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 چكيده

 نقد جامعه شناختي داستان هاي محمود طياري

 سيما ردائي

    

بل داشته اند. هنر و جامعه همواره بر يكديگر تأثيرات متقا      

آثار ادبي )داستان و رمان( از اين جهت كه ريشه در اجتماع دارند، 

پديده اي اجتماعي محسوب مي شوند و بيانگر مسائل اجتماع خود هستند. 

از سوي ديگر، جنبة واقع گرايانة داستان و رمان در اغلب موارد، سبب 

و واقعيت هاي شده، اين نوع ادبي، آينة اجتماع و بازتاب دهندة مسائل 

 اجتماع خود باشند.

توصيف پيوندهاي جامعه و ادبيات و تبيين نحوة انعكاس واقعيت       

هاي اجتماعي در آثار ادبي، هدف جامعه شناسي ادبيات است. لوكاچ و 

گلدمن، به عنوان بزرگ ترين صاحب نظران عرصة جامعه شناختي ادبيات، 

ة جهان نگري نويسنده مي رمان را برگردان زندگي اجتماعي و زاييد

داانند. آنها در نظريات خود به بازتاب واقعيت هاي اجتماعي مي 

 پردازند. 
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اين رساله سعي نموده تا با بررسي تحوالت تاريخي، اجتماعي و      

فرهنگي جامعه ي عصر نويسنده و جهان نگري او، بيان كند كه ساخت هاي 

شكل گرفته اند. از همين رو  جامعه و اثر، همواره در پيوند با يكديگر

آن چه در داستان و رمان آمده، بازتابي از واقعيات اجتماعي و آگاهي 

هاي جمعي و طبقاتي است. مطالعة هر يك از داستان هاي طياري نشان مي 

دهد كه او كم و بيش، مصالح و درونماية آثار خويش را از بطن اجتماع، 

گرفته و با بيان تضادهاي جوامع  تحّوالت اجتماعي و تجربيات زندگي خويش

شهري و روستايي، به نقش و تأثير ساختارها و ريخت هاي اين جوامع 

 پرداخته است.

   

 

 

 : نقد داستان ـ جامعه شناسي ادبيات ـ محمود طّياري.كليد واژه
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Abstract 

 

The social criticism of mahmud tayari's storios. 

Sima radaei 

  

       Art and society have always effected each other reciprocally. As literery works (story 

and novel) have a root in society, they are considered to be a social phenomenon and 

express their own social issues. The realistic aspects of story and novel, in most cases, 

demonstrate the realities and issues of society.  

      The description of the grfts of society and literature and explaining the manner of 

reflecting social realities in literary works, are the aims of the literary socialogy. Lukach 

and Goldman, as the greatest clear- sighted men in the field of sociology of literary 

believe that novel is the turning of social life and it is the born of writer's world-view. 

They reflect social realities in their theories. 

    Mahmmud tayari its realist. The present thesis, with studying historical, social and 

cultural changes of the writer's society and his/her world-view tries to say that the 

structures of society and work have always effected each other. Therefore, what 

mentioned in story and novel, are reflections of sociol realities, collective and stratiform 

information. The study of Tayyar's work, show that he, more or less, has taken his works' 

component and subjects from the by demonstrat society, sociol changes and his own 

experinces and with saying urban and suburban societies' oppositions presents the roles 

and effects of sturctures of the societies. 

 

 

 

 

 

 

Key words: story criticims, literatrary socialogy , mahmud tayari. 
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 هدف 

ــی با  مطالعه و     ــناس تبيين يک اثر ادبی از ديدگاه علم جامعه ش

اســتفاده از مبانی، اصــول و روش هاق تحقيم،  مســألة اســاســی پژوهش 

انتقادق در اين حوزه است. در اين تحليل و بررسی، پژوهشگر به ادبيات 

به عنوان نهاد و پديده اق اجتماعی مي نگرد. در نقد جامعه شـــناختی 

ه فکرقِ پديد آورندة اثر حائز اهمّيت اســت. ادبيات، توجه به خاســتگا

توجه و دّقت نويسنده به بازتاب عينی واقعيات اجتماعی در اثر ادبی از 

شکل  سی بر       سيا يک طرف و تأثير ارزش هاق اجتماعی جامعه و تحّوالت 

گيرق انگيزه و خواست نويسنده از سوق ديگر، اصلی مهم در تحليل و نقد 

 ت به شمار مي رود.جامعه شناختی ادبيا

از آن جايی که داسـتان و رمان بسـتر مناسـبی براق طرح و بيان     

انديشه ها و مسائل گوناگون اجتماعی، سياسی و فرهنگی و حّتی عقايد و 

شترق  شمار می آيد و مخاطبان و خوانندگان بي سنده به  شه هاق نوي اندي
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شت ست که توجه و دقت بي سوق را به خود جذب می کند، بديهي ا رق را از 

ــت  ــناخت دغدغه هاق جامعه و خواس ــاس ش ــندگان می طلبد تا بر اس نويس

 مخاطب، با ژرف نگرق و دّقت بيشترق به توليد يک اثر ادبی بپردازند.

در اين پژوهش که به صورت نقد جامعه شناختی صورت مي گيرد، سعی     

ــتان هاق محمود طياري، از طريم تحل ــی داس ــود به نقد و بررس يل مي ش

ــألة  ــی تحوالت اجتماعی و فرهنگی بپردازد. مس ــاختار و محتوا و بررس س

اســاســی ديگرق که در اين پژوهش، درصــدد بررســی و پاســآ گويی به آن 

هســـتيم، ميزان تأثير پذيرق نويســـنده از رويدادها و واقعيت هاق 

 اجتماعی و نحوة انعکاس آن در آثار داستانی اش است.

اين پژوهش اين اســت که در جهت اثبات  به طور کّلی، هدف اصــلی    

ندة اثر  يد آور پد که  عه اق  جام ثار ادبی و  يان آ ند م مل و پيو عا ت

سی مبتنی  سا ست، مطابم رهيافت هاق ا سنده( را در خود پرورانده ا )نوي

بر آراء و نظريات صاحب نظران اين عرصه و با رويکردق جامعه شناسانه 

 نتايجی دقيم را حاصل کند.

  بيان مسأله

يچيده امروزه، گرايش به خواندن داستان و رمان به خاطر دنياق پ    

ــار مختلف  و رازگونه اش و نيز به انگيزة ــرگرمی و لّذت در ميان اقش س

ديده می شـــود. از همين رو، با توجه به گرايش مخاطبان امروز به 

داســتان و رمان و قبل از آن دلبســتگی و عالقة خودم به اين نوع خا  

د که مرا به جستجو در دنياق قصه و رمان سوق داد و دليل عمده ادبی بو

سه اي تقريبًا طوالنی در کتاب قطور  شد تا پس از پر ستان اق  سال دا صد 

سی ايران،  شوم. در نوي شنا  شتر و بهتر آ صه بي با قدمت و عظمت اين عر

نگاه اول بسيارق از نويسندگان طراز اول توجه مرا به خود جلب کردند. 

سن صاحب نظران نوي سی اکثر  دگانی که از ديرباز تاکنون مورد نقد و برر

ــته اند، اما اين فکر را در من ايجاد کرد که  ــگران قرار داش و پژوهش

توانايی اين که، سخنی فراتر از آن چه بزرگان و منتقدان در باب آنها 

صرف نظر  گفته اند، را ندارم، ليکن علی رغم تمايلم، از انتخاب آنها 

 به دنبال کردم و

 

شمال که   سرق به ادبيات اقليمی  سی  ستان نوي شينان دنياق دا شه ن گو

شارة  صد البته کمک و ا خود نيز تعلم خاطرق به اين خطّه دارم، زدم و 

اســتاد گرانقدرم ســبب آشــنايی با اين نويســنده شــد که به گفتة 

ــهرتش دوامي نيافت»ميرعابدينی  ــروع کرد اما ش از همين رو به « خوب ش

ـــندگان با وجود دنب ـــأله که چگونه برخی نويس ال يافتن چرايی اين مس

شروعی خوب به حاشيه فرستاده می شوند، ديدگاه هاق علم جامعه شناسی و 

اهداف و روش هاق آن در ارتباط با ادبيات، راه حل مناسبی تلقی می شد 

تا عالوه بر يافتن رويکردهاق اجتماعی متن و تبيين انعکاس واقعيت هاق 

ماعی در اثر ادبی علل و عوامل مقبوليت نيافتن آثار يک نويســنده اجت

در ميان ديگر نويسـندگان، از جمله داليل پيشـبرد اين بررسـی ها واقع 

 شد.

 پيشينة تحقيق
سيارق      ست و ب سيار ا ستان و رمان، منابع و مطالب ب در زمينة دا

سيارق از از منتقدان و پژوهشگران برجستة ادب کشور به نقد و بررسی ب
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سندگان بزرگ پرداخته اند. کتاب هايي نيز در زمينة  ستانی نوي آثار دا

ــی تحوالت  ــتان که به بررس ــناختی ادبيات و داس نقد اجتماعی و جامعه ش

اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه پرداخته اند، وجود دارد.  –سـياسی 

اله کتب و منابع مذکور در نظريه پردازق و شــناخت حيطة کار اين رســ

، اما آن چه در تحقيم حاضر ضرورق و اساسی بوده، فيد واقع شدبسيار م

سنده مطالبی ارائه کرده اند. پس از  ست که در مورد اين نوي منابعی ا

ــی آثار محمود  ــی هاق کامل همة آن چه در نقد و بررس ــتجوها و بررس جس

ــورت گرفته، هرچند اندم، اما با همكارق و  ــته تاکنون ص طيارق از گذش

ف نويسنده شناسايی و دراختيار نگارنده قرار گرفت. اما آنچه موضوع لط

شاهده  سنده م شين در مورد اين نوي سی هاق پي ست، در برر ساله ا اين ر

 نشده است.

 روش تحقيم  

جامعه  شــناختي اســت.  -روش تحقيم پايان نامة حاضــر، تحليلي    

ل و بررسـی ابتدا با مطالعه در آثار و نوشـته هاق نويسـنده به  تحلي

داستان ها، بر اساس کتب ادبيات داستانی و سپس نقد و تحليل آنها از 

 ديدگاه علم جامعه شناسی، پرداخته شد. 

روش گردآورق مطالب و اطالعات اين پژوهش، كتابخانه اي اسـت. با     

شناختی اين پژوهش، عالوه بر فيش بردارق  توجه به روش تحليلی و جامعه 

به با نويسـندة مورد نظر نيز کمک و راهگشـاق اين منابع مرتبط، مصـاح

 تحقيم بوده است.
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ـــوع تعامل ميان جامعه و ادبيّ  از آن ات مبحثي مهم در جايي كه موض

سي  ات و جامعهدو حوزة ادبيّ هشگران و منتقدان در هرميان پژو بوده شنا

ستر ، از ابتداي پيدايشهنر هاي ادبيات به عنوان يكي از شاخه است، ، ب

ــــه در  ها، دگرگونياين  است. ي فكري و فرهنگي گرديدهها دگرگوني ريش

سيهاي مختلف اجتماعي شرايط و زمينه سيا شاخ ،  هو فرهنگي دارد كه در 

ادبيات داســتاني  ،ها ين شاخهيكي از ا .هاي گوناگون پديدار گشته است 

ــازي ادبيات با اج همگامخوري در رت د( است كه قابليّ ، رمانصه)ق تماع س

 .اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي دارد، الت سياسيو حركت در جهت تحوّ 

ساليان اخير ستاني ،در  شتري موفقيّ  ،نثر و به ويژه ادبيات دا ت بي

ت تأثير همين تح ،بنابراين جذب مخاطب و خواننده داشـــته اســـت، در

باز تا كنون از دير .مگير پيدا كرده استرشدي چش ندك زمانا در ،شرايط

سندگان با توج ستگاه فكري و نوي ساختار اجتماعي و جغرافيايي، خا ه به 

شتهات جامعه را در نومسائل و واقعيّ  ، به صورت ناخودآگاهعقيدتي شان

نابراينندا داده هاي خويش انعكاس مي  ند منطقي بين  ،. ب يك نوع پيو

سي ادبيّ  جامعه. هاي اجتماعي شكل گرفتات و جامعه و رويدادادبيّ  ات شنا

ر اث دهندة نبال شناخت عنصرهاي پيونداي به د به عنوان علمي ميان رشته

 مقدمه
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سي و  گيري از علم جامعه . با بهرهادبي و جامعه ظهور و بروز يافت شنا

ـــناختي به ادبيّ  هاي اصولي آن و از طريم نگرش جامعه قوانين و روش  ات ش

ضمن اينكهمل جامعه و ادبيامي توان به ارتباط و تعا ارزش ت پي برد، 

ــيليّ   هاي زيبايي شناختي اثر  ــنده درادبي و تعهدات و مس قبال  ت نويس

 . دنيز زنده مي شو مردم و اجتماع

شنايي ابتدا الزم است براي آ ،شناختي آثار داستاني در تحليل جامعه

ي از تاريآ سياسي و اجتماعي سال، تصوير كلّ ها با فضا و موقعيت داستان

ــه در  يك اثر ادبي در شرايط اجتماعي زيرا ،بوطه داده شودهاي مر  اي ك

كه آن را قابل درك  بيني خا  دارد يك وجه مشخص و جهان ،آن پديد آمده

از درون جامعه  اثر نيز چون . ضـــمن اينكه پديد آورندةو فهم مي كند

ــي ، داراي جهانبرخاسته ــته از ارزش هاي عامّ  بيني و نگرش  جامعة برخاس

ست سائل  از طريم تطبيم محتوا و درونماية ،بنابراين ،خود ا آثار با م

ــاختار اجتماع ــت  ي،اجتماعي و فرهنگي و س مي توان به تحليلي دقيم دس

 .يافت

طة ريات مختلفي از صاحبنظ ،در همين زمينه عه نظران حي جام قد  ن

 نظريات لوكاچ و گلدمنترين آنها  كنيم كه مهم شناختي رمان مطرح مي 

ها دارد،  نگرانه به داستان ت كه نگاه كلبازتاب واقعيّ  ظريةاست. سپس ن

 زيرا در نظرية دوشـــ مي ها واقع اساس نقد اين داستان كه شود بيان مي

ات همه جانبه از واقعيّ  تصوير و ارائةت داستان ضمن بيان كليّ  ،بازتاب

 هاي تيپيك يا به عبارتي ديگر، نشـــان دادن  تشخصيّ  اجتماعي، توجه به 

  .شود مي  ات گوناگون اجتماعي نيز مطرح ها و طبق يپت

ــاي مــحــمــ ، پژوهشي انتقادي است كه مجموعة داستاناين رساله د وه

ــد.  قد و بررسي قرار ميمورد ن شناسي را از ديدگاه علم جامعه اريطيّ  ده

شده است كه با توجه به اهداف  فصـل تدوين 5در مجموع، اين رسـاله در 

 :آيد زير ميگرفته شده به شرح نظر در

، اري، از زندگيايي بهتر و بيشتر با محمود طيّ آشن فصل اول با هدف

ستاني او مطالبي بيا هاي ليفات نويسنده و ويژگيتأ آثار، ن ميآثار دا

 . دكن 

يّ  فصل دوم در باب جامعه ات و نظريـات مختلفي كـه شـــنـاختي ادب

ــ اند، مباحثي ارائه    مي ح كردهپژوهشگران اين علم مطر همچنين  د.كن

ــي  ها بر ات و تأثير متقابل آنجامعه و ادبيّ  رابطة روي هم، مورد بررس

هداف  آشنايي بهتر با روش ،. هدف اصلي در اين فصلگيرد قرار مي ها و ا
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ي رمان شناس ظران جامعهن ات و رمان، نظريات صاحبشناختي ادبيّ  عهنقد جام

  هاست. قد داستانت و جايگاه تيپ و شخصيت در نبازتاب واقعيّ  ق و نظريه

هــاي  هاي مجموعه اي از داستان خالصه اختصا  دارد به ارائة فصل سوم

 ها. بررسي برخي عناصر داستاني در آن مختلف داستاني نويسنده و

ــتان ماية ده تا با تحليل درونفصل چهارم سعي ما بر اين بو در داس

ها شويم.  نوارد نقد و تحليل آ ها، ت در وقايع زمان انتشار آنها و دقّ  

ــاگون مطرح  همين رابطه، ابتدا مروري بر نظريات و انديشهدر ــاي گون ه

صيف و تحليل اين  مي       هاي پيشين  شده در فصل سپس به تو اندازيم، 

صلپردازيم آثار مي سنده به اجتماع . هدف اين ف ، تحليل دقيم نگاه نوي

در اين تماعي ات اجو مســــائل آن و ميزان بازتاب رويدادها و واقعيّ 

 . هاي اجتماعي بوده است ها و تيپ ها و بررسي شخصيت داستان

 .  دهد ها را ارائه مي ل از اين نقد و بررسينتايج حاصفصل ششم 
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شرح حال 

 طياري محمود
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  زندگي (1-1

 در شــهر رشــت متولد شد. او 1317ماه ند نوزدهم اسـف، ارقطيّ  دمحمو

اش از  . خانوادهرا در همان شهر گذرانداش  رگسالی، نوجوانی و بزکودکی

ست جامعه بودندمردمان معم طبقة شر پايين د او پس از اتمام . ولی و ق

يار در روستاهاي توابع رشت مشغول به  بهداشت  تحصيالت متوسطه به عنوان

 ازدواج کرد و حاصل اين ازدواج دو فرزند دختر 1344او در سال كار شد. 

سال  14نداشت و پس از  گی مشترم دوام چندانیا اين زند. امّ ستو پسـر ا

صيالت عالی فرزندان در ارق درطيّ  ،پس از آن .شد به جدايی منجر راه تح

 .گشت و تاکنون ساکن تهران استرهسپار تهران  1371سال 

تا  51هاق  الس  افسردگی طوالنی، که فاصلةيک دوره  ارق پس از طیّ طيّ »

رس با بازنشستگی زود –م پذيرد گ تعلّ چه رن ، از هرگرفت می بر را در 15

 )طّياري: .«رداختآزاد و به شعر و نمايشنامه پ –هنگام ! دير و متاركة

www.Tayari.ir) 

ستان گيالن بود و پس از آن ارق کارمند اداره فرهطيّ   ست »نگ ا از بي

 (1431344اري،طيّ )!« دی نبراز کس راندق سال پيش ، جز به کار ادب باو 

ــدينی در مير ــن نسااال داسااتان نوایاا  ااااراصدعاب ــه  اي ــه ب گون

ته اسـت پس از و ا: »معرفی او پرداخ نخسـتين نويسـندگانی اسـت کـه 

زنـدگی در شـمال ايـران داسـتان نوشـت،  رادق دربـارة از به آذين و

ـــــهر اش ايش از برخوردهاق شغلیو نوشته ه... ـــــتاهاق در ش ها و روس

  (54131341)ميرعابديني،.« تش تأثير پذيرفته اندخدممحل 
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 آثار ( 1-2 

شاخةحمود طيّ م سه  ستان ارق در  شعردا شنامه و   دقآثار متعدّ  ،، نماي

 منتشر کرده است :

 مجموعه داستان

داستان  15که شــامل هاق کوتاه  داستاناي از  مجموعه، فلزق خانة. 1

 منتشر شد. 1341تک پرده است و در پاييز  ةنام نمايش 2و 

ــاردوّ  ،ها طرح ها و کالغ.2 ــال  يافتةمين اثر انتش  1344طيارق در س

  .هاق روستايی است است که شامل طرح

داســـتان کوتاه و يک 7که از داســـتاني  مين مجموعةســـوّ  ،کاکا .3

 .به چاپ رسيده است 1341، در سال نمايشنامه تشکيل شده

تاه است که در ق کومجموعه اق از طرح ها و داستانها صـداق شير،. 4

 .منتشر شد 1351سال 

استان کوتاه د 21داسـتانی که شامل  آخرين مجموعة، ن سـال برفي.آ5

 .انتشار يافت 1371سال است، در

چاپ  1343ارق است که در سال طيّ  تنها داستان بلند رمان سـينما،. 1

 .شود می       ين و بهترين اثر او محسوب ترشد و مهمّ 

 نمااشنامه 

  .1351، تک پرده نمايشنامة ک،گلبان  .1

 .1357خرداد تريلوژي نمايش، ، تا زير ميز فرمانده  .2

 11منتشر شد و طيارق  1354پاييز نمايشنامه اي كه در ، خانگیمار  .3

سه به چهار مجلسمجلس اوّ ، سال بعد با نام  ،لی را به آن افزود و از 

 .مارنقره تغيير وضعيت يافت

   .1313 فيلمنامه، ،صندلی چرخدار   .4

 .1373 نمايشنامه، ،چل گيس خاتون  .5

 .1374تريلوژي نمايش، ، عروس زره پوش  .1

 .1341نمايشنامه،  ،هفت سال سياه  .7

ـــال  نمايش تک 12که شامل ، پس گل من کو  .4 ـــت و در س  1341پرده اس

 .منتشر شد

سابق ل برندةاوّ  متنِ ، اپراق پياز  .1 شی ادبيات نم بزرگ ةجايزة م اي

 .ر شدمنتش 1347ايران در سال 

 .1344نمايشنامه، ، موشمستر .11       

  انهای کودكانتداس
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به  1371در ســـال  هاق کودکان که اق از قصه مجموعه ل طال،خروس با .1

 .چاپ رسيد

 .بي تا، آفتاب و مورچه  .2

 شعر 

 .1371، نارنجستان .1

 .1372، هميشه برفی .2

  .1341، يه موشته سرخ آلوچه .3

 .بي تا ،کولی و ماه .4

 داستان گيلک 

 .1344، ادندست مرا فتی  .1

 .، بي تاپيله برفی .2

 

 هاي هنريواژگي(  1-3 

بـــا  اش، هاق اوليه مجموعه ت هنرق خود و درآغاز فعاليّ  ارق درطيّ  

ساده و نگا ساختارق خا  و زبانی  هی به محيط اجتماعی و اقليمی خود، 

ــی  تانابتدا توجه و دقت او به اصول و فنون داس. در توصيفی داشت نويس

 .توانا مطرح كرداي  نويسندهرا به عنوان او ، ها ب نوع شخصيتو انتخا

ــاره می  نارق ابتدا با شعر شروع کرد و آطيّ   گونه که خود به آن اش

ــال»کند:  ــی و دو که پانزده س ــعرق کالس را بهم از بهار س م بود با ش

آن زمان م يافتة، تبرّ دهد بينی حاال شفا می . اين کف دهان که میريختم

همه چيز با شــعر »گويد:  جاق ديگر مي نيز در (7131373،حسيني) .«ها است 

شروع شد: زبان نرم ايرج، زبان تصويري عشقي و زبان ستيزه جوي عارف، 

ست»تابلوي  بار معنايي خود را به زبان من داد. سرخ ا از « اوايل گل 

ــــاي  از ايرج ميرزا و بعدها سروده« زهره و منوچهر»ميرزادة عشقي،  ه

شه  عارف كارِ  سان كرد و براي همي « رقص پا با زبان»گردش زباني مرا آ

 (1231344)طياري،« را به من آموخت.

ــع  ــتانی طيّ ، اولين کارجدا از ش بيداد  ارق يک رمان با نام ر داس

اما  ،گی نوشتبردر سـه دفتر صد 1331آن را به سـال ارق بود که طيّ  فقر

 (11131344،صاحبان زند).نشدهرگز اين رمان او چاپ 

بــانی مبنــاق زبر ،دهــد هاق اول ارائه می ارق در مجموعهچه طيّ  آن 

ـــــاق  تعين حال از بيان واقعيّ  است و در ، احساسی و رمانتيکتوصيفی ه

ــت ه دری روزمرّ الق زندگ هکه در الب ياساس ــت ،جريان اس   او در .غافل نيس
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 يیهاق روستا شود و چون اين طرح نويسنده اق مطرح می ، ها ها و کالغطرح 

ــة تواقعيّ  اندازق دقيم و رسا از ادراکی قوق دارد و چشم ــع ــام ــاق ج  ه

، ارزشی ميان ديگر آثار نويسنده در ،می دهدروستايی شمال کشور ارائه 

 .کند ديگر پيدا می

ثل  ايِ پليسي ـ تاريخي، پاورقي هاي كرايه رمان» دلشــــاد »هايي م

صمي، محّرك« هاي يك معلم يادداشت»، «خاتون و برانگيزانندة  از محمد عا

ـــــــاي  چه جنبه گير مرا در ادبيات ساخت. اما آن من بود و شخصيت پي ه

ژورناليستي را از من گرفت و شأن دوباره به من داد، داستانهاي چوبك، 

 (1231344)طياري،« هدايت، بزرگ علوي و ابراهيم گلستان بود.

. استرش به دنبال زبانی خا  آثا اق است که در همة ارق نويسندهطيّ  

  ها ها و کالغ طرحنويسی در  کوتاه  سنده را به سمت اين جستجو که نوي

عرانه و ســرشــار از ا، شــاو به زبانی ادبی ر آثار بعدقد ،ســوق داده

ــود می آرايه ها تبديل ــنامهش . او اين نوع کاربرد زبانی را در نمايش

 گرفت. هايش نيز پی 

ــت  استاند برخي از برگزيدن زبان سمبليک درارق هدف طيّ    ها اين اس

، هستند« کيلويی نويس»ا ديگر نويسندگان که از ديد او هايش ب که نوشته

ست که  باشد و معتقد است که نوشته متفاوت اق از ارزش هنرق برخوردار ا

سطحی  تمام تالش او اين است که نوشته .دنآن را درم کن تنها خوا  هايش 

به  دقيمدرم  تا ،نباشد و نگاه و دقت خواننده به عمم باشد ترق از آن 

 افادات شفاهي نويسنده(دست آورد.)از

در » گويد :  باشد و میخدمت فکر  است که زبان بايد در ارق معتقدطيّ 

شتن شی، زبان درکار نو ستدر ءکنترل و  ش ،«خدمت ا شتارق خود  يوةاو  نو

کلمه از » گويد  داند و می می« وق گوق بلورراه رفتن مور، ر»ل را معاد

همچنين «. رسد: جنس زبان من کريستال است ، به خودش میکه برود طرف هر

ــيصــةع ،«ا زبانرقص پا ب» ــت که او براق خص زبانی خود  نوان ديگرق اس

 (51-1731341ي،ا )ر.ك.پنجه .کند مطرح می

يّ  تار داستانو قابل توجه در ساخ مهمّ  نکتة به فرم، هاق ط جه  ارق تو

اق زبــانی و گفتگوهــاق هــ بازق ها و ، استفاده از زبان ورزقنه محتوا

داستانی قدرت و مهارتی . او در ساخت و پرداخت گفتگوهاق داستانی است

 .استانهاق او بر گفتگو استوار است. اساس بيشتر دداردباال

هاق  هاق او از مايه داستاناينکه  او هاق داستانی از ديگر خصيصه

دنياق  ،ها داستاناق اين دني. اند اقليمی، بومی و خانوادگی شکل گرفته

ن داستانها هاق اي بار فقر و تنگدستی و ناتوانی است و آدم تلآ و غم
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رحم  هاق بی تبرابر واقعيّ  اند که در دست جامعهاز اقشار و طبقات فرو

اکثر آثار او فقر  ن ماية. ب  اند ناتوانی راضی شده ت وزندگی به خفّ 

انگيزه يابی يا  در»است.  جوامع شهرق و روستايی اقتصادق و فرهنگی

: ابتدا کتب ثار وق بايد گفتگيرق منش و آ ثر در شکلت عوامل ميشناخ

عشقی و  و سپس اشعار ايرج ميرزا و ميرزادةها  پليسی و پاورقی روزنامه

 ،هاق صادق هدايت و صادق چوبک به طور جنبینها داستاعارف قزوينی و بعد

 (www.tayari.ir)طّياري، .«شود می ثرميجهات ديد و زبان او  بخشی در قدرت

از  مروايت مشـــتر هاق تکرارق و زاوية ت، شخصيّ بافت و فضاق يکسان

نی ی در آخرين اثر داستا. حتّ هفتاد اوست داستانهاق دهة هاق مهمّ  ويژگی

ر ايجاد تفاوت با رغم تالش د علی ،اوست طيارق که تنها رمان منتشر شدة

ارق با يارق ست که طيّ اق آشناها، آنچه مشهود است، همان فض ساير مجموعه

 .آن را عرضه می کند ،خودو خاطرات ات جستن از تجربيّ 

ستين دورة ارق درطيّ  س نخ  رايانه و درآثارق مردم گ ،ندگی خويشنوي

عد دوره اما در ،نوشت ق جامعه میها و باورها جهت ارزش او را  ،هاق ب

 ات شخصی وربيّ اس احساسات و تجيابيم که به انعک اق درونگرا می نويسنده

 .پردازد می  خويشخاطرات 
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 اتشناسي ادبي   بخش اول: جامعه( 2-1 

 درآمد( 2-1-1 

براق مطالعه و بررسی ادبّيات  ران و پژوهشگرانمتفکّ  ،از گذشته تاکنون

هاق نقد و  اند. يکی از شيوه گرفتهکار به را مختلفی هاق ها و ديدگاه روش

ات که عمر نسبتًا کوتاهی دارد، نقد ادبی از ديدگاه جامعهبررسی ادبيّ 

پی شناخت روابط موجود  ات، پژوهشگر درشناسی است. در جامعه شناسی ادبيّ  

اجتماعی  ات يک پديدةکه ادبيّ  از آن جا ات است وميان جامعه و ادبيّ 

 عنوان بازتاب دهندة ات بهان ادبيّ محسوب می شود، پيوندهاق شکل گرفته مي

روق آن، مورد  عه و جامعه به عنوان نهادق تأثيرگذار برات جامواقعيّ 

 گيرد. بررسی قرار می

شناسي  جامعه

 ادبيات
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اجتماعی نگريسته  ات به عنوان يكي از نهادهاقبه ادبيّ  ،در اين شيوه

 ( از5131374)ستوده،« ماعی انسان دارد.ريشه در زندگی اجت»شود، زيرا  می

يگر سوق د گذارد. از می زندگی اجتماعی برآن تأثير التهمين روست که تحوّ 

تراود و  از ذات زندگی اجتماعی می»هنر  مجموعة ات به عنوان زيرادبيّ 

الت جامعه تحول می پاق تحوّ حيات اجتماعی است و پايا ييکی از عوامل ضرور

 ( 7131354)آريان پور، «پذيرد.

و زمينه، عوامل یخاذ روشی علمعنوان يک علم با اتّ شناسی به  جامعه

نويسنده و پيوند اين  بينی خا ّ جهان و گيرق اثر ادبی  شکلهاق اجتماعی  

جامعه و مظاهر گوناگون زندگی اجتماعی را مورد تحليل قرار  عوامل با

م، ساختار اثر ادبی را مطابم با ها، محقّ  اين بررسی دهد. در می

ن قالبهاق فکرق ياسنجد و مناسبات م ساختارهاق اجتماعی و فرهنگی می

کند.  یپيوند با ساختارهاق اجتماعی محيط او بررسی م نويسنده را در

شناختی به عنوان ابزارهاق گونه پژوهش جامعه  هرهاق تحليلی در  اين روش

 شود.  بنيادق و اساسی تلقی می

بررسي و ژرفكاوي و تمركز مطالعه در محتواي »ات كه شناسي ادبيّ  جامعه

( 3531371ترابي،« )الم و شناخت جوهر اجتماعي آن استهنر كات به عنوان ادبيّ 

 اجتماع از سوق ديگر، ضمن تالش درات از يک سو و با ايجاد پل ميان ادبيّ 

 شناخت و توصيف روابط جامعه و اثر ادبی، به توصيف و تبيين نحوةجهت 

که  ن جاآ پردازد و از در اثر ادبی نيز می ات آنبازتاب جامعه و واقعيّ 

ی دارد و چون توصيف صحيح اثر بايد مقدم شناسی عمل توصيفی مهمّ  معهجا»

نقد ناميد و « خدمتگزار»شناسی را  توان جامعه می ،بر ارزيابی آن باشد

 ( 5231371،ديچز« )نيز خدمتگزارق مهّم است. غالباً 

ات مبحث اصلی و شناسی ادبيّ  بديهی است آن چه در مطالعات جامعه

همين  ات است. در، بحث ارتباط ميان جامعه و ادبيّ شود بنيادين محسوب می

و ات شود ضمن پرداختن به تعامالت ادبيّ  در اين مبحث سعی می ،رابطه

ات نيز مطرح شناسی ادبيّ  رفته در جامعه هاق به کار جامعه، اهداف و روش

ات تر و روشن تر، وارد بحث نقد جامعه شناختی ادبي شود تا به صورت دقيم

 شويم. ان()داستان و رم

 

 اتجامعه و ادبي   رابطة( 2-1-2 

ميان آن دو بحثی بوده که از  ات و مناسباتتعامل جامعه و ادبيّ 

به ويژه جامعه شناسان را به  باز تاکنون پژوهشگران علوم انسانیدير

مشغول کرده است. اولين مسأله اق که هنگام نقد جامعه شناختی خود 
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تأثير و تأثر و روابط  ند، مسئلةرا جلب می ک ات توجه پژوهشگرادبيّ 

 ات و جامعه است.متقابل ادبيّ 

ات اند. ادبيّ  هنر و جامعه همواره بر يکديگر تأثيرات متقابل داشته

عين حال  و تأثر مستثنی نيست. نويسنده در به عنوان هنر از اين تأثير

يرد، می پذيده ها شکل و تأثيرکه از اجتماع، فرهنگ، اقتصاد و ديگر پد

 شود. ثرگذار ميندگی، ذوق و هنر جامعه ابر ز

هر جامعه متأثر از محيط طبيعی و اجتماعی  اتِ روشن است که ادبيّ 

الت آن شکلی خا  به خود می گيرد و محيط ادبی و جامعه و تغيير و تحوّ 

حال اگر پژوهشگرق »را نيست. ات يک جامعه از تأثير اجتماعی آن مبّ ادبيّ 

ی که موضوع پژوهش او را تشکيل می دهد، بخواهد به بررسی يک اثر ادب

ت مورد نگی و شخصيّ بپردازد، بايد آن را در قالب ساختار اجتماعی، فره

 (7431374ستوده،« )تبيين قرار دهد.

گونه که قبالً نيز به آن اشاره شد، يک اثر ادبی را بايد در  همان

د که سی کرتبيين و برر ه اق که اثر در آن پديد آمده استساختار جامع

نظر به دادن اثر هنرق موردق اين کار، پيوند از معمول ترين روش ها»

 .(11131354شيروانلو،« )تآفرينندة آن اس طبقة اجتماعیِ 

توجه به زمينه هاق فرهنگی، انديشه ها و باورهاق  ،بعد در مرحلة

گيرد،  بايد مورد توجه قرار م يک اجتماع است که در تبيين اثرمرد یِ محلّ 

 اق فرهنگی و منبعث شده از آن استه فرهنگ و ارزش ات محصولِ يّ زيرا ادب

به صورت  يكي از منابعي هستند كه آثار ادبي به منزلة»حقيقت،  در و

، ساختار اجتماعي، شرايط زندگي، وضعيت قشرها غير مستقيم و ناخودآگاه

دئولوژي نويسنده را بيان ميي ديدگاه و ايو طبقات گوناگون و حتّ 

فرد  جامعه بر  ابطه، تأثيرات مهمّ اين ر در .(1531371ثري،)كو« كنند 

ات اثر، که در تحليل و تبيين واقعيّ )نويسنده( به عنوان پديد آورندة 

تر و موشکافانه تر از ديگران دارد، از  به مراتب نگاهی عميم زندگی

ت ويژه اق برخوردار است. به همين سبب شاعر يا نويسنده را می اهميّ 

شناسی ناآگاه دانست، زيرا با توجه به اين مسئله  وان جامعهتوان به عن

که نويسنده تحت تأثير محيط اجتماعی و فرهنگی جامعه، دست به آفرينش 

خود را منعکس  خا ّ  زند، در اثر خود بينش اجتماعی و جهان بينیِ  اثر می

داند و معتقد  ت را معلول محيط اجتماعی میشخصيّ  ،می کند. آريان پور

مهمترين عامل هنرآفرينی اوست و خواه ناخواه  ،ت هنرمندشخصيّ »ه است ک

ت و اثر هنرق ت هنرمند ميانجی واقعيّ در آثار او منعکس می شود. شخصيّ 
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)آريان « آورد می ی کند و به صورت هنر درت را جذب ماوست. واقعيّ 

  .(17531354پور،

ت نيست ی مناسبب ،ات و جامعهدر نگاهی کوتاه به روابط بين ادبيّ »

گفته شود که جريان تأثير بين اين دو همواره يکسو نيست. درست است که 

عين حال، بسا که عامل و  ولود و محصول اجتماع است، اما درنويسنده م

  .(3131373)گريس،« اجتماع نيز باشد مِ محرّ 

روشنی از  سايه ،اتگرفتن اين موضوع که ادبيّ  نظر حال، با در در هر

است که با توصيف پديده هاق ، کار منتقد ادبی اين ستاجتماع عصر خود ا

اثر و قوانين حاکم بر زمينه هاق شکل گيرق اثر ادبی، به  اجتماعی زمانِ 

ها ، از اين فراينداتبررسی اين مسئله بپردازد که تا چه اندازه ادبيّ 

 الت اجتماعی تأثير پذيرفته است.و تحوّ 

ايی که نخستين بار به ه کوتاهی به ديدگاه ، بايد اشارةادامه در

بکنيم. اولين بار مفهوم ارتباط جامعه و  بررسی اين مسئله پرداختند

اب توسط مادام دواستال، انديشمند فرانسوق مطرح شد. او در کت اتادبيّ 

از تأثيرات متقابل دين  ی اجتماع هااش با نهادهاات از منظر پيونددبي  ا

او در اين رابطه، مفهوم ن گفت. ات سخاجتماعی با ادبيّ  به عنوان يک نهادِ 

موجود در دوره اي  روح قومي را مطرح كرد كه منظور از آن، نگرش خا ِِِّ 

او را بنيان »كه ِتن بعد از او ايپوليت  (251و21131373خا  است. )ر.ك.ولك،

م به قرن نوزده (، در4731377ولك،«)دانند ّيات ميگذار جامعه شناسي ادب

، سه مفهوم نژاد امعه و ادبّيات دست يافت. اوپيوند ج اي در تعريف تازه

منظر عوامل زيستي،  رد اين علم كرد و سعي داشت تا ازرا وا محيط و زمان

زيرا از ديدگاه او در  فرهنگي و تاريخي به تحليل اثر ادبي بپردازد

منظور فرآيند آفرينش يک اثر ادبی نقش اين عوامل انکار ناپذير است. 

ت است و محيط وحّيات قومي و ويژگي هاي نژادي يك ملّ او از نژاد، تجّلي ر

تواند در شيوة نگرش  نظر او موقعّيت جغرافيايي است كه مي نيز در

است كه با گرايشات و « روح زمانه»نويسندگان ميثر باشد و زمان همان 

ن در جامعه رويكرد تِ » (5431341)عسگري، خورد. سالئم مخاطبان پيوند مي

پاية علوم زيستي استوار است. آثار ادبي از نظر او،  شناسي، اساسًا بر

بسيار شبيه سنگواره اند. همان گونه كه قالب يك سنگواره نشان آن موجود 

« را برخود دارد، اثر ادبي نيز نشان نويسنده را به همراه دارد.

مشخص به تأثير اين عوامل و چند ِتن نتوانست به طور  ( هر2331341)عاليي،

آنها در فرايند آفرينش يك اثر ادبي و تحليل آن دست يابد،  ميزان دخالت

اّما علم جامعه شناسي ادبّيات را به سمت جامع تر شدن و كامل تر شدن 
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تأثير عقايد  تحتهاي جديدي كه  آغاز قرن بيستم انديشه پيش برد. در

گسترش اين علم ميثر واقع  در آلماني شكل گرفت،دان کارل مارکس، اقتصاد

بنايی، تحت تأثير ات به عنوان يک نهاد رومارکسيستی، ادبيّ  نظرية در شد.

زيربناي »ماركس عقيده داشت د. ش تارهاق اقتصادق جامعه تعيين میساخ

اقتصادي، نهادهاي روبنايي همچون سياست، حكومت، قانون، مذهب، هنر و 

 (. 3431371گوردن،«)كند ادبّيات را پايه گذاري مي

نظامي ماركسيستي كه مبارزة طبقاتي را سرلوحة  تحت تأثير اين عقايد،

براي   ، نقش سالحآنها هنر و ادبّياتكار قرار داد، شكل گرفت. براي 

از نظر عهده گرفت.  مبارزة طبقاتي و دفاع از حقوق كارگري را بر

اق مستقيم ميان پديدة ادبی و ديدگاه هاق  منتقدان مارکسيست رابطه

آنها  بّيات گزارشگر صريح اجتماع است.اجتماعی وجود دارد، زيرا اد

كند،  ات اجتماعي را بيان ميادبّيات از اين منظر كه واقعيّ  معتقدند

تحت تأثير اجتماع است و بر آن تأثيري بالمنازع دارد. همين نگاه  حتماً 

شناختي آن كاست و دبّيات، از ارزش هاي هنري و زيباپوزيتيويستي به ا

 (3131371)ر.ك.گوردن،تنّزل داد.« ت گذاري سياستحّد خدم تا سر»مقام آن را 

مجموع آن چه از تأثير ماركسيسم بر جامعه شناسي ادبّيات نقش  اّما در

لوکاچ و بعدها  .ين علم استبسته است، آغازگر بسياري از مباحث مهم در ا

گلدمن تحت تأثير همين عقايد، به عنوان بزرگترين منتقدان نقد جامعه 

گام هاق بزرگی در بررسی و نظم بخشيدن به اين جريان  ات،شناختی ادبيّ 

دهاق حاصل از عقايد برداشتند. ديدگاه هاق اين دانشمندان و دستاور

تفصيل بيان  ات بهبحث از نظريه هاق جامعه شناختی ادبيّ مارکسيستی در 

 .خواهد شد

وله يا رويكرد ات به دو مقمبحث ارتباط جامعه و ادبيّ  ادامة اکنون در

پذيرق آن مهم شمرده تأثيرات بر جامعه و گذارق ادبيّ جريان تأثير رکه د

 پردازيم . می شود مي

 

 

 جامعه شناس  توليد اثر ادب  (2-1-3

ق نگريسته میات به مانند فرايندق اقتصاداين رويکرد، به ادبيّ  در

اين دارد. در  اقتصادق توليد، توزيع و مصرف وجود آن چرخة شود که در 

ترين بخش و  ده، به عنوان توليد کنندة اثر، مهمنويسن جريان،

 شود. ناشر به عنوان توزيع کنندة ترين ابزار محسوب      میتوانمند

می ق بعد قرارآثار و خواننده و مخاطب به عنوان مصرف کننده در رده ها
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ی با پديده اثر ادب پيوندِ  پيت فرانسوق با رويکردِ گيرند. روبر اسکار 

نقش پديده  ت شد و سعی کرداجامعه شناسی ادبيّ  عرصةهاق اقتصادق وارد 

 دهد. اقتصادق، مورد بررسی قرار هاق ادبی را در شبکة

حضور افراد  ،اق از اين شبکه هر نقطه در»است:  پيت معتقداسکار

می ارآفرينشگر، آثار و جمع خوانندگان، مسائلی را پيش روق ما قر

اق روانی، اخالقی و فلسفی را مسائل تفسيرهدهد: حضور افراد آفرينشگر،  

عهده دارند، مسائل زيبايی  سازد، آثار که نقش ميانجی را بر مطرح می

و سرانجام  گذارد شناختی، سبک، زبان و صناعت نگارش را پيش روق ما می

ی اقتصادق را مطرح خوانندگان مسائل تاريخی، سياسی، اجتماعی و حتّ  جمعِ 

 ( 131374اسکارپيت،« )می کنند.

اثر  گرِ  اين ديدگاه، نويسنده به عنوان توليد کننده و آفرينشدر 

ادبی، با توجه به پايگاه اجتماعی، شغل و روابطش با مخاطبان و ديگر 

توجه گيرد. اين امر، با  می ق جامعه مورد مطالعه و سنجش قرارها گروه

روق اثر و متعاقبًا بر جامعه و  اثر بر به نقش و اثرق که آفرينندة

همين اساس، تحليل  شود. بر رد، حائز اهميت شمرده میگذا میمخاطب 

جغرافيايی و اجتماعی  جايگاه نويسنده در جامعه، با توجه به دو منشاءِ 

 قرار نظرمدّ مالی و  آن است، همچنين درآمد و پشتوانةکه نويسنده معلول 

می سی قرارخواست و نياز مخاطب براق خلم يک اثر ادبی مورد برر دادنِ 

 د.گير 

توزيع اثر ادبي  اين رويکرد، پرداختن به مسئلة رن مرحله ددوميّ 

شود،  يع كنندگان اثر انجام مياست. اين مرحله كه توسط ناشران و توز

( و خواننده اثر پلی ميان نويسنده )توليد کنندة حقيقت واسطه و در

ناشر از  العِ جه و اطّ اين ميان مهم است، تو)مصرف کننده( است. آن چه در

که  ميان مخاطبان است زيع آثار درتو ذوق و سليقة خوانندگان و نحوة

 داند. ح میهاق اقتصادق مرجّ  م، آن را بر جنبهموفّ  ناشرِ 

عه شناسی توليد اثر ادبی جريان جام ن مرحله درمصرف، سوميّ  مرحلة 

آثار نقشی  نهايیِ  اين مرحله خوانندگان به عنوان مصرف کنندگانِ  است. در

کنند، زيرا هر نويسنده به هنگام نوشتن  می اسی را ايفاو اس مهمّ 

ی با نظر دارد. به اين ترتيب جريان پيوند اثر ادبخوانندگاني را مدّ 

 رسد. نهايت با خواننده به پايان می اقتصادق، در شبکة

غالبًا کّمی و  ات که با نگاهیدر اين ديدگاه از جامعه شناسی ادبيّ 

چند در علم جامعه  می پردازد، هربا جامعه آمارق به مطالعة روابط اثر 

جا که محتواق اثر و  ا از آنامّ  ،شود شناسی امرق مهم محسوب می
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و دقيم نيست. گيرد، کامل  می    ساختارهاق اجتماعی را ناديده 

بنابراين ديدگاهي ديگر با عنوان جامعه شناسي محتواي اثر ادبي شكل 

ا پرداخت که به آن اشاره محتو گاهگرفت كه به بررسي اثر ادبي از نظر

 .كنيم مي

 

 جامعه شناس  محتوای اثر ادب  ( 2-1-4

ی براق تحليل آثار ات، ابزار مهمّ در اين قلمرو، جامعه شناسی ادبيّ 

ديده اق پ ات به مثابهاين رويکرد، به ادبيّ رود. در  ادبی به شمار می

اجتماعی است.  ات زندگیواقعيّ  شود که انعکاس دهندة اجتماعی نگريسته می

کند، با بررسی درونمايه هاق آثار  پژوهشگرق که در اين حيطه تحقيم می

فرهنگی موجود الت سياسی، اجتماعی و ادبی، به پيوند اثر و جامعه و تحوّ 

تبيين تاريخی ادبيات، بايد ترجمان ميزان »زيرا  در جامعه می پردازد،

ی و تأثير اين جامعه ثار ادبی ساختارهاق اجتماعی خا  در يکايک آتجلّ 

 .(51و1131341)لوونتال،« باشد

 در جامعه شناسی محتوا، ساختار اثر ادبی در ارتباط با ساختار

د ادبی خواه مييّ  اثر»شود، به اين دليل که  بررسی می اجتماعی جامعه

جامعه بر آمده از    حال هر اجتماعی باشد، خواه نافي آن، بهساختار 

در  .(3131341)عاليی،« کنده از معانی اجتماعیين دليل، آاست  و به هم

گيرق از علومی مانند جامعه  بهره ،قادقاين ميان در بررسی هاق انت

دهد.  ما را از اثر ادبی افزايش می ی، درم زيبايی شناختیِ شناس

شناختی، يکی از مهمترين عناصر تحليلی اثر هنرق  تشريح جامعه»بنابراين 

هاق تاريخی الکتيکی، درم بهتر مجموعه فرايندجا که نگرش دي است و از آن

توان روابط  به يارق آن می سازد، می   ماعی هر دورانی را ممکن و اجت

ها را نيز روشن  پذيرفته از آنها و آثار هنرق تأثيرفرايند

 (21131341گلدمن،«)کرد.

سرشناس قرن بيستم، از انديشمندان مطرح در اين  جورج لوکاچ، منتقدِ 

داند، از  ات اجتماعی میت. او اثر ادبی را بازتابی از واقعيّ ديدگاه اس

عالوه ونمايه و محتواق آثار ادبی در همين رو، معتقد است از طريم بررسیِ 

ميت هاي اجتماعي نيز بر شناخت ديدگاه و بينش نويسنده، به واقعيّ 

ظريات خود مطرح ت را در نو کليّ « تتاميّ »مفهوم ، دست يافت. لوکاچتوان  

ت وق چنين تأکيدق به مفهوم ناديده گرفتن واقعيّ  به عقيدة»کند.  یم

ت تجربی، رفتن از واقعيّ ه نيست، بلکه انسان به منظور فراتجربی بی واسط



 

35 

 

، که در روند بايد موضوعات جهان تجربی را به عنوان جنبه هاق يک کلّ 

 ( 7331342)راودراد،« اند، بفهمد. تغيير تاريخی گرفتار شده

ست که از ا« شیء وارگی»يگرق که لوکاچ مطرح کرد، مفهوم دمفهوم 

دارق است. او اين مفهوم را  ايی و فرهنگ سرمايهات انديشة بورژوخصوصيّ 

 تحت تأثير عقايد مارکس بيان کرده است.

هاق جامعه شناختی خود مطرح کرد، بحث  آن چه لوکاچ در بحث مجموع در

اق آثار ادبی را برگرفته از او محتو. مقابل شکل است ت محتوا دراهميّ 

از نظر لوکاچ، اين محتواق اثر هنرق است »داند.  ساخت اجتماعی جامعه می

« جهان بينیِ »ارتباط  اين عکس. درکند و نه بر میتعيين  که سبک آن را

 (1131342)راودراد،«برخوردار است.ت بيشترين اهميّ نويسنده از 

ارتباط اثر ادبی با  کاچ، نظريات لوسين گلدمن دربارةپس از لو

ات آمد و اين علم را ات اجتماعی به کمک جامعه شناسی ادبيّ واقعيّ 

ها و  گروه مندتر ساخت. گلدمن، اثر ادبی را بازتابِ جهان بينیِ روش

هاق آورندگانِ راستينِ اثرپديد»او  نظر داند، زيرا، از طبقات اجتماعی می

 (1531371)گلدمن،« فرد.هاي من هاق اجتماعی هستند نه نفس فرهنگی، گروه

اق  بين صورت و محتوا رابطه لدمن بر اين عقيده است که رابطةگ

هاق او عمدتًا مربوط به روابط ساختارق بين اثر  ديالکتيکی است. بحث

ادبی و جهان بينی طبقات اجتماعی است. روشی که او در نقد جامعه شناختی 

توجه به ح شد. با مطر« ساخت گرايی تکوينی»به وجود آورد با عنوان 

صاحب  ل به آراءِ مفصّ  رمان به صورتنقد جامعه شناختی اينکه در قسمت 

کوتاه  جا به همين اشارة  اين شود، در مي اين حيطه پرداخته  نظران

اهدافی را که ، اتشناسی ادبيّ  بحث از جامعه دامةا کنيم و در می  بسنده

 .گيريم کند، پی می ادبی دنبال می ات و نقدِ ادبيّ  حوزة اين علم در

 

 ات هدف جامعه شناس  ادبي  ( 2-1-5 

سی ادبيات توان دريافت که هدف جامعه شنا می از آن چه تاکنون رفت

در مطالب  کند. دبی، چه چيزهايی را دنبال میو در بررسی يک اثر ا چيست

پی ات در پيش گفته، ارزيابی پراکنده اق از آن چه جامعه شناختی ادبيّ 

جمع بندق کامل کنيم در اين قسمت از اين رو سعی میشد. آن است بيان 

 ترق از آن ارائه دهيم . تر و دقيم 

تی در آثار ادبی مورد بررسی جامعه شناخ آن چه در ابتداق هر مطالعة

اساس . اما ثيرات متقابل اثر و جامعه استگيرد، پرداختن به تأ می قرار
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الت آن و با جامعه و تحوّ آثار در پيوند  در اين مطالعات، شناخت علمیِ 

 تبيين تصوير جامعه در آثار ادبی است.

روشی علمی در مطالعات ادبی، درصدد تحليل و  جامعه شناسی با ارائة

و ميزان تبيين عناصر و زمينه هاق اجتماعی موجود در آثار و نحوه 

ديگرق که جامعه شناسی  مهمّ  همين ارتباط، هدفِ  . درانعکاس آن در اثر است

هاق مختلف سياسی،  عرصه ل درنظر دارد، اين است که آيا تحوّ  ات مدّ ادبيّ 

اجتماعی، فرهنگی و اقتصادق تأثيرق بر نگرش و جهان بينی نويسنده و به 

آفريند، گذاشته است يا خير؟ و  تبع آن، ساختار و محتواق اثرق که می

 بر يک جهان نگرق و تکوين يک متن لِ آيا روابط معنادارق ميان سير تحوّ 

مبناق اين جهان نگرق وجود دارد؟ بديهی است که با بررسی اثر از نظرگاه 

ی، ضمن شناخت جايگاه اثر و نويسنده در جامعه و ناسعلومی چون جامعه ش

هاق زيبا شناختی را  ات جامعه در اثر، درم و دريافت ارزشبازتاب واقعيّ 

 کند. نيز امکان پذير می

که در جامعه شناسی ادبيات، اثر بنابراين با توجه به اين مسئله 

شود، شناخت  می  يسته اجتماعی نگر ادبی، به عنوان يک شیء يا پديدة

هاق اجتماعی  اجتماعی با ديگر پديده هايی که اين پديدةچگونگی پيوند

 رود. کند، نيز از اهداف ديگر اين علم به شمار می پيدا می

جتماعی ابزارها و ذکر اين نکته الزم است که منتقدان ا ،پايان در

اين  همة متون ادبی به کار گرفتند و درروش هاق مختلفی را در تحليل 

هاق اجتماعیندات به لحاظ پيوها بر اين نکته تأکيد ورزيدند که ادبيّ  روش

 گيرد. یم  رارزيابی قرااش با جامعه مورد 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش دوم: نقد جامعه شناختي رمان( 2-2 

 درآمد (2-2-1

  ّ خا ت اين نوعِ شناختي داستان و رمان با توجه به قابليّ نقد جامعه 

هاي واقع گرايانه و  ، جنبهمعاصر خود كشيدن جامعةادبي در به تصوير

امعه شناختي محسوب اجتماع بودن، بستري مناسب براي تحليل هاي ج آينة
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ات اجتماعي م براي تبيين چگونگي انعكاس واقعيّ روي، محقّ  شود. به هر مي

ابتدا به بررسي اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي جامعه مي در رمان،

مان يا پردازد، سپس به موازات آن، چگونگي بازتاب اين مسائل را در ر 

تي را حمل رمان با خود حقيقت و واقعيّ » نشيند، زيرا داستان به تحليل مي

 (12431314)زرافا،« رمان است. م برخودِ كند كه از لحاظ نظري مقدّ  مي

نظريات گوناگون ارائه  كوتاه، قبل از ورود به بحثِ  ين مقدمةبا ا 

هاي اجتماعي و  زمينه باب درمختصري  قد جامعه شناختي رمان،شده در ن

باط به درك بهتري از ارتپردازيم، تا  ري رمان به بحث ميگيفرهنگي شكل 

 .  يابيمجامعه و رمان دست 

 

 هاي اجتماعي داستان و رمان زمينه( 2-2-2

قديم از آن به  شكل امروزي، تحت تأثير آن چه در تان و رمان بهداس

ه، اصطالحي عام گذشته، قصّ  آمد و در شد، پديد مي ه و حكايت يادعنوان قصّ 

 رفت.  مي شد، به كار بيان مي« روايت خيالي»آن چه به صورت  براي هر

ها، مقاله ها،  ه، تاريخچه و قدمتي طوالني دارد و انواع حكايتقصّ 

ها شكلي ساده و ه قصّ »  مي گيرد.  بر انه ها و سرگذشت ها را درساف

ب آنها نزديك به ابتدايي دارد و ساختماني نقلي و روايتي. زبان اغل

هاي  رب المثلها و لغات و ض از اصطالحرمردم و پ   گفتار و محاورة عامة

 ( 7131371صادقي،)مير« عاميانه است.

نثر و  حوزةشود، تنها در آورده مي هقصّ  بابِ ر اين مختصر، د آن چه در

 شود. هاي منظوم نمي روايت هاي منثور است و شامل روايت

 يدةد بسياري از انواع ادبي، زايپيدايش داستان و رمان نيز، به مانن

ه و اما براي آنكه رمان جاي قصّ »هاي جديد بوده است.  شرايط خا  و حركت

به آگاهي طبيعي ني و مابعدالگيرد، بايد، بينش كيهاحكايت و افسانه را ب

بخت را به  اجتماعي و سرنوشت به سرگذشت بدل شود. يعني كه، انسان رازِ 

زمين _در اجتماع _  را دربي درمان زيستن  آسمان واگذارد و درمان دردِ 

ها و زمينه تهمين رو پرداختن به موقعيّ  ( از12731373)مسكوب،« بجويد.

