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کند شدن لبۀ تیز رئالیسم با استفاده از «رئالیسم سمبولیک» در رمان «سووشون»

دکتر مصطفی گرجی

2

چکیده
«سووشون»( )8431شاهکار سیمین دانشوور در ادییواد داسوتانی دهول چیوا ااوران اسو
دانشور در اان اثر ،مرزهای ادییاد رئالیستیِ تعیدگرااانل یوا رواکورد اجتموا ی ،انتیوادی و
سوسیالیستی را یا تأکید یر دو میولل معنا و خواننده یل سوم
میدهد نواسنده در متن ،معنا را در او

ادییواتی نوگرااانول گسوتر

شوهکل چنود وجیوی اورار مویدهود و در یوازی

دلال های معناای ،خواننده را در درک و درااف

معنا یل چالش میکشد یا توجول یول ااون

امر سووشون یا چند سوط از خواننودگان رویورو اسو  :خواننودۀ وا کول در سوطرهای
وااعگرااانل متن میماند و خوانندۀ خاص کل یا توجل یل نشانلهای درونمتنوی یول لااولهای
داگری از معنا دس
صنع

میااید اان کارکرد معناگرااانل در متن ،ما را یل اکی از شاخصولها و

یرجستل سهکی و ادیوی در «سووشوون» راه موینمااانود« :رئالیسو سومهولی » کول

میتوان اان شاخصل را شیوه ییانی و رواکرد رئالیستی اان رمان نیز یل شمار آورد رئالیس
سمهولی

یل نوان شیوهای در ییان دو اا چند معنای ه زمان در آثار وااعگرااانل ،یلصورد

جدی اواسط ارن نوزده در هنر ،ادییاد و معماری در غرب مطرح شد اان پوووهش یول
دنهوواآ آن اس و

رمووان سووشووون را در ارتهووا یووا «رئالیسو سوومهولی » یررسووی نمااوود

پووهشهای انجا گرفتل در اان حوزه تاکنون ییشوتر یور ی و

«نمواد» در ااون اثور تأکیود

داشتلاند؛ اان پووهش ضمن تمااز ظراف اان دو شوگرد ،شویوه دانشوور را در چوارچوب
مکتوور رئالیسو  ،یوورای فووراروی از رئالیسو خشو

و ا سووونگر ایتووداای یووا توجوول یوول

نمادپردازی ،ت لیا نموده و یا روشی ت لیلی و مروری یل نید ملی اان اثر میپردازد
کلیدواژهها :رئالیس  ،رئالیس سمهولی  ،سووشون ،سیمین دانشور ،مکتر ادیی ،فنون ادیی
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جستارهای نوان ادیی (ادییاد و لو انسانی سایق)

 -1مقدمه

سیمین دانشور اکی از نواسندگان حرفلای اس کول یوا اسوتفاده از سواختار ادییواد رئالیسوتی ،نیوش
یرجستلای در جراان سازی رئالیس در ااران داشتل اس

وی در رموان «سووشوون» یوا یول کوار یوردن

زمان ،مکان و فضای وااعگرااانل ،ینماالهای حماسی ،اجتما ی ،اومی و فرهنگی منطیل ،8پورداختن یول
موضوع و درونماال اجتما ی ،خلق شخصیّ های نو ی و همچنین ااجاد انسوجا در روایوط لّو و
معلولی حوادث یل ساح
ت لیا ساخ

داستانیِ رئالیس وارد میشود دانشوور یوا نگرشوی متعیدانول و منتیدانول یول

و مسائا اجتما ی ،فرهنگی ،ااتصادی ،منطیلای ،سیاسی و تاراخی در دوره موورد نظور
میااید

خود میپردازد و یدانوسیلل یل خلق حماسلای اجتما ی در المرو رئالیس دس

«سووشون» در سط داستان ،در االر رئالیس اجتما ی رواا میشود ،رئالیستی کل گواه یوا انتیواد
نیز همراه اس  ،انتیاد از استعمار ،فیر ،تهعیض ،یی دالتی و نایرایری و ییوان ناهنجواریهوای اجتموا ی؛
اما در اان میان نواسنده یل ارائل گزارشی صرف از وااعیّو اکتفوا نمویکنود و یوا اسوتفاده هنرمندانول از
نمادپردازی ،نشانلها ،ذهنیّ گراای و استفاده از مونولوگهای درونی و نیز تکثیور اسواطیر تکرارشوونده
در متن و همچنین شیوه «رئالیس سمهولی » مرزهای معانی را گستر

میدهد دانشور در سووشوون،

یل دنهاآ فراروی از شیوههای رماننواسی روز ،یا تلفیق آموزههای سنتی خود و شوگردهای نوو در ااون
حوزه ،ادییاد رئالیستی تعیدگرا و ت یعدی را یل دنیای هنر چنودوجیی نزداو

مویکنود و پااولهای

توجل یل د اطعیّ معنا را کل در «ساریان سرگردان» یلصورد جدی مطرح مویشوود ،در سووشوون
ینا مینید ،ینایراان اکوی از شویوههای زاهاشناسوانل در سووشوون ،وجوود لااولهای متعودد معنواای در
داستانی اس کل یل شیوهای رئالیستی مطرح میشود و میتووان او
«رئالیس سمهولی » دانس

ااون پوووهش یور آن اسو

از می توران واموا ااجواد آن را

دانشوور در سووشوون یوا تلفیوق رئالیسو و

نمادگراای از رئالیس صرف فراتر رفتل و یل رئالیس سمهولی

رسیده اسو  ،اسوتفاده از ااون شویوه در

متن رمان در واژهها ،جملاد ،مفاهی  ،شخصیّ ها و مونولوگ های متن اایا درااف

اس

دانشور یوا

ییرهگیری از اان شگرد ادیی یل چند هدف دس میااید 8 :ارتها یوا دو سوط از خواننودگان؛ اکوی
خوانندگانی کل یا اصّل و سط سادۀ داستان ارتها یرارار میکنند و الهتل ییشتر خوانندگان از ااون دسوتل
هستند و گروهی کل یل اوآ نواسنده «فیمیده و یاسواد» 2هستند و یل یطن داستان میرسند  2شکسوتن
موانع و سانسورهای موجود  4ارائل تاراخ ت لیلی کشور در زار لاالهای پنیوان اثور  3زااوش و تکثیور

ساآ پنجاه و اک
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اسطورهها و یاورهای م لی و اومی  ۵مق یخشیدن یل داستان  ۶تأثیرگذاری ییشوتر یور خواننوده 7
افزااش لذد از متن یل هنگا دس
ساختاری زاهاشناسانل  1نزدا

اافتن یل معناهای پنیان و تازه  1نموود وااعیّو

شدن یل حس د اطعیّ

هوای موجوود در

در درک معنا

سووشون از جنهلهای متعدد تاکنون مورد توجل پووهشگران ارار گرفتل اسو ؛ 4اموا در خصووص
کاریرد «رئالیس سمهولی » و یسامد آن در متن و تأثیر آن یر درااف خواننده و نیز شیوه رئالیسوتی اثور،
پووهش تخصصی صورد نگرفتل اس

اکی از یرجستلتران آثاری کل میتووان در ااون زمینول یول آن

اشاره کرد ،کتاب «داستان شناخ ااران :نید و یررسی آثار سیمین دانشوور» از جوواد اسو اایان اسو ،
نواسنده در چیارمیالل نخس

خوود یول چیوار میولول نظراول پسوا و اسوتعماری ،خووانش فمنیسوتی،

تیایاهای دوگانل و سیاقهای کلامی «تودوروف» در ارتها یا سووشون میپردازد اسو اایان در همول
اان پووهشها یلصورد پراکنده یل نمودهای چندلااگی و دلال های نمادان وااعگرااانل در متن اشواره
دارد ،الهتل اان ت لیاها در ارتها یوا موضووع پووهشهوا صوورد گرفتول اسو
«رئالیس سمهولی » یلصورد تخصصی یل اان نمودها نپرداختل اسو

و نواسونده از منظور

از داگور پووهشهواای کول در

اان زمینل میتوان یل آن اشاره کرد و آثار اایوا توأملی در ارتهوا یوا نموادگراای در سووشوون هسوتند
میتوان یل آثار ذاا اشاره کرد :ایراهی رنجهر در میالل «جنهلهای نمادان در سووشون» یا دولاال دانسوتن
داستان ،لاالای را سط ی و مریو یل اصل اثر و داگر لاال را نمادان و نمادی از واااع  21مورداد تلیوی
میکند «در لااة رمزی رمان ،مایِازاهای رمزی کاملاً یا ه هماهنگی دارند و مویتواننود ااون پیوا را الیوا
کنند کل توسعلطلهی ادرد نظامی و صنعتی غرب (یل نمااندگی زانگر) دولو

وطندوسو اارانوی را

(یل نمااندگی مصدق) از میان یرمیدارد و دولتی وطنفرو (یل نمااندگی زاهدی) سر کوار مویآاود و
یلظاهر حک میراند؛ اما آن حکمرانی در حق مرد ااران ،در حک زاداری اسو
وطنفرو

پوسازآن مسوتهدان

یل نمااندگی(ایوالیاس خان) و غربزدگان یل نماانودگی (حمیودخان) راه را یورای کسور

امتیازاد یاز میاایند ا ضای یرخی از احوزاب یول نماانودگی (فتووحی) یول مورد خیانو

مویکننود.

