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 چكیده

در  ای بافته و نويسنده زمانمندِ ذهن ۀآفريد داستانی های ترين عناصر داستان است. شخصیتشخصیت يکی از مهم

د متأثر از برهم کنش ساختار اجتماعی و ساختار ذهنی نتوان های داستان می شخصیت .خیال است و واقعیت تاروپود

شوند و به  های آن پويا هستند و در روند داستان متحول مید. داستان موفق داستانی است که شخصیتننويسنده باش

چون زمینه و  یها در جهان داستان عواملی گوناگونتحول شخصیت ۀکنند. در زمین رشد و پويايی جامعه کمک می

اجتماعی، تحصیالت عالیه و رشد آگاهی، باور شخص به  ۀفرهنگی، برخورداری از سرماي - مناسبات اجتماعی

های سیمین دانشور و غزاله  های داستان گذارند. در اين مقاله شخصیت ی و اجتماعی و  ... تأثیرتحوالت فرد

 ۀتجرب که با توجه به دنیا واست. دستاورد پژوهش اين است   گرفته شدن مورد بررسی قرار  زاده از منظر متحول علی

های خود را دو نويسنده شخصیت هايی دارند.ها و تفاوتهای آنان شباهتهای داستاننويسنده شخصیت دو ۀزيست

های گزينش شده از طريق اند. شخصیتستمديده انتخاب کرده کرده و پايین ومتوسط و تحصی  ۀاز دو طبق

آرام، دانشور آرامۀ های آفريداند. شخصیت شدهو آموزش و يادگیری متحول  هزيست ۀتجرب مناسبات اجتماعی،

زاده با تلییر و تحول درونی، صاح  های داستان علیشوند؛ اما شخصیته متحول میانديشانه و محتاطانمصلحت

کنند يا برخی نیز تسلیم شرايط سخت جامعه انقالبی و خطرپذيری شده و شرايط اجتماعی را دگرگون می ۀروحی
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 مقدمه 

 نويسنده زمانمندِ ذهن دۀآفري داستانی های شخصیت

-جان. خیال است و واقعیت در تاروپود ای بافته و

 های جهان رمان در جهان اجتماعی و بخش

. گیرد می جان و رنگ نويسنده ناخودآگاه ذهن

گرفتن  نويس به عنوان هنرمندی نخبه، با الگو داستان

زند. اما  ها دست می از جامعه به خلق شخصیت

های  اينکه نويسنده در تأثیرپذيری از شخصیت

های واقعی وفادار  جامعه، تا چه اندازه به شخصیت

زند  هايی تازه دست می ت يا به خلق شخصیتاس

است.   به شکوفايی روحی و شخصیتی او وابسته

دو با الگوپذيری مستقیم  ۀهای درج معموالً نويسنده

از جامعه به بازتاب آنچه پیرامون آنان است روی 

آورند؛ اما نويسندگان برتر با شناخت کام  از  می

نند. ز های تازه دست می جامعه، به خلق شخصیت

در میان اين دو دسته از نويسندگان، معموالً 

های نويسندگان گروه دوم با تحوالتی  شخصیت

 هعمدبه طور ند. اين اشخاص هست همراه

هستند که به رشد و شکوفايی  يیهای پويا شخصیت

های  کنند. در اين مقاله شخصیت جامعه کمک می

زاده از منظر  های سیمین دانشور و غزاله علی داستان

است. علت   گرفته شدن مورد بررسی قرار متحول

که  زاده اين بوده های دانشور و علی انتخاب داستان

اينان به سب  زن بودن زنان را با در نظرگرفتن 

تمامی نیازهای روحی، جسمی، جنسیتی و اجتماعی 

 اند.  پنداری کرده ذات ديده و با آنان هم

 افشای و گرايی واقع از زاده دانشور و علی

 زنان جان و تن شمار بی های زخم و ها محرومیت

 نقبی آنان نیز درون خلوت به رفته تر فرا جامعه

 ها بست بن ها، پرسش تالطمات، و اند زده هنرمندانه

 اين از و اند کرده آشکار را مشترکی های حسرت و

 تفنن، يا تصادف به  تنها که اند داده نشان رهگذر

 خود از هنرمندانه و شهرزادوار بلکه اند نگفته قصه

 با واقع در نويسنده زنان. اند گذاشته مايه

 اندام عرض بیان، تنفس، برای را فضايی گويی داستان

 و سیاسی حاکمان که اند آورده فراهم بالیدن و

اين جستار  .بودند  کرده دريغ آنها از ولوژيکئايد

 در زن های شخصیت تحول پیرامون کندوکاوی

 روزگار ماست. هم دو تن از نويسندگان  هایداستان

 

 های پژوهش پرسش

 از تصويری دادن دست به برای روپیش ۀمقال

گويی به قصد پاسخ زن های شخصیت تحول

 های زير را دارد: پرسش

های دانشور  های داستان کدام يک از شخصیت. 1

 اند؟ شده  زاده متحول و علی

 ها چیست؟ دالي  تحول اين شخصیت .3

  

 پژوهش ۀپیشین

قهرمانان زنان در  تحول شخصیت ۀتاکنون در زمین

و  زاده رسالهآثار سیمین دانشور و به ويژه غزاله علی

است. با اين  کتاب مستقلی به نگارش درنیامده

وجود موضوع مذکور به صورت مقاالت متعدد و 

آثار سیمین دانشور مورد  ۀپراکنده و عموماً دربار

زاده آثار غزاله علی ۀپژوهش واقع شده و دربار

 است. مطالعات معدود و محدودی انجام شده

اين آثار و مقاالت، زندگینامه،  ۀموضوع عمد

های ها و يادداشتخاطرات، معرفی آثار، نامه

شخصی اين نويسندگان است و تنها بخش 

تحلی  علمی،  ۀها در زمینکوتاهی از اين پژوهش
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پردازی آثار زنان  شخصیت ۀجانبه و دقیق نحوهمه

 نويسنده است.

معرفی سیمین  ۀترين اثری که در زمینجامع. 1

در ساح  کتاب  دانشور و آثار او تألیف شده است،
سیمین دانشور( است  ۀنام)جشن  سرگردانی ۀجزير

به چاپ  1252دهباشی در سال که به کوشش علی

زندگینامه، سال شمار  ۀرسیده است. اين کتاب دربار

وگوها و اسی، خاطرات، گفتـشن ابـر، کتـعم

نقد مجموع آثار دانشور از  ۀچنین مقاالتی دربارهم

 قلم نويسندگان داخلی و خارجی است. 

دانشور و بررسی  ۀدو اثر ديگر که دربار .3

ش جدال نقش با نقاآثارش نوشته شده يکی کتاب 

از هوشنگ گلشیری است که  در آثار سیمین دانشور

کنار نیست  عداوت و انکار بر ۀهر چند از شائب

 است خواندنی.  اثری

است از جواد اسحاقیان با  و ديگری کتابی .2

 های شهرزاد پسامدرندرنگی بر سرگردانیعنوان 

لف ـای مختـهکه به نقد ذهنیت دانشور در پهنه

کوشد که آن بخش از  بیشتر میپردازد. نويسنده می

های ذهن و زبان او را روشن کند که ديگران سايه

تاريخی نس   ۀاند و با الهام از حافظبه آن نپرداخته

های  نقد ادبی پیش از انقالب و با توجه به رهیافت

-رمان ۀتر در محدود پس از انقالب، سیمايی جامع

 های اخیر دانشور ترسیم کند.

-بررسی آثار غزاله علیۀ شخصیت و دربار

و سخنرانی  زاده از قلم نويسندگان چند مقاله

است که در بخش پايانی  معدود به چاپ رسیده

ی هاادريسی ۀخانو  با غزاله تا ناکجاهای کتاب

ترين اين  خورد. مهمزاده به چشم می غزاله علی

 ند از: اها عبارتمقاالت و سخنرانی

از « گرديمِ تنها و دست خالی بر می». 0

رضا براهنی که با زبانی ادبی به بررسی شخصیت 

 است.  زاده پرداختهغزاله علی

-دل ۀمکاشف» ۀحسن اصلری در مقال .0

های داستان به بررسی و تحلی  شخصیت« مردگی

 پردازد.زاده میعلی« سوچِ»کوتاه 

عنوان سخنرانی « موقعیت اضطراب» .2

که محمد مختاری آثار و شخصیت ديگری است 

 است.  زاده را بررسی کرده غزاله علی

عنوان « پیچیدگی سرنوشت يک خانه» .3

ديگری از محمد مختاری است که در آن به  ۀمقال

 است.   پرداخته هاادريسی ۀخانتر رمان بررسی دقیق

درد » ۀجالل ستاری نیز در مقال .5

و  اـهیـادريس ۀـخانان ـداست« گیـاودانـج

 است.  های آن را کالبدشکافی کرده شخصیت

های  تحول شخصیتۀ اما در زمین

 زاده اثری ديده نشده های دانشور و علی داستان

 است. 

