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 دانشور  سیمین  آثار در   رئالیسم   هایمؤلّفه  بازتاب 

 1بیتا قنبری

 2جان خواجه مرادوف عالم 

 4/4/1401تاریخ پذیرش:          15/3/1401اریخ دریافت: ت
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 چکیده

 كـــار بـــه نويســـیداســـتان از ســـبکی یمثابــه بــه هم  و  دارد  داللت  نوزدهم  قرن  خاص  ادبی  جريان  بر  هـم  رئالیسم

 رئالیســم.  دهــدمــی  گــدرد، بازتــا اجتماعی مــی  جهـان  در  كه  صورت  همان  به  ممکن   تاحدّ  را  زندگی  كه  رودمی

 هــایبــه واقّّیــت  اســت  ممکــن   كــه  تا آنجا  كندتالش می  داستان،  تر كردنشقانهاع  يا  كردن  دراماتیزه  جای  به  ادبی

 از  ايرانی  نويسانداستان  از  نسل  اوّلین   آثار  بپردازد. در  حقیقی  طوربه  روزمرّه  زندگی  عادّی  هایشخصّیت  و  زندگی

 بــانوی  نخســتین   واننــ عبــه  دانشــور.  اســت  گــررئالســیم جلــوه  مکتب  هایويژگی  از  بسیاری  نیز  دانشور  سیمین   جمله

روش   .اســت  نوشته  « سرگردان  ساربان»  و  « سرگردانی  یجزيره»  ،« سووشون»  هاینام  با  رمان  سه  ايران،  نويس داستان

هــای مؤلّفــههای دقیــق بــرای كشــ  اين پژوهش، تطبیق دادن جزئّیات و عناصر موجــود در رمــان و اســتنبا  جنبــه

 هــایشخصــّیت زنــدگانی بازتا  نويسنده و شخصّیت نمود مايه،نودر زبان، توصی ،  پردازی،شخصّیترئالیستی )

 آثــار در رئالیســم هــایمولّفــه بازتــا  ايــن مقالــه های اجتمــاعی اســت. درحقیقی( و چگونگی تطابق آن با واقّّیت

 شخصــی زنــدگی و ايــران فرهنگــی و  اقتصــادی  اجتمــاعی،  -  سیاســی  مســائل  بخش   دو  در  دانشور،  سیمین   داستانی

-صــهنه  اجتمــاعی،  یطبقــه  بــا  متناسب  و  عامیانه  زبان  كاربرد  مانند  هايیويژگی  ها،داستان  فرم  در بخش   و  نويسنده

 یی زيســتهتجربــه  آثــارش،  توانست در  دانشور.  شودبررسی می  گراواقع  هایپردازیشخصّیت  و  دقیق  هایپردازی

گونــه تــاريا ايــران را همــان  از  هايیههد  در  اجتماع  مختل   طبقات  هایشخصّیت  و آمال  و آالم  اجتماعی  و  فردی

 .كه هست، بازتا  دهد

ی دانشور، سووشون، ساربان سرگردان، جزيــره  سیمین  اجتماعی،  واقّّیت  داستان،  رئالیسم،  ها:کلیدواژه

 .سرگردانی
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 مهمقدّ-1

 لاوايــ  تــا و  شــد  آغاز  نوزدهم  قرن  از  فرانسه  در  كه  است  رئالیسم  هنری  جنبش  از  بخشی  ،ادبی  رئالیسم

 اروپــا  در  بــوراوازی  ظهور  و  هجدهم  قرن  مانتیسمر  به  واكنشی  عنوان  به  جنبش  اين.  يافت  ادامه  بیستم  قرن

 واقّــی دنیــای با را خود ارتبا   و  نداغريب  و  عجیب  بسیار  رمانتیسم  آثاركه    شدمی  رتصوّ  زيرا  ؛شد  شروع

 آن  در  داســتانی  ادبیّــات  كــه  ســتا  ادبــی  رئالیسم  رئالیسم،  مکتب  مهمّ  هایشاخه  از  يکی  .اندداده  دست  از

 ويژگــی  تــرينمهم  شــود.شامل مــی  را  جهان  ادبیّات  از  دیمتّدّ  آثار  ،حوزه  اين  .كندمی  پیدا  بروز  و  ظهور

ــ   مــورد  امّــهج  در  اجتمــاعی  موجــودی  عنوان  به  را  انسان  كه  است  آن  رئالیستی  آثار . دهــدمــی  قــرار  هتوجّ

 بايد  او.  باشد  داشته  خود  زيست  جهان  از  درستی  شناخت  بايد  ،رئالیسم  مکتب  یپايه  بر  نويسرمان  بنابراين

 ترســیم  مخاطــب  بــرای  داســتان  جهــان  در  آنان  از  روشنی  تصوير  ها،شخصیّت  درون  دنیای  به  نفوذ  با  بتواند

 خــالق اطــراف افــراد و  اجتماع  طمتوسّ  یطبقه  از  اغلب  رئالیستی  هایرمان  هایشخصیّت  و  قهرمانان.  نمايد

 نیــز و  گرايیواقــع  ســبب  بــه  .هســتند  خــود  فکــرانهم  و  همنوعــان  ینماينده  كه  شوندمی  دهزيبرگ  ادبی  اثر

 دســت  از  را  خــود  رونــق  هیچگــاه  مکتــب  ايــن  كند،می  برقرار  جامّه  و  فرد  بین  رئالیسم  مکتب  كه  پیوندی

 .دارد درخشش اقبالش ستاره ،هادوره همه در بلکه ،است نشده مهدود خاص یدوره يک به و نداده

 ،آثــار  ايــن  هركــدام از  است.  آمده  پديد  داستانی  ادبیّات  در  مکتب  اين  از  دیمتّدّ  هاینمونه  ،ايران  در

 اصول و مرئالیس از خود آثار در ايران در نويسندگانشمار زيادی از    ؛دارد  ایويژه  تاريخی  و  ادبی  تیّاهمّ

 .است بوده همراه رئالیسم با نرااي در نوين نويسیداستان ظهور یحتّ كه شکلی به اند،كرده پیروی آن

 بیان مسأله -1-1

 هــایمکتب  ساير  از  بیش  جهان  داستانی  ادبیّات  در  بلکه  ايران،  داستانی  ادبیّات  قلمرو  در  تنها  نه  رئالیسم

ــ  یدهندهنشان خود، هاینمونه تیننخس همان از  ايران  داستانی  ادبیّات.  است  داشته  بروز  و  ظهور  ادبی  هتوجّ

 و مشــروطه انقــال  گیــریشــکل بــا. اســت هايشــانداســتان  و  هــارمــان  ســاختار  در  ئالیســمر  به  نويسندگان

 رئالیســم  ادبــی،  اثر  اجتماعی  دتّهّ  و  رسالت  كاركرد  و  نقش  به  عمده  هتوجّ  و  آن  بر  بمترتّ  هایدگرگونی

 بــا  رفتــههرفت  آن،  از  پس  و  مشروطه  یدوره  انتقادی  مرئالیس.  گرفت  قرار  نويسندگان  اغلب  هتوجّ  كانوندر  

 نويســندگان  و  شــودمــی  ايرانی  سوسیالیستی  رئالیسم  به  متمايل  تاحدودی  سیالیستیسو  هایانديشه  گسترش

 . نوشتندمی آن هایآموزه از رمتاثّ را خود هایداستان غالب ،20 یهده در ويژه به بسیاری
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 با  در را یمهمّ نکات ،رانیاي نويسندگان  داستانی  آثار در  مرئالیس  هایمؤلّفه و  هاجلوه تبیین و  بررسی

 شخصــی ســبک تهلیــل در و ســاخت خواهــد روشــن ادبــی آثــار از يــک هر تاريخی ارزش و ادبی  سطح 

 اقــامتش از  ســال  صد  از  بیش  كه  است  مهاجری  نوين،  نويسیداستان»  .كندمی  ايفا  یمهمّ  نقش  ،نويسندگان

 یدوره كه خصوص به نیست، كوتاهی وراند ،ادبیّات تاريا  در  تمدّ  اين هالبتّ.  گدردنمی  سرزمین  اين  در

 هــایدوره  تــرينمهــم  از  ادبیّات  و  فرهنگ  جامّه،  یحوزه  در  چشمگیر  التتهوّ  و  تغییر  دلیل  به  نظر  مورد

 (7: 1386 میرعابدينی،) «.آيدمی حسا  به مّاصر تاريا 

 بــه  دهــه  تهفــ   حــدود  كــه  اســت  ايــران  نــويسداســتان  زن  نويسندگان  تواناترين  از  شک  بدون  دانشور

 و  فرهنگی  سیاسی،  التتهوّ  نشیب  و  فراز  مّرض  در  طوالنی  هایسال  اين  طی  و  است  پرداخته  نويسندگی

 و  بــوده  همراه  احمد  آل  جالل  همسرش،  با  زندگی  هایسال  اين  از  یمهمّ  بخش  در.  است  گرفته  قرار  ادبی

 یهمــه. اســت نشدنیاموشفر خود زمان فکریروشن و ادبی  هایجريان  متن  در  تن  دو  اين  تأثیر  و  حضور

 خــود نــوع در كــه باشــد  را داشــته  خــود  خــاص  هــایويژگــی  او  زنــدگی  كــه  است  شده  باعث  عوامل  اين

 را  خود  داستانی  آثار  ايران،  در  نويسیداستان  بانوی  عنوانبه  دانشور  سیمین  میان  اين  در  .است  فردمنهصربه

 آثــار  در  رئالیســیم  مکتــب  اصــلی  هــایمؤلّفــه  شتربی  نظر،  اين  از  ت.اس  آورده  پديد  رئالیسم  قواعد  اساس  بر

 در هنــری شــکلی به را عناصر اين  خود  نويسندگی  مهارت  با  توانست  دانشور  و  است  شده  گرجلوه  دانشور

 هــایمؤلّفــه از دانشــور داســتانی آثار در  مايهدرون  و  زبان  توصی ،  پردازی،شخصیّتد.  كن  ارائه  خود  آثار

 ند. كمی پیروی رئالیسم

 نشــان  او  آثــار  در  مکتــب  اين  عناصر  هایمشابهت  تبیین  و  دانشور  آثار  در  عناصر  اين  از  هريک  سیبرر

 ،علمــی  روشــی  بــا  تــوانمــی  و  دارد  خــاص  ایجلــوه،  ايران  داستانی  ادبیّات  در  رئالیسیم  مکتبكه    دهدمی

 و لتهـــوّ سـیر در .دكر تهلیل و بندیتقسیم دقیق  شکلی  به  را  ايران  در  رئالیستی  داستانی  آثار  هایويژگی

 وانـــدتیمـــ كـــه خـــوردمــی چشــم بــه مســائل بــه مهتاطانه هتوجّ و تّادل  نوعی  ،دانشور  افکـار  و  زنـدگی

 را نويســنده ايــن آثــار تــوانمــی همه اين با .باشد نیز او كارمهافظه و انديشمصلهت یهروحیّ از  برگرفتـه

 ت.دانس صمشّخ هايیدوره در جامّه نمایتمـام یآينه

 های پژوهشهایپرسش -1-2

زير به   هایپرسشبرای    دانشور  سیمین  آثار  تهلیل  و  بررسی  با  كه  است  اين  نگارنده  یدغدغه  و  تالش

  هايی دست يابد:پاسا 
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 اجتماع مختل  طبقات هایشخصیّت آمال و آالم ها وتواقّیّ تا كوشیده است و توانسته  دانشور چگونه -

 دهد؟ نشان ،هست هك گونههمان خود آثار در را

 فرهنگ خانواده، اجتماع،  در  پديرفتنی  و  واقّی  عینی،  ذهنی،  جايگاه  از  شده،های خلقشخصیّت  اين  آيا  -

  برخوردارند؟ جامّه باور و

-شخصــیّت آفــرينش ینهوه و نوع در دانشور شخصیّت نوع و درونی هایخواسته و اجتماعی  خاستگاه  -

 است؟ بوده رثّمو اندازه چه تا هايشداستان های

 استفاده كرده است؟مهیط اجتماعی خود ها از افراد شخصیّتخلق در  آيا -

 ی پژوهشپیشینه -1-3

 آذری  مّتمــدی  .انجــام شــده اســت  رئالیســم  مکتــب  یزمینــه  در  تهقیقــاتی  فارسی،  ادبیّات  ینهزمی  در

 نمايانــدن در ســّ   كــه  تســ ا  حاضــر  عصــر  نــوين  ادبیّات  الیسم،ئر  خود نشان داد كه  یدر مطالّه  (1384)

 ساير براى است  زيربناي   بلکه  ،نیست  ديگر  ادب   هاىسبک  میان  سبک  يک  تنها  گراي واقع  .دارد  تواقّیّ

 .ادب  هاىسبک

 نظــری  بنیادهــای  و  اصــول  در  لیتأمّ»در فراتهلیل خود با موضوع    (1392)  آبادمهسن  صادقی  هاشم  - 

 با فروكاستن فلسفی، هایبنیان و  نظری ه دلیل عدم توفیق بر مبانیب بر اين باور است كه  «اتادبیّ  در رئالیسم

 ادبــی، مکتب) رئالیسم مّانی میان تمايز عدم ادبی، اثر در اتاجتماعیّ بازتا  يا و داستان عناصر  به  رئالیسم

