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بررسی و تحلیل عناصر داستانی در دو داستان «زنی که مردش را گم کرد!»
و « به کی سالم کنم؟»
∗

دکتر ندا مراد

چکیده
داستان ،آفرینشی هنری است که ذهن خلّاق نویسنده با الهام گرفتن از زندگی درونی و بیرونی
بشر و آنچه پیرامون اوست ،با عناصری بنیادین خل میشود .عناصر داستان ،شالوده و ساختار
اصلی یک داستان را تشکیل میدهد که بررسی و شناخت این عناصر ،مخاطب را در شناخت
بهتر نویسنده اثر راهنمایی میکند؛ زیرا نویسنده بنا به فراخور افکـار و اندیشـههای خـود ،از
عناصر داستانی بهره میگیرد و نتیاهی این امر ،خل آثاری متفاوط با درونمایه و مضمونی
تأثیرگذار است .صادق هدایت و سـیمین دانشـور از نویسـندگان معاصـری هسـتند کـه در
تاربههای نویسندگی ،اغلب مسائل و مشکالط گریبانگیر زنان را از موضوعاط و مضامین
اصلی داستانهای خود هرار دادهاند .مقالـه حاضـر نمودهـای ایـن مفهـوم جامعهشناسـانه و
روانشناسانه را در عناصر دو داستان «زنی که مردش را گم کرد!» و «بـه کـی سـالم کـنم »
بررسی و تحلیل مینماید .دلیل انتخاب این دو نویسنده ،تناسب موضوع در ایـن دو داسـتان
رئالیستی است .در این نوشتار ،در یک مقدمه و دو گفتار ،با روشی توصـیفی  -تحلیلـی بـا
رویکردی کمی و کیفی ضمن بررسی تقبیقی عناصر داستانی ،مباحث زن ،جامعه ،سیاسـت،
آموزش ،اهتصاد و غیره به همراه شاهد مثال ،بازخوانی میشود و آشکار میگردد که در ایـن
دو اثر  ،فقر موضوع محوری و تالش برابری برابری اجتماعی پیام اصلی نویسندگان است.
کلمات کلیدی :عناصر داستان ،صادق هـدایت ،سـیمین دانشـور« ،بـه کـی سـالم
کنم »« ،زنی که مردش را گم کرد!»
∗ مدرّس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی هزوین. Neda_morad@yahoo.com ،
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 .1مقدّمه
داستان یکی از مهمترین و مؤثرترین انواع ادبی جهان و از هدیمیترین هالبهـای
هنری است که تعاریف و معانی خاصی از آن ارائه شده است .ادبیاط داسـتانی بـه هـر
روایتی اطالق میشـود کـه «خصـلت سـاختگی و ابـداعی آن ،بـر جنبـهی تـاریخی و
واهعیاش برتری داشته باشد ،که شامل هصّه ،رمانس ،رمان ،داستان کوتاه و همه آثـاری
است که به نوعی وابسته به آنهـا اسـت» (صـادهی )43 :1367 ،و هـدف نهـایی تمـام
داستانها این است که به خواننده امکان می دهد هر چه در جهان داستان ،حس کردنـی
است ،حس کند( ».ایرانی)48 :1380 ،
در ایران نیز داستاننویسی به این شیوه ،از دوران مشروطه « اواخـر هـرن سـیزدهم
شمسی به تأثیر از داستانها و رمانهای اروپایی ،رمانسها ،رمانوارههای هدیم ایرانـی،
نثر روزنامهای و رمانوارههای جدید در ایران رایج شد( ».تسلیمی )11 :1388 ،همزمان
با تحوّالط اجتماعی آغاز گردید .در این بین داستان کوتاه فارسـی کـه یـا داسـتانهای
جمالزاده آغاز گردیده بود ،حال و هوای تازهای گرفت .داستان کوتاه «داستانی بود کوتاه
که در آن به هصد بیان پیامی واحد ،شخصیت یا شخصیتهایی اصلی در واهعهای واحد
نشان داده میشد» (مستور)12 :1379 ،
از دالیلی که سبب شد ،عامه ی مردم به داستان کوتـاه روی بیاورنـد ،میتـوان بـه
« تأثیر رمان و داستان کوتاه غرب ،همراه بودن با احوال زندگی طبقه متوسط مردم ،تأکید
داستان کوتاه بر جنبه های روان شناسی افراد ،خصوصیت انعقافپذیری ذاتـی و ایاـاز
ساختار آن و توانایی تقبیـ بـا مقتضـیاط سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه اشـاره کـرد».
(میرصادهی)13 :1381 ،
از جمله نویسندگانی که در این زمینـه دسـت بـه هلـم بردنـد ،صـادق هـدایت از
نویسندگان پیش از انقالب و سیمین دانشور ،به عنـوان نخسـتین زن نویسـندۀ ادبیـاط
داستانی ایران ،پس از انقالب بودند که در آثار خود ،از این هالب بهره بـرده و در کنـار
سایر موضوعها مسائل مربوط به زنان را مورد توجّه هرار دادهاند.
صادق هدایت (متولّد  )1330-1280از داستاننویسان برجستد دوره مشروطه بـود.
از ماموعه آثار او میتوان به زنده بـه گـور ( ،)1309سـه هقـره خـون ( ،)1311سـایه
روشن ( )1312اشاره کرد .داستان کوتاه «زنی که مردش را گم کرد» از ماموعـد سـایه
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روشن انتخاب شده که زندگی زنی را در جامعه فرودست معاصر را به تصویر میکشد.
سیمین دانشور (متولّد  )1301-1390از داستاننویسان برجسـتد نسـل اوّل بـود .از
ماموعد آثار داسـتانی او میتـوان بـه آتـش خـاموش ( ،)1327شـهری چـون بهشـت
( ،)1340به کی سالم کنم ( )1359و از پرندههای مهاجر بپرس ( )1376اشاره کرد« .به
کی سالم کنم » سومین ماموعه داستان دانشور است .عنوان کتاب از داستان سـوم آن،
انتخاب شده که فضای ایران را در دهه  1350به تصویر میکشد.
این دو نویسنده در دو داستان کوتاه «زنی که مردش را گم کرد!» و «به کـی سـالم
کنم » ،جلوههایی از نظام و فرهنﮓ مردساالر و ستمدیدگی و محرومیت زنان را ،از نظر
حقوق فردی و اجتماعی ،به عنوان واهعیتهایی که باید تغییـر کنـد ،بازتـاب داده و بـا
توجّه به آداب و رسوم ایرانی ،دغدغههای این جنس ظریف را با روایتی زنانه انعکـاس
میدهد.
 .1-1بیان و ضرورت مسألة پژوهش
با توجّه به اهمیّت این دو نویسنده و آثارشان ،بررسی و کشف شگردهای داسـتان
نویسی و کیفیت کاربرد عناصر سازندۀ داستان ،سبب میشـود ،خواننـده دالیـل اصـلی
التذاذ خود را از متن ،دهی تر بفهمد .اینگونه تحلیلها همچنین به کسانیکه عالههمند به
نوشتن داستان کوتاه هستند ،یاری می رساند تا به پختگی الزم ،در استفاده از شگردهای
داستاننویسی و کاربرد عناصر سازندۀ یک داستان و در نهایت ،به توفی بیـان افکـار و
ذهنیــاط خــود ،دســت یابــد؛ بــهویژه شخصــیتها و تیپهــای اجتمــاعی موجــود در
داستانهای دو نویسنده با در نظر گرفتن بینش و کنش آنها ،اشخاص ویژه با خصایل و
سکناط منحصر به فردی هستند که توصیف و تحلیـل آنهـا میتوانـد چشـماندازی از
سبک شخصی و شیوههای داستان پردازی این دو نویسنده در اختیار خواننده هرار بدهد.
از این رو هدف اصلی این مقاله ،بررسی و شناخت عناصـر داسـتان و وجـوه تشـابه و
تفاوط این دو اثر به لحاظ کیفی و کمّی است.
 .2-1پیشینة پژوهش
دربارۀ نقد و تحلیل آثار هدایت ،پژوهشهای گوناگونی اناام شده؛ از جمله آثاری
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که به بررسی آثار هدایت پرداختهاند ،میتوان بـه هلـم نظـری ،علیـزاده و مشـتاق مهـر
( )1388در پایاننامه «شخصیتها و تیپهـای اجتمـاعی در آثـار داسـتانی هـدایت» و
هادوی ،تسلیمی و خائفی ( )1389در پایاننامه «نظریه بازتاب واهعیـت در داسـتانهای
صادق هدایت» و برکاط ،شاکری و حاتمی ( )1391در پایاننامه «تحلیـل روانشناسـانه
شخصیتهای اصلی در داستانهای کوتاه هدایت بر مبنای نظریه مزلو و برزگر ،نام برد.
همچنین به مقاالتی از حسنزاده و خانمحمّدزاده ( )1389بـا عنـوان «بررسـی عناصـر
رئالیستی و ناتورالیستی داستان کوتاه «زنی که مردش را گم کرد!» اثر هدایت و نظـری،
علیزاده ( )1389با عنوان «نقد شخصیت در آثار داستانی صـادق هـدایت» و حقـدادی،
محمّدی و غفوری ( )1392با عنوان «تحلیل تقبیقی عنوان داستان در آثار صادق هدایت
و زکریا تامر» نیز اشاره کرد.
دربارۀ نقد و تحلیل داستانهای دانشور ،نیز پژوهشهایی صورط گرفتـه از جملـه
آثار :حسنلی و ساالری( )1386در مقاله «نشانههای فمینیسم در آثـار سـیمین دانشـور»
آثار او را بررسی میکند .فرهنگی و امیر اردهجانی ( )1394در مقاله «بررسـی و تحلیـل
رفتارهای غیرزبانی در رمان سووشون» عناصر غیر زبانی را واکـاوی میکنـد .نظـری و
عبادی جمیل ( )1395در مقالد « بازتاب رمانتیسم اجتماعی در داستان به کی سالم کنم»
نشانههایی از رمانتسم اجتماعی را کـه مقدمـهای بـر ادبیـاط رئالیسـتی اسـت بررسـی
مینماید.
با این همه تاکنون اثری که به طور تحلیلی و تقبیقی به بررسی عناصر داستانی این
دو اثر ،پرداخته باشد در دست نیست.
 .3-1روش پژوهش
این پژوهش ،به روش توصیفی -تحلیلی ،به دنبال آن است که با دهّت در عناصـر
داستاننویسی در دو داستان کوتاه ،زمینه ای برای شناخت و نقد هر چه بیشتر این آثار را
فراهم آورد و معیاری برای سناش توانمندی نویسندگان ،ارائه دهد .از اینرو ایـن اثـر
گردآوری اطّالعاط از راه مقالعه دهی متن رمان ،بـا هـدف تحلیـل روایـی و بررسـی
عناصر داستانی آن ،فراهم آمده است.
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 .2بحث
 .1-2خالصهی داستانها
 خالصة داستان زنی که مردش را گم کرد :داستان روایت زندگی زنی شانزده سالهبه نام «زرینکاله» است .او که شخصیت اصلی داستان است ،دو خواهر بزرگتر دارد .به
هنگام تولّد او مادرش مریض میشود و پدر نیز پیش از تولّدش میمیرد .مادر هدم او را
بدیمن میدانـد و همـواره او را مـورد بیمهـری هـرار میدهـد .زرینکـاله بـا مـادر و
خواهرهایش ،در بایهای انگور در «الویز شهریار» کار میکنند .در چهارده سالگی عاش
«گلببو» کارگر تازهواردی که از مازندران آمده میشود .آنها پس از مدّتی با هم ازدواج
میکند و به تهران مهاجرط میکنند؛ امّا گویا بخت با زرینکاله یـار نیسـت و گـلببو،
دست بزن دارد و به هول هدایت ،هر شب زرینکاله را شالقمالی میکند .آنها صاحب
فرزندی بهنام «ماندهعلی» میشوند؛ امّا گلببو هر دوی آنها را ترك میکند و بـه بهانـد
کار به روستای خود «زرینآباد» برمیگردد .بعد از دو سال انتظار زرینکـاله بـه همـراه
پسرش به دنبال همسر راهی مازندران میشود؛ امّا در کمال ناباوری گـلببو او را طـرد
میکند .زرینکاله که چارهای ندارد ،کودکش را سر راه میگذارد و برای همیشه از آناا
دور میشود( .هدایت :1377 ،با تلخیص)
 خالصة داستان به کی سـالم کـنم  :داسـتان مـاجرای زنـی سـالخورده بـه نـام«کوکبسلقان» است که در تهران دهه  1350زندگی میکند و در خانه مدیر مدرسـهای
مشغول به کار میشود .بعد از مدتّی با «حاج اسمعیل» باغبان صاحبخانه ازدواج کرده
و صاحب دختری زیبا به نام «ربابه» میشـود .یـک روز حاجاسـمعیل از خانـه خـارج
میشــود و بــر نمیگــردد .بعــد از ناامیــد شــدن خــانواده از بازگشــت او خــانم مــدیر
کوکبسلقان را در مدرسه خود مشغول به کار میکند .ربابه بزرگ میشود؛ امّا بعـد از
فوط خانم مدیر ،تحت شرایقی اجباری و فشار در اثر فقر مادی ،بـا مـردی بـداخالق
ازدواج میکنـد کـه مـانع مالهــاط و رفتوآمـد ربابـه بــا مـادرش میشـود .از ایــنرو
کوکب سلقان ،نه تنها از دیدن یگانه دخترش؛ بلکه نوههایش نیز محـروم میشـود و در
تنهایی و نومیدی روزگار میگذراند( ».دانشور :1380 ،با تلخیص)
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 .2-2بررسی تطبیقی عناصر داستان
 .1-2-2موضوع:

داستان بدون موضوع ،مانند ساختمان بدون شالوده است« .موضوع را نویسـنده در
طرح ،نمایان می سازد و خواننده با خواندن داستان ،به آن پی میبرد»(میرصادهی:1373 ،
 )345از این رو اهمیّت و جایگاه خاصّی در داستان دارد و اساسا بدون آن ،داستانی بـه
وجود نمی آید .توجّه به مسائل زنان به هصد انتقاد و اصالح ،موضـوع ایـن دو داسـتان
است .مسائلی که در جامعه کنونی و به سبب عدم آگاهی و ادراك آنان برای پیدا کردن
راه صحیح و مناسب برای حل مشکالط پیش میآید و فقر اهتصادی نیـز بـه آن دامـن
می زند .فقری که خود سبب اختالف طبقاتی و به تبع آن فقر فرهنگی و سایر معضالط
اجتماعی و اهتصادی میشود.
کشمکش این دو داستان ،میان شخصیتهای اصلی (زرینکاله و کوکبسلقان) و
موانعی است که فقر برای آنان ،به وجـود آورده اسـت .در هـر دو داسـتان ،کشـمکش
بیرونی است و هدف آن  ،بیان دردهایی است که زنان از آن رنج میبرند .از اینرو ایـن
دو داستان ،از جنبههای زیادی با هم تشابه دارنـد .نویسـندگان در هـر دو داسـتان ،بـا
نگاهی به موضوع فقر و تأثیر آن در زندگی زنان ،به بررسـی شخصـیتها میپـردازد و
برای بازیابی دوباره هویت این هشر آسیبپذیر جامعه ،در پی واژگون کردن هناارها و
ارزشهای جامعهی مردساالر است.
 .2-2-2درونمایه:

درونمایه ،اندیشه ای است که داستان ،حول آن شکل میگیـرد و هـدف و جهـت
فکری نویسنده را نشان می دهد .اصوال هـدف از سـاختن داسـتان ،بیـان یـک یـا چنـد
درونمایه است .میرصادهی درونمایه را اینگونه تعریف میکند« :فکر اصلی و حاکم بـر
هر اثری است ،خط یا رشتهای که موهعیتهای داستان را به هم پیوند میدهد .به بیانی
دیگر ،درونمایه ،فکر و اندیشه ی حاکمی است که نویسنده در داستان به کار میبرد؛ به
همیندلیل است که میگویند درونمایهی هر اثری ،جهت فکری و ادراکـی نویسـنده را
نشان میدهد( ».میرصادهی« )42 :1367 ،درونمایه مهمّ اکثر داسـتانهای مـدرن غنـایی
تنهایی و بیگانگی انسان معاصر است» (پاینده ،1389 ،ج  )161 :2از این رو در ایـن دو
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اثر ،درونمایه های مشترکی چون تنهایی ،ترس ،فقر ،حقارط و غیره به چشم میخـورد
که در ادامه مصادی آنها ،ذکر میشود.
در داستان هدایت ،تنهایی زرینکاله سبب می شود ،به دنبال مردی بـرود کـه او را
ترك گفته« :به طور یقین او نمی توانست بدون گلببو زندگی بکند .هر چه باداباد ،او را
می خواست ،این دست خودش نبود .دو سال میگذشت که با او عادط کرده بود و یک
ماه بود ،یک ماه هم بیشتر که از شوهرش خبر نداشت( ».هدایت)147 :1377 ،
در داستان دانشور نیز کوکبسلقان ،زنی تنها و روانرناور است که به شدّط ،در
تقابل با موهعیت اجتماعی خویش است و این تقابل بـه تنهـایی او در سراسـر داسـتان
دامن زده است؛ بهویژه پس از گم شدن حاج اسمعیل .او برای فـرار از ایـن تنهـایی بـه
افیون پناه میبرد« انگار نـه انگـار حاج اسـمعیلی بـوده ،سـر بـه نیسـت شـد .ربابـه را
میخواباندم و خودم تنهایی مینشستم به تریـاك کشـیدن ...عنکبـوط را دودی کـردم.
گوشه اتاق تار تنیده بود .بوی تریاك که بلند میشد ،میآمد پایین» (دانشور)69 :1380 ،
او آنهدر تنهاست که رفاهت با عنکبوط و گربه ای که حاال مرده است را غنیمـت مـی
شمارد ...« .دکتر بیمه گفت :هروهت دلت تنﮓ شد و کسی را نداشتی که درددل بکنـی،
بلند بلند با خودط حرف بزن ،یعنی خود آدم بشـود عروسـک سنﮓصـبور خـودش»...
(دانشور)67 :1380 ،
«ترس» یکی دیگر از درونمایه های این دو داستان است .با خوانش داستان ،آشکار
می گردد که هر دو شخصیت ،از ترس و عـدم امنیـت جسـمی ،روحـی و روانـی رنـج
میبرند .زرین کاله« ...برعکس یاد خانهشان که میافتاد تنش میلرزید .آن فحشهـا کـه
خورده بود ،تو سری ،نفر ین ،هیچ دلش نمـی خواسـت دوبـاره بـه آن نکبـت و ذلّـت
برگردد ...آن صورطهای پیر ،اخالقهایی که بدتر شده بـود ،هـیچ دلـش نمیخواسـت
آنها را ببیند و مرگ را صدبار بـه آن تـرجیح مـیداد» (هـدایت )148 :1377 ،و «چـه
ترسی کوکب سلقان را گرفته بود ،این ترس خودش یک نوع مرض بود .میترسید تمام
عمر ،همین طور تنها بماند و دامادش هرگز با او آشتی نکند( دانشـور )77 :1380 ،گـاه
این ترس ،با حس تحقیر ،نیز عاین میشود...« :زرین کاله فهمیـد کـه هافیـه را باختـه
اســت ،نگــاه خــودش را بــه صــورط گــلببو دوخــت؛ ولــی صــورط او خشــمناك و
چشمهایش به حالـت درنـدهای بـود ؛ کـه تـا کنـون در او سـرای نداشـت ...و از نگـاه
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تحقیرآمیزی که به او میکرد ،پیدا بود که اصـال حاضـر نیسـت او را ببینـد( ».هـدایت،
)155 :1377
یک درونمایه مشترك دیگر داستانها ،ایـن اسـت کـه هـر دو شخصـیت اصـلی،
اوضاع اهتصادی مناسبی ندارند« .فقر» و نداری حاکم بر زندگی زرینکاله بر زنـدگیش
سایه افکنده و همین نابسامانی سبب میشود که ،برای ادای هرضهایش ،اثاثیه محقّرش
را بفروشد « :سماور برنای و دیﮓ مسی که تمام جهاز او بود به سه تومان و چهار هران
فروخت .دوازده هران هرض خودش را به دکان داران محلهشان داد...هر چه خرده ریـز
داشت ،در یک ماری کهنه ریخت و گرو هرضش ،آن را پـیش صـاحبخانه گذاشـت».
(هدایت)150 :1377 ،
دانشور در توصیف کوکب سلقان در بخش اول داستان می گوید« :آشپزی چندانی
هم نداشت ...اتاهش هم یک کف دست ،اتاق بیشتر نبود» (دانشور )68 :1380 ،او ،یکی
از هربانیان سنّتهای غلط و رایج جامعه خود است« :اثاثی هم نداشت ،دار و ندارش را
جهیزیه کرده بود و به خانه دامـادش فرسـتاده بـود» (دانشـور )68 :1380 ،دامـادی کـه
دخترش ،ربابه را کتک میزد و با تحقیر میگفت «:مگر ننهاط با نـان کُلفتـی و فرّاشـی
مدرسه بزرگت نکرده » و کوکبسلقان افسوس میخورد«:حیف از آن دو تا هالیچـهی
کُردی که جهاز کرده بود و به خانهی همچون دامادی فرسـتاده بـود» (دانشـور:1380 ،
 )76امّا چه سود!
بــهنظر میرســد؛ حتّــی انتخــاب نــام شخصــیتهای اصــلی داســتان(زرینکاله و
کوکب سلقان) انتخابی کنایی ،هدفمندانه و هوشمندانه بـرای ایاـاد گـره در داسـتان و
نمایاندن فقر و حقارط آنان است.
 .3-2-2شخصیتپردازی:

شخصیت پردازی را یکی از عناصر بنیادین داستان میدانند .شخصـیت ،در داسـتان
مشارکت میکند و انواعی دارد .شخصـیتهای داسـتانهای رئالیسـتی ،شخصـیتهایی
واهعی هستند که در فضایی واهعی نَفس میکشند .غالب آنها خاکسـتری و از طبقـاط
فرودست جامعه و نمونهای برای نظایر خوداند؛ زیرا ذهن ،همواره چیزی را بـه همـان
سیاهی در می آورد که برای او آشناسـت و از آن مفهـومی مقلـ میسـازد .در ایـن دو
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داستان ،شخصیتها عبارتند از:
شخصیت راوی :شخصیتی که مخاطب ،داستان را از زاویه دید او تاربه میکند ،با
او همدردی و از او طرفداری میکن د .در داستان هدایت ،راوی ،خود نویسنده اسـت و
داستان از زبان او روایت می شود .او خیلی سریع شخصـیت اصـلی داسـتان را وصـف
میکند و اوست که شخصیتها را به مخاطب معرّفـی میکنـد« .آن زن بـی تأمّـل وارد
اتومبیل شد ،گوشه چادر سیاه را به دندانش گرفته بود ،یک بچّهی دو ساله در بغلش و
دست دیگرش یک دستمال بسته سفید بود ( ».هدایت)131 :1377 ،
در داستان دانشور ،نیز راوی داستان ،نویسنده است .او با استفاده از جملـه «واهعـا
کی مانده که بهش سالم کنم » شخصیت اصلی را وارد داستان میکند و در ادامه به مدد
توصیف ،مخاطب را ،با حال و هوای روحی و زندگی محقّرانهی او بیشتر آشنا میکند.
« ...هروهت برف میبارد دلم همچین میگیرد که میخواهم سرم را بکـوبم بـه دیـوار...
همان طور که زیر کرسی نشسته بود و به تاریکی خیره شده بود ،تا به سـرش زد ،دلـش
شور افتاد ،همچین شور افتاد که انگار تو دلش ،رخت میشستند( ».دانشور)67 :1380 ،
شخصیت اصلی :شخصیتی که کُنش داستان را پیش میبـرد و انتظـار مـیرود ،بـه
هدف غایی داستان ،نائل شود.در هر دو داستان ،شخصیت اصلی (زرین کاله و کوکـب
سلقان) نمادی از فقر حاکم بر بخشی از جامعه زنان هستند .این دو شخصیت اصلی ،با
وجود ایستا بودن در روند داستان ،مابور به یک سری واکنش منققی و غیرمنققـی در
برابر کنشی می شود که مدلول ایااد کشمکش خاصّی در داستان است و خود ریشه در
منق خاصّ شخصیت پردازی دارد.
کوکب سلقان ،در همه جای داستان حاضر است و همزمان چند نقش مایه بر عهده
دارد .مادری ،همسـری ،کارمنـدی .او بعـد از گـم شـدن حاجاسـمعیل ،نقـش و شـغل
همسرش را نیز در زندگی به عهده میگیرد « :خانم مدیر تقاضا نوشت و مرا جای حاج
اسمعیل تو مدرسه خودش فرّاش کرد و تا وهتی کـه مُـرد ،تـو خانـهی خـودش نگهـم
داشت .خدا بیامرزدش ،میگفت کارط دو برابر شده ؛ امّا چه بهتر ،این عمر دراز بدون
دوست را فقط با کار زیاد ،میتوانی تحمّل کنی» ( دانشور)70 :1380 ،
در داستان هدایت نیز «زرین کاله» ،دختر چهارده سالهی فقیری اسـت کـه شـوق
زندگی در او موج میزند ،در بای انگور کارگری میکند و عالرغم جامعـه مردسـاالر و

