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 چکیده
شناسای هر اثر ادبی بازتابندة مسائل اجتماعی و تصویری از جامعة عصر نویسنده است. شناخت این مسائل در آثاار ادبای بار ةایاة جامع 

هاای داناد زیارا سااختار جهاان اثار ادبای بازتاات واقعیتای اجتمااعی میشناسی ادبیات، اثر ادبای را ةدیادهدریافت است. جامع قابل 

با  کای ویژه نظریات گلدمن با  تللیال داساتان شناسی، ب ها است. ةژوهش حاضر با توجّ  ب  نظریات جامع اجتماعی یا بیان نمادین آن

دانشاور  ؛دهادیمااسات. نتاایا ایان ةاژوهش نشاان دادهوزة فارم و ملتاوا ماورد بررسای قارارو آن را در ح دانشور ةرداخت  سالم کنم

شادة او و آشنا ب  مسائل ةیرامون خود و اجتماع است. او با ملوریت قرار دادن زن، وضعیت و حقوق نادیاده گرفتا  واقعگرای اسندهینو

گرایی دهد. یأس، خرافا میض طبقاتی و فقر را مورد نقد قرارداری ظاهری، تبعیچنین دینو نسبت ب  آن انتقاد دارد. هم دهدیمرا نشان

. در حوزة فرم نیز ب  عناصار کندیمشناسانة داستان را بیانهای روانشده در این داستان است ک  جنب و مردستیزی از دیگر مسائل مطرح

ةردازی انتخات عنوان و شروع مناسا  از شاگردهای داساتان .اندشدهکارگرفت  است ک  در راستای ملتوا ب شدهمهمی از داستان اشاره

ةردازی در جهات موضاوع داساتان و شخصایّت اندشادهنیز در این داستان واقعی و باورةذیر ساخت  و ةرداخت  هاشخصیّتدانشور است. 

نویسانده از روایات جهات ارائاة سااختار  ؛دهادیمنشان  . واکاوی روایتِ راویِ درون داستانی و راویِ برون داستانی،استگرفت  شکل

للن زنان ، مهارت در فضاسازی داستان، فضای استبدادی عصر خاود  است. همچنین نویسنده با استفاده ازحاکم بر جامع  استفاده کرده

 است.را نشان داده

 داستان، ملتوا، فرم، دانشور. ، عناصرشناسینقد جامع ها: کلیدواژه

                                                                                                                                  
 fakhri.zarei78@gmail.com                 :. رایانامة نویسندة مسئول1

 safari_706@yahoo.com         . رایانام :4
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 مقدّمه. 8

 قابال غیار ،دیرینا  متقابال، ةیونادی جامع  و ادبیات ةیوند از این رو است اجتماعی یادهیةد ذاتاً ادبیات

 ناام با  مساتقل ایشااخ  گیریشاکل موجا  دیرینا  و متقابال أثیرتا ایان .متاأثّر از یکدیگرناد انکار و

 ادبی، نقد حوزة در راستا همین درگسترده است.  و وسیع بسیار خود ک  شد ادبیات لوسین شناسیجامع 

 گرفت.شکل شناختیجامع  نقد

 کساانی و آن گاذاربنیاان را 4هیپولیات تان اسات و ادبیاات شناسیجامع  ةیشروان از 1دواستال مادام 

 تأثیرگاذاری بررسای با  آناان. داننادیما حوزه این برجستة نظرانصاح  از 2گلدمن را و 9لوکاچ چون

 ک:.ن) .انادکاردهبررسای را از این آثار جامع  یریرةذیتأث و ةرداخت  ادبی آثار ملتوای و فرم بر جامع 

 شناسایجامع ، ادبای شناسایجامعا ؛ چون اصطالحاتی تللیل و تعریف ب  نیز برخی .(21: 1911 ولک،

باا  شناسی ادبی دربارة سااختار اثار و ارتباان آنجامع  ؛و معتقدند اندها ةرداخت آن تفاوت بیان و ادبیات

ملتواهاا زیرمجموعاة آن ولای  شناسایو مرباون با  علام ادبیاات اسات و جامع  کنادیماجامع  بلا 

: ک.ن) .اساتشناسای ی فرعای جامعا هارشت شناسی ادبیات ب  بررسی تجربی گرایش دارد و از جامع 

 .(81: 1913 عسگری،

 نقاد عناوان ذیل و ابدییم اختصاص ادبی آثار ملتوای بررسی ب  مهمی بخش ی ادبیهاةژوهشدر  

برای نفوذ در دنیای نویسنده راه مباحا  مرباون با   یک منتقد ممکن است .ردیگیمقرار شناختیجامع 

شناسای، گیرد و از اینجاست ک  انواع نقاد اخالقای، جامع ةیشی یا تاریخ را درشناسروانشناسی، جامع 

 نوعیها ةژوهش این حقیقت در (.888: 1934، کوتنیزرن.ک: ) .دیآیمی و امثال آن ةدیدشناسروان

 بررسای اجتماعی سندیعنوان ب  را ادبی اثر ملتوا شناسیجامع » .شوندیم ملسوت ملتوا شناسیجامع 

 .(12: همان) «کندیم

میاان موضاوع اثار و مساائل اجتمااعی   یدوساوی ارابطا در آثار نویسندگان بزرگ معاصر همواره  

آییناة ةیوناد هنار و  تواننادیمی دارند و شناختجامع وجود دارد. از این رو این آثار قابلیت نقد و تللیل 

اندیش  باشند. در میان آثار متعدد، داستان مورد بل  دربردارندة مسائل مختلف اجتمااعی اسات کا  باا 

 ی ةیداکرد.ترقیعمنده شناخت نسبت ب  جامعة نویس توانیمبررسی آن 

                                                                                                                                  
1. Madame de stael 

2. Hippolyte Adolphe taine 

3. Lukacs 

4. Lucien Goldman 
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 با  ملادوداماا  ساودمندند، و ارزنده شد، بسیاری ک  در باال ب  آن اشارهشناختجامع نقدهای  اگرچ  

 اهمیات بسایار کا  ادبای آثاار خالقیت فاردی نویساندگان ازجمل ی اثر هاجنب از دیگر  هستند و ملتوا

 یحاالدر  .اساتنقش مهم و تأثیر فراوان آن توجّ  نشادهو  شکل و ملتوا و ب  رابطة اندمانده غافل دارد،

، هماین ةیوناد و شاودیماموج  تأثیرگذاری، مقبولیات، شاهرت و مانادگاری آثاار برجسات   آنچ  ک 

 ادت اهال خوانندگان و نظرانصاح از  برخی نارضایتی موج  غفلت همراهی هنر و اندیش  است. این

کا   هماین نکتا  اسات ،آنان اعتراضی ک  بار رو  نقاد اجتمااعی وارد اسات نظر از»است.  شده هنر و

است. در حالی ک  سهم ابتکار فردی در آثار ادبی اگر از سهم عوامال وجود فردی ب  کلّی فرامو  شده

 شاگردهای ارزیاابی ب  نقد نوع این در دارند انتظار آنان .(21)همان: « اجتماعی بیشتر نباشد، کمتر نیست

 یهاشا یاند و افکاار بیاان در شااعر و و ابتکاار نویسانده ذوق، احساساات و عواطاف، خالقیات ،هنری

 .شودةرداخت  نیز اجتماعی

 . آثار سیمین دانشور8-8

آثار دانشور کامالً رنا  اجتمااعی دارناد؛ از ایان رو زمینا  را  سینوداستاندر میان نویسندگان معاصر 

. سیمین دانشور اولین زن نویسنده در عرصة ادبیات داساتانی ایاران کنندیمشناسی فراهمبرای نقد جامع 

منتشار کارد. ایان اثار شاامل  آتش خامو اولین مجموع  داستانی خود را با نام  1941است. او در سال 

. ایان کندیمها نویسنده با کلّی بافی، احساسات زنان  را تصویرداستان کوتاه است. در این داستان شانزده

: 1931سرشاار،  :ا  واقعای اسات. )ن.کهای هنری تنها ب  خاطر زن باودنِ نویساندهبهره از جنب اثرِ بی

41). 

هاای های این مجموع  رنگی از واقعیتدومین اثر دانشور است. داستان شهری چون بهشتمجموعة  

  زبان ماردم و ب آتش خامو تر از کامالً مشهود، سبکش ةخت  هاآنعینی دارد ک  رئالیسم اجتماعی در 

. این اثر تعهّد دانشاور را با  ثبات احاوال شودیماما حضور منِ نویسنده در آن احساس؛ تر استنزدیک

ةاردازد بلکا  زناان و دهد. او دیگار با  خصوصایات کلّای زن نمیمیزندگی زنان در جامعة ایران نشان

 .ندکیمزندگی ایشان را ب  صورتی ک  خود دیده است، تصویر

منتشرشد. این رماان نقطاة عطاف زنادگی  1921است ک  در سال  سووشونثر دانشور رمان سومین ا 

ای از واقعیات دانشور است. این اثر حاکی از تلوّل عمیق در زندگی هنری اوست. رمان سووشون آمیزه

 .(418: 1932یوساف،  :.کاند. )نشادهی سااخت  و ةرداختا خوببا ها در آن و تخیّل است و شخصایّت

رمان سووشون از سطح رابطة یک زن و شوهر یا تقابال زری باا جهاان بیارون در یاک دورة مشاخّ  »
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: 1918)گلشایری، « . این ویژگیِ رمزی رمان استشودیمگذرد و بر زمان دیگری صادقتاریخی درمی

122). 

تند و های این مجموع  یکدسات نیسا. داستانشودیممنتشر ب  کی سالم کنممجموعة  1933در سال  

جزیاارة . (111: 1919زاده، قاساام :گیرنااد. )ن.کمیتر قراردر سااطلی نااازلسووشااون برخاای از رمااان 
از دیگاار آثااار ایاان نویساانده اساات. او ،های مهاااجر بپاارساز ةرنااده ساارگردانی، ساااربان ساارگردان و

 هایی را نیز در کارنامة خود دارد.ترجم 

مین دانشور نیز در ایان گاروه نویسی رشدکردند. سیزنان در کار قص  هجری شمسی 22-32در دهة  

ی وجاود دارد. هاداساتاندارد. در قرار  هاقصا ی نویساندگان زن، یاک دیاد اجتمااعی و سیاسای خاصاّ

ی او بازتاابی از صادایباتظلّام خاامو  و  ک شاودیمامعموالً از ضمیر زنی ساکت، صبور و منفعل نقل

ی دانشاور بیشاتر رنا  هاداساتان .(148-141: 1912: ساپانلو، ن.کاست. ) حقیقت وضعیت زن ایرانی

معنایی دو ویژگی اساسای دارناد. اول  ازنظراست. آثار دانشور عی دارد و کمتر ب  سیاست ةرداخت اجتما

 :های او زن هساتند و دیگار آنکا  توجّا  او با  کودکاان اسات. )ن.کهای داستانآنک  بیشتر شخصیّت

ةیش از او در ادبیات داستانی ایران، ةرداختن با  زن و زنادگی او ةیشاینة  .(493-422: 1934میرصادقی، 

 قابل توجّهی ندارد.