 و  تاســ   يافته  راه  فارسی  پژوهیرئالیسم  مقاالت  به  بنیادين  هايیكاستی  و  خطاها  ،...(و  نويسیداستان  سبک

 ســیدان  و  پورنامــداريان  ،ســاعدی  غالمهسین  چونهم  نويسندگانی  آثار  در  مرئالیس  هایفهمولّ  و  عناصر  نیز

 بر  واقّیّت  كه  ایگونه  به  اامّ  ؛خورندمی  گره  درهم  خیال  و  واقّیّت  رئالیسم،  سبک  هایداستان  در  (1388)

  .واقّیّت بر خیال نه دارد، سیطره خیال

 صــرعنا آن در كــه گرايــی اســتواقــع مکتــب هایشاخه از يکی جادويی، مرئالیس (1389) مسجدی  -

 آســانی ممکــن  بــههــا  آن  تشــخیص  كه  شوندمی  آمیخته  واقّی  عناصر  چنان با  خیال  و  وهم  و  جادو  و  سهر

ــ   تركیب  با  آن  در  زندگی  جزئیات  و  حقايق  و  نیست  كــه  دشــومــی  بیــان  طــوری  ت و خیــالدو عنصر واقّیّ

-مــی را فراواقّی هایكنش و آسانی حوادث به خواننده و كنندمی جلوه یّیطبو   حقیقی  حوادث خیالی،

  .پديرد
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 كــه مّتقــد اســت «گلســتان ابــراهیم داســتانی آثــار در گــراواقــع روايــت» در (1388) بیــر  اكبــری -

 روايــی  هــایتکنیــک  و  گرايــیواقــعات )مهتوا و پرداختن به جزئیّ  میان  پیوند  بارئالیسم    نويسندگان سبک

 پــس روايی، سبک اين. شد نامیده «گراواقع روايت» كه گرفت شکل  روايت  از  سبکی  ،داستان  در  (صخا

  .گرفت قرار استقبال مورد نیز ايرانی پردازانداستان سوی از ايران، در رئالیسم مکتب ورود از

 اثــر ،ابــری هــایســال در سوسیالیســتی رئالیســم و اجتمــاع بازتــا »در  (1389) قربــانی و كوچکیــان -

چهل به تصــوير كشــیده،   یدهه  اوايل  و  سی  یدهه  اواخر  در  را  كرمانشاهی  جامّه  ،«درويشیان  اشرفعلی

 ايــن بــر عــالوه. نمــود مشــاهده آشــکارا تــوانمی را تجددخواهی و تسنّ تقابل توصیفات، اين الیبهال  در

 آثــار  بــوی  و  رنــگ  حوادث،  از  ندهيسنو  شناسانهجامّه  هایتهلیل  و  مّنايی  هایمؤلّفه  از  برخی  برجستگی

  .است بخشیده آن به سوسیالیستی رئالیسم

 تهلیلــی  تاريخی  ،«مّاصر  داستانی  ادبیّات  در  گرايیواقع»  كتا   در(  1386)  الشکری  فدویهمچنین    -

 ســه بــر را خود تهلیل،  مؤلّ البته .است داده ارائه  1357  تا  1320  هایسال  بین  فارسی  گرايیواقع  رمان  از

 كــرده  متمركــز  مهمــود  احمــد  هــاههمســاي  و  احمدآل  جالل  مدرسه  مدير  علوی،  رگزب  هايشچشم  مانر

 ایشــیوهكــه    دارد  عاادّو  است  فراگیر    و  شامل  یاگونهاو به  تهقیق  كه  دهدفدوی نشان می  ی. مطالّهاست

 و تهلیــل عمــده كــار هنکــ اي  با  و  كرده  ارائه  رئالیستی  ديدگاه  از  فارسی  هایرمان  بررسی  و  تهلیل  در  نوين

 بنیــادين عناصــر نقد به كرد،می ايجا  ضرورت كه  جاهايی  در  است،  بوده  رئالیستیِ  داستانی  متون  بررسی

 نشــان را آنــان نويســندگان یگرايانــهواقــع پرداخت ضّ  نقا  و زده است  دست  برگزيده  رئالیستیِ  آثار

  داده است.

 بررســی  به  «رئالیسم  هایفهمولّ  تبیین»  عنوان  با  ایمقاله  رد  (1396)  رمضانی  ابوالفضل  و  پاشايی  مهمّد  -

 یبرجســته  نويســندگان  عنــوانبــه  احمــدآل  جــالل  و  زادهجمال  داستانی  آثار  در  رئالیسم  هایمؤلّفه  تبیین  و

 دادندســتبــه بــرای احمــدآل و زادهجمــال آنان نشــان داد كــه  یمطالّه  .اندپرداخته  ايران  داستانی  ادبیّات

 و ســاده زبــانی بــا را داســتان و انــدبــرده بهــره كارآمد ابزاری عنوانبه نثر  از  ،واقّیّت  از  رونوشتی  و  رتصوي

 و تّــابیر اصــطالحات، از داســتان روايت برای و كرده روايت ادبی صناعت و پیچیدگی  از  عاری  و  افشفّ

  .اندبرده بهره عامیانه هایالمثل ضر 

 به «سرگردانی جزيره رئالیستی هایجنبه» موضوع با ایمقاله در (1393) نظری  نجمه  و  لومهمّد  مهناز  -

 شخصــی  زنــدگی  بازتــا   همچنــین  و  فرهنگــی  و  اقتصادی  اجتماعی،  -  سیاسی  مسائل)  مهتوا  یحوزه  دو
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 و  پــردازیصــهنه  لهــن،  و  زبان  پردازی،تشخصیّ  چون  عناصری  به  اثر  رئالیستی  ساختار  و  فرم  و  (نويسنده

 . اندتهپرداخ روايت یشیوه

 جملــه آن از كه است شده نوشته مستقل صورت به دانشور آثار بررسی و  نقد  در  مّدودی  آثار  تاكنون

 بــه«  ســرگردانی  جزيــره  ســـاحل  بـــر»  یيادنامـــه  گلـشیری،  هوشـنگ  از«  ـاشنقّ  با  نقش  جدال»  به  توانمی

 ايــن با. كرد اشاره قیانهااس جواد از «پسامدرن شهرزاد  هایسرگردانی  بر  درنگی»  و  دهباشی  علی  كوشش

. اســت  نگرفتــه  صــورت  رئالیســتی  ديــدگاه  از  دانشــور  آثـار  تهلیـلی  بارهدر  یمـستقلّ  تهقیـق  تاكنون  همه

 بــه كــه دانشور سیمین داستانی آثار در رئالیسم هایمؤلّفه تبیین و بررسی با تا دارد تالش  نیر  حاضر  یهمقال

 بــه كمــک بــر عــالوه شــود،مــی هشــناخت ايران داستانی ادبیّات ینويسنده ترينبرجسته نیز و نخستین  عنوان

 .باشد رموثّ نیز ايران داستانی ادبیّات علمی تبیین در دانشور، شخصی سبک دقیق تهلیل

 روش پژوهش -1-4

 بــرای  دقیــق  هــایجنبــه  اســتنبا   و  رمــان  در  موجود  عناصر  و  اتجزئیّ  دادن  تطبیق  پژوهش،  اين  روش  

ــ   با  آن  تطابق  چگونگی  و  آن  تییسرئال  هایمؤلّفه  كش   حاضــر  یمقالــه  در.  اســت  اجتمــاعی  هــایتواقّیّ

 - سیاســی مســائل بخــش دو در دانشــور ســیمین داســتانی آثــار در  رئالیسم  هایفهمولّ  بازتا   تا  شده  تالش

 هــايیويژگی نیز هاداستان فرم  بخش  در  و  نويسنده  شخصی  زندگی  و  ايران  فرهنگی  و  اقتصادی  اجتماعی،

 هــایپــردازیشخصــیّت و  دقیق  هایپردازیصهنه  اجتماعی،  یطبقه  با  متناسب  و  عامیانه  زبان  ربردكا  چون

 .شود بررسی گراواقع

 چارچوب مفهومی -2

  مرئالیس -2-1

 تشــی یّ يــا گرايــیءشــی به مّنی چیــز اســت. (res) رس تلغ یهرئالیسیم از ريش  یوااهلغوی،    رظاز ن

 انــدازهایچشــم  اتواقّیّ  از  تصويری  كه»  شودمی  اطال   مکتبی  به  حیطالاص  نظر  از(  56  :1379  گرانت،)

 رمانس  لمقاب  ینقطه  برخورد،  اين.  باشد  رمانتیک  رنگِ  و  گرايیذهن  ايدئالیسم،  از  آزاد  و  خارج  زندگی،

 :1983: 23)هرت) «.شودنمی ناشی  اخالقی غیر كامالً  وضع و جبر  یفلسفه  از  ناتورالیسیم نظیر لکن  ،است

 ديگــر و پديــده يک بین درونی روابط و چیز هر واقّی اتكیفیّ تبیین  و  جستجو  ،رئالیسم  مکتب  فهد

-مــی خــويش اجتمــاع زنــدگی و  تــوده  توصــی   به  هارمانتیک  برخالف  ،مکتب  اين  پیروان.  هاستپديده

 نايــ  هنرمنــدان هــدف. باشــد بايــد كــه شــکلی آن بــه نه كنند،می تشريح  هست،كه   چنان  را  آن  و  پردازند



 145-179، صص 1401ی هجدهم، تابستانی ششم، شماره های ادبی، دورهی مکتب نامهپژوهش

151 
 

 رئالیســم.  هاســتپديــده  ديگــر  درونــی  هایبستگی  و  چیز  هر  واقّی  چگونگی  نماياندن  و  بردن  پی  ،مکتب

 كنــدمی  اعالم  رئالیسم».دانست  گرايیتنسبیّ  مقابل  یهنقط  را  آن  بتوان  شايد  و  است  فلسفی  مفهومی  اصالتاً

 فقــط  نــه  ،دارد  وجــود  «امــ »  از  خــارج  واقّی  در دنیای  كه  جهانی  .دارد  وجود  دنیا  يک  فقط  و  دنیا  يک  كه

 را علمی يکتای درستی و حقیقت بلکه ؛باشند یكلّ  شکلی به و  زمان مکان،  در چیزها  چگونه كندمی تّیین

 آن با و شود نزديک «واقع امر» يا تواقّیّ به كه است آن درست یهنظريّ ،ديدگاه اين  از. كندمی تّیین زنی

  .(8: 1374 احمدی،) «.يابد ارتبا 

 عکــس  موضــوع  ايــن  و  دهــدمــی  ارائــه  بشری  زندگی  از  واقّی  تصويری  ،رئالیسم  ،ادبیّات  یهحوز  در

 نويســنده  ذهن  دخالت  بدون  را  تواقّیّ  جهات  تمام  مکتب  اين.  است  اتیساحسا  و  لیتخیّ  ادبیّات  در  افرا 

 دبیّاتا  قلمرو  در  رئالیسم  اصطالح.  دهد  نشان  هست  كه  گونههمان  را  زندگی  كندمی  تالش  و  دارد  نظر  در

 یهنیم اواخر در كه است ادبی جنبشی خاصّ، مّنای در ؛رودمی كار به عام و خاصّ مّنای دو  در  داستانی

 در رئالیســم امّــا و رســید پايــان بــه آن عمــر و داشت قرار رمانتیسم با تباين در و شد آغاز نوزدهم قرن  اول

-مــی نوشــته مّاصــر روزگــار در هايیانرم و كوتاه  هایداستان  در  هنوز  كه  است  ادبی  سبکی  عام،  مّنای

 .(70:1388 پاينده،: رک)دارد استمرار شوند،

 لیسم در بررسی نثر داستانیاهای رئفهمولّ -2-2

 رئالیستی پردازیشخصیّت -2-1 -2

 گفتمــان طريــق از بلکه  ؛گويدنمی  هاشخصیّت  ويژگی  از  مستقیم  طور  به  گراواقع  هایداستان  در  راوی

 ريمــون) .دهــدمــی جلــوه نمايشــی و گــراواقــع را داستان روايت آنان،  هایكنش  دادن  اننش  و  هاشخصیّت

 ؛كننــدمــی استفاده پردازیشخصیّت برای نمايشی روش از نويسندگان اغلب امروزه(  91-93  :1387  كنان،

 كند ارقربر ارتبا  شخصیّت با راحتی به مخاطب كه شودمی باعث و دهدمی  جلوه  ترواقّی  را  داستان  زيرا

 . بپديرد را هاشخصیّت هایويژگی و

 ایزنــدگی  گیرنــد،مــی  شــکل  نويسنده  تخیّل  در  كه  همین  بزرگ  هایرئالیست  داستانی  هایشخصیّت

 و روانــی ديالکتیــک كــه گیرنــدمــی قــرار مســیری در آنــان. گیرنــدمی پیش در خود یآفريننده  از  مستقل

 اثــر شــاخص كــه است باور  اين  بر  لوكاچ(  20:  1380  كاچ،لو)  .داردمی  رمقرّ  شاندرونی  زندگی  اجتماعی

 عناصــر  تمــام  تالقــی  و  گرايــیهــم  كــانون  ،او  وجود»  كه  یشخصیّت  ؛است  نوعی  شخصیّت  ابداع  رئالیستی،

