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 چکیده
اند هاي اصلییرحسن چهلتن، از نویسندگان دهه شصت است. زنان در این رمان، از جمله شخصیترمان تاالر آینه اثر ام

هاي روحی و مشکالت خانوادگی و نویسنده از خالل وقایع روزمرة زندگی آنان، موقعیت اجتماعی زن ایرانی، ویژگی
اي که بر کیفیت زندگی زن ائل اساسیاست نمود مس است. در این مقاله تالش شده زنان در عصر مشروطه را نشان داده

ها با  مؤثر است، یا مشکالتی که بیشتر زنان را تحت تأثیر قرار داده، بررسی شود و نظر نویسنده دربارة هر یک از آن
مسائل خانوادگی است.  هاي اصلی زنان نیز شاملاست که دغدغۀ توجه به متن اثر تحلیل شود و نشان داده شده

گیرند و سیاسی قرار می –اند و از سوي دیگر در موقعیت اجتماعیتان از سویی درگیر خانوادههاي زن داسشخصیت
ها ها از حیث میزان کنششوند. بر این اساس جایگاه شخصیتاحترامی میسرپناهی و بیگرفتار مشکالتی چون ترس، بی

ه با وجود بیان همه مشکالت اثر را به و اهداف در الگوي کنشگران گرماس بررسی شده و نشان داده شده که نویسند
 است. سوي پیام جنبش مشروطه سوق داده

 واژگان کلیدي: ادبیات داستانی، امیر حسن چهلتن، تاالر آینه، زن، مشکل زنان

 
 پیشینه تحقیق

کمالی و  رضااز محمد» ردپاي فمینیسم در آثار جالل آل احمد« ي فمینیسم در ادبیات داستانی مقاالتی از جملهدرباره
از دکتر غالمحسین غالمحسین زاده و سارا حسینی » نقد فمینیستی رمان خاله بازي اثر بلقیس سلیمانی«شاهپور شهولی، 
وشون سو«از قاسم ساالري و فروزان نجفی، »پوري مسائل زنان در آثار زویا پیرزاد و منیره روانیمقایسه« و در مورد زنان

هاي با سرمشقی به چاپ رسیده است و در مورد آثار امیر حسن چهلتن مقاله اثر فاطمه» و دیدگاه اصالت زن
از » نوشته امیر حسین چهل تن» سپیده دم ایرانی «نقد  -بازي قدرتها «اثر آناهید اجاکیانس و »آسمانتهران شهر بی«عنوان:

ازدکتر قدرت اللّه طاهري و لیال سادات » نقد روایت شناسانه ساعت پنج براي مردن دیر است« و  فرحناز شیخ علیزاده
 ست.پیغمبرزاد چاپ شده است. ولی در مورد زن در آثار امیر حسن چهلتن تا کنون کاري انجام نشده ا
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اي است. به این صورت که ابتدا تمام منابع و ماخذ مربوط به این  شیوه کتابخانه روش این پژوهش توصیفی تحلیلی به
برداري از منابع صورت گرفته و پس از تحلیل و  نویسنده و کتاب پیشنهاد شده گردآوري شده سپس مطالعه و یادداشت

 یب تهیه شده است.ها، مباحث به ترت بررسی داده
 

 ضرورت تحقیق
است. و  از ادبیات فارسی است که به آن توجه کمتري شده  اي ادبیات داستانی و بویژه داستان ایرانی پس از انقالب  شاخه

است، این  که امیر حسن چهلتن از نویسندگان موفق این دوره است و کمتر به تحلیل آثارش پرداخته شده با توجه به این
تواند گامی در راه شناخت بیشتر نویسنده باشد. از سوي دیگر مسائل مربوط به زنان چه به عنوان موضوع  پژوهش می

اي برخوردار است و بازتاب مسائل فرهنگی و زیربناهاي فکري  شناسی از اهمیت ویژه پژوهش ادبی و چه از نظر جامعه
یژه در رمان که آینه واقعیت جامعه است، تحلیل و بررسی توان در آثار ادبی بو بسیاري از مشکالت زنان را در جامعه می

 کرد.   
 

 مقدمه )1
ادبیات کالسیک ما با وجود شاعران مرد شناخته شده است و زن و جایگاهش چندان دیده و شناخته نشده است. هر چند 

شود که با زیر نام برده می در شاهنامه فردوسی از زنانی چون هماي و یا گرد آفرید یاد شده ولی از زنی چون سودابه هم
کند بلکه به عنوان مادر(نامادري) سیاوش هاي اخالقی نه تنها به همسر خود در مقام همسري خیانت میپا گذاشتن ارزش

کند. فردوسی در شاهنامه در وصف زنان مانند رودابه و تهمینه و فرنگیس و منیژه در وصف زیبایی به وي نیز خیانت می
 شود:ن را به جاهاي بلند رسانیده است و ابیاتی در شاهنامه در وصف زن دیده میاین نوع زنان سخ

 که زن باشد از درد فریاد رس  زن خوب رخ رامش افزاي و بس«
 اگر تاجدار،است اگر پهلوان  به زن گیرد آرام مرد جوان

 »جوان را به نیکی بود رهنماي همه زو بود دین یزدان بپاي 
 )26: 1357(جمالزاده،

ها حضور دارند و خدمتکاران هایی چون هنرمندان، زنانی که در جنگدر تاریخ بیهقی هم از زن یاد شده و زنان در دسته 
شود گویی وي به جز آه و ناله اند در داستان حسنک وزیر وقتی سر بریده شده حسنک براي مادرش آورده مییاد شده

ابل از حره ختلی نیز نام برده شده که وي زنی سیاستمدار و کاردان کار دیگري ندارد و فقط باید بی تابی کند در مق
 است.

هاي چون دلبر و دلدار ومعشوقه ستایش شده ولی با این حال هرچند که در اشعار حافظ و سعدي زن با ابیات و مصراع 
-گیري کلی میک نتیجه. با این حال در ی»نگار است تا نگارنده«و با این نگاه زن فردیست زیر دست همسر  به نوعی 

 19توانیم بگوییم که ادبیات گذشته ما دیدگاه منفی نسبت به زنان دارد.با این حال با پشرفت اروپا در نیمۀ نخست قرن 
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هاي مختلف آوازه این نهضت در ایران نیز شنیده زمان با انقالب مشروطه اعزام دانشجو به خارج کشور و تالیف کتاب هم

مشروطه را باید « ها عنصر برابري بین زن و مرد بین مردم بیشترنفوذ کرد ها و روزنامه ها ونشر آن شد که با ترجمه کتاب
نقطه عطفی در تاریخ فرهنگی ایران دانست ؛زیرا، آثار شگرفی در تغییر نگرش ها در میان زنان برجاي گذاشت و جامعه 

 )79:1385سحاقی،ا»( ایرانی را نادانسته و ناخواسته بر مدار فرهنگ غرب کشاند.
هاي اخیر زن و مسایل مربوط به وي مورد توجه بسیاري از نویسندگان بوده است. در مورد شاهد پرداختن بسیاري در ده

ها و اي ریالیست است که در آثار خود واقعیتاز نویسندگان به زن هستیم. محمود دولت آبادي به عنوان نویسنده
هایش از اجتماع واقعی وي هستند. بیشتر زنان گذارد. زنان داستانمایش میمشکالت زندگی مردم را به خوبی به ن

) از جمله 1330-1281هاي خود را دارند. صادق هدایت(ها و گرفتارياند که هرکدام دغدغههایش عامیداستان
نان هستند. توان گفت ازجمله موضوعات مورد توجه وي زگر است میهایش جلوهنویسندگانی است که زن در داستان

تیپ دوگانۀ زن گناهکار و زن پاکدامن، به صورت لکاته و اثیري به « هاي گوناگونی دارند:هاي وي تیپزنان در داستان
 )350: 1392(میرعابدینی،  »یابد.بوف کور صادق هدایت نیز راه می

 
 ثارشچهلتن و آ

سندگان ایران است. آثار او بارها نامزد جوایز نویسنده ایرانی و عضو کانون نوی 1335مهر  9امیرحسن چهل تن زاده 
است. او در دوره بیست و چهارم  مختلف ادبی از جمله جایزه هوشنگ گلشیري و کتاب سال جمهوري اسالمی بوده

دم ایرانی نامزد این جایزه شد، اما در اعتراض به عملکرد وزارت ارشاد از نامزدي  جایزه کتاب سال با داستان سپیده
شهر بی  تهران،« )1379»(تاالر آیینه« )1377»(مهرگیاه« )1362»(روضه قاسم«هاي وي از جمله رماناد. انصراف د

 )1357»(دخیل بر پنجره فوالد« )1355»(صیغه«: هایشداستان و از جمله )1381»(عشق و بانوي ناتمام« )1380»(آسمان
است.  )1381»(ساعت پنج براي مردن دیر است« )1377»(است چیزي به فردا نمانده« )1371»(دیگر کسی صدایم نزد«

 نویسنده خاص عالقه و هاي وي مفاهیمی چون مرگ، حضور زنان، سیاست، کششهاي چهلتن از داستانخواننده داستان
کند. او در ابداع لحن زنان تن تصاویري رنگین از دنیاي زنان اشرافی عصر قاجار ترسیم میچهل« یابد:میتاریخ را در به

 )997: 3،ج1387میرعابدینی،»(کند.هاي روحی آنان را آشکار میهاي زنانه، آالم و مشغلهوگوق است و از وراي گفتموف
تهران،شهر بی «و»تاالر آیینه»«مهرگیاه»«عشق و بانوي ناتمام«هایی چون زنان در آثار چهلتن نمود دارند از جمله در داستان

شوند، امیر حسن چهلتن ممتاز هاي زن با مهارت توصیف میآثارشان شخصیتتري که در بین نویسندگان جوان»:«آسمان
اي است کنجکاو، تیزبین و دقیق. او نه تنها در نقل آداب و رسوم زنان ایران(به ویژه زنان است. چهلتن نویسنده

موضوعاتی چون عشق، هاي آنان و ابراز عقایدشان دربارة ها و درد دلوگوسنتی)چیره دست است، بلکه در انتقال گفت
ها و شود:پرداختن به مقوالتی چون افسانهجا ختم نمینفرت و حسادت کم نظیر است. اما توانایی نویسنده به همین

هاي کار اوست. یکی ها از یک سو و طرح مسائلی از قبیل فقر فرهنگی و عقاید خرافی از سوي دیگر از ویژگیاسطوره
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 »شود.اي که در آثار نویسندگان جوان ما کمتر دیده میثر اوست، نثر پیراستهدیگر از امتیازات بزرگ چهلتن، ن
 )17: 1390(رهنما،

