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  بررسي و تحليل ساختار مناسبات خانوادگي
  1شصتدهة هاي اجتماعي  در رمان

  *مريم عاملي رضايي

  چكيده
پس از پيروزي انقالب اسالمي، ادبيات داستاني رشد و پيشرفت چشمگيري يافت، 

هـاي   رماناغلب . دانند  اي كه دهة شصت را در ايران، دهة ورود به رمان مي گونهبه 
هـا بـه مناسـبات كـالن       برخي از اين داستان. اي اجتماعي دارند درونمايهاين دهه، 

اند و   هاي اجتماعي را زمينة كار خود قرار داده  اجتماعي و سياسي پرداخته و بحران
برخي ديگر مناسبات و روابط ميـان فـردي در درون خـانواده را مـورد نظـر قـرار       

نهاد   اصلي اين پژوهش، شناخت و بررسي ساختار و مناسبات درون  مسئلة. اند  داده
  .گراي دهة شصت است  خانواده در رمان اجتماعي و واقع

نهاد اجتماعي است كـه روابـط و مناسـبات ميـان اعضـاي آن،      خانواده، اولين 
در . گيـرد   ماية تصويرسازي و خلق هنري در فضاي داستان قـرار مـي    معموالً دست

شصـت،  دهة نويسي در   هايي از چهار جريان مطرح رمان  اين مقاله با بررسي نمونه
 هدهـ هـاي ايـن     الگويي تحليلي از بازآفريني مناسبات و روابط خانوادگي در رمـان 

هدف از اين پژوهش، بررسي و تحليل تصويري است كه از ايـن  . گردد  عرضه مي
شود تا گفتمان و روايت خاص ادبـي      نهاد اجتماعي در ادبيات داستاني بازتوليد مي
  .اين دهه را در رابطه با اين نهاد ارزيابي كنيم

ايـن   ةنتيجـ . اي است  روش تحقيق توصيفي، تحليلي و بر مبناي منابع كتابخانه
دهـد كـه در ايـن دهـه، نويسـندگان بـا پـرداختن بـه مناسـبات            پژوهش نشان مي

دهنـد و تضـادها و     خانوادگي، الگويي از مناسبات كالن اجتمـاعي را بازتـاب مـي   
هاي زندگي اجتماعي را با ايجاد يك همبستگي درونـي و بـا درنظرگـرفتن      چالش
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روابـط  . كننـد   اسـبات خـانوادگي بازتوليـد مـي    هاي روابط انسـاني در من   پيچيدگي
  .هاي اين دهه بازتعريفي از روابط سنتي است  خانوادگي در رمان

شصت، مناسـبات و روابـط عـاطفي ميـان زن و     دهة رمان اجتماعي،  :ها واژهكليد
  .شوهر، مناسبات و روابط ميان نسلي، ازدواج، معيارهاي همسرگزيني

  
  مقدمه. 1

دوم قرن نوزدهم ميالدي و تقريبـاً   نيمةرمان اجتماعي همزمان با پيدايش مكتب رئاليسم از 
  :در تعريف رمان اجتماعي آمده است. همزمان با انقالب صنعتي به وجود آمد

رمان اجتماعي، رماني است كه نويسنده در آن توجه اصلي خود را معطوف بـه ماهيـت   
اقتصـادي را    ــ    كند و اثرگذاري اوضاع اجتماعي اص ميجامعه و عملكرد و تأثير آن بر اشخ

رمان اجتماعي اغلب با نيت ارشـاد  . كشد ها و رويدادهاي داستان به تصوير مي بر شخصيت
شود و گرچه رماني عقيـدتي يـا تبليغـي نيسـت، امـا       يا به منظور تغيير در جامعه نوشته مي

هاي جامعه كند و به بيان يـا تحليـل     كند مردم را متوجه كمبودها و نقص نويسنده سعي مي
كنـد   مسائل اجتماعي بپردازد و تلويحـاً يـا تصـريحاً اصـالحات اجتمـاعي را توصـيه مـي       

  ). 2114: 3، ج1384خزائل،(
انقالب صنعتي و توجـه نويسـندگان بـه زنـدگي كـارگران و      زاييدة رمان اجتماعي را 

كلبـة  هـاي رمـان اجتمـاعي     تين نمونـه نخسـ . دانند هاي آنان، در اروپا و امريكا مي خانواده
، )نويس امريكـايي  رمان) (Harriet beecher stowe(اثر هريت بيچراستو ) م1852( عموتوم
از جـان   خشـم  هـاي  خوشه) امريكايي) (Apten sinclair(از آپتن سينكلر ) م1906( جنگل

) Maxim gorky(از ماكســيم گــوركي ) م1907( مــادرو ) Jahn steinback(اشــتاين بــك 
 .روس استنويسندة 

ادبيات داستاني به معناي جديـد در ايـران، همزمـان بـا انقـالب مشـروطه و تحـوالت        
اين نوع ادبي از همان آغـاز دغدغـة پـرداختن بـه مسـائل      . اجتماعي شكل گرفت  ـ   سياسي

 تـرين انـواع رمـان در    ترين و شايع گرا از قديم  هاي اجتماعي و واقع اجتماعي داشت و رمان
بـا توجـه خـاص بـه وضـعيت      1320تا  1300هاي   رمان اجتماعي در سال. ايران بوده است

، با ديدگاهي انتقادي به واكاوي )از جمله زنان و كارمندان(طبقات ضعيف و متوسط اجتماع 
و گرچه از نظر هنري در حد بااليي نبود، از نظر توصيف روابط و  مسائل اجتماعي پرداخت

 ةدهنـد   نشـان شناسـي ادبيـات، ارزشـمند و      خود، از ديدگاه جامعـه  ةدورمناسبات اجتماعي 
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تـري بـا    تـر و هنـري   از شهريور بيست، رمان اجتماعي ارتباط عميـق  پس . تحولي تازه بود
احمـد و   آل محمد افغاني، جالل   آثار بزرگ علوي، صادق چوبك، علي. اجتماع برقرار كرد

بيسـت تـا پنجـاه شمسـي اسـت      دهـة  هاي اجتماعي  اي از رمان آبادي نمونه محمود دولت
  ).1387؛ سپانلو،1377بااليي،. ك.ر(

نويسـي فارسـي گشـوده شـد و      اسالمي، فصلي تازه در داسـتان  از پيروزي انقالب  پس 
مسـائل اجتمـاعي و فرهنگـي    وجو، كشف هويت و بازخواني   عرصة ادبيات، عرصة جست

اي اجتمـاعي يافتنـد و كمتـر     ها زمينه در بستر تحوالت جديد اجتماعي، اغلب رمان. گشت
يا پيرنگ آن ارتباطي با مسـائل اجتمـاعي     از انقالب نگاشته شده كه شخصيت داستاني پس 
هـاي   جنبـه  هايي كـه تقريبـاً تمـامي    منتقدان اين دوران را به دليل پيدايي رمان. نداشته باشد

برخـي  . اند نظير دانسته  نويسي فارسي كم نماياند، در تاريخ رمان زندگي اجتماعي مردم را مي
هـاي اجتمـاعي را     اند و بحران  ها به مناسبات كالن اجتماعي و سياسي پرداخته  از اين داستان

ون خانواده را اند و برخي ديگر، مناسبات و روابط ميان فردي در در  كار خود قرار داده ةزمين
  .اند  مورد نظر قرار داده

اي داشـته،    ژه  ايران اهميت وي ةجامع يكي از مهمترين نهادهاي اجتماعي كه از ديرباز در
  : اند  گونه تعريف كرده  شناسان خانواده را اين  جامعه. نهاد خانواده است

همخـوني بـا   خانواده گروهي است متشكل از افرادي كه از طريق پيونـد زناشـويي يـا    
نـد و  ا يكديگر به عنوان زن، شوهر، مادر، پدر، بـرادر، خـواهر و فرزنـد در ارتبـاط متقابـل     

 ).187: 1370ساروخاني،(كنند   فرهنگ مشتركي پديد آورده و در واحد خاصي زندگي مي
 :گيرد  در تعاريفي كه براي خانواده آمده است، معموالً سه محور مبنا قرار مي

  .گيرد  ناي ازدواج بين دو جنس شكل ميخانواده بر مب. 1
  .روابط نسبي يا سببي بين اعضاي آن وجود دارد. 2
كاركردهاي آموزشي، تربيتي و اقتصادي نيز ) توليد مثل(افزون بر كاركردهاي زيستي . 3

  ).86:1372 بهنام،(براي آن متصور است 
معاصـر دسـتخوش    با اين حال اين نهاد كهن در عمر طوالني خود، بـه ويـژه در دوران  

  . توان تعريفي جامع از آن به دست داد  چنان تغييراتي شده كه مشكل مي
هاي اجتماعي و اقتصادي دوران اخير بر ساخت، وظايف و   در جامعة ايران نيز دگرگوني

هاي ايراني با تغييرات سـاختاري و    خانواده. ايراني تأثير بسيار گذاشته است ةخانوادفرهنگ 
شناسـان معتقدنـد     جامعه. كنند  اي را تجربه مي  اند و مفاهيم تازه  مواجه شده فرهنگي جديدي
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اي داشته، همچنان اهميت پيشين خود را   گرچه خانوادة ايراني در دورة جديد تغييرات عمده
فـرد در درون خـانواده   . ايراني، خانواده است نه فرد ةجامعاصلي  ةهستحفظ كرده است و 

