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مقدمه
بحـث رابطـۀ میـان جامعـه و ادبیـات از دیرباز میـان اندیشـمندان مطرح بوده اسـت .بـا پیوند
یافتـن ایـن دو مبحـث بـا یکدیگر ،علـم جامعه شناسـی ادبیات 1پدیـد میآید .پژوهشـگر جامعه
شناسـی ادبـی "محتـوا و درون مایـۀ مطـرح در آثـار ادبـی را بـه مثابـۀ وسـیلهای برای بررسـی
میـزان انعـکاس تغییـر و تحـوالت سیاسـی،اجتماعی و فرهنگـی مطالعه میکند( ".نقـد اجتماعی
رمـان معاصر فارسـی ،عسـگری:ص .)69
رمـان بـه عنـوان یکـی از پـر مخاطبتریـن گونههـای ادبـی ،در بسـیاری از مواقـع بـه بازتـاب
عـادات ،رفتـار و حـاالت بشـری ،دغدغههـای اجتماعـی و تحـوالت تاریخی _سیاسـی پرداخته و
بـه نحـوی از انحـاء ،شـالودۀ جامعـه را در خـود منعکس سـاخته اسـت.
"رمـان درعیـن اینکـه از منطـق جمالشناسـی الینفـک و ذاتـی برخـوردار اسـت ،منطـق آن
همیشـه موافـق بـا منطـق جامعـه اسـت( " .جامعه شناسـی ادبیـات داسـتانی ،زرافـا:ص )9
پرداختـن بـه مسـائل مرتبـط بـا اجتمـاع ،جـزء یکـی از برجسـتهترین دغدغههـای ذهنـی
رماننویسـان اسـت .از آنجـا کـه مشـخص نیسـت رمانهـای نـگارش یافتـه در دهههـای اخیر ،تا
چـه میـزان در انعـکاس اوضـاع و احـوال اجتماعـی توفیـق داشـتهاند ،پژوهش حاظر به بررسـی

و تحلیـل مضامیـن اجتماعـی در ده رمـان منتخـب از دهههای هفتاد و هشـتاد اختصـاص یافته
اسـت تـا بتوانـد به این سـوال پاسـخ دهد که کدام یـک از واقعیـات اجتماعی در این آثـار بازتاب
یافتهانـد.
روش انجـام ایـن پژوهـش به صـورت توصیفی_تحلیلی و براسـاس مطالعات کتابخانهای اسـت.
در ایـن راسـتا ،رمانهـای منتخب از دهههای هفتاد و هشـتاد کـه عبارتند از:خانۀ ادریسیها،سـال
بلـوا ،جزیـرۀ سـرگردانی ،مـن او ،درخـت انجیـر معابـد ،چراغهـا را مـن خامـوش میکنـم ،ویران
میآیـی ،رود راوی ،رویـای تبـت و نگـران نبـاش ،مـورد مطالعـۀ دقیـق قـرار گرفته و با بررسـی
ایـن آثـار ،به شناسـایی و تبییـن مضامیـن اجتماعی منـدرج در آن خواهیـم پرداخت.
در زمینـۀ جامعهشناسـی ادبـی رمـان ،پژوهشـهایی صـورت پذیرفتـه اسـت کـه از آن جملـه
میتوان به کتاب “جامعهشناسـی درادبیات" از هدایت اله سـتوده اشـاره کرد که در سـال1378
توسـط نشـر آوای نـور بـه چـاپ رسـیده اسـت .وی در ایـن اثر ،بـه شـرح و تحلیل اندیشـههای
اجتماعـی درآثـار نظامـی ،سـعدی ،فردوسـی ،و  ...میپـردازد ”.نمودهـای فرهنگـی و اجتماعـی
در ادبیـات فارسـی" از روح االمینـی کـه در سال1375توسـط نشـر آگاه منتشـر شـده اسـت در
رابطـه بـا موضوعاتـی چـون مـردم شناسـی در منظومۀ درخت آسـوریک ،بررسـی رفتـار و کردار
اجتماعـی در ارداویرافنامـه و  ...میباشـد .مقالـۀ "جامعهشناسـی رمان معاصرفارسـی" از محمد
غلام کـه در سـال  1383در مجلـۀ دانشـکدۀ ادبیات و علوم انسـانی به چاپ رسـیده ،پژوهشـی
1. Sociology of Literature.
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دربـارۀ نقـد رمـان اجتماعی اسـت .کتـاب "نقد جامعه شـناختی رمان معاصر فارسـی" از عسـگر
عسـگری کـه در سـال  1387بـه چـاپ رسـید ،در اصل رسـالهای دانشـگاهی در مقطـع دکترای
زبـان و ادبیـات فارسـی اسـت کـه نویسـنده درآن بـه نقـد ده رمـان برگزیـدۀ معاصـر از دیدگاه
جامعـه شناسـی میپـردازد که عبارتند از:چشـمهایش ،مدیر مدرسـه ،شـوهر آهوخانم ،تنگسـیر،
سووشـون ،باغبلـور ،رازهـای سـرزمین من ،سـمفونی مـردگان ،جای خالـی سـلوچ و نیمۀغایب.
 .1جامعه شناسی در ادبیات
ادبیـات و جامعـه بـا یکدیگـر پیونـدی ناگسسـتنی دارنـد.از ارتباط ایـن دو موضوع بـا یکدیگر،
علـم جامعهشناسـی در ادبیـات یـا جامعهشناسـی ادبـی پدیـد میآیـد کـه بـه عنـوان دانشـی
میـان رشـتهای" دربـارۀ سـاختار اثـر و ارتبـاط آن سـاختار بـا جامعـه بحـث و بررسـی میکند".
(نقـد اجتماعـی رمـان معاصر فارسـی ،عسـگری:ص  .) 68جامعهشناسـی ادبیـات ،مطالعات خود
را بـر محتـوای آثـار و جوهـر اجتماعـی آن در روابـط متقابـل جامعـه و ادبیـات متمرکـز میکند.
