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  نوشته ناتاشا امیري عشق روي چاکراي دومتحلیل شخصیت زن در مجموعه 

  

  )ي زبان و ادبیات فارسی دانشگاه والیتدانشجوي کارشناسی ارشد رشته(برمدینه حسین

  )عضو هیئت علمی دانشگاه والیت ایرانشهر(1مصطفی دشتی آهنگر

  

  

  

  چکیده

از آنجا که در متونِ داستانِی دوره معاصر، حضور . داستان کوتاه استترین عناصر داستانی به ویژه شخصیت یکی از مهم

تواند به شناخت هرچه بیشتر هاي زنان مینویسندگانِ زن در از نظر کمی وکیفی قابل توجه بوده است، بررسی و تحلیل داستان

عشق ي داستان کوتاه از مجموعههاي زن در هشت در این تحقیق شخصیت. ي ایرانی کمک کندفضاي فکري نویسندگان و جامعه

هاي بارز روش تحقیق توصیفی تحلیلی است؛ به این ترتیب که ویژگی. شودي ناتاشا امیري بررسی میدوم نوشتهروي چاکراي

. شودها، بررسی و تحلیل میي داستانهاي مشترك در همهها فهرست شده و سپس ویژگیهاي زن در هریک از داستانشخصیت

  .هاي فراوانی با یکدیگر داشته باشندهاي زن در این مجموعه شباهترسد شخصیتبه نظر می

  

  .داستان کوتاه، عناصر داستان، شخصیت، نویسندگان زن، تحلیل: واژگان کلیدي
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  مقدمه-1

از «است که ها به قدري اهمیت آنهاي نویسنده هستند وي القاي معانی و اندیشهترین عناصر داستان و وسیلهشخصیت، از مهم

براهنی، (» عینیت بخشیده است-آگاهانه یا ناخودآگاهانه-ها وعواطف خود راهمان آغاز، بشر از طریق شخصیت، غرایز واندیشه

مثال . تواند بررسی و شخصیت عناصر دیگر داستان و به طور کلی، کلیت داستان باشدبررسی و تحلیل شخصیت می). 243: 1386

گوید شخصیت چیست جز کنش و کنش چیزي ي معروفی وجود دارد از هنري جیمز که میکنش جملهدر باب پیوند شخصیت با

همچنین شخصیت به عنوان عاملی مؤثر و غیر قابل انکار در داستان، بقا و اهمیت سایر عناصر داستانی را نیز . نیست جز شخصیت

تقریباً تمام . ین عامل طرح داستان، شخصیت داستانی استتري تم داستان و مهمترین عنصر منتقل کنندهمهم«کند تضمین می

بر ). 25: 1388یونسی، (» جویند که معموالً انسانندهاي داستانی یاري میي تم خود از شخصیتها در گسترش طرح و ارائهداستان

  .ویژه داستان کوتاه را  شخصیت قلمداد کردتوان پایه اصلی متون داستانی، بهاین اساس، می

اي از زنان، تمام سعی خود را بر آن ي کلّی تقسیم کرد؛ عدهتوان به دو دستهدر طول تاریخ ادبیات فارسی، زنان نویسنده را می

یافته و کمتر مورد دخل و در این بوده که آثار آنان تا حدّي قبول فرهنگی میي این کار اند که مانند مردان بنویسند؛ فایدهداشته

در طول تاریخ ادبیات، زنانی که نامی از آنان به عنوان شاعر یا نویسنده باقی . گرفته استي فرهنگی قرار میجامعهتصرّف و تکفیر  

ي فرهنگی واقع شده و ي این زنان پروین اعتصامی است که آثارش مورد قبول جامعهدر زمان ما، نمونه. هستندمانده از این دسته 

کنند در آثارشان ي دوم زنانی هستند که سعی میاما دسته. شودهاي درسی نیز مشاهده میکتابحتی قطعاتی از اشعار او، گاه در 

این . کند اثري را یک مؤلف زن نگاشته استهایی است که مشخص میي ویژگیمنظور از زنانگی، کلیه. زنانگی را حفظ کنند

شود که متأسفانه در ادبیات فارسی کمتر کتاب و شامل میي دیگر راها شاخصهها، زبان و قالب و موضوع و مضمون و دهویژگی

ي چنین زنی در تاریخ ادبیات فارسی، مهستی گنجوي است که آثار اندکی از او از گزند روزگار نمونه. اي بدان پرداخته استرساله

هاي ثار این زنان، همیشه به بهانهآ. ي بارز چنین زنانی فروغ فرخزاد استحفظ شده و به ما رسیده و در روزگار معاصر هم نمونه

رفته رسد با تغییر فرهنگ و زمان، رفتهشده، اما به نظر میمختلفی مانند نازل بودن، بدآموز بودن یا عامیانه بودن، نادیده انگاشته 

انی به ویژه رمان و هاي اخیر نویسندگان زن بیشتر به ادبیات داستدر دهه. کننداین زنان جاي خود را در ادبیات فارسی باز می

  ).24:1389دشتی،(اند داستان کوتاه روي آورده

  

یکی از . مایه تفاوتی نداردهاي مردان از نظر شخصیت و درونشان با داستاندر میان این نویسندگان زن هستند که آثار داستانی

هایشان به مسائل فردي و اجتماعی زنان استاناما هستند نویسندگان زنی که در د. استسووشونهاي بارز این دسته از متون، نمونه

عشق روي ناتاشا امیري در مجموعه داستان کوتاه. اندهاي اصلی آثارشان را زنان قرار دادهاند و در بسیاري موارد شخصیتپرداخته

  .، از این دسته از نویسندگان استچاکراي دوم

، »ویرگول«، »آن که شبیه تونیست«: هاستتاه با این نام، شامل هشت داستان کوعشق روي چاکراي دوممجموعه داستان 

» به چهل روایت دخترانه«، »عشق روي چاکراي دوم«، »هاي اضافهششمین نسل با حرف«، »من به توان تو«، »همین نزدیکی اما«

- مابیش مشترك همهاي کها، به طور ضمنی داراي ویژگیرسد شخصیت زنان دراین داستانبه نظر می. »با تشدید روي جیم«و 

  .باطن، عدم استقالل، ترس و شکست در ابعاد شخصیتشان هستندسادگی، فرار از واقعیت، پوچی و بیهودگی، تفاوت ظاهر و: چون

  ي تحقیقپیشینه- 1-1

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


نرگس : شودهاي بسیاري صورت گرفته است؛ که به بعضی از آنها اشاره میپردازي، پژوهشپیرامون موضوع شخصیت و شخصیت

ابتدا به بیان شخصیت و انعکاس روحیات نویسنده در شخصیت ها و سپس به بررسی شخصیت زن با ،زنان در داستانباقري در 

