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هاي ادبي بشر، مخلوق مردان و البتـه بـه   باور ناخودآگاه پدر ساالر، بر آن است كه آثار و ميراث
انـان  ؛ در نتيجه بخش عمدة اين ادبيات به طور معمول متمركـز بـه قهرم  وسيلة مردان نگاشته شده

ـية زنـدگي          ـا نقشـي ندارنـد و يـا در حاش مرد خواهد بود. در اين ادبيات جنسيت محـور، زنـان ي
شوند؛ در نتيجه با توجه به اينكه ادبيات (به ويژه ادب داستاني) آيينة باورهاي قهرمانان تعريف مي

د كـه در آن،  دهنـ اي جنسيتي را انعكاس مـي ها، جامعهها و قهرمانان آنجامعه است، اين داستان
ـين شـده از سـوي جامعـه (ديگـري)            وجود قهرمانان چـه زن و  چـه مـرد، غصـب و وجـود تعي

ـ تحليلـي و نيـز بـا       شود. در اين پژوهش برآنيم تا با بهـره جايگزين مي ـيفي  گيـري از روش توص
هـا و عرصـه  هاي روحي، عاطفي، بن بسـت توجه به چند رمان كه در راستاي نمايش كشمكش

اند به واكاوي اين پرسـش  ي برون رفت قهرمانان از هنجارهاي جامعه نگاشته شدههاي مشكل زا
ها در هر فرهنگ و اجتماعي براي انجام وظايف جنسيتي خود، تربيت مـي بپردازيم كه آيا انسان

انديشند؟ در راستاي اين پـژوهش  شوند؟ و آيا قهرمانان، خود اين موضوع را پذيرفته و به آن مي
هاي خود، اين موضوع را غالباً به عمد و گاه ناخواسته نويسندگان منتخب در داستاندريافتيم كه 
، هـاي محكـوم در برابـر جامعـه    با نمايش شخصيت» سرود اروند رود«اند. در داستان نمايش داده
ـتان   با نمايش كشاكش» دل فوالد«در داستان  ـان؛ در داس ـانو   «هاي زندگي قهرم ـازي آخـر ب بـا  » ب

ـبت بـه     » خاله بازي«تايي در محيط بسيار سنّتي و در داستان قهرمان روس ـنّتي نس با خشم جامعـه س
ـام        ـنّتي تم ـا توجـه بـه تربيـت س قهرماني كه قادر به انجام وظايفش نيست، مواجهيم؛ خشمي كه ب

رانـد. در نتيجـه   ها، چه زن و چه مرد، آنان را در مسير اهداف جامعه پيش ميقهرمانان اين داستان
اند كه حتـي  اي به تعاريف جامعه خو گرفتهمنتخب با قهرماناني مواجهيم كه گاه به گونه در آثار

  انديشند.به برون رفت از اين هنجارها نمي
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Abstract 
The unconscious patriarchal belief leads the literary works of 
fiction to be created and written by men; as a result, the major 
part of literature is usually focused on male protagonists. In the 
sexist literature, women either have no role or are defined as 
marginal compared to the main characters in the story. 
Considering the fact that literature (especially fiction) reflects the 
common beliefs in society, therefore, our stories and their 
characters depict a sexist society in which the being of male and 
female characters are replaced with the gender stereotypes in 
society. This study relies on descriptive analysis and focuses on a 
couple of Persian novels narrating emotional challenges and 
obstacles related to sexism as well as the solutions used by the 
characters to overcome existing clichés in society. In this regard, 
this article aims to delve deep into these questions that whether 
humans in every culture and community are trained to do their 
predetermined sexist obligations and whether the characters in 
the story are aware of this fact and if they contemplate on that. 
The results of the study showed that the selected authors have 
often consciously and sometimes unconsciously represented this 
subject in their stories. In the novels Surud-e Arvand Roud (The 
Anthem of Arvand Roud), "Del-e Foulad" (Cold-hearted), "Bazi-
e Akhar-e Banou" (The Last Play of the Lady), and "Khale Bazi", 
the authors have respectively narrated doomed people in society, 
conflicts in the life of characters, peasant life in a very traditional 
setting, and the opposition and anger of society against a 
character who cannot fulfill his obligations. Thus, we witness in 
the above stories that some characters sometimes get accustomed 
to the stereotypes in society such that they even do not care about 
overcoming those clichés.  
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  مقدمه. ١
شوند، بلكه به صـورت زن در  ها زاده نميدر ابتدا بايد به اين نكته اشاره داشت كه زن

اده انسـاني در دل جامعـه   آيند. هيچ سرنوشت زيستي، رواني و اقتصادي، سيمايي را كه ممي

كنـد؛ مجموعـه تمـدن اسـت كـه ايـن محصـول را كـه مؤنـث          گيرد تعريف نميبه خود مي

تواند فـردي را بـه مثابـه    كند. در واقع تنها وساطت فردي ديگر ميشود توليد ميخوانده مي

توانـد خـود   ديگري بيافريند. كودك تا وقتي كه براي خود وجود دارد از لحاظ جنسي نمي

متفاوت بداند. به نظر دخترها و پسر بچه ها، تن در درجـه اول، درخشـش نـوعي ذهنيـت      را

هـا  هـا و دسـت  ها از طريق چشـم دهد آناي است كه ادراك جهان را انجام مياست، وسيله

  ).١٣ـ ١٥: ١٣٨٠هاي جنسي (دوبووار، اري انداميكنند كه به جهان را درك مي

در ادبيات) چه در جايگاه مخاطب و چـه در جايگـاه   ها اعتقاد دارند كه زن (فمينيست

اسـت. زن در ادبيـات كـه امـري     نويسنده، همواره در حاشيه قرار داشته و ناديده گرفته شـده 

شـود كـه   ا آن طـور تصـوير مـي   يـ شـود  ا ناديده گرفته مييمردانه و در انحصار مردان است 

وكراتيـك، زنـان همچنـان زيـر     هـاي دم دلخواه و مورد انتظار مردان است. به رغم پيشـرفت 

هـاي  فشار نظامي قرار دارند كه بر كليشه كردن نقش جنسي استوار است و از نخسـتين سـال  

  ). ٢٦٦: ١٣٨٤گيرند (سلدن و ويدوسون، زندگي در معرض آن قرار مي

و » ژوليـا كريسـتوا  «هـا نظيـر:   هاي اروپايي به ويژه فرانسـوي و پيشـگامان آن  فمينيست

در پي آنند تا بسياري از مفاهيم و باورهاي حاكم بر جامعة اروپايي و مباني  »سيمون دوبوار«

هـاي  انـد تـا در ارزيـابي   هـا كوشـيده  باور داشتي اين جوامع را مورد بازكاوي قرار دهند. آن

هاي فيزيولوژي گرفته تا ابعاد متـافيزيكي  هاي گذشته را از جنبهخود از جايگاه زن، دريافت

  ).٢٨٤: ١٣٩٣رار دهند (امامي، مورد ساخت شكني ق

نويسـد: مـاجراي غـم انگيـز زاده     سيمون دوبوار در مقدمه كتاب جنس دوم چنين مـي 

شدن، ماجراي غم انگيز از شير گرفته شدن، براي كودكان شـيرخوار، از هـر دو جـنس، بـه     

كساني هستند؛ مكيدن، در درجه يهاي گيرد؛ آنان داراي منافع و ميلك طريق صورت ميي



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٤٠

كنند كه در آن بـزرگ ك مرحله گذر مييهاي آنها است؛ سپس از ول، دلپذيرترين احساسا

شـود، تحـول   ترين ارضاء خاطرها از اعمال دفع كه بـراي هـر دو مشـترك اسـت حاصـل مـي      

كسـاني در پيكرشـان بـه كـاوش مـي     ياعتنـايي  جنسي آنها مشابه است؛ با كنجكـاري و بـا بـي   

وغ، و گاه حتي در دوران خردي، دختر بچه در نظـر مـا داراي   پردازند. خيلي پيش از دوران بل

كند به اين دليل نيست كه غرايزي مرموز، بالفاصـله او را بـه انفعـال،    جنسيت متفاوت جلوه مي

دهد، بلكه به اين دليـل اسـت كـه دخالـت ديگـري در زنـدگي       دلربايي، مادري اختصاص مي

هاي زنـدگي، اسـتعدادش بـه نحـوي     تين سالگيرد و از نخسكودك تقريباً از آغاز صورت مي

هاي درون بودي بـه نـوزاد عرضـه    است. ابتدا، جهان جز به شكل حسآمرانه در او دميده شده

شود؛ نوزاد، هنوز مانند دوراني كه در ظلمات شكم سكني داشته، در دل كل غرق اسـت؛  نمي

ز خود درك كنـد: خـود را از آنهـا    گيرد كه اشياء را به مثابه چيزهايي متمايز ارفته رفته فرا مي

اسـت.  دهد؛ در همان حال به نحوي كم و پيش ناگهاني از پيكر تغذيه كننده جدا شدهتميز مي

  ).١٣ـ ١٥: ١٣٨٠دهد (دوبووار، گاهي با بحراني شديد نسبت به اين جدايي واكنش نشان مي

رسند امـا بـه   نظر مي ها ابتدا به مثابه كودكان داراي حق تقدم بهاين جاست كه دختر بچه

شـود؛ در  ها از آنها مضايقه مـي ها و نوازشها هستند كه اندك اندك، بوسهخصوص پسر بچه

شـود در دامـان مـادر    ها اجازه داده مـي يابد، به آنمورد دختر بچه، چاپلوسي همچنان ادامه مي

هايي بـه  پيراهن كند؛نشاند و موهايش را نوازش ميزندگي كند. پدر، او را روي زانوهايش مي

شود، بـا دقـت موهـايش    هايش اغماض ميها و هوسكنند، در قبال اشكنرمي بوسه تنش مي

هاي خوشايند در قبال اضطراب تنهـايي از او حمايـت   هاي جسماني و نگاهآرايند، تماسرا مي

هـايش،  شـود؛ نمـايش  هايش بر او ممنـوع مـي  كند. به عكس، دلربايي پسر بچه و اغواگريمي

