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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Characterization is the most important element in 
modern fiction.so other elements such as: truth-likeness, scene, space, color, dialogue, and 
etc. Which become stronger and more consistent under the influence of the composition 
and dealing in "character”. On the other hand, what is considered in cultivating the 
element of character in modern stories, it is the use of psychological components. Among 
these, Jung's psychological teachings (archetype = archetypes) have been the most 
influential. Therefore, the purpose of this study is to investigate the myth-historical role of 
the mother of a female heroine (Based on two famous novels: Suvshun and Jai Khali 
Sulooch, respectively: SiminDaneshvar and Mahmoud Dolatabadi). 
METHODOLOGY: The study method in this research has been the collection of library 
resources and based on analysis and description. In the first stage, by studying the stories 
of Suvashun (by SiminDaneshvar) and Jai Khali Sulouch (by Mahmoud Dolatabadi), the 
mother role of female heroes (Zari and Morgan) is considered. And then, this role is 
evaluated from the perspective of myth or archetype with their historical and real 
situation. 

FINDINGS: SiminDuneshvar andMahmoud Dolatabadi were famous novelists with a 
contemporary style, and in this case, they have had many technical and artistic influences 
on the progress of storytelling after themselves. These two writers have been authoritative 
in the subject of "personality" and "characterization", So that the reader associates and 
identification with the character of the hero in their stories. And what is wrapped up as a 
"message" in the midst of events is accepted by the soul. 

One of the prominent characters in the stories of these two writers is a woman - especially 

as a mother. 

CONCLUSION: The results of this study indicate that: SiminDaneshvar and Mahmmood 
Dolatabadi have been the most famous and influential writers of the present century who 
have had special skills in composition and dealing for their narrative elements - especially 
characters. Despite the sex differences between them, these two authors have shared in 
presenting a true face and model of an Eastern-Iranian woman (in mythological and 
historical dimensions). And this role has been portrayed as befitting the ancient and 
historical position of this class in the cultural and social relations of the studied history. 
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 مقدمه 
یری الگویی یا اساطآید. نقد كهنهای مدرن در نقد ادبی بشمار میالگویی )آركائیک( از نظریهتحلیل و نقد كهن

م( استوار است، این مطلب را بیان میکند كه چگونه ذهن  4975-4444های كارل دوستاو یونگ )پایج یافته كه بر

میان اقوام مختلف یا مشترک هدایت شده و آن را  در« صورت ازلی»ای ناخودآداه بسوی یک خالق یک اثر بگونه

و به خواننده مینمایاند. با این نگاه تازه و  هوردآای نمادین )و در قالب شخصیت = كاراكتر( بنمایش دربه شیوه

های زیرین و همچنین درک هرفساختهای روانی و عاطفی اثر، بیش فهم الیه -قدیم یا جدید -خای به آثار ادبی

الگو به چه معناست؟ یونگ آن دسته ای از آن میشود. اما كهنکار شده و درنهایت موجب شناخت ویژهاز پیش آش

های مختلف تاریخی به یک جمع رسیده و در ناخودآداه آنان ذخیره كه در طی برهه ،از ادراک و دریافتهای آدمی را

ود ادراک غریزه از خ: »اندكه چنین توصیف شدهالگوها عناصر روانی تنیده در غرایزند الگو میخواند. كهنشده، كهن

رین تی... دقیقاً بهمان ترتیب كه خودآداهی، ادراک درونی از فرآیند علمی زنددانی است. آنها باستانیترین و همگان

یل )تحل« اند، از جنس احساس نیز هستندقالبهای فکری بشر هستند؛ هرچند به همان اندازه كه از جنس اندیشه

بسیاری از تولیدات ادبی و هنری در جهان بوده و درک، شناخت  ۀالگوها همچنین سازندكهن (.16: ی گرؤیا، یون

نشان  دیری اندیشه و احساسو نیز چگونگی رابطج آنان با آثار فرهنگی و میزان تأثیردذاریشان را در فرایند شکل

 د.نمیده

مند، پیرزن خردمند، فرمانروا، درمانگر، قهرمان، آنیما، مادر، پدر، پیر مرد خرد»الگویی از نظر یونگ سمبلهای كهن

(. در 36 : ی)یونگ و سیاست، والتر« اشندیبآنیموس، سایه، نقاب، آب، سیل، خاک، درداب، چاه، شیطان و ... م

الگویی الگویی شامل تولد، بلوغ، خواستگاری، همبستری، ازدواج و مردند. نمادهای كهنموقعیت كهن»ضمن 

الگویی همان تعبیرها یا های كهناسطوره، مذهب، رؤیا، هنر و ادبیات قرار میگیرند و اندیشه جدستمای بسیارند و

پرنفوذ علمی، فلسفی و  جوان ردپای هر اندیشتتعمیمهای غیرقدسی و انتزاعی مضامین نمادین هستند، می

 (.36 : ی)همان« نمادین آن دنبال كرد جی را تا سرچشمسشناجامعه

است. شخصیتی كه همواره از ابتدای « مادر»الگوی الگوهای مهم در نظر یونگ، كهنته شد یکی از كهنچنانکه دف

الگو صفاتی را آشکار این كهن»قدسی بوده و از احترامی ویژه برخوردار است.  -و در باورهای عامه- خلقت آدمی

ر رفعت روحانی كه برتر از دلیل و برهان میکند كه عبارتند از: شفقت و شوق مادرانه، قدرت جادویی و فرزانگی د

دهنده و هرچه مهربان است، هر آنچه می روراند و مراقبت میکند و هر آنچه رشد و باروری را یاری ۀاست؛ هر انگیز

 «ددردونی جادویی و والدت ددرباره، همراه با جهان زیرین و ساكنان آن فرمان میراند جمیگیرد. مادر بر عرص دربر

الگوها، دیدیم آن است كه كهن -الگوهاكهن ۀدربار -آنچه از بیانات یونگ و دیگران (.64 : یا، یونگ)تحلیل رؤی

القاعده نبایست تغییر یا تحول پیدا كنند، اما نباید از نظر دور داشت ازآنجاكه به اشکالی مشخص و ثابتند و على

داشته باشد، مثل مادر كه هم نماد باروری و الگو میتواند نقشهای متضاد )مثبت و منفی( یونگ یک كهن ۀعقید

های (، نویسنده یا ادیب نیز میتواند با توجه و تمركز بر جنبهجاتغذیه است و هم بیانگر قدرت و ویرانگری )همان

و نیز با تأثیر از شرایط فرهنگی و اجتماعی عصر، تغییرات حاصله را توجیه و شخصیت « صورت ازلی»مختلف این 

توصیفی است در پی یافتن  -ز هر دو منظر بنمایش درآورد. بر این اساس، تحقیق حاضر كه تحلیلیموردنظر را ا

 :پاسخ برای پرسشهای ذیل است

الگویی چه ای سووشون و جای خالی سلوچ(، با رویکرد نقد كهنه)در رمان« مِردان»و « زری»شخصیت مادری 

 اند؟ مفاهیمی را فراخوانی كرده



 634-654 صص ،79، شماره پیاپی 45، دوره 4154آبان   ؛(ادب بهار)فارسی نثر و نظم شناسی سبک / 616

تحت تأثیر شرایط فرهنگی، اجتماعی و تاریخی عصر « مِردان»و « زری»الگویی های كهنتا چه اندازه شخصیت

 اند؟ دستخوش تغییر و تحول دردیده

 

 پژوهش سابقۀ
تحریر درآمده است كه به برخی از  جپژوهشهایی به رشت -مستقیم یا غیرمستقیم -پیرامون موضوع این دفتار

 مهمترین آنها اشاره میکنیم: 

(، 4345« )آبادی با تأكید بر رمان كلیدر و جای خالی سلوچزن و نقش وی در آثار محمود دولت نقد شخصیت»

