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 چكيده
در . کلرد  توان نقد و تحليل   مي ،تب ادبيجمله از ديدگاه مكااز يداستاني را از منظرهاي گوناگون ادبيّات

از اقبلا  بيتلتري    نويسندگان بلوده، بسياري از  هاي فكريِ رئاليسم که گويي هماره از دغدغه ،اين ميان

هاي خود، دلبستگي خود را بله   داستاني نوين ايران از همان نخستين تجربه ادبيّات. وردار بوده استبرخ

رئاليسم نتان داده است و غالب نويسندگان کوشيدند بلا نگلاهي نقادانله، ترلويرگر شلرايس سياسلي ل        

ايي از سوررئاليسلم و  هل  گاه با رمانتيسم و گاه با جلوه ،روزگار خود باشند؛ هرچند رئاليسم آنان اجتماعيِ

هاي بنيلادين رئاليسلم    در پژوهش حاضر، پس از بيان خطوط اصلي و ويژگي .شود سمبوليسم تعدي  مي

هلاي   داستاني ايران، از آغاز تا سا  ادبيّاتتأثير و حضور رئاليسم در  داستاني، به نقد و تحلي ِ ادبيّاتدر 

أکيد بر آن بوده است تا چگلونگي و ميلنان اقبلا     ت ،در اين بخش. پاياني دهة پنجاه پرداخته شده است

بسلس   ،رو ايلن  شلود؛ از تحليل  و واکلاوي    ،داستاني ايران به رئاليسم ادبيّات نويسندگان مطرح و شاخصِ

هلاي   و رملان  هلا  داسلتان فراخور نوع رويكرد هر نويسنده به رئاليسم و استمرار او در آفلرينش   مطالب به

 .گرايانه است واقع

 

 .، رمان، داستانداستاني، مكاتب ادبي، رئاليسم ادبيّات: كليدي هاي واژه
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 مقدمه

 داسلتاني  ادبيّات، بيتترين ظهور و بروز خود را در حوزة ادبيّاترئاليسم در قلمرو مكتب 

ويلژه در کتلورهاي    هرغم اينكه بيش از صد سا  از دوران رونل  آن بل   داشته است و علي

هنوز بسياري از نويسندگان با رويكلردي رئاليسلتي بله خلل      گذرد،  فرانسه و روسيه مي

 .پردازند هاي خود مي و رمان ها داستان

ه نتلان داده  به رئاليسم توج ،هاي خود داستاني ايران از همان نخستين نمونه ادبيّات

، نويسندگان ايراني انواع رئاليسم را سدة حاضر دهة بيست تا دهة پنجاهِ ويژه از هاست و ب

آثلار   .ساختار و شرايس سياسي ل اجتماعي روزگلار خلود بله تجربله آزمودنلد      با توجه به 

ت است که نويسندگان ملا بيتلتر بله رئاليسلم     بازگوي اين واقعيّ ،داستاني اين چند دهه

هاي تأثير رئاليسم  شائبههاي زماني  اند، هرچند در برخي از برهه توجه نتان داده انتقادي

 .خورد سوسياليستي و رئاليسم جادويي به چتم مي

داستاني ايران، در يكي دو دهة اخير، کارهاي مناسلبي   ادبيّاتدر حوزة نقد و تحلي  

بلراي مخاببلان    ايلران  داسلتاني  ادبيّلات و پنهان  بسياري از زواياي پيدا وصورت گرفته 

نقد و تحلي  رئاليسم در برخي از آثلار داسلتاني نويسلندگان     در زمينة. است آشكار شده

توان به کتلاب   که ميبه انجام رسيده است هايي در قالب کتاب و مقاله  شپژوهنين ايراني 

ه البت ل  كري اشلاره کلرد؛  نوشلتة فلدوي الت ل    ايلران معاصر  داستاني ادبيّاتگرايي در  واقع

. انلد  ملورد نقلد و ارزيلابي قلرار گرفتله      ،رملان  سهتنها  ،منبور ي کتابرغم عنوان کل  علي

هلايي از ايلن دسلت     هاي نرفته در اين زمينله بسليار اسلت و پلژوهش     گمان هنوز راه بي

هلا   داستاني ايران از منظر و رويكرد مكتب ادبيّاتتر  تواند زمينه را براي مطالعة جدي مي

 .، بيش از پيش هموارتر نمايدهاي ادبي و نظريه

هلاي   و ويژگلي در پژوهش حاضر، تالش خواهد شد تا ابتدا شرحي از مكتب رئاليسم 

سلسس در   ؛ورود به بحث اصللي بله دسلت داده شلود    مدخلي براي عنوان  بنيادين آن به

رئاليسلم در   با تأکيد بر آثار داستاني ده نويسندة شلاخص و مطلرح ايلران،    بختي ديگر،

 . نقد و تحلي  خواهد شدهاي دهة پنجاه  داستاني ايران تا واپسين سا  ادبيّات

 

 آن  هاي شاخص و ويژگي رئاليسممكتب 

 ةاقل اي از تلوان و نيلروي خل    عملده  بخش .م0381هاي پس از  در سا  رمانتيسمجنبش 

هاي آن در کنار دسلتاوردهايش، برخلي    روي ها و زياده کاري ، و افراطخود را از دست داد



 131/ ات داستاني ايراننقد و تحليل رئاليسم در ادبيّ 

عتلدا  و  بلا ا آينلد کله    اي بلر  هلاي تلازه   آن داشت تا درصدد يلافتن راه  سندگان را برنوي

شلد،   روز بيتلتر صلنعتي ملي    ني کله روزبله  در تملدّ  رشلد،  متوسس روبه ةحسابگري ببق

در نتيجه رمانتيسم اجتماعي که از ميان رمانتيسلم احساسلي    ؛هماهنگ و همخوان باشد

زمينله را بلراي پيلدايش    اليسلم ننديلس سلاخت و    آورد، خود را هرچه بيتتر به رئ سر بر

  .(99: 0831فورست، ) ساخت  روشي هنري آماده ةمثاب رئاليسم به

کوربله   گوسلتاو » .شك  گرفتنوزدهم  ةسد ةاي هدفمند در ميان رئاليسم چون آموزه

 در" :خود نوشلت  ةهاي مردود شناخته شد نمايتگاه نقاشي بر باالي درِ .م0381در سا  

دانند که هنرمنلدان   ، ولي توضيح داد که او را به همان دلي  رئاليست مي"ليسمرئا ةشيو

نلويسِ   ، رملان شلانللوري  ؛(83: 0819گرانت، ) «بودندرا رمانتيس خوانده  .م0381يها سا 

با انتتار مقاالتي  .م0381خيند و در سا   چندان متهور فرانسه به دفاع از کوربه برمي نه

رئاليسلم   ةليآمد، به توضيح و تبيين برخي از اصو  اوّ  گرد ليسمرئاکه بعدها تحت عنوان 

مندي به ببقات پايين را از وظايف  ت در توصيف و عالقهخود، دق  ةاو در نظري. پردازد مي

  ئل ه قاارزش چنداني بلراي ايلن وا    ،خود او  امّا  .(08 :4ج، 0811ولس، ) داند نويس مي رمان

« شود به کارش بلرد  جا مي ن اصطالحات مبهم که در همهيكي از آ»که آن را  ، چناننبود

 . (88: 0819گرانت، )کند  مي  توصيف

شباهت زيادش با ادراك عادي ما از  ةواسط که بهآفريند  ميترويري گرا  واقع ةنويسند

هلاي   اي، انگيلنه  کننلده  مجلاب  شناختيِ با ترفندهاي روان او. کننده است زندگي، مجذوب

دهلد و   به خواننده نتان ملي  ،هاست شخريّت هاي کنشحرکات و  أتگوناگوني را که من

کننلد، هملراه    ها در آن زندگي مي شخريّتاي که  اين امر با ترويري پذيرفتني از جامعه

 .(004: 0811پس، ) است

  نويسلنده شلك    کله در تخيّل   هلاي بلنره هملين    هاي داستاني رئاليسلت  شخريّت

     آنلان در مسليري   . گيرنلد  خلود در پليش ملي    ةداي مسلتق  از آفريننل   گيرند، زندگي مي

     دارد ملي ر شلان، مقلر    گيرنلد کله ديالكتيلس درونلي زنلدگي اجتملاعي و روانلي        قرار مي

نلوعي   شخريّتلوکاچ بر اين باور است که شاخص اثر رئاليستي، ابداع  .(31: 0831لوکاچ، )

