
 

  رمان سپيده دم ايراني اجتماعي و مدرن درهاي  بررسي و تحليل مولفه
  1دكتر مريم عاملي رضايي

 :چكيده
رئاليسـتي يكـي از   فارسي، پيشينه اي به قدمت عمر رمان دارد، به گونه اي كه رمـان  هاي  توجه به مسائل اجتماعي در رمان

موفقي نگاشته شده است كه در عـين  هاي  در سالهاي اخير، رمان. مطرح ترين و موفق ترين انواع ژانر رمان در ايران بوده است
در . توان در آنها مشاهده كـرد  مي رمان مدرن را نيز داراست و تلفيقي از اين دو سبك راهاي  توجه به مسائل اجتماعي، ويژگي

كـه از  (استفاده از خـاطرات ارادي و غيـر ارادي بـه همـراه تنهـايي و بـدبيني شخصـيتها        ،گرچه توجه به فرديتاين رمان ها، 
وجود دارد، پيوند ميان شخصيت اصلي داستان با واقعيت به تمامي قطع نشده است و فاصلة ميان ) رمان مدرن استهاي  مولفه

تـوان ايـن    مـي  .رمان را به كلي از حيطة رمان واقع گرا خـارج كـرد  جهان واقعيت و جهان داستان آنقدر عميق نيست كه بتوان 
موفـق ايـن ژانـر، رمـان سـپيده دم      هاي  يكي از نمونه. را نمونه اي از تلفيق سبك واقع گرا با سبك رمان مدرن دانستها  رمان

آيد بررسي  مي آنچه در پي.ت، نامزد جايزة بهترين كتاب سال ايران شده اس1384ايراني از امير حسن چهلتن است كه در سال 
  .است مدرن آنهاي  اجتماعي كتاب به همراه مولفههاي  و تحليلي  از مولفه

  .اجتماعي و مدرنهاي  ، مولفه، سپيده دم ايراني80رمان مدرن، رمان واقع گرا، رمان فارسي دهه : كليدي گانواژ

  مقدمه
كه با فرد گرايي و مفـاهيم جديـد اجتمـاعي پيونـد     رمان را محصول نگرش نو انسان به خود و جامعه دانسته اند 

رمان نويسي در ايران گرچه به شكل وارداتي از غرب آغاز شد، در سير تكاملي خود انواع مختلفـي را  . خورده است
فارسي، پيشينه اي به قدمت عمر رمان دارد، به گونه اي كـه رمـان   هاي  توجه به مسائل اجتماعي در رمان. تجربه كرد

هـاي   خيـالي يـا رمـان   هـاي   سـفرنامه . ي يكي از مطرح ترين و موفق ترين انواع ژانر رمان در ايران بوده استرئاليست
اجتماعي هاي  سفرنامه اي دورة مشروطه از جمله سياحتنامه ابراهيم بيگ يا مسالك المحسنين طالبوف نسل اول رمان

 ،كمي پس از رمان اجتماعي. به وجود آمد 1300 هستند كه پس از آنها رمان تاريخي و سپس رمان اجتماعي در سال
او كوشـيد  . اولين كسي كه رمان مدرن را در ايران رواج داد، صـادق هـدايت بـود   . رمان مدرن در ايران شكل گرفت

دروني آنها به داسـتان  هاي  قصه و نشان دادن تناقض هاي  گزارشهاي سادة جمال زاده را با تحليل روانشناختي انسان
. را مـو شـكافي كنـد و موقعيـت زيسـتي آنهـا را تجسـم بخشـد        هـا   يك كند، احساسات پيچيدة شخصيترواني نزد

  .مدرن ايراني هستندهاي  نخستين داستان بوف كورو  سه قطره خون، زنده به گورمانند هايي  داستان
ويژگي اصلي . رمان مدرن، اصطالحي است كه به نوع خاصي از رمان كه در قرن بيستم به وجود آمد، اطالق شد 

گويي دروني  تك( توجه به فرديت، چند اليگي ذهن و استفاده از خاطرات ارادي:اين نوع ادبي در حوزة معنايي رمان
ها  ، استفاده از تداعي ها، تنهايي و بد بيني شخصيت)سيالن ذهن(و خاطرات غير ارادي و ناخودآگاه ) و حديث نفس

ست، عدم قطعيت در پيرنگ،بازآفريني واقعيـات درونـي و توجـه بـه درون،     كه گاه با نوعي روان پريشي نيز همراه ا
در حوزة زباني نيز استفاده از صناعات و استعارات، اغتشاش و آشفتگي در جمالت و عالئم دستوري و عـدم  . است

  )19- 13: 1383پاينده،.ك.ر( .توالي منطقي جمالت و لحن تنش و ناكامي حاكم بر رمان در رمان مدرن مورد توجه است
رمان مدرن هاي  موفقي نگاشته شده است كه در عين توجه به مسائل اجتماعي، ويژگيهاي  در سالهاي اخير، رمان

 ،در اين رمان ها، گرچـه توجـه بـه فرديـت    . توان در آنها مشاهده كرد مي را نيز داراست و تلفيقي از اين دو سبك را
وجود ) هاي رمان مدرن است كه از مولفه( ه تنهايي و بدبيني شخصيتهااستفاده از خاطرات ارادي و غير ارادي به همرا

دارد، پيوند ميان شخصيت اصلي داستان با واقعيت به تمامي قطع نشده است و فاصلة ميان جهـان واقعيـت و جهـان    
و انجـامي   طرح داستان آغـاز . داستان آنقدر عميق نيست كه بتوان رمان را به كلي از حيطة رمان واقع گرا خارج كرد

را نمونـه اي از تلفيـق سـبك    ها  توان اين رمان مي به همين جهت. دارد و زنجيرة علت و معلولي وقايع، برقرار است
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موفق اين ژانر، رمان سپيده دم ايراني از امير حسـن چهلـتن   هاي  يكي از نمونه. واقع گرا با سبك رمان مدرن دانست
آيد بررسي و تحليلـي  اسـت    مي آنچه در پي.كتاب سال ايران شده است، نامزد جايزة بهترين 1384است كه در سال 

  .  مدرنيستي آنهاي  اجتماعي كتاب به همراه مولفههاي  از مولفه

  خالصه رمان
سال تحمل زندان در سيبري، پس از انقالب  28ايرج بيرشگ پس از . شود آغاز مي 1357بهمن  27داستان از روز 

او كه بـه دليـل واهـي و اشـتباهاً محكـوم شـده اسـت، در طـول مـدت          . گردد ان باز ميو با اتمام محكوميتش به اير
ايرج، فرزند سرهنگي است كه دوست . اش نداشته است محكوميتش، هيچ ارتباطي با زن و فرزند خردسال و خانواده

