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1. Introduction   

Mrs. Dalloway’s novel is the story of a fine day in London in 1923; 

Clarissa Dalloway is preparing a big party and many people are 

introduced during her tours of the house, the town and her 

relationships with others. She has hired a tutor for her daughter 

Elizabeth, whose name is Miss Doris Kilman. She is one of the non-

main characters who has a short presence, But it is very strong in the 

novel. While promoting the party and in just a few pages, the author 

shows us Kilman’s character from the mind and point of view of  

Clarissa, Elizabeth and Kilman herself and the author reveals her 

appearance and psyche. In Hedayat's short story, Abji is an ugly girl 

who, although she is twenty-two years old, her time for marriage has 

passed and because she has no hope of any enjoyment in this world, 

she has taken refuge in religion and hopes for the blessings of the 

other world in heaven. She commits suicide in her younger sister's 

wedding due to humiliation and jealousy. Hedayat wants to show the 

destructive effects of people's beliefs. Therefore, the tragic end of Abji 

khanum's story is a bitter criticism of the culture of his time. 

 

2.Methodology 
Today, intertextuality has provided the necessity of research between 

texts; the discussion of texts and intertextual influences examines the 

many commonalities and differences in the texts. This issue is the 
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main necessity of all comparative research. This article, with the 

library method and characterological investigation of two stories that 

have different origins, habitats and languages, seeks to compare many 

similarities and differences of these two stories characters. 

 

3.Discussion 
Each person's unique personality is made from his genetics, 

environment, interaction and lived experience with others; But some 

factors cause the emergence of similar characters, If one person 

interprets an experience as similar to another person, then their 

processes are psychologically similar. This is how the characters 

analyzed in this article, namely Abjikhanam and Doris Kilman, are 

similar. Abjikhanam and Doris Kilman, although they were created in 

two different countries, cultures, times and languages, have deep 

similarities to each other; Because they have similar psychological, 

interpersonal and family background. Wolff's view of the female 

characters in his stories is combined with feminist attention. There are 

many women in Mrs. Dalloway, each of them is treated as necessary; 

But in the characterization of Doris Kilman, she used a lot of precision 

and in addition to characterization techniques, she also used 

psychoanalysis. Hedayat also considered the psychological 

dimensions and invisible causes of behavior in dealing with Abji's 

character, and both works have a psychological infrastructure. The 

influence of family, community and relationships in the formation of 

human characters is undeniable; The basis of the personality of both 

women in both works is in addition to the direct psychological aspects 

related to the family and the dominant culture of the time. 

 

4.Conclusion 

In the comparative analysis of the characters of Doris Kilman and 

Abji Khanum, it should be noted that both authors have spoken about 

the past of the characters in such a way that their current personality, 

intellectual and psychological characteristics can be seen. Also, the 

influence of family and general culture is prominent in the formation 

of both stories; Poverty and ugliness have increased Doris Kilman's 

sense of humiliation. She is alone, she has no supporter, friend or 

family, and most importantly, she has never been able to attract a 

man's attention. She is looking for a replacement to fill all her 
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emotional and psychological voids; So she goes to church. Now she is 

a radical Christian. Abji khanum is also the same; she is ugly, she has 

a poor and ignorant family, she grew up with humiliation and 

discrimination from childhood, and as a result, she is now grumpy, 

jealous, hopeless and self-deprecating; her compensatory behavior is 

the extreme refuge in the mosque. Both characters believe that they 

should win over everyone and show off their superiority; Abji wants 

to achieve this goal with religious knowledge and Doris with her 

university degree. In addition, both of them wish for a situation where 

the differences between people disappear and everyone is equal; A 

condition or situation like heaven. 

The misbehavior and aggression of these two are also reactions of 

two damaged and wounded souls, with the difference that Doris had a 

happy life in Germany as a child; But Abji khanum has not benefited 

from this blessing either. Her mother always beat her and told her 

from the age of five that she was ugly and no man would marry her.  

The suicide of Hedayat's character shows the difference between 

his attitude and Wolff's. Woolf was an egalitarian feminist and wrote 

the character of Doris in such a way as to show her stubbornness in 

the unequal male system: Doris struggles for her life. Woolf - contrary 

to Hedayat - lived in a time when women had taken great strides for 

their rights. So, these two oldgirls have two different destinies, 

because the historical-cultural conditions and environmental 

conditions and the views of their authors are different. 

 

Keywords: Abji Khanum, Sadegh Hedayat, Doris Kilman, Virginia 

Woolf, Ms. Dalloway. 
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 تطبیقی ادبیّات نشریۀ

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگاه شهید باهنر کرمان
 1041پاییز و زمستان، هفتمو  بیستشمارة  ،چهاردهمسال 

  

 و تیهدا صادق کوتاه داستان در «خانمیآبج» تیشخص ابعاد یبررس

  وولف اینیرجیو اثر «یدالووِ خانم» رمان در «نلمیکزهیدوش»
 4حسین طاهری

 چکیده

خانم در دو سبک داستانی و در دو زمان و مکان که رمان خانم دالووی و داستان کوتاه آبجیبا آن

بسیار به یکدیگر  خانماما تیپ شخصیت دوشیزه دوریس کیلمن و آبجی ،متفاوت خلق شده

لق به طبقۀ فرودست فرهنگ ویکتوریایی بعد از جنگ جهانی نزدیک است. دوریس کیلمن متع

های خلقی، ظاهر زدۀ طبقۀ فرودین ایران است. ویژگیدوم و آبجی برآمده از فرهنگ خرافه

های فردی، ذهن و روان و عوامل شخصی، مسائل تربیتی و عاطفی، طبقۀ اجتماعی، محدودیت

و دلیل پیدا یا ناپیدای کنش و شود گیری شخصیت یک انسان میمهمی که موجب شکل

های سطحی و عمقی هر دو داستان قرار داده شده و نویسندگان با های اوست، در الیهواکنش

های اند. این مقاله به بررسی وجوه شباهتهای خود را خلق کردهآگاهی از این موارد شخصیت

که بر آمده از زیست _را ا ههای میان آنپرداخته و سپس تفاوت بنیادین میان این دو شخصیت

چنین هر دو اثر تحلیل کرده است. هم _به زن استفرهنگی و رویکرد دو نویسنده نسبت_تاریخی

دهندۀ درک عمیق نویسندگان از روان انسان و ساختارهای شناختی و نشانمتضمن نکات روان

 سازندۀ شخصیت، در داستان هستند.

 کیلمن، ویرجینیا وولف، خانم دالووی.، دوریسخانم، صادق هدایتآبجی: های کلیدیواژه
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 مهمقدّ .1

 .شرح و بیان مسئله1-1

ترین نمایندۀ ( اصلی4002-4214) آدالین ویرجینیا استیفن معروف به ویرجینیا وولف

را به شیوۀ « خانم دالووِی»(رمان مشهور 210: 4222داستان مدرن بریتانیا )وولف، 

 است« هافکنی ذهنیات شخصیتی بر الگو و برونمتک»این اثر  .امپرسیونیستی نوشت

گرایی و تداعی آزاد ویژگی بارز امپرسیونیسم است؛ به ذهنیت(. »120: 4280)براهنی، 

که بر زبانشان جاری شود ارائه گذرد بدون اینها میهمین دلیل آنچه در ذهن شخصیت

)علیزاده،  «لف استهای ووپردازی در رماناین شیوه بارزترین نوع روایت .گرددمی

  .(420: 4228 و همکاران،دستمالچی 

است؛ کالریسا دالووی در  4222رمان خانم دالووی داستان یک روز خوش در لندن 

گذارهای او در خانه، شهر و وتدارک یک میهمانی بزرگ است و در خالل گشت

، یک معلم شوند. او برای دخترش الیزابتروابطش با دیگران، افراد بسیاری معرفی می

های . کیلمن یکی از شخصیتاستسرخانه به نام دوشیزه دوریس کیلمن استخدام کرده

برد اما بسیار قوی در رمان دارد. نویسنده در ضمن پیش ،فرعی است که حضوری کوتاه

میهمانی و تنها در چند صفحه، شخصیت کیلمن را از ذهن و زاویۀ دید کالریسا، الیزابت و 

های کند. انعکاس اندیشهدهد و ظاهر و روان او را آشکار مینشان می خود کیلمن به ما

دوشیزه کیلمن در برخورد با کالریسا و الیزابت و احساس او نسبت به مردم، در شناخت 

 ابعاد شخصیت او بسیار مؤثر واقع شده است. 