 

 خالصه داستان
شوند زنانی  مثل شود که با جریان انقالب مشروطه براي خواننده معرفی میرو میدر تاالر آیینه خواننده با زنانی روبه

-و دخترانی چون (ماه رخسار و مهر اعظم) داستان در فضایی تاریخی و سال فخرالحاجیه، شاه زمان کنیز خانه با نام دده

زمان،مادر دو دختر (مهر اعظم و ماه هاي زن این داستان شاهشود. شخصیت هاي انقالب مشروطه سپري می
ن رخسار)است وي همسر میرزا پدر خانواده است که وي فعال جنبش مشروطه است البته ماه رخسار دختر اصلی ای

خواهر خانواده است ولی مهر اعظم دختري است که به فرزند خواندگی قبول شده است عمه این خانواده (فخرالحاجیه)
و  »زمان  شاه «یماريبکرده است و با شنیدن خبر  رابطههاي سیاسیش قطع  خاطر فعالیت ها با او به میرزا است که مدت

قصد دارد  گیرد،  می آمد را با خانواده از سر و  کند، رفت کمکباغ الهیه را در بدست آوردن وي ، شبیشتر براي اینکه برادر
کند. و شود و مهر اعظم در این داستان ازدواج میاي اعیانی کند چیزي که دگرگون میماه رخسار را عروس خانواده

بیش  و  داستان حضورکمزن دیگر در این و فخرالحاجیه دوزمان، و دخترانش،  جدا از شاه شود.عروس این خانواده می
اوضاع خانه ده سامان و زاد است که دلسوز یکایک افراد خانواده و سر دائمی دارند: یکی از این زنان دده، زنی سیاه و خانه

او،  کند.کند و به امور خانه رسیدگی میهاي میرزاست که با بیماري شاه زمان از این دو مراقبت میوي دایه دختر است.
داند که مرد  برد. هرچند می کند و با خود می می ها را جمع آید و همه سیاه کند که روزي می می دي زندگیبا رؤیاي مر

 بافی بیش نیست. ها خیالکشته شده و این حرف»سردار نور«
 هاست که الي و وي از او تنها عکسی دارد که با پنج تومانِ اهدائی خانم، از روي بساط دستفروشی خریده است و سال 

کند و  یم  است، زنی که در کارهاي خانه به دده کمک »آمنه«دومدهد. و زن  می دستمالی ابریشمین تنها دارایی او را تشکیل
 »میرزا«گفت، پیشکار شود بافد براي جهیزیه خواهرزاده بی مادرش. آمنه زن سید است که می در وقت بیکاري، جاجیم می

رسد. (سیدتنها مرد خانه غیر از میرزا  بانی و سایر کارهاي مردانه خانه نیز میحال به باغ عین و نیز رازدار اوست و در
صداي او به خانه  و رود و اولین صحنه داستان با ورود پر سر و می آید است.) جز اینها، خواهر شاه زمان هم هست که می

شود و اوست که خواهر  میشدن شهر است که شروع  میرزا و خبر آوردنش از جنجال بیرون و تیراندازي و شلوغ
کشد با این  بیمارش را که هنوز به بستر نیفتاده است، با دو خواهرزاده و دده براي شرکت در تظاهرات زنان به خیابان می

 تر نیست.کار وظیفه شرعی همه است و خون آنها که از خون دیگران رنگینمنطق که این
تري دارد. زنانی که هر یکی سرنوشتی دارند و ی از زنان نمود بیشرمان در پنج بخش تنظیم شده و در هر بخش نقش یک

 کنند.نقشی را در این رمان بازي می
و سهراب شاهنامه در حمام است پدر تیر خرده است و در  داستان پایانی باز دارد و یاد آورد صحنه دیدن عکسرستم

ادن. دختران براي آگاه شدن از اتفاقات جامعه پشت بستر است در حالی که ماه رخسار باالي سر اوست ، در حال جان د
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دهد شخصیت ازدواج انجام می» زري در سو و شون« ایستند تا در جریان امور قرار بگیرند کاري که دقیقاًبه در خانه می

 دختران و وضعیت زنان در جامعه سنتی آن روزگار در اینجا نمود دارد.
م)به معرض 1991را از نگاهی زنانه در اثر بدیع خود به نام تاالر آیینه ( امیر حسین چهلتن تاریخ جنبش مشروطیت«

 )78: 1383یارشاطر احسان،»(آزمون نهاده، که رمانی است پنج قسمتی از زندگانی دو خواهر و پدر مبارزشان.
انش آنان را رو است که وي در مواجهه با بیماردر مهر گیاه خواننده با پزشک زنان و زایمانی(شمس الضحی) روبه

یابد.نویسنده در این داستان از تضادها سود برده است براي خواننده دو خانواده خواستار زایمان پسر و پسر خواه در می
 شود و باشوند. براي خواننده ابتدا چهره خانم دکتري که در رشته زنان و زایمان درس خوانده معرفی میمعرفی می

در عین حال از سویی دیگر به  مامی دهد. ا کنند به دستدر ورسیه زندگی می جهانیهاي وي ها و پریشانیخواب
داستان  زندگی یک خانواده ایرانی مقیم بیروت درهمین مقطع می پردازد و رفعت که عضو خانوادهء دوم به شمار می آید

نده الجرم از سلسلهاي واژگان مقطعزمانی داستان در میانه دو جنگ اول و دوم جهانی قرار دارد و نویسرا دو تکه کرده 
چهره شمس الضحی به  زنان در این کتاب هم جاي کار دارند.استفاده کرده که بخشی از آنها امروز دیگر کاربرد ندارد. 

 خواهندو...عنوان دکتر و بیماران زن وي و دلیل اینکه چرا پسر می
نه تنها در کتاب بلکه در شخصیت اصلی کرامت شویم که با ساختاري روبه رو می »تهران شهر بی آسمان«در کتاب 

از جمله سفر به »غنچه«هاي زنشکند براي تن دادن به خواستهوجود دارد کرامت که اکنون با زنی با نام غنچه زندگی می
 ترکیه  به قاچاق تمایل پیدا کرده است.

بینیم و شاهد در دسته شعبان بی مخ میهاي زیادي را در داستان دارد با بازگشت به گذشته او را وي نوسانات و تنش
کم زمینه کند و با آشنایی با وي کموجو می آشنایی وي با زنی که طال نام داردکه وي نیمه گمشده خود را در وي جست

باشیم و با وجود برگشن هاي اشرافی و درباري هستیم ولی گاهی شاهد توبه و پشیمانی وي نیز میورود وي به مهمانی
گیرد(دختر مصطفی) تصویرات زن دوره پهلوي(طال)و دخترانی که به سفر کرامت تصمیم به از دواج با غنچه میطال از 

 کنند در این کتاب نمود دارد.شکل سنتی در سن شانزده ،هفده سالگی ازدواج می
ساعت پنج «،»کندزنی چاي درست می «هاي کوتاهی چون: خواننده با داستان»ساعت پنچ براي مردن دیر است«در کتاب 

زنی »«زنی جلوي ویترین مغازه هست  »«یک سوناي داغ«، »دارالشفا«،»زنی به ماه عسل میرود«، »براي مردن دیر است
 رو است.روبه»شودآشنا مینویسنده روي پاگرد»«است روي چمن نشسته

ضمیر یک زن سخن می  ، زنها و ضمیر درونی شخصیتهاي داستانهاست. چهل تن ازدیدهچیزي که در این مجموعه 
گویدهر چند نویسنده شرح مفصلی از شخصیتها ارائه نمی دهد(شاید کمی آشکار تر فقط در داستان زنی چاي درست 

نامفهوم داستان گاهی  شاید از لحاظ سانسور و یا مبهم نویسی داستان، دن طور که باید نیستنآمی کند) اما شخصیتها 
که زن را به سمت  ،اره به آثار نا مطلوب محدودیت و آزادي بی حد زنانه دارداما نویسنده با مهارت تمام اشاست 

-میشویم که براي خواننده در عنوان داستان معرفی هاي وي با زنانی روبه رو میدر داستانانحراف جنسی می کشاند. 

 کار.ران و خیانتشوند زنانی منفی، هوس
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چیزي به فردا «، »مردهاي تابستانی«، »هاي زمستانی زن«: هاي کوتاهی چوننبا داستا»چیزي به فردا نمانده است«در کتاب 
، »مونس مادر اسفندیار«، »ها در یکی از همین تابستان«، »تندیس«، »در جستجوي آن زن«، »درد پنجم«، »نمانده است

چیزي به فردا «نمونه، براي رو به رو هستیم. » آینه و زاهد «و »حکایت سید صالح «، »هاي کوچک من بال«، »سروگل«
سرگذشت انسانی هم نمود دارد » مونس مادر اسفندیار«چیزي که در داستان روایت انتظاري طوالنی است »نمانده است

ماند و خاطرات دور و  اما او نگران باقی می. شود و سرانجام، تنهایی نصیب اوست آید، دیده نمی که به حساب نمی
اي پر رنگ، سرشار از عطر و صدا، نیازهاي ناشناخته و  گذشته :دارد صل نگه مینزدیک همچنان او را به گذشته مت

 پایان.و انتظار بیهاي گیج  عشق
چهلتن را نقد شده است. موضوعات و مسائل اصلی را که بر زندگی زن و »تاالر آیینه «بنابراین با دیدي زنانه کتاب 

و تک تک این موارد را دراین کتاب  بررسی شده تا نشان داده  وضعیت وي در جامعه تأثیرگذار است دسته بندي کرده
شود دیدگاه نویسنده نسبت به هر یک از آنها چگونه است و هر یک از این موارد تا چه اندازه مورد توجه نویسنده بوده 

 است و به چه صورت در داستان بازتاب یافته است:
 
 دیدگاه اصالت زن (شخصیت پردازي) )1

رمانی است که عالوه بر طرح مسایل سیاسی و اجتماعی خانواده با محوریت زن در آن نمودار است. و در کنار تاالر آیینه 
هاي مرد داستان چون( میزرا) فعال انقالب مشروطه سید(نوکر)این خانواده زنان و دختران بیشتر نمود شخصیت

السحر در گروه مرفه و زمان، نجمفخرالحاجیه، شاه رخسار،دارندزنان در این داستان در دو دسته و گروه جا دارند ماه
 اعظم و دده سیاه و آمنه و اختر در گروه زیر دست.مهر