نامه تهیه و تدوین دردیده است. نویسنده در این تألیف ضمن بررسی نوشتج رضوان محمد شریفی كه در قالب پایان

ا مورد توجه قرار داده و زن را در آبادی، شخصیت فرهنگی، اجتماعی و خانواددی زنان رو تحلیل داستانهای دولت

( اثر انسیه 4395« )هویت فردی و اجتماعی زن در رمانهای فارسی»نیز از نظر دور نداشته است. « مادری»جایگاه 

دكتری، به قلم درآمده است. نویسنده در این تحقیق به بررسی  جلقمانی نوشتج دیگری است كه در قالب رسال

در ایران بوقوع پیوسته، پرداخته و در البالی داستان 4391تا  4315ه بین سالهای شخصیت زنان در رویدادهایی ك

( نوشتج 4344« )خشونت علیه زنان در رمانهای جای خالی سلوچ و دودان»را نیز بتصویر كشیده است. « مادرانگی»

ی است. در این عنوان پژوهش حاضر قابل توجه و بررسه ب یكیومرث رحمانی مقالج بعدی است كه ازجهت نزدیک

، زن را در معنای عام آن مورد توجه قرار داده و فرهنگ داردمقاله نویسنده با نگاه حمایتی )فمینیستی( كه به زنان 

 طبقاتی و جنسیتی را بنقد كشیده است. 

 باری، آنچه در تألیف و تحقیقات باال و دیگر مطالعات مشابه دیده میشود آن است كه این تحقیقات زن را بطور

وی و نیز فرازوفرودهایی را كه بطور خای این طبقه از اجتماع « مادرانگی»كلی و عام مطمح نظر قرار داده و جنبج 

مود این موضوع )یعنی شخصیت ناند. از همین رو، شایسته و بجا میسدۀ حاضر از سر دذرانده، بتصویر درنیاورده

و ابعاد اساطیری و تاریخی وی نیز مورد مطالعه و  هم بشکلی ویژه و مستقل مورد توجه قرار درفته«( مادری»

 تحقیق قرار دیرد. 

 

 بحث و بررسی

 خالصۀ رمان سووشون 

این داستان با جشن عروسی دختر حاكم شروع میشود. در همان آغاز، یوسف قهرمان داستان به خواننده معرفی 

دوم است و انگلیس قشون خود را در یرد. هنگامج جنگ جهانی گمیشود و تصویری كلّی از او، در ذهن شکل می

به آذوقج بیشتری نیاز دارند. حاكم شهر و ، چون جنوب ایران پیاده كرده است. بیگانگان آذوقج مردم را میخرند

یداد اندیشند. قحطی و درسنگی بای حکومتی، آلت دست بیگانگان هستند و تنها به منافع شخصی میهسایر مقام

د. های شهر شیراز كفاف بیماران را نمیدهنخانهی شیوع پیدا كرده و بیمارستانها و دیوانهمیکند. انواع بیماریهای مسر

زاده است و تحصیلکرده، میکوشد اند و در این میان یوسف كه خانای سر به شورش برداشتهایالت هركدام به داعیه

صلی داستان و همسر یوسف، زنی حمایت دیگران را برای ایستادن دربرابر استعمار، بدست آورد. زری، شخصیت ا

میترسد و احساس خطر  ،مند به كانون خانواده است. او از صراحت شوهرش، یوسفتحصیلکرده، زیبا و مادری عالقه

اش )نماد كشور ایران( كشانده شود. در البالی جریان اصلی رمان، داستانهایی نمیخواهد جنگ به خانه و میکند

كه در روز عروسی دختر حاكم به عاریت درفته میشود، داستان سحر )اسب خسرو فرعی مثل داستان دوشوارۀ زری 
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ای كه مک ماهون برای دختران زری دفته پسر یوسف( كه به زور برای دختر كوچک حاكم تصاحب شده، قصّه

ن را شاپیمان میشود كه آذوقهاست و... روایت میشوند. یوسف با ملک رستم و ملک سهراب كه ایلیاتی هستند هم

اند. خان كاكا از یوسف میخواهد به اجنبی نفروشند. در مقابل افراد زیادی، كه خان كاكا نیز از آنهاست، ایستاده

ا بفروشد. مقاومت یوسف، كشته شدن او را درپی هرسانی به رعیت بردارد و مازاد غلّه را به اجنبیدست از كمک

بن علی )ع( در اهنامه( و برای خواهر یوسف همانند حسیندارد. روز تشییع او برای زری همانند سیاوش )در ش

 ابد: قهرمان میمیرد تا درخت استقالل بارور بماند.یبا شعاری نمادین پایان می. در آخر، داستان كربالست

 

 خالصۀ رمان جای خالی سلوچ 
)هی.ش( در یکی از  4315در اواخر دهج « مردان»زنددی یک زن روستایی به نام  جاین رمان، نیز، روایت دردمندان

مِردان، مادر خانواده پس از بیدار شدن متوجه جای  نقاط دورافتادۀ ایران )روستایی در خراسان( است، با این آغاز:

میشود. غیبتهای سلوچ تازدی ندارد، امّا مردان این بار احساس میکند همسرش برای ، خالی همسرش، سلوچ

ها جستجو میکند. در های زمینج راه میفتد و سلوچ را در كوچه پس كوچهكوچههمیشه رفته است. او ناباورانه در 

آغاز، نبود پرابهام سلوچ، تعادل زنددی خانوادۀ كوچکش را برهم میزند، امّا بتدریج فقدان او دربرابر مشکالت عدیدۀ 

زحمتکش و آبرومند، ازد و تنها داهی با خاطرات در ذهن شخصیتها شکل میگیرد. سلوچ، مرد بخانواده رنگ می

شبانه خانه را ترک كرده است و از این پس مردان باید بار خانواده را بدوش بکشد. مردان  ،برای دریز از فقر و فاقه

ب و ئتالش میکند و در این راه تمام مصا -عباس، ابراو و هاجر  -با سماجت برای ادامج حیات خود و فرزندانش

سرانجام به امید یافتن شوهر، با برادر و پسر كوچکترش )ابراو( میخواهد آبادی  آورد.نادواریهای زنددی را تاب می

 ترک كند.  -جایی كه دویا سلوچ در آنجا دیده شده است- را بمقصد شهر یا معدن

 

 پردازی شخصیت و شخصیت
شون و ازآنجاكه پژوهش حاضر پیرامون دو شخصیت برجسته و محوری )زری و مردان( در دو رمان مشهور )سوو

ست ، نخست باید تعریفی دراستجای خالی سلوچ( در ابعاد اساطیری و تاریخی و نیز چگونگی ارائج آنها به خواننده 

در داستانهای مدرن داشته باشیم. در ادبیات داستانی عناصر زیادی وجود دارد كه « شخصیت»از اهمیت و جایگاه 

 ،گ، زاویج دید، دفتگو، شخصیت، فضا و رنگ و ... . شخصیتداستان بر اساس آنها شکل میگیرد؛ عناصری چون پیرن

و یکی از عناصری است كه نویسنده خالق آن  بودهاز اهمیت فراوانی برخوردار  ،كه طرح داستان بر آن استوار است

دارد یند، او را به واكنش وامکآورد؛ اعمال، دفتار و كرداری به او منتسب میاست، آن را خلق میکند و در داستان می

 بیشتر و بهتر در دل خواننده جای ،تر باشدشناساند. شخصیت هرچقدر پویاتر و زندهمیو از این طریق به خواننده 

میگیرد و عنصری است كه نویسنده آن را وارد داستان و از آن خارج میکند. برای شناساندن شخصیت یا 

 (.465 : یاخوتدستور زبان داستان، ن دهد )شخصیتهای داستان به خواننده، شخصیت باید اعمالی از خود نشا

از اجتماع تقلید شده كه بینش جهانی نویسنده بدان  و شخصیت استبراهنی معتقد است شخصیت در واقع شبه