یاوجوداان در ااران ییداری و جنهش توده یل نمااندگی(حاضران در تشوییع جنوازۀ اوسوف) یول وجوود
میآاد و نیواآ امیود اسوتیلاآ ااوران را در دآهوا مویکوارد (رنجهور )88 :8418 ،حسوینعلی اهوادی و
خاتونهانی نوری در میالل «نمادپردازی در رمانهای سیمین دانشور» یا توجل ییشتر و دااره گسوتردهتری،
یل نمادها در سووشون توجل نشان میدهند و وجل نمادان نمادهوا در سووشوون را م ودود یول تواراخ
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معاصر نمیدانند «از اساطیر آرااای و میری و زردشتی گرفتول توا پیلوانوان ماننود رسوت و سویراب و
سیاوو

و فرادون و اارج و اسطورههای اسلامی و شیعی مانند پیامهر ا ظ (ص) ،اموا حسوین (ع) و

اشورای حسینی و کل همگی در جهیل نور و روشنی ااسوتادهاند و در میایوا آنیوا جهیول ظلمو

و

تیرگی و تهاهی شکر آراستل اس » (اهادی)71 :841۶ ،
در خصوص نید و یررسی «رئالیس سمهولی » در آثار منثور میتوان یل دو اثر ذاوا اشواره کورد:
در «جزایاد» ،8اثر سوزان گلسپا4»2از ماتیاز کلر 3کل نواسنده در میالل موذکور

میالل «رئالیس سمهولی

یل یررسی اان نمااشنامل از منظر تلفیق رئالیس و نمادگراای پرداختل اس و یا یررسوی نمودهوای وااوع
گراای نمادان در اان اثر یل واوگیهای نموادان شخصوی های داسوتانی و ملکردشوان در نمااشونامل
توجل نشان داده اس (کلر )200۵ :میالل داگر«رئالیسو سومهولی
یازنگری کلی» ۵اس

در خانول روسوکی ااهسون :او

کل امیر حسین ۶و آریرا ااسنی 7آن را انجا دادهاند اان پووهشگران یول یررسوی

شیوه نوگرااانل نمااشنامل خانل روسکی 1اثر هنراو

ااهسون 1در یول خودم

گورفتن نموادپردازی در

حوزه رئالیسو پرداختنود (حسوین ،ااسونی )1-87 :2083 ،در ااون پوووهش ضومن یررسوی داودگاه
نواسنده ،از منظر «رئالیس سمهولی » یل ت لیا اان اثر پرداختل شده اس  ،پووهشوگران ااون میالول یور
آن هستند :هنرا
زندگی ا

ااهسن ضمن استفاده از رئالیس یل منظوور دسو اوافتن یول تصوواری هنرمندانول از

زن و وااعی

آن ،آنگونل کل هس  ،وااعی های ینی را یدون کمتوران حضوور خوود در

متن در معرض اضاود خوانندگان ارار میدهد ااون داسوتان در وااوع مواعیو

زن را در جامعولای

مردسالار یل تصوار میکشد ،زنی وایستل کل هوّاو خوود را از موردان اطورافش مویگیورد و یول ماننود
روسکی «کاکا طلا» نیشی را کل از او میخواهند اافا میکند؛ زن یل تدراج یل مواعیو

خوود آگواهی

می اااد و یل دنهاآ اافتن هواّتی فردی ،خانواده را ترک میکند نواسنده خواننده را یل اضواود زنودگی
)1. Trifles (1916
)2. Susan Glaspell (1876-1948
'3. Symbolic realism in Susan Glaspell’s 'Trifles
4. mathias keller
5. Symbolic Realism in Ibsen’s a Doll’s House: An Overview
6. Amir Hossain
7. Arburim Iseni
منتشر شده در ساآ ) (1879یل نروژی 8. Et dukkehjem
)9. Henrik Johan Ibsen (1828-1906
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زنان فرا میخواند و در پی ییدار کردن وجدانهای خفتل در اهاآ مشکلاد لاان ا اجتما ی اسو

۵

وی

یا استفاده از سط ی وااعگرااانل و یل کار یوردن مفواهی نموادان در آن ،نووگراای درخووری را از میوان
وااعگراای شخصی های زن داستانش یر میانگیزد هنرا

ااهسن شیوهای وااعگرااانل یرای نمااشونامة

خود یا مضامین اجتما ی یرمیگزاند ،در اان شیوه وی ادرد تخیا در نگور
میدهد و اثر
وی در اثر
سمهولی

را در ا

رو

دراافتنی و اایا درک یا وایستل دانستن فر یل م تووا ارائول مویدهود

شرااط ینی و اایا مشواهده را در اجتمواع توضوی داده اسو و یول آن میوداری وجول
را یرای خلق ا

معنای دوگانل یلانی و فراگیر میافزااد و یدان منظوور از رئالیسو جلووتر

رفتل و یل المرو رئالیس سمهولی
از وااعی

رمانتی هوا را کواهش

و حییی

نمادگراای تفکی

وارد میشود ااهسن از نمادها زمانی ییره مییرد کل از دراافو معنوا

خاصی و اا حا مشکا لاان لی ،ناتوان اس ؛ او رو ا

را میان وااوعگرااوی و

نمیکند؛ ینایراان نواسنده از یل کار یردن نماد در المرو رئالیس استفاده کورده اسو

و توانستل از ارائل کاسانل وااعیاد انسانی پیش ییفتد (حسوین ،8آاسونی )1-1 :2083 ،2در خصووص
ی

رئالیس سمهولی

در متون داخلی ه میرصادای در «واژه نامل ادییاد داسوتانی» یول میولولای یوا

نوان داستان وااع گرای نمادان 4پرداختل اس
شمار آورده اس

و اانگونل آثار را در المرو انواع داستانهای نموادان یول

(میرصادای)807 :8477 ،

پووهش حاضر یر آن اس سووشون را یا نگاهی تازه یل لاالهای معنای ا

واکاوی کنود و از ااون

طراق توان دانشور را در یل کار یردن ظراف هوای هنوری و فوراروی از مرزهوای رئالیسوتی صورف را
یرجستل نمااد یا توجل یل اان موارد یااد گف اان پووهش یل دنهاآ تهیین آن اس کل دانشور در رموان
سووشون از شیوه رئالیس سمهولی

ییره یرده اس

ینایراان یل تهیوین شوگرد «رئالیسو سومهولی » و

شاخصلهای آن در رمان «سووشون» میپردازد و یل شیوهای ت لیلوی ایعواد «رئالیسو سومهولی » را در
اان رمان یررسی میکند و در اان یین یل چیارسؤاآ پاسخ مویدهود آاوا مویتووان رد پوای «رئالیسو
سمهولی » را در «سووشون» دنهاآ کرد؟ «رئالیس سمهولی » در چل یخشهاای از داستان یل کوار رفتول
اس ؟ آاا «رئالیس سمهولی » در سووشون یل نوان ا

تکنی

ادیی یل کار رفتل اسو ؟ آاوا «رئالیسو

1. Amir Hossain
2. Arburim Iseni
3. Symbolic al realistic novel

جستارهای نوان ادیی (ادییاد و لو انسانی سایق)
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سمهولی » یل نوان شیوه ییان و رواکرد رئالیستی «سووشون» میتواند در نظر گرفتل شوود؟ آاوا مورزی
در سووشون وجود دارد؟

میان نماد پردازی و رئالیس سمهولی
 -1-1رئالیسم سمبولیک

رئالیس سمهولی  ،ییان ه زمان دو معنای وااعگرااانل در متن رئالیستی اس کل الهتل هموانطور کول
از نوان آن نیز اایا درااف اس

یا نماد در پیوند اس

راشلهای ااون گونول نموادگراای در ادییواد،

هنر و متون مذههی و معماری اورون وسوطا ،انگلویس اورن هفوده اایوا جسوتجو اسو  8رئالیسو
سمهولی

یلصورد جدی در انگلستان ارن نوزده مطرح شود نموود یوارز «رئالیسو سومهولی » را

میتوان در دهل چیا تا شص ارن نوزده دنهاآ کرد کل یلصورد واوه از دوره واکتوراواای 2و آثوار
آن زمان در انگلستان پی گرفتل شد از داگر افرادی کل یا استفاده از ااون اصوطلاح نظراواد و کارهوای
خود را مطرح کردند میتوان یل نیاشان پیش رافائلی و یرخی جامعل شناسان حووزه داون ،رایورد یلواه
اشاره نمود
یا توجل یل تعارافی کل یرای «رئالیس سمهولی » آموده اسو مویتووان آن را شویوهای یورای ییوان
معنای وااعگرااانل در سط و ه زمان ارائل معنا اا معانی وااعگرااانل داگری در متن دانسو

«رئالیسو

سمهولی » را سهکی در هنور دانسوتلاند کول وااوعگورا و نشوان دهنوده حیوااق زنودگی اسو ؛ اموا از
موضو اد و شخصی های تجس اافتل یرای نشان دادن و نمادپردازی کردن چیزهوای داگور اسوتفاده
میکند  4در وااع نواسنده از اان رو

یرای ساخ

معناهای جداد در شهکل معناای متن استفاده کورده

اس
در رئالیس سمهولی

درااف

ا

معنا منو یل حذف معنای داگر نیس و لفظ میتوانود همسوو

یا گفتمانی کل در آن میگنجد یار معناای تازهای را نیز مطرح کند «رئالیسو سومهولی » یول نوان او
نظا دلالتی از سل سط یرای ییان وااعی استفاده میکند؛ یرای تهیین روشنتر اان ی و نمونول مثوالی
کراس یروکس از داستان «خانل متروک» 3اثر چارلز داکنز مطرح مویگوردد کوراس یوروکس یوا ارائول
1. Symbolic realism in pre- Raphaellitism :(http://mural.uv.es/sancuman/pre-raphaelitism
)and symbolic realism
2. Victorian period
3. Symbolic realism, http:// highered. mheducation. com to western humanities
4. Bleak House

ساآ پنجاه و اک

کند شدن لهل تیز رئالیس یا استفاده از «رئالیس سمهولی »

نمونل «مل» یرای شرح دادن اان نکتل کل رئالیس سمهولی

تکنیکی اس کل یل واسطل آن او

7

هنرمنود

یل طور ه زمان جیان را یل طور وااعگرااانل یل تصوار مویکشود و معنواای از جیوان را یطوور نموادان
تفسیر میکند ،استفاده کرد (یرااو  )3۶4 ،811۵ :در یخشوی از داسوتان خانول متوروک« ،مول» در لفوظ
یل نوان داآ ،در معنای اراردادی «یخار متراک در هوا» و در معنوای ثانواول «اییوا و کووری در فضوا و
شخصیّ های ص نل مورد نظر» را تدا ی میکند (همان)؛ ینایراان اان واژه ه در ارتهوا یوا خوود
وجود دارد و ه در ارتها یا کلیّ معناای کل تصوار میکند و در نیاا معناای ییش از وجوود ینوی
خود و آنچل در سط مینمااد ،در یرمی گیرد
رئالیس سمهولی

