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 چکیده

علوم اجتماعی  های رشتهیکی از  شناسی جامعه. باشد میسیمین دانشور  سووشونشخصیت زن در  شناسی جامعهموضوع 

. و مفهوم شخصیت نیز مانند کند میعلمی مطالعه  صورت به اند یافتهاجتماعی را که در جامعه تکامل  های پدیدهکه  باشد می

 شناختی جامعهشده است. مدل مفهومی ما از شخصیت مبتنی بر دیدگاه  سازی مفهومبه اشکال مختلف  مفهوم انسان در ادبیات

های زن در سووشون پرداخته  شناختی سرمایه بوردیو به تحلیل شخصیت . در این پژوهش با استفاده از مدل جامعهباشد می

و شخصیت زنان در این رمان را تحلیل و بررسی کنیم. و توانستیم اعمال  راحتی بهبا استفاده از این مدل  چراکه. شود می

و عالوه بر  سووشونزن در  های شخصیتاین رمان در مرکز توجه قرار دارد. ضرورت این پژوهش، بررسی و تحلیل  های روایت

و بیانی آشکار، با زبان  اند توانستهکه زنان  رسد میو به این نتیجه  باشد میزن در این رمان  های شخصیت شناسی جامعهاین 

اجتماعی نشان دهند. و حضور و مشارکت فعال خود را در رکاب مردان در همه  های عرصهخود را در  های تواناییو  ها شایستگی

 نشان دهند. ها صحنهو  ها عرصه

 

 ، بوردیو، سرمایه ، سووشون ، سیمین دانشور زن ، شناسی جامعههاي كلیدي:  واژه
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 مقدمه

و فرآیندهایی است که جوامع را در  ها آنشامل مطالعه جامعه، مطالعه جوامع انسانی، اعمال  شناسی جامعهف، تعری ترین سادهدر 

. به تجربه جامعه، با اجزای تشکیل دهنده آن مانند انجمن ها، نهادها، و گروه های هم دهد میوضعیت فعلی حفظ یا تغییر 

. عالوه بر این، کند میامل فعال این اجزا با یکدیگر را مطالعه جنس، قومیت یا گروه های سنی می پردازد و چگونگی تع

موضوعاتی مانند طبقه اجتماعی، قشربندی، جنبش اجتماعی، تغییرات اجتماعی و تحوالتی مانند جنایت، انحراف و انقالب را 

تحت کنترل  ها آنتر رفتارهای . انسانها نسبت به حیوانات کمتر تحت تأثیر غرایز قرار دارند و بیشدهد میمورد مطالعه قرار 

ساختارهای اجتماعی است. این به نیاز به وسیله ای )مانند اقتصادی، مذهبی، آموزشی، سیاسی و ...( برای تعیین رفتار و 

مطالعه بخش خاصی از جامعه نیست، اما می تواند جامعه را به عنوان یک کل  شناسی جامعهتصمیمات انسان اشاره دارد. 

کشف چگونگی  شناسی جامعهعنی می تواند رشته خاصی باشد که جامعه را واحد تحلیل خود قرار دهد. وظیفه مطالعه کند، ی

 .دهد میرا به هم پیوند  ها آنارتباط نهادهای تشکیل دهنده جامعه با یکدیگر و نظام اجتماعی است که 

رشته ای از علوم اجتماعی است  شناسی جامعهموضوع اجتماعی سرمایه اجتماعی زنان در آثار سیمین دانشور )سووشون( است. 

اجتماعی در حال تحول جامعه پرداخته و مفهوم شخصیت مانند مفهوم انسان در ادبیات  های پدیدهکه به بررسی علمی 

شده است. مدل مفهومی شخصیت ما مبتنی بر دیدگاه اجتماعی است. در این پژوهش با استفاده از مدل اجتماعی  سازی مفهوم

افعال و  راحتی بهزن سووشون می پردازیم. زیرا با استفاده از این مدل می توان  های شخصیتبه تحلیل و بررسی  شخصیت

( جلوه هایی از سنت ها، فرهنگ، هویت، سووشونزن این رمان را تحلیل کرد. در رمان های سیمین دانشور )از  های شخصیت

س ویژگی های این مرز و بوم است و این ویژگی را می توان با جهان اخالق و مذهب مردساالرانه منعکس شده است که بر اسا

و هرگونه پیشرفت،  دهد میبینی نویسنده نشان داد. جهان بینی او در رمان هایش سنت و مدرنیته را با رویکرد خودش آشتی 

و اسالمی می پذیرد. نگاه مدرنیته، تکامل، تکنولوژی و آگاهی اجتماعی را در صورت تعامل با سنت، دین و فرهنگ ایرانی 

سیمین دانشور به تحوالت سیاسی و اجتماعی و عالقه او به انسان معاصر، زمینه تحقیقات گسترده ای را در کار او فراهم کرده 

است. سووشون و جزیره سرگردانی نیز از رمان های پرمخاطب دانشور هستند که به طور مستقل و در کتاب های داستانی 

قیق شده اند. از نقدهایی که بر این حساب ها نوشته شده و تا حدودی به بافت شرایط اشاره شده است. بهترین معاصر ایران تح

تعاریف مفهوم سرمایه اجتماعی همان تعاریفی است که دو جامعه شناس برجسته به نام های پیر بوردیو و جیمز کلمن و 

ند. تعریف بوردیو: سرمایه اجتماعی ،انباشت منافع بالفعل یا بالقوه پیروانش رابرت پاتنام و فرانسیس فوکویاما توصیف کرده ا

مرتبط با کسب یک شبکه کم و بیش نهادینه شده از روابط پایدار از آشنایی یا شناخت متقابل است. از نظر بوردیو، شبکه های 

ی به سایر دارایی ها و منابع ایجاد اجتماعی یک موهبت طبیعی نیستند و باید از طریق اقدامات منطقی و مدبرانه برای دسترس

 .شوند

 .الف( موقعیت سیاسی: که قابل تبدیل به موقعیت سیاسی و نهادینه شدن حقوق مالکیت است

 .شود میو در قالب کیفیت آموزشی نهادینه  شود میب( پرستیژ فرهنگی: که تحت تأثیر شرایطی به سرمایه اقتصادی تبدیل 

 .شود میایطی به سرمایه اقتصادی تبدیل ج( موقعیت اجتماعی: که تحت شر

د( وضعیت اقتصادی: سرمایه اقتصادی ایده اصلی مارکس است. بوردیو همچنین معتقد بود که سرمایه اقتصادی خاستگاه انواع 

د و دیگر سرمایه است. این نوع سرمایه را می توان فوراً به پول نقد تبدیل کرد و ممکن است به شکل حقوق صاحبان سهام درآی
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و همچنین رابطه بین ورودی ها و خروجی ها  ها آنممکن است به ارث برسد. به عبارت دیگر، دارایی هایی هستند که ارزش 

 .با ارز فعلی ایجاد کرد ها آنرا اضافه کرد و هر تغییری در ارزش  ها آنقابل اندازه گیری و مقایسه است. می توان 

. به نظر او سرمایه کند میتصادی به منظور دگرگونی اشکال مختلف سرمایه تاکید بوردیو بر کاهش نهایی همه اشکال سرمایه اق

که سرمایه اجتماعی از دو جزء  دهد میاقتصادی نیروی انسانی انباشته شده است. تعریف بوردیو از سرمایه اجتماعی نشان 

به دیگران و همتایان خود دسترسی پیدا تشکیل شده است: اول، روابط اجتماعی که افراد را قادر می سازد به منابع متعلق 

کنند و دوم، کمیت و کیفیت منابع تولید شده توسط فرد. سرمایه اجتماعی افراد را قادر می سازد تا به منابعی مانند اطالعات، 

مدتاً ها و تعاریف مختلف مبتنی بر آن که ع فرصت های اقتصادی و آموزش دسترسی داشته باشند. سرمایه اجتماعی با دیدگاه

های  برگرفته از دیدگاه اجتماعی آمریکایی است، متکی بر اعتماد، تعامالت و هنجارهایی است که کار گروهی بین گروه

 .کند،ذکر شده است های عملیاتی تشویق می اجتماعی را برای تسهیل همکاری و تعامل و کاهش هزینه

زن در رمان سووشون در رابطه با نقش زن در جامعه و سرمایه اجتماعی شخصیت  شناسی جامعهانگیزه اصلی این پژوهش، 

انتخاب و جایگاه شخصیت ها در داستان است که اغلب در پژوهش های قبلی نادیده گرفته شده است. بر اساس راهبردهای 

پردازد، مؤثر رمان سووشون مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. از آنجایی که این پژوهش به مهم ترین موضوعات رمان می 

ابتدا به تحوالت سیاسی، اجتماعی و تاریخی که رمان را با تعامل با آن شکل داده است، می پردازد. در بررسی تحلیل رمان 

، سعی بر آن است تا نگاه محقق به موقعیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بر اساس نظریه بوردیو که بر تولید این سووشون

 تحلیل گردد. رمان تأثیرگذار بوده، بررسی و

 سرمایه

مفهوم مهم دیگر در اقتصاد کار برای بوردیو مفهوم سرمایه است. به گفته وی، هدف علوم انسانی میان رشته ای باید توجه ویژه 

(. کار دانشمند علوم اجتماعی نه تنها بر کسب 1880به همه اشکال سرمایه باشد و تنها بر یک نوع سرمایه تمرکز نکند )بوردیو، 

ه اقتصادی، بلکه بر تمام اشکال سرمایه نیز متمرکز است. این اشکال مختلف سرمایه مشهود و نامشهود باید به عنوان سرمای

. بنابراین، شود میمنابع درون جامعه در نظر گرفته شود. دسترسی به این منابع در نهایت منجر به کسب قدرت و ثروت مادی 

یعنی محاسبات اقتصادی که در پس آن نه تنها کنش های اقتصادی آشکار، بلکه ، کند میدر عمل، بوردیو بر اقتصاد تأکید 

(. از این رو او به دنبال علم رایجی است که آن را اقتصاد 253، ص 1881کنش های نمادین و پنهان قرار دارند )بوردیو، 

ه اشکال آن و وضع قوانینی باشد که به علم عمومی اقتصاد کار باید به دنبال درک سرمایه و سود در هم»بازرگانی می نامد، و 

( برای صورت بندی این نوع علم عمومی، مفهوم 213، ص 1881)بوردیو(. ، « وسیله آن انواع مختلف سرمایه مبادله شود.