فردیّت و تشخص بخشیده است. نویسنده باید خواننده را با خصوصیات ظاهری، روانی و اخالقی شخصیتهایش 

ساس پردازی، خواننده احپردازی كند، و در صورت موفقیت نویسنده در شخصیتآشنا كند و بعبارت دیگر شخصیت

بارز  ۀشیو (.75-44 : صصعابدی، نویسیمیکند )پلی بسوی داستانپیدا همدلی بیشتری با شخصیتهای داستان 

ی پردازپردازی در داستانها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم است. در شیوۀ مستقیم )شخصیتشخصیت
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شی(، خصلت شخصیت با یک صفت معرفی میشود، یعنی نویسنده باصراحت به ویژدی شخصیت اشاره میکند. دزار

پس خواننده ازطریق راوی به ویژدی شخصیت پی میبرد. در این روش نویسنده شخصیت یا شخصیتهای داستانش 

ردازد  تار آنها میرا ازطریق شرح و توصیف مستقیم به خواننده شناسانده و آشکارا به شرح افکار و رف

در توصیف  (.49 : یم و عزیزیرآز، های سووشون و جای خالی سلوچندید در رما جپردازی و زاوی)شخصیت

ش آید، بلکه خصلت به طرق مختلف بنمایپردازی نمایشی(، هیچ ذكری از خصلت بمیان نمیغیرمستقیم )شخصیت

شخصیت را از دل توصیف استنباط كند. در این روش دذاشته میشود و خواننده باید بدون دخالت راوی ویژدی 

ردازد، بلکه در حوادث و ماجراهای داستان، باطن و ظرفیت وجودی آنها  راوی به معرفی شخصیتهای داستان نمی

سازی )شخصیت پی میبردرا نشان میدهد، خواننده ازطریق كنش و دفتار افراد در طول داستان به شخصیت آنها 

 (.454 : یر آثار اقتباسی از مثنوی مولوی برای كودكان و نوجوانان، نیری و مرتضاییپردازی دو شخصیت

 

 پردازی در رمان جای خالی سلوچشیوۀ شخصیت
آبادی خود راوی داستان میشود برای پردازی در رمان جای خالی سلوچ عمدتاً مستقیم است. دولتشیوۀ شخصیت

ا، ها، دلهرهها، اضطرابهترس مانندو هاجر. وی افکار و احساسات افراد را  شناساندن مردان، ابراو، عباس، كدخدا نوروز

مردان مثل یکی از زنهای كاری زمینج بود؛ شاید » و عشقها با مهارت بسیار تشریح میکند: هاها، نفرتدغدغه

 «هکرد؛ چغر و بختكاریترین زن زمینج. شمشیر دودمه، دمی آرام نداشت. پا ادر میداد، یکتنه همچند دو مرد كار می

 ،چشم نمیخورد كه ادر باشدبدر طول داستان همه جا اما شیوۀ مستقیم  (.34 : یآبادیدولتجای خالی سلوچ، )

به شیوۀ غیرمستقیم در  ،آبادی در كنار این شیوهازاینرو دولت ؛خوانی خسته میشودخواننده از این همه دزارش

سرما و حالت عصبی مردان را بدون شرح مستقیم  ، سوزآبادیدولتدر متن زیر . آوردروی می هم پردازیشخصیت

 اینگونه توصیف میکند: 

ای كشیده هکرد، دستیها مردان!... صبح سحر كجا؟ هراسانی؟! مردان تازه داشت لرزش یک ارچج خود را حس م»

 (.43 همان: ی) «و باریکش را زیر بغل قایم كرد، پا به پا شد و دفت: سلوچ نیست

از شیوۀ  ،در كنار شیوۀ مستقیم ،كننده نباشدآبادی برای اینکه اثرش شرح طوالنی خستهمسلم است دولتآنچه 

 پردازی استفاده كرده است. غیرمستقیم هم در شخصیت

 

 پردازی در رمان سووشونشیوۀ شخصیت

- پردازیشخصیتسووشون از جمله رمانهایی است كه حضور شخصیت، در آن بسیار پررنگ است و نویسنده از 

 برای تقویت ساختار اثر و انتقال بهتر معنا، سود برده است.  -پردازی نمایشیبویژه شخصیت

 زری به یاد سووشون میفتد:  ،هنگام تشییع جنازۀ یوسف

واهی شمر باشی. و زری به تلخی اندیشید: یا انگار كن خانگار كن اینجا كربالست و امروز عاشورا است. تو كه نمی»

(. البته در رمان سووشون نویسنده برای 647 : یدانشورسووشون، ) «ایمون است و سوگ سیاوش را درفتهسووش

از روش مستقیم )دزارشی( نیز بهره درفته است. ماجراهای زنددی  ،عد و دسترش بیشتری به داستان بدهدآنکه بُ

و زمانی  است داستان داهی زریبصورت حوادث مسلسل در این رمان به وضوح و قدرت بیان شده است و راوی 

 د: ندر بیان حاالت درونی و برونی شخصیتهای داستان عمل میکن ،بعنوان دانای كل ،خود نویسنده



 615/ های مادری اسطوره در قهرمان زن )با تکیه بر داستانهای سووشون و جای خالی سلوچ(پردازی و مؤلفهسیری در  شخصیت

 

بگوید خانم خانه نیست و  ،صبح زود زری به غالم دستور داد كه ادر كسی ازطرف حاكم آمد و چیزی خواست»

ال اسب، خودش را بزند به خریت و بگوید عوضی آمده ما اسب ام دنبمن اجازه ندارم، ادر اصرار كرد و دفت آمده

 (. 93 : ی)همان «داشتیم ولی مرد

رد پردازی نمایشی كاربپردازی نمایشی و دزارشی، استفاده شده، اما شخصیتشخصیت ۀدر سووشون از هر دو شیو

 دارد.پردازی دزارشی به شخصیتبیشتری نسبت

 

 در بستر رمان سووشون « زری»شخصیت 
سیمین دانشور در داستان خود، سووشون، سعی دارد موقعیت زن )و مادر( را در جامعج آن دوره همراه با تمام 

در ابتدا « یزر»ای بسیار تأثیردذار بنمایش درآورد. وی با شخصیت مشکالت و معضالتی كه او را دربردرفته بگونه

ری )آركائیک( زن )مادر( بوده است: شکیبایی، مهربانی، نجات، كدبانویی و نیز دیگر بدنبال ترسیم وجه اساطی

ایرانی )در هر شرایطی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی( بدان شناخته شده است.  -ویژدیهایی كه بانوی شرقی

ای قهرمان اسطوره او با حساسیت به مسائل اطراف مینگرد. زری ،ازآنجاكه دنیای اطراف زری آرمانی و مطلوب نیست

برای خانواده و حفظ آن دست به هر عملی  ،داستان كه چهرۀ او با یاری و كمک به دیگران پیوند عمیقی خورده

مادری محتاط، كدبانو و آرام كه از هر  .از بیماران، تهیدستان و دیوانگان مضایقه نمیکندرا ای خود همیزند و كمک

وست دارد و سعیش را به حفظ آرامش در زنددی خود و پرورش فرزندان و زاویه به او نگریسته شود، زنددی را د

رسیددی به همسر معطوف كرده است. او زنی عامی است كه هر صبح تا شام چرخ زنددی را میچرخاند، بدون آنکه 

ای به فکر آسایش خود باشد. او كسی است كه درچه دربرابر جریانات سیاسی بینش انتقادی دارد، بخاطر ذره

س رسد. در همان مجلتنگرانی از سرنوشت شوهری كه در ابراز نظریات خود بی روا است، از بیان افکار باطنیش می

ابراز میدارد و  در دل عروسی، زری با دیدن افراد حاضر در اتاق عقدكنان، دیدداه خصوصی خود را به حاكم شیراز

