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  بررسي و تحليل سير تاريخي سيماي خانواده
 50در رمان فارسي از ابتدا تا دهة 

  *عاملي رضاييمريم 

  چكيده
نويسي در ادبيات فارسي گونة ادبي جديدي است كه مقارن با مشروطه رواج  رمان
زمان با ورود به دورة نوين اجتماعي شكل گرفـت   اين نوع ادبي در ايران هم. يافت
. تـرين مضـامين آن گرديـد    گرايي و توجه به مسائل اجتماعي يكي از اصلي و واقع

ن به دليل اهميت و كاركرد خاص خود، همواره در تعامـل بـا   گرا در ايرا رمان واقع
هـاي اجتمـاعي را    نهادهاي اجتماعي بوده است و نويسندگان عموماً بيان واقعيـت 

هـاي   يكي از مضامين اجتماعي كه در رمـان . اند دانسته براي خود نوعي رسالت مي
مفهـوم   .فارسي طرح شده، مضمون خانواده و توجه به اين نهـاد اجتمـاعي اسـت   

هاي ايراني نقش كليدي دارد و همواره نقش اصلي داستان در  خانواده در اكثر رمان
هـا در   هـايي كـه انسـان    از سويي، پرداختن به نقـش . شود درون خانواده معرفي مي

بـه  . هـاي موجـود جامعـه اسـت     گيرند، غالباً تصويرگر واقعيت خانواده به خود مي
م بر هر دوره، چگونگي توجـه بـه مسـئلة    مناسبت شرايط سياسي و اجتماعي حاك

نهاد خانواده در آن دوره متفاوت است و دغدغـة نويسـندگان در بازتـاب مسـائل     
در بسياري موارد، نويسندگان در . خانواده با اوضاع اجتماعي زمانه مناسبت تام دارد

كنند و از مناسبات ميـان   قالب ترسيم سيماي خانواده، سيماي اجتماع را تصوير مي
اي از روابط اجتماعي افراد، براي طرح مسائل كالن  اعضاي خانواده به عنوان نمونه

اي كه با پرداختن به جزئيات روابط افراد نزديـك   گونه كنند؛ به اجتماعي استفاده مي
مسـئلة اصـلي ايـن     .دهنـد  به هم، الگويي از مناسبات كالن اجتماعي را بازتاب مي

ت خانوادگي در رمان فارسي از آغـاز تـا دهـة    پژوهش، چگونگي بازآفريني مناسبا
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گـرا، بـه بررسـي و     هاي كلي ادبيات داسـتاني واقـع   پنجاه است كه در قالب جريان
 .پردازيم تحليل تصويري كه از اين نهاد اجتماعي در ادبيات بازتوليد شده است، مي

نقـد  گرا، رمـان اجتمـاعي، روابـط و مناسـبات خـانوادگي،       رمان واقع :ها واژه كليد
  .شناختي جامعه

  
  مقدمه. 1

ها  قصه. نويسي گونة ادبي جديدي است كه از دورة مشروطه در ايران رواج يافته است رمان
ها عمري طوالني به درازاي پيدايش تاريخ دارند، اما پيدايي شكل و روال تازة ادبي  و افسانه

پـردازي و   شخصـيت نويسي متجلي است، يعني داسـتاني طـوالني و منثـور بـا      كه در رمان
در . كنـد  سال تجـاوز نمـي   250رنگ و ساير عناصر داستاني در فرهنگ ادبيات جهان از  پي

گرايانه، شناسنامه و هويت فـردي خـود را    واقع، زماني كه آدمي با رويكردي جديد و انسان
پس از دوران رنسانس بود كه هويت فـردي شـكل گرفـت و    . پيدا كرد، رمان نيز متولد شد

بيني و شناخت افـراد از   از اين دوره بود كه جهان. ل فرد از جمع و گروه تحقق يافتاستقال
هـاي   مسائل تغيير كرد و براي اولين بار، خصوصيات عاطفي و درونـي و تجزيـه و تحليـل   

در ايـران نيـز   . روحي به ادبيات راه يافت و رمان به معني واقعي و امروزي به وجـود آمـد  
هـاي   طه و به دنبال آگاهي تـاريخي و اجتمـاعي و ترجمـة نمونـه    زمان و مقارن با مشرو هم

  .آمد وجود نويسي، اين گونة ادبي به غربي رمان و تمرين نگارش سفرنامه
گرا در ايران به دليل اهميـت و كـاركرد خـاص خـود، همـواره در       ادبيات داستاني واقع

هـاي اجتمـاعي را    واقعيـت تعامل با نهادهاي اجتماعي بوده است و نويسندگان، عموماً بيان 
زمـان شـد بـا دغدغـة فـرد       پيدايش اين نوع ادبي هم. اند دانسته براي خود نوعي رسالت مي

ايراني براي شناخت هويت و جايگاه خود در جهان؛ به همين سبب، مسـائل اجتمـاعي بـه    
يكي از اين مسائل، خانواده و مناسبات ميـان  . اي در اين نوع ادبي متجلي گشت شكل ويژه

  .اعضاي خانواده بوده است
گروهي از افراد كه روابط آنان با يكديگر بر اسـاس  «محققان علوم اجتماعي خانواده را 

. كنند تعريف مي، )64:1372بهنام، (» گيرد و نسبت به هم خويشاوند هستند خوني شكل مي هم
خـوني،   اي كـه افـزون بـر روابـط هـم      شناسان براي تعميم خانواده به گونـه  برخي از جامعه

هاي اجتماعي و قراردادي را نيز دربرگيرد، خـانواده   مواردي همچون فرزندپذيري و پذيرش
  :اند گونه تعريف كرده را اين
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خوني، پذيرش بـا   خانواده، گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيوند زناشويي، هم
نـد و  ا رتبـاط متقابـل  يكديگر به عنوان شوهر، زن، مادر، پدر، بـرادر، خـواهر و فرزنـد در ا   

  ). 187: 1375ساروخاني،(كنند  فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي
: اي تعلـق دارد  هر فرد بالغ عادي در تمام جوامع بشري دست كم به دو خانوادة هسـته 

كه در آن زاده و بزرگ شده و پدر، مادر و خواهر و ) خانوادة راهنما(يكي خانوادة خاستگاه 
دهد  گيرد و ديگري خانوادة فرزندآوري كه او خود با ازدواج تشكيل مي رادران را در برميب

  ).21- 19: 1372بهنام،(گيرد  و همسر و فرزندان را در برمي

در ايران، پس از انقالب مشروطه و به موازات ايجاد نهادهاي اجتماعي مـدرن، رشـد و   
مناسبات خانوادگي به شـكل سـنتي و   اي،  هاي هسته گسترش شهرنشيني و تشكيل خانواده

  . رنگ گرديد هاي گسترده، به مرور كم خانواده
هـاي جوامـعِ در حـال توسـعه را      خـانواده . اي در حال توسعه است جامعة ايران جامعه

. داننـد  اند كه آن را حد فاصل ميان خانوادة سنتي و مدرن مـي  نام نهاده» خانوادة دورة گذار«
هاي خود دل كنده و نه كامالً توانسته است مناسبات مـدرن را   سنت اين خانواده نه كامل از

توان مشاهده كرد كه در حال گذار از سنت به  اين نوع خانواده را در جوامعي مي. پذيرا شود
هاي مدرن  برند و در آنها مناسبات زندگي سنتي در كنار مناسبات و شيوه مي سر  مدرنيسم به 

  . كند عمل مي
شناسـاني كـه دربـارة جايگـاه خـانواده در       يير و تحوالت اين نهاد، جامعهرغم همة تغ به

. اند كه هستة اصلي جامعة ايراني، خانواده اسـت نـه فـرد    اند، بر آن جامعة ايران تحقيق كرده
براي انسان ايراني، خارج از . شود يابد و با جامعه مرتبط مي فرد در درون خانواده سامان مي

  .براي زيست وجود نداردخانه و خانواده جايي 
. آمده از آن است نه در تعارض با آن فرديت ايراني، فرديتي در تعامل با خانواده و بيرون

مدار است و خانواده همچنـان از اهميـت بـااليي نـزد افكـار       فرديت معاصر ايراني، خانواده
اي  وادة هستهاي هستند، خان ها به ظاهر هسته گرچه خانواده. عمومي ايرانيان برخوردار است

ايـن خـانواده بـا شـبكة     . اي در كشورهاي غربـي متفـاوت اسـت    در ايران با خانوادة هسته
. شـود  خويشاوندي در ارتباط است و هر گونه كمبود و نقصاني در اين ارتباط جبـران مـي  

همبستگي عاطفي خاصي ميان اعضاي خانواده وجود دارد كه با رفتن فرزنـدان از خانـه از   
هاي خانوادگي  انتخاب همسر مانند گذشته از طريق مناسبات فاميلي يا آشنايي. درو نمي ميان 

گيرد و در صورت آشنايي دختر و پسر در خارج از خانواده نيز رضايت پـدر و   صورت مي
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كاركرد اصلي ازدواج، توليد نسل و انتقـال فرهنـگ   . مادر در ازدواج، شرطي ضروري است
  ).112 - 100:1386آزاد ارمكي،  ←(است 
  

  پژوهش ةپيشيناهميت و . 2
از آنجا كه ادبيات بيان خالقانة مناسبات و روابط انساني است و خانواده نيز نخسـتين نهـاد   
اجتماعي است كه مناسبات شكل گرفته در آن، هستة اولية مناسبات و تعامل ميـان افـراد را   

مايـة   معمـوالً دسـت  دهد، الگوهـا، روابـط و مناسـبات ميـان اعضـاي خـانواده،        تشكيل مي
  .گيرد گرا قرار مي هاي واقع تصويرسازي و خلق هنري در فضاي داستان

هاي ايراني نقش كليدي دارد و همواره نقش اصلي داسـتان   مفهوم خانواده در اكثر رمان
ها در خانواده به  هايي كه انسان از سويي، پرداختن به نقش. شود در درون خانواده معرفي مي

بـا  . هاي موجود جامعه است نقش مادر، نقش پدر و فرزند حاكي از واقعيت گيرند، خود مي
توجه به تعامل و ارتباط دوسويه ميان ادبيات داستاني با اجتماع، بررسي مناسبات خانوادگي 

اي برخـوردار اسـت، زيـرا     و بازآفريني اين مناسبات در ادبيـات داسـتاني از اهميـت ويـژه    
شوند، فقط بيانگر انديشة فردي هنرمند نيستند،  بازتوليد مي نهادهاي اجتماعي كه در ادبيات