كند كه او را ببوسـند. مـرد   مرد تقاضا نمي«شود: آورد. به او گفته ميترها را به ستوه ميزرگب

مـرد  «شـود كـه   كنـد. از او خواسـته مـي   كند. مـرد گريـه نمـي   ها تماشا نميخودش را در آئينه

 گيرد.  ها مورد تصديق آنها قرار ميباشد. او با جدا شدن از بزرگسال» كوچولويي

يابيم كه اين نظريه پـردازان فيمينسـت، بـر ايـن     ا توجه به اين نكات در ميدر نتيجه و ب

شود بلكه در اثر برخـورد متقابـل اطرافيـان، جـنس     باورند كه هيچ فردي زن يا مرد زاده نمي
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دست از جست و خيزهاي بچه گانه بــر  زودگيرند. دخترها خيلياول و جنس دوم شكل مي

كنند، در صورتي كه پسران به نوآوري، ابتكار و جست و ا ميدارند و رفتارهاي زنانه پيدمي

شوند. هر چند به اين نكته نيز بايد توجـه داشـت كـه در كودكـان     خيز و حركت تشويق مي

پسر نيز باورهايي از جمله اينكه آنان نبايـد هرگـز گريـه كننـد و يـا تفاسـيري از ايـن قبيـل،         

  دهد.ن) است كه وجود افراد را شكل ميشود. در نتيجه اين جامعه (ديگرانهادينه مي

گـوييم  هاي اگزيستانسياليسم مرتبط است؛ وقتي مـي در نتيجه نظريات فمينيسم با بحث

گوييم من انسان هستم، بحـث ماهيـت اسـت.    من هستم، بحث وجود مطرح است و وقتي مي

سـت يـا نيسـت؟    پرسيم: آيا هبه عبارت ديگر، فرد وجود دارد اما نوع ماهيت دارد. وقتي مي

كنـيم.  كنيم و وقتي مي پرسيم: آن چيست (ماهي)؟ از ماهيـت بحـث مـي   از وجود بحث مي

پس دو مطلب است، يكي وجود خارجي و كلي، و ديگري وجود خاص (انساني مشخص) 

در من هستم؛ سخن از هستي و در من انسان هستم، سخن از چيستي است. وقتـي كسـي مـي   

ميـرد. بـه نظـر    ايم وگرنه نـوع نمـي  يم، وجود فرد را لحاظ كردهشوميرد و ما غرق اندوه مي

ها وجود مقدم بر ماهيت اسـت. اول فـرد هسـت و سـپس بـه هسـتي خـود        اگزيستانسياليست

سازد. البته مقدم بودن در اينجا ايهام دارد و مـي دهد و خود را به نحوي خاص ميشكل مي

هـا  اما مقصود اصـلي اگزيستانساليسـت   توان اين طور فهميد  كه بحث اصلي در وجود است

  )EN SOIگيـرد. انسـان بـوده (   اين است كه اول وجود هست و سـپس ماهيـت تحقـق مـي    

  ). ١٧٨: ١٣٩٠شود(شميسا، مي) POUR SOIتبديل به انسان شده (

برسد، ديگران وجود » من«نكته مهم اين است كه انسان قبل از اينكه به مرتبه وجودي 

شـود  ند. به اين ترتيب هر كس در كيفيـت هسـتي ديگـران مضـمحل مـي     ااو را غصب كرده

  ). و اين نوعي استبداد است.٤٥: ١٣٦٢(بارت، 

هاي زن، اين موارد با توجه به جنسيت به اين نكته بايد توجه كنيم كه در آثار نويسنده

 هـاي هـر  شود. روشـن اسـت كـه قهرمـان    ها بيش از آثار نويسندگان مرد نمايش داده ميآن

كنند و نويسندگان، نـاگزير از نمـايش خـود يـا     نويسنده تا حدودي دردهاي او را تجربه مي

  عقايد و رويكردهاي خود در آثارشان خواهند بود.
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در اين پژوهش تالش داريم به اين سخن از سيمون دوبووار تكيه داريم كه زنـان، زن  

هـاي نويسـندگان زن،   در رمان شوند. از سويي توجه به اين نكته الزم است كه آياتربيت مي

قهرمانان مرد نيز از اين قائده ي كلي مستثني نيستند؟ زيرا اشاره كرديم كه هم مـردان و هـم   

زنان از سوي جامعه شكل مي يابند و ديگران هسـتند كـه وجـود آنـان را شـكل مـي دهنـد.        

معـه در رونـد   ها پاسخ دهيم كه آيا قهرمانان داسـتان، از سـوي جا  تالش داريم به اين پرسش

انـد؟ آيـا قهرمانـان در برابـر ايـن      داستاني، محكوم به پذيرش و كنار آمدن با عقايد اجتمـاع 

هـا  اند كه در بحـث اگزيستانسياليسـت  هاييكنند و در واقع جزو آن اقليتعقايد، قد علم مي

  سازند).  شود (افراد معدودي كه خود و وجود خود را متفاوت از ديگري ميمطرح مي

طرفي الزم است به اين موضوع توجه كنيم كـه نويسـندگان منتخـب، چگونـه ايـن       از

ها در خصوص قهرمانـان  دهند و نگرش آنقهرمانان را در مواجهه با حوادث جامعه قرار مي

هـاي فمينيسـت ماننـد: منيـرو     مرد چگونه است؟ در اين ميان هم به نگـرش و نگـاه نويسـنده   

هـايي كـه در غالـب آثـار خـود بـه دنبـال نمـايش         نويسـنده ايـم، و هـم   پور نظر داشـته رواني

مشكالت اجتماع سنّتي در قبال قهرمانان داستاني بوده و هستند مانند: بلقيس سليماني، و هـم  

به نويسندگاني كه دغدغه اصلي آنان نمايش مصائب و مشكالت دوران خود (جنگ) بـوده  

  اند مانند: منيژه آرمين.  كشيده و البته اين مصائب را با شخصيت محوري زن به تصوير

ها، و توجه به اين نكتـه اسـت   ها، نويسندگان آنها، محتواي آنمالك انتخاب داستان

اسـت. چهـار رمـان از    ها و خوانندگان بسيار مواجه بودهكه آثار آنان در دورة خود با تشويق

ه قهرمانـان را  است و شـايد ايـن امـر، سـير تفـاوت نگـاه بـ       دهه شصت و هشتاد انتخاب شده

پـور،  اثـر منيـرو روانـي   » دل فـوالد «هاي منتخـب پـژوهش عبارتنـد از:    انعكاس دهد. داستان

  نوشتة بلقيس سليماني.  » بازي آخر بانو«و » بازيخاله«اثر منيژه آرمين، » سرود اروند رود«

  پژوهشة نيشيپ. ١-١
پوشـش و بـا   اگرچه تحقيق مسـتقلي كـه بتوانـد آثـار منتخـب مـا را در ايـن پـژوهش         

اي يـاريگر ايـن   توان به برخي آثار كـه بـه گونـه   رويكرد فمينيسم نشان دهد، وجود ندارد، اما مي

اند، اشاره داشت. در واقع پژوهش حاضر به دنبال نمـايش ايـن نكتـه اسـت كـه آيـا       پژوهش بوده

هـاي  نويسندگان زن منتخب، خواسته و يا ناخواسته جنس دوم و جنس ضـعيف بـودن شخصـيت   
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تـوان بـه ايـن موضـوع     اند؟ آيا در وراي تمامي حوادث داستان مـي حوري خود را انعكاس دادهم

يابند و درصد بسيار كمي از آنـان  دست يافت كه قهرمانان در جوامع سنّتي، زن ـ مرد پرورش مي 

توان گفـت وجـه تفـاوت ايـن كـار بـا ديگـر كارهـا در         كنند؟ ميخود را از اين وضعيت رها مي

  كنيم:ع است. در ادامه به برخي از كارهاي صورت گرفته اشاره ميهمين موضو

هـاي  زن و پـژوهش ): «١٣٨٥ـ  منيژه نجم عراقـي، مرسـده صـالح و نسـترن موسـوي (     

(گـزينش و ترجمـه. تهـران: نشـر قطـره). ايـن كتـاب        » نظري، دربارة مسائل مربوط به زنـان 

پـردازد و آثـار زنـان    ات داستاني مـي مجموعه مقاالتي است كه به مسائل زنان در قلمرو ادبي

  دهد. نويس را مورد مطالعه قرار ميداستان

(تهران: » نويسي انقالب اسالميتصوير زن در ده سال داستان): «١٣٧٠ـ زهرا زواريان (

حوزة هنري). كتاب حاضر به نقد و بررسي ويژگي بارز نويسندگان زن و تحول در نگـرش  

هـاي  هـا و رمـان  ازد. آثار نقدي اين كتاب، از مجموعه داسـتان پردو جايگاه زن در ايران مي

دهة شصت انتخاب شده و نيز چهرة نويسندگان زن و ميزان فعاليت آنان را از جهـت كيفـي   

  است.و كمي مورد بررسي قرار داده

ــات نمايشــي دفــاع مقــدس ): «١٣٧٠ـــ عاطفــه حســيني ( بررســي جايگــاه زن در ادبي «

نامة مقطع كارشناسي ارشد رشـتة كـارگرداني). در ايـن پايـان    ايان(دانشگاه تربيت مدرس. پ

اسـت. در پـنج   نامه به نقد و تحليل قهرمانان زن در ادبيات نمايشي دفاع مقدس پرداخته شده

هاي مختلـف، شخصـيت قهرمانـان زن بررسـي شـده و از آن بـه عنـوان        نمايشنامه از ديدگاه

  است.زن امروز ايراني استفاده شدهفرصتي مناسب براي بيان بازتاب شخصيت 

(دانشـگاه  » بررسي شخصيت زن در شش رمان دفاع مقـدس ): «١٣٨٨ـ انسيه بهبودي (

نامه، شـيوه نامة مقطع كارشناسي ارشد رشتة زبان و ادبيات فارسي). در اين پايانالزهرا: پايان