براي انسان ايراني خارج از خانه و خانواده جـايي  . شود  جامعه مرتبط مي يابد و با  سامان مي
آمده از آن   براي زيست وجود ندارد؛ لذا فرديت ايراني، فرديتي در تعامل با خانواده و بيرون

مـدار اسـت و خـانواده همچنـان       فرديت معاصر ايراني، خـانواده . است نه در تعارض با آن
اي هسـتند،    ها بـه ظـاهر هسـته     گرچه خانواده. عمومي ايرانيان دارداهميت بااليي نزد افكار 

اين خانواده . اي در كشورهاي غربي متفاوت است  هسته ةخانواداي در ايران با   هسته ةخانواد
خويشاوندي در ارتباط است و هرگونه كمبـود و نقصـاني در ايـن ارتبـاط جبـران       ةشبكبا 
اعضاي خانواده وجود دارد كه با رفـتن فرزنـدان از    همبستگي عاطفي خاصي ميان. شود  مي

هـاي    انتخاب همسر كماكـان از طريـق مناسـبات فـاميلي يـا آشـنايي      . رود  خانه از ميان نمي
گيرد و در صورت آشنايي دختـر و پسـر در خـارج از خـانواده نيـز        خانوادگي صورت مي

ازدواج، توليـد نسـل و   كاركرد اصلي . رضايت پدر و مادر در ازدواج شرطي ضروري است
شـود، جريـان اصـلي      با وجود آنكه در مواردي چندهمسري ديده مـي . انتقال فرهنگ است

توان گفت تغييرات نهاد خانواده، تغييراتي درونـي و   ميبنابراين . همسري است  خانواده تك
  ).112:1386آزادارمكي،(در جهت بهبود ساختار آن است نه در جهت كنار گذاشتن آن 

اي ماهوي با حكايـات اخالقـي،    و داستان كوتاه به لحاظ مبادي و غايت به گونه رمان
به عنوان بنياد سـاختاري رمـان   » من«مفهوم . هاي اساطيري متفاوت است قصص و داستان

از فرديـت  » مـن «ايـن  . هاي اساطيري و حكايات اخالقي اختالف بنيادي دارد با شخصيت
مـدرن اسـت و بـا مـن كلـي و نـوعي در       دورة تفكـر  اي برخوردار است كه ناشي از   ويژه

با در نظر گرفتن اين تفاوت در تعريـف  . ها و حكايات گذشته به كلي متفاوت است  داستان
توان به اهميت روابط جنسيتي در رمان و جايگاه آن به عنوان بازتوليـدي    انسان است كه مي

تـرين آگـاهي    ستين و اساسـي مدرن پرداخت؛ زيرا آگاهي جنسي نخجامعة از اين تفكر در 
وجـوي خويشـتن بـه تكـاپو       آدمي پس از آگاهي وجودي اسـت و چـون روان در جسـت   

شخصـيت  سـازندة  عنصـر اصـلي   منزلـة  اي از اين روند با جنسـيت بـه     افتد، در مرحله  مي
  .شود  رو مي  روبه

نشان هاي جنسيت توان چشمگيري  رمان در طول تاريخ خود در ايجاد و انتقال تعريف
هـا و    توان از رمان فرا گرفت، آمـوزش كـنش   هاي بسياري كه مي  از جمله درس. داده است
شده واقعـي در هـر     جنسيت، بسان نخستين شخصيت شناخته. هاست  هاي شخصيت واكنش
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رو اسـت،    نـويس بـا آن روبـه    اثر داستاني به ناگزير بخشـي عمـده از مطـالبي را كـه رمـان     
  : گويد  اولويت اين درونمايه مي دربارةنس الر. اچ.د. گيرد دربرمي

ميان دو مرد يـا   رابطةميان مرد و زن بوده و  رابطةانساني همواره  جامعةعمده در  رابطة
رابطه ميـان مـرد و زن نيـز همـواره     . پدر و مادر با فرزند تابع آن بوده است رابطةدو زن و 

خواهـد گشـود    دگي انسـاني دري كليدي نو بر زن    دگرگوني خواهد پذيرفت و همچون شاه
  ).154: 1380مايلز، (

هـاي اجتمـاعي پـس از        اصلي اين پژوهش، بررسي ساختار نهاد خانواده در رمانمسئلة 
گرا در ايران به دليل اهميـت و    چنانكه ذكر شد، ادبيات داستاني واقع. انقالب اسالمي است

ي بوده است و نويسندگان، عموماً كاركرد خاص خود، همواره در تعامل با نهادهاي اجتماع
مفهوم خانواده در اكثـر  . اند  دانسته  هاي اجتماعي را براي خود نوعي رسالت مي  بيان واقعيت

هاي ايراني نقش كليدي دارد و همواره نقش اصلي داسـتان در درون خـانواده معرفـي     رمان
گيرنـد، نقـش    به خـود مـي  ها در خانواده   هايي كه انسان از سويي پرداختن به نقش. شود مي

بـا توجـه بـه تعامـل و     . هاي موجود جامعه است مادر، نقش پدر و فرزند حاكي از واقعيت
ارتباط دوسويه ميان ادبيات داستاني با اجتماع، بررسي مناسبات خانوادگي و بازآفريني ايـن  

نهادهـاي   اي برخوردار اسـت؛ زيـرا    مناسبات در ادبيات داستاني امروز ايران از اهميت ويژه
فردي هنرمند نيسـتند، بلكـه از   انديشة شوند، تنها بيانگر   اجتماعي كه در ادبيات بازتوليد مي

دورة آگاهي جمعي و گروهـي  پاية گيرند و بر   اوضاع و احوال زمانه و اجتماع خود مايه مي
  .شوند  خود نگاشته مي

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

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

اي با ادبيات داستاني قرار دارند، چراكه اوالً نويسندگان در خلق و آفرينش اثر   در تعامل ويژه
شان هستند و به بازتوليد اين مناسبات از   هنري خود، ناخودآگاه متأثر از وقايع دوران كودكي

دوران بزرگسالي نيز عشـق و روابـط زناشـويي از    پردازند؛ ثانياً در   خالل وقايع داستاني مي
هاي زندگي فردي و اجتماعي هر شخص است و در بسياري   ترين چالش  مهمترين و اصلي

  .هاي اجتماعي موفق بوده است  رماندرونماية موارد نيز اين موضوع، 
  :تواند بررسي شود  خانواده در انواع رمان از چند جهت مي
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شـناختي دارنـد بـه روابـط       ها كه مضـموني روان   برخي داستان :شناختي  رمان روان - 1
آميز پدر و پسر يا   اديپ يا ارتباط رقابتعقدة شناختي چون   خانوادگي از منظر مضامين روان

ها بيشتر از آنكه در جهان واقع اتفـاق بيفتـد، در ذهـن      اين داستان. اند  دختر و مادر پرداخته
 از عباس معروفي يا كتاب سمفوني مردگاناست، مانند  راوي يا شخصيت اصلي در جريان

كاوانـه اسـت تـا نقـد       از تقي مدرسي كه بيشتر مناسب بررسـي و نقـد روان   هاي غايب  آدم
 .گنجد  تعريف رمان اجتماعي نميحيطة شناختي و در   جامعه
خصلت اي از ادبيات است كه   نويسي شاخه  پاورقي ):نويسي  پاورقي(گرا   رمان عامه - 2

ايـن نـوع   . جو براي يافتن حقيقت است  و  كنندگي آن بيش از طرح پرسش و جست  سرگرم
ها، گرچه امروزه از ديدگاه مطالعات اجتماعي و بررسي فرهنگ عامه ارزش دارنـد، از    رمان

پردازنـد و آفـرينش در آنهـا      ها مي  نقطه نظر مطالعات ادبي چون  به تكرار و بازتوليد كليشه
  . گيرند  ادبيات متعالي قرار نميحيطة اني ندارد، در نقش چند

در رمان اجتماعي متعالي كه نويسنده بـا ايجـاد طـرح مسـتحكم و      :رمان اجتماعي - 3
هاي اجتماعي دست به   منطقي داستاني به قصد ايجاد اصالح در جامعه يا انتقاد از نابساماني

بـه عنـوان يكـي از مهمتـرين نهادهـاي      زند، خانواده و مسائل مربوط به آن   آفرينش آن مي
در اين پژوهش نيز مناسبات خـانوادگي در ايـن نـوع رمـان      .تواند مطرح شود  اجتماعي مي
هـاي اجتمـاعي اسـت، در رمـان بـازآفريني        شود؛ مناسباتي كه بازتابي از واقعيت  بررسي مي

 . كشد  ر ميشود و شرايط اجتماعي جامعه را از خالل مناسبات خانوادگي به تصوي  مي
نويسـي    به ايـن منظـور، جريـان رمـان    . در اين پژوهش، رمان نوع سوم مورد نظر است

اصلي تقسيم شده است و از هر جريان، بنا بـه اهميـت   دستة شصت به چهار دهة اجتماعي 
  . ها، يك، دو يا سه رمان انتخاب شده است  يا فراواني رمان

ها از حيث مناسبات احساسي و عاطفي   رمانبراي بررسي جايگاه خانواده در رمان، اين 
مـادر و دختـر،   (ميان زن وشوهر، مناسبات كاري و تقسيم وظايف، مناسبات زنان بـا زنـان   

