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  )جامعه شناسي شخصيت زن در رمان بعد از انقالب(صداي زمانه

  ،336تعداد صفحه ، )چاپ اول( 1395نشر اختران، : كارولينا راكوويتسكا عسگري و عسگر عسگري حسنلو، تهران

  1دانشيارسيده مريم عاملي رضايي 

  

  و ارزيابي شكلي آنمعرفي و توصيف اثر 

شناسي رمان كه در آن به بررسي تعاريف  فصل يكم رمان و جامعه: كتاب در پنج فصل نگاشته شده است :ساختار كتاب

پردازي در رمان تحت پنج عنوان  و كليات رمان و جايگاه فرد و اجتماع در رمان پرداخته است؛ فصل دوم شخصيت

پردازي، چگونگي تعامل  هاي شخصيت هاي جديد شخصيت، روش برخورد سنتي با شخصيت، جستاري در نظريه

شخصيت و جامعه در رمان و هويت روايتي شكل گرفته است؛ فصل سوم رمان فارسي كه شامل رمان فارسي و 

هاي فرديت يافته در رمان بعد از انقالب است؛ فصل چهارم  تحوالت سريع آن بعد از انقالب و سير گسترش شخصيت

عوامل سنتي شخصيت . 1: هاي برگزيده شامل دو بخش است مانسير هويت زن در رمان فارسي؛ فصل پنجم بررسي ر

جاي خالي سلوچ، طوبا و معناي شب، دل فوالد، جزيرة سرگرداني، نيمة غايب، هاي برگزيده شامل  پردازي زن در رمان

ختي عوامل جامعه شنا. 2 كنم، پرنده من، عادت مي كنيم، سرخي تو از من ساربان سرگردان، چراغها را من خاموش مي

تاريخي، نقش پذيري  -هاي برگزيده كه در شش بخش تحوالت اجتماعي، وقايع اجتماعي پردازي زن در رمان شخصيت

شخصيت در جامعه، برخورد شخصيت با افراد گوناگون، عوامل بازدارندة زن در جامعه و تقابل شخصيت دروني و 

بعد از انقالب و فصل هشتم نتيجه گيري و شخصيت اجتماعي طبقه بندي شده است؛ فصل هفتم چند صدايي رمان 

  .جمع بندي است و در انتها نيز فهرست منابع آمده است

قطع كتاب و نوع و اندازه قلم مناسب . توانست بهتر طراحي شود است و مي طرح جلد بسيار ساده: ويژگي هاي فني اثر

ارجاع دهي در اثر مناسب . ر هرصفحه استاي كه در صفحه آرايي به چشم مي خورد، تعداد زياد سطرها د نكته. است

  . خوبي رعايت شده است است و ارجاعات به شكل مستقيم و غير مستقيم به

در ارجاعات، اصرار نويسنده در ارجاع دهي به منابع انگليسي خصوصاً در فصل اول و بحث : ويرايش و نگارش ادبي

وجود است؛ مثل ارجاع به برادبري، آبرامز، باختين صفحة در برخي موارد ترجمة فارسي اين آثار م. كليات وجود دارد
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 ؛در برخي موارد هم اصالً جملة نقل قول شده حائز اهميت چنداني نيست و بيشتر شبيه منبع تراشي است. به بعد 16

والدر و ديگران از دنيس » رمان واقعگرا«ساني رمان به نقل از منبع انگليسي  اي كه به نقل از استاندال در آيينه مانند جمله

آيينه اي در «اين شباهت ها باعث شده است كه رمان به سان آيينه واقعيت تلقي شود يا به گفتة استاندال «: آورده است

خورد،  چشم نمي اي به ها هيچ نكتة تازه قريب به اتفاق اين نقل قول از آنجا كه در) 27: 1395عسگري (»گذر از بزرگراه

اي باشد كه در منابع  بود ارجاع به منبع اصلي حاوي نكتة تازه تر مي ندارند و شايد شايسته ارزش چنداني به لحاظ علمي

  . شود فارسي يافت نمي

ويژه در فصول اول تا چهارم هم سبب پراكنده گويي و تشتت در نوشتار و هم  متأسفانه تكية فراوان بر نقل قول به  

ز زبان و نثر اثر شيوا نيست و گونه اي زبان ترجمه بر آن حاكم در بسياري موارد ني. موجب حشو و تكرار شده است

