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 : شگفتاریپ

 و نگارنده شیپ يهاسال یخوان رمان ةفراورد اند،شده مجموع کتاب نیا در که ییهامقاله
 . است آنها از ياپاره به شدن جلب

 همت به و سوئد در باران نشر توسط ،يالدیم 1994 سال در حاضر، کتاب چاپ نینخست
 آن، یتالیجید انتشار با ترقیدق ای چاپ باز در نجایا. است افتهی صورت ارجمند مافان مسعود

 است، نترنتیا در "اتیادب باشگاه" مبتکر و زیعز یعزت ریام دهیا و تالش ونیمد که
 شکل به و شود انجام شیپ ۀده دو به متعلق متن در ییاهحیتصح که شده فراهم یامکان
 .ردیگ قرار مخاطب دسترس در دهش ینیبازب

 تیمجذوب چه اگر. آثارند خود جاذبه ونیمد ز،یچ هر از شیب حاضر، کتاب مطالب. يبار
 ،ينظر سنجش و آثار کردن نیسنگ و سبک به و شده همراه درنگ و تأمل با سپس ه،یاول
 یعقل انتو و توش شیپ ۀده دو در که آنجا تا البته است؛ دهیانجام هاآن یاجتماع و یادب

 .است داده قد قلم نیا صاحب

*** 

 نفسِ ثیحد ییِبازگو در معاصر یادب شکل و ممکن يفضا نیتریعموم مثابه به رمان
 اتیادب يضررو و الزم يارهایمع و هاضابطه پس از یوقت. است یجمع تیحکا ای يفرد
 یزندگ يهانبهج ةرندیبرگ در که »یخیتار متن« کی همچون آنگاه د،یآیبرم شیخو ۀزمان
 گذر برابر در که است يانهیآ بسان رمان دگاه،ید نیا از. ردیگیم قرار نظر مد است يجار

 را عموم یفرهنگ رفتار ينمودارها و یجمع ـ يفرد يهابازتاب و شودیم واقع یزندگ
 یاسیس و یاجتماع ،ينظر يهاعرصه هیکل از یفرهنگ رفتار ينمودارها. دهدیم نشان

. کنندیم فراهم را يبشر دهیچیپ ۀجامع نام به یتیکل یِبازشناس امکان و ندیآیم بدست
 عنوان را آن "استراوس يلو" يفرانسو شناس قوم که یمفهوم به رمان، بیترت نیبد
 رو نیهم از. است متفاوت يهاتنش و هاحادثه همزمان ۀمطالع يفضا آن داشته،یم

 مطرح باشد، یتجرب ارقام و آمار بر یمبتن آنکهیب ،یشناس جامعه از ياتازه شاخه همچون
 مطالعه« آن يدستاوردها سنجش هافهیوظ از یکی رمان، نقد در بیترت نیبد. شودیم

 .است »متفاوت يهاتنش و هاحادثه همزمانِ
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 الهام با یبررس و غور آمده، کتاب یفرع عنوانِ در که طورهمان حاضر، ۀمجموع مطالب در
 یرانیا ۀجامع برابر يانهیآ همچون را یفارس رمان که است شده کار به دست لیذ یتلق از

 . بگذارد

 تجربه را متن شدنِ نهیآ نجایا در رمان خوانش با که نه،یآ قیطر از دنیرس ییدانا به ةدیا
 .ستین لیبد یب ما یمیقد فرهنگ و قدما رفتار در البته کند،یم

 چنان. است داشته یمختلف و ژهیو يکارکردها روزگار گذر يدرازا به ما نزد در نهیآ نیبنابرا
 زمانه در نیهمچن بلکه داشته، ياژهیو گاهیجا ما یعرفان نگاه چارچوب در تنها نه نهیآ که
 از ياریبس. است دهیبخش یخاص رونق »ینیبنهیآ« ۀحرف به جادو، و سحر فرهنگ يالیاست

 يافشا و کشف به را خود دیام همه مبهم، يرازها و اسرار افتنی گمان به ما انینیشیپ
 در که افتهییم را یسیپل کارآگاه آن نقش نهیآ انه،یم نیا در که بسا چه. بستندیم ینیبنهیآ

 به رمان، به یکنون نگاه که است نیچن. است بوده مجرمان ای مجرم يردپا افتنی صدد
 یِهست يرازها شتریب هرچه کشف یپ در و دارد؛ خود با زین را یضمن داللت نیا نه،یآ مثابه
 . است یعموم يهابغرنج از ییگشا گره و ما يفرد و یجمع

 سابقه يدارا رمان کارکرد از برداشت نوع نیا بر هیتک یفارس اتیادب در که است یهیبد
 زادهجمال یعل محمد ،1920 سال در یعنی ش،یپ ۀده هفت از شیب چنانچه. است یخیتار
 شده قلمداد مدرن اتیادب حضور هیانیب مثابه به که ،»نبود یکی و بود یکی« باچهید در

 و یاخالق احواالت اندنینما يبرا استنهیآ نیبهتر رمان که گفت توانیم: «نوشته است،
  ).1...» (اقوام و ملل ۀمخصوص يایسجا

 از و ییزدا افسون ياافسانه نهیآ از هم خود، معاصر يهایژگیو با رمانِ البته نیب نیا در
 ياعتبار یب و گشتن يسپر هم و کندیم ییساختارزدا ینیب نهیآ به ما گذشتگان اعتقاد
 .بود گشته بنا اُسطرالب و رمل بر که دینمایم افشا را یسنتِ ینیبجهان

*** 

 شصت دهه در یرانیا ۀجامع ،57 انقالب يامدهایپ و یاسیس تحوالت يریگاوج از پس
 یاحساس چون را آن که شد آن یپ در و دیفهم را دنیشیاند دخو هب ازین شیپ از شیب

 ادی احساس به یواکنش زین ما ۀزمان در رمان گسترده انتشار واقعه ب. کند دیتول باز ریفراگ
 وضع يرانتقادیغ بازتاب که ،»زمانه روح« با خود يریدرگ در سانینو رمان. است شده
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 يهارمان. بسنجند را يجار تیموقع یچگونگ و ییچرا اندکرده یسع است، موجود
 یتیاهم کبارهی که است یاجتماع سنجش انجام و قصد نیهم خاطربه  یرانیا سندگانینو
 امروز به تا يدیخورش شصت ۀده از که رمان سابقهیب تیاهم نیا. ابندییم سابقهیب

 را رمان هم و دهیکش بر توانا ییشناسا فاعالن همچون را سانینورمان هم است دهیرس
 ساخته ما یجمع »خود« رامونیپ تأمل و شهیاند يبرا فضا و متن نیترمشخص همچون

 فهم و فکر رایز ست؛ین خودجوش. ستین یتصادف و خودجوش يامر البته تحول نیا. است
. دارد هیتک »رمان ۀفلسف« از یجهان گسترده سنت کی بر یفارس زبانه ب سینو رمان

 با ما یبوم جامعه وصلت فرزند نیرتریچشمگ یفارس زبان در انرم رایز ست؛ین هم یتصادف
 .است ما یتجددخواه دستاورد نیترمهم زین و »يرخودیغ جهان«

. است الزم ریز حیتوض و يادآوری بماند، نشده اثبات و استدالل یب باال يمدعاها آنکه يبرا
 در رمان يامروز افتنی تیاهم روند رامونیپ یحیتوض شده، که هم یاجمال طوربه ن،یبنابرا

 .میدهیم بدست را ما انیم

 جامعه رشد با که است حاصل یجمع توافق مورد نیا سر بر ییاروپا منتقدان انیم در
 زین دوران نیا یادب ژانر و ژهیو شکل مثابه به رمان ،)يبورژواز دوران یعنی(يشهروند

 فلسفه" اثر در را رمان نتآر هانا متفکران، انیم از نمونه طوره ب. است شده متولد
 منتقدان و متفکران وفاق يسوا. است خوانده يبورژواز عصر یادب شکل "سمیستانسالیاگز
 یعموم یتوافق زین جهان رمان نیاول سر بر رمان، یاجتماع -یخیتار خاستگاه سر بر یادب
 اثر ،»وتشیک دون. «دارد وجود هستند آرنت هانا همقطاران از که یزبانان یآلمان انیم
 سرآغاز ،یآلمان متفکر آدورنو، تئودور جمله از و ياریبس را ،ییایاسپان سروانتس گوئلیم

 »معاصر رمان در گرتیحکا تیموقع« نام با يامقاله در را نشیگز نیا او. خوانندیم رمان
 ،یکیمکز مشهور سینورمان فوئنتس، کارلوس بعدها را مشابه ینشیگز. است داشته اعالم

 گفته دیتأک با هم چک، يجمهور اهل سینورمان کوندرا، النیم. است کرده اعالم زین
 نام اما ،»شوتیک دون« اثرش و سروانتس نام سر بر توافق اعالم و) فوئنتس( خود همکار
 شمرده یجهان رمان شکسوتانیپ زمره زدرین را او و دهیکش انیم به زین را رابله فرانسوا

 .است

 یاصل يهاستون که رسدیم ریز يهانکته به رابله، آثار یبررس قیطر از سپس کوندرا
 طنز ذوق کشف ک،ی: رندیز قرار به هانکته نیا. دهندیم لیتشک را »رمان ۀفلسف«
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)Humor(چهار، مقدس؛ متون يسازیعرف سه، اخالق؛ حکم از برگذشتن نهیزم دو، ؛ 
 کی ساختار در مختلف یخیارت يهازمان یستیهمز پنج، سرانجام و زمان يهاسرچشمه

 )2. (واحد رمان

 در سبکبال هنرمند ةسندینو که یهنگام. است طنز ذوق کشف نخست، ۀنکت یاساس ۀمسئل
 ینیع چه(هاتیواقع نعل به نعل بازتاب به ملزم را خود گرید و شودیم گوبذله ،يگرتیحکا

 از ياگفته به نکته نیا فیرتع يبرا کوندرا. داندینم) يااسطوره و یعلم ای یذهن چه و
 هومر نه و لیرژیو نه را طنز ذوق: «پاز نظر به. دیجویم استناد ،یکیمکز شاعر پاز، ویاوکتاو

 شکل سروانتس نزد بار نینخست يبرا نکته نیا. شناختندیم) باستان ونانی مشهور يادبا(
 . »است مدرن تیذهن کشف نیترمهم بیترت نیبد و ردیگیم

آن  و است؛ رمان تولد همزاد طنز ذوقِ که دهدیم شرح گونه نیا را خود یتلق سپس کوندرا
 است يکمد از ژهیو شکل کی طنز ذوقِ. گرفت کسانی هزل و استهزا خنده، با یستینبا را

 .سازدیم ییمعنا چند را آن واقعه، هر ییبازگو در که

 است ییفضا از برگذشتن يسازنهیزم مسئله دارد، نقش »رمان ۀفلسف« در که يبعد نکته
 که سازدیم نشان خاطر باره نیا در کوندرا. هستند معتبر اخالق یسنت يهاحکم آن در که

 ژهیو اخالق بلکه ست،ین رمان شدن اخالقیب يمعنا به فقط نه اخالق حکم از برگذشتن
 ستا بشر يراینام عادت آن عکس بر ژه،یو اخالق نیا. سازدیم و کندیم فیتعر را رمان

 از شیب البته. کندیم صادر حکم واقعه هر و زیچ هر درباره يامالحظه چیه یب و فوراً که
 گرید آن در که یذهن و يمجاز يفضا آن ساختن. باشد کرده درك و دهیفهم را آن آنکه
 نیا در که است نیچن. است رمان دارامدیپ يدستاوردها از یکی ست،ین معتبر اخالق حکم
 ای و موجود واقعاً تیواقع حسب بر ت،یحکا در دار یهست یانسان یعنی ،رمان قهرمان فضا

 اشیقانون يهاقطب صورته ب شَر و ریخ آن در که کندینم رفتار یارزش نظام ریتأث ریز
 ۀتجرب و اخالق اساس بر اد،یخودبن و خودمختار عنصر مثابه به فرد، رفتار جا آن در. هستند
 .ردیگیم صورت مربوطه يهايقانونمند و یشخص

 جهان در) ییزداخدا ای( ییخدایب که کندیم آغاز مسئله نیا از کوندرا را سوم ۀنکت فیتعر
. دارد خدا وجود به يناباور از فراتر ییمعنا ییخدا یب. است دیجد عصر نشانه و دهیپد کی
 اساس شگر،یاند »منِ« یعنی فرد، آن در که است تیموقع کی معرف اصل در ییخدا یب
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 و باشد داشته مانیا هنوز تواندیم انسان گرچه. است بوده خدا يروز که شودیم يزیچ آن
 گرید شیکوکارین یول کند، عبادت خود مقدسات شگاهیپ در و آورد جا به را یمذهب مراسم

 از ياگفته به سپس کوندرا. ندارد یااله حکم به یربط و اوست خود ینیب جهان جهینت تنها
موقع نیا که کندیم هیتک باره نیا در دگریهدهیرس جهینت نیا به و کرده فیتوص را تی 

ه ب خالء نیا. اندشده محو انیخدا آن در که میادهیرس يامرحله آن به گرید« که است
 جبران هااسطوره و هاافسانه ۀشناسانروان یبررس و خیتار پژوهش با را آمده وجود

 یخیتار پژوهش که کندیم ریتفس گونه نیا را دگریه فحر يمعنا آنگاه کوندرا. »میکنیم
 را آنها که معناست نیبد مقدس، متون یعنی اسطوره، و افسانه شناسانهروان یبررس و

 مقدس متون آوردن رونیب يمعنا به و يساز يویدن یعنی زین ساختن یعرف. میساز یعرف
 دنیکش رونیب به خود امدیپ در يساز یعرف که است نیچن. است هاصومعه و معابد از

 نیا در کوندرا. رسدیم نید يفضا از رونیب ياحوزه به آن انتقال و یقبل پوسته از مقدسات
 تورات(مقدس متون پژوهش نیچن کی يبرا را مان توماس »برادران و وسفی« رمان باره

 مان استوم اثر انتشار از پس یهمگان استقبال که دیافزایم يو. ردیگیم شاهد) لیانج و
 اهانت مثابه به گرید مقدس کتاب داستان یعرف ییبازگو و پژوهش نیچن که آنست نشانه

 رفتهیپذ کهن يهامتن از يدیتقل قابل و ممکن یتلق عنوان به بلکه ستین مقدسات به
 . است شده

 فرد: «داد لیذ پرسش به توانیم که است یپاسخ آن فیهمرد کوندرا يبرا یچهارم نکته
 . »است؟ استوار يانهیزم چه بر يفرد تیهو ست؟یچ

 يهاپاسخ به اشاره با او. اندشده ادی يهاپرسش به پاسخ یپ در هارمان یتمام او دگاهید از
. رسدیم هاپاسخ یدرست بودن ینسب امر به ها،پاسخ نیب اسیق و هاپرسش نیا به بانیاد

 شیهاداستان قهرمانان که دیگویم یفسکیداستا افتیدر و درك از ها،پاسخ نیا در کوندرا
 و خشک یمنطق طبق بر هم رو نیهم از و هستند شیخو یمیقد ینیب جهان ریاس

 یشخص ینیب جهان کوندرا، زعمه ب ،يتولستو نزد که یحال در. کنندیم عمل نامنعطف
 سپس کوندرا. بخشد جان را او تیهو و باشد فرد رفتار يبرا یمحکم گاههیتک تواندینم
 ياژهیو برداشت پاسخ، و پرسش يانتهایب دور نیا در که رودیم مان توماس سراغ بارهدو

 که کندیم گمان انسان که است بیترت نیبد هیقض مان توماس دگاهید از. دهدیم ارائه
 و يگرید نیا که یحال در. کندیم فکر ذات به قائم که دارد باور و کندیم عمل خودمختار
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 همان گران،ید ای يگرید نیا. کنندیم فکر و عمل ما تک تک در که گرانندید ای
 به ینسل از و درآمده اسطوره سانه ب يروز که هستند یازل يهاوارهشکل کهن، يهاعادت
 يهاچشمه جوشش« لیاوا همان از یمیعظ تیهدا قدرت با و اندافتهی انتقال گرید نسل
 .دارند کنترل ریز را ما »زمان

 نشان »زمان يهاچشمه جوشش« نیا به نسبت را رمان واکنش ندرا،کو يآخر نکته در
 يرشد سلمان و فوئنتس کارلوس خود، يهارمان از ییهانمونه دنیکش انیم با و دهدیم
 يریپذکثرت دستاورد مثابه به رمان، در را مختلف یخیتار يهازمان یستیهمز مسئله ،...و
 .سازدیم مشخص مدارا، و

 به آمد، نجایا تا شیاجمال شرح که ،»رمان ۀفلسف« یاصل يهاستون نیا حیضتو از پس او
 گرید زیچ هر از شیب را رمان ۀفلسف يو. پردازدیم »رمان ۀفلسف« نگرش وهیش یمعرف
 در رمان. داندیم انسان، کنترل و اریاخت از دور يامر مثابه به خ،یتار روند هیعل یانیعص

 نیا از. است بوده رخدادها معمول روال آن با يهماورد یپ در ههموار خود یتناوردگ دوران
 گذشت دنیطلب مصاف به و مبارزه یخیتار روند کی در فرد، مثابه به س،ینورمان هر رو

 عقل« آن با نه رمان یخیتار روند در گرفته شکل ۀفلسف کوندرا نگاه در. است زمان
 روح بر ریاخ ةسد دو نیا در که است »فتشریپ ةدیا« همسان نه و برابر هگل »یفراانسان

 رایز. است یانسان یخیتار يگرید زیچ هر از شیب رمان خیتار نیا. است بوده غالب زمانه
. راندینم حکم آن بر ياگانهیب قدرت رونیب از زین نیهم يبرا. اندساخته را آن هاانسان

 رونیب یشخص میتصم و يفردِ ابتکار و یانسان يآزاد بطن از رمان خیتار که است نیچن
 ابتکار وجود خاطربه  خشیتار در که است رمان ۀفلسف تیخاص امر نیا. است آمده

 در کوندرا سرانجام. است شده گرجلوه یرانسانیغ خیتار از انسان انتقام همچون ،یشخص
 جهینت نیا به مختلف يهانیسرزم در سانینورمان نقش به اشاره با خود بحث انیپا
 به محدود آن، به یدهشکل در انسان يمحور نقش خاطربه  رمان ۀفلسف که رسدیم

 به رمان کاربرد نو، دوران شدن رتریفراگ چه هر با که است نیچن. ستین یخاص يایجغراف
 .ابدییم یجهان تیعموم ،یادب شکل مثابه

 یخیتار نهیشیپ ،»رمان ۀفلسف« تیاهم يسوا ،یادب شکل مثابه به رمان یابی تیعموم در
 رمان که میگفت شیپ در. دارد ییبسزا نقش زین خواند اش»یرانیا رمان« توانیم آنچه

 که ییآشنا. است بوده يرخودیغ جهان با ما ییآشنا خیتار يدستاوردها نیترارزنده از یکی
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 در که هست نیهم يبرا. است نموده تجدد عصر کارزار وارد ناخواسته، و خواسته را، ما
 آن وجود عدم ای یرانیا رمان تیموجود ۀمسئل مدام ما روشنفکران انیم يجار یذهن دلج

 به اشاره و شتریب چه هر شدن متجدد لزوم به باور با يادسته. است بوده بحث موضوع
. رسدیم تجدد عصر یابیارز در کارانهمحافظه کردیرو با يریدرگ به ،یرانیا رمان تبار وجود
 ای یاجتماع بحث در. دارد مختلف واکنش دو دارد، کارانهمحافظه یلیتما که گرید يادسته

 وجود کتمان به ای و گذاردیم مسکوت شیخو سکوت توطئه با را یرانیا رمان تیموجود
 وشیدار به توانیم نمونه طوره ب انیم نیا از. دیآیبرم یرانیا رمان عنوانه ب يزیچ

 رمان وجود کتمان با که سکوت توطئه با نه خود یسنت لیتما در که داد اشاره گانیشا
 کتاب بر يپسگفتار در او، که چنان. شودیم وارد تجدد ای سنت یاجتماع بحث در یرانیا

 توانینم را يمعنو تیفرد گر،ید عبارته ب«: سدینویم کربن، يهانر شهیاند رامونیپ خود
 ةشندیاند منِ مانند ،»رمان« یِداستان معلق يهاتیشخص رایز گنجاند، »رمان« بافت در

 هر که شوند روبرو دیبا قیحقا از ياشبکه با ندارند، قرار مطلق قتیحق کی برابر در دکارت،
 کوندرا، النیم ۀگفته ب ممکن، نیقی گانهی آن درکه  ياشبکه است، يگرید متناقض کدام

 هرگز یفارس اتیادب در که ستین زیانگشگفت وجهچیه به پس. است »ینیقییب حکمت«
 )3. (»میانداشته »رمان«

 دنیلم يبرا یعموم تیرضا هدف ،یفارس اتیادب در رمان تیواقع کتمان با که است نیچن
 ،»کور بوف« چون یمتون با که یراثیم. شودیم دنبال »یگروزمره و یسنت راثیم« بر
 شازده« ،»ملکوت« ،»شون و سو« ،»یجن ةدر گنج اسرار« ،»صبور سنگ« ،»شیهاچشم«

 و شده دهیکش چالش به »الغراب سورة« و »هول شب« و ،»سلوچ یخال يجا« ،»احتجاب
 کی صورته ب که یسنجش عملکرد نیا. است گرفته قرار نقد و سنجش يترازو کفه در

 شیپ از شیب یفارس يهارمان فیک و کم از ما اطالع گسترش با درآمده، یخیتار تیواقع
 .شودیم آشکار

*** 

 نیا يهامتن که یدوستان هیکل از است الزم رد،یگ انیپا حاضر شگفتاریپ آنکه از شیپ
 دیجمش ادانی زنده از ژهیوه ب. کنم تشکر اندکرده يهاییراهنما و خوانده را کتاب

 و لطف. کردند گوشزد را ییهانکته ریچشمگ یدقت با که کارگر وشیدار و یکاووسیک
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يالدیم 5201 تابستان ،ینیبازب  

 

 
 :هاپانوشته

 انتشارات پرس،ییکو شلیم و ییباال ستفیکر ،»یفارس کوتاه داستان يهاسرچشمه: به دیکن رجوع -1
 .167 ص ،1366 اول چاپ روسیپاپ

2-Milan Kundera: “Der Tag, an dem Panurge die Welt….”, in zeitschrift 
AKZEnte 1993. 
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 ندهیآ یِنیبشیپ
 يشهداد هرمز رمانِ ،»هول شب« به ینگاه

 

 

 واقعه ب شده، نگاشته ییصفحه 282 شیگنجا در که ،يشهداد هرمز »هول شب« رمانِ
 کنندهسرگرم ،ياژهیو مفهوم به بودن، ارزش با جز به رمان نیا. اتیادب لَه بر ستا یغیتبل

 قیطر از خواهدیم...» کن سر ناله سحر مرغ« مصراع با آغاز در رمان یوقت. هست زین
 آشنا يانغمه با را خواننده خود، اثر شروع بودن یتفنن با و دیبگشا تفنن بر يدر ياترانه

 آن از برداشتن پرده با ـ باشد کرده یاغراق سندهینو آنکهیب ـ داستان تیروا اما. کند سرگرم
 به را خود مخاطب ما یجمع یزندگ و جامعه بطن در موجود واقعاً گیرمرده و یبدبخت همه
 .شودیم سرگرم هم و واداشته تفکر به هم خواننده پس. داردیم وا فکر

 به نه هاتیه و افسوس. کشاندیم زین هاتیه و افسوس لفظ يادا به را خواننده رمان نیا
 در رشیتحر که »هول شب. «رمان يهاامیپ رندگانیگ حال به بلکه اش،سندهینو حال

 مورد در یقیدق و ژرف ینیبشیپ واقعه ب است، دهیرس انیپاه ب 1357 سال نیفرورد
 نیا که سوساف و است؛ یاسالم انقالب از بعد درآورده سر جامعه و »نو قشنگ يایدن«
 برابر در يترفراخ اندازچشم شیگشا به تا دینرس مردم گوش به ندهیآ مورد در ینیبشیپ

 به همچنان پرسش نیا چه اگر. شود منجر يگزاراستیس اندکاردست یاجتماع فعاالن
 دعوت و هاامیپ يبرا ییشنوا گوش یخودمان جماعت آن اصالً ایآ که است یباق خود قوت

 داشت؟ زمان آن در یشیدگراند به

 اتفاق »سحر مرغ« ترانه پاره دو نیب کوتاه فاصله در يشهداد هرمز »هول شب« میترس
 نیماش با معالجه قصد به را خود ماریب پدر که گرددیم يپسر سر گرد داستان. افتدیم

ه ب مدام تهران به اصفهان از سفر نیا داستان تیروا. آوردیم تهران به اصفهان از ياهیکرا
 ذهن يسفرها يماجرا با: شودیم قطع ـ داستان قهرمان ـ لیاسماع یدرون ينجوا لهیوس
 و نیا از که ییهاتیحکا با و دهید آنجا و نجایا که یحوادث با و طرف،آن و طرفنیا به او

 که شودیم يادهیچیپ متن سبب »هول شب« رمانِ در تودرتو يهاداستان نیا. دهیشن آن
 .دارد جزء در رمز و راز پر ياچهره و کل رد یلیشک بافت
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 دام در شود،یم »سحر مرغ« فیتصن یاول مصرع چند همان جلب اول نگاه در که خواننده
 تفنن باعث نگاه نیاول در که ـ ترانه همان از خود تأملّات با که افتدیم ياسندهینو گسترده

 میشویم ییفضا وارد ترانه، رعمص چند آن خواندن با. سازدیم تفکر يبرا یموجب ـ است
 رمان انیپا در را ترانه یانیپا يهامصرع آنکه مگر. داشت مینخواه آن از زیگر راه گرید که

 .میبخوان

 نسبت و برهاند مانیراثیم و روزمره يهاعادت دام از را ما خود متن با آنکه يبرا سندهینو
 ذهن انیم فاصله جادیا که ـ گذر نیا از و دینما مانگانهیب یعموم حافظه و خاطره به

 شروع همان از سازد،یم ایمه را يدیجد نگرش امکان ـ است یعموم تینیع و یشخص
 که است ییشنوا حس قلیص گام، نیاول. پردازدیم يشهود ـ یحس ادراك قلیص به رمان

 رمز يجستجو به مکث نیا در و کندیم مکث »کن سر ناله سحر مرغ« دنیشن هنگام
 که کندیم ادا را ییهاکلمه. زدیخیبرم گلو اعماق از که ییصدا: «پردازدیم نهینجگ قفل

 اندوه و یکهنگ يهوا و حال که دارد، را خیتار يهوا و حال که ياترانه دارد، یماندگ يبو
 در و زن، مقطع و زیت يهايها در ها،کلمه انیم مکث هر در است جاودانه یغم است،
 خواننده؟ اسم. شودیم نواخته روح یکیتار در خ،یتار یکیتار در که ییتارها لرزش

. هول شب: يشهداد هرمز. (»زنان چهچهه يقمر مثل. قمر گر؟ید یکس ای قمرالملوك
 ).5ص. تهران. زمان کتاب. 1357. اول چاپ

 چند از یکوتاه زمان در که میشویم خبر با سندهینو یدسترهیچ از یاول قول نقل نیهم در
 گلو اعماق که کند حس را ییصدا تا است گوش کردن زیت مرحله نیاول. گذردیم مرحله

 حس یآمادگ آنگاه. شوندیم ادا که است ذهن در هاکلمه کردن هجا سپس و د،یآیبرم
 دیبایم حس، نیا يفرا از و کند حس را هاکلمه یماندگ يبو دیبایم که است ییایبو

 یابیدست از پس. ابدیب خیتار غار در را هاواژه یزمان سابقه و افتد تحرك به درازمدت ۀحافظ
 ادیزنده که ـ شانخواننده گرفتن نظر در با دوباره داستان تیروا ها،واژه یخیتار ۀنیپسزم به

 نام با يباز در آنگاه. شودیم ما معاصر و رسدیم حال زمان به ـ است يریوز قمرالملوك
 نیا. رسدیم زنانچهچهه يقمر به و زندیم دست یذهن یپرش به يراو قمر، و قمرالملوك

 از کمتر در را يفکر يفضا ضیتعو و است تندتر هم نور سرعت از که ذهن یالیخ پرش
. است معاصر اتیادب قوت يهانکته از یکی رساند،یم انجام به زدن همه ب زدن پلک کی

 يهایژگیو از یکی شتاب و سرعت که معاصر زمانه با توانستینم متن صورت نیا ریغ در
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 یعنی معاصر، ادب یژگیو نیا يشهداد هرمز. برسد رقابت يبرا ییپهلوهم به است، بارزش
 .رساندیم انجام به تسلط با را گرید شاخه به ذهن شاخه نیا از دنیپر در یالیخ سرعت

 با وندیپ در زین و یزندگ در عتیطب برجسته گاهیجا درست افتیدر و درك خاطربه يشهداد
 از را اطراف جهان با خود ارتباط نیاول نوزاد. سازدیم یعیطب شیزا مشابه را رمان تولد آن،
 کودك خود از بلکه اطراف جهان از نه شده دهیشن بانگ نیا البته. ردیگیم دنیشن قیطر

 رمان آغاز در را صدا تیاولو نیا. دیآیدرم تنفس به ونیش و غیج هیشب ییآوا با که است
 ترانه با کند،یم شروع صدا با که ينوزاد مثل رمان. میکنیم مشاهده زین »هول شب«

 را اتیجزئ آنها، رامونیپ تأمل و اتیجزئ سر بر مکث با »هول شب« تیروا. شودیم شروع
 ادی به را یزالل زنان، چهچهه يقمر مثل: «....سازدیم برجسته خود مخاطبان دنید يبرا
 باز یقیموس با توانینم آورد، زبان به توانینم یوقت که را یسمت و. را اندوه و آوردیم

 خود به هیمو رنگ هم یشادمان حتا. وار هیمو يازمزمه. است نیهم ما یقیموس همه. گفت
 یپاسخ ـ کرد میخواه مشاهده که طورهمان ـ يشهداد رمانِ). 6ص. جاهمان.» (ردیگیم

 با رابطه در یاساس ییهاپرسش. کندیم طرح پرسش بلکه دهد،ینم يگرفتار رفع جهت
 .ما یجمع یزندگ یچگونگ و ییچرا

*** 

 يجستار رمانِ گر،ید شکل هر از شیب ،یادب نوع لحاظ به »هول شب« رمانِ
)Essaisroman (مان از يریگبهره در سندهینو یاصل زهیانگ. استستار رهمانا يج 

 خود، چارچوب در رمان،. ردیگیم نجاما رمان یتیروا يفضا در که است یکیتئور يگفتگو
 شلیم به کشفش که جستار. بردیم بکار نوشتن از یخاص وهیش ۀمثاب به را جستار
 انسان که است ينوشتار امکان آن گردد،یبرم شانزدهم سده انیپا در يفرانسو ینیدومونت
 خدمته ب روزمره يهاتجربه زین و دیجد و کهنه متون رامونیپ خود دیعقا ابراز جهت مدرن

 از جستار. است ناتمام و باز یمتن و یشیآزما ياثر منزلهه ب ينوشتار وهیش نیا. ردیگیم
 استفاده. را فضا نشیآفر و يرگریتصو توان هنر، از و گرفته هیعار به را شکل و روش علم،

 نیا یادب يشاهکارها انیم در حتا. دارد یطوالن ۀسابق یغرب اتیادب در يجستار رمان از
 که یشیاتر لیموز رابرت »یژگیو بدون مرد. «گرفت سراغ يجستار رمان از توانیم سده

 میعظ اثر در لیموز. است يجستار رمان شود،یم محسوب اروپا یادب يهاشاهکار ةزمر در
 تا بود هدف نیا به دنیرس تالش در مانده، ناتمام صفحه هفتصد و هزار رغم به که خود،
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 پرداختن قیطر از »یژگیو بدون مرد. «سازد میسه برداشت و نگارش ندیفرا رد را خواننده
ه ب زین مدرن انسان وضع یچگونگ از یطرح که است آن یپ در ش،یاتر معاصر خیتار به

 .دهد دست

 نیا. دارد جهان از سندهینو برداشت به میمستق یبستگ رمان بطن در جستار از استفاده
 و جهان یاحساس و یعقل مختلف يهانهیزم در که نیا ،یکی. ددار یمتفاوت لیدال برداشت

 یعقالن عرصه به یزندگ ينمودارها يبندمیتقس نیا. کرد يبازساز توانیم را شیهادهیپد
 و سمیویتیپوز به که است یعلم یجهانشمول يمدعا نهیس به زدن رد دست ،یاحساس و

 او دنیگروئ و است سندهینو ناسانهش شناخت رشد گر،ید نکته. باشد آغشته یکیمکان نگرش
 قله« فراز از گرید سندهینو کل، يدانا کاخ يهاستون یفروپاش با. ينظر ییگرا تینسب به

 یسقراط گونه به المپِ قله از نزول در شناخت. نگردینم جهان به خود کاخ برج ای »المپ
 آغاز از مدرن سندهینو. شود آموزش و گفتگو باعث و بزند ینفهم به را خود تا کندینم عمل

 سقراط نزد »ینادان« یزمان اگر. ستین تیتمام یکل درك به قادر که است آگاه امر نیبد
 . است شده بدل عاقالنه یفروتن به نبودن کُل يدانا تجدد عصر در گرید بود، نقاب

 هکپارچی وحدت فقدان تا دارد بر در را نوشتن يژتاسترا ینوع يجستار رمان نها،یا يسوا
 یبررس و گذشته در مطلق قتیحق به باور از گسستن. بخشد بازتاب را یجهان نظم

 را امکان نیا خواننده به نده،یآ احتماالت میترس بر يپافشار که چنان. ندهیآ در احتماالت
 خواننده شدن فعال هدف کار نیا با. ردیگ نظر در را يگرید احتمال زین او که دهدیم

 .شودیم یذهن تیفعال نوع نیا رسانه يجستار مانر. پوشدیم عمل جامعه

 طول در رمان. میشاهد زین »هول شب« در را يجستار رمان يهایژگیو آن و هدف نیا
 ییایجغراف ،یخیتار سابقه به هم. کندیم ادغام خود در را جستار ۀمختص چند خود تیروا

 در يگریبهائ مذهب و هیباب نهضت به دنیگروئ علل به هم و پردازدیم مردمش و اصفهان
 . رانیا

 نظر از چه و ،یخیتار يریگشکل نظر از چه است، رمان یاصل سفر مبدأ که اصفهان
 ـ شیاهال دیعقا و هیروح هم و یبومستیز ییایجغراف تیموقع هم یعنی ـ يشهر يمعمار

 بر و دشت پهنه در ییجا که یباستان یزن. بزرگ يشهر...اصفهان: «شودیم میترس باز
 یمذهب يبانو....است ستمگر اصفهان در عتیطب. است ستادهیا نیزم بر...رودندهیزا ةکنار
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. »جلفا و جوباره. داردیم نگه خانه در هنوز را اشیارمن و يهودی فرزند دو که. رانیا
 ).8 ص. جاهمان(

 یدرون ينجوا به ابانیب يتو نیماش سوار داستان قهرمان ـ اصفهان ـ مبدآ حیتشر از پس
 دل درد به ياهیکرا نیماش نیسرنش و ماریب میابراه فرزند لیاسماع. دهدیم رشد امکان
 ردیگیم پرده زین تیروا و رمان یدرون رمز و راز از خود دل درد با که دهد؛یم گوش راننده

 جاده و شومیم خارج شهر حومه از که يالحظه از«: کندیم ریتصو را یداستان يفضا و
 را یزندگ عیوقا باشد، خواب که یآدم مثل ام،کله يتو...نم،یبیم مقابلم را هاانتیب
 و کردن، مرور را گذشته جور نیا...شوندیم یکی تیواقع و الیخ هاوقت یلیخ...نمیبیم

 شیب يزیچ م،یگویم غلط نه،. من حیتفر است شده دن،ید و کردن یقاط را الیخ و خاطره
 درد نیا از پس ـ داستان يراو ـ یلیاسماع. »است کردن یزندگ دوباره مثل. است حیتفر از

 را يگرید آدم یزندگ ای! کردن یزندگ دوباره مثل«: کندیم طرح را یفیظر نکته دل
 .»ستین مشکل چندان. ستنیز

 آن يجا به تواندیم یکس از يچند يهاجمله دنیشن با که کندیم اعتراف خود يراو
 او که است آنگونه يگرید آن یزندگ روند که دینما فرض الیخ در و کند یزندگ شخص

 و رفتار یچگونگ که دید میخواه را يعناصر ما رمان، تیروا طول در. است کرده لیتخ
 عناصر نیا داشتن یخارج وجود از اگر حتا است، يراو لیتخ نیهم از یناش شانیزندگ

 یقیحق را آنان که است نندهکمجاب چنان آنان تیشخص پرداخت وهیش اما م،ینباش مطمئن
 .میکنیم فرض

 از و کندیم سیتدر دانشگاه در ـ داستان قهرمان ـ یلیاسماع تیهدا که دیآیم تیروا در
 سلطه جامعه بر که شودیم زده یاسیس یعموم اختناق به ینقب ،یشغل نگرش نیا هیزاو

 ترس یعنی دارد یرونیب هجنب هم که مینیبیم دانشگاه در را سلطه نیا از ییانمونه. دارد
 و سر یعنی دارد یدرون جنبه هم و است، مختلف مسائل مورد در شاگردان با گفتگو از استاد
 یعنی ـ سانسور مختلف يهاجنبه بیترت نیبد. نگفتن ای و گفتن يبرا خود با زدن کله

 .شوندیم دایهو ـ يسانسور خود و يسانسور گرید

 و اهوستیه يصدا رد،یگیم پا سانسور نیا به تأمل یب و يزیغر واکنش مثابه به آنچه اما
 استدالل و گفتگو امکان گرید گرفت، بر در را جامعه و شد حاکم اهویه یوقت. هول ۀهمهم

 که مینیبیم را یلیاسماع شدن یقربان اهو،یه يامدهایپ یبررس گام نیاول از. رودیم نیب از
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: بازدیم را نبرد نیا سرانجام و است بانیرگ به دست شتنیخو در يخودسانسور با شیشاپیپ
. اهویه يصدا. دختر و پسر از انباشته هامکتین. زیم پشت یصندل بر نشسته یلیاسماع«

 يصابر پس کنم؟ چه. کوبندیم نیزم بر را دستشان کف. اندکرده شروع. هول ۀهمهم
 من به. بکنند ند،کن لیتعط را کالس خواهندیم نهایا اگر حاال. امآمده که من کجاست؟

 ). 17 ص. جاهمان( چه؟

 شکل در را ما یعموم یزندگ و سامانه یختگیر درهم امر سندهینو يبعد يسطرها در
 حرف هم با همه کندیم میترس را ییفضا او. دهدیم نشان تودرتو و متفاوت يگفتارها

 يروزیپ ۀنآستا در است ما ۀجامع يرفتار مشخصه نیا. دهدینم گوش کسچیه و زنندیم
 .یاسالم انقالب

 به. کندینم بسنده یاجتماع عمل نیا ظاهر به ـ داستان نجواگر ای و يراو ـ لیاسماع اما
 گذشته و است، گذشته به بازگشتن معادل بازگشتن خاطرات به و. گرددیبازم خود خاطرات

 وحشت: «که خوردیبرم نکته نیا به خود خاطرات در. است يدراز و یطوالن زمان زین
 ).19ص. جاهمان. (»ماست با شهیهم که خدا مثل. ماست با شهیهم

 که ـ را یعموم یحالشانیپر نیا سندهینو هول، ۀهمهم و اهویه حکومت زمان آن در
 يبرا«: کندیم مطرح سم؟یبنو چه کنم؟ چه« ییمعما تکرار با ـ ردیگیم هم را او بانیگر
 ). 20 ص. جاهمان. (»بلبشو نیا يتو هم آن سم؟یبنو خواهمیم یکس چه

 تصور هماورد نیا به یجمع ختهیگس هم از ذهن ،یعموم یحالشانیپر نیا اوج در منتها
 »یغرب نه یشرق نه« شعار با. ستدیبا معاصر جهان يجلو که نیا. دیگویم کیلب ریناپذ

