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1- مقدمه
1-1- اهمیت و بیان مسأله 

یکی از شیوه های نقد داستان بررسی آن از دیدگاه مکاتب مختلف ادبی است. در میان 
این مکاتیب ادبی، رئالیسم جایگاه خاّصی دارد زیرا در این مکتب نثر از اهمیت خاّصی 
برخوردار است. »واژه ی رئالیسم مستقل ترین، انعطاف پذیر ترین و غول آساترین اصطالح در 

نقد ادبی می باشد« )گرانت، 1387: 11(.
رئالیسم ابتدا در عرصه ی ادبیات رخ نداد بلکه در زمینه ی نّقاشی بود. پیشوای رئالیسم 
در نّقاشی، »گوستاو کوربه« است. اگرچه نّقاشی کوربه توسط رمانتیک ها مورد تحقیر واقع 
شد، اما کوربه به دفاع از آن پرداخت. مبارزه ای که در سال های 1848 تا 1850 روی داد 
به پیروزی وی انجامید و توانست مورد محبوبیت واقع گردد. پیروزی کوربه تاثیر به سزایی 
پاکباز  و  رئالیسم  مدافع  که  کرد  اعالم   1851 سال  در  وی  که  چرا  گذاشت  ادبیات  در 
حقیقت واقع است و او هم چنین کمک شایانی به نویسندگان رئالیست کرد )سیدحسینی، 

.)273 :1/1376
این مکتب تا سال 1914 شکل غالب نگارش بود و با وجود رو به افول رفتن جنبش 
رئالیسم این سبک در داستان نویسی ادامه یافت و طرفداران خاّصی به خود اختصاص داد. 
بالزاک پیشوای مسلّم نویسندگان رئالیست می گوید: »داستان نویس باید جامعه ی خود را 
تشریح کند و تیپ های موجود در این جامعه را نشان دهد؛ وی گفت کار نویسنده از یک 
لحاظ شباهت زیادی به کار موّرخ دارد و در حقیقت نویسنده ی موّرخ عادت و اخالق مردم 

و اجتماع خویش است« )همان: 271(.
آن چه برای نویسندگان رئالیست اهمّیت دارد فراهم شدن شرایطی است که در آن 
شخصیت ها، موقعیت ها و مکان ها توصیف شود و از خیال بافی به دور باشد. رئالیسم سعی 
دارد که به تحلیل اجتماعی، تجسم روابط اجتماعی، زندگی انسان در جامعه و رابطه ی 
فرد و جامعه بپردازد. رئالیسم از نشان دادن زندگی اقلّیت مّرفه پا فراتر می گذارد و توجه 
خود را بیش تر به جنبه های دردناک زندگی اکثریّت مردم معطوف می دارد. او از طریق 
نشان دادن واقعیت های تلخ، به همه نشان می دهد تا برداشتی عینی از چند و چون زندگی 

روزمّره مخصوصاً زندگی مردم محروم داشته باشند.
بود  »یکی  داستان  آمدن  وجود  به  از  قبل  به  می توان  را  ایران  در  رئالیسم  پیدایش 
این دوره  نویسندگان  و  یعنی سال های مقارن نهضت مشروطّیت  نبود« جمال زاده  یکی 
نسبت داد. »هم چنین با به وجود آمدن طبقه ی کارمندان در دوره ی رضاشاه، نویسندگانی 
زندگی آن ها را موضوع داستان هایشان قرار دادند و به شیوه ی رئالیستی به توصیف این 
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نوع زندگی پرداختند که همه ی سعی این نویسندگان در جهت بازتاب واقعیت هاي جامعه 
با زبان زنده ی مردم و هم چنین توصیف های دقیق و عینی موقعیت های گوناگون بود که 
همین امر زمینه را برای ورود رئالیسم در داستان نویسی ایران فراهم کرد« )سپانلو، 1381: 

.)96-97
موضوعاتی که در داستان های رئالیستی مورد توجه قرار می گیرد »زندگی اجتماعی، 
عرف و عادت مردم« )سیدحسینی، 1376: 274(. واقعیت های ناگوار، رنج و سختی های 

زحمت کشان، فقر و محرومیت )پاینده، 1389: 31(.
قهرمانان داستان های رئالیستی غالباً از طبقه ی متوسط اجتماع برگزیده می شوند که 
اینان نماینده ی هم نوعان و هم فکران خود هستند. از میان کتبی که به شیوه ی رئالیستی 
دوران  خاطرات  از  بخشی  کتاب  این  است.  حمام  شازده ی  خاطرات  کتاب  شده  نوشته 
کودکی و نوجوانی دکتر محمدحسین پاپلی یزدی است. وی در سال 1327 خورشیدی 
در یزد به دنیا آمد دیپلم گرفت و در مهرماه 1346 در رشته ی جغرافیای دانشگاه مشهد 
مشغول به تحصیل شد و سپس برای ادامه ی تحصیل به پاریس رفت و بعد از بازگشت در 
دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت. به طور اتّفاقی به جامعه ی نویسندگان ادبی کشیده شد 
و به نوشتن خاطره ای که از عام ترین و صمیمانه ترین گونه های نوشتار است، موفق شد. در 
این مورد می گوید: »برحسب اتّفاق و به تشویق همسرم خاطرات پراکنده ام را نوشته ام« در 
ادامه بیان می کند که شازده ی حمام را نوشتم تا منشأ تحول باشد و در ادمه می گوید در 

کتاب خاطرات شازده ی حمام چند روی کرد اساسی داشتم:
1- تا می شود جامعه را عریان کنم و واقعیت ها را به دور از پیچیدگی بنویسم.

2- توجه به این موضوع که خواننده ی من کیست بنابراین سعی کردم جمله ها کوتاه 
باشد.

3- سعی کردم جمله ها کوتاه باشد چون خواننده ی من افراد کم سواد بودند.
4- یکی از موفقیت های این کتاب ساده نویسی است.

این کتاب بازگوکننده ی گوشه ای از اوضاع اجتماعی،زندگی روزانه و فرهنگ مردم شهر 
یزد در فاصله ی سال های 1330-1340 است.تمام داستان های کتاب با خاطرات سال های 
کودکی و نوجوانی پاپلی آغاز می شود. توجه به واقعیت از ویژگی های رئالیسم است برای 
همین او نام اشخاص و نسبت های خانوادگی و پیوندهای اجتماعی افراد را با دقت بیان 
می کند و در بسیاری از موارد سرنوشت چهره های درخشانی را که از میان همان طبقه ی 
می توان گفت  پیگیری می کند  نشان شدند  و  نام  بعدها صاحب  و  درآوردند  محروم سر 

قهرمان داستان هایش از طبقات محروم جامعه اند.
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در آثار رئالیستی موضوع اثر هر چیزی می تواند باشد او با آوردن موضوعات متعدد و 
رنگارنگ به این نکته مهر  تائید زده است. عمده ترین پدیده در ادبیات رئالیستی توجه به 
تاریخ و جامعه است این کتاب وضعیت اجتماعی شهر یزد، روابط بین انسان ها، هنجارهای 
تصویر  به  زمان  آن  یزد  در  را  اجتماعی  نقش های  موقعیت  و  آن  در  موجود  اجتماعی 
می کشد. نویسندگان رئالیست برای بیان داستان هایشان زبان ساده و محاوره ای را به کار 
می گیرند که بیش از هر نثر دیگری معنی تحت الفظی و واقعی دارد بطوری که اصالت و 
صّحت تجربیات فردی و شخصی ر ا به درستی منعکس می کند. نثر داستان های پاپلی، 
نثری روان، ساده و سلیس می باشد. فضای داستان صمیمی است و همین موضوع جنبه ی 

رئالیستي بودن داستان را تقویت کرده است.