پردازی است که با جریان سیال ذهن، زمان خطی و این شیوۀ ویژۀ وولف در شخصیت

های داستان را به شکلی خاص به یکدیگر زند و روابط و آدمکورنومتریک را به هم می

بالفاصله به  های این قصه، از طریق عالمات و اشارات زمان حال...تمام شخصیت»تند. می

سوی آمیزند و همه با هم بههای مختلف در هم میگردند، وقوفمیدورانی در گذشته بر
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: 4280)براهنی،  «.شوندکند، رانده میانم دالووی در آن زندگی میزمان حال، زمانی که خ

شناختی، های روانرمان جریان سیال ذهن فرصتی مناسب است برای روایت»( درواقع 144

)علیزاده، طاهری و « ها.آن ها، واکاوی عمق خاطرات و گذشتۀ ممنوعدربارۀ شخصیت

 (422: 4122، همکاران

بهره و نومید سن دارد و چون از زیبایی و ثروت بالکل بی کیلمن، بیش از چهل سال 

از ازدواج است، به مذهب پناه برده و طالب برتری معنوی است؛ رفتار جبرانی او برخاسته 

پنداری دیرپایی است که از کودکی با او بزرگ شده است. او از حس تحقیر و خودکم

انی به چشم دشمن دنِ بعد از جنگ جهخانواده ای ندارد و چون اصالتاً آلمانی است در لن

خانم منطبق است. های بسیاری دارد که با شخصیت آبجیچنین ویژگیشود؛ همدیده می

روز طرفانه نوشته شده و ترحم خواننده را نسبت به زن بددل، اما تیرهبی»خانم داستان آبجی

حسادت زن کند. هدایت با جزءنگاری، احساس تنفر و و همواره تحقیرشده جلب می

 (424: 4208)میرعابدینی،  «.کندشده را به خوبی القا میرانده

( با ادبیات غرب آشنا بود و نویسندگان مؤثر و پیشرو 4204-4222صادق هدایت )

او کافکا، سارتر، شنیتسلر و هسه و ویرجینیا وولف را  .شناختخوبی میروزگار خود را به

نویسی مدرن، روانکاوی و های داستانا تکنیکدلیل آشنایی بشناخته است؛ نیز بهمی

با تحلیل »هایی آفریده که در نوع خود ممتاز و ماندگارند. هدایت شناسی، شخصیتروان

شناختی پیش ها، تا حد داستان رواندادن تناقضات درونی آنهای داستان و نشانروانی آدم

حوال و اعمال طبقات محروم و بینوا بیشتر آثار او بر گرد ا» (25: 4208)میرعابدینی،  .«رفت

قربانیان سرنوشت را به آثارش راه داد و ارواح در هم »(؛ او 20: 4202)سپانلو،  «چرخدمی

( بر همین مبنا، داستان 25: 4208)میرعابدینی،  «.شان را به نمایش گذاشتشدهشکسته

له ئیم این مسخانم را بر محور یک کاستی ظاهری نوشت: زشتی. رنج نتیجۀ مستقآبجی
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شناسانۀ هدایت تقریباً در همۀ آثارش مخاطب را به تحلیل و بررسی است. رویکرد روان

هایی است که در آثار هدایت دهد. تحقیرکردن و تحقیرشدن یکی از موتیفسوق می

 سه»، »خانمآبجی»، «سگ ولگرد»، «بوف کور»، «داود گوژپشت»شود؛ پیوسته تکرار می

هرکدام با توجه « ژوان کرجدون»، «خانمعلویه»، «که مردش را گم کردزنی »، »قطره خون

پردازی مخصوص خود، کیفیتی از این مسأله را دارا هستند. در این به ساختار و شخصیت

مایۀ بر یک ایراد جسمی تکیه دارد و درون« داودگوژپشت»و « خانمآبجی»های میان داستان

 کند.تحقیر، از این رهگذر نمود پیدا می

و دو سال سن دارد، وقت ازدواجش رو که اگرچه بیست آبجی دختری است زشت

عنوان رفتاری جبرانی به گونه تمتعی ندارد، بهگذشته و چون از این دنیا امیدی به هیچ

خانم به کشمکش مادر و آبجی»مذهب پناه برده و امید به تمتعات دنیای دیگر بسته است. 

( در شب عروسیِ 424: 4208)میرعابدینی،  «.بخشدران قطعیت میدرگیری او با خود و دیگ

کند. هدایت که در پی وانمودن تأثیرهای خواهر کوچکش، خود را در آب غرق می

ها شدن آدمکه سبب مطرودزندگی نابهنجاری را »ب باورهای تودۀ مردم است، مخرّ

: 4208)میرعابدینی،  «کندیای از آن ترسیم مپذیرد و تصاویر انتقادی گزندهشود، نمیمی

خانم نیشی گزنده و انتقادی تلخ به فرهنگ روزگار از این رو پایان تلخ داستان آبجی ؛(424

 عصر اوست.

 پیشینۀ پژوهش   .1-2

دربارۀ صادق هدایت تحقیقات بسیاری در قالب مقاله و کتاب نوشته شده و آثار او از 

پور خانم را ناصر سبزیاناستان کوتاه آبجیهای مختلف بررسی و تبیین شده است. دجنبه

در « خانم نوشتۀ صادق هدایتدو تحلیل روانکاوانه از یک داستان: آبجی»ای با نام در مقاله

های میان دو نشریۀ کارنامۀ متون ادبی دورۀ عراقی، از منظر روانکاوی با تکیه بر تفاوت
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 ز بسیاری جهات با نوشتۀ پیشخواهر که یکی زشت و دیگری زیباست، بررسی کرده که ا

، اما آنچه به کار ما مربوط است ؛رو متفاوت است. آثار ویرجینیا وولف نیز بررسی شده

کنون به تامطلقاً وجود ندارد و  ،خانم و شخصیت دوریس کیلمنیعنی بررسی موازی آبجی

ای را ایرج های نشده و از حیث موضوع، بیان و نتایج کامالً تازه است. اما مقالاشارهآن 

های وولف بر بوف کور هدایت پرداخته و با منتشری نوشته که در آن به تأثیر رمان خیزاب

ها چنین نتیجه گرفته که هدایت هایی از جمالت و بندهای بوف کور با خیزابتطبیق پاره

ها بوده است. این مقاله با عنوان در نوشتن بوف کور تحت تأثیر وولف و رمان خیزاب

در نشریۀ « های ویرجینیا وولف: روایت روایت زدگیکور صادق هدایت و خیزاببوف »

 های ادبیات تطبیقی چاپ شده است.پژوهش

 اهمیت مسئله ضرورت و .1-3
ها و امروزه بینامتنیت ضرورت تحقیق میان متون را فراهم کرده است؛ گفتگوی متن

کند. کاو میا در دل متون کندوتراقات بسیاری رتأثیرات بینامتنی، وجوه اشتراکات و اف

های تطبیقی است. این مقاله با روش بررسی له خود ضرورت اصلی تمام تحقیقئهمین مس

دنبال ارائۀ اند، بهشناختی دو داستان که از دو خاستگاه، زیستگاه و زبان متفاوتشخصیت

اما در  ،داین دو داستان از آن برخوردارن های مهمشخصیتهای فراوانی است که شباهت

اند پرداخته« پیردختر»زنند. هر دو اثر به تیپ شخصیتی نهایت سرنوشت متفاوتی را رقم می

های ظاهری، خُلقی و روانی مشابهی اند ویژگیو برای شخصیتی که خلق کرده

های متفاوتی است که دو نویسنده از آن برخوردارند تر، دیدگاهلۀ مهمئاند؛ اما مسبرگزیده

« خانمآبجی»اند. شخصیت آبجی در داستان کوتاه ها شدهنهایی شخصیت و باعث کنش

معلولی داستانی، اندیشه _های علیهای فردی، روابط بینافردی، کنشصادق هدایت ویژگی

کیلمن یعنی دوریس« لوویاخانم د»و ضمیر پنهان و روان  مشابهی با شخصیت فرعی رمان 

طور موازی در هر دو داستان بررسی و ها را بهاوترو وجوه شباهات و تفدارد. مقالۀ پیش 
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کند تا به منشأ تفاوت این دو که ها را در کنار هم بررسی میهای پیدا و پنهان شخصیتالیه

 همان دیدگاه مسلط نویسندگان است، دست یابد.

 های پشتیبان   و تئوری .مبانی نظری1-0

اش با دیگران، ساخته جربۀ زیستهشخصیت یگانۀ هر فرد از ژنتیک، محیط، تعامل و ت

که از نظر شوند. چنانهای مشابه میشود؛ اما برخی عوامل موجب پیدایش شخصیتمی

افراد با یکدیگر تفاوت دارند؛ اما بنا بر اصل تبعی اشتراک، ( »4225-4282جرج کِلی )

که تیصوردارد که درتبعی اشتراک اعالم میشود. اصل هایی بین افراد فرض میشباهت

ها از لحاظ ای را شبیه فرد دیگری تعبیر کند، در این صورت فرایندهای آنیک نفر تجربه

های ( شخصیت122: 4200)فیست و جی.فیست، « .شناختی با یکدیگر مشابه هستندروان

 گونه با هم شباهت دارند.خانم و دوریس کیلمن اینمورد نظر این مقاله، یعنی آبجی

نوبۀ خود، به تئوری کاوری هر کدام بهشناسی و روانروانهای گوناگون نظریه

اند. آلفرد دست دادهشخصیت پرداخته و به روان انسان از منظر خود اندیشیده و برایندی به

عنوان منبع های حقارت بهشناسی فردنگر خود به احساس( در روان4022-4222آدلر )

برد که روی دیگر آن عقدۀ برتری است میکند و از عقدۀ حقارت نام تالش انسان نگاه می

این در کسانی که نقص عضو یا چهرۀ زشتی (؛ بنابر415-412: 4202: پی، شلتز، )ر.ک

کنند با معنی را تحریک می های ذهنی حقارتکه احساسزمانی»دارند، این نقایص 

ین سوی سالمت روانی و سبک زندگی سودمند اروی بهبرخی افراد با پیش شوند...می

کنند و برای که برخی دیگر، جبران افراطی میحالیکنند، درحساس حقارت را جبران میا

حاصل، ها و اختیارکردن سبک زندگی بیکردن از آنگیریارهسرکوب دیگران یا کن

های ظاهری ( البته آدلر بر نقص22-22: 4200فیست و جی.فیست، « ) .شوندانگیزه میبا

ورزد. همراه دارند، تأکید میای که بههای حقارت برجستهاحساسکند؛ بلکه بر تأکید نمی



 ...داستان در خانمیآبج تیشخص ابعاد یبررس   222

( در این باره اصل را بر نیاز به تأیید فرد 4248-2241گرای جولین راتر )شناسی تعاملروان

هاست؛ یاز اصلی همۀ انسانن« مقام-تأیید»از جانب دیگران گذاشته و تأکید کرده است که 

أییدش را دیگران اراضا نکنند، د ممکن است نیاز به تاین فردی که ظاهر زشتی داربنابر

آید. از عوامل دخیل در رفتار رو نوعی رفتار ناسازگارانه در او به وجود میایناز

یعنی ممکن است افراد، وضعیت فعلی خود را  ؛ناسازگارانه، آزادی حرکتِ کم است

شتی، خود را دست کم درست ارزیابی نکنند و با تکیه بر نظر دیگران مثالً تو چقدر ز

بگیرند و میدان فعالیت تنگی پیدا کنند. راتر معتقد است که شخصیت انسان در تعامل با 

تعامل شخص با محیط عامل مهمی در »این شود؛ بنابردار میاع و محیطش معنیاجتم

 ( 121)همان: « .دهی رفتار استشکل

از شرایط محیطی و شناختی خانم و دوریس کیلمن برخاسته رفتار افرادی مانند آبجی

سو و فرهنگ و اجتماع و خانواده از همیشه پلی دوطرفه بین فرد از یک»آنان است؛ زیرا 

دارد سوی دیگر وجود دارد و فرد همیشه خود و اجتماع را در یک موقعیت تعاملی نگه می

( از منظر 200: 4280)براهنی، « گذارددر اجتماع محیط اثر می و با ورود خود به اجتماع...

