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 اجتماعي -ادبي ساختار شناسي بانظرية جامعه تطبيق

 دانشور های سيمينرمان 

 دکتر بيتا قنبری 1 
 دکتر امين دائيزاده جلودار 2

 چکيده        

 اساا   ربا  ،اسا   داساتاني  ادبياا   نقد پرکاربرد انواع از يكيکه  رمان ختيشناجامعه نقد

 ارائاه  دباي ا از مات   ساانه شناجامعه قرائتي ادبي، ساختار و اجتماعي ختارهايسا ميان پيوند

 معناادار  هااي کان   اجتمااعي،  هااي ويژگاي تطبيقي به بررسي به روش  اي  مقاله دهد.مي

 و نويسانده  طبقااتي  جايگااه  شاناخ   تكرارشونده، اجتماعي هايمايهدرون فاعالن جمعي،

 ارسااخت  و ادباي  سااختار  مياان  تناظر و ان، ارتباطرم هايشخصي  و پيرنگ بر آن بازتاب

جتمااع،  زنان آثاار دانشاور، از هار دو طبقا  ا    هاي دانشور پرداخته اس . در رمان اجتماعي

هااي متارخر   اند. او در رمانهاي دور و بر خودش انتخاب شدهو از آدم« اشراف و محروم»

 سووشاون اسا .   اهي برگزيدههاي زن را از ميان دانشجويان و قشر دانشگخود، شخصي 

خا  عزيما     و دانشاور  گراياي باوده  سكوي پرتاب نويسنده براي حرک  در مدار واقا  

ي د و از زنگرايي و از انقياد تا عصيان ضد روزگار خوانديش  زري را از فردگرايي تا جامعه

هااي  هانديشاي تاا پةنا  انديشا    ز زني منطقي و فعال و از عامياناه احساساتي و منفعل تا مر

انناد  عاواملي م  ،شناساي در نتيجه از ديدگاه جامعاه اس .  فلسفي و اجتماعي پيگيري کرده

ر تنااظر سااختار ادباي و سااختا     انقالب بيروني و دروناي و ارتبااط و   تحوال  اجتماعي،

 سازا داشاته   هااي دانشاور تارثيري باه    هااي رماان  آفرين  و تحول شخصاي   اجتماعي بر

 اس .

 سااختار اجتمااعي، سامي     سااختار ادباي،   جمعاي،  فاعل ختي،شناامعهج نقد :هاواژهکليد

 .دانشور

                                              
   ghanbari_bita@yahoo.com  مسئول( ۀنويسند) شةرفرهنگيان قائمزبان و ادبيا  فارسي، دانشگاه دکتري  -1

    a_daeezadeh@yahoo.comبابل           انيدانشگاه فرهنگ ،يگروه علوم اجتماع يشناسجامعه يدکتر -2
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 مقدّمه -1

 زباان  و اسا   زباان  ادبياا ،  اصالي  ۀمااد . اس  جامعههايواقعي   هنرمندان بازآفريني  اادبي

 ماردم  زبان و فرهنگ از که ادبيا . اجتماعي اس  و مناسبا  ا ارتباط برقراري اي برايوسيله

 هاا ميان انساان  تجرب  زيسته مبادل  آن کارکرد و اس  اجتماعي ايپديده شود،مي ساخته جامعه

 .اسا   متقابال  ايرابطاه  روزگاار ماا،   تاا  کة  روزگاران از اجتماع، و ادبيا  ميان رابط . اس 

 حتي و فرهنگي اجتماعي، سياسي، تاريخي، اوضاع بايد ادبي آثار شناخ  و فةم بنابراي ، براي

 يا   اثار  و انديشاه  درساتي از  درك باه  تاا  شاناخ   را دوره هار  اخالقي و كريف هايتفاو 

هااي جدياد ادباي    در نظرياه  اماروزه  کاه  اس  چيزي همان اي . ياف  دس  شاعر يا نويسنده

 ياا  خودآگااه  کاه  دارد قارار  (context) فارامت   يا زمينه از بافتي در (Text) مطرح اس . مت 

 تحليال  زمينا  آن  گارفت   نظار  بدون در را مت  ي  توانينم و اس  آن ترثير تح  ناخودآگاه

  .کرد

 بيان مسئله -1-1

انتشاار   با سال اي  در. اس  برخوردار زيادي اهمي  از 1۳48 سال ،ايران زنان ادبيا  تاريخ در

-گونهبه ؛دهدمي روي زنان نويسندگي عرص  در شگرفي تحول ،دانشور سيمي  سووشونرمان 

 سيمي  دانشور و زنان نويسيداستان آغاز را سال اي  ايران، ادبي نگاران ريختا و منتقدان که اي

باه   آن ترجما   نيز و داخل در اثراي   ميليوني شمارگان. دانندمي ايراني نويسرمان زن اولي  را

ساازد  ماي  مطارح  جةااني  تراز در نويسداستان ايراني زن ي  عنوان به را او ديگر زبان شانزده

 (.  12: 1۳8۵ )اسحاقيان،

تاا   البتاه . بودناد  زنهار دو   داستان راوي و نويسنده بود که بار نخستي  براي ،رمان اي  در

 ولاي  کردناد، ماي  فعاليا   ادباي   عرصا  در کاه  بودناد نياز   ديگري نويسندۀ زنان ،اي  از پي 

 نشاده  شاناخته  اجتمااعي  واقعيا   يا   صاور   به گذشته آن از و بود بسيار اندك تعدادشان

 اي  توانمي ادبي گون  ي  عنوان به رمان ظةور زمان از ايران ادبيا  تاريخ بر با مروري. بودند

 سايمي  . شودنمي ديده رمان نويسندۀ عنوان به زني هيچ نام 1۳48 سال تا زيرا درياف ؛ را نكته

 دنيااي  در دانشاور  تجربا   نخساتي   رماان  اي . دهدمي به اي  روند خاتمه سووشونبا  دانشور
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 چاون  شاةري ، 1۳48 ساال  و خااموش  آت داستان  مجموعه 1۳27 سال در نيس ؛ دگينويسن
 در را دانشاور  کاه  اناد قدر اهميا  نداشاته  آن هامجموعه اي  اما. درسمياز او به چاپ  بةش 

 هنر اوج. دهند قرار چوب  صادق و احمد آل جالل چون روزگار آن نويسندگان مطرح رديف

 هنر و نويسيداستان ف  نظر از اثر اي . گرددمي نمايان شونوسو در رمان دانشور نويسيداستان