بررسی و تحلیل عناصر داستانی در دو داستانِ 73 ...

فضای ب سته اجتماعی و فرهنگی پیرامونش ،او آغازگر یک رابقه عاشـقانه اسـت؛ البتّـه
برخالف انتظارش ،عشقی یکسویه و نافرجام« :آن روز زرین کاله ،هبای سرخ نوی که
داشت ،پوشیده بود و کالغی هشنگی که عمه اش از مشهد برایش آورده بود ،به سـرش
پیچیده بود و هفت لنگه گیس بافته از پشت آن ،بیرون آمده بود .به طوری که عالوه بر
لقافت اندام و حرکاط و خوشگلی صورط ،لباس او بر زیباییش افزوده بود .گویـا بـه
همین مناسبت بود که در میان صدها دختر و آن شلوغی گلببو برمیگشت و دزدکی به
او نگاه میکرد» (هدایت)136 :1377 ،
ضد ههرمان :شخصیتی است که در برا بر شخصیت اصلی و ههرمان داستان ،هد علم
می کند .در داستان دانشور ،دامادی نقش دارد که از زبان کوکب سلقان و نقل هولهـای
زنان همسایه ،به صورط غیر مستقیم به خواننده معرّفی میشود« :همـان روز اوّل گفـتم
که تو تمام دار دنیا ،همین یکی یکدانه بچّه را دارم .خدا را خـوش میآیـد ،کـه مـرا از
بچّه ام دور بکنند؛ امّا آن یاردانقلی از اوّل سرجنﮓ داشت ...دستم را گرفـت و از خانـه
بچّهام بیرونم انداخت» (دانشور.)72 :1380 ،
امّا در داستان هدایت ،شخصیت گلببو به صورط مستقیم ،به خواننـده نشـان داده
میشود .هر دوی این شخصیتها ،مردانی درو ،دروغگو ،بیعفّت ،بـیاخالق و نمونـه
ای از شخصیت ضدههرمان هستند و شکاف جنسیتی بین آنها و همسرشـان ،تـا آخـر
داستان باهی است و گویی هر لحظه عمی تر نیز میشود و در هالب شخصیت ایسـتایی
که دارند ،در داستان باهی میماند « .گل ببو از تنبلی که داشـت همیشـه آمـال و آرزوی
خودش را به او گفته بود که برود آن جا کار نکند ،بخورد و بخوابد .زریـن کـاله بـه او
وعده میداد که در آن جا برایش کار خواهد کرد؛ ولی گل ببـو سرسـرکی جـواب او را
میداد( »...هدایت )147 :1377 ،هم زرین کـاله و هـم کوکـب سـلقان ،بسـیار تـالش
میکنند که شرایط را بهبود بخشـند؛ امّـا در نهایـت ،بـا نبـردی نـابرابر هـر دو بازنـده
میشوند.
شخصیت ایستا :شخصیتی که در روند داستان ،دچار تغییـر محسوسـی نمیشـود.
شخصیت ربابه در داستان« به کی سالم کنم » از نوع شخصیت ایستا و منفعل است .او
کامال به تعبیر سیمون دوبووار «جنس دوم» و همان «دیگری» است .بدون استقالل مادّی
و شخصیتی و هویّت او در سـایه ی مـردی کـه نـان آور دو بچّـه اش اسـت ،تعریـف
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می شود .همانند شخصیت ایستایی که زن دوم گل ببو دارد « :هیکل نتراشیده گل ببو بـا
پیراهن یخه باز ،پشت چشم باد کرده و خواب آلود دم در پیدا شد که یک مشت پشـم
از توی گلویش بیرون زده بود و زن زرد الغری با چشـمهای درشـت کنـار او آمـد و
خودش را به گل ببو چسبانید .دای شالق به بازو و پیشـانی او دیـده میشـد ،میلرزیـد.
بازوی گل ببو را گرفته بود مثل اینکـه میترسـید شـوهرش را از دسـت او بگیرنـد( ».
هدایت)154 :1377 ،
شخصیت پویا :شخصیتی کـه در رونـد داسـتان ،دسـتخوش تغییـراط شخصـیتی
میشود ،از جمله شخصیت های مهمّ داستان دانشور ،خانم مدیر اسـت کـه خـانوادهای
ندارد .به تعبیر «سیمون دوبووار» که در سقح یـک مـرد میاندیشـد و عمـل میکنـد و
کوکب سلقان ،بسیار تحت تأثیر اوست «.از تریاك کشیدنم دلخور بود ،آنقـدر گفـت و
گفت؛ تا تریاك از چشمم افتاد» (دانشور)70 :1380 ،
در داستان هدایت نیز ،مادر مهربانو نیز ،چنین نقشی را ایفـا میکنـد ...« :بـاز هـم
مهربانو و مادرش بودند که گاهی از او دلاـویی میکردنـد و هـر وهـت مـادرش او را
میزد ،به خانهی آنها پناه میبرد» (هدایت )139 :1377 ،شخصیت تأثیرگذاری که هادر
است ،شرایط را بهبود بخشد « باالخره بعد از اصرار و پافشاری مـادر مهربـانو ،مـادرش
راضی شد و پس از کشمکشهای زیاد ،یکدست لباس سرخ برای او گرفت» (هدایت،
)142 :1377
شخصیت متضاد :شخصیتی است که از نظر خصوصیّاط ،درست در نققـه مقابـل
شخصــیت اصــلی ،هــرار دارد و شخصــیت و ویژگیهــای او را آشــکار میکنــد .مــادر
نامهربانی که در برابر زرین کاله هد علم کرده و مهر مادری را از او دریغ مـیورزد...« :
مادرش همیشه او را کتک زده بود و از او چشم زهره گرفته بود و خواهرانش که از او
بزرگتر بودنـد ،بـا او همچشـمی میکردنـد و اسـرار خودشـان را از او میپوشـاندند:
(هدایت )136 :1377 ،یا خواهرهای زرینکاله که در روز عروسـی زرینکـاله ،نیـز در
مراسم شرکت نمیکنند« :همه برای عروسی زرینکاله جمع شـدند؛ ولـی خـواهران او
خورشیدکاله و بمانیخانم در آن مالس حاضر نشدند» (هدایت)142 :1377 ،و یا مادر
گلببو که در بخش پایانی داستان نقش ایفـا میکنـد« :در صـورتی کـه کاسآغـا مـادر
گلببو ،شبیه مادر خودش دستهای استخوانیاش را تکـان مـیداد و بـه زبـانی کـه او
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نمیفهمید ،فحش و نفرین میکرد( »...هدایت)155 :1377 ،
نمونهی این تیپ شخصیتهای متضاد ،در داستان دانشور نیز به چشـم میخـورد.
مادرشوهر ،برادرشوهر و خواهرشوهرهای ربابه .از زبان کوکب سلقان روایت میشوند
که «خواهرهای بیچشم و رویش ناخوش که میشوند میآیند منـزل مادرجـان اُطـراق
می کنند ...کی ازتان پرستاری کند ربابه ،ربابه بدو آب میوه بیار ،بدو شـوربای جوجـه
بپز( »...دانشور)75 :1380 ،
شخصیت مکمل :شخصیتی است که در رمان یا داستان ،در کنار ههرمان نقش ایفـا
میکند .حاج اسمعیل او تنها مرد داستان دانشور اسـت نقـش همسـری و پـدری را بـه
درستی ایفا میکند؛ از این رو کوکب سلقان یک لب بود و هزار خنده .تنها نکته شیرین
زندگی او ،برگشت به خاطراط شیرین گذشته است .آناایی که کوکبسلقان خقاب به
دخترش میگوید« :پدرط تو را هنداق میکرد ،الالیی میخواند ،میشست و به گردشت
میبرد( » ...دانشور)75 :1380 ،
در داستان هدایت نیز« ،مانده علی» همچون حاجاسمعیل برای کوکبسلقان ،مایـه
اعتماد و آرامش برای زرین کاله است ...« .چون شنیده بود که بچّـه مـیخ میـان هیچـی
است و حاال با این اسلحه که در دست داشت امیدوار بود شاید بتواند این محبّت از هم
گسسته را به وسیله ی بچّه اش دوباره جوش بدهد ،به او غذاهای خـوب میخورانیـد.
برایش میوه میگرفت؛ تا به او عادط بگیرد و عالههی کمی که برای بچّهاش داشت ،از
این جهت بود که موی سرش به رنﮓ موی گلببو بود» (هدایت)149 :1377 ،
شخصیت فرعی :شخصیتی است که نقش کوچکی در داستان دارد .به فراخور حال
و هوای داستان و فضاسازی آن ،تعداد شخصیتهای فرعی داسـتان هـدایت ،بیشـتر از
داستان دانشـور اسـت و بیشـتر نقشآفرینـی میکننـد؛ هرچنـد کـه از منظـر تیپهـای
شخصیتی یکسان هستند .مانند ماندگارعلی ،ریش سفید ده و سیّد معصوم ،آخونـد ده و
شیرزاد پسر ماندگار علی و غیره
به طورکلی ،در هر دو داستان ،با توجه به شخصیتپردازی خوب ،سه تیپ اصـلی
وجود دارد که با رفتار و ویژگیهای ایستا بودن ،تا آخر داستان هیچ تغییری نمییابند:
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جدول شمارة  .1انواع تیپها
تیپ مرد
گلببو ،داماد کوکبسلقان