یا «رئالیس » در پیونود اسو

نواسونده در ااون شویوه یوا اسوتفاده از الگوهواای

یرگرفتل از تجرییاد زندگی و شرااط ینی و اایا مشاهده در آن ،وارد المورو رئالیسو مویشوود و یوا
گراز از وااعیّ گراای صرف یا استفاده از نمادگراای ،رئالیس سمهولی

را خلق میکند در ااون شویوه،

در متنِ رئالیستی از نمادهاای استفاده مویشوود کول در وااعویتوران شوکا ،نمادهوای اجتموا ی و اوا
نمادهای شخصی ِمنطهق یا فضای حاک یر متن را ارائل میدهنود و دو سووی لفوظ هو داآ حیییوی و
ینی و ه مدلوآ مجازی و ثانوی دارای سواییلای وااعگرااانول هسوتند در رئالیسو سومهولی

وااوع

گراای و نمادگراای دارای پیوندی ه ارز هستند کل هر چند در اان ارتهوا سواختاری نموادان شوکا
میگیرد ،اما لفظ ،معنای اراردادی و ثانوی همگی دارای رواکوردی رئالیسوتی هسوتند کول ااون معناهوا
ه زمان در شهکل وااعگرااانل متن اایا درااف هستند در اان شیوه جزایاد وااوع یینانول ی یلصوورد
کاملاً طهیعی و روزمره ییان میشوند و از اان طراق تجارب ،شرااط اجتموا ی و مسوائا اایوا مشواهده
یل شیوهای هنرمندانل و اایا درک منتیا میگردند و خواننده یعد از هور از ظواهر داستان یل موق ااون
وااعی ها نفوذ میکند
داستان و داستان نواسی ،اصلیتران زمینل یرای شکاگیری رئالیس اس
تهع ،در شیوه داستاننواسی ییشتر مورد اسوتفاده و توجول اورار گرفو

رئالیس سمهولی

نیز یول

داسوتانهاای کول یوا ااون نووع

نمادهای وااعگرااانل درگیر هستند ،خود را از داستانهاای یا نمادهای غیرطهیعوی جودا مویکننود آنهوا
دارای شاخصلهاای کاملاً رئالیستی هسوتند؛ شخصوی ها ،واوااع و پرداز هوای نموادانِ رواودادهای
معموآ زندگی یلصورد یسیار طهیعی در متن گنجانده میشوند و غالهاً یا وااعیاد ییرونی اایوا تطهیوق
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هستند و گاهی یا فاصلل کمی از آن ییان میشوند رئالیس سومهولی
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در ادییواد یول نوان شاخصولای

سهکی و تکنیکی هنری در کلا در چارچوب مکتر رئالیس مورد استفاده ارار گرف
 -2-1رد پای رئالیسم سمبولیک در ادبیات داستانی ایران

ااران در آستانل انیلاب مشروطل یل جی ت ولاد ینیادان ،تغییراتی را نیوز در زمینول ادییواد شواهد
یود اکی از گرااشاتی کل یل همراه شکا گیری نوع ادیی داستان در ااران مطورح شود« ،رئالیسو » یوود
رئالیس در سیر تکاملیا

در ااران ،یا نو ی اادئولوژی گراای و تمرکز یر تعیداد اجتموا ی نواسونده

همراه شد کل یرخی از نواسندگان یا گذر از اان نوع رئالیس یل سم فضاای هنریتور پویش رفتنود و
در اان یین یل نمادپردازی و ذهنیّ

گراای در کنار ینّی گراای توجل نشوان دادنود از سووای یرخوی

نواسندگان نیز از طراق سفر یل اروپا و اا ترجمل متون فرانسوی یا سمهولیس آشونا شوده یودنود و ااون
تعاما و تهادآ هنری و ادیی نیز یل فراروی از وااعی
یرخی نواسندگان وااع گرا فراه ساخ

گراای صرف کم

کورد و ااون امکوان را یورای

کل تلفییی ه ارز از رئالیس  ،نمادگراای و ذهنیو

را زنند در اان زمان حرک موازی دو نگر

گرااوی را

رئالیس و سمهولیس و توجل یل شیوه ییوان سومهولی

در کنار اکداگر فضا را یرای ااجاد رئالیس سمهولی

در ااران هموار ساخ

الهتل شااان ذکر اس کل «رئالیس سمهولی » در اصواِ سواختار نخسوتین خوود ،در وااوع ترکیهوی
ه زمان یود از رئالیس و نمادگراای ،و پیوستن رواکرد سمهولیستی یل اان شیوه ،احتمالاً یعود از جیموز
جواس صورد گرفتل اس ؛ ینایراان یا استناد یل تاراخ تکوانی اان شویوه و زموان ظیوور آن در ااوران،
در خصوص تأثیر رواکرد سمهولیس در «رئالیس سمهولی » میتوان چنین استنتاج کرد کول در شوکا
گیری «رئالیس سمهولی » در ااران لاوه یر توجل یول «وااعیّو هوای ینوی» در رواکورد رئالیسوتی و
نمادگراای ،گرااش یل «وااعیّ

های ذهنی» و سمهولیس ه مطرح شده اس ؛ ینایراان میتووان گفو

سمهولیس در ااوران در شوکا گیوری و رشود «رئالیسو سومهولی » تأثیرگوذار یووده اسو

صوادق

چوی ( )847۶-821۵یل نوان نواسندهای پیشرو در اان گونل از داستانها معرفی شده اس  ،ولی یااود
پیشتر از او از نواسندگان داگری چون یزرگ لوی ( )847۵-8212در «گیلول مورد»( )8480و صوادق
هداا

( )8440-8218در «تارا

خانول»( )8428نوا یورد از داگور نمونولهای رئالیسو سومهولی

میتوان یل «افس» « ،دآ»« ،انتری کل لوطیش مرده یود»« ،اتما سگ من» از صادق چویو « ،گلدسوتلها

ساآ پنجاه و اک
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کند شدن لهل تیز رئالیس یا استفاده از «رئالیس سمهولی »

و فل » جلاآ آآ احمد ( )8431-8402و راص مرگ «یزرگ لوی» اشاره نمود نمونولهاای کول ذکور
شد در االر داستان کوتاه مییاشند ،و در نوع ادیی رمان نیز میتوان یل «درخ انجیر معاید» اثور احمود
م مود؛ «یره گمشده را ی» هوشنگ گلشیری و «چش هااش» از یزرگ لوی نیز اشاره کرد
2ـ نقد عملی رمان «سووشون» از منظر «رئالیسم سمبولیک»

اکی از می تران شیوههای گستر

دانشوور در

پذاری معنا در سووشون «رئالیس سومهولی » اسو

اان اثر یا روااتی طهیعی از رخدادهای روزمره ،از ساختار رئالیس اجتما ی اولیّل کل یر اسوا

انعکوا

«وااعیاد صرف اجتما ی» اس  ،فراتر میرود و یدانوسیلل یول رئالیسوتی پواوا ،معنوا گراوز و مودرن
میااید کل دو سط از وااعی ها را در دو لاال از متن ارائل میدهد

دس

دانشور در سووشون یا تلفیق ظرافی از نماد و وااعی
سووشون نمادها جزای از طهیع

وارد المرو رئالیس سمهولی

مویشوود در

وااعی ها میشوند و لاوه یر اانکل خود در موتن ،طهیعوی و وااعوی

پیش میروند و در ساختار معناشناسی متن دارای نیشی وااعگرااانل هسوتند؛ در سوط ی داگور راهوی
یرای رسیدن یل مدلولی داگر فراه میسازند؛ ینایراان در سووشون نمادها یوا نفووذ در حووزه رئالیسو
در االهی تازه ارائل میشوند نمادها در داستان ه مفیو را «تیوا » میکنند و یر آن «میافزااند»3و هو
مفیو تازهای را منتیا میکنند و در اان ارتها میتوان رایطة ینی میان دو وااعیّ را در او
ه زمان در سووشون ااف
در ا

دراافو

همانطور کل کراس یروکس معتید اس  8در «رئالیس سومهولی » «هنورور

زمان جیان را یل طور وااعگرااانل یل تصوار میکشد و معناای از جیوان را یول طوور سومهولی

تفسیر میکند»(2یراا  )3۶4 :811۵ ،در اان میان خواننده خاص در سووشون ،از سووای یوا تصوواری
کاسی شده از ص نل و حوادث داستان رویورو اسو و از سووی داگور نیمول دو معنوا را در شوهکل
معناای متن در ذهن تدا ی میکند
آشناای دانشور یا شگردهای ادیی روز و شرااط اجتموا ی موجوود در ااوران را مویتووان از دلااوا
توجل دانشور یل اان شیوه دانس

دانشور از طراق مطالعاد خود و ت صیا در زمینول زاهواای شناسوی

1. Signs for the Times: Symbolic Realism in the Mid- Victorian word. By Chris Brooks,
)London (mar,1985)(pp 463-465
2. Signs for the Times: Symbolic Realism in the Mid- Victorian word. By Chris Brooks,
)London (mar,1985
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یا تکنی های نوِ رواای در خصوص داستان نواسوی آشونا یوود و در ااون زمینول خوود او اذ وان دارد:
«آمیختن تخیا و استناد را از «دکترو» 8ااد گرفت واتی «رگتواا » 2درآمود و فرزنودان سوانچز( »4گفتگوو
هوشنگ گلشیری یا سیمین دانشور )81 :841۶ ،احتمالاً دانشور همچنین از طراق ترجملهااش نیوز یوا
اان شیوه آشنا شده اس

کل در اان میان میتوان یل «داغ ننگ» 3اثر ناتانیا هواثورن ۵اشواره کورد کول در

ساآ  8444و پیش از سووشون توسوط دانشوور انجوا شوده اسو

هواثورن در ااون اثور تعوالی روح

شخصی اصلی خود را از اان طراق ترسی میکند« ،داغ ننگ» اوا نشوانل سور(( )Aکول یور جامول زن
نیش مییندد ،نشانی اس