مرهب و شمر و یزید و فرنگی و زینب زیادی و هند همه جمعند؛ »آنان را به ستمگران صدر اسالم تشبیه میکند: 

اندیشد. خود (. زری با اندیشج یوسف و از پس افکار او می4 همان: ی) «جگرخوار و عایشه و این آخری هم فضه

من هم »وید: گآید و میبه خود می ،او نیز به این امر واقف است؛ ازاینرو پس از تشبیه مجلس دختر حاكم به تعزیه

 .(جا)همان «وسف را میزنم!كه حرف ی

كه یاددار مادر یوسف است، به  ،های خود راشود تا دوشوارهیدر جریان مراسم عروسی، زری با دوزوكلک وادار م

اسب محبوب پسرش را به دختر حاكم عروس كه دختر كوچک حاكم است قرض بدهد و بعد نیز مجبور میشود كره

ت نمیکند در اینباره به او چیزی بگوید. او ئعصبانی خواهد شد، جر بدهد و چون میداند یوسف از دست او بسیار

عرضگی خودم است، اما اینبار تقصیر بی»ند: کكه از دست خودش ناراحت است ترسو بودن خویش را سرزنش می

(. زری با یادآوری 45 : ی)همان «ای در روحش جرقه زدایستم و نادهان احساس كرد كه انگار ستارهجلویشان می

ن بدنبال بنابرای ؛دذشته میخواهد بنوعی بگوید او نیز فرد شجاعی بوده و اكنون این شجاعت از او درفته شده است

آیند، از او خواسته میشود خود میگردد. روزی كه مهمانان انگلیسی به مدرسه می جردپایی از شجاعت در دذشت

)نوشتج سامون( را « كوری»اما زری جای آن شعر، شعر  ،)نوشتج كی لینگ( را برای مهمانان بخواند« ادر»شعر 

كه در آن روز بخرج  را میخواند و موجب رنجش مدیر میشود. همچنین داستان روزۀ همکالسیش مهری و شجاعتی

زری چنان محو یوسف است كه الفبای كالمش جز از قاموس او نمیتواند بود؛ یعنی ادر » .داده بود مرور میکند

ت. ای اسست و بالغت نیست، فقط چون پرتوی از وجود مرجعیت یوسف است، خصلت فرهیختهشجاعت، شجاعت ا
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)حجاب  «ادر یوسف مثالً محتاط میبود، زری در یاد و یادداری دختری خود بدنبال ردپایی از احتیاط میگشت

 (. 351 : یدبّاشی ،جان ۀچهر

ست زری این است كه یوسف جنگ را به خانه زری نگران است. یوسف دارد دست به كار خطرناكی میزند. درخوا

نکشاند یا آنکه یک نفر دیگر دربرابر ظلم بایستد، اما یوسف بهمراهی پسر نوجوانش، خسرو، و دو سركردۀ ایل، 

اند. در كنار یوسف و در ملک رستم و ملک سهراب، مقابل حکومت و مأموران خارجی دست به دست هم داده

ابد و هرچه با حوادث داستان جلوتر یها است كه همسر او، زری، رشد و تحول میجریان همین جدالها و مقاومت

وان شخصیت نعتر میشود و از شخصیت یوسف مشخصتر و مؤثرتر مینماید، تا آنجا كه بمیرویم، شخصیت او برجسته

یکی )ثابت( از اینجا به بعد شخصیت آركائ (.454 : یذوالقدر ،اصلی رمان مطرح میشود )رمانهای معاصر فارسی

زری دستخوش تغییر شده و تحت تأثیر رویدادهای تلخ تاریخی وقت ددردون میشود، البته این تغییر و ددردونی 

دار به شخصیت مادری مبارز و آرمانخواه تغییر وسوی مثبت دارد و وی از شخصیت مادری خانههمچنان سمت

آید. نعش یوسف آنچه زری از آن میترسید، بسرش میهد. باری، سرانجام حوادث به خانه سرازیر میشود. دجهت می

به خانه میرسد. زری پس از دیدن جسد یوسف و احساس تنهایی در زنددی كه طی آن باید چهار بچه را بزرگ 

دونه میشود و هر لحظه فکر میکند دیوانه شده و شعورش ازدست رفته است. اما این فاجعه یانذكند، دچار افکار ه

 نمیتواند شور زنددی زری را سركوب كند.  ،با همج سنگینی

طج در واقع بزنگاه یا نق ؛یرایدی مرگ یوسف دید زری را به زنددی عوض میکند و وجود او را نیز از تردید و دودلی م

اوج در پایان داستان با كشف و شهودی همراه است و نقطج اوج داستان وقتی است كه شخصیت، معرفت و ادراكی 

داستان،  عناصربینی او تأثیر میگذارد )اطراف خود پیدا میکند و این ادراک و معرفت بر بینش و جهانبه حقایق امور 

 :در تحول شخصیت او بسیار مؤثر است ،خان، پیرمرد آداه(. دفتگوی زری با دكتر عبداهلل453 : یمیرصادقی

. یک دانای اسرار به او ندا و نوید زری پس از شنیدن حرفهای پیرمرد مثل مرغی بود كه از قفس آزاد شده باشد»

كس و هیچ چیز در دنیا نخواهد داده بود. نه یک ستاره، هزار ستاره در ذهنش روشن شد. دیگر میدانست از هیچ

 (. 694 : یدانشورسووشون، ) «ترسید

ت فقزری دیگر زری سابق ترسو نیست، با شجاعت از سر حفظ وضع موجود میگذرد و با تشریح جنازۀ شوهر موا

اند. حداقل كاری كه میشود كرد، عزاداری شوهرم را به تیر ناحق كشته»میکند، هرچند خطری در پیش باشد: 

رسیدیم و سعی كردیم او را بترسانیم، حاال در مردش دیگر از چه تاست، عزاداری كه قدغن نیست. در زنددیش می

 (. 644 : ی)همان «میترسیم؟ آب از سر من یکی كه دذشته است

تماشای رسم سووشون كه هر سال انجام آیا ای سیاوش شنیده بود، اما ی پیش از این دربارۀ ماجرای افسانهزر

یند كه بتأثیر پایداری در روح او بجای دذاشته است؟ او یوسف خود را سیاوشی دیگر و خود را فرنگیسی می ،میشد

كه براثر مسئولیتهای سنگین و حفظ  یندد و این زن با همج ترسبدر سوگ سیاوش دیس خود را به كمر می

تمامیت خانواده و آسایش آن و از جهاتی براثر تحکم مردساالر به او، در او ایجاد شده، سرانجام براثر اعجاز خون 

ر د ای ]وسیاوش خویش )یوسف( همج ترسهایش محو میشود و یکباره قهرمانی بینظیر میشود كه خود اسطوره

 (. 74 : یید است )نمادپردازی در رمانهای سیمین دانشور، قبادی و نوری خاتونبانیعینحال تاریخی و واقعی. جد

وضعیت او شبیه حضرت زینب )س(، خواهر امام حسین »انسانی برای زری جاذبج خاصی دارد:  مصائباصوالً رنجها و 

برنمیدارد. علیرغم عشق و در عرصج قتلگاه است. او همه چیز را ازدست میدهد، ولی از اعتراض و روشنگری دست  ،)ع(

و رنجهایش از خود نشان میدهد، ما بعنوان خوانندۀ این  مصائبعالقج زری به زنددی و فصاحت و بالغتی كه در میان 



 617/ های مادری اسطوره در قهرمان زن )با تکیه بر داستانهای سووشون و جای خالی سلوچ(پردازی و مؤلفهسیری در  شخصیت

 

تر بود؛ چون بهر حال حضرت زینب )س( حتی در اسارت نیز اعتراض خود ر و بی ردهحترمان آرزو میکنیم كاش او صری