گيرنـد و بـر پايـة آگـاهي جمعـي و       بلكه از اوضاع و احوال زمانه و اجتماع خود مايه مـي 
  .شوند گروهي دورة خود نگاشته مي

اي بـا ادبيـات داسـتاني قـرار دارنـد، چـرا كـه اوالً         مضامين خانوادگي در تعامـل ويـژه  
شان متـأثر   خلق و آفرينش اثر هنري خود، ناخودآگاه از وقايع دوران كودكينويسندگان در 

پردازند؛ ديگر اينكه در دوران  هستند و  به  بازتوليد اين مناسبات از خالل وقايع داستاني مي
هاي زندگي فردي و  ترين چالش ترين و اصلي بزرگسالي نيز عشق و روابط زناشويي از مهم

هـاي   مايـة رمـان   در بسياري مـوارد نيـز ايـن موضـوع، درون    اجتماعي هر شخص است و 
  .اجتماعي موفق بوده است

گرا گـاه در قالـب روابـط     اهميت پرداختن به اين موضوع در آن است كه نويسندة واقع
كشـد و از خـانواده بـه عنـوان      محدود خانوادگي، سيماي نامحدود اجتماع را به تصوير مي

او با پرداختن به جزئيات روابـط افـراد   . كند ي استفاده مياي براي طرح مسائل اجتماع نمونه
تضـادها و  . تواند الگـويي از مناسـبات كـالن اجتمـاعي را بازتـاب دهـد       هم، مي  به نزديك 
شود و نويسنده با ايجاد  هاي زندگي اجتماعي در قالب زندگي خانوادگي بازتوليد مي چالش
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هـاي روابـط انسـاني كـه در قالـب يـك        همبستگي دروني و با درنظرگرفتن تمام پيچيدگي
 .شود، نمايشگر كل واحدي است كه بر بنيادي يكسان بنا شده است خانواده بازگو مي

در زمينة جايگاه خانواده در ادبيات داستاني، تاكنون پژوهش مسـتقلي صـورت نگرفتـه    
؛ ها در حوزة بررسي و نقد ادبيات داستاني به شكل كلـي وجـود دارد   برخي پژوهش. است
 شـكافي رمـان فارسـي    كالبـد ؛ )حسـن ميرعابـديني  ( نويسي در ايران صد سال داستانمانند 

كريسـتف  ( فارسـي  پيدايش رمان؛ )جمال ميرصادقي( ادبيات داستاني؛ )عبدالعلي دستغيب(
... و )محمد علي سپانلو( نويسندگان پيشرو ايران؛ )يعقوب آژند( ادبيات نوين ايران؛ )بااليي

برخي مضامين كلي در رمان فارسـي بررسـي شـده اسـت، امـا بـه روابـط و        در اين آثار، . 
  .اي نشده است مناسبات خانوادگي در رمان اشاره

، سـيماي خـانواده در   50نويسي از آغاز تـا دهـة    در اين مقاله در قالب چهار دورة رمان
تا  1284هاي  گرا در سال از ميان حدود چهل رمان واقع. ها بررسي و تحليل شده است رمان

بـراي  . ش، پس از مطالعه و بررسي، ده رمان معروف و معتبـر انتخـاب شـده اسـت      1350
انتخاب جامعة نمونه، آثار شاخص نويسندگان معاصر مطالعه و بررسي شد و در نهايـت بـا   

  :نظرگرفتن عوامل زير اين انتخاب صورت گرفت در
زش ادبي و هنري قابـل قبـولي   هاي موفق و مطرح دورة خود باشد و ار رمان از رمان - 

  .سبك و تأثيرگذار باشد داشته، نويسندة آن نيز صاحب
مضمون رمان در ارتباط با مضامين خانوادگي باشد و موضوع خانواده يا در محوريت  - 

  .رمان يا به شكل مضموني فرعي ولي بااهميت در رمان انعكاس داده شده باشد
هر رمان، جداگانه و . اي است اي منابع كتابخانهتحليلي و بر مبن ـ  روش تحقيق توصيفي 

با محوريت مناسبات خانوادگي بررسي شد و ارتباط اين مناسبات با دورة اجتماعي و زمان 
هاي مشترك هر دوره از ديدگاه توجه به  نگارش رمان نيز مورد توجه قرار گرفت و ويژگي

  .مسائل خانواده در رمان ارزيابي و تحليل گرديد
  

  يفارس رمان در خانواده اهگيجا.3
 )ش  1320- 1284( نيآغاز ةدور 1.3

  عشق در ييگرا مطلق و ينيب واقع تقابل: يخيتار رمان 1.1.3
نويسـان بـيش و    با توجه به اوضاع تاريخي و اجتماعي خاص دوران مشروطه، توجه رمـان 

هـايي كـه سـبب     هايي با موضوع آموزشي و تاريخي جلب شد؛ رمـان  پيش از همه به رمان
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ها نيز بر وقايع ايران باستان بود، چون بـا افـزايش    زمينة داستان. آگاهي و بيداري مردم شود
در آن دوره، نويسندگان سـعي داشـتند دوران پرعظمـت و شـكوه ايـران       گرايي روحية ملي

نويسـي   ها را حـد فاصـل ميـان حكايـت     اين رمان. هاي خود زنده كنند باستان را در داستان
گرچه از پختگي و رعايت مسـائل فنـي برخـوردار نيسـتند،     . دانند ي و رمان جديد ميقديم

  .شود انتشار آنها حادثة ادبي مهمي تلقي مي
شمس : شود ش، چهار رمان تاريخي مهم نگاشته مي  1300تا  1284هاي  در فاصلة سال

 زدكگسـتران مـ   دام؛ )موسي نثري همـداني ( عشق و سلطنت؛ )محمدباقر خسروي( و طغرا
اولين داستان از اين مجموعه به نام يك زوج، ). محمد بديع( داستان باستانو ) زاده صنعتي(

توان مناسبات و روابط ميان زن  ناميده شده است كه از خالل اين داستان، مي شمس و طغرا
  .و مرد را در دورة مشروطه بازخواني كرد

بـر ايـران اسـت و محتـوا و     ، عصر حاكميت ايلخانان مغول شمس و طغرازمان داستان 
عشق ميـان  . افتد اجتماعي اتفاق مي ـ  مضموني عاشقانه دارد كه بر بستري از مسائل سياسي 

بهـادر، بـه دليـل هنرمنـدي و زيركـي و       شمس، پسري ايراني و طغرا، دختـر اميـر الجـايتو   
هاي  ز راهتواند ا كم مي گيرد و شمس كم هاي شمس مورد قبول خانوادة طغرا قرار مي توانايي

بند اصول اخالقي  با طغرا ارتباط داشته باشد، اما شمس پاي) مثل نامه يا حضوري(گوناگون 
رود و خواهان ازدواج رسمي بـا   و ديني است و از حد عرف و اخالق و شريعت فراتر نمي

در شـب  . شـود  او پس از برطرف كردن موانع بسيار، موفق به ازدواج با طغرا مي. طغراست
ن دو، ماري ونيزي كنيز آنها كه بسيار زيباست و مدتهاست عشق شـمس را در دل  ازدواج آ

طغرا همين كه از عشق ماري به شمس خبردار . افتد شود و در بستر مرگ مي دارد، بيمار مي
انديشد، بـا اصـرار زيـاد از شـمس      شود، چون فقط به رضايت و محبت قلبي شمس مي مي
ود درآورد، به شـرط آنكـه هرگـز او را بـيش از طغـرا      خواهد كه ماري را نيز به عقد خ مي

شـود و او   خاتون، حكمران فارس از ميانة داستان وارد ماجرا مـي  آبش. دوست نداشته باشد
  .كند  شود و با رضايت ماري و طغرا با او ازدواج مي مند مي هم به شمس عالقه

كنـد و   ل توجيه مـي نويسنده در داستان، چندهمسري را با توجه به رضايت كامل زن او
فرمان  به  راه و گوش  به زنان داستان مطيع و سر. نماياند آن را به شكلي هنجار و به قاعده مي

كننـد و هـيچ كينـه و     مردان هستند و در نهايت صلح و صفا با هم در يك خانه زندگي مـي 
 حسدي نسبت به يكديگر ندارند و اگر هم از يكديگر كـدورتي داشـته باشـند، بـه خـاطر     

  .كنند محبت و عشق به همسرشان از هم گذشت مي
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تـرين مـانعي كـه در راه     كند كـه مهـم    پارسانسب در تحليل داستان به اين نكته اشاره مي
ازدواج جواني مسلمان با دختري مغول وجود داشته، مخالفت ياساي مغول با اين امـر بـوده   

بيژن (شاهنامه هاي  صاً داستاناست؛ يعني، مانعي سياسي كه در ادبيات داستاني فارسي، خصو
او . انيراني چنين آثاري است ـ  هاي ايراني  بينيم كه حاكي از مايه نيز مي) و منيژه، زال و رودابه

سازد كه شمس به عنوان مردي براي رسيدن به وصال معشـوق از دو   نشان مي همچنين خاطر
كه طغرا با  حالي گيرد؛ در  پيشي مي كند و از رقبايش خود استفاده مي» تدبير«و » پول«ابزار مهم 

اين نكته شايد حاكي از آن اسـت كـه در   . شود كند و تسليم مي رقباي خود كامالً سازش مي
از ايـن رو، شـايد طغـرا    . محكوم بوده است  جامعة سنتي ما، خواه ناخواه، مرد، حاكم و زن،

  ).232- 231: 1381پارسانسب، (گزيند  ترين راه ممكن و ناگزير را برمي عاقالنه
بيني در اين رمان، در حيطة ارتباط ميان زن و مرد، يكي از تمايزهاي آن با ادبيـات   واقع

هاي منظوم عاشقانة ايراني معموالً نوعي عشـق مطلـق حـاكم     در داستان. غنايي كهن است
تـدريج آنـان    اصلي داستان به  گيرند؛ جريان دو عاشق در مقابل دنياي بيرون قرار مي. است

اين گسست در نهايت بـه مـرگ آنـان منجـر     . كند منزوي و محصور در دنياي خود مي را
ايـن نـوع   . شود و طنز تلخ ماجرا در اين است كه مرگ، تنها راه پيروزي عشـاق اسـت   مي

