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  چکیده 

فرق هنر با تاریخ در این . یکی از کارکردهاي اثر هنري، بازنمایی واقعیاتی از حیات مادي و معنوي آدمی است

هاي ظاهري واقعیات را در طرحی معقول،  نظمی هنرمند با گزینش و تأویل و گزارش خاص خود، بیاست که 

. ي این دسته از آثار هنري استآثار داستانی اسماعیل فصیح در زمره. کند محدود، سنجیده و منظّم عرضه می

فصیح . شود ئالیسم متولّد میشود، ر هاي متضاد پخش میوقتی که واقعیت عینی، بین تعداد نامحدودي ذهنیت

ها  نگرش ایدئولوژیک، استناد به روزنامه. ها داستان رئالیستی به قلم آورده استهاي خاصی دهبا استفاده از روش

- هاي تاریخی، روابط و اخالق اجتماعی، استفاده از زبان محاوره، تشریح جزئیات وقایع، تیپ و برخی از شخصیت

ها با ها، تنوع شخصیتي زندگانی و بخصوص مرگ شخصیتایع تلخ جامعه، نمود دورهسازي، تأویل و تفسیر وق

ها با دیگران، ها، انعکاس طبیعی تعامل شخصیترفتارهاي متنوع، انعکاس شخصیت خود نویسنده در داستان

اختیار، برجسته هاي فلسفی، تعریف انسان به عنوان موجودي داراي کاربرد انشاي کاریکاتوري، ایراد عبارت

. نمایی اجتماعی این آثار هستند هاي واقعی ي مناسب و نمود صنایع ادبی از روشزمینهکردن امور عاطفی، پس

اي دقیق براي  هاي فصیح، استنباط نتیجهروش این پژوهش تطبیق دادن جزئیات و عناصر موجود در داستان

حاصل این بررسی این است که .  اقعیات اجتماعی استبا و  و چگونگی تطابق آن  هاي رئالیستی آن کشف جنبه

  .ي آثار هنري فصیح، گراینده به رئالیسم اجتماعی استمجموعه

  .گراییهاي رئالیسم، واقعیآثار داستانی، اسماعیل فصیح، اسیر زمان، شراب خام، مؤلّفه : واژه هاي کلیدي
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  مقدمه و هدف - 1

 

 

 مقدمه. 1- 1

ي بیان و انتقال موضوعات و مضامین در آثار ها در این است که شیوهفرق ادبیات با منابع دیگر علوم و دانش    

آثار ادبی دست کم دو . شوداي جذّاب و شیرین است که مورد اقبال تمام اقشار جامعه واقع میادبی به گونه

هاست و از این دید در حکم ي سرگذشت ملّتدهندهاول این که، انعکاس : نقش بارز در حیات آحاد جامعه دارد

ها را ي ملّتها و رفتارهاي گذشتهاي است که تاریخ، فرهنگ، عادات و آداب و رسوم، وقایع و طرز نگرشآیینه

گذارد، دوم جذّابیت، زیبایی و هنري بودن این گونه آثار است که قطعاً به مخاطبان امروز و آینده به نمایش می

هاي ي هنرمند از شگردهاي زیباسازي سخن؛ یعنی کاربست خیال و آرایهاین امر را باید در استفادهدلیل 

ترینِ ترین و پرجاذبهتوان شعر و داستان را محبوبراحتی میبه طوري که به. معنوي و لفظی جستجو کرد

  .کردها قلمداد سخن

داستان بلند و رمان از امتیاز خاصی نیز برخوردار است که خصوص البتّه در این میان، نوع ادبی داستان و به    

از عناصر اساسی داستان است، » پایان«و » شروع«از آنجا که . آن، خاصیت کشندگی ذاتی داستان و رمان است

کند و از سوي دیگر، چون رمان تا رسیدن به عموماً مخاطب را تا رساندن به سرانجام یک خبر یا واقعه رها نمی

را ... گشایی و افکنی، بحران، هول و وال، بزنگاه، گرهي پایان و حصول نتیجه، عناصر دیگري از جمله گرهطهنق

لذا خواننده یا مخاطب، وقت . ي موارد مذکور طبعاً نیازمند زمان استدهد، همهپیش روي مخاطب قرار می

ي یک غزل، تر، خوانندهبه عبارت ساده. کندگیري از آن سپري میبیشتري را براي مشغول شدن با رمان یا بهره

ها دست کم به قصیده یا حتّی مثنوي، نهایتاً به یک روز زمان براي خواندن اثر نیاز دارد، در حالی که عموم رمان

  .یک روز و گاهی یک هفته زمان نیاز دارند

پرداز، اند، شاعر بیش از داستانردههاي اصلی شعرها تعریف کانگیزي را از الزمههمچنین، نظر به اینکه خیال    

بیند که این می) اغلب تشبیه، استعاره و مجاز(خصوص صنایع بیانی خود را ملزم به کاربرد عناصر خیال و به

آورد و بدین ترتیب، این خود به ترجیح عامل هم جبراً موجبات ورود واژگان در غیر معناي حقیقی را فراهم می

  .انجامدیشتر مخاطبان میداستان بر شعر از سوي ب
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ي زبانی است که بنا بر عبارت اخیر، یکی دیگر از وجوه برتري داستان و رمان بر شعر، مربوط به حوزه    

- مخصوصاً زمانی که رمان. ها به لحاظ کاربرد واژگان رایج در بین مردم، نسبت به شعرها روان هستندداستان

ي کار خود قرار بدهد و از آنجا که استفاده از زبان روان و شیوه پردازي رئالیستی راي داستاننویس شیوه

هاي اصلی رمان رئالیستی نزدیک شدن به زبان محاوره و اغلب، کاربرد عین دیالوگ مردم کوچه و بازار از مؤلّفه

  .گردداست، سهولت مطالعه و در نتیجه اقبال عمومی را بیش از پیش سبب می

این است . بیندمخاطب رمان رئالیستی، موقع خواندن اثر، محتویات آن را نه تخیلی و رمانتیک، بلکه رئال می    

دهند، یا با توسل به ابزار و گرایانه سوق میراستی به سمت نگارش واقعپردازان قلم خود را یا بهکه عموم داستان

هاي رئالیستی در کنار تشریح وقایع سیاسی، اجتماعی، ستانلذا دا. دهندگرایانه جلوه میشگردهایی، واقع

شناسی، تاریخی، جغرافیایی و چندین دانش فرهنگی جامعه و نیز ذکر علل وقایع، به بیان مباحث اخالقی، روان

  .جویدپردازد که هر مخاطبی بسته به نیاز و ظرفیت خویش از آن بهره میدیگر می

گرایی و منطبق هاي دال بر واقعهاي رئالیستی موجود در آثار فصیح و شاخصهلّفهنگارنده در این پژوهش، مؤ    

باشد که شناساندن . با واقعیات اجتماعی و سیاسی یا مباحث قابل انطباق را استخراج کرده و به قلم آورده است

  .ان بعدي قرار گیردهاي چنین آثار نفیس اما گمنام، در قالب الگویی مفید و مورد تقلید نویسندگقابلیت

  چگونگی ورود رئالیسم به ایران و تأثیر آن در رمان فارسی. 2- 1

اند، عموماً با گذشت زمان در سایر جوامع اي خاص متولّد شدهکه نخست در جامعهمسلّماً مکاتب ادبی با این     

مکتـب  . اندگسترش و بالندگی رسیدهنیز جاري شده، رشد کرده و حتّی در صورتی بهتر و برتر از شکل اولیه به 

صـورت  گونه است؛ وقتی به کشورهاي اتّحاد جماهیر شوروي سـابق وارد شـد، بـه    نیز این رئالیسم سوسیالیستی

اي در میان نویسندگان و تا حدودي شعرا جا باز کرده بود و نویسندگان مشهوري را براي جامعـه  بسیار گسترده

  . پرورانده بود

افتد، تولّد رئالیسم اجتماعی، مربوط به دوران حکومت اتّفاق می فرانسهپیدایش رئالیسم اولیه در  هرچند که     

گیـري  به طوري که این شـکل از رئالیسـم را مشخّصـاً بـه زمـان شـکل      . است روسیههاي شوروي در کمونیست

هاي ادبی بعـد از انقـالب   که خیزشدهند چنانهاي سوسیالیستی پیوند میهاي کارگري و ایجاد حکومتانقالب

