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Abstract 
The face of a woman in contemporary Iranian literature is bold and different from classical 

literature. Bozorg Alavi and Ali Mohammad Afghani are talented writers of contemporary 

novels in which women play a pivotal role. In the novel “His Eyes”, Bozorg Alavi introduces a 

woman with a relatively different personality than the women of the society of that day. 

“Farangis” is a prominent female character in the novel "Her Eyes" who is modern and up-to-

date and often conscious of her human rights, and she enters the political and social activities 

with different purposes. However, Bozorg Alavi has a bipolar view of women and he shows 

enigmatic and advanced aspects of her personality that are, of course, unfamiliar to the reader; 

but his women are self-motivated and energetic women who move away from the role of 

mother and wife and they seek social roles; however, women in the story of Ali Mohammad 

Afghani are traditional women with limited frameworks, which were normal in the society of 

that day. “Golanbar” is a poor, inactive and static woman who has a low-energy character until 

the end of the story. He is oppressed, obedient and poor in society and family, and he lives his 

life in hardship and uncertainty, and this poverty and limitation sometimes leads him to 

negative purposes. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیداستانی ادبیّاتپژوهشنامة 

 .21-0صص ، 0011 تابستان، 2دورة دهم، شمارة 

 شلغم میوة بهشتهو  هایشچشمهای رمان شناختی جایگاه زن دربررسی جامعه

 0*محمد خسروی شکیب

 آباد، ایرانخرم لرستان،ة ادبیّات و علوم انسانی، دانشگاه فارسی، دانشکد ادبیّاتدانشیار گروه زبان و 

 2فرمعصومه یاسمی

 آموزش و پرورشدبیرفارسی،  ادبیّاتزبان و  دکتری آموختةدانش

 66/66/6599پذیرش:   66/9/6599 دریافت:

 چکیده

محمید افایانی از نویسیادگان نوانیای     کالسیی  اسی ب بی رل علیوی و علیی      ادبیّاتمعاصر ایران پررنگ و متفاوت از  ادبیّاتزن در ة چهر

ی شخصییّت ، زن را بیا  هیایش چشی  در رمیان  بی رل علیوی   داستانی معاصر هستاد که زن در آثارشان نقش محیوری و کیانونی داردب    ادبیّات

از زنیان   ،هیایش چشی  زن برجسیته در رمیان    شخصییّ  « فیرنگی  »وارد داستان کرده اسی ب   آن روز متفاوت نسب  به زنان جامعةکمابیش 

سیاسیی و اجتمیاعی    هیای فعّالیّی  د وارد هیای متفیاوت و متعیدّ   که بیا انگیی ه   و حقوق انسانی خود هستاد روز و اغلب آگاه به حقّمدرن و به

ا دهید  امّی  او را نشیان میی   شخصییّ  ای از هیای مرمیوز و پیشیرفته   نسیب  بیه زن دارد و جابیه    یدوقطب ینگاهشوندب هرچاد ب رل علوی  می

جویید   هیای اجتمیاعی را میی   شیود و نقیش  که از نقش میادری و همسیری دور میی    اس او زنی پویا و پرانرژی  اصلی در داستان شخصیّ 

آن روز امیری ببیعیی بیودب     که در جامعة اس های محدود ارچوبتی با چزنان ساّمحمد افاانی از در داستان علی اصلی شخصیّ  آنکه حال

خیود داردب   انرژی را نا پاییان داسیتان بیا   ی ی  حال و ک شخصیّتکه اس  و ایستا  کنحرّک زنی فقیر،  شال  میوة بهشتهدر رمان « عابرگل»

، گیاهی او را بیه    یمحیدود و  گذرانید و اییف فقیر   سیختی و بالنکلیفیی میی   بیا  مظلوم، مطیع و فقیر اس  و زندگی را  او در جامعه و خانواده

 بکشاندهای مافی میکارکرد

باجتماع، ، زنشلا  میوه بهشته، هایشچش ، رمان، مقایسه ها:کلیدواژه
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 مقدّمه. 0

های اجتماعی، فرهاگی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی ی  جامعه در آثار ادبی هیر دوره قابیل درک   واقعیّ 

هیای برجسیته   پی کشف پیوندهای موجود در میان رمانثار ادبی همواره درآشااسی و پیگیری اس ب جامعه

هیای  هیا و زحمی   هیا و اطیطراب  نمای نگاهنمامة ادبی همواره آیاثار آس ب هااجتماعی عصر آن مسائلو 

ادب نویسادگان، شاعران و هارمادان با خلق آثار ادبی و هاری، اعتقیادات، آداب و  هستاجتماعی عصر خود 

دو مخلیوق بشیری    عایوان بهکشادب زن و مرد نصویر میرا به یشخو رسوم و فرهاگ رایج در اجتماع دورة

انیدب در آثیار شیعر و    ا در کاار ه  زندگی را سپری کردهیاش، یعای از زمان خلق  آدم و حوّاز ابتدای آفر

شمیسیا   ازنظیر انیدب  شیده  آفریدهخود  های روحی و جسمی خاصّبا ویژگی هرکدام، زن و مرد نثر ادبی نی 

دهید کیه   را نشیان میی   واقعیّ به حضور زن در ایف آثار، ایف  نوجّهناریخی و  هر دورةآثار ادبی در ة مطالع

ت جامعیه را  نحیوّ   نیثثیر کاد و ازسوی دیگر خالق آثار ادبی از سویی نگرش خود را نسب  به زن بیان می

 کشدب  نصویر میزن بهة در چهر

کیه در قیرون وسیطی زن را    زن در بول ناریخ در آثار هاری و ادبی یکسیان نبیوده اسی ، چایان     چهرة

مثیل نصیاویری کیه داویاویی و       شیود رنسان  نصاویر مثبتی از زن ارائه می داناد و در دورةعامل گااه می

 کیه چایان آن پیردازد یمی معشوق خود ة رنسان  به نرسی  چهر هارماد در دورة»کشاد و پترارک از زن می

ة معاصیر چهیر  ة دور ادبی و داسیتانی  در آثار ب(53 :6591 )شمیسا، «بمادر داویاوی اس  «ژکوند»گویاد می

ر روابی  بیا خیانواده،    اجتماعی زن د شخصیّ شودب فردی و اجتماعی نمودار می شخصیّ زن به دو شکل 

وحیی و روانیی فیرد مثیل عشیق و      فردی او در مسائل ر شخصیّ های اجتماعی مشهود اس  و اقوام، گروه

 ناهایی نمایان اس ب

 موضوع تعریف. 0-0

همیشیه اییف فیرد    »روزگار نویساده اسی ب  ة شااخ  جامعحقیق  راهی برای در های رمانشخصیّ نحلیل 

که گارسیا میارک  معتقید   ب چاان(36: 6531زرافا، ) «کادجتماعی رمان را فراه  و ماعک  میاس  که بُعد ا

ای از نرکییب و آمیی ه  صیی نیسی ، بلکیه نیوعی     رُمانی، هرگ  فیرد واحید و مشخّ   شخصیّ اس  که ی  

یرسیون  می (596: 6513)میرصادقی، ب سروکار داشته اس  هاآننوی  با که رماناس  اشخاص گوناگون 

نظیام ببقیانی    آن و ای مستقر، همیراه بیا نظی  اجتمیاعی خیاصّ     رمان با جامعه شخصیّ  :گویادو ورنان می

  ب(636: 6531)زرافا،  ، مرنب  اس خاص مشروعی  یافته یهاآرمانها و اجتماعی که با ارزش

گیذاردب  نمایش میهای گوناگونی را از خود بههای مختلف ناریخی چهرهایران در دوره ادبیّاتزن در  
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نگیاه میردان نگریسیته شیده اسی ب بیا        بیشتر از دریوةای مافی که ای قابل ستایش و گاه چهرهگاهی چهره

دبیی دییده   و گسترده از زنان در آثیار ا ال معاصر ایران، پ  از مشروبه، نقش و حضوری فعّ ادبیّاتبررسی 

بسیییاری از نویسییادگان و  بی آنییان اسیی کلّیی شخصیییّ و در جامعییه  کییه نمایییانگر جایگییاه زنییان شییودمییی

هیا  شخصییّ  انیدب اییف   کیار گرفتیه  هایشیان بیه  زن را در داستان شخصیّ ی  یا چاد نویسان معاصر  داستان

اییران را در  ة از زن در جامعی  ینصویر کلّی  ینوعبهاد که هست های مختلف زن در آثار داستانینمایانگر نیپ

 دهادبآن مقطع ناریخی ارائه می

 و هدف اهمّیت. ضرورت، 0-2

رمان بیشتر از انواع ادبی دیگر نوان حمل و انتقال مفیاهی  و موطیوعات   که اس   بر ایف باورجورج لوکاچ 

مصیلحانه   البتّیه گرایانیه و  هیای واقیع  نویسیی بیا مکتیب رئالیسی  و دغدغیه     اجتماعی را دارد و جرییان رمیان  

نواناید مبلّی    ها با ظرفی  و استعداد بیشتری میرمان (65: 6119، 6ی بیشتری دارد )لوکاچ و هایدگرهمخوان