 
 نفش زن در خانواده 1-1

 مادري) 1
هایش به عقد میرزا در آمده این خانواده است وي زنی است که به واسطه زیبایی و از جمله چشم (مادر) شاه زمان 

ماه رخسار «ها را نداشته باشد:کند این چشمدهد و وي آرزو میرخسار نیز ارث میخترش ماهچیزي که بعد آن را به د
آنکه بخواهد ماه رخسار بی) «151»(آورد.ها را از کاسه در میدوباره پلک فرو انداخت. کاش منقاشی داشت و این چشم

گانه با ماه رخسار اند و با نگاه به زبانی بیچرخنگاه بر نگاه قزاق دوخت. قزاق به آرامی تسمه شالق را دور سر می
گفت. دده سیاه رد نگاه ماه رخسار را دنبال کرد. به طرفۀ العینی روبنده دختر را پایین انداخت، جلو آمد و پشت سخن می

ماه هاي شخصیت پردازي است. ه) یکی از را)توصیف چهره ظاهري (چشم13»(رخسار در برابر نگاه قزاق ایستادبه ماه
 شود.ها معرفی میرخسار با توصیف ظاهري چشم

داند به این شاه زمان زن این خانواده با وجود بیماري دلشوره و نگران خانواده خود است چیزي که آن را وظیفه خود می 
-پیدا میدلیل که اوالً زن براي دیگر اعضاي خانواده در حکم تکیه گاهی بوده است که هرکدام از اهالی خانواده مشکلی 
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اند و هرگز این حق به زن داده نشده که خود او هم مشکالت و کردهکردند به این زن به عنوان همسر یا مادر تکیه می

توان گفت این زن باید اینقدر دغدغه خانواده را داشته هایش را بر زبان بیاورد حتی اگر مریض هم باشدو حتی میدغدغه
زمان سربلند کرد و نگاه عمیق فخرالحاجیه را روي صورتش شاه«حال حرفی نزند:باشد که حتی پژمرده شود و با این 

 )62»(اي آخر؟جوري شدهزمان؟ چرا ایناي شاهیافت. تو به این خانه که پا گذاشتی مثل گل بودي. چقدر الجون شده
گفت، مرز آقاجانم را. میها و دلواپس این یک وجب خانه باشم. خدابیااما وظیفه من هم این است که دلواپس دختر«

ست. به خانۀ مردتان کار نداشته باشید. اما او هم مثل اختیار این چار دیواري با زن. اما خانۀ مرد بیرون این چار دیواري
خواهد که )لذا از میزرا می74»(سازد.هاي کوچک میدانست که شهر را همین خانههاي دیگر نمیتو و مثل همۀ مرد

ي ن سیاست نقشی نداشته باشند و به صحنه انقالب مشروطه وارد نشوند.شاه زمان حق ندارد دغدغهها در جریادختر
آره من «اش باشد وي شخصیت همرازي براي میرزاست:بیماریش را بخورد و عالوه بر بیماري باید نگران خود و خانواده

ریزم اما اگر چه چراغهاي این خانه را من روغن میترسم شما که بروید تاریکی بیاید. ترسم و میترسم. از جانتان میمی
) و 75»(دانی و باز مثل هر مرد دیگري بلند پروازيکنی از جنس زن بیشتر میتو مردي و مثل هر مرد دیگري خیال می

: نیرزمان گفت«کند:زمان) نیز بیماري خواهرش را فقط به خاطر ماندن در خانه تحلیل میامري که نیرزمان(خواهر شاه
 )9»(اي.دیواري کردهات مال این است که خودت را اسیر این چارمریضی

برد.تشابه شخصیتی که مابین شخصیت این داستان گویا به گفته فخرالحاجیه(عمه دختران)این زن است که مرد را راه می
راي داشتن خانواده شود چنان چه او هم مدام دلهره و نگرانی یوسف و خسرو را دارد و ببا زري سووشون دیده می

خودش حاضر است گوشواره و اسب پسرش (سحر) را به حاکم شهر بدهد.شاه زمان گویی براي میرزا زنی اثیري و 
شاه زمان خود تصویري بود، اینک، محدود و دست نیافتنی «دست نیافتنی است که میرزا وي را باید در قاب عکس بیابد:

شد آن را توانست ویرانش کند واقعیتی اثیري که تنها میبشکند، حتی نگاه میو دور بر بلوري که نفس ممکن بود آن را 
اي سفید و تور دوزي شده و دستهایی اسیر دار و بال تنهحس کرد. شاه زمان تن در پوشش پیراهنی با دامن بلند و پف

 ) 67»(ها به ایوان آمدآستین شمشیري پیراهن با دختر
 
 ارتباط زن با شوهر 2-1-1

ر زن سنتی تصویري است که جنس مرد حاکم و مسلط بر آن است میرزا گویی براي پیدا کردن کسی که با وي تصوی
آید با اینکه زن بیمار است این اولین برخورد این هایش را با او در میان بگذارد پیش شاه زمان میدل کند و گفتهبتواند در

برداشت و نشست. معذب، زیر نگاه شاه زمان فقط براي اینکه کاري  میرزا مشتها را از لبۀ تشک«دو بعد از بیماري است:
زمان اي برداشت، تشنه همدلی شاهآنکه پلک چشم باال برد، از جمع دواهایی که روي سینی بود، شیشهکرده باشد و بی

 )97»(اي از فرنگ آمده است؛ شاید فرجی باشد.کوششی دوباره کرد و گفت: طبیب تازه
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میرزا شکست را «شود:گونه وصف میشنود اینزند و از وي صدایی نمیینکه مدام با همسرش حرف میمیرزا در عین ا
گوید:دلم نمود و شاه زمان اینگونه میهمه سال تسلط مردانه بر شاه زمان در این آزمون نهایی ناچیز میپذیرفت. ایننمی

اش کنی خیلی کوچک که تو ادارهخانه براي اینشوند این ها زیر دست تو عاقبت به خیر نمیمیگوید این دختر
ها و با ها باید زیر دست مادر بزرگ شوند برعکس پسر) گویا مرد باید امور خارج از خانه را اداره کند و دختر98»(است.

ریان کند که دخترانش در جآیند. میرزا هم سعی میمیصاحب بار شوند و پاك بیها عاقبت به خیر نمیمرگ مادر دختر
ماند. خبر نمیرخسار گفت: پدر از چیزي بیماه«ها به وقایع امور اطراف خودشان واقف اند:وقایع نباشند هر چند که زن

) و دده هم دست شاه زمان 268»(شود.دارد. این است که دلواپسی من بیشتر میخبر نگاه میجا که بتواند ما را بیاما تا آن
 داند.قبر بیرون آمده میرا تنها به خاطر دخترانش از 

 
 روابط دو خواهر )2

که مهر اعظم دختر واقعی این خانواده نیست از کودکی با رخسار هر دو دختران میزرا هستند با اینمهراعظم و ماه
گی رازي را از مهراعظم پنهان رخسار در بچهشوندو ماهیکدیگر بزرگ شده و با یکدیگر سر کالس درس حاضر می

ها خود را به خواهر رخسار توي هشتی از میان حلقۀ زنماه«داند:زمان او را همدم خود میدر مرگ مادرش شاهکند و نمی
-زمان را میاش را از سنگینی بغض خالی کند.....براي همه چنان بود که بار دیگر خبر مرگ شاهرساند تا سینه

رو شدن شوند به طوري که دیگر حاضر به روبهر بیگانه می) ولی بعد از ازدواج مهر اعظم این دو با یکدیگ113»(شنیدند.
-داند فرداي روز ازدواج مهراعظم چنین توصیف میرخسار را عامل بدبختی خودش میبا یکدیگر نیستند مهر اعظم ماه

کرد.  رخسار باریکۀ خون را با سینۀ دست از کنج لب خواهر پاكماه«شود زمانی که مهراعظم به خانه میرزا آمده است:
هاي نفرت و درد را در عمق نگاه بازشناخت. براي در آغوش اش کنار زد و در نور رقیق سحر، نشانهموها را از پیشانی

رخسار گذاشت و از الي دندان هاي ماهها را روي شانهگرفتن خواهر، تنش را به جلوکشاند. مهراعظم پس نشست. دست
-رخسار میو زمانی که مهراعظم بار دیگر به خانه میرزا آمده است ماه )255»(روزي من تویی! تو! گفت: باعث سیاه

 )271»(رخسار را واداشت تا بگوید: دیدار به قیامت خواهر!همین نگاه و همین جرقه بود که ماه«.... گوید:
 
 دختر زیر سایه پدر خوانده 2-2-1

رخسار دختر اصلی میرزاست با اینکه ا ناتنی و ماهماه رخسار و مهر اعظم هر دو دختران میرزا هستند ولی یکی از اینه
زمان براي هر دو معلم (آرمن) آورده و سعی کرده هر دو را یکسان بزرگ نماید و آموزش دهد ولی تفاوتهاي میرزا و شاه

-طور که صندق را به دنبال پیراهن روح االطلسش زیر و رو مماه رخسار همان«شخصیتی بسیاري ما بین این دو هست:

 ) 60»(پوش دلش را برداشت نه تو را خواسته بودند نه مرا؟آیی مهر اعظم؟ مهر اعظم سرکرد. گفت: تو نمی
یابد که می خواهد که بعد از مرگ شاه زمان وي را ترك نگویند مهر اعظم به فراست درها میلذا وقتی میرزا از دختر

ماند و مهر اعظم به است که سرانجام ماه رخسار پیش پدر میرخسارست نه وي شاید به همین دلیل منظور اصلی وي ماه
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رود هرچند که مهر اعظم هم دختر میرزا نیست ولی پاي صحبت باغ بزرگ الهیه در میان است. و یا ماه خانۀ شوهر می

 ترسد اگر شوهر کند به همان دردي بمیرد که مادرش مرد:رخسار می
قدر جوان و زیبا بود که طور مرد. همانمیرند. خانوم بزرگ هم همیندرد می هاي این خانه به همینهزار سال است زن«

-حکیم و بیخانوم بود. ددة خانوم بزرگ خودش به من گفت، پشت به پشت این درد توي این خانه ماندگار شده، بی

-نه براي همین سامان نمیزمان جوانی تو را داشت. تو زبانم الل، البد عاقبت او را داري. این خادواست این درد. شاه

گیرد. توي خاك باغچه طلسم هزار سال چال شده؛ حاال خانوم این خانه تویی. همیشه باید پیش از غروب چراغ مهیا 
-رود همه او را به مهررخسار به مرور از دست می)با این حال ماه165»(داند.خواهد میرزا نمیکنی. این خانه روشنایی می