هاي سوسیالیستی بدین صورت بود که رئالیست. شکّی، برخاسته از آن جریان بودهیچروسیه نیز بی 1917اکتبر 

یـا  » تصویر زندگی مردمان فقیر«اجتماعی که داشتند، محور توجه خود را به  يهگرایانآن جامعه، با نگرش واقع

هـاي  هاي انسانی، بیان مشکالت طبقاتی، و نیز مباحث سیاسی و گروها گروهها یمتوسط جامعه، شناساندن تیپ

  .انقالبی معطوف کرده بودند
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دولت اتّحاد جماهیر شـوروي در  . مرسوم شد 1930ي در دهه«اغلب بر این باورند که رئالیسم سوسیالیستی     

 1گـورکی  ماکسیمالبتّه طرّاح واقعی آن . رئالیسم سوسیالیستی را آیین رسمی نویسندگی اعالم کرد 1932سال 

. انـد به این شیوه داستان نوشـته  3سولژنیتسین آلکساندرو  ژدانف، )دن آرامي نویسنده( 2شولوخوف، گورکی. بود

ي مبـارزات بـین طبقـات اقتصـادي     ان مارکسیست که این اصطالح را مرسوم کردند، رمان، عرصهبه نظر منتقد

در ایـن نـوع   . نویسی در اتّحـاد جمـاهیر شـوروي شـد    ي رایج رمانرئالیسم سوسیالیستی به سرعت شیوه. است

مـت سوسیالیسـتی   و خوشبختی آنان تحـت حکو  4پرولتاریاي داران بورژوا، فضیلت طبقهها از ستم سرمایهرمان

  ).84: 1391شمیسا، . نک(» رودشوروي سخن می

رسمی در کشورهاي اقمار شـوروي بـه حسـاب     يهبه عنوان مکتب و آموز» رئالیسم سوسیالیستی«بنابراین،     

اما طـولی نکشـید   . در مسکو تشکیل شد 1934در » نویسندگان شوروي يهکنگر«به دنبال آن بود که . آمدمی

رئالیسم سوسیالیسـتی،  «ها، این ایده يهرسید؛ در پس پردکه در این میان یک آلودگی بدبوي سیاسی به مشام 

-از او میکرد، و نیز اش از هنرمند طلب میتجسم صادقانه و از نظر تاریخی عینیِ واقعیت را در انکشاف انقالبی

ـ  ل ایدئولوژیک و تربیت کارگران با روحیماکسـیم گـورکی  . سوسیالیسـتی شـرکت کنـد    يهخواست که در تحو ،

ایـن، همـان   «). 303: 1391سید حسینی، (» کننده در این آموزه بودنداز فعاالن شرکت 6کارل رادكو  5ژدانف

اما بـه زودي معلـوم شـد کـه     . نامید» ندسان روحمه«براي نخستین بار، نویسندگان را  7استالیندورانی بود که 

» کـرده اسـت  دانسته و بـر مـردم تحمیـل مـی    رئالیسم سوسیالیستی، به دروغ، خود را وارث سنّت ملّی  يهآموز

در اصل، رئالیسم اجتماعی را ابزار نیرومندي براي آموزش مردم، اما بـا  «به این دلیل که ). 305: 1391، همان(

قرار داده بودند» کمونیستی« يهروحی.  

به عبارت بهتر، ). 305: همان(» چنانی در ادبیات روسیه نداشتدخالت آن 8لنینرسد که گونه به نظر میاین    

) 1905( لنـین ي دارانه در شوروي به انقالب اکتبر یا حتّی پیشتر از آن به کتابچهاصول ادبیات سیاسی و جانب

لعنـت بـر   «کنـد کـه   لنین در ایـن کتابچـه تأکیـد مـی    . گرددبرمی 9»ادبیات حزبی تشکیالت حزب و«با عنوان 

یک پیچ و مهـره از مکانیسـم   . ي کارگري شودادبیات باید که بخشی از آرمان مشترك طبقه! ابرمردهاي ادبیات

ي کـارگري  ي طبقـه ي پیشگامان آگاه به سیاست در همهیگانه و بزرگ سوسیال دموکرات است که توسط همه

                                                             
1. Maksim Gorki 

  .ادبی نوبل بود يجایزه يروس و برنده ينویسنده.  2

3. Solzhenitsyn 

 کارگران مزدوري همقصود از پرولتاریا طبق«: هدداز پرولتاریا به دست میاینچنین عریفی ت) 1848(» مانیفست کمونیست« مارکس در کتاب.  4

  .»دفروش براي تأمین زندگی می را خود کار نیروي و نیست لیديی توجدیدي است که مالک هیچ وسیله

5. Zhdanov 
6. Karl Radek 

  .رهبر کمونیست شوروي بود   . 7

  )رهبر اتّحاد جماهیر شوروي(ي رئیس شوراي کمیساریاي خلق اتحاد جماهیر شورو.  8

9. Party Organization and Party Literature 
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هر چند لنین بـر  ). Quotedin taylor. 2010، به نقل از 161: 1393آباد، صادقی محسن(» آیدبه حرکت در می

تـا  . تخیل نویسنده نیز در این کتابچه تأکید کرده بود، آشتی میان هنر و سیاست در عمل به ندرت اتّفاق افتـاد 

تشکّل از سه گروه اصلی، جریان فرهنگی پرولتاریـا،  هاي حزب، ممیالدي کمابیش آشتی میان گروه 1925سال 

گیـري  مـیالدي بـه بعـد، بـا شـکل      1925از سـال  «ها برقرار بود، اما گرا و فرمالیستهاي تجربهگروه مدرنیست

هـاي مختلـف حـزب    اي میان گروهسابقهتضاد ایدئولوژیکی بی) R.A.P.P(ي روسی نویسندگان پرولتاریا اتّحادیه

ي مرکزي با برگزاري مباحث طوالنی در پـی برقـرار کـردن تـوازن و آشـتی میـان       هر چند کمیته. شکل گرفت

ي خـود بـر آن بودنـد تـا بـا بـدنام کـردن        هاي مختلف بود، اما نویسندگان پرولتاریا با موضع متخاصـمانه سبک

ـ   در ایـن دوره در داسـتان  ). 162: همان(» رقبایشان درستی خود را اثبات کنند ي رئالیسـم  ه شـیوه هـایی کـه ب

تنه به دلیل عشق به انقالب، ي کارگر بود که یکشدند، قهرمان معموالً شخصی از طبقهسوسیالیستی نوشته می

قهرمان مثبت داستان معموالً شخصیتی ایستا داشت کـه در طـول داسـتان تغییـري در آن     . بردتولید را باال می

ایـن بـود کـه     نتیجه. هنري بسته، و ادبیات سرکوب و تحریم گردیدبا آمدن استالین، فضاي «اما . شدایجاد نمی

لغـزش   يهاز عبارات مـذکور، دور ). 305: 1391سید حسینی، (» اعتماد شدنداکثریت مردم آن دوره به هنر بی

  .رئالیسم سوسیالیستی در روسیه به راحتی قابل درك است

ارتباط ایرانیان با غرب و اعزام دانشجو به اروپا، تأسیس مـدارس  در پی «نظران عقیده دارند که عموم صاحب    

هـا بـه واقعیـت زنـدگی     نگاري، نگاه ایرانیآثار ادبی و رواج روزنامه يهجدید، ورود صنعت چاپ به ایران و ترجم

هـاي  السـ . گرایانه به انسان و جهان بودمولود ظهور این نگاه واقع) ش.هـ1284(تغییر کرد که انقالب مشروطه 

بـا  . دار اسـت داري شهري فردگرا بـه جـاي پدرسـاالري زمـین    گزینی سرمایهشمسی عصر جاي 1300تا  1275

شهري، به تدریج مفاهیمی بـه نـام حـقّ حاکمیـت،      يهو رشد طبق) دار مرفّهسرمایه(بورژوا  يهگیري طبقشکل

خـوان در  د و بـه پیـدایش جمعیـت کتـاب    هاي سنّتی پدیدار شـ آزادي، انتقاد از حکومت و نقد خرافات و ارزش

چنین نگرشی به ناگزیر . متوسط شهري و تغییرات بنیادین در ساختار سیاسی و اجتماعی ایران انجامید يهطبق