1-2- پیشینه ی تحقیق
چگونگی  بررسی  به  صادقی  هاشم  و  رودمعجنی  فتوحی  محمود   ،1392 سال  در 
زمینه های  آن ها  مقاله  این  در  پرداختند.  ایرانی  داستان نویسی  در  رئالیسم  شکل گیری 
شکل گیری رمان رئالیستی فارسی از دوران مشروطه را بر اساس نگرش تاریخ ادبی نشان 
داده و حرکت زبان فارسی به سوی واقع گرایی و تولد داستان نویسی به شیوه ی رئالیستی 
به  مقاله  این  از مهم ترین مطالبی که در  بررسی کرده اند.  بر آن،   روزنامه نگاری  تاثیر  و 
آن ها پرداخته شده است، می توان به گذار از رمان تاریخی به رمان اجتماعی، پیشگامان 
داستان نویسی رئالیستی فارسی و درون مایه ی غالب بر آثار رئالیستی اشاره کرد )محمود 
فتوحی رودمعجنی، 1392(. در پژوهشی دیگر، هاشم صادقی محسن آباد به بررسی اصول 
و بنیادهای نظری رئالیسم در ادبیات پرداخته است. نویسنده در این مقاله برداشت های 
گوناگون از رئالیسم و شیوه های مختلف بررسی متون رئالستی را بیان کرده و با مقایسه ی 
دو مکتب رمانتیسم و رئالیسم، ویژگی های شاخص رئالیسم را بررسی کرده است )هاشم 
صادقی محسن آباد، 1393(. در مقاله ای دیگر، رئالیسم و شاخصه های آن در آثار داستانی 
جالل آل احمد بررسی شده است )علی تقوی، 1389(. مهناز محمدلو و نجمه نظری به 
بررسی نشانه های رئالیستی در آثار سیمین دانشور به ویژه کتاب جزیره ی سرگردانی او 
بررسی کرده اند )مهناز محمدلو،  از دو منظر محتوا و فرم مورد  را  این رمان  و  پرداخته 
1393(. رضا صادقی شهپر و صفورا شفائی نیز در مقاله ای به بررسی شاخصه های رئالیسم 
در آثار جالل آل احمد پرداخته و به این نتیجه دست یافتند که آثار وی به طور قابل 
مالحظه ای با شاخصه های مکتب رئالیسم مطابقت دارد )رضا صادقی شهپر، 1392(. محمد 
پاشایی و ابوالفضل رمضانی در پژوهشی به واکاوی مولفه های رئالیسم در آثار جمال زاده 
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و آل احمد پرداخته و آثار و سبک نویسندگی آن ها را مقایسه کرده اند. مولفان این مقاله 
به این نتیجه رسیدند که هر دو نویسنده، به شخصیت های داستان های خود ویژگی هایی 
می بخشند که برگرفته از فردی خاص و یا ترکیبی از مختصات خود نویسنده است. این 
دو نویسنده برای ارائه ی تصویر و رونوشتی از واقعیت از نثر به عنوان ابزاری کارامد بهره 
برده و داستان را با زبانی ساده، شفاف و به دور از پیچیدگی و صناعات ادبی روایت کرده 
و برای نگارش داستان، از اصطالحات، تعابیر و ضرب المثل های عامیانه استفاده کرده اند 

)محمد پاشایی، 1396(. 

1-3- روش کار
این  برجسته ی  ادبی  آثار  مرور  و  ادبیات  در  رئالیسم  بررسی سبک  و  از مطالعه  پس 
پاپلی  محمدحسین  دکتر  اثر  حمام  شازده ی  خاطرات  کتاب  این که  به  توجه  با  مکتب 
ایران شناخته  ادبیات  رئالیستی  آثار  برجسته ترین  و  از جدیدترین  یکی  عنوان  به  یزدی 
می شود و از آن جا که طبق مطالعات انجام شده تا به حال پژوهشی در زمینه ی مکتب 
رئالیسم در مورد این کتاب صورت نگرفته در این مقاله به مطالعه و بررسی شاخصه های 
رئالیسم در کتاب شازده ی حمام پرداخته شده است. در این راستا پس از مطالعه ی دقیق 
و موشکافانه ی کتاب به منظور ارائه ی پژوهشی کامل و جامع از روش توصیفی و تحلیل 

محتوایی بهره گرفته شده است.
شاخصه های  و  شده  ارائه  تحلیل  این  از  حاصل  نتایج   2 بخش  در  مقاله  ادامه ی  در 
جزئیات،  به  پرداختن  و  رئالیستی  توصیف  شخصیت پردازی،  زمینه های  در  رئالیستی 
توصیف مکان، توصیف شخصیت، زنان در خاطرات شازده ی حمام، بازتاب مسائل فرهنگی، 
زبان، فاصله ی طبقاتی، اقتصاد و اوضاع اجتماعی و سیاسی بررسی و در بخش سوم به 

نتیجه گیری و جمع بندی پرداخته شده است.

