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 چكیده 

تحوالت فرهنگی در ساختار جامعۀ ايرانی، ادبیات اجتماعی و   -زمان با حوادث سیاسی  در دهۀ چهل، هم

-شود و آثاری متنوع، ماندگار و جديد در عرصۀ داستانداستانی نیز متناس  با آن تحوالت، دستخوش تغییراتی می

تری يافتهو شکل های هوشمندانههای قبل، شیوهآيدت نويسندگان اين دهه در مقايسه با دورهنويسی ايران، پديد می

و هوشنگ گلشیری « سووشون»های پايانی اين دهه سیمین دانشور با رمان برندت در سالنگارش خود به کار میدر 

ای به ادبیات داستانی ايران ای متفاوت، جلوۀ تازهبا سبک و شیوه« کريستین و کید»و « شازده احتجاب»های با رمان

تناس  با فضای واقعی جامعۀ ايرانی در بستری بخشندت دانشور در رمان سووشون با سبکی رئالیستی و ممی

را نشان گرا و معترض عملنمايانه از شخصیتی تصويری واقع ،دارق شخصیتی انقالبی و مسئلهـا خلـاريخی، بـت

های نو های مدرن و رمانزمان با دانشور، گلشیری با سبکی متفاوت در فرم و محتوا و به شیوۀ داستان دهدت هممی

هايی ها انسانهای گلشیری در اين رمانکندت شخصیتپردازی را خلق میای ديگر از شخصیتگونه در فرانسه،

اند که در کنش و عملکرد هیم سنخیتی با قهرمان رمان سووشون ندارندت در اين گرا، منفعل، ناتوان و سرگشتهدرون

ها و تشابهات، قهرمان سووشون را رخی تفاوتلحاظ ب استنباطی و با –بهره گیری از روش تحلیلی مقاله برآنیم تا با

 ۀهای بسیاری در شیوشباهتنشان دهیم که  همچنین دار لوکاج و گلدمن معرفی کنیم ومنطبق با قهرمان مسئله

وجود « کريستین و کید»های رمان شخصیتپرداختن به شخصیت داستانی بین آثار نويسندگان فرانسوی رمان نو و 

عصر را نمايان سازيمت تفاوت در شیوۀ شخصیت پردازی اين دو نويسندۀ هم و همچنین داليل دارد

 سووشون، کريستین و کید، رمان فارسی شخصیت داستانی،: هاواژهكلید
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 مقدمه

ــه   ــر دوره و زمان ــی در ه ــری و ادب ــار هن ای، آث

ها از شخصیت، افکار، انديشهبازتاب و انعکاسی 

های نويسنده است و مطالعه و بررسـی  و ويژگی

اين آثار، خوانندگان را با دنیای درونی نويسـنده  

سازد و از سـويی نمايـانگر آرا، عقايـد،    آشنا می

آرزوها، مشکالت وتتت مردم روزگار خود هستندت 

 ادبیاترمان و 

تـا   بـوده  صـدد در پیـدايش  بـدو  از داسـتانی، 

-بـه شـیوه   و باشـد  جامعۀ خود وضع گرترسیم

مختلــف و  گونــاگون، حـوادث جوامــع  هـای 

 های نويسندگان خـود را خصوصیات و ويژگی

 ارزيابی کندت

آفرينش اثر هنری، بدون حضور انسـان يـا   

يکی از خصوصیات او، امری بعید و غیـرممکن  

به نظر می رسدت با توجـه بـه ايـن ويژگـی آثـار      

را گزينشی هدفمندانـه   توان شخصیتهنری، می

ــی دانســتت  ــری و ادب ــار هن ــا آث در  در رابطــه ب

شناسی داستان يکی از عناصر مهم تجزيـه  جامعه

ها هستندت باربو معتقد است: و تحلیل، شخصیت

ترين روش مقايسۀ اثـر هنـری و طبقـۀ    معمولی»

اجتماعی، تشابهی است که میان سـاخت ذهنـی،   

-ارزشها و های مسلط و حاکم، احساسنگرش

های شخصیت اصـلی يـک اثـر هنـری و بافـت      

رفتاری و فرهنگی يک طبقـۀ اجتمـاعی خـاص    

 (021و  095تا: )باربو، بی ت«وجود دارد

شخصیت نیز مانند همۀ عناصر ديگر آثار  

هنری در طول زمان دستخوش تغییرات و 

پس در  استت تحوالت خاصی گرديده

ای به دورۀ  داستانی از دوره  پردازی شخصیت

تنها در دهد، نه ديگر تغییرات فراوانی روی می

  هایهای نويسنده برای خلق شخصیت شیوه

دهد، بلکه خارج  واقعی تغییراتی تکنیکی رخ می

 از حوزۀ ادبیات نیز بروز تغییر در زندگی انسانی

اين باور که زندگی انسانی تغییر کرده   )يا حداقل

های  هنويسنده را به استفاده از شیو  است( اغل 

نوعی شخصیت مدرن   جديد برای خلق

 (02: 0291کندت )هاثورن،  ی میراهنماي

پردازی به توجه به شخصیت و شخصیت

صورت دقیق و جدی از قرن هفدهم شروع شد 

-خصوص رمانو پس از آن با تکامل رمان، به

از قرن شناختی به اوج خود رسیدت های روان

راد به هفدهم تا دورۀ بالزاک تحلیل شخصیت اف

کمک مطالعۀ چهرۀ آنان، در محافل ادبی و 

روشنفکری بسیار رايج بودت شخصیت توسط 

نويسندگان مختلف همچنان تا دوران معاصر 

است و نويسندگان قرن  تحول اساسی يافته

بیستم، آن را به اوج شکوفايی خود رساندندت در 

آثار اين نويسندگان ديگر هیم جايی برای تیپ 

بینی نويسنده ی و خودمرکزگويسازی، کلی

 (025: 0290وجود نداردت )اخوت، 

و  بايد اذعان کرد که شخصیت در رمان نو

 جلوۀ ديگری پیدا کرده مدرنهای پسترمان

است و با مفهوم سنتی و قالبی خود فاصله 

استت علت اين دگرديسی را بايد در  گرفته

ادبی و رويدادهای  -های نوين فلسفیديدگاه

های جهانی اول اقتصادی پس از جنگ -سیاسی

 وجو کردت و دوم جست

در ادبیات داستانی دهۀ چهل ايران، توجـه  

 به ساخت، قال  و انضباط درونی، سـب  شـده  
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تا رمان از وعظ اجتماعی به حد آفرينش هنـری  

روِ ايـن دوره نمـی  نـويسِ پـیش  ارتقا يابدت رمان

، گونــاگونی 0225هــای کوشــد چــون ســال  

ن را در حــد يــک تــز عقیــدتیِ شخصــیت انســا

نويسـان  قراردادی تنزل دهدت البته در میـان رمـان  

آزماينـد،  های گوناگونی را مـی بسیاری که سبک

رسـند  ص و مستقل میـعدۀ کمی به بیانی مشخ

دگان اروپـا و آمريکـا   ـو از حد تقلیـد از نويسنـ  

 (005: 0252گذرندت )میرعابدينی، می

رايی و گبه دلیل واقع (0205سووشون )

نمايی و همچنین توانايی نمايان ساختن حقیقت

با توجه به  رونوشتی از امور مادی زندگی،

های لوکاچ و گلدمن به يک دورۀ حقیقی  ديدگاه

های رمان رئالیستی مشخصه از رمان تعلق دارد و

 ناب را داراستت دانشور در اين رمان با خلق

به عنوان فردی معترض و « يوسف» شخصیت

گرا از او ای انقالبی و آرمانگرا، چهرهعمل

کند، اما در مقايسه با چنین سبک ترسیم می

پردازی، گلشیری نیز نويسی و شخصیتداستان

را با  کريستین و کیدرمان  0205در سال 

های رويکردی مدرنیستی و برخوردار از مؤلفه

آوردترمان نو به رشتۀ تحرير در می

پیشینه

در جامعۀ  کريستین و کیدو  سووشونهای رمان

اندت ادبی ايران، شرايط يکسان و همگونی نداشته

از همان دوران انتشار تاکنون از  سووشون

است، اما  مقبولیت مستمر اجتماعی برخوردار بوده

 سب در دورۀ انتشارش به کريستین و کید

گفتمان و ايدئولوژی  خصوصیات اجتماعی دوره،

-و بی روايت و محتواپیچیدگی در غال  زمانه، 

 مهری منتقدان ناشناخته ماند و به حاشیه رانده

ها و شد، اما با تغییر گفتمان و رويکرد نو به شیوه

های هنری، زمینۀ مناسبی را برای مايهساخت

- بازخوانی و بازنگاری نقدهای جديد پیدا کرده

های پژوهش سووشونبه همین دلیل دربارۀ  استت

های مختلف صورت و ديدگاه هافراوان از جنبه

دو  سووشونپردازی استت دربارۀ شخصیت گرفته

نمايش »است:  پژوهش مستقل انجام شده

پردازی نمايشی( در ها )شخصیتشخصیت

)ابراهیم محمدی و پريسا طالپور،  سووشون

 در هاشخصیت نقش و ظهور نام،»(، 0210

 و قويمی )مهوش« دانشور سیمین اثر سووشون

( به زبان فرانسهت در مقالۀ 0252پزشکی،  شهروز

-پردازی، نگارندگان به تکنیکنمايش شخصیت

های اند و به ويژگیپردازی پرداختههای شخصیت

 شخصیت و چگونگی عملکرد آنها اشاراتی نشده

 کريستین و کیدپردازی استت دربارۀ شخصیت

هايی است و پژوهش تاکنون پژوهشی انجام نشده

اين رمان پرداخته شده بسیار اندک که در آن به 

توان در دو سوی مخالف و است و آنها را می

بندی کردت دستۀ نخست که بیشتر موافق دسته

ند از:  اگونه دارند، عبارتسويۀ انتقادی و مخالف

 )بهاءالدين کید و کريستین رمان معرفی

 کید و کريستین رمان (، دربارۀ0205خرمشاهی، 

گلشیری  معرق های (، آيینه0200)منوچهر آتشی، 

 هوشنگ آثار بر مروری(، 0200)هرمز شهدادی، 

های حسن و نوشته (0205گلشیری )آذربد، 

 نويسی ايرانصد سال داستانمیرعابدينی در کتاب 

 (ت0252)
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ها که در تأيیـد ايـن   دستۀ دوم از پژوهش

 سـبک  ند از: شناختااند عبارترمان نوشته شده

کیـد   و کريسـتین  معـرق  هـای آينـه  در گلشیری

(، خواندن فاخته )شـهريار  0255)حسن سناپور، 

پسامدرنیســم و مکتــ   (، 0255پــور، منــدنی

( 0250نويسی اصـفهان )قهرمـان شـیری،    داستان

زمینۀ روايت )قهرمـان  های ضمنی در پسداللت

اهلل بهترين رمـان فارسـی )عطـاء   (، 0250شیری، 

 بعضـی  و رمان يک بازخوانی(، 0252مهاجرانی، 

( و بررسـی  0252هـايش )حسـن سـناپور،     نکته

 تمدرنیسم در آثار هوشنگ گلشـیری عناصر پست

 (0251)سیاوش گلشیری، 

سـب  همزمـانی   نگارنده در اين مقالـه بـه  

پـردازی  انتشار اين دو رمان به مقايسۀ شخصـیت 

پردازدت هدف پژوهش حاضـر،  در اين دو اثر می

الی در مقايسۀ شخصیت انقالبی با شخصیت انفع

ــان  ــونرم ــتانی   سووش ــۀ داس ــل »و مجموع مث

استت در اين مقاله ابتـدا بـه توضـیح و    « همیشه

شود و در ادامه شرح تبیین شخصیت پرداخته می

و توضیحی از سـبک و رويکـرد نويسـندگی دو    

-نويسنده به داستان در اين دو نوشته ارائـه مـی  

های شخصـیت  ها و ويژگیگرددت س س شاخصه

 شودتالی، تحلیل و واکاوی میانقالبی و انفع

 

