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Comparative literature is one of the most important topics in literary 
research, it can show the mutual influence of literature between different 
countries. On the other hand, the story and storytelling are the most 
important elements of literature, and knowing the elements of the story 
will lead to a better  understanding of it. In this article, an attempt has been 
made to examine the differences and commonalities in the style and 
elements of the story with comparative study in the story elements of  the 
first collection of short stories by two writers from Iran and Syria, "The 
Quenched Fire [Atash-e Khamoosh]" by Simin Daneshvar and "Maraya 
al-nas [People's Mirrors]" by Widad Sakakini. The ancient literature in 
Iran and Syria is connected with the concept of storytelling and anecdote, 
and both countries simultaneously got familiar with the phenomenon of 
short story as a contemporary literary type. Storytelling experiences in 
these two countries began with male writers, but eventually, women 
writers joined the ranks. In Iran in 1948, Simin Daneshvar published her 
collection "The Quenched Fire [Atash-e Khamoosh]", which was the first 
collection of persian short stories written by a woman, gave the hope for 
the emergence of a female storyteller. In Syria, the pioneer of story 
writing among women was widad Sakakini, who first published her 
stories in the weekly story column in some magazines, and then published 
her first collection of stories, Maraya al-Nas (Mirrors of the People) in 
1945/1324. Among the first collection of short stories by women writers 
in Iran and Syria, there are many commonalities that indicate special story 
writing in the period of essay writing and report writing, and they have 
benefited less from the practical techniques of artistic short stories, but 
they are very important; Because they are among the pioneers of short 
stories and have made a great impact on story. 
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 آتش خاموش های کوتاهعناصر داستان در داستانبررسی تطبیقی 
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 diana.mahmoud@ut.ac.irرایانامه:  ، تهران، ایران.زبان وادبیات فارسی دانشگاه تهران دانشجوی دکتری. 2

 چکیده اطالعات مقاله
ثر أت و تأثیردهندۀ نشان رود ویبه شمار م یادب پژوهشمهم  مباحثاز  یقیتطب اتیادب پژوهشی نوع مقاله:

 نیتراز مهمنیز  یسینوداستان و داستاناست. از طرفی، مختلف  یهادر ملت اتیادب
. انجامدمیاز آن  یبهتر کبه در داستان رود و شناخت عناصریبه شمار م اتیارکان ادب

در این مقاله، سعی شده با بررسی تطبیقی عناصر داستانی در اولین مجموعه داستان 
نوشتۀ سیمین دانشور و  آتش خاموشکوتاه دو نویسندۀ زن در ایران و سوریه یعنی 

نوشتۀ وداد سکاکینی به وجوه تفاوت و اشتراک موجود در سبک و  های مردمنهآی
گویی و ادبیات قدیم در ایران و سوریه با مفهوم قصه پرداخته شود.عناصر داستانی 

زمان با پدیدۀ داستان کوتاه به عنوان نوع ادبی حکایت پیوند خورده و هر دو کشور هم
نویسی در این دو کشور با نویسندگان مرد شروع ی داستانهاشنا شدند. تجربهآمعاصر 

شد، ولی زنان نویسنده هم به جمع نویسندگان داستان کوتاه پیوستند. در ایران به سال 
که اولین مجموعه داستان  آتش خاموشسیمین دانشور با چاپ کتاب  1948/ 1327

زن را نوید داد. در نویس به قلم یک زن و به زبان فارسی بود، ظهور یک داستان
هایش را در نویسی میان زنان، وداد سکاکینی بود که ابتدا داستانسوریه، پیشگام داستان

کرد و سپس اولین مجموعه داستانی ها چاپ میستون داستان هفتگی در بعضی مجله
 نمیابه چاپ رسانید.  1945/ 1324را در سال  های مردم(مرایا الناس )آینهخود یعنی 

، مشترکات زیادی هیو سور رانیدر ا اثر نویسندگان زنمجموعه داستان کوتاه  نخستین
نویسی و نگارش گزارشی نویسی خاص در دورۀ انشادهندۀ داستانوجود دارد که نشان

اند، ولی اهمیت فنون کاربردی داستان کوتاه هنری بهره جستهز است و کمتر ابوده
و تأثیر فراوانی در  داران داستان کوتاه بودهپیشروان و طالیهۀ زمردر زیرا زیادی دارند؛ 

 اند.های داستانی گذاشتهمجموعه
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 مهمقد. 1
رود و شناخت عناصر آن به ترین ارکان ادبیات به شمار مینویسی از مهمامروزه داستان و داستان

های نویسندگان معاصر، به شود. به طور کلی، برای شناخت عناصر داستاندرک بهتر منجر می
را جامعه و های آن مایهشود که غالباً درونمایه، راوی، توصیف صحنه و موضوع پرداخته میدرون

در یک  کند.گرایی، تصویرپردازی میدهد و این نویسنده است که با واقعافراد آن تشکیل می
کند و از خواننده ای، جهانی را خلق مینمای کلی، نویسنده خالق داستانی است که به گونه

ر به تریم عاملی که منجخواهد که در خیال و تصورات او وارد شود. شاید بتوان گفت مهممی
شود است. داستان سبب می ناپذیررویارویی با ترس از تغییرات توجیهشود، ظهور داستان می

؛ بنابراین (216: 1387کارد، )اسکاتها و دالیل حقیقی رفتارهای آدمی را حدس بزند خواننده انگیزه
وصف چنین داستانی، بدون شک مختص انسان خواهد بود؛ بدین معنی که به محتوای اصلی این

رسانی اندک یا صرفاً بیان حقایق بسنده پردازد و به اطالعو تشریح اقسام تجربیات انسانی می
 .(38: 1389)برسلر، کند نمی

اما ادبیات داستانی شامل انواع آثار داستانی ازجمله قصه و داستان کوتاه و رمان است و در 
بندی ترین تقسیمشود. اساسیرداخته میشرح و تحلیل ادبیات داستانی، به هر کدام از این انواع پ

عناصر داستانی، بدین شکل است: زاویۀ دید، جدال، هستۀ داستان، شخصیت یا قهرمان، فضا و 
های کوتاه از جملۀ این موارد . در عصر حاضر، داستان(165ـ160: 1379)شمیسا، جو، لحن، حادثه و... 

توان تفاسیر مخاطبان رسیده که نمی ودگان ای از اهمیت و عنایت ویژۀ نویسناست که به درجه
حوصلگی دقیق و کامل از آن به دست داد که همۀ انواع آن را در بر گیرد. از سویی دیگر، بی

هایی که بر و همچنین افزایش مجموعه داستانهای طوالنی و زمانخوانندگان از خواندن نوشته
ترین وزه داستان کوتاه یکی از برجستهمتشکل از چندین داستان کوتاه هستند، باعث شده امر

چنان انواع ادبی باشد و این در صورتی است که نوشتارهای منظوم به دلیل بنا و ساختار بیانی، آن
؛ در نتیجه برای (777: 1386)میرعابدینی، قدرتی برای انعکاس همۀ هیجانات اجتماعی را ندارند 

خصوص فراوان و نگاه جامع صورت گیرد، بهبررسی ادبیات داستانی، ضروری است کار با دقت 
زمان با بررسی موضوع، به تطبیق دیگر آثار معروف از دو اگر محقق در این صدد باشد که هم

 ای بپردازد که از دو کشور و ملت گوناگون هستند.شدهنویسندۀ برجسته و شناخته
وهشگران قرار عناصر داستانی جزو مسائلی است که امروزه مورد توجه بسیاری از پژ

است. مسلّم است که تمام های زیادی به صورت مستقل انجام نشدهاست؛ اگرچه پژوهشگرفته
دهی داستان، مهم است؛ البته عناصر داستان ـ اعم از پیرنگ، حادثه، صحنه، شخصیت ـ در شکل

پیرنگ های روایت است که در پیشبرد ترین مؤلفهدر میان این عناصر، عنصر حادثه از بنیادی
توجهی به نقش حادثه در حرکتِ رو به جلوی پیرنگ که کمایگونهداستان، نقشی اساسی دارد، به
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کاهد و در کنار خستگی و رساندن داستان به نتیجه، از جذابیت و کشش داستان به شدت می
 آورد.پایین می چشمگیریمخاطب، میزان ارزش هنری داستان را تا حد 

تر خواهد تر و وسیعث داستان مهم و امروزی باشد، پیرنگ آن پیچیدهبنابراین هر چقدر حواد
بود و در نتیجه داستان جذابیت بیشتری خواهد یافت. علت اینکه در این قسمت، سخن با عنصر 

افکنی، بحران، کشمکش، تعلیق، نقطۀ حادثه آغاز شد، این است که دیگر عناصر ـ همچون گره
اند و در پیشبرد داستان و جذب مخاطب و نیز عمق و معنا حادثهگشایی ـ همگی محرّک اوج، گره