(پژوهشـهای میـان رشـته ای در مطالعات ادب فارسـی ،رحمـدل و فرهنگـی:ص  .)39در مبحث
جامعـه شناسـی در ادبیـات کـه جـورج لـوکاچ 1و لوسـین گلدمـن 2از بزرگتریـن نظریه پـردازان
آن محسـوب میشـوند ،توجـه عمده به "بررسـی محتـوای اثرادبـی و رابطۀ آن با جامعهای اسـت
کـه در آن خلـق شـده اسـت( " .نقد اجتماعـی رمان معاصر فارسـی ،عسـگری:ص  .) 61ایپولیت
تـن )1893_1828( 3بـه عنـوان بنیانگذار علم جامعهشناسـی ادبیـات ،آثار ادبـی را بازتاب آداب
و رفتـار و خلقیـات عصـر نویسـنده میدانـد و معتقـد اسـت کـه ادبیات نتیجۀ تعامل سـه دسـته
عوامـل اسـت :زیسـتی ،فرهنگـی و تاریخی ( .همـان :ص) 57
رمـان بـه عنـوان یکـی از مهمتریـن انـواع ادبـی  ،میتوانـد آیینـۀ تمـام نمـای جامعـۀ خویش
باشـد .میلان کونـدرا 4بـر ایـن باور اسـت کـه رمان نـه تنها اعترافـات نویسـنده ،بلکه کاوشـها و
کنـد و کاوهایـی اسـت در پیرامـون چند و چـون و وضعیت زندگی بشـری ،در دنیایـی که به دام
مبـدل شـده اسـت(.هنر رمان ،میلان کوندرا :ص  .)75شـاید مهمتریـن دلیلی که رمـان را قادر
سـاخته اسـت تـا واقعیـات زندگـی انسـان را به خوبـی بازتـاب داده و از عهـدۀ انعـکاس عادات و
حاالتـش برآیـد ،ایـن باشـد که"رمان از نظر شـکل و محتوا نسـبت بـه بقیۀ هنرها ،شـاید به جز
سـینما ،بطـور مسـتقیمتری از پدیـده هـای اجتماعـی مایـه میگیرد و با وجـود آنکـه رمانها غالبا
وابسـته بـه لحظـات خـاص تاریخ جامعه هسـتند ،هنـگام مطالعـۀ آنها باید توجه داشـته باشـیم
کـه بـا نوعـی هنر سـر و کار داریـم( ".جامعه شناسـی ادبیات داسـتانی ،زرافـا :5ص )9
1. George Lvkach
2. Louis Goldman
3. Hippolyte Taine
4. Milan Kundera
5. Michel Zeraffa
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 .2بررسی و تحلیل مضامین اجتماعی
الف) نمود تاریخی -سیاسی
سـال بلـوا ،جزیـرۀ
سیاسـی؛ خانـۀ ادریسـیها،
درمیـان رمانهـای منتخـب ،بُعـد تاریخـی –
ِ
ِ
مـن او و ویـران میآیـی جلـوۀ قابـل توجهـی دارد .مضمـون اصلـی خانۀ ادریسـیها،
سـرگردانیِ ،
بلشـویکی  1917روسـیه اسـت .حوادث داسـتان در شـهر "عشـق آبادِ"
حـوادث پـس از انقالب
ِ
ترکمنسـتان رخ میدهـد .عدهـای از انقالبیون با نام مسـتعار "آتشـکار" ،به منظـور احیای حقوق
قشـر کارگـر و زحمتکـش وارد شـهر میشـوند و سـعی میکنند شـوکت و اقتـدار طبقه اشـراف را
در هـم شکسـته و عدالـت اجتماعـی برقـرار نمایند.
"نویسـنده ،بـرای انقلاب ،رنـگ سـیاه در نظر گرفته اسـت با نشـان دیلم ایسـتاده بجای رنگ
سـرخ و داس و چکش؛ و ترکیبات اسـتعاری "آتشـکار" و "آتشـخانۀ مرکزی" و "بزرگ آتشکار"
و "قهرمـان" را بجـای مصطلحـات حزبی آن دوران برگزیـده است(".جامعهشناسـی رمان معاصر
فارسـی ،غالم :ص )166
سـال بلـوا از نظـر تاریخـی بـه اواخـر سـلطنت رضاشـاه و سـالهای جنـگ جهانـی دوم مربوط
ِ
میگـردد .نویسـنده در ایـن اثـر بارهـا نسـبت بـه خصوصیـات اخالقـی رضـا شـاه ،بـا شـیوهای
انتقـادی برخـورد کـرده و از زبـان سـرهنگ نیلوفـری از او بـا عنـوان "قلدر آالشـتی نامـرد" یاد
میکند(.سـال بلـوا ،معروفـی :ص  .)56روسـها بـه عنـوان بخشـی از ارتـش متفقیـن و بـه بهانـۀ
ِ
حضـور جاسوسـان آلمانـی ،بخشـهایی از خـاک ایـران را تحـت سـیطرۀ خویـش در میآورنـد.