یرای شناختن زش کاری وی و در دلال داگر معنا ،نشوان دهنوده ت ییور،

تنیاای و سرزنش وی اس ؛ یل تدراج معنای ااون نشوان در موتن یوا کنشهوای شخصویّ در جامعول
ت وآ میااید و تفسیر معناای اان داآ در متن تغییر میکند و معناای از تعالی ،پواکی و تکاموا اوافتگی
روح در ذهن خواننده شکا میگیرد همچنین کل ذکر شد ،استفاده از اان کارکرد نمادان در سووشوون
را ه میتوان منتج از مسائا فرامتنی نیز دانس  ،ااگلتون معتید اس « :از داودگاه فرمالیسو ها «العول
حیواناد»۶را نهااد تمثیلی از استالینیس یل شمار آورد ،یلکل یل کس اان استالینیسو اسو کول شورااط
مناسر یرای یل وجود آوردن ا

تمثیا را فوراه مویسوازد» (ااگلتوون )۶: 8410 ،دانشوور یول نوان

نواسندهای روشن یین و آگاه از مسائا روز یل وجود آوردن لاالهای پنیان در داسوتان را گرازگواهی از
۵

تنگاهای حاک یر زیان ادیی میااید و خود یارها یل اان مسألل اشاره داشتل اس
دانشور در سووشون لاوه یر اانکل از «رئالیس سمهولی » یل نوان ا
اس

تکنی

یل دلیا فراگیری اان شگرد در سط داستان میتوان از آن یل نوان سه

کرد و یدان دلیا میتوان نوع رئالیستی داستان را «رئالیسو سومهولی » دانسو

ادیی اسوتفاده کورده

اصولی داسوتان نیوز اواد
اسوتفاده از «رئالیسو

سمهولی » در «سووشون» تازگی ندارد و پیش از وی یوزرگ لووی در «گیلول مورد» ،)8480(7صوادق
)1. Edgar Lawrence Doctorow (1931
)2. Regtime (1975
)3. The children of sanchez by Oscar lewis (1914-1970
)4. Scarlet letter(1850
(5. Nathaniel hawthorne (1804-1864
6. Animal farm
 7مجمو ل داستان گیلل مرد در وااع همان مجمو ل داستان ناملها اثر یزرگ لوی اس کل یل دلیا شیرد داستان کوتاه
گیلل مرد یل نا «گیلل مرد» تجداد چاپ شد

ساآ پنجاه و اک

هداا

در تارا

کند شدن لهل تیز رئالیس یا استفاده از «رئالیس سمهولی »

خانل( )8428و صادق چوی

در «افس»( )8421در داستان کوتواه یودان پرداختلانود؛

دانشور اما در نوع رمان از «رئالیس سمهولی » استفاده کرده اس
زمینل یل نوان ا

88

در ادامل میتووان اد واای را در ااون

فرضیل مطرح کرد کل احتمالاً رمان سووشون ،نخستین رمان اارانوی اسو کول در آن
تکنی

ادیی و داستانی و ه یول نوان او

نووع گورااش

از شگرد رئالیس سمهولی

ه یل نوان ا

رئالیستی استفاده شده اس

و میتواند اان امر توسط نواسنده آگاهانل و امدانل انجا گرفتول یاشود کول

الهتل تهیین اان اد ا ،پووهشهای گستردهتری را میطلهد کل در اان میاآ مجاآ آن نیس
« -1-2رئالیسم سمبولیک» فنی ادبی و شگردی معنا ساز در «سووشون»

در اان یخش یل یررسی رئالیس سمهولی

یل نوان اکی از یرجستلتران شگردهای ادیی یول کوار رفتول

در سووشون پرداختل میشود اان شیوه در کنار رو های داگری همچون ،ااجاز ،مجاز ،رموز ،تمثیوا،
نماد ،نشانل ،تکثیر اسطوره در متن و یرخی فنون داگر یول چنودلااگی موتن و تولیود معنوای جداود در
سووشون کم

کرده اس

کل الهتل یااد آن را اکوی از پریسوامدتران شوگردهای معناگرااانول در رموان

سووشون یل شمار آورد؛ در ادامل یرای تهیین اان شیوه در موتن ،یول ت لیوا آن در حوزههوای واژگوان،
جملاد ،شخصی ها ،توصیفاد و مونولوگ ها پرداختل میشود
مه ثی کل اها از هر ت لیا کاریردی در اان یخش اایا تذکر اس  ،در نظر گرفتن رواکورد نظوری
پووهش در تهیین کاریردی تکنی

ادیی «رئالیس سمهولی » در رمان سووشوون اسو کول یول هموراه

شاخصلهای اان رواکرد در متن مورد نظر در ادامل ذکور مویشووند شوگرد «رئالیسو سومهولی » در
متونی یا رواکرد رئالیستی مورد استفاده ارار میگیرد کل در شهکل معنواای موتن ،هور دو سوط دلالو
وااعگرااانل اس

در اان شیوه ،رخدادهای روزمره یلصورد طهیعی در سط داستان رواا

میشووند

و نواسنده از اان طراق تجارب ،شرااط اجتما ی و جزایاد اایا مشواهده را یول شویوهای هنرمندانول و
اایا درک منتیا کند خواننده یعد از هور از ظواهر داستان یل مق اان وااعی ها نفووذ مویکنود و یول
کشف معنای جدادی کل یا معنای نخس نیز در ارتها اس دس میاایود در شوهکل معنواای ااجواد
شده هر دو اا چند معنای تدا ی شده ه زمان مورد نظر هستند در وااع هر دو معنا ،ه ارز یوا هو در
میان دو وااعی

حرک

میکنند؛ هر چند موردهای گزانش شده را میتوان در االر نمادان آنهوا نیوز

در نظر گرف  ،اما یااد در نظر داش

کل در رئالیس سمهولی

یرخلاف نمواد یوا شوهکلای از معناهوای
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متعدد کل اغلر ا

معنا در هستل ارار میگیرد مواجل نیستی  ،هرچند نماد در مفیو خود نیوز فیمیوده

میشود ،ولی رسیدن یل معنای نیاای ،هدف اصلی نمادسازی اس
نیس

شمارۀ سو

در رئالیس سمهولی

کل در رئالیسو سومهولی

اانگونول

یا توجل یل یاف متن و روایط مطورح در یوین اجوزا و یول دلیوا جااگواه

مشخص «معنای اولیل» در کلا و همینطور ارتها دوسوال آن یا معنای مجوازی خوود ،و اانکول معنوای
نمادان یل نو ی یازسازی شده معنای حیییی اس
میشود ،اییا کمتری نسه

یل ی

و از درون معنای نخس

و در ارتها یا آن فیمیوده

نماد وجود دارد  8همچنوین یااود اذ وان داشو دراافو معنوای

مجازی در اان شیوه ،یا توجل یل کثرد تکرار لفظ در متن ،دلال های یلی و کمتور وضوعی ،سواختار
تجریی و هستی شناسانل ذهن خواننده و زمینلهای فرهنگی آن و گاه وجود ارانولهای صوارفل در موتن
و گفتمان غالر اثر و در نیاا

یا توجل یل معنای اولیل خودِ لفظ صورد میگیرد ،ینایراان لفوظ همسوو

یا گفتمانی کل در آن میگنجد یار معناای تازهای را نیز مطرح میکند ینایراان نمونولهای انتخواب شوده
از متن یرای تهیین شگرد رئالیس سمهولی

در «سووشون» یا چنین رواکوردی گوزانش شودهاند ،الهتول

میتوانند خوانش های داگری را نیز در ت لیاها یلواغی در یور داشوتل یاشوند کول مویتووان در یرخوی
ت یییاد انجا گرفتل در زمینل نماد در سووشون شاهد آن یود کل یل نوان تعودادی از ااون پووهشهوا
در میدمل اشاره شده اس
واژهها و ترکیهاد اکوی از ناصوری هسوتند کول دانشوور در پرداخو

آنیوا از تکنیو

«رئالیسو

سمهولی » استفاده کرده اس ؛ یرای نمونل یل چند مورد اشاره میشود :گوشوواره ،چوادر ،گوا ،رنوگ
سیاه ،درخ  ،درخ

گیسو ،و یاغ اکصد و چیارصد هوزار متوری ییشوتر واژههواای کول نواسونده در

ساختار «رئالیس سمهولی » از آنیا ییره یرده اس  ،یل دنهواآ تکورار در موتن و اورار گورفتن در شوهکل
معناای داستان ه زمان یا معنای اولیل خود ،در معنای جداد ه اایا درااف
گوشواره« :گیلان تاج [دختر کوچ
ا

امشر یل گو

رو

هستند

حاک ] گف  :مامان میگواد لطفاً گوشـوارههایتان را یدهیود

میکنند و فردا صه زود میفرستند در خانلتان زری ماتش یورده یوود از

 8نکتلای کل در اان یخش نیاز یل توضی دارد اانکل "نماد" در متن در پهوند یا داگر رمزها ،نمادها و ف وای کلا یل
دلال

تازهای دس

میااید کل اان مورد نیز یا توجل یل ماهیّ

نمادان «رئالیس سمهولی » اکی از شاخصلهای می

«رئالیس سمهولی » نیز یل شمار میرود ،اما تفاوتی کل در اانجا میتواند مطرح شود نوع و شیوه دلال
متن میالل یل آن اشاره گرداد

معنا اس

کل در

ساآ پنجاه و اک
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کجا گوشواره زمرد او را دادهاند و یرااش خط و نشوان کشویدهاند؟ زری دسو کورد گوشووارهها را
درآورد گف

خیلی احتیا کنید آوازههااش نیفتد هرچند میدانس اگر مویشود پشو

گوشوش را

یهیند روی گوشوارهها را ه خواهد داد اما مویتوانسو ندهود؟» (سووشوون 1: 8410 ،و ،88،82،22
 )214 ،873همانطور کل در اان موتن اایوا دراافو اسو  ،واژه گوشوواره در ااون موتن ،یور معنوای
اراردادی خود دلال
فردی «زری» اس

