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  چکیده
چنان بر تقلید و اقتباس ادبیات داستانی معاصر ایـران از   در عموم مطالعات تطبیقی، آن

تحوالت تاریخی و اجتماعیِ این سـرزمین در   ةعمدشده که سهم کید أتادبیات غرب 
پذیرفته در ساحت ادبیات داسـتانی نادیـده     هاي صورت  ها و نوآوري  پیدایش نوجویی
 تـاریخی تـا   ةدورهـر  که ادبیـات هـر جامعـه در     اما با توجه به آن ،گرفته شده است

تـوان    ، مـی اسـت حدودي تحت تأثیر جریانـات موجـود در همـان عصـر و محـیط      
هـاي    مدرنیته در ادبیات داسـتانیِ فارسـی را در زیرسـاخت    هاي  لفهؤهاي بروز م  زمینه

که ادبیات داستانیِ  باوریمبر این  ،رو  از این. جو کردو ـ اجتماعی ایران جست فرهنگی
آن، صرفاً با تأثیرپذیرفتن از ادبیات غـرب شـکل    ۀنوجویانمعاصر فارسی و تحوالت 

براي اثبات ایـن فـرض آثـار    . نگرفته و همواره مستعد شکوفایی و نوزایی بوده است
که به اذعان خود او، قبل از برخاستنِ بانـگ   ایم کردهمطالعه و بررسی بهرام صادقی را 
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  مقدمه. 1
هـا و مکاتـب    از جریانادبیات معاصر ایران  ۀجانب ثیرپذیري همهأت ۀرانجوي مصو جست
شناختی و فرهنگیِ تولید یک اثر ادبی و  هاي جامعه  انگاشتن پیوست نادیدهو غرب ادبی 
را در ایران خالقیت فردي مؤلف در پیدایش یک متن، مطالعات ادبیات تطبیقی سهم  حتی
در مطالعات تطبیقـی ادبیـات   . کرده استگرفتار   هاي متزلزل و قابل خدشه انگاره ةچنبر

هاي ادبیات داستانی  ها و نوجویی گیري در بررسی نوزایی طور چشم بهایران این عارضه 
شدگی  هایی نظیر روند مدرن پدیدهدر این مطالعات درواقع . معاصر وجود داشته و دارد

تمام و کمال از ادبیـات  ثیرپذیري أتادبیات داستانی معاصر ایران بیش از هر چیز معلول 
  . دانسته شده است غرب

تعریفـی کـه   » مدرنیتـه «هاي دیگر مفهوم  اگرچه در باب مدرنیسم ادبی، همچون ساحت
ادبیات معاصر ایران به هر حـال بـا    اما کم و بیش مورد اتفاق نظر همگان باشد وجود ندارد،

. هـایی شـده اسـت    وجوهی از مدرنیته سروکار پیدا کرده و از این منظر دستخوش دگرگونی
را  مرتبط با ایـن مفهـوم   اي از مقوالت  ، پاره»مدرنیته در ادبیات«با تبیین مفهوم  آیریس زاواال

از مجموعـۀ اصـول سـنتی،    هـاي قـائم بـه ذات، سـربرتافتن      گفتمان«: کند می بیانچنین  این
شـکنی، نگـرش    شکنی، فقدان کارکرد، دگردیسی و پیوند گري، مرگ آرمانشهر، شکل التقاطی

هـاي   در بررسـی ). 85  :1998(» ...و  ،نویسی، تزلـزل جایگـاه فاعـل شناسـا     غیرخطی، مقطع
هاي مبنایی سنت دیرپاي  ها از نظرگاه توجه به مؤلفه ادبیات معاصر فارسی این دگرگونی

شـان کمتـر مـورد     آمدهاي تکنیکـی  هاي ناگزیر ساختاري و پی ادبیات فارسی و گرایش
  .اند توجه قرار گرفته

هـاي چنـین    جانبـه و مبسـوط کاسـتی    ما اگر چه در این مجـال درصـدد بررسـی همـه    
پافشاري  ،ایم که به هر روي  ها نیستیم، اما بر این عقیده ناصواب آن ها و نتایج عموماً طرزتلقی

هـاي   ها و تبیین چنان بر عموم تحلیل غرب آنادبیات بودن ادبیات مدرن فارسی از  اقتباسیبر 
ادبیات تطبیقی سایه مطالعات خصوص بر   انتقادي و توصیفی بررسی ادبیات معاصر ایران و به

ها  اندیشی ها و نو تحوالت اجتماعی و تاریخی این سرزمین در نوجوییة عمدافکنده که سهم 
و  یتـاریخ تحـوالت   ةعمـد سهم  ،درواقع. نر و ادبیات نادیده گرفته شده استدر ساحت ه

 اعتنـایی و  گیر بوده است، قربـانی بـی   ها و تحوالت چشم کشاکش ۀعرصکه  ،ایراناجتماعی 
تسلط نـوعی گفتمـان   ثیر أتتحت  گرایی عمدتاً ما این تقلیل ةعقیدبه . گرایی شده است  تقلیل
 مثابۀ دو قطب تـدافعی و  بهاست که از یک سو شرق و غرب را  )orientaliste( شناختی شرق



 85   مینا اعالییو  ابراهیم سلیمی کوچی

  

چـون و چـرا و    دهد و از سوي دیگر نوعی تفـوق بـی   دیگر قرار می ناپذیر در برابر یک آشتی
این نگرش وجه فعال و خالق . ل استئشناختی غرب قا ت فلسفی و معرفتمسلم براي کلی

گیـرد و بـر اسـاس     یران را نادیـده مـی  سرزمینی ادبیات معاصر ا هاي مستقل و درون آفرینش
را در فضاي بیـرون از اجتمـاع و فرهنـگ     ها  منبع این دگرگونیباوري بدیهی انگاشته شده، 

نـوایی   و هـم  ،پیونـدي  صـرف تنـاظر، هـم    ،مثـال براي که   در حالی. کند جو میو ایران جست
هـاي   اي همچون بهرام صـادقی بـا نوجـویی    نویسندهآثار ها و ساختارهاي داستانیِ  درونمایه

تأثیرپـذیري   ةکننـد  ثابـت توانـد   در فرانسه بـه هـیچ عنـوان نمـی    » رمان نو«جریانِ مرسوم به 
ـ   علت گرایشتوان  می رو، همیناز  و صادقی از آن جریان باشدبهرام بالمنازع   ۀهاي نوجویان

  .جو کردو ران جستآثار او را در فضاي درون تاریخ، اجتماع و فرهنگ ای
تـاریخ ادبیـات    ازمهـم   بخشـی  منزلـۀ  ما در این نوشتار با تکیه بر آثار بهرام صـادقی بـه  

این پرسش عمـده را مطـرح خـواهیم کـرد کـه صـیرورت و تحـول         ،داستانی معاصر ایران
زاییدة چه شـرایطی اسـت و در چـه شـرایطی      صادقیها و ساختارهاي ادبی در آثار   مایه  بن

هـاي ادبیـات تطبیقـی و     چنان کـه سـکۀ رایـج بسـیاري از پـژوهش      ه است؟ آیا آندوام یافت
 اي همچـون بهـرام صـادقی کـامالً     مطالعات فرهنگی و ادبی اسـت، پیـدایش آثـار نویسـنده    

که خـود او   طور هماندر فرانسه بوده است یا » رمان نو«مدرنیسم غربی و جنبش ثیر أت  تحت
اند که هیچ نجـوایی از یـک جریـان ادبـی      نوشته شده زمانیبارها تصریح کرده است آثار او 