 

  روش تحقیق

ای است. در اين  روش تحقیق توصیفی و مقايسه

های  مقاله ضمن بررسی روند تحول شخصیت

 ۀها در زمین ها و ناهمانندی رمان به ذکر همانندی

نويس زن  ها در آثار دو رمان دگرگونی شخصیت

 است.   شده  هم روزگار ما پرداخته

 

 چارچوب نظری

 ، یشناس روان ۀدر سه حوز تیشخص اصطالح

کاربرد  ی شناس جامعه و  ی اجتماع یشناس روان

 :کند یم دایپ یمتفاوت یداشته و معان
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آلپورت  یشناس الف( در حوزه روان

 بار نیاول ی، برام1123(، در سال 1123-1513)

منظم   یو تحل هيبه تجز ،یلیتفص اریبس ۀویش به

را عبارت  تیشخص یللت پرداخته است. و نيا

های فطری و اکتسابی همه آمادگیۀ مجموع»از 

دوم معنايی که بر جنبه اتحاد و پیوستگی و  فرد؛

 .داندمی ،«دـکنه میـت تکیـت شخصیـساخ

  (110-113: 1225 )استوتزل،

بلومر  ،یاجتماع یشناس روان دگاهي( از دب

دست   را از آن به  يذ في( تعر1153-1155)

 الت،يتما یابي مظهر سازمان تیشخص: »دهد یم

 انيدر جر التيتما نيجهت انجام عم  است، ا

 نیهمچن .«ابدي یرشد م گرانيکنش متقاب  فرد با د

: ديگویم دگاهيد نیهم ز( ا1530 -1121) ونگي

از  وستهیهم پ  به شیکم و ب یتأیمظهر ه تیشخص»

افکار  نیو همچن اتیخصوص ها، یعادات، طرز تلق

ها و  صورت نقش  فرد است که در خارج به کي

و در  ابندي یخاص و عام سازمان م یها منزلت

مفهوم خود و  ،یوحوش خودآگاه داخ  در حول

 ها، زهیکه با انگ فها و اهدا افکار، ارزش نیهمچن

. «رديپذ یها مربوطند، قوام م ها و منزلت نقش

 (031 :1230 )ساروخانی،

 پارسنز ،یشناس جامعه دگاهي( از دج

 تی(، شخص1115-1110) لزیو ش (1131-1153)

ساز متشک  از خاص، مشخص و هم ینظام»را 

فرد را  یها که واکنش دانند یم ها یو آمادگ ازهاین

 رند،یگ یکه در برابرش قرار م يیها در انتخاب راه

 یکه خود برا یا وضعيتوسط وضع موجود و  اي

 تيهدا سازند، یاهداف خود فراهم م ايخود 

 (055: )همان .«کنند یم

 از شودبه چند نوع تقسیم می شخصیّت

 شخصیّت پويا، شخصیّت ايستا، شخصیّت جمله:

 مرکزی، يا محوری، (اول شخصیّت ) اصلی

 شخصیّت) تیپیک شخصیّت تمثیلی، شخصیّت

 ساده، شخصیّت جامع، شخصیّت ،(نوعی

 شخصیّت قراردادی، شخصیّت قالبی، شخصیّت

 نمادين، شخصیّت مقاب ، شخصیّت مخالف،

 و (زن مرد،) همراز شخصیّت نوعی، شخصیّت

جانبه. اما از آنجا که در اين مقاله همه شخصیّت

شده، از توضیگ توجه ها  به تحول شخصیت

 است.   نظر شده های فوق صرف بندی دسته

 اين را شخصیّت تلییر شرايط میرصادقی

 :شمردبرمی گونه

 امکانات حدّ در بايد تحوالت و تلییرات .1

 موج  را تلییرات اين که باشد شخصیّتی آن

 .شودمی

 در را خود شخصیّت که محیطی شرايط .3 

 .باشد برانگیزنده کافی حد به بايد کندمی کشف آن

 تا باشد داشته اختیار در کافی زمان بايد. 2

 باورکردنی طور به تشاهمی تناس  به تلییر آن

  (112: 1223 میرصادقی،). بیفتد اتّفاق

 ایگونه به شخصیّت تلییر اوقات گاهی

 به يا کرده تلییر ترپیش شخصیّت يعنی .است ديگر

 ،است رسیده تلییر برای بلوغ و شناخت از حدی

 فشار تشديد با نويسنده. ندارد خبر آن از خود ولی

 شخصیّت که کندمی کاری بحرانی، وضعیتی و

 نکرده، کشف خودش ۀدربار قبالً که را اینکته

 در تلییری باع  درون افشای اين و کند درک

 امّا( 152 :1230 بیشاب،) .شودمی وی شخصیّت

 نبايد شخصیّت تلییر»که  داشت توجه بايد
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 در جامع اصلی شخصیّت باشد. غیرمعقوالنه

 ضمن در که -فردی هایمحدوديت چارچوب

. شودمی تصوير – بگذارد فراتر پا آنها از تواندنمی

 مشخص شخصیّت ۀانداز يا محدوده که هنگامی

 کردن ترپیچیده. بماند ثابت بايد ديگر شد،

 برعکس بلکه. کندنمی ترجذاب را او شخصیّت

 پرت را خواننده حواس وی غیرضروری پیچیدگی

-گمراه هایانگیزه اين با نويسنده که چرا کند؛می

 خواننده دهد،می ارائه شخصیّت برای که کننده

 به وجود گاههیچ که شودمی هايیوضعیت منتظر

 داستان هایشخصیّت( 321 :همان) .«آمد نخواهد

 چنین که کنند متقاعد را ما يعنی باشند، واقعی بايد

 آنان عواق  و رفتار به و بپذيريم را هايیشخصیّت

 بايد هاشخصیّت منظور اين برای. شويم مندعالقه

 در بايد هاشخصیّت الف(: باشند شرايط اين دارای

 تحت هاشخصیّت نبايد. باشند ثابت رفتارشان

 شرايطی در و باشند داشته رفتاری خاص، شرايط

 دلی  روشنی به اينکه رـمگ ر؛ـديگ ارـرفت رـديگ

 بايد هاشخصیّت ب(. باشد کار اين برای کنندهقانع

 داشته روشنی ۀانگیز دهندمی انجام آنچه برای

 رفتارشان در تلییری که وقتی خصوص به. باشند

 تلییر برای دلیلی باشیم قادر بايد ما ،دارد وجود

 دلیلی بايد دهندمی انجام آنچه برای. بیابیم آن رفتار

 پايان نشود؛ تا ارائه دلی  بالفاصله اگرچه. باشد

 بايد هاشخصیّت ج(. شود ذکر دلی  بايد داستان

( 50: 1232 میرصادقی،) .باشند نماواقع يا نماموجّه

 تا شودمی باع  باورکردنی و پذيرفتنی شخصیّت

 قبول تر راحت و بپذيرد بهتر را داستان خواننده

 . کند

شناسى  يکى از موضوعات بااهمیت در روان

بررسى ثبات يا تلییر شخصیت در شخصیت، 

طول زمان است. هنگامى که اين موضوع مطرح 

شود به دنبال پاسخ به اين پرسش هستیم که مى

هاى اساسى و خُلق و خوى افراد اساساً آيا ويژگى

مانند يا اينکه با رشد گونه که هستند باقى مىهمان

جنگ،  درونى يا تحت شرايط تلییردهنده )مانند

اورى و غیره...( شخصیت پیشرفت فن بیمارى يا

 يابد؟ فعلى تلییر شک  مى

است  اىثبات شخصیت سؤال پیچیده ۀلئمس

ى به آن جنبه از شخصیت و پاسخ به آن تا حدّ

بستگى دارد که مورد مطالعه است. همچنین اين 

له تا حدى به تعريف فرد از ثبات مرتبط ئمس

 (10 :1251 )جان،. است

 

 تحول شخصیت

 نیست؛ خطی مسیر يک پیمودن تحول، از منظور

 و ها پرسش ها، پیچیدگی ظهورِ واکاوی بلکه

 در ها شخصیت است که ایتازه های چالش

و  رییتلکنند. در بررسی می آفرينی نقش ها داستان

 :مدّ نظر قرار دادسه اص  را  ديبا تیتحول شخص

در حد امکانات  ديبا ها یو دگرگون راتییتل .1 

را موج   راتییتل نيباشد که ا یتیآن شخص

معلول اوضاع  ديبا راتییتل .3( 2. )همان: شود یم

 در آن واقع است. تیباشد که شخص یوالـو اح

وجود  راتییتل نيانجام ا یبرا یزمان کاف .2

 راتییآن تل تیداشته باشد تا به تناس  درجه اهم

 یاساس ديبا رییجلوه کند. پس تل یباورکردن

چرا  ؛مهم است اریو زمان در آن بس ردیصورت گ
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و  یدر نظر خواننده باورکردن یناگهان رییکه تل

 .ستین یواقع

 

 هاشناسی تحول شخصیت سنخ

های اجتماعی و انقالب بیرونی و  دگرگونی

های داستان تأثیری درونی بر تحول شخصیت

های پويا معموالً در طول شخصیت سزا دارد. به

تواند به  اين تحول میشوند؛  داستان متحول می

 اشکال زير باشد:

صفت يا خُلقی در  :تحول در منش .1

کند که ممکن است اين ها تلییر پیدا می شخصیت

 تلییر فروياز يا فراياز باشد.