رود تا خانم یک خانواده اشرافی باشد و با کند و میدهند. با این حال مهر اعظم عروسی میمیاعظم سر راهی ترجیح 
رخسار را براندازد که در تنگناي خانه مانده است تا نقش مادر را براي میرزا بازي کند.گویا زنان و دختران این تحقیر ماه

 کند.ها را تحدید میتک آنمان و دخترش بلکه تکداستان سرنوشتی شبیه به هم دارنداین بیماري نه تنها شاه ز
 

 نقش زن در سیاست 2-1
اند آنها با تقسیم بندي متصلب و انعطاف از آغاز تاریخ فلسفه و سیاست اهل نظر زن را در حاشیه تاریخ قرار داده«

دي نسبتاً تغییر ناپذیري هاي اطالعات ذاتی و یا عرضی هر یک، مرز بنناپذیر، با تعین حدود هر دو زن براساس ویزگی
اي مردانه تلقی شده و زنان به دلیل توصیفاتی که از اند، براین مبنا، سیاست حوزههاي این دو داشتهدر مورد حیطه فعالیت

اي از جوامع هآنها شده است، شایستگی ورود به این صحنه را نداشته اند؛ این نگرش امروز اساس تفکر بخش عمد
هاي اص جامعه خودمان است. در واقع عرف رایج از قدیم االیام نه فقط در ایران و نه فقط در کشورانسانی و به طور خ

ها که ها و نبایداند و زنان در دایره یک سلسه بایداسالمی بلکه در تمام جهان، معموالً سیاست را عرصه مردان دانسته
 )79: 1375کدیور، »(اند.مبانی آن نیز چندان روشن نیست قرار داده

رخسار به جرم انقالبی ها به انقالب و جریاناتی که در گوشه شهر در حال وقوع است و با اینکه ماهبا وجود عالقۀ دختر
دهد حال حق ندارند در جلسات شبانه پدر که در خانه آنها بودن دستگیر شده و با فکرش خود و زنان دیگر را نجات می

خانه از این جلسات حضور داشته باشند بنابراین باید از پشت دیوار صندوق شود شرکت کند و مستقیم درتشکیل می
خانه ماه رخسار پرده را انداخت دست به دیوار گرفت و تا عمق صندوق«هاي شبانه و محرمانه با خبر شوند:گووگفت

ا گفت:فقط علی قلی خان پیش رفت بیخ دیوار دو زانو نشست و گوش به دیوار چسباند اتاق از زمزمه سرشار بود. میرز
 )54»(نیامده...

ها به خیابان شود. نیرزمان(خواهر شاه زمان) با خبر اینکه شهر شلوغ شده و مرداین رمان در ابتدا چنین توصیف می
خواهد که همپاي او به کوچه و خیابان آمده و در جنبش انقالب ها و شاه زمان میاند به خانه میرزا آمده و از دخترریخته

نهضت مشروطه حاصل تالش «برد:فایده است و راه به جایی نمیمشروطه شرکت نمایند هر چند که حضور آنها عمال بی
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ي) آن را پیش از وقوع آن مهیا کردند و تا مدتها پس از آن نیز در راه تحقیق و جانبازي افراد بسیاري بود که (زمینه
اي که مردم دیگر نسبت به هاي بعدي شد به گونهي اعتراض هاي آن کوشیدند، در واقع این نهضت راهگشاآرمان

دادند. زنان در لحظه لحظه تفاوت نبودند و در بسیاري از مسایل، اعتراض خود را بروز میهاي هیأت حاکمه بیعملکرد 
جد شاه این حرکت مهم سیاسی اجتماعی فعاالنه حضور داشتند و هنگامی که مخالفت با دولت آغاز شد و مردم در مس

هاي مهمی بودند. آنان ضمن همراهی با مردان در آوردن دار مسئولیتها بست نشستند، زنان نیز عهدهها و بارتهران بار
 )170: 1375دلریش، »(علما به مسجد براي سخنرانمی مسئولیت حفظ جان علما را هم بر عهده داشتند.

دانسته چرا که حضور خود و خواهرش را مسئولیتی شرعی میبا این وضع آشفته شهرگویا  نیرزمان(خواهر شاه زمان) 
ها کجا هستند نیرزمان حاال بنشین بگو ببینم بچه:«دختر کوچکش را تنها در خانه گذاشته و خودش به خانه خواهر آمده 

دختر  ام خانه. شاه زمان گفت: خوب جراتی کردي واهللاگفت: هیچی اسفندیار مکتب خانه است و شوکت را هم گذاشته
 )9»(بچه پنج ساله را

 

 ن در اجتماعز 3-1
رخسار زنان دیگري نیز جا عالوه بر ماهشود در آنشود و در قراولخانه شهر زندانی میرخسار توسط قزاقی گرفته میماه

اند که نه به آنها ها را در جایی زندانی کردهاند و آن(نه نفر)گویا سربازان زنان را که هیچ کاره این انقالب اند گرفتههستند
شودو این زنها باید براي آزادي خود تالش کنند و از پنجره اصطبل با کمک دهند و نه اعتنایی به این گروه میآب می

زنی که سر پا نشسته بود با « شود:دیگر راه رهایی و فرار را بیابند در بین این زنها زنی با این جمالت توصیف میهم
رفتم خانۀ حاج ابوالحسن حجه خر خمیر درست کنم براي خبر بودم. می من از همه جا بیلهجه روستایی گفت:و اهللا

شود )  به تعبیري می34»(نان، قزاق ال مصب همچین زد به کمرم که نگو! انگار پهلویم شکسته ببین خواهر شکسته
مستقیم زن ایرانی از حضور  هاي علم و ادب و اجتماع شده است نقش غیرزن ایرانی قرنهاست که وارد عرصه«گفت:

تر بود ولی از نظر کیفی در حد مستقیم او در جامعه بسیار بیشتر است، قبل از مشروطه نقش زنان پوشیده تر، غیر مستقیم
باشد و از جهت کمی رشد قابل تر میتر و گستردهباالیی قرار داشت بعد از مشروطه حضور زن آشکارتر، مستقیم

) هرچند این زنان وظیفه خود 125: 1380توانا، »(واقع پس از مشروطیت کیفیت فداي کمیت شد.اي نمود. در مالحظه
-دانند در تظاهرات شرکت کنند ولی تنها این گروه اسیر شده و بعد از رهایی هم هیچ کسی سراغی از این گروه نمیمی

 گیرد.
ا هستند که باید این کار را انجام دهند گویا کسی هها و دخترهاي جنبش مشروطه این زنها و اعالنبراي پخش شب نامه

انگیز نیستند یا نه برعکس این طبقه باید سپر بالي این انقالب باشند تا کند و لذا این گروه شک بربه این قشر توجه نمی
ا به هزار راه از هآمد و شبنامههاي سر پوشیده به خانه میکاغذ خانبالغ، عدل، عدل در کالسکه«این جنبش به نتیجه برسد:

هاي بار پاچهاي یکماندند. مهراعظم و ماه رخسار به همراه دده هفتهنصیب نمیها هم بیشد. حتی دخترخانه برده می
آمد و اي خمیده داشت جلو میرفتند. مالرحیم که کوسه بود و پشتهکردند و به کاروانسراي بازار میگشاد تنبان را پر می
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-) و در صورتی که گرفتار هم شوند باید خود را به نادانی و بی169»(اید؟هاي میرزا را آوردهانتیپرسید: امهمیشه می

 شناسند.اطالعی بزنند که اصالً همدیگر را نمی
 
 فقر زن 4-1

شود یکی افرادي که با نام دایه که تربیت و رشد فرزندان چهلتن خدمتکاري زن به دو صورت دیده می در داستان
را  بر عهده دارند و گاه هم به صورت پیشخدمت که  براي گریز از فقر و تنگدستی به خدمتکاري در منازل خانواده

و گوي ماه رخسار با کنند.در گفتهاي هنري هم میپردازند و  کاررسد میشان میکسانی که دستششان به دامن
هبه نام (گل پیرهن) ولی پدر دختر،آمنه را از رفتن به مادر است بافتآمنه(نوکرخانه)، آمنه گلیمی را براي دختري که بی

داند بنابراین آمنه حق ندارد براي دختر هاي زیاد آمنه براي دخترش میشان قدغن کرده زیرا دلیل این امر را گریهخانه
ي سر طفلکم مادر باال«مادر فامیلشان دلسوزي کند و به دیدارش برود و حتی در مراسم عروسیش شرکت نمایید:بی

ندارد. محرم ندارد تا براي کسی درد دل کند. ماه رخسار گفت:خب براي عروسیش حتماً بروید نمیروید؟ آمنه گفت: 
دانی چقدر شبیه زرین کاله کردم. تو نمیرفتیم گریه میپدرش قدغن کرده پا آنجا نگذاریم از بس هر وقت می

 )46»(است.
 
 سرپرستاستثمار زن(فقر زن)زنان بیوه و بی1 -4-1

ها ستم آنسیمین دانشور است اجتماعی که هم جامعه به » شهري چون بهشت«دده سیاه این داستان یاد آور دده سیاه 
هیچ «... گوید:اش میها از یتیمیکند و هم در خانه تحت استثمار خانواده اربابی هستند در خاطراتی که براي دخترمی

دادند.دانستم که حرف من است. همان ها پول سیاهم میشستم دم کاروانسرا. آدمکردم. اما دلم شکسته بود. نگریه نمی
کردم. اسمم را پالکی، آمد دستم را گرفت و بردم. شب نانم داد و زیر جاجیم خواباندم. بغض داشتم، اما گریه نمی

چند کچاوه آن سوتر  ات کو. گفتم رفت. همان صبح از چاه آب کشید و سر و تنم را شست.پرسیدند. گفت: پس ننه
 ) 240»(آماده رفتن بود.

