
 پژوهشي مطالعات ادبيات كودك دانشگاه شيرازی علميمجله

 (17)پياپي  97اول، بهار و تابستان ی ، شمارهنهمسال 
 
 

 مردان روایت به زنان
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  مریم کهنسال

 شیرازواحد ایران، دانشگاه آزاد اسالمی 
 چکیده

 خاطبان،م نگرش تغییر بر هامتن این تاثیر دلیل به نوجوانان، هایرمان در زنان به نگرش
 ایگونه به هارمان هایشخصیت با همانندسازی در نوجوانان. دارد گیرچشم اهمیتی
 هدف با پژوهش این. کنندمی درونی و پذیرندمی را آنان هایویژگی و هانقش نیابتی

 با ات است آن بر مرد، نویسندگان نوجوان هایرمان در زنان بازنمایی چگونگی بررسی
 تربیش که اثر پنج منظور، این به. یابد دست چگونگی این فهم به استقرایی، یشیوه
 مرده؛ خترد برای الالیی: از عبارتند آثار این. شد بررسی گرفته، قرار منتقدان توجه مورد
 قطعه یک و ماهی شکم در یونس هایعاشقانه هستی؛ کن؛ بیدارم شد تمام که جنگ
 بوده، هاآن به گوییپاسخ پی در مقاله این که هاییپرسش. شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا

 «زن» به زنان این نگاه نوع چیست؟ هارمان این در زنان هایویژگی: است قرار این از
 و بینیجهان است؟ چگونه مردان به زنان این نگاه نوع است؟ چگونه خودشان به و

 ،امعهج مختلف طبقات زنان در یادشده موردهای آیا چیست؟ زنان این یزیسته یتجربه
 است؟ چگونه زنان، از نوجوان رمان مرد نویسندگان تصور مجموع، در و کند؟می فرق
 سه ره جنسیتی، هایتبعیض و هاکلیشه با ارتباط در دهدمی نشان پژوهش هاییافته
 آنان، هایتفاوت و اندداشته سانییک شرایط کنند،می زندگی هاداستان در که زنانی نسل

 .استنداشته آنان، به مردساالر یجامعه نگرش در تاثیری

 .جنسیت مرد، نویسندگان زنان، بازنمایی نوجوان، رمان :کلیدی هایواژه
 

 مقدمه. 1
 تا کودکی از آموزد،می ما از یک هر به مهربانانه که است راهی آغاز ها،قصه سرزمین

 هایدست که روزها همان از شاید ،نیست بیش گامی «زنان» و «مردان» دنیای به ورود
 و «ودنب زن» بلندای به دیواری کند باور زال تا رفتمی باال رودابه گیسوی از مانکودکی

 .است فاصله «دیگری» آن و او میان «بودن مرد»

                                                           
 استادیار زبان و ادبیات فارسی mkohansaal@gmail.com 

 24/6/96تاریخ پذیرش مقاله:  15/6/95تاریخ دریافت مقاله: 
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 انتقال هایراه مؤثرترین از یکی نوجوانان و کودکان هایداستان که نیست تردیدی     
. است نوجوانان و کودکان به جنسیتی هایکلیشه بر مبتنی هاینگرش و هنجارها ها،ارزش

 و نمت درون هایشخصیت و قهرمانان با همانندسازی به مخاطبان از دسته این یویژه گرایش
 نویسندگان دوش بر چندان دو مسؤولیتی نوجوانان، رفتار و افکار بر هاداستان انکارناپذیر تاثیر

 سنی گروه این داستانی آثار تحلیل و نقد بنابراین دهد؛می قرار نوجوان دنیای پردازانقصه و
 چهآن از درستی درک به رسیدن جهت در پویایی گام تواندمی جنسیتی هایدیدگاه لحاظ به
 یجنسیت هایتبعیض از دور به ایجامعه سمت به حرکت البته و دهدمی رخ امروز یجامعه در

 نادیده را هاآن بر غالب یمردانه دید توانیمنمی کنیم،می بررسی را ادبی متون وقتی. باشد
 مردانهنیز ما فرهنگی و تاریخی هایروایت بلکه ادبی هایداستان و هاروایت تنها نه». انگاریم

 دلیل، همین به و کرده حکومت مذکر عقل آن، در که هستیم ایجامعه دارمیراث ما! است
 (13: 1388 حسینی،) «.استساخته مذکر فرهنگی و تاریخ

 ریرتح یرشته به ما ادبیات و هاداستان در هاستقرن چه آن گفت باید شوربختانه    
 ردان،م و زنان میان عمیق بسیار گاه ایفاصله و جنسیتی هایدیدگاه بر  تربیش درآمده،

 حکایت هانشانه یهمه داریم، هنر و ادب یعرصه در امروز ما چهآن». استبوده متکی
 به ی،فرهنگ هایستم بازتاب و عاطفی بار بر عالوه که است شکننده و ترد فضاهایی از

: 1385 معتمدی،) «.بدانند دوم جنس از هاییانسان را خود زنان که کندمی کمک باور این
 کاریخیانت و فرومایگی گری،حیله ها،افسانه و کهن هایداستان از بسیاری زیربنای( 57

 یک و هزار چون شاهکارهایی یمایهدست که گریزیزن و ستیزیزن نوعی. است زنان
 و اندیشه این پای ردّ که جاستاین نکته اما هاست؛نامه طوطی و دمنه و کلیله شب،

 سوم یهزاره در اکنون و داشت خواهد ادامه کجا تا مردان و زنان به جنسیتی رویکرد
 . استشده تغییراتی چه خوشدست نگرش این میالدی،
 زن ممفهو مردساالر، فرهنگی بستر با جوامعی در که است توجه شایان نیز نکته این

 معنا د،انکرده تعریف جامعه در رایج جنسیتی هایکلیشه که هاییمحدوده با زنانگی و بودن
 کهبل شوند؛نمی متولد زن ها،زن که کندمی بررسی دوبوار سیمون دوم، جنس در. »یابدمی

 ساخته زن پیچند،می هاآن دور ابهام از دروغین ایهاله که مردانه دنیای و مردان توسط
 «.شوندمی ابهام از ایهاله با"دیگری"به تبدیل مردانه، مراتب سلسله این در و شوندمی

 (83: 1389 متولی،)
 بتهال و مرد نویسندگان قلم به هاییداستان بررسی با که است آن بر پژوهش این
 از را زنان تصویر هستند، نوجوانان هاآن اصلی هایشخصیت که هاییداستان انتخاب
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 تحلیل مقاله، این در تحقیق روش. کند بررسی امروز، فکرانروشن و قلم اهل دیدگاه
 نای بر. است داستان کل و پاراگراف جمله، تحلیل، واحد و است استقرایی محتوای
 از آنان صدای شنیدن و متن درون زنان هویت درک هدف با هاداستان از هریک اساس،

 نزنا هایویژگی و شد بررسی داستان، درون زنان دیگر و مردان دید از یا خودشان زبان
 .گردید نقد و بندیدسته آنان، یزیسته هایتجربه و مختلف

 هاییتشخص یبرجسته حضور اند،شده بررسی که داستانی پنج در مشترک ینکته     
 شرایط در هاداستان این از یک هر هایشخصیت. است متن درون نوجوان پسر و دختر

 حتواییم تحلیل امکان خود امر، این که دارند قرار متفاوتی فرهنگی و اجتماعی اقتصادی،
 یتاریخ هایرویداد با هاداستان این از برخی. دهدمی قرار پژوهشگر اختیار در را دقیقی
 مهارت، با نویسنده که بینیممی  مرده دختر برای الالیی  در چهآن همانند دارند؛ پیوند

داده پیوند مشروطه، روزگار در زنان هایناکامی و دردها با را امروز زنان هایدغدغه
 کمش در یونس هایعاشقانه و کن بیدارم شد تمام که جنگ ،هستی هایداستان در. است
 فضای کنار در اثر چهار این. است ایران جنگ دوران حوادث، دادن رخ زمان ،ماهی

 به مکانی و آن اصلی شخصیت سه با ،شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا قطعه یک متفاوت
 .دهدمی مخاطب به ویژه تحلیلی امکان خانه، یک گستردگی

 تهاسقرن که آنان قلم از امروز زنان صدای شنیدن برای است کوششی پژوهش این     
 البته و استداده قرار جنسیت نام به دیواری سویآن را آنان مردساالر، یجامعه نگرش
 شیدنک تصویر به و زنان به اندیشیدن در معاصر نویسندگان تالش از است سپاسی
 .اندیدهکش زنجیر به را زنان هایگام است دیرزمانی که جنسیتی هایکلیشه و هاتبعیض

    

 پژوهش ی. پیشینه1-1
 ینامهپایان در «قلزم» جنسیتی، دیدگاه از نوجوانان هایداستان بررسی یزمینه در

 نوجوان رمان ده جنسیتی هاینقش بررسی و نقد» موضوع به خود، ارشد کارشناسی
 «یونزاست جان دیدگاه از "ادبی نوع و جنسیت" ینظریه اساس بر هشتاد یدهه یبرگزیده
 ،فمنیستی دیدگاه بر تکیه با را داستانی آثار پژوهش این( 1392 قلزم،. )استپرداخته
 به یفمنیست نقد رویکرد با «مذکر ادبیات» در «انصاریان». استکرده بررسی و تحلیل
 وجوانن و کودک داستانی ادبیات در آن بازنمایی چگونگی و مرد و زن تطبیقی بررسی
 در که زادهحسن فرهاد آثار در زن نقش تحلیل به کتاب این از بخشی. است پرداخته
 تانداس شامل تحلیل این البته. دارد اختصاص یافته، انتشار 85 تا 73 هایسال یفاصله
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 در زنان تصویرسازی» یمقاله در «سنی شاه» همچنین( 1393 انصاریان،. )شودنمی هستی
 و هپرداخت زنان توصیف چگونگی و جایگاه بررسی به «فارس مردم یعامیانه هایقصه
 ( 1396 سنی،شاه. )است مردانه از تربیش زنانه هاینقش هاقصه این در که داردمی بیان

  

 ناامنی و ترس از ایهاله در زنان. 2

 درون زنان زندگی در بارز هایویژگی از یکی اطرافیان، به اعتماد عدم و ناامنی احساس
 ده؛ش آمیخته زنان زندگی پود و تار با احساس این گویا. است داستان پنج این در متن

 .شودمی دیده اجتماعی طبقات و سنی هایرده یهمه در متن درون زنان در که ترسی
 

 مرده دختر برای الالیی .2-1
 و تار در شود،می آغاز «ارغوان» مجتمع خلوت و ساختهنیم هایخانه فضای از که ترسی

 رمدخت دست خواستممی وقتی»: روستا مردهای از یکی زبان از. دارد جریان داستان پود
 رد؛ک گریه کرد؛ لرزیدن به شروع جوجه مثل معصوم طفل بدهم، ترکمان مرد دست به را

 با همراه احساس این( 37: 1390آبادی،شاه) «... گرفت محکم را پاهایم و کشید جیغ
 روز هی»: یابدمی ادامه غریبه، مرد تا پدر از مردها، دنیای به حکیمه زندگی در اعتمادیبی

 مردی اسب زین روی را خودش شهمی بیدار وقتی. بود خوابیده پدرش زانوی روی
 (57: همان) «.نبود آشنا براش هیچ که بینهمی

 در که است مواردی جمله از اجباری، هایازدواج از ترس و عشق در خوردن فریب       
 یه فریب»: زهره زبان از( زندانی دختران از یکی) هاجر یدرباره. شودمی دیده زنان زندگی