- و در ادامه زنان و حوادث داستان در آثار چهار نویسنده زن مین در داستانهاي زهاي عقالنی عاطفی شخصیتتوجه به جنبه

اند و هاي داستان کوتاه در ایران بررسی شدهي حسین پاینده نیز که جریاننوشتهداستان کوتاه درایرانکتاب سه جلدي در .پردازد

مدرن مورد ئالیستی، ناتورالیستی، مدرن و پستهاي کوتاه رپردازي در داستانعناصر مختلف آن از جمله، شخصیت وشخصیت

به موضوع » ادریسهاي کوتاه یوسفتصویر زن در داستان«اي با عنوان نامهراضیه رفیعی نیز در پایان.بررسی قرار گرفته است

وهش قرار داده را مورد پژ» احمد و سیمین دانشورسیماي زن ایرانی در آثار جالل آل«سیمین رحیمی . شخصیت زن پرداخته است

-زاده رسالهپروانه عادل. پرداخته است» احمد و سیمین دانشورهاي کوتاه جالل آلبررسی تطبیقی زن در داستان«و رقیه قصابی به 

بررسی «انجام داده، » زاده، هدایت، علوي، چوبک، دانشوربررسی جایگاه زن در داستان هاي معاصر ایران در آثار جمال«اي با عنوان 

  .پور کار شده استنیز توسط مهدیه دهقان» فهیمه رحیمیپنجرهت زن در کتاب شخصی

اند و همچنین مقاالتی که در یک یا چند اثر، یک یا چند شخصیت را هایی که مفاهیم کلی از شخصیت ارائه دادهالبته کتاب

  .اند نیز فراوان استمورد بررسی و پژوهش قرار داده

. ، کار خاصی صورت نگرفته استعشق روي چاکراي دومتاشا امیري و به ویژه مجموعه داستان هاي نادر باب شخصیت داستان

از . پردازدها میچگونگی نگاه نویسندگان زن به شخصیت زنان در داستاني این تحقیق در کنار دیگر تحقیقات از این نوع، به فایده

  .وزي رسیدتوان به شناختی از روحیات و گفتمان زنان امراین رهگذر می

  

را بر ها را ذکر و سپس شخصیت زنان این هشت داستان کوتاهاي از داستانبراي رسیدن به این هدف، مقاله حاضر ابتدا خالصه

  .کندهاي شاخصِ مشابه بررسی میاساس ویژگی

  

  بحث و بررسی-2

  داستان کوتاه- 2-1

قدمت چندانی ندارد و از آمریکا و -که درست همانند رمان –هاي ادبیات داستانی معاصر است که داستان کوتاه یکی از قالب

آمده است که فرهنگ اصطالحات ادبی کادندر . تعاریف متنوعی از آن ارائه شده که قابل بحث است. اروپا به ایران وارد شده است

گوید داستان کوتاه سیما داد می.......). کادن(مقیاسی قطعی براي طول آن وجود ندارد و به هرحال قالبی بسیار منعطف بوده است

براي داستان کوتاه تعاریف بسیاري . گذردسال از پیدایش آن می150اي از ادبیات داستانی منثور است که به طور تقریب شاخه

کند؛ زیرا ها صدق میگونه داستاناي از اینورزند و هر یک فقط بر عدههاي خاصی تأکید میت که هر یک بر ویژگیارائه شده اس

در این تعاریف ). 127: 1378داد، (» هاي نامحدودي برخوردار استاند که این قالب داستانی از قابلیتنویسندگان مختلف نشان داده

گوید تر، یونسی میدر باب مسائل فنی. یدایش و حدود ثغور داستان کوتاه توجه شده استي پمشخص است که بیشتر به تاریخچه

دهد و ي اصلی نشان میداستان کوتاه اثري است کوتاه که در آن نویسنده به یاري یک طرح منظم، شخصیتی اصلی را در یک واقعه

افتد اصوالً یک شخصیت اصلی بیشتر ندارند و به ندرت اتفاق میهاي کوتاهداستان. کنداین اثر بر روي هم تأثیر واحدي را القا می

  ). 15: 1388یونسی، (که دو شخصیت در یک داستان در اهمیت از هر حیث با هم برابر باشند 
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هاي متمادي پیدا کرده است، ارائه معنا و تعریفی جامع و کاملدر واقع، به سبب تغییرات و تحولی که داستان کوتاه در طی سال

هاي شاید سخن برخی از منتقدین پر بیراه نباشد که تعریف«خوریم با تنوع تعریفاتی که از داستان کوتاه بر می. از آن مشکل است

  ).12: 1386مستور، (» هایی است که تاکنون نوشته شده استداستان به تعداد داستان

ادبی با انواع دیگر داستانی مانند رمان نزدیک پنداشته ي حائز اهمیت درباب داستان کوتاه این است که گاهی این نوع نکته

گوید بسیاري کسان در ي این مسئله میپاینده درباره. شودهاي یکسانی به کار برده میها شیوهشود و براي بررسی و تحلیل آنمی

هاي کیفی را، باعث پنهان ماندن ویژگیگاین دید تقلیل. دانند که کوتاه استداستانی می- انگارانهساده–ایران، داستان کوتاه را 

تر و دیگري شوند، جز اینکه یکی طوالنیشود و دو نوع رمان و داستان کوتاه از تمام جهات یکسان پنداشته میداستان کوتاه می

حالی است این در). 11:1389پاینده،. (هاي نازل بودن سطح نقد داستان در ایران استیکی از علتهمین دیدگاه. مختصرتر است

اند مبنی بر اینکه باید تاثیر تعاریفی که از داستان کوتاه ارائه داده. ي شناخت داستان کوتاه در کلیت منسجم آن استکه کلید واژه

تواند تاثیر واحد ایجاد کند وگرنه ساختی که در آن واحد ایجاد کند نیز ناظر بر همین کلیت منسجم است؛ یک کلیت منسجم می

گاه به هدف کلیت منسجم نائل نخواهد شد و دقیقا از همین روست که شناخت یک عنصر در ساز خود را بزنند، هیچي اجزاهمه

که به شود این قالب، بیش از آنداستان کوتاه بسیار نزدیک است به شناخت کلیت داستان کوتاه و به همین دلیل است که گفته می

  .ردرمان شباهت داشته باشد، به شعر نزدیکی دا

  شخصیت- 2-2

گوید و چه میگوید شخصیت در اثر روایتی یا نمایشی، فردي است که کیفیت روانی و اخالقی او در عمل او و آنمیرصادقی می

کند، ي داستان تقریباً مثل افراد واقعی جلوه میهایی را که براي خواننده در حوزهخلق چنین شخصیت. کند؛ وجود داشته باشدمی

