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 چكيده

فـاعالن   معنـادار  هـاي   كـنش  اجتمـاعي،  هاي  به روش تطبيقي به بررسي ويژگي اين مقاله
 بازتـاب  و نويسنده طبقاتي جايگاه شناخت تكرارشونده، اجتماعي هاي  مايه درون جمعي،

 اجتمـاعي  ساختار و ادبي ساختار ميان تناظر و رمان، ارتباط هاي  شخصيت و پيرنگ بر آن
ي مختلـف    در رمان هاي دانشور پرداخته اسـت. دانشـور دو نـوع زنـدگي را از دو طبقـه       

نشين   كردگان، روشنفكران و بزرگان علم و ادب هم است، اما همواره با تحصيل  كرده  تجربه
انـد.    هاي او تأثير گذاشته  هاي داستان  هاي طبقاتي در آثار و شخصيت  بوده است، اين تجربه

هـاي    هسـتند. او شخصـيت  » اشـراف و محـروم  «ي اجتمـاع،    زنان آثار او، از هر دو طبقـه 
هـاي   آدم هاي دور و بر خودش انتخاب كرده اسـت. او در رمـان   هايش رابيشتر از داستان

اسـت. سووشـون     هاي زن را از ميان دانشجويان و دانشـگاهيان برگزيـده    متأخر، شخصيت
گرايـي اسـت. دانشـورخط عزيمـت      سكوي پرتاب نويسنده براي حركت در مـدار واقـع  

ا عصيان ضد روزگار خود و از ي زري را از فردگرايي تا جامعه گرايي و از انقياد ت  انديشه
هاي   انديشه ةزني احساساتي و منفعل تا مرز زني منطقي و فعال و از عاميانه انديشي تا پهن

در نتيجه عوامل مهمي چون تحوالت اجتمـاعي و  فلسفي و اجتماعي پيگيري كرده است. 
رينش و تحول انقالب بيروني و دروني و ارتباط وتناظر ساختار ادبي و ساختار اجتماعي آف

  هاي داستان تأثيري به سزا دارد. شخصيت
سـاختار   سـاختار ادبـي،   جمعـي،  فاعـل  معنادار، ساختار شناختي، جامعه نقد :ها  كليدواژه

  .اجتماعي، سمين دانشور
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  .مقدمه1
 و اسـت  زبـان  ادبيات اصلي ي  ماده. است هاي جامعه  واقعيت ي  هنرمندانه بازآفريني ادبيات
 زبان و فرهنگ از كه ادبيات،. اجتماعي است ارتباط و مناسبات برقراري براي اي  وسيله زبان
   زيسـته - ي  تجربه ي  مبادله آن كاركرد و است اجتماعي اي  پديده شود،  ساخته مي جامعه مردم

 روزگار ما، تا كهن روزگاران از اجتماع، و ادبيات ميان ي  بنابراين، رابطه. است ها  ميان انسان
 بايـد  ادبـي  آثـار  شناخت و فهم براي ادبي محققان از بسياري نظر به .است متقابل اي  رابطه
 دوره هـر  اخالقي و فكري هاي  تفاوت حتي و فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تاريخي، اوضاع

 همـان  اين. يافت دست شاعر يا نويسنده يك اثر و انديشه درستي از درك به تا شناخت را
 زمينه از بافتي در )Textهاي جديد ادبي مطرح است. متن (  نظريهدر  امروزه كه است چيزي

 را مـتن  يـك  و است آن تأثير تحت ناخودآگاه يا خودآگاه كه دارد ) قرارcontextفرامتن ( يا
  . كرد تحليل ي آن  زمينه گرفتن نظر بدون در توان  نمي

  
  تحقيق ة. پيشين2

 نسـبت  همواره كه توجهي و آن سنتي ي  پيشينه سبب به ادبيات، در شناسي جامعه مطالعات
 ميـان  در اي  ويژه جايگاه است، داشته وجود ايران در اجتماع و ادبيات متقابل تأثر و تأثير به

 ادبـي  متـون  هاي بررسي ونقد  روش  در ميان انواع دليل همين به دارد. مطالعات انواع ساير
  .است گرفته قرار دانشگاهي و علمي ي  جامعه وپذيرش اقبال مورد تر  بيش فارسي،

 دانشـور،  سـيمين  هـاي  موقعيـت  سير خط ؛)1391(وقرباني،ساناز پرستش،شهرام- 1- 2
 ادبـي  آثـار  توليدكنندگان شناسي جامعه بر تكيه با را ايران، ادبيات در زن نويس رمان اولين
 گيـري   شـكل  و ادبـي  ميدان اجتماعي ساخت تكوين روش اين. نمودند بررسي بورديو پير

 و دانشـور  سـيمين  منش نيز پژوهش اين در. كند  مي بررسي هم با را ادبي گران كنش منش
 جزيـره ) 1348( سووشـون  رمـان  سـه  بـه  توجـه  بـا  ادبيـات  ميدان در او مواضع سير خط

. اسـت  شده بررسي روش اين از استفاده با) 1380(  سرگردان ساربان و)1372( سرگرداني
 در توانسـت  سووشـون  در خود ادبي هاي سرمايه بر تكيه با دانشور كه دهد  مي نشان نتايج
 بـا  را خـود  همتـاي   بـي  موقعيـت  نتوانست او اما. بگيرد قرار چهل دهه  ادبي مستقل قطب
 بـه  هـم  و نويسـنده  مـنش  به هم وضعيت تغيير اين. كند حفظ اش بعدي هاي  رمان نوشتن
  .گردد  مي باز »سووشون«انتشار از پس هاي  سال در ايران ادبي ميدان شرايط
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 نظريـة  تطبيـق  بـراي  پيشـنهادي  الگوي عنوان با اي  مقاله ؛ در)1394(عاملي،مريم - 2- 2
 بـر  رمـان  شناختي جامعه نقد تبيين به فارسي رمان اجتماعي- ادبي ساختار با شناسي جامعه
 ادبـي  مـتن  از شناسانه جامعه قرائتي ادبي، ساختار و اجتماعي ساختارهاي ميان پيوند مبناي
 ويژگي با متناسب نقد، اين از كاربردي الگويي ارائة مقاله اين نگارش از هدف. دهد  مي ارائه
 تطابق و نظريه اين اي  پايه اصول گرفتن نظر در با كه است فارسي رمان ادبي  اجتماعي هاي
 كـه  معنـادار  ساختارهاي كشف. است شده تدوين فارسي رمان در اجتماعي هاي  دوره با آن

 اهميـت  فارسـي،  رمان در تكرارشونده اجتماعي هاي مايه درون كشف دارند، جمعي فاعل
 كشـف  رمـان،  هـاي  شخصـيت  و پيرنـگ  بر آن بازتاب و نويسنده طبقاتي جايگاه شناخت
 يافته تشريح و تحليل درنهايت و ،  رمان اجتماعي ساختار و ادبي ساختار ميان تناظر و ارتباط

  .است مقاله اين پيشنهادي ساختار ادبي ساختار و اجتماعي ساختار ميان پيوند برقراري و ها
  

 .چارچوب مفهومي و مباني نظري3

 روزافزون توجه اين خود، سرگذشت طول در ايران اجتماعي مطالعات جامعه شناسي رمان
 از حالت ها  رمان اين. دهد  مي نشان است مستمر شناسايي و تجربه اش  الزمه كه را جامعه به

 ژرفـائي  تحليـل  و اي  شناخت ريشه به ها  شخصيت سطحي معرفي و وقايع ي  گونه گزارش
 ساختار و اجتماعي ساختار ميان ي  رابطه ادبيات، شناسي در جامعه ي  نظريه در. است  رسيده
 شناسـي  جامعـه  كـه  ادبي، شناسي جامعه. است  شده تعريف مند،  نظام اي متناظر،  رابطه ادبي
 ي  دوره طـول  در كـه  است اي  رشته بين دانشي شود،  مي محسوب آن ي  شاخه نيز زير رمان

 شـناخت،  تبيـين،  در سـعي  بـاختين،  تـا  لوونتال و گلدمن تا لوكاچ از نظريات خود تدوين
 نظام اين چهارچوب در. دارد فرامتن و متن ميان نظري نظام مشخص توضيح و تفسير يك

 تعيـين  اجتمـاع  و ادبيـات  ميان ي  رابطه ادبي، ساختار و ساختاراجتماعي تعريف با كه است
 فردي هاي  پديده انضمامي دريافت كه است معتقد طبقاتي وآگاهي درتاريخ لوكاچ. شود  مي
 تخيلـي،  جهاني ي  سازنده هنري اثر. نيست ممكن جمعي فراگير چهارچوب انسجام در جز
 بـدين . اسـت  دسـت  يـك  و پارچه يك تمامي به و غني بسيار حال عين ودر مفهومي غير

 زيبـايي  سرشـت  اصـلي  عناصـر  از يكـي  صـورت  بـه  اثر وحدت ي  ساختارسازنده ترتيب،
 و اثـر  معنـادار  ساختار بر لوكاچ ي  ويژه ). تأكيد67:1377 گلدمن،(كند  مي جلوه آن شناختي
 در كـه  انـد   تجربـي  هـايي   واقعيـت  ذهنـي  ساختارهاي لوكاچ، است. ازنظر ساختار آن حفظ
 پـرورده  اجتمـاعي  طبقـات  ويـژه  بـه  و اجتماعي هاي  گروه به دست تاريخي فرايند جريان
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 و ساختارها اين ي  سازنده بلكه نيستند، جمعي آگاهي ي  دهنده تنها بازتاب ادبي آثار.   اند  شده
 ي  سـازنده  ذهنـي  سـاختارهاي  ميـان  پيوند ).85:1377لنار،(ناپذيرشان هستند جدايي بخش
 بـه  لوكـاچ  كـه  است امري هنري اثر ي  سازنده شناختي زيبايي ساختارهاي و جمعي آگاهي
 لوسـين  .يافـت  تشـريح  و بسط گلدمن نظريات در اما آن پرداخت، به خالصه و كلي طور

