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دانشجوي دکتري زبان و ادبیّات فارسی ،دانشگاه شیراز

چكيده
مکتب رمانتیسم داراي ویژگیهایی چون بیان آزادانۀ احساسات و عواطف ،درونگرایی ،توجّه بهه عشه  ،همگرایهی،
نارضایتی از محیط و زمان موجود و گریز به فضاها و زمانهاي دیگر است .در داستان کوتاه «بهه کهی سهکن کهنم؟» از
سیمین دانشور ،ویژگیهاي مذکور را میتوان دیهد .در ایهن داسهتان ،شهیوا روایهت، ،یرنهن ،زبهان و لحهن ،نمادهها و
توصیف زمان و مکان در خدمت درونمایۀ نایی اثهر قهرار گرفتهه اسهت .در ایهن داسهتان همچنهین بیهان احساسهات و
عواطف شخصیّت اصلی ،در کنار برخی مسائل اجتماعی و فرهنگی عصهر ،ماننهد انتاهاد بهه روار خرافهات ،میلومیّهت
زن ،بیگانگی انسانها با یکدیگر ،اختکف طبااتی و ...دیده میشود؛ از این رو میتوان نشانههایی از رمانتیسم اجتمهاعی
را نیز که مادّمهاي بر ادبیّات رئالیستی است ،در این اثر دید.
كليدواژهها :رمانتیسم اجتماعی ،سیمین دانشور ،به کی سکن کنم.

 .1تاریخ دریافت1493/11/11 :
 .1رایانامۀ نویسندا مسئولNajmeNazari@ymail.com :
 .4رایانامهsaeidebadijamil@yahoo.com :

تاریخ ،ذیرش1493/11/11 :

 /99فصلنامۀ روایت،ژوهی ،سال چهارن ،شمارا  ،13بهار 1491

 .4مقدّمه
سیمین دانشور (متولّد  ،1411شیراز) از داسهتاننویسهان برجسهتۀ نسهل اوّل اسهت .آثهار داسهتانی ایهن نویسهنده

مجموعههاي آتش خاموش ( ،)1411شهري چون بهشت ( )1431به کی سکن کهنم؟ ( )1419و از ،رنهدههاي
مهاجر بپرس ( )1411است .رمهانههاي سووشهون ( ،)1439جزیهرا سهرگردانی ( )1411و سهاربان سهرگردان
( )1491از دیگر آثار این بانوي نویسنده به شمار میرود .در کارنامهۀ دانشهور ترجمهۀ داسهتانههایی از آنتهوان
چخوف ،سنیتسلر و ویلیان سارویان را نیز میتوان دید (تسلیمی.)131 :1499 ،
الب آثار دانشور واقعگراست و گوشههایی از اوضاع سیاسی ،اجتماعی ایران را در دورههایی خها

بهه

تصویر میکشد .سووشون  -بهترین اثر دانشور  -به شهیوا رئالیسهم اجتمهاعی بها درونمایهۀ سیاسهی -تهاریخی
معاصر نوشته شده است (همان .)131 :این اثر برجسته را میتوان مؤثّرترین گزارش ادبی از سالههاي آ هازین
دهۀ  11به شمار آورد (میرعابدینی ،1491 ،ر .)319 :1
سوّمین مجموعه داستان دانشور ،به کی سکن کنم ،فضهاي سیاسهی ،اجتمهاعی ایهران را در دههۀ  1411بهه
تصویر میکشد .داستان کوتاه به کی سکن کنم از این مجموعه ،از آثار داستانی موفّ و مطهر دانشهور اسهت
که تلفیای از ویژگیهاي مکتب رئالیسم و رمانتیسم را در آن میتوان دید .در این مااله تکش بهر آن اسهت تها
ویژگیهاي رمانتیسم اجتماعی در داستان به کی سکن کنم بررسی شود.
 .4-4پيشينة پژوهش

دربارا ناد و تحلیل داستانهاي دانشور، ،ژوهشهاي بسیاري انجان شده است؛ از جمله:
مجموعهاي از مااالت دربارا دانشهور را دهباشهی ( ،)1494در جشهننامهۀ سهیمین دانشهور گهرد آورده اسهت.
گلشیري ( ،)1411آثار دانشور از آتش خاموش تا سوشون را بررسی کرده اسهت .قبهادي و نهوري خاتونبهانی
( ،)1491به نمادهاي رمانهاي دانشور ،رداخته است، .اینده ( ،)1491یکی از داستانههاي دانشهور (مهدل) را از
منیر فرهنگی ناد کرده است .اسحاقیان ( ،)1499سه رمان سوشون ،جزیرا سرگردانی و سهاربان سهرگردان را
از منیر دیدگاههاي ،سامدرنی و جامعههشهناختی ،ناهد و تحلیهل کهرده اسهت .عبّهاسزاده و طهاهرلو (،)1491
سیماي ن را در آثار دانشور بررسی کردهاند؛ کاري که ،یشتر حسنلی و سهاالري ( )1491از منیهر نشهانهههاي
فمینیسم ،به گونهاي دیگر انجهان داده بودنهد .بها ایهن همهه تهاکنون ،ژوهشهی در زمینهۀ رمانتیسهم اجتمهاعی در
داستانهاي دانشور صورت نگرفته است.
 .6رمانتيسم اجتماعی در ادبيّات داستانی
رمانتیسم در اصطک ادبی ،نان مکتبی است که در نیمۀ دوّن قهرن هجهدهم و نیمهۀ اوّل قهرن نهوزدهم در ارو،ها
روار یافت .برخی از اصول اساسی این مکتب عبهارتانهد از :آزادي در انتخهام موضهوع ،فرمهانروایی «مهن»

