
 

 دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی  
 41ـ 54، صص1383دوره جدید، شماره سوم، پاییز و زمستان  

 های ادبی از نظر مکتب» سووشون«های تحلیل درونمایه
 های اجتماعی گفتمان و 

  
 حسینعلی قبادی  

 پژوهشگر گروه زبان و ادبیات فارسی 
 نشگاهیانسانی و اجتماعی جهاددا پژوهشکده علوم  

 یار دانشگاه تربیت مدرسدانش  و 
 

 چکیده
ترین رمان فارسی است، تجزیـه و   ویژه سووشون که پرفروش های سیمین دانشور، به    در این جستار رمان   

اما از آنجا کـه     . های ادبی است    زاویه ورود مقاله حاضر، تحلیل این اثر از نظر مکتب         . تحلیل شده است  
های مکاتب ادبی غربی انطباق ندارنـد، کوشـش شـده اسـت      نی و ویژگیآثار ادبی فارسی چندان با مبا 

های اجتماعی نیـز   همچنین، از زاویه نگاه گفتمان. ها و وجوه ممیزه آثار دانشور بازشناسی شود         نوآوری
هـای اخیـر    ها و گفتگوهـای سـال   های نویسنده در مصاحبه     های آثار وی تحلیل شده و دیدگاه          درونمایه

رسد راز اقبال عمومی خوانندگان نسبت به آثار دانشور در ایـن              به نظر می  . ر گرفته است  مورد توجه قرا  
ورزی و صـداقت در   شناسی، فراسـت در اندیشـه   است که او با اتکا بر توانایی ممتاز ادبی، دانش زیبایی         

عناصـر  هـای     ای و گنجینه    های اسطوره   گیری از میراث    آفریده و ضمن بهره    آفرینش ادبی، آثاری ممتاز   
تـر   ظریـف .  ایرانی، از قدرت بازآفرینی هنری و ادبی خوبی نیز برخوردار بوده اسـت ـفرهنگی اسالمی  

های اجتماعی و سیاسی، در بیان حقـایق مربـوط بـه مصـالح ملـی و                   آنکه  او در کنار درگیری با چالش       
ری و نوآورانــه هــای اســتعماری و اشــغالگری پنهــان و آشــکار بــه نحــوی جــامع، ابتکــا انســانی، برنامــه

هـای بـومی       با جنبـه    های روزگار، صداقت تمام داشته و توانسته است ادبیات داستانی معاصر را             گفتمان
هـای وارداتـی مـادی و         هـا عمـدتاً تقلیـدی از مسـلک          در حالی که تا زمان او ایـن گفتمـان         . آشتی دهد 

نیسم، به ادبیات معاصر داسـتانی    مارکسیستی بود و یا از ناحیه ادبیات پوچگرای ناشی از سرگردانی مدر           
بر گفتمان مقاومت با تکیه   بنابراین، راه نوینی که دانشور گشوده است، مبتنی          .فارسی راه پیدا کرده بود    

 .ای ایرانی و اسالمی است های اسطوره  و میراثبر مبانی
کلیدی   ادبیهای های اجتماعی، مکتب  گفتمان،شونوسوآثار داستانی سیمین دانشور،  :واژگان

چکیده
رمان    جستار به    این دانشور، سیمین پرفروشهای که سووشون ترینویژه

است   شده مکتب. تحلیل نظر از اثر این تحلیل حاضر، مقاله ورود زاویه
مبا با چندان فارسی ادبی ویژگیآثار و انطباقنی غربی ادبی مکاتب های

شود         نوآوری بازشناسی دانشور آثار ممیزه وجوه و زاویه       .        . ها از همچنین،
دیدگاه          درونمایه و شده تحلیل وی آثار مصاحبه     های در نویسنده هاهای

قرا   توجه است  مورد گرفته می  .   ر  ر نظر خوانندگان. به. به عمومی اقبال راز   رسد  رسد
زیبایی          دانش ادبی، ممتاز توانایی بر اتکا با او که فراسـتاست شناسی،

ممتاز    آثاری ادبی، بهرهآفرینش ضمن و میراث    آفریده میراث     از     از     اسطوره      گیری       گیری   گیری     های
اسالمی   برخوردارـفرهنگی نیز خوبی ادبی و هنری بازآفرینی قدرت از ایرانی،

چالش        با درگیری کنار در حقـایق  آنکه  او بیان در سیاسی، و اجتماعی های
برنامــه نحــویانســانی، بــه آشــکار و پنهــان اشــغالگری و اســتعماری هــای

داستانی  گفتمان ادبیات است توانسته و داشته تمام صداقت روزگار، های
دهد گفتمـان         . آشتی ایـن او زمان تا که حالی از  در تقلیـدی عمـدتاً هـا

مدر سرگردانی از ناشی پوچگرای ادبیات ناحیه از یا و بود مارکسیستی
کرده پیدا راه است،فارسی گشوده دانشور که راه بنابراین،
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 مقدمه

های معاصر فارسی با مکاتب متداول  ها و رمان سخن گفتن از مناسبات و پیوندهای برخی داستان
به . طلبد ادبی، به مثابه ورود به سرزمین ناهموار و پرسنگالخ است و دقتی فراوان و نگاهی جامع می

های اجتماعی نیز  انویژه آنکه پژوهشگر در صدد باشد همزمان، مضمون این آثار را از حیث گفتم
شناسی آثار  های شتابزده رایج در حوزه مکتب شناسی و جریان از دیگر سو، با توجه به داوری. بکاود

ادبی در ادبیات معاصر ایران، ورود به این عرصه مستلزم اعمال دقت علمی افزونتر و پرهیز جستن از 
 انفعال و زودباوری و شتابناکی رایج، های ناشی از هرگونه افراط و تفریط است وگرنه محقق به لغزش

 .شود دچار می
 :در کند وکاو پیرامون این مسأله، پژوهشگر با چند پرسش اساسی روبروست

های برجسته ادبی  های مکتب ـ آثار مهم داستانی این دوره تا چه میزان در چهارچوب شاخص1
 اند؟ جهان عرضه شده

گیری از ی، ذوق و هنر نویسندگان ایران و بهرههای ادبی جهان های مکتب ـ مستقل از آموزه2
 اند؟ های داستانی معاصر داشته صورت و ها، مضامین غنی ادب فارسی چه سهمی در رهیافت های گنجینه

توان تصور کرد که  ـ اصوالً چه روش علمی برای تحلیل ادبیات داستانی جدید فارسی می3
 ه دریافتی علمی و مستقل دست یافت؟های تقلیدی و تکراری، بتوان ب نظر از روش قطع

ها، تصویرهای عمده و عناصر ساختاری  ها، درونمایه مایه  آیا در پیدایش رویکردی ویژه، بنـ 4
اند؛ به نحوی که بتوان  معینی از ادبیات کالسیک فارسی، نقشی تعیین کننده در تکوین این آثار داشته

 اند؟  لق عناصر سازنده مکتب ادبی مستقلی شدهگیری سبکی متمایز و خ گفت این عوامل موجب شکل
توان کسی را سراغ گرفت که آثار وی ضمن تعامل  نویسان معاصر فارسی می ـ آیا از میان داستان5

