
�	� دا����ة اد��ت و 
	�م ا����� ١٤٠

شناسي رمان معاصر فارسي جامعه

دكتر محمد غالم 

دانشگاه تربيت معلم تهران

: چكيده

هاي جديد و كارآمـد نقـد متـون ادبـي اسـت و              شناسي ادبيات، يكي از شيوه       جامعه

. فارسي معاصر كاربرد فراوان داردامروزه، در تحليل انواع ادبي نوين، به خصوص رمان

هاي معاصـر فارسـي و بررسـي سـاختارهاي تـاريخي، سياسـي،                  نقد و تحليل رمان   

هـاي ايـن    يافته.  حاضر بوده است   لةآثار، هدف مقا   ايراني از خالل اين      عةاجتماعي جام 

توانـد بـه مطالعـات      ترين نوعي است كه مي    رمان كامل : تحقيق، حكايت از آن دارد كه     

. شناختي نوين، پاسخ مثبت دهدجامعه

 ايراني را تبيـين     عةتوان ساختارهاي جام       از دريچه مطالعه رمان فارسي، به خوبي مي       

.كرد

 كه عصر پيدايش نخسـتين      – ايراني در عصر مشروطه      عة جام ةاختار ساد     هر قدر از س   

ارتر دتر و مشكل  پيچيدهعة  گيريم و به سمت جام     فاصله مي  –هاي فارسي نيز هست     رمان

شود و موضوعات اجتمـاعي،  تر ميرمان فارسي نيز پيچيدهآييم  ساختار معاصر پيش مي  

.يابندتري ميتنوع و پيچيدگي بيش

هاي فارسي، مــد نظر نويسندگان قرارگرفته است از         و مقوالتي كه در رمان     موضوعات

ايـن نكته، از يـك سـو، حكايـت از بـه            . كندگرايي سير مي  گرايي به سمت جزيي   كلي

د حضور يافتـه  جدينفرديت رسيدن انسان معاصر ايراني دارد كه با تمام وجود، در رما

، از حالـت سـاده،   عـة هــاي جام ن سـاختار گـرفت صلةگر فاانبي، است و از سوي ديگر   

.ابتدايي و حماسي قديم، به سمت ساختارهاي پيچيده و مدرن است
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شناســــي ادبيــات،ت، تـــاريخچه جامعــهشناســي ادبيــاجامعــه:هــاواژهكليــد

نـة  شناسي رمان فارسي، شمس و طغـرا، حـاجي آقـا، جـاي خـالي سـلوچ، خا                 جامعه

.هاادريسي

شناسـي،  جامعـه شناسـي، روان با علومي چون   ادبياتپيوندكشف

بررسي ميزان و نحـوة تعامـل ايـن         ، و …شناسي، فلسفه، تاريخ و   زبان

مقوالت با هم، موضوعي است كه امروزه مورد توجه جدي قرار گرفته            

طرفه يعني از   با كمال تأسف بايد بگوييم كه اين توجه، غالباً يك         . است

هـا،  معني كه محققـان ايـن رشـته        بدين   ؛سوي طرف مقابل بوده است    

ادبيات را در حكم مادة خام اولية تحقيقات خود، بررسي كـرده و بـر               

المثـل،  فـي . انداين اساس، به استنباط و تحليل و صدور نظريه پرداخته      

نگرنـد در  ، به آثار ادبـي مـي  شناسيها كه از منظر علم روان فرويديست

هـاي روانـي    بي محصول عقده  اند كه آثار اد   نهايت به اين نتيجه رسيده    

ها، اثر ادبي را بـه حـد         رواني است  و يا برخي از ماركسيست        يبيمار

انـد و بـاالخره،     هـاي كـارگري تقليـل داده      ا و گزارش  ها و شعاره  پيام

. اندآثار ادبي را به تكنيك و فنون و فرم ادبي محدود كرده           هافرماليست

هاي رف نظر از افراط و تفريط     ها، ص كه اين تالش  .رسدميبه نظر چنين

اي كه باشد به شرط مبتنـي  ها، از هر سنخي و شاخه      از درون آن   برآمده

توانند پرتوي بر ابعاد و اضالع آثـار        مي» روش علمي صحيح  «بودن بر   

1.ادبي بيفكند و به سهم خود، راهي به درون اين قلعة باشكوه بازكند
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و تطبيـق آن بـا سـاختار        آثار ادبـي     تالش براي كشف ساختار دروني    

جامعة بيرون و نيز بررسي ميزان و نحوة تعامـل مـتن ادبـي بـا جامعـه و                   

شـتة حاضـر    نوهاي اين دو، موضـوع      چگونگي تأثيرپذيري و تأثيرگذاري   

. گيـرد شناسي ادبيات جاي مـي است كه در ذيل مطالعات مربوط به جامعه    

اسـت، بـه    » نرمـا « غالب معاصر،    )genre(اين نكته واضح است كه ژانر     

 از سـوي    .2 ناميـد  »ادبيات رمان محور  «توان ادبيات امروز را     حدي كه مي  

تر از هر اثر ادبي ديگر، تحـت تـأثير شـرايط و اوضـاع               ديگر، رمان بيش  

تواند ساختار اجتماعي را    جامعه قرار دارد و بهتر از هر اثر ادبي ديگر، مي          

: توان گفـت  مي)Daichez(در خود بازتاب دهد به حدي كه به تعبير ديچز     

هـاي هجـدهم و بيسـتم شـكارگاه مطبـوعي از بـراي منتقـد                رمان قـرن  «

 بر اين اساس، بررسي خود را به آثار داستاني معاصر           3».شناس است جامعه

. ايـم شناختي آن، اختصاص داده   فارسي و توصيف و تحليل جامعه     ) رمان(

ـ       ،پيش از ورود در موضوع اصلي      شناسـي  ه يعني توصيف و تحليـل جامع

، ماهيت و كاركرد تعريف« به مقوالتي چون رمان فارسي، پرداختن اجمالي

تبيين نسبت رمان بـا واقعيـت       «و  » شناسي ادبيات تعريف جامعه «،  »ادبيات

تر سازد و زمينة تفاهم تواند چارچوب بحث را  قدري روشنمي» اجتماعي

. تر با مخاطب را فراهم آوردبيش
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 كاركرد ادبيات  ماهيت وتعريف،.الف 

را از حيث ماهيت، به طـور عـام         ) literature(برخي، اصطالح ادبيات    

هــب

 و عـده اي ديگـر       )8 ص   ،نظرية ادبيات (كنند  تمامي آثار چاپي اطالق مي    

اين اصطالح را براي كلّية آثار مكتوبي كه داراي اسلوب زيبا هسـتند بـه               

ــي ــار م ــد ك ــي( گيرن ــامع ف ــاريخ االدب االج ــيالت )34ص، 1ج : لعرب

داننـد كـه    مـي  اي چون رومن ياكوبسون، ادبيات را  نوشته       يهايفرماليست

پـيش  (يافتـة گفتـار متـداول باشـد         گر درهم ريختن نظام سـازمان     نمايش

، )ادبـي اثر( و ما الرمه، معتقد است كه كتاب          )4: درآمدي بر نظرية ادبي   

. )27: رگرابوطيقـاي سـاختا  (تمام و كمال، گسـترش يـك حـرف اسـت          

كنند و  ، زبان ادبي را از زبان متداول و معمول جدا مي          ياكوبسون وماالرمه 

. دهنـد نقش هنري و تخيلي زبان را در ادبيات، مالك تحقيق خود قرار مي            

هم از اين رو و بر اثر توجه مفرط به صـورت و فـرم، از محتـوا غفلـت                     

تعريـف  (گيرند  يده مي كنند و نقش عاطفه و انديشه را در آثار ادبي ناد          مي

ـ           نيز  در اين ميان، كساني    .)184: ادبيات ة هستند كـه بـه ادبيـات از دريچ

: كننـد نگرند و آن را چنين توصـيف مـي        محتوا و مفهوم و كاركرد آن مي      

هـا صـورت    هـا و بـراي انسـان      ادبيات، فعاليتي است كه به وسيلة انسان      «

 خود به منزلـة  ،آشكار كردنها آشكار كند و اين گيرد تا جهان را بر آنمي

، موضوعي ديگـر جهـاني      ادبيات« يا   )150: وظيفة ادبيات   (» .عمل است 
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گفتاري (» .آفرينداست كه از طريق قوانين هماهنگ خود، دنياي ديگري مي

شود اينان، ادبيات را فعاليتي انساني      چنان كه مشاهده مي   .)25،دربارة نقد 

به عالوه، در اين تعريف، از   .  تر را دارد  دانند كه قصد ساختن دنيايي به     مي

قـوانين  «جا كه تعبيـر     ساختمان و فرم ادبي اثر نيز سخن در ميان است آن          

گـروه اخيـر،    ميـان   با ايـن همـه، در       . شودبه خدمت گرفته مي   » هماهنگ

      ه«كساني، ادبيات را تا حدفـرو  » هـاي اخالقـي   خام بـراي قضـاوت    ماد

 افـراط و تفـريط در كـاربرد ايـن           .)39،قـد گفتاري دربـارة ن   (. اندكاسته

اصطالح و محدود كردن ادبيـات بـه ايـن يـا آن سـليقة خـاص و بهـره                

دار، به هـيچ روي شايسـته     هاي شخصي و احياناً احساسي و جهت      برداري

ادبيات را بـه هـيچ      . ها دارد سليقگي گويندگان آن  نيست و حكايت از كج    

اي نظيـر  صـفات مميـزه  . دانسـت بعـدي  توان بافتي ساده و تك نمي ،دليل

، »گذاري زيبـايي شـناختي    فاصله«،  »غرضانهتأمل بي «،  »وحدت در كثرت  «

كه هر يـك بـه نـوعي صـفت          » آفرينش«و  » تخيل«،  »ابداع«،  »بنديقالب«

اي از اثـر    تواند باشد، هر كـدام جنبـه      ادبيات مي مميزة ميان ادبيات و غير    

تـاريخ  . كننـد  را توصيف مـي    ادبي و وجه مشخصي از جهات معنايي آن       

و » لـذّت «شـود كـه   شناسي ادبيـات، در ديـالكتيكي خالصـه مـي      زيبايي

 و آن كه به )19-18،نظرية ادبيات(، نهاد و برابر نهادِ آن است »سودمندي«

 المحاله بايد اين هـر دو       ،كندآورد و دربارة آن تحقيق مي     ادبيات روي مي  

 زيرا  ،مند است ادبيات، لذّت . ه خطا نرود  را با هم و در كنار هم ببيند تا  را          
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شـود؛  گيرد و به مدد تخيل خواننده دريافت مـي        از تخيل نويسنده مايه مي    

گـرم  شود كه سخت، سر   هم از اين رو، جهاني تازه و خواستني ساخته مي         

 زيرا فـارغ از     ،كننده و لذت آفرين است؛ همچنين، ادبيات، سودمند است        

هـاي  گي عوامانه، به طور اشاري و ايهـامي، ارزش      هرگونه تبليغ و شعارزد   

.كندعام انساني و مفاهيم ارزشمند جامعة بشري را عرضه مي

 واضح است كه مركز هنر ادبي را بايد در انواع سـنّتي آن يعنـي آثـار       

در همة اين انواع، بـه دنيـايي        . وجو كرد غنايي، حماسي و نمايشي جست    

هاي داستان يا شعر يا نمايش، بـه        گزاره. شوداي و تخيلي اشاره مي    افسانه

هـاي منطقـي    هـا گـزاره    آن  اصـوالً،  اللفظي آن صادق نيستند؛   معناي تحت 

گـرا كـه بـه      ي از يك داستان تاريخي يا داستاني واقع       اميان گزاره . نيستند