بازتام رمانتیسم اجتماعی در داستان به کی سکن کنم؟ 99/

هنرمند به جاي قهرمانان افسانهاي و اساطیري ،بیان آزادانۀ هیجانات و احساسات ،آزردگهی از محهیط و زمهان
حاضر و ،ناه بردن به فضاها و زمانهاي دیگر ،کشف و شهود ،مگرایی و( ...ر.ک :سهیّد حسهینی ،1491 ،ر
.)194-191 :1
خاصهی دارد .نویسهندگان رمانتیسهت دربهارا
در مکتب رمانتیسم ،ادبیّات داستانی بههویهژه رمهان ،جایگهاه ّ
موضوعات مختلف ،رمان مینوشتند؛ هرچند «قالب این رمانها به ههر شهکلی کهه ریختهه مهیشهد ،مطالبشهان
ا لب عبارت از انعکاس رو نویسنده بود( ».همان )191 :از داستاننویسان نامدار این مکتب مهیتهوان گوتهه،
شاتوبریان ،آلفرد دوموسه و ویکتور هوگو را نان برد (فورست.)99 :1491 ،
از لحاظ سیر تاریخی ،مکتب رمانتیسم ،هیش از رئالیسهم قهرار مهیگیهرد .رئالیسهم بهه عنهوان یهک مکتهب
فکري ،برابرنهاد سرسخت ایدئالیسم است که از اصول مسلّم رمانتیسم محسوم میشود .با این همهه رمانتیسهم
اوایل قرن نوزدهم در اور خود به سمت رئالیسم سیر میکند؛ در حایات ،تمهایز بهین رمانتیسهم و رئالیسهم در
عمل انعطاف،ذیرتر از آن چیزي است که در نیریّههاي ادبی دیده میشهود .آمیختگهی ایهن دو مکتهب را در
آثار کسانی چون وردزورث و فلوبر آشکارا میتوان دید (همان)99 :؛ از این رو اگرچه واقهعگرایهی رئالیسهم
با درونگرایی و تخیّلی بودن رمانتیسم تضاد دارد ،امّا میتوان «رمان رمانتیک را مادّمههاي بهر رمهان رئالیسهت
شمرد .عکقه به هماهنگی با زمان و مکان ،توجّه به مسائل اجتماعی و روابط میان فرد و جامعه از نکهاتی اسهت
که رابطهاي میان این دو نوع رمان تولید میکند و همانطور که در رمانهاي اجتماعی رمانتیک نشهانهههایی از
ظهور رئالیسم را میتوان دید ،بعضی از آثار نویسندگان بزرگ رئالیست نیز از قبیل بالزاک و اسهتاندال ،جنبهۀ
رمانتیک دارد( ».سیّد حسینی ،1491 ،ر )199 :1
از سوي دیگر ،در نیمۀ اول قرن نوزدهم ،تکش براي تغییر نیان اجتماعی ،زمینه را براي شکست رمانتیسهم
احساساتی و روار رمانتیسم اجتماعی فراهم کرد .در چنین دورهاي الب نویسهندگان رمانتیهک از فردگرایهی
رمانتیسم به سمت سوسیالیسم و ترجیح جمع بر فرد رفتند .در حایات ،افراطکاريههاي رمانتیسهم احساسهاتی،
نویسندگان جوان را بر آن داشت «تا درصدد ،یدا کردن راههاي تازهاي برآیند که با اعتدال و حسهابگريههاي
طباات متوسّط رو به رشد در تمهدّنی کهه روز بهه روز بیشهتر صهنعتی مهیشهد ،هماهنهن و ههمخهوان باشهد»
(فورست.)99 :1491 ،
در ایران ،تحوّالت سیاسی ،اجتماعی در دورا اناکم مشروطه و ،

از آن ،بهر ادبیّهات ،از جملهه داسهتان

تأثیر بسیار نهاد؛ به طوري که در دهۀ  1431دیگر هدف از مطالعۀ داستان ،تنهها لهذّتبهردن و سهرگرمی نبهود،
بلکه هدف نویسندگان ،آگاهیبخشی ،نشان دادن فضاهاي تازه و توجّه به زمینههاي معضکت اجتمهاعی بهود.
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در ادبیّات داستانی این دوره «تیپسهازي و عهانگهویی ،بهیرنهن شهد و بهه جهاي آن ،انسهانهها در موقعیّهت
اجتماعی و در ماابله با جهان بیرون یا درون ،تجزیه و تحلیل شدند .بهه همهین میهزان ،دیهد تحلیلهی جهایگزین
ابراز باورهاي عهاطفی یها مرامهی شهد .لفّهاظی ،صهنعتههاي ککمهی ،شیرینسهخنی ،احساسهاتبهافی و حتّهی
رمانتیسم به عنهوان نمهود عجزههاي انسهان فردگهرا مهورد طعنهه قهرار گرفهت( ».سهپانلو )94 :1491 ،در چنهین
دورهاي رمانتیسم احساساتی از آن نوع که در آثهار نویسهندگانی چهون محمّهد حجهازي و علهی دشهتی دیهده
میشود ،جاي خود را به رمانتیسم اجتماعی داد؛ از این رو ،در برخی آثار داستاننویسان نسل اوّل نیهز، ،هارهاي

از مشخّصههاي رمانتیسم اجتماعی را میتوان دید که از آن جمله میتهوان بهه چشهمهایش و رقه

مهرگ از

بزرگ علوي اشاره کرد.

 .6رمانتيسم اجتماعی در داستان به كی سالم كنم
داستان به کی سکن کنم از لحاظ فرن و محتوا یکی از بهترین آثار داسهتانی سهیمین دانشهور اسهت کهه «ا لهب
ویژگیهاي آثار نویسنده را در خود بازتام داده و ذهنیت انساندوستانه و دلسوزانۀ او را نسهبت بهه تهودهههاي
محرون و زنان ستمکشیده به نمایش گذاشته است( ».میرصادقی)111 :1491 ،
مکان وقوع داستان ،یکی از محهکّت تههران قهدیم و زمهان آن ،یهک روز سهرد زمسهتانی در دههۀ 1411
است .شخصیّت اصلی داستان  -کوکب سهلطان  -زنهی ،یهر ،تنهها ،افسهرده و بیمهار اسهت .خواننهده از طریه
تکگوییهاي درونی این شخصیّت درمییابد که او در گذشته فرّاش مدرسه بوده ،همسهر محبهوبش  -حهار
اسماعیل  -گم شده و ،شتیبان و دوست مورد اعتمهاد او  -خهانم مهدیر  -از دنیها رفتهه اسهت و دامهادش بهه او
اجازا دیدن نوهها و دخترش را که تنها فرزند اوست ،نمیدهد.
ویژگیهاي رمانتیسم اجتماعی را در داستان به کی سکن کنم در دو بخش محتوا و فرن میتهوان بررسهی کهرد
که در ادامه بدان ،رداخته میشود:
 .4-6محتوا
 .4-4-6بيان احساسات و عواطف