2- بحث و بررسی
2-1- شخصیت پردازی

خود  گفتارهای  و  رفتارها  با  که  هستند  کسانی  داستان  شخصیت های  و  قهرمان ها 
داستان را به وجود آوردند. آن ها گاه از آغاز تا پایان داستان ثابت و بدون تغییر حضور دارند 
و گاه بر اثر عوامل گوناگون، به تدریج یا به طور ناگهانی فضای داستان را ترک می کنند یا 

خود تغییر و تحّول می یابند.
»شخصیت پردازی آفرینش اشخاص با ویژگی های اخالقی و روحی مشّخص در داستان 
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یا شعر روایتی است« )رضایی، 1382: 64(. »شخصیت پردازی یکی از عناصر اصلی داستان 
است که نویسنده از طریق آن می تواند به قهرمان داستانش چهره ای واقعی ببخشد. واقعی 
و ملموس جلوه دادن شخصیت های داستان رابطه ی تنگاتنگی با میزان شناخت نویسنده 
از قهرمان داستانش دارد« )لوکاچ،1380: 20(. »در داستان رئالیتی هر شخصیت عالوه 
بر این که ویژگی های خاص خود را دارد توصیف کننده ی قشر و طبقه ای است که از آن 

برخاسته است« )گلشیری، 1/1380: 235(.
در واقع، نویسنده ی رئالیست در خلق شخصیت داستانی خود، ضمن توجه به ویژگی های 
فردی وی، می کوشد بسیاری از خصوصیات طبقه ی اجتماعی او را نیز به صورت فشرده در 
او جمع آورد. در مجموع با این تمهیدات شخصیت های داستان های رئالیستی راکد و ایستا 

نیستند و در جریان  حوادث داستان دچار تغییر و دگرگونی می شوند.
کتاب »خاطرات شازده ی حمام« از نظر شخصیت پردازی رئالیستی، اثری قابل توّجه 
نادیده  بی عدالتی،  و سیاسی،  اجتماعی  واقعیت های  دادن  نشان  قصد  به  نویسنده  است؛ 
گرفتن حقوق زنان، فاصله ی طبقاتی و ... شخصیت های واقعی و ملموس آفریده است که 
واقعیت های زندگی است در واقع هیچ گونه خیال بافی که زاییده ی پندار است در آفریدن 
آن ها دیده نمی شود. به لحاظ دقتی که در تصویر ظاهر و باطن افراد به کار گرفته دارای 
بُعد شاخص رئالیستی است. شخصیت های داستان کوتاه او زنده، واقعی، متنوع و گوناگون 

هستند در حقیقت آن چه را که می نویسد با آن ها زندگی کرده است.
 -2 است  داستانی  حوادث  محور  که  اصلی  شخصیت  گونه اند:1-  دو  شخصیت ها 
شخصیت های  می شود.  وارد  اصلی  شخصیت  کردن  پررنگ  جهت  که  فرعی  شخصیت 
یا به عبارتی  داستان های رئالیستی همه واقعی، معاصر و از طبقات مختلف اجتماعی و 
محصول حوادث واقعی و عکس العمل هایی که فرد را در برابر این حوادث نشان می دهد، 
هستند. این شخصیت ها با تمام جزئیاتشان معرفي مي گردند و خواننده مي تواند به آساني 
اجنماعی  و  اقتصادی  نظر  از  رئالیستی  داستان های  کند. شخصیت های  مجسم  را  آن ها 

پایین هستند.
پاپلی نیز شخصیت های کتاب خود را از جامعه ای که در آن زندگی می کرده انتخاب 
کرده است آن ها مردم عادی و معمولی هستند نمونه ی این شخصیت ها: خود نویسنده 
)پاپلی( در شازده ی حمام، عباس در انشای فایده ی گاو، معصومه ی فاطمه جان در مبارزه 

برای عشق و آزادی، اصغر و ... .
این کتاب در خیلی موارد سرنوشت چهره های درخشانی را که از میان طبقات محروم 
سربرآورده و در دوران بعد صاحب نام و نشان شده اند ،پیگیری می کند مانند: داستان زری 
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سلطان )ج1: 134(.
»ویژگی دیگر در شخصیت پردازی رئالیستی، پویایی شخصیت هاست« )دقیقیان،1371: 
آن  دیگر  پایان  در  که  می شود  متحّول  چنان  داستان  گاه شخصیت  که  نحوی  به   .)31
رسیدن  اوج  به  نمونه ی  به حضیض  گاه  می رسد  اوج  به  گاه  نیست  نخستین  شخصیت 
رسید  صّرافی  به  حمالی  از  که  کرد  اشاره   )24 )ج2:  اصغر حمال  به شخصیت  می توان 
نمونه ی به حضیض رسیدن عباس )ج1: 102( وی از این وضع ناراحت است و می گوید: 
»هر کس حرکت کرد هر کس از این محله و شهر َکند و به شهرهای دیگر رفت زندگیش 
خوب شد. من و خواهر و برادرهایم بی پدر و مادر بودیم، مجبور شدیم در همین کوچه ها 
و زاغه ها زندگی کنیم. بی حرکتی ما را که فقیر بودیم زمین گیر کرد. او به شّدت طرفدار 

مهاجرت است« )ج1: 112(.
در این کتاب شخصیت ها این گونه اند که: »صدای همه یک طنین و یک آهنگ دارد 
تا آن جا که ممکن است شبیه هم فکر می کنند و شبیه هم حرف می زنند« )کیانوش: 

.)288-287
اصفهانی« )ج2:  این کتاب »حاجی گزفروش  اخالقی  و  بسیارخوب  از شخصیت های 
133( در داستان »سرنوشت یار دبستانی« است. »حاجی متوجه مشکل مالی من شد. او 
گفت: خرج تحصیل شما به عهده ی من. شما با خیال راحت درس بخوان او اصرار کرد و 
من ابرام. حاجی گفت من تا ریال آخر پولی که به شما بدهم را می نویسم هر وقت دکتر 

شدی پس بده« )ج2: 133(.
و  غیرعادی  و  مشخص  فرد  که  نمی بیند  لزومی  وجه  هیچ  به  رئالیست  »نویسنده ی 
عجیبی را که با اشخاص معمولی فرق دارد به عنوان قهرمان داستان خود انتخاب کند مثاًل 
وقتی نویسنده ی رئالیست می خواهد یک جنگ را موضوع کتاب خود قرار دهد هیچ شّکی 
نیست که در انتخاب قهرمان، افسرجزء یا سرباز را بر فرمانده ی لشکر ترجیح می دهد، زیرا 
قشر سرباز به محیط جنگ نزدیک تر و تاثیرات محیط در او خیلی بیش تر از فرمانده است و 
علت تمایل بارزی که رئالیست ها به افراد کوچک و بی اهمیت نشان می دهند همین است« 

)سیدحسینی، 1/1376: 288(.
قهرمان داستان های شازده ی حمام وجود حقیقی دارند و مهم ترین ویژگی واقعی آن ها 
از هر نظر منعکس کنند نمونه ی آن: حاجی  را  تأثیرات اجتماع  این است که می توانند 

احمد در مهمانی اشکذر )ج2: 122(.
»رفیق غیر یزدی ما سفره را باز کرد وقتی سفره باز شد من دیدم به جای چهار بطری 
شراب قرمز چهار بطری پر از مایع سفید است همه ی بّچه ها جا خوردیم. حاجی احمد 
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گفت این ها عرق بیدمشک است که خودمان گرفته ایم برای سالمتی خیلی خوب است 
با بطری های عرق بیدمشک عوض  اتاق شده بود بطری های شراب را  حاجی وقتی وارد 

کرده بود. ما پنج بچه با شگرد حاجی از شّر شیطان رها شدیم« )ج2: 130(.
اجنماعی  وضع  به  رسیدن  برای  و  هستند  جلوتر  خویش  محیط  از  قهرمانان  اکثر 
تازه ای تالش می کنند قهرمان ها با وضع موجود در نبرد هستند و برای تغییر آن تالش 
می کنند نمونه ی آن معصومه دختر فاطمه جان )ج1: 192(، مجید در داستان »سرنوشت 
به اصفهان رفت و در آن جا کارگر  از خانه  یار دبستانی« )ج2: 131(. مجید بدون خبر 
یک مغازه ی گز فروشی شد و شب ها را به درس خواندن می گذرانید تا این که در رشته ی 

پزشکی قبول شد و ... .