-هاي ادبی جدید ماننـد نمـایش  ادبیات تغییر کرد و شکل يهوظیف. نوشتار و ادبیات همسو با خود را پدید آورد

» ماعی و داستان کوتاه، جاي کتابـت مصـنوع و ادبیـات اخالقـی و تعلیمـی را گرفـت      نامه و رمان تاریخی و اجت

  ).2: 1385فتوحی رودمعجنی، (

. هاي غیر رئالیستی مورد توجه نبوده استي شیوهدر ادبیات کالسیک فارسی نگارش رئالیستی به اندازه     

تثبیت رئالیسم در  يهرا ده 1332تا  1320 در ایران هم حدود«چند دهه پس از تحوالت ادبی مذکور در اروپا 

هاي مشترکی با رئالیسم به ویژگی«البتّه مسلّم است که آثار نویسندگان ایرانی . کنندادبیات داستانی قلمداد می

شود این آثار را در مکتب رئالیسم قرار دهیم، اما هایی که باعث میویژگی. معناي عام آن در سراسر اروپا دارد

هایی با آثار رئالیستی دیگر مناطق هاي منحصر به فرد و البتّه تفاوتادبیات هر کشور دیگري ویژگی همچون

  ).70: 1392کریمی مطهر و اکبرزاده، (» شودرفته کمرنگ میها رفتههر چند این تفاوت. دنیا دارد
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نهد و در راه شعاري را وا میدر سیر تحولی خود، گرایش به سمبولیسم خام و «گراي ایران ادبیات واقع    

رئالیسم این دوره ). 229: 1377میر عابدینی، (» کندیابی به واقعیت مشخّص و توصیف آن تالش میدست

اند شعارهاي جناح چپ و حزب توده يهبستمتمایل به رئالیسم اجتماعی است و نویسندگان، بیشتر دل«بیشتر 

در این میان بسیاري از . جویندن حکومتی سوسیال دموکرات میریزي و محقّق کردو آرمان خود را در طرح

-میبه عضویت حزب توده نیز دراحسان طبري و  گلستان، آذینبه، آل احمد، بزرگ علوينویسندگان از جمله 

رئالیسم «گیرد، مستقیم یا غیر مستقیم، شکل می 1325نویسندگان ایران که در سال  يهنخستین کنگر. آیند

از منتقدان این دوره، فاطمه سیاح «. کندادبیات ایران توصیه می يهرا به عنوان خطّ مشی آیند »اجتماعی

نوزدهم  يهنوین تکامل رئالیسم سد يهکند که رئالیسم سوسیالیستی مرحلضمن سخنان خود بیان می

و دیگران  4داستایفسکی، ستويتول، 3دیکنز، 2فلوبر، بالزاك، 1گوتهاروپاست که در آثار نوابغ ادبیات جهان مانند 

  ).151: 1393بصیري و همکاران، (» اي تظاهر کرده استکنندهبه طرز خیره

در این دوره، بر اثر عوامل متعددي از قبیل برچیده شدن بساط دیکتاتوري، گسترش و رواج «به طور کلّی      

ادبیات و نقد، پویش درونی ادبیات ایران، و البتّه  يهآثار ادبی اروپا و آمریکا و آثار نظري در زمین يهترجم

نقد و سخن  يهگیري حزب توده، با تنوعی از انواع ادبی و سیطرتحوالت سیاسی منجر به ظهور و قدرت

اي شاید روي همین اصل است که عده). 151: همان(» استالینیستی در بخش ادبیات پیشرو رو به رو هستیم

سعید چرا که، . اي از آثار معاصر ادبیات فارسی، برگرفته از ادبیات روسیه استبخش عمدهعقیده دارند که 

بین ادبیات روسی و ادبیات فارسی قرابت «کند که ي ادبیات روسی و فارسی تصریح میبا مقایسه نفیسی

توان به زبان سانی میگذشته از آن که نظم و نثر روسی را با کمال آ. وجود دارد) صنایع ادبی(معنایی و صنعتی 

هاي گاهی مثَلهاي زبان روسی و گهها و کنایهها، استعارهفارسی درآورد و تطبیق داد، صنایع ادبی مثل تلفیق

  ).432: 1377دهباشی، (» کنداین زبان با معادل آن در زبان فارسی تطبیق می

  رمان رئالیستی در ایران. 3- 1

نثر براي نیل به این هدف، ابزاري کارآمد و بسیار . رونوشتی از واقعیت استها به دست دادن هدف رئالیست    

نویسان رئالیست، بازآفرینی آن و نیز زندگی روزمرّه همان موضوعی است که داستان. شودمهم محسوب می

خی از هایی دارد که برنثر رئالیستی ویژگی. دانندخود می يهکاوش در چند و چون آن را در ادبیات، وظیف

شفّافیت روایی در برابر فصاحت بالغی، کارکرد ارجاعی در برابر کارکرد مجازي، زبان «: عبارتند از هاترین آنمهم

  ).89و  88، 83، 78: 1389پاینده، (» ...متعین در برابر زبان انتزاعی، استفاده از زبان محاوره در برابر رسمی و 

                                                             
1. Johann Wolfgang von Goethe 
2. Gustave Flaubert 

3. Charles John Huffam Dickens 

4. Fyodor Dostoyevsky 
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ز بدو ر آثار کالسیک فارسی نیز کمابیش نمایان است؛ به این صورت که اهاي آن درئالیسم و مؤلّفهالبتّه     

ي عصر خود را ولو جسته و گریخته یا اند که واقعیات جامعهپیدایش ادبیات فارسی، اصحاب قلم بیشماري بوده

. انداشتههاي آینده به ارث گذدر فرم حسب حال و نظایر آن، چه در نظم و چه در نثر، جزء به جزء براي نسل

 فرج بعد از شدتهایی مثل توان به ویژه در متنهاي رئالیستی را در آثار سنّتی فارسی هم میویژگی«لذا 

را در کتاب » ذکر بر دار کردن حسنک وزیر« بیهقیهمچنین مثالً ). 43ص: 1393صادقی، (» مشاهده کرد

عالوه بر این، . شکل داستان جذّابی نوشته استبه ) ترین کتاب تاریخ ادب فارسی استکه مؤثّق(» تاریخ بیهقی«

گونه هاي خواندنی و تا حدودي واقعیرا به داستان  ، آن اثر تاریخی بیهقی فرم داستانی ندارد، اما توصیفات آن

  ).رك تاریخ بیهقی(تبدیل کرده است 

بیاتی ارائه دهند که افراد کنند شرحی مطابق واقع از تجرموضوع این است که آثار رئالیستی معاصر سعی می    

هاي دخیل در وقایع این آثار با شرح جزئیاتی مربوط به فردیت شخصیت. کنندعمالً در زندگی خود تجربه می

نگارش . شوندشود، شناخته میداستان و مختصات زمان و مکان داستان که از طریق زبانی ارجاعی بیان می

در طول ده «ادبیات فارسی پیش از انقالب مشروطه . انقالب مشروطه آغاز شدرئالیستی به این معنا در ایران با 

به بیان بهتر، نگارش رئالیستی در . قرن، سخت مشغول به الهیات عرفانی، تجربیات باطنی و تخیالت شاعرانه بود

اجتماعی و سیاسی ادبیات . گرا مورد توجه نبوده استهاي غیر واقعي شیوهبه اندازه«ادبیات کالسیک فارسی 

هاي ماورایی به سوي زندگی زمینی و ویژه پایتخت را از جانب آرمانمشروطه، ذهنیت مردم شهرهاي بزرگ به

بدین ... ها نثر فارسی به سوي سادگی و واقعیت نگاري حرکت کرد مدار سوق داد و با پیدایش روزنامهانسان

ي ادبیات ي بورژواي نوین دولتی در ایران پا به عرصهطبقهگیري گرا همزمان با شکلترتیب صورت رمان واقع

ي مباحث نظري که رئالیسم در حوزهطوري که، امروزه عالوه بر اینبه). 1: 1392فتوحی و صادقی، (» نهاد

  .شوندهمچنان مطرح است، بسیاري از آثار داستانی نیز به این سبک نوشته می

انی پس از مشروطه بر بستر رئالیسم شکل گرفته و تا کنون آثار زیادي به در ادبیات فارسی نیز ادبیات داست    

