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Abstract  

Scholars’ knowledge about and reliance in research records requires the 

provision of indexes and bibliographies. Bibliography is the name and 

specification of books or other than books in any field of science that is 

arranged in a specific way, which helps the client obtain information on 

books and collections of works in various subjects. Simin Daneshvar 

(1921-2014) has been the focus of many critical articles and writings since 

the 60's especially when she published Savooshoon in1969. In this line, a 

repertoire of Daneshvar’s studies was collected in order to provide a 

descriptive bibliology of Persian articles during the 1961-2017 period. For 

this purpose, through a search in databases, all the Persian articles related 

to Daneshvar and her fiction papers were compiled and carefully studied. 

Then, in a historical and temporal order, the distribution of the quantity of 

these papers in different decades until 2017 was presented in graphs. 

Through this survey, it became clear that, until 2017, 197 articles were 

published in Persian journals. The novel Savooshoon (1969) with 59 

articles had the most success. Topics such as review and criticism of the 

studies, Daneshvar’s writing style, feminism and feminist attitudes, review 

of story characters and story elements, sociological studies, comparative 

studies, biography and life, translation of works, linguistic studies, 

appreciation and praise, bibliography and some other topics have been the 

focus of most articles. 
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مرتبط با سیمین  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی ابکت

 خورشیدی 3131تا 0431از سال دانشور 

 )مقالة پژوهشی(

 غلامعلی باقری
 دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 3دکتر قاسم سالاری
 استادیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 دکتر محمّدحسین نیکدار اصل
 دانشیار زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه یاسوج

 

 :چکیده
شمندان ران و دانگپژوهشنیاز  ودانش بشری های مختلف ها و مقالات در رشتهافزایش انتشار کتاب ،امروزه

 شناسی.کتاباستکرده ضروری های مختلف را شناسیها وکتاب، تهیۀ فهرستسوابق تحقیقاتیبه 

(Bibliography)  صورتی از نام و مشخصات مواد کتابی یا غیر کتابی در هر حوزۀ علمی است که به روشی

جموعۀ آثار مورد نیازش در ها و مبارۀ کتابدر ،ز طریق آنتواند ابباشد و مراجعه کنندۀ خاص تنظیم شده 

 گوناگون، آگاهی به دست آورد. هایموضوع

در مرکز ، (0041)زمان با انتشار سووشونشمسی به بعد و هم 41 ۀاز ده (0030-0011) سیمین دانشور

-ابکتسعی شده حاضر  درمقالۀ.قرار گرفتنظران حبمنتقدان و صا توجه بسیاری از مقالات و نوشته های

این آثار خورشیدی دربارۀ  0031 تا 0041زمانی  منتشر شده در بازۀفارسی مقالات  تحلیلی-توصیفی شناسی

مختلف  هایمراجعه به فهرستو های اطلاعاتی جو در پایگاهوابتدا با جست ،ن منظوربدی. گرددتهیه نویسنده 

مرتبط با دانشور و آثار داستانی او تهیه و به دقت مطالعه شد. سپس به فارسی  تمامی مقالات، مقالات فارسی

                                                           
  :95/6/1991تاریخ پذیرش نهایي:                              9/5/8991تاریخ دریافت مقاله 
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 001 41 ۀ، شمار0033پاییزبیست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی 

 
 

طی نمودارهایی ارائه  ،0031ل های مختلف تا ساتوزیع کمیت این مقالات در دهه ،اریخیترتیب زمانی و ت

 گشت. 

مقاله در 031تعداد  0031تا سال و آثار او دانشور  ۀدربارکه مشخص شد  ،از رهگذر این بررسی

را داشته بیشترین اقبال  ،مقاله 93با ( 0041)سووشونرمان  .به چاپ رسیده استفارسی  مختلف هاینشریه

ی و های فمنیستنقد و بررسی آثار، شخصیت نویسندگی دانشور، مطالعات و نگرش: چون هایی. زمینهاست

شرح  ،، مطالعات تطبیقیشناختیمطالعات جامعه ای داستانی و عناصر داستان،ـهگرایانه، بررسی شخصیتزن

محور  ،دیگر هایشناسی و برخی موضوعآثار، مطالعات زبانی، تقدیر و ستایش، کتابۀ حال و زندگی، ترجم

 مقالات بوده است.  مطالب غالب

 

 .ی، ادبیات داستانی، نقد فمنیستفارسی ، مقالاتتوصیفی شناسیها: سیمین دانشور، کتابکلیدواژه

 

 مهمقدّ -0

های مختلف در سراسر دنيا ها، مقالات و پژوهشاز كتاب عناوین بسياری ،هر ساله

 ،مّياز نظر ك ،د. با رشد صنعت نشر، این آمار البتهشوهای گوناگون منتشر ميبه زبان

 پژوهشگری نخواهد توانست از تمام بسيار خيره كننده است و مسّلم است كه هيچ

د، آگاهي لازم را كسب كند. نشوكه در زمينة كارش منتشر مي هایيها و نوشتهكتاب

ر راهنمایي است تا بتواند در مسي منابعبنابراین هر محّقق و پژوهشگری نيازمند داشتن 

 بردارد. نه و با سرعت بيشتری گام پژوهش، هوشيارا

صورتي از نام و » (Bibliography)يليوگرافبشناسي معادل لفظ بياصطلاح كتاب

ظيم اص تنمشخصات مواد كتابي یا غير كتابي در هر حوزة علمي است كه به روشي خ

جموعة آثار ها و مدر بارة كتاب ،تواند از این طریقبه آن مي شده باشد و مراجعه كنند

گوناگون، آگاهي به دست آورد. این واژه به معنای وسيع  هایمورد نيازش در موضوع

: 9984)صافي،  «شودها را شامل ميدی و معنوی كتابهای ماآن، تحقيق در همة جنبه

15). 



 

 مرتبط با سیمین دانشور  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی کتاب 000

 
 

 
 

نتخاب ای است برای اكتابشناسي وسيله»: ها كاربردهای متفاوتي دارندشناسيكتاب

-تابك شناسي وسيلة گردآوری اطلاعاتكتاب و دیگر منابع در زمينة مورد نظر. كتاب

-بهره ای است برایوسيلهشناسي های مربوط به یک موضوع است. كتابشناختي نوشته

رای ای است بهای دیگر جوامع. كتابشناسي وسيلهگيری بهتر از دانش موجود و تجربه

  .: ُنه(9941)نيکنام، « هااعتلای سطح كيفي پژوهش

شناسي مشاهير یا پدید آورنده نام دارد كه در ها، كتابشناسينوع دیگری از كتاب

: 9941)نيکنام، « شودبارة او گردآوری ميدیگران درهای آثار یک فرد و نوشته»یا آنها 

« بارة او نوشته شده استچه درها و مقالات یک نویسنده، یا آنفهرستي از كتاب»یا . و نُه(

رتبط با م فارسي تحليلي مقالات-يشناسي توصيفكتاب .(965: 9911)سلطاني و راستين، 

 . اخير است همين گونةخورشيدی از  9914تا 9961سيمين دانشور از سال 

 