 حدّ  ات كالسيك بوده، تاادبي در ادبيّ  دِ جدي ايجاد اين نوعِ  بِ هايي كه سب 

 كند. ات و جامعه كمك ميزيادي به ارزيابي ارتباط تنگاتنگ ادبيّ 

شود كه  فضاي جديدي مي ات وارددر ايران از دوران مشروطيت، ادبيّ  

اِت اين دوره از بينش اروپايي متأثر آن وجود نداشت. ادبيّ  تا قبل از

ص اصلي آن به شمار مي جتماعي، از خصائمسائل تاريخي و ا است و توجه به

الت اين ميان، داستان و رمان بيشترين تأثير را از اين تحوّ رود. در 
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يك بحران است، بحراني كه بين  رمان، زادة»زه شكل يافته گرفت، زيرا تا

و شكل هاي تازه پاشي و نابوديرف فرودنيايي در ش  هاي خلم شده براي  شكل

مي جستجوي خويش است، پديد ك وضع جديد درگويي به ي راي پاسآاي ب 

 (1131341)كريستف بااليي،« آيد. 

خواهانه و اصالح دهاي تجدّ  الت و شكل گيري انديشههم زمان با اين تحوّ 

اهي و انديشه هاي نوخو يدةليعه هاي رمان ايراني كه زايطلبانه، ط

و گردد. آشنايي ايرانيان با اروپا  مي مشروطه طلبانه است، پديدار

از  ،اروپا و غربدطلبي بوده است. درفرهنگ غربي يكي از عوامل اين تجدّ 

با اين شكل جديد پديدار گشت.  متوسط، رماني رشد طبقة قرن نوزدهم با

خت اندااشرافي و اختصاصي خود را به دور ادبيات پوشش»اين شكل جديد،  در

لين بار ي براي اوعامّ  متوسط و مردمِ  طبقةو محتواي آثار دگرگون شد، 

ات راه يافت. به هاي آنها به ادبيّ  تگرفتند و شخصيّ  ه قرارتوجّ مورد 

ت هاي شخصيّ  ژگيقه و زندگي دروني و عاطفي و ويتدريج، فرد به نيروي خالّ 

 ن شناخت است، آفريده شد. با توسعةآگاهي يافت و رمان كه حاصل اي ،خود

روني تكامل يافت. هاي فردي و كاوش هاي د تبورژوازي، به تدريج خالقيّ 

افكندند و  ها را به كنار ها و افسانه هي قصّ نويسندگان قالب هاي سنتّ 

 هاي كهنة انداختند. زيرا كه قالبها را به دور ي و عمومي آنمحتواي كلّ 

عاطفي و احساسات خصوصي را  كاوهاي دروني وورد كندت و ب  ي، ظرفيّ سنتّ 

ت با برداشت و زاويهواقعيّ  اين زمان، در» .(34431371)ميرصادقي، «نداشت

آميخته با گردش چرخ  شود؛ زندگي فرد در ي متفاوت ديده مياي به كلّ  

ت سرنوشت فرد اجتماع )رمان(، واقعيّ  ةنتيجه، قصّ  در گيرد و مي ع شكلاجتما

نويسنده،  گراست و از ديدِ  آن جا كه رمان واقع دهد. از را نشان مي

و زندگيِ  فرد حقيقتِ دارد، پس  ت وجودت و حقيقپيوندي مستقيم ميان واقعيّ 

 (12731373)مسكوب،« اجتماع )رمان( يافت. ةتوان در قصّ  او را مي

متوسط، داستان و رمان به سمت محتوايي واقع  با شكل گرفتن طبقة

آغاز، طبقة متوسط  قصة رئاليستي را در»ي حركت كرد. يانه و رئاليستگرا

ة آورد و قصّ  ينش كرده بود، بوجودب ت زندگي، واقعتجارت و عينيّ  كه تجربة

برابر فئوداليسم عوامل  بورژوازي قرن هيجدهم، در ي طبقةرئاليستي و حتّ 

 (3731312مثبتي بودند.)براهني،

ــاره  ايران نيز، همان غرب، در الت دربه موازات اين تحوّ  گونه كه اش

شنايي با فرهنگ غرب شد، با توجه به راه ، يابي ايرانيان به اروپا و آ

سي زمينه هاي اين براي بررد حركت كرد. بنابرت به سمت تجدّ جامعه از سنّ 
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شـكل گيري داسـتان و رمان به عواملي كه سـبب اجتماعي و فرهنگيِ      

 كنيم. ادبي شد، اشاره مي پيدايش اين نوع جديدِ 

 صنعت چاپ( 2-2-2-1

ود ت، در ايران شكل گرفت، وري كه در دوران مشروطيّ مهمّ  اولين پديدة

ن با دنياي غرب آشنايي ايرانيا نتيجة ت چاپ به ايران بود كه درصنع

ترش ت در اين مورد، تأثير اين صنعت در گسحائز اهميّ  صورت گرفت. نكتة

رفتن فرهنگ عمومي بود. اين صنعت تازه وارد باال آثار فرهنگي و متعاقباً 

را با  ه، نخستين دستگاه چاپ فارسِي آن 1227عباس ميرزا در سال »كه 

« عهده داشت، نصب كرد. حروف سربي، در شهر تبريز كه حكمراني آن را بر

ي به همراه داشت: هاي مهمّ  ( نقش1331374)كريستف باالئي و ميشل كويي ،

ها و مدتي بعد يعني در اواخر  مين، ترجمهنشر آثار فرهنگي )آثار متقدّ »

وبنياد، نشر قرن بيستم، آثار جديد(، پشتيباني از آموزش در مدارس ن

)كريستف « لمي و فرهنگي( و نشر آثار مذهبي.مطبوعات )اطالعات سياسي، ع

( به اين ترتيب، كشور، شاهد گسترش رو به رشد متون مختلف 1731341باالئي،

رمانهاي خارجي  ترجمة ،همين رابطه ه شده بود. درب ترجمت  و به خصو  ك  

كل گيري رمان فارسي و ش نيز، در مخاطبان زيادي را به خود جذب كردكه 

 ثر واقع شد.ايراني از اين شكل جديد ادبي، مي نويسندگان پذيريّ تأثير

 پيدااش و گیترش مطبوعات  (2-2-2-2

 پس از ورود صنعت چاپ به ايران، پيدايش مطبوعات و روزنامه، مهم

ر داخل ايران و هم د رفت. اين مطبوعات، هم در مي ين پديده به شمارتر

ي در در كشورهايي مثل هند، استانبول، عراق، مصر و حتّ خارج از آن، 

 ( 2131341كريستف باالئي،شدند. ) اروپا چاپ مي

 1352در سال « اعالن نامه»)يك برگ خبري( با عنوان  ،اولين روزنامه

)كريستف « م . تحت سرپرستي ميرزا صالح شيرازي منتشر شد. 1431- 7ق/

 ( .3131341باالئي،

ت بيان اطالعات سياسي، بوعات در كشور، به علّ ت و گسترش مطاهميّ 

لم در جامعه بردن سطح فرهنگ و عنقشي مهم در باال ،اجتماعي و فرهنگي

ه آن به نظام  فرهنگي و آموزشي و ادبي رونقي ب داشت و رشد و توسعة

 سزا بخشيد.

 الفنون تأسيس دار (2-2-2-3 

نجام داد، اقدام ديگري كه عباس ميرزا در دوران وليعهدي خود ا

اين اعزام، برقراري  يان ايراني به اروپا بود. هدف ازفرستادن دانشجو
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ين رابطه با اروپا و غرب و آشنايي با فرهنگ و زندگي غربي بود. بد

 عالي افتاد و اين امر با تالش و كوشش منظور او به فكر ايجاد مدرسة

ي اين مدرسه طرح بنا»و  كبير انجام گرفتفردي به نام ميرزاتقي خان امير

اي مهندس ريخت و بناي آن را محمدتقي خان معمارباشي برعهده رضرا ميرزا

 ( 1531374)كريستف باالئي و ميشل كوئي،« گرفت.

ت بود و بر توسعة آن افزوده درسه حائز اهميّ آن چه با تأسيس اين م

هاي مختلف علمي، با  ب گوناگون در زمينهت  متون و ك   شد، نقش ترجمة

 رغ التحصيالن و دانشجويان اعزامي بود.افزايش فا

 ترجمه ( 2-2-2-4 

ن، ايراچاپ در  ايران، ورود صنعت ش ترجمه درل پيدايش و گستراز عوام

تي دارالفنون كه به آن اشاره شد، اهميّ  ايجاد مطبوعات و تأسيس مدرسة

هاي عباس ميرزا و كوشش اين مورد نيز، انديشه خور داشته است. دردر

هاي علمي و تاريخي توسط  ر واقع شد. اولين ترجمه در زمينههاي او ميث 

ويژه ه ها در زمينه هاي ديگر بگرفت و بعد ين دارالفنون صورت ميلمحصّ 

رش نوع رماني، ل و گسترمان توسعه يافت. در اين رابطه براي درك تحوّ 

 ايفا كرده است، زيرا نگرشي كه درترين نقش را نهضت ترجمه، اساسي 

ميان ديگر  ويژه رمان تاريخي وجود داشت، در به رمان، به ابتداي امر

قشر وسيعتري  د، همچنين استقبال و بهره گيريش كتب علمي كمتر يافت مي

 كرد.گسترش آن ايفا  راز مردم از اين نوع ادبي، سهم بسزايي د

به چهار طريم اصلي صورت مي» آن چه در اين دوران ترجمه مي شد، 

مدارس  -2دادند اثري ترجمه شود؛  اريان دستور ميشاه يا درب -1گرفت:  

 -3د؛ دادن ميسفارش اثري را  دولتي )بخصو  دارالفنون(، ترجمةجديد 

 طبم سليقةمترجمين مستقاًل  -4؛ پرداختند مخالفين سياسي به ترجمه مي

 ( 4131341االئي،)كريستف ب «مي كردند.خود، اقدام به ترجمه  شخصي

مل فرهنگي، آفرينش اين ن در راهِ   مان، عوا يد ادبي، يعني ر جد وع 

ــي نقش مهمي ايفا كردند و رم ــياس ــكل اجتماعي و س ــتان به ش ان و داس

ــد.  كوشش روشنفكران و نوجريان عصر مشروطه به حساب مي امروزي ثمرة آي

ــدن رما» ــي در آفريده ش ــان دهندة تغييري پردامنه اين دون فارس ره نش

طةدر قا راب هان و م ــــان ايراني و ج ــــت.انس عه اس جام « م فرد در 

ــاي مــخــ ( و اين تغييرات گسترده در زمينه2131341)ميرعابديني، تــلــف ه

زيادي ِّ  ت اصــيل رمان اســت، تا حدماهيّ  اجتماعي و فرهنگي كه ســازندة

 د بود و از همان آغاز بربنياني اجتماعي بنات به تجدّ محصول گذر از سنّ 

 شد.
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و فرهنگي شكل گيري هاي اجتماعي  باب زمينه با اين مقدمه كه در

باب تحليل آغاز بحث در رمان گفته شد، سعي كرديم قبل از داستان و

عوامل به پيدايش آن را باتوجه  امعه شناختي اين نوع ادبي، نحوةهاي ج 

مورد  اجتماعي و فرهنگي شكل دهنده و ارتباط تنگاتنگ جامعه و رمان

 ده در نقد جامعهه شنظريات ارائبه  ،ادامهبررسي قرار دهيم. اكنون در

شناختي رمان و صاحب نظران بزرگ اين عرصه، جورج لوكاچ و لوسين گلدمن 

 .پردازيم مي

 

 ي رمان شناخت جامعه و نقدلوكاچ  (2-2-3

(، از بزرگان 1171- 1445جورج لوكاچ، منتقد و فيلسوف مجارستاني) 

ثير شود. او تحت تأ نقد جامعه شناختي رمان در قرن بيستم محسوب مي

ت اجتماعي بود كه پيوند ميان رمان و واقعيّ نديشه هاي ماركسيستي، معتقدا

انديشه هاي  رمان نظراة . او در كتاب خود به نامپيوندي ناگزير است

 دهد و رمان را با تاريآ پيوند ميتوجه قرار  هگل را درمورد رمان مورد

هان بي ج رمان، حماسة»عتقد است داند و م دهد و آن را نوعي حماسه مي مي

، مبتني بر ت رمانات قهرمان رمان، اهريمني است. عينيّ خداست. نفسانيّ 

جايي  استوار و سنجيده است كه معنا هيچ گاه نمي تواند در اين مالحظة

برابر نيستي ، درت، بدون معنات رسوخ كند و با اين همه واقعيّ يّ از واقع

و در بررسي انواع ا(. 4431341)لوكاچ،« خواهد آمد ت از پاي درو عدم ذاتيّ 

مي شان مورد بررسي قرار رايط تاريخيتوجه به ش ها را با رمان، آن

 دهد.  

سيستي _ با نگرش مارك تاراخ و آگاهي طبقاتيلوكاچ در كتاب ديگرش _ 

عيني جامعه ت به تبيين واقعيّ « وارگيشيء» بيان مفهومظاهر مي شود و با 

 در»معه بورژوائي است كه هاي جا وارگي از ويژگيمي پردازد. مفهوم شيء

ت و گيرد و فرديّ  مي خدمت توليد قرار پي آن انسان و بازوي كارش در

مي خودبيگانگي دچار رود و به بردگي و از ز ميان مياش ا ت دورنيواقعيّ 

جريان  در»است  همين روست كه او معتقد از( 32131344)تسليمي،« شود. 

تر و  چه ژرف تر، قطعي هروارگي نيز ساختار شيءتكامل سرمايه داري، 

حالي  اين در( 22131374)لوكاچ،« كند. تر در آگاهي انسان ها رسوخ مي حتمي

دهد، زيرا  مي رت قرامفهوم تاميّ  تضادّ  اين مفهوم را در ،است كه لوكاچ

ارتباط و ديالكتيك در قادر به درك و فهم تامّ  ،گرايانهبه دليل نگرش جزء

رض از بيان اين مفاهيم در انديشه هاي ات نيست. غبا قوانين و واقعيّ 

ات وي، به دليل كابرد اين مفاهيم در لوكاچ، ضمن فهم جامعه شناسي ادبيّ 
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 ز ماركسيسم و نقد جامعه شناسانة تضادّ انديشه هاي مختلف برگرفته ا

 ها در آثار ادبي ارائه شده است. بنديطبقاتي و قشر

ها را با توجه با  ادبي، همواره آنلوكاچ در تحليل خود از آثار 

است كه  ي و اجتماعي شان مورد بررسي قرارداده و معتقدشرايط تاريخ

ي كه اثر هاي اجتماعي خاصّ  تساختار و محتواي آثار نيز تحت تأثير موقعيّ 

كنند. او در تحليل هاي  گيرند و تغيير مي مي       محصول آن است، شكل 

اين »ر او زيرا از نظ گيرد، خود از يك اثر ادبي جانب محتوا را مي

توافم با  شكل است و نه برعكس. اين نتيجه در محتواست كه تعيين كنندة

ايد چيزي براي دارد كه گفت در ادبيات، فرد، اول ب بيان سارتر قرار

ترين راِه گفتن آن تصميم مورد به ( و سپس درگفتن داشته باشد )محتوا

 ( 7131342)راودراد،.« بگيرد )شكل(

درن نوع غالب و حاکم در هنر م  »رمان را  امعه شناس  رمانجلوکاچ در 

کند و آن را  ات رئاليستی را مطرح میادبيّ  می داند و برترقِ « بورژوايی

داند. از ديدگاه او، براق شناخت  ت اجتماعی میبيانگر صريح واقعيّ 

توق و ت بايد به آثار رئاليستی نويسندگانی چون بالزام، تولسواقعيّ 

انعطاف پذيرق، ترسيم  رئاليسم مستلزم»است  گريست. او معتقداستاندال ن

« ها و روابط آنان با يکديگر است. اشخا ، زندگی مستقل انسان جانبة همه

 (1431341)لوکاچ،

کند و  نيز بيان میمعنای رئاليیم معاصر  درلوکاچ اين ديدگاه را  

ماليسم میدهد و آن را مترادف فر درنيسم نشان میمخالفت خود را با م  

ی درنيسم از نظر لوکاچ، نه تنها به تباهی تمام اشکال سنتّ م  »خواند.  

درنيسم پی دارد. م   درنيز ات را ق تمامی ادبيّ ات منجر می شود که فناادبيّ 

می« تاريآ زدايی»ت را ف مشابه خود ناتوراليسم، واقعيّ ل  همچون جريان س  

 ( 2531341)عاليی،« کند. 

رمان  اه لوکاچ، بايد مبناق کار نويسندةدگدي تاريآ و درم آن از

توان به نظم  نمی      طريم تاريآ  باشد، زيرا معتقداست، جز از

درت و کمال ق نظر او نشانة پی برد. تاريآ از اق و حماسی رمان اسطوره

رمان با »گويد:  پيوند ميان تاريآ و رمان مي انسانی است. زرافا در

حجاب کامل ميان تاريآ، آن گونه كه  نشان دادن اين امر که يک رشته

دهد كه  دارد، نشان مي اريآ آن گونه كه بايد باشد، وجودهست و ت

« ر نيست، تاريآ، شناخت تدريجی کمال انسان است.خود شّ  تاريآ به خوديِ 

 ( 11131314)زرافا،
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ــناختی خود از مفهوم  ، براق «جهان نگرق»لوکاچ در نظريات جامعه ش

کند. منظور او از جهان نگرق،  ر مختلف استفاده میدرم تفاوت ميان آثا

صيفی تفاوت موقعيّ  ست. تو شرايط اجتماعی و محيط تاريخی در رمان ا ت و 

يّ  که او از قهرمان رمان می تأثير موقع حت  که او ت ــــت  هد، اين اس ت د

اجتماعی و شرايط تاريخی عصر خود شکل می گيرد. او قهرمان را انسانی 

ستجوق داند که در مي ست. بت جهان و هويّ ت و کليّ تاميّ  ج ه ت فردق خويش ا

ت خود است و با توجه به شرايط و موقعيّ  زعم لوکاچ، رمان، محصول جامعة

دارد که رمان، در جامعة سرمايه اعتقاد همين رو گيرد. از می خا  شکل 

ــت. او به دنبال کارگرق داراق تفاوت هاي دارق با رمان در جامعة  ی اس

شرايط هايافتن ارتباط سبات اجتماعی و  ق ميان آثار هنرق بزرگ، با منا

 ها برسد. هاست تا به درم زيبايی شناختی آن آفرينش آن

است و بعدها  ت برخوردارانتها، آن چه در نظريات لوکاچ از اهميّ در 

منتقدان ديگري همچون گلدمن نيز، در نظريات خود به آن تكامل بخشيدند، 

ات اجتماعی است. واقعيّ  عنوان بازتاب دهندةاز رمان به  طرز تلقي لوكاچ

ت آن است ت در تاميّ است که اثر هنرق، بازتابی از واقعيّ  لوکاچ معتقد»

« شود. تی ارائه میو سبک رئاليسم، سبکی است که در آن چنين تاميّ 

 ( 7431342)راودراد،

 که يکی از نظريات مهمّ « تبازتاب واقعيّ » همين رابطه، نظرية رد

نقد آثار  است، براق فهم و کاربرد آن درنقد جامعه شناختی لوکاچ در 

بحث نظريات صاحب نظران  ادامة شود، اما قبل از آن در آورده می طيارق

 پردازيم. اين علم، به نظريات گلدمن در نقد جامعه شناختی رمان می

 

 شناختی رمان  گلدمن و نقد جامعه (2-2-4

جامعه شناسی رمان، لوسين  حيطة لوکاچ، بزرگترين منتقد در پس از

( است. به نظر گلدمن، تبيين جامعه شناختی، 1171-1113گلدمن رومانيايی ) 

ترين عناصر تحليلی اثر ادبی به ويژه رمان است. او  يکی از مهم

اصل، در سرتاسر نخستين بخش تاريآ  آن جا که رمان در از»عتقاددارد ا

ست. جامعه شناسان ی بوده ااجتماع ، نوعی زندگی نامه و وقايع نامةخود

يش اجتماعی کماب دهند که اين وقايع نامةد، نشان ان توانستهات ادبيّ 

تعريف رمان،  ( او در2731371)گلدمن،« عصر خود را منعکس کرده است. جامعة

« اق تباه عهاق تباه در جام رمان را سرگذشت ارزشهاق راستين، به شيوه»

سرمايه دارق است. از نظر گلدمن،  عةاين جامعة تباه، همان جام داند. می

 (3431371گلدمن،) به دنبال ارزش هاق کيفی است.اين جامعه  نويسنده در
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ميان ساختارهاق ادبی و ساختار اقتصادق جامعه هم اد وقبه اعتق

کالبدهاق ادبی،  ميان همة در»دارد. او می گويد  ودخوانی و پيوند وج 

به  –همه، بر ساخت اقتصادق  ر ازت مان مستقيم تر و بی ميانجیکالبد ر

هاق داد و ستد و توليد براق بازار استوار  و بر ساخت –معنی دقيم کلمه 

او نوع ديگرق از پيوند که  ضمن اينکه .(24431371)گلدمن ،« تگشته اس

است و می را نيز معتقد ،ميان نوع رمانی و آگاهی جمعی است پيوند

آن است که يک فرد، هرگز نمی رخصلت اجتماعی اثر به ويژه د»د: گوي 

چه جهان  کند که با آن ايی ساختار ذهنی منسجمی را ايجادتواند به تنه 

شود، منطبم باشد. فقط گروه  اجتماعی ناميده می نگرقِ يک گروه يا طبقة

تواند چنين ساختارق را بپروراند. فرد، صرفًا می تواند  اجتماعی می

 (3331371،)گلدمن« انسجام بيشترق به آن بدهد.

اجتماعی  رات يک گروه يا طبقةنظر گلدمن، تفکّ ، از «جهان نگرق»مفهوم 

آفرينش هاق هنرق از يک جهان     می گيرد. از نظر او تمام  بر را در

گروه بندق ميان همة که در»ند. او معتقداست ا بينی جمعی سرچشمه گرفته

 ت به خالقيّ  اند که عمل آنها منجر هاق انسانی، تنها طبقات اجتماعی 

 «اعی، خاستگاه جهان بينی ها هستندفرهنگی خواهد شد. اين طبقات اجتم

آگاهی »مفهوم جهان نگرق در نظريات لوکاچ، با عنوان  .(1231342)راودراد،

اساس اين سه  نامد، بر میچه گلدمن طبقه  بيان شده بود. آن« طبقاتی

 -3يان ديگر طبقات، مناسبات م -2توليد، نقش در -1»شود:  عامل تعريف می

کند و  گلدمن را جلب می جهان نگرق ويژه. عامل جهان نگرق، توجه خا ّ 

نظر او  تی او می شود: طبقات درموضوع بيشتر پژوهش هاق جامعه شناخ

سامی  –)ميشل لووق« فلسفی، ادبی، هنرق و دينی هستند هاق بناق جريانزير

 ( 4231341نعير،

هايي اجتماعي بلكه پديدهنيستند،  جهان نگري ها، پديده هاي فردي»

ديدگاهي دارد كه  قرار« جهان نگري»انديشه، مفهوم  مركز اين اند. در 

است. اين ديدگاه منسجم، با نظرگاه « تواقعيّ » منسجم و يكپارچه دربارة

هاست  هميشه تغييرپذيِر فرد تفاوت دارد و دستگاه فكري گروهي از انسان

برند. نويسنده، اين  مي عي واحدي به سركه در اوضاع اقتصادي و اجتما

كند كه شمار  آن رو رساتر بيان مي ه ازيا نظام فكري را خاصّ  دستگاه

 «دهند مي فزاينده اي از ميلفان گروه اجتماعي را بازتاب 

 ( 11131377تاديه،)

شی که گلدمن در تحليل هاق   شناختی خود از رمان به کاررو  جامعه 

اين روش، داراق  نام دارد. او در« ی تکوينیت گرايســاخ»برد، روش  می
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سجام بين  ست و هدف از اين روش را ايجاد وحدت و ان شی ديالکتيکی ا نگر

ــت، ا رم از محتوا جداداند. به نظر او ف   صورت و محتوا می ا اثر، مّ نيس

دهد که گلدمن،  شان میلفظ ساخت گرايی ن»يابد.  نمی تنها با محتوا ارزش

کار ندارد،  و سر ظاهريرم و محتواق ق فرهنگی با ف  ها مقوله در مطالعة

ــارت ديگر،  تشکيل میشغلة او را ساخت هاق ذهني بلکه م ــه عب ــد. ب ده

ساختار مقوله هايی  ست که  محتواق جهان بينی، آن قدر براق او مهم ني

ها اين ترتيب، نويسندگان با رويکرد دهد. به جهان بينی ارائه میآن که 

ساختار یرش هاق متفاوت مو نگ شته جمعی ذهنی واحدق تعلّ  توانند به  م دا

 ( 2131341)عاليی،« باشند.

ساخت  ساخت درونی اثر، کند تا رابطة سعی می اين روش گلدمن در  با 

سـاخت گرايی تکوينی »نويسـنده را مشـخص کند.  فکرق )جهان بينی( طبقة

سلّ  سين گلدمن، م د که دار بر ک ايدئولوژق، يک جهان بينی را درمًا يلو

ــم ديالکت بی ــت، اما بيش ترديد، جهان بينی ماترياليس يکی و تاريخی اس

 (.5531371)پاسکادق،« شناختی بررسی اثر است چيز، راهنماق روش از هر

مورد جهان  اين است که نگرشی منسجم در به نظر گلدمن، ارزش اثر در

ساختة ارائه مي سنده نذه دهد. او آثار هنرق را در مرحلة اول  مین نوي

  داند. هاق اجتماعی می ذهن اجتماع يا گروه داند، بلکه ساختة 

بيان  ضمن تعريف رمان و نوع رماني و جامعه شناسي ادبياتگلدمن در 

ــيحاتي در ــاخت گرايی»باب روش  توض رب و  دره مالروآثار آن تحليلبه  ،«س

هان  است که آفرينشگلدمن معتقد .گري يه مي پردازد هاق هنرق محصـــول ج

ـــی  يک جمع يا گروه است نه يک فرد. از اين رو اساس ساختبينی  ـــراي گ

صلت جمعی آفرينش هنرق»تکوينی او  و يافتن جهان بينی پنهان اثر و « خ

ـــنده  ربط دادن آن به يک گروه اجتماعی است، گروه اجتماعی اق که نويس

 از آن برخاسته است. 

نهـا ، ت«سـاخت گرايـي تكـويني»ش به نظـر گلـدمن، كـاربرد رو      

يـک تصـوير منسـجم از جهـان مورد آثار بزرگ و معتبر کالسـيک کـه در 

اســت. زيــرا بــه دهنــد، معتبر ئه میاماعی خود را اراجت بينی طبقة

چنــين انســجام و  نويســنده اق قــادر بــه ارائــة   وق، هــر اعتقــاد

     اسـتفاده مـی کنـد و « فـرد اسـتثنايی»جهان بينی نيست و از مفهـوم 

در عرصـه  بزرگ، همانـا فـردق اسـتثنايی اسـت کـههنرمند »می گويد: 

آثـار ادبـی )يـا آثـار نقاشـی، نظـرق يـا  ن، يعنی در عرصـةاق معيّ 

فلسفی، موسيقايی و غيره( جهـان خيـالی منسـجم يـا تقريبـًا منسـجمی 
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گــروه بــه آن  ه ســاختارش بــا ســاختارق کــه مجموعــةمــی آفرينــد کــ

  (4131341)گلدمن،« گرايش دارد، منطبم است.

در تفاوت جامعه شناسی ساخت گرا با جامعه شناسی محتواها  گلدمن

جامعه شناسی محتواها بازتابِ آگاهی را در اثر هنرق »دارد که:  بيان می

را يکی از مهمترين عکس، اثر ولی جامعه شناسی ساخت گرا، بر ،می بيند

ه امکان آگاهی جمعی می داند، يعنی عنصرق که به اعضاق گرو عناصر سازندة

احساس ها و اعمالشان که معنی واقعی و عينی  هد تا به انديشه ها،د می

 ( 32231371)گلدمن،« دانند، آگاهی يابند. آنها را نمی

کند که زندگی اجتماعی،  می موافقت با لوکاچ، تأکيد او همچنين در

ت تعريف در درون اين کليّ است. از همين رو اثر ادبی را بايد « تکليّ »يک 

طريم  اقتصادق از پيوند ميان ساختار ادبی و ساختارکرد و بدين جهت 

 سر است.گروه هاق اجتماعی و آگاهی جمعی ميّ 

( از ديگر 1175-1415عالوه بر لوكاچ و گلدمن، ميخائيل باختين روسي)

رود.  ر ميات در قرن بيستم، به شمانظريه پردازان جامعه شناسي ادبيّ 

سند، اما جنبه هاي جامعه شنا شعر و بوطيقا مي زمينة او را بيشتر در

باب رجوع به فرهنگ مردمي و  اي كه در تكميل نظريات گلدمن در شناسانه

فرانسوا رابله و فرهنگ دو كتاب م جهان نگري هاي گوناگون در نيز تجسّ 

( 1113) داستايوفسكي بوطيقاي (و1115)مردمي در سده هاي ميانه و رنسانس 

ن ظران بزرگ اين عرصه و سوميّ صاحب ن بيان كرده است، او را از جملة

شمارند.  گلدمن مي از لوكاچ وات بعدگذار جامعه شناسي ادبيّ ان بني

 (11331377تاديه،)

ن براي زيباييت آثار باختيژوليا كريستوا، ضمن تأكيد بر اهميّ »

« داند. مي  ادبي او را بنيان گذار پسافرماليسم  شناسي، نقد نظرية 

 (5131377)پوينده،

نظريات باختين مطرح شده، منطم مكالمه و ساختار چندآوايي آن چه در 

ز زبان هاست كه در مكالمه، زبان رمان نظامي ا»ست. از نظر او رمان ا

ميك فرهنگ مردمي هميشه به طور متقابل روشن مي شوند. يافتن منبع ك  

به ترين آواها در رمان، دو چشم انداز  ماندگار در اثر و ديدن متداول

 (11531377تاديه،« )اند. و زايندههم پيوسته 

باختين كه ساحتي بينامتني دارد، ريشه در مكالمات  منطم مكالمة

نشان داد كه بنيان رمان و حماسه  باختين در مقالة» سقراطي دارد. 

حماسه و رمان، منطم مكالمه است، اما رمان، شكلي از بيان ادبي است كه 

دارد و دگرگوني هايش به  پيوند« تاريآ اروپا»با دوره اي خا  از 
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 ها وابسته است. بحث باختين در مناسبات بين المللي و بازتاب زباني آن

هاي  هاي حماسه و رمان به بحث مشهور لوكاچ در نظريه مورد همانندي

 (11231375)احمدي،« رمان نزديك است.

اخت زباني رمان شروع ميباختين در بررسي رمان، از س»ديگر اينكه 

ريم تفسير و توضيح اين ساخت زباني به تفسير رمان ميطكند و از 

روش ساخت گرايي تكويني است كه ساختارهاي  عكسِ  ،پردازد. اين روش 

 (1131341)عسگري،« كند. معنادار را به متن منتقل مي

ــمنداني كه در از ــترده و ميثري  ديگر دانش ــه تحقيقات گس اين عرص

ــكي، آدورنو و... نام بردتوان از كوهلر، زاالم اند، مي انجام داده  انس

شه ها و نظريات هر م اهداف اين علم جهت تحقّ  يك گام ميثري در كه اندي

 نوپا بوده است. 

 ت بازتاب واقعيّ  نظرية (2-2-5

بازتاب که از نظريات مهم در نقد جامعه شناختی رمان محسوب  نظرية 

لم شناخته لوکاچ منتقد و نظريه پرداز بزرگ اين ع  شود، با نام جورج می

شده است، اما قبل از او، نظريه پردازان مارکسيستی آن را مطرح کرده 

ت جزء به جزء از واقعيّ  بودند. با اين تفاوت که در نظريات آنان، بازتابِ 

 نظر بوده است.مدّ 

 عكس وارانة نه به معناي بازنمودِ ، «بازتاب» آثار لوكاچ، واژة در» 

)تيپيك( است كه ت نوعيشخصيّ  ت وقعيّ ت، بلكه به معناي آفرينش موواقعيّ 

 (14331377)زيما،« دهد. اساس سبك رئاليستي را تشكيل مي

اســـاس  ت بيان کرده، براما آن چه لوکاچ به عنوان بازتاب واقعيّ 

ست. زيرا کل نگرانه به واقعيّ  نگاهِ  شی »ات رمان ا لوکاچ رمان را نقا

ـــی آن، چرا که ذهنيّ  ت میواقعيّ  ت را نويس، واقعيّ  ت رمانداند نه عکاس

دلخواه خود را به  ه بندق می کند که بتواند گونةاق دســـت به گونه

ه لوکاچ، به همين انديشه سبب شد ک .(33131344)تسليمی،« آورددرتصوير 

ــيدند، توجه  ت میترسيم و تصوير کردن واقعيّ  آثار رئاليستی که در کوش

ــان دهد. از ــی نش نويسِ  ژرفی ترين رمان  نظر او، بالزام، بزرگ خاص

ــة به توليد سرمايه بالزام، عذاب هايی را که گذار ــم ــراق ه  دارق ب

قی که اين پی داشـــته و تباهی معنوق و اخالقی عمي قشـــرهاق مردم در

ضرورتًا به همةتحوّ  ست. ل،  ساس نکرده ا شار جامعه تحميل کرده، اح « اق

 ( 2231341)لوکاچ،

ــد آن چه لوکاچ در بررسی آثار بالزام مطرح می يی کن گرا قع  ، وا

ــت.  ــکارواقع گ»انتقادق اس ه کردن کليّ  رايی انتقادق يعنی توانايی آش
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« اق بشـــر در لحظه هاق خاصـــي از زمانها و ابهام ه ها، کشمکشتضاد

که با ارزش لوکاچ، واقع گرايی انتقادق به اعتقادِ  .(17131314)زرافـا،

سب،  تواند شيوه است، ميدارق مخالف  سرمايه هاق موجود در جامعة  اي منا

ل و گذار جامعه به ســمت جهت نشــان دادن تضــادهاي موجود در تحوّ  در

 سرمايه دارق و تأثير آن بر نويسنده باشد.

ت نيست، بلكه لوكاچ نه فقط خواستار بازآفريني مكانيكي واقعيّ » 

 يا وضعيتي اجتماعي را به مثابه داند كه جامعه متني را رئاليستي مي

« كند. هاي نوعي ترسيم مي ها و عمل تشخصيّ  مبناي تي منسجم بركليّ 

 (15731377)زيما،

ات است. بدين ادبيّ  ن بود که رئاليسم اساس و شالودةباور لوکاچ اي 

گونه که قبالً اشاره  ت صريح اجتماعی است. همانواقعيّ  جهت که بيان کنندة

م درنيسم اعال، مخالفتِ خود را با م  در معناق رئاليسم معاصرشد، لوکاچ 

ست می سندة کند و معتقد ا سم از درم ماهيّ  نوي ت تاريخی و حقيقیِ مدرني

 انسان عاجز است.

ت اثر ادبی و لوکاچ به رئاليست و توجه او به کليّ  رويکرد خا ّ   

ساخت گرايی ها توسط گلدمن در ات، بعدی آن در بازتاب واقعيّ ر کلّ ساختا

برگردان زندگی  مانادامه يافت. به نظر گلدمن، فرم رمانی، ه تکوينی

ر جامعه ادبی است. به همين روق، ساختار رمان با ساختا ه در عرصةروزمرّ 

 دارد. پيوند

يک اثر ادبی، نه فقط پديده هاق فردق مجزا »نظر سلدن و ويدوسون  از

اما خواننده کند.  را منعکس       می« فرايند زندگی کلّ »را، که 

ی از بازتاب يست، بلکه شکل خاصّ ت نهمواره آگاه است که اثر، خوِد واقعيّ 

 ( 11231377)سلدن،ويدسون،« ت است.واقعيّ 

، «بازتاب واقعيت» در هنر هر دوره، دربارة»د است: كوهلر معتق

 چندين نگرش وجود دارد: 

تقليد رونوشت وار، در چشم اندازي رئاليسمي  به مثابه« بازتاب» -1

 كند؛ كه كوره راه ناتوراليسم را دنبال مي

 بازآفريني امر محتمل هنجارآفرين؛ همثاب به -2

 امر شگرف و پوچ؛  حدِِِّ م خيالي امر ممكن تاتحقّ  به مثابه-3

شود كه با  رئاليسم انتقادي، هنگامي كه نشان داده مي به مثابه -4

م نيافتن آن چه واقعا  ممكن بوده، حيات يك دوره از معنا محروم شده تحقّ 

 است؛

 (24131377)كوهلر، «.تميان آرمان و واقعيّ  ليي تخيّ تضادّ  به مثابه -5
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ت هاق اجتماعی در رمان، رويکردق است که در بازتاب مستقيم واقعيّ  

ه بسيارق نشان دادهوجّ نقد جامعه شناختی رمان، جامعه شناسان به آن ت

شود، اين است که هر  ی که در اين نظريه به آن اشاره میمهمّ  اند. نکتة 

يا طبقه است. ما نيز سعی کرديم براق بررسی فردق، متعلم به يک تيپ 

ت و تيپ در داستان و رمان و درم بهتر ساختار آن در اين جايگاه شخصيّ 

 مبحث به آن بپردازيم.

 جايگاه تيپ و شخصيت در رمان  (2-2-1 

ت عنصر شخصيت، به عنوان اصلی ترين عنصر داستان و رمان، اهميّ  

ت داستانی شخصيّ »که  آن جا رد.ازنقد جامعه شناختی رمان دا بااليی در

داستان می ده، پا به صحنةمعمواًل انسانی است که با خواست نويسن

ت آن شناخته می ( در درون ساختار داستان و کليّ 5131371)اخوت،« گذارد. 

ار نويسنده است و تنها با ت در تسلط و اختياست شخصيّ شود. لوکاچ معتقد

. زرافا، با بيان استان استد حنةارادة او قادر به انجام کارق در ص

هم و منعکس میت يا فرد، ب عد اجتماعی رمان را فرااين مطلب که شخصيّ 

دنياق واقعی، فرد، محصول نهايی عين حال که در در»است  کند، معتقد 

« تمام نماق جامعه است. ت، ظاهرًا در داستان، فرد، آينةجامعه اس

 ( 51و5231314)زرافا،

ت داستانی برگرفته که هر شخصيّ  آن جا وان گفت ازت بدين منظور، می 

خلم کاراکتر نويسنده در  ةنمونة اوليّ »وتيپ خود، يعنی همان از پروت

به يک شخصيت آن چه را که نويسنده  ( همة5431371)دقيقيان، ،«نی استداستا

ات ل او نيست، بلکه بسيارق از خ لقيّ ل تخيّ بخشد، حاص می        داستانی 

سنده از نمونهت قهرمانان و اشخا  داستانی، حاصل برداشت نوياو خصوصيّ 

ت در داستان و رمان ثابت نيست و ، شخصيّ اين وجود هاق واقعی است. با 

حال به  دام درحال شوند و م   ت فردق است دردرست مانند زندگی، شخصيّ »

دست آوردن تعريف از خويش و انکار پيشين خويش و اثبات حال خويش به 

 ( 5131343)مندنی پور،« ده.سوق آين

هرمانان ق»گويد که او  سازي تولستوق می تمورد شخصيّ  سامرست ميام در 

ديگران  شناخت، يا به وسيلة ها را میروق اشخاصی ساخت که آنخود را از

دل ه و م  شناخته بود، ولی البته از اين افراد تنها به عنوان نمون

رد، موجوداتی شدند نها کار کل او، روق آتخيّ  استفاده کرد و وقتی قوة

 ( 2131377)ميام،« نيروق ابداع خوِد او بودند. که فقط ساختة
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 ت يا قهرمان در رمان، دراين است که اغلب آنها ازت شخصيّ دليل اهميّ 

هاق فردق قهرمانان خود، به ساختارهاق ديگر جامعه  طريم بيان سرگذشت

گويد:  جينيا وولف ميپردازند. شايد به همين دليل است كه وير نيز می

ت است که قالب داستان را طرح افکندهفقط براق طرح و ترسيم شخصيّ »

 ( 51331341)آلوت،« اند. 

ست»ه اين نظر ک ارائة لوکاچ با  سئلة« شخص نمونه وار ا پ تي به م

صرف نيست  تاست که هر فردق داراق فرديّ  کند. او معتقد و طبقه اشاره می

يد:  میاو تيپ يا طبقه است. يک  و خود به خود نمايندة نه »گو فرد نمو

بقهات فردق قشر يا طآن جهت که ميانگين آمارق خصوصيّ  وار است، نه از

ت و سرشت او، ويژگیوجود او، در شخصيّ  اق است، بلکه بدان سبب که در 

شت عامّ   سرنو شيوة طبقه، در هاق واقعًا نمونه وار  صحيح  عين حال به 

 .(37131377)لوکاچ ،« شود می نموداراو  فردقّ  عينی و نيز همانند سرنوشت

صيّ  گلدمن نيز به شخ اجتماعی  ت را نمايندة گروه و طبقةمانند لوکاچ، 

ساخت گرايیِ او فرد، به تنهايی ارزشی ندارد. اين جمع يا  می داند. در 

 توانند يک جهان بينی منسجم ارائه دهند. گروه هستند که می

شود و جامعه  طبقه، وارد رمان می تيپ و همين جاست که مسئلة در

زيادق به آن معطوف داشتند و  هشناسان، به ويژه مارکسيست ها، توجّ 

 هاق اجتماعی و تضادهاق طبقاتی را مطرح کردند. بندققشر

صادقی، نمونهمير  ت نوعی است که به گفتةهمان شخصيّ حقيقت  تيپ، در

ت هاق نوعی شخصيّ »د: گوي می   رود. او  به شمار می  اق براق امثال خود 

را  واق از مردم است که ا ات گروه يا طبقهخصوصيّ  دهندة يا تيپيک، نشان

 ( 11131371صادقی،)مير« کند. ديگران متمايز می از

تيپ )الگو(، به »كند:  مصباحی پور نيز اين گونه تيپ را تعريف مي

اق خا  نيست. اين متوسط جز در  معنی متوسط منش هاق اجتماعی دوره

تواند هستی داشته باشد. تيپ، آدم زنده و  هاق آهنجيده نمی انديشه

هستند. چنين اش در وجود او بلورسته  طبقه راستينی هست که ويژگيهاق 

« است و هم خا . آِن واحد هم عامّ  آدمی، کسی است که در

 ( 13131354)ايرانيان،

ساسی مهم و ا شناسی مسئلة جامعهيپ و طبقه در ت که مسئلة آن جا از

می بر اق را در رود و در نظريات جامعه شناختی بخش گسترده میبه شمار 

صيّ  زگيرد و ا  شخ ت هاق سويی ديگر، گرايشی که رمان نويسان به آفريدن 

ــان دهد،  چارچوب طبقة کنند فرد را در می تيپيک دارند و تالش ــی نش خاص

که منت ی رمان پيش میت را در نقد جامعه شناختاين اهميّ  باآورد   قد، 
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ــه به جايگاه تيپ در رمتوجّ  ــناس ــی جامعه ش ی به ان و نقش آن در بررس

 ديدگاه جامعه شناسان بپردازد.ين موضوع و تحليل آن از شناخت بهتر ا

ت که بدانيم جامعه شناسان در ابتدا، ذکر اين نکته الزم اس در 

کنند. اين  می     اساسی تقسيم  خود، جامعه را به دو طبقة نظريات

ات بين طبق رابطة. »قة حاکم و محکوم استدوگانه، همان طباِت طبق

واقع همان  طول تاريآ، در تمام جوامع در فرمانروا و فرمانبر، شالودة

 (  1131341)لوونتال،« فرآيند سوخت و ساز بين جامعه و طبيعت است.

اقتصادي است كه با نام كارل  اجتماعي، اصطالحي عمدتاً  طبقة» اساساً  

 تضادّ  .(731345)انصاري،رباني،« انديشـمند آلماني عجين شده استس، مارك

س گيرد. جامعه می بر جامعه شناسی مارکسيسم را در اساسِ طبقاتی،  ان شنا

ــه از  ها و گروه هايی میقشر مارکسيستی، طبقه را به مثابه ــد ک نن دا

هاق مختلفی  پايگاه هاق اقتصادق متفاوت بهره گرفته نان گروه  ند. اي ا

ما در کردهتقسيم بندق ارائه  از اين ند، ا قة ا يت دو طب ها حاکم و  ن

جمله اصلی بر و سرانجام بورژوا و کارگر، ازمحکوم، فرمانروا و فرمان

 آيد. ترين تقسيم بندق طبقاتی به حساب می 

 اذعان به فاعل فوق فردي اعتقاد با تاراخ و آگاهي طبقاتيلوكاچ در 

عرصة آگاهي،  كمال تاريخي و دري، فاعل تمام و طبقة اجتماع»دارد: 

« فاعل آفرينش جهان مفهومي و تخّيلي يعني آفرينش هاي فلسفي و ادبي است.

 (2431374)لوكاچ،

ــة ان دادهبررسيهاق ماترياليستی، نش» ــه براق تعريف طبق ــد ک  ان

ستگی  تمام موارد، دو عامل را در اجتماعی، بايد، در نظر گرفت که واب

ــتند: نقش هر طبقه در توليد ومتقابل دارند، اما به کلّ  ــان نيس  ی يکس

همين اســـاس،  بر .(25531341)گلدمن،« روابط اجتماعی آن با ديگر طبقات

ــورت بندق اجتماعی خود را »ديدگاه مارکس، از  ــادق، ص روش توليد اقتص

شتر در توليد هر سازد؛ يعنی هنگامی که ابزار می پديدار  ست  چه بي د

قاتی و  افزايش میافزوده  خا  باشد، ارزش طبقة لة طب فاصـــ بد و  يا

هاق اجتماعی و  ساسًا انديشهگردد و ا هاق ايدئولوژيک گسترده تر میتضاد

« شــــــــــــــود. هاق سياسی، حقوقی و فرهنگی زمانه دگرگون مینهاد

 ( 21131344)تسليمی،

هاق محکوم، همان اقشار پائين دست جامعه  اين طبقات دوگانه، تيپ در

 کارفرما و ارباب، يعنی همان تيپ برابر طبقة دهند که در تشکيل میرا 

صلة می حاکم قرار شکل تی که برطبقا گيرند. اين فا صادق  ساس نظام اقت ا
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داده و کارگر  کارفرما قرار اختيار طبقة د، ابزار توليد را درگير می

 دارد. کا تنها به خود و بازوان خود اتّ 

ضمن بيان اين نظر كه در همةما سايل  ر كنترلجوامِع مبتني ب ركس  و

كه  آيد، چنين استدالل مي مي توليد، نظام قشربندي پديد  يشـــترِ ب»كرد 

سايل توليد را در ساني كه و ه را در اختيار دارند، قدرتمندترين طبق ك

ند.  ها را دريافت مي نتيجه، بيشترين پاداش دهند؛ در جامعه تشكيل مي كن

، ممكن اســت از يك نظام اجتماعي مرتبةشــرايط ويژه، اعضــاي بلند  رد

خود آگاه شوند، جامعه دو قطبي شود، مبارزاتي روي دهد و  منافع متضادّ 

 (2531374،)لهسائي زاده« سازمان ديده شود. اي از تجديد درجه

ست، اگر » شده ا سيم  در جامعه اق که ناگزير به طبقات گوناگون تق

ـــاس، در هنرمندِ  ـــهاق  حس اعتنا  اجتماعی بی مقابل جريانات و جنبش

هايی مطلم  ماند، اغلب اوقات کارش بدان جا میب به تن که  مد  جا ان

برد  می« خويش ميان خود و جامعة»نه پيوندق را گو آيد و هر می گرفتار

ــوان  ، نبايد و نمی«اجتماع»را بيرون از « فرد»ماند.  و بی تکيه می ت

ن ديدگاه مارکسيستی است که اين هما .(17و1431351)تبريزق،« مطالعه کرد

ساختار  قدمعت ست، بلکه در  ست فرد، به تنهايی داراق ايدئولوژق ني ا

کاچ و  می اعی است که معنااجتماعی يا گروه اجتم بد. لو که يا لدمن  گ

شان بر انديشه ستی نهاد پاية هاي سي ست، معت هنظريات مارک قدند، شده ا

ديدگاه  اند. از آمده يک روند جبرق پديد گروه ها و طبقات دوگانه در

نان، قةف اي عه و گروه و طب جام که می رد در درون  ــــت  ماعی اس اجت

 انديشد.  

ساس، لوکاچ، ر بر ست هايی چون بالزام را ازهمين ا که  اين جهتئالي

طريم بيان حقايم  خود، از در رمانِ خود، انعکاس دهندة واقعّيات جامعة

ـــتند را برتر ايهطبقاتی و نظام سرم مربوط به تضادّ   دارق و کارگرق هس

انســانِ  ةنمايش زند»کند:  بيان می  شناسی رمانه جامع. او در داند می

ها را  ه آفرينش تيپصورتی که نويسند ت، مگر درجامع امکان ناپذير نيس

ــتلزم پيوند نا هدف خود قرار ــان دهد. اين امر مس ــتنی ميان انس ــس گس

ترين  دانيم که حساس می       ست. خصوصی و انسان زندگی عمومی جامعه ا

ــت، آن هم البته نه  درن بورژوايی درم   اتِ يّ ادب نقطة همين جا نهفته اس

عةاز ديروز، ب جام يات  مان ح بًا از ز که تقري « مدرن بورژوايی. ل

 ( 1731341)لوکاچ،

پردازق و تيپ سازق بالزام،  تانتقاد از شخصيّ  زرافا اما با

کند،  چه قدر بالزام، بيشتر بر تيپ سازق اصرار می معتقداست که هر
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ت اق را که با آن پيوند عميم دارد، بی ارزش و از واقعيّ  جامعه بيشتر

هاق او می يک از تيپ در هر»نظر او  ه ازکند. به اين دليل ک می دور

نظر  ق که درحدّ  جتماعی را بالفعل مشاهده کرد، تاکار ا و توان ساز 

« ف است.جامعه، معرّ  ی شبح گونةخواننده، تيپ، کمتر از تجلّ 

 ( 4131314)زرافا،

بندق اجتماعی  ، تمام تاريآ بشر، از وجود طبقه و گروهکلّ  در 

 ميان طبقة برتر و طبقة برخوردار بوده است و همواره تقابل و تضادّ 

همواره بر  اق که طبقات برتر شود. به گونه فروتر در جوامع مشاهده می

حالی که طبقات فروتر به  اند، در ين کوشيدهپاي نابودق و استثمار طبقة

 دنبال کسب رفاه بيشتر هستند.

اي طبقاتي و  از انقالب مشروطه، جامعهايران يك دهه بعد جامعة» 

 مشخص با گروه ها و ب از حداقل شش طبقةه مراتب، مركّ مبتني بر سلسل

ي و نيمه فئودالي است، اما جابه سنتّ  چه جامعة اقشار متمايز است. اگر

« شود. مالحظه ميك اجتماعي نيز در آن جايي طبقاتي يا تحرّ 

 (15131345)رباني_انصاري،

ات جامعه انعکاس و بازتاب واقعيّ به اين ترتيب، جايگاه و تيپ در

اين نکات، به نقد جامعه  گرفتن همة نظر همين رو، با در ازروشن شد. 

   شناختی آثار طيارق خواهيم پرداخت.

 

 جمع بندي (2-3 

ات و نقد جامعه شناختي شناسي ادبيّ  اين فصل كه به دو بخش جامعه در

شده، مهمّ  سيم  شناخت ارتباط ميان جامعه و ادبيّ  رمان تق ات ترين مبحث، 

 است.

شنا تر در يمطالب به صورت كلّ  ،لدر بخش اوّ   ات و سي ادبيّ باب جامعه 

پوليت ِتن و نظريات دواســـتال و ايمادام چون آن  بنيان گذاران اولية

ستم تو تكامل يافتة شد.اين علم در قرن بي  سط ماركس و پيروانش مطرح 

اين بخش، رويكردهاي مختلف جامعه شناسانه در بررسي اثر  ديگر در نكتة

 جامعه        ادبي است كه به دو صورت جامعه شناسي توليد اثر ادبي و 

سي قرار سي محتواها، مورد برر ات از ل، به ادبيّ گرفت. رويكرد اوّ  شنا

سكارپي ديدگاهي اقتصادي مي شمارت، محقّ نگرد و ا  م معروف اين حيطه به 

يد. مي ية ،مرويكرد دوّ  آ ما كل و درون جه دارد و  به شـــ ثار تو آ

ـــا،  كند كه نظريات آن انديشمنداني چون، لوكاچ و گلدمن را معرفي مي ه

 شود. ل مطرح ميدر بخش نقد جامعه شناختي رمان به صورت مفصّ 
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ــان و ي گير هاي اجتماعي شكل م، ضمن بررسي زمينهدر بخش دوّ  داســـت

خصو  نقد رمان پرداخته شد كه يكي  لوكاچ و گلدمن در، به نظريات مانر

ت مطرح و مورد تحليل بازتاب واقعيّ  ريةها، به عنوان نظ از اين نظريه

عهها تگرفت و جايگاه و نقشي كه شخصيّ  قرار جام قد  تاني در ن ي داســـ

سانة  صورت تيپ و طبقةاثر ا شنا سوب مي اجتماعي مح دبي دارند و به 

 گرفت. مورد بررسي قرار شوند، نيز
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مجزاي  بيان  ابتداي اين فصــل ذكر اين نكته الزم اســت كه عّلت  در

اين بوده تا  كه سعي ما بر  است  جداگانه، اين  ها در فصلي خالصة داستان

ــتان ها، مخاطب بهتر و بي ــاي قبل از ورود به بحث نقد داس ــتر با فض ش

گردد تا بتواند زي محمود طّياري آشـــنا پردا ها و شيوة داستان داستان

ديدگاهي درست و دقيم داشته باشد. ضمن اينكه در اين فصل همة مجموعه 

تاه آن مورد بررســـي و هاي ك هاي نويسنده با تمامي داستان داستان و

نويسنده در گرفت تا عالوه بر آشكارشدن سير تحّول و تكامل  تلخيص قرار

شناسانه  ها براي تحليل جامعه اش، در انتخاب داستان روند داستان نويسي

 نيز ميثر باشد.  

 

  : مجموعة خانه فلزقبخش اول(  3-1

 دفتر اول ( 3-1-1 

نمايشنامه است  2داستان و13شـامل دو دفتر با  خانه فلزق،مجموعة  

عه را ها منتشر ساخت. داستان 1341که طيارق آن را در سال  ق اين مجمو

شته و جزو اولين تجربّيات  علی رغم اينکه طيارق در دوران جوانی خود نو

ــمار می روداو   نويسی داستان ــاختمان و طرح، بهتر و به ش ، به لحاظ س

ـــد، طيارق  هاق بعدق اوست. به نظر می تر از داستان ساخته و پرداخته رس

گار  و پاورقی نويسان ها تحت تأثير داستان اين سالدر ــــان آن روز نويس

که از او در دفتر دوّ  داشته، زيرا داستانقرار عه میهايی  م همين مجمو

هــــاق  داستانفلزق،  خانةهاق اول  عاست. داستاناين مدّ  خوانيم، گواهِ  

ساد صيفات  سی»ه و عاطفی همراه با تو سا ستند، اما در « نثرق اح دفتر ه

تداول زدگی  از بيگانگی و حرمان»هايی که  دوم با داستان يک و م مانت ر

اين در ( مواجهيم.54111341)ميرعابديني،« اند. رنگی تيره يافته1331دهة 

شده و با تحليل   هاي قسمت تمام داستان صورت كوتاه  اين مجموعه را به 

 كنيم. پردازي ذكر مي هاي داستاني و شخصّيت برخي ويژگي

 پاي درخت نارنجدر (3-1-1-1 
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ا موضـوع و سـتان ايـن مجموعـه بـنخسـتين دا پاق درخت نارنجدر  

دختـر نوميـد، بـا محورّيـت و مرکزّيـت همـين محتواق آرزوهاق يـک پير

ســازق و توصــيف فــوقارق در ايــن داســتان، بــا فضاشخصــّيت اســت. طّيــ

ـــترش   ها تشخصيّ ها و  ها، مکان صحنه العادة  ـــم و گس ـــال عم ـــه دنب ب

ــة  ــيفات، دامن ــن توص ــاتی از اي ــان جزئي ــا بي ــت. او ب ــتان اس داس

ستان را ابتدا به سمت شخصـّيت اصـلی داسـتان و بـا توصـيف او بـه دا

 کشاند.  سمت ماجراهاق آن می

ستقيم و معّ  شرح م سنده خود به  صّيت رنوي شخ صّيات ظاهرق  صو فی کامل خ

ــّورات و   ماجراق پردازد و اّول، زهرا، می ــتان را پيرامون تص ــلی داس اص

 دهد. خياالت کوتاه اين شخصّيت شكل مي

ـــتگی مفرط  لباس  تان: زهرا پس از شستشوق فراوانخالصة داس ها و خس

بيند  در خيالش مردق را می  حالی که در ِهّرة خانه دراز کشيده بود،در 

ياد سيف  به   لّذتِ اين خيال او را  اش را به او داده است. که سنگينی

خ  اندازد می     اش  قبلی اله خواستگار  به در يه که  ياط تک نارنج ح ت 

ــت و در کرده  ــت. در  حالِ اس با  حالی که زهرا زارق و التماس به زهراس

چه  صداق بّچهو  همين زمان با سردهد. در  او گوش می  ميلی به بی هاق کو

پرداختنــد، از خواب می می    که با سرودن شعرق به اذّيت و آزار او 

راند. زهرا با اشــتياق خوابش  ها را از کوچه می  پرد، مادر زهرا بچّه 

که   می     ا براق مادرش تعريف ر با خبرق  ما  ند، ا مورد مادرش در ک

ريـــزد و  ميهان فرو دهد کاخ آرزوهاق دختر به ناگازدواج سيف اله مي

 رود.  ميشنود و در شوكي بزرگ فرو  يزق نميديگر چ

زاوية ديد داستان، به شيوة سوم شخص يا همان داناق کّل است. 