  است.  هاي دفاع مقدس تحليل شدهپردازي زن در رمانهاي شخصيت

هـا و  اند كه شـواهد ارائـه شـده از جلـوه    سندگان اين مقاله در پي دريافتن اين نكتهنوي

تصاوير قهرمانان در اين پژوهش، بـه آن معناسـت كـه قهرمـان هـا در ايـن آثـار ادبـي زنانـة          

اسـت؟ برخـي از محققـان بـه بررسـي آثـار نويسـندگان زن        منتخب، چگونه نشان داده شـده 
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اند اما در ايـن پـژوهش   آنان را به نقد كشيده و پر رنگ كرده هاي مورد نظرپرداخته و شيوه

تالش خواهيم داشت تا آثاري از نويسندگان زن را مورد نقد و واكاوي قرار دهيم كه زنـان  

هاي منتخب با وجود آنكه با تغيير وضعيت انقالب و جنگ، با وظـايف مردانـه پـيش    داستان

وانده و در پشت جبهه يا در ميدان جنگ طلبيـده  رفته، به انقالب وارد شده، به تحصيل فراخ

انـد و  اند؟ آيا زن تربيت شدهاند، آيا باز هم در تقابلي بارز نسبت به جنس مقابل ايستادهشده

  آيا نسبت به اين زن بودن اعتراضي هم دارند؟

  بحث اصلي. ٢

  پوريروان رويمن از فوالد دل. ١-٢
پـور. نـوع رمـان: جريـان سـيال ذهـن. زمـان:        نويسنده: منيرو رواني .١٣٦٩(چاپ اول: 

هـاي مهـم: افسـانة سـربلند،     . مكان: تهران، شـيراز. شخصـيت  ١٣٦٥تا  ١٣٥٦هاي فاصلة سال

  سياوش حميدي. زاوية ديد: داناي كُل محدود).

اسـت. وي طـي   » افسانه سربلند«داستان در خصوص يك شخصيت محوري زن به نام 

از پشت سـر گذاشـتن مشـكالتي، تصـميم بـه زنـدگي       شرايطي از همسرش جدا شده و پس 

تواند به چهار شيوه به ما معرفـي شـود:   شخصيت رمان مي«گيرد. با توجه به اينكه مستقل مي

از زبان خود شخصيت، از زبان شخص ديگر، از زبان راوي كه در خارج از داستان اسـت و  

پور ضمن پرداخت بـه  )، رواني٢١٢: ١٣٧٨(بورنوف و اوئله، » تلفيقي از سه شيوة فوق الذكر

شخصيت افسانه و معرفي او به هر سه شيوة ذكر شده، از حضور ملموس خود نيز خـودداري  

  كند. اين موضوع سبب  باور پذيري شخصيت زن است.مي

افسانه به تهران نقل مكان كرده و در اين شهر با موانع و مشكالت ديگري مواجـه مـي  

است. نـامي كـه شـايد بتوانـد تـا حـدودي خواننـده را از همـان         » ددل فوال«شود. نام داستان 

ابتداي داستان با اين موضوع مواجه كند كه قرار است حوادثي غمگين رخ دهد و بـا وجـود   

شود، خوانندة تيـزبين بيشـتر   ترين سطور معرفي ميشخصيت محوري زن كه از همان ابتدايي

با مشكالتي مواجه خواهـد شـد و شـايد     برد كه شخصيت زن محوريبه اين موضوع پي مي

پـور بـا   اش محـك بخـورد. منيـرو روانـي    قرار است وضعيت اجتماعي وي يا موقعيت عشقي
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شناسي آشناست و از نكات فراگرفتة خود به خوبي در داستان پـردازي و تقويـت فـرم    روان

  رواني و ادبي رمان خود بهره جسته است.

هاي زنانه در محور بحث اسـت و لـذا در   ديالوگ در ادبيات فمينيستي، نويسندة زن و

كنند كه اگر مثالً نويسنده به جاي زن، مرد بود، داسـتان چگونـه مـي   نقد فمينيستي دقت مي

شد و آيا برداشت خوانندة زن و مرد يكي است؟ و نويسنده با چـه ابـزار و صـنايعي توانسـته     

  ). ٢٧٣: ١٣٩٠است مضامين فمينيستي اثر را شكل دهد (شميسا،

ها در كنـار  داستان در خصوص قهرماني است به نام افسانه سربلند كه ديگر شخصيت 

كشـد و يـاري مـي   شوند، افسانه در دوران انقالب و جنگ داوطلبانه فرياد ميوي مطرح مي

اش بـه ايـن   بينيم كه بر اين باور است كه هرگز در دوران زنـدگي هاي او ميرساند. در گفته

هاي آن توانسـته ايـن زن را از نقـش   ده است، در نتيجه انقالب و ايدئولوژيميزان جسور نبو

  هاي صرفاً سنّتي دور كند:

آمـد، و هـر   ها كه سر ساعت مـي نسرين به دنبالش آمده بود. سر وقت. مثل آن وقت« 

بـه ها همـان گوشـه، رو  كردند. ساعتدويدند و اعالميه پخش ميدو در خيابان شاه رضا مي

پـور،  (روانـي » اه ايستاده بودند... جنگ بود... جنگ داخلـي و جنـگ خـارجي!    روي دانشگ

ايـن جـور   نگاهش كرد بر و بر، فقط آن روزها، روزهاي انقالب توانسته بـود  ).  «٦٤: ١٣٧٩

  ).١٨٢: ١٣٧٩پور، (رواني» فرياد بكشد، و بر در و ديوار بكوبد. با همين نسرين

در تالش است تـا روزهـاي اوج شخصـيت هـاي      يابيم كه نويسندهبا اين شواهد درمي

هايي كه در روزهاي انقالب پا به پاي ديگر قهرمانان مـرد  زن داستان را نمايش دهد، قهرمان

كنند امـا در نهايـت پـس از    مي ازدواجهاي حاكم در اين روزگار تاخته است؛ با ايدئولوژي

  شدن خواهد شد: طي شدن روزگار انقالب، از وي تقاضاي سنّتي بودن و سنّتي

هـا را هـم وادار بـه    دي! كـاري كـه پيـرزن   خوب...اينا حرفه! تو به كارت اهميت نمي«

اي، اسير زندگي روزمـره... وقتـي دانشـجو    داني نسرين جان، تو اسير شدهكنه، ميتسليم مي

دانـي نمـي  دادي، آزادي، آزادي... اما مـي خواستي كسي باشي، شعار ميبودي مثل همه مي

اعتقاد به آزادي و هر چيز ديگري را فقط ضبط كرد. آدم كـه ضـبط صـوت نيسـت...     شود، 
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كنـه  اي نبوده... كار هيچي رو حـل نمـي  هاي ناجور در افتادن كار سادهدر هر زماني با سنّت

 ).٦٠ـ ٦١: همان» (من فقط يك زنم! 

زنان ارائه شده  شود تسليم شوند و مانندها از قهرمانان زن خواسته ميدر تمامي اين وضعيت

  گيرد:از سوي جامعه رفتار كنند. اين رفتارها تعاريف خاص جامعه از زن را در بر مي

ك كلمه، بگو اشتباه كردم، گناه كردم، اين را كه مييآخر حرف بزن، چيزي بگو، «

هاي تاريخي پدر بـود.  آمد در همان پستو كه ديگر پر از كتابتواني بگويي... مادر بود. مي

ا نبـود؟  يـ توانست حرف بزنـد؟ چيـزي بـود    گفت؟ چرا نميكرد و او چرا نميتماس ميو ال

كجا رفته بود؟ آن شب با لباس نارنجي، و جهـان پـر از دسـت بـود؛ دسـت مـردان خسـته و        

 ).٢٠٤: همان» (مست، اما دور... 

هاي اين برهـه، زنـاني   بنديها و گروهدر دهة شصت، مردان بسياري تحت تأثير آرمان

كردند. خسـرو، شـوهر   رديف با خود را براي ازدواج، انتخاب مياراي شأن اجتماعي و همد

هاي سنّتي او همواره بـه وي  نسرين، نيز با زني جسور و انقالبي ازدواج كرده است؛ اما ريشه

پـور تـالش دارد تـا بـا ارائـة      گوشزد خواهد كرد كه زني جسور و مستقل را نپـذيرد. روانـي  

نسرين، نگاه سنّتي جامعه و عـدم دگرگـوني آن را نشـان دهـد. لحـن بريـده       شخصيتي مانند 

بريدة نسرين در گفتگوهايش با افسـانه، از وضـعيت دردمنـد و آشـفتة ايـن زن و شخصـيت       

 كند:خوردة او حكايت ميشكست

ك كلمه يگفت و مانده بود كه او گفت: نسرين دروغ ميـ بهترم، خيلي بهتر. دروغ مي«... 

رود، دهانش را مرتب قورت و زار زار گريه كند، ديد كه بيقرار با بند كيفش ور ميبگويد 

  ).٤٨: همان» (شودهايش به هم فشرده ميدهد. لبمي

هـاي جامعـه بايسـتد و ايـن     است در برابـر خواسـته  شود كه نسرين نتوانستهمشاهده مي

تواننـد  درصد افرادي كه مـي  ها بر آن تأكيد دارند.اي است كه اگزيستانسياليستهمان نكته

ها تحميل شده، ايسـتادگي كننـد كـم و محـدود     در برابر خواستة جنس برتر يا آن چه به آن

بينيم كه روشـنفكر بـودن نسـرين نقطـه مشـكالتي اسـت كـه نويسـنده بـا          است. در ادامه مي

نيـز  » مـراد «و » مريـد «هـاي  دهـد. اسـتفاده از واژه  تصاويري زنده از گفتگوهاي وي نشان مي
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نظريه جنس برتر را به ياد آورده و سنّتي كردن نسرين نشان دهندة تسليم شدن زنان بسياري 

هـاي  شـود  و بايـد خواسـته   اند. در واقع زن نسبت به مرد تعريف مياست كه از جنگ خسته

  خود را مطابق با مرد تعيين كند:

  خسرو طرفدار زن سنّتي بود، نبود؟«

ا يـ ، اگـه ادامـه بـدم    حوصله ندارم پيشـاهنگ باشـم  ام. استعفا دادم، ها نبود، حاال بريديـ بود 

هـا؛ و  ا توي تيمارستان بايد پيدام كني، درافتـادن آسـون نيسـت، درافتـادن بـا سـنّت      يكنار خيابون 

ك كلمه است، آزادي و احترام متقابل!؟ زرشك! اينجـا هـيچ   يآزادي و اين جور چيزها براي ما 

  ).  ٤٨(همان: » ا مراد... رسم دو هزار ساله...يا مريدي يوست باشه، تونه دكس با هيچ كس نمي

بينيم كه پس از انقالب و در گير و دار مشكالت نسـرين بـا همسـرش، شـاهد ايـن      مي

ايم كه نسرين ديگر توانـايي دوران انقـالب را نـدارد؛ زيـرا ديگـر نگـاه دوران انقـالب        نكته

ام شده و زنان بايد به جايگاه سنّتي پيشين خـود  نسبت به زنان رخت بربسته است، انقالب تم

  بازگردند:

كشد: غلط كردم زن روشنفكر گرفتم. و خواهد و سرم داد ميداني؟ زن سنّتي ميمي«

  نســرين روشــنفكر بــود، آمــده بــود بيــرون و آن پيــرزن بــا چرتكــه او را ســنّتي كــرده بــود. 