 را آن بتاوان  شاايد  کاه  اس  قوي حدي به درونمايه پرورش و داستاني هايشخصي  پردازش

  .( 46: 1۳8۳ )قبادي، دانس  ايران نويسي معاصرتاريخ داستان در عطفي نقط 

 در زن ناويس رماان  نخساتي   در مقام دانشور سيمي  ايحرفه زندگي مسير بررسي بنابراي 

 و نويساندگي  عرصا   در وي فراز و فرودهاي شناخ  جة  در تواندمي داستاني تاريخ ادبيا 

باا آفارين  ادباي     شناساي جامعاه ادبي و انطبااق نظريا     ميدان در او موقعي  من  و تغييرا 

 :دارد هاي زير راالپاسخگويي به سؤباشد. اي  نوشتار قصد  رساندانشور ياري

 نويسرمان نخستي  عنوان هاي سيمي  دانشور بهبا رمانچه ميزان  به سيشناجامعهنظري   -

 ؟انطباق داردقابلي   ايران ادبي توليد عرص  در زن

 باا وضاعي    چگونه هارمان اي  هايجةان در دانشور  گانسه هايرمان قةرمانان وضعي  -

 دارد؟ همتايي ادبي توليد ميدان در او

 نقاد  در تاا  داد دسا   باه  نظرياه  ايا   از يتعميما  قابال  و معناادار  تاوان سااختار  آيا مي -

 باشد؟ استفاده قابل کاربردي شكل هاي دانشور بهرمان ختيشناجامعه
 

  ضرورت و اهميت تحقيق -1-2

 و بررساي  و نقاد  اياران،  فارسي معاصر نثر خاصه فارسي، معاصر نثر تكامل و رشد بررسي در

 ارزناده  جايگااه  از نثر انواع بي  در داستاني نثر هايظراف  و هازيبايي و حدود و موازي  درك

 هااي نباه ج از نثار  ناوع  ايا   هااي شااهكار  بررسي و تحليل. اس  برخوردار ايويژه اهمي  و

 محتاوا  و ماياه درون شناساي و زيبايي شناسي،روان شناسي،زبان پردازي،شخصي  شناسي،سب 

        .باشد ثرمؤ بسيار آن هايويژگي و اصول دربارۀ دقيق و منسجم اينظريه به رسيدن در تواندمي
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 در زناان  نويساي داستان که دهدمي نشان ايران نويسندۀ زنان آثار محتواي و ساختار بررسي

 علماي  هااي پاژوه   تاوان مي که اس  رسيده ايمرحله و جايگاه به کيفي و کمي نظر از ايران

 پاردازي شخصاي   نحاوۀ  و ساختار ها،مايهسي دربارۀ ب شناجامعهاز ديدگاه  ايگسترده و دقيق

          .به ثمر رساند آثار اي 

 باه  نساب   همواره که توجةي و آن سنتي پيشين  سبب به سي در ادبيا ،شناجامعهمطالعا  

 سااير  مياان  رد ايويژه جايگاه اس ، داشته وجود ايران در اجتماع و ادبيا  ترثر متقابل و ترثير

 نقاد،  اناواع  سااير  از باي   فارسي ادبي متون بررسي در نيز دليل همي  به مطالعا  دارد؛ انواع

 .اس  گرفته قرار دانشگاهي و علمي جامع  پذيرش و اقبال مورد

ادبي و  توليد ميدان دانشور در هايموقعي  ساختارهاي اجتماعي و تعقيب و تعيي  بنابراي 

 اس . پژوه  اي  نظر مد اساسي مسائل از هاي دانشورسي با رمانشناجامعهانطباق نظري  
 

 پيشينة تحقيق -1-3

به نقاد ههنيا  دانشاور     هاي شةرزاد پسامدرنسرگردانيدرنگي بر  ( در1۳84) جواد اسحاقيان

هاي هها  و زباان   سايه آن بخ  ازتر بيشکوشد که ميپردازد. نويسنده اي مختلف ميهدر پةنه

اند و با الةام از حافظا  تااريخي نسال پاي  از     روش  کند که ديگران به آن نپرداختهدانشور را 

-رماان  تر در محادودۀ قالب، سيمايي جام هاي نقد ادبي پس از انانقالب و با توجه به رهياف 

 هاي اخير دانشور ترسيم کند.

ه رماان  کياد بار د  با تر نقد اجتماعي رمان فارسي( در کتاب 1۳87) عسگر عسگري حسنكلو

در يا  چشام اناداز    و معتقد اس  کاه دانشاور    پرداختهبه نقد و بررسي آثار دانشور  برگزيده

شتاب ايران معاصر پرداخته اس . زري نخستي  زن ختي به جامع  پرشناجامعهبا برداش  کامل 

 و پاردازي شاده  دانشور از ديدگاه فمنيساتي شخصاي    پيچيده در رمان فارسي اس  که توس  

-رگرداني ايدئولوژي  و وجود نشاانه خصي  زن ديگري اس  که دانشور او را نماد سهستي ش

 خود را کسب کرده اس . که هوي  مستقل نسل معرفي کرده، ۵0شناسي نسلي در ده  

 در دانشاور  سايمي   سرگذش » اي با عنوان( در مقاله1۳91) شةرام پرست  و ساناز قرباني

ادباي   توليد ميدان دررا  دانشور سيمي  مسير ،بورديويي ويكردر از استفاده با« ايران ادبي ميدان



    ۵                              ...رساختا سي باشناجامعهنظري   تطبيق                                چةل و نةمسال   

 

 در او موقعيا   و نويسانده  قادر گران من  محصول سووشونکرده و معتقدند که  ايران بررسي

 مرزهااي  تيرگاي  دليال  به سرگرداني جزيرۀموقعيتي که در  ؛ايران اس  ده  چةل ادبيا  ميدان

نيز محصاول  ساربان سرگردان شود. مين تكرار ديگر نويسنده هايسرمايه ضعف نسبي و ميدان

 نويساندگان  باه  مرکاز  در را خاود  جااي  تادري   به ادبيا  ميدان در نويسنده اي اس  کهدوره

 جديدشان سب  با ترجوان بسيار نويسندگان و پيرزاد زويا وفي، فريبا از جمله بعد نسل پيشرو

 .  دهدمي

 نظريا   تطبياق  باراي  پيشانةادي  باه ارائا  الگاوي   اي در مقالاه  (1۳94مريم عاملي رضايي )