  نظیر رمان نو در میان نبوده است؟
  

  بحث و بررسی. 2
  تحقیق ۀپیشین 1.2

هـاي پژوهشـی قابـل      نویی در ادبیات داستانی معاصر ایران مورد واکـاوي  هاي رمان  نوآوري
 راهی به هزار توي رمان نـو ظیر هایی ن  توان به کتاب  از آن میان می. توجهی قرار گرفته است  

دفـاع از  «و  ،»گیري مفهوم رمـان نـو    جستاري در شکل«، »مبانی رمان نو«و مقاالتی همچون 
هاي بهـرام صـادقی،     چنین با توجه به اهمیت نوجویی هم. اشاره کرد» شناسی رمان نو  جامعه

. انـد   هایی از آثـار وي پرداختـه    رمان نو به جنبهزمینۀ توجهی از مطالعات ادبی در     شمار قابل
 خون آبی بر زمین نمنـاك هایی نظیر   توان از کتاب  ها، می  براي اشاره به برخی از این پژوهش

 ماننـد هـایی    و از مقالـه  هاي بهرام صـادقی   نقد و بررسی داستان: مسافري غریب و حیرانو 
هـاي   سنت ادبی و دینامیت« و »از بهرام صادقی ‘خواب خون’هاي رمان نو در داستان  مؤلفه«
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چنـین در   هـم . یاد کرد »چند نکته در باب تخریب سنت در آثار بهرام صادقی؛ بهرام صادقی
اشـاره  » هـاي مدرنیسـم در ایـران     بنیان«توان به مقاالتی نظیر   باب مدرنیسم ادبی در ایران می

صـادقی و سـهم وي    حاضر نخستین نوشتاري است که با تکیه بر آثـار مقالۀ رو،  ایناز . کرد
ـ   سرزمینی در پیدایش جنبه  در ظهور رمان نو در ایران، نقش مسائل درون آثـار   ۀهاي نوگرایان

  .کند میاو را ارزیابی 
  
  »ادبیات نو«بهرام صادقی، نسل شکست و  2.2

سـنگر و   ۀمجموعـ در (داسـتان کوتـاه    25، بـا حـدود   1340 ۀدهـ  ةنویسـند بهرام صـادقی،  
، )1346 تا 1335(نویسی   ، طی ده سال داستان)ملکوت(یک داستان بلند و ) هاي خالی  قمقمه

 پیشـگامان کـه   ،پس از جمالزاده و هدایت .نویسان ایرانی است  یکی از تأثیرگذارترین داستان
 ۀعرصـ اي دانسـت کـه در     نویسـنده  نـوآورترین تـوان    نویسی جدیدند، صادقی را می  داستان

فضـاي  «و نگـاه خـاص خـود،     داستانی نوعناصر کارگرفتن  بهداستان کوتاه ظهور کرده و با 
» جدیـدي کـرده اسـت    ۀمرحلـ وجـود آورده و آن را وارد   بـه نویسی ایران  داستاناي در   تازه

 . )184  :1377 نیا، بزرگ(
 ةزمـر هاي صـادقی، او را در    هاي نامأنوس و نوظهور در داستان  اي از مشخصه  ظهور پاره

هـاي بعـد از    سـال طـی  مسائلی که نسـلی را   بارةدر او. دهد  قرار می ایراننویسندگان مدرن 
آثـارش   تـر  بـیش در  و اي داشـت   هاي تازه  ، حرفکرده بود   برآشفته 1332مرداد  28کودتاي 

اش   طنز گزنـده «و حتی ا .ه استگذارد  ها را به نمایش   واخوردگی، یأس و شکست این سال
هـاي وي بـا     داسـتان ). 207  :1369  عابـدینی، (» کنـد   مـی  ‘نسـل شکسـت  ’بتگیِ  را متوجه بی

اي است از تضادهاي   که مجموعه ،انسان شهري امروز هاي دردناك زندگیِ  نمایاندن واقعیت
شـمار   بـه نویسیِ فارسی   هاي داستان  ترین نمونه  بدیع ۀجمل ، از)223  :همان(جسمی و روحی 

ـ  زنـدگی بسیاري، آثار بهرام صادقی بخشـی از   ةعقیدبه . آیند  می انسـان معاصـر در ایـن     ۀنام
» دو دهه از تاریخ زندگی اجتماعی خـود ماسـت   ۀکارنامهاي او   زیرا نوشته«سرزمین است؛ 

پـس از شکسـت کودتـاي سـال     را  طزندگی قشرِ متوسـ  آثاراین ). 267  :1377  گلسرخی،(
ـ تـوان گفـت محصـول آن      می«و به نوعی  دهد به بهترین شکل نشان می 1332 ویـران   ۀزمان
اضطراب و خفقان حـاکم   ةکنند  تداعیرو، آثار او اغلب    ایناز  ).187  :1377  نیا، بزرگ(» است

جـو  و هایش جسـت   ترین مضمون داستان  مهم«گونه که گفته شد،  ها بوده و همان  بر این سال
  ).218  :1369  ،عابدینی(» استهاي ذهنیِ بازماندگانِ نسل شکست   ترین الیه  در عمیق
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تبعیـت  نیـز،   تردید در ساحت ادبیات معاصر ایران بی ۀجامعتحوالت ناگفته پیداست که 
هـا و    دگرگـونی ایـن   ةبازتابنـد کـه   الگوهـایی . کرده است   از الگوهاي جدیدي را ایجاب می

ایـران  گسسـت در تـاریخ و فرهنـگ    «که نـوعی   1340ۀ دهدر پی حوادث  .تغییرات باشند
نویسـی، سـعی     هاي مرسوم داستان  زدن قالب  با پس، صادقی )193  :همان(» شود  محسوب می

تمثیلـی  «هاي او به نوعی   عموم داستان. عصر خویش دارد ةشد  دگرگوندر نمایاندنِ واقعیات 
ــدگی    ــد از زن ــه از روي عم ــی ن ــف ول ــظری ــل  ۀده ــا چه ــی ت ــه» س ــی ب ــمار م ــد   ش آین

ــازآفرینی ) 118  :1377  ســاعدي،( ــوعی ب ــاز و ن ــار او . شــوند  دوران محســوب مــی نای آث
گـر   نویسـی آن دوران روي برتافتـه و نمایـان     کلی از سبک و سیاق معمـول داسـتان    طور  به

آن روز هستند و بدیهی است که شـکل نـوینی از داسـتان را بـه      ۀجامعتحوالت جاري در 
گسـیخته، فرورفتـه در الك انـزوا و      ماي ازهـ   روست که جامعـه  از همین. ادبیات عرضه کنند

و درمانـده از   ،هاي گیج، متحیر، سـرخورده   شخصیت هدف و پوچِ  خفقانِ شدید، زندگیِ بی
خـود   ۀگفتبه . دهند  را تشکیل می شهای  داستان ةعمدشناخت هویت واقعی خویش، فضاي 

رسند که واقعاً احساس   اي از پوچی می  دائم به مرحله«هاي او   هاي داستان  صادقی، شخصیت
آثـار   هاي  مایه دروناز این منظر، ). 111 :1377(» ...توانند خودشان را راضی کنند  کنند نمی  می

باز حاصل را، همراه با آرزوي عدالت اجتماعی  وار و بی  کابوس ةدورزوال و یأس یک «وي 
 ). 195: 1369 عابدینی،(» نمایانند  می