آگاه است. حّتی بر ذهنّيت و احساسات  نويسنده بر همه چيز و همه کس

ها نيز آگاهی دارد. در اين داستان، گفتگو بخش کوتاهی را به  شخصّيت

جهت پيشبرد داستان کمک صا  داده، اما همان بخش کوتاه در خود اخت

گرفته با شخصّيتشان کلمات، زبان داستان و لحن به کارکرده است. نوع 

خصوصّيات روحی و ويژگی امل، بيانگر طور به صورت ک مطابقت دارد، همين

هاق اين داستان عبارتند - شخصّيت است.  ها و انديشة آن هاق اخالقی و فکر 

گوشتالوق چاقچورق، زن الغر  اله، زن از: زهرا، مادر زهرا، سيف

 کوچه.  هاق چّهب چادرنمازق و 

 -زهرا–نويســنده، تنها به معرفی خصــوصــّيات ظاهرق شــخصــّيت اصــلی 

ستان می  زهرا، هاق فرعی، مثل مادر و شخصّيت پرداخته با گفتگو وارد دا

اقچورق يا زن شوند و يا زن گوشتالوق چ همين طريم معرفی میند و از شو 
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مورد شــوند. در  ان به خواننده معرفی میطريم نامشالغر چادرنمازق، از 

ستقيمی دربارة معرفی او ندارد، بلکه  شخصّيت سيف شرح م سنده  اله، نوي

ّصيات اخالقی و ظا هرق خود را   دش با گفتگويی که با زهراخو صو دارد، خ

 داستان شخصّيتهايی ساده و معمولی دارند. اشخا  دهد. شرح می

ديده، نوعی پشيمانی  شخصّيت اصلی دچار کشمکشی عاطفی است، خوابی که

 گيرد اين کشمکش درونی و کرده و زمانی که تصميم   میدر او ايجاد 

مادرا  ود خود را پايان بخشد، با خبر ناگهانیهياهوق وج  که   به او ق 

شکل در شود و  سرنوشتش عوض می مسير  دهد، می ستان  همين جا نقطة اوج دا

 گيرد. مي

 

 چل منبر  (3-1-1-2

شگی جوانان و خرافی بودن  دّومين داستان اين مجموعه با موضوع بی ري

ــد تا در اين پيرها، نوشته شده و نويسنده می ــتان، محرومّيت و  کوش داس

ماعی پ   اراده و مقهور سرنوشت را در هاق آدمی سرخورده، بی رنج از ر اجت

 اعتقادات کهنه نشان دهد.

شانی ندارد،  آغاز می  داستان با توصيف شخصّيتی شود که هيچ نام و ن

ستان تمام و کمال می از  اش هاق ظاهرق ويژگی  شرح  اما وصف و ابتداق دا

 ذهن تجسّم کند.او در  تصويري زنده از چهرة آيد تا خواننده 

اق است که مغموم، پاق منبر  ت اصلی داستان متوليخالصة داستان: شخصيّ 

ست. مرد غريبی که غم غربت و دربدرق و ناکامی در  قراضه ستاده ا اش اي

فکار شيطانی سوق تمنّيات جسمی و تمايالت غريزق، او را به سمت و سوق ا

شمع کردن شمع می برش، مردم را به روشنپاق منداده است. او  خواند. او 

ـــت  به چهره اش  وشود   چيند که نورشان پخش اق می ها را به گونه  ـــال ح

ــعی در گمراه کردن زنان دارد، همچنين با  نورانی دهد و با اين کار س

سير   ها ها و فروش آن دزديدن بعضی شمع شکمش را  سعی دارد  به ديگران، 

ــمی  يی جز برآوردن است و آرزوود بيزار کند. او از زندگی خ تمنّيات جس

شود که در يک  ها سببي می اينحقارتهاق روحی خود ندارد،  کردنطرف و بر 

اق  ساله 1بچة اش را با پسر اق آزار دهندهه لحظه تصميم بگيرد که عقده

کار، از او  کردن شمع که براق روشن ند. اين اف خالی ک مده بود،  ها آ

شه بود که س چهرة يک ابلي ساخته بود تا يک متولی. غرق در همين اندي

ــداق پاق چند عابر، او را به خود آورد و مانع کارش در  آن تاريکی، ص

شت به دنبال زندگی تيره در شد و اين گونه بود كه دوباره  سرنو سير  م

 هدفش حرکت کرد.  بی  و آيندة
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ت را به آغاز داستان، حزن و اندوه و دلهرة درون شخصيّ از  نويسنده

ند  را برجستهسرخورده  انسانی  دلتنگی  کشد، تا تنهايی و تصوير می تر ک

داستان سايه انداخته  آورق که بر تمام و همپاق آن فضاق تاريک و دلهره

ــد و  داستان را شب انتخاب می شود. به همين سبب، زمانِ است، آشکار ــن ک

ضاق داستان و خور ماجرا و فمتولی، متناسب و در توصيفاتش را از چهرة

دهد. محور اصلی داستان پيرامون شخصّيت داستان  همچنين شخصّيت ارائه می

صيّ  و ويژگی شخ ست و همچنين ماجراهايی که تی و روانی او بنا هاق  شده ا

ــد، در مرکز آن قرار  يا برايش رخ می آورد، شخصّيت به وجود می خودِ  ده

 دارد.

صيّ  شخ ستان،  صلی دا صّيت ا ست و درشخ ستا ستان و حّتی  تی اي طول دا

هاق فرعی  تدهد. شخصيّ  آن رخ      نمی پايان آن هيچ تغيير و تحّولی در

ستان دارند. چند زن  صلی و طرح دا صّيت ا شخ ستان ارتباط اندکی با  دا

ســاله  1ننه و علی پســر  اق زن ارباب محله، كبله- چادرق، خانم فيروزه

و توصيفی گونه شرح  هيچاق نقش کمرنگي در داستان دارند و  خانم فيروزه

هـــدفـــی و  اين اشخا  داده نشده است، اما طيارق حالت ترديد، بیاز 

ــدردق  ذهنّيات آشفتة متولی را خوب توصيف کرده است، لذا مي ــد هم توان

ـــــوان  پی داشته باشد. شخصّيت متولی را میت در خواننده را با شخصيّ  ت

ــر و  شده طرد  انسانهاق  از نمادق ــت که به دنبال خوردة اجتماع داس نس

ضر  نشده جابتهاق ا هاق زندگی و خواسته جبران نقيصه و محرومّيت شان، حا

ــاس تنه نوع پليدق و زشتیبه انجام هر  ايی و بيهودگی خود اند، تا احس

 را مرهمی نهند.

اق که بعدها از  ت، شيوهم شخص )داناق کّل( اسشيوة روايت داستان سوّ 

 ندرت خواهيم ديد.  اش به داستانهاق بعدقطيارق در

 نقش  (3-1-1-3 

ستان بعدق اين مجموعه با عنوان    ضمون پديد نقش،دا شکل م آيی و 

ــّ  می      گيرق احساسات دورة نوجوانی را پی   طي يرد.  ين ارق در گ ا

صيف  سات و هيجانات و تو سا شرح گذران اح شم و  ضوع ع ستان نيز مو دا

 داده است.د قرارهاق عاطفی دو نوجوان را محور داستان خو يرقدرگ

هايی نســـبت به  ابراز دلبستگیها و  خالصة داستان: راوق، طی مالقات

ـــود. آن دو با يکديگر  عموق خود )جميله(، وارد بازق عشم    میدختر ش

ز وجود رقيبی آگاه گذارند، مادر جميله راوي را ا قول و قرارهايی می

سر می ست. راوکند که پ سر نيروق هوايی ا يک  ق رقيب رادايی جميله و اف

 بيند، اما به قول و قرارهاق جميله دلخوش  خود میسر و گردن باالتر از 
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گــــردد،  و بر میآرزد ماه، با هزار اميد و رود. پس از چن کند و می می

شکسته و پس از رفتن او همسر  عمو، عهد ميانشان راغافل از اينکه دختر

 است. اش شده  پسردايی

ند  اوية اول شخص، داستان را روايت میزارق، ازاين داستان، طيّ در  ک

هاق فرعی داســـتان، پدر راوق،  سپارد. شخصّيت و نقل آن را به راوق مي

صّيت  عمو و زن عمو هستند که همه شخصّيت شخ ستند. جميله،  ستا ه هايي اي

ــد  دايی جميله، شخصّيت مخالف او را تشکيل میو پسرمقابل راوق است   ده

البته حضورق اسمی است، يعنی تنها نامی از که با حضورش در داستان که 

ند  شود، راوق را با کشمکش ذهنی و عاطفی کوتاهی مواجه می او برده می ک

 شود.  پايان سبب شكست او در عشم نيز ميو در 

ستان، طيّ در  ستفاده میارق از هر اين دا صّيت پردازق ا شخ شيوة  دو 

ـــتقيم و هم با عمل و  کند. شخصّيت  ـــرح مس رفتار، معرفی و ها هم با ش

شوند. زمان و مکان داستان به خوبی روشن نيست. زبان داستان  شناخته می

تارق و  است  ساده قبل  هاق  مثل داستان  نيز بان گف به ز ها  و در گفتگو

 شود. عاميانه نزديک می

تا از  کوشش می خانه فلزق،هاق مجموعة  طّيارق در اکثر داستان ند  ک

ــاصـــرپردازق و شيوة مستقيم در شخصّيتوجود تمام عناصر داستانی،   عن

داستان نيز، به خوبی استفاده کند، گشايی در  ديگري مثل تعليم و گره

خاطره  او ديگر نمیهاق بعدق از  که در داستان امرق بينيم و بيشـــتر 

خا  گونه هاق گزارش نويسی و داستان هاق  بان ورزي با ز يده      اش همراه  د

  شود.می 

 موميهاي  شمع (3-1-1-4

هاي مومي با موضـــوع درس و تحصـــيل دختران و وضـــعّيت  داستان شمع

ست شده ا ستان نيز از فرهنگي موجود در جامعه و مدارس ارائه  . اين دا

 شود.  ديدگاه سوم شخص نقل مي

اي  به مدرسه  نام، خالصة داستان: مريم به همراهي پدر براي ثبت

ــه از  ها و از محيط مدرسه كه   د. پدركنن مراجعه مي حرف هايي كه از گوش

ــه  و كنار مي ــب به اين مدرس ــت. به دنبال مكاني مناس ــنود، ناالن اس ش

شروع به تعريف و تم كشانده مي سه  سة خود ميشود. مدير مدر جيد از مدر

آموزان  حالي است كه او تمام سعي و تالشش، براي جذب دانشكند، اين در  

ست. در  دريافت شهريهو  بيشتر  شه و كنار سوي ديگر در هاي باالتر ا گو

هــايي از  شوند كه مشغول بازسازي و تعمير بخش مدرسه كارگراني ديده مي

ـــد   اند. با همة تالشي كه مدير براي رضايت پدر مريم انجام مي مدرسه ده
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كه  دهد و با صحبت او مي كار دستِ  خواهي  ورزي و زياده اّما اين طمع هايي 

شود كه به مذاق  مي    د مطالبي بيان گير ميان كارگران و مدير صورت مي

ـــا  شود كه او بدون مكث و تعّللي آن پدر مريم خوشايند نيست و سبب مي ج

 را ترك كند.

شكل مي ست كه ماجرا حول محور او  ستان ا صّيت محوري دا شخ مريم، 

ّصيت  شخ سه(، از  گيرد. پدر مريم، مدير، كارگران و مادرآقا )فراش مدر

ان )پســـر خ دارند. چند دبير، هوشنگستان حضور اند كه در دا هاي فرعي 

ــتانند آموز، از  مدير(، ناظم مدرسه و چند دختر دانش ــخا  داس ديگر اش

 شود. ها ديده نمي كه تنها نامشان در داستان آمده است اما عملي از آن

ـــد،  توصيفاتي كه نويسنده از اشخا  داستان، محيط و فضاي آن مي ده

ــد و در  به داستان جهت ميزيبا و رساست كه توصيفاتي  ين ده ــار ا كن

ــتان و ماجراي آن ياري  توصيفات، گفتگوي شخصيت ــبرد داس ها نيز به پيش

 رساند. مي

 از هيچ شروع شد  ( 3-1-1-5

شاجرات و دعواهاق  داستان گونه« شد هيچ شروعاز  » ست که از م اق ا

ــتان قرار را  کند. طّيارق گفتگو می خانوادگی حکايت  ــاس اين داس می اس

كند و هم عمل داســتانی  ها را معرفی می طريم گفتگو هم شخصّيتدهد و از  

ستان ندارد و بنابربرد،  را پيش مي سنده هيچ نوع دخالتی در دا اين نوي

به  هيچ توصيف و توضيحی از او در داستان نمی تان  بينيم و چون داســـ

ست و شيوة اول شخص نقل می سی ا سا شی ا ستان نق  شود، نقش راوق در دا

 شود. حضور نويسنده در داستان حس نمی

بحث و و  خالصـــة داســـتان:  ماجراق داســـتان چيزق نيســـت، جز جرّ 

شم فرزندان خود بايد و نبايدهاق در بگومگوهاق زن و شـوهرق که  پيش چ

ــت جز  میمال زندگی خود را بر ــاس اين دعواها چيزق نيس کنند و علت و اس

اجرات طوالنی، بدون هيچ نتيجهفقر و فالکت و ندارق و سرانجام پس از مش

ــردد و  میزندگی بر  ، همه چيز به روال عادق سکون شب اق در آرامش و   گ

 گردد.  آرامش بر خانة و خانواده حاكم مي

ها  تپردازق مستقيم استفاده نکرده، شخصيّ   طّيارق اين بار از شخصّيت 

ع گفتگوق واقشوند و در  میو بدل شده شناخته     طريم گفتگوهاق ردّ از 

ستان و بيان کنندة  شخا  دا شه و افکار ا ستان، بازتاب دهندة اندي دا

 خصائص روحی و اخالقيشان است.

ـــوّ از  ـــايی ناآرام و مش ـــتان، خواننده با فض ش آغاز ورود به داس

پــايــان، اينکــه در   تا  کند، روبروست و اين روند را تا پايان حس می
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ق داستان به شيوة ظريفی پايان ها والها و ناآرامیهول و نويسنده به همة

 دهد. می

اق نشده است و صحنة داستان به  به زمان و مکان داستان هيچ اشاره 

اق  آن بازيگران به گفتگو مشغولند و عّدهاست که در  صحنة تئاترق شبيه

لباس راوق به روايت آنها در  اند که يکی از به تماشاق نمايش نشسته

ت و ظرافت خاصی، داستان را که بازآفرينی دقّ پردازد. نويسنده با  میآن 

ــاق  اش می زندگی واقعی است، با گفتگوهاق  هنرمندانه ــد. گفتگوه آفرين

عهده دارد و زبان ساده و روانی  اين داستان تمام وظايف داستان را بر

دهد و سازگارق آن با بيان و لحن شخصّيت که طّيارق در گفتگوها ارائه می

سب آن   ضاق کلّ ها و همچنين تنا ستان تأثير زيادق دربا ف سترش و ی دا گ

ــتان، مانع  حادثه اال فقداناستان گذاشته و اهمّيت د اق جّدق در بافت داس

طور که يونســـی در  همان شده است و  از رغبت و گرايش مخاطب داستان می

به ءامروز به خالف گذشته که وصف ساده و جز»آورده: ، داستان نوای  هنر

ــــد  کات و قيافة اشخا  باب بوده است، نويسنده، میحاالت و حر جزءِ  کوش

اشـــخا  داســـتان را به گفتگو و عمل وادارد و کارق کند که خود با 

صيّ  شخ صال خويش را در گفتار، رفتار،  ضاوت ت، خوق و خ شا و ق معرض تما

ست و هم با  خواننده قرار شيوه هم طبيعی ا ست که اين  دهند و بديهی ا

اين زمينه که ارق در و طيّ  (21731315)يونسي،« تاسگارواقعّيت زندگی سـاز

 همان خلم گفتگوهاق داستانی است موفقّيتی از آن خود کرده است.

 

  دفتر دوم  (3-1-2 

ــه  داستان از طّيارق می 1خانه فلزق، در دفتر دوم مجموعة  خوانيم ک

همراه   آنها، رفته در  هاق به کار شخصّيت  فضاق خا  بعضی از داستان ها و

اجتماعی دهة    هاق اخالقی و برگرفته از پوچی و نابسامانی  هاق مضمون با 

احوال نويسندگان آن  هاق ذهنی نويسنده و اوضاع و درگيرق از  حکايت و 31

 دوران دارد.

 نياز ( 3-1-2-1 

ّيار  نةق درط کا ياق کود تان، دن با  اين داســـ ياقراوق را    دن

ــاکی را  ت  معصوميّ   دهد و می تقابل و تضاد قراره در بزرگترهاق قصّ  و پ

 دهد. تقابل خودگامکی و هوس نشان میدر 

 –کودکی است، تحت سرپرستی مادر بزرگش -من  –خالصـة داسـتان: راوق 

حالی اسـت که پدر و مادر کودم انسانهاق خوشگذران اين در  –ننه موتی 

ــد، او ر اق هستند و يک شب که به خانة ننه موتی آمده عاطفه  و بی ا ان
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ــت و  براق خريدن عرق به بيرون می ــتند. همه جا تاريک و ظلمانی اس فرس

نه    آمدن وقتی   شود. وزش باد لحظه به لحظه شديدتر می موتی طوالنی  ن

شود. بعد از انتظارق طوالنی، در  شد، دلهره و اضطراب بر آنها مسلط می

ستان ل باز می رزانش شود، ولی ننه موتی روق جلو آمدن را ندارد. در د

بينند. ننه موتی با صــدايی گرفته از ح زن و  هاق شکسته عرق را می شيشه

ست، اما کودم  اندوه و نگاهی مغموم و عذرخواهانه كنارِ  ستاده ا در اي

 يابد. آرام و شادمان از ديدار مجّددش جانی دوباره می

اق نسبت به  شود که هيچ حسّ و عاطفه داستان از زبان کودکی روايت می

ســـت و اش ندارد، گويی تا به حال آنها را نديده ا مادر و دائی پدر و

ست که در شده ا سبب  صحبت کند و همين امر  مورد آنها  با بغض و کينه 

 اش داشته باشد. ها و فقدان دايه کنار آناز بودن در  احساس رنج و عذاب

اين داستان نيز توسط گفتگوها و رفتار و اعمالشان معرفی اشخا  در 

ــيح کوچکی از راوق در  و   دشون می ــّيت ها و گاهی توض ــخص مورد ظاهر ش

 شود. هاق آنها ارائه می حرکات و انديشه

ساده و    ستان، زباني  ست. زبان دا چون از زبان کودکی  گفتارق ا

انسانهاق عادق  ،ها  تشخصيّ  دارد.  احساسی و  شود، لحن کودکانه روايت می

گذ اند که خوشی زدة جامعه و غفلت ــــان، راه را هاق  ندکش بر هر را و ا

 است. فضاق حاکم بر داستان فضاي ترس و نااميدق است. بسته  اق  انديشه

 

 آدم زاادی  ( 3-1-2-2

کوشــــد تا بحران  ايجاد فضايی اخالقی، میبا  آدم زيادق،طّيارق در  

ند. عنوان  يان ک گارش را ب ماع روز ماعی موجود در اجت فرهنگی و اجت

 کند.  واننده از محتوا و درونماية داستان کمک میداستان نيز به درم خ

سيگار و  ست که به خاطر اعتياد به  ستان: راوق، جوانی ا صة دا خال

مید شماتت و سرزنش قرار مور اش  بات الکلی از طرف اعضاق خانوادهومشر

 و شود  هاق آنان خسته می گيرد و يک شب که از مشاجرات تند و نصيحت 

شـــنود که حرفهاق عجيب و  د، صداهاق آنها را میرو می    رختخواب  به 

شـــوند که او را  زنند. مادر و خواهرش، موجودات سنگدلی می غريبی می

ستند و به دنبال جدالی که با کرده و در م رده فرض  پی مخفی کردن او ه

ـــی  و  دهد میدختر، مادر را به دورن منقل ه ل  کنند، هم می او را م

شيِ خود فرا   شنود را میسوزاند و بعد صداق پدرش   که دختر را به هماغو

 اش را پرد و خانواده از خواب می  آشفته  پسر،  لحظه  همينخواند. در  می

 بيند.  ة خود میمشغول کارهاق روزمرّ  
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شيوة ظريفی ماجراق خواب راوق ر  سنده، به  ستان ا در نوي درون دا

، متوجه آن نمیدهد که خواننده تا داســتان را به پايان نبرد می قرار

شود و همين غافلگيرق نکتة اصلی و اساسی داستان است. نکتة مهم ديگر  

افتــد و آن  در داستان، ماجرا و فضايی است که در خواب راوق اتفاق می

هاق داســـتان  عجيبی است که آدم منتظرة انجام اعمال ناباورانه و غير

انه يا خواهرانه دهند و فضايی خالی از عواطف مادر قبال هم انجام میدر

 تواند حقيقت داشته باشد. کند که در دنياق واقعی نمی را ايجاد می

معموالً جايگاه وااليی ندارد، در هاق طيارق   پردازق در داستان شخصّيت

ــن اکثر داستان ــاق يک ، خوانيم ميده        هايی که از اين نويس اعض

هيچ نامی هم از  خانوادة عادق متشکل از پدر و مادر و دختر و پسرق که

ها در  دهند. شخصّيت داستان را تشكيل مي  هاق آدم   شود،  ها برده نمی آن

ظاهرًا راوق داستان  چند شوند، هر يک حّد و اندازه، در داستان ظاهر می

ستان  قرارمرکزيّ  رد  ها  ضر دارد و اغلب ن  ت دا شخا  حا قل او از ديگر ا

هاق شـــود  در داستان ديده می يا گفتگو يان اين افراد در و  هت م ج

ست  شناساندن آنها به خواننده صّيتو  ا شخ صيفی از  سنده هيچ تو اال، نوي

نقش گفتگو،  نيز  داستان  اين  در  دهد. مین       ها در داستان خود 

سی بر  مهمّ   سا ست که کالم  اين گفتگوها عهده دارد. نکتة بارزِ و ا اين ا

نده را در شـــو یم  کاره رها  نصفه گفتگوها،  اين در  ظار د و خوان انت

شوند.  می    کوتاه و موجز بيان گذارد. جمالت به طور  ادامة گفتگوها می

 حّد محاوره است.ساده و عاميانه و در  زبان، همان زبان

 

 تصوار ( 3-1-2-3 

ضاق نامطبوع جامعه و فقدان ارزشارق در طيّ   ستان نيز، از ف اين دا

دانــد کــه  عواملی میرا  ها  آن و   آورد  می  ميان   سخن به هاق فرهنگي  

ــار و  کند و سبب شکل ها را تيره می فضاق خانواده ــاهنج گيرق روابطی ن

 شود. نابسامان و سطحی می

شـــود و بر روق ميزق که  اق می خانه خالصة داستان: راوق، وارد قهوه

ار که زنی جلف و بزم شــده نشــيند. پيشــک اند، می چند غريبه نيز نشسته

ســر ميز آن آورد که بر  ق براق راوق پيغام میا غريبه طرف مردِ ، از است

 بــراق راوق  شود،  غريبه برود و بنشيند. مرد غريبه وقتی کامالً مست می

خواســـته  می ن اينجاست، چون خواهرش كه به اين دليل اآل کند  اعتراف می

سر به  را  او   ستن  شک پدرش و  پليس معرفی کند و بعد داليل اين کار را، 
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شان و فروختن آن براق خريد چند بطرق عرق ذکر  دزديدن کتاب قديمی خانه

 کشد. شود که شب نيز ته می هاق او تمام می  کند، وقتی حرف  می

هــايــی از  داستان به توصيف کوتاهی از شخصّيت زن خدمتکار و قسمت

گفتگوق رّد و بدل شــــده ميان با  شود و  هاق قهوه خانه آغاز می صحنه

ــلی  ها، داستان به سمت ماجراق اصلی کشيده می خصّيتش ــود و رخداد اص ش

سنده در   به نشان داده میهاق مرد غري داستان در صحبت مورد شود. نوي

ـــــذارد  آورد و می نميديگر داستانش هيچ توضيح و توصيفی دو شخصّيت  گ

ايان، خواننده هايشــان معّرف خود باشــند. اما در پ آنها خود، با صحبت 

ست يا جوان؟ و  هيچ ست يا مرد؟ پير ا ستان که زن ا اطالعی از راوق دا

هاق طّيارق که  اکثر داستانآورد و اين نقص عمده، در دست نمیغيره  به 

ــراق  شود. طّيارق هيچ شوند، ديده می ل شخص روايت میبه شيوة اوّ  ــاه ب گ

ـــتان نقش هايش قهرمان يا م نجی خلم نمی داستان   کند و خود نيز در داس

ـــاق  کند و داستان را با شعار و نصيحت و صحبت ايفا می  اق طرفانه بی ه

ــيّ   نمی اين گونه آغشته ــخص ــه ش ــنده از س ــتان، نويس ت کند. در اين داس

ست و همان  آنها برجستهاستفاده کرده که يکی از  شده ا شان داده  تر ن

اق است که اعترافاتش در داستان آمده، اما از او به عنوان  مرد غريبه

الت مســـتی و بيخودق به حتوان ياد کرد، چرا که در  مان نمیقهر  کي

نثر اين داســـتان  کند. در میاقرار  اش  انسانیعاطفی و غيرکارهاق غير

ريختن شکل  به هم نيز از زبان ساده استفاده شده و کوتاهی جمله ها و 

ديگر خصــايص نثر آن به شــمار میارکان جمله از  ها و جابجايی جمله

 رود. 

  خانة فلزی (3-1-2-4

که طّيـارق نـامش را بـراي عنـوان کتـاب خـود  فلزق، خانةداستان 

ابهــام اســت، زيــرا يــده اســت، داســتانی در نگــاه اول پ رنيــز برگز

ــت، در  و صحنه فضا ــان اس ــتان در آن  در جري ــه داس ــانی ک ــا و مک ه

آورد،   توان نمی اي  براق داستان خالصه شود. مي شناخته   پايان

سـر گفتگوسـت و محتـواي روشـني نـدارد و گفتگوهـا تقريبـا  زيرا سرا

ــمارة ــرد ش ــون م ــاوينی چ ــا عن ــتان ب ــخا  داس ــامفهوم. اش ــرد 1ن ، م

ــده و مرد بی 1، مرد شمارة5، زن شمارة2شمارة ــرده ش ــام ب ــماره، ن ش

ـــور   یم برز متن گونه که از قسمتی ا اند و آن  ـــد، منظ ـــةآي  از خان

ت و سرنشــينانش اشــخا  حــال حرکــت اســفلــزق، اتوبوســی اســت کــه در 

 اق داستان هستند. نمره

 ديد؟     گوش میيک گفت:  ةمرد شمار»
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 آ  آ  آ اوف ...پف.-

 دونی واسه چی؟ خوندن. اون ته ئی يا. شما می خوب می  گفتم اونا می-

 آ  آ  آ اوف ... پف. -

يه ور  ترسيدن. آخه همه دونی؟ آخه می  نمی - نه بوديم.  مون رو گرد

حاال ديگه نمی)سکوت(.از شيب، کلوخ، سايه ردّره. همه جا پ  کوه. يه ور 

طر رفت، ترســـی نيس يا  چون خکه بخونن وخوبم بخونن.  تونن تونن. نمی 

« تونن اونو حس کنن. )مکث( عقيده شـــما چيه؟ نمیهستش و اونا       

 (17و1431341)طياري،

ــنده نشان می فضاق داستان، فضاق تيره و مبتذلی را  ، به دهد. نويس

با  ها توجه خاصّي نمیپردازق در اين داستان نهپردازق و صح شخصّيت ند و  ک

   کند، روق کاغذ ثبت مینويسی،  تخّيالت ذهنی خود را بر  مگويی و مبه کّلی

ساختمان  اينکه  بدون شکل دهندة آن اهمّيت ف  و  به  صر  ستان و عنا رم دا

اق  داستان که نمونه مبتذل محيط آلوده و بدهد. تنها بيان فضاق تيره و

يسنده از اختناق و فساد اخالقی و فرهنگی روزگار نور کوچک از جامعة پ  

سی و چهل ديده  هاق عمدة داستانرا نشان می دهد و در  شدة دهة  شته  نو

ـــــاق  ميان شخصّيتها باشد. در ت اين داستانتواند نقطة قوّ  شود، می می ه

قيد و بند و هوســبازق  اق بیه شود. آدم  اق ديده نمیداستان فرد برجسته

ضاق بدبينی و دلم   سامان جامعه و ف ضاع ناب ردگی و انحرافات که از او

 اند. اجتماعی برخاسته

 های کور شاخه( 3-1-2-5 

بل  ، عنوان داستان بعدق است که مانند داستانشاخه هاق کور  هاي ق

شته و شمايل داستانی دا اينکه شکل كند و بدون از فضايي تيره حكايت مي

 گرفته است.باشد، در رديف داستان کوتاه قرار 

نام  در اين داستان، طّيارق از شخصّيت با عنوان من، من و تو  هايش 

شده او  تبرده است. شايد عدم توان نويسنده در پرداخت شخصيّ  سبب  هايش، 

داستانهايش از گذاشتن نام براق اشخا  خوددارق کند و از صفت، عدد، در

ــده   روايت« منِ »ن جا، يک ر استفاده کند. در ايحروف ، و يا ضماي کــنــن

شه همراه و «من»دارد و يک وجود  ست که همي شيطان درونش ا ، وجدان يا 

ـــتانی آور و م   کنار راوق هست. نثر مالل بهمی که فاقد طرح و پيرنگ داس

هــا عــاجز کرده  است و مخاطب را از درم ضوابط داستانی و روابط شخصّيت

 بهره است. نرق است و از خالقّيت فکرق و هنرق بیاست، فاقد ارزش ه

 تهوع ( 3-1-2-1
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ــت که در  اريک حاکم بر جامعهاز فضاق تتوصيفی تهوع،    زوال اق اس

ــتان از دو  –فرهنگی  ــت. طّيارق در اين داس ــده اس اجتماعی خود غرق ش

ــخا  نيز « ف»و « پ»هاق  شخصّيت با نام ــت که اين اش ــتفاده کرده اس اس

انـــد. از   محيط داستان، رازگونه و معّماوار مطرح شده مانند فضا و

صّيات انسانی  و سال شخصّيت جنسّيت و سنّ  ها و نسبتشان با هم و ديگر خصو

 شان هيچ صحبتی در داستان نشده است. 

، بعد از خوردنِ مداوِم چند شــيشــة حاوق «ف»و « پ»خالصــة داســتان: 

 هاق بی ســـر شوند. حرف می        بات الکلی از حالت عادق خارج ومشر

شه « ف»زنند.  وتهی به هم می شتی که روق زمين افتاده و همي از لکة در

شمايل بد به مچ پايش شکل و  ست و  شده ا شکايت می ترکيبی دارد،زنجير 

که را از بين ببرد،  روق آن، میکند و با ريختن ت ف بر   هد ل «  پ»خوا

ن لکه، همان ساية توست گويد که اي داند و می اما اين تف را سر باال می

ع پايان به حالت تهوّ در « پ»وانی از دست آن خال  شوق. ت نمی  گاه و هيچ

بار  افتد و از سوختن جگرش می می لد. اين  لدارق او مي« ف»نا به د

ـــود و خودش نيز  پردازد ولی باز، درگير اين لکه و اين بو و ... می  ش

 افتد.  ع میبه تهوّ 

ستان حالت ه شخصّيت ستی و بياق دا خودق میتعادل ندارند. از طريم م

ــان را فراموش کنند، به همين خواهند دنياق کثيف و پ    ر از رنج و دردش

ــد  که پنهانی رنج میهايی  هايشان را به خوشی همة انسان سبب شيشه ــرن ب

تاه و  ها در هالهها و صحنه  شخصّيت پوشش نوشند.  می هام و کو اق از اب

ـــادن  آيد. اتّفاق داستان به حساب مي ارز موجزنويسی، از مشخّصات ب ـــت اف

داســتان در شــب و تاريکی اتاق و ســکوت شــب، فضــاق اندوه و تارق به 

ــد و  می آغاز  دهد. نويسنده اين داستان را هم با گفتگو داستان می ــن ک

ــتان مي بدون هيچ وصف و مقدمه اق، خواننده وارد موقعّيت و ماجراق داس

ستان  ا میها ر هاق شخصّيت شود و صحبت  را از زاوية  عتهوّ شنود. طّيارق دا

 کند.  م شخص روايت میديد سوّ 

  كند نفي مي« ف»( 3-1-2-7

اق را مطرح کند، محّلی  بدون اين که اّتفاق و حادثه كند نفي مي« ف» 

آن چند دختر و پسر براق ساختن محفلی شاعرانه كه در  دهد را نشان مي

 اند.  و رمانتيک گرد هم آمده

مورد مشـــخّصـــات ، در «ب ب»ها به نام  تصة داستان: يکی از شخصيّ خال

به  مردق به طور غيرمستقيم شروع به صحبت کردن می تانش  ند و دوســـ ک

دربارة « ب ب»شناسند و از احساسات  افتند، چون آن مرد را می قهقهه می
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شود و  می  العمل آنها ناراحت از عکس« ب ب». گيرد میشان       خنده او

به خواندن  هاق ساپل و ژنوس شروع رود و آن دو نفر به نام رون میبه بي

شود كه از  مردق ديگر وارد داستان می« ب ب»ورود کنند، بعد با  شعر می

ستان  ادامه، با خواندن شعر توسط شخصّيتاست و در « ب ب»دوستان  ها، دا

 يابد. خاتمه می

  عهدة  چيز را برداستان به شيوة سوم شخص نقل شده، اما طّيارق همه  

تان کرده، در ها ر ها گذاشته و آن شخصّيت با گفتگو وارد داســـ اين ا 

ستان،  نی میگفتگوها، خواننده متوجه کشمکش فکرق و ذه شخا  دا شود. ا

ت محورق که در مرکز داستان قرار يک سطح و راستا هستند و شخصيّ   همه در

شابگيرد، وجود  سّيت و لطافت روح و نگاه  سا عرانه و رمانتيک ندارد. ح

كه  ها، فضاق اين داستان را نسبت به داستان شخصّيت هاق ديگر اين دفتر 

ستان، طّيارق  از تيرگي و آشفتگي لبريز بود، متفاوت می کند. در اين دا

سامی را از فرهنگ لغت ذهن  سمي داده، اما اين ا ستانش ا شخا  دا به ا

هاق  مشکی اسامی آدم و« ف»، ژنوس، ساپل، «ب ب»است.   خود بيرون کشيده

 داستان او هستند

 

  چپاول (3-1-2-4

ــه بی پايان می طّيارق به ماجراق انتظارق بی چپاول،در   پردازد. ن

ــتان نيز به اظ زمانی، بلکه از اين نظر که در پايان از لح  پايان داس

 دهد. اين انتظار خاتمه نمی

ستان:  صة دا صّيت منتظرق که براق آمدن «ف»خال شخ شمارق لح« پ»،  ظه 

فضا و موقعّيت خانه را متناسب . شمارد می ها را  ها و لحظهکند، ساعت می

هاق ســـرزدة ديگرق که او اصـــال   کند، اما مهمان آماده می« پ»با ورود 

ـــر و    حوصلة آنها را ندارد، با آمدنشان حالت انتظار او را مشکل ت

ــد و اين  اق را مي ، در خاموشیِ بيرون سايه«ف»تر می کنند.   خراب بين

ست.  شتباه کرده ا ست، اما باز ا سرآمده ا بار يقين دارد که انتظارش 

يدق  پس از گذشت ساعت ناام مدن « ف»ها و  ها«پ»از آ يي و ، او در تن

تا آرامشي   دهد مي سر يأس و دل شكستگي سراي را از  خلوتگاه خود زمزمه

 د.گذران مي پايان در انتظاري بي  روزش را گونه  يابد و اين

، با وجود اين که در داستان عملی «ف»همان شخصّيت مورد انتظار « پ»

ـــّيت  حول محور او میگفتگويی ندارد، اما چون ماجرا بر و  ـــخص چرخد، ش

، مانی و مخمل از ديگر شخصّيت«ف»شود، عالوه بر  اصلی داستان محسوب می

 کنند. داستان هستند که نقش چندانی ايفا نمی هاق  
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ساعت و  ق اين داستان، ذکر میزمان در جاق جا صداق تيک تام  شود و 

شود. توصيف انتظار در  ن شنيده میِاعالم هر نيم ساعت آن در فضاق داستا

هـاق مختلف ترســـيم   ها و موقعّيت ها، وضعّيت هواق داستان، شخصّيتحال و

ـــت و خواننده را نيز با خود همراه و عالقمند به ديدن  زنده و خوبی اس

ستان و لحن عاميانه و محاوره او می و شناختن« پ» سادة دا کند. زبان 

م شخص روايت میاق شخصّيت ها و حّتی خود نويسنده که آن را به شيوة سوّ  

ست، ميثر  کند، در آفرينش نثرق روان و ساده که ويژة داستان  سی ا نوي

 کند. عمل می

  سقوط (3-1-2-1 

ند و بار و غريزق ب هايی بی بيان احوال انسان، را در سقوط طيارق  

فضــايی متعّفن و بوينام و تيره   در  داستان  نويسد. جويي می و اسير لّذت

 غرق است.

شنگش که دو روز    شدن گربة ملوس و ق ستان: راوق از گم  صة دا خال

شور به خانة آنها اتّفاق افتاده بود، دلواپس و عدب از ورود زنی مرده 

رود،  اين که به اطاق پدر میگردد، تا  غمگين است و به جستجوق او می

ناپديدبيند. زن که خود در  ور همبستر میمرده ش جا پدر را با آن زنِ  آن

كه  صورتي به راوي ميرا در  ارد، قول پيداکردن آنشدن ملوس نقش د  هد  د

راوق با او همبسـتر شـود، اما راوي پيشـنهاد او را رّد كند. وقتی به 

ــت.  که از اطاق پدرش فاصله می بيند اق می رود سايه بيرون خانه می ــرف گ

سـايه، همان زن مرده شـور اسـت که ناگهان از درق که ديوارهاق سـفيد 

شورخانه  آندر  نويسنده  رود. اشت، به داخل میکافورق د اق را جا، مرده 

کنــد. راوق  میبرد، توصيف  میبا پيرمرد مرده شورق که در آن جا به سر 

شنود. زن،  مرده شور، نامی از ملوس میاز ميان گفتگوهاق زن با پيرمرِد 

ــد، در  می بيرون   اق از مرده شورخانه دوباره مثل سايه همين حين، آي

می  زند و از او سراغ ملوس را میهايش به گردن او چنبر  وق با پنجهرا

هانی  می  را  برد، راوق ملوس می گيرد. زن او را به داخل   با د ند،  بي

ست و کف آلود و پاهاق لزج و خون شور افتاده ا ی که روق مالفة يک مرده 

.... 

صحنه سقوط،طيارق در  ستی از  صيفات ناتورالي ضايی جديدتر با تو ف

سد که در آن گفتگوهاق مرده   سموم و فا ضايی م ستان آفريده، ف هاق دا

ضعّيت بيمارگونة آدم شورها و توصيف زشتی محيط و شهوانی آن و و دنياق 

   هاق داستان را چونان کشيده است. او آدم به تصوير    را تان هاق داس 
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ــه شان به حّدق است که حّتی به  انگارد که رفتار غريزق حيوانات می -گرب

 کنند. نمی رحم  هم  اق 

وال شکل گرفته پردازق در داستان، با ايجاد تعليم يا هول و  حادثه 

 رشـــور د شورخانه و شنيدن سخنان زن و مرِد مرده هاق مرده که ديدن صحنه

   مورد ملوس، همان حالت تعليم داستان است که در صحنة آخر با آشکار

 دهد.      گشايی داستان رخ می شدن معّماق داستان و ديدن ملوس، گره

مبهمی قرار  اش در اين داستان، نکتة هاق قبلی عکس داستانارق بر طيّ 

محيط هــاق  ها و پلشتی زندة صحنه گويی و ترسيمِ  عکس در شّفافنداده و بر 

هاق  ستانپروا کوشيده است. اين داستان او، دا ها، با بيانی بی و انسان

 آورد. میصادق چوبک و توصيفات ناتوراليستی او را به ياد 

ــتان، به هر پرداز شخصّيت ــورق در اين داس ــيوه ص ت گرفته، هم دو ش

ها آمده اســـت و هم رفتار و گفتارشـــان  شخصّيت توصيف و توضيح دربارة

ل شخص است. هيچ کدام ت آنها شده است. شيوة روايت نيز، اوّ معّرف شخصيّ 

هــايی کــه  اساس روابط و نسبتخا ، نامی در داستان ندارند و بر از اش

ـــل   شود، شان ناميده می حرفه و شغل با ديگران دارند، يا به خاطر ـــث م

و اما نثر داستان، ساده  ، زن مرده شور، پير مرد مرده شورپدر،مادر 

 است. بيان شده فتارق و روان و گ

 شبانه( 3-1-2-11

ـــيفي از  ميبه شمار واقع نوعي نوشتة توصيفي در  شبانه   رود. توص

شــب و نامي را كه نويســنده حال حركت در تاريكي و ســكوت  هاي در سايه

دادن خصــوصــّيات آنهاســت،  ها برگزيده، براي نشان سايه كدام ازبراي هر

 است.  كرده  استفاده« خميده»و « ريكبا»، «گيج»چون  هايي صفت از  زيرا 

عهده دارد، سه شخص را در تاريكي  م شخصي كه روايت داستان را برسوّ 

آنها بلندقد و ديگري اندكي خميده   بيند كه يكي از حال رفتن مي شب در

سوّ  شت و  ستمي در پ صحبت . آنها در حال تلوتلوخوردن ا شغول  حين رفتن م

كردن  ماليري و بر گ وها كه شكل اعترافهمين گفتگو در  و گفتگو هستند

ــد. از كالم ميتيزي به كالم خود    نقايص ديگري دارد، لحن تند و  دهن

 شود. شان نه بوي خيرخواهي و نصيحت كه بوي تمسّخر و تهّمت استشمام مي 

 

 ها كالغ ها و : مجموعة طرحبخش دو م( 3-2

ست ها ح ها وكالغطر دوّمين اثر داستاني منتشر شده از محمود طّياري،

 به چاپ رسيده است.  1344باشد كه درسال   طرح مي 14كه شامل 
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بديني:  ها و قطعه  برخي از طرح  عا تة مير به گف عه،  هاي اين مجمو

ــد هاي توصيفي اند و قطعه طرح نرسيده حدِِِّ   به» ــديني )مير« ان ــاب ع

، «يروســتايســالم »توان به  ميان اين قطعات توصيفي مي (. از54731341، 

اشاره كرد كه با زباني ساده « تعارف»و « روستا»، «آواز كرچي»، «شخم»

 كنند: و لحني شاعرانه گاه از چند خط و جملة كوتاه تجاوز نمي

 كيف بزرگ من» 

 كند! چه كارها كه نمي« پ»در دهكدة كوچك 

ست كه بر من  وقتي آن را به دست مي ستايي ا سالم رو گيرم، باران يك 

 (131344اري،)طيّ « بارد! مي

ضعّيت در همة اين قطعات و طرح   سا و زندة طياري از و صيف ر   ها، تو

ـــف كار زنان و مردان   هاي نوع خانه  روستاييان، زندگي ـــتايي، وص روس

ضعّيت ارباب و  ستا و و صفاي مردمان رو سادگي و  برنجكار، فقر و فالكت، 

 رعيتي جلوة هنري ارزشمندي به اثرش داده است.

ن روســــتايي، يي كه او در اين مجموعه جاي داده، مردماها شخصّيت  

ـــتند كه  ارباب روستا و بچّهزنان و مردان شاليكار و كدخدا و  هايي هس

ها نيز، مأمور بهداشــتي   كنند و راوي طرح  ها، فعلگي مي   در خانة ارباب

ست كه در  ضعيّ ا ستا و و ستاها با افراد مختلف رو ت كار و بازديد از رو

ــــت مورد  هايشان را در شود و صحبت شان آشنا مي داشتزندگي و به هداش ب

شـــنود و همين گفتگوهاي راوي با روســـتاييان،  مختلف مي هاي- وبيماري

مة  ديگر،  برخي در  و  دده مي ها را تشكيل اساس بعضي از طرح ّياري از ه ط

ــد.  شان را توصيف مي هايشان و زندگي عناصر طبيعت، روستاييان، شغل ــن ك

مام محتواي  اي كتابش قطعه آغاز كه در طور همان يانگر ت كه ب را آورده 

 باشد: كتابش مي

 زنيم،  از برنجزار حرف مي»

 درخت آلوچة قرمز،  از

 ها و درخت توت ...،  پرچين خيس، تبريزي

 و سگي كه خودشو ميليسه، 

 كشه،   و گاوي كه گردنشو به تنة درخت مي

 (531344)طياري،« ها... ها، كالغ و كالغ

اند كه دسترنج دهقان را از  كساني ها تمثيلي از  كالغ»حقيقت  و در 

« نـــهـــنـــد. مي جا   بر   وامدار و  گرسنه  را  او   ربايند و چنگش مي

 (54731341)ميرعابديني،
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آن، از ناميده و در  كالغ هاطّياري دفتر ســـّوم اين مجموعه را،  

كنـد.  بخش روايت مي 4زندگي دهقاني كه جيره خور اربابان ظالم است، در

  كشد و با ظرافت و به شيوه در بخش اّول، بازاري هفتگي را به تصوير مي

هاي  كاالها صحبت مي ها، معامالت و  اي تازه از انواع شغل ند و گفتگو ك

گي نابسامان  وضعّيت  بعد،  هاي كند. و در بخش ها را منعكس مي شخصّيت ــد  زن

اش در مزارع برنج  همراه خانواده كند كه چگونه به دهقان را تصوير مي

شـــان را بكند و حاصـــل  كند، اما دريغ از مزدي كه كفاف زندگي كار مي

سقف خانه اش در  ان زورگو ميدسترنجش با ظلم و ستم، نصيب ارباب شود. 

باب  حال ريختن است، اما نمي كه خود براي ار تاني  ند از چوب درخ توا

 شود. ديد ميكاشته و آبشان داده، استفاده كند و ته

ــه  در بخش سّوم و چهارم، طّياري ضربة نهايي را وارد مي   ــد، ب كــن

يــك »گيرد و بــا  باألخره ميرا خود  دهد، تا حمّ  دهقان جرأت و شهامت مي

كه  ( كاري مي11111344)طّياري،« ها ضربه: تم! پرواز دسته جمعي كالغ ند  ك

 ها و دردهاي او و امثال او باشد. زخم مرهمي بر 

سمت آخر  سبك صو  در اين ق ّصي كه طياري براي اين مجموعه و به خ خا

كردن جمالت و زبان و بيان ســــادة آن، آوردن  برگزيده، عالوه بر كوتاه

سازي و  كرده و همچنين نوع جملهذكر كالغ ها كلمات نكرة بسياري كه در 

ــا هاي نامعلوم، با وجود درونمايه گفتگوهاي گنگ و مبهم و شخصّيت   اي ب

ــا ًِ به  ش و نو، اثرش را به نثري ماللارز ــخص ــت و مش آور تبديل كرده اس

صيف زندگي و كار مردم  ستاييان و تو شقت رو سيم خطوط رنج و م لحاظ تر

 شمال، داراي اهمّيت است.

ندگي  هاي چاشني سمبليسم، جنبه هايش، با طّياري در قطعه» ناگون ز گو

جز   هايش طرح  كند. بسياري از ميروستايي را تصوير  مو گوي  ت ف گ از 

يافتن به اسلوب نگارشي  اند. او براي دست كارمند و روستايي ساخته شده

قدر در به كارگيري كلمات  آورد و آن ها روي مي خا ، به ايجاز در معرفي

گفتگوهاي كارمند و كه   خصو   شود، به اش گنگ مي ورزد كه نوشته ميخسّت 

ســطح أمور دولت، اغلب در روســتايي به م اعتمادي روستايي، به دليل بي

نده   ( طّياري در اين طرح54131341)ميرعابديني،    «ماند. مي ها، خوان

ــا   را به عمم روستاها، مزارع و كشتزارهاي شمال مي برد و او را ب

ند و  برند، آشنا مي ميكه در فقر و نوميدي و ترس به سر  زندگي مردمي ك

ــكال ــرباهنگ زندگي از مســائلي چون نظام ارباب و رعيتي و مش تي كه ض

ـــامين عمدة اين طرح مي كنند، پرده بر  روستايي را مخدوش مي دارد. مض
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ستم اربابان و احتياج و فقر   ستايي، رنج ديدگي، ظلم و  ها، زندگي رو

 و درماندگي است. 

 

 كاكابخش سو م: مجموعة ( 3-3

منتشر  1341در ســال  كاكا، سـّومين اثر داسـتاني طّياري با عنوان  

نمايشنامه است كه  2داستان كوتاه و 7اين مجموعة داستاني، شامل  شـد.

عه  هاي مستند و روزانه از گوشه به صورت گزارش جام ياي مختلف  ها و زوا

ها را گفتگو تشــكيل  كند و اساس همة داستان حكايت مي  ها و زندگي انسان

 دهد. مي

ست و به كاكا طّياري در سندگي ا سلوبي خا  در نوي گفتة  به دنبال ا

ست و به معتقد به گونه»خودش  سيليّ   اي معماري در اثر ا سنده م ت  نوي

 هم، بدان پايه  فرم  معترف. او به اجتماع  خانه ودر قبال انسان، 

ــوير، ايجاز، عمل،  آميختهآن را   نهد كه به محتوي. و ارج مي  اي از تص

ضمني جهش،  سيقي  ضوع، حفظ آنّيت و مو ستقيم به مو مي م كال  پرداخت م

ضر _كاكا_آن چه را كه در  مجموعة  در   داند  ست، حا سنده ا اعتقاد نوي

 (131341طياري،«)بينيد. به چشم مي

هاي قابل توجهي  اين مجموعه داستاناري در با همة توصيفات اّما، طيّ 

ندارد، چه به لحاظ ســاختمان و فرم و چه به لحاظ محتوا و درونمايه. 

طريم گفتگو به فضاسازي نويسد و از  ايشي ميهاي نم داستاندر كاكا، »او 

ــديني،« پردازد.  مي ها و معّرفي شخصّيت ــاب ــان 54731341)ميرع ــا زب ( تنه

سمت ادبّيت و متفاوتي كه او در اين اثر به كار  گرفته، كه نثر را به 

ــوب مي تواند شاخصه شعرگونگي كشانده، مي اي بارز براي اين مجموعه محس

 شود. 

 كاسبكار (3-3-1 

ستان اوّ  سبكار نام دارد كه از ديدگاه كاكا از مجموعة لين دا ، كا

 گزارشي است از يك سفر كوتاه به شهر فومن.شود و  اول شخص روايت مي

راه يك مأمورّيت دولتي، با يك داســتان: راوي و همكارش در  خالصــة

سبكاكنند. كاسبكار برخورد مي گذر ر كه خيلي از اين كارمندها را در كا

غازة  زباني و تمّلم آن شناخت و با چرب ها مي جاده از همين به م ها را 

صحبت و دوستي  كشاند، اين بار نيز با ديدن راوي و همكارش، سرِ  خود مي

ـــاند، اما غافل ها باز  را با آن كرد، تا خود را به نان و نوايي برس

ستي  صد اين كه با دو سيه بودند و به ق از اين كه آنها خود به دنبال ن
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احب مغازه، چيزي گيرشـان بيايد، با او به گفتگو نشـسـتند. اما با صـ

رســد، بدون  سرانجام، داستان با جداشدن آنها از كاسبكار به پايان مي

 كدام از دو طرف به هدف خود رسيده باشند. اين كه هيچ

شد و بدون اينكه هيچ  داستان بدون اينكه شرح حادثه يا واقعه اي با

بد  ن و مكان داستان داشته باشد، خاتمه ميها و زما توصيفي از صحنه يا

 بخشد. و فقط گفتگوست كه به داستان تحّرك مي

ستان، همه در تشخصيّ  صّيت هاي دا شخ يك حّد و اندازه نقش دارند و هيچ 

شود،  عهدة او باشد، در داستان ديده نميت داستان بر برجسته كه محوريّ 

ــردازي و  ه لحاظ شخصّيتهاي اين مجموعه، ب به همين لحاظ اكثر داستان پ

ستان نيز دربردارندة هيچ نكته  داستان ستند. محتواي دا ضعيف ه پردازي 

 يا پيامي براي خواننده نيست.

 كاكا( 3-3-2

شده و  اساس گفتگوهايي گنگ ساخته بر»عنوان داستاني است كه  كاكا 

ظامي اســــت. مأموران انت با  يك عرق فروش  « شـــرحي از درگيري 

ـــخص  (54731341)همان، ـــتان را نيز اّول ش ـــيوة روايت اين داس طّياري ش

 ماند. قرارداده ولي راوي داستان تا پايان ناشناخته مي

كا در خالصة داستان: داستان در قهوه كا نام  به  نة مردي  يان  خا جر

فروشـــي مي هاي مأموران، عرق اش با وجود مخالفت خانه است. او در قهوه

ستگيري چند كارگر قهو  شت به كند. بعد از د ه خانه، دوباره مأموران گ

مقابل ا او در ريزند تا اخطار آخر را به كاكا بدهند. امّ  خانه مي قهوه

اين كه صحبتهاي او با دهد و بعد از شاري خود ادامه ميمأموران به پايف

رسد و پس از رفتن مأموران، همة حاضرين در قهوه  افسرگشت به پايان مي

همين لحظه كند كه در  هاي دلخواهشان مي راكيخانه را دعوت به خوردن خو

ـــته و از او چگونگي آزاديش را از كارگرش را مي ـــت  بيند كه برگش دس

كند تا خود  را نگهبان قهوه خانه مياو   و دوباره   شود مأموران جويا مي

 به كارش ادامه دهد.

فروش، نكتة ديگري ندارد  مضمون داستان جز درگيري و پافشاري يك عرق

ـــــود،  بدل مي و ها ردّ  بين شخصّيت  كه  اي ر از گفتگوهاي سادهو به غي ش

 شود. مشخصة ديگري از داستان در آن ديده نمي

اي كه مكان داســتان به شــمار مي خانه هيچ توصيف و توضيحي از قهوه

ست.  آيد، در داستان نمي  شده ا ستان ذكر ن صالً در دا بينيم. زمان نيز ا

كند كه خواننده با هيچ  ها آنقدر كوتاهي مي معّرفي شخصّيتي در طّياري حتّ 

ــران  كند. ارتباط برقرارد توان  كدام از اين اشخا  نمي راوي جزو حاض
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ــت كه چند همراه دارد، زيرا با عنوان  در قهوه ــناخته « ما»خانه اس       ش

ستان و  مي صلي دا صّيت ا شخ ستان ندارند. كاكا،  ّصي در دا شوند و نقش خا

شتر گفتگوها ست كه از طريم گفتگو و محور بي ستان ا شده در دا ي انجام 

ــاده و  اعمالش معرفي مي ــته از گفتگوها، س ــتان برخاس ــود. زبان داس ش

گفتاري است كه با جمالت كوتاه و موجز، اما گاه نارسا و مبهم بيان مي

 شود. 