  ).84: 1388میرصادقی، (خوانند پردازي میشخصیت

شود و بنابر برابر نهادي که براي کاراکتر وجود دارد، معموال به طور ناخودآگاه ي شخصیت در ایران میدر تعاریفی که از واژه

  .تواند حیوانات و اشیاء هم باشندها میشود اما در بسیاري از موارد، شخصیت داستاني انسان بودن شخصیت بارز میجنبه

هاي کهن شخصیت داستان. هاي معاصر داردبرد روایت داستانی، به ویژه داستاندر هر حال، شخصیت نقش مهمی در پیش

ها چندان اهمیتی ها ویژگی هاي شخصی شخصیتي کنش قرار داشتند؛ در این داستانهایی بودند که بر پایهبیشتر شخصیت

ها اگر در بسیراي از این داستان. برد الگوي کلی داستان اهمیت داردیشها و نقششان در پنداشت بلکه کارکرد این شخصیت

توان هاي ایرانی میمثال در بسیاري از داستان. آیدها را با مشابهشان عوض کنیم تغییري در کلیت داستان پدید نمیشخصیت

اینکه به روند داستان خللی وارد شود؛ در اي دیگر عوض کرد بدون شخصیت یک پادشاه را با پادشاهی دیگر در سرزمین و یا دوره

هاي داستانی مدرن و پسامدرن، در اما در روایت... . این موارد آنچه مهم است پادشاه بودن است یا وزیر بودن یا بازرگان بودن و 

دارند و دیگر به هاي خاصی ها ویژگیاند، شخصیتها درونی شدهبسیاري از موارد، از آنجا که کنش خاصی وجود ندارد یا کنش

زیرا در اینجا دیگر شخصیت مشابهی وجود ندارد و . توان جاي یک شخصیت را با شخصیت مشابه دیگري عوض کردآسانی نمی

ها در یک بافت با به این ترتیب، شخصیت. ها باتید بسیاري دیگر از جزییات روایت داستانی را تغییر دادبراي عوض کردن شخصیت

  .شان قابل انفکاك نیستندي رواییاند و از زمینهافتهدیگر اجزا ارتباط ی

  ها خالصه داستان- 2-3

  »آن که شبیه تونیست«

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


اي مخفیانه است و این امر را از هاي دیگر در رابطهو یا زن) ژینوس(داستان زنی به نام شیرین است که شوهرش با زن 

او درصدد است تا با گرفتن عکس از شوهرش ، . فهمیده استهاي شبانه وگوي تلفنی شوهرش و نیز رفتارهاي وي در مهمانیگفت

در این داستان، ژینوس نیز به رغم دارا بودن شوهر و دو فرزند، . اندازدخیانت مرد را آشکار کند اما هر بار این موضوع را به تأخیر می

شوهرش و جلب توجه او به سمت خودش هاي زیبایی مانع خیانتخواهد با عملشیرین می. ي مخفیانه داردبا پسر جوانی رابطه

هاي این داستان را ي خیانت، یکی از محورهاي داستان است که زندگی شخصیتمسئله. شود و دائمًا در حال گول زدن خود است

  .تحت تأثیر خود قرار داده است

»ویرگول«

یک به نحوي سعی در ایجاد رابطه با هاي متعددي از دختران و پسرانی است که هر داستان ویرگول تشکیل شده از روایت

شان به هم گره خورده است هایی از زندگی چند زوج، زنان بیوه، دختران و پسران مجرد که آیندهاین داستان گوشه. یکدیگر دارند

.کشدرا به تصویر می

.گرددهاي فرعی میاین شخصیت اصلی ندارد و داستان حول محور شخصیت

»...همین نزدیکی اما«

گویا این زن، شوهر . ستان پیرزنی است که در عشق خود شکست خورده و به تأکید نویسنده از لذت جنسی محروم مانده استدا

دهد و دچار اختالل روانی شده است و به همین علت با کمک دخترکی، زنان را ربایی زنی دیگر از دست میاش را به دلیل دلآینده

  .اش را ربوده، از دیگر زنان بستاندکشاند تا انتقام زنی که مرد مورد عالقهوبه میاي مخرهاي واهی به خانهبه بهانه

»هاي اضافهششمین نسل با حرف«

اي روشنفکر و دیگري تازه به دوران رسیده که به خاطر ازدواج چرخد، یکی خانوادهي دو خانواده میداستان حول محور روابطه

دو خانواده به علت توجه به مادیات و دخالت در زندگی جوانان، باعث ضربه زدن به زوج جوان . اندفرزندانشان با همدیگر فامیل شده

  .دارندي زندگی با هم باز میها را از ادامهشوند و آنمی

  .برندهاي فرعی داستان را پیش میاین داستان نیز شخصیت اصلی ندارد و شخصیت

»من به توان تو«

هایش او در رؤیا و کابوس. اعتماد گشته استنام پریس است که به علت شکست عشقی، به مردها بیي دختري به داستان درباره

پریس و خواهرش، دوران دانشجویی را به . بیند و در عین حال از زندگی خواهرش ناراضی استزنی سرخ مو را در مقابل خود می

اکنون . اندهمین علت مشکالت زیادي را براي خود به وجود آوردهاند و بهگذرانی و سپري کردن اوقاتشان با مردها گذراندهخوش

او با داشتن مشکالت اخالقی امکان . آیداش برمیپریس به مشکالت روانی مبتال شده است و درصدد فرار از زندگی خانوادگی

دور افتادگی در این داستان هاي درونی، امیال سرکوب شده و اعتراف بهسرکوب خواهش. ازدواجی عادي نیز برایش فراهم نیست

  .مورد تاکید است

»عشق روي چاکراي دوم«

این مرد از هر راهی براي . کندداستان زنی مطلقه  به نام ناهید سراج است که مردي به نام دکتر صاد به او ادعاي دلبستگی می

  .کندکند و روزي او را به منزل خود دعوت میجلب توجه خانم سراج استفاده می

»چهل روایت دخترانه به« 
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ي تاریخ است که در هر گروه دخترانی وجود دارند که ارتباط نامشروع داستان روایت سفر دو گروه از دانشجویان دختر، رشته

کنند و به دنبال راه چاره وگو میي اشتباهاتشان با یکدیگر گفتها دربارهآن. اند و در پی سقط جنین هستندداشته و باردار شده

.شودي اعراب به ایران و سرنوشت زنان ایرانی اشاره میي داستان نیز به داستان حملهدر میانه. ردندگمی

  »با تشدید روي جیم«

شود که مادرش در گذشته زنی بدکاره بوده است و این اي متوجه میبه طور غیر منتظرهداستان در رابطه با زندگی زنی است که