ی بارای انتقااد از سااختار اوهیشا ی نویسندگان زن، طرح مشکل هویّت و جایگااه زناانهاداستاندر  

ی هاابلران هاداساتان، زنان همواره قربانی هستند. در اغلا  ایان هاداستانحاکم بر جامع  است. در این 

. دانشور مجموع  داستان شودیممردان  با جهان ناامن زنان خالص اجتماعی در حد برخورد دنیای مقتدر 

ی ایان هاداساتاناسات. کاردهیمرا در گرماگرم سیاست زدگی جامعة انقالبی منتشار ب  کی سالم کنم؟

ی زنان در روناد خودباختگک  اعتراض ب  خفقان سیاسی و انتقاد از  استنوشت  شده جاهةنکتات در دهة 

 (.1114-1119: 1938ک: میرعابدینی، )ن. .مدرنیزاسیون تلمیلی است

از بهتارین  ،کا  ناام مجموعا  را نیاز با  هماراه داردب  کی سالم کانم؟در میان این مجموع ، داستان  

کشیدن ذهنیت زنان معمولی و زبان زناناة دانشور است. داستان در ب  تصویر های نویسندگی سیمیننمون 

شاده و امثاال آن همگای در گرفتا کارهاای با ، عقایاد، واههکنایات بسیار موفّق است. توصیفات، هاآن

نویسنده فقط با   . در این داستانکنندیمدادن ب  طرح داستان و ةیشبرد آن ب  شکلی هماهن  عملشکل

ی کا  خوانناده باا شخصایّت طوربا دهاد، میبلک  احسااس وقاایع را بازتاات کندینمقایع اکتفاشرح و

 .(424: 1911میرصادقی،  :.کن. )کندیمدمند داستان ارتبان عاطفی برقراردر
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 پژوهش ةپیشین. 8-6

دساتاوردهای تارین مهام از یکادیگر بارشناسی ادبیات با توجّ  ب  تأثیر ادبیات و اجتماع مطالعات جامع  

کارهای ارزشمندی انجاام  ک  آثاری با رویکردی اجتماعی هستند، ةژوهشی است. در زمین  آثار دانشور

، لوملماد ری وظان) «ب  کای ساالم کانمةای رئالیسم در مجموع  ردّ»ارزشمند  ةازجمل  مقال ؛شده است

آثاار سایمین  یشاناختجامع تللیال » .ایان مجموعا  دارد یهاداساتان تمامی ب  گذرا نگاهی ک  (1932

 ساارگردانی جزیااره و سووشااون رمااان دو باا  بیشااتر کاا  (1933، جلااودار زادهیاایدا و قنبااری) «دانشااور

، براهیمایانیاا و داود) «مداران  و بازتات آن در آثار سایمین دانشاوربررسی دیدگاه زن»مقال   .ةردازدیم

زن در جادال باا سااختارهای سانتّی و مادرن ی خودآگااهشناسی تللیل جامع »مقالة  نیهمچنو ( 1933

ک  باا بررسای دو اثار دانشاور در ةای  (1931، ملمدی و یاقوتی) «های سیمین دانشورمورد مطالعة رمان

تللیل موقعیت اجتمااعی و میازان خودآگااهی زن در جادال باا سااختارهای سانتّی و مادرن در جامعا  

از سیمین دانشور و  ب  کی سالم کنمدو داستان کوتاه تللیل روایی »معاصر است. مقالة دیگری با عنوان 

ی ایان زو  تگاریرواکا  با  تللیال مقایسا   (1938، همکاارانو  درّی)« از جالل آل احماد زن زیادی

با  هاای درد ساترونی در مجموعاة جلوه»نیز در مقالة ( 1931، بیات و عبادی جمیل)ةردازد. نویسنده می
نیاز  (1931، همکاارانو  نیازکار)اند. کردهاین مجموعة داستانی توجّ گری از ب  جنبة دی «کی سالم کنم

ةور، غزالا  علیازاده، منیارو زن آرماانی، زن فتانا  در آثاار سایمین دانشاور، شاهر ناو  ةارسای»با مقالة 

 اند.ب  بررسی زنان در این آثار ةرداخت  «ةور و بلقیس سلیمانیروانی

 هدف و ضرورت پژوهش . روش،8-9

اسات  ةژوهشموضوع  ،کی سالم کنم  بداستان  .استشدهتللیلی انجام -توصیفی ةةژوهش ب  شیواین 

 ة عصاراسات تصاویری از جامعاشدهتال  ،ل در رفتار و حوادث داستانمّأها و تک  با بررسی شخصیّت

 ؛باا بررسای عناصاری مانناد کوشادیماایان ةاژوهش  شود. همچنینیسنده و نگر  او ب  اجتماع ارائ نو

ی عناصار ریکارگبا ب  ظرایف کار نویسندگی دانشور و هنر او در  ضاعنوان داستان و ف ،نلل ،شخصیّت

زیار  یهابرای ةرسش ییهاهدف در این ةژوهش یافتن ةاسخ داستانی در جهت ارائة بهتر ملتوا بپردازد.

 :است

 ؟ظرفیت ارائ  مسائل اجتماعی را داردکوتاه آیا داستان  -

 آید؟مسائل اجتماعی در داستان بر ةارائ ةتوانست  است از عهدآیا دانشور  -

 ؟هایی از جامع  را در برداردف لّؤستان ب  کی سالم کنم چ  مدا -
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 ؟ابدییمدر داستان ب  کی سالم کنم بازتات توجّ  ب  حقوق زنان در جامع  تا چ  اندازه  -

 فرم داستان چگون  در خدمت ملتوای اثر قرار گرفت  است؟ -

 شخصیّت نویسنده را نشان دهد؟ شناسان روانجنب   تواندیمآیا داستان -

شناسای تللیال جامع ب   کیچیه اما انجام شده استدانشور  یهاتللیل داستان در زمینة آثار زیادی 

با  رو  تلفیقای  با  بررسای ملتاوا و فارم نیهمچناو  اثاری مساتقل عنوانبا  ب  کی سالم کانمداستان 

ی اجتمااعی هاجنبا و  دهادتللیال جاامعی از ایان داساتان ارائا  کوشادیةژوهش حاضر م .اندنپرداخت 

 کند.داستان را بررسی

 . خالصة داستان8-8

. بیماری و تنهایی او را کندیمای زندگیداستان حکایت زنی بیمار و سالخورده است ک  در اتاقی اجاره

. رسادیماناگهانی همسر ، حا  اسماعیل، دوران خو  او با  ةایاان. ةس از ناةدید شدن دهدیمآزار 

، دوری از دختاار  اساات کاا  باا  دلیاال مسااتبد بااودن و شااودیمااآنچاا  باعاا  آزار و رنجااش بیشااتر او 

یی از داساتان، شااهد حادی  نفاس هاابخشی داماد  اجازة دیادار باا او را نادارد. در هایریگسخت

، گااه از وضاعیت و شارایط دیاگویمان خاو  گذشات  ساخنشخصیّت اصلی هستیم کا  گااه از دورا

نامناس  ملیط و بیماری خود و گاهی از رفتار دامادی ک  در نظر او سمبل و نماد استبداد است. دانشور 

در این داستان با ب  نمایش گذاشتن زندگی کوک  سلطان، شخصیّت اصالی داساتان، نقبای بار زنادگی 

همچناین تارس نهفتا  و درونای سایمین دانشاور از  .ةردازدیم هانآزنان عصر خود دارد و ب  مشکالت 

 .ابدییمتنهایی در شخصیّت کوک  سلطان نمود بیرونی

 ی داستانشناسنقد جامعه. 6

. ادبیاات کنادیموسیل  استفاده  عنوانب ادبیات نهادی اجتماعی است و از زبان ک  آفریدة اجتماع است، 

زیرا زنادگی تاا حادود زیاادی یاک واقعیات اجتمااعی اسات. ادبیاات  آوردیدرمزندگی را ب  نمایش 

( ةاس بیشاتر 33: 1919.ک: ولک و وارن، فردی باشد. )ن تواندینمی اجتماعی دارد ک  ادهیفاوظیف  یا 

شناسیِ آفرینش ادبی، اثر را هماان انادازه کا  آفرینشای فاردی جامع  آثار ادبی آثاری اجتماعی هستند.

گیرد. در واقع آفرینش ادبای تاا حادّ زیاادی آفرینشای جمعای ی اجتماعی نیز درنظرمیاداند، ةدیدهمی

است. در این مورد دو نظرگاه متفاوت سنتّی و جدید وجاود دارد. نظرگااه نخسات آثاار افارادی مانناد 

گیرد. ایان نظرگااه بار آن اسات ةیونادی فشارده میاان ملتاوای میام دواستال و هیپولیت تن را دربرماد

 های خاص و ملتوای آثار ادبی برقرارکند.جمعی کل جامع  یا برخی از گروه آگاهی
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شناسای ترین شاخصة آن ممکن ساختن ةیوند جامع نظرگاه دوم با آثار جور  لوکاچ آغاز شد. مهم 

شناسی کالسیک و دیالکتیاک کانات و هگال و ماارکس اسات. اندیشاة ملاوریِ ایان ادبیات با زیبایی

است ک  اثر هنری سازندة جهانی تخیّلی، غیرمفهومی و در عین حال بسیار غنی اسات. شناسی آن زیبایی

 .(33-82: 1938آدورنو و دیگران، ن.ک: )

هاای اجتمااعی هساتند نا  مطابق با نظر لوساین گلادمن، آفریننادگان راساتین آثاار فرهنگای، گروه

بر ةایاة نظریاة او  .(33همان: ن.ک: د. )اشخاص منفرد. ب  نظر او آفرینندة اثر ب  گروه اجتماعی تعلّق دار

فرم رمان در واقع برگردان زندگی روزمرّه در جامعة فردگرایی و زادة تولید بارای باازار اسات. )ن.ک: 

ای دارنااد؛ آگاااهی و دو اصااطالح کلیاادی در کارهااای گلاادمن جایگاااه ویااژه .(43: 1911گلاادمن، 

ای کا  جدا از مجموعاة زنادگی در جامعا  نگری. ب  نظر اوکوشش برای درک آفرینش فرهنگیجهان

. وحادت یاا کنادیمااو اثر ادبی را با چهار ویژگی مشخّ  بستر این آفرینش است، کاری بیهوده است.

