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چكیده
اصطالح تحرک اجتماعی ( )Social Mobilityبه جابهجايی افراد از پايگاهی اجتماعی بـه پايگـاه اجتمـاعی ديگـر
اطالق میشودا اين تحرک به دو شیوة عمودی و افقی اتفاق میافتدا پرسش اصلی اين پـژوهش بازتـاب چگـونگی
تحرک طبقات اجتماعی در رمان فارسی در دوران مورد بحث استا روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با اسـتفاده
از منابع کتابخانهای و با در نظر گرفتن نمونههای موفق رمانهای اين دوره بوده استا نتیجه پژوهش نشان میدهـد
که از سالهای1255تا  1230شمسی ،طبقة اجتماعی اشراف و کارمندان و طبقة اداری و شهرنشین در رمان فارسـی
بیشترين بازتاب را داشته استا در اين دوره انتقاد از فاصلة طبقاتی و تحرک اجتماعی ناسالم ،از مهـمتـرين مسـائل
طرحشده در رمانهاستا طبقة متوسط در حال شکلگیری و تحرک اجتماعی بیشتر از نوع تحرک عمودی استا از
سالهای  1230تا 1205شا طبقة اجتماعی متوسط شهرنشین و بهويژه طبقة محروم روستانشین ،کارگران و دهقانان
در رمان بیشتر بازتاب داشته استا در اين دوره ،تحرک اجتماعی اغلب در میان طبقات متوسط و محروم و از نـوع
تحرک افقی است ،يعنی جابهجايی در مشاغل فرودست مثل تبديل روستايی و کشاورز بـیزمـین بـه حاشـیهنشـین
شهری را شاهد هستیما مسئلة استفادة تکنیکی از تجدد در سط ،صنعتی مانند استفاده از ابزارهايی چـون ماشـین و
تراکتور و در سط ،فرهنگی مانند استفاده از کفش ،کاله و لباس فرنگی بدون زيرساخت مناسب و فرهنگ مصـرف
آن ،تبعاتی در ايجاد فاصلة طبقاتی و تحرک اجتماعی به وجود آورد کـه در رمـانهـای ايـن دوره بازتـاب يافتـه و
تحلیل شده استا
کلیدواژهها :رمان رئالیستی فارسی ،پايگاه اجتماعی ،طبقة اجتماعی ،تحرک اجتماعی 1255 ،تا 1205ا
*استاديار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیا (نويسنده مسئول)
** دانشجوی کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسیا
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مقدمه

از نظر ساختار و محتوا ،ارتباط خاصی بـا مسـائل

رويکرد رئالیستی به رمـان ،ايـن ژانـر ادبـی را از

اجتماع داردا نقد جامعهشناختی رمـان از شـباهت

ديدگاه مسائل واقعی و اجتماعی بررسی میکنـدا

آن با دنیای بیرون از متن سرچشمه میگیردا آنچه

در اين رويکرد ،شخصیت و شخصیتپـردازی در

در اين نـوع نقـد از اهمیـت بسـیاری برخـوردار

رمان متأثر از واقعیتهای اجتماعی دانسـته مـی-

است ،انعکاس تصوير جامعه در جهـان تخیلـی و

شود و رمان در ارتباط تنگاتنگ بـا واقعیـت قـرار

هنری اثر ادبی و شکلهای مختلـف آن از جملـه

میگیردا بنابراين ،رمان شخصیتی را تصوير مـی-

رمان استا محققانِ اين نوع نقد به تعامل جامعـه

کنــد کــه متعلــق بــه طبقــه و گــروه مشخصــی از

و ادبیات میپردازند و بین ساختارهای اجتمـاعی

اجتماع و تابع آداب و رسـوم و رفتـار اجتمـاعی

و ساختارهای ادبی ارتباطی متقابـل ترسـیم مـی-

خاصی استا رمانهای واقعگـرا همیشـه صـحنة

کنندا هر اثر ادبی از جامعـه و تحـوالت آن تـأثیر

اجتماع را به عنوان مکـان داسـتان خـود انتخـاب

میپذيرد و بر جامعه نیز تأثیر میگذاردا

میکنند و مسائل مبتالبه جامعه را در طرح داستان

مسئلة اساسی اين مقاله ،بررسـی چگـونگی

ايشان میگنجانندا امروزه ديگر رماننويس فـردی

بازتاب تحرک اجتماعی شخصـیتهـای داسـتانی

نیست که تنها با توصیف پديدههـای اجتمـاعی و

در رمان واقعگرای فارسی در سالهـای  1255تـا

روانی در ارتباط باشـدا جامعـهشـناس بیشـتر بـا

 1205شمسی استا عالوه بر نشان دادن حرکـت

مفهوم زندگی اجتماعی در نظر نويسنده سر و کار

طبقات اجتماعی ،گـرايش نويسـندگان رمـان بـه

داردا (زرافا)21 :1252 ،

پايگاههای اجتماعی مشخص ،بررسـی مـیشـودا

«اشــخاص داســتانی رئالیســتهــای بــزرگ

پس از مطالعه و بررسی اولیه در جامعة آماری که

همــین کــه در تخیــل نويســنده نطفــه مــیبندنــد،

شامل تمام رمانهای اين سالها بود ،چهـار رمـان

زندگیای مستقل از آفرينندة خـود را پـیش مـی-

برجستة معاصر فارسی را به عنوان جامعة نمونـه،

برندا آنان مسیری را میپیمايند و سرنوشـتی پیـدا

انتخاب کرديم و طبقة اجتمـاعی شخصـیتهـای

میکنند که ديالکتیک درونی زنـدگی اجتمـاعی و

داستان را در آنها تحلیل و بررسی میکنیما

روانیشان مقرر میدارد»ا (لوکاچ)35 :1213 ،
در نقد جامعـهشـناختی ،ارتبـاط سـاختار و
محتوای رمان با ساختار و تحوالت جامعـهای کـه
اثر در آن متولد شده است و بررسی و چگـونگی

از سالهای  1255تـا 1230شا رمـانهـای
تهران مخوف ( )1252و زيبا ()1213ا
از سالهای  1230تـا 1205شا رمـانهـای
شوهر آهوخانم ( )1205و نفرين زمین ()1202ا

بازنمايی هنرمندانة اجتماع در جهـان تخیلـی اثـر

دلیل انتخاب اين رمانها آن است کـه همـة

ادبی ،نقد و تحلیل میشودا محیط ادبی هیچگاه از

آنها از مقبولیت ادبی و تاريخی بهرهمندنـد و هـر

تأثیر محیط اجتماعی بر کنـار نیسـتا نـوع ادبـی

يک به نوعی نمايندة طـرز تفکـر حـاکم بـر دورة

رمان هم از لحا تاريخچة پیدايش و رشد و هـم

خود هستند و عالوه بر آنکه به مسـائل اجتمـاعی

تحرك اجتماعی در رمان فارسی از سال  1311تا  1351شمسی (مطالعه در چهار رمان نمونه)
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پرداختهانـد ،تحـرک اجتمـاعی و پايگـاه و طبقـه

محمود (سووشون ،جزيرة سرگردان ،همسـايههـا،

اجتماعی به خوبی در آنها انعکاس يافته استا

زمین سوخته) ( )1253و زهرا قاينی در پاياننامه-

اش با عنوان شخصیت و شخصیتپردازی در آثار
پیشینة تحقیق

داستانی سیمین دانشور ( )1251به عنصر داستانی

در ارتباط با نقد اجتماعی ،نقد جامعـهشـناختی و

شخصیت در رمان فارسی پرداختهاند ،اما در ايـن

رابطــه میــان مســائل اجتمــاعی و ادبیــات ،کتــب،

آثار به طور مشخص در ارتباط با پايگاه اجتماعی

مقاالت و رساالت متعددی نگاشته شده است کـه

شخصــیتهــا و تحــرک اجتمــاعی بررســی و

به برخی از مهمترين آنها اشاره میشودا «واقعیت

پژوهشی انجام نشده استا

اجتمــاعی و جهــان داســتان» ( )1205از جمشــید
مصباحیپور ايرانیان« ،نقد اجتماعی رمان معاصـر

مفاهیم و تعاریف

فارسی با تأکید بر ده رمـان برگزيـده» ( )1252از

پایگاه اجتماعی :1به تفاوتهای گروههای اجتماعی

عسگر عسـگری« ،نقـد جامعـهشناسـی بـر رمـان

از نظر احترام و منزلت اجتماعی اطـالق مـیشـودا

شوهر آهوخانم» اثر علی محمـد افاـانی (،)1251

مقام و موقعیت و منزلت اجتماعی که افراد جامعـه

پايـاننامـة جامعــهشناسـی رمــان معاصـر فارســی

برای اعضـای خـود در نظـر مـیگیرنـدا در واقـع،

(شوهر آهوخانم ،همسايهها ،جای خـالی سـلوچ)

پايگــاه اجتمــاعی نشــاندهنــدة اعتبــار ،ارزش و

از معصومه قربانی ورکاليـی ( ،)1252پايـاننامـة

موقعیت فرد استا پايگاه و موقعیت اجتماعی فرد،

بازنمايی واقعیت اجتمـاعی در دو رمـان عمـارت

حقوق و مزايای شخص را تعیین مـیکنـدا پايگـاه

يعقوبیان و همسايهها با تأکید بر طبقات اجتماعی

اجتماعی دو نوع است :الف) انتسابی است به ايـن

اثر صفیه توکلی ( ،)1213پاياننامة بازتاب مسـائل

معنا که طبیعـت بـدون خواسـت شـخص بـه وی

سیاسی و اجتماعی در رمانهای فارسی بـا تأکیـد

تحمیل میکندا مانند نیاکان يـا رنـگ پوسـت؛ ب)