  . ریزدهم میاش را بهموضوع زندگی

  عشق روي چاکراي دومي  هاي داستانی مجموعه هاي مشترك در شخصیت ویژگی

ها به شکل موتیف پیوسته تکرار هایی هستند که بعضی از این ویژگیهاي زن در این مجموعه داستان داراي ویژگیشخصیت

هاي باشد؛ اول اینکه ممکن است این ویژگیتواند قابل توجه ها در این مجموعه، از چند جنبه میتکرار این ویژگی. شوندمی

هاي شاخص زنان ي زنان نیز وجود داشته باشد و از این جا به عنوان ویژگیهاي داستانی دربارهشخصیتی مشترك در دیگر روایت

هاي زنان زو ویژگیها به زعم بعضی از زنان نویسنده، جگونه پنداشت که این ویژگیتوان اینایرانی معاصر قلمداد شود یا حداقل می

  .اي قابل توجه به ویژه براي جامعه شناسان استمعاصر است که در این صورت بازهم مسئله

  عشق روي چاکراي دومهاي شخصیتی زنان در مجموعه داستان  ویژگی- 3

  سادگی- 1- 3

  .شان استهاي زن این مجموعه بسیار شاخص است، سادگییکی از مواردي که در تحلیل شخصیت

ها و لحظات حساس از شخصیت شیرین این گونه استنباط می شود که او در موقعیت» آن که شبیه تو نیست«در داستان 

اش، رفتاري حاکی از سادگی و حتی در  بعضی مواقع ساده لوحانه دارد، هنگام صحبت با دوستش پس از افشاي خیانت زندگی

احمقچه ...ه مریضی، کوفتی، زهر ماري تا ببردم دکترخودم را می زدم ب. کندگفتم سرم درد میمی«: گویدهمسرش می

  . اش در حد حماقت اذعان داردکه خود به سادگی) 9: 1386امیري، (»!بودم

هیچی از گلویم «: اي بغض کردقبل از بیرون رفتن لحظه«: در جاي دیگر در این داستان نیز به این ویژگی اشاره شده است

باشد یا ساده لوح متعجب بودم که آدم باید یا » معلوم نیست؟ ها؟. الغر شدم«:هایش برق زد برق امید در چشم» .پایین نمی رود

) که دوست شیرین است(در اینجا با نقد ظریف راوي) 10همان، (» .دیوانه تا در لحظه بحرانی زندگی، الغر شدن دل خوشش کند

  .متوجه این ویژگی شیرین می شویم

این در حالی است که خواننده خیلی ). 20همان، (»...هنوز مرا نشناخته وقتی داغم را به دلش«: گویددر جاي دیگري شیرین می

اول الل شده بود «: راحت دریافته که بود و نبود این زن براي شوهرش اصال تفاوتی ندارد، این نقل قول از شوهرش کامال گویاست

  ).11همان، (»ي؟و چه؟ توي زندگی من چکارهاما یهو تو تخم چشمم نگاه کرد وزبانش باز شد که اصالً به ت

  .لوحی نیز باشدتواند تداعی کننده شیرین عقلی و یا سادهنام این شخصیت ساده در داستان شیرین است که در زبان فارسی می

سعید (پسرشود و از رفتارهاي لوحی و حماقت میاش دچار ساده، در ارتباط با مرد مورد عالقه»ویرگول«مینا در داستان 

مثل بیشتر مردم، به ]مینا[«: کنداش را دچار نابسامانی میکند و همین حماقت او زندگیبرداشت نادرست و احمقانه می) صالحی

روز . خریدبرام کادو می! کنیدشما حسادت می: گفتکرد و میجاي آزردگی از دست مقصر اصلی دیگران را متهم به دروغگویی می

خواست با من یعنی می: دادها خودش جواب میها یعنی چی؟ با سکوت آناین... شددلش برام تنگ می. رفتتولدم یادش نمی

  ).31: همان(» !ازدواج کنه
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او با دوستی با مرد . دهد، با سادگی و حماقت، زندگی خود را در مسیري پر تالطم قرار می»من به توان تو«پریس نیز در داستان

اما وقتی یک روز سر خیابان اُتو «گذارد کند و راهی براي خود باقی نمیي نادرست، زندگی خود را تباه میاش و رفتارهامورد عالقه

دانشگاه را . انداخت یا چی بود که عاشقش شدمهایی که میدانم به خاطر حاضر جوابی، تیکهزدم و سوار ماشین محسن شدم، نمی

اگه دماغت رو عمل کنی میام ... ها پوشیدن تالباس دکولته در مهمانیول کردم و نشستم به پایش، هر کاري گفت کردم از

  ).87: همان(»خواهد باکس دیگري ازدواج کندیک روز زنگ زد و خیلی راحت گفت که دختر خوبی هستم اما او می! خواستگاریت

-خود را قربانی حماقت و سادگی  عشنیز ساده است که در جریان بارداري نامشرو» به چهل روایت دخترانه«مهتاب در داستان 

شخصیت . گویاي این سادگی و حماقت است) 133: همان(» !احمق بودم«شروع این داستان به نقل از او و با جمله . دانداش می

يآخه واسه چی؟ واسه... بینم ماها چه نفهمیماالن می«کند دیگر این داستان، لیلی نیز که رفتارش را به این صورت بیان می

  ).140: همان(» کی؟

  فرار - 2- 3

توانند آنان نمی. ، معموال زنان توان رویارویی با مسائل و مشکالت را ندارندعشق روي چاکراي دومهاي در مجموعه داستان

مورد هايدر اکثر داستان. ها پیش آمده هستندشرایط موجود را بپذیرند و از همین رو، همیشه به دنبال راهی براي فرار از موقعیت

ها بروز کرده و احتماال در کنیم، این ویژگی به چندین شکل در داستانهاي زن مشاهده میمطالعه، این گریز را در اعمال شخصیت

  .هاي دیگري هم به خود بگیردتواند صورتها دیگر، میداستان

  فرار از ظاهر

خواهند دیگران از آنها ین آنچه که هستند و آنچه که میرسد، در بین برخی از زنان ایرانی، نوعی ناهماهنگی بین ببه نظر می

زیرا . لوازم آرایشی استiترین کشورها در مصرفشود ایران جزو پر مصرفشاید به همین علت است که گفته می. ببینند وجود دارد

توان گفت که استفاده از لوازم ارایشی در این مقیاس وسیع در بین زنان ایرانی حکایت از آن دارد که گروهی از آنان از به نحوي می

در . هاي زیبایی نیز در ایران تایید دیگري است بر این مطلبهمچنین آمار باالي جراحی. آنچه که هستند رضایت ندارند

هاي داستان سعی دارند که از آنچه که هستند به آنچه که بهتر نشانشان هاي مورد بحث هم مواردي وجود دارد که شخصیتتانداس