اي  ننلده ک صلر تعيلين  وجود او کانون همگرايلي و تالقلي تملام عنا   » ي کهشخريّتاست، 

 اساسلي   ةص، از نظلر انسلاني و اجتملاعي، جنبل    تاريخي متلخ   ةشود که در يس دور مي

هلاي   ضمن آنكه ويژگي ،شخريّتهر . (08: 0831لوکاچ،  :؛ و نين نس010: 0811تاديه، ) «دارد

 . است  ه از آن برخاستهلاي است ک قتر و ببقه ةکنند را دارد، توصيف خود  خاصّ
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ي هلا  داسلتان هلا و   رملان  و نگلرش نويسلنده يلا راوي در سلاختار روايلتِ      زاوية ديد

 ت باشلد و از سلوي  يلد گنارشلگر واقعيّل   نويسنده بااز سويي، . رئاليستي بسيار مهم است

          تر جللوه دهلد و   ملذکور در علالم واقلع را بلراي مخابلب باورپلذير       وقلوع روايلتِ   ،ديگر

 تلرين شليوة روايلي بلراي      مناسلب . گونه بسرهيلند  ساز افكار و اوهام رمانتي ممكن تا حدّ

نلاظر   شلخصِ   عينلي يلا اوّ   شلخصِ  را روايلت داسلتان از منظلر سلوم       اين هلد  تحق 

ها  شخريّتبه پيتينة رويدادها يا گذشتة  از دانايي خود راجع ،داناي ک  راويِ. اند دانسته

بالعات به خواننلده اسلتلاده   منظور دادن ا اعتقادات دروني آنها، معموالً بهيا احساسات و 

   آملده ندهلد و درخرلوص     ت پليش کوشلد تلا نظلري غلايي دربلارة وضلعيّ       کند و مي مي

شدة ديگلري از زاويلة    عدي در شك  ت. ها داوري نكند شخريّتدرستي يا نادرستي رفتار 

      اصللي اسلت و    شخرليّت دانلاي کل ، دانلايي راوي محلدود بله  هلن        شخصِ ديد سوم

 کنلد  يا گاه به رويدادهاي قبلي داستان اشلاره ملي  گويد  او را به خواننده بازمي صرفاً افكار

 .(89-83: 0839پاينده، )

در نظر منتقداني چون باختين، همواره مرزي متخص و قابع بين جهلان واقعلي    اما

تلوان بلا    که منبع بازنمايي هنري است و جهلان بلازنمودة اثلر ادبلي وجلود دارد و نملي      

 . انديتانه، جهان بازنموده را با جهان خارج از متن يكي انگاشت دهگرايي سا واقع

گذارنلد و آن را غنلي    اش بله جهلان واقعلي قلدم ملي      اثر ادبلي و جهلان بلازنموده   »

سازند؛ جهان واقعي نين مانند بختي از فرايند توليد اثر ادبلي و همننلين بختلي از     مي

اق شنوندگان و خواننلدگان  فت خل زندگي بعدي آن، در فرايند نوسازي هميتگي با دريا

 . (881: 0831باختين،) «يابد اثر ادبي به اثر ادبي و جهانش راه مي

گرايانله و راسلتين باشلد، بلاز      جهان داستان هلر قلدر هلم کله واقلع      ،ت ديگرربه عبا    

تواند به لحاظ پيوستاري مانند جهان واقعي باشد که نويسنده يا خلال  اثلر ادبلي در     نمي

 .(889 :همان)شده است  آن واقع

  

 داستاني ايران ادبيّاتنقدي بر تأثير و حضور رئاليسم در 

  آن، رئاليسلم بليش    اجتماعي خلاصّ ه به شرايس سياسي با توجّ ،ايران داستاني ادبيّاتدر 

   در ايلن بخلش   . از ساير مكاتلب ادبلي ملورد اقبلا  و پلذيرش نويسلندگان قلرار گرفلت        

  داسلتاني   ادبيّلات اليسلم در  لي ايلن تلأثير و حضلور رئ   کوشش خواهد شد تا خطوط اصل 

 .ودلد و تحلي  شلتبيين و نق ،ان مطرحلار نويسندگلدر آث ژهلوي هلب ،رانلاي
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 (1411-1103)هاي نخستين  تجربه .1

 و هلا  داسلتان رجمه و نتلر  لبا انقالب متروبه در ايران و با گسترش صلنعت چلاو و تل   

هاي تازة بيان احساس شد که از جمللة ايلن    به شك هاي خارجي، نيازي روزافنون  رمان

صلر  نظلر از    ،در اين دوره و حتي کمي پيش از آن. کوتاه است  ها رمان و داستان شك 

ايلن عنرلر   . هلاي بننگونله هسلتيم    ي تاريخي، شاهد رئاليسمي انتقادي با جلوهها رمان

کرملاني،    ميلرزا آقاخلان   ،توان در بسياري از آثار ميرزا فتحعلي آخونلدزاده  انتقادي را مي

ويژگلي جلامع   . جو کلرد و اکبر دهخدا جست اي و علي غهاالعابدين مر بالبو ، حاجي زين

د و اقتبلاس فرهنلگ   گرايي، انتقاد اجتماعي، گرايش به تجلدّ  آثار اين نويسندگان در واقع

 . اروپايي و بنن است

هاي ادبي به  م زمينهران متروبه، در تمادر شيوة نگارش، تمام نويسندگان و متلك »

ست آنان افلناري  يقت ادب رئاليستي در ددر حق[ ..].. نوعي رئاليسم برهنه معتقد بودند

سازمان اداري، نظام اجتماعي،  [..]. .آن پرده از زندگي اجتماعي بردارند وسيلة بود که به

هلا  ها و ببقات، اخالق اجتماعي مردم و همننين تملايالت و مطالبلات آن   مناسبات گروه

بلا انتقلاد    جلا  از آنجا که ايلن رئاليسلم همله   [ ..].. همه و همه در اين آثار منعكس است

ليسم سياسلي يلا انتقلادي بله آن     سياسي تند و بننآمين همراه بود، شايد بتوان اسم رئا

 .(81 -88: 0883مؤمني، ) «داد

چنلدان بله   انلد و   هاي فارسي بيتتر در قالب سللرنامه  واره رمان يا رمان ،در اين دوره

( 0314) ب اوبيس يلا بلالي تعرّل    ابراهيم سياحتنامة. ه ندارندنويسي توجّ اسلوب داستان

گرايانلة   م واقلع تجسّل  با( استانبو / 0391 – مراغه/  0301)اي  مراغهالعابدين  نوشتة زين

پرستي عمي  و انتقلاد از هملة جوانلب جامعلة ايرانلي، نمونلة        زندگي مردم ايران، ميهن

حيم تبريلني معلرو  بله    ميلرزا عبلدالر   . رئاليسم پرشور دورة متلروبه اسلت  گويايي از 

را در ( 0334) المحسلنين   مسلالس  ،(داغسلتان قلقلاز  / 0391 – تبريلن / 0308)بلالبو   

از ديگلر  . نويسلد  ايرانلي ملي   انتقلاد از جامعلة  بيس، در  ابراهيم همان فضاهاي سياحتنامة

گوي پدري با فرزنلدش،  و ست که ضمن گلتا بالبي  ةسلينيا  احمدکتاب  ،ي اوها کتاب

 .کتد ي فلسلي و علمي را به بحث ميهاي سياسي، اجتماعي و حت  انواع موضوع

   

 (1411-1411)جدال رئاليسم و رمانتيسم  .1

 فتردگي ةوان دورلت مي»ار آمدن رضاشاه را لا روي کلبمراد   ،0831-0814هاي  سا 
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قادر به ابلراز   ،آن، نيروهاي زير فتارِ دولت قوي يّاي که ب دوره. نيروهاي اجتماعي ناميد

مارکسيسلتي ميلان نيروهلا و روابلس      ت هملان تضلادّ  از لحاظي اين وضعيّ. وجود نبودند

ي کله سلطح تكنوللو يكي    زماني، تا حلدّ  ةتوليدي بود، بدين معني که در خال  يس دور

اکثر ها به حلدّ  هد ببقهد توليد و تعاد  قدرت ميان استثمارشونده و استثمارگر اجازه مي

شلود و   اي به اين نقطه برسد فتارها از هرسلو وارد ملي   وقتي جامعه. رسند رشد خود مي