میان فرهنگ و  کند می. تبدیل این سرمایه به شکل دیگری که به موجب آن تالش شود میسرمایه توسط مارکس صورت بندی 

 (3-252، ص 1881لق میانجیگری کند )بوردیو، اقتصاد مط

. بسیاری از کند میبوردیو ابتدا از سه نوع سرمایه، ثانیاً سرمایه جدید به عنوان سرمایه نمادین و در نهایت انواع سرمایه یاد 

 ,Vitter) ده اندمحققان نیز دامنه اشکال سرمایه بوردیو را به سرمایه های دیگری مانند سرمایه معنوی یا مذهبی گسترش دا

2003, pp. 150-174). 
در این بخش، ما به طور کلی بر تقسیم چهارجانبه سرمایه پیشنهاد شده توسط خود بوردیو تمرکز می کنیم: سرمایه اقتصادی 

 تحت شرایط»سرمایه فرهنگی که «. می تواند بالفاصله و مستقیماً به پول تبدیل شود و ممکن است به مالکیت تبدیل شود»که 

شامل »سرمایه اجتماعی که «. مدرک باشد صورت بهخاصی قابلیت تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است 
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وظایف و تعهدات اجتماعی است و در برخی موارد می تواند به سرمایه اقتصادی تبدیل شود و ممکن است به شکل اصالت و 

ر نهایت سرمایه نمادین که به موضوع مشروعیت می پردازد. در اینجا ما (. و د131، ص 2001)بوردیو، « اشراف به خود بگیرد

(، و از سرمایه اقتصادی 2001بحث خود را به سرمایه فرهنگی، سرمایه نمادین و سرمایه اجتماعی محدود می کنیم )فاین، 

 .اجتناب می کنیم

را در بر می گیرد، از جمله توانایی کالمی، آگاهی  از نظر بوردیو، سرمایه فرهنگی شکلی از قدرت است که طیف وسیعی از منابع

فرهنگی عمومی، ترجیحات زیباشناختی، اطالعات مربوط به سیستم مدرسه، و صالحیت ها. مفهوم سرمایه فرهنگی اولین بار 

مطرح شد  در تحقیق بوردیو در مورد آموزش کودکانی که ریشه های اجتماعی مشابهی دارند اما در آموزش با هم تفاوت دارند

: تجسم یافته، عینی و نهادینه شده. کند می(. بوردیو از سرمایه فرهنگی به سه طریق مختلف یاد 281، ص 1881)گرین ویل، 

که کاالهای  کند میاولی به مجموعه ای از تمایالت اشاره دارد که از طریق اجتماعی شدن فردی درونی می شوند. بوردیو اشاره 

را  ها آنی متفاوت است. یک فرد زمانی می تواند کاالهای فرهنگی را مصرف کند که بتواند معانی فرهنگی با کاالهای فیزیک

درک کند و این درک از معانی باید جذب شود. انباشت سرمایه فرهنگی در شکل تجسم یافته آن از دوران کودکی آغاز 

خانواده باید برای انجام این کار وقت بگذارند یا افراد  . این افزایش نیاز به تمرین و آموزش دارد. والدین و سایر اعضایشود می

حرفه ای را استخدام کنند، که به حداقل سرمایه گذاری اقتصادی نیاز دارد و در نتیجه نابرابری طبقاتی را در تفاوت های 

مدید کند بستگی مدت زمانی که در طی آن یک فرد خاص می تواند کسب خود را ت». به گفته بوردیو، دهد میفرهنگی نشان 

به مدت زمانی دارد که خانواده او می توانند اوقات فراغت او را فراهم کنند، یعنی زمانی که او نیاز اقتصادی نداشته باشد، که 

 ( .175، ص 1881)بوردیو، ” پیش شرط انباشت است. 

های علمی است که مستلزم توانایی نوع دوم سرمایه فرهنگی، حالت عینی در قالب مواردی مانند کتاب، آثار هنری و ابزار

استفاده از سرمایه فرهنگی تخصصی است. نوع سوم سرمایه فرهنگی ، شکلی نهادی که به وضوح در نظام مدرک منعکس 

.. به نظر وی، گسترش نظام آموزش عالی منجر به شکل گیری بازارهای اسنادی شد که امروزه نقش مهمی در باشد میگشته 

 .های طبقه بندی شده اجتماعی ایفا می کنندبازار تولید ساختار

سرمایه نمادین: بوردیو برای اولین بار از مفهوم سرمایه نمادین در مطالعه قبیله کابیلی استفاده کرد. در این قبیله نوعی بخشش 

معه ای مانند در بین مردم وجود داشت که هدیه گیرنده با دریافت هدیه، موظف به استرداد هدیه و جبران آن می شد. در جا

( بسیار ناچیز است، اما هدیه 85، ص 1888)بوردیو، « تعهد به پرداخت هدیه بسیار جدی است و آزادی عدم پرداخت»کابیلی، 

به آن به عنوان یک تجارت نگاه می کنند، اما به عنوان  ها آنکه طرفین این کار را انجام نمی دهند. .  شود میبه گونه ای مبادله 

. فاصله شود میهیچ انتظاری برای جبران وجود ندارد. به گفته بوردیو، این کار با نوعی تعلیق موقت انجام یک خدمت، گویی 

آنچه در بخشش مهم است این است که دهنده و ». به گفته بوردیو، شود میزمانی بین هدیه و جبران آن باعث بار اقتصادی آن 

عینی کاری را که انجام می دهند، انجام می دهند یا دفع می کنند،  گیرنده، ناخواسته و ناهماهنگ، تالش کنند تا حقیقت

 .(211، ص 2001)بوردیو، « بپوشانند

به عقیده بوردیو، تمرکز مارکسیستی سنتی بر ساختارهای اقتصادی و طبقاتی، اهمیت بعد نمادین روابط قدرت را در جوامع 

ه نظر او، حتی در جوامع پیشرفته، جریان اصلی کنترل از اجبار آشکار داری پیشرفته نادیده گرفت. ب داری و سرمایه پیشاسرمایه

و تهدید به خشونت فیزیکی به اشکال دستکاری نمادین تغییر کرد. از این رو، بر نقشی که فرآیندهای فرهنگی، تولیدکنندگان 

و، سرمایه نمادین نوعی باور جمعی، . برای بوردیکند میو نهادها در تحریف نابرابری در جوامع معاصر ایفا می کنند، تأکید 
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. سرمایه نمادین همچنین می تواند شود میسرمایه مبتنی بر اعتماد است که از جایگاه اجتماعی و همچنین ثروت مادی ناشی 

سرمایه فیزیکی انباشته شده و تبدیل به سرمایه فیزیکی تحت شرایط خاص و با نرخ های معین باشد. سایر سرمایه ها نیز از 

. یکی از مهم ترین شود می، به سرمایه نمادین تبدیل کند مییق فرآیندی که بوردیو آن را به عنوان کار نمادین توصیف طر

عوامل کار نمادین، ظهور روشنفکرانی است که روابط سودمند اجتماعی مانند خویشاوندی، همسایگی و کار را به روابط 

کنند. کنش نمادین با تغییر روابط مبتنی بر توجه به معانی بی طرفانه و گزینشی یا استعماری به روابط مشروع تبدیل می 

. برای بوردیو، کار نمادین در تولید کند میمشروعیت بخشیدن به روابط قدرت به عنوان نظم طبیعی اشیا، قدرت نمادین تولید 

کنندگان فرهنگی، هنرمندان، نویسندگان، زندگی اجتماعی به همان اندازه که در کار اقتصادی اهمیت دارد، اهمیت دارد. تولید

، 1881مربیان و روزنامه نگاران، نظم اجتماعی را با تولید سرمایه نمادین از طریق عمل نمادین مشروعیت می بخشند. )بوردیو، 

 .(175ص 

. او می نویسد کند میبوردیو در بحث سرمایه نمادین و نظام های نمادین بر رابطه بین ساختارهای اجتماعی و شناختی تاکید 

ساختارهای شناختی که کنشگران اجتماعی در دانش عملی خود از جهان اجتماعی به کار می برند، ساختارهای اجتماعی »که 

(. ساختارهای اجتماعی چنان جذب ساختارهای شناختی افراد و گروه 118، ص 1881)بوردیو، « را درونی و مجسم می کنند

های  ندی جهان اجتماعی، نظام اجتماعی را بازتولید می کنند. از نظر بوردیو، اگرچه نظامها می شوند که بر اساس طبقه ب

اصالً دلبخواه نیستند. سیستم های نمادین در سطح اجتماعی  ها آننمادین دلبخواه و خودسرانه هستند، اما پیامدهای اجتماعی 

که منطق روابط متقابل نه تنها در مورد  کند میاستدالل  . از این رو، اوکند میسلسله مراتب بین افراد و گروه ها را مشخص 

. این تمایزات تبدیل به کند میسیستم های نمادین مانند زبان، اسطوره یا گفتمان، بلکه در مورد روابط اجتماعی نیز صدق 

سیستم ها و مفاهیم  دهیم. قدرت نمادین بینیم و به آن نظم معناداری می شوند که از آن جهان اجتماعی را می ای می پنجره

. تمایزات اجتماعی با منطق قطبی درونی شده و دهد مینمادین را باید در همان قدرتی دید که تمایزات دوقطبی را تطبیق 

بندی عمودی تعریف کرد که بین ناحیه  عنوان اشکال طبقه توان به های نمادین را می شکل می گیرند. بنابراین، سیستم

(. از نظر بوردیو، Swartz, 1997, p. 87کند ) یه اجتماعی شمول و طرد شدن ارتباط برقرار میسازی شناختی و ناح قطبی

ویژگی اساسی همه نظام های نمادین همین تمایز قطبی است. نظام های نمادین در اسطوره ها و ادیان بدوی و در علم و 

ارد. به نظر او، رویارویی بین فرد و بسیاری در مرکز وجود ند ها آنفلسفه با همین منطق عمل می کنند و بنابراین تفاوتی بین 

 عقیده به(. 8-118، ص 1881گرایانه در سیاست است )بوردیو،  ای/نخبه فلسفه مسلط تاریخ، شکل اصالح شده رویارویی توده

 که عبارتند از: شود میچهار نوع سرمایه بین بازیگران یا گروه های اجتماعی مبادله  میدانی هر در بوردیو

الف( سرمایه اقتصادی، یعنی ثروت و پولی که هر کنشگر اجتماعی در دست دارد و شامل درآمد و سایر انواع منابع مالی است 

 .که به عنوان دارایی نهادینه شده است

است ب( سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه روابط فردی و جمعی که هر فرد در اختیار دارد و شامل تمام منابع واقعی و بالقوه ای 

 .که از طریق عضویت در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمان ها به دست می آید

ج( سرمایه فرهنگی، یعنی قدرت ادراک و توانایی استفاده از کاالهای فرهنگی در هر فرد و شامل تمایالت پایدار فرد است که 

 .شود میدر زمان اجتماعی شدن در فرد انباشته 
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فردی در رفتار )کلمات و بدن( که در  های تواناییعه ای از ابزارهای نمادین، کرامت، احترام و د( سرمایه نمادین، یعنی مجمو

اختیار شخص است. سرمایه رمزی بخشی از سرمایه فرهنگی است و به معنای توانایی اعطای مشروعیت، تعریف و ارزش است. 