والدين (نسلي    ، احساسات و عواطف زنانه، مناسبات و روابط ميان...)عروس و مادرشوهر و
از ازدواج، طـالق،  ، چگونگي همسرگزيني، حضور يا عدم حضور روابط پـيش  )و فرزندان

  .ازدواج مجدد يا موقت و مناسك و مراسم، بررسي شده است
  

  شصتدهة هاي اجتماعي   رمان. 2
بـه دليـل   . نويسـي مواجـه هسـتيم     پس از انقالب اسالمي با موج تازه و قدرتمندي از رمان
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شرايط خاص اجتماعي و سياسي پس از انقالب اسالمي، رمان اجتماعي در اين دوره بسيار 
از . رمان اجتماعي دانست ةحيطتوان در   هاي اين دوره را مي  مورد توجه است و غالب رمان

هـاي متعـدد، هفـت رمـان بـا        ميان حدود چهل رمان اجتماعي اين دهه، با مطالعه و بررسي
  :آماري در طرح انتخاب گرديد ةنمونمعيارهاي زير به عنوان 

بوده، ارزش ادبـي و هنـري قابـل قبـولي      هاي موفق و مطرح دوره خود  ـ رمان از رمان
  .آن نيز صاحب سبك و تأثيرگذار باشد ةنويسندداشته، 

مطـرح  هه، از هر جريان يك يـا چنـد رمـان    نويسي د  هاي رمان  ـ با درنظرگرفتن جريان
  .حضور داشته باشد

ـ مضمون رمان در ارتباط با مضامين خانوادگي باشد و موضوع خانواده يا در محوريت 
  .رمان يا به شكل مضموني فرعي ولي با اهميت در رمان انعكاس داده شده باشد

  :توان تقسيم كرد  نويسي اجتماعي را در اين دهه به چهار بخش مي  جريان رمان
با درنظرگرفتن تحوالت اجتماعي پرشتاب اين دوره، تمايـل  : هاي داستاني  نگاري  وقايع

با از . ه بيشتر گزارشگري از واقعيات اجتماعي استهاي آغازين اين ده  نويسندگان در سال
هاي   ميان برداشته شدن سانسور رژيم پهلوي، نويسندگان تشنه در بيان حقايق، فجايع و ستم

زده و اغلب بدون درنظرگرفتن فنون هنري، سعي دارند گزارشي   آن روزگار به شكلي شتاب
در اين آثار، نويسندگان بيشتر به ترسـيم   .هاي رژيم عرضه دهند  كاري  ها و سياه  از ستمگري

اين آثار به خاطرات زندگي چريكي، وضعيت زندانيان . پردازند  صريح واقعيات اجتماعي مي
مرداد، همـدردي و همبسـتگي بـا     28هاي ناشي از كودتاي   سياسي زمان شاه، سرخوردگي

زد و زندگي نسلي را به پردا  محرومان و بيان شرايط دشوار زندگي آنان در مناطق محروم مي
اجتمـاعي پيونـد     ـ     اش با مسـائل سياسـي    هاي عاطفي و دروني  كشد كه درگيري  تصوير مي

هاي پس از كودتا و فشار روحي زنـدگي در حكـومتي اسـتبدادي را      خورد و يأس سال  مي
دبيـات  انـد، از ديـدگاه ا    اين آثار گرچه از ديد هنري پرداخت چنـداني نشـده  . آورد  تاب مي

هاي شـاخص ايـن گـروه      دو نمونه از رمان. رئاليستي حائز اهميت و درخور مطالعه هستند
از جمال ميرصـادقي بـه    دهند  بادها خبر از تغيير فصل مياز علي محمد افغاني و  سيندخت

  .شود  دليل توجه بيشتر به مضامين خانوادگي در اين طرح، بررسي مي
 خودي فرهنگ بر تمركز ، در راستاي60تا  40دهة  ةفاصلدر  :رمان اقليمي و روستايي

ميان روشنفكران و مقبوليت اين بحث در ميان انديشـمندان جامعـه،    بحث خودآگاهي در و
هـاي    شـناختي اقلـيم    نگـاري و مـردم    حساسيت به فرهنگ بومي مناطق و گرايش بـه بـومي  
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هجوم مظـاهر تجـدد در    ديد ةزاوياين بحث از . مختلف، مورد نظر نويسندگان قرار گرفت
روستايي در اثر برخورد  جامعةبافت سنتي روستاها نيز مورد نظر قرار گرفت و سرگشتگي 

جـاي  هـا    بسيار موفق و معروف ايـن رمـان   ةنمون. هاي تجدد به تصوير كشيده شد    با جلوه
  .آبادي است كه بر محوريت مسائل خانوادگي بنا شده است  از محمود دولت خالي سلوچ

جنگ تحميلي عراق عليـه ايـران، مضـموني تـازه بـراي خلـق آثـاري بـا          :رمان جنگ
 مسـئله نويسندگان بسياري از زاويـه و ابعـاد مختلـف بـه ايـن      . محوريت اين موضوع بود

در ايـن ميـان بعضـي نويسـندگان،     . خلق داسـتان قـرار دادنـد   ماية   دستنگريستند و آن را 
هـا بودنـد و برخـي ديگـر بـه        در داخل جبهـه گزارشگر زندگي رزمندگان و فضاي جنگ 

هايي كـه تحـت تـأثير جنـگ       زده و زندگي خانواده  مسائل پشت جبهه، آوارگي مردم جنگ
دوم كـه مضـامين خـانوادگي در    دسـتة  هاي   در اين پژوهش به رمان. قرار داشتند، پرداختند

فصيح كه اولين رمان  از اسماعيل 62زمستان . شود  آنها بيشتر مطرح شده است، پرداخته مي
هاي شـهيد    از محسن مخملباف كه موضوع آن زندگي خانواده باغ بلورجنگ است،  دربارة

هاي اجتماعي موفـق و مطـرح در     از احمد محمود از رمان زمين سوختهو جانبازان است و 
  .اين زمينه است
دهـة  در اواخر نويسي خصوصاً   هاي مطرح داستان  يكي ديگر از جريان: گرا  رمان تاريخ

انقالب اسالمي فرصتي براي بازخواني تاريخ فراهم كـرد و بـه   . گراست  شصت، رمان تاريخ
، نويسـندگان سـعي كردنـد در قالـب     ويلـ پهموازات انتشار خاطرات رجال عصر قاجار و 

از ايـن نـوع رمـان،    . هويت تاريخي و ملي خود بپردازند ةدوبارهاي تاريخي به كشف   رمان
شود؛ چون نويسنده در اين رمان، سعي كرده   از اميرحسن چهلتن بررسي مي آيينهتاالر رمان 

 ةدورديدي متفاوت و از درون يك خـانواده و مناسـبات ميـان اعضـاي آن،      ةزاوياست از 
  .پراغتشاش مشروطه را به تصوير كشد

  
  شصتدهة هاي اجتماعي   بررسي و تحليل جايگاه خانواده در رمان. 3

هـا از حيـث مناسـبات ذكـر شـده، بررسـي و         تك رمـان   انجام شده، تك در طرح پژوهشي
 ةحوصلكه تفصيل اين مناسبات در    آنجا  از. ها مشخص شد  هاي آن به تفصيل در رمان  نمونه

گنجد، از هر جريان يك رمان انتخاب شده اسـت و بـراي رعايـت اختصـار،       اين مقاله نمي
گـردد؛ امـا     اختصاري از مناسـبات خـانوادگي بيـان مـي    هر رمان به همراه جدولي  ةخالص
  .هاي مورد نظر در طرح، انجام شده است  رمان ةهمگيري از تحليل   نتيجه
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  هاي داستاني  نگاري  وقايع. 1- 3
  ، جمال ميرصادقي)1363( دهند  بادها خبر از تغيير فصل مي. 1- 1- 3

  معرفي اثر .1- 1- 1- 3
اي مضامين اجتماعي اسـت كـه گـزارش و توصـيفي از     گرا و دار  اين رمان، رماني واقع

نويسـنده بـا    .اسـت  40دهـة  متوسـط بـازاري در    ةطبقـ زندگي مردم جنوب شهر تهران و 
پـردازد و سـير تحـول روحـي       ديدگاهي انتقادي به توصيف شرايط اجتماعي آن دوره مـي 

  .گذارد  زندگي اجتماعي مي ةعرصكند كه پا به   نوجواني را دنبال مي
  رمان خالصة. 2- 1- 1- 3

راوي اول (حميـد  . افتـد  در تهران اتفـاق مـي   40دهة و اوايل  30دهة داستان در اواخر 
كنـد و   پدرش همواره او را به درس خواندن تشويق مـي . قصاب است عالء  آقپسر ) شخص

شـود    گيرشـدن او، حميـد مجبـور مـي      آرزو دارد دكتر شود؛ اما در اثر تصادف پدر و زمين
سـال در    در عـين حـال پـس از يـك    . پـدرش را اداره كنـد   ةمغـاز را ترك كنـد و   تحصيل
اختالف طبقاتي زياد .شود مشغول تحصيل مي) به راهنمايي دوستش ناصر(هاي شبانه  كالس
فرودست جامعه، و ظلم و ستم ايـن طبقـه بـه ضـعيفان و عملكـرد       طبقةمرفه و  ةطبقميان 