گرايي زنـدگي عـادي و روزمـره     هاي اجتماعي و نسبي ها و ارزش جويي عشق با مصلحت
گرچه ستيز بـراي   شمس و طغراكه در  حالي دردر تقابل است و نوعي عشق آرماني است، 

رسيدن عاشق و معشوق بـه يكـديگر وجـود دارد، ايـن كشـمكش دو تفـاوت عمـده بـا         
  :هاي كهن دارد داستان
هـاي   شوند و راه پيروزي آنان سازش و قبول ارزش عشاق در زندگي خود پيروز مي. 1

  .بيروني است
  .دهد مي  دست  دكفايي خود را ازاين عشق به محض به ثمر رسيدن، مطلقي و خو. 2

دهد و همسر ديگري  مي شمس به محض ازدواج با طغرا به اميال ذهني و جنسي خود تن
كند و پس از مرگ طغرا نيز زندگي تا ساليان سال براي شمس با خوبي و خوشـي   اختيار مي

طرح داسـتان   شمس و طغراشود، در  كه مشاهده مي چنان. هاي ديگر ادامه دارد و همراه عشق
در آنجـا حركـت دو عاشـق بـه سـمت      . هاي كالسـيك اسـت   جريان طرح در قصه خالف
شدن و وحدت است و در اينجا به سمت چندپارگي و افتراق و اين همان اتفاقي اسـت   يكي

بـه ايـن   ). 217: 1380نفيسـي،   ←(كه درآن دوره در فرهنگ ايران در حال رخ دادن اسـت  
  . شود ت فرهنگي از خالل مناسبات خانوادگي بازتوليد ميبينيم كه مناسبا ترتيب، مي
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خـاتون را نمـاد زن    اند؛ آبـش  عيب فارسي دانسته طغرا را نماد زن آرماني و معشوق بي
گر و ماري ونيزي را نماد ارتبـاط ايـران و ايرانيـان آن دوره بـا فرهنـگ       اغواگر و وسوسه

  :اند غرب دانسته
كنـد، سـعي دارد ايـن موجـود      در واقعيت درك نمـي  از آنجا كه خسروي، همتاي ماري را

آور را خانگي كند تا ازين طريق بر او فائق آيد، به همين سـبب مـاري ماننـد همـة      شگفت
  آورد، تن به چند زنـه  هايش آبي هستند اسالم مي كند و گرچه چشم هاي ديگر رفتار مي زن

 ).218: همان(شود  دهد و رام و شرقي مي بودن شوهر خود مي

ــان  ــرورش آن معمــوالً در رم ــدارد و   شخصــيت و پ ــدان جايگــاهي ن ــه چن هــاي اولي
ايـن  . هـاي فـردي رواج دارد   ها بدون توجه بـه ويژگـي   اي از شخصيت هاي كليشه توصيف
هـاي   ها مانند اشخاص حكايات سنتي به يكديگر شباهت دارنـد و غالبـاً ويژگـي    شخصيت

. اي جنسـيتي اسـت   كليشـه   داستان، نقش زنان نيز در بافت  نقش. صوري يكساني هم دارند
  .شود خاتون هم كه حكمران است، در اين داستان فقط عشقي طغرا محسوب مي حتي آبش

هاي تاريخي، زنان حضوري پررنگ دارند، مثالً   به اين ترتيب، گرچه در برخي رمان
 ، دهعشـق و سـلطنت  حدود پنج زن و در  داستان باستانهفده زن، در  شمس و طغرادر 

زنـان يـا   . اي، سـنتي و سـاده دارنـد    زن در رمان حضور دارنـد، ايـن عـده نقشـي كليشـه     
رباينـد، يـا مـادران و     زدن دل از عاشـق مـي   بـرهم    هايي هستند كه در يك چشـم  معشوقه

كنند و يا زناني هستند كـه در حكـم    هايي هستند كه فرزنداني نجيب و پاك تربيت مي دايه
عة مـا  كنند و اين همان چيزي است كه در بافت سنتي جام مي  جاسوس دو طرفه نقش ايفا

  .نظاير بسيار داشته و دارد
رنـگ   اي عاشقانه حـاكم بـر روابـط و پـي     هاي تاريخي دورة اول، معموالً دسيسه در رمان

هـاي    نويسي بـه ايـن سـو طـرح     دوم رمان تاريخي  اصلي داستان است اما از ابتداي دورة
وفايي، حرص و آز و قتل و خشونت  توطئه، خيانت، انتقام، بي. شود تر مي داستاني پيچيده

قالـب و نقـش   هاي تـاريخي اوليـه، زنـان جـز در      در رمان. دهد بافت رمان را تشكيل مي
و  گسـتران  دامشوند اما در رمـان   ها و خدمتكاران دربارها ظاهر نمي ها، دايه خواتين، ملكه

پس از آن در تعدادي ديگر، همسو با تحوالت سياسـي و اجتمـاعي جامعـة مشـروطيت،     
هاي سياسي  تدريج نقش پذيرند و به زنان به عنوان عناصري فعال در جهان رمان نقش مي

تـوان در   مـي  گسـتران  دامحضور چنين نقشي را پس از . گيرند به عهده مي و اجتماعي را
سـراغ   پنجـة خـونين  و  بـانوي زنـداني  ، جفت پاك، داستان شهربانو، خاتون مظالم تركان

  ).504: 1381نسب، پارسا(گرفت 
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اي از تمايل اجتماع به تغيير نقش زنان در اين برهة  اين تغيير نقش در زمانة خود، نشانه
  .شود ي محسوب ميتاريخ
  يخانوادگ مناسبات در ياجتماع يها ينابسامان يتجل: يرمان اجتماع 2.1.3

  ش، جـاي رمـان    1300اجتمـاعي از سـال     با تغيير شكل تدريجي مناسبات اجتماعي، رمان
زده و فاسد پس از مشروطه، هواخواهان  اين نوع رمان در جامعة آشوب. گيرد تاريخي را مي

اي براي بيان دردها و مفاسد اجتماعي و مبارزه بـا طبقـات اشـرافي و     زيادي يافت و وسيله
اي را  العابـدين مراغـه   از زيـن ) ش  1274( بيـگ  نامـة ابـراهيم   سياحت. فاسد اجتماع گرديد

از ) 1304- 1301( مخوفتهران ترديد  توان زيربناي رمان اجتماعي فارسي دانست، اما بي مي
بـار   انگيـز و حقـارت   مشفق كاظمي نخستين رمان اجتماعي فارسي است كه به وضع تأسف

اين رمان، الگوي بسياري از نويسندگان پس از خـود از  . پردازد ها مي زنان ايراني در آن سال
) 1305(اسـرار شـب   و ) 1304( انتقـام ، )1303( روزگار سياهجمله عباس خليلي نويسندة 

اشـرف  و ) 1312(در تالش معاش ، )1311(تفريحات شب چندي بعد، محمد مسعود . دش
گزارشـي   )1309(زيبـا  را پديد آورد و سرانجام، محمد حجازي با رمـان ) 1313( مخلوقات

و سـرگرداني و  ) 1320 - 1304(گرا از فساد اداري و اجتماعي دورة رضاشـاه پهلـوي    واقع
  .آوارگي جوانان آن دوره داد

هاي مختلف  اند، از تيپ ها كه با توجه به زندگي واقعي در آن دوره نوشته شده اناين رم
هـا نقشـي پررنـگ     خورده در ايـن داسـتان   اند، اما نقش زنان شكست اجتماعي استفاده كرده

هـا بهتـرين     ميرعابديني بر آن است كه ترسيم وضعيت نابسامان زنـان در ايـن رمـان   . است
شود، زيـرا نويسـندگان    رتجاعي و اختناق اجتماعي شناخته ميهاي ا  شاخص انتقاد از سنت

هـاي   هاي غيرانساني و مطرح ساختن نارضايتي خـود از جنبـه   اين دوره براي انتقاد از سنت
دهنـد   نامطلوب جامعه، اكثراً وضع بد زنان را در خانواده و جامعـه مـورد توجـه قـرار مـي     

  ).1/55: 1386ميرعابديني،   ←(
هاي اجتماعي پـس از   ولين رمان از اين نوع است، الگوي بيشتر رمانكه ا تهران مخوف
سرانجام فرخ، پسـر يكـي از    كشمكش اصلي داستان، سرگذشت عشق بي. خود قرار گرفت

دوران  بـه   السلطنه است كه پدرش فردي تازه  .قاجار، با مهين، دختر ف  درباريان سابق دورة
  .را گرفته است) از نوع فرخ(» اصيل«طلب است كه جاي اشرافيت  رسيده و فرصت 

نفوذ به وكالت مجلس برسد،  وبند با مقامات صاحب خواهد از طريق زد پدر دختر كه مي
خواهـد او را بـه    اين معامله قرار دهد و مـي   المصالحة اميدوار است كه دخترش را هم وجه
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خواننده همراه او . ميرزا مردي ناپاك است سياوش. بدهد) »ك«فرزند شاهزاده (ميرزا  سياوش
برخي از . شود ها و سرگذشت دردناك آنان آشنا مي رود و با زنان اين خانه به مراكز فساد مي

اند؛ مثل عفت كه شوهرش براي طي مدارج ترقي، او را بـه   هاي اشرافي بوده آنان از خاندان
  .ارتباط با مقامات وادار كرده و سرانجام سر از خانة فساد در آورده است

شـب بيشـتر    كنـد، امـا خوشـبختي آنـان يـك       ربايد و با او ازدواج مي خ، مهين را ميفر
هاي فرخ براي يـافتن مهـين بـه     تالش. برد يابد و مهين را مي پدر مهين آنان را مي. پايد نمي

تبعيـدگاه    فهمد مهين آبستن شده، فرخ را روانـة  السلطنه وقتي مي .رسد و ف سرانجامي نمي
  .كند در جريان زايمانش فوت ميمهين هم . كند مي

  هـا از هـم   كشـند، خـانواده   ها كه اوضاع نابسامان اجتماعي را به تصوير مي در اين رمان
پـدر خـانواده بـه جـاي آنكـه خوشـبختي دختـرش را در نظـر بگيـرد، او را          . انـد  گسيخته

هـين  م. دهـد  كند و به نظر او هيچ اهميتي نمـي  المصالحة رسيدن به ثروت و قدرت مي وجه
بدبختي مهين در اين بود كه بيش از اطرافيانش «: خوانده است و از نظر راوي دختري درس

توانست  خوانده و زيادتر از آنها به رموز زندگي آشنايي پيدا كرده بود و به همين جهت نمي
» مدهاي آن را سطحي بنگرد و كار مقدر بداندااش دنيا و پيش مانند خواهران نادان و نخوانده