ويسندۀ مقاله بار ايا  بااور    فارسي پرداخته اس . ن رمان اجتماعي ادبي ساختار سي باشناجامعه

 به نظريه، در چةارچوب فارسي رمان ختيشناجامعه نقد براي کاربردي الگويي تدوي  اس  که

 کناار  بار  فعلاي  هااي از آسايب  را آن و انجامدمي فارسي رمان ختيشناجامعه نقد سازييكسان

-درون کشاف  هماراه  باه  دارند، فاعل جمعي که معناداري ساختارهاي شناخ  .داش  خواهد

-ماي  هنار  در اجتمااعي  واقعي  به بازآفريني مختلف ادبي هايدوره در رمان تكراري هايمايه

 .  انجامد
 

 چهارچوب نظری تحقيق -2

 ايرشاته  باي   دانشاي  شود،مي محسوب آن زيرشاخ  مانر سيشناجامعه که ادبي سيشناجامعه

 ساعي  باختي ، تا لوونتال و گلدم  تا لوکاچ از نظريا  خود گيريشكل دورۀ طول در که اس 

 در. دارد فارامت   و مات   مياان  نظاري  نظاام مشاخ    توضيح و تفسير ي  شناخ ، تبيي ، در

 و ادبياا   ميان رابط  ادبي، اختارس و اجتماعي ساختار تعريف با که اس  نظام اي  چةارچوب

 . شودمي يي تب اجتماع

 در جاز  فردي هايپديده انضمامي درياف  که اس  معتقد طبقاتي آگاهي و تاريخ در لوکاچ

 در و مفةاومي  غيار  و تخيلي جةاني ،هنري اثر. نيس  ممك  جمعي فراگير چةارچوب انسجام

 ساازندۀ  سااختار  ترتيب، بدي . سازدمي  دسي  و پارچهي  تمامي به و غني بسيار حال عي 
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 گلادم ، ) کناد ماي  جلوه آن شناختيزيبايي سرش  اصلي عناصر از يكي صور  به اثر وحد 

1۳77 :67.)   

 ساختارهاي لوکاچ، نظر اس . از ساختار آن حفظ و اثر معنادار ساختار بر لوکاچ ويژۀ ترکيد

 باه  و اجتمااعي  هااي گاروه  به دس  تاريخي فرايند جريان در که اندتجربي هاييواقعي  ههني

 بلكاه  نيساتند،  جمعاي  آگااهي  تنةاا بازتابنادۀ   ادباي  آثار. اندشده پرورده اجتماعي طبقا  ويژه

 (.  8۵: 1۳77 لنار،) ناپذيرشان هستند جدايي بخ  و ساختارها اي  سازندۀ

 اثر سازندۀ يشناختزيبايي ساختارهاي و جمعي آگاهي سازندۀ ههني ساختارهاي ميان پيوند

 بسا   گلدم  نظريا  در اما آن پرداخ ، به خالصه و کلي طور به لوکاچ که اس  امري هنري

 ياف . تشريح و

داناد:  شامل دو مرحلاه ماي   را ادبي اثر سان شناجامعه تحليل جريان عملي، شكلي به  گلدم

 يا   دروني نسجامتوان گف : توصيف امي تربه بيان ساده. «تشريح مرحل » و «درياف  مرحل »

 بايد ساختار اي  براي تشريح اما. انجامدمي آن دروني تعريف و ساختار اي  درياف  به ساختار

 پيوناد  در را مت  محتواي صور  و و اصلي انديش  يعني. داد پيوند فراگير ساختارهاي به را آن

 (.14۵: 1۳77 )زيما، گرف  نظر در اس  مت  جامع  همان که ترعام ساختاري با

 و اثار  يا   اجزاي انداموارۀ توصيف وحد  بر عالوه گلدم ، نظر از معنادار ساختار مفةوم

 کاار  باه  آن در بينيجةان بازتاب نحوۀ اثر در دروني ساختار معناي به ها،آن ميان متقابل ارتباط

 اثار  يا   در چگونه گروه اجتماعي يا طبقه فالن نگريجةانبررسي اي  نكته که  يعني ؛رودمي

-11۵ :1۳77 ويدوساون،  و سالدن ). اس  شده تبديل مت  تخيلي جةان سازندۀ عناصر به ادبي

11۳.) 

 گياري، موض  اري،گذارزش به که اس  کامل دنيايي هنري گويد: اثرباره مي گلدم  در اي 

 را کامال  دنيااي  ايا   که هنگامي کند.مي ترييد را چيزها از وجود بعضي و پردازدمي توصيف و

 (.270: 1۳76 گلدم ،) اس  آن پيامد فلسفي نظامي که يابيمدرمي کنيم، تفسير و تعبير

در  گفتار هايگونه تكثر و چندآوايي، رمان، شناسيسب  بحث خاص، طور به باختي ،

کرد  اشاره نكته اي  به و پرداخ  نثر و شعر در زبان کاربرد تفاو  به او. کرد مطرح را رمان
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 به اشكالرو  ،کند گيريجة  شناسيزيبايي يا هنري هايايده سم  هب که آن از بي  رمان که

 شناسيزيبايي هايدغدغه بر نخس  مرحل  در شعر که حالي در ؛دارد بيان تاريخيِ-اجتماعي

 هايايده ،او نظر از .پردازدهستي اجتماعي مي هايجنبه ديگر به بعد مرحل  در و اس  متمرکز

 زبان با که گوييسخ  ؛دارند خود فرضدر پي  را واحد وييگسخ  هميشه زبان پيرامون

 به منحصر معنايي م : گويدمي گوسخ  اي . داردواسطه بي رابط  واحد خود و منفرد شخصي

 انديشيدن از شيوه اي . شودمي صادر م  از تنةا م  گفتار .آفرينممي گفتارم در را يگانه و فرد

 زبان به را آن که فردي -2 و نظام مثاب  به زبان -1: ددهتشكيل مي را قطب دو زبان به

 زباني ؛نامدمي آوات  زبان باختي  که کنندمي توليد را آن چيزي هاقطب اي  هر دو .آوردمي

 همان مقتدر و رسمي زبان اي  و اس  پارچه ي  و منفرد آن منبعي منشر رسدمي نظر به که

 که اس  استوار مفةوم اي  بر چندآوايي اما. اس  رفته رکا به در شعر ديرباز از که اس  زباني

 از ايمجموعه همچون توانرا مي آوايي چند. اس  کار در هازبان تنوعي از فرهنگ، ي  در

. برندمي کار به خود روزمرۀ زندگي طول در مردم که کرد تعريف گفتار اجتماعي اشكال تمام

