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Abstract 

A realistic utopia is a utopia in which cognition has an empirical basis. In this 

utopia, unlike its other two types, i.e. divine and philosophical utopia, mankind, 

relying on empirical science and objective observation, wants a realistic utopia 

rather than an idealistic one. This type of realistic thought is the result of human 

failure to achieve two types of divine and philosophical utopia, which can be seen 

abundantly in recent decades and in contemporary literature. Ahmad Mahmoud is 

one of the authors who is looking for a way to achieve such a utopia throughout his 

works, especially in Madar-e Sefr Darajeh. In this study, an effort has been made to 

analyze and examine this type of utopia and its characteristics in Madar-e Sefr 

Darajeh with the descriptive-analytical method in order to determine what the most 

important characteristics of Mahmoud’s realistic utopia are. Finally, it is concluded 

that the characteristics of Mahmoud’s realistic utopia include various areas that can 

be divided and described under five general categories: 1. social, 2. economic, 3. 

security, 4. political ,5. cultural. It can also be concluded that Mahmoud’s utopia is 

not an imaginary and illusory world, but mankind may achieve such a realistic 

utopia by applying empirical science and its sovereignty. 
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  چكيده
شـهري اسـت كـه شـناخت در آن مبنـاي تجربـي دارد. در ايـن         رئاليستي آرمان شهر آرمان
شهر الهي و فلسفي، بشر با تكيه بـر علـم    آرمان شهر بر خالف دو نوع ديگر آن يعني آرمان

خواهانـه. ايـن نـوع     گرايانه است تا آرمـان  شهر واقع تجربي و مشاهدة عيني، خواهان آرمان
شهر الهـي و فلسـفي    يابي به دو نوع آرمان گرايانه حاصل شكست بشر از دست انديشة واقع

شود. احمد محمود يكي از  مي هاي اخير و در ادبيات معاصر به وفور ديده است كه در دهه
به دنبـال راهـي بـراي     مدار صفر درجهنويسندگاني است كه در سراسر آثارش به ويژه در 

شهري است. در اين پژوهش سعي وافر شده اسـت تـا بـا روش     يابي به چنين آرمان دست
تحليـل و   مدار صفر درجههاي آن در رمان  شهر و ويژگي تحليلي، اين نوع آرمان - توصيفي

شهر رئاليستي محمود چيست.  هاي آرمان ترين ويژگي بررسي شود تا مشخص گردد كه مهم
هـاي   شهر رئاليسـتي محمـود شـامل حـوزه     هاي آرمان در نهايت چنين نتيجه داد كه ويژگي
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  محمود. رئاليستي؛ مدار صفر درجه؛ احمد شهر آرمان ها: دواژهيكل
 

  . مقدمه1
 همـواره  انسـان  است به همين سبب جمعي ناخودآگاه در الگويي كهن مقولة يك شهر آرمان
 او زندگي در متفاوتي هاي شكل به تخيل و تصور اين و است آرماني دنياي يافتن انديشة در

 و مسـتقيم  اشـاره  نتيجـة  شـهري،  آرمـان  ادبيات محتوا، تحليل حيث است. از يافته انعكاس
 انسـان  تفكـر  محصـول  شـهر،  آرمان. «است اش نوشته در نويسنده گرايي مطلوب غيرمستقيم
نـادري،   و مطلبـي » (اسـت  نويسـنده  آرزوي تجلي واقع در و روزگار وضعيت از ناخرسند

 در موجـب تـالش   بشر و نارضـايتي از زمـان حـال،    روزانة تغييرات و همين) 130 :1388
 بـه  يـافتن  دسـت  شـر، ب آرزوهـاي  از يكـي  .شهر اسـت  آرمان جامعة به يافتن دست جهت
شاعر [و به طبع نويسنده يا  اگر« سازد. محقق خويش را رستگاري آن در كه است اي جامعه

 شـهر  آرمـان  وجـوي  جسـت  در باشد، ناخودآگـاه  ناراضي موجود وضع از هر فرد ديگري]
 مطهر  كريمي ؛71: 1392 زارع، و ؛ حيدري152: 1391 نعمتي،(» شود سوق داده مي خويش

  .)104: 1393 رضايي، و
گرايي پديد آمـد و   انسان محور حول رفته رفته  شهرها آرمان انگارة نوزايي عصر ظهور با

