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چکیده
این مقاله به بررسی نشانههای مکتب رئالیسم در داستان " سووشون" سیمین دانشور میپردازد .دانشور در این رماان متااساب
با فضای واقعی جامعۀ ایرانی زمان خود در بستری نیمه تاارییی باا رفاریاه قارماان فیوساصو ت اویری واقان نمایاناه از
شی یتی رگاه به مسائل روز را نشان میدهد .نگارندگان در این پژوهه بررن هستاد تا با روش کتابیاناه ای و شایوت تیلیال
میتوا مام ترین مؤلفههای رئالیستی را در این اثر ارائه دهاد .یافتههای این پژوهه نشانگر رن است که در این داساتان باومی
هر چاد نشانههایی از رمانتی سیسم سمبولیسم و گاهی سوررئالیسم دیده میشود اما دانشور با نگاه ظریص و دیدگاه انتقادی با
مطرح کردن جزئیات و جابههای ارتباط فرد و اجتماع و طراحی دقیق شی یتها وگفتگوهای بین رن ها به نوعی اندیشههای
ژرف خود را بیان می نماید که بازتابی از واقعیات جامعه است و این خود دلیلی بر این مدعا است کاه مایتاوان سووشاون را
رمانی رئالیستی نامید.
واژگان کلیدی :سووشون مؤلفههای رئالیسم سیمین دانشور ادبیات معاصر فارسی واقن گرایی.

 .1مقدمه
سیمین دانشور ف /1300شیراز/1386-تارانو نویساده و مترجم برجسته امروزه برترین ناا در میاان باانوان نویساادت
ایران است .شارت دانشور تا حد زیادی مرهون اثر شایسته اش سووشونف1و است کاه رماانی سیاسای -اجتمااعی
بلکه اجتماعی-تارییی است و حتی به سبب به ت ویرکشیدن مقاومات و پایاداری مارد شایراز و ارائاۀ نماادی از
رزادی خواهی و ظلم ستیزی رنان و ایالت و عشایر رن ماطقه می تواند در زمرت ادبیات مقاومات و متعااد نیاز قارار
گیرد .ترویج جامعه گرایی و دیگرخواهی نیز به همراه تدبر تعقل و تسلط تفکر ماطقای بار اعماا و رفتاار چیازی
است که یوسص شی یت قارمان این رمان رن را پرچمداری می کاد .کتاب ها مقاالت و نقد و نظرهای متعددی
دربارت سووشون نگاشته شده و از دیدگاه های میتلص مورد بررسی قرار گرفته است .کتاب «جدا نقه با نقااش در
رثار سیمین دانشور» اثر هوشاگ گلشیریف/1316اصفاان/1379-تارانو ازجمله اولین تیلیلهاایی اسات کاه در ایان
زمیاه به عمل رمد .مقالۀ «کشص تاریکی» مسعود طوفان در ویژه نامۀ تکاپو«دی -بامن  »72و مقالۀ «سایمین دانشاور
شااارزادی پسااامدرن»فادبیااات و فلساافه دی 8و نوشااتۀ حسااین پایااادهف 13۴1تااارانو از جملااه باتاارین ایاان
نقدهاست.انتشااار جشاان نامااۀ ساایمین دانشااور بااا عاااوان «باار ساااحل جزیاارت ساارگردان»بااه کوشااه علاای
دهباشیف 1337تارانو نیز کتاب «درنگی بر سرگردانیهای شارزاد پسامدرن» از جاواد اسایاقیانف 1327سابزوارو از
جمله این رثار است.گلشیری سووشاون را رمانی رمزی سیاسی و اجتمااعی و شی ایت اصالی رماان یوسااص را
«رمیازه ای از ر احمد و تییّل» دانساته اسات .ف گلشیری 112 1376و سیمین دانشور در رمان سووشاون متااساب
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با فضای واقعی جامعۀ ایرانی زمان خود در بستری نیمه تارییی با رفریاه قارمان انقالبیف یوسصو ت ویری واقان
نمایانه از شی یتی معترض و رگاه به مسائل روز را نشان میدهد.
نتایج این پژوهه به پرسههای زیر پاسخ خواهد داد
 -1چرا داستان سووشون را یک اثر رئالیستی میدانیم؟
 -2علت حضور مؤلفههای مکتب رئالیسم در سووشون چیست؟
 -3مام ترین ویژگیهای رئالیستی سووشون کدا است؟
جستجوهای انجا شده در زمیاه موضوع پژوهه نشان می دهد که این اثر بیشتر از نظرگااه اساطوره ای و نماادین
باورهای عامیانه ادبیات متعاد و موارد مشابه مورد بررسی قرار گرفته و کتاب یاا مقالاه ای تیات عااوان خاا "
بررسی مؤلفههای رئالیسم در سووشون" یافت نگردید .نگارندگان در این پژوهه بررن هستاد تاا باا روش کتابیاناه
ای و شیوت تیلیل میتوا ضمن بیان خالصۀ داستان رن را از دیادگاه مکتاب رئالیسام بررسای نماوده و مؤلفاههاای
رئالیستی را در این اثر ارائه دهاد.
در ابتدای داستان سووشون زری و یوسص در میامانی عقدکاان دختر حاکم شارکت مایکاااد .خوانااده باه کماک
براعت استاال و فضاسازی نویسادت توانا از ورای چاد و چون عروسی با فضای اجتمااعی ساا هاای  1320رشااا
میشود .سا هایی که انگلیس در استان فارس نیرو پیاده کرده و جاگ و درگیری با خود فقر گرساگی و بیماری باه
همراه رورده است .حاکم دست نشاندت ماطقه با فروش رذوقۀ مرد به ارته بیگاناه باعاگ گساترش ایان مشاکالت
می شود .یوسص قارمان رمان که از مالکان بزرگ و روشافکران اصیل ایرانی اسات و تی ایالت خاود را در رشاتۀ
کشاورزی در فرنگ به پایاان بارده حاضار نیسات گاد خود را در دوران قیطسالی و جاگ به بیگانگاان بفروشاد.
همسرش زری که او نیز به دلیل تی یل در دبیرستان انگلیسی ها رشاایی کامل با زباان انگلیسای دارد باه واساطه
ازدواج با جوان روشافکر و متکی به ارزشهای بومیفیوسصو و قرار گرفتن در فضای ارتباطهای اجتماعی از نقاه
ساتی زن ایرانی فاصله گرفته است .مجموعه حوادثی کاه در داساتان بارای یوساص و خاانواده او اتفاا افتااده در
میدودت نیمۀ او سا  1320است؛ او میخواهد استان فارس -که نماد ایران است -را از رشوب مارض قیطای و
مرگ حفظ کاد؛ اما سرانجا جاگ و بالهای رن سا هاا باه خاناۀ او نیاز راه ماییابااد .سارجات زیاگاار افساار و
جاسوس انگلیس می کوشد به کمک دیگران یوسص را متقاعد کاد کااه می ااو امااالو خاود را بارای م ارف
قشون انگلیسی بفروشد .یوسص که همراه چاد نفار از مالکاان عمادت شار هم قسم شده اند رذوقۀ شار را در اختیاار
بگیرناد زیار باار نمای رود و ماک مااهون خبرنگار ایرلادی و ابوالقاسم خان بارادر یوساص نمای توانااد او را
راضی کااد .تالش هاای ملک رستم و ملک ساراب دوستان قشقایی یوسص نیز -که به بااناۀ خریاد رذوقاه باارای
ایال خود نزد یوسص رمده اند تا با فروش رن به انگلیسیها اسلیه بیرند و با ارته ایران بجاگااد -بای نتیجاه مای
ماند و یوسص نه تااا تسلیم نمی شاود بلکاه رنااا را نیز علیه قشون بیگانه بر مای انگیازد .زری مانااد هماه زناان
سووشون که هریک به نوعی وجوه گوناگون ستمدیدگی بایپاااهی ناکاامی فاداکاری و تیمال زن ایرانای را باه
نمایه میگذارند مسالمتجویانه میکوشد او را ررا کاد .روزی از خانۀ حااکم مایریااد تاا اساب خسارو پسار
یوسص را برای گیالن تاج -دختر حاکم -ببرند .فخانم فاطمهوعمه خانم خواهر یوسص و زری بارای پاس گارفتن
اسب به اجبار از عزتالدوله چارت مافی داستان-که سا ها پیه خواهرخواندت عمه خانم شده -کمک مایخواهااد.
رفتن زری به شار و دیوانه خانه و زندان – برای ادای نذرش -نمایی از چارت شارِ درگیارِ بیمااری هاای جسامی و
روحی فقر تیفوس ناامای و فیشا را در ذهن خواناده به ت ویر میکشد و ما را با فجایعی که زندگی مرد را سایاه
کرده از نزدیک رشاا می کاد .زری که همیشه به دنبا ررامه همسر و فرزندانه است  -با سیاان و روحیه شجاعانه
و مبارزه طلبانۀ یوسص به تدریج درس ایستادگی میرموزد و با خواستۀ عزتالدوله میالفت میکاد .مقاومت رشاکار
و ایستادگی بای باکاناۀ یوساص و هادایت و تشاویق همفکارانه باه مباارزه در برابار بیگانگاان سابب مای شاود
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انگلیسیها ت میم به قتل او بگیرند؛ عاقبت اشغالگران انگلیسی این نماد مقاومت را از پای درمی رورند و یوسص در
این ماازعه کشته می شود .اما ررمان یوسص میاان نزدیکاان و مرد پیه می گاردد و ذهان و فکار رنااا را رگااه و
عزمشان را برای مقاومت جز می کاد .جسد یوسص را میرورند مرگ یوسص وجود زری را از تردیدها مایپیرایاد
و دید او را نسبت به زندگی متیو و دگرگون میکاد؛ زری می گوید «میخواستم بچههایم را با میبت و در مییط
ررا بزرگ کام اما حاال با کیاه بزرگ میکاام».فدانشاور 251 1388و .وقتای دکتار عبادا خاان پیرمارد رگااه در
گفتگویی به زری میگوید «بدن ردمیزاد شکااده است اما هیچ نیرویای در ایان دنیاا باه قادرت نیاروی روحای او
نمیرسد به شرطی که اراده و وقوف داشته باشد».فهمان 28۴و .دگرگونی او کامل میشود .رن گااه ناه یاک ساتاره
بلکه هزار ستاره در ذهاه روشن میشود .میداند که دیگر از هیچکس و هیچچیز نیواهد ترسید .سفر درونای زری
در برخوردهای او با جامعه به رگاهی میانجامد .او که قبالً میکوشاید در حاشایه رناجهاای مارد بماناد باه میاان
ماجراها کشانده میشود .در البه الی افکار و خاطرات زری بوی عشق و دشتاای زیبای فارس رمان سیمین دانشاور
را عطررگین میکاد .در ف ل پایانی داستان بعد از واقعۀ مرگ یوساص زری حارفهاای پیرزنای ایلیااتی را باه یااد
می رورد که قبالً برایه مراسم سووشون فسوگ سیاوشو را نقل کرده بود .گاویی یوساص سیاوشای اسات تاااا در
میاصرت انبوه دشماان .بدین ترتیب رخارین ف ال رماان توصایفی قاوی از تشایین جااازت یوساص و از ماؤثرترین
وصصهای حرکت رگاهانۀ مرد است چراکه ت شیین جااازه باه تظااهرات ضداساتعماری مارد و درگیاری رناان باا
نیروهای امایتی تبدیل میشود .جاازت یوسص را شبانه به خاو میسپارند .مک ماهون در تسالیتی امیادبیه باه زری
مینویسد «گریه نکن خواهر در خانهات درختی خواهد رویید و درخاتهاایی در شاار تاو و بسایار درختاان در
سرزمیات و باد پیغا هردرختی را به درخت دیگر خواهد رساانید و درخاتهاا از بااد خواهااد پرساید در راه کاه
میرمدی سیر را ندیدی؟»فهمان  29۴و.