دارد ،اما ه زمان در معنای ثانوی خود در داستان ،نموادی وااعگرااانول از هواّو
کل د میاوم او در میایا گرفتن گوشوارها  ،تزلزآ و ضوعف شخصوی

زری

را در میایلل یا زااده خواهی های حاکمل یل تصوار میکشد گوشوواره ،هداول ازدواج زری اسو

و یوا

توجل یل ساختار اجتما ی ااران و اهمی

زاوور آلواد در پیونود خوانوادگی جااگواه واووهای دارد در

داستان تکرار «گوشواره» در ارتها یا زری در متن کل در نیاا

یا مستیا و اوی شدن ااون شخصوی

یل او یاز میگردد ،هواّ فردی و اجتما ی زری را از ضعف و گمگشتگی یل سم
وااعیا

در اجتماع و درااف

حییی

شوناخ

جااگواه

خود در داستان نشان میدهد

چادر« :درشکل کل یل زری رسید ااستاد دو تا خان پیاده شدند چادرنماز یل سر داشوتند و رواشوان
را م ک گرفتل یودند جر زنهای لندهوری صدای مرد یود صدا ه آشنا یوود هور دو یوا هو
چادرهااشان را از سر یرداشتند حیورد زده داد زد « :ملو
رست پاشد چادر

را پش

رسوت خوان » (هموان )34/32 :و «ملو

و رو سر کرد زری خنداود و گفو  :وارونول سور کردهااود ،درزهوااش

پیداس » (همان ۵3 :و  )214 ،818 ،14 ،38در اان نمونل نیز چوادر در لفوظ یول پوشوش مخصووص
زنان دلال

دارد و در معنای ثانواول پوششوی پنیانکارانول اسو یورای مردانوی (ملو

رسوت و ملو

سیراب) کل ادرد مردانگی آنان در مهارزه یا نیروهای منفی اجتما ی و سیاسی متزلزآ اس
گل« :زری ایچی یاغهانی دستش یود و دنهاآ گا میگش کل یچیند؛ اموا در یواغ گلوی کول یول درد
چیدن یخورد نهود» (همان )۵7 :گا در معنای ثانوالا

در اان متن ،یل معنای شادایی و زندگی اسو

کل نواسنده در اان یخش ،د حضور اوسوف در خانول را ،از طراوق وضوعی

گوا در خانول نشوان

میدهد
دسته کلید« :زری خ شد و یچلها را یوسید دستل کلید دس مینا یود کل داد یول موادر »(هموان:
« ،)217زری حالا داگر ،دستل کلید داش

و میتوانس

یرود و جعهل دواها را از توی گنجول درآورد و

زخ زخمیها را یهندد» (همان 404 :و  )87 ،8۵ترکیور « دسوتل کلیود» یارهوا در داسوتان در روااو
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طهیعی داستان تکرار میشود اما در لاال داگر داستان ،دستل کلید روزنلای اس
شدن آن در ایتدای داستان ،نشان دهنده تور

شمارۀ سو

یل سوی وااعیو

گو

از رسویدن یول وااعیتوی اسو کول در پوی دراافو آن،

دلهستگی های زری یل خطر می افتد و در انتیای داستان یا پیدا شدن «دستل کلید» ،اان تر ها شکسوتل
میشود و نواسنده یل پذار

و درک وااعی ها یدون تر

دس

میااید

در ادامل یل نمونلهای موردی در اان زمینل اشاره خواهود شود کول یورای اختصوار در کلوا از ییوان
هارد مورد نظر خودداری شده اس

اان واژهها نیوز یوا اسوتفاده از رواکورد رئالیسو سومهولی

دلال نخستین ،یر معنای اراردادی و ت

در

الفظی خود در شهکل معناای موتن اشواره دارنود و از داگور

سو یا توجل یل نظا معناای ارار گرفتول در آن و در ارتهوا یوا معنوای نخسوتین آن معنوای وااعگرااانول
داگری را تولید میکنند
خانه :خانل در سط داستان در همان معنای اراردادی آن یل کار یرده میشوود و در معنوای ثانواول
یرای زن ،خانل مملک

و کشور او یل شمار میرود چرا کل در یستر اجتما یِ داسوتان ،نیوش او

نل در سرزمین ا  ،یلکل در خانلا

زن

م دود میشود و او خارج از آن هواّ و نیشی یرای اافوا کوردن

ندارد (همان)2۶،81 :؛ ستاره :افکار ک سو ،متزلزآ و م دود «زری» را نشان میدهود (هموان،87 ،8۵ :
)217 ،21۶؛ چراغ :نموادی اسو

از روشون شودن تیرگویهوای ناشوی از م ودودا های فوردی و

تنگناهای اجتما ی کل هواّ «زری» را ت

الشعاع ارار داده اس (هموان)212 :؛ رنگ سـیاه :انودوه

و مات را در پس تصوار وااعگرااانل و موافق یا هنجارهای اجتما ی یل تصووار مویکشود (هموان،17 :
)217 ،271 ،270؛ درخت :شااد یتوان گف
وااعگرای نمادان در داستان اس

درخ

واژه «درخ » پریسوامدتران واژه تکرارشوونده در معنوای
یا توجل یل سرسهزی و مر طولانی و نیوز جااگواه واووه آن

در ااران یا توجل یل واوگیهای االیمی اان کشور ،در یخشهاای از داسوتان نشوانی یورای یول اسوتیلاآ
رسیدن مفاهی ارزشی و ینیادی در ساختار اجتماع و همچنین جاودانگی خیر اس (سووشوون:8410 ،
 )217 ،2۵4 ،231 ،41 ،83و درخ
وااعی
نا درخ

گیسو (هموان )274 ،273 ،278 :درخو گیسوو از سووای دارای

مکانی در داستان اس « :در منطیل گرمسیر فار  ،زنان اان گیسوهای یراده را یول درختوی یول
گیسو میآوازند و یر اان یاورند کل یا آییاری ااون درخو کول اشوکهاری خودشوان اسو

گیسووها کوول نموواد جووان از دسو رفتوة زازشووان اسو دویوواره زنووده مویشووود و یوواز مویگووردد»
(اغماای )8410:و در لاال داگر جاودانگی و همیشل سهز یودن وجود شیید را یل تصووار مویکشود در
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داستان درختان یا خون آییاری میشوند و شاهد آن هستی کل «اوسوف» را در حووض خانول خوود
غسا میدهند و آب آن درختان خانول را سویراب مویکنود (سووشوون )2۵2 :8410 ،در ااون یخوش
واژههاای چون درخ  ،خون و گیسو هر چنود در سوط داسوتان یاورهوای اجتموا ی و وااعی هوای
ینی را منعکس میکنند ،در لاال داگر داستان ظل ستیزی و میایلل یا نظوا سولطل حکومو

حاکمول و

همچنین تسلط نیروهای متفیین را نشان میدهند ،کل جاودانگی ،ثمر ااون میایلول و حیگرااوی اسو و
اان درخ

استیلاآ اس

کل یا خون انسانهای استیلاآ طلر و استهدادستیز در کشور زنده میماند

یخش داگری کل میتوان کاریرد رئالیس سمهولی
در داستان اس

را در آن ااف  ،توجل یول نمادهوای اسوتعماری

کل رواکرد ضد استعماری نواسنده را منعکس میکند ،دانشور یا ترسوی ااون تصواوار

در سط وااعگرااانل داستان ،نفوذ متفیین و یل نو ی استعمارگران را یر فرهنگ و ااتصواد شویر شویراز
نشان میدهد؛ در ادامل یل نمونلهاای از آن اشاره خواهد شود :چرخ خیـایی سـینگر « :مسوتر زانگور
فعلی کسی جز مستر زانگر سایق ،مأمور فرو

چر( خیاطی سینگر نهود یل او [زری] گفتل یوود کول

اگر دختری چر( خیاطی سینگر جییزال داشتل یاشد ،داگر یل هیچ چیز احتیاج ندارد گفتول یوود حتوی
مال

چر( سینگر میتواند نان خود

را از همین چر( خیاطی درییاورد» (هموان)7 :؛ کلـاه سـیلندر

سرِ داماد کله قندی در توصیف سفره عقد دختر حاکم « :یر تن ا
کلل اند داگر لها

کلل اند ،لها

دامادی پوشانده یودند و کلاه سیلندر ،سر داماد کلل انودی گذاشوتل یودنود» (هموان:

 ،)7پرچم انگلیس بر روی کیک عروسی دختر حـاکم« :در آخوران طهیول کیو
دس

رو

و یور تون

در دس ه ااستاده یودند و او

ورو

و داموادی

ییورق انگلویس هو پشو سرشوان یوود ،همول از شویرانی»

(همان )88:و رقص شبانه زنان شهر با افسران خارجی« :زنهای شیر یوا لها هوای رنگارنگشوان در
یغا افسرهای غراهل میراصیدند و مردهااشان روی مهاها نشستل یودند و آنیا را مویپاایدنود» (هموان:
 )88دانشور در توصیف نزاع یین سریازان و نیروهای اشیاای در داستان نیز از اان شگرد ییره موییورد:
« حالا چل یر سر آن یدیخ ها آمده اتلگاه وااعی دش
گشتی میگفتند آنیا جیره ا

سمیر و پادگان سومیر یووده آن سوریازهای

روزه داشتلاند کل چیوار روز یخورنود ،موی دانو اصولاً زمینول میاومو

نداشتند تفنگ داشتند ،اما فشنگ نداشتند» (همان )201:معنای ثانوالای کل موازی یوا معنوای اولیول در
متن یا توجل یل همهاف
کرده اس

خود فیمیده میشود کل اس اایان در کتاب خود یل خویی یل ااون نکتول اشواره

« اسناد تاراخی کشور ااران در میطع اشغاآ ،نشوان مویدهود کول ارتوش ااوران یول دسوتور
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ییگانگان کاملاً خلع سلاح شده و امکان کوچکتران ااستادگی سازمان اافتل نظامی وجود نداشوتل اسو
شاهدی کل در خود متن از اان وااعی