سـازد،    عصـر خـود متمـایز مـی      صادقی را از نویسندگان همبه هر روي، آنچه بهرام 
ساختارهایی که متناسب  ؛نویسی است  داستاندر براي ایجاد ساختارهاي جدید  اوتالش 

ـ   تغییرشـکل با مفاهیم و مضـامین   ـ ۀ یافت هـا و    زعـم صـادقی، آرمـان    بـه . او باشـند  ۀزمان
روسـت کـه    همیناز . هایی که نسل قبل بدان دل بسته بود اکنون فروریخته است  اندیشه
نویسـی و   مرسـوم داسـتان   هـاي  شیوهسبکی متمایز از  یافتن به دستاساسی او،  ۀدغدغ

گونه تطابقی با الگوهـاي متـداول     اغلب هیچش های  داستان .است رایج زمان هاي تکنیک
در ایـران هسـتند   » ادبیـات نـو  «گیـري    شـکل مهمـی از   ۀمرحلف نوعی معرّ ندارند و به

، قــالبی اش فعالیــت نویسـندگی  آغـاز هـاي صــادقی در    داســتان). 170 :1377 مطیعـی، (
کشـف زبـانی تـازه، ایـن رئالیسـم       جويو جست ولی او بعدها در ،نگار دارند  اجتماعی

همـین باعـث    .ددهـ   تـري نشـان مـی     نهد و به فرم داستان تمایل بـیش   اجتماعی را وامی
گویی گـاه    هاي داستان  هایش از لحاظ تنوع و تازگی در شکل و شیوه  شود که داستان  می

رویکردهـاي  . گویی بـه خـود بگیرنـد     تک و ،نگاري  حتی شکل مصاحبه، سخنرانی، نامه
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صـادق  سـنگ صـبور   هدایت آغـاز گردیـد و در   صادق  بوف کورمدرنی که با نگارش 
هـاي    سـرگرفته شـد، بعـدها در داسـتان     از يهوشنگ گلشیر شازده احتجابچوبک و 

بـه   خـواب خـون   چـون هـاي کوتـاه او     و حتی در برخی داسـتان  ملکوتصادقی نظیر 
هـاي    مثال صادقی در شماري از داستان رايب. یابند  ظهور و بروز میگیري  صورت چشم

انگیز فراواقعی   وهم نمایی فضاهاي رازآمیز و  از جلوه هاي خالی  سنگر و قمقمه ۀمجموع
هاي عادي در دنیایی     ورود واقعیت ،، یا به تعبیر دیگرزندگی هاي عینیِ  میان واقعیت در
حتی این بازآفرینی او از دنیاي پر وهم و خیال کـه  . برد  میآلود و ماوراء طبیعی بهره   مه

هـا    وررئالیستگنجد، گاه با دنیاي س  دنیاي واقعی نمیو مرسوم  معمول هايدر سازوکار
  .مقایسه شده است

ادبیات آشکارا از مفاهیمی نظیر ، 1340و  1330دهۀ هاي   سالهاي  نابسامانی ۀنتیج در
 هـاي   روایـت رود و به   اي فرومی  گردان شده و در انفعال نومیدانه و بدبینانه  روي» تعهد«

چـون دیگـر نویسـندگان نسـل      همصادقی نیز . کند  اي گرایش پیدا می  تمثیلی و اسطوره
آوردن به مباحث اسـاطیري غافـل    رويشکست، در مواجهه با اختناق فضاي حاکم، از 

و واقعیت و با الهام از تقابلِ همیشگیِ شیطان و یا ؤرآمیختنِ   وي با درهم ملکوتنمانده و 
هـاي    ناي از بازگشت نوجویانه به داسـتا   و تیرگی و روشنی، نمونه ،خدا، نیکی و تباهی

هاي  صادقی گاه از ماجراهایی کامالً واقعی و روزمره، برداشت. اي است  تمثیلی و اسطوره
 حضور«مثال  براي. بخشد  کند و به داستان بعدي نمادین می فراطبیعی و تمثیلی ارائه می
آور جنون و مرگ   عنوان نماد سرنوشت یا پیام هاي صادقی به  مرد بلندقد مرموز در داستان

بنـابراین،   ).221 :1369 عابدینی،(است » نوعی گرایش فراطبیعی به مرموزات ،شیطان یا
گیجـی و حیـرت   «حتـی  گاه  وشوند  می     گونه  آغشته به رمز و رازي وهم او هاي  داستان

  ). 117 :1377 ساعدي،( انگیزند می را بر» خواننده
امـا   ... ریشـه در واقعیـت دارد  دنیاي آثار صادقی، در آغاز دنیایی است عینی کـه مسـائلش   

که فضاي حاکم بر آن، فضایی اسـت  ...   شود به دنیایی پر از نشانه و عالمت  کم تبدیل می کم
  .)186 -  185  :1377  نیا، بزرگ(اند   هایش چندالیه و حتی مبهم  آلود و شخصیت  وهم

نشـود را  با توجه به این نکته که ادبیـات سـنتی ابهـامی کـه در جـایی از مـتن گشـوده        
ـ ، بدیهی است که این فضـاي رمزآلـود سـاخته و    )644  :1370  احمدي،(تابد   برنمی  ۀپرداخت
هـایی اسـت کـه      شخصیتماجراها و ثر آکنده از انوینی است که براساس ِآن،  نویسیِ  داستان
  . سدر جایی نمیها، به  یابی به تصویري دقیق از آن  دستدرك و براي خواننده تالش 



 89   مینا اعالییو  ابراهیم سلیمی کوچی

  

  اي نوظهور و نوجویانه در آثار بهرام صادقیه مؤلفه 3.2
 عـام  هاي داستانی مورد قبولِ  هبه تمامی جنب نپرداختتوجه و  سببداستان سنتی فارسی، به 

اشخاصی با مشخصات کامل را در زمـان و  سرگذشت هاي فارسی   اکثر داستان. شد  واقع می
هاي روایی در تـاریخ    با تحول شیوه تدریج بهاما  ،کردند روایت میاز واقعیت    مکانی برگرفته

» از اصل سنتی روایت رویگردان شـد «چون بهرام صادقی  اي  نویسنده نویسی فارسی،  داستان
پـردازيِ او هربـار بخشـی از مختصـات        هـاي داسـتان    و شـیوه ) 1067  :1384  حسـینی،  سید(

آثـار   ةخواننداه اول توجه ازجمله تحوالتی که در نگ. را از دست دادند و معهود   شده  پذیرفته
  .شخصیت است ۀاستحالکند، دگردیسی و   صادقی را به خود جلب می

  استحاله و التقاط شخصیت 1.3.2
هاي فیزیکـی و    اي از خصلت  بودن پاره  دارا ۀهاي فارسی، به واسط  شخصیت در اکثر داستان

 هـاي کسـان    دیگر از خصـلت اي   دسته. شناساند  رفتاري، خود را تمام و کمال به خواننده می
. یابد که با چگونـه فـردي مواجـه اسـت      ها درمی  آن ۀواسط   داستان باطنی بوده و مخاطب به

ها، شخصیت در برخورد با دیگر   اي از حوادث و موقعیت  جموعهمبا  رویاروییگاهی نیز در 
طـور کـه    اناما همـ  .شود ها شناسانده می  کسان داستان یا حتی در خالل حوادث و کشمکش

، به دنبال تحول مبناهاي مرسوم و معهـود داسـتان فارسـی، سـاختار و ریخـت      کردیماشاره 
رفـتن     دسـت   از، خواننده شـاهد  یندافردر طی این . ها نیز دستخوش دگرگونی شد  شخصیت

