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چكیده
رمان سیاسی يکی از اقسام ادبیات داستانی فارسی با مؤلفههايی خاص است که از ساير جريانهـای داسـتاننويسـی
معاصر متمايز است .اين نوع داستان ها به نسبت ساير اقسام (اجتماعی ،دينی ،فیمینیسـتی و ،)...بـه دلیـل ويژگـی و
ماهیت منحصربهفرد و پیوندهای نزديک با جامعه و وقايع اجتماعی و سیاسی ،از میان مجموعـه روشهـای تحلیـل
رمان؛ با روش تحلیل انتقادی گفتمان سنخیت بیشتری دارد .يکی از روشهای بررسی ايـن نـوع خـاص از تحلیـل
رمان ،دو چارچوب متنی و فرامتنی است که يکی از بهترين و مؤثرترين رويکردهای آن ،رويکرد فرکالف است کـه
متون را در سه سط توصیف ،تفسیر و تبیین بررسی میکند .رمان سگ و زمستان بلند از شهرنوش پارسیپور يکی
از رمانهای سیاسی پس از انقالب اسالمی است که نويسنده سعی میکند با تأمـل و بـازخوانش آن ،حـواد مهـم
سیاسی ايران را با تأکید بر مسائل روانی شخصیتها با توجه به روش تحلیل گفتمانیِ متن و عناصر برجسته حاضـر
در آن ،بررسی ،تحلیل و نقد کند .تحلیل گزارههای متن در سط تبیین ،نشـان مـیدهـد کـه زمینـه تـاريخی رمـان،
رويدادهای سیاسی دوره و فضای پر از اختناق سالهای دهه پنجاه است و اصـلیتـريــن درونمـايــه آن ،تـقابــل
نـسلهـا و نقد قدرت است که در کنشها و گفتوگوهای داستانی البته با زبان و بیانی زنانه منعکس شده است.
كلیدواژه :رمان سیاسی ،تحلیل گفتمان انتقادی ،سگ و زمستان بلند ،پارسیپور.

دکتری زبان و ادبیات فارسی (نويسنده مسئول)gorjim111@yahoo.com

**کارشناس ارشد زبان و ادبیات فارسی
***دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه پیامنور
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مقدمگگه (نگگگاهي اجمگگالي بگگه نویسگگنده و
مجموعه تثار اود
يکی از نويسـندگان حـوزه ادبیـات داسـتانی کـه

در پیلهای از بايدها و نبايدها محبـوس مـیکنـد».
(میرعابــــدينی )0021 :0233 ،برخــــی از ايــــن
نويسندگان در اين راه موفـق بـوده انـد و برخـی
ديگر نیز با گرفتارشدن در نظريات تند و افراطـی

آثارش از منظـر تعامـل ادبیـات و اجتمـاع قابـل

فمینیستی و اجتماعی ،توان ايجاد دنیای فـردی و

مالحظه و بررسی است «شـهرنوش پارسـیپـور»

بیهمتای شخصیتها را ـ که ويژگی يک داستان

است .او در سال  0200در تهران متولـد شـد .در

موفق است ـ از دست داده اند .شايد ايـن بحـران،

سال  0222در رشته علـوم اجتمـاعی از دانشـگاه

ناشی از اين است که زنان بعد از يافتن خـود در

تهران فارغالتحصیل شد؛ سپس تحصـیل خـود را

فضايی بازتر ،هراس از اين فضـا را نیـز همزمـان

در رشتۀ زبان و فرهنگ چینی در دانشگاه سوربن

تجربه کردهاند و همین ،سبب آشفتگی در برخـی

پی گرفت و در سـال  0221بـه ايـران بازگشـت.

از اين آثار شده است .اين زنان کـه بـه شـناختی

پیش از رفتن به فرانسه در تلويزيون ملـی ايـران،

تــازه از خــود و موقعیتشــان پــی بــردهانــد ،در

تهیه کننده برنامـه «زنـان روسـتايی» بـود؛ امـا در

رويــدادهای تــاريخی معاصــر ايــن ســرزمین

بهمــن  0222در اعتــراب بــه اعــدام خســرو

حضوری جدی يافتهاند؛ از اينرو ،به نقش خـود

گلسرخی و کرامت دانشیان از تلويزيـون اسـتعفا

و آرزوهايشان با زبانی نو برخاستهاند .پارسیپـور

داد .مدتی پس از استعفا ،بازداشت و زندانی شد.

در اينباره میگويد« :تجربـه انقـالب و جنـگ و

پس از انقالب نیز بار ديگر در سال  0222زندانی

پیامدهای اقتصادی ـ روانی آن ،زنان را بـه میـدان

شــد و پــس از آزادی از زنــدان ،کتــابفروشــی

حادثه پرتاب کرده است و اين گويا يـک فرمـان

تأسیس کرد و به کار ترجمه پرداخت؛ اما بعـد از

تاريخی است»( .پارسیپور )1 :0223 ،از مهمتـرين

مدتی به آمريکا رفت و تاکنون ساکن آمريکاست.

ويژگی های آثـار او جسـت وجـو در فرديـت زن

آثــار او در قالــب رمــان ســـگ و زمســتان بلنــد
( ،)0222طوبا و معنای شب ( ،)0220عقـل آبـی
( ،)0230مـــاجرای ســـاده و کوچـــک درخـــت
( ،)0230شــیوا ( ،)0230بــر بــال بــاد نشســتن
( )0200و در قالب مجموعه داسـتان آويـزههـای
بلــور ( ،)0222تجربــههــای آزاد ( ،)0223زنــان
بــدون مــردان ( ،)0220آداب صــرف چــای در
حضــور گــر ( )0230اســت .ويژگــی او ماننــد

گرفتارند ،می رسند .آنان بدون ترس از قـضاوتـی

ديگر داستان نويسان زن همچون سیمین دانشـور،

کـه جامعه دربارهشان می کند زبان باز میکننـد و

گلی ترقی ،منیرو روانیپور ،غزاله علیزاده در ايـن

دست به واکنش و رفتارهايی میزنند تا از خود و

ايرانــی اســت .او آزادانــه بــه مســائل فــردی و
احساسات نامتعارف زن که گـاهی در جامعـه مـا
مـذمـوم و نـاشـايـست اسـت يا به صورت تـابو
بــا آن برخــورد مــیشــود ،پرداختــه اســت.
شخصیت های بسیاری از آثار پارسی پـور ،بیشـتر
کسانی هستند که در مرحلهای از تحول به درکـی
ديگــر و شــناختی تــازه از مــوقعیتی کــه در آن

است که «در آثار خود بـه هويـت و جايگـاه زن

آرزوهايشان بگويند .از بارزترين اين آثار میتوان

ايرانی در يک مرحلـه تغییـر و تحـول اجتمـاعی

به «زنان بدون مـردان» اشـاره کـرد .در ايـن اثـر،

می پردازند و تـالش زنـان بـرای خوديـابی را بـا

پارسیپور به روايت سرنوشت پنج زن میپـردازد

انتقاد از جامعه مردساالری درمیآمیزند کـه زن را

که زندگی رنجبار و بیشـوری دارنـد؛ سـفری را
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آغاز میکنند که بیشباهت به سفر زندگی نیست.

تحول شخصیت او در پی زندانی شدن و تصـوير

ترتیب قرار گرفتن داستانها بهگونهای اسـت کـه

فضای خفقان حاکم بر زمان داستان ،همه نشان از

گذر از مراحل گوناگون عشـقـ از تمنـای جسـم

اين دارد که اين رمان را مـیتـوان رمـان سیاسـی

تــا عــروج روحـ را بــه نمــايش مــیگــذارد.

به شمار آورد .اما از طرف ديگر با توجه بـه نگـاه

(میرعابــدينی )0002 :0233 ،رمــان طوبــا و معنــای
شب نیز با محور قرار دادن شخصیت طوبا ،زن را

نويسنده به فرديت و هويت زن و تحول جسـمی
و روحی قهرمان زن داستان ،می توان اين رمان را

در سفری تاريخی به تصوير میکشد .سـفری کـه

از جملـه رمــانهــای فمینیســتی نیــز تلقــی کــرد.

با تخیل و عرفان درمی آمیزد .پارسیپـور در ايـن

نـويسنده بـر آن است با توجه به بسـتر و حـوزه

رمان پانصد صفحهای به سبک رئالیسـم جـادويی

پژوهش و بـا توجـه نظريـه فـرکالف ( )0231در

به بررسی نقش زنان در تحوالت تاريخی جامعـه

تحلیل انتقادی گفتمان ،بیشتر جنبـههـای سیاسـی

از مشروطه تا انقالب  0223میپردازد .او در ايـن

اين اثر را مورد بررسی قرار دهد و شخصیتهـا،

رمــان ،تضــاد بــین س ـننت و مدرنیســم را نشــان

فضا و گزارههای داستان را از اين ديد بکاود.

میدهـد؛ همـان مضـمونی کـه در رمـان سـگ و
زمستان بلند نیز بدان پرداخته بود .مؤلف در طوبا
و معنای شب نیز با نوعی رمزگرايی ،طوبـا را در

خالصه داستان در یك نگاه و با تأكیگد بگر

سیر و سلوکی عرفانی با طبیعت پیوند میدهـد و

درونمایه
داستان سگ و زمستان بلند حکايت دختر جوانی

عروج او را در فنای او میبیند( .همـان )0002 :بـا

است به نام «حوری» که چون شـاهدی خـاموش

توجه به آثار داستانی که پارسی پـور خلـق کـرده

به زندگی خانواده خود و اهالی محله مینگـرد و

است ،به تصري ِ ابراهیم گلستان ،می توان او را در

به توصـیف بـیقـراریهـای روحـی خـويش در

زمره نويسندگان مدرنیست بهشـمار آورد (همـان:

شرايطی غیرانسانی میپردازد( .میرعابـدينی:0233 ،

)0002-0002؛ که بـا «سـتايش عشـقی خـارج از

 )302ايـن کـتاب از چهـار بخـش تشـکیل شـده

قراردادها و سننت ها مشخص مـی شـود»( .همـان:

است .بخش اولِ داستان با تصوير مجلس روضـه

 )300در رمان سگ و زمستان بلند نیز «حـوری»،

از طرف راوی داستان (حوری) آغـاز شـده و بـا

قهرمان داستان با تجربه عشقهای ممنـوع و کنـار

شیوه تداعی و جريان سیال ذهن به روابـط میـان

هم قراردادن عشـق و مـر ؛ و انـزوا گزيـدن از

افراد خانواده و نقد جامعه و افراد ادامه میيابد.