 خـود،  اثـرمهم  گفتار پيش در او. داد بسط و برگرفت لوكاچ آثار از را كليت ي  مقوله گلدمن
 تابع مجموعـه  نبايد فردي عناصر متن، تفسير در كه كرد خاطرنشان ،) 1955(  پنهان خداي
 يـك از  هـر  در مجموعـه  چگونـه  كـه  داد نشان بايد بلكه شوند، منتج آن از صرفاً يا باشند
  شود.  مي نمودار عناصر
 انـد، دو   پيوسته هم به تشريح و دريافت فرايندهاي در كه ممكني هاي  كليت تمام ميان از
 ساختارمعنادار .» نگري جهان«  و » معنادار ساختار«دارد:  اي  ويژه اهميت گلدمن براي كليت
 كل يك صورت به را ادبي يا فلسفي اثر توان  مي چگونه باشد كه پرسش اين به پاسخي بايد
 عامـل  و سـازنده  توان  اصـل   دريافت؟به نظر گلدمن ساختار معنادار را مي منسجم كليت يا

 كنـد   مـي  منسـجم تبـديل   كـل  يـك  بـه  را ادبـي  يـا  فلسفي متن كه دانست اي  كننده تعيين
 توصـيف وحـدت   بـر  عـالوه  گلـدمن،  نظـر  از معنادار ساختار مفهوم).  146: 1377زيما،(

 اثـر در  درونـي  سـاختار  معنـاي  بـه  ها، آن ميان متقابل ارتباط و اثر يك اجزاي اي  اندامواره
گـروه   يـا  طبقـه  فـالن  نگـري  جهان يعني. رود مي كار به آن در بيني جهان بازتاب ي  نحوه

 شـده  تبـديل  مـتن  تخيلـي  جهـان  ي  سـازنده  عناصـر  بـه  ادبي اثر يك در چگونه اجتماعي
  گويد:  ). گلدمن در اين باره مي113- 115 :1377ويدوسون، و سلدن(است؟
 و پـردازد   مـي  توصـيف  و گيري،  موضع گزاري،  ارزش به كه است كامل دنيايي هنري اثر

 كنيم،  تفسير و تعبير را كامل دنياي اين كه هنگامي كند،  مي تأييد را چيزها از وجود بعضي

  ).270:1376 گلدمن،(است آن پيامد فلسفي نظامي كه يابيم  درمي
 و به روشني به را آن توان  مي كه دارد دربر مفهومي نظام يك ادبي اثر هر گلدمن، نظر به
نظام بيان خود را در ساختار معنادار اثر  اين. كرد معين اثر معنادار ساختار با خوان  هم نحوي

: هاست. اين نظام دو كاركرد دارد  بارت ساختاري از مدلول روالن اصطالح به بنا كه مي يابد.
گـروه   يـك  آگـاهي  يعنـي  نگـري،  جهان ديگر سوي از و سازد مي را اثر وحدت سويي از

 و منافع، جمعي، آگاهي بلكه نيست، نويسنده فردي آفريدة ادبي اثر. كند  مي بيان را اجتماعي
 گلدمن تعبير ). به146- 147: 1377زيما،(دهد  مي نشان را طبقه يا گروه اجتماعي هاي  ارزش
 يـك  در بلكـه  تعلق ندارد، روزمره هاي  تجربه دنياي به و نيست تجربي اي  داده نگري جهان
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 كليـت  نـوعي يعنـي   كـه  يابـد   مـي  ساختار نحوي به اجتماعي گروه آگاهي عظيم، هنري اثر
 آگاهي»  نگري جهان«  ي  نشان دهنده كه سازد  مي پديدار را هنجارها و ها  ارزش از معناداري
 ممكـن آن  آگاهي ي  بيشينه و آرماني آگاهي بلكه نيست، گروه يك اعضاي واقعي و تجربي
 نهفته يافت حالت به اثر در كه است سبب بدان آگاهي اين بودن ممكن. كند  مي بيان را گروه
  ). 147: پيشين(كند  مي بازسازي و تحليل را آن ادبيات جامعه شناس و شود  مي

 نـوعي  معنـي  بـه  گلـدمن  و لوكـاچ  آثـار  در واقعيـت  بازآفريني گفت توان  مي بنابراين،
 ادبيـات . رود  مـي  فراتر روزمره تجربيات دنياي از كه است منفعل بازآفريني نه آفرينندگي و

 تعبير به( را اجتماعي گروه) آرماني آگاهي( ممكن آگاهي ي  بيشينه يا) لوكاچتعبير  به( ذات
 سـاختار  فعاليتي صورت به زيرا كند،  مي   ايفا فعال نقشي بنابراين. سازد  پديدار مي)  گلدمن
 رود  مـي  فراتـر  آن از و كنـد   مـي  دگرگـون  را واقعيـت  كـه  شـود   گرفتـه مـي   نظر در آفرين

  ). 147- 148  :پيشين(
در  گفتار هاي  گونه تكثر و چندآوايي، رمان، شناسي سبك بحث خاص، طور به باختين،

كرد  اشاره نكته اين به و پرداخت نثر و شعر در زبان كاربرد تفاوت به او. كرد مطرح را رمان
 باشـد،  داشته گيري جهت زيبايي شناسي يا هنري هاي  ايده سمت به كه آن از بيش رمان كه

 ي  مرحلـه  در شـعر  كـه  حالي در. دارد گيري جهت بيان تاريخي  اجتماعي اشكال به سمت
 هـاي   جنبـه  ديگـر  به بعد ي  مرحله در و است متمركز شناسي زيبايي هاي  دغدغه نخست بر

در  را واحـد  گويي  هميشه سخن زبان پيرامون هاي  ايده او نظر از. پردازد  مي هستي اجتماعي
واحـد   و منفـرد  شخصي زبان با واسطه  بي هاي  رابط كه گويي  سخن. دارند خود فرض پيش
 .آفرينم  مي گفتارم در را يگانه و فرد به منحصر معنايي من: گويد  مي گو  سخن اين. دارد خود

 را قطــب دو زبــان بــه انديشــيدن از شـيوه  ايــن. شــود  مــي صـادر  مــن از تنهــا مــن گفتـار 
  :دهد  مي  تشكيل
  .آورد  مي زبان به را آن كه فردي .2 و نظام ي  مثابه به زبان. 1

 نظر به كه زباني. نامد  مي آوا تك زبان باختين كه كنند  مي توليد را آن چيزي ها  قطب اين
 زبـاني  همـان  مقتـدر  و رسمي زبان اين و است پارچه يك و منفرد آن منبعي منشأ رسد  مي

 در كه است استوار مفهوم اين بر آوايي چند اما. است رفته كار به در شعر ديرباز از كه است
 از اي  مجموعـه  چون هم توان  مي را آوايي چند. است كار در ها  زبان تنوعي از فرهنگ، يك
 مي كار به خود ي  روزمره زندگي طول در مردم كه كرد تعريف گفتار اجتماعي اشكال تمام
 در خـود،  اسـتاد  با مواجهه در شخص كه است مختلفي هاي  زبان آوايي از چند مثالي. برند
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 وگـويي  گفـت  منطق اين. برد  مي كار به...  و والدين، با وگو گفت در با دوستان، وگو گفت
 بر اين باور است ). باختين369- 253:1387باختين،( شود  مي استفاده رمان در كه است همان
 » مركزگريـز  نيـروي « اسـت:   حـال تأثيرگـذاري   در نيـرو  دو عمـالً  زبان كاربرد هنگام كه
 كـانوني  ي  نقطـه  يك سمت به را چيز خواهد همه  مي»  مركزگرا نيروي ».مركزگرا نيروي«و

 مختلف جهات در كانوني ي  يك نقطه از را چيز همه خواهد  مي مركزگريز نيروي و بكشاند
 جهـت  خواننـدگان  ممكن هاي  سوي پاسخ به را خود سخن همواره نويس  رمان. پخش كند

 هاي  شيوه شوند، متوجه را او هاي  بتوانند پيام خوانندگان كه  اين براي كند  مي سعي و دهد  مي
 ي  نظريـه  تطبيـق  بـراي  پيشنهادي الگوي به  كه صداها تنوع اين. بيابد آن بيان براي بيشتري
 ي  مشخصـه  اسـت،  چندآوايي فارسي معناي رمان اجتماعي  ادبي ساختار با شناسي، جامعه
  ).117:1377 تودوروف، است(پيشين، ژانر يك مثابة به رمان نيز و نثر نويسندگان بنيادين
  

  رمان در شناختي جامعه نقد كاربرد. 4
 ساختار و اجتماعي ساختار ميان ي  رابطه رمان، شناسي جامعه ي  نظريه در شد ذكر كه چنان

 ميان ي  رابطه كه است نظام اين چهارچوب در. است شده تعريف و مند نظام اي  ادبي رابطه
 كاربرد در نواقصي و ها  كاستي نظريه، اين به اقبال رغم به. شود  مي   تعيين و اجتماع ادبيات

 را شناسانه آسيب بحثي به پرداختن لزوم كه دارد وجود فارسي هاي رمان نقد نظريه در اين
  . سازد  مي ناگزير محافل علمي در

 خـاص  هـاي   تحليل و ها  شيوه نيازمند اي،  جامعه هر در رمان ي  شناسانه جامعه ي  مطالعه
. شـود  نائـل  نقد اين اصلي اهداف به تا است جامعه همان ادبي و اجتماعي بر شرايط مبتني
 محتاط، بايد هنر شناختي جامعه تحليل كه اند  كرده اشاره نكته اين به همواره اين نقد پيروان
 بـدون  ادبـي،  شناسي ي جامعه  حوزه در را تحقيقي هيچ هاي  يافته و باشد و گزينشي ژرف،
 بـه . داد تعمـيم  هـا   آن بـه  تـوان   نمـي  ديگر جوامع وضعيت به توجه بدون تعديل و و جرح

 در آن گيـري   شـكل  ي  نحـوه  اسـت،  كلـي  و عام كنندگي تعيين اگرچه رابطة ديگر، عبارت
 موضـوع  ايـن  به كم توجهي ).122: 1386 متفاوت است(لوونتال، مختلف اجتماعي شرايط
 كه نقدهايي و شود  تهي آن اصلي مباني از عمالً رمان شناختي جامعه ي  نظريه كه شده سبب

 حـالي  در. درآيد ادبيات در اجتماعيات سنتي نقد شكل به شود  مي نظريه انجام اين مبناي بر
 نقد و نظريه ميان پيوند و شود رعايت نقد در نظريه اين چهارچوب اساس و بايست مي كه

  . شود برقرار شكل مطلوبي به عملي
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  جمعي فاعالن معنادار ساختارهاي كشف. 5
اند.   مربوط نويسنده نسل و دوره و اجتماعي قومي آگاهي به جمعي فاعالن معنادار ساختارهاي