 هیای موجیود در اجتمیاع باشیادب    بیایی ببقیات اجتمیاعی و گیروه    های فکری و جهانساخ  و مروّج رابطة

، نقش و جایگیاه  شخصیّ  ب در پژوهش حاطرمستثای نیس داستانی معاصر ایران از ایف حک  کلّی  ادبیّات

 ،داسیتانی معاصیر اییران    ادبیّیات ة دو اثیر داسیتانی از نویسیادگان نوانماید در حیوز      با مقایسة اجتماعزن در 

در عیف حیال کیه در دنییای واقعیی، فیرد      « زرافا» ازنظر شده اس ب نحلیلافاانی  محمدیعل علوی وب رل 

امیری   ةکااید میاعک  یایه  نمای جامعیه اسی ب اییف آ   داستان، فرد آیاة نمامه اس ، در محصول نهایی جامع

و  هیایش چشی  هیای اصیلی زن در   شخصییّ   عایوان بهعابر فرنگی  و گل ب(31: 6531زرافا، ) واقعی اس 

مختصیری بیرای   بیه اییف ماظیور ابتیدا مطالیب      ب ندشویمزنان جامعه بررسی  مثابة نمایادةبه شلا  میوة بهشته

 شودب  مطرح میها ایف داستان با دو نویسادةآشاایی 

ل کیرد و  ( از دوستان ن دی  هدای  بیودب علیوی در آلمیان نحصیی    6563-6635د )ب رل علوی متولّ 

ظیاهر بیا الهیام از    در ،هیایش چشی   بانام دب رمان مشهور اود یل سیاسی در آنجا گذرانبیشتر عمر خود را به

معروف عصر رطاشیاه نوشیته شیده اسی ب علیوی در اییف رمیان از        اش المل  نقّزندگانی و کارهای کمال

یی  میاجرا را کایار هی  گذاشیته و از آن      ة روشی بدیع سود برده اس ب به ایف معایی کیه قطعیات پراکاید    

هیای  های علیوی از آرمیان  برحی کلّی آفریده اس  که به حدس و گمان نکیه داردب مضمون بیشتر داستان

 (ب 616: 6566یاحقی، ) ردیگاو الهام می روزبهی و های مترقّهسیاسی و ح بی او و نی  دغدغ

ة شلا  مییو (ب 666رسید )همان: شهرت به خان هر آهوشو( با انتشار رمان 6513د )افاانی متولّ محمدعلی 
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ی و هاسی  کیه نگیاهی سییاّت   فاقیات زنیدگی آن  ایرانیی و ماجراهیا و انّ   دو خیانوادة ة او، قصّی  از آثیار  بهشیته 

 داردب یومردسا رانه به زن و جایگاه 

 های پژوهش . پرسش0-3

چگونه نشیان   ب رل علویو  افاانی محمدعلیدو اثر داستانی از  او در شخصیّ و  اجتماعجایگاه زن در  -

 شود؟داده می

 دیگر دارد؟هایی با یکنگرش ایف دو نویساده به زن چه نفاوت -

 . پیشینة پژوهش0-0

 پیور حسیف ده اسی ب  کیر بررسیی و نحلییل   را  هیایش چشی  رمان  ازجملهعلوی و  آثار (6566) یایرعابدیم

 هایشچش رمان  (6536) یعسگرب اندکردهرا بررسی  هایشچش رمان ( 6536)آ شتی و ماصور لکورج 

در آثیار  را اجتمیاعی زن   - فرهاگیی  شخصییّ   (6539) یرحمانقد اجتماعی بررسی کرده اس ب ن ازنظررا 

بیه زن در آثیار    پژوهشیی در ارنبیاب بیا مقایسیة نیوع نگیرش       اس ب ناکاونکرده  بررسیمحمد افاانی علی

 افاانی صورت نگرفته اس ب محمدعلیعلوی و 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری0-5

زن و »، «زن و عشیق »هیای  دو اثر از علوی و افایانی در مقولیه   حاطر با محوری  زن، به مقایسةپژوهش در 

داختیه شیده اسی  و بیا روش     وببب پر شخصییّ   ازنظیر زن ، «تی و میدرن زن سیاّ »، «زن و میذهب »، «سیاس 

شااسی آفریاش ادبی با نکییه بیر آرای لوسییف    جامعه شده اس بنج یه و نحلیل ها داده ،نحلیلی –نوصیفی 

 آثیار ادبیی اسی    فاقات و ببقات اجتماعی و نهادهیای جمعیی بیر سیاختار و بافتیار      انّ نثثیردنبال به 6گلدمف

 مسیائل ف و بررسیی پیونیدهای مییان    ییافت پیی  همویون جیورج لوکیاچ در   همیراه افیرادی   (ب او به63: 6963)

نیاریخی و بافی     وطعیّ بیای نویساده محصول که جهان»ها معتقدند های ب رل بودب آناجتماعی و رمان

یکیی از   (ب61: 6961لیدمف،  )گ «دهید اجتماعی حاک  بر جامعه اسی  کیه در اثیر ادبیی خیود را نشیان میی       

نهیاد خیانواده اسی  کیه محوریی  میرد و زن باعی          ،بر ساخ  آثیار هایری   نثثیرگذارنهادهای اجتماعی 

گیاه پیشیرف  و   اجتمیاع، نکییه    یی درنهاشیودب زن در خیانواده و   ات اجتماعی کالن میی نفکّرگیری  شکل

و اقبیال از زن در خیانواده و اجتمیاع     احتیرام حرک  جوامع اس ، از ایف رو نوع برخورد و می ان استقالل، 

 گیردبی  زن، در رمان و آثار ادبی شکل هایی با محورشود نا کالن روای باع  می

 . پردازش تحلیلی موضوع2
دنبیال نعرییف جایگیاهی بیرای     گرایانیة خیود همیواره بیه    و واقیع  یستیرئالبر ماش  نثکیدداستانی با  ادبیّات

                                                                                                                                                          
1. Goldman 
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در هیای مردسیا رانه بیوده اسی ب     جاسیتی و خوانش هایمحدودی حضور زنان و هموایف رهایی خود از 

 عایوان بیه انید  داستانی استعداد و ظرفی  بیشتری برای حضور زنان نرسی  شده اس  و زنیان نوانسیته   ادبیّات

فضای نوع ادبی داسیتان، بیدون    که یبوربهرا خلق کااد،  نثثیرگذاریهای داستان ،های محوریشخصیّ 

های اجتماعی و هموایف جیذب مخاببیان امیروزی را نخواهید     واقعیّ حضور زنان نوان بازناب و انعکاس 

کایار هی  بتواناید    را احییا کیرد کیه میردان و زنیان در       گییر، ظرفیتیی  شکلی چش داستانی به ادبیّات داش ب

ع دو جیا ، فیارا از نایوّ   انعکاس دهادب نوازن حضیور هیر  د را های جاسیتی خوجایگاه اجتماعی و دغدغه

د بیرای  و نعرییف کیارکرد و نعهّی    رئالیسیتی  نویسیی داسیتان صل رواج احهای جاسیتی، ها و وسوسهدغدغه

هیای زن و میرد بتواناید خیود و نقیش      شخصییّ  نیا   آوردوجیود  نی فضایی را بیه داستا ادبیّاتاس ب  ادبیّات

 ال کاادبرا دنب یشاجتماعی و هویتی خو

 عشق و زن. 2-0

ایفیا  ای ویژه دارد و در جریان داستان نقشیی کلییدی   ، عشق جلوههس جا زن داستانی ایران، هر ادبیّاتدر 

عشیق و ارنبیاب آن بیا زن بیه شیکلی نیازه و متفیاوت قابیل مشیاهده اسی ب            ،هیایش چش ب در رمان کادمی

زنیدگی  ة حاطیرند همی   - های نورگایفزنان داستانچون  - های علویزنان داستان»د: گویمیرعابدیای می

ا شیرای  نامسیاعد   چشاند  امّعشق فاا کااد، زیرا ناها عشق مفهوم واقعی زندگی را به آنان می درراهخود را 

همواییف او معتقید     (665 :6566 )میرعابیدیای،  «رانید روزی میی شکسی  و نییره   یسوبهها را اجتماعی آن

شااسیانه  ای رواننج ییه و نحلیلیی از جامعیه و جابشیی باشید، مطالعیه       اکهیابیش از  هایشچش اس  رمان 

نیابع   ،عشیق فیرنگی  بیه اسیتاد ماکیان     شیودب  زندگی اجتماعی نصویر میة عشقی اس  که بر گستر ةدربار

کایدب  سیاسی و اجتماعی استاد ماکان میی  هایفعّالیّ که فرنگی  را وارد  ایگونهشود بهشرای  اجتماع می

کمیال   یسوبهدر اثر عشقی پرشور و مفرب  خود،ة خبر از رنج مردم جامعفرنگی  دختری نازپرورده و بی

د اس  که گرایش به فردیی   شودب یونگ معتقنوع فداکاری برای عشق میرود و حاطر به هراجتماعی می

ی کیه از حیدّ   حقیقی  عشیق  ب اشیخاص بیه یکیدیگر پاهیان اسی ب در     شکلی پوشیده در عشق مفیر اغلب به

