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 رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن 
در رمان تهران مخوف )مرتضی مشفق کاظمی(

دکتر شمسی علیاری1*، لیال نوحی طهرانی2

چکیده
هدف این پژوهش بررسی روند شخصیت پردازی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف و تعیین منطقی یا غیرمنطقی بودن 
این روند اســت. در بخش اول، میزان توانمندی شخصیت را، مطابق با معیارهای توانمندسازی زنان، با توجه به چهار فاکتور 
تحصیالت، شغل، درآمد و برخورداری یا عدم برخورداری از فضای شخصی، در سه سطح پایین، باال، و متوسط، سنجیده ایم. 
سپس در بخش دوم، با مراجعه به شیوة عملکرد و فعالیت های شخصیت اصلی، آن گونه که نویسنده او را تصویر کرده است، 
میزان برابری طلب بودن شخصیت را در چهار محور فعالیت ها، فضاهای گوناگونی که در آن ها حضور می یابد، واکنش در برابر 
دستور، و عکس العمل در برابر خشونت سنجیده ایم، و او را در چهار طبقة بسیار کلیشه ای، پدرساالر، بینابینی و برابری طلب 
قرار داده ایم. هماهنگی بخش اول و دوم به معنای تناسب بین شخصیت پردازی شخصیت و عملکرد او در رمان است. زیرا از 
شخصیتی که در بخش اول توانمند تصویر شود انتظار نمی رود منفعالنه عمل کند و تفکری پدرساالرانه داشته باشد و برعکس.
ادبیات مکتوب هم بخش مهمی از حوزة رسانه و هم سنگ زیربنای بخش های دیگر آن، همچون فیلم و نمایش، است. 
شخصیت هاي محوري زن، عالوه بر تأثیر دركل جامعه، در جامعة زنان مخاطب تأثیری مضاعف دارند و مخاطب زن آگاهانه یا 
ناآگاهانه با شخصیت اصلی داستان هم ذات پنداری می کند و از آن اثر می پذیرد. اگر شخصیت پردازی روند غیرمنطقی داشته 
باشد باعث سرخوردگي مخاطب مي شود. برای مثال، مخاطب در مواجهه با زني كه معیارهای توانمندی زنان را در سطح باالیی 
دارد اما در زندگی اجتماعي منفعل عمل می كند به این نتیجه می رسد كه داشتن یا نداشتن این فاكتورها تغییری در وضعیت 
زنان نمی دهد، در حالی كه این نتیجه واقعی نیست و به علت شخصیت پردازی غیرمنطقی و غیرواقعی حاصل شده است. نتایج 
پژوهش نشــان می دهد که میزان توانمندی شخصیت زن این داستان با بعد برابری طلبی شخصیتش تناسب دارد. بنابراین، 
می توان گفت مشفق کاظمی در این رمان در ردیف نویسندگانی قرار می گیرد که در شخصیت پردازی زنان به لحاظ هماهنگی 

میزان توانمندی آنان با عملکردشان موفق است و داستانش منجر به شکل گیری باورهای کاذب دربارة زنان نمی شود. 
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رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف

مقدمه
کلیشه های جنسیتی باورهایی هستند در ذهن ما که احتمال دارد نادرست یا غیرواقعی باشند. این باورها گاهی بسیاری 

از اعمال و رفتار ما را شــکل می دهند و در نوع تفکر ما تأثیر دارند. باورهای غلط درونی شــده در ناخودآگاه ما منشــاء 

آسیب های اجتماعی فراوان خواهند بود. 

رســانه ها از مؤثرترین عناصر شكل دهندة كلیشه های جنسیتی اند. آنچه معمواًل در آینة رسانه ها بازنمایي مي شود 

و به صورت باور غالب در جامعه در مي آید مي تواند برخالف چیزی باشــد كه در عالم واقع اتفاق مي افتد. با توجه به این 

مطلب، مي توان ارزش هاي اجتماعي حاكم بر یك جامعه را در آینة رسانه ها مشاهده كرد و حتي آن ها را در اذهان عمومی 

گسترش داد. از آنجا كه رسانه ها، درکنارخانواده، مدرسه وگروه هم ساالن،  از اركان جامعه پذیر شدن افرادند، توجه به آن ها 

از منظر هر رشته و تخصص خاص ضرورت دارد. 

ادبیات مکتوب هم بخش مهمی از حوزة رســانه و هم سنگ زیربنای بخش های دیگر آن، همچون فیلم و نمایش، 

است. شخصیت هاي محوري زن عالوه بر اثر در كل جامعه، تأثیر مضاعفی در جامعة زنان مخاطب دارند و مخاطب زن 

آگاهانه یا ناآگاهانه با شخصیت اصلی داستان هم ذات پنداری می کند و از آن اثر می پذیرد. اگر شخصیت پردازی و عملکرد 

شخصیت تناسب نداشته باشند، باعث سرخوردگي مخاطب مي شود. برای مثال، مخاطب در مواجهه با زني كه معیارهای 

توانمندی زنان را در سطح باالیی دارد اما در زندگی اجتماعي خود منفعل عمل می كند به این نتیجه می رسد كه داشتن 

یا نداشــتن این فاكتورها تغییری در وضعیت زنان نمی دهد، در حالی كه این نتیجه واقعی نیســت و از شخصیت پردازی 

غیرواقعی حاصل شــده است. بنابراین، پرداختن بیشتر به این عرصه و جلب توجه نویسندگان و منتقدان به الگوی نقد 

شخصیت پردازی ضروری به نظر می رسد.

با مشخص كردن فاكتورهای توانمندی زنان، براساس نظریه های جنسیتی توسعه، و بررسي همبستگي این فاكتورها 

در شــخصیت  اصلی زن رمان و میزان پدرســاالرانه بودن عملكرد او در طول رمان، می توان تناسب شخصیت پردازی و 

عملکرد شخصیت  را مشخص كرد. 

رمان تهران مخوف را به این علت براي بررسی مناسبات جنسیتی انتخاب کردیم که از یک سو در زمان خود مطرح 

و پرمخاطب بوده و از سوی دیگر زمینه ساز خلق سایر رمان های بعد از خود شده است. همچنین این رمان با به تصویر 

کشیدن فضای اجتماعی ایران در دوران مشروطه عالوه بر منتقدان ادبی همواره مورد توجه جامعه شناسان نیز بوده است.