دهند و اطالعاتي كه در يك      ظاهر اطالعاتي دربارة رويدادهاي تاريخي مي     

. شناسي آمده است تفاوتي اساسي و مهم وجود دارد        كتاب تاريخ يا جامعه   

ي انمايشـي و افسـانه    » مـنِ «شاعر، يك   » منِ«حتي در  شعر غنايي ذهني،       

 تاريخي آمده است با چهره  ه اي شخصيتي كه در يك داستان با چهر      . است

ايـن شخصـيت    . كنـد ي كه در زندگي واقعي از او وجود دارد فرق مـي           ا

هـايي كـه    كنند يا جمله  كه با آن توصيفش مي    هايي  داستاني فقط از جمله   

اي دارد نـه    گذارد ساخته شده اسـت؛ نـه گذشـته        نويسنده در دهانش مي   

زمان و مكان در داستان، زمان و مكـان         . اي و گاهي نه تداوم زندگي     آينده

گرا و بـه تعبيـر   حتي داستاني كه به ظاهر بسيار واقع      . زندگي واقعي نيست  
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اي از اسـت، براسـاس پـاره   » اي از زنـدگي پـاره «گـرا  نويسندگانِ طبيعت 

دليل ايـن همـه،     .)16،نظرية ادبيات (قراردادهاي هنري ساخته شده است      

آن است كه نويسندة داستان، از ميان خيل كثير حوادث و وقـايع زنـدگي               

پـذيري  تـر و زيباترنـد و پـرورش       هايي را كه در نظر او، ارزنده       آن ،بيرون

هـا را بـه   زيند و پس از گزينش، در مرحلة بعـد، آن   گتري دارند برمي  بيش

اين دو مرحلة اساسي، يعنـي      . كندمدد تخيل و خلّاقيت خود بازآفريني مي      

وجه در  ها، عناصري هستند كه به هيچ     گزينش حوادث و آفرينش مجدد آن     

حتي واقعيتي كه . شناسي صرف دخالتي نداردنوشتن كتاب تاريخ يا جامعه    

شود، الزاماً واقعيت تـاريخيِ گـزينش و بـازآفريني          ريده مي در اثر ادبي آف   

 است كه زاييدة ذهـن و تخيـل   كيشوتدنشده نيست؛ بعضاً واقعيتي نظير   

تر و   ، با اين همه، امروز واقعيتي ملموس       4است) م1616-1547(سروانتس  

اي آثار ادبـي  چنين واقعياتي كه در دني. سراغ نداريمكيشوت دنتر از   عيني

» نمـا واقـع «باشـند   » واقعـي «شوند بيش تر از آن كه       ته و پرداخته مي   ساخ

. پنداريم كه واقعي هستند يعني مي،هستند

)sociology of literature(شناسي ادبياتجامعه. ب

تاريخچه. 1

اين . اي از علوم اجتماعي استشناسي ادبيات، شاخهجامعه

 كه تولد يافته و بهشاخة علمي نوپا، مدت نه چندان مديدي است

شايد دليل اين رشد كند و آرام، اين باشد كه . كندي رشد كرده است
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گيرد و ها فاصله ميها و ماديت، از عينيت، در اين شاخهشناسيجامعه

شود و از بيرون به درون و از ها وارد ميها و آفرينشبه دنياي ذهنيت

نام ناسي ادبيات در جهان باش جامعهامروزه،. پردازدعقل به احساس مي

-1913(گلدمن، لوسين)م.1971-1885(ن جورج لوكاچ بزرگاني چو

-–1924(كوهلر، اريش)م.1969-1903(تئودورآدورنو،)م.1970

گره خورده است و ) م.1975-1895(و ميخاييل باختين ) م.1981

يده پيوندهاي خود را با فلسفه و فرهنگ و هنر و اقتصاد تحكيم بخش

شناسي با اين همه، نخستين بار لوكاچ بود كه توانست جامعه. است

شناسي كالسيك و ادبيات را به علمِ اثباتي تبديل كند و آن را با زيبايي

: شناسي ادبياتجامعه(ت و هگل و ماركس پيوند دهد كتيك كانديال

- در ايران نيز كساني چون غالمحسين صديقي و محمود روح.)67

مطرح كرده و » اجتماعيات در ادبيات «باحثي را تحت عنوان االميني، م

انددهگشوالي متون ادبي راه شناخت جامعة ايراني را از البه

توان با همة ارزش و اعتباري كه مي). 4-2: شناسي در ادبياتجامعه(

 بايد گفت  شيوة اينان با شيوه اي ،براي چنين مطالعاتي در نظر آورد

شناسانه در متون ادبي پيشنهاد هاي جامعهرسيكه غربيان براي بر

توان حتّي ها را مياين اختالف در روش.  بالكل متفاوت است،اندكرده

ي چون آن با عناوينفاوت و ت» ادبياتشناسيجامعه«در عنوان 

اجتماعيات در «و » شناسي و ادبياتجامعه«، »شناسي در ادبياتجامعه«
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. وجو و تبيين كرداند، به خوبي جستكه اينان به كار بسته» ادبيات

ن، در ايران به شيوة كساني چون لوكاچ و گلدم» شناسي ادبياتجامعه«

ايرانيان و محمد جعفر پوينده رقم خورده پوربه نام جمشيد مصباحي

شناسانة نوين بر آثار ادبي پور با تطبيق نظريات جامعهمصباحي. است

ا و پوينده با ترجمة آثار ارزشمند همعاصر فارسي و تكميل و تتميم آن

5.اندفراوان، به توسعة اين شاخة علمي، در ايران، مدد بسيار رسانده

تعريف و ماهيت. 2

شناسي ادبيات، جامعهالحشناسان، از اصطاز جامعهايدسته

را اراده كرده و به » ادبياثرشناسيجامعه«يا » شناسي كتابجامعه«

هاي اي از بررسيفرينش ادبي، به مجموعهجاي بررسي ماهيت آ

ادبي  چاپ، پخش و دريافت و پذيرش آثارشناختي دربارةجامعه

اسكارپيت فرانسوي است كه نمايندة اين ديدگاه، روبر. انداكتفا نموده

 مطرح كرده است و 6 ادبيات-شناسياهم آراي خود را در كتاب جامعه

. پردازد و مصرف كتاب ميدر آن، به مقوالتي چون توليد، توزيع

پيداست كه او اين الگو را از حوزة  اقتصاد به وام گرفته و اثر ادبي را 

براي » ناشر«آن را براي منافع مادي نوشته، » نويسنده«تا حد كااليي كه 

جويد، نيز نفعي مادي در آن مي» خواننده«نفع شخصي چاپ كرده و 

. تقليل داده است
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 برخي از شناسي ادبيات، به بررسيجامعهدر ذيل    گروه دوم،

ها و فرانمودهاي آگاهي نشانههاي جزيي متون ادبي در مقامجنبه

اينان بررسي تاريخ زندگي . پردازندهاي آن ميجمعي و دگرگوني

دهند و نظر قرار مينظرهايش را مدنويسنده، محيط زندگي او و اظهار

يكي از . كنندازي ميهاي جنبي، نظريه پرداساس اين دادهبر

شناسي لوونتال، استاد جامعهترين نمايندگان اين گروه، لئوبرجسته

.)66-64گلدمن، : شناسي ادبياتجامعه(دانشگاه بركلي است 

اي تحقيقات بسياري از محقّقان ايراني كه به نقد تاريخي و زندگي نامه

. كنند از اين دست استتوجه مي

تنها اما ،ترديد ثمربخش است پژوهش كه بيدر كنار اين دو نوع

شناسي  جامعه،شودهاي ادبي مربوط مياي به پديدهبه نحوحاشيه

شناسي، اين شيوة جامعه. گيردآفرينش ادبي به معناي اخص آن قرار مي

داند و معتقد است كه ساختارهاي جهان اي اجتماعي مياثر را پديده

خوان هاي اجتماعي، همبرخي از گروهادبي با ساختارهاي ذهني و آثار

:شناسي ادبياتجامعه(پذير دارد اي دركها رابطهآنبااست و يا

شناسي آن است كه اثر  انديشة محوري اين زيبايي.)15اسكارپيت، 

 و در عين حال بسيار غني 7هنري، سازندة جهاني تخيلي و غيرمفهومي

ترتيب، ساختار سازندة بدين . دست استپارچه و يكو به تمامي يك

شناختي آن وحدت اثر، به صورت يكي از عناصر اصلي سرشت زيبايي
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هايي كه به عناصر اين نكته بدان معناست كه بررسي. كندجلوه مي

جزئي انواع شغلي، بازآفريني محتواي آگاهي جمعي و جز آن 

شناسي ـ پردازند هر حاصلي كه داشته باشند بيرون از عرصة زيباييمي

، گلدمن: شناسي ادبياتجامعه(.گيرندبه معني دقيق واژه ـ جاي مي

67(.

 ابتدا ،شودگرايي تكويني شناخته مياين شيوه كه با عنوان ساخت

 و سپس، پس از 8مطرح شد) م.1971-1885(از سوي جورج لوكاچ 

9 لوسين گلدمن–جنگ جهاني دوم، به دست يكي از پيروان او 

.  يافتگسترش) 1913-1970(

رمان و واقعيت اجتماعي . ج 

اي است با طول قهاند كه نثر روايتي خالّدر تعريف رمان گفته

شايان توجه و پيچيدگي خاص كه با تجربة انساني همراه با تخيل، 

سروكار داشته باشد و از طريق توالي حوادث بيان شود و در آن، 

.ه باشندها در صحنة مشخص شركت داشتگروهي از شخصيت

تر ناظر به كه پيداست، بيش اين تعريف، چنان.)24ص : عناصر داستان(

برخي ديگر، آن را از حيث محتوا و . ساختار و تكنيك ادبي رمان است

رمان، اعترافات «: نويسدميالن كوندرا مي. اندمايه تعريف كردهدرون

چون زندگي بشري در ونويسنده نيست بلكه كاوش دربارة چند

جورج .)75، صرمانهنر(» هاني است كه به دام مبدل شده استج
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دهد كه ناظر به محتواي آن لوكاچ نيز تعريفي از رمان به دست مي