شـاه، دسـت داشـته از    او به جرم آن كه در تهية اسلحه در ترور نافرجام و نمايشي . آراست و رفيق بسيار نزديك رزم
شودو گرچه به اميد رسيدن بـه جايگـاه آرمـاني     گريزد و به دليل تمايالت چپ خود به شوروي پناهنده مي كشور مي

شـود و همـة اميـدهايش را از     توزانه مواجه مي كند اما در بدو ورود با رفتاري خصمانه و كينه حزبي ايران را ترك مي
سال كار اجباري در اردوگـاهي در ماگـادان    15و نمايشي به جرم جاسوسي به  اي فرمايشي با محاكمه. دهد دست مي

فرسـا و غيرانسـاني هـر روز     در آن جا در دماي زير پنجاه درجة صفر با شرايطي بسيار طاقـت . شود سيبري تبعيد مي
رود و حتي  مي تمام عاطفه و اعتقادش در اين جريان زير سوال. ها ست همراه ساير محكومين مجبور به قطع درخت

هـاي   او سـال . كند، آنست كه همة پيوندهايش را با جهان خارج قطـع كنـد   مي تنها كاري كه. قادر به اعتراض نيست
  .گذراند اش مي طوالني را بدون هر ارتباطي با خانواده

بخـش جديـد،   گردد، در حالي كه اكنون و با در نظر گرفتن شرايط پر تحول و اميـد   بعد از انقالب به ايران بازمي 
امـا همسـرش از ارتبـاط بـا او     . خواهان ايجاد پيوندي دوباره با همسر و پسرش است كه اكنون ازدواج كـرده اسـت  

كند اما سرانجام ايـن پيونـد بـه نحـو      مي خواهرش در ايجاد ارتباط ميان او و خانواده بسيار تالش. كند خودداري مي
داسـتان  هاي  غربت كه گويي سرنوشت محتوم او و تمام شخصيتو سرانجام به زندگي در . مطلوب برقرار نمي شود

  .گردد است، بازمي

  مدرنيستي رمانهاي  مولفه.1
  : تنهايي 1.1

مـدعي   2بوماستير. اي جديد است كه از فردگرايي غربي نشأت گرفته است مسألة هويت شخصي و فرديت، مسأله
تاكيد كنوني بر فرديت وجود خارجي نداشته است و دوركهايم نيز معتقد است كه ،هاي ماقبل جديد است كه در دوره

فقط پـس از ظهـور جوامـع    . چندان پسنديده نبود» فرديت«تقريباً وجود نداشت و » فرد«هاي سنتي مفهوم  در فرهنگ
. ار گرفـت كار بـود كـه فـرد بـه طـور جداگانـه در كـانون توجـه قـر          يابي و تقسيم جديد و بخصوص بعد از تفاوت

  )111: 1387گيدنز،(
سرد و خاكستري است، لذا سرما و ،فضاي ذهني رمان. ها و تنهايي آنهاست درون مايه اصلي رمان، فاصلة ميان آدم

نمونه اي از اين . كنند نامي، جهان سرد و خاموش و خاكستري از تركيباتي هستند كه اين تنهايي را القا مي سردي، بي
هايي كه دود خاكسـتري   زوزة موتور روشن كاميون«، )6:همان(» دهليز تاريك و سرد«: ي رمانروايت در جمالت ابتداي

صداي عربدة سربازان روس و ديگـر هـيچ چيـز جـز     « ،»فرستاد در هواي منجمد بيرون مي... هاي اگزوز خود را لوله
  )5:همان(» جهاني خاموش و سرد

  )6:همان(» .بود 0357ها هيچ نامي نداشتند و شمارة او  ا آدمدر آنج... داشتند ها ترك برمي آنجا سرد بود، سنگ«
اين غريبگي البد ذره ذره از «. اند هاي اصلي رمان هم با يكديگر غريبه شخصيت. حس غريبگي در وطن هم هست

ها بـزرگ  احساس غريبگي در ميان مردمي كه با آنها و همراه با آن. راه رسيده بود اما ميهن آن را به يكباره فهميده بود
  )157:همان(»يك كهكشان فاصله، چطور نفهميده بود؟. شده بود

                                                            
٢- Baumeister 
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  :گريزند اما پناهگاهي ندارند ها مي آدم
  )158:همان( ».وطن هر كسي در حقيقت خود اوست. هيچ آدمي ممكن نيست بتواند از خودش فرار كند«

) خـواهر ايـرج  (گفتگو كنند؛ در اين ميان تنها پـري برند، اما زبان مشتركي ندارند كه با هم  مي ها رنج آنها از فاصله
  .ها را بردارد كند فاصله است كه سعي مي

تكـان  . كـرد  ايرج خاموش به روبرو نگاه مـي ! روي ها آمدي و مثل غريبه مي اين فاصله براي چيست؟ مثل غريبه« 
مـا از نبـودنش رنـج    ! كزبـان مشـتر  ! زدم فعال گوش شنوايي نيست و گرنه من هم حرف مـي : مختصري به خود داد

  !بريم مي
  !فهمم فهمم، هيچ نمي نمي: پري گفت
هـاي   دهيم و در همين زمان از دست رفتـه زبـان   ما زمان را از دست مي! من هم همين را گفتم خوب: ايرج گفت

  )202:همان( ».كند ها را باز هم بيشتر مي سازيم كه فاصله مختلفي براي خودمان مي
هاي عميق فاصله ميان ايرج، همسر، فرزند و  شود دره ترسد، اما در نهايت موفق نمي گي ميو پراكند  پري از فاصله
شود دوباره  كردم مي ترسم، مگر ما چند نفريم؟ فكر مي ترسم ميهن، من از اين پراكندگي مي من مي«: پدرش را پر كند

  )141:همان(» .خانواده را دور هم جمع كرد
  :غربت و سنگيني: 2.1

اين شهر ديگر در محاصرة بـو و  . رود خصيت اصلي و حس تنهايي او با رسيدن به وطن از ميان نميسردرگمي ش
آنچه كه او را در غربت، سرما و تنهايي سرپا نگاه . صداهاي جديد است و تمام خاطرات آشناي او از ميان رفته است

و سرانجام اين حس غربت است كه بر او  دارد ياد و خاطرة ميهن است، اما خاطره ي او هم به پليدي آغشته شده مي
  :شود چيره مي

ريخت، آسماني كه بـه نـوك درختـان كـاج چسـبيده بـود و        سرب، سرب، سرب، از آسمان گرد سرب پائين مي«
اي هيواليي، آسمان يخزده و تيره را به شـيوني مهيـب    كشيدند پرنده ها درست همان وقتي كه دست از كار مي غروب