اجتمــاع ،ويژگــی بــارز شخصــیتهــای ادبیــات

مجلس روضه به مناسبت مر

برادر حـوری،

مدرنیستی را نشان میدهد( .پارسیپور)00 :0202 ،

«حسین» ،که در فصل اول ،قهرمان اصـلی نشـان

رمان سگ و زمستان بلند اولین رمـان شـهرنوش

داده شــده ،برگــزار شــده اســت .حســین جــوان

پارسی پور است که ماهیتی دوگانه دارد؛ از طرفی

روشنفکری بود که پس از چنـد سـال حـبس بـه

داشتن زمان و مکـان و فضـای خـاص تـاريخی،

خانه برگشته است .همه ماجراهای داستانگـويی،

پرداختن به تحوالت و دگرگونیهای يـک نسـل،

پیامد بازگشـت حسـین اسـت .حسـین کـه يـک

تضاد نسلهـا و نمـود آن در نگـرش سیاسـی دو

روشــنفکر ســرخورده اســت ،مرحلــه بــه مرحلــه

نسل داسـتان ،تـأثیر سیاسـت بـر يـک خـانواده،

سعادت خود را از دسـت مـیدهـد و عاقبـت بـا

بح های سیاسی ،زندان رفتن قهرمـان داسـتان و

سقوط در ورطـه شـرابخـواری و ولگـردی بـه
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مرگی فجیع میمیرد و اين فاجعه بر حـوری ،نسـل

میشود و «رؤياهای سورئالیستی ،مسـائل عـادی را

بعد از حسین تأثیری شگرف میگذارد .حسین پس

در پرتــو احســاس و تخیــل مــیپوشــانند .هجــوم

از بازگشت از زندان ،خود را در محیط مصـرفزده

شکستهـای عشـقی و مـر  ،فضـايی سرشـار از

سالهای رفاه کـاذب دهـه  22مـیيابـد .زمـانیکـه

فاجعــه و گــمگشــتگی ايجــاد مــیکنــد .حــوری

درآمد روز افـزون نفـت ،تـب زمـینخـواری را در

جــوانیاش را مــیبــازد و هــراس و انــزوا ،زخــم و

طبقات باال و متوسط جامعه شدت بخشـیده اسـت.

پوچی بـرايش مـی مانـد»( .میرعابـدينی)300 :0233 ،

او که با دنیايی از آرمـانهـا و ايـدهآلهـا بـه زنـدان

بخش سـوم داسـتان دوبـاره بازگشـت بـه دنــیای

میرود در بازگشت ،خـانواده خـود را کـه نماينـده

واقـعی است .عـلی بـرادر حــوری و حســین کـه

طبقه متوسط جامعه اوينـد ،بـیهويـت و رنـگورو

تحصیل کرده و در فرنـگ زنـدگی مـیکنـد همـراه

باختهتر از سابق میبیند و نمیتواند با اين وضـعیت

همسرش لیـزا بـه ايـران بـازمیگـردد و خـانواده و

کنار بیايد« :من اونجا آدمايی ديدم که لـه مـیشـدن،

حوری را ازدسترفته و مضمحل میيابد و درصدد

استخوناشون خرد میشد و صداشون درنمـیاومـد.

راضی کردن حوری برای رفتن به آمريکا برمیآيـد.

آخر شماها چرا اينطوری شدين چه چیزی تو شما

اما حوری ،علی را نیز بهرغم تحصـیل کـرده بـودن،

مرده .همهتـون محافظـهکـار شـدين( ».پارسـیپـور،

نماينده ديگری از سننت میيابـد و در مقابـل او نیـز

)23 :0202

میايستد« :علـی گـفت :عـزيزم اينـجا يـک جامعـه

حسین و حوری نسل تازهای هستند که در برابر

سننتی است .گفتم :درست اسـت؛ سـننتی اسـت امـا

نسل گذشته قـد علـم کـردهانـد .نسـلی کـه عقايـد

شما همین که میرويد سننت يادتان میرود و وقتـی

خرافیشان در سراسـر داسـتان از طـرف حسـین و

که برمیگرديد به يـاد سـننت مـیافتیـد .آن حسـین

حوری به نقد کشیده میشود .اما حسین و بعد از او

مانده بود همین سننت را عوب کنـد»( .پارسـیپـور،

حوری ،تا چه حد میتوانند نقـد درسـتی از جامعـه

 )002 :0202بخش چهارم و آخـر داسـتان کـه بـاز

خود داشته باشند؟ آيا موضعگیـری آنـان در مقابـل

بهشیوه تداعی معانی و جريان سیال روايت میشود،

اين عقايد درست است؟ آيا آنهـا در صـحیحی از

راوی را در ادارهای نشان میدهد کـه مشـغول کـار

جامعــه خــود دارنــد؟ در همــین کشــمکشهــا و

است و خواننده ناگهان درمـیيابـد کـه راوی مـرده

کنشهای داستانی است که بـا تیپـی از روشـنفکران

است و شرح او از جنازههای کفـنپـوش و سـپس

سرخوردهای روبهرو میشـويم کـه حضورشـان در

گورستان ،نشـانه همین مطلب اسـت .آغـاز بخـش

داستان از ويژگیهای ادبیات داستانی دهـه  02و 22

چهارم با حرکتی دايـرهوار ،بـاز راوی را در مجلـس

است .حسـین ،نماينده چنین روشنـفـکرانی کمکـم

روضه در درگاهیِ پنجره نشـان مـیدهـد و گـويی

پناهگاههايش يعنی عقیده ،خانواده و عشـق را يکـی

همه داستان را راوی مردهای روايت کرده است.

بعد از ديگری از دست میدهد و سرانجام با تبـديل
شدن به ديوانهای ولگرد که اسیر کابوسهای زنـدان
است ،سقوط میکند و میمیرد؛ اما حوری را نمونـۀ
نماينده نسل بعد از خود به کابوسهايش مـیبـرد و
باع

نكاتي درباره نوع نقد داستان با توجه به عنصر
زمان و دورنماي تن (انگیزه تألیفد

تغییر جسمی و روحـی او مـیشـود( .همـان:

اگــر ســالهــای نخســت دهــه  22را ســالهــای

 002و  )002در بخــش دوم آهنــگ رمــان عــوب

ســرخوردگی روشــنفکران ايــران بــدانیم ،ســخنی

بررسي و تحلیل انتقادي گفتمان رمان س و زمستان بلند 1

بهگزاف نگفتهايم .ادبیات داستانی اين سـرزمین نیـز

برخورد نو با زبان و آفريدن فضـای نامتعـارف بـه

تحت تـأثیر شـرايط اجتمـاعی بعـد از کودتـای 00

راهی نوين در داستان نويسـی ايـران دسـت يابنـد.

مرداد  0220نشاندهنده خفقان حاکم بر ايران است.

(همان )230 :از اينروست که میبینیم داستانگويی

در واقع رخدادهای سیاسی سال های  22-20شايد

بیشتر در خواب میگذشـت و گـويی کـنشهـای

اين فرصت را به نويسندگان اين دوره نمیدهد که

داستانی در فضايی گنگ و وهمزده جريان داشـت.

عالوه بر محتوا به فـرم و سـاختار نیـز در داسـتان

اگرچــه پارســیپــور در ســگ و زمســتان بلنــد

توجه نشان دهنـد .امـا «از حـدود سـالهـای -20

بهخصوص در بخش سوم ،سعی داشت بـا چنـین

 0223ديوارهــای خفقــان ناشــی از کودتــا تــر

شیوهای به روايت داستان بپردازد؛ بهنظر مـیرسـد

مــیخــورد و حرکــتهــای مردمــی بــا اســتفاده از

در اين تجربه به موفقیت کامل دست نیافته اسـت.

درگیری درونـی هیئـت حـاکم بـر سـر اصـالحات

بیان روايت در اين رمان چهار بخشـی از انسـجام

ارضی ،خیزش دوباره را آغاز میکند»( .میرعابـدينی،

آثار بعدی پارسیپور برخوردار نیست .اين اثـر در

 )232 :0233نويســندگانی کــه تــا ايــن زمــان بــه

روايت دچار نوعی دوپارگی است .در پاره دوم که

درجه ای از يأس و نومیدی رسیده بودنـد و حتـی

ماهیتی سوررئالیستی پیدا میکند ،پختهتر است .اما

آگاهی و مسـئولیت شـان در برابـر خواسـتهـای

گاهی زبان آن در حد زبان رمـان ملـودرام سـقوط

غريــزی رنــگ مــیباخــت و مــر انديشــی و

میکند .توصیف های شاعرانه اگرچه به تنهايی زيبا

لذت جويی اصلی ترين مشـغله ذهـن روشـنفکران

هستند ،گاهی در رمـان نـوعی نـاهمگونی و عـدم

نسل شکسته میشد؛ کمکم با توجه به نگرشهـای

انسجام را نمايان میکننـد .زاويـۀ ديـد در سـگ و
زمستان بلند ،اول شخص اسـت .داسـتان از زبـان

صدف ،آرش و کتاب هفته است به دورهای جديد

حوری دختری از خانواده طبقه متـوسـط روايــت

از ســاحت داســتاننويســی پــا مــیگذاشــتند .آنهــا

مـیشـود که در بخش اول ،حالـتی منفعـل دارد و

کوشیدند داستانهايی هوشـمندانهتـر و متکـی بـه

بــه شــکل راویـ نــاار اــاهر مــیشــود؛ امــا در

صناعت جديد داستاننويسی پديد آورند .سالهای

بخشهای بعـدی بـا دگرگـونی و تحـولی کـه در

دهه  02و 22شمسی ،دوره پـرداختن بـه شـکل و

افکار ،اعمال و جسم و روح او رخ مـیدهـد ،بـه

چگونگی داستاننويسی بـوده اسـت( .همـان)230 :

قهرمان محوری داستان بدل مـیشـود و در هیئـت

نويسندگان جوان ايـن دوره نیـز مـیکوشـیدند بـا

راوی ـ قهرمان ،داستان را بهشیوه تـداعی معـانی و

پیروی از چنین حرکتی ،پیوندی دوباره بـا اجتمـاع

جريان سیال ذهن روايت میکند .در بخـش سـوم

(در حوزه محتوا) بیابند و از نظر ساختار و فرم نیز

که حـوری را بـه آسايشـگاه روانـی مـیبرنـد ،در

به بیانی نـو برسـند .نويسـندگان در ايـن دوره بـا

قسمتهـايی از روايـت ،زاويـه ديـد ناگـاه از اول

برگزيدن سبکهای متنوع بر آن بودند تا ضـعف و

شخص به سوم شخص تبديل میشود .نويسنده با

عقبماندگی زمانه را جبران کنند؛ ضـمناً از طرفـی

استفاده از اين تکنیک ،بیمـاری و از خودبیگـانگی

ديگر عامل زمان نیـز بايـد بـه کمـک مـیآمـد تـا

حوری را نشان میدهد« :نیمههای شب بود کـه از

تجربیات بهصورت خالق بروز يابـد .در واقـع در

خواب پريد ديد خودش را نمیشناسـد .آدمـی در

ايـــن دوره برخـــی از نويســـندگان و از جملـــه

فاصلههای خیلی دور ايستاده بود .شـايد او بـود».