بر 11رمان برگزيـده از مینـا عابـدينی ( )1251و

اکتسابی است و آن موقعیتی است کـه شـخص بـا

پاياننامة سمیه ترکاشوند از جملة اين آثار هستندا

کوشش و تحصیل و با ارادة خود آن را کسب می-

اکثر پژوهشهـای انجـامشـده در حـوزة ادبیـات

کندا مانند کودک کارگری که بـا تحصـیل پزشـک

داستانی که به شخصیت و شخصـیتپـردازی بـه

میشـود و دچــار تحــرک اجتــماعی مـیشـودا

عنوان يکی از عناصر داستان توجه کـردهانـد ،بـه

(کوئن321 ،50 :1213 ،؛ نیکگهر10 ،20 :1211 ،؛

طور ضمنی به اين بحـث پرداختـهانـدا از جملـه

قرائیمقـدم315 ،315 :1210 ،؛ فرسـار01 :1211 ،؛

حمید عبداللهیان در کتاب شخصیت و شخصیت-

گیدنز)333 :1212 ،

پردازی در داستان معاصر ( ،)1251فاطمه جعفری

اوجانی در پاياننامة خود بـا عنـوان شخصـیت و
شخصیتپردازی در آثار سیمین دانشـور و احمـد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. social status

37

دوفتلنامه تیتتی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1315

طبقة اجتماعی :1به گروه وسـیعی از مـردم

وسايل تولید ـ وسايلی که به کمک آنهـا معیشـت

گفتــه مــیشــود کــه از ويژگــیهــای اقتصــادی و

خود را تـأمین مـیکننـد ـ قـرار دارنـدا پـیش از

اجتماعی مشابهی برخوردارند و پايگـاه اجتمـاعی

پیدايش صنعت جديد ،وسايل تولید اساساً شـامل

آنها همسط ،استا (همانجا)

زمــین و ابــزاری بــود کــه بــرای رســیدگی بــه

آنتونی گیدنز طبقـة اجتمـاعی را ايـنگونـه
تعريف کرده است:

محصوالت يا دامها مورد استفاده قرار میگرفـتا
بنابراين ،دو طبقة اصلی که پیش از صنعتی شـدن

«گروهبندی وسیعی از افراد که دارای منـابع

وجود داشتند ،عبـارت بودنـد از :صـاحبان زمـین

اقتصادی مشترکی هستند و اين منابع به شدت بـر

(اشراف ،اعیان ،بردهداران) و افرادی که بـه تولیـد

انواع شیوههای زندگی که میتوانند داشته باشـند،

محصول اشتاال داشتند (بردهها و دهقانـان آزاد)ا

تأثیر میگذاردا مالکیت ثـروت بـه همـراه شـال،

در جوامع صنعتی امـروزی کارخانـههـا ،ادارات،

پايههای اصلی اختالفات طبقاتی را تشـکیل مـی-

ماشـینآالت و ثـروت و سـرماية موردنیـاز بــرای

دهند» (گیدنز)333 :1212 ،ا وی همچنین طبقات

خريد آنهـا اهمیـت بیشـتری مـیيابنـدا دو طبقـة

عمدهای کـه در جوامـع غربـی وجـود دارنـد ،را

اصلی در اينجا کسـانی هسـتند کـه صـاحب ايـن

دستهبندی میکند:

وسايل جديد تولید میباشندا مالکان ابـزار تولیـد

1ا طبقــة بــاال (ثروتمنــدان ،کارفرمايــان،

اقتصــادی يعنــی بــورژوازی (صــاحبان صــنايع و

صاحبان صنايع ،مـديران اجرايـی رده بـاال و جـز

سرمايهداران) و افرادی که زنـدگی خـود را از راه

اينها که صاحب منابع تولیدی بـوده يـا بــه طـور

فروش کار خود بـه آنهـا تـأمین مـیکننـد ،يعنـی

مستقیم اينگونه منابع را کنترل میکنند)ا

کارگران مزدبگیـر (طبقـة کـارگر يـا در اصـطالح

3ا طبقة متوسط (که اکثر کارمندان يقه سفید

قديمیتر پرولتاريا)ا مفهوم طبقه در نظـر مـارکس

و کارکنان متخصص و حرفهای را دربر میگیرد)ا

ما را به سوی نابرابریهـای اقتصـادی در جامعـه

2ا طبقة کارگر (افرادی کـه در مشـاغل يقـه

هدايت میکنـدا بعضـیهـا بیشـتر از ديگـران بـه

آبــی يــا کارهــای يــدی هســتند)ا در بعضــی از

پاداشهای مـادی دسترسـی دارنـدا کـارگران بـه

کشـورهای صـنعتی ماننـد فرانسـه و ژاپـن طبقــة

ثروتی که محصول کار آنهاست ،دسترسی ندارند،

چهارمی نیز وجود داردا

در نتیجه نسبتاً فقیر باقی مـیماننـد و ثروتـی کـه

0ا طبقة دهقانان (افرادی که به انـواع سـنتی
تولیدات کشاورزی اشتاال دارند)ا (همانجا)

توسط مالکان انباشته میشـود ،افـزايش مـیيابـدا
(همان330 :ـ )332

از جمله نظريهپردازانی که درخصوص طبقة
اجتمــاعی صــاحبنظــر هســتند ،کـارل مــارکس

2

(1515 -1552ما) اســـتا از نظـــر وی ،طبقـــه
گروهی از مردم است کـه در رابطـة مشـترکی بـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2. social class
3. Karl Marx
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بنــابراين ،عامــل بــه وجــود آمــدن طبقــات

 -طبقة متوسط :الف) مالک کوچک ،خـرده

اجتمــاعی ،وجــود نــابرابریهــای اجتمــاعی و

بورژوازی و ب) متخصصانی که مهارتهای خود

اقتصادی میان افراد يک جامعه استا شکاف میان

را به فروش میگذارندا

ثروتمنــدان و فقــراا طبقــه بــه اساســیتــرين نــوع
نــابرابری در زنــدگی ،يعنــی تفــاوت در میــزان

 طبقة تهیدست و پرولتاريا که نیروی کـارعرضه میکنندا (همان)10 :

دسترسی مردم به ابزار مادی زندگی مربوط اسـت

با توجه به تعـاريف ارائـهشـده از پايگـاه و

و مبــارزة طبقــاتی بنیــان ايــن نــابرابریهاســتا

طبقة اجتماعی ،وجـه افتـراق پايگـاه اجتمـاعی و

«نابرابری اجتماعی به تفاوتهـای میـان افـراد يـا

طبقة اجتماعی مشخص میشودا «پايگاه اجتماعی

جايگاههايی که به صورت اجتماعی تعريف شـده

نمايانگر مقام و منزلـت يـک شـخص نسـبت بـه

است و آنها آن را اشاال کردهاند ،اشـاره مـیکنـد

ديگران است و طبقـة اجتمـاعی نشـانگر مقـام و

که بر نحوة زندگی آنها به خصوص بـر حقـوق و

منزلت سنخی از افراد نسبت به سـنخهـای ديگـر

فرصــتهــا و پــاداشهــا و امتیــازاتی کــه از آن

است»ا (فرسار)02 :1211 ،

برخوردارند ،تأثیر دارد»ا (گرب)15 :1212 ،

مــیتــوان گفــت کســانی کــه در طبقــات

شکاف بین طبقة دارا و ندار از ديرباز وجود

اجتماعی باالتری قرار دارند ،به مراتب از منزلـت

داشته است و در طول تاريخ اشـکال مختلفـی بـه

اجتمـــاعی بـــاالتر و همچنـــین از امکانـــاتی

خود گرفته استا بردهدار در برابر بـرده در دوران

برخوردارند که طبقات اجتماعی فرودسـت از آن

باستانا ارباب در برابر رعیت در دوران فئـودالیزم

محروم هستندا در واقـع ،طبقـة اجتمـاعی افـراد،

و بورژوازی در برابر پرولتاريـا در نظـام سـرمايه-

محل تحصیل ،قدرت اجتماعی ،روابـط اجتمـاعی

داری (همان)25 :ا مارکس مدعی است که رابطـة

و شرايط ديگر زندگی افراد را تحـت تـأثیر قـرار

میــان مالکــان و کــارگران در نظــام ســرمايهداری

میدهدا

نیروی محرکة تاییرات اجتماعی اسـت؛ زيـرا کـه

مالکهای تعیین طبقة اجتماعی ممکن است

تضاد ذاتی در رابطـة میـان طبقـههـا وجـود داردا

از جامعهای به جامعة ديگر متفاوت باشد ،امـا بـه

(همان)122 :

طور کلی میتوان گفت که مهمترينِ اين مالکهـا

ماکس وبر 0نظريهپرداز آلمـانی ،آرای کـارل

عبارتاند از :شرايط و امکانـات اقتصـادی ماننـد

مارکس (تأکید بر شاخص تولید) را تکمیل کـرده

ثروت و درآمد ،شرايط تحصیلی و به ويژه کمیت

و مهارت و تخصصها را نیز در ايجاد طبقه مؤثر

و کیفیــت تحصــیل ،شــرايط شــالی ،شــرايط

دانسته استا او طبقة اجتماعی را اينگونه دسـته-

خانوادگی و پیوستگی در گروههای خويشاونـدی

بندی کرده است:
 طبقة ثروتمندان ،مالکان بزرگ و سرمايه-داران بزرگا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
4. Max Weber
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(محســنی)003 :1211 ،ا ايــن مــالکهــا قاعــدتاً
معیارهای پايگاه اجتماعی نیز میتوانند باشندا

در بعضی از جوامع ،تحرک اجتماعی بـرای
همگان امکان داردا اين نوع جوامع را جوامع بـاز