 و اثـر ادبـي   ميان ارتباط از معناداري ساختار بايد هرچيز از پيش رمان، شناختي جامعه نقد در
 انعكـاس  اثـر بـا   دروني ساختار ميان ارتباط گلدمن، نظر از معنادار ساختار. كرد ترسيم جامعه
نگـري   جمعي جهـان  فاعل عالوه به معنادار ساختار او، نظر از. است آن در مستتر بيني جهان

 بـه  ادبـي  اثـر  يـك  در چگونه)  نسل يك يا دوره يك يا( اجتماعي گروه يا طبقه فالن يعني: 
  ). 113- 115: 1377ويدوسون، و است( سلدن شده تبديل متن تخيلي ي جهان  سازنده عناصر
 در كـه  شـود   مـي  سطح انجام دو در ادبيات ي  شناسانه جامعه بررسي گلدمن، نظر به بنا
جريان  پژوهش به تمامي  در اما كرد، جدا هم از دقت به را ها آن بايد شناختي روش تبيين

در ». مرحلـه تشـريح  «دريافـت و  » تفسير ي  مرحله«آميزد. اين دوسطح عبارتند از   در هم مي
 تعـداد  از كـه  وسـاده،  معنـادار  سـاختاري  الگـوي  يـك  گـزينش  با پژوهشگر مرحله تفسير

 تقريبـاً  بايـد بتوانـد   اسـت،  شـده  سـاخته  عناصـر  اين ميان پيوندهاي و عناصر از محدودي
 قـرار  ايـن الگـو   چهـارچوب  در كـه  را اثـر  متعدد هاي  جنبه و دهد توضيح را متن تماميت

 ي  سازنده ساختاري، كه الگوي ميان درنهايت بايد تشريح، ي  مرحله در. دهد نشان گيرد،  مي
 كاركردي و اي معنادار  رابطه اثر ي  آفريننده و فاعل هاي  گرايش با است، اثر معناي و وحدت
 را رابطـه  ايـن  كـه  آن است ادبيات شناسي جامعه كانوني ي  انديشه مورد اين در. كند برقرار
 جامعـه  در. كـرد  توان برقـرار   مي اجتماعي گروه يك با بلكه ،)نويسنده( فرد يك با نه هرگز

  :شود  مي انجام سطح سه در معموالً تشريح ادبي شناسي
  جامعه، كل ازرهگذر تشريح. 1
 و ها،  نسل رهگذر از تشريح. 2

  ).72- 70 :1377گلدمن، اجتماعي( طبقات رهگذر از تشريح. 3
به  بايد كند بررسي را ادبي اثر يك اجتماعي ساختار دارد قصد كه پژوهشگري بنابراين،

 از داسـتان  نسـل  يك يا اجتماعي ي  دوره يك ابتدا كه معنا اين به. بزند دست سازي محدود
 فكـري آن  و اجتمـاعي  ساختارهاي سپس بگيرد، نظر در را اجتماعي ي  طبقه يك يا نويسان
ادبي  اثر در را آن بازتاب ،)تشريح( بعد ي  مرحله در و) تفسير( بيابد را طبقه يا دوره و نسل

  . كند وجو جست
 خـاموش  آتـش  هاي داستان مجموعه كه) تهران/ 1386 -  شيراز/ 1300( دانشور سيمين

 خلـق  بـا  دارد، خود داستاني ادبيات ي  كارنامه در را)1340( بهشت چون شهري و) 1327(
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 آن كه سووشون. گردد مي بدل ايران داستاني ادبيات در شاخص اي چهره به سووشون رمان
 و داند  مي)473: 2ج ،1380 ميرعابديني،( ايران نويسي داستان تاريخ در تازه فصلي آغازگر را

 در .)179: 1381 سـپانلو، ( انـد  دانسـته  فارسـي  رمـان  نـوع  در كامـل  اثـر  نخستين همچنين
. اسـت  دوم جهاني جنگ هاي سال تصويرگر دقيق، و شاعرانه نثري با و رئاليستي فضاهايي
 وضـع  با مقابله به يوسف، و زري رمان، اصلي قهرمانان و است تحوالت دستخوش فارس
 اجتمـاعي  گـروه  عملكرد و روحيه نمايانگر هريك رمان هاي شخصيت. خيزند برمي موجود
  .يابند مي دست خود ي  الزمه رشد و آگاهي به رمان فواصل در و هستند خاصي
  

هاي   رمان در تكرارشونده اجتماعي هاي  مايه  درون )Ideal Type(مثالي    نمونه .6
  دانشور

 انواع يا...) تاريخي، و اقليمي، جنگي،( موضوعي يا زماني مبناي بر دانشور آثار بندي دوره با
  .برد پي دانشور آثار ي  شونده تكرار هاي  مايه درون به توان  مي بندي، تقسيم ديگر

كـرد،   تعريف هاي دانشور داستان براي كه خاصي زماني هاي  دوره مبناي بر مثال، براي
بررسي  و تر  ژرف ي  مطالعه با سپس و داشت دست در ها مايه درون اين از اي زمينه توان  مي

 از. تشريح كرد و تبيين را او هاي رمان بر حاكم اصلي هاي مايه درون مورد نظر، هاي  نمونه
 و سـاختارهاي غالـب   ابتدا است، ساختارگرايانه بررسي نوعي ادبي شناسي جامعه كه جا  آن

  ايـن  اسـتخراج  كـه  اسـت  گفتنـي  .كـرد  كشـف  بايـد  را دوره هـر  اجتماعي ي  تكرارشونده
 اجتمـاعي  و گـرا   واقـع  هاي  هاي داستان  نمونه و دوره هر غالب گرايش مبناي بر چهارچوب

 دانشـور  سـيمين  سووشون چهل، ي  دهه رمان ترين  شاخص .است دوره آن مشهور و موفق
) 1320( شـهريور  از پـس  وقـايع  به رضاشاه ي دوره وقايع به رجوع جاي به دانشور. است
 چشم از چه اگر داستان اين. است فارسي رمان نوع در كامل، اثر اولين سووشون. پردازد  مي
او(مام وطن  ي  خانه در كه ماجراهايي و زن اين سرگذشت اما شود،  مي روايت زن يك انداز

 ايـران  كشـور  و ايـران  مـردم  سرگذشـت  بـه  داسـتان  روايـي  سـير  در افتد،  مي اتفاق ايران)
   خورد. مي  پيوند

 از بسـياري  شـايد  كـه  اسـت  قـوي  قـدر  آن سووشون سياسي و تاريخي اجتماعي، بعد
 خـود  دنبـال  بـه  نويسـند   مي بعد هاي  سال در ايراني ي  نويسنده زنان كه را ديگر هاي  داستان

 باشد ايران در (به قلم و قرائت زنانه ) ادبيات توجه قابل هاي  ويژگي از شايد اين و كشد  مي
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 سـاليان  تـا  و خـورد  مي پيوند به طور ژرفائي اجتماعي و سياسي مسائل به آغاز همان از كه
  ماند.  مي باقي هوا و حال همين در درازي
غالـب   اجتمـاعي  ي  هـا   مايـه  درون تـوان   مـي  دانشـور،  نخستين رمان تا آخرين رمان  از

  :كرد فهرست چنين دانشوررا  گراي  واقع هاي  رمان در   تكرارشونده
  
  فساد و فقر   ةماي درون 1.6

 پـردازد، ظهـور    مي ها  رمان اين نقد و بررسي به رمان شناسي جامعه نقد رويكرد با كه منتقدي
 پارلماني، ايجاد حكومت مشروطه، جنبش قبيل از اجتماعي داليل به رمان در كارمندان ي  طبقه

 بايـد  شهري را زندگي به روستايي زندگي از سنتي زندگي تحول و جديد، اداري هاي  سازمان
 پـول  مبناي كه بر گردد  مي معرفي فاسد نظامي دوره، اين در اداري نظام. دهد قرار توجه مورد

 گرفتـار  كـه  ايـن دوره  رمان در واقعي و عيني زن ظهور. شود  مي اداره دستگاه در افراد نفوذ و
 اين در زن به جامعه نسبت رويكرد تغيير از اي  نشانه است، اطرافيانش يا خود خرافات و جهل
 ضـرورت  رمـان فارسـي،   در سـاله  بيست حدوداً اي  دوره در مضامين اين تكرار. هاست رمان
  .سازد  مي دوره الزامي اين رمان در شونده تكرار ي الگوهاي  منزله به را ها  مؤلفه اين به توجه

اوضاع  از انتقاد از بستري در 1320 تا 1300 هاي  سال در ايران اجتماعي هاي  رمان نخستين
  شده است.  نگاشته بزرگ شهرهاي در خصوصاً زندگي نابسامان وضعيت تشريح و اجتماعي

اجتماعي، فقر و فساد حـاكم بـر روزگـار    - به به انسداد وانقياد سياسيدانشور هم باتوج 
ــه  ــدگي را از دو طبق ــوع زن ــه  خــود، دو ن ــرده  ي مختلــف تجرب ــا    ك ــواره ب ــا هم اســت، ام

-   ي  كردگان، روشنفكران و بزرگان علم و ادب مجالست داشـته اسـت، ايـن تجربـه     تحصيل
انـد،    هاي او تأثير گذاشـته   هاي داستان  تزيسته با اقشار و طبقات گوناگون در آثار و شخصي

دانم اولـي بـه     ام، هم فقر را. مي  من هم ثروت را تجربه كرده«گويد:   كه خودش نيز مي  چنان
دانـم چـه آسـان فقـر       زاست. مي تواند آدم را فاسد كند و دومي چه وحشت  چه سهولتي مي

بـه خـاطر   «گويـد:    چنـين مـي  ). هم 65:1383واالس،»(كنـد   ي نبوغ را خشك مي  سرچشمه
ي محـروم، مردمـي عـامي،      ام. طبقـه   ام به فقرا در ايران هرگز كمبـود مطلـب نداشـته     عالقه
ي محـروم يكـي از     ). توجه بـه طبقـه  65: 1376مدرسي،»(هاي واقعي، همه جا هستند انسان

كدام طبقه  خواهي از  هايت مي  در نوشته«گويد:   هاي پدر نويسنده است كه به او مي نصيحت
ي محـــروم   يـــا از طبقـــه ]اشـــراف و ثروتمنـــدان[ي خـــودت،  دفـــاع كنـــي؟ از طبقـــه

