی گذرا داشته است. در اجتماعی کشورهای توسعه

آوردند، سالگی را به عقد هم درمیاین نوع ازدواج، دختران و پسران قبل از سن هجده

های این نوع ازدواج افتد. از علتمیالبته بیشتر این موضوع برای دختران اتفاق 

توان به ارتباط خانوادگی، سنت و فرهنگ، فقر اقتصادی و فرهنگی، روابط جنسی می

نین دختران کودکی که در س»و تبعیض نابرابری جنسیتی و اعتیاد والدین اشاره کرد. 

وانی نوجاند دوران کودکی و اند، به دلیل آنکه نتوانستهپایین مجبور به ازدواج شده

شوند. زمان دچار بیماری روحی و روانی میمروردرستی طی کنند، بهخود را به

ی عنوان برخخودکشی، فرار از خانه، روسپیگری و افزایش کودکان مطلقه در جامعه به

 (.002ـ 009: 0962)افتخارزاده، « شودهای ازدواج کودکان شمرده میاز آسیب

خواهند به عقد زور میو سرنوشت او که بهساعدی با آوردن دختر مشدی بابا 

رمضان )پسر کدخدا( دربیاورند تا او حالش خوب شود و مادرش را فراموش کند، به 

همسری اشاره دارد. در اصل همه به فکر رمضان هستند نه دختر مشدی موضوع کودک

افیان و ربابا. شخصیت این دختر نیز ایستا است؛ زیرا تا آخر داستان توان مقابله با اط

 لشکر دانستتوان او را سیاهیتغییر سرنوشت خود را ندارد. از سوی دیگر، نیز می

 دسفی و سرخ وچله،چاق بابا، مشدی دختر»آید و توصیفی: چون فقط از او اسمی می

 (.2: 0967)ساعدی، ...«و 

د شو: در این داستان، خرافات بیشتر در زنان ده دیده میننه خانوم و ننه فاطمه 

خرافات بر مبنای فرایندهای نادرست علت معلولی »هاست: که این به سبب جهل آن
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یاری، گروسی )ثروت «ها، برداشت نادرست و جادو استناشی از جهل، ترس از ناشناخته

یز دارد )همان(. به همچنین تفکرهای خرافی هزینۀ کمتری ن (.47: 0967و یوسفی، 

 ننه»همین سبب در مناطق محروم و دور از خدمات شهری جایگاه بیشتری دارند. 

 باز را رمضان ننه دهان خانوم ننه. گاری کنار آمدند تربت آب با فاطمه ننه و خانوم

 گشبزر عمامۀ با که آقا و پیرزن حلق تو ریخت تربت آب قاشق یک فاطمه ننه و کرد

ننه خانوم و ننه  (.6: 0967)ساعدی،  «خواند دعا تندتند گاری، دیگر طرف بود ایستاده

خواهند ننه فاطمه جزء همین زنان خرافاتی هستند که از روی جهل و نادانی می

ای خوب شود. این زنان شخصیت رمضان با دعا و آب تربت بدون صرف هزینه

د آن تغییری ایجاد لشکر دارند؛ زیرا نه وجودشان ضروری است و نه در رونسیاهی

 اند.کنند، تنها به فضاسازی داستان کمک کردهمی

آذر در این داستان از زنان آگاه و دور از خرافات است. خانه(: آذر )پرستار مریض

 گریدی بچۀ و بود ایستاده هاپله کنار بچه تا دو با تن، به سفید پیرهن الغری زن»

)همان:  «باال؟ آرینمی چی  واسه را میت این: گفت دید را هاآن تا. داشت بغل به هم

او پرستار است، پس مشخص است که با سواد نیز است؛ به همین سبب از دیدن  (.09

ت اند و مشخص اسخانه رساندهبرد که او را دیر به مریضمیبدن نحیف ننه رمضان پی

 هاییانسان که از این اجحاف در حق یک زن )یک انسان( عصبانی و ناراحت است. او از

تفاوت باشد. آذر در زندگی شخصی تواند در برابر جهل و نابرابری بیاست که نمی

ها و شغلش. او از سوی پزشک داری آندرگیر امور کودکانش است و تداخل نگه

برد. خانه میگیرد؛ زیرا فرزندانش را با خود به مریضخانه مورد سرزنش قرار میمریض

وتاه به فرزندان آذر و پزشکی که درکی از او ندارد، مشکالت ساعدی با همین اشارۀ ک

کند. شخصیت او ایستا و تصادفی است؛ زیرا ها را بیان میزنان شاغل و دردسرهای آن

  خانه ضروری است.وجودش در مریض

 