. کردنـد   شناسایی این عنصر داستانی یاري مـی  برايهایی است که روزي او را   تدریجی جنبه
تـرین    به شبحی تقلیل یافتـه کـه کوچـک   در آثار صادقی قهرمان داستان سنتی فارسی اکنون 

توانـایی در برقـراري ارتبـاط نـدارد و درحقیقـت بریـده و جـداافتاده از تمـامی پیونــدهاي         
چنان در حال جدال با خویشتن  پناهی که آن قهرمان تنها و بی«: گردد  اش وصف می  اجتماعی

جاسـت کـه صـحبت از     این). 61  :1380  صدر،(» بیند  فهمد یا نمی  گران را یا نمیاست که دی
تـدریج بـه فـردي تبـدیل      بـه شخصیت  آید و  به میان می هاي صادقی  داستان کسانهویتی   بی
اي اسـت کـه فقـط حضـورش       که فاقد هرگونه هویت خاص بوده و ماننـد سـایه  «شود   می

  ). 23  :1380  بیضاوي،(» شود  احساس می
» گنجنـد   هـا نمـی    ارچوب تعـاریف متـداول از شخصـیت   هدر چ«هاي صادقی   شخصیت

اي  هسـتند کـه از خیابـان یـا کوچـه     اثیـري  نظیـر رهگـذرانی    هـا   آن). 139: 1377 نفیسی،(
اي کـه در ظـاهر افکـار، رفتـار،       شـده  مسخهاي   آدم. آواره و سرگردانند غایت بهگذرند و  می
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 و نماینـد   در بـاطن، مبتـذل و مسـخره مـی    «امـا   ،اي دارنـد   شده  احساسات و زندگی شناخته
  ). 105: 1377صادقی، (» صددرصد عادي نیستند
 ةدهنـد  نشـان بار عاطفی و اجتماعی و « ةکنند تداعیهاي سنتی فارسی   نام افراد در داستان

 که در ادبیـات داسـتانیِ    در حالی). 169: 1371 اخوت،(» خاستگاه فکري نویسنده است
ظاهر معناي خاصـی بـه ذهـن خواننـده متبـادر       بهها مسخ شده و   مدرن، اسم شخصیت

و هویت مشخصی » گاه تا حد یک حرف اختصاري تقلیل پیدا کرده«این اسامی . کند  نمی
هاي صادقی ایـن مسـئله نمـود      در اغلب داستان). 39 :1374 الالند،(کنند   را تداعی نمی

و نـام  » ...ژ«، اسم یکی از اشـخاص  »خواب خون«داستان  براي مثال در .یابد  بارزي می
بوده » .ل. م«نام یکی از اشخاص  ملکوتاست یا در داستان » مرد بلندقد مرموز«دیگري 

  . کننده نام داستان نیز باشد  تواند تداعی  که به نوعی می
توصـیف  » التقاطی و مبهم«صورت   بهرام صادقی که عموماً به یهاي داستان  این شخصیت

گروهـی  ). 218 :1369 :عابـدینی (قرار دارند » بازماندگانِ نسلِ شکست« ۀجرگشوند، در   می
از اجتمـاع ایـن    مهمـی  آرمان کـه بخـش    مأیوس، واخورده، گیج، متحیر، سردرگم و بی

» متوسـط سـرگردان و سـردرگمی    ۀطبقـ «هـاي او   شخصیت. دهند  تشکیل می ها را  سال
اند   سان ارواحی سرگردان در کوي و خیابان آواره  نمایانند که به  را می) 122: 1377 ساعدي،(

هـویتی و    ابتـذالِ همـین بـی   . ریشگی آنان دارد  و همین آوارگی، حکایت از سردرگمی و بی
 هیچ امیدياندیش شده که   هایی سرگردان و پوچ شخصیتحاصل، باعث خلق   روزمرگیِ بی

، آشـفتگی و  »کالف سردرگم«و  »خواب خون«هاي   در بسیاري از صحنه. به خالصی ندارند
  . دهد پیرنگ اصلی داستان را تشکیل می ها  و شخصیت نابسامانیِ راوي

هـا دچـار     گاه نیز مرز میان کسانِ داستان روشن نبـوده و خواننـده در تشـخیص آن   
 ،ها سخت به هـم شـبیه    شخصیت. کسانِ داستان سیمایی شفاف ندارند«: شود میمشکل 

» فهمد کسان داستان کیانند؟  خواننده سرانجام هم نمی. ه همان اندازه هم ناهمانندنداما ب
در قالـب   ملکـوت ایـن التقـاط و ابهـام در داسـتان      ۀنمون). 15 - 14: 1386 اسحاقیان،(

راوي رخ  ۀچندگانـ شخصـیت   قالـب در » خواب خون«و در داستان » ساقی«شخصیت 
هسـتند و   ،همـان راوي  ،شخصیت درواقع یک نفر در این داستان، هر چهار. نمایاند  می

توان گفت که   حتی می. استصادقی نویسی   داستان هاي  ترین روش  بدیعاز  نوجوییاین 
شدن  کشتهسازد،   نویی متمایز می  هاي مشابه رمان  را از نمونه» خواب خون«آنچه داستان 

هـاي    صادقی در تکنیـک توان گفت   جاست که می شخصیت به دست خود اوست و این
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و میشل بوتور  یه  روب گرنویی خود نظیر  پردازي، حتی از همتایان رمان  جدید شخصیت
  .هم فراتر رفته است

  افول محتواي تعهدگرایانه 2.3.2
آمد تا نویسنده آنچه را جامعـه بـراي     فارسی عموماً مجالی فراهم میسنتی نویسی   در داستان

سنتی قالبی از بایدها و نبایدهاي اجتماعی ة نویسند. کند   ارائه ،سندیدپ  رفتار و گفتار مردم می
بـا تحـوالت   . در دست داشت و آثارش ملزم یا متمایل به حرکت در بستر این هنجارها بود

دادن  محوریتنویسی به جاي  هاي نو داستان نویسندگان جریان یجتدر بهمعاصر ایران،  ۀجامع
هـایی کـه ادبیـات را بـه ابـزار        و تعهدگراي اجتماعی، با مکتب هاي ایدئولوژیک  به درونمایه
تـوان   مـی : هاي عمومی یا جناحیِ خود مبدل کرده بود، بـه مخالفـت برخاسـتند     تبلیغ ارزش

رسـالت اجتمـاعی و    ۀزمیناي در   ضمن رد هرگونه داعیه«بسیاري از نویسندگان مدرن گفت 
رند در پی کشف راز و رمز سـاختار اثـر، طـرح    سیاسی از خوانندگان آثار خود تنها توقع دا

). 22 -  21 :همـان (» داستان، هزارتوي رخدادهاي نمادین و آغاز و پایان رمان و جز آن باشند
از این زمان به بعد آنچه اهمیت دارد ادبیات به معناي محض کلمه و جدا از هرگونـه  گویی 

  .اندیشه و اعتقادمحوري است
 قبل بـدان دل بسـته   هاي  هایی که نسل  ها و اندیشه  آرمان د،مردا 28پس از ظهور کودتاي 

کـه    چنـان  .شود  میرنگ  تدریج کم بهعنصر محتوانگري در ادبیات آن به تبع فروریخته و ، بود
تعهـد  «غیبت تدریجی این  ةنمایندهاي بهرام صادقی   در ادبیات معاصر ایران، داستاندانیم   می

داستانِ خـوب از  . آیند شمار می به 1332مرداد  28 ۀواقعهاي  از ادبیات پس از سال »و محتوا
تعهدگراي معهود خود را از دست داده گرایانه و   آرمانداستانی است که مبناهاي  صادقینظرِ 