گردد به (، حس ناکارامدی آنان برمی4225-2224شناسی شناختی آلبرت بندورا )روان

بارآوردن نتایج توانند رفتار الزم را برای بهتوانند یا نمیها دربارۀ این که میعقاید آن»

بندورا این انتظارات را کارایی شخصی  مطلوب در هر موقعیت خاص، انجام دهند...

فایدگیِ برآمده از ( شکست و احساس بی222: 4200) فیست و جی.فیست،  «.نامدمی

افراد با فوبی اجتماعی باال در تعامل »افسردگی، نتیجۀ قطعی ناتوانی شناختی است. بنا بر این 

: 4208)مسعودنیا، « .با دیگران و حفظ و تداوم رفار خود با دیگران دشواری زیادی دارند

421) 
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بردن شود؛ پناهگزین میدر برخی موارد باعث اتخاذ یک جاینداشتن سالمت روان 

عکس، کشش افراطی به مذهب بند و باری و یا برواد مخدر، بیافراطی به الکل، م

( در 4222-4202کند. اریک فروم )العملی است که یک روان ناسالم اتخاذ میعکس

به دین و اعتقاد به خدا نیست، مسألۀ اساسی، بازگشت فرد »گوید: بردن به دین میلۀ پناهئمس

( 42: 4252)فروم، « این نکته است که آیا در زندگی او عشق و محبت جایی دارد یا نه؟

ها را نبوسیده یا نوازش نکرده گاه کسی آناند، هیچافرادی که هرگز محبت ندیده»زیرا 

ی.فیست، فیست و ج ) .«های مدیدی بدون ابراز محبت زندگی کنندتوانند مدتاست، می

این اگر نیاز به محبت و احترام ارضا نشود، فرد موضعی پرخاشگرانه به ( بنابر521: 4200

 گیرد. خود می

نداشتن اعتماد به نفس، نتیجۀ اصلی ارضانشدن نیاز به خودناباوری، خودخوارشماری و 

یی معنا( آن را عامل اصلی فراآسیب بی4220-4222محبت و احترام است؛ آبراهام مَزلو )

بندی کرده زندگی و فقدان شکوفایی دانسته است. او نیازهای بشر را در پنج گروه طبقه

پذیری، نیاز به احترام، نیاز به است: نیازهای فیزیولوژیک، نیاز به امنیت، نیاز به عشق و تعلق

 ( 18: 4222)ر.ک: رابس،  .خودشکوفایی

یرش خود و دیگران، چند ویژگی انسان خودشکوفا از نظر مزلو چنین است: پذ

خودانگیختگی، خودمختاری، استقالل از فرهنگ و محیط، عالقۀ اجتماعی، روابط بین 

( هری 22: 4228)ناجیان اصل و همکاران، .فردی، ساختار شخصیت مردمی و آزادمنشی

فردی انسان اشاره ترین نیاز میانعنوان اساسی( نیز به محبت به4022-4212استک سالیوان) 

 های اولیۀ حاکی از بدرفتاری...تجربه( »4005-4252ت. بنا بر نظر کارن هورنای )کرده اس

خواهی و سبب خواهد شد که کودک در سنین اولیه اعتماد خودانگیختۀ خود را به نیک

: 4282)هورنای، « عدالت دیگران و یقین به محبوبیت از دست دهد یا اصالً به دست نیاورد
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اجتماعی، احساس انزوا، حقارت و بیگانگی با خود، نتیجۀ  ( به عقیدۀ این روانکاو412

این روانِ رنجور به سه گرایش برای های غیرصمیمانه است؛ بنابردر محیطپرورش انسان 

که آدلر گیری. چنانکند: بهانه تراشی، پرخاشگری و کنارهمحافظت از خود نیاز پیدا می

نفس متزلزلش، به اشکال پرخاش  اذعان کرده روان تحقیر شده، برای حفاظت از عزت

 کند و به خاطرزند، سرزنش میکند، اتهام میآورد؛ مثالً دیگران را تحقیر میروی می

گیرد تا بیشتر از خودش، رنج بکشند )ر.ک: فیست و هایش از دیگران انتقام میشکست

 (422: 4200جی.فیست، 

 

 و بررسی بحث  .2

جز وولف، دیگر نویسندگان انگلیسی تا آن بهیک تیپ داستانی است که « پیر دختر» 

چارلز دیکنز ، «اما»در رمان  (4225_4042جین آستن )اند؛ مثالً روزگار بدان پرداخته

جورج گیسینگ  ،«نیکوالس نیکولبی»و « دیوید کاپرفیلد»های در رمان (4042_4022)

، «هابوستونی»رمان در  (4248-4012هنری جیمز ) ،«زنان غیر عادی»در رمان ( 4052_4222)

در  (4240_2228میوریل اسپارک )، «لولی ویلوز»در رمان  (4022_4220سیلویا تاونزند وارنر )

( نیز رمانی دارد 4222_4052فرانسوی ) بالزاکحتی «. بهار جوانی دوشیزه جین برودی»رمان 

ها، وسواسشود با خود هر تیپی موقعی که وارد قصه می»دانیم که می«. پیردختر»با نام 

(. این تیپ 222: 4280)براهنی، « آوردهمراه میهای طبقۀ خود را بهها و اندیشهاحساس

 تواند تا پایان، ایستا بماند یا تغییر کند و به فرد تبدیل شود.می

که در دو کشور، فرهنگ، زمانه و زبان متفاوت س کیلمن، با آنخانم و دوریتیپ آبجی

یقی به یکدیگر دارند؛ زیرا تا حدود بسیاری زمینۀ روانی، های عماند، شباهتخلق شده

 بینافردی و خانوادگی مشابهی دارند. 
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ها های اساسی آنهای میان این دو شخصیت و سپس تفاوتدر ادامه وجوه شباهت

 بررسی و تحلیل شده است.

 هاشباهت. 1- 2

ری است و هم های بسیاری به هم دارند؛ این شباهت هم ظاهشباهت دوریسآبجی و 

هایش توأم با توجهی فمینیستی است، در های زن داستانباطنی؛ نگاه وولف به شخصیت

خانم دالووی زنان بسیاری وجود دارند که به هر کدام در حد لزوم پرداخته؛ اما در 

های پردازی دوریس کیلمن دقت بسیاری به کار برده و عالوه بر تکنیکشخصیت

ی نیز بهره برده است. هدایت نیز در پرداختن به شخصیت پردازی از روانکاوشخصیت

شناختی و علل ناپیدای رفتارها را مد نظر داشته و هر دو اثر از این حیث، آبجی، ابعاد روان

گیری شناختی هستند. تأثیر خانواده، اجتماع و روابط در شکلدارای زیرساختی روان

شخصیت هر دو زن، در هر دو اثر عالوه  بنایغیرقابل انکار است؛ زیرهای انسانی شخصیت

شناختی مربوط به خانواده و فرهنگ مسلط روزگار است. زیرا های مستقیم روانبر جنبه

فرد در اجتماع هم عامل است و هم معمول و »رفتار انسان بر اساس تعامل است، یعنی 

گیزه اغلب در گیرد. انتعامل بر اساس فرمول انگیزه و پاسخ در برابر انگیزه صورت می

 (202:  4280)براهنی، « محیط خانوادگی و یا اجتماعی است

نوع مواجهۀ نویسندگان این دو اثر با این دو شخصیت نیز گاهی به یکدیگر بسیار 

یابد. در ادامه آنچه میان این دو شخصیت مشترک است و تأثیر مستقیمی در شباهت می

 شود.پردازی دارد، ذکر و بررسی میشخصیت

 زشت بودن چهره. 2-1-1

خانم بلندباال، الغر، گندمگون، آبجی»کند: خانم را وصف میهدایت مستقیماً ظاهر آبجی

( و 22: 4212)هدایت،  «رفته زشت بود های کلفت، موهای مشکی داشت و روی هملب
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زشتی چهرۀ او را بارها از زبان مادر برای تحقیر او یا برای تأسف احوال او به مخاطب 

خانم دردناک است نحوۀ برخورد مادر با این کند. آنچه دربارۀ زشتی چهرۀ آبجیو میبازگ

که زشت باشد، از طرف مادرش زشت دیده و تعبیر خانم بیشتر از آناست؛ آبجیله ئمس

شود. رفتار مادر و نقص چهرۀ آبجی باعث ایجاد عقدۀ حقارت در او شده است؛ می

شود: حقارت عضوی، منبع در کودکی ناشی می عقدۀ حقارت از سه»عقیدۀ آدلر به

 (418: 4202)پی، شلتز، « .کردن، غفلتلوس

و نویسنده قضاوت آنان را  یابنددر داستان وولف، دیگران دوریس را زشت می

سنگین، زشت، مبتذل و بدون »کند؛ مثالً از نظر کالریسا، دوشیزه کیلمن ریزی میبرون

(. خود دوریس نیز این مسأله را پذیرفته 482: 4202)وولف،  بود.« ایهیچ مهربانی یا جاذبه

توانست بکند که زشت به دنیا آمده بود؟ چه می»کند: و با خود چنین مونولوگ می

 (481)همان:  «.رسید که بخردهای زیبا هم وسعش نمیلباس

بودن که بر زشتاند؛ اما بیش از آنهر دو داستان به مسألۀ زشتی ظاهر پرداخته

کنند که دیدگاه نزدیکان این را گزارش می باریفالکتشخصیت تأکید کنند، وضعیت 

شان از زشتی و زیبایی به بار آورده است؛ در داستان هدایت، دو شخصیت در طرز تلقی

 کارند.مادر آبجی و در داستان وولف، کالریسا در این قضیه گناه

 شخصیت تلخ و پر دافعه .2-1-2

اند و معاشرت با خلق و دارای دافعهدو از نظر شخصیتی سختگیر، کجآبجی و کیلمن، هر 

 آنان آسان نیست.