شهرنوش پارسی پور بر آن بودند تا بهوسیله شـیوه

(پارسی پور« )000 :0202 ،سرش را برگردانـد و از

ادبی گوناگون که مرهـون انتشـار نشـرياتی چـون

02
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پنجره بیرون را نگاه کرد .باغ از شب پر شده بـود

بــا اينکــه داســتان در فضــای تــاريخی اتفــاق

و تاريک بود« .»...آقـايی کـه در دور دسـتهـای

میافتد ،اما پارسی پور با رازآلود کردن نظم مـورد

خاطره اش نشسته بود با لبخنـدی شـیطانی بـه او

انتقاد و تهی ساختن آن از زمان و مکـان ،وجـوه

نگاه میکرد»( .همان)002 :

مشخص تاريخی آن را از بـین مـی بـرد و انتقـاد

مکان داستان ،تهران سال هـای بعـد از جنـگ

خــود را متوجــه جوامــع جهــان ســوم و عــدم

جهانی دوم و آغاز سیادت آمريکا بر جهان است.

خودبــاوری ،تضــاد ب ـین س ـننت و مـدرنیســـم و

مردان خانواده در هنگـام آزادی حسـین از

بح

زندان نشان دهنده زمان تـاريخی جريـان داسـتان
است« :در ايوان صحبت از سیاست بـود .عمـوی
بــزر

داشــت حــرف مــیزد .بــه نظــر او هیتلــر

نـقـد اعتقادات و بـهخصوص خرافات میکند.

شخصیتپردازي و تحلیل تن با توجه به نوع
تعامل شخصیتها با سیاست

بزر ترين آدمی بود که تا ايـن لحظـه در تـاريخ

ايــن داســتان بــا توجــه بــه عنصــر شخصــیت و

بشر ااهر شده بود .البته ناپلئون هم جـای خـود

شخصیت پردازی بر شخصیت حسـین و حـوری

بـود...

تکیه دارد .اگرچـه شخصـیت حـوری در بخـش

انگلیسیها بـزر تـرين پدرسـوختههـای تـاريخ

اول ،يک شخصیت منفعل و ناار است ،حسـین،

بودند»( .همان)00 :

ديگر شخصیت اصلی رمان (روشـنفکری کـه بـه

داشت ولی هیتلـر ...هیتلـر خیلـی بـزر

اگرچه در اول داستان ،سخنان شخصیتهـای

زندان می رود) ،بر دگرگونی و تحـول شخصـیت

رمان ،جنگ جهانی دوم را نشان می دهد؛ فضـای

حوری تأثیری بسزا دارد .همانطورکـه در بخـش

داستان ،محیط مصرفزده سالهـای رفـاه کـاذب

زاويه ديـد ذکـر شـد ،حـوری ،راوی داسـتان ،از

است« .سـالهـای آغـازين دهـۀ  22کـه افـزايش

حالــت راویـ نــاار بــه راویـ قهرمــان تبــديل

درآمد نفت ،تب زمین را در میان طبقات فوقـانی

میشـود و حسـین نیـز کـه حضـور او از طريـق

و میانه جامعه حدت بخشید»( .میرعابدينی:0233 ،

خاطراتش در ذهن حوری نشان داده میشود ،هم

)300

خود دچار تحـول مـیگـردد (از يـک روشـنفکر

«داداش شما خانه پامنار يادتان هست؟ خوب

انقالبــی تبــديل بــه انســانی ســرخورده و ولگــرد

حاال هیچ کس تصورش را هم میکـرد کـه زمـین

میشـود) ،و هـم زنـدان رفـتن او بـر خـانواده و

ايــنقــدر ترقــی کنــد؟ خــدا رحمــت کنــد

مناسبات اجتماعی تأثیر می گذارد .شخصیتهـای

محمدعلیخان را ،بیستهزار دفعه به مرحوم آقـا

داســتان را مــیتــوان از ديــدگاهی بــه دو بخــش

گفت :آقا ،بیا پشت خندق زمین بخر ،گفت چی؟

شخصــیتهــای اصــلی و فرعــی تقســیم کــرد.

بروم تو بیابان .خدا بیـامرز مـیترسـید سـرش را

شخصیتهای اصلی شـامل حسـین و حـوری؛ و

ببرند .حـاال کجاسـت؟ همـین خیابـان چرچیـل،

بقیه شخصیت های داستان را مـیتـوان در طیـف

جل الخالق اگر به فکر بودنـد خـدا شـاهد اسـت

شخصیت هـای فرعـی قـرار داد .از طـرف ديگـر

همه مان االن میلیونر بـوديم وگرنـه بقیـه از کجـا

مــیتــوان حــوری و حســین را شخصــیتهــای

آوردند؟ هی زمین بازی و پشتهمانـدازی ،تـازه

تحول خواه رمان معرفـی کـرد و شخصـیت هـای

کی می گويد پشتهماندازی کنی؟ عقـل کـن بـه

ديگــر را در هــر کســوتی کــه هســتند نگهبانــان

موقع زمین بخر ،تمام»( .پارسیپور)22 :0202 ،

سننت ها و تفکرات موجود جامعه دانست .حوری

بررسي و تحلیل انتقادي گفتمان رمان س و زمستان بلند 00

دخـتر جـوانــی اســت کــه نـااــر زنـدگــی

روشنفکری به دلیل بیگانگی با اجتماع و باورهای

خـانـواده و اهـالــی محـلــه خـود اسـت و بـا

مردم به موجودی خنثی بـدل شـده اسـت .او نـه

روايت اين داستان به توصیف بیقراریهای روح

می تواند ماننـد ديگـران کـه هـیچ چیـز از جهـان

خويش در شـرايط غیرانسـانی مـیپـردازد .او در

اطراف نمی دانند و سـخت بـه باورهـای خرافـی

بخش نخست« ،از همه فاصله میگیـرد تـا عمـق

خود چنگ زدهاند يـا در پـی منفعـتطلبـیهـای

قضايا را بهتر ببیند و پوچی روابطشان را با طنز و

حقیرانه هستند به مسائل جامعه بیاعتنـا بمانـد و

استهزا بنماياند»( .همان )302 :حسین برادر حوری

نــه تــوان مبــارزه دارد .ذهــن حســین مملــو از

کـه شخصـیتمحـور ديگــر رمـان اسـت بعــد از

کابوس های دوران زندان و يارانی است کـه زيـر

آزادشدن از زندان ،او را تنها ياور و همـدم خـود

شکنجه خرد شده اند .او از اينکه مانند آنها نبـوده

میيابد و با طرز تفکر يک روشنفکر (سرخورده)،

است احساس گناه میکند« :من آنجا آدمهـايی را

زهـــر بـــدبینی خـــود را ذره ذره در کـــام وی

ديدم که لـه مـی شـدند ،اسـتخوان هايشـان خـرد

میچکاند .تا آنجـا کـه حـوری بـا تـأثیر از نگـاه

میشد و صدايشان در نمیآمد»( .همان)23 :

حسین و به دنبال عشق های ناکام خـويش ،علیـه

او خود نتوانسـته اسـت شـکنجههـای زنـدان

سننت و نظـم موجـود (مثبـت و منفـی) عصـیان

بهخصوص شکنجههـای روحـی را تحمـل کنـد.

میکند و با ذهنی آشفته و روحی زخمخـورده در

بــزر تــرين رنــج حســین از رفقــايی اســت کــه

دنیايی وهم آلـود اسـیر مـی شـود .نـويســنده در

باورهای او را به بازی گرفتهاند و شکنجهگرهايی

شخـصیت حـوری و دگرگـونی هـای جسـمی و

که اختالف میان آنها را مسخره می کننـد( .همـان:

روحی او در پـی بیـان الـمهـايی اسـت کـه در

 )20-22حسین خود را عنصر خنثـی و بـیخطـر

جامعه سننتی بر زن روا مـی شـود و حـوری هـم

می داند و همین مسئله ،خودبـاوری و اعتمـاد بـه

بهعنوان يک انسان روشنفکر يا حداقل کسـی کـه

نفــس را از او گرفتــه اســت( .همــان )22 :او کــه

می خواهد روشنفکر باشد و هم بهعنوان يـک زن

باورش را در زندان باختـه در پـی جبـران آن بـا

در پی يافتن شخصیت خويش است؛ بـا مـوانعی

عشق برمیآيد .او عاشـق مهـری دختـر سـرهنگ

روبهرو میشود که او را به جنون میکشد .حسین

قزوينی می شود ،از طرفی هم فهیمه دختـر خـانم

شخصــیت اصــلی رمــان کــه حضــورش را در

افخمی او را دوست دارد و حسین به او بیتوجه

خاطرات حوری و به شیوه تداعی ذهن در داستان

اســت .امــا مهــری کــه دختــری بــا آرزوهــای

می بینیم ،نماينده نسلی است که نمی خواهد مسیر

دست يافتنی و معمولی است و در پی يک زندگی

مألوف گذشته را تکـرار کنـد .گذشـتهای کـه در

آرام است ،به حسـین جـواب منفـی مـی دهـد و

وجود شخصیتهای واپس گرا و متعصـبی چـون

حسین پناهگاه دوم يعنی عشـق را نیـز از دسـت

متجلی میشوند ،يـا پـدر

می دهد .حسین پیشنهاد استخدام در اداره ثبـت را

که با بیرحمی می خواهد ديدگاه های خود را بـه

رد می کند و با رد کردن پیشنهاد رفتن بـه مشـهد

کرسی بنشاند يا مادر که موجودی کـامالً منفعـل

اولین شکاف بین او و خانواده آشـکار مـیشـود.

است .اما همین شخصیت تحول خواهِ حسـین ،در

(همان )02 :او بـا ازدسـتدادن پناهگـاه آخـرش،

زندان باورهای خود را از دست می دهد .حسـین

خــانواده ،کــه در پــی بیمــاری مرمــوزش آشــکار

نماينــده نســلی اســت کــه بــا وجــود ادعــای

می شود ،به ولگردی و مِیخوارگی روی میآورد.