در  .(818: 0831فلوران،  ) «پذير خواهد بود تضاد تنها از بري  کتمكش ببقاتي امكان ح  

ت سلرکوب  شلد  تابد و بله  مخالف را برنمي ءگونه آرا دستگاه حكومتي هيچ ،چنين فضايي

ي هلا  رملان ؛ در نتيجله نوشلتن   پردازد ميناسيوناليسم  به ترويج ديگر، کند، و از سوي مي

 ةبازگوکننلد  ، صرفاًيي که در فضاهايي رمانتيسها رمان يابد، تاريخي رواج چتمگيري مي

، ي اجتماعي نين با آثاري از متل  کاظميها رمان .اند تاريخي يا نيمه  برخي وقايع تاريخي

دشلتي و ديگلران   علي حجازي و محمد کرماني،   زاده صنعتيلحسين عبدا، عباس خليلي

ي اجتملاعي ايلن   هلا  رملان هلاي بلارز    از ويژگي. گردد نويسي ايران مي داستان ةوارد عرص

بيتلتر از آنكله بلر    کله   هاسلت،  تگنارش و معرفي سادة رويدادها و شخريّ نويسندگان،

. غلبله دارد آنهلا  بلر  و احساسلاتي   رمانتيلس  هلاي  جلوهباشند، استوار هاي رئاليسم  زمينه

  ،0831 -0811يها سا داستاني  ادبيّاتبورکلي در  به

ات ناپسلند  گيري از اخالقيّل  جاي خود را به خرده ،متروبه ادبيّاتانتقاد اجتماعي »

فتلار  . شلود  دوستي پيترو ملي  گرا جايگنين ميهن پرستيِ گذشته ندهد و ميه فردي مي

هلاي رمانتيلس و    گرايلي  کنلد و درون  ايران جلوگيري مي نويسي سانسور از رشد داستان

. گيلرد  متروبه را مي ةي دورها داستانآلود جاي گنارشگري ختمناك و بننآمينِ  حنن

هلا   آدم. آثار پديد آمده در اين روزگار، لحني غمگنانه و فضلايي گرفتله و تاريلس دارنلد    

تواند آنلان را از تنگنلا    ين نميي عت  و شلقت ناند که گويي حت  زده ي تنها و غربتحدّ به

ت شوقي ملرط به صور يابد که به ي گاه به قدري شدت ميبدبيني نسبت به زندگ. برهاند

 .(038 -034: 0ج، 0831ميرعابديني،) «يابد ي ميتجل  ،مره

قي را در هاي نسلبتاً ملوف    سه تن از نويسندگان تجربه ،حاضر ة آغازين سدةدر دو ده

 -اصللهان / 0310)جملالناده  محملدعلي  . اند ي رئاليستي داشتهها رمانو  ها داستانخل  

، سلبب رشلد و رونل     (0811)يكي بود يكي نبود با انتتار مجموعه داستان (  نو/ 0811

او در ديباچة همين مجموعه داسلتان کله در واقلع مانيلسلت     . گردد ميداستاني  ادبيّات

گويلد و   اميانه و فوايد رمان سخن ملي داستاني نوين ايران است، از زبان ساده و ع ادبيّات
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. دانلد  ملي « براي نماياندن احواالت اخالقي و سجاياي مل  و اقلوام »رمان را بهترين آينه 

زنلدگي قتلرهاي    ةترين رسالتي که جمالناده براي داستان قاي  است توصيف نحو بنره

از . (381-349: 3ج، 0811يوسللي، ) اسلت هاي مختللف يلس مللت     گوناگون ببقات و دسته

، 0831ميرعابلديني،  ) اند گراي ايران دانسته واقع ادبيّاترا سرآغاز  نبود  بود يكي  يكي ،رو اين

با نثري شيرين به تروير يس تيپ اجتماعي پرداخت و  ،جمالناده در هر داستان. (38: 0ج

زبلان   تالش کرداو . ني سرشار از غم توصيف کردپرستي و رخوت اجتماعي را با بن کهنه

هلايش را   و نوشلته  شلد اغلب گرفتار پرگلويي   امّا  د،ان را به زبان محاوره ننديس کنداست

 ،بايلد گللت   بله هرحلا    .(34-38: هملان ) ساختهاي عاميانه انباشته  وا هاز  ،افراط حدّ به

 چرنلد و پرنلد   مجموعلة  ثر ازأپردازي و نثر خلود بسليار متل    شخريّت ةجمالناده در شيو

 .ي اصلهاني استبابا سرگذشت حاجيدهخدا و 

تلرين   تهرا برجسل  (پلاريس / 0881 -تهلران / 0330) هدايتصادق  ان،منتقدرخي از ب

نگر خويش به عمل     ر  ةکه با ديد اند دانستهداستاني ايران  ادبيّاتپيتواي رئاليسم در 

ي هللا داسللتانهللدايت در  .(99و  10: 0830سللسانلو، ) اسللت  و کنلله جامعلله رسللو  کللرده 

نگاه انتقلادي خلود را بلا چاشلني      ،ر از چخو  و موپاسانتا حدودي متأث  ،اش گرايانه واقع

 ،خلانم  آبجلي ، داود گو پتلت ، حلاجي ملراد  يي چلون  هلا  داسلتان در . کند بنن همراه مي
با توصيف انتقادي از  …و علويه خانمو  زني که مردش را گم کرد، ک آ داش، خورها مرده

کتلاند و   را به ر  مي آن  پوسيدگي درونيپرستي،  و خرافه تحت استيالي استبداد ةجامع

 کنلد  انلد، ابلراز ملي    ببيناري خود را از مردمي که پلذيراي ايلن محليس پسلت و متعرّل     

ي سلرآغاز داسلتان   را حت ل ( 0803) خلانم   علويه ،منتقدي. (98-93: 0ج، 0831ميرعابديني، )

هلدايت را   (0808) کلور   بو برخي . (494: 0ج، 0831گلتيري،) داند رئاليستي در ايران مي

 بلو  اين عقيده اسلت کله    برديگر منتقدي . دانند اثري رئاليستي مي ،هم با قيد احتياط
ت ناپلذير و قطعيّل   ي و اجتنلاب يس اثر رئاليست است، ولي رئاليستي بلا قلانون کل ل   » کور 

، دسلني ) «دهد که بله موجلودات زنلده    نامحدود، رئاليستي که به اشيا همان حيات را مي

  ،معتقد است هدايت در بو  کورمنتقدي ديگر  .(311-099: تا بي
گون توصليف  هلاي گونلا   وسليلة سلبس   هاي مختلف زندگي راوي را بله  اليهابعاد و »

وسيلة رئاليسلم گلاه ننديلس بله ناتوراليسلم شلرح داده        راوي به ةزندگي روزمر . کند مي

ر رمانتيسلم و  كلاي عمل  و يلأس نهلتله د    شود؛ مكنونات قلبي و احساسات او بله ات   مي

پردازي  گرايي و خيا  آيد؛ جهان پيرامون او در قالب واقع اکسسرسيونيسم به تروير درمي

 .(301: 0831محموديان، ) «گيرد ئاليسم و سوررئاليسم جان ميحا  دو سبس ر پريتان



 1424، بهار و تابستان 1، شمارة 4سال پژوهشنامة نقد ادبي و بالغت، / 111

 انلي دکتلر ارّ گراي ايراني به رهبري  گروهي از روشنلكران چپ 0801 ةدر اواسس ده

انلي و گروهلي از هملكلران او    ارّ 0801اند که سرانجام در سا   د پرداختهخو ءبه نتر آرا

 -تهلران / 0333)عللوي  بلنره  . دسلتگير و محاکمله شلدند    پنجاه و سه نللر موسوم به 

ر ث أمت، (0808) دانچم مجموعه داستان او که در. نين جنو همين گروه بود( برلن/ 0818

 ن با خود و پناه بلردن بله آغلوش ببيعلت    خلوت کرد ةانديت هاي رمانتيسم، در آموزهاز 

پلردازد، در مجموعله    هلاي خلود ملي    شخرليّت ثير فرويلد بله روانكلاوي    أو تحت ت است

بلا   ،(0881) هلا  ، نامله (0830) پنجاه و سه نلر ،(0831) هاي زندان پاره ورقي ها داستان

نلان  در متن وقايع سياسي اجتماعي و رويلارويي آ  ها داستانهاي اصلي  شخريّتتوصيف 

ه نيلن البت ل   هلا  داسلتان در اين . آورد ، به رئاليسم انتقادي روي ميهاي موجود با نابساماني