2-2- توصیف رئالیستی و پرداختن به جزئیات
»نویسنده ی رئالیست صحنه ها را به  قصدی تشریح می کند که خواننده از شناختن 
آن صحنه ها بیش تر با قهرمانان و وضع روحی آن ها آشنا شود. یعنی او فقط در موردی 

به توصیف صحنه ها اقدام می کند که به آن احتیاج دارد« )سیدحسینی، 1/376: 289(.
تمام  با  می بیند  که  را  آن چه  تمام  تا  می داند  خود  وظیفه ی  رئالیست  »نویسنده ی 
خصوصیات و ریزه کاری ها به صورت زنده و ملموس انعکاس دهد و تصویری واقعی از قیافه 
و حرکات شخصیت ها و حتی اشیای خارجی برای خواننده ترسیم کند« )لشکری، 1386: 

.)248-250
عادات  باطنی،  و جنبه های  بیرونی  واقعیات  بر  رئالیست می خواهد عالوه  نویسنده ی 
و اخالق را هم توصیف کند هم جسم، هم روح. نویسنده صحنه ها را آن قدر هنرمندانه 
توصیف می کند که گویی خواننده صحنه ی واقعی را پیش چشم خود می بیند. او می خواهد 
با کمک این وصف های زنده و جاندار واقعیت را هرچه بیش تر و روشن تر به خواننده نشان 
و  دقیق  مشاهدات  مدیون  توصیف  در  را  خود  تسلط  همه ی  نویسنده  بدون شک  دهد. 
تجربه های ارزشمند خویش می داند که با گذر زمان و در ارتباط با آن ها کسب کرده است. 
نیروی او در توصیف زاییده ی مشاهده، تجربه و تأمل است. توصیف در این کتاب طبیعی 
و واقعی است. نویسنده به توصیف شهر و محله های خود پرداخته به طوری که می توان 
مکان ها را از نزدیک دید و صحنه ها را مشاهده کرد. وی توصیف زندگی مردم عادی، نیازها 
و نگرانی هایشان را طی جّو حاکم بر نظام اجتماعی در قالب روایت های داستان گنجانده 

است. اینک نمونه هایی از آن: توصیف مکان، توصیف زمان، توصیف شخصیت.
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2-2-1- توصیف مکان
در توصیف مکان ها در نوشته های رئالیستی مکان با تمام ویژگی ها و خصوصیاتش به 
از یک مکان واقعی  گونه ای توصیف می شود که خواننده احساس می کند عکسی واضح 
را می بیند. در این کتاب باالترین توصیف، توصیف مکان هاست مخصوصاً توصیف اماکن 
متبرکه و مذهبی مثل حسینیه ی اصلی پشت باغ، حسینیه ی کوچه ی خطیب و حسینیه ی 
کوچه ی میرقطب نمونه ها: »حسینیه ی خلف باغ دارای شش میز چای بود دو میز بزرگ 
که دو طرف ساختمان در قسمت دو ضلع طولی وسط حسینیه گذاشته می شد مخصوص 

صنف مسگر بود و بیش ترین چای را آن ها می دادند« )ج 1، 1384: 52(.
»دِر سوم به یک هشتی که چند پله گودتر از حیاط اولی بود باز می شد و از هشتی 
با یک پله وارد صحن حیاط مدرسه می شدیم که باغچه ی نسبتاً بزرگی با انواع درختان 
بخصوص درخت انار داشت. حوض نسبتا بزرگی هم در همین طرف حیاط جلو اتاق مدیر 
و ناظم قرار داشت. کارگاه مدرسه و کالس ششم نیز در دو طرف دیگر حوض قرار داشتند« 

)ج 1: 67(.
»سرحمام دارای چند غرفه ی رخت کن، غرفه ها کمد نداشت هر کس بقچه ی لباسش 

را کنار غرفه ی رخت کن 
می گذاشت غرفه ها حدود یک متری بلندتر از کف سرحمام بودند وسط سرحمام یک 
بود و کنار حوض بساط دالک قرار داشت« )ج 1: 38(. در میان مکان هایی که  حوض 
نویسنده از آن سخن به میان آورده است محل پشت باغ از اهمیت خاّصی برخوردار بود 

به این دلیل که محل سکونت او بوده است.

2-2-2- توصیف زمان 
یکی از مواردی که در شرح جزئیات مدنظر است عنصر زمان است که باید آن را در 
همه ی رویدادها مورد بررسی قرار داد در مورد عنصر زمان در داستان های رئالیستی به دو 
موضوع باید اشاره کرد: یکی برجسته شدن زمان که نویسنده داستانهایش را زمان بندی و 
تا حد زیادی روز، ماه، سال و حتی ساعت را مشخص می کند و دیگر تقویمی بودن زمان 
که نویسده رویدادها را بر حسب الگوی تقویمی زمان بیان می کند. نویسنده برای انتخاب 
تاریخ زمان خود به برش زمان دست می زند و مقطع زمانی بین سال های 1340-1330 
را انتخاب می کند این کتاب در خیلی موارد به ذکر سال و تاریخ گذاری می پردازد مثل 
»سال 1343 که به بافق رفتم 30-40 درصد آدم ها بخصوص بچه ها پابرهنه بودند. در 
سال 1349 آدم پابرهنه پیدا نمي شد یا من ندیدم. راه یزد به بافق را در سال 1343 ده 
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ساعته با کلي ماجراها رفتم و در سال 1349 ظرف کمتر از دو ساعت همین راه طي شد« 
)ج 2: 164(.