  :شود يي از اين موارد اشاره ميها نمونهبه . است

اي كه در آن براي شخصيت قائل شده است سخن  و جايگاه برجسته -نظريه رمان -در ادامه دربارة پژوهش اول لوكاچ «

جامعه شناسي ادبيات از ديدگاه ماركسيستي مورد نظر  عنوان پيشگام خواهيم گفت اما اكنون لوكاچ بيشتر به

. ها فصلخصوصًا در ابتدا و انتهاي . توضيحات حشوگونه از اين دست در كتاب بسيار زياد است). 28: همان(»ماست

. نداو و جدا از درك واقعيت مي دا» ژرفاي راستين جهان نگري«بينيم لوكاچ اعتقادات نويسنده را جدا از  كه مي همچنان«

اين نظريه ظاهراً به نظرية چند صدايي باختين شباهت دارد اما در واقع نظر لوكاچ بيشتر به خصلت جمعي آفرينش اثر 

درك ناكامل نظريه است در كتاب نظرهاي نويسنده كه گاه نادرست و نشان از اظهار  ).30: همان(»ادبي توجه دارد

رسد اما به لحاظ  گرچه اين اشكال محتوايي به نظر مي 34و  31ات بنگريد صفح الوه بر موارد فوقع. خورد چشم مي به

ابعاد صوري، پرش مدام نويسنده از يك مطلب به مطلب ديگر متن را با انبوهي از شواهد گسسته و پراكندگي نامناسب 

داده است؛  پراكندگي متن تا حدي به ارجاعات متعدد بستگي دارد كه متن را در حد گردآوري تنزل. مواجه كرده است

  . خورد گاه در يك صفحه چهار يا پنج ارجاع به چشم مي. 42 -47 -20-16-29-5-4از جمله صفحات 

  

  تحليل و ارزيابي محتوايي اثر

  ها ارزيابي نظم منطقي و انسجام اثر و استحكام تحليل

ل چهارم دربارة زنان يعني انتهاي فص 100است تا صفحة » جامعه شناسي شخصيت زن بعد از انقالب«گرچه نام اثر 

شد هيچ خللي به  اين چهار فصل شامل مطالب تكراري دربارة رمان است كه اگر حذف مي. مطلبي ذكر نشده است

 كه ذكر شد پراكندگي و تشتت مفاهيم، ارجاعات مكرر و نارسا بودن نثر از عيوب اين چهار چنان. شد پژوهش وارد نمي
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نقش عوامل جامعه شناختي شخصيت پردازي در رمان بعد «خواهد  كه مي است مدعاي كتاب در مقدمه آن. فصل است

كه اين مدعا با عنوان كتاب  درحالي) 10 :1395عسگري (»از انقالب را در شكل گيري رمان چند صدايي بررسي كند

ي خورد و تكليف نويسنده روشن نيست كه آيا فقط هدف، بررس همين تشتت در متن نيز به چشم مي. متفاوت است

طور كلي پرداخته است؟ بحثي كه در فصل دوم ذيل عنوان شخصيت  شخصيت زنان است يا به شخصيت پردازي به

در اين فصل ذيل عنوان برخورد سنتي با شخصيت به . پردازي در رمان طرح شده است بسيار شتابزده و ناكامل است

هاي   جستاري در نظريه«شود سپس ذيل عنوان  يبه نظريات ارسطو و فورستر اشاره م صفحه شكلي بسيار اجمالي در دو

نكته قابل توجه آن است كه . شود اي بدون دسته بندي و سير منطقي يا تاريخي ارائه مي مطالب پراكنده» جديد شخصيت

ايشان عوامل سنتي . كند نويسنده در تمام كتاب از عوامل سنتي شخصيت پردازي يا برخورد سنتي با شخصيت انتقاد مي

ايم كه در بررسي شكل كامل رمان  ما بر اين عقيده«: نويسد داند و مي هاي سنتي شخصيت را كافي نمي سيم بندييا تق

هاي سنتي درباره شيوة شخصيت پردازي بسنده نيست و براي تكميل آنها اندكي وسعت  بندي كارگيري تقسيم معاصر، به

سان است بنابراين در اين فصل از يك طرف تعامل و ر ها  در جامعة رمان بسيار ياري ديد در نقش پذيري شخصيت