 پژوهش ۀسابق -1

ر فارسي، ـشعر و نثر كلاسيک و معاص ةهای برجستبرخي از چهره اخيراً درباره

 های مختلفي تهيه شده است: شناسيكتاب

كاربردی  ایبا رویکردی تازه و شيوه (9981)« پژوهي فرهنگ سعدی » حسن لي در 

ي و با بررس–رخي دیگر از پژوهشگران قرار گرفتمورد تقليد ببعدها  كه-يو تحليل

همراه  ، 9915تا  9911دی شناسي را از سال قلمرو سعكتاب ،  961مقاله  و  198مطالعة  

 ناست كه بيشتری نشان داده است. این پژوهشگر نقد و گزارش كرده نمودار آماری   4با 

بيشترین منتشر شده است.  9946تا  9941سعدی در طي سالهای  در بارة هاتعداد نوشته

ثار ها در  آها و عبارت، بررسي واژگاني، دستوری، سبکي و معني بيتهاموضوع نوشته

 ، بوستان و غزليات بوده است. ستانلسعدی و بيشترین رویکرد به ترتيب به گ

اسناد، مقالات، تمامي  (،9988)« پژوهيخيام تحليلي ةكارنام» لي و حسامپور درحسن

و به زبان فارسي مکتوب  «خيام» بارةدر 9981تا 9911سالكه ازهایي را ها و پژوهشكتاب

 9911يام پژوهي به قبل و بعد از خبررسي كرده، پس از  تقسيم تاریخچة   شده است



 

 004 41 ۀ، شمار0033پاییزبیست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی 

 
 

های ( خيام پژوهي نسبت به دهه9951تا  9969اند كه دهة پنجم) از شمسي، نشان داده

بهتری در تعدد و تنوع مقالات  منتشر شده در این حوزه  داشته  رشد نسبتاًقبلي و بعدی، 

 است. 

كتابشناسي توصيفي و تحليلي خاقاني  - پژوهيخاقاني» نيکوبخت و سراج در 

لات و پایان اكتب و مق(،  به معرفي خاقاني پژوهي در ایران  در عرصة 9919)« شرواني

 9111بيش از   ،نویسندگان با روش انتقادی اند.پرداخته 9911تا  9911ها از سال نامه

وارد قوت و ضعف پژوهش در این حوزه را بررسي  و در بخشي با عنوان اشاره ، به م

 996 ،ترین تعداد مقاله در بارة خاقانيپژوهش،  بيش براساس ایناند. هر مورد  پرداخته

 نوشته شده است.  9911تا  9989در سال   ،مورد

 ، صورتي جامع (  به 9914)« نيماپژوهي توصيفي ةكارنام»در زاده لي و كرميحسن

سي و ضمن برر خورشيدی9981غاز تا سال را از آ كتابشناسي توصيفي و تحليلي نيما

مورد از  998به ،  نيما در این بازة زماني گزارش انتقادی و تحليل آثار نوشته شده در بارة

)یازده و  5/99اند و گفته اندنویسندگان و نيما پژوهان در بارة نيما اشاره كرده خطاهای

 ین گونه اشتباهات بوده است.نيما دچار ا نيما پژوهان دربارةهای نيم (درصد از كل نوشته

در  كتاب 61ها با صفحه ، كتاب 861در مقاله  9111كتاب در سه بخش مقاله ها با این 

  منتشر شده است.   ،هصفح 58نمایه ها در صفحه و  956

الات مق ةكلي (9916) «پژوهيانتقادی خاقاني-فرهنگ توصيفي » نيکدار و فرهمند در

خاقاني  در بارةخورشيدی  9988 تا  9911از سال  كه به زبان فارسيرا هایي وهشو پژ

وهش، اند.براساس  این پژكردهنقد و گزارش دهه،  1در طي ،ارسي منتشر شدهدر مجلات ف

به  لات را نسبتتعداد مقا خاقاني، بيشترین شده در بارة منتشر  مقالة 194هشتاد با  دهة

 .داشته است 9988تا  9911ها از سایر دهه

دفتر ،قد و بررسي ادبيات داستاني معاصرشناسي نكتاب»پور ميرعابدیني و فرهودی

 ن ـهمچنيو  (9919)« هدایت، بزرگ علویزاده، صادق ي جمالـسيدمحمدعلاول: 

ادق ص ،دفتر دوم: جلال آل احمد،شناسي نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصركتاب»



 

 مرتبط با سیمین دانشور  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی کتاب 009

 
 

 
 

اند. نویسندگان  در این را تهيه دیده ( 9915)«  سيمين دانشور و ابراهيم گلستان ،چوبک

ای هپایگاه ها ومطبوعات و برخي از نرم افزار ،اهفهرستي از مندرجات كتابدو كتاب، 

 اند. را ارائه داده ستان نویسان معاصردا ةنتي در باراینتر

های داستاني مترجَم پيش از و مجموعه كتابشناسي رمان»سری و افشار كنار

های ترجمه شده رمانمعرفي  با هدف  ،دو جلدرا در  ( 9916) «9916 مشروطيت تا سال

كه وریطبه ،تنوع مطالب این كتاب قابل توجه است. اندمنتشر كرده 9916سال تا به فارسي

 ها نيز پرداخته است. نامهو سفر،هانامهسرگذشت ،هانامهزندگيبه 

شتر با جستجوهای بيشود و به همين تعداد محدود نمي هاشک عناوین كتابشناسيبي

ارندگان نگجا كه ؛ اما تا آنهای دیگر نيز دست یافتابشناسيها و كتتوان به فهرستمي

 «نقد و بررسي ادبيات داستاني معاصر يكتابشناس«جز دفتر دوم ب ،اندوجو كردهجست

 يتحليلي مقالات فارس–كتابشناسي توصيفي  ةباردر  (9915پور، )ميرعابدیني، فرهودی

( در حد تهية 9981 ،مختصر )حبيبي آزاد شناسيتنها یک كتاب ،مرتبط با سيمين دانشور

آثار  كاری كه بتواند باو ، فراهم شدهسيمين دانشور مقالات و آثار مرتبط بافهرستي از 

 نشد.دیده ،عنان باشدگفته، همپيش

رت صوبه ،برای اولين بار كه استایراني  زنة نویسند نخستينسيمين دانشور 

تحليلي -شناسي توصيفينمود كه كتابو لازم مي تدر زبان فارسي داستان نوش ،ایحرفه

 يتحليل -شناسي توصيفيبا عنوان كتاب ،حاضر ةمقالاو در اقتفای آثار مشابه تهيه گردد. 

گزارشي از نتایج این اقدام  ،9914تا 9961از سال سيمين دانشور با  مرتبطفارسي مقالات 

 .است

 

 لهمسأبیان  -0

اما  ،«نداهمه رفته ،بر باغ دانش»و به قول فردوسي هيچ تحقيقي بي سابقه نيست 

های گوناگون گسترش داشته ای سرعت و در شاخهتوليد دانش در قرن اخير به گونه

 های دانشبندی اطلاعات و تحقيقات صورت گرفته در هر یک از شاخهاست كه طبقه
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 اطلاعات ةرثبت و ذخي ةهای پيشرفته، دستگاعلميهای دقيق نيازمند تدابير و طرح ،بشری

های مختلف شناسيكتاب ةتهي ،هاشده است. یکي از این روش های بازیابي آنو روش

اطلاعي ، بيگونه تحقيقاتبشری است. نبود اینهای مهم اطلاعات و دانش در حوزه

ر تكارهایي تکراری و گاه ناقص ،گران را در پي داشته و گاه باعث آمده تا اغلبپژوهش

ین بار چند ،گونه كه گاه یک موضوعتحقيقات پيشين از خود بر جای بگذارند. بدیناز 

رم ن فریب  هایگيری از برخي راهبرخي از كلمات عنوان و با بهره با تغيير مختصرِ

 افزارهای همانندجو، تهيه و منتشر شده است.