 .بسیاری تشکیل شده است(. به گفته تیلور، سرمایه فرهنگی از اجزای 300، ص 1381)الفکوهی، 

الف( سرمایه اقتصادی، یعنی ثروت و پولی که هر یک از کنشگران اجتماعی )کنشگر( به حق در اختیار دارند، شامل درآمد و 

 .سایر انواع منابع مالی است که در قالب دارایی نهادینه شده است

در اختیار دارد و شامل تمام منابع واقعی و بالقوه ای ب( سرمایه اجتماعی، یعنی شبکه ای از روابط فردی و جمعی که هر فرد 

 است که می توان از طریق عضویت در شبکه اجتماعی کنشگران یا سازمان ها کسب گردد.

ج( سرمایه فرهنگی، یعنی قدرت ادراک و توانایی استفاده از کاالهای فرهنگی در هر فرد و شامل تمایالت دائمی فرد است که 

 دن در فرد انباشته می گردند.در زمان اجتماعی ش

فردی در رفتار )کلمات و بدن( که در  های توانایید( سرمایه نمادین، یعنی مجموعه ای از ابزارهای نمادین، کرامت، احترام و 

اختیار شخص است. سرمایه نمادین بخشی از سرمایه فرهنگی است و به معنای توانایی اعطای مشروعیت، تعریف و ارزش است. 

 (. به گفته تیلور، سرمایه فرهنگی از اجزای بسیاری تشکیل شده است.300، ص 1381وهی، )الفک

 

 خالصه داستان سووشون

. نوشته سیمین دانشور، آغاز فصل جدیدی در تاریخ ادبیات داستانی ایران است. دانشور در این داستان 1318سووشون 

یری درونی و هنری از تحوالت منطقه فارس در سال های جنگ آخرالزمانی و پرماجرا، نثری شاعرانه، دقیق و زمخت، تصو

رمان با قدرت بینایی باالیی به تصویر کشیده شده اند. بسیار واضح است که  های شخصیتجهانی دوم را به نمایش می گذارد. 

ی شخصیت هر کدام روح و عملکرد یک گروه اجتماعی خاص را تجسم می بخشد. البته هیچ کدام مثل تیپ نیستند، همگ

از یکدیگر قابل تشخیص هستند. ایده اصلی رمان پرداختن به یک مرد مبارز است. به همین دلیل است  راحتی بهخاصی دارند و 

که در طول داستان شاهد درگیری بین جوزف، قهرمان داستان و افراد خودفروخته هستیم. مبارزه دشوار خانواده او با جزئیات 

گی مردم در یک منطقه در یک دوره تاریخی خاص گسترش می یابد. یوسف اگرچه در جدال روانی و عاطفی به بافت زند

 .شود می، اما باعث بیداری دیگران به ویژه همسرش زری رسد میواقعیت و آرمان به شهادت 

روایت داستان و نحوه پیشبرد داستان کامالً به دیدگاهی بستگی دارد که نویسنده برای  شود میداستان از نگاه زری روایت  

. داستان ها با کند میانتخاب کرده است. زری، قهرمان ملموس، در تمام درگیری ها حضور دارد و اتفاقات را در یک لحظه بازگو 

ساختاری دقیق و هماهنگ می چرخند که در آن رویدادهای فرعی ماهرانه به طرح اصلی می پیوندند، بخشی از آن می شوند و 

 . .تا تصویری کامل و واضح از سایه های نور ارائه دهند و از ساده شدن واقعیت جلوگیری کنندآن را توسعه می دهند 

فصل های رمان به تناوب در اقشار مختلف جامعه و در خانه اتفاق می افتد. زری همه چیز را می بیند و می شنود و متاثر  

ترین جرقه، زمزمه های آرام و زمزمه های کم، رسا، با کوچک». به گفته منتقد، دانشور کند میو شخصیتش تغییر  شود می

منتقد دیگری می نویسد: این اثر ... رویارویی ذهن طالیی «. دهد میی شلوغ را به هم پیوند ها صحنهتوصیفی و حسی، زنجیره 

دیوارهای  با بیرون است. رویارویی با دنیا محدود به گذشته و وسایل شخصی محبوس شده در حصار خانه است که کم کم به

 و به مرگ یوسف می انجامد.  کند میو دنیای طالیی شروع به امانت گرفتن گوشواره های پسر و اسبش  کند میخانه نفوذ 
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دیگر در رمان گنجانده شده است. ارائه  های شخصیتبا گذار جسمانی و روانی زری از جامعه به خانه و بالعکس، مونولوگ های 

ضعف داستان نویسی فردی از منظر اول شخص است. زیرا راوی در این شیوه روایت داستان تنها مونولوگ دیگران یکی از نقاط 

دیگر آگاه نباشد. محدودیت های دانشور  های شخصیتمی تواند از احساسات درونی خود صحبت کند و از ویژگی های درونی 

دیگر  های شخصیتتا از مونولوگ های  کند میوادار او را  -برای منسجم نگه داشتن ساختار رمان  -در ارائه دیدگاه اول شخص 

ی گسترده ای از زندگی اجتماعی و رویدادها را در بر گیرد. این شامل ها صحنهبرای گسترش میدان دید رمان استفاده کند و 

ل در رمان، به رویدادهای مربوط به روند رمان است که در رمان وجود ندارد. یکی از منتقدان این موضوع را عامل ایجاد اختال

 .داند حداقل رساندن کنش و بیگانه کردن خواننده از متن اصلی می

اگرچه مونولوگ ها توجه خواننده را از داستان اصلی به داستان فرعی منحرف می کنند، اما برای تقویت درون مایه داستان 

ای شکل گیری شخصیت یوسف موثر است. ضروری هستند. مثال تک گویی خاله جدای از ماجراهای رمان در شناسایی زمینه ه

. تک گویی افسر مجروح درباره نحوه شود میداستانی خواندنی از آشفتگی عاطفی زاهدی است که عاشق رقصندگان هندی 

. اما مونولوگ مک ماهون نشان از عالقه دانشور به کند میبرخورد ارتش با بادیه نشینان، برخی از وقایع تاریخی رمان را روشن 

 .کند میاسطوره های کودکان دارد و جریان دقیق داستان را مخدوش لحن 

در فصل اول رمان زری را در کنار یوسف در جشن عروسی دختر حاکم می بینیم. در طول توصیف ماهرانه عروسی، فضای  

گ ناخواسته را با ها نیروهای خود را در ایران مستقر کردند و جن هایی که انگلیسی ایجاد شد. سال 1820اجتماعی در دهه 

قحطی و بیماری به ارمغان آوردند. حاکم ایرانی منطقه در دست اشغالگران است و قحطی خانه ها و بازرگانان شروع به فروش 

 .آذوقه مردم به لشکر بیگانه کردند

رد. یوسف به یوسف، یک خان روشنفکر مبتنی بر ارزش های بومی، تمایلی به افزایش قحطی با فروش غذا به خارجی ها ندا 

او می خواهد در  -مرداد بود  7مرداد کشتم، در حالی که منظورم سقوط مصدق در  8یوسف را در "دلیل نمادگرایی شعور ملی 

. رفتار تحقیرآمیز او در عروسی )که خشم "قهرمانان او اخته شدند و حتی نتوانستند مبارزه کنند "یک سرزمین قهرمان شود

او را آرام کند. او  کند میت( برای شناخته شدن منشأ او بسیار مهم بود. اما زری بی سر و صدا سعی بریتانیایی ها را برانگیخ

منفی  های شخصیتحتی  سووشون. همه زنان کند میزنی است که به آرام نگه داشتن محیط خانه خود در شرایط آشفته فکر 

 .ری و مدارا را بر زنان ایرانی نشان می دهندنمایش مانند عزاالدوله انواع مختلف ظلم، درماندگی، شکست، فداکا

اصلی داستان ارائه شده است: عزت الدوله،  های شخصیتدر سه فصل اول، با ایجاز ماهرانه، صحنه کلی داستان ترسیم شده و  

، فروشنده و . سرجنت زنگرکند میپیرزنی اشرافی و توطئه گر مثل ابوالقاسم خان، برادر یوسف، بر مزدوران و بیگانگان حکومت 

سوزد  نگار ایرلندی است که مانند جوزف برای استقالل میهن خود می جاسوس انگلیسی چرخ خیاطی؛ مک ماهون یک روزنامه

فرعی رمان که  های شخصیتکند. و بسیاری از  خواند، اما جشنی را برای ارتش بریتانیا برگزار می و شعر درخت استقالل را می

عی دنبال می کنند. وقتی با زری خانم به خانه برمی گردیم، شهر را می بینیم که گرفتار تیفوس، روند داستان را به طور طبی

ناامنی و فحشا شده است. ما در خانه جنون و زندان قدم می زنیم و از فجایعی که زندگی مردم را در هم شکسته است مطلع 

. او ابتدا سعی کرد خانواده اش کند مییند و او را پریشان می شویم. زری چشم بیدار و مضطرب بعد از ظهر بدبختی ها را می ب

را از بالیا دور نگه دارد، اما واقعیت غم انگیزی رخنه کرد و خانه اش را ویران کرد. فصل بعد به خانه برمی گردیم. یوسف ، زری 

 -مرشد خسرو  -. آقای فتوحی شود میرا به دلیل ضعف او در برابر ایادی حاکم مقصر می داند. ابوالقاسم خان نماینده مجلس 

تا نیروی دیگری درگیر در رویدادهای اجتماعی آن دوره یعنی حزب را مجسم  شود میشخصیت جدیدی است که وارد رمان 
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. اما یوسف او را به رویارویی کند میکند. گرایش خسرو به تعالیم فتوحی عامل دیگری است که امنیت خاندان زری را تهدید 

 .کند میبا واقعیت ها دعوت جسورانه تری 

زری، زندانی شکاک جانکا، می خواهد خود را از وسایل شخصی و از حصار خانه رها کند. این گونه است که حاملگی او معنایی 

: او باردار تغییر است. زمینه این تغییر با بزرگداشت مقاومت طالیی در برابر خواسته های معلمان زبان کند میاستعاری پیدا 

 .یسی مدرسه در دوران تحصیل شکل می گیردانگل

جزئیات مهمانی در خانه عزت الدوله با چیدمانی زیبا زنانه بیان شده است. وقتی زری درخواست عزت  15و  11در فصل های  

می کنیم.  الدوله را رد کرد، اولین نشانه های تغییر را در او می بینیم. در این خانه دوباره با ملک رستم و ملک سهراب مالقات

با اسلحه انگلیسی شورش می کنند و زمینه را برای تجارت خارجی  ها آن: شود میبه یوسف و زری آغاز  ها آنداستان کمک 

. ترس از اینکه دده میآماده می کنند. فصل بعد، جوزف با یک افسر آلوده به خانه برمی گردد و از شیوع تیفوس در روستا خبر 

ر برگرفت. زری در خواب های آشفته اش او را در سیاهی دیگری می بیند و بُعدی اسطوره ای یوسف در خطر باشد، زری را د