  ).111: 1340ظمي، كا(
مضـمون  . شـود  اما، تالش امثال مهين براي رسيدن به خوشبختي به شكست منجـر مـي  

كه تحت سيطرة   افتاده هاي اجتماعي اوليه، دربارة زني است قرباني اجتماعِ عقب غالب رمان
دادن بـه   پوشـي از عشـق و تـن    خرافات يا سودجويي پدر و برادر معموالً نـاگزير از چشـم  

ند و اگر مقهور زورگويي پدر يا ا ها نادان و ناتوان زنان اين داستان. شود اخواسته ميازدواج ن
افتنـد و   هاي ناپاك جواناني هرزه مي همسر يا برادران خود نباشند، به دام هوسبازي و عشق

تـر باشـند و در برابـر آنـان      اگر هم از پدر و مادر خود عاقـل . سرانجامي جز بدنامي ندارند
  .روند هنگام از دنيا مي شوند و معموالً به مرگي زود  د، پيروز نميمقاومت كنن

توان از جهـل، نـاداني، شخصـيت منفعـل و قربـاني بـودن آنهـا در         رسد نمي به نظر مي
كردنـد و   ها واقعيـات زنـدگي را تصـوير مـي      هاي اجتماعي انتقاد كرد، چون اين رمان رمان

تـوان انتقـاداتي بـه ايـن شـيوة نگـارش وارد        زندگي اكثر زنان آن دوره همين بود، امـا مـي  
نگاشته شد، همه اين مضمون را تكرار كردند و  فتهران مخوهايي كه پس از  رمان. ساخت

كدام سعي نكردند زنان را در موقعيتي در داستان قرار دهند كـه تحـول يـا تغييـري در      هيچ
، مدارس زنان باز شده بود و )پس از مشروطه(در جامعة آن روزگار . نقش خود ايجاد كنند
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هـاي خـود را دنبـال     خواسـته گيـر   هاي آن دوره به شكلي پـي  طلب در روزنامه زنان تحول
توان گفت رمان اجتماعي در اين دوره، همپاي اجتماع و تغييرات آن حركـت   مي. كردند مي

زن «تـر زنـان بـوديم، مضـمون تكرارشـوندة       نكرد و گرچه در اجتماع شاهد حضور فعـال 
ت امتياز اين نوع رمان در ابتدا ايـن بـود كـه خـالف سـن     . ها تكرار شد در اين رمان» قرباني

داد، زناني واقعي و زنده را تصوير  پيشين ادبي كه زناني كلي و نوعي را مورد توجه قرار مي
ها پس از اينكه به دام  اما، اين داستان. كرد و نيازها و كمبودهاي آنان را مورد توجه قرار داد

و هاي واقعي در ترسيم چهرة زن و خلقيات و وضعيت زنـدگي   تكرار افتاد، دوباره از نمونه
آذر . هـاي سـنتي افتـاد    ي جنسيتي و تكرار نقـش  ها پوشي كرد و به دام كليشه افكار او چشم

  :گويد نفيسي در اين باره مي
زن ـ  خصوص در استفاده از روابط مرده ب. پسند متأثرند آثار ادبي فارسي عميقاً از رمان مردم

القي و نه به عنـوان  هاي اخ به عنوان محملي براي ايجاد كنش و تحرك و توجيه و موعظه
هاي  نويسندگان ايراني در رمان. مضموني كه پيچيدگي و مشكالت آن، ارزش كاويدن دارد

تصـوير قربـاني و   : كنند خود بالانقطاع دو تصوير افراطي و مستعمل از زنان را بازتوليد مي
ل بـه  اي برخوردار از معنا بين زن و مـرد تبـدي   در هر دو مورد امكان رابطه. تصوير فاحشه

هـاي   عدالتي اجتماعي محـور موعظـه   زنان در مقام آشكارترين قربانيان بي. شود سراب مي
شوند و در اين ادبيـات زن قربـاني تبـديل بـه      نويسان مي هاي داستان اخالقي و ساده كردن

هاي درونـي زن نمـايش داده    ها و تناقض ها و كشش لذا كنش. شود مضموني پرطرفدار مي
گـراي مـا تحـت تـأثير مكتـب رئاليسـم        ا كـه بسـياري از آثـار واقـع    جـ  شـود و از آن  نمي

طبقاتي مبارزة ها عمدتاً بيروني و بازتاب  هاي شخصيت اند، تناقض سوسياليستي قرار گرفته
ها و  نامم؛ فاقد آن تعارض در جامعه است و فاقد چيزي هستند كه من درونيات فرديت مي

بخشـد   هاي غريبي مـي  روشن غربي چنان سايه گراي هاي واقع تضادهاي دروني كه به رمان
  ).www.dibache.com/text.aspنفيسي، (

هاي فكري و هنـري   ها به دليل نداشتن خالقيت و محدوديت گرچه نويسندگان اين رمان
تـوان گفـت آنهـا     خود نتوانستند توصيفي مسنجم و هنرمندانه از دورة خود پديد آورند، مـي 

  .ن با مردان، روابط ناسالم اجتماع آن دوره را نشان دهندموفق شدند در قالب روابط زنا
اي كـه انقالبـي    از محمد حجازي، با در نظر داشتن بحـران اخالقـي جامعـه    زيبا رمان

را بـا  » خـان  ميرزا حسـين «سر گذاشته است، روابط ناسالم شخصيت اصلي  ناكام را پشت 
ها، نقش مهمـي   هاي ارشد اداره كند كه به دليل روابطش با مقام زني به نام زيبا توصيف مي

و  فـراز   از خـالل سرگذشـتي پـر     زيبـا حجازي در رمان «. جا كردن كارمندان دارد در جابه
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كند كه در آن دزدان با وزرا معاشـرت دارنـد و    اي فاسد را ترسيم مي نشيب تصوير جامعه 
كـاري و   اي كـه فريـب   جامعـه . گيـرد  زني هرجايي دربارة سياست مملكـت تصـميم مـي   

  ).471: 1377بااليي، (» فرماست طلبي بر آن حكم فرصت
يابـد، در راه   درجة زهد و تقـدس دسـت   خان كه روزي آرزو داشت به اعال  ميرزا حسين

شـود و   هرچندگاه دچار عذاب وجـدان مـي  . دهد رسيدن به پول و مقام به هر رذالتي تن مي
گيرد، هر بـار بـه سـوي     ها و زندگي سادة روستايي وجودش را فرامي ميل بازگشت به سنت

او به جاي آنكه با نامزد روسـتايي خـود ازدواج   . دگرد هاي زندگي شهري بازمي زيبا و جاذبه
افتد كه او را وسوسه كـرده و دائمـاً از راه راسـت     كند و تشكيل خانواده دهد، به دام زيبا مي

  .كند منحرف مي
وجود دو پارة او، سرگرداني جامعة ايراني بين سنتي رو به زوال و تجددي برنخاسـته از  

زندگي روسـتايي بـه     ل سريع زندگي وي از شكل سادةتحو. دهد بطن جامعه را بازتاب مي
هـاي   جايي يابد، نشانگر جابه اي كه در وجود زني آزاد اما بلهوس جلوه مي  زندگي متجددانه

هايي كه فردگرايي طبقة متوسـط   شمسي است، سال 1300هاي  طبقاتي جامعة ايران در سال
گـردد   جانشين اشرافيت مي  سرمايه شود و داري مي به مرور جايگزين مناسبات ايلي و زمين

  ).1/71: 1386ميرعابديني، (
اي سسـت اسـت؛    هـا، رابطـه   شود، رابطة خانوادگي در ايـن رمـان   كه مالحظه مي چنان

هـا در   چيز در مناسبات اجتماعي در جاي خود قرار ندارد؛ خانواده هـم از ايـن آسـيب    هيچ
هاي اين دوره به نمـادي از   نابسامان در رمانتوان گفت خانوادة  به اين دليل، مي. امان نيست
گرايي در رابطـة ميـان زن و    عشق آرماني و مطلق. هاي اجتماعي تبديل شده است نابساماني

شود و تصويري از اجتماع واقعي آن دوره جانشـين   ها به چالش كشيده مي مرد در اين رمان
  .شود اين عشق غير واقعي مي

  
 يخانوادگ يزندگ و ييآرمانگرا غنا،تقابل و فقر تقابل: ش  1332 تا 1320يها سال 2.3

با حذف (، به دليل وجود آزادي نسبي و ايجاد جنبشي اجتماعي 1332تا  1320هاي  در سال
هـاي ادبـي جديـدي چـون      در ايـن دوره، گـرايش  . ، شاهد تنوع فرهنگي هسـتيم )رضاشاه

تـأثير   بـوف كـور  دهنـد و از   سورئاليست كه در مقابل ادبيـات بـازاري واكـنش نشـان مـي     
  .كند اند، جرياني را در رمان فارسي ايجاد مي پذيرفته

كننـد   كنند، تالش مـي  گرايي كه موج جديد رمان اجتماعي را منتشر مي نويسندگان واقع
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دهند، اما در رسـيدن    دست تر از آن به  ي هنريبه جاي برداشت سطحي از واقعيت، تصوير
كار بودن، كمبودهاي فكري و هنري و ضعف نقد ادبي پيشرو و  به چنين هدفي به دليل تازه

  .مؤثر در جامعه، چندان موفق نيستند
اين . دانند نويسي ايران مي گرايي در داستان هاي مردم هاي رشد گرايش ها را سال اين سال

دانـد، امـا بـه دام     ترين مسائل اجتماعي متعهـد مـي   بت به تعريف اساسيجريان خود را نس
ناتواني در تصوير واقعيـت و توجـه بـه آينـدة       غلتد كه نشانة گرايي و سمبليسمي مي آرمان

  ).1/108: همان ←(آرماني است 
شود و بيشتر شـاهد بازتـاب    هاي اين دهه، مضمون خانواده مستقيماً طرح نمي در رمان

اخـتالف طبقـاتي و پيامـدهاي آن در    . هاي غني و فقير هستيم طبقاتي ميان خانواده  شكاف
. انـد  هـايي اسـت كـه بـه ايـن موضـوع پرداختـه        ها، مضامين اصلي رمـان  زندگي خانواده

استفاده از  دار با سوء باري دارند و طبقة حاكم و سرمايه هاي محروم، زندگي فالكت خانواده
  .شوند شان، عموماً افرادي فاسد و ضد اخالق معرفي مي نسانيآنان و پايمال كردن حقوق ا