 

  شناسیروش -4

شناسي مشاهير یا ، كتابهاشناسياز كتابیک نوع  ،كه در مقدمه ذكر شدچنان

ة او های دیگران در بارآثار یک فرد و نوشته»كه در آنها  نام داردپدید آورنده كتابشناسي 

ها و مقالات یک نویسنده، فهرستي از كتاب»یا و  : نُه(9941)نيکنام، « شود.گردآوری مي

نيز  حاضر ةمقال. (965: 9911)سلطاني و راستين، « چه در بارة او نوشته شده است.نیا آ

یگران مقالاتي كه دگزارشي است از ،يتحليل–به روش توصيفي بر اساس همين شيوه و

 . اندنوشته زبان فارسي به و آثارش در مورد دانشور

های پایگاه ،و همچنينایرج افشار  «فهرست مقالات فارسي»ی چون آثارجعه به با مرا

، نمایه، اطلاعاتي علوم جهان اسلاماطلاعاتي چون نورمگز، مگيران، ایران داک، پایگاه 

آثار  مرتبط با سيمين دانشور وفارسي مقالات  كلية،ملي ایران و ... ةخانپایگاه كتابرج، دُ

دی در رون،م زماني و تاریخيتقدّ گرفتناو تهيه و با دقت مطالعه شد. آنگاه با در نظر 

ناسي كتابش»عنوان با اصل این كار تنظيم گشت. م و منطقيبر بنياد طرحي منظّ خطي

قالب رسالة در« خورشيدی 9915تا  9911تحليلي سيمين دانشور از سال  -توصيفي

هر مقاله به صورت زیر و بر دانشگاه یاسوج تهيه شده است. در دكتری ادبيات فارسي

 ،بررسي،به كار رفته (9981،)حسن لي فرهنگ سعدی پژوهياساس الگویي كه در كتاب 

 نقد و گزارش شده است: 



 

 مرتبط با سیمین دانشور  فارسی تحلیلی مقالات –شناسی توصیفی کتاب 001

 
 

 
 

یمین س ۀبررسی شده در بارتحلیلی از مقالات  -یک مدخل توصیفی ۀنمون 4-0

 : دانشور

 «تنيتمهای دانشور بر پایة دیدگاه بيشتکرارهای غيرخلاق در داستان»: قالهعنوان م
 9915، پایيز 95، شماره 1پژوهشي نقد ادبي، سال -فرشته رستمي، فصلنامه علمي 

 (.946 -991)صص

  مضامین اصلی: -0

 .(1دانشور در روند داستان نویسي به تقليد و تکرار خود رسيده است. )ص -0-0

به بازنویسي و تصاحب دگربارة خود روی  ،گيریبرخي از نویسندگان در چرخة وام ،گاه

ا به پررنگ ی وست كههایي روبرجایيبا جابه ،آورند. اگر چه رویکرد دوباره به خودمي

رار خود یا با نگاهي فراگير گاه به تک اّما پردازد،رد ميهای آن مورنگ شدن ارزشكم

  .(9)ص رسندتقليد از خود مي

ها در پيوندی درون متني به تکرارهایي روی آورده دانشور در برخي زمينه -1-0

ها، دانشور را به تقليد از خود ها یا موقعيتها، موضوعاست. گرایش به برخي شخصيت

 .(6و9)صصغيرخلاق را به وجود آورده استای كشانده و تکراره

دانشور » نویسد:اند. سالاری ميدانسته نویسبيشتر پژوهشگران دانشور را زنانه -0-0 

هایش سرداده. دانشور همة آثار خود را از صدای زنان را با شدت و ضعف در داستان

اگر  :گویدو مي داندمي ثر از دیدگاهي زنانهأآتش خاموش گرفته تا ساربان سرگردان مت

نيز  ودگونه كه خدانشور همان» نگارد:سایر محمدی مي«. طبيعي نيست ،غير از این باشد

 . (6)ص« صراحت دارد یک فمنيست است

اس، برداری، اقتبهای به كار رفته در آثار دانشور، تقليد، گرتهمتنيتبيش -4-0

 جایي، كاهش وشور گاه از جابهدان ،هاهه یا بازنویسي است و در تمام آنبازآفریني، فکا

  .(18)صهایي از افزایش بهره برده استنهدر اندک نمو

ي توان تقليدهایشود، ميهای دانشور یافته ميهایي كه در داستاناز بيش متن -9-0

 (.18را دریافت )ص از نظریة فروید
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یک «در داستان  ،بازتوارد یا بازنویسي فشردة رمان مادام بواری و زن هوس -1-0

  .(18)ص شوددیده مي« دهازن با مر

ي نویسهای دانشور آن است كه او در روند داستانورد كندوكاو در داستاندستا -1-0

های تکراری استفاده كرده است. كمترین تکرار ها، موضوعات و شخصيتخود از موقعيت

 ت؛شان یکسان نيساست كه اگر چه نامهایي در موضوع و بيشترین تکرار در شخصيت

 مانند هم است. آنها هایماهيت و ویژگي اما

 منابع اصلی: -1

 . 9985بينامتنيت، آلن گرام، ترجمه پيام یزدان جو. تهران: نشر مركز،  -0-1

های فمنيسم در آثار سيمين دانشور، كاووس حسن لي و قاسم سالاری، نشانه -1-1

 . 9984، 9، شماره 5مطالعات زنان، سال

 . 9981، تهران: خوارزمي، 9جزیرة سرگرداني، سيمين دانشور، چاپ  -0-1

 . 9981ساربان سرگردان، سيمين دانشور، تهران: خوارزمي،  -4-1

 . 9981، تهران: خوارزمي، 95سووشون، سيمين دانشور، چاپ  -9-1

. 1-1. 9989، تهران: خوارزمي، 1شهری چون بهشت، سيمين دانشور، چاپ  -1-1

 .9981، تهران: خوارزمي، 5كنم، سيمين دانشور، چاپ به كي سلام 

 رویکرد به آثار دانشور: -0

بار، شهری چون  8بار، سووشون  4بار، جزیرة سرگرداني 19ساربان سرگردان  -0-0

 بار. 9بار، به كي سلام كنم؟  1بهشت 

هایش از این نوشته بر آن است تا ثابت كند دانشور در داستان نقد و نظر: -4

ای موارد، های تکراری استفاده كرده است و در پارهها و موقعيتعات، شخصيتموضو

های نویسندگاني دیگر است كه وی از هایش خلاصه شده یا بازنویسي داستانداستان

ا یافته، هها آشنایي داشته. با توجه به شواهدی كه نویسنده، در برخي داستانبا آن ،پيش

 هایاز دانشور، با داستان« ازن و مرده»زجمله داستان چنين امری دور از ذهن نيست. ا
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ن و ـای مضامياز فلوبر، دار« مادام بواری»ان ـر چخوف و داستـاث« باززن هوس»

بر آن  يو داستاني كاملًا تکراری است و هيچ نکتة مثبت و اضافهایي مشابه شخصيت

ی بدیهي رتقليد صرف نينجامد، امپذیری از دیگران تا جایي كه به افزوده نشده. روند تأثير