بخشیدن به داستان، اهمیت زیادی دارند؛ زیرا هر داستانی یک حادثۀ اصلی دارد که به همراه 
 تواند مخاطب را برای خواندن متن ترغیب کند.عناصر مذکور می

یات عرب و فارسی، بسیار نزدیک به نویسی معاصر در ادبها و عوامل ایجاد نوع ادبی داستانزمینه
نویسی غربی است که خود های هر دو زبان، برگرفته از الگوهای داستانیکدیگر است؛ زیرا داستان

نویسی که بسیاری از پژوهشگران، شیوۀ داستاناست، تاجاییهای بسیاری شدهموجب پیدایش شباهت
های ها و احیاناً تأثیر و تأثر داستانوی شباهتدانند. در جستار پیش رهر دو را متأثر از یکدیگر می

در کَندوکاو عناصر داستان، بر  انپژوهشگراست. کوتاه سیمین دانشور و وداد سکاکینی نشان داده شده
 مرایا الناسآن شدند تا چهار داستان )الشیخه عطیّه، خبز الغد، العروس، المزواج( از مجموعه داستانی 

های معروف و موفق وی است و نیز چهار داستان )آتش مجموعه داستاناثر سکاکینی را که از 
اثر دانشور را که یکی از  آتش خاموشخاموش، گذشته، کلید سل، عطر یاس( از مجموعه داستانی 

ترین آثار ادبی اوست، بررسی و تحلیل کنند تا از این راه بتواند مقام و مرتبۀ پرطرفدارترین و موفق
 ر شهرت و پایداری هر هشت اثر نشان دهند.عناصر داستان را د

سبب انتخاب و تطبیق عناصر داستان در این آثار، عالوه بر پررنگ بودن عناصر داستان در 
ها هاست؛ زیرا در تمام آنمایه و موضوع داستانپیشبرد هدف نویسنده، دو مقولۀ شباهت در درون

ام و موقعیت زنان در جامعه و مشکالت اهمیتی و شاید بتوان گفت نادیده گرفتن مقموضوع بی
هاست. در تنها در اجتماع بلکه در خانوادهاجتماعی ایشان و حاکمیت قانون مردساالری، نه

اهمیتی به مقام و و روابط خانوادگی مرتبط با کم، موضوعات آتش خاموشمجموعه داستانی 
ه زن مرکز اصلی آن را تشکیل ارزش زنان و از بین رفتن روابط زیبای میان اعضای خانواده ک

تری صورت تر و دقیقبه شکل مفصّل مرایا الناسدهد، در مقایسه با مجموعه داستانی می
 خورد.است، اما در کل، تشابهاتی در محتوایات آثار به چشم میگرفته

 پژوهشگران به مبانی نظری پیشینۀ تحقیقپیش از بررسی عناصر داستانی در دو مجموعۀ مذکور، 
و سپس به کنند تا خوانندۀ کمی بیشتر با دیگر آثاری که به این موضوع پرداخته آشنا شود اشاره می

در ادامه با روش توصیفی ـ پردازند و های هر دو نویسنده میشکل مختصر به معرفی شخصیت
 انجامد.تحلیلی و شیوۀ اسنادی، پس از خواندن جداگانۀ عناصر داستان، به بررسی آثار مذکور می
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 پژوهش یهاپرسش. 2
 ـ کاربرد عناصر داستانی در چهار داستان سکاکینی و چهار داستان دانشور چگونه است؟

رنگ هر کدام از عناصر داستان، در هر یک از آثار، در شهرت و ـ حضور پُررنگ یا کم
 است؟ها تا چه میزانی تأثیر داشتهماندگاری داستان

 

 نۀ پژوهشیشیپ. 3

گرفته مشخص شد که تا کنون دربارۀ عناصر داستان آثار سکاکینی و دانشور، مقاله های صورتبا بررسی
 است:است، اما به طور کل در زمینۀ عناصر داستان، آثاری نوشته شدهو پژوهشی انجام نگرفته

دارد که در آن به طور مفصّل به شرح و « عناصر داستان»ـ جمال میرصادقی کتابی با عنوان 
 است.هر یک از عناصر داستان پرداخته تفصیل

به زبان فارسی  آن رانوشته که مترجمان ایرانی « صر داستانناع»ـ رابرت اسکولز کتابی با عنوان 
 آید.اند. این کتاب منبع مناسب و معتبری برای شناخت عناصر داستان به حساب میترجمه کرده
نوشته و در آن به این موضوع اشاره « انعناصر داست»ای با عنوان چهره مقالهـ ایران خوش
 ،نویسی یا همان عناصر داستاندر نوشتن هر داستانی باید به ارکان داستانکرده که 

گان بزرگ در شاهکارهای خود به این عناصر بسیار توجه ندنویس توجه بسیار داشت.
 .فریننداایی بیاند آثار ادبی زیباند و با پیروی از این قواعد و فنون توانستهداشته

 

 ینیسکاک وداد آثار و یزندگ به یاجمال ینگاه. 4
. او را از نویسندگان پیشگام در جنبش استنویسنده و ناقد سوری  (1991ـ1913وداد سکاکینی )

دانند. خانم سکاکینی در شهر صیدای لبنان به دنیا آمد و سپس می عربی ادبیات بیستمسدۀ  ادبی
و بعدها در سنین جوانی با همسر سوری خود به قاهره دمشق مهاجرت کرد به  به همراه خانواده

نقش آنان در حفظ رفت. وی توجه خاصی به مسائل و موضوعات زنان داشت و به اهمیت 
ادبیات زنان، زندگی و عادات نهفته زنان را داد و معتقد بود اهمیت زیادی می های اصیلارزش

در . توانند به اسرار زنان احاطه یابنداندازه هوشیار باشند، نمیچون مردان به هر  ؛کندتصویر می
در ستون داستان  آثارش رابتدا ا . ویبود ینیوداد سکاک ،زنان نیب یسینوداستان شگامیپ ه،یسور

مرایا با نام  خود یمجموعه داستانکه پس از مدتی، نخستین  کردیچاپ م هادر مجله یهفتگ
. (129ـ128: 1974 ،)ابو شنبد یبه چاپ رسان 1945/ 1324سال را در  های مردم()آینه الناس

نفوس »، «الستار المرفوع»، «بین النیل و النخیل»، مرایا الناسهای هایی به ناممجموعه داستان
 است.از او به رشتۀ تحریر درآمده« أقوی من السنین»، «تتکلم
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 دانشور نیمیسو آثار  یزندگ به یاجمال ینگاه. 5
در شهر  1300نویس ایرانی است که در سال بانوان داستانترین ن دانشور یکی از بزرگسیمی

شیراز به دنیا آمد. پدر او دکتر محمدعلی دانشور و مادرش قمرالسلطنه حکمت بود که یکی از 
نویسی ایران، آثاری آمد. دانشور در عرصۀ داستانها و اهالی ادب ممتاز شیراز به شمار مینقاش
گاه از های ادبی بر جای گذاشت. دانشور هیچمایههای انسانی در حوزۀ درونار از پیامسرش

تحصیل و تدریس و خواندن و نوشتن غافل نبود. او شاگرد اول دورۀ تحصیالت متوسطه در 
سراسر ایران بود که موفق به کسب مدارج عالی تحصیلی، بدون وقفه و با درجۀ ممتاز شد. او در 

یکی از  که احمد،با جالل آلانست مدرک دکتری خود را بگیرد و سال بعد هم تو 1328سال 
نکتۀ جالب  شهرت جهانی دارد، ازدواج کرد.است و  نویسان معاصر فارسیترین داستانبزرگ

او ازدواج مانع پیگیری تأمالت علمی و ادبی وی نشد. گاه ازدواج دانشور در این است که هیچ
تری را به پایان رساند، به امریکا سفر کرد تا بتواند در زمینۀ علم پس از اینکه مقطع دک

اطالعات خود را تکمیل کند و بر همین مبنا موضوع رسالۀ « علم الجمال»شناسی یا همان زیبایی
انتخاب کرد. تحصیالت او در « شناسی در ادبیات فارسی تا قرن هفتمزیبایی»دکتری خود را 

استانفورد با موفقیت به پایان رسید و سپس به تهران بازگشت و در خارج از کشور در دانشگاه 
 1948/ 1327سال  رانیدر ا های علمی خود پرداخت.حرفۀ استادی دانشگاه به ادامۀ فعالیت

زن و به زبان  کیمجموعه داستان به قلم  نیکه اول آتش خاموشدانشور با چاپ کتاب  نیمیس
مجموعه (. 10: 1380، خندان و انیشیداد )درو دین را نوز سنویداستان کیبود، ظهور  یفارس

به کی »، «شهری چون بهشت»، «خاموشآتش»است: هایی که از وی بر جای ماندهداستان
 «.های مهاجر بپرساز پرنده»، «سالم کنم

 