مانند  :تحول در سرنوشت و سرگذشت .3

،  از جوانی به پیری و از سالمت به بیماری

 ازدواج، طالق و ...

ممکن است  :تحول در عقايد و باورها .2

ها در آغاز به آنچه اعتقاد دارند، در طول  شخصیت

داستان اين اعتقاد را از دست بدهند يا براساس 

 کنند.   فشاری گیری شخصیتی بر آن پا قال 

 

 بررسی و تحلیس

های دو  تـول شخصیـه تحـش بـن بخـاي در

و ها  شود و همانندی نويس پرداخته میداستان

ها ديده  هايی که در تحول شخصیت ناهمانندی

 گردد.  مقايسه می ،شود می

های دو نويسنده از ها در داستانشخصیت

چند راه آگاهی و شناخت خود را گسترش 

  ولـم متحـه هـدن بـبخشند و با نزديک ش می

شرايط و مناسبات اجتماعی حاکم  .1شوند. می

 ۀزيست ۀخاستگاه اجتماعی و تجرب .3؛ بر جامعه

کس  تحصیالت عالیه و باال بردن  .2؛ زنان

آگاهی خود که در ادامه به تحلی  اين عوام  در 

 شود. های دو نويسنده پرداخته می داستان

 

های زن در  عوامس مؤدر برتحول شخصیت .2

 های دانشورداستان

های زن در آثار ول شخصیتـ  تحـدر تحلی

ره ـجزي، ونـووشـس ایـه انـور، رمـدانش

اين جستار  قلمرو ساربان سرگردان، رگردانیـس

 اند. گرفته قرار

 

 شرایط و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه. 2-2

ده ـشخصیتی چون زری دي سووشوندر رمان 

شود که در طول حوادث جهان داستان آرام می

ت ـی اسـود. زری زنـش ول میـآرام متح

گريز که  گرا و سیاستانديش، درون مصلحت

کاری او از نوع زنانه و برای حفظ و دوام  محافظه

خانواده است. شوهر زری، يوسف، مرد سیاست، 

گرا و برخالف او در کارهای سیاسی برون

يوسف  ۀجويان مبارزه ۀاين روحی .کندمشارکت می

کوشد با شود و زری میموج  هراس زری می

مهربانی زنانه بر جسارت و خطرپذيری مردانه 

. البته او در نوجوانی و جوانی دختر چیرگی يابد

است. زری بر آن است در غوغای   شجاعی بوده

های گوناگون بیرون از خانه، آرامش را در جدال

بینی او تحت اين جهان»برقرار کند و  ۀفضای خان

 گرفته ای که در آن تولد يافته شک تأثیر جامعه

ای که در آن زن، ابتدا همسر و مادر است. جامعه

تواند نقشی در رزندانش است و پس از آن میف

 (135: 1252 )شمیسا، .«جامعه به عهده بگیرد
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زری برای از دست ندادن انسان مورد 

اش؛ يعنی شوهرش يوسف، با اجتماع عالقه

 .گذردهايش میکند و از گوشوارهبیرون مدارا می

فرستد يا از اس  پسرش را برای دختر حاکم می

ای که از کند، اما از لحظه ی میالدوله پذيرايعزت

و يوسف او را مترسک  خورديوسف سیلی می

کند، بین شجاع بودن يا مدارا کردن خطاب می

زری مترسک است اما، به قول »شود:  مردد می

يوسف، در غیاب يوسف و هم در حضور 

پندارد. زری يوسف، خالف آنچه يوسف می

 هويت، مشتی رخت و لباسجان، بی مترسکی بی

و کاه پوشانده به هیچ. بر چوبی و مشتی کاه. 

ها. مترسک اما ها و گنجشکبرای ترس کالغ

چیند، شربت هم مترسکی متحرک که گ  هم می

آورد. آسپرين هم. کند، قلیان هم می درست می

زند. مترسک اما مترسک ناطق که حرف هم می

گويد. مترسک اما مترسک خندان، چشم هم می

رسکی که دلشوره دارد، مترسک ترسان، مت

شود. اما گاه مترسک به مترسکی که حامله هم می

آورد مث  مرجان و مینا و گاه آدم مث  دنیا می

خسرو. مترسک اما مترسکی عجی . زری 

مترسکی عجی . اگر مترسک نیست زری، پس 

کجاست خشم و نفرت و انزجار او؟ چرا آسمان 

سف؟ يو« خفقان بگیر»دوزد از  را به زمین نمی

گیرد زری، اگر چرا ازل و ابد به ناسزا نمی

مترسک نیست، از سیلی يوسف؟ زری غیر از دو 

تواند سه حرف، بیشتر، چیست، کیست، که می

ترين،  ترين، نه حیوانیترين، نه غريزی بود؟ بديهی

های آدمیت زری به کدامین هرزآبادی به هدر رگه

رفته است؟ خسرو چشمش که به پدرش افتاد 

. )دانشور، «يد و در دل زری، خورشید دمیدخند

1255 :135)  

خورشید در دل مترسک. درست در همان 

صفحه که زری را يوسف سیلی زده، در دل زری 

دمد. خسرو، پسر يوسف، خورشید می ۀاز خند

پسر يوسف به يوسف، به ۀ چه دخلی خند

خورشید دل زری دارد، يعنی اين احساس تعلق 

ادی در دل زری، از کجا ش ۀو غرور، اين طالي

خسرو: غرور پسر از  ۀگیرد، خندسرچشمه می

جسارتی به سیاق پدر. حضور يوسف: ستونی به 

حمايت جسارت پسر. دمیدن خورشید در دل 

معصوم و گنگ تعلق خاطر انسانی  ۀزری: طالي

)جاللی است. که انسانیتش به سرقت رفته 

 (205-201: 1253 پندری،

الدوله برای نرساندن                                تايستادگی در برابر عز

در زندان و در همان حال « ننه فردوس»پیلام او به 

ترجیگ دادن سالمتی کودکانش بر شجاعت يا 

که انصرافش را « فتوحی»او با آقای  ۀصراحت لهج

کند، همه و همه از همکاری با يوسف اعالم می

 کند. میزری را برای تحول آخر رمان آماده 

ها پیش انتظارش را کابوسی که زری از مدت

شود. پیوندد و يوسف کشته میکشید به وقوع میمی

زری که ديگر چیزی برای از دست دادن ندارد و 

بیند شجاعت گذشته کاری نمیدلیلی برای محافظه

شود و تا آورد و متحول میرا دوباره به دست می

خسرو، رود که به دست پسرش، جايی پیش می

« رستم ملک»او که پیش از اين وقتی  .دهدتفنگ می

و يوسف و چند تن ديگر سخن از رزم و 

افتد که راندند چنان به هراس میريزی می خون

 شکند.افتد و میتنگ بلور از دستش می
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الدوله يکی ديگر از زنان به واقع تسلیم  عزت

های شوهر و او در مقاب  زنبارگی .رمان است

های کت و صبور است، خیانتپسرش سا

گويد، حتی بیند اما چیزی نمیرا می همسرش

ا ـهرج زنـامالکش توسط شوهر فروخته و خ

آورد و به زندگی با شود و سر سازش فرود میمی

دهد. تنها کاری که چنین شرايطی ادامه می

تواند انجام دهد گريه و زاری برای طالق  می

 شود. موفق نمیگرفتن است که در اين مورد هم 

شخصیت بعدی هستی است. هستی در 

سرگردانی، گرچه در سیاست نیز دستی دارد  ۀجزير

در  .اجتماعی رويگردان نیست ۀو از کار و مبارز

م(، حس 1133ش/ 1205دهۀ آشوب ) ۀهنگام

کشاند. او دو زنانگی او را به شوهرگزينی می

 ۀخواستگار دارد: سلیم و مراد که هر دو در مبارز

اجتماعی شرکت دارند. در اين اثر، سرگردانی 

های فکری و روحی و فکری هستی میان مکت 

های مختلف و نوسانات عاطفی او میان مراد و ايسم

سلیم که هر دو عاشقش هستند و هستی هر دو را 

از  ت.ـدوست دارد، به خوبی نشان داده شده اس

بند و بار  یب یزندگ انیم يیاز سو یهست ،رونيا

و  «نیمیخانم س» ۀروشنفکران یفضا ،«یمامان عش»