خواند و در تعريف آن مي» خداهاي بي دورانةحماس«او رمان را . است

رمان، حماسة زماني است كه كليت بروني زندگي مستقيماً «: گويدمي

ماني كه در آن بقاي معني با زندگي ناساز گشته،  با اين  ز،نمايان نيست

.)19: 10رمان تاريخي(همه، از توجه به سوي كلّيت باز نايستاده است 

برد كه رمان، فرم ادبي ويژة توان پيبا توجه به تعاريف اخير مي

. جامعه بورژوازي است و فرد متوسط جامعه، در آن نقش دارد

 فردي عادي از آحاد جامعه و زمانة خويش شخصيت رمان، در واقع

. اي است فردگراكند جامعهاي كه او در آن زندگي مياست و جامعه

رمان، اگرچه به تقليد از واقعيت، آدمي، عادات و حاالت بشري 

اي خاص، ساختار جامعه را در خود بازتاب شود و به شيوهنوشته مي

ه ياري تخيل و قدرت هنري كوشد تا ب اما نويسندة آن مي،دهدمي

خويش، به آفرينش ماجرايي كه در آن غرايز و عواطف انساني بيان 

ها ترسيم گرديده يا رويدادهاي كم و بيش ها و طبعشده و هوس

انگيز به توصيف درآمده است توجه خواننده را برانگيزد شگفت

.)44، ستوده: شناسي در ادبيات فارسيجامعه(

اي دارد كه به ف قهرمان حماسه، نه گذشته شخصيت رمان برخال

اي روشن كه بدان اميدوار باشد؛ از اين رو، آن تكيه كند و نه آينده

هاي كيفي ارزشخود و از جامعة مبتني بر» كلِّ«چنين شخصيتي كه از 
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 گرفتار آمده است، 11)وارهءشي(اي كميت محور بريده و در جامعه

درون و بيرون است و چون نويسنده، غالباً پيوسته تنها و درگير تعارضِ 

خزد و جهان را از ديدگاه او و با عواطف درون چنين شخصيتي ميبه

از اين . آورد اثري خواندني براي ما پديد مي،نگردو احساسات او مي

هاي داستاني و هنري و سرگرم تواند در وراي جنبهميرو، هر رماني

هايي را پيش روي ما  چنين انسانكنندگي خويش، واقعياتي از زندگي

ايجامعهبنابراين، امكان آن هست كه هرگاه به بررسي. بگذارد

،پردازيم از متون ادبي هم در ميان مدارك و منابع ديگر استفاده كنيممي

اما بايد كامالً متوجه اين امر باشيم كه رابطة دقيقِ صدق، در اين ميان 

تواند بازتاب زندگي اجتماعي  كه مييعني متن، همان قدر. وجود ندارد

بوطيقاي (تواند دقيقاً صورت مخالف آن را نيز عرضه كند باشد مي

.)گراساختار

دانيم  كه بازآفريني صرف محتواي آگاهي اين نكته را نيز مي

جمعي، خاص آثاري است كه ارزش زيبايي شناختي اندكي دارند و 

اند  يا كم بهره از تخيل آفرينشگرانهبهرهآفريدة  نويسندگاني نسبتاً بي

 معموالً، به هنگام .)67-66گلدمن، : شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه(

هاي آثار درجة دو است كه غالباً ها و ضعفدريافت و تشريح ناسازي

شديم به زندگي فردي نويسنده و به اوضاع و احوال بيروني مجبور مي

 برعكس، .)256گلدمن،: نگ، ادبياتجامعه، فره(زندگي او توجه كنيم 
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خود فهميده تراست و به خوديتر باشد شخصيعظيمهرچه اثرادبي

تواند جهان هاي استثنايي مي زيرا فقط فردي با توانايي،شودمي

گيري است و در آگاهي گروه اي را كه هنوز در حال شكلنگري

ش را به اجتماعي به روشني آشكار نگشته است، تا آخرين پيامدهاي

تر آفريدة اثر ادبي هرچه بيشاز سوي ديگر، . تجربه و انديشه درآورد

تر به خوديِ خود دريافت اي نابغه باشد، بيشگر يا نويسندهانديشه

گر ، نيازي ندارد به زندگي نامه يا به مقاصد آفرينندة شود و تحليلمي

، دليلبه همين .)256-255: ، ادبياتجامعه، فرهنگ(آن متوسل شود 

درآثار برخي از نويسندگان زبردست نيز گاهي اين هر دو گرايش ديده 

بازسازي به) 1330-1285(المثل زماني كه صادق هدايت  في.شودمي

را پديد آقا حاجيپردازد اثري چون  محتواي آگاهي جمعي ميِصرف

آورد و آنگاه كه نبوغ و تخيل پوياي خود را در عرصة آفرينش ادبي مي

هاي گيري گروههاي در حال شكلبندد و جهان نگريبه كار مي

 بوف كشد، شاهكاري چوناجتماعي مختلف را به تصوير مي

. كندرا خلق مي ) 1315(كور

 يعني ،اينك پس از اين مقدمة نسبتاً مفصل، اما الزم، به اصل مطلب

صر شناسي رمان فارسي كه بر پاية چند رمان معاتوصيف و تحليل جامعه

. پردازيم مي،شكل گرفته است

شناسي رمان فارسيجامعه. د
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هاي غربي، رسماً با نگارش رمان فارسي، تحت تأثير ترجمة رمان

رود پا به عرصة وجود نهاد و كه رماني تاريخي به شمار ميشمس و طغرا 

هاي ديگر نيز ورود به تدريج از نظر كمي و كيفي رشد كرد و به حوزه

از اوان انقالب مشروطيت تا (هاي عمر رمان فارسي  نخستين سالدر. يافت

آيد اغلب صبغة آثاري كه در اين زمينه پديد مي) خانكودتاي رضا

 آثاري كه .12يابدنگارش اين گونه آثار تا دهة سي ادامه مي. تاريخي دارند

هاي اجتماعي است تر، رمانشود بيشدر دهة نخست قرن حاضر نوشته مي

 از دهة دوم به اين سو، به تدريج .13آيداي احساساتي پديد ميه شيوهكه ب

اي انتقادي در مقوالت و موضوعات اجتماعي، سياسي و فرهنگي به شيوه

چندين گيرد و پرداختن به اين موضوعات رئاليستي تاداستان شكل مي

تر از رمان پديدار  در اين ميان، شاخه هاي فرعي.14يابددهه ادامه مي

شناختي دارند و ابعاد اي، فلسفي و يا روانشود كه رنگ و بوي اسطورهمي

 رمان .15گذارندبه نمايش ميانسان معاصر راتري ازو اضالع بيش

هاي پس از انقالب نيز به رغم پرداختن به موضوعات مقطعي و سال

هايي است در هايي كه اقتضاي چنين دورانگرفتار آمدن در دام شتابزدگي

تر، پيش رو دارد و حركتي رو به پيش يافته اندازي شفّافة اخير، چشمده

صد سال از پيدايش رمان فارسي  اينك پس از گذشت حدوداً يك.16است

انداز توان از چشمهاي فراوان از اين نوع ادبي، ميو در دست داشتن نمونه

 دروني ها نظر كرد و به توصيف يا تحليل ساختارشناختي در آننقد جامعه
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كوشيم تا با بررسي و تحليل در اين نوشته مي. اين آثار پرداخت

هاي درونيِ چند رمان فارسي كه از مقاطع زماني مختلف گزينش ساخت

براي اين .  عصر نويسنده بپردازيماند، به تشريح ساختار بيروني جامعةشده

ي را به عنوان نخستين رمان فارس) 1283(شمس و طغرا منظور ، رمان 

.  مربوط است1324است كه به سال آقا حاجيدومين رمان . ايمبرگزيده

آبادي و در سال  است از محمود دولتجاي خالي سلوچسومين رمان 

-غزالة عليها،  اثر ادريسيخانة نوشته شده است و چهارمين رمان، 1358

.  به چاپ رسيده است1371زاده است كه در سال 

نظر  ادبيت محضِ اثر مد،هادر انتخاب رماناين نيز گفتني است كه 

هاي نقد نبوده است؛ همين كه اثري به نام رمان شناخته شده و در كتاب

.يِ انتخاب شدن را نيز يافته استادبي و تاريخ ادبيات راه يافته، شايان

اهميت مسأله در روشي است كه براي تحليل اين آثار به كار گرفته شده 

هايي از  كه هر يك ممكن است جنبه يا جنبهياراست نه محتواي آث

ين است كه اين  روش كار چن.زندگي انسان ايراني  را به نمايش بگذارند

 سياسي و ساخت – ساخت داستاني، ساخت تاريخيها در ذيل سهرمان

ها، بديهي است كه در اين تحليل. شوندفرهنگي بررسي ميـاجتماعي 

وع توجه او به مسايل زندگي، كفة يكي از گيري نويسنده و نبسته به جهت

. تر خواهد شدتر يا سنگينديگر سبككفةها به نفع يا ضرراين ساخت

هاي فرهنگي پرداخته باشد و اثر تر به جنبهمثالً ممكن است اثري، بيش
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اي، ساخت اجتماعي و سياسي؛ نويسنده به جنبه هاي تاريخييديگر

ديگر ساخت اي ر داده باشد و نويسندهجامعه را محور داستان خود قرا

ها شايد بتوان تصويري روشن  هر روي، در پايان تحليلبه. فرهنگي آن را

آيد و انساني كه در اين جامعه اي كه در اين آثار به نمايش درمياز جامعه

هاي دروني رمان را با كند عرضه كرد و نوع پيوستگي ساختزندگي مي

. ررسي و تحليل نمودهاي بيروني جامعه بساخت

ساخت داستاني.١

، روايت عشق جواني است ايراني 17شمس و طغراداستان 

ترين مانعي كه در مهم. خواهد با دختري مغول ازدواج كنده ميـــك

يعني مغايرت ياساي چنگيز با است، اين راه وجود دارد مانعي سياسي 

كن اين مانع را از سر گيرد به هر شكل ممشمس تصميم مي. اين امر

خود بهره » تدبير«و » پول«براي اين كار، از دو ابزار مهم . راه بردارد

او با صرفِ گنج بادآورد و با نفوذ در دستگاه حكومت و . گيردمي

تحمل رنج سفرها و پذيرش خطرها، به تدريج در مسير رفع موانع پيش 

نع ديگري هم بر سر راه در ميانة راه، عالوه بر مانع اصلي، موا. رودمي

رقابت بزرگاني چون خواجه بهاءالدين حاكم : شود ظاهر مياو

. اصفهان، ايلخان اباقاخان و محمد پسر ملك ظاهر، با او در عشق طغرا

گره اصلي اين داستان، در نيمه راه، با مرگ پدر معشوقه و وصيت او 

ير، سازش، باج اما موانع ديگر را قهرمان داستان با تدبشودگشوده مي
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گيرد و در نهايت، به وصال زباني خود از ميان برميدهي و چرب

به زمينة داستان دوم اين رمان، با ورود ماري ونيزي. رسدمعشوق مي

در بخش . شودصحنة حوادث و رقابت آبش خاتون با طغرا، چيده مي

. كنددوم داستان، شمس با ماري ونيزي و آبش خاتون نيز ازدواج مي

ش سوم داستان به ماجراي عاشقانه و دل و دلدادگي طغرل پسر بخ

. شمس و هما دختر نظام الدين وزير، اختصاص دارد

اش اي است كه در هشتي خانه، داستان حاجي18حاجي آقا

اجي در برخورد آيند و حهاي گوناگون به ديدارش مينشيند و آدممي

دار او سهام. كندرا رو مياي از شخصيت خود جنبهبا هر يك از آنان،

كار و مالك است و هدايت، با تيزبيني او را كارخانه، قاچاقچي، مقاطعه

پرستي دم حاجي، از ميهن. دهدقل امور جاري جامعه قرار ميز ثكردر م

هاي بيگانه ارتباط دارد؛ حسرت امنيت دورة  اما با سفارتخانه،زندمي

كند قدوم هيتلر، ثانيه شماري ميخورد و چشم به راه ديكتاتوري را مي

.…و

، در حقيقت فاقد داستان مركزي و خط داستاني محكم اين رمان

هدايت از نظر . است و از اوج و تعليق  داستاني در آن خبري نيست

كرد حاجي را به شكلي داستاني است شخصيت و عملهنري نتوانسته

. بر متن زندگي اجتماعي توصيف كند
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، مربوط به مردي به نام سلوچ و 19جاي خالي سلوچداستان