مبانی نظری
روبر اسکار پیت1، در جایگاه جامعه شناس ادبیات، معتقد است که آفرینندة اثر چه در عالم خیال و چه در عالم واقعیت 

با گروه مخاطب خود گفت وشــنودی را آغاز می کند که هرگز بی غرض و بی انگیزه نیســت. گفت و شنودی که می خواهد 

1. Escarpit. Robert
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تحت تأثیر قرار دهد، متقاعد ســازد، آگاهی بیاورد، تســلی بخشد، آزاد کند، حتی موجب ناامیدی شود، ولی به هر حال 

گفت و شنودی است که نیتی دارد و منظوری را تعقیب می کند]1[.
لوسین گلدمن1، ثبت کنندة نخستین نظام منسجم در جامعه شناسی ادبیات که برخاسته از تفکرات گئورگ لوکاچ2 

بود، با وجود گرایش مارکسیســتی به مسائل خاص زیبایی شناســی توجه می کند. و خصلت جمعی آفرینش ادبی را از 

همخوان بودن ساختارهای جهان آثار با ساختارهای ذهنی برخی گروه های اجتماعی می داند]11[.

گلدمن عالوه بر محتوای آثار ادبی، برای از دست ندادن تامیت این آثار، توجه به ساخت را در جامعه شناسی ادبیات 

ضروری می داند. ساختی که گلدمن بررسی می کند یک واقعیت ثابت و مجزا نیست بلکه پدیدة پویای پیش رونده ای است 

که به آن ساخت دهی می گوید. از نظر او، واقعیت های انسانی به آرامی در حال ساخت شکنی ساخت های کهنه و ساخت دهی 

تامیت های جدیدی است که می توانند اهداف و نیازهای تازة گروه های اجتماعی مرتبط با خود را پاسخ دهند]3[.

اگرچه براساس روش ساخت گرایی تکوینی گلدمن باید تطابقی بین ساخت های اجتماعی و ساخت های شکل گرفته 

در آثار فرهنگی و هنری وجود داشــته باشد، محتوای دو ساخت همسان می تواند کاماًل متفاوت باشد. بر این اساس تنها 

معدودی از آثار ادبی ارزش تحلیل جامعه شناختی دارند؛ آثاری که نویسنده در آن ها تجربة گروه و ساخت آگاهی جمعی 

آن را دقیقًا منعکس کرده است. در حالت عکس، او بر این باور است که آثاری که فقط تجربه ای شخصی را بازتاب می دهند 

فاقد ساختی منسجم اند. در حالی که خالق حقیقی نه تنها آگاهی جمعی گروه را بازتاب می کند بلکه، فراتر از آن، چیزی 

را آشکار می کند که گروه ناخودآگاه به آن فکر می کند و احساسش می کند و به صورت مبهم به سویش در حرکت است.

جهان بینی ها واقعیت هایی صرفًا فردی نیستند. تجربیات فردی هنرمند، در جایگاه فرد، با وجود تفکر خالق وی، محدود است. 

هنرمند با تشریح تمایالت متعدد گروه حداکثر می تواند اعتباری جرئی کسب کند. بنابراین، تشریح جزئیات روندی است پیچیده 

که فقط از عهدة نسل های متعدد برمی آید. این شامل مجموعه فعالیت های افراد بسیاری است که تشکیل دهندة گروه اجتماعی اند.

از نظر جامعه شناسی ادبی گلدمن، هر هنرمندی قادر نیست تصویری منسجم از جهان بینی معاصر خود را در اثر هنری اش 

منعکس کند. فقط افراد استثنایی می توانند چنین کنند. فرد استثنایی نه تنها تنیده در گروه اجتماعی خویش است بلکه از 

اعتقادات و ارزش های آن آگاهی باالیی دارد، و این علت توانایی وی در ساختن بهترین اثر بازتابی در دوره ای خاص است]3[.

گلدمن معتقد است که افراد به ندرت از معنای کامل و جهت آرزوها، رفتار، و هیجانات خود آگاه اند، اما همواره از آن 

آگاهی نسبی دارند. فقط معدودی از افراد استثنایی قادرند به نگاهی کاماًل یکپارچه و منسجم از اهداف و اعمال خود و 

طبقة اجتماعی اشان دست یابند. این افراد، که این دید و نگاه را در سطحی تخیلی یا مفهومی بیان می کنند، نویسندگان 

و فالسفه اند. حال باید دید تصویری که از جهان بینی دورة اول ادبیات معاصر ایران در رمان تهران مخوف منعکس شده 

است تا چه اندازه از انسجام برخوردار است. و آیا مشفق کاشانی را، در جایگاه هنرمند، می توان فردی استثنایی دانست 

که در رمانش بازتاب دهنده و توصیف گر وقایع اجتماعی خویش است؟

1. Goldman.Lucien
2. Lukacs.Georges
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از دید گلدمن، فرد استثنایی و خالق اثر هنری معتبر است که باید مورد توجه مورخ اجتماعی قرار گیرد. بنابراین حداکثر 

آگاهی ای که گروهی ممکن است به آن برسد، در آثار هنری بزرگ به باالترین حد انسجام خود می رسد و درعین  حال همین 

مسئله باعث ارزش های زیبایی شناسانة هنری و یا ادبی این آثار می  شود. گلدمن معتقد است که هر اثر هنری معتبر بیانی است 

از مشکالت فردی خالق آن اثر و درعین  حال بیانگر نگاه جمعی متحدی است که خود نویسنده هم بخشی از آن است]3[.

راهرو در مقاله ای با عنوان »بازتاب مسائل اجتماعی زنان در آثار مرتضی مشفق کاظمی« به تصویر کشیدن زشتی ها و 

 زیبایی ها را روشی برای تشریح و تبیین مسائل اجتماعی و بیان مشکالت طبقات فرودست جامعه می داند و تهران مخوف 

را یکی از موفق ترین این تصویرها به زبان عامیانه قلمداد می کند. به اعتقاد او مشفق کاظمی در این اثر سعی می کند با 

سیر اندیشه و تحول فکری خود به پیشرفت فرهنگی جامعه کمک کند]4[.