عَمقزی و عموی بزر
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روشــنفکری کــه داعیــه متحــولکــردن جامعــه را

سننت و نوآوری را می بینیم .نوآوری و مدرنیستی

داشت ،نه تنها حتی موجـب تحـولی در خـانواده

که از نظر نويسنده در جامعه شرقی قربانی سـننت

خود نمیشود که خود نیز به مشـروبخـواری و

میشود و پدر ،نماد اين سننتگرايیِ کـور ،سـبب

هرزهگردی میپردازد و سرانجام در هاله سـکوتی

مر

حسین که نماد مدرنیسم است ،میشـود .بـا

که به دور خودش پیچیده ،فرو میرود .زيرا نه بر

مر

حسین ،شخصیت پدر نه تنها تغییر نمی کند

مبنــای شــناخت عینــی جامعــه ،کــه براســاس

بلکه بی رحمانه تر در مقابل حـوری مـیايسـتد و

احساسها و خیـالهـای خـويش حرکـت کـرده

سبب مـر

فرزنـد بـهدنیـا نیامـدهاش مـیشـود.

اســت .در واقــع ،داليــل اجتمــاعی و شخصــیتی

(همین کنش داسـتانی ،شـايد کنايـهای باشـد بـه

متعددی سـبب سـقوط او شـده اسـت .تحـول و

اينکه سننت حتی به جنین متولد نشـد مدرنیسـم

دگرگونی هر دو شخصیت اصلی داستان ،حـوری

نیــز رحــم نمــیکنــد و از تولــد آن مــیترســد).

و حسین ،در جهت شناخت عینی مسائل اجتمـاع

شخصیت مادر در اين رمان ،نشانگر زنی بـیاراده

نیســت؛ بلکــه در مســیر ضــد اجتمــاعیشــدن و

و حقیر است که در بند سنن عتیق بهسر مـیبـرد.

سرگشــتگی اســت .حســین ماننــد بســیاری از

او حتی از ترس پدر ،توانايی ابراز محبت مـادری

شخصیت هـای روشـنفکر ادبیـات داسـتانی ايـن

را به فرزندان خـود نـدارد .شخصـیت مـادر کـه

دوره ،نشانگر روحی زخم خورده و ناامیـد اسـت

همواره موجودی منفعل بـوده ،بعـد از بیمـاری و

که در مسـیر باورهـايش ناکـام مانـده؛ و حـوری

مر

حسین به شخصـیتی کـامالً بیمـار و دچـار

قهرمان بـارز رمـان مدرنیسـتی اسـت کـه جهـان

وسواس بدل میشود .بیماریای که در نـوع غـذا

اضطراب آور و بیمارگونه ای را برمی گزينـد و بـه

خوردن او تجلـی مـیيابـد 20( .و  02و  )00تنهـا

مهاجرتی درونی مـی پـردازد( .میرعابـدينی:0233 ،

دلیلی که مادر به حرفهای مردها گوش میدهـد

 )302افراد خانواده حسین از شخصیت های ديگر

نگرانی او از وضعیت حسین است نـه تمايـل بـه

اين رماناند .پدر نماينـده پدرسـاالری حـاکم بـر

حضــور در بحـ « :ايــنطــوری بــود کــه مــادرم

جامعه است که زورگويی های خـود را در قالـب

روزنامهخوان شد .اينطوری بود که مادرم عـادت

دلسوزی با زنندهترين وجه ممکن بیـان مـیدارد.

کرد پای صحبت مردها که بیشتر شبها دور هـم

عقايد سیاسی پـدر ،طـرز رفتـار و سـخنان او بـا

نجوا میکردند بنشیند 02( »...و )022 -021

حسین و موضع گیری اش در برابـر حـوری همـه

رباب ،خدمتکار خانه ،نماينده طبقه فرودست

نشاندهنده شخصیت واپـسگـرا ،محافظـهکـار و

جامعه اسـت کـه بـه سـبب طبقـه اجتمـاعی اش

سلطهگر اوست .پدر ،توانـايیهـای ايـن نسـل را

همواره مورد الم قرار گرفته است .او که نخست

باور ندارد و عقايد آنها را ناشـی از خودخـواهی

در خا نه خانم شازده (يکی از خويشـان خـانواده

می داند( .همان )20-20 :او حتی به زنـدان افتـادن

محمدی) به خدمتکاری مشغول بوده؛ مورد سـو

حسین را ننگ خانواده میداند )10( .پـدر در هـر

استفاده پسران خانم شازده قرار می گیرد و مجبور

مــوقعیتی ســعی دارد بــه حســین تــوهین کنــد و

می شود تا فرزند نامشـروعش را علـی رغـم مهـر

سرانجام او را از خانه طرد میکند .حوری همیشه

مادری از خود دور کند و در نهايـت در خـانواده

حسین می داند .گويی در اين

محمدی (خانه حوری) بـه خـدمتکاری مشـغول

تلقی حوری از شخصیت پـدر ،تضـاد همیشـگیِ

شود .اما همواره درد دوری از فرزند با او میماند

پدر را مسئول مر

بررسي و تحلیل انتقادي گفتمان رمان س و زمستان بلند 02

و همه محبـتش را نثـار حسـین مـیکنـد .ربـاب

بدرالسادات ،همسايه خانواده محمدی است.

همیشه حوری را از بی بند و باری منـع مـیکنـد؛

زنی با عقايد عرفانی ،حالنل مشکالت همسايه ها،

چراکه نگران سرنوشتی همانند خود برای اوست.

معتقــد و مــذهبی؛ امــا نــه متعصــب و خرافــی.

رباب نیـز شخصـیت منفعلـی اسـت کـه قربـانی

بدرالســادات و خانــه او مــأمن همســايگان بــه

مناسبات نابرابر جامعه شـده اسـت .علـی ،بـرادر

خصوص حوری و حسین و خـانوادهاش اسـت.

حوری و حسین ،تحصیل کـرده فرنـگ اسـت و

( )00عقايــد او دربــاره مــذهب و امیــدواری بــه

خارج از ايران زندگی میکند .علـی از آن جملـه

رحمت الهی درست در تقابل بـا عقايـد خشـک

آدمهايی است که مانـدن در وطـن و درد جامعـه

عمقزی است )00( .خانه خانم بدرالسادات بـرای

داشتن را روا نمی داند .او پیش از رفتن به خـارج

حوری ،خانۀ آرمانی است .خانهای اسـت کـه در

به حسین میگويد...« :خیال میکنی اگر تو نباشی

آن حوری همه رنج های خود را فراموش میکند.

دنیا به آخر میرسد ،يا مثالً همه اينجا خودکشـی

خانهای که پر از گل و سبزه است و اين به برکت

می کنند؟» (« )03مـال ايـنجا هـسـتم ،مـال اينجـا

وجود بدرالسادات است )03( .حسین هـم وقتـی

هســتم ،اينجــا کجاســت؟ حـــاال دوره تخص ـص

از خانه طرد میشود به خانـه خـانم بدرالسـادات

است .تا تخصص نداشته باشی ،تره برايـت خـرد

پناه می برد و با وساطت او دوباره به خانه پـدری

نمی کنند .می مانی اينـجا می پوسی ،وقتی شصـت

بازمی گردد )30( .خـانم بدرالسـادات شـايد تنهـا

سالت شد ،دلت خوش اسـت کـه تـوی يکـی از

سیاسـی مـردان شـرکت

قبرستان های مام وطن خا

میشوی هه ،همین».

()03

هنگــامیکــه بعــد از مــر

زنی است کـه در بحـ

می کند و معتقد است عامل انحطاط غرب ،فسـاد
است و همـین باعـ

نـابودی غـرب مـی شـود.

حســین بــه ايــران

حسین هم ايـن عقیـده را بـه ايـن شـکل تفسـیر

برمیگردد و حوری را نیز درگیر تنشهای درونی

میکند که آفت قدرت در خود قدرت است و بـه

می بیند از او می خواهد که همـراهش بـه آمريکـا

اين ترتیب به نوعی بر عقیده خـانم بدرالسـادات

برود ،اما حوری زير بار نمی رود .علی می گويـد:

نیز صحه میگـذارد .امـا بـا ايـن حـال مـیبینـیم

«چرا از راه درستش نمیروی ،تو مثل آن مرحـوم

شخصیت بدرالسادات علی رغم تفاوتش بـا زنـان

هستی .در انديشیدن به هـر چیـزی دنـداهايت را

ديگـــر ،تـــأثیر چنـــدانی بـــر تحـــول نگـــرش

روی هم کلید می کنی .چرا بلند نمیشوی با مـن

شخصیت های ديگر ندارد و فقط پناهگاهی بـرای

به آمريکا نمیآيی؟ آنجا آن آزادی که میخـواهی

شخصیتهای اصـلی داسـتان ،حـوری و حسـین

هست»)002( .

است که در نهايت خود نیز تسلیم شرايط موجود

او ماندن و مبارزه را بیهوده می داند ،چراکه از

میشود .عمقـزی نیـز نمـاد اعتقـادات پوسـیده و

نظر او مردم قابل تغییر نیستند )031( .با اينهمـه،

خرافی در داستان است .موجود کری که خـود را

علی هنوز به سننت هـا و اعتقـادات سـننتی پايبنـد

از همه برتر می داند .چون مـدام خـواب ائمـه را

است؛ بـا حـوری بـه حـرم حضـرت عبـدالعظیم

می بیند و همـه را از عـذاب جهـنم مـیترسـاند.

مــیرود و وقتــی از بــارداری نامشــروع و ســقط

عموی بزر

خانواده هم از ديگر شخصیتهـای

جنین حوری باخبر میشود ماننـد همـه مردهـای

گذشته گرا و متوهم اسـت .او هماننـد دايـیجـان

سننتی جامعه ايران تغیر میکند)003( .

ناپلئون توهم توطئـه انگلیسـیهـا را دارد و همـه
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ماجراهای جهان را زير سر انگلیسیهـا مـیدانـد.