 وگو گف  در خود، استاد با مواجةه در شخ  که اس  مختلفي هايزبان ،از چندآوايي مثالي

 که اس  همان وگويي گف  منطق اي . برد مي کار به...  و والدي  با وگو گف  در با دوستان،

 (.2۵۳-۳69: 1۳78 باختي ،) شودمي استفاده رمان در

 و سااختارهاي غالاب   ابتدا اس ، ساختارگرايانه بررسي نوعي ادبي سيشناجامعه که آنجا از

 کوشاد مي پيشي ، بحث به استناد با مقاله اي  .کرد کشف بايد را دوره هر اجتماعي كرارشوندۀت

دهد. بناابراي    ارائه هاي دانشوربررسي رمان در آن کاربرد عملي و نظريه تطبيق براي راهكاري

 ياا  ...(و تااريخي  اقليماي،  جنگاي، ) موضوعي مانند يا زماني مبناي بر دانشور آثار بنديدوره با

 هااي ماياه باه درون ( Ideal Type) مثاالي  باا سااخت  نموناه    تاوان ماي  بندي،تقسيم ديگر انواع

 برد. پي دانشور آثار تكرارشوندۀ اجتماعي
 

  فساد و فقر مايةدرون -2-1

 مشاروطه،  جناب   قبيال  از اجتمااعي  داليال  باه  کارمندان طبق  به ظةورخود  رمان دردانشور 

 روساتايي  زنادگي  از سنتي زندگي تحول و جديد، اداري هايسازمان پارلماني، ايجاد حكوم 
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 فاساد  نظاامي  زماان انتشاار رماان دانشاور،     در اداري نظام. اس  اشاره کردهشةري  زندگي به

 واقعي و عيني زن ظةور. شودمي اداره دستگاه در افراد نفوه و پول مبناي که بر گرددمي معرفي

 تغييار  از اينشاانه  اس ، اطرافيان خوي  يا خود خرافا  و جةل گرفتار که اي  دوره رمان در

 بيسا   حادودا   ايدوره در مضامي  اي  تكرار. هاس رمان اي  در زن به جامعه نسب  رويكرد

 در شاونده تكارار  منزلا  الگوهااي   باه  را هاا مؤلفه اي  به توجه ضرور  رمان فارسي، در ساله

 .سازدمي الزامي هاي دانشوررمان

فقر و فسااد حااکم بار روزگاار      و اجتماعي -انقياد سياسي به انسداد و هتوج هم با دانشور

کردگاان،  کارده، اماا هماواره باا تحصايل      مختلاف تجرباه   ود، دو نوع زندگي را از دو طبقا  خ

هااي طبقااتي در آثاار و    ايا  تجرباه   .روشنفكران و بزرگان علام و ادب مشاحور باوده اسا     

ام باه  به خاطر عالقاه »گويد: نيز مي که خود اند، چنانير گذاشتههاي او ترثهاي داستانشخصي 

هاي واقعي، همه جا عامي، انسان ام. طبق  محروم، مردمطلب نداشتهفقرا در ايران هرگز کمبود م

هاي پادر نويسانده اسا     (. توجه به طبق  محروم يكي از نصيح 6۵: 1۳76 )مدرسي، «هستند

اشاراف  [ خواهي از کدام طبقه دفاع کني؟ از طبق  خود هاي  ميدر نوشته»گويد: که به او مي

 (.  68: 1۳8۳ اي،)خامه «محروم جامعه؟ يا از طبق  ]و ثروتمندان

 عقيدتي و مرامي مايةدرون -2-2

جامعاه،   سياساي  فضااي  نسبي بازشدن و رضاشاه سقوط از پس ،1۳۳2 تا 1۳20 هايسال در

و  مارام  از متارثر  کنناد، ماي  منتشار  را اجتمااعي  ماان ر جديد موج که گراييواق  نويسندگان

 مباارزاتي  تماايال   و عقيدتي هايگيريجة  با هاييداستان دوره، اي  اجتماعي هايمسل 

 مردم تودۀ درونيا  و رسوم، آداب و باورها، فقر، از ايتازه هايدانشور نيز جلوه .نويسندمي

 توجه. يابدمي بارزتر و انعكاسي يافته بس  بعد، يهادوره هايرمان در که دهدمي نماي  را

 و مبارزان و کشاورزان، معيش  کارگران، و وضعي  مردم، تودۀ مذهبي اعتقادا  و باورها به

 طبقاا   ،تار وساي   ساطح  در و مالكان، اربابان، خرده از انتقاد و آنان هايمحرومي  و هارن 

 آثاار دانشاور   در اجتمااعي  شاوندۀ كرارمضاامي  ت  تاري  مةام  از حكاومتي  و اجتماعي باالي

 اس . 
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 شکست و يأس مايةدرون -2-3

 بار  شكسا   و يار   مضامون  غلبا   دسا ،  ايا   هااي از داساتان  اجتماعي مضمون تري مةم

آن ، آتا  خااموش  هاي زن آثار اولي  سيمي  دانشاور مانناد مجموعا     شخصي  .هاس داستان
 و بةشا   چاون  شاةري ، پياري  قعشا ، ارغاواني  جامعا  ، گذشاته ، عيادي  شب، شب عروسي

هااي  زناني هستند عامي، فقير، خرافااتي و گااهي نياز قربااني هاو       ، اغلبکوچه سرگذش 

انه راه خاود را انتخااب   ، زني اس  کاه مصار   کالغ کور در« پروي »تنةا  ،زودگذر. در اي  ميان

هرچناد زنااني    خاناه صاور  و  هاا ي  زن با مردهاي آورد. زنان داستانپناه مي کرده و به هنر

 اناد. هما   ر به هاوا و بازيچاه شاده   اما در عي  آزادي، ولنگار و س ،اندهستند که آزاد خلق شده

هر ي  به ناوعي وجاوه گونااگون     ،«الدولهعز »چون همهاي منفي حتي چةره سووشونزنان 

« گذارناد پنااهي، ناکاامي و فاداکاري و تحمال زن ايراناي را باه نمااي  ماي        باي  ستمديدگي،

 (.  476: 1۳8۳ رصادقي،)مي

هااي زناي کاه او خلاق کارده      شخصي  دهد که اغلبسيمي  دانشور نشان مي بررسي آثار