با مکتب های ادبی جهانی، مقلد صرف هیچ یک از مکاتب مذکور نباشد و بتوان آن آثار را با توجه 
یسنده، دارای سبکی خاص و متمایز از سایر آثار الگو برداری ها و رویکرد ویژه نو به ابتکار و خالقیت

 های رایج جهانی دانست؟ شده از مکتب
به  دتاً بلکه این جستار بر آن است که عم موضوع این مقاله پرداختن به همۀ این سؤاالت نیست،

 . های چهار و پنج بپردازد جستجو برای یافتن پاسخ به پرسش
های معاصر را با رویکردهای متفاوت مشغول  هه ذهن منتقدان داستانها چندین د شاید این پرسش

 :کرده باشد و چندین گرایش عمده را بتوان در آثار قلمی آنان کشف کرد
بر چهارچوب مکاتب ادبی اروپایی و  که به انطباق هر اثر داستانی فارسی نخست، گروهی

رهیافت در مضامینسهمی داشتهصورتوها، معاصر داستانی های
می فارسی جدید داستانی ادبیات تحلیل کردبرای تصور توان

ب بتوان یافت؟تکراری، دست مستقل و علمی دریافتی بهبه
بن درونمایهمایهویژه، ساختاریها، عناصر و عمده تصویرهای ها،

داشته آثار این تکوین در کننده تعیین نقشی کهفارسی، نحوی به اند؛
خ و متمایز سبکی شدهگیری مستقلی ادبی مکتب سازنده عناصر خلقخلق

می فارسی ضمنمعاصر وی آثار که گرفت سراغ را کسی توان
را آثار آن بتوان و نباشد مذکور مکاتب از یک هیچ صرف

نو الگوویژه آثار سایر از متمایز و خاص سبکی دارای یسنده،
دانست؟

نیست، سؤاالت این عمهمۀ که است آن بر جستار این بلکه
بپردازدپرسش پنج و چهار . های

داستان منتقدان ذهن متفاوتهه رویکردهای با را معاصر های
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بود که در کتاب شاهکارهای نثر معاصر سرسلسله این گروه سعید نفیسی . فشارند آمریکایی پای می

حتی به انطباق آثار . بیشتر از دیگر اظهاراتش به آن پرداخته و بر این نگرش اصرار ورزیده است
 در 1.معاصران بر مکاتب ادبی جهان بسنده نکرده، آثار امثال عطار را هم رمانتیسم معرفی کرده است

ندارند چون ترجمه آثار ادبی و تحصیل در فرنگ پ چهارچوب همین رویکرد فراوانند کسانی که می
سازی آثار ادبی امری طبیعی و  در یکصد و پنجاه سال اخیر صورت گرفته است، پس تقلید و مشابه

 . ناپذیر است فراگیر و اجتناب
دانند و  ای که چنین روش نقد و تحلیلی را دربارۀ آثار فارسی، فاقد موضوعیت می دوم، دسته
تر بیان   روشن2ان این گروه نظر پرویز خانلریـدر می.  ضرورت ندارد اساساًردیـیکبرآنند چنین رو

 . شده است
تر آثار داستانی معاصر، به نظر  های چهار و پنج، ممکن است مطالعه جامع برای یافتن پاسخ پرسش

 اول سومی نیز منتج شود و محقق را به واقعیتی جدید رهنمون گردد؛ یعنی آثاری مشهورتر و تراز
هایی متمایز  ظرف ظهور شگردهایی ویژه و توانایی بتوان یافت که در عین تعامل با مکاتب ادبی جهان،

و با قدرت بازآفرینی چشمگیر، واقع شده باشد که افزون بر سبکی متمایز و تنوع آثار، از نعمت اقبال 
ارشان روح ادبیات ایرانی عمومی خوانندگان و افزونی چشمگیر شمارگان نیز برخوردار باشند و در آث

های ادبی اروپایی را هضم کرده باشد و این گونه آثار  و سبک و سجیۀ زبان فارسی، شگردها و شیوه
اند، صنعت ادبی ایرانی به شمار آیند و در شالوده و طرح و  در عین حال که در فن رمان نوشته شده

 های مایه مشخص عرفانی و بن های نمایههای ایرانی، درو عناصری از اسطوره پردازی و شخصیت پیرنگ
برانگیز آرمانی آن  های مقاومت مایه ها و درون قراری های انسانی و بی و دغدغه ایرانیـ  فرهنگ اسالمی

سیاووش، یوسف و شهید راه . چنان به هم تنیده باشند که در عین رئالیستی بودن سمبولیستی هم باشند
به  حتی  حال سایۀ گسترده رمانتیستی را هم باز بتابانند، با این همهمبارزه با استعمار انگلیس و در عین

های به ظاهر ناسازگار، اساس و  مدرنیسم هم درآمیخته باشند و همزمان، این حالت  هایی از پست جنبه
 .بنیان آن از پراکندگی و تشویش به دور باشد و مسیر معینی را طی کند

 با چنین واقعیتی روبرو سووشونانی معاصر تا زمان انتشار در فرایند تکوین و تحول ادبیات داست
 از دایره عمومی این تحقیق خارج سووشون و پیش از خلق 40های قبل از  نیستیم، برای اینکه آثار دهه

با اینکه چندین دهه از تاریخ . آیند است و به نظر نگارنده دوره تمرین هنرورزی وی به شمار می
نویسی معاصر و   است و به رغم شخصیت وی در عرصه کلی داستانهنرآفرینی دانشور گذشته

 شد، شاید هنوز هم زود باشد که نام نهایی بر شیوه و  های ادبی مهمی که از آثارش برشمرده شاخصه
 .نویسی وی نهاده شود های هنری داستان شاخصه

متمایز سبکی بر افزون که باشد شده واقع چشمگیر، بازآفرینی قدرت
باشند برخوردار نیز شمارگان چشمگیر افزونی و خوانندگان

شیوه و شگردها فارسی، زبان سجیۀ و راسبک اروپایی ادبی های
شده نوشته رمان فن در که شمارحال به ایرانی ادبی صنعت اند،

شخصیت اسطورهپردازیو از دروعناصری ایرانی، هاینمایههای
دغدغهـایرانیـایرانیـاسالمی بیو و انسانی درونقراریهای و مایهها

باشند هم سمبولیستی بودن رئالیستی عین در که باشند تنیده هم
عین در و انگلیس استعمار رابا رمانتیستی گسترده سایۀ حال

پست از حالت  هایی این همزمان، و باشند درآمیخته هم مدرنیسم
کند طی را معینی مسیر و باشد دور به تشویش و پراکندگی از آن

داست ادبیات تحول و تکوین انتشارفرایند زمان تا معاصر داستانیداستانی
دهه آثار اینکه از  برای از   قبل   قبل   خلق40  های  های   از پیش سووشونو

می شمار به وی هنرورزی تمرین دوره نگارنده نظر آیندبه
گذشته دانشور شخصیتهنرآفرینی رغم است
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 نویسی معاصر فارسی داستاندر پهنه سیمین دانشور اهمیت آثار 

نویس معاصر فارسی دانست تا جائی که هیچ داستان  توان فاتح رمان را بحق می 3رسیمین دانشو
توان یافت که قلم به دست بگیرد و از وی سخن به  پژوه یا منتقد ادبیات داستانی معاصر فارسی را نمی