 019/  ساعدی و علوی هایداستان موردی مطالعۀ: رمان در جنسیت بازنمایی

 داستان دومهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-4

است. دختر وی پایش عفونت کرده ابراهیم و مادر زهرا  : او همسر میرابراهیم زن میر

برد. پسر خواهر او عاشق زهرا است و به خاطره است و در بیمارستان شهر به سر می

خواهد در مراسم تدفین پدرش شرکت کند. خالۀ او نیز طرفدارش همراهی زهرا نمی

کند. شخصیت او ایستا و تصادفی است؛ زیرا است و در مقابل همه از او دفاع می

 کند، اما وجودش برای داستان ضروری است.میتغییری ن

بعداً از شخصیت او سخن گفته خواهد شد، در این داستان شخصیت گدا خانوم: 

 لشکر است.او سیاهی

نانی جمله زلشکر. او نیز از: این دختر شخصیت ایستا دارد و سیاهیعلیدختر امت 

ای به او شده است، شارهکند. در این داستان تنها ااست که برای عشق هر کاری می

 شده است. حتی نام او  نیز نیامده و تنها به فرار او با یکی از پسران آبادی اشاره

اش عاشق او شده است تا جایی که خالهابراهیم است. پسر وی دختر میرزهرا: 

اش است. حاضر نیست در ختم پدرش شرکت کند؛ زیرا در فکر و خیال دخترخاله

شود، به همین سبب او را به کرده است و از آن چرک خارج میزهرا پایش عفونت 

اند؛ اما در آنجا هنوز تختی برایش خالی نشده است. این دختر بیمارستان شهر برده

دهد. این دختر در مقام نهایت نیز این کار را انجام میخواهد ازآنجا فرار کند و درمی

ها و اشعار های دور در داستانمعشوق ظاهرشده است، شخصیت زن معشوق از گذشته

کند، وجود داشته است. شخصیت ایستا صورت کسی که عاشق برای او همه کار میبه

 لشکر است. قصۀ این دختر بیشتر برای فضاسازی داستان آمده است.دارد و سیاهی

ختر و او از این د پرستار پیر بیمارستانی که زهرا در آنجاستننه فاطمه )پرستار(: 

 بود هکرد جمع آبی زیر چارقد را موهایش که قدبلندی و پیر پرستار»کند. می مراقبت

این زن  (.92: 0967 )ساعدی، «بخورد لپه با تا آوردمی برایش برنج هاشب و آش ظهرها

داد؛ کرد و به کسانی که نیازمند بودند، میپسماندهای غذای بیمارستان را جمع می
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دزد، دکتر گفت: زدند که غذای تازه از بیمارستان میاما دیگران به او تهمت می

 «بریمی خودت با هم ون ون پر غذا بزرگی توبرۀ بیرون، ریمی که روز هر تو گنمی»

دانستند، چه در گذشته دور ریختن غذاهای اضافه را گناه می (.96: 0967 )ساعدی،

کند. آوری میها را جمعسبب ننه فاطمه آن ازلحاظ فرهنگی و چه دینی به همین

دهد او هم زنی دلسوز و هم دارای اعتقادات مذهبی این اخالق ننه فاطمه نشان می

 لشکر دارد.است. او نیز همچون دیگر زنان این داستان شخصیت ایستا و سیاهی

 داستان سومهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-9

 دعا و به اطراف فوت دائماًاند؛ به همین سبب در این داستان پیرزنان بسیار ترسیده

انند. پوشبَیَل را با علم می دورتادورپاشند و را آب تربت می ها تمام روستاکنند. آنمی