؛ داسـتان زنـدگي دختـري    )بـه آذيـن  . آ.م(زاده  از محمود اعتمـاد ) 1331(دختر رعيت 
رود و سـرانجام از پسـر اربـاب فريـب      روستايي است كه به منزل ارباب براي كلفتـي مـي  

وه فرزندانش با زندگي سراسر رنج تقابل ميان خانوادة مرفه ارباب و ازدواج باشك. خورد مي
شود، از موضوعات اصلي  اي فقير است و بازيچة اميال پسر ارباب مي صغري كه از خانواده

اسـتفادة او قـرار    پسر ارباب ازدواجي شاهانه دارد، اما صغري كه مـورد سـوء  . داستان است
  .رود دنيا مي گرفته، از
وبـار و آغشـته بـه     بنـد  اهد زندگي بياز سعيد نفيسي هم ش) 1331( نيمه راه بهشتدر 

اي هسـتيم كـه بـا انـواع ارتباطـات و زدوبنـدها بـه          رسيده دوران  به  ي تازه  ها فساد خانواده
هـاي پـر لهـو و     در اين رمان، زندگي و گردهمايي. اند يافته هاي مالي و سياسي دست قدرت

ـ . شود كه بهشت موعودشان امريكاست لعب افرادي توصيف مي راي غـارت دسـترنج   آنها ب
گيرند و سرانجام، هواپيمايي كه فرزنـدان آنـان را بـه امريكـا      محرومان از يكديگر پيشي مي

  .ميرند كند و در نيمه راه بهشت مي برد، سقوط مي مي
در چنين اجتماع پردرد و رنج و فاسدي، تـالش بـراي تغييـر اوضـاع و بهبـود شـرايط       

اي بـا گـروه حـاكم و     انجامد كه هرگونه مبـارزه  زندگي محرومان و ستمديدگان به آنجا مي
يابد و براي كساني كه وجود خود را صـرف برقـراري عـدالت در     فاسد اجتماع، تقدس مي

گرايـي و تفكـر مسـلكي و     يك عشق يعني آرمـان  تأثيرها تحت  كنند، همة عشق جامعه مي
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خصوصاً در تقابل با عشق پذيري اجتماعي  گرايي و مسئوليت اين آرمان. گيرد مرامي قرار مي
هاي اين دوره، مسئوليت اجتماعي قهرمان داستان بـراي   در رمان. و زندگي خانوادگي است

رود، چنان واالست كه جايي براي پرداختن به عشق  نجات محرومان از ستمي كه بر آنان مي
ماعي و گذارد و قهرمان داستان، عشق فردي را در پاي عشق اجت و تشكيل خانواده باقي نمي

  . كند مرامي خود قرباني مي
شود، داستان  مياز بزرگ علوي مشاهده ) 1331(چشمهايش نمونة اين نوع تقابل در رمان

اي بـه نـام    زاده دختـر اشـراف  . شـده اسـت    اي از مسائل اجتماعي بنـا  اي كه بر گستره عاشقانه
هاي  اطر او وارد فعاليتشود، به خ فرنگيس عاشق نقاش مبارز و معروفي به نام استاد ماكان مي

شود با دشـمن او   شود، براي نجات جان استاد حاضر مي شود و وقتي او زنداني مي سياسي مي
بـرد و   اما، استاد به فداكاري او پي نمـي  ازدواج كند تا استاد را از مرگ برهاند؛ ) سرهنگ آرام(

اش را براي  كه زندگيفرنگيس . دهد او را با چشماني هرزه نشان مي» هايش چشم«در تابلوي 
  .استاد فدا كرده، از اينكه استاد به فداكاري او پي نبرده، عصباني و ناراحت است

شدنش به استاد ماكان هم براي اين است كـه دل    فرنگيس زندگي آزادي دارد و نزديك
ماكـان هـم گرچـه قلبـاً فـرنگيس را      . او را به دست آورد، وگرنه اهل مبارزة سياسي نيست

او ميـان  . اش خللـي وارد نشـود   گريزد تا به مسئوليت اجتماعي رد، از عشق او ميدوست دا
  . كند عشق و وظيفة اجتماعي، دومي را انتخاب مي

شود و مسئوليت  گرايي نويسندگان اين دوره، عشق و زندگي خانوادگي فدا مي در آرمان
در راه مبـارزه و هـدف   يابد كه مبـارز   گيرد و ارزشي چنان واال مي اجتماعي جاي آن را مي
  .كند خود، خانواده را فدا مي

  :شود ها، سيماي خانواده در رمان در دو قالب تصوير مي پس در اين سال
 خانوادة واقعي و مشكالت ناشي از تقابل ميان فقر و غنا در چگونگي زيست خانواده؛. 1

هـاي   زشرمان آرماني كـه در آن، زنـدگي معمـول خـانوادگي، قربـاني اهـداف و ار      . 2
ها را از ميان ببرد و به  ها و تقابل هايي كه در پي آن است تا تفاوت گردد؛ ارزش بزرگتري مي

  .اي مطلوب و آرماني دست يابد جامعه
 

ـ ترب و ميتعل به توجه لزوم ،ينسل نيب مناسبات: ش  1339 تا  1330 يسالها 3.3  تي
 پرورش و آموزش و

ادبيات   اعتمادي و سوءظن بر روابط اجتماعي، و با حاكم شدن جو بي 1332پس از كودتاي 
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هاي گوناگون گريز از واقعيـت را بازتـاب    نيز در بستر اين زمينة اجتماعي، شكست و جلوه
جـاي خـود را بـه نـوعي      1330- 1320هـاي   زدگـي سـال   بينـي و هيجـان   خـوش . دهد مي

گرايـي جـاي    گرايي افراطي جاي گرايش به مردم و دروندهد؛ فرد واخوردگي اجتماعي مي
يابـد و ترجمـه نيـز بـه دليـل       نويسي رواج مـي  گيرد؛ در اين دوره پاورقي گرايي را مي برون

هـاي ايرانـي ايـن دوره     تـرين مضـامين داسـتان    از مهم. يابد سانسور شديد رواج فراوان مي
احمـد   كنـد و آل  ل شكسـت مـي  اش را متوجه نس بهرام صادقي طنز گزنده. است» شكست«

  .نگارد گرايانه و تمثيلي خود را حول همين محور مي هاي واقع داستان
هاي اشـتباه را بشناسـد و بـه درون، روي     كند با تعمق بيشتر، ريشه نسل كودتا سعي مي

گرچـه  . پردازند تر به واكاوي مسائل مي نويسندگان اين دوره با دقتي بيشتر و عميق. آورد مي 
يابد، روابط اجتماعي در قالب روابط  ها نمود نمي م خانواده به شكل مستقيم در داستانباز ه

  .شود بين نسلي بازتوليد مي
احمـد، شـاهد    از جـالل آل ) 1337( مدير مدرسـه در رمان اجتماعي مطرح ايـن دوره،  

احمد در اين رمان  آل. ميان خانه و مدرسه هستيم ةرابطروابط و مناسبات اجتماعي در قالب 
اي سرد و بدون  هايي كه فقر شديد اقتصادي دارند و در مدرسه توانست با تصوير كردن بچه

پـرورش، وضـعيت معلمـان و     و  خوانند، بـه توصـيف اوضـاع آمـوزش      امكانات درس مي
شناسي نسل آيندة ايران و ابراز نگرانـي   آسيب. بازسازي جامعه در قالب يك مدرسه بپردازد

  .ه شرايط اين نسل، مضمون غالب اين رمان استنسبت ب
آموزان، مضموني است كه براي اولين  ، معلمان و دانش)راوي(ارتباط ميان مدير مدرسه 

  .شود و بخش مهمي از اين رمان بر پاية مناسبات بين نسلي است بار در اين رمان طرح مي
ميـان معلمـان    در سـطح نخسـت، ارتبـاط   : شـود  پيرنگ داستان در دو سطح روايت مي

ساخت رمان، نظام آموزشي  شود؛ اما در ژرف آموزان تصوير مي مدرسه، مدير و ناظم با دانش
آمـوزان ناشـي از    مشـكالت دانـش  . رود تعليم و تربيت در خانه و مدرسه زيـر سـؤال مـي   

و  فرهنگي است كه نظـام حـاكم بـر جامعـه و آمـوزش       ـ  هاي اقتصادي  كمبودها و كاستي
بيند  مدير مدرسه به عنوان يك منتقد اجتماعي آنها را مي. نها تحميل كرده استپرورش بر آ 

او . تواند براي اصالح آنها اقدامي اساسي انجـام دهـد   برد، اما در نهايت نمي و از آن رنج مي
ها، بخـاري هيزمـي، كشـيدن     براي رتق و فتق امور مدرسه، گرفتن كفش و لباسي براي بچه

هـد، امـا در اصـالح سـاختار      د اقدامات مثبتـي انجـام مـي   ... علم و آب به مدرسه، آوردن م
راوي . آموزشي موفق نيست، چون اين اصالح بايد به شكلي كلي و از بـاال صـورت گيـرد   
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بر اين نظر است كه نظام آموزشي بر مبناي ترس و دلهرة شاگرد از معلـم بنـا شـده    ) مدير(
  .دهد شود و استعفا مي نمي او در نهايت موفق به اصالح نظام آموزشي. است

هـا   بيشترشـان فرزنـد ميـراب و باغبـان    . اغلب شاگردان از نظر بدني ضعيف و الغرنـد 
. گيـرد  تنبيه بدني در مدرسه معمول است كـه مـدير بـا آمـدنش، جلـوي آن را مـي      . هستند

آمد  و   آموزان، مشكالت معيشتي، نداشتن ناهار، سختي رفت مشكالت حاد مدرسه و دانش
درسه به دليل نداشتن كفش و لباس است كه واقعيت تلخ زندگي اين قشر محروم را در به م

هاي كهنه و خيسـي كـه ميـان فرزنـدان      كفش و گالش. گذارد جامعة آن دوره به نمايش مي
  :خورند  اي كه مي پوشند؛ غذاهاي فقيرانه شود و به نوبت آن را مي خانواده رد و بدل مي

فـراش  . آوردنـد  ماندند، فقط دو نفرشان چلوخـورش مـي   ار مياز بيست، سي نفري كه ناه
پختكـي و از ايـن    اي، پنير گردويـي، دم  كوبيده بقيه گوشت. آورد اولي مدرسه برايم خبر مي