ید خوانندة با یسنده قبل از این كه نویسنده باشد،چرا كه هر نو نوبةخود، مثبت است؛و به

شيند و نتوانایي باشد.مثلًا كویر در ساربان سرگردان دانشور، كنار كویر دكتر شریعتي مي

 .كنندکدیگر را تداعي ميی ،ای لطيفنشان از آگاهي و تأثيرپذیری دانشور دارد كه به گونه

دهد، چندان زیاد و قابل توجه تکراری ارائه مي هایآماری كه نویسنده از موضوع

ا خصوصًا هاما در رابطه با شخصيت ها حکم كلي صادر كرد؛ه پشتوانة آننيستند كه بتوان ب

های گر، حق با نگارنده است؛ چرا كه نمونههای آموزش دهنده و نصيحتشخصيت

تک  اتوانند شاهد این مدعا باشند. بخشي از مطالب این نوشته كه در رابطه بمتعددی مي

های شعاری و گزاره»قبلًا در مقالة دیگری با عنوان  های شعاری استگویي و گزینه

ا، جبيان شده و بيان مجدد آن در این به طور مفصل« های پيدایش آن در آثار دانشورزمينه

 ای نيست.مطلب تازه

 

 0031تا  0041زمانی  ی مقالات مرتبط با دانشور در محدودۀتوزیع کم -9

با اما  ،)آتش خاموش( منتشر شد 9911هرچند نخستين اثر داستاني دانشور در سال 

های این مجموعه، ساده، ابتدایي و رمانتيک بود و به خاطر ضعف توجه به این كه داستان

 ارزش ،گویي و نثر غير داستاني، جایگاهچنين كليپردازی، همدر روایت، شخصيت

د حتي خو ای كهبه گونه -كسب نکردنویسي ایران واعتبار ادبي درخوری در داستان

ای هجا كه محدویتتا آن ،اینبنابر -نگردیدگاه حاضر به تجدید چاپ آن نویسنده هيچ

نقد و بررسي  بهبه صورت جداگانه و مستقل  كه ایهيچ مقاله ،دادوجو اجازه ميجست

قاد ها، منقدان و نویسندگان به انتتنها در خلال برخي از نوشتهدیده نشد.، پرداخته باشد آن

 .ندااشاره كرده ،ویهای تجربگي نویسنده و ساده و ابتدایي بودن داستاناز خامي و بي



 

 041 41 ۀ، شمار0033پاییزبیست و یکم،  سال ،نامهکاوشفصلنامۀ علمی 

 
 

آغاز شده و تا آغاز دهة  9969از سال مرتبط با آثار دانشور چاپ و انتشار مقالات 

و همراه با آشنایي رویم، تعدادشان انگشت شمار است. هر چه از نظر زماني جلوتر مي 41

ت كميّاهي، های دانشگرشتهبيشتر قشر كتابخوان با آثار داستاني و رمان و همچنين توسعه 

 یابد. مقالات افزایش مي

در  9914تا 9961در بارة سيمين دانشور و آثار او در بازة زماني ي كه تعداد مقالات

 است:  آمده زیر در نمودار ،یافت شدهافهرست

9914تا9961های :دانشور پِژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال9نمودار   
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 -انشور از نخستين دههآثار د ةع در باربحث و تتبّ ن است كهآگویای  ،نمودار فوق

رسد مهمترین دلایل این سير سير صعودی داشته است. به نظر مي -9914 ات 9961یعني

 به شرح زیر باشد: 

ا و هافزایش تعداد نشریه،توجه به مطالعات زن گرایانه زنان،توجه به داستان نویسي 

ای متنوع در ـهي گوناگون با نامـها و مراكز آموزش عالسيس دانشگاهأات، تـمطبوع

ز ه چاپ مقاله برای فراغت انياز دانشجویان تحصيلات تکميلي ب نقاط كشور واقصي

 ها برای تبدیل وضعيت و ارتقاء.علمي دانشگاه تحصيل و همچنين نياز اعضای هيأت

 نقد و بررسيتنوع موضوعي مقالات در خصوص دانشور شامل این موارد بوده است: 

ه آثار گرایانه بفمنيستي و زنهای آثار، شخصيت نویسندگي دانشور، مطالعات و نگرش

 ،شناختي، مطالعات جامعههای داستاني و عناصر داستاندانشور، بررسي شخصيت

آثار، مطالعات زباني، تقدیر و ستایش،  ةمطالعات تطبيقي، شرح حال و زندگي، ترجم

 .دیگر هایشناسي و برخي موضوعكتاب

تا  9961زماني  در محدودة عي مقالات مرتبط با دانشورتوزیع موضو، زیر لودر جد
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 1( تعداد مقالات: 0043تا  0041چهل ) دهۀ 9-0

 1تنها شاهد  ،شهری چون بهشتمجموعه داستان  چاپزمان با در دهة چهل، هم

منتشر  9969خواه در تيرماه سال هستيم. اولي را جليل دوست این مجموعه بارةنوشته در 

ه در ك ي استكوتاه ةپردازد و دومي مقدمهای آن ميكند و بيشتر به انتقاد از ضعفمي

  .است آغاز كتاب آمده

این عدم  از دلایل ،انددیدهدر این مجموعه  منتقدان هایي كهضعف و علاوه بر عيوب

ه كناشناخته بودن نویسنده نيز باشد؛ چرا تواندموفقيت و مورد اقبال واقع نشدن، مي

لال آل جبسياری از منتقدان معتقدند بعدها یکي از دلایل عمدة محبوبيت آثار دانشور، 

اوست. هرچند كه بر خلاف  نام و عنوان پرهيمنة احمد است و دانشور هر چه دارد از

ي توانسته است در نویسندگ ،ودای بر این باورند كه دانشور در آثار بعدی خ، عدهاین نظر

 جلال خارج كند. سنگين استقلال نسبي برسد و خود را از زیر سایة به

 
 9961-9961های حوزة مقالات در گسترة سال: دانشورپژوهي در 1نمودار 
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 0تعداد مقالات:  (0093تا  0091) پنجاه دهۀ 9-1

نویسي ما خواهد برای هميشه در ذهن تاریخ داستان ،خورشيدی 9968تيرماه سال 

ور رود. سيمين دانشماند؛ چرا كه سرآغاز فصلي تازه در داستان نویسي ایران به شمار مي

، اوج هنر و خلاقيت خود را «سووشون»با انتشار رمان  ،وقفه و سکوتپس از چند سال 

 به نمایش گذاشت.