تهران مخوف را می توان رمانی دانست که از ناخوداگاه جمعی نویسنده برمی خیزد و فقط یک تجربة شخصی نیست. 

از این روســت که، طبق نظریة گلدمن، ساختی منســجم دارد و ارزش این را دارد که از جنبه های گوناگون موشکافانه 

بررسی شود. رزاق پور در نقد جامعه شناختی این رمان آن را تراژدی زندگی زنان ایرانی در زمان خود می داند که در فساد 

و جهل و تعصب و فحشا و فقر دست و پا می زنند]5[.

پژوهش حاضر ضمن اعتقاد به درک بهتر زنان از مسائل و مشکالت خود و لزوم ورود ایشان به عرصة نویسندگی، 

زن بودن را شــرط داشتن نگرش برابری طلب نمی داند و اصل را بر بررسی انتقادی در زمینة رابطة نامتوازن قدرت بین 

زن و مرد قرارمی دهد. بر اســاس این تعریف، هر داســتانی که یک زن نوشته باشد الزامًا برابری طلب نیست و برعکس 

داستان هایی هستند که مردان نوشته اند اما دیدگاهی برابری طلب دارند. 

نقد شیوة شخصیت پردازی از طریق نظریات مختلف و راه های متفاوت امکان دارد، اما زمانی که از دریچة مطالعات 

زنان بخواهیم شخصیت را نقد کنیم بهترین شیوه استفاده از نظریات توسعه و توانمند سازی1 زنان است. از این رو، تالش 

شــده است شــخصیت پردازی زن در رمان تهران مخوف از دیدگاه نظریة توانمندسازی زنان بررسی شود. پژوهش های 

فراوانی درحوزة توسعه و توانمندسازی انجام گرفته اما وارد کردن این بحث به حوزة ادبیات سابقه نداشته است.

به همین علت این شیوة پرداختن به شخصیت پردازی را در این پژوهش نمی توان در قالب نظریة خاصی در ادبیات 

مطرح کرد. اما ضمن شــرح دیدگاه توانمندسازی زنان می توان مدلی برای بررسی روند شخصیت پردازی شخصیت ها بر 

اساس میزان توانمندی آن ها در طول رمان ارائه داد. بررسی این دیدگاه در آثار ادبی ازطریق سنجش میزان توانمندی 

زنان انجام می شود زیرا بحث از توانمندسازی شخصیت در رمانی که کار تألیف آن به پایان رسیده غیرممکن است و فقط 

می توان از میزان توانمندی سخن گفت.

به طور کلی، تئوری پردازان طرفدار حقوق زن معتقدند كه جامعة شایســته باید بیشترین فرصت ها را براي توسعة 

استعدادهاي فردي مهیا كند و این فرصت ها باید بدون هیچ گونه تبعیض جنسیتی و نژادی در دسترس همگان باشد]6[. 

1. Empowerment theory
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بر همین اساس، می توانیم از چارچوب نظری سارا النگه1]12[ جهت سنجش میزان توانمندی شخصیت های زن در پنج 

مرحله استفاده کنیم:

الف( برخورداری زنان از نیازهای مادی مانند غذا، درآمد، سالمت )رفاه(

ب( لزوم داشتن دسترسی به منابع قدرت مانند كار، آموزش و حقوق قانونی )دسترسی(

ج( باور به اینكه نقش های جنسیتی می تواند تغییر كند و برابری امكان پذیر است )آگاهی(

د( مشاركت یكسان و برابر زن و مرد در تصمیم گیری در تمام مسائل زندگی )مشارکت(

ه( اختیار برابر و مدیریت یکســان زنان و مردان درتولید ، منافع تولید و توزیع )کنترل(. درواقع، به شــرط تحقق 

مراحل قبلی، توانمندی و قدرتمندی در اینجا حاصل می شود و زنان قادر به تعیین سرنوشت خود می شوند.

می توان میزان برخورداری شــخصیت های اصلی زن رمان از فاکتورهای مطرح درمراحل اول و دوم توانمندسازی، 

یعنی رفاه و دسترسی، را از طریق پرسش نامة معکوس سنجید و انتظار می رود این میزان توانمندی با شخصیتی که از 

رفتارها و برخوردهایشان در طول رمان برداشت می کنیم متناسب باشد.

به بیان روشن تر، از شخصیتی با درجة توانمندی باال، به لحاظ برخورداری از رفاه ) مثل وضعیت معیشتی مناسب، درآمد، 

و مسکن( و دسترسی )مثل مهارت، حقوق قانونی برابر، و خدمات عمومی(، انتظار می رود نشانه هایی از برخورداری از آگاهی) 

رفتارهای برابری طلبانه(، مشــارکت) فعال بودن در تصمیم گیری ها( و کنترل) برابری در کنترل بر تولید و.... ( را، تا جایی که 

سنجش آن ها از طریق نوع مناسبات جنسیتی) برابری طلب و پدرساالرانه( مقدور است، ببینیم. هماهنگ نبودن این دو قسمت با 

هم به معنای شخصیت پردازی غیرمنطقی و دادن دید غلط و القای مفاهیم اشتباه به مخاطب رسانه یعنی خوانندگان رمان است.

زنی که با وجود تحصیالت باال، درآمد زیاد، مسکن مستقل، مهارت اقتصادی و جز این ها در طول رمان مناسبات 

جنسیتی پدرساالرانه داشته باشد و حتی برای گفتن نظر خود و رسیدن به خواسته هایش کوچک ترین تالشی نکند به 

روشنی به مخاطب رمان القا می کند که زن حتی اگر به سطوح باالیی از سواد و مهارت برسد باز هم تحت سلطة مرد 

اســت و به عبارتی تالش برای به دست آوردن این توانمندی ها غیرضروری است، چون در سرنوشت او تأثیری ندارد. 

درحالی که این امر مطابق نظریة زونن2 انعکاس ارزش های اجتماعی حاکم است نه واقعیت موجود. 

شــایان یادآوری است که، در تناسب میزان توانمندی و نوع مناســبات جنسیتی، وقتی می گوییم شخصیت باید 

رفتارهای برابری طلب از خود نشان دهد منظورمان این نیست که باید حتمًا به خواسته هایش برسد. بلکه منظور تالش 

برای رســیدن به آن ها و منفعل نبودن اســت. رفتارهای برابری طلبانة شخصیت ها با ریز شدن در فاکتورهای توانمندی 

شــخصیت، نظیر حضور در فضای عرفًا مردانه، انجام فعالیت های عرفًا مردانه، و واکنش نشــان دادن به خشونت تعریف 

می شود. روی دیگر سکه رفتارهای پدرساالرانه است.