اهمیت رئالیسم در بعد مباحث نظري و آثار خلّاقه و نقش این نوع سبک در . انداین سیاق به نگارش درآمده

قرار  هاي رئالیسم بیشتر مورد توجهکند که مبانی نظري و ویژگیهاي داستانی ایجاب میشناخت دیگر سبک

  .هاي آنها فراهم گرددگیرد تا زمینه براي بررسی روشمند آثار رئالیستی فارسی و تبیین ویژگی

که اول این: ي رئالیسم در ایران به دو دلیل عمده در ادبیات فارسی اهمیت داردنوشتن و پژوهش درباره    

هاي ادبی قبل و گیري جریانایی و یا فاصلهگررئالیسم پایه و مبناي ادبیات داستانی معاصر است و میزان واقع

که نثر معاصر فارسی پس از مشروطه بر شود، دوم اینبعد از آن نیز بر اساس معیارهاي رئالیسم سنجیده می

اما . اندي گذشته اکثر آثار داستانی فارسی به این سبک نگاشته شدهبستر رئالیسم شکل گرفته و در صد ساله

هاي رئالیستی در توصیف رئالیستی فارسی و حمایت ایدئولوژي چپ از این سبک، نقش رمانعلیرغم کثرت آثار 

وضعیت جامعه و تغییر ذهنیت مردم چندین مورد توجه قرار نگرفته و پژوهش مستقلّی که پیدایش و تطور 
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- مایها آثاري در دروندر همین راستا بود که ابتد. ي خاص بررسی کند، انجام نشده استرئالیسم را در این دوره

شیخ موسی از رمان عشق و سلطنت یا فتوحات کوروش کبیر هاي ناسیونالیسم ایرانی به نگارش درآمد که 

 شمس و طغرایا ) 1299( میرزا حسن خان بدیعاز  داستان باستان یا سرگذشت کوروش، )1297( کبودر آهنگی

- ها تا حدودي به واقعیتهاي تاریخی این رمانکه زمینههاي آن است نمونه... و ) 1292( میرزا باقر خسروياز 

  . شدهاي روز نزدیک می

خواهان هاي انقالب با به توپ بستن مجلس به امر محمد علی شاه قاجار فروکش کرد، و مشروطهگرچه شعله    

در این زمان . شددر درون جامعه همچنان منتشر می فروغ آگاهی نوینتار و مار شدند و جراید تعطیل شد، اما 

دوستی و میل به ي وطنبا این همه، احساسات فزاینده. هاي اجتماعی به راحتی مقدور نبودنوشتن از واقعیت

رمان تاریخی براي احیاي عظمت ایران باستان و . استقالل سرزمین ایران، با نگارش رمان تاریخی اوج گرفت

موقعیت و نظام حکومتی مبتنی بر حاکمیت اشراف به کار بازآفرینی الگوهاي بزرگ حکومت شاهانه و تثبیت 

اي را که از رمان تاریخی در واقع برآمده از یک احساس نوستالوژیک هم بود که اضطراب طبقه. شدگرفته می

هاي اساسی رمان تاریخی مایهناسیونالیسم ایرانی از بن. بخشیدترسید، تسکین میتغییرات اجتماعی جدید می

  .دایران بو

هاي نزدیک به روزگار نویسنده نزدیک رفته به زمان تاریخی و واقعیتهاي تاریخی که رفتههمین نوع رمان    

اي متفاوت، به بازتاب واقعیت اجتماعی معاصر که رسالت رمان رئالیستی است، پرداخت شد، هرچند به گونهمی

رمان اجتماعی برخالف رمان . رنگ شدجتماعی کمهاي موسوم به رمان او به تدریج نگارش آن در مقابل رمان

شناسی شد، به آسیبتاریخی که شکوه و عظمت جامعه را از اعماق تاریخ و در ماوراي شرایط موجود جویا می

هاي هاي اجتماعی به جانب واقعیتنویسی فارسی پابه پاي دگرگونیداستان. پرداختي ایرانی میجامعه

  . اجتماعی حرکت کرد و همت خود را متوجه تشریح جزئیات زندگی و مناسبات و روابط اجتماعی موجود کرد

به دنبال نگارش آثاري از این دست بود که گرایش به کاربرد فارسی اصیل و زبان مردم در آثاري چون     

فرخان از فرنگ برگشته از حسن مقدم، ي جعنامه، نمایش)16صور اسرافیل، ش(ي عربی دهخدا ي نامهترجمه

و امثال آن اوج گرفت، هر چند که طرفداران زبان و ادبیات ) 1300(داستان کوتاه فارسی شکر است جمال زاده 

  . نگریستندگرا میهاي ساده و واقعکالسیک با نگاه تحقیرآمیزي به این گونه نوشته

- ل به سبک نگارش ساده و کوچه و بازاري رو به فزونی میدر هر حال، تعداد ادیبان و نویسندگان متمای    

شاید چنین به نظر برسد که نقش . ها هم از همین دسته بودندهاي روزنامهگرفت که صاحبان قلم در ستون

گرا ندارد، اما با در نظر گرفتن در گیري نگارش واقعمطبوعات در بیداري افکار جامعه، ارتباط چندانی به شکل

هاي دهی به جریانسویی آنها در واکنش و یا جهتی اهداف نگارش مطبوعات و آثار ادبی و همهم تنیدگ

  . شودگرایانه روشن میگیري نگرش و نگارش واقعسیاسی، نقش مطبوعات در شکل
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محمد  ،مشفق کاظمی ، سید مرتضیسعید نفیسی ،علی دشتی ،محمد حجازياز جمله فعاالن این دوره،     

هایی با زبان مردم عادي و با بودند که داستان... و  ربیع انصاري ،عباس خلیلی ،وريسید جعفر پیشه ،مسعود

ي رئالیسم بر همین اساس، خاستگاه اولیه. دادندها انتشار میگرایانه در روزنامههاي اجتماعی و واقعدرونمایه

گرا که، تأثیر سبک ژورنالیستی در نوشتار واقعسخن اینکوتاه . فارسی را باید در ژورنالیسم ایرانی جستجو کرد

گرایی در تأثیري دو سویه است؛ به این صورت که عالوه بر آوردن وقایع جامعه به درون رمان و کمک به واقع

هاي اولیه مولود همین هاي مترتّب بر رمانکند که بخشی از ضعفرمان، نوعی تداخل نیز با نظام رمان ایجاد می

اي گر در جریان روایت داستان، پدیدههاي اولیه حضور راوي مداخلهدر رمان. ستگاه ژورنالیستی آن استخا

قسمتی از حضور راوي در داستان معطوف به توضیح در مورد تغییر زمان و یا شخصیت و . آشکار و فراگیر است

هاي ي تریبونی براي ایجاد خطابهمثابهها و غیره است و گاهی نیز از داستان به یا قضاوت در مورد شخصیت

این قسم اخیر حضور راوي در داستان، به وضوح محصول تداخل . جویدهاي سیاسی سود میآموزشی و بیانیه

  .سبک ژورنالیستی است

ي حاجی ي ابراهیم بیگ، ترجمهنامهالمحسنین، سیاحتنویسی نیز آثاري چون مسالکدر بخش سفرنامه     

که از همین نقطه نظر هم نویسی ادبی قوت دادند گرایی اجتماعی و سادهاصفهانی و غیره به روند واقعباباي 

فتوحی و (» هاي سیاسی عهد قاجار جستهاي نوشتار رئالیسم اجتماعی را باید در سفرنامهنخستین رگه«

- سیاحتبه خصوص با نگارش  ها نظم موجود را به هم ریخت؛به جریان افتادن این نوشته). 7: 1392صادقی، 

که خوانندگان اما با آن. ، حکومت توزیع آن را ممنوع کرد و افراد زیادي به اتّهام نوشتن آن دستگیر شدندنامه

که به شکل سفرنامه این کتاب با این. شدگشت و خوانده میدست مخفیانه میبهشدند، کتاب دستجریمه می

ا به خلق شخصیتتبه نگارش درآمد، امههاي خیالی پرداخت و با قرار دادن شخصیهاي هاي خیالی در موقعی

نویسی در اغلب ه دنبال گسترش این سبک داستانب. واقعی بیش از هر چیز به شکل داستان نزدیک شد