زش پرده یرمی دارد ،فیودان فشونگ در انهارهوای تسولی اتی

ارتش در پادگان سمیر یوده اس » (اس اایان )84 :8414 ،کل میتوان یر اسا

ااون توضوی نداشوتن

فشنگ را نماد پوشالی یودن و وایستگی ادرد حاکمل ااران و ضعف آن در یرایر خد ول اسوتعمارگران
دانس

در وااع دانشور یا استفاده از شویوه رئالیسو سومهولی

در سوط داسوتان ،نشوانلهای تسولط
معنوای داآ ،نفووذ میوق

استعمارگران را در زندگی روزمره یل تصوار میکشد و ه زمان یوا گسوتر

استعمار و حضور متفیین یر فرهنگ و ااتصاد ااران کل نمااانگر ملکرد اشوتهاه دولو حواک اسو را
یازگو میکند
دانشور از رئالیس سمهولی

در «توصیفاد» داستان نیز ییره یرده اس

توصیفاد وااعگرااانل در سط داستان ،خواننده خاص را یول سوم

وی یدانوسیلل ضمن ییوان

دراافو

معنوای ثوانوی در موتن

سوق میدهد نواسنده در توصیف تشیع پیکر اوسف ،دو ص نة متفاود را یول تصووار مویکشود؛ در
اکی دستل گلی را توصیف میکند کول سوریاز هنودی آورده اسو  ،اموا اسورها حتوی از یوایودن آن
خودداری میکنند و در داگری گاهای ص راای کل پسر کوچ ِ رق گیرِ همساال یرای ااون مراسو
میآورد و آن را یر تایود اوسف میگذارند ،و در نیاا مییینوی ااون گاهوای صو راای اسو کول
لارغ سادگیشان چون از ملی هستند ،تازه میمانند « :کمو

کردنود توا جنوازه را از زموین یردارنود

سنگین یوود گاهوای نسوترن و سور( پلاسویده شوده یودنود؛ اموا گاهوای صو راای شواداب مانوده
یودند»(همان )400:در اان توصیف میتوان یل درستی ،دلال های چندگانل معناای را در داسوتان دنهواآ
کرد دانشور در سط رئالیسوتی داسوتان ،یلصوورد کاملواً طهیعوی توصویفی وااعگرااانول را از مراسو
سوگواری اوسف رواا میکند و ه زمان معنای داگری را متناسر و مرتهط یا آن خلق مویکنود کول
از رهگذار معنای نخس اایا درااف اس

نواسنده در لاال ثانوال ارز های اصویاِ یوومی و ملوی را

در میایا حماا های ظاهری استعمارگران و منفع
یزرگداش

هواّ

طلهان خود نایاور یرجستل میکنود و یور حفوظ و

ملی و استیلاآ کشور تأکید میورزد « دانشور مددها ه زمان یا رخدادهای خطیور

رمانش در شیراز و میان ااا اشیاای میزاستل و شاهد تهاهکواری هوای نیروهوای متجواوز و اشوغالگر
یراتانیاای و سریازان هندی آنان یوده و تصوارهاای گواا و دردمندانل از رنج مردمی ارائول کورده اسو »
(اس اایان)80 :8414 ،
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ساآ پنجاه و اک

در ادامل یل نمونلهای ییشتری از اان دس
استفاده از تکنی

توصیفاد اشاره خواهود شود کول نواسونده در آنیوا یوا

«رئالیس سمهولی » یل خلق معانی متعدد دس

ه زمان یل چند وااعی
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اافتل اس ؛ توصویفاتی کول یول طوور

معناای یل شیوه «رئالیس سمهولی » در داستان دلال میکننود در ااون یخوش

نیز یرای اختصار در کلا از آوردن متن خودداری شده اس  :توصیف کی

روسوی دختور حواک یوا

ییرق انگلیس از جنس شیرانی (شخصی منفع طلور و خودیاختول حواک شویر و حضوور و نفووذ
ییگانگان در لاالهای فرهنگی و اجتما ی کشور)(همان،)88:نمااش مترسکی کول در میودان شویر آن را
یاد میکنند و در انتیا یا تیری میترکانند (همان( )41:پوشالی دانستن ادردهاای کل ادرتشان در تیایوا
یا ضعف داگران جلوه میااید و یل سادگی و اکهاره اایوا نوایودی هستند(کشوورهای اسوتعمار گور و
دول

حاکمل))؛ توصیف یاغچل یی گا دارالمجانین(هموان ()283 ،802 :ود امکوان رشود و یالنودگی

فردی در جامعل ااران (در خصوص خان فتوحی)) ،یازگش «س ر» یل خانل اوسف یعود از اانکول یوا
زور و تزوار او را یرای دختر حاک یل خانل حاک مییرند (همان()833:امید یل یازگشو
پرستی و یزرگداش
توجل یل ذهنیّ

هواّ

حوس وطون

ملی در زمان سلطل ییگانگان)

گراای در کنوار ینیّو

گرااوی و توجول یول نمواد ،در شوکا دهوی یول «رئالیسو

سمهولی » در سووشون داده میشود دانشور در سووشون ،از رئالیس ایتداای فراتور رفتول اسو و یوا
توجل یل ینیّ

گراای و ذهنیّ

گراای در زمینل وااعیّو

شاخصلهای می در اان زمینل را یااد «ت

یول رئالیسو مودرن وارد مویشوود اکوی از

گوای درونی» 8دانس کل نواسنده یدانوسیلل ،گاه روااو

خطی روادادها را در ه میشکند و از طراق ذهن سیّاآ شخصوی ها ،خواننوده را یوا داسوتان هموراه
میسازد «من میخواست ذهنیّ

اصول از چشو
زن اارانی را مطرح کن ؛ ینوایراان خواسوت کول تموا ّ

زری داده شود ،ینایراان جاهاای کل زری حضور ندارد (حضور نداشتل ،یول دنیوا نیاموده) نواگزار شود
ت

گوای یکن  ،اعنی مل حرف یزنل اا فورض کون وزد الدولول حورف یزنول »(گفتگوو هوشونگ

گلشیری یا سیمین دانشور )42 :841۶ ،اکی از شاخصلهای میو در ااون ذهنیّو گرااوی در داسوتان،
همانطور کل ذکر شد اسوتفاده از «رئالیسو سومهولی » اسو

دانشوور یورای خلوق چنوین تکنیکوی از

وااعی های اجتما ی الیا میگیرد رواا های ذهنی و درونی یل خصوص در یخشهوای پااوانی کول
نواسنده ادراکاد و افکار راوی را یدون نظ زموانی و مکوانی در کنوار هو آورده و ذهون راوی میوان
1. Interior monologue
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حاآ ،آانده و گذشتل سرگردان مانده ،مملو از نمادهاای اس کل وااعی های درونی را یوا وااعی هوای
ینی پیوند میزند و الهتل گاه تدا ی ذهنی وااعی ها یل سم سمهولیس گرااش میااید «:شویوهای کول
غالهاً یا استفاده از تصاوار ینی و ملمو  ،واطف و افکار را ییان میکند هوارد اسو از هنور ییوان
انداشلها از طراق اشاره یل چگونگی آنیا و استفاده از نمادها یدون توضوی یورای ااجواد آن انداشولها،
در ذهن خواننده» (چدوا  )88 :841۵ ،کل اان شویوه الهتول ییشوتر در اسوتفاده از رئالیسو سومهولی
موودرن داووده مویشووود وااعی هووای صوورف در اووالهی وااعگرااانوول ،امووا یلصووورد غیوور مسووتیی در
پرداخ های ذهنی زری منتیا میشوند یرای نمونل یل چند مورد اشاره میشود :مردمانی کل در وزای
اوسف نشستل یودند کسانی یودند کل میتوانستند حیییو

را یهیننود و یورای یزرگداشو

راه اوسوف

اادامی انجا دهند؛ اما مانعی آنیا را از درک درس حییی یاز میداش و آنیا را منفعوا مویسواخ :
«ابروی مردها آنیدر یلند شده کل روی چشمیااشان راگرفتل مردها یا دس
درس

ایروها را پس مویزننود توا

یهینند و زنیا روی االیچل نشستلاند و سرک میکشند جا یرای همل هس ؛ اما همل او

در چشمیااشان هس

یهوی

چیودر مویلولنود شوااد چشـمهااشوان رفتول کلول سرشوان نول مردهوا کول

چشمیااشان زار ابروهااشان یود ،اما زنیا یس کل خودشان را در چـادرهوا پیچیدهانود معلوو نیسو ،
چشمهااشان کجا هس ؟»(سووشون )2۵7 :8410 ،در ااون هوارد «ایورو» و «چوادر» در چوارچوب
وااعگرااانل متن در سط

اایا درااف

هستند و الهتل در معنای داگر خود ،مانعی یورای درک حیییو

اجتما ی موجود ،المداد میشوند؛ ایرو و چادر در وااوع وجوود حصوارهای یسوتل فکوری و سواختار
معیوب سیاسی و اجتما ی حاک یر جامعل را کل مانع نگر

یاز و درک درس وااعی هوای خوارجی

و ینی موجود توسط زنان و مردان روزگار خود شده اس تدا ی میکنند زنان یا انزوا و خانولنشوینی
و د حضور در اجتماع از روااروای یا حیااق اجتما ی منع شدهاند و اودرد تمیوز و تهیوین مسوائا
اجتما ی را ندارند و مردان جامعل نیز هرچند حضور دارند و مییینند؛ اما گاه نگر

آنیوا یوا توجول یول

نظا سلطلطلهانل حاک و از سوای تماالاد جاهطلهانل و گواه م افظول کارانول در یرخوورد یوا وااعی هوا
نااص اس و خود را یل ندادن میزنند و هارد «[زری] میدانس
میدانس

کل میخواهند نعش شوهر

کل دور حووض چوادر زدهانود و

را در حوض یاغ یشواند مویدانسو هموین شوهانل زاور آب

حوض را خواهند کشید و آب حوض را یل یاغچلها هداا

خواهند کرد و آبی کول جسود شووهر

ساآ پنجاه و اک
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را شستل و خونهای خشک شده را پاک کرده ،درختها را آییاری خواهد کرد و حسوین کوازرونی از
نصف شر چر( چاه را یراه خواهد انوداخ

و از چواه آب رفتول را یول حووض یرخواهود گردانیود»