 «.کردساخت؛ حتی با مادرش دو سه ماه قهر میخانم از بچگی ایرادی، جنگره و با مردم نمیآبجی»

 (22: 4212)هدایت، 
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: 4202)وولف، « .ده بوددوشیزه کیلمنِ تلخ و آتشین دو سال و سه ماه پیش از آن، به کلیسایی رو آور»

452) 

دید، آدمی که اخالق مینهایت ظالم و بیجو، ریاکار، حسود، بیدست و پا، سلطهکالریسا او را بی»

 (.482)همان: « ایستد... تظاهر به دینداریپشت در گوش می

 دانست: ادعا و خودخواه میدوست کیلمن بود او را انسانی پر الیزابت که

هایی بود که مدام دربارۀ رنج و ناراحتی کرد حرفدوشیزه کیلمن را دشوار میآنچه معاشرت با »

ها و اختصاص چندین گفت؟ اگر برای کمک به فقرا عضویت در کیمتهزد و آیا درست میخودش می

داند که پدرش خود را وقف این دید( خدا میساعت در روز الزم بود )وقتی در لندن بودند تقریباً او را نمی

 (422: 4202)وولف،  «.ر کرده بودکا

 عنوان رفتاری جبرانیپناه بردن افراطی به مذهب به.2-1-3

اند، آن هم به دلیل چیزی هاست آزار دیده و زخم خوردهخانم و دوریس کیلمن سالآبجی

اند؛ این گونه است که رنجیده و ناامید تالش اش کمترین دخالتی نداشتهگیریکه در شکل

آنان در  ،هایشان را تسلی دهددست یابند که داغ قلبشان را خنک و رنجچیزی  اند بهکرده

تواند افراد دچار ناراحتی روانی را از فشارهای دین می» .اندمذهب چنین خاصیتی یافته

« .زندگی روزمره در امان بدارد و لنگرگاهی امن و دور از غوغا و آشوب زندگی باشد

خانم پیوسته در مجالس وعظ و که آبجی ( از این روست240: 422)اسپیلکا و همکاران، 

کند و یا همواره در حال نماز و روزه است. دوریس کیلمن نیز برای منبر خودنمایی می

راستی مؤمن است. تفاوت که او بهایناگیرد؛ بجبران نقص ظاهر، چنین رفتاری در پیش می

نزدیکی به »گوید و چنان که نویسنده می های او را ترمیم کندالبته این معنویت نتواسته زخم

 ( 424: 4202)وولف،  «.هایش بسیارخدایش دشوار بود و خواسته

روشنی از برد؛ او بهخانم میشدن آبجیراست ما را به اصل قضیۀ مذهبیهدایت یک

 دارد: رفتار جبرانی آبجی پرده بر می
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کرد، دست روی خوری میا برای او غصههروی همسایهروی مردم، رو بهمادرش[ ظاهراً رو به»]

ترسم آخرش گیرد؟ میگفت: این بدبختی را چه کنم هان؟ دختر به این زشتی را کی میزد و میدستش می

بیچاره است که او را  بگیرد؟  بیخ گیسم بماند! یک دختری که نه مال دارد، نه جمال دارد و نه کمال، کدام

کردن به کلی ناامید شده بود و از شوهرخانم زده بودند او هم آبجیها جلوی که از این جور حرفبساز

 (. 21: 4212)هدایت،  «پرداختچشم پوشیده بود. بیشتر اوقات خود را به نماز و طاعت می

بهره های این دنیا خودش را بیکه از خوشیآنجاییاز»انگیزۀ آبجی کامالً روشن است: 

رو برای خودش مال دنیای دیگری را دریابد، ازاین طاعت اقالًزور نماز و خواست بهدانست و میمی

 )همان(.« دلداری پیدا کرده بود

همیشه -نور ایمان به قلبش تابیده بود»برد: راست ما را به اصل قضیه میوولف نیز یک 

: 4202)وولف، « دوسال و سه ماه پیش نور را دیده بود -کردرسید سر خم میافکارش وقتی به اینجا می

؛ کیلمن باور دارد که خود خداوند او را به این مسیر کشانیده و او جایگزین همۀ (452

 هایش است: کنندۀ زخمها و جبراننداشته

اما احساس  موعظۀ پدر روحانی ویتاکر و آواز دستۀ کر را شنیده و تابش نور را در کلیسا دیده بود،»

وزاند، تسکین یافته بود؛ بسیار گریسته بود و بعد برای دیدن سشد و درونش را میطوفانی که در او بیدار می

پدر ویتاکر به منزلش در کنزینگتون رفته بود. پدر روحانی گفته بود دست خداوند در کار است و هم 

آور در اوست که راه را به دوشیزه کیلمن نشان داده. این بود که حاال هر وقت این احساسات داغ و رنج

 )همان(.« کرداین نفرت از خانم دالووی، این دلخوری از دنیا، به خدا فکر می جوشید،درونش می

 تنهایی عمیق.2-1-0

است. « احساس فراگیر و فزایندۀ تنها و درمانده بودن در دنیای خصمانه»اضطراب بنیادی 

خانم تنهاست، در خانه با مادر و خواهرش بیگانه و ( آبجی402:  4202)پی و همکاران، 

نیز دوستی ندارد، تنهایی او آنقدر عمیق است که در  من است و در بیرون از منزلحتی دش

شود؛ این تنهایی مولود نگرش مادر اوست، مرگ او نیز نتیجۀ پایان به تراژدی ختم می

هاست بدان گرفتار است. او رفتارهای تحقیرآمیز مادر و پیامد تنهایی عمیقی است که سال
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دن ندارد و حضور او در اجتماع نیز مبتنی بر روابط دوستانه کرحتی دوستی برای درددل

تر است؛ زیرا او توانسته یک دوستی زالل را تجربه اقبالنیست؛ اما کیلمن اندکی خوش

کند؛ تنها کسی که دوست دوشیزه کیلمن است الیزابت دختر خانم دالووی است که 

که به جز الیزابت، تنها برای غذاخوردن  آمداخیراً به نظرش می»شاگرد درس تاریخ معاصر اوست؛ 

: 4202وولف، ) «ها کیسۀ آب جوششاش؛ و شبهای کوچکش، شامش، عصرانهکند؛ لذتزندگی می

 کند هرگز الیزابت از پیشش نرود: ؛ او چنان تنهاست که آرزو می(485

الیزابت را بگیرد، او را توانست العاده بود. اگر میشود، عذابش فوقاحساس کرد دارد از هم متالشی می»

توانست او را تمام و کمال و برای همیشه از آن خود کند و بعد بمیرد؛ تنها چیزی که چنگ بزند، اگر می

انگیز نظر او هم نفرتشود و حتی بهگردان میدید الیزابت از او رویکه میاین خواست همین بود...می

دوریس کیلمن گفت: فراموشم نکن. » ...(480)همان:  «.کند توانست تحملبیش از اندازه بود؛ نمی، آیدمی

که دوشیزه کیلمن احساس کرد همۀ اندرونش را با خود به آن لرزید...الیزابت دور شد، درحالیصدایش 

 (.482)همان: «بردسوی سالن می

 محرومیت از عشق و ازدواج.2-1-5

دوریس کیلمن خود را الیق هیچ  خانم وشده تا آبجی های زنانه باعثبهرگی از جذابیتبی

ای ندانند و برای همیشه میل طبیعی به ازدواج را در خود دفن کنند. نگاه مهرورزانه

اصالَ قید شوهر کردن را زده بود؛ یعنی شوهر هم برایش پیدا نشده بود. یک دفعه هم که »خانم آبجی

 (21: 4212)هدایت، « .و را نخواستحسین احسین شاگرد نجار، کلبخواستند او را بدهند به کلبمی

« .پوشدبیش از چهل سال داشت و هرچه باشد برای پسند دیگران لباس نمی»دوریس کیلمن نیز  

که مورد توجه مردی واقع شود نومید است که حتی به او چنان از این (450: 4202)وولف، 

س تحمل دیدنش را کتحمیل ظاهر ناپسندی که هیچ»کند: وضع مو و رویش هم رسیدگی نمی

زد. اش سفید و براق، مثل پوست تخم مرغ بیرون میکرد، پیشانینداشت...موهایش را هرطوری درست می

اش این بود که جنس فایده بود و البته برای یک زن معنیخرید ییآمد. هر چه میهیچ لباسی به او نمی

 (.485)همان: « کس نفر اول باشدتوانست برای هیچشد. هرگز نمیمخالف هرگز به او نزدیک نمی
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ای است که این زن هیچ گرایشی به دگرجنسانش گونهتوصیفات وولف از دوریس به

 ندارد.