"روسـها شـهر را در ُقـرق داشـتند ،سـربازهای ُمـو بـور و چشـم زا ِغ روسُ ،گله به ُگله با اسـب
پـاس میدادند(".همان)72 :
آلمانـی منفعت طلب اسـت که بـه بهانۀ پُل سـازی "تنور جنگ
مسـترملکوم در ایـن اثـر ،یـک
ِ
را گـرم نگـه میـدارد تـا بتواند ثروت ملـی را بردارد و بگریزد(".صد سـال داسـتان نویسـی ایران،
میرعابدینی :ص)1484
رمان جزیرۀ سـرگردانی آیینهای اسـت که در آن میتوان بسـیاری از مسـائل تاریخی  -سیاسی
ِ
ِ
ایدئولوژیک"(نقـد اجتماعـی رمـان معاصـ ِر فارسـی ،عسـگری ؛ ص  )176نسـلی
و "سـرگردانی
متعلـق بـه دهه  1350را به تماشـا نشسـت .دانشـور در این رمـان که برخی نامش را اسـتعارهای
داسـتان امـروز ،مهـرور؛ ص )244در قالـب شـخصیتهایِ مرا ِد
از ایـران بشـمار میآورند(بررسـی
ِ
سـلیم مذهبـی و اشـخاص حقیقـی همچـون؛ ملکـی ،آل احمـد ،شـریعتی و
چپگـرای رادیـکال،
ِ
مصـدق بـه تجزیـه و تحلیل ایدئولوژیهـای احـزاب گوناگون میپـردازد .از دیگر موضوعـات رمان،
انعـکاس حضـور و دخالـت بیگانگان در کشـور با وارد کردن شـخصیتهایی مانند "مسـتر هیتی"،
"کراسـلی"" ،سـر ادوارد" و  .....بـه فضـای رمـان اسـت .اصالحات ارضـی و مسـائل مرتبط با آن
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نیـز نمـود قابل توجهـی در این رمـان دارد( .جزیزۀ سـرگردانی ،دانشـور :ص )78
مـن او ،سـال  1312شمسـی تـا سـالهای پـس از
فضـای تاریخـی -سیاسـی حاکـم بـر رمـان ِ
جنـگ را در بـر میگیـرد .تبلیغات حکومتی برای کشـف حجـاب و پیامدهای آن ،بـه بهترین نح ِو
ممکـن در ایـن اثر منعکس شـده اسـت.
"پوشـیدن لباسـهای قدیـم  -چـادر و پوشـه و پیچـه – منحصـر خواهـد شـد بـه زنهـای بـد
سـابقه ،چـرا کـه آنها ممنوع هسـتند از پوشـش جدید که خانمهـای محترمه پوشـیده و خواهند
مـن او ،امیرخانـی :ص)322
پوشـیدِ (".
تجلـی مبـارزات آزادی خواهانـه و اسـتعمار سـتیزانه را در فعالیتهـای مجاهدانـۀ
در ایـن اثـر،
ِ
داسـتانی "ابوراصِ ف الجزایـزی" ،میتوان
حقیقـی "مجتبـی نواب صفوی" و شـخصیت
شـخصیت
ِ
ِ
بـه نظـاره نشسـت" .مجتبـی کـم حـرف بـود امـا زیـادی میدانسـت .کسـی از زندگـی او خبری
نداشـت .بـه او میگفتنـد مجتبـا صفوی(".همـان  :ص )50
رمـان ویران می آیـی ،بازتاب
سیاسـت و مسـائل مربـوط به آن ،موضوعی اسـت که بشـدت در
ِ
یافتـه اسـت .نویسـنده در ایـن اثـر بـا پرداختـن بـه وضـع و حـال دانشـجویانی نظیـ ِر روزبـه و
عبدالهـی "بـه حـال هوای سیاسـی و دانشـجویی دهه هفتـاد ایـران رو میکند(".گـزاره هایی در
ادبیـات معاصر ایـران ،تعلیمـی؛ ص .)268
"بـا سـه چهـار تـا از بچـه هـا پیـش دو سـه تـا از ،بقـول خـودش ،نظریـه پردازهـای گـردن
کلفـت چـپ هـم رفتهانـد و آنهـا هـم گفتهانـد کـه چشـم امیـد جنبـش ترقـی خـواه کشـور به
دانشـجوها اسـت و فعال بیشـتر بـار پیش بردن ایـن جنبش بـه دوش شماسـت(".ویران میآیی،
سناپور:ص)81
ب) نمود اجتماعی -فرهنگی
بیتردیـد یکـی از اساسـیترین دغدغههـای رمان نویسـان ،بازتـاب رخدادها و مسـائل گوناگون
اجتماعـی – فرهنگـی در آثـار خویـش اسـت .نویسـندگان برآنند تا بـا انعکاس چنیـن مضامینی
در رمانهـای خـود ،تصویـر واضحتـری از اجتمـاع را ارائـه دهنـد .در ادامـۀ این مطلب به بررسـی
و تحلیـل مضامیـن اجتماعـی – فرهنگـی منـدرج در رمانهـای منتخـب دهـۀ هفتـاد و هشـتاد
خواهیـم پرداخت.
ب)1-سیمای زن و وضعیت او
ِ
زنان در رمان خانه ادریسیها با دو چهره اشرافی و فقیر به تصویر کشیده میشوند.
لقـا ،خانـم ادریسـی و خواهر زادههایش که "جامههـای لطیف رنگ روز به تـن میکردند"(خانه
ادریسـیها ،علیـزاده ،ج 1؛ ص  )98متعلـق بـه دسـتۀ نخسـت و زنانی مانند پری ،تـرکان ،کوکب،
شـوکت و مـادرش در دسـتۀ دوم جـای میگیرنـد .زنـان ایـن رمـان -اعـم از اعیانی و فقیـر – به
شـدت مطیـع مردان و مجبور خواسـت و ارادۀ آنها هسـتند.