و زادالمعاد و جانماز مادربزرگش که  «یاستاد مان»

سرگردان  کشند،یطرف م کيرا از  شيهر کدام پا

و  «یفرخ میسل» انیم گر،يد یاست و از سو جیو گ

. آنهاست یکه همزمان عاشق هر دو «پاکدلمراد »

 ۀمعتدل و مراد طرفدار مبارز ۀسلیم طرفدار مبارز

مسلحانه است. البته می  هستی بیشتر متوجه مراد 

گاه است اما سلیم ثروتمند است و برای آينده تکیه

تری است. پس هستی با اين نگرش، زن مطمئن

 ۀخانمانند خانم ادريسی در رمان  .شودسلیم می

زاده که با قباد، سرباز  ی غزاله علیهاادريسی

 در  کند و به ازدواج اشرافی تنار نمیشورشی، فر

که ديگر آلت »کند دهد. هستی با خود عهد میمی

زنان روزگار شوهر کند  ۀدست مراد نشود، مث  هم

  (101: 1232 )دانشور، .«و بچه به دنیا بیاورد

ساربان با نام  سرگردانی ۀجزيردر جلد دوم 

رفته ، هستی پس از ازدواج با سلیم رفتهسرگردان

 او با سلیم بسیار زياد شده ۀيابد که فاصلدرمی

ه ـی کـتواند به زن نوعاست و در کنار او نمی 

خواهد برسد. هنگامی که هستی، پس از می

های سیاسی قب  از ازدواج به دلی  فعالیت

 شود سلیم او را طالقزندان می ۀازدواج، روان

تواند در يابد که نمیدهد و هستی نیز در میمی 

 کنار او به خوشبختی برسد. 

شده به  های خلق يکی ديگر از شخصیت

است.   عشی دست دانشور عشرت يا مامان

، در سرگردانی ۀجزيرعشی، مادر هستی، در  مامان

 ،ابتدا زنی است شاد و بانشاط. مهربان و خونگرم

دان. خوشگذران و اه  عیش و  رفتار و آداب نرم

تیز و رمانتیک.  عشرت چون نامش. دلبر و

هوسباز و جسور و ماجراجو. جز آرايشگاه، سونا 

شناسد، هر کس را که  و بولینگ جای ديگری نمی

 «خ  و چ »با سیاست سروکاری داشته باشد، 

عشی، هستی را قسم داده بود که  مامان»داند: می

مادر سلیم، خواستگار ]روز نشست خانم فرخی 

آيد و بود که میهستی[، حتماً بیايد و هستی گفته 

بنگاه  ۀعشی به گوش هستی عصار مامان ۀقهقه

عشی  شادمانی بود. انگار بشکن هم زده بود. مامان

خ  و  ۀخدا را شکر کرده بود که هستی با آن پسر
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مراد، خواستگار ديگر هستی که فردی مبارز ]چ  

هم زده و  و سیاسی و تند و راديکال است[ به

)دانشور، . «نزدههم  هستی گفته بود: هنوز به

1232 :105-121) 

 

 زنان 2زیسته ۀخاستگاه اجتماعی و تجرب .2-1

م ـه چشـاز همه در آثار دانشور، ب شیآنچه ب

و  دیاست که در ق هايیخلق شخصیت خوردیـم

جهالت و  ،گیروزمر انه،یسنت و باور عام یبندها

 یستادگيعدم امکانات، عدم توان ا ،یعدم آگاه

 از حقوق خود دفاعو  اجتماعیبرابر انقیاد در 

به  یابیدست یو نبرد آنان برا زیگرفتارند. ست

 یو لفظ یجيآرام، تدر یزیست شتریخود، ب وقحق

 .انهيادگرایو بن کالياست نه راد

 ۀجزيرهای به طور کلی بیشتر زنان داستان
اسیر و قربانی  ساربان سرگردانو  سرگردانی

فضايی مسموم از ساالر هستند. آنها در مرد ۀجامع

برند، حتی هستی که خیانت مردهايشان به سر می

 ۀداند و حتی سیمین با همخود را روشنفکر می

مردان و حتی زنان داستان با زن  ۀهايش. همدانايی

ند و امخالف ،خواهد باشدنويی که هستی می

خواهند. آنها اصوالً زن را مطیع و رام و تسلیم می

کنند که مردانش از جنس ای زندگی میدر جامعه

د: ـويـگه میـراد کـبه قول م .پدر مراد هستند

خواستم چیزی را تلییر بدهم که پدرم يک می»

ای را که پدرم الگويی از آن بود نماد آن بود، جامعه

اش، امثال پدرم  و حکومتی را که محصول کارخانه

از »و چنین مردی  (353: 1255 )دانشور،« بودند

                                                 
1. lived experience 

ه ـد چـر، از فرزنـک اسیـد؟ يـمفهه میـزن چ

خواهد؟ يک اسیر ديگر، که اول برايش صورت می

بازيچه را دارد، به شرطی که به قول خودش ونگ 

آمده داد مادرم تا صدايم در می ۀونگ نکند. به گفت

است، ببرش تو حیاط خلوت ... صدايش را زده می

  )همان(«. ببُر

روشنفکر است. در  ۀزنان طبق ۀندينما یهست

 یکه هنوز مفهوم مشارکت اجتماعای جامعه

توقع داشت که زنان در  دنباي است، نگرفته شک 

حاضر باشند، اما  یاجتماع یدادهايرو ۀعرص

و  میسه یاجتماع اتیدارد تا در ح سعی یهست

 یکيچر هایتیندانسته به فعال .باشد  یدخ

مصادف با دوران  نيو ا شودیم دهیشک

به  دياو با ترد است. یاز و میسل یخواستگار

 هیکردن و توج یانتظارات جامعه از افراد و درون

هست شدن او  ني. انگردیخودشان م یآنان برا

است.  یگريکه در بح  با د افتدیاتفاق م یموقع

و مسائ  آن رشد  رامونیاو در چالش با جهان پ

 .ابديیم یو تعال کندیم

دثی که در طول بازداشت هستی و حوا

سرگردانی روی  ۀتبعیدش به همراه مراد به جزير

کند و به  دهد در هستی تحولی اساسی ايجاد میمی

ۀ انجامد. هستی پس از تجربازدواج او با مراد می

ان ـان و ايمـه ايقـسرگردانی، ب ۀتبعید به جزير

در « طوطک»اش از طريق  رسد و نفس مطمئنهیـم

شود، او را از رويدادهای آينده بر او ظاهر میرؤيا 

ت و هدايت خود ـت حمايـکند و تحباخبر می

گیرد. اما چگونه و چرا هستی چنین از می

سرگردانی به رهیافتگی و از توفان حیرانی به 

رسد؟ داستان به اين ساح  رستگاری و رهايی می
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گويی  دهد يا از پاسخهای مهم پاسخی نمیپرسش

رود و تحوالت روحیِ عمیقِ هستی طفره می

يابد و توجیه و جايگاهی مناس  در داستان نمی

تنها از رهگذر کشف و شهود باطنی و شناخت 

توان اين تلییر و برتر آسمانی و درونی می

دگرگونی شخصیت اصلی داستان را توجیه کرد و 

ظاهراً خواننده نیز برای درک بهتر چنین تحولی، 

شهودی و  ۀن به يک تجربای جز دست زدچاره

 عملی ندارد. 