یابد و از همییف رو هاگیامی کیه انسیان سیخ  عاشیق       سرانجام به راز نمامی  دس  می ،متعارف فرانر رود

 (ب519: 6566یونگ، ب  )شدن با معشوق اس  و شود ناها هدفش یکیمی

بیه   -که دختر مال  ب رگی اس -ا استاد با او امّ ،اشی ن د استاد ماکان رفتهبرای آموختف نقّ« فرنگی » 

ر از استاد، عیازم فرنیگ شیده اسی ب عاقبی  فیرنگی  نیانوان از        کاد و دختر جوان متافّسردی برخورد می

دانشیجوی   -ا آشاایی با خداداد امّ  افتداشی و خسته از یکاواختی زندگی، به فکر خودکشی میآموختف نقّ
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دهید و از وی  او را از اسیتاد نایییر میی    نصیوّر شیودب خیداداد   فیرنگی  میی   شخصییّ  باع  نایییر   - مبارز

تاد اسی  یپیا بیه آیید نیا ییا خیود را     خواهد به ایران بازگردد و با استاد همراهی کادب فرنگی  به ایران میی  می

کاید و بیه صیفوف نهضی  راه     یا از او انتقیام بگییردب بیا اسیتاد مالقیات میی      بیادازد و عشقش را بلب کاد 

اه پیوسته نا استاد ماکان را به عشق خود گرفتار کادب نمام نالشیش صیرف   ش یابدب او به روشافکران طدّ می

خود سیازدب اسیتاد ماضیب     ة نر به استاد بامایاند و او را شیفتچه برجستهخود را هر شخصیّ شود که ایف می

کاید  بلبی نیس ب از او و امکانیانش اسیتفاده میی   ا برخوردش با فرنگی  عاری از فرص و محتاب اس   امّ

داند  در گفتگیو  پرورش روحی وی بکوشدب به همیف دلیل فرنگی  نکلیف خود را نمی آنکه درراستایبی

کوشید راهی به قلیب میف   کادب چرا نمی نثثیرنوانس  در مف نبودب می رینقصیباستاد ه  »گوید: با ناظ  می

وارد  برای زنیدگی سیودمادی کیه    نوانس  مراآیا نمی زن یا معشوق او باش ب حتماًپیدا کاد؟  زم نبود مف 

 «بهیا فرسیتاد  آن شده بودم، جلب کاد؟ برعک ، مرا از خود و از آن دنیای پرنالش راند و به دنییای رجالیه  

 دهدب  ا عشق خود را بروز نمیفرنگی  را دوس  دارد، امّ از نه دل( استاد 666 :6591 ،)علوی

او  ا عاقبی  نگیاه فیرنگی    امّ  شودمی اجتماعیة او صرف گری  از عشق و پرداختف به وظیفنمام نالش  

کییه از  - کاییدب نوصیییف گشیی  و گییذار فییرنگی  و ماکییان در کاییار رود کییرجخییود میییرا از خییود بییی

دهیدب وقتیی   نریف صفحات کتاب را نشکیل میرمانتی  -آن زمان اس  عاشقانة ادبیّاتهای رایج  نوصیف

 -سیرهاگ آرام   - نجات او حاطر به ازدواج بیا دشیمف اسیتاد   شود، فرنگی  برای استاد ماکان دستگیر می

انیدازد نیا اسیتاد را از میرل برهانیدب اسیتاد بعیدها        شودب خود را به زندان زندگی با آدمیی چیون او میی   می

فیرنگی  از اییف   ة دهدب نمام غصّهایی هرزه نشان میکشد که ایف نابلو او را با چش نابلویی از فرنگی  می

  ب(655-651کرده اس  )همان:  نصوّربه فداکاری او پی نبرده و او را چایف  اس  که استاد

 ،تیسیاّ  ادبیّیات اییران اسی ب در    ادبیّیات تی عشق ساّ برخالف ،شودمطرح می هایشچش عشقی که در  

زن در جایگاه ناز اس  و مرد در جایگاه نیازب زن معشوق اس  و مرد عاشقب ب رل علیوی در اییف کتیاب    

خابر عشقش هر نوع خطیری را بیه جیان بخیردب در     دهد که حاطر اس  بهزن را در جایگاه عاشق قرار می

 نیی    یی درنهانر از عشق به فرنگی  اس ب سیاسی و اجتماعی برایش مه  هایفعّالیّ حالی که استاد ماکان 

کشدب هرچاید علیوی نصیویری    نصویر میو در نابلویش او را زنی هرزه به بردنمیپی به فداکاری فرنگی  

گییردب ابیراز عشیق    بیادب فرنگی  خود نصمی  میا او را دارای نقش و اراده میامّ  کادمافی از زن ایجاد می

روزنیری از  ی و بیه د بیه درک مترقّی  وشکگری د و میتی میکسوت معشوق ساّشود و از کادب عاشق میمی

 کادب  کاد و در کشورهای دیگر زندگی میخود برسدب او سفر می خود و حقوق خود و جامعة
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سیا ری  هیا و رسیوم و پدرسیا ری و میرد     برابیر سیاّ  کاید و در مستقل عمل می هایشچش زن رمان  

شیکارا خیود را عاشیق    آدهید و  یلی و اجتماعی از خود واکاش نشیان میی  کالسی  و هموایف قوانیف نحم

اشیتف و  ددانیدب او دوسی   خیود میی   کادب او عشق را حقّکردن عشق خود نمیداند و نالشی برای پاهانمی

کادب عشق فرنگی  به اسیتاد چایان قیوی    داند و بر آن پافشاری میببیعی خود می شدن را حقّداشتهدوس 

 گوید:بار میداند و با لحای حسرتزندگی خود را بدون او هیچ میاس  که 

که مربوب به زندگی اوس ، جالب اس ب اگر او نبیود میف هییچ بیودم، آو، او     آنجازندگی مف فق  نا» 

ت ها را به مف نشان داد، مف از فرب طعف کیور شیدم و نتوانسیت  لیذّ    بود که شبحی از زندگی واقعی انسان

هیای  یمحلّی هیا و کی   نفیاونی خابر بیایاکه فرنگی  به باوجود( 611 :6591 ،)علوی «ببوش زیبایی آن را 

آو استاد، استاد شما میرد عجیبیی بیودب اگیر     »دارد: ا همواان او را دوس  میاستاد ماکان ناراح  اس ، امّ

دیگیری اسیتوار    ة، زنیدگی میف برپایی   ، شااخته بیودم بوری که پ  از برگش  به ایران شااخت مف او را آن

  زبان بییاورم بیا ، بدی از او بهمی امدر خابرهی وقتی که ناها صورت او را کا ، حتّنمی جرئ شدب مف می

 ( 611 همان:) «با استاد شما یکّه معشوق مف، خیلی به مف ظل  کردامّ

د کیه اسیتاد را   وشی کمیی فراوان  هایفعّالیّ کردن خود به با رفتف به خارج از کشور و مشاولفرنگی   

فیاقی در دییدار بیا یی  دانشیجوی      انّ بیور بیه ا عشق استاد با روح و جان او آمیخته اسی ب  فراموش کاد  امّ

اسی  اسیتاد را   »گوید: آید، فرنگی  میمیان میاکان بوده اس  و سخف از استاد بهایرانی که شاگرد استاد م

و ب رگیواری اسیتاد ماکیان     اهمّیی  س مف شده بیودب هرچیه بیر    ثزبان آورد چادش  شدب استاد مظهر یکه به

ای که از آن نخستیف مالقیات  گسستهة کردب خابرمرا بیشتر می یخوردگینوسرد ل  داش ، کوفتگی و 

مف باقی مانده بود، شکل گرف  و مف او را هاگامی که پش  می  نحریرش نشس  و کارهیای  را  ة در حافظ

 (663 همان:) «بدیدمنماشا کرد، به چش  خود 

نوانید  ا هییچ عشیقی نمیی   باشد، امّ یعشق جدیدنواند به فکر شود که میرو میهفرنگی  با مردانی روب 

نیر بیودب   خداداد ه  از مف قوی»گوید: خداداد دانشجوی ایرانی می عشق استاد ماکان را بگیردب دربارةجای 

مقابیل او  نوانسیت  در ون کیرده بیود و میف نمیی    و حصیرش میرا مفتی    حیدّ دوستی بیایف قلب رئوف و انسان

صحیح اس  که نفوذ اخالقیی او در   اکهیاپاشیده؟ برای گوی  احساس گاگ و ازه مقاوم  کا ب چرا می

عظم  و جالل استاد نبود، هاوز وجیود میف   ة اندازاو بر مف به شخصیّ ا هاوز فشار امّبود،  رمؤثّزندگی مف 

 (666 همان:) «بسوخته و خاکستر نشده بود

 و با نمام احساسانی که در برخورد با میردان دیگیر داشی     بود عشق به استاد برای فرنگی  احساسی نو 
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نواند نثثیری داشته باشید،  کردم که صورت ظاهر او در مف نمیمی نصوّر آنوهبرخالف نمام : »متفاوت بود

باوقارش، برز بیان شمرده و فشار دسی   های نافذ او، لباس آراسته و حرکات موزون و پیشانی بلاد و چش 