 یانکارست نفسه یف کار نیا. اندمانده رشیز انیجهان که بشکند را ینصاب حد خواهدیم
 یملت پندار و الیخ به برسد چه تا. ستین آن با چالش يارای را یجماعت هر و است میعظ
 . داشت میخواه اشاره آنها به ادامه در و است گسترده رمان در اششده مطرح تیمحدود که

 ياهویه در که شودیم یمردم یکاسب و کار »یغرب نه و یشرق نه« شعار بیترت نیبد
 نیا ةثمر. کنند دگرگون را جهان خواهندیم هاابانیخ در یالنیو و یسرگردان و حاکم

 ییادگرایبن درآوردن سر جز شد نخواهد يزیچ و بود؛ نخواهد يزیچ تیواقع در خواسته
 و کیتحر صرافت به زین را گرید مذاهب در خود همقطاران البته که ؛یمذهب متعصبانه

 ) 1. (اندازدیم يریگقدرت
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 و تیهودی در ییادگرایبن مشابه يهاحرکت از توانیم دهه کی گذاشتن سر پشت با امروزه
 به بازگشت سمیونالیانترناس آن یاسالم ییادگرایبن با همزمان که شد خبر با تیحیمس

 .کردند بپا را مذهب

 طوره ب سندهینو يبرا هول، ۀهمهم و حاکم ياهویه آن يامدهایپ از گرید یکی اما
 باعث. ردیگیم شکل یبحران دوران در که دهیپد نیا. ستا اثر مخاطب نبود در مشخص

 شدن گُم آن. است گشته مشهور »مخاطبیب اتیادب« نام به که است یاتیادب نوع داشیپ
 است، سخت نوشتن روزها نیا نه«: شودیم فیتعر يشهداد ۀنوشت در گونه نیا مخاطب

 کنم تصور توانمینم. اورمیب نظر در را آنها توانمینم من و هست ای. ستین ياخواننده رایز
 . »سمینویم یکس چه يبرا

 سطر چند در را آن و زندیم وندیپ یکیتئور امر با را مخاطب شدن گُم ةدیپد يشهداد البته
 . نوشتن چگونه ةپرسشوار: سازدیم بدل بیاد تفکر موضوع به ترنیپائ

 ةسندینو توان عدم ةدربار که دهدیم صیتخص امر نیا به را ییهالحظه خود داستان از او
. حساس ةسندینو نوشتن يبرا یناتوان ةدربار یداستان نوشتنِ: دینما تأمل نوشتن در حساس
 به اصرار شهیاند و دردآور خاطره و است کابوس ایرو یوقت: «....کندیم تیروا خودش

 ). 22ص. جاهمان( »خواند؟ ای نوشت؟ توانیم چطور کردن، فراموش

 از را خود يریگجهینت سندهینو رود،یم سخن شده ادی موضوع رامونیپ که سطر چند از پس
 ةدربار. است درست. نه ست؟یچ گرید من پس شده باخته خود اگر«: کندیم اعالم بحث

 . »است باخته را خودش که یمن: سمیبنو خواهمیم که است نیهم

 خود ینوع به اهو،یه تیاکمح ۀزمان خاص طیشرا آن در سندهینو يبرا نوشتن بیترت نیبد
 ـ شود زیتجو ياریبس يبرا توانستیم که ـ یدرمان خود نیا در. شودیم بدل یدرمان
 دارد فاصله یرونیب جامعه با که شودیم پرداخته و ساخته خاطرات مرور يالبهال از یتیفرد

 .کندیم نیسنگ و سبک يانتقاد يدید با را ایقضا و

 نوشتن، يکبرا و صغرا ةدربار بحث و رمان يبنا يزیریپ لیااو همان در يشهداد هرمز
 بوده زین نمایس ریشه کارگردان چکاكیه آلفرد شگرد نیا. دهدیم نشان يخود يالحظه
 بعد يالحظه و دادیم نشان يخود اکران يرو بر لمیف اول يهاسکانس همان در که است

 به را خود يهنر اثر يزهایخ و افت مامت که خواستهیم او دیشا. رفتیم کنار انظار از
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 يشهداد هرمز. سازد انینما انیعر ياگونه به اثر به نسبت را شیخو تعهد و ردیبگ گردن
 خود و کرده میگر البته. شودیم روبرو داستان قهرمان با) 16 ص( رمان لیاوا همان در زین

 دور رمان صحنه از بعد يالحظه و کندیم یمعرف يمکداد هرمز م،یگر خاطر نیهم به را،
 .شودیم

 جامعه در جزء و کُل امر به تواندینم نگرد،یم شناسانهجامعه که آنجا از »هول شب« رمان
: پردازدیم یعموم رفتار و هیروح نقد به جامعه یکل نمودار به نگاه هنگام. بماند تفاوتیب

. ماست الك ما ترس و....ماست با شهیهم که خدا مثل. ماست با شهیهم وحشت«
 رونیب يهاآدم نفس از و رونیب يهوا از رون،یب يفضا از که است سخت ياپوسته

 ). 24 ص. (»کندیم مانیجدا

 شهروندان شیآرا و ینیشهرنش سکونت، مسئله به یعموم هیروح یبررس از گذر با رمان
 شهر به نایروستائ نان،یشهرنش تیاکثر که کندیم اشاره نکته نیا به و پردازد؛یم

 مالط نیترمهم به نانیشهرنش هیروح یچگونگ و شهر تیوضع یبررس یپ در. انددهیکوچ
 شهر؛ همه آن انیم از است يانمونه نینائ شهر. است مذهب که رسدیم نانیا یذهن وندیپ

 به محدود نینائ مردم یعموم فرهنگ و یاجتماع یآگاه الجرم«: خروار ۀنمون است یمشت
 يعلما و انیمال. شدیم شمرده شانیاجتماع روابط اساس مذهب و. بود یمذهب نشیب
 را موجود وضع بر اعتراض گونه هر سبب نیهم به و کردندیم اداره زین را يویدن امور نید

 در شک. دندیکوبیم انگرانیطغ ای انگریطغ سر بر ریتکف چماق با کرده اعالم عتیشر خالف
 ).41 ص( »شد آغاز يقشر مذهب يمباد در شک با اغلب هم موجود وضع یچون و چند

 تیقشر هیعل یواکنش مثابه به را آن و بپردازد هیباب جنبش يریپاگ به آنکه از شیپ يشهداد
 نیا از. اندازدیم طالب هیعلم يهاحوزه پرده پشت اوضاع به ینگاه کند، قلمداد يصفو
 .شودیم ادآوری تیاکثر مذهب برابر در را یمذهب يهاتیاقل حقوق و مسئله منظر

 آن، در يمراد و دیمر رفتار یچگونگ زین و یمذهب دیجد فرقه يریپاگ حیتشر با رمان البته
 انیم یکیتفک. کند کیتفک هم از را مسائل که دهدیم خود خواننده به زین را امکان نیا
 یناسش تیرسمه ب قیطر از دیبا یاجتماع گرید تیاقل هر ای و یمذهب یتیاقل که امر نیا

 قوت به هم پرسش نیا گرید يسو از یول. باشد نیتأم شیاتیح و یزندگ ،یعموم حقوق
 مذهب با خود ینید يمباد و اساس در یمذهب يهاتیاقل نیا چقدر که است یباق خود
 ينظر و یحقوق مختلف سطح دو انیم در کیتفک نیا البته. دارند شباهت مردم تیاکثر
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 کننده هیتوج وجه چیه به. باشدینم يگرید یمالیپا لیدل اهنیا از یکی و ردیگیم انجام
 .ستین ضیتبع

 یاجتماع پژوهش امر خود، يجستار انیب در هم و جستارها نیا يفضا در هم »هول شب«
 به اشاره و هیتک با يشهداد. رسدیم يدولتمدار امر به پژوهش نیا تدوام. دهدیم ادامه را

 نظر در یرانیا يمداردولت اشکال یخیتار يبندمیتقس در را یدرست مبدأ ه،یصفو ۀسلسل
 لیدل ،یرسم مذهب مثابه به ه،یصفو دوران در عهیش مذهب به دنیبخش يبرتر. ردیگیم

 به هادولت خیتار کردن شقه. است هادولت انیم در یخیتار يبند میتقس نیا یاثبات
 پرداختن نیا چارچوب از ،یرسم مذهب يدارا يهادولت با یرسم مذهب بدون يهادولت

 به يانتقاد نگرش مسئله ضمن در که دیآیم دسته ب رانیا دیجد خیتار در دولت سابقه به
 شاه که آوردیم ادی به یداع: «سدینویم يشهداد. دهدیم شکل زین را »یشاهنشاه فرّ«

 او ارهاش به که ییخوارهاآدم. است داشته آماده و حاضر خوارآدم تن پانصد شهیهم عباس
 یعل محمد فرمان به که آنها مگر...خوردندیم سلطان چشمان شیپ در تکهتکه را يمرد
 حمام در را ریکب ریام رگ شاه نیناصرالد فرمان به که آنان ای بستند، توپ به را مجلس شاه

 داغان را اشجمجمه و دندیکوب لیاسراف صور سر فرق بر آجر با که آنها ای و زدند،
 از داد دستور قاجار خان محمد آقا مثال که دیادهینشن« ای و). 53 ص. جاهمان....(»کردند،
 ).184 ص( »کنند؟ درست برج کرمان مردم يهاچشم

 رفتار به سپس، کنندگان،حکومت ییبایشک عدم و ییخودرنده نیبد ینگاه با رمان
 تیهو از ار فرد ،ينصار ای جهود، ای ،ییبها ۀکلم اطالق«: رسدیم شوندگانحکومت

 که یکس ای ،يانصار ای جهود، ای ،ییبها مان،یا با مرد چشم در. کندیم یته اشیانسان
 دیبا که است يموذ ياحشره. ستین هم یئیش. ستین آدم گرید دارد، مخالف مذهب

 ).53ص.» (کرد نابودش

 ،یاجتماع يهاتیاقل حقوق تیرعا تیاهم ساختن روشن يبرا و یخیتار تیوضع نیا با
 اگر«: ندارد شمولجهان يارهایمع سر بر حاکم مذهب با جدل جز ياچاره داستان تیوار

 ای. بودیم شده درست وضعشان یلیخ حاال دیبا هايمصر بود یعمل هیاول اسالم به بازگشت
 بحث«: دیگویم جدل نیا ادامه در که نیا با يراو). 58 ص.» (يسعود عربستان اعراب
 به بازگشت طرفداران به یپاسخ راه نیا از و کندیم بحث واقعه ب اام ،.»ندارد دهیفا کردن

 . دهدیم یمذهب ـ یسنت شتنیخو
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 خطور ذهنش به تهران تا اصفهان راه انیم در که ـ يراو یعموم يهافیتوص همان در
 آن يبرا آب که مینیبیم. میشویم باخبر ياقتصاد يهازهیانگ و یمیاقل طیشرا از ـ کندیم

 يهايساز امامزاده که میشویم باخبر. دارد یاتیح ارزش چه يریکو و خشک يهانیسرزم
 پول، کاال، گردش قیطر نیا از و مردم تجمع منظور به کشور نقاط اقصا در شماریب

 .است بوده ینید انیمتول يبرا يویدن یزندگ نیتأم و منفعت به دنیرس

 فقط گاه که ـ هامعلول يهوا و حال به جامعه سطح در یاصل يهاعلت نیا یبررس با رمان
 يمگو اسرار از برگرفتن پرده با و پردازدیم یعموم رفتار به. رسدیم ـ دارد یقربان نقش

 »است یعموم يبازبچه يماریب«: سازدیم برمال را حاکم اخالق ییدورو ،یاجتماع اخالق
 و مذهب يهاندهیانم یمیدا حضور از هم زود یلیخ اصفهان در يابچه هر). «118 ص(

 ). 119 ص.» (شودیم آگاه بازهابچه وجود از هم و خدا

 آن بودن ول خاطربه و است یرونیب ترس. وحشت هم و دارد وجود ترس هم جا نیا در
: مذهب حضور خاطربه و ستیدرون وحشت و. تجاوز بودن مرسوم و یجنس ماریب همه

 گناه و ظلم و یکیتار سراسر را جهان دآموختنیم هابچه ما به اصفهان در که یمذهب«
). 119 ص.» (کس همه و جا همه و زیچ همه از ترس: بود آن ادیبن ترس. کردیم ریتصو

 که ندیگایم را بچه قدر آن و ندیربایم را او مرد چند يابچه بیتعق هاهفته از پس یگاه«
 ). 118 ص.» (شودیم لیتبد يآلودخون الشه به

 جمله کی در رمان شود،یم منجر يخودآزار یروان يماریب به که را یوحر حالت نیا جهینت
 .». بودم زاریب خود جسم از«: داردیم ابراز

 کردن بازگو از پس رمان تیروا. هستند زنان حاکم، یۀروح و یروح حاالت آن یقربان گرید
 زنان يرخودآزا امر به هازوج يروانکاو و شوهران دست از زنان خوردن کتک تیعموم

 زن بر یخیتار ستم«: دهدیم اشاره رانیا در زنان ستم تحت یزندگ به ادامه در و. رسدیم
 ).130 ص.» ( است رانیا اهل بر خیتار ستم از شیب یرانیا

 در. میرسیم ستم شدن یعمل علت و لیدل به آن یتبارشناس و ستم رامونیپ تأمل يورا از
 قلمداد ستمکار ترس جهینت مثابه به را کردن مست که داشته وجود یشیگرا یشناسروان
 یخیتار ۀنیزم بر ترس، یعنی ستم، علت نیا یمختصان چه که مینیبب پس. است کرده
 ماست انیم در ترس وجود بر »هول شب« در يشهداد هرمز مداوم دیتأک. دارد هایزندگ
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 و ترس نیا تیماه بر هیتک زین و سازد؛یم مطرح مذهب و خدا با رابطه در مدام را آن که
 . گرید جوامع در آن يهمتاها با ما نزد دهیپد نیا تفاوت ساختن برجسته

 یترس ما، عموم ترس ادیبن که سازدیم آشکار را ریز تیواقع يشهداد هرمزة اشار
 يویدن مذهب و ینید يارهایمع شمولجهان سلطه خاطربه امر نیا و است؛ یکیزیمتاف

 و الهام منبع که اروپاست يوسطا قرون در ترس مانند ما ترس رو نیهم از. است نشده
 .ردیگیم و گرفتیم »نیالجبار قاسم« حضور از را خود تحرك

*** 

 که ستین يزیچ آن گرید ،يروشنگر جنبش خاطربه زین و ییاروپا تجدد دوران در ترس
 جهینت در که را، تیماهو ریتغ نیا. است شده يماهو ریتغ دچار ترس از برداشت. بود یزمان
 عنوانه ب ییخدا عنصر رفتن کنار با شده، آشکار ریاخ يهاسده متفکران تأمالت و هایتلق

 از ترس و خدا که شد باعث تنها نه يروشنگر عصر. کرد فیتعر توانیم ترس عامل
 ییگراانسان منظر از ترس بار نیا بلکه شود، یمنتف بشر ترس منبع مثابه به ینید عاقبت

 . توهماتش در نه و شد جستجو انسان خود در لشیدل. گرفت قرار هتوج مورد

 به تیفعال نیا. شوندیم فعال سمت نیا در فلسفه و يکاوروان مثال، طوره ب که، چنان
 یشناسبیآس تا. دیآیم دیپد یآدم در ترس مثابه به که است يزیچ آن فیتعر قصد
 . کند سیتأس تأمل و تفحص نهیزم چونان را یروان -یروح

 با ترس مفهوم انیم ابتدا از روان و روح یشناسبیآس نیا که شد ادآوری دیبا جا نیهم در
 يازامابه همواره وحشت که است خاطر نیبد تفاوت نیا. است قائل تفاوت وحشت مفهوم

 یحال در. اندازدیم وحشت به را جان که است ینیع يادهیپد وجود لشیدل و دارد یرونیب
 .یذهن است يامر و ندارد یرونیب يازابهما ترس که

 نشدن ارضا و تراکم در را ترس بروز لیدل خود يکاوروان روش آغاز در دیفرو گموندیز
 ترس يهاشهیر دنباله ب ناخودآگاه عنصر يهالیتحل و هیتجز در سپس و. دیجویم دویبیل

 .است

 رکهیکه. ردیگیم قرار رنظ مد زین یشناسیهست در ،یفلسف موضوع مثابه به ترس، البته
 حاکم سمیآلدهیا خاطربه را آن که ـ فلسفه تحوالت سنجش تداوم در ،یدانمارک عارف گور،
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 از. ابدییم یانسان اتیح به توجه عدم در را یاصل رادیا ـ دهدیم قرار سرزنش مورد درونش
 تجدد عصر در یآدم وحشت و دلهره کردن نیسنگ و سبک به او که است رهگذر نیا
. است خدا با فرد مجدد رابطه او نظر به یخیتار مخمصه نیا از نجات راه چه اگر. رسدیم

 موضع نیا به سرانجام دگر،یه نیمارت ای و گور رکهیکه چون یندگانینما با ،یشناسیهست
 .است انسان یستین و یپوچ احساس وجود در ترس لیدل که رسدیم

 در ند،یآیبرم او یشخص کامالً تجربه از که ترس، نرامویپ گور رکهیکه ينظرها اظهار
 يهاتأمل بازتاب هم و هستند او یمذهب يجانبدار بازتاب هم یعنی. ندیدوپهلو اساس
 که گور، رکهیکه نگرش با تفاوت در است، یمدع دگریه که یحال در. او شناسانهروان
 مفهوم با. رندیگیم نظر مد را یانسان یهست طرفیب یموضع از او يهالیتحل و هیتجز
 رد،یگیم قرار استفاده مورد دگریه لهیبوس دوباره چهین از پس که ،Dasein برجا یِهست
 هدفش بلکه انسان، مختص تجربه نه و است توجه مورد فرد نه که آنست بر یشناسیهست

. شودیم حادث و واقع یهست درونش که است ییفضا آن مثابه به یانسان اتیح دادن نشان
جا بر یهست که سازدیم نشان خاطر یروشن به باره نیا در »زمان و یهست«اثر در دگریه 

ه ب. »است خود یهست همان یواقع مسئله اشیهست« در که دارد نظر در را یباشندگ آن
 که شودیم آشکار خود شکل نیتریازل صورته ب ییآنجا برجا، یهست دگریه زعم

 اشتیواقع با و ریغافلگ را) نیدازا( برجا یهست »حضور« نیا. سازد انینما را خود »حضور«
 یرهاشدگ مثابه به را خود حضور برجا یهست زین انیم نیا در اما. کندیم نرم پنجه و دست
 از شیب او. اوست میتصم به نه و فرمانه ب نه اشیهست که ابدییدرم انسان. کندیم تجربه

 بلکه ندارد، جهان با يوندیپ تنها نه که ابدییدرم را تیواقع نیا مردن، امر در يزیچ هر
 یهست جهان، با یوستگیپ عدم اصل کنار در. رندهیم یعنی هست؛ که است يزیچ نیهم

 وهیش نیا که آنجا از. فهمدیم شده، ممکن که یهست از وهیش آن صورته ب را خود یانسان
 نیا يدو هر. شناسدینم مرز و حد وجود ندارد، خود از خارج گرنییتع چیه یهست خاص
 يمحور یژگیو ،یخارج گرنییتع نبود زین و جهان با یوستگیپ عدم اصل یعنی ها،جنبه

 طول در ترس و دنیترس صورته ب انسان را هایژگیو نیا. دهندیم لیتشک را او حضور
 .ابدییدرم خود اتیح

 صورته ب را نآ که شودیم يزیتما باعث دگریه لهیوسه ب ترس از ژهیو فیتعر نیا
 مثابهه ب ترس نیا. مینکن تجسم احوال و حال و محض احساسات يفضا در ياکرهیپ
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. دارد یاتیح و مندانهیهست یعلت و لیدل خاطر، نیهم به و است کیشناسیهست يادهیپد
 ژهیو حالت ترس: کرد فیتعر شده ادی شکل بدان را ترس دگریه که است خاطر نیبد

 البته. شودیم روبرو شیخو یهست شکل نیتریاصل با رابطه در یوقت است؛ برجا یهست
 نقش سر بر دیفرو با و گور رکهیکه با دگریه ترس، شهیر از یتلق در تفاوت نیا يسوا
 به را انسان ترس چون دگر،یه زعمه ب. است متفاوت هم ترس گرفتن پا در و تیجنس

 »تیخود« مثابه به اشمحض يبرجا یتهس با را او و کشاندیم خود یازل و ینیشیپ مرحله
 .است خنثا یجنس لحاظ به تیخود نیا گرید پس گذارد،یم تنها

 عمل به ذهن و روح جانب از که ندیبیم یپاسخ مثابه به را ترس گور رکهیکه کنیل
 از یناش که زدیخیبرم دویبیل انسداد از ترس زین دیفرو نزد نیهمچن. شودیم داده احساسات

 یآدم ترس شهیر از گور رکهیکه و دیفرو یتلق. است یآدم یجنس يروین ابهنجارن کارکرد
 افسانه به که ن،ینخست گناه و گناه احساس از گور رکهیکه یتلق. گرندیکدی هیشب ینوعه ب

 و هیاول يهاقوم در یپدرکش شیگرا رامونیپ دیفرو یتلق و گردد،یبرم بهشت از آدم هبوط
 يااسطوره يهاتیحکا ریتفس از که گرندیکدی هیشب خاطر نیبد ،پیاود ةعقد بردن ارث به
 یاستدالل ۀنیزم که تفاوت نیا گرفتن نظر در با. کنندیم حرکت یبررس نمونه مثابه به

 گور رکهیکه یاستدالل نهیزم و وراثت، قانون بر یمبتن و است کیولوژیب براساس دیفرو
 .نینخست گناه بردن ارث به باور بر یمبتن و اوست کیزیمتاف براساس

. اوست یدرون شکاف نیا انیب ترس و است دوپاره يموجود انسان گور رکهیکه نگاه در
 احساساتش و یآدم اریهوش عقل انیم که است يافاصله همانا دگاهید نیا در ترس لیدل

 دیپد یآدم تیمن بر زهیغر يبرتر یپ در ترس يدیفرو نگاه حسب بر نیهمچن. دارد وجود
 يهازهیغر يبرتر مقابل در که است یحفاظت حصار آن تیمن رامونیپ یخودآگاه. دیآیم

 از مشترك برداشت نیهم در گور رکهیکه و دیفرو انیم نگرش شباهت. شودیم برپا یدرون
 يسو از ،یدرون زهیغر يبرتر برابر در و کسوی از گناه، برابر در انسان که است یتدافع نفش

 گور رکهیکه نزد و ستیآگاه دیفرو نزد تدافع نیا تیهدا مرکز. ردیگیم عهدهه ب گرید
 نبرد نیا قهرمان گور، رکهیکه نزد انسان جان و دیفرو نزد انسان مغز. اریهوش عقل همان

 گور، رکهیکه و دیفرو »منیاهر« با نبرد قهرمانانِ انیم تفاوت اما. هستند »منیاهر« با
 يسوه ب را یشناسروان ،یآگاه نقش و تیاهم بر دیفرو هیتک که چنان. ستین امدیپ بدون
 ،یانسان جان بر گور رکهیکه هیتک و کشاند،یم شیارهایمع بودن تجربه قابل و شدن یعلم
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. رساندیم مذهب با یآشت به را او یشناسیهست دارد، خود با مفهوم نیا که یابهام خاطربه
 نیا او زعمه ب. داندیم یعقالن ذات با یاساحس ذات تناقض از یناش را ترس ـ گور رکهیکه

 يبرا او اما. سازدیم وادار دهشتناك تضاد از سرشار ییفضا در یزندگ به را انسان ترس
 که نامدیم برزخ را ترس يفضا نیا و شودیم متوسل یمذهب واژگان به خود نظر فیتعر

 سمیآلدهیا سرزنش با هک گور، رکهیکه بیترت نیبد. است انسان یدرماندگ یالیخ نیسرزم
 یآدم ترس فیتعر در سرانجام بود، کرده یانسان اتیح یبررس و تأمل به شروع فلسفه در
 .بود کرده سرزنشش شیشاپیپ خود که افتدیم یسمیآلدهیا دام به

 کرده، يگذارهیپا را خود تفکر کیزیمتاف يگذار سر پشت يمدعا با که دگر،یه مقابل، در
 که او یشناسیهست. افتدینم یمذهب واژگان دام به و شودینم گور رکهیکه سرنوشت دچار

 مجبور خود زیمتما واژگان خاطربه گذرد،یم بر ترس تیجنس پرسش از تیخود امر درك با
 یهست جا نیا در. ستین یکیزیمتاف زبان به خود افتیدر و درك انیب و ینینشعقب به

 .دشوینم فیتعر یکیزیمتاف منظر از انسان

 زعمه ب ـ شودیم روبرو موضوع مثابه به یهست با خود تفکر در یوقت دگریه حال نیا با
 يبرا او که را یچارچوب. دیآیم گرفتار خود یجدل چارچوب آن در اشيفکر تالش ـ آدورنو

 و يانتقاد نگرش حق. کندیم جلوه بسته کتف رابطه نیا در يو. است کرده فیتعر یهست
 آن در آدورنو زعمه ب. دیآیم نظره ب درمانده و کندینم منظور خود يبرا را گرسنجش

 را زبان میمفاه "یهست دل" از خواهدیم که یهست يندا به منفعل دادن گوش و دنیشن
 .است نهفته دگریه يفکر یطلبمیتسل ینوع رد،یگ کاره ب

 و دیفرو اهگیجا ،یآدم ترس یچگونگ و گاهیجا از برآورد در یشناسیهست عاقبت نیا
 .سازدیم برجسته ترس فهم در را او یشناسروان

*** 

 آن، رامونیپ یکیزیمتاف مابعد نگرش تحول و ترس رامونیپ کوتاه صحبت نیا از پس حال
 .میبپرداز يشهداد هرمز »هول شب« رمان از يگرید نکته به

 را روشنفکر قشر سراغ رمان يراو جزء، نمونه يبرا جامعه، در جزء و کُل ۀرابط همان در
 يهوا و حال تیوضع ةدربار را يروشنفکر بحث و نگردیم قشر نیا یزندگ به. ردیگیم

 هنر اصطالحا که یشیگرا مورد در بحث زین و هنر رامونیپ بحث. زندیم دامن آنان
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 در آن شقن و هنر مورد در يداور يبرا سندهینو جا، نیا در. شود یم گفته يبورژواز
 اشيداور و نگاه قیطر از تا. ندیگزیبرم را ستیپوپول و یافراط کرروشنف کی جامعه،

 ـ یلیاسماع با يدارید در داستان در »یفرض داور« نیهم. سازد افشا را او متعصبانه لیتما
 نیا« از خود زعم به تا بخشدیم را فاکنر و وتیال س،یجو يهاکتاب ـ داستان قهرمان

 انزجار نیا. ابدی ییرها ،»شودینم ختم يروشنفکر يماریب بست بن به جز که راه کوره
 یمیرژ يریپاگ از قبل شهیهم بودن، گرید روشنفکران ضد و يروشنفکر از روشنفکر

 خود درك ۀعرض به وضع نیا مشاهده با يراو. است داشته وعیش خودکامه و تریتوتال
 هم من«: پردازدیم یهمگان یلعنت سرنوشت نیا زین و یقبل يهانسل و خود نسل رامونیپ
 میدار ارتباط گذشته با نه ما. است ياشهیریب نسل که شد خواهم خودم نسل افراد از یکی
 را الزم یاجتماع یآگاه آن کدام چیه. است ناقص و پراکنده مانیهاخوانده. ندهیآ با نه و
 .». کندینم جادیا

 یانحراف يهاشیگرا آن که کندیم جلوه یعیطب ،يروشنفکر تیوضع از کارنامه نیا با
 روشنفکر از يانتقاد فاصله رغمه ب ،يراو. شوند دانداریم یزدگعمل و یستیونیآکس
: که دیآیبرم هیگال به. دارد اشتراك او با جامعه هنر گذشته یبررس در اما ست،یپوپول

  »است؟ شده بازگو متداول يهنر اثر کدام در جامعه یبحران طیشرا«

 مشخص يابهانه کند،یم بسته چشم و یکُل برخورد گذشته اب که مطلق ینف نیهم اما
 عمل شیستا روزگار آن در لیتما نیا و. يروشنفکر جامعه یکنون لیتما هیتوج يبرا است
 .». یهمگان يبرابر و آزاد یزندگ به مانیا. روشن ندهیآ به مانیا. عمل به مانیا. «است

 نیا با. دیآیبرم کور عمل سیتقد به شعار، هارائ کنار در گذشته اب کور برخورد که مینیبیم
 التقاط به لیتما رو نیهم از. است ازمندین ينظر هیتوج کی به زین يکور عمل هر حال
 ستیمدرن روشنفکر کبارهی شود،یم اشاره بدان رمان در که طورهمان. ابدییم رونق ينظر

 سمیمدرن يکرهایکالس آثار هنکیا گمان به ن،یا از بدتر ای و. شودیم ینیچ عرفان عاشق
 یاجتماع یآگاه بدون ـ عمل اصالت به و شوندیم مردم ةتود »نشیآفر« فتهیش اند،یتوخال

 . بنددیم دل ـ

 جهینت در. است جامعه یفرهنگ نازل سطح از یناش زیچ هر از شیب يفکر يهاگزاگیز نیا
 بانیگر به دست یماندگدر عارضه با همواره برسد، يروشنگر به آنکه از شیب يروشنفکر

 .افتدیم باطل دور دام به بیترت نیبد و کشاندیم ينظر التقاط به را او زین یدرماندگ. است
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 امدیپ یب و جهینتیب ییگراعمل اما عمل، اصالت نگرش از فاصله و هاگفته نیا رغم به
 شیپ يفتارر نهیزم در چه و یاسیس نهیزم در چه یاجتماع يساختارها یدگرگون. ماندینم
 از بعد جامعه. باشد برتر و یفیک یجهش ای و مثبت يامر خود یدگرگون آنکه یب. دیآیم

 رامونیپ خود ینیبشیپ در »هول شب. «طلبدیم را خودش آدم انقالب و یدگرگون
 است، خاص آدم نیا ذهن ۀملک آنچه. خواندیم ستیپراگمات را او خاص، آدم نیا یچگونگ

 و رفتنیپذ را يخود جماعت يهانسبت و گرانید درست سرزنش .است بودن هیبق مثل
. شدن مسخ«: است انسان شدن مسخ مترادف درآمدن، جماعت رنگ به و شدن همه مثل
 ). 112 ص.» (هست همه و ستین یکس چیه که شدن یکس

 یهودگیب ،یاسیس يدادهایرو و طیمح اگر«: دهدیم شرح گونه نیا را هاعلت از یکی رمان
 آرمان به را اعتقادش جیتدر به شخص بدهد نشان را فرد يهایگذشتگ خود از و هاتالش

 .». دهدیم دست از یاخالق يهاارزش و

 چارچوب در که یکس. است انقالب از پس افراد عموم مشخص نمونه آدم نیا
 دنباله ب زیمر و کجدار طوره ب که یکس. کندیم تالش يخود و یعموم يهایدرماندگ
 نیا البته. ندیبیم زمانه حرکت موج بر سوار را خود ،يرودنباله نیا رغم به و رودیم حوادث

 که ـ موجود وضع به آنها ینیب خوش از و هاستستیپراگمات يهایژگیو از یکی خود توهم
 در که يفکر استحاله خاطربه. دیآیبرم ـ مطلوب وضع به مگر است هیشب یوضع هر به
 دیام و ییرها سمبل بودن ستیپراگمات کرده، خود حورسم را یجمع ذهن و آمده دیپد شیپ
 ۀیتسم وجه صورته ب بودن ستیپراگمات بیترت نیبد. ابدییم رونق بازارش و شودیم

 با و انددهیرس یکنون اوضاع ینامطلوب به خود روزید همقطاران برخالف که دیآیدرم ياعده
 .کنند ظهور یمنج صورته ب واهندخیم »کردن میلح خرج لگن و آفتابه« استیس

 ـ جامعه کُل از یجزئ مثابه به ـ روشنفکران خاص قشر به پرداختن هنگام »هول شب«
 از يگرید مسائل به بلکه نداشته، توجه شانیا نزد آن يامدهایپ و یاسیس رفتار به تنها

 آنها ذهن یعواق يهامشغله و یادب يهامحفل و هاهینشر آن يهارقابت ات،یادب نقش لیقب
 .پردازدیم زین

 آن یاصل عناصر و »اصفهان جنگ« به 156 تا 147 ص از خود تیروا در داستان
 و ما معاصر فرهنگ یاساس مسئله«: سازدیم بازگو را آنان مباحث انیم نیا در و پردازدیم
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 یتگآشف روزگار باشد، که لیدل هر به ما، روزگار الواقعیف....است ترجمه مسئله ما زبان
 که یزبان ساختمان به او جهل و شعر از جوان شاعر ناقص شناخت جهینت در...است یزبان

 ینامفهوم و ته و سر یب ییهاجمله روزمره چاپ به شودیم منجر دیگویم آن با را شعرش
 ).155 ص. جاهمان.» (اوردهین در سر آنها از هم شاعر خود گمانم به که

 ارائه را جامعه یاجتماع و یفرهنگ مسائل از یوبچارچ »هول شب« در يشهداد هرمز
 در او. نباشد رمان در شیجا مقدس خشکه شناسانییبایز زعم به دیشا که یمسائل. کندیم

. جاهمان.» (ستین داستان زهایچ نیا ندیبگو است ممکن«: داردیم ابراز بحث نیا ادامه
 به. ستین کننده سرگرم داستان مانوشته که نهایا نه،«....: دهدیم جواب بعد». 127 ص

 ). 127 ص. جاهمان.» (است داستان ضد یمعن کی

 از يشهداد رمان که کرد لیتکم دیبا جمله نیا با را سندهینو صراحت در قدرت نیا البته
 را رمان دستاورد نیا. دارد بهره زین نیآهنگ یشیگو و شاعرانه يرهایتصو و بایز نثر برکث

 از«: جا نیا در جمله از. کرد مشاهده توانیم مختلف يهامناسبت به و متفاوت يجاها در
 از. کنمیم یط را ده ابیآس يرو به رو بیسراش. گذردیم کوه دامنه بادام درختان ریز

 درختزار و کوه دامنه انیم از راه. رسمیم سراب راه کوره به و رومیم باال تپه دامنه
 يهابوته از دهیپوش کوه بیش هادرخت پشت. اندکاشته امباد درختان کوه ۀدامن بر. گذردیم
 يخارها يالبهال از بادام و گردو ب،یس يهاشاخه سر....است خار و اسفند گون، زم،یه

 چتر همه، نیا فراز بر. است زده رونیب کند،یم حفظ شیفرسا از را وارید ۀلب که خشک
 درختان نیآخر یوقت. اندازدیم هیسا قسما درختان انبوه از دهیکش بر سر داریسپ درختان

 آشکار مرموز، و ز،یانگ اضطراب عت،یطب خاموش قلمرو گذارم،یم سر پشت را بیس و بادام
 ).76 ص. جاهمان.» (شودیم

ه ب رمان، نیا یاصل یژگیو عنوانه ب آنچه ،»هول شبِ« رمان قوت يهانکته نیا يسوا
. است ـ یمیابراه يهاد ـ داستان عناصر از یکی به دنیبخش کرهیپ رسدیم نگارنده نظر
 رابطه در و دارد، را مان شینریها »ردستیز« رمان قهرمان چون ینقش ،یمیابراه يهاد

. دستافر هم و است فرودست هم یعنی. کندیم فایا یمهم نقش جامعه یفرودست/یفرادست
 عمل »سومکا« یستیفاش انیجر هوادار به عنوان که یوقت است؛ فرودست یمیابراه يهاد

 او »من نبرد« کتاب خواندن با و ابدییم را خود جالل و جذبه سمبل تلریه در و کند،یم
 است؛ ما جامعه یبوم و یسنت کار،محافظه مرد مشخص نمونه نیا. شود »آگاه« خواهدیم
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 يشندرغاز ثروتش تمام چه اگر ـ خود پول با خواهدیم که یوقت شود؛یم هم فرادست
 »ظلم ۀعمل« نیا از یمنطبق و قیدق چهره يشهداد. بخرد را خود همنوعان ـ ستین شیب

 که مینیبیم يآشکار به یوقت را او یرحمیب. است کرده میترس را ما هنیم يرپاید استبداد
 ترور یقربان که یفاطم. کندیم ادی یفاطم نیحس از ياانهیوحش تنفر با سال چهل از پس

 را خود جذاب سمبل خشن، رضاخان قاموس در یمیابراه يهاد و است يپهلو سلسله میرژ
 مرد يکارمحافظه و یبوم ،یسنت نمونه نیا یژگیو نیمهمتر مثابه به آنچه اما. ابدییم باز

 رمان در گونه نیا او یزندگ سرلوحه نیا. است زن به نگاهش وهیش همان شده، انیب جامعه
 مرد طلق ملک دیبا زن که یدانیم...کند يسرور دیبا. دهد دستور دیبا مرد«: ابدییم بازتاب
 ). 212ص. جاهمان( »بس و شیب باشد،

 خود مردانه »يفانتز« از و دیآیدرم سخن به یتاکس راننده با ییگفتگو در یمیابراه يهاد
. جاهمان.» (شده رد رکابم ریز از زن و دختر پنجاه قسم، عزتت به حال، به تا«: دیگویم

 ) 207 ص

 که کندیم ذکر ادامه در. شود یعمل توانستهینم هیتوج و یشرع کاله بدون او کار نیا هالبت
 .». دیبکار شیتو دیخواهیم جا هر. است تانمزرعه مثل زنتان دیفرمایم«

 با یفرودست/ یفرادست رابطه تبلور مثابه به خود، تیشخص نیا ساختن در رمان بیترت نیبد
 به آنکه جز ستین يزیچ ذکر و فکر نیا. ابدییم قیتوف ذکرش و فکر قیدق دادن نشان
 .بنگرد دنیگائ لهیوس و موضوع مثابه به که انسان، و همنوع مثابه به نه زن،

 او نشده، دایپ اشکله و سر هشتم آسمان از ـ یمنش الت نمونه نیا ـ یمیابراه يهاد اما
 که ـ زن از خود مبتذل يهافیتوص آن در او. است ،یلیاسماع تیهدا داستان، يراو يعمو
 از من بگذار«: کندیم تصور ـ است یاجتماع پیت نیا از سندهینو یتلق تیفیک نشانه البته

 و خوندار گوشت شقه دو مثل. شودیم زانیآو که نمیبب را اتگنده يهاپستان اتقهی يال
 را سختت و تسف يهاکفل من بگذار. دخترم بچرخ. بچرخ. شودیم زانیآو جاندار و آبدار

 ).213 ص. جاهمان....» (که نمیبب

 راه ما جامعه افراد شرکت با یکارناوال رمانش ابانِیخ در خود »هول شب« با يشهداد هرمز
 یکی نیا البته که ـ گاه و شودیم رفتن سهیر و خنده باعث گاه که یکارناوال. اندازدیم

 به اصفهان از سفر کاروان جامسران. افسوس و یافسردگ باعث ـ است تریطوالن زمانش
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 تهران روبرو در و یسنت و یمیقد شهر آن است، اصفهان سر، پشت در. رسدیم تهران
 خیتار ،یلیتمث سفر نیا در. اشساکن يهاییروستا همه با کریپ و در یب يشهرغول است؛
 و يدیتول ونیزاسیمدرن به دوگانه سنت از يسفر خیتار. است دهیخواب زین رانیا مدرن
 . تجدد فرهنگ از يعار است یصنعت

: دهدیم گوش خود یدرون ينجوا به رمان انیپا در داستان، يراو ،یلیاسماع تیهدا
 ).268 ص. جاهمان.» (شدم دوگانه. باختم را خودم یستیز و يوجود وحدت«

1991 نوامبر ـ برلن  

 