امكاناا ، تاوان    فقادان آگاهي جنسيتي و نيز پذيرند که به عل  جةال  و نازناني مطي  و سلطه

و عصايان در برابار جامعا      ايستادگي در مقابل مردان، دفااع از حقاوق خاود و ساختارشاكني    

 محور را ندارند.مرد
 

 رمان  هایشخصيت و پيرنگ بر آن بازتاب و نويسنده طبقاتي جايگاه شناخت -2-4

 طبقاتي با پايگاه اثر ميان ارتباط ،رمان ختيشناجامعه نقد در توجه مورد موارد تري مةم از يكي

 .  اس  شناسانهجامعه طبقاتي هايديدگاه از مترثر که اس  نويسنده

 .اسا   شاده  داده زياادي  اهميا   اجتمااعي  طبقاا   تارثير  باه  ادباي  سيشناهجامع نقد در

 هارکس عمادتا    ساب   و سالوك  و انديشاه  شيوۀ و شخصي  که معتقدند بزرگ سانشناجامعه

 ماهيا   و شخصي  جة  و سازدمي را شخصي  طبقه. شودمي تعيي  او طبقاتي پايگاه موافق

 هر زندگي هايزيرا آزماي . سازدمي مشخ  را هنرمند سب  جمله آن از و افراد هايفعالي 

 هار  در کاه  داشا   باياد انتظاار   معماوال   رو اي  از اوس ، طبقاتي محي  تجرب  اسا  بر کس

 ساب   آن نپاذيرد،  تحاول اساساي   طبقاه  آن که زماني تا و کند فرمانروايي کلي سبكي ايطبقه
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 آياد، ماي  پاي   جديادي  حوائ و  مقتضيا  گردد، دگرگون ايطبقه بنياد وقتي. نشود دگرگون

 بياان  کاه  شاود ماي  تشكيل هنر ازجمله اهل و طبقه اعضاي هه  در نوعي هايانديشه بنابراي ،

 (.111 :1۳80 پور،)آريان يابدنمي امكان هنر ديري  هايبنديصور  با هاآن

    دوره بازتااب  هر در را جمعي تفكر از بخشي اجتماعي طبقا  به نسب  اثر ديدگاه بررسي

 تواناد ماي گيري موض  دو ادبي سيشناجامعه نظري  ديدگاه از زمينه اي  در آثار دانشور. دهدمي

 :باشد داشته

 دانشور طبقاتي جايگاه به نسبت اثر ديدگاه -2-4-1

 زنادگي  شاراي   و رساوم  و آداب و او اجتمااعي  طبق  مالي، موقعي  نويسنده، اجتماعي پايگاه

 توجه با که دهدمي تشكيل را اجتماع هرم در فرد ي  موقعي  مجموعا  و گيردبر مي در را وي

 .شودمي مشخ  منزلتي بعد و سياسي بعد اقتصادي، بعد مثل وي شخصيتي ابعاد به

اثار   کاه  دارد اهميا   حياث  آن از نويسانده  طبقااتي  جايگااه  به نسب  اثر رويكرد بررسي

 طبقاه ترسايم   اي  از واقعي تصويري ي ،خو طبق  مسائل به نويسنده اشراف سبب به تواندمي

 .دهد بازتاب را هاآن نيازهاي و دردها و کند

 باراي  بةتري را يزوايا طبقاتي باال برخوردار اس ، پايگاه از که آن سبب به دانشور سيمي 

 بااالي  طبقاا   و اشاراف  رماان، زنادگي   اجتمااعي  ادباي  ساختار با سيشناجامعه نظري  تطبيق

 اس . دهکر ترسيم اجتماعي

 طاب  عالماان  دانشاور  محمادعلي  دکتار  قبيلا   هم » که اس  آمده او پدري خانوادۀ دربارۀ

 کارد مي نقاشي نيز دانشور مادر... اس  بوده مطالعه اهل و روشنفكر مردي دانشور پدر... بودند

 خالصاا   کاه  بارد  ارث باه  وسيعي امالك او. داش  عةده را بر زيبا هايهنر هنرستان مديري  و

 بااال  ساطح  علماي  مدارج به همگي فرزندان  و داد قرار فرزندان  و همسر اختيار در لصا مخ

 (.40-42 :1۳8۳ )عزيزي، يافتند دس 

 باا  بعادها  کاه  باود  گذاشاته  نوجاوان   دختر اختيار در مفصلي کتابخان  چنان» دانشور پدر

 باا  سايمي   (.68: 1۳8۳ اي،)خاماه  «!شاود ماي  تارمي   جالل و سيمي  عروسي خرج آن فروش

 و کنناد  کاار  ناچارناد  دو هار . زناد مي پا پش  خود طبق  به واق  در» احمدآل جالل با ازدواج
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 هنر و ادبيا  راه چةار شانخانه ولي دارند مفيدي و مختصر زندگي. بچرخانند را زندگي چرخ

   (.10۵ :1۳8۳ )آژند، «دارند نشر و حشر نويسندگان و شاعران با. اس  سياس  و

 بااا همااواره امااا تجربااه کاارده، مختلااف طبقاا  دو از را زناادگي نااوع دو دانشااور ي بنااابرا

 طبقااتي  هااي تجربه اي  اس ، بوده مشحور ادب و علم بزرگان و روشنفكران کردگان،تحصيل

 اند.گذاشته ترثير او هايداستان هايشخصي  و آثار در

 ماادرم  از الگاويي  سايحادم، م خاانم  کاه  دانستم سووشون در»: کندمي اقرار نيز دانشورخود

اگار   .(46 :1۳8۳ )ريااحي،  «نديادم   هرگز که پدربزرگم از نموداري خانعبداهلل دکتر و اس 

د، لطف آن اينجاسا  کاه   ننما از آفرينندگانشان باشچندان تمامنه ايهاي داستاني آينهشخصي 

 ،زنناد   و پاا ماي  هاي قديم دسهاي اجتماعي و سن اي محدودي نويسندگان زن که در پاره

عرص  رمان را جايگاه مناسبي براي نشان دادن چةرۀ واقعي زن قلمداد کنند؛ بناابراي  نويساندۀ   

تر از هر چياز از  دهد و بيشهاي داستاني قرار ميزن، روحيا  خود را مالك پردازش شخصي 

بلكاه  کناد،  خالق از هيچ شخصي  خاصي عيناا  الگاوبرداري نماي    نويسندۀ» گويد:خودش مي

هااا بااه کااار                      خصوصاايا  درونااي و عاااطفي خااود را در ساااخ  و پرداخاا  شخصااي     