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"زنهـای خانـواده از دم تسـلیم و قربانـی بودنـد :لوبـا ،خانم ادریسـی و رحیال ،هر یـک پذیرندۀ
تقدیـر محتوم( ".خانه ادریسـیها ،علیـزاده ،ج2؛ ص)7
بـا همـۀ ایـن اوصـاف ،رنج کشـیدن موجب تعالـی روح این زنان شـده و ماهیتی فـرا زمینی به
آنها بخشـیده اسـت( .اسـطورههای زن محور ،مونسان؛ ص )484
سال بلوا ،زنی مظلوم است که در دوران پهلویِ اول زندگی میکند .با وجود
نوشافرین رمان ِ
ِ
اینکه او در خانوادهای به نسبت روشنفکر و مرفه پرورش یافته و لیکن تمام حقوق انسانیش توسط
همسر خسیس ،عربدهکش و شکاکش پایمال میگردد ،بدون اینکه او یارای اعتراض صریح و بر
پاخاستن در برابر آن را داشته باشد( .سال بلوا ،معروفی؛ ص.)58
در رمان جزیرۀ سرگردانی" ،هستی" که به قولی از پشتیبانی تمام و کمال نویسنده برخوردار
است(جلوههایی از ادبیات سیاسی امروز ایران ،سرشار؛ص ) 79:نماد زنان روشنفکر قبل از انقالب
است که بر سر دو راهی سنت و مدرنیته ،پرداختن به فعالیتهای اجتماعی یا خانه نشینی و
موضوعاتی از این دست ،سرگردان بوده اند .استقالل اقتصادی زنان ،حقوق برابر زن و مرد و  ...از
مسئلههای مهم زن در رمان مذکور است" .میدانی سلیم ،من به یک معنا فمینیست هستم .آیا
مرا همین طور که هستم میخواهی؟" (جزیرۀ سرگردانی ،دانشور؛ ص.)82
ارمنـی تحصیـل کـردهای اسـت کـه بـا وجـود داشـتن قابلیت
زن
کالریـس در رمـان پیـرزادِ ،
ِ
انجـام برخـی فعالیتهـای اجتماعـی ،تمـام وقت خـود را بـه خانـه داری و رتق و فتق امـور منزل
روزمرگیهای
اختصـاص داده اسـت .وی نمونـۀ آن دسـته از زنانی اسـت که فـرو رفتن در مـرداب
ّ
زندگـی – بـدون آنکـه خواسـت و هدفی واقعـی را دنبال کننـد  -آنها را کالفه و سـردرگم کرده
کالریـس محصـور در چهار دیـواری خانـه ،میتوان به خانـم عبدالهی اشـاره کرد
اسـت .در برابـر
ِ
کـه بـه عنـوان یـک زن فعـال و آگاه بـه مسـائل روز جامعـه ،در انجمـن دفـاع از حقـوق زنان به
فعالیت مشـغول اسـت.
"خانـم نـور الهـی داشـت میگفـت :بـاز هـم تکـرار میکنم کـه اولیـن خواسـت و هـدف بانوان
ایـران داشـتن حـق رای اسـت( ".چراغهـا را مـن خامـوش میکنـم ،پیـرزاد :ص.)77
زنـان در رمـان رود راوی ،بـه صـورت موجوداتـی ضعیـف و شـکننده نمایانـده میشـوند کـه
پیوسـته تحـت اسـتثمار جنسـی مـردان قـرار دارنـد .گایتـری ،زنـی روسـپی اسـت کـه بـاردار
گردیـده ،بـدون اینکـه پـدر فرزنـدش را بشناسـد( .رود راوی ،خسـروی :ص .)215
زیور نیز به حال و روزی شبیه گایتری دچار است .اوج برخورد غیرانسانی یک جامعه خرافی
با جنس زن هنگامیست که پی میبریم زیور "از نذوراتی بوده که به دارالمفتاح رسیده" است.
(همان :ص .)31خود راویِ داستان نیز فرزند نامشروع زن هندوی بی پناهیست که پس از بهره
برداری جنسی ،به شکلی دردناک به کام مرگ فرستاده میشود( .همان :ص.)123
فـروع در رمـان رویـای تبـت ،نمونـه ای از یـک زن سـنتی اسـت که توسـط تفکرات پوسـیدۀ
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جامعـه ای مـرد سـاالر قربانـی گشـته اسـت .او زن بیچـاره ای اسـت کـه بـه دلیـل عقیـم بودن
محکـوم بـه جدایـی از همسـر محبوبـش مـی گردد.
شـیوا بـر خلاف فـروغ ،زنـی امـروزی و مصمم اسـت کـه همـواره سـعی دارد الگـوی دیگران
باشـد( .رویـای تبـت ،وفـی؛ ص )23او بـه منظـور تحقـق بخشـیدن بـه آرزوهایـش و زندگـی با
مـردی دیگـر تصمیـم میگیـرد که بـروی تمامی موازیـن یک جامعه سـ ّنت زده پا بگـذارد و لو به
رفتـن "سلامت عقالنی و اخالقیـش" تمام شـود ( .همـان :ص)37
قیمـت زیـر سـوال
ِ
ب )2-خانواده و جایگاه آن
در رمـان چراغهـا را مـن خامـوش میکنم ،خانـواده به عنوان نهادی ارزشـمند معرفـی میگردد.
کالریـس بـا وجـود دلخوریهـای ریـز و درشـتش از آرتـوش ،همـواره بـا دیـدۀ احترام بـه زندگی
مسـرت میسـازد( .چراغها
شـدن سـاده او را غرق در
مشترکشـان مینگـرد و یـک دور هـم جمـع
ِ
ّ
را مـن خامـوش میکنـم ،پیـرزاد؛ ص  .)59اهمیت خانـواده و زندگی زناشـویی را در عالقه آلیس
بـه ازدواج و خانوادهدوسـتی نینـا نیـز میتوان مشـاهده نمود.
در رمـان ویـران میآیـی ،پُلهـای ارتباطـی میـان اعضـای خانـواده درهم شکسـته اسـت .میان
پـدر و مـادر روزبـه ،رابطۀ سـردی حکمفرماسـت .مـادر روزبه زنی اسـت مادینگر و خـودرای که
"سـاخته شـده اسـت کـه بـرای خـودش و دیگـران تصمیـم بگیـرد( ".ویـران میآیـی ،سـناپور؛
ص )158و پـدر روزبـه مـردی سـرخورده از سیاسـت و منـزوی اسـت کـه بـا تـن دادن بـه ایـن
وصلـت ناجـور "خیال کرده اسـت از سیاسـت میگریزد ( ".همـان؛ ص .)125و بـرای روزبه هرگز
ایـن مسـئله قابـل درک نیسـت که پدر "چـرا با مادرش ازدواج کرده اسـت ( ".همـان؛ ص.)125
سـنخیت فکـری والدیـن موجـب گردیـده کـه روزبه ،خانـۀ پدی را تـرک کند تـا نبیند که
عـدم
ّ
"پـدر چطـور بـه ارادۀ مـادر به مهمانی کسـانی میـرود که بیشـتر از خرید و فـروش پیمان ارزی
و تفاوتـش در دبـی و ایـران ،چیزی نمیدانند(".همـان؛ ص.)146
در رمـان رویـای تبـت ،سسـت شـدن تدریجـی پایههـای یـک زندگـی و فـرو پاشـیدن آن به
تصویر کشـیده میشـود .شـیوا و جاوید زوجی به ظاهر خوشـبختند ولی انتظارات برآورده نشـدۀ
شـیوا از رابطـه بـا جاویـد ،موجب میشـود که وی همسـر و فرزنـدش را رها کرده وخوشـبختی را
در جایـی فراتـر از خانـوادهاش جسـتجو کنـد" .رابطـه آدمها یک روز هسـت و یک روز نیسـت و
اگـر کسـی تضمینـی بدهـد دروغ گفته اسـت( ".رویایی تبت ،وفـی؛ ص.)79
در رمـان نگـران نبـاش بـا خانـوادهای از هم گسـیخته مواجهیم .مینو ،زنی اسـت کـه "یا توی
آرایشـگاه بـود ،یـا تـوی یکـی از مهمانیهـای دورهاش یا تـوی بوتیکهای جـردن" (نگـران نباش،
محـب علـی؛ ص )3و همسـرش فـارغ از دغدغههای خانواده ،سـرش به "الس زدنهـای عاطفی با
دانشـجوهایش" گـرم اسـت( .همـان؛ ص .)13میـان ایـن زوج نوعی طلاق عاطفی اتفـاق افتاده
و حاصـل ایـن زندگـی ،فرزندانی نابهنجار مانند شـادی و آرش اسـت.