داد كه انگار به ناگهان از يك يخبندان عظيم تاريخي سر بـرآورده   اي مي شده ز واقعيت تكه زمين گملرزاند و خبر ا مي
  )22:همان(» .آورد اش فشار مي سقف كوتاه و سربيِ آسمان به سينه. بود
سرما نه تنها جسمش بلكه روحش را . كرد ترسيد نه احساس شجاعت مي شد نه شاد، نه مي در آنجا نه غمگين مي«
رفـت و لحظـات روشـن     ذهنش هر روز بيش از پيش در حجم غليظي از مه فرو مي. حس كرده بود ز كرخت و بيني

آمـد، لحظـاتي كـه او را بـه يـاد يـك جهـان ديگـر          گذشت، با فاصلة بيشتري به سراغش مي هشياري هر روز كه مي
  )23:همان(» طور جهاني كه در آن عشق يا نفرت معنا داشت، صلح و جنگ هم همين. انداخت مي
  :اضطراب و استيصال: 3.1

فضاهاي سرد، خاموش و تاريك بر داستان غلبه دارد، از جمله فضاي خيابـان در شـب حكومـت نظـامي پـس از      
اي كه اضطراب و نگراني را تـداعي كنـد بـا     تشريح فضاها به گونه) 87:همان(سوءقصد نافرجام نمايشي به جان شاه 
  :اي حياط خانه در شبي پر اضطراب براي ساكنانشموفقيت صورت گرفته، از جمله فض

هاي تاريك  هاي پنهان و زاويه رسيد و پر از گوشه حياط كوچك چهارگوش در آن شب زمستاني ناآشنا به نظر مي«
هـاي   هاي سفيد درخـت  ي سياه و گود پاشير، شاخه بود، تكه رختي كه روي بند آويزان بود و حتماً يخزده بود، دهانه

هاي خاموش و برق تاريكي بود، حفاظ فلزيِ  ها كه پر از سايه رف چرك و يخزدة باغچة هاللي، جام پنجرهبرگ، ب بي
شـده كـه چـون     گـوني پـيچ    هاي زيرزمين، تيرچوبيِ ميان حوض كه نيمي از آن از يخ بيرون بود و حتي تلمبة دريچه

  )89:همان(» .ته بودندآلود ياف كرد، همه امشب وجهي پنهان و اضطراب شبحي به حوض نگاه مي
  :شود اضطراب دروني افراد نيز از خالل داستان به خوبي حس مي

شد، آشپزخانة كوچك هميشه سرد بود و فقط همين سرما بود كه  هاي چوبيِ در آشپزخانه روي هم جفت نمي لته«
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شد به اين روشنايي  مي. انتها به آسمان نگاه كرد، عميق، روشن، بي... ميهن. كرد هاي كهنه غلبه مي بر بوي چربيِ كاشي
  )93:همان(» شد؟ شد اين همه كابوسي بيش نباشد و آنها دوباره زندگي كنند، جواني كنند؟ مي اعتماد كرد؟ مي

  trauma: احساس بيگانگي و فروريختن شخصيت اصلي در اثر ضربة روحي 4.1

كند چنان متهور است كه با  فعاليت مي 30هاي دهة  كه در سال) عضو حزب توده(ايرج به عنوان يك جوان حزبي 
او كه جرمش تهيه اسلحه براي ناصر . گيرد كند و تمام مصالح خانوادگي را ناديده مي ازدواج مي) زني هنرپيشه(ميهن 

در همان ابتدا بـا رفتـار خصـمانه و غيردوسـتانة     . شود در مرز دستگير مي. گريزد فخرآرايي است، شبانه به روسيه مي
زننـد و بـه    به او اتهام جاسوسي مـي . شود زده مي گانة او تناقض دارد، بهت روسي كه با تصور ابتدايي و بچهسربازان 
شود و وارد دورة جديدي  مي شود و از همين جاست كه ضربة روحي مهلكي به او وارد ساله محكوم مي 15تبعيدي 

و به حكم غيرقابل دفاع دادگـاه هـيچ اعتراضـي     شود مي او از اين مرحله وارد فاز افسردگي. شود مي در زندگي خود
شـود و   مـي  در اين مرحلـه ايـرج دچـار روان پريشـي    . ريزد مي كند، گويي ارزش زندگي براي او يك مرتبه فرو نمي

  : شود مي تنهايي و بد بيني او در سير حادثات داستان، تقويت
آيـا آنهـا بـه مـا دروغ     «شـنيد، از خـود پرسـيد     بعد از گذشتن از مرز و در اولين بازجويي وقتي عربدة بازجو را«
و بعـد از آن هميشـه   » گفتنـد  پس آنهـا بـه مـا دروغ مـي    «و فقط سه روز بعد بود كه پيش خودش گفت » گفتند؟ مي
. او را كتك نـزده بودنـد  « )24: تن چهل(» دادند؟ گفتند؟ چرا ما را فريب مي چرا آخر چرا آنها به ما دروغ مي«: پرسيد مي

به او گفته بودند تو جاسوس امپرياليسمي و او به آن اعتراف . هاي مختلف تلنگري هم نخورده بود ازجوييدر حين ب
  ) 25: همان(» .كرده بود

آورد كه آنـان را بـه هـر گونـه      نتيجه عدم امنيت در حيطة اجتماعي براي ايرج و اطرافيانش، تفكري به ارمغان مي 
همـة آنـان   . كننـد  مـي  گرا پرهيـز  سازد و از نگاه ايدئولوژيك يا آرمان ميحركات جمعي يا سياسي و اجتماعي بدبين 

اي كه تباه شده است، به آينده نيـز چنـدان اميـدوار     اند و زندگي در افسوس از فريبي كه خورده) ايرج،پدرش، ميهن(
يافتن هـويتي اسـت   به دنبال  57در عين حال ايرج اكنون بازگشته است و در شرايط بحراني اجتماع در سال . نيستند

  .كه در سالهاي اسارت از دست داده است

  اجتماعي رمانهاي   مؤلفه.2
اجتمـاعي، طبقـات اجتمـاعي و    هاي  در چارچوب سنت و تجدد، هنجارها و ناهنجاريرمان  اين مسائل اجتماعي

  .شود مي جايگاه خانواده در رمان بررسي
  سنت و تجدد1.2

كند كه از نسلي  از ديدگاه وبر سنت به باورهايي اشاره مي. و مدرنيته دارندشناسان تعاريف مختلفي از سنت  جامعه
سـنت شـامل آئـين و رسـوم و      -1: از ديدگاه گيدنز، سنت چهـار ويژگـي مهـم دارد   . به نسل ديگر قابل انتقال است

كه آيا آنچه انجام شود  شود، بدون آن كه اين سؤال پرسيده  اي معين تكرار و باز تكرار مي مراسمي است كه در حوزه
 -3شـود؛   سنت جمعي است يعني اين آئين و رسوم به شـكلي جمعـي انجـام مـي     -2. دهيم صحيح است يا خير مي