 هی دست بودش داده پسره آخر دست...  کنهمی فرار پسره با شهمی عاشق خورده، رو پسر
( زندانی و فراری دختران از یکی) سولماز یدرباره( 146: همان) «.بود دررفته و اوباش مشت

 هم اون ساله؛ شصت مرد یک به بدن شوهرش خوانمی. است ساله شانزده»: زهره زبان از
 جامعه به اعتمادعدم احساس اوج( 143: همان) «... . تهران بود اومده بود کرده فرار شبونه

 اسیر و راهزنی فروش، توصیف و قوچانی دختران ماجرای در داستان این زیرساخت در را
 (64: همان. )شنید توانمی خراسان، والی زبان از دختران گرفتن

 

 ماهی شکم در یونس های. عاشقانه2-2
 صویرت امن، مناطق به بردن پناه برای شهر از فرار و جنگ با ناامنی و ترس داستان، این در

 در تربیش زنان اما کرده؛ درگیر را متن درون مردان هم زنان، هم که ترسی است؛شده
. تاس غالب مرگ از ترس بر شاید که پنهانی ترسی دارند؛ قرار تهدید و تجاوز معرض
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هن ناامنی، حس و آیندبرمی زنان از حمایت جایگاه در مرد هایشخصیت داستان، این در
 تکرار .کندمی پیدا نمود خوبی به هاشخصیت رفتاری ساختار در بلکه ها،دیالوگ در تنها
 و ناامنی ترس، شرایط گویای داستان، هایشخصیت از هریک حال توصیف و هاواژه

 ریممی داریم ما من مامانِ: گفتم من»: سارا زبان از. است دیگری از حمایت برای تالش
: دیگر بخشی در و( 39: 1389 خانیان،) «.سرمون روی بیفته بمب یه ممکنه نریم اگه چون

: گفتمی تند تند و گرفت بغل توی محکم را ما مامان. کشیدیم جیغ محکم مامان و من»
 گونهاین بیبی در را ترس( 51-50: همان... .« )نیست چیزی. نیست چیزی. نیست چیزی

این شما: گفت زدمی موج مهربانی آن در که عصبانیتی جور یک با غازی عمو»: بینیممی
 ادد تکان سر پیرزن. نگفت چیزی پسر ها؟بستهزبون کنیدمی کار چه بیابون این توی جا
 که بود ایپوسیده دیوار انگار که زمین روی نشست طوری و کنیممی فرار: گفت ناله با و

 (56-55: همان) «...کنیممی فرار. کنیممی فرار: گفت ناله با و... فروریخت مرتبه یک
 

 شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا جعبه یک. 2-3
 پدر آن، اصلی هایشخصیت و دهدمی رخ خانه، یک در داستان این حوادث که جاآن از
 رپد جدایی از ترس شکل به آنا، در امنیتعدم حس هستند،( خانواده دختر) آنا و مادر و
 است؛ داستان راوی آنا. دهدمی نشان را خود ها،آن دادن دست از یا آنان اختالف مادر، و

. است نیازمند دختر مشورت و حضور به که است مادر این داستان حوادث مسیر در
 طریق از تنها داستان در او حضور که) مادربزرگ و مادر آنا، در ناامنی و ترس احساس

 بزرگمادر. یابدمی نمود گوناگونی هایشکل به ،(است مادرش و آنا با او تلفنی هایتماس
 دهش توصیف حساس و زودرنج زنی داستان، در که است مامان آرامش و سالمتی نگران

 هایخانه در زندگی از او است؛ دیگر جنسی از مادر هاینگرانی ؛(34: 1391 خانیان،)
 که ایخانه در او. دارد خانواده در اقتصادی امنیت و ثبات به نیاز و شده خسته مختلف

 دیگر واقعاً. شدم خسته: گفت مامان»: کندمی ناامنی احساس اند،کرده اجاره تازگی به
 ار هایمدست. من به شد خیره و. کنمنمی امنیت احساس خونه این تو من. شدم خسته
 آنا، هایترس اما ؛(62: همان) «!هستی کنارم تو که خوبه قدرچه: گرفت هایشدست توی
 هم از بابا و مامان دنیای که شنویممی او زبان از داستان آغاز در. دارد دیگری رنگ

. نیست زودرنج و حساس بابا. است زودرنجی و حساس آدم مامان،»: دارد زیادی یفاصله
 چینی ظروف و نقاشی و موسیقی و گیاه و گل به مامان. نیستم کمی یه هستم کمی یه من

 :همان.« )نداره عالقه چیزا این به اصال بابا داره؛ عالقه خیلی قدیمی هایچینی مخصوصا
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 انمام بین ترسممی شهمه»: شودمی تکرار آنا زبان از مضمون این با جمالتی بارها( 34
 در و است داستان در آنا نگرانی و ترس ترینمهم این( 50:همان.« )بخوره هم به بابا و

 .داردنگه آرام را شرایط کندمی سعی( دختر) راوی داستان، مختلف هایصحنه
 

 کن بیدارم شد تمام که . جنگ2-4
 طوالنی وگوهایگفت و «حوری» و «حامی» اصلی شخصیت دو با داستان این ساختار

 نظر مورد که اجتماعی هایناامنی شکل ترینبیش اثر، این در. گیردمی شکل هاآن بین
 رایب ثروتمند البته و پیر مردان با اجباری ازدواج از ترس شکل دو به بوده، نویسنده

 .استشده داده نشان متن، درون زنان از یکی برای شغلی امنیتعدم و فقر از رهایی
 که خلیل حاج به کن شوهر برو هستی ناراضی هم خیلی گنمی»: حوری زبان از       

 !هست هم خواهونت
 !ترهبیش هم سالش پنجاه که اون: حامی

 (18: 1390 جهانگیریان،) «... پولداره گنمی: حوری
بی: دارد وجود ایقبیله و قومی اجباری هایازدواج به هم ایاشاره داستان، این در       

 دختر اب بود. دیگه کنهمی ازدواج عشیره دختر با عشیره پسر دیگه، معلومه»: مفتون بی
 در و( 34: همان.« )طایفه از دیگه دختری با نبود عمه، دختر خاله، دختر با نبود عامو،
 فیخرا رفتار یک با تنها نیست، بیش چارهبی و فقیر خدمتکاری که گلبانو داستان، از جایی

 زدن رفته، جمکران به نوشتن عریضه برای که پسری. دهدمی دست از را کارش دروغ، و
 نند،ک پیدا را دزد تا شکستند مرغتخم وقتی»: اما کرده؛ دزدی او که کندمی اعتراف حامی

 (137: همان) «.هاستآدم ترینبدبخت از یکی گلبانو. درآمد گلبانو اسم
 

 هستی. 2-5
 بر. دارد تفاوت دیگر، اثر چهار با هستی، خاص شخصیت دلیل به داستان این دنیای
 قتیو رواین از بودن؛ مرد آرزوی و مردانه رفتارهای با است دختری هستی داستان، اساس

 شخود سال و  همسن پسران از ترس دچار است، قدرتمند و پرانرژی توانا، دختری که او
 هستی داستان، سیر در مخاطب. گذاردمی تریبیش تأثیر مخاطب، بر احساس این شود،می
 کند؛ رسف موتور با را طوالنی مسیری تنهایی به تواندمی که بیندمی جسور دختری را

 بدون وقتی هستی همین اما بجنگد؛ دشمن با و بماند شهر در بتواند دارد آرزو که دختری
 پسران دیدن با گذارد،می کوچه به قدم کند پنهان را اشدخترانه یچهره که عینکی و کاله
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 دور و کندمی فرار تواندمی که جاآن تا بسیار ترس با دارند، مزاحمت قصد که محل
 هاشاننفس صدای کنم؛ صدا را علی حضرت اسم طوریاین بود آمده پیش کم»: شودمی
 فرار سرعت با شدمی که جایی تا...  شنیدممی هم را خودم هاینفس صدای شنیدم؛می را

 ( 151: 1389زاده،حسن... .« )کردم
 داستان، درون زنان و درمردان ناامنی و ترس احساس تقسیم لحاظ به هستی رمان     

...  و شاپور هستی، داییِ  چون مردانی هم داستان، در. استشده طراحی بینانهواقع بسیار
 هستی پدر چون مردانی هم و روندمی مرگ با رویارویی به داوطلبانه که دارند حضور

 نیز زنان البته( 69: همان. )است درگیر وجودش یخانهنهان در ترسی با هاستسال که
 . باکبی و جسور برخی و حمایت نیازمند و ترسو برخی: اندچنین

 تجاوز از ترس/ مردان از ترس. 2-5-1
 نیدنیش کند،می دنبال را هاآن پسری تاریکی توی وقتی نسرین خاله و هستی وگویگفت
 یهترسناک موجود جاشکول گهمی خاله جاست،این جاشکول یه گهمی هستی خاله»: است

 ینقطه( 137: 1389 زاده،حسن.« )شهمی ظاهر هاشب فقط و آمده زمین اعماق از که
 یا چیست «جاشکول» بداند شودمی کاوکنج پسر که است ایلحظه وگوگفت این اوج

! استکردهمی دنبال را هاآن دخترها، ترساندن و اذیت برای که کندمی فراموش و کیست
 ها،شهخو دلت: گفت نسرین خاله کو؟ جاشکول»: پرسدمی و شودمی نزدیک هاآن به پسر
 (148: همان) «!!بودی ترسیده خودتم تو ساختممی قصه تو هایچشم از داشتم مو

 بر آن تأثیر و گذاردمی تأثیر زنان یهمه روی جنسی تجاوز از هراس» تردیدبی     
 از مانع زنان، آمدوشد مسیرهای روزانه، ساعات ریزیبرنامه پوشیدن، لباس یشیوه

 وجه هیچ به وحشت این. کندمی محدود را شانآزادی و شودمی آنان هایفعالیت
(  234: 1380 آبوت،) «.ندارد مصونیت تجاوز برابر در زنی هیچ چون نیست؛ اساسبی
 هستی ریزیبرنامه در: دید توانمی شد، گفته که را مواردی وضوح به هستی رمان در

 خود انه،مرد لباس با  آبادان، مسیر در که وقتی یا برود دوستش یخانه به خواهدمی وقتی
 ( 151-150: 1389 زاده،حسن. )کندمی محفوظ مردان نگاه از را
 زنان نگاه حتی مردم نگاه از . ترس2-5-2
 از پر امکله» ؛(14: همان) «.داُدم هایهفضولی جواب که بس شدم خسته: گفتم مامان به»

 من یدرباره داشتند دیوار و در حتی ها،بچه ها،زن ها،همسایه صدای. بود شده صدا
  نوجوان دختر هاینگرانی خوبی، به نویسنده بخش، این در( 20: همان) «.زدندمی حرف
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 .استداده نشان زن، از آنان ذهنی تصویر و بازار و کوچه مردم حرف از را
 اجباری ازدواج از ترس .2-5-3
 از که حالی در) رفتمی پایین به باال تاتابه کردمی اجرا زیرلبی که باباکرم آهنگ با بابا»

 جیغ و پریدم جا از من؛ به چسبید رباآهن مثل نگاهش( زدمی حرف محل قصاب مرد
 خانه از «هستی» فرار دلیل ترس، همین البته و( 188: همان) «ی؟یییچی یعنی: زدم
 به پنهانی و سربسته خیلی امر این و کندنمی تمرکز آن بر نویسنده متأسفانه که شودمی

 . رسدمی مخاطب گوش
 بلوغ از ترس. 2-5-4

 از کیی آنان، به جامعه نگاه تغییر دلیلبه دختران در جسمی تغییرات و بلوغ از ترس
 ،کودکی مانند نیز بلوغ». است آنان اجتماعی روابط و زندگی در اثرگذار و مهم مسایل
 به و دارند فرهنگی منشأ بلوغ، دوران هایتنش... است اجتماعی و تاریخی ایپدیده