از سمبولسیم سیاسـی موجـود در جامعـه بیـانگر

هیتلر در نظر او نجات دهنده جهان است )00( .او

مضامین مطـرح در ايـن داسـتانهـا بـوده اسـت،

حتی دچار اين تـوهم اسـت کـه انگلیسـیهـا بـا

پارسی پور نیز با استفاده از چنین ترفندی خواننده

پدرشان نیز دشمنی داشته اند )20( .عموی بزر ،

را به محتوای اثر رهنمون میکند .او در ايـنبـاره

ترس خود از يک ترکمن را در زمـان جـوانیاش

می گويد که در سال سگ به دنیا آمده است .سگ،

به حساب ترس همه ملـت مـی گـذارد و معتقـد

وفادار ،صمیمی و انقالبی اسـت ،دائمـاً در حـال

اســت کــه ملــت مــا هیچگــاه نخواهــد توانســت

انقالب است ،اما بد اخالق است و واغ واغ زيـاد

تغییری در سرنوشت خود پديد آورد .او يکـی از

می کند .از طرفی واژه «زمستان» با توجه به سـاير

دشمنان سر سخت حسین و عقايد اوست .فهیمه

آثار اين دوره (چه شـعر و چـه داسـتان) بعـد از

نیــز دختــر آقــای افخمــی اســت کــه حســین را

کودتــای  00مــرداد  0220نمــاد فضــای گرفتــه و

ديوانه وار دوست دارد؛ اما حسین به او بـیتوجـه

اختناق آلود جامعه است .اگرچه بـه نظـر مـی آيـد

است و در نهايت نیز در هنگام بیمـاری حسـین،

رمان سـگ و زمسـتان بلنـد عـالوه بـر محتـوای

خود را ديوانه وار در خدمت حسـین و پرسـتاری

سیاسی آن ،سو نامه فرديت و هويت زن ايرانـی

از او قرار می دهد .آقا شخصیتی مـبهم و پیچیـده

نیز هست؛ با توجه به ويژگیهايی کـه در مقدمـه

که به ااهر از رفقای حسـین اسـت کـه حـوری

اين پژوهش بـرای داسـتان سیاسـی مطـرح شـد؛

برای شناخت بیشتر عقايد حسـین بـه او نزديـک

رمان ،حائز برخی از ويژگیهای زير است:

می شود؛ اما به رغم ادعای روشـنفکری ،او را نیـز

الفد زمینه تاريخی رمان ،رويدادهای سیاسی

در بند اعتقادات سـننتی دربـاره زن مـیبینـد .آقـا

يک دوره است و به فضای پر از اختناق سالهای

احتمــاالً از حــوری نیــز ســو اســتفاده مــیکنــد.

دهه  22اشاره دارد .قهرمان داسـتان کـه بـهاـاهر

طاهری ،شکنجه گر حسـین اسـت کـه بعـدها در

عقايد سیاسی خاصی دارد (حزب تـوده) در پـی

کــابوسهــای حــوری نیــز اــاهر مــیشــود .از

مبارزه با قدرت حاکم به زندان میرود و در طول

ديدگاهی ديگر ،میتوان شخصیتهای داسـتان را

داستان نیز بحـ هـای سیاسـی جريـان دارد .در

به دو بخش زنان و مردان نیز تقسـیم کـرد .همـه

بخش اول رمان ،بسـامد کلمـاتی چـون زنـدان و

زنــان ايــن داســتان حتــی حــوریِ عصــیانگر،

شکنجه بسیار زياد است و مانند بیشترِ رمانهـای

شخصیتهايی منفعل در مقابل مردان دارند.

سیاســی ايــن دوره ،سرنوشــت محتــوم قهرمــان
داستان ،مر

تحلیل گزاره /گزارههاي داستان از نظر تحلیل

است.

بد از اصـلی تـريـن درونمـايـه هـای رمـان،
تقابل نسلهاست که در کنشها و گفتوگوهـای

گفتماني فركالف

داستانی آشکارا مشاهده مـی شـود .بـا توجـه بـه

مهمترین نكات در سطح تفسیر و تبیین

شخصیت های رمـان ،حـوری و حسـین نماينـده

در داستان سگ و زمستان بلند ،اولین عنصری که

نسلی هستند که در پی تحول و دگرگونی اسـت؛

خواننده را به محتـوای داسـتان هـدايت مـیکنـد

و شخصیتهای ديگر داستان اعم از تحصیلکرده

«عنــوان» آن اســت .از آنجــا کــه در دورهای از

و عامی ،همـه در صـف مقابـل بـا ايـن دو قـرار

ادبیات داستانی ايران انتخاب عنوانها بـا اسـتفاده

گرفتهاند .نسل تحـولخـواه همـواره در پـی نقـد
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قدرت و نظم موجود است؛ امـا نسـل سـننتگـرا

ما در رمان با روشنفکری روبه رو مـیشـويم کـه

نمیتواند چرايی اين مبارزات و جنبشها را در

به خاطر عدم شناخت عمیق از جامعـه و مـردم و

کند« :مردی که فرزنـدش بـه زنـدان رفتـه اسـت

اعتقاداتشــان از ســويی و بــهخــاطر طردشــدن از

می گويد :خانم باور بفرمايید ،هیچ عیب و ايرادی

طـرف خـانواده از سـوی ديگـر؛ بـهجـای اينکــه

تو زندگیش نبوده .چه پسری آدم حظ میکرد .به

موجب تحولی در جامعه خود باشـد بـه انسـانی

موقع میرفت اداره ،به موقع برمیگشت ،شبهـا

سرخورده و طردشده بدل می شود .در رمان هـای

درس می خواند .يک دفعه يک تخم لقی افتاد تـو

اين دوره ،روشنفکر معترب به سننتها بر سر دو

دهنش؛ اول خدا رو منکر شـد ،بعـد حـرفهـای

راه قرار میگیرد يا مهاجرت بیرونی يـا مهـاجرت

گندهگنده زد .ـچی بگم؛ خالصه بعد هـی کتـاب

درونی )02( .حوری نیـز در برابـر پیشـنهاد علـی

خريد ،هی کتاب خريد .گفتم خب جوانی اسـت.

برای رفتن به آمريکا می گويد« :فرار؟ نه! همیشـه

تمام می شـود ،فکـر کـرديم بـرايش زن بگیـريم،

فــرار ،ايــنجــا چــه مــیشــود؟ بــه هــر مشــکلی

خالصه خانم ،توی اين حیص و بیص گـم شـد.

برخورديم به آن پشت کنیم و آن را دور بـزنیم...

حاال فکرش را بکنید ما چی کشیديم»)02( .

از آن گذشته ،مردمانی که در آنجا زندگی میکنند

برادر بزر تر حسین ،علی نیز با اينکه از نظر

چه گناهی کرده اند که بايد پذيرای ما بشوند؟ مـا

سنی ،هم نسل حسین است ،کارهای او را بیهـوده

آدمهای دست دوم که در آنجا بايد همه چیـز را

می داند .در واقـع علـی از حامیـان سـننت اسـت.

از نو بیاموزيم»)002( .

حوری در گفت وگويی که با علی دارد ،می گويد:

حسین و حوری از آن کسانی هستند که حتی

«حسین مانده بود تا همین سننت را عوب کنـد».

با وعده فريبنده آزادی حاضر به مهاجرت بیرونی

حسین و حوری در واقع در تقابل با انديشههـای

نیستند .از اين رو سفری درونی را در خـود آغـاز

خرافی و واپسگرايانـۀ کسـانی چـون «عمقـزی»

میکنند ،اما همانطورکه ذکر شـد بـه دلیـل عـدم

هستند ،موجود کری که مدام خـواب مـی بینـد و

شناخت درست از خود و اجتماع؛ و از طرفی بـه

خود را بـه خـاطر ايـن خـواب هـا برتـر از همـه

دلیل طردشدن از سـوی همـان جامعـهای کـه در

می داند ،او کسی است که زاغها را نـواده شـیطان

صدد دگرگون کردن آننـد ،نـه خـود بـه تحـولی

می داند ،همه را از آتش جهنم میترساند و گوش

دست می يابند (که اگـر تحـولی نیـز باشـد سـیر

دادن به راديو را حرام میداند و . ...يا پدر کـه در

نزولی دارد) و نه تأثیری در جامعه و نسل بعد از

مقابل حرفهای حسین درباره خودبـاوری ملـت

خود دارند .تنها کاری که میکنند انتقال بدبینی به

می گويد« :بدبختی اين است کـه جـوان هـای مـا

نسل بعد است ،نسلی که در پی تحـول بخشـیدن

تصور می کنند فقط خودشان همه چیز را میدانند

به زندگی اجتماعی است؛ اما میبینیم حسـین بـه

و هیچ حاضر نیستند قبول کنند که ناسـالمتی مـا

ولگردی مِیخواره بـدل مـیشـود و حـوری کـه

چند پیراهن بیشتر پاره کرده ايم» .پدری که هنـوز

نماينــده همــین نســل اســت در چرخــه تکــرار

فکر می کند هر کس مبارزه کند از روسهـا پـول

بوروکراتیک سـازمـان هــای اداری مـی پوسـد و

گرفته است .اما آيـا حسـین و بعـد از او حـوری

تبديل به مردهای کفنپوش میشود.

چقدر در تغییر سـننتهـا موفـق بـودهانـد؟ عـدم

با سیری در رمان های سیاسی بعد از کودتـای

موفقیت آنان ناشی از چیست؟ در اينجاسـت کـه

 00مرداد  20و رمانهای دهه  22درمیيـابیم کـه
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اگر روشنفکران سرخورده بعد از کودتا بـه دنبـال

می دهد .با اين نکته ،يکـی از عـواملی کـه سـبب

پناهی به خانواده روی می آورند؛ روشـنفکر امیـد

شده تا اين رمان را رمان سیاسی بدانیم ،بحـ

و

باخته و هراسان دهه  ،22اين آخرين پناه را نیز از

گفت وگوهای شـخصیـت هـای داستـان است .از

دست داده است .در اينجاست که در تقابـل بـین

خــالل ايــن گفــتوگوهــا مــیتــوان بــه تقابــل

سننت و مدرنیسم در اين دهـه شـاهد اضـمحالل

انديشه های دو نسل درباره مذهب ،سیاست ،علل

نسلی هستیم که منادی تغییر اسـت امـا خـود در

عقب ماندگی اجتماع ،قدرت و ...پی برد .عمـوی

ورطه نـابودی سـقوط مـی کنـد .بـا ايـن توجـه،

بزر  ،دايی ،عموی کوچک و پدر حسین درباره

میتوان ادعا کرد که تقابـل دو نسـل ،از تـمهـای

اوضاع جهان با هم سخن میگويند .عموی بزر

رايــج رمــانهــای سیاســی اســت کــه وجهــی

که دچار توهم توطئه از طـرف انگلیسـی هاسـت

اسطوره ای و نمادين نیز دارد .حسین اين مفـاهیم

(يــادآور رمــان دايــیجــان نــاپلئون) و هیتلــر را

را در قالــب نمادهــايی بــرای حــوری توضــی

بزر ترين آدمی می دانـد کـه تـا ايـن لحظـه در

میدهد .او سـیر تحـول يـک مفهـوم را در ذهـن

تاريخ اهور کرده اسـت (يـادآور گفتمـان بیشـترِ

انسانها اينگونه توضی می دهد و بـدين وسـیله

دولتمردان زمان رضاشاه پیش از ورود متفقین که

با تشري وضـع واژ «ديـوار» ــ کـه در ادبیـات

در رمان سووشون نیـز نشـان داده شـده اسـت)؛

سیاسی ما نیز بیمعنا نیست ـ تلقی کهنـه و نـو از

همه نابسامانی های جهان را زير سر انگلیسـی هـا

اين لفظ و مصداق آن را بیان میکند« :مشـکل از

می داند« :انگلیسی ها بزر ترين پدرسـوختههـای

جايی شروع میشود کـه مـا بخـواهیم راجـع بـه

تاريخ بودند .پدر هنـدی هـا را درآورده بودنـد و

آنچه آدمیزاد اختراع کرده اسـت ،صـحبت کنـیم؛

هنوز هم داشتند درمی آوردنـد .همـینطـور پـدر

بگو :ديوار ...و لغت ديوار گنگ و بیگانـه از مـن

چینیها و پدر آفريقايیها را ...البتـه آفريقـايیهـا

دور میشد»« )020( .چرا ديوار در اينجا کـاهگلی

کمی حقشان بود ،چون يک کم وحشی بودنـد و

اســت؟ چــرا حالــت نااســتواری دارد؟ تقريبــاً

باالخره يکی بايد متمدنشان مـیکـرد .ولـی چـرا

بیست سـال اسـت مـن منتظـر فـرو ريخـتن ايـن

انگلیسی های پدرسگ متمدنشان کنند .آلمـانیهـا

ديوارها هســتم .مـیبیــنی! شــکم داده اســت.