سیمین دانشور داستان نویس و مترجم توانا بعد از جریان مشروطیت به عاوان اولاین زن ایرانای باا نگاارش رماان
مشاور سووشون و گا ناادن در رمان نویسی نوین به اوج شارت دست یافات .سایمین در ساا  1300شمسای در
شیراز زاده شد .پدر او میمد علی دانشور احیاء السلطاه پزشکی انسان دوست و رزاده باود .ماادرش قمار السالطاه
حکمت نا داشت؛ بانوی شاعر و هارمادی کاه نقاشای را باه فرزنادانه مایرموخات « .وی تی ایالت ابتادایی و
متوسطه را در مدرسۀ انگلیسی«مارریین» شیراز گذراند و از دانشکدت ادبیات و زبان فارسای فاارا التی ایل شاد .در
سا  1320به نویسادگی در روزنامۀ «ایران» پرداخت و تی یالت دانشگاهی خود را پی گرفت .سا  1327با جال
ر احمد رشاا شد .در سا  1328به دریافت درجۀ دکتری در زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه تاران نایل شد و یک
سا بعد با وی ازدواج کرد .سا  1331برای بررسی و مطالعه در زمیاۀ زیبایی شااسی به دانشاگاه اساتافورد رمریکاا
رفت و در کالسهای نویسادگی «والس استاکر» شرکت جست .پاس از بازگشات در هارساتان هارهاای زیباا باه
تدریس پرداخت و سپس به استیدا دانشگاه تاران دررمد».ف صبور ۴28-۴27 138۴و دانشور ساا هاا در دانشاکدت
ادبیات تاران به رموزش فلسفه و ادبیات پرداخت و همزمان ترجمه را شروع کرد و داستانهاایی ارزشاماد نگاشات.
«رته خاموش» عاوان اولین مجموعه داستان کوتاه اوست .از رثار مام او میتوان «جزیرت سرگردانی» «شااری چاون
باشت» «به کی سال کام؟» «غروب جال » «از پرندههای مااجر بپارس» را ناا بارد .عاالوه بار رن داساتانهاا و
نمایشاامه هایی از نویسادگان مشاور خارجی به فارسی ترجمه کرد ماناد «سارباز شاکالتی»فجاورج برناارد شااوو
«دشماان» ف رنتوان چیوفو «رمز موفق زیستن»فدیال کاارنگیو «کمادی انساانی» فویلیاا ساارویانو «داا نااگ»ف
ناتانائل هاثورنو «همراه رفتاب» فهارو کورلادو «باا رلبالو»فرنتوان چیوفو «باا ای وطن»فرلن بیتونو «ماه عسال
رفتابی»ف همان ۴30-۴29و.
سا  13۴8شاهکار زندگی اش؛ رمان سووشون را رقم زد که از ماناترین رثار ادبی معاصر ایران است؛ در این کتااب
چارت صمیمانۀ زن و دغدغه های عاطفی یک همسر وفادار برای جلوگیری از رخاۀ مسائل سیاسی به درون خاناه باا
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ماارت و دقت توصیص شده است .سووشون تا کاون به چادین زبان زندت دنیا ترجمه شده و نویسااده باا خلاق رن
در تیکیم و گسترش ادبیات زنانه در ایران سام بسزایی پیدا کرده است .این رمان که در تیرماه 13۴8دو ماه پایه از
درگذشت ر احمد ماتشر شد گامی تازه در ادبیات فارسی است« .اگر شمارگان چاپ هشتم این رمان را مالو قارار
دهیمف22هزار نسیهو رنگاه به ضرس قاطن میتوان گفت بعد از « بوف کور» صاد هادایت سووشاون پار فاروش
ترین رمان فارسی بوده است ».ف صبور ۴27 138۴و سیمین دانشور را به حق مایتاوان فااتر رماان نویسای معاصار
فارسی دانست .حسن عابدیای وی را با تعبیر خود دانشور« تاریخ نویس د ردمای » خواناده و ماینویساد « رماان
سووشون پرخواناده ترین رمان فارسی رغاازگر ف الی تاازه در تااریخ داساتان نویسای ایاران باه شامار مایریاد».
فمیرعابدیای  1380ج ۴18 3و .دانشور پس از عمری تالیص ترجمه و تیقیق سارانجا ع ار روز  18اسافاد 1390
شمسی برابر با  8مارس  2012میالدی در  90سالگی بعاد از یاک دوره بیمااری در خاناهاش واقان در شاار تااران
درگذشت.
 .1مفهوم رئالیسم و مؤلّفههای آن
رئا ) (Realدر لغت به معاای واقعیت است و سبک رئالیسم یعای سبک متکی بار نمودهاای واقعای و اجتمااعی.
رئالیسم یا واقن نمایی مکتبی ادبی -هاری است که در اواسط قرن نوزدهم میالدی یعای در فاصله سا های – 1850
 1880در اروپا و رمریکا رواج یافت .این مکتب واکاشی در مقابل مکتب درون گرا و ذهای رمانتیک باود .عامال ماام
پیدایه رئالیسم «در وهلۀ نیست عکس العملی بود که بر ضد جریان «هار برای هار» به وجود رمد» فساید حسایا
 273وعاماال دیگر زمیاۀ اجتماعی است که در این مورد سااه اصل مام واقعیت گرایی جامعه گرایای و
138۴
توجه به رمان در نظر گرفته شده اساات .رئالیسم مکتبی عیای و بیرونی است که تأکید بسیاری بر بیان واقعیتهاای
جامعه داشت و« معتقد بود که رثار متکلفانه و دیرفام مکتبهای رمانتی سیسم و کالسیسیم راه به جاایی نمایبارد و
برای نشان دادن ت اویر درساتی از جامعاه بایاد زباانی بای پیرایاه و سااده را برگزیاد ».فسیدحسایای 155 1375و
پایه گذاران اصلی رئالیسم در فرانسه نویسادگان و شاعران کم شارتی بودند که رشاکارا باا مکتاب رمانتیسایم مقابلاه
میکردند .بالزاوف  (1850-1799 Balzakاولین کسی است که با نوشتن رمانهایی در مجموعۀ "کمادی انساانی"
مسائل اجتماعی را به شکل جدیتری مطرح نمود .این رمان هاا دربااره زنادگی قشار متوساط مارد فرانساه ساین
می گفت .با وجود رنکه بالزاو ق د تشکیل مکتبی را نداشت اما با نگارش این رثاار باه عااوان پیشارو نویساادگان
رئالیست مطرح شد .روسیه در ترویج و تقسیم بادی رئالیسم نقه زیاادی داشات و نویساادگانی مانااد تورگیااص
لئوتولستوی داستایوسکی و ماکسیم گورکی رثاری در این حوزه پدید روردند .به طور کلی انواع رئالیسم را مایتاوان
به صورت زیر عاوان نمود
 -1رئالیسم نیستینفابتداییو دورت شکوفایی رئالیسم است .پیرو رن خود را متعاّد به باازرفریای کامال و صاادقانۀ
مییط اجتماعی و جاان معاصر می بیاد اما این بازرفریای بسیار ساده است .رئالیسم ابتدایی امیدی باه ریااده نادارد و
نسبت به رن بدبین است.
 -2رئالیسم انتقادی) critical realismو در تالش برای تغییر جامعه بوده و با بیان واقعیاات جامعاه را باه نقاد
میکشد.
 -3رئالیسم سوسیالیستی) ( Socialism Realismدر ایان دیادگاه کاار قادرت خلداا دارد و هاار باه مازلاۀ
انعکاس بسط و خالقیت کار است .متعاد به خدمت تودت مرد از بین رفتن فردیت اسات .همبساتگی باا مباارزات
طبقۀ زحمتکه است.
 -۴رئالیسم جادویی) ( Magic Realismدر رن همه چیز عادی است اما عا ری غیرطبیعی نقه دیگار عااصار
را رقم میزند.
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در مکتب رئالیسم اصل بر این است که نویساده در اثر خود تییله را چادان به کار نگیرد بلکه به دور از هرگوناه
قضاوتی تااا راوی داستان باشد؛ داستان زندگی مرد رنج کشیده و کارگرانی که در هار و ادبیات توجه زیادی به رناا
نشده بود .موضوع داستاناا مسائل مرد فقر بیماری دشمای رنج و ...است .عشق میور اصلی داساتان نمایگیارد.
توجه به جزئیات نیز برای رسیدن به حقیقت مام است و اصالح جامعه و سااو دادن مرد باه سااامت خاوبیهاا
هدف نویسااادت رئالیست است « .نویسادگان رئالیست میکوشیدند زندگی مرد زمان خود را به شکلی کامالً عیاای
و واقعی در رثار خود ماعکس کااد .رئالیستها در واقن ماتقدان اصلی جامعه خود بودند که با نشاان دادن مشاکالت
اجتماعی و فاصله طبقاتی میان مرد و پرده برداشتن از اعما ناشایست طبقاه اشاراف اعتاراض خاود را باه هیاات
حاکم ابراز میداشتاد ».فسید حسیای 263و
دیگر ویژگی واقن گرای توجه به رمان است .رئالیستها معتقد بودند که مرد شعر را نمیپسادند به هماین سابب
رناا رمان و داستان کوتاه را برای بیان افکار خود را برگزیدند .مامترین ویژگی رثار رئالیستی رن است که انسان را باه
عاوان موجودی اجتماعی مطرح می کاد و ریشه همه رفتارهای نیک و باد او را در اجتمااع جسات و جاو مایکااد.
فثروت 95 1385ورمان نویس پایباد به اصو رئالیسم باید شااخت درستی از میایط اطاراف خاود داشاته باشاد و«
بتواند با نفوذ به دنیای درون شی یت ها ت ویر روشای از رنااا در پایه چشام میاطاب ترسایم نمایاد .قارماناان
رمانهای رئالیستی غالباً از طبقه متوسط اجتماع برگزیده میشدند که نمایاده هام نوعاان و همفکاران خاود بودناد.ف
نوری 206 1385و
همان طور که بیان شد رئالیسم؛ پیروزی حقیقتِ واقن بر تییّل و هیجان است و میان فرد و جامعه پیوندی برقرارمای
کاد؛ طیص میتلص مرد جامعه در رن حضور دارند و عیایت گراست .این مکتب ادبی با نقد واقعیات جامعه تالشای
برای تغییر جامعه دارد.فرئالیسم انتقادیو تما همت خود را صرف خدمت به خلق از بین رفتن فردیات و جانشایای
تودت مرد می کاد.فرئالیسم سوسیالیستیو در ناایت ترمیم زندگی تا حد ممکن به صورت جااان واقان و باه عباارت
باتر بازنمایی جاان واقعی است که ماجر به بازرفریای دقیق وکامل جامعه انسانی متعااد مایگاردد .رثاار رئالیسات
بیشتر داستان کوتاه و رمان است و زندگی و مییط اجتماعی و نیز حوادث زندگی واقعی را نشان میدهد .قارماناان
رمان های رئالیستی برخالف قارمانان رمانتی سیسم نه افرادی اشرافی و غیر عادی بلکه مرد عادی وطیاص میتلاص
افراد جامعه ماناد پسربچه کارگر و...هستاد باابراین رئالیسم زاییدت شارایط فکاری و اجتمااعی خاصای اسات؛ باه
پشتوانه تفکرات اثبات گرایانه واقعیت و اشکا هاری غیر واقعی را طرد کرده و در عوض بر واقعیتی که باه کماک
تجربیات روزمره انسانها قابل درو است متمرکز میشود.