 
 :هاپانوشته

 انقالب در یول بود یدمکراس دنباله ب تیمشروط بانقال دوران در ما ۀجامع چرا که را جیرا پرسش نیا ـ1
 یاجتماع جنبش هر: داد پاسخ بتوان گونه نیا دیشا رفت، یخودکامگ و رهبر ۀکلم وحدت دنباله ب یاسالم
 يهايبندجمع جهینت خود هالیتما و اتیروح نیا که است یخاص یروان لیتما و یجمع اتیروح حاصل خود
 نیب خوش) مصطلح غرب همان ای و( اروپا به نسبت تیمشروط انقالب دوران رد ما جامعه. هستند يادوره
 انقالب مقطع در اما. جمعند مقبول ... و سمیبرالیل و یدمکراس مثل ییاروپا يارهایمع رو نیهم از و است
 خاطربه هم آن. است نیبدب) ردیگیم بر در زین را متحده االتیا بار نیا که غرب و( اروپا به ما ۀجامع ،یاسالم
 ما، یداخل امور در متحده االتیا يدرازدست. شکست را کیدمکرات و یمل جنبش کمر که مرداد 28 يکودتا
 يهاهیسو ،يزیست غرب در ما اغراق کنیل. رفت سوال ریز غرب تیکل که کرد يبر خود از چنان را ما جامعه

 به را ما مرگ از ترس و میدیدیم ار خود مرگ »یزدگغرب« در که بود رو نیهم از. افتی کیستریه
 .کشاند) یبوم ـ یمذهب تیاُمل( ارتجاع طناب با یخودکش

 یرسم اتیادب
 يانتقاد دگاهید از یاسالم رمانِ

 

 

 : مقدمه
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 از یکی. شودیم ياتازه مرحله وارد یاسالم انقالب با رانیا در یسینو داستان
 یاجتماع مکالمه در تیحاکم ۀجانب همه یکیدئولوژیا نفوذ اعمال مرحله نیا يهامشخصه

 نفوذ اعمال نیا از یفرهنگ يهافراورده ریسا مانند یسینوداستان. است ينوشتار فرهنگ و
 خود حفظ و یرسم يدئولوژیا نفوذ اعمال که کرد ابراز توانیم رو نیهم از. ستین امان در
 .است قدرت اهل با قلم اهل يریدرگ نیترمهم نفوذ اعمال آن برابر در

 و یارتباط يهانهیزم هیکل کردن یاسالم درصدد ،يریگ قدرت از پس عه،یش تیروحان
 کشت محصول برداشت وقت جیتدره ب تالش، دهه کی از پس اکنون،. شد جامعه يرفتار

 که برآنند صاحبنظران. میریگیم را یادب بخش سراغ آنان، محصول انیم در. رسدیم کار و
 داشته انیجر یسینو رمان و داستان بازار در یادب ستد و داد نیترنقرو پر شخصت دهه در

 را رمان دو هامستوره انیم در. مییجویم را یاسالم دیتول از يامستوره بازار، نیا در. است
 »بلور باغ« یدوم و است امیرفجر ثاقیم ۀنوشت »انیجذام دره« یاول. مینیگزیبرم یسردست

 است الزم مؤلفان منظور و زهیانگ ترقیدق و بهتر درك يبرا اما. مخملباف محسن ۀنوشت
 .میکن شانیاجتماع و یذهن يهانهیزمشیپ در يغور

*** 

 : شگفتاریپ

 انیم جامعه در قدرت عملکرد یچگونگ رامونیپ تأمالتش در فوکو، شلیم ،يفرانسو متفکر
. است یفقاهت تیحاکم وهیش دو، نیا از یکی. است شده قائل تفاوت یحکومت وهیش دو

 از یکی فوکو که ـ حکومت نوع نیا در. کند اداره را ملت و ندیبنش صدر در یئیروحان نکهیا
 يقانومند گرنییتع مردم با رهبر رابطه ـ داندیم سایکل طرهیس دوران را آن يهانمونه

 تفاوت نیا با. است برقرار گلَه و چوپان انیم که يارابطه یعنی نیا. است یاسیس ياقتصاد
 عامل خاطربه رو، نیهم از. دارد نقش زمان عامل شوندگان،يرهبر و رهبر رابطه در که

 در ،یدگرگون نیا. شود دگرگونه و شده یطلب تنوع دستخوش تواندیم شده ادی رابطه زمان
 .است زین رهبر نماد و نقش رفتن نیب از مثابه به ،یینها لیتحل

 با یاسالم انقالب آغاز در قدرت، ةدربار خود ينظر يادستاورده رغمه ب فوکو، حال نیا با
 انسان عملکرد تینیع بود نتوانسته و کرد یهمدل ابراز رانیا دیجد مدارانقدرت و نظام
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 یچگونگ رامونیپ فوکو يهاگفته نادرست، یتلق نیا يسوا. ابدیدر کشور در را قدرت زیست
 . است يریچشمگ و آموزنده يهانکته يحاو یفقاهت تیحاکم عملکرد و

 خود الدهیا طرح شده، تیتثب یرانیا جامعه در امروزه که یفقاهت تیحاکم نیا حال ره به
 خود معتبر یبررس در ،يفرانسو شگریاند ،يباتا ژرژ. دیجویم یاسالم يخلفا خالفت در را
 دهس نیا در خودکامه نظام نمودار نیتردهشتناك آن را که ـ سمیفاش یروانشناس رامونیپ
 ریفراگ ساختار يبندشکل نیچن يبرا یخیتار نمونه کی فقط تاکنون که دیگویم ـ داندیم

 یسلطنت خود اساس در قدرت ریفراگ ساختار نیا. است داشته وجود یمذهب و ینظام قدرت
 ارجیب خاطربه را سمیفاش و ابدییم یاسالم يخلفا خالفت در را نمونه نیا او. است

 در او، زعمه ب دو، نیا انیم تفاوت گرچه. خواندیم هیشب یفقاهت سالما با انسان خواندن
 تیحاکم که است یدنیپرس حال). 1. (است دولت و یپرستنیسرزم سر بر يگذارارزش
 .رسدیم قدرت به يندیفرا چه طبق بر یفقاهت

. شودیم غیتبل آن له بر یفقاهت تیحاکم يریپاگ از شیپ که است گونه نیا شده ادی ندیفرا
 و يگرفتار که کنندیم یسع نانیا. دهندیم انجام هیفق وابستگان را ینیچنهیزم نیا

 کالغ فروش ـ ترفندشان میباش گفته ترقیدق ـ هنرشان. بزنند جا يآزاد همچو را يدربند
 دنیشن با د،یخر از پس که داریخر حاله ب بدا. است یطوط يجاه ب ،یکیتار در بسته دهان
 .شودیم ریلگغاف کالغ يصدا

 یواژگون زین و هاست؛واژه يمعنا و مفهوم قلب در هیفق وابستگان ترفند نیا زیدستاو
 يریگمعرکه و قیتحم ابزار به تفاهم، و ابزار مثابهه ب زبان، کارکرد که چرا. زبان مضمون

 مکتب يآموز سفسطه و مغلطه شاگرد که حکومت وهیش نیا دانیمر. شودیم بدل
 ياثر یاجتماع مکالمه در مداخله با. دهندیم تیسرا جامعه به را خود اررفت اندیمذهب

 .سازندیم يجار ییکنده خود يمجرا در آن را و گذارندیم دلبخواه

 یروان عامل به وابسته زبان مضمون یواژگون نیا و ینیچ نهیزم و ترفند آن قیتوف کنیل
 و یشانیپر از که ياهیروح. تسین عموم آماده هیروح جز يزیچ یروان عامل نیا. است

 .است گسترده یاجتماع تیهو بحران در هیروح نیا یتجل. شودیم یناش یذهن اغتشاش

 چهل ۀده يهاانهیپا از که بود یاجتماع تیهو بحران یسلطنت ونیزاسیمدرن جینتا از یکی
 که ،نفت متیق یفزون خاطربه سرانه درآمد رشد و مونتاژ صنعت ورود. کرد رشد به شروع
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 از شیب يزیچ زین اغراق حد نیآخر در یحت بود، یدولت ونیزاسیمدرن پروژه يمحورها
 نه عملکردش، خاطربه هم و تشیماه خاطربه هم ،یدگرگون نیا. نبودند یکم یدگرگون

 بلکه نبود، همراه یعموم مکالمه در متجددان گفتار گسترش و یآگاه سطح رشد با تنها
 شهر فرهنگ رشد با شهر یاهال تعداد رشد. شد زین شهرها به انیروستائ يریسراز باعث

 ریغ تیذهن و اخالق طرهیس طیشرا انیروستائ افزون روز شیافزا. نبود هماهنگ ینینش
 .کرد فراهم را متجدد

 یهمراه بدون کشور کی ونیزاسیمدرن که گفته یزهوشیت با ،یآلمان برجسته متفکر آدورنو،
 گفته نیا اثبات یسلطنت يمداردولت عاقبت و آخر. ستین ممکن یفرهنگ تجدد و تیمدرن

 نیا از. کننده نییتع یصنعت واردات و تیکم و بود ینیع نهیزم در تالش. است شده ادی
 جامعه در تیذهن تحول شانیا نزد اگر .بود يگرینظام يازهاین از یتابع نهایا ۀهم گذشته

 که بدآنگونه. رفتینم يجو کی به شانآب تجدد و سلطنت. ندارد یتعجب گرید ،نبود مهم
. نکردند يکار سرکوب جز امور يایاول متجددانه، یفرهنگ رفتار يداریپد و یدگرگون موقع

 در یشخص ابتکار و افراد ينادیب خود گونه هر و امور اداره در مردم یواقع شرکت گونه هر
 .شدیم آن به وابسته نظام و سلطنت نماد یقربان ناخواه، خواه ،یزندگ

 داشت، دیتأک تجدد رشد بر نفوذ با قشر و طبقه که ییاروپا شرفتهیپ جوامع خالف بر
 که بود نیا شانیسع تمام. نداشتند تجدد از یدلخوش ما یبوم داران سلطه و متنفذان
 .دارند بنا گذشته سنت هیپا بر را خود يجار سلطه تیمشروع

 ییدورو و یاخالق یدوگانگ در را خود يهاشهیر از یکی ما تیهو بحران گذشته، نیا از
 م،یباش میخواهیم و میهست آنچه انیم مدام که چنان. دارد یبوم جانبه همه و مرسوم
: دادندیم نشان ممکن وجه نیدتریشد به امور يایاول را هیروح نیا تبلور. میکنیم يبندباز

 و دادندیم قول مردم به. »میهست رشد آستانه در يکشورها غالب از سبقت حال در نکهیا«
. بود میخواه جهان شرفتهیپ کشور پنج زمره در يزوده ب که کردندیم نیتلق خود به

 يساالر ارتش و ارتش توسعه قیطر از. دادند هدر را مملکت ثروت دالر اردهایلیم حاکمان
 انبار به را کشور شکستهسر سرانجام. درآورند شرفتهیپ يکشورها انیم يسر خواستندیم

 دولت یغاتیتبل يهایآگه در وقت صدراعظم. ساختند مبدل »ناتو« یحاتیتسل تعمالتمس
 یهمگان صورت در »کانیپ« دیخر حرص. کردیم را یرانیا هر داشتن »کانیپ« يآرزو
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 زیچ نه و شود یورشکستگ از یسیانگل »تالبوت« شرکت نجات باعث توانستیم شدن
 .شدند لیتبد خود ضد به شرفتیپ و هتوسع يادعاها آن که نبود لیدلیب. يگرید

 تفاهم، و یفرهنگ ییایپو. افتادینم یاتفاق یاجتماع یآگاه تحول و یذهن رشد جهت در
 وجود با است، یاسیس يهاتیجمع يهابرنامه و هادگاهید ییچندگرا رشیپذ به منوط که

 کار انعم. افتیینم اندام عرض يبرا یامکان »زیرستاخ حزب« تک و یسلطنت استبداد
 خوش جا یعموم ذهن در یخیتار راثیم از آنچه. بود تیاسالم و تیرانیا از یمبهم بیترک

 دگاهید يامروز  رهروان و دانیمر البته. شودیم واضح دنید مانع يوارید مثل و کرده
 ییزدا همنوا نه و است انیم در یصداقت نه .ستندین قبل مثل تیاسالم و تیرانیا از مرکب
 را تیواقع و است يزشتکار چه هر با شوندیم همنوا که یبزدل طلبان فرصت. است هدف

 ییجو مصلت بیترت نیبد. دهدیم اجازه شانیشخص مصلحت که کنندیم میترس گونه آن
 را ونیسیاپوز در احمدآل ییپرخاشجو يادا خواهدیم و پلکدیم تیحاکم کنار در که است

 با خود ییهمنوا سر بر تا روندیم اندداشته گذشته در اعتبار و شهرت از آنچه با. درآورد
 اشاره به يازین که آنست از آشکارتر سوم دسته افراد نام. کنند يگذارهیسرما تیحاکم
 است یادب بازار آن حفظ در شانفهیوظ قدرت، يهمنوا بانیاد مثابه به نان،یا. باشد داشته

 نان،یا از بعد اما. کشدیم را حکومت هب وابسته يارهیزنج يهادکان شیگشا انتظار که
 یتیعار يروهاین تیحاکم و دیآیم بازار به یادب محصول ارائه يبرا ياشده تیترب نسل
 .میکنیم شده تیترب تازه نسل نیا فراورده به ینگاه ادامه در. گذاشت خواهد کنار را خود

*** 

 

  یاسالم اتیادب ينظر يهاهیپا

 ریکب ریام انتشارات توسط 1363 سال که است یمقاالت مجموعه نام »رانیا نینو اتیادب«
 مورد یاسالم انقالب تا تیمشروط از را یرانیا اتیادب که يامجموعه. است شده منتشر
 انقالب از بعد که ـ مجموعه نیا مترجم آژند، عقوبی. است داده قرار یبررس و توجه
 با ییهمنوا در را خود اقبال یمذهب يهاتیروا بر یمبتن ییهاداستان نوشتن با یاسالم

 در هم و دهدیم یادب دیجد دوران شروع از خبر هم کتاب شگفتاریپ در ـ آزمود دستگاه
ه ب. طلبدیم پوزش یاسالم میرژ يسو از شده ریتکف انیادب نام ذکر خاطربه خود نوشته



 
 

35 

 »يبندجمع« با يبند مرحله نیا و است یاسالم اتیادب مرحله همانا د،یجد مرحله او زعم
 چهار به را یرانیا اتیادب يهایژگیو ییادعا يِبندجمع نیا در او. است همراه یقبل دوره
 .کندیم خالصه نکته

: بیترت به ـ حضور معرف یزدگغرب هم آن و است نکته کی واقع در که ـ نکته چهار نیا
 »غرب اقیس و بکس به ییگرایمل سرانجام و یگانگیب خود از ییاگرایدن ،ییگراغرب«

 انقالب يدئولوژیا که نیا جمله از. هست زین یحاتیتشر هانکته نیا همراه البته. است
 قرار یصیخصا تمام رأس در زمان همان از ییگراغرب و. داشت غرب در شهیر تیمشروط
 اول نکته امدیپ زین باشد، دوم نکته که ،ییاگرایدن. است داشته کشور یادب انیجر که گرفت

 و ییگراانسان به لیتما جز ستین يزیچ ییاگرایدن نیا او قوله ب. است ییگراغرب یعنی
 نوع نیا از سرشار تیمشروط از بعد اتیادب و. کردن خالصه انسان وجود در را زیچ همه

 نیا از: «سدینویم. ستین امدیپ بدون ییاگرایدن نیا آژند، زعمه ب البته. است شهیاند
 بدون( ییگراماده دیشا. بود) دیتشد بدون( ییگراماده و) سمیالیترما( ییگراماده امدهایپ

 شود افکنده ينظر ریاخ يهادهه سندگانینو آثار به اگر یول. باشد یمستهجن لفظ) دیتشد
 .»دیآینم دهید به نیا از فراتر يزیچ

 شسنج يبرا سوکی از. است اشکال اشهمه. ندارد اشکال دو و یکی فقط آژند يهاگفته
.». دیتشد بدون ییگراماده: «سدینویم. بردیم سود یوانیح يبند میتقس اریمع از زن ارزش

 وهله در آدم نظر اظهار هر که چرا. است نازل درك سطح به اعتراف و اقرار نیا دیشا
 لب مردانه متحجر یفتگیش خود که است نیچن نیا. است خود رامونیپ ينظر اظهار یینها
 با کرده اعتراف خود لفظ بود مستهجن به نکهیا با او گرید يسو از. دیگشایم سخن به
 ما یادب آثار اکثر که شودیم يمفتر. چسباندیم گرانید به را افترا نیا تمام ییدرویسف

 و ترفندها با و کرده خالصه زن و مرد عشق به را یانسان اتیاخالق و لیخصا و لیفضا
 مشاهده هم باز. انجامدیم یمهوع ابتذال و یپست به يگُدارگاه مختلف يهایتردست

 سوکی از. است اشکال اشهمه. دندار اشکال دو و یکی آژند يبندجمع که میکنیم
 و لیخصا و لیفضا از حال و گفت؛ ییگراانسان سرزش از قبل در. کندیم سفسطه

 نیا به شتریب چه هر توجه یبان و باعث ییگراانسان نکهیا مثل. دیگویم یانسان اتیاخالق
 در را اخالق و فضل یانحراف یدگاهید با گر،ید يسو از. است نبوده انسان يهایژگیو
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 نیا از و اوست نگرش ادیبن الفارقمع اسیق نیا. کندیم علَم یانسان ییکامجو و عشق برابر
 .کند بیترک خود در را بالهت و سفسطه تواندیم قیطر

 توانیم زین او یگانگیب خود از لیدل حیتوض هنگامه ب را آژند فرده ب منحصر معجون نیهم
 راتیتأث از زین یگانگیب خود از: ندیچیم کبرا و صغرا گونه نیا که چرا. کرد مشاهده

 یاسالم فرهنگ با مملکت کی در گانهیب فرهنگ ییپهلوهم او زعمه ب. است ییگراغرب
 مقوله نیهم در زین مردم توده با روشنفکران شکاف و انجامدیم مردم یگانگیب خود از به

 ادامه. کندینم بسنده بالهت و سفسطه گم در سر کالف کردن هم در به آژند. است نهفته
 لذا و است گرفته پا غرب ریتأث تحت هم يروشنفکر مبحث خود اصل در«: دهدیم

 مردم توده يبرا که اندزده حرف یمسائل از یغرب فرهنگ ریتأث تحت هم ما روشنفکران
 نینو اتیادب در انیجر کی صورته ب یگانگیب خود از که گفت شودیم. است بوده گانهیب
 .».است کرده يباز نقش رانیا

 تبادل نیا. دهدیم ادامه خود جهل تبادل به نشود روبرو یواقع يارهایمع با اگر آژند نوشته
 ساطب به ورشی آن، قیطر از. است یرسم قیتحم و امور يایاول فلسفه ادیبن جهل

 معاصر ادب ساختن ارزش یب در آژند يتقال نیا. شد داده سازمان يروشنفکر و يروشنگر
. ندارد اشکال دو ای یکی جهل تبادل نیا. ردیگیم انجام راستا نیهم در زین مدرن و

 گرید فرهنگ با یستیهمز در یبوم فرهنگ توان عدم سو،کی از. است اشکال اشهمه
 رابطه در گر،ید يسو از و شودیم داده حوالت هايخود ریغ به درایا چون و شده، دگرگونه

 تازه. دیآیدرم عوام ریمتغ تابع صورته ب که است روشنفکر نیا عوام، و روشنفکر ستد و داد
. شودیم گرفته الدهیا طیشرا معادل ستنیز طیشرا و است ثابت ریمتغ زین عوام ریمتغ نیا

 جهل و خرافه ریاس آن از يامالحظه قابل درصد هک مردم ةتود يباز یشامورت نیا در
 .شودیم يروشنفکر کار اریمع و مالك است،

 خودش حال به را يو اثر يبندجمع آژند، متن ۀجمل نیآخر به ینگاه و بازگفت با
 از قبل آثار از ياریبس که مینیبیم روست نیا از: «میکنیم رها را سخنش و میگذاریوام

 وجود يبرا نکهیا یکی: دارد جنبه دو آژند حکم نیا. »ندارد یکشش رگید یاسالم انقالب
 نکه،یا دوم. کندیم غیتبل باشد، يدیجد مرحله آغاز است قرار که ،یاسالم اتیادب در کشش

 یته يدیتول ونیزاسیمدرن یمنف يامدهایپ یقربان که ـ دار تیهو بحران قشر آن همچو او
 یاتیادب نان،یا يبرا. دیجویم تجدد عصر ماقبل هگذشت در را نجات راه ـ است تجدد از
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 از بعد اتیادب رو نیهم از. کند ییبازنما را تجدد ماقبل عناصر و طیشرا که دارد کشش
 و یصادق بهرام فرخزاد، فروغ ثالث، اخوان شاملو، ما،ین و تیهدا آثار با که مشروطه

 حاال. کندیم جلوه جذبه یب و کشش یب یاجتماع قشر نیا يبرا است، همراه....و يریگلش
 باب اتیادب نیا. است »آژندها« دل باب که میبپرداز ي»دار کشش اتیادب« از دسته آن به

 از او يبندجمع در. یاسالم اتیادب یعنی: داد را آمدنش خبر آژند آنچه جز ستین يزیچ دل
 ينظر ساسا توانیم ـ است ناهمزمان تیحاکم طلب از یناش ِینیکژب که ـ قبل دوره

 .دید را یاسالم اتیادب

*** 

 : یاسالم يها»رمان«

 ریاخ سال چند نیهم در او. است امیرفجر ثاقیم ،یاسالم »رمان« سندگانینو از یکی -1
 کشف ریتفس هیتحش و ترجمه« کارش نیزدهمیس و داده انتشار کتاب دوازده از شیب

 يو با يامصاحبه به میبرو رشاث سراغ آنکه از شیپ. است چاپ آماده »جلد ده در االسرار
 خیتار 838 شماره ییهوا هانیک( میکنیم ینگاه ـ اوست یادب نیدکتر انگریب که ـ
 ).10 ص 3/5/1368

 یاسالم انقالب از شیپ دوره اتیادب به را آن آژند که کشش و جاذبه نبود مسأله همان
 يابالواسطه طوره ب امیرفجر کار به نگاه نیاول در اتفاقا د،یدیم خالصه آن در و چسباندیم

 و کشش تانیهانوشته چرا« که نستیا کننده مصاحبه سوال نیاول که چنان. است مطرح
  »ندارند؟ را الزم جاذبه

 مردم قول از و دیآیم بر پاسخ به يجار تیحاکم با همنوا سینویاسالم اما مقابل در
. هستند کشش پر و جاذبه با من يهاداستان! ستین طور نیا نه، که آوردیم شاهد یموهوم

 از شیب انتشار از پس هم آن است؛ کار اول در هنوز که افتدیم کردن اعتراف به بعد یول
 او ينوآموز نا دارد یارزان او بر را اشرحمت یاله شگریبخشا که کندیم آرزو ؟!یادب اثر ده
 .کند کارآزموده و مجرب سندهینو به مبدل را نوشتن در

 سندهینو را خود شیپ سوال در که او. شودیم سوال او نگارش سبک از يدبع پرسش در
 و داندیم سبک صاحب را خود که دیگویم یدوم سوال نیا پاسخ در بود، ندانسته مجرب
. دهد حیتوض باره نیا در که شودیم خواسته او از. خواندیم »هیمتعال اتیادب« را خود سبک
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 بخواهم اگر دیگویم مرسوم، آدابِ طبق. کندیم رو ینفس شکسته به معمول طبق اول
 کوتاه پاراگراف چند در ادامه در وجود نیا با. است یکتاب نوشتن درخور بدهم یپاسخ بدان
 و کرده یمعرف را اتیادب تیکل ،کل يدانا منظر از. کندیم نییتع را جهان اتیادب فیتکل

 است خاطر نیبد همه کارها نیا. ذاردگیم کنار و کندیم نقد را آن سپس و دهدیم حیتوض
 یمنطق شایقبل یفروتن که آنجا از اما. شود باز او سبک وجود ابراز يبرا ییجا سرانجام که

 یمنطق زین ساختن نیمع جمله چند در را اتیادب کل وضع و یکنون يپرواز بلند نیا نبود،
 .بود نخواهد

 جز ایدن در اتیادب امروزه«....: که ندینشیم جهان اتیادب از خود يدرآورد من فیتعر به
 آن يجا به و یاجتماع و یاخالق نهینهاد ودیق و تعهد سم،یمورال با مبارزه: ندارد معنا کی

 ....». و الحاد سم،یلینه اشاعه

 ادعا. رودیم سده نیا مطرح سندگانینو سراغ مشعشع فیتعر نیا از بعد امیرفجر ثاقیم
 به خود آثار در لریم يهنر سرانجام و سیاکزکازانت سارتر، ن،بسیا س،یجو کامو، که کندیم

به  را ییکامجو و عشق که چرا. اندکرده انتیخ یآدم یهست اصالت و اخالق انسان، فطرت
 .اندکرده اتیادب وارد یداستان يعنصر عنوان

 را او که ـ »بیغ دست« گفته به استناد با را جهان اتیادب از را خود يبندجمع سرانجام او
 را خود که لریم يهنر همچون یآدم: که کندیم لیتکم ـ خواندیم معاصر بزرگ منتقد
 از دفاع به موظف را خود و کندیم یمعرف مانیایب اشخاص يسخنگو و دیجد عصر يمناد

 ـ خوانده تیجنس خجالت سر از را آن امیرفجر که ـ سکس چون پس. داندیم »تیجنس«
 .است اهیس اتیادب گرید شده، پرداخته یضمونم چون و شده اتیادب وارد

 هجونامه و نیتوه جز يزیچ اتیادب نیا که کند حقنه را یتلق نیا دارد یسع امیرفجر
 »بیغ دست« يهاگفته در یحیتصح با خواهدیم را نادرست نظر نیا هم بعد. ستین

 یجنس زهیغر رمحو بر زین فسادها نیا«: دیگویم. است فاسد اتیادب نیا که سازد مستدل
 همه و ستین یوانیح شهوت ختهیگس عنان يروین جز یانسان فهیلط نیا عشق و. چرخدیم

 انیپا به »بیغ دست« استاد نظرات جا نیا. گرددیبرم شهوت نیهم به يبشر يهاتیفعال
 است، شده فاسد سندگانینو نیا نظر در انسان گفتند که آن يجا به استاد کاش و. رسدیم
 آن قینادق ریتفس که مینیبیم). جاهمان( »اندکرده فاسد سندگانینو نیا را انسان گفتندیم
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 دست امیرفجر گفتگو ادامه در. رسدینم که کجاهاه ب شاگرد نیا منحرف لیتاو و استاد
 ما نکیا و«....: دیگویم. دارد بنا خود یالیخ فساد نیا يجلو يسد خواهدیم. ستین بردار

 اتیادب از که من و میگذاریم انیبن را »هیمتعال اتیادب« سد خرب،م لیس نیا برابر در
 دیتوح محور بر و موثر ،یغن گرا، کمال اتیادب کی ساختمان منظورم زنم،یم حرف هیمتعال

 ).جاهمان....» (و است یاخالق یمتعال يهاارزش مطلق اساس بر و عرفان و

 ما«: دهدیم ادامه و ستین قانع »ینفس شکسته« اندازه نیهم به پرداز هینظر ةسندینو
 يمنها انسان، فیتعر در غرب يدستاوردها یتمام مییبگو هیمتعال اتیادب طرح با میاآمده
 نه انسان که مییبگو میخواهیم...و است مطلق کذب و جعل ،یاله يهاآرمان و لیفضا

 واسطه یب مصنوع بلکه موجود، کور و پوچ »ستانسیاگز« در شده رها و اتقاق مصنوع
 نوزایاسپ و ارسطو که یغلط نظر رغم یعل و اوست رحمت و عشق مخلوق و یاله دست
 اصالً که مییگویم ما باشند، داشته دوست را یآدم که ستین خدا در ندیگویم که دارند
 ).جاهمان....» (و است بشر داشتن دوست در خدا قدرت حد یتمام

 تمام حساب تواندینم او البته شناسانه، انسان و شناسانه یهست يهایدرافشان نیا از پس
 ما يبرا«.... نگذارد دستانشان کف را نیشیپ يهاسده و سده نیا مطرح یادب يهاسبک
 هانیا که سمیسورال و ییگرا قالب و سمیناتورال و سمیفرمال نه است مطرح انسان يمحتوا

 يسواد یب از و اندهنرمندانه ریغ خدعه کی بلکه اند،يبشر یآرمان تیهو مخرب تنها نه
 ).جاهمان( »شودیم یناش آنها سندگانینو

 ،یادب يهاسبک با حساب هیتسو نیا و »یجهان استکبار و فساد« به ورشی آن از پس
 را خود یکژفهم و یبدخوان دست یتواب انیب با و دیآیم فرو خود ینیزم يجا سر رفجریام
 هاییگراپوچ نیا از بودم غرب اتیادب ریتأث تحت بس از ینوجوان در من«: کندیم رو

 در یپوچ ورطه فراز بر و یمانیا یب پرتگاه يباال بر هامدت و خوردم را هاضربه نیتربزرگ
 ).جاهمان( »بودم نوسان

. شودیم ریبخ عاقبت و کندینم سقوط کردهنظر بِیاد ،یاسالم انقالب برکات لطف به اما
 است نیا امیاصل پاسخ«: داردیم میتقد گونه نیا ییهمنوا يبرا ار خود نامه میتسل زین بعد
 تیحقان من زعم به رایز. نداشت هیمتعال ادب میعظ انقالب نیا با شودیم چگونه که

 يروزیپ افت،ین تحقق امر نیا یوقت و است یمتجل آن يمعنو و یفرهنگ بعد در ما انقالب
 نیا خالصه). جاهمان( »است سریم هم یماعاجت و یصنعت ،ياقتصاد يهاگستره یتمام در
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 دولت اساس و د؛یدرآ وقت دولت اهداف خدمته ب دیبا اتیادب که نستیا هايپرداز جمله
 مثابه به رمان و مدرن، اتیادب آنکه حال. ستین یمذهب و يقشر اخالق جز يزیچ زین وقت

 نیترمهم از یکی یبمذه و يقشر اخالق رامونیپ يروشنگر در آن، یاصل ياجزا از یکی
. ندارد ترشیب حیتشر به ازین رفجریام یادب نیدکتر. است داشته را خود يهامضمون
. شودینم منجر یجهان ادب يایدر از ادیبن خود و منتقدانه برداشت و فهم به او یکتابخوان
 پوریش در دنیدم جز يزیچ است، همراه یطلب فرصت یچاشن با که ادب در او دستاورد
 .ستین تجدد ضد تنفر و يقشر تعصب

 از شیپ) 2. (میندازیب »انیجذام دره« اثرش به ینگاه او، نیدکتر با ییآشنا از پس حال
 رفهمیش را خواننده ياصفحه کی ۀمقدم در داده حیترج سندهینو شود، شروع داستان آنکه
 یدنید تیب شاه دو م،یبگذر که »مقدمه جايبه« نیا اضافات از. »ستیچ اتیادب« که کند

 نهیآئ دیبا و توانیم که متعهدانه رمان کی در«....: است جمله نیا یاول. دارد یخواندن و
. »است مقدس و گران فهیوظ کی یاجتماع امور لیتحل باشد، یاجتماع مسائل ينما تمام

 و جنگ همچون يزشتکار و ینادرست هر ،میرژ ةپرورد دست مکالمه در یوقت یراسته ب
 امر خود به خود امور، لیتحل چرا رد،یگیم مقدس لقب گرانید يآزاد بسل و يزیرخون

 نشود؟ مقدس

 به نیراست عشق شهیهم ات،یادب عیوس قلمرو در رو نیا از«: نستیا تیب شاه نیدوم
 نیچن نیراست عشق از یوقت). جاهمان....» (است يدیتنق و سخن هر زهیانگ مخاطب،

 نیا يسوا است؟ پنهان سندهینو نیدروغ عشق کجا که دیپرس دیبا د،یآیم انیمه ب سخن
 با یمعقول ربط چه تواندیم یادب ارتباط رابطه در مخاطب آوردن حسابه ب امر مسئله،
 از شدن سرگرم و امیرفجر رمان خواندن يبرا مینیبیم باشد؟ داشته نیراست عشق مفهوم

 را رمان که ـ سندهینو »مقدمه جايبه« یجایبهنا نیهم. گذشت دینبا که یخوان هفت چه
 .شودیم او گرید يهااشکال از یکی خود ـ دهدیم کش یسینو هیحاش ابزار

 داستان، شروع با سندهینو. شودیم شروع رمان داستان قوس، و کش نیا از پس سرانجام
 چون. »است یبیغر داستان آنم نوشتن مشغول که ياقصه«: کندیم کرشمه به شروع خود

 لب هم بعد. کند جلب وسوسه و کرشمه با را خواننده خواسته ابد،یب یجذاب وعشر نتوانسته
 نیا به دانستم گذاشتم کاغذ بر قلم که يالحظه نیاول از«: که دیگشایم دل درد به

 دنباله ب ایآ. میبدان ستین الزم که دیگویم ییزهایچ. »برد نخواهم انیپا به را آن هایآسان
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 کردن پا و دست. خواند توانینم انیپا تا يدلسوز سر از را یتانداس چیه است؟ ترحم جلب
 .کشش یب داستان که است زشت قدرهمان داستان يبرا یمصنوع کشش

 مورد در خواهدیم دیگویم. دهدیم ادامه پاراگراف چند در را »دل درد« نیا سندهینو
 اتیهیبد نهایا ایآ. گذارد کنار را یشیاند مصلحت گونه هر و سدیبنو یآرمان و یعاطف مسائل

 و یعاطف مسائل داشتن نظر در بدون ـ رمان نوشتن هم آن ـ نوشتن مگر ست؟ین او یشغل
 به یراست. کندیم مزهیب فقط را داستان اتیهیبد گفتن و تکرار است؟ ممکن یآرمان

 است یخواندن آنچه بداند؟ را سندهینو نوشتن از شیپ مشغله که است مربوط چه خواننده
 کندیم مصلحت و صالح. ستین فروگذار رادیا نیا از او اما. است شده نوشته داستان تنها
 تنها و امدهیفهم خود که سمینویم ياگونه به. سمینویم ساده رونیا از«: دیبدان که

 ).9 ص. انیجذام دره....» (امافتهی دست آن ظواهر به خود که را یسطوح

 کرده فیتعر را یزندگ ظواهر آنکه جز کندینم يکار مانر سندهینو اعتراف، نیهم طبق
 به سندهینو لهیوسه ب ظواهر فیتعر گاه که مینکن جدل تیواقع نیا سر بر اگر حتا. باشد
 تبرئه يبرا امیرفجر حالنیا با. است يگرید زیچ رمان هدف کنیل شده، مبدل آنها فیتحر

 هر را یواقع یهست گفت توانیم نیا بر افزون اما«: بافدیم را جمله نیا خود هیتوج و
 چه پس: که ستیدنیپرس. »کندیم نقد و فهمدیم بهتر خود درك قلمرو در یکس
 خود نقد امکان و داندیم خود ةدربار بهتر کس هر که یتلق نیا با دارد؟ سندهینو يافهیوظ
ه ب دیبا يسرشمار اوراق رد ایآ کند؟ینم کاریب سندهینو منزلهه برا  خود امیرفجر ایآ دارد، را

 م؟یباش افراد شناخت دنبال

. است موجود زین داستان يهاتیشخص یمعرف هنگام اثر، آغاز پرداختن در قیتوف عدم
 سطح در و ییگو یکُل ریاس چنان قهرمان، چهره میترس هیاول يهاگام همان در سندهینو

ه ب گام هر با. کند برقرار تواندینم داستان و خواننده انیم یارتباط گونهچیه که است ماندن
 کالف چون سخن رشته و بنددیم یسطح سطور نیا با را خود يپا و دست جلو،

 نیا فکره ب ساخته، خود یسردرگم و شانیپر اوضاع نیا در سندهینو بعد. شودیم یسردرگم
 و عمق خاطربه که یمهم يهاپرسش. کند طرح مهم يهاپرسش که افتدیم
 کرده، اقرار یسطح درك زانیم به خود که یکس لهیوسه ب توانندینم شانیدگیچیپ

 .ابندی یپاسخ
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 را داستان) قهرمان مرد( چهره میترس هنوز و پردیم گرید شاخه به ياشاخه از سندهینو
 ـ زن يسویگ و صورت رامونیپ گفتن از پس. رودیم او زن فیتعر سراغه ب نکرده، تمام
 بعد »ست؟یچ زن«: پرسدیم ـ اندازدیم زن از يقجر دوره يهابرداشت ادی را خواننده که
 با....ثروت نوع یعنی یانسان يموجود سپس و ییبایز آغاز در دیگویم اغلب مرد«: سدینویم
 نیا ایآ. باشد او تیهو« نیا »و باشد داشته خود در را یآدم از برتر دیبا زن کی حساب نیا

 بدون نیا و. ندارند شرح به يازین هاجمله نیا....». ما قهرمان اما. دانمینم من است؟ نیچن
 يسوا اما. است شان مؤلف لیتما و نگرش تحجر زانیم و درجه يایگو هاآن بودن شرح

 از. است انیم در زین وقت دولت ییقضا و یحقوق نظام بازتاب مؤلف، یشخص نگرش
 زین شدن وقت دولت غیلتب پوریش ست،ین واپسگرا نگرش داشتن فقط امیرفجر ضعف رونیا

 .است جرم مثابه به اتیادب در

 شناخت به توانیم کند،یم زن یهست میترس در یسع که داستان جمله همان در دقت با
 اریمع جز ستین يزیچ نیا و. افتی دست زین ییقضا و یحقوق نظام نیا در زن ارزش اریمع

 نیا و باشد داشته خود در را یآدم از برتر يزیچ دیبا زن«: یرسم يدئولوژیا در بودن انسان
 باشد آدم بخواهد يگرید شخص اگر. است مرد معادل آدم نجایا در.». باشد او تیهو زیچ
 زبان بر توانینم آشکارتر نیا را یجنس ضیتبع. کند عرضه يبهتر تیفیک و بازده دیبا

 .آورد

 سندهینو مرد، و زن ينابرابر گمان با و متحجر نیقوان نیا با اتیادب يفضا آلودن از پس
: سدینویم داستان اول شخص تیذهن میترس در. دیگویم داستان قهرمان مرد از دوباره

 دهدیم ادامه سپس و. »یمذهب خام اعتقاد. داشت بیغر ینوع از مانیا ینوع...فرخ اما«
 در و ورانداز را خود اعتقاد که دیآیم آن بر گاه سال و همسن جوانان ریسا مثل فرخ، که

 یب را، جوانان انیم متعارف اتفاق نیا سندهینو. کند نیسنگ و سبک را آن يورانداز نیا
 بلکه شه،یهم نه فرخ«: دهدیم شرح گونهاین د،یبگو رامونشیپ ینامتعارف و تازه نکته آنکه
 پوزخند آنها به یفلسف یشک با و گرفتیم مسخره به را) ياعتقاد( عوالم نیا همه گاهگه
 نیهم به درون کار که رایز. داشت همه آن به ياصادقانه مانیا چه که شگفتا اام. زدیم

 ).10 ص. جاهمان( »ستین هایآسان

 نیا که آنجا از اما. داردیم وا کردن شک به را داستان قهرمان ت،یحکا جیته يبرا سندهینو
 درز بالفاصله گردد، واقع مؤثر مخاطبان در ای و شود او خود ریگ دامن تواندیم شک عمل
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 شک آنکه يبرا. ماندیم عقب خود ذهن ساخته موضوع از نجایا در رفجریام. شودیم گرفته
 را یدرون عوالم يپا سپس. بندندیم »صادقانه مانیا« با را آن يپا و دست نشود، دامنه پر
 مؤلف نجایا در. دهد نیتسک یرونیب عالم در را همدستان و خود یواماندگ تا کشدیم شیپ
 دید توانیم نهیآ نیا در. شوندیم بدل ما يبدو و یمحل هیروح ينما تمام نهیآ به متن و

 یقوم يباورها و اشراق و عرفان به دنیناز با میاکرده یسع يمتماد يهاسال چگونه که
 .میکن فراموش را یجهان يروشنگر و علم و شرفتیپ کاروان از یماندگ پس درد

 را آن که مطلوب، و معاصر رمان از یروس مشهور منتقد ،»نیتباخ لییخایم« یتلق حسب بر
 متفاوت يهاینیب جهان زین و صداها و هانگرش و هاشیگرا کشمکش و ییرودررو يفضا