 اساســی  یهجنبــ   اجتمــاعی،  و  انیــانس  نظر  از  ص،مشّخ  تاريخی  یدوره  يک  در  كه  شودمی  ایكنندهتّیین
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-منهصــربه و خاصّ هایويژگی حال عین در شخصیّت هر( 13 :1380 وكاچ،ل ؛101: 1377  تاديه،)  «.دارد

 . است برخاسته آن از كه است ایطبقه و قشر یكنندهتوصی  دارد و را خود فرد

 واقّــی حــوادث ضــمن در داســتان قهرمــان اســتّدادهای  بــروز  ،رئالیستی  سازیشخصیّت  ديگر  یهجنب

 اراده  یدايــره  از  كــه  دارنــد  مســتقلی  زنــدگی  انــد،آفريده  تییسرئال  رگزب  نويسندگان  كه  هايیآدم.  است

-خــار  كارهــای و  شوندمی  خلق  واقّی  ،تیرئالیس  هایشخصیّت  .(54:  1336  پرهام،)است  بیرون  نويسنده

 به  رئالیست،  ینويسنده.  سپارندمی  ياد  به  را  آنان  راحتیبه  خوانندگان  كه  ایگونه  به  دهند،نمی  انجام  الّاده

 از  تركیبــی  يــا  خــاصّ  آدم  از  برگرفتــه  هــاويژگــی  اين  كه  دهدمی  هايیويژگی  ،اشداستانی  یهاشخصیّت

 داســتان  هــایشخصیّت  كه  است  رئالیستی  زمانی  ،پردازیشخصیّت  ،واقع  در.  باشد  نويسنده  خود  اتمختصّ

 رثــ ا يــک. دهــدمــی نشــان حــوادث ايــن برابر در فرد كه باشد هايیالّملعکس و  واقّی  حوادث  مهصول

 جمــع رمــان ینويسنده حواس ولی باشد، نويسنده خود حال شرح زيادی یاندازه  تا  است  ممکن  رئالیستی

 را  مصــالح   و  مواد  بیشتر  است  ممکن  او.  خودش  حال  حشر  نه  است،  رمان  يک  نگارش  مشغول  او  كه  است

 مــوام،).  دنــ ك  اســتفاده  اوســت،  خــود  منظــور  موافــق  كه  طورآن  مصالح   اين  از  و  بردارد  خودش  زندگی  از

 را  آنان  ،خواننده  ذهن  در  آنان  هایتموقّیّ  و  هاشخصیّت  ترسیم  برای  كندمی  تالش  نويسنده  (108:  1377

 .كند توصی  تدقّ با عینی گزارشگر يک ديد از

  رئالیستی توصی  -2-2-2

 ی،دگزنــ  از مــا یعــادّ ادراک بــا زيادش شباهت  یواسطه  به  كه  آفريندمی  تصويری  ،گراواقع  نويسنده

أ منشــ كــه  را گونــاگونی هــایهزانگیــ  ای،كننــدهمجــا   شــناختیروان  ترفندهای  با  او.  است  كنندهمجدو 

 ای جامّه از پديرفتنی تصويری با امر اين و  دهدمی نشان  خواننده  به هاست،شخصیّت  هایكنش و حركات

 رئالیســتی اخــتدرپ  مفهــوم(  114  :1397  پــک،).  اســت  همــراه  كننــد،مــی  زنــدگی  آن  در  هاشخصــیّت  كه

. كــرد اثبــات صمشــّخ طور به  را  آن  بتوان  كه  است  آن  از  تریكلّ  ،ادبی  آثار  در  توصی   طريق  از  اتئیّزج

 روايــت  فنــون  خاص  جوانب  برخی  با  اتجزئیّ  رئالیستی  پرداخت  ارتبا   بررسی  مستلزم  ابتدا  امر  اين  اثبات

ــ مّاه رمــان در جوانــب اين از جنبه دو رسدمی  نظر  به.  است  داستان  و پــردازیشخصــیّت .دارد ایويــژه تیّ

 مشــروح توصــی  زنیــ  و هاشخصیّت به بخشیدن تفرديّ بهمنجر  رمان در مّموالً  هییتوج  زمینهپسی  هارائ

-مــی  داســتانی  ادبیّات  قبلی  هایگونه  نیز  و  ادبی  انواع  ساير  از  رمان  قطّی  تمايز  باعث  شود ومی  مهیطشان

 (74: 1387 اسّد، و دريايی. )شود
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  رئالیستی زبان -2-2-3

 و  سیاســی  اجتمــاعی،  التتهــوّ  با  همراه  زمان  گدر  در  كه  پوياست  عنصری  و  اجتماعی  ایپديده  ،زبان

 ادبی یهنظري هر  یسازنده  و  مهوری  عناصر  از  يکی  ،زبان.  است  شده  بسیاری  تغییرات  دستخوش  فرهنگی

-می مهسو  يکديگر با ادبی هایهنظريّ و اهمکتب زتماي و تفاوت  وجوه  جمله  از  خود  و  رودمی  شمار  به

ــ   یحــوزهرا    آن  تــوانمی  كه  خودآگاه  گفتار  سطح   در  رئالیستی  زبان.  شود  نمتضــمّ  خوانــد،  منطقــی  رتفکّ

 را خود هایانديشه كند، برقرار كتبی يا شفاهی از اعمّ  ارتباطی  دارد  قصد  انسان  وقتی  .است  ارتباطی  مبنای

 كنــدمی انتخا  ،داندمی موضوع با متناسب را آنچه ،افکار انبوه میان از و دبخشمی نظم مختل  جهات  از

 دادندســتبــه ،رئالیســت نويسندگان هدف (9 :1394 بهنام،). كندمی مرتب زمانی نظم مبنای  بر  راها  آن  و

 نثــر. شــودمــی مهســو  كارآمــد ابزاری نثر هدف، اين به نیل برای .است تواقّیّ از  تصويری  و  رونوشت

 تــداعی ذهــن در را واقّی زندگی در آشنا هایتّامل و كارها و  دارد  هروزمرّ  زندگی  از  نشانی  خودهخودب

 اســت منظومی هایروايت انواع از  رئالیستی  هایداستان  زتماي  وجوه  از  يکی  نثر  از  استفاده  كل  در.  كندمی

-رمان و بزرگ سندگانيون و است رمان عظمت یدوره ،رئالیسیم  یدوره. »شدندیم  نوشته  گدشته  دركه  

 و اســت شــّر تهقیــر عصــر ،دوره ايــن (86: 1390، شمیسا) «.اندآمده وجود به  دوره  اين  در  جاويدان  های

 رينتــ پســت ،شــاعران» :گفتنــدمــی آنــان. تاختنــدمــی رمانتیک نويسندگان و نشاعرا به  رئالیسم  گدرانپايه

 (743: 1382 فرشیدورد،: رک) «.جهانند هایدلقک

  :از عبارتند رئالیستی نثرزبان  یاهويژگی

 : بالغی فصاحت برابر در روايی  تشفافیّ -2-2-3-1

 ایشــیوه بــه و ســاده ایپســندانهعاّمــه نهــو به  ادبی  آثار  كندمی  ايجا »  گرايیمردم  رئالیستی،  رمان  در

 منثــور  بیــان  یهواســط  وقتــی  پیشارئالیستی،  هایروايت  در  (86  :1386  ران،ديگ  و  الج)  «.باشد  واضح   تیسنّ

  از فصاحت. شدمی  مهسو  ناپديرمناقشه  ادبی  هایارزش  ءزج  و داشت  تیّاهمّ زبان  بودن زيبا  صرف بود،

 تشفافیّ به را خود جای فصاحت رئالیستی، داستان در اامّ ؛بود  كالسیک  متن  و  كهن  نثر  هایويژگی  جمله

 (73-72: 1389 پاينده،). دهدمی زبان در

 : مجازی كاركرد برابر در اعیجرا كرد كار -2-2-3-2

 رمــان در زبان  كاركرد.  مجازی  نه  و  دارد  ارجاعی  كاركردی  ،نخست  یدرجه  در  رئالیستی  نثر  در  زبان

 توصی  طريق از بیشتر هم رمان خودِ  عملکرد و  است  ترارجاعی بسیار  ادبی،  انواع ديگر نسبت  به رئالیستی
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 تیظرفیّ در زبان وقتی (46-45 :1386 ران،ديگ و الج). اصخ ایجنبه بر فصیهانه تمركز تا است  جانبههمه

 بــرای. باشــد ديگــری چیز به غیرمستقیم  اشاره  برای  ایاستّاره  تواندمی  یچیز  هر  شود،می  استفاده  مجازی

 اتخصوصــیّ همــه  و  مّشــو   چشم  به  اشاره  برای  غالباً  كه  است  ایاستّاره  ،كهن  شّر  در  نرگس  گل  مثال

ــ   ؛رودمــی  كــار  بــه...  و  حجــب  زيبــايی،  قبیــل  از  ،بینــدمی  ّشو م  در  شاعر  كه  ممتازی  هــایداســتان  در  اامّ

 .رويدادهاســت  واســطبــی  و  عینــی  ثبــت  بر  تکیه  عوض  در  و  شده  دوری  مجازی  هایتوصی   از  تیرئالیس

   (78: 1389 پاينده،)

 : انتزاعی زبان برابر در نمتّیّ زبان -2-2-3-3

 كوتــاه  داســتان  ،اســت  عــین  بــه  مّطــوف  كــه  مدرنیســیم  يــا  ســمسوررئالی  ماننــد  هــايیجنــبش  برخالف

 ترســناک  غالبــاً  یهــاپــروریخیــال  و  هــاكــابوس  و  اوهــام  و  دارد  وهمنــاک  هــوايی  و  حــال  ،سوررئالیستی

 امــر از ایآمیــزه يــا ت،فراواقّیّ و تواقّیّ از  تركیبی  ،سوررئال  امر.  گداردمی  نمايش  به  را  اصلی  شخصیّت

 هــر  از  اشانديشــهدر    كــه  هفــدهم  قرن  انگلیسی  فیلسوف  الک،  جان(  83:  هما)  .  ...است  ذهنی  امر  و  عینی

 نداد نشــان ،زبــان یشايســته غايتِ كه است باور اين بر بود، كرده رسوخ هجدهم قرن  عقايدِ  فضای  حیث

 مجموع در هايشانرمان كه  اندمدعی  انديشه  اين  از  ثرمتأ رئالیست  ندگاننويس  .ست؛اشیا بر  نويسنده مّرفت

 واقّــی نوشــته[ نوزدهم قرن فرانسوی مّروف نويسرمان] فلوبر قول به يا  واقّی  زندگی  از  رونوشتی  رفاًص

 (. 46-45 :1386 ران،ديگ و الج). است

  :رسمی زبان برابر در ایمهاوره زبان -2-2-3-4

 و هســتند مّــهجا پايین يا متوسط اقشار از مّموالً  رئالیستی،  هایداستان  هایشخصیّت  ،گدشته  در  بیشتر

. هســتند  خرافــات  اهــل  اغلب  و  ندارند  تهصیالتی  چندان  يا  و  سوادندبی  يا  اجتماعی  جايگاه  همین  سبب  به

 بیــان  طــرز.  دارد  شخصــیّت  عنصــر  بــا  تنگاتنگی  ارتبا   گزيند،برمی  داستان  روايت  برای  نويسنده  كه  نثری

 در اخــص و اعــم طوربه  رئالیستی  یهاداستان  هایشخصیّت  چون  و  شودمی  ناشی  ششخصیّت  نوع  از  راوی

 و ســواد نــازل ســطح  یكننــدهمــنّکس و عامیانــه بســیار هاشخصیّت اين گفتار اند،جامّه مهرومان  یزمره

 در مــردم یهعام روزمره گفتار به كه است اين رئالیستی نثر هایصهمشّخ جمله  از.  است  فرهنگ  و  آگاهی

 .شــود دور منشــیان و رســمی يــا فخیمانــه زبــان از و ديــکنز  خواننــده  ترغیــب  و  اقنــاع  برای  بازار  و  هكوچ

  (253 :1386 الشکری،)
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 مايهدرون -2-2-4

 مســائل از اعــم ،مــردم  مبتالبــه  مســائل  و  جامّــه  روز  موضوعات  بر  رئالیستی  هایداستان  در  نويسندگان

 جامّــه، هاییتشز نماياندن با نويسندگان .كنندمی تمركز فرهنگی و اقتصادی سیاسی،  اخالقی،  اجتماعی،

 مهــیط  ثیرأتــ   از  تفادهاســ   بــاتــا    كوشدمی  نويسنده  ،هاداستان  در.  سازنندمی  فراهم  آن  اصالح  برای  ایزمینه

. دهــد نشــان دارد، وجــود حــوادث الیالبــه در كــه را طبیّــی  روابــط،  خود  قهرمان  روحی  وضع  از  خارج

   (170-169  :1358 سیدحسینی،)

 نويسنده خود  شخصیّت نمود -2-2-5

 بــوی  و  رنگ  ،داستان  به  واقع  در  ،دهد  بازتا   داستان  در  را  خود  زندگی  از  روشنی  سايه  ،نويسنده  گرا

 «.دهــد  می  نشان  داستان  طیّ...  را  خود  اجتماعی  خودِ»  عمل،  اين  با  رئالیست  ینويسنده  .بخشدمی  رئالیستی