 ترسم ديگه هيچ وقت پيدايش نكنم!ترسم، ميـ مي

  خواسـت چيـزي بگويـد امـا گفـت:     خواسـت بزنـد امـا زد و نمـي    ندي زد. نمـي پوزخ

 ـ پس چرا؟

» دانستم اينطور است. من... آخر خـودش را ... خـودش را هـم دوسـت دارم!    ـ چه مي

  ).١٨٥(همان: 

هاي داسـتان چگونـه اسـت.    يابيم كه نگاه نويسنده به مردبا نگاهي به اين شواهد درمي

اند، مردهـايي  هاي زن داستاني منيرو رواني پور قرار گرفتهبا قهرمانمردهايي كه در برخورد 

اند. روشن است كـه آنـان نيـز    انديشند و به خواست جامعه تن دادهسنّتي هستند كه سنّتي مي

اي كـه انقالبـي   هاي خود، ديگر خواستار زن غير سنّتي نيستند؛ زيرا دورهتحت تأثير آموخته

است و اكنـون جامعـه خواسـتار انسـان    هاي انقالبي، به سر آمدهيبوده و سرشار از ايدئولوژ
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اي زنانه و بـا رويكردهـاي يـك نويسـنده زن     هايي سنّتي است. در اين ميان، مردها در نوشته

توانند موجوداتي شريف به نظر بيايند. اين موضوع بـا  جويد، نميكه از ادبيات زنانه بهره مي

اي از تصاوير زنـان مظلـوم در   شود. در ادامه به  نمونهه مينمايش مظلوميت زنان داستان ارائ

هاي داستان بـر اسـاس جبـر ديگـري، تسـليم مـي      پردازيم تا نشان دهيم قهرماندل فوالد مي

 ها تغيير يافته است:شوند و يا وجود آن

  ميره. نذار بكشدش، نگذار.ميره... به خدا ميمي«

بود، ورم كـرده بـود و او مـي گفـت: مـي      هاي پدر بر پشت مادر نشستهو جاي شالق

  تونم  تونم باور كن، مي

  پيچيد:مادر گريه مي كرد از درد زخم هايش به خود مي

  ـ زني هستي تو... زن.

 ).١٠٧: همان» (تونم، نگاه كن... ـ اما مي

ها كه همه و همـه از جانـب مردهـاي    اشاره فراوان به مشت و لگد، كتك و درد زخم

  شوند:ميداستان نمودار 

هـا و دختـران بـاردار بافنـده و پـر از      پائيز انگار هميشه پر از خنده است. خندة پيـرزن «

هـايش شـنيده شـود. هميشـه كسـي      خواهد صداي نالـه صداي مشت و لگد؛ و كسي كه نمي

هـا  هست كه زير مشت و لگد له شود. كسي كه نمـي توانـد فريـاد بزنـد، مبـادا كـه همسـايه       

 ).١١٥: همان( »صدايش را بشنوند...

عـاطفگي مردهـا و   ها در نگاه داشتن مردهايشان، اشاره به بـي اشاره فراوان به ترس زن

اي ها به زن و وظايف جنسيتي او، در اين شـواهد بـه خـوبي نمـودار جامعـه     نگاه جنسيتي آن

كند كه همواره بايد در انديشه بـراي انجـام   است كه زن را به عنوان جنس دومي تعريف مي

فش باشد. در نتيجه جامعه (ديگران) از وي وجودي ساخته كه حتـي خـود قهرمـان، از    وظاي

  اطالع است:آن بي

خانم مهاجراني، همين كه حاال اينجا نشسته و گردن كج كرده، او را زيـر سـؤال مـي   «

رود و او كيست؟ و حاال خيالش آيد و كي ميگرفت، مي خواست بداند مهاجراني كي مي
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ترسند، از مردهاشون و مردهاشون تو را براي ها ميگفت، زنين راست ميراحت بود... نسر

  ).١٣٥: همان» (ك ساعت...يدارند. فقط براي ك ساعت دوست ميي

سـوخت.  مهاجمان همه را زير شـالق گرفتـه بودنـد و دختـر كاتـب تمـام تـنش مـي        « 

نـد و سـواركار،   افته بوديكرد. كاغذهايش را مهاجمان هاي شالق ورم ميپوستش زير ضربه

  ).١٥٩: همان» (شدهاي شالق خم ميديگر نبود و دختر كاتب زير ضربه

انداز است. براي منيـرو روانـي پـور    و نگاه سودجويانه مرد به زن در طول داستان طنين

هاي فرسوده شده از سوي جامعـه مهـم اسـت. وي بسـيار متبحرانـه در خصـوص       نمايش زن

 نگارد:ميسرنوشت يك تيپ در داستان چنين 

  ).١٤٣: همان» (شهده... همينكه فلج ميپدر خيلي زود طالقش مي«

طور كه گفته شد، شخصيت محوري داستان، يك زن (افسـانه سـربلند) اسـت و    همان

توصيف قيافة ظاهري در شيوة جريان سـيال ذهـن،   «هاي زنانه است. هاي رماناين از ويژگي

ك پـاراگراف كـار   يـ ي قيافة فردي، به انـدازة  دچار تشتت است. متمركز كردن ذهن بر رو

دشواري است. به همين دليل، توصيف قيافه در داستان جريان سيال ذهن به صورتي گذرا و 

نيـز چهـره و ظـاهر شخصـيت     » دل فـوالد «). در رمـان  ٨٢: ١٣٨١(عبداللهيان، » مختصر است

هـاي  ي، سرسـختي شـود، امـا گفتگـو، نـام خـانوادگ     محوري رمان يعني افسانه توصيف نمي

يابي به اهـدافش، تسـليم  افسانه، همگي مؤيد اين نكته است كه اين شخصيت تا هنگام دست

  ناشدني است و سرانجامي سربلند خواهد داشت.  

نمادهاي به كار رفته در اين داستان نيز همه و همـه از حاكميـت فرهنـگ مـرد سـاالر      

مادي به نام ديكتـاتور. ديكتـاتور بـر وي    حكايت دارند. زن قهرمان داستان اسير است. اسير ن

راند و همواره تمام لحظات زن را پر كـرده و در طـول رمـان حضـوري هميشـگي      فرمان مي

  دارد.

خورنـد. از  تمامي زنان وارد شده به داستان، به شدت سركوب شـده و يـا كتـك مـي     

ه نـوع ظلـم عليـه    پور، سسنگر افسانه. روانيپيرزن صاحب خانه گرفته تا نسرين دوست و هم
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در ايـن ميـان،   ». ظلم مرد بـه زن «و » ظلم زن به زن«، »ظلم زن به خود«كند: زن را نمايان مي

  شود.  ظلم مرد به زن به نحوي پر رنگ تر نمايش داده مي

هـاي  پور، صحنه، زمان و مكان مناسب را بـراي گفتگـوي قهرمـان و شخصـيت    رواني

اي هاي دروني يا نمايشي را بـه گونـه  و تك گويي پيرامون وي فراهم آورده يا حديث نفس

ترين هـدف نويسـنده نيـز يـك نكتـه اسـت:       كند كه مطابق با اهداف اوست. مهمنمودار مي

نشان دادن چند شخصيت يا تيپ از زنان ايراني با تمامي عقايد كوتاه يـا بلنـد بينانـه در ميـان     

نـدارد، بلكـه آن چـه خـود مـي      اي كه باوري به خودساختگي يـا كوتـاهي بيـنش زن   جامعه

هـا در داسـتان خـود بهـره     شناسـي رنـگ  پور از روانكند. روانيخواهد را به وي تحميل مي

است. افسانه لباس نارنجي بر تن دارد، نسرين لباس سبز، دو پير دختـر نيـز زرد كپـك    گرفته

وضـعيت بهتـر    اي براي زناني ناراضي از وضعيت امـروز و خواهـان  تواند نشانهزرد مي« زده.