. میخوریبرم نامعاصر و نامطلوب یمتن به »انیجذام دره« با نجایا در ما ،)3( افتییم
 کتمان را متفاوت يهاینیب جهان و صداها ییرودررو و برخورد نهیزم که رو آن از نامطلوب

 به را گرید يهاینیبجهان و هاشیگرا وجود خواهدینم که رونیا از زین نامعاصر و کندیم
 .بشناسد تیرسم

 جدال طرف ينابود در را نظر اختالف حل راه که خود همفکران ریسا مانند زین امیرفجر
 ای بکوبد گنس به را داستان قهرمان دیدتر و شک سر که شودیم آن بر سپس و داند،یم
 مصمم رایز. ستین قانع سرکوب زانیم نیهم به او یرگیچ حرص البته. کند آب ریز
 جز ستین يزیچ سرچشمه و. سازد خود حرص مغلوب را مدرن شک سرچشمه تا شودیم
 .دکارت »هستم پس شم،یاندیم من«

 یهیبد ینوع به ایآ. هستم پس شم،یاندیم من گفته که لسوفیف آن«: سدینویم امیرفجر
 خوشا باشد؟ینم هانیا از باالتر يوجود عرفان مرتبه و است نکرده یلفاظ و یفلسف یباف
 يتفکر گونه هر اساس نیا رایز. »یهست« تو پس شم،یاندیم من دیگویم که جان آن

 را تجدد ضد يبلوا خواهدیم تیاُمل يدئولوژیا با همنوا امیرفجر). 9 ص. جاهمان( »هست
 یسهم خواهدیم متجدد، و مدرن تفکر لیدل فهم از ناتوان او،. اندازد راه زین یادب ۀصحن در
 .ردیبگ بعهده را آن اساس يسازرانیو در

 علَم با. دهدیم میتعم مدرن انسان روز و حال به را خود سفسطه داستان، ده صفحه در
 محول ینیزم ریغ الیخ کی به را خود کشف و جستجو شعور که د،یعب و عبد بند کردن
. بسازد مدرن انسان یذهن يهامشغله يبرا یافتیره خواهدیم ادگرایبن سندهینو کرده،
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. است ساخته رصد ینوع خود معقول تیهو از و خود از یآدم نیچن نیا«: سدینویم
 ینوع بلکه نبود خدا ةدربار محض تفکر تنها »فرخ« دنیشیاند نوع نیا گفت توانیم

 جا نیا در). 10ص. جاهمان. (»بود یباطن یروبیال و عارفانه يگفتگو و یدرون عبادت
 بود، جهان تیواقع با ییروبرو از زیگر راه که آن یقبل کارکرد خاطربه نه عرفان، به رجوع

 نیا اما. شودیم روزمره یزندگ یشانیپر از خاطر انبساط و یدرمان روان ابزار مثابه به بل
 نیا در. ستین یرسم یکیدئولوژیا التیتحم از ریتأث یب زین یواقع یزندگ از سندهینو تیروا
 به رمان، تا کشاندیم عرفان يسوه ب لیتما راهه ب را ـ داستان قهرمان ـ فرخ سندهینو جا

 یذهن نشئه يسوه ب را فرخ سال و همسن جوانان ،یجیترو و کنندهتیترب رسانه مثابه
 .بکشاند

 ریغ عرفان، به پناه و روزمره مشکالت یفراموش به جوانان بیترغ و یچیپ نسخه نیهم
 که یرسم اتیادب سندهینو. است ما جامعه در یزندگ يریناپذ تحمل به اعتراف میمستق
 مکرر تمساح اشک. افتدیم يدلسوز و ترحم فکره ب است، حاکم تیرسم مبلغ خود

 جايبه امیرفجر مخاطبان تیاکثر که دهندیم نشان اما، ران،یا وضع از هاگزارش. شودیم
 مجروح یک یراسته ب. روندیم ـ مخدر مواد ـ گرید جاتنشئه سراغ ـ عرفان ـ یذهن نشئه

 است؟ برده کاره ب امیالت يبرا را ضارب مرحم

 عیمط دیبا زین گرانید کند،ینم خود ذهن و دست ریاس را داستان قهرمان فقط امیرفجر
 در را آنان ذهن داستان، گرانیباز نقش یمعرف از شیپ که گونهمانه. باشند او هايلیتحم

 را سندهینو رفتار نیا داستان قهرمان برادر یمعرف هنگام. دهدیم يشستشو دلبخواه جهت
 امر نیا و رد،یبگ عهدهه ب ينابهنجار نقش دیبایم که روآن از فرخ برادر. میکنیم مشاهده

 را او افکار امیرفجر. شودیم ریتکف داستان در ،است رکف و يدیپل مترادف سندهینو يبرا
 خواهدیم قیطر نیا از. کند لیتکم را داستان دیسف و اهیس يتابلو تا خواندیم لجن
 گرانیباز شدن آگاه از ترس. دهد شکل داستان در را خود دلبخواه قهرمان و خود تیحقان

 کند، دنبال رمان مکالمه در را دخو گفتار ریمس یآگاه نیا نکهیا از ترس و پرورده دست
. دهدیم تنزل شانیدگراند بیتعق مامور و بازجو سطح به را فتهیخودش و کسونگری مؤلف

 در یزندگ نقش که است تیواقع نیا در ما یبوم سینورمان گرید رادیا نکته، نیا يسوا
. سازدیم یزندگ مسائل پاسخ از زیگر يبرا يابهانه مرگ از همواره. ردیگینم مهم را جهان
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 به یتیاهمیب و يسرسر برخورد نیا. ستین قائل یارزش زین یانسان یزندگ يبرا رو نیا از
 .است شده ادی رادیا امدیپ گرانید افکار و تیذهن

 هنشاند را خود یکیدئولوژیا نگرش يو بالهت بر تا زندیم جا ابله را »فرخ برادر« سندهینو
 سنده،ینو بودن کل يدانا ینادرست در. کند کنترل را او ذهن گسترش دامنه قیطر نیا از و

 سینو رمان از يدرد آنها تکرار کنیل. است داشته ابراز یمطالب شیپ يهادهه در یادب نقد
. است متعارف اندازه از خارج او یفتگیش خود از زانیم که چرا. کندینم درمان ما یبوم
 با برخورد در بلکه کندیم خود یقربان را داستان يهاانسان تنها نه فتهیش خود سندهینو

 که کندیم عمل بسته گوش و چشم يموجود همچون زین یفرهنگ و یفلسف يها هینظر
 .اندازد یم نیپائ و باال را نیبلور و ینیچ ظرف

 سنجش به نکرده خالص را خود یفلسف ۀنحل و سبک نیا رامونیپ يدرآورد من فیتعر از
 فیتعر از داستان سطر کی در. پردازدیم ينظر مکتب و شیگرا آن یدلبخواه

 پس. گذاردیم سر پشت دهینفهم و نکرده هضم را دو هر و پردیم سمیلینه به ییگرایهست
 گرانیباز ناخودآگاه و خودآگاه ریضم مسئله به ،یفلسف يهاشیگرا به يسرسر پرداختن از

 خشک جمله کی با خود، زعمبه بعد،. کشدیم انهیم به را یروانشناس يپا. رسدیم داستان
 .کندیم "اثبات" را آن بودن باطل یالخ و

 یب و سطح در يسرسر او اما است، ایقضا اتیجزئ به بردن یپ رمان فهیوظ نکهیا با
 به جان و دل. کندیم اهیس هم سر پشت را کتاب يهاصفحه و گذردیم اتیکل از مالحظه

 دهیبر پا و دست يهااشاره و یفلسف مسائل به زدن نُک از پس بخشد،یم یکل يهاحرف
 لیدل و ربط یب دنیکش انیم از پس و ،يبعد يهاسده فلسفه يهاغول و دکارت به

 ياجرعه هانظرگاه نیا يژرفا نیریش شهد از يالحظه آنکه یب ،یدارشناسیپد و یروانشناس
 .آوردیم يرو »پروردگار« به وامانده و خسته باشد، دهینوش

 قابل ریغ اتیکل یتجل نیا البته و. هاستکُل کُلِ او ما یبوم سندهینو دگاهید از که چرا
 کار نیترمطلوب ندارد، را اتیجزئ به راهبردن حوصله که ما سندهینو يبرا. است حیتوض
 یحیتوض ند،ینب يازین و نتواند، یآدم که یاتیکل آن ویژهبه. است اتیکل به بردن پناه

 .دهد شاندرباره
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 دست در کند، برجسته را اتیجزئ و باشد هادهیپد درون کاوش ابزار ستیبایم که نرما
. کندیم تنزل اتیکل رامونیپ محتوا یب يهايپردازجمله ابزار به پرست امل سندهینو
 يهاجهان نیا یهودگیب و سفاهت بر زن طعنه و هوشمند قاهر، یقدرت ییگو«: سدینویم

 ).17 ص. جانهما( »زندیم پوزخند مبتذل

 احساس با ،یانسان یروانشناس و فلسفه گذاشتن سر پشت و سنجش الیخ به سندهینو
. کندیم شیبخشا طلب و زده زانو یآسمان موهوم و مبهم »عظمت آن« برابر در حقارت

 کردن پر يبرا یسرگرم افتنی یپ در که است یهمنوعان به انتیخ اصل در زدن زانو نیا
 یمذهب اعتقادات و هاخرافه شیزدا از که متجدد، انسان که چرا. تندهس خود ییتنها ةحفر

 یکی رمان،. شود افتهی یمونس دیبا. کند ییتنها نیا حاله ب يفکر دیبا و تنهاست گذشته،
 .کندیم پر را ییتنها که هاستمونس نیا از

 سندهینو یوقت یعنی ـ اول ۀصفح ستیب و ده و آغاز همان از امیرفجر رمان بیترت نیبد
 واقع در. شودیم آورمالل ـ دهدینم يگرید يصدا به دنیکش نفس و وجود ابراز اجازه
 رامونیپ صحبت و زدن ورق يعطا رونیا از. کندینم جادیا ادامه يبرا خواننده در یکشش

 شده فیتحر تیروا و زده يدئولوژیا سندهینو يترکتاز ۀصحن که ـ رمان يبعد يهاصفحه
 .میبخشیم شیلقا به را ـ است یاسالم يمهورج در یزندگ از

 دیپد اتیادب تداوم در تنها اتیادب نکهیا فهم عدم و یجهان اتیادب انکار و افتادن در آن
 يبرا معاصر رمان سنجش معتبر يهامالك که کشاندیم ییجا به را امیرفجر اثر د،یآیم

 که است ياسندهینو عاقبت نیا .ندارد هم یتعجب. شودیم موردیب و لیدل یب آن یابیارزش
 و ناله را یکشت نیمسافر آنکه جز ندارد يگرید مشغله نوح یکشت از بازمانده موش مثل
 دره. «زدیخیبرم گرانید به نسبت حسادت و حسرت از که ینینفر و ناله. کند نینفر

 لیر يرو بلکه دیمایبپ جلوه ب يریمس تا شودینم ادب خیتار قطار همراه تنها نه »انیجذام
 .ماندیم باز رشد از و افتدیم

 کوته آن به را ما یبوم سینو رمان اثر تجدد، هیعل آشوب و انیعص در یهمدست واقع در
 معاصر مکالمه و گفتار زمان، رفتار، یبازشناس امکان قشیطر از که کندیم آغشته ینیب
 .شودینم سریم
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*** 

 میتقد ارید مظلوم زن فقط هم آن زن، به ار ـ بلور باغ ـ خود رمان مخملباف محسن -2
 گذاشته باز را »رمظلومیغ« زنان سرکوب هیتوج يبرا جا کار، اول نیهم از). 4. (است کرده
 گذارندیم رونیب یکاکُل گاه که ـ رمظلومیغ زنان جرم کیشر عنوان به موقع کی تا. است

 شامل »بلور باغ. «نشود ضاراح دادگاه به ـ کنندیم سست را میرژ يهافرمان عرش هیپا و
 .است شده میتقس بخش 19 به و است صفحه 352

 ادامه يبرا و یبضاعت یب فرط از که یزنان. هستند مخملباف رمان تیروا محور پناهیب زنان
 نیا. کنند سر یفروشتن با مجبورند ،یشرع کاله نوع نیا با و ندیآیدرم غهیص به بقا راز

 ارتباط یاسالم يجمهور با که ییکشورها در هم و افتد اتفاق رانیا در هم تواندیم اجبار
 يهادسته. است هیسور البته، ،یمسافرت »يهابهشت« نیا از یکی. دارند یمسافرت
 شودیم زندان در مگر اما. روندیم هیسور به تازه يهوا استنشاق و احتیس يبرا نیمسافر

 به تیحکا يپا ناخواسته و خواسته فمخملبا »بلور باغ« در کرد؟ استنشاق تازه يهوا
 در يباراسف وضع چه که بزند حدس تواندیم خواننده کشور نیا در و شده باز هیسور

 .دارند ییاغهیص زنان يخوار و ذلت چه و است مسافران انتظار

 گرانیباز از یکی ـ »هیال« مانیزا ةدربار سندهینو است، کتاب ۀصفح 26 که اول بخش در
 به نه و دیگویم مانیزا درباره نه ياتازه نکته چیه که یگزارش. دهدیم ارشگز ـ داستان
 ياافتاده پا شیپ یلیخ صورته ب. شودیم نائل ياضطرار طیشرا آن يهنر پرداخت

 خبریب حتا، مرگ. آمدندیم خبر یب هامرض کاش يا«: دست نیا از است ییپرگو
 ای و. »شیپ از تریوحش. بود آمده باز خواندهنا درد«: که دست نیا از ای و. »است ترخوش

 فربه تا بچر،«: سدینویم یوقت او، جانب از وانیح و انسان گرفتن کسانی »شاهکار« نیا
 درد جورکی دو هر انسان و وانیح ،!زن: است يگرید آن از که یکس يوجود فلسفه. يشو

 هم مثل وانیح و نسانا چون منطق طبق بر سپس و. »ندیزایم جورکی دو هر. کشندیم
 ناخواه خواه باشد دختر فرزند نیا اگر و. دیزایم بره چون يفرزند زین »خانم هیال« ند،یزایم
 د،یایب شدن دهیدر جاذبه صفت گرگ مردان چشم در تا شود تیترب زین بره مثل دیبا

 و وگا خرس، خر، جوالنگاه به را یانسان جامعه طوراین گرلیم و فیح سندهینو خالصه
 را واناتیح نیا از کی کدام خود سندهینو اما. کندیم لیتبد گرگ و بره و گوسفند

 د؟یدرآ جلدش به است حاضر و پسنددیم
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 شیپ داستان با مدام ،يراو يسو از باردار گوسفند با زائر مدام سهیمقا خاطربه سوال نیا
 آدم همان يهوشمند شسنج اریمع ،یزندگ يهادهیپد رامونیپ آدم يهااسیق گاه. رودیم
 زین او یمعمول و افتاده پا شیپ يهاحرف مخملباف، داستان خواندن در يشرویپ با. شودیم

 تکرار را روزمره يپالها و پرت که است سندهینو فهیوظ نیا ایآ. شوندیم تلنبار هم يرو
 با. دکنیم نظاره و است نشسته گذرا طیشرا از برتر و فاصله با گاهیجا در که او کند؟
 توانیم یفارس اتیادب در حادثه پرداخت و نثر يهاقله از کی کدام به لیذ يهاجمله

 را رهیکب گناه کدام کفاره دردها نیا در هیال. امدین رونیب بچه و آمد رونیب جانش«: د؟یرس
 و درد: تاوان. يمادر. يهمسر. بودن زن لذت: جرم را؟ جرم کدام تاوان پرداخت؟یم

 .»آمد خوار هیال چشم به بود ایدن در لذت هچ هر. دنیزائ

 کنار نکره يهااسمبا  را هاموضع و دهیپد دنینام و ییگویکُل زبان به یستیبا بیاد معموالً
 درد و غم ،يشاد رینظ یطیبس میمفاه رامونیپ یوقت. برد بکار را معرفه يهااسم و گذاشته

 عمق به را خواننده توانیم که است هاآن ساختن مشخص با تنها رود،یم سخن رنج و
 مستعمل و نخورده دست اسباب یستیبا يتگریحکا يبرا امر، نیا يسوا. کشاند مطلب
 .گرفت بکار نشده

 مانیزا درد یوقت است؟ کار در یلیدل ایآ گذارد؟یم پا ریز را هابدعت نیا چرا مخملباف اما
 منتقل مخاطب به مانیزا درد ینگچگو تا کندینم اکتفا درد یخال گفتن کند،یم ریتصو را

 صورت در نگرد،یم زن به مردساالرانه یبافت درون از که مخملباف،. ستین معلوم تازه. شود
 يهالحظه نیتربغرنج از یکی در را زن یروح حالت نیتردهیچیپ نیا بتواند زین لیتما

 نشانه رفتن، لحظه نیتربغرنج و حالت نیتردهیچیپ سراغ نیهم. بگذارد شیبنما اشیزندگ
 . است زن تیوضع صیتشخ از فاصله

 عالمت او بزرگ سنگ نیا. گرددیم صندوقخانه دنبال نشده وارد خانه درِ از او واقعه ب
 زن عوالم ییبازگو و ییآشنا پس از برد،یم رنج زیناچ توان از که مخملباف ثرا. است نزدن
 در حاال که کندیم فرض یدهات را خود داستان قهرمانان او راد،یا نیا يسوا. دیآیبرنم
 خواننده یسنج نکته يجلو خواهدیم یتردست نیا با. گذرانندیم روزگار شهر هیحاش

 دست از را خود بانیگر داستان، عناصر بودن یدهات زیدستاو با و گرفته را نیشهرنش
 سراغ ندهسینو. کند رها معاصر سینو رمان و تگریحکا یهیبد و افتاده جا يهاتیمسئول
 يکنجکاو به را خواننده آنان، یآگاه نازل سطح به اعتراف و ابراز با تا رودیم هایدهات
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 در آنان یآگاه سطح دیتول باز هیتوج مگر نوشتن هایدهات رامونیپ. نکشاند وضع ةدربار
 است؟ داستان طول

 عدم نیا البته. هدد نشان را زن بر يمداریاحل طرهیس زِیانگرقت تیواقع تواندینم مخملباف
. ابدیدر را خود برده يآرزوها و اهایرو تواندیم داربرده کدام که چرا. ستین لیدلیب قیتوف
 يهايکژرفتار يافشا به کند، جادیا خواننده در را زن به نسبت ترحم خواهدیم یوقت اما
 ریس سر بر را خود غم و هم امور يایاول که دهدیم نشان داستان. رسدیم موجود گرید

 و دیبازتول و دیتول را خود يازهاین آنکه يجا به جامعه مردم. اندگذاشته هابضاعتیب کردن
 آن عامل جز ستین يزیچ دولت و. ندینشیم دولت مبرات و راتیخ دیام به کند، ارضا زین

 انیگدا روزافزون گسترش به یدستیته به زدن دامن با دولت. ریگ همه یبضاعتیب و ذلت
 در. داردیم خوده ب وابسته را آنان آنان، به صدقه دادن با گرید يسو از و کند،یم کمک

 ییااداره صدقه، پخش و انیگدا جلب بزرگ اداره کی جز ستین يزیچ دولت طیشرا نیا
 سازدیم دایهو را خود دهشتناك بعد کُلِ آنگاه یبخترهیت. پهناور نیسرزم کی وسعت به

 .است يگرواسطه و یدالل تریعال یِشغل مرتبه بزرگ، اداره آن در که،

 خود سندهینو. خوردیم غصه زن يبرا يراو که شود،یم آورچندش یوقت مخملباف رمان
 به اشیوابستگ و او يدربند از و کندیم خلق یسنت بافت آن در را ـ داستان قهرمان ـ زن

 قهرمان یِدرماندگ مِیترس قِیطر از. زدیریم تمساح اشک و خورده کهی یسنت رسوم و آداب
 يجد را تیحکا حرف بخواهد اگر مخاطب. است نیمخاطب ترحم جلب یپ در داستان

 یفرق خواهرانه، ای برادرانه یترحم احساس در آنکه جز باشد نداشته يکار دیبا رد،یبگ
 کار ترحم، آن جواب در مخاطب و کندیم ترحم سندهینو فضا نیا در. شود کیشر کند،ینم
 سرود خواندن با یهمخوان ارکستر بیترت نیبد. دهد پاسخ ترحم با که آن جز ندارد يرگید

 کار نیترالزم اما، ارکستر، نیا در. کندیم ترحم زین خوده ب بل همگان، به تنها نه ترحم
 معلول، افتنی جايبه و گسسته ترحم باطلِ دور نیا دیشا تا. است ساز نواختن خارج

 .شود زآغا علت یپ در جستجو

 نه البته. است آورچندش گاه و مبتذل ،یسطح رمان مخملباف »بلور باغ« مجموع در
 تیحکا نیا که روآن از بلکه دهد، انتقال را يآورچندش توانسته که یقلم قدرت خاطربه

 غهیص و نکاح وضع تیحکا سر یوقت او. است آورچندش یتیواقع در یزندگ از یبخش خود
 ناخواسته ندازد،یب جا مرد و زن وندیپ متعارف امکان همچون را آن ات رودیم مدت کوتاه
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 برمال متجدد و يامروز یزندگ طیشرا با را آنها یناموزون و بردیم را زن ضد نیقوان يآبرو
 .کندیم

 ص در یوقت. است رمان يفضا در لیقب نیا از ییهاخرافه گفت باز نیهمچن آورچندش
 کند نتیز مردش يبرا را خودش یزن هر که است تیوار در«: سدینویم مخملباف 87

 یلیدل ادیز بلور باغ در ـ داستان قهرمان ـ زن اما. دارد...»تخت هزار با بهشت در اتاق هزار
 .ندارد وضع از هیگال يبرا

 زن خانه، يجا به که گرفته عهدهه ب را میقد یمعامالت يهابنگاه نقش یدولت يادهایبن
 غفلت به و آورندیدرم ینان تکه زنان شدن، غهیص قیطر از بیترت نیبد. دهندیم هیکرا

 شرط به را زیچ همه مردها«: که دارندیم اعالم خود يگفتگوها در داستان زنان. خورندیم
 یآگاه به ناخواسته يخدا و شود گرفته هیکنا نیا يجلو آنکه يبرا البته. »خرندیم چاقو
 به دوباره بعد و. کند عوض را حرف است مجبور دهسنینو نشود، منجر زنان يبرا یتیجنس

 ایدن به که کدام هر میهابچه«: که دهد دل درد يبرا را فرصت نیا داستان زنان از یکی
 انتظار گونه هر ياسهیمقا نیچن کی به توجه با). 20 ص( »اندگوساله کی قد ندیآیم

 سهیمقا نیا با کنیل. شود خوانده عبث دیبا ـ مخملباف داستان در ـ زن از يندیخوشا
 تا شیفکر افق که داردیم انیب بلکه کند،یم ریتحق را خود داستان زنان تنها نه سندهینو

 با مخملباف رمان ویژهبه و یاسالم اتیادب. دارد اسیق يبرا ییهامالك چه و است کجا
: ندیگویم خنس او جانب از که آنجا ویژهبه. کنندینم او ریتحق جز يکار زن، به پرداختن

 را او ته بار چند. کردن پر را بچه دهان بار چند. کندیم پر یسادگ به را زن روز خدا«
 در مردانه دل و درد نیا با و). 151 ص( »ماندینم يشوهردار يبرا یوقت گرید. شستن
 یوقت«: ندارد حیتشر به يازین ادیز زن ریتحق زانیم دادن نشان يبرا »بلور باغ« داستان

 ).181 ص( »نهیهم يبرا خرند هازن ایدن يجا همه گمیم

 دهیخواب او ریتحق همواره زن به ترحم آن پشت که دهد نشان تا است یکاف هانکته نیهم
 باشد؟ را یمونس یآدم ییتنها آنکه تا یسرگرم ابزار ای و است؟ ریتحق ابزار رمان ایآ. است

*** 

 : ناتمام يبندجمع
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: نام با دارد یمطلب سارتر، پل ژان آن طراح و متعهد اتیادب دهیا به برخورد ریمس در آدورنو
 اتیادب يساز ترروشن در تنها نه آن به اشاره). 5( »معاصر رمان در گرتیحکا گاهیجا«

 مشخص را جهان به سینو رمان نگرش از يواالتر سطح بلکه است، گشاراه متعهد
 .رودیم انتظار رمان از يحدود چه تا امروزه که دهدیم نشان نوشته نیا. سازدیم

 مشخص تناقض کی تیموجود قیطر از گرتیحکا گاهیجا امروزه: که سدینویم آدورنو
 و شکل گر،ید يسو از و کرد شودینم تیحکا گرید سو، کی از که نستیا تناقض. شودیم

 از ،یادب نشیرآف در دیجد ینوع مثابه به رمان. کندیم تیحکا طلب رمان نام با یادب ۀگون
 ند یعنی( آن تجربه نیاول در. است يبورژواز عصر اتیادب ژهیو شکل آدورنو، دگاهید
 گذران آن، یاصل عنصر. است شده ییزدا جادو ییایدن ا،یدن) سروانتس اثر شوتیک

 .بود شده یدرون يامر سمیرئال رمان، نیا در. است روزمره یهست هنرمندانه

 نیا در آدورنو. اندکرده محدود هم و مشخص هم را تیحکا اتامکان ما زمانه طیشرا اما
 داده دست از را خود یسنت فیوظا از ياریبس ینقاش همچون رمان که دهدیم اشاره باره

 گزارش دهیپد با رمان زین طورنیهم افته،ی یعکاس چون یبیرق ینقاش که طورهمان. است
بدان  دیبایم لیدل نیبد رمان. روستروب لمیف با و شده یصنعت فرهنگ يهارسانه در
 در رمان ،ینقاش خالف بر. است مطرح اشفهیوظ مثابه به هنوز که بپردازد ییهانهیزم

 لیتخ يبرا که است یزبان مرز و حد نیا. دارد يمرز و حد شیهاموضوع از خود ییرها
 شیپ را یسمیرئال آن هیعل رمان انیعص يریگیپ طوربه سیجو. است الزم گزارش يزیآم

 .بود اریمع و يگفتار زبان با وندیپ هیعل که برد

 يامر افتاده، تک تیفرد يِادیبن خود مثابه به سیجو تالش از دفاع که داردیم ابراز آدورنو
 منوط واکنش زین و وستهیپ و زنده یزندگ آن در که ،یتجرب تیهو آن که چرا. است ریحق
 شدیم ظاهر آنگونه یدرسته ب ت،یحکا. است هشد یشقگ دو دچار بود، ممکن تگریحکا به
 صبر یب مخاطب را نکته نیا. است شده فیتعر تجربه آن صاحب خود تگریحکا يانگار که
 کتاب و ندینشیم ياگوشه در آرام خواننده که تصور نیا گرید امروزه. افتییم در شکاك و

 ربط خواننده يکنجکاو به فقط تیواقع نیا. است شده يسپر يتصور خواند،یم را یخوب
 نیبد يتگریحکا. است موثر جا نیا در زین آن شکل و هاگزاره و هاگفته حالت ندارد،

 يسو از که است ژهیو نکته نیهم انیب درست. میکن انیب را ياژهیو نکته که معناست
 هر از شیپ تگریحکا يمدعا. شودیم يریجلوگ ساز کسانی و همسان »ةشد اداره يایدن«
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 همچون يدئولوژیا که آنجا از. است کیدئولوژیا ییمدعا خود نانه،یب جهان و محتوا رپ انیب
 پس ابد،ی راه هادهیپد درون به که دیبایم رمان و کندیم عمل يادهیپوش مجموعه يرونما

 رمان اریهم است، یخاص يدئولوژیا اهداف نشاندن یکرس بر یپ در که يهنر سبک آن
 .باشد تواندینم

 که دارد ابراز نرا يا و بماند، وفادار ییگراواقع سنت به است لیما اگر رمان: دیگویم نوآدور
 سمیرئال نیا. کند نظر صرف مرسوم سمیرئال از دیبا پس است، انیم در واقعه ب زیچ چه

. ردیگیبرنم نقاب پرده پشت يهابیفر از و کرده دیتول باز را رونماها فقط که داده نشان
 يهایژگیو که یشدگ یئیش. شود مال بر افراد روابط هیکل یشدگ یئیش که نستیا مسئله
 و یگانگیب نیهمچن .بردیم کاره ب حاکم نظام ینیماش رهیزنج شدن ترروان يبرا را یانسان

 همچون يهنر شکل چیه نکاریا يبرا و خواند، نامشان به دیبا را هاانسان یشتنیخو یب
 .ندارد تیقابل رمان

 ییتنها مونس هم که یافتیره. کند هیهد را افتیره نیا خود مخاطب به دیبایم انرم پس
. کند سرگرم را انسان ،یسرگرم از واال یمفهوم در هم و باشد شده یعرف جهان در او

 انتقال. باشد کشف و تجربه انتقال ابزار و کرده یمعرف را یزندگ دیجد امکانات نیهمچن
 جستجو ابزار تواندیم رمان رونیا از. ستین ممکن تجوجس بدون یانسان کشف و تجربه

 .شود

 بدون و واسطه یب را جهان خواهدیم که ،یذهن يهابت بند از شده رها فرد يجستجو
 .است تجدد عصر اساس و باعث کند، لمس و تجربه زده خرافه تیذهن يگریانجیم

 روند به نگاه در که يگذارمنا. است خوانده متجدد انسان نیاول را روسو ژاك ژان چه،ین
 مدرن و متجدد انسان نیاول آن بینش و فراز پر آغاز. ابدییم را خود تیحقان روسو یزندگ

 رونیب در و رفتن و »هاخاطره شهر و زادگاه« از کندن دل ،»خانواده گرم کانون« از وداع با
 و گسترده ينهادها از ییجدا. است گشتن یخوشبخت دنبال افتاده پا شیپ يفضاها نیا از

 کند،یم يزیر برنامه و نیمع را مرگ تا تولد از یزندگ ریمس کُل که ،یاجتماع ریگ همه
 .بود متجدد انسان رفتن و کندن دل وداع، به منوط
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 دامن در توانستمیم: است کرده میترس را ییجدا نیا »وسیکنفوس« کتاب نیاول در روسو
 طیشرا آن در اما....کنم يسپر را یساکت و آرام یزندگ دوستانم و امخانواده وطنم، ام،مذهب

 .بردینم من از ینام یکس حال مثل و شدمیم فراموش يزوده ب وضع و

 که است عمر گذشت با زنده ییارویرو زین و موجود و ثابت ينهادها از ییجدا آن اما
 روسو، از که است یژگیو آن امر، نیا. دیبگشا دهید برابر را يدیجد ياندازهاچشم تواندیم

 ،یخیتار کوتاه ةدور کی يرفتار یژگیو نه روسو، عزم در. سازدیم را متجدد انسان نیاول
 بر را تجدد دوران نام که يعصر. است نهفته يبشر یزندگ در دیجد عصر کی آغاز بل

 و ثابت ينهادها از یگردانیرو در همانا گذشته، از آن کننده کیتفک اریمع و دارد؛ یشانیپ
 يهانهاد يکساد عهیطل خود با تجدد. است کشور و مذهب ،یسنت خانواده یعنی ر،یراگف

 .دارد را تینها یب يجستجو شیدایپ و یسنت

 از تا کندیم دعوت انسان از کانت دارد، نام »يروشنگر« که جستجوها نیا از یکی در
 زییتم و افتنی يبرا ار خود خرد و فهم و دیآ دره ب هاارزش يانتقاد ریغ رشیپذ و يپرورتن

 .بندد کاره ب ینادرست از درست يهاارزش

 دسته ب يامصاحبه در فوئنتس کارلوس ات،یادب سپهر در را جستجو نیا از ییبایز ریتصو
 ـدن کیشوت  که شودیم شروع ییلحظه آن تجدد عصر: دیگویم فوئنتس). 6( دهدیم

 کشف نو از را جهان که شودیم مصمم و کندیم ترك را خود اتاق ـ سروانتس اثر قهرمان
 را خود کرده مطالعه متون يمحتوا که شودیم آن بر شده، شوکه مطالعه از که او. کند

 قرار خود پرش يسکو را آنهادن کیشوت  که ـ متون نیا نکهیا رغمبه. ببخشد تحقق
 .دارند علقت وسطا قرون به و هستند جهان به یستیمون نگرش از گرفته ریتأث ـ دهدیم

 همه و امده،ین شیپ آن يمعنا و دهیپد انیم شکاف و اغتشاش از يخبر هنوز متون نیا در
 سروانتس زمان از. روندیم بکار زهایچ نیا دادن نشان يبرا کلمات. دارد را خود یمعن زیچ

 ما نکهیا یعنی است؛ توهم رفتن نیب از هاآن از یکی. دارد يدیجد مسائل یسینو رمان
 .میدار برابر در را نیتلق و قتیحق انیم تفاوت عموضو

 خود نظر بر که شودیم آن بر فوئنتس مدرن، رمان شیدایپ حیتوض و ریتصو از پس
 با او. دینما دیتأک تجدد، عصر رمان نیاول مثابه به شوت،یک ند یبرجستگ و تقدم رامونیپ

: دیگویم. کند زیمتما و اثبات ار خود ينظر اساس خواهدیم گر،ید يهاهینظر به پرداختن
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 ،يبورژوا يهارمان خود اثر در) Ian Watt( وات انی چون يمنتقد که يوجود با
 و داندیم هژده ةسد یسیانگل سندگانینو يهانوشته با را تجدد عصر يهارمان شیدایپ

 فروش امکان کتاب آن در که است متعلق ياجامعه به تجدد عصر رمان که داردیم ابراز
 يآزاد که دارد وجود یپارلمان و شودیم همراه يشتریب يآزاد با استیس و ابدییم

 طبقه که دیآیم دیپد ياجامعه در رمان نوع نیا خالصه و کند؛ نیتضم را مطبوعات
 مادام »وس کله شاهزاده« مالرو آندره که يوجود با زین و. است گسترش حال در متوسط

 رمان نیا که کندیم هیتوج گونهاین را نظر نیا و داندیم تجدد صرع رمان نیاول را تیالفا
 کنیل است؛ متمرکز یروان و یشخص مشکالت ۀمسئل بر نیچننیا که است ياثر نیاول
 ند« که چرا. است یسینو رمان نهیزم در تجدد عصر آغازگر سروانتس فوئنتس، يبرا
 .شودیم انهیآوا چند لیتخ یبررس اساس که است یرمان ظهور آغاز »شوتیک

 آنکه یب و سد،ینویم یائیاسپان ونیرفورماس ضد شیگرا بطن در سروانتس فوئنتس، زعمبه
 ،»شوتیک ند. «کشدیم انیمه ب را يدیجد يهاارزش يپا د،ینما آن به آشکار ۀحمل
 دوران بر حاکم روح ریمس برخالف و است خود زمانه ضد يهارمان دست آن از یرمان
 ضد و نقادانه یرمان »شوتیک ند. «است تجدد عصر رمان زین رونیهم از. کندیم کتحر

 رغمبه ت،یالفا مادام و چاردسونیر نگ،یلدیف چون آثار کسانی که یحال در. است یحماس
 که نکته نیا. هستند موافق یاجتماع انیجر توسعه روند با ،يانتقاد عناصر داشتن

 انتقاد نفع به نیتلق يروین از و ستدیایم جیرا قتیحق نیتلق يروین برابر گونه نیا سروانتس
 دگرگون و نیترمدرن نیا. است داده انجام متعارف ریغ يکار برد،یم سود جامعه از

 دستاورد، نیا کنار در سروانتس فوئنتس، زعمبه. است رمان خیتار در نکته نیترکننده
 طرهیس يجلو و کرده خود یداستان تیحکا داخل را موجود و متفاوت يگفتارها نیهمچن
 یزندگ مختلف يفضاها در متفاوت گفتار ابراز امکان نیا. ردیگیم را تیحکا بر حاکم گفتار

 رفتار، شدن زهیدمکرات يمعناه ب یاسیس نهیزم در و کالم، شکفتن يمعناه ب یادب نهیزم در
 .تاس ییبایشک و تفاهم گرفتن پا يمعناه ب یفرهنگ نهیزم در و

 يریمس زنند،یم شده ادی يدستاوردها نیا انکار به دست که آنجا از یاسالم يهارمان اما
 نیا .بردینم راه قهقرا جز يگرید يجا به ریمس نیا و ند؛یمایپیم مدرن رمان جهت خالف
 است؟ چگونه قهقرا
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 و هنر رد شد، میتحک يشهر هیحاش دستانیته و زانیچیب بر اتکا با که تیروحان طرهیس
 به معطوف نفع بر یمبتن تیروحان نزد هنر یتلق. است بوده یندگینما دنباله ب زین اتیادب

 بلکه د،یگو نانینش هیحاش دل از دیبایم تنها نه اتیادب و هنر نیب نیا در. است آنان قدرت
 در ینینش هیحاش شدن يمحور نیا اما. باشد نانینش هیحاش از دیبا زین فاعلش و موضوع

 ینیشهرنش یزندگ يدستاوردها با ینیشهرنش و شهر از تنفر غیتبل خاطربه: دارد یتناقض دل
 ریناگز تیروحان شود،یم استوار شهر در معاصر قدرت یۀپا که آنجا از کنیل. کندیم یدشمن

 کنار و کسو،ی از شهر از تنفر نیا در. است يشهر یزندگ شالوده ةاستفاد و يریگبهره از
 .داستیهو دهیرس قدرته ب تیروحان يرفتار تناقض گر،ید يسو از آن با آمدن

 مدرن اتیادب برخالف یاسالم اتیادب که شودیم گونه نیا اتیادب در شده ادی شیگرا امدیپ
 مردم انبوه و خلق یپ در ـ بود انسان به خطاب و يساز انسان ،یابی انسان یپ در که ـ

 نکهیا جز ندارد يکار اتیادب نیا. شودیم ارسال جماعت و اُمت يسوه ب خطابش و است
 است، یتجرب ریغ يهایدانستن و خرافه يهارگه از مملو که را یئیخیتار حافظه آن

 در را هاانسان و دانسته يروشنگر به موظف را خود مدرن اتیادب که یحال در. کند دیبازتول
 .شود ییزدا خرافه باعث آمده دیپد دانش تا دهدیم ياری یزندگ تجربه

 در دیجد هاياریمع يسر کی که است اتیادب در مدرن ضد کردیرو يِکودتا از پس نیبنابرا
. ردیگیم را یعقالن يهامالك يجا يزیگر عقل که چنان: اندآمده انیم به یادب نشیآفر
 يدانداریم یکیزیمتاف باور و حس زه،یغر کباره،یه ب ،یانسان روح و خرد فهم، يجا به
 با که یکین و تیانسان با نه گرید ـ یادب نشیآفر محور و سوژه مثابه به ـ سانان. کنندیم

 و قدرتمندان، با یهمدست از زیپره. شودیم دهیسنج کفر و مانیا ،یپاک و ینجس
 ملحد مفسد، چوب با تیحاکم توسط شده ارائه يهاارزش به نگذاشتن گردن و یشیدگراند

 يبرا یآدم احساس و شودیم فراموش یخیتار ةشد تجربه زمانِ. شوندیم رانده محکوم و
. شودیم بشر یزندگ مراحل میتقس اریمع یااله بخششِ یِجاودانگ و شده کتمان زمان فهم

 را هاانسان یدولت قیتحم امدیپ مثابه به آنچه. ندینشیم محق دانشِ يجا ییگرااسطوره
 دستگاه به وابسته اتیادب در داد،یم قرار حمله مورد آن را مدرن اتیادب و کردیم یقربان

 ییزدا افسون و تَوهم شیزدا. ردیگیم قرار لیتجل مورد يدپروریشه صورته ب تیروحان
 یادب دیتول دل از يافسونگر و حسرت ،یفتگیش و شده اعالم باطل مدرن اتیادب توسط

 یجسمان عشق و ییکامجو. شودیم واعظ يِما به لیتبد بیاد منِ. دیآیم رونیب یرسم
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 دیبایم لذت. شودیم داده حواله یآسمان عشق موهوم ارید به داشتن دوست و شده ریتکف
 یشتنیخویب و ییتنها تیواقع. کند اطراق مردم انیم در عذاب و زجر و بندد سفر رخت

 به ازین. شودیم غیتبل و جیترو وارگله هم با همه و شده کتمان يگرییهمپا بحران هنگام
. دهد انتحار و یااله حکم یکنواختی به را خود يجا دیبا یزندگ در قیفتو و تنوع
 و اضمحالل سرانجام. آورد فرود نیتمک و يفرمانبردار برابر سر دیبا ییایرو یخواهیآزاد

 .دیجویم همسفر و نهندیم معراج نام خود بر ابتذال

 يویدن یخوشبخت هجاد: که نستیا کالم کی در حاکم تیروحان به وابسته اتیادب ارمغان
 احساس دنیخرام و یانیعر! دیکن قناعت یآسمان بهشت به مشرف ییروزنه به است؛ بسته

 و قطع را هاانسان ارتباط دامنه ياجبار حجاب و پوشش با. است مکافات یدوستهمنوع
 !است قهقرا نیا و! میکن کنترل

1990 هیژوئ  

 

 
 :هاپانوشته

1- Georgas Bataille: Die Psychologische Struktur des Faschismus.ed.Matthes & 
Seitz. 