 پردازي شخصیت و شخصیت

را کـه در   -مخلـوقی  -ای شـده  اشخاص سـاخته 

شخصـیت   شـوند، ظاهر مـی داستان و نمايشنامه 

نامندت اين شخصیت در اثر روايتی يا نمايشی،  می

فردی است که کیفیـت روانـی و اخالقـی او در    

دهـد وجـود    گويد و انجـام مـی   عمل و آنچه می

-هـايی بـه   خلق چنین شخصـیت به باشدت  داشته

ــه  ۀ وســیل ــرای معرفــی و شــناخت ب نويســنده ب

پـردازی   شخصـیت ، داسـتان ۀ در حیطـ  ،خواننده

 (050: 0255ت )میرصادقی، گويند می

 و عمـل  اساس بر داستانی هایشخصیت 

-مـی  بنـدی تقسـیم  نوع دو به روانی هایويژگی

 تگـرد  شخصـیت  و مسـطح  شخصـیت وند: شـ 

 در که است شخصیتی راکد، يا مسطح شخصیت

 و يکسـان  رفتـاری  همیشـه  حـوادث،  مقابـل 

 جـا  به چندانی تأثیر او در حادثهت دارد قراردادی

 ايـن  تتاس حاکم او وجود بر تحجر و نگذاشته

 ديـد  زاويـۀ  يـک  و عدبُ يک فقط شخصیت نوع

 نگاه ديد زاويۀ و بعد همین از زندگی به و دارد

 مـدور،  يـا  گـرد  شخصـیت  مقابـل  درت کنـد می

 و نقیضوضد اعمال طريق از که است شخصیتی

 در و شـده دگرگـون  گونـاگون،  هـای احسـاس 

 از خود متفاوتی رفتارهای مختلف هایموقعیت

 هایجنبه از (010: 0225ت )براهنی، دهدمی نشان

 فرد، و تیپ به را شخصیت توانمی نیز اجتماعی

 (52: 0250کردت )عبداللهیان،  تقسیم پويا و ايستا

 سه از داستان در پردازیشخصیت برای

 آن در که اول شیوۀت جست سود توانمی شیوه

 هاشخصیت ارائۀ به مستقیم و صريح صورت به

 و شودمی پرداخته تشريح و توضیح از استفاده با

 طوربه شخصیتی هایمشخصه و خصوصیت

 معرفی در شیوه اين گرچه .شودمی بیان کامل

 ولی است ايجاز و وضوح دارای ،شخصیت

 ناديده شیوه اين در عمل يعنی ديگر، مهم عنصر

 از شخصیت غیرمستقیم، شیوۀ درت شودمی گرفته

 شخصیت عمل و شده معرفی عمل طريق
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قرار هايشمشخصه تفسیر کنار در داستانی

يا و رفتار گفتار، تشوندمی هم مکمل و گرفته

-می قرار او عمل کنار در نیز شخصیت نام حتی

سیال جريان هایرمان که شیوه سومینت گیرد

ارائۀ شخصیت به است آورده وجود به را ذهن

، میرصادقیت )پردازدمی تفسیر و تعبیر بدون

0255 :59) 

، سووشونپردازی در داستان شیوۀ شخصیت

يعنـی   تتلفیقی از شیوۀ مستقیم و غیرمستقیم است

هــای گـاهی ارائــه شخصـیت از طريــق مشخصـه   

گیـردت در  قهرمـان صـورت مـی   شخصیتی و عمل 

اين شیوه دانشور از طريق نشـان دادن عملکـرد و   

ــده را از   خصوصــیات شخصــیتی يوســف، خوانن

ها، انديشـه و حـاالت درونـی او    ها، واکنشکنش

هايی از داستان به شیوۀ سازد و در قسمتآگاه می

های شخصیتی او را به صـورت  مستقیم، مشخصه

ــی  ــان م ــکار بی ــريح و آش ــدت گص ــیری در کن لش

معضل هويـت و  به شیوۀ رمان نو  کريستین و کید

پـارگی  زدايی از داستان را با نـوعی چنـد  انسانیت

ــین  روايــی همــراه مــی ــا چن ســازدت درواقــع او ب

پـــردازی، ناپايـــداری و نـــاهمگونی شخصـــیت

-نو را در مقايسه با داسـتان های شخصیت داستان

 دهدتهای سنتی نشان می

 اندیشۀ گلشیري و دانشوروجوه تمایز سبك و 

ذهنیت اشخاص در برخورد با تجربیات زندگی، 

بودن و انباشت هايی چون سیالسب  ويژگیبه

تواند تغییر ماهیت دهدت ها، میتضادها و تعارض

ها، ذهن و انديشۀ هر فردی را اين شاخصه

سازدت به بیان متمايز از ذهن و انديشۀ ديگری می

ها ريشه در تفاوت شیوه هاديگر تفاوت مشرب

ها نیز ها و شیوهها داردت تمايز انديشهو انديشه

ها ناشی از نگرش مستقل يا متفاوت انسان

های جهان، انسان و هنر استت نسبت به پديده

 (029: 0250)شیری، 

گیری برای ارزيابی و تعیین چگونگی شکل

موقعیت و  دبايهای فکری يک نويسنده، پايه

محدودۀ اجتماعی، فرهنگی و هنری او مورد 

هايی که درخصوص اين پرسشگیردت توجه قرار 

شود اين است که آيا مضامین به ذهن متبادر می

توان پیوند و ارتباطی میان آفرينندۀ اثر هنری و می

هايی از وجوه هنرش پیدا کرد؟ آيا نشانه

های شخصیتی نويسندگان در وجود شخصیت

 موقعیت قهرمانشود؟ آيا استانی يافت مید

 در موقعیت و خط سیر نويسنده داستان، بازتولید

ها نیازمند پاسخ به اين پرسشاست؟  خارج جهان

-انگارانه و لحاظ نمودن ديدگاهيک رويکرد نسبی

های نقد و نظريۀ های بسیاری از مفسران حوزه

 هايیت برای نمونه در اين زمینه ديدگاهادبی است

  شودتاز مفسران و منتقدان ادبی بیان می

مــن همــواره »گويــد: گوســتاو فلــوبر مــی

هـايم  مراق  بودم تا شخصیت خود را به داستان

بیـنم  کنم، میاما وقتی به آثارم نگاه میراه ندهم، 

( 09: 0250نـژاد،  )پارسـی  ت«اماز خود بسیار گفته

ممکـن اسـت نويسـنده    »مورياک معتقـد اسـت:   

تا به هر نحو خود را از اثرش منفـک  تالش کند 

کند و چیزی از وجود خـويش را در اثـرش بـه    

خواننده نشان ندهد، اما حتی اگـر چنـین عمـل    

هايی از آثـاری کـه در   توان نشانهکند، باز هم می

اش مطالعه کرده در نگـارش اثـرش   طول زندگی
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پیــدا کــردت ترديــدی نیســت کــه خالقیــت هــر  

ۀ آثـاری اسـت کـه در    ای متأثر از مطالعنويسنده

گو در ومجرد گفت است و به ذهنش نقش بسته

سـازدت )موريـاک،   هر بـابی خـود را نمايـان مـی    

ــه  ( 050: 0105 ــا توجــه ب از منظــری ديگــر و ب

اثـر ادبـی    ساختار ساختارگرايی تکوينی بورديو،

هـای  گیـری متناظر با جهـان نويسـنده و موضـع   

 در نیـز، قهرمـان   اوستت با اين شرايط، موقعیـت 

 جهـان  در نويسنده موقعیت بازتولید رمان جهان

ــی اســتت )پرســتش،   ــدگاه  (25: 0210ادب از دي

خواسته، رمان نويسنده گلشیری نیز، خواسته و نا

بینش او را به همراه خواهد داشت، پس واقعیت 

رمانی او واقعیتی اسـت آغشـته بـه بیـنش او از     

جهان، از سرنوشت انسان و حتی واقعیتی اسـت  

نويس نسبت بـه حکومـت   برمالکنندۀ تلقی رمان

موجود، رابطۀ طبقات، گذشته، حال و آيندۀ يک 

 (222: 0255 دورهت )گلشیری،

نـاخواه، بـه    و خـواه  هرحال، نويسنده، در

شـود و  شخصیت اصلی داستان خود نزديک مـی 

های شخصیتی خـود را در وجـود   برخی از جنبه

گذاردت بـه بیـانی   جا میهای داستانی بهشخصیت

شخصیت در داستان بازتـاب تصـورات و    ديگر،

ــق    ــا خل ــنده ب ــت و نويس ــنده اس ــۀ نويس انديش

اشخاص زنده و دقیق از محیط پیرامـون خـود و   

کنـد  وارد کردن آنها در دنیای داستانش، سعی می

گذار، جـذاب  تأثیرای که اثرش با مخاطبان رابطه

و اعمـال   تر برقرار کند و به نوعی افکارو ماندنی

هـای داسـتانش بیـان    خود را در وجود شخصیت

نمايدت

هـای  هدف از مقايسه میان سبک و انديشـه 

اين دو نويسنده در اين بخـش، بـه هـیم عنـوان     

برتری يکی بر ديگری از حیـو ارزش ادبـی يـا    

پردازی نیست، بلکه هـدف آن  توانايی در داستان

هـا  است که مشخص سازيم چگونه تمايز انديشه

پـردازی داسـتان، تفـاوت    تواند در شخصـیت می

ايجاد کندت

 با برخـی از نويسـندگان   مقايسه دردانشور 

هـايی  مندی از شاخصـه عصرش، به سب  بهرههم

چون تسلط کامـل بـر ادبیـات ايـران، تسـلط بـر       

ادبیات جهان و آشـنايی بـا فرهنـگ و ادب عامـه     

-( از جايگاه برتر و متفـاوت 21: 0210)پرستش، 

بـرخالف جـو عمـومی     برخوردار اسـتت او تری 

حاکم بر نويسندگان ايران که محصول آشـنايی بـا   

اروپای منهـای کلیسـا و منهـای دخالـت ديـن و      

اخالق در امور سیاسی، اجتماعی و هنری و لزوم 

تنهـا بـا   گیری تجدد و اصالت هنر بـود، نـه  سمت

مظاهر دين و نماينـدگان آن سـر سـتیز نداشـت،     

ــذه  را در   ــه م ــونبلک ــات   سووش ــۀ حی الزم

خواهی مـردم  اجتماعی، پايگاه تحريکات و آزادی

( او عالوه بـر  01: 0250نژاد، کندت )انزابیتلقی می

پروری فطری و تربیتـی، نـوعی   بینی و امیدخوش

پروری سیاسی و فلسفی در افکار و آثار خود امید

دارد که به تصريح خودش، سووشون قصۀ آزادی 

 (00نیک استت )همان: ای و امید به آينده

مندی از چنـین  گلشیری نیز عالوه بر بهره

الگوهـای  های ادبی، جديت تامی در فهم سرمايه

و همچنـین در پـی    پردازی داشـت نوينِ داستان

ای در هـای تـازه  رسیدن بـه سـاختارها و سـبک   
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گلشـیری در مجموعـۀ   استت  نويسی بودهداستان