می یابد. سرانجام جنازه یوسف را آوردند: این نقطه مقاومت توسط اشغالگران ویران شد. مرگ یوسف وجود زری را از تردیدها 

تم فرزندانم را در محیطی دوست داشتنی و آرام بزرگ . دوست داشدهد میو دیدگاه او را نسبت به زندگی تغییر  کند میدور 

کنم اما حاال با کینه بزرگ شدم که دکتر عبداهلل خان پیرمردی خردمند در گفتگو با زری می گوید: بدن انسان شکننده است 

نه یک "مل شد. اما قدرتی در آن نیست. این که دنیا به قدرت معنوی خود برسد، به شرط داشتن اراده و علم، دگرگونی او کا

ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. او می دانست که از هیچ کس و هیچ چیز در این دنیا نمی ترسد. سفر درونی زری به 

در حاشیه رنج مردم بماند. به وسط  کند می. او که تالش شود میو در عین حال با جامعه درگیر  شود میهوشیاری منتهی 

 ".داستان کشیده شد

خواب، گذشته و حال از جلوی چشم زری عبور می کنند. رویاها، کابوس ها و خاطرات در هم تنیده  -الت بیداری سپس در ح

می شوند و شعری زیبا می آفرینند: خاطره روزی که یوسف را در فضایی اسطوره ای فراموش نشدنی پر از شور زندگی مالقات 

شور را خوشبو کرد. زری به یاد زن ایلیاتی می افتد که از مراسم کردم. رایحه عشق و طبیعت زیبا فضای رمان سیمین دان

عزاداری سووشون )سوگ سیاوش( به او گفته است. گویی یوسف تنها سیاوشی است که در محاصره این همه دشمن قرار گرفته 

مردم در ادبیات های حرکت  است. فصل پایانی رمان، توصیفی قدرتمند از تشییع جنازه یوسف و یکی از مؤثرترین توصیف

. جنازه یوسف را شبانه شود میمعاصر ایران است. تشییع جنازه به تظاهرات ضد استعماری و درگیری با نیروهای امنیتی تبدیل 

گریه نکن، خواهر، درختان در خانه هایت، درختان ": :نویسد سپارند و مک ماهون در تسلیتی امیدبخش به زری می به خاک می

 "بسیاری در زمین تو هستند. در راهی که آمدی سحر را ندیدی؟در شهرت، و درختان 

در الیه ظاهری، حوادث رفته بر زری و خانواده »اند که از دو الیه تشکیل شده است.  سووشون را رمانی رمزی سیاسی دانسته

وب و مرض و قحطی و خواهد در درون کشور ایران کشور خاص خود را از آش ... زری می1322اوست در محدوده نیمه اول سال 

توان الیه درونی  یابند. از همین شرح کوتاه می ها به خانه او راه می مرگ حفظ کند ]اما[ سرانجام جنگ و دیگر بالهای آن سال

ی، زن به طور کلی... و یوسف نماینده یک قشر ازای زر ازای خانه همه ایران است و مابه                                                   یا رمزی سووشون را دید، مثالً مابه

 «.رود بر همه کشور ما رفته است روشنفکر این مملکت است... و خالصه آنکه آنچه بر این خانه و خانواده می
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 هایافته

 معرفی شخصیت زن از نظر سیمین دانشور

. از بیست و کند مین هایش از قهرمانان استفاده دنیای دانشور، دنیای زنان است. دانشور بیش از سایر نویسندگان زن در داستا

هفت داستان دانشور، هفده داستان اولین شخصیت زن هستند و دیگر داستان هایی که مردان در آن نقش عمده ای دارند، 

نیای رابطه زن و مرد است. دانشور می خواهد روند تاریخ و زندگی را از چشم یک زن ببیند. این رمان حیرت زنان را برای د

. زنان در آثار خانم دانشور ارزش های پذیرفته شده جامعه را زیر سوال می برند. این زنان ارزش های کند میمردانه توصیف ن

 .دنیای مردانه را زیر سوال می برند

با توجه به گفته ها و نوشته های سطور قبل، زری از هم اکنون به دنبال پاسخی برای پرسش های ذهن پژوهشی خود در 

دنیای مدرن است. او نسبت به انتظارات جامعه، جذب و توجیه افراد بدبین است. این چیزی است که وقتی او با دیگری بحث 

و در به چالش کشیدن دنیای اطرافش و مشکالت آن برتری می یابد. این دانش  شود میاتفاق می افتد. او مشکوک  کند می

. زنان عاقل به سرنوشت کند میری که روح زن به طور کلی نقش چشم را ایفا علمی دقیق زن و روانشناسی زنانه است، به طو

چیزی جز تکرار سرنوشت یکدیگر نیست. دانشور زندگی را با مشکالتش  ها آنمادران خود زندگی می کنند، گویی زندگی 

نیا را مطلوب و کامل نمی . دکند میپذیرفت. او حساسیت خاصی به زندگی ندارد و با حوصله یک زن ایرانی به مسائل نگاه 

و صبر و رنج را از مهم ترین اجزای زندگی می  کند میبیند، اما آن را پر از بدی و زشتی نمی بیند. در مقابل صبر را سفارش 

داند. به مردم و کارشان بدبین نیست. قهرمانان منفی در داستان های آکادمیک بسیار کم هستند و آنهایی که وجود دارند، 

زشت، منفور و غیرانسانی نیستند، بلکه افراد عادی هستند که به دلیل عالیق و برنامه های زندگی شان با دیگران  خصلت های

سال گذشته در عرصه  50منفی هستند. زنان در  های شخصیت ها آنتفاوت دارند. در بسیاری از موارد حتی نمی توان گفت که 

. افرادی مانند سیمین دانشور، بانوی اول ادبیات ایران، با خالقیت آثاری چون تخیل سرآمد بوده و آثار ارزشمندی خلق کرده اند

 .نیز حائز اهمیت است ها عرصه، از سوی دیگر حضور زنان در روزنامه نگاری و سایر سووشون

زوایای مختلف  . او زنان را ازکند مینظرات در مورد زنان در این دوره متفاوت است. دانشور بیشتر از همه در مورد زنان صحبت 

به  ها آندیده است، دانشور زنان را بیشتر از دیگران به عنوان مادر و همسر می بیند و به عالیق، سلیقه، انگیزه ها و حسادت 

هیچ دلیل قانع  ها آنهمتایان خود واقف است. به گفته این محقق، زنان موجودی مرموز و در عین حال دوست داشتنی هستند. 

عاشق هستند و حاضرند همه چیز را در عشق قربانی کنند. او به شوهرش  ها آنری از اقدامات خود ندارند. کننده ای برای بسیا

مقید است و غیر از شوهرش مردی نمی بیند، اما اگر در آزار و اذیت مردان موفق شود، با زیرکی، ضعف مردان را می یابد و از 

و از هیچ چیز نمی ترسد. در  کند میا ساز بسازد، دیگر به چیزی توجه ن. اگر بخواهد خودش رکند میسوء استفاده  ها آنشهوات 

با بچه ها بهتر می شوند و  ها آناین داستان ها زنان خارجی عالقه بیشتری به زندگی و تربیت فرزندان خود نشان می دهند. 

خود چندان مقید نیستند. کسانی  وسواس بیشتری به آشپزی و بهداشت دارند. از سوی دیگر، زنان ایرانی در مراقبت از همسر

را به هم می زند و این نشان دهنده پریشانی در همه ابعاد  ها آنکه بنا به دالیلی از همسر خود جدا می شوند نظم زندگی 

با کمترین دقت و لطف  ها آنزندگی آنهاست. زنان در داستان های علمی تخیلی موجودات خوشایندتر و مطیع تر هستند. 

، یک زن سووشونخته شدند، گله های زیادی نداشتند و به ندرت بی تاب بودند. زری شخصیت اصلی رمان مردان خود سا

معمولی است که مسئول امور خانواده است. زری، قهرمان این داستان، معصوم، پرحرف و اسیر زندگی خانوادگی، نمونه ای از 
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. زن بیشترین سهم را در تربیت فرزندان دهد میسف( را ادامه زنی است که در ادبیات با او آشنا می شویم. او راه همسرش )یو

 دارد و باغبان باغ زندگی است.

در ترسیم صادقانه زندگی یک زن ایرانی و یک خانواده ایرانی، با وجود تغییرات و تحوالت  انحراف از هنجارهاي اجتماعی:

به همین شکل باقی مانده و حفظ شده است. . یکی از  فراوان و هجوم آداب و رسوم غربی، همانطور که در رمان می خوانیم،

دغدغه های فکری دانشور بحث تن فروشی است. زنان از فقر به تن فروشی می پردازند و درآمد بیشتری کسب می کنند و 

ی یک رقصنده شوخ طبع است که اگرچه خیلی زیبا نیست، اما بزرگان شهر را به زانو در م .همگی منزوی و افسرده هستند

و می گوید اینطوری راحت تر است. در داستان اشاره ای به ندامت و پشیمانی  کند میرابطه دارد اما ازدواج ن ها آنآورد. با 

 .سودابه هندی نشده است

در این رمان، زنان ارزش های پذیرفته شده جامعه را زیر سوال می برند. این زنان ارزش های  زنان و مشاركت در سیاست:

ه را زیر سوال می برند. رمان خانم دانشور مضمونی سیاسی و اجتماعی دارد و زنان رمان ذهنیت سیاسی دارند. دنیای مردان

آرمان زنان و فعالیت های سیاسی آنان از دوران بیداری و دوران مشروطیت قوت گرفت و ادبیات سیاسی زنان که در گذشته 

. در کنار شود می. جایگاه واقعی خود را می گیرد و تثبیت شود میعب های دور رنگ باخته بود به تدریج در هم آمیخته و منش

ای که در متون گذشته وجود  های تازه شود و اندیشه فعاالن سیاسی، بر تعداد زنان در عرصه خالقیت ادبی و هنری افزوده می

ی وحدتِ ملت، قدرت و آرامش افکارنداشت، مانند وحدت ملی، اقتدار و آرامش میهن و دوری از جنگ در حال تولد است. و 

های ملموس جامعه همراه با طنز و انتقاد، به نثر حالتی دگرگونه  ها و بیان واقعیت میهن، دوری از جنگ، بدی، نامردمی

 (.305)عبدعلی دستغیب، دهند  می

نعکس شد. وقایع مثبت و منفی قرن گذشته از وقایع نهضت مشروطه تا سقوط سلطنت و وقایع پس از این سقوط نیز م

در استان فارس می گوید. سال سختی بود، خشکسالی،  1320در جبهه سیاسی از وقایع چند سال پس از شهریور  سووشون

قحطی و بیماری، شورش بادیه نشینان، اشغال ایران توسط متفقین، پیدایش احزاب کوچک و بزرگ و پیدایش جنبش های 