، مادربزرگ هستی شخصیت ديگر «توران جان»

سرگردانی، با تمام  ۀداستان است. وی در جزير

و « اخوان ثال »دهد و اشعار شعارهايی که می

خواند، زنی می« دکتر مصدق» ۀديگران را دربار

کند. دانشور  ها سیر می است که بیشتر در گذشته

یسانس گرفته و دبیر شده اما ظاهراً در گويد او لمی

نشیند و با سفره و سجاده سر و کار دارد.  خانه می

به « مهرماه خانم»تنها کارش به جز اينها، واداشتن 

تلفن زدن به سیمین و عروسش، عشرت است تا 

اش و با  آنان را عذاب بدهد. توران جان با گذشته

را کند. هر کس قهرمانی پسرش زندگی می ۀخاطر

کند و بیند، سر درددلش را برای آنان باز میمی

 کند. قهرمانی پدر هستی را باز می ۀقص

عشرت زنی است که هنوز سالی از مرگ  

شوهرش نگذشته، با نخستین خواستگارش ازدواج 

ها زندگی مشترک با کند و پس از سال می

بندد و برای دار ديگری می همسرش، دل به مرد زن

شود. کند و مدتی ناپديد میقهر میاو با شوهرش 

دهد تا با فاسقش چون شوهرش او را طالق نمی

شود و هنگامی که ازدواج کند، خشمگین می

خواسته، يابد فاسق او را تنها برای فسقش میدرمی

گیرد. اما او زنی است که تصمیم به خودکشی می

ناماليمات آن است. زنی  ۀعاشق زندگی با هم

گمراه شدن. آماده برای  للزيدن و ۀآماد

به جای  ،رو از اين .هاکدهسردرآوردن از عشرت

 رود.کده میخودکشی به يک عشرت

های تهران، آسیه چون مورد تجاوز در ش 

ابدی مرد را به دل گرفته  ۀگیرد، کینرامبد قرار می

اما ستیزی با جنس  ،شودو رام هیچ مردی نمی

يابد، نمی مخالف ندارد و چون مرد دلخواهش را

 پادرهوا و سرگردان است.

 

کسب تحصیالت عالیه و باال بردن آگاهی  .2-3

 خود

 طی در يا هازنان داستان در پی اطالعات و آموزش

 عرفان، به زندگی از ایبرهه در خاصی هایحادثه

های سرمستی طبیعی، فوق و متافیزيکی مسائ 

 .آورندمی روی گويیپیش و آسمانی

کرده داستان دانشور تحصی يکی از زنان 

کرده است که در   یتحص یزن یزرزری است. 

 عاشق او. است درس خوانده هایسیانگل ۀمدرس

و  یدلبستگ ناي و است فرزندانش و شوهر

 .تاس و ترسو ساخته عیمط یاز او زن یوابستگ

 بودوباش اصلیِ فضای سووشون در اگر

 او ۀبرنام ترين عمده و بود باغش و خانه زری،

 بود شهرۀ خان ديوانه و زندان منزل از خروج برای

 و زندانیان میان و ادا را خود نذر بار يک ماهی تا

 بعدی، آثار در کند؛ تقسیم خرما و نان ديوانگان

 رمان در زری. کند می تلییر اين زن حرکت ۀحوز

 به سیاسی های نزاع ورود نگران ،سووشون

 نگاهش عمق داستان از جايی در و است اش خانه
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: کند می بیان چنین  -خانه – زيستش فضای به را

. منست ۀخان من شهر منست، ۀخان من مملکت

 نیاور. من ۀخان به را جنگ

 هایدر مقام يکی از شخصیت« سیمین»

 استاد يک نقش در ،سرگردانی هایداستان

 و است زن و مرد حقوق تساوی خواهان دانشگاه

 او. داند می زن رکود برای عاملی را ازدواج

 زن، ۀلئمس» که زنی باشد، «نو زن» خواهد می

 (322 :1232 )دانشور، .«باشد داشته کمتر

توران جان کسی است که حتی لیسانس 

اش او را از رفتار و گرفتن و درس و دانشکده

کند و تحولی اش چندان دور نمیکردار زنانه

اما  .شود اساسی در اين زمینه در او ايجاد نمی

عشی، مادر هستی )عروس  هنگام بازگشت مامان

تلییر و تحول ناگهانی در  ،اشتوران جان(، به خانه

 کند.را از اين رو به آن رو می او ايجاد شده و او

دانشور تا اينجا در پرداخت شخصیت عشرت 

 يابد، اما ناگهان چنین زنی را بر سر سجادهتوفیق می

 ۀزد هانی و تحول شتابنشاند. اگر اين تلییر ناگمی 

گرفت، او تنها شخصیتی عشی صورت نمی مامان

شد که سیر تحول شخصیت او به واقعیت می

شد و قطعاً به توفیق بیشتر داستان کمک  نزديک می

تحولی در کار  سرگردانی ۀجزيردر رمان »کرد: می 

ترين هويتترين و بیپوک –نیست، تنها عشرت 

ود، ـشت میـشخصیدچار تحول  -عنصر داستانی

نمايد و وجه منطقی نمین تحول به هیچـا ايـام

که  -ژرف تحول او را  ۀخواننده قادر نیست فاصل

 -بی هیچ مقدمه و تمهیدی صورت گرفته است

ای که حاکی از دريابد. در رمان هیچ حادثه

دهد و هیچ آموزشی  نمی شدن وی باشد روی  متنبه

توران،  ۀه خانبیند ولی به محض وارد شدن بنمی

شود و مدد رسان آنها های انقالبی مرتبط میبا گروه

  (322: 1252 )سلیمانی،«. گرددمی

 

های زن در  عوامس مؤدر برتحول شخصیت .1

 زاده های علیداستان

چنان که در ابتدای  زاده آن از ديدگاه غزاله علی

گاه به ، تحول هیچنويسدمی هاادريسی ۀخانرمان 

بروز آشفتگی در »دهد: نمی ناگهانی روی طور 

ها، بین شکاف چوب .ای ناگهانی نیستهیچ خانه

ها غبار ها و چین پردهها، درز دريچهتای مالفه

نشیند، به انتظار بادی که از دری گشوده نرمی می

ه راه بیايد و اجزای پراکندگی را از ـه خانـب

 ( 3:  1255)علیخانی، «. گاه آزاد کندکمین

 

 شرایط و مناسبات اجتماعی حاکم بر جامعه .1-2

صاحبان خانه يعنی مادربزرگ )خانم ادريسی(، 

اش، وهاب و سالش، لقا، نوه پسریدختر میان

خدمتکار پیر و باوفا، ياور، آداب و عاداتی 

های ثابت و مأنوس جاافتاده دارند و به شیوه

خويش، دور از غوغای شهر و جامعه روزگار 

رسد و آتشکارها به ند که انقالب سر میگذرانمی

ريزند و اندکی بعد گروهی زن و مرد و خانه می

کودک را برای سکونت در خانه به آنجا 

فرستند. رشید، يوسف، گلرخ، کوکان خیاط،  می

رختشو،  ۀدانشجو برزو، پری پرستار، رخسار

)باغبان سابق باغ  قديرنقاش، کوک ، کاوه، تیمور

حداديان )شهردار پیشین(،  ملی شهر(، يونس و

ترکان، قهرمان ملی قباد، قهرمان شوکت نامدار و 

 هنرپیشه مشهور تئاتر، رکسانا يشويلی. 
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 ۀمرکزی رمان، نوع مناسبات يا نحو ۀهست

کنار آمدن اين دو دسته )گروه تازه واردين و 

است. صاحبان خانه( با يکديگر و سرنوشت آنان 

بايد در يک خانه  اين دو گروه نامتجانس ناگزير

به سر برند و اينک بايد ديد که آنان چگونه با هم 

کنند يا نه آيند و آيا تلییر میسازند و کنار میمی

گیرد، علتش چیست و و اگر تلییری شک  می

ها و جان کالم در همین جاست! ادريسی

انقالب بیرونی و نیروی  ۀواردان به سائق تازه

هم نزديک يا از هم  پذيرند و بهباطنی تلییر می

انقالب حقیقی در  ،روشوند و از ايندور می

 جوشد. ذهن و ضمیرشان  می ۀسراچ

اتصالی است که فريادرسان را  ۀگنج، حلق»

به فريادخواهان يعنی قربانیان خاندان ادريسی 

اند پیوندد که گويی نمردهرحیال، لوبا و رعنا می

میای اند تا جويندگان کیبلکه گوهر و زر شده

سعادت و اکسیر جان با آن بتوانند به خونخواهی 

برخیزند. اگر در  ،انددادخواهانی که دادرسی نیافته

توان گفت که راز و رمز بنگريم، می ۀگنج به ديد

گردد. راز لوبا و رحیال رمزی دست به دست می

ريگی گرانبها به وساطت رعنا به دست چون مرده 

کافتنش، حکمتی را رسد و رکسانا با شرکسانا می

کند که خیر و کاری می ۀکه در آن هست، دستماي

راز را رکسانا بر . ست... ا صالح جمع در آن

کند، هنگامی که پس از بستن در همگان فاش می

رهايی وجود ندارد. تلییر »گويد: خانه میصندوق

در درون بايد اتفاق بیفتد، بدون اين تحول، 

اين تلییر درونی نیز «. انقالب، تعويض پوسته است

پذيرد و اگر عشق عشق تحقق می ۀبه سائق

کیمیاکار در اين راه دستگیر و هادی طال  نباشد، 

که برای رکسانا نبود، انسان شورشی به آنجا چنان

رؤيای انقالب »گويد: رسد که چون رکسانا میمی

خواهم: بهتر از واقعیت است و حاال يک چیز می

يستادن و نگاه کردن، تنها های دوردست ا روی قله

و با « اين نوع دوست داشتن، نجات دهنده است

اری و ـگـانچـای در وادی هیـن پـن سخـاي

 (  013-012 :1252 )دقیقی، .«نهدگرايی میستـنی

زاده در حقیقت نگرش اشراقی و عرفانی  علی

و عقايد خود را در سیر کلی وقايع داستان و تحول 

بین اين قصه و »است:  اندهـها گنجتـشخصی

هايی که در مث  نويسندگان رسمی شوروی قصه

از انقالب  هاادريسی ۀخانتفاوتی نیست.  ،نوشتندمی

الب را ـکند و آثار نويسندگان ياد شده انقانتقاد می

تواند هنر ايند اين طرز ورود در قضايا نمیـستمی

تر از آن بزرگ به وجود بیاورد. واقعیت بسیار بلرنج

های است که بدين طرز به نمايش درآيد... واقعیت

سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و از اين قبی  در رمان 

شود اما نبايد زير شعاع تفکر نظری هنرمند وارد می

کند و تخی  قرار گیرد. هنرمند واقعیت را کشف می

-112 :1252 )دستلی ،. «خالق راهنمای اوست

113 ) 