هلاي   هاي رئاليستيِ سرشته در آنها، باز هم انديته هاي اجتماعي و توصيف رغم گرايش به

( 0880) چتلمهايش عللوي در رملان     اوج رئاليسلم بلنره  . رمانتيس کماکان وجود دارد

هلاي   شخرليّت به عمل  و درون   ،شود او  شخص روايت مي ةبه شيو اين رمان که. است

ريند کله در بطلن    مي اي را پي آنها، رئاليسم رواني ةکند و با ترسيم روانكاوان خود نلو  مي

اصلي داستان هلم   شخريّت ،هاي روحي فرنگيس حوادث تاريخي و اجتماعي به درگيري

بلر جنبلة    چتلمهايش رسالتي و تبليغلاتي   جنبة البته برخي بر اين باورند که .پردازد مي

هاي مارکسيستي بله توصليف    علوي در اين اثر با ديدگاه»شناختي آن برتري دارد و  روان

شلناختي   پردازد و از اين حيث منبع خوبي براي مطالعات جامعه جامعه و تحوالت آن مي

 .(083: 0831عسگري، )« دهد به دست مي

 

 (1441-1411)رشد و گسترش رئاليسم  .4

اين دوره بيتلتر   رئاليسمِ. داستاني ايران است ادبيّاتتثبيت رئاليسم در  ةبيست، ده ةده

شعارهاي جناح چلپ   ةمتماي  به رئاليسم سوسياليستي است و نويسندگان بيتتر دلبست

دموکرات  حكومتي سوسيا و محق   کردن ريني  اند و آرمان خود را در برح و حنب توده

آ يلن،   بله  احملد،  بنره علوي، آ  جمله، بسياري از نويسندگان ازياندر اين م .جويند مي

 . آيند درمينين ب توده نگلستان و احسان ببري به عضويت ح

مسلتقيم يلا    ،گيلرد  شلك  ملي   0838نويسندگان ايران که در سلا    ةنخستين کنگر

ه ايلران توصلي   ادبيّلات  ةمتلي آينلد   عنوان خلس   ستقيم، رئاليسم سوسياليستي را بهغيرم

 :کنلد کله   از منتقدان ايلن دوره، ضلمن سلخنان خلود بيلان ملي       ،احفابمه سيّ. کند مي
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سلت کله در آثلار    دهم اروپازنلو  ةنوين تكام  رئاليسم سد ةرئاليسم سوسياليستي مرحل»

جهان مانند گوته، بالناك، فلوبر، ديكنن، تولستوي، داستايلسلكي و ديگلران    ادبيّاتنوابغ 

  :ي در اين دورهبورکل  به .(008: 0811مخبر، ) «است  ر کردهاي تظاه کننده به برز خيره

 ةديكتاتوري، گسترش و رواج ترجمل  دي از قبي  برچيده شدن بساطبر اثر عوام  متعدّ»

ايلران، و   ادبيّلات و نقد، پلويش درونلي    ادبيّات ةو امريكا و آثار نظري در زمين آثار ادبي اروپا

عي از انلواع ادبلي و   بلا تنلوّ  گيري حنب تلوده،   قدرت ه تحوالت سياسي منجر به ظهور والبت 

 .(001: همان) «رو هستيم پيترو روبه ادبيّاتِبخش  نقد و سخن استالينيستي در ةسيطر

داسلتان خلود،    نخسلتين مجموعله   (برکللي / 0811 -بوشلهر / 0398) صادق چوبلس 

و  عله ين مجمواچوبس در . ساختمنتتر  0834را در همين دهه در سا بازي   شب خيمه

 .نتان داد که يس رئاليست افرابلي اسلت   (0833) انتري که لوبيش مرده بود مجموعة

و ( 0844) چلرا  آخلر  داستان  در اين دو مجموعه و مجموعهي چوبس ها داستانهاي  آدم

  دارنلد،  هلاي اجتملاعي تعل ل    ترين اليه ترين و گمنام به پايين( 0848) سنگ صبوررمان 

. فساد جسمي و روحلي حلاکم بلر جامعله هسلتند      ةنمايند يي که بيش از هر چينها آدم

هاي پرت و تاريس جامعله اسلت؛ فضلايي آکنلده از      ي او تراوير عيني از گوشهها داستان

 . داردي داستان ها آدمزبان او نتان از محتواي  هني و سواب  زندگي . کثافت و پلتتي

ناتوراليسلت يلا    ،رسلنگ صلبو  در رملان   ويلژه  بله از منتقلدان، چوبلس را    رخيالبته ب

؛ ميرصلادقي،  343: 0ج ،0831ميرعابلديني،  : بله   نس) اند دانستهناتوراليست  رئاليست و نيمه نيمه

مِ چوبس به ترحّ و بي  برفانه نگاه بيبيتتر ناشي از  آرااين  .(831: 0813؛ براهني، 130: 0811

بله زنلدگي    ار اوه بسلي توجّل و  ،اي بيمار و اسلير خرافلات   فساد و زشتي در اعماق جامعه

 . ستشورها و امثا  اينها ، فواحش و مردهمعتادانولگردان، 

بله ايلن دليل  کله موضلوعش نسلبتي بلا         صلرفاً ]...[ آيد که اثري  بسيار پيش مي»

نتيني يا الكليسم يا انحطاط جنسلي اسلت،    زاغه ةالمث  دربار ناتوراليسم دارد، يعني في

کم بله   دست ادبيّاتحقيقي در  مِست که ناتوراليسولي بايد دان. گيرد نام مي ناتوراليستي

ملا تنهلا ملوقعي    . گلردد  ميبه روش کار نين بر ،موضوع کار استهمان اندازه که در گرو 

گرايي يس دانتلمند تحليلگلر    توانيم از ناتوراليسم سخن بگوييم که نويسنده با عيني مي

  .(83: 0831، و اسكرين فورست) «به موضوع بسردازد

ن و براساس اص  انواع داروين و نظريات ايسوليت تِل  از جمله امي  زوال،ها  ستناتورالي

انسلان  .   به سه اص  وراثت، محليس و لحظله بودنلد   ئقا ،دکلود برنار تجربي مدخ  ببّ
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کار  .گيرد و توصيف و تحلي  قرار مي برفانه مورد متاهده بي شود که کامالً موضوعي مي

-39: هملان ) برفانه، مث  يلس دانتلمند   ت عيني و بينويسنده همين است، متاهده و ثب

رملان   ويژه به ها داستاناليستي در برخي از هايي از بينش ناتور با وجود رگه ،رو اين از. (81

  .را آثاري صرفاً ناتوراليستي دانست آنها توان نمي چوبس،سنگ صبور 

در  (الم گليالن اس/ 0843 -تهران/ 0813) احمد آ هاي داستاني جال   نخستين تجربه

تي ترويرگر زندگي سلن   در اين دوره، ي اوها داستان. خورد سدة حاضر رقم مي دهة بيستِ

قلرار   هلا  د و نلوگرايي هلايي از جامعله اسلت کله در معلر  تجلدّ       و محيس مذهبي بخش

چهار مجموعه داستان را بله چلاو    0880تا  0834ي ها سا احمد در فاصلة  آ . اند گرفته

در حلا  تجربلة چگونله    ( 0834)د ديد و بازدي ةي مجموعها داستاندر وي . رسانده است

وگلو و   نويسنده تنهلا گنارشلي از آننله ديلده اسلت بله هملراه چنلد گللت         . نوشتن است

عموماً فاقلد پيرنلگ منسلجمي اسلت و روايلت       ها داستان. دارد هاي خود عرضه مي داوري

 ر ازاحملد را متلأث    ي آ هلا  انداسلت نخسلتين   ،برخلي از منتقلدان   .يابد داستاني بسس نمي

  به خل  داستان يا رملاني  گاه موف  بايد گلت وي هيچ امّا  دانند، رئاليسم سوسياليستي مي

ف جلاي توصلي   بله » هلا  داستاناين  ،کهچرا ؛هاي رئاليسم سوسياليستي نتد يبا تمام ويژگ

ه شكسلت  اجتماعي متخص، ب ي ل هاي سياس ثيرگذاريأت تاريخي با هد  تتكاملي واقعيّ

کل  بلا     بله  شاي است که شلرايط  توصيف جامعه هنري مختصّ ةاين شيو]...[  .اند پرداخته

: 0ج، 0831ميرعابديني، ) «کند، تلاوت دارد احمد توصيف مي اي که آ  شرايس زيستي جامعه