 بودند. حزب توده ها و ناسیونالیست هاگروه برجسته تری  ها آنملی و مذهبی که در میان 

و تحصیل کرده ایرانی و ویژگی های یک زن متوسط  شود میظاهر  سووشونزری شخصیتی کاریزماتیک و واقعی است که در 

از پیامدهای مبارزات سیاسی یوسف خان  کند میرا به نمایش می گذارد. زری در ابتدای رمان فردی بی طرف است و سعی 

و پس از شهادت شوهرش به میدان می آید و تصمیم می گیرد پسرش را  کند می. خانه او در پایان رمان تغییر جلوگیری کند

 (338)همان، « بردارد و اسلحه ای به او بدهد در دست پسرش )خسرو(

شکلی  کتاب به گونه ای و به های شخصیترمان در بعد سیاسی چندان جدی نیست و تقریباً همه  های شخصیتوضعیت اکثر 

. . این افراد دیگر اعضای یک سازمان مخفی اند یافتهبه تدریج وارد کار و فعالیت های سیاسی می شوند که گویی سازمان 

 .مخالف رژیم در اوج سرکوب نبودند، بلکه یک هدف سیاسی عادی بودند

یا  کند میآشفته صحبت  صورت به به راستی که زری را نمی توان سیاستمدار دانست، زیرا به محض ورود به عرصه سیاسی، یا

که  کند می. بنابراین خواننده گاهی فکر کند می. یا دنیای واقعیت و سوررئالیسم را با هم ترکیب دهد میصدای مردانه را بازتاب 

 (.308:1383نویسنده در حال بازی است )دستغب، 

خواهم بایستم، اول باید جلوی تو بایستم و بعد زری به یوسف می گوید: تو خیلی رک گویی.. صراحت تو خطرناک است. اگر ب

چه جنگ و تنشی در جریان است، می خواهی دوباره حقیقت را بشنوی؟ جراتم را از من گرفتی... آنقدر با تو صبور بودم که 
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 عادت کردم. زری نمی خواهد یوسف بمیرد و زندگی خانوادگی او مختل شود. جوزف که در انگلستان تحصیل کرده و ریشه

های فساد اجتماعی را می شناسد، می خواهد جامعه را سامان دهد. همچنین با رویه احزاب چپ مخالف است و مبارزه مستمر 

 مسالمت آمیز را راه حل می داند. او هم با زینگر انگلیسی و هم با فتوحی، نماینده وقت گروه چپ مخالف است.

در سووشون، زینگر مامور اصلی بریتانیا و قاتل واقعی یوسف است. اما او فردی است که ایده دارد و به خاطر همین باور، 

که بر خالف منافع دیگران است. علیه قهرمان است. او هفده سال به عنوان بازیگر و فروشنده چرخ  دهد میکارهایی انجام 

و با حوصله به آموزش خیاطی دختران پرداخت. حاال در زمان جنگ لباس نظامی به خیاطی زینگر در شیراز مشغول به کار شد 

و به دنبال غذا دادن به ارتش است. این یک قدرت حاکم است که وقتی منافع جامعه در خطر است به منافع جامعه  کند میتن 

وسط قهرمانانش پذیرفته شده است. برادر و این اصلی است که با ماهیت خشونت آمیز آن ایجاد شده و ت کند میتوجه چندانی ن

یوسف نیز در همین داستان می خواهد وکیل شود و به همین دلیل نوکر حاکم و انگلیسی ها شد. او هنوز نماز نخوانده است، 

او اما برای یک عوام فریب، پشت سر یک روحانی برجسته در شهر ایستاده تا نماز بخواند. خانواده برادر مقتول از عزاداری 

او را  کند میجلوگیری می کنند. او همچنین فردی مهربان و آرم است. او پسرش را دوست دارد. او عاشق برادرش است و سعی 

از کار باز دارد. او دلسوز خانواده برادرش است و در تمام مراحل در کنار آنهاست، اما تفاوتش با یوسف این است که می خواهد 

د به فکر خدمت به مردم نیست. مبارزان مذهبی، حامیان دکتر شریعتی، روشنفکران و گروهی از از موقعیت استفاده کند و زیا

مستضعفان آنقدر برجسته هستند که به مبارزه مسلحانه کشیده می شوند. رهایی جامعه از رژیم سرکوبگر شاه و ایجاد حکومت 

انقالبی توده ها را بسیج کند. ملت باید از لجن فکری جنگ چریکی می تواند قدرت »عادالنه است. یکی از مبارزان می گوید: 

 (115خالص شود. او افسانه ثبات را رد کرد )

ویژگی اصلی و ساختار واقعی داستان های سیمین دانشور این است که ساختار اصلی رمان سووشون  رابطه زن و مرد:

میل... به طور ملموس داستان سووشون داستان زری و  دوگانگی است. رابطه زن و مرد در درون و بیرون، فکر و عمل، واقعیت و

عرصۀ خانه،حیطۀ آشنائی زری   یوسف زن در خانه و مرد بیرون از خانه و با توجه به مکان در داستان می توان گفت رابطه بیان

وب است، اما به است که از اقالمی چون گوشواره، خسرو، اسب خسرو و یوسف در برابر جهان بیرونی که در گذشته های دور خ

. گوشواره های زری را غارت کردند )ظاهراً قرض گرفتند(، اسب خسرو را دزدیدند و باالخره جنگ در شود میتدریج خصمانه 

خانه و بیرون در گرفت، کلو اول و آخر خود یوسف را به غارت بردند. با این تفاوت که با کشته شدن یوسف و حذف یک سطح، 

 .و در نهایت هم زری است هم یوسف شود میشدن، جایگزین یوسف زری با قبول خطر درگیر 

 کند میزری در رابطه زن و مرد فاقد درون است. زری از یوسف سیلی می خورد. این برای زری آنقدر رایج است که راوی اضافه 

ند، باز برای زری مشخص که زری نمی دانست این آخرین بار است. یا وقتی مردها او را از دایره مردانگی اش بیرون می آور

و تا هزاران سال خون همه، به کین ما خواهد است. زیباترین عکس از این رابطه زمانی که ملک رستم در همان جلسه گفت: 

یوسف لیوانش را رو به زری دراز کرد، اما چنان ترسی ا « خون سیاووشان» جامش را سر کشید و ادامه داد: « جوشید، کاکا

 .را در برگرفته بود که تنگ بلور آب از دستش افتاد و شکستزری  ها آنزحرفهای 

اما هرگز به ذهن زری نمی رسید که وقتی مرا از حلقه مردانه خود دور می کنند، دیگر چه انتظاری از من دارند که مثالً در 

ز خانه و مطب دیوانه برابر غارت خانه، گوشواره، اسب خسرو و خود یوسف مقاومت کنم؟ بهتر است زری خسته و بی حوصله ا

به خانه بیاید و با سردرد مستقیم به اتاق خواب برود و فکر کند: اگر آرام نشود، شبشان را خراب می کنم. بوسف به قصد 

معالجه می آید. یوسف سینی را جلوی میز آرایش روی عسلی جلوی میز گذاشت. یک کاسه آب داغ داخل سینی بود که داشت 
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کی را در آب گرم خیس کرد و روی صورت همسرش فشار داد. سرانجام: دو گل رز خیس روی بخار می کرد. حوله کوچ

گریه کرد یوسف  "چرا او اینقدر بدبخت است؟"چشمان بسته اش گذاشت و پرسید: چرا خسته ای؟ زری ناگهان گریه کرد. 

د و بر چشمان زری خود گذاشت و گفت: پنبه ای را که روی بالش افتاده بود برداشت و دوباره در گالب خیس کرد و فشار دا

من مسئول بدبختی نیستم. زری بلند شد و نشست و پنبه ای به دامنش افتاد و گفت: نیستی پس چرا خودت را به خطر 

 (.225بیندازی؟ )همان، 

هستند،  وای خدای من، این مردها چه جور مردمی: »کند میزری گاهی به این تکیه گاه های مردانه، ظریف یا درشت فکر 

خودشان می دانند که فایده ای ندارد، اما برای اثبات وجودشان و اینکه مردی و مردانگی دارند در وجودشان نمرده، و اینکه 

 (188)همان، « پسرانشان تف روی قبرشان نریزند بعد با دست آزاد دفن می شوند... زبانم الل است... خدای نکرده

ی دیگر درباره دانشور دید. منظور از خانه، آن نیست، خانه آمده است که از اهمیت مرکزی این رابطه را می توان در داستان ها

برخوردار باشد. خانه مکانی است که مردم در آن زندگی می کنند، مفهومی گسترده از یک شهر و کشور، و فراتر از آن، بی 

ر و روستا، مرکز خانواده زنانه، تسخیر کردند. در زبان های دانشور مهر را از خانه تا شه های داستانی داستان خانمانی. شخصیت

فارسی ریشه واژه زن، زیستن، زندگی، زندگانی یکی است. زنان یعنی زندگی یعنی زیستن. او زنی است که به دنیا می آورد و 

و متولد  شود میع فرزندی می آورد و به همین دلیل تنها خالق اوست. به گفته دانشور معنای اصلی همین است. از خانه شرو

، اما نه به قصد اشغال آن. عشق و نور از این مرکز سرچشمه می گیرد و به همسایه و خویشاوندان و جامعه و باطن شود می

. چیزی به اندازه عالقه پرنده به النه اش ساده و طبیعی است، ربطی به باورها ندارد. یک نیاز اساسی مانند رسد میانسان 

در آغوش مادر بخوابد. به قول زری: اینجا شهر من است. من او را خیلی دوست دارم. تپه پشت آن را کودکی است که باید 

(. احترام به آزادی های 110خریدند، تمام رواق، اطراف قصر، نهرهای دو طرف. با دست خود نارنجستان را کاشته ام )سووشون، 

برای ایجاد تعادل بین زنانگی و مردانگی است. همچنین نظر مراد اساسی زنان که در بطن جهان بینی علمی قرار دارد، تالشی 

در مورد تساوی زن و مرد یکی است، می گوید: من و تو می توانیم با هم موسیقی بسازیم، تارهای زیر تار زنانه و تارهای بم 

 (15) «مردانه و آمیخته از این دو است که موسیقی زندگی دلپذیر را می نوازد

سیمین دانشور از اولین داستان کوتاه تا آخرین اثرش درگیر دنیای فمینیسم بوده است. آنچه ذهن نویسنده  زن و فمینیسم:

را به خود مشغول کرده و او را برای مدتی طوالنی از استقالل و فردیت سلب کرده است، نگاه فلسفی و جامع او به زن، مقوالت 

دان، طمع، فمینیسم، وظیفه مادر در برابر ظلم و ستم بود. احساسات و کلی، انتزاعی و مطلق مانند هنجارهای اخالقی، وج

عواطف عاشقانه عبارت است از احساس گناه، بی گناهی و قداست زنان، حفظ حریم خانواده امن از یک سو و خودکامگی و 