 خود جامعه، هر خاص معیارهای یواسطه به نوجوان که شوندمی مربوط مبهمی موقعیت
 (101: 1380 آبوت،) «.بیندمی محصور آن در را

 و هاتوانایی در پسرها با را خود کندمی تالش همواره که هستی در ترس این    
 هویت بحران یک سمت به را او و دارد تریبیش نمود ببیند، سانیک رفتارهایشان

 ردمکمی حس که خودی خودم؛ جز نبود کسی آینه توی آینه؛ جلوی ایستادم»: کشاندمی
 هایجوش از پر پوستم...  اندازیمی پوست مار، مثل داری بود گفته خاله. نیست خودم
 هم یدم،ترسمی ببرد؟ خواستمی کجا به مرا هاانداختن پوست این... بود ترسناک و سرخ
 (182: 1389 زاده،حسن) «.ترسیدممی هم شوم عوض خواستمی دلم
 خاله دیدگاه. دهد نشان را جامعه مختلف طبقات از زنانی نگاه دارد سعی نویسنده    

 است؛ متفاوت است، دارخانه زن یک که مامان با است، فکرروشن و دانشجو که نسرین
 ینتیجه در تفاوتی مخاطب و است یکی داستان متن در دو، هر حرف ینتیجه متأسفانه اما

 مدهآ پیش برایم که پرسید حالتی از نسرین خاله»: کندنمی احساس زن دو این عملکرد
 ار سرم و شد داغ تنم. آدمی هازن سراغ به باریک ماهی بود گفته مامان که حالتی. بود

 کمکم: »شودمی همراه ترس حس با زدگیشرم و خجالت احساس این «.انداختم پایین
 هایحرف ولی بودم فهمیده یعنی. امشده عوض فهمیدم...  لرزیدممی و بود شده سردم

 نویسنده( 133: همان) «.کردمی غسل دریا توی داشت انگار خورشید...بود دیگری طور او
  و اــهمحدودیت از را یــهست یـنگران دریا، در خورشید کردن غسل تصویر با زیرکانه
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 .دهدمی نشان داشت، خواهد دوش به پس این از که هاییتکلیف
 

 اجتماعی امور در کارایی عدم و تفاوتیبی داری،خانه زن،. 3
: شویممی روروبه شده تعیین پیش از و ذهنی مفهومی با ما آید،می میان به «زن» از سخن هربار

 حال باشد؛ شکننده و ظریف خودش و نازک صدایش. برند حرف مشخصی جور باید زن»
 یذهن مفهوم کهدرحالی. است مستقل و فعال قوی، که است کسی ما ذهن در مرد مفهوم کهآن
این ( 5: 1382 پور،اصالن) «.است وابسته و منفعل موجودی تربیش شناسی،روان لحاظ از زن

نگاه به زنان، از کلیشه هایی است که در بستر فرهنگی ما وجود دارد و ناچار وارد دنیای 
 دو است، دارخانه فقط مادر موارد، تربیش در نوجوانان هایکتاب در» شود.داستان نیز می

 که گذرره این از مرد، نقش گسترش بر مبتنی گرایش تشدید اول، یوهله در: دارد مهم پیامد
 دوم، یوهله در. پردازندمی هاآن به نیز زنان واقع، در که داندمی مردان خاص را وظایفی
: 1376 میشل،) «.داریخانه چارچوب در او کردن محدود و خانه در زن کار اهمیت کاهش

 هاییداستان در. است همراه زنان، یدرباره آمیزتبعیض دیدگاه با نگرش، این تردیدبی( 40
 اغلب دارند، حضور خانواده در مادر نقش با که زنانی اند،شده بررسی پژوهش این در که

 لبتها و حمایت نیازمند مشکالت، حل در ناتوان جامعه، مسایل به نسبت تفاوتبی دار،خانه
 طول در چهآن همچون هاداستان این در. هستند خانه یروزمره کارهای درگیر فقط و فقط

 سکون و ناتوانی یخانهپرده به اجتماعی فعال حیات یصحنه از زنان»: استداده رخ تاریخ
 (5 :1377الهیجی،)«.اندمانده دور به هاآگاهی جهان از و اندشده رانده انجماد، و
 

 مرده دختر برای الالیی .3-1
 کشهر راهنمایی یمدرسه معلمان شنویم،می هاآن یدرباره داستان در که زنانی نخستین
 تهران از دخترانه یمدرسه هایمعلم: »شوندمی توصیف گونهاین که هستند ارغوان

 صبح هک سرویسی. بریزد هم به چیز همه و ببارد بارانی یا برفی بود کافی... آمدندمی
 هایمعلم که بود وقت آن و گشتبرنمی هم نیم و سه ساعت بود، آمده هشت ساعت

 آبادی،شاه) «.بودند مانده تنها خانه در که شدندمی شوهرهایشان و هابچه دلواپس زن،
 . هستند ناتوان اجتماعی کارهای انجام از زنان، این( 11: 1390

 نای  نیز او کار اما دارد؛ فاصله متن درون هایشخصیت با سال، صد از بیش «حکیمه»    
. کشدمی جارو را هااتاق. کشدمی آب برنج. کندمی خرد سبزی عرازخان، یخانه در» که است
 هاییشخصیت دو هر زهره، مادر و مینا مادر( 57: همان) «... دیگر کار هزار و شویدمی ظرف
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 انهخ توی مدام چاقش هیکل با مادر»: هستند داریخانه و خانه درگیر صرفاً و ناتوان، منفعل،
 هم مرا شاید شدمی اگر و کردمی تمیز شست؛می و پختمی زد؛می نفسنفس. رفتمی راه
 از حتی مادر( 22: همان) «...انداختمی دور افتاده، زمین روی که اضافه چیز یک عنوانبه

روان داروی و شودمی آب غصه از کمکم زهره که حالی در»: است عاجز زهره مشکل درک
( 28: همان) «... بود وپزپخت و روبورفت مشغول شب تا صبح از مادر خورد،می پزشک

 و است کردن بافتنی حال در  داستان، هایصحنه تربیش در او. است چنین هم، مینا مادر
 (10: همان. )شود آگاه اجتماعی مسایل از تلویزیون، اخبار دیدن با نیست حاضر حتی
 دمانن هستند؛ خود زندگی شرایط قربانی ظالمانه، و ناخواسته برخی زنان، این میان از    

 بینیم،می او زندگی در چهآن. اندفروخته ترکمانان به فقر، دلیل به را او کودکی از که حکیمه
 چون زنی اما است؛نکرده انتخاب را آن خود، حکیمه، که است محتومی و دردناک سرنوشت

 .دارد را هاویژگی همین کند،می زندگی فکرروشن مردی کنار در کهآن با مینا، مادر
 

 ماهی شکم در یونس های. عاشقانه3-2
 و شستمی را هاظرف مامان»: استشده تصویر خانه کارهای با مادر نیز داستان این در
 همچنین( 81: 1389خانیان،) «.سبد توی گذاشتممی و کردممی کشآب را هاآن تندتند من
 وگوییگفت کرد؛ اشاره هاظرف شستن هنگام سارا و مامان طوالنی وگویگفت به توانمی
 پیش پدر با طورچه کهاین یدرباره هاآن. یابدمی ادامه صفحه 5 حدود داستان، متن در که
 است گفتنی البته( 85-81: همان. )کنندمی صحبت کنند، خداحافظی آلمان به رفتنش از
 زنی زدگان،جنگ اردوگاه در زندگی و خود شهر از فرار از پس داستان، این در مادر که

 .کندمی مدیریت را زندگی امور پدر، نبودن در که است توانمند و منطقی قوی،
 

 شده کباب یذوزنقه برای پیتزا جعبه . یک3-3
 یهخمیاز و اسکاچ: گفت مامان»: شودمی آغاز گونهاین مادر، زبان از داستان یجمله نخستین
 تصویر این( 11: 1391 خانیان،) «.دهانش جلوی گذاشت را دستش پشت و کشید کوتاهی

. است آشپزی حال در داستان، از زیادی هایبخش در او. ماست همراه داستان پایان تا مادر از
 در موسیقی، به عالقه ویژهبه خاص، هایعالقه با است زنی مادر، کهآن با داستان این در

 . است داریخانه درگیر چیز هر از بیش دیگر، داستان چهار در مادران دیگر مانند نیز او نهایت
 کن بیدارم شد تمام که جنگ .3-4

  و او خود زندگی محور بر کند،می روایت او چهآن. است «حامی» راوی داستان، این در
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 وگوهایگفت و «حوری» یدرباره آن، یعمده هایبخش و کار کردن پیدا برای وی تالش
 ،خانه در کار و اجتماعی شرایط لحاظ به زنان توصیف رواین از است؛ دو آن یعاشقانه

 . نیست پررنگ داستان این در
 

 . هستی3-5
 نوزاد تولد از پس و بارداری دوران در که خاصی شرایط با تربیش مادر رمان، این در

 کارهای انجام و خوردن حال در اوقات، تربیش و تحرکبی منفعل، او شده؛ تصویر دارد،
 شکمش روی را دستش یک. بود کشیده دراز حیاط توی مامان»: است نوزاد یروزمره
 «هستی»( 20: 1389 زاده،حسن) «... زدمی لیس لواشک دیگرش، دست با و بود گذاشته

 عقم کردن پهن لباس و کهنه از»»: شودمی مادر یروزمره کارهای درگیر اجبار به نیز
 توصیف اعتماد، غیرقابل و گیج مادر( 140: همان) «.بود همین کارم روز هر. گرفتمی

 به ونش یابیجهت هازن. کن ولشون اینایه: گفت بابا. بود گیج همچنان مامان»: استشده
 (87:همان) «.کنُم کار چه دونممی خودُم مُو. خورهمی شونعمه درد
 زمال توانایی فاقد داستان، پنج این در زنان اغلب شد، ذکر بخش این در چهآن بنابر    

 خواست، هاآن از توانمی که کاری تنها و هستند اجتماعی مسایل در همکاری برای
- نوجوان دختران ها،داستان این در. است خانه کارهای به رسیدگی و داریبچه زایمان،

 و ترآگاه آنان کنند؛می توصیف نارضایتی احساس با را خود مادران -دیدیم کهچنان
 .اندشده تصویر مادرانشان، از توانمندتر

 

 آنان رفتاری و شخصیتی هایویژگی و مسنّ زنان. 4
 بییب یا مادربزرگ شخصیت داستان، پنج این در شونده تکرار هایشخصیت از یکی
 خرافات هب اعتقاد مذهب، به گرایش چون صفاتی با است، گذشته نسل سمبل که او. است

 .شودمی توصیف ساده و مهربان البته و
 

 مرده دختر برای الالیی .4-1
 پیوند پیش سال صد دنیای با داستان «حکیمه» طریق از که بخشی در تنها داستان دراین

 .«خانم جیران» و «جانخانم»: شویممی روروبه زن، مسن شخصیت دو با خورد،می
 آرامشی «حکیمه» دارد، حضور داستان در او که مادام و است مهربان بسیار جانخانم    

 از هک او برای است امنی آغوش و گویدمی قصه حکیمه، برای او. کندمی احساس نسبی
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. دانست مادربزرگ نقش گزینجای را او توانمی. است دور بسیار اشحقیقی یخانواده
 زنان جایگاه که دارد دردناک رویداد این از نشان حکیمه و جانخانم مشترک سرنوشت