تیپ زن
زرینکاله ،ربابه

تیپ مادر
کاسآغا ،کوکبسلقان

که در ادامه این سه تیپ شخصیتی واکاوی میشود:
تیپ مرد( :گلببو -داماد کوکبسلقان)
هدایت در این داستان تا آنجا که میتوانسته مردها را در حالت تحکّم آمیزشان و
ظلم نسبت به زنان ،توصیف کرده .لحظهای که گلببو زرین کـاله را شـالق مـیزد «...
مثل یک وسواس و یا ناخوشی تا وارد خانه میشد شالق را میکشـید بـه جـان زریـن
کاله و او را خوب شالق میکرد .اول از او ایراد میگرفت ،آن هم سر چیزهای جزئـی.
مثال می گفت چرا گوشه چادر نمازط سوخته ،یا سماور را دیـر آتـش کـردی و یـا »...
(هدایت  )144 :1377 ،و یا توصیف رفتار داماد کوکب سلقان که« :از زیر کرسی پا شد
و دستم را گرفت و کشان کشان ،از اتاق بیرونم آورد و از خانه انـداختم بیـرون و بهـم
میگفت غول بیابونی ،زنکه پتیاره ،دمامه جادو ،چه حرف ها که نزد( »...دانشور)74 :1380 ،
تیپ زن (زرینکاله  -ربابه)
در هر دو داستان ،شخصیتهای زرین کاله و ربابه تابع هستند .زنـی کـه هـدایت
توصیف میکند ،تقریبا همه مردها را شبیه گلببو میبینـد« :در شـاهی ،اتومبیـل ایسـت
کرد ،هوا کمکم تاریک میشد .ساختمان های تازه ساز ،آمد و رفت مردم سبزه ،مردهایی
که هبای آبی ،گیوه و تنبان آبی پوشیده بودند ،درست شـبیه گـل ببـو بودنـد»(هـدایت،
)150 :1377
البتّه این تداعیها در بین جادّه که زرینکاله با دیدن مناظر آن ،بـه یـاد زادگـاهش
می افتد و یا مثال وهتی اسم پسرش را به یاد اسم ریش سفید آبادیشان «مانده علی» مـی
گذارد ،نیز به چشم میخورد.
در طول داستان این سؤال را مخاطب از خود میپرسد که چرا زرین کـاله از ایـن
فرصت که پیش آمده و حال که همسرش او را ترك کرده ،استفاده نمیکند و بـه خانـه
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نزد مادرش برنمیگردد و یا زمانی که کوکب سلقان در اعتراض به وضعیت زندگی بـه
ربابه میگوید که به خانه او بازگردد ،ربابه میگوید که صـاحب دو بچّـه اسـت و چـه
میتواند بکند« .گفت مادر دو تا بچّه دارم ،نمیتوانم طالق بگیرم ،بهعالوه با من که بد تا
نمیکند .گفتم برای کلفتی الزم نکرده بود اینهدر درس بخوانی» (دانشور)75 :1380 ،
زیرا این جامعه مردساالر است که در هر دو داستان ،پیروز میدان است .در داستان
هدایت با رانده شدن زرینکاله توسط گل ببو و خانوادهاش و در داستان دانشور ماندن
ربابه برای ایفای نقش مادر ،همسر و عروس که برای حفظ جایگاه خود ،هـر امـری را
می پذیرند .شاید بتوان گفت که نویسندگان این دو داستان ،با هدف نشان دادن یـک زن
سنّتی در جامعهای بسـته و مردسـاالر ،چنـین شخصـیتهایی را در داستانشـان خلـ
کردهاند و سراناام نتیاه اش آن می شود که هماننـد زریـن کـاله بـرای یـافتن هـویّتی
دوباره ،کودکش را سر راه میگذارد و به دنبال گلببویی دیگـر راه میافتـد .مـردی کـه
دارای دو االی است ،پوست و مویی سرخ دارد و با شالق ،به کپل االغش میزنـد و«بـا
سوط ،درست همان ترانـه ای را مینـوازد کـه در آغـاز آشـناییش ،گـلببو میخوانـد»
(هدایت )157 :1377 ،یا مانند ربابه ،ماهیت خود را فراموش میکند.
تیپ مادر( :کاسآغا -کوکبسلقان)
تیپ سوم شخصیتی در این دو داستان ،تیپ مادرهای داسـتان اسـت .همـان نیمـه
مکمل زنهایی که حلقه وار ،ایااد پیوند بین گلببوهـا و زریـن کـاله هـا و ربابـه هـا
میکنند...« .از خانه خانم مدیر بیرونم انداختند .مابور شدم دخترم را آتش بزنم ،بـدهم
به این المروط الکردار ،تو محضر آهای الچینی کار میکند و خدا را بنده نیست .چکار
کنم دختره بر و رویی داشت و مثل دختر اعیان و اشراف لباس میپوشید ،هر هفته هـم
سلمانی میرفت ،با حقوق بازنشستگی و تو اتاق اجارهای که نمیشد از این غلط هـای
زیادی کرد .دانشگاه هم که هبول نشد» (دانشور)70 :1380 ،
اوج این سیاه نمایی در تیپ ضد ههرمان دو مادر داسـتان ،بـه اوج میرسـد ،یعنـی
مادرهایی که با حرکاط و گفتار مشابه شان ،کمک شـایانی در رونـد ایـن ظلـم پـروری
مینمایند و خواننده بازتاب رفتار آنها را بعد از کشمکشهای بسیار و در جریان داستان
میبیند .زنهایی با ظاهری یکسان ،با صورطهایی آبلـه رو ،دسـت هـایی اسـتخوانی و
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خال کوبی شده که سر و ته حرفشان نفرین و تهمت اسـت« .آن دسـتهای اسـتخوانی
خال کوبیده که به اجاق خانهشان میزد ،مثل اینکه با هـوای ماهـولی حـرف مـیزد و
کمک میخواست .به او نفرین میکرد و میگفت :همین اجـاق گـرم بگیـردط .ا هـی
جزجگر بزنی .عروسیت عزا بشود( »...هدایت)148 :1377 ،
جدول شمارة  .2دستهبندی تیپهای شخصیتی دو داستان
انواع شخصیت