حميد، عاشق . بيشتر مردم از حكومت است نادرست حكومت، سبب اعتراض و ناخشنودي
مسئوليتي شوهر و براي تأمين   زني به نام رعنا با نام مستعار فلور است كه به دليل اعتياد و بي

فروشي  آورد، اما در اثر فشارهاي مالي مجبور به تن مخارج فرزندش ابتدا به بهياري روي مي
دهد  هد با او ازدواج كند اما رعنا ترجيح ميخوا مند شده، مي حميد كه به رعنا عالقه. شود مي

دهـد،   پس از اتفاقات ناگواري كه براي او در خالل داسـتان رخ مـي  . به شهر خود بازگردد
وضعيت نامناسب اين زنـان بـه   . گردد سرانجام به شهر محل سكونت خود، كرمانشاه باز مي

 . ها و نقايص جامعه است عقيدة راوي ناشي از كاستي
شود و با گرفتن ديپلم در آزمـون اسـتخدامي    متحان پاياني دبيرستان قبول ميحميد در ا

به اين ترتيب با ورود به يك پايگاه اجتماعي جديد، . شود كند و موفق مي معلمي شركت مي
اجتمـاعي بـه دركـي      ـ   كند و با از سرگذراندن اتفاقات سياسي  پايگاه قبلي خود را ترك مي
  .رسد جديد از موقعيت خود مي

  جايگاه خانواده در رمان .3- 1- 1- 3
هـاي   اجتمـاعي دگرگـوني    ـ     هاي اقتصـادي  در زمينه 40و ابتداي دهة  30از انتهاي دهة 
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اصالحات ارضي، گروهي از خـرده مالكـان را بـه وجـود     . مهمي در سطح جامعه پديد آمد
شـدن و افـزايش درآمـدهاي نفتـي در ايـن دوره سـبب گسـترش          گسترش صـنعتي . آورد

جديد متوسط  طبقةكارگران و  طبقة. روستاييان به شهرها شد ةفزايندشهرنشيني و مهاجرت 
هـاي    شود و فشار بر خـانواده   شكاف طبقاتي زياد مي. يابد شهري در اين دوره گسترش مي

مرداد اسـت، شـاه در صـدد     28از كودتاي  در اين دوران كه پس. يابد  آمد افزايش مي  در  كم
تثبيت قدرت خود است، امـا بـا وجـود گسـترش شهرنشـيني، بحـران اقتصـادي ناشـي از         

شاه باعث ايجاد بحران اقتصـادي و شـكاف عميـق ميـان طبقـات       ةبلندپروازانهاي  سياست
را آشكار  ثباتي رژيم  شود و بي  شود كه سبب نارضايتي مردم مي درآمد و طبقات مرفه مي  كم
پيوندد كه برخي از  به وقوع مي 1336- 40هاي  حدود بيست مورد اعتصاب در سال. كند مي

وقـايع رمـان در سـال    ). 519: 1384آبراهاميـان،  (شود   هاي خونين مي آنها موجب درگيري
پيرنگ داستان بر مبناي حوادث . شمسي دقيقاً بازتابي از اين وضعيت اجتماعي است 1339

  .شوند گيري شخصيت راوي مي كلشده است، حوادثي كه هر كدام سبب ش اجتماعي بنا
او از . شـود  آور خـانواده مـي   قهرمان داستان، جواني است كه بر اثر تصـادف پـدر، نـان   

هـاي فسـاد    نهـد و بـا جلـوه    زندگي اجتمـاعي مـي   ةعرصمسئوليت پا به  گذراني شاد و بي
جامعـه   ةكهنكوشد از نظرگاه راوي داستان به دردهاي  ميرصادقي مي. شود اجتماعي آشنا مي

پـدرش و  . خواهد پايگاه اجتماعي خـود را تغييـر دهـد    حميد، جواني است كه مي. بپردازد
ناصر هـم كـه   . ولتي پيدا كندكنند كه درس بخواند و شغلي د اطرافيان دائماً او را تشويق مي

اي  تواند از جايگاه و طبقـه   داند كه مي اي مي كند تحصيل را تنها وسيله نقش مرشد را ايفا مي
تحول شخصيتي قهرمـان داسـتان در دو سـطح    . اي باالتر دست يابد كه در آن است به طبقه

  :گيرد صورت مي
هاي اجتماعي درون جامعه او را نسبت به حقايقي كه پـيش از آن   مواجه شدن با چالش
. كند هاي اجتماعي حساس مي عدالتي و نابرابري كند و نسبت به بي از آنها آگاه نبوده آشنا مي

هاي فردي  شود؛ مواجه شدن با چالش به اين ترتيب، با مسائل اجتماعي به طور كلي آشنا مي
برايش فراهم ) جايگزين شدن به جاي پدر(حضور مؤثر در جامعه  ةنتيجه در و تعامالتي ك

هـاي فـردي او را نيـز     شـود شخصـاً درگيـر مسـائلي شـود كـه ارزش       شود، سبب مـي  مي
به اين جهـت  . آورد  هاي جديدي به دست مي الشعاع قرار داده و به اين ترتيب ديدگاه تحت

چنانكـه خـود   . شـود  و اتفاقات متحول مي شخصيت اصلي رمان پوياست و به دنبال وقايع
» تـري را داشـتم    من هم تغيير كرده بودم و مثل آن پرنـده انتظـار چيزهـاي تـازه    «: گويد  مي
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ها بيشتر مورد نظـر    هاي طبقاتي ميان خانواده  در اين رمان تفاوت). 385: 1384ميرصادقي، (
ابط عاشقانه و خوبي با يكديگر هاي داستان، زندگي سنتي داشته و رو بيشتر زوج. بوده است

از اول همديگه «: گويد ميارتباط با همسرش  دربارةمادر راوي كه زندگي سنتي دارد، . دارند
پـس از  ). 12:همـان ( » ...خواستيم، از همون اولش عاشق هم بوديم، از همون اولـش  رو مي

ا مادر عـالوه بـر   شود، ام حوصله مي  اش، او بدخلق و كم نشيني اجباري تصادف پدر و خانه
  . شود دهد و باعث آرامشش مي پدر را دلداري مي پرستاري، 
هاي نسل جديد در رمان، همگي با عالقه و عشق قبلي و بر مبناي ديدن دختر و  ازدواج

دارنـد و    بيشتر زنان داستان، خانه. پسر است و خواستگاري به شكل سنتي كمتر وجود دارد
گيتي، تنها زن داسـتان  . ، زنان كمي شاغل هستند40دهة اي در ابتد. شغل و درآمدي ندارند

او زنـي روشـنفكر و كتـابخوان اسـت و پـس از      . است كه ديپلم گرفته و معلم شده اسـت 
اي بـا پـدر و    صـميمانه  رابطةراوي . شود ازدواج با رحمت، باعث رشد فكري شوهرش مي

برد، ولي پدر كه به دليـل   م ميكند و به حما پس از بيماري پدر، او را كول مي. مادرش دارد
كنـد و داد و بيـداد راه    نشيني، عصبي و زودرنج شده، گاهي با او تنـدي مـي   بيماري و خانه

تفـاوت فكـري ميـان دو نسـل،     . دارد  اندازد، اما حميد هميشه احترام پدرش را نگاه مـي  مي
  .شود معموالً سبب بروز درگيري بين پدر و پسر مي

  دهند ميتغيير فصل  بادها خبر از. 1جدول 

ــاطفي  ــط ع مناســبات و رواب
  ميان زن و شوهر

 ).زندگي مادر و پدر راوي(زندگي سنتي با عشق و تفاهم است
  . روابط رعنا و همسرش به دليل اعتياد همسر پر از اختالف است

  .روابط ميان رحمت و گيتي، اصغر و و سيمين و دايي اسد و زنش هم خوب است

زن و شـغل  (مناسبات كاري 
  )مرد

رعنا بهيار است و به دليل نياز مالي . گيتي ديپلمه و معلم است.دارنداكثر زنان خانه
. مردان قصه كاسب و بازاري هستند. كند فروشي مي كند و سرانجام هم تن كار مي

 .شوندراوي و دوستش معلم مي
 .دوستانه استرابطة مناسبات زنان يا يكديگر

ــدر و   ــط پ ــبات و رواب مناس
  فرزند 

 .راوي با پدرش خوب استرابطة
  . خوبي با پدرش دارد رابطةرحمت 

 .ناصر با پدرش اختالف دارد
 .در همه موارد خوب است مناسبات ميان مادر و فرزند

 - ازدواج موقت
 .گيتي و رعنا-بار2 ازدواج مجدد
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 .بار، رعنا به دليل اعتياد1  طالق
 .عزاداري و ازدواج مناسك و مراسم

  . زيبايي زن و نجابت؛  تحصيالت و كماالت زن؛ فروتني معيارهاي همسرگزيني

آشنايي دختر و پسر خارج از خانواده و پس از آن در جريان گذاشـتن خـانواده و     ازدواج شيوة 
 .خواستگاري

 .اي اشاره نشده استبه رابطه روابط ميان فرزندان
 متوسط و محرومطبقة اجتماعي طبقة

 تهران  مكان 
 چهلدهةاوايل  زمان

  
  رمان اقليمي و روستايي. 2- 3
  آبادي  محمود دولت ،)1360(جاي خالي سلوچ  .1- 2- 3

  معرفي اثر . 1- 1- 2- 3
هايي   هاي اجتماعي اين دوره است كه تصويرگر صحنه  ترين رمان  اين رمان يكي از موفق