2-2-3- توصیف شخصیت
هم  توصیفات  این  است.  اشخاص  توصیف  توصیفات،  از  زیادي  درصد  کتاب  این  در 
ویژگي صوري و ظاهري و هم ویژگي اخالقي و حاالت روحي و رواني شخصیت ها را به 
خود اختصاص مي دهد نمونه: »مراد بیده اي مردي متدین، باایمان، مخلص و از طرفداران 
حاج شیخ غالمرضا بود ... پیرمردي 83 ساله، الغر، کوتاه قد و بسیار زبر و زرنگ و چاالک 
بود. از جوان ها بیش تر فعال بود. با دو سبوي پر از آب از ته آب انبار حسینیه ی نقشین با 
42 پله، سریع باال مي آمد از آن روز که مراد خواب دیده بود گیوه هایش را پا کرد قبایش 
را پوشید و کمربندي بر روي قبایش بست. سرش به طور کامل تاس شده بود ولي کاله 
نمي گذاشت. او شروع کرد خانه به خانه از مردم حالل بودي طلبیدن اگر کسي طلبي از 

او داشت به آن ها داد ...« )ج1: 231-230(. 
نویسنده در موارد مختلف دیگري، توصیفات را به صورت جزء به جزء بیان کرده است 
مثل: »مادرم 15 ریال به من داد 5 ریال آب، 5 ریال دالک، 2 ریال اصالح سر و 3 ریال 

انعام« )ج1: 40(.

2-3- زنان در خاطرات شازده ی حمام
یکي از مهم ترین موضوعاتي که در این کتاب مطرح شده است در مورد بانوان یزد در 
دهه ي 30 تا 40 است. جامعه اي که زن به حاشیه رانده شده بود. زنان در این داستان ها 
در یک نظام نابسامان اجتماعي، قرباني ستم هایي از قبیل ازدواج اجباري، تعدد زوجات، 
این  اکثریت  مي شوند.  غیردلخواه  مردان  با  زندگي  و  خانوادگي  نادرست  روابط  خرافات، 
زنان از طبقه ی محروم جامعه هستند و بعضي از طبقه ی مرفه. همه ی آن ها یک ویژگي 
مشترک دارند آن هم وفاداري به شوهر. آن ها واقعاً مصداق ضرب المثل »زن خوب فرمانبر 
)ج2:  خانم«  نورسته  »حاج  آن ها  نمونه ی  هستند  پادشاه«  را  درویش  مرد  کند   / پارسا 
و  آقا  همسرش حسن  بي وفایي  وجود  با  بود  سرشناس  و  متمول  خانواده اي  از  که   )81
خوش گذراني هاي شبانه و ازدواج مجدد باز هم تا پایان عمر نسبت به همسرش وفادار ماند 
نمونه ی دیگر »بسه« )ج2: 82( وي دختر پنجم خانواده بود. او را به این نام خواندند یعني 
دیگر دختر بس است. با وجود این که همسر وي، اکبر، سیاه بود و زن هاي متعددی داشت 
و کارهاي نامشروع انجام می داد او باز به اکبر وفادار بود و فقط سالمتي همسرش را از 
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خدا مي خواست. با وجود این که اکبر خرجي او را نمي داد و بسه مجبور بود در کارخانه کار 
کند با این حال بسه در آخر ماه مبلغي از درامد خود را براي اکبر مي گذاشت و مي گفت 

اکبر خرج دارد!
زن در این کتاب نماینده ی زن جامعه ي سنتي یزد مي باشد که تمام وقت و عمرش 
براي گذراندن زندگي حتي  تا آن جا که  صرف خانه داري و نگهداري فرزندانش مي شود 
بیش تر از مرد خویش عالوه بر کار منزل به کارهایي از قبیل پنبه پاک کني در کارخانه ی 
اقبال، گیوه چیني و ... مي پردازد و حتي شیرش را براي دو بچه ی دیگر مي فروشد و در 

حقیقت کار گاو را مي کند و کمک خرج خانواده اش مي شود.
بیماري  پاپلي»زري سلطان« )ج1: 134( است دختري که  قهرمان ترین زن خاطرات 
از یازده ماه شکنجه بي گناهیش در  بارداري اشتباه مي شود و پس  با  کیست تخم دانش 
حالي ثابت مي شود که آثار داغ کردن روي پاهایش هنوز هم وجود دارد اما زري که دختر 
وارد رشته ی پزشکي  و  اکابر درس مي خواند  این مصیبت ها در  با همه ی  باهوشي است 
دانشگاه شیراز مي شود و اکنون پزشک حاذقي در خارج از کشور است. او نمونه ی زني 
است که با تقدیر غالب جامعه جنگیده است. این داستان به قدري زیباست و پیامد جالبي 
دارد که مدتي است نمایش آن در تاالر هنر یزد روي صحنه است و مورد استقبال همگان 
قرار گرفته است. بخش عمده ی زنان خاطرات پاپلی، در سنین کودکي و به اجبار با مرداني 
که سني به اندازه ی پدربزرگشان دارند ازدواج مي کنند و بدون این که لذتي از زندگي ببرند 
روزگار مي گذرانند نمونه: »زن 35 ساله ی یزدي که در 9 سالگي زن مرد تریاکي شده بود 
که از او 38 سال بزرگ تر بوده است«. »در این کشور زنان در طول تاریخ نقشي بسیار 
اساسي و سازنده در همه ی امور اعم از اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و مدیریتي داشته اند. 
مهم ترین نقش آن ها، تربیت آدم بوده است. توجه کنید؛ نگفتم تربیت فرزند، بلکه تربیت 

آدم« )ج2: 137(.
زنان این کتاب غالباً »زنان مظلوم، ستم دیده و قرباني تقدیر هستند و گاه عده اي از 
آنان به مبارزه با تقدیر غالب جامعه پرداخته اند نمونه ی آن: داستان معصومه ی فاطمه جان 
)ج1: 192( که علیه سنت و تقدیر جنگید و سرانجام در راه مبارزه براي عشق و آزادي 

پیروز شد.
در این کتاب با شیرزناني مواجه مي شویم که با فقر دست و پنجه نرم کردند اما تسلیم 
نشدند نمونه ی آن: حاجي معصومه )ج 2: 349( که با سرمایه ی خویش خیریه اي ساخت 

و ده ها کودک بي سرپرست را نگه داري مي کرد.
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2-4- بازتاب مسائل فرهنگي
فرهنگ همواره به عنوان یک عامل مهم و تاثیرگذار در جامعه مطرح بوده است. پاپلي 
خود متعلق به یزد است. در کنار این مردم زندگي کرده است و این طبیعي است که هر 
هنرمند با اصالتي جنبه هاي فرهنگي زبان، آداب و رسوم کهن و باورهاي خویش را در نظر 
مي گیرد و با عشق و عالقه اي عمیق به آن مي پردازد. او در این داستان ها آداب، سنت ها، 

اعتقادات و فرهنگ عامه را به تصویر مي کشد.