) و  از سويي بـا توجـه بـه شخصـيت افسـانه و شـادابي رنـگ        ٩٢: ١٣٦٩(لوشر، » آينده باشد

نارنجي، اين رنگ (و نيز تالش در نشان دادن رها بودن لباس افسانه) نشـاني از زنـان پويـا و    

كـرار  برنده، در وي است. در ادامه به لباس زرد دو پير دختر كه بارها و بارها در داسـتان ت ره

  كنيم:شود،  اشاره  ميبهره گرفته مي» پير دختر«هاي شوند و از واژهمي

زنان داخل آمدند. توي اطاق هاي عروسي، چرخصداي در و دو پيردختر كه با لباس«

هـا، بـه زردي   دور زدند، تور سرشان را با هم درست كردند؛ و با هم خنديدند. رنـگ لبـاس  

پيچيـد. هـر دو بـه    ورده بود. بوي نا و پوسيدگي در اطـاق مـي  زد. بيد، تار و پودشان را خمي

تـونيم.... و هـر   تونه عروسي كنه... ما هم نميديوار نگاه كردند: بازم... بازم شروع شد... نمي

تونـه ... ماشـين تايـپ دور بـود.     تونه، اصالً نميدو با هم: ما به خاطر مادرمون، ولي اون نمي

چرخيدنـد.  زدنـد و تـوي هـوا مـي    تمـام كاغـذها كپـك مـي     شدند،هايش زرد ميدور. قصه

  ).١٢٧: ١٣٧٩پور، (رواني...» اش را عوض كند خانه... بايد خانه

استفاده از زاوية ديد اول شخص، زبـان نـرم و زنانـه، گفتـار زنانـه، واژگـان متفـاوت،        

تن، تري بــا طــبيعت داشـ   كاربرد دستور خاص، محتواي خانوادگي، عواطف، ارتباط تـنگ

باورپذيري (رويا، تخيل، نوستالژي)، سكوت، خلـق آثـاري بـا محوريـت زن، بيـان مسـائل،       



 ٣٥١  زن سندگانينو يآثار داستان يها قهرمان ريانعكاس جنس دوم در صدا و تصو

هاي نابرابر و نقد جامعـة مردسـاالر، سـاختار روايـي، روايـت      ها، احساسات، موقعيتتبعيض

سـازي جزئيـات،   و غم غربـت، برجسـته  » نوستالژي«و خاطرات قديمي و مضامين  هاداسـتان

بـاال و   بسـامد  هـايي بـا  خـود، خانواده و...)، واژه بـه استان (محدود شدنوسيع نبودن شعاع د

ذكر جزئيات، عشق، مرگ، تنهايي و تـرس،  نمـايش خانـه، انتظـار، رويـا، حسـرت و آه از       

هاي محوري زن دارنـد، در روايـت زنانـة    نكاتي است كه معموالً نويسندگاني كه شخصيت

؛ نعمتـي،  ١٠٧: ١٣٨٣؛ نرسيسـيانس،  ٢٥: ١٣٨٢زرلكي،  دهند (ر.ك:خود مورد بهره قرارمي

). ايــن نكــات همگــي در حيطــه ١٠١: ١٣٨٤؛ حســيني، ٨٨: ١٣٨٨؛ طــاهري، ٧٤ـــ٧٥: ١٣٨٤

  دهد.به زيبايي روايت زنانه را پوشش مي» دل فوالد«روايت زنانه است و 

  نيآرم ژهيمن از رود اروند سرود. ٢-٢
ــين  ١٣٦٨(چــاپ اول:  . نــوع رمــان: رشــد و كمــال. زمــان:     . نويســنده: منيــژه آرم

  هاي مهم: عبدل، سليمه، ربابه، اكبر. زاوية ديد: داناي كُل).. شخصيت١٣٥٩ـ١٣٦٠

دهـد بـا قهرمـاني    ايم و اين موضوع نشـان مـي  در اولين گام با نامِ انتخابي نويسنده مواجه

د: سـليمه  پيـرزن گفتـه بـو   «يـابي بـه خوشـبختي اسـت:     سروكار داريم كه در تالش براي دست

مـاني. قلبـت لبريـز از محبـت اسـت.      شوي. سليمه از سالمت است. سـالمت مـي  خوشبخت مي

كشد. به هـر  اي و آتش از هر طرف زبانه ميزماني مي رسد كه در صحرايي برهوت تنها مانده

  ).٦٢: ١٣٩٠(آرمين، » ك طرف، راهي خيلي باريك...يروي آتش است؛ به جز طرف كه مي

هـاي وقـوع   رماني است با محوريت جنگ و آوارگـي كـه در سـال    سرود اروند رود،

اسـت،  هـاي وقـوع جنـگ بـه نگـارش درآمـده      آثاري كه در سال«است. جنگ نگاشته شده

ك نوع دردمندي و صميميت خـالص ايجـاد ارتبـاط    يضمن اينكه با خواننده به دليل وجود 

ن آثـار، خـام امـا صـميمي،     برند. برخـي از ايـ  كنند، از عدم ساختار محكم هنري رنج ميمي

) در ايـن  ١٠: ١٣٨٠(سـليماني، » انـد. شعارگونه ولي دردمند، سطحي اما صادقانه نوشـته شـده  

  زدگي در ساختار هنري داستاني هستيم.رمان نيز شاهد مواردي ناشي از شتاب

به شيوة داناي كُل محدود بـه ذهـن سـليمه و    » سرود اروند رود«نقل روايت، در رمان  

پذيرد. اين درحالي است كـه چهـار شخصـيت مهـم در ايـن رمـان حيـات        ت ميعبدل صور



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٥٢

آثاري كه در اين دوره نوشته شـده، بيشـتر كـاركرد تبليغـي دارد. در     «توان گفت: دارند. مي

هاي دفـاع مقـدس، ايجـاد روحيـة فـداكاري و شـور       اين آثار، نويسندگان ضمن ثبت ارزش

  ).١٠ن: (هما» داننددوستي را وظيفة خود ميوطن

ها مشكالت و حوادث را به خواننده منتقـل مـي  بنابراين نويسنده با ارائة اين شخصيت 

ها، نويسنده خواسته يا ناخواسته، بـا توجـه بـه قلـم زنانـه و تجربيـاتش،       كند. در ميان اين پيام

هاسـت كـه   كنـد. در ايـن نمـايش   شروع به نمايش وضعيت دختر نوجوان بيوه در داستان مي

كنند. زماني كه وضعيت دختر نوجوان بيوه انعكاس هاي مرد نيز خود را نمايان ميشخصيت

  يابد، نوع رفتار مرد داستان با وي بيش از پيش هويداست:مي

  شود صد بار از او بهتر!  كي پيدا مييـ خوب، دنيا كه به آخر نرسيده. «

هـا  ز ايـن حـرف  ك گوشه و رويش را كيـپ گرفتـه بـود. ا   يربابه از خجالت رفته بود 

توانسـت  اري غريـزه مـي  يـ اري تجربـه، بلكـه بـه    يكرد و اين حالت را نه به احساس بدي مي

  حس كند...  

  نگه داريد. زيادـ ولي زن بيوه را خوب نيست 

  ـ چي؟ زن بيوه؟ ولي دخترم كه بيوه نيست.

  اش.ك مرد رفته توي شناسنامهيـ چرا... خواهر... بالخره اسم  

ا بدي جنسي حـرف بزنـد.   يخواهد از خوبي را طوري زد كه انگار ميها و اين حرف 

  اي را حس كردند...ها تلخي تازهسليمه و ربابه از اين حرف

ك خواستگار خوب براي دخترت پيدا شده. چي از ايـن  يات را زده. ـ بخت در خانه 

  بهتر؟! راحتت كنم. خودم خواستگارش هستم.

شد. تا حدي منظور طرف را فهميده بود، ولـي سـعي    دنيا انگار روي سر سليمه خراب

ديد او حيا را خورده و آبـرو را قـي كـرده! مـات    كرده بود به روي خودش نياورد. حاال مي

  مات نگاهي به حلقة نقره كه در دست مرد بود كرد و گفت: خب، شما كه زن داريد...

  ـ خوب معلوم است كه دارم. ربابه هم بيوه است. 

رفت براي چه به آن جا آمده. حواله را هم حتـي برنداشـت. حـس كـرد     ادش يسليمه 
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زنده ببلعند. دست ربابه را گرفـت  ها را زندهخواهند آنها و مياند روي آنالشخورها افتاده

  ).١٢٠ـ  ١٢٣: ١٣٩٠(آرمين، » و خودش را از حجره انداخت بيرون... 

يد گفت سـيمون دوبـووار ايـن    با توجه به اين شاهد مثال و در جهت تكميل مباحث با

باور را مطرح كرد كه در فرهنگ مسلط، مرد به عنوان عنصر درجـه يـك، بـه عنـوان يـك      

كه زن يك زائده و ناهنجاري است. بنابر نظر شود؛  درحالياصل و هنجار در نظر گرفته مي

وي، زن شامل مردي ناقص است كه موجودي تصادفي است. بشريت نر است و مرد، زن را 

اش تصـميم  كنـد. زن جـز آن چـه مـرد دربـاره     ه في نفسه، بلكه نسبت به خود تعريـف مـي  ن

خواهند بگويند او به صورت موجـودي داراي جنسـيت   بگيرد، نيست؛ چون به اين طريق مي

  شود.  متفاوت بر مرد آشكار مي

 شود، نه مرد نسبت به زن. زن در برابر اصل، غيـر زن نسبت به مرد تعيين و متفاوت مي

اي خود اصلي است و مرد نفس مدرك است و مطلق و زن ديگري است. در واقع هر سوژه

كند. او خود را به مثابة موجـودي اساسـي در مقابـل ديگـري     را در برابر ديگري تعريف مي

خواهـد سـوژه باشـد و ديگـري ابـژة او      دهد كه فرعي و ابزاري است. هر كسي مـي قرار مي

مرد است كه توانسته با قـدرت و موفقيـت خـود را در مقـام      باشند و در بحث دو جنس، اين

  ).  ٣٢: ١٣٨٠سوژه و زن را در مقام ابژه قرار دهد (دوبووار، 

تر اين موضوع را به منيژه آرمين نيز در اين قسمت از داستان خود به زيبايي هر چه تمام

در برابر دختر بچة گذارد. وي تفكرات مردي ـ به گفته خود داستان الشخور ـ را نمايش مي

  اش متهم است.دهد كه تنها به جرم ورود نام يك مرد در شناسنامهسليمه نشان مي

به ايـن نكتـه نيـز بايـد توجـه كنـيم كـه محـيط، در تغييـرات روحـي و تحـول اعمـال             

اي ها نقشي بسيار اساسي دارد. نويسنده بايد تالش كند تا محيط رمـان را بـه گونـه   شخصيت

اشـخاص داسـتان   «هـا را بـاور كـرده و آن را بپـذيرد.     خواننده تغيير شخصـيت ارائه دهد كه 

ا با آن در تباين باشند. اما در هرحال بايـد در مقابـل   يممكن است با محيط داستان سازگار و 

ا به قول و فعـل خـود نشـان بدهنـد كـه از آن متـأثر       يالعمل نشان بدهند و محيط خود عكس

هـا عامـل مهـم و نيرومنـدي اسـت؛ و اشـخاص       تحول شخصـيت اند. محيط در تغيير و گشته
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داستان حتي اگر به طور موقت هم در محيط معين قرار گيرنـد، از تـأثير آن بركنـار نيسـتند.     