رئالیستها متعاد به بازنمایی«جامعه معاصر» و مستادسازی همه جانبه جابههاای فرهاگای هساتاد .شی ایتهاای
داستان -هایشان را از افرد طبقه پایین و متوسط جامعه برمی گزیااد و به برجسته کردن تضاد طبقاتی توجاه خاصای
داشته و موقعیتهای کار و زندگی را عیای و دقیق بازنمایی میکااد .موضوع کار ادبیات رئالیستی جامعاۀ معاصار و
ساخت و مسائل پیرامون رن است .موضوعات عادی ساتی و پیه پا افتاده را هم مفیاد ادبیاات مایدانااد .نویسااده
رئالیست می کوشد که با استفاده از تاثیر مییط و اجتماع و وضن روحی قارمانان خود روابط طبیعای را کاه در الباه
الی حوادث وجود دارد نشان دهد .اساس رئالیسم جامعه گرایی است و از رن جا که مکتبی عیاای و غیار شی ای
است؛ باید بیانگر واقعیت رشکار زندگی باشد .رئالیسم به جای فرد بر اجتماع متمرکز است .نگرش رن بر رویدادها و
درو از زندگی و تاریخ؛ بازتاب تلقی او از مبارزت اجتماعی زمانه اش است که خود ناگزیر در رن حضاور دارد .رثاار
رئالیستی طبیعت و مظاهر طبیعی را با تما زشتیها و زیباییها باید نشان دهد.
قارمانان داستان ها همان مرد عادی هستاد .نویسادت رئالیست به هیچ وجه لزومی نمیبیاد که فارد مشایو و غیار
عادی و یا عجیبی را که با اشیا معمولی فر دارد به عاوان قارمان داستان خود انتیاب کاد .او قارماان خاود را
از میان مرد و از هر مییطی که بیواهد گزین میکاد و این فرد در عین حا نمایادت هماوعان خویه و وابساته باه
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اجتماعی است که در رن زندگی می کاد این فرد ممکن است نمونۀ برجسته و مؤثر یک عده از مرد باشد ولای فارد
مشیو و غیرعادی نیست؛
رمانهای نویسادگان رئالیست بیشتر شرح و تیلیل شارها و میلههای سرزمین خودشاان را در بار دارد .تااریخ نیاز
الاا بیه رثار رئالیستی متعددی است .رمان نویس رئالیست تاریخ را زمیاه ای برای رگاهیهای دقیق تلقی میکااد
نه سرچشمه ای برای خیالبافی .از این رو گذشته ای که در رثار رئالیستی مطرح میشود بیشتر گذشتۀ نزدیک جامعاه
ای است که خود نویساده متعلق به رن است « .موپاسان این تعریص را میرورد «کشص و ارائۀ رن چه انساان معاصار
واقن هست ».نمیتوان رومانتی سیسم و رئالیسم را به عاوان دو مکتب « غیر واقعی» و « واقعی» در برابر هم قرار داد؛
رمانتیسیسم جاان میسوس را کشص کرده است و در واقن سررغازی برای رئالیسم اسات .رئالیسام طرفادار تشاریر
جزئیات است ».ف سیدحسیای 156-155 1336و
در ادبیات داستانی ایران سالاای  1300تا  1357بعضی گرایههای جدیاد را مانااد رویکاردِ رئالیسام دارای برخای
درون مایههای سیاسی اجتماعی و تارییی میتوان مشاهده کرد « .این رویکرد صبغه و داعیۀ روشاافکری و تعااد و
مسئولیت اجتماعی و ...دارد و جات گیری کلی رن ترویج رداب و عادات مدرن و القای مشاودات رن به میاطب باه
عاوان ررا بیشی برای جوانانی که هیجان مبارزه داشاتاد اسات » .فزرشاااس 73 1387و داساتان نویسای جدیاد
فارسی از رن جا که واقعیتهای زندگی روزمره تالش انسانی و درگیرهای اجتماعی -سیاسی را ماعکس میکرد باه
عاوان ادبیات داستانی زنده و پویا مقا خود را به تدریج تثبیت کرد .رمان و داستان کوتاه برای پارداختن باه زنادگی
عامۀ مرد اوضاع واحوا نابسامان اجتماعی -سیاسی طرفداری از قشر میرو و افشااگری بای عادالتی هاا رواج
یافت زیرا اعتبار واقعی رن در پیا انسانی دلسوز ومتعادانه طرفدار میرومان جامعه و انتقاد اجتماعی است .بعاد از
جاگ جاانی دو افقهایی تازه در زمیاۀ داستان نویسی پدید رمد و داستان کوتاه فارسی نیز بعد از کودتای 28مارداد
 1332رغاز شد؛ رزادی نسبی بعد از شاریور 1320فراوانی روزنامهها و مجلههاا و ترجماه رثاار نویساادگان بازرگ
جاان به ویژه رثار داستان نویسان رمریکایی و روسی داستان کوتاه فارسی رامتیاو کارد .اغلاب ایان داساتانهاای
کوتاه مستقیم یا غیر مستقیم از نابسامانیهای اجتماعی و بیدادگریهای نظا خودکامه زمان خاود انتقااد مایکارد و
همزمان با بیان مسائل روان شاااختی خااطرات کاودکی و جاوانی موضاوعات باومی و توجاه باه نمااد تمثیال و
اسطوره های ملی و مذهبی ت ویرهای واقعی و تکان دهاده ای از دردمادی و نادانی فراگیر و گریبانگیر جامعه ارائاه
میداد.
مکتب رئالیسم در ایران پس از ناضت مشروطه مورد توجه قرار گرفت و موجب رفاریاه رماانهاایی باا مضاامین
اجتماعی و سیاسی گردید .از بین رفتن حکومت رضاخان و رزادی موقت مرد تاا پایاان دورت دکتار میماد م اد
ف 1320تا 1332و باعگ ایجاد رئالیسم ادبی شد پس«رویارویی اروپا اصلی تارین مساألۀ فرهاگای در دورت مشاروطه
است .برخورد جامعۀ ساتی ایران با تمدن اروپا سبب بیدارى فکری روشافکران و اتیاذ نگارش تاازه باه سیاسات و
فرهاگ میشود ».فمیرعابدیای 18 1380و باابراین «پیادایه رماان ایرانای می او تفکارات مشاااروطه خواهاان
اساات.هر مرحلۀ تازه تارییی شااکل های بیانی جدید و مورد نیاااز خود را میطلبد».فهمان 21و نویساادگان ایان
رمانها سعی داشتاد به گونهای واقعیت های اجتماع خود را در این رثار ماعکس نمایاد .از موضوعات ماام نیساتین
رمانهای اجتماعی بعد از مشروطه « مسئلۀ زنان و شی یتهای متعددی بود که هرکدا موضاوعی از موضاوعات
اجتماعی ع ر خود را نشان میدادند و نویساده میتوانست با استفاده از این قارمانان دیدگاه خا خاود را نشاان
بدهد ».فیاحقی 280 137۴و .مشفق کاظمی نیستین رمان واقن گرای فارسی؛ رماان اجتمااعی «تااران میاوف» را
نوشت .از دیگر رمانهای واقن گرای فارسی میتوان «چشمهایه» بزرگ علوی «حاجی رقا» صاد هادایت «مادیر
مدرسه» جال ر احمد «سووشون» سیمین دانشور «شوهر رهو خانم» علیمیمد افغانی و «جاای خاالی سالو » و
«کلیدر »میمود دولت ربادی را نا برد .در این بین بدون شک دانشور؛ تواناترین نویساده زن داساتان ناویس ایاران
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است و با خلق رمان سووشون به چارت شاخو در ادبیاات داساتانی ایاران تبادیل مای گاردد .سووشاون کاه رن را
«رغازگر ف لی تازه در تاریخ داستان نویسی ایران» فمیرعابدیای  1380ج 473 2و و نیساتین اثاار کاماال در ناوع
رمان فارسی دانسته اند ».ف ساپانلو  179 1381و در فضایی رئالیستی و با نثری شاعرانه و دقیق ت ویرگر سا های
جاگ جاانی دو اسات .قابل ذکر است که مکتب واقن گرای در ایران -چون در اثر رشاای با رئالیسام اروپاای باه
وجود رمد -صد در صد خالو نیست و دانشور به مکتب ادبی خاصی گرایه ندارد
 .2سووشون و مؤلّفههای مکتب رئالیسم
در ادبیات داستانی ایران سا های 1357 -1300برخی از نویسادگان واقن گرا جغرافیایی سیاسی -اجتماعی با زمیااه
ای کم رنگ از تاریخ واقعی زمان خود را ترسیم نموده و میور داستانی خاود را بار تلفیقای از واقعیات و تییال در
پیرامون مییط زندگی خود قرار دادند .به عبارتی «رمانهای نویساادگان رئالیسات بیشاتر شارح و تیلیال شاارها و
میله های سرزمین خودشان را در بر دارد .تاریخ نیز الاا بیه رثار رئالیستی متعددی اسات ».ف سیدحسایای 1336
 155و از ویژگیاای مام رئالیسم ایرانی توجه به زبان میاااوره و ادبیات میلی و بومی بیان عادالت خاواه ظلام
ستیزى و تقلید از غرب در جاب انقالب مشروطیت است .در رمانهای واقن گرایانه ماناد سووشون نیز پایه زمیااۀ
رمان بومی بودن خود را زود نمایان می کاد .افزون بر این رویدادهای مجسّم شده در داستان باه نیاو مساتقیمی باا
رویدادهای همزمان نویساده گره خورده است .ف دست غیب 1383 125و تااسب واقعیت و خیاا در رنهاا رعایات
شده در پرداختن به مشکل یا روردن مضمون به افراط نگراییده و در هر حا دنیایی تازه رفریده که شااروندان رن باا
ما رشاا هستاد«.واقن گرایی در این رویکرد ادبی موجب ت ویرگری یک سویه و غیر نقادانۀ فقر و زشتیها نمیگاردد
و هم یشه به ت ویر کشیدن مظالم و معایب و فقر و بی عدالتی همراه با دمیدن روح مبارزاتی و اعتال بیاه و ررماان
گرا و اصالح گر میباشد ».ف زرشااس 360 1387و اکاون به بررسای مؤلفاههاا و ویژگایهاای مکتاب رئالیسام در
داستان سووشون میپردازیم
 قالب رمان دانشور این رمان را در بیست و سه ف ل و سی د و ده صفیه تادوین نماوده اسات تاا اندیشاههاای
پیچیدت خود را باتر و شفاف تر بیان کاد .درواقن رمان؛ می و جامعه مدرن و نمایادت جوامن پیچیده اسات؛ متعلاق
به جامعهای است که به میزانی از پیچیدگی رسیده باشد که هیچ نوع هاری بجز رمان نمایتواناد رنرا -رن گوناه کاه
هست -توضیر دهد .سووشون از کامل ترین رمان های فارسی است .از جات ساختار نثری زیباا ماوجز حسااس
دقیق میکم و در مواردی شاعرانه دارد و از جمله عالی ترین نوع نثار معاصار فارسای میساوب مایشاود .وی باا
استفاده از قدرت کم نظیر خود در روایت داستان و گاجاندن توامان فرهاگ اندیشه زبان ایرانای فااون و ابزارهاای
داستان نویسی غربی در رن همراه با مبانی پیچیده فکری فلسفی مذهبی عرفانی و جلوههاای اسااطیری و تاارییی