  .برنددهد پناه میمی

که به نوعی ) 7همان،(»زداز رفع چروك دور چشم با پیاز سوسن سفید حرف می«، شیرین »آن که شبیه تو نیست«در داستان 

  .هاي پیري استین و چروكکتمان و فرار از چ

این . نمایاند که در جامعه هزاران زن مانند شیرین وجود داردجالب این است که نویسنده با دقت نظر ي انتقادي، چنان می

کدام به بیند که هیچهاي حاضر در مطب را همانند شخصیت شیرین میتعمیم در مطب پزشک زیبایی مشهود است؛ راوي تمام زن

یکی دو نفر . گل ابریشمی و نخی رو به او چرخیددار و بیهاي گلسرها در قاب روسري«مثل شیرین : کنندجه نمیسخنان او تو

هاي پر شده از داد و بعد گونهمیان ابروهاي او را لمس کردند که بی اخم ناراخت نشانش می» کالژن«اجازه گرفتند و پرشدگی 

مرغی توي صورتش تکان تکان کند دو تا توپ تخمگوید، فکر میآن طور که خودش میالبته ...دودوقتی می«: خندیدم. کالژنش را

برایتان «،»شود؟کسی متوجه نمی» «پس راضی هستید؟«: پرسیدنداعتنا به من از شیرین میها بیاما زن» !مسخره است«...خوردمی

  )15- 14همان، (»چند درآمد؟

دکترهاي تغذیه را از جا ي در مطباش گریزان است براي رفع آن پاشنههمینا نیز از اندام فرب» ویرگول«در داستان 

  ) 32همان، .(کندمی
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  واقعیتفرار از قبول

انان سعی دارند به جاي . هاي این مجموعه داستان از قبول کردن واقعیات روزمره زندگی گریزانندرسد شخصیتبه نظر می

. اند، به نحوي مسایل را توجیه کنند و خود را گول بزنندرو شدهبا آن روبهقبول کردن واقعیات و حل مسائلی که در زندگی 

هاي شخصیت شیرین، فرار از اطمینان پیدا کردن به ترین ویژگی، یکی از قابل توجه»آن که شبیه تو نیست«مثال در داستان

شود که در جاي ها متوسل میانواع روشکند تا حد امکان خود را تحمیق کند و در این راه به او سعی می. خیانت شوهر است

زنی که : کرد تا نقشی را که از اول به عهده گرفته بود تا آخر بازي کندتمام توانش را جمع می«جاي داستان مشهود است

کرم : حتماً هر کاري براي انحراف ذهنش از موضوع اصلی انجام می داد«) 13همان، (»خواست هیچ وقت مطمئن نشودمی

در قسمتی از داستان، دوستش » ...کردهایش را مانیکور میدر آرایشگاه موهایش را رنگ و ناخن. مالیداش میه پاشنهترك پا ب

گیرد دهد دختري را اجیر کنند براي اینکه مطمئن شوند آیا شوهر شیرین به هر کسی که سر راهش قرار میبه او پیشنهاد می

که چی؟ داد : هایی که غریبه شده بود، چند لحظه خیره نگاهم کردبا چشم«: ستکند یا خیر؛ واکنش شیرین جالب اتوجه می

  .نیز به این مسئله اشاره شده28در صفحه)17همان، (»اصالً چرا باید همچین غلطی بکنم؟: زد

  :دهدگونه نظر میي این شخصیت اینراوي درباره

بدون هیچ نشانی از دختر زشت سال . رون افتاده باشدها از میانش بیمرغمثل صورتکی دو نیم شده بود که پوست تخم

خواهد مطمئن باشد یا بر فرض مطمئن گفت احتیاجی به مطمئن شدن ندارد چون نمیصداي لرزانش می. شصت و پنج

... آرام و بی سروصدا. دهد همه چیز فقط آرام بگذردبنابراین ترجیح می. تواند تصمیم بگیرد چه کار کندشدن هم نمی

اش مثل بیماري بود که براي تسکین درد احتیاج داشت به جاي بریدن عضوي از بدن با دارو هاي بریده بریدهنفس

  ).27همان،(آرامش کند هرچند هم که موقتی باشد

اعتنایی همسرش راهی جز وقت گذرانی با شویم شخصیت شیرین براي مواجه نشدن با بیدر این داستان، راوي، متوجه می

اعتنایی شوهر کار دیگري جز دنبال هایمان، این فرض را که براي فرار از بیتا با هدف دار کردن وقت تلف کردن«بیند دوستش نمی

  )23همان،(»من افتادن ندارد از بین ببرد

  

و اش در این  سنشخصیت فریبا نیز با سرگرم کردن خود به مسائل دیگر سعی در فرار از تباهی زندگی» ویرگول«در داستان 

شود از واقعیت، این که پیرزنی بی هاي مبتذل نمیبا نادیده گرفتن گذشته و دل خوش کردن به سرگرمی«: کهدر حالی. سال دارد

  ).34همان، (»پوشی کرداش تباه شده، چشممصرف وتنهاست و زندگی

-تواند رواناو نمی. یش رویش استاي متشنج، درصدد فرار از خود و واقعیت پبا روحیه» من به توان تو«پریس در داستان 

ي او درباره. که تصویر زن سرخ مو در آینه با او هیچ نسبتی ندارد، درصدد گول زدن خود استپریشی خود را بپذیرد و با فکر این

شد که آن موقع کمی روحیهدیدش و از ترس پشت من پنهان میمادرم هم می«بیند معتقد است زن سرخ مویی که در آینه می

  ).81همان، (» دادممسئله را فیصله می-اي هم هستدانستم اصالً چارهگرچه نمی- اشفکريگرفتم و با هممی

  :کند رفتارهاي زشت دامادش را طوري دیگر توجیه کندنیز با تحمیق خودش، سعی می» من به توان تو«مادر پریس داستان 

از اونجا «: کند؟ گفتمار تلفن کرده است تا بپرسد چه کار میپري روي کاناپه نشست و گفت که مسعود از دیشب سه ب

ده اگه مرد غریبه اومد هی قسمم می» «.دلتنگت شده«: مادرم دخالت کرد» اره؟دهم دست از سین جین تو بر نمی
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مادرم کش » .خواد شوهر خواهرات باشن یاهر کس دیگهبمونی من راضی نیستم حاال می....خونۀ مامانت نمونی آ

  ).همان،! (دوستت داره مادر«:واریس پایش را جابجا کرد

، مهتاب براي فرار از وضعیت بارداري ناخواسته و جنین نامشروعی که در بطن خود دارد، »به چهل روایت دخترانه«در داستان 

خواد کی می! نه بابا«ند چنان مکتوم باقی بماآید و امیدوار است کسی از موضوع باخبر نشود و واقعیت همدرصدد سقط جنین برمی