كـه كارشـان تفسـير و توضـيح و     ) هـا  ها يا كشيش مثل كاهن(سنت در درون خود نگهباناني دارد كه حافظ آن هستند
كنند و تسلط بـر   زيرا احساسات و هيجانات را رهبري مي .شود سنت با هويت افراد درگير مي -4هاست؛  حفظ سنت

  )80-73: 1387گيدنز، (.رفتار انساني دارد
زيسـتي درونـي بـا مدرنيتـه      شوند و در يك ارتبـاط هـم   ها از جريان نوسازي دور نمي گيدنز معتقد است كه سنت

هـاي عمـومي    انـد حيطـه   رچه توانستهيابند و جوامع مدرن گ درگير هستند و اغلب حتي در جوامع مدرن نيز ادامه مي
مثل دموكراسي و اقتصاد را از سنتي بودن برهانند اما در حيطة زندگي خـانوادگي و شخصـي هنـوز كماكـان درگيـر      

در اين تعريف مدرنيته يك جريان نوانديشي بـه وسـيلة عقـل اسـت كـه از سـنت شـكل         )73: همان( .ها هستند سنت
  )82: همان( .كند گيرد ولي سنت را نفي مي مي
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در اين نگرش عمومـاً چيزهـاي مربـوط بـه     . به گذشتة از دست رفته است مثبت ماية رمان بر مبناي نگرشي درون
هاي آن و تصوير آرامش و فضـاي   سنت و مؤلفه. كند يابد و حال و هوايي مقدس و آرام را القا مي گذشته اصالت مي

اي كه پـس از فـوت مـادرش، بـا      يابد؛ خانه اش تجلي مي يمينوستالژيك گذشته در رمان در تصوير ايرج از خانة قد
هـاي   اي كه راز و رمزي در خود نهان دارد و مولفه خانه. يابد حضور پدري مقتدر و حضور گاه به گاه عمه، معني مي

  :سنت و مدرنيته در آن در كنار هم با آرامش جا گرفته است
اي كـه دوش و تلفـن و راديـو داشـت و اينهـا آن روزهـا        انهاي كه هميشه ساكت بود، خ اي بدون زن، خانه خانه«

ها پـر از بـوي    كرد و تابستان ها تاريكش مي طبقة پائين و دو اتاق بزرگ دلباز كه حصير پنجره. چيزهايي نوظهور بود
. تبوي نـم و سـايه داشـ   ... رفت ها جلو مي نما تا پله امشي بود و آنوقت يك راهرو كه بر كف آن يك قاليِ سرخ نخ

جـز بـوي سـكوت و    ... ها غروب مثل يك جنگل كوچك تاريك و پر رمز و راز بـود  تابستان... حياط و باغچة شلوغ
يك بوي واقعـي و ايـن بـو، بـوي آشـپزخانه بـود، بـوي غـذاهاي         . تنهايي و غروب خانه يك بوي ديگر هم داشت

حـرف، خسـته و مغمـوم بـه خانـه       بـي  و عصرها، عصرهايي كه پـدر ... كرد اي كه عمه برايشان درست مي كرده سرخ
آويخـت و دسـت بـه طـارميِ چـوبي كـه زيرفشـار         اش را همانجا پشت در به جا لباسي مي گشت، كاله نظامي برمي
  )35و  34  :همان(» رفت ها باال مي داد، از پله اش غژغژ صدا مي هاي مردانه دست

دارد، ياد و خاطرة فضاهاي سنتي او را  ام برميهاي تهران پس از بيست و هشت سال گ ايرج همچنان كه در خيابان
كافة گراند هتل و صاحب آن مادام آلوارت، رفت و آمدهاي مردانه به كافه كه شـامل دوسـتان پـدر    : گيرد درخود مي

سيريا فونتن بلو و همقطارهاي دبيرسـتان نظـام تـا همكـاران جديـدش        هاي مدرسة نظامي سن از همشاگردي: است
هـاي   تن بخار از فنجان طاليي قهوه و ترنم موسيقي پيانو در فضاي كافـه بـا حركـات امـواج انگشـت     باال رف. درستاد

  )41: همان(» .كرد را گيج و مبهوت مي) ايرج(سحرانگيز جوان قفقازي كه پسر ده دوازده ساله 
رانـد، سـينماها و   ي رامب خانـه  پزي زن لهستاني، عكاس شيريني«: شوند هاي قديمي همچنان در رمان تكرار مي مكان

  )43:همان(» ي سيگار داشت اي پر از پوست آجيل و كونه تئاترها، كوچه باريك باربرد كه حاشيه
يـادآور  . پراقتـدار و پرشـكوه اسـت     دوازده سـاله، جايگـاهي   -در اين فضاي سنتي، جايگاه پدر در ذهن پسـر ده 

هـا، حركـات سـريع و     جيرجير چكمـه : كند مياي است كه فرهنگ پدرساالر آن را ستايش  صالبت و قدرتي اسطوره
كه بر باالي آن فك محكم يكهو شكاف برمي داشـت  هايي  داد، لب مي درخشاني كه با هر چرخش به باال تنة بلندش

هاي رمي، عضالتي تپنـده و گـرم    گذاشت و گردني نيرومند كه مثل مجسمه ها را به نمايش مي و رديف درشت دندان
ساخت، همين صالبت ناگهاني، همين عظمت روحي و همين فداكاري بزرگ كه در  درش را ميداشت، اينها بود كه پ

  )43:همان(» .داشت حق فرزندانش روا مي
  :شود اين ذهنيت از زبان راوي چنين توصيف مي

جانشين نبود كه مرا شكست داده بود؟ يك سلطة روحي عظيم كه تا آخر عمـر   نهايت و اقتدار بي آيا اين ابهت بي«
  )همانجا(» دانند با اين پسران چه بايد بكنند مانند و آنها نمي با پسرهاست، پسرهايي كه روي دست پدرها مي

اي نوعي رمز و راز است، فضاي جديد، فضايي خـالي،  در مقابل اين فضا كه سرشار از آرامش، اقتدار پدرانه و دار
  :شود پرشتاب و ناهمگون تصوير مي

تـرين نشـان ايـن     و اين بو، اين بوي بخصوص، بوي سوخت خودروهاي قراضه، انگار عمده! جاي خالي چيزها«
  )44:همان(» ديدند ها، چرا اينقدر شتاب داشتند، انگار يكديگر را نمي و اين آدم. شهر بود

هاي ناچيز و دآلزاري از گذشـته   گوشه كنارها هنوز چيزي بود كه حياتشان مثل مريضي در حال احتضار نشانه در«
  )37:همان(» .اي عتيق و زيبا و رؤيايي مشتي لجن پاشيده باشند انگار بر سنگ نوشته. داشت