ایران کان و ایران اسالمی توانسته است بافته ای هزار رنگ و زیبا را در عین استیکا ساخت و زبان بیاان قادرت
جذب و تاثیر بسازد .برای پرداختن به زندگی عامۀ مرد اوضاع و احوا نابسامان اجتمااعی وسیاسای طرفاداری از
قشر میرو و افشاگری بی عدالتی ها از رمان باره برده تا با نگاهی انتقاادی-اجتمااعی باتار بتواناد پیاا انساانی
دلسوز و متعادانۀ خود را ابالا نماید .در واپسین ف ل رمان مجلس سوگواری یوسص را با زبانی سایت عااطفی و
نثری شاعرانه به ت ویر میکشاند و اندیشۀ متعادانۀ خود را در قالب زری لباس عمل مایپوشااند... «.زری گفات «
شوهر را به تیر ناحق کُشتاد .حداقل کاری که میشود کرد عزاداری است .عازاداری کاه قادغن نیسات .در زنادگی
میترسیدیم و سعی کردیم او را هم بترسانیم .حاال در مرگه دیگر از چه میترسیم؟  » ...فهمان 291و
 الاا از شی یّتهای واقعی دانشور بسیاری از شی یتهای اصلی و فرعی رمان خود را از شی یتهای واقعی
مییط خود الاا گرفته اما در روایت رنها تییل و واقعیت را در هم رمییته و به رن جابۀ داستانی داده اسات ودر رن
واقعیت ملموس دوره سقوط حکومت رضاشاهی ترسیم میکاد .وی با خلق شی یتها و حوادث و پیشبرد رن هاا
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نگاه خا خود را بازتاب میدهد و در پسِ سیمای شی یتها و وقاین با واقعیتها و شی یتهای حقیقای ماا را
روبرو میکاد .چاان که"لیلی ریاحی"دخترخواندت دانشور در نامه ای به او میگوید « داساتانهاای تاو را خواناده ا
بیشتر قارمانهای رن را می شااسم و بارها این که کلۀ یکی را روی تاه دیگری چسبانده ای یا خلق و خوی زن دایای
را به رفتار خاله قرض داده ای کلی خادید  ».فریاحی 1383 ۴7و شی ایت او سووشاون یوساص پویاسات و در
روند داستان دچار تغییرات مثبتی می شود؛ شجاع معتقد طرفدار طبقه میرو جامعه مارباان روشاافکری مباارز و
خشمگین که بی مالحظه پیه میتازد« .یوسص میگفت « برای پدران ما رسان تر بود و اگر ما نجیبیم بارای پساران
ما سیت تر میشود پدران ما با یک مدعی طرف بودند و متاسفانه در برابرش تسلیم شدند و حااال ماا باا دو مادعی
طرف هستیم .فردا مدعی تازه نفس سو هم از راه می رسد و پس فردا مدعیان دیگر ...همه شان به مامانی بر سر این
سفره» ..فدانشور 1380 15و یوسص خان از فرنگ بازگشته اما متعاد به همراه همسارش زری کاه او نیاز باه خااطر
تی یل در دبیرستان انگلیسیها و قرار گرفتن در فضای ارتباطهای اجتماعی رفتار متفاوتی با رعیت در پیه گرفته
دید وسیعی نسبت به مسایل اجتماعی دارند و از مقبولیت مااسبی برخوردار هستاد .شی یتهاایی مانااد ابوالقاسام
خان و خانم فاطمهف عمه خانمو -برادر و خواهر یوسص -عزت الدولاه فاردوس -خادمتکار عازت الدولاه -رقاای
فتوحی و شی یت های دیگر هر کدا به نوعی در روند داساتان اثرگاذار هساتاد .همچااین شی ایتهاا از شایوه
نمایشی و گفتگو استفاده نموده اند .از نشانههای رئالیستی رمان های فارسی این است که شی یتها به تااایی یا باا
گروهای انادو اعتراض خود را به وضعیت حاکم نشان می دهاد؛ در سووشون یوسص وقتی مای بیاااد کاه حتای
فتوحی همفکر توده ای او از همکاری با او طفره می رود به این نتیجه می رساد که «یک نفار بایاد کااری بکااد»
فدانشور  223 1380و و علیرغم خاواهه هاای زری از ت میم خود برنمی گردد .ملک ساراب نیز با یوسص عااد
می بادد که «اگر مان یک تن باشم و تااا و دشمن با هم باشد و هزار تا به میدان پشات نمای کاام» فهمااان 196و
شی یت یوسص مسیر ثابتی را می پیماید اما زری شی یتی دگرگون شونده دارد او که در رغاز مای راً در اندیشاۀ
ررامه خانواده است در پایان متیو میشود «مجید رو به زری کرد و گفت خانم زهرا خودتان میدانید کاه ماا باا
یوسص هم قسم شاده باودیم .حااال او را کشاته اناد ...زری نگذاشات حارفه را تماا کااد .گفات  ...در زنادگی
میترسیدیم و سعی کردیم او را هم بترسانیم .حاال در مرگه دیگر از چه میترسیم؟ رب از سر من یکی کاه گذشاته
 »"...فهمان 291و و می خواهد به دست خسرو تفاگ بدهد .این فکر او جدید است چراکه این زن مارورز زمانی که
مَلِک رستم یوسص و چاد تن دیگر سین از رز میکااد به هراس میافتد طور که تاگ بلاور از دساته مایافتاد و
میشکاد.ف دست غیب 259 1383و
دانشور شی یت پدر خود را نیز در شی یت دکتر عبدا خان بازتاب میدهد « دکتر عبادا خاان پزشاکی انساان
دوست و رزاده بود .عمه درباارت او مایگفات مای گفتااد نفساه شفاسات باا وجاودی کاه خیلای جاوان باود».ف
دانشور 75 13۴9و و«در چشمهای پیرمرد انعکاس مو و ابروی سفیدش بود با بر رگاهی قیافاه ی پیرمارد طاوری
بود که انگار به همه اسرار دنیا وقوف دارد».ف دانشور 13۴9 221وشی یت مک ماهون ،شااعر ایرلاادی کاه از میاان
میامانان بیگانه سایمای رگااه و دوسات داشاتای نشاان مای دهاد .او همچاون یوساص عاشاق اساتقال کشاورش
میباشد.شی یت زیاگر که هفده سا قبل وارد شیراز شده؛ نمایاده استعمار اقت ادی و نظامی انگلیس اسات .کسای
که صاعت غربفچرخ خیاطیو را واردکشور کرده و در جاگ جاانی دو لبااس افساری پوشایده اسات .شی ایت
عزت الدله؛ پیرزن اشرافی بدقلب کیاه ای ماافق بدطیات و خائن به عبارتی یادرور شی یتهای سیاسی حکومت
رضاخانی است .حمیدخان پسر الابالی عزت الدوله نیز عاشق زن ویسکی قاچا اسلیه و تریااو اسات و نشاانگر
شی یتهای فاسد و غربزده پس از کودتای 28مرداد است .خان کاکا -ابوالقاسم خان -برادر یوسص؛ فاردی خاائن
مطین بیگانگان مزدور اهل سیاست بازی است « خان کاکا گفت داداش بی خود لج میکای هرچاه باشاد ایانهاا
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مامان ما هستاد همیشه که این جا نمیماناد من هر چه در انبارهایم بود چکی فروخته ا  .پیه قسط سبزه را هم کاه
هاوز نبسته گرفته ا هرچه باشد صاحب اختیار رنها هستاد ».ف دانشور 16-15 13۴9و.
قارمان عادی در داستان قارمانان از مرد عادی و طیصهای میتلص جامعه هستاد .یوساص قارماان «سووشاون»
اگرچه نمونۀ برجسته و مؤثدر یک عدّه از مرد ؛ از خان زاده های اشرافی است اما وابسته به اجتماعی است کاه در رن
زندگی می کاد و خود را با رعیت همرنگ میبیاد؛ او شی ی غیر عادی نیسات بلکاه چاون پالاوانی فرهییتاه داد
مظلو را از ظالم میستاند .روحیه و فکر یوسص که دغدغۀ رزادی ملت از قیطی فقر اقت ادی و فرهاگی اسات در
جای جای داستان به چشم میخورد .زری نیز خ وصیات بسیاری از زنان جامعه را دارد و نمایادت تعاداد انادکی از
زنان فرهییته رن زمان در ایران است « .من قارمان اثر داستانی بیه از رن که با انگیزههاای غریازی یاا ساودطلبانه و
قدرت خواهانه برانگییته شود از کشههای ررمان گرایانه و عدالت طلبانه و معاوی و میرو اعتقادی مدد میگیارد.
دغدغه های قارمانان اصلی داستان غالبا معاوی و عدالت طلبانه و اخالقی اسات .در اغلاب ماوارد مضاامین و درون
مایه های داستان و یا ت ویرگری حوادث و سیر وقااین مشایون از شاعائر و شاعور دیاای و مساالک و جلاوههاای
اعت قادی رن است .وجه غالب در این رویکرد ادبی این است که در کل و در ناایت امید رفارین روح بیاه و شاور
انگیز است و نه مایوس کااده و میدر و انفعا رور  ».ف زرشااس 362-361و
بازنمایی جامعۀ معاصر و مستادسازی :داستان؛ بازنمایی زندگی مییط اجتماعی و حاوادث واقعای جامعاۀ زماان
نویساده است.دانشور به اصو واقن گرایی در داستان تاکید زیادی داشته است .گاهی با تکیه بر کارکرد واقن نگااری
رمان رن را ت ویری از زندگی و رفتارهای واقعی میدانیم .از این رو سووشون با ساختاری ماسجم و میکم فرد را
در خدمت جامعه میداند؛ افراد تاریخ و جامعه را میسازند و برای رزادی استقال و برقراری نظم در جامعه تاالش
می کااد .یوسص دائم دوستانه را ن ییت می کاد که از زندگی عشایری و چادرنشیای دست بکشاد و جایی اسکان
کااد تا حما مدرسه و مریضیانه و...داشته باشد .با دوستانه هم قسم میشود که رذوقه را بین رعایا تقسیم کااد و
به قشون خارجی نفروشاد .همۀ وقاین مربوط به «کُلو» و پدرش نمونه ای است از کلدیّت رن چه در دهات فاارس رن
زمان میگذرد؛ «هر صبر یکشابه رفتاب نزده کلو پا میشد و لیت میشد و با صلیب مسی که به گردن داشت توی
حوض میپرید و زری را بیدار میکرد .بعد از حوض در میرمد و باه طاوری کاه غاال مایگفات لبااس نُاوَش را
می پوشید و صبیانه خورده و نیورده به سراا مرد سیاهپوش به مریضیانه مرسلین میرفت .نزدیکایهاای ظاار باه
خانه بر میگشت و به میض ورود به جای سال میگفت "باده مسییی هستم" اما هاوز ظار نشده یادش مایرفات
و به ابوالفضل العباس قسم می خورد .اما رن یکشابه رخری کلو دیرتر از هر روز به خانه برگشات.زری در رشاپزخانه
بود و توشه راه برای یوسص رماده میکرد تا شب که به زرقان میرساد شا رماده داشته باشاد کلو به رشاپزخانه رماد
و تا مدتی برای زری و خدیجه مشتاقانه از مسیر حرف زد .از یاودا هم حرف زد و از زری پرسید ریا میتواناد ایان
مردکۀ نمک به حرا را در میله جاودها پیدا بکاد؟ بعاد رهای کشاید و گفات "مان باره گمشاده مسایر هساتم".