 مقولـه،  اين كه ) فاصله گرفت59: 1382 الياده،. ك.از دنياي آرماني به شيوة عصر مينوي (ر
 شـهر  آرمان« كه شهرها آرمان انواع از يكي. است بوده شهرها آرمان به گرا واقع نگاهي نيازمند

 عصيان واقع در - است پژوهش اين در نگارندگان نظر مورد و - شود  مي خوانده »رئاليستي
گرايانه  شهرِ واقع گرچه در نگاه اول ايدة آرمان .است موجود وضع به امروز انسان اعتراض و

 رسـد؛ امـا بـه عقيـدة     با كنار هم قرار گرفتن دو مفهوم به ظاهر ناسازگار متناقض به نظر مي
شهرها به عنوان نوعي مدرن در پناه حاكميت  با توجه به تنوع آرمان )John Rawls(جان رالز 

گرايانه را در چهارچوب جهـاني بيـان كـرد و     شهر واقع دادگستر محقق است. او ايدة آرمان
در ادبيـات   (Anthony, 2017: 21).معتقد است مفهوم ذاتي اين اصطالح يـك تعهـد اسـت    

شهر  گاه نويسندگان و شاعران به صورت ضمني و تصريحي به مبحث آرمانفارسي از ابتدا ن
 اسـاطير،  اي انديشـه  خاسـتگاه  و فكـري  تـوان حاصـل پشـتوانة    اين انديشه را مي«بوده كه 

 مهـدويت  انديشـة  و فـارابي  فاضـلة  مدينـة  يونـان،  فلسـفة  باستان، ايران تاريخ الگوها، كهن
خـواه   اي آرمان گونه از آنجا كه سرشت انسان به .)194 :1393همكاران،  و صادقي( »دانست
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هـاي   ويژگـي «خواهي در آثـار او نمايـان اسـت. بنـابراين      جوست؛ تجلّي اين آرمان و كمال
(كريمي و طاهري، » توان مشاهده كرد شهر را كم و بيش در همة شاهكارهاي ادبي مي آرمان
 تنيـدة  درهم ساختار در آدمي يزندگ روايت كه داستاني ادبيات«در اين ميان  ).515: 1397

 »باشـد  آرمـان  و عهـد  از فـارغ  توانـد  نمـي  بالذات است، تمدن شئون و اجتماعي نهادهاي
. احمد محمود، يكـي از نويسـندگان توانـاي معاصـر، همـواره در      )350: 1388 زرشناس،(

شـهر ويـژة خـود اسـت.      يابي به آرمان آثارش دغدغة انسان و جامعه را دارد و در پي دست
 ديـدن  و مشـاهده  تجربـه،  در - محمود همچون- رئاليسم  نويسندة اصلي و نبوغ چون ابزار

 پـژوهش  اين است؛ لذا گرايي بر آن استوار است كه واقع ابزارهايي يكي از است و مشاهده
 حوادث و هاي محمود داستان از بسياري عالوه برآن گرفت. صورت رويكرد اين بر نگاه با
هـا اسـت.    و قابل عينيت بودن آن او شخصي زندگي تجربة از ناشي ها، آن در شده ريزي پي

 و اسـتثمار  اسـتعمار،  اسـتبداد،  فسـاد،  ظلـم،  شكنجه، تبعيض، تبعيد، زندان، جنگ، فقر، او«
 قاسـم  ؛7: 1383 گلستان،( »است كرده تجربه خود را هايش داستان هاي گرفتاري از بسياري
شهر  آرمان«پاسخ به اين پرسش است كه  دنبال به حاضرمقالة  رو اين . از)241: 1383 زاده،

  ».هايي دارد؟ چه ويژگي »درجه صفر مدار« رمان در رئاليستي احمد محمود
 حاضر پژوهش اما است؛ شده انجام متنوعي هاي پژوهش شهري آرمان نگرش حوزه در

 شـهر  آرمـان  زاويـه  از معاصـر  داستاني ادبيات به بار اولين است كه براي مهم جهت اين از
  است. موضوع يك به تازه كامالً نگاهي است كه شده توجه رئاليستي

  
  پيشينة پژوهش 1.1

احمد محمـود در رديـف نويسـندگان تـراز اول ادبيـات معاصـر اسـت. بـه همـين سـبب           
اند كـه در اينجـا بـه     گران عالقمند راجع به او و آثارش تحقيقات زيادي انجام داده پژوهش