اين کار را بکنند»« )00-01( .دايی صـبری معتقـد

مـثل اينـکه پیر شده! مثل اينکـه سـالهاسـت بـه

است آلمانیهـا هـم کسـی مثـل انگلیسـیهـا يـا

انتظار آوای کلنگ ،شب و روز را سپری میکند...

روسها يا آمريکايی ها هستند .امـا دايـی صـبری

راستی هـیچ بـه فکـرت رسـیده اسـت کـه چـرا

هم با اين همه معتقد است کـه آمريکـايیهـا بـه

ديوارهای خانه های ايرانی اين همـه بلنـد اسـت؟

علت ثروت بیشتر ،حق بیشتری در استعمار ملـل

هیچ ديده ای که مردم ،حتی پشت ديوارهای بلند،

دارند و عموجان نیز تأيید می کنند .آمريکايیهـا؟

آهسته حرف میزنند؟» ()022

خــب آنهــا پولدارترنــد ،بــرای همــین آقاترنــد،

در اين گفت وگو؛ ديوار ،نمـاد سـننت /سـننتی

نظرشان بلنـدتر اسـت؟ بـاالخره هـر چـی باشـد

پوسیدهای است که همچنان بر بـودن خـود پـای

نظرشان از روس ها بلندتر است .من میگويم آقا،

می فشارد؛ از طـرف ديگـر ،آهسـته سـخن گفـتن

حاال که قرار است)20( .»...

پشت اين ديوار ،وجه ديگـری از اجتمـاع را کـه

اينجاســت کــه حســین در اعتــراب بــه ايــن

همان اختناق و ترس تاريخی مـردم اسـت نشـان

بح ها و نظريات سطحی برمیآشـوبد .او هنـوز
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هم معتقد است که ملتهـا نبايـد زيـر بـار هـیچ

جاافتاده با روح زمان ناسازگار میشود»)22-23( .

قدرتی بروند؛ اما گويی سخنان حسین بـه مـذاق

آنگاه حسین با پیش کشیدن سرنوشت ربـاب،

هیچ يک از حاضران مجلـس خـوش نمـی آيـد و

نمونۀ رعیتی که قوانین موجود را چون سرنوشت

حسین در توجیه نظرش ناگزير به تحلیل عوامـل

محتوم خود میپذيرد و المهايی را کـه در خانـه

ضعف و عقبماندگی ملتهـا مـیپـردازد-22( .

خانم شازده بر او میرود سرنوشـت خـود تلقـی

 )20حســـین در ايـــن فـــراز طـــوالنی ،ريشـــۀ

می کند؛ جايگاه انسان و به خصوص زن را در اين

عقــبمانــدگی ملــل را از ســويی عقــبمانــدگی

مناسبات ،قـدرت بیـان مـیکنـد و بـا اسـتفاده از

تکنیکی و از سوی ديگر عقـبمانـدگی فرهنگـی

نظريه تضاد در جامعه شناسی (شايد نشـان دهنـده

میداند .عقبمانـدگی فرهنگـی از نظـر او ،عـدم

تفکر حسین و اعتقاد او بـه سـوســیالیزم اسـت)

احترام انسان به خود و ديگران است.

ايــن مناســبات را توضــی مــیدهــد( .رابینگتــون،

يکی ديگر از مؤلفههـای سیاسـی در داسـتان،

واينبر  )20 :0200 ،توضـیحاتی کـه بـرای ذهـن

نقد قدرت است .در اين داسـتان ،تـمدن از نـظر

نوجوانی  00-02سـاله مثـل حـوری قابـل در

برخــی از شخصــیتهــا بــیبنــدوباری اســت.

نیست« :هزاران هزار رباب بی آينده و بـیگذشـته

بدرالس ـادات بــا تأســی بــه قــرآن ،معتقــد اســت

که در برزخ تحول جامعه ارباب و رعیتی ،همانند

بیبندوباری سبب ازبـینرفـتن همـین قـدرتهـا

اتــمهــای ســرگردانی بــه پهنــه جامعــه پرتــاب

میشود )20( .حسین ،زبان گويای گفتمان مترقـی

میشوند ...اين ربابها نسبت به آنچـه بـهعنـوان

در رمان ،سخنان خانم بدرالسـادات را ايـن گونـه

قانونمندی های تغییرناپذير بـه آنهـا تفهـیم شـده

تعبیــر مــیکنــد« :عامــل فســاد همیشــه در بطــن

است شک میکنند .امـا جامعـه چنـانکـه ديـديم

وضعیت مطلوب رشد میکنـد .نفـی انسـانهـای

پیکره ای بزر

و تاريخی است و عقـل واحـدی

ديگــر و توانــايیهــای ديگــران ســبب نــابودی

ندارد ،بر حسب غريزه از قانونمندیهـايش دفاع

قدرتها میشود .بهعبـارتی قـدرت ،آدم را کـور

می کند .ربابها مثل موجـ بـیآنکـه حتـی خـود

میکند و آدم خیال میکند رويینتن است»)22( .

خواسته باشندـ بـه صـخره اجتمـاع مـیخورنـد،

نقد قدرت در صفحات بعدی رمان نیـز ادامـه

برمی گردنـد و دوبـاره بـا آن برخـورد مـیکننـد.

می يابد .حسین در سخنانی که خطاب به حـوری

صــخره کــامالً هــم صــخرهوار نیســت .از ايــن

میگويد؛ در نقد سننت ،سننتی که قدرت حاکم بـر

برخوردهــا ســتیز مــیزايــد .دو گــروه متخاصــم

جامعه مـدافع آن اسـت و مکانیسـم تبـديل يـک

رودَرروی هم قرار مـی گیرنـد .بعـد حادثـه آغـاز

انديشه به گفتمان غالب است ،میگويـد« :جامعـه

می شود از آن بخش جمعیـت بـه بیـرون پرتـاب

گويــــا دارای ثقــــل اســــت و بــــر حســــب

شده از متن سننت اجتمـاعی ،گـروههـايی کـه در

قانونمندی هايی که نه مشکل ،اما سـهل و ممتنـع

جست وجوی ايمنی هستند به دامن انديشه جديد

هستند ،اين ثقل متوجه قطبی مـیشـود کـه ثقـل

می چسبند که اين انديشه جديد اغلب خـودداری

بیشتری دارد از ايـن مرحلـه بـه بعـد جامعـه بـه

قطبی است تا پیکره جمعیت بـهخـود گرونـده را

چرخش می افتد و همیشه حـول محـور قطـب...

در چرخش يکپارچه کند ،بدنه مخـالفی در درون

حرف هايم برايت مشـکل اسـت...

بدنه سننتی شکل مـیگیـرد ،موجـودات متعصـبی

اما گاهی پیش می آيد که ايـن قـانونمنـدیهـای

پیدا میشوند که همیشه آماده ستیز با بدنه قديمی

می فهمم در
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هستند»)22( .

گنجانده شـده اسـت؛ عـدم همـاهنگی امکانـات

حسین نماينده روشنفکر اين نسـل؛ در سـخن،

اجتماعی با خواست های مـردم .سـخنان حسـین

مسائل را خوب تحلیل میکند؛ اما شـايد در عمـل

همان گونه کـه اشـاره شـد در چـارچوب نظريـه

از مقابله با سننت و پاسخ بـه سـئوالهـايش عـاجز

تضــاد (تحلیــل ديــالکتیکی بــروز پديــدههــای

است .خود او عجـزش را در قالـب سـؤاالتی کـه

تعاربآور و تضادهای درونـی جامعـه کـه پايـه

مطرح میکند بیان میدارد .او راه مقابله بـا ضـعف

اصـلی تعارضـات طبقـاتی اسـت) ،قابـل تحلیــل

و عقب ماندگی ملل را در پاسخ به اين پرسـشهـا

اســت .از ســويی ديگــر ،شــناخت ارزشهــای

می داند« :خیلی حرف زدم و هـیچ چیـز را نگفـتم.

اجتماعی از روشنفکری که ادعای تحول میکنـد،

مشکل من بهطور خالصه اينها بود .0 :من اينهمه

الزم و ضروری است« :ارزشها ،پايهایترين امور

ستیز با بدنه قديمی را نمیفهمم .میخواهم بـه آن

جاافتاده و تقريباً خارج از اراد فـرد هسـتند کـه

فرصت بـدهم تـا مـرا کـه از قـانونمنـدیهـايش

جنبه واقعی و جـاری دارنـد و بـا آنهـا نیازهـای

گريخـتهام ،در کـند؛  .0از قطب جديـد چیـزی

مادی و معنوی افراد برآورده میشـود .ارزشهـا،

نمیفهمم چرا بايـد او باشـد؟ چـرا نبايـد از درون

جهت حرکت ،ارزش گذاری و انگیزه های بنیـانی

خود جامعه برخاسـته باشـد؟  .2نسـبت بـه تـوان

را میسازند .اين ارزش ها بايـد از طريـق نهادهـا

مردمی که ما ،به ادعای خود برای آنها میجنگـیم،

تأمین شوند»( .بهبهانی)00 :0203 ،

شک دارم .توان مردم بر اصولی بنــیان گـذاشتــه

آنچــه در تحلیــل قــدرت و ارتبــاط ارزش بــا

شـده اسـت کـه گـاهی تا میـزان صـددرصــد بـا

قدرت بايد بـدان توجـه داشـت ايـن اسـت کـه؛

آنچه ما میخواهیم بدانها بـدهیم متفـاوت اسـت؛

ارزش ها ،پديده هايی مسـتقل از تـاريخ و روابـط

مثالً آنها بـه خـیش و گـاوآهن آويـزانانـد .ابتـدا

مادی نیستند؛ با همه اسـتقالل ،خود همراه تاريخ

تراکتور را به آنها بدهید ،بگذاريد با تراکتور اخـت

تحول می يابند و خود نیـز تـاريخ را مـیسـازند.