 سقوط. رود اشاره یستینیاستال تیحاکم با یفقاهت تیحاکم تفاوت به تا دیآیم انیم زین رو نیا از يباتا گفته
 مسائل سر بر گفتگو که کرده خود مجذوب را انیجهان افکار چنان ریاخ ساله چند در یستینینئواستال يهامیرژ
 يهاپرسش طرح از غفلت ان،یرانیا يبرا یفراموش نیا جهینت کمدست. است شده فراموش کبارهی گرید

 مسرور چنان خودکامه میرژ ونیسیاپوز يروهاین. است حاکم میرژ تداوم و شیدایپ یچگونگ رامونیپ درست
 يانگار. اندشده غافل یبوم حاکمان با حساب هیتسو مسئله از که هستند شرق بلوك در جباران یسرنگون از

 خودکامگان حال شامل خود،هخودب گر،ید ییاقاره در یخودکامگان یبازنشستگ دیبا ایآ گردوست؟ يگرد هر
 اهمال يازا در که ستین ما پرورانه تن هیروح همانا دالنه ساده ینیخوشب نیا کننده پخش ایآ شود؟ ما کشور

 خاستگاه. ستین گردو يگرد هر که ساخت روشن دیاب را تیهیبد نیا طلبد؟یم را هاپاداش نیبهتر يکار
 و یجهان نیا شیگرا بستر بر م،یباش گفته جمله کی در تنها میبخواه اگر ،یستینینئواستال يهامیرژ

 ،یعقالن ریغ فقط نه و تز،یس عقل شیگرا ما حاکم میرژ خاستگاه اما. دارد یجزم یصورت گرچه. ستیعقالن
 .است یآلمان سمیالیسوس ونالیناس انواع از شتریب زین روز نیهم از. است یجهان نیا ـ نا و یعرفان

 1368 روزبهان، انتشارات ان،یجذام دره: امیرفجر ثاقیم -2
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 منقد، کی از یمرخین دیکن نگاه. امکرده یمعرف لیتفص به گرید ییجا در را رمان به نسبت نیباخت نظرگاه -3
 .1372 نیفرورد ،79 ـ 78 شماره نهیآد هینشر

 .تهران 1368. دوم چاپ. ین نشر. بلور باغ: مخمبالف محسن -4

5- TH.W Adorno: “Standort der Erzahler Im zeitgenossischen Roman” im, “ 
Boten uber literature” Ed. Sahrkamp. 

6- Carlos Fuentes “ Die Literatur und das Leben”, die Tageszeitung. 18.6.88. 
S.17-19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سوژه بحران
 يمسعود محمود »الغرابسورة« رمان به ینگاه
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 انتشار دسته ب شصت دهه در يمسعود محمود که است ياثر نیسوم الغرابسورة رمان
 یکاش حوضِ یگیهمسا در« و »کسان خونِ« يهاداستان ،يو یقبل اثر دو. است سپرده

 يجستار زین و هیتورن شلیم داستان دو ترجمه راههم ،یادب اثر سه نیا. است »پادشاهان
 گذشته ۀده در او شده چاپ يکارها مجموعه ـ »يگرید و ییتنها ،ییدو« ـ اتیادب ةدربار
 . است

 محمود آثار. انددانسته رانیا در داستان و نثر تحول ۀده را شصت ۀده اندرکاران دست
 یینمونه خود شده، چاپ) سیپار(13 تا 10 يهاشماره »نو زمان« هینشر در که ،يمسعود

 است هاسال برد،یم سر به دیتبع يفضا در که یرانیا سندهینو نیا. است یادب تحول آن از
 .دهیگز اقامت سیپار در که

*** 

  سکه چونهم یادب نقد

 ضعف کردن برمال زین و ییجو بیع سرزنش، يرو یکی: دارد هیدورو سکه، مثل ،یادب نقد
 يهنر اثر اندنینما زین و دستاورد يساز برجسته و نیتحس يرو یمدو. است يهنر اثر

 حالش شامل رسیب مبروزاَ لیتمث آن رد،ینگ نظر در را سکه نیا يرو دو اگر منتقد. است
 یکس منتقد«: دیگویم »طانیش نامههواژ« نام با خود کتاب در منتقد ةدربار که شودیم

 یراض را او کوشدینم کس چیه رایز. ودشیم یراض يدشوار به کندیم ادعا که است
 .».کند

 در يادیبن تفاوت رغمبه ـ آدورنو. ستین مورد یب زین گرید يااشاره ،یادب نقد نقش مورد در
 خود ۀمقال در ـ نیهولدرل شعر از دگریه یتلق کردن رد رغمبه و دگریه نیمارت با نگاه

 ،یادب اثر از فیتعر هنگام: که اردگذیم صحه دگریه گفته نیا بر نیهولدرل رامونیپ
 يبرا جا شیگشا و يریگکناره نیا در. سازد مورد یب و کرده هیتجز را خود یستیبا سنجش

 ۀیرو نقد. دهد انجام را اثر دستاورد به نسبت خود تعهد تواندیم یادب نقد که است اثر
 .ابدی يترگسترده پژواك آن درون از نقد موضوعِ و اثر تا گذاردیم کنار را خود ۀانیجوبیع

*** 

  »الغرابسورة« پژواك



 
 

59 

 دو ،یشفاه يهانیتحس کنار در ،»نو زمان« هینشر زدهمیس ةشمار در يمسعود اثر انتشار
 نمونه نیسوم رو شیپ نوشته. است واداشته خوشامدشان و هاهینظر ساختن یکتب به را تن
 در »جماعت مرغ« نام با. م انوشه ار نمونه نیاول). 1. (است شده یکتب يخوشامدها نیا از

 را نمونه نیدوم. است سپرده چاپه ب 1367 سال شانزده شماره »انقالب و شهیاند« هینشر
 زمستان شماره، »نامه رانیا« هینشر در »ریشمش تا شانه از ق، تا قاف از« نام با ياوری حورا

 .میریبگ را مطلب نیاول سراغ. است ساخته منتشر 1369

 روح يهاشدن داستان....قتیحق ةدربار است ياشهیاند »کالغ سوره« ": سدینویم انوشه
 هاستشدن نیا در هم و اندبوده قتیحق ستین و هست دنبال به همواره که است یجمع
 يهاتیشخص ةدربار سپس ".اندزده کشتار به دست و کرده سرکوب را تیفرد همواره که

 سندهینو دارند؟ يزیتما و تفاوت گریکدی با آنان ایآ که کندیم طرح را پرسش نیا رمان
 داستان خواننده هاتیشخص يرمز و یلیتمث تیروا زبان با و تو در تو يفضا در است معتقد

 احساس....مضطرب یدل و فکر با« خواننده. دارندیم نگاه دیترد و شک و یناامن در را
 کالغ سوره یحلزون شهر نانساک از هم من نکند که دیگویم خود با و کندیم ییتنها

 .»باشم

 نیا به ،یحلزون شهر ریتصو رامونیپ رمان از يگفتاورد با و پرسش نیا يفرا از. م انوشه
 است؟ ممکن فضا نیا در فرد شدن ایآ: که رسدیم سوال

 یقیتطب سهیمقا نیا به خود، زعمبه رمان زهیانگ کردن فورموله نیا از پس. م انوشه
 ادیه ب را عطار) مرغان زبان( ریالط منطق و خواند را «الغرابسورة« ستین ممکن«: رسدیم
 شک با اما کند،یم يبازساز يرینظ کم گونه به را ریالط منطق يمسعود محمود....اوردین

 .».آن قتیحق در کردن

 قفل یاصل دیکل نگارنده نظره ب که پردازد،یم سوال دو طرح به نکته، نیا از پس انوشه
 یعنی ـ یبرداشت نیچن با ایآ«: هستند ریز بیترت به سوال دو نیا. است الغرابورةس ۀنیگنج
 الغرابسورة رمان در نوشته آن يبازساز از توانیم ـ ریالط منطق قتیحق در کردن شک

 به را تو و من خواهدیم داستان سندهینو ایآ« که نستیا سوال نیدوم و. »کرد؟ صحبت
  »م؟یشو دخو که کند کیتحر کردن فکر

 .میبرس الغرابسورة نقد نمونه نیدوم به حاال
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 ـ پس« امبرانیپ سوم، يایدن سندگانینو اشمقاله یفرع عنوان که ،ياوری حورا دگاهید از
 کی از نو یشناخت. است تازه و »نو« گرید زیچ هر از شیپ الغرابسورة« است، »مسیمدرن

 در است دنیدرنگ ياگونه...آوازه پر انداست کی به تازه یافتیره. »قتیحق«: کهن مفهوم
 .».زبان و ساختار با تن، و قالب با شهیاند و شناخت د،ید و حس ساختن سازگار

 ياوری حورا باشد، صادق تواندیم زین گرید ياثرها مورد در که یکُل جمله چند ذکر با سپس
 به گریکدی کنار در که نداستا رشته چند از و است ییآوا چند....الغرابسورة«: که سدینویم
 .».است شده ساخته روندیم شیپ

 بودن ییآوا چند مفهوم آنکه يبرا و دیگویم سخن الغرابسورة بودن ییآوا چند از ياوری
 چند یقیموس در«: ردیگیم بکار را یقیموس اصطالحات دهد حیتوض را يمسعود رمان

 يهايملود نیب رابطه شود،یم بیترک هم از مستقل کیملود خط چند ای دو از که ییآوا
 کی از آن ضرب و ارزش با کیملود خط کی به شنونده توجه. دارد فراوان تیاهم همزمان

 چند رمان با را ییآوا چند یقیموس تفاوت آنکه یب آنگاه.» است متناسب خاص لحظه
 نکهیا بدون نیهمچن و رد،یگ نظر در کتاب خواننده با را یقیموس غرق شنونده زین و ییصدا

 نیچن نبود و یقیموس خاص ۀلحظ کی در آوا چند پخش امکان انیم یزمان تفاوت به
: دهدیم ادامه برسد، مطلوب جینتا به هاتفاوت نیا هیپا بر و کند توجه یادب اثر در یامکان

 که است همان الغرابسورة در ونسی و غراب و تراب شدن جابجا و هاتیشخص دنیلغز«
 .».گذردیم ایرو يریاث یسبک در

 رمان یژگیو ـ رمان بودن ییصدا چند امر کاشف و یروس نیسیتئور ـ نیباخت لیخائیم
 ستیبا رمان. دانستیم تیروا متفاوت يهاتیشخص یذهن استقالل در را ییصدا چند
 ةژیو يصدا با و زبان با ینگرش و يفکر متفاوت يهاشیگرا آن بر که بودیم یینهیزم

 يراو و مؤلف يسو از شده قیتحم نه و باشند؛ شیخو یآگاه معرف و ندیآ دانیم به خود
 کردن جابجا و هاتیشخص لغزاندن صرفاً ییصدا چند رمان یژگیو و مسئله پس. کل يدانا
 و یآگاه لحاظ به هم با تا آنهاست تک تک یژگیو ساختن برجسته بلکه ست،ین آنها

 .کند جابجا را آنها نتواند خواننده و نشوند گرفته اشتباه نگرش

 و است شده خطا دچار الغرابسورة از خود برآورد در ياوری منوال، نیا بر رسدیم نظره ب
 .سازد مستدل را رمان از خود نادرست یتلق تا دهیبرگز را یربط یب نمونه



 
 

61 

 تیهدا کور بوف شروع با الغرابسورة آغاز شباهت به ياوری نادرست، برداشت نیا کنار در
 وجودش -حتا زین تیموجود فرضه ب و ندارد وجود البته که ـ یشباهت نیچن. رسدیم

 نیا »یزدگ تیهدا« به شتریب يساز تشابه نیا رسدیم نظره ب. ستین یخاص زیچ يایگو
 ياثر هر دادن جلوه مهم يبرا رایز. است افتهی راه هم یادب نقد به و گرددیم بر روزها
 .شود افتهی ای باشد کار در دیبا تیهدا »کور بوف« با ـ ربط یب هم چند هر ـ یشباهت

 یکی از ترنیپائ سطر در درست کرده، عمده را یربط یب شباهت نیچن کی که ياوری حورا
 ذکر هیحاش در آن را و گذردیم یکوتاه اشاره با يمسعود رمان عمده يهازهیانگ از
 بزرگ، ییعزا تدارك در هرش کی یاهپوشیس یعنی ،یداستان سوم خط در. «......دینمایم

 .».گستراندیم آسمان یلین و درختان برگ یحت زیچ همه بر را خود اهیس رنگ

 با نوشته يهاتفاوت به قبل در ـ ردیگیم وام یقیموس از را ییآوا چند مفهوم چون ياوری
 و شک چیه یب. شودیم وابسته زین آن یسنجش يارهایمع به ناچار ـ میکرد اشاره آهنگ

 یسع مالحظه بدون و ندیبیم کارا الغرابسورة یبررس يبرا را يملود خط پنج يدیترد
 عمل مظهر که را یداستان خط پنج انیم آن از و کند بخش پنج را رمان يصداها کندیم
 ،ياوری زعمبه یداستان خط پنج نیا اما. بکشد رونیب است اثر يهاتیشخص از یکی

 .شودیم منجر يمسعود اثر جان و روح در یناهماهنگ يبخشبند به آشکارا،

 يبرا نشان و نام یب یگانراننده ای راننده کتاب یداستان چهارم خط در« ياوری نظره ب
 خط يو.» افتندیم راه به ناآشکار یهدف يسو به و رندیگیم آموزش زیاسرارآم یتیمامور
 در که است غکال نیهمچن هم باز«: کندیم مطرح گونه نیا را کتاب یِداستان پنجم
 خودش استخوان و پر ـ ينگار نقش ای يریتصو خط ـ الغرابسورة یِداستان خط نیپنجم

 که را چه آن و گستراندیم کتاب از یصفحات بر شده، سوار هم بر ای و گسسته هم از را،
 .».دیگویم باز درخت و پر زبن به بار نیا دیبا

 بحث به و کندیم قطع را يمسعود رمان رامونیپ خود بحث جا نیا در ياوری حورا
 يهایژگیو رامونیپ ستیبا که یاجمال بحث نیا در. زندیم زیگر سمیمدرن پسا و سمیمدرن
 مختلف يهادوره نیا رمان يهنر و ینگرش يهاتفاوت زین و سمیمدرن پسا و سمیمدرن

 انیمه ب دیوفر و چهین دگر،یه دکارت، س،یجو پروست، بالزاك، سروانتس، يهانام بود،یم
 داده نشان آنان یادب و ينظر کردیرو انیم ياکننده قانع ربط که میبگذر نیا از. دیآیم
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 را رمان ساله صد چند عمر خواهدیم سطر چند نوشتن با ياوری منوال نیا بر. شودینم
 .باشد کرده بازگو

 سروانتس ي»ماجرا« و »حادثه« گذرگاه از تجدد دوران در رمان یطوالن راه او زعمبه
 قلمداد ماجرا »موضوع« يباد يهاابیآس و »حادثه« دیبایم »شوتیک ند. «است گذشته
 از ۀگذشت خاطربه و دهیشیاند انسان یخیتار يهاشهیر به بالزاك قیطر از رمان. شوند
 با را سده نیا بیفر از سرشار یگروزمره و خورده افسوس پروست مارسل با رفته دست
 گفته چه با و کجا ـ دگریه با رمان پس آن از. است ستهینگر سیجو جستجوگر نگاه

 سرانجام. است کرده »کیپلم« انسان جهان ییاروآنفرم از یدکارت درك با ـ شودینم
 به که. داندیم دیفرو و چهین از سانینو رمان يریگ بهره از ياوری را رمان ریچشمگ تحول

 واپس یدوم کمک با و ندینشیم مدرن شهیاند چوبچار در سنت بازتاب نقد به یاول ياری
 . کندیم نقد يهنر نشیآفر و یزندگ هنگام را روان وبنامطل يهاجنبه یزدگ

 نیا نقل از پس ياوری شگفتا. دهدینم دسته ب منطبق يانمونه زین نجایا در ياوری اما
 گذاردیم دور نظر از را يگرید مهم عناصر و هاگذرگاه که ـ مدرن رمان عمر مختصر ۀقص

 از نقل به را دایدر ژاك از ياگفته کباره،یه ب سم،یپسامدرن مسئله به دنیرس از شیپ و ـ
 اعتبار گرفتن نظر در با ـ »ينظر دستاورد« ییرسوا تشت تا. کشدیم شیپ یرورت چاردیر

 يروهاین« و »خود« ،»یخیتار ریتقد« ،»یعلم قتیحق« دستاورد ـ، يدستاورد هر ینسب
 را آخر حرف دایدر تنها نه نکهیا از غافل. اندازد فرو بام سر از را »زده واپس و شده سرکوب

 زمانه روح از برآورد و جدل در موجود يهايبند جبهه از یکی به حرفش و او بلکه ،نزده
 .دارند تعلق

 و يارزشگذار کی نه«: نیا که رسدیم »سمیمدرن ـ پس« فیتعر به آنگاه ياوری حورا
 که است ياگسترده يهایدگرگون بازتاب. است یخیتارة افشاکنند نمود کی که يوردا

 سلوك و ریس. دهدیم خبر شهیاند و یهست از يگرید دوران آغاز از آن یگدیچیپ و عمق
 امروز جهان با نگارش از يسازگار ةویش به یابیدست در ماست روزگار هنرمند ناآرام لیتخ
 .». دیافزایم بس آن یدگیچیپ بر نشانه و مفهوم يغنا که

 دوران در ناگهان، ن،یشیپ متفاوت يهادوران تابیب و ناآرام هنرمند چطور ستین معلوم
 معنا یب از اگر افتد؟یم امروز جهان روش و راه با يسازگار فکر به ،»سمیمدرن ـ پسا«
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 یخاص یلقت ییبازگو و بحث لیتقل م،یبگذر »یخیتار کننده افشا نمود« مرکب لفظ بودن
 سرانجام صرف انیب زین و گرفتارند يگرید انبوه بحث انیم در خود که شگریاند دو یکی از
 بینص که ستيزیچ تنها سم،یمدرن پسا سر بر بحث یتونامار و یطوالن دوره کی انیپا و

 .شودیم خواننده

 است قرار ناقابل ياومهیگ با که ـ نوشتن »تازه و تر« ةویش طرح هنگام سپس ياوری
 و تر از سندهینو خود يبرا که خواننده، يبرا نه اگر کم، دست را خود بودن ییاستثنا

 نشیگز یدلبخواه نیا که آوردیم شیپ را سوال نیا اصالً و سازد، زیمتما گرید يهاتازه
 Thomas نشنیپ توماس نام ناگهان ـ د؟یآیم کار چه به نوشتن مورد در »تازه و تر« لفظ

Pynchon قهیوث ،یخاص منظور با وندیپ در را يمسعود از یحرف آنگاه. آوردیم انیم به را 
ة ویش به رهگذرها نیا از تا کندیم ـ يبشر عام تیموفق چونان ـ یآوارگ امر با ییآشنا

 که میبگذر. زند نقب سوم جهان سندگانینو يبرا آن شدن سرمشق و نشنیپ »مدرن«
 و سندهینو گاهیجا دشوار يگذارارزش يبرا توانینم را یاسیس ـ ییایجغراف يبند میتقس

 .دانست یافتیره او یادب ارزش

 وقت سر دوباره آن، از بعد دوران و تجدد دوران بحث به زیگر نیا از پس ياوری
 یبررس گر،ید صفحه چهار نوشتن و گفتاورد چند و نیچند آوردن با و دیآیم »الغرابسورة«

 به و اول نگاه در تشیجذاب وجود با نگارنده، نظر به که یییبررس رساند؛یم انیپا به را خود
 . سازدینم منعکس را رمان یاصل امیپ دهد،یم ارائه که یمتفاوت اطالعات رغم

 و کرد میترس را »الغرابسورة« يهزارتو توانیم چگونه ست؟یچ رمان »یاصل امیپ« اما
 آمد؟ رونیب سپس و رفت درونش

*** 

  سوژه بحران

 ،»انیخدا مرگ« خبر با زین و »سوژه مرگ« اعالم با چهین که است سده کی از شیب
 ییشناسا فاعل بحران شیهامشخصه از یکی که است داده رونیب را یدوران شروع یآگه
 نوشته 1885 سال که »بد و کین يفراسو« شگفتاریپ در چهین. است ـ ذهن یعنی ـ بشر

 افکندن یپ يبرا که...هايپرداز جزم یتمام« :کندیم انیب گونهاین را خود منظور شده،
 بنا تاکنون تیجزم اهل که دست آن از ـ یفلسف يچرا و چون یب و بلند يبناها نیچن
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 از که خلق يهاخرافه آن از یکی یعنی: است یباق يزیچ اندك چه یراسته ب ـ اندکرده
 »من« و »سوژه« ۀرافخ قالب در زین امروزه که روح ۀخراف مانند( است بازمانده بوق عهد

 )». است برنداشته آزار از دست

 کتاب همان »آزاده جهان« بخش در خود، منظور کردن روشن و لیتکم يبرا سپس
 کم دست....بداند جهان ینادرست مسئول را) سوژه( »ذهن« ای و شهیاند که هر«: دیافزایم

 دست در یکاف لیدل ود،ش بدگمان است شهیاند ۀمقول از آنچه هر به سرانجام، آنکه، يبرا
 )74 ص ،يآشور وشیدار ترجمه ،»بد و کین يفراسو«: چهین.» (دارد

 همانا ـ او یزمان و یمکان يهارابطه گرفتن نظر در با ـ »سوژه مرگ« اعالم از چهین مراد
 ای و افتییم نمودار محض و مجرد لیتخ چونان سوژه که است يادوره بحران بروز اعالم
 قطب دو چونان خود، با من يریدرگ مسئله. شدیم یتلق عوام یذهن يهايشداوریپ چونان

 افت،یینم یافتیره زمان آن یاجتماع آگاهبود انداز چشم در که ،)2( یآدم وجود در زیمتما
 زیچ جهان و خود به نسبت توهم از شیب که بود ياسوژه و ذهن نوع آن ةکنند نییتع
 بروز خود از يدستاورد ذهن، که بود نهیزم نیهم یسترون لیدل به. شناختینم را يگرید

 لیتخ. شدیم واقع سرزنش مورد محض و مجرد لیتخ چونان سبب نیهم به زین و دادینم
 .بود یرونیب تیواقع با داشتن رابطه در ذهن کمبود همانا محض و مجرد

. دبو شده انکار یحت ای و شده فراموش گمشده، یِرونیب تیواقع آن کشف در افتیره
 و شیخو ناخودآگاه ریضم با رابطه در هم ذهن که شد حاصل گونه نیا چاره راه سرانجام،

 در و باشد یرونیب توانستیم هم يگرید نیا البته شود؛ فعال يگرید آن با وندیپ در هم
 قاموس در و باشد یدرون داشت امکان هم و شود گرجلوه گرید يهادهیپد و افراد قاموس
 .دیدرآ شینما به جدا، "من" از ي"خود" در و همزاد

 همزمان بتواند تا کندیم مشخص) من( شخص اول ریضم با را خود ان،یب در تیذهن نکهیا
 دوم ریضم نیا نکهیا زین و رد،یبگ گفتار شفرضیپ انیب در را) تو( شخص دوم ریضم

 نگرفت پا زمان از کم دست ای و یهیبد است يامر است، يگرید من جنس از) تو( شخص
 .است شده یهیبد ،»یکیزیمتاف بعد ما تفکر«

 تیموقع يهاشرط شیپ و است مشخص زمان و مکان در ارتباط یاساس شرط امر، نیا
 شخص اول ریضم هر در که است شرط نیا به توجه با. آوردیم وجود به انیب يبرا را الزم
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 خواه ـ يگرید در انسان. است حاضر بطن، در چه و روبرو در چه ،يگرید کی همواره) من(
 خود مثل یدرون يگرید خواه و جمع شخص دوم ای مفرد شخص دوم مثل یرونیب يگرید

 .هست زین يگرید آن او رایز. کندمی درك و دهدیم بروز را شیخو ـ من با رابطه در

 در او. گرفت سراغ توانیم زین را نکته نیا با ییآشنا »الغرابسورة« ةسندینو نگرش در
 و ،ییتنها: ییدو« نگاشته هیتورن شلیم داستان دو ترجمه بر که يرآمددشیپ همان

 سوژه تیفعال يهانهیزم يبند دسته نکته به تنها نه يادهیچیپ و موجز شکل به ـ »يگرید
 میتقس نیا. است پرداخته زین اتیادب و نوشتن متن، از خود برداشت به بلکه کرده، اشاره

 نقل را بورخس سخن او که میابییم آنجا را يگرید و خود من، يساز زیمتما با يبند
 بانندیفر عوام زیعز که) توده و زبدگان یعنی( انتزاع دو نیا به ياعتقاد مرا«...: کندیم
.» سمینویم زمان انیجر کردن نیریش يبرا و دوستانم، يبرا خودم، يبرا من. ستین
 ).71 ص ،12 شماره نو، زمان(

 و یدرون شکل چه است، يگرید افتنی یاصل ةزیانگ نوشتن، زا ژهیو یتلق نیا چارچوب در
 شیپ يخودپسند شرَ از هم چهره، دو يگرید افتنی با ذهن نکهیا آن؛ یرونیب صورت چه
 . برگذرد تکامل يسو به يگرید درك با هم و ابدی ییرها شیخو ةافتاد پا

 افتنی ةزیانگ تداوم ر،یخا يهادهه رمان نیچند در ویژهبه و مدرن اتیادب در ینامرئ ۀرشت
 ـ شد روشن زهیانگ نیا او از ییگفتارها با که ـ بورخس از ریغ. دارد بر در را يگرید
 ان،یاروپائ انیم در »مسافري زمستان يهاشب از یشب« رمانش و ویکالون تالویا از توانیم
 و نوشته نانیا. برد نام انیرانیا انیم در »الغرابسورة« رمانش و يمسعود محمود از زین و

 ).3. (رندیگیم کار به يگرید افتنی خدمت در را متن

 پرسمان حوش و حول که ستین ارتباط یب یفلسف تالش آن با البته یادب تالش نیا
 شگرانیاند انیم گرید بار بعد، به سده نیا شصت ۀده يهاسال از چهین »سوژه مرگ«

 .است افتهی تیفعل انیفرانسو ویژهبه و یغرب

 از بعد در يفرانسو شگرانیاند توسط او کشف با چهین »سوژه مرگ« برنهاد رامونیپ بحث
 ۀجامع ـ چهین يفکر و یزبان زادگاه ـ آلمان در آنکه حال. است ارتباط در دوم یجهان جنگ

 با او ینامرئ يهاارتباط ۀعیشا ۀبهان به و زدیم واپس را چهین مسئله هاسال يروشنفکر
 جزم زین و سمیناز یغاتیتبل يهاسوءاستفاده ةدییزا خود نیا که ـ تمسیالیسوس ونالیناس
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 ةپروند ـ بود چپ به لیمتما شگرانیاند از ياپاره ینیب ظاهر و انهیعام سمیمارکس یشیاند
. افتییم یخاص رونق فرانسه در اششهیاند و چهین مقابل، در. پنداشتیم شده بستهرا  او
 ينظر آثار در چهین ۀشیاند از استفاده و يباتا ژرژ تالش سو،کی از رونق نیا مهم عامل دو

 دانش« ۀترجم گر،ید يسو از و است »افتاده شکل از بخش« مهمش اثر در جمله از و خود
 .یکلوسوسک ریپ یعنی ،يباتا دوست قلم به چهین »شاد

 سوفلیف که است کرده شرفتیپ ییبدانجا تا فرانسه در چهین آثار به مثبت کردیرو نیا
 ،»الکان و دیفرو« رامونیپ يامقاله در زین آلتوسر، ییلو ،يفرانسو ستینیلن ـ ستیمارکس

 .است برده نام »نوزدهم قرن يهااعجوبه« عنوان با دیفرو و مارکس چه،ین از

 روشنفکران يبعد نسل نظر و رسدیم هفتاد ۀده به شصت و پنجاه يهادهه از رونق نیا
 یآگاه در سوژه بحران رامونیپ شیهاگفته و چهین. کندیم لبج خود به زین را فرانسه

 و يباتا از بعد نسل روشنفکر نیا فوکو، شلیم که چنان. دارد حضور روشنفکران یجمع
 قرار نظر مد دوباره را سوژه بحران ۀمسئل نیهم خود »دانش يبرانداز« کتاب در آلتوسر،

 اشاره فرانسه شصت و پنجاه ۀده اتیادب زا خود النیب ارائه و یبررس در که آنجا دهد؛یم
 آن از اتیادب در آنچه و دیآیدرم سخن به اتیادب در آنچه یعنی( اتیادب ةسوژ«: کندیم

 آن و خالء آن از شتریب بلکه ست،ین ییتنها به مثبتش شکل در زبان فقط) شودیم صحبت
 .».دیآیدرم سخن به خود ةدربار هیرایپ یب يراو و سخنگو »من« که است ییفضا

 يهادهه که است یادب نوع نیسرآمدتر کرده، تراوش انیفرانسو قلم از شتریب که نو رمان
 يگرید افتنی ةزیانگ ،یادب انیجر نیا در. است گرفته خود ریتأث ریز را دوم جنگ از بعد

 یناتال ي»آشنا کی مرخین« رمان بر که يدرآمدشیپ در سارتر پل ژان. دارد يمحور نقش
 یاصل تیشخص نقش موضوع به نگاشته ـ نو رمان یاصل يهاچهره از یکی ـ وتسار

 آثار ـ نو رمان انیجر ـ آثار نیا«: دیگویم و کندیم اشاره آن بر حاکم تیذهن و داستان
 که ياسندهینو اند؛سندهینو ۀشاعران يهاپنداشته و ذهن فرزندان آنها قهرمانان و لیتخ

 .»کندیم يتگریحکا

 رامونیپ مشخص يهاگفته آن يادآوری و فرانسه در یادب و يفکر يفضا نیا به رهاشا
 يمسعود محمود يفکر يهانهیپسزم با ییآشنا يبرا نو، رمان در يگرید آن افتنی ةزیانگ

 . »الغرابسورة« با تروستهیپ گرفتن ارتباط خاطربه  زین و است
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 کوران در یعنی ـ میمستق ریغ قیطر از هم و میمستق ۀمطالع با هم »الغرابسورة« ةسندینو
 و شصت يهاسال ۀشیاند و ادب يهوا و حال از ـ بودن زمانه »ۀیوتینترسوبژکتیا« انیجر

 برخوردار زین یرانیا ریغ يفکر نهیزمپس از لیدل نیهم به و است خبر با فرانسه هفتاد
 شکل از يمسعود تشناخ. است یرانیا یادب ـ يفکر ۀنیزمپس يدارا نیهمچن او. است
 يبرا یلزوم که است آن از ترروشن رسد،یم تیهدا به اششهیر رانیا در که مدرن رمان
 چند ياسندهینو را او ،يفرانسو ۀروشنفکران روح از يمسعود یآگاه. باشد داشته وجود بحث

 ماین و تیهدا جمله از رانیا یفرهنگ چند بانیاد و شمندانیاند کنار در و سازدیم یفرهنگ
 رمان با ای و دیبگو يزیچ اتیادب مورد در خواهدیم يمسعود یوقت یوانگه. دهدیم قرار
 . است خود معاصر يارهایمع از برگذشتن یپ در کند، ارائه دیجد یمتن خود

 همان در يمسعود. میکنیم مشاهده اتیادب تعهد امر از او سنجش در مثال را نکته نیا
 اتیادب« یتلق از کوتاه ۀجمل چند در ه،یتورن شلیم يهاداستان ۀترجم بر درآمدشیپ
 ستین هامقوله آن از اتیادب«: سازدیم نشان خاطر و رودیم فراتر سارتر پل ژان »ستیچ

 چهارصد کتاب رغم یعل و دهد، يادوره يهاپاسخ به تن »ستیچ« دو یکی ضرب به که
 فهم يهاواژه رازِ ممکن؛ راز نیتریااله رازها؛ رازِ است؛ راز سارتر؛ پل ژان ياصفحه
 ...»یناشدن

 دیتأئ مورد ـ بعد به »رازها رازِ« از یعنی ـ يمسعود از گفتاورد نیا یانیپا راتیتعب البته
 يپا متجدد، ةدیپد کی سنجش يبرا ـ میمفاه در اغراق امر يسوا رایز. ستین نگارنده

 خواهدیم بار گرید انسان ایگو ه،متأسفان و شود،یم دهیکش انیم به یکیزیمتاف میمفاه
 .دهد قرار شیخو درك و فهم فرادست را شیخو دست ةپرورد

 الزم یحیتوض دیاین شیپ یسوءتفاهم مبادا »الغرابسورة« از برداشت مورد در آنکه يبرا
 زین و پرداخته، هیتورن شلیم از ییهاداستان ۀترجم به ةسندینو يمسعود چون نیبنابرا. است
 جهینت نیبد دینبا است، سمیمدرن پسا جنبش سانینو رمان نیترمطرح از یکی هیتورن چون

 نیچن يریشگیپ يبرا. است یرانیا یستیپسامدرن رمان نیاول زین »الغرابسورة« که دیرس
 در یادب يهایتلق تقاوت از و میبپرداز هیتورن شلیم ةدربار ینکات انیب به ینادرست برداشت

 .است يضرور که میبگوئ مسیمدرن پسا و سمیمدرن
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 در ،1971 سال در یادب پردازان هینظر از یکی Ihab hassan حسن بهیا متحده االتیا در
 يادلبخواهانه شکل به Post – modern – ISM »سمی ـ مدرن ـ پسا« عنوان با یمطلب

 پسا سندگانینو را نو رمان سندگانینو زین و ژنه ژان و بکت کافکا، چون یسندگانینو
 خوانندگان از که رودیم شیپ بدانجا تا یدلبخواه نشیگز آن بستر در او. خواند ستیدرنم

 پسا سندگانینو نام از يااههیس خود، دگاهید از کدام هر زین آنان تا بخواهد زین یادب ۀینشر
 )4. (کنند هیته را ستیمدرن

 گفت دیبا ،ییکایآمر منتقد آن یافراط بودن یدلبخواه و یاالبختک روند نیا مقابل در اما
 در يدیجد سبک مورد در نخست خود، شکل نیترروشن در سمیپسامدرن مفهوم که

 وهیش از گسست و وداع يمعنا به دیجد سبک نیا. است گرفته قرار استفاده مورد يمعمار
 ينظر يهانهیزم در اما. است دیجد و میقد کردن مخلوطو  بوده یستیونالیفونکس یطراح

 ةدهند نشان و بوده شیتشو ینوع دچار امروز به تا سمیمدرن پسا اصطالح کاربرد گر،ید
 . است آشفته و متناقض يهابرداشت

 نیا همگان توافق مورد ۀنکت ادشده،ی مفهوم از متناقض يهابرداشت رغمبه حال نیا با
 جوامع در. است نشانه بحران مسئله ،یستیمدرن پسا دوران یاصل ۀمشخص که است
 به خود بلکه دهند، بازتاب را خود ةنشانداد يمعنا توانندینم تنها نه گرید هاانهنش ،يامروز
. خود نیب در هانشانه انیم است یارتباط موجود، ارتباط تنها. اندوابسته يگرید يهانشانه

 روزمره گفتار در را ما مطلب کُنه توانندینم که میروبروئ هانشانه یسترون ینوع با جه،ینت در
 .دارند انیب یجتماعا و

 از سمیپسامدرن که کنندیم ریتفس گونهاین ات،یادب در یگروه را بحران نیا بازتاب
 بر دیتأک يسوا یستیمدرن یتلق. پوشدیم چشم ییسراداستان در سمیمدرن یتلق يهایژگیو

 اثرش که شدیم راهبر ییجا به را هنرمند ،یشخص ۀگونه ب اثر صیتشخ و فرم زیتما لزوم
 در یتلق نیا امدیپ. ردیبگ فاصله تفنن و یسرگرم ةدیپد زین و یگروزمرهة دیپد زا

 و يتگریحکا یسنت ةویش از گسست در اشیژگیو که آورد دیپد را نو رمان ،ییسراداستان
 یتلق با مقابل در سمیپسامدرن آنکه حال. بود تیروا و داستان تیشخص با تفاوت در

 از حراست یپ در نه و ردیگیم نظر در آلدهیا مفهوم ونانچ را يهنر اثر نه ،یستیمدرن
 . است متفنن و کنندهسرگرم هنر با يجد هنر انیم زیتما
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 يهنر ياثر در لیتمث ةدوبار شدن دایپ از دیبایم ،»تازه اریمع« دو نیا کنار در البته
 .نبود مطرح چندان سمیمدرن دوران در که گفت سخن یستیپسامدرن

 فرم در ابتکار مسئله ،یشناس ییبایز ۀنیزم در یستیمدرن افتیدر و درك در يمحور اصل
 که يطوربه کرد؛یم جادیا وندیپ یمتفاوت سندگانینو انیم فرم، در ابتکار امر. بود يهنر اثر

 ت،یروا و تیحکا فرم در خود يهاينوآور لیدل به نو، رمان سندگانینو زین و کافکا و فلوبر
 يمحور اصل از هشتاد ۀده در افتهی رواج دیجد موج نیا اما. افتندییم شباهت گریکدی با

 خواهدیم که داردیم اعالم هیتورن شلیم که چنان. شودیم گردانیرو یستیمدرن درك
 از او. سدیبنو آنان مثل و اوردیب يرو رمان یسنت شکل به گذشته سندگانینو مانند

 رمان سندگانینو ةزمر در فرانسه، در که بردیم نام )Bourget( بورژه چون یسندگانینو
 )5. (شوندیم محسوب یسنت شکل

 اثر يفرد خصلت بازتاب دیبایم فرم. است بوده ژهیو يامقوله همواره سم،یمدرن در فرم
 ۀمقول نیهم آنکه حال. دشو جدا اثر يمحتوا از تواندینم ،یژگیو نیهم لیدله ب و باشد

 و روزید نو رمان شگامانیپ از یکی ـ هیگر رب آلن ای و هیتورن چون یسندگانینو توسط ژهیو
 1977 سال در یرمان نوشتن يبرا را کیوگرافیاتوب یسنت شکل که امروز يهاستیپسامدرن
 اصل از یگردانیرو نیا پس در که يعملکرد امدیپ. رودیم سوال ریز ـ ابدییم مطلوب

 در ابتکار از یگردانیرو ایآ: شودیم عثبا را يادهیچیپ پرسش د،یآیم دیپد سمیمدرن محور
 ينوآور هدف خود یگردانیرو ای و شودیم منجر يهنر اثر يفرد خصلت فیتضع به فرم،
 کند؟یم دنبال ـ داده لیتشک را سمیمدرن اساس آنچه یعنی ـ را يدیجد

 به. است شده نگاشته یستیمدرن یتلق و درك تداوم در »الغرابسورة« نگارنده نظره ب
 يزبازسا لیدل به و اول نگاه در نکهیا با. تجدد سنت بطن در است یرمان لیدل نیهم
 ابتکار اما) 6. (کندیم جلوه کهن یداستان »يبازساز« صورت به عطار »ریالط منطق«
 و است نییپا عدد طرف به باال عدد نامتعارف يبند بخش در فقط نه که ـ فرم در سندهینو