ای هسالكه وقایع تاریخي  استفارسي  نظير معاصركمهای یکي از رمان سووشون

یعني حضور نيروهای انگليسي در شيراز و مبارزة مردم با استعمار ، 9911بعد از شهریور

با استقبال عظيم خوانندگان مواجه  ،از همان آغاز انتشار كشد. این رمانرا به تصویر مي

 .ک ادبيات داستاني معاصر بنشاندشد و توانست نام و آوازة نویسندة خود را بر تار

ر د عنایت منتقدان قرامورآن زمان  آثار قبلي دانشور كه تا ،سووشونرمان با انتشار 

 ووشونس. گروه كثيری معتقد بودند كه ندبه بوتة نقد كشيده شد ،كمكم ندنگرفته بود

شود و توانسته است علاوه بر جلب توجه برای دانشور یک شاهکار محسوب مي

 عطوف كند. بزرگ علوی در این مورد،خوانندگان ایراني، نظر غير ایرانيان را نيز به خود م

 وش تا جزیرةام. از آتش خامكنم كه همة آثار سيمين دانشور را خواندهگمان مي»گوید: مي

همچنين  .(991: 9989، علوی« )هاستبهترین آنسووشون كنم كه سرگرداني و تصور مي

خ آغازگر فصلي تازه در تاری ،ترین رمان فارسيرمان سووشون پرخواننده»گفته شده كه: 

رود كه با نثری شاعرانه، دقيق و محکم، تصویری دروني داستان نویسي ایران به شمار مي

« دهدهای جنگ جهاني دوم به دست ميهنرمندانه از تحولات منطقة فارس در سالو 

 (.619-611: 9984عابدیني، مير)

هرچند  وی معتقد استمثبت نيست. نسترن موس، دربارة این كتابنظرها  ، تمامالبته

: 9911موسوی،. )تاما خالي از شعار نيس ی ساخت و پرداختي قوی است؛ادار سووشون

811) 
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ه ب»دهة پنجاه از سيمين دانشور، علاوه بر رمان سووشون، مجموعه داستان كوتاه در 

-نسبت به داستان ،رسد. دانشور در این مجموعهنيز به چاپ مي (9956) «كي سلام كنم؟

 و برای روایت داستان، دست به آفرینش هنری كندتر عمل ميهای كوتاه گذشته، موفق

از  ،كند. او همچنين، سبک نوشتار را نيز متحول مييزند و همراه با تغييرات روایمي

مجموعه را  این ،قدانتگيرد. بسياری از منشگرد طنز نيز برای تأثيرگذاری بهتر، بهره مي

 ،ندههای آثار نویسدانند و معتقدند اغلب ویژگيبهترین مجموعه داستان كوتاه دانشور مي

 است.یافته در این اثر بازتاب 

ن چناآن، ن دهه در بين خوانندگان كسب كرددر ای سووشونرغم موفقيتي كه علي

به این اثر  ةبارمقاله در  1تنها  ان و نویسندگان به آن معطوف نشدوتوجه منتقد،كه باید

شاید  .است چاپ رسيد كه در مقایسه با اقبال عمومي نسبت به این رمان، بسيار ناچيز

طرح ق مبه عنوان یک نویسندة موفّ ،دانشور در این دههبتوان اذعان كرد كه هنوز سيمين 

 تأثير نبوده است.بي ،نشده و آثار ناموفق قبلي وی نيز در این نگرش

ه ، هيچ نوشتة مستقلي ب«به كي سلام كنم؟»مجموعه داستان كوتاه  دربارة ،در این دهه

 نتوانسته بوده كههای كوتاه دانشور هنوز دهد كه داستانچاپ نرسيده و این نشان مي

ای كه هـمقال 1ر ـعلاوه ب .ود جلب كندـان دیگر را به خـدان و نویسندگـتوجه منتق

ار دانشور ـكلي در مورد آث ةمقال 9د انتشار هدرمورد سووشون به چاپ رسيده، تنها شا

 هستيم.
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 04تعداد مقالات:  (0013تا  0011) شصت دهۀ 9-0

وت ها دانشور در سکتا مدت ،«به كي سلام كنم؟»داستان كوتاه  پس از انتشار مجموعه

ا همچنان آثار شود، امّ برد. در دهة شصت هيچ داستاني از دانشور منتشر نميبه سر مي

 شود.مينقد  ،بيشوگذشتة وی كم

 ،شود كه از بين آنهامنتشر مي آثار دانشوربارة در  مقاله 96در مجموع  ،در این دهه

 9شهری چون بهشت،  داستان كوتاه همقاله در بارة مجموع 9سووشون،  مقاله در مورد 9

 1مقاله در مورد خود دانشور و  5عه داستان كوتاه به كي سلام كنم،مجمو ةبارمقاله در

 است. نوشته شده اوكلي آثار  هایمقاله در بارة موضوع
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ان را عدم توجه دیگر توانستكنار كشيدن دانشور از مسير نویسندگي در این ایام مي

صد سال داستان »اولين چاپ كتاب  9948در سال  به آثار گذشتة او به دنبال داشته باشد.

و نقد  توجه و گرایش به داستان نقطه عطفي بود كه ،عابدینياثر حسن ميرا ،«نویسي ایران

 در مسير تحول و تکامل قرار داد. داستان را در ایران

 9941-9941های: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال6نمودار

 

 09تعداد مقالات:  (0013تا  0011) هفتاد دهۀ 9-4

خود را در سال « جزیرة سرگرداني»رمان  ،هاپس از سال سرانجامنویسندة سووشون 

سه جلدی است كه جلد دوم آن با عنوان  یک رمانِ جلد اولِ ،انتشار داد. این رمان 9911

جلد  ،به چاپ رسيد. به گفتة خود دانشور این رمان 9981در سال  ،«ساربان سرگردان»

 .نشدكه هرگز منتشر داشته «كوه سرگردان» سومي هم به نام
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ای است از زندگي نسلي كه در دهة چهل به بعد به بن بست كنایه رمان مذكور،

ها و راه ( وقایع و حوادث مربوط به سرگرداني9911سرگرداني )جزیرة »اند. رسيده

-به هنگام چيرگي نظام شاهنشاهي را در بر مي 9951های جوانان و مبارزان دهة جویي

مبارزان دیني، طرفداران دكتر شریعتي، روشنفکران لائيک و گروهي  ،گيرد. بر همين اساس

« وند.شكه حتي به مبارزة مسلحانه كشيده ميي یآیند، تا جادیده به ميدان مياز مردم ستم

جزیرة سرگرداني اسمي »گوید: دانشور در مورد نام این رمان مي( 911: 9914)دستغيب، 

 زدبود كه از همان ابتدای كار در مقابله با جزیرة ثبات و آرامشي كه شاه از آن دم مي

 (515: 9989)مهرور، « انتخاب كرده بودم.

بحث و گفت و گوهایي را در مجلات  ،سرگرداني در همان آغازانتشار رمان جزیرة 

مختلف از قبيل آدینه، گردون و تکاپو به راه انداخت. برخي به شدت مخالفت خود را 

 ابراز كردند.  آشکارا

خالق رمان خوش ساخت و موفق سووشون، اثری موسوم به جزیرة ،سيمين دانشور»

رة خاط-داستان بلند و نه رماندهد كه این دیگر نه رمان است نه سرگرداني به دست مي

 (. 19)قریب، « صرف

. توصيف كرد بسيار بدخانم دانشور را فقط در دو كلمه: توان این آخرین اثر مي»

توان هم به اندازة حجم خود كتاب در بارة توان در بارة آن مطلقاً سکوت كرد و ميمي

 «، تفکر مخدوش و ... آن مثال آوردستعمل، زبان سستساخت معيوب، تکنيک كهنه و م

 .(جا)همان

سره داند و یکفرج سركوهي رمان را فقط یک پاورقي و شکستي برای نویسنده مي

  پردازد:آن مي به ردّ

جلد اول جزیرة سرگرداني، شکستي بارز برای نویسنده است. شکستي كه هالة »