سیاختگی میف جی  خاکسیتری بییش       شخصییّ  جا مرا مشتعل کرد و از وجیود و  ها همه ی ساگیاش، ایف

بیودب اییف یی      مکفش بیرای میف غییرم   نصیوّر نماندب مف چاان خود را ناچی  و نانوان احسیاس کیردم کیه    

کردم کیه از یی    بود شباه  نداش ب مف ادراک میسرم آمده  حالنابه آنوهبا  ای بود و ابداًاحساس نازه

م کیه  ی در مف وجود نداش  و مف احساس کیرد شوم و دیگر آن جسارت و پررویکلمه حرف او سرو می

 (666-661 همان:)« دیگر اختیاری از خود ندارمب

شیودب  میی  تی و عامی داستان، گرفتار عشیقی مماوعیه  ساّ کامالً عابر، زنگل بهشته شلا  میوةدر داستان  

راییج در   فقر فرهاگیی و اقتصیادی   عابر نتیجةرسد ایف خطای گلنظر مینام هرم ب بهعشق با مرد همسایه به

اش را در زل لیه  عابیر خیانواده  ی زییادی بیا او داردب گیل   که اختالف سیاّ باشد همسرش  ینوجّهو بی جامعه

کاید و  سال از او مراقب  میی  دهد و ی عابر را از زیر آوار نجات میدس  داده اس ب مشدی محرم گلاز

ای از ی  خانه بیا امکانیانی   با سه فرزند در ی  اناق کوچ  در گوشه هاآنکادب ازدواج می یوسپ  با 

نام برانعلی با همسیرش نیرگ  و   جر دیگری بهثایف خانه مستدر های شمالیب کردند در اناقک  زندگی می

 کردب  عابدیف پسرش زندگی می

یی  انیاق    ا مشیدی محیرم در  امّی   دادنید برانعلی و مشدی حسف هردو به ی  اندازه کرایه می خانوادة 

ا کیاری از  امّی   عابر از ایف نقسی  ناعاد نیه ناراطیی بیود   کوچ  و برانعلی در دو اناق سکون  داش ب گل

 ،داسیتان  دامیة ختییار خانیه را در دسی  داشیتادب درا    برانعلی با زورگیویی ا  زیرا خانوادة دستش ساخته نبود 

 هیرروز شیود و  میی  یبیماری مرمیوز های مشدی حسف دچار عابدیف پسر برانعلی و نرگ  با خوردن شلا 

عابیر و  را به گل هااناقخابر بیماری پسرشان یکی از شودب برانعلی و نرگ  بهمی نرچاقببیعی  غیر بوربه

چیی ی بیه نیرگ      ،شلا  بیمار شده اسی   خوردنخابر داند پسر بهعابر که میدهادب گلمشدی حسف می

 حیالی کیه  عاشقانه داردب در ة عابر با هرم  رابطزمان گلها را از خانه بیرون بیادازدب ه گوید نا مبادا آننمی

با بیردن عابیدیف بیه     زمانه در درون خود از ایف خطاها در رنج اس  و ذهای آشفته داردب در آخر داستان 

 شودب  دیوانه می عابربیمارستان گل

عابیر بیرای   شیودب وقتیی گیل   خطا می فقر ماجر به محمد افاانی ایف نکته روشف اس  کهدر داستان علی 

امب نذر شوهرم اس ب او را خییره نگیاه   رشته آوردهعابر گف : آه برای نو آشگل»برد: هرم  آش نذری می

عابیر بیود کیه بییف     گیل  احساسنی  در آن لحظه ایف  یراستبهای افتاده باشدب واقعه هاآنکرد مثل ایاکه بیف 
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خطا همیشه بیا خیود خطیا یکیی اسی ب بیا       ة مفقیر مقدّ یهاخانوادهزیرا در   فاق افتاده اس ای انّواقعه هاآن

بگوید: مف اشتباه کردم دعیوت نیو را پیذیرفت  و بیدون شیوهرم بیه سییاما         خواس یمنگاه خود مثل ایاکه 

بلکیه   ،زن در ایاجا عشیقی نیدارد   ب(16 :6519 افاانی،) ب«نداشت آمدمب نو را نشااخته بودم و از افکارت خبر 

کاد و ارنباب او با دیگران ارنباب مکانیکی، پاهانی و بدون عشقی اس  که گویی از سر ناچیاری و  خطا می

ابراز عشیق نیداردب زن رمیان محمیدعلی     تب او نوانایی و استقالل کافی برای فقر اس  نا عشق و عالقه و لذّ

و از حقوق و نیازهیای ابتیدایی    نواند به خودشااسی برسدکار اس  که نمینرسو و پاهان ،افاانی زنی وابسته

 دفاع کادب خویش

دادن بیه  پاسیخ   یی درنهاا درونی اس   امّی  با ی  عشق سطحی دچار ی  نضادّ رویاروییدر  عابرگل 

ة سیال نی پیش ح  کیرده بیود کیه جیوان بیسی  و پیاج      عابر از مدّگل»داند: درونی را ببیعی می ایف ح ّ

دانسی  و  دهدب او آن را امیری ببیعیی میی   صحبتی با او از خود نشان میی نسب  به ه د شیفتگی خاصّمجرّ

ای حال  مادرانیه کوشید قیافه و دید مینگذارد ایف ح  در وی نقوی  شود، هر وق  او را می آنکهبرای 

 شیوخی صیحب  از ازدواج آیایدة   ة ها برای خود سپری بسازدب گاه نی  در جامهبه خود بگیرد و از وجود بوّ

قیید  ای زیرکانه چسبادگی بیی آورد نا ه  لطف مقال از دس  نرفته باشد و ه  با کاایهمیان میها بههایف بوّ

  ب(69 )همان: «ه باشدبه او حالی کردو شرب خویش را به وجودهای دیگری 

شیوهرش   اکیه یا ا بیه بهانیة  عاشقانه، دچار فشار روحی و آشفتگی اس ، امّ ظاهربه ةدر ایف رابط عابرگل 

از جلیو   ییدمپیا روزی هرم  بیا  »کاد: کاد، آنش ایف رابطه را گرم مینمی یوی به نوجّهبه فکر او نیس  و 

عبیور او شید، صیدایش زد و او را بیه      توجّیه در مة پرد شدةعابر که از درز پارهشدب گلعابر رد میگل خانة

فروخی ب هرمی    هیایش را میی  آمید کیه شیلا    شدندب صدای مشدی میی  وگوگف خانه دعوت کردب گرم 

خواهید صیدایش را بیه گیوش زنیش      کاد برای فروختف شیلا ، میی  حقیق  مشدی که بانگ میگف : در

اف و گیسیوان شیفّ  « عابیر گیل »مف ایاجای  ع ی م وگرنه قصد او فیروش شیلا  نیسی ب     اکهیابرساند  یعای 

خواس  فشار روحی را از سیر برانید و خیود را پییش پسیر      دارش را موج دادب گویی با ایف حرک  می ناب

ه ی نوی دکیان هی  کی   دانست ب شوهر جان  حتّغ  جلوه دهد و با ادایی زنانه گف : اواه، ایف را نمیجوان بی

در نقیش اییف    وقی  چیهی ا نه، اشیتباه اسی ب او   خواهد مرا جلب کاد  امّهس ، از فکر مف بیرون نیس   می

 (61 همان:) «بچی ها نبوده و بعد از ایف ه  نخواهد بود

 زن مدرن و زن سنتی .2-2

کیرده و اجتمیاعی کیه سیفرهای خیارج از کشیور       زنی مدرن اس ب زنیی نحصییل   هایشچش زن در رمان 
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رفتیار و   ،شودب نوع پوشیش سیاسی می هایفعّالیّ کادب زنی اس  که وارد زندگی می هاآنرود و یا در  می

بیور  انید و بیه  آن روز بسیار ک  بیوده  ةی در جامعچایف زنان کادبتی متمای  میاو را از زن ساّ گفتار او کامالً

بلبیی، جسیتجوی راهیی بیرای خیروج از وطیع موجیود و        اسیتقالل انیدب  از ببقة اشراف ایران بیوده  معمول

اشیراف  ة زن میدرنی از ببقی  ة او نمونی »اسی ب   هیایش چشی  زن محوری « فرنگی »های از ویژگی ینوآور

ا کاید  امّی  خیودش رفتیار میی   ة گیرد و با مردم ببق خواسیت مورد خودش ظاهراً خودش نصمی  میاس ب در

)عسیگری،  « خته اسی ب ای برای نفاخر به دیگیران بیدل سیا   وجودش پر از نااقض اس ب پدرش او را وسیله

بیرد  نی نمیکه فرنگی  از ایف رفاه لذّ هرچادامکانات رفاه و آسایش در اختیارش اس ب  ( همة651: 6536

بیدبختی  ة نی وقتی دوام پیدا کرد، زجر و مصیب  اس ب خوب، فکرش را که بکا ، ریشهر لذّ»گوید: و می

 (96: 6591)علوی، « بامدر آن نشو و نما یافته  یبفول  که از مف در رفاه و آسایشی اس

دار هیچ کاری از کارهیای  تی آن روزگار ندارد و ماناد بسیاری از زنان خانهفرنگی  شباهتی به زنان ساّ 