گویا شخصیت مهراعظم با دده نزدیکی شخصیتی دارد ولی این یکی دختر خوانده میرزا است و سرانجام هم عروس 
 اش هم سر مال دنیاست؛همه«اي اشرافی) ولی دده به گفته خودش:شود(خانوادهالسحر و حاج ابو تراب میخانواده نجم

) در کل زنان در 16»(ام. رویم سیاه بود که بختم سیاه شد.سرمال دنیا، تف! قربان خودم بروم که نه مال دارم و نه داشته
سرپرست براي امرار اند وقت بیشتري داشته لذا زنان بیوه یا بیآن دوره به علت آن که تحصیل و شغل خاصی نداشته

اي براي دور هم از صبح تا شام کار کنند و معموالً چندان وقت اضافه معاش مجبور بوده اند همراه و همدوش مردان
هاي بلند زمستان به شب«کند:جمع شدن ندارند در این داستان هم دده با دختران شب هنگام موقع خواب درد دل می
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-بود، هرچه می» ردحسین ک«بافتند و درد دل دده سیاه رسید. دخترها زیر نور المپا با موي دم اسب پیچه میآخر نمی

 )240»(شد.گفت: تمام نمی
 زن و تکبر:5-1

اي نوشید و دست دده سیاه را پس زد؛ شاه زمان جرعه«شاه زمان در رفتارش با دده سیاه گویی رفتار ارباب منشانه دارد:
برمت دانم. اگر زنده ماندم سال دیگر میکشی، میزحمتم را می«نفس تازه کرد، گردن کج گرفت و گفت:

-هاي فخرالحاجیه(خواهر شوهر شاه زمان) با وي دیده میگرانه نه تنها اینجا که در رفتار)این رفتار تقابل85»(زیارت.

شان برقرار کند چنانچه اعمال و رفتار شود.و گویا چهلتن توانسته انسجام ویژه بین عملکرد اشخاص داستانی با اسم
ه رخسار سراسیمه برخاست. شاه زمان سر برهنه به حیاط آمد خم شد و ما«شان است:ها شاهد و گویایی بر نام شخصیت

اش را باال زد، منت گذاشت و سر شاه دست فخرالحاجیه را بوسید... فخرالحاجیه به برادر اعتنایی  درست نکرد پیچه
 ) 60»(زمان را بوسید میرزا فرصت کرد تا نگاه خواهر را در یابد.

فخرالحاجیه قدغن کرد، دیگر این دختر پا توي خانه نگذارد. اما «گوید:ي ماه رخسار میآنچه که دایه این خانواده برا
اي به مادرت نداشت، بیشتر بلکه با آقا گویم فخرالحاجیه کینهاي وقتها پیش خودم میحرف آقا یک کالم بود. پاره

مثل یک بره مطیع فخرالحاجیه بود. اما  کرد،چرا که به حرفش گوش نکرده بود. شاه زمان که به این خانه آمد،عداوت می
کند زمام تمامی رسد فخرالحاجیه با تکبر و وقار فراوان سعی میبه نظر می»کرد.گرفت و کلفت بارش میاو مدام ایراد می

رخسار را به عقد پسر کند که ماهامور خانه خود و میرزا را برعهده بگیرد و براي برادر کوچکترش تعیین تکلیف می
السحر تاج(محمد)که در جریانات انقالب به خانه میرزا رفت و آمد دارد در نیاورد و ماه رخسار باید عروس نجمفخر

شاه زمان گفت: جرات «یعنی دوست صمیمی فخرالحاجیه شود امري که شاه زمان هم جرات گفتن آن را به میرزا ندارد:
-) هم چنین دده سیاه فخرالحاجیه را چنین معرفی می84»(شود.کنم به میرزا بگویم. هر چه هم بگذرد بدتر مینمی

بروتی دارد که بیا و خانومت رفته بودي. بادبري کاش به عمهدده سیاه گفت قربان دل نازکت بروم تو به مادرت می«کند:
 )15.»(ببین! آدم باید چغر باشد مثل فخرالحاجیه بیشتر یک مرد است 

 
 زن و ازدواج سنتی 6-1

اش برده که وي را براي پسر نجمه دوست کتاب فخرالحاجیه (عمه خانواده) که ماه رخسار را به خانهدر قسمتی از 
که مادر »سرگردانیجزیره«افتد درست مانند داستان اش بپسندد و این پسند کردن در حمام خانه اتفاق میدوران کودکی

هاي کند.چیزي که براي خواننده یادآور ازدواجمی معرفی نیز این گونه دخترش را به مادر سلیم (فرخی) هستی (عشرت)
نجمه که عروس شد میان ما جدایی افتاد. یک ماه بعد مرا «کند:سنتی است. خودشان را چنین براي ماه رخسار معرفی می

داند و دلیل ) و خودش را سیاه بخت می132»(هم به خانۀ شوهر بردند. نجمه سفید بخت شد الهی شکر اما من..
فخرالحاجیه سر پیش آورد و «داند که در هر والیتی یک عقدي و دو جین صیغه داشتهیش را از شوهرش این میبیزار

) و 133» (امخواستم براي پیري و کوريگفت: هر والیتی یک عقدي و دوجین صیغه داشت این جل و پالس را می
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دارند. با این حال براي خواننده نمیسرش براش دست از داند که هم اینک هم که شوهرش مرده ورثهخودش را زنی می

اش از شوهرش بار برداشته آنقدر با آجر شود که نجمه هم قاتل هوي خود بوده و وقتی فهمیده که نوکر خانهمعرفی می
 گوید:ها را فخرالحاجیه(عمه خانواده) به ماه رخسار میبه سر این زن زده که تا صبح دوام نیاورده و مرده. این حرف

رفت از همۀ اهل خانه پنهان کرده بود. آمد. شکمش پایین افتاده بود. شرشر هم ازش خون میاز دست من کاري بر نمی«
کرد. به من گفت: به خانوم بگو من السحر را نگاه نمیشب توي حیاط پشتی بیدار به بالینش نشستم. توي صورت نجم

هاي هر خوشه نیمی است. دانهکرد که بعد از آن همه سال هنوز باقیتقصیر نداشتم...... اما انگور آن درخت طعمی پیدا 
)هم نجمه و هم فخرالزمان هر دو اعتراض دارندبه رفتارهاي اجتماعی مردانشان 144»(طعم خون دارد و نیمی طعو زهر.

هوي خودش  گیرد و نجمهکه با عشرت طلبی و ناهنجاري روبه رو است. با این حال فخرالحاجیه از شوهرش طالق می
پذیرد و تقریباً در هاي سنتی، اولین قدم، خواستگاري است که غالباً توسط خانواده پسر انجام میکشد.در ازدواجرا می

 ي استخاره براي این امر وجود دارد.تمامی موارد، مساله
ساندم. دیدم عنکبوت هو جیغ کشید. به دو خودم را به پنجدري ردوخت که یکجین داشت لباس عروس میماه«...... 

سیاهی از سقف روي ساتن سفید لباس افتاده است. بددل شدم. پیغامی به حاجی دادم. امر به استخاره داد. استخاره راه 
 ) 256»(چیز دیگر است اصالًرخسار یکداد. به حاجی پیغام دروغ فرستادیم... رو درماندم.ماهنمی

 
 تجمع زنان قدیم 7-1

شدند و از مسائل شدند و با یکدیگر آشنا میهایی بود که زنان دور هم جمع میترین مکانز مهمهاي زنانه یکی احمام
اي از زنان که اي از آن جوخهدانند و در هر گوشهزنان ایرانی حمام را بهترین نقطه تجمع خود می«گشتند:آگاه می

شود. اشارات رشک آلود و ها باز میر گرمابهها دخورد. سر صحبت از وضع خانوادهدل هستند به چشم میمشغول درد
-شکوه و شکایت و صالح اندیشی با گیس سفیدان و پیرزنان صحنه حمام را به صورت ساحت دادگاه در می

 )1370: 65دروویل، »(آورد.
 در حمام خانه عمه خانم نقش نبرد رستم و سهراب نقش بسته و چهره مظلوم سهراب نمایان شده است که از پهلویش

چکد با این اوصاف نجمه هم در نظر ماه رخسار قاتلی است که با تداعی این تصویر در ذهن ماه قطره قطره خون می
ماه «شود:ها دیده میچکد گویی اسطوره پسر کشی رستم در نگاه این زنهایش قطره قطره خون میرخسار از دست

-اده بود؛ از نوك انگشتانش بر فرش سرخ خون میرخسار برگشت. نجم السحر پهن و چهار شانه برابر پرده ایست

فخرالحاجیه :«سو شده رخسار هم گویا شیبه سهراب شده که وضعش با تصویر نقش شده بر دیوار هم) ماه145»(چکید.
سر پایین انداخت و سایه محو ماه رخسار به سنگ خیس حمام نگاهش را پر کرد و آنگاه نقش سربینۀ حمام خانۀ پدري 

رخسار دست به پهلو داشت؛ از میان انگشتانش آب شست. و سر بلند کرد ماهد آورد شیرین در آب چشمه تن میرا به یا
شود و داستان رخسار تکرار می) چیزي که در آخر داستان هم دقیقاً براي ماه140»(قطره بر سنگ میچکید.سرخ حنا قطره
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لحاجیه گوشۀ بستر نشست و با دست، مچ دست پدر را پوشاند؛ از رخسار آن سو روبروي فخراماه«یابد:گونه پایان میاین
) گویا این نماد براعت استهاللی است براي گفتن پایان 291»(کردکف پایش خون به چلوار سفید تشک نشست می

 داستان به خواننده.
 
 زن و ثروت 8-1

ست و دوست دارد این باغ را پشت مهریه در این کتاب فخرالحاجیه صاحب باغ بزرگی است به نام الهیه که ارث پدري ا
که در رخسار عروس دوستش شود چون فخرالحاجیه با اینرخسار بیندازد بنابراین وي خیلی دوست دارد که ماهماه

رفتارش با دیگران قاطع است و جذبه دارد با این حال استقالل شخصیتی ندارد چرا که وقتی پاي صحبت باغ الهیه در 
السحر)  سرش دعواست چون خودش ی که مابین (اعتماد خان و فخرالحاجیه با حاج ابوتراب شوهر نجمآید باغمیان می

میرزا گفت: حرف اعتماد خان «کند تا دعواي مابین ورثه این باغ خاتمه یابد:اي ندارد دختران برادرش را واسطه میبچه
آیی؟ فخرالحاجیه گفت: بوتراب چطور، با او چطور کنار میشود کوتاه کرد. اما حاج ابرد. زبان او را میراه به جایی نمی

) و نرم کردن نجمه 91و90»(کنم.همه گربه صفت نیست. نجمه را نرم میتر است. حاج ابوتراب اینکنار آمدن با او ساده
 گیرد.با دختران میرزا صورت می

-پسرم دامادشان شود ولی ما خود قبول نمیالدوله(دوست نجمه) خیلی دوست دارد که گوید که درهنجمه به فخري می 

رخسار تا بنا گوش سرخ شد، لب گزید، ابرو در هم کشید و ماه«شود:رخسار چنین تحلیل میکنیم چیزي که از نظر ماه
الدوله جواب رد شنیده است یا الاقل از ترس شنیدن جواب رد السحر از درهداد. نجمسر فرو انداخت. ته دلش گواهی می

الدوله با چشم و ابرویی شبیه به منیاتورهاي بهزاد چیزي از زیبایی و جوانی هاي درهخواستگاري نکرده است. دختر اصالً
 گیرد شاید چیزي که کم داشتند باغ بزرگ الهیه بوده است.)و خواننده نتیجه می154»(کم نداشتند

 
 عالئق زنان 9-1

ها هم خیلی دوست داشتند که هاي شهر تهران آمده بود زنها و دخترخانهتو گراف در قهوهدر ابتداي دوره قاجار که سینما
هاي آن را ببینند ولی گویا این امر چیزي ناممکن و نشدنی بوده و شاید حتی براي انجام این کار باید لباس هاي فیلمپرده

چقدر جاي مهر اعظم خالی بود! چقدر «رفتند که شناخته نشوند:ها میخانهکردند و هنگام غروب به قهوهمردانه به تن می
بار به این فکر افتاده بودند که لباس مردانه بپوشند. موها را زیر خواست سینماتوگراف ببیند. هر دو حتی یک دلش می

خانۀ زرگرآباد هاي سینماتوگراف به قهوههکاله پنهان کنند و بعد از غروب آفتاب همراه پدر براي تماشاي پرد
 )155»(بروند.