ــه» ــل همیش ــات « مث ــاويری از حی ــر تص  روايتگ

اجتمـــاعی و فـــردی گروهـــی از کارمنـــدان و 

روشنفکران جامعۀ شهری ايران اسـتت نمايشـی   

هـای  ترين روابط انسانی همراه با دغدغهاز عمیق

هـايی تنهـا کـه هـیم     روحی و روانی شخصـیت 

راهی به تعالی و پیشـرفت ندارنـد و بـا شـتابی     

-آور به محـاق تبـاهی و ويرانـی فرومـی    سرسام

بینـی او را دربـارۀ   ، جهـان غلتندت به ايـن اعتبـار  

هـا  مسائل هستی و انسان، با لحاظ برخی تفاوت

رو سـنتی دانسـت   در روش و نگرش، بايد دنباله

اسـتت   که با هدايت و بهرام صادقی آغـاز شـده  

-ها قرار مینويسگلشیری در گروهی از داستان

هـای فـردی و روانـی در    گیرد که به خصوصیت

هـای  ت و واقعیـت هايشان بیشتر از وضعیداستان

ها دهندت شخصیتاجتماعی و سیاسی اهمیت می

-هـای او، بیشـتر از نظـر روان   های داستانو آدم

گیرنـد تـا مسـائل    شناسی مورد بررسی قرار مـی 

هـای  شـانت شخصـیت  زيستی و محیط اجتمـاعی 

هايی هستند جدا شده و منتزع های او آدمداستان

فـردی  از اجتماع و گرفتـار مسـائل و تمـايالت    

 (092: 0250خاص خودت )میرصادقی، 

تـوان گفـت کـه تفـاوت در     کلی میطوربه

پـردازی ايـن دو   ها و شـیوۀ شخصـیت  شخصیت

هــای سیاســی، نويســنده بــه تفــاوت در نگــرش

سبک، نوع نوشتار و همچنین تفاوت در رويکرد 

آنها دربـارۀ هنـر، مفـاهیم زيباشـناختی و شـیوۀ      

ــتت   ــت اس ــیترواي ــا شخص ــردازی در رم ن پ

ــد ــتین و کی ــدگاه   کريس ــده از دي ــومی برآم مفه

هـای فلسـفی و روانکـاوی    مدرنیته و نیز انديشه

دانشــور در  شــده در دورۀ مــدرن اســتتمطــرح

سووشون با توجه به اوضاع زمانۀ خـود، پايبنـد   

گرايانه اسـتت وی  به يک گفتمان متعهد و آرمان

 رمـان  دربـارۀ  ایمصـاحبه  در به نقـل از قبـادی  

 اشـراقی،  نگـاه  يـک  بـا  مـن  :انـد  گفته سووشون

کـنمت   مـی  تشـريح  قرآنی اين رمـان را  و عرفانی

-بـا آنکـه از مؤلفـه    سووشون( 0: 0259)قبادی، 

های مکات  ادبی ديگر نیز برخوردار اسـت، امـا   

آيــدت در اصـل رمـان رئالیســتی بـه حســاب مـی    

ای گونـه هـا را بـه  نويسندۀ رئالیسـت شخصـیت  

بتوانـد آنهـا را بـه    کنـد کـه خواننـده    معرفی می

سهولت در مخیلۀ خود تصور کندت نحوۀ تعامـل  

های رئالیسـتی،  ها با يکديگر در داستانشخصیت

-های واقعی در موقعیـت خواننده را به ياد انسان

اندازدت بـرای نیـل بـه ايـن     های مشابه واقعی می

ــیت  ــوع شخص ــت،  ن ــندۀ رئالیس ــردازی، نويس پ

-ردار مـی هايی برخوهايش را از انگیزهشخصیت

شـده بـه   سازد که برای خواننده طبیعی و تجربـه 

 (02: 0251رسدت )پاينده، نظر می

ی هـا قابل توجه در مـورد شخصـیت   ۀنکت

بسـیاری از ايـن   نمايانـۀ  نمود واقـع ، اين داستان

-هستندت زری، يوسف، دکتر عبـداهلل  هاشخصیت

تـوان  اند کـه مـی  هايیبی وتتت شخصیتخان، بی

را در خود نويسنده و نزديکـان  چهرۀ واقعی آنها 

ــدت  ــنده دي ــنايان نويس ــان  و آش ــیری در رم گلش

ها و مضامین رئالیسـتی و  مايهبن کريستین و کید

عصران و پیشـینیان خـود را رهـا    ناتورالیستی هم

پردازی و رسـیدن بـه   کند و به دنبال صناعتمی

نويسـی  ای در داستانهای تازهساختارها و سبک

نويسی و گرايش به شیوۀ ذهنی در استت پیچیده
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ها رويکـردی مدرنیسـتی بـه آثـار او     اين داستان

های مدرن از بخشیده استت شخصیت در داستان

هـای  هر حیو نقطۀ مقابل شخصیت در داسـتان 

ــتان   ــتت داس ــتی اس ــت،  رئالیس ــويس مدرنیس ن

شخصیت اصلی داستانش را معموال  بـه صـورت   

نـد و در  کگريز تصوير مـی فردی منزوی و مردم

هـا بـه جـای قهرمـان بـا يـک       بیشتر اين داستان

ــی  ــه م ــدقهرمان مواج ــويمت )ض ــانش ( 20: هم

هـای رمـان   تصويری که گلشـیری از شخصـیت  

است، کامال  منطبـق بـا عملکـرد شخصـیت      داده

های مدرنیستی و رمان نو اسـتت در ايـن   داستان

ــابودی و اضــمحالل رمــان  ــوعی خودن شــاهد ن

 هستیمت ها هويت انسانی شخصیت

-نويسی و شخصیتهمچنین سبک داستان 

توان با لحاظ پردازی در اين دو نوشته را می

های ها و تشابهات، با ديدگاهبرخی تفاوت

لوکاچ و گلدمن و جنبش رمان نو مورد بررسی 

 قرار دادت

 

قهرمان و شخصیت داستانی از دیدگاه لوكاچ 

 و گلدمن

دهنـدۀ  به زعم لوکـاچ، ادبیـات و هنـر بازتـاب     

کلیتی از حـوادث تـاريخی و اوضـاع اجتمـاعی     

اسـت، نـه بیـان مکـانیکی و سـندگونه از       زمانه

را در   جزئیات سـطحیت او بـالزاک  و شکسـ یر   

هـای تـاريخ ادبیـات    تـرين رئالیسـت  زمرۀ بزرگ

هـای ايـن دو   داند، چرا که شخصیتداستانی می

اند و رئالیسـم را نـه   های تاريخی عامتبلور منش

ها، بلکه شـالودۀ  بکی در زمرۀ ديگر سبکفقط س

ــی  ــاب م ــه حس ــات ب ــل  ادبی ــن دلی ــه اي آوردت ب

گرايی در ادبیـات را  فرمالیسم، مدرنیسم و تجربه

کند و نويسـندۀ مـدرن را بـه    سخت نکوهش می

گـذاری بـر   تأثیردلیل گريز از واقعیت عینـی، از  

-ذهـن »گويـد:  داند و میجهان خارج، ناتوان می

 متفکران بـورژوا ريشـه دوانـده    گرايی در تجربۀ

استت فرد در برابر سنگدلی عصـر، نومیدانـه بـه    

خزد تا شايد در وضع پريشـان  درون خويش می

 ت«ای بـه او دسـت دهـد   کنندهخود، افسون مست

 کـنش  لوکاچ نظر مورد نشک( 22: 0221)موقن، 

 معیـار  و استت در نظـر او مقولـۀ اصـلی    انقالبی

شخصـیت   آنچـه ت است قهرمان رئالیستی، ادبیات

 نـه  کندتبديل می ای شاخصچهره را به داستانی

 وجـود  منحصـرا   نـه  و معمولی و متوسط کیفیتی

 شـده  تصـوير  عمیـق  بسـیار  که است شخصیتی

 تمـام  بتوانـد  کـه  بلکـه شخصـیتی اسـت    باشد،

 و فـراز  و اجتماعی و انسانی اساسی هایسرشت

 دهدت بازتاب را آدمیان تاريخی ادوار فرودهای

، از «روايــت يــا توصــیف»لوکــاچ در مقالــۀ  

عنـوان میـانجی و نقطـۀ تالقـی     قهرمان رمـان بـه  

گويد و بحـو  نیروهای متضاد اجتماعی سخن می

در رمان را پـیش  « ای مرکزیچهره»اهمیت يافتن 

مسـئله عبـارت اسـت از    »نويسـد:  کشد و مـی می

های مخـالف  ای مرکزی که همۀ قط يافتن چهره

زندگی او به سوی هم بگرايند و جهان داستان در 

به اين ترتی  اين امکان فراهم آيد که بـر گـرد او   

جهانی کامل با همه تضـادهای حیـاتی آن سـامان    

حقیقـت، چهـرۀ    ( در09: 0291)لوکـاچ،  «ت بگیرد

دار و قهرمـان انقالبـی   مرکزی، همان انسان مسئله
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است که در مرکز حوادث ايـن   سووشوندر رمان 