 دانشور و ینیسکاک یهاداستان در داستان عناصر یقیتطب یبررس. 6

 داستان روند در حوادث .1. 6

دث اصلی: مقصود از حوادث اصلی، حوادثی است که برای داستان ضروری و مهم است و به حوا
که اگر طرح داستان، جامع و شامل و طوریاست، بهنوعی در اندیشۀ نویسنده به هم گره خورده

 .(156ـ155: 1396)یونسی، دهد ها داستان را کامالً تغییر میکامل باشد، تغییر یا حذف هر یک از آن
شود که مخاطب را تا رسیدن وادث فرعی: حوادث فرعی به آن دسته از حوادثی اطالق میح

شود. نویسنده با تکیه بر ها حوادث کمکی نیز گفته میکند؛ لذا به آنبه حوادث اصلی مشغول می
تواند طرح داستان را وسیع کند و به نوعی مسیر را برای بروز حوادث حوادث فرعی است که می

 .(154)همان: موار و ممکن سازد اصلی، ه
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 مرایا الناسمجموعۀ  داستان چهار حوادث لیتحل و یبررس .1. 1. 6

)شیخه  با مادرشمیلی او برای همکاری بیآموختگی ناجیه، دختر شیخه عطیه، و شیخه عطیه: دانش
بر دور  و شرط پدرشوهر ناجیه مبنی هیاو با پسر همسا ازدواج ،نکودکاعطیه( در آموزش قرآن به 

داماد ، نارضایتی مجدد با مادر طبرقراری ارتبا سپسو رابطۀ او را با مادرش  طعق ماندن از مادرش،
 خانۀ شیخه عطیه به میخانه. بر تبدیل شدن مردم، گمان شیخه عطیه از ازدواج با دختر او

به او، عثمان برای گرفتن نان مخصوص فقرا، نرسیدن نان خانوادگی امخبز الغد: تغییر نام
 صبری کودک در برابر گرسنگی.کم

 العروس: زیبایی بسیار رئیفه، ازدواج با تاجر معمولی و سطح پایین، زنان حسود، آداب و رسوم ازدواج.
ها، استفاده از آیات قرآن به باال، حقارت زنان قبلی و طالق آنازدواجی مرد سنالمزواج: چند

 ی غیراخالقی، بیماری و فلج شدن العاشوری.منظور تأییدیه گرفتن برای انجام کارها
 

 آتش خاموشمجموعۀ  داستان چهار حوادث لیتحل و یبررس. 2. 1. 6

 آتش خاموش: دختر زیبا و باهوشی که با کاری اشتباه بدنام شد، خودکشی.
 های او.سل: مراسم عقد فری، عشق به استاد موسیقی خود، حضور مادر و توهین کلید

به کار غیراخالقی برای کسب پول، پشیمانی و توبه از عمل خود، پشیمانی گذشته: تن دادن 
 اخالقانۀ مادر.و ناراحتی دختر از کار بی

 خانه، خودکشی.یاس: اجارۀ اتاق منحوس، درگیری لفظی مرد جوان و صاحب عطر
ترین حادثه در هر داستانی، حادثۀ محرک است که ممکن ترین و اساسیشایان ذکر است مهم

است یک رویداد یا اخالق خاص و یا یک رفتار از شخصیتی خاص باشد. این نوع از حادثه در واقع 
بر این باور است که  (124: 1385)کی درصد شروع داستان خود را نشان دهد؛ مک 25بایست در می
ویا مبهم و غیرپیافته باشد و چیزی ای فعال و کامالً پرورشضروری است حادثۀ محرک، حادثه»

آورد و حاصل آن این حادثۀ محرک است که تغییر اساسی در زندگی قهرمان به وجود می«. نباشد
روست که آن را عامل اولیۀ  سوق دادن زندگی او به سمتی مثبت یا منفی خواهد بود و از همین

دانند. عامل محرک ممکن است در ابتدا منجر به ظهور مشکالت و مسائلی تمام حوادث بعدی می
گیرد و باعث ایجاد کم تمام داستان را در بر میشود که اگر این مشکالت، مهم و اساسی باشد، کم

شود تا اینکه سرانجام به خصوص شخصیت اول داستان میها و بههایی در زندگی شخصیتگره
دارد. در نتیجه استفادۀ ها به تالش وامیها را برای گشایش گرهرسد و شخصیتنقطۀ اوج می

 کند.یح و بموقع از حادثۀ محرک، جذابیت و کشش اثر ادبی را چندین برابر میصح
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 مایهدرون. 2. 6

هر اثر است و به مایه ایدۀ اصلی و پایدار درون»مایه است: ترین عناصر داستان، دروناز مهم
های کم شرایطکمشود و کشیده می طی روایت داستانکه در  ی استخطنوعی همچون 

اصلی و ایدۀ حقیقی  فکر همان مایهدرون ،دهد. به بیانی دیگررا به هم پیوند مین داستان گوناگو
دیگر عناصر داستان از آن  را بر عهده دارد و تحاکمیاز ابتدا تا پایان داستان،  نویسنده است که

مایۀ هر داستانی ضروری است که نه بسیار . درون(42: 1364)میرصادقی، « کنندتبعیت می
ای باشد که مخاطب پیش از تمام شدن داستان، پایان آن را حدس و کلیشهپاافتاده و سهل شپی

بزند و دیگر تمایلی به خواندن ادامۀ داستان نداشته باشد و نه به قدری پیچیده باشد که خواننده 
ترین حوادث یک داستان یا رمان، سه تن در فهم آن دچار مشکل شود. باید دقت شود در ساده

های های اصلی داستانمایه. از درون(159: 1379)بوتور، « نویسنده، خواننده و قهرمان»اند دخیل
 بدبینی به مردان و طرفداری از حق و حقوق زنان است.دانشور و سکاکینی، 

های های زنان، توصیف زیباییتوان گفت تعلق خاطر سکاکینی به داستانطورکلی میبه
هایی که زنان بیوه بر ها، نابرابری حقوق زنان و مردان، سختیمردم به آنها، بدبینی برخی از آن

ذوق ها داستان است که در آنبازی مردان و... کشند، ازدواج متعدد، حقارت زنان، هوسدوش می
و گرایش به مکتب رمانتیک، همه و همه در نوع  از حقوق زنانلطیف و احساسات ظریف، دفاع 

حقارت زنان به واسطۀ مردن « المزواج»است. وی در داستان ی تأثیر داشتهنگاه او به زندگ
 است:کار را به خوبی نشان دادهباز و طمعهوس

ویطول مجلس العاشوری کلما طابت له النارجیلۀ، فیمجها ثم ینفخ فیها ویقرقر، وهو یتمثل »
اتنۀ على عجل، ویأسف على رزق زوجاته المطلقات، فیحن إلى بعضهن ویعزی نفسه بأیام حلوۀ فاتنۀ، ف

تولى وقد سود فی عینیه بیاض تلک الوجود الصباح. ولما تخیل الزوجۀ األخیرۀ، وکانت العاشرۀ، شعر 
أنها صارت قدیمۀ عنده کالمتاع العتیق، البد له من تبدیله إذا رثّ نسیجه أو نصل لونه أو بطل زیه، 

مرأۀ، بل لیمتع نفسه النهمۀ ویسعدها، وکانت هذه النفس والواقع أنه کان یشتهی الزواج ال ألنه یهوى ال
. (142: 1945)سکاکینی، « أبداً کالنحلۀ الهائمۀ الظمأى، ال تقنع بزهرۀ وال ترتوی إال بالسُقل بین األزاهیر

شود. پس به آن مجلس عاشوری تا آن زمان که قلیان برایش مناسب باشد، طوالنی می»ترجمه: 
کند... پس به بعضی از آنان نظر دارد و خود را به آن دمد و غرغر مییمانند همسران سابقش م
خورد که سپیدی آن کند که به سرعت گذشت و حسرت رزق و روزی را میروزهای شیرین دلگرم می

کرد ساله بود، احساس میاست. وقتی آخرین همسرش را تصور کرد که دهصبح در چشمش سیاه شده
است، یا رنگش کهنه شده یا لباسش فرسوده نه شده و اگر بافتش فرسودهمانند یک عتیقه برایش که

بایست آن را عوض کند. درواقع آرزوی ازدواج داشت نه به این دلیل که عاشق زنی بود، است، میشده
بلکه از روی بیشتر لذت بردن؛ و این روح همیشه مانند زنبوری سرگردان تشنه بود و به گُلی قناعت 

 «.شدها سیر نمیز با آبیاری در میان گلکرد و جنمی
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اما دانشور نیز در این چهار داستان کمتر از سکاکینی به موضوع زن عنایت نداشته، بلکه 
، «گذشته»است. او در برخی آثارش ازجمله در داستان بسیار بیشتر و شدیدتر به آن پرداخته