چهل به رغم ادعاهاي رژيم پهلـوي در  دهة زنده از نابودي زندگي روستايياني است كه در 
گـاه    گونه تكيه  برند و هيچ  عدالتي رنج مي  هاي نوگرايي از فقر و بي  اصالحات ارضي و برنامه

  .اقتصادي و اجتماعي ندارند
واده از خانـه بـه   ساختار داستان بر اساس كشمكشي است كه به دليل غيبـت مـرد خـان   

هاي داستان براي مقابله با اين فاجعه، طرح داستان را رقـم    آيد و تالش شخصيت  وجود مي
  .زده است

  رمان خالصة. 2- 1- 2- 3
آغاز داستان با مهـاجرت ناگهـاني و   . سلوچ از اهالي فقير روستاي زمينج هستند ةخانواد

هاي عبـاس و ابـراو و    پسر به نامسلوچ دو . گيرد بدون اطالع مرد خانواده، سلوچ شكل مي
  .دختري به نام هاجر دارد

مرگان، همسر سلوچ، شخصيت اصلي داستان است كه بعد از رفتن سلوچ بايد عالوه بر 
ميـان مرگـان و پسـران،    . رتق و فتق امور با فقدان او و پيامدهاي نبودش در خانه كنار بيايد

افتد و درگيري ميان  مياي عباس اتفاق اي كه بر حادثهجنگ قدرتي در كار است كه پس از 
هاجر هم به دليل فقر بـه ازدواجـي اجبـاري بـا     . رود ميابراو و مرگان، روابط رو به سردي 
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هاي مرگان، شيرازة خانواده در اثر نبـود   تالشدهد و به رغم  ميدار تن  زنمردي ميانسال و 
 .شود ميسلوچ از هم پاشيده 

  انجايگاه خانواده در رم. 3- 1- 2- 3
داسـتان در  . فضاي اين داستان، به اقتضاي حـوادث و پيرنـگ آن، فضـايي سـرد اسـت     

احسـاس    اين سرما نمادي از روابط سرد و بـي . شود  زمستان، سرما و برودت هوا روايت مي
در ابتداي داستان روابط عاطفي هرچند خشـن و پـرتنش   . هاي داستان است  ميان شخصيت

اوج خشونت در بخشـي اسـت كـه    . شود روابط كاسته ميوجود دارد، اما كم كم از شدت 
پس از اين همه خشونت، سكوت و سردي بر روابط حاكم . بندد  ابراو مادر را به تراكتور مي

گويي شب و سرما بـر  . زده و اندوهناك است  ها ماتم زده و چهره فضاي داستان يخ. شود مي
  : داستان حاكم است

. تواني ببيني اما تاريكي را تو با دل روشن مي. يك شدهوا تار. آمد غروب در خانه فرود
تواند داشته باشد شـب؟ بگـذار    تر است، ديگر چه رنگي مي وقتي دل تو از شب هم تاريك

ديگر كس كـس را  . بيند ديگر چشم چشم را نمي. بگذار شب بيايد. نفوذ كند. تاريكي بدمد
  ).342:1372 آبادي،  دولت! (اين خود بهتر. بيند نمي

پاشد كه روابط عاطفي هم در فقدان  رفتن سلوچ، نه تنها اقتصاد لرزان خانواده را فرومي
اي كـه   دهد كـه در جامعـه   سير رمان به خوبي نشان مي. بازد دردناك نيازهاي اوليه رنگ مي

اي چون حرمـت نفـس، اعتمـاد، عشـق و      افراد برآورده نشود، نيازهاي ثانويه ةاولينيازهاي 
مرگان با وجود آنكه فرزنـدانش  . شود فرما مي شود و بدويت حكم  ورده نميامنيت هرگز برآ

اش را به آنها نشان دهد؛ در عين  تواند احساسات دروني را دوست دارد، در اغلب موارد نمي
حال روابط ميان مرگان و فرزندانش، بخش مهمي از مناسبات ارتباطي و پيرنـگ داسـتان را   

  . دهد ميتشكيل 
او سعي دارد با هر روشي حق خـود  . گستاخ و شرور در سن بلوغ است عباس نوجواني

بـه همـين   . امكانات مادي و معنوي كرده است بستاند  همةاي كه او را محروم از  را از جامعه
او بـا   رابطـة . دانـد  اش را رقيب خود در به دست آوردن امكانات مي دليل همه، حتي خانواده

و مادر پس از ناپديدشدن پدر، رقـابتي خـاموش بـراي بـه     ميان او . كس دوستانه نيست  هيچ
رفتـار مرگـان بـا هـاجر، دختـر      . دست گرفتن اختيار و قدرت در خانواده در جريـان اسـت  

دهد،  گيرد و محبتي به او نشان مي او را گاه در آغوش مي. تر از پسرهاست نونهالش صميمانه
  .شود  اش مي  اني اوضاع نابسامان خانوادهاما در نهايت هاجر با ازدواج اجباري و نامناسب قرب
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استوار است، حذف فرد سبب ناامني » سيستم درست«و نه » فرد«چيز بر  از آنجا كه همه 
اي وجود ندارد كه در صورت نبود منبع قـدرت   كننده سيستم و نظام حمايت. شود  كامل مي

 ةخـانواد مهـم در ايـن داسـتان آن اسـت كـه       ةنكتـ از خانواده او حمايت كنـد؛ امـا   ) مرد(
  . ريخته است  درهم جامعةپاشيده سمبل و نمادي از   هم  از

 ةخـانواد فروپاشـي  . يابـد   آيد و گسترش مي  مي  موازي به حركت در ةپوستداستان با دو 
آبادي در اين رمان به نابودي زنـدگي روسـتاي     دولت. مرگان با نابودي روستا همبسته است

هاي نـوگرايي پهلـوي نظـر      ي و توليد كشاورزي آن به دنبال اصالحات ارضي و برنامهايران
گـاه اجتمـاعي و     روسـتا تكيـه   جامعـة آن چيزهايي است كه در  ةهمنبود سلوچ، نبود . دارد

هويتي مردم را در يـك    سرگشتگي مرگان، سرگشتگي تمام جامعه و بي. اقتصادي او هستند
  ). 866:1386ميرعابديني،(دهد   اعي نشان ميتاريخي دگرگوني اجتم ةدور

روستا در بـرزخ يـك دوره    ةگمشداي از هويت   توان استعاره  به اين ترتيب سلوچ را مي
  .جايي دانست  جابه

  جاي خالي سلوچ. 2جدول 

مناسبات و روابط عاطفي ميـان زن  
  و شوهر 

به هم وابسـته  ميان مرگان و سلوچ ارتباط قوي برقرار نبوده است، اما در نهان 
  .اند بوده

  .عاطفي قوي نيست رابطةگناو  ميان رقيه و علي
  .كرباليي دوشنبه و زنش زندگي خوبي ندارند

  .و علي گناو هم سست  است هاجر  ارتباط ميان

  )شغل زن و مرد(مناسبات كاري 
زنان روستايي براي به دست آوردن درآمد كارهـاي خـدماتي يـا كشـاورزي     

به كار كردن كودكان در . كنند مسلمه و هاجر و رقيه كار مي مرگان و. كنند  مي
  دهند مردان هم بيشتر كارهاي خدماتي انجام مي. روستا هم اشاره شده است

 .ضعيف است مناسبات زنان يا يكديگر
  .سلوچ از خانه رفته و فرزندان خود را تنها گذاشته است.كمرنگ است مناسبات و روابط پدر و فرزند

  بات ميان مادر و فرزند مناس
عاطفي  رابطةميان مادر و دختر . ميان مادر و پسران روابط پرتنشي وجود دارد

 .هرچند به شكل ضعيف هست
 -  ازدواج موقت 

  ازدواج مجدد 
كرباليـي دوشـنبه هـم در گذشـته     . كنـد علي گناو با هاجر ازدواج مجدد مـي

 .ازدواج مجدد كرده است
 -  طالق
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  .ازدواج و عزاداري:بسيار ساده است مناسك و مراسم
 .نجابت معيارهاي همسرگزيني

  ازدواج شيوة 
شود كه دخترشان را به عنـوان زن   سلوچ سبب ميخانوادةسرپرستيفقر و بي

ازدواج اجباري است و به رغـم ميـل دختـر    . دوم به مردي مسن شوهر دهند
 .گيرد صورت مي

  .روابط ميان خواهر و برادر ضعيف است.برادران پرتنش استروابط ميان روابط ميان فرزندان
 .محروم و روستايي اجتماعي  طبقة

 .روستا  مكان 
 .40دهة  زمان

  
 رمان جنگ. 3- 3

  محسن مخملباف ،)1365(باغ بلور. 1- 3- 3
  معرفي اثر. 1- 1- 3- 3

كه هر يك  هايي  خانواده. كند  اين رمان زندگي چند خانواده را به طور موازي بررسي مي
جانبازان و مشـكالت آنـان را    ةخانوادزنان شهيد يا . اند  به نوعي درگير جنگ تحميلي بوده

يكي از معـدود  . پردازد  هاي اجتماعي اين دوره مي  دهد و به بازنمايي واقعيت  مدنظر قرار مي
مـان  اين ر. هاي اين دهه است كه از حيث مضامين مربوط به خانواده بسيار غني است  رمان