 (.  68-67:  1383 دهقان،ر.ک: )

 حقیقی هایشخصیّت زندگانی انّکاس -2-2-6

 گوســتاو ،اجتماعی رئالیسم یهلیّاوّ سرآمدان  از  يکی  .است  رئالیستی  رمان  هایشاخصه  از  يکی  امر  ناي

 اجتمــاع،  در  شــانواقّــی  هــایمثــال  ماننــد  را  خود  قهرمان  «،بوواری  مادام»  خود  شاهکار  در  او.  است  فلوبر

  (281: 1392 حسینی، سید) .است كرده همراهی مرگ دم تا راها آن سپس و بخشیده زندگی

 ايران داستانی ادبیّات در رئالیسم -2-3

 هــایآگــاهی افــزايش و اجتمــاعی - سیاســی التتهــوّ بروز نتیجه در و مشروطه انقال  وقوع دنبال  به

. بودنــد ناسیونالیســم و برابــری آزادی، خواستار كه آمدند  كار  سر  بر  جامّه  طمتوسّ  مردم  از  ایطبقه  مردم،

 در بتواننــد تــا يابند دست خود توانايی و گدشته از صهیهی درک به تا اشتدوامی را آنان ،اخیر  خواست

 برتــری و پیشــرفت هــایزمینــه بتوانند  كه  آن  برای  و  شوند  فائق  واحد  تملّ  تشکیل  به  بیگانگان  هجوم  برابر

 و مجــد علــل و بپردازنــد خــود گدشــته در «تاريخی  مشترک  یحافظه»  ویج جست  به  سازند،  فراهم  را  خود

 نسبت  كه  ديد  خود  یوظیفه  ،یملّ  حس  همان  ثیرأت  تهت  مشروطه  ادبیّات.  نمايند  يادآوری  را  شینپی  شکوه

 ايــن از. بردارد گام عمومی نیاز به پاسا  و  یملّ  هایتهويّ  احیای  راه  در  و  دهد  نشان  تحساسیّ  امور  اين  به

  (126 :1381 غالم،). كرد ظهور «تاريخی رمان» نام به رمان از ایتازه سبک ،رو

 تکامل  در  یمهمّ  ثیرأت  ،ادبی  لهاظ  از  و  بودند  شده  ريزیپی  اجتماعی  كامالً  بنیانی  بر  تاريخی  هایرمان

 در تــدري  بــه رمــان تکنیکــی هایجنبه. اندداشته برعهده داستانی ادبیّات گیریشکل و  نويسیرمان  نهضت
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 ايــن  در  تــاريخی  رمان  عیب  ترينهعمد.  رسید  تکامل  به  اجتماعی  رمان  در  و  شد  رعايت  تاريخی  هایرمان

 خــود  مّاصــر  یدوره  مشــکالت  و  حقــايق  از  و  پرداخــتمــی  هاگدشته  به  تاريخی  رمان  ینويسنده  كه  بود

 در كــه التیتهــوّ و مــردم زنــدگی یشــیوه دركه  تغییراتی سببه ب شرايطی  چنین  در.  كردمی  پوشیچشم

 ايــن  در.  آوردنــد  رو  اجتمــاعی  و  رئالیســتی  ایهــ رمان  نگارش  به  نويسانداستان  اغلب  شد،  ايجاد  حکومت

 هــایجلــوه بــا انتقــادی رئالیســمی شــاهد تــاريخی، هــایرمان از نظرصرف آن، از پیش  كمی  حتی  و  دوره

 مايه و ويژگی رئالیسم منتشربا درون  را  آثاری  ايرانی  نويسندگان  ،مشروطه  نهضت  از  پس  .هستیم  طنزگونه

 ،فارســی  رئالیســم  هــایرمان  اولین  از  يکی.  دادند  قرار  هدف  مورد  را  سیاسی  و  اجتماعی  مضامین  و  كردند

 عهــد  اواخــر  در  اجتمــاعی  نــاامنی  و  فساد  به  رمان  اين.  بود  كاظمی  مشفق  مرتضی  اثر  «مخوف  تهران»  رمان

 كنــار در و اســت مهــین و  خفرّ  عشق  یبارهدر  رمان  اين  داستان.  است  پرداخته  پهلوی  دوران  اوايل  و  قاجار

 جــاتاداره در موجــود فساد و زنان شدن روسپی  مشروطه،  انهراف  علل  چون  مسائلی  ،اشقانهع  داستان  اين

 نشــر و ترجمــه و چــا  صــنّت گســترش با و ايران در مشروطه انقال  با .است گرفته قرار توجه مورد  نیز

 زمــان  در  های كــ ادبی  هایقالب  از  يکی.  شد  احساس  تازه  بیان  شکل  به  نیاز  خارجی،  هایرمان  و  هاداستان

 بسیاری  در  توانمی  را  انتقادی  عنصر  اين  .بود  رمان  ساخت،  مّطوف  خود  به  را  نويسندگان  هتوجّ  ،مشروطه

 اكبــرعلــی  و  ایمراغــه  الّابــدينزيــن  حاج  طالبوف،  كرمانی،  میرآقاخان  آخوندزاده،  فتهّلی  میرزا  آثار  از

  (21 :1371 عباديان،) .كرد وجوجست دهخدا

 يکــی» بــا ،نوين سبک به داستان نوشتن آغاز از ايران در رئالیسم مکتب سیا  و  کبس  به  نويسیداستان

 نويســندگانی و اســت بــوده رايــ   نويســندگان میــان در امــروز بــه تا و بود همراه زادهجمال  «نبود  يکی  بود

 مهمــود  مهمــود،  احمــد  آبــادی،دولــت  مهمــود  احمــد،آل  جــالل  علوی،  رگبز  هدايت،  صاد   همچون

 .اندبرده كار به خود آثار در را گرايیواقع و رئالیستی عناصر... و دانشور سیمین ،اعتمادزاده

 هادادهتحلیل -3

 نويســنده خــود شخصــیّت نمود ،مايهدرون  ،زبان  توصی ،  پردازی،شخصیّت  رئالیسم  هایمؤلّفه  بین  از 

 بــه كــه دارد بیشــتری دنمــو و  جلــوه  ،دانشــور  آثــارحقیقی در    هایشخصیّت  در داستان و بازتا  زندگانی

  .شودمی پرداختهها آن تبیین و بررسی
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 در آثار دانشور رئالیستی پردازیشخصیّت -3-1

 بلکــه ؛باشــد هداشــت تفــاوت عــادی مــردم بــا كــه كنــدنمــی  خلــق  هــايیشخصــیّت  ،رئالیست  ینويسنده

-داســتان در. بیابــد دخو پیرامون حوادث در را آن از اینسخه بتواند مخاطب كه  آفريندمی  یيهاشخصیّت

 راه در نويســنده  و  انــدشده  انتخا   اجتماع  میان  از  و  هستند  واقّی  افرادی  هاشخصیّت  ،دانشور  سیمین  های

 در نويســنده قــدرت خــاطر بهها آن هایتجدابیّ. كندمی دنبال را  شانزندگی  مسیر  ،خود  هدف  به  رسیدن

 و ظــاهری توصی  توانمی دانشور هایداستان در نهمچنی. لیتخیّ كارهای انجام نه است،  ايشان  حال  بیان

 هــا،شخصیّت. شودمی مهسو  رئالیستی رمان  هایمؤلّفه  از  كه  كرد  مشاهده  را  هاشخصیّت  از  برخی  عینی

 باعــث  امــر  همــین  و  كنــدمــی  متمايز  فرعی  هایشخصیّت  از  راها  آن  كه  دارند  فردیمنهصربه  هایويژگی

 . آورد ياد به متّدد هایشخصیّت وجود اب را آنان ،خوانندهكه  شودمی

ــ   ؛اســت  كرده  تجربه  مختل   یطبقه  دو  از  را  زندگی  نوع  دو  ،دانشور  كردگان،تهصــیل  بــا  همــواره  اامّ

 هــایتشخصــیّ  و  آثــار  در  طبقــاتی  هــایتجربه  اين  .است  بوده  ورشه م  اد   و  علم  بزرگان  و  فکرانروشن

 فقــر هم ام،كرده تجربه را ثروت هم من: »گويدمی نیز دشخو كه چنان است.  گداشته  تأثیر  او  هایداستان

 فقر آسان چه دانممی. زاستوحشت چه یمدو  و كند فاسد  را  آدم  تواندمی  سهولتی  چه به  لیاوّ  دانممی.  را

 به  امعالقه  خاطر  به: »گويدمی  همچنین(  65:  1383  میالنی،  و  واالس)  «.كندمی  خشک  را  نبوغ  یسرچشمه

 جــاهمــه واقّــی، هایانســان عــامی، مردمــی مهــروم، یطبقــه. امنداشــته مطلب كمبود هرگز  نايرا  در  فقرا

: گويــدمــی او بــه كه  است  نويسنده  پدر  هاینصیهت  از  يکی  ،مهروم  یطبقه  به  توجه(  65:  همان)  «.هستند

 یطبقه زا يا [ثروتمندان و اشراف] خودت، یطبقه از كنی؟ دفاع طبقه كدام از خواهیمی  هايتنوشته  در»

 (68 :1383 ای،خامه) «جامّه؟ مهروم

 «،بدهــد خــود داســتان بــه بیشــتری گســترش و  بّــد  كه  آن  برای»  سووشون،  فصول  از  برخی  در  دانشور

 در «افســر» گــويیتــک.  دهدمی  تغییر  شخص  اوّل  به  شخص  سوّم  از  را  ديدزاويه(  400:  1385  میرصادقی،)

 گــويیتــک  بــرای مثــال  .هســت  هم  ديگری  هایگويیتک  سووشون،  در.  است  جمله  آن  از  مهفده  فصل

 وصل  و  قطع  ها،گويیتک  اين  .است  كشیده  دراز  زيرزمین  در  وقتی  زری  خود  يا  و  «ولهالدّعزت»  و  «هعمّ»

 تــا  خواسته  در اين مورد  نويسنده  .است  داده  اختصاص  خود  به  را  فصل  يک  ،افسر  گويیتک  اامّ  ؛شوندمی

-تــک  ايــن  در  غرضــم  بیشتر: »گويدمی  بارهاين  در  خود  دانشور  .كند  ستفادها  داستان  در  داستان  یشیوه  از
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 «.مثنــوی  یيگــوقصــه  تســنّ  از  پیــروی  مــثالً  يّنــی  ؛بوده  هم  اصلی  ضمن  فرعی  هایهقصّ  آوردن  ،هاگويی

   (202: 1376 گلشیری،)

 اشدورهمهــ  نويســندگان از را خــود زنان، عینی  و  ذهنی  جهان  به  پرداختن  با  سووشون  رمان  در  دانشور

 هــادرگیــری یهمــه در ،سووشــون رمــان قهرمــان تــرينبرجســته و ترينملموس ،زری. است  ساخته  متمايز

 رمــان  نــوع  در  كامــل  اثر  لیناوّ  ،سووشون.  كندمی  نقل  واقّی  زمان  توالی  ترتیب  به  را  وقايع  و  دارد  حضور

 ماجراهــايی  و  زن  ايــن  دشــتگرس  شود،می  روايت  زن  يک  اندازچشمهرچند از    داستان  اين.  است  فارسی

 پیونــد  ايــران  كشــور  و  ايــران  مــردم  سرگدشــت  بــه  داســتان  روايــی  سیر  در  افتد،می  فا اتّ  او  یخانه  در  كه

 هایداســتان از بســیاری شــايد كه است قوی قدر آن ،سووشون سیاسی و  تاريخی  اجتماعی،  بّد.  خوردمی

 از شــايد ايــن و كشــدمــی خــود دنبــال بــه ،نويســندیمــ  بّد هایسال در ايرانی ینويسنده زنان كه را  ديگر

 عمیقــاً  اجتمــاعی  و  سیاســی  مســائل  بــه  آغاز  همان  از  كه  باشد  ايران  در  زنان  اتادبیّ  هتوجّ  قابل  هایويژگی

 . ماندمی باقی هوا و حال همین در درازی سالیان تا و خوردمی پیوند

 و پیچیــده  اســت  تیشخصــیّ  فارســی،  نرمــا  در  زن  هایتشخصیّ  اكثر  برخالف  سووشون  قهرمان  ،زری

 در ديگــر طرف از و بینیممی فرزندانش و شوهر میان در  و  خانه  در  را  زری  طرف  يک  از.  است  چندبّدی

 از  گزينــد،برمــی  خود  آثار  در  دانشور  كه  زنانی.  بريزد  هم  به  او  یخانه  آرامش  شودمی  باعث  كه  ایجامّه

 متمــايز یطبقــه دو به  اغلب  دانشور  آثار  در  هازن  اصوالً  و  دهستن  «مهروم  و  اشراف»  اجتماع  یطبقه  دو  هر

 غلــبا و مهــروم و زيردســت و زحمــتکش زنــان و الهــالمرفــه و بــاال یطبقه زنان ؛شوندمی  تقسیم  هم  از

 اســت طريق اين از و كشندمی زحمت آنان برای و كنندمی را باال یطبقه زنان خدمت  كه  جماعت  كلفت

 میرصادقی،) .شودمی مدوّ گروه شامل  لاوّ  گروه  فردی  و  دلسوزانه  احساسات  گاهی.  ارتباطند  در  هم  با  كه