«اصطالح تحرک اجتمـاعی بـه جابـهجـايی

و متحول مینامند و در بعضی از جوامـع تحـرک

افراد از يک پايگاه اجتماعی بـه پايگـاه اجتمـاعی

اجتمـاعی بـر اثـر شـرايط اجتمـاعی ـ اقتصـادی

ديگر اطالق میشـودا افـراد ممکـن اسـت کـه از

دشوار است که اين نوع جوامع را نیمهبسته و کـم

لحا طبقة اجتماعی به سمت باال يا سمت پـايین

تحرک مینامندا البته نوع سومی نیـز وجـود دارد

تحرک داشـته باشـند ،يـا در همـان سـط ،بـاقی

که در آنها تحرک طبقاتی به هـیچ قیمتـی امکـان-

بمانند ،ولی شال ديگری اختیـار کننـد»ا (کـوئن،

پــذير نیســت و آن جامعــة کاســتی اســت کــه در

)321 :1213

بعضی از کشورها از جمله هند قابل مشاهده بوده

تحـرک اجتمــاعی بــه دو صـورت اتفـاق

استا

میافتد:
1ا تحرک عمودی :عبـارت اسـت از تاییـر

رمانهای دوره اول :سالهای  1311تا 1315ش

پايگاه فرد ،هنگامی که از يک طبقة اجتمـاعی بـه

 .1اوضاع سیاسی -اجتماعی

طبقة اجتماعی ديگر انتقال میيابدا فرد در تحرک

در اين دوره ايران بـا حـوادث زيـادی دسـت بـه

عمودی يا در نردبان اجتمـاعی سـیر صـعودی را

گريبان بودا عواقب انقالب مرداد  ،1350پادشاهی

میپیمايد و پايگاهش ترقی میکندا يا سیر نزولـی

رضاشاه (1235 -1250شا) و دستورهای او مبنی

میکند و پايگـاهش تنـزل مـیيابـدا (تحصـیالت

بر کشف حجاب دختران و زنان و تاییر شـکل و

ناقص ،ازدواج در سن پايین ،متولد شدن در يـک

متحد کردن لباسهای مردان و ترويج کاله پهلوی

خانوادة پرفرزند يا گرفتاری در بحران اقتصادی و

که نتیجة سفر وی به ترکیه بود ،برای ناآرامیهای

شال از جمله عوامل تحرک نزولی هستند)ا

بعــدی ســرآغازی شــدا بســیاری از ايرانیــان بــه

3ا تحرک افقی :عبارت از انتقال فرد از يـک

مخالفت بـا شـاه پرداختنـدا گـروه نويسـندگان و

پايگاه اجتماعی به پايگاه اجتماعی ديگر در همان

شاعران با نوشتههايشان و گروههای ديگر نیـز بـا

سط ،استا فردی که شالش را تاییر میدهـد در

تشکیل حزب توده اعتراضهايشـان را بـه گـوش

صورتی که ايـن تاییـر شـال تـأثیری بـر پايگـاه

مردم میرساندندا «حزب توده در سـال  1235بـا

اجتماعیاش نگذارد ،به تحـرک افقـی دسـت زده

توسل کلی به همة مردم صرفنظـر از طبقـه ،بـه

استا (همان323 :ـ)321

منظــور اتحــاد در جنبشــی عمــومی بــر ضــد

هر فردی میتواند به روشهای مختلـف از

ديکتاتوری رضاشاه آغاز شدا امـا در عـرض سـه

جمله ازدواج ،تحصـیل ،کسـب مهـارت شـالی،

سال بعد به تدريج رويکرد خود را محـدود کـردا

فعالیـتهـای سیاسـی و هنـری و ورزشـی طبقـة

به طوری که در پايان نخستین کنگره نه چندان از

اجتماعی خود را تاییر دهدا

حقوق کلی مردم ،بلکه از محرومیتهـای خـاص
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کـــارگران ،دهقانـــان ،روشـــنفکران ،معلمـــان و

سوادی ،نبود امنیت اجتماعی ،عـدم رسـیدگی بـه

صنعتگران سخن گفت و طی چهار سال بعـد ،بـه

وضع آشفتة کشور و جز اينها سبب مـیشـود تـا

ويـژه پــس از کنگــرة دوم ،رويکـرد خــود را بــاز

زنان در معرض فساد قرار گیرندا زنـان ،همزمـان

محدودتر کرد ،به طـوری کـه در سـال 1223شا

بـا انقــالب مشــروطه بـه ادبیــات راه مــیيابنــد و

خود را پیشـگام پرولتاريـا و دهقانـان بـی زمـین

شخصیت اصلی رمـانهـای اجتمـاعی را تشـکیل

عنوان میکرد» (آبراهامیان)310 :1211 ،ا طبقـات

میدهندا در اين نوع رمانها زنان قربـانی اجتمـاع

اجتماعی که مورد نظر حزب تـوده بـود ،عبـارت

خرافی و عقبافتاده تصوير میشـوند کـه نـاگزير

بودند از :طبقة متوسط حقوقبگیـر ،طبقـة کـارگر

هستند به ازدواجهـای ناخواسـته تـن دهنـد و از

شهری ،طبقة متوسط مالک و تودههای روسـتايیا

سنتها پیروی کنندا در واقـع ،نويسـندگان بـرای

عهد رضاشاه شاهد ظهـور طبقـة کـارگر صـنعتی

انتقاد از سنتهـای غیرانسـانی و مطـرح سـاختن

ناراضی نیز بودا دستمزد کم و ساعات کاری زياد

نارضايتی خـود از جنبـههـای نـامطلوب جامعـه،

و مالیاتهای سنگین از داليل به وجود آمدن اين

وضع بد زنان در خانواده و جامعه را مورد توجـه

اعتراضات بودا عامل ديگری که ايـران را در ايـن

قـرار مـیدهنــدا در ايــن دوره ،وضــع زن بـه

دوره با مشکالت عديدهای روبـهرو کـرد ،اشـاال

عنوان بهتـرين شـاخص سـنتهـای ارتجـاعی و

ايران از سوی متفقین در شهريور 1235بودا

اختناق اجتماعی شناخته مـیشـودا (میرعابـدينی،

نويســندگانِ مت ـأثر از جامع ـة آن روزگــار،

)00 /1 :1251

شخصــیتهــای خاصــی را از طبقــات اجتمــاعی

رمان زيبا ( )1213در دورهای نگارش يافت

خاص وارد رمانهای خود کردهاندا «اولین نمونـه

که طبقة کارمندان به عنوان طبقة اجتماعی نوپا در

رمانهای اجتماعی در سـال  1255شمسـی پديـد

ساختار اجتماعی ايران وارد شده بودندا آنها برای

آمدا نويسندگان اين رمانهـا بـا توصـیف فحشـا،

حفظ منافع و منصب خود ،دسـت بـه هـر کـاری

فساد سیاسـی و اداری و نـا امنـیهـای اجتمـاعی

میزنند و اين امـر سـبب رشـد روزافـزون فسـاد

سالهای پس از مشروطیت ،يـأس عمـومی از بـه

اداری میشودا حجازی با پرداختن به اين طبقه و

نتیجــه نرســیدن انقــالب را مــنعکس مــیکننــدا

مسائل پیرامون آن ،سعی در پردهبرداری و افشـای

فــواحش و کارمنــدان مشــخصتــرين تیــپهــای

برخـی مفاسـد موجـود در ادارات ،داشـته اســتا

معرفــیشــده بــه وســیلة ايــن رمــانهــا هســتند»ا

«کارمندان با انتقاد از دستگاه اداری مشـروطه وارد

(میرعابدينی)02 /1 :1251 ،

صحنة ادبیات معاصر ايران میشوند و بـا متمرکـز

دورهای که مشفق کـاظمی رمـان مفصـل و

شدن کشور و رشد ديوانسـاالری در دورة رضـا

دوجلدی تهران مخوف را در سـال 1252شا بـه

شاه ،جزء اصلیترين شخصیتهای رمان فارسـی

نگارش در میآورد ،دورهای اسـت کـه فقـر ،بـی

به حساب میآيندا به دنبال جنبش مشـروطه و پـا

41

دوفتلنامه تیتتی مطالعات داستانی ،سال چهارم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1315

گــرفتن حکومــت پارلمــانی ،ســازمانهــای اداری

تشکیل میدهندا به نوعی اين طبقـه در تقابـل بـا

جديــدی بــرای ادارة کشــور بــه وجــود آمــد»ا

طبقة ثروتمندان قرار میگیرد و نابرابریهای آنهـا

(میرعابدينی)02 /1 :1251 ،

نشان داده میشودا

همچنین با اصالحاتی کـه رضاشـاه انجـام

طبقه متوسط :فـرخ و پـدرش بعـد از تاییـر

داد ،از جمله اصالحات آموزشی ،بین سـالهـای

طبقة اجتماعی در اين طبقه قرار میگیرندا شـايان

 1250تــا  1235شمســی ،ظرفیــت آموزشــی تــا

ذکــر اســت کــه منظــور از طبقــة متوســط طبقــة

دوازده برابــر افــزايش يافــتا تحصــیالت عــالی

بـورژوايـــی شهـــرنشین نیســت؛ بلکــه افــرادی

ترقی يافت و بر تعداد دانشگاههـا و دانشـجويان

هستنـد کـه به لحــا مـالی در ايـن طبقـه قـرار

افزوده شدا اکثر فارغالتحصـیالن دبیرسـتانهـا و

گرفتــهانــد و ســط ،درآمدشــان درحــد متوســطی

دانشگاه ها به عنوان کارمند ،تکنسین ماهر ،مـدير

استا مأموران ادارات و نظمیـههـا در ايـن طبقـه

عمومی ،معلم ،قاضی ،پزشک يا اسـتاد دانشـگاه

جای داده میشوندا

وارد خدمات دولتی شـدندا (آبراهامیـان:1211 ،
 )122با شکل گیـری طبقـة اجتمـاعی کارمنـدان،

 .1-1ویژگیهای ظاهری طبقات

نويسندگان رمان ها ،اين طبقه را وارد رمـانهـای

رمان تهـران مخـوف بـه خـوبی توانسـته اسـت

خود میکننـد تـا بـه وضـعیت کارمنـدان در آن

اختالف طبقاتی و تفاوت زندگی فقیر و غنـی را

ســال هــا اشــاره کننــدا حجــازی از جملــة ايــن

نمايش دهد و تصويری روشن از زنـدگی مـردم

نويسندگان است

محروم جامعه و زنـدگی اشـرافی طبقـة غنـی و
ثروتمن ــد ته ــران آن روز داشت ــه بـاش ــدا بــه