1. Longwe Sara
2. Zoonen

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف

پیشینة پژوهش
با وجود پژوهش های بســیار در عرصة ادبی و نقد شــخصیت پردازی از یک سو و توجه حوزة جامعه شناسی و مطالعات 

زنان به مبحث توانمندســازی زنان از ســوی دیگر، تنها پژوهشــی که این دو حوزه را با هم بررســی کند مطالعة روند 

شــخصیت پردازی زن در آثار سینمایی بهرام بیضایی بوده است]14[، که طبق نتایج تناسب میزان توانمندی و عملکرد 

شخصیت اصلی زن در فیلم های او تأیید شد. یعنی هرچه زن توانمندتر نشان داده شده، بعد برابری طلب شخصیتش بر 

بعد پدرساالر آن غلبه دارد و برعکس.

مدل پژوهش
نوهنه دی خصست هصلب زاچم چوب نوهنه دیمزی زنما

ک عول
داشتن امکان تسلط بر زندگی شخصی خود و رسیدن 

به درجة برابری طلبی و نفی پدرساالری

ک عول 
زنان و مردان كنترل برابر بر تولید، توزيع، و منابع دارند

رشم كت
مستقل بودن در تصمیم های فردی و واکنش درست در 

برابر دستورهايی که برخالف میل خود می شنود

رشم كت
زنــان و مردان در تصمیم گیري و در كلیة برنامه ها و 

سیاست ها مشاركت برابر دارند
آگماي

رفتارهای برابری طلبانة شخصیت و حضور در 
عرصه های عمومی همانند عرصة خصوصی

آگماي
زنان و مردان بر اين باورند كه نقش جنسیت مي تواند 

تغییر كند و برابري نیز امكان پذير است

نمايش آشکار توان مندی در دو مرحلة نخست بايد به نمايش ضمنی آن در سه 
مرحلة بعدی منجر شود.

هیعویي 
برخورداری شخصیت از تحصیالت و شغل و درآمد 

مناسب

هیعویي 
زنان بايستي به منابعي مانند اعتبار، آموزش مهارت هاي 
يادگیري، و حقوق قانوني براســاس برابري با مردان 

دسترسي داشته باشند
 فما

برخورداری شخصیت از فضای شخصی و نشانه های 
رفاه

 فما
از امکان برآورده شــدن نیازهاي مادي) غذا، درآمد، 

هواي سالم، سالمت( برخوردار باشند
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سؤال اصلی پژوهش
آیا با باال رفتن میزان توانمندی شخصیت اصلی رمان تهران مخوف )مهین( در طول رمان، میزان رفتارهای برابری طلبانة 

او نیز افزایش می یابد و برعکس؟

فرضیات فرعی پژوهش
تناسب توانمندی مهین در طول رمان با میزان فعالیت های عرفًا مردانة او.. 1

تناسب توانمندی مهین در طول رمان با میزان حضورش در فضاهای عرفًا مردانه.. 2

تناسب توانمندی مهین در طول رمان با میزان مطیع بودن او در برابر دستورها.. 3

تناسب توانمندی مهین در طول رمان با میزان خشونت پذیری او.. 4

فرضیة اصلی پژوهش
در اثر حاضر، میان توانمندی شــخصیت اصلی زن داســتان و غلبة بعد برابری طلبی یا پذیرش فرهنگ پدرساالر در وی 

تناسب وجود دارد. 

روش پژوهش و رمان انتخاب  شده
براي بررسي جامعه شناسانة مناسبات جنسیتي در رمان تهران مخوف، از روش تحلیل محتوای کمی و سپس تحلیل 

کیفی نتایج کمی]9[ اســتفاده کرده ایم. علت انتخاب تهران مخوف پرمخاطب بودنش در زمان انتشــار و زمینه ســاز 

بودنش برای رمان های پس از خود است که نشان می دهد این رمان ارزش نقد اجتماعی، به خصوص از دیدگاه مسائل 

زنان، را داراست.

روش جمع آوری اطالعات، واحد تحلیل، و متغیرهای پژوهش
 پس از بررســی دقیق تهران مخوف به تفکیک صحنه ها و موقعیت ها، برای ثبت هرکدام از مقوله های پرســش نامه 

)نوع فضا، نوع فعالیت، خشــونت اعمال شده علیه شــخصیت اصلی زن و نوع واکنش در برابر آن، مطالبات دستوری 

از زن و واکنش او( این رمان مجدداً بررســی شــد. از طریق پرسشنامة معكوس، شــاخص های توانمندی شخصیت 

اصلی زن محاســبه  شد تا، از طریق ســنجش رابطة آن با نحوة مناسبات جنسیتی، منطقی یا غیرمنطقی بودن روند 

شخصیت پردازی مشخص شود.

واحد تحلیل در این پژوهش فرد )شخصیت اصلی زن رمان تهران مخوف(، متغیر مستقل درجة توانمندی شخصیت 

اصلی زن، و متغیر وابسته میزان برابری طلب بودن شخصیت اصلی زن است.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف

تعاریف نظری و عملیاتی
تعریف نظری شرح معنای انتزاعی متغیر مورد نظر است و تعریف عملیاتی کمی سازی بر مبنای تعریف نظری است.

شــخصیت اصلی زن رمان، از دیدگاه نظری یعنی فردی که محور ماجرای رمان اســت و با حذف او داستان 

بی معنا می  شــود و از نظر عملیاتی در این رمان ســیمین دخت شخصیتی است که سایر شخصیت های داستان حول 

او ظاهر می شوند. 

توانمندی شخصیت اصلی زن رمان، از دیدگاه نظری یعنی برخورداری از رفاه نسبی، استقالل مادی و شخصیتی، 

قدرت تصمیم گیری، و کنترل بر شــرایط زندگی خود از طریق مقاومت در برابر رفتارهای پدرساالرانه و از نظر عملیاتی 

جمع نمراتی است که از سنجش تحصیالت، شغل،درآمد، و فضای شخصی شخصیت به دست می آید. 