كاري در يك صبح سرد اثر شدت فقر و بيسلوچ، بر. خانوادة اوست

كند و به دياري نامعلوم خبر ترك مياش را بي خانواده،زمستاني

هاي عباس و ابراو و تنها دختر زنش مرگان، با دو پسر به نام. رودمي

چون . كنندي فقيرانه و پرمرارتي را آغاز مياش هاجر، زندگسالهدوازده

دختر او  مردان ده، در مرگان و،شوداز وجود سلوچ اثري يافت نمي

صاحب سال وهاجر را به عقد مردي ميانمرگان، ناگزير.بندندطمع مي

اند هر يك پسران خانواده كه در نبود پدر گستاخ شده. آورديمعيال در

شود و در شتران سردار مشغول ميدن نيبه چرا، عباس. روندبه راهي مي

رسد و همين كار، بر اثر حملة شتري مست، به پيري زودرس مي

مالك ابراو نيز براي يافتن كار، به ميرزا حسن، خرده. شودنشين ميخانه

هاي پراكندة ده را ميرزا حسن كه قصد دارد زمين. آوردده روي مي

كاري دريافت  و وامي براي پستهپارچه سازد و چاهي عميق بزنديك

ابراو كه سخت . خواندكند، ابراو را براي راه بردن تراكتور نزد خود مي

است، با مادرش مرگان كه حاضر نشده است ) ماشين(باختة تراكتور دل

ميرزا . شودتكه زمين خود را در اختيار ميرزا حسن بگذارد درگير مي

كينه و تراكتور از كار خورد؛ محسن در اقدامات خود شكست مي

 ناچار با ،ميرزا حسن. يابدافتد و آب قنات هم به شدت كاهش ميمي

 سحرگاه ،در نهايت. گريزدوامي كه دريافت كرده است به شهر مي
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روزي كه آب قنات بند آمده و مردم و مأموران حكومتي در پيِ تعيين 

رند به جست اند و خانواده سلوچ نيز قصد داعلت و عوامل آن برآمده

آيد در حالي كه و جوي رد نويافتة پدر بروند، سلوچ از قنات بيرون مي

. راه آب را گشوده است

 اشراف و ة، داستان بازماندگان خانواد20هارمان خانة ادريسي

برند مياي مجلّل چون كاخ به سرهاست كه در خانهپدرساالر ادريسي

اساس آداب و عادات خود بر، )آبادعشق(و دور از غوغاي شهر 

با وقوع انقالب بلشويكي، در . كنندنواختي را سپري ميزندگي يك

اي از انقالبيون دهد و روزي، عدهزندگي اينان نيز انقالبي رخ مي

چيز را از بين ريزند و همهها مي آنكارها به خانهموسوم به آتش

جامعه براي سكونت از مردم فرودستِ مدتي بعد، گروه ديگر. برندمي

بدين ترتيب، در داستان خانةادريسيها، ... شوند و جا فرستاده ميبه آن

شود چالش و تزاحم دو طبقة اشراف و مردم عامي، به خوبي روايت مي

و نويسنده در مسير تحليل مسايل روحي و عاطفي و اجتماعي اينان، 

. رودپيش مي

 سياسي –ساخت تاريخي .٢

اريخيـ، بعد تجاي خالي سلوچرد نظر، به جز هاي مودر رمان

گيري دارد و گاه ، نويسندگان اين آثار با تاريخ چشمجلوةاسي،وسي

، از حيث شمس و طغرا. اندانتقادي برخورد كردهايو سياست به شيوه
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تاريخي، شرح مجملي است از وقايع بيست و چهار سالة فارس در 

طة ايلخانان مغول؛ خسروي بر آن روايي آبش خاتون زير سلعهد فرمان

است تا تصويري گويا از وضعيت دستگاه آبش خاتون را در ادارة 

ضعفي كه از يك سو، فرصت و زمينة مناسب . امور فارس ارائه دهد

فراهم آورده ) مغولاميران (را براي تاخت و تازهاي دشمنان خارجي 

الف در بين مرج در جامعه و اخت، باعث بروز هرج وو از سوي ديگر

مردم ، نفوذ اراذل و اوباش در دستگاه حكومت، رواج فسق و فجور و 

انديشي و زهد و كاري، مصلحتتباهي، پيدايش روحية محافظه

، حملة تاتارها به عالوه. شاري از جامعه شده بوددنياگريزي در ميان اق

و نيز يورش ملك ظاهر پادشاه مصر به ايران در كنار مسايلي چون 

-يكّهباقاخان مغول و روي كار آمده احمد ايلخاني و پس از او،مرگ ا

.شود روايت ميشمس و طغراشاه، در هاي ارغونتازي

خسروي از پرداختن به تاريخ فارس و حاكميت مغول بر كهمسلّم اين

، تا حد كرده و توجه او به اين موضوعميايران، غرض ديگري را دنبال 

 را كه نويسنده ي»شيراز«در حقيقت، . ه استزيادي جنبة استعاري داشت

ايران عصر زندگي او توان به اندازة كند ميدر اين داستان ترسيم مي

اجار و وسعت داد و در آيينة آن به مطالعة تاريخ و اجتماع حكومت ق

خواهي معتدل به خسروي كه مشروطه. عصر پيش از مشروطه پرداخت

 با نگاه تيزبين خود، )13ص ، شمس و طغرامقدمه(رود شمار مي
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از اين رو، انتخاب . شباهتي جالب بين اين دو مقطع تاريخي يافته است

-اندازي دولت نفوذ و دستتواند نشانةعناصر بيگانة مغول و تاتار، مي

دبير و ء وسهاي غربي در زمان حكومت قاجار باشد و از سوي ديگر،

ي از بي كفايتي وناتواني  حكومت، نمادناتواني آبش خاتون در ادارة

با اين . حاكمان و دستگاه حكومتي روزگار نويسنده به شمار آيد

. اوصاف، شمس و طغرا تصويري است انتقادي از اوضاع زمانه

تر از دورة حاكميت مغول اوضاعي كه در نظر نويسنده به مراتب آشفته

.بر ايران است

اهر  در هر سري هوايي و در هر دلي سودايي ظ…«

گشته كه ترتيب و قانون زمان اتابكان از ميان رفته و كار 

 سستي گرفته، هرج و …امر به معروف و نهي از منكر 

اهل  اهل علم و دانش افسرده،،مرج غريبي آشكار گشته

النفس پايمال و اشرار و ورع و تقوي پژمرده، مردمان سليم

»…دست اوباش قوي

)24 ص 1، ج شمس و طغرا(

تواند خاب شمس به عنوان قهرمان اصلي داستان  نيز مي انت

خواهند به روي باشد كه ميخواهان معتدل و ميانهوصف حال مشروطه

آميز و بركنار از هاي مسالمتمدد ابزارهاي قانوني و منطقي و با شيوه

از اين . ريزي به اهداف خود دست يابندهرگونه جنگ و جدال و خون

-ها، روحيات و منش محمدجسمي از خواستتواند تروي، شمس مي
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هاي خواهي كه به آرمانخسروي باشد؛ شاهزادة مشروطهباقر ميرزا 

. پشت كرده است) دربار(طبقة اجتماعي خود 

، به شمس و طغرا، با مشروطه خواهي ماليم خويش در خسروي

. سازي از دورة تاريخيِ مشابه روزگار خويش دست زده استتصوير

خواهان قطع دست تجاوز بيگانگان از ايران و اصالح وضعيت وي كه 

هاي خود را آله  ايد،سياسي و اجتماعي آن با استقرار مشروطيت است

جويد و در نهايت، در ذهنيت خود به  قهرمان داستان ميهايدر آرمان

و ) نماد غرب وحشي(همچنان كه شمس، بر طغرا . يابدآن دست مي

د نظام پوسيدة نما(و آبش خاتون ) رب متمدننماد غ(ماري ونيزي 

ها را از طريق قانوني و شرعي به عقد شود و آنمسلّط مي) فئودالي

همچنين، زماني كه داستان خود را با مرگ . آوردازدواج خود درمي

و نيز ) مظاهر بيگانگان مهاجم(شاه طغرا، مرگ اباقاخان و مرگ ارغون

و تداوم حيات ) يدة فئودالي قاجارمظهر نظام پوس(خاتون مرگ آبش

از سوي ديگر ، . بخشد تأكيدي دارد بر همين ديدگاهشمس پايان مي

 كردن ماري ونيزي به جاي طغراي مغول و تداوم بخشيدن -گزينجاي

تواند حاكي از آن باشد كه نويسنده گوشة به حيات او در داستان، مي

 ، 2، ج  و طغراشمس : نگ (21چشمي به فرهنگ و تمدن غرب دارد

) .207 و 202صص 
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هدايت توانسته است تصويري شفّاف از ) 1324(اجي آقا حدر 

گذار نظام فئودالي به نظام بورژوايي ترسيم كند و موانعي را كه بر سر 

. راه تغيير ساختار سياسي جامعه وجود دارد شناسايي كرده، نشان دهد

ند كه تنها به منافع  الشريعه، عناصري هستهجحكساني چون حاجي و

انديشند و هرجا الزم شخصي و نهايتاً به منافع طبقة اجتماعي خود مي

طبعاً . دهندالمصالحة اغراض خود قرار ميباشد دين و مذهب را وجه

-ها، بياتها، ميخچيانالوزارهها، دوامالدولهاي هم، نظير فالخنعده

ا، از عوامل و عناصري هها و سلسله جنبانالمتكلمينالتجارها، تاج

رانند و هرجا كه سودشان اقتضا كند هستند كه خر خودشان را مي

جا منافعشان در خطر باشد از طرفداران خواه و دموكرات و هرمشروطه

. شوندشاه شهيد و نظام فئودالي سابق مي

ها در ايران، ها و روسوقوع جنگ جهاني اول و حضور آلمان

 و روي كار آمدن رضا شاه، تشكيل احزاب قضاياي سوم شهريور

داري سنّتي كارگري، كشف حجاب، ستيز دستگاه حاكمه با مظاهر دين

داري سنتي، از جمله مسايلي است كه در ها با دينو نيز ستيز چپ

 همچنان ،اما.  به خوبي ترسيم و گزارش شده استحاجي آقاداستان 

. كمرنگ استخالي سلوچ جاي تر گفته شد، بعد تاريخيِ رمان كه پيش

 تاريخي اثر خويش اي در پرداختِ جنبة ويژهقصد،گويي نويسنده

هاي اجتماعي رمان، تلويحاً ندارد و خواننده، تنها در رويارويي با جنبه
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) دهة چهل(يابد كه زمان تاريخي اثر، عصر حكومت پهلوي دوم درمي