 رهیچ يباز همان در بلکه هستند، عدد یب یبخش شته مجموعه آن دوم و سوم بخش
 افتنی یپ در جو و پرس همان که یاصل گفتار ندگانیگو شیگو در يمسعود ۀدستان

 يارهایمع با ياثر چونان ه،یتورن شلیم اثر رینظ يآثار از را »الغرابسورة« ـ است يگرید
 ابتکار از هیتورن شلیم که است آن زیتما نیا سبب. سازدیم زیمتما ،یستیپسامدرن یتلق

 منطق يبازساز و ییبازگو فرم در يمسعود و پوشدیم چشم خود رمان فرم در یشخص
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 که باشد ریالطمنطق يبازساز فقط »الغرابسورة« که میبگذار نیا بر را فرض اگر ـ ریالط
 لیدال از یکی ابتکار نیهم. کشدیم رخ به را خود يفرد ابتکار ـ ستین نیا فقط البته
 .است يو رمان تیجذاب

 دوران در برآورده سر یشناس ییبایز چارچوب در و یستیمدرن است یرمان »الغرابسورة«
 بوده اصل نیا بر همواره تجدد دوران در یشناس ییبایز هدف چه اگر ؛یبررس قابل تجدد

 به آن در که است يازمانه تجدد. کند کوتاه شتریب چه هر را يهنر تازه اثر اعتبار مدت که
 هنر نیا گردن بر. بدهد يگرید تازه هنر به را خود يجا شده روز باب هنر وستهیپ ياگونه

 دوران در يهنر اثر بودن نو يمدعا. کند نییتع نو از را روز ذائقه و طبع که است گرید
 نو يهنر اثر و بازد؛یم رنگ يهنر دیجد يهامکتب و آثار بودن نو معرض در مدام تجدد،

 انشعاب و يهنر دیجد آثار شدن یکیکالس سرعت. ونددیپیم تجدد يکرهایکالس ۀهجب به
 ساحت گسترش به است، کیکالس ای و کهنه و نو آنچه به نسبت دوران یآگاه وحدت در

 يروز مدرن اثر شدن کیکالس یۀقض البته .است شده منجر تجدد در نو يهاکیکالس
 و کتاب، نیا يهایژگیو شناخت. شد خواهد زین يمسعود »الغرابسورة« حال شامل
 قرار یفارس مدرن ییسراداستان يهاکیکالس ةزمر در را آن شناخت، نیا شدن یهمگان
 .داد خواهد

*** 

  »الغرابسورة« ياهیگژیو

 در متفاوت ةندیگو همه آن یعموم گفتار که میابییدرم رمان سرآغاز همان به نگاه در
 اگر دیگویم که باشد؛ »مقدس مکتوب« آن یزخوانرج به یپاسخ خواهدیم تیروا
 . دیکن نازل يبهتر يهاسوره دیتوانیم

. دیبربا خود یکیزیمتاف يهمتا از را سبقت يگو خواهدیم ایگو »الغرابسورة« با سندهینو
 فرا به تا کرده ییبازسرا خود منظر از را کالغ ةسور يمسعود رمان ،ییجو هماورد نیا در

. دهد شکل را یعیطب شدن کی ندیفرا که دارد ییهایژگیو تیروا. شود نائل تحول و رفتن
 یکیزیمتاف يهاشدن اصطالح به آن با اسیق در ستیبا را او شدن روند بودن یعیطب البته
 .دیسنج
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 نوشته ای و خود شدن خوانده ندیفرا که است ییهاتیحکا دست آن از يمسعود رمان
 دور نظر از يایدن دنید با و برگذرد ذهن بحران از تا است يگرید آن افتنی یپ در شدنش،

 . سازد برطرف را ییشناسا عامل و ذهن شدن شقه خود، یرونیب و یدرون ةماند

 هم و ند،یآیدرم صدا به اشپرنده انیهمتا و »کالغ« هم یعیطب شدن ندیفرا نیا در
 منقارم و چنگ ام،هماند من فقط و کالغم، من: «دارش پا و دست همقطاران و »تراب«

 .» زدیریم خون چشمم از و شکسته، بالم کی ست،یخون

 رمان آغاز در تیروا واناتیح یمعرف از پس که را یانسان یمعرف نیا توانیم نیهمچن
 ).»صبحم ۀروزنام دو از یکی ۀچاپخان شبِ سازشهیکل من«(: گرفت شاهد دیآیم

 قیدق نکته نیا در بلکه کند،ینم شروع کالغ با داستان، انتزاع محض و خاطربه  يمسعود
 کالغ نیهم يگرید آن دیشا که داردیوام دقت به را خواننده زین بیترت نیبد و شود،یم

 سنجش با بعد و. دشو جاودانه جهینت در و شود مرغیس گرید انیهمتا با خواهدیم که باشد
 را خواننده آرمان، به دنشانینرس سرانجام و ها،پرنده شدن مرغیس آرمان و مرغیس داستان

 ویژهبه. هدف چونان آرمان نه و است، آرمان يسو ریمس مهم که شود راهبر نکته نیا به
 لیدل آرمان مرگ اعالم ای و آرمان بحران اعالم يبرا بشر، یزندگ معاصر يهادهه که
 .است کرده ارائه یکاف

 ۀدارانهیسرما سمیمکان ریاس چنان يشهروند جنبش »يآزاد و يبرابر ،يبرادر« آرمان
 و گرفته قرار سؤال مورد یکل طور به که شد جهان در ثروت ۀناعادالن عیتوز و نابرابر ۀمبادل

 نداشته یخارج وجود اصالً شهروندان آرمان نیا ییگو. است شده سپرده یفراموش ورطه به
 .است

 عدالت و یاشتراک یزندگ رهنمود چنان "موجود واقعا سمیالیسوس اردوگاه" گر،ید يسو از
 ایگو که دیبر سر خودکامه رهبران يخودپسند و یحزب تک نظام قربانگاه در را یاجتماع
 و رنگین و ریتزو از دور به ستنیز امکان به باور که ياگونه به است؛ باخته رنگ آرمان
 عدالت و شهروندانه ییآرمانگرا نوع دو نیا فقط البته. است شدن محو درحال یکش بهره

 به دنیرس يبرا تالش. اندگشته بحران دچار که ستندین ستیب و نوزده يهاسده در طلبانه
 انطباق عدم و یناهمزمان لیدل به شیشاپیپ زین یقوم يهاآرمان لیقب از ترییجز يهاهدف

 .شکستند به محکوم بشر یزندگ جهان يهاشرط شیپ با
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 بحران مسئله به فقط ـ ابدییم بازتاب »بالغراسورة« در که گونهنآ ـ آرمان بحران اما
 از کوتاه صورت به آنچه. شودینم محدود امور ةادار و یاسیس نظام بهبود و يکشوردار
 یتیکل با بحران ینوع از ياجنبه تنها شد، گفته استیس سپهر در امور ةادار طرح ییآرمانگرا

 . است ریفراگ

 ۀمسئل به توجه قیطر از کند،یم مطرح »الغرابسورة« رمان که را یاساس بحران آن
 که سوژه بحران تیواقع از يمسعود رمان. شودیم دهیفهم و روشن) سوژه(انسان ییشناسا

 يمدار ـ نیزمة دیا سنجش و نقد از پس یبحران. دیگویم است، زده بحران ةسوژ اصل در
 آمده دیپد يروشنگر عصر يمدار ـ لوگوس ةدیا زین و یدکارت يمدار ـ خود ةدیا ،یافالتون

 يِباز. گرفت نظر در ستیبا يفکر ۀنیپسزم نیچن با را سوژه بحران. است شده دایهو و
 الغراب، سوره داستان یدگیچیپ گرنه و. شودیم فهم قابل ییفضا نیچن در تازه گرانشیباز
. دشوینم دهیفهم یآسان به خواننده توسط ها،اشاره بودن فیظر و يگفتار يهزارتوها آن با

 .شود یتلق انیهذ صورت به بسا چه

 با متن جانیه و یسرگرم عنصر بیترک »الغرابسورة« يهایژگیو از یکی صورت هر در
 ییهاتکه از رمان نیهمچن. است شناسانه یهست و یفلسف ينجواها از ةدیچیپ یتیروا

 اندجمله آن از دهند؛یم نشان را او نیآهنگ نثر و سندهینو ۀشاعران تیذهن که است سرشار
 . است شده مشخص هشت عدد با که رمان اول بخش 4 شماره ۀتک

 و فضاها تنوع با. است شده میترس) درختزار( عتیطب از ییبایز يتابلو قطعه، نیا در
 و یکنواختی دام به رمان رسد،یم انیپا به و شودیم شروع داستان در که ییماجراها

 مهم ۀنکت به خواندن هنگام ،یژگیو نیا کنار در. افتدینم خشک و سخت متن يآورمالل
 الیخ و اطراف طیمح مورد در یدرون ينجوا تیروا هنگام که چنان. میرسیم زین يگرید

 خود چشم برابر در را یواقع يازاهامابه تواندیم خواننده داستان، قهرمانان يهايورز
 انقالب از پس یرانیا ۀجامع شیراآ در توانیم را یواقع يازاهامابه نیا از یکی. کند مجسم
 . دید یاسالم

 انجمن«: ابدیینم انیجر خالء و هپروت در داستان يماجرا که است بیترت نیبد
 تکه نیهشتم.» (کرد اعالم رسما یکوچک اهیس کتاب انتشار با را تشیموجود عزا یهماهنگ

 ). رمان اول بخش در
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 ياجرا و ینیب شیپ« کتاب نتشارا از هدف که کندیم نشان خاطر يراو ادامه، در
 تواندیم ست،ین معلوم صاحبش که جنازه نیا. است »جنازه عییتش جهت الزم يهابرنامه

 در ما ۀجامع مردم که یفرصت آن يازامابه جمله از شود؛ گرفته زهایچ ياریبس يازامابه
 . دهندیم دست از حال زمان

 از یروشن و همزمان درك که دهدیم نشان سندهینو ،یحکمران طیشرا میترس همان در
 به را جامعه در قدرت عملکرد یدگرگون و تحول نیا او. دارد امروز جهان در قدرتۀ مسئل

 و روش افتنی یپ در لحظه هر که یشرکت ابد؛ییم باز ياقتصاد شرکت و کنسرن صورت
 يپهرهاس در آمده دست به اطالعات از و است خود دیبازتول و حفظ يبرا ياتازه ةویش

 . بردیم استفاده يامالحظه چیه یب یعلم ،یپژوهش

 »عزا یهماهنگ انجمن« عنوان ریز که حاکم، میرژ رفتار از میتوانیم داستان، تیروا در
 ةطریس تداوم يبرا حاکم میرژ که میابییدرم رمان کردن دنبال با. میریبگ سراغ د،یآیم
 يدراز دست شوندگان حکومت یزندگ یوصخص سپهر به ناچار به خود یاجتماع ـ یرونیب
 شکل در قدرت جانب از که بخش، نیا يبرا يزیر برنامه با دیجد ۀحاکم ئتیه. کندیم

 توان و نفوذ اعمال ۀنیزم در را خود »شرفتیپ« بود، نخورده دست يدارهیشاسرمایپ و یسنت
 افراد یزندگ یصوصخ سپهر کنترل نیا ،یصنعت ۀشرفتیپ جوامع در. دهدیم نشان امور ةادار

 شده حاصل کننده سرگرم یگروه يهارسانه قیطر از غاتیتبل با که یقیتحم قیطر از
 یزندگ ةحوز است، کار سر بر »عزا یهماهنگ انجمن« که ییجا در اما. ردیگیم صورت
 عییتش« مراسم با مردم ةتود. شودیم کنترل و میتنظ یمذهب احکام و دستورات با یخصوص

 فکر است رفتن دست از شرف در که یحال زمان به و یزندگ به و اندمسرگر »جنازه
 .کنندینم

 آنچه. دارد وجود زین مخالف جهت با يریمس رمان، رونیب به درون ریمس نیا کنار در
 متداوم انقطاع همان سازد،یم یدرون يازا به ما داستان روند در یرونیب تیواقع از يمسعود

 و شلوغ طیمح حوادث تهاجم ۀجینت فقط متداوم گسست. تاس گرید یتیروا با تیروا
 دارگذرشتاب با که است معاصر دوران یصنعت مابعد ۀجامع نیا بلکه ست،ین رونیب مغشوش
 دوران از يبندجمع امکان بیترت نیبد. دهدینم دگانیگز خلوت به يادیز مجال حوادث،

 يقوا تمرکز يفضا اغتشاش در ما یزندگ زمان دارشتاب گذر نیا بازتاب. رودیم دست از
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 در« تافلر نیآلو که را یصنعت مابعد ۀجامع آن یمنفۀ جنب نیمهمتر يمسعود. است یآدم
 )7. (است ساخته برجسته یدرست به گفته سخن آن از »سوم موج

. است موفق رمان نیا در ژهیو يمورد زین داستان يهاجمله فاعل شدن گُم موضوع اما و
 یوقت. است تراب حال از تیروا هنگام جمله، فاعل شدن گم هاتصور نیا از یکی
 »رفتم خوابم با يتند هم من و برد خودش با مرا و آمد سرعت به خوابم«....: دیگویم
 ) نهم ۀتک رمان، اول بخش(

 به و رمان قیطر از يگرید افتنی تالش بخش همان در دیبا را شده گُم يهاصورت نیا
 که ستییهاتکه در نامعلوم، فاعل شدن گم یعنی گر،ید صورت. داد يجا متن ۀلیوس
 دنیکش انیم به با يمسعود اثر. ابدییم ییخودنما مجال »راننده يبرا یمیتعل بروشور«
 به ،»یمیتعل بروشور« از استفاده با يمسعود. ابدییم ییخودنما مجال »یمیتعل بروشور«

 که زندیم هیکنا ـ میبر کار به عشیوس وممفه در را اتیادب ةواژ اگر ـ يدیجد یادب نوع
 است ياهیکنا ،يواالتر سطح در امر نیا. است یته اشسندهینو يفرد ۀصیخص از همواره

 که است یارتباط ۀرابط آن يافشا و یصنعت مابعد ۀجامع يفضا در انسان یچهرگ یب به
 در توانیم را فاعل یب ۀنوشتاز  يانمونه. ستین برخوردار الزم ارزش از رابطه یانسان ۀجنب

 سراغ آمده آن نیکمی و ستیب تکه در و شده مشخص هفت عدد با که رمان دوم بخش
 ۀجامع در یرشخصیغ اتیادب یتشخص یب از يانمونه نیماش کار طرز پروسپکت. گرفت
 .است ما معاصر

 يجستجو نیا. يگرید افتنی يبرا است سوژه هدفمند يجستجو در رمان گرید یژگیو
. افتی توانیم يراو با گذشتگان یجمع یخودآگاه انیم یفلسف يگفتگو در را دفمنده

 دو رندهیبرگ در شیخو نیا بسازد؛ را شیخو یکنون دار تیفعل یآگاه ـ خود دارد قصد يراو
 یول«....: پرسدیم رمان در گذشتگان یجمع یخودآگاه. است خود و من زیمتما قطب

 سوره و مثل و غزل و قول و قصد و متَل و نقل و افسانه و خیتار و داستان همه آن فیتکل
  »کردند؟ حلقمان به دانه هر با که شودیم چه هیما هیآ و موره

 و مقاله و شعر و اسطوره. بوده قصه. یچیه -«: دهدیم پاسخ ،يگرید آن بخوان ،يراو
 ).مپنج و ستیب ۀتک رمان، دوم بخش.» (بوده تیروا و تیحکا و ثیحد و اخبار
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 قت،یحق جز بنددیم نقش زیچ همه آن در که مکتوب، جهان به يراو شکاك نگاه در
 با يمسعود محمود ب،یترت نیبد. شودیم گشوده زین یفرهنگ دیجد انداز چشم ياگونه

 انقالب از پس يهاسال ةروزمر ۀتجرب که دیآیبرم یپرسش طرح به ،»الغرابسورة«
 در نکهیا: است رسانده اثبات به گرید زمان هر از شیب را آن تیحقان و تیموجود یاسالم

 گذار فرو مانیهمگان ۀگذشت و یجمع تیذهن به شک از ش،یخو يگرید افتنی ندیفرا
 ۀنقط یپسرکُش در و است جامعه بر پدر ۀسلط تداوم اشيداریپا نماد که ياگذشته م؛ینباش

 اند،برده که یتلخ راثیم از نترسشا عقوبت به مردم نیا«: ابدییم را خود یفرهنگ عطف
 سنگ به برداشتند، ياتازه راه در که یقدم هر و بسازند، یمهم زیچ نکردند جرأت گرید

 ). نه و شصت ۀتک رمان، هفتم بخش( »شد؛ ریتحق و خورد محک ياجداد لینج

 زین پیاود یپدرکُش يماجرا و یونانی فرهنگ با ما یفرهنگ ۀگذشت تفاوت نکته نیا در
 .است داشته انیجر یپسرکُش همواره ما، انیم در. است رمستت

 دیبا ز،یبرانگ تفکر و پرارزش نیچن یرمان نوشتن پاس به زین و يضرور يادآوری نیا يبرا
 . گفت نیآفر گرفته که یاوج و يمسعود محمود به

 جانیهم خُرده کی خدا به را شما پس«: است کرده اعتراف پرواز لزوم به رمان در خود او
 دارد نیزم يرو که یمشکالت از نیهمچ را آدم ـ./ خان تراب میکن فکر پرواز به مینیبنش
.» انددهیکوب که دیآیم خوشش آدم بکوبند، آدم فرق يتو هم ریشمش که کندیم دور

 ).آن سه و چهل ۀتک و رمان پنجم بخش(

 1991 اکتبر

 

 
 :هاپانوشته

 نیا از یکی. است افتهی يترگسترده يهابازتاب تاکنون راب،الغسورة مطلب، نیا نوشتن زمان از پس -1
 يسو از که يازهیجا است، سال دهیبرگز کتاب سه از یکی به عنوان الغرابسورة رمان نشیگز هابازتاب

 دیام. ستین مستقل چاپ يدارا الغرابسورة رمان هنوز حال نیا با. است شده داده سوئد در باران انتشارات
 .رسد يترگسترده پخش و چاپ به کشور از خارج در یرانیا ناشران از یکی همت به رمان نیا است
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 نیبد يشعر در شاملو احمد. است انیجر در یمداوم کشمکش خود، و من زیمتما قطب دو نیا انیم -2
 از یگجن چند هر/  باشم، برخاسته جنگ به شتنیخو با جز آنکه یب/ خسته/ سرانجام«...: دارد اشاره موضوع

 ). یخاموش با جدال در...» (ستین ترندهیفرسا نیا

 من«: ابدییم نیطن ییایاسپان شاعر سمنیخ رامون خوان »من ستم،ین من« شعر در موضوع نیا نیهمچن
 و/ رومیم سراغش به گاه که همان/ نمیبب را او آنکه یب/ رودیم راه کنارم که/ هستم یآن من،/ منم ستم،ین

 . »کنمیم فراموشش زین گاه

 در که یوقت رسد؛یم اوج به ریز میترس و فیتوص با يمسعود رمان در نهیرید کشکمکش نیا از يانمونه
 گفتم. دمینکش شتریب غار کی من«: خود نه و است دایپ و لمس قابل من ،ییگفتگو در خود، و من ییرودرو

 ۀگون به نجایا در يمسعود.» دمیکش يریبگ را خودت يجلو ینتوانست چون هم، را یکی همان. است بد
 .است دهیبخش تیموضوع را انسان بودن مشغول خود با و یدرون ينجوا ییبایز

 نویکالو تالویا هنر مورد در هابرماس ورگنی را داستان در الیخ و تیواقع انیم شکاف کردن برطرف بحث -3
 سندگانینو تمام کتاب« ۀمقال به دگاه کنین( است کرده مطرح »مسافري زمستان يهاشب از یشب« رمان در

 رشیپذ قابل صورت به را »یتردست« نیا کتابش در زین يمسعود). 63 و 62 شماره ،80 ص نه،یآد ،»ممکن
 ـ: میبگو بلند نکهیا از شیپ ،یگذاشت نوکم به را نوکت. يخوریم آب کردم وانمود«...: دهدیم نشان

 دینبا حتا گرید. یکن فکر گرید مبادا«: يفهماند م به نگاه با ند؛اهم مثل اشنهیآبگ و آب که ییجا میادهیرس
 .ابدییم »یعیطب صورت« کالغ با تراب شنود و گفت ب،یترت نیبد و...» یکن فکر

4-Peter Burger: “Das Verschwinden der Bedeutung……”, in  :  Postmoderne – 
oder der kampf um die Zukunft,Ed. Fischer, 1988. 

 .3 منبع به دیکن رجوع -5

 ساله ب يشابورین عطار میابراه بن محمد نیدالدیفر خیش نگاشته ،)پرندگان مقامات( »ریالط منطق« البته -6
 خود یداستان فرم رایز. است ما کهن یادب متون انیم در شاخص يانمونه خود یتیروا فرم در ،يالدیم 1222

 اگر شعرش مخوان تو«: که دیآیم سروده نیا عطار اثر در چنانکه. است داشته بنا معما عنصر بر را
 جهان«: که خواندیم فرا را شیخو مخاطب منوال نیهم بر و. »ياداننده اگر بر، یمعن به ره/ ياخواننده
 داستان »دل اهل« يبرا عطار بیترت نیبد.» است نامه مختار دل اهل بهشت/ است نامه اسرار معرفت

 قلمرو يبرا یسلطان افتنی يبرا پرندگان ییگردهما از یداستان: کندیم بازگو ار تنها و کس یب پرندگان
 مینمائ ضیتعو را داستان قهرمانان پرندگان، ییمعما داستان نیا در است یکاف. شیخو ملک يآباد و شیخو
 یفراخوان زج ستین يزیچ که برد یپ داستان یضمن امیپ به توانیم آنگاه. میده قرار را انسان آنها يجا به و
 از. است مطلوب پادشاهان وجود عدم همانا شودیم داستان قهرمانان ترك لیدل آنچه رایز. يساالر یب له بر

 هدف به که حرکت، نیا در و ابندیب یپادشاه ،یدنینرس ییِناکجا در تا کنندیم سفر عزم آنها زین رو نیهم
 به ییاروآنفرم داشتن بدون را خود يهاارتباط هاآن. گذردیم پادشاه بدون شان یزندگ شود،یم مبدل یاصل

 را ساالر یب یزندگ که است نیچن. رندیگیم دسته ب ادیخودبن طوربه را شیخو امور اداره و دهندیم شکل
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 نیبد. ابدییم اشاعه ساالر یب یزندگ یعمل برنامه هم و فراخوان هم که است تجربه نیا در. کنندیم تجربه
 عطار يظاهر و میمستق حرف نیا از فراتر افته،ی جا داستان يمعنا و محتوا در که بارز نکته نیا بیترت
 سلطان و مرغیس او نام/ قاف کوه آن هست که یکوه پس در/ خالف یب یپادشاه را ما هست«: که رودیم
 .»دور دور او ز ما و کینزد ما به او/ وریط

 در که شهرها؛ ضیمر همان رشد جز ستین يزیچ قعوا در ،یصنعت بعد ما ۀجامع نیا مهم ينمودارها -7
 يمسعود. معوج و کج يهاساختمان و برهم و درهم يمعمار آن با. معروفند »شهر غول« به رامونیپ
. ردیگیم یبوم تیذهن یناهمزمان از پرده یوقت سازد؛یم نشان خاطر را »سوم موج« یجهان يامدهایپ
 و یحسابرس). آن پنج و یس ۀتک در و چهارم بخش( شوندیم يدآورای »الغرابسورة« در آن یبوم يامدهایپ

 شهر غول یزدگ عزا نیهمچن. ردیگیم انجام ناموس و رتیغ زبان کنار در ات،یاضیر به مربوط يکارها
. خوردینم چشم به يدرختزار و چمن و دارد گورستان را مساحت نیباالتر اشییایجغراف ۀنقش در که ؛یبوم
 یتیامن ۀیپا بلند مقام کی« که چنان. شوندینم خوانده فرا ینیخبرچ و يعزادار جز يگرید امر به زین یاهال
 مراقب که خواسته شهروندان همه از شد، پخش زین یونیزیتلو ویراد يهافرستنده ۀیکل از که ياژهیو ۀیانیب در

 آنها...يرعادیغ يغارغارها ندیشن محض به و. باشند شانهیهمسا يهاکالغ غارغار متوجه و خود، يهاکالغ
 ).آن چهار و چهل شماره و رمان پنجم بخش.» (بگذارند انیجر در را

  
 

 

 

 نیوشهرنش متوسط قشر ۀمسئل
 حیفص لیاسماع رمانِ» 62 زمستان«

 

 

 جامعه یجنجال ریغ سندگانینو معدود از که حیفص لیاسماع نوشته ،62 زمستان رمان
 خود خوانندگان استقبال يپاسخگو نتوانست اول اپچ راژیت تیمحدود خاطربه ماست،

 یمقطع در قهرمانانش یزندگ تیوضع از یتیروا که رمان، نیا رامونیپ صحبت لزوم. باشد
 يایگو خود انتشارش زمان از دهه کی حدود گذشت از پس است، عراق و رانیا جنگ از

 افراد یروانشناس و اسانهشن جامعه دگاهید از شتریب که یتیاهم. است یادب اثر نیا تیاهم
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 کاربرد يراستا در رمان عیوقا شرح يبرا» 62 زمستان« عنوان از استفاده. است مطرح
 .دارد قرار یفارس معاصر اتیادب سنت در زمستان مفهوم

*** 

 ریسا با اسیق در زمستان اما است، کسانی سال فصل چهار از رانیا يوربهره نکهیا با
 يکاربردها و هایتلق کنار در. ما معاصر اتیادب در فراوان ربردکا با است یمفهوم هافصل

 یپاک و برف يدیسپ به اشاره يبرا يریفراگ طهیح که مفهوم، نیا از کیشناس ییبایز
 نیهمچن زمستان بود، هاشاخه از ختهیآو يهالیقند و یابانیب غبار و گرد فروکش و دشت

ه ب یاسیس مناسبات و یفرهنگ طیشرا ،یاعاجتم تیوضع يبرا لیتمث و استعاره چارچوب در
 با ،یانسان روابط یگسستگ و اعتماد عدم همانا دنیگز عزلت کنج لیتمث با. است رفته کار

 همانا سرما ورشی هیکنا با و رپاید استبداد یگرانجان همانا یزمستان خی یسرسخت استعاره
 و هااستعاره ها،لیتمث نیا از ما معاصر اتیادب در. است شده منظور اختناق و ترور و سرکوب

 بر ییروستا یزندگ و عتیطب طرهیس آن با خته،یفره يماین. است رفته کاره ب اریبس هاهیکنا
 خود احساس و هوا و حال انیب يبرا بارها را زمستان مفهوم اش،شیسرا و يهنر نشیآفر
/ ده،یکش بالش رد وارشکسته سر«: دیسرایم »یزمستان خواب« در که چنان. است دهیزبرگ
 به يپرواز ریت/ ده،یدو او يسو به گرمش ۀبوس با یدم نه یآفتاب/ داده، شیاری ییهوا نه

 و مرگ نیب جهان در/ را، یزندگان جهان ندیبیم خواب/ یزمستان روزانش خواب نیسنگ
 ). 1370 تهران نگاه، انتشارات ما،ین اشعار کامل مجموعه 295 ص.» ( یزندگان

 اریبس جنگل انیم در/ ينمور يجا و دیآیم هیس يروز از ادمی«: سروده »ادی« شعر در
 کز چه هر نکهیا مثل./ بود باران ریز در کجا هر کسری و بود زمستان فصل آخر./ يدور

 سرد شب در« که آنجا ای و). 303 ص. جاهمان.» (ییصدا دیآیبرنم/ ،ییجا به کرده
/ کیتار شب کی در افروختم امهیهمسا رفتن دآم در را چراغم من«...: دیگویم »یزمستان

 سرد شب در/...../ خاموش هاکومه انیم در./ کاج، با دیچیپیم باد بود، زمستان سرد شب و
 ).488 ص. جاهمان.» (سوزدینم من چراغ گرم ةکور چون هم، دیخورش ةکور/ یزمستان

 سالمت«....: گرفت سراغ »زمستان« ماندگارش شعر و ثالث اخوان از توانیم ماین از پس
 هادل ابر، هانفس/ پنهان؛ هادست بان،یگر در سرها بسته، درها./ گفت پاسخ خواهندینم را

 غبار/ کوتاه، آسمان سقف دلمرده، نیزم ن،یآج بلور يهااسکلت درختان/ ن،یغمگ و خسته
 دوره کی دمور در ياهیانیب تنها نه ثالث اخوان شعر.» است زمستان/ ماه، و مهر آلوده
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 بلکه افته،ی ما یجمع عمر مختلف يهادهه در يچند يهامصداق که است متدوام یزمستان
 و. ماست يادبا و روشنفکران قشر از یبخش در شکست شدن یدرون يایگو نیهمچن

 با فقط و میگذریم در گرید يهامثال از کالم، شدن یطوالن از يریشگیپ يبرا سرانجام
 به اشاره البته. میرسیم حیفص رمان رامونیپ بحث به فرخزاد فروغ از يشعر به يااشاره
 یاجمال مطلب نیا نشیگز یصاف از لیدل دو به »سرد فصل آغاز به میاوریب مانیا« شعر

 در است يمحرز عطف نقطه او نکهیا خاطربه. است فروغ خود هالیدل از یکی. است گذشته
 ییهاقله م،یباش گفته يریتصو زبان با اگر دو، نیا و ما؛ین از پس یفارس شعر یذهن ندیبرا

 شعر بودن عطف نقطه همانا گرید لیدل و. هستند یفارس ادب جبال سلسله در هم از زیمتما
 گونه نیا »يگرید يتولد« از پس که ویژهبه. است فروغ شیسرا ریمس در شده ادهی
 آلوده یهست درك يتدااب در/ سرد یفصل ۀآستان در/ تنها یزن/ منم نیا و«: دیسرایم

 را هافصل راز من/ است ماه يد اول روز امروز/....آسمان غمناك و ساده أسی و/ نیزم
 يهاتجربه سوگوار اجتماع و/ هانهیآ يعزا محفل در/ سرد یفصل ۀآستان در/..../ دانمیم

 يهاکالغ/ دیآیم باد کوچه در/...../ سکوت دانش از شده بارور غروب نیا و/ دهیپر رنگ
 .»دارد ریحق ارتفاع چه/ نردبام و/ چرخندیم کسالت ریپ يهاباغ در/ انزوا منفرد

 

*** 

 ساخت تواند یک ا،یخدا عشق، مرغک«: شودیم آغاز ياسرلوحه نیچن با» 62 زمستان«
 مختلف يهافصل يبند بخش که يسفر سه مجموعه از اول سفر و...» توفان در انیآش

 جالل »تنها یول هم، با. میتنهائ«: است شده شروع يراو لد ثیحد با هست، هم رمان
 گونه نیا را داستان قصه شروع ـ حیفص يهارمان یشگیهم و یاصل چهره نیا ـ انیآر
 ما و اهواز، در کارون رود کنار ،63 ماه يد لیاوا است، خنک یغروب تنگ«: داردیم انیب

 از يروز تمام و دراز سفر انیپا در ـ میاستادهیا شهدا دانیم گوشه تنها، و خسته تا دو
 ....». اهواز آخر دست و مشکیاند آباد، خرم بروجرد، اراك، قم، به تهران

 یجنگ خود یدگرگون در که شده، دگرگون ۀجامع از است یگزارش» 62 زمستان« رمان
 اقشار آن در که است یتیوضع یبررس نیهمچن رمان. دارد سر بر آوار چون را خانمانسوز

 خود، یعموم برداشت در» 62 زمستان« رمان. برندیم بسر یانیم قشر ویژهبه و یاجتماع
 .دهدیم دسته ب را جامعه از لیذ يبندجمع
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 در که بود خواهد یمردم رندهیگ بر در است، اشیاصل مشخصه یسامان یب که ياجامعه
 در آنان یناتوان لیدل یجیگ نیهم و خورندیم جیگ ضوابط و ارهایمع نشیگز یسردرگم

 خودش ضد به يزیچ هر طیشرا نیا در. است شده درست يداور و بد و خوب صیتشخ
 موجب دیبا سفر واقع در. است غرض نقض ینوع به خود ،یهدف هر تحقق. شودیم بدل
 قوا دیتجد يبرا يعملکرد. باشد روزمره یزندگ در روان و روح يهایخوردگ گره شیگشا

 که سفر. ابدییم گرید يکارکرد سفر ح،یفص رمان در اما. حواس دوباره یابی تمرکز و
 یگره خود بلکه ستین گشاگره تنها نه است، داستان قهرمانان يرفتار شکل نیترمشخص

 فقرات ستون مسافرت که رمان نیا در. سازدیم را داستان غمناك انیپا آن و شودیم
 »سیادر« افتنی يبرا اهواز به »انیآر جالل« سفر: سفرند در همه سازد،یم را تحرکش

. است رفته کشور جنوب در جنگ جبهه به که ي»سیادر. «است خود خدمتکار پسر
 متحده االتیا از ـ» 62 زمستان« در انیآر جالل همسفر ـ »فرجام منصور« سفر نیهمچن

 در اشمعشوقه رفتن دست از خاطربه یسرخوردگ اشیاصل لیدل که رانیا به کایآمر
 اتفاق سفر انیپا در زین »فرجام منصور« مرگ. دارد ياصهیخص همچون کی ،بوده کایآمر

 مرگ از را او تا رودیم جبهه به تیروا یجانب قهرمانان از گرید یکی جايبه رایز افتدیم
 رخدادها نیا. باشد هم به دلداده دو دنیرس يبرا یکمک و دهد نجات يسرباز در زودرس

 مخمصمه به اشاره داستان کیتراژ اوج نیا یواقع يازا به ما. ندهست داستان کیتراژ اوج
 يهاچرخ يانداز راه در کارشناس و متخصص قشر يریتأث یب و یگردانیرو و یرانیا جامعه

 یاسیس نظام در که مشخص یمانع لیدل به هم آن. است ییشکوفا و اقتصاد و کار و دیتول
 .است افتهی بازتاب هیفق تیوال وجود صورته ب

 پس راه که یآنان از حتا ـ جامعه آوارگان هیکل از سندهینو حاکم، یاسیس نهاد نیا مقابل در
 برگزار سکوت با را خود اعتراض ای یدرماندگ سر از و اندکرده گم را خود رفتن شیپ و
 آنان جانبدار. کنندیم تیحما ـ زنندیم واپس خود در را اعتراض برآمد اصالً ای کنندیم

. است اشسندهینو دگاهید و موضع رییتغ نشانگر ح،یفص» 62 زمستان« هیزاو نیا از. هست
 شنسرز در اشغم و هم داستان تیروا ـ حیفص ینیشیپ رمان ـ »اغما در ایثر« در که چرا

 يفرد یموضع رییتغ اصل، در موضع رییتغ نیا. بودند برده پناه خارج به که بود آوارگان
 او تنها نه یاجتماع یدگرگون که افتیدر ج،یتدره ب سال، چند گذاشت با یانیم قشر: ستین

 ئتیه رفتار ۀجینت بلکه رساند،ینم تحول و ستیز يفضا گسترش و شدن دارتریپا به را
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 لیدل نیهم به و دهد؛یم يترگسترده ابعاد ندار و دارا نیب شکاف تیواقع به دیجد حاکمه
 . شودیم جامعه ینایم قشر شتریب چه هر شدن فیضع و هیتجز باعث

 با یداستان تیروا. کندیم ینیب شیپ را یانیم قشر اسفبار تیوضع نیا» 62 زمستان«
 را یانیم قشر فیتضع ندیفرا شروع دهد،یم خود قهرمانان یزندگ طیشرا از که یگزارش
 منصور« ای و »انیآر جالل« چون يعناصر يرفتار و یذهن بحران نمودار در. زندیم نقش

 چون نانیا. است يانداز چشم یب و نیتأم احساس عدم، نشانه نیمهمتر ،»فرجام
 و بسته يواریچارد در و برده پناه عزلت کنج به ای بمانند تفاوت یب خود ترس به توانندینم

 دست از اول، شکل در. زندیگریم و کرده سفر رکاب در پا ای و گذرانندیم روزگار محدود
 از. یآوارگ و یخراب خانه دوم، شکل در و است بارز یانیم قشر یاجتماع ستیز طیشرا رفتن

 جستجو یستیبا یاجتماع بست بن مختصات میترس در را حیفص رمان »دستاورد« رو نیهم
 دوم شکل یعنی برون، به سفر هم و واکنش، اول شکل یعنی درون، سفر هم رایز. کرد

 .ستندین امیا گذشت نیا ياهيریدرگ و يگرفتار از یانیم قشر یمنج کدام چیه واکنش،

. خواند داستان بودن انیپا یب در یستیبا را حیفص لیاسماع 62 زمستان »دستاورد« نیدوم
 ةپروژ از خبر است، خورده گره داستان روند با یواقع طوربه که »یانیپا یب« نیهم و

 يگرید سندهینو ای و حیفص دوباره مداخله در توانیم را پروژه نیا لیتکم. دهدیم یناتمام
 یخواندن ضمن در که یتیروا. دانست شصت ۀده کل طیشرا از یتیروا دادن دسته ب در

 اوضاع از ترپرداخته ،یزمان لحاظ به ،يریتصو خود، ییبازگو روند در جانیه حفظ و بودن
 .دهد دسته ب شانیزندگ و هاانسان

 متنوع انتشار رغم به رایز .است یفارس يهارمان خوانندگان حق به يانتظارها از یکی نیا
 معاصر خیتار به که یرمان از ینشان کمتر شصت، ۀده دوم مهین در رمان ادیز بیتقر به و

 انتظار یستیبا یک تا که ابدییم طرح محل پرسش نیا ،انیپا در. بود انیم در بپردازد
 د؟یکش را هفتاد دهه و شصت دهه يهازمستان گرید يهارمان

1992 یم ماه  
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 یزدگ يتئور
 پور یپارس شهرنوش يهارمان به ینگاه

 

 

 رمان دو) 1. (میاشناخته زین را پور یپارس شهرنوش رمان نیسوم ،»یآب عقل« خواندن با
 در بیترت به که بود؛ »شب يمعنا و توبا« يگرید و »بلند زمستان و سگ« یکی ،او نیشیپ

 .افتندی انتشار 1367 و 1355 سال

 رمان سه نیا با پور، یپارس. گرددیبرم 1368 سال انیپا به زین »یآب عقل« نوشتن انیاپ
 ما یادب و يروشنفکر جامعه زن ةسندینو چند از یکی منزله به دهه کی از شیب حدود خود،

 چند و رمان سه تعداد ،یادب لحاظ به هم خود، انیهمتا انیم در او. است بوده مطرح
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 و سانسور با ییهايگرفتار ،یاجتماع لحاظ به هم و وار،گزارش و کوتاه داستان مجموعه
 باعث یستینبا بودنش شاخص حال نیا با. است بوده شاخص ياچهره داشته، تیحاکم
 .باشد آثارش یاحتمال کمبود بر بستن چشم و يانتقاد نگاه ینینش عقب

 شتریب دیشا و ـ دکمبو ینوع از ریچشمگ يهاجاذبه رغمبه زن ةسندینو نیا يهارمان
 پور یپارس خانم يهارمان مطالعه کنار در همواره که برداشت نیا. اندبرده رنج ـ اغراق

 .ستین سینورمان يبانو یزدگ يتئور ةدیپد جز يزیچ بوده، حاضر نگارنده يبرا

 به ربط یب گاه و پراکنده متفاوت، اطالعات از خود يهارمان انباشتن به پور یپارس شیگرا
ه ب ت،یروا يفضا با ناسازگار ای یداستان يهاتیشخص با ارتباط یب گاه ای تیحکا روند
 رمان شروع اگر. یرانیا یسینو رمان در حاکم شیگرا به است يزیغر یواکنش ینوع
 که یشیگرا آن سلطه اوج با است همزمان شروع نیا م،یریبگ نظر در را پور یپارس یسینو
 و طبقه از نانیا يجانبدار. بود مطرح سندگانینو یزدگيولوژدئیا مثابه به ما اتیادب در
 همچون که ،57 ـ 32 يهاسال دوره در یحزب ـ یاسیس يهايبنددسته و يقشر شیگرا
 گرفته قرار نقد و سنجش مورد بارها و بارها اتیادب اندرکاران دست یزدگيدئولوژیا دهیپد