 .(13: 1918آدورنو و سکاری، ن.ک: انسجام، غنا یا گستردگی، غیرمفهومی بودن، دنیای واقعی. )

؛ یکای عصایان شاودیمای با عنوان عصیان ادبی معتقد است ک  از دو دیدگاه توصایف ادهیةداو ب   

و در ایان راساتا با   ردیاگیما، شاکل ردیةذینم ی ک  نویسنده آن رااجامع هنری ک  در برابر  -صوری

عصیان ملتوایی است ک  مضامون،  ؛. دیدگاه دیگرزندیمی جدید برای بیان خود، دست اکرهیةکشف 

. اسااس ایان عقیاده ایان دیاگویمو ب  آن ادبیات عصیان  دهدیمو اندیشة اصلی اثر را تشکیل  یانمدرو

هر اثر معتبری را در هر شرایط زمانی و مکانی بیافریناد زیارا او فقاط  تواندینماست ک  نویسندة بزرگ 

عا  وجاود اسات و ایان فضاا بایاد در جامبنویساد کا  خاود آن را نیافریاده توانادیمادر کلّیت فضاایی 

 توانادیما آنگااهایان جهاان تخیّلای  ؛کند. دوم اینک باشد تا او بتواند آن را ب  جهانی تخیّلی منتقلداشت 

او اثار ادبای را جزئای  کناد.ی اساسای واقعیات اجتمااعی تکیا هاجنب مایة اثر معتبری باشد ک  بر دست

ی ک  وابست  ب  یک گروه است. این گروه خود نیز جزئای اسات از سااختار انندهیآفرمستقل از  ،داندیم

ی گاروه نیبجهاانی معیّن. ةس هار اثار برجساتة ادبای دربرگیرنادة ادورهاقتصادی و سیاسی  –اجتماعی 

های ماتن، سااختار اثار را کشاف و اساتخرا  کارد. بارخالف از سطور سفید و از ناگفتا است. گلدمن 

)ن.ک: گلادمن،  کنناد.میرة وقایع مطرح شده در رمان اکتفاوصیف و روایت دوباةژوهشگرانی ک  ب  ت

1983 :129). 

ی ربناایزدر نظریة مارکسیسم، طبقاات اجتمااعی را « ربنایز»و « روبنا»گلدمن با توجّ  ب  اصطالحات  

. طبقة اجتماعی در نظرگاه او با س  عامال تشاخی  شماردیمی فلسفی، در تولید ادبی و هنری هاانیجر
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ی ویژه. ب  نظر گلدمن نویساندگان نگرجهان؛ نقش در تولید، مناسبات میان دیگر طبقات و شودیمداده 

 .(29: 1918لووی و نعیر،  .ک:نی همین طبقات اجتماعی هستند. )نگرجهانتابع نیّات و 

 انادعبارت. ایان دو ساطح شودیمادبیات در دو سطح انجامشناسانة از دیدگاه گلدمن بررسی جامع  

مرحلة تفسیر دریافت و مرحلة تشریح. در مرحلة تفسیر، ةژوهشگر با گزینش یک الگاوی سااختاری  ؛از

های متعادّد اثار را کا  در چاارچوت ایان الگاو دهاد و جنبا وضایحمعنادار باید بتواند تمامیّت ماتن را ت

 دهد.گیرد، نشانقرارمی

میان الگوی سااختاری کا  ساازندة وحادت و معناای اثار اسات، باا  تیدرنهادر مرحلة تشریح باید  

ای معنااادار و کااارکردی برقرارکنااد. در ایاان مااورد اندیشااة کااانونی هااای آفرینناادة اثاار رابطاا گرایش

شناسی ادبیات آن است ک  این رابطا  را هرگاز نا  باا یاک فارد )نویسانده( بلکا  باا یاک گاروه جامع 

 .(12-14: 1911گلدمن، ن.ک: توان برقرارکرد. )جتماعی میا

نگاریِ دهنادة جهاانب  آثار نویساندگانی ةرداخات کا  انعکااس توانیمبا توجّ  ب  نظریات گلدمن  

گراسات و عای اجتمااعی و واقدانشاور نویسانده طبقات اجتمااعی هساتند. در میاان نویساندگان متعادّد،

های نویسنده دهندة بخشی از اندیش ؟ نشان. ب  کی سالم کنمدهستن اجتماعی اوهای اندیش  آثار  آیینة

ی اجتماعی است. فقر و تهیدستی و تضاد طبقااتی، اساتبداد، مارد ساتیزی و ها یآسبرخی  و انتقاد او از

. ایان موضاوعات مشااهدات اجتمااعی اندداساتانمانند آن از موضوعات اجتماعی قابل بررسی در ایان 

ملصاول ایان آمیختگای  ب  کی ساالم کانمو داستان  اندشدهک  با هنر و خالقیت او آمیخت   اندهسندینو

 :میةردازیماست. در این بخش ب  بررسی این موضوعات 

 گرایی. خرافه6-8

ی فرهنگی است ک  مرز باریکی با دین دارد. در داستان دانشاور نیاز با  ایان معضال هادهیةدخرافات از 

 دانامیم: »دیگویماست،  مندگل . در جایی ک  راوی از داماد  شکایت دارد و شودیماجتماعی اشاره 

 بامةشاتسارم، روی  نمک ایما. شالوارم را رمیاگیمةور نماز رسوایی یاداز خانم ةنیر رومیمچکار کنم. 

 .(14: 1912 )دانشور،« کنمیم. نفرینشخوانمیمنماز رسوایی  امگرفت جانب مستراح ب  قصد دامادِ آتش

نیاز  کردهلیتلصای این داستان است کا  گریباانگیر طبقاة ها یانمدروی دین و خراف  از ختگیآم در 

بودن این مؤلّف  در جوامع سنّتی اسات. در حقیقات کساانی  دارش یرگرایی مدیر نشانة شده است. خراف 

سار »اسات: ر جاایی آمادهک  باید روشنگر ذهن جامع  باشند، خود دچار نوعی جمود فکاری هساتند. د

. آوردیدرما: بچا  دارد ماو گفاتیما. خاانم مادیر دیخاریمدر ماه نهم سر قلبم  ،رباب  ک  آبستن بودم
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دانشاور باا ایان جماالت از زباان مادیر  .(18)هماان: « زنادیمموی بچ  از قل  مادر  جوان   گفتیم

 ی ب  این موضوع اجتماعی دارد.ااشارهمدرس ، 

 اوضاع سیاسی . انتقاد از6-6

 تاواناماا نمی؛ (122-123: 1914ن. ک: میرصاادقی، ) ،دانادینمااگرچ  دانشور خود را اهال سیاسات 

دست دارد. یکای گاه اشاراتی ب  مسائلی ازاین ؛زیرا .ی او را فاقد هرگون  رن  سیاسی دانستهاداستان

ع  است. این دیدگاه از این از اهداف دانشور در این داستان توصیف وضعیت سیاسی و هر  و مر  جام

میرزارضا کرمانی را آوردند تو مجلس، گو  تا گو  اعیان و . »شودیمجمالت تند و انتقادی دریافت

« ةرساید با  کای ساالم کانم؟میارزا رضاا ساالم کان. می گفتنادیمابودناد. های ارکان و اشراف نشست 

گریز زدن ب  خاطرات گذشت ، عنصر خطی نویسنده همواره با »(. از دیدگاه ملتوایی 11: 1912)دانشور،

تواند انعکاسی می هاقولنقلنکردن نظمی خاص در ی وقایع و دنبالختگیآمدرهمشکند. این زمان را می

در یاک فضاای نماادین  .(128: 1933)نظری، عباادی جمیال،  «از آشفتگی جهان و انسان معاصر باشد.

اند، نمااد از وضاعیت ةرفشاار و توان سرما و بار  بارف را کا  در جماالت آغاازین توصایف شادهمی

دهاد، معتارض خفقان آلود جامع  استبدادی دانست. بیمار و تنها بودن راوی، حوادثی ک  برایش رخ می

تواناد در نماادین وا همگای میبودن او نسبت ب  نبود همسر  حا  اسماعیل، رفتار اطرافیان و سردی ها

 کردن داستان و انتقاد از وضعیت سیاسی جامع  مؤثر باشد.

 ماادربزرگش ؛گفاتیماخانم مادیر »نمونة دیگر نقد سیاسی نویسنده از زبان کوک  سلطان است:  

ی عاین الدولا  گاره گلو ریزالدول  و  نیسرعالدول . لچکش را از سر  درآورده، کرده رفت  ةیش عین

 ای مستقیم دارد.و رجال دولتی اشاره مداراناستیسی تیکفایبدر اینجا ب   .(11: 1912)دانشور،..(« زده.

 . تظاهر به دینداري6-9

 آرامآرامهای این داستان ةنهان اسات، تظااهر با  دیناداری اسات؛ تظااهر از دیگر انتقادهایی ک  در الی 

. دانشاور ایان معضال اجتمااع را در رفتاار زن آقاای شاودیماشدن دین در میان مردم  رن یبمنجر ب  

. آقای ةنیر ةور همسایة کوک  سلطان است. در ماورد ایان خاانواده آماده آوردیدرمةنیرةور ب  تصویر 

تا در و همساای   کنندیمو صدای رادیوشان را بلند رندیگیمروض  آقای راشد را  هاش شنب ةنا»است. 

رساندن ب  دیگران است اما در حقیقات عملای ریاکارانا    در ظاهر فیضاگرچ .(14)همان: « هم بشنوند

ی است کا  کوکا  سالطان از ظلمای کا  با  اصلن زنند. نمونة دیگر برخوداست تا برچس  دینداری 

؛ او ب  دینداری ظاهری مادر شاوهر ربابا  معتارض اسات و للنای انتقااد دیگویمسخن شودیمدختر  
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: کنادیماتوصایف گونا نیاو صالن  را  شودیماز دختر  وارد خانة داماد  گون  دارد. او برای دفاع 

. مادر  هام گوشا  اتااق داشات نمااز شکستیمرفتم خانة اِکبیرشان زیر کرسی تمرگیده بود، تخم  »

ماادر شاوهر ربابا  را عملای  نمازخوانادندر این توصیف، کوکا  سالطان  .(12)همان: « زدیمکمر  

 دینی دارد.ک  فقط رن  داندیم

هساتند، دل خوشای نادارد. او از  کوک  سلطان از خانواده آقای ةنیرةور هم ک  در ظاهر اهال دیان 

خبار مرگتاان فقاط بلدیاد اطاوار : »کندیمخود با للن تندی انتقاد بارنکبتب  وضعیت  هاآنتوجّهی بی

نشاد یاک  باارکبخریاد. ی. دو کیلو دو کیلاو گوشات دیاوریدربتان بریزید. ةنجاه تومانی از جی  کت

سخنان کوک  سلطان انتقاد از کساانی  .(13)همان: « تعارف کنید تان یهمساب   سرتان ریخکاس  ماست 

. او معتقد است زن ةنیرةور دیندار واقعی نیست و باید در کنندیماست ک  از دین فقط ب  ةوستة آن اکتفا

ر شوهر رباب  و زن ةنیرةور نمایندة کسانی هساتند روز قیامت ةاسخگوی رفتار خود باشد. در داستان، ماد

 کنادیما. راوی، کوک  سلطان را با زن ةنیر ةور مقایس کنندیمک  در جامعة نویسنده تظاهر ب  دینداری