و در پـی احیـای وضـعیت     گیـرد مـی  قـرار  رمان

 موجود استت

توان متفکری در مسیر لوسین گلدمن را می

های هگل، مارکس و لوکـاچ دانسـتت از   انديشه

نظر او ادبیات، هنر و فلسفه در زنـدگی روزانـه   

ريشه دارند و در حکم ابزاری هستند کـه انسـان   

کوشد به مسائل اجتماعی خـود  به کمک آنها می

پاسخ دهـدت او نیـز هماننـد لوکـاچ بـه پشـتوانۀ       

مطالعات فلسفی و تـاريخی، سـعی داشـت بـین     

ســاختارهای اجتمــاعی و ســاختارهای ادبــی    

رغــم بــهدادوســتد متقــابلی را برقــرار کنــد، امــا 

برخورداری از اشتراکات ايدئولوژيکی با لوکاچ، 

تی اتخـاذ  در بعضی مقوالت، رويکردهای متفـاو 

استت در نظر گلدمن فرم رمـانی، درواقـع،    کرده

برگردان زندگی روزمرّه در عرصـۀ ادبـی اسـت،    

برگردان زندگی روزمرّه در جامعۀ فردگرايی کـه  

 (01: 0290زادۀ تولید برای بازار استت )گلدمن،

تأثیر عوامل »او نظريۀ خود را با عنوان 

دفاع در « اقتصادی و اجتماعی بر آفرينش ادبی

نهد و در اين شناسی ادبیات بنا می از جامعه

 -نظريه، ديدگاهش را بر پايۀ ديدگاه مادی

نهايت با استفاده  در سازدتديالکتیکی استوار می

از اين نظريه، همخوانی انواع رمان با مراحل 

 کند: داری را تدوين میتکامل سرمايه

داری آزاد )لیبرال( که با رشد  سرمايهت 0

ی و آزادی عمل و ابتکار و اقدام فردی خردگراي

 شودت       مشخص می

داری انحصارها که حذف  پیدايش سرمايه ت0

هرگونه اهمیّت اساسی فرد و زندگی فردی در 

نتیجه در درون ساختارهای اقتصادی و در

 مجموعۀ زندگی اجتماعی را در پی داردت

های دولتی و ساختارهای تنظیم  گسترش نظام ت2

ه به حذف هرگونه ابتکار فردی يا خودکار ک

شودت نخستین مرحله، با رمان  گروهی منجر می

دار همراه استت دومین مرحله، با  فرد مسئله

شود و  دار مشخص می حذف قهرمان مسئله

سومین مرحله، دورۀ محو قهرمان در رمان نو 

 (001: 0290استت )گلدمن، 

 شخصیت در رمان نو

خود و باورهای  ای، به فراخور حالهر زمانه

-ذهنی موجود، يک نوع قهرمان خاص را می

رمان نو جنبشی است ( 00: 0252طلبدت )علوی، 

که از بطن مدرنیسمِ تثبیت شدۀ جامعۀ فرانسه، 

برخاسته است، اما اين رويکرد در ايران سیر 

ای استت در ايران عده منطقی خود را طی نکرده

ه از نويسندگان برای آنکه خود را نسبت ب

ها نويسی آگاه نشان دهند، نظريهتحوالت داستان

ها و امکانات و رويکردهای نوين را با ظرفیت

دهند و در برخی مواقع بومی خود انطباق می

پس از جنگ  کنندتآثاری بديع و هنری خلق می

داری انحصاری جهانی دوم، با گسترش سرمايه

و ايجاد اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، شاهد حذف 

گونه هستیم های بالزاکمحوشدن قهرمان رمان و

که در آنها مفهوم انسان و فرديت او به شدت 

گیردت حذف نام مورد بازنگری قرار می

های داستان و در همان حال پر شدن شخصیت

هويتی انسان در فضای رمان از اشیا، نشانۀ بی

وارگی بر ءنیمۀ دوم قرن بیستم و چیرگی شی
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 اينشخصیت اصلی  ستتحیات روانی آدمی ا

« ضدقهرمان»واقع نوعی  های مدرن درداستان

های قهرمانان خواهد ويژگیاست که نمی

باشدت البته اين  های رئالیستی را داشتهداستان

عالوه بر  گرايی رئالیستی(تحول )افول قهرمان

مانند  ،از مکات  فلسفی مدرن مسائل  اقتصادی،

 ت شودناشی می نیز، پديدارشناسی

 به را پردازیناتالی ساروت، شخصیت

 ای که در آثار قرن نوزدهم معرفی شدهگونه

کند و در واکنش به چنین است، محکوم می

او » نويسد:شرايطی دربارۀ انسان عصر حاضر می

ها و  گونه لوازم زندگی، انواع دارايیاز همه

ها برخوردار بودت چیزی نبود که نداشته  مراقبت

شلوار گرفته تا زگیل  ای نیم نقرهباشدت از سگک 

اندک همه را از دست داد: نوکِ بینیت اندک

اش را که از باال  دقت پرداختهنیاکانش را، خانۀ به

تا پايین پر از اشیاء گوناگون بودت حتی 

اش را، امالک و عوايد  ترين اشیاء زينتی کوچک

تر از  اش را و جامه و اندام و چهره و مهم ساالنه

گرانبهاترين چیز؛ يعنی کاراکترش را که  همه اين

تنها چیز خاص خودش بود و بارها اسمش رات 

ای از آثار ادبی ما را در خود  امروز موج فزاينده

 بودن دارد و در است که داعیۀ رمان فراگرفته 

حدومرز، تعريف ناکردنی،  آنها موجودی بی

نام و نشان که  بی« منِ»درنیافتنی و ناديدنی، يک 

چیز نیست و غالبا  تنها  چیز است و هیم  همه

انعکاسی از خود نويسنده است، نقش قهرمان 

استت  اصلی را غص  کرده و برصدر نشسته

اند از خود  هايی که او را در میان گرفته شخصیت

ياها، ؤها، ر موجوديتی ندارند و تنها خیال

يا  ها ها، حالت ها، آرزوها، بازتاب کابوس

)ساروت،  ت«اند کاره همه« من» هايی از اين تابع

 (05و 09: 0220

رمان نو مخالف حضور شخصیت در 

اعتنا به قوانین و داستان نیست، بلکه بی

های پردازی در رمانهای شخصیتمحدوديت

 و انسان به صرفا  جديد رمان سنتی استت در

 که آنجا از شودت می پرداخته  جهان در او جايگاه

 و معمول مفهوم در شخصیت ما هایکتاب در

 زده شتاب اندکی ندارد، برخی وجود خود  سنتی

 به جديد رمان در که اند رسیده نتیجه اين به

 آنان  ديدگاه از اين و خوريم برنمی انسانی هیم

 در انسان تاست رمان بودن مزخرف معنای به

 درگیر جديد رمان واژۀ و سطر صفحه، هر

 به کههنگامی  است؛ حتی خود عصر مسائل

 جديد هایرمان گوناگون موضوعات

 آنها موشکافانه بررسی به و  خوريم برمی

 موضوعات  اين که يابیم پردازيم، درمی می

 همین و است ما انديشۀ و هانگرش با مطابق

 تاست احساسات و رخدادها انعکاس  انديشه

 (02: 0292يه، گر)رب

های رمان نو به چشم آنچه در شخصیت 

های هويت استت برخالف رمانخورد بحران می

شد سنتی که در آنها به فردگرايی اهمیت داده می

و قهرمان داستان همۀ سنگینی داستان را بر دوش 

کرد و خواننده از خالل شخصیت خود حمل می

گرفت، در رمان نو قهرمانی او داستان را پی می

وجود ندارد و خواننده با شخصیتی مردد و 

گريزد از خوانندۀ خود میروست که همتزلزل روب

 (020: 0250نیا، و اسرارآمیز استت )لطفی
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 مختصري دربارۀ دو رمان

( اثر سیمین دانشور از 0205) سووشونرمان 

های معاصراست، هم از نظر  گذارترين رمانتأثیر

بر  تأثیردر مخاطبان بسیارش و هم از نظر  تأثیر

ذهن و زبان نويسندگان بعدیت )میرعابدينی، 

0252 :019) 

اين اثر به نثری نزديک به زبان عامیانه 

های استت ماجرای رمان در سال نوشته شده

جنگ دوم جهانی و ايام نفوذ بیگانگان در 

دهدت زری و يوسف دو جنوب کشور رخ می

هايی که سال اندتشخصیت اصلی اين رمان

 بود و جنگِ نیرو پیاده کرده فارس انگلیس در

 تبودورده آناخواسته با خود قحطی و بیماری 

گرا جايگاه مرد آرمان در اين رمان به« دانشور»

پرداختن به انسان  ،فکر اصلی رمان تتوجه دارد

ت يوسف، همچون يک قهرمان مبارز است

رمان به يک تعبیر،  شودت اينحماسی ظاهر می

ل میان نیروهای مردمی نمودهايی از تقابل و تعام

و ملی با استعمار پیر و ديگر کارگزاران ريز و 

استعماری ناظر به درشت آن و با رويکرد پسا

، عالوه بر سووشونت همین تعامل و تقابل است

های رئالیسم، با ويژگی رمز و داشتن شاخصه

-ايهام به بیان مسائل تاريخی و اساطیری نیز می

ای از چندين آمیزهپردازد و شالودۀ داستان، 

 مکت  ادبی استت

است ای انهشقاداستان ع کريستین و کید

و در همۀ  است  شده  هفت بخش نوشته که در

ها، پیش از آغاز روايت، جمالتی از کتاب فصل

استت اين تمهید شايد به  تورات نقش بسته

وسیلۀ خداوند ها بهتقابل آفرينش زمین و آسمان

های ده ضمن تجربهو خلق داستانی که نويسن

 تنويسد، اشاره داردزندگیش، قصۀ آنها را می

-نويسنده ( راوی )مهدی(005: 0251)گلشیری، 

نام سعید، با وسیلۀ يکی از دوستانش بهای که به

ای انگلیسی که در اصفهان اقامت دارند، خانواده

های های ادبی و جشنشودت نشستآشنا می

د رابطۀ عاطفی و دوستانۀ راوی با آنها، به ايجا

با « کريستین»شودت منجر می« کريستین»جنسی با 

سب  نداشتن آنکه مادر دو دختر است، اما به

ای غیرعاشقانه ، رابطه«کید»تفاهم با شوهرش 

داردت در فصل اول راوی قصد دارد داستانی 

بنويسد و خوانندگان را از رابطۀ دوستش 

رسیدن آگاه سازد و برای « کريستین»با « سعید»

های آنها را به شکلی به اين آگاهی، گفته

کندت در بخش دوم راوی غیرمستقیم روايت می

حین بازی شطرنج با گذشته و خصوصیات در

شودت بازی شطرنج، که آشنا می« کريستین»

نمادی از بازی زندگی است، تناظر دارد با 

او شطرنج بلد نیست و «ت کريستین»زندگی 

استت کیش و  باختهزندگی را همچون بازی 

از همین  شنود حکايتماتی که مدام در بازی می

های زندگی استت درحین بازی باخت

به گذشتۀ خود و رابطۀ جنسی که با « کريستین»

کندت های اروپايی داشته، اشاره میديگر فاسق

 (250: 0252)میرعابدينی، 

از زبان دختر نابینايی در فصل سوم داستان 

او وقايعی را که میان خودش و شودت  روايت می

تکه بازگو صورتی تکهبهاست،  راوی اتفاق افتاده

« کريستین»دربارۀ راوی،  همچنین آنچهکندت می

در کندت بود، روايت می و شوهرش ناگفته مانده
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های فصل چهارم راوی با همان شیوۀ انقطاع

فراوان در روايت، با بیان مفاهیم ذهنی از زندگی 

های ديگری از ی داستان، به بخشهاشخصیت

های روابط نامشروع و غیراخالقی شخصیت

پردازدت در بخش پنجم راوی همانند داستان می

هايی چون ابهام، تعلیق های قبل با تکنیکفصل

گويی به روايت سفر پدر و مادر و پراکنده

به اصفهان و بازديد از امکان تاريخی « کريستین»

اقامت آنها در اصفهان  پردازدت در مدتشهر می

عنوان راهنما در کنارشان حضور داردت راوی به

شويم که در فصل ششم داستان متوجه می

جدا شده و به انگلستان « کید»از « کريستین»