   (.  ۳94 :1۳82 )ميرصادقي،« گيردمي
 

 طبقاتي دانشور جايگاه با متفاوت طبقاتي جايگاه به نسبت اثر ديدگاه -2-4-2

 و چگونگي درك و شدبخمي شكل را طبقاتي تعامل ديگر، طبقا  به نسب  اثر ديدگاه شناخ 

 را آن کاه قابليا    اينكته. سازدمي محقق اثر در را اجتماعي مختلف طبقا  از جمعي برداش 

 طبقااتي  پايگاه نويسندگاني که که اس  آن شود بررسي فارسي رمان در جدي شكل به که دارد

 عياجتماا  طبقاا  محاروم   از کاه  نويساندگاني  و اسا   اجتمااعي  باالي طبقا  به متعلق آنان

 فاسد، را آنان و انداشراف تاخته طبق  به انتقادي و يكسان ديدگاهي با گروه دو هر اند،برخاسته

 ديادگاهي  با اجتماع طبقا  محروماز  عموما  و انددانسته اخالقبي و تعةدبي اغلب و چپاولگر

 .اندکرده دفاع گرانهحماي 

 و کانم؟  ساالم  کاي  باه  مجموعا   مانناد  خود آغازي  آثار در دانشور که زني هايشخصي 

 در ماثال   هساتند؛  فرودس از قشر  يا و مرفه طبق  از يا ،اس  کرده انتخاب بةش  چون شةري
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 در کاه  هاايي رماان  در و پرداختاه  بيشاتر  اجتماع پايي  و محروم طبقا  به بةش  چون شةري

 اسا   برگزيده دانشگاهي قشر و دانشجويان ميان از را هاشخصي  کرده، خلق بعدي هايدوره

 .سرگردان ساربان و سرگرداني جزيرۀ هايرمان در «سيمي » و «هستي» مانند
 

 های دانشوررمان اجتماعي ساختار و ادبي ساختار ميان تناظر و ارتباط کشف -2-5

 اسا  کاه   مواردي ديگر از داستان، اجتماعي ساختار و ادبي ساختار ميان متقابل ارتباط بررسي

 و کااربرد  بحث اي  شدن ملمو  براي. دارد ضرور  رمان ختيشناجامعه دنق در آن به توجه

 :شودميداده  پاسخ هيل سؤاال  به در آثار دانشور، آن عملي

 باشند؟ اجتماع داشته در واقعي تصويري که شده هاييشخصي  خلق به موفق دانشور ياآ -

 هناري(  مايا  درون) اساتان د پيرنگ و پردازيشخصي  و اثر اجتماعي ماي  درون ميان آيا -

 دارد؟ وجود خوانيهم و پيوند

اسا    يافتاه  تكاوي   آن در اثار  کاه  ايدوره اجتمااعي  اوضاع کلي  و اثر کلي  ميان آيا - 

 دارد؟ وجود هماهنگي

 اس  شده آيا دانشور موفق و شده لحاظ رمان در ميزان چه تا هاديدگاه تنوع و آوايي تنوع 

 کشد؟ تصوير به گرايانهواق  ايگونه به را ستاندا هايشخصي  زبان و لح 

 مانناد  رماان هااي او   داده اسا .  بازتااب  را اجتماعي مسائل خود دانشور در آثار بنابراي ،

 مساائل  پرداخا   نحاوۀ  حياث  از هام  لهاي  مسار  و دارد خود در را گوناگون جامعه صداهاي

 شده اس . بررسي رمان در هنري و گرايانهپردازي واق شخصي  حيث از هم و اجتماعي

اش باا  زن و شخصي  او و رابطه  دهد. مسئلرخ مي 1۳۵0ده   در جزيرۀ سرگردانيوقاي  

تنةا به صراح  در باب حقوق فاردي  ضمني داستان اس  و نههاي لفهؤمرد و جامعه، يكي از م

ان، برخاي  حوادث داسات  شود، بلكه در طي و اجتماعي و استثمار و آزادي او در کتاب بحث مي

در تقابال و ارتبااط باا محاي  مردانا       « هساتي »هاي زن و بي  از همه شخصاي   از شخصي 

 گيرد. جمعي و فردي شكل مي
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ريخ و ااد تا ااز دياد يا  زن باه فرآينا    تاا  ، دانشور خواساته اسا    جزيرۀ سرگردانيدر 

  ، چناان کاه  شاود حيراناي زن از دنيااي مرداناه توصايف ماي      ،دگي بنگرد، در اي  رماان ازن

 خوانيم: يم

سااالري بيشاتر زناان    ن عشي و حاال هستي، از دوران مردايستاد، مامامادر بزرگ گوش مي»

هاا  اناد. زن اند، چرا که راهي به جم  مردان نداشتهاند، تحمل کردهاند، دروغ گفتهگوش ايستاده

 (.  ۳2: 1۳76 )دانشور، ...«گويند اند و ميها دروغ گفتهاز تر  مرد

به کما  خا  و رناگ    »آموزد: دانشور، استاد هستي نوريان به وي مي گردانيجزيرۀ سردر 

 «شاود توان براي تغيير وض  موجود مبارزه کرد، همان طور کاه باا کاالم و آوا هام ماي     هم مي

 (. همان)

ها در کشمك  دائم با خاود و دنيااي اطرافشاان هساتند و      ، شخصي جزيرۀ سرگردانيدر 

را کشف کنند. حتي در دياد خاام و ساطحي     کنند تا هوي  خوي خود را ارزيابي  خواهندمي

اي از کشمك  براي درك جديادي از خاود در   ، مادر هستي نيز سايه«عشر »شخصيتي چون 

 هاا ايا  رابطا    ر ي  از ايا  شخصاي   ارتباط با موضوع تساوي زن و مرد موجود اس . اما ه

 کنند.شان ارزيابي مييبرابرگونه را به نوعي مطابق با شراي  فرهنگي و طبقات

، هستي در کارگاه نقاشي خود با کشيدن تصوير و طارح از روساتا و   ساربان سرگرداندر 

مريم عذرا نبود و جبريل هم بر او فرود نياماده باود کاه    »کند: روستاييان احسا  هوي  مي

ي کارد: ا خودش کودکي داشته باشد؛ اي  کمبود را با کشيدن نق  کودك ديگران جبران ماي 

  (.224: 1۳80)دانشور،  «مو و رنگ! اي همه کس و کار م ! کودك م  قلم

کند بايد باا  دهد نويسنده به خواننده پيشنةاد ميدر همي  اثر اشاراتي هس  که نشان مي 