  . باشدهاي ساختاري و صوري فراهم آورده   و میدان وسیعی براي جوالن نوآوري

  هاي روایی  تحول در تکنیک 3.3.2
قراردادهـایی   کـه بـر  نویسـی کالسـیک     هـاي داسـتان    نویسی سنتی فارسی، شـیوه   در داستان

هـا بـا     شـمردن ایـن روش    محتـرم  .بـر ادبیـات حـاکم بـود    تکیه داشـت،  شده   تعیین  پیش  از
همچـون   ،گـراي ایـران    نویسـندگان واقـع  . تـري یافـت    ادبی قوت بـیش لیسم ارئگیري   شکل

و  ،همه چیز را از صـافی فرهنـگ، اخـالق، سیاسـت    «نسوي قرن نوزدهم، فراهاي   لیستارئ
پذیرفتنـد کـه سـرانجام بـه بیـان قـالبی و طـرح          دادنـد و مـی    گرانه گذر مـی   اشارات اندیشه

بـاختن محتـواگرایی در     تدریج با رنـگ  به). 227: 1370 احمدي،(» هاي تکراري برسند  کلیشه
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انکـار نگریسـت    ةدیدهاي پیشین به   ها و سبک و سیاق  آثار، ادبیات مدرن فارسی به مضمون
ایـن سـبک و   . اندیشی براي یافتنِ ساختارهاي نـوین را ضـروري کـرد    و همین مسئله چاره

و ) 272: 1374 گـویتی سـولو،  (» تکیه بر اهمیت عامل صناعت در هنر«هاي نوین، با   سیاق
 بـه مخالفـت پرداختنـد   » در داستان با نفوذ ایدئولوژي«محتواسازيِ ادبیات،   با ادعايِ بی

  . سنتی را برنتابیدند معهودهاي   و روش) 34: 1374 مول پوآ،(
 ۀزمینـ پسند قبلی، به نـوعی ساختارشـکنی در     بهرام صادقی با سرپیچی از الگوهاي عامه

 و این هنجارشکنی در ساختار روایت، رونـد منطقـی   سببآورد و به   نویسی روي می  داستان
هـاي او، نـه    در بسیاري از داستان. پذیرد  دست در سیر حوادث داستان را نمی یک منسجم و

هـاي   جذابیت موضوع براي نویسنده اهمیت دارد، نه تسلسل منطقی حوادث و نه شخصیت
گاه موضوع فقط قالبی است براي بازنمایاندن سلسله حوادثی که ممکن است هـیچ  . داستان

 گونـاگون هاي   است بخش ناگزیرهایی، خواننده  ن داستاندر چنی. ربطی به هم نداشته باشند
جاسـت   ایـن . داستان نزدیک شوداز  يدرك بهتربه هاي پازلی کنار هم بچیند تا   را چون تکه

بـه  . یابـد  که داستان بدون شرکت فعالِ خواننده و سعی او در تکمیل اثـر، موجودیـت نمـی   
هـاي نویسـنده    اهد داستان را بر اساس اشـاره عبارت دیگر تا زمانی که خواننده نتواند یا نخو

  . گیرد در ذهنش بازآفرینی کند، خوانشِ واقعی صورت نمی
شـود تـا     باعث مـی  ،که مختصِ سبک روایی اوست ،قاعدگی  ، بیهاي صادقی  در داستان

خواننده در فهم داسـتان دچـار ابهـام    «فضایی از تردید و عدم قطعیت داستان را فرا بگیرد و 
گیري از سبک بریده بریـده و نامنسـجم نوشـتار و      بهرهالبته ). 168: 1377 محمودي،(» شود
ایـن  . شـود  مـی نشده باعث ناتوانی مخاطب در فهم دقیق داسـتان    نبودن اطالعات ارائه کافی

هـاي خـاص آثـار صـادقی       از نـوآوري ظـاهري  واري   نمـایی و گسسـته    مسئله یعنی پریشان
نونویسـان یعنـی      هاي متداول رمان    اي با یکی از روش  این سبک قرابت ویژه .رود  می  شمار به

نونویسانِ فرانسـوي نظیـر      دانیم اغلب رمان  که می چنان. هاي سینمایی دارد استفاده از تکنیک
و یکـی از شـگردهاي    انـد  نوشتهنامه هم  جز رمان، فیلممارگریت دوراس و  یه  روب گرآلن 

جویی از برش ناگهـانی رخـداد و صـحنه و پـرداختن بـه        نویسی بهره  در رمانها   آن ۀبرجست
بهـره نمانـده     هایش از این تکنیـک بـی    صادقی نیز در داستان. اي دیگر است  رخداد و صحنه

 دیگر در نوسـان اسـت و   ۀصحناي به   ، ماجرا از صحنه»خواب خون«مثالً در داستان  .است
در . شـود   یابـد و دچـار سـردرگمی مـی      نمینویسنده را  ۀاندیشگرفتن به  خو مخاطب مجال

سـنگر و  «، »نمـایش در دو پـرده  «، »کـالف سـردرگم  «، »فردا در راه است«هایی نظیر   داستان
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تـوان    هاي سینمایی را مـی  هایی از این تکنیک  نیز نمونه» با کمال تأسف«و » هاي خالی  قمقمه
پردازي عموماً جایگاه پیشـینِ خـود را از دسـت     ادثهها ح  عالوه بر این، در این داستان. یافت

 .ها آغاز و فرجام خاصـی ندارنـد   این داستان. برند  ها اغلب راه به جایی نمی  داده و کشمکش
 .یابنـد   نشـده پایـان مـی     بینـی   به شکلی غیرمعمول شروع شده و به صورتی پیش ها  عموم آن

  . اب شده استگویی خواننده از وسط ماجرا به درونِ قصه پرت

  ءاشیا ۀگون  وسواسو ، نگر  جزئیتوصیف دقیق،  4.3.2
مبناهاي معهود داسـتان   در برابرهاي بهرام صادقی واکنشی آشکار  که گفتیم داستان  چنان

هـاي    ، او از میان مشخصهحال   با این. استآن لیستیِ ارئسنتی فارسی و مخصوصاً انواع 
رو،   از این. احترام نگریسته است ةدیدبه  »نگر  یئهاي جز  توصیف«به هاي رئالیستی،    رمان

در آثار بهرام صادقی، . آید  شمار می بههاي او  جزء الینفک داستان ءنگر اشیا  توصیف جزئی
رسد که  نظر می به، چنین ءانسانی در مقابل اشیا ةپدیدپراهمیت  ۀصبغبه دنبال فروریختن 

که انسان را احاطه کرده مقدم بر همه چیز است،  مادي ءتوصیف دقیق و جزء به جزء اشیا
هاي داستان   هاي مربوط به شخصیت  ، جاي توصیفءتا بدان جا که توصیف مفصلِ اشیا

  . سنتی را گرفته است
ورزي در   و وسـواس  افـراط صادقی در ادبیات داسـتانی معاصـر ایـران، بـه      ،تا به امروز

جزئیـات  از   اغلب گزارشـی دقیـق و ریزبینانـه    هاي او  و داستاناست شده  شناختهتوصیفات 
ـ توصـیف  گیـري فـراوان از    بهـره درواقـع  . دهنـد   زندگی و مظاهرِ آن ارائه می و  نگـر   یجزئ