یکی از ویژگیهاي اصلی ادبیّات رمانتیک بیان هیجانات ،احساسهات و عواطهف اسهت .در ایهن نهوع ادبیّهات
«شاعر یا نویسنده با نگهاهی درونهی و عهاطفی بهه مسهائل و مشهککت خهود ،رنهن فلسهفی و جامعههشهناختی
میدهد و با طر دیدگاهههاي روانهی و فلسهفی ،موقعیّهت انسهان را در ارتبهاط بها حیهات و ممهات ،داشهتن و
نداشتن ،خوشبختی و بدبختی و امثال اینها به شکلی مؤثّر و معموالً انهدوهناک توصهیف مهیکنهد( ».شمیسها،
)131 :1494
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زمینۀ درونی و معنوي موجود در داستان به کی سکن کنم جههتگیري اجتمهاعی دارد؛ یعنهی برخاسهته از
عاطفهاي است که «حوادث ،یرامون را در قیاس بها زنهدگی و خواسهتهاي شخصهی خهود نمیسهنجد؛ بلکهه
مجموعهاي از همسرنوشتان خود را در برش زمانی و مکهانی معیّنهی در نیهر دارنهد» (شهفیعیکهدکنی:1491 ،
.)99
در داستان به کی سکن کنم خواننده از طری گزارش نویسنده و تکگوییهاي درونی کوکب سهلطان بها
دنیاي درونی ،طرز تفکّر ،د د هها ،احساسات و خواستهههاي ایهن شخصهیّت و نگهاه او بهه دنیهاي ،یرامهونش
آشنا میشود؛ احساساتی چون دلتنگی براي خانوادهاش و خانم مدیر ،حسرت گذشته ،تنهایی ،بیکسهی ،هم،
ناامیدي ،ترس از «برف و مرض و تنهایی و درهاي بسته و قهر دامادش» ،درد ،عش  ،نفرت و خشهم نسهبت بهه
دامادش و مادر او و. ...
از ویژگیهاي داستان کوتاه نایی ،بیان احساسات متناقض شخصهیّت اصهلی اسهت (،اینهده ،1499 ،ر :1
 .)114دلخوري کوکب سلطان از آدنهاي اطرافش از سویی و از سهوي دیگهر عکقهه بهه برقهراري ارتبهاط بها
آنها بیانگر این تناقض است .نویسهنده در ابتهداي داسهتان مهیکوشهد بها گفهتن جملههههایی از زبهان کوکهب

سلطان ،چون «اگر نمیبارید که گرانی بیسر و صدا بود و قحطی میشد و حهرف از جیهرهبنهدي آم و بهر
میزدند و اگر میبارید که زندگی و مدرسه تعطیل میشد( ».دانشهور )11 :1491 ،افکهار متنهاقض او را نشهان
دهد؛ شخصیّتی که در هر صورت ناراضی و گلهمند است .همچنین اشارا ظریف نویسنده بهه تعطیلهی مدرسهه
و تناظر این تعطیلی با تعطیلی زندگی ،گوشهاي از ذهنیّت شخصیّت اصلی را روشن میکند؛ با توجّه بهه اینکهه
روزگار خوش کوکب سلطان با کار در مدرسه همراه بوده است و مدرسه براي او میتواند نمادي از زنهدگی
شاد گذشته باشد.
از ویژگیهاي ادبیّات رمانتیک ،رداختن به عش و روابط عاشاانه است .در به کی سهکن کهنم عشه کوکهب
سلطان نسبت به همسر ،دختر و نوههایش به صورتی یر مسهتایم و تأثیرگهذار از طریه بیهان جزئیهات روابهط
آنها به تصویر کشیده شده است؛ به عنوان نمونه در مورد حار اسماعیل میخوانیم:

«چه عشای با ههم کهردیم ،حیهف کهه زود گذشهت ...قربهان صهدقۀ ههم مهیرفتهیم؛ بهراي ههم قهول و هزل
میخواندیم ...شربت بهلیمو درست میکردن میدادن دست حار اسهماعیل ،مهیگفهتم :نهوش جهان ،گهواراي
وجودت ،میگفت :اوّل تو بخور( »...همان)14 :
عش کوکب سلطان به دخترش و امیدها و آرزوهاي بر باد رفتۀ او براي تنها فرزندش نیز چنین بیان میشود:
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«تو خانه کارهاي خانم مدیر را میکردن و تو مدرسه نیافت مهیکهردن؛ مبهالهها را مهیشسهتم؛ کارنامههههاي
دخترها را در خانهشان میبردن و انعان میگرفتم ...همۀ ایهن کارهها را مهیکهردن کهه آم تهو دل ربابهه تکهان
نخورد .مثل دخترهاي اعیان و اشراف لباس می،وشاندمش؛ دیپلمش را گرفت( »...دانشور)11 :1491 ،
نکتۀ قابل توجّه این است که اگرچه در طول داستان بیشهتر بها احساسهات و هیجانهات منفهی شخصهیّت اصهلی
روبهرو هستیم ،امّا سرانجان ،داستان با تغییهر نگهاه کوکهب سهلطان بهه دنیهاي ،یرامهون و دلخهوش شهدن او -
اگرچه «براي یک آن»  -به ،ایان میرسد .این ،ایان متفاوت بر تأثیرگذاري داستان میافزاید:

«اندیشید که تمان مردن شهر قون و خویش و ک

و کارش هستند و از این اندیشه یک آن دلش خهوش شهد.

رو به همه سکن گفت و ناگهان زد به گریه( ».همان)91 :
 .6-4-6نارضایتی از محيط و زمان موجود و گریز به فضاها و زمانهاي دیگر

از ویژگیهاي ادبیّات رمانتیک به تصهویر کشهیدن تنههایی انسهان و بیگهانگی او بها دنیهاي ،یرامهون ،همهراه بها
آرزوي بازگشت به روزگاران ،یش است؛ همچنان که برخی بر آننهد «ادم نهایی مربهوط بهه دورهاي اسهت
که بعد از شکل گرفتن اجتماعات و ،یدا شدن شههرها و بهه وجهود آمهدن قهوانین و نیهان و رسهیدن انسهان بهه
خودشناسی و حرکت به سوي فردیّت ،بشر ،خود را در تضاد و تعارض با اجتماع و قوانین یافته اسهت و احیانهاً
احساس انزوا و تنهایی و ناامیدي کرده است .نیامات به وجود آمده ،امیال و آرزوههاي او را سهرکوم کهرده
و شهرنشینی ،او را از طبیعت آزاد دور کرده است؛ ،

شاعر در شهعر خهود بهه دنیهاي آرمهانی گذشهتۀ خهود

بازگشته است» (شمیسا.)149 :1494 ،

داستان به کی سکن کنم در تهران قدیم اتفا میافتد« :با آن زمسهتانههاي سهخت و سهرد و تابسهتانههاي
گرن و خشک ...نه رودخانهاي ،نه دار و درختی ،نه جوي آبی ،به قول خانم مدیر مثل یهک لکّهه جهوهر روي
کا ذ آمخشککن ،هن شده؛ مثهل خرچنهن بهه اطهراف دسهت انداختهه .اي شههر خرچنهن قوربا ههاي!
خرام بشوي( ».دانشور )11: 1491 ،فضاي چنین شهري با روحیات کوکب سلطان سازگار نیست.
همچنان که گفته شد ،از ویژگیهاي ادبیّات رمانتیک ،بیزاري از زندگی ماشینی و آرزوي بازگشت بهه دامهان
طبیعت است تا بدانجا که ژان ژاک روسهو تعریهف رمانتیسهم را «بازگشهت بهه طبیعهت» مهیدانهد (فورسهت،
 .)14 :1491کوکب سلطان نیز ضمن گله از تهران بدون «رودخانه و دار و درخت و جوي آم» میگوید:

«خدا خودش میداند من عشهای بهودن؛ از جهوي آم و دار و درخهت و مهاه تهو آسهمان خوشهم مهیآمهد»...
(دانشور)11: 1491 ،
دو درونمایۀ مهمّ اکثر داستانهاي مدرن نایی تنهایی و بیگانگی انسهان معاصهر اسهت (،اینهده ،1499 ،ر
 .)111 :1کوکههب سههلطان از مههرگ نمههیترسههد ،امّها تنهههایی و درهههاي بسههته و قهههر دامههادش او را بههه هههراس
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میاندازد .او انسانی است مطرود ،تنها و فراموششده .حتّی خاکروبۀ چندانی ندارد که کسی ببهرد .یهک اتها
محاّر دارد؛ آشپزي چندانی ندارد؛ دندانش مرتّب میزند و لثّه و زبانش را زخمهی مهیکنهد .دار و نهدارش را
جهیزیه کرده و به خانۀ دامادش فرستاده است .همسایهها او را فراموش کردهانهد ،دامهادش بهه او اجهازا دیهدن
دختر و نوههایش را نمیدهد و مغازهدار او را به خاطر تنندست بودنش تحایر میکند.
تکرار مضامینی چون زمستان ،سرما ،تاریکی ،ترس ،مردن و سفارشهاي دکتر بیمه همگی زمینههههایی اسهت
که نویسنده از طری آنها میکوشد تا احساسات درونی شخصهیّت اصهلی را کهه بهر محهور تنههایی ،انهدوه و
افسردگی میچرخد ،به خواننده الاا کند .نیامات به وجود آمده نیز هر یهک در منهزوي کهردن و آزردن ایهن
شخصیّت ناشی عمده دارند:

«با هجده سال خدمت ،بازنشستهان کردند .گفتند سنّت رسیده ،از خانۀ خانم مدیر بیهرونم انداختنهد( ».دانشهور،
)11: 1491
«آقاي ،نیر،ور که سر خیابان ژاله لبنیات میفروخت ،به هیچک

نسیه نمیداد؛ حتّی به شما( ».همان)19 :

شههکایت از واژگههون شههدن ارزشههها و آرزوي بازگشههت بههه روزگههار حاکمیّهت ایههن ارزشههها از دیگههر
ویژگیهاي ادبیّات رمانتیک است« .مشخّصۀ رمانتیک این باور دردآلود است که واقعیّت حاضر ،فاقهد برخهی
ارزشهاي اساسی انسانی است؛ ارزشهایی که بیگانه شدهاند( ».سهیر و لووي)141 :1494 ،
در تکگوییههاي درونهی کوکهب سهلطان نیهز شهکایت از روار نهامردمی و حسهرت روزگهاري کهه حهار
اسماعیل در زندگی او بود ،بسیار دیده میشود .حار اسهماعیل بهراي کوکهب سهلطان نمهاد عشه  ،انسهانیّت،
محبّت و حمایت است:

«کربک که بودن، ،شت سر حار اسماعیل نماز میخواندن ...تهران که آمدیم یادن رفت .عوضهش بلهدن فحهش
بدهم .به تمان نامردها و ناک هاي روزگار فحش میدهم .به تمان مردهایی که بعد نامرد شهدند و که ههایی
که بعد ناک

شدند ،نفرین میکنم .خیلیها ک

ماندند ،سر حرف خودشان ایستادند و مردند ،خیلیهها گهم

و گور شدند( ».دانشور)11: 1491 ،
«جعفر آقا تشر زد که همین است که هست با یک تومان فیلۀ شیشک بهدهم؟ آشهغالهها را گذاشهت تهو
یک کا ذ روزنامه و داد دست کوکب سلطان ...اگر حار اسماعیل زنده بود ،ههم چنهین جرأتهی مهیکهرد؟»
(همان)11 :
کوکب سلطان دنیاي آرمانیاش را در خاطرات خوش گذشته جستجو میکند .نمهاد دنیهاي آرمهانی او حهار
اسماعیل است .در طول داستان ،بارها میبینیم که ،
میشود:

از یک وضعیّت بحرانی ،خهاطرا حهار اسهماعیل زنهده
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«چه قدر دلش تنن بود .از دیشب تا حاال از خیال حار اسماعیل بیرون نرفته بود( ».همان)19 :
«سر زانوي راستم درد میکند .دیشب تا حاال از یاد حار اسماعیل افل نشدهان( ».همان)11 :
«ربابه تو کجایی ببینی مادرت چطوري ذلیل شده؟ اي حار اسماعیل تو کجایی؟» (همان)19 :
 .9-4-6نگاه انتقادي به مسائل سياسی  -اجتماعی

در داستان به کی سکن کنم برخی مشخّصههاي مشترک بین رئالیسهم و رمانتیسهم اجتمهاعی را مهیتهوان دیهد.
نویسنده از طری مرور خاطرات کوکب سلطان ،ضمن بیان د د هها ،احساسات و خواستهههاي او ،بهه برخهی
مسائل فرهنگی و اجتماعی روز نیز با نگاهی انتاادي اشاره دارد؛ بهه عنهوان نمونهه روار خرافهات خصوصهاً در
حوزا دین ،گرانی ،اختکف طبااتی ،مردساالري ،میلومیّت زن ،فار فرهنگی و اقتصادي ،مشهککت زنهدگی
شهرنشینی ،واژگونشهدن برخهی ارزشهها ،بیگهانگی انسهانهها بها یکهدیگر و تنههایی زن .گهاه نیهز انتاهادات
مطر شده در داستان ،جهت سیاسی به خود میگیرد:

«خانم مدیر میگفت :بدبختی ما همینه که مردها را نامرد میکنیم .میگفت خون ما را از تو رگهاي لولههاي
میمکند و بیخون و نامردممان میکنند .میرزا رضاي کرمانی را آوردند تو مجل  ،گوش تا گهوش اعیهان و
ارکان و اشراف نشسته بودند ،هی میگفتند :میرزا رضا سکن کن؛ می،رسهید :بهه کهی سهکن بکهنم؟» (همهان:
)11
میرزا رضا کرمانی که در برابر «اعیان و ارکان» مجل

قرار میگیرد ،نمادي از مخالفان و معترضان نسهبت

به وضعیّت موجود سیاسی ،اجتماعی است.
 .6-6فرم
 .4-6-6شيوة روایت

دانشور در روایت داستان به کی سکن کنم از «شیوا مختلط» بهره گرفته است« .در این شیوه ،در عهین حهال
که تکگویی درونی براي بیان داستان به کار گرفته میشود ،راوي نیز بهه عنهوان دانهاي کهل ،در البههالي
تکگوییها حضور مییابد» (فلکی.)11 :1491 ،
در داستان مورد نیر ،برخی بخشها مانند زمینهچینی ،به شیوا داناي کلّ محدود( )1روایت میشود:

«کوکب سلطان کارمند بازنشستۀ وزارت آموزش و ،هرورش ،خاکروبهۀ چنهدانی نداشهت کهه کسهی ببهرد»...
(دانشور)19 :1491 ،
در برخی دیگر از بخشهاي داستان ،شیوا روایت ،تکگویی درونی یر مستایم است:

«،ا شد تو آینه نگاه کرد .بن موها سفید شده بود ،بعد به قرمزي میزد و ته موها سیاه ،رکک هی بهود .بهیخهود
نبود که دامادش لاب داده بود :دمامۀ جادو! دیگر نمیدانسهت کهه آدن آه مهیکشهد و مهوي سهفید از قلهبش
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بیرون میزند( ».همان )11 :با این حال ،الب داستان به صورت تکگهویی درونهی مسهتایم از زبهان کوکهب
سلطان روایت میشود .دانشور با انتخام هوشمندانۀ این زاویۀ دید ،بهترین شیوه را براي روایهت داسهتان خهود
خاصهی دارد و داسهتان کوتهاه نهایی نیهز
برگزیده است؛ چراکه در تکگویی درونی ،تداعی معانی جایگهاه ّ
اساساً «کارکردي تداعیکننده و خاطرهانگیز دارد» (،اینده.)11 :1499 ،
در به کی سکن کنم خواننده از طری تکگوییهاي درونی کوکب سلطان که گاه همراه با تداعی معانی نیهز
هست ،با گذشته و دنیاي درونی و بیرونی این شخصیّت آشنا میشود:

«خانم ،نیر،ور همهجور نماز بلهد اسهت ،مگهر آن روز خهودش روي ،شهتبان نگفهت نمهاز رسهوایی بخهوان؟
،نجشنبهشبها روضۀ آقاي راشد را میگیرند و صداي رادیوشان را بلند میکنند تا در و همسایه ههم بشهنوند».
(دانشور)14 :1491 ،
این شهیوا روایهت در ادبیّهات داسهتانی مها  -خصوصهاً در آثهار نویسهندگان زن  -بهراي نشهان دادن دنیهاي
درونی ،د د هها و تنهایی زنان ،بسیار دیده میشود« )1(.تهکگهویی درونهی حکایهت از ایهن دارد کهه راوي،
مخاطبی براي سخنانش نمییابد و فاط خویشتن را مورد خطام قرار میدهد .به این ترتیهب ،شهیوا روایهی بهه
عنصري براي تأکید بر درونمایه تبدیل میشود» (،اینده ،1499 ،ر .)313 :1
از سوي دیگر کوکب سلطان ،زنی ،یر و تنهاست و انتخام این شیوا روایت در باور،ذیري تصهویري کهه
دانشور از این شخصیّت به دست میدههد ،بسهیار تأثیرگهذار اسهت .همچنهان کهه برخهی منتاهدان در تعریهف
تکگویی درونی گفتهاند ،این روش ،شیوهاي است که «کیفیّتی چون سهخن گفهتن اشهخا

،یهر را بها خهود

دارد» (صادقی)19 :1411 ،؛ با این تفاوت که بر زبان جاري نمیشود.
ماجراي داستان در دورهاي رخ میدهد که جامعۀ ایران به سمت صنعتیشدن گان برمهیدارد .از مضهامین
مطر شده در این داستان ،تنهایی و بیگانگی انسان در دنیاي معاصر است؛ دنیایی که در آن جهانبینهی تهازهاي
مطر میشود «که فرد را آشکارا موجود از همگسهیختهاي بهه حسهام مهیآورد؛ امّها در عهین حهال ،نیهاز بهه
بازسازي صحیح فردیّت را درک میکند و معتاد است که این کهار بایهد بها طرّاحهی صهبورانه و دقیه ذرّات
شخصیّت در صفحۀ ذهن هوشیار انجان ،ذیرد» (زرافا .)141 :1491 ،براي رسهیدن بهه ایهن ههدف در داسهتان،
تکگویی درونی شیوهاي مناسب و مؤثّر است.
 .6-6-6پيرنگ

داستان به کی سکن کنم داستان شخصیّت است و در ماابل داستان حادثه قرار میگیرد .داستان شخصهیّت «بهه
سیر علّت و معلولی کنش داستان ،چندان توجّهی ندارد و ،یرنن آن مبتنهی بهر نیهم و سهنجیدگی نیسهت و از
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مفصهل شخصهیّتهها کنهد» (دیپهل،
همین رو مؤلّف آن میتواند تمامی توان خود را صرف توصیف دقیه و ّ
.)39 :1499
دانشور براي داستان خهود ،یرنهن روشهنگر را برگزیهده اسهت .داسهتانههایی بها ،یرنهن روشهنگر بیشهتر
شخصیّتمحورند تا حادثهمحور؛ یعنی حوادث صرفاً جهت معرّفهی شخصهیّت بهه کهار مهیرونهد .داسهتان بهر
محور شخصیّتهاي آن میگردد و حادثۀ آنچنانی رخ نمهیدههد؛ بهه عبهارت دیگهر «در ،یرنهن روشهنگر،
خواننده دیگر به دنبال حادثهها کشیده نمیشود؛ بلکه وضعیّت و موقعیّهت و ویژگهیههاي روحهی و خلاهی و
بینشی شخصیّتهاي داستان بیشتر براي او آشکار میشود( ».میرصادقی)11 :1499 ،
این نوع از ،یرنن با داستانهاي رمانتیهک و نهایی تناسهب تهان دارد؛ چراکهه در ایهن نهوع ادبهی ،ههدف
نویسنده به دست دادن تصویري بکواسطه از افکار و احساسات شخصهیّت اصهلی اسهت؛ از ایهن رو، ،یرنهن،
کمترین اهمّیّت را دارد و بازگویی رویدادها بیشتر براي نشان دادن تأثیري است کهه حهوادث در نگهرشههاي
شخصیّت اصلی میگذارند (ر.ک، :اینده ،1499 ،ر .)13 :1
از دیگر ویژگیهاي داستان کوتاه نایی ،عدن رعایت ترتیب زمانی وقایع و ذکر آنهها بهر اسهاس تهداعی

مفاهیم و خاطرات و نیز تسلّط گذشته بر زمان حال است (ر.ک :همان ،ر  .)141 :1داستان به کی سهکن کهنم
با اظهار نارضایتی از زمان حال و محیط حاضر ،آ از میشود و در ادامه ،در طول داستان ،نویسهنده همهواره بها
گریز زدن به خاطرات گذشته ،عنصر خطّی زمهان را مهیشهکند .ایهن درهمآمیختگهی وقهایع و دنبهال نکهردن
نیمی خا

در نال آنها ،میتواند انعکاسی از آشفتگی جهان و انسان معاصر باشد .بهه تصهویر کشهیدن ایهن