استت راوی قصد دارد برای کريستین  برگشته

ای بنويسد، اما مستأصل مانده که چه نامه

که در های زمانی با پرش ،بنابراين تبنويسد

آورد به دوران کودکی خود وجود میروايت به

هايی که دربارۀ گردد و همچنین از ناگفتهبرمی

داردت داشته، پرده برمی« کريستین»روابطش با 

بخش پايانی داستان با زاويۀ ديد سوم شخص 

شودت خواننده در اين بخش از محدود روايت می

-شودت تنهايی و مینام راوی )مهدی( مطلع می

-خوارگی مفاهیمی هستند که وجود راوی را فرا

اند و از شکستی که در زندگی با آن گرفته

افتد و همۀ خاطرات مواجه شده، به گريه می

سوزاندتها( را میها و عکس)نامه

 هاي شخصیت انفعالیویژگی

، در ايران تحرک طبقۀ متوسط 0200اصالحات 

داری کرد، اما را جايگزين سکون مرحلۀ زمین

چون اين تحول نتیجۀ طبیعی فعل و انفعاالت 

درونی جامعه نبود، سرگشتگی بسیار به بار 

آوردت اين وضعیت با افزايش درآمد نفت و 

های خارجی در ايران و در گذاریمیزان سرمايه

بازی زمین، نتیجۀ رشد اقتصاد داللی و بورس

شدت بسیاری يافتت طبقۀ متوسطی که بر اين 

وار و کرد، زندگی انگلتر اجتماعی رشد میبس

 (050: 0252ماللی يافتت )میرعابدينی، پر

 هویتنام و بیبی .0

های رئالیسـتی، شخصـیت   ترين عنصر داستانمهم

نمايانـــه و پـــردازی واقـــعاســـت و شخصـــیت

تــرين اهــداف هــر متقاعدکننــده، يکــی از عمــده

امـا از  ( 05: 0251نويسندۀ رئالیستی استت )پاينده،

نويسان نو و مـدرن، بايـد هـم زمـان بـا      نظر رمان

های زندگی و متناس  با آن، شخصـیت  دگرگونی

پردازی در رمـان نیـز دچـار تغییـر و     و شخصیت

را از فـراز سـکويی   « شخصـیت »تحول شودت بايد 

گريـه،  که قرن نوزدهم جايش داده پايین کشـیدت ) 

هـای مختلـف   ( در رمان نـو بـه شـیوه   20: 0255

های ذاتی خـود هماننـد نـام،    یت از ويژگیشخص

گـرددت  شغل، شرح فیزيکی، رفتـار و تتت تهـی مـی   

هـويتی، مبـین   هیم مفهومی بهتر از بیگانگی و بی

هـای فرهنگـی زمانـه    سرشت و خاستگاه بحـران 

نیستت پـس از جنـگ جهـانی دوم، بـا گسـترش      

داری انحصاری و ايجاد اقتصـاد مبتنـی بـر    سرمايه

-د حذف و محوشدن قهرمان رمانبازار آزاد، شاه

گونه هستیم که در آنها مفهوم انسان و های بالزاک

 گیردتفرديت او به شدت مورد بازنگری قرار می

های داستان و در همان حذف نام شخصیت

-حال پر شدن فضای رمـان از اشـیا، نشـانۀ بـی    
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هويتی انسان در نیمۀ دوم قرن بیستم و چیرگـی  

ــر حیــات روانــیءشــی  آدمــی اســتت وارگــی ب

های مـدرن درواقـع   داستان اينشخصیت اصلی 

خواهــد اســت کــه نمــی« قهرمــان ضــد»نــوعی 

هـای رئالیسـتی را   های قهرمانـان داسـتان  ويژگی

گرايـی  باشدت البته اين تحول )افول قهرمان داشته

از مکاتـ    عالوه بر مسائل  اقتصادی، رئالیستی(

ناشـی   نیـز،  ماننـد پديدارشناسـی   ،فلسفی مدرن

پـردازی بـه   ت ناتالی سـاروت، شخصـیت  شودمی

 ای که در آثار قـرن نـوزدهم معرفـی شـده    گونه

کند و در واکـنش بـه چنـین    است را محکوم می

او »نويسد: شرايطی دربارۀ انسان عصر حاضر می

هـا و   گونه لـوازم زنـدگی، انـواع دارايـی    از همه

ها برخوردار بودت چیزی نبود که نداشـته   مراقبت

شلوار گرفته تا زگیـل   ای نیم دت از سگک نقرهباش

انــدک همـه را از دســت داد:  نـوکِ بینــیت انـدک  

اش را که از باال  دقت پرداختهنیاکانش را، خانۀ به

ــی    ــودت حت ــاگون ب ــیاء گون ــر از اش ــايین پ ــا پ ت

اش را، امالک و عوايـد   ترين اشیاء زينتی کوچک

از تـر   اش را و جامه و اندام و چهره و مهم ساالنه

همه اين گرانبهاترين چیز؛ يعنی کاراکترش را که 

تنها چیز خاص خودش بود و بارهـا اسـمش رات   

ای از آثار ادبی ما را در خـود   امروز موج فزاينده

بودن دارد و درآنهـا  است که داعیۀ رمان فراگرفته 

حدومرز، تعريف ناکردنی، درنیافتنی  موجودی بی

چیـز   ن که همهنام و نشا بی« منِ»و ناديدنی، يک 

چیز نیست و غالبا  تنهـا انعکاسـی از    است و هیم

خــود نويســنده اســت، نقــش قهرمــان اصــلی را 

ــته  ــدر نشسـ ــرده و برصـ ــ  کـ ــتت  غصـ اسـ

اند از خود  هايی که او را در میان گرفته شخصیت

ــال مو ــد و تنهــا خی ــا، هــا، رؤ جــوديتی ندارن ياه

هـا، يـا    هـا، حالـت   هـا، آرزوهـا، بازتـاب    کابوس

)سـاروت،   ت«انـد  کـاره  همه« من»ی از اين هاي تابع

 (05و 09: 0220

پردازی شخصیت کريستین و کیددر رمان 

همچون ديگر عناصر داستان در مقايسه با بسیاری 

 های فارسی، رويکردی متفاوت پیدا کردهاز رمان

استت ويژگی بارزی که در اين رمان دربارۀ  

توان گفت، پردازی میشخصیت و شخصیت

شازده »های همانندی آن با شخصیت تشابه و

« مثل همیشه»های و مجموعه داستان« احتجاب

از خصوصیات  کريستین و کیدت خواننده در است

کندت ها اطالع چندانی پیدا نمیو هويت شخصیت

-همۀ آنها نمونۀ مثالی يک سنخ و دسته از انسان

هايی هستند که تعهد و پايبندی به حريم خانواده 

اشويی در اعمال و رفتار آنها، و زندگی زن

جايگاهی نداردت شخصیت آنها تهی از پیچیدگی 

و چندجانبگی استت گلشیری درواقع به شیوۀ 

نويسندگان رمان نو برای حذف شخصیت از دو 

کند: نخست، مفاهیم عامی چون راه استفاده می

گیرد کار میمرد، زن، دوستم، پدر بچه و تتت را به

تن اسم و رسم مشخص را که و با اين شیوه، داش

اهمیت های رئالیستی است، کممشخصۀ رمان

دهدت او آنها را از منش و سرشت فردی جلوه می

نوعی به تمسخر پنهانی سازد و بهتهی می

 زند:شخصیت و هويت آنها دست می

توانست به انگلیسی مرد، دوستم، خوب می

حرف بزند و زن که انگلیسی است اجباری 

های او نگاه کند و جمله را از شمنداشت در چ

(2: 0205اول تکرار کندت )گلشیری، 
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اش اين است که دانشکده فکر کرده طبیعی

را رها کند تا شوهرش يا همان پدر بچه بتواند 

کرده و درسش را تمام کند و او، فقط او کار می

آوردهت خرج دختر و حتی پدر دخترش را درمی

 (25)همان: 

چه «ت برويم به خانۀ آنها»زن پیشنهاد کرد: 

چهره يا از شودت بیبناممش؟ هرچه بخواهم می

رنگ خط و بیای عاری است و بیهر مشخصه

-دانم تتت نمیدار و نمیو شايد نجی  و خانه

شناسمشت زن سعید اسم خوبی استت )همان: 

21)

مايه و فضايی دوم، با انتخاب درون

ی قرار هايها را در موقعیتنامتعارف، شخصیت

دهد که آنها دچار نوعی شکست و می

توانند در چنین شوند و نمیسرگردانی می

شده و ويران، خود را موفق و مفید فضايی نابود

 معرفی کنندت

راوی، سعید و کید با توجه به الگوهايی که 

کننـد از وجـوه   در رفتار و اعمال خود اتخاذ مـی 

بـط  اشتراکی فراوانی برخوردارندت هر سـه در روا 

ــی ــروع و   جنس ــط نامش ــتن رواب ــه داش ــان ب ش

های آورندت هر سه از ويژگیغیراخالقی روی می

يک چهره و شخصـیت انسـانی عـاری هسـتندت     

اند کـه بـه ابتـذال    هايیهستندت فاسق مدام مست

-اند از زن، فرزند و خانواده گريـزان عادت کرده

توجه به فرهنـگ و سـنتی   اندت سعید و راوی بی

هـای انسـانی را   يافته، همۀ ارزش که در آن رشد

اند و در چرخۀ ابتذال فرهنگ غربی ناديده گرفته

اندت آنان در ابتذال از کیـد نیـز پـیش    گرفتار آمده

هويـت اسـتحاله پیـدا    اند و به افـرادی بـی  گرفته

اندت يکـی از چیزهـايی کـه مـن در تجربـۀ      کرده

، رو شـدم هبا آن روب کريستین و کیدنوشتن رمان 

 (520: 0255)گلشیری،  ذهنی بودتزنای 

آنان زندگی را با الکل، مواد مخدر، 

عبارتی کنندت بهرانی و خیانت س ری میشهوت

شستن از شرافت و در مسیر وانهادن و دست

دارند و بدون آنکه مقاومتی از آرمان قدم برمی

خود نشان دهند در ورطۀ روزمرگی، رنج و 

-ن موقعیتکنندت سیر در چنیناکامی سقوط می

 هايی آنها را در وادی حقارت و يأس رها کرده

در چند جا از داستان « راوی»که طوریاست به

اذعان به حقارت و  های زبانی،با استفاده از بازی

 کند:بالهت خودش، سعید و کید می

کید احمق استت احمق است کیدت احمق، 

 (ت 20: 0205کید است )گلشیری، 

مهم نیستت توهین خواهد بگويد هرچه می

هم باشد و آدم نفهمد يا من نفهمیدم که قبل يا 

-بینی که من نمیبعد از اينکه گفت: مگر نمی

خواهم تتت ولشت من احمقمت احمق منمت من 

 (90احمق استت )همان: 

موجوداتی  رمان در هادرمجموع شخصیت

 در غیرطبیعی زندگی به که هستند ناتوان و حقیر

 اسـت و کرده خو اشیا و طبیعت جامعه، با رابطه

 را زندگی ادامۀ بیند ونمی نجات به ملزم را خود

تجويند می مدارا و سازش در

 شدگی و فقدان عشقشیء. 5

-با گسـترش نظـام سـرمايه    در آغاز قرن بیستم،

-داری و افسون جامعۀ مصرفی در غرب، ارزش

 ۀت بشر در مقابـل سـیطر  های انسانی رنگ باخت
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هرچـه  و درنهايـت   آرام تسـلیم شـد  ماشین آرام