، در فضاي از حيث سياسي نيز. و اجراي قانون اصالحات ارضي است

هاي بسته و محروم روستاي زمينج، جايي براي مطرح شدن گرايش

توان با اين همه، با قاطعيت مي. هاي سياسي وجود نداردفكري و ايده

گفت كه ساختار حاكم بر اين اثر، ساختار سياسي است و يكي از 

هاي پهلوي اهداف اصلي نويسنده ، انتقاد از اوضاع جامعه و سياست

اين، بربنا. يامدهاي منفي برنامة اصالحات ارضي بوده استدوم و پ

خصوص هتوصيفي كه نويسنده، از حال و روز اشخاص داستان ب

سامان هاي استعاري، توصيف شرايط نابدهد، به گونهارائه مي» ابراو«

.تواند باشدسياسي و اجتماعي جامعه نيز مي

. ل بودگيج و گو. دانستراستي هم ابراو چيزي نمي «

هنوز . هوي بودو هاي او هنوز گيجِ…اي سردرگم كالفه

خود را از قلب توفاني كه ميرزا حسن به راه انداخته بود 

ميانة .در ميانه بود. ديدخود را جدا نمي. ديدبركنار نمي

ها ها و غبارش بر چهرهگردبادي كه صفيرش هنوز در گوش

.)354، صجاي خالي سلوچ(».بود

دهد يري كه دولت آبادي از ابراو، در پايان داستان ارائه مي تصو

نيز، تصوير و توصيف دقيقي است از احوال انسانِ گرفتار آمده در ميانة

جدال سنّت و مدرنيته كه همه چيزِ خود را از دست داده و آنچه را كه 

.بايد به دست آورد نيافته است
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در . استكرد در توفان گم شده  احساس مي…ابراو «

كار و . فهميدتكليف خود را نمي. ه استبيابان گم شد

هايش رفتارش در حدود دلبندي. فهميدروزگار خود را نمي

نگاهش . خلق و خويش تغيير كرده بود. برهم خورده بود

خاك و خانه و . روي چيزها، همان نگاه پيش از اين نبود

، حجم چيزي. شدندبرادر و مادر، جور ديگر برايش معنا مي

هايش در دود و ثقيلي تركيده بود، منفجر شده بود و تكّه

ها، تكه. شناختشدهاي معلق را نميتكه. خاك معلق بودند

پراكنده و . اجزاي همان ثقل بودند اما ديگر ثقل نبودند

اي يافته بودند اما البد هر كدام هويت تازه. هويت بودندبي

.)356 و 355،صصوچجاي خالي سل(»..فهميدشانابراو نمي

هاـخانة ادريسيفضاي تاريخي ـ سياسي حاكم بر رمان 

تر اشاره شد ـ دوران پس از انقالب بلشويكي گونه كه پيشهمان

آباد، مركز تركمنستان در روسيه و مكان داستان عشق) م  . 1917(

هاي نظام جديد كه به اسم مردم و براي كارها و سركردهآتش. است

، زورگو و بسيار مالحظه، خشن افرادي بي، سركار هستندها برآن

انديشند و براي مردم فقير مرهمي نيستند؛ مستبداند؛ به منافع خود مي

چنان كه در . سي شديدي بر فضاي جامعه حاكم استاختناق سيا

:خوانيمبخشي از رمان مي

كشان را اند و زحمتركسانا گفت اكثريت را مسخ كرده «

. رحم و عوام فريب استبت اعظم كارگران، بي. نددهفريب مي
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 ايجاد جو رعب و رواج :شناسدها را خوب ميرگ خواب رجاله

ص ،هاخانة ادريسي(در پايتخت هر تجمعي ممنوع است. دروغ 

352(.

نويسنده، براي انقالب، رنگ سياه در نظر گرفته است با نشان 

 و چكش؛ وتركيبات استعاريِ ديلمِ ايستاده به جاي رنگ سرخ و داس

را به » قهرمان«و » كار آتشبزرگ«و » خانة مركزيآتش«و » كارآتش«

آن گاه، از محاكمات . طلحات حزبي آن دوران برگزيده استجاي مص

گانة ، گنبدهاي هفت»ميدان سرخ«،»بازداشتگاه والديمير«، »اخالينس«

، و »ولمكمسو«، »ريمهبورس يالقا و ك«، »تأتر مسكو«، »كليساي ژرژ

كند كه يادآور دوران ها ياد ميها و نشانهري ديگر از اين كميتهبسيا

حكومت استالين و حوادث پس از پيروزي انقالب بلشويكي در روسيه 

. است

در مرحلة بعد، نويسنده به انحرافاتي كه در انقالب بروز كرده و 

ش دور كرده است هايآن را از اهداف و ماهيت آغازين و آرمان

شوند؛ از تملّق كاران انقالبي فاسد ميبدين ترتيب، آتش. پردازدمي

شوند و آيد؛ به تدريج وفاداران به انقالب كنار گذاشته ميخوششان مي

 …:

كنند؛ بندند؛ پچ پچ ميها ، درها را ميشوكت گفت تازگي«

اند؛ سر و وضعشان تغيير كرده؛ رخت وانگار مشغول توطئه

اي يك شب دور هاست؛ هفتهها از گرانترين پارچههاي آنلباس
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دانم راحتم  مي .…. نوشندخاويار و ودكا مي. شوندهم جمع مي

» …گذارندكشند و سر نيزه ميشيردانم را بيرون مي. گذارندنمي

. )317 ص ،هاخانة ادريسي(

ي پيداست كه شيوة برخورد نويسنده با تاريخ سياسي، برخورد

باقر ميرزا خسروي، با او نيز همچون محمد. انتقادي و هجوآميز است

 روسيه و نشانه رفتن به حوادث و پيامدهاي منفي 1917انتخاب انقالب 

سازي كرده هاي پس از آن، به نوعي براي تاريخ معاصر ايران قرينهسال

است و به تلويح و رمز، خواسته است خطراتي كه انقالب ايران را 

.كند گوشزد كند ميتهديد

ساخت اجتماعي و فرهنگي .٣

شايد بتوان گفت پرداختن به مسايل اجتماعي و فرهنگي در 

هاي ذهني ترين دغدغهترين و اساسيس حسا،هاي فارسيرمان

ميزان توجه نويسندگان به بعد اجتماعي، به . هاستنويسندگان آن

ه دنياي جديد،گذشت زمان و ورود جامعة ايران بتدريج و بر اثر

هاي متأخّر هم تعداد مقوالتي كه در رمان. شودتر ميتر و پيچيدهبيش

ها از تنّوع و تر است و هم نوع آنشود بيشبه تصوير كشيده مي

ترين هدف المثل گرچه مهمفي. تري برخوردار استپيچيدگي بيش

، پرداختن به مسايل سياسي و احياي حسشمس و طغراميرزا در محمد

ستيزي در ميان مردم بوده گرايي، هويت طلبي و بيگانهپرستي، مليوطن
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هاي نويسنده در مورد توان به نگرانيالي اين رمان ميهاست اما در الب

ستاني در ميان دهي و رشوههرج و مرج حاكم بر جامعه، رواجِ باج

طبقات باالي جامعه براي دست يافتن به مناصب سياسي و مطامع مالي، 

نظير (گسترش دامنة فسق و فجور و تباهي در دربار و ميان عموم مردم 

رواج روحية ) …و زن بارگيخوري و بدمستي،بازي، شرابشاهد

گويي سودجويانه در ميان طبقات مختلف دستگاه محافظه كاري و تملّق

خواهي معتدل و محتاطانه و گرايي و مشروطهحاكمه، لزوم ترويج قانون

، پي گريزي در ميان عامة مردمقديرزدگي و جبرگرايي و دنيانيز تعميم ت

. برد

 از وضعيت اخالقي، اجتماعي شمس و طغراتصويري كه نويسندة 

هاي خوبي مخاطب را با بحرانهدهد بو معيشتي مردم فارس ارائه مي

اجتماعي برخاسته از حضور بيگانگان در ايران و ضعف حكومت 

ر اين رمان، فقر و به تبع آن فسق و فجور، از د. كندمركزي آشنا مي

:شودجمله مسايلي است كه در بين اكثريت مردم فارس ديده مي

گويم زن بگيريد، ساماني پيدا  مي:گفت] به اميدوار[  شمس 

ايد آيد چرس خورده نظرم مي:گفت] اميدوار. [كنيد راحت شويد

فت آسمان و خياالت عرشي در سر شما بروز كرده، من كه در ه

ام با چه زن يك ستاره  ندارم و هيچ وقت ديناري اندوخته نكرده

) . 2/68،شمس و طغرا(بگيرم؟
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شخصيت اول داستان، شمس، انساني است محافظه كار، مصلحت 

انديش، منفعل، متظاهر و منفعت طلب كه مقاصد خود را غالباً از راهِ 

او، با . كندوجو ميجستدهي و برقراري روابط پنهاني فردي، رشوه

اين كه به معشوق خود دسترس دارد هرگز اهل خطر نيست و پا از 

ند عرف و باما همين انسانِ پاي. گذاردحدود عرف و شرع بيرون نمي

 تماماً آن ،يابدشرع، زماني كه به گنجينة آبا و اجدادي خود دست مي

فع موانع ازدواج را برايِ نفوذ در دستگاه مغول، رسيدن به مناصب و ر

. بالد ميراه، حتّي به نوكري بيگانگان نيزكند و در اين خود خرج مي

] هامغول[ها  هزار چيز است كه از نوكري اين…« 

ها تا ما به اين. شود كه ما همه را الزم  داريمحاصل مي

كنند؛ مال خود را تعظيم نكنيم زيردستان به ما احترام نمي

.)1/309، شمس و طغرا( . . .يمتوانيم حفظ نماينمي

وقتي كه شمس . دين داري او نيز مصلحتي و از روي نياز است

سادگي در  به،شودبه دست فرنگيان اسير و به خدمت كليسا گمارده مي

. شوددارد و نصراني ميحضور كشيش، دست از دين خود برمي

-ديده مينوعي تقدير زدگي و نفي ارادة انساني در سرتاسر اثر 

خواهد به معشوق خود برسد خود عمالً هيچ اقدامي شمس كه مي. شود

�ْ اراده و موجود فعالي باشد كه كند كه شايستة انسان صاحبنمي

او در عين . خواهد سير امور را به نفع خود يا جامعه تغيير دهدمي

Archive of SID

www.SID.ir



�	� دا����ة اد��ت و 
	�م ا����� ١٧٠

ماند كه بخت و اقبال، منتظر مي. كنددسترسي به طغرا هيچ اقدامي نمي

اي را سر راه او قرار دهد تا او بتواند با رشوه و روت باد آوردهث

گرفتن توصيه نامه از .  پله پله به سمت مقصود حركت كند،ندداباج

شيخ سعدي براي شيخ ابوالحسن شاذلي و يا توصيه نامة خواجه 

بهاءالدين براي خواجه عطاملك جويني براي سهولت كار شمس در 

 شمس و نةكارا نشان از روحية محافظهدست يافتن به طغرا، خود

. داردحاكميت نوعي رابطه

اي است هرج كند جامعهباري، جامعه اي كه خسروي تصوير مي

و مرج زده كه روابط افراد آن بر پاية اصل زر و زور و تزوير استوار 

–است؛ دين، در اين جامعه به ابزاري براي نيل به اهداف سياسي 

بدل شده است؛ پول، كارسازترين ابزارهاست در اجتماعي و شخصي 

ي كه اي و دايهاپيشبرد اهداف؛ زن، كسي نيست مگر مادري و معشوقه

.... صرفاً در خانه، موجوديت دارد و

–شمس و طغرابا زمان داستاني حاجي آقا اگرچه زمان داستاني 

 و هر دو  سنخيت و قرابتي دارد-البته در الية استعاري و نمادين آن 

هاي پاياني قرن سيزدهم و آغاز قرن چهارم را ارائه تصويري از دهه

. تر رفته است اما صادق هدايت در داستان خود، قدري پيش،دهندمي

اي است كه به ظاهر طبقة متوسط بر آن جامعة مورد نظر او، جامعه

حكومت دارد و ساختار سياسي جامعه نيز بالكل با ساختار سياسي 
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: حاجي، نمايندة سه نسل از مردم اجتماع است.  متفاوت استپيشين