امعه و در هر صورت عصر نوينی در ج

است و  ها آغاز شدهاشرافی ادريسی ۀوادـخان

های توان امید داشت که نیلوفرهای سپید برکهمی

اما نپژمرند. قهرمان شوکت،  ،جامعه بشکفند

اند و همه چیز را به رکسانا و قهرمانان ديگر آمده

اند. اين دسته از زنان با حضور خود در هم ريخته

ديگر آن زن پرده  کنند زن امروزاجتماع ثابت می

تحرک و محصور نیست. زنی است که نشین، بی

عمومی نیز حضور داشته باشد  ۀتواند در عرصمی
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و در سرنوشت جامعه تلییر و دگرگونی به وجود 

بیاورد. زن به دنبال تلییر است و اگر شکست 

شود؛ همچنان که اين زنان در بخورد ناامید نمی

نگیخته و خانم ادريسی، لقا و وهاب شوری ا

 اند.هايی به وجود آوردهدگرگونی

  

 زیسته زنان ۀخاستگاه اجتماعی و تجرب .1-1

آمیز و زندگی  زاده از بیان خاطرات تخري  علی

ام، پشت هرگز قصد نداشته»کند: متزلزل زنان ابا نمی

 بیاتاد ۀگرايیم، اما آينشوم. ما همه آرمان  اثرم پنهان

شکنندگی و تحول طبايع را تابد، توهمات را بر نمی

 (33: 1252)عبداللهی، «. دهدنشان  می

 ۀزاده کوشیده تا زن را وارد عرص علی

 -کشمکش جهان داستان کند تا ضعف جسمانی 

روحی و نقاط مثبت و ويرانگر اخالقی او را 

شوند بازنمايد. زنان آثار او دستخوش دگرگونی می

ها و های اجتماعی با تضادو با وجود پیچیدگی

رو  به هايی که میان سنت و مدرنیته است رو تعارض

شوند. زنان داستان از يک سو قربانی شدن و می

زيستی خود دارند  ۀتجرب ۀتسلیم شدن را در کارنام

کنند. و از سوی ديگر رنج و عذاب را تحم  نمی

 د وکننش میشور اينان علیه وضع موجود 

ها تتحوالتی در خود و ديگر شخصی ۀآغازکنند

شوند که در اين راه نیز اکثر اين زنان چیزی جز می

 شود.  تحم  رنج بیشتر نصیبشان نمی

خانم ادريسی نخستین کسی است که از اين 

ه ـدگرگونی بی نصی  نمانده و تحول را تجرب

کند. ورود قهرمان قباد، از مبارزان پیر و مشهور می

او  کند. قباد وبه خانه، خانم ادريسی را منقل  می

ورزيدند؛ اما  های پیشین به هم عشق میدر سال

زندگی  ۀاختالف طبقاتی و تماي  زن به ادام

اشرافی سب  شد که اين دو به وصال يکديگر 

نرسند. خانم ادريسی در آن زمان در مقام دختری 

پدر  ۀاشرافی، پیشنهاد قباد را برای گريز از خان

؛ خود شد ۀنپذيرفت و زن مردی ثروتمند از طبق

خود را به قباد و  ۀاما عشق طبیعی و صادقان

او از ياد نبرد و بار اين حسرت را  ۀخصائ  مردان

يک عمر به دوش کشید. حضور کنونی قباد، آتش 

 ور کرد.  عشق قديمی را شعله

بار  اين بانوی پیر و اشرافی، پیش از اين يک

دچار تحول کوتاه مدت و مقطعی شده بود و آن 

با تولد »ترش، رحیال، متولد شد: زمانی بود که دخ

ای گرفت، بچه مث  چراغ روشن رحیال جان تازه

داد، باال می برد بود، مادر را به ثق  زمین پیوند می

کرد. زيبايی نادر او، زن و تازه و سبکبال می

دلمرده را از انزوا درآورد؛ مادر و دختر جا عوض 

کردند... خانم ادريسی سر بر زانوی بچه 

او  ۀهای کوچک، چهرشت، رحیال با دستگذا می

سال، خوش قیافه  کرد... شوهر میانرا نوازش می

و ولنگار، از زنبارگی دست کشید و به او روی 

ريز برايش خريد، آورد، عطر و پارچه و سینه

انگار زن را کشف کرده بود، خانم ادريسی از سر 

عادت تسلیم شد و دلباختگی پسر عمو را چون 

يرفت؛ حس تملک و حسادت را با امتیازی پذ

عشق اشتباه کرد، حتی پس از مرگ او يک سال 

 ( 322 :1255)علیخانی، . «تمام سیاه پوشید

تلییرات ناگهانی خانم ادريسی و رفتار توأم 

با نرمش او در برابر نیروهای مهاجم، برای 

اش، وهاب، قاب  پذيرش دخترش، لقا و نوه

ويژه  مورد اعتراض آنان به ،رواز اين .نیست
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ايد؟ خانه چرا نشسته»گیرد: دخترش، لقا قرار می

خرابات شده، يک بساطی راه افتاده، چشمتان روز 

بد نبیند. هرچه پیراهن و شال و کفش و کاله بود 

ال ـش و پـرون و پخـاند بیها آوردهاز گنجه

( بانوی پیر نیز ساکت 50)همان: «. اندکرده

 گويد:با خشم به دخترش مینشیند و  نمی

صاحبان قبلی آنها از اين جماعت بهتر » -

  .«نبودند، آسیاب به نوبت!