ایط عادی زندگی، مخارج خود و کشد که برای فراهم ساختن شرناراحتی زنی را به تصویر می
تحصیالت دخترش به فرنگ رفته و آنجا برای به دست آوردن پول و ثروت، در گرداب بدکاری 

و زیبا چقدر دخترم از من به دور است؟ از من ناپاک و گناهکار... بینی من کشیده »است: فرورفته
 .(101: 1327)دانشور، « انگیز استو دهان من تنگ و شهوت

هایشان موضوع زنان و مشکالت آنان در های این دو نویسنده در داستانمایهیگر دروناز د
داند ترین علت بدبختی زنان میهای اجتماعی را مهمماندگیجامعه است. سکاکینی نادانی و عقب

 است:شود که در حق زنان ظلم شدهمتذکر می« المزواج»و در داستان 
ن اجسام النساء، وال سیما من الجمیالت الغریرات، فإن إن جسم الرجل یتغذى التعمبر م»

الزوجۀ الصغیرۀ تمد الزوج بطول العمر ومرح الروح والجسم وفراهۀ المسیر، على شرط أن ال 
« یجمع بین زوجتین فی عهد واحد، فإنهما تنغصان علیه الحیاۀ وتحرمانه ما یبتغی من الرفاه

های خصوص زنشود، بهها تغذیه میرد از بدن زنبدن یک م». ترجمه: (144: 1945)سکاکینی، 
دهد و برای او روح و جسم و نهایت زیبا. زن جوان و نوپا، طول عمر شوهرش را افزایش میبی

که شوهر، دو زنش را در کنار هم نیاورد؛ زیرا آن دو، شرطیکند... بهلذت راه رفتن را فراهم می
 «.کنندشوهر را از زندگی و رفاه محروم می

سکاکینی اوضاع و احوال زنان را در اینکه حتی اختیاری برای انتخاب اسمی که با آن نامیده 
 کند:گونه وصف میشوند ندارند، اینمی

کانت أم عثمان تتبرم بکنیتها، وتتحاشی سماعها، فقد ندمت على تسمیۀ ابنها باسم جده... »
فسألت یوماً الحاج رسول، شیخ الحی الذی  فتمنت لو تکنى بأم زهیر، أو أم سمیر مثل جارتیها...

عثمان به ام». ترجمه: (94: 1945)سکاکینی، « یا حجی ... هل یجوز للمرأۀ أن تغیر کنیتها؟تسکنه: 
گرفت و از شنیدن آن ناراحت بود؛ زیرا از اینکه پسرش را به نام پدربزرگش کنیۀ خود ایراد می

سمیر زهیر یا امهایش امداشت که او مثل دو تا از همسایه گذاری کرده بود پشیمان بود... آرزونام
تواند نام مستعار خود را شد... پس از حاج رسول، شیخ محله، پرسید: حاجی! زن مینامیده می
 «.تغییر دهد؟

های عرب، مورد قبول این نبود آزادی در انتخاب اسم و اجبارهای مربوط به زنان در خانواده
 است.عرب نیست و سکاکینی هم به خوبی به آن اشاره کردهبسیاری از زنان 

باز را به دختران زیبا و دلفریب که با دیدگاه مردان هوس« المزواج»سکاکینی در داستان 
 کند: گونه بیان میآورند، ایناستفاده از آیات قرآن برای کار کثیف و پلیدشان توجیه می

درع من الدین، لبسها على نحو ما کان یلبس الفرسان کان العاشوری فی مناۀ الحیاۀ معتصماً ب»
فی الزمن القدیم، فکانت اآلیۀ الکریمۀ التی تحل للرجل أن یتزوج من النساء مثنى وثالث ورباع شعاره 
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)سکاکینی، « وثاره، وسره وعالنیته، وال یکاد یحسن من الجدل فی الدفاع عن نفسه فی کثرۀ تزواجه

دهی متوسل ی در طول زندگی به دین به عنوان سپری برای پوششعاشور». ترجمه: (143: 1945
ای که طبق آن به مرد اجازه کرد. آیۀ شریفهرا بر تن میهای قدیمی آن شد که همچون شوالیهمی

شود با دو زن، سه زن و چهار زن ازدواج کند، شعارش، راز و نهانش بود، و با بحث و جدل از داده می
 «.کردازدواج دفاع می خود در برابر کثرت

کلید »انگاری اعمال زشت برای جنس مذکر را در داستان سیمین دانشور نیز موضوع عادی
تنها زشت و دور از ادب است، بلکه شایستۀ کند؛ رفتارهایی که به طور طبیعی نهنمایان می« سل

 انسان نیست:
ببازد، اگر بدون آنکه خم به اگر مرد پولدار قمارباز است، این هنر است و هرچه در قمار »

گویند فقط کند. اگر مرد ثروتمند بداخالق است، میابرو آورد بپردازد، آقایی او بیشتر جلوه می
خوراک است و در غذا باسلیقه است. گویند خوشپرست است، میکمی عصبانی است. اگر شکم

د، او هم دل دارد. اگر شود کرمیگویند باذوق است، چی بندوبار است، میاگر هرزه و بی
 .(79: 1327)دانشور، « جو و اگر ولخرج است، بخشنده و کریم استگویند صرفهخسیس است، می

 

 موضوع. 3. 6

وار و دیگری های لطیفهشوند؛ یکی داستانها از نظر موضوع به دو دستۀ کلی تقسیم میداستان
اشــند که براساس رخدادی بایی میهوار، داســتانهای لطیفهداســتان»های واقعی. داستان

اما  ،دنو کمتر توجهی به واقعیت و اصالت زندگی داراند کننده نوشته شــدهآور و سرگرمشــگفت
خوانی های زندگی همها با واقعیتهای واقعی از زندگی واقعی سرچشمه گرفته و موضوع آنداستان

های کالسیک بایست از نمونهکاکینی را می. آثار س(85: 1364)میرصادقی، « و هماهنگی دارد
خصوص در چهار داستان یادشده، به شکلی هایش، بهگرایانه دانست؛ زیرا او در بیشتر داستانواقع

ها، پردازد و در پایان هر یک از آنهای آن میهای اجتماعی و ناهنجاریدقیق، به بیان واقعیت
رساند. سکاکینی عالوه بر بیان مشکالت دبینی به انجام میای از ببرخالف دانشور، خاتمه را با پرده
های متعدد در هر داستان، عوامل مؤثر در ایجاد آن مشکالت آوریاجتماعی، با تفاسیر بیشتر و نمونه

است و از این نظر آثار او مورد توجه قرار گرفته و به نوعی را نیز به شکل مفصّل موشکافی کرده
دهد تا های مختلف آن را نشان میو اجتماع و بخش« شیخه عطیه»مونه در آموزنده هستند؛ برای ن

 گونه جهل عوامانه و فقر اجتماعی و جهل مذهبی حاکم را به تصویر بکشد:این
. و إن ذلک الذکر صار فزفاً و قصفاً، یمله یالصالحۀ تحول إل خۀیالش تیو قال الناس أن ب»

األلم و البنت، حنت  نیب عۀیو لما دبت القط ات،یلباقو هجرتها ا باتیفتولت عنها النسوۀ الط
و الولدان،  ۀیلملمت الصب یحت امایو صبرت أ می. فاستأنفت حرفۀ التعلمیشأنها القد یإل خۀیالش
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تجاوز صحن دارها.  یحت دیأصواتهم بالترد رفعونیفکانوا »« جمعتهم لتعلمهم السور القصار من 
 لیو ألفوا أنغام الترت ن،یتعودوها بعد ح یبها حت قونیضیا و فتزعجهم عنه ران،یالج وتیو تبلغ ب
« عنهم فی صمته و سکونه... بی: حسبوا أن الظالم غرلیالل همیعل ی. و کان إذا أتدیو التجو

و مردم گفتند که خانۀ شیخۀ صالحه به مکان تفریح تبدیل »(. ترجمه: 36ـ35: 1945)سکاکینی، 
است. پس زنان نیکوکار از او روی برگرداندند و دیگران او را دهاست و آن ذکر دیگر تغییر کرشده

اش بازگشت. پس رها کردند. وقتی شیخۀ صالحه بین درد و مشکالت ماند، به روش قدیمی
حرفۀ آموزگاری را از سر گرفت و روزها صبر کرد تا اینکه با یک کودک و دو پیر برخورد کرد و 

را به آنان بیاموزد. پس صدایشان را با  "عم یتسائلون"کوتاه های ها را گرد هم آورد تا سورهآن
ها را رسید و آنها میرفت و به خانۀ همسایهکردند تا اینکه صدا از اتاق بیرون میتکرار بلند می

کرد؛ تا اینکه بعد از مدتی به آنجا بازگشتند و به ترتیل و تجوید قرآن پرداختند، پریشان می
 «.کردند تاریکی در سکوت برایشان بیگانه استرسید، گمان میشب فرامی که زمانی کهطوریبه