ها و زیارت مقابر امامزادگان و اهل قبور هاي زنان و دختران براي خارج شدن از خانه، رفتن به امامزادهاز جمله انگیز
زمان وي به افتد. هنگام جان دادن شاههاي جمعه و بخصوص در هنگام نذر و نیاز کردن بیشتر اتفاق میاست که شب

) 103»(واهم مرا در حالت... ببینند دعا کن دده جان دعا کن برایم آسان باشد.خهیچکدام نباشند نمی«دایه خانه گفته بود 
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اعظم را بهانه داند و به دنبال بهانه است خواب مهرها را در این موقع در خانه ضروري نمیدده سیاه که گویا حضور دختر

ه لذا با دادن شمع به دست وي، خواستکرده که وي یک سید نورانی را در خواب دیده که شفاي مادرش را از وي می
دده به ناگهان سربلند کرد و به شتاب گفت: شمع به شاه عبدالعظیم ببر. همین امروز، «کند:وي را راهی شاه عبدالعظیم می

) در حالی که همه به امر مرگ شاه زمان واقف اند چرا که حکیم اصالع 107و 106»(بمان و از آقا شفاي مادرت را بگیر
اي است که دختران در خانه نباشند برعکس میرزا که باید حتماً در خانه ر امروز یا فرداست و این تنها بهانهداده که کا

ها را باید به هوایی ببریشان بیرون و آمنه حضور میرزا را الزم و ضروري دانست: دده گفت: دختر« باشد و جایی نرود:
 )105»(میرزا صالح نیست از خانه برود

 

 سادتو ح زن 10-1
-اعظم به ناگهان از ماهاند ولی بعد از ازدواج مهرکه هر دو با هم بزرگ شدهاعظم دو دختر میرزا با اینرخسار و مهرماه 

رخسار گذاشت و از الي دندان گفت باعث هاي ماهها را روي شانهاعظم پس نشست. دستمهر« شود:رخسار متنفر می
هاي اعظم با تقال خودش را از دستطور نگو!مهرایناعظم را در آغوش گرفتمهر رخسارروزي من تویی! تو ...ماهسیاه
) چیزي که این حسادت 255»(آید. فقط آمدم که همین را به تو بگویم.رخسار بیرون کشید. از تو بیشتر از همه بدم میماه

رخسار هم با وي(مهر اعظم) رچند که ماههاي وي به دختر برادر بود هرا ایجاد کرد ورود فخرالحاجیه به داستان و محبت
اي بس کوتاه و در آستانه در برگشت. فشار حجم مورب نور لحظه«گوید:بیگانه شده و این چنین در صحنه دیگري می
ها همچنان معصوم و پاك و دست نخورده مجال بروز یافت. همین نگاه و پردة نگاهش را پس راند و چیزي از گذشته

-)بنابراین تمام زنان از دده تا ماه271و  270»(رخسار را واداشت تا بگوید دیدار به قیامت خواهرماه همین جرقه بود که

 رخسار سرنوشتی مشابه دارند. 
 

 زن در نگاه جامعه مردان 11-1

زن در گذشته حق حضور در همه مراسم را نداشته و چه بسا که حضور وي و یا شنیدن صداي وي در برخی از مراسم 
ها هم به خانه مرد«شود:شده است. مراسم بعد از مرگ شاه زمان چنین توصیف میمخالفت شدید وي تلقی می موجب

-ها تسلیت بگویند. فخرالحاجیه پشت پرده روي صندلی نشست، ریگ زیر زبان گذاشت و تسلیت مردآمدند تا به خانوم

آرام نیرزمان تنها نشانۀ حضور زن دیگري در کنار هایی را که آن سوي پرده ایستاده بودند، پاسخ گفت. صداي گریه 
ها هم بودند، مثل دو گنجشک خیس به هم چسبیده بودند و ناي گریه و حرف و سخن فخرالحاجیه بود. دختر

 )115»(نداشتند.
 

 رایش به وصف طبیعت در نگاه زنانهگ 12-1
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هایی که اي شادي و غم آنها حضور دارد حتی داروهشود و در لحظهمی طبیعت در نگاه زنان و دختران این داستان دیده
رخسار مشت مادر را با دست پوشاند و حس زمان بسته بود. ماهمشت شاه«هایی گیاهیست:خورد هم داروشاه زمان می

هاي خهرمق آسمان از پشت شاشد. روشنایی کمکند. اتاق تاریک میکم به تنش نفوذ میزمان کمکرد سرماي تن شاه
) 109»(رخسار خم شد.یافت ماهاي که کیپ شده بود جایی براي جلوه در چنین اتاقی نمیت سیب و پردهدرخ

کرد که دده سیاه کاسه در دست از میان چارچوب در گفت: خانوم، برایت قاووط مزه میفخرالحاجیه حرف در دهان مزه«
 است.) و روحیات این زنان با طبیعت عجین 80»(ام.گردة گشنیز آ؛ورده

شود در توصیفاتی که وي از نور سردار براي دختران و در توصیف دده سیاه( دایه دختران) وي با عقاید خرافاتی بیان می
شود او را از پشت سر آید و فقط میداند که با اسبش به شهر میکند و وي را بعد از مرگش فردي میمرگ وي می

اند. گفته بود، هنوز ها گفته بود. اما نگفته بود او را کشتهردار را براي دختربار قصۀ نور سبعد از آن دده سیاه صد«دید:
-بیند. برق مهمیزش چشم دیگران را کور میگردد. همیشه از پشت او را میزنده است. سوار اسب قلمکار توي شهر می

فتاري که انسان بخواهد با آن ترس و ) به طور کلی هر عمل یا گ18»(هم از پشت.توانند ببینندش؛ آنها میکند، فقط سیاه
به طور کلی هر عمل یا اعتقاد ناشی از نادانی، ترس از «شود نامید:هایش را توجیه کند نوعی خرافات مییا کمبود

 )497: 1373صدري افشاري، »(ناشناختنه، ایمان به جادو یا درك نادرست علت و معلول خرافات نام دارد.
 

 زنان و خرافات 13-1
در مورد خرافات و اعتقاد به جادو و «شود حرف از زنان استاین در این کتاب هم  هر جا بحث خرافات دیده میبنابر

شناسی، پاتی، ستارهاند که زن به تلهجادوگري نیز، معتقدند که زنان باورپذیري بیشتري نسبت به این مسائل دارند. گفته
هاي ابتدایی ربانیت، به میزهاي گردنده، به پیشگوها، ...اعتقاد دارد. خرافههاي گوناگون،...،به دریافت امواج ساطع از پیکر

بخشد... رفتار او، همان طلسم شکنی و دعا ارواح کهن طبیعت تجسم میها نذر و غیره، بهکند، شمعرا وارد مذهب می
د. به دو خودم را به هو جیغ کشیدوخت که یکجین داشت لباس عروس میماه)«...... 186: 1387باقري، »(است.

پنجدري رساندم. دیدم عنکبوت سیاهی از سقف روي ساتن سفید لباس افتاده است. بددل شدم. پیغامی به حاجی دادم. 
چیز دیگر است رخسار یکداد. به حاجی پیغام دروغ فرستادیم... رو درماندم.ماهامر به استخاره داد. استخاره راه نمی

پذیرد و تقریباً در سنتی، اولین قدم، خواستگاري است که غالباً توسط خانواده پسر انجام می هاي) در ازدواج256»(اصالً
 ي استخاره براي این امر وجود دارد.تمامی موارد، مساله

 
 زن و آموزش 14-1

به  در گذشته زنان (زن سنتی) معموالً فرصت چندانی که به خود توجه کند نداشته است چون معموالً فرزندان زیادي
سواد، نادان و جاهل بودند. حتی حق آموختن و سواد آموزي نداشتند در آورده است و زنان در گذشته عموماً بیدنیا می

سواد هستند نشست و یا جایی براي زن نبود ولی دختران میرزا هر دو باهاي عمومی نیز زن باید ساکت و آرام میمکان
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خوانند که نه تنها جریان وقایع سیاسی دور و اطراف خود هستند و لذا روزنامه میعالوه بر اینکه معلم سر خانه دارند در 

خوانند. اند. مرتب اعالن و شبنامه میها هوایی شدهدختر«هاست:دختران بلکه مادر نیز تحصیل کرده است مدرسه انگلیس
ما «گوید:ها میاش را براي دخترگذشته) شاه زمان وقتی 74»(خوانند.سیاحتنامۀ ابراهیم بیک و روزنامۀ روح القدس می

به هر کدام » پلدونسانوسن«چهار نفر بودیم، یک دختر آلمانی، دو تا ارمنی و من. دستۀ ما نمرة اول را گرفت. خواهران
 دان جایزه دادند. سال بعد که از اندرون شاه به خواهرها لباس سفارش دادهها یک صلیب نقره و به من یک انفیهاز آن

شد، دوختش را به ما واگذار کردند. حاال پارچه کم آمد و توي چه مکافاتی افتادیم، بماند! عالوه بر آن درس تاریخ و 
 )64»(خواندیم...زبان فرانسه هم می

دهد و با این دو در مورد عدالت خانه و به عالوه معلم این دو دختر مردي است که به این دو هندسه  و پلتیک درس می
دهید چرا که خان کاکا به خسرو درس می:«کند چیزي که در سو و شون سیمین هم نمود دارد شروطه بحث میجنبش م