ساربان « :ترین رمان ایرانی بوده است اثر طبع دانشور پرخواننده 4»سووشون«میان نیاورد، نه تنها رمان 
به خود اختصاص داده )  نسخه در چاپ اول88000(ترین شمارگان چاپ را  سابقه نیز بی» سرگردان

العاده دانشور در ادب داستانی روزگار ما، از نظر فن رمان نویسی نیز او یکی  افزون بر نفوذ فوق. است
 در صدر همگان قرار ترین رمان نویسان ادبیات فارسی زنان است و بلکه ترین و فنی از خوش تکنیک

وی با . ها و نمادهای ادبیات داستانی نیز او فاتح تمام عیار است از نظر گشودن درونمایه. دارد
انداز روشن راه استوار به خودآیی و  تاریخی پس از دهه چهل، چشم رویکردی فلسفی، اجتماعی و 

 . وده استهای بومی و انسانی را فراروی نسل معاصر ایران گش پاسداری از ارزش
و   خوانده است6»تاریخ نویس دل آدمی« 5حسن عابدینی، به درستی وی را به تعبیر خود دانشور

ترین رمان  نوشته سیمین دانشور، پرخواننده) 1348 (سووشون رمان« :نویسد یکی از آثارش می  دربارۀ
های رمان با  خصیتش... آید نویسی ایران به شمار می آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان فارسی،

یوسف، . فکر اصلی رمان به ارائه انسان آرمانی است... اند قدرت مشاهده درخشانی ترسیم شده
توصیفی قوی از تشییع جنازه یوسف   آخرین فصل رمان، .سیاوشی است تنها در محاصره انبوه دشمنان

ع جنازه به تظاهرات تشیی. های حرکت مردم در اسارت معاصر ایران است صف و یکی از مؤثرترین و
 )81-77: 1369عابدینی،( ».شود ضد استعماری مردم و درگیری آنان با نیروهای امنیتی بدل می

 ]به دست قهرمان داستان[ های او این دیدگاه و روش« :نویسد نیز می) میرصادقی(میمنت ذوالقدر 
 را از خوش خدمتی به گذارد و او در زندگی، انتخاب همسر، سلوک و رفتار او با رعیت تأثیر می

های  در برابر خواست دارد تا آنجا که مقاومت او  باز می]قوای استعماری و اشغالگران فارس[بیگانگان
هاست که همسر او  ها و مقاومت در کنار یوسف و در جریان همین جدال. شود آنان باعث قتل او می

 )151: 1379ذوالقدر،( ».یابد رشد و تحول می
 معروفترین داستان دانشور است که مایه سیاسی و سووشون« : هم آورده استحمید عبداللهیان

 لهیان،لعبدا( ».جریان دارد ]از سوی انگلیس[مبارزاتی دارد و در دوران جنگ جهانی و اشغال شیراز 
ترین و  رود که نوعی به شمار می» سووشون«شاهکار وی رمان «نویسد  و محمد حقوقی می) 73: 1378

های جنگ جهانی و ایام نفوذ بیگانگان  ماجرای رمان در سال .رین رمان ایرانی بوده استت پرخواننده
اش را وقف مبارزه با بیگانگان و  زندگی مردی که همه» یوسف« .گذرد در جنوب کشور می

 سووشون دهد کند و سرانجام نیز در راه آرمان پاک خود، جانش را از دست می فروختگان می خود

داستان میتاریخ شمار به ایران   های  های  شخصیتشخصیتش... آیدنویسی
است... اندشده آرمانی انسان ارائه به رمان اصلی . یوسف،. یوسف،. فکر

دشمنان رمان، .انبوه فصل آخرین آخرین . جنازه   . تشییع از قوی توصیفی
است ایران معاصر اسارت در مردم تظاهرات. تشیی. تشیی. حرکت به جنازه تشییعتشییع

می بدل امنیتی نیروهای با  )81-77: 1369عابدینی،( ».شودآنان
می)  روش« :نویسد) نیز) نیز و دیدگاه اواین داستان[های قهرمان دست به

می تأثیر رعیت با او رفتار و اوسلوک و خدمتیگذارد خوش از را
فارس می]اشغالگران می  باز می   اوباز  باز مقاومت که آنجا تا خواستدارد برابر در

جدال همین جریان در و یوسف مقاومتکنار و همسرها که هاست
1379 :151( 
سیاسیسووشون« :است مایه که است دانشور داستان معروفترین

شیراز اشغال و انگلیس[جهانی سوی دارد]از عبدا( ».جریان
رمان«  نویسد  نویسد   وی می» سووشون«شاهکار شمار نوعی» به» به که رود

سالاست رمان بیگانگانماجرای نفوذ ایام جهانی جنگ های
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ل تعمیم؛ گویی که محیط جنوب، همه ایران و زری نماینده نوعی زن متحول ایرانی و رمانی است قاب

 :محمد جعفر یاحقی معتقد است) 137: 1378حقوقی،( ».یوسف، نماینده نوعی روشنفکر مبارزه است
های  دانست که چندین بار به زبان» سووشون«اوج کار خانم دانشور را باید رمان شیرین و پرخواننده «

 دنیا ترجمه شده و نویسنده خالق آن در تحکیم و گسترش ادبیات زنانه در ایران سهم بسزایی زنده
 )371: 1378 یاحقی،( ».پیدا کرده است

داری دانشور در بازآفرینی موضوعات اجتماعی و قدرت پردازش  عبدالعلی دستغیب نیز طالیه
 :نویسد می» جزیره سرگردانی«شور؛ یعنی دربارۀ اثر مشهور دیگر دان و شود ذهنی قلم وی را یادآور می

 به 1350های جوانان و مبارزان دهه  جویی ها و راه ، داستان سرگردانی)1373(رمان جزیره سرگردانی«
محمدعلی سپانلو دربارۀ شاهکار سیمین ) 129: 1376 دستغیب،( ».هنگام چیرگی نظام ستمشاهی است

گذشته . شود ماعی ایران منزل مهمی محسوب می در سلوک رمان اجتسووشون« :دانشور معتقد است
: 1366سپانلو،( ».از توفیقی که نزد خوانندگان یافته، این اولین اثر کامل، در نوع رمان فارسی است

در محکوم کردن تسلط » سووشون«از نظر محسن ذوالفقاری تعهد دانشور، نویسنده ) 179ـ178
ان از نظر منتقدان آثار دانشور حائز اهمیت فراوان بیگانگان و طرح مسأله نهضت و دموکراسی در ایر

 )134: 1379 ذوالفقاری،( .است
 

 ای به زندگی دانشور اشاره
سیمین دانشور سرآمد بانوان داستان نویس ایران، فرزند دکتر محمدعلی دانشور و قمرالسلطنه 

ز بوده و اکنون  شمسی در شهر ادیب پرور شیرا1300حکمت که نقاش و ادب دوست بود، متولد سال 
نویسی ایران و سرشار از پیامی انسانی در  ای درخشان در عرصه داستان  سالگی خود را با کارنامه82

. دانشور هیچ گاه از تحصیل، تدریس، خواندن و نوشتن فارغ نشد. گذارند های ادبی می حوزه درونمایه
   و موفق شد مدارج تحصیلی راشد) دیپلم(شاگرد اول سراسر ایران هنگام اتمام تحصیالت متوسطه 