انبارهـايي از  ... تئـاتر فرهنـگ و   زار مثل تئاتر دهقان، تئاتر نصـر، تماشـاخانه تهـران،    به جاي تئاترهاي خيابان الله
هاي مانـده و   هايي تاريك داشت و بوي كالباس بعضي هنوز سرپا بود كه دهانه«ربط وجود دارد كه  كاالهاي بنجل بي
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هايي در دو سوي  وار هنرپيشگانش را در ويترين هاي ارزان قيمتي كه بزك تند و دلقك داد، كاباره استفراغ آخرشب مي
  )همانجا(» .ش گذاشته بوددر ورودي به نماي

  )38:همان(» كافه نادري هنوز داير بود اما نيمه تاريك و سوت و كور و البته پر از شبح مشتريان كه ديگر نبودند«
شخصيت اصلي به دليل شرايط خاص زندگي خود، دچار انقطاعي از گذشته به حال شده است و به دليـل دوري  

تواند  لذا حالتي معلق در زمان و مكان دارد و نمي. دريجاً تجربه نكرده استطوالني از محيط، تحوالت اجتماعي را ت
او در جستجوي گذشته است و تغييرات بـه نظـرش   . با تغييرات سريعي كه اتفاق افتاده است، خود را هماهنگ سازد

ها، ترمز عصبي  هاي دودزا، فرياد دستفروش خواست زير قارقار موتور سيلكت مي«: نامتناسب، زشت و نامربوط است
آواز عبـدالوهاب و  . ي صداها بود مانده كالفه چيزي اگر پنهان يا مدفون شده باز بشناسد، در جستجوي  تههاي  راننده

حاال اين صداهاي زمخـت، ناهماهنـگ و عصـبي يادهـاي گذشـته را پـس       ... ها خوان فريداالطرش، صداي پيش پرده
ديد روستائياني بودند كه تازه شهري شـده بودنـد يـا هنـوز نشـده       آنچه ميحاال بيشتر ! شناخت اينجا را نمي. راند مي

به زمزمه گفت آيا من واقعاً در تهرانم و از طـرح ايـن پرسـش    ... ازدحام: اندازش فقط يك چيز بود در چشم... بودند
ام را  و گذشته چيزهايي كه متعلق به من بودند ،گفت من حس مكان را از دست داده ام. ذهني به ناگهان وحشت كرد

  )39: همان(» ساختند، ديگر موجود نيستند مي
بيني كه همه چيـز   مي«: كند ميهن به از دست رفتن گذشته و حسرت بر آن به صراحت در گفتگو با ايرج اشاره مي

. ..تواني پيدا كني كه نشان گذشته را داشته باشـد  تغيير كرده است، تو در شهر به اين بزرگي حتي يك خشت هم نمي
  )77:همان(» .شايد براي همين است كه هميشه حسرت گذشته را داريم

اي حـاكي از احسـاس    بـا روحيـه  ) ايـرج (پـدر  . تقابل سنت و تجدد در تقابل ديدگاه پدر با پسر نيز آشكار است
اي تلـخ اسـت و پسـر بـا      اي كـه ناشـي از تجربـه    نگرد، روحيـه  شكست و نااميدي به تحوالت اجتماعي و آينده مي

  :يابند كند؛ آنان زبان مشتركي براي گفتگو نمي بيني و آرزومندي جوانان تحوالت را رصد مي شخو
ام كـه سياسـت يـك چيـز      حاال كمي دير شده اما مطمئن شـده . اين يك جنون جمعي است: ايرج به زمزمه گفت«

مـن بعـد از عمـري    . مردم هيچ وقت خيلي هم در بند اين نيستند كه كي آمده است و كي رفتـه اسـت  . موقتي است
  .زنم تجربة دردناك اين حرف را مي

  )109:همان(» .اند شناسم كه به اين مردم اعتقاد دارند و عمري را بر سر آن گذاشته هايي را مي اما من آدم: فرزاد«
  هاي اجتماعي هنجارها و ارزش2.2

يا رفتاري از افراد انتظار دارد يـا  هاي فرهنگي معيارهاي رفتاري ثابتي هستند كه يك جامعه به لحاظ فكري  هنجار
ها، آداب و  گيرند كه از جملة آنها ارزش هاي مختلفي به خود مي هنجارها صورت. )61: 1376 كوئن،(كند  آن را تأييد مي

داري است كه اعضاي يك جامعه در آن شـريكند و اعمـال و    احساسات عميق و ريشهها  ارزش. رسوم و عرف است
مثل حفظ زندگي خانوادگي، حفظ موازين ديني، رعايت حقوق والدين، حفـظ ادب و   كنند، ن ميرفتار جامعه را تعيي

شود كـه در جامعـه رواج    هاي رفتاري عادي اطالق مي آداب و رسوم به آن دسته شيوه... احترام نسبت به بزرگترها و
عرف شامل رسومي اسـت  ....دي ودارد، مثل ديد و بازديدهاي دوستانه، حفظ پيوندهاي خانوادگي و روابط خويشاون

عـرف هـر جامعـه در نظـام حقـوقي و      . گيـرد  هاي معناداري از رفتارهاي درسـت و نادرسـت را دربرمـي    كه ويژگي
  .)61: همان(شود، قوانين بخشي از عرف است  هاي مذهبي آن متبلور مي آموزش

توان گفت در ايـن رمـان بـه     ه كلي ميدر يك نگا. توان به چند دسته تقسيم كرد ها را در اين رمان مي بحث ارزش
  :هيچ ارزشي به طور مطلق نگريسته نشده است، بلكه تحوالت ارزشي و تفاوت ديدگاهها بيشتر مدنظر بوده است

  :ها و دگرگوني ارزشي در فقر تأثير نيازها بر ارزش 1.2.2
 ها و هنجارهاي اصيل خود را از دست  در اثر تغيير شرايط و در حالت احتياج شديد به نيازهاي اوليه، افراد، ارزش

فرسا در زندان سيبري تنها چيزي كه ايرج را بـه زنـدگي و ادامـة آن تشـويق      در شرايط كار سخت و طاقت. دهند مي
  :بازد هاي سياسي و فكري رنگ مي يي و بازيگرا كند، تصور يك كاسه كوچك آش است و آن همه آرمان مي



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1286

كشاند، تصور خوشبختي كوچكي بود كه تنها بـه   در بازگشت چيزي كه پاهاي خسته و تن فرسوده را به پيش مي«
كابوس و چنان تهي كه  شد و بعد خوابي كوتاه اما عميق و بي اي نان سياه فراهم مي مدد يك كاسة كوچك آش و تكه

ات موقت شبيه بود و فقـط ايـن خاصـيت را داشـت كـه محكومـان را بـراي روز بعـد آمـاده          بيشتر به يك قطع حي
  )22: همان(»كرد مي