و یاد خاطره انگيز  گيرددانشور را در بر ميحرمت و احترامي كه نام پرآوازة خانم 

  .(9919)سركوهي، « كندسووشون و آل احمد آن را جبران نمي
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هيچ  ،های ادبي آنحتي در سنجش با سووشون با همة ضعف يجزیرة سرگردان»

ر قبلي ي معاصر ایران و از اثنيست مگر عقب نشيني نویسنده از دستاوردهای داستان نویس

  .(جا)همان« خود

 داند: چنين دليل استقبال خوانندگان این كتاب را عوامل دیگری ميوی هم

ها شهرت نویسنده و آل احمد و سووشون و آسان پسندی مرسوم پاورقي خوان»

  .)همان(« های پرفروش باشدسبب شد كه جزیرة سرگرداني از كتاب

نتشار جزیرة ن معتقدند كه اگر سيمين دانشور دست به اای دیگر از منتقداعده

 اثره باشد: ای تکخواهد نویسندهزند برای آن است كه نميسرگرداني مي

خواسته  ،سيمين دانشور از یک طرف نخواسته نویسندة تک اثره باشد و از دیگر سو»

مسائل زمانة خود را مطرح كند ولي شاید همين دو دليل كافي باشد برای این كه جزیرة 

سرگرداني نتواند به ذات ادبي و هنری لازمة یک شاهکار نزدیک شود و حداقل در همين 

گار در ذهن ادبيات نياید و به جرگة معدود آثار ماند جلد اول هم رماني موفق از آب در

  .(618: 9989، قهرمان« )ایران نپيوندد

كه  اند و معتقدند، به كلي دست رد بر سينة آن نزدهتری داشتهای نيز نقد ملایمعده

نوشت، شاید برایش شاهکار دانشور مي را اگر نویسندة دیگری غير از سيميناین رمان 

 .(9911:19)قاسم زاده،« ر ناموفق استو قوارة سيمين دانشو در قدّ»ا بود امّ

هفتاد مصادف است با انتشار مقالات مختلف در مورد رمان تازه انتشار یافتة دهة 

شد، نقدهای متعددی در این زمينه  ذكر گرداني. همان گونه كه در سطور پبشينجزیرة سر

 های مختلف به چاپ رسيد. در نشریه

مقاله به جزیرة سرگرداني اختصاص  99منتشر شده در این دهه، ةمقال 94از مجموع 

مقاله به شخصيت خود  99،آندهد. پس از دارد كه بيش از یک سوم مقالات را تشکيل مي

 چنانهای كوتاه دانشور همشون است. داستانومقاله نيز در مورد سو 1 پردازد ودانشور مي

مقاله به مجموعه  9ا تنه ،گيرند و در این زمينهمورد توجه منتقدان و نویسندگان قرار نمي

مقاله نيز به مسائل متفرقه در رابطه با دانشور  9پردازد. به كي سلام كنم؟ مي داستانِ
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های دانشور در بين منتقدان از دهد كه هنوز هم رماناختصاص دارد. این آمار نشان مي

قاد از تهای این برهة زماني، به اندرجه اعتبار بيشتری برخوردارند. هر چند بيشتر نوشته

جه تو ابرند، امّپردازند و نویسندگي دانشور را زیر سوال ميرمان جزیرة سرگرداني مي

و  شدهزن و آثار وی معطوف  منتقدان به سيمين دانشور به عنوان یک نویسندة مطرحِ 

 تثبيت یافته است. 

 9911– 9911هایل: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سا5نمودار 

 

 14تعداد مقالات:  (0013تا  0011) هشتاد هۀد 9-9

به چاپ  9981در سال  «ساربان سرگردان»جلد دوم رمان جزیرة سرگرداني با عنوان 

های و ماه 51در اطراف مجلس، حوادث سال  9999رسيد. این رمان رویدادهای اسفند 

ي كه بر جلد اتگيرد. یکي از انتقاددر بر مي 51نخست جنگ ایران و عراق را در سال 

به  دانشور خانم»حضور ،شودوارد است و از علل ناكامي آن محسوب مياول این رمان 
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چ صيتي است كه هيعنوان یکي از هفتاد شخصيت كتاب است و در عين حال تنها شخ

 این حضور نویسنده را اما حسين پاینده .(9911:11)قاسم زاده، « نقطه ضعفي ندارد

 كندداند و تحسين ميمدرن مي پست از شگردهای،دانشورهای یکي از داستاندر

  .(19: 9989،پاینده)

شود، اما صدایش از صحنة رمان خارج مي»، شخصيت دانشور «ساربان سرگردان»در 

رود... هرچند سيمين دانشور در رمان حضور اش با هستي از بين ميماند و فاصلهباقي مي

های رمان محسوس است. ها در تمامي حادثهشخصيتاش بر اما صدایش و چيرگيندارد، 

: 9989،ميرعابدیني« )رود.جنبة تخيلي رمان در جنبة گزارشي آن تحليل مي ،در نتيجه

961) 

ای كه در انتظار شود و عدهبا انتشار این رمان، باز هم بازار نقد و بررسي گرم مي

-ا و اگرها و ناشناختهامّ  های جلد اول و یافتن پاسخي برای برخي ازبرطرف شدن ضعف

در  ليو ،های آن بودند، بار دیگر زبان به انتقاد گشودند و موضع خویش را تغيير ندادند

این رمان دو جلدی را مورد عنایت و توجه  ،نيز با زباني نرم و ملایم ای دیگرهدع ،مقابل

 : تي برای نویسنده دانستندقيّآن را موفّ ،خویش قرار داده

( نه فقط 9981( و ساربان سرگردان )9911های جزیرة سرگرداني )انتشار رمان»

نين پویش چجایگاه دانشور را در ادبيات مدرن فارسي بيش از پيش تثبيت كرده، بلکه هم

 . (594: 9989، )پاینده« ته استدر نوآوری سبکي به نمایش گذاش را خلاقانة او

-اعتباری برای نویسنده كسب نمي جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردانهای رمان»

 ،هازدگي و پرحرفيو عرفان های معنایي آشکارگيریكنند. ایرادهای ساختاری و جهت

 ( 111: 9989، )ميرصادقي« از اعتلا بازداشته است. رمان را

در  مقاله 16د در مورد دانشور و آثار وی است. تعدا دهة هشتاد اوج انتشار مقالات

 برابر مقالات دهة قبل است. بيشترین آمار این محدودة زماني منتشر شده كه بيش از دو

مقاله در مورد دو  91 ،تعداد این. از دارد های دانشور اختصاص رمان به بررسي مقالات
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مقاله به سووشون اختصاص دارد و  91رمان جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردان است. 