غال نظامی انگلیس در ( در سووشون همه غم و اندوه زری با عواقب اش58: 1385خیانت به مردان از سوی دیگر )اسحقیان، 

، چالش بین طوایف قشقایی و بویراحمدی با نیروهای دولتی اشغال ها آنبر سر فروش غالت مازاد به  ها آنجنوب، نزاع یوسف و 

شده است. و ترانه های حزب توده برای جذب دانش آموزان به هسته تشکیالتی به خانه نمی رود و مادر می تواند بدون توجه 

 :وم سیاسی زندگی خانوادگی آرامی داشته باشدبه آشفتگی های ش

زری بر این باور بود که غیرممکن است مردی ترسو یا شجاع با سبک زندگی و تربیتی که او را برای چنین زندگی آماده کرده 

اد و است کاری انجام دهد که به فروپاشی وضع موجود منجر شود. او از نظر بدنی برای کاری آماده بود که بوی خطر می د

آمادگی او دقیقاً برعکس هر خطری بود. او می دانست که نه شجاعت دارد و نه قدرت. اگر این همه وابستگی به فرزندان و 

شوهرش نبود، باز هم از یک طرف لمس کردن، صحبت کردن و حرف زدن رو در رو و از طرف دیگر تماشای گل ها بود... و 
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( دانشور به ظرایف رفتارهای اجتماعی توجه کرد، نحوه 182-183) سووشون، بزند « دل به دریا»چنین فردی نمی تواند 

برخورد هرکس با دیگران مشکالت زندگی نشان داده است که زری باردار است و این بدبختی نمی تواند به جنین آسیب 

را « اگر»موظف است که شعر برساند. زری هم شجاع بود. در سنین پایین، روزی که میهمانان انگلیسی به مدرسه می رسند، او 

 (.8را می خواند که باعث رنجش مدیر مدرسه می گردد )سووشون، « کوری سامسون»برای مهمانان بخواند، اما در عوض شعر 

نفوذ در اعماق زندگی زنان شهری و روستایی و توصیف ناکامی ها یا موفقیت های آنهاست که رنگ خاصی به داستان های 

خانواده های ایرانی است. زنان و خانواده ها در شکل جدید آسیب  ی زندگانی ی کار او در ترسیم صادقانهویژگ. دهد میدانشور 

به بعد( در فضایی سنتی زندگی می کردند و از تأثیر آداب  1288دیدند. خانواده ایرانی قبل از متمرکز شدن حکومت در ایران )

رکز خرافات در عصر صفویه و قاجار، زنان و دختران به ندرت مجاز به رفتن و سنن تمدن جدید به دور بودند. البته در دوران تم

دورۀ به مدرسه و تحصیل بودند. خانواده بیولوژیکی، فکری و خانوادگی ما از هم پاشید و شبیه زندگی غربی شد، به ویژه در 

 رسم روز شد.زیاد شدن درآمد نفت و گاز در انتهای زندگی نظام سلطنتی،تشبیه به زندگانی فرنگی 

عدم اشراف رعیت آن زمان در عیش و نوش و برده داری غوطه ور بودند که می توان آن را مصداق بارز تجمل و گنجور دانست. 

در عین حال خانم نوریان و زری را  راند در زندگانی این زوج،خانواده را به لب پرتگاه و عشرت را به آستانۀ خودکشی می  تعادل

د معاصر باشند اما تعادل خود را از دست ندهند و این نظر خود نویسنده است. در ادب زنانۀ غرب کوشش داریم که می خواهن

خواهند تمنای خود را در نوشتار خود  اثر شود.از زنان می کم بی دارند نظام ارزشی و توانمند مردانه از میان برداشته یا دست

ها رهائی دهد و  بگیرد.زن باید خود را از منع ها آنت،صدای زنان را از بگذارند چراکه نظام مرد ساالری غالبا موفق شده اس

-287: 1372)مُخبر ، بازیابد  ی پهناور هستی خود را که با مهروموم نگاهداری شده های خود،تمنای خود و حوزه شایستگی

281.) 

ی جایگاه اجتماعی زنان، افشای ظلم سیمین دانشور یک فمینیست جناح چپ است که در حوزه جریانی است که به دنبال ارتقا

مداوم و نشان دادن این است که زن و مرد می توانند با هم در کنش اجتماعی شرکت کنند. توران خانم نوریان و زری دو زن 

شایسته و دوست داشتنی هستند که ارزش کار خود را می دانند و به زنان برای استقالل، وظیفه و شخصیت خود اعتبار می 

. در این راه تنش ها، کنش ها و واکنش ها، فراز و نشیب های کند میاما تغییر اجتماعی قطعا مسیر همواری را دنبال ن بخشند.

زیادی وجود دارد. در مسیر تغییر، بسیاری از چیزها سقوط می کنند و چیزهای دیگر ظاهر می شوند. در این روزگار سخت، 

غییر است، او می خواهد با سیاست کاری نداشته باشد، اما سیاست تسلیم تجلی این تنش و ت»در رمان « بودن»طبیعتاً 

 .شود مین

با این حال، تنش های اجتماعی، سیاسی و اجتماعی توصیف شده در آثار دانشور اغلب قطبیت خود را از دست می دهند و 

ما با تمام مشکالتی که نویسنده با تضادهای اقتصادی و سیاسی را به تضادهای فکری یا در نهایت به دو تقلیل می دهند. ا

. نکته دیگر اینکه دهد میگستردگی عالقه و توجه به حقایق دقیق جامعه ما دارد، نگاهی متفکرانه و دقیق به جهان نشان 

ای در  ها( که به طرز ماهرانه ها، افسانه های او )واقعی( و نیز برخی عناصر شرطی )رویاها، داستان و بیشتر داستان سووشون

: 1383رود تا خواننده را در درک معنا و تاریخچه فلسفی و اخالقی این آثار یاری کند. )دوستغیب،  های او به کار می استاند

315.) 

زنان با تفکر سنتی، زندگی سنتی، خواستگاری و ازدواج سنتی زیر سوال می روند و بحث تعدد  زنان، سنت و سنت شکنی:

همچنین، کار بیرون از خانه و نقش خالقانه زن، بدبینی مردان نسبت به زنان و کنترل . شود میزوجات و تنوع مردان مطرح 
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اصلی برای برابری و حقوق زنان، انتخاب  های شخصیت، مبارزه ها آن، تالش برای تعریف زن و مرد و ارزیابی رابطه ها آن

در این رمان هستند. همین نشانه ها را در زن داستان از مهم ترین نشانه های مردساالری  های شخصیتقهرمانان زن. و دیگر

زن )به استثنای زری( در  های شخصیتدیگر آثار این نویسنده با قوت و ضعف می بینیم. در آثار دانشور، به طور کلی، اکثر 

سووشون انتخاب همسر آینده خود چاره ای ندارند و دختران بر اساس ازدواج سنتی مردساالرانه به خانه فرستاده می شوند. در 

عزت الدوله مادر حمیدخان وقتی زری را در غسالخانه دید به رسم آن زمان فقط ظاهرش را تحسین کرد: خدا رحمتش کند! 

من هرگز بدن سفید به این نازکی ندیده بودم. چشمان تو رنگ خرما است. من تا حاال همچین چشمی ندیده بودم خداوند تو را 

 (.111)سوچون، « برای دوستی دلش آفرید

البته ازدواج زری ازدواج شناخت و عشق بود، وقتی زری فقط یک دختر مدرسه ای است و اوضاع شهر به هم ریخته است، با 

سعی کنید زودتر »کمک او به خانه یوسف می آید و یوسف در همان مالقات اول از او خوشش می آید و به کنایه می گوید: 

که خداوند آن  کند میو مادرش پس از توضیح وقایع آن روز برای مادرش اذعان بزرگ شوید. و زری معنی مرد را نمی فهمد 

(. 218)همان،  "سوار را فرستاد تا دخترش را نجات دهد ... و سپس ... سه سال بعد همان مرد به خواستگاری او می آید ... 

وط کرده است. همه با سنت بازی می داستان مخل های شخصیتنویسنده با توجه به موضوع اثر، سنت و هویت ملی را مانند 

کنند، از احمد گنجور دالل آمریکایی گرفته تا مفاتیح الجنان و حلیه المتقین، زاد المعاد، نظریات دکتر شریعتی، عرفان هندی، 

 تذکرۀ االولیاء، تاجر تکمه در بازار، روحانیت انقالبی و غیره سرگردان می باشند.

که زنان برای مشارکت در اقتصاد خانواده کسب درآمد و کار کنند. زنان به دلیل  شود میتوصیه در آثار دانشور  زنان و اقتصاد:

تالش برای رهایی از سلطه اقتصادی تحت سلطه مردان مورد تحسین قرار گرفتند. زری معتقد به حفظ هویت زنان و در عین 

جدید )شهری( علمی تخیلی عمدتاً درگیر کارهای ط حال حضور در اجتماع و استقالل مالی برای زنان است. زنان طبقه متوس

اداری هستند. نمونه های آن را در داستان های دانشور به وضوح می توان دید. مثالً در داستان، زنان شاغل هستند، زنان 

ست که درباره ، هنوز زنده هستند و در آثار دانشور، تنها جایی اشود میاشاره  ها آنکارمندی که در داستان های دانشور به 

. زنانی که به تازگی وارد فضای مردانه شده اند عالوه بر مشکالت کاری شود میصحبت  ها آنکارمندان زن و مشکالت زندگی 

باید مشکالت این رابطه را نیز تحمل کنند، ویژگی خاصی که این زنان را از دست اندرکاران داستان های دیگر و حتی زنان در 

حتی با همکاران، دانش آموزان و  ها آن. برای بقیه. او هست. کند میدگان، عشق مادرانه شان جدا داستان های دیگر نویسن

های دانشور در تراکم،  سرپرستان خود با نوعی محبت عمیق برخورد می کنند. بیشتر زنان سنتی و طبقه پایین در داستان

 .اغلی که پشتوانه مالی و معیشتی ندارندهای بزرگان و بیگانگان نقش داشتند. مش شست و شو و اتو کردن خانه

. در کند میدانشور که چندان به مردان پایبند نیست، در بیشتر آثارش به این داستان ها اشاره  زنان و عدم تبعیض:

که پدرش عاشق یک  دهد میوقتی عمه ای از زندگی گذشته خود و برای پدرش از گذشته خود می گوید، نشان « سووشون»

به نام سودابه شده است. سودابه تا آخرش نامادری من نبود، می گفت اینطوری راحت تر است. )سوچون ص رقصنده هندی 

(. اولین تالش برای ادبیات فمینیستی در ایران، اعتراض به ظاهر مردساالری ادبی بود. و برای ارائه تصویری واضح و ملموس 72

ای نویسندگان زن اشاره می کنیم که حاکی از آن است که نویسندگان زن از این بیان ادبی، به انتخاب نام مستعار در نوشته ه

به دلیل سلطه گری جرأت نداشتند آثار خود را به نام واقعی و زنانه خود منتشر کنند. . برای فرهنگ و ذهنیت مردساالرانه، 