برابری طلب بودن شخصیت اصلی زن، از دیدگاه نظری مخالفت و مقاومت او در برابر رفتارهای پدرساالرانه و 

انجام فعالیت هایی است که برمبناي برابري و رفع تبعیض جنسیتي و خاص مردان تعریف شده است و از نظر عملیاتی 

از جمع فاکتورهای میزان حضور در فضای عمومی، فعالیت های عرفًا مردانه، برخورد با خشــونت اعمال شده، و اطاعت 

نکردن محض از دستورات به دست می آید. 

مکان روی دادن ماجرا )فضا(، به لحاظ نظری مکانی است که شخصیت اصلی زن در آن حضور دارد و دو بخش 

خصوصی )عرفًا زنانه( و عمومی )عرفًا مردانه( دارد. از لحاظ عملیاتی، عرصة خصوصي شامل خانه، آشپزخانه و اتاق خواب 

و عرصة عمومی شامل فضای خارج از خانه و اجتماع است. 

نوع فعالیت، به لحاظ نظری کاری اســت که شــخصیت اصلی زن انجام می دهد، و به لحاظ عملیاتی کاری که 

شخصیت اصلی زن انجام می دهد به دو نوع عرفًا زنانه )كارهاي خانه مثل لباس شستن، تهیة غذا، چیدن سفره، و نظافت( 

و عرفًا مردانه )کارهای فنی، علمی، هنری، اقتصادی مثل کتاب خواندن، رانندگی( تقسیم می شود.

خشــونت، به لحاظ نظری آسیب رساندن عمدی به شخصیت اصلی زن است و به لحاظ عملیاتی شامل رساندن 

آسیب های فیزیکی، جنسی، کالمی، روانی، اقتصادی و جز این هاست.

نوع واکنش علیه خشــونت، به لحاظ نظری پذیرش خشــونت یا دفاع و نشــان دادن واکنــش در برابر آن 

 از ســوی شــخصیت اصلی زن اســت، و به لحاظ عملیاتی، پذیرش خشــونت و دفاع نکردن یا گریز، مقابله،و دفاع 

از خود است.

دستور، به لحاظ نظری فرمان دادن در مقام صاحب قدرت به شخصیت اصلی زن است و از نظر عملیاتی مطالباتی 

است که مردان و جامعة مردمحور، حتی برخالف میل باطنی زن، از او دارند.

نوع واکنش به دستور، به لحاظ نظری واکنش شخصیت اصلی زن به دستور )اعم از اطاعت یا سرپیچی( است، و 

به لحاظ عملیاتی، اطاعت لفظی )مثاًل گفتن کلمة چشم( یا عملی از دستور است و یا مقاومت در برابر دستور و سرپیچی 

لفظی یا عملی از آن است.
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مقیاس هاي سنجش
اعتبار1 پژوهش حاضر را می  توان توافق دانشجو و اساتید راهنما و مشاور پایان نامة مرجع این پژوهش دانست.و می توانیم 

بگوییم از پایایی2 الزم نیز برخوردار است. زیرا، با توجه به کدگذاری های انجام شده، استخراج مفاهیم، مثل تحصیالت، 

درآمد، حضور در فضاهای عرفًا مردانه یا زنانه، آن قدر روشن و عینی است که بدیهی است از طریق هر کدگذاری در هر 

بار مراجعه به رمان همان نتایج به دست می آید.

روش تجزیه و تحلیل داده ها
پس از ارزیابی توصیفی داده های اســتخراج شده از پرسش نامه ها، محتوای کیفی اطالعات به دست آمده از بخش کمی، 

در راستای اهداف پژوهش، تحلیل می شود.

یافته ها و بحث
خالصه

تهران مخوف داستان عاشقی پسر دایی)فرخ( و دختر عمه ای)مهین( است که برای ازدواج با مخالفت شدید خانوادة دختر 

مواجه اند. داستان ایستادگی دختری در برابر عرف جامعة مردساالر است که اجازة تصمیم گیری در مورد سرنوشتش را 

به او نمی دهد.

پــدر مهین تصمیم دارد برخالف میل دخترش او را به عقد شــاهزادة عیــاش و ناالیقی درآورد. مهین مخفیانه 

با پســر دایی اش در ارتباط اســت و، برای فرار از خواســتة پدر و ازدواج اجباری، با او فرار می کند. ولی با پیدا شدن 

مخفیگاهشــان با اوضاع روحی بدی به خانه برمی گردد و ســرانجام دور از محبوبش هنگام زایمان فرزندی که از او 

باردار اســت جان می دهد. سرنوشت زن در این دوره یا باید همراه و همخوان با عرف پیش برود یا چاره ای جز فرار و 

مرگ پیش رو ندارد.

تهران مخوف عالوه بر روایت داستان زندگی مهین، سرنوشت زنان دیگری از طبقات تهی دست جامعه را نیز روایت 

می کند که بدون داشتن پشتوانة اقتصادی، خانواده، و سواد برای زنده ماندن دست به تن فروشی می زنند و بدون داشتن 

نقشی در تعیین سرنوشتشان، خود را به تقدیر سپرده اند.

1. Validity
2. Reliability

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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رابطة میزان توانمندی و نوع مناسبات جنسیتی شخصیت اصلی زن در رمان تهران مخوف

��میزان توانمندی شخصیت مهین:

مهین بر خالف دختران هم دورة خود سواد خواندن و نوشتن دارد و از نعمت تحصیل در مدارس جدید برخوردار 

اســت. یکی از خدمتکاران خانه به پدر مهین اطالع می دهد که او در اتاقش مشغول خواندن رمان های عاشقانه است: 

»آقا من که ســواد ندارم ولی آنچه می شنوم از کتاب هایی  است که در آن گفت وگو از عشق و عاشقی است که چطور 

فالن آقا عاشق فالن دختر شده و می گویند خواندن آن ها سواد انسان را هم درست می کند.«]13، ص27-26[.