 هم که بود یزدگيدئولوژیا منوالِ نیا بر. ودب دوره آن یِادب نشِیآفر ارِیاسفند چشمِ است،
 يرفتار امدیپ هم و) یواقع ـ یخیتار چه و یواقع ـ یداستان چه( تیحکا روند

 هم یدلبخواه ریمس نیا. رفتیم شیپ سندهینو یدلبخواه ریمس در هارمان يهاتیشخص
 نیمع گانسندینو ذهن حاکم يدئولوژیا که ییقانونمندها و هاحکم آن جز نبود يزیچ
 .ساختیم

 و رندیگیم شکل یسینو رمان در مسلط شیگرا نیا هیعل واقع،ه ب پور، یپارس يهارمان
 مشخص و جانبهکی يجانبدار بر تیروا يهاهیزاو يساز گون گونه با او. شوندیم شاخص

 سندگانینو یزدگيدئولوژیا هیعل او انیعص نیا منتها. شودیم غالب کیدئولوژیا
 يراو. شودینم منجر رمان تگریحکا یشاعرانگ و شناسانه ییبایز يبندیپا به شکسوتیپ

 از تیروا متن انباشتن با اما دهد،ینم ازیامت یخاص يدئولوژیا به گرچه او، کل يدانا
 و شاخ ياکرهیپ. زندیم لطمه خود رمان یادب ساختار به جورواجور يهایدانستن و اطالعات

 .ندیآفریم مخاطب يبرا داربرگ

 )یاول رمان( بلند زمستان و سگ -1
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 از هم و دیگویم شیخو یزندگ از هم که است؛ رمان نیا يراو ساله، سه و ستیب يدختر
 کی جلب و شودیم دهیکش مبارزه به يراو بزرگتر برادر. »نیحس« خود برادر روز و حال

 از زندان در. افتدیم نزندا به و شده ریدستگ سپس. زیقهرآم مبارزه مبلغِ یِاسیس سازمان
 و آوردیدرم ادیاعت از سر و افتد یم مفرط یانفعال به سپس و ردیگیم فاصله زیقهرآم مبارزه

 بازتاب توانستیم که »حسن« تیشخص. رودیم هدر »ينخور درده ب آدم« صورته ب
 بهتر فهم هب را خواننده کند،یم جادیا واقعه از نوشتار که يافاصله با و، باشد ینسل رفتار
 نه و دیآیدرم کار از آموزنده نه تیشخص بودن ياشهیکل خاطربه بکشاند، زمانه آن طیشرا

 .جذاب

 نامتعارف يگذار نقطه شکل. میشویم روبرو یتیحکا و ينثر ياندازهادست با رمان سراسر
 ناموفق يهاترجمه نثر يبو تیروا زبان. باشد عمد سر از بودن نامتعارف نیا آنکه یب. است

. خورندیم را خود ناسازگار و یمصنوع انیب طرز چوب مدام هم داستان عناصر. دارد را
 شیپا رمان تیروا ،يامحاوره زبانِ يریکارگه ب در. رودیم دست از انیم نیا در تیجذاب

 نهیس کی« انیب به که افزود را يراو ناجور يهایفروش فضل دیبا هاضعف نیا در. لنگدیم
 در ما. کرد جستجو را علت دیبا ست،ین علت بدون ياحادثه چیه چون«...: دیآیمبر »سخن

 و ارباب آنها....میامانده گاوآهن و شیخ عصر در....میامانده باز یکیتکن شرفتیپ از قتیحق
 يتئور نپرداخته بازتاب اصل در که هایینما فاضل نیا از بعد). 51 ص...» (و ستندین تیرع
 در هم امر نیا. رسدیم ياشهیکل يهابحث نوبت هستند، اشینیب جهان و سندهینو

 یکل. است مشهود ينظر یکل يهابحث در هم و »نیحس« توسط مبارزات يبندجمع
 یاجتماع) يبندشکل( ونیفورماس یدگرگون ةدربار دوره آن يغاز کی من چهل يهاشهیکل
 همچون کل يدانا يراو دوش بر که سنده،ینو شمولجهان هینظر. دیآیم چشم شیپ

. شودیم زمانه روح یدانشکم بازتاب اوضاع نقادانه سنجش هنگام کند،یم ینیسنگ یبختگ
 یسع يراو یوقت ویژهبه. رسدیم مخاطب يبرا يریناپذتحمل يمرزها به یدانش کم نیا

 رمان، يهاالوگید در. کندیم کهکشان و زمان و نیزم مسائل هیکل پاسخ و فیتعر در
 جوان همان خود، برادر با و زده صنعت و پرست شرفتیپ شودیم یآدم خود ياور

 يبرا افتیره ارائه به داند،یم یهست تمام يراهگشا دیکل را یطبقات مبارزه که یستیمارکس
 تیشخص و سال و سن با شانانطباق عدم و هاحرف بودن یمصنوع. پردازندیم جامعه

 یعنی خود انیپا در ،یفصل چهار رمان. زندیم رمان ارساخت به یفراوان لطمه ندگان،یگو
 یسرگرم و جانیه عنصر از بهره یب تیروا و رسدیم يآور مالل اوج به چهار فصل
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 ياثر یفرع ییهانکته کردن عمده خاطربه رمان مسائل، نیا يسوا. شودیم رینگیزم
 . است ناموفق

 )یدوم رمان( »شب يمعنا و توبا« -2

 نکهیا با سندهینو. است اول رمان ییمحتوا و یکیتکن يهاضعف تداوم پور یپارس دوم رمان
 کاره ب جرات با را میمستق ریغ قول نقل دشوار روش و دهدیم رییتغ خود تیروا ةویش در
 و محاوره زبان کاربرد در ینادرست نثرش، بودن ياترجمه خاطربه باز رمان اما بندد،یم

 يهاجمله« گفتن در يراو عامدانه يپافشار نیهمچن زین و اهکالم هیتک و هاالمثلضرب
 یاول رمان در پور یپارس تعمد. دارد بهره کمتر یادب تیمرغوب و ییرایگ از »کیتئور قصار

 یدوم رمان در ساخت،یم روبرو ـ متفاوت يهالیدل به ـ سه عدد با مدام را خواننده که
 عددها نیا که يریتاث. هفت و سه يعددها زا است پر »شب يمعنا و توبا. «شودیم شتریب

 قهرمانان احوال ییبازگو وهیش نیا با. »اعداد فلسفه« از او برداشت و دارند سندهینو ذهن بر
 به هاآن ذکر در يراو ياجبار تعمد با بلکه ست،ین الزم عدد بر زیآم اغراق هیتک تنها نه

 سر رمان يسطرها از مدام که رپو یپارس یزدگ يتئور. گرددیم بدل هم یمصنوع گفتار
 و ارباب داستان نیهمچن. سازدیم دار حهیجر را »توبا« یزندگ تیروا بدنه کشد،یم رونیب

 از که شابلن نیا با. شودیم تکرار مرتب ،یاجتماع يبندشکل اندازه شابلن مثابه به ت،یرع
 یخیتار متن به يزیگر تیروا در که جا هر پور یپارس آمده، انیم به اول رمان همان
 تیرع و ارباب رابطه و کرده يرفتار واکنش و کنش حیتوض در یسع زده، ما یجمع یزندگ

 و یخیتار يهادانسته به نسبت سندهینو آزاردهنده یفتگیش نیا. است دهیکش انیم به را
 و یدرست سر بر بحث نیا در. است زده هاصدمه تیروا روند به خود کیشناس جامعه
 اشگونهاین ادغام و آوردن اساس در چون. میکنینم صحبت سندهینو يهادانسته صحت

 نقد در طبع به و ،را پیدا می کند چرخ يال چوبحکم  و است نادرست رمان ساختار در
 داشته توافق او با چه. باشد انیم در سندهینو يهادانسته یدرست صحبت تواندینم زین رمان

 .نه ای میباش

 شرفتیپ قیطر ارائه) يراو( ساله سه و ستیب دختر غم و هم تمام یاول رمان در اگر
 خراب سلمبه قلمبه يهاحرف با »لیگ شاهزاده« تیشخص یدوم رمان در بود، یاجتماع

 نیا بودن یتصنع). 128 ص( »دارد قانون زمان. دیکنینم درك را زمان روح شما«: شودیم
 اتفاق یآنچنان مخاطب مقابل در و یتیروا يفضا آن در یوقت ل،یگ شاهزاده انیب طرز
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 آن لسوفیف مقام در که »لیگ شاهزاده« نیهم. شودیم ترآزاردهنده فقط افتد،یم
 خود ذهن در آنقدر هنوز د،ینمایم رادیا خیتار ۀفلسف ةدربار را »گنده گنده يهاحرف«
 یمهمان لسمج در نوازندگان وجود و خانه در رقص يبرگزار يبرا تا فتادهین جا سندهینو
 زن آن ،»توبا« برابر در شودیم مجبور رو نیهم از. باشد نداشته خود رفتار هیتوج به يازین

 م،یادهیرس راه از رید چون ما«...: که کند یسخنران خود عمل هیتوج يبرا ،یمعمول دارخانه
 زومل شاهزاده رفتار). 169 ص( »میکن دیتقل را گرانید رفتار و حرکات سرعته ب میمجبور

 تیروا يفضا در او تیشخص افتنین قوام لیدل به نیا. تابدیبرنم را توبا نزد خود هیتوج
 .کند دفاع خود دیتقل لزوم از کنده پوست و رك و »صادقانه« نیچن نیا تا. است

 خود يهایدانستن گفتن يبرا را رمان عناصر صورت نیبد که سندهینو یزدگ يتئور
 يتئور از الزم شناخت کمبود با کند،یم یقربان اشیگزند سبک و یغرب تجدد رامونیپ

 دوره سه خواهدیم که ،ینیچن نیا تیروا. رسدیم يبزرگتر مشکل به او يسو از یادب
 از شانيادوره يهایژگیو حفظ با را دوره سه نیا زبان و فضا و کند بازگو را یخیتار

 ،»کیولوژیتر« رمان جا نیا در. اشدب داشته را الزم يبخشبند یستیبا سازد، زیمتما گریکدی
ه ب. دیآیم کاره ب سازد،یم منتقل شانییفضا و یزباب استقالل در را متفاوت مرحله سه که
 ياواژه یگاه که چنان. است کمبود دچار »شب يمعنا و توبا« که است ضعف نیهم لیدل
 دوران در خوراك خوردن از توبا انصراف. شودیم ادا اول دوران متن در سوم دوران از

 فربه و گرد صورت زن ،يراو یوقت ای). 57 ص( ردیگیم نام غذا اعتصاب کبارهی مشروطه
 يارهایمع يدارا شیپ سال هفتاد و شصت يانگار). 76 ص( خواندیم پسند يبازار را
 .است بوده هم يگرید کیشناس ییبایز

 عنصر هر ورود با و دارد متداو طور نیهم رمان در ندگانشانیگو با هاگفته تطابق عدم
 رادیا با یکیتکن ضعف نیا. شودیم تکرار يگرید صورته ب تیروا يفضا در يدیجد
. شوندیم جمع دارند، تیروا محور مثابه به »توبا« خود ویژهبه و داستان عناصر که يتریکل
 جمله در یاجتماع شرفتیپ و یخیتار رشد از مدام نکهیا با »شب يمعنا و توبا« در

 خود اما شود،یم تیحکا مردم یزندگ يگذرا از و رودیم سخن یکیآکادم يهايپرداز
 رشد. هستند زدن درجا حال در همواره یخودآگاه و یآگاه لحاظ به داستان یانسان عناصر
 برخورد ریمس در که »توبا.«ستین تیرو قابل داستان عناصر یاجتماع ـ يفرد یآگاه سطح

 زین و بوده »الیل« و »لیگ شاهزاده« ،»شاهیعل گدا« فلسفه و »پدر« عرفان با ییآشنا و



 
 

87 

 ینگاه توان ها،یدانستن همه نیا از پس افته،یدر را یابانیخ محمد خیش یطلب اصالح
 از پس رایز. است راکد یِآگاه بازتاب توبا. ندارد را خود شیپ يهاسال رفتار به شکاك

 بود، باردار »نامشروع« که يدختر نعش نکرد چال در »ابوذر« با یهمدست از هنوز هاسال
 قانون کی نیا«: که دهدیم قلب قوت خوده ب مقابل در. کندینم رنج و عذاب احساس
 فراز بر). 331 ص( »شود خفه ینطفگ همان در یستیبایم حرام نطفه که بود یاجتماع
 یآگاه و ییدانا از دور زن همان هنوز توبا ،يبلند و یپست از پر سال همه نیا گذشت

 در توبا را انهیگراواپس رفتار نیا. شودیم جامعه بسته و حاکم ذهن انیب مدام و ماندیم
 يماجراها و لیاسماع دنیبال بر داستان خود که بماند. کندیم تکرار زین »لیاسماع« برابر
 و توبا) «رمان بودن يجلد سه( يلوژیتر آن یانیپا داستان مضمون یستیبا اشیزندگ
 .بودیم »شب يمعنا

 او ییرودررو نیا در و روبرو رانیا معاصر خیتار با را خواننده که پور یپارس یدوم رمان نیا
 »توبا« یاجتماع یآگاه رشد عدم لیدل به سازد،یم مواجه آن از یخاص ریتفس با را
 در »توبا« تیروا ماندن محبوس. شود ما جامعه یاجتماع تحوالت یواقع بازتاب تواندینم

 رمان کی صورته ب تیحکا تا است رمان قیتوف عدم یاصل علت اش،خانه يفضا
 آن درون از دیبا امیا گذر که »توبا« ۀخان به رمان يفضا بودن محدود نیا. دیدرآ یاجتماع
 .است مانده پنهان سندهینو چشم از که است يگرید یکیتکن ضعف خود بگذرد،

 )یسوم رمان( »یآب عقل« -3

 برطرف ها،یدگرگون نیا اما. میهست ییهایدگرگون شاهد ش،یپ به نسبت رمان، نیسوم با
 »شب يمعنا و توبا« در الئوتسه که چنان. ستندین ،یزدگ يتئور یعنی ،یقبل رادیا کننده

 يهاجمله که یقبل رمان برخالف و الئودزه؛: شودیم نوشته ییامال لحاظ به يگرید جور
 بار نیا آمد،یم رونیب) توبا پدر( یمعمول آدم کی انده از یشرق يایآس ختهیفره نیا قصار

 یتیروا يهایدگرگون از یکی نیا. شودیم قول نقل میمستق صورته ب خود الئودزه
 تهران باران موشک دوران و طیشرا از که است »یآب عقل« رمان در پور یپارس شهرنوش

 .کندیم تیحکا شصت دهه در رانیا و عراق جنگ اواخر در

 شاهد هم باز دارد، یروان نثر و رفته و شسته زبان شیپ به نسبت که ،یسوم نرما در
 ها،موصوف و صفت نکردن یدرون و شیخو نثر به اعتماد عدم. میهست یتیروا يهالغزش
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 کرده احاطه مرا زالل چنان یکیتار«: است سست يهاجمله نیچن نیا لیدل د،یشا
 يهاجمله نوع نیا از و). 32 ص....» (بود یکیرتا نیع که بود کیتار جا همه چنان...بود

 مدد به من و«: خوردیم چشم به ادیز تیروا در باشد، عقل و خرد اریمع که اگر سست،
 .»بود کرده روشن را دلم يژرفا که دمیدیم ينور

 سر از زین خاطر نیهم به و نوشت بتوان سندهینو یزدگ عرفان يپا به را ریاخ جمله اگر
 چه را تیروا کل در جازیا عدم مسئله یول گذشت، جمله عناصر نیب عقولم رابطه عدم

 و دیگرفتار شما هم چون« را ییهاجمله نیچن که داستان انیراو یحرف پر کرد؟ شودیم
 يتئور آن با کمبود نیا که ویژهبه. کندینم برطرف را جازیا فقدان کند،یم تکرار »من هم
 زده رمان و داستان تیروا ساختار به يریچشمگ لطمه پور یپارس نزد ادشدهی يهایزدگ

 غول يروستا کی به سال چند فاصله در شهر د،یدانیم«: آمده رمان در که چنان. است
 کردم آرزو....باشد خودمان انیم«: که نظر اظهار نیا ای و) 34 ص. (»است شده لیتبد کریپ

 شیآزما قصد که کاریب يهاآدم درصد نود بلکه تا باشد داشته ادامه طور نیهم بمباران
 جا نیا در). 35 ص( »ابندیب خود يبرا يکار ستهیشا ییجا در....اندآمده شهر نیا به بخت

 زین ییگو دل درد زبان به تیروا زبان تنزل از بلکه خورد،یم چشم به یپرحرف تنها نه
 ینجم بمباران دیشا: که داشت انتظار لوحانه ساده منطق نیا جز يزیچ شودینم

 يهاییپرگو آن از پس که نستیا در تیروا روند هیقض یجالب! شود؟ »لیاص« نانیشهرنش
 سپس رایز. باشد شده وجدان عذاب دچار زین داستان يراو خود نکهیا مثل ،یرعقالنیغ
 نیا خالصه). 35 ص. (»شومیم خارج خط از دائم. دیببخش. زدم حرف چقدر«: سدینویم

 را مخاطب و دهدیم هم ینیشهرنش درس تیروا نیح در ها،تصحب نیا کنار در يراو که
 .کندیم »آگاه« سیپار در رفتن خانهقهوه و کافه فرهنگ ةدربار

 يپرداز تیشخص و يفضاساز در سندهینو یناتوان با تیروا در هاصحبت نیا اشکال
 در فتارشانر انطباق عدم زین و داستان قهرمانان انیم یمنطق ارتباط عدم. شودیم دوچندان

 و هاقول نقل نیا تمام. است »یآب عقل« در یچشمپوش قابل ریغ رادیا کی یداستان يفضا
 يهالیطو بحر زین و هایپرحرف و هاحرف کل از یکوچک نیوج تازه که گفتگوها، به اشاره

 یشب داستان، قهرمان ،یزن رایز. ردیگیم صورت يکالنتر کی در است، رمان در لیدل یب
 .بگستراند را خود دل سفره نگهبان افسر نزد تا بردیم پناه ينترکال به
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 خود رمان به یبخش جانیه در یسع داستان در داستان تیروا لهیوسه ب نکهیا با پور یپارس
 اثر يساز جیمه به موفق اما کند،یم تیروا یچاشن را یمختلف یفرع عناصر و کندیم

 ـ یعلم يهاداستان از یتیعار يعنصر( نگهبان افسر شدن کونگ نگیک نه. شودینم
 داستان جانیه یرمق یب به یکمک است، داستان قهرمان مخاطب مثابه به که) یلیتخ
 آهن کشف يماجرا نه که است نیچن. سندهینو کیتئور يهايپرداز جمله آن نه و کندیم
 و رشه تناقض داستان نه و ،)52 ص( ناشناخته يهانیسرزم در مهاجران توسط طال و

 مسائل ةدربار هاحرف آن نه و) 53 ص( ساله هزار هفت خیتار يپا آمدن انیم به و روستا
 هايپرداز هینظر آن نه سرانجام، و،) 81ص( تیجمع ادیازد و سوم جهان روستا، و شهر
 یپارس. شوندینم منجر رمان تیجذاب به) 153 ص( ابانیخ روح و) 152 ص( ترازو ةدربار
 و جسته اطالعات از يریگ بهره و....و یشناس مردم ،یشناس بوم يهانهیمز به زیگر با پور
 و چفت بودن لق. است زده دامن تیروا و يراو ذهن یشانیپر به هانهیزم نیا ختهیگر

 رسانده لطمه کار کل به برده، بکار داستان در داستان بیترک نیا يبرا سندهینو که یبست
 و یخیتار يهایدانستن ناموفق اتصال از یناش هاتن نه رمان لیناشک بیترک نیا. است

 وندیپ نیهمچن بلکه است، شان یاجتماع مناسبات و یشناس بوم و یشناسمردم اطالعات
 .است »یآب عقل« ساختار به یادب يدستاوردها نخوردن

 ـ وت؟یال کدام البته که ـ دارد وتیال نام به يااشاره که) رمان 160 تا 157 ص در( شعر آن
 رتریناپذ هیتوج د،یآیم تیروا در ماین ریتصو به ینگاه هم بعد. کندینم هیتوج را خود ودوج
 نیا از ناجورتر سرانجام و باشد؟ برقرار تواندیم ماین و وتیال انیم يارابطه چه البته. قبل از
 رغم به. شودیم شیدایپ »کور بوف رمردیپ« کله و سر 177 ص از که است یوقت نمونه دو

 زنده. دیفزایب خود تیفیک بر ستین قادر رمان ،یادب يدستاوردها و هاچهره از يریگ هبهر
 لیتشک را پور یپارس تیروا روند یاصل گره رمان، يهاموضوع و افراد انیم ارتباط نبودن

 که یوقت مثل( زندیم دست بدان تیروا که »ياالعادهخارق عمل« هر خاطر نیبد. دهدیم
 يکالنتر سروان جلد به و شودیم بدل الجثه میعظ یلیگور به ي»کور بوف« رمردیپ

 جیمه آنکه جايبه) »آدم ـ جانور« نیا متفاوت یسیدگرد مراحل ییبازگو سپس و دیآیدرم
 و افراد يهاارتباط بودن یساختگ و هایدوست بودن یتصنع. زندیم تن يباز لوس به باشد

 را يسپهر سهراب شعر از ياگفته داستان انقهرم که رسدیم اوج به ییآنجا ها،مضمون
 دانستیم سروان«: کند لیتحم ـ يکالنتر نگهبان افسر ـ خود مخاطب به خواهدیم
 ). 201 ص( »شدیاندیم »سبز«
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 در يسپهر و تیهدا روح احضار. کندینم گذشته در بانیاد به یخدمت رمان بیترت نیبد
: شودیم گفته یوقت ای و »هستم خانم هیلوع« دیگویم زن 210 ص در یوقت یعنی رمان،

 .سازدینم شاهکار »یآب عقل« از ،»آب خوردیم يکفتر انگار فرودست در«

 يهاضعف و اتیادب به درست یکیتکن نگرش فقدان خاطربه پور، یپارس رمان نیسوم نیا
 یپارس اگر .کندینم تیتثب ما معتبر سانینو رمان زمره در را سندهینو خود، یتیروا برشمرده

 به اگر هم آن. دارد را خود کردن تیتثب امکان پرجرات و پرکار یزن سندهینو مثابه به پور
 توجه شتریب آن يارهایمع و اتیادب يتئور به یکل و عام امر مثابه به يتئور به التفات يجا

 اشاره وا راه سر بر مانع نیمهمتر به آثارش انتشار روند به یاجمال نگاه نیهم در. دهد نشان
 لهیوس و ابزار را رمان ما، جامعه و خیتار با رابطه در ییهانکته گفتن خاطربه که میداشت

 و رمان کیتئور يدستاوردها به شتریب یکم اگر پور یپارس که یحال در. کندیم قلمداد
 اطالعات یبرهم و درهم ،ییگو شانیپر دچار را »یآب عقل« داشت،یم توجه یادب نگرش

 رمان« ظرف نشیگز با توانستیم سندهینو. کردینم تیروا زبان ودنب مخدوش و
 به یشخص يهاواکنش از مقدار نیا زین و دل ثیحد از و گفته از زانیم نیا »يجستار

 رمان« رایز. دینما ارائه يتر شده کیتفک طوربه را گذشتگان يهاحکم و هاهینظر
 رندهیبرگ در تواندیم ز،یتما مکانا داشتن و ترگسترده تیظرف خاطربه ،»يجستار
 کیشناس ییبایز و یلیتحل ،یحس ،یعقل يفضاها زیتم در و باشد تیروا متفاوت يهالحظه

. دارد مصون اغتشاش دست از را رمان داستان فضاها، نیا حال فراخور يهازبان زیتما و
 ـ یکیتکن يردهادستاو و ارهایمع به ییاعتنا یب امدیپ فقط پور یپارس یزدگ يتئور البته

 و ریگیپ تواندینم زین هايتئور سطح در که نستیا او یزدگ يتئور گرید امدیپ. ستین یادب
 به کند،یم نظر اظهار یخیتار يبندجمع عرصه در یوقت زین لیدل نیهم به. باشد راهگشا

 جوان کی تیتسل و يهمدرد پاسخ در داستان قهرمان که چنان. افتدیم یپرست خیتار دام
 بشر اتیح در ترازو یخیتار نقش ةدربار کردن فکر به را جوان خواهرش، درگذشت خاطربه

 کرده برقرار یپل نکهیا بدون را جوان يهمدرد یعاطف ـ یاحساس يفضا. کندیم دعوت
 که است نیچن. زدیگریم خیتار رامونیپ خود يهاالیخ به و گفته ترك بالواسطه باشد،
 بار نیا بود، »الیل« سال و سن پور یپارس یقبل رمان در که ساله هزار هفت خیتار نیا مدام

 از یکی قهرمان ،»پل ژان« که بدانسان. شودیم »یآب عقل« قهرمانان شناسنامه
 ص( »امرانده اسب سال هزار هفت من«: دیگویم ،»یآب عقل« در یفرع يهاداستان

 قیطر ارائه و روش در که نستیا يتئور سطح در پور یپارس گرید ینگرش اشکال). 308
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 قرن ییگرا شرفتیپ و سمیویتیپوز دچار یاجتماع و يدیتول مناسبات يهاحوزه در
 يبرا زشیتجو و »ابزارساز روح« گانهی تیاهم بر مدام دیتأک و صحبت. است ینوزدهم
 وا فراخوان نیا تیروا در سندهینو که سازدیم برمال را خود جمله نیا در ،یاجتماع برنامه

ه ب لزوم از مدام داستان در نیهمچن يراو). 46 ص( »دیکن کار را کار روز«: دهدیم
 شعف و شور دچار افزار سخت و افزار نرم شرفتیپ از دائم و دیگویم يتکنولوژ يریکارگ

 او. دارد جامعه يبرا را یصنعت شالوده گسترش يآرزو وقفه یب و) 254 ص( شودیم
 در. ندارد هاپروژه و هابرنامه نیا خطرناك و شده ارآشک يامدهایپ به یتوجه نیکوچکتر

 زمانه معتبر و يانتقاد نگرش يهاستون از یکی امدهایپ نیا به ستنینگر دیترد با که یحال
 نیهم با انطباق در را خود رمان کندینم یسع پور یپارس حال نیا با. دهدیم لیتشک را ما

 امر در بسزا ینقش زمان عنصر که نیا. گاردبن شیخو دلبخواه یپرست شرفتیپ زمانه روح
 جز ستین يزیچ زین رمان يبرا امر نیا امدیپ. است مسلم يامر کند،یم يباز شرفتیپ

 پور یپارس. اتیهیبد ییبازگو از يدور و مکررات تکرار از زیپره و تیروا در جازیا تیرعا
 مراتب به یحجم شیهامانر مسلماً کرد،یم تیرعا را یسینو رمان در مدرن اصل نیا اگر

 .بودند تریخواندن و داشتندیم کوچکتر

 زمان شناختن معتبر جز يزیچ که جاز،یا تیرعا فقدان سو کی از پور، یپارس رمان در
 یاجتماع شالوده گسترش و یخواه شرفتیپ امر بر يپافشار گر،ید يسو از و ست،ین يجار

 و تناقض از خبر ست،ین وقت از شتریب چه هر يریگ بهره جز يزیچ که يتکنولوژ و صنعت
 .کندیم تیحکا کل يدانا گاهیجا از که دهدیم ياسندهینو نگرش يهاجنبه يناسازگار

 اشاره پور یپارس ینگرش يرادهایا از گرید یکی به که ستین هودهیب حاضر مطلب انیپا در
 دهید با نه خود انهمجنس به نگاه در سنده،ینو زن کی مثابه به پور، یپارس. میباش داشته

 يهايگذارارزش و هايداور بازتاب او نگاه. نگردیم ریتحق دهید با که انتقاد و سنجش
 يدیترد و مالحظه چیه یب را ینیبجهان نیا و است يمردساالر از گرفته نشأت ینیبجهان

 نشانه کیتئور سطح در را او یماندگ عقب توانیم زین نکته نیهم در. کندیم منعکس
 طوربه را ضعف نیا. ستین زنانه اتیادب معاصر و شرفتهیپ يهاهینظر يبازگو که رفتگ

 ریز از داشتم عادت رهرو خانم همانند و بودم زن هم من«: کندیم انیب گونهاین نمونه
 مثل که نمونه نیا با). 127 ص( »بمانم ساکت و آرام رو از و کنم پلوغ و شلوغ را اوضاع

 اریبس مردان شما از ییگرا عوام در زنان ما«: ستین حاکم يهایتلق تکرار جز يزیچ شیپ
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 دیشد یوابستگ ،یزبون احساس ترس، لیدل یب ـ متأسفانه ـ اغلب ما. میترافتاده شیپ
 ییگرا عوام در سر با چنان یگاه عجز، احساس نهایا همه از بدتر و ،يگرید به يماد

 يگرید کار گرانید ةدربار گفتن ندپر و چرند و شکستن تخمه زج که میکنیم سقوط
 مردان انیم از فقط را خود يهاسمبل يراو که است نهیزم نیا بر). 223 ص....» (میندار
 در که آنجا چه و کندیم تیحکا را پدربزرگ شدن یاسیس يماجرا که آنجا چه. ندیگزیبرم

. کندیم سرگرم او با یالیخ ییگفتگو با را خود و افتدیم »یتخت پهلوان« ادی به یدرماندگ
 جز ستین يزیچ که ،»ينظر حکمت« و »یعلم حکمت« انیم شکاف نیا با سرانجام

 انیپا به »یآب عقل« رمان سنده،ینو و يراو یذهن يهاجنبه يناسازگار و ییگو شانیپر
 الئوذره از یقول نقل بر هیتک با ينظر حکمت ارائه هنگام به يراو که یرمان. رسدیم
.» کندیم رفتار یپوشال سگان همچون عوام با و است رحم یب يخردمند«: که دیگویم
 وندیپ یفرع يهامضمون و مکررات تکرار همه آن با »یآب عقل« سرانجام) 221 ص(

 یاالتیخ يکالنتر نگهبان افسر انشیپا در و رسدیم انیپا به رمان بافتار در نخورده
 از پس که است شده دود انیپا نیهم در. رودیم هوا به و شده دود يراو زن و شودیم

 .ماندینم خواننده يبرا اعتنا قابل يزیچ رمان خواندن

1993 تابستان  

 

 
 :هاپانوشته

 نگارنده نکهیا آنهم. است يضرور حیتوض کی باشد، افتهین انتشار »یآب عقل« هنوز دیشا که آنجا از – 1
 به خواندن يبرا را کتاب و کرد لطف هم او د،ید يعلو بزرگ آقا شیپ را کتاب نیا از یچاپ آماده نسخه

 . است متشکر او از بابت نیا از نگارنده. داد قرض نگارنده
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 کشور از خارج و داخل فرهنگ
 يریگلش هوشنگ »دردار يهانهیآ« به ینگاه

 

 

 االتیا و رانیا در یکوتاه یزمان فاصله با دار،در يهانهیآ ،يریگلش هوشنگ ریاخ اثر
 تقابل کی يحاو یطرف از: دارد تأمل قابل ۀنکت چند رمان نیا. است افتهی انتشار متحده
. است شده ظاهر نانینش کشور از خارج و داخل انیم »فاصله« مثابه به آنچه یعنی است؛
 بدل انکار قابل ریغ تیواقع کی به گرید رانیا يمرزها از خارج در یرانیا يهاتیاقل وجود
 ۀگفت به که یانقالب. است رانیا در یاسالم انقالب جهینت نامبرده دهیپد .است شده
 سرآغاز و شده سده نیا ينظر تحوالت خیتار در یعطف نقطه يفرانسو شگرانیاند

 يفرانسو شگرانیاند آن ۀگفت نیا. بود یعموم تیذهن در »یستیپسامدرن« دگاهید گسترش
 مهم يامدهایپ از. بودند نظر و فلسفه رصهع در ستمیپسامدرن شقراوالنیپ از خود که است
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 انیم یتنش باعث ،یزمان و یمکان تفاوت. بود خارج به مهاجرت دهیپد رانیا در انقالب
 در يبارز طوربه يریگلش رمان در تنش نیا. شودیم سابق هموطنان و مهاجران

 و دارد؛ وجود هاتیشخص نیب یدستگ دو. ابدییم بازتاب رفتارشان و زبان و هاتیشخص
 و هايدشوار تمام با ماندن که هستند ياعده ندهینما سو، کی از هاتیشخص نیا

 را رفتن اجبار که ياعده ندهینما گر،ید يسو از و اندرفتهیپذ را وطن روزمره يهايگرفتار
 .اندافتهی ییآشنا ممتد غربت غم با و گرفته گردنه ب

 کشاکش نیا. است یعموم و یخصوص یزندگ در زن و مرد کشاکش مسئله گر،ید نکته
 خانواده تیمشروع در اغتشاش: است گرفته بخود يدیجد شکل مهاجرت در ما نزد نهیرید
 .هاآدم ییتنها و طالق و ییجدا آمار يریچشمگ و

 و کنش با یدوران. است سالخورده مردم شده يسپر دوران يادآوری ،يآخر نکته سرانجام،
. دوره کی در ممکن يهاباخت و برد با ،يریگلش رمانِ زبان قوله ب ای و خود يهاواکنش

 هستند رمان تیروا و گفتار یاصل محور در که »نایم« و »بانو صنم« و »میابراه« تنها نه
 کیپیت يهانمونه تر،ياهیحاش يحضور با »فرج« و »طاهر« ،»یمانیا« نیهمچن بلکه
 هیپا بر رمان مضمون بیترت نیبد. دان یخیتار خاص دوره کی در یرانیا جامعه از يقشر
 .شودیم تیحکا اروپا به يسفر ادوارهی صورته ب و ردیگیم شکل شده ادی نکته سه

 نظر در با ت،یروا شروع اما. شودیم شروع لندن فرودگاه در یتوقف با رمان يتگریحکا
 فیتوص و شرح در رمان شروع. ستین موفق دارد، رمان کل در تیحکا که يجازیا گرفتن

 و آلمان شهر چند در داستان قهرمان اقامت و شروع از پس تیحکا روند. دارد يرو ادهیز
 ۀهست. است سفر خاتمه که رسدیم سیپار در او گشت به سرانجام، دانمارك، از يدارید

 جلد در تگریحکا و است؛ سفر از ياسندهینو سنجش و یانجیم بدون برداشت رمان، یذهن
 بود؟ که یراست«: میخوانیم 6 ۀصفح در. کندیم تیروا را ماجرا خود هنذ ۀساخت قهرمان

 من: بود گفته بود؛ کرده اشاره خودش يهاکتاب به ،یبازرس وقت تهران، فرودگاه در
 تیمشغول مثابه به که شدن، يگرید وسوسه.» است خودم يهاکتاب تا چند نیا ام،سندهینو

 که واداشته »میابراه« نشیآفر به را يریگلش بوده، ریاخ يهادهه نیا در هنرمندان یذهن
 همراه را يراو يهاتجربه و هادانسته بار کوله او حال نیا با. است جوانتر او از سال نیچند
 .سازدیم انیعر را خود یادب يباورها و هاپنداشته او قیطر از يریگلش و دارد
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 تیواقع در تنها آنان که است الزم يریگلش رمان يهاآدم ةدربار نکته نیا گفتن جا نیهم
. کندیم لوث را داستان ،یواقع يازاهامابه افتنی يبرا يریپاگ رد و دارند وجود یداستان
 تیشخص هر سندهینو »يبازالیخ« در. است سینوداستان الیخ در تنها آنان حضور
 یکس چیه مه و باشد بهیغر و آشنا انسان چند سرگذشت از یبیترک هم تواندیم یداستان
 .نباشد

 نیا از. شودیم شروع تهران و لندن فرودگاه دو در کوتاه يشنود و گفت ادی با سفر يماجرا
 يبرا یپرش يسکو يراو دار، شناسنامه و شودیم یمعرف داستان قهرمان که جا، دو
 همان جز ستین یکس که یتیشخص. سازدیم داستان یاصل تیشخص درونه ب متیعز

 در شیخو یابیخود مخاطب را خواننده ،يریگلش. کتاب سندهینو شدن يگرید وسوسه
 .کندیم يگرید

 و درون متفاوت ساحت دو در که میهست یداستان قهرمان همراه مت،یعز و سفر نیا در
 يهایدنید از هم و میرسیم او یذهن يهابرداشت با ییآشنا به هم: رودیم شیپ رونیب
 حادثه رانیا در یزندگ ادی و است اروپا ساز ماجرا يفضا رمان، در. میشویم باخبر اشینیع

 ، و است نوظهور يادهیپد گر،ید يهارمان با اسیق در »دردار يهانهیآ« جنبه نیا از ساز،
 نهیزم ییاروپا يفضا که است نیچن. زیمتما حیفص لیاسماع ي»اغما در ایثر« از حتا مثالً،
 .شودیم داستان ینرایا قهرمانان یینمارخ سپس و یابیخود

 سندهینو درون و ذهن يژرفا در يشرویپ شرط شیپ همواره یرونیب حرکت رمان، نیا در
 زبان با نکهیا از پس يراو. رسدیم برلن به لندن ـ تهران پرواز از پس داستان،. است

 یاهال دراز صف«...: پردازدیم را داستان ییفضا چارچوب ،»میکجائ من«: دیپرس »میابراه«
. اندشده سرگردان هم نهایا. دید یغرب برلن يهافروشگاه يجلو را لهستان و یشرق لمانآ
 ت،یروا البته.» گرفتند دستخوش مارك پنجاه و زدند سر بانک نیاول به گذشتند، وارید از تا
 دو که مارك 50 نه »دستخوش« اوالً رایز. لنگدیم شیپا یاطالعات لحاظ به نجا،یا در

 تبعه يهایآلمان به تنها که ،یکل طوربه شرق، بلوك یاهال به نه وماًد و بود برابرش
 قابل برهانِ با که ،یفرع نکته نیا يفرا کنیل. شدیم داده سابق کیدمکرات يجمهور

 يدارا »اندشده سرگردان هم نهایا« جمله شود، هیتوج تواندیم رمان نبودنِ مستند قبولِ
 داخل تقابل نکته نوشتار نیا آغاز در را مهم یمنض يمعنا نیا. است یمهم یضمن يمعنا
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 یآوارگ و دیتبع و مهاجرت تیوضع به است يااشاره که م؛ینهاد نام کشور خارج و
 .يراو هموطنان

 آمده رانیا از »میابراه« ذهن به که ،»اندشده سرگردان هم هانیا« جمله دار ترحم لحن
 یول«: دیگویم که او. ردیگیم قرار سیپار میمق »بانو صنم« سخن تقابل در رسد،یم

 هم اشهمه د،یانخوانده يامجله چیه سال چند نیا که یوقت کنمیم فکر من راستش،
 کارستان يکار است دیبع دیازده حرف پسله در دانمینم ای دیادهید شده مثله يلمهایف

 ).رانیا چاپ دردار، يهانهیآ رمان. 94 ص.» (بشود

 صنم« يشنهادهایپ و هاتعارف کردن رد در رمان در کشور داخل و خارج تقابل نیا اوج
 ياهیهد ران،یا در همسرش ،»نایم« از تنها میابراه. است »میابراه« جانب از »بانو

 نیا و است یکی رمان عنوان با که هیهد نیهم البته. است يدردار نهیآ آن که ردیپذیم
 با ییآشنا از پس در نایم. است نشیب نوع کی انیب دهد،یم آن تیاهم از خبر خود امر

 نهیآ یعنی خود، هیهد فلسفه شود،یم تیحکا شیهابینش و فراز مفصل شرح که م،یابراه
 است خوش دلش بندد،یم را اشلنگه دو هر یوقت آدم«: دهدیم حیتوض گونهاین را دردار،

 از نایم هیهد رشیپذ نیهم در. )739 ص.» ( ماندیم ثابت درها نیا پشت در رشیتصو که
 در مکرر نگاه تنوع مقابل در خود از ثابت ياچهره حفظ به لیتما مترادف که م،یابراه يسو