گرایانه را در خود خلق وبویِ رمانتیک واقعجامانده از دانشور، آثاری هستند که رنگاما آثار به
هایش برای خروج از کالسیک به سوی رمانتیک تالش کرده و اند؛ زیرا به نوعی در نوشتهکرده

گونه که هست ببینند. خصوصیات بستۀ کوردالن را باز کند تا واقعیت را آنسعی دارد چشمان 
های قشر ضعیف جامعه، اندوه، افسوس، ناامیدی و بارز مکتب رمانتیک، یعنی بیان آالم و رنج
 گوید:می« سلکلید »شود. او در بدبینی به وضوح در آثار دانشور احساس می

سیاهش را که چون دریا عمیق و مانند آسمان  محمود، استاد موسیقی، چشمان درشت و»
مستی داده بود فروبریزد. پس از آالیش بود برگرداند تا قطرۀ اشکی که بدو حالت نیمهصاف و بی

فشردۀ خود را زینت داد و پیشانی بلند خود را که عشق به هنر و همآنکه با تبسمی لبان به
های ظریف خود موهای رای اولین بار با دستصنعت از آن آشکار بود گشاده کرده پیش آمد و ب

« ها بود خانۀ دا را پرستشگاه او کرده بود، نوازش کردشاگرد محبوب و باذوقش را که مدت
 .(77: 1327)دانشور، 

 

 یراو. 4. 6

 چیزییا  به کسی ادبیدر اصطالح  راوی گو.: قصه و قصهمتشکل از دو بخش اصلی استهر روایت 
تمام است که نویسنده،  کسی، راوی عبارت دیگرکند. به که داستان را روایـــت می شودگفته می

کلیۀ »که . مقصود در این است (229: 1383)داد، دهد را بر ذات و روح و روان او نفوذ میحوادث داستان 
 التینۀ مکل راوی است. این واژه ازبدون هیچ قید و شرطی در ارتباط مستقیم با ، هاحوادث داستان

"narrates" به داستان است ـ ـ که همان را موضوعیاست. راوی گرفته شده "شدهاعالم" به معنی 
 درمورد که طورـ آن چه و باشد خلق کرده دیگری شخص را داستان اینچه  رساند؛می آگاهی
 . (21: 1380)برگر، « خلق کرده باشد راوی خود کند ـمی صدق سراداستان
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بندی کرد: دانای توان به طور عمده در هشت گروه دستهی روایت در داستان را میهادیدگاه
گویی گویی درونی، تککل نامحدود، دانای کل نمایشی، دانای کل محدود، اول شخص، تک

. درواقع راوی با اسامی گوناگون و وظایف (93: 1371)اخوت،  بدون راوی ،شخصبیرونی، دوم
های ترین عناصری که موجب کشف تفاوتشود. یکی از عمدها شناخته میهمتفاوت در داستان

در هر داستان به طور  مرایا الناسشود همین است. سکاکینی در مجموعه داستانی دو نویسنده می
های او، زاویه دید سوم شخص و از زاویۀ دید خاصی استفاده کرده که البته در بیشتر داستانمجزا 

دید هر داستانی، کامالً تفاده است و این در حالی است که دانشور در زاویۀ دانای کل مورد اس
است؛ گاه از اول شخص مفرد و از سوم شخص در یک داستان به متنوع و متفاوت عمل کرده

دهد؛ تر جلوه میهای هر دو نویسنده را پذیرفتنیشکل پَرشی سود برده و همین موضوع داستان
از زاویۀ اول شخص استفاده کرده و به نقل « المزواج»داستان  برای نمونه، سکاکینی در

 پردازد:احساسات و عواطف خود می
کنت أجتوی هذه الزورات التی تشیع فیها الکلفۀ والمجاملۀ وأمقت جوها الذی یعبق بالعطر »

 ائرات.والدخان، ولکن الضجر ورغبۀ االستطالع، دفعانی ذات ثالثاء إلى إزجاء الفراغ بین أولئک الز
تلفتت عینای فیهن لحظات، حتى حطتا على حفیظۀ هانم، وقد أحاطت بها النسوۀ فی شوق ولهفۀ، 

اطلب الوحدۀ والهدوء، ولکن قصۀ  تزوج العاشوری من جدید!، لما تحمل إلیهن من نبأ جدید
ا ههایی که در آناین مالقات». ترجمه: (139ـ138: 1945)سکاکینی، « العاشوری لم تبرح خاطری

ها از عطر و دود باشد متنفرم، اما از روی حسن نیت باشد را دوست دارم و از اینکه در فضای آن
ای چشمانم ها، با حضورم پُر کردم... لحظهام را در میان آنشنبه مکان خالیذوق و اشتیاق، روز سه

زنان با اشتیاق ها جلب شد تا اینکه بر حفیظه افتاد که به سبب خبر جدیدی که داشت، به سوی آن
 «.دور و بر او را گرفته بودند

گونه که مشخص است، از طریق زاویۀ دید اول شخص، داستان به نوعی صمیمانه و مؤثر همان
خواهم ... میدوباره ازدواج کرد! یعاشور»گذارد: شود که طبیعتاً بر خواننده تأثیر مستقیم میبیان می

 .(56ـ55: 1327)دانشور، « شوداز ذهنم خارج نمی آرامش داشته باشم، اما ماجرای عاشوری
دانشور، نوعی ناآشنایی صحیح با راوی و زاویۀ دید به  آتش خاموشاما در مجموعه داستانی 

کند و خورد؛ زیرا در آغاز داستان، نویسنده قصه را با زاویۀ دید اول شخص مفرد آغاز میچشم می
شود و از شخصیت یۀ دید سوم شخص منتقل میپس از صحبت در حد چهار تا پنج بند به زاو

گوید و مجدداً پس از چند بند به زاویۀ دید اول اصلی داستان و ارتباط او با موضوع سخن می
گونه تغییری در زاویۀ دید ، این«آتش خاموش»گردد؛ برای نمونه در داستان شخص مفرد برمی

 است:به کرّات به وجود آمده
یکی از عصرهای ماه شهریور، دوستم تمام رفقا را در خانۀ خود به  اواخر تعطیلی تابستان،»

در آن مهمانی  "د..."چای دعوت کرده بود. من هم از مدعوین بودم و بنا شد به اتفاق خانم 
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کرد. شاگرد باهوشی بود، ولی دل به دوستانه حاضر شوم... . با ما در مدرسۀ متوسطه تحصیل می
 .(56ـ55: 1327)دانشور، « دادکار نمی

در این داستان، حضور راوی اول شخص همچون شخصیتی است که در حال گذاشتن 
قطعات جورچین در جای خود برای تکمیل تصویر است؛ بنابراین حضور او لزومی ندارد، چراکه 

ها هاست که گاهی حتی به درون ذهن شخصیتفقط در حال ضبط و ثبت رفتار بیرونی شخصیت
 شود.انای کل میرود و تبدیل به دمی
 

 یپردازتیشخص. 5. 6

شود. به میزان هایی هستند که بنای اثر بر آن استوار میهای داستان همچون پایهشخصیت
تر و همچنین در امان از هر گونه گزند خواهد بود بنا نیز پایدارتر و مقاومها، استحکام این پایه

آوری خصوصیات قابل رؤیت از یک انسان معپردازی به معنای جشخصیت. »(17: 1371)دقیقیان، 
و... سبک سخن گفتن، حاالت، رفتارها ، یت، جنسباشد؛ خصوصیاتی مانند سن، میزان تمرکزمی

 .(69: 1385کی، )مک« هادیدگاهها و ارزش درونی،و  اوضاع و احوال روحی
توان گفت همۀ این ترین تردید می، بدون کوچکمرایا الناسهای مجموعه داستانی دربارۀ شخصیت

شان خارج های شخصیها محدود به خصوصیات خاص خود هستند و هرگز از محدودۀ ویژگیشخصیت
های مثبت تبدیل کم به شخصیتهای منفی داستان کمهای دانشور نیز شخصیتشوند. در داستاننمی
توان خصوصیات شوند. به طور کلی میشوند و به نوعی در گذر زمان، دچار تغییر شخصیت میمی

 شخصیتی در چهار داستان از دانشور را از لحاظ نقش و ظاهر آنان به سه دسته تقسیم کرد:
 ای منفی دارند؛هایی که در داستان چهرهـ شخصیت
 ای مثبت دارند؛هایی که در داستان چهرهـ شخصیت
شان دادند و های منفی از خود نهایی که در آغاز داستان، مثبت نبودند و ویژگیـ شخصیت

 ای مثبت تبدیل شدند.با گذر زمان و ظهور حوادث گوناگون، به چهره
ها را ها و واکنشتواند کنشیندی از آن روی است که مخاطب به راحتی میاین تقسیم

های اصلی و فرعی داستان اطمینان کامل داشته باشد. شایان ذکر تشخیص دهد و به شخصیت
های دانشور و سکاکینی، حالت خنثی دارند که ند که در داستانهای دیگری هم هستاست شخصیت