. کنادیمو با مطرح کردن مرگ و نهراسیدن کوک  سلطان از آن ب  واقعی نبودن دینداری ماردم انتقااد

البت  ب  شرطی ک  اصالً درد نکشد... دیگار مثال خاانم ةنیرةاور از نکیار و منکار و  ،دیترسینماز مرگ »

با   نجاایادر  .(11)هماان: « را بااور نداشات کدامچیهسال ترسی نداشت.  هزارةنجاهش  اول قبر و روز 

 .شودیمسستی اعتقادات نیز اشاره 

 ي طبقاتیهاتفاوت. تبعیض و 6-8

انتقاد از تبعیض طبقاتی از دیگر مضاامین داساتان اسات. در داساتان ماورد بلا  کوکا  سالطان و زن 

در  هاازنی و طبقة مشترکی ک  هردوی ایان ااجاره. خانة اندجامع ةنیرةور نمایندة دو طبقة مختلف یک 

برخاورداری از ، نماد از جامع  است و تفاوت در سبک زندگی و کمیت و کیفیت و کنندیمآن زندگی

 امکانات رفاهی این دو زن، بیانگر تبعیض طبقاتی در جامع  است. در توصیف زنادگی کوکا  سالطان

وکا  سالطان کارمناد بازنشسات  وزارت آماوز  و ةارور ، ک»اسات: در کنار زندگی ةنیرةور، آماده

رةور بود کا  دو تاا خاکروب  چندانی نداشت ک  کسی ببرد. اتاق او در طبقة باال و در همسایگی آقای ةنی

اتاق بزرگ و آشپزخان  و مستراح در اختیار  بود و س  تا دختر دم بخت و یک زن لندهور هم داشت. 

ةااایین. آت هام از شایر آت آشاپزخانة ةااایین  رفاتیماکوکا  سالطان بارای وضاو و قضااای حاجات 

ثی هم نداشات. دار . آشپزی چندانی نداشت... اتاقش هم یک کف دست اتاق بیشتر نبود. اثاداشتیبرم

زندگی ملقّرانة کوک  سلطان  .(81)همان: « بودبود و ب  خانة داماد  فرستادهکردهو ندار  را جهیزی 
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و تک اتاق کوچکی ک  دارد در مقایس  با زندگی نسبتاً مرف  ةنیرةور باا امکاناات بیشاتر، بیاانگر تفااوت 

گریبان گیر جامعة نویسنده است و شخصایّت  طبقاتی جامعة نویسنده است. فقر نیز درد دیگری است ک 

 .کندیمعنوان نمایندة طبق  ملروم جامع  معرّفی اصلی داستان را ب 

 . مردستیزي6-2

بیانگر نگاه بدبینانة زنان ب  ایان قشار از جامعا   ،استآنچ  دانشور در این داستان از مرد ب  تصویرکشیده

و از زباان کوکا  سالطان با  بیاان آن  کنادیماست. نویسنده، داستان را جایگاه انعکاس نظریات خود 

. خدا رفتگاان دهمیمی روزگار فلشهاناکسب  تمام نامردها و  .عوضش بلدم فلش بدهم. »ةردازدیم

خاون ماا را از  گفتیم. میکنیمبدبختی ما همین  ک  مردها را نامرد گفتیمخانم مدیر  .هم  را بیامرزد

 .(11)همان: « کنندیمو نامَردمان  خونیبو  مکندیمی الول ی هارگتو 

در اینجا نویسنده انتقاد تندی ب  زنان عصر خود نیز دارد. او بر این باور است ک  زناان، خاود مسابّ   

  ماردان در حقیقات عصاارة وجاود و مردانگای خاود را در وجاود با ةرور هاآنبدبختی خود هستند. 

و این تیش  ب  ریشة خود زدن است. نویسنده و شخصیّت اول هار دو از ماردان دل ة اری  زندیریممردان 

 خواهادیمدلم : »دیگویم. نویسنده از زبان کوک  سلطان شودیمدارند و بازتات آن در داستان نمایان 

 .(11)هماان: « بکانم ،هست بخرم و لچک درست کنم و سر هرچ  نامرد اسات هایبزازهرچ  ةارچ  تو 

. ایان جماالت کنادیمای زناان را نیاز تلقیرنوعبا  .ةردازدیمداستان در عین اینک  ب  بدگویی از مردان 

سارکردن ماردان . او از لچاکشاودیماةارادوکس گونة نویسنده باع  ایجاد ةرسش در ذهن مخاطا  

بودن زن.  ارز یبرا ب   هاآنی ارزشیبو  کندیمضعف مردان را ب  زن تشبی  گون نیا و دیگویمسخن

 این عمل با آنچ  هدف نویسنده است در تناقض است و شاید بتوان آن را از عیوت این داستان دانست.

 . وضعیت زن در جامعه6-2

های دانشور است. در این داستان حوادث حاول ملاور زناان زحماتکش زنان از موضوعات اصلی نوشت 

ی دانشاور باا ناوع زن در آثاار نویساندگانی مانناد هاداساتاندر حرکت است. ناوع و شخصایّت زن در 

زناان  ؛ زنان طبق  بااال وشوندیمزن در آثار او اغل  ب  دو طبق  تقسیم »هدایت و چوبک متفاوت است. 

گفات زن طبقاة متوساط کمتار در  تاوانیم(. 121-124: 1914)میرصادقی،  «طبق  زحمتکش و ملروم

 .شودیمآثار او دیده 

. جاایی از قاول مادیر شاودیمازن اشااره  باراسافدر دو جای داستان ب  شیوة مساتقیم با  وضاعیت  

ک  زن معناً از طبقة زحماتکش  یدانینمی، دیگر اوریدربسعی داری رباب  را از طبق  خود  : »دیگویم
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بکنیم باا وضاع هرطور ک  حسات گفتیم: »دیگویمو  آوردیمیانمب است. در ادام  از بارداری سخن 

  .(18: 1912)دانشور، « فعلی زن معناً از طبقة زحمتکش است

در هااا نمااادی از طبقااات اجتماااعی هسااتند. هریااک از شخصاایّت باا  کاای سااالم کاانمدر داسااتان  

 ،قهرماناان وع،وجود دارد با  ناام نماادگرایی انساانی. در ایان نانماد نوعی  ،نمادگرایی یهایبندمیتقس

و عواطاف یاک  هاتجرب . نمادهای انسانی ب  سطح اجتماعی هستند یهاادهای انسانی و حاصل تجرب من

ی این جهاانی و وضاعیت انساان هادغدغ ی زمین و هاتجرب و ب   شودیمفرد یا سرزمین یا دوره مربون 

 (.138: 1939ن.ک: فتوحی، ) .استزمینی معطوف 

در این داستان رباب  ک  دارای روحیة تسلیم و اطاعت است، نماد زنان زحمتکش، خاامو  و صابور  

. انتخاات لقا  انادجامع نماد زنانی است ک  در ةی تغییار در  ی،ریناةذمیتسلو کوک  سلطان با روحیة 

و از حاق  ساتدیایماین شخصیّت، متناس  با این ویژگی است. او در برابر داماد مستبد خود  سلطان برای

نااتوانی  تیادرنها. کوک  سالطان، زنای سارکش اسات کا  کندیمدفاع ،رباب  ک  نماد مظلومیت است

. جریانی کنندیم. او نمایندة زنانی است ک  مخالف جریان جامع  حرکتکشدینمهرگز از تال  دست

 ک  تلقیر زن را ب  همراه دارد.

 ملیطای هار از ماردم میاان از را خود قهرمان رئالیستی نویسندةدانشور یک نویسندة رئالیستی است.  

 اسات اجتمااعی ب  وابست  و هم نوعان خویش نمایندة حال عین در و این فرد کندیمانتخات بخواهد ک 

 .(182 :1988ن.ک: سیدحسینی، ) .کندیم زندگی آن در ک 

اسات. هشادبا هدف کلی توصیف وضعیت زنان در جامع  نوشت  درمجموعب  کی سالم کنم  داستان 

زن در این جامع  در استثمار مرد است. رباب  دختار کوکا  سالطان نموناة بردگای زن در جامعاة ماورد 

ای در خدمت همسار و خاانواده همسار اسات. بازتاات ایان مانند خدم  ا یزندگبل  است. در طول 

: دیاگویم. کوک  سلطان در دفاع از رباب  شودیموضعیت در گفتگوی کوک  سلطان با داماد  دیده

زن آبستن ةا ب  ماه با یک دست قابلم  بچ  را گرفتا  باا دسات دیگار  دسات مساعود تخام سا  را »

تسابیح  ا هما . ماادرت ةازدیما، شاام ةازدیما، ناهاار زنادیما، اطاو دیوشیمرا  تانهم گرفت . لباس 

یای خبار آیما. خاودت از ملضار کا  اندآورده. برادرهایت انگار کلفت گیردهدیمو فرمان  اندازدیم

« مالادیما ةاسان هایت ، روی میخچا دیشاویما، ةایات را آوردیماآت گارم  امبچا مرگت اوراقی. 

 .(19: 1912)دانشور،

هاای زیارین الیا  ینویسندگان رئالیساتنویسنده ب  خشونت و نمودهای آن در جامع  نیز توجّ  دارد.  
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دا هویاو رواباط غیرانساانی را فقار ی، فسااد اخالقای، طبقاات انواع استثمار و کاوندیمرا  واقعیت اجتماع

با  زنادگی ربابا  اشااره  هااتیواقع(. دانشور برای نشاان دادن ایان 111: 1933، ثروتن.ک: ) .کنندیم

( و یاا 12: 1912)دانشور،« زندیمتازه دست بزن هم دارد، دخترم را کتک : »دیگویم. در جایی کندیم

هرهای بای چشام و خوا: »کندیمدر ادام  معترضان  روایت  .(13)همان: « را زده سر  را شکست  امبچ »

... کی ازتان ةرستاری کناد؟ ربابا  کنندیممنزل مادر جان اطراق  ندیآیم ،شوندیمرویت ناخو  ک  ةا

ایان  .(13)هماان: « گرم کن بده زهرماار بکنایم ،بیار، بدو شوربای جوج  بپز، بدو شیر بخر وهیمآتبدو 

 دارد.بلک  ب  اختالف طبقاتی میان افراد هم اشاره کندیموضعیت زن را ترسیم تنهان جمالت 

تسلیم شادن در  ؛داردضمنی ب  آن اشاره طورب و نویسنده  شودیمز زنان ترسیماوضعیت دیگری ک   

و باا ایان توجیا   کندیمرا تلمل ا خانوادهی همسر و هاخفّتآمده است. رباب  ی ةیشهاتیموقعبرابر 

)هماان: « طاالق بگیارم تاوانمینمگفت مادر! دو تا بچ  دارم، . »ردیةذیماین وضعیت را  ،ک  مادر است

ای کا  زناان بخشای داد. جامعا بساامان جامعا  تعمایماآن را با  وضاعیت ن توانیمدر نمایی بازتر  .(13

 کوچک از بدنة آن هستند. منفعل بودن زن در جامع  از زبان رباب  قابل درک است.