 .1طبقه و پایگاه اجتماعی در تهران میوف

گونه ای که خواننده به راحتـی در مقـام مقايسـة

طبقییه اشییراف و ثروتمنییدان :اصــلیتــرين طبقــة

اين دو طبقة اجتماعی قرار میگیردا شخصیتها

اجتمــاعی پرداختــه شــده در ايــن رمــان هســتندا

در تهران مخوف متناسب با طبقة اجتماعی خـود

اشرافی که دارای قدرت و ثروت هسـتند ،امـا بـه

لبـاس میپوشند ،غذا میخورند ،رفتار میکننـد،

نوعی ثروت خود را از دست میدهند کـه شـامل

در محلــهای خــاص زنـدگــی مــیکننــد ،بــه

خــانوادههــای اشــرافی و شــاهزادگان و درباريــان

شالی منصوب می شوند ،با لحن خاصی صحبت

قاجار هستندا خـانوادة مهـین ،خـانوادة سـیاوش

میکنند و به نام ها و القابی مـورد خطـاب قـرار

میرزا و علیاشرف خـان (همسـر عفـت) در ايـن

میگیرندا

طبقة اجتماعی قرار دارندا

 -اشراف و ثروتمندان بـا القـابی چـون فا

طبقه تهیدستان و محرومان :بیشتر افراد ايـن

السلطنه ،ظلالسلطان ،شاهزاده و ااا مورد خطـاب

طبقة اجتماعی را کارگران و خـدمتکاران اشـراف

قرار میگیرند ،در حالی که مردم محروم با القـابی

تحرك اجتماعی در رمان فارسی از سال  1311تا  1351شمسی (مطالعه در چهار رمان نمونه)

چون باجی و بیگیم و ااا خطاب میشوندا
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میشوندا تا آنجا که دختر و همسرخود را نیـز در

 -طبقة ثروتمند اغلـب آمرانـه و همـراه بـا

اين راه قربانی مـیکننـدا پـدر مهـین او را فـدای

توهین با زيردستان خود؛ يعنی طبقة فقیر صحبت

خواستههای خود میکندا شـوهر عفـت بـه دلیـل

میکنندا

حفظ مقام خود و به دلیل ترس از پیشامدهايی که

 -شال طبقة ثروتمند وکیل و تاجر و وزيـر

از انجـام نشـدن خــواستة اربــابش بـر او نـازل

و ااا است ،در حالی که شال طبقة محروم اغلـب

میشود ،همسر خودش را در اختیار اربابش قـرار

قهوهچی ،باغبان و پیشخدمتی استا

میدهد و از او به عنوان آلتـی بـرای رسـیدن بـه

 -ثروتمندان در محلههای شـمال تهـران در

مقاصد و اهدافش استفاده میکند (مشفق کاظمی،

خانهها و عمارتهای بزرگ زندگی میکننـد ،امـا

)331 ،120 ،21 /1 :1205ا با پول و اسم خـود و

مردم فقیر در جنوب شهر در خانههـای محقـر بـا

پرداختن رشوه و از طريق پـارتی و دادن تعـارف،

وســايلی انــدک ،چنــد گلــیم و يکــی دو دســت

کارهای خود را پـیش مـیبرنـد (همـان،22 ،03 :

رختخواب و چهار پنج عدد کاسه بشقاب زنـدگی

)352 ،325ا به دنبال خوشگذرانی هستند (همـان:

میکنندا

)311 ،102ا به دلیـل نداشـتن سـواد بـه هرگونـه

 -اشراف و ثروتمندان لباسهای گرانقیمت

خرافات و جادو اعتقاد دارند (همان)125 ،111 :ا

و از جنس حرير و ابريشم و بـه شـیوة اروپايیـان

با پول به بی عدالتی میپردازند (همان)11 :ا برای

بر تن میکنند و در مقابـل محرومـان لبـاسهـای

طبقة محروم حقوقی قائل نیستند و دروغ و تزوير

پاره و مندرس میپوشندا

از خصوصیتهای اخالقی آنهاسـت (همـان،11 :

 اشراف با درشکه و کالسکه رفـت و آمـدمیکنندا

 )311 ،352بــا مقــام و قــدرت خــود ديگــران را
تهديــد مــیکننــد (همــان)311 :ا بــدون اينکــه

همة اينها نشانههايی هستند که نظام طبقاتی

شايستگی داشته باشند ،صـاحب مقـام مـیشـوند

و ويژگیهای دو طبقة اجتماعی اشراف و محروم

(همان)115 :ا تنها به فکر منافع خـويش هسـتندا

جامعه را به خوبی در تهـران مخـوف نشـان داده

(همان)311 :
 -در مقابل اينها طبقة تهیدست قـرار دارنـد

استا
 -طبقة متوسط زندگی سـاده ای دارنـد کـه

کـه با وجود تنگدستی بـه اطرافیـان خـود کمـک

اين سادگی در خانهها و طرز لبـاس پوشیدنشـان

میکننـد (همـان)10 :ا بـه دور از دروغ و تزويـر

نیز آشکار استا

هستند (همان)151 :ا بدون حامی و ارادة متمولین
نمیتوانند کاری انجام دهندا (همان)355 :

 .1-1ختلتهای عمومی طبقات

 -طبقة متوسط با وجـود اينکـه نسـبت بـه

 -افراد طبقة ثروتمند برای رسـیدن بـه قـدرت و

طبقة محروم زندگانی بهتری دارند ،ولی اينان نیـز

مقام و ثروت بیشتر ،حاضر بـه انجـام هـر کـاری

از جور و رنج دوران و زحمت همنوعان در امـان
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نیستندا اينان زمانی به وسیلة پول و گاهی به امیـد

ب) استفادۀ ابزاری از زنان

منافعی که برای آنان میرود ،زير پـرچم شخصـی

 -فا الســلطنه قصــد دارد از طريــق دختــرش،

گرد میآيندا (همان)311 :

مهین ،به وکالت و در نتیجـه بـه ثـروت برسـدا

 -طبقـــ ة روستانشــین ســاده و مهربــان و

« امروز غالب مردم از اوالد و خويشاوندان خـود

دارای اخالق نیـک و انسـانیت هسـتند (همـان:

اســتفاده مــی کننــد و آنهــا را مثــل نردبــان بــرای

)150 ،130ا سواد ندارند (مشفق کاظمی:1205 ،

رسیدن به مقامـات عالیـه بـه کـار مـیبرنـدا بـه

)133 /3ا مردمانی زحمتکـش هسـتند (همـان:

خصوص در مملکت مـا کـه بسـتگی و ارتبـاط

)133ا ظلــم وســتم طبقــة حــاکم بــر طبقــة

بهترين وسیلة ترقی استا مثالً اگر مـن باجنـاق

روستانشین ديده میشودا (مشفق کاظمی:1205 ،

رئیسالـوزراء بـودم حتمـاً حـاال وزيـر يـا اقـالً

)133 /1

معاونــت يکــی از وزارتـخانــههــا را داشــتم»ا

 -طبقة اجتماعی کارمندان با گرفتن وعـده-

(همان)20 :

هايی طبق خواستههای صاحبان مال عمل میکنند

 -علی اشرف خان ،همسر عفـت بـا قـرار

(همان)305 :ا براساس رابطه و پول و پارتی کـار

دادن همســرش بــه عنــوان وســیله (در اختیــار

میکنند و رشوه میگیرندا (همان)351 :

گـذاشتـن همسـرش بـه صاحبـان مقـام) خـود
بـه مقـام باالتـری دسـت میيابـد و ايـن همـان

 .1-3چگونگی تحرك اجتماعی در شیتیت-

تحــرک اجتمــاعی عمــودی و صــعودی اســتا

های رمان تهران میوف

(همان)22 :

در رمان تهـران مخـوف شخصـیتهـا از طريـق

 -عفت ابتـدا در خـانوادة متمـول تهرانـی

شايستگیهايشان در صدد تاییـر طبقـة اجتمـاعی

زندگی میکرد و همسر شخصی صاحبمقام بود،

خود نیسـتند؛ بلکـه بـا اسـتفاده از رشـوه دادن و

اما به دلیل استفادة ابـزاری همسـرش از او بـرای

پارتی بازی و قرار دادن زنـان بـه عنـوان نردبـان

رسیدن به مقام باالتر ،به فقـر و فالکـت و فحشـا

ترقی ،به مقام باالتر ترقی میکنندا

دچار میشود ،اما در نهايت بـا کمـکهـای فـرخ
دوباره به خانوادة خود باز میگرددا

الف) فساد اداری ،پارتی بازی ،دادن رشوه

 -پـدر اختر (يکی از زنـانی کـه بـه فحشـا

 -فا السلطنه (پدر مهین) در ابتدا چیزی نداشـت امـا

کشیده شده است) ،شخص متمول و اعیانی بـوده

بــا پــرداختن رشــوة زيــاد و در اثــر يــک سلســله

که اوالد دختـر نمـیخواسـته اسـتا مـادر اختـر

پیشامدهای مسـاعد و اقـدامات نامشـروع بـه ثـروت

مجبور میشود دخترش را سر راه بگـذارد و ايـن

هنگفتی رسـیده بـودا ايـن تحـرک اجتمـاعی از نـوع

چنین اختر به فاحشهخانه راه میيابد و دچار فقـر

عمودی صعودی استا (مشفقکاظمی)31/1 :1205 ،

و بیخانمانی میشودا

تحرك اجتماعی در رمان فارسی از سال  1311تا  1351شمسی (مطالعه در چهار رمان نمونه)

) تغییر اوضاع سیاسی واجتماعی
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2ا طبقه و پایگاه اجتماعی در رمان زیبا

اوضاع سیاسی و اجتماعی آن روزگارسـبب مـی-

طبقه ثروتمندان شهرنشین و کارمندان

شــود تــا پايگــاه و طبقــة اجتمــاعی بســیاری از

شخصیت اصلی رمان (حسـین) پايگـاه اجتمـاعی

ثروتمندان تاییر کند و شخصیتهايی که در طبقة

خود را تاییر میدهد و وارد اين طبقـة اجتمـاعی

اجتمــاعی اشــراف قــرار دارنــد ،دچــار تحــرک

میشودا زيبا ،غامضالدوله و محـرر ديـوان جـزء

اجتمــاعی شــوندا بــا شــنیده شــدن زمزمــههــای

اين طبقة اجتماعی هستندا

مشروطه ،مشـروطهخواهـان بـا صـاحبان مقـام و
ثروت به مبارزه میپردازند و قصد دارند تا قدرت