ها را فهمید، اما این بدان معنا توان پایان کار و سرنوشت آنتعدادشان کم است و به راحتی نمی
های منفعل و خنثی محور بدانیم؛ زیرا همین نقشهای شخصیتها را داستاننیست که این داستان

توانند قادر به اوی قرار دارند که با سخنان بجا و کالم هنرمندانۀ آن، میبه شکل کامل در اختیار ر
« خبز الغد»انجام اموری شوند که در پایان کار حامل پیامدی اخالقی باشند؛ برای نمونه، در داستان 

عثمان روی رنگ و ضعیف دارد، ولی با تغییر اسم اماز سکاکینی، حاج رسول شخصیتی بسیار کم
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کلید »شود او بتواند نان ارزانی را که مختص فقراست تهیه کند؛ یا مثالً در داستان می کاغذ، باعث
است، اما در یک نقطه، تأثیری بس دانشور، مادربزرگ فقط در یک خط از داستان ظاهر شده« سل

 شود پدر و مادر فری به ازدواج او با استاد موسیقی خود راضی شوند.عجیب دارد و باعث می
 

 کشمکش. 6. 6

میان وجود نوعی رویارویی کشمکش یا جدال در اصطالح ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی، 
کشمکش به طور کل ... گذار بروز حوادث استبه نوعی پایهکه  مختلف داستان است یهاشخصیت

به چهار صورت نمود  در سطح وسیعیاست. کشمکش ترین نوع کشمکش ، رایجدو شخصیتمیان 
)شریفی و جعفری، خلقی کشمکش روحی؛  کشمکشفکری؛ کشمکش  جسمی؛مکش یابد: کشمی

انجامد، بلکه در حد جدال ای جزیی نمیهای سکاکینی، کشمکش به حادثه. در داستان(1166: 1387
های داستان سکاکینی به قرینه شکل گرفته و روح لفظی و ذهنی و عاطفی است. تمام کشمکش

های اخالقی در آثارش جاری باشد. دخالت راوی در تا پیروی از سنت ها منجر شدهزنانه در داستان
های های سکاکینی سبب شده که با اختصاص سهم بیشتری از کالم هنری به شخصیتداستان

طرفدارانه از یک جهت کشانده شوند و مقابل  شکلها به این کشمکش مورد حمایت او، بیشتر
 رود. ه سود پیام اخالقی داستان پیشاست که بشخصیت منفی سدی بنیان گذاشته
کند این است که های داستانی سکاکینی را از دانشور مجزا مییکی از مسائلی که کشمکش

شود ساختار داستان است و این موجب میای جزیی اتفاق نیفتادههای سکاکینی حادثهدر داستان
دالیل د؛ زیرا قهرمان داستان با تر باقی بماند و جدال نزدیک به جدل رخ ندهیا مناظرات اصیل
راه پیدا در آن  عواطف و احساسات نیزهرچند  ؛یابددست می قهرمانیبه این  منطقی و عقالنی

 «:المزواج»؛ برای نمونه، در داستان استکرده
فلقد جاء ذات عشیۀ من متجره، بعد خصام عنیف وقع بینه وبین تاجر جشع فی بیع صفقۀ »

یا : شتمه أمرؤ کان قبل هذه الحرب من خَدَمه وعمال متجره، وأن یقول لهمن الغزل، وهاله أن ی
بات العاشوری دون عشاء فی تلک اللیۀ، ولم  لم الحُرَیمات!اذوّاق النساء، یا مدّعی التقوى، یا ظ

یحفل بزینۀ زوجته کعادته، ونام محرور الجسم مستعر األعصاب، وأصبح تحلله غیبوبۀ، ولما 
هنگام غروب، پس از ». ترجمه: (144: 1945)سکاکینی، .« ل لهم: إنهم مفلوج..جاؤوه بالطبیب قا

ای سخت پیش آمد، از آنکه میان او و تاجری که در فروش ریسندگی طمع کرده بود مشاجره
دهد مغازه خارج شد و تعجب کرد کسی که قبالً خدمتکار و کارگر او بود، اکنون به او دشنام می

عاشوری آن شب را بدون شام ها!. ان! ای مدعی تقوا! ای ستمگرِ باکرهگفت: ای عاشق زنو می
سپری کرد و مثل سابق به زینت، همسرش، اعتنایی نکرد و با اعصاب خراب خوابید و تا صبح به 

 «.استاغما رفت... و چون او را نزد طبیب بردند گفت: او فلج شده
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گیری لفظی فقط یک خط را به کارگر شود، سکاکینی از این درگونه که مالحظه میهمان
باره افسار دهد و با طرفداری از او، برای اینکه پیام مورد نظر خود را ابالغ کند، یکاختصاص می

سپارد و با دالیلی منطقی، همراه با احساسات و عواطف، اختیار را به سرنوشت انسان بدکار می
 دهد.مخاطب را هر چه بیشتر به سمت و سوی اقناع سوق می
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، اما این افتداتفاق مینتیجه و مولود طبیعی حوادث داستان ، همان جایی است که اوج داستاننقطۀ »
مایۀ بنبتواند با وجود کیفیت بسیار انواع حوادث، اگر خواننده  زیرا به چشم بیاید؛طبیعی بودن نباید 

و اوج صورت دیگر انتظار برای مخاطب مفهوم و جایگاهی ندارد  در این، حدس بزندرا  یبعدۀ حادث
پردازی این است که . یکی از اسرار داستان(149: 1396)یونسی، « دشوداستان پیش از موقع آشکار می

مند نویسنده بتواند در مخاطب حس کنجکاوی را پرورش دهد و او را به شنیدن ادامۀ داستان عالقه
شود خواننده داستان را به پایان که باعث میآید هایی در ذهن او به وجود میلکند. در این صورت سؤا

ها غالباً به دنبال یکدیگر گشایی در داستانبرد و عطش رازجویی او فرونشیند. نقطۀ عطف یا اوج و گره
تواند دید میترای وجود داشته باشد که البته دخالت راوی بیها فاصلهآیند و معموالً نباید میان آنمی

البته با  شود؛های سکاکینی و دانشور نیز همین نکته آشکارا دیده میبسیار تأثیرگذار باشد. در داستان
، روایـی است و از طریق ندارندکه حادثۀ جزئی  هاییداستانگشایی در این تفاوت که نقاط اوج و گره

عثمان با تمام ۀ اوج آنجایی است که ام، نقط«خبز الغد». برای نمونه در داستان گیردکالم صورت می
کرد نان به او تعلق مدت در صف نان فقیران، با کاغذی که تأیید میها و ایستادن طوالنیسختی

 شود:گیرد، از اینکه بتواند نان بگیرد و برای عثمان، پسرش، ببرد ناامید میمی
ا أن ترجع إلى عثمان بدون خبز، ل فی یدها وثیقۀ شیخ الحی، ولما استیأست، عز علیهبوکادت ت»

وخامرها شعور عنیف مباغت، احتدم فی صدرها واهتاج، فتمنت لو تمزق الخباز الذی کان ال یعبأ بها 
...« ویسخر من أمثالها فهی تستطیع على الجوع صبراً، ولکن عثمان ال یعرف الصبر على شیء

وقتی محله در دست داشت نابود شود.  نزدیک بود کاغذی که از شیخ». ترجمه: (96: 1945)سکاکینی، 
ناامید شد، مجبور شد بدون نان نزد پسرش، عثمان، بازگردد. در قلبش احساس بد و خشمگینی داشت 

کرد داد و امثال او را مسخره میپیچید. آرزو کرد کاش نانوایی که به او اهمیت نمیاش میکه در سینه
 «.دانستتحمل کند، اما عثمان معنای صبر را نمی توانست گرسنگی راشد. او میتکه میتکه

کند و موضوع را به در ادامه، راوی است که با بیان روایی دقیق و هنرمندانه این گره را باز می
 رساند:پایان می

وبعد صرخات ملحۀ تیسر لها نصیبها من الخبز، فانفلتت بین الزحام ال تلوى على شیء، »
هثۀ، فتلقاها عثمان بالبکاء، فرفهت علیه بالخبز الذی رآه، وبعد وسارعت إلى حجرتها مجهودۀ ال
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هنیهۀ أکبا على الطعام یلتهمانه دون وعی، فإذا رفع عثمان رأسه سکبت علیه أمه نظرات الحب 
پس از فریادهایی از سر ». ترجمه: (97: 1945)سکاکینی، « والحنان، فنسیت زحمۀ الناس ولؤم الدنیا

ی او فراهم شد، پس بدون آنکه رویش را بازگرداند از میان جمعیت فرار کرد ناچاری، سهم نان برا
و به سرعت به اتاق خود رفت و عثمان با گریه به استقبال مادر رفت. با نانی که دید خوشحال شد 