. دارند سانیک سرنوشتی هاآن. استنکرده تغییر زمان طوالنی گذر با حتی آنان، شرایط و
 زنانراه بوده، جوانی زن وقتی قبل سالسی» که کندمی تعریف حکیمه برای جانخانم

 (56: 1390 آبادی،شاه) «.فروشندمی و برندمی و کنندمی اسیر را او ترکمن
 بدخلق و عجوزه پیرزن شخصیت گزینجای ایگونهبه داستان، این در خانم جیران     

 کتک را حکیمه و شودمی هاخدمتپیش رئیس جان،خانم مرگ از بعد او. هاستافسانه
 (57: همان. )کندمی اذیت و زندمی

 

 ماهی شکم در یونس هایعاشقانه. 4-2
 که تاس کسی تنها او. توقعبی و قانع شجاع، صبور، است زنی بیبی داستان، این در

 با تاس زنی داستان، در او توصیف. کندمی حمایت را داستان،  اصلی شخصیت یونس،
 باردار هک زنی) عنقا از دارد، اشبقچه در که دارویی با دشمن، بمباران زیر حتی که تجربه

 همراهی شهر از فرار در را هاآن توانندنمی سارا یخانواده که زمانی و کندمی مراقبت( بود
 «مادر هشرمند دشمنت...  خدا امان به برید»: کندمی بسنده جمله این گفتن به تنها کنند،

 (57-56: 1389 خانیان،)
 

 شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا جعبه یک. 4-3
 دیده آنا یا مامان با او تلفنی وگویگفت طریق از تنها داستان، این در بزرگمامان حضور

 آنا از و کندمی ،آنا، دخترش به را مامان سفارش او که جاستاین جالب. شودمی
 مامان، که شده تصویر گونهاین هم بزرگمامان و مامان یرابطه. باشد او مراقب خواهدمی

 هنوز مامانه، این خدا وای! مامان»: ندارد را او با تلفنی گویوگفت یحوصله حتی گاهی
 (20: 1391 خانیان،) «!آ  بودم نداده شماره بهش کاشکی! نخوابیده

 

 کن بیدارم شد تمام که . جنگ4-4
 ویژگی ترینمهم. کندمی زندگی «حامی» کنار در که است کسی تنها بی،بی داستان، این در
 با زدن حرف از مرا اشهمه برده، بو کمی بیبی. »اوست خرافی گاه و مذهبی عقاید او

: 1390جهانگیریان،) «.گرداندبرمی و جهنّم در پشت بردمی مرا روز هر. ترساندمی نامحرم
 این گویدمی بیبی»: خوردمی چشم به داستان جایجای در بیبی خرافی اعتقادات( 43
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 جاهای و حمام به و ریخت زمین روی داغ آب نباید و آیندمی جوش به اجنه هاوقت
 (27: همان) «.رفت نباید هم خلوت و قدیمی

 

 . هستی4-5
 نگران که خاص هایلحظه در او( 89: 1389 زاده،حسن.« )دارد اعتماد خدا به دل ته از بیبی»

 به آورده، ستوه به را او جنگ، دوران در زندگی سخت شرایط وقتی یا است فرزندش
 .ددار نیاز را او حمایت و گویدمی سخن او با برد؛می پناه( نیست زنده اکنون که) همسرش

 

 جنسیت زن،. 5
 در بررسی مورد هایداستان در را... و اوج ینقطه حوادث، ها،شخصیت که پنهانی یرشته
 ای نویسنده نگرش سازد،می را هاداستان نهایی ساختار و کندمی وصل هم به پژوهش، این

 هک فرایندی که دارد وجود اساسی پرسش این. است «جنسیت» موضوع به متن درون راوی
 فاتص بندیتقسیم هرچند چیست؟ باشند، مرد یا زن چگونه گیرندمی یاد آن طریق از مردم

 به تنسب جنسیتی تبعیض نوعی خود، ،«مردانه» و «زنانه» گروه دو به انسانی هایویژگی و
 درون هایزندگی و واقعی زندگی در نگرش این پررنگ حضور است، مردان البته و زنان
 فرهنگی و اجتماعی شناختی،روان هایجنبه یدربرگیرنده ،«جنسیت» .انکارناپذیراست متن،
 نوجوانان و کودکان به تدریج به جامعه نگرش حقیقت، در. است بودن زن و بودن مرد
 هشبی خیلی جسمانی لحاظ از کودکان که جاییآن از»: مخالفند جنس دو از آنان که آموزدمی
 واکنش کانکود بین واقعی هایتفاوت به والدین که گرفتند نتیجه پژوهشگران هستند، هم به

 متفاوت ایرفتاره به منجر که کنندمی استفاده جنسیتی سازیکلیشه از بلکه دهند؛نمی نشان
 جنس مردان و زنان انسانی رویکرد در (89: 1388 سفیری،) «.شودمی پسر و دختر کودکان
 سجن شناختیروان صفات اگرچه. است دوجنسی بشر درون». آیند نمی شمار به هم مخالف
 افراد به فرافکنی یا رویاها در را خود لیکن ناخودآگاهند عموماً  ما از یک هر در مخالف
 (  151: 1388 حسینی،) «.سازندمی آشکار محیط، مخالف

 تند،هس نوجوان دختران داستان، راوی گاه و اصلی محور که داستان پنج این دنیای در     
 یدرباره جامعه یاکلیشه دیدگاه به برخی. است گیرچشم بسیار آن تأثیر و جنسیتی نگرش

ینا نکته اّما. پردازندمی «بودن زن» با سرانجامبی جدالی به برخی و انددرداده تن ،«زن»
 ،آن انسانی مفهوم به «زن» خالی جای هم هنوز بحث، مورد هایشخصیت بین که جاست

 .شودمی احساس
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 مرده دختر برای الالیی در مخالف جنس دو رویارویی. 5-1
 به هایت،ن در که است همراه جنسیتی هایکلیشه گیریشکل با جنسیت بر مبنی نگرش

 و پدر و دختر میان خانه، از رویارویی این. انجامدمی متن در مردان و زنان رویارویی
 .یابدمی ادامه غریبه، مردان تا و شودمی آغاز برادران و دختر

: است برادرانش به زهره احساس درک در هادیالوگ ترینکلیدی از یکی عبارت، این    
. بودند هم مثل داشتند؛ را نفر یک حکم من برای تا چهار این یاور، نادر، قادر، ناصر،»

 اهر به خوابیدندمی کار، از خسته وقتی شب که ایخرناسه و خوراکشان و خورد اخالقشان،
 خودش، هویت اثبات برای ها،آن با زهره دائمی جدال( 20: 1390 آبادی،شاه) «.انداختندمی
 نادر داداش با»: شودمی ناشی دانا، و سنجیده دختری عنوان به زهره به آنان اعتماد عدم از

 صبانیع نادر داداش و کردممی صحبت مرجان با که بود ساعتی نیم. تلفن سر بود شده دعوایم
 در که تاس آمیزتبعیض رفتار و نگاه جنسیتی، نگرش پیامد نخستین( 20: همان) «.بود شده
 یلهفاص برادرانش، به نسبت زهره. است مالحظه قابل زهره، یخانواده در ویژهبه داستان، این

 .کندمی خطاب «پسرها» یا «شازده» عنوان با را هاآن و کندمی احساس بسیاری
 زا دانمنمی. شناختنمی مرا انگار»: شودمی احساس نیز پدر و زهره میان فاصله این    
 «نه؟ ای کردمی بغل مرا پدرم بودم کوچک وقتی دانمنمی. بودیم غریبه هم با انگار اما کی؛

 و مطالعه اهل مردی مینا پدر. است متفاوت احساس، این مینا، با رابطه در( 22: همان)
 مینا یصمیمانه ارتباط بر دال اینشانه داستان، در اما است؛ مینا نگران او. است قلم اهل

 که دختری مینا، و دارد را حامی نقش تربیش پدر داستان، این در. ندارد وجود پدر و
 .اوست حمایت نیازمند

 طول در. استفروخته ترکمانان به را او فقر، دلیلبه پدر که است دختری حکیمه،    
 دنیای از کلی به مردان گویا کند؛می برقرار ارتباط نوجوان دختران با تنها حکیمه داستان،

 قوچان دختران ماجرای گیرپی ،«ناصری آقای» راوی، کهآن با. اندشده گذاشته کنار او
 دشای. زنان از فراتر موضعی از باال، از است نگاهی زهره، جمله از و زنان اوبه نگاه است،

 ستا زنان رفتار بازتاب( شناسدنمی را او که دختری از او خوردن سیلی) صحنه آخرین
 مردان نگرش تغییر به نیاز نویسنده( 155-149: همان! )راوی یمردانه آمیزترحم نگاه به

 آقای»: شودمی یادآور داستان، پایانی یصحنه در مینا، پدر مجید، زبان از را زنان یدرباره
 :مجید. بشن آروم برادراش تا دارید نگهش خودتون یخونه مدت یه: مجید به ناصری
 (153: همان) «.کنن عوض رو رفتارشون باید اونا ولی کنیم؛می کارو همین
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 یهنکت یک با کند،می روایت را زندانی دختران زندگی زهره، که داستان از بخشی در    
 فریب و دختران از جنسی یسوءاستفاده آن و شویممی روروبه آنان زندگی در مشترک

 سولماز و هاجر زندگی داستان به توانمی جمله آن از است؛ مردان سوی از آنان دادن
 (142-140: همان. )کرد اشاره

 آبرو زن، .5-1-1
 «خجالت» و «شرم» ،«آبرو» مفاهیم کاربرد ها،داستان این در تکرارشونده مفاهیم از یکی

 جانب از دختران، که دارد وجود بسیاری موارد داستان، سیر در. است دختران با ارتباط در
 رفتارهای از ترس معرض در همواره هاآن گیرند؛می قرار سرزنش مورد ترهابزرگ

 .هستند جامعه در آبروییبی و نادرست
 و افسردگی از هایینشانه دچار کمکم و زندمی جیغ حکیمه دیدن از زهره، وقتی    

 تخجال! نکن آبروریزی: مادر: است خانواده آبروی نگران تنها مادر شود،می پریشیروان
 (19: همان) «.بود عصبانی باشد، نگران کهآن از تربیش. کردم نگاه مادرم صورتبه! بکش

 که ماشین توی. بود کرده قوز ناراحتی فرط از چارهبی مرد»(: ناصری آقای) راوی زبان از    
 راوی که جاستاین جالب( 149: همان) «.اومد سرم بود آبروییبی چه این:  گفت نشست

می فکر که هم طورهاآن ماجرا که گفتیم مجید و من»: کند می توجیه را زهره فرار علت نیز
 فتهر بود، شده دچارش که خیاالتی همان دنبال ظاهرا و است بچه زهره گفتیم. نیست کند
 !است اشخانواده و زهره آبروی نگران نویسنده، حتی گویا( 150: همان) «...
 رفته یاد از دوم، جنس زنان،. 5-1-2

 طول در آنان شدگیفراموش و زنان موضوع نویسنده مرده، دختر برای الالیی داستان در
دست به رسیدست دشواری و قوچان دختران حکایت. استکرده ترسیم خوبی به را تاریخ
 رحضو گذاشتن مسکوت و زنان فراموشی از نمودی آنان، سرنوشت یدرباره هایینوشته

دست به رسیدست چگونگی و راوی هایدیالوگ میان شباهت. است تاریخ طول در آنان
 دختران حکایت کتابش، در «آبادینجم افسانه» چهآن با قوچان دختران به مربوط ینوشته