 «.جان را يک زن گر پوشید لباس عمه» - 

گیس داشت تنها خ  عمه جان کاله» -

 «.ستافرقشان همین 

 «.شخصیت هم داشت» -

يک طوطی سبز پرحرف،  ۀبله، به انداز -

ها از دزدی پیشخدمت .گفتبند مزخرف می يک

 )همان( .«ها... خوش طبعی سرهنگ

بیند تلییرات خانه و رفتار  هنگامی که لقا می

خود،  ۀمادرش ظاهری نیست، نزد وهاب، برادرزاد

گشايد و از از تلییر رفتار مادر زبان به شکايت می

ودم ـن! خـپوشی نک پرده»خواهد:  او کمک می

سر ش  نشسته دانم، مادر هم تقصیر دارد از یـم

زند. انگار نه انگار که آنها خیال لبخند می آنجا، بی

کلفت زير گوش او دشمن ما هستند. مردهای بازو

کنند. شرمانه میزنند. کارهايی بیحرف می

لرزد. با پیرمرد های اجدادش در گور میاستخوان

کرد مث  کش ]قباد[ نیم ساعتی درد دل می چیق

 (122)همان:  .«بودند ريدهاينکه نافشان را با هم ب

ها تأثیری در اين انتقادها و زخم زبان ۀهم

چرا که او  ،روحیات و رفتار خانم ادريسی ندارد

از سويی پس از گذشت سالیان دراز به عشق 

 ،است و از طرف ديگر زندگی خود، قباد، رسیده

ای اهمیت هیچ واقعه»معتقد است که در سن او 

با آغوش باز از  ،رو( از اين103)همان:  .«ندارد

کند و تحول و دگرگونی اوضاع خانه استقبال می

پیرتر از آنم که نگران باشم، بعد از »گويد: می

ديدن اين همه مرگ و بیماری و تلییر و آشفتگی 

 (103)همان: «. هیچ چیز برايم تازه نیست

حضور تازه واردانی چون رکسانا و شوکت 

 دنبال داشته تلییر را به ۀانه تجرببرای اعضای خ

است. درخشش رکسانا و شوکت پر از پويايی و  

جوشش و زندگی است. شوکت تبلور عدالتی 

مستبد و مهری آموزگارانه است. با يگانه لباس زرد 

گذارد درخشانش، صراحتی شفاف را به نمايش می

که اگرچه از لطافت و زيبايی زنانه عاری است؛ 

رو شدن با حقیقت را داراست، در امکان رو به 

راحتی با بیکارگی، خمودی و  تواند بهنتیجه می

تواند به دعوت  گرايی وهاب درافتد و میذهن

مرکزی پاسخ دهد.  ۀرکسانا به قیام در برابر آتشخان

وهاب که مادرش از سوی خاندان طرد شده بود و 

نامید، کودکانه و  می« شر و تیرگی»خود نیز او را 

 خود، پناه برده ۀدرگذشت ۀانه به رحیال، عمعاشق

است، اکنون رفتار مادرانه و مربی مآب شوکت و 

سرانجام رکسانا را در خود جمع واقعیت عشق بی

 کند.می

رکسانا که خود، پس از ديدن رعنا متحول 

سر و گوشت را »گويد: به وهاب می ،است شده

يک اند، او زنی سرگشته و بی پناه بود، پر کرده

( رکسانا که از نفوذ 135)همان: «. قربانی

مند است و شخصیتی و هنر و بینش سیاسی بهره

در عین حال از ديدگاه مردانی چون وهاب زنی 

است جذاب، اثیری و رمانتیک به بازگشايی و 
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کند و به اين بازارزيابی شخصیت رعنا کمک می

ويژه پسرش  ترتی  رعنا در ذهن ديگران، به

شخصیت مستحکم و باجوهری وهاب، صاح  

ها و ها و محرومیت رنج ۀشود؛ زنی که هممی

آزارهای جسمی و روحی او در يک جمله 

شود: عدم درک هويت و شخصیت او خالصه می

به عنوان يک زن و حتی به عنوان يک انسان در 

يک اجتماع سنتی، متعص  و پايبند به نظام 

را در  زندگانی مادر»مردساالری. وهاب رفته رفته 

ديد، از سطگ ديگر منشور... ياد مادر پرتو تازه می

 ۀشکفت و گداختگی بنفشدر ذهن پسر می

 (355-351)همان:  «.کردوحشی را درک می

 ۀزنانی چون رعناست در ۀرکسانا که خود از تیر

میان خاندان ادريسی و قهرمانان را کوتاه  و آنان 

 دهد.کند و پیوند میتر میرا به هم نزديک

لقا دختر خانه که تن به ازدواج نداده و 

گذراند، از زندگانی راکد و يکنواختی را می

ماند. پوسیدگی و زوال دگرگونی مصون نمی

اشرافی قديمی بیشتر در سیمای او ديده  ۀخانواد

شود. تازه رسیدگان تندرست و نیرومندند در می

های کهن و انزوای  حالی که او در چارچوب رسم

ز همه چیز بیزار است و حتی از بوی مرد خود ا

 آيد.بدش می

يابد، مهار لقا پس از آن که وسعت ديد می

گیرد و در اين راه برای اش را به دست میزندگی

نخستین بار با تشويق مادرش، خانم ادريسی، 

کنم، لقا من به تو افتخار می»شود: حمايت می

بود، تر از رحیاليی! او سرد و ملرور چون حقیقی

اراده، مث  خود من؛ به اينجا تعلق سرگشته و بی

نداشت، در خاک خودش نرويیده بود. اما تو با 

کشیدی،... خاموشی جور سوداهای خانواده را می

بی پشتکار و قريحه، حرف  ،ما فقط ادعا داشتیم

 .«تنها تو به آن دست پیدا کردی! ،زديماز هنر می

 (253)همان: 

ها همین لقای ترسان و در پايان داستان، تن

ماند و با واقعیت گريزان از مرد است که می

گذارد و يابد. قدم از خانه بیرون میتطبیق می

کند و روی برای خودش شللی دست و پا می

ايستد و زندگی را با دستان پاهای خودش می

الی ـان تعـسازد! او بر روی نردب خودش می

واده ـخانای ـاندازهايی را که ديگر اعضچشم

بیند! او زنی روشنی میتوانستند ببینند به نمی

گیر و دار انقالب به میدان حادث است که در

ای در وجود های تازهپرتاب شده و به ارزش

آتش را در  ۀماند تا شعلاست، می برده خود پی

 ای از دست رفته، فروزان نگه دارد.خانه

 

هی کسب تحصیالت عالیه و باال بردن آگا .1-3

 خود

آموزش و يادگیری نیز زندگی زنان داستان را 

های جه  کند و آنان را از تاريکی متحول می

آورد و باع  ايجاد حوادث مختلف در  بیرون می

شود. رعنا، رحیال، رکسانا و لقا همه زندگی می

ها ها و آگاهی از محدوديتباسوادند و دلتنگی

 گیرد کهبرای رعنا و رحیال وقتی صورت می

کند که از خوانند و رکسانا وقتی فرار میکتاب می

 شود.اطالعات رعنا برخوردار می

 ۀدر خان« کوک »و « ترکان»اما زنانی چون 

محروم اجتماع هستند و  ۀها که از طبقادريسی

بهره از هرگونه امکانات آموزشی و فرهنگی و  بی
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حتی امکانات ناچیز اقتصادی، با آمدن آتشکارها 

ه تنها اوضاع آنان تلییر ـت نـحکومیر ـو تلی

شود؛ گويی بلکه بدتر از گذشته می ،کندنمی

جه  و فشار اقتصادی و آزارهای جسمی  ۀتازيان

های اين دسته از و روحی برای همیشه روی شانه

شود. هنگامی که ترکان در  زنان بی پناه نواخته می

سالحی جز ناله « راخوف»برابر هیواليی چون 

هر کدام چند تا »گويد: اب به او میندارد و خط

او را  ـۀ، راخوف گون«سرپرستبچه داريم، بی

گويد: در اجتماع نوين، کودک پیچاند و میمی

مرکزی  ۀسرپرست وجود ندارد؛ آتشخانبی

هاست، بزرگ قهرمان، پدر شفیق سرپرست بچه

معلوم نیست. »، «پس مادر الزم ندارند؟» .«آنها

شما »ن به گريه افتاد: گیريم. ترکاتصمیم می

  (322: 1255)علیخانی، .«صاح  اختیاريد!

کنونی نیز دردی از  ۀطبقبی ۀجامع ،رواز اين

زنان ناآگاه و محروم از تعلیمات و آموزش کم 

و حتی هويت آنان را بیش از پیش در   نکرده

است. در وضعیت جديد   معرض خطر قرار داده

يعنی مادر آنان حتی از حق طبیعی و فطری خود 

 ۀند. در چنین اجتماعی هیچ نقطابودن محروم

امیدی برای تحول نسبی در زندگی زنانی چون 

ترکان و کوک  وجود ندارد و آنان در شرايط 

های قديمی خود جديد نیز بايد از همان پناهگاه

استفاده کنند تا شايد اندکی از رنج آنان کاسته 

 شود؛ گريستن و تسلیم.

 

 گیری نتیجهبحث و 

ی هااين مقاله تحول شخصیت در شخصیت در

زاده مورد  های دانشور و علی زن در داستان

های  است. شخصیت  بررسی و تحلی  قرار گرفته

های دانشور شام  زری، سیمین،  زن داستان

و توران جان است « مامان عشی»هستی، عشرت 

 که نتايج حاص  از آن به اين شرح است: 

 هايی که مورد بررسی قرارشخصیتاز میان 

گفت تحول در اکثر آنان محتاطانه و  توانگرفت، می

ط و ـمتوس ۀهای طبقشخصیت .آرام است

کرده به علت خاستگاه طبقاتی و حفظ  ـتحصی

مشلولی خانه و خانواده ديرتر و  اعتبار طبقه و دل

دهند. زری با تر تن به تحول و خطرپذيری میآرام

سف و از دست دادن شوهر، هستی مرگ يو ۀتجرب

 با طالق از سلیم و تبعیدشدن و ازدواج با مراد و

، های تهرانش آسیه با ترس از مرگ در رمان 

کرده  باال و تحصی  ۀای از اين دسته زنان طبق نمونه

های  تدريج و آرام در شرايط و موقعیت هستند که به

سخت و کس  تجربه و آگاهی دچار تحول و 

در آنان تحولی شوند.  دگرگونی در شخصیت می

درونی ايجاد و به مبارزه با شرايط بیرونی برانگیخته 

متوسط  ۀحرکت و خیزش زنان طبق ۀنقط شوند.می

گرايی و از  يی تا جامعهکرده از فردگراو تحصی 

انقیاد تا عصیان بر ضد وضع موجود و از زنانی 

احساساتی و منفع  تا مرز زنانی منطقی و فعال و از 

های فلسفی و اجتماعی انديشه ۀانديشی تا پهن عامیانه

پايین به دلی  فقر  ۀهای طبقشخصیتيابد.  تبلور می

اقتصادی و فرهنگی و فرهنگ فقر عموماً تسلیم و 

هستند و چون به بلوغ فکری الزم  پذيرسلطه

توانند احقاق حقوق خود کنند و از نمی ،اندنرسیده

بیشتر ستیزی ماليم و ضمنی دارند و توانايی  ،رواين

از  شیآنچه بدگرگونی خود و جامعه را ندارند. 