ها تا چه حد خرافاتی هستند. این از همین اعمال زنان روستا باید دانست که آن

 ستند. لشکر هپیرزنان سیاهی

در ادبیات فارسی معموالً زن نماد معشوق دارد و همچنین مظهر مشدی ریحان: 

خوانی دارد. او نیرنگ و فریب است که در اینجا با نوشته و نگاه ساعدی به زن هم

رابطۀ پنهانی با حَسَنی )پسر ننه فاطمه( دارد. ساعدی در توصیف او آورده است که 

ام از زنان داستان او با این توصیف آورده کدکشد )هیچبه چشمانش سرمه می

وی  (.62)همان:  «بردمی لذت شلوغی از و بود سرحال ریحان مشدی»اند(: نشده

برخالف بقیۀ زنان ده به خرافات هم توجهی ندارد. او با زنان دیگر ده ازنظر اخالق 

 لشکر است.کمی متفاوت است؛ اما شخصیت او نیز مانند دیگر زنان سیاهی

: این زن پسری به نام حسنی دارد و او نیز مانند زنان دیگر روستا ساده فاطمه ننه

 دره توی و تربت آب به زد را جارو فاطمه ننه»و خرافاتی است و تا حدی مذهبی: 

لشکر دارد؛ زیرا حضورش در داستان ضروری . شخصیتِ سیاهی(69)همان:  «داد تکان

 پذیرش کرده است.تا را قابلنیست فقط صحنۀ داستان و عقاید مردم روس
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او مادر مشدی جعفر و همسر مشدی صفر است. پسر او به شرارت در ننه خانوم: 

روستا معروف است. او در تربیت فرزندش موفق نیست، البته با خواندن کتاب معلوم 

کدام از زنان روستا در تربیت فرزندانشان موفق نبودند؛ زیرا فرزندانشان شود، هیچمی

ها گناه دانند و فقط سرپیچی از اعمال خرافی برای آنتهمت را گناه نمی دزدی و

 لشکر است.است. این زن نیز خرافاتی و شخصیت او نیز سیاهی

 داستان چهارمهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-2

او همسر مشدی حسن است. او زنی روستایی است که بسیار ساده و طوبا: 

های شرقی است که  هم همسر و هم دوشادوش زنازخودگذشته است. او نماد 

ها اهمیت و ارزشی نهایت کسی برای آنکنند؛ اما درهمسرانشان برای زندگی کار می

قائل نیست. مشدی حسن گاو خود را از این زن بیشتر دوست دارد. وی در داستان 

شخصیت فرعی دارد؛ زیرا از توصیفات او متوجه عالقۀ مشدی حسن به گاوش 

 کند.رنگ میشویم. او شخصیت مشدی حسن را پُرمی

شود و به نام برادرش نامیده : نام این شخصیت در داستان گفته نمیخواهر عباس

خواهد با برادر طوبا )اسماعیل( ازدواج کند. خواهر عباس ضعف جامعۀ شود. وی میمی

ی نشان داده داند؛ اما طورتوجهی مردان به همسرانشان را میروستایی خود یعنی کم

شود که او با این موضوع کنار آمده است و توقعی بیش از این ندارد؛ زیرا در می

گوید تمام مردان بیلی حیواناتشان را بیشتر از زنانشان وگویی با برادرش میگفت

نۀ زمیلشکر است؛ زیرا برای خالی نبودن پسدوست دارند. شخصیت او نیز سیاهی

 است و نقشی برای پیشبرد داستان ندارد. شدهداستان از او استفاده

 قصۀ پنجمهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-9

ر لشکشخصیت وی سیاهیشده است. قبالً از شخصیت او سخن گفتهخواهر عباس: 

 است.
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اش( شخصیت زادهاست؛ زیرا با عباس )خواهر شخصیت این زن فرعیخالۀ عباس: 