پــدر مهیــن او را از خواندن این کتاب ها منع می کند و می گوید:» ... تو تعدادی کتب ضاله را که خواندن آن ها جز 

اتالف وقت و سســت کردن عقیده و ایمان انسان ثمری ندارد و افکار را هم پریشان می کند دور خود جمع کرده و 

دائمًا به خواندن آن ها مشغول می باشی، دختر جان صاف و پوست کنده به تو می گویم پدرت به هیچ وجه به این امر 

راضی نیســت.«]13، ص28[. در قسمتی دیگر از کتاب به دخترش پرخاش می کند که:» از چه وقت شما زن های 

ناقص العقل حق رأی و نظر پیدا کرده اید؟...گرچه تقصیر تو نیست. حق داری این طور با پدرت یک و دو بکنی. تقصیر 

تمام با من است. اگر تو را به این مدارس جدید نمی فرستادم، خودم و تو را به این بدبختی ها دچار نمی کردم...«]13، 

ص204[.

مهین شغل و به تبع آن درآمدی ندارد. اما در خانة پدری اتاقی جداگانه دارد. خانةکوچک سرایدار را هم، که مهین 

به آن رفت وآمد دارد و قرارهایش با فرخ را از آن جا برنامه ریزی می کند، می توان فضای شــخصی او به حســاب آورد. در 

کل، با توجه به آنچه می خوانیم میزان توانمندی شخصیت مهین متوسط است. این در جدول 1 نشان داده شده است.

 دسل 1. رسزها نوهنه دی رنسن

رسزها نوهنه دی

باال )در مقايسه با دختران هم دورة خود(تحصیالت

نداردشغل

پايین )پدرش تأمینش می کند(درآمد

اتاق شخصی داردفضای شخصی

متوسطمیزان توانمندی

��فعالیت های مهین:

فعالیت های مهین در طول داســتان، غیر از آن هایی که مربوط به جنس خاصی نیســت، در جدول زیر به تفکیک 

نوع آمده است:
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 دسل 2. نوع فوملست امی رنسن

نودهههیم فوملستنوع فوملست

عوفًم روههند

1طرح نقشه برای مالقات مخفیانه: ص22
6نامه نوشتن و نامه خواندن: صص238/179/117/109/23/21

1کتاب خواندن: ص26
2اعالم قاطع نظر خود: صص35/29

1مالقات مخاطره آمیز و مخفیانه: ص20
3مخالفت با پدر بر سر مواضع خود: صص31/30/28

1قول دادن: ص36

عوفًم روههند
)هههرد(

1سفر بیرون شهر در جمع زنانه: ص126
1تعیین تکلیف و تصمیم برای آينده: ص130

1سرزنش پدر: ص:370
2مشارکت در اجرای نقشة فرار: صص173/138

1خريد بلیط قطار: ص183
1تنها سوار درشکه شدن: ص183

مداخله در کار پدر برای عفو جوان بی گناهی که دســتگیر 
شده است: ص206

1

23جمع

عوفًم زنمند

2ضعف کردن و از حال رفتن: صص31/18
فرستادن پیام خوش آمدگويی توسط خدمتکار برای مهمان: 

ص21
1

1عیادت بیمار و انجام امور خیريه: ص22
ترسیدن و مضطرب شدن و پريدن رنگ از چهره: 

صص193/128/29/24
4

1سرخی چهره و خجالت کشیدن افراطی: ص29
5گريه و آه و ناله کردن: صص365/206/175/34/32

2آرايش کردن: صص277/34
1بستن اسباب سفر: ص117

اطاعت کــردن از تصمیم فرخ برخالف میــل قلبی خود: 
صص182/177

2

19جمع

فعالیت های مهین در حوزة عرفًا مردانه 54.76 درصد و در حوزة عرفًا زنانه 45.24 درصد است.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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��میزان حضور مهین در فضاهای عرفًا زنانه و عرفًا مردانه:

میزان حضور مهین در فضاهای عرفًا مردانه و عرفًا زنانه به تفکیک نوع فضا درجدول زیر مشخص شده است.

 دسل 3. رسزها حضو  رنسن ه  فضمامی عوفًم زنمند س عوفًم روههند

حضو  ه  
فضم

نودهههیم فضم

فضم

عهورب
)عوفًم روههند(

3قهوه خانه: صص138/135/131

2راه دارخانه: صص179/126

کوچه و خیابان)حسن آباد، شاه عبدالعظیم، ونک،...(: 
صص22/184

1

1قطار: ص183

1رودخانه: ص187

1بیرون شهر: ص126

2اتاق کار پدر: صص206/27

2کالسکه: صص183/139

13جمع

خصوصب
)عوفًم زنمند(

2حیاط خانه: صص20/17

2فضای عمومی خانه: صص22/21

1خانة خدمتکار: ص22

5اتاق خواب: صص111/371/211/191/205

4خانة يیالقی: صص202/191/189/186

14جمع

میزان حضور مهین در فضای عرفًا مردانه 48.1 درصد و در فضای عرفًا زنانه 51.85 درصد نوشته شده است.

��نحوة برخورد مهین با دستورها:

نحوة برخورد مهین با دستورها در جدول زیر مشخص شده است.
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 دسل 4. نحوة وخو ه رنسن م هیعو ام 

نحوة وخو ه م هیعو امهیعو :
نودههیوپسچب رب ک دنودهههطمعت رب ک د

--1نزد او می رودپدر او را به حضور می طلبد، ص27
1مخالفت می کند--پدر دستور می دهد با شازده ازدواج کند، ص31

1سرپیچی می کند--پدر دستور می دهد فکر فرخ را از سر بیرون کند، ص31
 --1نزد او می روددستور می دهند که به اتاق مادرش برود، ص113

--1اطاعت می کندپدر دستور می دهد به قم برود، ص116
مادر دستور می دهد وسايل سفر اجباری را جمع کند 

و آماده شود، ص117
--1اطاعت می کند

همچنان به ازدواج با --پدر دستور می دهد با شازده ازدواج کند، ص130
فرخ اصرار دارد

1

پدر مجدداً دســتور می دهد با شــازده ازدواج کند، 
-ص204

با صراحت اعالم می کند -
که غیرممکن است

2

1سفره را به هم می زند--دستور بله گفتن سر سفرة عقد، ص283
6جمع4جمع

 نحوة برخورد مهین با دستورها در 60 درصد موارد سرپیچی و در40 درصد موارد اطاعت بوده است.

��نحوة برخورد مهین با خشونت ها:

نحوة برخورد مهین با خشونت  ها در جدول 5 مشخص شده است.