 به اخذ دکتری نائل شد و یک 1328بدون وقفه و با درجه ممتاز پشت سر بگذارد تا اینکه در سال 
نویسان معاصر فارسی که شهرت جهانی  احمد، یکی از بزرگترین داستان با جالل آل) 1329( سال بعد

پس از پشت سر . می و ادبی وی نشداین ازدواج هم مانع پیگیری تأمالت عل. دارد، ازدواج کرد
موضوع رسالۀ دکتری (شناسی  گذاشتن درجه دکتری و به قصد تکمیل اطالعات خود در زمینه زیبایی

به آمریکا سفر کرد و را پی ) در ادبیات فارسی تا قرن هفتم بود» علم الجمال«وی زیبایی شناسی 
درباره زیبائی شناسی و روانشناسی و تاریخ تحصیل و تحقیق خود را » استانفورد«گرفت و در دانشگاه 

 . هنر ادامه داد و پس از بازگشت در دانشگاه تهران در کسوت استادی کارش را دنبال کرد

ایر در دموکراسی و نهضت مسأله طرح و منتقدانبیگانگان نظر از ان
 )134: 1379ذوالفقاری،

دانشور زندگی به ای
دکتر فرزند ایران، نویس داستان بانوان سرآمد دانشور سیمین

سال متولد بود، دوست ادب و نقاش شهر1300که در شمسی
کارنامه با را خود داستانسالگی عرصه در درخشان ایرانای نویسی

میدرونمایه ادبی تدریس،. گذارندهای تحصیل، از گاه هیچ دانشور
متوسطه تحصیالت اتمام هنگام ایران سراسر شد) دیپلم(اول

سال در اینکه تا بگذارد سر پشت ممتاز درجه با و 1328وقفه
آل) 1329( بعد جالل داستان) با) با بزرگترین از یکی نویساناحمد،

کرد عل. ازدواج تأمالت پیگیری مانع هم ازدواج و. این. این علمیعلمی
زیبایی زمینه در خود اطالعات تکمیل قصد به و دکتری درجه گذاشتن

شناسی الجمالزیبایی هفتمعلم قرن تا فارسی ادبیات
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 نظری بر آثار دانشور

نه تنها محصول ادبی زنان ایرانی را ارتقاء » سووشون«آثار دانشور، به ویژه رمان بزرگ و مشهور 
وعه انواع ادبی داستانی معاصر فارسی تأثیری بسزا به جای گذاشت و بخشید، بلکه در شکوفایی مجم

ای و خوش تکنیک و نوآور خواند  نویس حرفه توان داستان به همین دلیل دانشور را به تمام معنی می
تپد و به رغم گذشت زمان و سپری شدن چندین دهه ـ نزدیک به نیم قرن ـ  که قلب قلمش همیشه می

وز نوآوری و سخن تازه از خامه اش جاری است و کهنه شدنی نیست و آثارش از آفرینش ادبی، هن
گویا وی از . یابند دائماً در حال تجدید چاپ است و خوانندگانش نیز نسل به نسل کاهش نمی

 7.شوهرش آموخته بود که نویسنده باید دائم از ذهنش گردبرداری کند
 : معرفی کردتوان به شرح زیر  به طور کلی آثار دانشور را می

 خلق آثار داستانی  )الف
خاموش  دو ماه پس از مرگ ) (1348( سووشون، )1340(، شهری چون بهشت )1327(آتش

، )1351( ،)با همکاری جالل(چهل طوطی  ،.)جالل نشر یافت اما پیش از وفات شوهر نوشته شده بود
های مهاجر  از پرنده ،)1373( ، جزیره سرگردانی)1360(غروب جالل  ،)1359( به کی سالم کنم

 .)1380( ، ساربان سرگردان)1376(بپرس 
 آثار تحقیقی) ب

 .از جمله شاهکارهای فرش ایران دو جلد به فارسی و انگلیسی با همکاری خانم دکتر نامی
 نویسی کندوکاو علمی و مقاله) ج

 .ندیشه و هنرشناسی در مجالت مهرگان، علم و زندگی، کتاب ماه، ا مقاالت بسیار درباره زیبائی
، همراه )1333( کمدی انسانی ویلیام سارویان ،)1328( سرباز شکالتی اثر برنارد شاو :ها ترجمه )د

، )1351( ، بنال وطن اثر آلن پتون)1347(باغ آلبالو آنتوان چخوف  ،)1337( آفتاب هارولد کورلندر
 .یستن  دیل کارنگیو راز موفق ز)  1362( )مجموعه قصه برای بزرگساالن(ماه عسل آفتابی 

 
 دانشور ینویس داستان؛ اوج هنرسووشون
نام دارد که دو » سووشون«میان دنیای خالقیت دانشور، مهمترین هنرورزی وی رمان مشهور  در

نویسی  این اثر از حیث فن داستان.  نشر یافت1348ماه پس از مرگ شوهرش، جالل آل احمد در سال 
 که شاید بتوان  است پرورش درونمایه به حدی قوی و سترگهای داستانی و و هنر پردازش شخصیت

دانشور در این اثر حاصل چندین دهه تمرین، . آن را نقطه عطفی در تاریخ داستان معاصر ایران دانست
که در سال (مطالعه، تجربه و دانش واقعی خود را با خلوص و تعهد و داغ و دغدغه شوهر مرحومش 

جالل   جالل   سرگردانی)1360(  غروب  غروب   جزیره پرنده،)1373( ،   های  های  از
1380(. 

نامی دکتر خانم همکاری با انگلیسی و فارسی به جلد دو  .ایران
نویسی

ا ماه، کتاب زندگی، و علم مهرگان، مجالت در وشناسی ندیشه
شاو برنارد سارویان،)1328( اثر ویلیام انسانی  )1333( کمدی

چخوف آنتوان آلبالو پتون)1347(باغ آلن اثر وطن بنال ، )
بزرگساالن ز) 1362( )برای موفق راز کارنگیو  .یستن  دیل

دانشوری
مشهور رمان وی هنرورزی مهمترین دارد» سووشون«دانشور، » نام» نام

سال در احمد یافت1348آل داستان. نشر فن حیث از اثر . این. این
سترگداستانی قوی حدی درونمایه شایداستپرورش که
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، در هم آمیخت و رمانی حماسی، اساطیری، مشحون )را وداع کرده بود به دلیل نامعلومی هستی 1348

های  و داستان نویسی فارسی را که در گرداب تقلید از مکتب 8های اجتماعی خلق کرد از سمبل
های روزانه شبیه شده بودند و یا به مرداب دنیاخواهی و ابتذال مضمون سقوط  وارداتی به گزارش

اندازی از روشنایی فراروی نویسندگان  ی با مهارت، دنیایی نو،  با چشمکرده بودند، نجات داد؛ یعن
ای که او این اثر را منتشر ساخت، نویسندگان به دلیل استمرار  چرا که در دهه. نسل بعد تصویر کرد

طلبی و  نویسی، تسلیم فشار  استبداد و تشدید سانسور و خفقان به ناامیدی، پوچگرائی، هرزه
آورده بودند، ولی دانشور در حقیقت با آفرینش این اثر روح امید، مقاومت، شادابی تقدیرگرایی روی 

 . نویسی تسلیم شده آن روزگار دمید و هدفدار بودن زندگی را در کالبد داستان
ای  است و از داستان سیاوش، قهرمان اسطوره )ان نسبت   + سیاوش(» سیاوشان«، به معنی سووشون