 (.155 – 151 صص :)خالقترین شاهکار ادبی ایران، مدرسی «درا با صدای بلند اعالم میکن

 

 در بستر رمان جای خالی سلوچ« مرگان»شخصیت 
آبادی از نویسنددانی است كه خلق و معرفی شخصیتها را بصورتی ملموس و محسوس بیان نموده و با ریزبینی دولت

جو  آبادی پس از آنکه به ایجاداست. دولت های پنهان شخصیتها پیش رفتهسنجی بسیار تا هرفترین الیهو نکته

ای فرد و نیروه جرا مهم میشمرد. با توجه به رابط شخصیتها)اتمسفر( داستان اهمیت دهد، شرح ماجرا و روانشناسی 

رئالیستی  جاجتماعی و موقعیتهایی كه در شکل بخشیدن به شخصیت فرد و تغییر مسیر زنددی او تأثیر دارند، جنب

(. شخصیت اصلی آشکار 554 : ینویسی ایران، میرعابدینیو تاریخی آثارش را تقویت میکنند )صد سال داستان

داستان جای خالی سلوچ، زن و مادری به نام مردان است كه سی سال ذهن نویسنده را مشغول كرده و در این 

 (.414 ی: راد رمان بازآفرینی شده است )رمان درخت هزار ریشه، شه ر

ارد دایستد، زخم برمیمادر قهرمانی كه با سختیهای فراوان در غیاب همسرش سلوچ دربرابر نامالیمیهای روزدار می

بادی آو علیرغم سنگدلی، ابراو، فرزندش، او را دوست میدارد و با اینهمه برای زنددی و زنده ماندن میجنگد. دولت

ها و فرزندانی كه بی پدر و بی آباد سبزوار كم نبودند بیوهدولت گوید: در اطراف محلج زنددی ما در روستاییم

ان یکی ایش جاز جمل .سرپرست روزدار میگذرانیدند و خانمان با مدیریت مادر و صدالبته با جور و تقصیر اداره میشد

خانواده دوستی رد و من و برادرهایم با فرزندان آن کای بود كه روبروی خانج ما زنددی میپدرشدههم خانوادۀ بی

آمد، با داشتیم و مادر خانواده زنی بود تسمه و چغر و چابک كه برای كمک به مادرم در پختن نان به خانج ما می

ای كه از نظر از نطفهبه این ترتیب من صرف .دستهایی زیبا و خوشقواره و انگشتانی كشیده و ردهایی برجسته

م كمک درفتم. پارۀ دیگر مواد كارم از جمله عباس، ابراو، هاجر و مردان در روحم داشتم، از این زن در داستان

ام دارم كه سالها با یکدیگر زنددی كرده بودیم و علی دناو، مسلم، سالم و كربالیی دوشنبه موالامان آن را از خانواده

 (. 413  : یچهلتن ،)ما نیز مردمی هستیم «امرا نیز از محیط و مشاهداتم درفته

ایستد و از حقوق دربرابر آنها می ،ی مردساالر دارد و هرداه مردان روستا را درمقابل خود میبیندمردان شخصیت

های اهالی ده را تمیز ای نان با تالش و جدیت خانهخانوادۀ خود دفاع میکند. مردانِ مادر برای بدست آوردن لقمه

 نجاآ ،آورد، امّا با همج این غرور و شهامتو نمیمیکند. شیر داوهای روستاییان را میدوشد، قبر میکند و خم به ابر

اش میشکند و افسرده و منزوی كه مورد تعرض و تجاوز ازطرف سردار شتربان قرار میگیرد، بیکباره غرور زنانه

د چگونه بینیشده میبیند و وقتی مپسر بزرگ خود، آرزوهایش را تمام ،میگردد و در جایی دیگر با پیر شدن عباس

میشود، یأس و پشیمانی سرتاسر وجودش را درمینوردد و باز وقتی پسرش  پیر تباهانش در خانج شوی دختر نوجو

برای  ؛ابراو را نادم از خشمی كه به مادر كرده است میبیند، دردمندانه سکوت میکند. مردان زنی سمج است

یدواری در پایان داستان، ام ت میکند.ایستد و در غیاب شوی یکتنه برای بقا مقاومزمینی كه دارد تا پای جان میتکه

ردان م»: نامعلومای مبهم و شکننده به آینده مردان بعد از بازدشت نادهانی سلوچ نمایان است، البته امیدواری

آمد. آدمی ای میآمد. جنازهآمد، مردی میكسی می ،همچنان بر لب جوی نشسته ماند، چشم به درازنای جوی

آلود. بیلی در دست داشت سلوچ؛ بیل كهکینی! از دهنج كاریز بیرون آمده بود. راه آب را شوایی خون پوشیده در

. خون میچکید ،اش پیدا نبود. از شوالیش، ك ان خرش كه همیشه بر دوش داشتباید همسو بازكرده باشد. چهره
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ا برای زنها هم كار ای پیوسته داشت. معدن چجور جایی است؟ چجور جایی؟ آنجخون در پناه پاهایش چه كشاله

 (.355 : یآبادیدولتجای خالی سلوچ، ) «هست؟ شب میشکست. شب بر كشالج خون میشکست

 

 شخصیت زری )در رمان سووشون(قت و تأثیر آن بر سیاسی و -تاریخی نگاهی به فضای
ت خود را لیرمان سووشون مربوط به سالهایی است كه نهضت دموكراسی توسعه پیدا كرده و نیروهای متفقین، فعا

بی فقط در استانهای جنو و با وجود اتفاقاتی كه در داستان بتصویر كشیده شده امادر ایران دسترش داده بودند، 

وان تحوالت اجتماعی و اختالفات طبقاتی جامعه را در آن مشاهده كرد. یوسف یتكشور رخ داده است، براحتی م

. او در عروسی دختر حاكم، نمیتواند تحمل كند مردم فقیر فردی زمیندار و از مدافعان سرسخت منافع مردم است

با پیشرفت داستان، خواننده متوجه بینش اجتماعی نویسنده میشود و پی میبرد داستان نشانگر  باشند. و درسنه

شناسی طبقات اجتماعی، دیدداه و عملکرد طبقاتی شخصیتهای داستان درمقابل اشرافیت فئودالی و نیز جامعه

نحوۀ برخورد با نیروهای اشغالگر و دیگر نیروهای سیاسی داخلی است )درنگی بر سردردانیهای شهرزاد نمایندۀ 

 (. 44 : یپسامدرن سیمین دانشور، اسحاقیان

میزنند و آن را شکننده و حساس  )و بطریق اولی، مادرها( نظامهای خودكامه، بزردترین آسیب را به روان مردانج زن

اج تالملک شیرازی، شركت دارد. دیالنباشکوه عقدكنان دختر بزرگ حاكم شیراز، قواممیسازند. زری در مجلس 

ا بدهید هایتان رتاج دفت: مامانم میگوید لطفاً دوشوارهدیالن»دختر كوچکتر حاكم به زری نزدیک شده، میگوید: 

میلرزید. این رونمای شب تان ... زری دفت و صدایش خانه و فردا میفرستند درِ مكه امشب به دوش عروس كنی

هایش ها را درآورد و دفت: خیلی احتیاط كنید آویزه... زری دست كرد و دوشواره ... یاددار مادر آقاست عروسیم

ها را هم خواهد دید. اما مگر میتوانست نیفتد. هرچند میدانست ادر میشد پشت دوشش را ببیند روی دوشواره

 (.9 : یدانشورسووشون، ) «ندهد

اختیار داراییهای مردم شهر میدانند و به خود اجازه میدهند كه اموال مردم خود را صاحب ،و خانوادۀ حاكم حاكم

را تصرف كنند. نویسنده محیطی میسازد تا رذالت آنها چشمگیر شود و خواننده قانع دردد. اینجاست كه از خیال 