  . به چند زبان ترجمه شده است
  رمان  خالصة. 2- 1- 3- 3

هـا جنـگ     وجه اشتراك اين خانواده. كنند اي زندگي مي اي مصادره چند خانواده در خانه
  . تحميلي است كه آنان را با يكديگر پيوند داده است

 كه دو فرزند از شـوهر شـهيدش دارد،    حالي  اليه، همسر منصور كه شهيد شده است، در
سـوري، همسـر اكبـر    . آورد سومين فرزندش را در تنهايي و غربت، در اتاق خانه به دنيا مي

اسـت كـه بـا     دخترعمـوي اكبـر  . عروس عاليه و مشهدي. است كه او هم شهيد شده است
كند و با فوت پدر و پيروزي انقالب به ازدواج اكبر  شروع انقالب درس و مدرسه را رها مي

شان مشـهدي و عاليـه     ون همراه او و در كنار پدربزرگ و مادربزرگهايش اكن بچه. آيد درمي
  .ميان او و مادرشوهرش بگومگوهايي وجود دارد. كنند زندگي مي

افكـار  . درآمده اسـت ) جانباز نخاعي(مليحه، دختري جوان است كه به ازدواج با حميد 
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درونـي بـازگو    گـويي  اين ازدواج و فداكاري مليحه به شـكل تـك   دربارةحميد در داستان 
  . رنگي در داستان دارند شود، اما مليحه و افكارش بازتاب كم مي

اي است هم در كنار ايـن   مصادره ةخانخورشيد و همسر معتادش قربانعلي كه سرايدار 
  . كنند گروه زندگي مي

سرپرسـت كـه اكثرشـان مـردي ندارنـد، بـه زودي خـود تبـديل بـه           اين گروه زنان بي
اليه با يك راننده و سوري . شتابند  و در شرايط مختلف به كمك هم مي شوند اي مي خانواده

راننده به محض . ازدواج هايي كه سرانجام خوشي ندارند. كنند ميبا برادر همسرش ازدواج 
زند و احمد هم پس از نبش قبر اكبـر بـه جبهـه بـاز      ميگرفتن ماشيني از بنياد شهيد غيبش 

آورد، در  ميگيرد و در حالي كه فرزندي از احمد به دنيا  ميسوري ناراحتي روحي . گردد مي
  .روند مياليه و خورشيد خانم هم به مسافرتي نامعلوم . شود ميبيمارستان رواني بستري 

  جايگاه خانواده در رمان. 3- 1- 3- 3
هـاي    شصت و اولين رماني است كه زنـدگي خـانواده  دهة هاي   باغ بلور از معدود رمان

ها، همه در   اين خانواده. اي دارد  دهد و از اين حيث اهميت ويژه  نشان مي درگير در جنگ را
توان گفت همـه    اي كه مي  كنند و دردهايشان با هم يكي است، به گونه  يك خانه زندگي مي

هاي آنان يكسان است، جز خورشيد كه با آنـان    از حيث اعتقادي نيز ارزش. اند  يك خانواده
  .متفاوت است

ديد بـه راوي اجـازه    ةزاويديد سوم شخص داناي كل نگاشته شده و اين  ةزاويرمان با 
  .هاي ذهني آنان را بازگو كند  ها و درگيري  وگوي دروني شخصيت  داده كه گفت
انـد، مناسـبات و روابـط      كه اغلب زنـان داسـتان، شوهرانشـان را از دسـت داده       از آنجا
بـراي  . گـذرد  مرور خاطرات گذشته است كه در ذهنشان مي عاطفي آنان، بيشتر  ـ     احساسي

كنند، دل كندن از مهر شوهر شهيدشان به سختي صورت  زنان شهيدي كه دوباره ازدواج مي
اي از تـرس و   دهند، با آميختـه  ها تن به ازدواج مجدد مي به خاطر بچه  گيرد، آنان معموالً مي

  .شوند يدشان درگير ميهراس از مرد جديد و غربت دل كندن از مرد شه
دست و  اليه، زني دهاتي و بي. بندي سنتي است وظايف كاري زن و مرد بر مبناي تقسيم

خوانده است، پس از انقالب تحصيل خود   سوري گرچه درس. پا است كه تحصيالتي ندارد
  .را رها كرده و ديپلم نگرفته است

هـاي هـم    ند و شريك غم و شـادي اي دار دوستانه رابطةبا يكديگر   هاي رمان عموماً زن
ماننـد؛   جايي در كنار يكديگر مـي  دوشي و جابه  به  در زايمان، عروسي، شهادت، خانه. هستند



 43   مريم عاملي رضايي

 

اما عروس و مادرشوهر، . كنند حتي با وجود اختالف عقيده با خورشيد، او را هم تحمل مي
شـده، ميـان   شـهيد  ) شـوهر سـوري  (سازند و با وجودي كه اكبر  سوري و عاليه با هم نمي

از  بـاغ بلـور  در عين حـال رمـان   . آميزي وجود ندارد چندان مسالمت رابطةسوري و عاليه، 
هاي اين دهه است كه در آن احساسات و عواطف زنان ابراز شـده و بـه درون    معدود رمان

در اين اثر، زندگي دشوار مادران تنها و احساسـات  . روحيات و افكار زنان رخنه كرده است
 بـاغ بلـور  هـا در رمـان     بچـه . شان به تصوير كشيده است  ان در ارتباط با كودكانمتناقض آن

ـ هاي ميان آنـان،    ها و حسادت  حضوري محسوس دارند و رقابت مفـاهيم زنـدگي و    ةتجرب
كننـد، در    هاي زندگي واقعي كه به دليل موقعيت خاصشان زودتـر آن را تجربـه مـي     چالش

  .داستان بازنمايي شده است
  باغ بلور. 3جدول 

مناسبات و روابط عاطفي ميان زن و 
  شوهر 

اليه و منصور، مليحـه و حميـد، سـوري و اكبـر، سـوري و احمـد و       رابطة
  . مشهدي و عاليه قوي است

  .اليه و كريم پرتنش است رابطة
  . خورشيد و قربانعلي ضعيف استرابطة

  . خورشيد همه خانه دارندعاليه واليه، مليحه، سوري،  )شغل زن و مرد(مناسبات كاري 
  .مردان مشخص نيستبقية آقا راننده و شغل كريم.مشهدي مقني بوده است

كنند، اما عروس و مادرشوهر  قوي است و زنان در مشكالت به هم كمك مي  مناسبات زنان يا يكديگر 
  .گيرد مليحه هم با خورشيد به داليل اعتقادي گرم نمي.سازندبا هم نمي

  .اندپدران شهيد شده.رنگ استكم مناسبات و روابط پدر و فرزند
 .كنند قوي است و مادران به تنهايي فرزندانشان را بزرگ مي مناسبات ميان مادر و فرزند

  .خورشيد مكرر به ازدواج موقت تن داده است ازدواج موقت 
  .كند مياليه با كريم و سوري با احمد ازدواج مجدد  ازدواج مجدد 

 .شوداليه از كريم جدا مي  طالق
  .ازدواج، عزاداري، حمام زايمان، خواستگاري، جهازبران و زيارت مناسك و مراسم

  .موقعيت اجتماعي مرد معيار ازدواج استنجابت زن، معيارهاي همسرگزيني
 .خواستگاري به شكل سنتي است ازدواج شيوة 

  .رمان كوچك و در سنين خردسالي هستند و روابط خوبي دارندها دربچه روابط ميان فرزندان
 .محروم شهري اجتماعي طبقة

 .تهران  مكان 
 .60دهة  زمان
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  گرا  رمان تاريخ. 3-4
  اميرحسن چهلتن  ،)1369(تاالر آئينه  .1- 4- 3

  معرفي اثر. 1- 1- 4- 3
جنــبش روايــت . ديــدي تــازه اســت ةزاويــايــن رمــان بــازگويي روايتــي تــاريخي از 

هـاي انـدروني اسـت كـه در آن مـردي        خواهي از درون يك خانه و از پس پـرده   مشروطه
طلب كه ادعاي ساختن جامعه را دارد، از توجه و تدبير امور منزل خود غافل است   مشروطه

  . اش را  كند و هم خانواده  و در نهايت هم خودش را قرباني مي
  رمان خالصة. 2- 1- 4- 3

خواه به نام ميـرزا   ي انقالب مشروطه، از خانة يكي از مبارزان مشروطهها  داستان در سال
. كنند خواهان در آن شركت مي اش جلساتي دارد كه مشروطه  ميرزا در خانه. شود ميروايت 

دختـري كـه بـه فرزنـدي     (رخسـار و مهـراعظم     زمـان و دو دختـرش، مـاه     زن ميرزا، شـاه 
زمان همسـر ميـرزا بيمـار     شاه. ميرزا هستند ةنوادخا، دده و چند خدمه اعضاي )شده پذيرفته

  . است و حضوري پيدا و پنهان در رمان دارد
دخترها، در اتاق كناري . شود   طلبان مخفيانه در منزل برگزار مي  جلسات پدر با مشروطه

رخسار را دوست  عباس، جواني كه ماه. شوند ايستند و از اخبار سياسي مطلع مي فالگوش مي
با از ميان رفتن شاه زمان . كشد ميگيرد و خود را نيز  ميور امين السلطان را به عهده دارد، تر

. جويـد  مـي و ازدواج مهراعظم، ميرزا شبح خيـالي همسـرش را در دختـرش مـاه رخسـار      
شود  ميميرزا هم زخمي . بندند ميشوند و مجلس را به توپ  ميمشروطه خواهان مغضوب 