تثبیت رئالیسم در ادبیات  يهرا ده 1332تا  1320کشورهاي اروپایی از جمله روسیه، در ایران نیز حدود 

   .کنندی قلمداد میداستان

اي به سبک ادبی است هدف من، نوشتن قصه«گوید که می یکی بود یکی نبودي در مقدمه زادهجمالوقتی     

ي عوام و مردم کوچه و بازار باشد و از نظر توصیف زندگی که از نظر زبان، شامل کلمات و اصطالحات روزمرّه

ي تعریفی براي رئالیسم ، شاید نظرش ارائه)59: همان(» جامعه باشداي براي نمایش طبقات مختلف نیز آیینه

  . بوده باشد

هاي بعد، آن را زاده راهی را گشود، که نویسندگان بعدي و نسلجمال«، کدکنیشفیعیي بنا به گفته    

). 62: همان(» شد رسد که بنیان رئالیسم ایرانی، در ادبیات داستانی از همین زمان نهادهپیمودند، و به نظر می

هایی از طبقات مختلف و نگارش حوادث معمول حساسیت نویسنده نسبت به مسائل اجتماعی و نوشتن از آدم

اي و اشتمال بر اصطالحات عامیانه زبان زنده، سبک محاوره. گرایی را در آثار وي شدت بخشیدبه زبان روز، واقع
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این زبان تازه، زنده و پرجاذبه، حکایت . اقعیات اجتماعی نزدیک کردزاده را به وو کوچه و بازاري، نوشتار جمال

تافتند و بر ي نثر فارسی داشت که برخی از ادیبان آن روزگار آن را برنمیهاي زبان به عرصهاز ورود واقعیت

  . دیگر قلم نزد 1320زاده تاختند و چنان او را به سکوت نشاندند که تا سال جمال

که همچنان). 63: همان(» نویسی ایران بدانیمي مکتب رئالیسم در قصههدایت را باید بار آورندهصادق «نیز     

- که در سال) ادبیات زندان(اي صنعت ادبی با نگارش در زندان، مفهومی جدید از رئالیسم را با گونه بزرگ علوي

  .  هاي بعد، روندي پایدار در میان نویسندگان ایرانی یافت، به ارمغان آورد

، اثري که عموم منتقدین ادبی در بحث از نخستین رمان اجتمـاعی فارسـی   یکی بود یکی نبوداما گذشته از     

ـ    سید مرتضی مشفق کاظمیاز  تهران مخوفبر آن اتّفاق نظر دارند، رمان بلند  اك تهـران  است کـه اوضـاع دردن

، عبـاس خلیلـی  از ) 1304( انتقـام و ) 1303( روزگار سـیاه هاي رمان. در این اثر ترسیم یافته است 1300سال 

) 1311( تفریحات شب، ربیع انصارياز ) 1308( فروشان قرن بیستمآدم، آباديدولتاز ) 1343( شهرنازداستان 

در ، جـالل آل احمـد  از ) 1326( بریماز رنجی که می، بزرگ علوياز ) 1320( پنجاه و سه نفر، محمد مسعوداز 

نیز در این دوره با مضامین فساد جامعه، زن، زندان و غیره به نگارش درآمده ... و  ابراهیم گلستاناز  تب عصیان

  .اندو قبول عام یافته

فضـاي ایـران اواخـر     خامشرابنیز در  اسماعیل فصیحگرا و اجتماعی، نویسی واقعي داستاني شیوهدر ادامه    

به وضوح تشریح کرده، دو اثـر   برافروختاللهرا به تصویر کشیده، وقایع انقالب اسالمی ایران را در  1330ي دهه

تـک  را براي مجسم کردن جنگ تحمیلی هشت ساله خلق نموده است، و باألخره تک ثریا در اغماو  62زمستان 

ساختن معضالت اجتماعی و اقتصادي از قبیل فقر، بیکاري، فساد، فحشا گر اش را ابزاري براي جلوهآثار داستانی

  . و فشارهاي زندگی عموم مردم قرار داده است

دارد که مبتال به عموم و به اصطالح ي رئالیست همیشه خود را با مسائلی مشغول مینویسنده«بنابراین     

ترین اصولی است که تکامل رئالیسم به آن ز مهملذا انتخاب مسائل حیاتی، یکی ا. شودنقش زمانه محسوب می

هاي رئالیسم اجتماعی را در آثار توان عموم مؤلّفهبدین جهت می). 90: 1388خزعلی و بصیري، (» وابسته است

  .اسماعیل فصیح دید

تکرار هاي اولیه ي سقوط و تباهی زنان، یکی از مضامینی است که در رمانفحشا و مسأله«به طور مثال،     

-شوند و تصویري سیاه از فضاي شهري ارائه میها فقر و فحشا توأم با یکدیگر ترسیم میدر این رمان. شودمی

نویسندگان این دوره، . شوداي شهري و یا ناشی از مشکالت زندگی شهرنشینی معرّفی میفحشا پدیده. دهند

هاي معروفه، در این دوره، خانه. کشیدندیر میها به تصوخانهي خود را از طریق ترسیم فاحشهانحطاط زمانه

فحشا و وضع ناپسند زنان به عنوان نماد تباهی جامعه، دستاویز نویسندگان براي طرح انتقاد اجتماعی و شکایت 

که در این میان، در مقام قیاس، قلم اسماعیل فصیح از ) 126: 1393صادقی، (» از نابسامانی وضع موجود بود
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احمد همچون (ي معاصر و نه به تیزي همعصرانش نویسان اولیهقسم از وقایع، نه به حدت رئالنظر انعکاس این 

  .است) هاهمسایه رمان درمحمود 

ي ایران اتّفاق افتاده و قهرمانان هایی است که در جامعههاي این نویسنده، یک سلسله داستاني رمانزمینه     

توان فصیح را یـک   بدین ترتیب می. انددخالت تخیل نویسنده باز آفرینی شدهها مردمان واقعی هستند که با آن

اش ي واقعیت را کشف کند، اما در خواننـده خواهد همهي رئالیست مینویسنده«. رئالیست اجتماعی قلمداد کرد

متوسـل  براي این منظور به هنـري غیـر شخصـی    . شودیک احساس را تولید کند که واقعیت است که ظاهر می

  . شود که نویسنده از آن کنار گذاشته شده استمی

هـاي  ي رئالیست اجتماعی این است که از تظاهر به حضور خـود در اثـر، از رازگـویی   اساس کار یک نویسنده    

. کندحتّی از نمایاندن خود در اثر، به عنوان نویسنده هم خودداري می. کندبافی احتراز میاحساساتی و از فلسفه

ها قضاوت کند، و یا ي آنآمیزد، دربارههاي اثرش درنویس حق ندارد صداي خود را هم به صداي شخصیترمان

اي اسـت  هایش دارد، درست به انـدازه ي هر یک از قهرماناطّالعی که او درباره. بینی کندشان را پیشسرنوشت

گـر ممتـاز و   رو هرگز خود را بـه عنـوان مشـاهده   از این. توانند داشته باشندهاي دیگر رمان هم میکه شخصیت

تـدریج شـرح    ها، بهکند و گفتگوهاي بین شخصیتاطّالعی را بازي میدر واقع، کمدي بی. کندمطّلع عرضه نمی

هاي فصیح، عیناً به وضوح دیده همین عوامل در سرتاسر رمان). 287: 1391سید حسینی، (» سازندماجرا را می

  .شودمی

  ان مسألهبی. 4- 1

دیگر هم رنگ نباخته  يهشناسی حتّی با تولّد مکاتب ادبی عدیدسبک يهدر حوز  جایگاه مفهوم رئالیسم    

ادبیات جهان بر دیگر مکاتب ادبی دارد، به  يهاز طرفی نیز ارزش و امتیازي که امروزه رئالیسم در گستر. است

اي است که بر قدمت، کاربرد و اهمیت آن در آن سوي تولّد این اصطالح احساس مراتب بیشتر و فراتر از درجه

هاي متعدد بعدي نتوانسته است از قدر و مکتب«روي کار آمدن در این باره، سخن کوتاه این که، . نیاز کنیم

یسندگان آثار رئالیسم همواره ارزشمند است و عموم نو يهشیو). 269: 1391سید حسینی، (» اعتبار آن بکاهد