: یدهباش ،سردردانی ۀآید )بر ساحل جزیرور درمیآفریند كه با آداب و رسوم زمان جخود كمک میگیرد و حادثه می

خان، از مادیان خسرو )سحر( نزد حاكم شیراز تعریف كرده و دختر (. حادثج دیگر زمانی است كه ابوالقاسم349 ی

اكا ككوچک حاكم شیفتج آن شده است. اینک حاكم، هندارمی را به خانج زری فرستاده و اسب را مطالبه میکند، خان

-(. ربودن دوشواره و اسب، ساخته45 : یدانشورسووشون، ) «فردا صبح میفرستند دنبال سحر»یگوید: م به زری

كننده آنکه خستهبی ،دیر بهمراه داردعالم یوپرداختج خود نویسنده است؛ عبارت او در بیان مصائبی است كه جنگ

اران ونقل بیمقحطی، بیماری، حمل .دآن هم در كشوری كه مردمش جنگ را نیازموده بودن ،باشد قابل ستایش است

هایی هستند رنگارنگ و با نقشهای جورواجور كه زنددی مردم را رسم میکنند )بر ساحل از ده به شهر؛ همه مهره

 (. 344 : یدهباشی ،سردردانی ۀجزیر

ا هگلیسیانیکی از مسائلی كه دانشور در آثارش و خصوصاً در سووشون به آن پرداخته، حضور بیگانگان و بخصوی 

ایران آن دوره است.  جدر كشور و جاسوسی آنها برای ارباب خود و در پی آن رواج آداب و رسوم بیگانه در جامع

شده توسط متفقین( بر آن بوده كه به حضور استعماردران در نویسنده با انتخاب این مقطع از تاریخ )ایران اشغال

دكه او هرچن ؛استان نماینده یا سمبل استعمار و اشغال استدر این د« سرجنت زینگر»كشور تجسم عینی بخشد. 

ای سووشون به وقایع اجتماعی پس از شهریور بیست هم بگونهتنها شخصیت مطرح بیگانه در این داستان نیست. 



 614/ های مادری اسطوره در قهرمان زن )با تکیه بر داستانهای سووشون و جای خالی سلوچ(پردازی و مؤلفهسیری در  شخصیت

 

كه شعارهایش دربارۀ برتری نژاد آریایی و با تبلیغات  ،هایی دارد. پیش از شروع جنگ، رضاخان به هیتلرنمادین اشاره

گ و مترسک داهی بزر»درایانه همسو بود، نزدیک شد. بهمین دلیل با ورود متفقین از قدرت كنار دذاشته شد: ملی

 ا بکارهبزردتر شد. سرش، بدنش، دستها و پاهایش باد كرد... اول شروع كردند به انگولک كردن مترسک... تیر و كمان

افتاد و هر كدام تیری به جایی از بدن مترسک انداختند. باد مترسک هی كم شد و كم شد تا بکلی خالی شد. غش 

 (.15-34  : صصدانشورسووشون، ) «كرد و افتاد روی زمین

 

 شخصیت مرگان )در رمان جای خالی سلوچ(قت و تأثیر آن بر سیاسی و -تاریخی نگاهی به فضای

انسان و بیان تلخوارۀ ددردونیهای تاریخی و اجتماعی جامعج روستایی است. در این  ۀمبارزجای خالی سلوچ روایت 

رمان فرهنگ و آداب و رسوم مردم روستا و روابط ناسالم اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی مردم روستا بیان 

وار ادری كه تمام حوادث مصیبترمان مفهوم نمادین و تمثیلی آن است كه بشکل زن یا م جترین نکتمیشود. برجسته

كه حضور فیزیکی در داستان ندارد اما  مدام در خیال مردان  ،را تحمل میکند، نقشی شبیه مام وطن دارد. شوهر

ند )تحلیل تطبیقی جای خالی سلوچ کدهنده را بازی مینقش شخصیت آرمانی و نجات ،شاهد حضور او هستیم

 (. 76 : یشمعی و بیطرفان آبادی با رمان مادر اثر پرل باک،دولت

های تاریخ ادبیات معاصر ایران ای از نظر تاریخی و اجتماعی پدید آمد كه از مهمترین دورهفصل تازه 4316از سال 

كه البته )دست به اصالحات اجتماعی و اقتصادی با نام انقالب سفید  4314است، بطوریکه رهیم پهلوی در بهمن 

 سیاست خارجی جاصالحات ارضی در واقع بخشی از برنام جزد. برنام (آمریکا شور درفت ۀدر این كار از ایاالت متحد

جان كندی بود كه برای فزونی بخشیدن به نفوذ آمریکا و كاستن محبوبیت كمونیسم شوروی به اجرا درآمد )شیر 

 (. 77 : یو عقاب، بیل

ان ها بطور یکسر شد؛ بدین معنا كه زمیندرایی بود كه اصالحات ارضی بدان منجرین مشکل، نظام دودانهتمهم

بیدلیل نیست كه روند مهاجرت از روستا به شهر پس از اصالحات ارضی شدت  میان كشاورزان تقسیم نشد و

به زادداه ازدست میدهند. بدین ترتیب سردشتگی مردان  زیرا بسیاری از روستاییان تعلق خاطر خود را ؛میگیرد

تاریخی اجتماعی نشان میدهد )در جستجوی هویت  ۀه و مردم را در یک دوربیهویتی تمام جامع و سردشتگی

ای است پر از خشونت و آبادی در این رمان تصویر میکند، جامعهای كه دولت(. جامعه634: یپوردمشده، نواب

آبادی در این داستان تک شخصیتها در حال كشمکش با اوضاع سخت زنددی و محیط هستند. دولتظلم. تک

رشی بدبینانه به سرنوشت انسان دارد، محکومیت انسان به زنددی در میان رقیبانی كه به فکر ربودن دوی سبقت نگ

صادی اقت ،و حقارتش درمقابل نیروهای كالن سیاسی، از اویند، ناتوانی در چیره شدن بر محدودیتهای جسمانی خود

ئیات و سیر دردناک آن را بازدو میکند و از سطح سرنوشت انسان، جز اآبادی با همدردی بو اجتماعی زمان. دولت

ابد. شاید بتوان دفت یجدی واقعیت زنددی ارتقا می ۀدهندخای به امور، به سطح بازتاب داهدید ۀدهندبازتاب

آبادی است رین دغدغج ذهنی محمود دولتتپرداختن به مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، اساسی

با - جانبه از زن روستاییای همهآبادی در این داستان چهرهدولت (.457 – 454 ، ی4394)اصفهانی و شمعی، 

ارائه میدهد و به نقد حقوق زنان و مناسبات زناشویی در شرایط نابسامان اجتماعی  -رویکرد اساطیری و تاریخی

 می ردازد. 
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 الگو و نقش آن در نقد و نظرهای ادبیكهن
 آن داشته است كه ردیدداه روانشناسی، موضوعی امروزی است كه پژوهشگران زیادی را ببررسی رمان و ادبیات از 

های خود را در این زمینه منتشر كنند و پیشرفتهای زیادی نیز در این زمینه صورت درفته است. همچنین یافته

های شایانی به فهم ساخت های زیرین متون ادبی و رمانها، كمکتوانسته است با رسوخ به الیه سانهشنابررسی روان

ا روانشناسی تحلیلی ب .شناسی تحلیلی مینامندرا، روان سانهشناروانی این آثار نماید. امروزه این بررسی روان

 ،لیلیدذار روانشناسی تحكند. یکی از افراد پایه ارائهموشکافی شخصیت سعی دارد درک درستی از شخصیت آدمی 

م( است. یونگ،  4975 -4444اسی شخصیت بیان كرده، كارل دوستاو یونگ )روانشن جكه نظرات بسیاری در زمین

انست. با این تعریف از شخصیت، او بیان داشت كه دنسلهای ماقبل خود می جشخصیت هر انسان را حاصل تجرب