  ). 68: 1383اي،  خامه»(جامعه؟
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  عقيدتي و مرامي ةماي درون 2.6
جامعه،  سياسي فضاي نسبي بازشدن و رضاشاه سقوط از پس ،1332 تا 1320 هاي سال در

و  مـرام  از متـأثر  كننـد،   مـي  منتشـر  را اجتماعي رمان جديد موج كه گرايي واقع نويسندگان
 تمـايالت  و عقيـدتي  هـاي  گيـري  جهـت  با هايي داستان دوره، اين اجتماعي هاي مسلك

مكنونات  و رسوم، آداب و باورها، فقر، از اي  تازه هاي  دانشور نيز جلوه .نويسند  مبارزاتي مي
 و انعكاسي يافته بسط بعد، ي  ها  دوره هاي  رمان در كه دهد  مي را بازتاب مردم ي  توده دروني
معيشـت   و وضـعيت  مـردم،  ي  تـوده  مـذهبي  اعتقـادات  و باورهـا  بـه  توجه. يابد  مي بارزتر

 اربابـان، خـرده   از انتقـاد  و آنـان  هـاي   محروميت و ها  رنج و مبارزان و كشاورزان، كارگران،
 مضامين تكـرار  ترين  مهم از حكومتي و اجتماعي باالي طبقات تر وسيع سطح در و مالكان،
  است. آثار دانشور در اجتماعي ي  شونده
هاي سرگرداني، در نقش يك استاد   هاي داستان  در مقام يكي ديگر از شخصيت» سيمين«

دانـد.   دانشگاه خواهان تساوي حقوق مرد و زن است و ازدواج را عاملي براي ركود زن مي
 هـاي   پرنـده  از«دانشور،»(، كمتر داشته باشدي زن  مسأله«باشد، زني كه » زن نو«خواهد  او مي
انـد، او خـود     گـي شـده    ). اگر ديگران اسير بچـه داري و روزمـره  266:1376،»بپرس مهاجر

 سـالم   كـي   بـه «(دانشـور،  »سـوختم   دراشتياق مادري مي«گويد:  خواهان مادرشدن است و مي
   ).219:1380  ،»كنم؟
 

  شكست و يأس ةماي درون 3.6
 بـر  شكسـت  و يأس مضمون ي  غلبه دست، اين هاي از  داستان اجتماعي مضمون ترين مهم

آتـش  «ي   ي سـيمين دانشـور ماننـد مجموعـه      هاي زن آثـار اوليـه    شخصيت .هاست داستان
، »عشـق پيـري  «، »ي ارغواني  جامعه«، »گذشته«، »شب عيدي«، »آن شب عروسي«، »خاموش

ني هستند عامي، فقير، خرافاتي و گاهي ، اكثر زنا»سرگذشت كوچه«و» شهري چون بهشت«
، زنـي اسـت كـه    »كـالغ كـور  «در» پـروين «هاي زودگذر. در اين ميان تنها   نيز قرباني هوس

و » ها  يك زن با مرد«هاي   آورد. زنان داستان مصرانه راه خود را انتخاب كرده و به هنر پناه مي
اما در عين آزادي، ولنگار و سر به  اند  هرچند زناني هستند كه آزاد خلق شده» خانه  صورت«

هـر  » الدولـه  عزت«هاي منفي چون   ي زنان سووشون حتي چهره  اند. همه  هوا و بازيچه شده
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يك به نوعي وجوه گوناگون ستمديدگي، بي پناهي، ناكامي و فداكاري و تحمل زن ايرانـي  
 ). 476:1383(ميرصادقي،» گذارند را به نمايش مي

رمان سووشون، زني است كه شوهر و فرزندي ندارد، او همـواره   ديگر زن» عمه خانم«
ايسـتد و حـرف     از آغاز تا پايان مـي » خان كاكا«گيري يكسان و يكنواخت دارد. مقابل   جبهه

كند با يوسـف    آورد و از حق خود دفاع مي  زند... جلوي عزت الدوله كم نمي  خودش را مي
خواهنـد    ها دشمن است، اما او هم وقتي مي  انگليسي ترسد و با  موافق است و از مبارزه نمي

 شود.  اش مي  ماند و تسليم ترس زنانه  ، اسب خسرو، را ببرند ساكت مي»سحر«

ي سـرگرداني و سـاربان سـرگردان كنشـگر       هاي جزيـره   به طور كلي بيشتر زنان داستان
مسـموم از خيانـت    هـا در فضـايي    منفعل، اسير و قرباني ساختارهاي اجتماعي هسـتند. آن 

ي   داند و حتي سيمين با همه  برند، حتي هستي كه خود را روشنفكر مي  مردهايشان به سر مي
خواهـد باشـد     ي مردان و حتي زنان داستان با زن نـويي كـه هسـتي مـي      هايش. همه  دانايي

دانشور  خواهند. بررسي آثار سيمين  مخالفند و اصوالً زن را كنشگر مطيع و رام و تسليم  مي
هاي زني كه او خلق كرده است زناني مطيع و سلطه پذيرند   دهد كه اكثر شخصيت  نشان مي

كه به علت جهالت و عدم آگاهي جنسيتي و نيز عدم امكانـات، تـوان ايسـتادگي در مقابـل     
  ندارند. ي مرد محور را  مردان، دفاع از حقوق خود و ساختارشكني و عصيان در برابر جامعه

 

  خويشتن به بازگشت و خودباوري ةماي ندرو 4.6
اجتمـاعي   روابـط  بـر  شكسـت  و نااميدي، اعتمادي،  بي جو 1332 مرداد 28 كودتاي از پس

گريز  گوناگون هاي جلوه و شكست اجتماعي، زمينة اين بستر در نيز ادبيات. شود مي حاكم
  . دهد  مي بازتاب را واقعيت از

تقابـل ومبـارزه جـويي  شـكل      از بستري بر اغلب ي سووشون  ها شخصيت كشمكش
گيرد. تقابل يوسف با ابوالقاسم خان، يوسف با قشون انگليس، يوسف با زري در سـنين    مي

 و اسـت  آور اضـطراب  و تلـخ  چيـز  همـه  داستان، اين جواني، زري با خودش وغيره....در
 »فقر، ظلـم و سـتم، اسـتعمار، چپـاول، دسـت نشـاندگي ومـرگ يوسـف        « حوادثي  مانند

  مي يابند.  واقعيت
 فضايي آكنده از انسداد از متأثر كامالً سوشون ادبي، ساختار شناسي جامعه نقد ديدگاه از
 حضور استعمار وقحطي در ايران روزگار دانشور است. هاي  و انقياد اجتماعي سال  سياسي

 خلـق  زن اين از دانشور كه شخصيتي. است زري سووشون، رمان در زن اصلي شخصيت«
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. گيـرد   مـي  قرار مردانه ذهنيت روي به رو اش  زنانه ذهنيت و تر  آگاه است شخصيتي كند، مي
 مبـارز  زن نـه . سنتي زن نه و بود شاه بورژوازي ي  برساخته عروسك نه سووشون، در زري
 ي  دهـه  در اما شوهر، ي  سايه و منفعل و بود نشين  خانه زني. انديشمند متفكر و زن نه و بود

 الگويي گروهي براي توانست  مي بودند برنيفراخته قد پنجاه ي  دهه مبارز زنان هنوز كه چهل
 طـول  در معمـوالً  پويـا  هـاي   شخصـيت  .)651:1383(دهباشـي، »همدلي و همراهي از باشد

  :است زير تحوالت از يكي كه كنند  مي پيدا تحولي داستان دانشور
 بـه  اسـت  ممكـن  كه كند  مي پيدا تغيير ها  آن در خُلق يا صفت يك(  منش در تحول. 1
  باشد). بدي يا خوبي سوي
  )... و طالق ، ازدواج بيماري، به سالمت از پيري، به جواني از(  سرنوشت در تحول . 2
 داستان طول در و دارد اعتقاد چيزي به ابتدا در شخصيت(  باورها و عقايد در تحول. 3
   فشارد).  مي پاي آن بر تر  محكم يا دهد  مي دست از را اعتقاد اين

 در. اسـت  ملمـوس  بيشتر دانشور سووشون رمان در زن اصلي شخصيت تحول جريان
 اسـت  زنـي  زري. گيـرد   مـي  شـكل  آرام آرام زري تحـول  دايمـي،  جدايي و حوادث طول

  خانواده دوام و حفظ براي و بوده زنانه نوع از او كاري محافظه و گريز سياست و كار  محافظه
 و شـود   مي تحول دچار و آيد  مي بيرون انفعالي حالت از شوهرش مرگ از پس زري .است

 مبـادا  كـه  بود اين از او ترس ي  همه يابد، مي باز را خود ي  رفته دست از شجاعت يكباره به
 دارد تصـميم  او. بترسد چه از است، داده دست از را او كه حاال و بدهد دست از را يوسف

 ايسـتد،   مي »كاكا خان« مقابل كه اينجاست از و بدهد ادامه را خواهيآزادي  راه يوسف، راه
 زنـدگي  خـودش  خواهد  مي نيز و بماند برقرار شوهرش عزاداري خواهد  مي هست طور هر

  .بگذارد پا زير را ترس و بدهد تفنگ او دست به كند، سرپرستي را پسرش
  
  گرايي آرمان و اجتماعي تعهد ةماي درون 5.6

ي رمان سووشون نيز چند وجهي است؛ هم از مسائل زنان سـخن    نيز درون مايهموضوع و 
ي   داستان دربـاره  ).92: 1389سيدحسيني،»(ي ملي و آزادي خواهانه  گويد و هم از مبارزه  مي

هاي آغاز جنـگ    دهد؛ شيراز در سال  يوسف خان و زري همسر اوست و در شيراز روي مي
هـاي اجتمـاعي دارد     كرده است و آرمـان   نيز زني تحصيلدوم جهاني. زري، همسر يوسف، 

ي شوهرش مدام در هـراس بـه     هاي شوهرش موافق نيست. در طول مبارزه  ولي با تندروي
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دهد كه او در اين نبرد كشته خواهدشد. جـدال آرام و پنهـاني     برد و دلش گواهي مي  سر مي
اي را كه  در اين است كه تأثير مبارزه هنر نويسنده«برد.  زري و يوسف داستان را به پيش مي