رود، بیشـتر در تسـخیر اشـیا    مـی  پیشجهان به 

اجتماعی را  آيدت اشیايی که روابط انسانی ومیدر

جانشـین   آن ۀکننـد و ارزش سـوداگران  تعیین می

-اشیا می ۀشودت مردم بیشتر شیفتابتکار فردی می

گردند، غافل از اينکه اشیا جای انسـان را گرفتـه   

جای پیگیری همصرفی، ب ۀنفوذ جامع و آدمی زير

علل اين شیفتگی، هرروز اندکی بیشتر در دام آن 

 (02: 0295گريه، شودت )اسیر می

بسیاری از نويسندگان رمان نـو کـه جنـگ    

جهانی دوم، شکست فرانسه و آزادسازی فرانسه 

 -بودند، از اين وضعیت زيسـتی  را مشاهده کرده

رويکردهـای   جـای تاريخی استفاده کردنـد و بـه  

آنارشیستی و راديکال، سمت و سويی آوانگـارد  

دنبـال سـاختن نـوعی    گرفتندت آنها در روايت بـه 

متنی جديد بودند که طی آن انسـان  هويت درون

ازلی مـتن از مقـام خـود     -عنوان قهرمان ابدیبه

سقوط کرده و گـاه در محاصـرۀ اشـیا، صـداها،     

د جـان  های فاقـ کل امور و مؤلفه طورنورها و به

 گیردتقرار می

در رمان نو گاهی جايگاه انسان به حد 

هويتی يابدت افول شخصیت و بیتقلیل می ءاشیا

ها در رمان نو، منجر به توصیف دنیايی از انسان

های ها چون عروسکشود و شخصیتمی ءاشیا

اند و اهمیتی تحرکبازی منفعل و بیش خیمه

 ندارندت ءبیشتر از اشیا

نامگذاری بخش اول  و کید کريستیندر 

که راوی طوریرمان با عنوان عروسک کوچک، به

بخشد، را تا حد يک شئ تنزل می« کريستین»

گونۀ راوی در بخش ششم همچنین نگاه شیء

زدايی از هايی از انسانیترمان به مقولۀ عشق، نشانه

آنکه از  بافت رمان استت راوی در اين فصل بی

ها و مکان ءتوصیف اشیاعشق سخن بگويد، به 

و  ءپردازد و خواننده عشق را در توصیف اشیامی

 ، کريستین وبیندت در اين رمانها میمکان

صورت موجوداتی مزاحم و به اغل  شهاي بچه

های ديگر زن موقعیت اند و نامطبوع تصوير شده

از فاطمه و لوسین( نیز، همانند کريستین، داستان )

نان رفتاری مشابه آ تامور جنسی جدا نیست

سرگشتگی و گذران عمر برايشان  همديگر دارندت

 است:  های تفننی به بار آوردهشیدايی

برای اينها ديگر انسان فقط وسیله استت 

ای که ای برای دور کردن مالل؛ مثل ترقهوسیله

ای آورد و يا وسیلهآدم را از کرختی بیرون می

 (25هات )همان: برای رسیدن به اوج

فهمم که تو با اما خوب، اين را ديگر می

ها، نه، مثل شکنها درست مثل چوبآدم

کنی و بعد هم انتظارداری آن ها رفتار میخراط

ها باز جمع بشوند يا تو چوبها، خردهارهخاک

شان بکنی به هم بچسبانیشان تا يکی ديگر جمع

 (05ت )همان: بشوند

-خواست بازی کند، ديگر نمیش نمیـدل

-هايم را که میها حتیت مهرهخواست با مهره

کنی من يک عروسک چیدم، گفت: حاال فکر می

 (09ام، نه؟ )همان: کوکی

گويی برای کريستین گفت: پس وقتی می

خصوص يک زن بعضی از مردهای ايرانی زن، به

 (00خارجی، فقط يک شیء استت )همان: 

های نو از عشق در اين رمان همچون رمان

ها خبری عنوان عامل پیوند حقیقی میان انسانبه
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-نیستت هرچند از واژۀ عشق فراوان استفاده می

شود، اما کارکرد اين عشق کامال  متفاوت با 

 های سنتی است:عشق در رمان

خواستم که بگويم که اينها ديگر اما می

عشق برايشان مطرح نیست، از بس راحت با هر 

 (09خوابندت )همان: کس و ناکس می

ــقانه ــط عاش ــیم رواب ــتان ه ــای داس ــک ه ي

ــا     ــعید ب ــۀ س ــتندت رابط ــق نیس ــارف و عمی متع

کريستین، کريستین با کید )شوهرش(، سـعید بـا   

زنش و حتی راوی با فاطمه و کريستینت فاطمـه  

زن نابینايی است کـه راوی )مهـدی( را دوسـت    

حال دوست و سنگ صبور کريستین دارد درعین

هـا در  کـه سـال   نیز هستت دختری تحصـیلکرده 

غرب زندگی کرده و در مجالس دوسـتانۀ راوی  

کنـد، رابطـۀ او بـا راوی    و دوستانش شرکت می

هـای جسـمی و جنسـی و بیـان     فقط عشـقبازی 

تصاويری پورنوگرافی از آنان است که در پايـان  

ماندت خواننده در پايـان  شکل مینیز نامعلوم و بی

سـتین  برد که رابطـۀ راوی و کري رمان نیز پی می

ای عمیق نداشـته  نیز زودگذر و آنی بوده و ريشه

گـردد و سـراغ   استت کريستین به انگلیس برمـی 

-اش را مـی هـای گذشـته  ها و فاسقهمان عاشق

حاصـل  گیرد و راوی تنهـا مانـده و عشـقی بـی    

ــی ــیبش م ــان  نص ــتین هم ــع کريس ــودت درواق ش

عروسک کوچک او نیز نبوده استت

 نفعلانگارِ مگرا و نیستپوچ .1

هـا ارزش برتـرين  اينکـه  ؛ يعنـی انگـاری نیست

 در هـدفی ت دهنـد مـی  دست از را خويش ارزش

ت )هیـدگر،  نیسـت  پاسـخی  را چـرا  يا نیست کار

از برابـر  در منفعـل  انگـاری نیسـت  (22: 0250

دسـت  به چیزی ديرين، هایارزش دادن دست

وجود هیم، برابر در فرد دادنقرار با و آوردنمی

فـرد  از را عمل و تالشت کشاندمی انزوا به را او

بـه  آنچـه  هـر  سـمت  بـه  را او و سـتاند بـازمی 

زنـدگی ت دهدمی سوق ،شودمی منجر تخديرش

را او و سـازد می آورعذاب و سرد رمق،بی را او

ت کنـد مـی  پـوچی  ايـن  از رفـتن  فـرا  از نـاتوان 

-دنیای مدرن و مناسـبت  (002: 0255)موسوی، 

 و انسـان  مسـخ  بـه  بسـا  های حاکم بر آن، چـه 

گـردد و موجـ    انسانی او منجر مـی  هایارزش

شـود، روح مبـارزه و تـالش از وجـود ايـن      می

او  بنددتانسان عصر تکنولوژی و ماشین رخت بر

ت نگـرد میترديد  ۀهويّت تحمیلی خود به ديد به

هـا  رابطۀ افراد با يکـديگر در بسـیاری از زمینـه   

تصـادفی و   حالتی کارکردی و در مواقعی حالت

کندت فـرد بـا تمـام وجـود درگیـر      موقت پیدا می

شود، درنتیجه میان روابط خويش با ديگران نمی

او و ديگران احساس همبسـتگی عمیقـی شـکل    

بحـران هويـت در رمـان    نمـودی از   گیـردت نمی

هاسـتت بـرخالف   مدرن، تغییر مـنش شخصـیت  

هـا  پردازی رمان رئالیسـتی، شخصـیت  شخصیت

اند و کمتر کسی بر طبـع  تحالهپیوسته در حال اس

-ای بـی ماندت اين ويژگـی از گونـه  خود باقی می

های اخالقی و اجتمـاعی  ثباتی در منش و ارزش

اعتبـاری و  کندت بیدر روزگار مدرن حکايت می

هــويتی انســان عصــر تمــدن باعــو شــد تــا بـی 

های داستانی که حامـل پیرنـگ اصـلی    شخصیت

آنهـا بـه    انـد متزلـزل و تضـعیف شـوندت    داستان

آهستگی، تمامی قدرت و توان خود را از دسـت  
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هــا عــاری از تمــامی دهنــدت ايــن شخصــیتمــی

ــی ــری م ــه  عناص ــنتی ب ــان س ــه در رم ــوند ک ش

بخشـندت )علـوی،   شخصیت داستانی هويت مـی 

0252 :009) 

های گلشیری در اين رمان به شیوۀ رمان

مدرن و رمان نو، خواننده را به کاوش و 

های ناشناختۀ ذهن شخصیتجستجو در اعماق 

واقع رمان  در. کندداستانی خود دعوت می

جوی راوی در اعماق خويش وحکايت جست

بحران و از درون ذهن در اعماق ديگری استت 

های هويتی که در وجود شخصیتهويت و بی

ايرانی داستان )راوی، سعید و فاطمه( يافت 

تواند ناشی از دوری و جدايی آنان شود، میمی

های های فرهنگی، تاريخ و زمینهز ارزشا

اجتماعی جامعۀ خودشان باشدت در رمان هیم 

نشانی از تعامل اجتماعی معنادار و انسانی میان 

های داستان با افراد ديگر و حتی شخصیت

و در عصری که اوج  همديگر وجود ندارد

ها و تعامالت اجتماعی مردم است، آنان جنبش

مبارزات سیاسی  در حیطۀ زندگی عمومی يا

گريز حضوری ندارندت افرادی منزوی و مردم

تصويری که از حال و روز اند، معرفی شده

، رويدادها شودها به خواننده ارائه میشخصیت

های و اتفاقاتی است که در مجالس و میهمانی

 های نامشروع روايت شدهشبانه و خلوت

 استت 

سعید دور از خانواده )زن و فرزند(، کید 

آيدت ها دير به خانه میهمیشه مست استت ش 

اش اقامتگاه مردانی است که با همسر او خانه

اندت او تا پايان داستان با همان همخوابگی کرده

ماندت کريستین نیز از کید خصوصیات باقی می

آنکه با راوی همراه شود، شود و بیجدا می

گذارد و در پايان اش را با او ناتمام میرابطه

-واننده شاهد است که راوی )مهدی( با تهخ

ها و خاطرات خود را سیگار و کبريت عکس

واقع او هويت خود را به آتش  سوزاند، درمی

اين ويرانگری و زوال حتی به صراحت کشدت می

شودت تلفنی به بر زبان راوی هم جاری می

صدای ( مهدی) کريستین يا زن ديگری که راوی

 ت«مهدی مرد» :دگويشناسد، میاو را می

، ريزش باران تمثیلی بندی داستاندر پايان

های راوی است که به تنهايی، حسرت و از گريه

اشهد ان »نوای  همچنین کندتاشاره میتباهی او 

راوی را به ياد مرگ و تشییع جنازه  «الاله االاهلل

های برد که شخصیتخواننده پی می اندازدتمی

اعتنا به انسانیت و ، بیعاطفهداستان در دنیايی بی

بدون پايبندی به عشق تنها هستندت 

هاي شخصیت انقالبیویژگی

 منتقد و مخالف شرایط تباه جامعه .0

ــیم  ــان ه ــدگی انس ــۀ زن ــارزه و عرص ــاه از مب گ

است و هرگز نیـز   کشمکش و جنگ خالی نبوده

خـود   سیاسـت نخواهد بـودت ارسـطو در کتـاب    

توانند دلیرانه به پیشـباز   نمی  آنان که»است:  گفته

 ت«آينـد  میخطر بروند، به اسارت هر مهاجمی در

دار يک چهرۀ قهرمان مسئله( 05: 0250 )سرشار،

متجلی است، کسی است که ديدگاهی خـاص را  

کند و با وجود انواع موانع، در پـی  نمايندگی می

هـای مانـدگار در سـاختار جامعـه     خلق موقعیت

استت او میـان خـود و جريـان متـوالی زنـدگی      
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گیرد و زندگی روزمره را بـه  سازگاری پیش نمی