دستاایه را بام چسبانیده و جلو لبه را گرفت و دنبا کرد "ای مسیر کاه در رسامان هساتی .بیاا و اگار راسات
میگویی مرا پیدا کن و پیه ناه ا ببر!"» فهمان 236و «همان گونه که توصیص یک مطلب اشارتی به همۀ مطابهاا
در همه شار بود .مریض شدن کلو و دشواری باتر نمودنه در بیمارستان از این دست است؛ چراکه خان کاکاا بایاد
سفارشه را بکاد که هم وکیل شار است و هم مالک و مام تر از همه این کاه تماا می اوله را باه انگلیسایهاا
فروخته است .در مجموع با استفاده از مستادها گزارشی کامل از رن قیطی و مرگ و میر و حتی ریشههاای سیاسای
و اقت ادی رنها به دست میرید».ف گلشیری 96-1376 92و
 بازتاب واقعیت اجتماع و عدالت خواهی در سووشون بسیاری از وقاین حقیقی دوران جاگ جااانی دو مااعکس
گردیده و بدین جات در شمار رثار مستاد مربوط به مسائل اجتمااعی و سیاسای دوران ماذکور باه شامار مایریاد؛
موضوعاتی ماناد توطئه های جاسوسان انگلیس و خودکامی مقاماات دولتای و قیطای در جااوب کشاور شکسات
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واحدهای ارته ایران در ناحیۀ سمیر به وسیلۀ دستههای مسلر ایالت جاوب ایران فقشقایی و بویر احمدیو و نقل
مکان ایالت از جاوب به نواحی شمالی کشور که به مقیاسهای وسین انجا میگرفت؛ دولت وقات کاو نشایاان را
به اسکان وادار می کرد و این اقدا موجب مقاومت سرسیتانه رنها میشد .در جاوب ایران با کمک انگلیسیها دسته
جات مسلر تشکیل می گردید که به پادگان و پستهای ژاندارمری حمله میکردند .واقعه سمیر مباارزات سیاسای
شورش های ایالت قیطی و بیماری را ناشی ازاشغا ایران به وسیله متفقین میداند .باابراین با توجه به رویادادهای
سا های شروع جاگ دو جاانی و جات مشیو رن سیمین دانشور طرحی عیایت گرا پی ریازی کارده و ساعی
نموده تا عین زندگی باشد؛ او عوامل درونی و حوادث بیرونی را به گونه ای با هم تلفیق میکاد که تاأثیری جاامن و
همه جانبه -که ناشی از دید نویساده است -در خواناده ایجاد کاد .در سووشون سعی نماوده واقعیاتهاا را بازتااب
داده و نشان دهد همه این حوادث عیایتی خارجی دارد و او فقط گزارشی ادبی از رن ارائه داده است .شرح قضایای
سیاسی -اجتماعی  25-1320و وقاین حقیقی جاگ جاانی و شرایط حاکم بار فاارس حتای مشاابات تااریخ مارگ
یوسص و سقوط م د یادرور شکست جبه ی ملی م د است .روز مرگ یوسص ابوالقاسم خان میپرساد« پساان
فردا چه روزی میشود؟ و صدای خسرو سی و یک مرداد» فهمان 262و سیمین دانشور رشکارا گفته است کاه «قتال
یوسص رمزی از سقوط م د اسات و هادف رماان باازگویی 28مارداد 32اسات».ف گلشایری 1376 171و اوضااع
اجتماعی شیراز دچار استعمار و مرد گرفتار رداب انگلیسی را بیان میکاد « خود حاکم مرد چاارشانه و بلاد بااالیی
که سبیل و موی سفید داشت رخر سر یک کلال انگلیسی که چشمهای لو داشت دسات در دسات مادیر مدرساه
سابق زری وارد شدند .پشت سر رن ها دو تاا سارباز هاادی...حاکم متوجاه نشاد .داشات دسات خاانم انگلیسای را
می بوسید ».فدانشور 13۴9 10و « خانم حکیم گفت متأسفانه تیتهای ماریض خاناه مرسالین میاتو افسارها و
سربازهای خارجی میباشد و همه تیتها پر میباشد و زری با شایدن این حرف گفت معلو است مریض خاناه را
برای روز مبادای خودشان ساخته بودن».ف همان 1۴7و «یوسص تا چشمه به نان افتاد گفت گوسالهها چطور دسات
میرغضبشان را می بوساد .چه نعمتی حرا شده رن هم در چه موقعی» فهمان 5و « در مراسم جشن دختر حاکم کلال
انگلیسی با عروس رق ید و یک بار هم سرجات زیاگر که عروس در بغله مثل یک ملیک میلغزیاد رق اید »....ف
همان 11و استعمارگران رذوقه شار را خریده بودند و مرد در قیطی و بیماری روزگار میگذراندند « .در موقعی کاه
نان خریدن از دکانهای نانوایی کار رستم دستان بود .در شار همین اخیرا چو افتاده باود کاه حااکم بارای هرماز باه
خسرو گفت ببین هر روز چاد تا رد از تب میرقه و یا قیطی میمیرند ».فهمان 98و « تیفوس همه دهات را گرفتاه
در شار هم پر است ».ف همان 11۴وحتی ابیات و م راعهای به کار برده در رماان جاباه اجتمااعی دارد و باه ناوعی
میاطب را با گذشته و تاریخ پر درد و دغدغه ع ار حاافظ و یاا نارضاایتی از نابساامانی دوره نیماا یوشایج پیوناد
میدهد «.زری در حا خواب و بیداری یاد شبی میافتد که باباکوهی برای او و یوسص فا حافظ گرفات و خواناد
"حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست"»...ف همان 267و وم راعی از زبان ملک ساراب کاه از اوضااع جامعاه
ناراضی است « به کجای این شب تیره بیاویز قبای ژنده ی خود را »ف یوشیج 67 1373و فدانشور 179 13۴9و
تاریخ؛ بازتاب تلقی نویساده از مبارزه اجتماعی زمان خویه نویسااادت رئالیساات ماناد یک مورخ عمل میکااد
با این تفاوت که عااادات و اخال ماارد اجتماع خود را بیااان میکاد پس هدف حقیقی رئالیسااات تشاااییو
تأثیر مییط و اجتماع در واقعیت های زندگی وتیلیل و شااساندن دقیق شی یتهایی است که در اجتماع معیای باه
وجود رمده اند .یوسص و زری دو قارمان اصلی داستان که همکاری با بیگانه و حضاور او را در وطان خاود برنمای
تاباد گاه از نظر روحیه رزادی خواهی به شی یت واقعی جال ر احمد و سیمین دانشور نزدیک میشاوند فحتای
مدرسۀ زری مارریین همان مدرسه ای است که نویساده تی ایل کارده اسات.و یوساص همچاون جاال ؛ شاجاع
معتقد ماربان طرفدار طبقه میرو جامعه و روشافکری مبارز و خشمگین که بی مالحظه پیه میتاازد .دانشاور در
مورد او میگوید « در نوشته هایه سر و کارش بیشتر با طبقات میرو اجتماع است و باه طبقاات مرفاه اگار هام
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دردی داشته باشاد چادان کاری ندارد ».ف دانشور 136۴ 1۴و مبارزه یوساص صاادقانه اسات و هماه ایانهاا البتاه از
دیدگاه زنی تی یل کرده و عالقماد به شوهرش نوشته شده است .به بااور «جماا میرصاادقی» نویسااده و ماتقاد
ادبی رمان سووشون در حقیقت تبدیل کتاب «غارب زدگای» ر احماد در قالاب قواعاد رماان اسات.ف میرصاادقی
ودانشور از همه نیروهای میتلص و قشرهای میتلص مرد و فرهاگ تما رد ها و تقابل رناا باا یکادیگر بااره بارده
است .داستان حاوی نکات دیگری نظیر ظلم به زنان عد رعایت حقو قانونی و انسانی رناان مردسااالری فقار و
فیشای حاکم بر جامعه است .در رن برهۀ زمانی وضعیت اجتماعی شیراز کوچه بااهای شایراز دشات و صایرا و
مرد ساده و اشرافی رن دوره را مطرح کرده و اندیشه و زبان و فرهاگ ایرانی را با مبانی فکاری ماذهبی عرفاانی و
جلوههای اساطیری و تارییی درهم میرمیزد .با اشاره باه شارایط سایت و دهشات باار رن زماان از زباان یوساص
مینویسد « تو حرف هایه این یکی حرفه درست بود .خودتان را خیلی بی هوا نشان داده اید و قسمه داد ما که
رفتیم چادرنماز خدیجه را سر کاید و از پشت در بااا خودتاان را باه جاای اماای برساانید ».ف دانشاور 13۴9 29۴و
دانشور قارمانان داستانه را با قدرت تفکر خالقانه اش رفریده و گویی با رنها زندگی کرده و بازرگ شاده طاوری
که گاهی ت ور می شود زری خود سیمین است و یوسص هم جال  .واقعی بودن شی یتهاا نشاانه ای میکام بار
رئالیستی بودن این داستان است و تا حد زیادی با گفتارشان سازگاری دارد .در داستان نمادیای از زبان "مک ماهون"
ایرلادی برای ررامه دادن به دلشورهها و نگرانیهای زری در فالب ق ه ای باه ظااهر بارای کودکاان اماا در واقان
مااسب حا بزرگساالن است« .ای ایرلاد ای سرزمین نواده های رریایی من شعری برای یک درخت که در خاو تاو
باید بروید گفته ا  .نا این درخت درخت استقال است .این درخت را باید با خون ربیاری کارد ناه باا رب .باا رب
خشک می شود .بله یوسص تو درست گفتی اگر استقال برای من خوب است برای تو هم خوب اسات »...فهماان
1۴و نیز اشاره به درخت « سرو » « استقال » « سرزمین رریاها» « درختی که باید با خون ربیاری شود» و « طیاره ای
که اسباب بازی برای بچهها بریزد» اوضاع و شرایط نابسامان ایران روزهای جاگ جاانی دو و تیت سلطه اساتعمار
را پیه روی ما میرورد.