1381:  101)  

 در  زری)  زن  يــک  ديــدگاه  و  زبــان  از  دانشــور  هایرمان  نقل  و  مهدود  كل  دانای  ديدی  زاويه  انتخا 

 و  بیــنش  ،نويســنده  تــا  اســت  شــده  موجــب(  سرگردان  ساربان  و  سرگردانی  یجزيره  در  هستی  و  سووشون

 هــای داســتان در. كنــد منتقــل  خواننــده  بــه  طريــق  ايــن  از  را  خود  یزنانه  نگاه  ،داده  نمايش  را  زنان  نگرش

 از و شوندمی فیمّرّ زن اصلی شخصیّت ديدگاه از سلیم و مراد يوس ،: مرد اصلی های شخصیّت  دانشور

 و  بهتــر  صــمیمی،  و  زنانه  ايیفض  در  او  عقايد  و  احساسات  و  افکار  و  ايرانی  زن  تذهنیّ  با  خوانندگان  رواين

  .شوندمی  آشنا بیشتر
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 شخصــی،  ینامــهزندگی  صــاحب  كــه  مّنــی  ايــن  بــه  اســت،  فارســی  رمــان  در  واقّــی  یشخصیّت  ،زری

 شخصیّت اين  حال  عین  در.  اندساخته  را  او  فّلی  شخصیّت  ،همگی  كه  است  اطرافیانی  و  خانواده  خاستگاه،

 نظــر  بــه  بــاوركردنی  كــامالً  نیــز  اشبینیجهان  و  كردار  و  لمااع  كه  است  صمیمی  یشخصیّت  ،خواننده  برای

 و اوســت مخــتصّ كه دارد هايیريزبینی است،  خانه  درون  در  اشزندگی  كه  اين  به  هتوجّ  با  زری.  رسدمی

 (177: 1387 عسگری،) «.داد نسبت شخصیّت اين خالق بودن زن به توانمی را اين هالبتّ

  شورانرئالیستی در آثار د توصی  -3-2 

 فضــای با را او تا دهدمی خواننده به العاتیاطّ داستان، هایصهنه ارائه ضمن رئالیستی  آثار  در  ويسندهن

 بــرای  نــه  و  دارد  را  خــويش  صــرف  التتخیّ  به  دادن  میدان  قصد  نه  كار،  اين  در  او.  كند  آشنا  بهتر  ،داستان

 ديــده دانشور آثار اغلب در ويژگی نيا. كندمی توصی  را هاصهنه ،داستان  دادن  ادامه  و  مطلب  گسترش

 ايــن. شودمی شريک نويسنده با داستان  وقايع  آن  ديدن  در  نیز  خود  گويی  خواننده  كه  ایگونه  به  شود،می

 . كرد حس هم اتجرئیّ تشريح  ويژگی كنار در توانمی را ويژگی

 گزارشــگر يــک ديــد  از  خواننــده،  ذهن  در  را  آنان  هایتموقّیّ  و  هاشخصیّتتا    كندمی  تالش  دانشور

 ايــن دهــد،مــی ارائــه هــايشداستان خالل در دانشور كه توصیفی نمونه، برای .نمايد توصی  تدقّ  با  عینی

 بلکه  ؛نیست  ساختگی  آن  در  دادهرخ  فاقاتاتّ  و  داستان  جهان  كه  كندمی  تقويت  مخاطب  ذهن  در  را  پندار

 تا كوشدمی دانشور همچنین. دارند عینی یهجنب ،آن وقايع و حوادث تمام و است ملموس اجتماعی جهان

 ديرشپــ   بــرای  را  مخاطــب  ذهن  و  كند  مّرفی  مخاطب  به  را  داستانی  هایشخصیّت  ،كامل  اتجرئیّ  ذكر  با

 راوی ديدزاويه از  را  آنان  توصی   و  نگردمی  هاشخصیّت  به  بینیواقع  با  او.  سازد  آماده  خودش  هایحرف

 واقّــی اجتمــاعی جهان  با  را  شاداستانی  جهان  اين  و  كندمی  ارائه  ،ستاو  خود  هاداستان  از  بسیاری  در  كه

  .دهدمی جلوه ترواقّی ،داده انطبا 

 و رشــد حــال در زری شخصــیّت .هســتیم زری شخصیّت تدريجی لتهوّ شاهد سووشون  در  مثال  برای

 و تمــام را خــود دوجــ و  یشکیباي  با  بردبار،  و  مهربان  زن  اين  كه  بود  زمانی.  است  شده  تصوير  مداوم  تکامل

 یرذيالنــه  قتــل  وقتــی.  كشید  كنار  كامالً  سیاست  دنیای  از  را  دخو  و  بود  كرده  داریخانه  امور  وق   كمال

  .دهد ادامه را يوس  كار ،ديگران همکاری به گرفت تصمیم زری كرد، دگرگون را او شوهرش،

 زری  یچهره  كالبدشکافی  و  تهلیل  در  باشیهد  حمید  از  لیمفصّ  یمقاله  عنوان  «جان  یچهره  حجا »

 كیســت؟  زری  كــه  بدانــد  خواهــدمــی  خــود  دقیــق  و  طوالنی  جویوجست  در  نويسنده.  است  سووشون  در
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 بــه  و  است  چیز  چه  و  كجاست  از  زری  خودِ  خودِ  زری،  خود  خود؟  غیر  يا  خود:  انديشدمی  كه  به  چیست؟

 در حوادث؟ یملّبه يا  است انسنا كجاست؟  زری  یعاطفه و  عقل خشم،  و منطق  دارد؟  روی  قبله  كدامین

 از  لیتهوّ  يوس ،  مرگ  از  پس  و  داستان  پايان  در  زری  لتهوّ  كه  رسدمی  نتیجه  اين  به  دباشی  حمید  پايان

 خــود حقیقت به نسبت آگاه كامالً زن يک به «خرمن سر مترسک» يک از يوس  قول به و تیسنّ زن  يک

-وطــن  و  مظلومان  پشتیبان  و  انقالبی  يوس   لولح  كامل،  تناسا :  است  ديگری  خود  در  منهل  بلکه  ؛نیست

  (1246: 1383 دهباشی،) .زری در پرستانبیگانه و بیگانگان و ظالمان با ستیزنده و پرست

 دهــان در امّــا يوس  زبان از  آخر  حرف  و  است  نرسیده  خود  به  خود،  جویوجست  در  او  ترتیب  بدين

 آنچــه  (305:  1388  دانشــور،)  «.باشــد  مــرد  يک  زا  خالی  خالی  شهر،  يک  نبايد  يوس   قول  به: »است  زری

-آدم  از  باشــند،  كه  طبقات  از  كدام  هر  از  را  هايشداستان  هایتشخصیّ  ،دانشور  كه  است  اين  است  ممسلّ

 نــوع  از  هــاشخصــیّت  و  افســران  توصی   ،«سووشون»  در  مثال  برای  .كندمی  انتخا   خودش  بر  و  دور  های

 : است رئالیستی توصیفات

 تّــداد و بودنــد پــالس هنــدی ســربازان بخواهیــد  تا  شیراز  در(  م44-1943/ش22-1321)  یهاسال  در»

 كه  بوديم  ایخانواده  از  هم  ما.  روسی  نه  و  آمريکايی  نه  اما.  ايرلندی  و  اسکاتلندی  انگلیسی،  افسران  زيادی

 ایدرســهم  ...شدندمی  دعوت  زيادی  خارجی  افسران  ،هامهمانی  اين  در.  شدمی  ما  از  باال  سطح   هایدعوت

 پــدرم .رفتــیممی زياد قشقايی ايل به ما ضمناً... بودند انگلیسی هايشممّلّ بیشتر و اشمديره رفتیممی  ما  كه

  (17: 1373 دانشور،« ). ...بود ايل دكتر

 و  شــّر  انــد،بوده  او  توجــه  مــورد  كــه  هايیتشخصیّ  اكثر  و  يافته  جريان  نیز  او  آثار  در  شاعرانه  احساس

 خــود  و  دارد  طبیّــت  بــا  او  بــودن  همساز  و  دمخوری  با  عمیقی  پیوند  بودن،  شاعرانه  اين.  يندگومی  نیز  هقصّ

 زری دارنــد. را حالــت ايــن  كمــابیش  نیــز  وی  هــایتشخصــیّ  روايــن  از.  اســت  مّتــرف  آن  به  نیز  نويسنده

 هــای رع و لیمــو و نــارن   بهــار عطر كتا ، سرتاسر در. گدراندمی طبیّت با و خود باغ  در  را  اشزندگی

 لیمــوآ  و گیــاهی هــایعــر   از  خــود  كســالت  يــا  و  ســردرد  درمان  برای  زری  و  شودمی  احساس  گیاهی

 ســرگردان  ســاربان  و  سووشون  هایرمان  در  گرايیطبیّت  بارز  هاینشانه  از  ديگر  ینمونه  .كندمی  استفاده

 نارن   بهار گل انبوهی ،رشپس سه فا اتّ به گیرعر  پیرمرد سووشون، در. خوردمی چشم به دانشور سیمین

 زن را پســرهايش ،پیرمــرد چــرا كــه  انديشــدمــی  زری: »اينک  و  اندآورده  يوس   یخانه  حیا   وسط  به  را
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 دارند، سروكار گل  همه  اين با كه  هايیآدم كه كرد فکر  بّد. است  دادنشان زن  موقع  كهدرحالی  دهد؛نمی

  (40: 1373دانشور، ) «بگیرند؟ زن دارد لزومی چه

 آثار دانشور رئالیستی مايهدرون -3-3 

-ويژه تاريخی یدوره و خاصّ اجتماعی خاستگاه از ،كشدمی تصوير به رئالیسم ینويسنده  كه  انسانی 

 و برجســته  اســت،  آنــان  اجتماعی  كنشأ  منش  كه  را  اجتماعی  منافع  تّارض  و  هاتضادّ  و  است  برخوردار  ای

. اســت برخــوردار خــود خاص ايدئولوای و بینیجهان از ستیلیرئا ینويسنده  هر  واقع  در  .سازدمی  آشکار

ــ   و  حــوادث  به  او  ديدی  ويهاز  تــاريا،  و  اجتمــاعی  زنــدگی  از  او  تفســیر  و  درک  و  اجتمــاعی  هــایتواقّیّ

 در)  مشــاركت  بــا  همــراه  مشــاهده  روش  به  نیز  او  خود  كه  است  زمانه  اجتماعی  یمبارزه  از  او  تلقی  بازتا 

 به  مّرفت  و  آگاهی  دنبال  به  رئالیستی  داستان  ینويسنده.  دارد  حضور  زندگی  هاینمیدا  در(  شناسیجامّه

 روايت  زن  يک  اندازچشم  از  هرچند  سووشون  .كندمی  خلق  را  خود  داستانی  جهان  و  اثر  جتماعی،ا  مسائل

 بــه  داســتان  روايــی  ســیر  در  افتــد،مــی  فــا اتّ  او  یخانــه  در  كــه  ماجراهــايی  و  زن  ايــن  سرگدشت  شود،می

 هم است؛  چندوجهی  نیز  سووشون  رمان  یمايهدرون.  خوردمی  پیوند  ايران  كشور  و  ايران  مردم  دشتگرس

 (63: 1371 عباديان،. )خواهانهآزادی و یملّ یمبارزه از هم و گويدمی سخن زنان مسائل از

 ازآغــ   هــایسال  در  شیراز؛  دهدمی  روی  شیراز  در  و  اوست  همسر  ،زری  و  خانيوس   یدرباره  داستان

 بــا  ولــی  ،دارد  اجتمــاعی  هــایآرمان  و  است  كردهتهصیل  زنی  نیز  يوس   همسر  زری،.  جهانی  مدوّ  جنگ

 دلــش  و  بــردمــی  ســر  بــه  هــراس  در  مــدام  شــوهرش  یمبارزه  طول  در.  نیست  موافق  شوهرش  هایتندروی

 پیش به را انداست ،يوس  و زری پنهانی و  آرام  جدال.  شد  خواهد كشته نبرد  اين در  او كه  دهدمی  گواهی

 در ،است خطرآفرين شرايط، آن در حال هر به كه را ایمبارزه تأثیر كه است  اين  در  نويسنده  هنر. »بردمی

 رغــمعلــی  زری،  شــوهر  يوســ ،(  101:  1383  دستغیب،)  «.دهدمی  نشان  ايرانی  زن  و  خانواده  زندگی  متن

 پس زری .شودمی كشته ناشناسی ریت به و كندمی سماجت خود  موضع  حفظ  در  ،خطرها  اعالم  و  هشدارها

  .كندمی تصديق را او اهداف درستی و شودمی لمتهوّ همسرش شدن كشته از

. دهــدمــی  رخ  م1972/ش1350  یدهــه  در  دانشــور،  ســیمین  بّــدی  رمــان  ،«سرگردانی  یجزيره»  وقايع

 به تنها نه و است انداست ضمنی هایمضمون از يکی جامّه، و مرد با  اشرابطه و  او  شخصیّت  و  زن  یلهمسأ