گرفتن و منعكس سـاختن ايـن   اين تأثير را بايد به نحو محسوس و مشهودي نشان داد. ناديده

  ). ٧١: ١٣٨١(عبداللهيان، » شود كه داستان خالف واقع جلوه كندتأثير سبب مي

هـاي زنـان آواره و تنهـا    جايگاه خانوادگي بسيار مورد نظر نويسنده است، اشك و غم

تواند تصاوير زنان را بهتر بازتاب دهد. در واقع در اين از نمودهاي روايت زنانه است كه مي

سـليمه تـالش دارد    موقعيت داستاني با نقد جامعه مرد ساالر و نيز مبارزه با تبعيض مواجهيم.

با اين تبعيض مبارزه كند زيرا ربابه نوجوان قادر به مبارزه نيست اما در نهايت جامعه ربابـه را  

هـايي نادرسـت، شـرايطي دردنـاك بـرايش رقـم       در تنگناهايي روحي قرار داده و با انتخاب

  .زند مي

  يمانيسل سيبلق از بانو آخري باز. ٣-٢
يس سليماني. نوع رمان: انتقاد اجتماعي، جريـان سـيال   . نويسنده: بلق١٣٨٤(چاپ اول: 

هاي مهـم:  هاي انقالب تا دهة هشتاد. مكان: كرمان، تهران. شخصيتذهن. زمان: فاصلة سال

  بانو، سعيد، ابراهيم رهامي. زاوية ديد: اول شخص).گل

هاي مردي مواجهيم كـه قهرمـان زن داسـتان را    در بازي آخر بانو، سراسر با شخصيت

هـاي مـرد   دهند. در نتيجه نگرش نويسنده به شخصيتدر شرايط و تنگناهاي سختي قرار مي

ها در برخورد با زنـان داسـتان شـروع بـه گفتگـو يـا       يابد كه اين شخصيتزماني انعكاس مي

  كنند.رفتار مي

داستان در خصوص دختري به نام گل بانو است. دختري كـه در روسـتاي دورافتـاده    

هاي خود، وي را محكوم بـه  وختن دارد اما جامعه در تالش براي تحكيم بنياناي سوداي آم

اي در جهـت بـرآوردن   كند. گـل بـانو بـه عنـوان وسـيله     پذيرش مردي داراي همسر نازا مي

شـود. بـه درس خوانـدن در دانشـگاه     گيرد و در نهايـت رهـا مـي   روياي مرد داستان قرار مي

شود؛ هر چنـد وي در  فرزندش اطالعي به وي داده نميشود و از (روياي ديرينه) مشغول مي

يابد. در داستان، مردان نهايت در حيطة مورد عالقه خود به سمت استادي دانشگاه دست مي

بينند، به زنان ترحم دارنـد  يابند. مرداني كه زنان را با نگاه كامالً سنّتي ميو زناني حضور مي
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ر امري در جهـت خيـر بـاقي و بـه منظـور بخشـيده       و حتي ازدواج با يك زن بيوه را به منظو

شوند، زنـاني كـه پـا    كنند. در اين ميان زنان روستايي نمايش داده ميشدن گناهان، تلقي مي

اي به پاي مردان و حتي بيش از آنان فعاليت دارند اما هرگز احترام و ارزش آنـان بـه درجـه   

هـا را روا مـي  ترين ظلـم جنس خود سختيابد. زناني كه به همباالتر از جنس دوم ارتقا نمي

  است.دارند نيز، از نظر نويسنده دور نمانده

بازي، اين گونه نظر داد كـه مـراد   گذاري اين رمان و رمان خالهشايد بتوان در باب نام

هـاي خـود را ايفـا    ها در مقابل هم نقـش است. شخصيت» نقش بازي كردن«از بازي، معناي 

وزي در بـازي خـود را خواهاننـد. در همـان ابتـداي ورود بـه رونـد        كنند و هر كدام پيـر مي

شود؛ انتقادهايي كه با ظرافت نثـر، فضـاي   داستاني، خواننده با انتقادهاي اجتماعي مواجه مي

ها، وسايلي براي اند. گويا داستان و ساير شخصيتامن و تشبيهات در داستان گنجانده شدهنا

  ر جامعة سنّتي هستند.طرح انتقادهايي به وضعيت زن د

هـاي راوي ـ قهرمـان،    ها به شيوهكي از شخصيتينويسنده هر فصل را از زبان و افكار 

كند. با توجه به اين نكته كـه زاويـة اول شـخص از    گويي دروني نقل ميراوي ـ ناظر و تك 

توانـد احساسـات   هـا عـاجز اسـت و نمـي    تشريح عقايد و خصوصيات دروني ساير شخصيت

ها را بداند و نيز ممكـن نيسـت كـه از خـارج، خـودش را مـورد داوري قـرار        شخصيتتمام 

توان گفت كه سليماني با ارائة افكـار، گفتـار و روايـت    ). مي٣٨٩: ١٣٧٦بدهد (ميرصادقي، 

ها توانسته است اين محدوديت را تا حـدود زيـادي برطـرف    حوادث از زبان ساير شخصيت

  ها رسوخ كند.يتكرده و به اعماق ذهن ساير شخص

هـاي زن  گيـري شخصـيت  سليماني، تالش دارد تا جبر شرايط و تأثير آن را بر تصـميم 

هاي دروني بانو، دنياي پر از شـك  گويينشان دهد. در هم ريختن زمان و مكان و ارائة تك

اي كه خواننده نسبت به رنجوري وضعيت اجتماعي شخصيت متـأثر  و اندوهبار او را به گونه

  كند. د، بازگو ميشو

نيـز در نمـايش دادن فمينيسـم و اگزيستانسياليسـم     » بازيخاله«و  »بازي آخر بانو«رمان 

است. هاي ظريفي دارند. به ويژه وظيفة مولد بودن زنان در اين داستان بسيار مورد توجهنكته
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زي اي كه در صورت برآورده نشدن، سرانجامي تلخ خواهد داشت و از سـويي در بـا  وظيفه

  گيري از مولد بودن زن است.  آخر بانو، نگاه مرد به زن به منظور بهره

هاي منتخب بلقيس سليماني نمودي واضحظلم زن به خود و ظلم زن به زن در داستان

ترين اصـل اگزيستانسياليسـت اسـت و    مهم» آزادي«تر دارد. به اين نكته بايد توجه كنيم كه 

كننـد و مايلنـد   موقعيتي كه به آنان تحميل شـده فـرار مـي    ها ازمعناي آن اين است كه انسان

موجوديتشان را خود تعيين كنند و در كمال آزاديِ آن هـويتي باشـند كـه بـا حركتـي خـود       

خواهند تابع و برده وضعيت ناخواسته باشند. البته تعداد كمـي از  اند. آنان نميساخته خواسته

هـا  جبر حاكم و آن چه خصـلت و اجتمـاع بـه آن   افراد حاضرند اين گونه باشند و باقي تابع 

ها بانو نيز با تمامي گفتگوها، اعمال و كنش). گل٧٨: ١٣٨٦كند، هستند (مرديها، تحميل مي

 ييها ر بخشديابي به آزادي است. هاي دروني و بيروني خود درصدد دستو نيز كشمكش

خـود بـه نقـش     يسـاس درونـ  اح ،ينفس ثيكه قهرمان داستان در حد ديد توان ياز داستان م

  ).١٩٣: ١٣٨٩ ،يماني(ر.ك: سل دهد يمولد بودن صرف را بازتاب م

كنـد و در  بينيم كه در اين داستان، قهرمان زن در برابر جامعه قـد علـم مـي   درنتيجه مي

كنـد، پـيش مـي   كند. وي تمامي ناماليمات را تحمل مـي اين راستا بسيار هم موفق عمل مي

خـورد و در نهايـت بـا    كند، بارها و بارها زمين مياي جامعه قد خم ميهرود، در برابر سنّت

يابـد. در ادامـه بـه برخـي     هاي جامعه به روياي شخصي خود دسـت مـي  وجود تمامي چالش

كنيم. نگاهي كه وي را تنها هاي جامعه و نگاه مولد صرف به اين قهرمان اشاره ميناماليمت

  آن: داند و نه چيزي فراتر ازيك مولد مي

دار نشديد، چون فقير بودم، چون شما من را انتخاب كرديد چون از همسر اولتان بچه«

كرديـد و مـردم   آورديد، چون ايثار مـي ادعا داشتم، چون زيبا بودم، چون مفت به چنگم مي

كسـي، لعنـت بـه    كردند... فرياد مي زنم: لعنت به تو، لعنت به بـي طور ديگري بهتان نگاه مي

به تو، لعنت به اين انقالب، لعنت به كتاب، لعنت بـه حيـدر، لعنـت بـه جنـگ،       نداري، لعنت

  ).١٢٣ـ  ١٢٤(همان: » لعنت به ماهي سياه كوچولو، لعنت به شريعتي
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نكته مهم ديگر اين است كه رهـامي (همسـر گـل بـانو) نيـز درگيـر بـا ايـن جبرهـاي          

برابـر خواسـته اجتمـاع از او    فرهنگي است. وي نيز به عنوان مرد داسـتان، نتوانسـته اسـت در    

اش) مقاومت كند. وي مجبور است تا به منظـور كسـب رضـايت از    (داشتن فرزندي ازريشه

هاي آن تن دهد. در نتيجه ايـن شخصـيت نيـز آزادي نـدارد و تـابع      اجتماع سنّتي، به خواسته

خواهد همسـري از روسـتا انتخـاب كـرده و     جبر روزگار خويش است. جبري كه از وي مي

با وجود اينكه عاشق اوست، پس از به دنيا آمدن فرزندش، وي را رها كند. در نتيجه در مـي 

  هاي اجتماع در جنگند.يابيم كه قهرمانان زن و مرد هر دو در رويارويي با خواسته

كننـدة  تواند تكميلدر ادامه و با توجه به اينكه داستان خاله بازي از بلقيس سليماني مي

  كنيم:اين داستان نيز اشاره ميمباحث باشد، به 

  يمانيسل سيبلق  ازي باز خاله. ٤-٢
هاي دهـة  . نوع رمان: انتقاد اجتماعي، روانشناختي. زمان: فاصلة سال١٣٨٧(چاپ اول: 

هـاي مهـم: ناهيـد، مسـعود،     شصت تا دهة هشتاد. مكان: تهران، گوران (كرمـان). شخصـيت  

  سيما، حميرا. زاوية ديد: اول شخص).