به هر حال در آن شرايط، خطرآفرين اسـت در مـتن زنـدگي خـانواده و زن ايرانـي نشـان       
يوسف، شوهر زري، علي رغم هشدارها و اعـالم خطرهـا    ).101: 1386دستغيب،»(دهد  مي

كشـته  شود و زري پس از   كند و به تير ناشناسي كشته مي  درحفظ موضع خود سماجت مي
 بيـان  سووشـون،  دركند.   شود و درستي اهداف او را تصديق مي  شدن همسرش متحول مي

 مضـامين  بود، رفته مردم ي  توده بر چه آن ي  شرح آزادانه و اجتماعي وقايع ي  گونه گزارش
 ، گرايـي  آرمـان  دوره، آن اجتمـاعي  خاص شرايط به توجه با. داد قرار تأثير تحت ديگر را

  گرفته است. قرار دانشورتوجه  مورد
  

  سرگرداني و تنهايي گذشته، بازخواني ةماي درون 6.6
 گيرد  فاصله مي گذشته گرايي آرمان و گرايي تعهد قلم دانشور از واپسين زندگي، هاي سال
و روايت  بازخواني به نگر  تاريخ با ديدي رمان او، كه معنا اين به. كند  مي رجعت درون به و

 او هـم  از سـرگردان  سـاربان  و سرگرداني ي  جزيره هاي  رمان پردازند  مي اجتماعي تحوالت
 بـه  هـا   آن در نويسنده كه اند  انقالب از پيش فعال نيروهاي و انقالب از هايي متفاوت  روايت

 بـه  توجـه  .پـردازد  مـي  سياسـي  هاي جريان و انقالب از پيش نسل پناهي و بي سرگرداني
 مضـامين تكـرار   ديگـر  از پـيش،  نسـل  با نسل اين هاي  ديدگاه تقابل و جديد نسل زندگي
   آثار دانشور است.  در اجتماعي ي  شونده

ي   ي سرگرداني، گرچه در سياست نيز دسـتي دارد و از كـار و مبـارزه     هستي در جزيره
)، حس زنـانگي او را بـه   1350ي (  ي آشوب دهه  گردان نيست اما در هنگامه اجتماعي روي
ي اجتمـاعي    راند. او دو خواستگار دارد: سليم و مراد كه هـر دو در مبـارزه    مي شوهرگزيني

هـاي فكـري و     شركت دارند. در اين اثر، سرگرداني روحـي و فكـري هسـتي بـين مكتـب     
هاي مختلف و نوسانات عاطفي او بين مراد و سليم كه هر دو عاشقش هستند و هستي   ايسم

ي معتدل و مـراد    داده شده است. سليم طرفدار مبارزه هر دو را دوست دارد، به خوبي نشان
ي مسلحانه است. البته ميل هستي بيشتر متوجه مراد است اما سـليم ثروتمنـد     طرفدار مبارزه

شـود.    تري است. پس هستي با اين نگرش، زن سليم مي  گاه مطمئن  است و براي آينده تكيه
ي زنان روزگار شـوهر    راد نشود، مثل همهكه ديگر آلت دست م«كند   هستي با خود عهد مي
  ).141: 1376،»بپرس مهاجر هاي پرنده از«دانشور»(كند و بچه به دنيا بياورد
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ي سرگرداني با نام ساربان سرگردان، هستي پس از ازدواج با سـليم    در جلد دوم جزيره
توانـد بـه زن     او نمـي ي او با سليم بسيار زياد است و در كنـار    يابد كه فاصله  رفته درمي  رفته

هاي سياسي قبل   خواهد برسد. هنگامي كه هستي، پس از ازدواج به دليل فعاليت  نويي كه مي
يابـد كـه     دهـد و هسـتي نيـز در مـي      شود سليم او را طالق مي  ي زندان مي  از ازدواج، روانه

و تبعيدش به تواند در كنار او به خوشبختي برسد. حوادثي كه در طول بازداشت هستي   نمي
دهد در هستي تحول اساسي ايجاد نموده و منجر   ي سرگرداني روي مي  همراه مراد به جزيره

  شود.  به ازدواج او با مراد مي
رسـد و    ي سرگرداني، به نوعي ايقان و ايمان مـي   ي تبعيد به جزيره  هستي پس از تجربه

شود، او را از رويدادهاي آينده با   در رؤيا بر او ظاهر مي» طوطك«اش از طريق  نفس مطمئنه
گيرد. تحول درهستي تنها از رهگذر كشـف    كند و تحت حمايت و هدايت خود مي  خبر مي

و شهود باطني و شناخت برتر آسماني و دروني قابل توجيه است. ظاهراً خواننده نيز بـراي  
  لي ندارد. ي شهودي و عم  اي جز دست زدن به يك تجربه  درك بهتر چنين تحولي، چاره

دهد و   ي سرگرداني، با تمام شعارهايي كه مي  ، مادربزرگ هستي، در جزيره»توران جان«
خواند، اما زني است بيشـتر در    مي» دكتر مصدق«ي   و ديگران را درباره» اخوان ثالث«اشعار 

در  گويد كه او ليسانس گرفته و دبير شـده امـا او ظـاهراً     ي داستان مي  خط گذشته. نويسنده
مهرماه «نشيند و با سفره و سجاده سر و كار دارد. تنها كارش به جز اين ها واداشتن  خانه مي

به تلفن زدن به سيمين و عروسش، عشرت است تـا آنـان را عـذاب بدهـد. تـوران      » خانم
  كند.  ي قهرماني پسرش زندگي مي  اش و با خاطره با گذشته»جان

ي سرگرداني، در ابتـدا زنـي اسـت      در جزيرهعشرت يا همان مامان عشي، مادر هستي، 
شاد و با نشاط. مهربان و خـونگرم. نـرم رفتـار و آداب دان. خوشـگذران و اهـل عـيش و       
عشرت چون نامش. دلبر و تيز و رمانتيك. هوسباز و جسور و ماجراجو. جز آرايشگاه، سونا 

خـل  «باشـد،   ياست سر وكـاري داشـته  شناسد، هر كس را با س و بولينگ جاي ديگري نمي
  داند.  مي »چل  و

عشرت زني است كه هنوز سالي از مرگ شوهرش نگذشته، با نخسـتين خواسـتگارش   
بندد   ها زندگي مشترك با همسرش، دل به مرد زن دار ديگري مي  ازدواج كرده و پس از سال

شـود. چـون شـوهرش او را طـالق       كند، مدتي ناپديد مي  و به خاطر او با شوهرش قهر مي
يابـد فاسـق او را     شود و هنگامي كه درمـي   دهد تا با فاسقش ازدواج كند، خشمگين مي  نمي

گيرد. امـا او زنـي اسـت كـه عاشـق        خواسته، تصميم به خودكشي مي  تنها براي فسقش مي
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ي لغزيـدن و گمـراه شـدن. آمـاده بـراي        ي ناماليمات آن است. زنـي آمـاده    زندگي با همه
  رود.  ها؛ از اينرو به جاي خودكشي به يك عشرتكده مي  سردرآوردن از عشرتكده

  
  رمان هاي شخصيت و پيرنگ بر نآ بازتاب و نويسنده طبقاتي جايگاه شناخت .7

 اثر ميان ارتباط است توجه مورد رمان شناختي جامعه نقد در كه مواردي ترين مهم از يكي
ي   طبقه «.است شناسانه جامعه طبقاتي هاي  ديدگاه از متأثر كه است نويسنده طبقاتي با پايگاه
 جمعـي  آگـاهي  از دارند، و مشابهي اجتماعي پايگاه كه شود  مي گفته افراد از وسيع گروهي

 قـدرت،  از سطح معينـي  با اي  طبقه هر. باشند  مي خاص فرهنگ خرده داراي و برخوردارند،
  .)177:1375 وديگران، قنادان شود(  مي مشخص حشمت و ثروت،
 .اسـت  شـده  داده زيـادي  اهميـت  اجتمـاعي  طبقات تأثير به ادبي شناسي جامعه نقد در
هـركس   سـبك  و سـلوك  و انديشـه  ي  شيوه و شخصيت كه معتقدند بزرگ شناسان جامعه
 شخصيت جهت و سازد  مي را شخصيت طبقه. شود مي تعيين او طبقاتي پايگاه موافق عمدتاً

زيـرا  . سـازد   مـي  مشـخص  را هنرمنـد  سـبك  جملـه  آن از و افـراد  هـاي  فعاليت ماهيت و
بايـد   معمـوالً  رو اين از اوست، طبقاتي محيط تجربة براساس كس هر زندگي هاي  آزمايش
تحـول   طبقـه  آن كه زماني تا و كند فرمانروايي كلي سبكي اي طبقه هر در كه داشت انتظار
و  مقتضـيات  گـردد،  دگرگـون  اي طبقه بنياد وقتي. نشود دگرگون سبك آن نپذيرد، اساسي
ازجملـه   و طبقـه  اعضاي ذهن در نوعي هاي انديشه بنابراين، آيد،  مي پيش جديدي حوائج
 يابـد  نمـي  امكـان  هنر ديرين هاي بندي صورت با ها آن بيان كه شود مي تشكيل هنر اهل

  ).111:1380 پور، (آريان
دوره  هـر  در را جمعـي  تفكـر  از بخشـي  اجتمـاعي  طبقات به نسبت اثر ديدگاه بررسي

گيـري   موضـع  دو ادبـي  شناسي جامعه ي  نظريه ديدگاه از زمينه اين در اثر. دهد  مي بازتاب
  :باشد داشته تواند  مي

  
  دانشور طبقاتي جايگاه به نسبت اثر ديدگاه 1.7
 شـرايط  و رسـوم  و آداب و او اجتمـاعي  ي  طبقـه  مـالي،  موقعيت نويسنده، اجتماعي پايگاه
 دهد  مي تشكيل را اجتماع هرم در فرد يك موقعيت مجموعاً و گيرد  مي بر در را وي زندگي
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 منزلتـي  بعـد  و سياسـي  بعـد  اقتصـادي،  بعـد  مثـل  وي شخصـيتي  ابعـاد  بـه  توجـه  بـا  كه
 .شود  مي  مشخص

اثـر   كـه  دارد اهميـت  حيث آن از نويسنده طبقاتي جايگاه به نسبت اثر رويكرد بررسي
طبقـه   ايـن  از واقعـي  تصـويري  ، خـود  ي  طبقه مسائل به نويسنده اشراف سبب به تواند  مي