طبقه محروم (روستانشین)

و ثروت را از اشـراف و ثروتمنـدان بگیرنـد و از

حسین در ابتدا قبل از رفتن به تهران و کار کـردن

اين طريق اختالف طبقات از بین برود و از جمـع

در وزارتخانه در روستا زنـدگی مـیکـرده اسـتا

شدن ثروت در دست عـدهای متمـول جلـوگیری

بنابراين ،پدر و مادر حسین به اين طبقة اجتمـاعی

کنندا در داستان میبینیم که بسیاری از اشرافی که

تعلق دارندا

از راههای نامناسب ثروت اندوختهاند ،دسـتگیر و
زندانی میشوند و قدرت و ثـروت خـويش را از

 .3-1ویژگیهای ظاهری طبقات

دست میدهندا

حجازی توصیف دقیقی از ظـاهر شخصـیتهـای

پدر فرخ و پدر عفت جـزء کارکنـان دربـار
مظفرالدين شاه بودنـد ،ولـی بـا ورود مشـروطه-

رمـانش ارائـه نداده ،اما برخـی مـوارد بـه چشـم
میخورد:

خواهان اوضاع زندگیشان تاییر يافته اسـتا ايـن

 -افراد طبقة ثروتمند از امکانات و زنـدگی

تحرک اجتماعی از نـوع افقـی اسـت؛ زيـرا تنهـا

همراه با تجملی برخوردارند که طبقة فرودست از

موقعیت و شالشان تاییـر کـرده اسـت و از يـک

آنها محروماند (حجازی ،بیتا)153 :ا لبـاسهـای

پايگاه اجتماعی بـه پايگـاه اجتمـاعی ديگـری در

پاکیزه و فاخر میپوشند و ظاهری آراسته و مرتب

همــان طبقــه فرادســت وارد مــیشــوندا (مشــفق

دارند و عطر میزنندا (همان)25 :

کاظمی)115 /1 :1205 ،

 -طبق ـة تهیدســت کفــشهــا و کــالههــای

شاهزاده کااا (پدر سیاوش میـرزا) بـا روی

س ــوراخ و پ ــاره پــاره دارنــدا همــان طــور کــه

کار آمدن قدرت تازه ،قدرت و ثروت خـود را از

پیداست از ظاهر افراد به خوبی مـیتـوان متوجـه

دست داده و به همین دلیل قصد داشت با ازدواج

شد که فرد متعلق به کدام طبقة اجتماعی استا با

پسرش سیاوش میرزا با مهـین قـدری بـر ثـروت

اينکه طبقة اجتماعی که رمان زيبا بـه آن پرداختـه

خود بیفزايدا تحرک اجتماعی از نوع افقی اسـتا

است ،طبقة کارمندان است اما توصـیفی از ظـاهر

(همان)01 :

آنها نمیبینیما
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 .3-1ختلتهای عمومی طبقات

دادن به افراد براساس شايستگی و خدمت نیست،

 -افـراد ثروتمنـد از طريـق نفـوذ آشنايانشـان بــه

بلکه براساس دوستی و کینـهای اسـت کـه در دل

مقامی که مـیخواهنـد مـیرسـند (همـان )03 :و

رؤساست (همان)112 :ا رشوه میگیرنـد (همـان:

وقتی به مقام رسیدند هر کاری میکننـد تـا آن را

)230 ،350ا تملـــق و دروغگـــويی و دورويـــی

حفظ کنند (همان)112 ،21 :ا آنها حاضـر نیسـتند

ويژگی اخالقی شايع طبقـه اداری اسـتا (همـان:

به زيردستان خود کمک کننـد (همـان)113 ،13 :ا

)325 ،321

قدرت انسان را به جـايی مـیرسـاند کـه اصـول
اخالقی را ناديده مـیگیـرد (همـان)131 :ا بـدون

 .3-3چگونگی تحرك اجتماعی شیتیتهای

داشتن لیاقت و استعداد به شـالی منصـوب مـی-

رمان زیبا

شوند (همان)122 :ا بـه دسـت آوردن قـدرت در

در رمان زيبا ،پايگاه و طبقة اجتماعی میرزا حسین

اين طبقه از طريق خدمت کردن حاصل نمیشـود

از دو راه تاییر میکند:

(همان)110 :ا حق ديگران را ضـايع مـیکننـد تـا

الف) تالش و تحتیا :شخصیت اصلی ابتدا سعی

منافع خودشان را حفظ کنندا (همان)132 ،155 :

میکنـد از طريـق کسـب تحصـیالت ،بـه پايگـاه

 -تهی دستان همواره گرفتار بـال مـیشـوند

اجتماعی باال و احترام و ارزش دست پیدا کنـد و

(همان)105 :ا وقتی فردی پول و قـدرت نداشـته

طبقــه اجتمــاعیاش را تاییــر دهــدا بنــابراين ،بــه

باشــد ،همــواره مــورد تهديــد ثروتمنــدان اســتا

سبزوار و سپس بـه تهـران مـیرود و در مدرسـه

(همان)215 :

مشاول درس و مطالعه مـیشـودا ايـن در حـالی

 -طبقة روسـتايی ،پیرامـون درس و کتـاب

است که پدر و مادرش او را به کار رعیتی تشويق

نمیگردند و به کار رعیتـی مـیپردازنـد (همـان:

میکردندا امـا حسـین هـدفهـای بـاالتری را در

)15 ،12ا روستايیان از صـداقتی برخوردارنـد کـه

ذهنش ترسیم میکرده استا «مـیخواسـتم وقتـی

در میان شهرنشینان ديـده نمـیشـودا شهرنشـینان

به مزينان برگردم کـه خـود را کـامالً بـه اسـباب

نسبت به يکديگر بیتوجه هستند و زنـدگیشـان

بزرگی زينت کرده باشم»ا (همان)15 :

مبتنی بر ظاهرسازی و دروغ استا (همان)115 :

ب) فساد اداری ،پارتی بازی ،رشوهگیری :حسـین

 -در ادارات افراد را به راحتی با تهمت بـر

از فــردی روســتايی (شــیخ حســین) بــه صــاحب

کنار میکننـد (همـان)02 ،03 :ا رؤسـا بـه کمـک

مقامی شهرنشین (میرزا حسین خان قیاسالدوله)،

زيردستانشان به برتری میرسند ،ولی اين حقیقت

تبديل میشودا زيبا با نفوذی که در ادارات دارد و

را کتمان میکنند (همان)151 :ا هر کس بـه فکـر

از طريــق پــارتی حســین را وارد اداره مــیکنــد و

منافع خـويش اسـت (همـان)20 :ا کارمنـدان بـر

حسین با رفـتن بـه اداره بـرای اينکـه خـودش را

اساس حقوقی که میگیرند و میزان حقوقشـان بـا

همرنگ کارکنان اداره کند و خواستههـای زيبـا را

افراد ديگر برخورد میکنند (همان)151 :ا حقـوق

اجابت کند و همچنین برای حفظ مقـام و کرسـی
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رياست و منافعش به رشوهگیری و دزدی و انواع

سالهای  1212تـا 1235شمسـی بـه خـوبی در

و اقسام فساد اداری روی میآوردا تـا جـايی کـه

خود بازتاب داده استا حکومـت رضاشـاهی و

وارد سیاست میشـود و بـه هـر دروغ و جنـايتی

اصــالحات وی از جملــه متحدالشــکل کــردن

دست میزندا به رياست میرسد و به اين ترتیـب

لباسها ،مسئلة کشـ ف حجاب ،حضـور متفقـین

طبقة اجتماعیاش را تاییر میدهد و صاحب مقام

در شــهريور  1235و قحطــی ناشــی از حضــور

و ثروت میشودا تحرک اجتماعی از نوع عمودی

بیگانگان و در نهايت تقابل سنت و تجددی کـه

داردا

ناشی از اصالحات رضـاشـاه بود ،همـه و همـه
او که اکنون دل و جرأت پیـدا کـرده ،بـرای

در رمان طـوالنـی علــی محمــد افاـانی نمـود

حفظ منافع خودش اقدام به هر کاری میکند ولـو

يافته و وی با مهارت اين تضاد سنت و تجدد را

بر ضد ديگران باشـدا در ابتـدا عشـق زنـی او را

در شخصیت سید میران نشان داده استا آهو که

وادار میکند که برای رسیدن به مقام تـالش کنـدا

نمادی از سنت است و هما که نمـادی از تجـدد

هنگامی که به مقام و منصب رسید ،لـذت پـول و

است و سید میرانی که مـیخواهـد از سـنتهـا

احترام و قدرت او را حريص مـیکنـد و در چـاه

بگذرد تا به تجدد برسدا

دروغ ،رشــوهگیــری ،بــیعــدالتی ،حــقکشــی و

الزمة ورود سیدمیران بـه طبقـة اجتمـاعی

خودخـواهی فــرو مــیرودا در ايــن رمــان شــاهد

باالتر ،شبیه شدن به آنهاستا بنابراين ،بـا بـردن

جايگزينی طبقة کارمندان به جای طبقة اشـراف و

هما (در حالی که حجاب را کنار گذاشته اسـت)

رشد طبقة شهرنشین هستیما

به محافل و مهمانی های رؤسای صنوف سعی در
تحکیـ م موقعیت خويش دارد و میخواهد راهی

رمانهای دورۀ دوم :سالهای 1331تا 1351ش

در میان متجددان پیدا کندا به همین دلیل عقايـد

 .1اوضاع سیاسی -اجتماعی

سنتی خود را کنار مینهد ،ريـشهـايش را مـی-

در اين دوره ،کودتـای  35مـرداد  1223شکسـت

تراشد ،عطر میزند ،به سـینما مـیرود و شـراب

تلخی بود که همة مردم ايران طعم آن را چشیدندا

مینوشد و مظاهر تجدد را در خود آشکار مـی-

بســیاری از نويســندگان و شــاعران از جملــه آل-

کندا بنابراين ،اين دوره دورهای است کـه طبقـه

احمد ،شاملو و اخوان ثالـث دچـار سـرخوردگی

اجتماعی متوسطی که قصـد دارنـد بـه جـرگــة

شدند و اين سرخوردگی را به نوعی در آثارشـان

متجـددان بپیـونـدنـد ،ظاهر مــیشونــدا ايــن

نیز منعکس کردندا در دهة  ،05مسئلة اصـالحات

طبقة اجتماعی تحت تأثیر تجـدد رضـاشـاهــی

ارضی نیز مطرح میشود که آلاحمـد بازتـاب آن

وارد رمـانهـا می شودا زيـرا در جامعـة آن روز

را در رمان نفرين زمین به خوبی نشان داده استا

ايران نیـز ايـن افـراد بسـیار ديـده مـیشـدند و

رمان شوهر آهو خانم ( )1205رمانی است

نويسنـده با شخصـیتپـردازی خـود ،خواسـتار

ک ــ ه اوضــاع سیاســی و اجتمــاعی کشــور را در

نشان داد ن اوضاع آن روز ايران استا
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نفرين زمـین مسـائلی چـون از بـین رفـتن