 توجه به فرهاگ بومی سووشون رمانی است بومی اما قابل تعمیم؛ گویی کاه میایط جااوب؛ هماه ایاران و زری؛
نمایاده نوعی زن متیو ایرانی و یوسص نمایاده نوعی روشافکر مبارز است زری میخواهد در درون کشور ایاران-
استان فارس -را از رشوب و مرض و قیطی و مرگ حفظ کاد؛ اما سرانجا جاگ و دیگر بالهای رن سا ها به خاناۀ
او نیز راه مییاباد .در رئالیساام ایرانی خالف رئالیسم اروپایی از زبان میاوره یا شکسااته استفاده میشود .رئالیسام
ایرانی رنگ میلی و بومی دارد .شی یتها در ماطقه فارس قرار دارند و زبان رنها باومی رسامی و حتای فارسای
شکسته بسته یک خارجی مثل "سر جات زیاگر انگلیسی و مک ماهون ایرلادی است .البته هرکدا مطابق با نگارش
سن تی یالت خود و ...سین گفته و رفتار میکااد .هرچاد گاهی در روند داستان خسارو پسار زری و یوساص
بزرگانه تر از ساه حرف میزند و مردانه تر هم رفتار از خود نشان میدهد .دانشور به خوبی توانسته اسم هاا فعال
ها صفت ها صوت ها عبارات عامیانه ضرب المثلها و  ....را به کار ببرد .زمانی که به توصیص و تشبیه میپاردازد
به زیبایی این هار ظریص گفتاری را در کالمه ت ویر مینماید و این تشبیاات مأنوس با طبیعت زیبا که برگرفتاه از
اسطوره های یونانی ایرانی هادی و داستان های اساالمی و دیگار اسات نشاان از وساعت اطالعاات علمای ادبای
زیباشااسی و عمومی بانوی نویساده است؛ وی از واقعیاات موجاود در میلای خاا ساین مایگویاد .چارا کاه
«تیااوالت اجتماعی –فرهاگی دهۀ  13۴0فاصطالحات ارضی– طرح مسااأله غرب زدگی و بازگشاات به زنادگی
ساده و سات روستاو نویسادگان را وا داشت تا با دیدی تازه به مسایل زندگی روستایی باگرند» فمیرعابادیا 1380
 505و در رمان سووشون رنگ میل و بوم مکتب واقن گرای مشااود اسات؛ بیشاتر شی ایتهاا ی داساتان
شیرازی اند شماری واژهها و ترکیبهای میلی در رن راه یافته و به همین سبب نویساده فارستی با عاوان « کلماات
عامیانه شیرازی» در پایان کتاب ذکر نموده و برابرهاای فارسای رنهاا را توضایر داده اسات؛ نظیار «رتام اوتاو » ف=
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تشریفاتو «جی جی باجی» ف= خواهر خواندهو « رود» ف= کودوو « ماماچه» ف= قابلهو و « واگوشک» ف = معمااو» .
فرحیمیان 2۴1 1385و.
شرح و تیلیل شارها و میلههای سرزمین خویه تما سووشون در بستر فرهاگ مارد کشاور ایاران باه ویاژه
استان فارس و نواحی اطراف رن گسترده شده است .مکان زندگی قارمانان داستان شار شیراز است .حوادث داساتان
به طور پیوسته در شارها و روستاهای واقعی رخ میدهد و به نظر میرسد کاه اغلاب مکاانهاایی اسات کاه خاود
نویساده در بیشتر رنها بوده رزموده و رشد کرده و نسبت به رنها شااخت کافی دارد.از جمله شار شایراز و اطاراف
رن ماناد کوار کامیفیروز بویراحمد اهواز باد بامن تاگ تکاب بادر شاه سمیر و ...زمیاه عشیره ای و طایفاه ای
هم دارد و میور رن را ایالت و عشایر قشقاییفتیره های اژدها که و فارسی مدانو و بویراحمدی و زندگی خاانی و
فخارخانهو ییال و قشال کردن عشایر تشکیل می دهد .زمیاۀ بومی و روستایی رن هم در قسمت های کاوار قریاۀ
سمیر شافوت ارتفاعات دنا ...دنبا میشود که قارمانان داستان به صورتهای میتلص با ایان زمیااه ارتبااط پیادا
میکااد.
تاریخ؛ زمیاه ساز رگاهی دقیق نه خیالبافی هرچاد در این داستان به ناوعی اشااره گوناههاایی باه برخای اتفاقاات
تارییی شده است با این وجود نمی توان سووشون را یک رمان صرفا تارییی به شمار رورد بلکاه ماظاور از تااریخ
گذشته نزدیک به جامعه نویساده است .گلشیری در کتاب جدا نقه با نقاش ضمن ذکر شاواهدی ایان موضاوع را
تشریر میکاد « .در رن مسائلی بیان شده که از نظر تارییی درست و بجا میباشد؛ از جمله وضعیت مارد در ساا
 1322عواقب سلطۀ متفقین ماجرای سمیر قیطی گرساگی و حتی دستهایی که به عمد این قیطی را بار مارد
تیمیل کرده اند با شیوت روایت خاصی -متفاوت با کتاب تارییی -بیان شده است؛ به طور نمونه وقتی طبق کاههاا
میخواهاد نان و خرما را به زندان و دیوانه خانه ببرند زری می -شاود "خدا عمرت بدهد پاو نمایخاواهم .ناان
خانگی بده" .و بعد که هر دو نان را میگیرند رنها را به دقت در لاگها میپیچاد و باه کمرشاان مایبادناد «زری
پرسید "پس حاال چی روی سرتان میگذاریاد؟" طباق کاه او گفات "اگار ایان کاار را نکاایم نانااا را ازماان
میقاپاد »"...و یا «نان خانگی تُاُک انگار برگ گل میمدی از بویه د رد ماله میرود »...فدانشور 32و یا وقتای
میخوانیم «در حیاط کوچک مشرف به مطب دو تا زن روی یک تیت چوبی بدون فرش چمباتمه زده بودناد .یاک
زن دیگر پشت سرشان دراز کشیده بود .معلو نبود زناا جواناد یا پیر بس که قیافاه هایشاان درهام و رشافته باود».
فهمان 109وپس می توان دریافت که عمدی در کار بوده است و نویساده رگاه یا نارگاه با گرد روردن این جمان رد
ها چه رن ها که در مطب یک قابله باید باشاد و چه رنها که به ظاهر حضورشان نامیتمل است وضعیت کال شاار
را از نظر تعدد بیمار و کثرت مرگ و میر نشان داده است.ف گلشیری 96-1376 92و
فضاسازی نویساده به جزئیات و ظرافتها توجه زیادی نموده و رداب و ساتهای فرهاگای را مانااد یاک مساتاد
روایت میکاد .با صیاه سازی به تشریر و تجسّم بیشیدن به مییطی که حوادث در رن اتفا مایافتاد مایپاردازد.
نویساده به کمک تشریر صیاهها نمیخواهد نشان دهد کاری به واقعیت ندارد بلکه صیاهها را بدین ق د تشاریر
می کاد که خواناده از شااختن رن صیاهها بیشتر با قارمانان و وضن روحی رنهاا رشااا شاود؛ او فقاط باه توصایص
صیاههایی اقدا می کاد که به رن احتیاج دارد .حوادث فرعی فراوان ماناد باردن گوشاوارههاای زری گارفتن اساب
خسرو مریضی کلو و گرفتاری ناه فردوس جزء مامی از حرکت داستان را تشکیل داده و کمک مایکاااد تاا طارح
داستان گسترش بیابد .بدین گونه حلقههای رن -حوادث اصلی داساتان -باه هام مایپیوندناد و راه را بارای وقاوع
حوادث اصلی هموار می کاد .توصیص اشیا و مییط داستان بیان اخال ِ عزت الدوله و ابوالقاسم خان و موقعیت
یوسص در بین افراد همه به برجستگی حوادث اصلی داستان یعای وجود نیروهای بیگانه و حکا مازدور و اخاتالف
فکری یوسص با رنان و باالخره قتل مظلومانۀ او کمک می کاد .باابر این رمان سووشون اعتراضی است در برابار ظلام
اجتماعی و رنج مردمی که در زیر فشار حوادث سیاست داخلی و خارجی ناتوان شده و چه بسا میکاو باه مارگ
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هستاد .در داستان گاهی موضوعات عادی و ساتی ماجراها را رقم مای زناد .زماانی کاه جساد یوساص را باه خاناه
می رورند صیاه مجسم شده بسیار غم انگیز است .زری در هاگاماه شاور و گریاه و ساوگواری باه یااد ساین زن
عشایری میافتد که برای وی از سووشون-ریین سوگ سیاوش -سین گفته باود .مردمای کاه در ایان ریاین گیساو
می بُرند و به درختِ گیسو می رویزند و البته هاوز به جاان جدید گا ناااده اند .رمان سووشون با یک صیاه پردازی
زیبا از عقدکاان دختر حاکم رغاز می شود اما هدف اصلی نویساده در واقن شااساندن هرچه باتار روحیاات قارماان
داستان به خواناده است نه تیت تأثیر قرار دادن او توسط این نوع فضا ساازی؛ باه عباارتی فضاساازی در خادمت
شی یت پردازی به کار می رود .این همان مشی ۀ بارز رثار رئالیستی است که در رمان سووشون نیز خود را نمایان
میکاد.
 تلفیق عااصر واقعی و فراواقعی دانشور با تکیه بر دانه ادبی و زیبا شااسی خاود ضامن بااره ماادی از میاراث
اسطوره ای و عااصر فرهاگ اسالمی -ایرانی از قدرت بازرفریای هاری و ادبی خوبی نیز برخاوردار باوده و در کااار
چاله های اجتماعی و سیاسی در بیان واقعیت های مربوط به م الر ملی و انسانی برنامههای استعماری و اشغالگری
پااان و رشکار توانسته است ادبیات داستانی معاصر را با جابههای بومی رشتی دهد .وی باا تلفیاق عااصار واقعای و
فراواقعی رن را با اسطورهای بومی چون سیاووش و سوگ او گره میزند و خوانااده را مسایور توصایفات جزئای
نگری مییط فردی خود می کاد دانشور با واقن گرایی زیبای خود به گوناه ای طبیعای و در عاین حاا درخشاان
تاثیرگذار و جذاب نمادپردازی مینماید .او به باترین شکل این ویژگی را در جات هر چاه ژرف تار و گساترده تار
ساختن ابعاد و وجوه القایی اندیشه ها و عواطص ماورد نظارش باه کاار گرفتاه اسات .ایان نماادپردازی در زباان و
تعبیرهای زبانی اشیاء حوادث و رویدادها توصیص ها شی یت پردازی ها گفت و گوها اشاره باه فقار فسااد و
نابسامانی اجتماعی اشاره به خورشید و ارباب رسمانی و حتی زمانها و مکانها ذکر شاده اسات .سووشاون رناگ
مبارزت سیاسی دارد .یوسص با نظا انگلیس در جاوب و دولت مردان رن روز مبارزه میکاد و رنها او را مایکشااد.
زمانی که مبارز از پای در میرید هاله قدسی گرد سر او قرار میگیرد و همچون سیاوش مظاار خاوبی و بای گاااهی
میشود اما باا بر ویژگی رمان رئالیستی شی یتهای رمان سووشون واقعی و باورپذیر هستاد.