  نهد و به دنبال فضیلت و افتخار استتکناری می

شرايط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعۀ 

، 0220مـرداد   05ايرانی، پس از کودتای ننگـین  

هـايی کـه   سال متکی بر وحشت و خشونت بودت

-خـواه و اسـتقالل  آمال و آرزوهای ملتـی آزادی 

گیـر  طل  بر باد رفت و يأس و ناامیدی، گريبان

هـر سـه رمـان    در  تجامعۀ فرهنگی ايران گرديـد 

ای از تاريخ واقعی دورهبسیاری از وقايع حقیقی 

 هاتوان آنمنعکس گرديده و بدين جهت می ايران

ــماررا در  ــائل    ش ــه مس ــوط ب ــتند مرب ــار مس آث

 تاجتماعی و سیاسی دوران مذکور به شمار آورد

 آ لبـومی از تابلوهـا و   هـا به بیان ديگر، اين رمان

فرهنگـی   ی، سیاسی، اقتصـادی و تصاوير اجتماع

  اندتايران آن دوره

هـا   است که برنامههايی پايبند ارزشيوسف 

را کدام از آنهـا   های دولت مرکزی هیم و خواسته

هـای  تابدت از سوی ديگر ترفندهای دولـت  برنمی

اســتعماری در دورۀ او، نــه تنهــا اجــازۀ رشــد و 

دهـد،   هايش را نمـی  ها و آرمان گسترش خواسته

بلکه مقـدمات پـرورش افـراد و شـرايط تبـاه را      

سـازدت بـه گفتـۀ    برای مقابله علیه او را فراهم می

 انـد کـه بـا وجـود    اين قهرمانان کسانی» گلدمن:

هـای کیفـی   آنکه انديشه و رفتارشان تـابع ارزش 

است، قادر نیسـتند انديشـه و رفتـار خـود را از     

گـر موجـود در سـاختار    های تبـاه وجود میانجی

وارگی، کامال  در امان ءبازار و شی تأثیرجامعه و 

( بـرای نمونـه، در   205: 0250)گلدمن،  ت«بدارند

توان برشمرد سووشون، اشخاص و ابزاری را می

هـای تبـاهگر در سـاختار    عنـوان میـانجی  بـه که 

جامعه فعاالنه حضور دارند، بـدون آنکـه مـانعی    

که باشد، تا جايی  کردن آنها را داشته اثر يارای بی

وجو و تالش قهرمان در اين جامعۀ تبـاه،   جست

ــی  ــا مشــکالتی مواجــه م ــه ب ــرای نمون شــودت ب

خان(، حـاکم   کاکا )ابوالقاسم خان اشخاصی چون

 عزت الدوله، سرجنت زينگر و تتتشهر، 

مبااارزه بااا اسااتعمار و اسااتبداد داخلاای و  .5

 خارجی

هـای  شکست نهضت ملی، اشغال ايران در سـال 

ــانی دوم و حضــور آمريکــايی  ــگ جه ــا و جن ه

هـا در ايـران، از فجـايع تـاريخی بـرای      انگلیسی

ــران هســتندت ايــن حــوادث   سرنوشــت ملــت اي

را بـرای  موج  شـد تـا مـردم ايـران، امیدشـان      

ــت    ــه، از دس ــلطۀ بیگان ــتقالل و آزادی از س اس

ــوف   ــه مخ ــتبداد ب ــور اس ــد و ظه ــرين و بدهن ت

ام ريالیسـم و   تـرين شـکل، میسـر شـودت    مخرب

انديشـی و  استعمار با رويکـردی حـاکی از برتـر   

هـای ديگـر را بـه    تحقیر و تخفیف نژادی، ملـت 

نويسـد:  می  کندت ادوارد سعیدناتوانی محکوم می

های اسـتعمارزده  گران معتقدند که ملتاستعمار»

مثل ما نیستند و ما بايد بر آنهـا حکومـت کنـیمت    

هـای زيـر سـلطه و اسـتعمارزده را بـا      آنان ملت

-خـودی خطـاب مـی   اصطالحات ديگری و غیر

ای هـای دوگانـه  کنندت او معتقد است، بايد تقابل

 «خـودی خـودی و غیـر  »و  «شرق و غرب»مانند 

ــذهبی و      ــ  م ــدۀ تعص ــت پیچی ــۀ باف ــا هم ب

شـود و بـه جـای آن    اش کنار گذاشتهنژادپرستانه

روايت يا نگاه تاريخی را جای گزين ساخت که 

ها تأکید بر تنوع تجربیات بشری در همۀ فرهنگ
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هـا را  کندت ديدگاه روايـی )تـاريخی( تفـاوت   می

ای عینـی  کند، بلکـه آنهـا را بـه شـیوه    انکار نمی

  (9: 0251 )اسحاقیان، ت«ندکمعرفی می

کردن  مبارزه با نیروهای اجنبی و کوتاه

دست متجاوزان و ستمگران داخلی و خارجی از 

استت در متن داستان، اهداف کلی اين رمان 

ها مخالفت سرسختانۀ يوسف از حضور انگلیسی

های او و العملدر شیراز که با توصیف عکس

 همچونش زری در مواجهه با اشخاصی همسر

سرجنت زينگر، خانم حکیم و مدير مدرسۀ 

  شودتزری، نشان داده می

 مخالف و تحصیلکرده يوسف مالکى

گونه سازش و استت او با هر استعمار و بیدادگرى

آشتی با نیروهای حکومتی و اشغالگران مخالفت 

ت به صراحت استعمارگران را مهمانانی کندمی

پیشنهادهای  کند و از پذيرفتنناخوانده خطاب می

کندت کالم يوسف در کلنل و زينگر خودداری می

کل داستان، در تقابل با مخالفانش لحنی 

دور از هرگونه تحلیل و توجیه  شعارگونه و به

 طلبانه استتحسابگرانه و منفعت

در پايان داستان با توجه به فضای حماسی، 

خسرو هم از همان روز شهادت پدر، تصمیم 

برود و کشاورزان را علیه  گیرد به روستامی

زری است، بشوراندت  ظلمی که بر اربابشان رفته

 معرض در دور از همسرش سايه زير ابتدا نیز در

 به يوسف مرگ با و داشته قرار سیاسی مبارزات

 اين، از از پیش تا که ذاردگمی پا ایعرصه

: 0210استت )پرستش،  بوده خالی زنان حضور

تابد و تصمیم برمی( ديگر از آرامش روی 02

گیرد، خسرو را همراهی کند و به دست او می

تفنگ بدهدت

 گرامتعهد و آرمان .1

ادبیــات داســتانی بــا توجــه بــه ظرفیــت، سرشــت، 

گـاه از تعهـد و   انداز و ساختار وجودی هـیم چشم

ــت  ــان و جه ــتت   آرم ــی نیس ــی ته ــری فرهنگ گی

گـذار ادبیـات   تأثیر( منتقـدان  00: 2050 )زرشناس،

همانند لوکاچ، گلدمن، رنه ولـک و ايگلتـون   غرب 

-های منتقدانۀ خود، به روشنی نشان مـی در بررسی

معناسـتت  دهند که ادبیات فاقد تعهـد و آرمـان بـی   

عنـوان يـک فرهنـگ    ، بهتعهد و آرمان (00: )همان

 ۀو نتیجـ  تـرين مفـاهیم الهـی   عـالی ۀ در زمر متعالی

کـه يـک انسـان متعهـد      استهايی واالترين ارزش

گـذار  يابدت اين مفاهیم اثر تواند به آن مقام دستمی

ـ   ،آفرينو حرکت ه قادرند تا فضای يک جامعـه را ب

تحت تأثیر قرار دهنـد و واالتـرين    صورت گسترده

تعهـد بـه    به همراه داشته باشندت ،برکات را برای آن

خــواهی و اســتقالل هنجارهــای اجتمــاعی، آرمــان

-هـا معنـا مـی   انسانکه به هويت  اندفردی، عواملی

شـود کـه   بخشندت پیکر جامعه آنگـاه مجـروح مـی   

لشکری خرده زايل شود و سیاهیهويت افراد خرده

که استعداد فراوانی در تن س ردن بـه هـر    پديد آيد

ردن هر ارزشی را دارنـدت جامعـۀ   ک حقارتی و نابود

ايـی اخـالق زدوده و   آن روز ايران، نمايانگر جامعه

گرايــی در آن بخــت آرمــانســترون بــود کــه بــذر 

سـاالری و  رويیدن نداشـتت سـازوکارهای سـرمايه   

هـــای فرهنـــگ ســـوداگری و هنجارهـــا و ارزش

ساختتها را خنثی و عقیم میبورژوايی، آرمان
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اسـت،  يوسف شخصیتی خاص و استثنايی 

وسیلۀ خود زندگی و با تمـام  که به اما شخصیتی

روح اسـتت   محتوايی و پوچی آن آفريده شدهبی

جاويـدان انســانیت در کالبـد او بیــدار اســت  و   

نقـاد   آل در جانش موجـودت خیزش به سوی ايده

های ناانسانی است، چون افقی انسانی  موجوديت

روی داردت او نهايت تـالش خـود را    و برتر پیش

بنـدد،   کـار مـی  برای تغییر وضـعیت موجـود بـه   

پــذيری و انطبــاق بــا وضــع موجــود را  انعطــاف

رسـد،   علت اينکه به هدف خود نمـی  پذيردت نمی

يابد، برتـری قـدرت    يا به چیز ديگری دست می

های اوسـتت   نیروهای اجتماعی در برابر خواست

اين برتری هدف و فرجام زندگی او را دگرگون 

سازد، به تعبیری او را در رسیدن بـه اهـداف   می

هـا  خواهد آرمانيوسف نمی سازدت ناکام می  اولیه

هـای  خوان بـا دگرديسـی  را همو باورهای خود 

از آغاز روايت داسـتان   تغییر دهدت منحط جامعه

شود که مرگ و شهادت در راه چنین استنباط می

ــدر شــده  ــرای او مق ــان، ب اســتت  هــدف و آرم

-مسـئله  سرخوردگی و فروشکنی اين شخصیت

دار و انقالبی، تا حدود زيادی معلول انحطـاط و  

-و آرمـان اجتماعی جامعـه   -گسیختگی سیاسی

 ستیزی آن استت

توانم مثل همۀ مردم باشمت  من نمی»