 به خانة ما آمد كار( 3-3-3 

ستيجاري، با فضاي توصيفي از يك خانة ا كار به خانة ما آمدداستان 

دغدغه را قر و بيكاري در محيطي آشـــفته و پ ر هاي گوناگوني از ف بخش

 كند. درونماية اصلي داستان فقر و درماندگي است. ترسيم مي

خالصة داستان: راوي كه پس از اتمام درس و مدرسه اينك درخانه بست 

ــود كه مدام از او مي نشسته است، با سرزنش و شماتت مادرش مواجه مي ش

ـــد.هخوا  خانه حوالد به دنبال پيدا كردن كاري باش ي ظهر وقتي زنگ در ِ

كرد كه كســـي با پيغامي خوش  كسي به ذهنش خطور نمي. آيد ميبه صدا در 

صاحب شد، اما اين اتّفاق افتاد و وقتي دختر  شت در با خانه براي راوي پ

سوي در، معّلم تاريآ راوي بود كه با خبر پيداكردن در را باز كرد، آن 

 ر براي او آمده بود.كا

آغاز به اي داستان برگزيده اين است كه درشيوة جديدي كه طّياري بر

ــد، ولي  ميراوي خبر  اصل ماجرا پرداخته و از آمدن كسي به در خانة ده

طريم راوي، گريزي به براي خواننده روشن كند، از قبل از اين كه آن را

ها و نشان  معرفي شخصّيتزند و به  گذشته و توصيف خانه و مستاجران آن مي

 دهد. مي     پردازد و فضاي داستان را گسترش  ها مي دادن خصوصّيات آن

مادر  جز راوي كه شخصّيت مركزي داستان است، شخصّيت هاي ديگري چون 

ژه، مليحه و...، اشـــخا  فرعي راوي، زن ابولي، زن صـــاحبخانه، مني

هاي آنان در را گفتگودهند كه بيشتر فضاي داستان  داستان را تشكيل مي

هاي فرعي است كه  همين شخصّيتمثال، زن ابولي يكي از  براي  يرد. گ ميبر 

ســـيلي  با كه  هد د نويسنده او را نمونة يك زن صبور و فداكار نشان مي

هــاي فرعي  اين داستان، به شخصّيتاري در دارد. طيّ  صورتش را سرخ نگه مي

ضي ديگر از  نگحضوري پررراوي و زن ابولي، مثل مادر  ست و بع تر داده ا

ند. راوي در  معّرفي كوتاه و خالصه ذكر شده ها نيز، در همان حدِِِّ  شخصّيت ا

هاي پيرامون خود را از طبقة فرودســــت و  بيان خود از گذشته نيز آدم

ــي در   هاي مفلوكي كه  كند. آدم بدبخت جامعه توصيف مي ــدگ ــداب زن ــن گ

ض فقيرانة خود غوطه ست، ورند، محيط و ف سيار كوچك و محدود ا اي آنها ب
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گي و و بيكاري و گرسن  فشارد جانشان را ميطبقاتي روح و  تبعيض و فاصلة

 دهد. ميانشان رواج مينوميدي، باورهاي تلخي را در 

سي ترين هاي طّياري، گفتگو مهم اغلب داستانهمان طور كه در   سا و ا

تا ميترين عنصر داستان  به شمار   يد، در اين داســـ مدة آ ن هم نقش ع

ستان با گفتگوسـت و نكتة مهّم اين گفتگو زبان و لحن  گسـترش فضـاي دا

اي كه در داستان  هاست و بيان ساده و صميمي و عاميانه متناسب با شخصّيت

مي وجود دارد. داستان پايان خوشي براي شخصّيت اول داستان دارد و سبب

چند درطول داستان و بخش بر آن سايه افكند، هر و شاديشود فضايي آرام  

 حاكم است.اي  هاي راوي فضاي آشفته يادآوريدر 

  نگاه به خوشحالي بود( 3-3-4

ستان  شحالي بوددا ماجرايي خانوادگي دارد و دغدغه هاي  نگاه به خو

شد. طياري در اين  ميشان به تصوير  آوردن تلفن به خانهنوجواني را از ك

مورد بررسـي  اقتصـادي-هنگيگاه فرگي را از نظرداسـتان، وقايع خانواد

 برد. طريم گفتگو پيش ميدهد و تمام ماجرا را از  قرار مي

ـــت كه  اي اجاره مورد خانهان:  ماجراي  داستان در خالصة داست اي اس

، مســتأجر، درصــدد  شــهرســتان ديگري به   خانه صاحب پس از منتقل شدن 

فظ خّط تلفن خانه اســت. در اين ميان تالش دختر براي ح خريد آن از صاحب

ست. پس از اينكه راوي  بيشتر از ديگران و خواسته شان قابل توجه ا هاي

كنند، تلفن از اين ليست  و برادرش خانه را با تمام لوازمش قولنامه مي

ند و  آن را جبران ميانگاري، خود  ماند، اما بعد از اين سهل خارج مي كن

ضاي خانواده بدر ستان گفتگوهايي كه بين اع شت خط ادامة دا شان پ سر ا پ

 بخش داستان است. آيد كه پايان تلفن صورت مي گيرد، مي

ست.    ضايي آرام و خانوادگي ا ستان، نمايانگر ف ضاي حاكم بر دا ف

ــاختن زندگي آرام و  هاي داستان دغدغه آدم ــاده و معمولي براي س هايي س

معمولي خود دارند و همين فضـاي صـميمي در زبان و نثر داسـتان و لحن 

 ت ها تأثيرگذار بوده است.شخصي

شود كه به خاطر  مي  بين راوي و مادرش شنيده  آغاز داستان، گفتگوي

شـــود، اما  و بيابوني خطاب مي گيرد  ميهايش مورد شماتت  قرار  بگرديش

و كمرنگ  هاي ذهني ديگري دارد كه از او چهره اي محزون گويي او دغدغه

ــازد، به طوري كه در  مي ــب، آغاز و پايان داس ــتان در عباراتي از ش س

 گويد.  خاموشي و سنگيني نفس سخن مي

ــنگين به كوچه مي در را براي تمام شب بهم مي» ــي س زدم و با تنفس

( جمالت گنگ 0431:04)طياري،« آمدم. چه خاموشي بود، دلم هواي تمامي داشت. 



 

71 

 

كه مرجعي ناشناخته و « اين »و « اينا»و نامفهوم و كابرد ضمايري چون 

توان آنها را به  شود كه مي م دارد در گفتگوهاي داستان ديده مينامعلو

 عنوان مشخّصات داستان ذكر كرد.

 شب برفي زمیتان چهل ودو (5-:-:

اي اســــت كه طّياري براي مرگ  ، سوگنامهشب برفي زمستاني چهل و دو

ست. طّياري آن چنان كه خود گفته:  شته ا سي »فروغ فرخ زاد نو سوگ ك در 

ام،  ام و به كسي تبريك نگفته م، براي كسي تسليت ننوشتها گريه نكرده

« كه نوشتن خود گريستن بود، تسليت بود، تبريك بود  چرا ام،  فقط نوشته

ـــه از  خاطره برد و از  ( در مرگ فروغ دست به قلم مي5:31:04)همان، اي ك

ــد و  و شبي برفي كه با فروغ گذرانده بود، سخن مي 04زمستان سال  ــوي گ

پردازد، بدون اين كه بخواهد با تخّيل آن را  ذكر اين خاطره مي تنها به

 بپرورد و شكل داستاني به آن بدهد. 

صي ناشناخته انجام شده است، داستان با گفتگوهايي گنگ كه بين اشخا

صدا»با « من»و گاهي « ما»شود. گفتگوهايي كه بين  ميآغاز  مي در« آن 

ستان ندارند ها، نامي د كدام از شخصّيت گيرد. هيچ  ضمايري كه به ر دا و 

 نيز ناشناخته و مبهم است.رود،  ميها به  كار  جاي آن

ايد به طّياري اين قطعه را به عنوان خاطره و يادبودي آورده، شـــ

سي در  ستهمين دليل نامي از ك . اما اين كه چرا اين قطعه آن نبرده ا

يرا  است را، درست نميداده هاي خود قرار  را درميان داستان يم. ز ن دا

ـــخا  و خاطرات آنها بيرون   زندگي ها از ميان  هر چند داستان واقعي اش

ـــتان و پرورش آنها با تخّيالت  مي ـــتن آنها در لباس داس آيد، اما گذاش

يّ  ذهني نويسنده است كه شكل داستاني به آن مي ما ط هد، ا بدون در د اري 

كنــد و اگر در  اش مي نوشتن خاطره گرفتن اين عوامل تنها شروع بهنظر 

ــامعلوم بين  ابتداي آن نام فروغ را ذكر نمي ــايي ن كرد، جز گفتگوه

اشخا  نامعلوم و سپس توصيفات يك شب برفي چيز ديگري دستگير خواننده 

 شد. نمي

لحن آرام و اندوهگين جمالت و دريغ و حســرت برخاســته از آنها در 

 ه است.هاي اين متن بود ترسيم اندوه و غم نويسنده، از برجستگي

 وتمهاي ال اك جيپ دولتي در كوه (4-:-:

گزارشي است مستند از يك مأمورّيت  هاي الموت، يك جيپ دولتي در كوه 

ــوار ــمت قزوين در حركتند و در  دولتي كه راوي با همكارش، س جيپ به س

ــترش مي طول راه طيّ بحث و گفتگوهايي كه بين آنها درمي ــا گس گيرد، فض

 گيرند. ميمورد شناسايي قرار تها بيشتر و شخصيّ يابد  
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ـــتا ـــة داس راه يك مأمورّيت ن: درگفتگوهاي راوي و همكارش، در خالص

كند. همكار راوي كه  ميوي از اولين برخوردشان با هم ياد   اداري، را

كارست كه تنها به مقام  اكنون در پست معاونت اداره است، آدمي محافظه

هايش ياد  از او نيز در نوشته اويخواهد ر مي       دلش   و   انديشد مي

 دارد گذشتة او را به ر خش بكشد. با حرفي از گذشتهاوي قصد كند. ولي ر

ــگ و رويي اي مي زبان مي آورد، يّكهو چيزهايي كه راوي بر   خورد و رن

هد  انديشد، نمي مي          ن خودكند. او كه به آسودگي اآل عوض مي خوا

كردن آن چه او  اصرار راوي بر آشكار حرفي بزند. اما اش كسي از گذشته

كند و در پايان  در گذشته انجام داده، همكارش را دچار بحران روحي مي

 پيچد. هايش است كه در فضاي داستان مي فريادها و اعتراف

ــنده،  مي بر  آن چه از محتواي داستان ــت كه هدف نويس آيد، اين اس

پست و مقام است كه با   آدمي خودباخته و دلبستة روانشناسي  دادن  نشان

ست،  تلنگ ري از آن چه در گذشته شايند او ني شته و اكنون خو اش وجود دا

 انديشد. تنها به رفاه اكنون خود ميشكند و  مي

راوي در آنها، سببي ديدگاه اول شخص همة داستانهاي طّياري و وجود  

داشته  خود راوي، اطالعات كمتريها و به خصو   تمورد شخصيّ شود كه در  مي

همين رو بيشتر داستان نمايشي بنويسد، از  باشيم. نويسنده سعي دارد

هاي آن كمتر از  هاي داستان و فضاها و صحنه  ها و آدم براي خلم شخصّيت

گــذارد  ها مي عهدة شخصّيتگيرد و همه چيز را بر  ي ميتوصيف و توضيح يار

 ه كنند.طريم رفتار، عمل و گفتگوي خود را به خواننده عرض تا از

:-:-7) اقرار 

كه دلهره و نگراني   را از زبان نوجواني بيان مياقرار طّياري  ند  ك

 آيد. مي دوري پدر و رفتن او از خانه، دغدغة اصلي او به شمار

ــه راوي و  خالصة داستان: داستان، ماجراي شبي را بيان مي ــد ك كن

گــيــرد.  ان نمياّما خوابش اند   هاست كه كنار هم دراز كشيده برادرش مّدت

ــد. راوي در آن ــبح، پدر آنها را ترك گفته باش حالي  ها نگرانند كه ص

سر وجودش را فراو نگراني  كند كه  برادر را آرام مي سرا ضطراب  گرفته  ا

كاري  دانست كه اگر پدرش بماند، هم نمي است. او مي ها  ند براي آن توا

شان را حّل بكند.  شكالت شب بكند. پس بهتر اينكه برود تا م آن دو، تمام 

 كردند. را در گفتگو و اضطراب سر

ها را در داســتان  بينيم، نويسنده بسياري از ناگفته طور كه مي همان

ـــت كه  داستان،  ناگفتة  ترين  باقي گذاشته و بزرگ ـــتانش اس پايان داس

ـــود و ديگر اينكه پدر خانواده  سرانجام آن براي خواننده معلوم نمي ش
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ستان و  ه كجا ميرود، يا ب  براي چه مي ضاي دا ست. از ف شن ني رود نيز رو

از البه الي برخي گفتگوها، خواننده بوي فقر و برخي مشــكالت اقتصــادي 

 كند. كند و فرضّيات و حدسّيات خود را كامل مي خانواده را استشمام مي

 حال گفتگو دارد كه حضورشان در داستان حس مي داستان دو شخصّيت در

ميديگر كه از آنها به عنوان پدر و دو ديگر ياد  تشود، ولي سه شخصيّ  

ـــتان ندارند. عالوه بر اين كه تا پايان   ـــوري در داس ـــود، هيچ حض ش

ست و جز چند جملة ها،  تگفتگوي شخصيّ مانند. ناشناخته مي ستان ا ساس دا ا

ــه  ميها  شخصّيتسكون و سكوت، نه رفتار و عملي ازتوصيف شب،  بينيم و ن

 هاي داستان. ها و صحنه  توضيح و معّرفي آدم

ــابراين از  در داستان هيچ حادثه و رخدادي به چشم نمي  ــد، بن آي

هاي ذهني و  تنها دغدغه زيرا  نيست.  موّفقي  پردازي داستان  لحاظ حادثه

   شود. عالوه هاي اشخا  داستان است كه در تمام گفتگوها ديده مي دلهره

ــا مضمون،  سادگي  آن،   بر ــادة به كارگيري نثر س ــتاني، زبان س دة داس

 رود. مي هاي داستان به شمار گفتگوها و مطابقت با لحن از شاخصه

 

:-0) مجموعة صداي شيربخش چهارم : 

 1:54در سال  صــداي شيرچهارمين مجموعة داســتاني طّياري، با عنوان  

ــندگي را كه  به چاپ رسيد. طّياري در اين مجموعه، شيوه هاي مختلف نويس

عه نيز  قبل آزموده بود، مجددًا مي در مجموعه هاي يد. اين مجمو ما آز

ين  شامل طرح، نمايشنامه و داستان كوتاه است. بسياري از قطعه ــاي ا ه

كوتاه و توصــيفي اســت. با كالغ ها، و ها  طرحهاي  مجموعه، همانند قطعه

ها و كالغ  همان زبان ريتميك و شاعرانه، با اين تفاوت كه طّياري در طرح

شهري  به نوشتن طرح صداي شير، ي روستايي نوشته، ولي درها ها، طرح هاي 

 باب مسائل شهرنشيني مطرح كرده است.  پرداخته و آن ها را در

سياري از اين قطعا ست و در ب حقيقت بايد ت با وزن و قافيه همراه ا

 نام شعر نو بر آن نهاد.

 شكوفد در علفزاران،  گل بوتة باران مي»

 ياران، چينند آن را  نم نم مي

 در زهِر نگاه ماران،

 با خويش،  –مي روم تا كوهساران 

 :  -خوانم  مي

 (1131:54)طّياري،« ياران با ني لبك باران پيش
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ــعري و آهنگين دارد  نامهاو در نمايش هاي اين مجموعه، كامالً زبان ش

كه در نوع خود بسـيار جالب اسـت، اما چون مبحث نمايشـنامه مربوط به 

 كنيم. ساله نيست، از پرداختن به آن خودداري ميحيطة كار اين ر

ه،  ه را يك جور معماري با كلمات مي»طّياري در باب تعريف قصــّ قصــّ

گــونــه   ( و آن431:54)همان،« نشيند. تر مي هاي شعر قشنگ داند كه در مايه 

شيرريزي كرده بود در  پي كاكامعماري زباني كه بنايش را در  به  صداي 

آن ساختماني جديد ساخت با مصالح استعاره، تشبيه و اتمام رساند و از 

هايش را به سمت و سوي ادبّيت و شعر كشاند. به قطعة   سجع و زبان نوشته

 بنگريد: « صداي شير»از مجموعة « راه»

 ماه روي جلگه ناز است، »

 جاده پر از رهزن است، 

 كشد،  خميازه مي–اين ميان  –چشمهاي تو 

 و خمار آمدن من است، 

 با اين همه سوار و ستمكار و نيزه دار، 

 دختر: چشمهايت را هم بگذار، 

 (1431:54)همان،« توانم بيايم؟ چگونه مي

داســـتان كوتاه وجود دارد كه آنها نيز بي :در اين مجموعه، تنها 

يكي از همين داستان خوف راه،گونه نيستند.  هاي گزارش شباهت به روايت 

ــار  واني است كه مشغول ماهياش نوج هاست كه روايت كننده  كن يري در  گ

دارد، به اي كه كاله حصـــيري آبي بر ســـر  ريبهدختر غاست.   اي رودخانه

شيند. خانوادة دختر پس از پايان   آيد و با او به گفتگو مي كنارش مي ن

زنــد و  كنند. پدر به دنبال دختر او را صدا مي گردش خود قصد رفتن مي

ـــل  ردد. راوي كه اينك حسّ نوع دوستيگ ميناكام در هدف بر  دختر، اش گ

ــا  مي  كرده است، او را از ق رق بودن راه و خطرناكي آن آگاه ــد، ام كن

حالي كه راوي در افكار خود لحظاتي در  از  س گذرد، پ اعتنا مي دختر بي

ــد، چوب  اي از تمشك در آب مي غرق بود، كاله آبي حصيري را با شاخه بين

ــدايش در حالي كه    را پرتاب مي گيري  ماهي ــله را با ص كند و تمام فاص

 رود. كند، مي ميدختر را صدا 

سترش  ستان را گ ضاي دا ستان، طّياري با گفتگوي دو طرف، ف در اين دا

داستان ها بدون معرفي در   تبرد. شخصيّ  دهد و عمل داستاني را پيش مي مي

شده در گفتگوهاي حاضر مي ستفاده  ستعارات و كنايات ا افراد،  شوند و ا

 از سادگيّ و رواني نثر كاسته است. 
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هاي طّياري نحوة پايان دادن آنهاســــت و  هاي داستان از ديگر مشخصه

ـــرانجام ماجراها دچار  ـــتان و س اينكه خواننده در انتظار پايان داس

 دهد. اي به آن مي شود و ناگزير خود نتيجه سردرگمي و ابهام مي

اين قطعه شود. در  نيز ديده مي پاييز و تنهاييها در  همة اين شاخصه

ـــت، از ابتدا تا توان نام  كه نمي ـــتان بر آن گذاش انتها گفتگوي داس

ه فقط با عنوان دختر و پسر خطاب هاي ناشناختة داستان است ك تلفني آدم

ــّيت ها  در اين  گاه  مي شوند و حّتي  ــخص و تمايز گفتگوها، درك تعداد ش

  اي در داستان ديده نمي حادثه هم دشوار است. هيچ ماجرا وآنها از 

نگ   پردازي، صحنه پردازي، داستان شخصّيت  لحاظاز  و  شود  پردازي و پير

عيف اسـت. هر چند، كوشـش نويسـنده بر اين بوده تا با و غيره كامالً ضـ

هايش  دادن گفتگوهاي طوالني، لباس داســـتاني بر نوشـــتهمحور قرار 

از عناصر اولّيه و اساسيِ يك ياري بس توجهي از  بپوشاند، اّما غفلت و بي

ـــاختمان   داستان چون شخصّيت، پيرنگ، صحنه، تعليم و گره ـــايي به س گش

 كرده است. هايش آسيب و لطمه وارد - بسياري از نوشته

روايتي اســت  صــداي شــير،ترين داســتان اين مجموعه با عنوان  اصلي

رود.  به جنگلي مي  بهداشت مأمور  عنوان  با  آن راوي گونه، كه در  گزارش

تدا او  ميبرخورد   در راه با دختري كه بار هيمه دارد ند. دختر، اب ك

اش آمده اســــت. اما راوي  نگرد كه به دنبال دايي می  مأمور را به چشم

اش كه از ترس مأموران دولتي  كند و دختر از دايي اعتماد او را جلب مي

آن اي را در  غريبه گويد و اينكه هر جنگل پنهان شده است سخن مي در 

و  گريزاند  مي         حوالي ببيند، با درآوردن صداي شير آنها را 

 كند، تا مادر مريضـــش را درمان  بعد او را به كومة خود راهنمايي مي 

 گذرد. كند، سپس راوي بدون همراهي دختر از جنگل مي

ــايي  ها ديده مي  گي اولي كه در اين داستانيژو ــت نم شــــود حقيق

تة خويش،  ها، راوي از  ت. در همة اين داستانآنهاس گذشـــ هاي  يادبود

كنــد. بــدون اينكــه در اين  گونه حكايت مي اي يا گزارش  روايتي خاطره

ـــد و همين فقدان طرح و  رخدادي  و  حادثه  ها  خاطره  ـــته باش وجود داش

سي دارد، از تأثير در داستان پيرنگ كه نقش اساسي ستان و نوي گذاري دا

هاي طّياري ماهّيت  كاهد. تنها گفتگوست كه به داستان مي       زيبايي آن

 كند. ميسازي و گسترش و زيبايي آن كمك بخشد و به فضا  مي

ــــاي  ها، ساده و گفتاري است و در نوشته همة اين داستانزبان در  ه

 هاي آهنگين و زبان استعاري به آن نثري شاعرانه داده است. ژهديگر وا

صّ ابتداي اطياري در  صيف  ديدگاه خود اينه را ازين كتاب، ق گونه تو

  هاي شعر قشنگ قصّه، يك جور معماري با كلمات است و در مايه»كند:  مي
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ــايي دارد.  نشيند. مثل يك بندر روي آب و با صداي باد نزديكي تر مي ه

ها زيباســت. موســيقي  ابهام با نشانهه در بندر در شب با چراغها و قصّ 

ّصه، همان پچپچة باد است در آبهاي بندر و جمله  ضمني كالم در تاب هاي ق

تواند ظريف باشــــد. ظرفّيت قايم به  ه، مثل يك قايم بادباني ميدر قصّ 

ـــد. مي جمله است، كلمه و آدم با احتياط مثابه ظرفّيت ـــن ــــــي « نش

 (131351)همان،

طّياري در تمام توصيفات خود از قصّه، از معماري كلمات، شعرگونگي،  

ساير ابهام، مو ست، اما به  سخن گفته ا سيقي كالم و گردش زباني كوتاه 

ـــة   در كه  اي نكرده است؛ نقصي  اساسي قصّه هيچ اشارهو عناصر مهمّ  ـــم ه

شود. او آن مقدار كه به زبان و جمله  مشاهده مي  وضوح  به هايش  داستان 

داد،   مي      نشان  دهد، اگر به ساير عناصر داستاني توجه  اهمّيت مي

ــتة اي ديگر مي هايش به گونه داستان ساختار  ــد. طّياري از محدودة بس  ش

همان زدن او در  جادر  سبب  مين، ه و  نرفت  فراتر  اش تجارب زندگي شخصي 

ــد و اين روند، در  هاي تكراري و پرداختن به شخصّيت قصّه ــان ش هايي يكس

 هاي بعدي او نيز ادامه يافت. مجموعه

 

 ة آن سال برفي : مجموعبخش پنجم( 3-5

آن با عنوان  1371هاي كوتاه طّياري، درسال  آخرين مجموعه از داستان

، انتشار يافت. اين مجموعه شامل بيست داستان كوتاه است كه سال برفي

ــي و  به دليل پيوستگي و نقاط مشترك موجود در آنها  مي توان، با بررس

 ويسنده دست يافت.ي از زندگي نمطالعة ترتيبي داستانها، به تصويري كلّ 

شده  داستان كوتاه از كتاب 4 ضافه  هاي ديگر طّياري به اين مجموعه ا

كه به دليل بررســي آنها در مجموعة قبل، در اين جا از بررســي مجّدد 

 كنيم. آنها خودداري مي

يد بگويي تك داستان قبل از پرداختن و بررسي تك   با كه در ها،  م 

ــت  از داستان گويي بيشتر  هها سهم خاطر مجموع، در اين داستان پردازي اس

عه را فرا و نوستالوژي گذشته فضاي تمام داستان ته  هاي اين مجمو گرف

ها، نشـــان  اكثر داستاندر  است. بيان ماجراها به صيغة اول شخص مفرد

سيلة بيان خاطرات و   ستان و سنده، قالب دا ست كه براي نوي دهندة اين ا

پــــــردازي،  وامل او را از داستانيادبودهاي شخصي بوده است و اين ع

 كند.  پردازي دور مي آفريني و حادثه شخصّيت

ـــّيت اول  در همة داستان« من»حقيقت، وجود  در ـــخص ها، به عنوان ش

دهد تا با  ها اين فرصت را به طّياري نمي داستان و روايت كنندة داستان
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د اكثر موارد، راوي، خوي در تخّيل خود شـــخصـــّيتي نو بيافريند و حتّ 

 برد. كند و پيش مي پندارهاي خود هدايت مي و  ها  داستان را با انديشه 

نه، خود،  هاي داستاننويسان در  اغلب داستان ها گا ناآ يا  نه  ها گا آ

ــاب و  گونه به خواسته يا ناخواسته، شخصّيت اصلي داستان را  تخ ن اي ا

ت هاي زيادي، با شـــخصـــّيت و خلقّيا ها و تطابم كنند كه شباهت طراحي مي

ستقيم دارد  خودشان دارد اّما طّياري در اكثر داستان ضوري م هايش، خود ح

اي وزندگينامه  بافت خاطره هاي او، به عّلت و راوي و شخصّيت اول داستان

 برداري از خود نويسنده است. حقيقت كپيها، در   اي داستان-

ـــه در آر درونمايه و محتواي بيشتر داستان  زوها و هاي طّياري، ريش

دوران كودكي تــا   يادآوري خاطرات حقيقت، در  و  دارد  گذشته  هاي  يغدر

سالي براي او، نوعي تجديد ميثاق با آرزوهاي گذشـته و تالش براي  بزرگ

مقابله با فراموشــي آنهاســت. ماجراهاي ايام كودكي و نوجواني، فقر 

ــتيجاري، از   ر خانواده، زندگي د ــايگان مختلف در يك خانة اس كنار همس

 اين اثر است.هاي ذهني و فكري نويسنده در  شغلهترين م همم

حوض وســـط حياط، زغال اي، درخت انجير و  محيط مشترك )خانة اجاره

ها،  هايي كه در بيشتر داستان-ت شخصيّ  ها و اغلب داستاندر خانه و...( 

ها و  هاي گذشته وخصايص يكسان را دارند. فقر، اعتياد همسايه  همان نقش

شترك مطرح در  و  مسائل   بسياري از ساختار م شترك،  صائب خانوادگي م م

 همة داستان هاست.

 زغال پزان( 3-5-1 

سنده زغال پزان  ست كه كودكيِ نوي ستان از اين مجموعه ا ، اولين دا

 كند. و موضوع تنگدستي خانواده را ترسيم مي

اطر فقر و تنگدستي خالصة داستان: راويِ داستان، كودكي است كه به خ

راوي كه از داشتن فرزند  اش سپرده شود. عمة است به عّمهانواده، قرارخ

كه  يبدش نمكرده و راوي  هاي بسياري مي تحمّ او محبّ محروم است، در  مد  آ

شوهرعّمه كه تاجر با آنها زندگي كند و از  ست و دل بازيِ عّمه و  طرفي د

مادر راوي وز تابستاني، پدر و كرد. يك ر است، او را تحريك به رفتن مي

ه براي كلة شــوهر عمّ م به بغل گرفته بودند، ســروحالي كه زانوي غدر 

شد. مادر شروع به اعتراض و دشنام كرد و پدر پشيمان از بردن بچه پيدا

اش در درشكه نشست،  قول و قرارش. هنگام رفتن، وقتي راوي با بقچة بسته

شد تا با او ب شكه  سوار در رود و اين برادر كوچكتر نيز به دنبال او 

ـــده بود تا مانع رفتن فرزند ه ازاي بود ك نقشه طرف پدر و مادر طرح ش

 دوي آنها نبود.ه حاضر به بردن هر شوند و موّفم هم شدند، چون شوهر عمّ 
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طّياري از همان ابتداي داستان، با توصيف وضعّيت اقتصادي و اجتماعي 

ــا هاي گذشته، پرده از بسياري از واقعّيت جامعه در سال ــي و ه ــدگ ي زن

ــاويري  مي هاي مختلف اجتماعي و فرهنگي بر  موقعّيت دارد و با ارائة تص

ــاع خانواده   نحوة زندگي از  حقيقي  زيبا و  هاي  ها و بازيافراد، اوض

 برد. ميگي داستان را  باال كودكانه، بار اجتماعي و فرهن

ــيفي ناب و نگاه عميم به زندگي تمام لحظهبا  زغال پزان،»  هاي توص

ــت زبان، در حالي اي فقير و  دشوار خانواده ــت زمان در چفت و بس ــكس ش

ست كه گويي خود، همان  آورد كه نشان ميامتياز  گر نگاه دردمند خالقي ا

ته اســــت. راوي است كه كودكي با چشـــم خيس زيســـ )فرح « اش را 

 (www.tayari.irپور،

و  انـــد  برداشت  شدهافراد و اشخا  داستان، همه از زندگي واقعي 

صف  مي معرفي مستقيم  غير دو شيوة مستقيم و يا به هر  شوند. گاهي با و

شوند. حاالت و رفتار  طريم رفتار و عمل خود شناخته مياز راوي و گاهي 

واكنش به واقعة اصــلي داســتان، زيبا و ميثر ترســيم شــده  ها در تشخصيّ 

 است.

ساده و لحن   حقيقت ست. زبان  ستان ا صميمي و مانندي، نكتة بارز دا

فا كرده  نثر داستاني در موفقّيت و اثربخشي داستان، نقش عمده اي را اي

ستان، به طرح و پيرنگ اهمّيت داده ست. طّياري در اين دا و كم و بيش  ا

 آن جاي داده است. عناصر داستاني را در 

 هشت و نيم  (3-5-2

ي، هــاي تكرار ، طّياري با توصيف مجّدد فضاها و موقعّيتهشت و نيمدر 

 دهد.   وار را ارائه مي روايتي خاطره

است كه صبح يار خالصة داستان: در اين داستان، راوي، جواني بهداشت

رود. در خانة بزرگي كه در آن  مي كند و عصرها گاه به سينما  ميها كار  

–ها  هاي ديگري نيز هستند. روزي يكي از همسايه كنند، همسايه زندگي مي

ــطل– خانم رخسار ي كمك آوردنش از راوچاه آب افتاد و براي باال  ش درونس

سر  ست، اما از او جوابي  سايه خوا شنيد. با ورود رويا، خواهر هم باال 

ــــاي  يابد تا اينكه دختر با متلك شان به داستان، گفتگوها ادامه مي ه

ــاطت و پا گردد. مي كنان به اتاق خود بر راوي ناكام و زاري درمياني  وس

سينما مي آتش مي مادِر راوي، آبي بر شود و راوي دختر را  با خود به 

 شود.  برد و در آن جاست كه به قول خود، در دام عاشقيِ دختر گرفتار مي 

ــــاي  نويسنده با توصيفات اندكي از خانه و فضاي داستان و شخصّيت ه

سترش شود و از  ت و ماجراي داستان ميآن، وارد موقعيّ  طريم گفتگو به گ
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كرد، داستان بتوان ذكر ة قابل توجهي كه آن را شاخصةپردازد. نكت آن مي

ستان ديده نمي ساده و عاميانة شود. زبان دا بكار گرفته  ، همان زبان 

ميان اشخا  آن نيز مي توان  هاي طّياري است و در كثر داستانشده در ا

 اوست نام برد.ت داستان با اي را كه مركزيّ  شخصّيت برجسته

 پروانه ( 3-5-3

ستان اين مجموعه با عنوان سّومين د بودي از ، در حقيقت يادپروانها

ديدار نويسنده با نويسندگان بزرگي چون جالل آل احمد و سيمين دانشور 

ستان و بازگويي ماجرايي واقعي از  مندي اشخا  و آدم است. حقيقت هاي دا

 صفحة خاطرات نويسنده مشخصة بارز داستان است.

اي بنام پروانه است. در  با نويسندهماجراي داستان، آشنايي راوي  

از عالقه به كتابهاي آل  گفتگوهاي ميان آن دو، خانم نويسنده )پروانه(

 گويد و راوي از دوستي خود با او. احمد مي

شود  پروانه كه شخصّيت مقابل راوي است، در داستان معرفي كامل نمي 

حاظ واقعي بوبه  ها  ماند و بقية شخصّيت و ناشناخته مي به ل ياز  دن ن

معّرفي ندارند. زبان داسـتان سـرشـار از توصـيفات و تشـبيهات زيبا و 

ها و اعمالشــــان، با  ديدني است و نويسنده به جاي پرداختن به شخصّيت

كلمات رنگارنگ بازي كرده اســــت و همين امر نثر داســـتان را نثري 

 شاعرانه و رمانتيك جلوه داده است.

 مينا  (3-5-4 

بازمانده از اّيام جواني طّياري و ماجراي عشـــم  آرزوهاي، مينا  

سال،  21دهد كه در آن بعد از گذشت  اي را از ساليان دور نشان مي كهنه

بيند و دچار تالطم و  اش را در يك مراسم عروسي مي هاي جواني معشوقة سال

از موقعّيت و همچنين مرور خاطرات به شود و براي فرار  غليان احساس مي

ــد  ميرود و سعي  اي آخرين بار او را ديده بود، ميمكاني كه بر ــا كن ب

 بخشد.  خيالش غم درون خود را تسّلي مي

ّقت و  داستان، دو زمان گذشته و حال را نشان مي  با د ّياري  هد. ط د

داســـتان،  كند. در ابتداي ميجا بيان  به هاي مختلف را جا ظرافت، زمان

رود  زمان، اندكي به عقب مي كند و بعد، شان صحبت مي راوي از روز جدايي

ــود و بعد، زمان،  شان نشان داده مي و اّولين ديدار و نحوة آشنايي  21ش

ــخن اش  آيد و در زمان حال، راوي از ديدار مجّدد معشوقه سال جلوتر مي س

ـــده  آورد. طّياري در اين داستان، تمام مكان به ميان مي هاي نامبرده ش

هاي شهر به خوبي توصيف مي ها و كوچه ها، خيابان در داستان اعّم از هتل

ـــويِر دقيم و جامعي  را از  كند و در پرداختن به زمان و شخصّيت  ها، تص
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ـــــاي  چند در اين داستان نيز مانند داستاندهد و هر  ها ارائه مي آن ه

ــا  داستان هاي ذهني نويسنده كه نقش راوي را در همة قبل، با يادآوري ه

ستيم، ام كند ميايفا  صيفات ارائه روبرو ه سادگي و روانيِ زبان و تو ا 

گذاري متن  شده، بار عاطفيِ خاصي در خواننده ايجاد مي تأثير ند و بر  ك

 افزايد. مي

 آن سال برفي (3-5-5 

كه عنوان كتاب نيز هســت، همان مضــامين و  آن ســال برفي، اّما  و 

ــ هاي ديگر طّياري را تكرار مي مسائل داستان تان كند. طّياري در اين داس

ها و فضــــاي  تر به محتوا و ساختار داستان خواهد با ديدي تازه نيز مي

ايجاد شده در آنها بنگرد و همچنان در فضاي كودكي و نوجواني خود سير 

يز از آن دوران  كند، بي آنكه بتواند يا بخواهد تجسّمي خيال مي گ ن ا

 گذشته ارائه دهد.

شود آن سال برفي را   نويسنده كه باز در لباس راوي داستان ظاهر مي

سا و مختل  به ياد مي شديد و طاقت فر سرماي  آورد كه برف چند روزه و 

شيرينيِ ديدن برف را برايش به تلخي مبدّ  شدن كسب و كار آدم ل كرده ها، 

اش را براي بازي در برف، به خاطر  شوق كودكيبود. زيرا كه تمام شور و 

ه بود. داسـتان در همان بگومگوها و مشـاجرات پدر و مادر از دسـت داد

دهد و ساختار و عناصر سازندة  هاي طّياري رخ مي مكان آشناي تمام داستان

مياكثر داســتان ها و يكســاني كه در  داســتان نيز با همان تشــابهات

اي نمي توان در مورد هر  سخن تازههمين اساس، بينيم، آمده است. بر  

ستگي ها بيان كرد، زيرا كه جز تكرا كدام از داستان ر و اطالة كالم و خ

 اي ندارد. مخاطب نتيجه

   پالتو( 3-5-1

يك  ديگر از راوي را بيان مي روايتي پالتو، با  كه در تهران  ند  ك

سخن  ميرجي برخورد مسافر خا ميكند. راوي اين بار از يك محيط متفاوت 

به  ابتداي داستان ميگويد و با توصيفات خوبي كه در  طب را  خا آورد، م

 كشاند. ط ميهمان محي

ستان: را صة دا ستان، در تهران در خال سرماي زم حال رفتن به وي در 

ــاي    خانه است كه مردي با لهجة خاصي جلويش سبز مي ــود و از او تقاض ش

شـــود اّما بعد از اين كه مرد  كند. راوي، اّول به او مشكوك مي كمك مي

ــد. آن  مياو را بر طرف  دهد، شكِِِّ  اي را به او نشان مي بليط برنده كــن

ساعتِ مچي راوي را در ازاي بليط از مرد در  ادامه با تهديد، پالتو و 

 رود.  گيرد و بليط را نداده مي مي      او 
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ها و نحوة گفتگوي اشخا  داستان،  توصيف مكان و محيط داستان، شخصّيت

كشيدن شخصّيت سست و وحشت زدة مرد كات بارز داستان است. به تصوير از ن

ــدرت  مقابل چهرة آرام و واقعدر ارجي و خ ت و ق ــّ نگر راوي، از موقعي

توصيفي نويسنده حكايت دارد. گفتگوهاي درون داستان نيز، عالوه بر اين 

صّيتيِ  شخ صائص خا ّ  ست، در  كه بيانگر عمل و خ ستان ا سترش آدم هاي دا گ

كشاندن آن كامالً ميثر واقع شده است. ضمن اينكه، تان و به جلوفضاي داس

ــا داده  اين گفتگو، تناسب لحني است كه به شخصّيتت درة قابل اهميّ نكت ه

 شده است و اين عوامل را مي توان از نكات مثبت داستان دانست.

ها، جمالت كوتاه و وصــفي و تشــبيهات  ها در بسياري از جمله حذف فعل

شده در  متعّددِ  ستان را كم و ذكر  سادگي دور جمله، نثر دا كرده بيش از 

 ثري شاعرانه ارائه كرده است.است و ن

 كج كاله خان ( 3-5-7

ــادي،  كج كاله خانطّياري در  ــاع و احوال اقتص ــوير دقيقي از اوض تص

 دهد. را ارائه      مي 31اجتماعي و فرهنگي كشور در دهة 

ــا  خالصة داستان: كج كاله خان، روايت نوجواني است كه صبح درس ميه

شگي،  شود. ميخواند و عصرها مشغول بكار   سته از رنج و فقر همي پدر، خ

مند به تحصيل  داند، ولي مادر، عالقه او را ياور خود در خرج و مخارج مي

علم بهتر »اوست. راوي، نوجوان حاضر جواب مدرسه است و هميشه در جواب 

وقتي هشتش به گرِو نه ميگويد.  ، از جاذبة نيوتن سخن مي«است يا ثروت؟

ــود. پدر، اينك  بخشد و وارد بازار مي ش ميرود، عطاي درس را به لقاي  ش

كج »زده و مادر دلزده است. مدير مدرسة راوي كه در داستان با نام  ذوق

شه  شناسيم به او پيشنهاد معّلمي مي او را مي« كاله خان دهد و او كه همي

ـــد.  از طرفداران علم بوده، اين بار نيز علم را بر ثروت ترجيح مي ده

ّلِم كوچولو، بعد از چند ســال تدريس، وقتي دوباره اين به قول خودش مع

ــود،  ها مي شود، از درسي كه به  بچه ناهارش گرو ديگ و طشت مي داده، خ

 نشيند. كند و در ته كالس مي هوس خواندنش را مي

از امتيازهاي خوب اين داســـتان، توصـــيف محيط و موقعّيت و زمان 

صي ست. عالوه بر اطالعات تاريخي و تو ستان ا صيفات دا ستان، تو ف زمان دا

هــا، مــدارس و  هاي شهر رشت، اسم خيابان محيطي كه از كوچه پس كوچه

ســينماهاي آن، نويســنده ارائه داده اســت، حائز اهمّيت اســت. از نظر 

ــــد.  شخصّيت پردازي، مي ئل ش قا ّياري  ّيت ديگري را براي ط توان موفق

آقاي بهبود معلم آمريكايي كك مكي، كج كاله خان به عنوان مدير مدرسه، 

فت  بچّه مدرسه، بچه آخوندي كه به منبر مي رفت،  يان و ت خس و ه هاي اع
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ستند كه طّياري در هيچ كدام  هاي تازه خط مدرسه و زن اوستا، شخصّيت اي ه

ــتفاده از  ها را به كار هايش، آن داستاناز  ــت. به عالوه اس نگرفته اس

ـــتان در  كه آدم هايي چون معلم و مدير و ...و ارائه نقشي تيپ هاي داس

ساختن و پيشبرِد حوادث داستان دارند هم از نكات قابل توجه است و نمي

 ناديده گرفت. توان آن را  

ــمون، در  ــت و حكايت از هدف  محتوا و مض بردارندة پيامي اخالقي اس

كنندة  كوش دارد. به عالوه پايان جالب و غافلگير هاي سخت واالي انسان

دادن همين نكتة بارز اخالقي، بر تأثيرگذاري و  نشانداستان، عالوه بر 

 زيبايي داستان نيز افزوده است.

 رزماري (3-5-4 

كند. راوي،  از سال هاي جنگ ايران و عراق روايت مي رزماري،داستان 

ــد.  اوضاع  و احوال آن روزها را با زباني آميخته به طنز بيان مي كــن

به دنبال آن افسردگي اوست كه  ماجراي داستان متاركة راوي از همسرش و

كند. راوي با زبان طنز، رفتار و حاالت و  او را راهي مطب روانپزشك مي

 كند. هاي دكتر را بيان مي گفته

ــد.  اي را دنبال نمي گونه است و هيچ حادثه داستان، روايتي گزارش كن

ضاي ا شخصّيت ستان قبل، در ها، محيط و ف ستان هم چون دا نوع خود ين دا

ــــاي  و جديد هستند. به استثناي راوي كه بازيگر سريال داستان تازه ه

ــود. جابه  اش در هر قسمت نمايان مي طّياري است و وجوه گوناگون زندگي ش

ستان  صّيات نثر دا صو شتر جمالت از خ جايي اركان جمله و حذف فعل در بي

ــاي  است و به نثر شكل ادبي تري داده است. زبان راوي در بيشتر قسمت ه

هاي روحي و  ان، زباني طنزآميز است و شايد فرار راوي از سرخوردگيداست

 گريز از وحشت تنهايي، سبب ايجاد اين نوع زبان در او شده باشد.

 باقالي به چند من؟ (3-5-1 

اي  كند و صفحه پرشي به گذشته مي داً مجدّ  باقالي به چند منطّياري در 

 گشايد.  ديگر از دفتر خاطرات خود را مي

سي  جايي شروع ميداستان: ماجرا از  ةخالص شود كه با آمدن كارت عرو

ــتي  ها مي به در خانة راوي، راوي با دريغ و حسرتي به گذشته رود و دوس

با چراغعلي  مي قديمي را به نام چراغعلي به ياد قت او  فا بر  آورد. ر

مان  گردد به زماني كه آنها در يك مكتب خانه درس مي مي ند. از ه ند خوا

شــود و راوي هم اين وســط بي  اش مي  ا چراغعلي خاطرخواه دختر خالهروزه

ــا  ماند. اما پس از رفتن چراغعلي به سربازي، دختر نصيب نمي ــه ب ــال خ

عد از آن چراغعلي و راوي هر مردي ازدواج مي ند. ب بال  ك به دن كدام 
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شان با هم پايدار مي سرنوشت خود با دختري ازدواج مي كنند. اما رفاقت

 تا مّدتي در همان خانة قديمي كه وصفش بسيار در اين داستان ماند و 

هاشــان مثل دو هوو ســاية هم را  كنند. اما زن ها رفته است، زندگي مي 

شـــود كه  شان شد. حاال راوي متوجه مي و اين سبب جداييزدند  مي با تير 

پســر منگولي كه كارت عروســي را به وي داده بود، همان نوة چراغعلي 

ــت. ماج ــه نفره از راوي، چراغعلي و دختر اس ــي س را هم  با گرفتن عكس

 اش كه وسط آن دو نشسته بود در آن جشن عروسي به پايان رسيد. خاله

ــيفتگي به    ــتگي و ش ــنده و يا دلبس ــعاِع ديد نويس محدود بودن ش

ــاهاي  مي بازآفريني خاطرات گذشته، طّياري را وا دارد كه به محيط و فض

كراري  ها و شخصّيت ي از خانواده و همسايههاي شخص يكسان، تجربه ت ــاي  ه

تازه و  ها و محيط كه مجال پرداختن به مكانشود  بپردازد و سبب مي هاي 

 هاي ديگر از او گرفته شود. اشخا  و آدم

ستثناي رفتار و گفتگوهاي راوي و زنش، بقية اعمال و گفتگوها  به ا

هــا، در ايــن  تانافتد و متفاوت با ديگر داس در ذهن راوي اتفاق مي

ــــد و  داستان را گسترش ميها و توصيفات راوي،  ن بيشتر حرفداستا ده

 گفتگو، نقش كمتري به خصو  در يادآوري خاطرات راوي دارد.

 تخت روان( 3-5-11

ستان اين مجموعه با نام   شخص تخت رواندهمين دا سوم  شيوة  ، به 

 شود. روايت مي

ه تاز به نام اقدس است كه خالصة داستان: داستان، ماجراي زني يكّ   

هاي او بسيار است. زن،  اش بر شوهر و تسلطش بر اموال و دارائي زورگويي

تا  دختر هووي خود را كه ماه منير نام دارد، به پسردائي خود مي هد،  د

به قول خودش براي خود حاللّيت بطلبد و از زيِر دينِ او خال  شــود. وقتي 

ـــود. در  يگر راهي تهران مي، اقدس، با مردي دميرد شوهرش مي ـــك ش موش

نه و ها  شود و بچّه به قبله مياران تهران مرد مي ميرد و زن، رو ب خا

ـــيِ  آورند. بعد از سال مياموال شوهر را از چنگش در   ها، روزي كه عروس

ست، اقدس را در  دختر ماه ست ي كه بر حالمنير ا سته ا ش روي تخت روان ن

هــاي كوچــه  آورند. بّچه ، به خانه ميو پارچة سفيدي بر سرش گذاشته اند

 روند. با فرياِد بياييد عروس تماشا، به استقبال او مي

شخصّيت محوريِ داستان، اقدس است كه توصيفِ دقيقي از او در داستان  

صّيتي پوياست. حالتي كه او را در پايان داستان نشان  شده است. او شخ

  دهد، حكايت از اين تغيير و تحّوالت دارد. مي
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ــــاي  شود، اما در بعضي از قسمت داستان از نگاه سّوم شخص بيان مي ه

هد.  مي خطاب قرارهاي داستان را مورد  تداستان، نويسنده يكي از شخصيّ  د

هاي شخصّيت ها و پويايي و تحّول از ويژگي ها، توصيف كامل آن تعّدد شخصّيت

ني ادبي و پردازي نويسنده در اين داستان است. زبانِ داستان نيز، زبا 

ــبيهات و كنايات به كار ــت و تش رفته در جمالت و پس و پيش  ريتميك اس

 كردن كلمات در جمله و حذف فعل، از عوامل ايجاد اين زبان است.

 شمعداني ها( 3-5-11

ين  حكايتي ديگر از گذشتة راوي ورق مي شمعداني هادر  خورد. در ا

در آن جا شـــان  قديمييش خانة ها پ مكاني كه سال حكايت، راوي با ديدنِ 

شبي را در بنا بود و اكنون كامالً  ست، ماجراي  شده ا آن خانه و  دگرگون 

ام ماجرا در ذهن كند. به رغم اينكه تم همسايگانِ آن، در ذهن مرور مي

عبور و گذر اســــت، دّقت در بيان جزئيات و  راوي به ســـرعت  در حال

 شود. ننده ميتوصيفات، سبب ايجاد تصويري گويا و منسجم براي خوا

خالصة داستان: ماجرا در يك شبِ سرِد زمستاني در همان خانة قديمي رخ 

سي  هم جمع شدههاي خانه به دوِر  اين شب، تمام زندهد. در  مي اند و مجل

ضا، كه  زنانه ترتيب داده ستأجري به نام محمدر اند و غير از راوي و م

ستند. در ست، بقية مردها بيرون ه سري ا شجوي اف شب، با ا دان نتهاي 

مي       برهاي خود  ها با جيغ و ترس به اتاق وبرق آسمان، زنصداي رعد

سايه ها كه  گردند. راوي تصميم مي  ضا برود. يكي از هم گيرد پيش محمدر

ماني  خانه را  صدا مي حسابي ترسيده، سكينه، مستخدمة ماجرا ز ند.  ز

سكينه را در رود و با حي ضا ميگيرد كه راوي به اتاق محمدر اوج مي رت 

 بيند و... . آن جا مي

تصاوير و گفتگوها بسيار دقيم و زنده است و به خوبي نمايانگر آدم

طّياري در اين است كه زندگي   هاي داستان و مكان و موقعّيت آن است. هنر ِ

ــد  هاي روزمّره را آن چنان تصوير و ترسيم مي عادي و معمولي و صحبت كن

ــا   آور نباشد و به گونه ه و ماللكنند كه براي خواننده خسته ــــخ اي اش

دهــد كــه  ا شركت   ميآورد و آنها را در گفتگوه داستانش را به حرف مي

شان، به سبب تعّدد شخصّيت ها، گفتگوي  كردن دنياي درونيافزون بر آشكار 

طريم گفتگوها ايجاد رابطه اي كه از  يابد و با داستاني نيز گسترش مي

 كند. مياستان را بنا گيرد، ساختار د ل ميشك

نكتة قابل ذكر ديگر، زبان و نثر ويژة طياري اســــت كه در همة 

ستفاده از  ها شاخصة بارز و اصلي به حساب مي داستان آيد. او به جاي ا

ــد و از  ت ميعناصر اساسي، به زبان و نوِع نوشتن خويش اهميّ  يم ده طر
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ستفاده از آرايه هاي زباني و كالمي و بازي با كلمات  تزيين نثر، با ا

بايي و هاي دا كردن كاستي رنگارنگ، سعي در پنهان تان خويش و زي ســـ

ـــته  ـــتان نيز -تأثيرگذاري نوش اش دارد. اين آرايش كالمي در اين داس

 نمايان است.

 درختزاران برگ خاطره راخته (3-5-12 

درختزاران برگ خاطره از اين مجموعه را، طّياري عنوان داستان بعدي 

گويي را در داستان هايش  داده، تا خود ميزان و سهم خاطرهقرار ريخته

نشان دهد. او دوباره در اين داستان حضور خود را نشان مي دهد و باز 

 شود. مي      ايفاگر نقش راوي 

تاركة خالصــة داســتان: راوي اين بار، از روزگار پس از جدايي و م

ماني ن قلي  مي همسرش پرده بر پارت مادرش در آ با  ها او  دارد. آن روز

من و پســـرم، هر كي با مادر خودش »كردند و به قول خودش  زندگي مي

ــــه  ( مادِر راوي تازه از مريض11431371، )طياري« كرد زندگي مي ــــان خ

برگشته، انسيه همساية قديمي آنها، يك روز به همراه عروسش به مالقات 

كة راوي و  آيد. پس از گفتگوها و آگاه ادر راوي ميم تار ــــدن از م ش

اي ديــگــر  كند، اما دست تقدير به گونه همسرش، فيلش ياد هندوستان مي

ــتان  بيچاره انسيه به فكرش نمي»رقم خورده است. زيرا  ــيد اين داس رس

تاد و مرد، وقتي  ميرد. همان مي افتد  تمام نشده مي مادرم اف كه  جور 

 (11131371)همان،« ان هنوز شروع نشده بود.اين داست

گويي اســـتوار  داستان، فاقد طرحي منسجم است و اساس آن بر خاطره

به عنوان  اي در داستان ديده     نمي شده است. هيچ حادثه تا  شـــود 

نويسي به حساب آيد و اگر از نظر نويسنده  چارچوب و طرح اولية داستان

ــت و در اي به ياد خاطره ــتن، اما از ديدگاه منتقد و ماندني اس خوِر نوش

صيّ  مخاطب، نمي شخ سوب كرد.  ستان مح ت پردازي توان آن را به عنوان دا

ـــــاي  روي اصل است، زيرا او آدمنويسنده در حقيقت، كپي برداري از  ه

ستان خود مي واقعي دنياي خود را بدون كوچكترين تغيير و تحّولي در دا

 آورد. 

 باد با ما نيیت (3-5-13 

گزارشي است مستند از سفر راوي به شهر رودبار و  نيستما  باد با 

صّيت دّومي در  شخ ست. عالوه بر راوي،  شبيه ا شي كوتاه  شتر به گزار بي

داستان حضور دارد كه ناشناخته و نامعلوم است. راوي هيچ عالقه اي به 

ــانه هايي كه از البه الي  ــفر و همراهش ندارد، تنها نش معرفي كردن همس



 

11 

 

آيد، حكايت از اين دارد كه او يك مبارز سياسي بوده  ا بيرون ميگفتگوه

 آزارد، يادگاري از آن دوران است. و دردي كه امروز او را مي

شـــود، ضـــمن اينكه  ميان گفتگوها ديده نميهيچ وضوح و صراحتي در 

گويندة آن ها نيز نامعلوم و مبهم اســت. همة اين عوامل، به عالوة بي 

سـتاني، فقدان پيرنگ داسـتاني و بازي با كلمات و توجهي به عناصـر دا

 آورده است.متن، نثري مالل آور را به وجود  آرايشِ 

  كلت (3-5-14

و هاي طّياري دارد  متفاوت با ديگر داستان فضايي كامال ًِ  كلت داستان

سبتاً  ضوعي ن سنده، مو ست.  اين بار نوي ساخته ا ستماية خود  سي را د سيا

ــادي و  ها، بي الب و اوضاع متشّنج آن سالزمانِ داستان اوايل انق اعــتــم

 دهد. مبارزات آن دوران را بازتاب مي

ضاي درون گاراژ،  صيف راوي از ف ستان با تو ستان: روايت دا صة دا خال

ــود تا حركت  ها، ضبط اسلحه و دستگيري شروع مي ها، آدم بازرسي اثاثيه ش

آن، بعد از ر. اتوبوس و گذشتن از فضاي شهر و رسيدن به جادة بيرون شه

گرفتن  رد در گاراژ و تحت تأثير قرارراوي از دســـتگيرِي دو عامل ك  

سته در  ها صحبت ميمسافران و اضطراب حاكم بر آن ش شناس ن كنار كند.نا

راوي، يك مبارز سياسي است  كه تازه از زندان آزاد شده. معّمايِ اصلي 

ــتان كي ــت و از داس ــناس اس ــت كه همراه ناش ــفر، همان ابتدافي اس ي س

كنجكاوي راوي را برانگيخته بود و ســـياالت زيادي ذهن او را به خود 

سِر  شغول كرده بود.  شروع صحبت را كه باز م سخن  كردند، از هر دري كه 

شــد، تا اينكه ســرانجاِم داســتان،  شد به سياست  و امثال آن ختم مي مي

ــاهد بيرون ــت، زيرا او ش ــيدن به همة كنجكاويهاي راوي اس  پايان بخش

 آوردن كلت از داخل كيف است.

ضايي تازه و متفاوت  طّياري در اين داستان موفم مي شود با ايجاد ف

شته  شش خواننده را به دنبال دا ستانهاي مجموعه، عالقه و ك با ديگر دا

شينان آن از نقاط قّوت  سرن ضاي داخل اتوبوس و همچنين  صيف ف شد. تو با

سرن داستان است. شخصّيت ستان، همه،  ستند و هر شينان اتوهاي دا بوس ه

ــالمي،  كدام تيپ و طبقة خاصي را نشان مي ــش اس دهند، مثل دو زن با پوش

 چند طلبه، يك نظامي و چند سرنشين با نشريات حزبي.

ستان، هر  شده، گفتگوهاي دا شناس انجام  صا  بين راوي و نا شّخ چند م

ــته و نثر ــاني نوش مي اّما ابهامي در آن وجود دارد كه از رواني و آس

كاهد. ولي با توجه به نقشِ ميثر گفتگوها در پيشبرد ماجراي داستان و  

ـــري  گستردگي زمينه و فضاي آن و ترسيم خطوط اصلي چهرة شخصيت ها، عنص
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ساده و عاميانه در  مطرح و اساسي  محسوب مي شود. جمالت كوتاه و زبان 

 .گفتگوها و پايان مطلوب داستان نيز، در ارزش گذاري آن ميثر است

 

 

 

 بادشيرواني در  (3-5-15 

با مضموني خانوادگي از نظرگاه سّوم شخص روايت شده  بادشيرواني در 

اســت. طّياري علي رغم اين كه نقش راوي را در اين داســتان ايفا نمي

شــود، زيرا اين داســتان نيز  كند، اّما حضورش باز در داستان احساس مي 

 د.خور بخشي از دفتر خاطرات اوست كه ورق مي

هد.  خالصة داستان:  همه چيز در يك آپارتمان ن قلي و نوساز روي مي د

ــا  آنشوند.  مرد و زن پس از تصميم به طالق، دچار آشفتگي و اضطراب مي ه

ــا بي  ظاهراً   كنند اّما خود را درونشان احساس تنهايي ميدر  ــن ــت و  اع

يك برا مي        خونسرد نشان مانت ياني ر پا بال  به دن ند. مرد  ي ده

ــد و دختر و  زندگي خود است، زن اّما، مسئلة بچّه ها را مهم تر مي دان

غة ذهن او را  پسري كه حاصل زندگي چهارده سالة آنهاست، مهم غد ترين د

 كنار زن، با چشماني خيس و نگران ها در  هرود و بچّ  دهد. مرد مي تشكيل مي

 نظاره گر رفتن پدر هستند.