 دسل 5. نحوة وخو ه رنسن م خشونت ام

نوع خشونت هعهمل دا علسد رنسن
خشونت

سهک ش ه  وهو خشونت
نودههنهب پذیوهنودههرب پذیوه

اجبار به ازدواج با مردی غیر از مرد 
مورد عالقه اش

1سرپیچی می کند--روانی

--1دفاع نمی کندفیزيکیکتک خوردن از پدر، ص31
تحقیر مرد مورد عالقه اش از سوی مادر، 

ص114
از معشوقش دفاع --روانی

می کند
1

اظهار پشیمانی --لفظیپرخاش لفظی پدر، ص203
نمی کند و بر موضع 

خود می ايستد

1

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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هههرد ی  دسل 5
برپايی جشنی برای عقد اجباری او، 

صص238.239
سکوت روانی

می کند
1تهديد به خودکشی1

آرايش کردن اجباری اش برای جشن 
عقد اجباری، ص275

لگد می زند و --روانی
مقاومت می کند

1

نیشگون مادر برای گفتن بله در عقد، 
ص 283

جیغ می زند و مراسم --فیزيکی
را به هم می زند

1

خبر کردن ماما و استفاده از وسايل غیر 
بهداشتی برای زايمانش که کسی از 

وضع حمل خبر نشود، ص365

قبل از مرگ --فیزيکی
خانواده اش را 

سرزنش می کند

1

7جمع2جمع

نحوة برخورد مهین با خشونت ها در 77.78 درصد موارد عدم پذیرش خشونت و در 22.22 درصد موارد پذیرش خشونت 

بوده است.

��نوع شخصیت مهین )برابری طلب، پدرساالر(:

شــخصیت مهین، با توجه به برآیند فعالیت ها، فضاهای تصویر شــده، چگونگی برخورد با دستورها وخشونت های 

اعمال شده در طول رمان، بیشتر برابری طلب است. مهین در 60.17 درصد از کل حضورش در رمان به لحاظ نوع 

برخوردش با مسائل برابری طلبانه عمل کرده است. یعنی تسلیم نگرش کلیشه ای به جنسیتش نشده است. و فقط 

در 39.83 درصد موارد رویکردی پدرساالرانه داشته است.

بررسی نتایج به دست آمده

برای هرکدام از شاخص های توانمندی سه سطح به ترتیب جدول زیر تعیین شد. به سطح الف 3 نمره، سطح ب 6 

نمره، و سطح ج 9 نمره اختصاص داده شد:

 دسل 6. نهوا امی یطوح نوهنه دی 

یطح ج:9 نهوایطح ب: 6 نهوایطح هلف:3 نهوانهوا

تحصیالت عالیخواندن و نوشتنبی سوادسطح تحصیالت
باالمتوسطپايینشغل
باالمتوسطپايیندرآمد

داردمشترکنداردفضای شخصی
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  دسل 7. ه زیمب یطح نوهنه دی 

ه زیمب یطح نوهنه دی

28-36توانمندی باال
20-27توانمندی متوسط

12-19توانمندی پايین

با توجه به نمره گذاری جدول فوق و نتایج جدول شمارة 1، ارزیابی سطح توانمندی مهین با نمرة 24 متوسط است.

اگر درجة برابری طلبی بین صفر تا 25 را بسیارکلیشه ای، 25 تا 50 را پدرساالر، 50 تا 75 را بینابینی و 75 تا 100 

را برابری طلب در نظر بگیریم، مهین با میزان 60.17 درصد برابری طلبی دارای شخصیتی بینابینی بوده است.

 دسل 8.  هطة نوهنه دی م نوع خصست 

نوع خصستیطح نوهنه دینمم

بینابینیمتوسطمهین

مطابق جدول 8 شخصیت مهین، با میزان توانمندی متوسط، همان طور که انتظار داشتیم، حد وسط دو نوع شخصیت 

برابر طلب و پدرساالر است، یعنی شخصیت بینابینی دارد.

��فرضیة فرعی اول 

مطابق جدول شــمارة 2، فعالیت های مهین 54.76 درصد برابری طلبانه اســت که اگر آن را تفسیر کنیم به منزلة 

بینابینی بودن فعالیت ها بین دو حوزة پدرساالر و برابری طلب است و، با توجه به جدول شمارة 7، با سطح توانمندی 

متوسط مهین متناسب است. به عبارت دیگر، این گفته ها به معنای تأیید اولین فرضیة فرعی پژوهش است و نشان 

می دهد که میزان توانمندی مهین با میزان فعالیت های عرفًا مردانة او متناسب است.

��فرضیة فرعی دوم

 مطابق جدول 3، بیشترین میزان حضور مهین در فضاهای گوناگون، به تفکیک نوع فضا تا 48.1 درصد برابری طلبانه 

اســت. تفسیر این مطلب نشــان می دهد که شخصیت مهین در مورد این فاکتور پدرساالر است. با توجه به جدول 

7، این با میزان توانمندی متوسط او مغایر است. البته درجة این تفاوت زیاد نیست و در برآیند کلی نوع شخصیت 

اثر جدی ندارد.

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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با توجه به نتایج این قسمت، میزان توانمندی مهین و میزان حضورش در فضاهای عرفًا مردانه و عرفًا زنانه متناسب 

نیست و فرضیة فرعی دوم رد می شود.

��فرضیة فرعی سوم

مطابق جدول 4، نحوة برخورد مهین با دستورات در 60 درصد موارد اطاعت نکردن و سرپیچی از دستور بوده است. 

شخصیت مهین، در مورد نوع عکس العمل در برابر دستورات، بینابین پدرساالر و برابری طلب قرار می گیرد و با توجه 

به جدول 7 با میزان توانمندی متوسط او همخوانی دارد. این به معنی تأیید فرضیة فرعی سوم است. یعنی میزان 

توانمندی مهین با میزان مطیع بودن او در برابر دستورات متناسب است.