يعني پيوند شخصيت اجتماعي با شخصيت دروني و » هويت روايتي«ارتباط متقابل شخصيت و جامعه و از طرف ديگر 

  ).  53 :همان(»حقيقت نمايي آن را بررسي مي كنيم

متأسفانه اشتباهي كه نويسنده در اين كتاب گرفتار آن است عدم تفكيك ميان شخصيت پردازي در رمان رئاليستي و رمان 

جستاري در نظريه جديد شخصيت و  57صفحة  هايي مانند هايي كه ايشان در بخش نمونه. مدرن و پست مدرن است

مدرن مربوط است اما اين كتاب كه با  مدرن و پستهاي   كنند، به داستان ذكر مي)  70-68صفحات(هويت روايتي 

رغم ادعاهاي  تواند از ظرفيت اين تعاريف استفاده كند و به شناختي نوشته شده، عمالً نمي رويكرد رئاليستي و نقد جامعه

  . ماند باقي مي) هم نه به شكل كامل آن(طرح شده در همان سطح بررسي سنتي شخصيت با رويكرد جامعه شناسي 

سوم با عنوان رمان فارسي بازهم كلي گويي و نقل قول در باب تاريخچة رمان فارسي است سپس توصيفي به  فصل

شود ضمن آنكه  اي نمي ها اشاره هاي منتخب مي دهد اما به دليل گزينش رمان اختصار دربارة شخصيت پردازي در رمان

اي از  ارسي بررسي بسيار اجمالي و گزيدهفصل چهارم سير هويت زن در رمان ف. اين بخش در حد يك فصل نيست

توانست با هم ادغام  اين دو فصل مي. هويت زن در رمان فارسي است كه بازهم بيشتر متكي بر نقل قول است تا تحليل

  . شود

عوامل سنتي : از فصل پنجم كه انتظار خواننده آن است به اصل موضوع پرداخته شود، شاهد دو دسته بندي هستيم

را در  222تا  99ل كه از صفحات در بخش او. ازي زن و عوامل جامعه شناختي شخصيت پردازي زنشخصيت پرد



 

 72  )از انقالب بعدجامعه شناسي شخصيت زن در رمان (زمانهصداي 

 

  نقد نامه تخصصي زبان و ادبيات فارسي

 69-73: 1397، بهار و تابستان 1،شماره1دوره

. هاي داستاني است گيرد، بيشتر مباحث مربوط به خالصة داستان و چگونگي ارتباط شخصيت زن با ساير شخصيت ميبر

م نشده، بيشتر توضيحات مشكل اين بخش آن است كه متأسفانه چون تفكيكي صورت نگرفته و دسته بندي انجا

در  پردازد از جمله ها به تحليل هم مي نويسنده در حد كليات، بررسي و توصيف باقي مانده است اما در برخي بخش

اين . شود ميهاي زن داستان انجام  اي ميان طوبا و ساير شخصيت ، مقايسهطوبا و معناي شبدر  124-123صفحات 

هايي دارد، در تحليل اغلب  ه شخصيت اصلي زن در هر داستان چه ويژگيويژ پردازي زنان، به مطلب كه شخصيت

 150صفحة  به شيوة شخصيت پردازي نويسندگان نيز اشاره شده است؛ مثالً در. ها مورد نظر نويسنده بوده است داستان

 163در صفحة  يبنيمة غاها و كاركردهايشان آشنا مي شويم يا در  بيشتر از طريق گفتگو با شخصيت جزيره سرگرداني

كه ذكر شد متأسفانه به دليل فقدان روية مشخص و دسته بندي  ها به چشم مي خورداما چنان بيشتر عملگرايي شخصيت

اي از مطالب اين قسمت، بيان خالصه و روند داستان و چند  بخش عمده. ها توصيف، غالب است شده در تحليل داستان

  .يان مسائل سطحي باقي مي ماندمورد تحليل كوتاه است كه بازهم در حد ب

ها پرداخته  پردازي زن در رمان شناختي شخصيت بخش بعدي كه در واقع اصل كار اين پژوهش است به عوامل جامعه

هاي  زن بر اساس موارد كلي زير  اين است شخصيتانه تفكيكي صورت گرفته و قرار بر در اين بخش خوشبخت. است

تاريخي، نقش پذيري شخصيت در جامعه،  -ذرگاه سنت و مدرنيته، وقايع اجتماعيتحوالت اجتماعي، گ«: تحليل شوند