(همان )231:در اان تصوار وااعگرای ذهنی ،نواسنده ه زموان معنوای داگوری را در ارتهوا یوا ااون
معنای نخس

در نظر دارد یا توجل یل یاورهای مذههی و اساطیری در منطیل یا توجل یول موتن ،خوونی

کل در پی حییی طلهی راختل شود سهر جواودانگی اسو

ااسوتادگی و میاومو

در میایوا ظلو و

استهداد حتی یا وجود مرگ جس  ،جاودانگی را یورای اوسوف و اسوتیلاآ را یورای کشوور یول ارمغوان
میآورد
اکی داگر از میوللهاای کل در رمان سووشون یوا «رئالیسو سومهولی » در ارتهوا اسو  ،نصور
شخصی پردازی اس

شخصی های داستانی در رموان سووشوون ،از تیپهوای موجوود در اجتمواع

یرگرفتل شدهاند و کاملاً رئالیستیاند؛ اما نواسنده در مواردی یا تکرار و تهلور سرنوشو شخصوی های
داستانی در شخصی هاای دانی ،سیاسی ،اسطورهای و تاراخی شناختل شوده و نیوز یاتوجول یول یافو
متن ،معنا و مفیو خاص داگری را نیز در داستان در ارتها یا اان شخصی ها الیا میکنود و یول ااون
وسیلل راه را یرای تدا ی معنای ثانوی از شخصی ها ،یا توجل یل کلّی

متن هموار میسازد

«اوسف» اکی از شخصی های اصلی داستان اسو کول مویتووان معوانی ضومنی نیوز یورای ااون
شخصی

در جراان رواای متن در نظر گرفو

کول ااون امور موورد توجول م ییوان داگور در حووزه

نمادپردازی نیز ارار گرفتل اس ؛ از جملل اانکل اوسف شخصی استهدادستیز داسوتان ،نمونولای اسو
یرای شخصی هاای چون اما حسوین(ع) ،اوحنوا (ا یوی یون زکراوا) ،سویاو  ،حضورد اوسوف،
سیراب شاهنامل و جلاآ منکهرنی و میتوان او را در جامعول معاصور نموودی از شخصوی هاای چوون
جلاآ آآ احمد ،مصدق و روشنفکران و آزادی خواهان اجتما ی یل شمار آورد در داسوتان ،اوسوف از
ل اظ اسمی حضرد اوسف را ه در ذهن تدا ی میکند ،کل یل نو ی همان معنای تکرار سرگذشو
ایرمانان حق گرا در داستان را رواا

میکند «اوسف» در زمان ا طی از ر ی

خود دفاع مویکنود و

از دادن آذوال یل نیروهای متفیین سریاز میزند« :صه زود یا اسر رفت سراغ انهارها ،آاوا [اوسوف] یوا
دس

خود

میر و مو انهارها را میشکس

و ینشون و خرموا و آرد میوان دهواتیهوا تیسوی کورد»

(دانشور )231 :8410 ،نواسنده نیز اذ ان دارد کل «اوسف یا اوسف پیامهر ه اایا تطهیق اسو ؛ ولوی
هنوز ا

انسان اسطورهای نیس سرنوش همل ایرمانان ظل ستیز یول کشوتل شودن مویانجامود جوز
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دون داگر اوا او

دون خیلوی یعودتر

ییفتد ،ولی در حییی همان سرنوش تکرار میشل و تما اان زاداری سووشوون کول گفتول مویشول
فیط یل اان اصد اس » (گفتگو سیمین دانشور یا گلشیری )84 :دانشور خود نیز یل ااون تودا یهوا در
داستان اشاره دارد در متن داستان ،در ا

یرگش

سیراب اان یار اشاره یل نیش سریرادهای در ا

ذهنوی راوی ،خواطرهای تودا ی مویشوود« :ملو
طش پور از خوون کورد دور توا دور طشو پور از

خون ،لالل روایده یود و ا اسر سیاه داش لاللها را مییوایود ملو سویراب گفو « :ااون کاکوای
خودمل کل یی یی نزاایده » زری گف « :نمیتوانید مرا گوآ یزنید ،شر مویینود ااون یحیـای تعمیـد
دهنده یاشد اوسف تهس کرد و گف « :یهخشوید
حسین اس

زری گفو « :حالوا فیمیود سور یراوده امـا

آن ه اسر » اوسف گف « :ییشتر ازاون خجوالت نوده جوان  ،ااون سـیاو

اسو »

(همان 33:و  )7۵ ،78و در جای داگر هرمز میگواد« :مرد چنین یااود؛ موا را کشو یوا جلواآ الودان
منکهرنی ا  ،اگر موا [اوسف] را میداد» (همان )241:نواسنده نیز خود اذ ان دارد« :نکتول میموی
کل دریاره سووشون میتوان یگوا اان اس کل شخصی های آن تکورار شودهاند ،سویاو  ،اوحنوا و
اما حسین(ع) سرنوش هااشان خیلی شهیل یل ه اس

از ااون نظور ،سووشوون او

رموان فلسوفی

اس » (اهادی 4۵ :8414 ،یل نیوا از دانشوور )4۵ :8418،یوا توجول و تأکیود نواسونده یول تهلوور ااون
شخصی های تکرارشونده در شخصی

«اوسف» یااد گف

«اوسف» در لااول داگور معنواای داسوتان،

انسان آزاداخواهِ ظل ستیز را در جامعل تدا ی میکند کول یوا جلوو افتوادن از داگوران در مسویر ت یوق
دال

خواهی ،مفیو خودشناسی ،حق طلهی و استیلاآ خواهی را در جامعل ییدار میکنود و خوود یوا

مرگش جاودانل میشود ،اما راهش ادامل میااید و هیچ گواه جیوان خوالی خوالی از چنوین انسوانهاای
نمیماند «من نمیتوان مثا همل مرد یاش  ،نمیتوان ر یت را گرسونل یهیون نهااود سورزمینی خوالی
خالی از مرد یاشد» (دانشور )81 :8410 ،ینایراان در حوزه پووهش مورد ی
چند در سط داستان یل نوان ا

یااد گف  ،اوسوف هور

شخصی یلصورد طهیعوی و وااعگرااانول در موتن رموان پرداختول

میشود ،اما در معنای داگر ،تکرار ثانوال اان یاور را الیا میکند کل مرگ کماآ گرااانول در مسویر حوق
طلهی و اخلاق مداری ،زندگی دویارهای اس یرای فرد و حیاد یخوش جامعول و ااون معنوا در تواراخ
تکوان زندگی یشر اایا تکثیر اس

ساآ پنجاه و اک
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و یول نوان همسور ایرموان داسوتان ،موتن را

پیش مییرد؛ اما در لاال معناای داگر ،زری تصوارگر زنوی اسو کول در اجتمواع ااوران در نیمول سوده
چیارده  ،یا همل تلاشی کل یرای درک جااگاه خوود در جامعول انجوا مویدهود ،جونس دو و «غیور»
م سوب میشود و اان سرخوردگی او را یل واپس گراای در خانواده و اجتمواع سووق مویدهود و او
مجهور یل پذار

نیش ثانوال و مفعوآ خود در جامعل میگردد ،اما یا شکا گیری حووادثی در داسوتان

زری یا وااعی های وجودی خود مواجل میشود و تر هوای نیادانول شوده در او کول از ت را هوا و
ت ییرهای اجتما ی نشأد گرفتل اس ک رنگ میشود و یدانوسیلل زری یل تأثیرگذاری نیوش خوود
در جامعل اامان پیدا میکند« :چراغهای ذهنش روشن یود و او میدانس
دنیا نخواهد توانس

آن چراغها را خوامو

کل داگر هویچ کوس در ااون

کنود»(سووشوون )212 :8410،و شخصوی های داگور از

جملل خسرو پسر اوسف ،مل ،خان کاکا و س ر اسور خسورو نیوز از چنوین واوگوی یرخوردارنود
همانگونل کل یرخی پووهشگران داگر ه یل آن اشواره کردهانود یرخوی از ااون مووارد را مویتووان در
ساختار نمادهای اساطیری و تاراخی نیز تهیین کرد ،اما نکتلای کول ااون شخصوی ها را در چوارچوب
رئالیس سمهولی

ارار میدهد اان اس کول ااون شخصوی ها ه زموان در دو سوط وااعگرااانول در

شهکل معناای متن ،اایا درااف اند از سوای شخصی های تیپی

داستانی هستند کل داسوتان را پویش

مییرند و از داگر سو یا توجل یل دلال های فرهنگوی و اجتموا ی و درونمتنوی معنوای فراگیرتوری از
سط متن را خلق میکنند
 « -2-2رئالیسم سمبولیک» شیوه بیانی و رویکرد غالب رئالیستی در «سووشون»

استفاده از «رئالیس سمهولی » در «سووشون» نل تنیا در اجزا متن اتفاق میافتد ،یلکل شااد یتووان اد وا
کرد ،دانشور ضمن کاریرد تکنی

«رئالیس سمهولی » در متن ،همچون داستان «افوس» اثور چویو

«پیرمرد و دراا» اثر همینگوی در حیطل وسیعتری از متن نیز یل اان شیوه توجول نشوان داده اسو

و
ااون

کاریرد گسترده و نمود یالای آن در لاالهای پیچیده متن ،رواکرد رئالیستی اثر را نیوز ت و توأثیر اورار
میدهد و از اان منظر میتوان سووشون را نول رئالیسوتی اجتموا ی و انتیوادی ،یلکول از نووع رئالیسو
سمهولی

یل شومار آورد دانشوور در «سووشوون» یوا ااجواد زمینولهای مناسور یورای شوکا گیوری

دلال های معناای متعدد در گستره داستان ،پیوندی نوامرای را در زارلااول هوای موتن یوا روسواخ آن
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ااجاد میکند در اان صورد یا چند سط معناای رویرو هسوتی کول ه زموان یوا اکوداگر در ارتهوا
هستند و سهر چندلااگی اثر میشوند دانشور آگاهانل یل ااجاد چند معناای در کوا موتن اشواره دارد و
معتید اس « :سووشون در دو سط جاری می شول ،سوط ی کول سوط یّل و اصول سوادهای اسو