در الیة بیرونای ی زنی روشنفکر است. روشنفکری او سوادیبدر این داستان کوک  سلطان در عین  

بارد. زن ی وسیع نگرشش ب  زن ةایهاافقب   توانیمشدن در سخنانش ؛ اما با عمیقشودینمداستان دیده

ی با  ساویة بستگدلدغدغ  زیست و »برای کوک  سلطان تعریفی متفاوت از دیگر تعاریف رایا است. 

گااه زناان غالا  اسات و اندیشاة زمینی زندگی در زن بیش از خود نمود دارد. اصالت دنیای مادی در ن

. ب  همین دلیل ایدئولوهی، سیاست، داناش و تکنولاوهی چربدیمهای وجودی او زیست بر سایر اندیش 

رباب  نماینادة ایان طارز تفکّار و الگاوی  .(242: 1934)فتوحی، « برایش در درجة دوم اهمیت قرار دارد

و ةز و دیگار اماوری کا  بار مدارخانا  اسات، خوبی برای آن است. او ب  داشتن همسر و فرزند و ةخت 

اماا کوکا  ؛ سکوت و عدم اعتراض ب  رفتار نامناس  همسر تأییدی بر ایان مطلا  اسات راضی است.

 سلطان نقطة مقابل رباب  است.

کردن ب  اماور معیشاتی را عاین از زاویة دید او آنچ  اولویت دارد رویة دیگر زندگی است. او بسنده 

ایان کا  نشاد  ،شاود مرگاتشیةماادر . »کنادیمی رباب  اعتراضریةذظلم. در جایی ب  داندیمردگی م 

اسات کا  کاردهاو رباب  را برای دنیای دیگاری تربیات .(13: 1912)دانشور، « این مردگی است ،زندگی

: )هماان« درس بخاوانی هما نیاباود برای کلفتی الزم نکرده: »دیگویمب  رباب   برتر از روزمرّگی است؛

13). 
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از طبقة خود کناونی فراتار روناد.  کوشندیمک   نمایش تال  زنانی است ،ب  کی سالم کنمداستان  

ی از ایان اصالن . تال  کوک  سالطان بارای رفااه ربابا  جنگندیمبرای دستیابی ب  زندگی بهتر ها آن

کا  آت تاو دل ربابا  تکاان نخاورد. مثال دخترهاای اعیاان و  کردمیمهم  این کارها را »نمایش است. 

 .(12)همان: « ةوشاندمشیماشراف لباس 

رفتاار و شخصایّت  در ةرورانادیماآنچ  دانشور در اندیش  خاود  .کوک  سلطان، زبان دانشور است 

ن اسات. زدن نگاه بست  و سنّتی ب  ز. اندیشة کوک  سلطان دربارة زن، برهمشودیمکوک  سلطان دیده

تاا ربابا  را از  ردیاگیمکار. از این رو همة نیروی خود را ب دیجویماو آرزوهای خود را در وجود رباب  

در حالی ک  نیامدن رباب  برای دیادار ماادر نشاانگر ملقاق  .کندحالت تسلیم و مطیع بودن ملض خار 

 نشدن این خواست و آرزو است.

 . ناامیدي در جامعه6-2

باردارد، بیاان روحیاة یاأس و ناامیادی در جامعا  اسات. و موضوعاتی ک  این داساتان درهیم ازجمل  مفا

. ایان ویژگای از کنادیماو از ةویاایی دور کشااندیمای رخوت و سستی سوب ی ک  جامع  را اص یخص

( و یاا 81)هماان: « واقعاً کی مانده ک  بهش ساالم کانم. »شودیمجمالت آغازین داستان کامالً احساس

گاران  زمیچهم ن  کسی را دارم برایش ببافم و ن  ةولم زیادی کرده.  .شکافمیمو هی  بافمیمهی حاال »

ی او نشاانة ناامیادی اسات. درةیةبافتن و شکافتن  .(14)همان: « شده،... فقط جان آدمی زاد ارزان است

اما چ  : »دیگویم این ناامیدی ب  حدّی عمیق است ک  فرد برای جان ارزشی قائل نیست. در جایی دیگر

ک  منجر ب  ایان تصاوّرات از  ابدییمعمق چنانآنناامیدی  .(13)همان: « کنم ک  همیش  ظالم سالم است

 .شودیمزندگی 

دچاار  ،کردة جامع  و ةشاتوان  و امیادبخش کوکا  سالطان اساتمدیر نیز ک  نماد از طبقة تلصیل 

این عمر دراز بدون دوست را فقط با کاار زیااد »: دیگویم. او ب  کوک  سلطان شودیمیأس و ناامیدی 

 کردن است.ذهنیت و تعبیر او از زندگی، تلمّل .(12)همان: « ی تلمل کنیتوانیم

 . اعتیاد6-1

. در شاودیمامطارح هاداساتانی کا  کمتار در ادهیاةداعتیاد زنان از دیگر موضوعات این داستان است. 

گرب  و عنکبوت است. ساپس تاأثیر اعتیااد و ةایاان تلاخ آن را باا داستان سخن از اعتیاد کوک  سلطان، 

ب  تریااک کشایدن. گرباة خاانم مادیر را  نشستمیمخودم تنهایی . »دهدیممرگ گرب  و عنکبوت نشان

را  شیهاچشامو  نشساتیماکناارم  ،آمادیما ،شادیمبودم، همچین ک  بوی تریاک بلنادتریاکی کرده
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رد. بعد عنکبوت را دودی کردم. گوشاة اتااق تاار رب  ب  مرگ طبیعی م گ ...دیکشیمو خرناس   بستیم

. انبار افتااد رویاش. خاوردینماةایین و از کنار منقل تکاان آمدیم شدیمبود. بوی تریاک ک  بلند تنیده

 .(83)همان: « ردعنکبوت هم م 

ساب  تردیاد  لیادلیبارده است. هماین تأکیادِ دارد ک  گرب  ب  مرگ طبیعی م کوک  سلطان تأکید 

: عامل مرگ عنکبوت هام انباری دیگویم. کوک  سلطان شودیمطبیعی بودن مرگ گرب   مخاط  در

در ذهن خواننده ارتباطی معنادار بین مارگ و اعتیااد  شودیم. این جمالت باع افتدیم است ک  رویش

 گرفت.نظرکامالً نمادین در توانیمشود. این بخش از داستان را ایجاد 

 . ترس از آینده6-3

ی اجتماعی ک  دارد حکایت تنهایی دانشور نیاز هسات. ها یانمدروجدا از همة  ب  کی سالم کنمداستان 

الا  ی و گااه در قفرزنادیبااو گااه از  نماود دارد. شیهاداساتانی در هم  فرزندیبی ک  غم اسندهینو

ایان . دانشاور در دیاگویماو در عین مادربودن تنها هستند، ساخن اندشدهزنانی ک  از فرزندان خود جدا

ی داساتان الباالو در  دهادیما. او گاهی اختیار ازکفکندیماز دیدگاه دوم ب  موضوع بچ  نگاهداستان 

: دیاگویما. در جایی از داساتان خطاات با  شاهر تهاران کندیمی خود اشارهفرزندیببا زبانی گزنده ب  

 ی سخت و ساردهازمستانبا آن خرات شوی  هااخت ها و نامردها و خرات بشوی تهران، روی سرناکس»

 .(18: 1912)دانشور، « های گرم خشکتو تابستان

ای داستان تنهایی دانشور و ترس او از این تنهایی است. دانشور تارس خاود را از این داستان از زاوی  

باود. ایان تارس چ  ترسی کوک  را گرفتا . »کندیمن از تنهایی بیاندر قال  ترس کوک  سلطا تنهایی

نکند و تنها بماند و داماد  هرگز با او آشتی طورنیهمتمام عمر  دیترسیمخود  یک نوع مرض بود. 

 توانادیماشادن با  آن نشستن کوک  سلطان در تاریکی و خیاره .(11)همان: « او روی دختر  را نبیند

ی گذشات  اسات. فرزندیبی تنهایی دانشور باشد ک  در حسرت فرزند در حصار تاریک هاسالترجمان 

از تللیال روانکاواناة داساتان ایان » در حقیقت کوک  سلطان خاودِ دانشاور اسات. .(81همان: ن.ک: )

هاایش ملاروم ک  کوک  سلطان ک  از عشق همسر  و سپس عشاق فرزناد و نوه شودیمنتیج  حاصل

راند و چون برای رسیدن با  هادف ناکاام اسات. ایان ساائق را با  ب  درون خود می شده، سائق عشق را

های او باا همساایگان و زشات . خوی ةرخاشگران  و بدگوییکندیمگیری یعنی سائق مرگ ارضاشکل

های نویسانده ک  مظهر تمدّن است از لوازم سائق مرگ و در حقیقت بازتاات سارخوردگیدانستن شهر 

 .(29 -22: 1931بیات، عبادی جمیل، ن.ک: « )است از نداشتن فرزند



 8931 بهار ،62فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، سال هشتم، شمارة  91
 

 . نقد و تحلیل فنی داستان9

ی زباانی، هاایژگایوهر اثر ادبی از دو جهت قابل بررسی است؛ فرم و ملتوا. در هانر داستان فرم شاامل 

 میةاردازیما. در این ةژوهش ب  بررسی عناصاری از داساتان استسبک نگار ، عناصر داستان و قال  

 و در انتقال آن موثّرند. اندشدهگرفت  ک  در راستای ملتوا ب  کار

 . عنوان داستان9-8

گویای ملتوای اثر باشاد و مهاارت  تواندیم، کنندیمعناوینی ک  نویسندگان برای داستان خود انتخات

یاک عناوان خاوت » نویسنده در انتخات عنوان داستان یکی از وجوه تمایز او از دیگر نویسندگان است.

خواهد شد. عنوان بایاد برانگیزنادة  روروب عنوانی است ک  موج  شود خواننده فکر کند با مطلبی تازه 

(. در این داستان دانشور در چگونگی عناوان تعمّادی دارد. او عناوان را 123: 1913 )یونسی، «فکر باشد

ده با  وسایلة جملاة ةرسشای ذهان . نویسانکنادیماای ةرسشی و در راستای ملتوا مطارحدر قال  جمل 

 و مخاط  برای رسیدن ب  ةاساخ خوانادن داساتان را اداما  کندیممخاط  را از ابتدا درگیر سؤال خود 

است. در حقیقت عنوان داستان مرتبط باا ملتاوا اسات.  زیبرانگتأملدهد. از سوی دیگر مفهوم سؤال نیز 

ی شخصایّت اول داساتان و در هاایساردرگمن سؤالی آوردن عنوان، براعت اساتهاللی بارای نشاان داد

 نمایی کلّی تر افراد جامع  است.