تیپهای

داستان زنی که مردش را گم

شخصیتی

کرد

داستان به کی سالم کنم

شخصیت اصلی

تیپ زن

زرینکاله

کوکبسلقان

ضد ههرمان

تیپ مرد

گلببو

داماد کوکبسلقان

ضد ههرمان

تیپ مادر

 -مادر زرینکاله

مادرشوهر ربابه

 مادر گلببو (کاسآغا)شخصیت متضاد

تیپ زن

خورشیدکاله و بمانیخانم

دو خواهرشوهر ربابه

شخصیت ایستا

تیپ زن

 -زن دوم گلببو

 -ربابه

 -مهربانو

 -خانم آهای پنیرپور

شخصیت پویا

تیپ مادر

مادر مهربانو

خانم مدیر

شخصیت مکمل

تیپ مرد

مانده علی

حاج اسمعیل

شخصیت فرعی

تیپ مرد

آژان ،شــــوفر ،ادی گلــــداد ،دکتر بیمـه ،جـوانی کـه ریـش
خدایار ،کلغالم ،مُراد ،ماندگار سیاه و عینک داشت ،جعفرآهـا
علـــی ،شـــیرزاد ،آخونـــد ده هصاب ،مسعود و منصور ،چند

شخصیت فرعی

تیپ زن

سیدمعصوم ،کـارگران مزرعـه ،رهگذر ،بچّه همسایه
سه بچّه دهاتی ،مرد عقار
موچولخــــانم ،گوهربــــانو ،زن خوشسیمای پایان داستان
نهنهعباس ،خوشهـدم بـاجی،
کشور سلقان ،شهربانو

نویسنده این دو داستان سعی ندارند ،تصویری مثبت یا منفی از شخصـیتهای زن
داستان ارائه دهند؛ بلکه میکوشند چهره واهعی آنها را با تمام جنبههای مثبت و منفی،
سختیها و رنجها و شادیهایشان به تصویر بکشند .از سویی دیگر«در داستان کوتاه بـه
اندازه رمان ،ماال برای شخصیتپردازی نیست و باید توصیفاط کـامال حسـاب شـده
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باشد» (میرصادهی .) 86 :1367 ،از این رو در این دو داستان از توصیف لبـاس و ظـاهر
شخصیتها و طرز بیان و لحن آنها بیشترین بهره برده شده است.
توصیف لباس:
در توصیف هر دو نویسنده از پوشـش لبـاس میتـوان بـه جنبـه هـای گونـاگون
فرهنگی و آداب و رسوم جامعهشناسی پی برد« .یک روز طـرف عصـر ،مـادر مهربـانو
مهمانی مفصلی از اهل ده کرده و زن های دهاتی شبیه عروسک نخودی ،چارهد به سر و
یا کالغی بسته زیر گلویشان بسته بودند ،همه برای عروسی زرین کاله جمـع شـدند» (
هدایت )142 :1377 ،و یا جنبههای اهتصادی و معیشتی بـاز جامعـه نمایانـده میشـود:
« پاشم بروم شیر بخرم ...پوتین بلّا که تازه خریدم از پایم گشاد است ...دور پـایم کاغـذ
روزنامه میپیچم ،آن جوراب پشمی که خودم بافتهام روی کاغـذها پـا مـیکنم ،پـوتین
اندازهام می شود .چقدر بافتنی در این دور و زمانه به دردم خورد ،چـه خـوب آدم را از
فکر و خیال ،منفک میکند( ».دانشور)73 :1380 ،
ظاهر شخصیت ها:
در جامعه مردساالر که به جایگاه و منزلت زن ،توجّهی نمیشود ،مادر و فرزنـد و
خانواده ،هربانیانی بیش نیستند « .سر نُه ماه زرین کاله پسری زایید؛ ولی بچّه که به دنیـا
آمد دای دو تا خط سرخ به کمرش بود ،مثل جای شالق و زرینکـاله معتقـد بـود ایـن
خطها در اثر شالهی است که گلببو به او می زده و بـه بچّـه انتقـال یافتـه» (هـدایت،
 )145 :1377و کوکبسلقان زنی است سالخورده « ...با این دندانی که مرتّب مـیزد و
لثه و زبانش را زخمی میکرد( ».دانشور« )68 :1380 ،کاش دندانش را درآورده بود؛ امّا
بی دندان و با آن همه چروك( » ...دانشور )142 :1380 ،و ربابه زنی توصـیف میشـود
که « ربابه عینکی  ...البد تو سر بچّه ام زده که عینکی شده( »...دانشور)75 :1380 ،
طرز بیان و لحن
کوکب سلقان ،زنی سنّتی است  .او مادربزرگی مهربان است؛ اگر چـه حـ ّ دیـدن
دختر و نوههایش ،از او سلب شده است «. .تا حاال ده تا پیراهن پشـمی بچگانـه بـرای
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منصور و مسعود بافتهام .چه نقشهای هشنگی انداختهام؛ امّا غدغن کرده که دیگر از من
تعارف هبول نکند .حاال هی میبافم و هی می شکافم» (دانشور )72 :1380 ،دانشـور در
بخشی از داستان لحن کالم مهربان او را اینگونه بیان می کند« .به مسعود گفتم مسـعود،
موش بخوردط ،گفت خودط را موش بخورد .بهش التماس کردم یک بوس به جدهاط
بده ،گفت :یک بسته آدامس خروس نشان ،برایم بخر تا بدهم ،گفتم پدرسوخته آدامس
بی آدامس( ».دانشور )73 :1380 ،امّا؛ با گم شدن همسر و مرگ خانم مدیر ،دچار تغییر
سبک زندگی میشود و فقر باعث میشود دیدگاهها تغییر کند« :جعفر آهـا کمـی پیـه و
چربی و پوست و یک ذرّه گوشت و یک استخوان یخزده از روی پیشخوان برداشت و
تو ترازو انداخت .کوکب سلقان گفت :جعفر آها گوشـت یـخزده نمـیدانم مـال کـدام
هبرستان را به من یکی نده .به درد کود میخورد که زیر درخت چال کنند( »...دانشـور،
 )77 :1380لحن معترض کوکب سلقان در سرتاسر داستان ،از تقابل این تغییر سبک بـا
موهعیت اجتماعی خود و دخترش ناشی میشـود .تـا آناـایی کـه بلنـد فریـاد میزنـد
« خراب بشوی تهران ،روی سر ناکس هـا و نامردهـا و اختـهها خـراب بشـوی ،بـا آن
زمستانهای سخت و سرد و تابستانهای گرم خشکت( »...دانشور)77 :1380 ،
حتّی در داستان هدایت ،نیز گاهی این لحن اعتراضآمیـز زنانـه دیـده مـی شـود،
درست آناایی که گلببو وجود زن و همسرش را انکار می کند« :زرینکاله هاج و واج
مانده بود؛ ولی این انکار گلببو را پیشبینی نکرده بود .از ایـن حرکـت آنهـا احسـاس
تنفری در او تولید شد ،که همه محاسن گلببو را فراموش کرد و بـا لحـن تمسـخرآمیز
گفت :پس بچّهاط را بگیر بزرگ کن ،من هیچ خرجی ندارم» ( هدایت)154 :1377 ،
جدول شمارة  .3بررسی درصدی دو داستان
توصیف لباس

توصیف ظاهر

طرز بیان و لحن

نام داستان
زنی که مردش را گم کرد!