از رنجي کله  در مجموعه داستان  ويژه به احمد آ  يها داستاندر برخي از ه البت  .(381-383
به رئاليسم سوسياليتي هستيم و نويسنده نين بله آن   هايي ، شاهد گرايش(0831) بريم مي

« هاي شكست در آن مبارزات و به سبس رئاليسلم سوسياليسلتي   هحاوي قرّ» :ا عان دارد

احملد، بلكله شلايد بتلوان      تنهلا آ   يابد و نه اين چندان بسس نمي امّا  ؛(09: 0813آ  احمد، )

در آفلرينش داسلتان    اي اختار جامعة ايران، هيچ نويسندة ايرانيه به بافت و سگلت با توجّ

 .  نبوده استهاي رئاليسم سوسياليستي موف  يا رماني کامالً مواف  با آموزه

ه نتلان  به رئاليسم انتقادي، بيتتر توجّ( 0831)سه تار احمد در مجموعه داستان  آ 

يانگر شرايس نابسامان اي نما گونه خود، بهي ها داستانکوشد با پرداخت بهتر  دهد و مي مي

گاه جمالت توصيلي ناالزم و سعي نويسنده در بسس برخلي وقلايع    ،هرچند جامعه باشد؛

چهلارمين مجموعله    .کاهلد  ملي ساختار داسلتان  از انسجام خارج از برح اصلي داستان، 

 ي ايلن مجموعله بليش از   ها داستاننويسنده در . نام دارد( 0880)زن زيادي ، اوداستان 
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کلنش  . انديتد سه مجموعة پيتين خود به رئاليسم و چگونگي آفرينش داستان خود مي

ننلد نماينلدة   توا رلي اسلت و غاللب آنهلا ملي     ها در مقطع زماني و مكاني متخ  شخريّت

 . گروهي از مردم باشند

آ ر ملاه  هلاي   ي خود، در مجموعهها داستاندر غالب  (شيراز/ 0810)ابراهيم گلستان 

 ملدّ و مله  و ( 0841) جلوي و ديلوار و تتلنه   ، (0884) شلكار سلايه  ، (0833) آخر پايين

ي زمان را پيوسته در هم شكسلته،  گيرد و سير خط  تي فاصله مياز رئاليسم سن  ،(0843)

 ةاو بله شليو  در واقلع   .(44: 0811بهلارلو،  ) بلين گذشلته و حلا  در نوسلان اسلت      همواره

گيلرد و از خلال  آن، زملان     ت محدودي از زمان حا  را ملي نويسان مدرن، واقعيّ داستان

  .(318: 0ج، 0831ميرعابديني، ) کند تري را بيان مي بوالني ةگذشت

 

 (1431-1441)ي سكوت ها سالرئاليسم و  .3

بلله رهبللري دکتللر مرللدق، مللوج جديللدي از  0833ي در سللا  مل لل ةگيللري جبهلل بللا شللك 

ي کردن صلنعت  مل  ،بار خواست اساسي مردم اين ؛گيرد هاي مردمي در ايران شك  مي  اعترا

گيلرد و سلرانجام در    ي شدن صنعت نلت، ايران در تحريم اقترادي قرار ملي با مل . نلت است

اي  واقعله  ؛وقوع پيوست به 0883 مرداد 33هاي اصلي جنبش، کودتاي  پيِ شكا  ميان هسته

  .کردگردان  اجتماعي روي هاي حنبي و تاليّتاب فعّ و پرتب ةکه نويسندگان را از صحن

ت يافلت و اضلطراب   يّوقتي زندگي اجتماعي غيرقاب  تحم  شد، زندگي دروني اهمّ»

خواست جهان را تغيير دهلد،   فرساي نسلي که مي حاص  و توان جوي بيو دوران و جست

گيري خلقان، احساس  با اوج. نمايش درآمد در قالب آثاري ملهم از رمانتيسمي بدبينانه به

 ةي دهل هلا  سلا  زدگلي   و بيهودگي بر روشنلكران غلبه کرد و خوشبيني و هيجان پوچي

سلتايش از نيروهلاي غيرعقالنلي و    . ]...[ نلوعي سلرخوردگي داد    بيست جاي خود را بله 

هاي  ختونت غريني و جنسي جاي گرايش به جنبش و جامعه را گرفت و تاکيد بر تجربه

  .(311: همان) «بيست شد ةده ةزد سياست گراييِ بيمارگونه، جانتين واقع

گرفت و با  دست  اين دوره قلم به در (تهران/ 0818 - آباد نجف/ 0808) صادقيبهرام 

خللد و   هلا ملي   شخرليّت ت فراتر رفته، بله عمل    واقعيّ ةش سادراگن رئاليسم خود از حدّ

جلو در  و جسلت » گونله  سلازد و بلدين   س آنان را بلرمال ملي  أواخوردگي، شكست، فقر و ي

تلرين مضلمون    مهلم « هلاي تلاريخي   شكست ةهم هاي  هنيِ بازماندگانِ ترين اليه عمي 

ي او سلايه  هلا  داستانبرانگين بر تمامي  بنني تلخ و شس. دهد و را شك  ميي اها داستان
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با وجود تلخي و بدبيني، نللي زنلدگي نيسلت؛ افتلاگر تملامي      » است؛ بنني که  افكنده

رئاليسلم   .(803-800: هملان ) «شلوند  نسلان ملي  عواملي است که باعث حقارت و خلواري ا 

سللنگر و مجموعلة   وجللو کلرد کلله در  اه او جسلت ي کوتللهلا  داسللتان صلادقي را بايلد در  

 .به چاو رسيده است( 0849) هاي خالي قمقمه

شلود،   گريبانگير ايران ملي  پاياني دهة سيي ها سا  در پي متكالت اقترادي که در

گيلري   ريند و نويسندگان بسياري بله موضلع   ميرهاي وحتت ناشي از کودتا نين فروديوا

کند تلا   ها را رها مي ها و افسانه نويسنده اسطوره. پردازند هاي متداو  مي گريني عليه واقع

  .گر زندگي اجتماعي است ر و متاهدهاو ملسّ. به مردم کوچه و بازار بسردازد

سلويي   و خلود سلمت   ار داستاني و غيرداستاني، در خل  آثها سا احمد نين در اين  آ 

 ،او در اين آثار. ته گرفته استديگر پي

يلافتن راه   نسالن خود و اجتماعي هم هاي شكست سياسي ل  تجو در عل و به جست»

يده بلود،  گرايي بر از حنب توده، از جامعه احمد که با سرخوردگي آ . چاره پرداخته است

اصلالت  . طللوب خلود را نيافلت   هاي ديگري پناه برد که در آنها هم م به ماجراها و حادثه

د ادبلي را از سلارتر   چند پناهگاهي براي او شد، ملهلوم تعهّل   فرد اگنيستانسياليستي يس

 ادبيّلات گرايانه کرد و سلبب تسلريع گلرايش بله نلوعي       گرفت و جانتين رسالت جامعه

و  هم تلاب نيلاورد  ]...[ گرايي اگنيستانسياليستي را  اراده امّا  .پرخاشجو در دهة چه  شد

 .(813: همان) «هاي ديگري برآمد جوي راهو در جست

 بله دنيلاي واقلع    احملد  آ  حاص  رئاليسم انتقادي( 0881) همدير مدرسداستان بلند 

هلاي سلريع علابلي از     هاي خروصلي و برداشلت   حاص  انديته»را  مدير مدرسه او .است

ي ت صريح بله اوضلاع کل ل   با اشارا امّا  ر فرهنگ و مدرسه،بسيار مؤث  امّا  حوزة بسيار کوچس

هرچنلد ديلدگاه   ». (30: 0813احملد،   آ ) دانلد  مي« شكن   استقال ئزمانه و همين نوع مسا

بنلن تللخ پايلان کتلاب      امّلا   کنلد،  ت هنري اثر خدشله وارد ملي  نظري نويسنده، بر واقعيّ

: 0ج، 0831ميرعابلديني،  ) «گرايي بر باورهاي  هني نويسنده اسلت  پيروزي واقع ةدهند نتان

شناختي بر اين باورند که مدرسه در ايلن   برخي از منتقدين با تكيه بر مسائ  جامعه. (800

 . (800 :الف0813ايرانيان، ) هاي گوناگون خود است داستان، همان جامعة ايران با تمام جنبه

 

 (1410-1431)هاي گوناگون  رئاليسم در ساحت .1

 اي است که داستاني ادبيّاتدن لرسيه نتيجه لشكوفايي و ب ةدور 0881-0841ي ها سا 
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هلاي تملامي ادوار    ايلن دوره، برآينلد تجربله   . متروبه داشت ةپي و اساس آن ريته در دور