برخورد شخصيت با افراد گوناگون، عوامل بازدارندة زن در جامعه و تقابل شخصيت دروني و شخصيت اجتماعي، حفظ 

 را در قالب اين هاي شخصيت زن اصلي داستان كند كنش ها و واكنش ذيل هر عنوان، نويسنده سعي مي. »هويت روايتي

شود، نگارش نويسنده همچنان  بندي نسبت به فصول پيشين مزيتي محسوب مي گرچه اين طبقه. عنوان بررسي كند

هايي از تحوالت  بخش. بندي حاكم نيست متأسفانه نظم منطقي يا تاريخي بر اين دسته. پرگويانه و توصيفي است

ند، در برخي موارد تعاريف و مفاهيم درست ارائه نشده است؛ مثال تاريخي همپوشاني دار -اجتماعي و وقايع اجتماعي 

بيشتر به جايگاه زن درون خانواده يا روابط عاشقانه پرداخته شده » نقش پذيري شخصيت در جامعه«ذيل عنوان 

 برخورد شخصيت«توانست ذيل  ها مي موارد از جمله ارتباطات و دوستي بسياري..). و253-251-247-245. ك.ر(است

  . كالً دسته بندي غير علمي است. قرار گيرد» با افراد گوناگون

اي در آن به چشم نمي  اي از فصول پيشين است و نكته تازه فصل ششم رابطة شخصيت و جامعه در رمان، خالصه 

زي در پردا ي از موارد موفق يا ناموفق شخصيتا فصل هفتم، چند صدايي رمان بعد از انقالب، ارزيابي شتابزده. خورد

هاي  است گرچه ديدگاهمفيدتر از ساير فصول نگاشته شده  تر و ديدگاه توصيفي، خالصهرغم  اين فصل به. داستان است

ساختار «: نويسد مي نيمه غايبنويسنده كماكان بيشتر ذوقي است تا مبتني بر مالك و معيار معين؛ مثًال در باب رمان 
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كند  و ظاهرًا  خود آن را به نوعي چند صدايي تبديل مي ين البته خودبهساختار چند صداست و ا نيمه غايبروايت در 

قدر دقيق و  با اين حال شخصيت پردازي رمان آن. هاي ديگر را تر دانست تا رمان بايد اين رمان را به اين شيوه نزديك

ها  وقت ياما بعضند زن ها خودشان حرف مي شخصيت. ساخته و پرداخته نيست كه قادر به خلق چند صدايي كامل باشد

به هرحال . در داستان به حساب بياوريم» صدايي«كنند كه آنها را  هايشان را معرفي نمي و ديدگاه  در حدي خودشان

در اين بخش هم تعريف چند صدايي و  ).307: 1395عسگري (»كوشش نويسنده در اين زمينه قابل توجه است

  . معيارهاي آن نامعلوم و ذوقي است و هم استدالل نويسنده

اي از ابتدا  شود و در سخن پاياني خالصه اي از شخصيت پردازي زنان ارائه مي بندي خالصه گيري و جمع در بخش نتيجه

  .شود تا امروز از وضعيت زن در رمان فارسي ارائه مي

از اين حيث كه . كتاب، آموزشي نيست و مسائلي كه در آن طرح شده بسيار پراكنده و با تكرار و اطناب بيان شده است

ها و تبيين هاي كتاب بر مبناي اصول  به شخصيت زن در رمان پس از انقالب پرداخته، حائز اهميت است اما تحليل

يف مفاهيم و فقدان انسجام و روش مشخص در ارائة بحث تشتت نويسنده در تعر. مند انجام نشده است علمي و روش

  . از اعتبار علمي اثر كاسته است

اي انجام داده، از فصول نامرتبط بكاهند و در  شود نويسنده محترم در صورت چاپ بعدي ويرايش دوباره پيشنهاد مي

يت زن در رمان پس از انقالب مفيد اثر در حد آشنايي با شخص. ها روشمند و مبتني بر اصول علمي گام بردارند تحليل

است و به پيوند ميان شخصيت پردازي زن با تحوالت اجتماعي نيز توجه كرده است اما از حد تأثيرهاي اجتماعي بر 

  . اي در اين زمينه ارائه نكرده است رمان عبور نكرده است و با غلبة نگاه توصيفي، حرف تازه

 