2-5- زبان
زبان پاپلي در داستان هایش ساده و روان است و شخصیت ها مطابق ویژگي هاي سني و 
اخالقي شان صحبت مي کنند و هدف آن ها رساندن مطلب به خواننده است نه فخرفروشي 
به مخاطب. در موارد زیادي ضرب المثل را چاشني سخن خود ساخته است نمونه ی آن 
»کوه به کوه نمي رسد، آدم به آدم مي رسد« )ج 2: 324(، »آن سبو بشکست و آن پیمانه 
ریخت« )ج 1: 41( اشاره به آداب و رسوم، باورهاي مردم و اخالقیات »ما هم باغ داریم 

یعني ما هم مهم هستیم« )ج 1: 123(. 
در این داستان ها آدم ها با آداب و رسوم، باورها و اعتقادات خویش زندگي مي کنند که 
همه مبتني بر فرهنگ ایراني است. این مسئله جزء جدانشدني سبک رئالیسم اجتماعي 
مشهد،  به  رفتن  از  استوارشان،  اعتقادات  و  مردمي  نیاز  و  نذر  شیوه  این  در  که  است 

مردم داري، وطن دوستي، مردانگي و ... سخن رفته است.
اعتقاد راسخ به حضرت ابوالفضل در این نمونه: »مردم صد تا قسم دروغ خدا و پیغمبر 
و قرآن اگر مي خوردند جرات آن که یک دروغ به دست هاي بریده ی ابوالفضل العباس )س( 
بخورند نداشتند و هنوز هم در اکثر شهرها و روستاهاي کشور همین طور است« )ج 1: 

.)189
نمونه ي نذر و نیاز مردمي که بر مبناي نیت واقف در تمام مدت ده روز اول محرم آش 
مي پختند »در حسینیه ی بیده روضه خواني بود و بساط آش نذري برپا بود. واقفي امالکي 
وقف کرده بود که در ده روز اول محرم باید از درامد وقفیات او آش نذري مي پختند. روز 
اول همه ی مردم براي گرفتن آش مي رفتند و همه مي خوردند. روز دوم و سوم همین طور، 
روز چهارم و پنجم در کوچه جار مي زدند اما کسي آش نمي خواست. روز ششم عده اي 
آش را براي حیوانات خود مي بردند و روز آخر مقدار زیادي آش ها در آب قنات مي ریختند 

که ماهي ها بخورند« )ج 1: 48(.
در فرهنگ مردم یزد عزیز داشتن مهمان نشانه ی انسانیت است نمونه: »درست وقتي 
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که ما در باغ داشتیم مست بازي در مي آوردیم حاجي احمد سر جوي آب آمد وضو گرفت 
و به نماز ایستاد. آن نماز او در جمع مستانه ی ما، نهیبي بر عقل من بود. چطور این آدم 
مومن حاجي که سر موقع نماز مي خواند، از ما بچه هاي مست با احترام پذیرایي کرد. آیا در 
فرهنگ ما میهمان اینقدر عزیز و محترم است؟« )ج 2: 136(. مثال براي بازتاب فرهنگي 
تکنولوژي: »واقعاً این برق، رادیو و بخصوص تلویزیون چه خدمتي به این مردم کرد. خدا 
جد و آباد مخترعین و سازندگان آن ها را بیامرزد. تکنولوژي برق و باتري عادت چند هزار 

ساله ی نشستن سر کوچه را از بین برد« )ج 1: 197(.

2-6- فاصله ی طبقاتي 
هم  کنار  در  که  مختلف  طبقات  زندگي  شیوه ي  بیان  رئالیسم  در  مهم  جلوه هاي  از 
زندگي مي کنند مي باشد. نویسندگان رئالیسم در آثار خود با وجود به تصویر کشیدن هر 
دو طبقه ی باال و پایین جامعه بیش تر به واقعیت ها و رنج هاي مربوط به طبقه ی کارگر 
توجه مي کنند و به دفاع از آن ها مي پردازند. اصلي ترین داستان در این کتاب که فاصله ي 
طبقاتي را به وضوح بیان مي کند داستان شازده ی حمام است که در مورد زندگي خود 
نویسنده است و به واسطه ي برجستگي آن، کتاب به این نام خوانده شده است »وقتي به 
حمام مي رسیدم پدرم ساعتي بود به حمام رفته بود وقتي وارد حمام مي شدم رضا دالک 
با سالم و صلوات مرا بلند مي کرد و به داخل حمام مي برد. وقتي پدرم مرد طبق معمول 
داخل خزینه شدم هیچ دالکي مرا کیسه نکشید... و در مقابل اعتراض مادرم استاد جعفر 
حمامي گفت آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت« )ج 1: 38-41(. »پول معیار شازدگي 
بود. من که از 6 سالگي از شازدگي افتاده بود دیگر دالک ها مرا بغل نمي کردند و به صحن  

حمام نمي بردند.« )ج1: 42(.

اجتماعي  جایگاه  به  توجه  با  بچه ها  تنبیه  و  مدارس  بودن  طبقاتي   -1-6-2
آن ها

»بچه هاي ثروتمندان بیش تر به مدرسه ی نمونه )جنب دبیرستان ایرانشهر( یا مدرسه ی 
اجتماعي  نقش مهمي در جدایي طبقات  مارکار مي رفتند. مدرسه ها خود  و  کیخسروي 

داشته و دارند« )ج 1: 133(.

2-6-2- جدایي طبقات اجتماع از یکدیگر 
»در شروع عصر مدرن وقتي آب لوله کشي، وسایل حمل و نقل جدید و تلفن و ... پیدا 
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ثروتمندان و فقرا و متوسط الحال هر یک در محله اي جداگانه ساکن و همسایه ی  شد، 
یکدیگر شدند و فضاي کالبدي شهر نیز با طبقات اجتماعي تطبیق یافت« )ج 1: 130(. 
گاه فاصله ي طبقاتي از انسان گذشته و به حیوانات نیز سرایت مي کند »برادرم مي گفت 
گاو آمریکایي را هرگز کتک نمي زنند، به او بي احترامي نمي کنند، در طویله هایي تاریک 
و نم دار نگه نمي دارند. با آن ها شخم نمي زنند... اما گاو کوچه بیوکي احترام ندارد، کتک 

مي خورد، سوارش مي شوند و ...« )ج 1: 108(.

2-7- اقتصاد
مسائل اقتصادي همواره به عنوان یک امر مهم و قابل توجه در زندگي از جایگاهي 
زندگي  بازتاب دهنده ي  عنوان  به  نیز  رئالیستي  داستان هاي  در  هستند.  برخوردار  خاص 
واقعي این مسئله مورد توجه قرار مي گیرد »چند تا از بچه هایي که بابایشان کارگر کارخانه 
بودند فقط یک شلوار داشتند. همان یک شلوار را پاچه هایش را از زانو بریده بودند و شلوار 
کوتاه درست کرده بودند و به مدرسه آمده بودند. آن پاهاي کوچک و الغر، آن صورت هاي 
چروکیده و سیاه شده از گرسنگي... چه سربازان خوب و آبرومندي براي نظام شاهنشاهي 
بودند« )ج 1: 174(. نویسنده در جلد اول توجه خواننده را به پدیده ی قنات جلب مي کند 
»از کم شدن آب قنات صحبت کرد از این که چاه هاي عمیق دارد قنات ها را مي خشکاند از 
این رو هرچه مي کارند صرف اقتصادي نمي کند اگر این طور باشد همه ی کشاورزها کارشان 