 جعفرخان میرزا زبان از هاعبارت برخی بین شباهت همچنین است،کرده قوچان،بیان
 «کرمانی االسالمناظم» از فروشی دختر هایگزارش با( 63: همان) داستان متن در باشیمنشی

 ینویسنده شاید که دهدمی شکل مخاطب ذهن در را احتمال این ،(54: 1995 آبادی،نجم)
 که همچنان» که است این مهم بسیار ینکته. استبوده کتاب این تأثیر تحت حدی تا داستان
 داشت، پیوند زمان آن فرهنگ در مرد و زن مناسبات با خود زمان در داستان این اهمیت
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 گونهآن از نشانی و ما یجامعه در مرد و زن مناسبات از بیانی خاطرها، از نیز آن فراموشی
 اشد،ب مربوط زنان به چهآن ثبت برای ارزشی و بوده مردستا و َمدارمرد که است نگاریتاریخ
 پی در طریقی،به یک هر نوجوان دختران مرده، دختر برای الالیی در( 9: همان) «.نیست قایل

 در تا نوردددرمی را بسیار سالیان حکیمه،. هستند شدن دیده برای تالش و خود وجود اثبات
 عدب در تا افکند زیر به بامپشت از را خود خواهدمی مینا. کند پیدا را خود دیگر، روزگاری

 و حکیمه زمان، از جایی در و ببیند دوباره را خود تولد یلحظه زمان، یعنی جهان چهارم
 ت؛اوس با برادران و پدر ناروای رفتار زهره، فرار زیرساخت هرچند. کند پیدا را خودش شاید

 شود؛میگم خانه، از فرار با تنها نه زهره. شود دیده تا رودمی بازگردد، تا رودمی نیز او اما
 یصفحه حدود از شود؛میگم نیز داستان متن در طوالنی، نسبتاً  مدتی برای او پای رد بلکه
 نشانی یا سخن هیچ شنویم،می را زهره شدنگم خبر مینا، پدر زبان از که 169 یصفحه تا 77
 به کسی دیگر شد،گم که زمانی تا و رفتمی یادها از کمکم زهره»: نیست داستان در او از

 (       28: 1391 آبادی،شاه.« )نیفتاد نجاتش فکر
                                                                              

 ماهی شکم در یونس هایعاشقانه در یونس، و سارا .5-2
 رپذیامکان سلما، و سام کوکو، یونس، از جدای داستان این در سارا شخصیت تحلیل
 داستان، رویدادهای مسیر در تا کنندمی یاری را او هاشخصیت این از هریک. نیست
 گذاردمی راهی در پا جنگ، شروع با سارا. بشناساند مخاطب به و بشناسد را خود هویت

 کمکم کودکانه، هایلجاجت و غرور خودخواهی، از عبور و دادن دست از دردِ  لمسِ با که
 طارتبا در که اینکته داستان، آغاز در. کندمی پیدا را اشحقیقی خودِ شاید و را عشق
 سارا،. است یونس به نسبت سارا پنهان خشم و کردن دوری دارد، وجود یونس و سارا
 رواین از است؛کرده تقسیم مردانه و زنانه به ذهنش در را رفتارها و هازدن حرف حتی

 خط کشاند؛می درونی چالش به را او داستان پایان تا که دارد قرمزی خط خود، ذهن در
 دنیای در جست،می را یونس وجود، یهمه با خود درون در کهآن با سارا که قرمزی
  هاوقت خیلی هم یونس که بود این جالب اما کرد؛می عبور آن از نباید یونس بیرون،
 را آن دیگران که رمزآلود یجمله یک مثل گفت؛می اول به آخر از وارونه را هایشجمله

 یهآستان در عنقاخانم وقتی. داشت مرزهایی سارا، به شدن نزدیک برای نیز او. نفهمند
 که است گفتنی) شنویممی گونهاین سارا زبان از را سارا و یونس وگویگفت بود زایمان

 شده؟ چی: گفت پسر» (:کردمی خطاب «پسر» را او یونس، جای به عمدی، طوربه سارا
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 زنونه چی: تگف .است زنونه: گفتم هیچی؟: گفت .هیچی: گفتم اعتناییبی با تقریباً من
 (72: 1389 خانیان،) «... است زنونه شده که چیزی همون: گفتم است؟

 و کردم نگاهش طوری همین»: بینیممی گونهاین را خودش با سارا جدال دیگر، جایی در یا
( 145: همان) «.گفتممی باید ولی نگفتم؛ دل ته از! برو جااین از پاشو: گفتم بعد کردم؛ نگاهش

 در او از کهنه خشمی انگار بگیرم؛ را مچش جایی یه روز یه شده طور هر خواستمی دلم» و
 ( 129: همان) «.بریزم بیرونش شده طور هر خواستممی که بود وجودم

 کند،می رها «مرگ دیو» کنار در بیابان در را «کوکو» سارا، که جاآن حوادث، روند در     
 اب شاید و خودش با طوالنی وگوییگفت در هویتش، یدرباره او ذهن هایهذیان نخستین
 و ریپرسشگ تردید، نوعی با ابتدا از که یونس با رویارویی شود؛می آغاز درونش در یونس،

 دونیمی تو»: کشاند می خودش در واکاوی به را او کند، می خودنمایی سارا رفتار در انکار
 گاهن صحرایی یپیچه اون به ، هستی؟ شکلی چه دونمنمی اما بینمت؛می...  ، نه ، ام؟ کی من

 این یادامه در و( 98: همان)«هستی؟ کی تو هستم؟ کی من هستی؟ کی تو... اونی تو کن؛
 بود، هرفت خواب به که را سارا شاعرانه، ایجمله با یونس که گویدمی سام درونی، وگویگفت

 فاصله، سو، یک از داستان، این در( 100: همان. )استکرده توصیف «خسته دریایی پری یک»
 بدون سارا سو، دیگر از اما بینیم؛می یونس برابر در را سارا یدخترانه گیریموضع و جدایی
: اراس زبان از. بازشناسد را خود یزنانه هویت تواندنمی دادنش، دست از بدون حتی و یونس

 رایاج اشیکی بگویم، را خودم زندگی از مهم خیلی خیلی اتفاق تا چند بخواهید من از اگر»
 هب دوباره دارم کهاین مثل درست است؛ «ماهی شکم در یونس هایعاشقانه» سونات از امشب

 ری،دیگ و...  بابا ناگهانی آمدن دیگری گرفت؛ من از را کوکو که جنگ دیگری... آیممی دنیا
این جااین چرا: گفتم او به البه و بغض با و یونس هایچشم توی شدم خیره که است شبی
 (141-140: همان) «؟ تاریکه قدر

 سلما یونس، سارا،. 5-2-1
 اویر زبان از جمله این با ماهی شکم در یونس هایعاشقانه داستان صفحات نخستین در
 برای کاویکنج( 13: همان) «.گفتممی سلما به و رفتممی باید»: شویممی روروبه( سارا)

 پی در سارا، با همگام نیز او و گیردمی شکل مخاطب در داستان آغاز از سلما، شناخت
 عترافا سارا. اوست عاشق یونس کردمی گمان سارا که «سلما» نام به است دختری یافتن

 است، رهپنج سویآن که دختری برای یونس بود دیده و بود کرده تعقیب را یونس کندمی
. اوست وجود در داستان پایان تا رقابت و تردید کاوی،کنج جنس از حسی. خواندمی شعر



 ( 17)پياپی  1397، بهار و تابستان 1ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                152

 

 چهآن ؛ندارد وجود یی«سلما» ویران؛ و خالی است دشتی پنجره سویآن بینیممی پایان در
 !گفتمی سارا به سلما، به رو ایپنجره از باید که بود یونس هایحرف بود،
 هایشحرف یونس، بود شده باعث داشت، وجود یونس و سارا میان که دیواری شاید    
 سارا تیوق که امید این به کند؛ بیان را هاآن خیالی، دختری به رو ایپنجره در و بنویسد را

 بر تان،داس پایان تا دو آن دیدار نخستین از فاصله این. بشنود را هاآن کند،می تعقیبش
 .استافکنده سایه هاآن دوستی

 پنهان ینیمه سام، سارا،. 5-2-2
 سام، کوچکش، برادر با سارا ارتباط متن، درون برانگیزتأمل و خاص روابط از یکی 

 از یبخش سام، گویا بلکه نیست؛ بودن مخالف جنس از نشانی دو، آن ارتباط در. است
 ینهآ رویروبه اعتراف به شبیه سام، و سارا بین طوالنی هایدیالوگ. است سارا هویت
 رازهای از سام. او درون آگاه خودِ گاه و است سارا خود درون یا آنیموس سام،. است
 .بگوید را حقیقت کندمی وادارش و داردبرمی پرده سارا
: گویدیم سارا کنند، پیدا را سلما تا روندمی «کانال پشت باغ کوچه» سمت به دو آن وقتی    

 سارا که هاییبخش در( 135:همان.« )کرد چیزی از او پنهان شودنمی که بود کسی تنها سام»
. ویندبگ را هاناگفته کندمی کمک سام حضور کنند،می پرهیز خود احساس بیان از یونس و

 ترهزیرکان و ترمنطقی بسیار شنویم،می سام زبان از چهآن سام، و سارا وگویگفت آخرین در
 این حقیقت در. باشد ترشبزرگ خواهر به ساله، 10 یبچه پسر یک سخنان که است آن از

 حضور ها،صحنه این در. کندمی تحلیل گذشته، او بر که را چهآن دارد که است سارا خود
 و سارا نقاب پشت که است داستان ینویسنده این گاهگه دید؛ توانمی نیز را نویسنده پنهان
 فکر من! سام دونیمی: سارا».داردبرمی مخالف شاید جنسِ دو این رازهای از پرده سام،
: گفتم ه؟گفت چیزی سلما: گفت سام. کنممی تعقیبش من بود فهمیده یونس روز اون کنممی
 لشد یونس اصالً کنممی فکر من! سارا دونیمی: گفت سام. کنممی فکر طوریاین خودم نه

 (166: همان) «.مطمئنم: سام واقعاً؟،: سارا. کنی تعقیبش تو خواستهمی
 مادر با رقابت حس سارا،. 5-2-3

 توصیف جمله، آن از است؛ افراد ظاهر از او دقیق هایتعریف سارا، هایویژگی از یکی
 ات کند،می توصیف را مادر سارا، بار هر اما اش؛موسیقی استاد هایلباس جزو به جزو

 یمقایسه یا رقابت نوعی او سخن در و گیردمی فاصله ظاهری جزییات دیدن از حدی
 ند،ک درگیر را مخاطب ذهن تواندمی که اینکته. کندمی پیدا نمود مامان و او بین پنهان
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 هایزیبایی از مرد یک توصیفی لحن گاه مادر، یدرباره سارا هایتوصیف که است آن
 حد از بیش نویسنده که است مواردی هااین شاید و دخترانه نگاهی نه دارد؛ را زن یک

 اهرستنگ زیر از درست امپیشانی شکبی»: استگفته سخن و کرده فکر سارا جای به الزم،
 است وشتیگ و کوتاه من بینی البته... است مامان پیشانی شبیه ابروها، باالی تا سر موی

 هایملب ولی مامان؛ زیبای و بلند بینی به نه و دارد بابا قوسدار بینی به نه شباهتی هیچ و
 به آن یوشهگ دو هر فرورفتگی و است باالیی از ترکلفت پایینی که دلیل این به دقیقاً

 (27: همان) «... است مامان هایلب شبیه شود،می دیده خوبی
 

 شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا جعبه یک در «آنا» یکودکانه رفتار .5-3
. هستند( خانواده نوجوان دختر) آنا و مادر پدر، داستان، این در اصلی هایشخصیت
 را هاآن که نامریی چیزی یا کسی حضور با افتد؛می اتفاق هاآن یخانه در رویدادها