کند. وی مانند دیگر اهالی عباس زندگی میوگو است. او با اصلی در تعامل و گفت

اهمیتی تعصب کورکورانه دارد. مثالً سگ ولگردی را که عباس با روستا روی موارد بی

داند تا جایی که راضی به کشتن حیوان است. تعصبات خود آورده است، نجس می

 ت. اینمذهبی او روی تمیزی و نجسی تا حد زیادی او را از رفتار انسانی دور کرده اس

در حالی است که اهالی بیل در زمان کمبود غذا از راه دزدی و گدایی نیز امرارمعاش 

 کنند.می

 داستان ششم های زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-6

زاده : زنی بیمار است. پیرزنان ده او و پسر علیل مشدی اکبر را بــه امامعبداهلل خواهر

ند کنزاده است، زنجیر میکنند امامخیال میها را به صندوقی که برند و گردن آنمی

 ر است.لشکیابند. این دختر هم از زنان سیاهیکدام شفا نمیتا شفا پیدا کند؛ اما هیچ

های این کتاب حضور ای که در بیشتر داستان: زنان سادهخانومفاطمه و ننه  ننه

 لشکر است.دارند، شخصیت آنان سیاهی

عنوان سید ده برای زینال است که اهالی روستا بهوی مادر مش سید فاطمه: 

کرده است. وی خواندن دعا او را انتخاب کردند. وی در روستاهای اطراف گدایی می

 لشکر است.نیز سیاهی

 داستان هفتمهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-7

: فتگ ولا سیدآبادی»آباد به بیل آمده بود: وی زنی نابینا بود که از خاتونگدا خانم: 

 چه. خورهمی را چیزهمه که ده توی اومده یکی که بده خبر گداخانوم به بره نفر یه

گدا خانوم یک شخصیت واسطه دارد؛ زیرا نظر او  .(079: 0967)ساعدی، «بکنیم کارش

مشی داستان تغییر کند. مردم محل خانۀ او را محل مراسمات کند که خطکاری می
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دادند. او نیز با قوی کردن عقاید خرافی مردم بیشتر به مذهبی و گرفتن حاجات قرار 

 زند تا از این موضوع استفاده کند.گرفتن این مراسمات دامن می

 داستان هشتمهای زن در . تحلیل شخصیت4-2-4-7

خورده است که بعد از همسرش با کس دیگر او زنی بیوه است و قسم مشدی رقیه: 

کند. مردم ده اش )دختر زینال( زندگی میبا برادرزادهازدواج نکند. او فرزندی ندارد و 

که اسالم تنها برای درمان صورتیزنند که باهم رابطه دارند. دربه او و اسالم تهمت می

طور غیرمستقیم بر سرنوشت اسالم اسب او به طویلۀ مشدی رقیه رفته است. وی به

 گذاشت، به همین سبب شخصیت او فرعی است. اثر

ر لشککند. شخصیت وی سیاهیاش زندگی می: این دختر با عمهینالدخترعمو ز

ش اش، پدرکند که در هنگام عروسیاست. ساعدی از سرنوشت تلخ او چنین روایت می

 شود. میرد و او تنها میمی

 

 هاساالری و چمدان هایداستان زن شخصیت: 0 شمارۀ جدول
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 گیرینتیجه. 9