يي  دهندة زندگيآزاراي تلآ، از تجربة  اري خاطرهطيّ  ــدا اش را از ج

ستانهايش در اين مجموعه جاي  شته ها و دا سرش به عنوان آخرين نو هم

ميان ت هاي داستان و درداده است. چرايي و عّلت ماجرا، از زبان شخصيّ 

سنده به عنوان داناي كّل و ناظر بر  مي گفتگوهايشان شنيده  شود. نوي

صّيت ها شخ صيفاتي از  ستان و حال و هواي  حوادث، گاه با تو ضاي دا و ف

دهد تا به تشريح  آيد و فرصتي به خواننده مي ها مي محيط به ميان صحبت

د. او در توصيفات خود، شان بپرداز تي آنها و حاالت روحیخصوصّيات شخصيّ 

شار  بردن جمالت بلندِ با به كار ستعاره، گاهي از نثر سر شبيه و ا از ت

خواننده را درگير يافتن رابطة  شـــود و ذهن مي سادة داستاني خارج 

 كند. اين تشبيهات و استعارات مي

 پنگوئن ها( 3-5-11 

ـــتان از اين مجموعه با عنوان   آمده كه به  پنگوئن ها،آخرين داس

ــه  دليل شيوة خا ّ نوشتن آن و فقدان عناصر سازندة داستاني، گزارش گون

نيست و با زباني ها  هاي روزنامه است و بي شباهت به مقاالت گزارشي ستون
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بي پروا، گزنده و طنزآميز از آمدنِ يك وزير، با هواپيماي شــخصــي و 

 اختصاصي براي افتتاح يك نمايشگاه كاردستي سخن رانده است.

ضعّيت و موقعّيت  شانة اعتراض او به و زبانِ تند و بي پرواي طياري، ن

ـــت. او اين زب ـــت.ان را در همه جاي اين متن به كار ماجراس  برده اس

از آرايه هاي زباني و صنايع تشبيه هاي سبك كهن و پ ر  ويژگيزباني با 

ه براي و استعاره و كنايه، براي رساندن پيام خود به خواننده كه البت

اسـت، اما داسـتان نويسـي زباني ديگر ميچنين متني سـزاوار و درخور 

 طلبد تا خواننده را درگير زبان نكند. 

رخت مناصب، شان از د گونه آويزي جناباما چگونه باشد مراتب باژ و»

شن هاي دو  شگاه بازي، با احليل! ج صد و چه بود و كار نماي هزار و پان

ارت كاله فرنگي هاي غان و نارون و عم سكه! فضاي باغ محتشم با آن درخت

ــــاي  نستوست و بوي گوشت و كباب. تا زير سردولتي ا كه حاال چايخانة ه

معلم و نفس گير به زين و آذين! پرچم آن، تاالر چوبي و بام ســفالينة

صرف تدفين هايي كه چند  هاي الوان و پارچه غهاي سه گوش، چرا  سال بعد 

هاي درختي بدل  ديوار! كوچههاي بهشتي شد به كار شعار، به در و  تنديس

به تونل كتاب! ادارات و سازمانها و شركتها و تجّار و ناشران و محصالن 

 (11431371)طياري،« در رقابت فشرده! و در يك كالم، ذينفعان

ــــا  عالوه بر توصيف مکان و فضاق داستان، توصيف چند تن از شخصّيت ه

ستان آمده  چون: وزير، مدير شه و کنار دا کّل و خانم پروانه نيز در گو

 است.

ذکر شد و در  آن سال برفی  ابتداق بررسی مجموعةگونه که در  همان 

ــا  نکته را ذکر کرد که داستان ايد اينبررسی تک تکِ داستانها آمد، ب ه

ست.  ها و شخصّيت ظر گستردگی حوادث و ترسيم و تجسّم صحنهاز ن ضعيف ا ها 

شود بدون  اکثر آنها خواننده، ناگهان وارد ماجراق اصلی داستان میدر 

ها رخ داده است،  چه بين آن شان و آن ها و گذشته اين كه از رابطه شخصّيت

شود.  میدر برخی موارد گنگ و نامفهوم ادا . گفتگو، اطالّعی داشته باشد

ــبيهات متعّدد، بازق با کلمات، نثر  ــيفی بلند و همراه با تش جمالتِ توص

ست. فقدان  ستان ها صلی زبانیِ اين دا ّصات ا شعرگونه، از مخت آهنگين و 

ــتان پردازق و زبان ورزيهاق  ــر داس طرح و پيرنگ و غفلت از برخی عناص

کاســته و به همين دليل در  هاق داســتانی آنها ابلّيتخا  طّيارق، از ق

ست.  ضعيف عمل کرده ا ادامة پيام به خواننده و تأثيرگذارق بر مخاطب 

ست و  اغلب داستان ستون ا ساختمانی بدون پايه و  هاق طّيارق به مانند 

ــا روق هم  نويسنده بدون دقت در کاربرد مصالح زير ــا ب ــايی و تنه بن
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بيان زيبا، اقدام به باالبردن ديوارهاق اين گذاشـــتن آجرهاق زبان و 

ــالح  ساختمان می ــتون پيرنگ و کاربرد مص کند، غافل از اين که بدون س

 بين رفتنی است.ه، ساختمان داستان، شکننده و از اساسی قصّ 

 

 

 

 : رمان سينمابخش ششم (3-1

ستان بلند محمود طّيارق، با عنوان   سينماتنها دا سال رمان  ، در 

شـــود و با  ندکی متفاوت ظاهر میر شد. طّيارق در اين اثر، امنتش 1343

ـــد.  اق جديد ارائه می آميختن واقعّيت و خيال، ساختار و دورنمايهدر ده

چند براق خوانندة تمام آثار طّيارق، اين رمان نيز، شـــايد ادامه ر ه

دهندة همان مضامين گذشته و فضا و محيط هميشگی است، اّما در نوع خود، 

شخص،  و به حساب میرمانی ن ستفاده از زاوية ديد اّول  آيد و با وجود ا

ـــيارق از نقاط  تکرار شخصّيت ها و صحنه ـــته و آرايش کالم و بس هاق گذش

خش مکانی، جابجايی هاق مشترم با آثار قبلی او، با شاخصه هايی چون چر

ينمايی و ... تفاوت خود آميختن واقعّيت و خيال، امکانات ســزمانی، در

 کند. میار را آشک

ه نــامــ شود که با رمان زندگی متوجه می رمان سينما نيزخواننده در 

ــل اّوِل کتاب به گذر ــت. چند فص ان ايام کودکی و نوجوانی اق مواجه اس

ــت. در  استانهمان مکان آشناق تمام دراوق در  ــا  يافته اس هايش اختص

بينانه  اند و تصاويرق واقع شدهها و اشخا  تکرارق ذکر  فصول آدم همين

از خانواده، قحطی، گرســنگی، مرگ و مير نوزادان خانواده از فقر و ني

 شود. شيرق و بسيارق از مضامين آشناق ديگر ديده می اثر بیبر 

هــا از  حال نوشتن رمانش با نقبی به گذشته: راوق، در خالصة داستان

مت از او در  ريهگ اولين گويد و اّولين روز زندگی خود می با زح که  اق 

گويد كه از يک دســـت و پا فلج بود و با ديدن فرزند  مده. از پدر میآ

مت  اش را به ياد می سالمش بسيار خوشحال شد. عّمه که از نع ّچه آورد  ب

ستی او انجام داد اّما  سرپر محروم بود و تالش زيادق براق گرفتن او و 

با  خواست. از روزق می تقدير چيز ديگرق می فالگير  که زِن کولی  يد  گو

ــک  رزندش میزنه بودن فن دو پيچ موق سرش، با مادر از دوديد ــد. ي گوي

بغل داشــت، از ت(، در حالی که او را در )احترام ســاداروز وقتی مادر

با لو گذشــت، با مزاحمت دو ســرباز روســی به خانه پناه برد.  کوچه می

خانه، پدر مقّدمات رفتن از اين خانه را فراهم  رفتن ماجرا توسط صاحب
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ستان  مستأجر اجاره می راق پ   اتاق در خانهو ها د د و آنکن می کنند. زم

هــا،  آب شدن برفد. بعد از شو با برفی انبوه و خاطراتی تلآ همراه مي

ميرد. راوق که حاال برادر کوچکترق نيز  نوزاِد آخر آنها از بی شيرق می

کاو رغم شيطنت شود و پايش به کوچه باز. علی دارد، بزرگ می ق ها و کنج

ها، ترســو و بزدل هســت، براق همين مادرش او را به پيشــنهاد يکی از 

 بر همســايه ها با خرســی نمايشــی در کوچه هم کاســه می کند، تا بنا

از گذراندن کودکی، راوق پا به ســن اوهام و خياالت ترســش بريزد. بعد 

گيرد. لويی،  همين ايام شکل میگذارد و آشنايی او با لويی در  میبلوغ 

ـــاق  بازترين بّچه دخترترين و  از زبلخور است و  ک نعل بنِد عرقپسر ي ه

ـــاق  هاق راوق با دنياق جسم که او را به تجربه کوچه. اّولين آشنايی ه

ين  کند، توسط لويی صورت می رويايی و رمانتيک متمايل می ل يرد. اّو گ

شود. مهسا، دختر  میاش  همين زمان وارد زندگیراوق، )مهسا( در  معشوقة

خاطرة ساية راوق است که با مادرش زندگی میهم ند. راوق از او  روزق  ک

حال شستن او در پشت خانه بود و ِر مهسا در آورد که ماد میرا به ياد 

ند و  اق بدست می راوق بعد از ديدن او، گزنه گاهش نک تا ديگر ن ند،  ز

ـــا ر ها روق دستش می تاول آن تا مّدت ا در ماند. راوق، دّومين بار مهس

نه، آدم  روق پشتآورد که بر  هاق سالی برفی به ياد می اطرهخ خا بام 

اي، هنگــامی کــه  کردند. راوق او را اّولين بار در کافه برفی درست می

ساق دوم، به دنبال زندگی  سته بود، ديده بود. مه ش با خواهرش ماهرخ ن

میاش در تهران به شــمال  بچه 2کردن  نابسامان و دعوا با شوهر و رها

شـــود. راوق ماجراهاق گوناگون و  میو در خاطرات راوق ماندگار  آيد 

ــد. او اين  هم و برهمی از مهساها را در ذهنش مرور می خاطرات در کن

ــفيدق گويد و از کبو بار از ماجراق ماه عسلش و سفر به گرگان می تر س

ــا خريد و در  ــت، در قطار، کبوتر با نوم زدن که براق مهس راه بازگش

ا سوراخ کرده بود و مهسا کبوتر را کشت و از آن ناهارق روسرق مهسا ر

براق راوق درســت کرد و پرهايش را زير بتة گل، توق باغچة خانه شــان 

ــت،  دفن کرد. راوق در اين ميان، از زنی می ــر واقعی اوس گويد که همس

هاق  اما او در خياالت خود او را مهسا می ــــا خاطرات مهس با  مد و  نا

ــــده بود، زيرا زنش آ اش او را می معشوقه جدا ش ميزد. راوق از زنش 

سال  معشوقه شد، فهميد که اين همه  اش نبود و بعدها وقتی از او جدا 

شد  معشوقه ت که مثلخواس کرده است. او از زنش می او را تحّمل می هايش با

 کرد. اين بی ثباتی، هايش را با زنش مقايسه می وهام خود معشوقهو در ا

هايش تالش  ده میها را آزرزنش و مهسا چه  ندگی و ب کرد. زن براق حفظ ز
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شه از  دنبال جدايیبه کرد، اما مرد، فقط  می اق رمانتيک بود. مرد همي

ــت و آن را  روزق که زن براق چيدن تمشک به جنگل زده بود، سخن می گف

دانســـتند که  دستاويزق براق طالق ساخته بود اّما هم خودش و هم زنش می

ــد، اّما  هاق خيالی ود تا او با معشوقهاق بيش نب اين بهانه اش خوش باش

خيالی طی  ســرانجام پس از نشــيب و فرازهايی که با زنش و ســه مهســاق

ها و پام کردن حافظه بين بردن يکی از معشوقهکرد، راهی نداشت جز از 

ــراغ تقدير کدام اش که اکنون فهميده هر  هاق خيالی  اش از معشوقه  به س

سه پاند و در  خود رفته شتن خيالی زنش که در لباسِ يکی از  ايان با ک 

ــتم که تو کدامينی؟ کاش می»مهسا بود و گفتن اينکه:  به رمانش « دانس

 بر آن نهاد.« رمان سينما»پايان داد و نام 

آميختن در اين اثر آخر، کوشـــيده تا با دررســـد طّيارق  میبه نظر 

شته، بد حوادث گوناگون در همان ضاها و مکانهاق گذ گرفتن ون در نظر ف

اين حوادث را  تداوم زمانی و با اســـتفاده از چرخش و جابجايیِ زمان،

دهد. او دوباره حضــور مســتقيم خود را در رض ديد خواننده قرار معدر 

شـــود. او حوادث  می دهد و روايتگر داستان زندگيش اين رمان نشان می

ند و در  میواحد در ذهن خود مرور  آنِ گذشته هاق دور و نزديک را در  ک

ياد به ياد تا هر  افزايد اق بر آن می هر بخش از روايت خود، جزء تازه

 ديگر بپيوندد و هر بخش و روايت، روايت قبل را روشن تر کند.

نويسنده با شرح زندگی راوق که آرزوها و اميدهاق از دست رفتة خود 

ها و ضــطراب کوشــد ا واقع میدر  جويد، پناه خاطرات و خياالت میدر را 

سر وجود راويکنواختی و اندوه فراگرفته در  ست سرا شک ق را، که مردق 

شد. راوق همان طور که زندانی خورده و اميد صوير بک ست، به ت باخته ا

سمتی ديگر  سرخوردگی، ق ست، ترس از آينده و تنهايی و  شتة خويش ه گذ

از ذهن او را مشغول کرده است. اگر نگاهی به ب عد روان شناختی شخصّيت 

ــ میر راوق بيندازيم، د ــيدن يابيم که تالش ــوير کش هاق او براق به تص

سم سرش، در اش و درآميختن آن ها با هم هاق خيالی معشوقه حقيقت مکاني

ته. او در  ا و شکسته مقابل اضطرابدر  دفاعی اوست گذشـــ بِل هاق  قا م

سرکوب آنها  سعی در  سی منفی،  سا شته و خاطرات عاطفی و اح يادهاق گذ

ــته از آن بکاه ّداقل از اضطرابدارد تا ح د و نتيجه اين میهاق برخاس

قراردادن سه مهسا در کنار  –زا گرفتن در موقعّيت تنششود که با قرار 

 –هـاق ايجاد اين تنش و اضـــطراب  و حذف محّرم –کنار همسرش هم و در 

هاق پنهان درون خود پايان دهد  به تعارض –کشتن مهسا در ذهن و خيال 

 شود. میهت رفع افسردگی در او ايجاد در ج ثبتو واکنشی م
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ساهاق  سرش که در آن درآميختگی با مه در تمام گفتگوهاق راوق با هم

شهود  گوناگون وجود دارد، بحران هوّيتی و تنهايی و ضطراب ذهنی او م ا

هايش را به رخ زنش می هراه برون رفت از اين بحران، معشوقاست  و در 

 گويد: ، سخن از زنش میکنار معشوقه هاکشد و در  

ــــاية ا مهسا گفت: حاال نوبت منه که ديوونه» م کنی. تا زنت بود س

ات باال سرش بود، حاال هم که نيست، ساية زنت باالق سِر معشوقته.  معشوقه

 (11531343)طياري،« کنم. ات می اما من بيچاره

 اين گونه است که بايد به شخصّيت راوق از ب عد روان شناختی نگريست.

تنند و زن راوق که  هم میق خيالی در تار عنکبوت ذهن او در ها معشوقه»

سرآخر در  نام معشوقه ها را، راوق بر او نهاده و مهسا صدايش می کند، 

توق رمان رود، بيانگر ِتمی نهفته در هزار رويا به دست راوق از ميان می

ــاخت رمان، پی می بريم ــت. يعنی در اليه هاق زيرين ژرف س راوق  که  اس

خاطر  ( دارد. علی misogynistزن )تی ضّدشخصيّ  با  مادر راوق  که  رغم اين 

زندش دوبار ازدواج نشان کردن دو پيچ فِر موق فرق سر او، معتقد است فر

  هم تنيدگی روياق چهار زن در البيرنت زندگی و ذهن راوق،کند. با در  می

زن به  4وکس حضور واقع زن گريز است و اين پاراديابيم که در  در می ما

گراف آغازين اموازات تنهايی گالدياتورواِر راوق، ما را به مفهوم پار

بخش يکم و سـطرهاق پايانی بخش سـی و دوم، با طنين صـداق زن راوق می

رســــاند که ميان دو شـــير ترس و اندوه، راوق بايد تاج تنهايی را  

 ( www.tayari.ir)حسيني،« سيم بر سر بگذارد.برداشته و همچو خار

يرد و در  ايه میداستان از دوران کودکی و نوجوانی راوق م قع گ وا

ــاز  سر گذرانده و زمينهماجراهايی که او از  بازگشتی است به سرچشمة س

ت خود  اند. تا با اين کار، فضاهاق شکل وضعّيت فعلیِ او بوده گيرق فرديــّ

اق  سندهارق نويطيّ »را بشناسد و نقشة تحّول روحیِ خود را ترسيم کند. 

ــينمايی را به کار چند میبسيار باهوش است، زيرا هر   خواهد امکانات س

شار  سر شتن خود که به قول خودش "  شی براق نو گيرد اّما با انتخاب رو

سوته دلی و تنهايی و ن ست از  سنده به حکم تمرا گيدة زمان قبی که نوي

ی که داشــت و خاطره نويسسـال زده " و نزديک کردن آن به ياد 51پس از 

بخش رمان مشـهود است، سينما و امکان بهره بردن  32جريان به شـدت در 

ستعاره  کند و نزديک به از آن را مّبدل به امرق ثانوّيه می سينما به »ا

اّما او فراموش هم نکرده که مخاطبِ « / به مثابه زمانمثابه ادبيات

و حجم  رمان خصوصًا ممکن است با زبانی که او براق نوشتن انتخاب کرده
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ـــتعاره که در آن هم ـــبيه و اس جريان آن وجود دارد، کم ه ايهام و تش

 (  www.tayari.ir)معمار،«  حوصله شود و اين شگرد او را درم نکند.

ــتر متمايل به  ــت، بيش ــته اس ــتة يادهاق گذش طّيارق که کامالً دلبس

اق اســـت و در اين داســـتان ها، مضـــامين و  داستان هاق زندگی نامه

رمان ابتداق ت. در يی تکرارق و يکســان را بيان کرده اســها درونمايه

سخن می سينما نيز در چند بخش، راوق از دوران کودکی و نوجوانی خود 

ـــرق  گويد. با پايان کودکی، تغيير و تحّول همراه با بلوغ و شکل ـــي گ

هاق جديدق  رود. شخصّيت اق می هاق اولّيه، راوق به سمت زندگی تازه هويت

 کنند.  میشکل و شمايل داستان را دگرگون که شوند  یوارد داستان م

ــلی  در بخش  ــّيت اص ــخص ــتان پيرامون يک ش  –هاق ابتدايیِ کتاب، داس

هاق او هســتند،  و چند شخصّيت فرعی که خانوادة راوق و همسايه -)راوق(

ـــد،  هاق طّيارق به شمار می هاق تکرارق داستان گيرد که شخصّيت شکل می رون

ــّيت هاق جديدق چون لويی و اّما در قســمت ها ق بعد، داســتان، حول شــخص

هاق ديگرق نيز در  چرخد. اشخا  و آدم مهساهاق سه گانه و همسر راوق می

کنند و در حّد گفتار و  قش برجسته اق ايفا نمیداستان حضور دارند که ن

 شوند. می اعمالشان قياس

سينما،داريوش معمار در نقد خود بر   ست که  رمان  لويی، »معتقد ا

صّيت ها به  شخ سا، زبان راوق و حّتی تمام  ست، زبان مه زبان اين اثر ا

ــه نقش تعيين  نوعی، براق اين که متوجه اين موضوع شويم، می توان ب

کنندة وق در هدايت تمام حوادث و رخدادهايی که شرح داده، اشاره کنيم 

ــتقيم يا ب ــور دارد، يا به عنوان فاعل مس ه و اين که لويی همه جا حض

ــود و همه را وقتی دارند آن قالی  عنوان کسی که وقتي از در داخل می ش

ــتند، به  بينند و از فرط هيجان صلوات     می پر نقش و نگار را می فرس

گيرد تا فضا را عوض کرده و داستان را در مسير دلخواه خود به  مزاح می

است، پدر پيش ببرد. دّومين شخصّيتی که او نيز در اين جريان مکّمل لوئی 

ا هر جا که قرار چند خيلی کم به وق پرداخته شده، امّ مهتر اوست که هر 

است به يکی از مشّخصات مهمِِِّ شخصّيتی در رمان اشاره شود، به نوعی پيش 

عوض مهسا و راوق، ا در آيد. امّ  از همه و همه چيز پاق پدر لوئی وسط می

که  نقش مادر و پدر وق، همه و همه تنها نقشی از حوادثند. ند،  هايی ک 

ده به کار گرفته و رفتار ملموس بودنشــان را از امکاناتی که نويســن

 (www.tayari.ir)معمار، « کنند. قبال خود کسب میلوئی در 

سد منتقد در  به نظر می  صّيت لوئی ر شخ شده دريافت  کمی دچار اغراق 

ــد در  ز زمانی که در داستان حضور پيدا میچند لوئی ااست، زيرا هر  کن

http://www.tayari.ir/
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ّية دوران  ساخت شخصّيت راوق، نوع رفتار و نگرش او و شکل ّيت اول دهی هو

شی پررنگ و تأثيرگذار دارد، اّما اين نقش و  نوجوانی و بلوغ راوق، نق

ستان که راوق  تأثيرگذارق خا ِِِّ همان دوران بوده و در بخش هايی از دا

ــت، رّدپايی از  ی و مهساهاق خيالی و همسر واقعیدرگير تخّيالت ذهن اش اس

بينيم و پدر مهترش که به عنوان  هاق تأثيرگذارش  نمی لويی يا انديشه

چند ذهنّيتِ راوق نسبت به او ّمل لوئی از او نام برده شده، هر شخصّيت مک

توان او را پيش و بيش از همة شخصّيت و شغلش و م ردنش مثبت است اّما نمی

سالی  هاق  ست. در بخش چهاردهم کتاب، وقتی زمان چند  ستان دان مهمِِِّ دا

ــــال ها دوباره همديگر را می جلوتر رفته و لوئی و راوق بعد از س

هاق توق  اخالق آمريکايی»بينند،  لوئی، همان لوئی است با گرة ف ک لش و  

شده «ويتنام ست، به آدم ديگرق تبديل  سنده ا ، اما راوق که حاال يک نوي

 شواهد و نشانه هاق اين مدعّا، گفتگوهاق راوق و لوئی است:  –ت اس

ــخوان جوجه و چند »  ــالی ميان ذائقة کور لوئی و آرتاباس با پيش س

ــله افتاد، ... زمان اگر  اش در خط دکاهاق روسیشيشليک و و   ــا فاص تماش

ـــتاره بارانِ  چه شناور است، اّما شبی که در هتل پاالس حرف ـــد، س مان ش

ــوه از لوئی  ها است. گارس ن با پيش آسمان خاطرهنگاه، در  بند و کمی عش

خواق؟ لوئی به من نگاه کرد و گفت: يه  پرسيد: خوشگله پسر ديگه چی می

بطرق را  نيشگون دوست دارق ازش بگيرق؟ و به زنک چشمک زد ...،  ما ته ِ

ــترق با خالی  ــّيد کرديم و زديم از آن جا بيرون. در راه چيزهاق بيش س

توق پياده روئی که جز يک جفت سگِ نر و ماّده، کسی در آن نبود و  گفتم.

ــتر از  اش توق ِمه گم شد، لوئی سيگارق کشيد. من حرف می ادامه زدم، بيش

ــرق  نشان، که می گفتم و شأنِ آدم بی پدرش می ــتر پس تواند نگينی بر انگش

شتر  شاهی هم، در قبيلة آدم خواران چيزق بي شد، چون تاِج  از مثل او با

 (77-4231343)طّياري،«   چند پر خروس نيست!

ـــتان،  مورد موقعّيتدر توصيفات طّيارق  ـــاهاق گوناگون داس ها و فض

ــرايط  شخصّيت ــنتی جامعه و ش ــان، بافت س ــائص روحی و درونی ش ها و خص

ست.  ّسمی ا صويرق و تج سامان آن، بازتابی ت سينما آن »ناب چه دررمان 

وصـــيفی، مانند نماياندن ترســـيمی هاق ســـنّتی نظام ت فراتر از وظيفه

ايجاد کادرق مهيا و مناسب براق صورت  –ها  موقعّيت ها و حالت ها و شکل

شده با همة جزييات ريز  انتقال عينی عکس –گرفتن ک نش داستانی  بردارق 

روانی آدم –هاق جسمانی  آيد،  عبور از مشخصه و... به چشم می –و درشت 

شد حرکت توصيفی می ها و درم بالنسبة ها و مکان  ست  با که اين توفيقی ا

با برخوردارق  که شايد نخستين بار در سينما به منزلة پديده اق هنرق 
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که داراق  بالقّوه  بصرق خا  و  –از امکانات زيبايی شناختی روايی  اق 

ــــت. تفاوت ته اس به وقوع پيوســـ ــــت و  ّيات هس ماهوق ادب « هاق 

 (www.tayari.ir)روانجو،

فات خود را با جمالتی بلند و آميخته به تشــبيهات طّيارق توصــي   

ند، زيرا  متعّدد و زبانی استعارق بيان می ّيت »ک ماه براق او و اثرش 

ست و نيز اهمّيتی ندارد  صل ني صويرهاق بيانی ا صيف ها و وجوب محض ت تو

مکانی موصوف خود هم –هاق زمانی اگر توصيف ها با کنش ها و حّتی موقعّيت

ــــا و  اشد. آن چه مهم است، اعتبار ترکيبی توصيفخوانی نداشته ب  ه

ــد و هم داراق وجوه  میالبداهه سر  اق است که هم فی هتصويرها در لحظ رس

 )همان(« مخصو  به خود است.

بند آرايش و آراستگی اق است که بيشتر در  ارق نويسندهواقع طيّ در  

گارنگ به ا زبانی زيبا و رنکالم اســت و واقعّيت هاق پيرامون خود را ب

ها و فضــــاها و موقعّيت  کشد به ويژه در توصيفات او از صحنه میتصوير 

 شود:  ورزيها و بازيهاق زبانی بيشتر ديده میـهاق داستان، اين زبان 

ــتة  هاق حلزونی و بار يادمان حسی می هاق ناب، شکل لحظه» گيرند، پوس

ــد.  شکنند و عطر تجربه را در فضاق آن می زمان را می بوق خيس پراکنن

باران در روز و صداق شکستن رعد در شب، جشن سپيد پولک ريزان با رقص 

ها،  ديوار خانه در رژة سفالچهار  درختان آلوچه در باد، چيدمان آجرقِ 

سنگفرش ستان پ رهاق چوبی، باران ريز پاييزق و چنار نرده شيان کالغ،  آ

هاق سفيد  گونهکناِر چاه، آيينه سنگی و جاسفيدآب صدفی مادر، با من از 

 (5531343، )طياري« گويند! و شرم سرخ او می

شـــونــد و  میيها در لباس تعقيد و دشوارق ظاهر اما اين زبان ورز

بانی و نثر متکّلف  خواننده درگير فهم و دريافت رابطه هاق دشـــوار ز

 ماند:  یداستان، از درونمايه غافل م

ــآ به طرف رختکن رفت. پاهايش» ــا بی انتظاِر پاس مثل دو عقربة  مهس

ــناور عرق در  ساعت، خالف جهت زمان می رفت. بوق آهک، جايش را به بوق ش

شک، هزاران کبوتر  هاق مچاله داد. با آن می اسکناس شد پاق هر بوتة تم

اق، سقف ضريح شکافته شد و اسکناس  چاهی را نشاند. در نگاه خيس شکسته

کشيدند. آيا  ال پرهاق كله گنجشکی با دو بال چلچله، به سوق مزارع شم

شخوار  اين اسکناس، نقشی در آفتاب شکِ ترش و حاال در ن گيرق و چيدمانِ تم

 (14531343)همان،« يادمان تلآ و خاموش نداشت!

هاق با توانِ  هاق بين کلمات، ترکيب طّيارق ناگزير است کلمات، سکوت»

تـــــوان  حرکت هاق وصفی را م دام بتراشد و صيقل بزند تا آن جا که می
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ها و آن يادآوريهاق او را بيشتر از آن که قابل شنيدن باشد، به  لحظه

وضـوح ديد... رويارويی ناهم زمان و شـايد هم زمان راوق با سـه چهرة 

ـــا و انعکاس همين توّهِم درآميخته با ق   بهه آلود مهس ـــ  واق متمايز و ش

گوق  يک از سه مهسا، به فهم زبان راوق میادراکی ذهن هر  ل ــد ا توان

ساختار  نگره شد، براق تعميم به کلّيت  سينمامندق با و ديگر اين  رمان 

ــکل می که حقيقت جوهرمندق که نطفة سبب ــاز هر اثر ادبی معتبرق را ش س

،  از چنان پراکندگی، انتشار و چندرويگیِ رمان سينمادهد، اين بار در  

شخيص برخو ست که مخاطب در آخر ناگزير غير قابل ت ست تنها به ردار ا ا

سّيات شناورق بسنده کند که او را  ها و ترديدها، اين همانیشک  ها و حد

انگارد که خود نيز بخشـــی از بازيهاق  دهد و چنين می به اثر پيوند می

 (www.tayari.ir)روانجو،« درون متن بوده و هست.

 

 جمع بندي( 3-7

 هاي داســتاني و تنها رمان منتشــر شــدة طّياري اين فصل، مجموعهدر 

اي  سعي شد ضمن بيان خالصهها،  گرفت. در اين بررسيي قرار مورد بررس

ت ها، به نوع شخصّيت پردازي نويسنده و گفتگوهاي ميان شخصيّ  از داستان

، خانة فلزيها نيز اشاره شود. پنج مجموعه داستان ها و زبان داستان

رمان بعالوة آن ســـال برفي و صـــداي شـــير ، كاكا ،طرح ها و كالغ ها

آن چه  گرفتند.د كه در اين فصل مورد بررسي قرار بودنآثاري سينما، 

يد، ويژگي در تلخيص و بررسي اين داستان ها بيشتر به چشم مي هاي  آ

است كه در اكثر اين داستانها، به ويژه داستانهاي  مشترك و يكساني

صّيات با اندكي تغييرات،  صو سال برفي وجود دارد و همين خ مجموعة آن 

ــاختار نو و رازوارگي آن، اين  مي در رمان او نيز ديده ــود، اّما س ش

 اثر را در ميان ديگر آثار نويسنده برجسته تر كرده است.
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مروري برنظراااات مهم در نقااد جااامعااه( 4-1

 شناختي ادبي ات 

ستان ها، مطالبي را كه د صل دوّ پيش از ورود به نقد دا باب م، درر ف

صيلي بيان شد، به صورت خالصه جامعه شناسي ادبّيات و رمان، به صورت تف

ارائه شده توسط صاحب نظران كنيم، تا بر اساس نظريات و عقايد  ميذكر 

 هاي نويسنده بپردازيم .  اين عرصه، به نقد و تحليل داستان

ــتان و رمان، به عنوان آينة اجتماع، ــتر گفتيم كه داس بازتاب  پيش

ــتند و اين يعني، تعامل ميان  دهندة واقعّيت هاي اجتماعي عصــر خود هس

ـــت و در  جامعه و اين نوِع ادبي ـــته اس همين رابطه، همواره وجود داش

رويكرد انتقادي رمان به عنوان مهمترين مشـــخصـــة آن در نقد جامعه 

 شناختي حائز اهمّيت فراوان است. 

هــاي  باط ميان اثر ادبي و زمينهشناسي ادبّيات، ارت در تحليل جامعه

شــود و اكثر صــاحب  اجتماعي آن، اصلي مهم و اساسي محسوب         مي

سبات ميان اثر و جامعه، به طرح  شناخت منا صه، به دنبال  نظران اين عر

ـــل دوّ  نظريه باب م، در هاي خود پرداختند. در اين جا، آن چه را در فص

شان در  شمندان اين علم و عقايد سباب دان شنا ي ادبّيات و رمان جامعه 

ت ها، اين نكا آوريم، تا در بررسي و تحليل داستان مي ذكر شد، اختصاراً 

 دهيم.را مورد توجه قرار 

ــي ادبّيات و ذكر نام  توجه به بيان طليعهبا  ــناس هاي علم جامعه ش

ــا خودداري  اين جا از ذكر مجّدد آنها، در  آغازگران آن در فصل نظريه ه

ـــتة جامعه كنيم و تن مي ـــمند بزرگ و برجس ها به نظريات مهّم دو انديش

 پردازيم: شناسي رمان كه در نقد اين داستان ها كاربرد دارند، مي

رود و بر  قد ماركسيسم به شمار ميترين منت لوكاچ، نخستين و برجسته

يان اثر ادبي و  همين اساس، مطابم عقيدة ماركسيست ند م قد كه معت ها 

ــتقيم وجود  طهت اجتماعي، رابواقعيّ  ــم را بزرگترين اي مس دارد، رئاليس

داند و آثار رئاليســـتي را كه بيانگر صـــريح واقعّيت  مكتب ادبي مي

اجتماعي اســت، براي رســيدن به اهداف ماركســيســتي يعني همان مبارزة 

قايم كّلي و  طبقاتي برتر    مي ها ح نه تن ثار،  مارد. زيرا اين آ شـــ

ــود را  استعمار مي اتي و استثمار وساختاري جامعه كه شامل تضاّد طبق ش

شنگريِ  بيان مي سبب رو كند، به دليل وجه انتقادي كه دارد، خود به خود 

 شود. طبقة كارگر و قشر فرودست جامعه نيز مي

ــه در  مطرحهمين ارتباط، نظرية بازتاب واقعّيت که در  ظري ن ين  تر

رديم. در همه لوکاچ است را بيان کميان منتقدان مارکسيستی و بيش از 
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ـــين که به بازتاب يک به  نگرق اين نظريه، لوکاچ به جاق جزئی هاق پيش

ّيات اجت کلّ پردازد،  يک واقعّيات می ّيت واقع يان کل به ب نه  ماعی نگرا

صيّ »ديدگاه لوکاچ، پردازد. از  موجود در اثر می ستشخ « ت نمونه وار ا

شــود و  میبه عبارت ديگر، شخصّيت در يک گروه و طبقة اجتماعی شناخته 

ــت. عالوه بر اين  وقتی گفته می ــود فرد، منظور همان تيپ يا طبقه اس ش

ـــمرد، توان در عقايد و نظريات لوکاچ بر اق که می مسائل، نکات عمده ش

ستفاده از مفاهيمی چون تاميّ  شیءا ست. منظور ت،  وارگی و جهان بينی ا

را نيز  هاق پنهان که جنبه او از تامّيت، همان ساختار کّلی زندگی است

دارق، به دليل  ديدگاه وق، در جامعة سرمايهبعالوه از  گيرد. میدر بر 

ته اســت، از اهمّيت پول و کاال، روابط ماّدق جاق روابط انســانی را گرف

ـــاق  هاق راستين که همان ارزش همين رو، فرد در رمان به دنبال ارزش ه

تعريف از پردازد. اين نوع  اق تباه به جستجو می کيفی است، به شيوه

 رمان و رابطة فرد يا قهرمان، در نظريات گلدمن نيز مطرح شد.

لوسين گلدمن، شاگرد برجستة مکتب لوکاچ، با پيروق از عقايد او به 

شت. او  سی رمان، پا به ميدان گذا شنا عنوان بزرگ ترين منتقد جامعه 

ار( نيز به مانند لوکاچ، قهرمان رمان را فردق پروبلماتيک )مســئله د

به زعم  اق تباه است، می جستجوق ارزشهاق راستين در جامعهدرکه  ند.  دا

دارق اســت که مفهوم شــیءوارگي در  او جامعة تباه، همان جامعة سرمايه

ستين مثل  اي است كه ارزش يابد. در يك چنين جامعه آن مصداق مي هاي را

 اند. عدالت و آزادي جاي خود را به ارزشهاق ماّدق و کّمی داده

گلدمن، آفرينندة اثر ادبی نه يک فرد، که يک گروه اجتماعی از نظر 

ــرق  کند. جهان را مطرح می« جهان نگرق»همين مورد، مفهوم و در  است ــگ ن

اق خا  است و آن را  از ديدگاه او، طرز نگرش يک گروه اجتماعی در دوره

اســــت که تنها آگاهی فردق کند. او معتقد  گاهی جمعی بيان میمساوقِ آ

ها و طبقات اجتماعی هستند  شود، بلکه اين گروه خالقّيت هنرق نمیمنجر به 

در تحليل توانند به آفرينش هنرق دست زنند. با اين نگرش، گلدمن  که می

نــام « گرايی تکوينی ساخت»گرفت که از آن به آثار ادبی، روشی به کار 

ست. هدف  برد و در حقيقت، همان بيان جهان بيني در آفرينش اثر ادبي ا

هان بينیِ  لدمن از روش ساختگ يان اثر ادبی و ج ند م يافتن پيو گرايي، 

ــی  واقع بايد گفت ساختی اوست و در خا  نويسنده يا طبقة اجتماع ــراي گ

 تر از نظرية بازتاب واقعّيت لوکاچ است. تکوينی گلدمن، تعريفی کامل

است ميان ساختار اثر و ساختار جامعه، پيوندها و شباهتاو معتقد 

می هاق اجتماعی جامعة خود پرده بر وجود دارد و رمان از واقعّيتهايی  

ساختار جامعه تعريف می  دارد. گلدمن نيز به مانند لوکاچ، فرد را در 
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يان  کند و او را متعلم به تيپ يا گروه خاصی از اجتماع می  که ب ند  دا

 کنندة خصوصّيات گروهی خا  است.

صول جامعة بورژوايی  ست، از و تحوّ از نظر او رمان، مح اين الت آن ا

ــت. به اين ترتيب، با  دهندة آگاهی رو بازتاب هاق طبقات دوگانه نيز اس

سی ادبّيات در نقد و تحليل يک  مرورق بر نظريات صاحب شنا نظران جامعه 

سی  نظر اثر ادبی، با در سی، به نقد و برر سا گرفتن اين نکات مهّم و ا

ارق يــک پردازيم  آثار داستانی محمود طّيارق می و از آن جــا کــه طيــّ

ندگی  هاق او از واقعّيت گراست و در داستان عنويسندة واق هاق روزمّرة ز

شتر از نظريات لوکاچ  اجتماعی روايت می سی آنها بي شود، در نقد و برر

ـــمن اينکه  و گلدمن و به خصو  نظرية بازتاب واقعّيت بهره می گيريم. ض

ــنا همة داستان ختی ندارند، بنابراين به نقد ها قابلّيت تحليل جامعه ش

ت برخوردار پردازيم، كـه از  ز داستان هايي ميآن دسته ا اين قـابليـّ

 هستند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   خانه فلزیبخش او ل: نقد مجموعة  (4-1-1 
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ــتانی  ــتانی طّيارق،  خانة فلزقمجموعة داس به عنوان اّولين اثر داس

گرفتن وعه و با در نظر مجم نگاهی به کلّ انتشار يافت. با 1341در سـال 

شــناختی اثر، بررســی اوضــاع و احوال و  اين مسئله که در تحليل جامعه

حاظ درم بهتر  شرايط نگارش و زمينه به ل ماعی و فرهنگی آن،  هاق اجت

ارزشهاق عاّم جامعه و ساختارهاق زيبا شناسی حائز اهمّيت است، لذا با 

ســنده و جايگاه او در اشــاره به تاريآ نگارش و بررســی موقعّيت نوي

 ساختار جامعه، به تفسير و بررسی خواهيم پرداخت.

چه بيشتر  اّول، آنبا نگاهی اجمالی به مضامين به کار رفته در دفتر 

ــی، هيجانات و  خورد، فرآيند به چشم مي ــاس ــانات عاطفی و احس ها و نوس

ست. تاريآ خورده ضامينی اين چنينی ا شتغاالت ذهنی دوران نوجوانی و م  ا

دهد. ســــالهايی که به  را نشان می1334ها، سال داستانشده به پاق اين 

«. ودهبا ســـرق تراشـــيده و موق کوتاه در مکتب کودتا ب»قول طّيارق 

سات در سا ضاق سالهاق جوانی و  اح ساناتی عاطفی در ف حّد دلتنگی و نو

 (3431347خانه و بازار و فاميل و نظام. )ر.ك.رضا،

ين  جامعة سالهاق کودتاست. او داستانطّيارق از نسِل جوانانِ  ــاق ا ه

آورده، به همين سبب، عاّدق و  ايام جوانی خود به نگارش درا در دفتر ر

هاق او، رنگ رمانتيک و عاطفی به خود می گيرد.  طبيعی است اگر نوشته

ست. آدم« پوچ گرايی رمانتيک»ضمن اينکه ادبّيات اين دوره با  همراه ا

اند و در  ه يا در عشم شکست خوردهانانی هستند کهاق او، جو هاق داستان 

ــا طعم تلآ فقر و  مناسبات عاطفی، به يأس و بدبينی رسيده ــد و ي ان

 شان شده است. هاق زندگی، چاشنی زندگی محرومّيت

ايي و اندکی فکرق، پوچ گر دفتر دّوم، طّيارق به سمت آشفتها در امّ  و

سطحي نگرق دفشود و  نگارق کشانده می زشت تر اّول، به درون گرايی در از 

رسد. مضامين اين داستان ها، انتقاد اجتماعی نويسنده از  دفتر دوم می

ــيم زواياق پنهان درد و رنج مردم و  ــت. ترس ــاع واحوال اجتماع اس اوض

ها، تأثير پوچی حاکم  ها در اين داستان هاق ذهنی و ابتذال شخصّيت دلهره

ــاق حاکم بر  ها، هاق اين داستان دوران است. آدمبر  چون از جامعه و فض

آن بــه آورنــد و براق گريز از  میاند، به زندگی درون روق  آن بريده

 برند. افيون و الکل پناه می

عه، نقش  نويسنده در اين داستان جام به  قادق  يدق انت با د ها، 

ـــد و  شان نشان می گاهکردن جاي دهی افراد و مشخص شکل اجتماع را در ده

ست نقش و پامعتقد  ساختار اجتماع و محيط يگاه اجتماعیِ ا شان افراد از 
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هــاق خود، افراد را در  گيرد و اين جامعه است که با فضاسازق نشأت می

 نشاند. هاق اجتماعی گوناگون می اقشار و طبقات مختلف و پايگاه

ــتانهاق اين دفتر با عناوين  او همه ــراب»و « ورطه»جا از داس ، «س

( نام می4531347)رضا،« ق و عرق، حّب و تبيک جور شهرزدگی و کثافت، ور»

ـــايی که تيرگی و تعّفن و مرگ، بر همه جا  برد و نشان می  دهد که در فض

غرق « ورطه»مردمانی را دارد که در اين   سايه افکنده، قصد آگاه کردن

اند، بی  گرفته هاق دردنام زندگی خو اند، بی آنکه بدانند و به واقعّيت

توجه به اين که داسـتانهاق اين آن باشـند. با آنکه درصـدد رهايی از 

ست شور  ا سالهاق پس از کودتا در ک ساس، همين ا، بر مجموعه مربوط به 

دوران سياه پس از کودتا دارد. سرخوردگی، هاق ذکر شده، ريشه در ويژگی

ــا چيره  اغلب داستاندق و درون گرايی و فضايی تيره بر بدبينی، نومي ه

 گشته است. 

ـــت که با  پايانی تلآ، ويژگی داستان آغازق خوش و هاي دفتر اّول اس

اش را از  تغييرق اساسی در دفتر دّوم، نويسنده، نگاه منفی و نوميدانه

کند و خواننده با خواندن  همان ابتدا بر فضاق کّلی داستان ها حاکم می

 شود.  چند سطر اّوِل هر داستان متوجه فضاق کّلیِ داستان می

ــنده در اين مج ــت و لرزان نويس ــس موعه، نهاد خانواده را نهادق س

تصــوير کرده، روابط محّبت آميز و عواطف خانوادگی را از بين رفته مي

شــوند، پدر و مادر وظايف  هاي اصلي خود ظاهر نمي ها در نقش بيند، آدم 

ــــا  اند، فرزند هيچ بويي از محّبت نبرده، انسان خود را فراموش كرده ه

شی هاق زودگذر را بر همة ارزش ها ترجيح میحالت تعادلی ندارند و خو

 شناسند.  بيند و بهشت و جهنمی نمی دهند، بدق و خوبی را يکسان می 

ــــش  هايي كه براي داستان و نکتة آخر اينکه، طّيارق با نام ــــاي ه

، «شاخه هاق کور»و « شبانه»، «چپاول»، «سقوط»، «تهوع»برگزيده مثل: 

 کند. ده مجسّم میفضاق کلی داستان ها را براق خوانن

 چل منبرنقد داستان  (4-1-1-1 

ــتان  ــت چل منبرداس از اعتقادات کهنه و پ ر  تحليلی از اجتماعی اس

ماعی،  خرافات، روايتی است از جوانی متولی که غربت، محرومّيت هاق اجت

ساخته  فقر و حقارت شت  سرنو سرخورده و مقهور  سانی  هاق روحی از او ان

شکل گرفته و او  رفته عقدهاست. از همين رو، رفته  هاق روحی در درونش 

هاق گذرنده ســوق داده اســت.  را به سمت و سوق افکار شيطانی و وسوسه

اينها حقايقی اســت که جامعه به فرد تحميل کرده اســت، ســاختارهاق 

ستاق  اجتماعی و اقتصادق جامعه به گونه سانی غربت زده و فقر ا  که ان
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ند، پذيرد، م خود نمیکشيده را در  ها روق گردان يپ آدم  ردم از اين ت

بينــد کــه خالفِ  هم از اين روق است که فرد راِه نجات خود را در اين می

ـــود نخواهد  ـــت هيچ گاه به مقص ع رف جامعه پيش رود، زيرا از راه درس

 رسيد:

شهره، بريد يه گفت بلند می» شديد؟ چل تا منبر توي اين  شاخ  : چرا 

شة ديگه ...بذاريد يه خورد شم گو ه ثواب بريم آخه. و نگاهش را توق چ

ضافه می کرد: قربون همه تون برم.  شان می ريخت و توق دلش ا شگل ها خو

ــما ديگه چرا؟ تا ديروز که محّلم نمی کرديد.  ــگل! آخه ش مامانياق خوش

می اديد. دنبالتون ميومدم، ازم فرارصــــداتون می زدم، جوابمو نمی د

ی کرديد، حاال که می خوام يه خورده کرديد. بهتون می خنديدم، ِبم اخم م

کار کنم، صنار پول درآرم، فردامو تأمين کنم. اومديد برام شاخ شديد، 

 ( 1131341)طياري،« کنيد. رو می دزديد! فوت شون میشمع ها

جا، فرد را با محرومّيت ها و عقده هاي شكل گرفته  نويسنده در اين 

يپي از محرومان جامعه نام دهد و از او به عنوان ت در اجتماع نشان مي

کند ساختارهاق داستان را با ساختارهاق جامعه  مي برد. نويسنده سعی می

ديوانساالرق اين زمان،  هماهنگ بيافريند. به اين ترتيب، در جامعة نيمه

ــله هاق طبقاتی، امرق کامالً طبيعي و  ــربندق اجتماعی و فاص اين نوع قش

ست. او در اين جا، زن ا شهود بوده ا رباب محله را به عنوان تيپی از م

شته روز عيد  می هاي خرده بورژوا نام آدم سال گذ قربان، دو برد که در 

ـــت که به  گوسفند كشته و شکمبه و روده ـــيده اس هايش را به متولي بخش

 عنوان تيپی از طبقة فرودست و محتاج جامعه تصوير شده است.

ـــائل هاق فرهنگی و پيو از سوق ديگر نويسنده، مقوله   ند آن با مس

هاق غلط و  اجتماعی و اقتصادق را نيز مطرح می باور فات و  ند. خرا ک

ــذهبی،  شان، سبب ايجاد مکان پوسيدة مردم و اعتقاداتِ کهنه ــايی غيرم ه

ست  آمدن شخصّيت هاق کاذب، پديد شغل شاعة فرهنگ نادر صت طلب و ا هاق فر

سترش آن را در جامعه منجر می گردد. اگرديده و  شد و گ ين باورها و ر

ميان قشــر زنان جامعه، به وفور ديده میاعتقادات کهنه، به ويژه در 

 شود: 

ها توق صـــورتش ســــايه انداخته بودند و به او حالت يک  شعله»  

ــا  ئی بود که خودش زده بود: شمع امامزاده داده بودند و اين حقه را ه

ص چه نور بود، پخش میطورق روق منبر چيده بود که هر  ورت او و شد توق 

 (1131341)همان،« کشاند. را به سويش می منيم ل وم  هاق ا   زن
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ــاختار جامعه  ــت كه در س اين اعتقادات كهنه همان مقوالت فرهنگي اس

وجود دارد و بنابر گفتة گلدمن مصــــاديم آن را در اثر ادبي كه با 

 توان ديد.  ساختارهاي جامعه پيوند  بر قرار كرده، مي

شهاق حقيقی جامعهرگونی که، دگاينديگر  نكتة ساس دگرگونیبر ارز  ا

ساخت هاق اجتماعی و اقتصادق شکل می گيرد و منجر به دگرگونی رفتار و 

بارت  هاق فکرق و ذهنی شخصّيت و حّتی جهان بينیِ نويسنده می  به ع گردد. 

ساختارهاق ذهنی فرد تأثيرديگر، واقعّيتِ بيرونی جام ست. عه، بر  گذار ا

جه به اينکه خود از بطن اجتماع برخاسته، مواّد خام نويسنده نيز با تو

ضاق اجتماعی زمان  ستان هاق خود را نيز از اجتماع می گيرد و از ف دا

 گويد. می

  شمع های موم داستان  نقد( 4-1-1-2

ستان   شيده ميشمع هاق مومی در دا صوير ك سة دخترانه به ت يک مدر

د که از درس و مدرســــه کن میاين داستان، روايت دخترق را بيان شود.  

شد،  محروم می سا پام با سه بايد مثل کلي شود زيرا از نگاه پدر، مدر

تا دامنت آلوده نشود. نويسنده در حال که نيست، بايد ک نج خانه نشست 

جا، نگاهی انتقادق هم به اجتماعش، هم به عقايد شکل گرفته در آن  اين

 دارد.

، که شــرايط اقتصــادق حســب، تيپ دختر نوجوانی اســت که نه برمريم

ند.  میو فرهنگی، از تحصيل و مدرسه باز  اساس شرايط بِد اجتماعیبر ما

ــرايط اجتماعی دوران پايانیِ دهة ــی  با درم ش می يابيم که در -1334-س

ثير پيامدهاق اجتماعی اين دوران، که با دخالت بيگانگان درکشــور، تأ

هاق  رانی، نابرابرقين رفتن اصالت ايفرهنگ غربی، نابودق مذهب، از  ب

شهاق عامّ  اقتصادق و بی ست، مرگ ارز جامعه را  عدالتی اجتماعی همراه ا

ماعي،  داشت. در يک چنين جامعهبه دنبال خواهد  هاق اجت ند که پيو اق 

صادي، چه بر يكديگر و چه بر فرد و ارزش هاي وجودي او،  فرهنگي و اقت

ماع و پيو تأثيرگذار است، مي كه اين اجت فت  ماعی آن توان گ هاق اجت ند

 شود. است که براق فرد نوعی بازدارنده محسوب می

ــرايط اجتماع می ــنفکرق اش از ش ــت که پدر با همة روش اين گونه اس

ــه ئی که من ديدم، مريم م»نالد که:   ــيح هم اگه والله ...اون مدرس س

بد  میرفت، ناپام در  توش می بد باق  تا خانوم فکرشـــو بکنين. ک مد.  او

ــاق ... . با ــه مث رنگاه کرد: فکرزيرکی به دخت عکس ــو بکنين، مدرس ش

 ( 2431341)همان،« کليساس.
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ستان بازتاب  اين ست كه در دا صاديقي از واقعيت هاي اجتماعي ا ها م

گرايي انتقادي كه مّد نظر لوكاچ بوده مطرح  يافته است و به صورت واقع

جا شده است، زيرا به آشكار كردن تضادها و كشمكش عه هاي موجود در  م

 پرداخته است.

دختران، شرايط تحصيل،  مورد وضعّيت اجتماعی زنان وحقايم جامعه در 

ساالرانه، غرب زدگی و ...، جبر هاق اجتماعی و فرهنگی موجود فرهنگ پدر

ـــته هاق فردق  در جامعه هستند که فردّيت شخص را از او می گيرند. خواس

ست ب برابر آن چه اجتماع برايش رقم زده رنگ میدر او  ازد. اين گونه ا

يپ از  يک ت به عنوان  که  يک فرد،  به عنوان  نه  که می توان فرد را، 

شان دراجتماع نام برد زيرا طبم گفتة گلدمن، فرديّ  ساختارهاق ت  برابر 

 جامعه رنگ باخته است.

مريم، تيپ دخترانی است که جامعه، پدر و ديگران سرنوشت او را رقم 

اي  ادارق ...، كه كت و شلوار سرمه 1کارمند پايه »زنند. پدر،  می

ــــدد پوشد و عينك پنسي مي زند و كراوات سولكا مي گاواردين مي ــــن  «ب

( تيپي از طبقـة متوســـط اجتماعي اســـت كه با عقايد 2431341)همـان،

صالتِ مرد ايراني  ساالرانه، ا سّيت پدرانه و رفتار پدر سا شنفكرانه، ح رو

ــت طلب و طمعگذارد. خانم مدير، ت را به نمايش      مي يپ مديران فرص

هايش به پدر مريم، نه از ديدگاه انســاني  نصيحت ها و ورزي است كه حرف 

گري  شود.  تيپ و خيرخواهانه كه با استشمام بوي پول مطرح مي ي ــاي د ه

هاي مفنگ مي چون، ناظم مدرسه كه هميشه از زيِر كار در ي و رود و دبير

ـــــاي  بودند، از جمله تيپحال تعمير مدرسه كارگران روزمزدي كه در  ه

شان دادن اين تيپ  ضمن ن سنده  ست. نوي ستان ا شده در دا اجتماعي مطرح 

ــة ــاي يك مدرس ــيف مينمونه از  ها، فض ديدگاه مدير را، اين گونه توص

 كند: 

پنج دبير كه فرهنگ بهش داده يك مدرســــه بود و يك خودش، و چهار»

سيزد سال دوازده ماه بود،  ه ماهش را يا خودش بود، بعالوة يك ناظم كه 

ــوهرش و حاال هم كه حاال  گرفت و مريض مي شد، يا بچه اسهال مي اش و يا ش

شته بود، رفته بود و  بود، باز حقه را به او زده بود و از ديروز گذا

ــــده بود و  يدايش نش هارپ كه خودش باألخره چ تا هم دبير مفنگي  پنج 

شت و بقية  مي بتورشان زده بود و ماهي يك چيز، يواشكي توي دستشان گذا

شت و هر  كرد و چه توي پاكت مي درآمدش را چه خرج تبليغات مدرسه مي گذا

شنگ چند يك بار مي ستاد فرنگ، براي هو سر فر خوانده اش و ديگر خان، پ

مادرآقا و دو فّراش ديگر، كه تنها به اين عنوان كه ســر ســفرة پدرش 
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سته بودند و يك وقت نمكش را خورده بودند، به مفت ش شته  ن شان دا نگاه

 ( 24و2531341)همان،« بود.

نگ  اين گونه است كه اين حقايم اجتماعي همچون پديده ــــّد فره اي ض

الت شود كه در بيان ارزيابي ارزشهاي عاّم جامعه و شناخت تحوّ  نمايان مي

 رود. مياجتماعي آن بكار 

 

 

 

   نيازنقد داستان  (4-1-1-3 

ــود ك از زبان كودكي روايت مي نياز  ه به جاي نيازمندي به پدر و ش

كودك با او زندگي  كهاي  دايهاز آن ها گريزان و وحشت زده است.  مادر،

ستور دركند ما مي شروب به د شه م شي ست كه اينك براي تهية چند  بزرگ او

هواي تاريك و طوفان زدة شبي زمستاني، به بيرون رفته ادر، در پدر و م

 كشد. ياست و كودك با همة وجود انتظارش را م

اي اجتماعي مطرح اســــت، نوع  اين ميان، به عنوان مسئلهآن چه در 

ست. رابطة پدر  شان ا سانها، با توجه به پيوندهاي خوني ميان روابط ان

ــال و مادرِ  ــان، در  و مادر با كودِك خردس ــاختارها و پيرش پيوند با س

به خود گرفته اسـت. سـاختاِر  پيوندهاي اجتماعي جامعه، اين شـكل را 

پردازد كــه رفتــه رفتــه،  عة اين دوران، به بيان اين واقعّيت ميجام

ـــــاي  دارند كه با ارزش مير هايي گام ب- افراد به سمت و سوي ارزش ه

هاي  خود را به ارزش انساني فاصلة بسيار دارند. انسانّيت و محّبت، جاي

 انساني داده است: ماّدي و غير

ــورت» انداختم، مادر بازم مادر چنگ  بعد منو توخودش برد، من تو ص

گفت و ســرآخر منو از همون جا، پرتم كرد طرف رختخواباي ننه موتي، بد

ــدام دربه پهلو رو تفنگ افت ــده بود، ص ــياه ش ــام س « نميومد.ادم. چش

 (5731341)همان،

انساني سر برآورده است كه  از ارزشهاي ضدّ بدين ترتيب، دنياي پ ر   

ــد. زيرا از خود و ها اين چنين در آن دست و پا مي انسان ديگران  زنن

ــد، از  اند و به نظر مي بيگانه شده ــي  همينرس ــت و هراس ــت كه وحش روس

ند.  مي    خود حس هميشگي در  ها از كن نه تن قايم،  تاب ح باز اين نوع 

كند و تيپ ها و گروه هايي از  مسائل اجتماعي، فرهنگي دوران حكايت مي

شان مي دهد  شنايي با  فرهنگ افراد پوچ گرا و خودباخته را ن كه در آ

ــه  غرب، به از خود بيگانگي و همرنگي با جماعت گرفتار شده ــد، بلك ان
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شان را  نيز  ساني  ضادهاي اجتماعي و فرهنگي در روابط خانوادگي و ان ت

ستان كند.  آشكار مي سنده در دا همين نوع رابطه ها و پيوندها را، نوي

 بعدي اش نيز آورده است.