ـ بـه پـردازش    که بـه یـاري آن   بوده يافزار  دست صادقیهاي   در داستانگونه   وسواس  ۀزمان
  . ه استخورده روي آورد  و زخم ،رنجور، بیمار

شخصیت، عنصر شیء جایگزین عامـل   ةویژرفتن جایگاه   صادقی، با ازبیندر اغلب آثار 
داستان سنتی فارسی، تماماً به وصف ماجراهایی از یک یا چند فرد در قالب . شود  انسانی می

کـه در داسـتان جدیـد فارسـی، ابتـذال       ن  حـال آ  ؛داختپر میزندگی خانوادگی یا اجتماعی 
شود و ایـن بـا آنچـه در غـرب       شدن کسانِ داستان می   ندهرا  حاشیهآرمان باعث به  بی ۀجامع

مـؤثر عامـل انسـانی در داسـتان شـده اسـت، یعنـی تفـوق          ۀوجهـ رانـدن    حاشـیه   باعث به
هاي صادقی، اشخاص در گردابِ روزمرگـی    در داستان. فرق دارد ،تکنوکراتیسم و ماشینیسم

نابسـامان و   ۀجامع. روند  زوا فرو مییابند و در ادامه در الك ان  دست و پا زده، دستاویزي نمی
جاسـت کـه در مقابـل دنیـاي منجمـد و        رانـد و ایـن   هـا را بـه حاشـیه مـی      آن ،سـتیز  آرمان
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کند و شخصیت را تابعی از شیء   بسنده می ءها، داستان به توصیف اشیا  انسان ۀرفت  رو  و    رنگ
  .)119: 1377 ساعدي،(کند   قلمداد می

  
  هاي نوجویانه در آثار بهرام صادقی مؤلفهچرایی پیدایش . 3

  رمـان «اي از جریان   صادقی بارها اذعان داشته که آثارش را زمانی نوشته که هنوز هیچ زمزمه
نونویسی گاه حتـی از همتایـانِ     در داستانِ او). 103: 1377 صادقی،(در میان نبوده است » نو

البتـه   هـایی دسـت زده کـه     ها و نوجویی  خالقیتها به   اروپاییِ خود فراتر رفته و پیش از آن
کـه ایـن    امـا ایـن   ،شـوند   نوي فرانسه شناخته مـی   مبناهاي هنري و ادبیِ رمان مثابه به امروزه

مکاتـب و  دانـیم    گونه کـه مـی   زیرا همان ؛ها از کجا سربرآورده جاي بسی تأمل دارد  نوآوري
آیـا اقـرار مؤکـد    . آورند  مبنا دوام می  یشه و بیر  زاده شده و نه بی خألادبی نه در  هاي  جنبش

هـاي    ها و نوجویی  توان کلّیت نوآوري  کند که می  صادقی توجه ما را به این مسئله جلب نمی
شدگی ادبیات داستانی ایران و تحوالتی که در ایرانِ آن زمان بـه   تطور سیر مدرن ۀنتیجاو را 

  وقوع پیوسته دانست؟
  
  ناپذیر ادبیات داستانی فارسی اجتناب لور و تحوتطّ 1.3

امعـه  آن جکلّیت فرهنگی تحت تأثیر ، در وهلۀ نخستاي  در هر جامعهگیريِ آثارِ ادبی   شکل
ادبیـات  . یابد  نیز رشد و تحول می آن جامعه است و بسته به عمق و غناي این مؤلفه، ادبیات

همواره شگفتی و ستایش همگـان   کهاست بوده  اي یداستان فارسی از دیرباز مشحون از آثار
هـاي   شخصـیت  ةدربـار هـایی   داسـتان ، کتاب مقدس ایرانیان قدیم، اوستادر . اند  را برانگیخته

و غیـره   ،مشید، افراسیاب، کیخسـرو اساطیري و پهلوانی ایرانیان چون کیومرث، هوشنگ، ج
پـس از آن   ).10: 1386 ،سـنکلو عسـگري ح (هـایی دینـی دارنـد     مایه آمده است که البته بن

آمیـز   در سرگذشـت افسـانه   ،اردشیر بابکـان  ۀکارنام مانند هاي معروف و معتبر پهلوي کتاب
از  ،دینـی میـان گشتاسـب و ارجاسـب     هاي  نزاعدر شرح  ،ریرانیادگار زو  ،اردشیر ساسانی

تـرین   از کهـن دیگر یکی ). 45: 1377 داري، تمیم(روند  نویسی به شمار می هاي داستان نمونه
بر جـاي مانـده و بـه مـا رسـیده         نام و نشانی از آن که  هاي داستانی به نگارش درآمده هنمون

 .شـود   شـمرده مـی   هزار و یک شبترین آبشخورهاي  است که از بنیادي هزار افساناست، 
 ،به زبان پهلوي ساسانی که در زمان انوشیروان از هند به ایـران آورده شـد   ،کلیلک و دمنک

 ةدورداستانی دیگري کـه از   رثا). 274 -  273: 1376کزازي، (گیرد   قرار مینیز در همین دسته 
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یـک  سرگذشـت تخیلـی معـراج روح     د کهنام دارارداویرافنامه  ،است   ساسانی برجاي مانده
و بهشت را به تصـویر   ،هاي وي از دوزخ، برزخ موبد زرتشتی به جهان پس از مرگ و دیده

 المعاد یال العباد ریس  بعدها در دوران اسالمی نیز سنایی غزنوي ). 105: 1379عبادیان، (کشد   می
هـا   هایی که از زندگی عرفا و مقامـات و کرامـات آن   داستان. را در همان عوالم سروده است

امـروزي   پـردازي   شود نیز گاهی شباهت بسیاري به داسـتان امـروزي یـا روایـت      روایت می
سرآمد همـۀ   ،و صوفیان ،عرفا ،ءدرخصوص زندگی اولیا ،عطار يایاالول ةتذکر. داستان دارند

پردازد درواقـع بـا خلـق      گاه که نویسنده به شرح زندگی یکی از عرفا می است و آن آثار ینا
  ).14: 1386عسگري حسنکلو، (فاصله چندانی ندارد کوتاه یک اثر داستانی 

اه به یک داستان کوتاه امـروزي  گنیز  بیهقی یختارهاي فراوانی از کتب دیگري مانند   پاره
  هایی چنین کتاب ۀنموننامه، قابوسنامه و سیاستنامه  مرزبان، کلیله و دمنه. کنند  شباهت پیدا می

کـه بـا توجـه بـه عـدم امکـان بازسـازيِ         بـوده اسـت   البته آثار دیگري نیـز ). همان(هستند 
  . شود  برده نمی شانها، هرگز نام  هاي اصلیِ آن    نسخه

نیـز   یداستانی در ادبیات فارسی، انواع آثار منظـوم آثار منثور عالوه بر سابقۀ دیرپاي این 
عاشـقانه در  تعلیمی یا هاي کوتاه و بلند   اند که روایت داستان  از آغاز تا به امروز وجود داشته

رگانی گ  اسعد  فخرالدیناز  ویس و رامین ۀمنظومتوان به   ند و از آن جمله میا  هقالب شعر بود
هـاي بسـیاري بـه نظـم      تدریج و با شکوفایی شـعر کالسـیک فارسـی داسـتان     به. اشاره کرد
ــد ــاهنام. درآمدن ــی  ۀش ــزرگ فردوس ــوان ب ــاید بت ــرین  را ش ــت ــتان ۀگنجین ــن داس ــاي  ای ه
تـوان   منظوم را مـی  ۀعاشقانهاي   و داستان) 12 :همان(شمار آورد  بهپهلوانی منظوم   ـ  حماسی