  .دهد بازتاب را ها آن نيازهاي و دردها و كند ترسيم
 تطبيق زواياي براي طبقاتي باال برخوردار است، پايگاه از كه آن سبب به دانشور، سيمين

 بـاالي  طبقـات  و اشـراف  رمان، زنـدگي  اجتماعي  ادبي ساختار با شناسي، جامعه ي  نظريه
 است. كرده ترسيم بهتر را اجتماعي

 دانشـور  علـي  محمـد  دكتـر  ي  قبيله ي  همه« كه است آمده او پدري ي  خانواده ي  درباره
 نيز دانشور مادر... است بوده مطالعه اهل و روشنفكر مردي دانشور پدر... بودند طب عالمان
 كه برد ارث به وسيعي امالك او. داشت عهده بر زيبا هاي  هنرستان مديريت و كرد  مي نقاشي
 علمـي  مـدارج  به همگي فرزندانش و داد قرار فرزندانش و همسر اختيار در مخلصاً خالصاً
  ).40- 42 :1383يافتند(عزيزي، دست باال سطح

 با بعدها كه بود گذاشته نوجوانش دختر اختيار در مفصلي ي  كتابخانه چنان« دانشور، پدر
 بـا  ).سـيمين 68:1383اي،  (خامـه !»شـود  مي تأمين جالل و سيمين عروسي خرج آن فروش
  احمد، آل جالل با ازدواج

 را زنـدگي  چـرخ  و بكننـد  كار ناچارند دو هر. زند  مي پا پشت خود ي  طبقه به واقع در
 و هنـر  و ادبيـات  راه چهـار  شـان   خانـه  ولي دارند مفيدي و مختصر زندگي. بچرخانند
   ).105: 1383، (آژند دارند نشر و حشر نويسندگان و شاعران با. است سياست

 طبقـاتي  هـاي   تجربه اين اي،  ي طبقه  در دوگونه زيسته دانشور- با توجه به تجربه بنابراين
  اند.  گذاشته تأثير او هاي  داستان هاي  شخصيت و آثار در

. دهد  مي رخ) 1350( ي  دهه در دانشور، سيمين بعدي رمان »سرگرداني ي  جزيره« وقايع
 داسـتان  ضمني هاي  مضمون از يكي جامعه، و مرد با اش  رابطه و او شخصيت و زن ي مساله
 كتاب در او آزادي و استثمار و اجتماعي و فردي حقوق باب در صراحت به تنها نه و است
 همـه  از بـيش  و زن هـاي   شخصـيت  از برخي داستان، حوادث طي در بلكه شود،  مي بحث

   .گيرد  مي شكل فردي و جمعي ي  مردانه محيط با ارتباط و تقابل در »هستي« شخصيت
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 مـادرم  از الگويي مسيحادم، خانم كه دانستم سووشون در: «كند  مي اقرار نيز دانشورخود
اگر .)46 :1383 (رياحي،»نديدمش هرگز كه پدربزرگم از نموداري خان  عبداهللا دكتر و است

نمـا، از آفرينندگانشـان باشـد، لطـف آن     اي، نـه چنـدان تمـام      هاي داستاني آينـه   شخصيت
هـاي قـديم     هاي اجتماعي و سـنت   اي محدوديت  جاست كه نويسندگان زن، كه در پاره  اين

ي واقعـي زن    ي رمان را جايگاه مناسبي بـراي نشـان دادن چهـره     زنند عرصه  دست و پا مي
هاي داستاني     شخصيت ي زن، روحيات خود را مالك پردازش  قلمداد كنند؛ بنابراين نويسنده

ي خالق از هـيچ شخصـيت     نويسنده«گويد: تر از هر چيز از خودش مي  دهد و بيش  قرار مي
كند، بلكه خصوصيات دروني و عاطفي خود را در سـاخت و    خاصي عيناً الگو برداري نمي

   ).394:1382 ميرصادقي،».(گيرد  ها به كار مي  پرداخت شخصيت

ي ديگـري   هاي خود از سووشون به بعد، بيش از هـر نويسـنده    سيمين دانشور در رمان
تـوان   ي خود، جالل آل احمد و ذهنيت وي بنويسد؛ به يـك اعتبـار مـي    اصرار دارد  درباره

ي نويسـنده    نامـه   ي سرگرداني و ساربان سرگردان اشاراتي به زندگي  گفت سووشون، جزيره
  :اي كه  است. به گونه

پرسد كه آيا زري در رمان، خود سـيمين    خواند، از خود  مي ميهركس كه سووشون را 
ي وقـايع رنگـي از       احمد نيست؟ زري در سووشون بـر همـه   و يوسف همان جالل آل

ي وقايع   افتد. زري درباره  زند وقايعي كه قبل و بعد از مرگ يوسف اتفاق مي  خويش مي
بين زري به عنوان شخصيت داسـتان و   تواند  ي امروزي نمي  كند. خواننده  اظهار نظر مي

هـايي كـه     كه ويژگي  سيمين دانشور تفاوت چنداني قائل شود. اين مساله با توجه به اين
اش شـباهت دارد،   هـاي دانشـور در زنـدگي شخصـي      زري در داستان دارد، با ويژگـي 

هـايي از شخصـيت     شود. يوسف، شخصيت اول رمـان سووشـون، ويژگـي     تشديد مي
ها عبارتند از: عصبي، سرسخت و سـازش ناپـذير     را در خود دارد. اين ويژگياحمد  آل

شـباهت بـه يكـديگر نيسـتند. زري،       بودن. حتي آنان از جهت شكل ظـاهري نيـز بـي   
دار. زري همچـون    شخصيت دوم رمان، تو گويي خود سيمين است. منتها سيمين خانه

ماعي سياسي شـوهرش او را بـه   هاي اجت  سيمين خواستار دنيايي آرام است و درگيري
هاي شـيرين زري در واقـع تجلـي آرزوي تحقـق       دهد. بچه  شدت تحت فشار قرار مي

ي خود سيمين، دكتر عبداهللا خان، يكي   ي سيمين براي بچه داشتنن است. به گفته  نيافته
ــدر اوســت    از شخصــيت ــر محمــد علــي خــان دانشــور، پ ــان، دكت  هــاي فرعــي رم

   ).160  :1378(اربابي،
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  طبقاتي دانشور جايگاه با متفاوت طبقاتي جايگاه به نسبت اثر ديدگاه 2.7
چگـونگي   و بخشـد  مـي  شكل را طبقاتي تعامل ديگر طبقات به نسبت اثر ديدگاه شناخت
كـه   اي  نكتـه . سـازد   مي محقق اثر در را اجتماعي مختلف طبقات از جمعي برداشت و درك

نويسـندگاني   كه است آن شود بررسي فارسي رمان در جدي شكل به كه دارد را آن قابليت
طبقـات   از كـه  نويسـندگاني  و است اجتماعي باالي طبقات به متعلق آنان طبقاتي پايگاه كه

اشـراف   طبقـة  به انتقادي و يكسان ديدگاهي با گروه، دو هر اند، برخاسته اجتماعي محروم
طبقـات   عمومـاً  و اند  دانسته اخالق  بي و تعهد  بي اغلب و چپاولگر، فاسد، را آنان و اند  تاخته
 .اند  گرفته قرار نويسنده دفاع مورد گرانه، حمايت ديدگاهي با اجتماع، محروم

 »كنم؟ سالم كي به« ي  مجموعه مانند خود ي  اوليه آثار در دانشور كه زني هاي  شخصيت
 در مثالً هستند؛ فرودست يا و مرفه ي  طبقه از يا است كرده انتخاب »بهشت چون شهري« و

  كه هايي  رمان در و است  پرداخته بيشتر اجتماع پايين و محروم طبقات به بهشت چون شهري
 دانشـگاهي  قشـر  و دانشـجويان  ميـان  از را هـا   شخصـيت  كـرده،  خلـق  بعدي هاي دوره در

  .سرگردان ساربان و سرگرداني ي  جزيره رمان هاي در سيمين و هستي مانند است  برگزيده
  

  هاي دانشور  رمان اجتماعي ساختار و ادبي ساختار ميان تناظر و ارتباط كشف. 8
اسـت   مـواردي  ديگر از داستان، اجتماعي ساختار و ادبي ساختار ميان متقابل ارتباط بررسي

و  بحث اين شدن ملموس براي. دارد ضرورت رمان شناختي جامعه نقد در آن به توجه كه
  :داده مي شود پاسخ ذيل سؤاالت به دانشور،در آثار  آن عملي كاربرد
اجتمـاع   در واقعـي  تصـويري  كـه  شـده  هـايي  شخصـيت  خلـق  به موفق دانشور آيا ـ

  باشند؟  داشته
 مايـة  درون( داسـتان  پيرنـگ  و پـردازي  شخصـيت  و اثـر  اجتماعي ماية درون ميان آيا

 اي دوره اجتماعي اوضاع كليت و اثر كليت ميان آيا دارد؟  وجود خواني هم و هنري)پيوند
  دارد؟ وجود است هماهنگي يافته تكوين آن در اثر كه

 آيا دانشور موفـق  و است شده لحاظ رمان در ميزان چه تا ها ديدگاه تنوع و آوايي تنوع
  كشد؟ تصوير به گرايانه واقع اي  گونه به را داستان هاي  شخصيت زبان و لحن است شده

هاي  شخصيت از هريك به بتواند نويسنده كه شود مي محقق رمان در زماني چندآوايي
زبـان    از را خود هاي ديدگاه و باشند داشته را خود عقايد و زبان و لحن دهد اجازه داستان
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 مـي  زبـاني  وحـدت  بـه  كـه  شـاعر،  خالف بر نويس، رمان زيرا نكند، تبليغ رمان در ها آن
 و ادبـي  زبـان  در موجود زباني هاي تنوع و دگرمفهومي استقبال به خود اثر در انديشد، بايد
 شـاخص  ويژگـي . بكنـد  هـم  تقويتشان بلكه نكند، تضعيف را ها آن تنها نه و غيرادبي رود

 را خـود  و گذارند مي قدم آن به مختلف هاي مفهوم و صداها تنوع كه آن است رمان گونة
  ). 391:1387 باختين،( آورند مي در يافته سازمان هنري يك نظام شكل به

 رمـان هـاي اوماننـد    داده است. بازتاب را اجتماعي مسائل دانشور در آثارخود بنابراين،
 مسـائل  پرداخـت  نحوة حيث از هم اين مساله و دارد خود در را گوناگون جامعه صداهاي