له بازي با پر رنگ بودن شخصيت مرد در كنار شخصيت زن مـواجهيم. داسـتان   در خا

شـود. در نتيجـه هـم بـا روايـت و      فصل به فصل از روايت مرد و زن داستان پيش گرفتـه مـي  

ذهنيت مرد داستان و هم بـا روايـت و ذهنيـت زن داسـتان مـواجهيم. در ايـن راستاسـت كـه         

پـذيرد و ظلـم مـرد    ان از سوي خود زنان صورت ميهاي زنشويم، بسياري از ظلممتوجه مي

دهد. در ادامه بايد گفت ويرجينيا وولف، به ادبيات زنانه اعتقادي به زن در پله بعدي رخ مي

كه رمان، زنانه مردانه ندارد و هنرمند بزرگ بايد به هر دو جنس يكسـان  بودنداشت و معتقد

ن درباره جـنسيت خـود مخـرب اسـت. زن   نويسد فكر كردكسي كه ميهربراي«توجه كند. 

صورت خالص و مطلق مخرب است. بايد زنانه مردانـه يـا مردانـه ـ زنانـه      بهبودنبـودن يا مرد

ذهن نوعي تعامل بين زن و مرد صورت  در ثمر برسد، بايدبود. پيش از آنكه عمل خالقه بـه

  ). ١٤٨: ١٣٨٢(وولف، » بگيرد



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ة، شمار٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٥٨

يابـد كـه   از نوجواني بـه ايـن موضـوع دسـت مـي      داستان در خصوص دختري است كه

طور كلي جامعـه  برخورد والدين، آموزگاران و به«هرگز بچه دار نخواهد شد. روشن است كه 

و دخـتران متفاوت اسـت و از آن رفـتارهاي متفاوتي را انتظار دارند. اين تفاوت رفتـار  با پسران

هـا  كنند و نهادهايي كه به آنها برخورد ميآن مورد انتظار از دخـتر و پسـر را بزرگسالي كه با

  ). ٢٧ـ  ٢٨: ١٣٨٠(آبوت و واالس،» كندو تـشويق ميدارند، حمايتتعلق

توانـد نقـش   اي مواجه است كـه هرگـز نمـي   قهرمان داستان از همان نوجواني با جامعه

يرا جامعه ايـن  بيند زمولد بودن او را ناديده بگيرد. او همواره خود را در كسوت زن دوم مي

كند. در نهايت وي ازدواج كـرده  امر را براي زني كه مولد نيست، تصويرسازي و تزريق مي

و همسر روشنفكرش، مسعود، با وجود آگاهي كامل از مشكل وي و با رغبت تن به ازدواج 

يابـد امـا   دهد. زندگي خوب و جاري است و نام ناهيد از سوي مسعود، به ستاره تغيير ميمي

آورد هاي جامعه و خانواده، وي بـه خـاطر مـي   ادامه و در نتيجة رويارويي مسعود با سنّتدر 

كنـد آن هـم بـدون    كه بايد فرزندي از رگ و ريشة خود داشته باشد. همسر دوم اختيار مـي 

دار شـدن. سـيما زن   گونه ويژگي مشابه خود با همسر دوم و تنها بـه قصـد بچـه   توجه به هيچ

نيا آوردن دو فرزند و در جريان مشكالت روحي پيش آمـده در ارتبـاط   دوم نيز پس از به د

كند. پس از مرگ تلخِ سيما، احساس مقصر بودن در ايـن  با رفتارهاي مسعود، خودكشي مي

كنـد.  حادثه، ناهيد را از ايفاي نقش مادري براي فرزندان كم سن و سال سـيما، محـروم مـي   

رد كه از مسعود جدا شده و راهي تـازه را در پـيش   گيناهيد با دور شدن از تهران تصميم مي

  گيرد.

، با فضا و مكاني غمگين، گفتگوهـا،  »بازي آخر بانو«مانند رمان » خاله بازي«در رمان 

هاي روانـي و  جمالت و تشبيهات ريشخند آميز، فضا و رنگي درخور در جهت بيان ويژگي

هـاي عـاطفي، روش   ا، كشـمكش هـ مشكالت زنان در جامعة سنّتي رو به رو هستيم. ويژگـي 

هـا در كنـار هـم زنـدگي واقعـي را      هـاي شخصـيت  انديشيدن، خصوصيات خلقـي و عـادت  

  دهند.انعكاس مي



 ٣٥٩  زن سندگانينو يآثار داستان يها قهرمان ريانعكاس جنس دوم در صدا و تصو

هاي دروني و بيروني ناهيد با زاويه اول شخص است. زيبايي قلم بلقيس داستان شرح جدال

ت سليماني در اين بخش به تفكيك روايت و سپردن آن در هر فصل به يك شخصي

ها به ناهيد و پيرامون وضعيت ناهيد از دوران كودكي محوري است و البته همه اين روايت

  چرخد.تا بزرگسالي مي

، رونـد  توجه به  اين نكته الزم است كـه خـانواده بـه محـض اعـالم جنسـيت كـودك       

امر اتفـاقي نيسـت   يكجنسيتيهايكند. قبول نقشجامعه پذيري جنسيتي خاصي را آغاز مي

است، بـلكه روندي تراكمي، از كسب قابليتهاي بيولوژيكي تعيين نشدهز طريق ويژگيو ا

خاص هـرجنس دارد. هرچنـد كـه ايـن رونـد در مرحلـة خاصـي از تكامـل         هايويژگيو ها

رسد اما واقعيات اجتمـاعي مــانند روابــط حـاكم در توليـد و بـاز       اتمام ميبه تقريباً كودك

  ). ١٩٢: ١٣٨٢هاي جنسيتي هستند (اعزازي، نقش توليد، تـحكيم كـنندة

) و بـا  ٩٢: ١٣٨٨(اشـرفي،  » ناهيـد، ايزدبـانوي بـاروري اسـت    «با توجه به اين نكته كه  

توجه به ناتواني ناهيد در داشتن فرزند، با اين امر مـواجهيم كـه ديگـري (جامعـه) در وجـود      

هم آورده اسـت تـا وي نتوانـد    ناهيد رخنه كرده و در تمامي طـول داسـتان، شـرايطي را فـرا    

كنـد امـا ايـن رشـد     شخصيت خود را بدون توجه به اين ناتواني شكل دهد. ناهيـد رشـد مـي   

شود تا وي خود را به عنوان يك انسان كامـل و در كسـوت شخصـيتي بـي    هرگز باعث نمي

نقص دريابد؛ زيرا ديگـري در وجـود او رخنـه كـرده (اگزيستانسـياليم) و از وي شخصـيتي       

ناسب با رويكردهاي اجتماعي ساخته است. رويكردي كـه زن نـاتوان در فرزنـد آوري را    مت

  كامل نخواهد دانست:

ام چيست، بـه نحـو شـگفتي بـه آن قـاطر دلبسـتگي پيـدا        وقتي فهميدم مشكل زنانگي«

نشسـتم و بـه درة ناصـري    كردم. وقتي بچه بودم، هميشه پشت سر خواهرهايم روي قاطر مي

ساير اعضاي خانواده در برداشت محصول كمك كنم. از كـوه كـه بـه طـرف     رفتم تا به مي

كردم سالم به پايين برسم... آبجـي  بستم و دعا ميهايم را ميشديم، من چشمدره سرازير مي

چمـوش كـارش را خـوب بلـد اسـت... وقتـي خبـر         ...گفت: نترس، اين فهميد و ميقمر مي

واهر مـرده گريـه كـردم. آن وقـت سـال دوم      ك خـ يچموش را شنيدم، مثل  ... [اين] مرگ
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دانستم مثـل قـاطر نـازا هسـتم. مـادرم گفتـه بـود، جسـد قـاطر را پشـت           دانشكده بودم و مي

  ). ١٩٨: ١٣٨٧(سليماني، » انداند و به درة ناصري بردهتراكتور بسته

در اين ميان شايد بتوان به وضوح ديد كـه همسـر ناهيـد از او اجتمـاع گريزتـر اسـت.       

هـايش همـواره خـود را موجـودي دوم     د واقعيت اجتماعي را پذيرفته و در حديث نفسناهي

كند كه همسر ديگري داند، فردي كه همواره به همسرش اين اختيار و حق را واگذار ميمي

انتخاب كند اما همسر ناهيد چه در پذيرش اين مشكل و چه در مواجهه با خانواده و جامعـه،  

ويكردي كه حتي از جانب خود ناهيد پذيرفتـه شـده نيسـت. وي    رويكردي متفاوت دارد، ر

گذرانـد امـا خـود ناهيـد، زنـان      ها در آرامش وجود ناهيد روزگـار مـي  مردي است كه سال

كنند تـا زمـاني   هاي سنّتي را همواره به وي گوشزد ميفرعي ديگر داستان و نيز جامعه ريشه

هد. اجتماعي كـه از وي فرزنـدي بـا رگ و    دهاي اجتماع سنّتي ميكه وي نيز تن به خواسته

  كند.ريشه طلب مي

دهد كه چه رخدادهايي آنهاي داستان نشان ميهاي افكار قهرمانتوجه به درون مايه

  كند. پذيرش تسليم:ها را به پذيرش وادار مي

دونـين  گيـرد بگـويم: مـي   دانم چرا ويـرم مـي  شما ماشين جوجه كشي ديدين؟... نمي«

  ).٩٧: همان» (گويند ماشين جوجه كشيزايند ميايي كه زياد ميهمردم به زن

گاوي كه در گنجان است، قبل از بانو دوقلو زاييـده و حسـادت مـادرم را برانگيختـه     «

كي از گاوهاي ابراهيم آباد گوسالة مرده به دنيا آورده و گـاو ديگـر هـم در همـان     ياست... 