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ب )3-فاصله طبقاتی
رمـان خانـۀ ادریسـیها از نظـر طبقاتی دارای دو سـطح اسـت .در یک سـطح ،قشـر مسـتضعف
جامعـه نظیـ ِر قهرمـان شـوکت ،کوکـب ،تـرکان و  ...بـا بدبختیها و فالکتشـان تصویر شـده اند و
در سـطح دیگـر ،خانوادههـای اشـرافی و مر ّفهـی که ادریسـیها نمونـۀ اعالی آن میباشـند.
دانشـور در رمـان جزیـرۀ سـرگردانی ،در برابر اشـرافیت و رفـاه خانوادۀ "گنجـور" و "فرخی"،
از مردمـان شـهر َحلـب سـخن میگویـد کـه در جنوبیترین نقطـۀ تهران سـکونت داشـته ،با فقر،
محرومیـت و بیمـاری دسـت و پنجـه نرم کرده و روزگارشـان با "پوسـت خیار ،پوسـت بادمجان،
کـدوی لهیـده و  "..زبالهدانیهـا میگذرد( .جزیرۀ سـرگردانی ،دانشـور؛ ص)232
مثل
مـن او خلق میکند ،گودنشـینانی ِ
در یـک سـوی دنیـای دو قطبی کـه امیرخانی در رمان ِ
خانـوادۀ اسـکندر قـرار میگیرنـد کـه طعـم تلخ فقر را با گوشـت و پوسـت و اسـتخوان احسـاس
کردهانـد و در طـرفِ مقابـل خانوادههـای توانگـر حـاج ف ّتـاح و قاجـار کـه بعضـاً معتقدنـد کـه
نمیکند(".مـن او ،امیرخانـی؛ ص.)51
"پیـش آهنـگ با گـودی رفاقـت
ِ
ب )4-بازتاب خرافات ،باورهای باطل و فرقه گرایی
سـال بلوا ،فـردی مز ّور و خدعهگر اسـت که با دسـتگاه نعلبکی
میـرزا حبیـب رزم آرا در رمـان
ِ
وا ِر اختراعیـش خانـه بـه خانـه میگـردد و قبلههـای مـردم  -کـه بـه زعم او اغلبشـان کافـر و بی
دینند -را صـاف میکند.
"بـه مـا گفـت کـه هیچـگاه رو به خـدا نمـاز نخواندهایـم ،رو بـه هندوسـتان ایسـتادهایم ،همه
(سـال بلـوا ،معروفـی؛ ص .)36
عبـادات ما باطل اسـت".
ِ
رمان درخت انجیر معابد است" .نقش
بی شک عقاید و باورهای خرافی برجستهترین دغدغۀ
ِ
باورهای اعتقادی مردم در تحوالت اجتماعی" را میتوان در افسانهپردازیها و عقاید خرافه آلو ِد
مردمی بیبصیرت در پیرامون معجزهها و کرامات درختی به نام انجی ِر معابد به تماشا نشست.
(بیداردالن در آینه ،آقایی؛ ص .)408عقاید و باورهای خرافی در این اثر که "رمانی است واقع
گرای نمادین(".داستاننویسهای نامآو ِر معاص ِر ایران ،میرصادقی؛ ص )166میتواند نماد و نمایندۀ
اعتقادات باطلی باشد که مردم در گوشه و کنار دنیا ،به نوعی با آن خو گرفته و روزگار میگذرانند.
ِ
ذیـل عنـوان
تحریـف دیـن و ترویـج باورهـای دروغیـن در
موضوعاتـی از قبیـل فرقهگرایـی،
ِ
مذهـب ،مضمـون غالـب رمـان رو ِد راوی را شـکل میدهـد .در ایـن اثـر "کیـا" کـه راویِ رمـان
مذهبـی غیررسـمی بـه نـام "مفتاحیـه" میپـردازد و چنانکـه از
میباشـد بـه معرفـی یـک فرقـۀ
ِ
تعاریـف وی برمیآیـد ،مفتاحیـه "نام مذهبی باشـد سراسـر قبـض و حبـس و زجر"(.نقدهایی بر
ادبیـات داسـتانی معاصـر ایـران ،کرم پـور؛ ص.)254
اولیای مفتاحیه که معتقدند نژادشان از جنس خاک نبوده بلکه به "سحابی درخشان آسمان
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بازمیگردد(".رو ِد راوی ،خسروی؛ ص )205پیوسته به زندیق بودن متهم و تکفیر میشوند .آنها بر
این باورند که آدمی تنها با انجام مراسم تسعیر ،قطع عضو و درد کشیدن است که تطهیر شده و
ارزش دوبارۀ خود را بازمییابد" .رنجی که جسمت خواهد برد عین رستگاری میباشد .بنابراین رنج
تسعیر به آن لذتِ فرخندهای منجر خواهد گشت که حضرت مفتاج میفرماید( ".همان؛ ص)43
رهبـران ایـن فرقـه ،نمایندۀ افرادی دغلباز و فریبکار میباشـند که در عصـر صنعت و تکنولوژی
بـه ترویـج افکار و اندیشـه های خرافـه آلود ،تحت عنوان مذهـب میپردازند.