��فرضیة فرعی چهارم

مطابق جدول 5، نحوة برخورد مهین با خشــونت های اعمال شده در 77.78 درصد موارد نپذیرفتن خشونت و در 

22.22درصد موارد پذیرش خشونت بوده است. و این باعث می شود شخصیت او را در مورد میزان خشونت پذیری در 

گروه برابری طلب قرار دهیم. و این امر با میزان توانمندی متوسط او همخوانی ندارد و باعث رد شدن فرضیة فرعی 

چهارم می شود. یعنی میزان توانمندی مهین در طول رمان با میزان خشونت پذیری او متناسب نیست.

��فرضیة اصلی پژوهش

به رغم رد شــدن فرضیه های فرعی دوم و چهارم، این ناهماهنگی )بین میزان توانمندی و میزان حضور شــخصیت در 

فضاهای عرفًا مردانه و عرفًا زنانه و میزان خشونت پذیری او( به اندازه ای نیست که بر کل روند شخصیت پردازی تأثیر بگذارد 

و باعث غیرمنطقی شــدن روند شــخصیت پردازی در کل رمان شود. با توجه به جدول 8، مهین با میزان 60.17 درصد 

برابری طلبی، شخصیتی بینابینی دارد که با میزان توانمندی متوسط او متناسب است و این امر فرضیة اصلی پژوهش 

را تأیید می کند، یعنی  شــخصیت پردازي شخصیت اصلی رمان تهران مخوف )مهین( روندي منطقی دارد، به این معنا 

که هرچه مهین توانمندتر نشان داده می شود، بعد برابری طلبی شخصیتش بر بعد پدرساالر آن غلبه می یابد و برعکس.

نتیجه گیری
تهران مخوف، که به اعتقاد بیژنی]2[ اولین رمان اجتماعی ایران اســت که با تکیه بر اصول صحیح رمان نویســی نوشته 

شده، ضمن مطرح کردن ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روزگار خود، با محور قرار دادن مسئلة زن، به مفاسد 

درونی جامعة ایران در اواخر حکومت قاجار و اوایل دوران پهلوی می پردازد. و با وجود نقایص نگاه انتقادیش، تأثیر عمیقی 

بر روند رمان اجتماعی ایران داشته است. می توان آن را طبق تئوری گلدمن اثری بزرگ و قابل مطالعة اجتماعی دانست.
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 اینکه شــخصیتی را در رمان برابری طلب یا پدرساالر بنویسیم به خودی خود اهمیت ندارد، زیرا ادبیات آینة جهان 

واقعی است و در عالم واقع ما هر دوی این شخصیت ها را در اطراف خود می بینیم. چیزی که اهمیت دارد، تناسب داشتن 

عملکرد آن ها در طول داستان با میزان توانمندیشان است. تأیید فرضیة اصلی پژوهش نشان می دهد که روند عملکردهای 

شــخصیت اصلی زن در رمان روالی متناسب با شــخصیت پردازی او از نظر میزان توانمندی دارد، به این معنا که مهین 

با توانمندی متوســط شخصیتی بینابین برابری طلب و پدرســاالر دارد. با بررسی فاکتورهایی که کل شخصیت را شکل 

می دهند به تفکیک و تک تک، در مواردی این تناسب اندکی به هم می ریزد و ما حضور مهین در فضاهای عرفًا مردانه و 

میزان مقاومتش در برابر خشونت را اندکی بیش از توانمندی متوسط او می بینیم، اما این اختالف به اندازه ای نیست که 

کل تناسب شخصت پردازی را از بین ببرد.

مرگ شــخصیت اصلی زن همانند به بن بست رسیدن تالش های شخصیت اصلی مرد، هم در راه رسیدن به عشق 

و هم در کشــمش با رویداد انقالب مشــروطه، و سپس سرخوردگی از ناکام بودن آن در تحقق آرمان ها )که تنها بخش 

مربوط به شخصیت اصلی زن مورد توجه این مقاله بوده است( با نظریة گلدمن منطبق است. قهرمان داستان از دیدگاه 

جامعه شناســی ادبی گلدمن در جست وجوی ارزش ها در پایان شکســت را می پذیرد]10[. قهرمان زن در رمان تهران 

مخوف مشــفق کاظمی با وجود مقاومت در برابر خواسته های اطرافیان و با عملکرد غیر منفعل سعی در تحقق خواستة 

خود دارد، اما در پایان داستان با مرگ خود در برابر واقعیت اجتماعی موجود، مطابق با الگوی گلدمن، تسلیم می شود. با 

وجود این، سرسختی او و تالشش برای رسیدن به خواسته اش و روگردانی از سرنوشتی که خانواده، با تعیین فردی برای 

ازدواج، برایش درنظر گرفته اند و ترجیح مرگ به آن زندگی، طبق الگوی توانمندی النگه، نشان از تناسب شخصت پردازی 

و عملکرد او در طول ماجرای رمان دارد.

از آنجا که تهران مخوف جزو اولین رمان های معاصر اســت که به نقد اجتماعی جایگاه زنان در جامعه می پردازد، 

نمی توان انتظار داشــت به صورت صددرصد و کامل روندی درســت و منطقی را طی کند. انتظار می رود خروج جزئی 

مشفق کاظمی از روند شخصیت پردازی منطقی در بعضی قسمت ها در آثار نویسندگان بعد از او اصالح شود و به تکامل 

برسد. سنجش این امر در فیلم نامه های بهرام بیضایی در دهه های اخیر ادبیات معاصر، چنان که در پیشینة پژوهش ذکر 

شد، گواه این ادعاست.

 نویســنده در این رمان چهرة جدیدی از زن ترســیم کرده است؛ سواد خواندن و نوشــتن دارد، مطالعه می کند، 

می اندیشــد، تصمیم می گیرد و برای خود، در جایگاه شــخصیتی مســتقل، حق تعیین سرنوشت قائل است. در مقابل، 

دیگر شخصیت ها، که اکثریت زنان آن عصر را تشکیل می دهند، بی سواد، تحت سلطةمردان، گرفتار فقر و قربانی فحشا 

هستند و جهل و گمراهی و بی سوادی آن ها عامل اسارتشان است. بدین ترتیب، هنرمند، در جایگاه فردی استثنایی، تغییر 

وضعیت اجتماعی زنان ایران را پیش بینی کرده و جهتی را نشان می دهد که جامعة ایران طبق الگوی گلدمن ناخودآگاه 

به سویش حرکت می کند.  

1931،پاییزوزمستان2،شمارة4شناسیهنروادبیات،سالمعهجا
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