 احساس حقارت دایمی.2-1-6

شود. بینی در فرد و تبدیل به آسیب عمیق روانی میتحقیرِ پیوسته باعث تثبیت حس خودکم

های زده است. خشونتاو را کتک میخانم از کودکی تحقیر شده و مادر شرورش آبجی

رفتاری و کالمی مادر نامهربان، عامل اصلی آن عزت نفس آسیب دیده است که 

« پیچیدزد و با او میخانم را مادرش میاز همان بچگی آبجی»خودکشی شخصیت را در پی دارد. 

 (. 21)همان: « گیرداز پنج سالگی شنیده بود که زشت است و کسی او را نمی(...»22: 4212)هدایت، 

گیرد مادر در دفاع از ماهرخ )دختر در دعوایی که میان آبجی و مادرش درمی

تو بمیری که با این ریخت و »آورد: کوچکتر و زیبای خانواده( به خشونت حاد کالمی روی می

ی قرآن زنی؟ مگر خودت نگفتی خدا توات به خواهرت بهتان میهیکل کسی تو را نمی گیرد. حاال از غصه

خودش نوشته که درغگو کذاب است؟ هان؟ خدا رحم کرده که تو خوشگل نیستی وگرنه دم ساعت که 

شود باالی تو حرف در آورد. برو، برو همۀ این نماز و روی بیشتر میبه بهانۀ وعظ از خانه بیرون می

 ( 22: 4212)هدایت، « ارزد؛ مردم گول زنی بودههایت به لعنت شیطان نمیروزه

ا در دیده همواره خود رکتۀ دیگر در مسألۀ تحقیر این است که روان انسان آسیبن

بیند؛ این انسان عصبی نسبت به دیگران کینه و عناد عمیقی دارد میمعرض تحقیر دیگران 

)هورنای، « کندها بروز میصورت میل به تحقیر دیگران و حسادت به آناغلب به»که 

پیوسته از کودکی در معرض توهین و تحقیر بوده چون  خانم( آبجی412.ب: 4282

پندارد؛ حتی خندۀ داماد را نیز تحقیری به خود ای مبنی بر تحقیر خود میچیز را نشانههمه

داماد دست انداخته بود به کمر ماهرخ، چیزی در گوش او گفت، مثل چیزی که متوجه »کند: تعبیر می

)همان: « ت؛ اما برای اینکه دل او را بسوزاند با هم خندیدندشده باشند. شاید هم که او خواهرش را شناخ

04.) 



 222 1041 پاییز و زمستان، 22 ۀ، شمار41سال  یقی،تطب اتادبیّ یّۀنشر                       

دهد؛ کالریسا وقتی در مکالمه با دوریس آمد رخ میدر رمان وولف هم همین پیش

شود کمی دربارۀ او اغراق کرده و او آنقدرها هم بد نیست و آن هیوالیی کیلمن متوجه می

اش شود، خندهتر میو کوچک و کوچککه از او ساخته بود، لحظه به لحظه در ذهن ا

شود تا کیلمن چنین تعبیر کند که کالریسا او را حقیر گیرد. این خندۀ کالریسا باعث میمی

خندد. این خنده که سوءتفاهمی بیش نیست، دوریس کیلمن را به گریه داند و به او میمی

توهین کرده بود. البته انتظارش را  باید نفس خود را کنترل کرد. کالریسا دالووی به او» :اندازدمی

دست و پا بود و داشت...کالریسا دالووی برای این خندیده، او را به مسخره گرفته بود که او زشت و بی

واقع بعد وریس کیلمن را شکست داده بود. دروجود دبااین همین تمایالت نفسانی را در او بیدار کرده بود...

 (481: 4202)وولف، « .ه بود نزدیک بود بزند زیر گریهاز اینکه کالریسا دالووی خندید

خرد؛ رود و تنها یک لباس زیر میدوشیزه کیلمن با الیزابت به فروشگاه بزرگی می

گذرند های بزرگ خریدشان را در دست دارند و از کنار او میهایی که بستهگذر مشتری

ه کیلمن فقط برای اینکه الیزابت را دوشیز»کند: بینی ایجاد میناخودآگاه در او احساس خودکم

ادامه داد: چرا باید دعوتم  کند...روم، یعنی کسی دعوتم نمیوقت به مهمانی نمینگه دارد گفت: من هیچ

هایی که با ام معمولی است، شاد و بگو بخند هم نیستم... اما دیدن همۀ آن آدها بود، آدمد، قیافهکنن

 (.480)همان: « ها را بزندکردند بود، که باعث شده بود این حرفگذشتند و او را تحقیر میهاشان میبسته

رت او ها دوشیزه کیلمن همواره در زندگی تحقیر شده است، حس حقاافزون بر این

بازخوردی است که از رفتار و گفتار دیگران گرفته است، حاال او کینۀ شدیدی نسبت به 

 (481)همان: « .انداختکرد و دور میشمرد، ریشخند میدنیایی که او را خوار می»دنیا دارد؛ 

 تفاخر و تحقیر دیگران.2-1-7

اند؛ وفق عمل کردهعنوان کارکرد جبرانی مهر دو شخصیت در توسل افراطی به مذهب به

اند. دهند؛ زیرا گوی سبقت را از همه ربودهآنان از این بابت دیگران را تحت تأثیر قرار می

کند و تازی میخانم اگر در همه چیز شکست خورده؛ اما در مسائل مذهبی یکهآبجی

تاریخ به آورد. او در فقه و دوریس کیلمن در میدستجایگاه قابل قبولی در میان اهالی آن به
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خوبی متوجه شده که اگر در ظاهر او نقصی هست خانم بهموفقیت دست پیدا کرده است. آبجی

همۀ »که مایۀ تحقیر اوست، باید در باطن به کمالی دست یابد که مایۀ تحقیر دیگران شود؛ 

د تا مجلس را از گریه، ناله و ها بوده باشخانم پای منبر آنشناختند و خیلی مایل بودند که آبجیها او را میخوانروضه

دانست اغلب له میئها را از بر شده بود، حتی از بس که پای وعظ نشسته بود و مسشیون خودش گرم کند. بیشتر روضه

کرد، اول پرسیدند. سفیدۀ صبح او بود که اهل خانه را بیدار میآمدند از او سهویات خودشان را میها میهمسایه

شوی نمازت را به گفت: لنگۀ ظهر است پس کی پا میزد میواهرش به او یک لگد میرفت سر رختخواب خمی

 (.25: 4212)هدایت،  «کمرت بزنی؟

اگر خدا »گوید: داند و میموفقیت او در این عرصه به حدی است که خود را الیق بهشت می

حس تفاخر و انتقام )همان(. این غرور مذهبی به او « من را نبرد به بهشت، پس کی را خواهد برد؟

های مذهبی از خواهر و گیریزند و با خردهالعمل میبخشد. او به این صورت، دست به عکسمی

 دهد.کند و بر آنان برتری نشان میمادر و تفاخر به دانستن شرعیات آنان را تحقیر می

زند؛ عنوان واکنش تقابلی، به عمل تحقیر دست میکسی که عمری تحقیر دیده، به

پردازد بیند و عزت نفسش از بین رفته، به تحقیر خواهرش میخانم که خود را کم میبجیآ

گردد، پنداریِ تلقین شده از سوی مادرش برمیتا به آن حسادت درونی که به خودکم

کرد به موعظه زد و شروع مینشستند به خواهرش گوشه و کنایه میبعد هم که دور هم می»پاسخ بگوید: 

های قری و فری پیدا شدند نان گفت: از وقتی که این زنار، روزه، طهارت، شکیات. مثالً میدر باب نم

شود. هرکه غیبت بکند، در آن دنیا با موهای سرش در دوزخ آویزان می ،گران شد، هرکس رو نگیرد

ایت، )هد« بردشود و گردنش قد مو. در جهنم مارهایی هست که آدم پناه به اژدها میسرش قد کوه می

4212 :28.) 

چیز از جمله هویت انگلیسی، طبقۀ اجتماعی، پول و رفاه، دوریس کیلمن تقریباً در همه

بیند؛ اما در دو چیز مجال عرض اندام ای برای خود نمیزیبایی، قدرت بیان هیچ عرصه

در  بیند و حد اقلدارد: در علم تاریخ و در مسائل مذهبی. او از این دو بابت خود را برتر می

 جوید.کالریسا داالوی انتقام می درون خویش از دیگران مخصوصاً
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با این همه او »کند: راوی، ذهنیات دوریس کیلمن را دربارۀ خودش چنین برمال می

دوریس کیلمن بود و مدرک دانشگاهی داشت. زنی بود که روی پای خودش ایستاده بود. معلوماتش 

و از این دو بابت بود که در باطن به  (.480: 4202)وولف،  «م بوددربارۀ تاریخ مدرن واقعاً قابل احترا

طبقۀ ثروتمند، او ثروتمند و -ترین طبقه بودارزشخانم دالووی متعلق به بی»فروشد: کالریسا فخر می

نظر دوشیزه چنین پر از خدمتکار. بهقیمت بود، تابلو، فرش، همشان پر از اشیای گرانمعلومات بود. خانهبی

 (. 450)همان: « کردند حق او بودها برایش مییلمن هر کاری که دالوویک

ضعفی در دیگران است تا مجال بینی دوشیزه کیلمن پیوسته دنبال نقطهحس خودکم

برتری بیابد و به تحقیر آنان دست بزند، او که خود تحقیرشده، گویی از تحقیر دیگران 

مندی از چیزهایی که دیگران را فاقد دلیل بهرههبرد؛ او نیز مانند دیگران صرفاً بلذت می