آور صلح و  آزاری و پیام سیاوش عالوه به آنکه مظهر پاکی، معصومیت، بی 9.ایران گرفته شده است
 . گفتگوست، در این اثر مفهوم نمادین دارد

ای را به مهارت تمام به الگوئی  هنر سیمین، در این اثر فقط در آن نیست که این عنصر اسطوره
راندن همه عناصر داستانی  معاصر تبدیل کرده است یا به دقت در به کارگیری و پرو مثبت در دوره

و شالوده و  نویسی و پرورش طرح و توطئه داستانی نیست و در به کارگیری آخرین فنون داستان
شود، بلکه در طراحی و پرورش  های داستانی، جا دادن شایسته تعلیق و انتظار هم محدود نمی شخصیت
ربلند کننده مظلومین و نجات ستمدیدگان از یک سو، مهارت و استادی س ای بلند، امیدوار و درونمایه

تمام او در قهرمان کردن و شخصیت اول به زن دادن در داستان است؛ آن هم به طرزی بسیار با شکوه 
توان از بارزترین مصادیق  حماسی و کامالً انقالبی و پرشور و اجتماعی است، تا جایی که این اثر را می

حسن عابدینی در این .  مضمون بومی، بلکه ادبیات بومی در تاریخ معاصر ایران به شمار آوردها با رمان
های بومی، حاضر نیست با   خان روشنفکر و متکی به ارزش]قهرمان داستان[ یوسف« :نویسد باره می

 خواهد در می... یوسف تمثیل آگاهی ملی است. فروش آذوقه به بیگانگان به وسعت قحطی بیافزاید
اند و حتی امکان مبارزه هم باقی نمانده است، قهرمان  اخته شده] له و استعاله[سرزمینی که پهلوانانش 

بیند، داستان بُعدی  سیاوش دیگری می) یوسف را(اش او را  های آشفته فردی در خواب... شود
مت را از پای اشغالگران این نقطه مقاو. آورند یابد، عاقبت روزی جسد یوسف را می اساطیری نیز می

پیراید، آخرین فصل رمان   یوسف، وجود هر فرد ایرانی را از تردیدها می]شهادت[مرگ . اند درآورده
های حرکت مردم در ادبیات معاصر  توصیفی قوی از تشییع جنازه یوسف و یکی از مؤثرترین وصف

روهای امنیتی مبدل جنازه به تظاهرات ضد استعماری مردم و درگیری آنان با نی تشییع. ایران است
 )81-78: 1369عابدینی،( ».شود می

دوره کارگیریدر به در دقت به یا است کرده تبدیل معاصر
داستان فنون آخرین کارگیری به در طرحو پرورش و نویسی

نمیشخصیت محدود هم انتظار و تعلیق شایسته دادن جا داستانی، های
ودرونمایه امیدوار بلند، ستمدیدگانسای نجات و مظلومین کننده سربلندسربلند

است؛ داستان در دادن زن به اول شخصیت و کردن قهرمان در
اثر این که جایی تا است، اجتماعی و پرشور و انقالبی ًکامالًکامالً و

بهبا ایران معاصر تاریخ در بومی ادبیات بلکه بومی، مضمون
داستان[یوسف« :نویسد به]قهرمان متکی و روشنفکر خان

بیافزاید قحطی وسعت به بیگانگان به آگاهی. آذوقه تمثیل یوسف
پهلوانانش که استعاله[سرزمینی و شده] له مبارزه] اخته] اخته امکان حتی و اند

خواب...  در آشفتهفردی را  های را   او   او   را(  اش  اش   سیاوش) یوسف
می نیز میاساطیری را یوسف جسد روزی عاقبت اشغالگران. آورندیابد،

تردیدها]شهادت[مرگ. انددرآورده از را ایرانی فرد هر وجود یوسف،
وصف مؤثرترین از یکی یوسف جنازه تشییع از قوی هایتوصیفی
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 در حوزه معنی هم موفق شده است داستان نویسی معاصر فارسی را چندین سووشوندانشور در 

گام به جلو ببرد و به همین دلیل است که پس از گذشت چندین دهه از عمر آن ، هنوز تازگی و 
 ترین رمان فارسی و ید چاپ است و پرخوانندهرسد و دائماً در حال تجد طراوت آن به مشام می

که در » جزیره سرگردانی« هرچند 10.آید نویسی ایران به شمار می آغازگر فصلی تازه در تاریخ داستان
 نشر یافت، در جای خود با عنایت به زمان انتشار و پختگی نویسنده آن و تحول بزرگ در 1372سال 

 سووشونارای اهمیتی خاص است، اما در مجموع به پای ، د)وقوع انقالب اسالمی( جامعه ایران
شود که گویا نویسنده توش و توان و اوج  جزیره سرگردانی به نحوی سامان داده می. رسد نمی

گزیند؛ دانشور خود   را بر سایر آثارش برمیسووشونخود نویسنده نیز، هنوز . توانمندی سابق را ندارد
یکی از دالئل « :گوید  میسووشوناندگاری و تأثیر شگرف درباره علل فنی و سبکی و مفهومی م

 قصه در قصه است و در ساخت آن از مثنوی استفاده سووشون این است که ]اهمیت و اثرگذاری[
است و نورافکنی ذهن او به همه اینها تابیده است، نثر هم در عین » زری«شده؛ منتهی همه از دید 
های  توانم بگویم این است که شخصیت  میسووشونکه درباره نکته مهمی . سادگی الیه به الیه است

استسرنوشت)ع(اند، سیاوش، یوحنا و امام حسین آن تکرار شده هم به شبیه خیلی نظر،. هایشان این از
من در این « :گوید و درباره مضمون آن می) 35: 1381دانشور،( ». یک رمان فلسفی استسووشون

. استعمار انگلیس را واقعاً لمس کردم. ام یراز و فارس خوب نشان دادهکتاب استعمار انگلیس را در ش
) سینگر(آنان زینگر . کشند چون تحمل جواب منفی را ندارند را می» یوسف«ها هستند که  انگلیسی

کشد  یوسف را هم او می. شود تر می آورند؛ یعنی با ورود فناوری، استعمار، قوی چرخ خیاطی را می
دانشور درباره نگاه و رویکرد زنانه در ) 35همان،( ».بگوید، ندارد» نه« که به آنان چون تحمل کسی را

آل است که شوهر  یک زن ایرانی ایده. زری در حقیقت، یک فرشته خانگی است« :گوید  میسووشون
 ) 36 همان،( ».رسد اش می هایش را دوست دارد و به زندگی و بچه

 
 نگاهی به سایر آثار دانشور

 معلوم 1381در سال » ساربان سرگردان«ن، سیمین مدتی را در تأمل به سر برد و با انتشار پس از آ
شد که در واقع او در این سالیان مشغول این نکته بود که جلد اول جزیره سرگردانی را تألیف کند و 

و از نظر در واقع دنباله همان اثر قبلی؛ یعنی جزیره سرگردانی است » ساربان سرگردان«. چنین هم شد
تر آن است اطالعات موثق و دست اول درباره این آثار از  سخته. دانشور جلد سومی هم خواهد داشت

کتاب اول، جزیره سرگردانی است و ساربان سرگردان هم جلد دوم آن «: زبان خود نویسنده نقل شود
در این دو کتاب هایی را که   تا حدی جواب سؤال]هنوز منتشر نشده است[البته جلد سوم آن . است