هایی که بـه   هاي عارفان یا داستان همچنین داستان. و مقلدانش سراغ گرفت   نظامی  ۀخمسدر 
و اخالقی در خـالل متـون منظـوم عرفـانی آمـده اسـت، بخـش دیگـري از            دالیل تعلیمی 

از سـنایی     کـه  این نوع استفاده از داسـتان  . دهند  سرایی کالسیک فارسی را تشکیل می داستان
بـه   ،اش هعارفانهاي  در مثنوي ،الدین محمد بلخی جاللي و عطار نیشابور با ،شود  شروع می

نی همچـون مولـوي بـه    نشگرایآفراینان، از میان ). 13 :همان( یابند  طور چشمگیري تداوم می
داسـتان را نـه تنهـا بـراي     مولوي . اند  سزایی داده هسرایی اهمیت ب پردازي و داستان نفس قصه

کردن آن نیز بـراي   جذابپردازي و  کار گرفته است، بلکه نفس داستان بهتبیین معانی عرفانی 
  ). 306: 1380 پورنامداریان،(او اهمیت بسیار داشته است 

سراییِ ادبیات کالسیک فارسـی پـس از قـرن دهـم و تـا روزگـار مـا،          این روند داستان
صر فارسی بـا  رمان معا. هاي چشمگیري همراه بوده است  چنان با تحوالت و نوزایی هم



 ... »رمان نو«آثار بهرام صادقی و  ۀهاي نوجویان لفهؤم   96

  

ایـن  . شود آغاز می میرزا حبیب اصفهانیبه قلم  سرگذشت حاجی باباي اصفهانیانتشار 
لطایف و بدایع، آداب و رسوم و  تاریخی و اجتماعی عصر قاجار، وقایعرمان سرشار از 

بعدها با ظهور صنعت چاپ، . است قاجارداري حاکمان  مملکت ةشیوو  ،عقاید ایرانیان
 نهــایی همچــو  هــاي اروپــایی، رمــان  تأســیس مطبوعــات و گســترش ترجمــه از زبــان

هـاي   گرایش. شوند  مینوشته  بیگ ابراهیم ۀنام سیاحتو  کتاب احمد، امیرارسالن نامدار
شـمس و  ن نویسی ایـن دوره همچـو   کهن بر داستان اساطیروجوي   و جست گرایانه ملی
تـأثیر گذاشـته    سهیدسو  ،بایز ،هما، تنگستان رانیدل، گستران دام ،عشق و سلطنت، طغرا
اي کـه    ، دورهاست ستیز و بالتکلیفی ةدورآغاز این دوره  ).146: 1378بخشیان،   روح( است

  .شدن است شکوفاچنان در حال  هم» تازه«رو به افول نهاده و » کهنه«در آن 
آغـاز   صـادق هـدایت   بـوف کـورِ  رمان مدرن در ایـران بـا   شود که   همه گفته می   این با

پـس  . ع شده اسـت جمالزاده شرویکی بود، یکی نبود طور که داستان کوتاه با  همان ؛شود می
رفتـه آثـار خالقانـه و     رفتـه از هدایت، نویسندگانی نظیـرِ بـزرگ علـوي و صـادق چوبـک      

هـاي خـود بـه نـام       داسـتان  ۀمجموعـ چوبک بـا همـان نخسـتین    . کنند  میاي ارائه   نوجویانه
کـه   دهـد   میبه دست  هاي درونی رفتار انسانی  از انگیزه هاي ژرفی ، برداشتبازي  شب  خیمه

اوي بهـره  کـ او در آثار خـود از دسـتاوردهاي روان  . نیستدر ادبیات نوین ایران چندان رایج 
هــاي   از تکنیــکحتــی  ســنگ صــبوراش در   هــاي نوجویانــه  پــیِ تــالش و دراســت  هبــرد

که در زمـان خـود    هستندنویسان متعدد دیگري نیز   داستان. کند  میاستفاده هم سوررئالیستی 
هـا    و نظایر آن ،توان به دشتی، آل احمد، گلستان  ند که از آن جمله میا  هدست به نوجویی زد

هـا در ادبیـات     گرایی  ها و تحول  اي که در مسیر ممتد نوجویی  با این حال نویسنده. اشاره کرد
شـود، بهـرام صـادقی اسـت کـه از او        اي شاخص تبدیل مـی   داستانیِ معاصر ایران به چهره

  .کنند  در ایران یاد می» رمان نو ةنمایند«عنوان   به
تـوان    ادبیـات جدیـدي شـکل گرفتـه مـی     ایران، تاریخی  ةدوراز همین مسئله که در هر 

ثانیـاً   ،سترگ چندین هزار ساله است ۀپشتواندریافت که ادبیات داستانیِ ایران اوالً ادبیاتی با 
اري پیمـوده و در مسـیر   هاي نرفتـۀ بسـی    جوي طرحی نو، راهو این ادبیات همواره در جست

توان چنین فرض کرد کـه بخـش     و ثالثاً می ،گاه از پاي ننشسته است  نوجویی و نوزایی هیچ
 ؛سـرزمینی دارد  درون فرهنگیِـ  در تحوالت اجتماعی   هایش ریشه  اعظمِ تحوالت و نوجویی

ناپذیر از این  اجتناباي  اذعان داشت که آثار بهرام صادقی پارهله ئمستوان به این  می ،بنابراین
که امـروز هـم ادبیـات داسـتانی      چنان هم. شدگی در ادبیات داستانی ایران هستند روند مدرن
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کـردن   فربهکار بستن و  بهکوتاه به صورتی بدیهی در حال   خصوص حوزة داستان بهمعاصر و 
  .هاي داستانی است مایه ار و بنصادقی در ساختامثال هاي  نوجویی

  
  صادقی بهرام تاریخی بر مدرنیسم ادبی  ـ یاي تحوالت اجتماعیپوثیر أت 2.3

دهد تحوالت اجتماعی هـر زمانـه     بناي تحوالت ادبیات را شکل می   عنصر دیگري که سنگ
هـاي اقتصـادي،     دانیم ادبیـات هـر دوره تحـت تـأثیر شـرایط و موقعیـت        که می چنان. است

هـاي    گیرد و تاریخِ ایرانِ معاصر از موقعیت  و سیاسی آن دوران شکل می ،اجتماعی، فرهنگی
پس از انقالب مشروطیت، داستانیِ ادبیات . گوناگون و تأثیرگذار اجتماعی خالی نبوده است

کـارگیري واژگـان و    بـه با روي آوردن به سادگی و نزدیکـی بـه زبـان گفتـار و محـاوره و      
تا آن جـا کـه شـور و شـوق     «مردم همراه کند،  ةتوداصطالحات عامیانه، توانست خود را با 

 ۀنشـان وري از زبان و بیان عامیانـه در آثـار ادبـی ایـن زمـان،       گرایش به عوام به مفهوم بهره
با در هم شکسـتن بسـیاري   ). 36: 1382اي،  اکبري شلدره(» آید  شمار می بهنوگرایی و تجدد 

پـی آن، جهـان    هاي پیشین ادبی، نثر فارسی آزاد و رها شروع به بالیـدن کـرد و در   از سنت
ترتیـب،   بـدین ). 38 :همـان (نویسـان گشـوده شـد     جدیدي به روي ادب فارسـی و فارسـی  

نخسـت  . نویسندگان بسیاري به خلق آثار داستانی اعم از رمان و داستان کوتاه اقـدام کردنـد  
اي  گونـه  بسیاري خلق شدند که هر یک به» هاي اجتماعی رمان«و سپس » هاي تاریخی رمان«