  آدم زاادي نقد داستان( 4-1-1-4 

شود نيز چون  آن چه در اين داستان به صورت تحليل اجتماعي مطرح مي

ساني در خ ستان قبل، از فقدان روابط ان شدن پيوندهاي دا انواده و گم 

ـــاالرانة  ها حكايت مي  ميان انسانخوني در كند. چيزي كه در جامعة پدرس

شكل ديگ شته، از ارزش باال و عميم برخوردار بود و اينك  ري به خود گذ

 گرفته است. در اين دوره، نهاد خانواده، از شكل و ارزش سنّتيِ خود جدا

گشته و به تقليد از زندگي غرب، به شكلي نوين درآمده است. انسان ها 

در روابط و پيوندهايشان، به خصو  در اجتماع و در رابطه با پيوندهاي 

انســاني ي غيررا برتر مي پندارند كه ارزشــهاي ديگري  اجتماعي، ارزش

ـــــد، در   ه را كه در داستان هايش به تصوير مياست. نويسنده آن چ كش

دوران طول وقايع و حقايم اجتماعي اســــت كه در حقيقت بازتاب همان 

 كند.  ميهاي متفاوت پيدا  مختلف شكل

يران رخ داد، پيامدهاي آن چه در اجتماع سالهاي دهة سي و چهل در ا

ن جامعه به همراه داشـــت. يكي از اين روند زندگي مردمابســـياري در 

پيامدها كه برخاســته از روابط اجتماعي نادرســت و شــرايط اجتماعي و 

ست، كانونهاي خانوادگي در شيده هم ريخته و از  فرهنگي جامعه ا هم پا

 در جامعهگرفته  است  كه از تأثير اخالقّيات و روحّياتِ طبقات تازه شكل

ناگون  گوني و تغيير در ساختگونه دگربه وجود آمده است و هر  هاي گو

پي خواهد داشت. بنابراين انساني كه در درون  فردي و روحي را نيز در

اين مســـئله نه  پذيرد. جامعه زندگي مي كند، مسّلما  از آن تأثير مي

كند كه پيوند جامعه با اثر  تنها پيوند فرد را با جامعه نمايان مي

ب ادبي را نيز نشان می هد. همچنين  عه د جام كه  به اهميتي  جه  ا تو

شناسان ماركسيستي براي فرد و گروه اجتماعي آن قائل هستند، جايگاه 

كند زيرا از آن جا كه فرد  فرد و شخصيت را نيز در داستان پديدار مي

 كند. در جامعه جايگاه وااليي دارد در رمان نيز نقشي مهم ايفا مي

، همين تأثيرات برخاسته دهد آن چه طّياري در اين داستان انعكاس مي 

 خود از اجتماِع ظلمت زدة دوران اســــت. تنهايي، يأس و نوميدي، از

شونت  ضاي اجتماعي جامعه و خ سان ها، نتيجة تيرگيِ ف بيگانگي و پوچي ان

 حاكم بر آنهاست. 
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ست كه بازتابي  آدم زيادي سامانيهاي ذهني جواني ا صويري از ناب ت

دهد. او كه به دليل مصـرف  مي شان از بحران و هرج و مرج اجتماع را ن

شود، به  سرزنش مي  شماتت و  سوي خانواده  سيگار، از  شيدن  شروب و ك م

ستيز  ستيز، در خواب او  مي   درون گرايي و  ضاّد و  پردازد و اين ت

كه از  شود و او در خواب، با صحنه جلوه گر مي جه مي شـــود  هايي موا

شفتگي ست. راوي ده پديد هاي درون اجتماع و خانوا تأثير اين آ آمده ا

ها و  تيپي از جوانان بيكار و ولنگار جامعة دهة سي است كه از بحران

پذيرفته است. خانوادة راوي از اقشار پايين عه، تأثيرآشفتگي هاي جام

ل شـــده، بيشـــترين جامعه اي اين چنين متحوّ ازهمين رو، در اند  جامعه

ين اقشــار تحميل ميآســيب به لحاظ اقتصــادي، اجتماعي و فرهنگي به ا

 شود.  

ـــتان هاي اين مجموعه به همين  ـــتر داس ـــنده در بيش ترتيب، نويس

ــــد. در  گذاري ساختار جامعه را بر ساخت ذهني فرد نشان ميتأثير ده

هاي اخالقي و اجتماعيِ فرد به نمايش  ، بحران –تصوير  –داستان بعد نيز 

ــه  هاي دردناك مردي را بازگو مي شود و اعتراف گذاشته مي ــد ك براي كن

شروبات الكلي، مجبور  شود و او را خريدن م شده با پدر و مادر درگير 

شونت و بحران موجود در جامعه به  صويري از خ زخمي كند. بدين ترتيب، ت

 شود نمايش گذاشته مي

   خانه فلزينقد داستان   (4-1-1-5 

 شود كه نمايش يك اتوبوسِ درحال حركت نشان داده مي خانة فلزيدر   

ـــان را در جهاني تاريك و هرزه ارائه  تازه اي از غربت و بيگانگي انس

دار و رديف بندي شــدة داســتان همگي انســان هاي  هاي شماره دهد. آدم مي

   اند. هاي بي هويّتي كه در ابتذال و فساد غرق اسير غرايز هستند. انسان

و   جو لّذت هاي  و انتخاب آدم  نويسنده با تشبيه اتوبوس به خانة فلزي

هرزه درصدد است تصويري كّلي از دنياي پيرامون و فضاي تيرة اجتماع را 

به صورت غيرمستقيم بازتاب دهد. از اين رو، اين گونه انسان ها را با 

كه « مرد بي شـــماره»و يا « اون ته ئي يا»هاي مختلف مثل  رده بندي

ه ها و امتياز اجتماعشــان هســتند و يا شــمار هاي بي اي از انسان نمونه

 دهد. رده هاي ديگر نشان مي

در اين داستان طياري ضمن نشان دادن خصيصة اجتماع دهة سي و چهل 

و تبلور يافتن پوچي و بي هويتي در جامعه، در فكر و جهان بيني انسان 

سنده را در پرورش  ها، به پيوند اثر و جامعه اشاره مي كند و تخّيل نوي

ـــمت ك داستان و شخصيت هاي آن بازگو مي ـــنده به س ند. در اين جا نويس
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ــا از اين  كند و در توصيف برخي صحنه توصيفات ناتوراليستي هم رو مي ه

ـــة جامعة آن دوران و هم  توصيفات بهره مي ـــيص برد. اين امر هم از خص

 انعكاس آن در ادبيات زمان است.

   تهوع نقد داستان( 4-1-1-1

ــاق عصـــر  نسانروايت ديگرق از پوچی و بيهودگی ا تهوع داستان   ه

متعادلی هستند که از شکست هاق نا ست. آدم هاق داستان انساننويسنده ا

خود گريزانند و  گويند و از ســــاية و درد و رنج پنهانی خود، سخن می

ـــه  ف گفت: آخه اين منو تحقير می»اندازند:  آن تف میبر کنه، اين هميش

افتــه.  نبالم میره. مث گداها د میيوار مردم باالافته. از د رو زمين می

بين برده. چرا باس مچِ منو شـــيکونده. ابهت تنهايی منو از اين غرور 

( اينان همان انسانِ 7131341)همان،« پاق من هميشـه تو زنجير اين باشه؟

سان  خا ، در بربرّيت آدم ستند که نمونة کامل ان ها و برترّيت تنهايی ه

 (4131347سالهاق خفقان و نوميدق هستند.)ر.ك.رضا،

از همان آغازِ داستان، بوق عرق و مستی از فضاق داستان استشمام می

شته که آن ها همه چيز را  شود و رنج و تنهايی آدم  سبب گ ستان،  هاق دا

ـــی به خوارق نگريسته و آن ها را پوچ انگارند. دنيا را بيغوله اق م

ــت که به  يهداشته و آن هم سادانند که تنها برايشان يک امتياز   اق اس

ــا  آورد، اما آن ها را از تنهايی در شده است تا آنپايشان زنجير مچ  ه

ست خوردن يکديگر را  تنهايی را ترجيح می شک شب را، تا  دهند همين طور 

 خواهند هرگز جزِو شکست خوردگان باشند. نبينند. زيرا نمی

سکوت، عرق، بوق تعّفن و تهّوع، تبلورق از  شب و  سنده با نمايش  نوي

هد. از  بينی اجتماع را ارائه میپوچی و بد اختناق، سياهی، اين رو، د

سنده و آن چه در  خواننده با درم شـرايط تاريخی و اجتماعی دوران نوي

که اين پوچی  می سالهاق پس از کودتا بر جامعه و مردم گذشت، در بد  يا

و نوميدق و مرگ ارزشها، نتيجة ساختارهاق اجتماعی، اقتصادق و فرهنگی 

در اين دوره، با درهم »همانطور که ميرعابدينی گفته:  زمان بوده است.

شـکسـتن همة کانونهاق اجتماعی و فرهنگی، جامعه به صـورت انبوِه مردم 

سوِء ظن، بر روابط اجتماعی  آيد. جّوِِِ بی می تنها و ترسان در اعتمادق و 

نِت هردم  شود و ترس و تعصّب بر تلخی زندگی می حاکم می يد. خشـــو افزا

اق جز رشد پريشان فکرق، جنون و خودکشی شکست خوردگان  تيجهفزاينده، ن

 (27531341)ميرعابديني،« حسّاس ندارد.

  سقوط نقد داستان (4-1-1-7
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از گم شدن گربه اش )ملوس( بعد از آمدن زن مرده شورق  سقوطراوق   

ــيده  پی يافتن آن به مرده شورخانهاست. در به خانه شان هراسان  اق کش

اش را  کنند. او گربه آن، زن و مرِد مرده شورق زندگی میشود که در  می

روق بيند، در حالی که با پاهاق لزج و خونی بر  در همان مکان      می

ست. اما  مالفه شورها ه ست. راوي بيرون از اين دنياي مرده  اق افتاده ا

پي م نيست. راوي در اش از اين مرده شورها ك پدر او، لّذت جويي و هرزگي

سر  اش، با دنياي جديدي روبرو مي يقت و يافتن گربهكشف حق سرا شود كه 

كه براي او در  و با ديدن گربهتعّفن است. ا يك حيوان بي آزاِر اش  حكم 

حالتي چنين غريزي و لزج و خوني، نگي است، در اين دنياي بيگانه در خا

 رسد. به درك و دريافت واقعّيت هاي پوچ و لّذت جويانه مي

سايه اي در در آن گاهو »  شد، و  سكوتِ من جان گرفت. ي باز  پهنة 

اين ســــايه، كثيف و متعّفن بود و روي همة يادبودهاي مادري و عواطف 

پدري و روياهاي ملوس من افتاده بود و اينك بيم سقوط و رنگ پس دادگي

 (1131341)همان،« اش او را به شكار من واداشته بود. 

يرق از توصيفات ناتوراليستی، اين داستان، با بهره گدر  نويسنده 

کند. وي ســـعي نموده با  ها اشاره می هاق حيوانی و غريزق آدم به جنبه

نگي و پوچي انســان را در دنياي اين توصــيفات، نمايش جديدي از بيگا

سمبليك پ ر شت تنهايي و بيگانگي ارائه دهد، پس آن را با زباني  از وح

شورها، نمادق از مطرح مي ست  كند. دنياق مرده  واقعّيت اجتماعی جامعه ا

ستند و بيرون از  و مرده شورها نمادق از انسان سير غرايز ه هايي که ا

هاي غريزي  انديشند. آدم آن به چيزق نمی تار نه رف خا هاي مرده شـــور

ـــــا  كنند كه از آن ي را مييكساني دارند. آنها با گربه همان رفتار ه

ــت جبر ا رود. اينجاست كه مي ميانتظار  ــاعي و فرهنگي و توان گف جتم

هـاي مشــــابـه و  ساختارهاي جامعه سبب ايجاد اشتراكات و ايدئولوژي

زيرا ساختارهاي ذهني افراد در جامعه از رفتارهاي يكسان گرديده است. 

 پذيرد. ساختارهاي گوناگون جامعه تأثير می

ستايش از نيروهاق »گونه است که  کّل خصلت ادبيات اين دوره ايندر 

خشـــونت غريزق و جنســـی، جاق گرايش به جنبش و جامعه را عقالنی و غير

ست زدة  هاق بيمارگونه، جانشين واقع گرفت و تأکيد بر تجربه سيا گرايی 

شد و شد. آرمان خواهی متروم  ست  سانی مورد انکار  دهة بي سات ان سا اح

بــه  نگــارانــه،- هرزه جويی هاق نفسانی و نوعی لّذت گرفت. خواهشقرار 

شانة بدبينی به ن ستانهاق اين يروق تغييرن سان، به اغلب دا دهندة ان

 (27131341)ميرعابدينی،« دوره، فضايی تاريک و بدبينانه بخشيد.
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ــة  كند به تصوير كردن همه طياري در اين داستان ها سعي مي ــب ــان ج

ضرورت اجتماعي براي حرفة خود مي وقايع بپردازد و در واقع آن را يك 

ــان پندارد و تالش مي كند كه غربت،   بي هوّيتي، پوچي و هرزه نگاري انس

هاي عصرش را كه با تباهي معنوّيت و انسانّيت همراه شده، نشان دهد. او 

هاي  گرايي انتقادي به ترسيم ارزش دوباره در اين داستان با شيوة واقع

پردازد. شيوه اي كه لوكاچ  موجود در جامعة رو به زوال پس از كودتا مي

ــي آثار با ــوي ديگر طبم گفتة آن را در بررس لزاك مطرح كرده بود.از س

عام  كار نويسنده كاري استوار به خود و بيرون از ارزش»ايرانيان  هاي 

« بــاشـــنــد نيســـــت. هاي ذهني افراد مي جامعه كه تعيين كنندة ساخت

 (4131354)ايرانيان،

 

  طرح ها و کالغ هابخش دوم: نقد مجموعة  (4-1-2 

گرديد، مشتمل بر طرح منتشــر  1344ل که در سـا طرح ها و کالغ ها،  

ضاّد طبقاتی در نظام ارباب و رعيتی  ستايی بوده و تحليلی از ت هاق رو

تايی، فقر و  را بيان می ندگی روســـ ية اثر، ز ما بد و درون کال ند.  ک

 احتياج، رنج ديدگی و ستم کشی و زحمت کارگر و بهره و ستم ارباب است.

سی ، يک اثر موّفم در طرح ها و کالغ ها  شنا زمينة پژوهش هاق جامعه 

سيا ست. در اين جا، طّيارق از ب ستايی ا شه و زواياق زندگی رق ازرو گو

ستايی، نحوة زندگی و کار  شور، فرهنگ و باورهاق رو شمال ک ستاييان  رو

شن  و...، پرده برداشته است. نگاه او در اين کتاب، به سمت جنبه هاق خ

 و نبودن امکانات زندگی است.و سخت زندگی روستايی، فقدان ابزار کار 

هايی از  هدف ديگر طّيارق در اين طرح يک جور ر ند،  تاه و بل هاق کو

اســت. او خسته  –خانه فلزق  –از مجموعة قبل م ورطه و سـرداب دفتر دوّ 

سامانيهاي اجتماعی و منجالب هاق زندگی« شهرزدگی»از  شهرق به  و ناب

ستا براق اوبرد و در روستا پناه می ست « کمال مطلوب»، همان حقيقت رو ا

 ( 4531347که خفقان و آشفتگی فضاق شهر را ندارد.)ر.ك.رضا،

شمم به آفتاب،  ها می با سنجاقک» سايه ام به علف ها بود و چ رفتم، 

ند و  ناآرام بود باد    ها در  ها ســـرخی زده بود. برگ که روق درخت

بارور و شاليزارها زير پاق باد گسترده بود. دور، انبوه درختان بود، 

سخت پا برجا،...و پ   ر از منحنی چند مرغابی، در يک زمينة تناور ...، 

آبی و مترســکی خاموش و بی نگاه ... کالغی بر پرچين، گوســاله اق به 

 ( 43و4431344)طياري،.« درخت، شيهة يک اسب و صداق زنگوله ها .. 
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سو، کند که از يک  می طرح ها و کالغ هاطّيارق زمانی شروع به نوشتن 

تازه پا به محيط روستا گذاشته و تفاوت محيط و زندگي شهري و روستايي 

جوامع را درك كرده است و از سوي ديگر، مسئلة اصالحات ارضی، بحث روز 

اق  رفته است. اگر طّيارق در جامعه میروستايی در اين سالها به شمار 

ــا بی که اين چنين دچار بحران و نظام استبدادق و  ــدالتی اجتم عی و ع

ند هاق ک طريم نوشتن طرحهايش را از  اضاقتصادق است، اعتر تاه و بل و

ـــت و اين، همان معناي حقيقی پيونِد  دارد، مسئلة تازه میابراز  اق نيس

دارد ل جامعه قرار اق که در متن تحوّ  جامعه و اثر ادبی است و نويسنده

ست، با  و از نزديک شنا ا ضامبا درد و رنج مردم آ ين در انعکاس اين م

شد. طّيارق  هاق زندگی وجهه کوشد، به واقعّيت آثار خود می اق انتقادق ببخ

ست  ريشة خيلی از تأّثرات من، در سال»گويد:  خود در اين مورد می هايی ا

شم  سي كه تازه چ شدم و انگار مثل ك ستا پرت  ضاي رو که من ناگهان به ف

نديده بودم.  باز كرده، چيزهايي پيش پاي خودم ديدم كه تا به آن وقت

ماس کرده.  هاق شکافته شده و شکم دنياق زخم و مگس و تراخم! چشم هاق آ

شتم. پس تا پيش از طرح ها، م ستا ندا شهرق، ن هيچ نمايی از رو سائل  م

شتغاالت ذهنی من بوده؛  ست طرح ها و کالغ ها  ا درواقع يک نوع واکنش ا

ــا را  م، تا اينکنق پيد اخواستم مفرّ  ديدم ...و می در برابر آنچه می ه

 ( 27و2431344)گلسرخي،« بريزم و خودم را بتکانم.

نابرابر  اين اثر در ظام  به ن ــــت  قادق اس قت، اعتراض و انت حقي

ها و مشکالتی که ضرباهنگ زندگی  اقتصادق، ميان ارباب و رعيت و به سختی

ـــاده و بی پيرايه،  روستايی را مخدوش می ـــنده با زبانی س کند. نويس

اق  نويسی است، شيوه ه و ساختارق جديد که همان کوتاهنريتمی شاعرا

ساختن چهرة مشکالت، شرايط نامساعد کشاورزق، نارسائی و      م در آشکار موفّ 

 هاق اقتصادق در جوامع روستايی برگزيده است.  ضعف

ــتاييان فقير و  هايی که نويسنده در اين اثر خلم می شخصّيت کند، روس

ند،  ابرابر جامعه، تحت شرايطی سخت کار میاند که در شرايط ن محتاجی کن

ــــاق  شود. در حقيقت هر يک از آدم کارشان نصيب اربابان می اما حاصل ه

صّيت، که الگو و تيپی از طبقة خود را  شده در اين طرحتصوير  شخ ها، نه 

 سازند. نمايان می

ـــتم، مال به اتی ام، توق يک خانة اربابی قرار من يک بچّه ده» داش

مرغ ها هم با من  چرانيدم! علف اسب و آب و دانة یبردم، غاز م جنگل می

 بريدم، انگشـــت کوچکم را گم کردم ! آقا بزرگ زير بود! وقتی علف می

ـــده؟  شکست! با صداق گريه مي   درخت توت بود، چوب  ـــت: چی ش ام برگش
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گفتم! انگشـــتم ...، گفت: پارچه ببند! گفتم: افتاد، گفت: ورش دار! 

مياد! من يه بچّه دهاتيم، چند  ! گفت: بشــاش روش، بندگفتم: خون ...

بينم، ياد  جا يک دسته علف      میسالی ازم گذشته، نمی دانم چرا هر 

 (23و2431344)طياري،« افتم! انگشت کوچکم مي

ــت و بی ها، نمايندة يک طبقة ناتوان، تهيد کدام از اين شخصّيتهر  س

آنهاست.  آنِ کمترين امکانات از ا کنند، امّ  میپناه هستند، به سختی کار 

ساختار جامعه، نظام اقتصادق نابرابر و استثمار اربابان، آنها را له 

ابرابرق را به عنوان تقديرق گريز کرده اســـت. فقر و تهيدســـتی و ن

 اند. ناپذير پذيرفته

ــود،  یتر، آنچه در اين جامعة روستايی نشان داده م با نگاهی دقيم ش

ساختار شکل و  شيوة به لحاظ  شهر،  ستا با  ستايی، زند متفاوت رو گي رو

صادق،  ساختار خانواده، فرهنگ ها و باورها، پيوندهاق اجتماعی و اقت

دهد که حائز  اق به آن می شيوة توليد و کسب و کار، باِر جامعه شناسانه

ست. يکی از اهمّيت براق محقّ  ساختار خانواده در م ا سی  سائل، برر اين م

 جوامع روستايی است.

رود زيرا  میو اصلی به شمار  در جامعة روستايی خانواده، نهادق مهمّ 

ــادق را نيز بر عهده دارد.  عالوه بر نقش اجتماعی و فرهنگی، نقش اقتص

شود.  به عبارت ديگر خانوادة روستايی، خود يک سازمان توليد محسوب می

ـــاالرانه دارد، مهمترين رکن  ـــاختارق پدرس ـــتايی که س در جامعة روس

ــئوليت ها به عهدةخانوا ــت که بار همة مس ــت، با ده، پدر اس د  وجو اوس

ند و  اين نوع خانواده، همة اعضاء، وظايف و مسئولّيتاين در  هايی دار

 واقع، نوعی تقسيم کاراست. در نقش زنان و فرزندان نقشی مکّمل و ميثر 

ــی در  در ميان خانواده ــتايی وجود دارد و هر يک از آنها، نقش هاق روس

ر ايران، هاي روستائي د آمد خانواده دارند. ساختار خانوادهو در توليد

ــت. در  توليد در اين خانواده از شيوةمتأثر  ــتاها، نقش هاس ــي روس بعض

شد، كمتر  زنان در كارِ  نيسـت و به همين ميزان، توليد اگر بيشـتر نبا

ــــدّ  نقش زن در نظام خانواده نموِد بيشتري مي جه و ش بد و از در ت يا

ــاالري ــود. مي بينيم كه  مردس ــته مي ش در بين برنج »در اين جوامع كاس

كاران شــمال، با ميزان دخالت زن در توليد، آزادي او در خانواده هم 

 (11131354)خسروي،« يابد. افزايش مي

ــه، جلوق بلته خونمون  يه کوتولة شهرق با کيف گنده» اق که تو دس ش

ش نيس! وقتی گالشِ  ينهخواد! بابا علی دل تو س وايساده، باباعلی رو می

ــو بزنه، دختر  کوبه منه، يعنی: مادر، جاکنه، نگاش  کهنه شو پاش می ش
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اق  شو ببره، پسره   فاگونو پرده کنه و من، اون درخت آزاد پوسيده علف

 (11و1731344)طياري،« رو که كوتوله زيرشه با تبر بيندازم.

 ر، دختر و پسرِ دهد که پدر، ماد در اين قطعة کوتاه نويسنده نشان می

 عهده دارند.خانواده هر يک وظايفی بر 

ــتايی نياز فراوان دارد، امّ  ــرمايه و ابزار در يک خانوادة روس ا س

اختيار ندارد. سرماية خانوادة روستايی که کارش کشاورزق و شاليكارق 

ست که همه از آنِ ارباب  ساير امکاناتِ توليدق ا ست، مزرعه و آب و  و ا

ـــت و رنج  ـــت جزو زحمتش از کارفرماس  آنِ او. ابزار کاِر او چيزق نيس

الق شـاليزارهاق برنج به تاول نشـسـته و دسـتانِ پر پاهايی که در گل و

 تالشی که پينه بسته است.

ستايی نمايندة يک طبقة کامالً زحمت کش، اّما بی بهره و   خانوادة رو

اوان، اق که اربابان، با استثمار و ستم و سود فر بی پناه است. جامعه

ــب،  کردهت و کارگرانشان پيدا فاصلة بسيارق با رعيّ  ــدين ترتي ــد. ب ان

ادق و طبقات دوگانة ارباب و رعّيت يا حاکم و محکوم، رشد نابرابر اقتص

اق، ارزش  گرديده است. در چنين جامعهعدالتی اجتماعی را منجر  بی

ست و بازد، زيرا مادّيات جاق معنوّيات را گرفته  رنگ میانسانی کم کم  ا

ــت جايی در جامعه  کس با پول سنجيده میهر مقامِ  ــار پايين دس ــود. اقش ش

شتی و...،ندارند، فقدا شی، بهدا شکالت ن امکانات آموز سی ترين م سا از ا

 آنان است.

سالی دو  یاينه زندگيت. سگی! گوشت م» شب تو پاييز! خورق، اما  سه 

س حموم می ستون به تاب نمک دريا تو تون، تو رودخونه! بوق کنی اما تاب

ــت فعلگی می گی میدماغته اما ماهی نميدونی چيه! بچّه ت فعل ــه، زن کن

ـــنه ئين! يه چيکه نفت توخونه تون  هم همهکنه، باز   ت نيس. لختين! گش

يآ   چمپاق  برنج ت ه نبات، يام دو مثقال چايی! ناشــتايييام يه حبّ 

ذارق  مرگ میخورق نبود، کپة  س! ناهارت با خدا. شامتم، اق بود، می زده

خب، صداق خونه تم که شنيدق: تم. يا اما م رضا! نياد پايين يه دفعه؟ 

 ( 11و11131344)همان،« هام! بچّه

ست،  بدين رو، در يك چنين جامعه سنّتی ا صورت  شيوة زندگی به  اق که 

سائل، در  نوع زندگی روستايی، محيط اطراف، نوع خانه سيارق از م ها و ب

ستا و يا ساخت رو ستايی، اهمّيت بااليی در جامعه  شناخت  يک خانوادة رو

ــتايی مزرعة کوچکِ  ــتايی دارد. تمام دارائیِ يک روس ــناختی جوامع روس ش

ــتايی با جانورانِ خود  کنار خانه و حيوانات خانگی ــت. روس در يک اش اس

ــتن  هم قرار کنار کنند. نزديکی و در هم زندگی میمحيط کوچک، با  داش
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ستايی نيز  خانه، مزرعه و طويله در ساخت جامعة رو صوير کردن چينش و  ت

ــت، اگر  ــتايی، يک خانوادة خودکفا اس ــت. خانوادة روس درخور توجّه اس

سرمايه و ابزار کافی در اختيار داشته باشد. مصرف زندگی آن ها، بسته 

به مقدار توليد و درآمد دارد. خانوادة روســـتايی با اين تّکه زمين، 

سازمان واحد و خودکفا بحيوانات و ابزارهاق کار خو شمار مید، يک  ه 

ساخت خانواده  زير آورده میاق که در  رود. در قطعه  شود، همان چينش و 

 شود: توجه به محيط طبيعی و نحوة توليد و مصرف ديده میستائی، با رو

شه. به داس و تبر » شه. به چوب و علف و نهال ماِل يه دهاتی به مال 

شکنه. تو مزرعة  پشت يه دهاتی يه جا می شه، به طنابشه. پاق يه گاو و

کــاره، بــه زحمــت، بــه  ش، نزديک توم بجاره، تو آفتاب زمين می خونه

که جگر کنه، مث ناخوشی می می  زحمت...، وقتی به گاو هی  نه  شـــو زمو

شه ... داره قی می شه، يه گو آبه،  پاهاش برهنه س، ِبجار پرِ کنه: يه گو

شــو  کنه، گاورابه! نميدونه چه کار خ گاوش ديگه ِنميره. حال جفتشــون

به  پشته  کنه، آدم بگيره بفرسته به بيجار! باربزنه؟ اسب شو جو  اق 

ها که بش می کنه. لیبه ناهار؟ خودشم بمونه حياطو چپر چند؟ وعده اق 

سر آفتاب، وقتی خشک  میرسه بچينه تو   شو  شه، شه، خون کنه که گالی پو

ـــــه. بارون که بشه، چکه میهاش پوسيده،  ش توشه. لی زن بچّه ـــــن « ک

 (11-1331344)همان،

ساختار محيط طبيعی و جغرافيايیِ خا ّ  طرح ها و کالغ ها با توجه به 

ـــد  چند بيانگر جامعة روستايی شمال كشور است، اما مي خود، هر ـــوان ت

شد. يك خانوادة  نماينده و نمونه شور با ستائي در كّل ك اي از جوامع رو

ــيم  نهادق مهّم و رکنی اصلی محسوب میروستائي در همة جوامع  ــود. تقس ش

سئوليّ  کار و بر شتن م ضاق اين خانواده ديده ت، در عهده دا ميان همة اع

سرماية اندم، در تّکه زمين خود يا  می ستايی با وجود  شود. خانوادة رو

ست و با ارباب خ شغول ا شت و کار م وجود کار زياد، اما آن چه ود، به ک

 رسنگی و بيمارق است.نصيب اوست، قحطی و گ

ــت. در  هاق خانوادة خودکفايی و توليِد سنّتی، از ويژگی ــتايی اس روس

ّما تالش  استا، با سرماية زياد و بهرة باالمقابل، زمين دار و ارباب رو

ــــد.  اش را روز به روز با رعّيت و کشاورز بيشتر می اندم، فاصله ــــن ک

ند هم می   يی که طّيارق از آنها ياد «کالغها» فتک بان م با قة ار ين طب

ــاکــم  ــت ح ــاع ت جــم ــّ ــه بــر رعــي ــد ک خــور و زورگــو هســـــتــن

( اين گونه، نويسنده به طبقات دوگانه و 54131341اند.)ر.ك.ميرعابديني، 

 کند. تبعيض و تضاّد ميان اين طبقات در نظام ارباب رعيتی اشاره می
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از سوق ديگر، همان طور که قبالً نيز به آن اشاره شد، در اين سالها 

 بابروســتايی مطرح بوده اســت. در  اصــالحات ارضــی در جامعة – 41دهه –

اثر اصالحات ارضي در جوامع روستايي تغييرات ساختاري روستاها، كه بر 

اصالحات ارضي، نه تنها »رخ داده، بايد به اين نكتة مهم اشاره كرد كه 

-ارزش ه هاي اجتماعي و فردي را سخت تغيير داده، بلك ايستارها و ارزش

( 12431354)خسروي،« داده استدگرگوني قرار  معرض هاي اعتقادي را هم در

شــدن  زيرا در اين هنگام، عالوه بر ورود صــنعت به روســتاها، ســرازير

شت و ترويج و  سپاهيانِ دانش، مأموران بهدا شهري مثل  افرادي از طبقة 

ــتا از ...، فرهنگ جديدي ني ــتاها گرديد و روس حالت انزوا ز وارد روس

هاي روستا از جملة اين آثار است.  ها و ساخت مد و دگرگوني در ارزشدرآ

ــاهد و  همين شهري( در اين جا نويسنده، يكي از 124،)همان ــت كه  ش هاس

سفرهاق خود را به  نظاره صل  ست و حا ستاييان ا شکالت رو سائل و م گر م

عنوان مأمور بهداشت، به روستاهاق مختلف به صورت گزارش و طرح ثبت می

 .کند 

ضی، اّما هنوز اربابان  صالحات ار سئلة ا نکتة ديگر اينکه با وجود م

ــيف گر آن  ــتاها نظارت دارند و آن چه طّيارق توص و زمين داران بر روس

 است، همين نظام ارباب و رعيتی و نابرابرق اقتصادق و اجتماعی است.

تقابل با ت که در تنها دو گونه تيپ دارا و ندار، کدخدا و رعيّ  

ـــاق او  شود و طبقة متوسط جايی در طرح دارند، ديده می قرار يکديگر ه

اسـت که در يک جامعة روسـتايی با نظام يسـنده معتقد ندارند، زيرا نو

نابرابر اقتصادق، دو قشر زمين دار )ارباب( و كشاورز )رعيت( شکل می

ـــتر افزونی مي  ـــتم و زور ارباب براق گرفتن بهرة بيش گيرد و وقتی س

بیرعّيتِ ناتوان و شـــود و  میت و کشاورز بيشترش با رعيّ ا گيرد، فاصله 

نش اش و سرمايهشود که به او و میپناه به خاطر احتياجاتش مجبور   ي م ز

صل، رعّيت و دهقانی  سنده در بخش دّوم کتاب، در چهار ف شود. نوي سل  متو

ــد،  میاق ندارد و  براق ارباب کار  رمايهکند که هيچ س را توصيف می کــن

زندگی دهد، مکان  دسترنجش کفاف يک زندگی معمولی را هم نمیاّما حاصل 

سِر   سقف باالق  شده و  ست، اما خانواده، در حال فرو اش ناامن  ريختن ا

تواند پناهگاهی و ســقفی براق  نمیز چوب درختانی که خود کاشته نيز، ا

صل  اش بسازد. از آن چه کاشته، ارزنش نصيبش می خود و خانواده شود، حا

 دارند.  میشود که بر او زور وستم روا  يی می«کالغها»يب کارش نص
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نگاهی به کلّيت اثر و با توجه به آن چه در در تحليل پايانی، با 

مورد بازتاب واقعّيت آمده است، به ظريات جامعه شناسان مارکسيستی در ن

 نتيجه گيرق کّلی می پردازيم.

تايی در نظام روايت فقر و محرومّيت جوامع روســـ طرح ها و کالغ ها

رعيتی( است. ويژگی اصلی در اين طرح ها،  –سلطه گر و فئودالی )ارباب 

سئلة ست. طبقات دوگانه و جهان بی رحم بر م ضاّدهاق طبقاتی ا آمده از ت

توان دريافت که ريشــــة توســـعه  با نگاهی به اين جوامع روستايی می

سنّتی توليد نيافتگی و عقب ماندگی اين جوامع، در تضاّد طبقاتی و شيوة 

ست.  شاورزق ا صادق جامعة »و ک شرايط زندگی اجتماعی و اقت سنّتی بودن 

سائلی را در حوزة مالکّيت و  ست که م ستايی ا بهره بردارق از عوامل رو

مهاجرت و عدم تعادل، ميان عرضــــه و توليد پديدمی آورد و يا باعث 

منابع، تقاضــاق نيروق کار، نازل بودن بهره ورقِ نيروق کار يا تخريب 

« شــــــــــــــود. پايين بودن سطح زندگی و ايجاد شرايط محرومّيت می

 (17331343)زاهدق،

ست و با وجود با  سنده ا ستايی، يک جامعة خودب اين حال، جامعة رو

شود.  فا محسوب میشکل سنّتی در زندگی، ابزار کار و توليد، ساختی خودک

کمبودها  از وهلة اّول، هر خانوادة روستايی، با وجود بسيارقزيرا، در 

سخت زندگی و  و جنبه ساخت توليد دارد و هاق  شونت طبيعت و محيط، يک  خ

هاق اجتماعی جامعة روســـتايی، فقدان  خودبسنده است. از ديگر واقعّيت

امکانات بهداشتی، آموزشی و تفريحی است. نويسنده از مدرسه و درس هيچ 

ستاييا شتی و درمانی رو ضع بهدا سيار سخنی نگفته، و ست و جز بد ن ب ا

سرگرمی در فعلگی و کار براق ا ضاق خانواده، تفريح و  خانواده ميان ع

 ندارد يا اگر باشد، امري بيهوده است. هاق روستائی وجود 

جامعة روستايی، يک جامعة فئودالی است و جامعة فئودالی، يک جامعة 

ن هاق يکســـوق اين جامعه ارباب و زمين دار با زميزيرا در  نابرابر.

گران و کشاورزانی سوق ديگر، گروهی از کارخود قدعلم کرده و در بسيار 

 اند. کنند، ايستاده میکه براق او کار 

ستايیِ  صوير  جامعة رو ستوار ت شاورزق ا شده در اين اثر، بر پاية ک

است. اکثر دهقانان و روستاييان در شاليزار هاق برنج مشغول بکارند. 

شاورزق و توليد برنج، آب شبکة ک نيز به مانند مزرعه و زمين  در اين 

ــاورز را از ب آيد. کمبودِ  میاساسی به شمار  سرماية ين میآب، زحمت کش

شــود،   اين صورت روستايی نابود میزند. در د و به توليد او ضربه میبر 
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ــاورزق  ــختی به کش ــتگی س چرا که او براق تأمين نيازهاق زندگی، وابس

 دارد.

شاورز در يک چاين در  ست که ک سهمی حالی ا نين کار توليدق، ميزان 

سيارکه به ا صورت نابرابر حقيقت زياد و دررباب می پردازد، ب ست. به  ا

طبقاتی نمود  شده بر اين ساختِ اقتصادق، ساختار دوگانگیِّ بنا در جامعة

اين اثر ضمن بازتاباندن بدين سان، نويسنده در  می کند. بيشترق پيدا 

يی، تصـويرگر جامعة سـنّتی و ارباب تمام واقعّيات روزمّرة زندگی روسـتا

_رعيتي و بيان کننده پيوندهاق اقتصــادق و اجتماعی در اين اجتماعات 

 روستايی است.

 

 

  کاکابخش سوم: نقد مجموعة ( 4-1-3 

ــود.  ساختارق نو ظاهر می نگاهی جديد وبا  کاکاطّيارق در مجموعة  ش

سرد او بعد  ضاق  شفتگی اجتماع که حکايت از تيرگی و آ فلزق خانةاز ف

که توصيفی از  کالغ هاو  طرح هااز مجموعة دارد. همچنين بعد  41و31دهة

ی جديد اين مجموعه، به دنبال حسّ روستايی آن سالهاست، اکنون در  جامعة

همان ب عد و نگاه شــهرق به بيان مســائل و و حال و هوايی تازه و در 

ها  فقرها و محرومّيتهاق روزمّرة زندگی، آرزوهاق بزرگ و کوچک و  واقعّيت

 پردازد.  می

، يعنی دو سال پس از طرح هاق روستايی 1341را در سـال  کاکاطيارق 

ــترق براق طرح  ــتان را بس ــت. او در اين جا داس ــر کرده اس خود، منتش

ست که  انديشه شان داده ا هاق اجتماعي و گاه خاطرات زندگی گردانده و ن

ود و خصــلت ادبّيات آن دوره، در درم موقعّيت تاريخی و اجتماعیِ زمان خ

ست. او  که متأثر از انديشه ها و گرايش ست، غفلت نورزيده ا هاق روز ا

ديگر از آدم هايی که در گنداب زندگی و خفقان اجتماع دســـت و پا می

صّيت  اند، حرفی به ميان نمی زنند و در زندگی به پوچی رسيده  شخ آورد. 

هاق کوچک خود شاد دن به آرزواق هستند که از رسي هاق او آدم هاق تازه

شـــوند و از فقر و ندارق غمگين. اجتماع آنها اجتماِع کوچکی مثل  می

ند سردرالم خود فرو می جا خانه، کوچه و يا مدرسه است. طيارق در اين  ک

سته از پوچی و بيهودگیِِِّ اجتماع ظلمت زده و براق رهايی از يأس و  و خ

ن و الکل، به تجربة فضــــا و ناکامی اجتماعی و فرار از دنياق افيو

ــاي  ميزند. دنياي جديدي كه او تصوير  میدنيايی ديگر دست  ني ــد، د كن

برابر قدرتمندان ين جامعه اســــت كه در مردمان محروم و طبقات پاي
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اند. نويسنده در اين مجموعه،  شان كمر خم كرده اجتماعي و زور و سرمايه

ــب  ــار كارگر و كاس ــهري و اقش و تاجران خرده پاي به اجتماعات جنوب ش

گِر حــاكم و محكوم،  سلطهداري و  پردازد كه در نظام سرمايه ناتواني مي

ند و تواِن بر جاي خود ماندهدر  ند، زيرا از  ا ندار يدن خود را  كشـــ

 سرمايه و قدرت و زور بي بهره اند.

 

 

   کاسبکارنقد داستان  (-4-1-3-1

پی جلب مشترق ه در م است کروايت مردق کاسب و متملّ  کاسبکارداستان 

است. راوق داستان، کارمندق است که در گذر از شهرق، با او برخورد می

ــنده،  می کند و گفتگوهايی ميان آن ها در  گيرد. طیّ اين گفتگوها، نويس

 گذارد. مضمون اصلی را به نمايش می

ند کند: تيپ کارم طّيارق در اين داستان به دو تيپ اجتماعی اشاره می

سنده  دو از طبقة پايين محسوب     ميكه هر و کاسبکار،  شوند. هدف نوي

دو طبقه از جامعه  از ارائة اين داستان، نشان دادن و معّرفی کردن اين

صادق و  میاست. آن چه ازا بتداق داستان ديده  ضاّد فرهنگی، اقت شود، ت

ست. کارمند، ازا اجت ست و با ماعی اين دو تيپ ا سيه ا بتدا به دنبال ن

ــبکار را جلب کند.  ق خوشايند سعی میها صحبت مقابل، در کند اعتماد کاس

تا کارمند را به خريدن جنس کوشــــد،  کاسبکار با تمّلم و چاپلوسی می

 وادارد.

سوق ديگر، تقابل دو نوع شهر نشينی، يعنی باالشهر و پايين شهر در  

 نيز مطرح است: 

شهر بزنيم. جلوق» شتی هم تو  شتيم گ فلکه نمی  بی وقت بود. برمي گ

شد! خيلی  سرمان می  شهر بزرگترق می آمديم و کّلی حرف  ستم، از  شد باي

می گرم  که بيکار بوديم، می رفتيم کفتربازق. يا با يک کاســـبکار

ين به حرفه مان نزديک گرفتيم که بعد بياييم ازش نســـيه ببريم و ا

از پايينِ شـهر که می گذشـتيم، يکی گفت: بفرمائين! برگشـتيم، يک بود.

 ( 1و1131341)طياري،« کاسبکار بود! 

سنده در   شهر نوي شانه هاق  شیءوارگی از ن شان می دهد که  اين جا ن

ست.  شينی ا سان « شيءوارگي»مفهوم ن شنا كه در نظريات لوكاچ و جامعه 

ماركســيســتي مطرح شــده، از ويژگي هاي جوامع بورژوايي و در جريان 

ست. لوكاچ اين مفهوم را به دل يل نگرش جزءگرايانه اش سرمايه داري ا

هد.   در مقابل مفهوم تامّيت و كلّيت قرار مي ماعی د ّيت فرهنگی و اجت هو
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صادق، يا بزرگی  شرايط اجتماعی و اقت سته از نوع زندگی و  افراد، برخا

شهرها  ساخت هاق اجتماعی و فرق دارد و به دنبال دگرگونی در و کوچکی 

صادق جامعه، اين هوّيت فرهنگی دگرگون  سئله، ريخت اقت می گردد. اين م

 دهد. شناسی اجتماعیِ شهرها را نشان مي

سان از آن به عنوان پديدة  شنا  پول اندوزق و طمع ورزق که جامعه 

 يافتة کنند، حقيقتی است که در جامعة صنعتی و رشد می ياد« شیءوارگی»

سان و بازوي كارش در خدمت توليد »شود كه  شهرق مشاهده می در پي آن ان

رود و به بردگي و  اش از ميان مي گيرد و فرّديت و واقعيت دروني مي قرار

فرد در اين جامعه،  (32431344)تســليمي،« شــود. از خود بيگانگي دچار مي

ــت خواهد آن  میطريقی  انديشد، يک طرف، از هر به پول میتنها  را به دس

ين خواهد آن را نزد خود حفظ کند. ا مي طريقي  آورد، طرف مقابل به هر

ساختار جامعه وجود دارد و  ست که در  ها، همان واقعّيت هاق اجتماعی ا

 کند. ها در لباس داستان می نمودن آن نويسنده، سعی در باز

هــا می  ی شخصّيت و رفتار اين تيپبا تيزبينی، به بازنماي نويسنده 

صة بارزق  پردازد و نشان می صي سودجويانه، خ صت طلبانه و  دهد منش فر

ــند تا از موقعيّ  شود. آن ها می آن ها ديده میاست که در  ــان کوش ت هايش

گذارد که  ق گام میراه ديگر رسند. اين گونه است که جامعه، درب به سود

شوند و جانشين ارزش هاق  هاق ماّدق، ارزش هاق عام محسوب می آن ارزش در

 گردند. انسانی می

 

 کاکانقد داستان  (4-1-3-2 

صاحب  ه خانه دار. قهوه خانهروايت مردي است قهو کاکا  اق که کاکا 

ــه او در گيرد. چرا می سط مأموران گشت مورد بازرسی قرارآن است، تو ک

ــته، يک بار به  کند. او در کرده و می ب فروشی میاش مشرو قهوه خانه گذش

ست، اما به  ستگير و زندانی بوده ا شارق و همين دليل د جاق عبرت، پاف

 گرفته است. سختی را ياد

برابر خودکامگی و  استان کاکا تحليلی است از ايستادگیّ فرد درد  

اق است  نمونه –کاکا  –تضاّد جامعة قدرت طلب و زورمدار. قهرمان داستان

ــت دهند. او که يک زخم  از انسانهاق سرسختی که نمي ــکس خواهند تن به ش

 هراسند: خورده است که ريسمان هاق سياه و سفيد، ديگر او را نمی

می  گفتيم: کاکا، تو چی تن ته که بت مصونيت می ما می»  ن تو  ده؟ 

گفت: من چيزق تنم نيس. اما يه چيزق تو  ترسی زخميت کنن کاکا؟ کاکا می
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ـــی کاکا،  کنه. می کله مه که معنی زخمو برام کوچيک می گفتيم: نمی ترس

 ( 1431341)همان،« ن، ديگه نه! واقعًا؟ می گفت: زخميم کرده

آن پی ضمن سرسختی و پافشارق، در  قابل افسر گشتم طرف ديگر، در از

شوه دادن به مأمور ست که با ر شروعّيتی ا ساخت و پاخت با او، م دولت و 

ــان يکی از پديده هاق منفي اجتماعي  بطلبد و مجوزق فراهم کند، بدين س

ــود. نيز به نمايش گذاشته می ــنايي ز دايي نيز  ش ــمن اينكه يك نوع آش ض

ش صورت مي شته گيرد. در گذ سر وجود دا ستي بين كاكا و اف ته رفاقت و دو

و اين نيز دليلي اســت تا افســر با ماليمت با كاكا برخورد كند و به 

 دادن هشدار و اخطار قناعت كند.

يك  اين جا از تيپ هاي خا  اجتماع محسوب مي ا دركاك يپ  شـــود. ت

ــيليت  تاجر ناتوان، كه قهوه خانه  23اي دارد با كمترين امكانات و مس

شان را  شكم ست و بايد  سير نفري كه با او با دل و مغز و جگر و ... 

برابر عناصر مسكوت اجتماعي و طبقة حاكمي كه  كند. نويسنده او را در

نه بين  اين تقابلدهد.  مي متن نام نبرده، قراردر  از آن ها گا هاي دو

ستي  تيپ سي سان مارك شنا هاي ناتوان و زورگو از مهمترين مباحث جامعه 

صادي در نظريات ا ست. گفتيم كه اول بار مفهوم طبقه با ويژگيهاي اقت

ّضاد و  شار مردم به دو طبقة مت سيم بندي اق شده بود. تق ماركس مطرح 

 مقابل باال و پايين يا حاكم و محكوم از همين جا ريشه گرفته است.

حاكم  مقابل طبقة ان و محكوم، وقتي دركاكا، به عنوان تيپي ناتو  

طريم نادرست  ازتواند هدفش را دنبال كند،  گيرد و نمي مي قرارو زورگو 

به  كند و دست به كارهاي خالف مي و غيرمشروع اقدام مي تا حرفش را  ند  ز

كرسـي بنشـاند. از طرف ديگر زور، سـرمايه و قدرت، عواملي هسـتند كه 

ين و ناتوان را به طبقة حاكم با بهره گيري از آن ها، تيپ هاي پاي

نان در كشد و كاري مي يم استثمار تا اي ند  ّيت  ك گاه و موقع پاي همين 

 باقي بمانند و از حّد خود فراتر نروند. 

همين طبقة محكوم به  تهاي داستان نيز، ازجداي كاكا، ساير شخصيّ   

ي آن افسر دارند و حتّ  تمام كساني كه در قهوه خانه حضورآيند.  شمار مي

ظاهر از عوامل طبقة  چند در ، هرهنظامي كه براي تفتيش قهوه خانه آمد

ست كه او را در اين طبقه قرارداده  ست، اما اين جبر اجتماعي ا حاكم ا

 است.

  ما آمد کار به خانةنقد داستان  (4-1-3-3

داســتان، روايتی از فقر و بيکارق و درماندگی اقشــار خاصــی از 

ستيجارقاق  کند. در اين جا نويسنده، خانه می اجتماع را بيان  را به  ا
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ــد. آدم هاق  کشد که مي توصيف می ــده باش تواند نمونة يک اجتماع کوچک ش

يک الگو  جران مختلف، هرخانه از صاحبخانه گرفته تا همسايه ها و مستأ

ــد.  دست جامعه را تشکيل می و تيپی از طبقات مختلف متوسط و پايين دهن

موقعيت شــــان و يا  اساس طول و عرض هاق اين خانه بر کدام از اتاق هر

 می کرد:    جغرافيايی شان بسته به توان مالی افراد فرق 

ست يا منيژه _دختر  می وقتی در»  زدند، ظهر بود. فکر اينکه پدرم ا

يا  آقاق حامد _ يا آقاق حامد که تو اتاق هاق باال    می ــــت  نشـــس

صاحبخانه که ورشوئی عليحده داشت و يا ابولی که اتاق هاق چسبيده به 

 ( 2131341)همان،« مانع آن شد که بروم دم در. مستراح را،

کند، از طبقات گوناگونی  می يسنده در اينجا تصويرتيپ هايی که نو 

کنند. صاحبخانه، تيپ يک تازه به دوران رسيده است، يک خرده  حکايت می

ــهاق  اش در اين جامعة کوچک بورژوا که برترق و سرورق نه به خاطر ارزش

ساس مقدار فردق که بر ست و ديگران نيز از نگاه آن  ا مال و دارايی ا

شوند. در مقابِل اينها، تيپ کم درآمد و  ها با همين سنجيدار سنجيده می

ــيف می می عه که مستأجران اين خانه به شمارقشر فرودست جام آيند، توص

ند. در جايگاه و پايگاه مختلفی را نشان می شود که  نان،  ده يان اي م

ــتند افرادق که در ــ هس ت ديوارهاق فقر و احتياج مانده اند و همة پش

اين ها واقعيت هاي روزنه هاق آرامش و خوشبختی به رويشان بسته است. 

ست. در اين جوامع همانطور  سرمايه داري ا سمت  جامعة در حال گذار به 

نمود بيشتري « شيءوارگي»كه در نقد داستان هاي قبل اين مجموعه گفتيم 

بورژوايي است. همة ارزش ها در ساختار اين يافته است كه خصلت جوامع 

 اند. جوامع به ارزش هاي ماّدي و پولي تبديل شده

اين ســـال ها، به يك جامعة شـــبه  شـــهري در به رغم اينكه جامعة

ــنعت و تكنولوژي كه مي ــت و به رغم افزايش ص ــده اس بورژوايي تبديل ش

ا بيكاري، تواند بر ميزان توليد و كارخانه هاي متعّدد بيفزايد، امّ  

نتيجه، فقر همچنان  معضــل بزرگي براي آدم هاي اين داســتان اســت. در

ـــت ر بخش گستردهگريبانگي و عدة زيادي در موقعّيت هاي  اي از جامعه اس

سئله، از آن جا  مي ين و طبقات فرودست و محكوم به سرپاي برند و اين م

ري ناشــي مي شــود كه يكي از پيامدهاي جامعة ســرمايه داري، نابراب

 اقتصادي است.

ديگر، مسئلة فقر فرهنگی که ريشه در نابرابرق هاق اجتماعی از ب عد 

سانی  آيد. ارزش و اقتصادق دارد، در اين جامعة  کوچک به چشم می هاق ان

شد، پيوند دهندة  جاق خود را به ارزش هاق ماّدق داده اند، پول اگر با



 

124 

 

همة جهان از تو روق  انسانها و هوّيت دهنده به آن هاست، حال که نيست،

شد نابرابر  می بر ست که برگردانند. اين همان ر  و ناهمگون اجتماعی ا

 پاية ساختار اقتصادق نابرابر و شیءوارگیِ جامعه پديد آمده است.

شهر! دل و رودة واق چقدر گدا»   ست توق اين  شنه ه آدم بهم می گ

خاطبش هم او بود که می گفت. مثل مادر مليحه و اغلب م خورد. آن باال 

ـــهر  میاند گداخانه،  ينجا رو درست کردهبود: پام ا خواهم بدانم اين ش

گـــفـــت:"  بزرگتر دارد يا نه؟ من که باورم نمی شود! مادر مليحه مي

که تو اتاق  –گدانگو بال بگو! ســـنگ در خ ال بگو! و نگاهی به زن ابولی 

می آيد، اين گفت: يک برف بزرگ هم ن نشست می کرد و می نزديک مستراح می

 ( 21و3131341)همان،« ها را بکشد ما راحت بشويم!

به جامعهنگاه نويسنده در اين جا نگاهی انتقادق و اعتراضی است  

ست که البته  اق که در  ّضاد را جمع کرده ا خود، دو طبقة ناهمگون و مت

ـــالها  بخش گسترده ـــبه بورژوايی اين س دهة چهل _ چه  –اق از جامعة ش

چه روستايی را، اقشار پايين دست جامعه از جمله کارگر،  جامعة شهرق و

تان، داده است. کوشش نويسنده نيز در اين داس رعّيت و بيکاران تشکيل می

ة فرودسـت مثل کارگران و بيکاران اسـت، نشـان دادن تيره روزيهاق طبق

ستان  سنده بر دا ستأجران اين خانه بيکارند و نامی که نوي زيرا اکثر م

ست. به هر نهاده نيز، سئله ا ستان، هم به  بيانگر اين م روق، اين دا

لحاظ قابلّيت جامعه شـناسـی و هم به لحاظ مقوالت زيباشـناختی، يکی از 

 شود. بهترين داستانهاق اين مجموعه محسوب مي

   نگاه به خوشحال  بودنقد داستان ( 4-1-3-4 

که براق کند  در اين داستان، نويسنده از آمال و آرزوهايی روايت می

ين  اق بزرگ و رويايی است و براق عّده عّده ا ا ــّ ير. ام ق ح خوار و  اق 

 گيرد. می بر اق را در اهر کوچک تمام کوشش عدهآرزوهاق به ظ

ـــــــود.  در اين داستان، اجتماع کوچکی چون خانه نشان داده می  ش

ــان دهد آدم هاق اين اجتماع کوچک دغدغه هاق  ــعی دارد نش ــنده س نويس

شوند.  می تلفنی، بسيار شاد ند. با خريد اتاقی و آوردنكوچكي نيز دار

اين واقعّيات اجتماعی، بيانگر اين مسئله است که در آن سال ها که رشد 

سترده اي  ست، طبقات پايين جامعه كه بخش گ شمگير بوده ا سط چ طبقة متو

بودند تنها براق تأمين مايحتاج گرفتند، مجبور  مي بر دراز كشور را 

ا زندگی ستيز و کشمکش داشته باشند. از اين روست که نقش ضرورق خود ب

شان مهّم و اساسيی نمی شت خود يا اجتماع سرنو كنند و  ايفا توانند در 

کنند و از مســــائل فرهنگی و اجتماعی غافل می الم خود فرو می سر در
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مانند. از اين رو نويســـنده نيز با پرداختن به همين دغدغه ها و  

گروه از طبقات اجتماعی، حقيقت زندگی اين دوران را هاق اين  یگروزمّرِّ 

گذارد و خيلی خود را با مســائل اجتماعی و فرهنگی جامعة  به نمايش می

 کند. همزمان درگير نمی

ــتر  شايد از اين جهت که طّيارق در اين داستان ها سعی می  کند، بيش

يز بازتابی از تجربّيات شــخصــی خود را ارائه دهد تا تخّيلی هنرق و ن

سائل و رخدادهاق  شايد به دليل فقدان بينش اجتماعی و عدم آگاهی از م

ستان ها با اندوه و دلتنگی هاق  اجتماعی، سبب می شود که اغلب اين دا

سئله ها و دغدغه هاق بزرگ اجتماع بحران زدة  شوند، نه م فردق همراه 

 آن زمان.