 حاظل به ندارد، ارتباط پدر از غیر مردی هیچ با آنا که جاآن از داستان، این در. ترساندمی
 به حرکت و دگرگونی و تغییر ها،داستان دیگر در. رسدنمی تکامل به عاطفی، و روانی
 ان،داست این در. افتادمی اتفاق دیگر جنس از کسی کنار در هاشخصیت در کمال سمت

 خطاب «وروجک» را او مادر، و پدر. زندمی درجا کودکانه رفتارهای و کودکی در آنا
 نشان مادر از ترقوی خاصی، دلیل هیچبی داستان از هاییبخش در آنا هرچند. کنندمی

 بلوغ به آنا عمل، در اما کند؛می حمایت را مادر که اوست گویا که جایی تا شده داده
: تگف پر دهان با بابا»: است مادر و پدر به محصور او دنیای. رسدنمی جنسی و فکری

 طوری مامان لحن»( 32: 1391 خانیان،) «.بودیم کرده عادت وروجک، نبود العادهفوق
 حال اً اتفاق نیامد؛ بدم لحنش از. هستم لوس و کوچولو یبچه دختر یک من انگار که بود

 یبچه دختر یک مثل من و گرفت بغلش توی را من مامان»( 46: همان) «.کردم پیدا خوبی
 (48: همان) «.جاگرفتم آغوشش در کوچولو،

 زنانه هایتوصیف مادر، آنا،. 5-3-1
 یتیز نوک و بود چسبیده هم به که سرش موی از منظمی یدسته»: مادرش یدرباره آنا

 ابروهای تا و پیشانی روی بود شده ریخته براق، و فلزی یتیغه مثل درست بود؛ کرده پیدا
 تنگ را خوشکلش ایقهوه هایچشم مامان»: یا( 71: همان) «... بود آمده پایین باریکش

 بایزی و زنانه جزییات بیان با مامان توصیف گفت، توانمی( 19: همان) «... گفت و کرد
 یک از زیادی حد تا آنا زبان از بخشد،می وی به خاصی یزنانه جذابیت که او یچهره
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 احساس همان گفت بتوان شاید. استگرفته فاصله مادر، از دخترانه یساده توصیف
 .دارد وجود نیز شخصیت این و داستان این در پنهان رقابت

 

 کن بیدارم شد تمام که جنگ در اروتیک هایلحظه. 5-4
 دیدگاه با که هاییبخش رواین از است؛ حامی نام به نوجوان پسری داستان، این راوی

 خودنمایی چندان حوری یدخترانه حس. دارند مردانه لحن اند،شده نوشته جنسی
 حامی ینا. دارد هماهنگی حوری، منفعل و تسلیم کامالً شخصیت با امر این البته کند؛نمی

 زبان از. شودمی جویا حوری در را خود یشدهگم ینیمه روحش، و جسم با که است
 را صورتش طوالنی مدت وقتی. امکرده عادت نفسش هرم و هاچشم برق به»: حامی

 توانممی که شودمی داغ قدرآن عسلی یتنوره زنیم،می حرف هم با و عسلی به چسباندمی
 و خواندمی الکرسیآیت حوری»( 28: 1390 جهانگیریان،) «.بپزم نان آن یدیواره روی
 هایفوت نگذارم تا کنمبازمی را پیراهنم ییقه یدکمه. من صورت توی کردمی فوت

 (30: همان) «.شودمی خنک تنم. برود هدر حوری
 است مردانه احساسی با و حامی زبان از دست، این از هاییخواسته و هاتوصیف یهمه    
 با و کنایه با حوری. نیست مستقیم بیان همآن که دارد وجود حوری زبان از مورد یک تنها

 هک است آن متن در پردازیشخصیت نوع این دلیل شاید. گویدمی سخن روایتی، لحنی
 خود در ار جنسی میل هرگونه باید باشند، خوبی دختر و بمانند مقبول کهاین برای دخترها»

 (104: 1380 آبوت،)«.باشند نداشته آرزویی و انتظار همسری،تک و عشق جز و کنندسرکوب
 هی همسایه پسر ممکنه کهاین برای: حوری خونه؟ تو ذارننمی تنها تورو چرا: حامی»     
 منو که بیاد: حوری کنه؟ چه که شونخونه بیاد: حامی! شونخونه تو بیاد ناودون از وقت

 (160: 1390 جهانگیریان،.« )ت.....خورممی: حامی! بخوره
 گناه احساس و حامی حوری،. 5-4-1

 و هادست لمس برای هاآن تالش و استگرفته شکل حامی و حوری بین که احساسی
 هر در نهایت در کرد،می وصل هم به را هاآن که ایپنجره تنها از دیگریک صورت دیدن
 که حامی از ایجمله با داستان هایصحنه تربیش. کندمی ایجاد گناه احساس هاآن دوی

 اشین گناه، احساس این. پذیردمی پایان کند،می فکر احساسش «بودن حرام» یا «گناه» به
 رافاتیخ حدی تا و سنتی است زنی بی،بی اند؛کرده رشد آن در دو آن که است فرهنگی از
 وت هرچی دختر»: است معتقد حوری پدر. متعصب بسیار و سنتی مردی حوری، پدر و

 دیوارهای اما ؛(18: همان) «.درمیاد حرف ازش ترکم و کنهمی گناه ترکم بمونه، خونه
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 حسی کردن تجربه برای حوری و حامی تالش و احساس جریان از مانع توانندنمی خانه
 روند این ان،داست ینویسنده اگر بود تردلنشین شاید. گیردمی منشاء درونشان از که باشند

 امی،ح داستان، این در. کشیدمی تصویر به ترعمیق رویکردی با را احساسی و رفتاری
 کهآن با خیر؟ یا است داده دست از را اشپاکی و معصومیت آیا که است درگیر همواره

 با کهری. معناستبی معصومیت، بدون تجربه تصور و تجربهبی معصومیت تصور»
 ژاد،خسرون).«یابدمی حضور که است دیگری، در هریک و یابدمی حضور که است دیگری
 راهی گویا و است سهیم جدال این در نیز خود نویسنده داستان، این در ،(106: 1383

 :بخشد نجات را «رفته دست از معصومیت» تا جویدمی
 دوست. داشتم دوست را حوری فقط من. ناپاکم یا پاکم دانستمنمی هم خودم من»     

 جاینا لولندمی دارند که هاآدم این یهمه نیست؟ گناهکار کی اصالً. نیست گناه که داشتن
 زنم،می حرف حوری با وقت هر»: دیگر جایی در یا( 139: همان) «... گناهکارند هم توی
 روممی باشد، سنگین گناهم اگر. توبه برای بر و دور هایزادهامام از یکی یا حرم روممی

 تایشانبیست ده که هازادهامام همین از یکی روممی باشد، سبک گناهم اگر ولی حرم؛
 (53: همان) «.پابوسشان بروم پیاده توانممی که نزدیکند قدرآن

 «معصومیت» رنگ حوری، یدرباره احساسش به شده طور هر کندمی تالش حامی     
 هست، هرچه...  حوری برای خرممی انگشتر یک حرم، به چسبیده هایمغازه از»: بزند
 این( 53: همان) «... بخشد نجات گناه عذاب از مرا و کند حالل هم به را ما تواندمی

 یهمه در داستانی، مخاطب حتی و نویسنده شاید و حوری حامی، بین ذهنی درگیری
 جور امکان هادیالوگ و حوادث سیر در نویسنده گویا دارد؛ ادامه متن درون هایلحظه
 .استگرفته متن درون هایشخصیت از را کردن رفتار دیگر

 ضعیف جنس زن،. 5-4-2
 احساس بیان حتی و خود شرایط تغییر برای حوری کهآن بر عالوه داستان، این در

 تراتوانن او که است باور این بر نیز خود بلکه کند،نمی تالشی هیچ حامی، به اشعاطفی
 امیح در حتی قدرت، احساس و جوییسلطه بر مبنی فکر طرز. است مردان از ترنادان و

 روی زندمی شتک انار آب»: حامی زبان از: دارد بسیاری بروز است، نوجوانی سن در که
 خواهم،می هرچه. چشم: گویدمی. نکند پاک خواهممی حوری از. صورتش سفید پوست

 حوری( 40: 1390 جهانگیریان،) «.انگار اندبرداشته چشم با را سقش. چشم: گویدمی
 دمسج تا خبربی که او نیست؟ خبری حوری از چرا». شودنمی خارج خانه از اجازه بدون



 ( 17)پياپی  1397، بهار و تابستان 1ي ، شماره9ي مطالعات ادبيات كودك/ سال مجله                156

 

 داری؟ قبول رو آقاجونت حرف تو: حامی»:دیگردرجایی و( 36:همان) «.رودنمی هم محل
 (42: همان) «!دوننمی آقاها رو چیزها این. نیستم آقام که من دونم؟می چه من: حوری

 

 بودن مرد آرزوی و هستی. 5-5
 نشان پرانرژی و جسور دختری را او است،کرده تالش نویسنده کهآن با هستی، رمان در

آن هستی، رفتار و ذهن در داشتن مردانه رفتارهای و بودن مرد سودای نهایت در بدهد،
 این. کندمی گم آن، پشت در را هستی واقعی یچهره مخاطب، که کندمی پیدا نمود قدر
 که دارد جامعه در برتر جایگاهی مرد، هستی، ذهنی یزمینهپس در که دهدمی نشان امر
 . کند رفتار مردانه کندمی تالش بودن، بهتر برای او

 شده ادهد نشان خوبی به بودن، پسر و دختر یدرباره جنسیتی هایکلیشه هستی، رمان در     
 تعیین پیش از دیوارهای این فروریختن برای نسرین، خاله حدی، تا و هستی رفتارهای شاید و

 رد و آورندمی ارمغان به جامعه برای را جنسی تبعیض خود با که هاییکلیشه است؛ شده
 ارمد دختر تا سه»: تاکسی راننده زبان از. کنندمی ایجاد را «خود از بیزاری» احساس دختران،

 داد؛می مو به پسر یه خدا کاش گممی عیالم به همیشه سروصدا؛بی و ملوس عروسکن، عین
 شنویم،می مرد این زبان از چهآن( 16: 1389 ، زادهحسن!« )شیطون و فضول و تخس ولی

 چنان زچی همه». پسران و دختران یدرباره شده تعیین پیش از تصویر خروارها از است مشتی
 برای پسربچه اما باشد؛ دیگران خوشایند که آمدهبار این، برای دختربچه گویی که گذردمی

 (28: 1376 میشل،) «.استشده ساخته اجتماعی، موقعیت
 اشم مثل دخترا ما»: کندمی مقایسه پسرها با را دختران داستان، جایجای در هستی،    

 پای یمگمی چیزی دیگه ما. کیه به کی گینمی و آیینمی الف الکی که نیستیم پسرا
 دنیای از بهتر را مردها دنیای قدرآن هستی( 191: 1389 زاده،حسن) «.هستیم حرفمون

 از»: برود مردانه شوییدست به توانستمی و بود مرد کندمی آرزو حتی که بیندمی زنانه
 بروم شده هم بار یک خواستمی دلم. آمدنمی خوشم پوشیده، دامن که خانمی عکس
 (116: همان) «.بود تمیزتر و بهتر هاآن مال نظرم به. آقایان شوییدست

 آزادی آرزوی هستی،. 5-5-1
 هدخوامی آزادی، به رسیدن برای و بیندمی را جامعه در بودن دختر هایمحدودیت هستی