 . شروع داستان9-6

کنناد و ، ذهنیتی را با  خوانناده القاتا از ةیش کنندیمای آغازداستان خود را با مقدّم گاهی نویسندگان، 

دارناد. در غاافلگیری توجّا دهند. گروه دیگری از نویسندگان ب  اصال او را در جریان کلّی داستان قرار

شاهد هر دو شیوه باود. شاروع  توانیمک   کندیمی داستان را آغازاگون ب داستان مورد بل ، نویسنده 

. شاودیمشخصیّت اول در ذهن خواننده ایجاادی است ک  ابتدا تصوّر مبهمی از وضعیّت اوهیشداستان ب  

. در ابتادای داساتان از زباان شاودیما  خوانناده سپس نویسنده با توجّ  ب  اصل غافلگیری، ساب  تعجّا

خوانناده  .(81: 1912)دانشاور، « یکی یکدان  دخترم نصی  گرگ بیابان شاده: »دیگویمشخصیّت اول 

دخترِ راوی داستان، طعمة گرگ شده است اما در ادام  متوجّ  برداشات نادرسات  کندیمدر ابتدا گمان 

 واهة اسات. در اینجاانسابت با  مارد  زن برای دیادگاه یامقدم و  ن یزمشیةف این توصی. شودیمخود 

جاایی کا  تاا  شاودینما رمزگشاایی داستان یهام ین تا مطل  این .رودیمکارب  نمادین معنی در گرگ

واهة  ابدییخواننده درم اجدر آن .ةردازدیمک  سلطان وکدختر  رباب ، بارزندگی نکبتروایت ی ب  ورا

 .استکاررفت ب  لتواراستای مو در  در مفهوم نمادیندر ابتدای داستان گرگ 
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 دید . زاویة9-9

، کنادیمهای خاصّی ک  باید در این داستان ب  آن اشاره کرد و در نگاه اول نظر مخاط  را جل از نکت 

. در ابتدا داستان از زباان شخصایّت اول یعنای کوکا  سالطان کندیمی تغییردرةیةزاویة دید است ک  

واقعاً کی مانده ک  بهش سالم کنم، خانم مدیر مارده، حاا  »است:  گون نیا. شروع داستان شودیمبیان 

اماا در اداما  خوانناده  .(81)هماان: « ن شاده...بااشده، یکی یکدان  دخترم نصی  گرگ بیااسماعیل گم

و شا  بارق خیاباان عالیای خاامو  شاد و . »کنادیمة دید ب  سوم شخ  تغییرو زاوی شودیمغافلگیر

در واقع دانشور از  .(81)همان: « زیر کرسی نشست  بود و ب  تاریکی خیره شد... طورهمانکوک  سلطان 

 .کندیمدو شیوة دانای کل و حدی  نفس استفاده

خاود را با  زباان بیااورد تاا حدی  نفس یا خودگویی آن است ک  شخصایّت افکاار و احساساات » 

(. حدی  نفس شخصیّت اصلی وسیلة نماایش 211: 1912)میرصادقی،  «شود باخبرخواننده از مقاصد او 

. اول ترسایم کنادیمی این شیوه در بیان داستان چند هدف را تأمینریکارگب دنیای آشفتة درون اوست. 

  در سایة این شیوه مورد توجّا  سردرگمی، درون مضطرت و ترس شخصیّت اصلی است. هدف دوم ک

ی هاانساان، ترسیم فضای استبدادی و ناامن جامعاة نویسانده و توصایف دیآیمدستآن ب  تبعب است و 

 ناامید و تنها است.

 . شخصیّت9-8

خواننده را هم نسبت ب  رفتار خود  ،کردن با دیگرانواسطة شیوة بودن و مقابل هر شخصیّتی در داستان ب 

ةاردازی ( شخصایّت443: 1913ورناوف و رئاال، : بک.ن) .کنادیماو هم نسبت ب  رفتار دیگری مطلاع 

هاا نشاان دهاد؛ زیارا ی است ک  بتواند چهرة جامع  را در قال  رفتار و افکاار شخصایّتاگون ب دانشور 

اجتمااعیِ ساطح  –ی معماوالً از جایگااه اقتصاادیهاای رئالساتشخصیّت»ی او رئالیستی است. هاداستان

ک  باا جایگااه فرومرتباة  گذرانندیمسریی را ازهاتجرب یا  شوندیمةایینی برخوردارند و دچار مشکالتی 

 .(28: 1933)ةاینده، « دارداجتماعی تطابق مرات سلسل آنان در 

 بخاش توانست  اسات باا اساتفاده از آن،ةردازی در داستان بسیار هنرمندان  است و نویسنده شخصیّت 

قهرماان نادارد. در  گاهچیهکند. بعضی معتقدند داستان کوتاه های اجتماعی خود را بیاناندیش  ی ازمهم

ای ب  نویسندة دیگر و از نسلی ب  نسال دیگار تفااوت دارد ک  از نویسنده شدهل ی هاآدمعوض گروهی 

هاای داساتان باا شخصایّت توانادینمااز ایان دیادگاه خوانناده  ...کارمند، رعیت، معلم و ؛ مانندکندیم

 گونا نیا   کای ساالم کانمباک  در داستان حالی(. در12-1: 1911.ک: اوکانر، ن) .کندةنداریهمذات
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 توانادیمیک گروه اجتماعی است ک  خواننده با خواندن داستان  نیست. شخصیّت اصلی داستان نمایندة

 گردد.خود را در قال  او قراردهد و با راوی همراه

کا   دهادیمادانشور برای سوهة داستان خود، زنی تنها و سرخورده را شخصیّت اصالی داساتان قرار 

 اندشادههایی ک  حول ملور شخصیّت اصلی ةرداز  نمونة بارزی از زنان جامع  است. دیگر شخصیّت

زن در جامع  دارند. بعضای نیاز چنادان نقشای در روناد داساتان نقش مؤثّری در ارائة تصویری کامل از 

. نویسانده باا شاگردی خااص در شاوندینماب  شیوة مستقیم معرّفای  هاشخصیّتاز این  کیچیه ندارند.

. او با  مارگ ةاردازدیماهای داساتان ابتدای داستان در جمالتی کوتاه و با ظرافتی خاص با  شخصایّت

ی مختصار دارد. از معرّفای مادیر ااشاارهوجاود دختار شخصایّت اول  حاا  اساماعیل و شدنگممدیر، 

. حا  اسماعیل نیز از زبان کوک  سلطان و چگونگی رفتار  باا او در کندیممدرس  تنها ب  نام او اکتفا

 .شودیموبند معرّفیدیقیبقال  مردی 

. از جماالت ابتادای داساتان دیاآیدرماهاایش با  تصاویر شخصیّت اصلی هم از طریاق خودگاویی 

گرفات بازن بارو دکتر بیما  گفات هار وقات دلات: »دیگویمبرد. او بودن او ةی شیةرروانتوان ب  می

 .با خودت حرف بازن بلندبلند ،تن  شد و کسی را نداشتی ک  درد دل بکنیبیرون. گفت هر وقت دلت

. با  هرکا  دلات خواسات فلاش یعنی خودِ آدم بشود سن  صبور . گفت: برو تو صالرا و داد بازن

 دیاآیماچا  برفای : »دیاگویمسپس در ادام  بالفاصل  از بار  برف سخن. (81: 1912)دانشور،  «بده...

 .(همان) ...«باردیم زیزریرحاال  شدیمو ةخش  دیلولیماول تو هم 

یی داشاات. هاااافتیدر تاوانیماای اخالقاای او نیاز تنهااا از طریااق جمالتاش هاایژگاایودر توصایف  

اگار : »دیاگویماشخصیّت دچار نوعی سردرگمی و آشفتگی است. برای نمونا  در ماورد باار  بارف 

و اگار  زدنادیمای آت و بارق بندرهیجو حرف از  شدیمبود و قلطی  سروصدایبک  گرانی  دیبارینم

ی اسات؛ اسادهاین جمالت اگرچ  جمالت  .(81)همان: « شدیمها تعطیل ک  زندگی و مدرس  دیباریم

ی داساتان جاایجاای کالمای در هاایآشفتگ گون نیا ازتواند بیانگر ذهن آشفت  شخصیّت باشد. اما می

 .شودیمدیده

ازجمل  نکات مبهم داساتان چگاونگی سرنوشات حاا  اساماعیل اسات. نویسانده در توصایف ایان  

ی او هایژگیوهن خود ندارد و خواننده هیچ تصویری از او در ذ ؛از این رو .دیگوینمشخصیّت، سخنی

شدن ناگهانی حا  اسماعیل است. نویسنده از زباان کوکا  ای از ابهام است. ابهام بیشتر در گمدر ةرده

سال بعد  ک  حا  اسماعیل صبلش رفت سر کار و عصر  برنگشات. مارد گ ناده : »دیگویمسلطان 
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 کردمیمک  شد. خانم مدیر، تأمینات نظمی ، هم  دنبال حا  اسماعیل گشتند. خودم رباب  را بغل گم شد

 .(83)همان: « نیست شد.. انگار ن  انگار ک  حا  اسماعیلی بوده، سرب رفتمیمو از این اداره ب  آن اداره 

و در  شاودیمادر همین چند ساطر خالصا   ،شودیمی ک  از سرنوشت حا  اسماعیل دادهتنها شرح

ی ساخنان شخصایّت اول الباال؛ اما نویسانده در شودینمیی گشاگرههیچ جای دیگر نیز از سرنوشت او 

کند. یکای از زنیدرباره سرنوشت حا  اسماعیل گمان  تواندیمداستان اشاراتی دارد ک  خوانندة تیزبین 

هاای روزگاار بلدم فلش بدهم. ب  تماام نامردهاا و ناکس. »خیانت حا  اسماعیل است هایزنگمان این 

. کانمیمایی کا  بعاد نااکس شادند، نفارین هاکسفلش بدهم. ب  تمام مردهایی ک  بعد نامرد شدند و 

از دل  .(11)همان:  «وگور شدندگم هایلیخردند. خودشان ایستادند و م  سر حرفکس ماندند،  هایلیخ

خیانات احتماالی حاا  اساماعیل و  تاوانیماة ری ک  کوک  سلطان از مردها دارد و زیر متن جمالتش 

 ،هااالوگید یهایکای از جنبا گرفت. این قسمت دارای گفتار ةنهان اسات. ی مردان را نتیج تیمسئولیب

 فا اما واقعاً با  ل ؛شدهاست ک  گفت  یافتار ةنهان گزارهگنانوشت  یا گفتار ةنهان است. مراد از  سطرهای

میان ساخن ة بنابراین باید ملصول رابطست؛ دان ظمنطقی الفا ةآن را نتیج توانیکم نمیا دست  امدهیدرن

های گوینده و شنونده اسات. هار گفتگاو کالم، دانش و انگیزه ةکالم باشد. بخش مهمی از زمین ةو زمین