 .1طبقه و پایگاه اجتماعی در شوهر آهوخانم

فئودالیسم و نظام ارباب رعیتی ،اصالحات ارضی،

طبقییه ثروتمنییدان :در ايــن رمــان بــه ايــن طبق ـة

مهــاجرت از روســتاها بــه شــهرها و رشــد طبقــه

اجتماعی خیلی پرداخته نشده استا

شهرنشین و بورژوازی را نشان مـیدهـدا مسـئلة

طبقه محیروم :همـا قبـل از ازدواج بـا سـید

اصالحات ارضی در سـال  1201بـا هـدف پديـد

میران جزء اين طبقة اجتماعی محسوب مـیشـد،

آوردن يک طبقه کشاورزان مسـتقل مطـرح شـده

حاجی بنا (شوهر سابق هما) ،همـايون و کتـايون

بــود کــه طــی آن زمــینداران بايــد هم ـة امــوال

(بچههای هما) ،کـارگران سـیدمیران ،مسـتأجرين

کشاورزی را به دولت بفروشند ،سپس زمینهـای

خـانة سیـد میـران در اين طبقـة اجتمـاعی قـرار

خريداری شده توسط دولت بايد بـه نسـقدارانـی

میگیرندا

که بر روی همان زمینها کار میکردنـد ،فروختـه

طبقییه متوسییط :مهــمتــرين طبقــة اجتمــاعی

شودا اين برنامههای توسعه که اصالحات ارضـی

پرداختهشـده در رمـان اسـتا سـیدمیران سـرابی

يکی از آنها بود ،سبب شده بود تا مدارس جديد،

(رئیس صنف نانوايان) ،آهوخـانوم (همسـر سـید

تسهیالت بهداشتی و تأسیسات صنعتی در شهرها

میران) ،کالرا ،بهرام ،بیژن ،مهـدی (چهـار فرزنـد

به وجود بیايدا در نتیجـه در دهـههـای  05و 05

سیدمیران و آهو خانوم) ،همـا (بعـد از ازدواج بـا

شاهد گسترش سريع جمعیت شهرشـین و طبقـة

سیدمیران وارد اين طبقة اجتماعی میشود)ا

کــارگر هســتیما (آبراهامیــان)210 ،252 :1211 ،
جالل آل احمد به خوبی اين مسـائل را در رمـان

 .1-1ویژگی ظاهری طبقات

خود نشان داده استا

 -مردان طبقة اجتماعی ثروتمند کالههای مخملی

«در قــرون  11و  15انقــالب بــورژوازی،

بر سر میگذارندا اما افراد فقیر لباسهای رنـگ و

فئودالیسم را به پشت سـنگرهای تـدافعی رانـد و

رو رفته و وصله خورده مـیپوشـندا آسـتینهـای

پوسیدگی ارزشهای آن را برمال کردا بـورژوازی

کتشان به خاطر توزدگی چندين بارة سر دستهـا

استعمار را ايجاد کرد و خواست که جهـان را بـه

کوتاه هستندا (افاانی)31 :1255 ،

بازار مصرف سرمايهداری بدل کندا قصة قرن ،11

 -ثروتمندان خدمتکار و غالم دارند (همان:

عصیان علیه بورژوازی است که دنیا را بـه سـوی

)11ا فقرا اکثرا در خانههای آلونک مانند و اجاره-

کاپیتالیسم میکشـاندا آلاحمـد در نفـرين زمـین

ای زندگی میکنند که از پـس اجـارهاش نیـز بـر

بــورژوازی را در حــال گســترش و غلبــه بــر

نمیآيندا (همان)055 ،100 :

فئودالیسم و تراژدی اين شکست را در قرن بیستم

 -طبقة متوسط لباسهای سـاده و معمـولی

به نمايش گذاشته اسـت»ا (انزابـینـژاد و رنجبـر،

میپوشند نه مانند اشراف از لباسهای گرانقیمت

)00 :1250

استفاده میکنند و نه ماننـد تهیدسـتان لبـاسهـای
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ژولیده و پاره میپوشـندا (همـان )11 :در خانـه-

 -افراد طبقة متوسط با زيردستان و کارگران

هايشــان از امکانــات الزم برخوردارنــدا (همــان:

خود با احترام برخورد میکنند و رفتـار صـمیمانه

)350 ،352

دارند (همان)125 ،12 :ا با آنکه مانند ثروتمنـدان

 -روستايیان با وجود آنکه دولت ،اقـدام بـه

زندگی نمـیکننـد و از امکانـات آنهـا برخـوردار

متحدالشکل کردن لباسها کـرده اسـت ،همچنـان

نیستند ،ولی به آنها حسادت نمیکننـد و زنـدگی

لباسهای خاص خود را میپوشندا (همان)235 :

کردن با فقرا را بیشتر میپسندند (همان)55 :ا رنج
و انــدوه ديگــران آنهــا را آزار مــیدهــد؛ چــون

 .1-1ختلتهای عمومی طبقات

خودشان طعم رنج و اندوه را چشیدهانـد (همـان:

عقايد طبقات بـاالی اجتمـاعی بـا طبقـات ديگـر

)11ا به کسانی که قـادر بـه گـذران زنـدگیشـان

خیلی متفاوت استا اين افراد به دلیـل تعلـق بـه

نیســتند کمــک مــیکننــد (همــان)55 :ا خــالف

طبقات باالی اجتماعی و مراوده با اشراف ،عقايـد

ثروتمندان حريص نیسـتندا پـول و مـال برايشـان

و خلق و خوی خاص خود را دارنـدا از ايـنرو،

اهمیتی ندارد (همان)105 :ا اعتقاد به خرافـات در

سید میران از هما میخواهد تا در رفت و آمـد بـا

میان اين طبقه نیز وجود داردا (همان)015 :

سوسن (دوستی که هما در خیاطخانه پیـدا کـرده

 -روستايیان از امکانات اولیه و محل تفري،

بود) مراقب باشد (همان)053 :ا ثروتمندان چـون

بیبهرهاندا رعايا فقـط بايـد در باغـات اربابـان و

برای تأمین معاش خود نیازی به تحمل کردن رنج

مالکان کار کننـد (همـان)310 :ا رعیـت همـواره

و سختی ندارند بیشتر وقت خود را در استراحت

تحت سلطه و زور و ظلم ارباب هسـتندا (همـان:

و خوشگذرانی میگذرانندا (همان)01 :

)021

 طبقة محروم حق ديگران را نمیخورند ودر پی انجام کار هستند ،حتی خدمتکاری (همـان:

 .1-3چگونگی تحرك اجتماعی شیتیتهای

)20 ،00ا از دروغ و بدگويی کردن دوری میکنند

رمان شوهر آهوخانم

(همان)55 :ا سواد چندانی ندارند ،زيرا فرصتی را

در اين رمان ،طبقه اجتماعی شخصیتهای اصـلی

که بايد برای رفتن به مدرسه بگذارند ،بـرای کـار

يعنی سیدمیران و آهو خانم تاییـر مـیکنـدا البتـه

کردن صرف میکنندا پسر نقـره خـانم (مسـتأجر

خواننده ،روند و چگونگی اين تاییـر را مسـتقیماً

سید میران) آبنبات میفروشدا با وجود دسـت بـه

مشاهده نمیکند و طی گزارشـی کـه نويسـنده از

گريبــان بــودن بــا فقــر و نــداری بــا صــمیمیت و

زندگی گذشتة شخصیتهای رمان ارائه میدهـد،

مهربانی در کنار يکـديگر زنـدگی مـیکننـد و در

از اين تاییر پايگاه و طبقه اجتماعی آگـاهی مـی-

مواقع سختی به يکـديگر کمـک مـیکننـدا بـرای

يابد (همان)25 :ا زيرا از همـان ابتـدای رمـان مـا

گذران زندگی بايد سختی بکشند و ايـن رنـج در

شخصیتهای اصلی را در طبقة اجتماعی متوسـط

ظاهرشان نیز آشکار استا (همان)011 :

میبینیما عوامل اين تاییر طبقه عبارتاند از:
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الف) کار و تالش و سیتکوشی

معنی کـه شخصـیت وقتـی وارد طبقـه اجتمـاعی

سید میران و آهو خانم از طريق تالش و پشـتکار

خاصی میشود ،بايد همانند همة آنهايی که در آن

و سختکوشی ،پايگاه اجتماعیشان را تاییر می-

طبقه اجتماعی حضور دارند لباس بپوشـد ،ماننـد

دهندا موقعیت سید میران از نانوايی دورهگـرد بـه

سید میران که پس از تاییر پايگاه مثـل شـهردار و

رئیس صنف خبازان و موقعیت آهو از زنـی نـانوا

رؤسا و ااا لباس میپوشـد و ريـش مـیتراشـد و

به مادری خانهدار و همسر رئیس صـنف خبـازان

همینطور هما که با تاییر لباس و کشف حجـاب

تاییر میکند و از طبقة اجتماعی محروم بـه طبقـة

وارد پايگاه جديدی میشودا

اجتماعی متوسط وارد مـیشـوندا از امکانـاتی در

پرداختن به زندگی طبقات مختلف در کنـار

زندگی برخوردار میشوند که خیلیها (افراد طبقة

يکديگر از ويژگـیهـای رمـان شـوهر آهوخـانم

محروم و کـارگر) حسـرت زنـدگیشـان را مـی-

استا افاانی زندگی طبقه نسبتاً مرفه را با زنـدگی

خورندا اين تاییر طبقة اجتماعی از نـوع عمـودی

طبقات فرودست در کنار هـم مطـرح مـیسـازدا

صعودی استا (همان)25 :