توانم رعیتم را گرسنه ببینمت نبايد سرزمینی  نمی

 (05)سووشون:  ت«خالی خالی از مرد باشد

دار، با فردی مسئله سووشوندر مجموع در 

شويمت رو میهانقالبی، فعال و پرتحرک روب

کن کند تا نظام سلطه را ريشهيوسف مبارزه می

شود تا زندگی کند و در راه آرمان خود کشته می

واقعی را برای مردمان منفعل جامعۀ خود، 

گويد: مرگ واقعیتی است معرفی کندت گلدمن می

کند و ای قد علم میبینیکه در برابر هر جهان

دانست برای آفرينش بینی را اقدامی میهر جهان

 (10: 0250گرت )گلدمن، زندگی معنادار و داللت

 گیرينتیجهبحث و 

های تفاوت در باورها، مسائل ايدئولوژيک، زمینه

های سیاسی و همچنین تمايز گیریرشد و جهت

در نوع رويکرد به ادبیات و هنر، عواملی هستند 

پردازی و نوع که سب  تمايز در شیوۀ شخصیت

کريستین و و رمان  سووشونروايت در داستان 
به پیروی  سووشوناستت دانشور در  شده کید

بیرونی زندگی شخصی خود و  هایاز واقعیت

سو با همچنین عقايد و باورهايش، همراه و هم

گفتمان مبارزه با غربزدگی و استبداد که جريان 

مبارزاتی غال  زمانۀ اوست، به آفرينش اثری با 

ها و مضامین رئالیستی و با برخورداری از مايهبن

-دۀ مردم روی میسازی برای توتفکر قهرمان

آورد، تا راهی برای آيندۀ مطلوب گشوده شودت 

يوسف در اين داستان شخصیت و قهرمانی 

ها و  براى تحقق آرمانگراست که مبارز و عمل

دهدت او در  مى  هاى خود تن به مبارزه خواست

های مطلق و راستین پی محقق ساختن ارزش

است و با مرگ خود، زری و برخی ديگر از 

« خودآگاهی»های داستان را به يک شخصیت

رساند و موج  تکوين و تحول آنان سیاسی می

شود و در پايان داستان شاهد تحولی هستیم می

-که زری به همراه تودۀ مردم به سمت عمل

داردت خواهی يوسف گام برمیگرايی و خون
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دانشور با سبک و  سووشونگلشیری همزمان با 

را با  کید کريستین وسیاقی متفاوت، رمان 

رويکرد مدرنیستی در قال  و ساختاری به شیوۀ 

آوردت رمان نو فرانسه به رشتۀ تحرير درمی

های اخالقی و مايهپوشی از بنچشم

های روايی ايدئولوژيک، دغدغۀ آفرينش شیوه

رو های متقدم و پیشنوين و گرايش به شیوه

نويسی در عرصۀ رمان جهانی، او را از داستان

سازدت متناس  با عصران خود متمايز میديگر هم

نويسی در اتخاذ چنین رويکردی به داستان

پردازی مايه و شخصیت، درونکريستین و کید

در اين مجموعه نیز با تغییر و تحوالت 

شودت شخصیت به مفهوم چشمگیری مواجه می

ها جايی نداردت نام، کنش و سنتی در اين داستان

کند و غییر پیدا میها تهای اين شخصیتويژگی

بازدت شکوه و عظمت شخصیت داستانی رنگ می

نمايندۀ نسلی از  کريستین و کیدهای شخصیت

روشنفکران است که خیانت، فحشا و انحطاط 

-های بارز آنهاستت شخصیتفرهنگی از ويژگی

هايی که فرجام زندگی آنها تباهی و بیهودگی 

 تکه و نامنسجمروايت تکهتوان گفت استت می

شدن زندگی تواند نمادی از متالشیرمان، می

های داستان باشدتهمۀ شخصیت

 منابع 

-سووشون و نظريۀ پسا ت(0251اسحاقیان، جواد )

 تاستعماری

اصفهان:   تدستور زبان داستان ت(0290اخوت، احمد )

نشر فردات

سیمین » ت(0250ابراهیم )؛ رنجبر، نژاد، رضاانزابی

مجلۀ  «تسووشون دانشور از آتش خاموش تا
شمارۀ  تعلوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز

ت00 -02ص  ص ت2

شناسـی  گستره و محـدودۀ جامعـه  تا(ت )بی باربو، زی

ــات  ــر و ادبی ــروز    تهن ــۀ فی ــردآوری و ترجم گ

جاتبی تشیروانلو

تهران: نشر البرزت تنويسیقصه( 0225براهنی، رضا )

پیدايش شخصـیت  مبدأ » ت(0250نژاد، کامران )پارسی

 ت95شــمارۀ  تمجلــۀ ادبیــات داســتانی «تدر رمــان

ت20 – 29ص ص

جلد  تداستان کوتاه در ايران ت(0251پاينده، حسین )

تهران: نشر نیلوفرت تاول و دوم

سرگذشت سیمین دانشور » ت(0210پرستش، شهرام )

شناسی هنر و مجلۀ جامعه «تدر میدان ادبی ايران
ت  20 -00ص ت ص0شمارۀ  تادبیات

تهران: خوارزمیت تشونوسو ت(0255دانشور، سیمین )

رمان قرن  ت(0251جان )استلوردی،  ؛ديچز، ديويد

های نظريهدر کتاب  تترجمۀ حسین پاينده تبیستم
تهران: نشر نیلوفرت  ترمان

 تنو طراز انسان قصۀ نو، ت(0295گريه، آلن )رب
تامیرکبیر انتشارات :تهران تغیاثی ترجمۀ محمدتقی

ت «جدی انسان جديد، رمان» ت(0292ــــــــــــ )

ت امجلۀ ادبی تسعید فیروزآبادیترجمۀ سید

ت00 – 09ص ت ص00شمارۀ  تداستانی

 ترجمۀ تبرای رمانی نو ت(0255)  ــــــــــــ 

تنشر بافکر :تهرانت پرويز شهدی

نسبت ادبیات، تعهد و » ت(0250) زرشناس، شهريار

و  29شمارۀ  تمجلۀ ادبیات داستانی «تگرايیآرمان

ت00 -00صص  ت22

ۀ ترجم تر بدگمانیعص ت(0220) ناتالی ،ساروت

تانتشارات نگاه :تهران تسعادت  اسماعیل

http://www.noormags.com/view/fa/Creator/72059
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رابطه ادبیات و جنگ » ت(0252) رضاسرشار، محمد

شماره  تادبیات داستانی مجلۀ «تدر طول تاريخ

 ت05 -25صص  ت92

پسامدرنیسم و مکت  » ت(0250شیری، قهرمان )

مجلۀ دانشکدۀ ادبیات و  «تنويسی اصفهانداستان

 ت02و  00شمارۀ  تعلوم انسانی دانشگاه اصفهان

 ت029 -015صص 

 و شخصـــــیت ت(0250حمیـــــد )عبـــــداللهیان،  

 تهران:  نشر آنت تمعاصر داستان در پردازی شخصیت

تروپیسم واکنشی نسبت به » ت(0252) ــــــــــــ

مجلۀ نشريۀ  «تدرماندگی انسان در عصر بدگمانی
 تدانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبريز

 ت002 -001ت صص 010شمارۀ 

های شخصیتسرگشتگی » ت(0252) علوی، فريده

پردازی: از نويسندگان داستانی گريز از شخصیت

 شمارۀ تمجلۀ قلم «تنو تا هوشنگ گلشیری رمان

 ت00 -20ت صص 0

مروری بر ادبیات » ت(0259علی )حسین قبادی،

 ت022شمارۀ  تکتاب ماه ادبیات «تداستانی انقالب

 ت2 -05صص 

گزيده  تجامعه، فرهنگ، ادبیات ت(0250گلدمن، لوسین )

 تهران: نشر چشمهت تجعفر پوينده و ترجمۀ محمد

ترجمۀ  تشناسی ادبیات جامعه ت(0290ـــــــــ )ــ

 تنشر هوش و ابتکار :تهران تمحمد پوينده

تهران:  تکريستین و کید ت(0205گلشیری، هوشنگ )

 انتشارات زمانت

ترجمۀ محمدتقی  تنقد تکوينی ت(0250ــــــــــ )

 تهران: نشر نگاهت تغیاثی

 تهران: نشر نیلوفرت تباغ در باغ ت(0255ــــــــــ )

 پست مدرنیسم در» ت(0251) گلشیری، سیاوش

مجلۀ پژوهشنامۀ  «تايران معاصر داستانی ادبیات

 ت000 -095ت صص 05شمارۀ  تفرهنگ و ادب

مرگ شخصیت در رمان » ت(0250نیا، طاهره )لطفی

 تعلوم انسانی مشهدمجلۀ دانشکدۀ ادبیات و  «تنو
 ت020 -002ت صص 000شمارۀ 

ترجمۀ حسن  تنظريۀ رمان ت(0255لوکاچ، جورج )

 تهران: نشر قصهت تمرتضوی

 تپژوهشی در رئالیسم اروپايی( ت0292ـــــــــــ )
 تهران: نشر علمی و فرهنگیت تترجمۀ اکبر افسری

ترجمۀ  تنويسنده، نقد، فرهنگ ت(0291ــــــــــــ )

 تهران: نشر ديگرت تاکبر معصوم بیگی

مجلۀ  ت«لوکاچ و مدرنیسم» ت(0221موقن، يداهلل )

  اولتسال  ت1و  5ت شمارۀ گردون

انگاری منفعل در پوچ» ت(0255کاظم )موسوی، سید

شمارۀ  تادبی نقد تخصصی فصلنامۀ «تبوف کور

 ت021 -000 صص ت5

نويسی  داستانصد سال  ت(0252میرعابدينی، حسن )
 تهران: نشر چشمهت تمجلد0جلد در  2 تايران

تهـران:   تعناصـر داسـتان   ت(0255میرصادقی، جمال )

 نشرسخنت

آور معاصر های نامنويسداستان ت(0250)ـــــــــــ 
 تهران:  نشر اشارهت تايران

دربـاره ادبیـات داسـتانی:    » ت(0291هاثورن، جرمـی ) 

 تسـودا  آتشعلی محمد ترجمۀ ت«پردازیشخصیت

 ت02 -05ت صص 02شمارۀ تمجله ادبیات داستانی

نمـود رئالیسـم و مدرنیسـم در    » ت(0295)ــــــــــ 

 ت05شمارۀ  تمجلۀ ادبیات داستانی ت«رمان

 متفکـر  مقـام  در نیچـه  ت(0250هیـدگر، مـارتین )  

 اصـغر  و هوشـیار  بـاقر  محمد ترجمۀ تمتافیزيک

: آبـادان  تاروپـايی  انگـاری  نیست در سازیتفنگ

 نشر پرسشت
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Abstract 

In the late forties, along with political and social events and cultural developments in 

the Iranian society, literature also changes accordingly are subject to change so 

versatile, durable and new works are created in Iran in the field of story. Compared to 

the corresponding previous period, writes use well-formed and intelligent manners 

form  in their stories. In the end of the decade Simin-e Daneshvar with Sovashoon 

and Hoshang-e Golshiri with "Christine and Keed and the novel ShaZUdeh Ehtejab 

using a different style, create a new image of Iranian fiction. Daneshvar in Sovashoon 

with a realistic and suitable style to the actual historical context of Iranian society, 

creating a revolutionary and problematic character, represents a true picture of the 

protesting and pragmatic character. At the same time, Golshiri with different style and 

content like Modern novels particularly “Nouveau”, in France , creates another kind 

characterization. Golshiri's characters are passive, helpless and confused at the 

actions and performance and are not like the hero in Sovashoon. Considering a 

number of differences and similarities, In this article, the writers aim to assign the 

hero in Sovashoon according to Loucach and Goldman's problematic hero. The article 

also emphasizes the similarity between characters in French Nouveau and "Christine 

and Keed. 
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