. 1260(نخست نمايندة كساني است كه از رهگذر واقعة تحريم تنباكو 

). حاجيپدر(اند و انبار كردن كاال، به سودهاي كالني دست يافته) ق

خواراني است كه پدرانشان از راه احتكار تنباكو دوم نمايندة ميراث

 كساني سوم نمايندة. اندمين ثروت هنگفتي اندوختهوخريد و فروش ز

كه هم اكنون در نظام جديد سياسي و اقتصادي، به تجارت و ساختمان 

. انديشنداند و در اين راه نيز جز به سود خود نميو صنعت روي آورده

خوبي توانسته است به ارائة ههدايت در اين رمان كوتاه، ب

ساالري و بوركراسي بيمار حاكم بر يوانتصويري دقيق و گويا از د

عصر حكومت رضا شاه توفيق يابد و نحوة روي كار آمدن طبقة 

.متوسط بورژواي شهري را گزارش دهد

، در هشتي يك ساختمان قديمي حاجي آقابخش عمدة داستان 

از .  گذردكه محل زندگي خانوادة گسترده و غيرفعال حاجي است مي

شود از ويري كه از اجتماع آشفتة بيرون ارائه مياين رو، نخستين تص

اي خانواده. آيدرهگذر ترسيم اوضاع داخلي يك خانواده به دست مي

هاي دار سنتي و چندين و چند زن صيغه و عقدي با بچهبا يك مرد دين

گر، خسيس و زورگو با زناني مظلوم، ؛ مردي حاكم، حسابقد و نيم قد

…سواد، بيمار وخرافي، بي
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از آن سوي، در اجتماع بيرون و رابطة ميان حاجي با ديگران نيز 

ها زاييدة نظام جديد سياسي شود كه بخشي از آنانحرافاتي گزارش مي

رواج . خواني آن با فرهنگ و نگرش مردم استو اجتماعي و ناهم

بازي در اندازي و دغلهمبازي، پشتستاني، پارتيدهي و رشوهرشوه

ترين اين م و كارمندان سطوح پايين و باالي ادارات، از اصليميان مرد

در اين رمان نيز استفادة ابزاري از دين براي رسيدن به . انحرافات است

محتوا، به داري سنّتي و بيپرستي و دينمقاصد شخصي، نوعي خرافه

.خوبي تصوير شده است

اي  اليهجاست كه او همة اين مقوالت را درزيبايي كار هدايت، آن

به نحوي كه خواننده با لذت و رغبت تمام، . از طنز پيچيده است

سوادي، خود را مثالً، حاجي در عين بي. كندخواندن اثر را دنبال مي

 ادعاي تأليفات فارسي .)85ص،حاجي آقا(خواند عضو فرهنگستان مي

دار قاآني شاعر است و مدام كلمات فرنگي نشخوار دارد و طرف

به رغم اين كه از مشروطيت هيچ اطالعي ندارد و مخالف كند؛ مي

خواهي ومن تخم آزادي«: گويدرود، ميمشروطيت به شمار مي

اي در وصف خواهد كه قصيدهو از منادي الحق مي» .امدموكراسي

 در عين .)89 و 88، صصحاجي آقا(دموكراسي براي او بسازد 

ف هاي فلسفي و عالمانة اطالعي از اوضاع زمانه، حرسوادي و بيبي

 تزوير و دورويي .)81و 74 صص،آقاحاجي(كند ديگران را تكرار مي
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او با اين كه ادعاي مسلماني . حاجي نيز با طنزي زيبا نموده شده است

خورد، قمار  عرق مي،و مذهبي بودن و التزام به قرآن و شريعت دارد

سمة حضرت عيسي هاي زنان لخت را در كنار باكند و كارت پستالمي

. جا گرد آورده استو مريم و دعاي پنج تن، يك

اي كه هدايت از زبان حاجي به پسرش كيومرث دارد توصيه

گوياترين تصويري است كه مي توان از اوضاع اجتماعي عصر نويسنده 

. به دست آورد

اگر . بچاپ و چاپيده:  طبقه مردم هستند توي دنيا دو…«

. ها باشي سعي كن كه ديگران را بچاپيهخواهي جزو چاپيدنمي

كنه و از زندگي عقب  آدم را ديوانه مي،سواد زيادي الزم نيست

 بايد كاسبي …فقط سر درس حساب و سياق دقت بكن. اندازهمي

باشي، نگذار  سعي كن پررو…با مردم طرف بشي . ياد بگيري

…حق خودت را بگير. تواني عرض اندام بكنتا مي. فراموش بشي

. هر وقت از اين در بيرونت انداختند از در ديگر با لبخند وارد بشو

 ملكت ما امروز محتاج به اين .…سوادفهميدي؟ پررو، وقيح و بي

اعتقاد و مذهب و اخالق و اين . هاست، بايد مرد روز شدجور آدم

».…ست ها، همه دكانداريحرف

) 49ص،حاجي آقا ( 

ث سياسي و تاريخي چندان غني و اگر جاي خالي سلوچ، از حي

آبادي غالباً با عينك تيز پرمايه نيست بدان دليل است كه محمود دولت
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. شكاف خود به بررسي و تحليل مسايل اجتماعي پرداخته استو موي

در اين اثر، . تري دارداز اين روي، بعد اجتماعي اين رمان، قوت بيش

جراي قانون اصالحات ارضي، كند كه با امشكل اساسي زماني بروز مي

تراكتور و (و صنعت ) وام بانكي(هاي جديد اقتصادي پاي سيستم

شود كه به هيچ وجه توان و امكان هضم اين به روستايي باز مي) مكينه

كار » خدا زمين«مردمي كه تا ديروز بر سر . هاي جديد را نداردپديده

اند و نان به كرده و به مدد بيل و تيشه و داس، روزي كسب كرده 

باره بايد از اين يكاند بهبخل در سفرة هم گذاشتهدست آمده را بي

وضعيت كنده شوند؛ براي ارباب كار كنند تا مزد بگيرند؛ پول بدهند تا 

….گرانه بدوند تا از ديگران عقب نمانند و نان بستانند؛ حساب

في آن كم پيامدهاي منبا ورود صنعت و تكنولوژي به روستا، كم

هاي اقتصادي، معيشتي، اجتماعي و فرهنگي، خودنمايي به شكل بحران

كاري مردم و ناتواني نخستين پيامد اين حضور نامبارك، بي. كندمي

تداوم اين وضعيت، مردان . مردان در تأمين معاش روزانة خانواده است

أي نان، وادار به مهاجرت از روستا و ده را در جست و جوي لقمه

يبشان صجا نيز توفيقي ندانند كه در آنكند هرچند ميبه شهر ميرفتن 

پناهي و درماندگي مهاجرت ناخواسته و ناگزير مردان، بي. نخواهد شد

سختي و مرارت زندگي و خالء . زنان و دختران روستا را در پي دارد

عاطفي و نيز برهم خوردن تعادل روحي و رواني افراد و بروز 
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-ر جامعه، از نتايج نامبارك وضعيتِ نامطلوبِ پيشانحرافات اخالقي د

گريزد؛ سلوچ، در نهايت استيصال به شهري نامعلوم مي. آمده است

 در حالي كه پشتوانة مالي براي ادامه زندگي ،شودپناه ميمرگان، بي

روند كه وضعيت جديد، تدريج، پسران او هر يك به راهي ميهندارد؛ ب

 خلق و خوي پسران تغيير كرده است؛ .شان گذاشته استپيش روي

وپوچ به سرِ هيچ. عاطفه و نرمي و مدارا از ميانشان رخت بربسته است

؛خوردآورد و مشروب مي عباس به قمار روي مي؛افتندجان هم مي

شود به عنف، دختر دوازده ـ سيزده سالة خود را به مرگان ناچار مي

ود در ميان جايي براي خدروغ و دغل، . مردي چهل پنجاه ساله بدهد

هايِ خالصانه ها و دوستيديگر، از اعتمادها و همدلي.كندمردم پيدا مي

هاي كيفي، از جامعه رخت در يك جمله تمام ارزش. خبري نيست

هاي كيفي هاي كمي كه بناست جايگزين ارزشبربسته است و ارزش

. ان استجامعه دچار بحر. شود هنوز توفيقي در اين كار نيافته است

تشديد تضاد طبقاتي و تفكيك روستا به دو طبقة فقير و غني، از ديگر 

اگرچه در اين جامعه، از ثروتمند به معني . تبعات وضعيت جديد است

 ولي حضور كساني چون ميرزا حسن و ،خاص كلمه خبري نيست

هايي كه كرباليي دوشنبه كه پولي و ثروتي دارند، در كنار خانواده

شكم گرسنه سر بر زمين بگذارند حكايت از اين وضعيت ناچارند با 

. بحراني دارد
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، نسبت به دو رمان پيشين، جاي خالي سلوچزنان در رمان 

انتخاب مرگان در حكم .تر دارندتر و بيشحضور و تأثيري جدي

با اين همه، . شخصيت اصلي داستان، شاهدي بر صحت اين مدعاست

كنند و هرگز جدي  در ساية مردان زندگي ميزنان جامعة داستان، غالباً

از ميان بيست و سه شخصيت رمان، تنها چهار تن . شوندگرفته نمي

اند و از اين ميان هم، تنها مرگان نقش اساسي در داستان بازي  زن

كشيده، مقاوم و او در حقيقت، نمايندة زنان روستايي رنج. كندمي

اند و  شوهر و فرزندان كردهچيز خود را فدايصبوري است كه همه

. اندهيچ لحظه، براي دلِ خود نزيسته

ها، داري، از تحصيل و سواد، در مفهوم خاص آناز دين و دين

گويي فرهنگي كه از رهگذر دين و دانش . در اين رمان اثري نيست

اي و نه مدرسه.د در اين روستا شناخته نشده استتواند به دست آيمي

داري را تنها جلوة دين.  نه مسجدي و نه خطابه و وعظي،اينه مكتبخانه

توان مشاهده كرد كه او هم غالباً در در شخصيت كرباليي صفي مي

. ها حضور داردمراسم اذان و كفن و دفن مرده

زدگيبا نوعي عادتها، خانة ادريسيدر ابتداي خط سير رمان  

بدونِ دغدغة جدي و بدون زندگي آرام و . يما مواجه،در تداوم زندگي

خانة همه ساكنان . ش به خاطر ديگران يا براي ديگرانتحرّك؛ ايفاي نق

آن كه گذرانند بي برطبق عادت هميشگي خود روزگار ميهاادريسي
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اند و به اين نوع زندگي وابسته. اندكي تغييردر زندگي خود ايجاد كنند