ساخته نشده بودمب به میف   بورفیامف »گوید: چه می  چاانهددرا انجام نمی معاش امراریا کاری برای  ما ل

کار کا  نا روزگار بگذران ب دیگران بودند و بیا مییل    اکهیاکردن یاد نداده بودندب مف احتیاج نداشت  به کار

نواناید بیرای   کاری را که دیگیران میی   وق چیهکردندب پدرم شعاری داش : کارهای مرا میة و رغب  هم

ا از آیید  امّی  هس  که از دس  میا برمیی   ینرب رلرهای گف : کانو انجام بدهاد، خودت دنبال نکفب می

( فرنگی  پ  از سفرهای خارج و ارنبابیات سیاسیی و اجتمیاعی    616 همان:) «بآمدکاری برنمیمف هیچ 

شیهر نهیران   ة هم»افکار با خانواده و اقوام و دیگران دارد:  ازنظرزیادی  ةگردد فاصلوببب وقتی به ایران برمی

هیا  کیردمب بیا آن  کی  احسیاس میی   هیا خیود را غرییب و بیی    ا مف میان آنشااختاد، امّمرا می ةخانوادمرا و 

آوردب بیرای میف بیی اری میی     هیا آنها زبان مرا بلد نبودند و احساسات و افکیار  نوانست  اُخ  بشومب آن نمی

 همیان: ) «آور بیودب عنهیوّ انی از مف داشتاد که برای مف نصوّرها ای میان مف و مردم نبودب آنگونه رابطههیچ

651) 

راییج   روزدر اجتمیاع آن  کهاس  های محدود تی با چارچوباز افراد ساّ بهشته شلا  میوةزن در رمان  

داری و کادب نحصیالنی نداردب اشیتاال بیه خانیه   اداره می یسختبهاس  و دیگر ایاکه فقیراس  و زندگی را 

عابر زیاد اهیل نظافی    زندگی اوس ب هرچاد در ایف داستان گلة دغدغ فینرمه معیش  شوهر و فرزندان 

دهد، برعک  نرگ ب در قسمتی از داسیتان  ی نمیاهمّیتها نیس  و چادان هو کدبانوگری و رسیدگی به بوّ

نیاب و    وجیود یی  مالی  کیج    علّی اگیر برانعلیی از حیی  کیار و کسیب بیه      به هیر حیال،   »آمده اس : 

شااس، محی  آرام و بستر گرمی در خانیه  بود که زن وظیفه خوشدلض عودوس  ناراحتی داش ، در پول
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بیازار آهاگرهیا را از   ة کیرد و سیر و صیداهای کرکااید    می فینثمماتظرش بود که پایان کار استراح  او را 

فراوان درگیر اعتقادات عامیانیه و خرافیات    روزهماناد بیشتر زنان جامعة آن عابرهموایف گل برد یادش می

 کادبها و اصطالحات عامیانه استفاده میالمثلاس  و در سخاانش از طرب

گویید: نیو   ب کیرده اسی  میی   پسر همسایه نعجّ« فعابدی»شدن عابر در جواب شوهرش که از چاقگل

چشیمات کیف پیامب بعضیی     گفی :  شیاید میی  اهللب اگر میادرش میی  که نظرت شور نیس ب  اقل بگو ماشاء

آوردب اگیر میف جیای میادرش بیودم      کاد و بعد از بهبود سرحالش میها بیماری م اج آدم را پاک می وق 

سیاع   دادم به گدا نا نظرش ن نادب نی ای میکردم یا صدقهها نقسی  میپخت  و میان همسایهآش نذری می

انش بایل دکیان   زنانه به پیرنظر خواربارفروش که دکّی قدیمی و خاله کامالًی  فکر ة عابر به وسوسبعد گل

رجوع کرد و از او اسفاد خواس  نا نوی آنیش بریی د و دود کاید  زییرا نیرس داشی  نکاید         ،مشدی بود

 (53-56 :6519افاانی، ) ب«باشادهمسایه را نظر زده  ةبوّ یا شوهرش به ناخواه شخود وق  ی

ایس  برای دیدن هرم  کیه  بهانه ه آنرفتف را بلد اس  که سیاماروزبودن، فق  های بهنشانهاز  عابرگل

آیی ب وقتیی شیاهرو چهیل روزه     ل  نیس  که ناها به سیاما میمف بار اوّ»گوید: کاد: او میدر سیاما کار می

ای نبیود کیه روی پیرده بیایید و     رفت ب فیل  نیازه کردم و به سیاما میسه روز او را بال می ایهفته باًینقربود، 

شام نداشتی  بخیوری   زییرا پیول شیام را      هاوق ن را نبیا ب مرض سیاما رفتف گرفته بودمب بعضی آمف نروم 

کشی   نمیی  خجال  بوری پیش مردمکرد ایفآمد شاید فکر میمف برای بلی  داده بودمب مشدی با مف نمی

 (36-35 همان:) «آخر مف شان ده سال  بودبله اس ب سا وپاجچهلاز ایاکه شوهرم ی  مرد 

 و مذهب زن .2-3
 نفیوذ و ورود میذهب در  ییة    ةواسیط بیه شکلی آشکار نمیود داردب زن ایرانیی   مذهب در آثار ادبی ایران به

د باید و مقیّی  رات مذهبی پایاش، از دیرباز به حفظ و رعای  مقرّدرونی و بیرونی زندگی فردی و اجتماعی

تی هیای موجیود گیاه شیکل خرافیی و سیاّ      بات و جهالی  دلیل ظهور و بیروز نعصّی  مذهبی که بهبوده اس   

 ،نبلیایات غربیی   نیثثیر مشیروبه نعیدادی از زنیان نحی       خود گرفته اسی ب در دورة به در میان زنان  ویژه به

ظیاهری آن را فهمییده و    نی  از مذهب فقی  شیکل و سیطح و روییة    بسیاری  ةمذهب را زیر پا گذاشته، عدّ

هیای  هیا و رمیان  دانسیتادب بسییاری از نویسیادگان داسیتان    ف میی د و موظّی خود را نسب  به همان حدود مقیّ

   بدادندزن مذهبی را مافور و زش  نشان میة های اجتماعی، چهرواقعیّ نمایی بخشی از معاصر با درش 

جیای  اسی  و در هییچ  میذهبی   غییر زنیی  « فیرنگی  »اصلی کتاب یعای  شخصیّ  هایشچش در رمان  

اعتقادی به امور مذهبی و اعتقادی ندارد، بلکه میادرش را کیه    ناهانهدهد و مذهبی انجام نمی رمان کارهای
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بیودن فیرنگی  را   مذهبی ظاهر طدّدرکتاب نی   گیردب نویسادةبه مضحکه می ،دهداعمال مذهبی انجام می

معتقید   هیای اخییر  بیاب میذهب در قیرن   داندب صفایی حیائری در روشافکری میة شایسته و آن را نشانامری 

گسیترده جیا افتیاد و     بیور بیه ها، مبارزه علییه میذاهب   ظهور انقالب صاع  و بروزاس  که با هجوم عل  و 

ان آزاد عدال  انسانی و عرفی  ینوعبهیا  مذهب بودند و مذهب  ی نویسادگان غربی و شرقی طدّکلّ بور به

 ب  (61-9: 6533 )صفائی حائری، و اخالق عقلی روی آوردند

وییالن  »گویید:  کاد و میجای دنیا آرامش ندارد اشاره میهیچبه ایاکه در  در قسمتی از رمان، فرنگی  

نویسید کیه   نویسی ب میادرم میی   ها نامه نمیی جا آرامش ندارمب پدر ناراح  اس  که به آنو سرگردان ب هیچ

جا آرامش ندارم که به آنجیا دل  وشبخ  اس  ایف کبونر پیر! مف هیچها نوبه کا ب آو چه خبروم پیش آن

دنیا آمیده و ابلیه در کیربال مجیاور     اب اس ب کاش ماناد مادرم ابله بهببادمب نمام نفریحات دنیا برای مف عذ

نقاشیی را   ،سی بیود و مقدّ مؤمفمادرم که زن »گوید: در جایی از داستان میب (36: 6591 ،علوی) ب«شدممی

 فیرنگی  دربیارة   ،در قسیم  دیگیری از رمیان    (63 همیان: ) ب«نبیود دانس  با پیشاهاد پدرم موافیق  حرام می

 ،رمهی آن دنییای دیگیری بیودب کتیاب دعیا،       مادرم از»گوید: داری میمادرش با نگرشی مافی نسب  به دیف

آمید بیا خاورسیلطان و    کیردب خوشیش میی   دالعظی  و ق  او را راطی میجانماز، نسبیح، قلیان و شاه اده عب

 (36 همان:) ب«کادحاجیه و خان  عرفان باشیاد، قلیان بکشد و غیب  لامیف ا

عابر عقایدی سطحی و از روی ناآگیاهی اسی  و گیاهی    عقاید مذهبی گل بهشتهة شلا  میودر داستان  

حیرف از امیور میذهبی خبیر دارد و خیودش نمیاز هی          حیدّ  ی درآمیی دب حتّی  ها را با خرافات دره  میآن