 هانخیابو تو و بخرم موتور خودم برای شدم که بزرگ داشتم خیال»:باشد پسرها مثل
 (94: همان) «.دخترم نفهمد کسی که کردممی سرم کاسکت کاله باید فقط. بدهم ویراژ
 از و کندمی بازیعروسک که دوستش بهاره از. ندارد دوست را زنانه هایجلوه هستی
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 .باشم خانه مامان خواستنمی دلم چیزها؛ این از گرفتمی عقم»: است بیزار هاعروسک
 (80:همان) «.شدممی خلبان خواستمی دلم

 پدر و هستی. 5-5-2
 و ذهن مادر کرد احساس شودمی که جایی تا است؛ مادر نفوذ تحت پدر، داستان، این در

 رسوت بسیار مردی پدر،. است حاکم خانه بر مادرساالر فضایی. کندمی کنترل را او رفتار
 و کندمی خطاب «ادبار» را هستی پدر،. دارد متفاوت کامالً رفتاری هستی، برابر در اما است؛
 پدر دیدگاه. استشده مشکل دچار هاآن زندگی او، تولد با و بوده قدمبد هستی، است معتقد

 ورزش نگز هم دخترا مگه: بابا»است همراه جنسیتی، تلخ هایکلیشه و تبعیض با هستی، به
 ختراد نیستن؛ که نه: گفت انصافبی نیستن؟ آدم دخترا مگه دارن؛ که معلومه: گفتم دارن؟

 ( 26: همان) «... کنن پاک رو لوبیاشون و نخود و آشپزی و خیاطی و دوزیگل دنبال برن باید
 توی را او ارهاب پدر که شنویممی هستی زبان از. کندمی تنبیه سختی به را هستی در،پ     

 هنوز که سهراب و مادر و پدر و خودش بین هستی( 34: همان. )بود کرده زندانی حمام
 با ابترق نوعی پدر، نادرست رفتار و کندمی احساس عمیق ایفاصله بود، نیامده دنیا به

 خواستمی دلش نداشت؛ دوست مرا اصالً بابا»: استکرده ایجاد  هستی ذهن در را مادر
 و زیرسربه و خانم دخترها، یهمه مثل خواستمی دلش بود، که حاال. نباشد تنم به سر

 که چرخشی در داستان، پایان در( 27: همان.« )کنم پاک لوبیا و نخود و باشم دارخانه
 ترس لدلی به خانه از هستی فرار از پس نیست، روشن مخاطب برای درستی به آن دلیل

 اعتراف او نزد کند؛ پیدا را هستی تا رودمی آبادان به پدر محل، قصاب پیرمرد با ازدواج از
 پدر رفتار پس، آن از! کردهمی حسادت هستی به همیشه و است ترسویی آدم که کندمی

 خوابم داشت. کرد نوازش و کرد نوازش و کرد نوازش رو موهام»: کندمی تغییر کامالً 
 (234: همان) «بابا؟ خودتی: گفتم. بود نو و بود تازه برایم نوازش این قدرچه. بردمی
 شاپور هستی،. 5-5-3

 از تابش به نویسنده متأسفانه، که دارد وجود دراماتیک بسیار بخش دو داستان، این در
 سیارب مهارت با نویسنده که خانه از هستی فرار دلیل موضوع یکی است؛کرده عبور هاآن
 شاپور؛ و هستی میان عاطفی و احساسی ارتباط دیگری، و گذاردمی سرپوش آن بر

 . داشت ،هستی در «بودن دختر» خوب حس ایجاد در بسیار، تاثیری تردیدبی که ارتباطی
 ستا جسور و قوی بسیار او نظر در که را شاپور هستی، که زمانی داستان، سیر در     
 داندب خواهدمی نگرانی با. گیرندمی جان اشزنانه هایریزبینی و زنانه احساس بیند،می
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 در زنانه رقابت احساس( 181: همان) «نه؟ یا دارد دوست را منصور خواهر شاپور،»
 و دنب هستی،. اوست دوم ینیمه شاپور، گویدمی او به که حسی شود؛می بیدار او وجود

 کنار رد کوچه از عبور هنگام و کندمی توصیف جزییات، با را شاپور پوشیدن لباس طرز
 نشان بیخو به داستان در هستی و شاپور ارتباط متأسفانه. کندمی قدرت احساس شاپور،

 آن روی که را خرمایی یهسته دایی، که ایلحظه صحنه، آخرین در فقط است؛نشده داده
 تِ دس کارِ این، که آوردمی یاد به داستان، مخاطب دهد،می او به «هستی»بود شده نوشته
 .کندمی نگاه آن به حیرت و سکوت در هستی و بود شاپور

 بودن زن لذت هستی،. 5-5-4
 در رفتارش با سویی از او که است این داستان در هستی جذاب هایویژگی از یکی

 کند؛می مبارزه دختران یدرباره شدهساخته پیش از هایکلیشه و هامحدودیت با جامعه،
 :دارد وجود او درون در ،«بودن زن» زیبای هایویژگی یهمه سو، دیگر از اما

 صدف از که دریاننه زندان تو آب ته. بودم دریاننه دخترای از یکی خواستمی دلم»     
 «.کردندمی آزاد مرا و آمدندمی صحرا عمو پسرای بعدش. بودم اسیر بود، شده درست

 قول دم؛می قول باشه گفتم»: داردنگه را او راز که دهدمی قول پدر به وقتی( 96: همان)
: تگف مامان تونه؟چه: گفت بابا وقتی» داستان آغاز در( 250: همان) «!زنونه نوع از مردونه
 احساس اوج( 92: همان) «.کردم کیف مامان جواب از. است زنونه یمساله یه هیچی،

 عاطفی یرابطه که زمانی البته و گیردمی قرار شاپور کنار در که است زمانی هستی یزنانه
 از مهربانی احساس با هستی صحنه، آخرین در. شودمی برقرار هستی و بابا بین

 .خواستندمی کمک او از گویا که گویدمی هاییعروسک
 مادر و پدر ارتباط به هستی . واکنش5-5-5

 هستی یقدق هایتوصیف با فاصله این. بیندمی ایفاصله مادرش و پدر و خود بین هستی
: گریه زیر زدمی مامان هربار»: شودمی آشکار مادرش و پدر میان وگویگفت و ارتباط از

: همان) «…سهرابم و تو سر فدای برم قربونت نکن گریه: گفتمی و دادمی دلداریش بابا
 نماما» میاد بدش لواشک از هستی دونهمی که حالی در خره،می لواشک بابا، وقتی( 65

 «.آمدیم هم خوشش مامان نیشگون از تازه گرفتنمی دردش که بابا...  گرفت نیشگونش
 گاهی، حتی و انجامدمی پدر از هستی تربیش بیزاری به کمکم روند این( 65: همان)

 یک بابا وقتی. رودمی بین از داشت، وجود مامان و هستی بین که مهری و هماهنگی
 هچ...  نخندیدم من. کرد نگاهم و خندید زیرلبی مامان»: گویدمی اشتباه را المثلضرب
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 تیهس به پدر منفی دیدگاه سویی از گفت توانمی( 194: همان) «.داشت من حال به فرقی
 و عاطفی خأل ایجاد باعث سهراب، و همسرش با پدر مهربان یرابطه سو، دیگر از و

 .استشده سهراب، کوچکش، برادر حتی و مامان پدر، از هستی درونی بیزاری
 

 امروز و دیروز گویقصه شهرزاد زن،. 6
 رتباطا آن، و دارد وجود جالبی مشترک ینکته شدند، بررسی پژوهش این در که آثاری در

 ،«شهرزاد» رسالت که دلیل این به شاید. است گوییقصه و قصه دنیای با زنان دنیای نزدیک
 ارت در ناخودآگاه، طوربه شهرزاد اوست، نجات و زن حقیقی هویت تعریف برای تالش

 در زن نابودی و شدگیگم این شهرزاد». استیافته راه آنان زندگی و زنان هویت پود و
 گرفتار و زندانی نه و] آفرینصفت کنشگری یمثابه به زن تعریف به را ناهنجار مفهومی

 بودن زن بگوید است ناچار چیست، بودن زن بگوید کهآن برای او. گرداندمی[ صفات در
 (27: 1390 پور،مهندس) «.نیست چه

 حکیمه و دارد ویژه جایگاهی شنیدن، قصه و گوییقصه مرده، دختر برای الالیی داستان در     
 زهره»( 46: 1390 ، آبادیشاه. )بگوید قصه برایش و کند شانه را موهایش زهره دارد دوست

 قصه خودش از دارد حاال و استگفته حکیمه برای شنیده، دیگران از قصه هرچه حال، به تا
 از نشان خود، این شاید( 46: همان.« )ندارد دوست تکراری هایقصه حکیمه چون سازد؛می
 .است خویش یتازه داستان روایتگر خود، روزگار در زن هر که است این

 هایقصه میرد،می جانخانم وقتی که استکرده زندگی قصه دنیای در قدرآن حکیمه
 یقصه زهره داستان، طول در( 57: همان. )ببرد خوابش تا کندمی تکرار خودش برای را او
 مرد» یقصه راوی خود مینا، پدر. گویدمی حکیمه برای را «بدجنس حاکم و عدسک»

 است هاییداستان یدرباره زهره، به مینا انتقادهای از یکی( 134: همان. )است «کاغذی
 مینا نیستند؛ بخشآرامش هاقصه هم همیشه که جاستاین نکته. خواندمی زهره که

 که هاییقصه در»: کندمی گالیه چنین پدرش از کند، خودکشی خواهدمی که یالحظه
 هانآ و رحمبی هاینامادری گرسنه؛ هایآدم بودند؛ یتیم هایبچه همیشه گفت،می برایم

 (123: همان... .« ) ترسیدممی همیشه من و بودند هاقصه توی که
 داستان در اما نیست؛ گوییقصه به ایاشاره ماهی، شکم در یونس هایعاشقانه در     
 قصه قناری برای شود،می درمانده دختر بار هر شده،کباب یذوزنقه برای پیتزا جعبه یک
 (74-73: 1391 خانیان،. )گویدمی
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 شهرزاد و شهریار را حوری و خودش حامی، کن، بیدارم شد تمام که جنگ داستان در     
 هر تو و زادهشاه شممی من و شهرزاد شیمی تو خواب موقع هاشب دیگه حاال»: بیندمی

: امیح کشی؟می منو بشه تموم هامقصه اگه: حوری! گیمی تازه یقصه یه من برای شب
 (191: 1390 جهانگیریان،) «.شهنمی تموم وقتهیچ تو یقصه
: دسازمی پلی کودکی، روزگار هایقصه و خودش زندگی بین او هستی، داستان در     

 از گوشت هایالشه که عدالت قصابی دکان به رسید چرخید،می که طورهمان نگاهم»
 چی با منو بشه دعوامون اگه: اشقصه و آمد سوسکه خاله. بود آویزان شیشه پشت

 اب... زنممی بدجور رو تو کنیم دعوا هم اگه بشه؟ دعوامون چرا: گفت قصابه زنی؟می
 در( 122: 1389زاده،حسن) «.بشه فروشبستنی زن باید سوسکه خاله کردم فکر خودم

 مردپیر از هستی ترس با او، از قصاب خواستگاری و سوسکه خاله ماجرای صحنه، این
 در چهآن با سوسکه خاله یقصه ساختاری، لحاظ به همچنین. شودمی هماهنگ قصاب،

 مردساالرانه دنیایی سوسکه، خاله دنیای»: است هماهنگ گذرد، می هستی اطراف دنیای
/ مرد یدوگانه تضاد همان یا) را زن بر مرد برتری اساسی یریشه دو سوسکه خاله. است