  .آوردند ميو او را به خانه 
  جايگاه خانواده در رمان. 3- 1- 4- 3

زمـان  . اي دارد اين رمان تاريخي، از ديدگاه توجه بـه مسـائل خـانوادگي جايگـاه ويـژه     
 ةنقطـ اجتمـاعي و    ــ    عطف تحوالت سياسـي   ةنقطزماني كه . مشروطه است ةدورداستان، 

  . عطفي در تغيير ديدگاه مردساالري و اهميت به زن در اجتماع است
اي  با ايجاد فاصلهراوي داناي كل را براي بازگويي داستان انتخاب كرده است،  نويسنده كه
  .ه حس تعليق تاريخي را منتقل كندهايي با راوي داناي كل است، توانست كه ويژگي رمان

ميرزا دو دختر . »ميرزا«خواهان به نام  يكي از مشروطه ةخانمكان داستان يك خانه است؛ 
شرايط تحصيلي و رفاهي براي . اش است و ديگري دخترخوانده دارد كه يكي دختر خود او
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هر دوي آنها يكسان است و ميرزا و همسرش سعي دارند ميان اين دو تبعيضي قائل نشوند، 
بيشتر توجه دارند؛ لـذا مهـراعظم كينـه و رنجشـي     ) دختر اصلي(رخسار   اما اطرافيان به ماه

  .رخسار در دل دارد  پنهاني از ماه
دخترها اخبار خارج از خانه را بيشتر از طريق فالگوش ايسـتادن پشـت در اتـاق پـدر،     

نگاه از اين زاويه به انقالب مشروطه، يعني از پشت پرده و پشت ديـوار و  . شوند متوجه مي
دخترها، صـاحبان صـدا را   . شنيدن صداها، روايتي زنانه از تاريخ مشروطه را رقم زده است

شـود   يـاد مـي  ... از آنهـا بـه عنـوان صـداي بـم، صـداي ديگـر و       . نه شناسند و گاه گاه مي
  ). 56-  55: 1377چهلتن،(

، دخترها چند روز قبل يا ...)ترور، قتل، انفجار و(افتد  هر اتفاقي كه در بيرون از خانه مي
ماجراي به توپ بستن ). 72: همان(شوند  بعد از آن از پشت ديوار از اصل ماجرا خبردار مي

  ) 285- 284: همان(شود  از پشت بام خانه و با شنيدن صداها روايت ميمجلس هم 
هايي خاص از محافل زنانه در رمان هست، از جملـه حضـور زنـان در حمـام و       صحنه

هاي زنانه، حضور زنان در مجامع عمومي مثل   هاي آنها با هم، مهماني  وگوها و درددل  گفت
ازي در آن به خوبي انجام شده و ارزشي تـاريخي  كه تصويرپرد... اكبر و  سخنراني سيد علي

  .بخشد  به رمان مي
در انقالب، درگيـر ماجراهـاي انقـالب    ) ميرزا(خانواده به دليل درگيرشدن مرد خانواده 

نويسنده او را به عنـوان نمـادي از زن در هـزار    . زمان، همسر ميرزا بيمار است  شاه. شود مي
روحي و جسـمي همپـايي بـا مـرد را      ةبنياو قدرت و . سال تاريخ ايران، تصوير كرده است

حضـورش پيـدا و   . داشتن چراغ خانه، تواناست ندارد، اما در تدبير امور منزل و روشن نگاه
جا او  گونه است، پس از مرگ هم حاكم قلب ميرزاست و ميرزا همه گرچه شبح. پنهان است

در دليل ديگري است بر اينكه آنهـا  به ما) دختر(رخسار   شباهت ماه. يابد را در كنار خود مي
  . كنند نسل اندر نسل يكديگر را تكرار مي

داند و نگران است كه پس از مرگش چـه بـر سـر     خود را به خوبي مي ةوظيفزمان   شاه
  : اش خواهد آمد خانه

گويد  دلم مي... دانم مي. ماند براي اين دخترها دستهايم از خاك بيرون مي. خواستم بميرم نمي
اش كنـي،   اين خانه براي اينكه تو اداره. شوند اين دخترها زير دست تو عاقبت به خير نمي

من هم اين است كه دلواپس تو، دلواپس دخترهـا و دلـواپس    ةوظيف... خيلي كوچك است
اما . گفت اختيار اين چارديواري با زن مي. جانم را  خدا بيامرزد آقا. خانه باشماين يك وجب 
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اما او هم مثل تو و . مردتان كار نداشته باشيد ةخانبه . مرد بيرون اين چارديواري است  ةخان
تـازه  . سـازند  هـاي كوچـك مـي    دانست كه شهر را همين خانه نميمثل همه مردهاي ديگر 

جا   از همين! توانستيد راهش ببريد گيريد و كاش مي ها را هم از ما مي ياختيار اين چارديوار
توانيـد اداره   ها اسـت، نمـي   خودتان را هم كه البد بيرون اين چارديواري ةخانفهمم كه  مي

  ). 98- 74:همان(كنيد 
اي اسـت هوشـمندانه    اشاره» سازد هاي كوچك مي شهر را همين خانه«او به اينكه  ةاشار

  . ها در ساختن جامعه نوادهبه نقش خا
گرچـه پـدري   . ميرزا به رغم توجه بسيار به مسائل بيرون خانه، نقشـي در خانـه نـدارد   

گـويي خانـه را بـراي    . رنـگ اسـت   اش بسيار كـم  آزادانديش است، نقش همسري و پدري
زمان هم از جاي   داند و بيشتر دغدغه و ناراحتي همسرش شاه فرمانروايي جايي كوچك مي

زمان، امور خانه به هم   چنانكه پس از مرگ شاه. رنگ شوهر در منزل است و نقش كمخالي 
. خانه خودش نيسـت  ةادارريزد و ميرزا كه نقشي مهم در انقالب مشروطه دارد، قادر به  مي

رمان در پنج بخش روايـت  . نويسنده سعي كرده انقالب مشروطه را از قابي خانوادگي ببيند
زمان،   شاه(زنان خانه  ةهم. شود تر مي آن نقش يكي از زنان، برجستهشود كه در هر بخش  مي
اي هستند و به نوعي آرزوي  شده به دنبال گم) رخسار، مهراعظم، دده سياه و فخرالحاجيه ماه

زمان بيمار و در حال مرگ، نگران از دست رفتن آرامش   شاه: رهايي از تنگناي خانه را دارند
. كشـد  اشق عباس است كه در جريان تـرور اتابـك، خـود را مـي    رخسار، ع  ماه. خانه است

دده سـياه اميـد رجعـت نـور     . اي گنگ از دوران كودكي خود است مهراعظم در بند خاطره
 ةرفتـ فخرالحاجيه هم در حسرت جواني از دست . پروراند بخش را در سر مي  سردار رهايي

ذهـن  «شـود،   به اين ترتيب خانه به تاالري از آيينه تبديل مي. خود در ازدواجي اشتباه است 
كنـد و وجـوه گونـاگون     ديگـر منتقـل مـي    ةآيينـ اي است كه تصـويرها را بـه    هر زن، آيينه

رخسـار،    زنان رمان، از دده گرفته تا مـاه  ةهم. آورد ديدگي زن ايراني را به نمايش در مي ستم
  ).996: 3ميرعابديني، ج(» حد دارندتقديري وا

نقش . شود رخسار، قرباني شرايط موجود است و عاقبت همانند مادر پاسوز ميرزا مي  ماه
تصويري كـه در  . رخسار در داستان است  سهراب در حمام فخرالحاجيه، نمادي از نقش ماه

. برد مي  فرو حمام فخرالحاجيه وجود دارد تصوير رستم است كه خنجر را به پهلوي سهراب
رخسار دست بـه پهلـو داشـت و از ميـان       ماه«: رخسار در حمام شبيه همان تصوير است  ماه

او فرزندي است كـه  ). 140: همان(» چكيد انگشتانش آب سرخ حنا قطره قطره بر سنگ مي
  .گردد  ناخواسته قرباني رفتار و منش پدر خويش مي
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  تاالر آئينه.4جدول 
ميـان زن ومناسبات و روابط عـاطفي

  شوهر 
  . زمان و ميرزا عاشقانه استشاهرابطة

  . فخرالحاجيه با شوهرش سازگاري نداشته و از او جدا شده است
  . كنندزنان در خارج از خانه كار نمي )شغل زن و مرد(مناسبات كاري

  مناسبات زنان يا يكديگر 
. يابـد  ارتباط خواهرشوهر با عروس ابتدا خوب نيست، اما بعداً بهبـود مـي  

 . ها خوب است دده با بچه رابطةمناسبات زن خانه با كنيز خوب نيست، اما 
  .رنگ استاي ضعيف و كمرابطه مناسبات و روابط پدر و فرزند

 .ضعيف است مناسبات ميان مادر و فرزند
 - ازدواج موقت 

 - مجدد ازدواج 
 -  طالق

 عزاداري مناسك و مراسم
  . زيبايي و نجابت و گاه ثروت و مستغالت معيارهاي همسرگزيني

  ازدواج شيوة 
يك مورد بر مبناي اينكه مرد زن را ديده است و مواردي عمومي ديگر بـر  

  . مبناي خواستگاري است
 .قوي نيست روابط ميان فرزندان

 .هاي رمان پويا نيستند و رفتاري منفعالنه دارندشخصيت )هاخانواده(هاي رمان شخصيت
 روشنفكرطبقة اجتماعي  طبقة