ها را بود و آنها متأسف با تمام قلب برای این قبیل زن»پردازد: داند به تحقیر این و آن میها میآن

الیزابت - همه تجمل، به بهبود اوضاع چه امیدی بود؟ به جای دراز کشیدن روی کاناپهاینشمرد. باحقیر می

باید در کارخانه یا پشت پیشخوان باشد، خانم دالووی و همۀ این  -کندستراحت میگفته بود مادرم ا

 (.452: 4202)وولف، « های مکش مرگ ماخانم

داند؛ تر از او میکند و خود را شایستهدوشیزه کیلمن در ذهنش کالریسا را تحقیر می

ی نیز ندارد، ایمان ای است و هیچ ایمانفایدهکاره و بیچون به نظرش کالریسا انسان بی

جویی با کالریسا است. دوشیزه کیلمن باعث خودخواهی و خودبرتربینی و رقابت

خانم با مادر و خواهرش در حال تسویه حساب بود، دوشیزه کیلمن نیز گونه که آبجیهمان

 سوزد، بیشتر برای...نزدیک بود بگوید برایگفت من دلم برای خودم نمی»زند: به انتقام دست می

 (.482)همان: « توانست چنین چیزی را به الیزابت بگوید. بیشتر برای دیگران متأسفممادرت؛ اما نه، نمی

 حسادت.2-1-8

خانم بیست و دو سالش بود و در خانه مانده بود و در باطن با آبجی»آبجی درونگرا و حسود است؛ 

یض بوده و پدر و (. او همواره مورد تبع28: 4212)هدایت،  «ورزیدخواهش حسادت می

ها گذاری شخصیت(. نام22)همان:  اندمادرش صریحاً ماهرخ را بیشتر از او دوست داشته
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خود نمود خفیف همین تبعیض است، اگرچه هدایت با انتخاب این دو نام نوعی طنز ایجاد 

بدون هیچ نامی، تنها  _که زشت است_کرده؛ اما همین که، در خانواده دختر بزرگ را 

خود  ،کنند ساکن ماهرخ صداابتدابه _که زیباست_انم بنامند و دختر کوچک را خآبجی

آمیز والدین موجب ایجاد له است. توجه تبعیضئنشانگر توجه نویسنده به اهمیت این مس

حسادتی بیمارگونه در آبجی شده است، به حدی که در شب عروسی ماهرخ، خود را 

 کشد:می

رد، همین که مطالب را ]خواستگاری از ماهرخ[ دانست، دیگر خوخانم خون خونش را میآبجی»

بلند شد، رفت پایین در اتاق  اختیارهایی که شده گوش بدهد؛ به بهانۀ نماز بیبُرینتوانست به باقی بله

نظر خودش پیر و شکسته آمد و مثل این بود دری، خودش را در آینۀ کوچکی که داشت نگاه کرد. بهپنج

 (.22)همان: « یقه او را چندین سال پیر کرده بودکه این چند دق

که او را صاحب زیبایی، رفاه کند و از ایندوریس کیلمن به حال کالریسا حسادت می

از فقدان زیبایی خود در مقایسه با کالریسا آگاه بود، »شود: بیند متنفر میو تشخص اجتماعی می

خواست شبیه او باشد؟ چرا؟ او آورد؛ اما چرا دلش میوانگهی در مقایسه با او در صحبت کردن هم کم می

 (.481: 4202)وولف، « که از ته قلب از خانم دالووی نفرت داشت

 با اطرافیان جنگ و کشمکش.2-1-9

خانم همیشه با مادر و خواهرش در جدال است؛ در ماجرای ازدواج ماهرخ، با مادرش آبجی

ها در این از این حرف»دهند. به هم نسبت می های نارواییکند و هر دو طرف حرفدعوا می

کرد و هیچ ها نگاه میشد. ماهرخ هم مات و مبهوت به این کشمکشها رد و بدل میچند روزه مابین آن

 (.22: 4212)هدایت،  «گفتنمی

الیزابت به دوشیزه »در رمان وولف، ورود دوشیزه کیلمن به داستان، با جدال همراه است: 

به این خاطر که دوشیزه کیلمن و مادرش از یکدیگر _هایش را فراموش کردهکشدست کیلمن گفت که

ها را سرعت به اتاق باال رفت تا دستکشو به-زمان آن دو را تحمل کندتوانست حضور هممتنفر بودند، نمی

 (.482: 4202)وولف، « بیاورد
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مخصوصاً که  جای داستان هست؛کشمکش درونی دوشیزه کیلمن با کالریسا در همه

های زنانه، طنزی پنهان و آشکار نیز دارد؛ طنز قضیه اینجاست که این شاخ و شانه کشیدن

اما کالریسا با  ،ای برای به گریه درآوردن کالریساستدوشیزه کیلمن به دنبال نقشه

وانه! ]دوشیزه کیلمن کالریسا را برانداز کرد[ با خود گفت: دی» آورد.لبخندی او را به گریه در می

ای به او دست العادهای! و تمایل فوقای و زندگی را هدر دادهاحمق! تو که هرگز با رنج یا لذت آشنا نبوده

کرد تکه میاش را نشان دهد. اگر او را تکهداد، تمایل به این که بر کالریسا پیروز شود؛ که چهرۀ واقعی

ح و حالت استهزاآمیز او غلبه کند و چیزگی خود خواست بر روله جسم نبود؛ او میئگرفت؛ اما مسآرام می

کنان او را به کرد؛ گریهکرد، تحقیرش میاش میتوانست او را به گریه بیندازد، بیچارهرا بنمایاند. اگر می

گلی را که کالریسا به او داده، زیر پا لگد او حتی دسته(. 482: 4202)وولف، « آوردزانو در می

 (.482)همان:  کندمی

 جدال درونی با خود.2-1-14

های درونی خانم نپرداخته و از چالشطور مستقیم به احساسات آبجیهدایت در داستانش به

های درونی اوست. دست داده که نشانۀ کشمکشاو سخنی نگفته است. تنها توصیفاتی به

ودش را باز ه خرفت روی رختخواب بسته که کنار دیوار گذاشته بودند، نشست؛ بدون اینکه چادر سیا»

شمرد ها را میهای قالی خیره شده بود، آنکرد. به گل و بتهها را زیر چانه زده به زمین نگاه میو دست بکند

دید یا سرش رفت نمیآمد، میکرد. هرکس میها دقت میآمیزی آنآمد. به رنگو به نظرش چیز تازه می

 (.04-02: 4212)هدایت، « کرد که ببیند کیسترا بلند نمی

بیند، اش را پر از رنج و مصیبت میرفته و زندگیدوشیزه کیلمن وقتی خود را از دست

برد و از دیگرسو به خدا اعتراض شود، از سویی به خدا پناه میبه چالشی درونی گرفتار می

آقای به خداوند ایمان داشته باشد.  ،بر این احساسات پیروز شود ،ولی آدم باید مبارزه کند»کند: می

دانست. آقای ویتاکر به کس میزان رنج او را نمیویتاکر گفته بود که او برای هدفی به جهان آمده؛ اما هیچ

هایی مثل کالریسا دالووی از غم رها بودند، او چرا صلیب اشاره کرده، گفته بود خداوند داند؛ اما وقتی زن

 (485: 4202)وولف،  «کشید؟باید رنج می
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 هامحرومیت از داشتن لذت افسردگی و.2-1-11

برد؛ برای او از مادیات هیچ چیز جذابی باقی نمانده؛ تنها خانم از هیچ چیز لذت نمیآبجی

حاال همۀ آرزویش این بود که هر طوری شده، یک سفر به کربال برود و »آرزوی او نیز معنوی است؛ 

اما  ،خواهدانماز ترمه را میبارها  از مادرش آن ج (.25: 4212)هدایت، « در آنجا مجاور بشود

 (.20)همان:  بخشدعنوان وسایل جهاز به ماهرخ میکند و بهمادر آن را دریغ می

نصیب بوده که به های معمولی و همگانی بیدوشیزه کیلمن آنقدر از داشتن لذت

گزینی است برای تمامی خوردن کارکرد جبرانی دارد و جای .خوردن پناه آورده

الیزابت در دل پرسید »کند: وصاً حاال که الیزابت پول عصرانه را حساب میمخص ؛هایشلذت

های شکری که خورد و مدام به شیرینیخورد و میشدت میدوشیزه کیلمن واقعاً گرسنه است؟ آخر به

وقتی یک خانم و بچه سر آن میز نشستند و بچه شیرینی را برداشت، آیا  .کردروی میز بغلی بود نگاه می

آن شیرینی -خواستزه کیلمن ناراحت شد؟ بله، دوشیزه کیلمن ناراحت شد، چون آن شیرینی را میدوشی

صورتی رنگ را. لذت خوردن تقریباً تنها لذتی بود که برایش باقی مانده بود و حاال حتی در این مورد هم 

 (.488: 4202)وولف، « کاله سرش رفته بود

 انتقام از همه با بهشت.2-1-12

خواهند ها در عوض آنچه ندارند مییلمن هر دو در پی سعادت هستند، آنآبجی و ک

 سعادت ابدی و بهشت خدا را تصاحب کنند و از این بابت بر بقیه فخر بفروشند. 