 (  34: 1389 پورگیو،) «.کندمی نمایان مردساالر گفتمان در( زن
 مردان و زنان زبان از ها،داستان این متن در که هاییروایت و هاقصه تردیدبی     
 هاینهانی به یابیدست و هاشخصیت حقیقی هویت شناخت هایراه از یکی شنویم،می

 در که است چیزی همان بلکه نیست؛ ایمزیسته چهآن زندگی،» چراکه است؛ آنان وجود
 ( 7: 1392 مارکز،)«.کنیم روایتش تا آوریممی یادش به که است گونهآن و مانده خاطرمان

 

 گیرینتیجه. 7
 امروزی نویسندگان تالش هرچند گفت توانمی شد، دیده پژوهش این در چهآن اساس بر

 تقدیر قابل جامعه، گوش به نوجوان دختران و زنان صدای رساندن و کردن مطرح برای
 آن، انسانی مفهوم به «زن» یک پویای هویت با آثار این در هم هنوز است، ارزش با و

 زا بسیاری درگیر هنوز ناخودآگاه، یا آگاهانه آثار، این نویسندگان. نیستیم روروبه
 نیست آن سخن، این از مقصود البته. هستند زنان یدرباره شدهتعیین پیش از هایکلیشه

 این فتگ توانمی بلکه دارند؛ باور را جنسیتی هایکلیشه چنین آثار این نویسندگان که
 تاکید بررسی، این در. استشده توصیف ایشان آثار در زنان، یدرباره باورها و هاکلیشه

 یموارد تردیدبی. است آنان یزیسته هایتجربه و متن درون هایشخصیت و متن بر
 بانز بر را جمالتی داستان، هایشخصیت از یکی شودمی موجب داستان روند که هست
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 تضاد رد نویسنده، نظر با تواندمی حتی گاه که بدهد نشان را خاصی رفتارهای یا بیاورد
 گاه دهدمی نشان که است ایگونه به هاداستان این در نهایی ساختار اما باشد؛ مستقیم

 آن از. استنبرده را الزم یبهره بود، کرده خلق متن در خود که هاییفرصت از نویسنده
بی و طوالنی وگوهایگفت به درپی،پی صفحات در گاه نویسنده هستی، رمان در جمله،
 و عاطفی روند در را شاپور و هستی اما پردازد؛می داستان هایشخصیت میان هدف

 زن» سمت به هستی عمیق تغییر کلید شاپور، حضور کهآن با. گذاردمی تنها شاناحساسی
 نتیجه، در و گذاردمی مسکوت را دو آن ماجرای نویسنده است، «خودبودن» و «بودن

 کردن آشکار برای را خود مانندبی و انگیزشگفت هایظرفیت از یکی رمان متاسفانه
 . دهدمی دست از ها،انسان خویشتن تحقق در عشق یمعجزه

 داستان، این در که است آن مرده، دختر برای الالیی نظیررمانبی هایمایهدرون از یکی     
 دیرینگی هایش،داستان با جانخانم! ندارد وجود آرمیدن و خفتن برای ایقصه و الالیی هیچ
 سفر «ارغوان شهرک» به اش،ابدی خواب آغاز در حکیمه کند؛می زمزمه حکیمه برای را درد
 زندانی، دختران رباید؛می مینا و زهره از را آرام و خواب و گویدمی را اشقصه کند،می

 به تار و کندمی شانه را حکیمه خاکستری گیسوان زهره کنند،؛می روایت را خود هایداستان
 فرصت ینا نویسنده، بینیممی متاسفانه اما خودش؛ هاینگفته تا هاافسانه از گویدمی قصه تار،
 خاطبم آن، تبع به و نوجوان شخصیت و شنید آن در را زنان صدای انبوه شدمی که را همتابی
 خم کمر ها،آگاهی برابر در زهره و مینا. دهدمی دست از فراخواند، نو طرحی و تغییر به را

 این باز و! خودکشی دیگری و گزیندمیبر را فرار راه یکی چالش، و تغییر جای به و کنندمی
 .دهندمی نجات را زهره و مینا که هستند داستان مردهای

 حقیقی دلیل به پنهان ایاشاره با نویسندگان نیز، خانه از دختران فرار چون رویدادهایی در     
 ردم هایشخصیت با حقیقت، کردن پنهان برای ناخواسته و کنندمی عبور آن از رفتارها، این

 در متمایزی هایویژگی توانمی هاداستان از هریک در هرچند. کنندمی همراهی داستان درون
 مشترک زنان، یدرباره جامعه ذهنی هایکلیشه در هاآن یهمه یافت، زنان شخصیت خلق

کرده محصور هاآن در را زنان هاستسال مردساالر یجامعه که جنسیتی هایکلیشه هستند؛
 شناسندنمی را خود که بینیممی را زنانی هاداستان متن در که است دلیل همین به شاید.  است

 .دانندمی خود از باالتر توانایی، و آگاهی  در را مردان و
 و مادران ها؛مادربزرگ: هستیم روروبه زنان از نسل سه با ما داستان، پنج این در     

 نهادینه زنان هویت و زندگی در که هاییترس جمله از ها،ویژگی برخی در. دختران
 یزن قرارگرفتن ظلم مورد و تبعیض با رویارویی یمقوله در. هستند هم مانند همگی شده،
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 زتجاو مورد یا شدن ربوده از ترس نمونه، برای دارند؛ قرار موقعیت یک در نسل سه هر
 زهره، تا پیش سال صد در جانخانم از  دارد؛ وجود متن، درون زنان تمام در گرفتن قرار
 اب هاداستان این در مادربزرگ شخصیت. معاصر روزگار در سارا و حوری هستی، مینا،

 .است همراه خرافی باورهای گاهگه و مذهبی عقاید به گرایش مهربانی، سادگی، صفات
 سایلم به توجهیبی و ایستایی بودن، منفعل ها،داستان این در مادران مشترک ویژگی     

. اندشده آفریده بودن مادر و خانه کارهای به رسیدگی برای تنها زنان این گویا است؛ جامعه
 یتزاپ قطعه یک داستان در آنا مادر نمونه، برای دارد؛ وجود آنان بین اندکی هایتفاوت هرچند

اشاره نیز هستی رمان در و هنر و موسیقی به مندعالقه است زنی شده،کباب یذوزنقه برای
 در زنان این یهمه نهایت، در اما خواند؛می را «ها همسایه» رمان مادر، کهاین به هست ای

 و دبرنمی رنج موضوع این از دختران. هستند رُفتن و شستن و وپزپخت درگیر داستان طول
 این در دختران .دهندمی بروز مادرشان صفات این به را خود بد احساس نوعی، به هریک
 زندگی بر که هنجارهایی و هاتبعیض و هاترس از جدای. دارند متفاوتی شرایط هاداستان
 نآ با نوعی به هریک نیز داستان پنج این هایشخصیت و استافکنده سایه نوجوان، دختران
 در حتی ها،آن یمردساالرانه نگرش و پدر و برادران برابر در زهره نمونه، برای) درگیرند
. ودشمی فروخته پدرش، دست به فقر دلیل به حکیمه گیرد؛می قرار خوردن کتک معرض
 است زندانی خانه، زیرزمین در حوری دارد؛ قرار او آمیزتبعیض دید و پدر برابر در هستی،

 متمایز را آنان هویت که دارد وجود  مواردی ،(استبرده یاد از را ماهیتتش و نوجوانی حتی و
 دنیای او، یمردانه رفتارهای و هستی جسور و باکبی شخصیت هستی، رمان در. کندمی
 وجوانن دختران زندگی مرده، دختر برای الالیی در. کندمی ترسیم مخاطب روی پیش ایتازه

 زندان راهی و خورندمی فریب آنان از برخی خورد؛می پیوند هم به مشترک، دردهای با
 پریشانی و افسردگی سمت به مینا، و زهره چون برخی و گردندفقرمی قربانی برخی شوند؛می

 پستوی در حرکت،بی و منفعل حوری کن، بیدارم شد تمام که جنگ رمان در. شوندمی کشیده
 . ماندمی سرنوشت یمعجزه منتظر خانه،
 احساس هیچ آنا آن، در که  شدهکباب یذوزنقه برای پیتزا قطعه یک داستان جز به    

 باعث حدی تا امر این و کندنمی تجربه را پدرش جز مردی هیچ حضور و عاشقانه
 که مرده دختر برای الالیی  داستان و باشد رنگکم آنا شخصیت در دخترانگی شودمی
 سه در دختران است، جنسیتی هایتبعیض به محدود مخالف، جنس دو ارتباط آن، در

 این هنکت. یابندبازمی را خود یزنانه هویت مخالف، جنس از کسی کنار در دیگر، داستان
 .هستند هم یشدهگم ینیمه مخالف، جنس دو از هاییشخصیت کنیم باور که است
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 .کندمی دگرگون را سارا عشق، یتجربه ماهی، شکم در یونس های عاشقانه  رمان در    
 ارمغان به را مرگ جنگ، که دنیایی در است سارا یدوباره تولد راز احساس، این

 یونس هم و کوکو هم داستان، رویدادهای مسیر در سارا که جاستاین نکته. استآورده
 ننواخت با و میردمی نیز کودکوار و لجوج گاه و مغرور سارای آن گویا! دهدمی دست از را

. ابدیمی دیگر هویتی و شودمی متولد دوباره «ماهی شکم در یونس هایعاشقانه» سوناتِ
. شویممی روروبه «برادر» متفاوت شخصیت با داستان این در ها،داستان دیگر با مقایسه در
. است سارا یشدهگم ینیمه گویا زهره، برادران عکس به سارا، ترکوچک برادر ،«سام»

. داندمی را یونس و سارا عشق راز سام، و گویدمی او به را دلش هاینهانی یهمه سارا
 . شودمی سارا وجدان ندای سام خاص، هاییلحظه در گاه حتی
 این ها،داستان این در دختران و مادران پردازیشخصیت در بارز هایویژگی از یکی     
 هک دخترانی اند؛کرده خلق مادران از توانمندتر و ترقوی دخترانی نویسندگان، که است

 مورد هایداستان از یک هر در که جاستاین کتهن. باشند خانواده و مادر گاهتکیه توانندمی
 مختلف طبقات به اجتماعی، و اقتصادی فرهنگی، لحاظ به هاشخصیت پژوهش، این در بررسی
 یزیسته هایتجربه و مشترک هایویژگی نهایت، در هاآن یهمه اما دارند؛ تعلق جامعه

 هب هنوز زنان امروز، یجامعه در که باشد واقعیت این امر، این دلیل یک شاید. دارند مشابهی
 یآیینه که هاداستان رو این از اند؛نرسیده مؤثر و پویا مستقل، هویتی با خود حقیقی جایگاه
 خلق با داستان دنیای که نیست تردیدی اما دهند؛می نشان چنیناین را آنان هستند، جامعه

 با همانندسازی به که نوجوانان به تواندمی جنسیتی، هایکلیشه از رها هاییشخصیت
 داستان، مرزبی دنیای در را خود تا کند کمک دارند، تریبیش گرایش ها،داستان هایشخصیت

 بر هاسترنق که ایکلیشه دیدگاهی بنابر که است این ملأت قابل ینکته. بشناسند دوباره
 زنان از واقعی یچهره یک به هم هنوز است،افکنده سایه ما یجامعه فرهنگ و ادبیات

 ما م،ه کنار در پژوهشگران و نویسندگان هایتالش که امید. ایمنرسیده داستان، دنیای در
 و بهتر هست، امروز که گونهآن زندگی، به را آنان نگاه و زنان صدای تا کند یاری را

 . ببینیم و بشنویم تردقیق
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