  شده است. بررسي رمان در هنري و گرايانه پردازي واقع شخصيت حيث از هم و اجتماعي
دهـد.    ) رخ مي1350ي (  رمان بعدي سيمين دانشور، دردهه »ي سرگرداني  جزيره«وقايع 

هاي ضمني داسـتان    اش با مرد و جامعه، يكي از مضمون  ي زن و شخصيت او و رابطه مساله
است و نه تنها به صراحت در باب حقوق فردي و اجتماعي و استثمار و آزادي او در كتاب 

هـاي زن و بـيش از همـه      ز شخصـيت شود، بلكه در طي حوادث داستان، برخي ا  بحث مي
 گيرد.   ي جمعي و فردي شكل مي  در تقابل و ارتباط با محيط مردانه» هستي«شخصيت 

در جزيره سرگرداني، دانشور خواسته است كه از ديد يك زن به فرآيند تاريخ و زندگي 
  يم:خوان  شود، چنانچه مي بنگرد، در اين رمان حيراني زن از دنياي مردانه توصيف مي

ايستاد، مامان عشي و حاال هستي، از دوران مـرد سـاالري بيشـتر      مادر بزرگ گوش مي
اند، چرا كـه راهـي بـه جمـع مـردان        اند، تحمل كرده  اند، دروغ گفته  زنان گوش ايستاده

 مهاجر هاي  پرنده دانشور، ( گويند ...  اند و مي  ها دروغ گفته  ها از ترس مرد  اند. زن  نداشته
  )32:1376بپرس،

به كمـك خـط و   «آموزد:   ي سرگرداني دانشور، استاد هستي نوريان به وي مي  در جزيره
توان براي تغيير وضع موجود مبارزه كرد، همان طـور كـه بـا كـالم و آوا هـم        رنگ هم مي

  ). 32پيشين:  ».(شود.  مي
فشان هستند ي سرگرداني شخصيت ها در كشمكش دائم با خود و دنياي اطرا  در جزيره

خواهند خود را ارزيابي كنند تا هويت خود را كشف كنند. حتي در ديد خام و سطحي   و مي
اي از كشمكش براي درك جديدي از خـود    ، مادر هستي نيز سايه»عشرت«شخصيتي چون 

هـا ايـن     در ارتباط با موضوع تساوي زن و مرد موجود است. اما هر يك از ايـن شخصـيت  
  كنند.  شان ارزيابي مي نه را به نوعي مطابق با شرايط فرهنگي و طبقاتيي برابرگو  رابطه
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در ساربان سرگردان، هستي در كارگاه نقاشي خود با كشيدن تصوير و طرح از روستا و 
  كند:  روستاييان احساس هويت مي

مريم عذرا نبود و جبريل هم بر او فرود نيامده بود كه خودش كودكي داشته باشد؛ اين 
مـو و رنـگ!    كرد: اي كودك من قلم را با كشيدن نقش كودك ديگران جبران مي كمبود

   ).224: 1380سالم كنم؟،  كي  (دانشور، به اي همه كس و كار من!

كند بايد بـا    دهد نويسنده به خواننده پيشنهاد مي  در همين اثر اشاراتي هست كه نشان مي
آنها بايد تجديد نظر كرد. وقتي به مناسـبت  نگاهي تازه به سراغ قوانين رفت و در برخي از 

رود، هستي از اين كـه پسـر دو برابـر      سخن مي» شاهين«از فروش خانه و پرداخت ارثيه به 
بايد خانه را بفروشيم و سهم تو را طبق وصـيت  «كند:  كند، اظهار ناخشنودي مي دريافت مي

ر دو برابـر سـهم دختـر    مادربزرگ... آنچه خـدا و رسـول گفتـه... امـا چـرا بايـد ارث پسـ       
   ).254(پيشين:   »باشد؟
  

 سـاختار  و اجتمـاعي  سـاختار  ميان پيوند ايجاد و ها  يافته تشريح و تحليل. 9
  ثار دانشورآادبي در 

 هاسـت،  يافتـه  تحليـل  و تشـريح  ي  مرحلـه  كـه  اثـر،  شناختي جامعه نقد در آخر ي  مرحله
 ادبـي  ساختار و اجتماعي ساختار ميان پيشين، موارد بر تكيه با بايد منتقد كه اي است  مرحله

 سـاختارهاي . اسـت  دوجانبه و ديالكتيكي پيوندي لوكاچ نظر از پيوند اين. كند پيوند برقرار
 هـاي تجربـه  ادبـي،  اثـر  بـا  كامل پيوندي هم در كه انداجتماعي هايي  پديده اي معنادارمقوله

). اين ساختارها به شكل 343- 341: 1381گلدمن،(كنند  مي بيان را اجتماعي هاي  خاص گروه
منتقـد   اصلي كار ها آن بندي طبقه و استخراج، كشف، و دارند وجود اثري هر در ناآگاهانه
 تبيين را معنادار اي مقوله ساختارهاي اين بايد پژوهشگر بنابراين،. است ادبي شناسي جامعه
  . كند بندي و دسته

روزگـار دانشـور راه را بـراي پيـدايش و گسـترش      عوامل ذهني و عيني گونـاگوني در  
تر كرد. برخي از ايـن عوامـل عبارتنـد از: فـراهم شـدن شـرايط         داستان نويسي زنان هموار

تحصيل براي زنان قشر متوسط جامعه، فراهم آمدن امكانات فني چاپ كتاب و مطبوعـات  
ي افكـار نـوين     رائـه پـذير كـرد، ا   ي داخلي و خارجي را امكان  كه گسترش آثار نوشته شده

آموزشي از سوي ايرانيان و اروپاييان، افزايش تعداد مترجمان، پديد آمـدن نشـريات زنـان،    
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ي متوسط و ورود زنان   رشد آگاهي زنان و فرديت و هويت يافتن زنان همزمان با رشد طبقه
در  هاي اجتماعي و فرهنگـي زنـان    هاي فرهنگي، مضايق و محدوديت  هاي فعاليت  به عرصه

نمايان ساختن تجربه هاي عاطفي و دروني خود و نقش درماني نوشـتن بـه عنـوان مـرهم     
  هاي عملي.  ها و محدوديت هاي كهنه و جبران ناتواني  زخم

غالباً طرح مشكل هويت و جايگاه زن بـه راهـي بـراي طـرح مسـاله بـراي حركـت از        
  شود.   وضعيت مساله دار به وضعيت مطلوب تبديل مي

هـاي زن داسـتان    هاي آثار دانشور و تأثير آن درخلق شخصيت  ختار و ويژگيبررسي سا
  دهد: نشان مي

هاي دانشـور دارد.    تالش براي كشف فرديت و هويت زن جاي چشمگيري در رمان ـ
ي تغييـر و    دانشور، در آثار خود به مشكل هويت و جايگاه زن ايراني در يك مرحله

  تحول اجتماعي پرداخته است.
هاي زنـان واقـع     عميق به خانه  و خانواده در مركز وقايع بسياري از داستان دلبستگي ـ

ي كوشش زري مصـروف   در رمان سووشون دانشور نيز  همه» خانه«شده است، تم 
  ايمني از خانه و خانواده است. 

كوشند حفظ كنند و اصالح   زنان اقشار متوسط و تحصيلكرده در اين آثار همواره مي  ـ
شـوند سـازش  و مصـالحه را بـر       ه اجبار به ميدان حوادث پرتـاب مـي  كنند و اگر ب

  دهند و بيشتر به دنبال انقالب درون هستند.   انقالب ترجيح مي
ي معاصـر كوشـش     هاي سيمين دانشور مانند آثار بسياري از زنـان نويسـنده   در رمان ـ

ز ايـن  شود در تقابـل ميـان زن اثيـري و زن لكاتـه تعـادلي برقـرار شـود و زن ا        مي
گرايي و مطلق بودن آزاد شود و تصويري متعادل و بينابين از زن (نه فرشته و نه   قطب

  شيطان) ارائه گردد.

هاي دانشور به آرامش و سازش و صلح جويي، ترجيح   هاي زن در داستان  شخصيت ـ
  انقالب دروني بر انقالب بيروني گرايش دارند.

  
  گيري  . نتيجه10
 هاي  جنبه آثار دانشور بايد تمامي اجتماعي  ادبي ساختار با شناسي، جامعه نظرية تطبيق براي

 بـه  توجـه  بازتاب آن در نظر گرفته شـود.  و ايراني(زمينه) زمان نويسنده ي  جامعه اجتماعي
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 موضـوع  ايـن  به نسبت آثار ديدگاه واكاوي به اثر، در انعكاس آن و دانشور طبقاتي جايگاه
 سـاختار  بـا  آن تطبيـق  و زبـاني  سـاختار  و پـردازي  خصيتميان ش تناظر كشف. پردازد  مي

 تحليل با درنهايت،. انجامد  مي ادبي و ساختار اجتماعي ميان پيوند به رمان دانشور اجتماعي
 نقد كه يافت اطمينان تري ميزان بيش به توان  مي عناصر بكار رفته در اين نوشتار، تشريح و
آثـار   و اجتمـاع  ميـان  متقابـل  وتأثر تأثير و نشده محدود رمان در اجتماعيات بيان به تنها ما

  .است شده برقرار نظريه چهارچوب در دانشور
هـاي    شخصيت  ي آن با خاستگاه   بررسي خاستگاه اجتماعي سيمين دانشور و مقايسه - 1

هـاي    هـاي طبقـاتي  دانشـور در آثـار و شخصـيت       زن داستان بيانگر آن اسـت كـه تجربـه     
» اشـراف و محـروم  «ي اجتمـاع،    اند. زنان آثار او، از هر دو طبقه  او تأثير گذاشتههاي   داستان

هايش را از هر كـدام از   هاي داستان  هستند. آنچه مسلم است اين است كه دانشور شخصيت
هاي متأخر  كند. او در رمان  طبقات كه باشند، بيشتر از آدم هاي دور و بر خودش انتخاب مي

است؛ مانند هسـتي    زن را از ميان دانشجويان و قشر دانشگاهي برگزيدههاي   خود، شخصيت
  ي سرگرداني و ساربان سرگردان.   هاي جزيره  و سيمين در رمان
 انـد   تجربي هايي  واقعيت ذهني زمان دانشور ساختارهاي لوكاچ و گلدمن با توجه به نظر