های سرشار از و پس از مدتی با هم غذا خوردند و وقتی عثمان سرش را باال گرفت، مادر نگاه
 «.را بر او روان ساخت و دیگر ازدحام مردم و پستی دنیا را فراموش کردمحبت و مهربانی 

کند و موضوع را خاتمه در اینجا راوی با کالمی روایی که منسوب به مادر است، گره را باز می
است و به آسانی های دیگر سکاکینی کامالً ثابت رعایت شدهدهد. این اسلوب در داستانمی
هایش نشان داد، اما نقطۀ تمایز سکاکینی و دانشور در نقطۀ داستان تکتوان آن را در تکمی

گزیند که البته هایشان در این است که دانشور شیوۀ اطناب را برمیگشایی داستانعطف و گره
آور نیست؛ بنابراین او به شیوۀ ایجاز اطنابی هوشمندانه است و به هیچ وجه برای خواننده مالل

های دانشور، احساسات و جای داستانشود. شایان ذکر است در جاییسرایی ممشغول داستان
کنند؛ برای نمونه نقطۀ میشورانگیز که کالم خود را طوریعواطف بسیار لطیف جاری است، به

آنجاست که دختر پاک و معصوم به اشتباه به گرداب کارهای « آتش خاموش»اوج داستان 
 شود:عمال خود پشیمان میافتد و پس از مدتی از اغیراخالقی می

کرد. در مغزش هیاهوی سختی بر پا بود. فکرهای شب تا صبح نخوابید. سرش درد میآن»
دید پیری، گذشت. میباز از سرش میهای درهم و برهم... سرنوشت زنان هوسنامرتب، اندیشه

اید مُرد؛ زیرا من تنگدستی، مرض، بدنامی در انتظار اوست... بعد از اندیشۀ بسیار با خود گفت ب
. به همین ترتیب، توضیحات و تفاسیر (62: 1327)دانشور، « طاقت حمل سختی را نخواهم داشت

کند و داستان را با شرح و طوالنی ادامه دارد تا اینکه راوی، گره را با خودکشی دختر باز می
 رساند:های بسیار طوالنی به سرانجام میتحلیل

های در آورد. چند جرعه نوشید... مالفهت. یک بطری بهاختیار به سمت قفسه رفبی»
رنگش سپیدش خونین شده بود. رنگ از رخش پرواز کرده بود و چند حلقه موی سیاه پیشانی بی

های جهان دردناک زمان تبسمی تلخ بر لب داشت! این تبسم به قدر همۀ غمداد. همرا زینت می
تافت. ی او درخششی بسزا داشت در چهرۀ آرام او نمیبود. دیگر نور زندگی که همیشه زیر پیشان

 .(63)همان: « کرده بودمثل یک آتش خاموش، فسرده و یخ
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شود و توصیف، جریانی است که توسط آن، خواننده با شخصیت و زمان و مکان داستان آشنا می
وگو، ه یاری گفتشود: توصیف مستقیم، توصیف بمعموالً سه شیوه در توصیف استفاده می

 .(271: 1396)یونسی، توصیف به وسیلۀ آکسیون 
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اند با اتکا به کاربردهای پنهان و آشکار گانه، سکاکینی و دانشور سعی کردهدر این فرایند سه
های جسمانی، روانی، ها، ویژگیها و زبان، و نیز مسائلی همچون زمان و مکان، شخصیتواژه

گاه نویسنده تالش دارد آنچه را با  ی اصلی را توصیف کنند.هااجتماعی و اخالقی، شخصیت
های شود، توصیف کند و نگاه خواننده را به خصوصیات ظاهری شخصیتچشم سر دیده می

داستان خود جلب سازد. یکی از خصوصیات مشترک میان این دو نویسنده، اشتیاق و عالقۀ 
وضع « العروس». سکاکینی در هاستهای داستانایشان به توصیف و شرح ظواهر شخصیت

 کند:جسمانی و ظاهری دختر را که قهرمان اصلی داستان است، به زیبایی بیان می
وما أروع جمالها الذی کان ینضح بالوداعۀ والعذوبۀ، ویتألأل على محیاها الوسیم بنور البراءۀ »

« هما بریق السحر والذکاءوالعفاف، أما عیناها فکحیلتان ودیعتان ولهمت أهداب ظلیلۀ، یموج فی شعاع
اش تراوش انگیزی است که از لطافت و شیرینیچه زیبایی شگفت». ترجمه: (138: 1945)سکاکینی، 

هایش هایش سرمه کشیده و مژهدرخشد، اما چشمکند، بر چهرۀ زیبایش نور معصومیت و عفت میمی
 «.زندت موج میها، زیبایی جادویی و ذکاواند و در پرتو آنها شدهبان آنسایه

ای از موضوع وصف را کنار نگذاشته و با اوصاف ظاهری زیبایی سکاکینی در این داستان، ذره
است؛ برای نمونه، که در داستان بیان داشته، مخاطب را هرچه بیشتر جذب خواندن قصه کرده

 کند:گونه آنان را وصف میخواهد به شرایط عروس و داماد اشاره ورزد، اینزمانی که می
أنت العروس...ابتسمی هکذا...و یفتر ثغرها عن ابسامۀ حلوۀ. ثم زِمی فمک و ضمیه و »

کالحردانۀ...إنک جمیلۀ، و الجمیلۀ کثیرۀ  "العریس"اعبسی قلیالً و أدیری وجهک عن 
الدالل...ثم تلتفت إلی البنت الثانیۀ و تقول لها: أنت العریس: تبسمی بتکبر، و تطلعی بانتباه و بعد 

. (137)همان: « "الملبس"لیل مُدی یدک إلی کتف العروس، و وشوشیها وضعی بفمها حبۀ من ق
 یشود. بعد دهانت را ببند و کمیلبخندش محو مو  لبخند بزن... ینجوری... ایتو عروس»ترجمه: 

ناز و عشوه  یلیخ بایو زن ز ییبایبرگردان... تو ز "داماد"صورتت را از  دلربا،اخم کن و مثل 
و بعد از  یکنیو با دقت نگاه م یزنیمتکبرانه لبخند م ی.امادد گوید: توو به داماد می .ددار

 «.یکنیعروس دراز مسمت دستت را به  زمانی،اندک

هایی دقیق برای آشنایی مخاطب با ، نویسنده از ترکیب«شیخ عطیه»همچنین در داستان 
 کند:شرایط شخصیت اول داستان استفاده می

الخمسین من لعمر هزیلۀ طویلۀ، ولکنها حادۀ النشاط، جادّۀ فی عملها، ال تغفل لحظۀ  کانت فی»
عن مراقبۀ األوالد، قد قنعت من دنیاها بثوبین، تنضو واحداً وتلبس واحداً، أما سبحتها الطویلۀ فی 

ساله  پنجاه». ترجمه: (30)همان: « الدرهم فال تهدرهعنقها، فکانت تنوب عن القالدۀ، إنها لتحرص على 
 یویدن یاز زندگ .شدیها غافل نمبچه یاز تماشا یالحظه .در کار یجد پا وزیالغر، اما ت و دراز ؛بود

تسبیح بلندش بر گردنش د. یپوشیمدیگری را و  آوردیکی را درمی ؛کردیخود به دو لباس قناعت م
 «.دادنمیبند آویزان بود. حتی بر یک درهم حریص بود و هدرش جای گردنبه
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دانشور در مقایسه با سکاکینی، با درصد خیلی زیادی، در هر داستان به توصیف ظاهر افراد 
 بینیم:می« آتش خاموش»پردازد که نمونۀ بارزش را در می

درِ خانۀ ما را کوبید و من که به انتظار او  "د..."ربع ساعت انتظار، خانم بعد از سه»
در را به رویش گشودم... وقتی دیدم برای یک میهمانی سادۀ  کردم، با شتابشماری میدقیقه

ساخته، چین بر چین، بوکله بر بوکله، خالصه زلف آشفته، لب  "هدی المار"دوستانه خود را مثل 
 .(55: 1327)دانشور، « خونین کرده، مژه چسبانیده... به من سالم گفت

های ظاهری ند و از زیباییک، مادری که با خود نجوا می«گذشته»همچنین در داستان 
 گوید:دخترش برای خودش می

است. چقدر صورتش زیبا و است. او از شیرۀ جان من نوشیدهخون من او را سیراب کرده»
اش چه لطف و مالحتی دارد. این عرقی که های برآمدههای بلندی دارد. گونهساده است. چه مژه

گل را زینت بخشوده باشد. چقدر قیافۀ او  بر رویش نشسته، درست بسان شبنمی است که چهرۀ
 .(100)همان: « پاک و بیگناه است. چقدر صورت او آسمانی و ملکوتی است