%85

%70

%43

به کی سالم کنم

%15

%30

%57

در این دو داستان برای بازنمایی بهتر عنصر شخصیت ،از توصـیف لبـاس ،ظـاهر
شخصیت ها و طرز بیان و لحن بهره برده شده است که در داستان هـدایت ،بـا نگـاهی
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جزا نگر ،توصیفها دهی تر و موشکافانه است ،هر چند در داستان دانشور نیز به دلیـل
غالب بودن عنصر گفتو گو این توصیف ها در کالم ،بیان و لحن نمایـانتر اسـت .بـه
عنوان مثال در سرتاسر داستان دانشور می توان از بیـان و لحـن کوکـب سـلقان سـایر
شخصیتهای داستان و دیدگاه حاکم بر فضای داستان را شناخت.
 .4-2-2زاویهی دید (روایت)

زاویهی دید ،یعنی شیوه نقل داستان « .بـرای گفـتن داسـتان ،دو شـیوهی مناسـب
هست .شیوهی سوم شخص و شیوهی اول شخص مفرد .در طریقهی اول ،نویسنده خود
را بیرون از صحنه هرار میدهد و جریاناتی را که بر شخصیتهای داستان میگذرد ،بـه
خواننده باز میگوید .در طریقه ی دوم ،نویسنده در جلد یکی از اشخاص داستان میرود
و وهایع داستان را انگار خود شاهد و ناظرشان بوده و در آنهـا شـرکت داشـته ،بـرای
خواننده تعریف میکند»(یونسی )386 :1369 ،در داستان «انتخـاب نـوع زاویـهی دیـد،
بستگی به نوع تأثیری دارد که نویسنده میخواهد با داستانش ،روی خواننـده بگـذارد».
(بیشاب)340 :1374 ،
از شاخصههای داستان دانشور ،تلفی تکگویی درونی با روایت دانایکل محـدود
است« :گلهای اطلسی را که خودمان کاشـته بـودیم آب مـیدادیم ،زیـر داربسـت مـو
مینشستیم ،گرامافون را کوك میکردیم و صفحه همرالملوك میگذاشتیم ،صفحه ظلی،
اهبال السلقان ،شربت به لیمو درست میکردم میدادم دسـت حـاج اسـمعیل ،مـیگفتم
نوشجان ،گوارای وجودط .میگفت :اوّل تو بخور» (دانشور)76 :1380 ،
بهرهگیری از این تکنیک  ،متناسب با تاربههای زیسته شخیت اصلی داسـتان کـه
زن است ،فضای تاربی زنانه ای در داستان فراهم آورده و با ایااد نوعی حس همدردی
میان خواننده و شخصیت کوکبسلقان ،خواننده را در این تاربهها سهیم میکند
حتّی هدایت نیز با بهره بردن از این تکنیک و با هنرمندی این تاربـههای زنـدگی
زنان را ،فاری از سنّت داستاننویسی مردانه ،به زیبایی بیان میکند« :زرینکاله بـا نـاز و
کرشمه بلند میشد ،میرفت دیزی را میآورد و در بادیه مسـی خـالی میکـرد .نـان در
بادیه تلیت میکردند و با پیاز خام ،آن را می خوردند و دستشان را با آستر لباسشان پاك
میکردند» (هدایت)145 :1377 ،
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.5-2-2گفتوگو(دیالوگ):

«گفتوگو صحبتی است که بین دو یا چند نفر برهـرار میشـود .گـاهی از طریـ
گفتوگوهـا میتـوان بـه صـورط مسـتقیم ،بـه افکـار درونـی شخصـیتها پـی بــرد»
(میرصادهی ) 225 :1367 ،از این رو عنصر گفت و گو ،بخش بسیار مهمّی از داسـتان را
تشکیل میدهد .هدایت ،داستان خود را با نقل ماجرا و به شیوه گفتوگو آغاز میکند«.
صبح زود در ایستگاه هلهک آژان هد کوتاه صورط سرخی به شوفر اتـومبیلی کـه آناـا
ایستاده بود زن بچّه بغلی را نشان داد و گفت :این زن میخواسته برود مازنـدران ایناـا
آمده ،او را بـه شـهر برسـانید ثـواب دارد( »...هـدایت )131 :1377 ،و بـه ایـن وسـیله
شخصیت اصلی داستان که ساده و ثابت است را به خواننده معرّفی میکند .داسـتان بـه
هدری واهعی است که مخاطب بـه راحتـی بـا نویسـنده وارد فضـای داسـتان میشـود.
خواننده به راحتی میتواند رنج هـای شخصـیت اصـلی را در طـول داسـتان لمسکنـد.
«کلغالم گفت :ببو رو می گی رفت اوناا که سال دیگه با برف بیاد پـایین ،تـو رو ول
کرده ،زن و بچّه بهم زده  ،رفته دهش زیناباد .به من گفته بـه کسـی سـراغش رو نـدم...
شست زرین کاله خبردارشد که گلببو به او حُقّه زده ( »...هدایت)146 :1377 ،
در سرتاسر داستان هدایت ،عنصر گفتوگو جریان دارد .نمونه بـارز و تأثیرگـذار
آن ،که پایه و اساس نققه اوج داستان است ،گفتوگویی است که زرین کـاله بـا پسـر
دوساله خود دارد« :ایستاد و بچّه اش را که چُرط میزد جلوی در خانهای گذاشت .بـه
او گفت :ننهجون ایناا بنشین ،من بر میگـردم .بچّـه آرام و فرمـانبردار مثـل عروسـک
پنبهای آنجا نشست .ولی زرین کاله خیال نداشت که برگردد و حتّی ماچ هم به بچّهاش
نکرد .چون این بچّه به درد او نمی خورد ،فقط یک بار سنگین و نانخور زیـادی بـود و
حاال آن را از سرش باز کرد( ».هدایت)155 :1377 ،
هدایت برای اینکه نشان دهد که فقر سبب میشود که عاطفهی مادری نیز فراموش
گردد؛ در ادامه از زبان راوی هضاوط میکند «.احتیاجی به بچّهاش نداشت ،دسـتش بـه
کلی خالی شد .بدون یک شاهی پول ،بدون بچّه ،بدون بار و بندیل بود ،نفـس راحـت
کشید .حاال او آزاد بود و تکلیف خودش را میدانست( ».هدایت)156 :1377 ،
در واهع در داستان هدایت ،وصف شخصیت داستان است؛ امّا در داسـتان دانشـور
وصف افکار موجود در ذهن نویسنده در بـارهی شخصـیت اصـلی داسـتان .در نتیاـه
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هدایت درد جامعه را بیان میکند و دانشور ،درد خـود را؛ از ایـنرو گـاهی بـه سـرای
نقلهول میرود :آنجایی که خانم مدیر به کوکبسلقان سفارش کرده که بـا بـه دسـت
آوردن جایگاه اجتماعی ،باید ربابه را از محرومیتهای حاکم بر زندگیاش نااط دهد.
«خانم مدیر خـدا بیـامرز میگفـت :نمیگـذاری آب تـو دل ایـن بچّـه تکـان بخـورد.
می گذاری به درس و مشقش برسد ،سعی داری ربابه را از طبقهی خـودش دربیـاوری،
دیگر نمیدانی که زن معنا از طبقه ی زحمتکش است .نور به هبرط ببارد زن ،عاب دانا
بودی» (دانشور)76 :1380 ،
جدول شمارهی  -4بررسی درصدی روایت و دیالوگ در دو داستان
آمار درصدی روایت و دیالوگ
در«داستان مردی که زنش را گم کرد!»