ت ویرگر رسو و عادتهای اجتماعی مرد رنگ فرهاگ عامه در رثار دانشور دیده میشود .او شااخت عمیقی از
فرهاگ مرد دارد و نه تااا از فرهاگ مرد زادگاهه می نویسد بلکه فرهاگِ مرد ِ دیگر نقاط ایران هام در نگاشاته
هایه یافت میشود .می کوشد تا توجه خواناده را به جابه هاری ادبی و ملی برخی جابههای فرهاگای مانااد ق اه
ها ترانه ها ریینها وهارهای مردمی جلب کاد .ت ویری که او از این باورها ارائه میدهد در کما زیباایی و هماراه
با احساس خوشایاد نوستالژی یا غم غربت است .ت ویرگری دقیق او سبب میشود تا با خواندن داستان حاوادث و
ماجراهای رن ماناد فیلمی در مقابل پرده دیدگانمان به نمایه گذاشته شود و ما را گاه با خود به دنیای گذشته برده و
خاطراتی در کاج ذهامان زنده کاد و گاه ما را همگا با قارمانان داستان نموده و ررمانهای رناان را دنباا مایکاایم.
داستان بیانگر رداب و سات ها ق ههای عامیانه و ...است که نشان از دقت نویساده قدرت بیان و وسعت اطالعاات
او دارد مراسم دروی خرمن گالب گرفتن شکل پوشااو اساتفاده از زر و زیاور ناوع خاوراو و نوشایدنیهاای
میامانیهای اشرافی و زندگی اربابی خانه های ساتی پیت و پزهاا پیشاکه و رشاوه مراسام عروسای؛ رقاو و
موسیقی میلی و نفوذ بیگانگان و تاثیر رنها در نیوه مراوده و معاشرت موسیقی ادای نمااز و روزه بدرقاۀ مساافر
با قررن و رب پشت سر مسافر رییتن ختم امن یجیب گرفتن برای سالمتی بیمار تاریک کردن اتا ربدارخانه بارای
بیمار قربانی کردن گوسفاد معالجه به شیوه ساتی و استفاده از گیاهان و گلهاای دارویای گاالب گارفتن شساتن
دست مامان با رفتابه لگن حدیگ کسا خواندن پارچه تبرو به شاه چراا بستن مراسم سااتی حماا کاردن اساپاد
دود کردن تیم مرا شکستن برای چشم زخم درخت مقدس درخت گیسو درخت طوبی نذر کردن کاه باه سار
رییتن در عزاداری عااصر چاارگانه هستیف ملک رب ملک باد ملک رته ملاک خااوو تربیات نیکاوی فرزناد
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شکار اهمیت اسبف توتم اسبو چشم پاو بودن احترا بزرگتر پوشاو ساتیف کاله دوبر کفشی به نا "مَلِکای"و
تعبیر نداشتن خواب د صبر کوچه قار و رشتی بازی و خواندن شعرها و ترانههاای میلای کااربرد زیااد ضارب
المثل و اسمها و واژههای عامیانه شیرازی و  ...اشاره به اساطیر کاان یوناان ایاران و هااد همچااین تلفیاق ساات
اسطوره و مذهبفسوگ سیاوش شاهاامهو با حضرت ابراهیم و حضرت یوسص و عزاداری اما حسینف عو و ...اشاره
به ق ه های پیامبرانی ماناد حضرت یییی عیسی یونس ابراهیم فعو یا تقدس نجاص وکاربال مااجرای بچاههاای
مسلم کوه مرتاض علی مزار هفت تاان باباکوهی حتی برخی باورهای عامیانه و خرافاه ای ساتاره بیات و تاأثیر
کواکب در سرنوشت انسان ها رد بالدار سیاهپوش شگون نداشتن نگاداری رهو کاص بیاای جاادوگری و ماوارد
بسیار دیگر .البته برخی رداب و رسو ماناد مراسم مربوط به عروسی عید نوروز سوگواری و تلفیق هارمادانۀ رنهاا
در سیر رخدادهای داستانهای دانشور نقه میوری دارند.
ع یان جدا و مبارزه از پر رنگ ترین مؤلفه های رئالیستی در سووشون عامل جادا اسات .رماان در دامااۀ
کاه ع یان و جدا گسترده می شود و موجب خود رگاهی انسان از هستی اصیل می شود .به بااور "رلبار کاامو "
ع یان با «نه» رغااز می شود .از ایان رو ع ایان مقدماه ای بار خودرگااهی اسات؛ رگاهی همراه با ع یان پدیادار
می شاود».فکامو  23- 27 1387و عامل جدا ماناد جدا یوسص با حاکم و نانواهای دزد که از همان رغااز رماان
با این گفتۀ یوسص شروع میشود «گوسالهها چطور دست میرغضبشان را میبوساد چه نعمتی حرا شاده و رن هام
در چه موقعی  »...فدانشور 1 1380وحتی جدا زری با یوسص که عاشقانه همسرش را دوست داشات «زری گریاه
کاان گفت "هرکاری می خواهاد بکااد اما جاگ را به النه من نیاورند به من چه مربوط کاه شاار شاده عاین میلاه
مردستان  ...شار من مملکت من همین خانه است اما رنها جاگ را به خانه من هم میکشااناد »"...فهماان 19ویاا
جدا زری با عزت الدوله که جدالی عاطفی است و از بدجاسی و شرارت عزت الدوله سرچشمه میگیارد و رناگ
خ مانه دارد «البد این دسته گل را همان عزت الدوله به رب داده با رن چشمهای لوچه حساب دار و نادار هماه
اهل شار را دارد ».فهمان 8و جدا عملی زری با عزت الدوله در ف ل پانزدهم در مااجرای گرفتااری نااه فاردوس
ظاهر میشود «صدای عزت الدوله رشته فکرش را برید "زری جان چقدر سبک و ساگین مایکاای ایان کاه کاار
مامی نیست!" زری پاکت ها و جعبه مرکب را گذاشت جلو عزت الدوله و گفت "نه نمیکام عذر مایخاواهم»".
فهمان 175و جدا یوسص با سرجات زیاگر نیز از نوع جدا های سیاسای بیاانگر دو تیاا باا دو اندیشاۀ متاااقض
است اندیشۀ یوسص؛ عزت و استقال فرهاگی و ملی است و اندیشۀ زیاگر اندیشۀ استعمار و استثمار کشورهاسات
برای تیکیم قدرت دولت بریتانیا بر کشورهای ضعیص .یوسص با اجرای نقشههای خائاانۀ انگلیسایهاای غاارتگر و
یاغی توافق ندارد؛ این اندیشه ماجر به نابودی اش میشود «زیاگر جامه را بلاد کرد و گفت « باه ساالمتی ایاران
کیلی بوزورگ ترین از فرانسه و  »...یوسص سرش را از روی نقشه برداشت به او نگاه کرد و گفت "ولای بدبیتاناه
ما نجاگیدیم!"...زیاگر حرفه را برید و از یوسص پرسید "چرا بدبکتانه میگفتی؟"یوسص جواب داد کاه "چونکاه
عواقبه را داریم میکشیم .بی ایاکه مزه قارمانی یا شکست شرافتمادانه را چشیده باشیم ".زیاگر به خشونت گفات
"اگر توانست جاگ کن دیگر .پیدا کرد این لفظ کوب است .پوشالی بود "...یوسص بی اختیار خادیاد و دسات باه
شانه زیاگر گذاشت و گفت "زیاگر عزیز خودتان می دانستید خون ندارد و زشتی و ابتاذاله در هماین باود .حتای
نمیدانستیم نباید بجاگیم تا اگر شکست میخوردیم غروررمیز باشد »".فهمان 36و یا جدا های دیگر همچون جدا
یوسص با برادرش خان کاکا جدا زری با خودش و ...
 تضاد طبقاتی حوادث فرعی و اصلی که نتیجۀ برخوردها و جدا هاای اشایا واقعاه و برجساته کاردن تضااد
طبقاتی هستاد در همان رغاز رمان جلوه یافته اند «مامانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شاایدند یوساص چاه
گفت از کاارشان عقب نشستاد و بعد از اطا عقدکاان بیرون رفتاد .زری تیسیاه را فرو خاورد دسات یوساص را
گرفت و با چشم هایه التماس کرد و گفت "ترا خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرف هایت نلرزد"و یوساص باه
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روی زنه خادید ».فهمان  5و «زری متوجه شد که زیاگر در گوش شوهرش چیزی گفت و یوسص بلاد شاد و باا
زیاگر از خیابان باا با ردیص سروها و نارنج های چراغانی شده اش گذشتاد و رفتاد ته باا اما زود برگشتاد و ساراا
بار هم نرفتاد و دید که سرجات زیاگر اشاره ای به کلال کرد و چشمهای این یکی چا تر شاده و ساگرمه اش تاو
هم رفت .یوسص هم کاار زری نشست صورته قرمز شده بود و سبیلهاای باورش مایلرزیاد .گفات "پاشاو بای
سروصدا برویم" زری موهایه را رورد روی رن گوشی که به طرف شوهرش بود و گفت "هر طور میال توسات»".
فهمان 12و قارمانها و شی یتهای مثبت داستان برای رسیدن به هدف خود دست به کاار خاالف نمایزنااد و
درحق کسی ظلم نمای کاااد .افارادی چاون یوساص و زری بارای انتقاا از زورگویاان و برقاراری عادالت راهای
خداپسادانه پیه میگیرند و خالف ارزشهای اخالقی و ساتهای تعریص شده عمال نمایکاااد .مباارزت قارماناان
داستان سووشون اگر چه به پیروزی ظاهری ماجر نمیشود اما تالشهای رنااا بای نتیجاه نباوده و مباارزت رنهاا تاا
رسیدن به مدیاۀ فاضله ادامه خواهد داشت .یوسص مرگای مقادس دارد و ناا او مانااد سایاوش جاویادان اسات و
ناضت او نیز ادامه دارد .دانشور انسان واقعی و عدالتیواه را متعالیتر از رن میداند که با مرگه همه چیز تما شده
و برای همیشه فراموش شود .این انسان متعالی باید همچون «یوسص» خداپسادانه عمل کرده و کشته شود.
 دانای کل راوی در سووشون دانای کل است و حوادث داستان به ترتیب توالی زمانی نقل میشاود .از رن جاا کاه
داستان سووشون از زاویه دید زری روایت میشود نویساده می خواهد تما حااالت و حاوادث را از زاویاه دیاد او
روایت کاد .از این رو امیدها روحیات زری شوروشو دغدغه ضعصها و توانمادیهای خا او نشاان دهااده
اوضاع کلی داستان است .باابراین نویساده نگاهی کامال اجتماعی دارد و از این نظر ت ویر خیلی گسترده از اجتمااع
رن زمان به ما نشان میدهد «.حاکم با کلال لو از جلو عروس و داماد تازه و گیالن تاج به دنبالشان به چاادر رمدناد.