نـه كيفـي   . اي  نـه سـفره  . آوردند جور چيزها، دو نفرشان هم بودند كه نان سنگك خالي مي
  ). 80: 1350احمد، آل(

هاي مرفه و بانفوذند كه مدير   درسه خطاكار هستند، از خانوادهبيشتر شاگرداني كه در م
افتد، مدير كنترل خـود   در جريان آخرين اتفاقي كه در مدرسه مي. خوبي ندارد با آنها ميانة 

يكـي از  » با لباس مرتب و صورت سرخ و سـفيد «دهد و پسر خطاكار را كه  مي دست را از
گيـرد و   زند و زيـر مشـت و لگـد مـي     است، كتك ميتر را آزار داده  هاي كوچك  پسربچه

مدير، پس از اين جريان نخست احسـاس گنـاه   . كند ها را بر سر و صورتش خرد مي تركه
فهمد او پسر مـدير شـركت اتوبوسـراني بـوده اسـت، خوشـحال        كند، ولي بعداً كه مي مي
اش را  ازپروردگيروزي و ن لياقتش را داشته و پرخوري شبانه«: شود كه كسي را زده كه مي

گويي اين پسربچه كـه  . است» با مشت و لگد از سراسر اعضاي بدنش كنده و دور ريخته
كاري و تربيت ناصـحيح انجـام داده، نمـادي از همـة زورگوهـايي       اشتباهي ناشي از ندانم

خواهد با اين كتـك زدن،   اند و مدير مي بضاعت را خورده هاي فقير و بي است كه حق بچه
  .ا از او بگيردحق آنها ر

. گيـرد  اين طرز تفكر هـم البتـه از اوضـاع اجتمـاعي نابسـامان آن دوره سرچشـمه مـي       
انگارنـد،   طور كه اجتماع و حكومت و اصحاب قدرت، حقوق محرومان را ناديده مـي  همان

داند، بيش از آنچه الزم است  آيد و خود را مدافع آنان مي مدير كه دلش براي آنها به درد مي
  .كند دان افراد مرفه با خشونت رفتار ميبا فرزن

خشونت و تنبيه بدني گرچه از مدرسه برداشته شده، برخي والدين به آن اعتقـاد راسـخ   
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هـا و   آيد تا او را در مقابل تمام بچه ها كه پاسبان است، به مدرسه مي پدر يكي از بچه. دارند
  »ق رو واسة چي آفريده؟شالپس خدا «: كادر مدرسه تنبيه بدني كند و استداللش اين است

رسد كه پدر و مادرها احتياج بيشتري به تربيت دارند تا  در نهايت، مدير به اين نتيجه مي
اين . ها حق دارند كه قرتي و دزد و دروغگو از آب دربيايند با اين پدر و مادرها بچه«: ها بچه

  . )132: همان(» ها را اول بايد براي پدر و مادرها باز كرد  مدرسه
نخستين رماني است كـه در دهـة سـي، بـا ديـدگاهي       مدير مدرسهتوان گفت رمان  مي
كنـد و مشـكالت و    گرا به مسائل و مشكالت آموزشي نسل نوپـاي ايـران توجـه مـي     واقع

آموزان و چگونگي برخورد با اين مشكالت را بـراي مضـمون    نيازهاي اوليه و ثانوية دانش
  . گزيند اصلي برمي

مسائل خانواده و توصيف مسـتقيم آن از خـالل رمـان وجـود نـدارد، امـا       در اين دوره، 
. شـود  هـا طـرح مـي    مناسبات مرتبط با آن از جمله مسائل نسل جديد و مناسبات ميان نسـل 

هـاي فقيـر و    گسترش ديدگاه دهة پيش، يعني تقابـل ميـان فقـر و غنـا و توصـيف خـانواده      
انـدوزي و   گرايانه، به مبارزه بـا ثـروت   آرمانهاي  مشكالت آنان در اين دهه به همراه ديدگاه

انجامد كـه در يـك    ها مي هاي اين خانواده ها و حتي بچه ديدگاه بسيار منفي نسبت به خانواده
جامعة فقرزده، به دزدي يا پيوستگي با حكومتي متهم هستند كه حـق فقـرا را پايمـال كـرده     

هـا بـه سـوء تغذيـه و كمبـود       اكثر بچـه تنبيه بدني در خانواده و مدرسه وجود دارد و . است
  .محبت دچار هستند

  
  به مضمون خانواده در رمان ميتوجه مستق :ش  1350تا 1340 يسالها 4.3

شـود كـه تـوجهش توصـيف زنـدگي       اي بر ادبيات حاكم مي از آغاز دهة چهل، موج تازه
آيـد كـه بـه     مي وجود زده به هاي شتاب ي نگار در اين دوره، موجي از اجتماع. است  روزمره

تـوان آن را   پردازد كـه مـي   توصيف زندگي مردم فقير و ماجراها و حاالت روحي آنان مي
هـا عمومـاً بـه شـرح      ايـن داسـتان  . واكنشي نسبت بـه ادبيـات سـياه دهـة سـي دانسـت      

پردازند و فضاي داستاني آنان نيز بـه   اي از رنج و درد طبقة محروم اجتماع مي گونه گزارش
 شـوهر آهـو خـانم   در همـين زمـان،   . ت و بيهودگي در دورة قبل استنوعي تداوم شكس

دانند كـه راه   هاي اجتماعي اين دوره مي ترين رمان شود كه آن را از موفق خلق مي) 1343(
اين رمان با پرداختي هنري، از زاوية . كند هاي اجتماعي بعدي باز مي را براي پيدايش رمان
. هايش آگـاهي كامـل دارد   به برون و درون شخصيتشود و نويسنده  داناي كل نگاشته مي
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هـاي مناسـب،    شناساند و بـا قـرار دادن آنـان در موقعيـت     آنان را در ضمن برخوردها مي
  .كند روحياتشان را آشكار مي 

گرايي در دهة چهل، توجه به ادبيات اقليمي و روستايي نيز در  در راستاي توجه به واقع
گيرد و نويسندگان توانايي چون احمد محمود، نجف  ق ميكنار توجه به مردم شهرنشين رون
در اين دهه . كنند هايي با توجه به روحيات اقليمي خلق مي دريابندري و ناصر تقوايي داستان

شود  از سيمين دانشور خلق مي) 1348( سووشوناز صادق چوبك و ) 1345( سنگ صبور
  .د استاي موفق از رمان اجتماعي در دورة خو كه هر يك نمونه

توان گفت از ايـن دهـه شـاهد     اي در ادبيات داستاني است و مي آغاز موج تازه 40دهة 
كه ذكر شـد، تـا پـيش از ايـن،      چنان. هايي با محوريت خانواده هستيم حضور و خلق رمان

شـد و   مسئلة خانواده به عنوان موضوعي اجتماعي معموالً در حاشية ساير مباحث طرح مي
ار يا ضد ارزش در اين حيطه براي به تصوير كشيدن اوضاع نابسـامان  طرح مناسبات نابهنج

هايي بـا طـرح مضـامين     توان گفت رمان اما، از دهة چهل مي. اجتماعي يا در حاشية آن بود
  .خانوادگي مورد توجه قرار گرفت

هـاي اجتمـاعي    ترينِ رمان ، كه آن را موفق)1343(محمد افغاني  علي از شوهر آهو خانم
دانند، با پرداختي هنري و قابل قبول، زندگي يك خانوادة متوسط شهري را به  خود ميدورة 

هـاي   تصوير كشيد و در قالب آن، مباحث خانوادگي از جمله زن دوم، آزادي زنان و تـنش 
  .درون و بيرون خانواده را منعكس ساخت

ودار، همسر سيد ميران سرابي، مردي مذهبي و بازاري، رئيس صنف خبازها، محترم و آبر
شود كه با شوهرش متاركه كـرده   آهو خانم و صاحب چهار فرزند، عاشق هما زن جواني مي

دهد و آهو خانم هم بـا او همكـاري    سيد ميران از روي ترحم و دلسوزي به او جا مي. است
گيرد و به بهانة رفع شـايعات، همـا را بـه عقـد      كم مهر هما در دل سيد جا مي كند، اما كم مي

گيرد و شـوهر كـه سـخت     ها و برخوردهايي صورت مي ميان دو هوو رقابت. آورد رميخود د
  .كند زند و با او قطع رابطه مي گيرد، آهو خانم را كتك مي عاشق هما شده است طرف او را مي

كش ايراني است؛ زني بزرگوار كه حق  اي واقعي از زن بردبار و زحمت آهو خانم نمونه
همـا، زنـي   . اش اسـت  پـذيري او و كـانون خـانواده    سبب آسيب و حقوقي ندارد و اين امر

هـا بـه    اي كه جامعه و سـنت  خواهد از پيله او مي. شود بلهوس، سركش و متجدد معرفي مي
همـا در سراشـيب سـقوط    . شـود  درآيد، اما به داليل متعـدد گمـراه مـي    اند به  دورش تنيده

نديشد و با ايـن توجيـه اخالقـي، او را    ا اخالقي است و سيد ميران به نجات او از ابتذال مي
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سـيد  . كشـاند  اما، هما سيد ميران را هم با خود به ايـن ابتـذال مـي   . آورد به عقد خود درمي
هـاي   دهـد بـا لبـاس    كند؛ به هما اجـازه مـي   همراه هما در جشن كشف حجاب شركت مي

و خـانم بـا   آهـ . پوشـد  هاي مد روز مي خورد و لباس انگيز به خيابان برود؛ شراب مي هوس
كند، امـا   اش دفاع مي از كانون خانوادگي) هفت سال(ها  زدني در طول اين سال  صبري مثال

ها، دعانويسي، نذر و نيـاز و جـادو متوسـل     بيشتر به دوستان و همسايه. رفتاري منفعل دارد
كم، ثروت سيد بـه   كم. دررو با شوهر و هوويش را چندان ندارد شود و قدرت مقابلة رو مي
گذارد و براي همراهي با هما كه از محـيط تنـگ    رود و خانه و مغازه را به حراج مي د ميبا

شود، سرانجام صـبر   آهو خانم وقتي خبردار مي. شود شهرستان گريزان است، عازم سفر مي
همـا  . گرداند رساند و سيد را به خانه برمي گذارد؛ خود را به گاراژ مي و انفعال را به كنار مي

رود تـا زنـدگي و خـانوادة درهـم      آهو خانم مـي . كند ندة اتومبيل شهر را ترك ميهم با ران
  . خود را سامان دهد  شكستة