بشوند ،انـد زمانـی کـه بگـذرد ،آنـان خـود بـه

ارزش همانا «قـدرت» اسـت؛ امـا تجلـی و مايـه

اصولی میرسند که امروز من و شما اين همـه بـر

قدرت از جامعهای به جامعه ديگـر تفـاوت دارد.

سر تفهیم آنها نیرو هدر میدهیم»)21( .

آنچه مورد اعتراب حسـین قـرار مـیگیـرد ايـن

در سـخنان حســین مــیتـوان بــه چنــد نکتــه

است که؛ «چرا همیشه اقلیتـی در جامعـه وجـود

اساسی توجه کرد .اول اينکه حسین حتی نسـبت

دارد که خود را کانديـدای قـدرت مـیکنـد ايـن

به مدرنیستی کـه قـدرت حـاکم مبلنـ آن اسـت

اقلیت همیشه رأس هرم را تشکیل میدهد .آنچـه

معتــرب اســت .او شــايد بــهدنبــال مدرنیســتی

حسین را با رفقای خـود متفـاوت مـیکنـد و در

برخاسته از میان خود مـردم اسـت .يعنـی معتقـد

نهايت سبب طرد او میشود و شـايد خـانوادهاش

است که تغییـر و تحـول بايـد از مـتن جامعـه و

نیز به دلیل همین اعتقاداتشـان يعنـی اصـالت بـه

متناسب با اعتقـاد و نیازهـای خـود مـردم باشـد.

قدرت و قدرت طلبی او را نمیفهمند ايـن اسـت

تفکرات وارداتی نمیتواند جامعهای مثل ايـران را

که؛ «من کانديدای قدرت نبودم و نیسـتم از ايـن

رستگار کند و اين تحقق نمیپذيرد مگر با زدودن

قرار میستیزيدم و آنبـهآن بیشـتر در انـزوا قـرار

عقبماندگی فرهنگـی .در مسـئلهای کـه حسـین

میگرفتم» )21( .پدر حسین نیز وقتی مـیخواهـد

مطرح میکند تعريفی از عقـبمانـدگی فرهنگـی

علت سقوط حسین را بیان کنـد بـه همـین نکتـه

بررسي و تحلیل انتقادي گفتمان رمان س و زمستان بلند 01

اشاره میکند ،او از نظمی کـه پاسـدار قــدرت و

بدرالســـادات را قبـــول دارد )30-30( .حســـین

قدرت طلبی اسـت ،يـعنـی همین قانونمنـدیهـا

می گويد؛ چنین نگاهی به خداوند است کـه ايـن

دفــاع مــیکنــد و حتــی نــوعی تقــدس بــه ايــن

ملت را از سقوط نجـات داده و خیلـی چیزهـا را

قانونمندی میدهد« :به من چه مربوط کـه کسـی

برای او حفظ کرده است .آنگاه به تأثیر عرفـان و

نظم را نمی خواهد! من که نظم را میخواهم .نظم

مذهب بر قوم ايرانی میپردازد و دلیل حل شـدن

چه عیبی دارد؟ پیغمبرها آمدهاند ،اينهمه زحمت

مغول در فرهنگ ايرانی و دلیل مقاومت مـردم را

کشیدهاند تا نظم به وجود بیاورنـد .آنوقـت ايـن

در مقابل سیل بنیان کن مغـول ،اعتقـاد بـه چنـین

چلغوزها می خواهند همان نظم را از بـین ببرنـد.

خدايی می داند )30( .اما با پـیش کشـیدن همـین

خب طبیعی است کـه خداونـد حقشـان را کـف

موضــوع کــه مغــول نتوانســت در برابــر چنــین

دستشان خواهد گذاشت .هرکس بخواهـد مخـلن

فرهنگی مقاومت کند و حل شد ،به اسـتعمار نـو

نظم بشود همین عاقبت را دارد ،راست می گويد،

(نئوکلنیالیسم) و راههای نفوذ آن در بین ملل نیـز

حسین کشته شد؛ اما نـه اينکـه مـا او را بکشـیم،

اشاره میکند .او روشنفکر سرخورده از مبـارزهای

نظم او را کشت چون يک نفـری خـالف جريـان

است که خود را در هزارتويی احساس میکنـد و

آب شنا میکرد»)020( .

لذا احسـاس ضـعف و نـاتوانی در مقابـل چنـین

نگاه حسین به آدمهايی که با قـدرت موافقنـد

قدرتی بر او غلبه میکند )30( .حسین رنج خـود

و پاسدار هر چه نام قـدرت دارد هسـتند ،چنـین

را از بیاطالعی مردم از روش های استعمار ابـراز

اســت« :و اينهــا قابــل تــرحمانــد ،آنقــدر قابــل

می کند و راه نجات را در اين میداند که همه بـه

ترحماند که انسان گريهاش می گیرد ...نه از پیکره

احساس او و شـناختی کـه بـدان رسـیده اسـت،

اصلی به بیرون پرتاب شده اند و نه تــضادی بــا

واقف شوند .نادانی مـردم سـبب مـیشـود تـا او

پـیکره جـديـد در حـال شکل گیری دارند ،بلکـه

احساس حقارت کند و حتـی ايمـان خـود را بـه

نشستهاند تا انتخاب شوند .وقتی انتخاب شدند از

ادامه مبارزه از دست بدهد.

هر اصلی دفاع میکنند»)21-32( .

سرنوشت محتوم بیشـتر قهرمانـان رمـانهـای

از ديگــر گفــتوگوهــايی کــه در ايــن رمــان

اين دهه چنین است .تصوير حرکت در هزارتوها

مــیتــوان آن را مشخصــه يــک رمــان سیاســی و

در صحنه های پايانی داستان نیز تکرار میشـود و

اجتماعی بهحساب آورد ،گفتوگو دربـاره تلقـی

اين بار ،حوری کـه متـأثر از کـابوسهـا و افکـار

انسان از خدا و ارتبـاط آن بـا مسـائل سیاسـی و

حســین اســت ،خــود را در چنــین راهروهــايی

اجتماعی است .با توجه بـه حـرفهـای حسـین،

میيابد .همان راهروهايی کـه حسـین از آنهـا بـه

میتوان دريافت که آنگونهکه پـدرش و ديگـران

آزمايشگاه تعبیر کرده بود .ايـن راهروهـا وجهـی

درباره او فکر می کنند ،منکر خدا نیست؛ و همین

نمادين و اسطورهای نیز مـیيابـد ،چـه از طرفـی

مسئله هم يکی از وجوه اخـتالف او بـا رفقـايش

تکرار کابوس هايی هسـتند کـه حسـین در زمـان

است .هنگامیکه بدرالسادات از خدا بهشکل نـور

بیماری از شکنجهگاه هـای زنـدان بـرای حـوری

ياد میکند و بعد رحمانیت باری تعالی را میبیند،

روايت می کرد و از طرفـی البیرنـت (سـاختمانی

حسـین با اعتراف به اينکه عقل او بهعنـوان يـک

دارای دهلیز)هـــايی هســـتند کـــه اســـتعمار در

انسان برای فهم ذات خداوند قاصر است؛ خـدای

هزارتوی آن روشـنفکران را از هويـت و امیـد و
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ايمان تهی میکند« .پارسیپـور ديکتـاتوری را بـه

زندان ديـدهانـد .از ديگـر نکـاتی کـه در جامعـه

شکل البیرنتی عظیم در قلمرو وهم مـینمايانـد».

ترس زده و فضای پر از اختناق می توان ديد ،نگاه

(میرعابدينی« )300 :0233 ،سالهـا مـیگـذرد و او

مردم عامی به کسانی است که با قدرت حاکم در

[حوری] همچنان شـريک کـابوس هـای حسـین

افتاده اند .انگ هايی مانند کافر ،بی دين و جاسوس

است .يک شـب مـردی کـه بـا خـود اضـطراب

که به زندانیان می خورد ،خانواده زندانی را حتـی

می آورد ،او را به دنیايی عجیب بنديان کفنپـوش

اگر خود نیز در اردوی مقابل باشند ،تحـت تـأثیر

میبرد .در صحنهای که تموج لحظههای خـوابـ

قرار میدهد و به انزوا مـیکشـاند« :حـرفهـا از

بیداری را دارد ،به بنديان می نگرد و آنان را چون

مجرای رباب و خانم بدرالسادات به گوش پدر و

اسیران سرنوشت و نه زندانیان يک نظام توصیف

مادرم می رسید .حتی شـايع بـود کـه مـا همگـی

میکند( ».پارسیپور)30 :0202 ،

بهايی هستیم ،ولـی ايـن را مخفـی مـیکنـیم .در

همان توصیفی که حسین از وضعیت خـود و

نتیجه پدرم مجبور شده بود بـهجـای پـانزده روز

انسان های ديگر در نظام ديکتـاتوری زيـر سـلطه

يکبار ،هفتهای يکبار آقای نقابت را برای روضه

استعمارگران ارائه داده است .حسین مرده اسـت،

دعوت کند»« )00( .اصطالحات المـذهب ،کـافر،

حوری نیز به دنیای زندانیان مرده مـیرود .وقتـی

بی غیرت و غیره هم بود که گاه به گـاه بـه گـوش

مــیفهمــد کــه مــرد همــراهش همــان بــازجو و

میرسید... .از همه بدتر کار خانم و آقای افخمـی

شکنجه گر حسین (طاهری) است ،از کـابوس در

بود که ديگـر جـواب سـالم مـا را نمـیدادنـد و

فضای بی انتهای جنون سقوط می کنـد و بـاالخره

رفت وآمد ديگران هم بهطور محسوس کـم شـده

به گورستان پناه میبرد« :اين تنها جـايی بـود کـه

بود» 00 ،02( .و )20

همـانگونــهکــه در مقدمـه بــدان اشــاره شــد،

داشتم»( .همان)200 :

با توجه به اين رويکرد و اينکه يکی ديگـر از

رويکرد چشمگیر نويسندگان زن ،بـه خلـق آثـار

محتـوم قهرمـان

داســتانی بــهويــژه بــا مــاهیتی زنانــه اســت.