ها را لحظه به امور را زير نظر دارند و گزارش روستا دختر زاييده است. پدر و مادرم به دقت

  ).٨٣(همان: » لحظه دنبال مي كنند...

هـاي درونـي بـه افكـار     نويسنده در تمام گفتگوهـاي رمـان و بـا بهـره از تـك گـويي      

هاي مرد و زن خود رسـوخ كـرده و ضـمن ارائـة داليـل اجتمـاعي و روانشناسـانة        شخصيت

كنـد. شـايد بتـوان    به وضعيت و جايگـاه زن را بيـان مـي   ها انتقادهاي مختلف خود اعمال آن

شـود، انتقـادي اسـت از    گفت دليلي كه براي ازدواج مجدد مسعود (همسر ناهيد) ارائـه مـي  

سوي نويسنده به شيوة تفكر زنان ايراني. زناني كه خود، جايگاه و نقش خـود را تعيـين مـي   
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هايي دروني گوييهايي از تكبه نمونه شوند. در ادامهكنند و به سرنوشتي ناآرام گرفتار مي

  شود:مسعود اشاره مي

من زن گرفتم، چون از همـان دقيقـه كـه بـا تـو ازدواج كـردم، ايـن امكـان را داشـتم كـه           «

گفتـي آزادي، حـق و   ازدواج ديگري هم داشته باشم. تو بـا گفتـار و رفتـارت، مـدام بـه مـن مـي       

اي. مـي گفتي هميشه منتظر اين وضـعيت بـوده  و ميداني؟... تشوم. ميحقوقي داري، مانع تو نمي

ا زن مـرده خـواهي شـد و بعـدها     يـ ك مـرد زن طـالق داده   يكردي زن دوم گفتي اوايل فكر مي

منتظر بودي تا زن ديگري وارد زندگي ات بشود. مي گفتي از نوزده سالگي آمـادة ايـن زنـدگي    

  )٢١٠ـ ٢١١(همان: » د كشاند.بوده اي. همين آمادگي تو بود كه مرا به سمت ازدواج مجد

هاست بـه او افتخـار     توان فراموش كرد كه ارسطو، همان چهرة ماندگاري كه قرننمي

» آفرينـد طبيعت، زماني كه از آفريدن مـرد نـاتوان اسـت، زن را مـي    «كه كنيم اعالم كردمي

از  اي)؛ در نتيجه با وجـود آنكـه جنسـيت انسـان بـر اسـاس مجموعـه       ١٤٢: ١٣٧٦(دورانت، 

شود، اما مفهوم جنسيت غالباً پرداختة ساختارهاي فرهنگي هاي پيكرشناسي معين ميويژگي

هاي هميشه حاضر پدر ساالر، تصويري منفي را در مورد زن رقـم  است و بر اين مبنا گرايش

  زده است.



 ١٣٩٨و زمستان  زيي، پا١٦ ةمار، ش٩سال دو فصلنامه علوم ادبي،   ٣٦٢

  جهينت
هـاي داسـتان بپـردازيم و    در اين پژوهش تالش داشـتيم بـه جـنس دوم بـودن قهرمـان     

ايي كه نمايان كننده اين جنس دوم هستند را نشان دهيم و در واقـع  بـه ايـن امـر دسـت      زواي

ها متوجه وجودي شوند؟ آيا قهرمانهاي داستان با موانع سنّتي مواجه مييابيم كه آيا قهرمان

هـا در هـر   شـوند؟ آيـا انسـان   اند و آيا تسليم ميها تعيين كرده است شدهكه جامعه براي آن

شـوند، در واقـع آيـا    جتمـاعي بـراي انجـام وظـايف جنسـيتي خـود، تربيـت مـي        فرهنگ و ا

شوند؟ نكته مهم ديگر اين است كه آيا نويسنده به قهرمـان  ها، زن ـ مرد تربيت مي شخصيت

هـاي زن  مرد و زن (هر دو) اجازه داده است تا اين موضوع را نمايش دهند يا تنها شخصـيت 

  مورد نظر هستند؟

انـد  هايي مواجهيم كه در دوره انقالب و جنگ، توانسـته والد با قهرماندر داستان دل ف

انـد و  هاي آزادي و برابري جنسـيتي را دنبـال كننـد، در ايـن دوره ازدواج كـرده     ايدئولوژي

اند اما سرانجام با اتمام اين دوره اسـت كـه جامعـه بـه     مسير رشد شخصيتي خويش را پيموده

خواست سنّتي شدن دارد. سنّتي شدن به معناي اينكه از وجـود  ها دروسيله مرد داستان از آن

هاي جامعه تن دهنـد. مطيـع صـرف    رويايي و مورد علقه خويش دست برداشته و به خواسته

است. در ايـن داسـتان،   ها را در حاشيه راندهباشند و تابع مطلق تمامي قواعد اجتماعي كه آن

انـد  ها نيز هيچ كدام نتوانستهند، اين شخصيتهاي مرد ديكاتور، مستبد و ظالم هستشخصيت

اي بـا هـر نـوع ايـدئولوژي از     ها و تعاريف جامعه قد علم كنند. در هر دورهدر برابر خواسته

كند، وجودشـان  اند و با تغيير هر دوره، مطابق با آنچه جامعه طلب ميسوي جامعه پيش رفته

گونـه وجـود منحصـر بـه فـردي از      ي، هـيچ تغيير خواهد يافت؛ زيرا در واقع از دوران نوزاد

ها شكل نيافته است. در نتيجه هم مرد و هـم زن از سـوي خـود تعريـف نمـي     سوي خود آن

هـا، تعريـف و حتـي    ها مطـابق بـا جنسـيت آن   شوند بلكه از سوي جامعه است كه وجود آن

ثبـات در ايـن   هـاي سـيمون دوبـووار قابـل ا    يابد. در نتيجه اگزيستانسياليسم و نظريـه تغيير مي

طلبد و از زنجيري كه جامعـه بـراي او تنيـده، طلـب رهـايي      داستان است. افسانه، آزادي مي
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اش نسرين كه پا به پـاي وي انقـالب و جنـگ    سنگر گذشتهدارد اما وي بسيار تنهاست و هم

را طي كرده و سرود تغيير و رهايي زنان از بنـد افكـار سـنّتي را سـر داده بـود نيـز، قـادر بـه         

توانـد رنـج مطلقـه شـدن را     نگيدن نيست. دليل نجنگيدن نسرين نيز اين اسـت كـه او نمـي   ج

اش بيـرون بيايـد، آالم و آرزوهـايش را تـرك     خواهد از پوسـتة روشـنفكري  برتابد. وي مي

  گفته و به خواست همسرش، سنّتي شود.

اي همند به نمايش اين نكات اسـت. سـبك سـليماني بـه گونـ     بلقيس سليماني نيز عالقه

دهد تا تمامي باورهاي خود را نمايش دهنـد. در  هاي مرد نيز اجازه مياست كه به شخصيت

كنـد. در  دهـد و وي را قضـاوت نمـي   نتيجه خواننده به شخصيت و قهرمان مرد نيز حـق مـي  

بايد به هـر نحـو،   شود. مولدي كه ميهاي بلقيس سليماني، زن مولد صرف معرفي ميداستان

هـاي  شـود و داسـتان  فا كند، زن بـا نقـش خـود در فرزنـدآوري تعريـف مـي      نقش خود را اي

اند. زن داستان خاله بازي تا انتهـاي داسـتان تـن بـه     سليماني، پيرامون اين موضوع شكل يافته

دهد و در انتهاست كه اين موضوع را بـا انتخـابي متفـاوت (خـروج از ايـران)،      دوم بودن مي

  تابد.برنمي

در بازي آخر بانو، گل بـانوي روسـتايي، از دوران كـودكي در    اين درحالي است كه 

تالش براي تشكيل دادن روياهايش قدم برداشته و وجودش را در اختيار ديگران قـرار نمـي  

ها و حتي فروش او به مرد داستان، تسخير نميها و درگيريدهد. وجود وي با تمامي حاشيه

د. نكته مورد نظر بلقـيس سـليماني در ايـن    يابشود و در نهايت به روياهاي خويش دست مي

دو داستان اين است: زنان حتي اگر بخواهند به روياهاي خـويش دسـت يابنـد، بايـد مـردان      

انـد در دسـتان كـارگردان. از    ها كليد يا اجازه و فرمان را صادر كنند. زنـان بازيچـه  براي آن

تـر بـه نـام جامعـه سـنّتي      گاي در دست كارگرداني بزرسويي همين كارگردانان نيز بازيچه

  هاي سليماني نمود بارز يافته است.هستند و اين امر در داستان

ها دغدغه نويسنده نيست و پيرنگ و شـالوده داسـتان   در سرود اروند رود اين موضوع

در اين راستا چيده نشده است اما آنچه مسلم اسـت ايـن كـه نمـايش زنـان محكـوم داسـتان        

هـاي جامعـه سـنّتي و منقضـي     قابـل تأمـل اسـت. سـخت گيـري     هاي مرد نسبت به شخصيت
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تواند اين نظريـات سـيمون   دانستن بسياري از دختران در جامعه (در جايگاه و نقش بيوه) مي

شوند و ايـن زنـان در راسـتاي    دوبووار را بيش از پيش به خاطر آورد كه زنان زن تربيت مي

تواننـد  ود منحصر به فردي كـه مـي  جنس اول جامعه شكل خواهند گرفت نه در راستاي وج

از خود به جهان عرضه كنند. نكته غمگـين مـاجرا در ايـن اسـت كـه حتـي جـنس اول ايـن         

  ها نيز وجود منحصر به فردي از خود نداشته و ندارد.داستان
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