ارچوب و قاب خـانواده، مسـائل   هنخستين رماني است كه از درون چ شوهر آهو خانم
تا پيش از اين رمان، بيشتر تـالش نويسـندگان بـر آن بـود كـه      . كند اجتماعي را بررسي مي

ن اجتماعي را طرح كنند و در كنار آن، خانواده را هم در نظر گيرند، اما اين كتاب مسائل كال
با پرداختن به يك جزء از اجتماع يعني خانواده، موفق شده است مسائل كالن اجتمـاعي را  

از طرفي، توجه بـه نقـش زن سـنتي و پـرداختن بـه جايگـاه او بـه شـكلي         . هم طرح كند
نام رمان هـم كـامالً بيـانگر ديـدگاه     . ارزش دوچندان كرده استگرايانه، رمان را واجد  واقع

  .نويسنده در اهميت دادن به مناسبات خانوادگي است
هاي اجتماعي به ايـن موضـوع توجـه     اگرچه تا پيش از اين دوره نيز نويسندگان رمان

  كرده بودند، 
رنج و اندوه همه صحبت از : رهيافت تقريباً تمامي آن نويسندگان، سطحي و ساختگي بود

. رفتنـد  كردند ولي زيركانه از طرح مباحث اصلي طفـره مـي   و مشكالت زنان در جامعه مي
وضـع    شايد اوضاع زمانه به ويژه مالحظات مذهبي بود كه آنها را از افشاي حقيقت دربارة

. افغاني، برعكس، تير را درست به هـدف زده اسـت  . داشت زنان در ايران قرن بيستم بازمي
گري قوانين و  كالسيك او از بردگي زن ايراني در برابر هوا و هوس شوهر، از ستم در رمان

هايي كه  رسوم تحميلي مردان بر زنان براي تسليم و فرمانبرداري هر چه بيشتر آنها از خفت
انگيز آنها در قبال ايـن   اند و نيز از شكيبايي حيرت  زنان در اين جامعة مردساالر تحمل كرده

سابقه در ادبيات جديد فارسي،  تي در طول تاريخ، با استادي تمام و به طرزي بيعدال همه بي
  ).195:1384كامشاد، (پرده برداشته شده است 
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رغم صبر و سكوت بسيار، شخصيتي پوياست و در انتهاي رمان از انفعال و  آهو خانم به
  . شود گيرد و وارد عمل مي صبوري بيش از حد خود فاصله مي

گذرد، بر زمينة زندگي در يـك   ان، نويسنده وقايعي را كه بر يك خانواده ميدر اين داست
  گستراند؛ دورة تاريخي مي
هاي زندگي را با در نظر گرفتن  ها و شادي خواني، سفرهاي زيارتي، زيبايي ها، روضه جشن

روابط صنفي، برخورد مردم با مأموران . كند عقايد خرافي و اصطالحات عاميانه توصيف مي
ومت رضاشاه، كشف حجاب، جنگ جهاني دوم و مرگ مردم بر اثـر قحطـي را چنـان    حك

نمايانـد امـا    ختم شـد، مـي   20هايي را كه به شهريور  كند كه سير تاريخي سال توصيف مي
هـاي   ترين موازين اخالقي و آداب و رسـوم خـانواده   مانده ماية رمان، نكوهش از عقب جان

  ).2/398: 1386ميرعابديني، (ري است ايراني و انتقاد از پديدة چند همس

پـردازي در داسـتان    ، تنوع و غنـاي شخصـيت  شوهر آهو خانمهاي مهم  يكي از ويژگي
هاي يك خانوادة عـادي و رفتـار قابـل بـاور آنـان،       گرايي در توصيف شخصيت واقع. است

هـاي اصـلي داسـتان، سـيد      شخصـيت . ها و مناظر زنده سرشار كرده است كتاب را از رنگ
  .ران، هما و آهو هستندمي

سالي، نانوا و رئيس صـنف نانوايـان در كرمانشـاه      سيد ميران مردي است در سنين ميان
اي محترم، موجه و متدين در ميان همشهريان خود است؛ اما، ديدن هما او را بـر سـر    چهره
دست كم خود را براي به  كند كم او كه عاشق هما شده است، سعي مي. دهد راهي قرار مي دو

آوردن او راضي كند و با توجيهات اخالقي به تمايالت خود برسد و در اين راه از مرز آبرو 
كند تـا دل همـا را بـه     و خوشنامي در جامعه و انصاف نسبت به همسر سابق خود عبور مي

اصـول و   تحول شخصيتي او، از شخصيتي موجه و محترم به مردي آشفته، بـي . دست آورد
ق، مضمون قديمي شيخ صنعان و عشق او به دختر ترسـا را بـه يـاد    خوشگذران در اثر عش

  .زند آورد، گرچه او با پشتوانة شرعي تعدد زوجات دست به اين عمل مي مي
او بـراي داشـتن   . شكن است و چهرة يك زن فتانـه را دارد  هما زني خوشگذران و سنت
ت و محكم كردن جاي خود كند و از همان آغاز به فكر امني سرپناهي به سيد ميران شوهر مي

وقتـي  . دارد به جاي صيغة موقت، او را به عقـد دائـم خـود درآورد    سيد ميران را وامي. است
كند و سرانجام، بدون توجه به آبرو و اعتبـار   شود، احساس شكست مي دار نمي فهمد بچه مي

نابود كردن  ها و تمايالتش گام بردارد و در اين راه از كند در جهت خواسته شوهر، تالش مي
  .زندگي سابق همسر، از دست رفتن اموال و آبرو و اعتبار و شخصيت او ابايي ندارد
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او تنهـا اسـتوانة ايـن    . آورد آهو اما مانند كوهي استوار در برابر همة مصايب طاقت مـي 
زدني، سبب برافراشتن و پا گرفتن  خيمة فروريخته است كه سرانجام با همت و قدرت مثال

او گرچه به داليل شرعي و عرفي مجبور به پـذيرش  . گردد زندگي خويش مي دوبارة خيمة
شود، در حيطة همان امكانات و جايگاه محدودي كه دارد از حقوق  حضور هما در منزل مي

  .كند خود به شيوة خودش دفاع مي
گيري صريح در اين بـاره   تعدد زوجات اشاره دارد و گرچه از موضع ةمسئلاين رمان به 
برد كه خواننده همراه با نيت نهايي راوي، به  مي اي پيش كند، روايت را به گونه خودداري مي
گرچه در . گردد پاشي زندگي خانوادگي مي هم رسد كه ازدواج مجدد، سبب از  اين نتيجه مي

گزاري نزد  جاي رمان به اين حق شرعي مرد اشاره شده است؛ مثالً، وقتي آهو براي گله جاي
  :گويد رود، كرباليي عباس مي عباس، دوست و مشاور ميران مي كرباليي

شـوهر شـما   . تر از آن است كه من و تو بتوانيم در آن بحث بكنيم حقوق اسالمي حكيمانه
اش تعلق بگيرد، زنان ديگري را بـه نكـاح خـود     ه تواند باز هم اگر اراد استطاعت دارد و مي

  ).259: 1372افغاني،(درآورد 

  :اين حق شرعي را پذيرفته استهو خود نيز آ
اگر در دنيا يك مرد هسـت بـاز غيـر از او    . از شوهرم كوچكترين دلتنگي و كدورتي ندارم

ابراهيم نبي هم . مرد، خداي كوچك زن است، هرچه بكند بر او ايرادي نيست. كسي نيست
ن مقدسين آيا من از اي. همسران رسول هم تقريباً همه هوودار بودند. بر سر هاجر زن آورد

  )491: همان(باالترم؟ 

كند يك هفته به قم رود و زني صيغه كند تا شايد آتش  او حتي به سيد ميران پيشنهاد مي
آيد اگر به قم رفتي، زن جواني را هم براي خودت  حتي بدم نمي«: عشقش به هما سرد شود

  ).605: همان(» خواهد آنجا ماندگار شوي صيغه كني و هر چقدر دلت مي
نده در نهايت براي نشان دادن تأثير مخرب تعدد زوجات بر زندگي خـانوادگي و  نويس

ها به تقابل ميان آهو و هما و روند تخريبـي زنـدگي سـيد ميـران      پاشيدگي خانواده از هم 
  .گذارد كند و قضاوت را به عهدة خواننده مي اكتفا مي

شـود و بيـان    مـي  رمان ديگر اين دهه كه مناسـبات خـانوادگي در آن مسـتقيماً طـرح    
اثر سيمين دانشور است كه آن را آغازگر فصلي تـازه   )1348( سووشوننماديني نيز دارد، 

دانشور، با نثري هنرمندانه و توصـيفي از دل  . اند نويسي معاصر ايران دانسته در تاريخ رمان
. كشـد  يك خانواده، تحوالت منطقة فارس را در زمان جنگ جهـاني دوم بـه تصـوير مـي    
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شود و تقابل محيط اجتمـاعي را بـا محـيط     روايت مي) زري(داستان از زاوية ديد يك زن 
  .كشد خانه به تصوير مي

وتـاب دهـة    اش را از خطرهاي اجتماع پـر تـب   كوشد خانه زري كه در آغاز داستان مي
مسـائل اجتمـاعي بـه درون    . شـود  بيست بركنار نگاه دارد، در نهايت درگير اين مسائل مـي 

كند و اين دو حيطة تأثير و تأثري متقابـل   ي خانه و متعلقات زندگي زري نفوذ ميحصارها
  .گذارد بر يكديگر مي

هـاي او و اسـب    تجاوز به حريم خانة زري و يوسف از بـه عاريـت گـرفتن گوشـواره    
اين داستان نمونة موفق يك رمان . انجامد شود و به كشته شدن يوسف مي پسرش شروع مي

دهـد كـه چگونـه     آمد ميان خانـه و اجتمـاع، نشـان مـي     و  ت كه با رفت محور اس  خانواده
كند و درگير شدن مرد خانـه در   هاي اجتماعي، كانون امن يك خانواده را متالشي مي ناامني

  .كشاند مبارزه، همة خانواده را به مبارزه مي
دة حاكم فارس دست نشان. شود در آغاز داستان، زري به عروسي دختر حاكم دعوت مي

هاي دهة بيست و جنگ جهـاني دوم نيروهايشـان را در    نيروهاي انگليسي است كه در سال
كردة فرنگ است  يوسف، همسر زري، مردي روشنفكر و تحصيل . بودند  فارس مستقر كرده