 طــی  بلکــه  ؛شــودمــی  بهــث  كتــا   در  او  آزادی  و  اســتثمار  و  اجتمــاعی  و  فــردی  حقو   با   در  صراحت
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 مهــیط بــا ارتبــا  و تقابل در «هستی» شخصیّت همه از بیش و  زن  هایشخصیّت  از  برخی  داستان،  حوادث

  .گیردمی شکل فردی و جمّی یمردانه

ــ   مبارزان  از  نوريان،  حسین  پدرش،  كه  هستی  نام  به  تسا  دختری  داستان،  مهوری  تشخصیّ  شــدن  یملّ

 بــا  متّاقبــاً(  عشرت)  هستی  مادر.  است  شده  كشته   مصدّ  از  حمايت  برای  تظاهرات  در  و  بوده  نفت  صنّت

 بــه ســپس و شــودمــی بزرگ خود پدری مادربزرگ نزد هستی.  كندمی  ازدواج  گنجور  احمد  نام  به  مردی

 دنیــای  بــا  هســتی  آشــنايی.  آوردمــی  روی  سیاست  به  دوره  آن  دانشجويان  اكثر  ندنام  و  يابدمی  راه  دانشگاه

 در هستی. است راديکال و گراچپ كه دهدمی رخ  مراد نام  به  ديگری  دانشجوی  طريق  از سیاسی  مبارزات

 دادن سروسامان و ازدواج به را سیاسی یمبارزه به  پرداختن مراد  اامّ ؛است  مراد با  ازدواج  به  مايل حال  عین

 نــام بــه او پسر و شودمی آشنا  «فرخی»  خانم  نام  به  ديگری  زن  با  او  مادر.  داندمی  ح مرجّ  شخصی  زندگی  به

ــ   اســت،  سیاسی  یمبارزه  اهل  هم  سلیم.  كندمی  مّرفی  هستی  با  ازدواج  برای  را  «سلیم»  ،مــراد  بــرخالف  اامّ

 افکــار بین كه هايیتفاوت تمام رغمبه  هستی.  است  لمتموّ  ایخانواده  فرزند  و  مسلکعارف  ين،متدّ  فردی

  .رسدمی پايان به ازدواج اين با رمان اول جلد و شودمی متمايل سلیم به در نهايت بیند،می سلیم و خود

 بــه  هســتی  كــه  ترتیــب  اين  به  ؛است  داستان  همین  یادامه  دانشور،  سیمین  ديگر  اثر  ،«سرگردان  ساربان»

 «نیکــو» نــام به ديگری دختر با و شودمی جدا او از سلیم و افتدمی ندانز به تانشدوس و مراد با ارتبا   دلیل

 كمــک بــه و  شــوندمــی  تبّیــد«  ســرگردانی  یجزيــره»  به  هستی  و  مراد  داستان،  یمهااد  در.  كندمی  ازدواج

 ســپس ود اين. گیرندمی سر از را  عادی  زندگی  ترتیب  اين  به  و  كنندمی  فرار  جزيره  اين  از  ،هستی  ناپدری

 رفــتن و عرا  و ايران جنگ شروع با رمان. شوندمی پسر فرزند يک صاحب و كنندمی  ازدواج  يکديگر  با

  .يابدمی خاتمه جبهه به مراد

 در زن قهرمانــان از ديگــر ینويســنده زنــان از  بیشــتر  حتــی  دانشــور.  اســت  زنــان  دنیــای  ،دانشــور  دنیای

 هایداستان  و  است  زن  ،او  داستان  هفده  لاوّ  صیّتشخ   ،انشورد  داستان  27  از.  كندمی  استفاده  هايشداستان

 و هــاگفتــه اســاس بــر. اســت زنــان بــا مــردان یرابطه داستان دارند، برعهده را اصلی نقش  مردان  كه  ديگر

 ذهــنِ  هــایپرســش  بــرای  پاســخی  دنبــال  بــه  واقــع  در  او  و  است  زری  یادامه  هستی  قبل،  سطور  هاینوشته

 توجیــه و كــردن درونــی و افــراد از جامّــه انتظارات به ترديد با او. است  درنم  دنیای  در  جوگرشوجست

 در  او.  اســت  ديگــری  با  بهث  در  كه  افتدمی  فا اتّ  موقّی  او  شدن  هست  اين.  نگردمی  خودشان  برای  آنان

 كــه است دختری ،هستی. يابدمی تّالی و كندمی ترديد كند،می رشد آن مسائل و پیرامون جهان  با  چالش
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-بــه ،اســت زنانــه شناســیروان و زن از دانشــور دقیق  شناخت  اين  .كندمی  جووجست  مرد  اركن  را  امشآر

  .نوازدمی را چشم ،اثر یزنانه روح مجموع در كهطوری

 سرنوشــت تکــرار جــز چیــزی ،آنــان زنــدگی گويی  .كنندمی  زندگی  را  مادرانشان  تقدير  ،دانشور  زنان

 باختــه  جــان  ملــی  رهبــر  يــک  جان  از  حراست  راه  در  كه  داشته  رزیمبا  شوهر  هستی،  مادرنیست.    يکديگر

 ؛گیردمی قرار مادرش تموقّیّ در درست نیز هستی اينجا. است كرده ازدواج پولدار مرد يک با  بّد.  است

 عــادی  غیــر  دختر  يک  ،جامّه  تّري   به  واقع  در  هستی.  كندمی  رهاسلیم    نفع  به  را  مراد  ،هستی  بار  اين  اامّ

-مــی  قــرار  خويش  یهدستماي  ،آرزوهايش  به  رسیدن  برای  را  اينها  او  .نیست  نرمنده  نیست،  یسیاس  نیست،

 گــم بیانگر اين و. دهدمی تن مادرش هاینقشه به ،برسد استقالل به و شود  لمتهوّ  درون  از  آنکهبی  و  دهد

 میدان رصهع به پا همردان ایروحیه با  خواهدمی  زن  انگار.  هاستعرصه  همه  در  مادينه  عنصر  انفّال  يا  شدن

 .نهد

 صــبوری  با  و  ندارد  زندگی  با  برخورد  در  خاصی  تحساسیّ.  پديردمی  مشکالتش  با  را  زندگی  ،دانشور 

ــ  ؛بینــدنمــی لايدئا و مطلو  را دنیا او. نگردمی مسائل به ايرانی  زن  يک  و بــدی از لبريــز سراســر را آن اامّ

 زنــدگی  یاجــزا  تــرينالزم  را  رنــ    و  صــبر  و  كندمی  هتوصی  را  صبر  ،بمصائ  مقابل  در.  بیندنمی  هم  زشتی

 و مّدودنــد و كــم بسیار ،دانشور هایداستان در منفی قهرمانان. نیست بدبین  كارهايشان  و  مردم  به.  داندمی

 هــايیآدم  بلکــه  ؛نیســتند  انســانی  غیــر  پلیــد  هــایخصــلت  دارای  و  منفور  و  كريه  هم  دارند  وجود  كه  آنانی

ــ .  دارنــد  تفاوت  ديگران  با  شانزندگی  هایبرنامه  و  نافّشانم  خاطر  به  كه  اندعادی  مــوارد  بســیاری  در  یحتّ

 .آيندمی حسا  به منفی شخصیّتكه  گفت تواننمی

 ؛اســت خــانواده داخلــی امــور دارعهــده و عادی و مّمولی زن ،سووشون رمان اصلی  شخصیّت  ،زری 

 در كــه اســت زنــی ینمونــه ،هقصــّ  اين  نقهرما  ،زری  است.  خانوادگی  زندگی  اسیر  و  شنوحرف  و  مّصوم

 تمجیــد  زن  از  ،توانسته  هرجا  دانشور.  دهدمی  ادامه  را(  يوس )  شوهرش  راه  او  .هستیم  مواجه  آن  با  ادبیّات

 تــو! اليتنــاهی ای: »خوانــدمــی  هســتی  بــرای  يادداشــتش  دفتــر  از  را  مطــالبی  ،ســلیم  نمونه  برای.  است  كرده

 كه مادر، اتم يک انفجار تعلّ  به  آيا  حركتند؟  در  اگردتگرد  هاونالکتر  كه  اتمی  یههست  تو  آيا  كیستی؟

 ســلیم اما. است زن خدا پس: بگويد كه كرد اكتفا اين به فقط هستی... است؟ شده آغاز  حیات  ای،بوده  تو

 پــرورش در را ســهم بیشــترين زن (37-36: 1380 ،دانشــور) «.اســت جنســیت ورای خداونــد: »گويــدمــی

 چــه  زن: »دارنــد  گرمــابخش  وجــودی  هــازن  دارد  اعتقــاد  ســلیم.  اســت  نــدگیز  باغ  بانباغ  و  دارد  فرزندان
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 یهكرديا  زندگی ،او  گرداگرد  یههال  در  و  او  گرمای  در  و  بريممی  پناه  او  به  مردها  ما  كه  است  موجودی

 ( 42-41 :همان) «.كنیممی گرم... را خود

 نشــان (ســرگردان ســاربان و  یســرگردان  یجزيــره  سووشــون،)  ،دانشور  رمان  سه  هر  اصلی  یمايهدرون

 خــود بــه زنان مشکالت و زن را  دانشور  فکری  یدغدغه  بیشترين. »است  مدرن  عصر  در  زن  توضّیّ  دادن

 و  جهــل  هــا،گرفتاری  هــا،ظلم  اســت  داشته  سّی  زن  ینويسنده  يک  عنوانبه  دانشور.  است  داده  اختصاص

 تشــکیل  زنــان  را  آثــارش  هــایتشخصیّ  بیشتر  و  دهد  نشان  ،رودمی  و  رفته  زنان  بر  ايران  در  كه  را  خرافاتی

 در او آثــار در مــردان. نگــردمــی زنــان چشــم یدريچــه  ازها  آن  به  بپردازد،  مردان  به  اگر  دانشور.  دهندمی

 زنــان...  و  هاهنرپیشــه  دانشگاه،  و  مدارس  مانمّلّ  ها،كلفت  دار،خانه  زنان.  كنندمی  پیدا  مّنی  زنان  با  ارتبا 

 ،دانشــگاهی تهصــیالت وجــود بــا دانشــور هــایداســتان زنان  بیشتر.  دهندمی  تشکیل  را  ردانشو  هایداستان

 (73: 1379 عبدالهیان،) «.دارند را دارخانه زنان عادی هایدغدغه

 نويسنده خود  شخصیّت نمود -3-4

 بــوی و رنــگ داســتان به واقع در ،دهد بازتا  داستان در را خود زندگی از روشنیسايه  ،نويسنده  اگر 

 «.دهــدمــی  نشان  داستان  طیّ...  را  خود  اجتماعی  خودِ»  عمل،  اين  با  رئالیست  ینويسنده  .بخشدمی  رئالیستی

 یجزيــره  و  ســرگردان  ســاربان)  ،دانشــور  سیمین  رمتأخّ  آثار  در  نمونه  برای  (68-67:  1383  دهقان،ر.ک:  )

 «مــن» تبــديل با كوشدمی انشورد  واقع  در  و  گفتن  خود  از  برای  است  ایبهانه  قهرمانان  زندگی(  سرگردانی

ــ  اســاس بــر تــاريا  و خــاطره دل از داســتانی، شخصــیّت عنــوانبــه «او» به  خويش  شخصی  زنــدگی تواقّیّ

 و  درونــی  زنــدگی  و  داستانی  هایشخصیّت  یزنانه  جهان  بازتا   در  دانشور.  آورد  پديد  داستان  ،اجتماعی

  از پیش ،آنان  زندگی  به  پرداختن و  هازن به  هتوج. »است  بوده قموفّ آنان  عاطفی و شخصی  روابط همچنین

 (195: 1383 میرصادقی،) «.تاس نداشته سابق ايران داستانی ادبیّات در حد اين به تا او

 بیشتر داستان، زن هایشخصیّت ويژهبه داستان هایشخصیّت از برخی به خود  ساختن  نزديک با  دانشور

-دلبستگی آنان، ذهن و زبان از و  بوده  هاشخصیّت  اين  دعقاي  و  ارافک  و  روحی  حاالت  دادن  نشان  درصدد

 هــم  طريــق  ايــن  از  تــا  ســاخته  نمايــان  را  خود  یانديشه  و  تذهنیّ  جمله،  يک  در  و  هاآرمان  و  هادغدغه  ها،

 آثــار،  ايــن  خوانندگان  تا  نمايند  كمک  هم  ،شناسانده  اجتماع  به  زن  يک  عنوانبه  را  خويش  حقیقی  تهويّ

 هرگونــه از و برســند اجتمــاع در زن واقّــی جايگــاه به نسبت بهتری شناخت و درک به زن، هچ و  مرد  چه

 ايــن اســت ممســلّ آنچهبپرهیزند.   زن  شخصیّت  یدرباره  گرايیمطلق  و  نگریسطهی  ب،تّصّ  داوری،پیش
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 بــر و دور هــایآدم از باشــند، كــه طبقــات  از  كــدام  هر  از  را  هايشداستان  هایتشخصیّ  ،دانشور  كه  است

 سووشــون در كــه  «همــدم  بــیبــی»  همــان»:  گويدمی  سووشون  رمان  یدرباره  وی.  كندمی  نتخا ا  خودش

 در ،هســت سووشــون در كــه «مــاهونمــک» مــثالً... شــد فــوت اخیــراً همــین و  داشت  واقّی  وجود  ،هست