 . و سایر آثار او است دانشور دیگر در بارة هایموضوع درمقاله  69

موفقيت روز افزون دانشور در  باز هم حاكي از ،های دانشوراین آمار در مورد رمان

شترین آمار مربوط به خود دانشور است؛ یعني ها، بيداستاني است. پس از رمان این نوعِ

ه نيستند و به ترتيب چون گذشته مورد توجهای كوتاه دانشور هممقاله. داستان 15

مقاله، از  1به كي سلام كنم مقاله،  1تعداد  ،كوتاه شهری چون بهشت مجموعه داستانِ

مقاله را به خود اختصاص 1های كوتاه نيزمقاله و كليت داستان 1،های مهاجر بپرسپرنده

 تواند باشد. اند كه آمار چشمگيری نميداده

مقاله نيز با موضوع متفرقه در این بين دیده  9كلي و  هایمقاله با موضوع 5تعداد 

رزش و اعتباری نشانگر ا ،شوند. افزایش تعداد مقالات در مورد دانشور در هر دههمي

 تواندو مي كندبيش از پيش كسب مي ،در بين خوانندگان و منتقدان است كه این نویسنده

 باشد.نيز گان زن برای نویسند راه دور و دراز نویسندگي هموار شدننشان دهندة 

 998- 9981هایدانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة سال 4نمودار
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 11تعداد مقالات:  (0031تا  0031) نود دهۀ 9-1

شاهد انتشار بيشترین مقالات در مورد دانشور و آثارش هستيم. با آن كه  در دهة نود

این محدودة زماني را  دهد و هنوز نيمي ازرا پوشش مي 9914آمار این نوشته، تا سال 

دانشور و آثارش به چاپ رسيده كه نسبت  مقاله در رابطه با 48در پيش رو داریم، تعداد 

 . گيری استهای قبل آمار چشمبه دوره

افزایش روزافزون مراكز آموزش عالي،  ،دههاین وفور مقالات در  عللترین مهمشاید 

اجبار  ،تحصيل در مقطع دكترا و به تبع آنگرم شدن بازار ها و زیاد شدن پذیرش دانشگاه

مطالعات  ،ها باشد. همچنينها و رسالهدانشجویان به استخراج مقاله از متن پایان نامه

 ويّت قابل توّجهي داشته اهمّ ،آثار دانشور برای بسياری از نویسندگانفمنيستي در

 اند. علاقة بسياری نشان داده مطالعاتزن به این گران پژوهش

مقاله به سووشون اختصاص دارد كه خود گواهي است  15،مقالات یاد شده تعداد از

ن همچنان از مقبوليت آ، ا وجود گذشت چند دهه از انتشار متنبر مقبوليت این رمان كه ب

به موضوعات كلي در مورد آثار مقالات پس از سووشون، بيشترین . كاسته نشده است

های بلند یا كوتاه وی مستقيمًا و هيچ یک از داستانبه اند بدون آن كه پرداختهدانشور 

را موضوع قرارداده زندگي و شخصيت نویسندگي دانشور  مقاله 8تعداد بپردازند. جداگانه 

 است.  زن نویسندگان به این نویسندهنشان دهندة توجه منتقدین و  كه

ا به رمقالات بيشترین  ،سرگردان كه در دو دهة گذشته جزیرة سرگرداني و ساربان

 1به طوری كه  ،اندبا استقبال كمتری مواجه شده دههدر این  بودند،خود اختصاص داده 

ن دهندة آنشان تواندكاهش توجه مياین اند . به این دو رمان پرداخته ،مقاله در دهة نود

، پس از آن با اقبال مواجه شدهتنها در محدودة زماني انتشار خود  ،باشد كه این دو رمان

ای به دنبال ندارند و این كه و چندان برای نویسندة خود نام و آوازهبازند رنگ ميكم كم 

اثره  تک ایهخواهم نویسندانتشار جزیرة سرگرداني گفته بود نميعلت دانشور در مورد 

 .پيونددميباشم، چندان به واقعيت ن
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 9914 - 9911هایسال: دانشورپژوهي در حوزة مقالات در گسترة 1نمودار

 

و  .چندان مورد توجّه نيستند ،گذشته های كوتاه دانشور برخلافداستان در این دهه،

مقاله به  6شهری چون بهشت،  مقاله به مجموعه داستان 9مقالة موجود، تنها  48از تعداد 

های مقاله به مجموعه داستان انتخاب )از پرنده 1مجموعه داستان به كي سلام كنم؟، 

پردازد و این امر های كوتاه ميمقاله نيز به طور كلي به داستان 9مهاجر بپرس سابق( و 

. از دهدهای كوتاه دانشور را در بين خوانندگان و منتقدان نشان ميعدم موفقيت داستان

مقاله نيز شامل  6پردازد و های دانشور ميمقاله به طور كلي به رمان 6مقالات، باقي

 شود.رقه ميمتف هایموضوع

مجله و نشریه و  11مراجعه به های اطلاعاتي و اهگاستفاده از پایحاضر با  مقالة

تهيه  9914تا 9961او از سال مرتبط با سيمين دانشور و آثار  مقاله فارسي 911اسخراج 

مورد از این تعداد نشریه كه از نظر وزارت علوم دارای رتبه علمي  98جز و تدوین شد. ب
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ه كهای تخصصي ادبيات و هنر و فرهنگ هستند ها و مجلهنشریه ،بودند باقيپژوهشي 

 شوند.  چاپ و منتشر شده و برخي هنوز منتشر مي يدر دوره های ،به صورت عمومي

تا  9961زماني  مجله و نشریه در طي محدودة 11ده در مقالة بررسي ش 911تعداد  

مورد از این تعداد مجلات، مورد تایيد وزارت علوم بوده و  98منتشر شده است. 9914

 های ادبيات،هنرو فرهنگ بوده است.های تخصصي عمومي در حوزهباقي مجلات و نشریه

ان مقالات بررسي شده این اطلاعات از نمودار زیر مرتبة علمي نویسندگدربارة -

دانشجوی  51مربي و  1استاد یار،  99دانشيار،  15استاد،  11 : استخراج شده است

تحصيلات تکميلي كه به صورت همکار در مقالات استادان و دانشياران و استادیاران 

 مورد بدون نام بوده است: 1اند و گفته مشاركت داشتهپيش
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مورد دو  61ای ، مورد تک نویسنده 918ة بررسي شده،مقال 911از مجموع  - 

 1ای و نویسنده 5مورد  9، اینویسنده 6مورد  9ای، مورد سه نویسنده 1، اینویسنده

 نام بوده است. مورد بي

 دانشوربارة درپژوهش حاضر ، یک نویسنده تعداد مقالاتي كه در بازة زماني از نظر -

تعداد دو ن اند: از ایدانشور داشتهنویسنده بيش از یک مقاله ، دربارة  19منتشر كرده 

هر پانزده نویسندة دیگر  مقاله و 9دو نویسنده  مقاله، 6مقاله ، یک نویسنده  5نویسده 

 اند. مقاله داشته 1كدام 
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 نتیجه گیری -1

 توان گفت:با توجه به نمودارها و آمار ارائه شده در این مقاله مي

 9961بحث و تتّبع در بارة آثار سيمين دانشور در مقالات فارسي، از نخستين دهة  -

 سير صعودی داشته است.  9914تا 

بوده است 11و پس از آن دهة  81بيشترین اقبال به بررسي آثار دانشور، در دهه  -

ه ب ها و مراكز آموزش عالي و اجبار دانشجویانكه شاید این امر به دليل افزایش دانشگاه

 هاعلمي دانشگاه ها و همچنين نياز اعضای هيأتو رساله هااستخراج مقاله از پایان نامه

 به چاپ مقاله برای تبدیل وضعيت و ارتقاء بوده است.