) بنابراین میرزا هم براي دخترانش معلم 61: 1348دانشور،»(ها ترسو هستندها گوش کرد چرا که زننباید به حرف زن
-زن میرزا بلکه زنان محله هم براي جنبش مشروطه تالش میها جسور بار بیایند.نه تنها دختر و مرد استخدام کرده تا آن

 )213»(ام ببیند جایی هم براي زنها هست...الدوله به شوق گفت: دل من هم قرار ندارد. آدم فرستادهدره«کنند:
ر سنگ به مه بیشتاوازه. مقامیبادوتاسیدچپافتادهنهسرمشروطه السحر به انکار سر تکان داد:ایبابا،اوهمسرموقوفهقائمنجم«

-گوید تو برادر و زنش را از خانه تاراندي میالسحر که به وي می)یا فخرالحاجیه در جواب نجم217»(دامن دارد

 )142»(آید، چهل بند بپوشم و رقص کابلی کنم!ام میکردم؟ توقع داشت وقتی به خانهچکارش باید می«گوید:
 

 پوشش زنان 15-1
رخسار جلو ماه«قاجار از جمله مواردي است که نویسنده به آن توجه دارد:بحث پوشش و لباس خاص زنان در دوره 

هاي چتري، یلهاي دار، دامنهاي گلاالطلس، گل مخملی، زري، پاچینهاي روحرفت و دست به میان لباسها برد. پیراهن
لی کند. دستپاچه برخاست. رخسار را از قاهاي ماهدستی کتف) «227»(هاي قالبی، مشمش، گارسترمه و فاستونی، چارقد

نه چارقدي به سر داشت و نه چادري دم دست. به ناگهان کسی گویی چارقد قالبی شاه زمان را که روي صندلی پاي 
 )157»(پنجره بود، نشانش داد، دست کرد، چارقد را برداشت و به سر کرد.

رخسار ماه«ها را ببیند:تی کسی صورت آنحجاب باشند و یا حچنان که دختران حتی حق نداشتند در خانه خود هم بی 
چرخاند و با نگاه به زبانی که بخواهد نگاه بر نگاه قزاق دوخت. قزاق به آرامی تسمۀ چرمی شالقش را دور سر میآنبی

انداخت، العینی روبندة دختر را پایین رخسار را دنبال کرد. به طرفهسیاه رد نگاه ماهگفت. ددهرخسار سخن میبیگانه با ماه
زنان در خانه گاهی نوعی چادر شب رنگی خیلی سبک )« 13»(رخسار در برابر نگاه قزاق ایستاد.جلو آمد و پشت به ماه

زنند. موي سر آنان که آن را پوشانند و زیر چانه گره میکنند. آنان سر خود را با چادر قدي از ململ سفید میبه سر می
ها معموالً از ابریشم یا مخمل و یا از زري مزینبه شود. پارچه لباسبه ندرت دیده میاندازند بافند و به پشت سر میمی
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هاي ایرانی خود را بدان ها هماهنگ با مقدار جواهري است که خانمهاي عالی و خیره کننده است. غناي آندست دوزي
 )358: 1388حجازي، »(آرایند.می

 
 یستریک)(اعمال ه نانفرار یا ترك خانه براي ز 16-1

هاي عصبی، گریه را نیز در زنان بیشتر از مردان ها، ناراحتیاعمال هیستریک همچون فرارهاي نمایشی و غش کردن«
رود،...صحبت از عزیمت واقعی، هدف میشود که دختر اقدام به فرار از خانه کند بیاند، مثالً نسبتاً زیاد دیده میدانسته

، در میان نیست فقط نمایش فرار است و غالباً اگر به دختر جوان پیشنهاد کنند که او را اقدام به جدایی واقعی از خانواده
شود )نمود این گفتار در رفتار دو دختر میرزا دیده می183: 1387باقري، »(شود.به طور قطع از خانه بگریزانند مشوش می

شود و هم زمانی که توسط قزاق  دستگیر می مهراعظم فرداي عروسیش از خانه شوهر فرار کرده و ماه رخسار هم زمانی
رخسار کنار ستون چوبی و موریانه خوردة ایوان از حال رفت. ماه«کند:که در مجلس زنانه نگران حال پدر است غش می

 )34»(ها دورش جمع شدند و زنی مصرتر از پیش به طلب آب دریچۀ کوچک روي ایوان را کوبید.زن
 
 ماستحلیل الگوي کنشگران گر )2

ها در پیشبرد و تکامل داستان در هم تنیدگی شخصیت و کنش تا بدان جا ها و نقش آنبعد از تجزیه و تحلیل شخصیت
مجموعۀ «اهمیت دارد کهباید بپزیریم رمانی که فاقد شخصیت باشد به نوعی رمان نیست در تعریف شخصیت آمده است:

یفیات عادي، معنوي و اخالقی که حاصل عمل مشترك طبیعت غرایز، تمایالت، صفات و عادات فردي، یعنی مجموعۀ ک
کنند و وي را از دیگر اساسی و اختصاصات موروثی و طبیعت اکتسابی است که در کردار و رفتار و گفتار خود جلوه می

 )289: 1382یونسی، »(سازندافراد متمایز می
نده به ساختار یک اثر، براي روشن شدن نقش هر ترین عوامل شکل دهبا توجه به عامل شخصیت به عنوان یکی از مهم

) با 1966گرماس در کتاب ساختار معنایی(:«شخصیت داستانی، آن شخصیت در الگوي کنشگران گرماس جاي داده شده 
تر از طرح پراپ، توانست با استفاده از مفهوم کنشگر به مختصر کردن کار او بپردازد. با توجه به شش کنشگر درك عملی

ایگلتون، »(هاي عمل گوناگون پروپ را استنتاج کرد.توان حوزهعین فرستنده و گیرنده، یاري دهنده و دشمن میذهن و 
1386 :144( 

هاي عامیانه را هفت حوزه عمل و سی ویک کارکرد تقسیم کرد. هاي عامیانه روس، کلیه قصهپروپ با برسی قصه
ی زیباتري دست یافت. شش حوزة عمل گرماس شامل سه گرماس با تبدیل کار پراپ به شش حوزه عمل، به سادگ

گردد که او به نامند. با نگاهی دقیق به الگوي گرماس مشخص میهاي دو گانه میدسته دو تایی است که آن را تقابل
دهد. از این رو ها را مورد بررسی قرار میها بپردازد، ارتباط و مناسبات شخصیتکه به ماهیت خود شخصیتجاي این

گرماس کوشید میان ساختارهاي اثر ادبی و ساختارهاي جمله، « توان دانست:گرماس را ساختار گرا تر از پراپ می
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-چنان که فعل گرانیگاه جمله است، کنشگران نیز گرانیگاه روایت به شمار مینزدیکی و پیوندي پدید آورد. هم

 )113: 1380محمدي، »(آیند.
 ظریه گرماس به ترتیب عبارتند از:شش مولفۀ اصلی تحلیل شخصیت در ن 
 فرستد.)فرستنده یا تحریک کننده: او کنشگر را به دنبال خواسته یا هدفی می1
 برد.)گیرنده: کسی که از کنشگر سود می2
 رود.کند و به سوي موضوع و هدف خود می)کنشگر: کسی که عمل می3
 )موضوع: هدف کنشگر است.4
 گیرد.لوي رسیدن کنشگر به هدف را میمخالف یا بازدارنده: کسی که ج)5
 دهد تا به هدف خود برسد.)کمک کننده یا یاري دهنده: کسی که کنشگر را یاري می6

کنشگر در ارتباط با شخصیت، حالت عموم و خصوص مطلق دارد هر شخصیتی کنشگر است ولی هر کنشگري، 
که انجام دهندة عملی است. مفعول که عملی نسبت تر دارد و عالوه بر فاعل شخصیت نیست زیرا کنشگر معنایی وسیع

آید. عالوه بر این کنشگر ممکن است فرد، شی، گروه و یا واژه انتزاعی گیرد نیز کنشگر به حساب میبه او صورت می
رد. مانند آزادي باشد. براي نمونه اگر آزادي یا استقالل کسی را به انجام عمل یا انتخاب راهی برانگیزد، نقش کنشگر دا

مفاهیم انتزاعی آزادي و استقالل، فقر و بدبختی، شجاعت و مردانگی... همگی براندازنده و » تاالر آینه«چه در رمان چنان
 هاي اصلی رمان هستند.محرکات شخصیت

ي  همچون واسطه و وسیله» هدف«مشخص گردید که تاالر آینه با بررسی دقیق هر یک از عوامل کنشی در بطن رمان 
تاالر آینه ي منفعت به کنشگري به نام کنشگر گیرنده است و از آنجا که اغلب کنشگران حاضر در رمان  رسانندهاست که 

. به نیازمند به دریافت کمک یا سود و منفعتی هستند این کنشگر در این رمان جایگاهی ویژه و حتی قابل ترحم دارد
هاي انسانی: تاب تنها یک گروه شخصیتی وجود دارد: شخصیتتوان فهمید که در این کعالوه با مطالعه این مجموعه می

 رخسار، فخرالحاجیه.......زمان، ماهمیرزا، عباس، سید، شاه

داستان است. در واقع هاي شخصیتگردد که بستر ظهور کنش کنشگران اصلی  با توصیف مکانی آغاز می»تاالر آینه«
حاضر در روایت، به شمار آورد. دو عنصر زن  صیتی همگی کنشگران ي شخ نامه توان معرفی فصل آغازین این رمان را می

اصلی و شکل عوامل تا پایان داستان است، زنان و میرزا هاي کنشی  ي حوزه که تعیین کننده» وحشت«و » عصبانیت«
 دهنده به ساختار کنشی این کنشگران است.