، تغيير، در آغاز داستانبياين تداوم آرام و سكونِ . اندبه آن خو گرفته

ها، اشيا، كارها شود كه بر سرتاسر آدمدر همان غبار نرمي مشخص مي

 اشرافيت .)7ص،هاخانة ادريسي(و در و ديوارها فرو نشسته است 

افتاده و تا اما از تك،زيدتنگ دست اگرچه هنوز به شيوة  اجدادي مي

وهاب و ياور . اندر شدهتحرك تصوي درمانده و مردان بي،زنان. است

گويا خصوصيات .از مردانگي معمول نشاني ندارنداگرچه هستند ولي 

ة پسر سي سال. اندشان را در گيرودار اين عادات از بين بردهمردانگي

، به قول مادر بزرگ به نوعي معيوب است و به زن اصالً خانواده

خانم بزرگ . رمدزن جوان، لقا، از مرد واهمه دارد و مي. توجهي ندارد

هم اگرچه در عمق وجودش آتشي را زنده نگه داشته است ولي هميشه 

تلنگري الزم است تا . فرسوده و وحشت زده به فال ورق سرگرم است

،انقالب بلشويكي. به اين همه رخوت و سستي و سكون خاتمه دهد

 به هم دهد؛ ساختارها و ارزش ها راانقالب رخ مي. همان تلنگر است

شود و همگان چيز دستخوش تغيير ميهمه. كنديزد و ديگرگون ميرمي

. شوندنيز به تغيير واداشته مي

انقالب بلشويكي كه در ظاهر به نفع طبقة ضعيف جامعه صورت 

دهد يا هاي عمومي سرپناه ميگرفته است آحاد فقير ملت را در خانه

ها خانة ادريسي. فرستدهاي اشراف ميها را براي سكونت به خانهآن
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،تردر سير اجتماعي داستان، بيش. نيز از اين قاعده مستثني نيست

هاي ميان مخالفان و ها و كشمكشحوادث برخاسته از انقالب، درگيري

هاي فكري، فرهنگي و موافقان براي كسب قدرت و نيز كشمكش

كارگي، گرسنگي و خواهي و بي كار و انديشه، آرمانطبقاتي، مواجهة

، در ميانِ اشراف و  راو فن و هنرخوري، نيكي و بدي، زور بازوتمف

دستان، فاقد از ديد اشراف، تهي. كنيم مشاهده ميتهيدستان جامعه

ها، كتاب چيز به دردنخوري هستند و در نظر آنفرهنگ و درك زيبايي

 بي هيچ ،نظم و ترتيبي تشكيالتي دارند) كارهاآتش(گروه دوم . است

هاي از كتاببرزو، دانشجوي پرحرارت انقالبي، بخشي. سانيانعطافِ ان

ها و حريرها  شلوار سوزاند؛ خياط، از ترمهنفيس كتابخانه را مي

اينان هميشه با چنين . شكننددوزد؛ آتشكارها، اشياي قيمتي را ميمي

اعماق از.اندكساني بيگانه و از داشتن چنين اشيايي محروم بوده

از . فرود آيند» برخورداري«تا چون تيري بر سينة اندبرآمده» محروميت«

هدفي، مفت خوردن و ها، زندگي اشراف مملو از پوچي و بيديدِ اين

. مفت خوابيدن است

ها و در اين گيرودارها، تأثير شرايط جامعه و از اين درگيري

ها، اعتقادات و رفتار افراد، ها، نگرشمحيط را  برروي انديشه

بريم كه وجود تفاوت در شرايط محيطي ، باعث ميابيم و پييدرمي

:گويدچنان كه قباد مي. شودبروز تفاوت در خصوصيات فردي مي
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هايشان دوست داريم چون را با تمام ضعفهاانسان«

شخصيت هر آدمي را شرايط ساخته است . ايمهمه قرباني

خانه (»آن شرايط است نه مردمو بيزاري ما متوجه

. )402ص،هاريسياد

ها و حوادث الي جريانتر اشاره شد از البهچنان كه پيش

توان فاصله گرفتن يك انقالب را از اجتماعي رمان، به خوبي مي

انقالب بلشويكي كه . اش مشاهده كردها و اهداف اصلي ابتداييآرمان

ها رخ داده بود تغيير روش و به نفع  كارگران و ايجاد حكومت آن

. كندكارهايِ سركرده را فاسد ميدر واقع، قدرت، آتش. دهداهيت ميم

يابند و ها مقام و منزلت ميكساني چون حداديان و مؤيد، در بين آن

هاي آن چون شوكت كنار گذاشته زشافرادِ واقعاً وفادار به انقالب و ار

چنان كه در شرح. كندفقر و گرسنگي و ظلم و ستم بيداد مي. شوندمي

احوال برزو، شوكت، رخساره، كوكب، پري، يوسف، تيمور و تركان 

گفت . ها محبت نيستاختناق حكومت شديد است و بين آدم. بينيممي

ها، خانهسراها، سفرهدر مجامع عمومي، مهمان. كنندو گوها را ضبط مي

ها را تا سقف پنجره. اندحتي منازل شخصي، صدها سلول تازه ساخته

گويا همه . حد مرگ استهاي رايج، گرسنگي تاز شكنجها. نداباال برده

ها را برهاند؛ منتظرند تا رهبري انقالبي چون قباد به پا خيزد و آن

هاي قباد كه ياراي ديدن سختي. آرزوي ملتي بزرگ، روح يك قوم

ريايي چون خيزد و افراد خالص و بيبيچارگان را ندارد به پا مي
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 كانوني ،در كوه. پيوندند نيز به او مي…كاوه و شوكت، برزو، ركسانا، 

گمان بي. شونددهند و شورشيان ديگر نيز به ايشان ملحق ميتشكيل مي

. ستييقباد با اين خصوصيات، رهبري كاريزما

  اشراف، تحرّك چنداني ندارند و نقش مهمي ها در خانوادةزن

عموماً .  و آرام باشندعروسكي هستند زيبا كه بايد رام. كنندبازي نمي

هايي حساس با روحي لطيف و ذوق هنري فرهيخته مثل لقا، رحيال، زن

تري تر و خشن ديگر، طبيعت سختهاي طبقةاما زن. ركسانا و رعنا

اند؛ كساني دارند؛ از جواني كار كرده و با سختي، روزگار گذرانده

و حركاتش چون كوكب، پري، تركان، رخساره  و يا شوكت كه گفتار 

:گويد جا كه ياور ميآن. پرواستگستاخانه و بي

 طناب زدن، كارد پراندن، سوت بلبلي و هزار وزاريات …«

خورم به قسم مي. امشود كه من در اين خانهسالي ميپنج. ديگر

مقدساتم ابداً نديده بودم از هيچ زني اين جور حركات سرزده

) 379ص،هاي ادريسةخان(».باشد

پراكني و از ديگر انحرافات اين جامعه، دروغ بافي، شايعه

اطالعي از اوضاع و يا تحت مردم عامي به دليل بي. پروري استقهرمان

پذيرند و براي هم تأثير شور و هيجان جمع، هر حرفي را به راحتي مي

جا مثالً آن. ها گرم استبنابراين بازار شايعات در بين آن. كنندنقل مي

:گويند قباد مي دربارةكه
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در شهر پيچيده كه قهرمان قباد رفتـه روي كـوه؛ مـردم      «

كسي او را ديده باز جوان شـده، عـين          . گويند مرگ ندارد  مي

مـرد مسـلح گـوش بـه    يـك كـرور  . پردها مي پلنگ از دره  

)565، صهاادريسيةخان(.دانفرمانش ايستاده

:گويد يا در جايي ديگر ياور مي

 وهاب اعجوبه بود، يك تنه با ده مرد مسلح قهرمان «

اش عمه. زدكرد و با ششلول مگس را ميجنگيد، ورزش ميمي

خانة (» قهرمان رحيال به دست رژيم نظامي دق مرگ شد

.)568ص،هاادريسي

بندي جامعه به الي حوادث رمان، عدم پايهمچنين در البه

.  به خوبي نمايان استخانواده و وجود ناهنجاري در روابط زناشويي

خوانيم كه شوهر خانم ادريسي فرد عياشي جا كه از قول ياور ميآن

ها بالنسبت نزديك صبح از بغل زن. كار به كار خانه نداشت. بود

نمونة ديگر، مادر وهاب، رعناست ) 206ص،هاادريسينةخا(... آمدمي

فرار كرده و كه به دليل ازدواج اجباري و بگومگوهاي طوالني، از خانه 

شش ماه غيبش زده است تا اين كه دوباره آمده و دست آخر خودكشي 

.)300ص،ها ادريسينةخا(كرده است و به قول وهاب ماية ننگ است 

.ي به شوهر و فرزند نداردبندنمونة ديگر، مادر قدير است كه هيچ پاي

ها، صداي وقت گفت و گو با زن. قيد و سر به هوا بودبي «

مردان عابر با ديدن او . پيچيدهاي كوچه مي او زيرطاقيقهقهة
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هاي ستاينده را با زدند؛ او نگاهشدند و چشمكي ميسست مي

. )440 ص:ها ادريسينةخا(»….پذيرفت و اشتياق مي

***

:  كند نكات زير را بر ما پديدار مي،هاي بررسي حاضريافتهمروي بر

هاي انـــرمويسندگانــدغة نــدغرينــتمهم.1

- حس ناسيوناليستي و استقالل طلبي و هويتتحريك،اوليه

انگان و نيز تبيين و تشريح خواهي ايرانيان در برابر حضور بيگ

هاي اجتماعي و سياسي و فرهنگي برآمده از درون پديدة بحران

در اين آثار نويسنده شديداً . جديد استعمارگري غرب است

.  آيدگرا به شمار ميعنصري سنت

هاي گيري نظامشكلمنفيِتشريح پيامدهاي، به تدريج.2

اي ناقص و ناتمام در ايران پياده حكومتي جديد كه به شيوه

گيرد و معضالتي  در مركز ديد نويسندگان بعدي قرار ميشده

هاي اقتصادي  نظام، بوركراسي بيمار،چون ديوانْ ساالري عقيم

،ي اجتماعي و فرهنگيهاناكارآمد و بسياري از ناهنجاري

. شود هاي دهة بيست و سي ميموضوع اصلي داستان

هاي چهل و پنجاه هايي كه در فاصلة زماني دههدر رمان.3

هاي اصيل شوند مقوالت ديگري چون تقابل ارزشنوشته مي

گذر از زندگي روستايي به ، هاي جديد ماديسنّتي با ارزش
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ت و مدرنيته در تمام  تقابل سنّ،زندگي شهري و در يك عبارت

گيرد و هاي آن مورد توجه و دقت نويسندگان قرار ميساحت

 به تشريح پيامدهاي ترك سنّت ،نويسندگان عمدتاً در آثار خود

.پردازندآوردن تمام عيار به مظاهر مدرنيته ميو روي

شود هايي كه پس از انقالب نوشته و چاپ ميدر رمان.4

. كندان را به خود جلب ميمعضالت ديگري توجه نويسندگ

نظير مسالة حضور زن در جامعه و تشريح مشكالت چند 

.… طالق و ،همسري

هاي آن دارد كه نويسندگان رمان حكايت از،     نظري به اين موارد

ترين معضالت جامعه حساسيت نشان فارسي، پيوسته نسبت به مهم

 زنگ اخبار ،شودكه خطر جدي تر از آن پيش،اند و در موارديداده

اند؛ آن هم در قالب اثري ادبي و با وضعيت بحراني را به صدا درآورده

. ساختاري هنرمندانه و منسجم

هانوشتيپ

زبان از : ها، نگشده در اين حوزههاي انجامتر از بررسيبراي كسب اطالع بيش.١

، ديويد يهاي نقد ادبشيوه.  1373، كورش صفوي، نشر چشمه، شناسي به ادبيات

تقي صدقياني، انتشارات علمي، چاپ اول، ديچز، ترجمة غالمحسين يوسفي و محمد

گورين و . ال. ، ويلفردكردهاي نقد ادبيراهنماي روي. 542-516، صص 1366
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87صص . خواه، انتشارات مؤسسة اطالعات ، چاپ دومديگران، ترجمة زهرا ميهن