و

سط ی کل اایامیّل و فی آن مشکلل»(گفتگو هوشنگ گلشیری یا سویمین دانشوور )24 :841۶ ،ت لیوا
دکتر پاانده در خصوص رماننواسی مدرن یل اان رواکرد دانشور نزدا
میکوشد رمانی ییافراند کل در ین شهاه

اس « :رمان نوواس مودرن

یل دنیاای کل مویشناسوی ه زموان دنیوای کمواآ مطلووب

داگری را نیز از طراق نمادپردازی و لاالهای چندگانل معنا یل ذهن خواننده الیا کند ااون کوار در وااوع
کوششی اس

در جی

یازنماای وااعی

آفرانش وااعیتی نو؛ یل هارد داگر ،وی یرخلاف اسلاف خود ،صورفاً در پوی

(م اکاد) نیس  ،نل فیط یل سهر اانکل وااعیو زنودگی در صور جداود جوذاییتی

یرای او ندارد؛ یلکل همچنین یل اان دلیا کل وی اساساً منکر وجود وااعی

ینوی اکسوان یورای همول

آدمیان اس » (پاانده )22 :8410 ،نکتلای کل در اان تهیین پاانده از وااعی

گرااوی مودرن و ارتهوا آن

یا رئالیس سمهولی

در سووشون یااد یل آن توجول نشوان داد ااون اسو کول در رئالیسو سومهولی ،

نواسنده نل تنیا یل دلیا د وجود وااعی

اکسان یرای همل ،یول دنهواآ معناسوازی در ذهون خواننوده

اس  ،یلکل او میخواهد یدان وسیلل اان امکان را یرای خواننده خود در متن ااجاد کنود کول لواوه یور
معنای ظاهری ،نل یلصورد کاملاً آزاد ،یلکول یوا توجول یول نشوانلهای درونمتنوی ،معنوای وااعگرااانول
داگری را مرتهط یا اثر در ذهن ترسوی کنود ،و یدانوسویلل یوا رواکوردی زاهواای شناسوانل ،رئالیسو
اکسونگرِ کلاسی

را یل سم تلفیق ییشتر یا زاهاایهای هنوری سووق دهود در نیااو یوا توجول یول

مواردی کل ذکر گرداد ،میتوان گف اکی از یرجستلتران شویوههای معناسواز در سووشوون رئالیسو
سمهولی

اس

کل دانشور یا استفاده از آن ه زمان دو سط از وااعی ها را در لااولهای معنواای موتن

ارائل میدهد و یر اان اسا
دانس

میتوان شیوه ییانی و رواکرد رئالیستی سووشون را «رئالیسو سومهولی »
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3ـ نتیجه

اکی از شاخصلهای زاهاشناختی و فنون معناآفران در رمان «سووشوون» اسوتفاده از تکنیو

«رئالیسو

سمهولی » در متن داستان اس کل در کنار داگر شگردهای ااجاد چند معناای در داسوتان چوون نمواد،
نشانل ،تمثیا ،تکثیر اسطوره پردازی در متن و مجاز ،نیش مؤثری یر خلق معنای ثانواول یور یوده دارد
رئالیس سمهولی
و در وااعی

یل نوان ا

شگرد ادیی در یخشهای واژگان و ترکیهواد ،توصویفاد ،شخصوی ها

گرای ذهنی شخصی ها یل کار یرده شده اس

یل نوان شیوه و سه

رئالیس سمهولی

را همچنوین مویتووان

اثر ،گا یلند نواسنده یرای فراروی از شیوه داستان نواسی سونتی و نیوز رئالیسو

ایتداای در ااران یل شمار آورد؛ یر اان اسا

سووشون میتواند اکی از آثار پیشرو رئالیستی یوا گورااش

غالر «رئالیس سمهولی » یل شمار آاود اسوتفاده از ااون شویوه در داسوتان نووع رئالیسو اجتموا ی و
انتیادی اثر را کل در سط داستان نمود اافتل ،ت
رئالیس سمهولی

ه زمان یر دو وااعی

دلال

الشعاع خود ارار داده اس

دانشور از طراوق شویوه

دارد :اکی در سط یا ییوانی موادی گرااانول و روااتوی

طهیعی و داگری در موق یوا تفسویری از وااعیو

«سووشوون» هور چنود در سوط رواوین رموانی

خودیسنده و ااناع کننده یل نظر میرسد ،ذهن پواا میتواند یا گرهگشاایهای معناای در سوط و هوور
از ظواهر ،یل لاالهای داگر نیر زده و یل معانی جداد دس

اااد؛ ینوایراان ااون رموان یوا دو سوط از

خوانندگان ارتها یرارار میکند :خواننده ا کول یوا سوط داسوتان درگیور اسو و خواننوده خواص
نواسنده از طراق نشانلهای درونمتنی ،تکرار ،ااجاد گرهگشاایهای معناای در موتن ،اورار دادن داآ در
نظا معناای واوه کل زمینل تدا ی معنوای ثانواول را فوراه سوازد و تلنگور یول ذخواار ذهنوی خواننوده،
خواننده خاص را یل درااف

معناای جداد متناسور یوا موتن و معنوای نخسوتین رهنموون مویسوازد

نمادپردازی و استفاده از رئالیس سمهولی
سمهولی

در «سووشون» تفاود ظرافوی یوا اکوداگر دارنود رئالیسو

توافیی ه ارز از دو وااعی ه زمان اس کول از تلفیوق رئالیسو و نموادپردازی یول دسو

میآاد؛ ینایراان در همل شگردهای رئالیس سمهولی

در سووشون از نماد استفاده شده اس ؛ اموا همول

نمادها در داستان از شاخصل «رئالیس سمهولی » یرخوردار نیستند
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یادداشت

« 8ا

کلاف ایراش سهز آورده و یل گردن رو

انداختل ،میگواد سهزیخ میشوود »( )1اکوی از یاورهوای

امیانل اان اس کل اس خوردن یل دروغ موجر مرگ سوگند خورنده آن میشود کل اان یاور نول تنیوا در
مرگ پدر «کلو» داده میشود ،یلکل حتی ساالای نیز یر مرگ اوسف میاندازد ترسی نمااشویای خیایوانی و
شادایای گروهی مرد  «:یعد مطرییا آمدند نعم اانون میزد و همکار شک گندها

تار میزد و پسورک

زار ایرو یرداشتلای «گل  ،گل  ،اار گلایتون» را خواند و راصید و یعد « زاز یرگ ییدی ،یورگ ییودی » را
خواند و یعد ضرب گرفتند و چند توا زن و مورد یوا لهاسویای واراتی اشویاای راوص دسوتماآ و چوویی
هشلیفی کردند» ( )80و ( 7،۵۵،11و )
 2گفتگوی هوشنگ گلشیری یا سیمین دانشور ،ماهنامل اانترنتی میر هرمز ،شماره  2میرماه  ، 841۶ص 24
 4ییشتران پرداخ یل دانشور و آثار

در پااان ناملهای دانشگاهی انجا گرفتل اس کل الهتل مویتووان آنوان را

در پنج رواکرد تیسی یندی نمود 8 :ت لیا ناصر داستانی  2تهیین نظرااد فمنیسوتی و نیوز توجول یول زن
کل ییشتران میزان اان رساللها را یل خود اختصاص داده اس  4یررسیهای سهکی  3ت لیاهای گفتموانی
و یررسیهای م تواای  ۵مطالعاد تطهییی از نخستین نیدهاای کل پیش از انیلاب یور «سووشوون» نوشوتل
شد ،میتوان از نید کیمیساروف یر سووشون کل در ساآ  84۵3در پیا نوان منتشر شد و نید میوین ییراموی
یر سووشون کل ا
سووشون و نواسندها

ساآ یعد در مجلل سخن ارائل گرداد ،ااد کرد از داگر میالاد لمی کول در خصووص
نگاشتل شده اس مویتووان یول یرخوی آثوار ذاوا اشواره نموود« :سویمین دانشوور

شیرزادی پسامدرن»(پاانده)8418:؛ «نشانلهای فمنیسیتی در آثار سویمین دانشوور»(حسونلی ،سوالاری)841۶؛
«ت لیا گفتمان غالر در رموان سووشوون سویمین دانشوور» (اهوادی ،آاوا گلوزاده ،دسوپ)8411:؛ «ت لیوا
گفتمانی جزاره سرگردانی و پیوند معناای آن یا داگر رمانهای سیمین دانشور»(اهوادی ،آااگوا زاده ،دسوپ:
)8410؛ «یررسی مفیو مرگ و زندگی در رمان سووشون یور پااول نشوانل شناسوی رنوگ سویاه»(دهیانیوان،
مرادی)8418 :؛ «نید رمان سووشون سیمین دانشور»(پاانده ،سناپور)8418:؛«سرگذش

سویمین دانشوور در

میدان ادیی ااران»(پرستش ،اریانی )8418 :از جملل کتابهاای کل در موورد دانشوور و آثوار
درآمدند میتوان یل «جداآ نیش یا نیا

یول نگوار

در آثار سیمین دانشور»( )847۶از هوشنگ گلشیری در خصووص

زندگی نواسنده؛ «یر ساحا جزاره سرگردانی :جشن نامل دکتر سیمین دانشوور»( )8414از لوی دههاشوی،
گردآوری میالاد و یررسیهاای در خصوص نواسونده و آثوار

و «درنگوی یور سورگردانیهوای شویرزاد

پسامدرن سیمین دانشور»( )841۵اثر جواد اس اایان کل نواسنده در آن یول نیود ذهنیّو دانشوور در آثوار
پرداختل اس  ،اشاره نمود

ساآ پنجاه و اک
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کند شدن لهل تیز رئالیس یا استفاده از «رئالیس سمهولی »

 3الیا گرفتل شده از هارد زار « :معمولاً داستانهاای کل از سط وااعگرااانول کمتوری یرخوردارنود و نمادهوا
چنان می و اشکار هستند کل اگر ارار اس داستان مفیومی را ارئل نمااود ،نیازمنود تفسویر نموادان خواهود
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