هلاي   دهلد و در زمينله   هاي نويسندگان پيتين ثملر ملي   نويسي ايران است؛ کوشش داستان

دار  يله ، نويسلندگاني کله داع  در ايلن دوره  .نويسلان هسلتيم   اقيت داسلتان مختلف شاهد خل 

آثلار داسلتاني    ،ر از مترب فكري دهلة بيسلت  بسياري متأث  روشنلكري هستند دوباره تا حدّ

هلا و   هلا، رنلج   ، خواستهاي از آثار به نقد قدرت سياسي حاکم بخش عمده. آفرينند خود را مي

 .ت اختراص يافته استمردم و همننين ضرورت بازگتت به خويتتن و سن  آما  تودة

بله   شلوهر آهوخلانم  چه  با رملان   ةدر آغاز ده (کرمانتاه/ 0814) افغانيمحمد  علي

 0841سلا   ةبرگنيد رمانعنوان  کتاب ايران به  انجمن از سوي اين رمان. رسد شهرت مي

ي نويسلد، دانلاي کل ل    نوزدهم اروپا مي ةهاي سد افغاني به سبس رئاليست. شود معرفي مي

نخست بله توصليف   . اهي کام  داردهاي داستانش آگ شخريّتاست که از درون و برون 

نمايانلد و   اتتلان را ملي  ها، روحيّ شخريّتبا ديگر   پردازد، سسس در مواجهه ميآنها اهر ظ

کنلد و اغللب نيلن     ت آنان، نسبت به رويدادها داوري ملي با قرار گرفتن در موقعيّ سرانجام

اي داسلتان در  هلا و فضل   شخريّتهايي رمانتيس از  اش با توصيف گرايانه هاي واقع توصيف

هلاي ايلن    شخريّت .(894: 0ج، 0831؛ ميرعابديني، 113-111: 0811ميرصادقي، ) آميند ميهم 

سلنخ خلود در    فردي، نمايندة گروهي از مردم هلم  هاي ضمن داشتن برخي ويژگي رمان

هاي اين رملان، حضلور گلاه و بيگلاه      پردازي شخريّتايراد اساسي در  امّا  جامعه هستند،

هاي حتلي   شخريّتهاي نويسنده يا راوي داناي ک  است که غالباً از زبان  يتهافكار و اند

سلو   شلادکامان درة قلره  ي افغاني همنلون  ها رمانديگر . شود سواد بيان مي سواد و بي کم
 انلد،  گرايانه به نگارش درآملده  اي واقع ، نين به شيوه(0888) شلغم ميوة بهتته و( 0848)

 .، شهرتي را براي نويسنده در پي نداشتندر آهوخانمشوهگاه به مانند  هيچ امّا 

يگرگلون  هلاي د  جوي شليوه و ، نويسندگاني در جستة چه ده يها سا در نخستين 

روسلتا و مناسلبات    ،در ايلن ميلان   روي آوردنلد و کتلور   ةزندگي بله منلاب  ناشلناخت   

بللا در دهللة پلليش احمللد  آ . يافللتداسللتاني  ادبيّللاتاي در  اش جايگللاه ويللژه اجتمللاعي

يتليم   درّ و (0881) هلاي بللوك زهلرا    نتلين  تلات ، (0888) اورازانهاي خود،  نگاري تس

يلا   خيلاو  ،(0843)ايلخنلي  بلا   در اين دهه ؛ و ساعدي نين(0889)ج، جنيرة خارك خلي

روسلتاهاي   ةبه ترسيم نواحي محلروم و فقلرزد  ( 0848) اه  هواو ( 0844) شهر متكين

اجتملاعي خلود را در    ل  هاي سياسلي  انديته در اين دوره،احمد  آ . اند پرداختهدورافتاده 

او امسرياليسم فرهنگي و برتري تكنولو يكي غلرب  . آورد گرد مي( 0840) غربندگيکتاب 
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از آثلار   .نگلرد  انتقلاد ملي   ةهلا را بله ديلد    و فريلته شدن روشنلكران ايراني به اين پديده

شلناختي وي شلده اسلت بايلد از      هاي جامعه احمد که مح  بروز اين انديته داستاني آ 

م روسلتا بلا نگلاهي    شلخص يعنلي معل ل     ياد کرد که راوي اوّ( 0841)زمين  رمان نلرين

 ةبازگويي تضادهاي درونلي روسلتا در مواجهل   گنارشگرانه به ستين روستاييان با ماشين و 

كله  بيش از آن نلرين زميناحمد در  آ » .پردازد ميهاي سنتي با تكنولو ي وارداتي  ريته

اصلالحات   ةاي افتلاگرانه دربلار   هردن بيانيّل به فكر آفرينش اثري ادبي باشد، به پديلد آو 

جلاي توصليف درونلي و داسلتاني      او به. انديتد تي ايران ميارضي و امحاي کتاورزي سن 

-830: 3ج، هملان ) «دهلد  خلود سلوق ملي    ةوقايع را در جهت اثبات عقيد.[ ]..يس دوران، 

هلاي   ترين گوشه ، پنهاننلرين زميناحمد در  قدي معتقد است آ منت ،با وجود اين .(833

شللتگي  او دگرگوني، آ». سازد زندگي مردم روستا را در هنگام اصالحات ارضي آشكار مي

هلاي ايلن    اقترادي و نين آشلتگي اخالقي و رواني انسان و وا گوني ساختهاي اجتماعي ل 

 .(831: ب0813ايرانيان، )« دهد نتان مي]...[ آلود  جامعه را در يس دورة دگرديسي شتاب

هلاي ناتوراليسلتي    را فار  از آن شائبه( 0843)تنگسير چوبس نين در اين دهه، رمان 

گلاه رئاليسلم اثلر بله      ،هرچنلد . سلازد  آثار پيتين خود، در فضايي رئاليستي منتتر ملي 

هلاي اجتملاعي    يلت از دو لحاظ در ارتباط بلا واقع » امّا  ،گرايد گرايي و رمانتيسم مي آرمان

عدالتي و گرفتن حل  در   رد زدن به بي اي که براي دستِ يكي در مبارزه: تزمان خود اس

هاي اعتراضلي   آن به ميان آمده، و ديگر تأکيد بر مبارزة فردي در شرايس سرکوب جنبش

اصللي رملان، بلراي احقلاق      شخريّتد، زارمحمّ. (93: 0810عباديان، )« بلبانة مردم و ح 

کله   زند به کتتن چهار نلري مي هاي جامعه، دست و ايستادگي عليه بيدادگريخود  ح  

 .اند اندوختة او همدست بوده به نوعي در ربودن تنها

داستاني و نمايتلي   بهترين آثار( پاريس/ 0814 –تبرين / 0804) ساعديغالمحسين 

. گنجلد  ي ملي هاي مختلل در بيف اوي ها داستانرئاليسم . نويسد خود را در اين دوره مي

، رئاليسلم سللادة  (0889) نتلليني باشلكوه  شلب رئاليسلم سلاعدي در مجموعلله داسلتان    

اني قتر کارمنلد  هاي رو است که تراوير سهمناکي از مال ، ترس و آسيب اي گنارشگرانه

، رئاليسم ساعدي، (0841) ترس و لرزو ( 0848) عناداران بي در  .گذارد به نمايش ميرا 

ختلونت   براي نتان دادنِ آثلار روانلي ل اجتملاعي    ؛ رئاليسمي که آلود است ليسم وهمرئا

گذرد و بله نلوعي    درميگرايي  شدة واقع از مرزهاي تثبيت  ،فرودست جامعه بر ارواح مردمِ

ي او حلوادث واقعلي چنلان    ها داستاندر فضاي . رسد مي آلود سم وهميا رئاليسوررئاليسم 
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، ساعدي براي رسيدن ها داستاندر اين نوع  .شوند انگين مي نمايند که هراس غيرعادي مي

فضايي متلكوك و ترسلناك    آمين، به نتايج تمثيلي، با کمس عوام   هني و حسّي اغراق

نام و نتان، يكلي از   هاي بي اين حضور واهمه .(831-838: 0ج، 0831ميرعابديني، ) آفريند مي

آللود و متافينيلس    مهلاي وهل   اين جنبه. ستها داستاندهندة اين  هاي اصلي شك  ويژگي