روی نیو وقتیی نیوی زییرزمیف میی     »گویید:  خطاب به نیرگ  میی   عابرگلخواند در قسمتی از داستان  نمی

کاید بیرای پرکیردن    نمیی  جرئی  داریب آدم پا شییر برنمیی   ها دس  ازها که ماتظرند ساع به آن نوجّه بی

دانییب حیا  بگیذری     را نج  می  یچهمهزنیب حالی که نماز به کمرت نمیآفتابه از دم پرت رد بشودب در 

 ( 66 :6596 )افاانی، «بخوان  و مثل گدای ارمای نه دنیا را دارم نه آخرتاز ایاکه خود مف ه  نماز نمی

ا در بحی  نیذر در   امّی   د نیسی  ایاکه خود نسب  به انجام اعمال مذهبی مثل نمیاز مقیّی   باوجودعابر گل 

ولی میاهی را هیر وقی      ،خیر شده اس ثنذر نو چاد وقتی اس  ن»گوید: به شوهرش می قسمتی از داستان،

پخیتف را زدم ولیی دیشیب نیا صیبح خیواب بیه چشیمان  راه          از آب بگیرند نازه اس ب دیروز حرف نذری

ه از زنیان محلّی  ( یکیی  39 همیان: « )بکیارم کردم اگر هرچه زودنیر آن را نپی م گایاه   می نیاف ب با خودم فکر

نایه عابیدیف بایید فکیر کاید و ببیاید چیه        »گویید:  عابر میی بیماری عابدیف پسر نرگ  خطاب به گل دربارة

گااهی به درگاه خداوند کرده اس  که به ایف عقوب  گرفتار آمده اس ب شیاید کفیری گفتیه ییا ناشیکری      
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هیایش نوبیه کایدب    امی و از کردهکرده اس ب به هر حال او باید برود خودش را پرت کاد نوی حرم ی  ام

کیردن  لولایدب بیرای دور  دور و بیر میا میی    جاهمهها با خود اندیشید: ارواح پلید عابر با شایدن ایف حرفگل

 ا امیروزه همیه سیر   امّی   نرها مردم به ایف چی ها خیلی عقیده داشیتاد ها باید ذکر گف  و دعا خواندب قدی آن

 (99 همان:« )باندهوا شده به

 زن شخصیّتکاوی روان .2-0

برابیر اعمیال   ها را درالعمل آنآفریااد و عک انسان واقعی میة ها را از نمونشخصیّ نویسادگان در رمان، 

برابیر  هیا را در گذارندب خصوصیات درونی و روانی آننمایش میهای دیگر بهشخصیّ و رفتار خودشان و 

حقیقی   اندیشیاد و در کااد و چه میهای داستان چه میشخصیّ دهاد که کااد و نشان میوقایع نرسی  می

(ب 591: 6513میرصیادقی،  ) ااید یآفرخصوصییات روحیی و عیابفی میی     ای از انسان واقعی را بیا همیة  نمونه

پیردازد و  میی  فیرنگی   هیای درونیی  ها و عوابف پیویدة ذهای و ویژگیعلوی در ایف رمان به بیان حال 

بیر اییف بیاور    « شخصییّ  »میورد  لئونارد بیشیا  در  دهدبو اعمالش را نشان می های درونی او از رفتارانگی ه

اح در ملکیه در قلمیرو خیود، جیرّ    »هیا در محیی  خودشیان قیالبی هسیتاد:      شخصییّ   اس  که در ابتدا همة

نیوان از اسیتفاده از   زیر میة کارگیری دو شیوبا به «ب  در سر کالسبیمارستان، مبلّ  مذهبی در جاگل و معلّ

ی وطییعیّتایجییاد سییریع   ب: شخصیییّ سییریع  یکییاودرونبییا  :هییای قییالبی پرهییی  کییرد: الییف شخصیییّ 

 ب (669-663: 6535بیشا ، ) برای او فرد ماحصربه

نیا حیدود زییادی از    « فیرنگی  »اصیلی رمیانش،    شخصییّ  در خلیق  « بی رل علیوی  »نیوان گفی    یم 

فیرنگی  را متفیاوت از    شخصییّ   ،کاوانیه روانالت مّاز نیث  بیا اسیتفاده  های قالبی فاصله گرفته و شخصیّ 

 ی اس  که در درون خود بیا یی  نضیادّ   شخصیّتآن روز خلق کرده اس ب فرنگی ، ة زنان جامع شخصیّ 

لیف برخورد با استاد ماکان بعد از برگش  از خارج بیه فکیر اسی  ییا از او انتقیام      س ب در اوّا روهروانی روب

هیای اصیلی کیه    شخصییّ  دارد کیه  کیه بیشیا  ابیراز میی    عشیق او بیایدازدب چایان    یپیا بهبگیرد یا خود را 

هایی هستاد که نضیاد درونیی ندارنید و    شخصیّ نر از گیرانر و پیویده ،های متضاد درونی دارندکشمکش

 ب (561-563همان: شود )ها میآن یم اجیدمدمها باع  ایف کشمکش

اش در شدنی اس  کیه نمونیه  قالبی و نکرار کامالًمحمد افاانی زن در داستان علی شخصیّ که درحالی 

داسیتانی اییران را نیی      ادبیّاتهای دیگر افاانی و سایر نویسادگان، رایج اس ب رفتار و ماش زنان در داستان

 شخصییّ   های درونیی فیرنگی ،  شااختی نی  نحلیل نمودب افکار چاد یه و کشمکشروان نوان از جابةمی

نیه   ،وجیود آمیده  شااختی داردب آنوه در فیرنگی  بیه  ، قابلی  بررسی و نحلیل روانهایشچش  اصلی رمان
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 فکای روانی اس ب  اجتماعی که آغاز ی  برون نحوّلی  

خواهید، یعایی همیان    گذرد، خوشبختی خود را میکه از آنوه میاس  فرنگی  زنی سرگشته  درواقع 

گیانگی  یابیدب نردیید و چاید   کشاند و سرانجام جی  سیرابی نمیی   میدنبال آب ای او را بهچی ی که مثل نشاه

همیف احساس اسی  کیه بیه     ،شیفتگی او بوده اس خود ،اشنریف شکل روانیفرنگی  که غالب شخصیّ 

 هیایش چشی  صیی از نیابلوی   نفسییر مشخّ نوان نمیشودب به همیف دلیل اس  که اش وارد میدنیای درون نقّ

روحیی خیود و    موقعیّی  گییردب نیا   آگاه با طیمیر ناخودآگیاه قیرار میی    ر نیمهکردب فرنگی  در نضاد طمی

ای را که در مف اس  پیرورش دهید،   نوانس  فرشتهاو )خداداد( می»هایی را که دارد، روشف کاد: نشویش

پروراندب استاد نخواس  و یا نتوانس  ادراک کاد که در اعماق روح میف   ا استاد شما فق  اژدها را در مفامّ

نیاقض  ( 666: 6591)علیوی،   «در حیال سیتی ندب   بیاه  چه قوای شیطانی و در عیف حال چه نیروهای انسیانی  

هایی سیاخته،  اگر او مرا نشااخته و مرا با چایف چش »روحی فرنگی  در ایف نفسیر از استاد باز معلوم اس : 

 «هست  بیه او باماییان ب   کهچاانآنر خود مف هست  که هرگ  سعی نکردم که خودم را نقصیر او نیس ب مقصّ

 ،کیه در اییف صیورت از میف کشییده      یاهیرزه هیای  د بیودب او بیا اییف چشی     ل میردّ او هی  اوّ »( 661)همان: 

 «انتقام به اییران آمیدمب   قصدبهکردن او اشتهب او خیال کرد مف برای بدبخ نوهیف را به مف رواد فینر ب رل

عااصیر   همیه آنکاید، زییرا از مییان    اس  که فرنگی  از نابلو میی  یفکابرونایف نفسیر، ی  ( 656)همان: 

 -66 :6566گیذارد )پایایده،   نوانستاد در نابلو مطرح باشاد، با قابعی  روی هرزگی دس  میروانی که می

 ب(63

گویید:  های خودش خطاب به ناظ  مشهود اس : او میهای روحی و روانی فرنگی  در گفتهآشفتگی 

در ی  اثر خودم آن شیوری کیه در میف اسی  آن اژدهیایی کیه میرا بیه زشیتی و پسیتی           خواس  دل  می»

ییا در جیایی    ب(616: 6591 ،علیوی ) «بگر شوداندازد، جلوهای که درون مرا چاگ میدارد، آن درنده وامی

خواست  چی ی پیدا کا  که خیودم  گشت ب میگاهی در ایف زندگی پرآشوب میدنبال پااه»گوید: دیگر می

او  ب(661 همیان: ) «را به آن بوسبان ، بلکه ایف بحران روحی و اخالقی که به مف دس  داده بود، سپری شود

را دانیید زنیدگی می   های مف نااقض نیس ب در وجود مف، در هستی مف نااقض هس ب میدر گفته»گوید: می

جوشیدب آب صیاف و   یای از کوهسیتان از زمییف می   ز لیی کیه در گوشیه    به چه باید نشبیه کرد؟ به چشمة