ن مثال، دانشور در مقاالتی که در دهه ترجیح دادند با نفی زنانگی، آثار خود را به شکل موجه تری منتشر کنند. به عنوا ها آن



 فهفلس و عرفان ادبیات، مطالعات

 1 -20، صفحات 1101 هارب ،1 شماره ،8 دوره

15 

 

را برگزید )اسحاقیان، « حتی شیرازی گمنام»و « شیرازی گمنام»برای رادیو تهران و روزنامه ایران می نوشت، عناوین  1320

 چون می دانستند در آن زمان جنسیت نویسنده تاثیر زیادی در استقبال او داشته است. ;(. 71: 1385

تارهای ناهنجار مردان با تأکید بر برخی ویژگی های طمع و ویژگی های ناهنجار و ناسازگاری آن مورد رف اعتراض به مردان:

، به نوعی در معرض تنوع، طمع و ها آنهای دانشور، به استثنای تعدادی از  های مرد داستان اعتراض قرار گرفته است. شخصیت

مردان عاشق تنوع هستند و »در دانشور بدون تنوع مردانه نیست: سایر انحرافات اخالقی و اجتماعی هستند. هیچ کسب و کاری 

 «مرد غیرمسلمان انتظار ندارد تا آخر عمر با یک زن زندگی کند

صیغه های که پس از مرگ همسرش همسری نداشته و تنها در رختخواب دراز کشیده است، اما  کند میاگرچه خان کاکا ادعا 

ن چنان مردی هستم که وقتی زنم مرد... شانزده ساله آزگار بدون زن در رختخواب تو مرا نمی شناسی، مطاق و جفت دارد 

که در حمام گاو دارو به تنش می مالید تا اُرسی دوز ... پس آن دختر طاق و جفتتنها بود... زری خواست بگوید: پس صیغه 

 (.281)سووشون، « چاق شود...

. در سووشون وقتی عمه خانم فوت کرد، پدرش گفت که عمه خانم و کند می دانشور در بیشتر آثارش به ماجراهای مردانه اشاره

پدر یوسف با همه دینداری و علمشان، شیخ صنعنفر رقاصه ای هندی به اسم سودابه را دوست داشت، هرچند هرگز با او ازدواج 

عشق را می شناسند. مرد رندی  (. تمام شهر این21(. پدر یوسف عاشق رقاصه ای هندی سودابه است )همان، 75نکرد )همان، 

« شیخ سنان با مریدش به فرنگ می رود»که آخرین هویتش مشخص نشد که با قلمی از اصفهان، نقش شیخ سنان و کتیبه: 

فرمان می داد پیرمردی بود که انگشت در دهان داشت. شیخ سنان که مثل حاج آقا عمامه و عبا و خرقه بر سر داشت. و 

(. سودابه تا آخرش نامادری من نبود، می گفت 75رفتند و دختر شمالی بر خانه ای نشست )همان، شاگردان به دنبال او 

(. 72اینجوری راحت تره، البته بی بی رو ول کرد و خون زیادی بر سر بی بی ریخت، ولی زن فوق العاده ای بود! )سوچون ص 

درس هایی که از من گرفتند از خدا بخواهند که در پدر یوسف مایه ننگ همه عالم بود: خود سید الحاج می گفت مسجد و 

امور دیگر هم دخالت کند و ما کردیم و دیدیم. باالخره آدم باید کاری بزرگتر از زندگی روزمره در این دنیا انجام دهد. او باید 

پوشد و کند  رقه میعشق خیلی کرده و کند است، خ»دهم  بتواند چیزی را تغییر دهد، حاال کاری ندارم، عاشقانه ادامه می

 (.75)همان، « است

 :کند میعزت الدوله وقتی آهنگ قصه را می خواند، راز شوهرش و ماجراهای عمومی او را برای خواهرش تعریف 

ساله ای به نام  15خدا نکند بمیرد، دختر »عزت الدوله، خواهر شوهر عمه، پس از مرگ شوهرش همچنان خونریزی دارد:  

برد. فرزند معصوم من شانزده ساله بود که او مبتال به سوزاک... ریش پدر، تو سزاوار چنین پسری هستی، برو بازی را با خود می 

(. خود مرد نیز عاشق زنی شوهردار شد و در نهایت شوهرش را با گلوله کشت و 111)همان، « سر قبر مرد، خدا تو را بیامرزد

 (.118کار می کرد نمرده اند )همان،  ها آنکه در خانه  برای خود خانه ساخت. این پدر و پسر حتی از فردوس

، از ماجراجویی های نهان و پس آشکار شوهرش برای خواهرش شرح دهد میوقتی عزت الدوله آهنگ داستان گویی سر 

 : دهد می

! بچه پانزده خدا نیامرزدت مرد»له، خواهر خواندۀ عمه خانم، پس از مرگ شوهرش هنوز از دست او دلش خون بود: وعزت الد 

ساله را با خودش می برد خانم بازی؛ و بچۀ معصوم من شانزده سالش بود که سوزاک گرفت....الیق ریش آن پدر چنین پسری 

(. همین مرد، عاشق زن شوهر داری هم بوده است و در انتها، شوهر 111)همان، « است. گور به گور بشوی مرد! خدا نیامرزدت
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نده بود و در خانه برای خود خیش خانه ای درست کرده بود. این پدر و پسر، از فردوس هم که در کار زن را با گلوله به قتل رسا

 (.118خانه شان کار کرد هم حتی نگذشته بودند )همان ، 

هزار بار بیشتر موی بور و سیاه و پولک لباس زن ها را از روی یقه کتش گرفتم. آخری ها عاشق خانم صد تومانی شده بود. »

(. عزت الدوله در یک مورد دیگر 81)همان، « فرستادم -تخت... می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان مشروب می روی

ای آواره اشاره داشتند که به عنوان کلفت به خانه آورده بود و از دست بُرد شوهر و پسر بزرگش ایمن نمانده بود : به دختر بچه

ته، پدر یا پسر کار آن دختر بچه را تمام کردند به فکرم نرسید که از سر یک دختر درد سرت ندهم خواهر، در عرض یک هف»

(. و در جایی دیگر در همین رابطه عزت 82)همان، « بچه دهاتی هم نمی گذرند. آخرش هم نفهمیدم کار کدام یکی اشان بود؟

انه. اول در حیاط بیرونی و آخر سری در اندرونی. : دیگر آخریها دست از رو برداشته بود و خانم می آورد خکند میالدوله تعریف 

آخریها عاشق خانم صدتومانی گشته بود. تعریف می کرد شأن خانم صد تومانی بیشتر از این است که ببرمش حیاط خارجی. 

روی تخت که روی حوض می زدیم می نشستند و من سینی می گرفتم و برایشان می فرستادم. تنباکو را در عرق خیس می 

دم و قلیانش را چاق می کردم. به کمرش بزند. اول روی تخت نمازش را می خواند و بعد می نشست به عرق خوری. می کر

 (.83)همان،  «ال تقربوا الصلوه و انتم سکاری» گفت: 

شتن دانشور از جمله نویسندگانی است که در آثار خود از گویش شیرازی استفاده کرده است. او در نووضعیت لهجه و گویش 

برای ایجاد فضای داستان، قهرمان و اتفاقات  ها آنداستان های خود به فرهنگ مادری و زبان مادری خود توجه داشت و از 

داستان و تأثیرگذاری و اثرگذاری بر ذهن مردم استفاده می کرد. به نوعی می توان این بهره وری را ویژگی خاص سبک 

با توجه به  ها آنخانم دانشور بسیار تحت تأثیر گویش و فرهنگ شیرازی بوده اند. نویسندگی او دانست. قهرمانان داستان های 

طبقه اجتماعی، قومیت و سطح پذیرش فرهنگی خود به گویش و فرهنگ شیرازی وابسته هستند. با توجه به این تأثیر می توان 

رشان به دلیل تماس با مناطق دیگر تغییر این قهرمانان را به چند دسته تقسیم کرد: گروهی شیراز را ترک کردند، سبک گفتا

به دلیل مهاجرت به مناطق دیگر گسترش یافت. و گاه واژه های غربی را در گفتار خود وارد می کنند،  ها آنکرد و دایره لغات 

ته اند و مثالً می توان به کتاب اشاره کرد. در این کتاب می توانید قهرمانانی را بیابید که تحولی فرهنگی را پشت سر گذاش

سعی در بیان آن در گفتار و رفتار خود دارند. به بخشی از این داستان توجه کنید: مامان عشی پالتو و دامن هستی را به دست 

 (.11« )پسیتا داد و با انگلیسی خاص خودش گفت می بری، خوب برس می زنی، اطو می کنی و زود می آوری، فهمیدی؟

ن دهد که قهرمانان تا چه اندازه تحت تأثیر فرهنگ غیرغربی بوده اند. نویسنده در این نویسنده در این قسمت سعی دارد نشا

از یک کارمند خارجی در خانه به  کند میکتاب، خالق قهرمانانی است که با فرهنگ بیگانه پیوند خورده اند. مامان عشی سعی 

ا او سعی در متمدن سازی خود دارد: اما گروه دیگری عنوان یکی از صفات بارز و خاص خود استفاده کند و با صحبت انگلیسی ب

نویسنده با استفاده از  دهد میاز قهرمانان در آثار خانم دانشور هستند. گفتار، سبک زندگی، فرهنگ و گویش شیرازی تشکیل 

فرهنگ بومی  که با توجه به شناخت کافی از گویش شیرازی و کند میواژه ها و اصطالحات بومی منطقه، قهرمانانی را خلق 

 .آنان، از شأن و وزن خاصی برخوردارند

شیوه اصلی دانشور در نوشتن داستان هایش نقل قول و داستان است. به این ترتیب او بسیاری از حقایق را می گیرد و تخیل را 

در خانه تو می  گریه نکن خواهر، درختی"به خواننده بگوید آنچه می خواند درست است..  کند میمی افزاید و سعی  ها آنبه 

روید، درختان در شهرت و درختان زیادی در تو می رویند. زمین... باد پیغام هر درختی را به درخت دیگر خواهد رسانید و 
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خواهر بزرگ یوسف، زنی عاقل با همان  -خانم فاطمه«درخت ها از باد خواهند پرسید: در راه که می آمدی سحر را ندیدی؟

 می تر و حسی تر که خیال دارد به عتبات برود و در جوار قبر مادرش مقیم شود. صراحت لهجه یوسف البته عا

خانم فاطمه دخالت کرد: خان کاکا همین قدر می دانم که نه پدرت و نه جدت هیچ کدام منّت احدی را نکشیدند. نه منّت »

حاج آقام، عمامه اش را تا آخر عمر از سر فرهنگی های کون نشسته را و نه منّت خودی های تازه به دوران رسیده را... مرحوم 