خانوادة سیدمیران زندگی نسـبتاً خـوبی دارنـد در
حالی که در خانة آنها مستأجرانی زندگی میکننـد

ب) ازدوا

که به لحا مالی در سط ،پايینتری قـرار دارنـدا

شخصــیت ديگــری کــه در ايــن رمــان پايگــاه

در اين رمان با دو طبقـة اجتمـاعی روبـهرو مـی-

اجتماعیاش تاییر میکند ،هما اسـتا زن جـوانی

شــويم1 :ا طبقــة اجتمــاعی متوســط (خــانوادة

که در ابتدا در روستا زندگی میکرده و خـانواده-

ســیدمیران)؛ 3ا طبق ـة اجتمــاعی محــروم و فقیــر

اش روستايی هستندا بعد از ازدواج با حاجی بنـا،

(همسايهها و مستأجرين خانة سیدمیران)ا زندگی

به شهر میآيد و پايگـاه اجتمـاعیاش از دختـری

اين خانوادهها در کنار يکديگر به خوبی اخـتالف

روستايی به زنی رقاصه تاییر میکندا امـا تحـرک

طبقاتی آنها را نشان میدهدا

اجتماعی هما از نوع افقی بوده است؛ زيرا از يـک
پايگاه اجتماعی بـه پايگـاه اجتمـاعی ديگـری در

 .3طبقه و پایگاه اجتماعی در رمان نفرین زمین

همان طبقه فرودست وارد شده استا امـا بعـد از

نفرين زمین داستان آموزگاری اسـت کـه از شـهر

اينکه با سیدمیران ازدواج میکند ،طبقه اجتماعی-

برای تدريس به روستا آمـده اسـتا وجـود قلعـة

اش تاییر میکندا از طبقـه اجتمـاعی محـروم بـه

اربابی در روستا نشان از حضور روابـط اربـاب و

طبقة اجتماعی متوسط وارد میشود و اين تحرک

رعیتی داردا ورود تکنولوژی مانند موتـور بـرق و

اجتماعی ،عمودی استا بنابراين ،در اين رمان دو

آسیاب موتوری و تراکتـور بـه روسـتا ،اعتـراض

تحرک اجتماعی اتفاق افتاده استا

روســتايیان را در پــی داردا زيــرا تکنولــوژی در

تاییر پايگاه اجتماعی ،مسـتلزم تاییـر ظـاهر

روستا يعنی بیکار ماندن روستايیان و مهاجرت بـه

شخصیت و نحوة لباس پوشیدن اوسـتا بـه ايـن

شـــهرهاا در نهايـــت ،روســـتايیان آثـــار تجـــدد
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(مرغداری) را ويران میکننـدا در پايـان داسـتان،

 -در مقابل اربابـان کـه در مهمـانیهايشـان

مرگ مالک و مباشر در آستانة اصالحات ارضـی،

انواع غذاهای لذيذ بـر سـر سـفره دارنـد ،رعیـت

مرگ بزرگ مالکی و پیوندهای اربـاب و رعیتـی،

غرق در گرسنگی است (تضاد طبقاتی بین مرفه و

پا گـرفتن مرغـداری سـرمايهدار و بیهـوده بـودن

فقیر) بچههای روستا با سختی و کار بزرگ مـی-

شـیوة سـنتی تولیــد را نشـان مــیدهـدا آموزگــار

شوند ،پس دستهايشان پینـه بسـته و پاهايشـان

(قهرمان شکستخورده) نیز روستا را تـرک مـی-

برهنه استا (همان)1 ،5 :

کندا بنابراين ،اساس داستان کشمکش و برخـورد

 -شهرنشینان لباسهای اتوکشیده میپوشند،

میان شیوة جديد با شیوة سنتی تولیـد کشـاورزی

ريشهايشان را مـیتراشـند و کـراوات مـیزننـدا

است (ورود تراکتور به روستا و استفاده از آن بـه

وقتی معلم از شهر به روستا میآيد ،کم کم نسبت

جای گاو آهن)ا

به انجام دادن اين امور بیتفاوت میشود؛ زيرا در

طبقییه ثروتمنییدان :در ايــن رمــان طبقــة
ثروتمندان را بیشتر اربابان روستا تشکیل میدهندا

روستا کسی بـه ايـن چیزهـا اهمیـت نمـیدهـدا
(همان)03 ،01 :

بیبی (ارباب و مالک ده) ،پسـر بـیبـی (نماينـدة
مجلس در شهر و وکیل) ،پسر کوچکتـر بـیبـی

 .3-1ختلتهای عمومی طبقات

(محصل در فرهنگ) ،مباشر ارباب ،کدخدا به اين

 -بچههای خانوادههای اعیان به مدرسه مـیرونـد

طبقه اجتماعی تعلق دارندا

حتی اگر در روستايشـان مدرسـه نباشـد (همـان:

طبقه محروم :روستايیانی که فقیر و تهیدست
هستندا

)31ا ارباب همه چیز را با پول میسـنجد (همـان:
)103ا ارباب با وجود اينکه بر رعیت خود حـاکم

طبقه متوسط وکارمندان :معلم ،مدير ،برادران

است ،ولی گاهی به آنها کمـک مـیکنـد (همـان:

مدير ،میرزا عمو (همکار پیر معلم در روستا) جزء

)11ا اربابان برای اينکه قدرت خـود را از دسـت

اين طبقة اجتماعی هستندا

ندهنــد ،دوســت ندارنــد روســتايیان بــه شــهرها
مهاجرت کنند (همان)11 :ا فقط کسانی که ثروت

 .3-1ویژگیهای ظاهری طبقات

دارند بايد از امکانات (موتور برق) بهرهمند شوند

 -ثروتمنــدان روســتا در واقــع همــان اربابــان و

و اين نبود عدالت اجتمـاعی اسـتا در جامعـهای

کدخدايان هستندا خانههايشان قلعة اربـابی اسـت

که ثروت ارزش محسوب مـیشـود ،فقیـر جـايی

و لباسهايـی شبیـه به شهریها بر تـن مـیکننـد

نداردا (همان)35 :

(آل احمد)10 ،30 :1250 ،ا آنها مهمانی میدهنـد

 -افراد طبقة متوسط بـا ديگـران همـدردی

و از رعـايای خــود پذيــرايی مـیکننـد (همـان:

میکننـد و بـرای بهبـود وضـعیت افـرادی کـه از

)315 ،152ا

امکانات اولیه محروماند تالش میکننـدا سـاختن
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مدرسه و مردهشورخانه در روسـتاا (همـان،103 :

يعنی از بین رفتن شیوة سنتی تولید و تبديل آن بـه

)310

شیوة صنعتی ،ايستادگی کنندا تراکتورهـا را ويـران
 -روستايیان رعیت ارباب محسوب میشود

میکنند (همـان ،)31 :امـا وقتـی مـیبیننـد قـدرت

و بر زمـینهـای او کـار مـیکننـد و در صـورت

ايستادگی در برابـر ايـن تکنولـوژی و مـدرنیزم را

اعتراض به ارباب با تـوهین او مواجـه مـیشـوند

ندارند ،سعی میکنند بـا آن کنـار بیاينـدا گاوهـا را

(همان)155 ،11 :ا بچههای روستا بعد از مدرسـه

بکشند و با پولش تراکتور بخرند و در کار مزرعـه-

بايد با پدرانشان بر سر زمـین کـار کننـد (همـان:

شان سرعت عمل داشـته باشـند (همـان)23 :ا امـا

)20ا روستايیان اعتقادات مذهبی مانند شفا گرفتن

رفتهرفته با کار کردن تراکتور بر روی زمین ،اهـالی

از امامزاده دارندا (همان)15 :

روستا بیکار میشوندا روستا ديگر برای جوانـانش
کاری نداردا اهـالی روسـتا کـه اکنـون بـا بیکـاری

 .3-3چگونگی تحرك اجتماعی شیتیتهای

روبهرو هستند ،برای کار کردن در مراکز صنعتی و

رمان نفرین زمین

پرداختن به شال کارگری و تأمین مخارج زنـدگی

مهاجرت از روستا به شهر

خود به شهرها مهاجرت میکنندا اينگونه است کـه

اهالی روستا به دلیل شرايط اجتماعی به وجودآمده

تحـــرک اجتمـــاعی افقـــی از پايگـــاه اجتمـــاعی

به مهاجرت به شهرها تن میدهند و از ايـن طريـق

روستانشین رعیـت و دهقـان بـه پايگـاه اجتمـاعی

پايگــاه اجتمــاعیشــان از روستانشــین دهقــان و

شهرنشین کارگر صورت میگیردا رعايای ديروزی

کشاورز به شهرنشین کـارگر تاییـر مـیکنـدا ايـن

که جـزء امـوال مالکـان محسـوب مـیشـدند ،در

تحرک اجتماعی از نوع افقی است و آنان همچنـان

کارخانهها ،کارگران کمپانیها میشوندا از ده کـوچ

در طبقه اجتماعی فرودست و محروم قـرار دارنـدا

میکنند و در شهرها روز به روز بـر جمعیـتشـان

شــرايط اجتمــاعی و سیاســی کــه ســبب تحــرک

افزوده میشود و روستايیان که تـاکنون تولیدکننـده

اجتماعی میشود عبارتاند از :اصـالحات ارضـی،

بودند ،به مصرفکننـده تبـديل مـیشـوندا «پديـدة

ورود تکنولوژی و ابزار آالت صنعتی برای تولید به

اصالحات ارضی و تضاد و ناسازگاری آن با شـیوة

جای ابزار قديمی ،واردات گندم ،مسائل مربوط بـه

تولید سنتی کشاورزی در روستاهای ايـران از يـک

فروش نفت ،رشـد زنـدگی صـنعتی و مکانیسـم و

سو اگرچه دهقانان را از زير يوغ اربابان آزاد کـرد،

سرمايهداری و بورس ،وامهـای تعـاون روسـتايی،

امــا در همــان حــال ســبب نــابودی کشــاورزی در

تاییـــر دورة ملـــکداری و تبـــديل آن بـــه دورة

روستاها و مهاجرت تعداد زيادی از روسـتايیان بـه

بانکداری ،از بین رفتن نظام ارباب و رعیتـی ،گـذر

شهرها شدا کسانی که در روستا کار میکردنـد بـه

از فئودالیسم به بورژوازیا با وجود ماشـین ،ديگـر

حاشیهنشینهای شهری تبديل میشوندا اصالحات

نیازی به نیروی کار انسـانی نیسـتا روسـتايیان در

ارضـــی و توســـعة شهرنشـــینی الزم و ملـــزوم

ابتدا سعی میکنند در برابر شرايط بـه وجودآمـده،

يکديگرند»ا (رنجبر)0 :1211 ،
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در دورة دوم (از سالهـای  1223تـا 1200