های آری این دنیای دو روزه چه افسوسی دارد؟ اگر از خوشی»اندیشید که خانم چنین میآبجی

چنین خواهرش یشگی مال او خواهد بود. همۀ مردمان خوشگل، همآن برخوردار نشود دنیای جاودانی و هم

 (.21: 4212)هدایت، « و همه، آرزوی او را خواهند کرد

اما این »اندیشد که بیند، میدوشیزه کیلمن چون یارای رقابت با کالریسا را در خود نمی

)وولف، « ود که خیره مانداش مذهبی باشد. این ببایست پیروزیخواست خدا بود، نه دوشیزه کیلمن. می

4202 :482.) 
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که خود چنین شود و یا ایناو در نگاه دعاکنندگان تبدیل به انسانی وارسته و روحی زالل می

کرد و کرد، دعا میها دیدند که دعا میصندلی دوشیزه کیلمن را در آخر ردیف»تصوری دربارۀ خود دارد: 

جست، روحی ها خدا را میبت نگاهش کردند؛ زیرا روحی بود که مانند آنهنوز در آستانۀ این دنیای دون بود، با مح

 (.422)همان: « حغیرمادی، نه یک زن، بلکه یک رو

 آرزوی سعادت و برابری.2-1-13

هاست، آبجی قربانی چیزی است که به داستان هدایت شرح رنج است؛ رنجی که حاصل نابرابری

و « دست من نیست، کار خداستدیگر زشتی و خوشگلی به»گفت: که مادرش میگویند؛ چنانآن تقدیر می

کند که در زندگی جویای آن بوده، میرد، چهرۀ او به مخاطب چیزی را القا میآبجی وقتی می

جایی که همه چیز یکسان است، جایی که زشتی و زیبایی برابر است و کسی به خاطر زشت بودن 

ازای خارجی ندارد همان آباد که مابهباشد. این ناکجا مبرد، جایی که واقعاً عدالت حاکرنج نمی

صورت او یک حالت باشکوه و نورانی داشت. مانند این بود »گوید:بهشت است که هدایت از آن سخن می

که او رفته بود به یک جایی که نه زشتی ونه خوشگلی، نه عروسی و نه عزا، نه خنده و نه گریه، نه شادی و نه اندوه در 

 (02: 4212)هدایت، « .جود نداشت: او رفته بود به بهشتآنجا و

کیلمن نیز به دنبال این ناکجا آباد است، جایی که در آنجا طبقۀ اجتماعی، جنسیت و دوریس

سرسختانه به سوی آن مکان مقدس دیگر، یعنی صومعۀ »نژاد، غرور، میل، عشق و نفرت حاکم نباشد:

ها را برای دعا کنار سایر افرادی که به آن پناه آورده بودند نشست و دستآنجا در وستمینستر به راه افتاد و در 

ها را مقابل چهره گرفته بودند، گویی از موقعیت باال برد و مقابل چهره گرفت؛ مؤمنین مختلفی که دست

 هایش را با دو دست پوشانده بود وچنان چشمدوشیزه کیلمن هم اجتماعی و جنسیت خود رها شده بودند...

از غرورها، تمایالت، فکر لوازم و اشیا فراتر -زیرا صومعه کم نور بود-سعی داشت در این تاریکی مضاعف

 (.422: 4202)وولف،  «برود و خود را از عشق و نفرت رها سازد

 ها. تفاوت2-2

شود که به زنانی اطالق می« پیر دختر»و « دختر ترشیده»هایی مانند در جامعۀ سنتی برچسب

قدر که ها همان؛ این واژهکنندط مردانه و تنها زندگی میز چهارچوب مسلّبیرون ا

کنند؛ حال فرقی کفایتی و درماندگی را نیز بر چنین زنانی تحمیل میآمیزند، بار بیتحقیر
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کند که این تیپ در داستان ایرانی ظاهر شده باشد یا در داستان انگلیسی. تفاوت نمی

ت است. موضوع اصلی ه و مقدار دوری/نزدیکی او از/به این سنّبنیادین در نوع نگاه نویسند

این دو داستان زندگی یک پیردختر و حضور او در جامعۀ مردانه است؛ اما سرنوشت 

کشد خانم منفعالنه، خودش را میمتفاوتی برای این دو شخصیبت رقم خورده است. آبجی

کوش، فعاالنه به زندگی تلخ و کیلمن سختشود؛ اما دوریسو داستان به تراژدی ختم می

روان زن تحت »اش شناسی زنانهدهد. بنا بر نظر کارن هورنای در روانپرحسرتش ادامه می

 (422: 4202)پی، شلتز، « شودوسیلۀ آن تعیین میتأثیر نیروهای فرهنگی قرار دارد و حتی به

مرد و نویسندۀ این دو نویسنده از نظر جنسیت نیز تفاوت دارند؛ نویسندۀ ایرانی 

ت، راه نیست اگر گفته شود که نوع نگاه نویسندۀ مرد نسبت به هویّانگلیسی زن است. بی

 جایگاه و سرنوشت کاراکتر زن قصه با نوع نگاه نویسندۀ زن، در این باره متفاوت است. 

های اساسی این دو اثر که باعث خلق نتایج متفاوتی در سرنوشت یا طور کلی تفاوتبه

ها شده، برآمده از مکان، زمان، فرهنگ جامعه و دیدگاه نویسنده هایی شخصیتکنش ن

 است.

منتشر کرد. از « گوربهزنده»خانم را در مجموعۀ داستان آبجی 4222هدایت در سال 

های عالی و خدمات عمومی به مدارس و آموزشگاه»بود که زنان از نظر قانونی  4241سال 

(، 42: 4221پور، )آرین« کردندی و اداری دخالت و شرکت راه یافتند و در امور تولید

این قیود عرفی و شرایط فرهنگی بر جامعۀ زمان چنان بود که هدایت در بستر ایران آن بنابر

دربارۀ فمینیسم و حقوق زنان در  4220روزگار داستان را نوشت؛ هر چند حدوداً از سال 

( او به هنر و ادبیات توده عالقۀ فراوانی داشت 42)همان:  .های ایرانی سخن رفته بودروزنامه

ها، مراسم و ها، قصهها، متلها، الالییای از ترانهمجموعه نیرنگستانو  اوسانه و دو کتاب

خواست در گذر روزگار از بین نروند. های مختلف و آثار فولکلور بود که عمیقاً میآیین
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زده و بر فرهنگ عامه و وضعیت خرافهنمونۀ اعالی تسلط هدایت « خانمعلویه»داستان 

خانم حاصل کدام این روشن است که آبجیماندۀ اجتماع آن دوره است؛ بنابربعق

 رویکرد و چه زمان و مکانی است.

یابند که ظاهراً مترقی های هدایت، اگرچه گاهی زنانی حضور میدر دیگر داستان

اند، زیرا هدایت به فرهنگ مسلط آورهای عذاباما در عمل گرفتار همان کلیشه ،هستند

های زمانه و نمایش عوامل پنهان و پیدا، سیاق رئالیسم روزگارش، در پی بازنمون واقعیت

خانم سیمای واقعی بسیاری از زنان سرخورده و این آبجیهاست؛ بنابراجتماعی و روانی آن

 تی آن دورۀ ایران است. سنّ

روایت  4222؛ اما داستان در بیستم ژوئن منتشر شد 4225کتاب خانم دالووی در سال 

شود. وولف تقریباً پنج سال زودتر از هدایت کتابش را منتشر کرده است. مکان و زمان می

داستان،  لندنِ پس از جنگ جهانی است؛ اجتماع در حال تحول سریع است و زنان در حال 

سال حق شرکت در  به بانوان باالی سی 4240روی فرهنگی و مدنی هستند. در سال پیش

شود. انحالل حزب انتخابات داده بودند؛ اما اکنون سن رأی زنان با مردان مساوی اعالم می

لۀ بیکاری و رکود شدید اقتصادی از تبعات منفی پس از ئلیبرال در برابر حزب کارگر، مس

خانم وولف نیز یکی از فعاالن فمینیست بود و توجه  (554: 4288. )موروا، جنگ است

در این جوّ نویسندگی مردانه، »زعم او د را معطوف به زن و نوشتار زنانه کرده بود، بهخو

های خود را به نفع این نظام حاکم بر نویسنده تغییر دهد و زن نویسنده مجبور بود تا ارزش

: 4122اده طاهری و همکاران، علیز«).های غالب مردانه عوض کنددید خود را به نفع ارزش

را برای نویسندگان زن هموار کرد و پس از او زنان نویسنده توانستند به  او راه (284

فرهنگی، -موضوعاتی بپردازند که تا پیش از این ممنوع بود. در این زمینۀ اجتماعی

های رمان او شمایل روشنی دارند: خانوادۀ دالووی نمونۀ بارز اشراف فرهنگ شخصیت
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این وولف در حالی به ۀ فرودست؛ بنابرطبقویکتوریایی است و دوریس کیلمن نمونۀ 

ت پردازد که جامعۀ انگلستان در حال بازتعریف هویّپردازش شخصیت دوریس کیلمن می

زنانه است. پس زمان و مکان این دو اثر در نوع نگاه و شخصیت پردازی تأثیر مستقیمی 

 داشته است.