ب )5-بازتاب عشق
در رمـان خانـۀ ادریسـیها مشـاهده میکنیـم کـه زندگـی شـخصیتهای اصلـی رمـان - ،خانـم
ادریسـی و و ّهـاب  -در لحظـات پـر تشویشـی کـه بـا ناآرامیهـای جامعـه و حـوادث مختلـف
اجتماعـی نشـأت گرفتـه از انقالب آمیخته شـده ،با عشـق و عواطف انسـانی پیونـد یافته و گره
میخـورد .بارزتریـن تجلّـی عشـق را میتـوان در لحظـۀ همـراه شـدن خانم ادریسـی با معشـوق
روزگار جوانیـش – قبـاد -نظارهگـر بود(.خانـه ادریسـیها ،علیـزاده ،ج2؛ ص.)305
سـال بلـوا در تـب عشـق حسـینای کوزهگـر میسـوزد .معروفـی میکوشـد
نوشـافرین رمـان
ِ
ِ
داسـتان ایـن عشـق را در تـوازی بـا افسـانۀ عاشـقانۀ شـیرین و فرهاد قـرار دهد که همـواره در
ِ
تـراش من! وقتی خدا میخواسـت
یـاد و خاطـرۀ جامعـۀ ایرانـی جاری بوده اسـت" .فرها ِد سـنگ
ِ
تـو را بسـازد چـه حال خوشـی داشـت ،چـه حوصلهای!"(سـال بلـوا ،معروفـی؛ ص.)21
مـن او ،عشـق زمینی را بـا مفاهیم عرفانـی در هم میآمیزد .مهتاب ،بسـان
نویسـنده در
رمـان ِ
ِ
میگرداند(.مـن او،
عشـق الهی کشـانده و سـالک راه حـق
ریسـمانی اسـت کـه علـی را بـه وادی
ِ
ِ
امیرخانی؛ ص.)553
رمـان ویران میآیی ،عشـقی آمیخته با احسـاس تع ّهد سـایه افکنده اسـت .فردوس
در فضـای
ِ
بـه صـورت آشـکار و روزبـه بـه شـیوه ای پنهـان ،نسـبت بـه یکدیگـر متع ّهدانـه عشـق میورزند.
نمـو ِد ایـن حـس در شـخصیت فردوس قویتر اسـت ،بویـژه هنگامیکه مشـاهده میکنیم وی پس
از دسـتگیر شـدن ،هـر شـکنجهای را بجـان میخـرد امـا نامـی از روزبه بـر زبـان نمیآورد(.ویران
میآیـی ،سـناپور؛ ص.)102
در رمـان رویـای تبـت ،سـه رابطـۀ عاشـقانه جریـان دارد .رابطـۀ عاشـقانۀ شـعله و مهـرداد،
نماینـدهای از فـراوان احساسـهای سـطحی و زودگـذری اسـت که با واردشـدن شـخصی ثالث به
زندگـی شـعله -به دسـت فراموشـی سـپرده میشـود.
ایـن رابطـه – ورود صـادق بـه
ِ
احسـاس شـیوا و شـعله نسـبت به صادق ،نمونهای از عشـقهای کلیشـهایِ مثلثی اسـت .هر دو
خواهر دلباخته صادق هسـتند و این شـخصیت ،دل در گر ِو عشـق شـیوا دارد.
فـروغ بـا وجـود اینکـه از محمدعلی طالق گرفته و همسـر مـردی دیگر گشـته و لیکن رویای
زندگـی گذشـته ،هرگـز او را رهـا نمیکند و همیشـه به ایـن فکر میکند کـه "دنیا بدون
عاشـقانۀ
ِ
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محمـد علی فایـده نداره"(.رویای تبـت ،وفی؛ ص.)153
ب )6-بازتاب دین و مذهب
مفاهیـم دینـی و آموزههـای مذهبـی در رمانهـای مور ِد بررسـی ،انعـکاس بسـیار ضعیفی دارد
"مـن او" و "چراغهـا را مـن خامـوش میکنـم" بـه چنیـن موضوعاتـی پرداخته
رمـان
و تنهـا در
ِ
ِ
"من او" ،انسـانهایی معتقـد و با ایمانند .حـاج ف ّتاح همواره
شدهاسـت .خانـواده مفتـاح در
رمـان ِ
ِ
ِ
رعایـت حجـاب کـه فقـط "رو
سـعی دارد تـا چـراغ شـریعت را درخانـهاش روشـن نـگاه دارد.
نیسـت(".من او ،امیرخانـی؛ ص ،)112تسـلیم محـض بـودن در برابـر خداوند
گرفتـن از نامحـرم
ِ
(همـان؛ ص )112و اظهـار ارادت بـه امامـان شـیعه ،از جلوههـای مذهبـی ایـن رمان اسـت.
زویـا پیـرزاد در رمـان خویـش به موضو ِع لـزو ِم اتّحاد و یکپارچگـی میان تمـام قومیتها و ادیان
میپردازد(.چراغهـا را من خاموش میکنـم ،پیرزاد؛ ص .)198
رسوم اقلیتهای مذهبی
ب )7-انعکاس آیین و
ِ
قالب رفتـار و کردار جاویـد ،به انعکاس آیین و رسـوم اقلیت
معروفـی در رمـان
سـال بلـوا ،در ِ
ِ
ِ
تهمـت آتـش پرسـت بـودن ،میگویـد کـه" :مـن آتش
زرتشـتی میپـردازد .جاویـد در پاسـخ بـه
میپرستم(".سـال بلوا ،معروفـی ،ص.)148
پرسـت نیسـتم .مـن یکتایِ بـی همتـا را
ِ
بـا توجـه بـه اینکه رمـان "چراغهـا را من خامـوش میکنم" به قلـم نویسـندهای ارمنی نگارش
یافته اسـت ،بسـیاری از آداب و رسـوم و مناسـبات زندگی ارامنه ،نام خوراکهای محلی (چراغها
ِ
اقلیت ارامنه بـا حاکمیت و
گرفتن فـال قهوه ،رابطـۀ
را مـن خامـوش میکنـم ،پیـرزاد؛ ص،)124
ِ
 ...در رمـان مذکـور بازتاب یافته اسـت.