  ).136همان، (» ...بفهمه؟ فقط اگه بدشانسی بیارم و سقط نشه

شود و با فکر به خودکشی خود را از مواجهه با حقیقت دور نگه شخصیت فریده نیز در همین داستان با مشکل مهتاب مواجه می

دوست دارم تو . ي شام صدام نزنن تا صبح کار تموم شدهگم گرسنه نیستم و واسهوقت برگشتن بهتره، دم دماي غروب می«دارد می

  ).140همان، (» ... جاده وقت رفتن

)بیهودگی(روزمرگی و پوچی- 3-3

هدفی اسیر ي تکرار و بیآنان در چرخه. اندها گرفتار شدهدر بندپوچی و بیهودگی و روزمرگیعشق روي چاکراي دومزنان مجموعه 

  .وضعیت خالص شوندتوانند از این اند و نمیشده

که بعد از گفت، بالتکلیفی و ندانستن ایناش در روزهاي ابري میاز افسردگی«شیرین » آن که شبیه تو نیست«داستان در 

  )12همان، (»کردآرایی دیگر چه کار باید میپزي و چهرههاي شیرینیکالس

شد اما باورشان می. کردم که دخترمرُل بازي می«برد ج میاز همین پوچی و بیهودگی رن» من به توان تو«پریس نیز در داستان 

-ماندم و این فکر که حاال چه کار کنم؟ آره زندگی من چنگی به دل نمیمن می. آوردتر دوام نمیها یکی دو ماه بیشرابطه

).88همان، (»زد

گسستن تاروپود آن دچار ریتم تکراري و اش با زنی است که زندگی» عشق روي چاکراي دوم«شخصیت ناهید سراج در داستان 

ي خانم سراج سایه... کهتصور این«تواند از روزمرگی خویش بگذرد کسی که هدف بخصوصی ندارد و نمی. یکنواخت شده است

.خیلی سخت نیست...ها را از آستین مانتوي سفیدش رد کند، روسري نازکی زیر چانه گره بزندهایش بکشد، دستسبزي باالي مژه

کشید و تکان هاي سفیدش با دیدن دکتر صاد قطع شود که اغلب جلوي در ورودي ساختمان کشیک میتق کفشکه تقحتی این

  ). 103-104همان، (» کردها را مختل میاش تنها چیزي بود که روند عادي روزمرگیها در صورت اصالح شدهلب

وي به . شودن وضعیت بارداري ناخواسته، دچار پوچی و افسردگی می، با پیش آمد»داستان به چهل روایت دخترانه«فریده در 

اصالً : فریده جزوه را لوله کرد«زند شود و پایان آن را خودکشی رقم میدلیل ناتوانی در درك  حقیقت، به این وضعیت دچار می

  )143همان،(» دونستندونستن یا نمیکنه شک کنن یا نکنن، میوقتی کار تموم بشه چه فرقی می

شود و اوضاع را به ي پیرزن، متحول میپس از رهایی از خانه» ...همین نزدیکی اما«ي پیرزن داستان دختر گیر افتاده در خانه

هایم آرام و قدم«: رسیدههاي بیهودهبه پوچی حاصل از وقت گذرانی. بیند؛ وضعی که عمري در آن زیسته استاي دیگر میگونه

برسم که چی؟ به دوستانم تلفن کنم تا سر چیزهایی که خنده دار نیست بخندیم؟یا به . نیست به جایی برسمسست است انگار قرار 

  ) 62همان، (»...مهمانی بروم که چشم دیدن میزبانشان را ندارم

  

    تفاوت بین ظاهر وباطن - 4- 3

از سوي دیگر، جوامع . رسد در جوامع پیشامدرن، ظاهر و باطن زندگی زندگی و شخصیت افراد معموال متفاوت استبه نظر می

تا جایی . تر شده استها به هم نزدیکها و شخصیتاند، ظاهر و باطن زندگیهرچه به سمت دنیاي مدرن و پسامدرن حرکت کرده

  . د دارد که امر خصوصی همان امر عمومی استکه در دنیاي پسامدرن شعار معروفی وجو
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هاي دنیاي سنتی مثال ساختمان. گر استي نگرش در جوامع پیشامدرن و مدرن هم قابل توجه و بیانبازنمودهاي این دو نحوه

یاي مدرن پر از هاي دنشود اما ساختمانهاي ضخیم، بدون اینکه منفذي به بیرون داشته باشند ساخته میمعموال با دیوارها و پرده

هایی که هایی که بدون هیچ حفاظی به یکدیگر مشرف هستند و حیاطآپارتمان. هاهایی بزرگ با دیدي وسیع به داخل خانهپنجره

  .بی هیچ حفاظی با بیرون در ارتباطند

هر قدر . بی بر چهره دارندها معموال نقااند و گفته شده که انساندر روانکاوي، تفاوت بین ظاهر و باطن افراد را بررسی کرده

نقاب آن . ي این است که آن فرد ظاهر و باطنش متفاوت استدهندهها با شخصیت اصلی بیشتر باشد، طبعا نشانتفاوت این نقاب

اما . ي نقاب از سوي افراد امري ضروري استو به نظر یونگ ارائه. کندیی است که فرد به دنیاي بیرون ارائه میي اجتماعیچهره

iشودبر افراد تحمیل می... اجباري که از سوي جامعه و فرهنگ و. ها اجباري هستندگاهی این نقاب i.  

بارزترین وجه آن که بارها مورد انتقاد شاعران و . در فرهنگ ایرانی، این تفاوت ظاهر و باطن از قدیم وجود داشته است

هایی در فرهنگ ایرانی وجود دارد که آشکارا به این مسئله المثلضربهمچنین عبارات و . ي ریاستنویسندگان قرار گرفته، مسئله

، »آبرو داري کردن«، »صورت را با سیلی سرخ نگه داشتن«: پرداخته است و به اهمیت متفاوت ساختن ظاهر و باطن داللت دارد

یسندگان و شاعران، از قدیم، دریافته نو. ها نمودهایی از ارزش حفظ ظاهر، وجود داردي آنکه در همه... و» آبرو ریزي نکردن«

  .هایی سنگین براي اشخاص داردبودند که در بسیاري موارد این ظاهرنمایی، تاوان

در . دوم، نیز با نگاهی انتقادي به این نوع نگرش در بین زنان ایرانی تاخته استعشق روي چاکراي ي مجموعه  داستان نویسنده

مرکب از آب و (آبرو : توان از کلماتی مانند، تبلور این مورد را می»به چهل روایت دخترانه«و » آن که شبیه تو نیست«هاي داستان