غیرّان و   ،شیود اف اسی ، اییف آب از کوهسیتان کیه سیرازیر میی      بخیش و روح خاکی اس ، ایف آب هستی

غلطانیدب وقتیی بیه    ها را با خود میری هکاد، شفها را از جا می، بونهجهدیمها ساگخروشان اس ب از نخته

بخشید و برکی  همیراه داردب    را بیراوت میی  هیا  آراید و گلها را میاس ، چمفجلگه رسید، آرام و مصفّ
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زار شیودب اگیر بیه شیوره    ف باقی ماند، گایداب میی  های متعفّهمیف آب وقتی به مرداب رسید و یا در حوض

ا بیاز بیه قعیر زمییف کیه نشسی        امّ  کاد و روی زمیف دیگر اثری از آن نیس رف  به عمق زمیف نشس  می

هیای نیاجور   اف اس  که به ایف شیکل همان آب صاف و روحشودب ایف اس  زندگی مفب صاف و ز ل می

 ( 661 همان:) ب«دیآیدرم

بیه   نوجّیه حسیود نسیب  بیه زن همسیایه، یی  زن غرغیرو، زنیی بیی         یزنی  عایوان بیه  عابرگل شخصیّ  

معمول با دیگران کمبودهیایش را جبیران کاید، در همیان      های غیرخواهد با ارنبابفرزندانش و زنی که می

دار و زن خانیه ة شودب زن دیگر اییف داسیتان نیرگ  اسی  کیه نمونی      داستان برای خواناده آشکار میاوایل 

و  نر از هیر چیی ی اسی ب نیرگ  در جیرّ     ن و آبرو برایش مه ثای اس  که خانواده و حفظ شبدون حاشیه

بیرای ایاکیه در   آیادب نو بیا  که اشخاصی به دیدن نو و شوهرت میمی»گوید: عابر، به او میهای گلبح 

دارمب در حیاب بایید  ا مف ی  روز آن را برمیامّ  حیاب را نبادی ایف پرده را اختراع کردی و جلویش زدی

عابر گف : آیا ایف ه  ایرادی دارد؟ آدم که قلبش صاف بیود همیه   همیشه بسته باشدب هیچ معای دارد؟! گل

ها کیه بیا نیو رفی  و آمید      عابدیف گف : ایفهماندب نادوستش دارند و در دنیا ه  ی  دوستی اس  که می

شود نا حُساشب نیو کیه   دارند ک  و بیش مثل خود نو هستادب دوستی و صمیمی  بیشتر از عیب آدم پیدا می

ید به حال ایف و آن نشیان بیدهی   خواهی خودت را فردی مفشوی و با کش و فش میات باد نمینوی خانه

-63 :6519، افایانی ) ب«یبپوشیان کوشی آن را از چش  میردم  که میهایی داری حقیق  کمبودها و نقصدر

 ب(61

محمد افاانی نفسیری سیاده  ای نداردب علیشااختهمرموز و ناة نقریباً جاب بهشته شلا  میوةزن در داستان   

 آن روز رواج داردب زنی کیه اگیر دچیار   ة مورد زنان جامعدهدب نفسیری که دراز زن ارائه می شدهشااختهو 

فقیر   واقیع ردهیای زن  داندب دلیل لا شریشه و دلیل ایف خطا را می یراحتبهخواناده  ،شودخطا و لا ش می

 ها ریشه در فقر اقتصادی داردبایف اگی و ناآگاهی اجتماعی اس  که همةفره

 ، سیاست و اجتماع. زن2-5

ت و ناییرات اجتمیاعی بیود و نقیش فعّیالی در     نحوّ همواره دور از  ایران های ناریخی گذشتةهرزن در دو

ای سیاسیی اسی  در رمیان    کیه خیود نویسیاده   « بی رل علیوی  »ب نداش  سیاسی و اجتماعی تنحوّ روند 

کشیاندب مهربیانو و   هایی غییر از سیاسی  بیه مبیارزات سیاسیی میی      با انگی ه هرچادپای زنان را  ،هایشچش 

سیاسیی انجیام    هایفعّالیّ عشق به ماکان و جلب نظر او  ةانگی شوندب فرنگی  با فرنگی  وارد سیاس  می

خیواه  بیا نیو باشی ب     میف میی  »گوید: می ازدب فرنگی پردهای بسیاری میدهد و در ایف راه به فداکاریمی
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نیوان  نقیش اجتمیاعی    ای از کار نو را بر دوش بکش ب کم  کا ب مف ج و ایف جامعه هست ب مف میگوشه

  ب(36 :6591 )علوی، «باحساس طعف و نانوانی کا  آنکهده  بدون  انجامخودم را 

هیر آدم مشیهوری   »گویید:  میی  کهگرا و اهل مکالمه و ارنباب اجتماعی اس   چاانزنی برونفرنگی   

ة ها را بوشد، دلهیر های آنتخواهد میان مردم بلولدب لذّخواهد گاهی میان جمعی  گ  شودب میدلش می

بیا   روییارویی او از  ب(96 همیان: ) ب«اسی  نیر  بخشترفاه و آسایش برایش لذّ وق آنها به سرش بیایدب آن

کاید  با اجتماع خودش را حفیظ میی   مواجهه شودب او درش دگرگون نمیاهجا  مخالف ابایی نداردب چهر

امیروزی و میدرن   ای گاهی و استقالل فکری و هموایف خونسردی او در بطف اجتماع، از او چهیره آو خود

ات و میاش و رفتارشیان، از   نفکّیر با دییدن میردم اییران و     ،نشان داده اس ب فرنگی  در برگش  از پاری 

 وبایان هی  در پاری  هر انسانی با چش  دیگری بیه  »شود: امیدهایی که در دل برای مردم داش ، ناامید می

کیردم، میثیوس شیدمب میف میردم عیادی را        کادب مف وقتی به ایران آمدم و با مردم نماس پییدا خود نظر می

اب سیر  دییدم کیه قصّی   روز به چشی  میی  ا در آن نهران مرگبار آنامّ  کردممی نصوّرنر باکهوشیارنر و بی

در پیاری  حاطیر شیدم کیه زنیدگی خیود را فیدای         آنجیا دهدب ق و ن ویر به پاسبان رشوه میکوچه با نملّ

 (663 همان:) «بمف وجود داشتاد نصوّرمردمی بکا  که در 

ا پ  از ارنباب با خداداد، احسیاس  امّ ،بیادی خود را طعیف میشخصیّت ازلحاظایاکه  باوجود فرنگی  

خداداد با کاایه و اشاره به مف نلقیف کرده بیود کیه میف    »در نهض  شود:  یرعاصر مؤثّنواند کاد که میمی

گرفی ،  زییان اسیتبداد داشی  ریشیه میی     می در نهض  جدییدی کیه در نهیران بیه    بسیار مه  و محکة حلق

چه ه  طعیف و ناچی  باشید، در  افراد هر شخصیّ نوانست  بشوم و در مف ایف فکر پرورش یافته بود که  می

ممکف اسی    بساچهد و مکف اس  ماشث اثر بسیار عظیمی شوعادی، م های غیرموقع مخصوصی، در فرص 

یا بسیته بیه جسیارت و دلییری      یعادّ یفردخصوص بسته به فداکاری ه، بکه سرنوش  مملکتی در ی  آن

پیچ ری ی اس  که در دستگاه ب رگی جای کوچکی را اشاال کرده باشیدب  ة ما لموجود نحیفی باشد که به

دانست  و عواقب پرارزشی از ایف گذشیتی کیه در زنیدگی کیرده بیودم      ای میمف خود را ی  چایف وسیله

 (656 :همان« )بانتظار داشت 

هیای اجتمیاعی   حضوری در نقیش  نریفکوچ ای اس  و حاشیه نقش زن کامالً ،در داستان افاانی نی  

ای عابیر در چیارچوب همیان خانیه    شودب افکار گیل خالصه می داریو سیاسی ندارد و ناها نقش او در خانه

اسی  کیه او را    ایمسیئله اش اسی  و اییف   شود که ناها ی  اناق از آن خانه سه  او و خیانواده خالصه می

گویید: ببییف عابیدیف جیان اییف      کادب به پسر نرگ  میی دهد و مدام با نرگ  زن همسایه بح  میآزار می
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زنیدگی دو   دعوا ندارمب   پیش مادرت عاوان کا ، چون حوصلةزن  حاطر نیستمی هایی را که به نوحرف

رده افتادن خالصه شده اسی  چیه ارزشیی دارد کیه آدم خُلیق      دو زدن و مثل مُروزه که در خوردن و سگ

 ب(65 :6519 افاانی،بکاد )خودش را ناگ 

 . قهرمانان زن2-6

باید از خلق قهرمانیان زنیی    هارمانگوید: نویسادگان نویسادگان می وسیلةبهخلق قهرمان زن  ةبیشاب دربار

بودن نیس ب همه بیرای زنیان   مانده، عقبمعای معصومی ندب ابله هستاد، بپرهی  باًینقرلوحی که از فرب ساده

خیابر کسیی ییا دلیلیی کیه در نظیر او       شوندب زن قهرمان، باید بیه ها نمیا عاشق آنامّ  سوزاناداحمق دل می