را رها مي کنند« )ج 2: 131(. 
نویسنده وضع اقتصادي دبیران را خوب دانسته و مي گوید »آن موقع حقوق دبیران 
کافي بود و آن ها در تابستان کتاب مي خواندند و یا جهت استراحت به ییالقات مي رفتند 
و لزومي نداشت براي امرار معاش خود دست به هر کاري بزنند« )ج 1: 120(. سرگذشت 
کتیرایي ها بخش اعظمي از جلد دوم کتاب را تشکیل مي دهد. به قول نویسنده »اینان 
عصار ه اي از فقر و فاقه هستند که براي 4 یا 5 ماه اجیر مي شدند و از صبح سحر تا آخر 
هم  سرکارگرها  مي دادند  جان  راه  این  در  افرادي  بسا  چه  بودند  ارباب  اختیار  در  شب 
با مبلغي ناچیز  او را دفن مي کردند و  صورت جلسه ی جعلي ترتیب مي دادند و همان جا 

خانواده اش را به سکوت وا مي داشتند.
است:  رباخواري  می شود،  توجه  داستان  در  که  برجسته اي  اقتصادي  مسئله ی 
مادرم  مثل  را  خاله ام  دارند  نزول خوار  قدیمي  آدم  تا  دو  که  برداشت  خیز  »محمدعلي 
مي کشند. آقامصطفي در جواب نوه ي حاجي حسن آقا گفت حاجي نزول خوار نیست کار 
او صیغه ی شرعي معامله را  بازار( رفتیم و  مردم راه مي اندازد. پیش آقاسیدجواد )دالل 
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طوري خواند که مسئله ی قرض من حالل شد« )ج 2: 72(.

2-8- اوضاع اجتماعي 
ادبیات رئالیستي طبعاً موضوع خود را بر اساس جامعه ی معاصر، ساختار آن و مسائل 
اجتماعي  و  سیاسي  مسائل  و  بازار  و  کوچه  مردم  به  پاپلي  مي دهد.  قرار  آن  به  مربوط 
حقیقت نگر  یک  عنوان  به  وي  است  اجتماعي  زندگي  مفسر  و  مشاهده گر  او  مي پردازد. 
اجتماعي پرده از رخسار جامعه برگرفته و در پاره اي، واقعیت هاي ارزشمند درباره ي زمان 
طبقات  زنده ي  زبان  با  که  است  نویسنده اي  پاپلي  مي آورد.  ارمغان  به  برایمان  خویش 
او به معضالت اجتماعي گوناگوني  اجتماعي مي نویسد و واقعیت را به نمایش مي گذارد 

پرداخته است که در زیر به نمونه هایي از آن ها اشاره مي شود:

2-8-1- فقر
همسایه ها  سانتي متر،   30 حدود  بود  کوتاه  خیلي  دیوارها  یا  نبود  دیواري  »این جا 
همدیگر را مي دیدند آن ها چیزي جز فقر نداشتند و در این میراث با هم مشترک بودند 
و لذا لزومي نداشت که دیواري مابین آن ها براي پوشاندن چیزها و اموالشان باشد« )ج 

.)47 :1

2-8-2- خرافات
»صغري سراسیمه از راه رسید و گفت چهار روز است دختر سر زاست. هیچ کس یک 

اسفند برایش دود نکرد، چشم نظرش نگرفته، تخم مرغ برایش نترکانده« )ج 2: 74(.

2-8-3- رشوه خواري
»رضایي رئیس، عمده سهامدار کارخانه اي بود که در نزدیکي خانه ی ما قرار داشت. 
این دعوا هم شاید بهانه اي بین کارگر و کارفرما بوده است. باالخره پاسبان ها پنج تومان 
از خاله گرفتند و دو طرف را آشتي دادند و رفتند. پنج تومان آن زمان یعني خیلي پول، 

یعني حقوق 5 روز خاله« )ج 1: 9(.

2-8-4- باج گیري
»البته من تصور مي کنم یکي از دالیلي هم که امثال محمود پلنگ ،باج بگیر مي شدند 

این بوده است که کسي جلو آن ها نمي ایستاده است« )ج 1: 158(.
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2-8-5- مهاجرت
مهاجرت به دو طریق صورت مي گرفت: 

1- مهاجرت مردها به بمبئي، پوناي هند و کویت مثال »مهاجرت مردها براي کار و 
غیبت طوالني آن ها و وجود زن هاي جوان شبیه بیوه یکي از معضالت اجتماعي محله ی 

ما بود« )ج 1: 177(. 
2- فرهنگ تساهل، تعامل، دوستي و مهرباني شهر یزد همه را در خود هضم کرده 
است و مهاجران مختلفي را در خود جاي داده است مثل »فاطمه دختر9-8 ساله، مهاجر 
از دهات رفسنجان بود که پدر و مادرش مرده بودند. خاله اش که کارگر کارخانه ی اقبال 

یزد بود او را بزرگ مي کرد« )ج 2: 8(. 

2-8-6- خدمتکاري بچه ها
بردن بچه ها به خدمتکاري به خاطر فقر و استثمار آن ها که امروزه به آن ها کودکان 
کار مي گویند »جواب مادر بیچاره اش را چه بدهم؟ بچه اش را به خاطر 110 تومان به من 

سپرد. ما بیچاره ها یکي از یکي بیچاره تریم« )ج 2: 307(.

2-8-7- تعصب 
یکي دیگر از معضالت اجتماعي تعصب و توجه به قضا و قدر است »حاجي حسن آقا در 
جواب التماس دختر دیگرش که به پدر مي گفت خواهرم دارد مي میرد یک کاري بکنید 
گفت این ها نمي دانند که این دختر پاره ی تن من است ولي من روي قضا و قدر و قسمت 

و خواست خدا چکار مي توانم بکنم« )ج 2: 72(.