ها بايد تجديد نظر کرد. وقتي به مناساب   نگاهي تازه به سراغ قواني  رف  و در برخي از آن

رود، هستي از ايا  کاه پسار دو برابار     سخ  مي« شاهي »رثيه به از فروش خانه و پرداخ  ا

بايد خانه را بفروشيم و سةم تو را طباق وصاي    »کند: کند، اظةار ناخشنودي ميدرياف  مي

 «مادربزرگ... آنچه خدا و رسول گفته... اما چرا بايد ارث پسر دو برابار ساةم دختار باشاد؟    

 (.2۵4)همان: 
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 دانشور ادبي در آثار ساختار و اجتماعي ساختار ميان پيوند ايجاد و هاتهياف تشريح و تحليل -2-6  

 باا  باياد  منتقد هاس ، يافته تحليل و تشريح مرحل  که اثر ختيشناجامعه نقد در آخر مرحل در 

 نظار  از پيوند اي . کند پيوند برقرار ادبي ساختار و اجتماعي ساختار ميان پيشي ، موارد بر تكيه

اجتمااعي  هاايي پديده اي معنادار،مقوله ساختارهاي. اس  دوجانبه و ديالكتيكي يپيوند لوکاچ

 کنناد بياان ماي   را اجتمااعي  هااي خااص گاروه   هايتجربه ادبي، اثر با کامل پيوندي در که اند

 و دارناد  وجاود  اثاري  هار  در (. اي  ساختارها باه شاكل ناآگاهاناه   ۳4۳-۳41 :1۳81 گلدم ،)

 ايا   بناابراي ، . اسا   ادباي  ساي شناجامعهمنتقد  اصلي کار هاآن نديبطبقه و استخراج، کشف،

 گردد:مي بندي و دسته تبيي  معنادار در آثار دانشور ايمقوله ساختارهاي

-ه را براي پيداي  و گساترش داساتان  عوامل ههني و عيني گوناگوني در روزگار دانشور را

ند از: فراهم شادن شاراي  تحصايل باراي     تر کرد. برخي از اي  عوامل عبارتنويسي زنان هموار

طبوعا  کاه گساترش آثاار    زنان قشر متوس  جامعه، فراهم آمدن امكانا  فني چاپ کتاب و م

افكار نوي  آموزشاي از ساوي ايرانياان و     پذير کرد، ارائ خارجي را امكانداخلي و  نوشته شدۀ

آگااهي زناان و فرديا  و     اروپاييان، افزاي  تعداد مترجمان، پديد آمدن نشريا  زناان، رشاد  

هاي فرهنگي، هاي فعالي متوس  و ورود زنان به عرصه ان با رشد طبق همزم آنانهوي  يافت  

هااي عااطفي و   هاي اجتماعي و فرهنگي زناان در نماياان سااخت  تجرباه    مضايق و محدودي 

و  هاا هااي کةناه و جباران نااتواني    دروني خود و نق  درماني نوشت  باه عناوان مارهم زخام    

 هاي عملي.محدودي 

مسئله براي حرکا  از وضاعي     غالبا  طرح مشكل هوي  و جايگاه زن به راهي براي طرح

 شود.  دار به وضعي  مطلوب تبديل ميمسئله
 

 یگيرنتيجه -3

 هااي جنباه  آثار دانشور باياد تماامي   اجتماعي -ادبي ساختار با سيشناجامعه نظري  تطبيق براي

 طبقااتي  جايگااه  باه  توجه. را در نظر گرف  آن بازتاب و زمان نويسنده ايراني جامع  اجتماعي

 کشاف . پاردازد ماي  موضاوع  اي  به نسب  آثار ديدگاه واکاوي به اثر، در انعكا  آن و دانشور
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 باه  رماان دانشاور   اجتماعي ساختار با آن تطبيق و زباني ساختار و پردازيميان شخصي  تناظر

کار رفته ه عناصر ب تشريح و تحليل با نةاي ، در. انجامدمي ادبي و ساختار اجتماعي ميان پيوند

 رماان  در اجتماعيا  بيان به تنةا ما نقد که بيشتري حاصل کرد اطمينان توانمي در اي  نوشتار،

 برقرارشاده  نظريا   چةارچوب در آثار دانشور و اجتماع ميان متقابل ترثر و ترثير و نشده محدود

 .اس 

هااي زن داساتان نشاان    خلق شخصاي   هاي آثار دانشور و ترثير آن درويژگيختار و بررسي سا

هااي دانشاور دارد.   در رماان تالش براي کشف فردي  و هوي  زن جاي چشامگيري   -1 دهد:مي

تغييار و تحاول اجتمااعي     و جايگاه زن ايراني در ي  مرحلا  در آثار خود به مشكل هوي   دانشور

هااي زناان   رکز وقااي  بساياري از داساتان   و خانواده در م به خانهدلبستگي عميق  -2 پرداخته اس .

کوش  زري مصاروف ايمناي خاناه و خاانواده      دانشور نيز هم  سووشوندر رمان  واق  شده اس .

موقعي  خود را حفاظ و  کوشند کرده در اي  آثار همواره ميزنان اقشار متوس  و تحصيل -۳ اس .

ازش و مصاالحه را بار انقاالب    سا  ،شاوند ان حوادث پرتااب ماي  اگر به اجبار به ميد اصالح کنند و

ناد آثاار   هاي سايمي  دانشاور مان  در رمان -4 دهند و بيشتر به دنبال انقالب درون هستند.ميترجيح 

شود در تقابل ميان زن اثيري و زن لكاتاه تعاادلي برقارار    معاصر کوش  مي بسياري از زنان نويسندۀ

مطلق بودن آزاد شود و تصويري متعادل و بينابي  از زن )ناه فرشاته    گرايي وشود و زن از اي  قطب

-اي دانشور به آرام  و ساازش و صالح  ههاي زن در داستانشخصي  -۵ و نه شيطان( ارائه گردد.