بیرای شیهید احمیق اعتبیاری      نیدرت بهخطر بیادازدب مردم ، جانش را بهی زندگی خودش اس نر از حتّمه 

و   یمسیتق بیور  بیه عاقل باشدب خوانادگان فق  بیه قهرمیان زنیی کیه      حتماًزن باید  شخصیّ شوندب قائل می

  ب(631-633: 6535بیشا ، ) دهادمی اهمّی گیرد، آگاهانه جلوی اعمال پلید را می

ارد خیابر کسیانی کیه دوستشیان د    شود و جانش را بها عاشق میامّ ،در ابتدا زنی معمولی اس  فرنگی  

از اییف اسی  کیه خوانایده      کاید و پی   زنید و ایثیار میی   شجاعانه میی  اندازد و دس  به کارهایخطر میبه

دل راه آیید هراسیی بیه   ی خود او از خطرهایی که برایش پیش میی کادب حتّاو را نصدیق می ت مثب نحوّ 

هیای  نامیه ف ماشیف نحرییری کیه او   یافتمثمور شهربانی برای  اکهیادهد و احساس رطای  داردب پ  از نمی

: نیو  گویید پدرش که بیه او میی   در پاسخ کاد،خانه را زیر و رو می  یچهمهنویسد، میبا آن استاد ماکان را 

ا اییف کارهیا   امّی   راستش را بخواهید، مف ه  خیلی امیدواری ندارم» :گویدمیخیلی به مردم امیدوار هستیب 

 هیایش چشی  ( بر ایف اساس در رمیان  613 :6591 ،)علوی «بداردناها چی ی اس  که مرا در زندگی نگه می

خیابر  کاد که حاطر اس  بیه مینبدیل به زن قهرمان سیاسی  ،ن معمولی جامعهی  زرا از  فرنگی عشق، 

بیردن بیه فیداکاری بی رل     خواناده با پی ،که در آخر رمانهر نوع خطری را به جان بخردب چاان ،ایف عشق

اسی    ایلیوح عیامی  ن سادهز زن در داستان افاانی شخصیّ عوض کادب دراو برای استاد، او را نحسیف می

ی حاطیر  عابیر حتّی  شیود گیل  که شجاع  و قهرمانی در وجود او نیس ب نرس از فقر و آوارگی باعی  میی  

میورد  یرد و او چی ی بیه پیدر و میادرش در   اند، بمنقش داشته یوعابدیف که او و همسرش در بیماری باشد 

 ها را از خانه بیرون کادببا خوردن شلا  نگوید  نا مبادا نرگ  آن پسر ارنباب بیماری

ی طعیف اس  کیه  شخصیّت ینوعبه عابررنگ و بوی قهرمانی ندارندب گل بهشته شلا  میوةزنان داستان  

بهبیود   داردب او هییچ نالشیی بیرای    خود ی عادی و معمولی هموون زنان روزگارشخصیّتدر ابتدای داستان 

، انتقیام و  مهری، بیهودگی، بیوجودش پر از حسادت جیندربهکاد  برعک  نمی فرزندانششرای  خود و 
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اف ون بر رنجی کیه بیرای خیانوادة همسیایه و      ،ماش و افکار مافی همهفیاشود و بازخورد عشق مماوعه می

ی و معمیولی در  از یی  زن عیادّ  پریشی و دیوانگی خودش اسی ب افایانی   آورد، روانوجود میدیگران به

ر اییف جرییان   عوامیل بسییاری د   البتّه  رودسم  قهقرا میسازد که بهی میشخصیّت جیندربه ،ابتدای داستان

 کادبها را درک میداستان، آن نقش دارند که خوانادة

 دیدگاه علوی و افغانی نسبت به زن ایرانی در آثارشان .2-7

هیا  زیادی مافی اسی  و آن  نا حدّ ایرانیة نسب  به زنان جامعایران نویسان معاصر رسد قل  داستاننظر میبه

ی زن در رمیان  حتّی  کاایدب ات سیطحی و خرافیانی معرّفیی میی    نفکّرمعمول زنی عامی با بور بهزن ایرانی را 

شیودب خوانایده   های دیگیر مافیی نشیان داده میی    از جابه ،امروزی و مدرن اس  اکهیا باوجود ب رل علوی

 در ذهیف اییف قضیاوت مافیی    و  شااسید و رفتارهای ناپساد زیادی میی  بااخالقفرنگی  را در طمف داستان 

داسیتان   در انتهایماند  در حالی که خوانادگان یعای استاد ماکان نا آخر داستان می ،اصلی شخصیّ دیگر 

رسید،  نظیر میی  بیه  کاادبنگاهشان او را نحسیف میة دریواز شوند و مثب  فرنگی  می نحوّلناییر و  توجّهم

ای اس  که در ذهف بسیاری از میردان ایرانیی نکیرار    ، اندیشهفرنگی  نسب  به گرای ماکانمافی نفکّرایف 

نیر از میرد   زن را موجودی پاییف ،نی  مردانی که در داستان وجود دارند بهشته شلا  میوةدر داستان  شودبمی

مااسب در خانه مثیل نمیی ی و رُفی  و روب و نگهیداری از      موقعیّ کردن ها فراه آن داناد که وظیفةمی

دانایدب مثیل   ناهیا زن را موجیودی جسیمی و جاسیی میی      ،باشاد بازهوسکه  نی مردانی  البتّهفرزندان اس   

هیای  خواسیته نگرد و زن ساده را اسییر  عابر را از ایف ماظر میگذارد و گلقرم ها را کاار می هرم  که خ ّ

 کادبنفسانی خود می

 گیری. نتیجه3

از  بهشیته  شلا  میوةاز ب رل علوی و  هایشچش در دو رمان  زنجایگاه  شااسانةبا بررسی و نحلیل جامعه

زن را در جایگیاه عاشیق قیرار     هیایش چشی  گف  کیه بی رل علیوی در رمیان      نوانیممحمد افاانی، علی

اسیتاد ماکیان    کیه  یحیال خیابر عشیقش هیر نیوع خطیری را بیه جیان بخیردب در         دهد که حاطر اس  به می

پیی بیه فیداکاری     نیی    یی نهاداسی ب   نیر از عشیق بیه فیرنگی     سیاسی و اجتماعی برایش مهی   های فعّالیّ 

نوان گف  که بی رل علیوی   کشدب هرچاد مینصویر میو در نابلویش او را زنی هرزه به بردفرنگی  نمی

داندب فیرنگی   خود می ا او را موجودی مستقل و دارای کُاش خاصّکاد، امّزن ایجاد مینصویری مافی از 

شااسد و بیه نوانیایی و عقایید خیود اعتقیاد      داستانی معاصر اس  که خود را می ادبیّاتاز زنان خودآگاه در 

شیودب  مماوعیه میی  تی و عامی داستان، گرفتیار عشیقی   ساّ کامالًعابر زن گل بهشته شلا  میوةداردب در رمان 
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جیة فقیر فرهاگیی و اقتصیادی او و     عابیر نتی رسد اییف خطیای گیل   نظر مینام هرم ب بهعشق با مرد همسایه به

 ی زیادی با او داردب  که اختالف ساّباشد همسرش  ینوجّه بی

اس  که به حقوق اجتماعی و روانیی خیود آگیاه اسی ب      مدرن و امروزی یزن هایشچش زن در رمان  

گییرا و وابسییته بییه رسییوم و  سییاّتی و واپیی  کییامالًزنییی  ،بهشییته ةشییلا  میییوزن در رمییان  کییهحییالی در 

گونیه اعتقیادات میذهبی نیدارد و آن را     هییچ  هایشچش که زن در  گف  دیباهای عرفی اس ب  محدودی 

نالش دارد نا ارنباب خیود را بیا ابیرافش، بیه      هایشچش داندب فرنگی  در رمان نوعی خرافات و پادار می

میذهبی و مقلّید و بیدون اسیتقالل      ظیاهر بیه زنیی   عابر،گل حالی کهارنباب آگاهانه و ماطقی نبدیل کاد در 

ماطقیی اسیتوار    خرافیات و مسییرهای غییر     ،نیوهّ    که ارنباب خود را با ابراف، برمباای خیال،فکری اس

هیای درونیی و   ی اسی  بیا کشیمکش   شخصییّت لبی و نکیراری نیسی ب او   ی قاشخصیّت کرده اس ب فرنگی ،

هیای دیگیر   زن رایج در داستان یهاشخصیّ ببب که با فلسفی، اجتماعی و اقتصادی و شااختی،متفاوت روان

 ةشید فیی نعرهای مردسا ر و دغدغه هرمان زندگی خود اس ب او از جامعةاندیشد و قمتفاوت اس ب او می

ش خیوی  مسیائل و  شید یادیبد قهرمان زندگی خود باشدب خودش وشکمیگیرد و فاصله میگونه جوامع ایف

ا قیالبی، ایسیتا و سرسیپرده و آشیا     کیامالً « محمید افایانی  علی»زن در داستان  شخصیّ را حلّ و فصل کادب 

 هایش بیرونی و آشاا و سطحی هستادبنداردب دغدغهو کشمکشی  اس ب او ساده و سطحی اس ب پرسش
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