ست کله بله بيلرون فرافكنلي     ها آدم ي ساعدي، گاه امر درونيها داستانمسل س بر فضاي 

صلورت   شود و گاه ناشي از ويژگي اقلليم و روابلس و شلرايس اجتملاعي اسلت کله بله        مي

  در مجموعه .(393: 0830 ،مجابي) سازد وا  زندگي عادي را مخت  ميمجهولي سهمناك، ر

( 0881)  گور و گهلواره  و( 0841) نام و نتان بي هاي واهمه، (0848) دي دني ها داستان

شلناختي   ساعدي به رئاليسم انتقادي گرايش دارد؛ رئاليسلمي کله گلاه بلا رئاليسلم روان     

از   شلده  هلاي کنلده   ردّپلاي دهقلان  »ها  اين مجموعه ساعدي در. شود نويسنده تعدي  مي

آنلان بله عنلوان گلدا،       توصيف موقعيّت جديلد کند و با  زمين را در شهر بنره دنبا  مي

 «گلذارد  هلا را بله نملايش ملي     لة انسلان هاي گوناگون فاجعة استحا فاحته و ولگرد، پرده

 .(139: 3ج، 0831ميرعابديني، )

از فضلاي گلرم و تلتلة     در ايلن دوره  (تهلران / 0830 - اهلواز / 0801) دمحمواحمد 

داسلتان    وعله سه مجمي ها داستانغلب هرچند ا. نويسد ي آنجا ميجنوب و محيس کارگر

 بيهلودگي و ( 0889) دريا هنوز آرام اسلت ، (0883) مو   احمد محمود با عناويننخست 

ي هلا  داسلتان   در مجموعله انلد؛   ه نگارش درآمدهمانتيسم اجتماعي بر در فضاي( 0840)

 ، نويسلنده در نتلان دادن  (0881) پسلرك بلومي  و  هلا  غريبله ، (0841) زائري زير باران

، به پويايي دروني برگرفته از فضاهاي مبارزات اجتماعي نظلر  ها آدمپردازي  روابس و چهره

هلاي برجسلتة    بست و اسارت، از نتانه هاي بن دارد و در نتيجه، ناکامي و ماندن در کوچه

، نله در فضلاهاي قطعيّلت، کله در     هلا  داستانمحتواي اغلب اين . گردد مي ها داستاناين 

آيند و  نه به کتف خود ناي  مي ها داستاني ها آدم. کند و نبودن سير مياي از بودن  هاله

دهد که به شرايس  نتان مي ها داستاناحمد محمود در اين   .نه به وضع موجود باور دارند

 .(03: 0830معتقدي، )دشوار اجتماعي و سياسي معتر  است 

ات و پلاورقيِ مجل ل   صلورت  ي تلاريخي کله بله   هلا  رمانافنون  از رشد روز اين دوره، در

ي هلا  رملان اين . ي تاريخي نويني سر برآوردها رمانو  شدشدند، کاسته  وزنامه چاو مير

. تروير کتليدند   به  ينش هنري و اجتماعي  ر تاريخي را با ب ةت يس دورواقعيّ ،تاريخي

 هلاي ملردم   هلا و رنلج   تلالش  مثابه داستانِ ي تاريخي، تاريخ را بهها رماناين  نويسندگانِ
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هايي برآمدنلد کله بلا شلعور اجتملاعي و       جوي ارزشو مورد توجه قرار دادند، و در جست

رود، بلكله بله    هاي دور نملي  به گذشتهديگر نويسنده . شناختي زمانه سازگار باشد زيبايي

سووشلون  و احملد محملود    نوشلتة ( 0888) هلا  همسلايه . پردازد همين تاريخ معاصر مي
  .ين زمينه استهايي در هم تالشدانتور ( 0843)

از فردي ساده به فلرد   ،  و دگرگوني خالد، قهرمان رمانداستان تحوّ ها همسايه رمان

 ةملرور بلا گسلترش دامنل     شلود و بله   ه درون حوادث کتانده مياو ب. حنب است ةبرجست

 ةشخص از درينل   ديد اوّ ةبا زاوي ها همسايه در .يابد او نين تكوين مي شخريّتها،  حادثه

 0883ي منتهلي بله کودتلاي    هلا  سا حوادث برخي ها و  شخريّت، ما با ديگر نگاه خالد

 .شويم رو مي روبه

 ةانگارانل  ساده از آن رئاليسم بومي پسركِو  ها غريبه هاي احمد محمود که در مجموعه

بله رئاليسلم انتقلادي     هلا  همسلايه است، در   پيتين خود فاصله گرفته ي کوتاهِها داستان

کاود و تضادهاي موجلود را بلرمال سلاخته، در     ليسمي که اعماق را مييابد؛ رئا گرايش مي

هلاي عينلي بلا     بلا تلليل  روايلت    ،رملان  ايلن  در او. کنلد  علم ملي  برابر وضع موجود قد

خود دسلت   گوهاي مخترر و مليد همراه با يادهاي دروني گذشته به سبس خاصّو گلت

 ديگري از گذشلته در  ةواقع ن حا ،تي در زمامتابهت زماني موقعيّ ةبه قرين پس .يابد مي

 ةوسليل  مداوم بلراي خلل  داسلتان بله     ةتجرب»گيرد و اساساً  داستان شك  مي  هن راويِ

گو بدون اينكه نويسنده کمترين دخالتي براي توصيف مستقيم حلوادث،  و حرکت و گلت

ي هلا  داسلتان هاي اصلي  از ويژگي« خرج دهد ها و موقعيت اشيا به شخريّتخل  و خوي 

 . (001: 0818قريب، ) ستوا

 مرئاليسل متمايل  بله   ويلژه در ايلن رملان،     احمد محملود را بله   ،بسياري از منتقدان

 باشد که محمود بيش از هلر چيلنِ    دانند؛ و اين شايد از آنجا ناشي شده مي يسوسياليست

انسلت  بايلد د  امّا  .دنيايي که با رنج و ادبار توأم است ؛پردازد ديگري به دنياي کارگران مي

يلا هلر رملان ديگلر را جلنو آثلار رئاليسلم         هلا  همسلايه توان رملان   صر  اين نميبه که 

داري در  اي است که سلرمايه  جامعه خاصّ ،رئاليسماين نوع اساساً . شمردبرسوسياليستي 

 کارگر يا پرولتر آن جامعه هم در بو  مبلارزات اقترلادي   ةآن استقرار يافته باشد و ببق

  خود را به نظام حلاکم تحميل  کلرده    بش کارگري، نهادهاي خاصّسياسي و تداوم جنل 

ليسلم سوسياليسلتي   ي رئاهلا  رملان ببقاتي پرولتر در  اين تيپّ ،ديگر اينكه ةباشد و نكت

آگاه به منلافع ببقلاتي   : کارگري است که نه در خود، که براي خود باشد ة  به ببقمتعل 
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 .(830-831: 0ج، 0831گلتليري، ) اعاجتمل  ةسياسلي در عرصل   خود، همراه با عم  مسلتق   

هلاي   تاليّل با رواج نظريات مارکسيسلتي و فعّ  ،ي پس از آنها سا بيست و  ةدر ده البته

يي تقليدگونه از رئاليسم سوسياليسلتي  ها داستان ،ادبيّاتسياست و  ةحنب توده در عرص

ليسلم،  دورنملاي سوسيا  گيرد کله بلا در نظلر داشلتن     شك  مي ايران داستاني ادبيّاتدر 

کنلد و   زندگي کارگران و دهقانان و روشنلكران حنب را در حا  تعالي انقالبي تروير مي

 .نين از اين امر مستثني نيست ي محمودها داستانو برخي از ديگر  ها همسايه

آتلش   يهلا  داسلتان  وعله مکله مج  (تهلران / 0831 - شليراز / 0811) دانتورسيمين 
داستاني خود دارد،  ادبيّات ةرا در کارنام (0841) شهري چون بهتتو ( 0831) خاموش

. گلردد  داسلتاني ايلران بلد  ملي     ادبيّلات اي شلاخص در   به چهره سووشونبا خل  رمان 

، 0831ميرعابلديني،  ) ايلران نويسلي   آغازگر فرلي تازه در تاريخ داسلتان آن را سووشون که 

 ،(019: 0830سلسانلو،  ) انلد  لين اثر کام  در نوع رمان فارسي دانستهو همننين اوّ (418: 3ج