سرما، سرما، سرما، جز اين چيز ديگري هم در اين دنيا مگر بود؟ و بعد هم گرسنگي چون داسـتاني هميشـگي و   «
اه بر زمين بيافتد، چه دريغي بزرگي به دنبـال  سي] نان سياه مكعبي[ي  اي از آن بوخانكه همانجا بود كه دانست اگر ذره

و قاشق چه ثروت عظيمي است وقتي در پايان هر وعده آش يا حريره بايد آن را خـوب ليسـيد و در   . خواهد داشت
اش را در كاسه فرو كنـد   ي جانوران پوزه ترين جاي لباس پنهانش كرد تا در نوبت بعد آدم ناچار نباشد به شيوه نهاني

  ) 19:همان(» پيوي بد رنگ را هورت بكشدو آن آب ز
  :كند شود و رفته رفته فرد را از مكان و زمان خود جدا مي ها در اثر تغيير شرايط به مرور ايجاد مي تحول ارزش

سرما نه تنها جسـمش بلكـه روحـش را    . كرد ترسيد نه احساس شجاعت مي شد نه شاد، نه مي آنجا نه غمگين مي«
رفـت و لحظـات روشـن     ذهنش هر روز بيشتر از پيش در حجم غليظي از مه فرومي. حس كرده بود نيز كرخت و بي

جهاني كـه در آن عشـق يـا    . انداخت ميياد يك جهان ديگر ... گذشت با فاصلة بيشتري او را هشياري هر روز كه مي
سـرماي هـوا، غرابـت    . بعدها ديگر به ياد نياورد، تسليم زمان شـد ... طور، نفرت معنا داشت، صلح و جنگ هم همين

كوشيد به آن خو كند و يك جور گيجي بخصوص گذشته را هر چه بيشـتر از او   ديد و صميمانه مي آنچه به چشم مي
  ) 23: همان(» .كرد دور مي

  :ها از ديد افراد مختلف تفاوت ارزش 2.2.2
افراد در شرايط مختلف سـني و فكـري تفكـري متفـاوت بـا      . ها در اين رمان غالب است تفكر نسبي بودن ارزش

تنها يك فـرد بـا يـك جمـع عظـيم        شود، حتي اگر تفاوت ديدگاه ها به نمايش گذاشته مي اين تفاوت. يكديگر دارند
انزواي ايرج و ميهن نسبت به حركات جمعي در بحبوحه ي انقالب است كه گرچه از نظـر   نمونة آن بدبيني و. باشد

  .شود جوانان از جمله پسرش قابل پذيرش نيست، به عنوان يك تفكر در رمان مطرح مي
!... كند، يك جنون جمعي يك جور كهنگي، يك جور سبعيت پنهان كه به جبران تحقيري تاريخي عرضه اندام مي«

شناسد  حركت دسته جمعي بلد نيست، متعادل نيست و از حفظ توازن عاجر است، ظرافت در رفتار را نمياين ملت 
رقـص دانـش حركـت در عـين تـوازن      ... و اينها همه به خاطر اين است كه هيچ وقت امكان رقصيدن نداشته اسـت 

  )75:همان(»است
دهـد؛ پـري در پاسـخ بـه ايـرج       ا نشان ميگرايي و حركت جمعي خود ر اين فردگرايي در قالب اعتراض به جمع

كردنـد   همه فكر مي! كند نيست اينجا كسي مسئوول كاري كه مي«: گويد درباره حركت جمعي مردم هنگام انقالب مي
داد شخصاً و مستقالً در ايـن بـاره    شايد هيچ كس به خودش اجازه نمي. كنند همان كاري را بايد بكنند كه ديگران مي

هيـاهوي سياسـت قـدرت فكـر كـردن را از مـردم گرفتـه        ! اقبت همه راه افتادند، ما هم راه افتاديمع... تصميم بگيرد
  )52:همان(»!است

طلـب اسـت و بعـد بـه او خطـاب       كند ساواكي يـا سـلطنت   مواجهه ايرج با مردي مرموز در هتل كه ابتدا فكر مي
ك سكو هم نيست كه من بتوانم عكس شـاه را  در اين شهر ي«: گويد مرد مي. دهد نيز از همين نوع است فيلسوف مي

طلب نيسـت، امـا    گويد سلطنت كند، مرد مي طلب خطاب مي وقتي ايرج او را سلطنت» به دست بگيرم و بر آن بايستم
  ).115:همان(ترساند  است كه او را مي» ناپذير مردم براي حذف مطلق بقيه ميل سيري«طرفدار عدالت است و 

او كه بـازيگر تئـاتر   . ها ازديدگاه سرهنگ و ميهن، ديدگاه آنها نسبت به شغل ميهن است نمونة ديگر تفاوت ارزش
كنـد، از نظـر سـرهنگ زنـي نامناسـب بـراي ايـرج و سـبب          است، از آنجا كه نقش يك فاحشه را در تئاتر بازي مي

ر خـود سـراغ كـرده    توانند نقشي را قبول كنند مگر آن كـه شـباهتي بـا آن د    بازيگران نمي«سرافكندگي اوست چون 
  )146:همان(» باشند
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اما ميهن معتقد است به گمان سرهنگ او هرزه است به اين دليل كه زني صاحب شعور است و اين همان چيـزي  
  )153:همان(. را نگران كرده است) سرهنگ(است كه او

  :هاي فردي نقش سياست درتعيين هنجارها و ارزش 3.2.2
اي بـر سرنوشـت افـراد يـا تغييـر       ي است كه در رمان نقـش تعيـين كننـده   هاي سياسي، عامل مهم سياست و بازي

  .ها و هنجارها دارد ارزش
دهد، ايرج به يـك بهانـة واهـي     ميهن كار خود را كه بازيگري در تئاتر است، به دليل حوادث سياسي از دست مي

اينجا همه چيز در خـدمت سياسـت   «: گويد ميهن مي. رود ماند و زندگي آنها از دست مي ها در زندان سيبري مي سال
ي ناچيزي  حتي زندگي، زندگي هم فقط بهانه. كارند كنند يا بلواري را گل مي است، حتي وقتي خياباني را آسفالت مي
  )69:همان(» دانستم است و من احمق آن روزها اين را نمي

روابط معمـولي و حتـي   . فروننشسته است اين باد هنوز. اين باد بود كه آمد و ما را با خود برد«: زند ايرج فرياد مي
كند و من هنوز از سـرگيجة ايـن چـرخش عجيـب بيـرون       ها را هم همين باد است كه تعيين مي بسيار خصوصي آدم

  )107:همان(» ام نيامده
دهنـد، سـرهنگ    هايشان را در نتيجة يك بازي سياسي از دست مي عالوه بر ايرج و ميهن كه همة زندگي و ارزش