آثار داستانی نویسـندگانی چـون   . نمایش گذاشتند  بهاوضاع و احوالِ روزگار و اهل زمانه را 
اکبر دهخـدا،   علیاي، فتحعلی آخوندزاده، و مقاالت طنز  العابدین مراغه زینطالبوف تبریزي، 

 خـواهی ایرانیـان   ، باعث تحول اجتماعی گسترده و تسریع روند مشـروطه چرند و پرندبا نام 
  ).17: 1386 عسگري حسنکلو،(شد 

را تحـت تـأثیر قـرار داد کودتـاي      داستانی نوین ایـران مهم دیگري که ادبیات  ۀحادثاما 
هـاي اجتمـاعی و فرهنگـی، سـعی در       رژیم کودتا با برانـدازيِ کـانون  . بود 1332مرداد   28

 و آور ندرطی این حادثه فضاي خفقا. ساختن هرگونه وحدت فکري و اجتماعی داشت نابود
اعتمـادي را بـیش از پـیش      اي بر جامعه حاکم شد که احساس سوءظن و بـی   زده  سیاه و غم

خشونت هردم فزاینـده بـراي بـه تسـلیم واداشـتنِ مـردم،       «در چنین شرایطی، . گسترش داد
» خوردگـان حسـاس نداشـت     فکري، جنون و خودکشیِ شکسـت   اي جز رشد پریشان  نتیجه

رو، ادبیاتی که در این دوره شکل گرفت به انعکاس شکسـت    از این). 193: 1369عابدینی، (
 1330تـا  1320هاي   بینی و جوش و خروش سال  خوش. و میل به گریز از واقعیت پرداخت
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خواهی در ادبیات و در وجود روشنفکران شده بود، با   زدن نهال امید و آرمان جوانهکه باعث 
ی از سـرخوردگی و درونگرایـی گریبـان ایـن نسـل      فرارسیدن کودتا پژمـرده شـد و مـوج   

  .گرا را گرفت  آرمان
خـواهی و    لـزوم آرمـان   را کـه بـر   قبـل  ۀدهاین جریانات امیدهاي روشنفکران  ۀمجموع

و درپـی آن، ادبیـات داسـتانی نیـز     کـرد  نقش بـرآب  کردند  تأکید میتعهدورزي در ادبیات 
روشنفکران و نویسندگانِ ایـن دوره اغلـب   بسیاري از . هاي بنیادین شد  دستخوش دگرگونی

اي هستند که به سـمت ابتـذال و      خورده  افراد سرخورده، سردرگم، آشفته، مأیوس و شکست
هـا و    بیهـوده از کـار درآمـدن آرمـان     ۀنتیجـ «شان که   اند و سرخوردگی  روزمرگی سوق یافته

و بیهـودگی بـر    همچنین احساس عجز در مقابل خشونت حاکم است، رنگ تندي از مـرگ 
رفتـه بـه سـمت     رفتـه ادبیـات داسـتانیِ ایـن دوران    ). 195 :همـان (» زنـد   ادبیات ایـران مـی  

اندیشـی    و تـاریکی  ،نگاري، فردگرایی، خودبینی، عدمِ مالحظات اجتماعی  نگري، هرزه  درون
رمت جلـوه  ح کرامت و بی  را بی مقبولهاي معهود و   یابد و انسانِ دورافتاده از آرمان  سوق می

ها دستخوش استحاله واقع شده و  دگرگونیتبع این   صورت آثار نیز به طور که همان. دهد  می
اي چـون صـادقی بـا سـبک خـاص و        جاست که نویسنده این. تابد  هاي پیشین را برنمی  فرم

یـأس و   و کنـد   هاي داستانی پیشـین را زیـر و زبـر مـی      تقلید خویش سبک و سیاق  غیرقابل
گرایـی و    هـویتی انسـان مـدرن و جدامانـده از آرمـان       متوسـط جامعـه، بـی    ۀطبقـ شکست 

  . دهد تعهدورزي را پیش روي مخاطب قرار می
  

  گیري نتیجه. 4
تـر معلـولِ تحـوالت      خصـوص فرانسـوي، بـیش     گیريِ رمان نو به سبک اروپایی و به  شکل

، گرایش افراطـی بـه   سوز جهانی  رخداد دو جنگ خانمان: مختص جوامع مدرنِ غربی است
در . انـد   بشري از آن جمله هايِ  و شکست ایدئولوژي ،زدگی گرایی، صنعت ماشینیسم، مصرف

و اقتـدار  اهمیت  رنگ باختنتدریج باعث  به افراطی به مصرف و صنعتاین جوامع گرایش 
  . شده است ءاشیاکاالها و  ةبیش از انداز تفوقبرابر  د درافرا

بخشی مفـرط بـه     باختن شخصیت در برابر ارزش  بهرام صادقی، رنگکه در آثار   در حالی
 ۀدغدغـ و  ،هـاي تعهدگرایانـه    مایـه   مند داستان، فروکاستن بـن   ، فروپاشی ساختمان نظامءاشیا

باشـد، دالیـل و    هـایی خـاص   درونمایـه  ةبازگوکننـد هـاي روایـی نـوین کـه       آفرینش شیوه
  .هاي دیگري دارد  زمینه  پیش
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ثیرنپـذیرفتن  أال برآمدیم که براي اثبـات ت ؤبه این س گفتن نوشتار درصدد پاسخما در این 
کیـد  أتاز آن  نپـذیرفتن  ثیرأتـ که خود او بارهـا بـر    » نو  رمان«مستقیم صادقی از جریانی نظیر 

کرد؟ این فرض را از دو جنبۀ اساسی مـورد بررسـی و   ه ئاراتوان  اي می کرده است، چه ادله
ناپذیر در سیر  منزلگاهی مهم و به نوعی اجتناب مثابه آثار صادقی را به اوالً :بازبینی قرار دادیم

هـاي او را تـا    کلیـت نوجـویی   تطور و تحول ادبیات داستانی ایران در نظـر گـرفتیم و ثانیـاً   
هـاي پیـدایش     زمینه  پیش درواقع، .تاریخی دانستیم ـ اي معلول تحوالت عینی اجتماعی اندازه

 ۀپیوســتتـوان در رونــد    ور صــوري و محتــوایی در آثـار صــادقی را مــی هــاي نوظهـ   مؤلفـه 
هـاي    سال اجتماعیِـ  هاي عمیق تاریخی  شدگی در ادبیات داستانیِ فارسی و دگرگونی  مدرن

توان چنین نتیجـه گرفـت کـه      می ،بنابراین ؛جو کردو جست 1332مرداد  28پس از کودتاي 
اي چـون    هاي روایـی آثـار نویسـنده     ها و شیوه  مایه  پیوندي میان بن صرف وجود تناظر و هم

تأثیرپـذیري قطعـی صـادقی از     ةکنند اثباتتواند   نمی» نو  رمان«بهرام صادقی و جریانی نظیر 
ادبیـات تطبیقـی، هرگـز بـه معنـاي       ةحـوز در  هشنباید از یاد برد که پژو. این جریان باشد

و مریـدي یـا پـدر و فرزنـدي در میـان      هـاي مـراد     رابطه جوي مصرّانه براي کشفو جست
هاسـت نـه     نـوایی  دهـا و هـم  ارجهانِ ادبیات جهان فراخناك تو. ها و آثار ادبی نیست  فرهنگ

  . تنگ تأثیر و تأثّرها ۀعرص
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