ي جنلگ جهلاني دوم   ها سا ترويرگر  ،با نثري شاعرانه و دقي و فضاهايي رئاليستي در 

به مقابله بلا   ،الت است و قهرمانان اصلي رمان، زري و يوسففارس دستخوش تحوّ. است

ه و عملكلرد گلروه   هاي رمان هريلس نمايلانگر روحيّل    شخريّت. خينند وضع موجود برمي

  .يابند خود دست مي ةي هستند و در فواص  رمان به آگاهي و رشد الزماصّاجتماعي خ

دوره در غالب آثار داستاني خود همنون  در اين (سبنوار /0809) يآباد دولتمحمود 

 از خلم چمبلر  و  (0884) عقيل  عقيل   ، (0881) بلان  گلاواره ، (0841) آوسنة باباسبحان

روستاها، ترويري هنرمندانله از روسلتاييان   با رويكردي تازه به تحوّالت ساختار  (0881)

. آورد مدرنيتله، پديلد ملي    ايراني در يس مرحلة گلذار از فضلاي سلن تي بله فضلاي شلبه      

شناسلي   ، بله شلرح ملاجرا و روان   بينديتلد ساختار داسلتان   بهآبادي بيش از آنكه  دولت

هلا و   ام چالشپردازد؛ و اين توجه به رابطة فرد و نيروهاي اجتماعي، با تم ها مي شخريّت

هلاي   فرد سهم بسنايي خواهد داشلت، جنبله   شخريّتتضادهاي احتمالي که در تكوين 

به داستان،  شخريّتنويسنده در بدو ورود هر  .کند ي او را تقويت ميها داستانرئاليستي 

هلا   شخرليّت و در واقع راوي که از منظر داناي ک  بله    پردازد، به توصيف کاملي از او مي

پردازي  شخريّتة  ي داستان آگاهي کام  دارد و اين شيوها آدمز درون و برون نگرد، ا مي

  .تبالناك، نيس ويژه بهاروپا، هاي سدة نوزدهم  شباهت به رئاليست بي
ان را در لارش، آنل لان آثل لرمانله قهلانه بلشناس هلامعلرداختي جلا پلادي بلآب دولت»

يي که خل  کرده، بلا داشلتن   ها آدم بهترين. کند هاي اجتماعي بررسي مي کتاکش متن
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رلي  ل مكاني متخ  ت زمانيپاي شهر و روستا در موقعيّ تي خاص، وضع مردم خردهفرديّ

 .(883: 3ج، 0831ميرعابديني،)« گذارند ه نمايش ميرا ب

گلرفتن   کلار  بله  (تهلران / 0819 - اصللهان / 0801) گلتليري اصلي هوشنگ  ةدغدغ

ي او ايللا  هلا  داسلتان زبلان نقتلي محلوري در     ونويسي اسلت   وين داستانهاي ن تكنيس

هلاي   ت واحلد در  هلن  ها، انعكاس واقعيّل  با استلاده از ترديدها، شس» گلتيري. کند مي

رويلي   هروبل . (191: هملان ) دهد ميت جديد ، آزادي را به انسان در پذيرش موقعيّ«مختلف

كاشلي اسلت در   ي داستان در سطح نيست؛ تماسي است از درون، و کنها آدمگلتيري با 

گللويي درونلي در برخللي از   ا   هللن و تلس کله از روش جريللان سليّ   او. يللس بلابن هلر  

بلور   بله  اي بلراي سلمور آبلي    دخمله و  شلب شلس  ، مثل  هميتله  يش نظيلر  ها داستان

، اين تكنيلس  (0841) شازده احتجاباست، در داستان بلند   گريخته استلاده کرده جسته

نسل  بله ترلوير     زندگي چهار ،ر  هن شازده احتجابد. گيرد کار مي را با مهارت تمام به

 سياه و ةرو رفت و  هاي رنگ يي که اکنون در قالب عكسها آدمشود؛ اضمحال   کتيده مي

 . اند جا مانده جا خوش کرده سليد، و روايات به
 ل  نگي مطرح است تا فروپاشلي اجتملاعي  در شازده احتجاب بيتتر پوسيدگي فره»

قاجلار   ةردهاي ايدئولو يس در ايلران دور مادي برخو ةواند زمينت گلتيري نمي. اقترادي

تلا سلطح   ماند و  شناسي فردي مي روان را نتان دهد، به همين جهت رئاليسم او در حدّ

  .(131: همان) «آيد نميرئاليسم اجتماعي در

 : نويسد رئاليستي شازده احتجاب همننين منتقدي ديگر ميدر پرداخت 
دهلد، بلكله    ايتي واقعي از تاريخ زندگي خانداني اشرافي ارائه ميتنها رو اين رمان نه»

. شلوند  تلر از ديگلري ترسليم ملي     گرايانله  تر و واقلع  يري است که هر يس دقي پر از تراو

چيلني کلم    نگلاري علملي   ت و تاريخازده از لحاظ دق گنارش گلتيري از شرح خاندان ش

ات تاريخي و چله  جه نويسنده به جنئيّدلي  تو در هيچ موردي، شرح امور چه به. دآور نمي

نويسلنده پرداختلي   ]...[  .کند لي يا واهي پيدا نميعدي تخيّگرايي او، بُ واقع دلي  حسّ به

ص ن و متخ او اجناء داستان را در قالب تراويري معيّ. دهد گرايانه به روايت خود مي واقع

 .(013: 0831ديان، محمو) «کند ها بازگو مي شخريّتاز دوره يا مقطعي از زندگي 

 

 نتيجه

 ان، بيش از سلاير لداستاني جه ادبيّاتران، بلكه در لداستاني اي ادبيّاتتنها در  اليسم نهلرئ

داسلتاني ايلران از هملان نخسلتين      ادبيّلات . هاي ادبي ظهور و بروز داشلته اسلت   مكتب
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 و هللا رمللانه نويسللندگان بلله رئاليسللم در سللاختار  هللاي خللود، نمايللانگر توجّلل  نمونلله

ه ب بلر آن و توجّل  ات مترت ل با وقوع انقالب متروبه و تغيير و تحول  .يتان استها داستان

ه د اجتماعي يس اثر ادبي، رئاليسم در کلانون توجّل  عمده به نقش و کارکرد رسالت و تعهّ

ي آغلازين سلدة   ها سا رئاليسم انتقادي دورة متروبه و . گيرد اغلب نويسندگان قرار مي

تا حلدودي متمايل  بله رئاليسلم     هاي سوسياليستي،  گسترش انديته رفته با حاضر، رفته

ي هلا  داسلتان غاللب   ،در دهة بيسلت  ويژه بهو نويسندگان بسياري  شود سوسياليستي مي

بلا   .چتلمي بله آن دارنلد    نلاخواه گوشله   خواه ونويسند  مي هاي آن از آموزه رخود را متأث 

پنداشللته بلله يكبللاره  ي يقللينبسللياري از آن باورهللا ،0883مللرداد سللا   33کودتللاي 

ريند و با گسترش سلاية يلأس و شكسلت، نويسلندگان بله بلازنگري و ترديلد در         فرومي

در قلملرو   ،اي از آثلار داسلتاني دهلة سلي     در نتيجه بخش عملده . آورند گذشته روي مي

هاي چه  و  داستاني ايران در دهه ادبيّات .شناختي است رئاليسم انتقادي و رئاليسم روان

ر پلرداختن بله شلهر و    ب د و نويسندگان افنونراهاي متلاوتي را پتت سر گذ تجربه هپنجا

ه نتلان دادنلد، تلا بلدانجا کله      تري به روستا و مردم آن توجّ شك  منسجم مناسباتش، به

در اين دو دهه . داستاني اقليمي با نگاهي انتقادي هستيم ادبيّاتگيري نوعي  شاهد شك 

ي در آثلار کسلاني همنلون بهلرام صلادقي و غالمحسلين       شناخت همننين رئاليسم روان

 .يابد ساعدي مجا  رشد و گسترش مي

اي از آثلار   خواه ناخواه، تمام يا بخلش عملده   ،داستاني ايران ادبيّاتغالب نويسندگان 

از نويسندگاني  اگر بخواهيمدر اين ميان  امّا  اند، داستاني خود را در فضاي رئاليسم نوشته

رئاليسلم   ويلژه  بله و اليسلم  بور مستمر در خل  آثار داستاني خود، بله رئ  هنام ببريم که ب

احملد  احمد، غالمحسلين سلاعدي،    اق  بايد از جال  آ حدّاند،  توجه نتان دادهانتقادي 

 . ياد کردآبادي  محمود و محمود دولت
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