اي که زیرا مخاطبان آثار ادبی هم منسوب به هر قشر و طیف و طبقه. داستانی معاصر بدین شیوه گرایش دارند

هاي ادبی دوست داشته و آن را بر غیر رئال و آثار خیالی گرا را طبیعتاً بیشتر از سایر گونهباشند، آثار واقع

شنیدن، قبول و پذیرش واقعیات و ممکنات دارد تا تخیالت و  چرا که ذات بشر تمایل به. ترجیح خواهند داد

 يهگرایانه شده، متمایز کنندتوجه خاصی که به آثار واقع«لذا در ادبیات عصر حاضر . نیافتنیمباحث دست

  ).201: 1377میر عابدینی، (» پیش است يهادبیات این دوره از ادبیات دور
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آورد، مکتب رئالیسم را به در انواع مکاتب ادبی در سطح ادبیات دنیا به عمل میهایی که نگارنده در بررسی    

اي با آن را براي نگارش رساله يهبشر داشت، پسندیده و شیو يههایی که با واقعیات حیات روزمرّلحاظ تطابق

  . کردموضوعی مرتبط انتخاب 

رئالیسم در آن نیز آثار داستانی  يهتعیین اثر یا آثاري در حکم میدانی براي بررسی شیو يهدر مرحل    

یکی : توان ساده کرددلیل این گزینش را در سه عبارت می. اسماعیل فصیح در بین انبوه آثار، مقبول طبع افتاد

فصیح بود، قبل از این  يهدورمردیف و هها و آثار نویسندگان معاصر فارسی که تا حدودي همکه اغلب رماناین

اي در خصوص اغلب آن آثار نگارش یافته ها، کتب و مقاالت ارزندهنامهتحقیق مورد مطالعه قرار گرفته و پایان

ها، القاي مطلب و نشاندن طعم نشین او در تصویرسازيکه رقص زیباي قلم فصیح و طرز بیان دلبود، دوم این

تابی، شوق، غرور، ها از غم، بی، به بیان بهتر، القاي به موقع و طبیعی انواع حسحقیقی وقایع در مذاق مخاطب

داستانی از او در  يهاي که با شروع مطالعبلند در خواننده يهدردناك یا قهقه يهنفرت، شادي، گریه و حتّی نال

ید، دلیل سوم و شاید از همه رباگذري میبرد، حقیقتاً دل از هر مخاطب رهعالمی غیر از عالم فعلی به سر می

هاي اوست که هر کدام انگار خود تاریخ است، به این دلیل که وقایع آن گرا بودن نوشتهتر، رئالیستی و واقعمهم

ایران و تا  يهاساساً با بیوگرافی شخصیت او و با سرگذشت زندگانی او و با آنچه در روزگار حیات او در جامع

  . کا به وقوع پیوسته، مطابقت داردحدودي در فرانسه و امری

آن تاریخی  يهرمان در مقابل تاریخ داراي یک مرز غیر مشخّص است و بخشی از قابلیت ویژ«در هر حال،     

البتّه به همان اندازه که میزان . ها تاریخی هستندرمان يهپس کلّی. است؛ یعنی گزارش از وقایع اجتماعی

ها بسیار نویسندگان متفاوت است، وسعت ترکیب تاریخ سیاسی و اجتماعی در رمانشناخت اجتماعی و هنري 

تصویري از یک  يهبه دلیل ارائ... اسماعیل فصیح و  دل کور، سنگ صبور چوبکهایی چون رمان. متغیر است

  ). 473: 1377میر عابدینی، (» هاي تاریخی قوي هستندخاص، داراي جنبه يهدور

انگیزي است و این از محتواي آثار زنجیروار او یح در اصل، تاریخی هنري و آمیخته با حس خیالاما آثار فص    

پردازي در کف داستان يهگیري از استعداد کاربست تخیل در پیشبدین ترتیب بهره. به وضوح نمایان است

  .دست اسماعیل فصیح کاري به مراتب سهل و ساده است

زاري است براي انتقال تاریخ، آداب و رسوم، طرز تفکّرات، فرهنگ و تجربیات ملّتی نویسی فصیح ابهنر رمان    

لذا . در حقیقت، همین مفاهیم، مظروفی است که در ظرف رمان رئالیستی او ریخته شده است. به نسل بعد

اي بر اندام چنین عروس بکري دوخته ي سفید و درخشندهاسماعیل فصیح آن هنرمندي است که لباس برازنده

گیرد، ها محور قرار میدر هر رمان، زندگی یکی از آدم. هاي فصیح ساختی ادواري دارندرمان«همچنین . است

هاي ناقص و فرعی در رمان شخصیت. ي افراد خانواده فراموش شودآنکه توضیحات کلّی پیرامون زندگی همهبی

به همین دلیل، . نمایندیابند و به عنوان شخصیتی اصلی، چهره میا میدیگري فضاي مناسب رشد خویش ر
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اند که در اند و رمانی طوالنی را تشکیل دادههاي کوتاهش به هم پیوستههاي فصیح، حتّی داستاني نوشتههمه

  ).647: 1377میرعابدینی، (» آن، نیم قرن زندگی شهري مورد بررسی قرار گرفته است

ي ایرانی ي زندگی یک خانوادههایش به تاریخچهاسماعیل فصیح در تمامی داستان«هتر، به عبارت ب    

هایش متّکی بر تأثیر سرنوشت، جبر محیط و وراثت بر طرح کار فصیح در رمان. پردازدمی) ي آریانخانواده(

ست و از این نظر، ا 1350تا  1300هاي اعضاي این خانواده، و تحول مناسبات اجتماعی زندگی شهري در سال

  ).647: همان(» آوردبه یاد می 1روگون ماکارهاي را در سلسله رمان امیل زوال

  سؤاالت پژوهش. 5- 1

  آثار داستانی اسماعیل فصیح تا چه اندازه با واقعیات تاریخی مطابقت دارند؟. 1

  اند؟ طرح شده هاي اسماعیل فصیحهایی در قالب داستانتوقایع سیاسی و اجتماعی به چه صور. 2

  چه نوع رئالیسمی در آثار فصیح قابل پیگیري است؟. 3

  فرضیات. 6- 1

  .هاي او به وضوح منعکس استي رئالیست معاصر بود که وقایع تاریخی در داستانفصیح نویسنده. 1

مردگـی و  بسیاري از معضالت اجتماعی ایران معاصر، از قبیل عدم اشتغال، فقر، فساد، تبعیض و ناعدالتی، دل. 2

  .در آثار فصیح نمایان است... 

  .رئالیسم در آثار فصیح اغلب از نوع رئالیسم اجتماعی است -3

  اهداف پژوهش. 7- 1

  :گردددر این پژوهش، هدف زیر به عنوان هدف عمده دنبال می     

  .»تبیین تعامل هنر و واقعیت در چگونگی تجلّی واقعیات تاریخی در آثار داستانی فصیح«    

  ضرورت و اهمیت پژوهش. 8- 1

هایش ها و زیباییاي را با تمام زشتیي ادبیات که واقعیات جامعهشود هنرمندي در عرصهبه ندرت یافت می     

ي ادبیـات رئالیسـتی معاصـر    حال که چنین اهل قلمی در پهنه. کند اي از قدرت حاکم زمان بیانهیچ واهمهبی

گـویی  نویسی و واقـع ي داستانفارسی پیدا شده است، چرا باید در معرّفی طرز اندیشه و همچنین سبک و شیوه

 رسد که حقّ اینشماري مقاله اکتفا کنیم؟ به نظر می، تنها به تعداد انگشت»اسماعیل فصیح«اي چون نویسنده

طور که باید و شاید ادا نشده، و نام او در تاریخ معاصر ادبی ایران، کوش ادبی زایل گردیده و آني سختنویسنده

لذا ضرورت دارد نه یک پژوهش و بررسی علمیِ جامع، آن هم فقـط در  . مظلومانه و ناعادالنه در انزوا مانده است

                                                             
1.  Les Rougon-Macquart 
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» علـوم تربیتـی  «و نیز » شناسیجامعه«هاي خصوص از نظرگاهالها کتاب و مقاله، علی، بلکه ده»ادبیات«ي حوزه

  .ي تعالی فرهنگی جوامع سازندمایهباشد که ارزش هنر او را از زوایاي مختلف دست. تدوین گردد