هاااااای  اک جيپ دولت  در کوه نقد داستان (4-1-3-5 

 الموت

ن روايت دو کارمند را بيا کوه هاق الموت يک جيپ دولتی دراستان د 

ــته   اً راه يک مأمورّيت ادارق، اجبارمی کند که در ــفر و هم کالم گش همس

ست، ازاند. يکی از اينان که  ستان بااو شتة روايت دا همکارش آگاه  گذ

ــت و در ــکارا  يک غافلگيرق، آن چه را که او از اس آن هراس دارد، آش

 کند و گره داستان را می گشايد.  بيان می

می  –کارمند  –در اين جا نيز، نويسنده به توصيف يک تيپ اجتماعی  

پردازد. راوق، تيپ کارمند زيرم و روشنفکرق است که نگاهی انتقادق به 

 رياســت طلبی چون همکارش دارد. در آدم هاق تازه به دوران رســيده و

ــانی رفاه طلب کارمند  مقابل، ــت که براق ديگر، انس ــت اس و مقام دوس

ــنفکرانة  رسيدن به مقامات و پست هاق عالی تر، عقايد و آرمان هاق روش

ــت که در اجتماع  کند. او انسان خودباخته گذشته را زير پا له می اق اس

ــان هايی که بر آن دوران فراوان ديده می ــدند و از تيپ انس اق پول و ش

در زمينه هاق اجتماعی، با  اق، يک چنين جامعهکنند. در  مقام زندگی می

 وجود انسان هاق نوکيسه، شاهد از شکل گيرق فرهنگ سرمايه دارقِ جديد و

 ميان رفتن ارزشهاق عاّم جامعه هستيم.

ست كه ديده مي شود، اين ا ستان درك مي  نكتة ديگري كه از اين دا

ـــّيت  شود چگونه وقتي يك تحّول اقتصادي رخ       مي  ـــخص دهد، عقايد ش

ـــود و از ايدئولوژي آرمان گرا به ايدئولوژي  نيز دگرگون ميداستان  ش

حاكم تغيير مي يابد. اين خصــلت ايدئولوژي حاكم اســت كه آدم ها را 

 آورد: مي محافظه كار بار
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سرم تو الك خودمه و » ستم. من  سر به زير گفت: من تو اين هواها ني

ست خودت ندي! گفتم:  ستم. تو هم بهتره كار د من فقط به تو نآ هيچي ني

ش چيه؟ گفتم درت كينه ميمونه،  گذشته ات رنگ ميدم. مكثي و گفت: فايده

ــتي! بي  ت، تو با همة گذشته كينه ت تجديد ميشه، سواي كينه ت هيچي نيس

ــــت. گفتم: فهمي؟ بخور و  ام گفت: من قانعم، ميرنگ و ناآر نميري هس

ــــــ معاونتي! گفت: باشه، دلت خنك شد، معاونتي هست باهاش مي « ازم.س

در اين جـا دوبـاره بـا همان ويژگي جامعة شـــبه  (11و1731341)همـان،

بورژوايي كه مّدنظر لوكاچ و بسياري از جامعه شناسان ماركسيستي بوده 

روبرو هستيم.در اين جوامع شيءوارگي و پول اندوزي بيشترين نقش را در 

ــاختار  ــان ها با يكديگر و س ــيت ها و روابط انس ــخص عقايد و افكار ش

 كند. تماعي و فرهنگي جوامع ايفا مياج

ـــود. همکارش  ظاهر میسوق ديگر، راوق در تيپ يک نويسنده نيز  از ش

شود، امّ  خواهد در می شته هايش، از او نيز يادق  ست  ا راوق معتقدنو ا

 مورد او.  دش مهم است، نه نوشتن درساختن دوبارة او و انديشه و عقاي

 

 

    ن سال برف آنقد مجموعة : بخش چهارم  (4-1-4

شار آخرين مجموعة  از اري بعدطيّ    سه دهه از انت شت نزديك به  گذ

به چاپ رساند. در اين مجموعه،  1371را در سال  آن سال برفيداستاني، 

شته، به مرور خاطرات خويش مي پرد سنده با نقبي به گذ ازد. از اين نوي

سال ستان ها از  شار آن رارو دا سيار دور تا زمان انت مي بر در هاي ب

 گيرد.  

شو ا آن چه درامّ   ست نگاه كّلي به اين مجموعه دريافت مي  د، اين ا

ــتان ها اكثراً  ــتان و پايين  كه داس ــاي فقر و محرومّيت    فرودس با فض

ـــاد  اي سخن مي شهرنشين ها آغشته است. نويسنده از جامعه راند كه اقتص

ــهرها  اجتماعيِ  زند. ريخت آن موج مي عدالتي اجتماعي در برابر و بينا ش

سرمايه وجود رشد و گسترش  ل ها بيانگر اين مسئله است كه بااين سا در

ــهري را در داري  بر طبقات كارگري و پايين، همچنان بخش اعظم جامعة ش

ت نابساماني هاي كم درآمد، در وضعيّ  گيرند. فرودستان جامعه و انسان  مي

ات هايي از واقعيّ   گوشهبرند. بدين ترتيب، نويسنده در نمايش  مي به سر

سان ها در ست تا چهرة جامعه و  اجتماعي زندگي ان شيده ا آن دوران كو

ــتان ارائه دهد. برد همين  گرگوني هاي اين يا آن دوره را درقالب داس
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ت  اساس، به بحث و تحليل دربارة آن دسته از داستان هــايي كــه قــابليــّ

 پردازيم.  پرداخت نقد اجتماعي دارند، مي

   زغال پزان نقد داستان( 4-1-4-1 

ستان  ستی  زغال پزان،دا ست که به دليل فقر و تنگد روايت کودکی ا

ــتی عّمة پولدارش درآيد ــرپرس طرفی مخارج و  تا از خانواده، بايد به س

شان  شود، از طرف ديگر، عّمة اجاق به کور هزينه هاق زندگی خانواده کم 

 صاحب فرزندق باشد.

اين سال ها، پس از است. در  1321هاق زمان داسـتان مربوط به سـال 

ضا شور و مبارزات اجتماعی، با سقوط رژيم ر سی ک سيا ضمن تزلزل  خانی، 

ورود بيگانگان به مرزهاق کشــور، قحطی و گرســنگی و بحران هاق عميم 

شارة می   اقتصادق بيداد  سنده در کند. اّولين ا ستان به  نوي آغاز دا

ست:  سئله ا سال ها بازار خ»همين م سبی موقوف، پدر آن  لوت، کار و کا

مان در يك اتاق وول مي خورديم، با  دستش تنگ و حواسش به ما بود. همه

 ( 131371)طّياري،« پاهايي پسِ كله و تنگ ناف هم!

سال     شتر اوقات  ست که بي پدر اين خانواده، يک کارگر روزمزد ا

ــرم می ر است. او يک مصرف کننده به شماربيکا ايه يا آيد و هيچ گونه س

توانِ باالق کار را ندارد. ورود صــنعت و فناوري هاق جديد، راه را بر 

داشت، مستقيم انسان نياز بسيارق از کارهايی که به ابزار دستی و حضورِ 

ندم گشته و بسته است. بدين گونه فرصت و توان کار براق قشر کارگر، ا

 ن کرده است.دار ناتوا دار و کارخانه برابر قشرهاق سرمايه آنها را در

 ه وجوداز پدر، هيچ نيروق کار ديگرق در خانواد طرف ديگر، غير از 

دوش اوســت.  کننده بربار و مســيلّيت اين خانوادة مصــرف  ندارد و همة

شوند.  فرزندان هنوز کودم و ناتوانند و نيروق کار و توليد محسوب نمی

شی در درآمد  ضور دارد و هيچ نق خانواده مادر خانواده نيز در خانه ح

عکس خانوادة روستايی که يک  توان گفت، يک خانوادة شهرق، بر ندارد. مي

سوق  ست. در  صرفی ا سنده دارد، يک خانوادة م ساخت توليد کننده و خودب

ــوهر عّمة راوق را می بينيم که يک خرده بورژوا ــت و درديگر، ش کار  س

ت. ز هسشهر قزوين ني ، ضمن اينکه صاحب باغات انگور درتجارت آرد است

است به او سپرده شود تا به لحاظ مخارج او همان کسی است که راوق قرار

شود. عالوه بر آن فکر رفتن به  سه و ديگر هزينه ها تأمين  و درس و مدر

هاق اجتماعی دوران را بازتاب  اق از واقعّيت خارج و مهندس شدن نيز گوشه

شکل گيرق  دهد، همان مسئله می شروطّيت و  روابط با اروپا اق که پس از م

 گرفت.  استقبال قرار و غرب در کشور مورد
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شوهرعّمه، تيپ تاجري   سرمايه،  پدر، تيپ يك كارگر ناتوان و بدون 

راوي تيپ تمام زنان صبور و فداكاري  دهد. مادر سرمايه دار را نشان مي

دارند تا نداري و فقر، جمع شان را  كه صورتشان را با سيلي سرخ نگه مي

 ند:پريشان نك

شه آبغوره، » شي شمت روز بد نبيند. بگير يك  شد، چ حرف از خارج كه 

مادر با چشم هايش گرفت! گفت: خدا كسي رو خوار و ذليل نكنه، نخوردگي 

ـــم. اي خدا منو  ـــيدگي كم بود، به درِد فراق هم بايد مبتال بش و نپوش

 (1131371)همان،« بكش!

ــه  می نگاهی به کلّيت داستان، به اين نتيجه اينک با  رســـــيــم ک

سی و اجتماعی دوران،  سيا سنده، با توجه به رويدادهاق  ذکر  به  نوي

تقابل   فرودست جامعه و شهرنشينی و طبقة  زندگی ت هاق موجود درواقعيّ 

گــيــرد  پردازد و اين از آن جا نشأت می میدارق    سرمايه  طبقة آن با 

ــــاي  ب واقعّيتهايش به بازتا  که طّيارق يک رئاليست است و در داستان ه

كدام  اجتماعي مي پردازد. شخصّيت هايي كه در داستان ديده مي شوند، هر

هاق يک طبقه يا گروه اجتماعی هســـتند.  بازتاب دهندة خصايص و ويژگی

شرهاق اجتماعی مواجه  شد ناهمگون و نابرابر ق اجتماع اين دوران با ر

 است.

 

   آن سال برف نقد داستان  (4-1-4-2 

روايت ديگرق از فقر و محرومّيت و تنگدستی را بيان  رفی،آن سال ب  

ستان نيز سال هاق پس هم در می کند. اين دا شهريور ان حال و هواق  از 

بيست و اشغال کشور توسط بيگانگان است. داستان، حکايت سالی برفی را 

ست. اين درکند که زندگی را بر مردم بيان می شوار کرده ا سخت و د  ان 

ضعّيت بغرنج اقتصادق، تحت تأثير آشفتگی ها و تحّوالت اين حالی است که و

پی داشته  سال ها، احتکار و گرانی آذوقه ها و سختی معيشت مردم را در

 است.

پدر از صبح رفته بود پيِ كم و كسري. چون هوا برفي بود و حوصلة » 

گفــت: يــك پرِ  نم زدن هاي هيچ كداممان را نداشت، به خصو  مادر كه مي

هم نيسـت بماليم به صـورتمان، سـياه زمسـتان بگذرد! ...پدر ميزغال 

صورت   سيلي  گفت: دهنم را باز نكن، يك چيز بارت مي كنم! خيلي ها با 

ـــة ملي  ـــرخ مي كنند. دولت با آن همه ِاِهن و تلپ، با قرض ـــان را س ش

 گذره!  اموراتش مي
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ــوا  ها، سرم را نمي و همسايه گرفته البد! جلوي در از تو ياد- ــم ت ن

سي خانم! باباي  شم شكوفه خانم! دو تومن داري به من بدهي؟  بلند كنم: 

 (4431371)همان،« بچه ها هنوز از بازار نيامده! 

آدم هاق اين داستان، همان آدم هاق داستان قبل با همان مشّخصات   

ست. از اين حيث،  صحبت دربارة آنان، تکرار مکّررات ا ستند، بنابراين  ه

ــتان هاق اين مجموعه به لحاظ همان گونه که قبالً  ــد، داس ــاره ش  نيز اش

ــد.  اشخا ، مکان و در بعضی موارد زمان، يکسانی نی دارن فراوا ــاق  ه

سرخ  سيلی  شان را با  صورت ستی،  خانوادة راوق با همة ناتوانی و تنگد

ــائل   دارند. با وجود فقرِ  نگه  می ــيل فرزندان و مس بســيار، از تحص

مادر  با فروش سماور برنجیفرهنگی آنان غافل نيستند و  ية  که جهيز اق 

کنند. مادر، با وجود اينکه  است، براق کالس شبانه فرزند نام نويسی می

 شود، اما در رآمدق نيز محسوب نمیهيچ نقشی در اجتماع ندارد و منبِع د

مدّبرترينِ  ناترين فرد و  ندگی توا هاق ز نه  خارج و هزي تدبير م کار 

 پردازد. ط به رفع نيازهاق خانواده میآنهاست و در سخت ترين شراي

هاق مســتقيم نويســنده به رويدادهاق  ديگر وقايع داستان، اشاره از

سط روس ها و جنوب،  شور تو شمال ک شغال  سی و اجتماعی روز، مثل ا سيا

س سط انگلي صل از نفت را ازتو آنِ خود کرده بودند و  ی ها که درآمد حا

طياري در هاق ورود متّفقين است. سال همچنين حضور آلمانها در کشور، در

شور در اين دوران و  بيان اين وقايع در داستان ضاي ك سيم ف ضمن تر ها 

شار گوناگون و يك نوع  بازتاب واقعيت هاي رخ داده در زندگي مردمان اق

واقع گرايي انتقادي، جهان بيني و عقايد برخاســـته از طبقة اجتماعي 

شده  خود را نيز آشكار مي سبب  شتر به كند كه  ستان ها بي او در اين دا

اقشار محروم جامعه بپردازد و به نوعي از حقوق پايمال شدة آنان دفاع 

ستی و ندارق آدم ها به ميان كند.  شارات، به موازات فقر و تنگد  اين ا

 آيد تا عّلت اين پيامدها روشن شده باشد. می

سنگی مع می سماور توق دلش آتش بود و آواز» ده مان خواند! ما از گر

قور. پدرم دير کرده بود و مادر چشم به راه. همه جا در ق ر ق  و به قار

برف و بوران. شمسی خانم روق بالکن با شکوفه خانم به حرف و مزاح که: 

مادر  گشنه ها کم می مير فراوونه، از تعداد گدا مرگ وامسال  شـــود! 

ی/ تير روس است خان خان شان را ببرد، ...گفت: حکومتی براق اينکه صداق

/ به قلب ياِر جانی/  شــــبِ برفی، زمســـتانی/ باِغ نارنج، و آلمانی

چه باليی  نمی   ها بريزانی / بهاران را بسوزانی! چراغانی/ شکوفه دانم 

بار از ســـرما ترکيد و  مان دو شد. لولة چراغ از آسمان داشت نازل می
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ش شه به پاق مگس تاريکی پيچيد! هرتارهاق عنکبوت روق  ود، نفت چه ب ي

کم بود و انگليسی زياد! بعد، صداق در و پدر آمد، با يک زنبيل زغال، 

ــجد گرفته بود! روق آن چهار ــنگگ که گويا با م هر کاغذق مس « تا نان س

 (41و4731371)همان،

   کج کاله خاننقد داستان  (4-1-4-3 

هاق اين مجموعه اســـت  ، يکی از زيباترين داستانکج کاله خانداستان 

هاق  ن برخوردارق از مقولهکه ضم يداد قايع و رو به و بايی،  هاي زي

هايی دارد. وقايع داستان مربوط به سالهاق  اجتماعی عصِر خود نيز اشاره

اسـت. داسـتان، روايت نوجوانی است که علم را برتر از ثروت  1332-1331

ثل  داند، اما ندارق و تنگدستی، اين اجازه را به او نمی می تا م هد  د

شه  سه را رها گاه مجبور هايش زندگی کند. پس به اجبار،-اندي ست مدر  ا

کند تا در تأمين مخارج خانواده، کمکِ پدر شـــود. پدر او، يک کارگر 

سئلة  شنفکرانه به م سنّتی و عاميانه. اّما مادر رو ست با افکار  ساده ا

صادق خانواده و جبر  نگرد، هر تحصيل و کار فرزندان مي ساختار اقت چند 

 گذارد. زمان، جايی براق افکار روشنفکرانه باقی نمی اجتماعی

ابتداق داســتان  فتيم که همان گونه که نويســنده درپيشــتر نيز گ 

که مصدق هنوز دولت وقت  32تا  31بر  و کند، زمان داستان دور اشاره می

ستر واقعة مهّمی چون کودتاق  بود، اتفاق می سال ها ايران، ب افتد. اين 

هـــا بـــه  ورود آمريکايی ن واقعه که اندکی بعد، بابود. ايمرداد  24

ابط اجتماعی جامعه ايران مواجه شد، فضاق تاريک و يأس آلودق را بر رو

شمال و  ايجاد کرد. در سِر  ست از  سيه و انگليس د همين زمان بود که رو

جنوب کشــور برداشــتند، اما حضــور قدرتی چون آمريکا و ســيطرة آن بر 

 ختارهاق اجتماعی کشور حاکم كرد.جامعه، شکل ديگرق بر سا

صل چهار" از طرف » سم فيلم " ا آمدند برايمان فيلم نمايش بدهند. ا

يک  و پشم گوسفندان آمريکا را نشان مان می« بهداشت مو»بود:  ند!  داد

آمريکايی کک و مکی، بازرس آموزش، جناب کج کاله خان مدير، آقاق بهبود 

ـــکار مرغابی آ ـــت آمريکا كه از مدمعلم مان، انگار به ش ه بودند! طش

ــدا ــت دهان و دندان،  –افتاد ص ــه کنی ماالريا تا بهداش از تبليغ ريش

ســوادآموزق اکابر و جاده ســازق و دفع ســموم آفات و توســعة بنادر و 

آمريکايی گفت: حاال يک نفر می خوام بلندشـــه، کلمة  –احداث فرودگاه 

 ( 1231371)همان،« بهداشت رو برامون معنی کنه.

ــي و  در ــياس ــتان طياري عينًا وقايع اجتماعي و اتفاقات س اين داس

كند و اين بازتاب عيني واقعيت ها به دليل  تحّوالت اقتصادي را بيان مي
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بهره گيري از تجربّيات زندگي و جهان بيني خا  نويسنده است. زبان خا  

يل همين  ها ارائه مي و طنزآميزي كه در اين داستان به دل شـــود نيز 

واقعيت ها و نگاه انتقادي نويســنده به اين مســائل و تحّوالت  انعكاس

ــت به اين گفتة گلدمن اذعان كنيم كه  ــت. دوباره در اين جا الزم اس اس

بد  مي جهان بيني و طبقة اجتماعي نويسنده است كه در اثرش بازتاب  يا

سجم و يكپارچه دربارة واقعيت هاي پيرامون  شود ديدگاهي من سبب مي  و 

 د. ارائه دهن

سراسر تاريآ اين کشور، بيگانگان  دهد که چگونه در نويسنده نشان می

ــدالتی  بر جان و مال مردم حکومت می ــارق و بی ع ــد. فقر، بيک کردن

 اجتماعی، اثبات اين واقعّيت هاست.

 حاالبود: خرج هيکل آدم، کمتر ها، دست فروشی مثل مسافرکشیِ  آن وقت»

ــا امــوراتــش  وشی میز فرز افاده اش نيست! دولت ملی هم، جواا کــرد ت

که جيب برق بلد  کرد! هر می توانست بجنبد، مسگرق باز که می بگذرد! هر

ــت! رگ زن،  ان قالچ میبود، وکالت! نانوا به آتش رضاشاه سوخته، ن ــخ پ

 ( 1431371)همان،« کرد و پيشنماز، حجره!  می حمام باز

شـــنی براق خواهد آيندة رو رفتن به مدرسه، میگفتيم که فرزند با 

سب کند، اما جبر اجتماع و  خود رقم بزند و پايگاه واالترق در جامعه ک

نه خورد،  هشت»گيرد:  شرايط اجتماعی اين نعمت را از او می به  که  مان 

سه زديم به بازار، که مثل حاالق  شتيم و از مدر درس را به اهلش واگذا

 ( 1331371همان،« )شوروق زير خطّ فقر بوديم و بی پولی شده بود دل آزار!

ـــنده با انعکاس  در تحليل نهايی، به اين نتيجه می ـــيم که نويس رس

ستان، جامعة صر خود را به خوبی به  واقعّيت هاق برتر اجتماعی در دا ع

ستان، از جمله مقوالت  می تصوير شده در دا شد. تيپ هاق اجتماعی مطرح  ک

ست. گروهی مثل  نظر نقد جامعه و مورد مهمّ  و « هاپو لداربچّه »شناختی ا

ــر» ــرمايه داري « بچه اعيان ها»و «حاجيهاپس که بيانگر طبقات باال و س

تيپ  است. مدير و معّلم مدرسه و آمريکائی بازرس آموزش که نشان دهندة 

ست از تيپ کارگرق و طبقة  نمونه که   کارمندق است و پدر خانواده اق ا

ان با ســــاختار تو فرودست جامعه. به اين ترتيب ساختار داستان را می

ژه با ساختارهاق طبقاتی جامعه آن زمان، همانند و يکسان دانست، به وي

 هاق اجتماعی.و قشربندق 

  رزماری نقد داستان (4-1-4-4 

ستان  ب آن حال و هواق جنگ ايران و عراق و تأثير مخرّ  از رزمارقدا

سنده در اينجا به خوِد ج زندگی و روحّيات مردم روايت می بر نگ کند. نوي



 

131 

 

می نپرداخته، بلکه از تأثيرات مخّرب جنگ بر جامعة آن روز، پرده بر

 دارد. 

ــرده، که ازراو ــت افس ــتان آدمی اس ــر  ق داس و يک طرف جدايیِ همس

طرف ديگر، مشـــکالت جامعه و اثرات و  تنهايی، روِح او را آزرده و از

ست، تا اينکه اجبارًا پاق به مطبّ  ضطرب کرده ا  پيامدهاق جنگ، او را م

 گذارد. روانپزشک می

گذاشته رفته، ظروف آشپزخانه شکسته، اين بوگندو  خانه به قهر زنِ » 

شده، ما برنج تايلندق کجا سردگی  شم مان! دچاراف   بود، بگذاريم روق چ

را بردند به مطّب تاريک يک روانپزشک! حاال نه من روح به بدن دارم، نه 

وضعّيت قرمز!  پوشيده دربد بدتر روپوش سفيد هم دکتر رنگ به چهره. از 

آژير و ضّدهوايی به صدا، پرستار زير ميز قايم شده، دکتر هم يک ضربدر 

من درب و  هبا چسب پيتوپالست زده روق شيشه عينک خود! قياف ــل  مث اش 

زنـــــم!  گريخته، موهايش فرفرق، حرف سبيلش را بعد می بند داغان، از

شد، ديدم رنگِ همه مان پريده،  سفيد  ضعّيت که  مثل بّره هاق جدا مانده و

 ( 7131371)همان،« کنيم. از گّله به هم نگاه        می

شده تا جايگاه و    صحبتي ن شة راوي  شغل و پي ستان، از  در اين دا

اش بر ما روشن گردد. تنها، عّلت آشفتگي او ترس و تنهايي و جدايي  طبقه

ستار، هر يك به نوعي آ ست. راوي، دكتر و پر شده ا سر بيان  شفته و هم

 تحت تأثير اين ناآرامي ها هستند.

  ها، بر ه چگونه جامعه در اين سالدهد ک نويسنده در اين جا نشان می

ست. آدم ها، آرامش خود را از ها و ويرانی اثر موشک باران ست داده ا د

ــتند که روحيه يک تصويرق از آدم هاق کابوس زده رهاق داستان، ه  اق هس

شايد از آن ب جنگ براق ضعيف دارند و تأثير مخرّ   ست.  شکار ا همين  ها آ

ـــود و از آن جا که طنز  روست که داستان، با زبانی طنزآميز بيان می ش

ــنده از آن براق بيان واقعّيت يک انتقاد اجتماعی محسوب می ــود، نويس ش

 کند. هاق اجتماعی استفاده می 

  نيیت ما با بادنقد داستان ( 4-1-4-5

شنفكر  سفري روايت ميراوي در اين داستان، از هم ساني رو كند كه ان

پهلو  ش به يادگار، درا و آرمان طلب است و زخمي از روزگاِر    مبارزه

 آزارد. گاهي او را مي چند از دارد كه هر

يب،  را نشان مي1354شده به پاي داستان،  تاريآ ذكر  بدين ترت هد.  د

 هاي آغازين انقالب است. وقايع داستان مربوط به سال
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انقالب، يك مبارزِ سياسي هاي قبل از گذشته، يعني سال فر راوي درهمس 

ـــتعمار پوتينِ كتاب دّكة كوچك او، با»بوده و اكنون  يم ها، بر فرق اس

شكافت و   سينه را مي  شهادت، ديوار  سرخ  سترها، با گل ميآ  كوفت و پو

 ( 14131371)همان،« كرد. كينه را بارور        مي

ــــــاي  ين دوران سايه انداخته است، جنبهآن چه بر داستان هاي ا ه

ــاي هنري و  گزارش گونة آنهاست. نويسندگان به جاي پرداختن به جنبه ه

آمده،  ئل سياسي واجتماعي و فرهنگي پديدتخّيلي آفرينش داستان، به مسا

ــت، بيش از »دهند. به اين عّلت،  توجه نشان مي ــنده ناچار بوده اس نويس

صرف  آن كه به تعّهد هنريِ خود در شد، نيروي خود را  قبال نگارش بياندي

اش كند و به خلم ادبّياتي بپردازد كه به اقدام سياسي  مسئولّيت اجتماعي

ــت اما  ــاس ايدئولوژي هس ــاهده براس ميثري بيانجامد. در اين آثار، مش

صالح كارش  هاي تازه تخّيل و كشف جنبه سنده، م ست. نوي اي از واقعّيت ني

ـــتاني قائم  گيرد، اما نمي مي  را از حوادث روزمّره    تواند جهان داس

 ( 71131341)ميرعابديني،« به ذاتي را ابداع كند.

شارتي به   سنده با ا شكل گزارش گونه دارد، نوي ستان كه  در اين دا

وقايع اجتماعي دوره، بازتابي از تصــوير جامعة آن زمان را ارائه مي

ــ دهد. اشاراتي به كار و كارگري كه در اين سال  ــل و ه ا، حرف هر محف

ـــكالت و  ـــي از اين مبارزات كارگري و مش ـــابات كارگران و مجلس اعتص

اين سال هاي اقتصادي در ط اجتماعي و چرخهبوده است. شراي كارخانجات پ ر

ساختارهاي گ سي در  سا  وناگون جامعه، حركتي روها، به دليل تغييرات ا

و بيكاران به  همين رو بسياري از اقشار فرودست به عقب داشته است. از

 وضعّيت نابساماني دچار شده بودند.

آن سوي رود، دهقانان با زمين تّپه ها، كاوشي گوركنانه داشتند. » 

صنعتي، تيپا آن شهرهاي  موّقت  خورده بودند و به طورها از نقاط جنوبي 

شـــــان،  به طرف پايگاه هاي روستايي عقب نشيني كرده و با حضور جمعي

قبرها، انگشــتريِ مردگانِ تاريآ را گرســنه ميانتقام جويانه با نبش 

 ( 14131371)طياري،« بلعيدند. 

اين گونه است كه كارگران، از همين جامعة سادة روستايي و كشاورزي 

ناه مي خانهدر كار اي بهتر به كار و به اميد آينده شوند كنده مي ها پ

صنعت و تكنولوژي و كارخانه،  برند، غافل از  ابودي همه براي ناين كه 

 اند. علم كرده و استثمار او قد

   كلت نقد داستان( 4-1-4-1
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ند. در  تصوير مي نيز وقايع مربوط به اوايل انقالب را كلتداستان  ك

آرامش  وجود تغيير فضــاي ســياســي و اجتماعي، اّما هنوز ها با اين سال

ــت و جنبش ها و ناآرامي هايي درفرما ن جامعه حكم كامل بر ــه و  يس گوش

اي  اين داستان، نويسنده به گونه شود. در ميكشور ديده        كنار 

 اي كوتاه به اين مسائل اجتماعي دوران دارد. اشاره

ــي اثاثّيه، درگيري و »  ــرريزي غافلگيركننده در گاراژ، بازرس آن س

عامل كرد و مهم تر غريبگي ِسالح با دست آدمي  ضبط اسلحه و دستگيري دو

سال، كه بازتابي از تكليف و بلوغ زودرس بود، چيزي نبود كه با  تازه 

ــتگي راه از ــالح عمومي را كه  ياد  خس ــئلة خلع س ــت كم، مس برود و دس

 ( 14731371)همان،« نياورد. منطقه اي و پنهان داشت، به خاطر اخطاري

شف هوّيت  هاي نو، در ها و آرمان ، با انديشهجامعة پس از انقالب پي ك

گاه و پايگاه اجتماعي فرد در جامعه و اصــــالت ايراني و ترميم جاي

شكل  برآمد و به دنبال آن بود كه ارزش هاي نويني را بتدريج در جامعه 

م دهد. فضاي موجود سياسي، موجب بيداري و آگاهي اجتماعي مردم شد. مرد

ــتر  در ــي و  از هراين زمان بيش ــياس ــئلة ديگري به بحث هاي داغ س مس

 . خواندن روزنامه و...، گرايش داشتند

كند و تعدادي از  نويسنده در اين داستان، به همين امور اشاره مي 

هم قرار ـــهاي خا  درگروه بندي تلف و اشخا  را با تيپ هاي مخ  كنار ِ

سي دردا ستان در اتوبو سافران اين  ده. ماجراي دا ست و م حال جريان ا

 شش اسالمي، يكاتوبوس كه چند سرنشين با نشريات حزبي، يكي دو زن با پو

استان را تشكيل سه طلبه و يك نظامي اند، آدم هاي دزن پا به ماه و دو

ش دهند. راوي در مي سلحه اي باخود حمل كنار نا سته كه ا ش شكوكي ن ناس م

هاي گوناگون اســــت،  چنين فضايي كه جامعه، دستخوش ناامني كند. در مي

س سا ست. در اين دوران، ح سالح و ممنوعّيت عاّم آن، مطرح ا سئلة حمل  ّيت م

ـــكل يافته، از نيروهاي انقالبي براي كنترل و امنّيت جامعة  يك تازه ش

عي  مسئله   سوي ديگر،  زطرف و اغتشاشات و ناآرامي ها، ا ــا تم ج اي ا

ستان گزارش گونه، تنها به بازگويي  محسوب مي سنده در اين دا شود. نوي

 .رود مي د و اين نقطه ضعف داستان به شماروقايع و ماجراها مي پرداز

  پنگوئن هانقد داستان  (4-1-4-7

سنده در پنگوئن ها ستگاه اداري و دولتي جامعة  را نوي انتقاد از د

نوشـته اسـت. اين داستان گونه، گزارشي از افتتاح يك نمايشگاه  71دهة

صي،  شخ ست. ورود وزير با هواپيماي  سط وزير مربوطه ا ستي، تو صنايع د

ستقبال از او و بازديد هاي كال هزينه خرج وتشكيالت و مراسم پر ن براي ا
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ست كه  سي ا سا شگاه، از جمله نكات مهّم و ا با اكراه و ناتمام از نماي

 نويسنده با نشان دادن آن، به انتقاِد آن پرداخته است.

ـــلة كاخ تا باِم وزارت خانه را با ِهلي  وزير، كه پيش از» اين فاص

به مشــــِك خ تن اش به كمتر از گوشــــت برة ناف  آمد، و ذائقه كوپتر مي

سرين  شور راهروهاي مرمرين و بازتاب خطي انواع  افتاده، راغب نبود و 

ــبي گفت: كه چي؟ نمي فهمم. مگه آن تو چي  ــت، عص را در دارالخالفه داش

 ( 171و17131371)همان،« دارين كه ديدني تر از اينجاست؟

ستند، زيرا   سي ني صّيت ها چندان قابل برر شخ ستان واره،  در اين دا

 طرف ديگر، بســـيار كوتاه در ش هنرمندانه و خالقي ندارند. ازينآفر

ها ديده نمي شوند، به همين دليل تحّول و پويايي در آن داستان ظاهر مي

شان  داده مي شود و كمتر مورد تحليل قرار  ستان ن سنده در دا شوند. نوي

هاي انقالب و ارزش  دهد كه در ساختار كنوني جامعه كه ادعاگر آرمان مي

ستهاي نوين - صب و بي عدالتي ا ست و من ضعّيت قدرت خواهي و اهمّيت پ  ، و

 با اين آرمان ها و ارزش ها فاصلة اجتماعي، تفاوتي با گذشته ندارد و

 بسياري دارد.

ــلة بلندهم»  ــدن هواپيماي يك موتورة  ان روز حدس مي زدم به فاص ش

ـــــاي  آن سال سيخي، در اختصاصي و نشستنِ روي بانِد صاف و مجاور تّپة ه

شد! سيم، اتصال امر مي شمسي! حكم ِانزال جناب مديركّل با بي «  شود، كه 

 ( 17231371)همان،

دارد كه با زباني انتقادي،  مي عين حال، آن چه نويسنده را وا در 

ــت كه آن چه در اين ميان اهمّيت  ــائل بپردازد، اين اس به بيان اين مس

كمّيت كارها است و بار فرهنگي و  كرده، ظواهر، تشريفات، تجّمالت و پيدا

 شود. آموزشي آن، كامال  ناديده گرفته مي

پانصد و چه بود، و كار نمايشگاه بازي، سّكه!  و هزار هاي دو جشن» 

هاي غان و نارون و عمارت كاله فرنگي، كه  فضاي باغ محتشم، با آن درخت

هاي تاالر  خانة دولتي است و بوي گوشت و كباب، تا زير سرستون حاال چاي

گير، به ذين و آذين! پرچم هاي سه  چوبي و بام سفالينة آن، معّلم و نفس

سال بعد، صرف تدفين تنديس غ هاي الوان و پارچه هايي كه چندگوش، چرا

به  ديوار! كوچه و هاي بهشتي شد، به كار شعار، به در  بدل  هاي درختي 

 ر و ناشران و درو شركت ها و تجّاسازمان ها    تونل كتاب! ادارات و 

 ( 117و11431371)همان،« رقابت فشرده! يك كالم ذينفعان، در

اين نمايشــگاه، به ويژه براي افتتاح آن، نهايت  اصــلي در مســئلة

چه بهتر  ي مدير و استاندار، براي ورود هرتالش، خوشامدگويي و چاكرمآب
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ضع وزير و حفظ و تحكيم جايگاه آن ست. وزير نيز با بهانه كردن و ّيت ها

صية خلبان  سب »هوا و تو شباع از بوي چ طبقة اول را نرفته، با دماغي ا

 ( 17131371)همان،« برگشت.

 

  رمان سينما نقدرمان بخش پنجم: (4-1-5

تانهاي تنها اثر داستاني بلند طّياري است كه سرآمد داس رمان سينما

 صورت 1343در سال  رمان ســينما،چه انتشــار شـود. اگر او نيز محسوب مي

ــتان از  ــنده، داس ــارة نويس ــالهاي زير »گرفته، اّما با توجه به اش س

 گيرد. مي بر تا زمان انتشار كتاب را در« 21شهريور 

زماني كه شش دهه را در ــــور  مي بر در اين فاصلة طوالني ِ يرد، كش گ

تــوانــد  وقايع و تحّوالت و رخدادهاي زيادي را به خود ديده است كه مي

شد.  طول اين سال سائل اجتماعي جامعه دربراي طرح مبستر مناسبي  ها با

اّما نويسنده با اين تحّوالت و رخدادها همگام نشده است و همچنان نوشتن 

ــاهاي كودكي و  ــه زدن در فض ــي و خانوادگي و پرس ــخص ــائل ش دربارة مس

نوجواني را بر پرداختن به مسائل روز جامعه و همپاي تحّوالت جامعه پيش 

ست. سائل، آن چه در اين رمان به  رفتن ترجيح داده ا اما به رغم اين م

لحاظ جامعه شــناختي حائز اهمّيت اســت، تصــويري اســت كه نويســنده از 

واقعّيات زندگي طبقات پايين شـهرنشـين و فقر و محرومّيت هاي اين قشـر 

 كند.  فرودست جامعه ترسيم مي

سامانيهاي فراواني كه در عالوه بر شور ر آن، ناب ا اكثر زمينه ها ك

اشــغال كشــور برد، مثل  مي ده و مردم را در فقر و فالكت فرواحاطه كر

سط بيگانگان، تجاوز به خان و مان مردم و ايجاد تهديد و نگراني و  تو

پيامدها و تأثيرگذاري آن در مراحلي از زندگي افراد، احراز هوّيت و 

ساختارهاي محتوايي  شمكش هاي روحي،  ضطراب ها و ك شكل گيري تنش ها، ا

 رمان را تشكيل مي دهد.

انديشة فقر و محرومّيت و شكاف طبقاتي در ساختارهاي  رمان سينمادر 

كه  مي      اجتماعي و فرهنگي بازتاب بيشتري  بد. فقر و محرومّيتي  يا

كند، مربوط به زندگي فرودســتان حوزة شــهري اســت. او  طّياري توصيف مي

شة همة سرخورد-دلهره  ري همه تر ازگي ها و مهمها، رنج ها، يأس ها و 

ساماني هاي اجتماعي و فرهنگي را در فقر و احتياج مي بيند و فقر  ناب

 داند. و احتياج را از پيامدهاي استعمار و استبداد حاكم بر كشور مي

ست رمان را به براي بررسي دقيم سيم دو تر اين اثر، الزم ا سمت تق ق

هم دارند. در قسمت  يم كه از لحاظ محتوا و درونمايه، تفاوتهايي باكن
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گـــيـــرد،  مي بر اول كه تولد تا كودكي و اوايل نوجواني راوي را در

مير نوزادان  مضــــامين آشـــناي فقر و محرومّيت و درماندگي و مرگ و

ــالت مردم  شيرخواره به چشم مي ــكالت و معض ــويري از مش خورد و ارائة تص

ت دّوم كه طبقات پايين دست، بيشترين سهم را در رمان دارد. اما در قسم

گيرد، مضــمون  بحران بلوغ و هوّيت  دوران جديدي در زندگي راوي شكل مي

سازنده و تأثيرگذاري در زندگي راوي، اّولين تجربه صّيت  شخ فردي، ورود 

سر  ستي كه  شك شقي و  سّبب خياالت و توّهمات ذهني او مي هاي ع آغاز و م

 شود، بيشتر مطرح است.  

ها پيش اي اســت كه حوادثش، ســال هناي خاطرمب رمان سينماواقع  در

 زآفريني كرده اســت. او توانســته دراتفاق افتاده و طّياري آن را با

ـــائل اجتماعي وها ها و يادآوري كنار بازگويي آن  هم در بومي را ، مس

هاي ريز زندگي را به طرز سنجيده-گنجاند و گفتگوهاي طبيعي و پديده ب

كاس  الهام مي اي بازسازي كند. او از زندگي شخصي خود  با انع گيرد و 

كنــد و خود در لبــاس راوي،  درد و رنج مردم معمولي رمانش را خلم مي

 كند. ايفاي نقش مي

سال هاي ورود متّفقين  شت، در  شهر ر طّياري در اين رمان ما را به 

مي برد، اين كه در همه جاي داستان او به اين تاريآ اشاره مي 1321در

ــال هاي آغ كند، به دليل سال  ــت كه به س ــنده اس  1317ازين زندگي نويس

 شود.  مربوط مي

سمت اّول رمان، در ست كه  دارندة بر ماجراهاي ق ايام كودكي راوي ا

صيفاتي كه طيّ  ها و شنيده حقيقت شرح ديده در ست. تو مورد  اري درهاي او

ــادي،  فضاي خانه و موقعّيت همسايه ها مي ــامان اقتص ــرايط نابس دهد، ش

ــد. كثرت مرگ و عي جامعة آن روز را روشن ميفرهنگي و اجتما مير،  كن

 هايي از اين اوضاع است: گرسنگي و فقر، شواهد و نشانه

سپيده، » ست، به وقت اذان و  اما چه بي نوا، گرية پدر بر كتاب دعا

اش را  لرزد. آيا كودك   بي شير مرده به روي دو زانو چمبك زده، مي

 (1431343)همان،« آورد. دارد به ياد مي

ستان، از  صلي دا شة ا سي فكر و اندي شناختي، برر از منظر جامعه 

 همين رو در پرداخت و بررسي درونماية اي برخوردار است. از ت ويژهاهميّ 

صل ظر دورنرمان، اين نكته را نبايد از  شت كه پيامدها و نتايج حا دا

 ، نه تنها به عقب ماندگيطول ساليان ت جوامع بشري دراز فقر و محروميّ 

انجامد كه منجر به معضـــالت و انحرافات  ميان جوامع ديگر مي آنها در
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گردد  اجتماعي چون اعتياد، فحشا، يأس و بدبيني و خرافه پرستي نيز مي

 كه شواهد و نشانه هاي آن در اين اثر كم نيست.

شي »   شناور دارد: نع سرم غلظتي  سة  خاطرة آن الف بچّه، در نيم كا

شم هايم آمده، به خود، سفيد، در قنداقة زمان،  شت چ ضوري غايب تا پ ح

سبيده، رطوبتي آزاردهنده و دهد  مي سي كه به پاي آدم چ شلوار خي مثل 

 (3231343)همان،« افشاگر دارد.

ـــألة اعتقادات عاميانه و خرافات  مقولة ديگر در محتواي رمان، مس

ه ميان مردمي كه در فضاي سّنت و خرافه گرفتارند فراوان ديد در است كه

تازه به دنيا آمده  شـــود. در بخش اّول رمان، هنگامي كه از نوزاد مي

ند: خروس،  ننه آقا، ننة مادري»آيد،  نمي هيچ صدايي در ياد مي ز ام فر

ساز اسـت، آن را بياوريد!... قا بله نوك خروس را به خروس! نفسـش كار

م زند. بچّه نفس مي بالي مي و گيرد. خروس پر مينشيمن نوزاد  يرد و  يگ

 (131343)همان،« گريد. 

ــائل اجتماعي_فرهنگي با عنايت به   ــنده به اين گونه مس توجه نويس

ــاختار رمان و طبقة ــخا  به كار س نگاه عميم و ژرف او به رفته از  اش

ــمه مي ــرچش ــار محروم جامعه به لحاظ فرهنگي س نوع زندگي طبقات و اقش

 گيرد. 

سألة  ديگر مقوله يي ازاعتقادات مذهبي و تقديرگرا عالوه بر آن، م

 زن صاحب خانه، آرام همه را خبر» هاي فرهنگي مطرح شده در رمان است. 

كرد. مادر به موقع خودش را رســـاند و آب تربت توي حلم مرده ريخت و 

اي بست و پول روي پلك چشم م رده گذاشت! شب  دست و پايي صاف كرد، چانه

ــه و آبي و قر اتاقي خلوت كردند و ترمه ــمع  باالي اي پهن! كاس آني و ش

 ( 2531343)همان،« سر مرده گذاشتند.

شتر به  هاق اصلی داستان که در بخش يکی از درونمايه هاق ابتدايی بي

ست که در کاهش توانائی ها و  چشم می آيد، فقر و محرومّيت و درماندگی ا

است. ناتوانی مالی، پدر را از درس و مدرسة ا ميثرهاق انسان ه شايستگی

وجه و ناآگاه کرده اسـت. فقر و گرفتارق فرصـتی براق عشـم فرزند بی ت

سنگی و مرگ و ست. تبهکارق، گر شته ا شيرخواران و  زنان باقی نگذا مير 

هاق  اختالفات طبقاتی که منجر به اين امور می يه  ما شـــود، از درون

 آيد. اجتماعی و اقتصادق ديگر داستان به حساب می

سي جامعه شناختي رمان، نگاهي به دليل اهمّيت شخصّيت پردازي در برر

آن مي هاي اجتماعي موجود درها و گروه به اشـــخا  داســـتان و تيپ
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ند مي هايي كه در رمان نقش آفريني ميان شخصّيت پردازيم. از  ند، چ تن كن

 جلوه و نمود بيشتري دارند، از جمله پدر و مادر راوي.

لول شده از يك دست و پا فلج بود و يك دستش هميشه »پدر راوي كه  

آدمي اســت گرفتاِر رنج و فقر. او « شــد. مي حمت بازپشتش، مشتش به ز

نمايندة قشــر پايين دســت جامعه اســت. زندگي او كه با خانه بدوشــي، 

سنگي گره خورده، بازگو كنندة زندگي  فقر، مرگ نوزادان و بيكاري و گر

ساختاري طبقاتي دارد و تح بسياري از مردمان فقير جامعه ست كه  ت اي ا

كه از كارگران و پادوهاي روزمزد بازار   دارد. او قرارسلطة بيگانه 

ــاختار طبقاتي، در پايين ترين طبقة اجتماعي جاي مي ــت، در اين س اس

به  گيرد. چنين است كه از سِر ناچاري و درماندگي مي  ندش را  هد فرز خوا

شوهرخواهِر تاجر خود بسپارد تا هم از هزينه ها و مخارج خود  خواهر و 

مورد آينده، رفاه و تحصــيالت ســته باشــد و هم آرزوهاي خود را دركا

 فرزندش تحّقم بخشد.

از سوي ديگر، به رغم همة مشكالت، ناتواني هاي جسمي نيز مزيد عّلت 

شـده و سـبب گشـته بيكاريِ دراغلب اوقات و به تبع آن تنگدسـتي، امان 

 خانواده را ببرد.

ــيرخو» ــت، جاي يك بچّة ش ــپرده در وقتي پدر برگش ارة مردة به خاك س

ست و دلش به كار و بازي  سي د اتاق خالي بود. همه جا به هم ريخته، ك

ستانكي چرب و  نمي شم زخم و پ سرد و دعاي چ رفت. گهواره مثل يك خيمه، 

ــرده، با  ــيده، با نآ قند از جدارة چوبي آن آويزان بود. پدر افس پالس

وان، از چوب سيگار، روي سري به روي شانة چپ و خاكستري ريخته بر زان

يخدان چوبي، ته اتاق نشــســته بود. مادر زانو بغل زده، تكيه به گچ 

ديوار داده بود. بغض راه گلو را بسته و گريه، جويباري در پس ديوارة 

سنمه. شاره به معده اش گفت: گر « سرخ پلك ها بود. يكي از بچّه ها با ا

 (4331343)همان،

ــوي ديگر، مادر راوي _اح  ــبور و در س ــت ص ــادات _ زني اس ترام س

ست و پنجه نرم     مي كند و براي بهترفداكار، كه با رنج و محرومّيت د

جنب وجوش كه پاي  سازد. زني پر نه سختي و خواري ميگو شدن شرايط با هر

بند خانه و فرزندان است. او نمونة كامل زني است كه براي حفظ سّنت ها 

كوشد، زني مقتدر كه به رغم مشكالت  ميو ارزش هاي اصيل خانوادة ايراني 

شوهر و بيكاري او و رنج و فقري كه كانون خانواده را تهديد مي سمي  ج

دهـد.  كند و بيشتر در لحظات بحراني خود را نشان مي كند، ايستادگي مي 

سي ديگر اينكه، در نكتة سا اين دوران با توجه به تحّوالت اجتماعي و  ا
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ري و مصرفي، نقش و نفوذ كمتري ك جامعة شهاقتصادي، نهاد خانواده در ي

ــد.  مي نهادهاي اجتماعي و اقتصادي ايفا برابر ساير گروه ها و در كــن

ساالري چنين خانواده در شته، نقش و  خود جدا اي كه اينك از نظام مرد گ

ــت.  نفوذ زن خانواده يا مادر، نقش      پر ــبت به مرد اس رنگ تري نس

كه زني  شان مينويسنده در اين جا به خوبي ن مادر راوي  كه نقش  هد  د

كاردان و مدّبر اســت، در نظم بخشــيدن به ســازمان خانواده و تحصــيالت 

فرزندان و مخارج زندگي نقشـي بسـيار مهم اسـت و اختيارات زن در اين 

 خانواده بيشتر گشته است.  

و شخصّيت محوري داستان، راوي است كه اكثر حوادث رمان حول محور ا  

ست. حاالت و و گويي نقش او در چرخد  مي شاچي ا سائل به عنوان تما همة م

شيطنت  توصيفات شخصّيت ها از زبان او بيان مي شود. در كودكي عالوه بر 

سو و بزدل بوده و د شنايي با لويي ها و كنجكاوي ها، تر ر نوجواني و آ

ــد.  پي بحران بلوغ، دنياي جسم و تمايالت جسماني را تجربه مي و در كــن

ــاي ذهني او بوده  فردي، حس هستي و بودن اولّيه از ديگر دغدغه هوّيت ه

 است. 

سايگاني نام برده مي كنار توصيفات راوي از خانواده در  اش، از هم

ماعي  اي شود كه آن ها نيز افراد معمولي و ساده  گاه اجت پاي كه  ند  ا

س ست كه ايه هابااليي ندارند. يكي از هم صاحب خانة آنها _ انيس خانم _ 

ـــ ـــباز و ش وهري معتاد دارد. ديگري _ خانم مجد _ زني همه كاره، هوس

خوشگذران است، شوهر ماليه چي او، آدمي بي اراده و معتاد است كه هيچ 

 اهمّيتي به كارهاي زنش نمي دهد. 

ــور كافي دارد اما نه  ــته. او خور و درزن در رمان طّياري حض ــايس ش

واالي خود را به پاي  كشــــد كه ارزش و جايگاه مي زناني را به تصوير

مردان بيكار، معتاد و ولنگار مي گذارند. زنان در رمان او، فقط در 

شـــوند و هيچ مســـيلّيت و نقشـــي در نظام  نظام خانواده نشان داده مي

كنار اين زنان، زنان عشوه گر و بدكاره شان نيست. در عهده اجتماعي بر

مان زنان در جامعة اي، چون خانم مجد نيز نمايشي است از اوضاع نابسا 

 بي بند و بار آن دوره.

اما ذكر اين نكته الزم است كه در جامعه اي كه جامعة مردساالري است 

رخوردارند، او زناني را به و زنان از حقوق انساني و اجتماعي كمتري ب

شان مقتدرتر، مدّبرتر و با ارادة قوي  مي تصوير سبت به مردان شد كه ن ك

چند به  كنند، هر نيان خانواده را حفظ ميا ، بتر در شرايط بحراني و خ

ـــي ندارند. طّياري از مردان، در  اند و در اجتماع ظاهر عامي ـــان نقش ش

رمانش كمتر نام برده و جز راوي، پدرش و لويي، مرداني كه ايفاگر نقش 
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ت واال و هدفمند و تأثيرگذاري هاي بزرگ و اسـاسـي باشـند و از شـخصـيّ 

شــود. حّتي همين مردان اندك داســتانش نيز  مينباشند، ديده  برخوردار

وجهة مثبتي ندارند و خصائصي چون نااليقي در ادارة زندگي، بي ارادگي، 

ــمت،  ضعف، سرخوردگي و يأس، به وضوح در آنها ديده مي ــود. در اين قس ش

كه غافل از دغدغه هاي زندگي، درحالي  دهد نويسنده مرداني را نشان مي

بساط منقل و وافورشان هميشه پهن است و خوشي  بساط ندارند، كه آه در

 هايشان برقرار:

 ، ما كه چشممان به دست شماست!ايوالله»

 _ ببخشين اجارة اون ماه رو انگار خدمتتون دادم!

 ..._خوبيش اينه كه هيچ كدوم از ما ديگ هامون ته ندارند.

 _پاي منقل بيشتر حرف مي زنيم.

 ه كه اهل خشخاشين!د _ از مته اي كه گذاشتين نشون مي

 _ارادت شغاريم، خانم ها رو وللش، كي مي آيي دم و دودي بگيريم؟

_خانم ها بذارن چشم! فعال  كه دارن سرويسمون مي كنن! مفصل هاي پام 

 حسابي درد مي كنه، باشه بعد.

_اتفاقا  به مزاج شما بايد سازگار باشه! كار كه به دم و دود ، به 

شه، بيا جلز و ولزي راه بيندازيم! ميانه ات با مي  لب و دهن هم مي ك

ندي چي بود؟ ارغوان چطوره؟ پاي منقل اون دفعه يه چيزي مي مان «)خو ه

،12331343) 

حّد همين گفتگوي كوتاه تصوير كرده، اما  اري مردان همسايه را درطيّ 

ــّيت و روحّيات و خلقّيات آنها مي ــخص همين گفتگو به طور كامل، گوياي ش

 باشد.  

ـــ مي وران جديدي را در زندگي خود آغازمت دّوم رمان، راوي ددر قس

بلوغ و ساق پا و نگاه سالهاي زير »نوجواني او همراه با كند. دوران  

سنه و معني دار شقي و رمانتيك گره مي «هاي گر ، با اولين تجربه هاي ع

صّيت جديدي كه نقش مهمّ  شخ شناخورد. همچنين، ورود  كردن او با  ي در آ

 و لّذات جسماني و جنس مخالف دارد. لويي، شخصّيتي كه نقش پر دنياي جسم

يكي از همين بّچه زبل ها »رنگي در اين قسمت رمان و زندگي راوي دارد، 

زدم ، باباش نعلبند و عرق خور، با صورت استخواني،  بود كه حرفش را مي

ستادش دنبال عرق!  هاي فانوسي و كم سو بود و سبيل چنگيزي كه مي چشم فر

ــازي آســــون  ... لويي دختر بازي بلد بود و مي ــه از كفترب ــت ك گف

( راوي بـا تـأثيرپذيري از لويي كه راه و روش و 4131343همـان ،«)تره!
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ــم و راياهاي  ــتي و دختربازي را به او آموخت، به دنياي عش قواعد دوس

 عاشقانه پاي گذاشت.

ضور ملم شان دهندة ح ستان از زبان راوي، گرچه ن وس شيوة روايت دا

صّيت اول  صّيات روحي و فردي شخ نويسنده در داستان است و در ارائة خصو

است، اما تي و اخالقي او ميثرداستان و نشان دادن تمام جنبه هاي شخصيّ 

 اي نيز در داســـتان ايجادمي كند، يكي اينكه راوي، از عمدهنقاط ضعف 

گرد و  شان مي تيهاي شخصيّ  ديدگاه خودش به وقايع و شخصّيت ها و ويژگي ن

يمورد او و خصائص رفتاري و اخالق اينكه هيچ گاه، نظر ديگران در ديگر

ضمن اينكه در اش بيان نمي  ساني  شود.  ستاني يك ستان زبان دا تمام دا

ــد كه در تمام  گيرد كه همان زبان و لحن نويسنده _راوي _مي شكل مي باش

 شود. توصيفات و گفتگوها ديده مي

ست،  نكتة قابل تأمل ديگري كه  شهود ا ساختار و محتواي رمان م در 

ماعي و  بيش از آن كه سندي از واقعّيت رمان سينمااين است كه  هاي اجت

هاي زندگي طّياري است و آن چنان  تاريخي عصر خود باشد، سندي از واقعّيت

 خواهد زندگي اش عبرتي براي آيندگان باشد: كه خود در رمانش گفته، مي

يز از تجربه هاي انسان پويا چگونه مي شد چه، بي گر اشباع از هر»

چ رازي گران در سـينه و اسـتخواني الي زخم داشـت، اما با نوآمدگان هي

به دردي كالن، در هزار تا  فت  ند. نگ ياي تار ن مان گرف مان ) «توي ز ه

،11131343 ) 

ـــر و  توجه به نحوة زندگي همة نويسندگان با  ـــان در جامعه و عص ش

اند و با الهام از وقايع و رخدادهاي زمان  اجتماعي كه در آن زيسته

گيرد كه همة اين  خود و تفّكرات و دغدغه هاي ذهني خاصي در آنها شكل مي

اري نيز يابد. طيّ  دغدغه ها و تجربّيات، در زندگي نويسندگان انعكاس مي

ستثنا  ست. او از اين گروه م شتر ازني ستة اين  بي سندگان دلب ديگر نوي

آرزوهاي م از زندگي و هايش ملهِ  روني است و داستانتجربّيات بيروني و د

ست. او تمام آمال و آرزوها، محرومّيت ها و كمبود هاي زندگي خود را او

ست هايي كه جامعه به او تحميل كرده را، به درون رمانش  با تمام بن ب

ست. اين همان جهان نگري و تأثير آگاهي جمعي و طبقاتي  انتقال داده ا

 است كه گلدمن آن را مطرح كرده بود.  بر نگرش نويسنده

ين  هاي نوستالوژيك، مهم براي طّياري بازگشت به گذشته و يادآوري تر

سته، در هيچ  ساده و معمولي برخا ست. او از ميان مردمي  سئله بوده ا م

همين  وده، ازتشكيالت و اجتماعّيات شركت نداشته و عضو هيچ حزبي هم نب
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ستان عالقه است و مضامين موردراتي فردي رو تفّكرات او تفكّ  اش را در دا

 هايش گنجانده است.  

در نگاهي »مي گويد:  رمان ســـينماطّياري دربارة انگيزة نوشـــتن 

شت درد عامّ  سر محتوايي، انبا سوته دلي و تنهايي، و روزگار به  شده، 

ساليان سال روزنه مي جست كه به فوران رسيد. با نقبي كه پس از پنجاه 

ميان مويي كالم به رقصي چنين ميانه زمان زدم و در مرگيدةسال به حجم ت

 (11731344)صاحبان زند،« ميدان رسيدم!

ّيت و خيال در  ّياري با اين درونگرايي و درآميختن واقع حقيقت،  ط

يم اي كه كشف آن برا نكته»واكنشي به سرخوردگيهاي خود نشان داده است. 