 11»]خواهم داد[. دهد مطرح شده است، می

می) 35: 1381دانشور،( ». آن مضمون درباره من « :گویدو من « : : » 
داده نشان خوب فارس و لمس. امیراز واقعاً را انگلیس . استعمار. استعمار

ندارندمی را منفی جواب تحمل چون زینگر. کشند (. آنان. آنان
قوی استعمار، فناوری، ورود میبا می. شودتر او هم را یوسف

ندارد» نه زنانه) 35همان،( ».» بگوید،» بگوید، رویکرد و نگاه درباره دانشور
است خانگی یکفرشته ایده. حقیقت، ایرانی که. یک. یکزن است آل

میزندگی  ) 36همان،( ».رسداش

انتشار با و برد سر به تأمل سرگردان«در سال» ساربان 1381در
تألیف را سرگردانی جزیره اول جلد که بود نکته این مشغول

است»  سرگردانی جزیره یعنی قبلی؛ اثر همان دنباله واقع ودر
اینسخته. داشت درباره اول دست و موثق اطالعات است آن تر

سرگردان سرگردانی اول، کتاب
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ها خیلی در ایران  زمانی که آمریکائی« :گوید دانشور درباره درونمایه تاریخی اثر اخیر خود می

ساربان .  هزار مستشار آمریکائی مشاغل کلیدی را در ایران به عهده گرفته بودند68نفوذ داشتند؛ 
در جلد سوم کتاب، حدسیات خودم .. در جلد دوم کتاب هم آمده... سرگردان هم واقعاً وجود داشت

 دلیل ]خودم نیز به نحوی در جلد سوم داستان حضور دارم[: و واقعیت را در این باره خواهم گفت
من شاید ده . خواند، نویسنده واقعاً شاهدش بوده است حضورم این است که خواننده باور کند آنچه می

ام در جزیره سرگردانی، اساس فکر این  کنم رفته دی که در جلد اول ـ آن اشاره میآبا بار به این حلبی
سازی کرج و  ها شروع گردید از خانی آباد، کشتارگاه، کارخانه چیت نشین بود که انقالب از حاشیه

نقش . ها زدند نشین اولین کبریت انقالب را همین حاشیه. ام، درست است آباد، همه آنچه نوشته حلبی
 ».خوانی واقعیت است ولی آمیخته به تخیل می خواهم به خواننده بگویم آنچه می. مده را آنان داشتندع
هستی، « :گوید او درباره ابعاد نمادین و سبک و رویکرد فنی و هنری این رمان می) 33: 1381دانشور،(

 حرف روحانی را گوید ها می نشین نماد ایران است چون مادر است، چون زمین است، هستی به حاشیه
من تجربۀ خودم را از متن زندگی در این ... شود گوش کنید و خودش هم زن یک آدم مذهبی می

هست از قول آن کسی که شهید » دکتر بهاری«از قول . از زبان خودم نیاوردم. ام رمان بیان کرده
 )33همان،( ».شود هم آوردم می

اگر . ها تا حدی پست مدرن  است ک این رماندر تکنی«: گوید دربارۀ شیوه فنی و سبک رمان می
ها  در عین حال به نظر من شخصیت. خواننده نتواند این کتاب را هضم کند و بفهمد تقصیر من نیست

طور  واقعاً ملموس است و نشان دهندۀ مرد ایرانی است؛ همین» پدر مراد«مثالً . خیلی ملموس هستند
 پست مدرنیسم در این کتاب سایه افکنده است و لذا به توانم بگویم البته نمی» مراد«شخصیت خود 

ها همه لحن  ولی شخصیت. پردازی و لحن معمولی دور شده است صورتی است که از شخصیت
گوید، لحن تا حدی  دروغ می» هستی«ها که  البته در صحنه. لحن مغشوشی نیست. خودشان است
 ]به دلیل تأثر از پست مدرنیسم[) 34همان،( »مغشوش است

 
 نویسی دانشور بازشناسی ویژگی های مکتب داستان

توان محورهای اصلی مکتب  شود که به استناد آن می این جستار با نقل از دانشور پی گرفته می
های تلفیق پیام انسانی و دغدغه عرفانی و  این ویژگی. اش را بهتر دریافت نویسی و مکتب ویژه داستان

در [«. در تلفیق عناصر رئالیسم با سمبولیسم است هنر ممتازشهای اجتماعی و مخصوصاً  درونمایه
خواستم  .شود خواهم یک رمان فلسفی بنویسم و خواستم بگویم که زندگی تکرار می  می]سووشون

هم » یوسف«سرنوشت مشابه دارند و سیاوش ) ع(منعکس کنم که یوحنای شهید و امام حسین 

کرده نیاوردم. امبیان خودم زبان قول. . از. از بهاری«. از. از هست» دکتر
آوردم  )33همان،( ».هم

می رمان سبک و فنی شیوه تکنی«: گویددربارۀ رماندر این هاتکنیکتکنیک
نیست من تقصیر بفهمد و کند هضم را کتاب این در. نتواند

هستند مراد«مثالً. ملموس دهندۀ» پدر نشان و است ملموس واقعاً
خود نمی» مراد«شخصیت بگویم» البته» البته اینتوانم در مدرنیسم پست

شخصیت از که استاست شده دور معمولی لحن و پردازی
است نیست. خودشان مغشوشی صحنه. لحن در که  . البته. البته هستی«ها
است مدرنیسم[) 34همان،( »مغشوش پست از تأثر دلیل ]به

داستان مکتب های ویژگی دانشوربازشناسی نویسی
می گرفته پی دانشور از نقل با جستار آناین استناد به که شود

ویژه مکتب و دریافتنویسی بهتر را ویژگی. اش تلفیق. این. این های
مخصوصاًدرونمایه اجتماعی ممتازشهای عناصرهنر تلفیق
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های عرفان ایران  یعنی از شاخه... ز این دایره بیرون برویماز دور تسلسل کنار برویم و ا... طور همین

زند در عالم   هزار ساله حرف می5» از زمانی«قضیه را به صورت دیگر برای اساس قرآن کریم که 
شود؛ یعنی عالمی پنجاه هزار ساله، آیه قرآن  آید و کامل می مادی طی هزار یا چند هزار سال دنیا می

ها را از بعضی از  این زندگی»  الیه فی یوم کان مقداره خمسین الف سنهتعرج الملئکه و الروح«
گویم این رمان هم فلسفی است و من هم شهودی  های عرفان ایرانی گرفتم؛ همین است که می شاخه
 )175-174: 1376 گلشیری،. (هستم

گفتنی، رمان تاریخی ـ سیاسی « : یک رمان ایهامی فلسفی استسووشوندانشور تأکید دارد که 
 مرگ یوسف را بیست و سووشوندر [من ... اش خیلی درست است ، ایهامی»ایهامی«بعد هم گفتی 

این را فقط جالل ...  مرداد، سقوط مصدق بوده28 در حالی که مقصودم ]مرداد ذکر کردم 12نهم
 با ایهامی گفتنت کامالً... ایهامی درست است، صد در صد موافقم... «عوضش کن: فهمید و گفت