  یافت، 137و15و آبروریزي در صفحات  ) روي

مثال . یابیمدرمی» که شبه تو نیستآن«ي به ظاهر آرام اما درونی پرآشوب شیرین در داستان این تفاوت ظاهر و باطن را از چهره

نه؟ وقتی خونسرد -اما- عیبی–هر کس «: ز داستان، وقتی در جواب راوي که در مورد شوهر شیرین گفته بوددر جایی ا

هاي خونسرد و داد در اینجا نویسنده عامدانه واژه) 14همان، (»..و سر آرمین داد کشید شیرش را کوفت کند،» !آره، خب«:گفت

  .اوت عمیقی بین ظاهر و باطن این شخصیت استکشیدن را در کنار هم آورده است تا نشان دهد چه تف

ها حرفی در مورد زندگی پرآشوبش زند و وانمود می کند بین آنهنگامی که شیرین به زور لبخند می27ي همچنین در صفحه

  .رد و بدل نشده

ها چیزي غیر از آنکه باطنکنند در حالیوالدین سروناز تظاهر به روشنفکري می» ششمین نسل با حروف اضافه«در داستان 

در ). 76همان، (» تظاهر به روشنفکري در جایی که پاي حیثیت دختر دلبند در میان بود به هیچ وجه جایز نبود«این مورد است 

زند آنان به محض آشنایی، قیمت وسایل منزل و زیور آالت این داستان توجه به ظاهر و مادیات در نوع نگاه شخصیت زنان موج می

  .  زنندتخمین میطرفین را 

کند باز کند و ظاهري جدید را انتخاب میزمانی که پریس در دانشگاه شخصیت خود را پنهان می» من به توان تو«در داستان 

» پوشی را یاد گرفتیمکه بهمان نگویند شهرستانی، آرایش کردن و شیکبراي این«هم داراي باطنی متفاوت با ظاهر خود است 

او به دلیل اختالف با همسرش، . کنداش را پنهان میشود خود و گذشتهانی که پري با همسرش محسن آشنا مییا زم). 86: همان(

پریس . کندگیرد و با محبتی دروغین با وي رفتار میچه که در خانه با همسرش دارد در پیش میدر میان اجتماع رفتاري غیر از آن

- آمد، پري جلو میوقتی هم با کت و شلوار اتو کشیده و چمدان به دست می«: یدگوي برخورد ظاهري پري با شوهرش میدر نحوه

  ).97همان، (» کرددید به این سعادت مصنوعی حسادت میهرکسی از دور می. انداختي گل گردنش میدوید و حلقه
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کار به خود هستند و اینمعتقد است که دختران در جامعه درصدد پنهان نمودن باطن» تشدید روي جیم«راوي در داستان با 

-شوهر هم بعد از رفع تشنگی مراجعه میهاي بییعنی زن... آن دخترها«آزارد این مسئله روح او را می. دور از شأن  انسانی است

خواهند سر کس دیگري شیره اند یا برایشان موقعیت خواستگاري پیش آمده یا میهاي مختلف شدهکنند چون یا دچار بیماري

  ).187همان، (» ...خواهند بفهمد قبالً اتفاقی رخ داده و یا جراحی ترمیمیو خب، طبیعی است نمیبمالند

عدم اعتماد به نفس - 4- 3

هاي راه ناامید اعتماد به نفس، باور آدمی به توانایی خود است، به نحوي که در این راه از کوششی فروگذار نکند و از سختی

ي خود دارید و آن برآیند اندیشید و احساسی که دربارهي خود میچه که دربارهآن«است از درواقع اعتماد به نفس عبارت . نشود

شود که در انجام اعمال و تصمیماتی می؛ فقدان آن باعث )28: 1383، اسالمی(» اطمینان به خود و احترام به خویشتن است

  .ها دخیل استشخصیتسرنوشت

ست که اعتماد به نفس ندارد و فقط در صدد نشان دادن اعتماد به نفسی دروغین ، شیرین زنی ا»آن که شبیه تو نیست«در 

افتاد و اعتماد به نفسش مثل آب از میان خاکستر سیگار روي مانتویش می«است و آن را با حرکات و رفتارش نشان دهد 

  ).21: 1387امیري،(» دهند، نه؟ها باالخره یک روز تقاص پس میطور آدماین: ریختهایش میانگشت

شود و این عامل شاید اش دچار فقدان اعتماد به نفس می، در روابط خود با مرد مورد عالقه»من به توان تو«پریس در داستان 

. ها پوشیدن تا با دوستانش رقصیدنهر کاري گفت کردم از لباس دکولته در پارتی«بیشتر او را به سمت تباهی کشانده است 

کردم از نظر او اشتباه بود، از میوه خریدن تا دادم چون هر کاري میاعتماد به نفسم را از دست می. شدمیاعصابم از دستش خرد 

  ).87: همان(» آداب معاشرت

آن که شبیه تو «در داستان ) راوي(هاي این مجموعه، این معضل شخصیتی را ندارند، دوست شیریني شخصیتالبته همه

تواند موید این برد و این امر میل داستان ذکر نشده، شخصیت شیرین را منتقدانه زیر سؤال می، اگرچه اسمی از او در خال»نیست

: شودرفتار شیرین در مواردي براي او حتی نوعی حماقت محسوب می. نکته باشد که این شخصیت براي خودش ارزش قائل است

در سکوت، دوش به دوشش راه «)19همان، (»م باشد؟توانست طول بکشد به خصوص که پر از کابوس هاما خوابیدن چقدر می«

راوي و شیرین به دلیل ) 22همان، (»شدمکرد تا برایش ارزش قائل میدانستم باید چه کار میزدم اما نمیحتی طعنه نمی. رفتممی

اي دیگر چه فایدهزندگی با این وضعیت «: هایشان قادر به درك جهان یکدیگر نیستندها، اهداف و دغدغهعدم تشابه خواسته

اي از دهد به درجهدر اینجا، راوي نشان می) 28همان، (»خوردها هیچ کس حسرت زندگیت را نمیجز احمق«)26همان، (»دارد؟

  .پذیردنفس رسیده است که زندگی را تماماً در وابستگی به مرد با هر شرایطی نمیخود باوري و اعتماد به

مؤید این قضیه است که دخترانی خودباور در جامعه » به چهل روایت دخترانه«در داستان تضاد شخصیتی سودابه با مهتاب نیز

سودابه «: ي دوستش گویاي این مطلب استالعمل این شخصیت در مواجهه با قضیهعکس. کنندلوحانه رفتار نمیهستند و ساده

امکان نداشت همچین اتفاقی براي او افتاده . زندالف میگوید یا بدتر،رضازاده ترجیح داد به خود بقبوالند شاید مهتاب دروغ می

تواند با این مسئله کنار بیاید که مهتاب دلیلی براي دروغ گفتن داد نمیاخم میان ابروهاي سودابه نشان می«)133همان،(»باشد