آشفتگی ذهنی و روحی ،از عناصر اصلی ادم نایی و رمانتیک است.
با توجّه به آنچه بیان شد ،میتوان گفت دانشور در داستان به کهی سهکن کهنم در انتخهام ،یرنهن ،کهامکً
موفّ بوده است؛ چراکه داستان ،حول محور معرّفهی شخصهیّت اصهلی از طریه یهادآوري خهاطرات گذشهته
میگردد و حادثۀ قابل توجّهی در آن رخ نمیدهد.
 .9-6-6زبان و لحن

همچنان که گفته شد ،در داسهتان کوتهاه رمانتیهک ،ههدف اصهلی نویسهنده بهه تصهویر کشهیدن دنیهاي درون
شخصیّت اصلی داستان است و هنر نویسنده در الااي حاالت روحی شخصیّت است بهه صهورت یهر مسهتایم
و با استفاده از عناصري چون زبان و لحن ،صور خیال و انتخام ،یرنن و شیوا روایهت مناسهب؛ همچنهان کهه
گفتهاند درونمایۀ ادبیّات رمانتیک «نه عمل است و نه روایت ،بلکه تصویر و تلاین احوال و ادراکهات نفسهانی
است( ».داد)199 :1491 ،
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در به کی سکن کنم نیز ،ریشانگویی کوکب سلطان که در قالب جمکت کوتهاه و بها زبهانی عامیانهه و لحنهی
متناسب با شخصیّت او بیان میشود ،نشان از درون آشفتۀ او دارد:

«یکیتان بیایید دست مرا بگیرید از زمین بلند کنید .خبر مرگتان فاهط بلدیهد اطهوار بریزیهد، ،نجهاه تومهانی از
جیب کتتان دربیاورید ،دو کیلو دو کیلو گوشت بخریهد! یهک بهار شهده یهک کاسهۀ ماسهت خیهر سهرتان بهه
همسایهتان تعارف بدهید؟ الهی دا ت به دل ننهات بیفتد ...اي کسی کهه مهرا از بچههان دور کهردي؛ ربابهه تهو
کجایی ببینی مادرت چطوري ذلیل شده؟ اي حار اسهماعیل تهو کجهایی؟  ...اي بچههههاي نهاتو ذلیهلمرده»...
(دانشور)19 :1491 ،
از سوي دیگر ،دانشور با ذکر جزئیات روابط عاشاانه در قالب جمکت کوتاه و عاطفی همراه با کهاربرد افعهال
به صورت جمع و داشتن لحنی نوستالژیک در بیان خاطرات مربوط به حار اسماعیل ،زندگی گرن و عاشهاانۀ
این زور را به تصویر میکشد:

«برایش امیر ارسکن میخواندن، .نج بار امیر ارسکن خواندیم؛ سه بار شم

قهاهه ،دو بار بوسۀ عذرا ...خهدایا

هر فندي تو این شهر بود ،زدیم؛ چه قدر تماشاخانه و سینما رفتیم ... ،رفتیم کربک ،توبه کردیم ،از امهان حسهین
اوالد خواستیم ...حیاط را آم،اشی مفصّلی میکردیم؛ گلههاي اطلسهی را کهه خودمهان کاشهته بهودیم ،آم
میدادیم؛ زیر داربست مو مینشستیم ،گرامافون را کوک میکردیم و( »...همان)19 :
تکرار نان «حار اسماعیل» در ایهن داسهتان ،بها محتهواي نهایی آن و احسهاس کوکهب سهلطان نسهبت بهه
همسرش تناسب دارد ،چراکه «ذکر نان اشخا

(به ویژه نهان کوچهک) حهاکی از رابطهۀ نزدیهک و صهمیمی

میتواند باشد ،متاابکً کلمۀ «شوهرن» فاط رابطۀ قانونی را مشخّ

میکند،( ».اینده ،1499 ،ر )319 :1

 .1-6-6توصيف

در داستان رمانتیک ،نویسنده میکوشد تا فراز و فرود احساسات و عواطف شخصیّتها را از طریه توصهیف
بیان کند .از این رو در ادبیّات رمانتیک و نایی ،توصیف جایگاهی خا

دارد.

داستان به کی سکن کنم نیز بیان فراز و فرودهاي عاطفی شخصیّت اصهلی داسهتان اسهت .کوکهب سهلطان
در ابتداي داستان میگوید« :واقعاً کی مانده که بهش سهکن بکهنم؟» (دانشهور )11 :1491 ،سهپ

بها توصهیف

وضعیّت ناخوشایند حال ،بیان خاطرات تلخ و شیرین گذشته و کشمکشهاي درونی و توصیف روابهط خهود
با اطرافیانش ،در ،ایان داستان به نگرشی متفاوت نسبت به دنیاي ،یرامهون دسهت مهییابهد و رو بهه همهه سهکن
میگوید .این فرایند ،همهان منحنهی عهاطفی اسهت کهه فهراز و فهرود احساسهات شخصهیّت اصهلی را دربهارا
موضوعی خا

نشان میدهد (ر.ک، :اینده ،1499 ،ر .)13 :1
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بالد شویلر اعتااد دارد در داستان مدرن نایی «توصیف دنیاي بیرونی در خهدمت نشهاندادن دنیهاي درون
شخصیّتهاست» (همان ،ر )141 :1؛ از این رو ،نویسنده در داستان رمانتیک مهیکوشهد بها توصهیف زمهان و
مکان و دیگر عناصر خارر از ذهن شخصیّت مورد نیر ،فضاي فکري و عاطفی او را براي خواننهده بازسهازي
و مجسّم کند و به جاي بیان صریح یک احساس ،با بیان و گهزینش حسامشهدا جزئیهات ،آن احسهاس را بهه
خواننده انتاال دهد؛ «همان چیزي که تی اس الیوت آن را هم ،یوندي عینی مینامد( ».همان ،ر )111 :1
در داستان به کی سکن کنم نیز توصیف زمان و مکان ناشی مهؤثّر در الاهاي حهاالت روحهی کوکهب سهلطان
دارد .نویسنده از توصیف زمستانی سرد و سخت براي به تصویر کشیدن دنیاي درونی شخصهیّت اصهلی خهود
و روابط او با دیگران بهره گرفته است .همچنین توصیف فضاي آلهوده ،ماشهینی و رنهجآور شههر در خهدمت
الااي درونمایۀ داستان  -تنهایی انسان معاصر  -قرار میگیرد:

«دن ،مپ بنزین یک بار لیز خورد؛ نزدیک بود بیفتد، .یادهرو از یخبنهدان عهین شیشهه شهده بهود و حهاال بهرف
داشت روي یخها را می،وشانید .ترس دیگرش از برف بود .میترسید آنقدر بهرف بیایهد کهه نتوانهد از خانهه
دربیاید ...میترسید آنقدر برف ببارد که در خانهها را برف بگیرد و درها باز نشهود و مهردن مجبهور بشهوند از
،شتبانها آمد و رفت بکنند و همسایههاي او که همه شیروانی دارند ...از بهرف و مهرض و تنههایی و درههاي
بسته میترسید( ».دانشور)11 :1491 ،
 .1-6-6نماد

یکی از ویژگیهاي داستان نایی مدرن ،استفاده از انواع نماد اسهت؛ زیهرا همچنهان کهه گفتهه شهد ،ههدف از
توصیف در داستان کوتاه نایی آن است که خواننده دریابهد «شخصهیّت اصهلی ،دنیها یها انسهانهها را چگونهه
میبیند و در واقع ،چگونه احساس او باعث شده تا هر واقعهاي را بهه طهرزي خها

بهراي خهود تعبیهر کنهد...