  (138: 1373 دانشور،) «.بود ايرلندی كه ديدمش هاروارد

 شخصــیّت. »پردازدمی  داستان  روايت  به  و  كندمی  حلول  زری  شخصیّت  در  دانشور  سووشون،  رمان  در

 بــه  نســبت  خــود  افکــار  و  احساســات  از  را  خواننــده  و  اســت  خودش  احساسات  و  درون  به  آگاه  فقط  زری

 كه  است  زری  افکار و  احساسات  طريق  از  خواننده  ديگر  عبارت به .كندمی  آگاه  رمان  ديگر هایشخصیّت

-می  صورت  وقايع  و  هاشخصیّت  به  نسبت  توضیهی  و  تفسیر  راگ  و  ناسدشمی  را  رمان  ديگر  هایشخصیّت

 (401: 1385 میرصادقی،) «.است شخصیّت همین طريق از گیرد،

ــ  و حــاالت  انّکاس  یدرباره  يادداشتی  در  خود  دانشور  چنــین هــايشداســتان در اششخصــی اتروحیّ

 كــل دانــای و كــنم يکسره خودم  اب  را  لیفمتک  امخواستهمی  ام؟كرده  قاطی  هم  را  خودم  چرا  اما: »نويسدمی

 هــارمــان بیشــتر  در.  بیــاورم  در  حركــت  بــه  بــازیشبخیمه  هایعروسک  همچون  را  هايمقهرمان  كه  نباشم

 بــا را خــودم و شکســتم را تســنّ اين. رسم و اسم با نه منتها دارد؛ حضور نويسنده شخص كه  است  آشکار

 تنهــا... بــازيگر هــم ،شدم تماشگر هم يّنی زدم؛ جا اهمیوه منض پیازی همانند ام،پیشه یحتّ  و  رسم  و  اسم

 ســر  بــه  مــرا  تــا  امپرداختــه  گونهآن(  جانتوران)  مادربزرگ  به  كه  است  اين  بزنم  توانممی  خودم  كه  حرفی

  (82: 1372 دانشور،) «.بنشاند جايم

 اتفا   يوس   مرگ  از  بّد  و  قبل  كه  وقايّی  ؛زندمی  خويش  از  رنگی  ،وقايع  همه  بر  سووشون  در  زری

 شخصــیّت  عنــوانبه  زری  بین  تواندنمی  امروزی  یخواننده  .كندمی  اظهارنظر  وقايع  یدرباره  زری.  افتدمی

 در  زری  هــایويژگــی  شــباهت  بــه  توجــه  بــا  لهمسأ  اين.  شود  قائل  چندانی  تفاوت  ،دانشور  سیمین  و  داستان

 رمــان لاوّ شخصــیّت يوســ ،.  ودشــ مــی  تشــديد  اششخصــی  زنــدگی  در  دانشــور  هــایويژگــی  با  داستان

 سرسخت  عصبی،:  از  عبارتند  هاويژگی  اين.  دارد  خود  در  را  احمدآل  شخصیّت  از  هايیويژگی  سووشون،

 شخصــیّت  زری،.  نیســتند  يکديگر  به  شباهتبی  نیز  ظاهری  شکل  جهت  از  آنان  یحتّ.  بودن  ناپديرسازش  و

 است  آرام  دنیايی  خواستار  سیمین  چونهم  زری.  رداخانه  سیمین  منتها  ،است  سیمین  خود  گويی  رمان،  دوم

 زری شــیرين  هایهبّچ  .دهدمی  قرار  فشار  تهت  تشدّبه  را  او  ،شوهرش  سیاسی  -  اجتماعی  هایدرگیری  و
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 خــان،  عبــدال   ســیمین،  خــود  یگفته  به.  است  داشتن  هبّچ  برای  سیمین  ینیافتهتهقق  آرزوی  یتجلّ  واقع  در

 (8: 160). اوست پدر دانشور، خانیعلمهمّد ،رمان فرعی هایشخصیّت از يکی

 حقیقی هایشخصیّت زندگانی انّکاس -3-5 

 گوستاو ،اجتماعی رئالیسم یهلیّاوّ سرآمدان از يکی  .است  رئالیستی  رمان  هایشاخصه  از  يکی  ،امر  اين

 اجتمــاع، رد شــانواقّــی هــایمثــال ماننــد را خــود قهرمــان ،بــوواری مادام  خود  شاهکار  در  او.  است  فلوبر

  (.281: 1392 دحسینی،سیّ) است كرده همراهی مرگ دم تا راها آن سپس و بخشیده زندگی

 همان .داشتیم دوستانه روابط ايل  با  بنابراين.  بود  ايل  دكتر  ،پدرم  رفتیم،می  زياد  قشقايی  ايل  به  ما  ضمناً»

 كــه «ماهونمک» مثالً... شد فوت اخیراً همین و داشت  واقّی  وجود  ،هست  سووشون  در  كه  «همدم  بیبی»

 اقــرار  نیــز  خــود  دانشــور(.  17:  1373  دانشــور،)  «.بود  ايرلندی  كه  ديدمش  هاروارد  در  ،هست  سووشون  در

 از نمــوداری ،خــانعبــدال  دكتر و است مادرم از الگويی مسیهادم، خانم كه دانستم سووشون در: »كندمی

  (46: 1365 رياحی،) «.نديدمش هرگز كه پدربزرگم

 یریگ نتیجه -4

 هایمکتب  ساير  از  بیش  ،جهان  داستانی  ادبیّات  در  بلکه  ايران،  داستانی  ادبیّات  قلمرو  در  تنها  نه  رئالیسم

ــ  یدهنــدهنشان خود هاینمونه نخستین  همان  از  ايران  داستانی  ادبیّات.  است  داشته  بروز  و  ظهور  ادبی  هتوجّ

 و مشــروطه انقــال  گیــریشــکل بــا. اســت هايشــاننداســتا  و  هــارمــان  ســاختار  در  رئالیســم  به  نويسندگان

 رئالیســم  ادبــی،  اثر  اجتماعی  دتّهّ  و  رسالت  كاركرد  و  نقش  به  عمده  هتوجّ  و  آن  بر  بمترتّ  هایدگرگونی

 . گرفت قرار نويسندگان اغلب توجه كانون در

 بــر  كیــدأت  بــا  را  خــود  داســتانی  آثــار  ايران،  در  نويسیداستان  بانوی  عنوانبه  دانشور  سیمین  میان  اين  در

-جلوه دانشور آثار در رئالیسیم مکتب اصلی هایمؤلّفه بیشتر نظر، اين از. است  آورده  پديد رئالیسم  قواعد

 خود آثار در هنری شکلی به را هامؤلّفهو  عناصر  اين  ،خود  نويسندگی  مهارت با  توانست  او .است  شده گر

 رئالیســم  هــایمؤلّفــه  از  دانشــور  داســتانی  رآثــا  در  يهمادرون  و  زبان  توصی ،  پردازی،شخصیّت.  كند  ارائه

 .دكنمی پیروی

 از  هايینشانه  مباحث،  بیان  از  مرحله  هر  در  و  پردازدمی  وقايع  بازنمود  به  هنری  یشیوه  با  دانشور  سیمین

 .دكنــ می دور  خواننده  ذهن  از  را  بودن  واقّی  غیر  يا  لیتخیّ  احتمال  كه  سازدمی  نمودار  چنان  را  گرايیواقع

 نثــر كارگیری به وقايع، اتجزئیّ تشريح   پردازی،شخصیّت  مانند  هايیمؤلّفه  كه  است  اين  تالش  ينا  حاصل
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 ،زنــان بــه ســتم و مــردم میــان در  تبّیض  و  ظلم  تنگدستی،  و  فقر  چون  مباحثی  ويژه  به  و  نوشتار  در  مهاوره

 . رودمی شمار به رئالیسم هایمؤلّفه تريندردناک ءجز و دارد بااليی بسامد

 و  انــدشــده  انتخــا   اطرافش  اجتماع  میان  از  و  هستند  واقّی  هاشخصیّت  اغلب  انشورد  داستانی  آثار  در

. لــیتخیّكارهــای    انجام  نه  است،  شانزندگی  حال  شرح  بیان  در  نويسنده  قدرت  خاطر  به  آنان  هایتدابیّج

 آشــنا بهتــر داســتان فضــای با را او تا  دهدمی  خواننده  به  اطالعاتی  داستان،  هایصهنه  یارائه  ضمن  دانشور

ــ   تــا  اســت  كوشیده  و  توانسته  دانشور.  نمايد  همراه  خود  با،  نموده  هایشخصــیّت  آمــال  و  آالم  و  هــاتواقّیّ

شــده در آثــار خلق  هایخصیّتش  دهد.  نشان  ،هست  كه  گونههمان  خود  آثار  در  را  اجتماع  مختل   طبقات

برخوردارند.  جامّه باور و فرهنگ خانواده، جتماع،ا در فتنیپدير و  واقّی  عینی، ذهنی،  جايگاه  از  دانشور،

 داستان و است برده بهره كارآمد  ابزار  مثابه  به  نثر  از  و  مصالح   و  مواد  عنوان  به  خود  اطراف  مردم  ازدانشور  

 داســتان روايت برای و كرده روايت ادبی  صناعات  و  پیچیدگی  از  عاری  و  افشفّ  روان،  و  ساده  زبانی  با  را

  هایخواسته  و  اجتماعی  خاستگاه .است گرفته  بهره  عامیانه  هایالمثلضر   و تّابیر  ها،وااه  صطالحات،ا  از

 است. بوده رثّؤم هايشانداستان هایشخصیّت آفرينش ینهوه و نوع در دانشور شخصیّت نوع و درونی

 و مآخذ: منابع

 دوم،  چــا   شــناس،حــق  مهمّــدعلــی  یترجمــه  ،«نويسانرمان  روايت  به  رمان»،(1380)میريام،  .  آلوت −

  .مركز: تهران

 .مركز: تهران ،تردید، (1374) بابک احمدی، −

 ،ادبیّاا  تااریخ ،«گلســتان  ابــراهیم  داســتانی  آثــار  در  گراواقع  روايت»  ،(1388)حسن    بیر ،  اكبری −

 .8-5: 62ش

 ،«رانايــ  داســتانی ادبیّــات در رئالیســم تهلیــق و »نقــد ،(1393)   و ديگــرانصــادمهمّد بصــیری، −

 .162-143: 1ش ،3س ،بالغت و ادبی نقد ینامههشپژو

 رهگــدر از سوررئالیســم و رئالیســم مکتــب دو در زبــان كاربرد  بر  تطبیقی  ، »رهیافتی(1394)بهنام، مینا   −

: 32، ش  7  ، سالزهارا  دانشگاه  پژوهشیزبان  ینامهفصلكور«،    بوف  و  سووشون  رمان  بررسی

7-16  . 

-جامعاه  احمد«،  آل  همدرس  مدير  به  نگاهی  اجتماعی؟  سند  يا  ستیرئالی  مانر»،  (1388)  حسین  پاينده، −

 .98-69 :2ش ،1 س ،ادبیّا  و هنر شناسی
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 .نیل: تهران ،رئالیسم  ضد و رئالیسم ، (1336) «میترا»پرهام، سیروس  −

 .مركز: تهران صدارتی، احمد یهترجم ،رمان تحلیل شیوه، (1397) جان پک، −

 غالمهســین هــایداســتان در جــادويی رئالیســم بازتــا »، (1388) ســیدان مــريم و تقــی پورنامــداريان، −

 .64- 45 :64ش ،«ساعدی

 ساحل  بر»  در  مندرج  ،«دانشور  سیمین  زندگی  و  آثار  به  کوتاه  نگاهی»  ،(1383)انور    ای،خامه −

 .سخن :دهباشی، تهران علی كوشش به ل،اوّ چا  ،«سرگردانی یجزيره

 . بهمن و دی ،7 ش ،تکاپو ،«گردانی؟سر یيرهجز چرا» ،(1372)سیمین  دانشور، −

 .38 -37 :ش ،گردون یهمجلّ ،«باشم اثرتک ینويسنده خواهمنمی»،  (1373)  .......................... −

 .نو نشر همکاری با كانون :تهران ،«بپرس مهاجر هایپرنده از»  ،(1376)  ........................ −

 .خوارزمی: تهران پنجم، چا  ،«كنم؟ سالم كی هب»  ،(1380)  ........................ −

 .خوارزمی: تهران ل،اوّ چا  ،سرگردان ساربان ،(ال 1380)  ....................... −

 .خوارزمی: تهران سوم، چا  ،سرگردانی یجزیره  ،( 1380)......................   −

 .خوارزمی :انتهر فتم،ه چا  ،«بهشت چون شهری»،  (1381)  ...................... −

 .خوارزمی: ، چا  شانزدهم، تهرانسووشون،  (1388).......................   −

 ،«مدرسه  مدير كوتاه  رمان رئالیستی تهلیل و  رمان  یهنظريّ»،  (1387)رضا اسّد  مهمّد و  مهدی  دريايی، −

 .100 -67: 19 ، ش4دوره ،ادبی شناسیزیبایی

 چــا   دانشــور،  ســیمین  دكتر  ینامهجشن  ،دانیسرگر  یهجزیر  ساحل  بر،  (1383)علی    دهباشی، −