کنند ک  رض خود را طوری بیانغ سازدیملزمویندگان را مک  گ ردیگیمهمکاری شکل صلدر چهار ا

هاا گفتا  هرچ  خطات ب  آنک  دگان باید بدانند ونناصل شموج  این  ب  و نیفتدو تفسیر آن عق   همف

معناای آن را دریابناد و آن را تفسایرکنند.  کوشاندیرا انتقاال دهاد؛ بناابراین ما یقراراست معناای ،شده

ن.ک: ) .گفتار ةنهاان اسات ،کالم نهفت  است. اینة چیزی ةشت ةرد شودیتوجّ  ممکالم  نوع گوینده از

 (.113: 1933، فاولر

 هاشخصیّت. انتخاب اسامی 9-2

در داستان شخصیّت اول، کوک  سلطان، خدمتکار مدرس  است. مادیر مدرسا  زنای اسات کا  از دنیاا 

است. رباب  نیز دختر اوسات کا  ازدوا  است. شخصیّت دیگر حا  اسماعیل، همسر کوک  سلطان رفت 

. در همساایگی کوکا  سالطان کنادیماکرده، دو بچا  دارد و باا همسار و خاانوادة همسار  زنادگی

 تاری دارناد. در ایان داساتانی است ب  نام ةنیرةور ک  در مقایس  با کوک  سلطان زندگی مرفّ اخانواده

 .شوندیمها از زبان راوی معرّفییّتو بقیة شخص کندیمفقط کوک  سلطان است ک  نقش ایفا

اشاره ب  نکتة قابال تاأملی باشاد. بارای  تواندیم، شودیمهایی ک  در داستان ب  آن اشارهها و لق نام 

. کنادیمبرای اسماعیل، همسر شخصیّت اول در مقایس  با رفتار  ةارادوکسای ایجااد« حا »نمون  لق  
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: دیاگویماا  باا او ، در حالی کا  در توصایف رابطا کندیمراوی از این مرد ب  نام حا  اسماعیل یاد 

 مینشساتیماو  میانداختیماوین... رو تخت خانم مدیر وسط حیان قالیچ   رفتیمها خانم مدیر تابستان»

حااجی باودن  .(81: 1912)دانشاور، « ...کاردیممازه مای، عارق مازهمیدیکشیمةای هم تریاک ب و ةای

 .کندیم، ذهن خواننده را دچار تناقضی آشکار شیهاینوشبادهاسماعیل با توجّ  ب  

بخشی از نام شخصایّت اسات در « سلطان»نام شخصیّت اصلی نیز با شغل او دارای ةارادوکس است.  

شغلش خدمتکاری است بلک  در اداما  نیاز در برابار دامااد   تنهان حالی ک  او خدمتکار مدرس  است. 

ی بارای بهتار با  نماایش ال یوسا و تضاادها هاایدوگاانگ. ایان شودیممعرّفی ،رشدهیتلقفردی زبون و 

، تعارضات و تناقضات جامع  است. البت  با دقّات در رفتاار و زباان تناد و گزنادة او هایآشفتگگذاشتن 

شناسای ر تناس  با شخصایّت سارکش او دانسات کا  در بخاش تللیال جامع لق  سلطان را د توانیم

 داستان ب  آن ةرداخت  شد.

 . چگونگی روایت9-2

نیز در راساتای ملتاوای اثار  هایدوگانگدر توصیف فضا و صلن  نیز داستان دچار دوگانگی است. این 

ی ةاس از قطاع بارق راوی داناای کال روایات اصالن دارد. در است و با مضامین بیاان شاده همخاوانی

آماد و سوز می آمد ةایین و در سرما و تاریکی رفت دم در خان  ایستاد. کورمالکورمالةا شد : »کندیم

را  شاانخاکروب کا  آشاغالی،  شدیم  لول  آبشان ترکیده بود. س  روز یش. ةرکردیمبچة همسای  گری 

 .(81)همان: « ی ةاشد و ب  تماشای برف ةشت ةنجره ایستادکوک  سلطان از زیر کرسبود... نبرده

اسات. داستان روایت زنی است ک  در اثر فشار زندگی دچار بیماری روحی و آشفتگی ذهنای شاده 

کا  خوانناده در  کنادیمی عملاگون ب نویسنده برای القای کامل حالت روحی شخصیّت اصلی داستان 

نمایاد و باا او ارتباان ةناداریباا شخصایّت اصالی هماذات جا یدرنتکند و ی داستان آن را حسجایجا

 .شودیمعاطفی برقرارکند. نمونة آن در توصیف باال آشکارا دیده

شاود، ایان آشافتگی کاامالً میهای داستان ک  از زباان راوی داناای کال بیااندر توصیف شخصیّت 

؛ دیاگویمای گریاة بچا  همساای  ب  کوچا  و صادا ملسوس است. راوی ابتدا از آمدن کوک  سلطان

سپس بی مقدّم  از ترکیدن لولة آت در چند شا  ةایش و بالفاصال  از نیامادن ماأمور شاهرداری بارای 

، دوبااره مطلا  را کنادیمان میان ب  شغل شخصیّت اصالی اشااره. در ایدیگویمسخن آوری زبال جمع

و همسای  و دخترانش. ساپس دوبااره با  توصایف خانا   ةردازدیمی ااجارهو ب  توصیف خانة رهاکرده 

ی ذهان هاایآشافتگدر جهات القاای  هاصالن های متعادّد از توصایف ةر  .(81. )همان: گرددیبازم



 89 شناختیجامعهبا رویکرد به کی سالم کنم تحلیل محتوا و فرم داستان 
 

 

قهرمان داستان کوک  سلطان و همسوکردن مخاط  با شخصیّت اصلی است و در الیة زیارین داساتان، 

کاامالً مادرن  دانشاور روایات ذهنای را با  شاکلی» ی موجود در جامع  اسات.هایسردرگمنشان دادن 

ی بااا نوعباا کاا   شااودیماااو دیااده شااخ اولاساات و نااوعی آشاافتگی کااالم در زبااان راویِ کاربردهباا 

عنوان راوی درون داساتانی باا برخاورداری های انسان مدرن همسو است. کوک  سلطان ب مندیدغدغ 

فاصلة روایی خود را با مخاط  برقرارسازد و این مسائل  را ی توانست  است، خوبب از نلو جمالت کوتاه 

و تثبیات  دیتأک، شودیمانداز چشم او برای مخاط  ترسیمک  تمام رویدادها با نظرگاهی درونی از چشم

 .(481: 1938ی نژاد، فراشاه ،کخوین )درّی، «کند

شود و از هر دری یی میگوهةراکندی و شیةرروانشخصیّت اصلی، دچار  تبعب در مواردی راوی نیز  

شادن کوکا  سالطان بارای رفاتن با  خریاد ای با  شارح آمااده. برای نمونا  در صالن دیگویمسخن

و دوبااره با  توصایف صالن   کنادیماب  بیاان ذهنیاات کوکا  سالطان اشااره اما بی مقدّم  ،ةردازدیم

حیف از آن دو تا قالیچا  ک اردی گوش  کرسی را کنارزد. یک تومان از زیر زیلو برداشت. . »گرددیبرم

 ا یعنّاابو باا چتار  سرانداخترا  چادرنماز بود. بود و ب  خانة همچون دامادی فرستادهک  جهازکرده

راوی آگاهان  با تغییر زاویة دید و ةرداختن ب  حدی  نفس ب   .(18: 1912)دانشور، « از در حیان درآمد

. دانشور با شاگردهایی کا  در چگاونگی روایات زندیمی موجود شخصیّت در داستان دامنهایآشفتگ

دادن روایات را بارای بهتار نشاان گونا نیاکناد. او فضای آشفتة جامعا  را القا کوشدیم، ردیگیمکارب 

 .کندیمساختار جامع  استفاده

 . لحن9-2

زنانا  نویسای یعنای نوشاتن از »ی سبک نوشتن زنانا  اسات. هایژگیوادبانة داستان از للن تند و گاه بی

 «ی جانس زنهاتیحساساشناساندن شاعور و  منظورب مسائل، مشکالت، حاالت و روحیات خاص زنان 

. کندیممتن داستان ةر از ناسزاهایی است ک  شخصیّت اصلی در بیشتر موارد بیان(. 224: 1934)فتوحی، 

با  کای است. نویسنده قصاددارد باا داساتان شدهللن تند داستان در ارتبان و متناس  با موضوع انتخات

وضاعیت زناان را  کوشدیمدهد. از سوی دیگر های درست را نشانشدن جامع  از اندیش تهی سالم کنم

 دهد.  عصر خویش در قال  داستان ارائ در جامع

دادن شخصیّت اصلی شگردی است ک  دانشاور بارای بیاان آشافتگی جامعا  خاود ةریش نشانروان 

شاود از هار دری ساب  می ی فکاری کا هااةر کردن موضاوعات داساتان و  تک تک کارگیرد و با ب 

درباارة ویژگای سابک زنانا  در ایان  .ةاردازدیماشود، ب  ترسیم آشفتگی وضاعیت جامعا  سخنی گفت 
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ی بسایاری وجودداردکا  بیاانگر قادرت، هاانینفرداستان باید گفت: در الیة واهگانی این متن دشنام و 

زیرا نسبت با  مارد از قادرت  ندیگویمزنان بیشتر نفرین»و عواطف جنس زن است.  هانگر روحیات، 

 زبان داستان زبانی کامالً زنان  است. درمجموع(. 223: 1912)دانشور،« کمتری برخوردارند

 وج  جمالت در سخن»ها در داستان است. ی واههریکارگب های سبک زنان  چگونگی یکی از نشان  

)فتاوحی، « زنان بیشتر از نوع درخواست نفرین و دعاست ولی در زبان مردان از نوع دشنام و ناسزاسات.