بحث و نتیجهگیری
در رمـانهـا بیشـتر بــه طبقـات محـروم و اقشــار

شمسی) تحرک اجتماعی بیشتر در میـان طبقـات

فرودست اجتماعی پرداخته مـیشـودا ايـن نکتـه

متوسط و محروم مطـرح مـیشـودا ايـن تحـرک،

حائز اهمیت اسـت کـه تـوافقی کلـی در مظلـوم

خالف دورة قبل ،اغلب از نوع افقی استا يعنـی

بودن ،تحـت سـتم قـرار گـرفتن و پايمـال شـدن

جابهجايی در مشاغل فرودستا مثالً تبـديل يـک

حقوق محرومان وجود داردا ثروتمندان اغلـب از

روستايی و کشـاورز بـیزمـین بـه حاشـیهنشـین

راههــای نادرســت و بــا سوءاســتفاده از قــدرت،

شــهری را شــاهد هســتیما در ايــن دوره ،تحــرک

ثروت و روابط (پارتی بازی) و استفاده ابـزاری از

اجتماعی عمودی هم رخ میدهد ،اما اين تحـرک

ديگران و چه بسا خـانواده و نزديکـان خـود ،بـر

ديگر کمتـر نشـانی از فسـاد دامـنگیـر دورة اول

قدرت و ثروتشان میافزايندا

داردا کار و تالش ارج نهاده میشود ،ولی اوضـاع

در دورة اول (فاصــلة ســالهــای  1255تــا
 1230شمسی) طبقة اجتمـاعی اشـراف ثـروت از

اجتماعی به گونهای است که تحـرک عمـودی در
میان طبقات محروم ،بسیار کمرنگ استا

دست داده به دلیل تاییر شرايط اجتماعی و ايجاد

شکلگیری طبقة متوسط و میانی در جامعـة

ديوانساالری دولتی ،خواهان پیوسـتن بـه ادارات

شهرنشــین از ايــن دوره قابــل رديــابی اســتا بــه

هستندا در ايـن دوره شهرنشـینی رشـد مـیيابـدا

موازات آن ،مسئلة تجدد و ظواهر آن ،مثل استفادة

برخی روستايیان با استعداد هم وارد شـهر شـده،

کفش و کاله و لباس فرنگی ،اسـتفاده از ماشـین،

در مشاغل دولتی مشاول میشوند ،اما به واسـطه

تراکتور و وسايل جديد ،بدون زيرساخت مناسب

نظام فاسد ادارات ،زدوبندها و بیقانونیها ،رشـد

و فرهنگ مصرف آن ،تبعاتی ايجاد کرده است که

افراد براساس استعداد و لیاقتشان انجام نمیشـودا

عالوه بر ايجاد فاصـله و شـکاف طبقـاتی ،رونـد

در جامعهای فاسد ،هـر فـردی بـه عنـوان وسـیلة

توسعه در ايران را نیز ناهمگون کرده اسـتا ايـن

پیشرفت تلقی میشـودا تحـرک اجتمـاعی اغلـب

مسئله از دو جنبه بر تحـرک اجتمـاعی تأثیرگـذار

با استفادههای نادرست از ثروت ،قـدرت و افـراد

است:

(به خصوص وسیله قرار دادن زنـان) انجـام مـی-

 -نخست آنکه تحرک اجتمـاعی بـه جـای

شودا انتقـاد از ايـن نظـام ناسـالم و بازتـاب ايـن

آنکه از درون اتفاق بیفتـد ،در سـط ،و ظـاهر بـا

وضعیت در رمان ،از مهمترين اهداف نويسندگان

تاییــر آرايــش يــا اســتفاده از لــوازم و کاالهــای

رمانهای اجتماعی اسـتا در ايـن دوره ،تحـرک

مصرفی ،زمینة تولید و عالقه به کار و کوشـش و

اجتمــاعی از طبقــات فرودســت بــه فرادســت و

تالش واقعی را در مواردی بسیار کمرنگ ساخت

برعکس وجود دارد و طبقهای به نام طبقة متوسط

و به شکل مکانیسمی جايگزين عمل کـردا يعنـی

در حال شکلگیری استا تحرک اجتماعی بیشـتر

پرداختن به ظاهر و روية تجدد اين تصور را برای

از نوع تحرک عمودی استا

فرد به وجود آورد که میتـوان بـا اعمـالی چـون
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کشف حجاب و پوشش و ظاهر متفـاوت (چنـان

نزاع سنت و تجـدد در رمـان نفـرين زمـین»ا

که در شوهر آهوخـانم شـاهدش هسـتیم) ،طبقـة

نشريه سابق دانشکده ادبیات دانشـگاه تبريـز،

اجتماعی را تاییر دادا

سال  ،20شماره  ،332صص 1 -32ا

مسئلة دوم که از دل ديدگاه اول بیرون آمد،

زرافــا ،میشــل ()1252ا جامعــهشناســی ادبیــات

از میان رفتن فرهنگ تولید و کسب و کار ،هجوم

داستانی (رمان و واقعیت اجتمـاعی)ا نسـرين

روستايیان به شهرها برای کسب درآمد و شـهری

اولا تهران :سخنا

شدن بود که به تضاد طبقاتی و توسـعه نـاهمگون

پروينیا چا

فرسار ،احمـد ()1211ا جامعـهشناسـی (اصـول،
مبانی و نظريهپردازان)ا چا

انجامیدا
رمــانهــای ايــن دو دهــه ،بــا ترســیم ايــن
وضــعیت ،از نابســامانی و عــوارض برخاســته از
چنین وضعیتی سخن میگويدا

اولا تهران :نشر

اوحدیا
کوئن ،بروس ()1213ا مبانی جامعهشناسیا غـالم
اولا

عبــاس توســلی و رضــا فاضــلا چــا
تهران :سمتا

گــرب ،ادورادا جا ()1212ا نــابرابری اجتمــاعی

منابع

آبراهامیان ،يرواند ()1211ا ايران بین دو انقـالب

(ديــدگاههــای نظريــهپــردازان کالســیک و

(از مشــروطه تــا انقــالب اســالمی)ا کــاظم

معاصــر)ا محمــد ســیاهپوش و احمدرضــا

فیروزمند ،حسن شمسآوری و محسن مـدير
شانهچیا چا

گیدنز ،آنتونی ()1212ا جامعـهشناسـیا منـوچهر

اولا تهران :نشر مرکزا

آل احمد ،جالل ()1250ا نفرين زمینا چا

اولا

تهران :معیار انديشها

افاانی ،علیمحمـد ()1255ا شـوهر آهـو خـانما
چا

غرویزادا چا

اولا تهران :نشر معاصرا

سوما تهران :دنیای دانشا

انزابینژاد ،رضا؛ رنجبر ،ابراهیم ()1250ا «سـیمین
دانشــور از آتــش خــاموش تــا سووشــون و

اثرپذيری از آل احمد»ا مجله علوم اجتمـاعی
و انسانی دانشگاه شیراز ،دوره  ،30شـماره ،2
صص 00-02ا

صبوریا چا

اولا تهران :نشر نیا

لوکــاچ ،جــورج ()1213ا جامعــهشناســی رمــانا
محمدجعفر پويندها چـا

دوما تهـران :نشـر

ماهیا

محسنی ،منوچهر ()1211ا جامعهشناسی عمومیا
چا

يازدهما تهران :انتشارات طهوریا

مشفق کاظمی ،مرتضی ()1205ا تهـران مخـوفا
بیجاا

میرعابدينی ،حسـن ()1251ا صدسـال داسـتان-

حجازی ،محمد (بیتا)ا زيباا بیجاا

نويسی ايرانا جلـد اول و دوما چـا

رنجبــر ،ابــراهیم ()1211ا «رســالت روشــنفکر و

تهران :نشر چشمها

پـنجما
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Abstract
The term social mobility refers to the displacement of people from a community
center to the other social one. This mobility takes place in both vertical and horizontal
ways. The main question of this study reflects how social classes move in the Persian
novel during the periods "1921-1971". The research method is an analyticaldescriptive one and this study wasdone using library resources and taking into
account the successful novels during this period. The result of the research shows
that, 1300 to 1325, the social classes of the nobility, the administrative staff and the
urban ones have had the most reflection in the Persian novel. In this period, criticism
of the social different classes and unhealthy social mobility was one of the most
important issues in the novels. The middle class is developing and social mobility is
more than vertical mobility. Between 1325 and 1350, the middle urban social class,
especially the deprived rural class, workers and peasants reflected more that the other
groups in the novels. In this period, social mobility is often among the middle and
deprived classes and is a type of horizontal mobility; it means changing subordinate
jobs such as rural changes and landless farmers toward the urban marginization. The
technical use of modernization at the industrial level, such as the use of tools such as
car and tractor, at a cultural level, such as the use of foreign shoes, hats and clothes,
without a proper arrangement and the culture of consumption, will lead into
consequences of the different social class formation and social mobility, which have
been reflected and analyzed in the novels of this period.
Keywords: Persian Realist Novel, Social Center, Social Class, Social Mobility, 1921
to 1971.
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