 .سخن: ل، تهراناوّ

 یويــژه ،دیگار ینیماه از نقــلبــه  ،«دانشــور سیمین  امبازيافته  مادر  به  اینامه»  ،(1365)لیلی    رياحی، −

 .سرگردانی یجزیره بر ساحلدر  مندرج زمستان، پنجم، ش دانشور، سیمین

 .نیلوفر: تهران. حری ابوالفضل یجمهتر ،تانیداس روایت، (1387)شلومیت  ريمون، −

 .فردوس: چهارم، تهران چا  ،ادبی نقد  ،(1383)سیروس   شمیسا، −

 .نگاه: تهران هفدهم، ل، چا اوّ جلد ،ادبی هایمکتب، (1392)رضا  حسینی، سید −

  .نگاه :ل، تهراناوّ چا  ،معاصر داستانی ادبیّا  در گراییواقع، (1386فدوی ) الشکری، −
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 .گهر: تهران ،معاصر ادبیّا  بر درآمدی  ،(1371)مود مه  ديان،عبا −

 .پايا: تهران ل،اوّ چا  ،معاصر نثر یکارنامه ،(1379)حمید  ،عبداللهیان −

 .روز فرزان :تهران ل،اوّ چا  ،فارسی معاصر رمان اجتماعی نقد، (1387) عسگری، عسگر −

 ،(1332-1284فارســی    ريخیتــا  هــاینرمــا  تهلیــل  نقد  و  سیر)  تاریخی  رمان،  (1381)  مهمّد  غالم، −

 .چشم تهران: ل،اوّ چا 

 ش دانشــور، ســیمین یويژه «دیگر ینیمه» از نقلبه  ،«سیاه نقا  با» ،(1365)  رضامهمّد  پرور،قانون −

 . سخن :تهران دهباشی، علی ،«سرگردانی یجزيره ساحل بر» در مندرج زمستان، ،5

 اثر ابری هایسال در  سوسیالیستی  رئالیسم  و  جتماعا  بازتا ، »(1389)  خاور قربانی  و  طاهره  كوچکیان، −

  .106 -85 :220ش ،تبریز انسانی علوم و ادبیّا  یدانشکده یهنشریّ درويشیان«، اشرفعلی

 -علمای ینامهفصال ،«رئالیسم مکتب و سرگردانی جزيره»، (1393) نظری  نجمه  و  مهناز  لو،مهمّد −

 اساالمی  آزاد  دانشگاه  خارجی  هایزبان  و  فارسی  ادبیّا   و  زبان  یدانشکده  پژوهشی

 .: 20، ش 6 ، سسنندج

 ادب شناساایمااتن ســاعدی«، غالمهســین آثــار در جــادويی رئالیســم»، (1389)حســین  مســجدی، −

 .106 – 93: 8ش ،فارسی

 .92-79 :23 ، شجهان صرامع ادبیّا  پژوهش «رئالیسم بینیجهان»، (1384)آذر، پرويز  مّتمدی −

 نجیــب آثار در نمادگرايی و گرايیواقع مکتب دو  تطبیقی  تهلیل»  (1392)  لک  ايران  و  مهدی  ممتهن، −

 .174 -147 :12ش ،3 یدوره، همجلّ ،«مهمود احمد و مهفوظ

 آورناام هااینویسداستان كتــا  در: ،«نويسیهقصّ و دانشور  سیمین»،  (1383)میرصادقی، جمال   −

 ،«ســرگردانی یجزيــره ســاحل بــر» در درجمنــ  ،1382 تهران: اشاره، میرصادقی،  جمال  ،ایران  معاصر

 .سخن تهران: دهباشی، علی

 اشاره.: تهران ،ایران معاصر آورنام هاینویسداستان  ،(1381)  ............................. −

: تهران  ل،اوّ چا  ،«امروز تا آغاز از ایران  نویسانداستان  فرهنگ»  ،(1386)حسن    میرعابدينی، −

 .چشمه

 .امیركبیر: تهران دهگان، كاوه یهترجم ،کوتاه داستان و رمان درباره، (1377) امرستس موام، −
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 یويــژه «ديگــر ینیمــه» در: ،«دانشــور ســیمین بــه  گــرم  سالمی»  ،(1383)میالنی    فرزانه  استگنر،  واالس −

 دهباشــی،  علــی  ،«سرگردانی  یجزیره  ساحل  بر»در  مندرج  ،1365  زمستان  ،5ش    دانشور،  سیمین

 .سخن تهران:

 .نیلوفر: تهران ،4 ج ،شیروانی اربا  سّید یهترجم ،ادبی نقد تاریخ (1377) رنه ،ولک −

− The Oxford Companion to American Literature, James D. Hart, 5, 11  

editions, Oxford University Press, 1983. 
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Abstract 

Realism refers to the specific literary current of the nineteenth century 

which is also used as a style of storytelling. Realism reflects life, as much 

as possible, in the world of fiction. Instead of dramatizing or making the 

story more romantic, literary realism tries to tell it as realistically as 

possible. Many features of the school of realism are also evident in the 

works of the first generation of Iranian novelists, including Simin 

Daneshvar. As the first Iranian female novelist, Daneshvar has written 

three novels called "Savushun", "Island of Wandering" [Jazire-ye 

Sargardāni] and "Wandering Cameleer [Sāreban-e Sargardān]. The aim of 

this research is to examine the details and elements in the novel and to 

deduce its exact aspects to discover their realistic components and how 

they are adapted according to the social reality. In the present article, an 

attempt has been made to reflect on the components of realism in the 

fictional works of Daneshvar, in the two sections of sociopolitical, 

economic and cultural issues of Iran and the personal life of the author. In 

these stories, features such as the use of slang (appropriate for social class), 

accurate staging and realistic characterizations are examined. Attention to 

the abovementioned points has led Daneshvar to be known as a realist 

writer; an author who in her works has depicted the individual and social 

life of Iranians in decades of Iranian history. 
Keywords: Realism, Story, Social Reality, Simin Daneshvar, Savushun. 

Extended Abstract 

Introduction 

One of the most important branches of the school of realism is literary 

realism, in which fictional literature emerges. This field has been the 

subject of many works of world literature. In Iran, several examples of this 

school have emerged in fiction. Each of these works has a special literary 
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and historical significance. Numerous writers in Iran have followed realism 

and its principles in their works to the extent that even the emergence of 

new fiction in Iran has been associated with realism. In this regard, the 

examination of the effects and components of realism in the fictional works 

of Iranian writers will clarify important points about the literary level and 

historical value of each literary work and play an important role in 

analyzing the personal style of writers. "Modern fiction is an immigrant 

which has not lived in this land for more than a hundred years. Of course, 

this period is not a short period in the history of literature, especially since 

this period is considered as one of the most important periods in 

contemporary history due to significant changes in the field of society, 

culture and literature” (Mir Abedini, 2007).: 7). Realism has emerged, 

more than any other school of literature, not only in the realm of Iranian 

fiction but also in the world of fiction. Iranian fiction, from its earliest 

examples, shows the authors' attention to realism in the structure of their 

novels and stories. With the formation of the Constitutional Revolution and 

its subsequent changes and the main attention to the role and function of 

the mission and social commitment of the literary work, realism became 

the focus of most writers. Critical realism of the constitutional period and 

beyond, with the spread of socialist ideas, gradually became to some extent 

inclined to Iranian socialist realism, and many writers, especially in the 

twentieth century, wrote most of their stories influenced by its teachings. 

Daneshvar is undoubtedly one of the most capable female novelists 

in Iran, who had been writing for about seven decades and had been 

exposed to political, cultural and literary developments during these long 

years. During a noticeable time of her life, she was with her spouse, Jalal 

Al-Ahmad, and the presence and influence of these two people in the 

context of the literary and intellectual currents of their time is 

unforgettable. All these factors have caused her life to have its own 

characteristics that are one of a kind. Meanwhile, Simin Daneshvar has 

created her fictional works based on the rules of realism as an Iranian 

female novelist. From this point of view, most of the main components of 

the school of realism have been reflected in Daneshvar's works, and she 

was able to present these elements in her works in an artistic form with her 

writing skills. Characterization, description, language and theme in 

Daneshvar's fictional works follow the components of realism. Examining 
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each of these elements in her works and explaining the similarities of the 

elements of this school in her works show that the school of realism has a 

special effect on Iranian fiction and the characteristics of realist fiction in 

Iran can be accurately studied through a scientific method. In the process of 

development, life and thoughts of Daneshvar, there is a kind of balance and 

cautious attention to issues that can also be derived from her expedient and 

conservative mentality. However, the works of this author can be a mirror 

to the whole society in specific periods. 

Research Methodology 

The method of this research is descriptive-analytic. We intend to examine 

the details and elements in the novel and deduce precise aspects to discover 

their realistic components and the way they are adapted to social realities. 

Research Findings  

Among the components of realism, characterization, description, language 

and realistic themes are more prominent in Daneshvar's works, which are 

studied and explained. Realistic characterization: Daneshvar has 

experienced two types of life from two different classes, but she had always 

been acquainted with the educated, intellectuals and great men of science 

and literature. These class experiences have influenced the works and 

characters of her stories, as she herself says. "I have experienced both 

wealth and poverty. I know how easily the former can corrupt a person and 

the latter is terrifying. I know how easily poverty dries up the source of 

genius". 

Realistic description: What is certain is that Daneshvar chooses the 

characters of her stories from whatever classes they belong to, people from 

far and near. In Savushun, for example, the descriptions of officers and 

personalities are realistic. 

Realistic language: Daneshvar's stories are told in simple and clear 

language, and they also are free from complexity and literary craft. To 

narrate the story, she uses slang terms, interpretations and proverbs and 

approaches prose in the language of the audience. As a result of her 

tendency for clear expression in her fiction, language has a referential 

function in the first place. Daneshvar avoids virtual descriptions and 

instead relies on objective and direct recording of events. Characters in 

Daneshvar's story speak the street language, which makes the story, to a 

certain degree, real and natural. In the following examples, Daneshvar has 
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used slang terms and proverbs: In Savushun, e.g., Zari turns to prayer, 

vows and needs in the hope of achieving her heart's desires. 

Theme: Although Savushun is narrated from the perspective of a woman, 

the story of this woman and the adventures that take place in her house are 

linked to the story of the people and the country of Iran. The theme of 

Savushun is also multidimensional. It tells about both women's issues and 

the national and liberation struggles.  

Display of the author's own personality: The lives of heroes are an excuse 

to express themselves, and Daneshvar, in fact, tries to turn her personal "I" 

into "She". As a fictional character, she created a story based on the reality 

of social life from the heart of memory and history. 

Reflection on the lives of real characters: Daneshvar herself confesses: "In 

Savushun, I knew that Ms. Mesihad was inspired by my mother, and Dr. 

Abdullah Khan was a diagram of my grandfather that I had never seen. 

Simin Daneshvar represents events artistically and at each stage of the 

discussion, shows signs of realism in a way that the possibility of being 

imaginary or unreal is removed from the reader's mind. The result of this 

effort is that components such as characterization, detailed description of 

events, the use of conversational prose in writing, and especially topics 

such as poverty, oppression and discrimination among people and 

oppression of women have a high frequency and are among the most 

painful components which are considered realistic. In Daneshvar's fiction, 

most of the characters are real and have been selected from the community 

around them, and their attraction is due to the author's power to express 

their life story, rather than doing imaginary works. 

Conclusion 

Realism not only is in the realm of Iranian fiction but it is also emerging in 

the fictional literature of the world more than other literary schools. From 

the very first example of its literature, Iranian fiction shows the authors' 

attention to realism in the structure of their novels and stories. In the form 

of the Constitutional Revolution and its consequences, due to the role and 

function of social mission in literary work, realism was considered by some 

writers. In the meantime, Daneshvar, as a female novelist in Iran, has 

created her fictional works with an emphasis on the image of realism. From 

this point of view, most of the main components of the school of realism 

have been reflected in Daneshvar's works, and Daneshvar was able to 
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present these elements in her works in an artistic form with her writing 

skills. Characterization, description, language and the theme in Daneshvar's 

fictional works follow the examples set by realistic authors. Daneshvar 

represents the events artistically and at each stage of the discussion, she 

shows signs of realism in a way that the possibility of being imaginary or 

unreal is removed from the reader's mind. The result of this effort is that 

components such as characterization, detailed description of events, the use 

of conversational prose in writing, and especially topics such as poverty, 

oppression and discrimination among people and oppression of women 

have a high frequency and are among the most painful components, which 

are considered realistic. In Daneshvar's fiction, most of the characters are 

real and have been selected from the community around them, and their 

attraction is due to the author's power to express their life story, not to do 

imaginary work. Daneshvar, while presenting the scenes of the story, gives 

information to the reader to acquaint him better with the atmosphere of the 

story and to accompany him. Daneshvar has used the people around her 

like materials as an effective tool to reflect the social world in the world of 

fiction and provide a copy and image of social reality, and tell the story in a 

simple, fluent, clear and free language. She has narrated the complexity and 

literary crafts and has used slang terms, words, interpretations and proverbs 

to narrate the story. Examining each of these elements in the works of 

Daneshvar and explaining the similarities of the elements of this school in 

her works shows that the school of realism has a special effect on Iranian 

fiction and Daneshvar's works. Also, it can be accurately characterized, 

classified and analyzed by the characteristics of realist fiction in Iran. 
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