کشـی ارامنه معتقد اسـت کـه " :این
کالریـس دربـارۀ فاجعـۀ بیسـت و چهـار آوریـل و نسـل
ِ
همـه آدم کشـته شـده .ارمنـی هـم نباشـی ،بایـد متأسـف باشـی و در مراسـم شـرکت کنـی".
(همـان؛ ص)128
ب )8-انعکاس جنگ ،آشوب و ناامنی
"سـال بلـوا" و در شـهر "سنگسـر" ،نیروهای حکومتی بـا عدهای یاغـی وارد نبردی
در رمـان
ِ
طوالنـی و طاقـت فرسـا شـدهاند( .سـال بلـوا ،معروفـی؛ ص .)31در پی این آشـوبها ،گرسـنگی و
فقـر بـر شـهر سـایه میافکنـد تـا جایی کـه مـردم "به خاطـر یـک ران گوشـت همدیگـر را جر
میدادند( .همـان؛ ص.)29
معروفـی در ایـن اثـر بـه مسـئله جنگ میپـردازد تـا دریابیم که چگونـه زندگی مـرد ِم معمولی
بـه موجـب آن ،گرفتار تباهـی و نابودی مـی گردد.
موضوعاتـی ماننـد شـهادت و منزلـت واالی شـهدای گمنـام از جملـۀ مضامینـی اسـت کـه در
"مـن او" به آن پرداخته میشـود" .شـهید آوردهاند که اسـتخوانهایش هم باید خاک شـده
رمـان
ِ
(مـن او ،امیرخانی؛ ص.)596
باشـد ،هنـوز در دهانش بـزاق دارد".
ِ
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ب )9-آسیب ها و معضالت اجتماعی
احمـد محمـود در رمـان "درخـت انجیـ ِر معابـد" ،نگاهـی ژرف بـه معضالتـی نظیـر اعتیـاد و
خودکشـی دارد .در ایـن اثـر افسـانه توسـط همسـ ِر دومـش – مهنـدس مهـران -بـه دام اعتیاد
ِ
(درخـت انجیـ ِر معابـد ،محمـود ،ج 1؛ ص .)144فرامـز
گرفتـار شـده و زندگیـش تبـاه میگـردد.
پـی مـادرش ،در ورطـه ویرانگـر اعتیـاد فرو میرود و سـرانجام فرزانـه آذرپاد ،زیـر بار درد
نیـز در ِ
و مصیبـت از هـم فروپاشـیدن بنیـان خانـواده ،کمـر خـم کـرده و اقـدام بـه خودکشـی میکنـد.
(همـان؛ ص.)203
محـب علـی در رمـان "نگـران نبـاش" ،با پرداختن بـه دخترانی نظی ِر الهام ،سـارا و شـادی ،به
بازتـاب ناهنجاریهـای اخالقـی مانند فحشـا ،تن فروشـی ،تمایلات همجنسگرایانـه و زندگی در
خانههـای تیمـی میپردازد( .نگـران نباش ،محب علـی؛ ص.)112
موضـو ِع اعتیـاد و تأثیـرش بـر سرنوشـت جوانـان از دیگـر نمونههـای آسـیبهای اجتماعـی
نمایانـده شـده در ایـن اثراسـت.
ب )10-انعکاس فضایل و رذایل اخالقی
رمـان "جزیـرۀ سـرگردانی" ازنظـر اخالقـی دارای دو بعـد اسـت؛ در یـک طـرف آن عشـرت و
احمـد گنجـور قـرار دارنـد کـه چنانکه نامشـان گویـای آن اسـت "نوسـتالژی اشـرافیت دارند".
(جزیـرۀ سـرگردانی ،دانشـور؛ ص )169و در آن هرزگـی و فسـاد غوغـا میکنـد و در سـوی دیگر،
جهـان سـاده و بـی پیرایـۀ توران که بـر محور تقـوا ،عفت و رعایت ارزشـهای اخالقـی میچرخد.
"من او" قصه نبر ِد ابدیِ نیکی و بدی است .در برابر انسانهای فرومایهای نظیر "دریانی"
رمان ِ
ِ
و "پاسبان عزتی" ،شخصیتهایی مانند "حاج فتاح" و "علی" قرار میگیرند که وجودشان مملو از
انسانیت است .در سراسر رمان ،روحیه جوانمردی ،بخشندگی و لوطیگری درسیمای این دو فرد
موج میزند .حاج فتاح معتقد است که "هیچ سری به خودش ،به تن خودش نگاه نمیکنه .همیشه
(من او ،امیرخانی؛ ص)16
به رفیقش به تن رفیقش نگاه میکنه .این اول لوطی گریهِ ".