ارب تج كه همان ،الگوییو كهن سانهشناچگونه ذهن خالق یک اثر ادبی بطرز خودآداه )یا ناخودآداه( از عناصر روان

معرض نمایش قرار داده است. یونگ معتقد  درای نمادین كهن نیاكانش است، سرچشمه درفته و آنها را به شیوه

است در هر انسان، نوعی شخصیت ناخودآداه جمعی، توسط نژاد او شکل درفته است؛ فرد براساس آن، تجارب 

بخصوی شخصیت ناخودآداه جمعی و نژادی  ،دیتجارب فر جفردی خود را به نحو انتخابی برمیگزیند، یعنی بوسیل

خود را بسط و تغییر میدهد. با این تعریف شخصیت فرد نتیجج نیروهای درونی كهن و عوامل موجود بیرونی زمان 

 (. 16 : یها در روانشناسی شخصیت، شاملوحاضر اوست )مکتبها و نظریه

را از نیاكان بسیار دور و حتی غیرانسانی و  ناخودآداه جمعی، اشکال و تصاویری هستند كه آدمی خاطرۀ آن

)حیوانی( خود به ارث برده است. این آثار مربوط به شهودات حسی و مدركاتی هستند كه ذهن نیاكان عارض 

اند و خالصه و عصارۀ تحول و تکامل روانی نوع انسان دردیده و در نسلهای متوالی تکرار شده و به تجربه پیوسته

ته است، شمار دذشیكه چکیده و عصارۀ تجارب نسلهای ب ،. یونگ معتقد است آدمی با این سرمایهاندرا تشکیل داده

جهانی كه بهمین جهت مفهومش بالقوه در درون او وجود دارد. یونگ این تجارب و  ؛چشم به این جهان میگشاید

خواند می« تایپآركی» ،یافته استانی ما از آنها تشکیل گكه از نیاكان به ارث رسیده و ناخودآداه هم ،معلومات را

 ی های شخصیت یا مکاتب روانشناسی، سیاسی:تعبیر نمود )نظریه« الگوكهن»كه میتوان به فارسی از آن به لفظ 

الگوهای متعددی كه یونگ تشخیص داد و تشریح نمود، میتوان از تولّد، تجدید )حیات(، مرگ، (. در میان كهن57

بسیاری از اشیای طبیعی  و ، كودک، نیرنگباز، خدا، اهریمن، مرد پیر دانا، مادر، غول،قدرت، جادو )سِحر(، قهرمان

 اشاره كرد. آتش و مانند درختان، خورشید، ماه، باد، رودها،

 

 در رمان سووشون «زری»الگوی مادری كهن
در  ،م حضور دارندكه در میان آنها بیگانگان ه ،زیرا همج دعوتشددان ؛زری نماد ایران استدر رمان سووشون، 

حاكم احساس رضایت و خوشحالی میکنند، امّا زری نگران است. پس آنچه مطابق خواست  جشن عروسی دختر

همج صداها در دوش » .نگرانی است و به ضرر ایران تمام میشود جبرای ایران مای ،بیگانگان و استعماردران است

ظرفهای پروپیمان آجیل كه جابجا روی میزها چیده بودند زری درهم و برهم بود. حتی از دیدن قابهای شیرینی و 

اق بودند، آنها هم دست میزدند. همج تشریفات برای آنها بود امّا تافسرهای خارجی هنوز در ا ... دلش بهم خورد

 (. 9 : یدانشورسووشون، ) «برای زری مثل دستج تعزیه

ایند اما هنگامی كه زینگر از زری  مردهایشان آنها را میكننده با افسران غریبه میرقصند و های شركتهمج خانم

زری عذر میخواهد. پس ایران از بیگانگان هراس دارد امّا آنها با بودن در كنار ایران به  ،میخواهد همراه او برقصد
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سرجنت زینگر آمد جلو زری، پاهایش را به هم جفت كرد كه دَرَق صدا و او »سند. راهداف استعماری خود می

 )همان: «حکیم هاش را باال انداخت و رفت سراغ خانخواست، زینگر شانه زری عذر .عظیم كرد و دفت: برقصیمت

 (. 46 ی

خانه حکیم به او آم ول میزند. این امر نشان  .هت و حیرت میشودبدچار  ،زری هنگامی كه جنازۀ یوسف را میبیند

ش تاریخی جپس از این حادثه بیدار میشود و حافظ زری امّا ،دمیدهد بیگانگان میخواهند ایران را در آرامش نگه دارن

حیط هایم را با محبت و در ممیخواستم بچه»: میگویدبعد از مدتی حیرانی كوشش میکند بنشیند و  او زنده میشود.

 (. با نمکی كه دكتر656 همان: ی) «آرام بزرگ كنم امّا حاال با كینه بزرگ میکنم. به دست خسرو تفنگ میدهم

خان به زری میدهد، حالت بهت و حیرتش ازبین میرود. این بدین معنا است كه ایران با مظاهر تمدن غرب هللعبدا

به آرامش نمیرسد؛ بلکه مظاهر فرهنگ و تمدن اصیل ایرانی، ایران را به آرامش و آسایش مطلوب و استقالل و 

زری نگذاشت حرف مجید را »امت در او بیدار میشود. آزادی میرساند. زیرا با بوییدن این نمک، روح مبارزه و استق

اند. حداقل كاری كه میشود كرد عزاداری است. عزاداری كه قدغن تمام كند، دفت: شوهرم را به تیر ناحق كشته

سعی كردیم او را هم بترسانیم. حاال در مردش دیگر از چه میترسم؟ آب از سر  نیست. در زنددیش هی ترسیدیم و

 (. 644 : ی)همان «ذشتهمن یکی كه د

لخت در وسط یک میدان  زری در خواب میدید كه لختِ»ای آشفته میبیند. هزری با رفتن یوسف به ده، خواب

اند و به او نگاه میکنند و همچنین خواب میدید كه ناشناس ایستاده و هزارها مرد و زن دورتادور میدان ایستاده

اخمو و سیاهچرده ایستاده، امّا هرچه كوشش میکند جواب سؤالها را ن حموقع امتحان است و او دربرابر یک ممت

هیچ جوابی برای هیچ سؤالی  ،آورد و عرق میریزد و ضربان قلبش تند میشودنمیداند. هرچه به مغزش فشار می

(. همانگونه كه دفته شد، 639 همان: ی) «آمد جواب سؤالها چه بودهپیدا نمیکند و صبح كه میشد یادش نمی

زیرا كوششهای  ؛ازبین رفتن حیثیت ایران است از رمزی در خواب لخت بودن او ؛زری نماد وطن است، مادر وطن

وان تانگلیسی و روی كار آمدن زاهدی نتیجج عکس میدهد. می –مردم برای ملی شدن نفت با كودتای آمریکایی 

 یثیت ایرانی و انزوای مصدق بعد از كودتا است.دفت این خواب رمزی برای ازبین رفتن ح

 

 در رمان جای خالی سلوچ «مرگان»الگوی مادری كهن
در رمان جای خالی سلوچ، شخصیت مردان بعنوان مادر بشکل نمادین مطرح است. او نمادی از زمین، مال و امالک 

رین و ت(. زمین از اساسی95 ی آبادی، شیری:ی در جای خالی سلوچ و كلیدر دولتنمادی است )داللتهای ضم

 زمین نامیده ۀدر بسیاری از زبانها زادمادر تقدس آن در اساطیر ریشه دارد.  و ای مادرمثالی استهمهمترین سمبل

: الیادهاسطوره، رؤیا، راز، آیند )میشود. عقیده بر این است كه نوزادان از هرفنای زمین از غارها، مغاک و شکافها می

 (. 449 ی

ن حریف بودفنها و همهمردان با تمامی خانواده ۀادر ازلی و ایزدبانوی مقدس نامیده میشود. ارتباط دستردزمین م