داستان در پايان رمان است؛ ايـن رمـان بـه نحـو

(میرعابدينی )021 :0233،با چنین ديـدی مـیتـوان

و گريـز و اخـتالف سـطوح

رمان سگ و زمستان بلند را عرصهای برای ابـراز

(روشنفکر و توده مردم از يکسو و نسل مدرن و

نظرهای فمنیستی ماتن با رويکرد به نقـد اوضـاع

سننتگر از سويی ديگر) را نشان میدهد.

کالن سیاسی جامعه دانست .لذا بايد گفت آثـاری

شاخصه های رمان سیاسی ،مر
بارزی روايت مر

همچنین يکی ديگر از تمهای رمـان سیاسـی،

که بهنوعی به فرديت و جنسیت زن و رنـجهـايی

توصیف فضای پُر از اختنـاق جامعـه و توصـیف

که به اين دلیل بر او وارد میشود و بـه مبـارزات

فضای زندان است .در اين رمان نیـز راوی از بـه

يا موضعگیریهای شخصیتهـا و قهرمانـان ايـن

زندان افتادن برادرش سخن می گويـد و مصـائبی

داستان ها در مقابل چنین برخوردهـا و مفـاهیمی

را که خانواده از اين واقعه تحمل میکنند و ناشی

اشاره دارد ،جز آثار فمنیستی هستند.

از فضای ترس حاکم بر جامعه اسـت بـهتصـوير

مسئله ديگری که در بررسی اين آثـار مطـرح

میکشد( .همان )00 :هذيانهای حسین در هنگـام

میشود اين است که آيا در فمنیسم ،هـیچ آمـوزه

بیماری و بستری شدن در خانه بدرالسادات همـه

سیاسی بهخودیخود موجود هست يا نه؟ برخـی

روايت شکنجه هـايی اسـت کـه او و يـارانش در

فمنیســم را قطــعنظــر از چشــمانــدازی سیاســی،

بررسي و تحلیل انتقادي گفتمان رمان س و زمستان بلند 00

برابر خواهی زنان بـا مـردان تعبیـر مـیکننـد؛ امـا

داستان نیز در مقابل او هستند .آقا که حوری بـرای

برخی صاحب نظران چنین ديـدگاهی را بـیمعنـا

شناخت انديشههای حسین به او نزديک شـده نیـز

می دانند .آنهـا ايـن انديشـه را يـک دسـتورِ کـار

به حوری مانند ديگر مردان نگاه میکند و گويی از

و کلنگر تلقی و آن را يک تفکر

حوری همچون يک زن ،ويژگی انسانی نمیطلبـد.

سیاسی معرفی می کننـد( .بیسـلی)22 -22 :0201 ،

او زن مطلوب را اينگونـه تعريـف مـیکنـد« :زن

بــههرحــال نمــیتــوان از ايــن ويژگــی در آثــار

مجبــور نیســت راســت بگويــد» )001( .و همــین

پارسی پور چشم پوشـید .چـه او از نويسـندگانی

مطلب است که حوری را به عصـیان بـرای اثبـات

است که به ويژه به فرديت و جنسیت زن در همه

هويت خود وادار میکند« .من از اينکه دائماً مثـل

آثارش پرداخته است .حوری ،قهرمان داستان ،در

شیئی منتظر شوهر باشم ،خسته هستم .میخـواهم

آغــازِ تحــول روحــی خــود ،نخس ـت بــه تحــول

آدم باشم .من نمیدانم چرا نبايد آدم باشـم»)002( .

جســمی خــويش توجــه دارد .بــهعبــارت ديگــر،

«اما من تنها نیستم .فقط هويت ندارم .هويـت مـن

نويسنده شروع تحول اين شخصـیت را هنگـامی

کجا رفته؟» (« )002من مـی خـواهم زنـدگی کـنم.

می داند که او خود را همچون يک زن مـینگـرد:

کمکم دارم میفهمم معنی زندگی چیست .من يک

«اشکال کار فقط ايـن بـود کـه هـیچ پسـری مـرا

بچه میخواهم .يک پسر ...مـیخـواهم بهـش يـاد

دوست نداشت آنقدر الغـر و نحیـف بـودم کـه

بدهم چطور زندگی کند .می خـواهم مـرد باشـد».

کسی اعتنايی به من نکند»)20( .

()003

سیاسی مشتر

حـوری نخسـتین تجربـههـای عشـق جسـمیِ

حوری اگرچه به دنبال هويت خويش اسـت،

ممنوعِ خود را در ارتباط با فريبرز تشري مـیکنـد

وقتی میخواهد خود را به اثبات برساند ،تنهـا راه

و در حین روايت اين ماجراها به باورهـای سـننتی

را در مادرشدن میبیند؛ تم مشترکی که پارسیپور

حاکم بر جامعهاش میپردازد )033( .اما کمکم ايـن

در طوبا و معنای شب نیز بـدان پرداختـه اسـت.

تحول شخصیت ،او را بهسوی بیپروايی میکشـد.

طوبــا نیــز در تمــام بچگــیاش آرزومنــد زايیــدن

حوری که نخست حتی از نگـاه هـای دزدانـه نیـز

عیسايی بوده است .حتی اين زنان عصـیانگر نیـز

احساس گناه میکرد ،در برابر قوانین و باورها سـر

که هويت خود را در مادرشدن میبینند زايـايی و

به عصیان برمیدارد و آشکارا از بارداری نامشـروع

ادامه را در بهدنیا آوردن فرزند ذکور میداننـد .در

خود دفاع میکند .تعريف آبرو از نظـر حـوری بـا

رمان سگ و زمستان بلند ،بعد از حسین؛ حـوری

آنچه ديگران حتی برادر فرنگ رفتهاش علـی دارد،

بهعنوان يک زن ،ادامهدهنده تضـاد بـین سـننت و

متفاوت است )002( .آنچه حوری را وامـیدارد تـا

تجدد است؛ همان گونه که طوبا نیز در رمان طوبا
و معنای شب همچـون او ،در محـور ماجراهـای

ديدگاهی است که سننتهای جاری بـه زن دارد؛ و

رمان قرار میگیرد؛ با اين تفاوت کـه ،حـوری در

جالب توجه اين اسـت کـه سـننتهـای جـاری را

پی شناخت حقیقت ،در تقابل با سننت موجود بـه

میتـوان از زبـان شخصـیتهـای مختلـف و گـاه

پیــروی از حســین در ورطــه ســقوط و مــر

متضاد داستان ،بهطور يکسان شنید .پدر ،علی و آقا

میغلتد؛ اما طوبا با نشـان دادن سـفر زن در مـتن

(دوست روشنفکر حسین) همه برداشتشـان از زن

تاريخ و جامعه با مرگش و يگـانگی بـا طبیعـت،

بـا برداشـت حــوری متفـاوت اســت .حتـی زنــان

عروج را نشان میدهد.

در برابــر قــوانین جامعــه عصــیان کنــد از نظــر او،

00
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نتیجهگیري و بحث
بررسی و تحلیل گـزارههـای داسـتان يـاد شـده از
منظر تحلیل گفتمانی فرکالف ،نشـاندهنـده نتـايج
زير است :اولین عنصری که خواننده را به محتوای
داستان هدايت میکند «عنـوان» آن اسـت .از آنجـا
که در دورهای از ادبیـات داسـتانی ايـران ،انتخـاب
عنوان با مبنای سمبولسیم سیاسـی جامعـه ،بیـانگر
مضــامین مطــرح در ايــن داســتانهــا بــوده اســت؛
پارسیپور نیز با استفاده از چنـین ترفنـد (انتخـاب
واژه هايی همچون سگ ،زمسـتان) خواننـده را بـه
محتوای اثر رهنمون میشود .گرچه بهنظر مـیآيـد
رمــان ســگ و زمســتان بلنــد عــالوه بــر محتــوای
سیاسی آن ،سو نامه فرديت و هويـت زن ايرانـی
نیز هست .از سويی ديگر بررسی رمـان بـر مبنـای
تحلیل گفتمان نشان میدهد که زمینه تاريخی ايـن
رمان ،رويدادهای سیاسـی يـک دوره اسـت و بـه
فضای پر از اختناق سالهای دهـه  22اشـاره دارد.
قهرمان داستان که بهااهر عقايـد سیاسـی خاصـی
دارد در پی مبارزه با قدرت حاکم به زندان میرود
و در طول داستان نیز بحـ هـای سیاسـی جريـان
دارد .در بخش اول اين رمان ،بسامد کلماتی چـون
زندان و شکنجه بسیار زياد است و ماننـد بسـیاری
از رمانهای سیاسی ايـن دوره ،سرنوشـت محتـوم
قهرمان داستان ،مر است .همچنین بررسـی مـتن
نشان میدهد که از اصلیترين درونمايههـای ايـن
رمــان ،تقابــل نســلهاســت کــه در کــنشهــا و
گفتوگوهای داستانی مشاهده میشـود .بـا توجـه
به شخصیتهای رمان ،حـوری و حسـین در ايـن
داستان نماينده نسلی هسـتند کـه در پـی تحـول و
دگرگونی است و شخصیت های ديگر داستان ،اعم
از تحصیل کرده و عامی همـه در صـف مقابـل بـا
اين دو قرار گرفتهاند .نسل تحولخواه همـواره در
پی نقد قـدرت و نظـم موجـود اسـت ،امـا نسـل
سننتگرا نمیتواند چرايی اين مبارزات و جنبشها
را در کند .همچنین يکـی ديگـر از مؤلفـههـای
سیاسی در داسـتان ،نقـد قـدرت اسـت .آنچـه در
تحلیل قدرت و ارتباط ارزش با قدرت بايـد بـدان
توجه داشت اين است کـه ارزشهـا پديـدههـايی

مستقل از تـاريـخ و روابـط مادی نیستند؛ با هــمه
اسـتقالل ،خود همراه تاريخ تحول میيابد و خـود
نیز تاريخ را میسازند .ارزش همانا «قدرت» است.
يـکی از عـوامـلی کـه سـبـب میشـود تـا مـا
اين رمان را رمان سیاسی بـدانیم؛ گفـتوگوهـايی
است که بین شـخصیـتهــای داستــان صـورت
می گیرد .از خالل اين گفـتوگوهـا مـیتـوان بـه
تقابل انديشههای دو نسل درباره مذهب ،سیاسـت،
علل عقبماندگی اجتماع ،قدرت و ...پـی بـرد .بـا
توجــه بــه ايــن رويکــرد و اينکــه يکــی ديگــر از
شاخصه های رمان سیاسی ،مـر

محتـوم قهرمـان

داستان در پايان رمـان اسـت؛ ايـن رمـان بـه نحـو
بارزی روايت مـر

و گريـز و اخـتالف سـطوح

(روشنفکر و توده مردم از يکسو و نسل مـدرن و
سننتگر از سويی ديگر) را نشان میدهد.
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