افسرها خبردار ایستادند و حاکم به همه سر تکان داد .رئیس قشون مدیر روزنامه های شار و رؤسای ادارات همه باا
زن هایشان کم کم رمدند و چادر را غلغله کردند».فهمان 37و البته گاهی روایات داساتان حالات تاک بعادی پیادا
می کاد ماناد ف ل هشتم که عزت الدوله به خانۀ یوسص دعوت میشود «تاو کاه مارا مایشااسای کیااه ای هساتم
درست اما دوستی و خواهری هم سر میشود راست میگویم» در سر قضیه گوشوارههای زمرد زری از زبان عزت
الدوله میشاویم «...تا وارد مجلس عقدکاان شد و چشمم به زن داداشت افتاد که این طور رب و هوای خانه شاوهر
باه ساخته ت میم گرفتم کاری بکام که داا گوشوارهها به دله بماند ...بله زیر سر من باود فاردوس را چاپااری
فرستاد بازار عالقبادها ابریشم سبز بیرد و انداختم گردن عروس و گفتم بروید گوشوارههای زمرد زن یوسص خان
را عاریه کاید و میدانستم که رنها گوشواره پس بده نیستاد ».ف دانشور 91 1380و
مااسبت زمان و مکان از دیگر مؤلفه های یک اثر رئالیستی ترکیبی از واقعیت و ذهایت در زماان و مکاان داساتان
است از این جات نیز با این اثر ادبی واقن گرا ساییت پیدا میکاد .جریان واقعی داساتان حادوداً در شااریور 1320
اتفا افتاده است و این نکته را میرساند که پااۀ زمانی داستان حوادث روزگار پر از درد بیماری فقر و رنج سپری
شده مرد در دوره حکومت رضاشاه است .رمان با اطالعات برگرفته از واقعیت در دوره ای خا از زماان و مکاان
نگاشته شده و همچون گاجیاه ای است انباشته از اطالعاتی درباره خ وصیات روحی و اجتماعی و کیفیات زنادگی
مرد فارس؛ چه روستایی و ایلیاتی و چه شاری و حتی افاراد بیگاناه در ایاران نیاز تاأثیر یاادگیری زباان بیگاناه و
بسیاری صیاه های کلی و جزئی دیگر که موجب شده تا ایان رماان باه صاورت مجموعاه ای از اطالعاات جامعاه
شااسانه درباره گروههای ساکن فارس و اطراف رن دررمده و نمایه مستادی از سایمای اقت اادی انساانی سیاسای
اجتماعی فرهاگی است و حتی گزارش گونه های تارییی اخال و روحیات مرد این خطاه و حتای بیگانگاانی از
کشورهای انگلیس ایرلاد هاد و دیگران به ت ویر کشیده شده است.
کامرانی و ناکامی در چشم رئالیست تضاد و همبستگی از عوامل سازنده حیات اجتماعی است چراکه اگر نویسااده
ای ت ویر واقعی و تیریص نشده ای از زندگی طبقات باال به خواناده نشاان دهاد -بادون در نظار گارفتن تضااد و
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مااسبات بین طبقات باال و پایین جامعه -ت ویر ارائه شدت او نمیتواند واقعیتی را مااعس کااد و رئالیساتی نیواهاد
بود .در سووشون عشق ویژگی رشکاری است؛ از عشق راستین انسان به انسانفیوسص و زری زری به خانواده پادر
یوسص به سودابه هادی و..و یا عشق ظاهریفحمید -پسرعیّاش عزت الدوله به زری و..و گرفته تا عشاق باه حیاوان
فاسب یوسص و خسروو عشق به طبیعت ف گل ها رسمان و..و عشق به وطن مرد دوستی و مفاهیم مجردی چاون
زندگی راستی باورهای دیای اعتقادات مبارزت رگاهانه و عدالت خواهانه رن گونه که یوسص معتقد بود -همه در ال
به الی ماجراهای رمان نمایان است .بیشترین نمود عشق را عالوه بار عشاق عمیاق یوساص و زری در عالقاۀ قلبای
یوسص و همفکرانه به اعتقاداتشان و مبارزت رزادی خواهانه میبیایم طوری که همواره به گونههای میتلص با عشاق
به استقبا مرگ می روند و در ناایت با عشق و احترا به زندگی کشته میشوند .این عشق به مبارزه رزادی برقراری
عدالت و انسانیت؛ عشقی روحانی کما یافته و تأثیر گذار می باشد و مرگ یوسص در ف ل پایانی رمازی اسات از
این عشق و نشانه پذیرش شاادت و رگاهی و بیداری .خلق شی یتهای مباارز و نشاان دادن چاارههاای پاااان و
رشکار اشراف و مبارزان و...فیوسص خان ملک رستم ملک ساراب رقای فتوحی و ...و رنگ رئالیست سوسیالیساتی
به اثر میبیشد .با توجه به انگیزه یوسص در دفاع از توده میرو جامعه اعتراض به وضعیت ایلیانی از باین باردن
فاصله و تضاد طبقاتی برقراری عدالت ورزادی .رزادگای مردانگای غارور صاداقت و صاراحت حاد و مرزهاایی
هساتاد کاه یوساص بارای خاود تعریص کرده است اما اکااون بادگمانی تارس و بزدلای دروا فریاب و رراماه
کااذب را جانشاین رناااسات .او برای احیای مجدد رن ارزشاا در مقابل همه می ایستد و نه تااا به انگلیسیهاا کااه
ایران را اشغا کرده اند بلکه به نزدیکان و دوستان خود که می کوشاد او را بارای سااازش باا انگلیسایهاا متقاعاد
کااد «نه» می گوید .او توساط ماک مااهون خبرنگاار ایرلادی برای انگلیسیها پیغاا مای فرساتد «گفاتم پالاوان
هایشان را اخته کرده اید .حتی امکاان مباارزه هام بااقی نگذاشاته ایاد کااه الاقاال حماساه ای بگویااد و رجازی
بیواناد...گفتم سرزمیای ساخته ایااد خااالی از قارمااان» فدانشااور  18 1380و وی باه خودبااختگی و احسااس
حقارت ایرانیان در مقابل انگلیسی ها حمله می کااد و به برادر خود ابوالقاسم خان خودفروخته کاه مای کوشاد باا
کمک انگلیسی ها وکیل شار شود می گوید  :مامان ناخوانده بودنشان تاازگی نادارد .خاان کاکاا  ...از هماه بادتر
احساس حقارتی است که داماگیر همه تان شده ...همه تان را در یک چشم به هم زدن کردند دلدا و پاادو و دیلمااج
خودشان .بگذاریاد الاقل یک نفر جلو رناا بایستد تا توی دلشان بگویاد خوب رخرش یک مرد هام دیادیم فهماان
16و.
به طور کل در ساختار رثار رئالیستی عااصر داستان شامل موضوع درون مایه لین فضا زبان سبک طرح زاویاه
دید و به ویژه گفتگوی شی یتها و شی یت پردازی از اهمیت زیادی برخوردار است .با توجاه باه مطالاب ذکار
شده میتوان گفت رمان سووشون اثری اجتماعی -سیاسی در حوزه رئالیسم است کاه باا نگااهی باومی و باه شایوت
ساتی نگاشته شده است .در سووشون مرگ یوساص جریااان هااای پراکاااده را یکپارچااه ماای کاااد و طبقااات
میتلاص جامعاه همانااد طبقاۀ روحاانیون فمرتضاییو روشاافکران تاوده ای ففتاوحیو روشاافکران اصاالت گارا
فمجیدو و ساران ایلیاات ف ملک رستم .ملک سارابو را به احترا خونی که رییته شده به هم پیوناد مای زناد؛ باه
طاوری کاه رقاای فتوحی روشافکر توده ای که تادروی افراطی را نمای پاذیرفت بعاد از ماارگ یوسااص حااس
انتقا ق ا و خونیواهی را در میاطبان برمی انگیازد« مرتضاایی گفات «و لکام فای الق اا حیاوه یاا اولای
االلباب» .فتوحی گفت «ایاطور ثابت مای کاایم که هاوز نمرده ایم و قدر خونی را که رییته شده می دانیم ».فهمان
 292و فتوحی قتل یوسص را نه مسأله ای خ وصی که موضوعی اجتماعی می شمرد « .قتال یوساص از نظار شاما
یک مسألۀ خ وصی است و از نظر ما یک مسألۀ اجتماعی  »...فهمان  295و و مک ماهون شااعر ایرلاادی در پیاا
تسلیته به زری می نویسد «گریه نکن خواهر در خانه ات درختی خواهاد روییاد و درخات هاایی در شاارت و
بسیار درختان در سرزمیات و باد پیغا هر درختی را به درخت دیگر خواهد رساانید و درخاتها از باااد خواهاااد
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پرسید در راه که می رمدی سیر را ندیدی؟» فهمان 30۴و مرگ برای یوسص خان ملک سااراب ملاک رساتم و...
پایاان راه نیسات رغازی تازه و جوشه و زایشی دوباره است «ملک ساراب گفت «اگر من یک تن باشم و تاااا و
دشمن با هم باشاد و هزار تا به میادان پشات نمی کام « »...ملک رستم گفت «و تا هزاران سا خون همه باه کاین
ما خواهاد جوشاید» خان کاکاا جامه را سرکشید و ادامه داد «خون سیاووشان» فهمان 19و
 .3نتیجهگیری
داستان های واقن گرایی در دهاۀ چاال و پاجااه توانسات در جامعۀ ایران خواناده را باه زناده کاردن سااات هااا
باورها رسو اجتماعی و مبارزه علیه نظا حاکم دعوت کاد .غالب نویسادگان ادبیّات داستانی ایران تما یاا بیاه
عمده ای از رثار داستانی خود را در فضای رئالیسم نوشته اند اما سیمین دانشور به مکتب ادبی خاصی گرایه نادارد.
یافتههای این پژوهه نشانگر رن است که هرچاد نشانههایی از مکاتب دیگر در این داستان دیده میشود اماا حضاور
پر رنگ مؤلفه های رئالیسم در سووشون به ویژه باره گیری از قالب رمان برای بیان اهاداف و افکاار متعاداناه راوی
داستان تلفیق عااصر واقن و فراواقن جزئیات مستادسازی حوادث جدا و مبارزت عدالت خواهانه بازتااب مساائل
سیاسی -اجتماعی مرد و رگاهی بیشی تاریخ معاصر بُعد جمن گرایی و بازنمایی واقعیات جامعاه ایاران را بعاد از
جاگ جاانی دو و شاریور1320نمایان می سازد .شارت این رمان سیاسی -اجتماعی و گاه تاریییِ ادبیات داساتانی
معاصر در جامعه نشان از تشیو ادبی رن دارد .دانشور در رمان سووشون متااسب با فضای واقعی جامعاۀ ایرانای
در بستری سیاسی -اجتماعی ت ویری واقن نمایانه ارائه می دهد و از این رو اهمیت زیاادی دارد .باا توجاه باه دارا
بودن مام ترین مؤلفههای مکتب رئالیسم میتوان رن را رمانی رئالیستی نامید.
پی نوشت
 -1سَووشون سیاوشان رسمی که بر اساس روایات ملی و افسانه ای برای یاادبود قتال سایاوش چاارت افساانه ای
شاهاامه در ایران برپا میداشته اند .این رسم در سدههای اولیۀ اسالمی در شارهایی مثل بیارا برپاداشاته مایشاده
است .ر.و ابوبکر میمدبن جعفر الارشیی تااریخ بیاارا ت اییر مادرس رضاوی دو تاوس تااران1363
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