ايـن  « رساند كه كند و به اين نتيجه مي شود كه او را از زندگي ساقط مي طلبانة سياسي مي ر يك بازي منفعتنيز گرفتا
  ) 184:همان(» هاي بخصوصي است مملكت مال آدم

يك مشت دغلبـاز و  «: بيند و معتقد است شود، حقوق خود را پامال شده مي سرهنگ قرباني يك توطئة سياسي مي
حاال داشتند مزد دسـتش را  . را به دست دارند، حيف از جاني كه پاي اين مملكت گذاشته بوددماگوژ سررشتة كارها 

هـا   ي عشـاير سـرگردان بيابـان    شماري افتاد كه براي دفع غائله به ياد روزهاي بي... هيچ كس منظور نداشت. دادند مي
  )186:همان(» اعتناست چقدر بي... فهميد دنيا نسبت به سرنوشت سرهنگ مطرود كم داشت مي كم... بود

پسـرم را دربـدر   «: هـا بـدگمان شـوند    شود افراد نسبت به همـة ارزش  هاي سياسي سبب مي اين باال و پائين رفتن
ام  كـنم هرچـه كـرده    بدتر از همه اينكه خيال مي! زمين را از زير پايم كشيدند... كردند، كارم را از دستم بيرون آوردند

برد؟ مـن از كسـي    ام، حاال نفعش را كي مي ن براي امنيت اين مملكت زحمت كشيدهداني م مي! اش خيانت بوده همه
  گذارند زندگي كنم؟ طلبكار نيستم، اما چرا نمي

فريـب  . دانسـت  گذاشتند زندگي كند؟ اين سؤال ساده و بـديهي جـوابي نداشـت و شـايد او آن را نمـي      چرا نمي«
يك عمر پـاكيزه  ... برد و ناامني او را تا انتهاي اين دهليز تاريك ميآرا اغفالش كرده بود و حاال ترس  خورده بود، رزم

توانست رشوه بگيرد، بـاج بدهـد،    توانست باال و پائين كند، مي اي را كه در اختيارش بود مي زندگي كرده بود، بودجه
  )191:همان(» .معامله كند، نكرده بود

  » به هيچ كس و هيچ چيز نبايد دل بست«: شود كه اعتقاد پيدا كند كه اين تزلزل ارزشي سبب مي
توي اين مملكت براي اينكه پيشرفت كني، رتبه بگيري و به باال «: و ديگراينكه ميل به پيشرفت در فرد از بين برود

 )همانجا(» برسي بايد پس و پيشت را در اختيار ديگران بگذاري، راهش فقط همين است

  سالي تحول ارزشي در ميان 4.2.2 
هـا هـم ديـدگاهي نسـبي باشـد و تغييـر        شود كه ديدگاه شخصيت ها در رمان، سبب مي ديدگاه نسبي بودن ارزش
نگريست،  چنان كه ايرج كه ابتدا با ديدگاهي ايدئولوژيك به مسائل مي. سالي ترسيم شود ديدگاه آنها از جواني تا ميان

  :شود ديدگاهش عوض مي
» .اين به طبيعت آدمي نزديكتر بـود و او از طبيعـتش فاصـله گرفتـه بـود     . شود نگاه كرد و ايدئولوژي نداشت مي«

  )100:همان(
آيـا چيـزي   . كرد تا چه؟ و درست در همين نقطه ذهنش توقف مي... انساني كه زندگي و عشقش را قرباني كرد تا«
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و حـاال رخ داده بـود و انگـار هـدف     ! در اين جهان هست تا با آنچه او داده بود، برابري كند؟ انقالب، شايد انقـالب 
هايي كه در حجمـي انبـوه    شعار و ازدحام و حرف اين همه سال حركت و. زندگي هميشه به ناچار همين بوده است

  )99:همان(» .در فضا معلق بود
دنيايي كه در آن لحظاتي . گويند كه فروريخته و گذشته است ايرج و ميهن در ديدار با يكديگر از دنيايي سخن مي

محيطي غمبـار طلـب   كوتاه با شادي زيستند، زندگي سرشار از عشقي كوتاه مدت را تجربه كرده، گويي سهمي را از 
هـا   يكي از اين. داني بعضي چيزها مال محيط ما نيست مي«گويد  كردند، چنان كه ميهن مي كردند كه نبايد طلب مي مي

  ) 71:همان(» عشق است
تـوان   ترين كاري است كـه مـي   هيچ كس مقصر نيست و پيدا كردن مقصر، احمقانه«و در نهايت ميهن معتقد است 

اي را هم كه داشـته، از دسـت داده اسـت  و     ند كه با پيمودن راه زندگي، چيزهاي پيش پا افتادهك او اعتراف مي» .كرد
شـود   ديگـر نمـي  . مان را نـابود كـرده اسـت    تجربه ما آنقدر هولناك بوده كه حافظه«: گيرد يأس و نااميدي او را فرامي

  )74:همان(» .مصرفي ساخته ي بيها زمانه از ما تفاله. همه چيز در من ته كشيده است. دوباره شروع كرد
معنـا   منطقـي و آشـفتگي، اراده را بـي    ميهن نقشي هم براي ارادة خود قائل نيست و در چنين جهاني لبريـز از بـي  

  )75:همان(. تنها نگران سرنوشت پسرش است كه مبادا تكراري از سرنوشت خودش باشد. داند مي

  طبقات اجتماعي رمان.3
 :پهلوي را چنين بر شمرده اندجامعه شناسان، طبقات عصر 

 . داران بزرگ مربوط به دولت و افسران ارتش داران مربوط به دربار، سرمايه طبقة باال شامل خانوادة پهلوي، سرمايه
 . داران و كشاورزان داران، كارخانه  روحانيان، تجار، مغازه: طبقة متوسط سنتي

نــان اداري، دانشــجويان، هنرمنــدان، نويســندگان و كارمنــدان دولــت، كارك): حقــوق بگيــر(طبقــة متوســط جديــد
 . روشنفكران

 . كراگران، مستخدمان، بيكاران، دستفروشان: طبقة پايين شهري
 )531-524: 1384آبراهاميان، ( طبقات روستايي

هاي داستان بيشتر دروني اسـت و   درگيري شخصيت. هايي از طبقه متوسط هستند اشخاص اصلي رمان، شخصيت
ايـن  . شـود  رابطه ميان سرهنگ با مافوقش به تصـوير كشـيده مـي   . يگر اجتماع چندان تعاملي وجود نداردبا طبقات د

اي برمبنـاي سلسـله مراتـب نظـامي اسـت كـه در        اي قديمي و صميمانه و دوستانه است اما رابطه رابطه، گرچه رابطه
گونه روابط نظامي و سياسي هيچ چيـز   دهد كه در اين شود و نشان مي نهايت نيز سرهنگ قرباني دسيسة مافوقش مي