خلق  خوردیهمه در آثار دانشور، به چشم م



 53         زاده های زن در آدار سیمین دانشور و غزاله علیتحول شخصیت
 

سنت و  یو بندها دیاست که در ق هايیشخصیت

عدم  ،یجهالت و عدم آگاه ،گیروزمر انه،یباور عام

برابر انقیاد در  یستادگيامکانات، عدم توان ا

و  زیگرفتارند. ست از حقوق خود دفاعو  اجتماعی

 یزیست شتریخود، ب وقبه حق یابیدست ینبرد آنان برا

و  کالياست نه راد یو لفظ یجيآرام، تدر

 .انهيادگرایبن

های که در داستان انیـهای زنتـشخصی

 شام  لقا ،گرفت زاده مورد بررسی قرارعلی

، رعنا، رکسانا، رحیال و شوکت «ادريسی خانم»

 است که نتايج حاص  از آن چنین است:

زاده چند گروهند: گروهی زنان زنان آثار علی

گريزند که تجسّم آرزوهای به دل آزاد و رها و سنت

نیز در ذهن که حتی پس از مرگ  اند؛ چناننشسته

کنند. اينان هم خود های داستان زندگی میشخصیت

زنان ديگرند.  ۀکننداند و هم متحول متحول شده

ها، ادريسی ۀزنانی چون رحیال و رعنا در خان

شکن و تأثیرگذار  دست زنان سنت ای از اين نمونه

ای ديگر نیز از دم، تسلیم و قربانی هستند. دسته

ای نیز چون لقا د و دستهاجتماع و نظام مردساالرن

، مردگريز يا مانند شوکت زن هاادريسی ۀخاندر 

زنان تسلیم و  ۀمقاب  هم ۀگريزاند. شوکت نقط

خور اين خانه است. زنی که هرگز زير بار توسری

رود و با خلق و خوی مردانه و خشن خود زور نمی

حضور او نظم جديد است.  ۀدهند در خانه نمايش

 دارد.می دان قهرمان را به نظم وادر خانه، حتی مر

زاده در محروم داستان علی ۀهای طبقاما شخصیت

با آمدن آتشکارها و تلییر حکومت  هاادريسی ۀخان

کند، بلکه بدتر از شان تلییر نمینه تنها اوضاع

شود و آنان در شرايط جديد نیز بايد از گذشته می

تا شايد های قديمی خود استفاده کنند همان پناهگاه

اندکی از رنجشان کاسته شود؛ گريستن و تسلیم. 

تند با   زاده را کنشگرانزنان داستان علی سرانجام

 دهند. می تشکی  ادگرایو بن کاليراد های تند،کنش
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 تهران: انتشارات آيیژ. .کديور

با نام خالق حوّا و (. 1253) جاللی پندری، يداهلل

. مندرج در زنان در داستان. نرگس حور

 تهران: انتشارات مرواريد. باقری. 

. تهران: آتش خاموش(. 1233) دانشور، سیمین

 انتشارات علی اکبر علمی.  

 .های مهاجر بپرساز پرنده(. 1232) ــــــــــ.

 نشرکانون با همکاری نشر نو.تهران: 

. تهران: به کی سالم کنم؟(. 1255) ــــــــــ.

   انتشارات خوارزمی. چاپ پنجم.

. تهران: سرگردانی ۀجزير(. 1255) ــــــــــ

 انتشارات خوارزمی. چاپ سوم. 

. تهران: ساربان سرگردان(. 1255) ــــــــــ

 انتشارات خوارزمی.  
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. تهران: انتشارات سووشون(. 1255) ــــــــــ

 خوارزمی. چاپ شانزدهم. 

. تهران: شهری چون بهشت(. 1251) ــــــــــ

 انتشارات خوارزمی. چاپ هفتم.

پیدايش رمان (. 1252) دستلی ، عبدالعلی

 . تهران: انتشارات نويد شیراز.  فارسی

. کالبدشکافی رمان فارسی(. 1252) ـــــــــ

 هنری. ۀتهران: حوز

 ۀبر ساح  جزير(. 1252) علی دهباشی،
تهران:  .سیمین دانشور ۀنام جشن .سرگردانی

 انتشارات سخن.

 ۀسرگردانی يک جیر»(. 1252) مژده، دقیقی

. سال يازدهم .زنان ۀمجل. «همگانی است

 ۀبر ساح  جزير» مندرج در .51فروردين 

 تهران: سخن. .علی دهباشی .«سرگردانی

المعارف علوم ةداير(. 1230) ساروخانی، باقر

 . تهران: انتشارات کیهان.اجتماعی

سرگردان در جزيره (. 1252) سلیمانی، قهرمان

علی  .بر ساح  جزيره سرگردانی. سرگردانی

 دهباشی. تهران: انتشارات سخن.

. تهران: نقد ادبی(. 1252) شمیسا، سیروس

 انتشارات فردوس. چاپ چهارم. 

)مجموعه  با غزاله تا ناکجا(. 1250) ــــــــــ

داستان و ...(. تهران: انتشارات توس. چاپ 

 .سوم

تهران:  .هاادريسی ۀخان(. 1253) ــــــــــ

 انتشارات توس. چاپ پنجم.

تهران:  .های تهرانش (. 1250) ــــــــــ

 انتشارات توس. چاپ چهارم.

. مندرج در با گردوشکنان (.1250) ــــــــــ

زاده. تهران: غزاله علیغزاله تا ناکجا. 

 انتشارات توس. چاپ سوم.

سال شمار سیمین (. 1252عبداللهی. مهناز )
 ۀمندرج در بر ساح  جزير .دانشور

علی  .سیمین دانشور( ۀنامسرگردانی. )جشن

 دهباشی. تهران: انتشارات سخن.

. مندرج در با اول بهار(. 1250) زاده. غزالهعلی

چاپ  غزاله تا ناکجا. تهران: انتشارات توس.

 سوم.

-نس  سوم داستان (.1255) لیخانی، يوسفع

. تهران: نويسی امروز در گفتگو با ده نويسنده

 .زنشر مرک

جدال نقش با نقاش (. 1232گلشیری. هوشنگ )

 . تهران: نیلوفر.در آثار سیمین دانشور

پیچیدگی سرنوشت  (.1253) مختاری، محمد

غزاله . ها ادريسی ۀخانمندرج در  .يک خانه

 چاپ پنجم.  تهران: انتشارات توس. زاده.علی

مندرج در  .موقعیت اضطراب(. 1250) ـــــــــ

تهران:  .زادهغزاله علی .با غزاله تا ناکجا

 .انتشارات توس. چاپ سوم

 .ادبیات داستانی(. 1253) میرصادقی، جمال  

 تهران: انتشارات علمی. چاپ چهارم.   

: تهران. داستان عناصر (.1250) ـــــــــــ

   چاپ پنجم. .سخن انتشارات
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Abstract 

Character is one of the most important elements of the story. The fictional characters are 

the creator of the mind of the writer and the roots of reality and imagination. The 

characters of the story can be influenced by the interaction of the social structure and the 

author's mental structure. A successful story is a story whose characters are dynamic, are 

being evolved in the process of the story and contribute to the growth and dynamism of 

the community. In the context of the evolution of characters in the world of a story, some 

factors such as the socio-cultural customs, having a good social capital, higher education 

and the growth of knowledge, the individual's belief toward the personal and social 

developments, as well as the others can affect each other. In this article, the characters of 

the stories of Simin Daneshvar and Ghazaleh Alizadeh have been examined from the 

perspective of evolution or transformation. The research result is that; according to the 

world and the life-experiences of these two writers, the characters of their stories are 

along with similarities and differences. These two authors have selected their characters 

from two middle and educated classes, and also low and oppressed ones. The characters 

have evolved through social relationships, life experiences, and learning or education. 

The characters created by Daneshvar have been evolved and changed slowly, deliberately 

and cautiously, but the characters of Ali Zadeh will change the social conditions by their 

internal revolution, and thier revolutionary spirit or they also surrender themselves to the 

difficult conditions of society.  

 

Keywords: Social Customs, Life Experience, Education, Personality Change, Simin 

Daneshvar, Ghazaleh Alizadeh. 
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