 )173-171همان،( ». را می نوشتم، قصد نوشتن یک رمان فلسفی را داشتمسووشونموافقم، من وقتی 
بخشی از تجربیات شهودی و پیام بیش از نیم قرن تجربه هنرورزی و خلوص هنری این نویسنده 

ا، گر من آدمی هستم برون« :کند اش را بیان می نویسی های مکتب ممتاز داستان بخشی دیگر از مشخصه
خودم منعکس   خاص]شیوه[طبیعت را یک جور . شهودی، با مقداری احساس عجیب شاعرانه

... کند از همه مواهب طبیعی هم استفاده می. کند گرا یعنی اینکه آدم زندگی می شهودی برون. کنم می
ین گوید با همه ا شنود، زبان دارد ولی بد نمی بیند، گوش دارد ولی بد نمی چشم دارد ولی بد نمی

الطبیعه، یک  یک حالت ماوراء. احوال شهودی است؛ یعنی یک حالت عرفانی خاص خودش را دارد
کند با عالم و آدم و مبداء عالم  نسبتی هست که آدم پیدا می» متافیزیک«حالت متافیزیک، مقصودم از 

 خدای من به آن. حد اعالیش اعتقاد به خدای یگانه است که ورای فیزیک و متافیزیک هر دو هست
دهم تجلیاتش برایم، عشق،  نشان می. کنم ناشناخته ایمان دارم و تجلیاتش را در عالم آدم حس می

تظاهرات آن . شود آن حالت متعالی است که از هنرها و علوم احساس می  دوستی، امید، آزادی است
ا در سکوت،  رشد، حقانیت، معصومیت ام خدای ازلی و ابدی برای من نور است، عطر گل، شکوفایی،

 سووشونمثالً در ... دهد بینی به من می این شناخت یک حالت پیش. نیوشم صدای خدا را بهتر می
واقعاً » ملک ماهون«. بینی مبارزه برای استقالل ایرلند را کردم پیش. بینی مرگ جالل را کردم پیش

در من یک ... بینم خواب آزادی ایرلند را می» ملک ماهون«یک شخصیت خیالی است ولی من از قول 
امید واقعی، موضع هنری .  امیدوار باشم اند، من خواهم وقتی همه ناامید حالت عرفانی است من می

حتماً در روند کلی جهان؛ شریعت به یک راه حل منطقی برای سر و سامان دادن به .ورای قیل و قال
یعنی پس از اینکه . مان تاریخ برسدبه نظر من پس از اینکه آخرالز... دوره سامان... رسد اش می زندگی

داستان ممتاز مینویسیمکتب بیان را برون« :کنداش هستم آدمی من
شاعرانه جور. عجیب یک را منعکسخاص   خاص   خاص]شیوه[. طبیعت. طبیعت منعکس    خودم    خودم       

می زندگی آدم می. کنداینکه استفاده هم طبیعی مواهب همه . از. از
نمی بد ولی دارد نمیگوش بد ولی دارد زبان همهشنود، با گوید

دارد را خودش خاص عرفانی ماوراء. حالت حالت   الطبیعه،  الطبیعه،  . یک. یک
می» متافیزیک پیدا آدم که هست مبداء» نسبتی» نسبتی و آدم و عالم با کند

هست دو هر متافیزیک و فیزیک ورای که است آن. یگانه به من
می حس آدم عالم در می. کنمرا برایم،. نشان. نشان تجلیاتش دهم

می احساس علوم و هنرها از که است متعالی تظاهرات. شودحالت
شکوفایی، گل، عطر اماست، معصومیت حقانیت، سکوت،رشد، در امااما

پیش حالت یک شناخت میاین من به در... دهدبینی سووشونمثالً
کردمپیش را ایرلند استقالل برای مبارزه ماهون«. بینی ملک

قول از می» ملکماهون«من را ایرلند آزادی من... بینمخواب در
ناامید وقتی باشماند،خواهم موضعامیدوار واقعی، امید



یه
نما

رو
ل د

حلی
ت

 
ی 
ها

»
وسو

ون
ش

 «
تب

مک
ظر 

ز ن
ا

 
ی و

ادب
ی 
ها

...  

 

51
این دنیای پر هیاهو، شبه بازار . رسد ها خوب واکنده شد، یک دوره سعادت بشری فرا می همه سنگ

و ایدز، پر از تنش میان شرق و غرب، این همه  ها مسگرها، پر از مواد مخدر و الکلیسم، پر از ولنگاری
 )173-171 همان،( ».امید به پیروزی خیر. کنم که میبینی است  این همان پیش... های جورواجور بمب

 
 گیری نتیجه

یابند که از مرحله اولیۀ   آشنایان نسبت به تحوالت ادبیات معاصر درمی با عنایت به آنچه گذشت،
المحسنین طالبوف و  های مسالک های خیالی و رمانواره گیری نثر جدید معاصر و تولد سفرنامه شکل

های تاریخی امثال خسروی سپس  گیری رمان ای تا شکل العابدین مراغه یگ زینسیاحتنامه ابراهیم ب
های اجتماعی امثال مشفق کاظمی، ربیع انصاری، محمد مسعود، بزرگ  ها و داستان تکوین رمان

های سنت و تجدد و  آذین و دیگران، دانشور رمان فارسی را در کشاکش و چالش علوی، هدایت، به
های ناشی از استمرار دیکتاتوری، به سرمنزل مقصود رسانید و موفق شد زبان  امیسرانج ها و بی ابهام

تر شدن استبداد حاکم و   مرداد و خشن28رمان را به هر دلیل از جمله مقتضیات پس از کودتای 
تحمیل زبانی بدون صراحت و غیرمستقیم به صورت و معنای داستان به ساحتی ماندگار، امیدبخش و 

گرایی گذشتگان خود برساند و طی آن عناصر ناسازگار سمبولیسم با رئالیسم را با  یج یإسپرهیز از ترو
از این جهت هم صاحب مکتب است، هم خالق گفتمان مقاومت در عرصه . هم آشتی دهد

 .نویسی معاصر باید تلقی شود داستان
در عرصه شود سیمین دانشور برخالف بسیاری از نویسندگان بزرگ  بدین ترتیب، روشن می

کند دقیقا در چهارچوب یکی از  او حتی کوشش نمی. ادبیات داستانی معاصر مقلد صرف نیست
ها و  او در عین حال که بر اصول، شیوه. های وارداتی طرح و توطئه داستانش را پی بریزد مکتب

ی؛ شناس نویسی جهان مسلط است و با آگاهی نسبت به اصول علم زیبایی شگردهای پیشرفته داستان
های  داند، اسیر محدودیت  سامان دادن عناصر داستان را به خوبی می فنون زیبانوشتن؛ آشنایی دارد و

افزون بر آن وی با تسلط کامل توانسته است برخی . ناشی از تعصب به مکتبی خاص نشده است
شته ریزی آن را دا های ادبی را در درون ساختار مستقلی که قدرت پی های مکاتب و سبک ویژگی

ای ناسازگار از چندین مکتب ادبی  اما نه منفعالنه به نحوی که شالوده داستانش آمیزه. است، جای دهد
تلقی شود، بلکه وی استادانه و با حفظ ابتکار و با غلبه خالقیت خود، این عناصر را در درون 

یر مشخص و متمایز بنا براین عوامل و دالیل یادشده از یک سو و مس. های خود جای داده است داستان
توان او را صاحب مکتبی مستقل در عرصه ادبیات  نویسی وی از سوی دیگر است که می داستان