ها خصوصاً مخاطبان و منتقدان از بين آثار دانشور،بيشترین توجّه را به رمان -

 اند.ان اقبالي نشان ندادههای كوتاه چنداند و به داستانسووشون نشان داده

-های جزیرة سرگرداني و ساربان سرگردان، آماج بيشترین انتقادات قرار گرفتهرمان -

اند و نه تنها جایگاه نویسنده خود را ارتقاء نداده اند بلکه به منزلة شکستي آشکار در كار 

 اند.نویسندگي دانشور قلمداد شده

مقاله،  16آثار دانشور به نقد و بررسي آثار با مباحث مقالات مرتبط با محور عمدة  -

 است. مقاله اختصاص داشته 51شرح حال و نویسندگي دانشور با

مورد مقاله قابل توجّه  99بارة آثار دانشور در كل با اقبال به مطالعات تطبيقي در -

 91و  81مورد در دهة  91به  11است. در این ميان، این موضوع از یک مورد در دهة 

 رسيده كه نشان از توجّه جّدی به این گونه مطالعات دارد. 11رد در درهة مو

تایيد وزارت علوم مورد ، مجله مورد مراجعه در این پژوهش  11از  مورد  98تنها   -

هنرو فرهنگ ،های ادبياتعمومي در حوزههای تخصصي یهلات و نشرجبوده و باقي م

 بوده است.

، (99)استاد یار (،15)دانشيار(، 11ان مقالات از استاد)گعلمي نویسند مرتبةتنوع  -

کار در مقالات استادان صورت هم كه به  (51) دانشجوی تحصيلات تکميلي ( و1)مربي

 ؛  متغير بوده است.اندگفته مشاركت داشتهپيش دانشياران و استادیارانو 
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 است.  بوده  مورد تک نویسنده 918 ،بررسي شده مقالة 911جموع از م  -

دانشور   بارةدر مقاله کنویسنده بيش از ی 19 ،در بازه زماني پژوهش حاضر -

  .اندداشته

 

 و مآخذ منابع

 هاالف( کتاب

های شهرزاد پسامدرن، تهران: گل (، درنگي بر سرگرداني9985اسحاقيان، جواد ) -9

 آذین.

( فهرست مقالات فارسي، تهران : اتنشارات علمي و فرهنگي  9916افشار ایرج) -1

 . 

( فرهنگ سعدی پژوهي، شيراز، انتشارات بنياد فارس 9981حسن لي، كاووس ) -9

 شناسي. 

( كارنامه تحليلي خيام پژوهي، 9988لي، كاووس و حسامپور، سعيد )حسن -6

 . 9981انتشارات علم، تهران، 

(،كارنامه توصيفي نيما پژوهي، 9914زاده،الهام )كاووس، كرميلي، حسن-5

 تهران:هرمس. 

 (، شهری چون بهشت، تهران: خوارزمي.9989دانشور، سيمين ) -4

نویسي بومي، تهران: انتشارات حوزه (،به سوی داستان9914دستغيب، عبدالعلي) -1

 هنری.

 ن: سخن.(،بر ساحل جزیرة سرگرداني، تهرا9989دهباشي، علي، ) -8

 (،بازآفریني واقعيت، تهران: انتشارت نگاه.9948سپانلو، محمدعلي ) -1

(،دانشنامة كتابداری و اطلاع رساني، 9911سلطاني، پوری، راستين، فروردین ) -91

 تهران: فرهنگ معاصر.

 چاپار. (، مرجع شناسي عمومي فارسي و عربي، تهران:9984صافي، قاسم ) -99
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 (، داستان نویسان معاصر، تهران: هيرمند.9989)قاسم زاده، محمد  -91

های ( كتابشناسي رمان و مجموعه9916كنار سری، فاطمه و افشار، مهدی ) -99

 ،تهران،انتشارات طبع و نشر.9916داستاني مترجَم پيش از مشروطيت تا سال 

 (، جدال نقش با نقاش، تهران: نيلوفر.9914گلشيری، هوشنگ ) -96

 (، صد سال داستان نویسي در ایران، تهران: چشمه.9984حسن )ميرعابدیني،  -95

انتقادی  -(،فرهنگ توصيفي9916تن، فرهمند)نيکدار، محمدحسين، رویين -94

 خاقاني پژوهي، یاسوج: دانشگاه یاسوج .

 (، كتابشناسي حافظ، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي.9941نيکنام، مهرداد، ) -91

شناسي توصيفي (، خاقاني پژوهي، كتاب9919ج،سيدعلي )نيکوبخت، ناصر، سرا -98

 و تحليلي خاقاني شرواني، تهران: علمي فرهنگي معصومي. 

 

 مقالات ب( 

، مجله نيمة دیگر «سلامي گرم به سيمين دانشور»(، 9945)زمستان  استگنر، والاس -9

ساحل جزیره  (، بر9989) علي ویژه سيمين دانشور، شمارة پنچم. به نقل از: دهباشي،

 .54سرگرداني، تهران: انتشارات سخن،ص

، كتاب ماه ادبيات و «شهرزاد پسامدرن سيمين دانشور،»(، 9989) حسين پاینده، -1

برساحل جزیره  (،9989) علي دهباشي، به نقل از: ،49شماره  9989فلسفه، دی ماه 

 .554 تا 595، صصسرگرداني، تهران: انتشارات سخن

شماره  ، ماهنامه بخارا،«شناسي سيمين دانشوركتاب»(، 9981) ناهيدحبيبي آزاد،  -9

 .114 -111، صص 15

های دانشور بر پایه تکرارهای غير خلاق در داستان»(، 9915) رستمي، فرشته -6

، 9915، سال نهم، پایيز 95وهشي نقد ادبي، شماره ژپ -فصلنامه علمي« متنيتدیدگاه بيش

 . 946-991صص 
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، مجله آدینه، «پيروزی پاورقي و شکست رمان»(، 9919فرج )سركوهي،  -5

برساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات (،9989به نقل از:دهباشي،علي)، 11-19شماره

 .458 تا 468، صصسخن

، 1، تکاپو، دوره نو، شماره«ساكنان جزیره سرگرداني»(، 9911) محمد زاده،قاسم -4

 .11تا 81صص 

آدینه،  مجله، «نمودی از سردرگمي در وادی نویسندگي»(، 9919) قریب، مهدی -1

ساحل جزیره سرگرداني، تهران:  بر (،9989) علي دهباشي، :، به نقل از11-19 شماره

 .461تا  498.، صصانتشارات سخن

 (،9989علي) دهباشي، :به نقل از ،«هاسرگرداني جزیره» (،9989ساسان ) قهرمان، -8

 .519 تا 615صص ،برساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن

 دهباشي، به نقل از:، «سيمين دانشور و جزیره سرگرداني»(، 9989) زكریامهرور، -1

 .596تا  515 ، صصساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن بر (،9989) علي

، مجله زنان، «نثری روان در خدمت كليشة زنانگي» (،9911موسوی، نسترن) -91

برساحل جزیره سرگرداني، تهران:  (9989:دهباشي،علي)،به نقل از41سال سوم، شماره 

 .899تا  811، صصانتشارات سخن

 دهباشي، به نقل از: «سيمين دانشور و قصه نویسي» (9989) جمال ميرصادقي، -99

 .111تا915 ، صصساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن بر (،9989علي)

 به نقل از: دهباشي، «دل آدمي تاریخ نویس» (،9989ميرعابدیني، حسن ) -91

 .956تا991 ، صصبرساحل جزیره سرگرداني، تهران: انتشارات سخن (،9989علي)

 