شه خودت باورم نمی:پریده میماهیچه کنار لب سوداب«) 134همان،(»ات را خراب کردي؟یعنی تو واقعا دستی دستی آینده":ندارد

توهنوز نفهمیدي چه تاوانی باید براش : سودابه با دستمال عرق پیشانیش را پاك کرد «) 135همان ، (».کشیخجالت نمی!باشی

تواند با این موضوع و حماقت دوستش کنار بیاید، داللت بر این دارد دهد سودابه نمیاین موارد که نشان می) 138همان،(»بدي؟

  .ه خود او مثل او نیستک

  ترس -6- 3
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ترس به ... . ترس از افتادن به وضعیتی نامعلوم، ترس از تنهایی، ترس از تحقیر و. زنان در این مجموعه داستان گاهی ترس دارند

برایشان عواقب شود که شود یا باعث انجام اعمالی از طرف آنان میگیري آنان میعنوان مانعی بر سر راه بعضی از زنان مانع تصمیم

  .اند، ترس از تنهایی استها با آن مواجهترین ترسی که شخصیتبزرگ. دارد

اش که از او زنی ، گرفتار نوعی ترس مزمن نهفته است، ترس از دست دادن مرد زندگی»آن که شبیه تو نیست«شیرین داستان 

  .سطحی نگر، حقیر و منفعل ساخته؛ شیرین  به نوعی از جدایی واهمه دارد

ست که تمام عمر همراهش بوده، هنگام مواجه شدن با زن موسرخ در از ترسی شاکی» من به توان تو«شخصیت پریس داستان 

شبیه . مان برگردمترسم به خانهام چون میکم کم فهمیدم پیش او مانده«کند آینه و رفتن پیش همسایه آن را این گونه بیان می

  )81همان، (» ...پدرم، از مریضی، از تنها ماندنهاي همه عمرم بود؛ ترس از ترس

  شکست -7- 3

ها هایی که نتیجه رفتارهاي آنان در زندگی مشترك یا خصوصی آناند؛ شکستزنان این مجموعه داستان با شکست مواجه شده

  .بوده است

خانه رفتن، بعد از چندي، خودش به ، هنگامی که شیرین پس از دعوا با شوهرش و به قهر از »آن که شبیه تو نیست«در داستان

سیم را بین سر و گوشی بی. به خانه برگشت«: کندگردد؛ این رفتار او، به وضوح، تصویري از پذیرش شکست را ایجاد میخانه بر می

-ودمفقط یک هفته نب. خانه شده خوك دانی«: شانه گذاشت و در نبود خدمتکار، سالن سیصد متري را تی کشید و نفس زنان گفت

آرمین را از تختخوابش کشیدم . هایم را ریختم تو ساكلباس«: ترکاندهاي تلفن را میصدایش اصالً مثل وقتی نبود که کابل» !ها

). 14- 13همان،(» شداي و شلوارك جین روي آینه کاري دیوارها هزار بار تکرار میحتماً تصویرش با بلوز آستین حلقه…بیرون

ي این مطلب است که هزاران زن دیگر شبیه به او در جامعه ي او روي دیوارها با داللتی ثانویه ارائه دهنديهتصویر هزاربار تکرار شد

تواند از خود که شبیه تو نیست؛ مخاطب زن این داستان در اینجا میآن: یابدوجود دارند و از اینجاست که اسم داستان نی معنا می

پرسند آیا آید و آنان از خود میي مخاطبان مرد پیش می؟ اگرچه همین سوال هم دربارهبپرسد آیا واقعا این زن شبیه من نیست

  شخصیت شوهر شیرین شبیه آنان نیست؟

کشد پریشی خود به تصویر میاي دیگر با قبول اختالل ذهنی و روان، پریس این شکست را به گونه»من به توان تو«در داستان

اما در عرض چند لحظه، ترسم به اجبار . شده بود، که از دیدن زن مو سرخ درآینه از جا پریدمقدر فکرم درگیر این موضوعآن...«

هاي ریز زن کرد باشد یا نباشد، فقط برق اشک را توي چشمچه فرقی می. اي داد که خیلی هم مهم نبودجایش را به پذیرفتن مسئه

  ).89همان ، (».جور شدتشخیص دادم و با خودم گفتم پس زندگی من هم این

خواست نمی«ي بارداري نامشروعش، ، مهتاب پس از کلنجار رفتن با دوستش بر سر مسئله»به چهل روایت دخترانه«در داستان 

اي ساده است اما کند که مسئلهاگرچه تظاهر می» حل داشتروي شرایط پیش آمده اسم دردسر بگذارد چون به هر حال راه

  . دهداش نشان میدر زندگیخودکشی در نهایت، شکست او را

  گیري نتیجه

ها در بازار ادبیات داستانی هستند و همچنین افزایش شمار نویسندگان ترین داستانهاي زنان، پر فروشبا توجه به اینکه نوشته

شود، اهمیت میي نگاه داستانی آنان دیدهشود و از دریچههاي زنی که توسط آنان خلق میزن در ایران، توجه به آثار و شخصیت
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هاي زن در این ، مشخص شد شخصیتعشق روي چاکراي دومي هاي زن در مجموعهپس از بررسی و تحلیل شخصیت. دارد

  .هاي مشابهی دارندمجموعه ویژگی

هایشخصیتزنان در این مجموعه داستان معموال منفی است و مشخص است نویسنده سعی داشته نگاهی انتقادي به ویژگی

خورند؛ ویژگی زنان در این مجموعه داستانی زنانی ساده و احمق هستند که به راحتی فریب می. ن ایرانی داشته باشدزندگی زنا

ها با ظاهر و همچنین اکثر شخصیت. ها و افکار و عقاید پوچ هستندبست روزمرگیدیگر این زنان، فرار از واقعیت و گیر کردن در بن

هاي شخصیتی آنان عدم اعتماد به نفس نیز از دیگر ویژگی.یب دادن طرف مقابل خود دارنددرونی متفاوت، سعی در تظاهر و فر

  .ها را بر سر دوراهی رفتن یا ماندن قرار داده استو انتخابی درست را از آنان گرفته و این شخصیتگیري است که توانایی تصمیم

ي ي معاصر است که در فرهنگ مرساالرانهبخشی از افراد جامعههاي شناخت ها، یکی از راهگونه داستانبررسی و تحلیل این

اي زن صورت گرفته است، هایی که توسط نویسندهپردازيتأمل در شخصیت زنان و شخصیت. تاریخی ایران، مشکالت خاصی دارند

  .ق کندشناسان قابل مشاهده و تحقیهاي ذهنی شماري از زنان را براي پژوهشگران و جامعهتواند دغدغهمی
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