اي باشـند كـه بايـد كنـار      تواننـد بخشـي از بـازي    حتي نزديكان و دوستان صميمي هم مي. شود ارزش محسوب نمي
كردند تا البد متهم اصلي از  ديد، براي رفع خطر از خود او را قرباني مي حاال همه چيز را به روشني مي«: گذاشته شود

جـز ايـن مـورد در سـاير     . )39:همان(» قرباني يك سياست كثيف شده بود، يك سياست كثيف. زير ضرب خارج شود
  .شود مي موارد رابطه ميان افراد هم طبقه از طبقه متوسط اجتماع تصوير

  خانواده در رمان .4
اصـلي داسـتان     از آنجـا كـه شخصـيت   . در اين رمان، خانواده مظهر پاكي و قداستي است كه از دست رفته اسـت 

اش قطع كرده، يادو خاطرة خانواده، يا دو خاطرة عشق، اميد و  ارتباط خود را براي سالياني طوالني با خانواده) ايرج(
  .صميمت از دست رفته است

هاي شـاد، اميـدوار و گـاه ترسـان      لبخند پسرش، چشم. او را اميدوار كرده بود... هميشه شعلة كوچكي از زندگي«
  )11:همان(» .ن بايد زنده بمانم و زنده مانده بودم... زنش در آن آخرين ديدار

ايـن آشـنايي بـه    . گيـرد  اي است كه در پي يك آشنايي در كتابفروشي صورت مـي  رابطة ميان ايرج و ميهن، رابطه
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مهمترين دليل مخالفت او، شغل ميهن است كه به  .پدر ايرج با اين ازدواج مخالف است. انجامد دوستي و ازدواج مي
و پسرش را . دهد به او دست مي» و حسي شبيه خفت يا بدتر از آن«زده است  از ازدواج او با پسرش شرم همين دليل

  .كند به واسطة اين ازدواج طرد مي
  :شود نظير محسوب مي ميهن در زيبايي و فهم و جمال و كمال بي

اي كه  يك جور زيبايي بخصوص، صداي گرفته...دختر جوان زيبا معصوميت يك پري و هوش يك الهه را داشت«
  ) 64:همان(» افزود زد و حتي به مالحتش مي اي كه توي ذوق نمي تحرير داشت، سبكسري معصومانه

مـرد، فـراري و زنـداني    . پاشـد  اين ازدواج كه بر پاية عشق بنا شده، ناگهان به واسطة يك حادثة سياسي از هم مي
  .ماند ا طفلي يك ساله در اجتماعي بي در و پيكر باقي ميپناه ب شود و زن، تنها و بي مي

ميهن زني متجدد است كـه در تئـاتر هنرپيشـه اسـت، شـغلي كـه در       . ازدواج ميهن با ايرج به طريقة سنتي نيست
پـدر  . شـود  ايرج به دليل ازدواج با او از خانواده طـرد مـي  . اجتماع آن دوره براي يك زن، چندان شغل مقبولي نيست

پـذيرد   او ازدواج به طريقة سـنتي را مـي  . كه يك سرهنگ ارتش است، حاضر به پذيرش اين نوع ازدواج نيستايرج 
طور داماد شده بود؟ مادرش دختري را نشان كرده بود و پـدرش گفتـه بـود ديگـر مـوقعش اسـت        مگر خودش چه«

زد كـه او هـيچ    از چيزي حرف ميحاال پسرش . سروساماني بگيري و او زنش را نخستين بار سر سفرة عقد ديده بود
  )123:همان(» .گفت كه حرف مفتي بود وقت به بودنش مطمئن نبود، پسرش با او از عشق مي

طوري كه با فوت همسـر،  . پدرگرچه عاشق همسرش نبود، اما با او زندگي خوبي داشت و به او عادت كرده بود«
  )127:همان( ».بود شيرازة زندگي از دستش خارج شده بود و مات و مبهوت مانده

در . رابطة ايرج با پدرش و رابطـة ايـرج بـا پسـرش    . نسلي، دو رابطه به تصوير كشيده شده است –در رابطة ميان 
كنـد،   گيرد و در كودكي قدرت و شخصيت او را ستايش مـي  رابطه با پدر، ايرج گرچه الگوي اولية خود را از پدر مي

در رابطـه  . شود مي اي كه راه گفتگوي اين دو بسته كند به گونه يز او را طرد ميكند و پدر ن در نهايت عليه او اقدام مي
عقايد او با عقايد فرزاد متفاوت است؛ همان گونه كه او با عقايد پدرش مخـالف  . تواند موفق باشد با پسرش هم نمي

  :بود
زند،  اي پوپوليستي مرا گول نميخيالت را راحت كنم اين اداه!... فردا؟: ايرج گفت! فردا روشن است: فرزاد گفت«

ايرج پس . اين روحية شكست است. شناسم العمل را مي بله اين عكس: فرزاد گفت. اين يك آماتوريسم سياسي است
آرايي عمـدة آن شـايد    خواهند ديگري را بشكنند و صف در اين مملكت همه مي. ترسيد نشست، از كلمة شكست مي

  )109:همان(» .هاست در كارزار نسل
در شرايط گسست خانوادگي، پري دختر خانواده با تيمارداري پدر و ايجـاد ارتبـاط ميـان بـرادر و همسـربرادر و      

وجود او در داستان عامل مهمي براي پيوند ميان اعضاي يك خـانوادة  . كند نقش ميانجي داشته باشد پدرش، سعي مي
 .گسسته است

   



 1392هاي زبان و ادبيات فارسي اسفند  هفتمين همايش پژوهش/      1290

  :يگير نتيجه
 80اجتمـاعي دهـة   هـاي   رمان. بستر مناسبي براي رشد و تحول اين ژانر ادبي گرديد ،رمان نويسي پس از انقالب

هاي  توجه به مسائل اجتماعي در كنار مولفهها  در اين رمان. خصوصا نشان از بينش و نگرشي تازه در اين عرصه دارد
هـاي   با در كنار داشتن ويژگـي رمان سپيده دم ايراني . رمان مدرن، حكايت از سبكي تازه در رمان نويسي فارسي دارد

تنهايي، غربت، اضطراب و  .رمان مدرن و رمان اجتماعي، به تلفيقي مناسب و موفق از اين نوع ادبي دست يافته است
در كنـار ايـن   . معنايي رمان مدرن در اين داستان اسـت هاي  استيصال و ضربة روحي شخصيت اصلي داستان از مولفه

طبقات اجتماعي و مسائل خانوادگي نيز در رمان بازتاب يافته  ها، هنجارها و ناهنجاري تقابل سنت و تجدد، ها، مولفه
  .است و پيوند ميان شخصيت داستاني با واقعيت به كلي قطع نشده است
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