2-8-8- بي عدالتي 
»عوامل زیادي باعث شد بچه ها را از ادامه ی تحصیل منصرف کند بنابراین فقر و فاقه، 
جامعه ی سنتي و روحیه ی کاسب کاري و تاجرمسلکي یزدي ها، نیاز به نیروي کار کودکان 
خانواده ها،  بي سوادي  بدست،  شالق  ناظم  و  آموزگاران  برخي  جسمي  و  روحي  فشار  و 
کالس  به  اول  کالس  ورودي  دانش آموزان  دوسوم  حدود  که  مي گردید  موجب  مجموعاً 
ششم نرسند« )ج 1: 124( »با دید طبقاتي که آقاي ناظم داشت، باید بچه هاي فقرا کتک 

مي خوردند تا بجه هاي ثروتمندان ادب شوند« )ج 1: 133(.
2-8-9- مذهب 

یکي از مسائل مهم جامعه مذهب است. فرهنگ عمومي یزد به گونه اي بود که در آن 
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مسلمان، یهودي و زرتشتي قرن ها دیوار به دیوار هم زندگي مي کردند. نویسنده در موارد 
بسیاري به ذکر مکان هاي مذهبي مثل حسینیه ها و مساجد پرداخته و هر دو را تجلّي گاه 
اجتماعي افراد دانسته است. در این مورد گاه به موضوع شیعه و سني اشاره مي کند »یادت 
هست از موضوع شیعه و سني مي ترسیدي؟ گفت: واهلل نادان بودم حاال شوهر و بچه هایم 
سني هستند و من و اصغر شیعه هستیم. اصال با هم سر این مسائل اختالفي نداریم« )ج 

 .)374 :2
ما  محله ی  تمام  »در  مي پردازد  انقالب  از  بعد  و  قبل  عزاداري  مقایسه ی  به  »زماني 
شاید یکي دو نفر روزنامه خوان بودند، در این شرایط مسجد و حسینیه مرکز اطالع رساني 
باغ روضه مي خواندند ولي در  بار در حسینیه ی پشت  بود. سالي یک  تبادل اطالعات  و 
حسینیه هاي کوچک تر و در خانه ها و منازل گاه گاه روضه خواني بود. روضه خواني و مراسم 

عزاداري مثل حاال نبود« )ج 1: 187(.

2-8-10- مشاغل
نویسنده در پاره اي موارد به ذکر مشاغل گوناگون پرداخته که از جمله ی آن ها می توان 
به قالي بافي، پنبه پاک کني، آبکشي، کّناسي، مسگري، سّراجي، ماشین شویي، شعربافی، 
کارگري در کارخانه ی اقبال و یزدباف اشاره کرد. پاپلي اعتقاد دارد که »قشر ماشین شورها 

مظلوم ترین افرادي هستند که در گاراژها کار مي کنند« )ج 2: 46(.

2-8-11- پیشرفت تکنولوژی
در کنار فقر و بدبختي پیشرفت تکنولوژي هم وجود داشت »آب لوله کشي که کیفیت 
خدمات  از  که  برق  کارخانه ی  »آوردن   )133  :1 )ج  کرد«  یکسان  را  غني  و  فقیر  آب 
زرتشتیان بود« )ج 1: 133( »بانک« )ج 1: 188( »خودکار در دهه ی 30 در یزد مثل 

کامپیوتر در دهه ی 70 و 80 بود« )ج 1: 178(.

2-9- اوضاع سیاسي
آن چه در یک اثر رئالیستي توجه خواننده را جلب مي کند، عالوه بر مسائل اجتماعي که 
مخاطب ویژه ي خود را دارد مسائل سیاسي است »حاال پس این انگلیسي ها و آمریکایي ها 
و شاهي ها که مي توانند بشکه بشکه نفت را بخورند و استفراغ نکنند و به بیمارستان نروند 

باید با ما خیلي فرق داشته باشند« )ج 1: 13(. 
در جایي دیگر مي نویسد »احمدآقا به من گفت دیدي شاهي ها، مصدقي ها و توده اي ها 
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را زدند و بستند و کشتند و همه چیز تمام شد« )ج 1: 13( »کریم دزد نبود کار سیاسي 
کرده بود. با آقاي رضایي رئیس کارخانه بد بود و او را به جرم دزدي زنداني کرده بودند« 

)ج 1: 9(.
از موارد دیگر مي توان به »ملّي شدن صنعت نفت ایران که اولین ملّي شدن در جهان 

سوم بود و تاثیر عمیقي بر نهضت آزادي بخش جهان داشت« اشاره کرد )ج 2: 368(.
نکته ی مهم دیگر رأي دادن زن هاست »و ااّل کار )رأي دادن( این زن هاي بي سواد و 
فقیر کوچه پس کوچه هاي 45 سال قبل یزد کمتر از کار ستارخان و باقرخان سردار و ساالر 

ملي نیست« )ج 1: 203(.

3- نتیجه گیري
کتاب خاطرات شازده ی حمام فراتر از شرح حال عمومي نویسنده است. وي بیش تر به 

وضعیت اجتماعي شهر یزد 
مي پردازد و روابط بین انسان ها، هنجارها و موقعیت اجتماعي را در یزد آن زمان به 
تصویر مي کشد. موضوع اصلي اثر، انعکاس فقر، رنج و بدبختي مردم جامعه است. فضاسازي 

بسیار جالب او به گونه اي است که خواننده 
مي تواند یزد قدیم را مجسم کند.

رئالیسم شیوه اي است که به تحلیل اجتماعي، مطالعه و تجسم زندگي انسان در جامعه 
و روابط اجتماعي او 

مي پردازد. در داستان هاي پاپلي ویژگي هاي رئالیستي بسامد باالیي دارد که از مهم ترین 
آن ها بیان وقایع اجتماعي است. نویسنده در تحلیل روابط موجود در جامعه از توصیف 
جزئیات زندگي غفلت نکرده است. وي با دنبال کردن سیر حوادث اجتماعي شهر یزد در 

دهه ی سی تا چهل به داستان هایش ارزش تاریخي بخشیده است.
در داستان هاي رئالیستي بر واقعي بودن شخصیت هاي داستان بسیار تأکید مي شود. 
پاپلي نیز تالش کرده است تا شخصیت هاي داستانش را واقعي و از میان افراد عادي جامعه 
انتخاب کند. افرادي که هم اکنون در قید حیات هستند و یا بازماندگان و نزدیکان آن ها در 

یزد حضور دارند. بعضي از آن ها هم شهرتی فراتر از یزد دارند مانند زري سلطان. 
شیوه ی بیان دردها، غم ها و محرومیت ها از دیگر مواردي است که جنبه ی رئالیستي 
داستان ها را تقویت مي کند. نویسنده عالوه بر ذکر رنج ها و سختي ها در داستان ها، خواننده 
را با زندگي سخت توده هاي مردم عادي اجتماع و کارگران آشنا مي کند. تغییر و تحّول 
در شخصیت هاي داستانش به وفور دیده مي شود. با مطالعه ی داستان هاي کتاب، خواننده 
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ویژگي هاي  از  مي برد.  پي  یزد  محله اي  و  شهري  درگیري  و  طبقاتي  اختالف  وجود  به 
پهلواني،  اخالق  مهمان نوازي،  پرداخته،  آن  به  کتاب  در  نویسنده  که  اخالقي  برجسته ی 
ایثار و گذشت، سخت کوشي، هم زیستي مسالمت آمیز و دفاع از حقوق زنان است. او در 
توصیفات خود به عنصر زمان و مکان توجه خاص داشته، مکان هایي که اکثر آن ها واقعي 

و پابرجا هستند مثل کتابخانه ی وزیري و دبیرستان کیخسروي.
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