كه با فروش آذوقه به بيگانگان مخالف است و با آنان درگيري دارد؛ قحطي و بيماري منطقه 
هر درگير تيفوس و ناامني است؛ زري سعي دارد حيطة خانه را از حيطة است؛ ش را فراگرفته 

  : اش هجوم آورد خواهد بيماري و ناامني به خانه نمي. اجتماع جدا كند
به من چه مربوط كه شهر شـده  . خواهند بكنند اما جنگ را به النة من نياورند هر كاري مي

است، اما آنها جنگ را به خانة مـن  شهر من، مملكت من همين خانه ... عين محلة مردستان
  ).19- 18: 1353دانشور،(كشانند  هم مي

  دسـت   آميز مسائل را حل كند، اما بـا از  اي مسالمت كند به شيوه زري نخست تالش مي
فهمـد كـه    دادن اسب خسرو و بردن آن براي دختر حـاكم، مـي   دست ها، با از دادن گوشواره
. كند كه مقابل ظلم بايستد هم او را تشويق مي شوهرش. آميز پاسخگو نيست روش مسالمت

در شرف تحول فكري و آموختن استقامت و ايسـتادگي در برابـر ظلـم، ضـربة نهـايي بـه       
هـا كشـته    يوسف به دليل مقاومت براي ندادن آذوقه بـه انگليسـي  . شود اش وارد مي زندگي

و انعطـاف، سرشـار از   او به جاي عشق . پردازد زري به بازبيني خود و رفتارش مي. شود مي
اش، مكان مقدسي كه بـراي آرام و در امـان    كانون خانوادگي. شود كينه و نفرت و انتقام مي

او ديگر چيزي نـدارد  . است   پاشيده  هم   ها را به جان خريده بود، از  داشتنش، همة ظلم  نگاه
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همة ترس او از ايـن  . شود ها تبديل مي عدالتي بدهد و خود، به مبارزي عليه بي دست   كه از
  دسـت   اش از دست برود، حاال كه رفته است ديگر چيزي نـدارد كـه بـراي از    بود كه خانه

  :رفتنش بترسد
. كنم اما حاال با كينه بزرگ مي. هايم را با محبت و در محيط آرام بزرگ كنم خواستم بچه مي

  ).252:همان(دهم  به دست خسرو تفنگ مي

يـاد  » كاكـا  خـان «خان كه در رمان از او بـا نـام    نام ابوالقاسميوسف، برادري هم دارد به 
  . كاكا براي دستيابي به وكالت مجلس با كنسول انگليس همكاري دارد خان. شود مي

دوسـتي و   نويسنده اين دو برادر را در مقابل هم قرار داده است تـا در چهـرة يكـي وطـن    
از . فروشـي را  ان بـودن و وطـن  دوستي را نشان دهد و در ديگري در خدمت بيگانگ رعيت

خواهـد مقابـل    يوسف عالوه بر اينكه مـي . شود همان آغاز رمان، تقابل دو برادر مطرح مي
ها مقاومت كند، بايد در مقابل اين برادر خودفروخته نيز بايستد و براي يوسف هر  انگليسي

  ).170: 1387عسگري،(شوند  دو يكي محسوب مي

نويسـي   ترين نماد شخصيت زن ايراني در طـول رمـان   شخصيت زري به عنوان برجسته
اين شخصيت، ايستا نيسـت و در طـول رمـان تغييـر     . مانند است معاصر تا پيش از خود بي

كند و  اش در برابر ظلم نكوهش مي يوسف زري را به دليل ضعف و عدم ايستادگي. كند مي
آبستني زري در اين دوره نيز معنـايي  . ها برخورد كند عيتتر با واق خواهد جسورانه از او مي

او در  تحـول ). 2/477: 1386ميرعابـديني،  ( اسـت او آبستن تغيير و دگرگـوني  . كنايي دارد
كند، به  اش در برخوردهايي كه در جامعه تجربه مي شود و سفر دروني انتهاي رمان كامل مي

اش را از مجموعة حوادث اجتمـاعي دور   خانه تواند انديشيد مي او كه مي. انجامد آگاهي مي
نه «: شود هاي مردم بماند، با كشيده شدن به ميان ماجرا متحول مي دارد و در حاشية رنج نگاه

چيـز   كس و هيچ دانست كه از هيچ ديگر مي. يك ستاره كه هزار ستاره در ذهنش روشن شد
  ).2/478:همان( »ترسيد نخواهددر اين دنيا 

  :اند كه اين رمان از دو اليه تشكيل شده رمان، اشاره كردهدر تحليل اين 
...  1322در الية ظاهري، حوادث رفته بر زري و خانوادة اوست در محدودة نيمه اول سال 

خواهد در درون كشور ايران كشور خاص خود را از آشوب و مرض و قحطـي و   زري مي
از . يابنـد  ها به خانة او راه مـي  سرانجام جنگ و ديگر بالهاي آن سال ]اما[مرگ حفظ كند 

ـ را ديد، مثالً مابـازاي   سووشونتوان الية دروني يا رمزي  همين شرح كوتاه مي همـة   هخان
و يوسف نمايندة يك قشـر روشـنفكر ايـن    ...  ايران است و مابازاي زري زن به طور كلي
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كشور ما رفته رود بر همة  و خالصه آن كه آنچه بر اين خانه و خانواده مي... مملكت است
  ).2/479:همان(است 

محـور اسـت كـه در آن از درون يـك       نمونة موفق يك رمـان خـانواده   سووشونرمان 
خوبي  تأثير و تأثر متقابل ميان خانواده و اجتماع به. شود خانواده، تحوالت اجتماعي دنبال مي

تـوان   نابسامان، نميزده و  گردد كه در اجتماعي آشوب شود و اين نكته طرح مي بازنمايي مي
هـا و   انتظار داشـت خـانواده كـه عضـو كـوچكي از آن اجتمـاع اسـت، مصـون از نـاامني         

  .هاي اجتماعي بماند نابساماني
  

  يريگ جهينت. 4
گراي فارسي كه بر محوريت مسائل خانوادگي از ابتـدا تـا    هاي واقع در ارزيابي كلي از رمان
هاي تاريخي، تلفيق فرهنـگ سـنتي بـا     ه در رمانتوان گفت ك اند، مي دهة پنجاه نگاشته شده

در ايـن  . خـورد  مـي  چشـم   گرايي با تصور آرماني از عشق به  فرهنگ مدرن و تقابل واقعيت
  .رود مي ها خانواده مانند اجتماع به سمت چندپارگي و انشقاق پيش  رمان

نيز آشفته به دليل آشفتگي حاكم بر جامعه، سيماي خانواده  1320تا  1300هاي  در سال
روابط عاطفي سست و بيشتر بر پاية سودجويي و منافع شخصي است تـا  . و نابسامان است

شود و اغلـب عشـاق پايـان     استفاده مي از جهل و ناداني زنان سوء. فردي روابط استوار ميان
رفتن  دهندة گرايش نويسنده به از ميان  ها نشان مرگ زنان در انتهاي اين رمان. دردناكي دارند

  .زنان نادان و ناتواني است كه ديگر جايگاهي در اجتماع جديد ندارند
گـرا حـاكم اسـت و اخـتالف طبقـاتي در       گرايي بر رمـان واقـع   ، آرمان30تا  20از دهة 

پرستي عدة قليلي در جامعه، سـبب   سودجويي و منفعت. گيرد ها مورد توجه قرار مي داستان
خـانوادة ثروتمنـدان و طبقـة حـاكم، اغلـب       .هاي مردم اسـت  رنج و محروميت و فقر توده

زنند و به قيمت پايمال  مي  پا هاي اخالقي پشت  اصول هستند كه به ارزش افرادي فاسد و بي
نهاد در رمان، هستي خود و  مبارزان پاك. رسند كردن دسترنج ديگران به قدرت و ثروت مي

در بستر . تماعي را سامان بخشندكنند تا شرايط اج شان را قرباني مي رفاه و زندگي خانوادگي
  .بندد شود و آسايش و آرامش از آن رخت مي چنين شرايطي، البته باز هم خانواده قرباني مي

جويانه در رمان، به آموزش و پرورش نهادهاي اجتمـاعي   ، راهكارهاي چاره30در دهة 
وزش نسـل  هـاي آمـ   شده، شـيوه  در نمونة رمان بررسي . گردد از جمله خانواده معطوف مي
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هـاي تربيتـي مطـرح     آموزان و شـيوه  جديد، ارتباط ميان والدين و فرزندان، معلمان و دانش
  .پردازد شود و نويسنده با ديدگاهي انتقادي به مناسبات بين نسلي مي مي

هـاي قبـل    اي است كه توجه به مسائل خانوادگي در رمان بيشـتر از دوره  ، دوره40دهة 
ن دوره طرح مستقيم مسائل و مشكالت خانواده از قبيل ازدواج رسد در اي نظر مي به . است

مجدد، چند همسـري و جـدال سـنت و تجـدد در حيطـة خـانواده نقشـي پررنـگ دارد و         
تأثيرپذيري نهاد خـانواده از شـرايط اجتمـاعي و نمـادپردازي شـرايط اجتمـاعي در قالـب        

  .خانواده، از مضامين مورد توجه در اين دوران است
يل كلي، بايد به ارتباط مستقيم ميان شـرايط و اوضـاع اجتمـاعي در سـطح     در يك تحل

ي مستقيم تأثيراوضاع اجتماعي . كالن و خانواده به عنوان بخشي خُرد از اجتماع اشاره كرد
گرا  بازتاب اين بحران اجتماعي در رمان واقع. بر چگونگي روابط و مناسبات خانوادگي دارد

زده بازنمـايي   اي كوچـك از جامعـة بحـران    ها، خـانواده نمونـه   در اين رمان. گر است جلوه
زده، چندپاره يا دچار  شود كه مناسبات ميان اعضاي آن به طبع اجتماع، بيمارگونه، بحران مي

مـدت   گرايي و تعهد نسبت به جامعه نيز گرچـه ممكـن اسـت در دراز    آرمان. انشقاق است
. شـود  رفتن كانون خـانواده مـي   بين   سبب ازمدت،  امري مطلوب باشد، مستقيماً و در كوتاه

گـراي   رمان واقع. زنان و كودكان به هر حال اولين قربانيان اوضاع نابسامان اجتماعي هستند
ها مناسبات خـانوادگي را بـر    فارسي به اين ارتباط توجه داشته و توانسته در طول اين سال

  .بستري از روابط كالن اجتماعي بازتوليد كند
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