مالکها و تالش تمام جریانهای روستا برای تأثیردذاری و تصرف او و صراحت نویسنده در و ایستاددی دربرابر خرده

این ادعا را تأیید میکنند. مردان دقیقاً نهاد  نامیدن او، قراین متعددی هستند كه صحت« زن همه»و « زمین»

وق، باروری، ش به مثبت به هر چیزی كه جیونگ است. مادرمثالی در جنب جنظریدر الگوی مادر كهن در مثبت زمین

(. زمین بسبب بارور بودن، 64 : ی)روانشناسی و كیمیادری، یونگ اطالق میشود ،شفقت مادرانه اشاره داردو 
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... مهمترین سمبلهای مادرمثالی است كه دقیقاً از صفات خای مادر است.  رویش درخت، جوشش چشمه، تولد و

 (.614 : یمحمدی ،مادر فرض شده است )فرهنگ تلمیحات شعر معاصر ،در اساطیر بسیاری از ملل دذشته زمین

الگوی مادری بشمار نگی وجود دارد. از طرفی زمین نماد مثبت كهندر این رمان بین زمین و مادر رابطج تنگات

جوانان روستا، كه  تی ی ازتراكتور زمین را شخم میزند و ابراو، بعنوان »خورده، و مجروحند: هر دو زخم و آیدمی

جنسی ان مورد تجاوز دور میشوند. مرادب، به پیکر مردان حملهوجوش هستند و هم بیدر آن واحد هم پرجنب

داران جدید آلوده میشود. مرگ از مال و خاک زمینهای روستا بواسطج ورود زمین .مردی به نام سردار قرار میگیرد

ا ر زریزمین است، از این روست كه سردار شتردار روستا بعنوان نمایندۀ دورۀ دام روری، با چشم طمعکارانج خود 

 -خاسته و واسطج نظام معیشتی قدیم و جدیدونقش طبقج ن ای بدام میندازد و كربالیی دوشنبه، دربرای لحظه

تالش فراوانی برای تملک او میکند، اما بدلیل ناهمسویی فکری و رفتاری، همواره بر تنفر  -داری تجاریسرمایه

آبادی خود میگوید: مردان بعنوان نمادی از دشت بر دشتبان در نقش زمین و وطن، مردان از خود میفزاید. دولت

در نیروی سنتی  ه، از یک سو، بقایای وجودش با حری، طمع و چشم تجاوزكاران«پیرمادر زمین»ه عبارتی یا ب

ر حال د -سردار شتربان و كربالیی دوشنبج نزولخوار- بجامانده از دذشته كه آخرین رمقهای خود را س ری میکند

ودی رسیده، یا بنابدورانبهوسیلج نیروهای تازهاش و داروندارشان ببلعیده شدن است. از سوی دیگر همج افراد خانواده

یا با پشت كردن به خانواده و با میل و اختیار سر به اطاعت از نیروهای  ،اند همانند سلوچ همسرشكشیده شده

و در این میان مردان بعنوان سرپرست خانواده، در دریز از نیروهای سنتی و  ،اند همانند پسرش ابراوجدید س رده

با نیروهای جدید، تک و تنها و چندپاره شده، دقیقاً همانند قطعه زمین خانواده، در یک موقعیت  در ستیز

 كننده درفتار آمده است. استیصال

عباس پسرش علیل میگردد، هاجر دخترش  .وار را تحمل میکندچراكه تمام حوادث مصیبت ؛مردان نماد وطن است

نیست میشود، اما با صبوری هاهد بدبختی اوست و سلوچ همسرش، سربآورد و شمردی میانسال درمی ازدواج را به

 سعی دارد بنیان خانواده را حفظ كند، درست همانند كشوری كه رنجها و حوادث دونادون را میبیند، ولی سعی بر

گ الگوهاست كه یونالگوی مادرمثالی یونگ، از قویترین كهناستقالل خود دارد. همانطوركه دفته شد كهن حفظ

به آن اشاره میکند و به شوق و شفقت مادرانه اطالق میشود و در رمان جای خالی سلوچ شوق و شفقت مادرانه 

مادر سر دختر را به سینه درفت، باید چیزی میگفت. دلداریش » :بصورت ماهرانه و ادبی بتصویر كشیده میشود

بمیرد، دلُ من! امّا مردان مهلت این نیافت تا باید میداد اما چه بگوید؟ كو زبان حرف؟ شاید باید میگفت مادرت 

 (.671 : یآبادیدولتجای خالی سلوچ، ) «ندزمیحرف و سخنی به یاد بیاورد. دهن داهی یخ 

 

 گیری نتیجه
بویژه تحلیل اساطیری -سانه های نقد و نظر در حوزۀ نقد داستانهای مدرن، نقد و تحلیل روانشنایکی از شیوه

است. از  ،م( 4975-4444كارل دوستاو یونگ ) ،های روانشناس سوئیسیاندیشه جپای تها برشخصی -الگویی()كهن

همین رو پژوهش حاضر با انتخاب دو داستان برجستج معاصر یعنی سووشون و جای خالی سلوچ، از دو نویسندۀ 

مردان در جای  سبک، در پی آن شد تا شخصیتهای اصلی این رمانها )زری در سووشون وایرانی مشهور و صاحب

، مورد توجه قرار داده و از این راستا میزان انطباق مفهوم سمبلیک «مادر»الگویی خالی سلوچ( را از منظر نماد كهن

با واقعیت تاریخی به خواننده بنمایاند. نتیجج تحقیق بیانگر آن است كه هریک از  را و باستانی آن دو شخصیت

یهای را در این زنان بازآفرینی كرده و ویژد« مادر»الگویی معانی و مفاهیم كهناند نویسنددان یادشده بنوعی توانسته
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زاینددی، باروری، پاسبانی و حراست، قدرت جادویی و دیگر مفاهیم مثبت مادر را با كلماتی چون وطن )یا شهر(، 

با  -و نمادین مادر را زمین، آفتاب، درخت، چشمه، رود و مواردی از این دست بیامیزند و از این طریق صورت ازلی

« زری»در داستان تصویر و ترسیم نمایند. در این میان اما نقش  -های تاریخی و حقیقی این شخصیتهاحفظ جنبه

 -در ابعاد تاریخی )سیاسی« مردان»و بالعکس جایگاه  ،ر از نقش تاریخی ویتدر ابعاد قدسی و باستانی پررنگ

 مایی كرده است.اجتماعی( بیشتر از جهات نمادین آن خودن

 

 نویسندگان مشاركت
دانشگاه آزاد اسالمی واحد  انسانی علوم دانشکده در مصوب فارسی ادبیات و زبان دكترای دوره رساله از مقاله این

 اصلی طراح و داشته عهده بر را رساله این راهنمایی ناهید عزیزیسركار خانم دكتر . است شده استخراجبروجرد 

 نمت تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر عنوان به سركار خانم طاهره روزبهانی .اندبوده مطالعه این

 یراهنماییها و هاداده تحلیل و تجزیه در نیزبه عنوان مشاور  اله غ منیریحجتآقای دكتر . اندداشته نقش نهایی

 رپژوهشگ سه هر مشاركت و تالش حاصل ،مقاله محتوای تحلیل نهایت در. اندنقش داشته پژوهش این تخصصی

 .است

 قدردانی و تشکر
انشگاه د انسانی علوم دانشکده پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 د،دادن یاری پژوهش این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان رساله كه داوران هیئت و بروجردآزاد اسالمی واحد 

 .نمایند اعالم

 

 منافع تعارض
 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریه هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقاله این نویسنددان

 طبق قیقتح این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 ارضتع دزارش مسئولیت. است نگرفته صورت تقلبی و تخلف هیچ و شده اجرا اخالقی مقررات و قوانین كلیه

 را دهش ذكر موارد كلیه مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهده به پژوهش مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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