ی اسات. از ایان مردسااالرکوک  سلطان نمایندة زنان عصیانگر علی  سنت  داستاناین (. در 211: 1934

: 1912)دانشور،« دهمبلدم فلش ب»ک   کندیم ان  در او هستیم. او همواره اقراری مردهایژگیورو شاهد 

. در کناار ایان روحیاة دانادیماای (. چون تفاوتی میان زن و مرد قائل نیست، این عمل را امتیاز ویاژه11

 .گذاردیمنمایشی او نیز هستیم ک  جنب  و صورت زنانگی او را ب هانینفرمردان  شاهد 

 . فضاسازي9-1

ها، شود و در انتقال احساسات شخصایّتمیاحساسهر داستان دارای فضایی کلّی است ک  از ابتدای آن 

کا  چنادان  افتادیماو القای آن مؤثّر است. داستان مورد بل  تنها در یک صالن  اتّفااق  یانمدروبیان 

از این رو مجالی برای فضاسازی وجود ندارد. از آنجاا  .شودیمگسترده نیست و از دو س  حادث  تشکیل 

مخاط  خود ب  داستان نیاز با  فضاساازی دارد در شاروع داساتان از اصال  ردنکواردک  نویسنده برای 

 شاروع شاود.می. داساتان بادون مقدما  آغازکنادیماهنرمندان  و قابل تأمّل است، استفاده غافلگیری ک 

همسر، مرگ گرب  و عنکباوت  شدنگمداستان توصیفی تیره از فضای جامع  است. ابتدا از مرگ مدیر، 

. دهنادیمسپس از بار  برف. این توصیفات توصیفاتی هستند ک  بوی مرگ و خفقان  و دیگویمسخن

چا  . »سادینویمابرخی نماد از ظلمی هستند ک  در جامع  وجوددارد. دانشور از بار  برف با جزئیاتش 

معلوم اسات  ،باردیمک   طورنیاو  باردیم زیزریرشد، حاال میو ةخش دیلولیمهم، اول تودیآیمبرفی 

بارف نمااد از  .(81)هماان: « هباریاد طاورنیهم، از اول چلّا  بازرگ کنادینماهاا ول ک  ب  ایان زودی

اسات: چنان خواهدماند. در جای دیگر آمدهاست و همةیش در جامع  بوده هاسالاستبدادی است ک  از 

« ز هام باود، از اول قاوس باودبود، دیروز هم بود، ةریاروهای سرخ ک  از شیروانی مقابل آویخت آویزه»

زدة ایران همیش  و از سالیان درازی گریبانگیر جامعا  ک  استبداد یخ کندیمبدین گون  بیان .(81)همان: 

 است.بوده

 يریگجهینت. 8

دهنادة وضاعیّت سااختار حااکم بار جامعاة نشاان توانادیمیی است ک  هاوهیشداستان از تأثیرگذارترین 
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عنوان جامعاة آمااری نویسنده باشد. در این مجموع  باا توصایف برشای از زنادگی کوکا  سالطان با 

کردن زندگی ربابا  و نگار  کوکا  سالطان با  ماردان از . نویسنده با مطرحشودیموضعیّت زنان بیان

است ک  در رفتاار همسار ربابا  وعات داستان . خشونت علی  زنان از دیگر موضکندیمی انتقادمردساالر

از دیان اسات، در ایان  ای فرهنگای کا  ناشای از انلارافعنوان یک ةدیدهگویی ب خراف  .ابدییمنمود

است. این ةدیده در باورهای مدیر مدرس  بیانگر تقابل سنّت و مدرنیت  نیز است. تظاهر شدهداستان مطرح

داستان است ک  خانوادة آقای ةنیرةور نماد آن است و دانشاور باا  ب  دینداری از دیگر موضوعات ترسیم

. تقابال زنادگی شخصایّت اصالی داساتان باا همساایگان کندیماین ةرداز  از این رفتار اجتماعی انتقاد

 ویژه خانواده ةنیرةور، نماد از تقابل و تضاد طبقاتی جامعة عصر نویسنده است.ب 

های ش وضاعیت زن در جامعاة دانشاور اسات. هریاک از شخصایّتهای این ةژوهترین یافت از مهم 

ةاذیر و از یاک طبقاة اجتمااعی اسات. ربابا  نمااد زناان مطیاع و ظلم یشده در این داستان نماادبردهنام

کوک  سلطان نماد زنان سرکش و معترض ب  وضعیت موجود. زن در این داستان در استثمار مرد اسات 

 ست و هم از وضعیت کوک  سلطان.ک  هم از زندگی رباب  مشهود ا

یی هااخانواده. ترسایم کندیمضمنی انتقاد طورب دانشور در این داستان از اوضاع سیاسی نیز گذرا و  

، نماد فضای جامع  و تبعایض طبقااتی در آن اسات. خاانوادة نسابتاً کنندیمک  در خانة مشترکی زندگی

سلطان گویای این ةدیدة حااکم بار جامعا  اسات. مارد  مرفّ  ةنیرةور در تقابل با زندگی حقیرانة کوک 

. فقر نیز از مضامین داستان مورد نظار اسات شودیمموضوعاتی است ک  در داستان دیده ستیزی از دیگر

. اعتیاد، یاأس و دیآیدرمک  در صلنة حضور کوک  سلطان در دکان قصّابی و با زن ةنیرةور ب  نمایش 

ی اجتماعی داستان است ک  حکایت از سرگردانی، تنهاایی و عادم ها یانمدروترس از آینده از دیگران 

 امنیت در جامعة نویسنده دارد.

دهد، دانشور در خلق شخصیّت بسایار مهاارت از بررسی فرم این داستان نشان می آمدهدستب نتایا  

ک  نمونة بارزی از زناان  کندیمی سرخورده و تنها را انتخات زن دارد. او برای نشان دادن وضعیّت زنان،

شوند کا  باعا  جاذابیّت های این داستان ب  شیوة مستقیم معرّفی نمیاز شخصیّت کیچیهجامع  است. 

ها کامالً رئالیستی هستند، از ایان رو باورةذیرناد. ةرسشای باودن و ایهاام و بیشتر داستان است. شخصیّت

جذت مخاط  اسات کا  از هماان ابتادا، او را با   ابهام موجود در عنوان داستان اولین شگرد دانشور در

 انگیزد.تعمّق و تأمّل در داستان برمی

مقدّم  آغاز شدن داستان نیز حاکی از مهارت نویسنده است. اگرچا  داساتان بادون مقدما  آغااز بی 
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امّا فضاسازی مناس ، گویای مضامین داستان اسات. انتخاات ناوع زاویاة دیاد و حادی  نفاس  شودیم

دهنادة آشافتگی اصلی نیز در جهت ترسیم سردرگمی و اضطرات موجود در اجتمااع و نشاان شخصیّت

 ملیط است.

بیانگر تناقض رفتاری این دو  «حا  اسماعیل»و همسر   «کوک  سلطان»ةارادوکس موجود در نام  

است. للن داستان للنی زنانا  و در شدهکارگرفت شخصیّت است ک  در جهت تقویت مضامین داستان ب 

سراسر داستان کامالً مشهود است ک  با توجّ  ب  موضاوع داساتان و اهاداف نویسانده بارای خلاق چناین 

ی دانست ک  در حمایت از زنان با  اسندهینوباید دانشور را  درمجموعداستانی هدفمند و متناس  است. 

 .ةردازدیمخلق آثار ادبی 
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 ، چاپ ةنجم، تهران: سهیل.نویسندگان ةیشرو ایران(، 1912سپانلو، ملمدعلی )

 ، چاپ نهم، تهران: نگاه.ی ادبیهامکت (، 1988سیدحسینی، رضا )

و  یهنر یفرهنگ ةچاپ اول، تهران، مؤسس ،یرانامروز ا یاسیس یاتاز ادب ییهاجلوه ،(1931) سرشار، ملمدرضا

 .یانتشارات مرکز اسناد انقالت اسالم

 ، چاپ دوم، تهران: فروزان.نقد اجتماعی رمان معاصر فارسی(، 1913عسگری، عسگر )

 ، ترجمة مریم مشرّف، چاپ اول، تهران: سخن.سبک و زبان نقد ادبی(، 1933فاولر، راجر )

 ، چاپ سوم، تهران: سخن.بالغت تصویر(، 1939فتوحی، ملمود )

 ، چاپ دوم، تهران: سخن.هارو ، رویکردها و ها ینظری، شناسسبک(، 1934) -----------

 .رمندیه :، چاپ اول، تهراننویسان معاصر ایرانداستان(، 1919) ملمد زاده،قاسم

، فرهنگایةژوهی جامع ، «شناختی آثار سیمین دانشورتللیل جامع »(، 1933) زاده جلودارامین داییو بیتا ، قنبری

 .131-191(، ص  44)ةیاةی  2 ةشمارسال هفتم، 

 ، ترجمة ملمد ةوینده، چاپ اول، تهران: هو  و ابتکار.شناسی ادبیاتجامع (، 1911گلدمن، لوسین )

 ، ترجمة ملمدتقی غیاثی، چاپ اول، تهران: بزرگمهر.نقد تکوینی(، 1983) ----------

 .لوفرین :تهران ، چاپ اول،در آثار سیمین دانشورجدال نقش با نقا  (، 1918هوشن  ) گلشیری،

، ترجماة ملمادجعفر ةویناده، چااپ مفاهیم اساسی در رو  لوسین گلدمن(، 1918لووی، میشل و سامی نعیر )

 اول، تهران: چشم .

ای سانتی و شناختی خودآگااهی زن در جادال باا سااختارهتللیل جامع »(، 1931) هدا یاقوتی و الهام، ملمدی

 .122-11ص  نام ، ویژه ،3 ةدور، ةژوهشنامة زنان، «های سیمین دانشورمورد مطالع  رمانمدرن 

 اشاره. ، چاپ اول، تهران:معاصر ایران آورنامی هاسینوداستان(، 1914میرصادقی، جمال )

 سخن. چهارم، تهران: چاپ ،عناصر داستان(، 1912) ------------

 .اشاره :تهران چاپ اول، ،جهان داستان(، 1911) ------------

، تادوین ی سرو سیمینب یادنامة سیمین دانشور،، در: «تفسیر داستان ب  کی سالم کنم»(، 1934) ------------

 انتشارات مَن. :تهران اول، چاپ سیّد جواد میرهاشمی،

 ، چاپ ششم، تهران: چشم .یسینوداستان صدسال(، 1938میرعابدینی، حسن )

لنامة فصا، «بازتات رمانتیسم اجتماعی در داستان ب  کی ساالم کانم» (،1933) یلجم یعباد سعید و نجم  نظری،
 .31-114، ص  12شمارة  ،2سال  ،ةژوهییتروا

هاای نقاد ادبای و ةاژوهش ،««با  کای ساالم کانم؟»رد ةای رئالیسام در »(، 1932) مهناز ملمدلوو  --------
 .412-133، ص  41، شمارة 8، دورة شناسیسبک
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زن آرمانی؛ زن فتان  در آثار: سیمین دانشور، شاهرنو  »(، 1931ن )ساناز رجبیاو  مرتضی جعفری ؛فرح، نیازکار

 ،92 ة، شمار3 ةدور ،فصلنامة زن و جامع ، «ةور و بلقیس سلیمانیزاده، منیرو روانیةور،غزال  علیةارسی

 .931-941ص  

بخش اول، ترجمة سعید ارباات شایرانی، چااپ اول، تهاران: ، جلد چهارم، نقد جدید خیتار (،1911ولک، رن  )

 نیلوفر.

، ترجمة ضیا موحّد و ةرویز مهاجر، چاپ اول، تهران: علمای و نظریة ادبیات (،1919) و آوستن وارن -------

 فرهنگی.

دانشور و فؤاد  یمیندر آثار س یقیتطب یو عراق، )بررس یرانا یداستان یاتدر ادب یسمرئال ،(1932عباس ) یوسف،
 نگاه. :اول، تهران ، چاپی(تکرل

 ، چاپ ششم، تهران: نگاه.یسینوداستانهنر (، 1913یونسی، ابراهیم )
 