تـک آثـار   نامند، بر ماست که تـک ها میي فرهنگ، تمدن، آداب و رسوم ملّتنظر به این که ادبیات را آیینه     

اي، عزیزگونـه نگـه داریـم، نقـد و تحلیـل و      یافته از زیر خرابـه مان را همچون گوهر باستانی تازهانادبی پیشینی

هـاي  ها به زبـان ي روان هر یک از این سرمایههمچنین با ترجمه. هاي آینده بشناسانیمارزیابی کنیم، و به نسل

-سطح ارزشمندي و مقبولیت آثار حـافظ  چه جاي حتم و یقین دارد که تا. ي دنیا، به جهانیان عرضه کنیمزنده

مان مورد اقبال و پسند ملل دیگر قرار نخواهد گرفت؟ لذا ها یا سایر مشاهیر ادبیها، خیامها، فردوسیها، مولوي

ایـم، انتظـار   مان قدمی برنداشتههاي فرهنگی و ادبینهادن به ثروتبخشیدن و ارجتا زمانی که ما خود در زندگی

  .هاي ما، فکر و خیالی بیش نیستگانگان به داشتهبها دادن بی

  ي پژوهشپیشینه. 9- 1

هایی که از آثار فصیح به عمل آورده، حاصل مطالعاتش را در شش مقاله، همگی در بررسی آناهید اُجاکیانس     

چـاپ   به» ي فرهنگستاننامه«ي در شش شماره در نشریه» نظري اجمالی به آثار اسماعیل فصیح«تحت عنوان 

  .رسانده است

هـا و  گویی فصیح، هر یـک از رمـان  آمیز و هزلبا اشاره به سبک طنز) 1378(اش در اولین مقاله اُجاکیانس      

گرایـی و رنـگ و بـوي    ي واقـع هاي او را بخشی از داستان طوالنی زندگی خود نویسنده دانسـته، جنبـه  داستان

  .مورد بحث قرار می دهد» شراب خام«اي رمان هتجربیات شخصی نویسنده را در تبیین ویژگی

سـومین  ) 1359(داستان جاویـد  «: گویدمی داستان جاوید، با نقد رمان )1379(ي دومین مقاله در چکیده     

بافت داسـتان و کثـرت حـوادث و تنیـده     . رمان فصیح است و آن بر اساس سرگذشتی حقیقی نوشته شده است

اي است که هر نوع تالش براي بـه  گونههاي داستانی بهیات اخالقی و کردار چهرهها با تار و پود خصوصشدن آن

پـارچگی رمـان   وارد شدن به زیبـایی و یـک  سازد، بلکه موجب خدشهخالصه درآوردن قصه را نه تنها مشکل می

کـه،  در حـالی . شودیي علّت و معلول اکتفا منویسی، به بیان تداوم وقایع و رابطهزیرا در هر نوع خالصه. شودمی

انـد، ظرایـف   ، هر چند، وقایع، داراي نقش کلیـدي در ایجـاد و سـاخت و بافـت داسـتان     داستان جاویددر رمان 

  .»آورندتري پدید میتري دارند و زیبایی و بافت درونیتر و پردامنهذهنیات حاکم بر این وقایع، نقش مهم

ي موجز و بسیار زیباي نویسنده اکتفا پیام رمان، تنها به نقل مقدمه رو، در اینجا، براي القاي مضمون واز این    

روایت زندگی واقعی یک پسرك از آیین کهـن زرتشـتی    داستان جاویدبرخالف سایر آثار این نگارنده، «: شودمی

با ایمـان  اي که بر یک انسان مصیبت و مظلمه. پیونددي اول قرن و اوج فساد قاجار به وقوع میاست که در دهه

ي هاي دیرینههاي روحی او و نیروي ایمان او به سنّتانعکاس. دهدوارد گردید، بافت اصلی روایت را تشکیل می
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هاي آخر زندگی او در آشنایی نگارنده با قهرمان اصلی کتاب، در سال. نیاکانش نیز در روایت حفظ گردیده است

ي این روایت در نویس اولیهدست. ش خلق این کتاب گردیدبخدانشگاهی در خارج از کشور صورت گرفت و الهام

ولی شروع چاپ اول کتاب تـا اواسـط   . گیري، جداگانه آماده گردیدها پژوهش و پیپس از سال 50ي اوایل دهه

  ).1379اجاکیانس، (» ...ي دوم این دهه به تأخیر افتاد نیمه

بـدین   برافروخـت  اللـه سی و علّت و معلولی فصیح را در متن ، تجزیه و تحلیل سیا)1379(ي سوم در مقاله     

هاي اول این رمان، اولین اثر فصیح پس از پیروزي انقالب اسالمی ایران است که در همان سال«: ستایدگونه می

هرچند بدعت و تـازگی  . در دسترس خوانندگان قرار گرفت 1377اما متأسفانه در سال . ي تحریر درآمدبه رشته

بود، اما هنوز هم این رمـان،  تر میهایی که اثر خلق شده است، بسیار ملموسضمون انقالبی آن، در همان سالم

توانـد  اي اسـت، مـی  اي که فاقد چنین تجربـه اي که انقالب را لمس کرده است، و چه خوانندهچه براي خواننده

  ).1379اجاکیانس، (» زیبایی اثر افزوده استخاصه که مضمون عشقی آن هم بر . زا باشدانگیز و هیجانخاطره

ي را در بوته 62زمستان ي مناطق جنوبی ایران در رمان ، فضاهاي ترسیم شده)1380(ي چهارم او در مقاله     

فضاي جنگ و خونریزي، بمباران شهرها و مناطق مسکونی و اداري، فضـاي منورهـا،   : از جمله. دهدنقد قرار می

هـا،  ها، فضاي کمبودها و نابسـامانی هاي شیمیایی و معلولین و آوارها و آوارگیفضاي بمب صداي توپ و تفنگ،

هـا، فضـاي طنـینِ آواز    ها و ایثارها و حماسههاي پر و شهادتها، فضاي قبرستانها و نوحهها و فغانفضاي گریه

بـازان و  ها، و نیز فضاي رشد دغـل نامهرفتن، فضاي شعارها و پوسترها و وصیتبسیجیان و پژواك شوقِ به جبهه

  ).1380اجاکیانس، (» ...طلبان و کفتارهاي جنگ و فرصت

ها فضایی است که فصیح سعی کرده است با جزئیات دقیق و مستندگونه در این«: نویسد، آنجا میاجاکیانس     

هم از زیبـایی  . ر است و هم منتقداین بار او، هم ستایشگ. رمانی نه چندان قطور بگنجاند و تنها بدان اکتفا نکند

  ).همان(» نالدها میگوید، و هم از زشتیعشق و شهادت و ایثار سخن می

-بر خالف رمـان ) 1373( اسیر زمان: نویسدفصیح میاسیر زمان در نقد رمان ) 1380(ي پنجمش در مقاله     

اي ي زمـانی کوتـاه، بـه جنبـه    ا تمرکز بر برههها، بکه در آن -، ثریا در اغماو  62زمستان و  الله برافروختهاي 

تـر، از  اثـري اسـت کـه، بـا دیـدي وسـیع       -شود،خاص از کلّ روند انقالب اسالمی و جنگ تحمیلی پرداخته می

کند و اوج و فرودهاي این روند را تـا سـال   آغاز سخن می 1342گیري انقالب در سال هاي شکلنخستین بارقه

  . گیردي خوزستان پی میو اجتماعی ایران و به خصوص در خطّهدر بستر اوضاع سیاسی  1366

هاي پلیـد نیـروي اهریمنـی سـاواك و تـاثیر مخـرّب آن بـر زنـدگی         هر چند این رمان، به لحاظ طرح جنبه    

هـایی  ، شـباهت علـی ویسـی  ي قشرهاي گوناگون و همچنین به لحاظ شـور و شـوق انقالبـی قهرمـانش     روزمرّه

اي را در و چهار سـاله دارد، اما، از نظر فضاي داستان که طیف زمانی طوالنی و بیست فروختالله برامحسوس با 
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گیرد، و نیز با تکیه بر نقش حیاتی صنعت نفت در پیروزي انقالب اسالمی و با طرح دو داستان عشقی، که بر می