 پـرورده  اجتماعي طبقات ويژه به و اجتماعي هاي  گروه توسط تاريخي فرايند جريان در كه
 و جمعـي  آگـاهي  ي  سـازنده  ذهنـي  سـاختارهاي  ميان پيوند ادبي و دانشور درآثار.   اند  شده

  بازتاب داد. هنري اثر ي  سازنده شناختي زيبايي ساختارهاي
ي سـرگرداني و سـاربان     ي اصلي هر سه رمان دانشور: سووشون، جزيـره   درون مايه- 2

ضعيت زن در عصر مدرن است. سووشون سكوي پرتـاب نويسـنده   سرگردان نشاندهنده و
گرايي است. اهميت اين رمان به ويژه در اين نكته نهفته است كه براي حركت در مدار واقع

ي زري را از فردگرايي تا جامعه گرايي و از   كند تا خط عزيمت انديشه  به خواننده كمك مي
احساساتي و منفعل تا مرز زني منطقي و فعال و  انقياد تا عصيان ضد روزگار خود و از زني

هاي فلسفي و اجتماعي پيگيري كند. اين بخش مويد نظر   ي انديشه  از عاميانه انديشي تا پهنه
 چندآوايي در رمان اشاره مي كنـد، مـي باشـد. دانشـور     صداها به معناي تنوع بهباختين كه 

 بـه ( چنـدآوايي  از و كنـد   مـي  هماهنـگ ) شـنونده  زبـان ( زبان ديگر با را خود زبان همواره
 دانشـور . شـود  خواننـدگان  بـا  وگو گفت وارد تا كند  استفاده مي) ها  زبان از تنوعي كاربردن
 كنـد   مـي  سعي و دهد  مي جهت خوانندگان ممكن هاي  سوي پاسخ به را خود سخن همواره
 آن بيـان  بـراي  بيشتري هاي  شيوه شوند، متوجه را او هاي  بتوانند پيام خوانندگان كه  اين براي
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 اجتمـاعي   ادبـي  سـاختار  با شناسي، جامعه ي  نظريه تطبيق براي پيشنهادي الگوي بيابد. اين
    فارسي مناسب است. رمان
ي زنان سووشون هر يك به نوعي وجوه گوناگون ستمديدگي، بي پناهي، ناكامي   همه ـ

ايـن بخـش مويـد     گذارند. ميوفداكاري و تحمل زنان روزگار نويسنده را به نمايش 
 نيسـت،  نويسـنده  فردي آفريدة ادبي نظر روالن بارت است كه اشاره مي كند كه  اثر

  دهد.  نشان مي را طبقه يا گروه اجتماعي هاي  ارزش و منافع، جمعي، آگاهي بلكه
ي   ي زنـان طبقـه    ي سرگرداني و ساربان سرگردان، نماينده هاي جزيره هستي در رمان ـ

است. او سر آن دارد تا در حيات اجتماعي سهيم و دخيل باشد و خواهـان  روشنفكر 
 است .» زن نو«رسيدن به مقام 

گمان عوامل مهمي چون تحوالت اجتماعي و انقالب بيروني و دروني بر تحـول  بي  ـ
هاي داستان تأثيري به سزا دارد. جريان تحول شخصيت اصلي زن در رمان شخصيت

ملموس است. در طول حوادث و جدايي دايمي، تحول زري سووشون دانشور بيشتر 
كـاري    كار و سياست گريز و محافظه  گيرد. زري زني است محافظه  آرام آرام شكل مي

او از نوع زنانه بوده و بـراي حفـظ و دوام خـانواده اسـت. او پـس از كشـته شـدن        
 آورد و متحول مي شود.   همسرش، شجاعت گذشته را دوباره به دست مي

  
  نامه كتاب
  .نشرگستره:تهران هنر. جامعه شناسي).  1380( اميرحسين. پور، آريان

 علي كوشش به ،»سرگرداني ي  جزيره ساحل بر«در مندرج ،»قصه ي  خطه خاتون« ).1383(.يعقوب.آژند 
  سخن.« دهباشي.تهران:

  .نگاه: تهران مدرسه. مدير).  1350( جالل. احمد، آل
 و دانشـور  هـدايت،  جمـالزاده،  زنـدگي  و آثـار  در پژوهشي(.»افسانه سرو چهار« ).1378(.اربابي،عيسي
   نخست، چاپ. اوحدي« تهران:).افغاني
  .ني  :تهران پورآذر. رؤيا ي  رمان.ترجمه ي  درباره جستارهايي: اي مكالمه تخيل). 1387( ميخائيل. باختين،

 فصـلنامه  :تهران.»ايران ادبي ميدان در دانشور سيمين سرگذشت«). 1391(وقرباني،ساناز. پرستش،شهرام
  .31- 52 صص.تابستان و بهار. اول شماره. چهارم سال ادبيات، و هنر شناسي جامعه
  .مركز: تهران كريمي. داريوش ي  ترجمه باختين ميخائيل گفت وگويي منطق).  1377( تزوتان. تودورف،

 ي  جزيـره  سـاحل  بـر «در منـدرج  ،»دانشور سيمين زندگي و آثار به كوتاه نگاهي« ).1383(.اي،انور  خامه
  سخن.چاپ نخست.« دهباشي.تهران: علي كوشش .به»سرگرداني



 شناختي آثار سيمين دانشور تحليل جامعه   114

  .نشرخوارزمي: تهران ».سووشون«). 1353( سيمين. دانشور،
  .نشرخوارزمي: تهران ».سرگرداني جزيرة«). 1380( سيمين دانشور، 
  پنجم. . چاپ»خوارزمي« انتشارات .تهران:»كنم؟ سالم كي به«).1380(.سيمين دانشور، 
  »نو« نشر همكاري با »كانون« نشر .تهران:»بپرس مهاجر هاي  پرنده از«).1376(.سيمين دانشور، 

  .مهر ي  سوره: تهران فارسي معاصر رمان كالبدشكافي).  1383( عبدالعلي. دستغيب،
  نخست. چاپ .»شيراز نويد «انتشارات .تهران:»فارسي رمان پيدايش«).1368(.عبدالعلي دستغيب، 

  تهران:سخن. .»سرگرداني ي  جزيره ساحل بر«در مندرج ،»دانشور سيمين با گفتگو).«1383.(علي.دهباشي
  .نو طرح: تهران مخبر. عباس ي  ترجمه معاصر ادبي ي  نظريه راهنماي).  1384( ويدوسون. پيتر سلدن، رامان

»  باختين و گلدمن، ماشري، لوكاچ، وات،  يان ديدگاه از رمان شناسي برجامعه ).درآمدي1377زيما،پيرو.(
  .جهان نقش: تهران پوينده. محمدجعفر مترجم

 سـيمين  ي ويـژه  »ديگـر  ي  نيمه« از نقل ،»دانشور سيمين ام  بازيافته مادر به اي  نامه« ).1365(.ليلي.رياحي 
 علـي  كوشش به ،»سرگرداني ي  جزيره ساحل بر«در مندرج ،1365 زمستان پنجم، ي شماره دانشور،
  .»سخن« تهران، دهباشي،

  .نگاه: تهران ايران پيشرو نويسندگان).  1387( محمدعلي. سپانلو،
  ششم. چاپ نگاه. ايران.تهران: پيشرو نويسندگان ،)1381(..محمدعلي سپانلو، 

  .چشمه: تهران غايب ي  نيمه)  1379( سناپور.حسين.
   شانزدهم. . چاپ»زمان كتاب«انتشارات .تهران:»ادبي هاي  مكتب« ).1389(.حسيني،رضا سيد

 رمـان  اجتماعي  ادبي ساختار با شناسي جامعه نظرية تطبيق براي پيشنهادي الگوي).1394(عاملي،مريم 
.  پنجم سال. معاصر فارسي ادبيات فصلنامه.فرهنگي مطالعات و انساني علوم پژوهشگاه: تهران.فارسي
  .  بهار. اول شمارة

 ي  نامـه  جشـن (»سـرگرداني  ي  جزيره ساحل بر«در مندرج ،»سيمين پدر«).1383(.حسين عزيزي.محمد 
  تهران:سخن. دهباشي. علي ،)دانشور سيمين دكتر
 برگزيـده.  رمـان  ده بـر  تأكيـد  با فارسي معاصر رمان اجتماعي نقد).  1387( عسگر. حسنكلو، عسگري
  .فرزان: تهران

  .البرز: تهران اغما. در ثريا).  1376( اسماعيل. فصيح،
  .نور آواي: تهران كليدي. مفاهيم جامعه شناسي). 1375( ديگران. و منصور قنادان،

  .چشمه :تهران پوينده، محمدجعفر ي  ترجمه و ،گزيده ادبيات و فرهنگ جامعه،).  1376( گلدمن،لوسين.
 خـداي  نخسـت  بخش از اول فصل اجزا، و كل«  ادبيات، و فرهنگ جامعه، ).در1381..(گلدمن،لوسين 

  .نشرچشمه: تهران پوينده، محمدجعفر ي  ترجمه و گزيده»  پنهان
  .جهان نقش: تهران پيونده. ادبيات.مترجم محمدجعفر برجامعه شناسي ).درآمدي1377( ژاك. لنار، 



 115   زاده جلودار امين دائيو  بيتا قنبري

: تهـران  شـادرو.  محمدرضـا  ي  ترجمه ادبيات، جامعه شناسي در انتقادي رويكرد).  1386( لئو. لوونتال،
  .ني  نشر

  مهر. چاپ نخست. ي  آيه انتشارات .تهران:»ادبيات و داستان«).1386(.ميرصادقي،جمال 
  .چشمه نشر:تهران ايران. در داستان نويسي صدسال).  1386( حسن. ميرعابديني،

  .نشرچشمه: تهران امروز. تا آغاز از ايران نويسان  داستان فرهنگ). 1386( .حسن ميرعابديني، 
 سـيمين  ي ويـژه  »ديگـر  ي  نيمـه « از نقـل  ،»دانشـور  سـيمين  بـه  گـرم  سالمي«).1365استگنر.( واالس، 

 ي  جزيـره  سـاحل  بـر «در منـدرج  ،1365 زمسـتان  پـنجم،  ي شـماره  دانشور،مترجم فرزانه ميالنـي. 
  .»سخن« تهران: دهباشي. علي .»سرگرداني

 