اي است. در  یم کرد که هر یک داراي قهرمان جداگانهتوان به دو بخش سیاسی و خانوادگی تقس را می»تاالر آینه«رمان 
 با قهرمانانی خود ذهن ساختار اجتماعیهاي زمینهگرچه خواننده در پس قهرمان داستان است.میرزا بخش سیاسی ، 

او قهرمان اصلی در جنبش مشروطه است. قهرمانی  وجود، این با شناسد می میرزا چون (عباس یا سید) را کنشی ي حوزه
شود: در این داستان میرزا کنشگر است. او که دیگر قادر به تحمل نظام حاکم بر به طور مختصر چنین تحلیل می که

جامعه نیست(استبداد شاه و فقر مردم، نیروهاي تحریک کننده نیست) براي یافتن آزادي یعنی رسیدن به جنبش 
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ها با فراهم آوردن اسلحه و یا پخش هستند، آن دهندگان ويکند. دوستان میرزا یاريارزشی) تالش میمشروطه(شی
 شوند:کنند به این ترتیب این افراد چنین تقسیم میها به میرزا کمک مینامهشب

 )کنشگر اصلی: میرزا1
 )موضوع یا شی: ایستادگی در برابر مخالفان جنبش مشروطه2
 )کنشگر بازدارنده: مخالفان جنبش مشروطه3
 ن میرزا( عباس، سید،...))کنشگر یاري دهنده: دوستا4
 )کنشگر فرستنده یا تحریک کننده: استبداد شاه و فقر مردم5
 )کنشگر گیرنده یا سود برنده: مردم6
 )شخصیت زنان داستان:2-1

است. تمام رمان و حتی (ماه رخسار، مهر اعظم، شاه زمان و فخرالحاجیه )، »تاالر آینه«رمان زن  ترین شخصیت  مهم
فضاي سیاسی ـ اجتماعی رمان را به درجه دوم اهمیت آنان هاي  . کنشاندها معرفی شدهبا اینهاي دیگر شخصیت 

را خانوادگی کشاند تا جایی که مخاطب به دنبال عاقبت و نتیجه جنگ و عواقب آن نیست بلکه مشتاقانه سیر حرکتی  می
، بستري است براي ظهور و بروز نوع کنش میرزا کند. بنابراین فضاي سیاسی داستان با تمام مظاهر آن از جمله  دنبال می

ي ترس و نگرانی  ي داستان در همان آغاز روایت، به تماشاي شخصیتی پوشیده در پرده . خوانندههااین شخصیت
ناپذیر تا انتهاي  است که همچون پیرنگی محکم و گسستزن ي حرکتی  نشیند. این ترس و احتیاط، آغاز حوزه می

برد. با خوانش اولیه و ابتدایی داستان به نظر  را در یک سطح مشخص به پیش میشاه زمان  شیي کن روایت، دامنه
، شخصیت منفعلی است که در پایان داستان به یکباره تغییر کرده ولی با خوانشی دقیق و با بررسی مهراعظمرسد که  می
ت داستان است شخصیتی که روند ، تنها شخصیمهر اعظمگردد که  هاي او در طول روایت، مشخص می تک کنش تک

فخرالحاجیه هم  تحول او از همان فصل آغازین رمان آغاز شده، در طول روایت بسط یافته و در پایان متحول شده است.
آید تا دختران میرزا را قربانی خواسته خود کند. که دیگر زن داستان با در نظر داشتن هدف خود (باغ الهیه) به پیش می

 نشگر بازدارنده روبروي وي است.میرزا اولین ک
شوند بنابراین:در این داستان فخرالحاجیه یکی اش و خودش از جمله کنشگران سود برنده محسوب میکه خواهر خوانده

دیگر از کنشگراصلی  زن داستان است. او که با خواهر خواننده خود روابط دوستی دیرینه دارد(، نیروهاي تحریک 
دهنده السحر یاريکند. نجمارزشی) تالش میارث خود از باغ الییه یعنی رسیدن به (شیردن سهمکننده) براي به دست آو

هاي مختلف براي خواستگاري از دختران میرزا به فخرالحاجیه براي وي هست، خانواده نجمه با فراهم آوردن موقعیت
 ند:شوکنند به این ترتیب این افراد چنین تقسیم میرسیدن به هدفش کمک می

 )کنشگر اصلی: فخرالحاجیه1
 )موضوع یا شی: باغ الهیه2
 زمان)کنشگران بازدارنده: میرزا تا حدي شاه3
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 السحر)کنشگر یاري دهنده: نجم4
  السحر)کنشگر فرستنده یا تحریک کننده: خانواده نجم5
                                                 السحر                               ) کنشگر گیرنده یا سود برنده: خانواده نجم6

آید مهراعظم::در این داستان مهراعظم یکی دیگر از کنشگر داستان است. او که سرانجام به عقد پسر نجمالسحر در می
-اهشود. عمه مارزشی) عروس خانواده اعیانی میآید با ازدواجش (شییعنی همان نیروي(نیروهاي تحریک کننده) در می

 شوند:دهنده  وي در این ازدواج است بنابراین این افراد چنین تقسیم میرخسار(فخرالحاجیه)یاري
 کنشگر اصلی: مهر اعظم

 )موضوع یا شی: ازدواج2
 ----------)کنشگر بازدارنده: 3
 )کنشگر یاري دهنده: فخرالحاجیه4
 السحر)کنشگر فرستنده یا تحریک کننده: نجم5
 سود برنده: خانواده میرزا احمد)کنشگر گیرنده یا 6

-هاي همسرش به ستوه آمده از دیگر کنشگران داستان است در این داستان شاهزمان: همسر میرزا که از دست خواستهشاه

زمان (کنشگري) است که دیگر قادر به تحمل کارهاي همسرش در مبارزه با جنبش مشروطه نیست چرا که عقیده دارد 
-ترسد،(نیروهاي تحریک کننده) براي یافتن آرامش (شیران هم تاثیر گذاشته است لذا میکارهاي همسرش روي دخت

زمان در این خانواده کندهستند اما سرانجام شاهکند. خواهر میرزا فخرالحاجیه به او در این راه کمک میارزشی) تالش می
 میرد:سپارد و میجان می

 )کنشگر اصلی: شاه زمان1       
 هاي میرزا براي رسیدن به آرامش ضوع: ایستادگی در برابر خواسته) مو2      

 -----)کنشگران بازدارنده:3       
 )کنشگر یاري دهنده: فخرالحاجیه4      
 زمان)کنشگر فرستنده یا تحریک کننده: ترس شاه5      
 ) کنشگر گیرنده یا سود برنده: خانواده میرزا6      

اند:دده سیاه، چندانی ندارند به قرار زیرهاي داستانی نقشهاي) که در کنشیگري (شخصیتعالوه براین اشخاص زنان د
 آمنه، اختر،دره الدوله،نیرزمان.....

 

 ) نتیجه3
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)امیرحسن چهلتن در این داستان توانسته نه تنها مشکالت عصر مشروطه را نشان دهد. بلکه خواننده در جریان کتاب 1
 نگرانی،خرافات و...گی، دلشود؛ مشکالتی چون: روز مررو می رو به با مشکالت زن ایرانی نیز

هاسود جوید. در جایی که میرزابراي یافتن جنبش ها و تضادنویسنده به خوبی توانسته است در جریان رمان از تقابل
ی که نگرانی هاي خانواده و دخترانش را دارد در حالمشروطه در تالش است.شاه زمان با وجود بیماري. نگرانی

 فخرالحاجیه(عمه خانواده)ارث پدري باغ بزرگ الهیه است با این حال داستان  فضایی بارزدارد.
زنان این داستان از طبقات فرودست جامعه  نیستند.خانواده میرزا از طبقات بسیار فرودست جامعه بر نیامده است تا 

ورندة مشکالت وي و جاي گرفتنش درجنبش مشروطه بدانیم. ها را پدیدآ سوادي و امثال آن عواملی چون فقر شدید و بی
باز ، کند. با این حال، به پایان رساندن داستان در فضایی همین مسأله بیشتر تأکید نویسنده را بر مشکالت زنان متمرکز می

د که نویسنده در نمایی نشود و خواننده احساس نکن باعث شده است با وجود تأکید فراوان بر مشکالت زنان در اثر سیاه
 است.  نشان دادن مشکالت زنان به اغراق پرداخته و از واقعیت دور شده

چنانکه در  آن میرزااست.یاجتماعبخش سیاسی و ترین مشکل  زنان خانواده است ولی یکه تاز قهرماندر این اثر،  برجسته
 کند.الگوي گرماس میرزا با تمام وجود براي رساندن انفالب به پیروزي تالش می

مند و علمی، به تحلیل عناصر داستانی، به ویژه هایی است که به صورت ساختاري نظام)الگوي کنشگر یکی از شیوه2
شود. البته تاکید افراطی این ها در نظر گرفته میپردازد.در این الگو داستان به مثابۀ مجموعۀ نظام کلی کنششخصیت می

توان چنین نتیجه یافته است.با نگاهی به مجموعۀ تاالر آیینه امیر حسن چهلتنمیاي است که به آن راه الگو شاید نقیصه
اي که هر کدام از افراد هاي داستانی خود سنجیده عمل کرده است، به گونهگرفت که نویسنده در پرداخت شخصیت

 .کنندداستان براي رسیدن به شی ارزشی خود، تا پاي جان تالش می
 
 منابع )4
 )فمنیسم،قم :مرکز پژوهش هاي اسالمی صدا و سیما چاپ صدف1385د حسین()اسحاقی ،سی1
 ) زنان در داستان، تهران:مروارید1387)باقري، نرگس(3
 )زن در تاریخ معاصر ایران،چ اول،ج اول، تهران: برگ زیتون1380)توانا، مرالدعلی(4
 )تصویر زن در فرهنگ ایرانی،تهران:امیرکبیر1357)جمالزاده،محمدعلی(5
 سراها، تهران:قصیده)تاریخ خانم1388)حجازي، بنفشه(6
 )زن در دوره قاجار، چ اول، تهران: حوزه هنري سازمان تبلیغات اسالمی1375)دلریش، بشري(7
 )سو و شون:تهران :چاپ دوم انتشارات خوارزمی، چاپ سکه)1348)دانشور،سیمین(8
 اد مقدم، چ چهارم، تهران: شباویز)سفر در ایران، ترجمه منوچهر اعتق1370)دروویل،گاسپاز(9

 )خاتون در آیینه،تهران:کتاب پارسه1390)رهنما،تورج(10
 )فرهنگ فارسی امروز، تهران:چ اول1373)صدري افشاري، غالمحسین(11



 
 1733/  آینه اثر امیرحسن چهلتن بررسی سیماي زن در رمان تاالر

 
 )زن،چ اول، تهران:نشر اطالعات1375)کدیور،جمیله(12
 د سومی)صد سال داستان نویسی ایران،تهران: چشمه جل1377)میرعابدینی ،حسن(13
 )تاریخ ادبیات داستانی ایران،تهران:سخن چاپ اول1392( -----------)14
 ) ساختار یک اسطوره، تهران:چیستا 1380)محمدي، محمد هادي، علی عباسی(15
 )ادبیات داستانی در ایران زمین،پیمان متین،تهران:امیر کبیر1383)یارشاطر، احسان(16
 ویسی، تهران: نشر نگاه)هنر داستان ن1382)یونسی، ابراهیم(17
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