ــه  گويي او نميپرستي آرماني راوي است. دلپذير است، رويا ــد ب ــواه خ

رخدادهاي واقعي اعتنايي بكند و مايل اســـت در جهان دســـت نيافتني 

ـــد. هرراياهايش زندگي ك گاه اراده كرد  ند تا خود خالم همه چيز باش

زنها را بكشد، يا به آنها دست يابد، يا جايشان را و حّتي نامهايشان 

ي كه در عالم كند. كار دهد و به ميل خودش با آنها رفتار يررا تغي

شناختي به اثر «عين»واقع و  ، قدرت آن را ندارد و اين همه بار روان 

پناه « ذهن»به دنياي دلپذير « عين»دهد. آدمي گاهي از جهانِ دلگير  مي

عين حيات رهايي يابد و تن به زندگي  گي و مرگ دربرد تا از روزمّرِّ  مي

 (www.tayari.ir)حسيني،« كسالت بار ندهد.

جهت  ا ازگردد، امّ  مي دور بر وقايع رمان به سالهاي بسيارچند  هر 

ــنده  اين كه تاريآ نگارش آن به سال ــالي نويس هاي نزديك و ايام ميانس

قايع و  توان مقايسة ارزشي بين اجتماع آن سال شود، مي مربوط مي ها و و

انجام هاي زندگي مردمان امروز  اتّفاقات مهّم آن و جامعة امروز و دغدغه

سئلة ابتداي رمان مشاهده مي زيرا همان گونه كه در داد. فقر و  شود، م

ــلطة بيگانگان بر  ــادي و بي عدالتي اجتماعي، س نداري، نابرابري اقتص

حال گذار از جامعة  اي كه در اده، در جامعهكشور و تغيير و تحّوالت رخ د

شكيل م صلي رمان را ت ست، درونماية ا سرمايه داري ا يسنتي به جامعة 

مان  سال . اما آن چه كه راوي از گذردهد  به ز يك  هاي نزد خداد ها و ر

كند، ديگر مســئلة فقر و رنج نيســت. خطّ فاصــلي كه ميان  حال روايت مي

گشته است. جامعه تقريبا  به يك ثبات  داشته، كمتر طبقات دوگانه وجود

است، بيگانه كمتر سلطة ده است و حضور وسياسي، اجتماعي و اقتصادي رسي

مسائل و معضالت اجتماعي حل نشده است، بلكه به گونه اي ديگر نمود اما 

وجود و روحية راوي، اشـــكال مختلف آن را مي كرده اســـت كه در داپي

 بينيم.   
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هاق اولية رمان به چشـــم می نکتة قابل توجه ديگرق که در بررسی 

ها و اطالّعات تاريخی و اجتماعی روزگار نويســـنده  آيد، ادامة واقعّيت 

ـــت که درا ـــت به  س کنار يادآورق رخدادهاق زندگی که البته مربوط اس

زيسته است، از بسيارق از حوادث و رخدادهاق  جامعه و عصرق که در آن می

ــدق  می اجتماعی و تاريخی و سياسی عصر پرده بر ــه قول منتق دارد و ب

با آن که حديث نفس می کند، اما فردق عمل نمی کند و ما  رمان سينما،»

ســياسی سرم  –پاق راوق به کوچه هاق تاريآ و رخدادهاق اجتماعی  پا به

کشـــيم. با بازخوانی خاطرات آق ســـاالر، آجودان رضـــاخان در دورة  می

صيقالن در دورة جنگلی ها و  مشروطيت و تماشاق تصويرهاق سبزه ميدان تا 

ماعی پی می تجاوز قزاقان روسی به ويژگی فاوت اجت هاق مت هاق دوره 

 (www.tayari.irيني،)حس« بريم. 

ــــا و  ابتداي رمان به بيان غم اري درشد، طيّ  همان طور كه ذكر ه

هاي مردمان عاّمي و پايين دست جامعه پرداخت، مردمي كه دستشان  بدبختي

رســد. اما در  به جايي بند نيست و قدرتشان به هيچ زورگو و حاكمي نمي

ستان پيش گرفت و به ب عد روا هاي بعدي روية ديگري در بخش شناختي دا ن 

ـــتر پرداخت. همان چيزي كه وجودش را فرا ـــترين  بيش گرفته بود و بيش

نگاهي به زندگي نويسنده  گرفت. با مي بر هاي او را در ذهنّيات و انديشه

هاي ذهني او را دريافت. جدايي  توان عّلت اين نگرش ها و       دغدغه مي

سرش و سنده از هم سردگي ها و ناراحتي هاي  نوي شده به دنبال  ايجاداف

نگ تيرة  اي است كه بعدها در بيشتر داستان آن،     مسأله به ر هاي او 

داستان ها و ب عد تلآ آنها كمك كرد و در اين رمان او را به واكنش در 

 مقابل تمام اين سرخوردگي ها و نوميدي ها واداشت.

شوقة خيالي   سه مع  سه دارند و هر كه همه در ذهن راوي وجودوجود 

ـــتن  مي جاي زنش قرار شوند و او آن ها را در ناميده ميمهسا  دهد و ك ش

سنده و  زنش در ذهن و خيال خود، همه و همه حكايت از ذهن پريشـان نوي

 تالش براي پيروزي و سركوبي اين ذهنّيات است.

در قسمت دّوم، ب عد روان شناختي رمان بر ب عد جامعه شناختي آن چربش 

ــت.  دارد. از زاوية ديگر ــيب ديده اس ــان آس مي بينيم كه راوي يك انس

شه هاي ذهني خود را به دنياي واقعي و زندگي  ساني كه خياالت و اندي ان

سيله به دنبال  كشاند و به آن لباس واقعّيت مي خود مي شاند و بدين و پو

 چرايي رويدادهاي زندگي است:

شي » سم، بخ سا بنوي سه كه زندگي دوبارة خودم را با مه سو از اين و

ـــت. ماجراي جد هم. بلكه  ايي و اين حرفها نه، يا زندگي باتخّيلم نيس
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نمي مان كه در باور آشنايي و بعد گم شدنمان در غبار زمان و بازيافت

شود نقبي در تاريكي زذ، آفتابي  گنجد! فقط به كمك يادمان هاست كه مي 

 ب نِ   نتابيده را در غروب ابدي ديد و به پااليش روح و آرامشـــي از

 (17331343)همان،« پريشيدگي و خيال رسيد.

شاني   ست كه به پري ترس از آيندة مبهم و مجهول نيز، عّلتي ديگر ا

ـــداي  مي     به رغم آن چه اتّفاق »انجامد:  ذهني او مي افتاد، هنوز ص

شد.  آيد شنيدم. اما هيچ صدايي نمي پاي آينده را نمي شته با مگر كه گذ

بار آن، اين ش بهه را كه آينده چيزي است كه  كنديِ لحظه ها و ريزش ترس

 (14131343)همان،« نشاند. مي آورد، به باور  مي ذشته آن را باالگ

مكاني كه در آن زندگي مي كند خواهد، از زمان و  بدين طريم راوي مي

شـــود و در زماني ديگر و جهاني ديگر طبِم خواســــت و ميل خود،  جدا

شوقه هايش را به ذهن و گاه  ها را رقم بزند. هررويداد اراده كرد، مع

 زندگي راه دهد و يا آنها را از صفحة ذهن پاك كند:

ــتن  من بر» ــكس ــكنم و اين فقط با ش ــاي ذهني را بش آن بودم تا فض

ست، خالف عادت هم مي باورها ممكن بود. اگر تكرار چيزي عادت به آن ني

ــتم به راز ت تواند بي نياز از تكرار باشد. اگر مي  ــور توانس داوم حض

مدم،  ام كنار مي بي اعتنا به او، با تنهايي مهسا در ذهنم پي ببرم،  آ

كرد؟ آخرين  شــد اين حضــور را كم رنگ ريز چگونه مي اما با تخّيلي سر

فاصــل مان را به هم ريخت و حد ني رابطهحسّي پايا گفتگويم با مهسا، در

ساي خ شتن يك مه سا را بهم زد. با اين پيش فرض كه ك يالي كار نه دو مه

ريزي  هاي خيال با ســـر چندان آساني است، رّدپاي او را فقط در بزنگاه

گرفتم. او براي بازيافت لحظه ها، ناچار به ميان باغ،  نگاهم بايد مي

ـــاخه ها از پيش  با انبوهي رز سفيد مي آمد. قيچي باغباني براي هرس ش

ــــردم آماده، بازي را با زخمي كارساز و عميم به آخر مي ـــــــپ .« س

 (21131343)همان،

عالوه بر تمام تجربّيات نويسنده، محيط و فضاي رشد و نّمِو نويسنده  

اري از زمرة ات او ميثر نيز در چينش تفّكرات و روحيــّ  اســـــت. طيــّ

ضاها و  نويسندگاني است كه از خطّة شمال برخاسته شمال با ف اند. محيط 

سند شم اندازهاي خا ّ خود، حال و هواي ديگري در نوي گان ايجاد كرده چ

تأثير محيط جغرافيايي، عدم »گويد:  است و همان گونه كه ميرعابديني مي

شمالي، آثار  نش هنري _اجتماعي منظم و قاطع دريك بي سندگان  اغلب نوي

ـــازد.  آنان را آكنده از نوعي درون گرايي رمانتيك و بشردوستانه مي س

ــاوير نوميدكننده از زندگيِ پر ــل جوان از مالل واليت ها، وا تص زدگي نس
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محيط خانواده و گريز از خفقان اجتماعي به شكل بيگانگي با جامعه، از 

 (54431341، )ميرعابديني« مضمون هاي مورد عالقة نويسندگان اين خطّه است.

شناختي اثر مي   سي جامعه  با اين مقدمه به دو نكتة مهم كه در برر

ل اين اســت كه با توجه خوريم: نكتة اوّ  مي تواند حائز اهمّيت باشد، بر

دهد و با توجه به  به اينكه وقايع و اتّفاقات رمان در شمال كشور رخ مي

سنده از پايتخت  شور وجود دارد. دوري نوي صلة مكاني كه با پايتخت ك فا

سي و اجتماعي آن، از عمم نگاه و توجه او  سيا و از رخدادهاي گوناگون 

دوم اينكه، شمال ايران جز به مسائل جامعه و كشور كاسته است و نكتة 

سيطرة روس  شور،  ها برسالهاي ورود متّفقين به ايران و  اين بخش از ك

ـــت، ازدر بقية دوران  همين رو آرامش و  كمتر تجاوزي به خود ديده اس

 امنّيت بيشتري نسبت به بقية مناطم كشور داشته است.

سياسي  گيريهاي  جهتن بومي از توجه به موقعّيت موجود، نويسندگا با

ــي  گرفتند، زيرا محيط براي ابراز انديشه فاصله مي ــياس ها و تفّكرات س

ـــندگان پيرامون محيط زندگي خود و  ـــت و نگرش اين نويس ـــب نيس مناس

شهاي اجتماعي _فرهنگي حاكم بر  سّنت ها و ارز رويدادهاي اجتماعي آن و 

 چرخد. آن محيط مي

ـــور دهد ك هايي را نشان مي نويسنده در اين رمان، سال ـــمال، حض ه ش

ــالهاي منتهي به  ــها _ را حس مي كرد، يعني س . او 1321بيگانگان _ روس

شهر و اذّيت و آزار  سربازان روس در  سّوم رمان، به رفت و آمد  در بخش 

 مردم به دست آن ها اشاره كرده است:

شيب تند و چند پلة آجري در درازناي  فلكة صيقالن، نبش كوچه» اي با 

شي، پ  پيچد. كاميو خود مي سربازان رو رن هاي روباز ارت سي، در راه از 

سياه  مي بازگشت به روسيه، چندبار ميدان را دور زنند. زني با باالپوش 

سفيد، شا  و يقه برگردان  سرباز روس نبش كوچه به تما ستاده، ...دو  اي

كند. زني كه  مي صداشان كوچه را پر و آيند. سر ه مينيمه مست،  به كوچ

ــيده، نيمه راه برآي از مقابل مي مي د، با ديدن آن دو جيغ كوتاهي كش

ــود. مادر  مي  گردد... همزمان با انداختن كلون، در به شدت كوبيده   ش

سفت مي هول زده فاصله مي شكي را زير گلويش  سه گوش م گيرد و گره لچك 

 كند. 

 _ايزد رازني ... ساالم ... ايزدرازني!

خانم به دادم دن! باالجه _اي واي خاك عالم روس، روس، روس ها آم

 (15و1131343)طياري« رود. طرف مي برس! دستپاچه به هر
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ــادي،     ــامان اقتص ــرايط نابس ــارات تاريخي و بيان ش ــمن اش او ض

سلطة بيگانگان بر خان و مان مردم  اجتماعي و فرهنگي كه آن را نتيجة 

مان در  مي ذكر ندگي مرد عه و نحوة ز جام ته در  هاي نهف ّيت  ند، واقع ك

 كشد: مي ين و ناتوان جامعه را به تصويربقات پايط

ساس و »   شون بيگانه،  شغال ق شهر در ا سالهاي پس از جنگ، ميادين 

ــتان به ِگرد منقل و  ــتك مردمان، به كار رژه بود! زمس ــپش تا ب ن خش ش

ــتان به دور چراغ نفتي، با پيراهني از تن به در ــت و  تابس آمده و پش

ــتغال دائم بود، چكاچك ناخن هاي به ك   رو، به روي زانو، به ساس ــي اش ش

خون آلوده، قطاِر شپش در آتش خانة چراغ، از پشت لولة هفت، لّذتي وحشي 

 (4131343همان،«)گذاشت. را به تماشا مي

ـــد، در يك تحليل كّلي و نگاه جامع به كّلِّ رمان،  از آن چه گفته ش

ـــاختار طبقاتي در اير نتيجه مي ـــالها كه س ان، يك گيريم كه در آن س

سـاختار نيمه ديوان سـاالري و شـبه بورژوايي اسـت، رفته رفته تحّركات 

شكل گيري  اجتماعي، يك نوع جابجايي طبقاتي را نيز در سبب  پي دارد و 

طبقة متوسط كه روز به روز رشد و گسترش بيشتري مي يابد، مي شود، اّما 

سعت و ابعاد وجودي طبقات پايين و محكوم جامع  ه كه دربا اين وجود، و

 اند، چشمگير است.  نتيجة نابرابريهاي اقتصادي شكل گرفته

ست كه به رغم تبديل اين باره مورد  حقيقتي كه در ست، اين ا توجه ا

 ت و بيكاري دجامعه به يك جامعة ســـرمايه داري، وجود فقر و محروميّ 

است. اين فقر و محرومّيت، با  ين كارگري به وفور مشهودميان طبقات پاي

ها و نتايجي همراه مي شـــود كه آن نيز به لحاظ اجتماعي حائز پيامد

 اهميت است. 

ـــهروندان عاّدي جامعه و آنان  نويسنده در اين جا نشان مي دهد كه ش

تري در امور  كه از طبقات پايين جامعه هستند، از نقش و پايگاه پايين

مور ميان اين قشر، مسائل و ا و سياسي برخوردارند و عمدتا  در اجتماعي

ــاك و كار  ــادي و رفع نيازمنديهاي زندگي روزانه مثل خوراك، پوش اقتص

ــابرابري  رود، در مي ه شمارو... از مهم ترين دغدغه ها ب ــه ن يج ت ن

 گردد.  اقتصادي، منجر به نابرابري اجتماعي و فرهنگي نيز مي

سي ديگر اينكه، طبقات پايين كارگري جز نيروي كار چيزي   سا نكتة ا

ست ندارن در اختيار  د و اين نيرو و ابزاِر خود را به قيمتي نازل درد

ند، اين در مي سرمايه و طبقات حاكم قرار صاحبانِ  كه  ده ــــت  حالي اس

شود نه صاحبان نيرو. اين  بيشترين سود و بهره نصيب صاحبان سرمايه مي

ـــي نظام  همان نابرابري و بي ـــربندي اجتماع و بهره كش عداالتي در قش
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ــود كه پدر راوي كه از  قات كارگري است. مشاهده ميسرمايه دار از طب ش

سرماية الزم برخوردار نيست و به لحاظ نقص جسمي و ناتواني بدني، نيرو 

اختيار ندارد، آســـيب هاي اجتماعي و  و ابزار كار الزم را نيز در

 ها نيز بيشتر است.  اقتصادي وارد آمده بر آن

سا  سائل و  سي اين جوانب و طرح م صر پس از برر ختارهاي اجتماعي ع

كان در تحوّ  مان و م به نقش ز جه  نده و تو يدتي نويســـ الت فكري و عق

حدودي به تعامل و ارتباط جامعه و ادبّيات و تأثير و  نويســـنده، تا

اين بين داراي  ا آن چه به نظر نگارنده درتأثرات شان پرداخته شد. امّ 

حقيقت  ني خود درم آثار داستااهمّيت است، اين است كه نويسنده در تما

ست يازيده  صادي و فرهنگي د به بازآفريني وقايع و تحّوالت اجتماعي، اقت

هايش انعكاس داده -و عينا  رخدادهاي زمانه و زندگي را در داســـتان 

ست، بدون پرداخت تخّيلي آ ستان هاي او درا زندگي او  واقع، آينة ن. دا

فت  حدودي اجتماع عصر اوست و مي و تا ندگي  كه اينتوان گ هاي ز خداد ر

ست و آن چه از وقايع و  گيري داستان شكل است كه در شته ا هاي او نقش دا

شـــود، گزارشـــي از ســـطوح  تحّوالت اجتماعي در اين داستان ها ديده مي

ختي هاي اقشار پايين بكردن تيره  ويرگوناگون واقعّيت هاي روزمّره و تص

ا برانگيزد و در او ر دست اجتماع است، تا از اين طريم احساسات مخاطب

 كند. تأسف ايجاد

ــــد رسيدر ادامة بر ماعي، قص قد اجت داريم عالوه بر  ها از منظر ن

پيوندهاي موجود ميان تحّوالت سياسي و اجتماعي جامعه و ساختار داستان 

ارتباط با اين مقوله نيســـت،  ها به مسألة مهّم ديگري بپردازيم كه بي

ــتن عّلت آن، اهمّيت  ــمن اينكه دانس ــشض قابل توجهي دارد و آن طرح پرس

هايي است كه پس از خواندن آثار طّياري و تحليل و بررسي آنها در ذهن  

ست طي چهار دهه عمر  شكل گرفت و آن اينكه، چرا طّياري نتوان نگارنده 

نويسـندگي، خود را به عنوان نويسـنده اي معروف و مشـهور مطرح كند و 

يد ا چرا داستان با كه  نان  عام هاي او آن چ ّيت  ّيت و مقبول ز محبوب

ــتان و رمان، نبايد  ــد. از آن جا كه در نقد اجتماعي داس برخوردار نش

ــده  ــداق ها و همخواني هاي موجود در نظريات مطرح ش تنها به دنبال مص

بود، بنابراين در اين قسمت سعي مي كنيم به دنبال زمينه هاي اجتماعي 

شود كه  و برخي ناهمخواني شن  شيم تا رو شد كه ها با سبب  چه عواملي 

 اي صاحب نام مطرح نشود. طّياري به عنوان نويسنده

براي ورود به بحث، ذكر اين نكته الزم اســــت كه در تحليل و نقد  

شهرت  اجتماعي يك اثر، توجه به نقش تعيين كنندة اثر در جذب مخاطب و 

ست. اكثر رمان ها با توجه به اينكه  سي ا سا عاّم آن، از نكات مهّم و ا
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به فروش ترين و مطرح ترين رمان ها را  اي از زمان، عنوان پر ر برههد

ند، مورد داده خود اختصا  مي قدان  ا جه منت عه تو جام ادبي و همچنين 

ند، زيرا  مي ـشناسان قرار با »گرفت طه  ها در راب يك اثر هنري  تن

نتيجه ما نيز در يك  خواننده است كه مي تواند ارزشي داشته باشد، در

ست. ناگفته چنين ر شناختي اثر خواهيم نگري سألة زيبايي  ابطه اي به م

گاه او گيرا و  مي  پيداست كه خواننده به سوي اثرهايي  كه در ن رود 

 (4131354)ايرانيان،« ارزشمندند.

ــعي داريم تا با در بنابراين، ما گرفتن گرايش  نظر در اين مقال س

ـــــا  به اين پرسش هاي ادبي جامعه و توجه به مسائل زيبايي شناختي، ه

 پاسآ دهيم.

سندگان از خلم اثر ادبي، برقراري  صد نوي شد، ق همان طور كه گفته 

ست و براي هر شدن  ارتباط با خوانندگان و مخاطبان ا چه بهتر برقرار 

شة او مّدنظر  سليقة مخاطب، اعتقاد و اندي ست ذوق و  اين ارتباط، الزم ا

شرايط جامعه  قرار سأله كه  شود. اين م ضاع و احوال مختلف داده  و او

عي  اجتماعي، سبب به وجود آمدن ذوق هاي متفاوت و آرمان ــا تم ج ــاي ا ه

ياري از  شود، امري انكارناپذير است و مي مختلف مي ند براي بســـ توا

شا  هنرمندان و نويسندگان كه با ذهنّيت حاكم بر جامعه همراه اند، راهگ

 باشد.

ــآ به طّياري خود، در مصاحبه  ــيا اي در پاس ــده درس مورد  ل مطرح ش

ــلح اجتماعي كه درهنرمند، نه به عنوان يك م  »گويد:  تعّهد هنرمند مي  ص

تاباند و تعبير مفهوم  خدمت كّل جهان، حس هاي خودش را از هستي باز مي

جديد پديده هاي ازلي را بنيان مي نهد، او در كار تعريف دوبارة بخشي 

شترين ب ست كه در آن جان آدمي بي ها را دارد: آگاهي بخش و از جهاني ا

كننده اســت. هنرمند، انســاني اســت كه محيط  چون نور منتشــر و بيدار

ــري اهتمام  ــّد بش ــبت به تغيير هنجارهاي ض پيرامون خود را تعريف و نس

است، اما شاعرانگي اصل روشنگر هد دركننده و ستيزه جوست. هنرمند متعّ 

انسان، برمي گردد به  و جنبه هاي تراژيك و ك ميك يا بيان حماسي موضوع

 (5131372)رسولي،« جايگاه هنرمند يا خاستگاه او.

ــخن گفتيم و طّياري نيز خود به آن  ــيار س مطابم با آن چه از آن بس

سبات  ضّيات و منا شرايط و مقت سنده و  شاره مي كند، محيط پيرامون نوي ا

ــكل گرفته و تحوّ  ــت.  ل يافته درش همان محيط براي او تعّهدي گرانبهاس

اي  جه به جهان بيني و خواست مخاطب، اغلب موجد فضا و عرصة تازهتو

سنده در موافقت يا انتقاد و مخالفت با  سنده بوده و نوي شد نوي براي ر
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برد، امــا در  تحّوالت اجتماعي، سياسي و اقتصادي است كه دست به قلم مي

را اين بين، نبايد فردّيت خالق نويســـنده را ناديده گرفت و وجود فرد 

سهم ابتكار فردي در آثار ادبي، اگر  در»ناديده گرفت.  امالً ك حالي كه 

( 4131371)زرين كوب،« از سـهم عوامل اجتماعي بيشتر نباشد، كمتر نيست.

و تنها بر اين نكته تأكيد داشــت كه گوناگوني آرمان هاي اجتماعي  و 

سـالئم مختلف، در ايجاد سـبك هاي متفاوت و مقولة زيبايي شـناختي هنر 

 يابد. تجّلي مي

دارد  اعتقاد« روح زمانه»يا  باب اين جهان بينيِ خا ّ  شــوكينگ، در

ــترك مقبولي « روح زمانه»گفتگو از در »كه:  مردم كم و بيش گنجينة مش

سازندة از انديشه ستولي و  جامعه تلقي  هاي يك گروه خا  را كه گروه م

ــازد:  وشن ميدارند، ...اين امر يك چيز را به خصو  ر نظر شود، در مي س

ـــت، به عبارتي يك وجود ندارد، « روح زمانه»چيزي به عنوان  آن چه هس

سله  ست كه ميان گروه هاي كامال  « روح هاي زمانه»سل شه الزم ا ست. همي ا

بارة  مطلوب      مختلفي كه داراي آرمان ها و كمال  فاوتي در هاي مت

 (2131373)شوكينگ،« زندگي و جامعه هستند تمايز قائل شد.

طّياري بارها به اين مسئله كه او نيز مخاطبان خا ّ خود را دارد،   

اده اشاره كرده و معتقد است: معماري خاّصي كه او در قّصه و داستان پي

هدف «  خود راه هاي انتقال موضوع دارد. رازهايي دارد كه در»كند،   مي

صد طّياري پرهيز از  سي»و ق ست. او به د« كيلويي نوي نبال و پرحرفي ا

در »برداشتهاي كّلي خود از محيط بومي و فرهنگ عامة آن و به قول خودش 

ست كه  سنگ بناي قصّه اش را مي« كار شكار محتوا گذارد و اعتقادش اين ا

ضادهاي  نويسنده، م دام در گردش و در كار تجربه و يافتن رابطه» ها و ت

ست. از  جامعة شم اند»نظر او خويش ا سنده با آنچه در چ ست و نوي ازش ا

يرد و  ي را با بررسي كامل مينشيند، قضاوت سّوم آنچه در گوشش     مي گ

ــنده در مجموع، خط مشي و ساختمان عقيدتي اش را ميدر ــازد. نويس جهت  س

عام حركت و كنش دارد. تا نلولد در مردم و از نزديك با دردهاشــــان 

 (3131344ي،)گلسرخ« تواند جهت بگيرد. آشنايي نكند، طبيعي است خودش نمي

شف دنياي پر رمز و راز آدم ها و همراهي با  اين جهت گيري عاّم و ك

نده مي گذاري متن بر خوان هاي اثر له  له مقو نه، از جم ما ماع و ز اجت

ــمن بيان اين اّدعا كه   ــكارپيت، ض ــد. اس ــنده، به »تواند باش هر نويس

ه شود هنگام نوشتن، خوانندگاني را مّدنظر دارد، حّتي اگر به يك نفرخالص

( خوانندگان را به 1531374)اســكارپيت،« و آن يك نفر هم خود او باشــد.

سنده»عنوان  صري مهم در القاي تفّكرات « سازندگان محيط اجتماعي نوي عن
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ند  شمارد. نيز، يك نويسنده مي و نگرش هاي نويسنده مي يازم كه ن ند  دا

ـــد بايد با نيم نگاهي به خواننده و  مخاطب است و آنچه مي مخاطب نويس

 گيرد. نوشته شود تا مورد پذيرش قرار

ذوق و ســليقة ادبي حاكم بر يك دوران ممكن اســت، چنان جريان »  

ــياري را با ه گروهوسيعي شود ك ــازد. اين  هاي اجتماعي بس خود همراه س

ند  فروش كه يكباره در جامعة ادبي گل مي مسئله دربارة رمان هاي پر كن

ـــــداق  د ميو عامة خوانندگان را به سوي خو تر مص ــــ بيش ــد،  نن خوا

 (1431341عسگري،«)دارد.

ــــت كه دراي نكتة قابل توجه در  مة تحّوالت  ن مورد، اين اس ادا

ــمون ها و درونمايه  ــي و فرهنگي، مض ــياس هاي آثار ادبي و -تاريخي، س

كند. لذا  شيوة ساخت و پرداخت رمان ها و داستان ها، به مرور تغيير مي

ها  حركت مختلف ادبي را بايد درهاي  ريشة گرايش ها و شيوه نه  ها، زمي

ــت. اين امر،  و حوادث اجتماعي _فرهنگي و تاريخي دوره هاي گوناگون جس

نه و  همراهي نويسندة خالق  و نوآور را مي ما هاي ز با گرايش  كه  بد  طل

بودن و مطابم و متناسب با  متغّيرهاي آن پيش برود و اين يعني، به روز

شت خاطره را ساليم جامعه و مخاطب ح ركت كردن. مخاطب امروز، ديگر يك م

چند زباني ادبي و رنگارنگ داشـــته  پذيرد، هر نمي  به عنوان داستان

 باشد.

ــامين آثار اين دوره مي ــپانلو، دربارة نحوة انتخاب مض محمدعلي س

ديري نپاييد كه آشوب هاي اجتماعي و سياسي، برخوردهاي مرامي »گويد:  

تر از دوران مشروطّيت براي اهل قلم پديد آورد. و عقيدتي، وضعي آشفته 

هاي خلم اثري را درخود بيابند و پرورش دهند،  پيش از آنكه آنان  مايه

صرف كنندگا« تحّكم»اين  اثري « سفارش»ن بود كه بدانان خوانندگان يا م

ــتند، ارزش  تر مي چه راديكال هر داد. منتقدان نيز كه رقابت مرامي داش

ـــتند، در ه ارزش پيام اجتماعي آن    ميهنري را منحصر ب نتيجه،  دانس

ــنده، نه به  ــعاع قرار گرفت كه نويس ــتقل اثر تحت الش آن قدر جوهر مس

اش بــه جنــاح هــاي  اعتبار ارزش ذاتي اثرش، بلكه به اعتبار وابستگي

 ( 4131312)سپانلو،« شد. مختلف شناخته مي

 1343تا 1331هاي اي نويســندگي خود _از سال دهه در عمر چندطّياري،  

با فرايندهاي گوناگون ادبي و ساختارهاي گوناگون داستان نويسي روبرو 

ــي در  ــاس ــت، اما بي توجه به اين فرايندها، او هيچ تغيير اس بوده اس

سيدن به  ست، جز اين كه براي ر سي خود ايجاد نكرده ا ستان نوي روند دا

زبان كنايي و  هايي از ابهام و پيچيدگي و طرحي نو و فرمي تازه، جنبه
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گاه ســمبليك را به عنوان مباني زيبايي شــناختي متن و جهت دادن به 

ابتداي  ه و داســـتان آفريده اســـت. او درزباني خا  و هنري در قصـــّ 

كند و واقعيّتي تخّيلي  نويسندگي خود، از حّد تقليد سادة واقعّيت عبور مي

ما آورد، ا مي ديده است، پو داستاني كه برتر و باالتر از واقعّيت روزمرّ 

اي  كند و در آثار بعدي به دنبال طرز و شيوه مي خيلي زود آن را رها

لت او از  مي اساختار، مضمون و درونمايه را فد نو در ند و اين غف ك

ستند و  هايش را به گزارش موضوعات و محتواهاي اساسي، گاه داستان هاي م

ني و دروني و خاطرات روزانة وي از سفرها، مأمورّيت ها و تجربّيات بيرو

 و يادمان هاي تلآ و شيرين بدل كرده است. 

ــته و تنها  طّياري در داستان هاي اخير خود، از بار تخّيلي آنها كاس

ــود تا  به بازآفريني واقعّيت پرداخته است و همين امر عّلت و سببي مي ش

 خواننده با خواندن هر داســتان، تنها با برشــي از زندگي نويســنده

و حضور او را در همة   داستان ها احساس كند نه بيشتر. رنگ  گرددآشنا

ها و فضـاها در اكثر داسـتان ها يكسـان، شـخصـّيت ها تكراري و روايت 

ـ راوي است. بنابراين، آن چه در معرض ديد  كنندة آنها همان نويسنده 

ـــتان نو امروزي با دنياي پر ـــت، نه يك داس رمز و راز و  خواننده اس

پي كشف آن باشد است و نه دنياي پيچيده و مبهم زباني  راي كه د پيچيده

هد.  با آن تشبيهات و استعارات باال اجازة درك متن را به خواننده مي د

ــد.  هاي بااليي مي او زبان و بيان خود را داراي ظرفّيت ها و قابلّيت دان

اســت آورد و معتقد را براي آن مي« بانرقص پا با ز»از همين رو تعبير 

ي دســت زده  و بار تخّيل، تصــوير و  مي ما»كه  خواهيم به انتقال حســّ

ـــه را در  ـــي با زبان»انديش به ميدان هاي مغناطيس ذهنّيت جوان « رقص

 (5131372)رسولي،« منتقل كنيم.

پردة تشبيهات و ابهامات  و مغلم نويسي و كالم را دراما دشوارگويي 

است. زبان داستان  و كنايات پنهان كردن، زبان داستان نيست، زبان شعر

ت  بايد ساده و گفتاري و عاميانه باشد. اين يكي از راه ــّ قي ف مو ــاي  ه

داســتان اســت كه در جذب و كشــش خوانندگان نيز ميثر اســت. زيرا گاه 

ـــندگان كهن  خواننده در اين داستان ـــبك نويس ها با نثري متكّلف، به س

ـــ پي درك و آسان شود و در فارسي مواجه مي وع و پيام نمايي آن، از موض

 شود.  اصلي داستان خارج مي

ــاختار ــئله و نكتة ديگر، توجه به س ــناختي يك اثر مس هاي زيبايي ش

ست ساخت زباني رمان و پيش از آن . »ا شناختي، بيرون از  صر زيبايي  عن
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له  اي از گروه _در جامعه، طبيعت يا تنها در ذهن پاره مدل )من جم هاي 

 (4131354رانيان،)اي« يابد. خود هنرمند( هستي     مي

ــك اثر  برگفتة ايرانيان، عناصر و عوامل شناخت زيبايي بنا ــاي ي ه

دهنــدة اثر و  چيز بايد در عوامل سازنده و شكل داستاني را قبل از هر

گرديم به مســـئلة  مي بيرون از آن جستجو كرد. در اين جا، دوباره بر

ين كنندهتعي»و « ارزش هاي عام»هاي واقعي جامعه و  خواننده و گرايش

 (34-4331354)ايرانيان،«. هاي اجتماعي زمان 

ــناختي را در  ــلي زيبايي ش پيوند اثر با خواننده مي او مفهوم اص

ــد. او  نويسنده خارج مي داند و آن را از حيطة دخالت و خواست  ــن ــي ب

گذر هســـتند.  هاي فرد هاي زيبايي شناختي، ارزش ارزش»است كه  معتقد

ست ستوار به خود و  مراد از اين گفته، اين ا سنده، كاري ا كه كار نوي

هاي ذهني همة افراد  هاي عاّم جامعه كه تعيين كنندة ساخت بيرون از ارزش

هاي ســـادة غريزي  مي باشند، نيست. كار او هيچ وجه مشتركي با بازتاب

اي كه النة خود را در درازاي هزاره ها، همواره به يك شـــكل  پرنده

راي نمونه، كار يك پرنده كه در جامعة ســـاخته، ندارد. كار جانور، ب

ــر تعيين  تنهايي زيست مي پرندگان يا در ــت. عنص ــان اس كند همواره يكس

صر  كنندة اثر يك جانور در درون خود جانور قرار دارد، وارونة آن، عن

ستي  سنده( بيرون از ه سان )در اين مورِد ويژه نوي تعيين كنندة اثر ان

ر انســـان ديگري جاي دارد. اين نفس خود و بيرون از اراده و غريزة ه

منفرد نيســـت كه با ماجراجوئي ها يا نبوغ خويش، يك اثر هنري را با 

هان بيني افراد ديگر هم  با ج مان او و  هاي فرهنگي ز ديگر فراورده 

ــد. ــه همگوني دارد، اختراع مي كن ــان اين هم « ) گروه و هم زم

 ( 41و4131354ايرانيان،

سات و دلتنگي  با اين مقدمه، بايد گفت كه سا سنده به اح توجه نوي

هاي شخصي و تجربّيات زيست شدة خود و حسرت ها و جزئي نگري ها و نگاه 

به محيط پيرامون و اطرافيان، او را از فراگير شدن و همه پسند شدن و 

ــاي خا ّ  كرده است. دههت عام دور محبوبيّ  ــي و چهل و فض فرهنگي و  هاي س

_و گرايش اكثر نويسندگان و 1332مرداد 24 مسائل تاريخي و سياسي_كودتاي

ــهاي  روشنفكران به دفاع از آرمان ــيدن به ارزش هاي جامعه و تعالي بخش

ــد كه در  ــنفكرانه و آرمان خواهانه ش مردمي، موجب ايجاد ادبّياتي روش

 فضايي تاريك شكل گرفت. 

طّياري كه خود متعّلم به اين نسل از نويسندگان است، در دفتر دّوم  

سال »برد،  نام مي« ورطه»كه از آن به عنوان يك  خانة فلزي،جموعة از م
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نمــايــانــد، امــا او كــه  را مي« هاي رشد در بيگانگي، الكل و عصيان

سته از اين  نويسنده ست، خيلي زود، دلزده و خ ّساس ا ، دلش «ورطه»اي ح

به درآمدن از خانه، به تماشــــاي افم و ريه از هواي آلوده و »هواي 

بال پرهيز و  مي« باشتننيالوده ان به دن ند و  هاي »ك ــــا نفي هرچه فض

ــــاختگي و تجّملي و مصـــنوع تاري نو                  « س ــــاخ تازه و س به رويكردي 

 ( 4131347انديشد. )ر.ك.رضا، مي

ستان   ، ارائه خانة فلزياز دفتر دّوم  سقوطآن چه كه طّياري در دا

ساد و لذّ  مي ضايي متعّفن و تجودهد، بيانگر پوچي، بيهودگي، ف ست. ف يي ا

سي كه بازتاب دردناكي از اجتماع پر تاريك ست و انعكا اختناق دوران ا

به زوال دارد و از آن جا كه يك داستان يا  از سقوط و تباهي جامعة رو

گيرد، دّقت  مي ط و زمان نگارشش مورد بررسي قراررمان، با توجه به شراي

رزشــي اثر ادبي، به ويژه از هاي ا در ساختارهاي جامعه و تعيين كننده

 لحاظ جامعه شناختي و زيبايي شناختي حائز اهمّيت فراوان است. 

 بعد از اين مرحله، همان طور كه اشاره شد، طّياري در جستجوي شيوه

ـــاعرانة متن و   ـــي در طرح ها، پرداخت ش اي جديد، روي به كوتاه نويس

شناختي آورد، زيرا از نظر ا ادبي نويسي در مجموعة بعدي مي و، زيبايي 

ـــت و  يك اثر ادبي تنها به زبان خا ّ نويسنده و آرايش هاي كالمي آن اس

عاطفي  عقيده و ديد مثبتي كه نسبت به زبان ورزي نايي و  يان ك ها و ب

جمالت خود دارد، او را از درونمايه و محتواي داستان ها كه اساسا  حرف 

  ظر او زبان هرچه پرســــازد. از ن مي ل را در جذب مخاطب دارد، دوراوّ 

سي خود سا سبات عاطفي و اح ضامين را در منا و  بارتر، بهتر. او تمام م

كند و فراتر از آن به چيزي نمي خالصه ميآن چه خود تجربه و لمس كرده، 

 انديشد. 

به  بيست داستان از او مي آن سال برفيدر مجموعة  كه در آن  بينيم 

يافته و چونان  يبايي دســــتاي از ز به تعريف تازه»قول خود نويسنده 

ـــت جلد( اما آن چه 1371)طياري،«كند. مي خالم خود حضوري غايب پيدا ،پش

ــنده  فهمد، واگويه هاي تلآ و پر خواننده از اين مجموعه مي دريغ نويس

هاي زندگي است. بحث بر اين است كه تعريف طّياري  از تجربّيات و يادمان

ــت كه آن چه در  از زيبايي و نو ــت، در نگاه بودن چيس نگاه او زيباس

ــده از  خواننده نه و آن چه را كه او از نوشتن آن لّذت مي برد، خوانن

بــاب ادراك زيبــايي مي گويــد: برد. ويليــام گريس در اندن آن نميخو

مربوط به ابداعات ذهني  ، يك امر نســبي به مفهومي كه صــرفاً زيبايي»

ما را توانايي باشـد، نيسـت. زيبايي در وجود شـيء نهفته اسـت. خواه 
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ادراك آن باشد و يا نباشد. اما لّذت بردن از زيبايي امري نسبي است، 

« چرا كه همة ما به يكســـان داراي قوة ادراك و تشـــخيص نيســـتيم.

 (71و7731313)گريس،

همين رابطه، نكتة قابل تأّمل ديگر اين اســـت كه براي طّياري  در 

ن تصويري عشقي و زبان همه چيز با شعر شروع شد: زبان نرم ايرج، زبا»

آن چه كه  و هر« ستيزه جوي عارف بار معنايي خود را به زبان او داد.

ست، در نثر خود آن را به كار در شعر برايش داراي اهمّيت ا  پرداخت يك 

ــد. از نظر او  گيرد و در لباس داستان آن را ظاهر مي  مي ــال »كن خي

)به قول اوجي تاه، انگيزتر از شـعر، چيزي از ذهن انسـان نگذشـته: كو

مثل آه( شعله اي و پس آنگاه خاموشي. شعر قالب دروني شدة شاعر است. 

ــي مي مي ري است كه با واژه هاي كليدي بازصندوق اسرا ــود. كمتر كس ش

كند. در فاصلة شكستن صداي  داند كه شعر در كوتاه ترين مسير حركت مي 

مي ر رعد: آذرخشي كه مي حوض  ــار  كن ــاي  بي ه ك كو ــد و  «  يزد!زن

 (1331344)طياري،

ـــتان  همين نگاه را پي مي كاكا او در مجموعة  گيرد. آغاز همة داس

اي تأويلي مي آيد كه سرانجام داستان است و داستان، در كوتاه  ها جمله

شتراك »شود.  كند. ازهمين رو، دچار ابهام مي ترين مسير خود حركت مي ا

سنده با خوانندگان، عامل مهّم ديگ ست كه باعث برقراري فرهنگي نوي ري ا

سنده  ارتباط بين آنها مي شود. اين عامل البته محدودّيت هايي براي نوي

سنده به  به وجود مي ست. هر نوي آورد و آن همراهي با ذوق خوانندگان ا

حاكم بر محيط و  هان نگري رايج و  يدئولوژي و ج نداني ا يب ز اين ترت

هان ن خوانندگان خويش است. او مي ند اين ج پذيرتوا  د، تغييرگري را ب

كند، اما امكان خالصي از آن وجود ندارد. به همين دليل  دهد، يا انكار

باط برقرار  است كه مخاطبان او مي ثار او ارت با آ ند كم و بيش  توان

اين حوزة فكري و ايدئولوژيك هســـتند، نميند و آنان كه بيرون از كن

 (1731341 ري،)عسگ« ناي واقعي آثار او را درك كنند.توانند مع 

سندگان در جهت اعتراض و انتقاد از   در روزگاري كه نگرش اكثر نوي

شكل گرفته و در  سي و تالطم فرهنگي،  سيا شفتگي هاي اجتماعي و تزلزل  آ

دنياي هنر و ادبيات گرايش ها و مكتب هاي جديدي برخاســـته از يك 

طن اعتقاد منســـجم عقيدتي و فكري، براي احياي آرمان هاي اجتماعي، و

سوته »خواهي و آزادگي ايجاد شده، نوشتن از احساسات و عواطف فردي و 

ميان جماعت اســـت. زيرا در اين  ، همان رســـوايي در«دلتنگي»و « دلي

چيز، متوجّه حوادث سياسي و مسائل اجتماعي  ه مردم بيش از هردوره، توجّ 
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ست كه مي گويد:  صداق اين جمله از ويليام گريس ه سئله م ست و اين م ا

كار پيدا  و در هر عصري شاعر و نويسنده با خوانندگان و خريداران سر»

هاي مردم ناچار  كند و گاه ديده شده كه براي ارضاي پسندها و سليقه مي

سند خود را به كّلي كنار نهد و از تمايالت عاّمه پيروي  مي شود ذوق و پ

ــاف ( عاملي كه طّياري بي2131313)گريس،« كند. ــه آن از ق ه ب ــّ ــة توج ل

گيرد و آثارش، كمتر  یم ماند و درحاشيه قرار نويسندگان پيشتاز عقب مي

 كند.  ميان مخاطبان خريدار پيدا مي در

 

 

 

 

 

 جمع بندي (4-1-1

آن چه در اين فصل به آن پرداخته شد، نقد آثار داستاني طّياري با 

شن شمندان اين علم بود. درنگاه به نظريات جامعه  ابتدا به  اختي اندي

ها، به نقد و تحليل تك تك  هاي داستاني و زمان انتشار آن ت مجموعهكليّ 

ـــيف  ـــناختي رمان، توص آن ها پرداختيم. از آن جا كه در نقد جامعه ش

اي كه در رمان منعكس مي شـــود و نحوة  هاي اجتماعي رويدادها و واقعّيت

آيــد، در تحليــل  نگاه نويسنده به اين واقعّيات، امري مهم به شمار مي

تان ها سعي شد تا آن جا كه مربوط به درونماية داستان مي شود، به داس

، خانة فلزياين وقايع تاريخي، اجتماعي دوره پرداخته شـــود. مجموعة 

سيده  انساندوران سياه و اجتماع پراختناق و  توصيفي از هاي به پوچي ر

ست.  شور و نظام  طرح ها و كالغ ها،ا شمال ك ستائي  صويري از جامعة رو ت

هد.  رعيتي ارائه مي–اتي ارباب طبق كاد تار و فرمي نو،  كا ــــاخ با س

سر سرا ستان هايي  سيمي از گروه دا ضاميني اجتماعي و تر گفتگو، با م

يي  داستانآن سال برفي  دارد. مجموعة بر بندي هاي اجتماعي را در  ــا ه

ست كه  سنده ا سال هاي مختلف زندگي نوي با بافت خاطره اي و مربوط به 

ن انقالب، جنگ و اثرات آن، عجين گشـته اسـت. آخرين اثر با مسـائلي چو

راوي، -تحليلي از زندگي نويسنده رمان سينماداستاني طّياري، با عنوان 

چه  ضمن بيان وقايع اجتماعي و تاريخي است. در همة اين داستان ها آن 

چشم گيرتر و حائز اهميت بيشتري در نقد جامعه شناختي است، نشان دادن 

ست. اين زندگي طبقا ستائي ا ستان جامعة رو شهري و فرود ت پايين جامعة 
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مان را در كه بخش اعظم آن ز ماعي  هاي اجت ها و گروه  يپ  مي بر ت

جدولي  مي گرفتند، در دسته بندي هاي مختلفي جا  كه آن را در  ند  گير

 نمايش خواهيم داد.
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معرض  تاب مشروطه، بيشترين تأثير را درپرشدوران تحّوالت  آن چه در 

به نام داستان و رمان بود  درنيجريان فرهنگ غربي پذيرفت، نوع ادبي م  

گرفت. تحّوالت اجتماعي،  ادبي قرار هاي ســـنّتي بيان مقابل شكل كه در

سّنت و تجّدد بر شنايي ايرانيان با فرهنگ غربي، ورود چاپ  تقابل  اثر آ

ـــد رمان، و روزنامه به ايران،  ـــبب ش ـــيس مدارس عالي س ترجمه و تأس

ــمار ــآ گوي  انتقادي ترين و اجتماعي ترين نوع ادبي به ش آيد كه پاس

 نياز جامعة معاصر است. 

صه انعكاس جنبه شخ ضالت جامعه از م سائل و مع هاي اجتماعي زندگي و م

همين رو اقبال خوانندگان پس از مشروطه بود. از  ها و كاركردهاي رمان 

ــــد و از ســــوي ديگر اكثر  روز به اين شكل جديد بيشتر ميروز به  ش

سي  ستان نوي سائل اجتماع خود به دا سندگان نيز براي طرح و بيان م نوي

صيف    واقعّيت متمايل مي ست كه محققان به جهت تو شدند. بدين گونه ا

ـــتان و رمان به نقد   هاي اجتماعي جامعه و نحوة بازآفريني آن در داس

 روي آوردند.جامعه شناختي آن 

با روشـــي  اي ميان رشته جامعه شناسي ادبيات به عنوان مطالعه اي 

علمي، به بررســي ارتباط جامعه و ادبيات به عنوان نهادي اجتماعي مي

پردازد و در اين ارتباط، پيوندهاي شـــكل گرفته ميان اثر ادبي به  

صر و جامعه به عنوان نهادي تأثيرگذا ر عنوان بازتاب دهندة جامعة معا

اين جهت، انديشـــمندان با ديدگاه و دهد. در  مي مورد بررسي قراررا 

سبات ميان جامعه و اثر ادبي و تبيين  شناخت منا سعي در  شي خا ،  نگر

شروان مهّم  شمندان و پي انعكاس وقايع اجتماعي در آنها دارند. از اندي

ستال و ايپوليت ِتن نام برد. با گذر از  صه بايد از مادام دوا اين عر

سم بر بخش ق سي ستم تحت عقايد كارل ماركس، مارك رن نوزدهم، در قرن بي

ميان اين  از مهّمي از نظريات جامعه شـــناختي ادبي ســــايه انداخت.

ستي، دو تن كه نظريات مهمّ  سي باب رمان و نقد جامعه  ي درمنتقدان مارك

كه در  شناختي آن ارائه كرده نام برد  يد  با لدمن را  كاچ و گ ند، لو ا

ــت. از تحليل اي ــده اس ــتفاده ش ــاله از عقايد و نظريات آنها اس ن رس

ماني در ها، فرم ر گاه آن يد ــــت و  د ندگي روزمّره اس واقع برگردان ز

خا ، ا اساس جهان آفرينندة اثر بر قاتي  گاهي طب ثر را مي نگري و آ

به زعم اينان، رمان، بازتاب دهندة واقعّيات اجتماعي اســت. آفرينند. 

واقعّيت به بيان بازآفريني واقعّيت از طريم  لوكاچ در نظرية بازتاب

پردازد، همان اصلي كه كه  مي   هاي تيپيك  مبناي شخصيت كلّيتي منسجم بر

گلدمن در ساخت گرايي تكويني، آن را تكامل بخشيد و اين ديدگاه منسجم 

 را با مفهوم جهان نگري پيوند زد.
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بعدها به  بندي اقتصــــادي كه ابتدا ماركس آن را مطرح كرد، طبقه

ــمندان مطرح  ــادي و اجتماعي در نظريات اين دانش عنوان يك مفهوم اقتص

ــت  شد. از نظر لوكاچ و گلدمن، هر فرد، نمونه اي از يك تيپ و طبقه اس

ز يك ايدئولوژي اجتماعي كند و ا هاي همان طبقه را نمايان مي كه ديدگاه

ختار اجتماعي هاي اجتماعي و سا . هدف رمان نيز بيان پديدهبرخورداراست

است، نه پديده هاي فردي. بدين ترتيب بررسي تيپ ها و طبقات اجتماعي، 

اي اساسي در نقد اجتماعي داستان ها گرديد. پس از بررسي نظريات  مسئله

ــد،  اين صاحب نظران، آن چه از تحليل داستان ــل ش هاي محمود طياري حاص

صادي، اجتماعي و فره ضمن ارائة برخي واقعّيت  ه، عمدتاً نگي جامعهاي اقت

 بيان تيپ هاي اجتماعي و طبقات مطرح شده در اجتماع بوده است.  

تري مي نوشت.  هايي با رنگ و بوي اجتماعي ابتدا، داستان طّياري در 

ند. او در  همين دسته از كاكاو  طرح ها و كالغ ها، خانة فلزيمجموعة  ا

شان دادن واقعّيات زندگي روزمرّ  اين مجموعه ضمن ن سان ها ، به ها  ة ان

ـــتايي نيز مي بيان واقعّيت ـــهري و روس هاي اجتماعي و فرهنگي جوامع ش

 پردازد.  

ــويري از 1341)خانة فلزي  ــرد عاطفي، تص ــيف روابط س ( عالوه بر توص

نه و مقهور  جامعة آشفتة سال هاي پس از كودتا و    انسان گا هاي بي

( فضـــاي 1344) غ هاطرح ها و كالگيرد. در مجموعة  مي بر سرنوشت را در

شاليكاران اين منطقه به نمايش  ستائيان و  شمال و زندگي رو ستاهاي  رو

ستائي، فقر و  گذاشته مي ساندن جامعة رو شنا شود. طرح هاي او به لحاظ 

محرومّيت كشــــاورزان و نظام ارباب و رعيتي، حائز اهمّيت نقد جامعه 

ناتوان و  نمايشـي از مردم جنوب شـهري و قشـرهاي كاكاشـناختي اسـت. 

بل  بيكار جامعه است كه با فقر، دست و پنجه نرم مي يا در مقا ند و  كن

هاي اين مجموعه  كنند. داستان طبقات سرمايه دار و زورگو، ايستادگي مي

نيز به لحاظ ارائة تصاويري از اقشار فرودست و نوع زندگي شان در نقد 

خانوادگي و شــوند. آن ســال برفي، با بن ماية  اجتماعي مهم شمرده مي

ــد.  را بيان مي71-21اي، مسائل و معضالت جامعه در سال هاي دهة  خاطره كن

ستان هاي اين شت وگذار در  مجموعه عالقة خا ّ طّياري را در دا ضاهاي گ ف

ستان بلند  كودكي و يادآوري خاطرات گذشته نشان مي سينمادهد. دا  رمان 

سنده برخور ّصي نوي شخ ست و با دارنيز از تجربّيات  وجود برخي وقايع و ا

شناختي بر  شخصّيت ستان هاي قبل، اندكي ب عد روان  شده در دا هاي تكرار

 شود.  ها استوار مي بعضي شخصيت
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ست كه بافت خاطره اي اين  نكتة حائز اهمّيت در اين مجموعه ها اين ا

  ّيتها و فضاها تكراري باشند و درداستان ها سبب شده است كه اكثر شخص

چه اين روند  ف به صــورت يكســان و مشــابه بيايند. هرهاي مختل داستان

شتررود،  مي جلوداستان نويسي به سمت  ساني ها بي شابهات و يك  ميزان ت

با شــخصــّيتها انس مي كند و كامالً  به تكرارها عادت مي گردد و مخاطب مي

ستان گيرد و مكان و زمان را مي  سد. از همين رو طّياري نيز در دا شنا

 بيند. به معّرفي شخصّيت ها و توصيف صحنه ها نمي هاي بعد، نيازي 

ست، اّما به اين دليل كه  اي كامالً  چند طّياري نويسنده هر اجتماعي ني

جريان اســـت مي هايي كه در البه الي زندگي روزمّره در به بيان واقعّيت

عة دوران  اندازهاي كم و بيش روشني از واقعّيت پردازد و چشم  جام هاي 

ّما در ت پيدا ميدهد، اهميّ  خود ارائه مي ند. ا نه ذكر اين  ك همين زمي

ست كه بدانيم طّياري در تطبيم دادن خود با زمانه و تحّوالت  نكته الزم ا

ضوعات و  ست. او مو سياِر آن موافم و موّفم نبوده ا سي و اجتماعي ب سيا

كه در  نمي هاي خود بر هاي جديدي براي پرورش داستان درونمايه يد، بل گز

مي وارد، مضامين تكراري و معمولي را دستماية كارهاي خود قراراكثر م

ـــار گوناگون و  د اّما نحوة توصيف و تصوير برخي جنبهدا  هاي زندگي اقش

ستان ها از جنبه  توانايي پرداخت گفتگو ميان شخصّيت هاي او هاي موّفم دا

هاي او بافت اقليمي و بومي  شود. ديگر اينكه در همة داستان محسوب مي

شمال  شمال كشور نيز ديده مي ستايي  شهري و رو شناخت جوامع  شود و در 

كند. او در اين داســـتان ها  كشور نيز اهمّيت جامعه شناسانه پيدا مي

ــت جامعه و جامعة كارگران به دليل  مي     نشان  ــار فرودس دهد كه اقش

نياز شـديدشـان به كار و امرار معاش از بسـياري از امتيازهاي زندگي 

هاي اجتماعي زندگي در اين داســتان ها  بي بهره اند. توصيف جلوهعادي 

در مقايسه با مسائل و مشكالت مردم و فرودستان و جلوه هاي اقتصادي آن 

 شود. كمتر ديده مي

هاي طّياري عالوه بر سادگي در گفتگوها،  خصيصة اصلي زباني در داستان

ســــت كه گاه متن هاي كالمي ا-ايجاز و كوتاهي، زبان ورزيها و آرايش 

سعي مي كند با  داستان را دچار تعقيد و ابهام مي سنده  كند. گاهي نوي

طرح اين بازي هاي زباني و آوردن كلمات رنگارنگ، كاستي ها و نقص هاي 

ست زبان و بيان زيبا و آهنگين  شاند زيرا معتقد ا مي      آن را بپو

شد، ا  شته با ستان تأثيري مثبت دا همين رو از  زتواند بر خوانندة دا

 ماند. مي ازمحتوا ب

ــــاوير  ها فراوان به چشم مي ميان اين داستان آن چه در  خورد، تص

عامي،  نشـــين، پايين شهر مردم  نان  بازار، ز هاي  پادو كاران،  بي
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روســـتائيان زحمت كش، اربابان زورگو و حكايت روابط فئودالي، ديوان 

ضاّد گرو سنّتي و ت سائل گذار از جامعة  ه ها و طبقات اجتماعي ساالري، م

 در سطوح گوناگون شهر و روستاست.

ـــي قرار هايي كه مورد داستانمجموع، در  در  گرفت، نمودهاي  بررس

شهري، تازندگي اجتماعي م ستايي و  شد.  ردم در جوامع رو صيف  حدودي تو

ــوان  ميكاكا و مجموعة  طرح ها و كالغ هاترين نمونة آن را در  برجسته ت

حّدي اشاره  ه سياست و تاريآ تاهاي خود ب ري در داستانمشاهده كرد. طّيا

ــمن  ــي، اجتماعي خود را كمتر در ض ــياس ــت، اما ديدگاه هاي س كرده اس

داستان ها دخالت داده است و بيشتر سعي كرده است به تأثير اين سياست 

ندگي مردم، آن هم  گذران ز ها بر  نه  ها و تحّوالت رخ داده در اين زمي

ستان ها، هيچ گاه مردم فقير و طبقا ت پايين جامعه بپردازد. او در دا

ــه بر  ــتالوژيك خود را پنهان نكرد و خط اندوهي، هميش ــات نوس ــاس احس

 داستان هايش سايه انداخته است.
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