 ترجيح انقالب دروني بر انقالب بيروني گراي  دارند.و جويي، 

 زن داستانهاي  شخصيا خاستگاه انطباق خاستگاه اجتماعي سيمي  دانشور ب ●

زن داستان هاي شخصي آن با خاستگاه  ه اجتماعي سيمي  دانشور و مقايس بررسي خاستگا

کارده، اماا هماواره باا      دانشور دو نوع زندگي را از دو طبق  مختلف تجرباه بيانگر آن اس  که 

بقااتي  هاي طاي  تجربه روشنفكران و بزرگان علم و ادب محشور بوده اس  وکردگان، تحصيل

از هار دو طبقا  اجتمااع،     اند. زناان آثاار او  ترثير گذاشته هاي اوهاي داستاندر آثار و شخصي 

هااي   هاي داساتان هستند. آنچه مسلم اس  اي  اس  که دانشور شخصي  ،«اشراف و محروم»

کناد. او در  هاي دور و بر خاودش انتخااب ماي   را از هر کدام از طبقا  که باشند، بيشتر از آدم
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اس ؛  هاي زن را از ميان دانشجويان و قشر دانشگاهي برگزيدههاي مترخر خود، شخصي رمان

 ساربان سرگردان.و  سرگرداني جزيرۀهاي هستي و سيمي  در رمانمانند 

 دانشورماي  اصلي هر سه رمان درون ●

نشاان   ،شاور دان ساربان سارگردان و  جزيرۀ سرگرداني، سووشون ماي  اصلي هر سه رماندرون

سكوي پرتاب نويسنده باراي حرکا  در مادار     سووشوندادن وضعي  زن در عصر مدرن اس . 

کناد  ماي   ويژه در اي  نكته نةفته اس  که به خواننده کم  گرايي اس . اهمي  اي  رمان بهواق 

خاود   گرايي و از انقياد تا عصيان ضد روزگارزري را از فردگرايي تا جامعه عزيم  انديش  تا خ 

هااي  انديشي تاا پةنا  انديشاه   ز زني منطقي و فعال و از عاميانهو از زني احساساتي و منفعل تا مر

 فلسفي و اجتماعي پيگيري کند.  

 گريزي زنان و يا سرگرداني آنانميزان ساختارشكني و سن  ●

هاي سيمي  دانشاور  هاي سيمي  دانشور حاکي از آن اس  که تصوير زن در قصهنوشته

ان و دانا و مدير و کاردان؛ چةارۀ محباوب و دلپاذير    )زني مةرب سووشونانند زري در يا م

اس  که پريشااني   ساربان سرگردانو  جزيرۀ سرگردانيسنتي( و يا زنان سردرگم  خانوادۀ

عاطفي و غير عاطفي دارند که با اتكا به معشوق، شوهر، پسر، و برادر مشاكل خاود را در   

اش را در بار  جوانب زندگي زن در نوعي سرگرداني که هم  ند.کنزندگي جس  و جو مي

هااي  ور اس ؛ زني با ويژگيها غوطهشكنيها و سن رد، ميان کةنه و نو بودن، سن گيمي

 اش. شخصيتي خود و زمانه

 هاي دانشورها در رمانروند تحول شخصي ●

هااي  ل شخصاي  عوامل مةمي چون تحوال  اجتماعي و انقالب بيروني و دروناي بار تحاو   

بيشاتر  جريان تحاول شخصاي  اصالي زن     ،دانشور سووشونسزا دارد. در رمان داستان ترثيري به

ناي  گيارد. زري ز مي، تحول زري آرام آرام شكل ميو  اس . در طول حوادث و جدايي دائملم

واده کاري او از نوع زنانه بوده و براي حفظ و دوام خاان گريز و محافظهکار و سياس اس  محافظه

آورد و متحاول  اس . او پس از کشته شدن همسرش، شجاع  گذشته را دوبااره باه دسا  ماي    

 شود.  يم
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 .چشمه: تةران .غايب نيم . (1۳79).  حسي سناپور، 

    زمان. کتاب تةران:. شانزدهم چاپ. ادبي هايمكتب (.1۳89). رضا. سيدحسيني

 ادبيا . «اجتماعي رمان فارسي -شناسي با ساختار ادبيتطبيق نظري  جامعه»(. 1۳94). مريم رضايي، عاملي
 .84-6۳ بةار. ص  اول. شمارۀ پنجم. سال .معاصر پارسي

 سايمي   دکتار  ناما  جشا  ) سارگرداني  جزيارۀ  سااحل  بار  .«سيمي  پدر. »(1۳8۳) .محمدحسي  عزيزي،

 .42-40 ص  سخ . تةران: دهباشي. علي . به کوش (دانشور

  .برگزياده  رماان  ده بار  ترکياد  باا  فارساي  معاصر رمان اجتماعي نقد . (1۳87). عسگر حسنكلو، عسگري
 .فرزان :تةران

 .البرز: تةران .اغما در ثريا(. 1۳76) .اسماعيل فصيح،

رماان   در غالاب  گفتماان  تحليال »(. 1۳88)علي. سايد  دسا،،  فاردو ؛  زاده، آقاگال  حساينعلي؛  قبادي،

 .46 ص .1 شمارۀ .ادبي نقد «.دانشور سيمي  سووشون

 .نور آواي: تةران کليدي. مفاهيم سيشناجامعه. ( 1۳7۵) . ديگران و منصور قنادان،

 .چشمه: تةران پوينده. محمدجعفر ترجم  و . گزيدهادبيا  و فرهنگ جامعه،(. 1۳76). وسي ل گلدم ،

 .چشمه: تةران پوينده. محمدجعفر ترجم  و گزيده .ادبيا  و فرهنگ جامعه، در .(1۳81)ااااااااااااا .

 .جةان ق ن: تةران .پيونده . ترجم  محمدجعفرادبيا  سيشناجامعه بر درآمدي. (1۳77) ژاك. لنار،

 .ني: تةران. شادرو محمدرضا ترجم  .ادبيا  سيشناجامعه در انتقادي رويكرد. (1۳86). لئو لوونتال،

 مةر. آي  تةران:. . چاپ نخس ادبيا  و داستان. (1۳86).جمال ميرصادقي،

 .چشمه :تةران .ايران در نويسيداستان سال صد(. 1۳86)حس . ميرعابديني،

 .چشمه: تةران .امروز تا آغاز از ايران نويسانداستان فرهنگ. (1۳86). ______________

 شامارۀ  .دانشاور  سيمي  ويژۀ ؛ديگر نيم  از نقل) «.دانشور سيمي  به گرمسالمي». (1۳6۵).استگنر واال ،

 سايمي   دکتار  ناما  جش )سرگرداني  جزيرۀبر ساحل ميالني.  فرزانه ترجم (. 62 . صزمستان پنجم،

 .62 تةران: سخ . ص دهباشي. علي . به کوش (دانشور