آمار درصدی روایت و دیالوگ
در«داستان به کی سالم کنم »

در داستان دانشور ،که روایت محور است و داستان بیشتر از زبـان سـوم شـخص
روایت میشود نویسنده آنچه در افکارش در بارهی شخصیت داستان که شخصیتی ثابت
و ساده است ،وجود دارد را تنها از زاویهی سوم شخص با تـکگویی درونـی ،روایـت
می کند و تنها هنگامی کـه داسـتان از نگـاه دانایکـل سـنایده میشـود ،در خـالل آن
دیدگاههای فلسفی ،روان شناختی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی را نیز بازگو میکند .امّـا
داستان هدایت که دیالوگ محور است ،با عنصر گفتوگو پیش مـیرود و روح گفـتوگو
در توصیفها ،صحنهسازی ها و سایر عناصر داستانی ساری و جاری است.
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 .6-2-2صحنه و صحنهسازی:

صحنه ی داستان ،زمان و محل وهـوع عمـل داسـتان اسـت .نویسـنده کتـاب هنـر
داستاننویسی معتقد است؛ که برای صـحنهپردازی سـه راه وجـود دارد« :یکـی وصـف
مستقیم و ساده محیقی است که وهایع در آن اتفّاق میافتد .دیگری توصـیف همـراه بـا
گفت و گو و راه سوم ،توصیف به یاری گفتوگو است» (یونسی )430 :1386 ،بـدیهی
است که هر هدر نویسنده سعی کند صحنه داستان خود را با هر سـه شـیوه بیـان کنـد،
گیرایی اثرش بیشتر خواهد بود.
یکی از ویژگیهای داستانهای رئالیستی توصیف دهی نویسنده از وهایع ،زمـان و
مکان است .این داستانها یک نمای نزدیک از حوادث را نشان میدهنـد .داسـتانها در
تهران و در دهه پنااه روایت می شوند .فضاسازی در هر دو داستان یک وجـه اشـتراك
دارد و آن اشاره به این نکته است؛ که نویسنده میخواهـد بـا توصـیف اوضـاع تـرحّم
برانگیز خانه ها ،تفاوط طبقاتی موجود در جامعه را توصیف کند .کوکب سلقانی که در
اتاق اجارهای زندگی میکند و خاکروبه چنـدانی نـدارد و یـا زرینکالهـی کـه بعـد از
ازدواج در اتاق کوچکی در محلهی سرچشمه زندگی میکند .هر دو نویسنده ،برای بـه
تصویر کشیدن اوضاع ب د اهتصادی جامعه و زنانی که در چنین شرایقی زندگی میکنند،
به وفور از نماد سرما و برف در داستان «به کی سالم کنم » و از نماد شـب در داسـتان
«زنی که مردش را گم کرد!» بهره بردهاند .امّـا نکتـه ی هابـل تأمّـل در هـر دو داسـتان،
پرداختن به صحنهای است که خود ،بهانهای برای شروع مادد است .داستان هدایت با
دو کلمه «صبح زود» آغاز میشود کـه میتـوان مشـاهده کـرد« .صـبح زود در ایسـتگاه
هلهک آژان هد کوتاه صورط سرخی به شوفر اتومبیلی که آناا ایستاده بود زن بچه بغلی
را نشان داد» (هدایت.)131 :1377 ،
این فضای امید بخش ،خود آغاز نققهی جدید در داسـتانی اسـت کـه از هبـل در
جریان بوده و در نیمهی دوم داستان ،اتّفاق میافتد .آشنایی زرینکاله با جوانی خَرکچی
در پایان داستان و ایااد یک رابقه دیگر«:آن مـرد االغـش را نگـه داشـت .پیـاده شـد.
زرین کاله را سوار کرد ...زرین کاله اگر چه تشنه و گرسنه بود؛ ولی ته دلش خوشحال
شد .نمیدانست چرا سوار شد و( »...هدایت)157 :1377 ،
همچنین تصویر پایانی داستان دانشور ،که کمک کردن مرد جوان ،به کوکبسلقان
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است ،نوید آینده ای روشن است .نویسنده با اسـتفاده از تکنیـک نشـان دادن بـه جـای
گفتن ،به زیبایی با شرح لباسهای این جوان ،تصویری مدرن و امروزی از او میسازد:
« جوانی که ریش سیاه و عینک داشت ،خم شد و دسـت کوکبسـلقان را گرفـت و از
زمین ،بلندش کرد ،چادر نمـازش را از زمـین برداشـت ،برفهـایش را تکانیـد و روی
سرش انداخت ...و گفت :من شما را میرسانم( ».دانشور)80 :1380 ،
در ایــن تصویرســازی ،نویســنده آرزوی دیرینــه زمانــهی خــود را کــه تعظــیم و
بزرگداشت زنان است؛ از زبان کوکبسلقان ،بیان میکند .آنجایی که از ذهـن او ایـن
خیال میگذرد « :خیال کرد که این جوان ،دامادی است که آرزو داشت ،داشته باشد؛ امّا
نداشت( » ...دانشور )80 :1380 ،این تصـویر پایـانی ،هماننـد تصـویر آغـازین داسـتان
هدایت ،میتواند آغاز یک حرکت باشد .زیرا از دیرباز «برخی برآنند که باید نقش مـرد
در زندگی زن حذف شود و بعضی دیگر خواهان حفظ این نقش هستند» (نام عراهی،
 )245 :1382در این دو داستان ،هدایت و دانشور به حفظ ایـن نقـش میاندیشـند؛ امّـا
زندگی بدون دغدغه و دردسر را در تسـاوی حقـوق زن و مـرد میداننـد؛ کـه در ایـن
زنــدگی ،زن و مــرد چــون ســیمهای زیــر و بــم تــار ،آهنگــی همآهنــﮓ مینــوازد.
تصویرسازی های این دو داستان ،به پروراندن این اندیشه بسیار یاری میرساند.
 .3نتیجهگیری
با مقالعه ی کمی و کیفی عناصر داستانی در این دو اثـر ،آشـکار میگـردد ،سـبک
نگارش هدایت و دانشور ،از جهاط بسیاری مشابه است .هر دو پیـرو سـبک رئالیسـم
هســتند .فقــر موضــوع محــوری هــر دو داســتان اســت و کشــمکش داســتان ،میــان
شخصیت های اصلی و مشکالط و شرایط سخت زندگی چون سرما و نبودن امکانـاط
ساده و اولیّه است .از این رو درونمایههای مشترکی همچون ترس ،تنهایی ،حقـارط...
در هر دو داستان به چشم میخورد.
همچنین نتیاه حاصل از بررسی این دو داستان که از موضوع اجتمـاعی مشـابهای
بهره برده اند ،نشان می دهد که هر دو نویسنده در انتقال پیام به مخاطب ،موفّ بودهاند؛
هر چند اعتراض به بیعدالت ی ،تبعیض و اخـتالف طبقـاتی در داسـتان دانشـور ،بیشـتر
خودنمایی میکند .همچنین در هر دو داستان با بهرهگیـری از واژگـان نمـادینی چـون،
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صبح در آغاز داستان هدایت و خنده کوکب سلقان در پایان داستان ،گرهگشایی میشود،
به این امید که زنان نیز از حقوق مساوی برخوردار باشند.
از دیگر وجوه اشتراك این دو نویسنده میتوان به توانایی آنها در وصـف و خلـ
شخصیتهای داستانی و توانایی شان در مشاهده امور جزئی اشاره کرد .به عنـوان مثـال
هر دو نویسنده با صراحت ،طـرح دهیقـی از سـاختار روانـی و شخصـیتی زنـان ارائـه
میدهند و هر دو ذهنیت و دیدگاه مشابه ای نسبت به طبقه تهیدسـت جامعـه و ترسـیم
گوشه هایی از سبک زندگی ،مشکالط و جایگاه زنان دارند.
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