-ند، تنوع بیشتري عرضه مـی شوبه موازات هم و در بطن رویدادهاي تاریخی و جریان حوادث به پیش رانده می

  ).1380اجاکیانس، (» ...دارد 

فصیح پرداخته، و با اشاره بـه سـتایش روح و    فرار فروهرِاو به بررسی رمان ) 1381(ي ششم و باألخره مقاله    

بسـتر  «: دهـد کند و ادامه میي دین زردشت در آن، تأثیرات این دین را در فرهنگ و ادب ایران بیان میجوهره

اي طنزآمیز، ریخی رمان، نشان از پژوهشی مشتاقانه دارد و مطابقت آن با داستان زندگی قهرمان رمان به شیوهتا

  ).1381اجاکیانس، (» کنداز خلّاقیت نویسنده حکایت می

همچنین به نقد آثار داستانی فصیح و چهار تن از نویسندگان معاصر، در قالب کتابی، در ) 1386( اجاکیانس     

  !فرهنگستان زبان و ادب فارسی پرداخته است که متأسفانه براي نگارنده، قابل دسترسی نبود

-بررسی قرار مـی  فصیح را مورد نقد ودلِ کور هاي رئالیستی و ناتورالیستی داستان ویژگی) 1391( فرزدقی     

-ها را بـه  هاي اجتماعی و علل و عوامل مؤثّر در پیدایش آن کرد واقعیت رئالیسم تالش می...«: نویسداو می. دهد

ي کرد و عالقـه  درستی منعکس کند، ولی ناتورالیسم به نشان دادن یک برش سطحی از این واقعیت، بسنده می

ترین اصل این مکتب، تحلیل رفتار انسـان   مهم. ي زندگی داشتههاي زشت و زنند زیادي به نشان دادن واقعیت

نامـه،   موضـوع ایـن پایـان   . ي علمی به ادبیـات است و در واقع، دادن جنبه» وراثت«و » جبر«بر اساس دو اصل 

هاي رئالیستی و ناتورالیستی است و ایـن کـه ایـن     از اسماعیل فصیح، بر اساس ویژگی» کور دلِ«تحلیل داستان 

  ).1391فرزدقی، (» هایش تحت تأثیر این دو مکتب بوده است ده تا چه اندازه در نوشتهنویسن

: فصـیح را بـا نظـري اجمـالی تحلیـل نمـوده و گویـد        اسیر زمانو  ي کهنباده، دو رمان )1375( دستغیب     

راوي » لحـا حسـب «او بیشـتر  ) 1373( اسـیر زمـان  و ) 1373( ي کهنبادههاي فصیح به ویژه دو رمان رمان«

ي یـک  ي درخونگـاه سـنگلخ تهـران در خـانواده    فردي که در محلّه. نام دارد جالل آریانداستان است که اغلب 

دسـتغیب،  (»  ...شـود  و در محیطی پر از فقر و فاقه بزرگ مـی ) 1313(آید کاسب چهارراه گلوبندك به دنیا می

1375 :124 .(  

آید؛ تا حدودي عابـد و  اي به روي صحنه میبا صورت تازه الل آریانجدر دو رمان اخیرِ فصیح، «: گویداو می    

... دهد کند و به عرفان اسالمی عالقه نشان میي خود اعراض میگرایانهباشیي خوششود، و از گذشتهزاهد می

هـاي حیـات پـر مـاجراي     هاي فصیح، بیش از هر چیز، حسب حال تحول زنـدگانی، و فـراز و نشـیب   پس، رمان

  ).124: 1375همان، (» هاي خود نویسندهشناختی خصلتآریان است، و از این جهت، سند روانندسمه
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که - تري از این دست هاي عمیقهاي نرفته در این زمینه بسیار است و انجام پژوهشگمان هنوز راهبی     

از منظر و رویکرد  فصیح داستانیتر آثار ي جدينماید تا زمینه را براي مطالعهضروري می -ذکرشان گذشت

  .هاي ادبی، بیش از پیش هموارتر سازدها و نظریهمکتب

- فرسایی اسماعیلنگارنده نیز با امید به عنایت پروردگار قادر، به سهم خود بر آن است که تعامل هنر قلم    

یخی در آثار داستانی این ي تجلّی حوادث تاري زمان او را تبیین کرده، و نحوههاي جامعهفصیح و واقعیت

  .ي معاصرِ رئالیست را ایضاح نمایدنویسنده

  

  

 



 

 

 

  نظري تحقیقمبانی 

  

  

  اسماعیل فصیح و جایگاه او در میان نویسندگان ایران. 1- 2

در چهارراه  ارباب حسنپدرش ). 261: 1377حقوقی، (» در تهران به دنیا آمد 1313اسماعیل فصیح در «    

آید و زده به پایتخت میشمسی از یک ده قحطی 1300ي در آستانه... ارباب حسن آریان«. گلوبندك کاسب بود

ي یک دکّان اش در دخمهاو آرزو دارد شاعر شود، اما زندگی. شودهاي بنام میقهرمان کشتی و باألخره از کاسب

خواست از او بماند، یک زن بیوه، یک زن مرده، شانزده گردد و به جاي شعر و کتابی که میفروشی تباه مینمک

  .تا بچه و هشت تا نوه از او باقی مانده بود

و  عنصرياو دوران تحصیالت خود را در دبستان . اسماعیل در دو سالگی پدرش را از دست داد و یتیم شد    

فصیح با پرداخت پول، از خدمت سربازي معاف شد و با پولی که از پدر به . سپري کرد رهنماسپس در دبستان 

 مزوالدر شهر  )میالدي 1961( ش. هـ1340 وي در سال. رفت امریکاارث رسیده بود، براي تحصیالت عالی به 

نقل مکان  سانفرانسیسکوپس از اتمام درس، به . التّحصیل شدي شیمی فارغرفت و در رشته مانتانابه دانشگاه 

  .کرد

اما همسرش هنگام زایمان در بیمارستان، . ازدواج کرد آنابل کمبلدر سانفرانسیسکو با دختري نروژي به نام     

بازگشت و از  مانتانافصیح پس از یک سال کار کردن، دوباره به . همراه با نوزادي که در شکم داشت، وفات یافت

-مثالً استاد زبان انگلیسی و تحصیل«: دانشگاه مانتاناي مزوال مدرك لیسانس ادبیات انگلیسی گرفت؛ خود گوید

دیـدار و   15ارنسـت همینگـوي  همانجا بود که بـا   ). 70: 1389فصیح، (» ورهاي غرب هستمور و آني اینهکرد

-رفت، اما به دالیلی مقطع کارشناسی ارشد را نیمـه  میشیگان سپس به دانشگاه. گفتگویی دوستانه داشته است

بـه   فـرانکلین ي انتشـارتی  در مؤسسهپس از بازگشت به ایران، چند ماهی را . کاره رها کرده و به تهران بازگشت

به شرکت ملّی نفت ایران راه یافـت   1342در سال « صادق چوبکي نامهسپس با معرّفی. عنوان مترجم کار کرد

دو سال پس از آنکـه از امریکـا بـه ایـران     «فصیح ). 261: 1377حقوقی، (» و نوشتن را در همین دهه آغاز کرد
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Abstract 

   One of the functions of Art, is to represent the material and spiritual realities of man’s life. This is 

different from art to history that the Artist, with its own selection and interpretation and reporting, 

provides the apparent irregularities of facts in a reasonable, limited, measured and disciplined 

design. Ismail Fasih’s works are among this category of works of art. Realism comes to existence 

verily the objective reality was decomposed and spread among unlimited number of contrasting 

subjectivities.Fasih using certain methods has written tens of realistic novels. Ideological attitude, 

according to the newspapers and historical figures, spoken language, detailed explanation of the 

events, creating types, Interpretation of the virulent happenings in society, the appearance of the 

life course and specially the characters’ death, a variety of characters with different  behaviors, the 

appearance of the author's own character in the novel, the natural appearance of characters’ 

interactions with others, applying caricatured composition, delivering philosophical terms, defining 

man as an authorized creature, highlighting the emotional affairs, perfect background and the 

rhetoric figures are some of methods to verisimilitude in his novels.The method of this research, is 

matching the details and elements in the Fasih’s stories, is to deduce a precise result to discover its 

realist aspects and how it is adapted to social realities.This study results to express that Fasih’s 

works of art are tending to social realism. 
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