ها و رویکردهای داستان نویسی ایران تا آن   با همه جریانسووشونوجوه تمایز . داستانی معاصر دانست

داستان معنای و صورت به غیرمستقیم و صراحت بدون زبانی
ترو یإساز ناسازگاریج عناصر آن طی و برساند خود گذشتگان گرایی

دهد خالق. آشتی هم است، مکتب صاحب هم جهت این . از. از
شود تلقی باید معاصر  .نویسی

می روشن ترتیب، بسیاریبدین برخالف دانشور سیمین شود
نیست صرف مقلد معاصر نمی. داستانی کوشش حتی کند. او. او

بریزد پی را داستانش توطئه و طرح وارداتی عین. های در . او. او
داستان پیشرفته نسبتشگردهای آگاهی با و است مسلط جهان نویسی

و دارد آشنایی خوبیزیبانوشتن؛ به را داستان عناصر دادن سامان
است نشده خاص مکتبی به تعصب با. از وی آن بر . افزون. افزون

سبک و مکاتب مستقلیهای ساختار درون در را ادبی های
دهد آمیزه. جای داستانش شالوده که نحوی به منفعالنه نه ای. اما. اما

خالقیت غلبه با و ابتکار حفظ با و استادانه وی بلکه شود،
است داده جای خود ازهای یادشده دالیل عوامل براین بنا
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نتیسم است، نه کامال  نه رئالیسم سوسئالیستی است، نه رماسووشونروزگار مؤید این مدعاست که 

سمبولیسم، نه پست مدرن و نه تقلید مطلق از ادبیات گذشته و بازسازی صرف آن؛ حتی عناصری از 
مدرنیسم را به نحوی منسجم در کنار سایر مکاتب ادبی جای داده است و  مکاتب جدید همچون پست

ه اسالمی و ایرانی نیز ـای فلسفـای شهودی عرفانی و بنیادهـه به قول وی در عین حال از آموزه
 . برخوردار است

 
 نوشت پی

 )تا بی( مشعل،: ، تهران)بدون ذکر نوبت چاپ(نفیسی، سعید، شاهکارهای نثر معاصر فارسی . ک.ر .1
 138، ص 1367توس، : خانلری، پرویز، هفتاد سخن، جلد اول، چاپ اول، تهران .ک.ر .2

 .شود  تا امروز مربوط می40محدوده این تحقیق به آثار و افکار دانشور بعد از دهه  .3
است و آن مراسم عزاداری ایرانیان قدیم در » سیاووشان«با فتح سین تلفظ محلی و شکسته   » سووشون« .4

گویا این مراسـم و عـزاداری تـا قـرون اولیـه پـس از       . سوگ سیاوش، شخصیت اساطیری ایرانی است     
ابـوبکر محمـدبن جعفـر؛      . ک.شتر ر برای اطالع بی  . شد  اسالم در شهرهایی چون بخارا به جا آورده می        

 24، ص 1363قدس، : تاریخ بخارا، به اهتمام و تصحیح مدرس رضوی، چاپ دوم، تهران
:  جلـد اول، تهـران      جدال نقش بـا نقـاش،     : ک.دانشور، سیمین، مصاحبه با هوشنگ گلشیری، ر      . ک.ر .5

 173، ص 1376نیلوفر 

 1369تندر : لد دوم، چاپ دوم، تهرانعابدینی، حسن، صد سال داستان نویسی در ایران، ج. ک.ر .6

 سالگی در 27شود اما اولین اثر سیمین در سن   وی مربوط می40این تحقیق عمدتاً آثار مربوط به دهه    .7
نام داشـت کـه نویـد بخـش شـکوفائی اسـتعدادی نـو در بـاغ         » آتش خاموش« منتشر شد و 1327سال  

ای     می زنانـه یـا فمینیسـتی باشـد، درونمایـه          ادبیات معاصر فارسی بود، پیش و بیش از آنکه حـاوی پیـا            
 .انسانی و پرورش عواطف پاک انسانی را هدف قرار داده است

 1366گلشیری، هوشنگ؛ گفتگو با سیمین دانشور، مجله سفید، سال . ک.ر .8

ای ایران در ادبیات فارسی منعکس شده و موجب شکوفایی و غنـای               بسیاری از قهرمانان عهد اسطوره     .9
 بویژه در عهد کالسیک، سهروردی، سـنایی، عطـار، خاقـانی، مولـوی و حـافظ آنچنـان                   .اند  آن گشته 

اند، در دوره معاصر بـویژه   اند که به غنای اثر خود کمک فراوانی رسانده       مند گشته   شایسته از آنها بهره   
 گیـری یکسـویه و آمیختـه بـا     ایـن بهـره  ... در آثار آخوندزاده، میرزا آقاخان کرمانی، صادق هدایت و     

 اما سیمین دانشور در دوره معاصر اولین کسی         !طرفانه بوده است    تعصب و به دور از رویکرد علمی بی       
شـود همچـون سـهروردی و دیگـر بزرگـان مـا از حسـن سـلیقه هنـری و                       است که مجـدداً موفـق مـی       

می         آورده جا به بی. شد  بخارا اطالع ر. برای. برای محمـدبن. ک.  بی  شتر  بی  بیشتربیشتر ابـوبکر
تهران دوم، چاپ رضوی، مدرس ص1363: قدس،: قدس،: تصحیح ،24

ر گلشیری، هوشنگ با نقـاش،     : ک      .      .مصاحبه بـا نقش اول،جدال جلـد

ج ایران، در نویسی داستان تهرانسال دوم، چاپ دوم، 1369تندر: جلدجلد
دهه    به می40مربوط مربوط می  وی می   مربوط مربوط   سنوی  وی در سیمین اثر اولین اما سالگی27شود
نـو» آتشخاموش اسـتعدادی شـکوفائی بخـش نویـد کـه داشـت » نام» نام

پیـا حـاوی آنکه از بیش و درونمایـهپیش باشـد، فمینیسـتی یـا زنانـه             می            می
است داده قرار هدف را انسانی  .پاک

سال سفید، مجله دانشور، سیمین با 1366گفتگو
شکوفایی  اسطوره     موجب و شده منعکس فارسی ادبیات در ایران ای

حـافظ و مولـوی خاقـانی، عطـار، سـنایی، سهروردی، کالسیک،
رسانده  گشته فراوانی کمک خود اثر غنای به که معاصراند دوره در      اند،     اند،

هدایت صادق کرمانی، آمیختـهایـنآقاخان یکسـویه گیـری
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 .مند باشد ها برای تنوع و غنای آثار خویش بهره برداری نیکوی ادبی از آن اسطوره بهره

 35 ص 1381 سیمین؛ گفتگو با مجله زنان، سال یازدهم، فروردین دانشور، .10
 33ـ34 ص 81دانشور، سیمین، مصاحبه با مجله زنان، سال یازدهم، تهران، فروردین : ک. ر .11
از عالقـه   «هـا،   »عالقـه «، از انـواع     »مجـاز « از صناعت و بالغت ادبی در مباحـث علـم بیـان در بحـث                 .12

» عالقـه مجـاورت   «ینجا میان بیست و نهم با بیست و هشتم مرداد           آید، در ا    سخن به میان می   » مجاورت
 .وجود دارد
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