 .دیآیم انیم به زین بسته و باز ستمیس تقابل مسئله است، در یب يانهیآ

 داستان قهرمانان تیذهن در که کشور از خارج و داخل انیم تنش نیا از يگرید مثال با
 ها،مکان يگذارارزش بحث در. میبر انیپا به را رمان اول نکته به پرداختن افته،ی بازتاب

 خود برداشت بانو صنم رد،یگیم در بانو صنم و میابراه انیم که کشور خارج و داخل یعنی
 ص.» (شوم داریب خواب از نجایا در ماندن با خواهمینم بگو«....: داردیم انیب گونهاین را

 به ده،یرس او به خارج در که خود »یالیخ عشق« هماورد نیا جواب در میابراه) 136
 بود گفته زبان ۀخان از نه، زبان، از او دندیرس که ابانیخ به«: بالدیم خود یزبان سمیونالیناس
 مانده مانیبرا نیهم فقط تازها و تاخت همه آن پس از....دارد که است ياشهیر تنها که

 )128 ص.» (است

 بر هیتک با تقابل، نیا سوال مقابل در میابراه و میگفت بسته ستمیس با باز ستمیس تقابل از
 از را فکرش گفت، زبان از که نبود نجایا نه،«: دهدیم پاسخ خود یادب یزندگ در زبان وزن
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 زبان نیبد که کس هر با و بود شیهاشهیر و داشت که بود يزیچ تنها. بود کرده شیپ
 نیا نکهیا جالب). 103 ص.» (یمانیا با حتا داد،یم دشنویپ دیشیاندیم و گفتیم
 در را او با میابراه رقابت و حسادت یستیبا و است »بانو صنم« شوهر تنها نه »یمانیا«

 انیناراض مقابل جبهه در و سابق دولت دستگاه همدست او نیهمچن بلکه م،یریبگ نظر
 شودیم ییایجغراف محدوده ریاس که ،یابی شتنیخو جانبدار دگاهید نیا در. است بوده نظام

 در. زندیریم هم در یعقالن يهانسبت ماند،یم باز وجود وضع يفرا يهنر الزم پرواز از و
 رفتن غربت به با تفاهم عدم در و دیآیم شیپ يوندیهمپ »یمانیا« با ،يماندگار حیترج

 روح التیتحم جهیتن ینوعه ب که فاصله نیا. ردیگیم فاصله سابق دوستان از گران،ید
 مختلف اشکال در که ستین سمیونالیناس برآوردن سر جز يزیچ روح نیا و است زمانه
 تلخ«: ابدییم خود هیتوج يبرا یانیب نیچن و یتجل یزبان حتا و یدتیعق ،ینیزم ،یقوم

 و شهر نیا در حاال و بود که بود شده همان ایدن اما کنند، عوض را ایدن بودند خواسته. بودند
 با. کردندیم یزندگ بچه، و زن با حتا یگاه دو، حداکثر ای اتاقه، کی يهاخانه در شهر آن

 شتریب کردند،یم هم اهیس کار بود، دهید ها،یبعض. بود کرده مقرر يدارهیسرما که ياماهانه
.» کردیم دیتائ را تشانیصالح یکس اگر شدند،یم هابچه پرستار هم هازن و ییظرفشو

 ).15 ـ 14 ص(

 نام مرد و زن کشاکش دیجد يهاشکل بحث آغاز در که رمان، گرید تأمل قابل نکته
 یداستانخوان با ت،یحکا در جانیه. سازدیم زین را رمان دار جانیه بخش ضمن در گرفت،

 داستان دانیم به پا »بانو صنم« آن در که است یزمان نیا. شودیم شروع برلن در
 او صحبت طرف تا »میابراه« يبرا یناشناس شخص از آرام امآر که يظهور. گذاردیم

 .رسدیم کشور از خارج و داخل تقابل مسئله سر بر شدن

: داردیم انیب زبان کی مثابه به را خود طیشرا یدگرگون اساس جمله کی در »بانو صنم«
 لیدل زنانه، یابیخود نیهم.» کنم تحمل وقت همه نیا امنبوده مجبور که فهممیم«.....
 در خانواده از یتلق در اغتشاش و ییزناشو روابط در اضطراب با که است یطیشرا یاصل

). 2. (دارد را خود يهامشخصه نیمهمتر ما انیم در معمول رسوم و آداب چارچوب
 در یزندگ شاخص نیا. است شده ما يدیتبع یزندگ شاخص نیمهمتر طالق يریاوجگ
 گذارندیم طرف نیا را شانیپا تا شوهر و زن«....: دیآیم زبان بر رمان در ییگو و گفت
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 جبران و کردن تجربه به کندیم شروع شانیکی بعد است، ساده يبگومگو کی اول
 ).23 ص.». (یکشطالق و است طالق: است معلوم گرید بعد. مافات

 ذهن انطباق عدم ینوعه ب که مهاجرت، در مرد و زن انیم کشاکش مسئله نیا تداوم از
 همه يبرا بحران نیا«: دهدیم خبر رمان است، یمکان افتهی رییتغ طیشرا با ما یخیارت

 از یکی). 23 ص.» (بود میخواه گرفتارش نسل دو حتا اییک  میبمان نجایا اگر هست،
 یزندگ مشاهده از پس »میابراه« که است یوقت ،»دردار يهانهیآ« توجه جالب يهالحظه

 همسرش، از تلفون پشت ،ياشده اقامه شیپ در لیدل چیه یب شان، مسائل و انیدیتبع
 و است شده يسپر دوران کی به ینگاه سوم، نکته. کتاب 25 ص: کندیم تشکر نا،یم

 ۀگذشت از که خود يهايادآوری با داستان قهرمان. اندشده سالخورده گرید که فرزندانش؛
 و کشدیم پنجاه ۀده یانیپا يهاسال کینزد گذشته به و شروع یس ۀده يهاسال دورِ

 از »دردار يهانهیآ. «است یذهن يهاپرش مشغول مدام رسد،یم یکنون دوران به سرانجام
 سرگرم حال زمان و گذشته انواع انیم يبندباز به و شده سرشته ذهن پرش يهالحظه نیا

 یابی دست يبرا یظرف حال، زمان و است ادی مترادف یداستان يفضا نیا در گذشته. است
 .ادگاری یِداستان ـ تیواقع به

 دانمارك به يسر آلمان مختلف يشهرها در یخوانداستان جلسه چند از پس »میابراه«
 يجار طیشرا به است يزیگر نیا. مه ماه اول روز با است مصادف کپنهاگ به سفر. زندیم
 او. دارد يرجا استیس رامونیپ تأمل و واکنش خود آثار شتریب در يریگلش. روزگار استیس
 او اشروشنفکرانه یرکیز و ياریهوش. هست هم ما معاصر سندهینو نیتریاسیس نظر نیا از
 داشته مصون یحزب يِجانبدار بند چشم و یزدگ يدئولوژیا گسترده دام در افتادن ریگ از را

 واقعا سمیالیسوس یفروپاش رامونیپ يورز الیخ به کپنهاگ در داستانش قهرمان. است
 تکه قیطر از را یفروپاش يماجرا ک،یتراژ یلحن و طنز یانیب با و. ندینشیم موجود

 سرد جنگ عصر در کشمکش یاصل نماد که) 8 ص( »برلن دو انیم یبتون وارید« يهاتکه
 خود گذشته یجوان از و گرددیبرم خود گذشته به ر،یتصو نیا در. دهدیم نشان بود،

 دود انیم که او بود ییکجا بود؟ دهید را مه ماه اول جشن بار نیآخر که بود کجا«: دیگویم
 »بود؟ مانده آور اشک گاز و سوخته کاغذ و

 حال شرح ینوعه ب و ستهینگر خود گذشته به میابراه نگرش از رمان نیا در يریگلش
 نیا از ریغ چه اگر. است کرده مرور او نگاه از را خود يهنر و یادب يهابرداشت و هایتلق
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 مرور به) 3( »خود اتیح به ینگاه« نام با يامقاله در يریگلش ،یسینو الح شرح نوع
 از ریغ يفرد لهیوسه ب معموالً که يکار. است داده بدست یوگرافیاتوب و پرداخته یزندگ
 دادن دسته ب در يریگلش یاساس زهیانگ رسدیم نظره ب. ردیگیم انجام سندهینو خود
 داستان یصادق بهرام دردناك سرنوشت و سرگذشت ربهتج در همانا خود، از يانامهیزندگ

 .درگذشت گرانید ییاعتنا یب در که است سینو

 يهاسال از پس دوباره دارید نیاول و سیپار به دنیرس با یعنی داستان، روند انیپا در
 در نسالن هم یجمع يهاتجربه و یشخص عالئق سرنوشت مسئله بانو، صنم با یجوان
 با فاصله قبول به میابراه ،یشخص عالئق گذشته به نگاه در. شوندیم عمده میابراه نگاه

 ار،ی لیشما با يبازالیخ. دهدیم تن يبازالیخ امر کردن یدرون زین لیدل نیهم به و اری
 در هم و دارد بر در را خود الدهیا زن از سندهینو شناسانه ییبایز برداشت هم که

 و حرمان رشیپذ جهینت بخشد،یم کرهیپ تکه ـ هتک صورته ب را او مختلف يهاداستان
 يهانهیآ يراو رابطه نیا در. است عشق به و مراد به یابیدست امکان عدم شدن یدرون

: کشدیم انیم به خود منظور يبرا را کورش بوف در يریاث زن و »تیهدا« يپا دردار،
 مهر نیچن کی هیاپ بر). 41 ص.» (است کرده يبازالیخ نبود که آن الیخ با هم نیا«

 را خود انتظارات میابراه م،یداشت انیب را آن مختصات که فرد، یشناس روان در متضاد یطلب
 و یح امدهید شهیهم که را آن را، یکی آن توانمینم من راستش یول«: کندیم مطرح
 آنکهیب ای ام،دهید خواب به یگاه که همان احترام به یول دانم،ینم ترسم؟یم. نمیبب حاضر
 خودم ای یبشکن تو خواهمینم بروم، خواهمیم امداده آن و نیا به را او از یجزئ هر بدانم

 ).151 ص.» (بشوم شانیپر نیا از شیب

 سمیپراگمات با را نایم داشتن دوست و بانو صنم به خود عشق فاصله م،یابراه سرانجام
 من يبرا نایم«: است معترف گونهاین کار نیبد او). 4. (کندیم پر زمانه اوضاع بر منطبق
 من اگر حتا دهد،یم ادامه يصبور با که است خاك همان حاضر و یح حضور راستش

 کنم،یم هیتغذ ده،یپوس رمیگ ها،شهیر همان از. کنمیم یزندگ نیزم يرو او با من. نروم
 ).151 ص.» (لحظه به لحظه

 نا،یم خود، همسر داشتن دوست به تیرضا با را عشق یاتیح مسئله میابراه بیترت نیبد
 يهاآدم رفتار در یاصل يهاگره از یکی مرد، و زن کشاکش که است نیچن. کندیم حل

 زهایچ نیهم من«: رسدیم سازش به گونهاین انیکشور داخل و خارج تقابل پرتو در رمان،
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 دانمیم چون. کنم دفاع خواهمیم کهنه، که گو ها،ارزش نیهم از سم،یبنو خواهمیم را
 يزیچ همان نیزم و آسمان انیم قیتعل نیا ای بودن، آنجا و بودن نجایا نیا ،یدوپارگ نیا

 الیخ چارچوب به عشق دیتبع با). 151 ص.» (ماست يهاشهیر م،یاداشته ما که است
 محدود زین جهان از او افتیدر و یتلق سازد،یم را میابراه شخص یروان ساختار که محض

 ذهن حوزه در تنها یابی قتیحق جهان، از خاص یتلق و افتیدر نیا در. دشویم ذهن به
 توانیم شوپنهاور یفلسف دگاهید در را قتیحق و جهان از یمفهوم نیچن. شودیم ممکن
 نکهیا یعنی امر نیا و ابدییم یتجل فرد ذهن تصور در فقط جهان او زعمبه. گرفت سراغ

 مترادف زین قتیحق چنانچه. است یشدن درك نذه ینیع تجربه در تنها جهان يداریپد
 )5. (دارد آن از ذهن که شودیم يتصور

 نسل يهاتجربه مسئله رمان سوم نکته در م،یابراه یشخص عالئق سرنوشت امر يسوا
 ای نسل، هر«: دیگویم نکهیا با میابراه. شودیم مطرح زین دو و یس وریشهر از پس دوران

 نگاه در اما). 83 ص.» (بگذارد ارث به ستین الزم که دارد را خودش يچوخا آدم هر حتا
. افتدیم شانیهاواکنش و طیشرا و هاآدم کردن زهیلآدهیا دام به نسالن هم گذشته به خود

 رامونیپ او يجو و پرس و سیپار به میابراه دنیرس با داستان روند در ینشیب لغزش نیا
 .شودیم شروع است، بانو صنم شوهر که »یمانیا«

 سو کی از. کشاندیم متخاصم جبهه دو به را رمان يهاآدم ییجو دشمن و دوست يماجرا
 خود هیتوج گرید يسو از و است مطرح یدولت اختناق دستگاه با فکر و قلم اهل یینارضا

 به یوقت جا، نیا در رمان يهوا و حال. سرکوب و شیتفت دستگاه به لیمتما یتتکنوکرا
 خود به ترحم لحن لیدله ب رسد،یم دهید که یرنج ای و خورده سلن کی که یغم حیتوض
 يسو از و شودیم ساخته لتیفض هاآدم یفرهنگ فقر از سو، کی از. کندیم اُفت ندگانیگو
 یمنتق مظلوم و ظلم رابطه به يانتقاد نگاه امکان هابتیمص شدن زهیلآدهیا لیدله ب گر،ید
 و »یمانیا« مظلوم، و ظالم رابطه به یبخش تیخصش هنگام بخش، نیا در). 6. (دشویم
 را شر ندهینما نقش دیبا که »یمانیا. «ردیگیم عهدهه ب را گریکدی متضاد نقش »طاهر«
 نیچن کی دستگاه مخالفان هیعل. است معترف خود وجود در تنفر به ییگفتگو در کند، فایا

 در قسر که ییآنها همه از نفرت لرزم،یم نفرت از من«....: آوردیم زبان بر را یدل درد
 شر، ندهینما آن مقابل در.» خندندیم من امثال و من شیر به دارند نجایا حاال و رفتند

 از خبر یب که است یاسیس مبارز نمونه او. دیآیدرم جامعه رخواهیخ نقش به »طاهر«



 
 

101 

 طاهر که ،نایم. دییزیم یذهن و شده زهیلآدهیا خلق با فقط و هدف در غرق خود، اطراف
 نشد وقت چیه کن باور«: دهدیم دسته ب را او منش جمله چند در است، بوده اولش شوهر

 رفتار هیتوج در هم طاهر مقابل در.». خانه دیایب و ردیبگ دستش تیقابل یب اسی ۀشاخ کی
 با گرچه طاهر، زبان از نایم. کندیم تکرار را یمیقد افتاده پا شیپ يهاشهیکل همان خود
 من هست، شهیهم هاییبایز نیا: گفتیم او« که دیگویم را سخن نیا شک، با و هفاصل
 و خشک هیروح). 71 ص( »خوابندیم یحلب تکه کی ریز که هستم ییهاآن ۀهم فکر

 لحن در »دردار يهانهیآ. «کرد سخت و تلخ را نسل کی يخو و خلق يورز تعصب
 ماندیم باز قهرمانانش يرادهایا و هاتیمحدود درك از افکنده، هیسا زبانش بر که یعاطف

 .کندیم زهیلآدهیا ییتوانا مثابه به را شانیهاضعف و

1993 یم ماه  

 

 
 :هاپانوشته

 ینیبجهان جانبدارِ موضع بازتابِ در، یب نهیآ در مکرر نگاه رد و »دردار نهیآ« در ثابت چهره رشیپذ -1
 لیتشک سندهینو مثابه به را يو شدن از یبخش تنها نه او یقبل آثار تداوم در »دردار يهانهیآ. «است يریگلش

 اشيامروز یتلق از که او يهنر هیانیب. است حاضر زمانه در او يهنر هیانیب از ییجز نیهمچن بلکه دهد،یم
 تیروا وهیش نیا بطن از. است گذاشته »یمل تیروا وهیش« يزیر طرح بر را خود غم و هم رد،یگیم نشأت
. شود زیمتما گرید يهاملت يهارمان انواع از شده، پرداخته و، ردیبگ شکل »یرانیا رمان« یستیاب که است
 را »دردار نهیآ« يسطرها انهیم بشود که آنجا تا اما،. میندار بودنش معاصر و خواسته نیا یدرسته ب يکار

 در او. را نوشته مضمون مثال طوربه نه و داندیم عمده را رمان فرم و نوشتن در کیتکن نقش يریگلش خواند،
 يکار نجایا در. است داشته انیب را فرم و کیتکن یعمدگ نیا بارها خود »سمینویم چون هستم، من« تکرار

 گذاشته اثر يریگلش جمله از و همه بر و است ییگرا قوم به لیتما امروزه که زمانه، روح سلطه جنبه به
 ،یکل برداشت کی. است »یرانیا رمان« يانداز راهه ب در او ییجو هماورد همانا توجه مورد مسئله. میندار

 ریز به اشاره که آنجا يریگلش. کرد توجه یستیبا زین نکته نیا نیهم به و سازدیم را هماورد نیا اساس
 انیم از ،یرانیا رمان یتبارشناس يبرا او رایز. شودیم نادرست یبرداشت دچار کند،یم »یرانیا رمان« ساخت

 رمان و تیروا يهاشهیر به دنیرس يبرا و کندیم هیتک مکان عنصر بر فقط زمان و مکان یخیتار عنصر دو
 و فرم ها،خانه یرونیب و یاندرون ها،مکان يمعمار نقش بر او دیتاک. داندیم الزم را یمکان یعمدگ یرانیا

 در بارها يکارمعرق و يکاریکاش و يگنبدساز به توجه ،یمذهب اماکن و یخیتار يهاساختمان معماري
 به روزمره تجربه رشد در چه و میمفاه یخیتار تحوالت در چه زمان نقش. است شده منعکس »دردار نهیآ«
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 نیا در »میابراه« که است نیهم يبرا. ابدیینم را شیخو حال فراخور گاهیجا یتلق نیا در ،یخیتار یآگاه
 مکان، محدودتر عنصر به تیرضا با و گذردیم یخیتار زمان رعنص بر یمتک نگاه یگستردگ ریخ از رمان،

 درست شیبرا اغلب که دارد یکوچک يجا کس هر کندیم فکر و است قانع حاال چرا«....: دیگویم نیچن
.» اندگذاشته شیجلو که يمحدود منظر از د،یبگو کوچک يجا نیهم از خواهدیم بتواند اگر او و اندکرده

 ).125 ص(

 با است، تیحکا محور او یذهن يهابرداشت و کل يدانا م،یابراه ،یاصل قهرمان رمان نیا در نکهیا با -2
 لیدل. هستند خود روزگار و یزندگ بر مسلط و دانا يهاتیشخص نا،یم و بانو صنم زنان، که میابییدرم تعجب

 برخ را خود یآگاه يهارهثم که است شیپ ۀده دو در یاجتماع امور در زنان گسترده شرکت دیشا امر نیا
 .کشدیم

 .8 شماره »انداز چشم« هینشر: »خود اتیح به ینگاه. «يریگلش هوشنگ -3

. میشویم باخبر خود دوران در یستیپراگمات شهیاند سلطه يریفراگ از واقع،ه ب نکته، نیا در تأمل با -4
 در یاسیس قدرتمندان که گونه آن یعنی است، رساندن شب به متیق هر به را روز که( یستیپراگمات عملکرد

 بلکه کند،یم يدانداریم اجتماع و استیس عرصه در تنها نه) اندکرده شیخو کار شهیپ مرده آرمان روزگارِ نیا
 ستین يادلمرده مرد سوگندنامه »درددار نهیآ« بیترت نیبد ایآ. هم افراد یروان و یروح هاشیگرا عرصه در
 در که بانو، صنم با یکینزد و عشق ابراز در میابراه یناتوان ایآ د؟یایب کنار عشق بدون یزندگ با خواهدیم که
 ایآ ست؟ین سمیاروت دیخورش غروب و یدلمردگ خبر رسد،یم خود اوج به رمان انیپا »ریبخ شب« آن

 است؟ شسته دست ب،یترت نیبد بودن، عاشق از که کندیم اعتراف يریگلش

 مثابه به جهان« نامه ب است یکتاب اشیفلسف اثر نیمهمتر که است یانآلم لسوفیف شوپنهاور آرتور -5
 نگرش يریگ شکل در ياعمده ریتاث او که است یکاف نکته نیهم لسوفیف نیا تیاهم در. »تصور و خواست

 نیا تداوم در. است شوپنهاور ریتاث از یناش ذهن تیاهم به و »ایرو« مسئله به چهین توجه. است داشته چهین
 به شوپنهاور که است بیترت نیبد. کرد ادی چهین از دیفرو ریتاث ویژهبه و یروانشناس يریرگیتاث از یستیبا ریتاث

 .شود شناخته مدرن یشناس روان یاصل سازاننهیزم از یکی مثابه

 چارد یقبل نسل يارهایمع و رفتار کردن زهیلآدهیا خاطربه را »دردار يهانهیآ« که نگارنده درك برخالف -6
 در او. است بوده دیتمج لیدل »یسرکوه فرج« يبرا قبل نسل یچگونگ و رفتار از تیحکا دانست، ضعف
 راه به خود لیدل یب دیتمج با) 77 شماره ـ نهیآد هینشر( »يهنر خلق نهیآ در هاشهیر حرمت« نام با يامقاله

 میابراه و نایم دردار نهیآ بر«: میشویم مواجه دست نیا از ییهاجمله با او مقاله در. است رفته ینادرست
 در«....: جمله نیا ای چه؟ یعنی یخیتار عزت که....» و است خیتار عزت که مانیهاشهیر حرمت به مینگریم
 نیا ای و....» رفاقت و یهمدل به که معارضه به نه. میبنگر خود در تا است ستادهیا ما برابر در رمان کی اتیه

 نیا میدواریام که يرو آن از سرآغاز. دانمیم انیپا و سرآغاز را دردار نهیآ من«: هک يگذارارزش در اغراق
 بوف که باشد داشته را یپربرکت و کارساز ریتاث همان ما، یداستان اتیادب يسو و سمت و یدگرگون در رمان
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 اکنون....است خشاندر یانیپا رمان نیا که يرو آن از انیپا و....داشتند خود زمانه در احتجاب شازده و کور
 .»است انیپا و آغاز که قله نیا در و ماست يرو شیپ تالش و کوشش همه آن دستاورد نیبهتر

 يسپر دوران يبندجمع تنها و گذشته رمان گرید يهانکته کنار از که دارد کمبود خاطر نیبد یسرکوه بحث
 آن با نکته، کی نیهم يساز عمده در سپس و، است کرده عمده را شیپ نسل سالخورده مردم شده

 کردن زهیلآدهیا به یعاطف زبان با که ياثر اثر، کی یادب نقد فهیوظ. نداشت نقادانه و دار فاصله يبرخورد
. است ستنینگر فاصله با و بودن معقول و ماندن ینیزم به نقد تعهد در تازه داده، تن شانیهامبارزه و هاآدم
 کی از خردمندانه برگذشتن به افتهی یعموم تیذهن و فلسفه ،یاجتماع ومعل بر امروزه که يریتاث با یادب نقد

 در خود نقد یوقت اما. است برگذشتن آن یذهن و ینیع طیشرا يساز آماده یپ در و کندیم کمک دوران
 »انتقاد يهاموش« کردن خفه يبرا یموش تله به شد، غرق یعاطف ـ یاحساس انیب در و یادب ریغ مالحظات

 آن سخت خشک هیروح و يورز تعصب و يقلندر يهاتکه دیبایم که ییهاموش. شودیم بدل )مارکس(
 .بجوند زمانه مروره ب را »چوخا«

 

 

 

 

 

 

 يدیتبع رمانِ
 یرزادگیم شکوه رمانِ ،»من در ياگانهیب« به ینگاه

 

 

 اب لوبا). 1. (است یرزادگیم شکوه نوشته ،»من در ياگانهیب« داستان قهرمان »لوبا«
 کی او شوهر. دیآیم رانیا به انگلستان از یاسالم انقالب حوش و حول »نیام« همسرش

 همسر با که بوده مارستانیب در طبابت موقع و خوانده یپزشک انگلستان در که است یرانیا
 بهار« يماجرا از پس که ؛یچکسلواک اهل است يدختر ندهیآ زن. شودیم آشنا اشندهیآ

 و ختهیگر کشورش در ینینئواستال یخودکامگ دست از سرکوبش و )2( 68 سال در »پراگ
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 با ازدواج از پس نیام. دارد پسر کی »النیم« با خود اول ازدواج از لوبا. است آمده غرب به
 .است ایبرد بچه نام. ردیپذیم خود فرزند چون را بچه نیا لوبا

 کی مثل رانیا به آمدن زا پس و کندیم رشد »یفرهنگ دو« يفضا در بیترت نیا به ایبرد
 کنار در نیام. شودیم بزرگ یاسالم انقالب یاجتماع تحوالت پس در افتهی رشد نوجوان

 ونیکنفدراس در زین مجرا نیهم از و داشته شیگرا »یمل جبهه« به خارج در لیتحص
 .است شناختهیم را دیسع ن،یام با ییآشنا از شیپ لوبا. است بوده فعال یرانیا انیدانشجو

 اصطالحه ب نیا هیسا ریز شهیهم خاطر نیهم به او. است جوانتر او از و نیام پسرخاله دیسع
. است شده نیام اقتدار از گرفتن فاصله درصدد خارج به دنیرس از پس و بوده بزرگتر برادر

 رانیا به انقالب از پس هم دیسع. است بوده ها»یچپ« به او وستنیپ لیدل نیهم دیشا
 پس یچپ يهاسازمان و هاگروه شماریب آن از یکی در را خود یاسیس تیفعال و گرددیبازم

 از پس ماه شش حدود. شودیم شروع نیام شدن گم با داستان. کندیم دنبال انقالب از
 که شودیم معلوم يچند از پس و. زند یم بشیغ يارمترقبهیغ طرزه ب نیام ،57 بهمن
. است زده حدس آدم که بود یآن از ترکوتاه بالو يبرا »يآزاد بهار« در سرخوش یزندگ

 لیتحو را او خورده گلوله جسد اشخانواده. مرده البته. شودیم دایپ يچند از پس نیام
 از پس نکهیا تا. ماندیم اسرار پرده در نیام مرگ رمان، روند از چند یصفحات در. ردیگیم

 شده ستین به سر سونیاپوز نفعه ب تیالفع با رابطه در او که فهمدیم لوبا چند، يهاعهیشا
 شودیم باخبر گرید زنان با شوهرش رابطه از نیهمچن لوبا ن،یام افتنی دار و ریگ در. است

 همواره رانیا در لوبا، هیاول يآشنا د،یسع. کندیم تجربه را ییزناشو در انتیخ اصطالح به و
 جانبدار او به نسبت و سپاردیم دیسع به را یمنج نقش هم تیروا. است او اوری و مددکار

 پس دیسع گردد،یبرم سیانگل به لوبا که ابدییم انیپا گونهاین داستان سرانجام،). 3. (است
 لوبا پسر ایبرد حضور شاهد آخر ۀصحن در و شودیم ملحق او به رانیا در ببندها و ریبگ از
 یخوردگ قلیص و یپرداختگ دیشا و دیبا که طور آن داستان انیپا البته. میهست سیانگل در

 او رایز. ونددیبپ مادر به نکهیا خاطربه نه اما. دیآیم سیانگل به ایبرد. ندارد را داستان شروع
 مرگ درباره نیدروغ ياعهیشا تنها چون. کندیم دایپ یمذهب التیتما خود رشد دوران در
 در است، شده انقالب دض یقربان پدرش که کندیم گمان و شناسدیم را ـ خود پدر ـ نیام

 تیهئ زمره در او). 4. (شودیم دولت یجمع ابواب جز و دیآیدرم میرژ هوادار جوانان جرگه
 ياعمده مسئله نکهیا با ا،یبرد نقش مضمون حال نیا با. کندیم سفر انگلستان به یدولت

 از پس یدگزن و رانیا به لوبا سفر هیحاش در متفاوت، يهانهیزم پس رندهیگ بر در و است
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 مالط که روزگار؛ آن پرتالطم جامعه تجربه جز ستین يزیچ هم لوبا سفر. ردیگیم قرار آن
 .است شده یرزادگیم شکوه تیحکا

 آغاز در مطبوعات، در کار و ينگار روزنامه تجربه از گرفتن بهره با ،یرزادگیم شکوه
 در جانیه نیهم .دهدیم دسته ب »نیام« شدن گم يماجرا از یپرکشش گزارش داستان

 فیتعر لوبا نگاه از که یداستان. کندیم داستان کردن دنبال به ملتزم را مخاطب آغاز،
 یجمع یزندگ ریچشمگ يماجراها به فاصله با ما، با گانهیب یزن مثابه به لوبا،. شودیم
 نآ که فاصله، نیا فقط نه را لوبا یداستان تیشخص البته. نگردیم گذشته دهه در انیرانیا
 و لوبا گذشته به رجوع هنگام خواننده. سازدیم برجسته زین اشخانواده یخیتار نهیشیپ

 با نگاه آن باعث همه هانیا و ابدییدرم را او یقبل یزندگ مسائل شیهاخاطره ییبازگو
 سندهینو یدنید ابتکار ونیمد را لوبا تیشخص نشیآفر. شودیم ما یجمع یزندگ به فاصله

 .میهست

 و کنش شتریب و گرددینم شناسانه شناخت و يفکر مسائل دور »من در ياگانهیب« هنکیا با
 تالطم آن اما کند،یم بازگو را آنان يرفتار يهابازتاب و مردمان روزمره یروان يهاواکنش
 چند کند،یم حرکت بسترش بر رمان که روزمره یزندگ در استیس شدن عمده و یاجتماع

 ها،فرهنگ برخورد مسئله: اندجمله نیا از هانظرگاه نیا. سازدیم دایهو را ينظر سرلوحه
 لوبا،« یزندگ يبرا ویژهبه که یاجتماع رفتار در بیتعق و توطئه نقش ،یعموم يآزاد لزوم

 سم،یالیسوس چون یاجتماع يالگوها موضوع زین و شودیم حاد مسئله »دیسع و نیام
 یجوان یزندگ و تیشخص در که ها،نیا از کدام هر سرنوشت و یاسالم جنبش و یدمکراس

 .ابندییم تبلور »ایبرد« چون

 از است ينماد حاضر ةسد دوم مهین تحوالت یهمراه در خته،یگر خودکامه نظام از که لوبا
. شودیم بزرگ یاسیس و فرهنگ با ياخانواده در او. شده یدستمال يهاآرمان و آرزوها
 و است یانسان ياچهره با سمیالیسوس انیحام از و دوبچک الکساندر ارانی از یکی پدرش

 در اقامت از پس یوقت لوبا، نیهم حاال اما. یقیموس کار اندر دست و اپرا خواننده مادرش
 انقالب از پس رانیا جامعه یاسیس يهاانفعال و فعل در د،یآیم رانیا به نیام همراه غرب
 شناخت در را خود گذشته یتجرب یآگاه و دبرینم استفاده ایقضا با خود فاصله از 57 بهمن
 یب به تاسف به ایقضا از او داشتن فاصله. اندازدینم کاره ب ماجرا سرنوشت و ایقضا روند
 است سندهینو تعهد خاطربه ایآ لوبا عملکرد نیا. رسدیم اوضاع روند از يخبر یب و یتوجه
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 و فینح عنصر او از ،»يراردادق« تیواقع به خود داستان قهرمان کردن کینزد خاطربه که
 طول در لوبا. شودینم ختم جا نیهم به لوبا رفتار در اشکال نیا سازد؟یم اوضاع از خبر یب

 و یپرورش و یتیترب سابقه با تواندینم که است خود از یاحساسات کننده بازگو بارها داستان
 یجنس يهاتجربه ییوبازگ هنگام جمله از ،ییهاواکنش در. باشد منطبق او یآگاه سطح
 مردم رفتار از يترافتادهعقب يهاجامعه یاخالق خجلت و ینیشرمگ ریاس شتریب خود،

 هیسا ریز شتریب یاحساس ـ یعاطف يهاالعمل عکس در زین یگاه. است یچکسلواک
 دسته دو نیا رفتار انیم موجود تفاوت و ردیگیم قرار یرانیا سندهینو ییدانا و هابرداشت

 در يرفتار يهايناسازگار و هاتطابق عدم نیا. شودیم مخدوش مختلف يکشورها از زن
 )59. (است زده لطمه رمان قیتوف به است، سندهینو گردن به که لوبا تیشخص

 کمبود با را تیروا نیا گرید مورد کی رمان، يهاتیشخص پرداختن در ضعف نیا يسوا
 نام سندهینو يبرا مخاطب شدن گم ئلهمس توانیم بدان که يمورد. است ساخته روبرو
 مانع نیا یاصل علت جامعه در گفتار و زبان نبض از بودن دور و دیتبع در یزندگ دیشا. نهاد

 که یاشکال. شودیم اشکال دچار خواننده با يریگ ارتباط يبرا که باشد سندهینو راه سر بر
 را رمان روان روند و ابندییم نمودار رمان در یفیتوص يهاگزاره ساحت در ژهیو طوربه

 زبان يهاتوان و هاارزش ت،یروا سطح در چه اگر یرزادگیم. سازندیم اختالل دچار
 را داستان عیسر و کند حرکت هاجمله يبلند و کوتاه قیطر از و ردیگیم کاره ب را یتیحکا

 حرکت چرخ يال چوب یاضاف یفیتوص يهاجمله نوشتن با یول) 6( سازد،یم نیمع
: میکن اشاره یاضاف يهافیتوص نیا از فقره نیچند به نمونه يبرا. گذاردیم استاند

 و آن به لب و رندیگیم روزه آن در آفتاب غروب تا آفتاب طلوع از مسلمانان که یماه«....
 یغرب شمال در یشهرستان ز،یتبر ةزاد خانم عصمت« ؛)18 ص....» (زنندینم غذا

 بدست عربستان در مکه ارتیز از پس مسلمانان که را، یحاج عنوان« ؛)25ص.....» (ران،یا
) هواداران و اعضا( يبرا رانیا در که ینام ـ هاياتوده انتیخ«.... ؛)25 ص.....» (آورندیم

 محرم، ماه يعزادار«..... ؛)31 ص....» (رفتیم بکار يشورو به وابسته ستیکمون حزب
 کفن«.... ؛)41 ص....» (افتاده اتفاق آن در الماس امبریپ فرزندان شهادت ةاسطور که یماه

 و نیباتریز من تا«..... ؛)53 ص.....» (را شانیهامرده مسلمانان که است يدیسف پارچه
 اچهیدر نیبزرگتر و نیزتریانگالیخ کنار در و کنارش در را امیزندگ يهالحظه نیبهتر

 احساس ایبرد ۀمدرس ریمد با شدن روبرو تصور از که من،« ؛)161 ص( »کنم تجربه جهان
 حالم اشگرفته غبار و اهیس ياشهیش يهاچشم و یگچ چهره آوردن ادی با و کردمیم تنفر



 
 

107 

 که یهولناک آخوند ـ یخلخال و«.....: هانمونه نیآخر نیا سرانجام و ؛)163 ص....» (را
 رمردیپ دقت با« ؛)174 ص....» (بلندش اهیس يعبا با بردیم لذت يزیخونر از بود مشهور

 ص.» (کردیم ادا بلند يصدا با را یعرب مهجور کلمات و شدیم راست و دوال یمذهب
 سنده،ینو کل، يدانا نگرش التیتحم خاطربه  یگاه یاضاف يهافیتوص نیا البته). 223
 و کیتار اتاق«: کندیم یینمارخ داستان يساز فضا در که یکیتکن ضعف یگاه و است
 مبل تا چند قرمزرنگ، متیق ارزان یقال کی محقر، و ساده ییایاش با بود، یگرم نسبتاً
 داشت قرار يوارید بزرگ يبخار اتاق يباال بر«: مورد نیا ای و ؛)31 ص....» (ياقهوه

 فیتضع يبرا که است خواندن رجز ینوع يکرکر«: یاضاف حیتوض نیا با ؛)148 ص....» (و
 پرداخت عدم و ماندن تمام مهین به یستیبا سخن انیپا در). 149 ص....» (فیحر هیروح

 يبعد يهارمان در یرزادگیم که بود دواریام و کرد اشاره »من در ياگانهیب« داستان انیپا
 .بپردازد شتریب را خود تیحکا فرجام

 1993 نوامبر

 

 

 :هاپانوشته

 نیا. سوئد ،»وارش« رناش. 1992 زیپائ اول، چاپ بلند، داستان ،»من در ياگانهیب«: یرزادگیم شکوه -1
 آمده کتاب انیپا در که طورهمان و است یاسالم جامعه از سندهینو گزارش و برداشت ینوعه ب که داستان

 .شده نگاشته 57 بهمن انقالب از پس سال زدهیس) 235 ص(

 است.  1969 آن درست و یچاپ غلط حتم به کتاب، 121 صفحه در 1948 سال -2

 انیم اختالفات در چه که دید دیبا يراو کیدئولوژیا يجانبدار در را رمان ینشیب يهاضعف نقطه از یکی -3
 در چه و دارد،یم خود یشخص هابرداشت مطالعه به وادار را خواننده و کندیم يریگموضع »هایچپ«

 .کندیم عمل خود »یحزب نکیع« با گرید یاسیس يروهاین عملکرد و نگرش میبازترس

 فرزند و مادر رابطه نیهم داشت توانیم »من در ياگانهیب« رمان يهاتیشخص به که ییارادهیا از یکی -4
 به خواننده يبرا داستان روند در ایبرد به نسبت لوبا نشده هیتوج یتفاوت یب نوع کی. است ایبرد و لوبا انیم

 کشف را خود فرزند یجسم رشد تازه هامدت از پس لوبا یوقت نیهم يبرا. است مطرح پرسش و مسئله مثابه
 نکته نیا به نسبت مادر ییاعتنا یب و يریگشکل در تشیاهم و ایبرد یذهن رشد مسئله از ،)166 ص( کندیم

 لوبا توسط که هم، ایبرد دنیفهم يبرا خود گذشته به بازگشت آن. شودیم خواننده یشگفت باعث که م،یبگذر
 رفتار و رابطه سرانجام گُرده از يبار ست،ین منطبق او ینیشیپ تیشخص و تیترب بر اصل در و ردیگیم انجام
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 رشد و کار از یگره نکهیا تا کندیم گناه به اعتراف به وادار را لوبا سندهینو. داردیبرنم فرزند و مادر نامتعارف
 به ،بودم ایبرد سن به یوقت من، خود مگر«: دیآینم يکار به لوبا خود به سرزنش نیا. کند باز ایبرد دهیچیپ
 حزب رهبران و نیاستال مدح در که یزنان و مردان یسخنران به هاساعت روز هر مگر رفتم؟ینم اردوها نیا

 »بودم؟ دهینکش هورا شعارهاشان يبرا و ستادهینا شهر يهادانیم در مگر بودم؟ نکرده گوش گفتندیم سخن
 ). 220 ص(

 از یهماغوش ۀتجرب ییبازگو در مثال، طوربه را، تشیشخص با لوبا کردار تطابق عدم يهالحظه از یکی -5
 در و باشم؛ کرده تجربه را کردن انتخاب هم من خواستمیم چون بخوابم او با رفتمیم«: مینیبیم او جانب

 گفتن دل ثیحد در لوبا یگاه نکته نیا يسوا). 160 ص( »باشم افتهی دست ناشناخته يغرور به انتخاب نیا
 به شیهاجنبه از یکی که ما، از او دارفاصله تیشخص به که زندیم دست يامحاوره ياهکلمه از استفاده به

 را نادرست بیترک نیا یوقت ای و ،»رفت مالش دلم«: دیگویم یوقت مثالً. خوردینم است، یزبان فاصله حتم
 ).117 ص( »نازآلوده یشکل به«: بردیم بکار

 ص: کرد اشاره عجله با یتکان خانه سرعت حس انتقال در تیارو یپرداختگ به توانیم نکته نیا يبرا -6
140. 