 زنان داستان با نقش« هاساالری»و « چمدان»طبق بررسی کامل مجموعه داستان 

های اصلی و فرعی و پویایی بیشتر در جامعه حضور دارند. این زنان تأثیر شخصیت

ها دختران خان ساالر بسزایی در فضاسازی داستان دارند. مثالً در داستان ساالری

که بسیاری از کارهای برادران و همسرانشان با طوریجایگاه اجتماعی باالیی دارند، به

نشینی شب»و « عزاداران بیل»رسد؛ اما در داستان ها به سرانجام میوساطت آن

ها بیشتر شخصیت نشود؛ زیرا زنان در این داستااین نوع نگاه دیده نمی« باشکوه

ا ت. اما بتر اسرنگها در جامعه کملشکر هستند و حضور آنمنفعل، ایستا و سیاهی

ها نسبت به آثار تمام این تفاسیر نگاه هر دو نویسنده نسبت به زنان و نقش آن

ویژه در آثار بزرگ علوی که حضور فعال گذشتگان تغییر زیادی پیداکرده است، به

 شود. اجتماعی زنان دیده می

جمله نویسندگانی است که به نقش زنان در اجتماع اعتقاد دارد و بزرگ علوی از

رود که زنی را مسئول تغییر سرنوشت بسیاری از افراد اطراف اهی تا آنجا پیش میگ

این «. چمدان»یا زیور یا کاچا در « هاساالری»داند، مانند نقش منیژه در خود می

تأثیر گاهی مثبت و زیاد است، مانند نقش مادام هاکوپیان برای فرزندانش یا مادر 

ش منفی مؤثر دارند؛ اما در آثار ساعدی نقش در سربازهای سربی یا نق« ف»آقای 

توان های فرعی داستان هستند. در کل میرنگ و در حد شخصیتزنان بسیار کم

تر دانست، فضایی که های بزرگ علوی را برای زنان فضای قابل توجهفضای داستان

 داند. حضور زن را چه به دلیل حضور مثبت یا منفی پایاپای مردان می

 های مختلف با موضوعاتکلی رمانطورالۀ حاضر بیانگر این است که بهبرآیند مق

های ویژه موضوعات اجتماعی جوالنگاه بسیار خوبی برای تبیین نقشگوناگون به

جمله ها و کارکردهایی که نمود آن در انواع نوشته، ازمختلف افراد جامعه است. نقش
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توان به این نتیجه های حاضر میرمان بسیار مشهود است. از بررسی تمامی داستان

طور که شایسته رسید که در زمان بزرگ علوی و غالمحسین ساعدی نیز زنان آن

است، جایگاه علمی و فرهنگی یا هنری خود را در جامعه نداشتند و بیشتر نگاه 

طور که در جنسیتی و ابزاری نسبت به زنان در جامعه وجود داشته است. همان

ها در مورد زیبایی یا زشتی زنان بیشتر از شخصیت علمی یا انتوصیفات این داست

 .شده است ها صحبتفرهنگی آن
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 هامقاله

 ،«ۀ زیسته زنان در ازدواج زودهنگامتجرب»(، 0962زهرا ) سیدهافتخارزاده،  .0
 .099ـ  016صص  ،9نامۀ مددکاری اجتماعی، شمارۀ شپژوه



 009/  ساعدی و علوی هایداستان موردی مطالعۀ: رمان در جنسیت بازنمایی

 شمارۀ مهرنامه، ماهنامۀ ،«شرقی برلن ساکن نویسندۀ» ،(0969) جالل سرفراز، .4

92. 

 اعتقاد فراوانی بررسی» ،(0967) فایق و سرور کارو، یوسفی، و گروسی یاری، ثروت .9
 پزشکی علوم دانشگاه دانشجویان بین در آن با مرتبط عوامل و خرافات به

 صص سوم،وبیست دورۀ کردستان، پزشکی علوم دانشگاه علمی مجلۀ ،«کردستان

 .96ـ 49

 معاصر ادبیات در زن سیمای» ،(0964) نعیمه و محمود متوسلی، و دهقی جعفری .2
  .09 ۀشمار ،2 سال فرهنگ، و زن پژوهشی علمی ۀفصلنام ،«کور بوف کبود نیلوفر

 داستان ساختاری تحلیل»، (0962) نرگس و محمدرضا صالحی، و بابایی حاجی .9
 انجمن گردهمایی ،«ساعدی غالمحسین بیل عزاداران داستان مجموعه از هفتم

 .241ـ 204 صص ،01 ۀدور، فارسی ادب و زبان ترویج

 مجلۀ، «اودیسه و ایلیاد و شاهنامه در زن سیمای» ،(0926) رقیه تبریزی، نیساری .6

 .29ـ 46 صص ،اول سال ،نور

 سربی سرباز داستان شناختینروا نقد»، (0961) راحله و لیال کمالی، و هاشمیان .7
 صص ،9 شمارۀ ،اول سال ،شناسیسبک و ادبی نقد هایپژوهش ،«علوی بزرگ

 .022 ـ099

 