 .تهران  مكان 
 .دوران مشروطه  زمان

  
 گيري  نتيجه. 4

با توجه به چهار جريان اصلي رمان اجتماعي ايـن   60دهة هاي  مناسبات خانوادگي در رمان
چنانكه مالحظه گرديد، در آثار اين دهه به دليل غلبـة گفتمـان   . ارزيابي و بررسي شد  دهه،
گرا و توجه نويسندگان به مسائل اجتماعي، عموماً شاهد تأثير مستقيم مسائل اجتماعي   جمع

روابط و مناسبات خانوادگي به عنوان مضمون اصلي رمان، . و سياسي بر نهاد خانواده هستيم
اي در كنار توجه به ساير مسائل اجتماعي  بيشتر به عنوان مضموني حاشيه گردد و طرح نمي

  .تابي از اين مسائل مطرح شده استيا به عنوان باز
گيـري    توجه به اوضـاع اجتمـاعي و نقـش آن در شـكل    » هاي داستاني  نگاري  وقايع«در 
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ها، پيرنگ   اين نوع رماندر . گيرد  ها مورد توجه قرار مي  روابط مناسب يا نامناسب در خانواده
دو رمان بررسي شده از اين . ها گاه غيرمنطقي است  چندان قوي نيست و عملكرد شخصيت

افتد و تحت تأثير گفتمان اجتمـاعي دهـه، مناسـبات سـنتي       اتفاق مي 50و  40دهة نوع، در 
دختـر و   آشنايي ةحيطهايي از تغيير خصوصاً در   خانوادگي بر آن غالب است كه البته نشانه

  . ازدواج در آن وجود دارد ةشيوپسر و 
، اوضاع نامناسب اقتصادي، طبيعي و اجتماعي روسـتا كـه   »اقليمي و روستايي«در رمان 

گـذارد و    بـر وضـعيت خـانواده تـأثير مـي     اً گـردد، مسـتقيم    سبب مهاجرت پدر خانواده مي
رمـان، طـرح مناسـبات    در ايـن  . سـازد   پيوندهاي خانوادگي را سست و در نهايت نابود مي

پرتنش خانوادگي، نمادي از مناسبات ناسالم اجتماعي در روستايي است كه هويت خـود را  
  . دهد در كوران حوادث تلخ اجتماعي و جدال سنت و تجدد از دست مي

، اوضاع اجتماعي بحرانـي پـس از جنـگ و تـأثير مسـتقيم آن بـر       »جنگ«هاي   در رمان
پاشيده و با از دسـت    هم  ها معموالً خانواده از  در اين رمان. گيرد  يها مورد نظر قرار م  خانواده

ها خود بـه تنهـايي بـار مشـكالت       زنان در اين رمان. پناه است  سرپرست و بي  دادن پدر، بي
بـا دقـت و    باغ بلـور خصوصاً در رمان . كشند  كردن فرزندان را به دوش مي  زندگي و بزرگ

هاي  ديده جنگ پرداخته شده و مشكالت و نگراني   هاي آسيب دهنگري به مسائل خانوا  جزئي
ديدگاه ارزشي . زده، ارزيابي شده است  جنگ جامعةاي نمونه از كل يك  آنها به عنوان جامعه

هايي از چـالش   ها در اين دهه است كه البته نشانه حاكميت ارزش ةدهند  نشانحاكم بر رمان 
  . ها نيز در اين رمان وجود دارد ها و ضد ارزش ميان ارزش

مشـروطه از خـالل تحـوالت يـك     دورة كه بررسي شد، مسائل » تاريخي«رمان نمونة در 
  .گردد ماعي مياريخي و اجتشود كه باز هم خانواده محلي براي بيان مسائل ت خانواده دنبال مي

نقد يا ارزيابي مناسبات خـانوادگي نگاشـته    ةپايتوان گفت در اين دهه، رماني بر  لذا مي
  . نشده است و مسائل اجتماعي كالن، بيشتر مورد نظر نويسندگان بوده است

حضور پدر در خـانواده، نمـاد امنيـت،    . گفتمان پدرساالري بر رمان اين دهه غالب است
آيـد و مناسـبات اقتصـادي     با حذف پدر، اركان خانواده به لرزه درمـي . ثبات و آرامش است

در . شاهد آن هستيم باغ بلورو  جاي خالي سلوچبيند، چنانكه در  خانواده به شدت آسيب مي
اين دو رمان حذف فيزيكي پدر از داستان به دليل ترك خانواده يا شهادت، زندگي خانوادگي 

شخصيت زن داستان، نهايت توان خـود را بـراي    سلوچ، جاي خاليدر . سازد  را دگرگون مي
اجتمـاعي و  عرصـة مبـارزة   بندد و به شكلي فعاالنه وارد  به كار مي  قوام و پايداري خانواده
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شود، گرچه در اين مبارزه به داليـل اجتمـاعي، طبيعـي و مناسـبات ناصـحيح       اقتصادي مي
بـدون همسـر، شخصـيتي     شخصيت زنـان باغ بلور در . خورد ثروت و قدرت، شكست مي
اين زنان به تنهايي قـادر بـه كسـب جايگـاهي اجتمـاعي      . شود منفعل به تصوير كشيده مي

  .يابند نيستند، لذا براي سرپرستي از خود و فرزندانشان چارة كار را در ازدواج مجدد مي
، با تصادف پدر خانواده، شرايط زندگي خـانوادگي  دهند بادها خبر از تغيير فصل ميدر 

شود به جاي تحصيل به دنبال كار پدر بـرود و   گردد كه پسر مجبور مي  چنان دچار تغيير مي
  . شبانه به تحصيل ادامه دهد

پـذيري وي سـبب    رنـگ پـدر و عـدم مسـئوليت     ، حضور كمتاالر آئينهو  سيندختدر 
 اي سـنتي متشـكل از   شصت، خانوادهدهة  لذا خانوادة . گردد مشكالت بسيار در خانواده مي

  . پدر، مادر و فرزندان است كه بر محوريت اقتصادي پدر بنا شده است
هـا نظـر چنـدان     درصد زنان شاغل بسيار كم است و نسبت به شاغل بودن زن در رمان

  .رفته شدة فعاليت اجتماعي او استداري براي زن، شكل پذي خانه. مساعدي وجود ندارد
. ت عـاطفي زن تعريـف شـده اسـت    محوريت اقتصادي مرد در خانواده در كنار محوري

دهد كه روابـط عـاطفي    مقايسة مناسبات عاطفي ميان پدر و فرزند و مادر و فرزند نشان مي
ها اغلب بسيار ضعيف توصيف شده است، اما رابطه ميان مادر و فرزنـد معمـوالً    پدر با بچه

  . اي عاطفي و قوي است رابطه
 24نواده معموالً خوب است و از ميان مناسبات و روابط عاطفي ميان زن و شوهر در خا

اي مناسب و گرم توصيف شـده   مورد رابطه 15زناشويي در هفت رمان بررسي شده،  رابطة
  .مناسبات و روابط عاطفي ميان فرزندان نيز اغلب قوي است. است

در شـرايط  ..) مثل عروس با مادر شوهر و خواهر شوهر و(روابط ميان زنان در خانواده 
هـاي اجتمـاعي و    هاي جنگ، معموالً به دليل وجـود تـنش   در رمان. وت استمختلف متفا

در ايـن  . ها، شاهد همـدلي و همراهـي بيشـتر زنـان هسـتيم      فشارهاي وارد شده بر خانواده
داري قوي و بيانگر همدلي و همراهي است،  ها مناسبات زنان با يكديگر به شكل معني رمان

  . شود اين رابطه گاه خوب و گاه پرتنش توصيف مياما در شرايط فقر يا مشكالت معيشتي 
اين دهه، جز يك مورد توصيف نشده است، اما  ةشدهاي بررسي  ازدواج موقت در رمان

دربارة معيارهاي همسرگزيني مردان بايد گفت كه زيبايي . طالق و ازدواج مجدد وجود دارد
آن فروتني و سازگاري و  ترين معيارهاي انتخاب همسر بوده است و پس از  و نجابت اصلي

تحصيالت و كماالت زن مدنظر بوده است؛ اما زنان در انتخاب همسر بيشـتر بـه موقعيـت    
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انديشند و سـپس سـالمت اخالقـي يـا      كفوي و همانندي در ازدواج مي اجتماعي مرد و هم
  . گيرند جسمي را نيز مدنظر مي

در خيابـان يـا بـه دليـل     شيوة ازدواج به شكل آشنايي دختر و پسر خـارج از خـانواده   
هـايي     ازدواج. گردد گيرد و معموالً سبب ايجاد عالقه يا دوستي مي مناسبات شغلي شكل مي

گـاه  . هـاي سـنتي در رمـان بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت         به اين شكل بـيش از ازدواج 
گيرد و گاه بدون آشـنايي قبلـي    دختر و پسر صورت مي  ةاوليخواستگاري به دنبال آشنايي 

در يك مورد نيز ازدواج، اجباري و بـدون در نظـر گـرفتن    . سنتي دارد  ت و شكل كامالًاس
  . سرپرستي دختر صورت گرفته است دختر به دليل فقر خانواده و بي  ةعقيد
 

  نوشت پي
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