.168تا 

شناس با محمد حقمند دكتر علي ارزش در مقالةتوانشرح و بسط اين نكته را مي.٢

زبان و ادب فارسي در گذرگاه سنتدر كتاب » رمان و عصر جديد در ايران«عنوان 

.  مطالعه كرد61تا 42، صص1383، نشرآگه، و مدرنيته

شناسي براي كدام نوع از آثار ادبي سودمندتر نقد جامعه«، مقالةهاي نقد ادبيشيوه.٣

.567-560، صص »است

، نوشتة آلفرد شوتس، ترجمة حسن »دون كيشوت و مسئله واقعيت« مقالة : نگ.٤

.277 تا 257، صص 1373 ، زمستان 4، شمارة ارغنونچاوشيان، 

واقعيت اجتماعي و جهان داستانجمشيد مصباحي پورايرانيان با تأليف كتاب .٥

اثر زيبا:  اثرضمن فراهم كردن مباني نظري بحث، به تحليل پنج) 1358اميركبير، (

زدگيغرب و مدير مدرسه اثر صادق هدايت و كور بوفوآقا حاجيمحمد حجازي، 

محمد جعفر پوينده نيز با ترجمة . شناختي پرداختاز آل احمد از نظرگاه جامعه

جامعه، و ) 1371 (شناسي رمانجامعهو ) 1377(تاريخ و آگاهي طبقاتي آثاري چون 

چنين ترجمة مقاالت متعدد از ساير صاحب نظران اين و هم) 1376 (فرهنگ، ادبيات

. حوزه، دين خود را نسبت به جامعه شناسي ادبيات ادا كرد

 مرتضي كتبي، از سوي سازمان مطالعه و تدوين كتب اين كتاب، در ايران با ترجمة.٦

.  منتشر شده است1374در سال ) سمت(علوم انساني 

 مفاهيم ونظريه ق است و اما فلسفه به عرصةپردازي متعلّهنر به عرصة تخيل و خيال.٧

) 3گلدمن، ذيل توضيحات شمارة: شناسي ادبياتجامعه(پردازي 

اهللا فوالدوند، مركز نشر سمر، تهران ، جورج لوكاچ، ترجمة عزتامري جورج: نگ.٨

1372.

دفاع  (جامعه شناسي ادبياتتوان به كتاب شناس ميبراي مطالعه در آراي اين جامعه.٩

- محمد جعفر پوينده، انتشارات هوش و ابتكار، تهران، ترجمة) شناسي رمان جامعهاز

.  مراجعه كرد ،1371
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ا ــم، در لندن ب1962ه در سال ـــت كـاچ اسـوكـورج لـاب از جـتـن كـيا.١٠

به چاپ رسيده اما تا آن جا كه اطالع داريم هنوز NovelThe Historicalعنوان 

، تين قسمت از فصل اول اين كتاب رافقط، نخس. ان نشده استكالّ به فارسي برگرد

 به 408-393صص شناسي  ادبيات، درآمدي بر جامعهمحمد جعفر پوينده در كتاب 

. فارسي ترجمه كرده است

  به reificationپور، اين واژه تركيبي را براي اصطالح فرانسوي جمشيد مصباحي.١١

در جامعة «:كند ين تعريف مي ، چنكار برده است و آن را به نقل از گلدمن

-. رواستاي كه كوشايي اقتصادي فرمان يعني در جامعه-كننده براي بازارتوليد

آگاهي همگاني، اندك اندك همة واقعيت كوشاي خود را از دست داده و بدل به 

واقعيت (» .رودبازتاب ساده اي از زندگي اقتصادي مي شود و در نهايت، از ميان مي

: تر در اين باره نگ براي اطالع بيش.) 23و 22صص : عي و جهان داستاناجتما

-291صص » شيء وارگي«آدورنو و ديگران، مقالة : شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه

296.

 اثر موسي عشق و سلطنت،  باقر ميرزا خسروي محمدو طغرا  شمسهايي چون رمان.١٢

 اثر صنعتي زادة كرماني، دام گستران محمد حسين بديع،داستان باستان، نثري همداني

 حسين مسرور  ده نفر قزلباش علي شيرازپور،پهلوان زند اثر حيدرعلي كمالي، الزيكا

محمد : رمان تاريخي: نگ. تربراي اطالع بيش. (گيرند در اين حوزه جاي مي…و 

) به بعد85،  صص غالم، نشر چشمه

جنايات بشر  مشفق كاظمي، هران مخوفِتهاي چون توان رماناز اين قبيل آثار، مي.١٣

اثر محمد  زيبا از محمد مسعود،اشرف مخلوقات  و تفريحات شباز ربيع انصاري، 

نويسندگان : نگ: تربراي اطالع بيش. ( به آذين را نام برددختر رعيتحجازي و  

 صد سال داستان ، به بعد؛ و138محمدعلي سپانلو، كتاب زمان، ص : پيشرو ايران

)حسن ميرعابديني، نشر چشمه ، جلدهاي اول و دوم: نويسي

 از بزرگ  چشمهايشجالل آل احمد، مدير مدرسة هدايت،آقاحاجيهايي چون مان.١٤

هاهمسايه،  سيمين دانشورسووشون، محمد افغاني اثر علي شوهر آهو خانمعلوي،
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د گيرنجاي مي  در اين گروه …از جمال ميرصادقي و  ناي شبزدرااحمد محمود، 

نويسندگان ،جلدهاي اول تا سوم؛ نويسي صد سال داستاننگ: تربراي اطالع بيش(

)195 تا 95صص : پيشرو ايران

 او اثر تقي يكليا و تنهايي اثر صادق هدايت،  بوف كورتوان بهها مياز اين قبيل رمان.١٥

.  اشاره كرد… بهرام صادقي و ملكوت،  مدرسي

قالب، نويسندگاني هستند كه نخستين آثار خود را نويسان پس از انبسياري از رمان.١٦

در . دهندوشتن ادامه مياند و همچنان به كار نهاي پيش از انقالب پديد آوردهدر سال

اند و در هاي انقالب رشد كرده  و باليدهلهايي نيز هستند كه در ساچهره،اين ميان

صد سال : ، نگترع بيشبراي كسب اطال. (ي دارندهر دو جنس زن و مرد نمايندگان

)، جلد چهارمنويسيداستان

) ش.1298-1226(باقر ميرزا خسروي كرمانشاهاني   نوشته محمدشمس و طغرا.١٧

، ماري ونيزي و طغرل و هما شمس و طغراگانة است و در سه جلد با عناوين سه

ز جلد اما ا. شودتا پايان جلد دوم تقريباً داستان واحدي دنبال مي. تدوين شده است

، داستاني نظر ماستآن چه در اين تحليل ها مد. يابدتغيير ميسوم خط سير داستان 

، محمد باقر ميرزا شمس و طغرا: نگ. (يابداست كه تا پايان جلد دوم تداوم مي

) .  قمري 1327 و 28،  شرافت احمدي كرمانشاهانةخسروي، مطبع

اتوري  عليه ديكت1324 سال  رمان را دراين) ش  . 1330-1280(صادق هدايت .١٨

.  صفحه نوشت128رضا شاه، در 

) …-(  آبادي محمود دولت.  نوشته و چاپ شد 1358 در سال جاي خالي سلوچ .١٩

تهران، نشر چشمه : جاي خالي سلوچ: نگ. ( صفحه نوشته است 405اين رمان را در 

) 1377و فرهنگ معاصر، پاييز 

، در انتشارات 1371زاده، نخستين بار در سال  علي، نوشتة غزالةهاخانة ادريسيرمان .٢٠

از آن پس ناشران ديگر، از جمله نشر .  نسخه به چاپ رشيد4400تيراژ به تعداد 

. اند، به چاپ مجدد آن اقدام كرده1380توس 
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، از انتشارات ، به قلم نگارندهرمان تاريخي توان در كتاب تفصيل اين مطالب را ، مي.٢١

. رديابي كردشمس و طغرا فصل مربوط به ، 1381،نشر چشمه

منابع

1985،، بيروتحنّا الفاخوري، دارالجليل: الجامع في التاريخ االدب العربي

، ، تهران تزوتان تودوروف، ترجمة محمد نبوي، نشر آگه، چاپ اول:بوطيقاي ساختارگرا

1379.

،، چاپ اول، تهرانشر مركز تري ايگلتون، ترجمه عباس مخبر ن:آمدي بر نظرية ادبيدرپيش

1368.

، سال نهم،  دانشكدة ادبيات دانشگاه تربيت معلملةمج،  محمود فتوحي:»تعريف ادبيات«

.1380، بهار 32شمارة 

مد جعفر ح لوسين گلدمن، ترجمة م:)شناسي رمان دفاع از جامعه(شناسي ادبيات جامعه

.1371،پوينده، انتشارات هوش و ابتكار ، تهران

 روبر اسكارپيت ، ترجمه مرتضي كتبي، انتشارات سمت، چاپ اول، :شناسي ادبياتهجامع

.1374،تهران

.1378اهللا ستوده ، انتشارات آواي نور، چاپ اول، تهران  هدايت:شناسي در ادبياتجامعه

، چاپ اول، جعفر پوينده، نشر چشمه، ترجمة محمدجورج لوكاچ: شناسي رمانجامعه

.1380تهران 

انتشارات ،جعفر پوينده، گزيده و ترجمة محمد آدورنو و ديگران:معه، فرهنگ، ادبياتجا

.1377،نقش جهان، چاپ اول، تهران

.8013، تهراننشر چشمه. آبادي محمود دولت:جاي خالي سلوچ
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.1358، صادق هدايت، امير كبير، تهران:حاجي آقا

.1380، تهران زاده، انتشارات توس غزاله علي:هاخانة ادريسي

، ، گزيده و ترجمة محمد جعفر پويندهديگران آدورنو و:شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه

1377انتشارات نقش جهان، تهران، چاپ اول 

1381، بهار محمد غالم، نشر چشمه، تهران: رمان تاريخي

1343انتشارات معرفت، چاپ سوم، )  جلد3( محمد باقر ميرزا خسروي، :شمس و طغرا

) با مقدمة غالمرضا رشيد ياسمي (

1376، انتشارات سخن، تهران، چاپ سوم،  جمال ميرصادقي:عناصر داستان

.1371، تهران ، نشر چشمه، چاپ اول) جلد3(ني  حسن ميرعابدي:يصد سال داستان نويس

1365، تهران، ف، ترجمة نسرين پرويني، اميركبير گراهام هو:گفتاري دربارة نقد

1373، ويز مهاجر، تهران، علمي و فرهنگي، ترجمة ضياء موحد و پررنه ولك: اتادبينظرية

1340 محمد علي سپانلو ، كتاب زمان ، تهران :نويسندگان پيشرو ايران

1367، پور، تهران، انتشارات گفتاريون ميالن كوندرا، ترجمة پرويز هما:هنر رمان

Georg  Lukaćs : The  Historical  Novel , London , 1962
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