محـب علـی در رمان نگران نباش ،تقابل انسـانیت و شـرارت را در سـیمای دو بـرادر به نامهای
بابـک و آرش بـه نمایـش گذاشـته اسـت .بابک؛ دلسـوز ،فداکار و ناجـی اعضای خانـواده (نگران
نبـاش ،محـب علـی؛ ص )11و آرش؛ فـردی بـا کلکسـیونی از رذایـل اخالقی معرفی میشـود که
در لحظـات بحرانـی حتـی به خانـوادۀ خود نیز رحـم نمیکند( .همـان؛ ص.)280
ب )11-ارزش علم ،هنر و ادبیات
در رمـان "خانـۀ ادریسـیها" از شـخصیتهایی چـون لقـا ،رکسـانا و یونـس نـام بـرده میشـود
کـه زندگیشـان بـا هنـر و ادبیـات گـره خـورده اسـت .لقـا ،پیـر دختریسـت کـه آرزوهـای برباد
رفتـۀ جوانیـش "درچشـمه موسـیقی زنـده میشـد( ".خانۀ ادریسـیها ،علیـزاده؛ ص.)17رکسـانا،
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کمین سـرایش
هنرپیشـهای محبـوب و سرشـناس اسـت و یونـس شاعریسـت که روز و شـب در
ِ
شـعری جدیـد ،بـه انتظـار مینشـیند( .همـان؛ ص .)11نویسـنده دربـارۀ ارزشـمندی کتـاب و
اهمیـت مطالعـه ،در قالـب شـخصیت وهـاب به وفور سـخن گفته اسـت .این شـخصیت ،گرایش
عمیقـش بـه کتـاب را میراثـی از جانـب مـادر بشـمار مـی آورد( .همـان؛ ص.)253
سـال بلـوا" ،سـیطرۀ فقـر فرهنگـی بـر جامعه و بـیارزش شـمردن علـم و دانش را
در "رمـان
ِ
مشـاهده میکنیـم .نوشـافرین جوان با وجـود عالقۀ بسـیار ،از تحصیل باز میماند ،زیـرا در جوامع
عقـب مانـده بـر ایـن باورنـد کـه دختـران "الزم نیسـت بروند مدرسـه ،مگر چـی یـاد میگیرند؟
فوقـش میشـوند مثل معلمهاشـان ،مـا الزم نداریم( ".سـال بلوا ،معروفـی؛ص.)113
ب )12-بازتاب آداب و رسوم ایرانی
در میـان رمانهـای بررسـی شـده ،تنهـا سـیمین دانشـور اسـت کـه در جزیـرۀ سـرگردانی ،به
صـورت مفصـل در قالـب مراسـم نوروزی که احمـد گنجور بـرای میهمانان خارجی تـدارک دیده
اسـت ،بـه انعـکاس آیین و رسـوم و هویـت ایرانـی میپردازد.
"حاجـی فیـروز بـه راهنمایـی تقـی خـان با دایـرۀ زنگیش به تـاالر جنبـی آمد ،با لبـاس قرمز
و کاله شـیپوری( ".جزیره سـرگردانی ،دانشور؛ ص.)132
نتیجهگیری:
بعـد از مطالعـه و بررسـی دقیـق رمانهـای منتخـب از دهههای هفتاد و هشـتاد ،بـه این نتیجه
میرسـیم کـه سـایۀ برخـی وقایـع تاریخـی -سیاسـی بشـدت بر فضـای بعضـی از این آثار سـایه
افکنـده اسـت .بیشـترین نمود تأثیر سیاسـت و تاریخ بر اوضـاع و احوال اجتماعـی را در رمانهایِ
مـن او و ویرانمیآیـی میتـوان مالحظـه نمود.
خانـۀ ادریسـیها ،سـال بلـوا ،جزیـرۀ سـرگردانیِ ،
مسـئلۀ "وضعیـت زن و جایگاهـش در جامعـه" یکـی از دغدغههـای رمانهـای خانـۀ ادریسـیها،
سـال بلـوا ،جزیـرۀ سـرگردانی ،چراغهـا را مـن خامـوش میکنـم ،رو ِد راوی و رویـای تبـت بـوده
اسـت .بازتـاب اشـکال مختلـف" عشـق و عواطـف انسـانی" نیـز موضوعی اسـت که نویسـندگان
مـن او ،ویران میآیی ،رویـای تبت بـه آن پرداختهاند .توجه
رمانهـایِ خانـۀ ادریسـیها ،سـال بلواِ ،
بـه" نهـاد خانـواده و جایـگاه آن" در رمانهـای چراغهـا رامـن خامـوش میکنـم ،ویـران میآیـی،
رویـای تبـت ،و نگـران نبـاش ،انعـکاس قابل توجهی داشـته اسـت.
"فاصلـۀ طبقاتـی" و تصویـر وضعیـت زندگـی قشـر مرفه و فقیـر را میتـوان در رمانهـایِ خانۀ
ادریسـیها ،جزیـره سـرگردانی و منِاو مشـاهده نمود .بازتاب"دیـن و مذهب" و مفاهیـم مرتبط با
مـن او و چراغها را من خامـوش میکنم ،تا
آن در آثـار منتخـب ضعیـف بـوده و تنهـا در رمانهـای ِ
حـدودی بـه آن توجه شـده اسـت".خرافات ،باورهای باطـل و فرقهگرایی" از موضوعات برجسـتۀ
سـال بلـوا ،درخت انجیـر معابد و رود راوی میباشـد.
نمـودِ" جنـگ ،آشـوب و ناامنـی" در رمانهـای سـال بلـوا و منِـاو " ،آییـن و رسـوم اقلیتهـای
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مذهبـی" در رمانهای سـال بلـوا و چراغها را من خاموش میکنم " ،آسـیبها و معظالت اجتماعی"
در رمانهـای درخـت انجیـر معابد و نگـران نباش و انعکاس" آیین و رسـوم ایرانـی" تنها در رمان
جزیـره سـرگردانی قابـل مشـاهده اسـت .در نهایت ،نمـودار بازتـاب مضامین برجسـتۀ اجتماعی
در رمانهـای منتخـب ،از سـالهای  1370تا  1390شمسـی ،ترسـیم گردیده اسـت.
نمودار بازتاب مضامین برجستۀ اجتماعی در رمانهای منتخب ،از سالهای  1370تا
 1390شمسی
سیمای زن و
وضعیت او

بازتاب آیین و
رسوم ایرانی

آسیبها و معظالت
اجتماعی

انعکاس جنگ ،آشوب و ناامنی
انعکاس آیین و رسوم
اقلیتهای مذهبی
بازتاب دین و
مذهب

عشق

انعکاس فضایل و
رذایل اخالقی

بعد تاریخی سیاسی
خانواده و جایگاه آن

فاصله طبقاتی

خرافات ،باورهای
باطل و فرقه گرایی
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