یک ابزار مهم براي نیل به چنین تأثیري نماد است،( ».اینده ،1499 ،ر )19 :1
در داستان به کی سکن کنم نیز از برخی نمادهاي رایج براي ایجاد فضا و انتاال درونمایۀ داستان استفاده شهده
است .زمان وقوع داستان ،یک روز سرد زمستانی است .یخبندان معابر و برف شدیدي کهه مهیبهارد ،موجهب
تعطیلی مدارس شده است .شدّت برف در این داستان ،آوار و مختل شدن زندگی را تداعی مهیکنهد .گهویی
جنبش و حیات در زیر آوار برف مدفون و خفه شده است:

«،یادهرو از یخبندان عین شیشه شده بود و حاال برف داشت روي یخها را می،وشانید .تهرس دیگهرش از بهرف
بود .میترسید آنقدر برف ببارد که او نتواند از خانه دربیاید ...تک و تنهها و بهدون ،رسهتار در اتهاقش بپوسهد،
بمیرد و بپوسد( ».دانشور)19 :1491 ،
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کوکب سلطان تهران را به خرچنگی تشبیه میکند که به همهجا دست انداخته است .خرچنهن نمهاد سهختی،
انعطافنا،ذیري و عدن ظرافت است که با تصوّري که کوکب سلطان از شهري چون تهران و فضهاي ماشهینی
آن دارد ،سازگار است .از سوي دیگر خرچنن به خاطر چنگکهایش نماد سهیرينا،هذیري و حهر

اسهت

(شوالیه و گربران ،1419 ،ر  .)13 :4در تشبیه کوکب سلطان نیز انتااد به گسترش سریع و بیحسهام و کتهام
تهران و لبۀ زندگی ماشینی و شهرنشینی دیده میشود:

«خرام بشوي تهران!  ...نه رودخانهاي ،نه دار و درختی ،نه جوي آبی .به قول خانم مدیر مثل یک لکّه جهوهر
روي آمخشککن ،هن شده ،همهجا دویده ،مثل خرچنن بهه اطهراف دسهت انداختهه .اي شههر خرچنهن
قوربا هاي! خرام بشوي( ».دانشور)11 :1491 ،
تنها سرگرمی کوکب سلطان بافتن است؛ بافتن و شکافتن و دوباره بافتن که نمادي از سهردرگمی و بهیههدفی
است:

«باید خودش را به کاري مشغول میکرد که آنقدر از تنهایی نترسد .دیگهر چاهدر ببافهد و بشهکافد و دوبهاره
ببافد( ».همان)19 :
کوکب سلطان ،

از گم شدن حار اسماعیل در تنهایی به تریاک ،نهاه مهیبهرد کهه نمهاد گریهز از وضهعیّت

موجود و ،ناه بردن به بیخبري و فراموشی است:

«انگار نه انگار که حار اسماعیلی بوده ،سر به نیست شد .ربابه را میخوابانیدن و خهودن تنههایی مهینشسهتم بهه
تریاک کشیدن( ».همان)19 :
عنکبوتی که در گوشۀ اتا کوکب تار تنیده است ،میتواند نماد رکود ،کهنگهی و یکجانشهینی باشهد کهه بها
وضعیّت این شخصیّت و تنهایی و انزواي او سازگار است:

«عنکبوت را دودي کردن؛ گوشۀ اتا تار تنیده بود( ».همان)11 :
کوکب سلطان چتري عنابی دارد .انتخام این رنن ،کامکً با روحیات و وضعیّت ایهن شخصهیّت تناسهب
دارد .عنابی در بین رننهاي فرعی به قهوهاي نزدیکتر است .قهوهاي در روانشناسی رنهنهها «حکایهت از
اهمّیّت خانه و خانواده و امنیّت اجتمهاعی و خهانوادگی دارد و نشهانگر نیهاز روزافهزون بهه آسهایش جسهمی و
خشنودي حسّی است تا بدین طری از وضعیّتی رهایی یابد که موجب احساس عدن آسایش میگهردد .علّهت
این وضعیّت شاید نوعی ناامنی و بیماري واقعی جسمانی و یا شاید یک محهیط متضهاد و یها وجهود مشهککتی
باشد که شخ

 ،خود را قادر به ماابله با آنها نمیبیند( ».لوشر)91 :1499 ،

از سوي دیگر کاربرد چتر نیز به عنوان نماد به صورت یرمستایم ،وضعیّت کوکهب سهلطان را بهه تصهویر
میکشد .نیاز به حمایت چتر را «مهیتهوان بهه کهاهش ماهان و رتبهه و کهمشهدن اسهتاکل و ناصهان توانمنهدي
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زندگی تعبیر کرد .چتر بارانی به طرف سهایه ،خمیهدگی و حمایهتشهدن گهرایش دارد( ».شهوالیه و گربهران،
 ،1419ر )399 :1
هنگامیکه کوکب سلطان زمین میخورد ،چند رهگذر از جمله جوانی به کمک او میآیند:

«جوانی که ریش سیاه و عینک داشت ،خم شد و دست کوکب سهلطان را گرفهت و از زمهین بلنهدش کهرد...
جوان چترش را برداشت و روي سرش گرفت و دست انداخت زیر بغلش و گفهت :مهن شهما را مهیرسهانم».
(دانشور)91 :1491 ،
 .9نتيجه
مکاتب ادبی رم را کامکً قابل تطبی با آثار ایرانی نمیتوان دانست؛ امّا برخی ویژگهیههاي ایهن مکاتهب را
در آثار ادبی ما میتوان دید .در داستان به کهی سهکن کهنم توجّهه بهه دنیهاي درون ،تأمّهل در وضهعیّت انسهان
امروز ،بیان احساسات و عواطف ،نارضایتی از «اینجا» و «اکنون» و ،ناه بردن به گذشته که همه از ویژگهیههاي
مکتب رمانتیسم است ،جایگاه خاصّی دارد.
مگرایی و شکایت از حال ،از دیگر ویژگیهاي ادبیّات رمانتیهک اسهت .در بهه کهی سهکن کهنم نیهز بها
دنیاي درونی و احساسات زنی ،یر ،تنها ،بیمهار و افسهرده آشهنا مهیشهویم .احساسهاتی چهون دلتنگهی ،عشه ،
حسرت ،تنهایی ،ربت ،م ،ناامیدي ،ترس ،خشم و نفهرت .نارضهایتی از زنهدگی شهرنشهینی و دور شهدن از
طبیعت ،شکایت از واژگون شدن ارزشها و دوري انسانها از یکهدیگر در کنهار دیگهر انتاهادات فرهنگهی و
اجتماعی مانند انتااد به روار خرافات ،میلومیّت زن و فار فرهنگی و اقتصهادي موجهب شهده اسهت رمانتیسهم
داستان رنن و بوي اجتماعی بگیرد و به ادبیّات رئالیستی نزدیک شود.
استفاده از تکگوییهاي درونی مستایم و یر مستایم در روایت داستان ،ناش مهمّی را در معرّفهی دنیهاي
درونی شخصیّت اصلی ایفا میکند؛ از سوي دیگر از آنجا که بهه کهی سهکن کهنم داسهتانی شخصهیّتمحهور
است ،انتخام ،یرنن روشنگر در آن کامکً آگاهانه و متناسهب بها درونمایهۀ نهایی داسهتان اسهت؛ همچنهین
درهم شکستن عنصر خطّی زمان در نال خاطرات گذشته ،آشفتگی ذهنی و ،ریشهانی درون شخصهیّت اصهلی
را به تصویر میکشد.
زبان داستان در تکگوییهاي درونی ،زبانی نزدیک بهه محهاوره و متناسهب بها شخصهیّت اصهلی داسهتان
است که در قالب جمکت کوتاه با لحنی خسته ،بیزار و عصیانگر روایت مهیشهود و بیهانگر درون آشهفتۀ ایهن
شخصیّت است .استفاده از نمادهایی مانند برف ،بافتن ،تریاک ،چتر و ...نیز خواننده را به صورت یهر مسهتایم
با دنیاي کوکب سلطان آشنا میکند.
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پینوشتها
( )1روایتشناسان ،داناي کلّ محدود به یکی از شخصیّتها را اصطکحاً کانونیگر ( )Focaliserمینامنهد (ر.ک، :اینهده،1499 ،
ر .)111 :1
( )1براي نمونه میتوان به این داستانها اشاره کرد« :درگاهی ،نجره» از مجموعه داستان سه کتام اثر زویها ،یهرزاد؛ «خوشهبختی» از
مجموعه داستان من هم چه گوارا هستم اثر گلی ترقی؛ «راز» از مجموعه داستان حتّی وقتی میخندیم اثر فریبا وفهی و زن زیهادي و
بچۀ مردن از جکل آل احمد.

منابع
اسحاقیان ،جواد ( ،)1499درنگی بر سرگردانیهاي شهرزاد پسامدرن ،سیمین دانشور ،تهران :گل آذین.
،اینده ،حسین ( ،)1499داستان كوتاه در ایران ،جلد ( 1داستانهاي مدرن) ،تهران :نیلوفر.
« ،)1491( ---------ناد فرهنگی داستان «مدل» نوشتۀ سیمین دانشور از سه منیر در مطالعات زنان» ،مجلّـة ماالعـات

فرهنگی و ارتباطات ،سال  ،3شمارا  ،11ص

.19-1

تسلیمی ،علی ( ،)1499گزارههایی در ادبيّات معاصر ایران (داستان) ،تهران :کتام آمه.
حسنلهی ،کهاووس و قاسهم سهاالري (« ،)1491نشهانهههاي فمینیسهم در آثهار سهیمین دانشهور» ،ماالعـات اجتمـاعی –

روانشناختی زنان (ماالعات زنان) ،سال  ،1شمارا  ،1ص

.11-1

داد ،سیما ( ،)1491فرهنگ اصاالحات ادبی ،تهران :مروارید.
دانشور ،سیمین ( ،)1491به كی سالم كنم؟ ،تهران :خوارزمی.
دهباشی ،علی (گردآورنده) ( ،)1494بر ساحل جزیرة سرگردانی ،جشننامة دكتر سيمين دانشور ،تهران :سخن.
دیپل ،الیزابت ( ،)1499پيرنگ ،ترجمۀ مسعود جعفري ،تهران :مرکز.
زرافا ،میشل ( ،)1491جامعهشناسی ادبيّات داستانی ،ترجمۀ علی ،روینی ،تهران :سخن.
سپانلو ،محمّدعلی ( ،)1491نویسندگان پيشرو ایران ،تهران :نگاه.
سهیر ،رابرت و میشل لووي (« ،)1494رمانتیسم و تفکّر اجتماعی» ،ترجمۀ یوسف ابهاذري ،فصلنامة ارغنـون ،سهال اوّل،
شمارا  ،1ص

.113-119

سیّد حسینی ،رضا ( ،)1491مكتبهاي ادبی ،جلد  ،1تهران :نگاه.
شفیعیکدکنی ،محمّدرضا ( ،)1491ادوار شعر فارسی ،تهران :سخن.
شمیسا ،سیروس ( ،)1494انواع ادبی ،تهران :فردوس.
شوالیه ،ژان و آلن گربران ( ،)1419فرهنگ نمادها ،ترجمۀ سودابه فضایلی ،تهران :جیحون.
عبّاسزاده ،خداویردي و هانیه طاهرلو (« ،)1491سیماي زن در آثار سیمین دانشور» ،بهارستان سخن (ادبيّـات فارسـی)،
سال  ،1شمارا  ،19ص

.11-41

 /111فصلنامۀ روایت،ژوهی ،سال چهارن ،شمارا  ،13بهار 1491

فلکی ،محمّد ( ،)1491روایت داستان ،تهران :بازتام نگار.
فورست ،لیلیان ( ،)1491رمانتيسم ،ترجمۀ مسعود جعفري ،تهران :مرکز.
قبادي ،حسینعلی و علی نوري خاتوبنانی (« ،)1491نماد،ردازي در رمانهاي سیمین دانشور»، ،ژوهشهاي ادم عرفهانی
(گوهر گویا) ،سال  ،1شمارا  ،4ص

.91-14

گلشیري ،هوشنن ( ،)1411جدال نقش با نقّاش در آثار سيمين دانشور (از آتش خاموش تا سوشون) ،تهران :نیلوفر.
لوشر ،ماک

( ،)1499روانشناسی رنگها ،ترجمۀ ویدا ابیزاده ،تهران :دُرسا.

میرصادقی ،جمال ( ،)1491جهان داستان (ایران) ،تهران :نشر اشاره.
 ،)1499( -----------عرقریزان روح (توصيههایی به نویسندههاي جوان) ،تهران :نیلوفر.میر صادقی ،جمال و میمنت ( ،)1411واژهنامة هنر داستاننویسی ،تهران :مهناز.
میرعابدینی ،حسن ( ،)1491صد سال داستاننویسی ایران ،جلد  ،1تهران :نشر چشمه.