های هر دو های اصلی داستانبا توجه به بررسی آثار هر دو نویسنده و علم به اینکه شخصیت
های اکینی، در بیان واقعیتتوان به این نتیجه رسید که دانشور در مقایسه با سکبیشتر زنان هستند، می
بندد تا به هدف خود که های طوالنی و دقیقی را به کار میهای کوتاه، توصیفجامعه از ورای داستان

 های اجتماعی و تاریخی و سیاسی است نزدیک شود.برقراری ارتباط مستقیم با واقعیت
ونه که به بیان ظواهر گورزد و هماندانشور از توصیف شرایط درونی و روحی آدمی دریغ نمی

ها نیز توجه خاصی پردازد، به توصیف احساسات و درونیات آنهای داستان میدقیق شخصیت
خواهد به موضوع اصلی ، زمانی که می«عطر یاس»دهد؛ برای نمونه، در داستان نشان می

 ید:گوگونه دربارۀ احساسات مرد جوان از بوییدن عطر معشوقش میداستان اشاره کند، این
مرد جوان نفس عمیق کشید. هوای سردی آمیخته به بوی کهنگی، بوی چیزهایی که »

تر کشید و توجهی هرگز رنگ آفتاب به خود ندیده باشد مشام او را پُر کرد. بعد نفسی عمیق
بیشتر کرد. ناگهان عطری آشنا مشام جانش را معطر کرد؛ عطر یاس، همان عطری که او 

پیمود. بلی، عطر او بود. عطر او به تمام قوت خویش بر راه افراط می کرد و در آناستعمال می
اختیار فریاد زد: کو؟ تمام ذرات بدن وی تأثیر کرد و او مثل اینکه روی صحنه باشد، بی

 .(145)همان:  «کجایی؟
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میرصادقی، ند )گویمی« پردازیصحنه»گیرد به زمان و مکانی که در آن عمل داستانی صورت می

کند و وهوای داستان ایجاد میپردازی بدان دلیل که فضایی مناسب با حال. صحنه(449: 1366
هاست، بسیار حائز اهمیت است. سکاکینی در منجر به فراهم آوردن محلی برای زندگی شخصیت
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زندگی دهد عروس در کنار پسر او آنجا که پدرشوهر، به شرطی اجازه می« شیخه عطیه»داستان 
کند که او با مادر خود )شیخه عطیه( قطع رابطه کند و دیگر به منزل مادر بازنگردد، توانایی خود 

 دهد:پردازی داستان نشان میرا در صحنه
وکان یوماً عبوساً على ناجیۀ بکت فیه من وراء النافذۀ فی بیت زوجها وهی تعاین الحمالین »

وسکنت الشیخۀ عطیۀ فی حی  خرجت منه إلى غیر رجعۀ.ینقلون متاع أمها من بیتها الذی أجرت و
« الصالحیۀ بجوار األولیاء والصالحین الذی رقدوا فی تلک السفوح النضیرۀ المشرفۀ على غوطۀ الشام

ریزان آلود برای ناجیه آن روزی بود که از پشت پنجره اشکروز غم». ترجمه: (33ـ32: 1945)سکاکینی، 
ای بود. شیخه عطیه در محلۀ صالحیه در کنار مادرش از خانۀ اجاره بازگشتشاهد بردن وسایل بی
 «.بودند، سکنی گزید های زیبای مشرف به غوطۀ شام خوابیدهصالحانی که در دامنه

ای که وهوای خانهجایی که به بیان شرایط عروسی و حال« العروس»همچنین وی در داستان 
 دهد:پردازی داستان نشان میخوبی توانایی خود را در صحنهپردازد، به است میمراسم در آن برپا شده

و اهتز أصحابه من السرور فهتف ذلک البیت السعید بالفرحۀ  "العروس"و لقد ضحم ببیت »
و الصفاء لیلۀ العرس، و ازدهر الحی بتلک األضواء الساطعۀ، التی نظمت فوق الباب کحبال اللؤلؤ، 

، فأقبل علی رؤیتها الجیران و الشباب العزاب، و جعلوا یمرون و تدلت علی جنباته ببراعۀ و اتقان
بالباب المفتوح، و یسترقون النظر إلی النساء و هن سافرات الوجوه حاسرات الرؤوس، و قد تبرجن 

 ۀخان». ترجمه: (135: 1945)سکاکینی، « و غالین فی الزینۀ، و فاحت منهن الطیوب و العطور
مملو که خانه یطوربه ،در شور و شعف بودند یراهانش از شادشد و هم یمملو از شاد "عروس"

که مانند  یدرخشان یهاو محله با آن چراغ شده بود یدر شب عروس ی و صفا و موسیقیشاداز 
 زانیبه پهلوها آو یبا مهارت و استادکه  شده بود، شکوفا شد منظمبر سر  دیمروار یهاطناب

که برهنه  یبه زنان از درهای بازمجرد  انجوان ه بودند وآمد هاآن دنیها به دهیهمسا تمامو ه شد
 «.و عطرزیبایی و  نتیبه ز مزینآراسته و ؛ زنانی بسیار کردندمیبودند نگاه 

کشد و ، صحنه را بسیار زیبا و البته دقیق به تصویر می«یاس عطر»دانشور نیز در داستان 
 کند:گونه توانایی خود را در تصویرگری اثبات میاین

خانه نقش قالی از بس لگد خورده بود، لگد اشخاصی ناشناس که از سر لج صاحب»
رفته که به آخر عمرش چیزی آوردند... نیمکت چوبی ازحالودل خود را سر قالی درمیدق

روی آن قرار داشت از گل و برگ پارچۀ است، صندلی راحتی که که روبهباقی نمانده
های متعدد مثل آبله بر پیشانی است... جای میخنگ نماندهرهای کمسبزش چیزی جز لکه

 .(146ـ145: 1327)دانشور، « دیوار نشسته بود
 سازد:گونه نمایان می، تصویرگری و تواناییِ توصیف صحنه را این«عطریاس»و نیز در داستان 

ت از های این قسمغروب یکی از روزهای سرد زمستان، مرد جوانی با چمدان خود درِ خانه»
یافت. درِ کوفت و مطلوب خود را که اتاقی مبله بود نمیخیابان را یکی بعد از دیگری می
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دوازدهمین خانه را با نوامیدی تمام کوفته و منتظر جواب ایستاده بود. صدای پای زنی از انتهای 
 «تر شد تا پشت در آمد و با صدایی از بیخ گلو پرسید: کیه؟داالن به گوش رسید و نزدیک

 .(143ـ142: 1327)دانشور، 
 

 یریگجهینت
اهمیتی به نقش زنان و اعتباری و کمیابی عوامل کمنویسندگان این دو مجموعۀ داستانی، با ریشه

ترین مشکل های خُرد و کالن را، بزرگگیریمردساالری و پررنگ بودن نقش مردان در تصمیم
هایش، کنند. سکاکینی در داستانفی میجوامع خود و عامل اصلی فقر فرهنگی و فکری معر

های ها و اطاعتکند و غیرمستقیم به مظلومیتهای زنان بیوه را طرح میمشکالت و سختی
عدالتی، صبر، شکیبایی که همگی اجبارانۀ آنان اشاره دارد؛ ازجمله مواردی مانند فقر، تنهایی، بی

ها یافت. از طرف ود در داستان و شخصیتالی حوادث موجتوان از البهبار اخالقی دارند را می
همین مسائل را مستقیماً نتیجۀ های کوتاه مذکور در این نوشتار، دیگر، دانشور نیز در داستان

 داند.اخالقی و زندگی اجتماعی مردم ایران می
عدالتی های اجتماعی و ظلم و بیعدالتیسکاکینی با رویکردی مبنی بر رمانتیسم به طرح بی

گرایی و به نوعی ملموس، به پردازد، اما دانشور به شکل عینی و مبنی بر واقعبه زنان می نسبت
های میان زنان و های اخالقی در قبال زنان و فقر فرهنگی مردم عامه و نابرابریطرح بیدادگری

وسوی کشف پردازد. در کل، قلم این دو نویسنده به سمتمردان و مشکالت ناشی از آن می
اند و طبقات مختلف جامعه است که از لحاظ اعتقادی، فکری، فرهنگی با یکدیگر متفاوتقشرها 

 اند.مانده پرستی خود باقیها همچنان بر سنتو برخی از آن
های خود، تفاوت دانشور و سکاکینی از نظر عناصر داستانی این است که دانشور در داستان

های قومی و حتی ها، خصوصیات اخالقی و ویژگیها، چهرۀ آنبرخالف سکاکینی، شرایط انسان
کند و گفتارش را بسیار با کلمات عامیانه فضای محیط را با جزئیات کامل و دقیق توصیف می

گوید؛ ولی ای سنتی حکایت میکه گویا مقابل مخاطب نشسته و به شیوهطوریآراید، بهمی
ها از آن چیزی است که از ذهن آدم نویسی دارد و گفتارهای اوخاطرهای شبهسکاکینی شیوه

 گذرد و معموالً به صورت نمایشی است.می
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