بسیاری داشت؛  که ذکر شد هدایت به بازافرینی فرهنگ طبقۀ فرودست عالقۀچنان

اند و بازتاب هایی که او ساخته است از دل طبقات پایین اجتماع بر آمدهبیشتر شخصیت

جویانۀ های ترقیهای برابرخواهی زنان و حرکتطبقۀ خود هستند؛ هدایت با جنبش

ت و فمینیسم غربی آشنا بود؛ اما در داستانش با توجه به باورمندی تودۀ مردم به خرافات، سنّ

خانم را دختری در رفتی ارائه نکرده است. درواقع هدایت، آبجیط، راه بیرونگ مسلّفرهن

تی ندارد؛ چنگال عقاید نادرست نشان داده که خارج از چهارچوب نظام مسلط مردانه، هویّ

یت مرگ خودخواستۀ آبجی، یعنی این باید داستان به تراژدی ختم شود. از نظر هدابنابر

یا حتی ماندن و جنگیدن برای چنین زنی در چنین مکان، زمان و که راهی برای خروج این

 طی نیست.فرهنگ مسلّ

اما وولف نگاه دیگری دارد و دیدگاه او همپای رشد فمینیسم روزگار اوست؛ وولف  

یکی از نمایندگان اصلی فمینیسم انگلیسی است و دیدگاه او نسبت به زن، متفاوت است؛ او 

ت داند که برای حفظ هویّر چنگ همان نظام مردساالنه میاگرچه پیردختر را گرفتار د

رفتی نیز برای او در نظر اما راه برون ،عنوان همسر در کنار یک مرد قرار گیردزنانه، باید به

خانم، منفعل نیست، تالشگر است و برای بقای گرفته است. دوریس کیلمن بر عکس آبجی

 جنگد. خود می

های یک پیردختر ا به ساکن آبجی گذاشته و تمام ویژگیهدایت نام شخصیتش را ابتد

مأیوس و منفعل را در همین نام با طنزی مخفی که سبک اوست در کنار نام خواهر 
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تر یعنی ماهرخ، گنجانده؛ اما وولف پیردختر داستانش را کیلمن یا مردکش نامیده کوچک

 ویت زنانۀ او را نشان دهد.ط مردانه و بقای هطور ضمنی خروج او را از نظام مسلّتا به

ای است که ما کمتر گونههر دو شخصیت در هر دو داستان، فقیرند. روایت هدایت به

این شویم؛ بنابرها مواجه میسات شخصیتطور مستقیم با احواالت درونی و احسابه

هاست؛ شرح خانم روی دیگر فقر فرهنگی و فکری آنتنگدستی و فقر مادی خانوادۀ آبجی

 ،شودپذیرد و همراه میای طبیعی است که مخاطب آن را میگونهی این خانواده بهزندگ

خانم در خانوادۀ فقیری به دنیا آمده و تالشی نیز گیرد. آبجیاگرچه تحت تأثیر قرار می

خرجش خصوصی که کمکدهد، او کاری بلد نیست و هنر ببرای رفاه خود انجام نمی

کند غیر ها و چنان که مادرش اذعان میواهرش کلفت خانهباشد ندارد؛ پدر او بناست و خ

خانم فقر را پذیرفته و آن را مانند زشتی ظاهرش آبجی .بهره استاز جمال، از مال نیز بی

دهد؛ اما دوریس کیلمن با پس تالشی برای خروج از وضعیتش انجام نمی ،داندکار خدا می

اما توانسته  ،ه همواره گرفتار تنگدستی استفقر جنگیده و نگذاشته بر او مسلط شود؛ اگرچ

به دانشگاه برود و در رشتۀ تاریخ معاصر متخصص شود. او از راه تدریس همین رشته 

 هایاندک حقوقی دارد. توصیف احوال دوریس کیلمن از خالل ذهنیات او یا شخصیت

یلمن در سرسرا بله، دوشیزه ک»کند: ر میم نیست و مخاطب را متأثّدیگر، خالی از حس ترحّ

نگهی او فقیر وا ایستاده بود و بارانی پوشیده بود، اما دالیل خودش را داشت. اول اینکه بارانی ارزان بود...

ای از خوشبختی را دارد هر دختری استحقاق گونه»؛ (450: 4202)وولف، « آمیزی فقیربود و به نحو تحقیر

گرایی لیبرال . اما زنهمان(«) ست و پا و فقیر بوددو او هرگز طعم خوشبختی را نچشیده بود؛ زیرا بی

دهد که در عنوان یکی از زنان انگلیسی آن روزگار نشان میوولف، دوریس کیلمن را به

 دارد.ای است که دارد به سمت برابری اجتماعی خیز برمیپی بقای هویت زنانه در جامعه
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 گیرینتیجه.3
صیت صرفاً نشانگر نزدیکی نگاه دو نویسنده به های بسیار میان این دو شخوجود شباهت

پردازی مستقل از و نشانۀ تأثیر هدایت از وولف نیست، او در داستان یک تیپ داستانی است

خانم باید کیلمن و آبجیاست. در بررسی موازی شخصیت دوریس وولف عمل کرده

های اند که شاکلهنحوی سخن گفتهها بهدو نویسنده از گذشتۀ شخصیتتوجه کرد که هر 

که نقش خانواده و گیری باشد. دیگر آنشخصیتی، فکری و روانیِ اکنون آنان قابل پی

دوریس کیلمن اصاللتاً آلمانی  .گیری هر دو داستان پررنگ استفرهنگ عمومی در شکل

یافته و انگلستان دوباره به پا خاسته است، بنا بر اما اکنون جنگ پایان ،و ساکن لندن است

ها نمونۀ برجستۀ آیند. دالوویمیشمارها بهانگلیسی ها دشمنانین هنوز آلمان و آلمانیا

ها از جمله دوریس کیلمن هستند و نوع نگاهشان به انسان های فرهنگ ویکتوریاییآدم

ط عصر است؛ پس بخش بزرگی از حس حقارتی که برخاسته از همین فرهنگ مسلّ

رخاسته از همین فرهنگ عمومی لندن است. افزون بر گیر دوریس کیلمن است بگریبان

این، فقر و فقدان زیبایی ظاهری بر حس تحقیر دوریس افزوده است، او تنهاست، هیچ 

ها هرگز نتوانسته نظر مردی را به تر از همۀ اینای ندارد و مهمحامی، دوست یا خانواده

اش را پر ی احساسی و روانیگزینی است که تمام خألهابه دنبال جای ویخود جلب کند. 

 برد. حاال او یک مسیحی افراطی است.کند؛ بنا بر این به کلیسا پناه می

ای فقیر و نادان دارد، از کودکی زشت است، خانواده .طور استخانم نیز همینآبجی 

بین است؛ نتیجه اکنون بدخلق، حسود، ناامید و خودکم، دربا تحقیر و تبعیض بزرگ شده

دوریس بسیار تحقیر  رانی او پناه بردن افراطی به مسجد است. هم آبجی و همرفتار جب

این اگر مجالی بیابند در پی انتقام برخواهند آمد و دست به تحقیر خواهند زد. اند؛ بنابرشده

 .هر دو شخصیت معتقدند که باید بر همه پیروز شوند و برتری خود را به رخ بکشند

در مجالس وعظ و فقه به این هدف برسد و دوریس با  خواهد با حضورخانم میآبجی
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ها از اش. عالوه بر این هر دو آرزومند شرایطی هستند که تفاوت انسانمدرک دانشگاهی

اما باید به این  .بین برود و همه در یک مرتبه و یکسان باشند؛ شرایط یا موقعیتی مانند بهشت

اما  ،کنند تا به مذهب مؤمن بمانندنکته اشاره کرد که اگرچه هر دو شخصیت تالش می

له در ئنیایند. نتیجۀ شک به این مسشود که از پس این کار برباعث میهای بغرنج موقعیت

که داستان هدایت، خودکشی آبجی و در داستان وولف، اعتراض دوریس به خداست: این

ند. از نظر او، که زنان بسیاری از جمله کالریسا از غم آزادچرا باید رنج بکشد در حالی

اما برای او نزدیکی به  ،برای دیگران خداوند در دسترس و راه رسیدن به او هموار است

این حتی معنویت نیز پناهی راستین برای دردهای عمیق این دو ؛ بنابرخدایش دشوار است

هایی است برخاسته از دو های این دو نیز واکنشزبانیها و تلخشخصیت نیست. بدرفتاری

خورده، با این تفاوت که دوریس در کودکی زندگی خوشی در دیده و زخمآسیبروح 

مادر همواره او را کتک  ،بهره بوده استخانم از این موهیبت نیز بیاما آبجی ،آلمان داشته

ر به ازدواج با او شنیده که زشت است و هیچ مردی حاضسالگی از او میزده و از پنجمی

که از قضا هم -ترشدکشی او در شب عروسی خواهر کوچکرو، خوایننخواهد شد؛ از

-منطق داستانی نیرومندی دارد و  بر پایۀ روابط علی  -بسیار زیباست و هم محبوب خانواده

معلولی پیشین استوار است. تراژدی مرگ خودخواستۀ شخصیت داستان هدایت، 

خواه بود ای برابریگردهندۀ تفاوت دیدگاه او با دیدگاه وولف است. وولف یک زننشان

طرزی نوشت که سرسختی او را در نظام نابرابر مردانه نشان دهد: و شخصیت دوریس را به

در  -بر خالف هدایت-کند. افزون بر این وولف اش تالش میدوریس برای زندگی

این دو ؛ بنابرهای بلندی برداشته بودندزیست که زنان برای حقوق خود گامای میزمانه

فرهنگی و شرایط محیطی متفاوت و نگاه خاص -های تاریخیدلیل ویژگیبهپیردختر 

 اند. از دو سرنوشت متفاوت برخوردار شده -های عمیقباوجود شباهت- نویسندگانشان
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 .22-51. صص81شمارۀ 

 . خجسته کیهان. چاپ سوم. تهران: نگاه.خانم داالوی(. 4202وولف، ویرجینیا. ) -

 . فرزانه قوچانلو. چاپ دوم. تهران: نگاه.بانو در آینه(. 4222وولف، ویرجینیا. ) -

 . چاپ ششم. تهران: امیرکبیر.مجموعه داستان زنده به گور(. 4212)هدایت، صادق.  -

 . ترجمۀ اکبر تبریزی. تهران: بهجت.های نو در روانکاویراه. الف(. 4282هورنای، کارن. ) -

نوری. چاپ پنجم. . ترجمۀ ابراهیم خواجههای عصر ماعصبانی. ب(. 4282هورنای، کارن. ) -

 تهران: شرق.                

    



 

 

 