برنداشت و یک عمر خانه نشین بود، تو آن مجلس... اسمش یادم رفته... حاال اسمش را بخورد... رأی را به آن که بنا بوده نداد، 

 (. 21)همان،  «اگر یوسف پسر سوگولیش بود به همین علت بود که خوی خلق خودش را داشت

ودم را می شناسم، یوسف را هم می شناسم، ابوالقاسم خان صاف نیست از وقتی هم که به خیال عمه گفت: خان کاکای خ»

نویسنده در رمان با توجه به وضعیت روحی و  های شخصیت(. سبک و شیوه بیان 20)همان، « وکالت افتاده ناصاف تر شده

گرفته است. و از لحن گفتگوی زری با ژاندارم  مورد توجه قرار ها آنیا به تناسب سن و موقعیت اجتماعی و قومی  ها آنفکری 

زری به بالکن آمد و پرسید: تو ژاندارم باغ میوه ا حاکمی ؟ ژاندارم با دهان پر گفت: ها! و "بی سواد و کیست که اینها را دارد: 

ژاندارم  ید عقد بستیم.سپس قورت داد. زری پرسید: زن و بچه داری، نیش ژاندارم تا بنا گوش باز شد، گفت: دختر عامو را شو ع

گفت: مگر تو همشهری من نیستی؟ سرکار ستوان فرمایش کرد هر طور هست باید اسب را بیاوری. به من ماموریت داد. گفت 

« پسر خوبی هستم، گفت اگر اسب کرنگ را نیاوردی استیفا بده و یک راست برو ده الی دست ننه ات. خودش فرمایش کرد

دهنده هستند.  ها و زنانگی، تند، جذاب و تکان شناسی، احساسات، حساسیت ر مورد جنسیت، روانهای زنانه، حداقل د نوشته

، حال و کند یمزری و یوسف از این مشاجره لفظی عصبانی هستند. صحنه ای که نویسنده در آن حرکات و مواضع را توصیف 

یت، روان، عاطفه، حساسیت ها و ذهنیت زنانه مربوط هوای زنانه دارد: لحن نوشتهِ زن گرایانه دست کم در مواردی که به جنس

، تند، گیرا و تاثیرگذار است؛ زری و یوسف در پی مجادله ای لفظی خشمگین شده اند؛ صحنه ای که نویسنده به شود می

از  خودش هم نفهمید چه شد که همه صبر و مدارا و طاقتش را»توصیف حرکات و سکنات پرداخته، حال و هوایی زنانه دارد: 

دست داد. ناگهان از روی صندلی پا شد. با دست محکم به شکمش زد و گفت: کاش این یکی که توی شکمم است، همین 

امشب سقط بشود... برای شما تا دم مرگ رفته ام و برگشته ام. خانم حکیم، شکمم را سفره کرده... روی شکمم نقشه جغرافی... 

لید: امروز خبر مرگم رفتم این یکی را بیندازم. شجاعت نکردم که نگهش داشتم؟ زری نمی توانست جلو اشکهایش را بگیرد. نا

وقتی با این مشقت، بچه ای را به دنیا می آوری، طاقت نداری مفت از دستش بدهی. من هر روز، تو این خانه مثل چرخ چاه 

 (.130 -131)همان، « را کسی لگد کرده ها آنمی چرخم تا گلهایم را آب بدهم. نمی توانم ببینم 

دانشور در داستانهایش باز هم همان شیوه رمانتیک و پر احساس را در گفتار به کار برده است. خانم حکیم در سووشون یک زن 

: حال دوقلوها چطور میباشد...هر سه بچه از دست کند میاستفاده «  باشد می» انگلیسی بوده و وقتی فارسی حرف می زند از 

و از بس « ؟ باشد میپستانک بچه هنوز » و از زری سوال کرد « شک نمی داشتم » نگر گفت: . و سرجنت زیباشد میمن 

 (. 1 - 7کرد، خودش خسته شد )سووشون ،  باشد می، باشد می

می توان گفت در جامعه امروزی زنان نیمی از هنجارها و هرج و مرج اجتماعی را به وجود می آورند و پوشش و حجاب زنان: 

امنی و ناراحتی بدحجاب ها حجاب زنان است که متاسفانه نقش مهمی در عقب ماندگی جامعه و جوامع ایفا عامل اصلی نا

نیز آسیب می رساند. از نگاه زن بدحجاب اطرافیان از جمله خانواده و کسانی که با او در ارتباط هستند آسیب  ها آن. به کند می

در اختیار مردان قرار داد و  راحتی بهل شود. گوهر وجود پاک او را نباید می بینند. زن باید برای هویت و وجود خود ارزش قائ

 (.100:1388باید به گونه ای عمل کرد که مرد به دنبال زن و در پی زن باشد )جعفری بابو کنی، 
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این نگرش سیمین دانشور در اولین اثر منتشر شده خود )آتش خاموش( به حجاب زنان از زبان یک قهرمان مرد اعتراض کرد و 

. رایج در آن سال کند میدانشور در اولین اثر داستانی خود با توجه به شرایط سیاسی و اجتماعی، به این شیوه زندگی اعتراض 

. در این باره چنانکه کند می: زری تنها دختری است که در مدرسه چادر سر نشود میها در آثار بعدی او این وضعیت کمتر دیده 

: در آن روزگار اوضاع شهر آشفته بود. زمانی که زری فقط یک دختر مدرسه ای بود، سوارکار در کنار در سووشون می خوانیم

نشانی را که داد چرا سوار نمی رود؟ چرا سر تا »زری ایستاد و آدرس را از او پرسید و زری آدرس مورد نظر را به سوارکار داد. 

که چرا از بین همه زنان و دختران، این زن  کند میتوجه شدم. او تعجب ؟ زری با خود گفت: بله مکند میپای زری را ورانداز 

بی حجاب است. باید توضیح بدم وگرنه فکر میکنه من ارمنی هستم. می گوید: پدرم میرزا علی اکبر خان کافر بود. به من گفت 

(. و این 211نمی کنی )سوچون، و می گوید: از تو نپرسیدم چرا حجاب  کند میهرگز چادر نپوش. سوارکار به دختر تعظیم 

به مدیرانگلیسی می گویند شهر شلوغ است و مدیر همه دختران را به صف کرده است. "سطور را در پایین تر می خوانیم: 

این ملت  "از خانه های شما روبنده می آورند و به دختران می گوید:  ها آنبگویید: پیچه هایتان را در کیسه های خود بگذارید. 

ی تمدن ندارند، و بعد چشمش می افتد به دختر با گیس بافتۀ روبان زده و می پرسد: می دانی چطوری چادر سر کنی؟ توانای

(. در صفحه بعد می خوانیم که 211)همان، « بدانی یا نه، اما زری می داند کسی نیست برای او روبنده بیاورد کند میفرقی ن

رقصیدند و شوهرانشان روی  های رنگارنگ با افسران غریب می زنان شهر با لباسدر مهمانی، »باالخره چادری به زری آوردند. 

(. آیا موجودات فضایی می رقصند؟ حتی در اواخر رژیم پهلوی هم 12)همان، « کردند را تماشا می ها آننشستند و  ها می مبل

ان خود پشت کردند و شروع به پوشیدن غیرممکن بود، به غیر از جنگ جهانی دوم که زنان به گفته سووشون به برادران شوهر

 حجاب کردند.

 

 گیرينتیجه

در هر جامعه بشری زندگی زن و مرد به هم آمیخته است و در طول تاریخ در فرهنگ ملل و اقوام مختلف نگرش های متفاوتی 

رجال، مشاور و نسبت به زن وجود دارد که گاه مظهر حیله گری، پلیدی، زشتی و حتی شیطان پرستی است. گاهی انیس و 

حتی در رأس حکومت بودند، اما مسلم است که در تألیفات ادبیات فارسی تا انقالب مشروطه، زبان و قلم شاعران و نویسندگان 

ی اجتماعی و سیاسی ها صحنهغالباً مورد هجوم قرار می گرفت، اما پس از انقالب مشروطه. تحول بزرگی در ظاهر زنان در 

اجتماعی آشکار کنند و در همه  های عرصهخود را در  های ییتواناو  ها شایستگیند با زبان و بیان توانست ها آنمشاهده شد. 

 .حضور و مشارکت خود را در کنار مردان نشان دهند ها صحنهو  ها عرصه

ر ادبی را از نظر مطالعه معتبر و جامع جایگاه زن در ادبیات امری ممکن اما دشوار است. برای رسیدن به این هدف، ابتدا باید آثا

زنان در این آثار نقش های متعدد و متنوعی مانند: همسر، مادر،  ;تکیه کرد ها آنموضوعی متمایز کرد و سپس به نقش زنان در 

 .معشوقه، دختر، خدمتکار و... را ایفا می کنند که باید از یکدیگر جدا شوند

خاله خانم، عزت الدوله، سودابه، خانم حکیم، زری، کولی زن آن است:  های شخصیتتنوع  سووشوناز ویژگی های قابل توجه 

را درست  ها آنها و بادیه نشینان، شهر حلب )کوچه فقیرانه تهران(... همگی طبیعی و واقعی هستند و خواننده ها می توانند. 

ای زنانه مانند عزت الدوله و بنابراین چهره ه شود میایرانی دیده پیدا کنید زری در همه خانواده های طبقه متوسط  ها آنمثل 

 .و مادربزرگ و زری در عین حال رایج هستند
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، بنیان خانواده است. بحث فمینیستی به نام فمینیسم که این روزها بسیار دهد میزری، همانطور که سیمین دانشور توضیح 

دانشور این مناظره را در  رایج شده است، نزدیک به چهل سال پیش با اولین آثار سیمین دانشور در ایران شکل گرفت و

. او کند میو به موقع در فعالیت های اجتماعی شرکت  کند میسووشون به نمایش گذاشت. او خانه دار است، بچه ها را بزرگ 

 .می داند که سیاست برای زندگی نیست، به هر حال مبارزان به غذا نیاز دارند و یک نفر باید آشپزی کند

هستند نبض زندگی است و آنجا که نیستند زندگی عشرت ادربزرگ و حتی عزت الدوله و هر جا که زری و م سووشوندر  

کسل کننده است. با این حال صحبت های زری کمی اغراق آمیز است: ای کاش دنیا دست زنان بود. زنانی که به دنیا می آیند، 

ستن چیزی برای خودت. شاید مردان از آنجایی یعنی مخلوقات خود را می آفرینند و قدردانی می کنند. استقامت، قدرت و نخوا

که هرگز خالق نبودند، آنقدر خود را به آب و آتش می اندازند تا چیزی خلق کنند. اگر دنیا در دست زنان است، جنگ 

کجاست؟ دانشور فقر اقتصادی و فرهنگی، سیطره مردساالری، خودباختگی در برابر فرهنگ و تمدن غرب، مد و برخورد چهره 

 چهره و برخورد ابزاری و زن محور را از عوامل ضعف جامعه زنان ایران می داند.به 
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