 رمـانِ  و »شـهر  آرمـان « تحقيقي مقولة دو شامل پژوهش اين شود. اره ميها اش مواردي از آن
هاي زيادي بـه   است. از آنجا كه تا كنون راجع به مؤلفة نخست، پژوهش »درجه صفر مدار«

هـا خـوداري كـرده و فقـط بـه       تنهايي يا مرتبط بـا آثـار ديگـر انجـام شـده از معرفـي آن      
  شود. هست، پرداخته مي درجهمدار صفر هايي كه راجع به رمان  پژوهش
 احمـد  كوتـاه  هاي داستان در زنان جايگاه بررسي« ، در پژوهشي با عنوان:)1389( پويان
هاي كوتاه محمود پرداخت و به اين نتيجه رسيد  ، به بررسي جايگاه زنان در داستان»محمود
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 بـا  اي هرسـال  در ،)1390( هـايي ايسـتا هسـتند. مشـتري     ها شخصيت كه زنان در اين داستان
 بـه  ،»محمـود  احمـد  »درجه صفر مدار« رمان در شخصيت عنصر تحليل و بررسي: «عنوان
 وگـو،  گفـت  هاي لحـن،  از جنبه درجه صفر مدار رمان در شخصيت عنصر از شناختي ارائه
اي با عنوان:  )، در مقاله1391ها پرداخت. حدادي و همكاران ( شخصيت تحول ديد و زاوية

برپايـة الگـوي تحليلـي گفتمـان      مـدار صـفر درجـه   كردار گفتماني و اجتماعي در رمـان  «
را براساس سه سـطح توصـيف، تفسـير و تبيـين الگـوي       مدار صفر درجه، رمان »فركالف

نقـد جامعـه   «اي با عنوان:  در رساله)، 1392تحليل گفتمان فركالف بررسي كردند. رحيمي (
، به تحليل اجتماعي رمان از ديدگاه جامعه شناختي جـورج  »مدار صفر درجهشناختي رمان  

بررسـي عناصـر   «اي با عنـوان:   )، در مقاله1397لوكاج و لوسين گلدمن پرداخت. كلوندي (
ب (خوزسـتان)  ، بازتاب عناصر اقليم جنـو )»مدار صفر درجهاقليمي در آثار احمد محمود (

)، در پژوهشـي در قالـب كتـاب    1398را بررسي كرد. حجـازي (  مدار صفر درجهدر رمان 
 و محمـود  احمـد  هـاي  رمان بر تكيه با برجسته هاي رمان شناسانة سبك تحليلتحت عنوان 
و  تجزيـه   بـه  سوم است كه فصل  درآورده تحرير رشتة به فصل پنج در ،بايرامي محمدرضا

  يافتـه اسـت. تـوكلي    اختصـاص  محمود احمد هاي رمان ترين برجسته هشناسان سبك تحليل
 مدار« رمان در روايي زمان تحليل و بررسي« اي با عنوان: مقاله در ،)1399( همكاران و مقدم
 انـد.  پرداختـه  ژنت ژرار ديدگاه از زمان عنصر بررسي به ،»ژنت نظرية براساس »درجه صفر
 حـوادث  تقـويمي،  هاي زمان از بسياري حذف با رمان نويسندة گران، پژوهش عقيدة اين به

 .اند كرده توجه رمان در اين بسامد انواع كاركرد به سپس آنان. است كشيده تصوير به را مهم
پژوهش حاضر از نظر مباني نظري، موضوع، هدف و روش تحقيق با پژوهش هاي صورت 

  گرفته كامالً متفاوت است.  
  

  . مباني نظري2
  )Realistic Utopia(شهر رئاليستي  آرمان 1.2

تامس « سوي از ميالدي1516سال  در بار اولين براي - شهر معادل آرمان -  »يوتوپيا« اصطالح
 نـام  واقع در كه شده ادبيات وارد انگليسي، نويسندة ،)م1535 -1478( (Thomas More)»مور
 نظريـه  كه است مكان معناي به يوناني» topos« از يوتوپيا واژة ريشة« .اوست اثرهاي از يكي

اي  ساخته كـه كنايـه  » هيچستان«به معناي  منفي مفهومي آن از نفي (ou) او افزودن با پردازان
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 اصطالحات جاي به فارسي در ).16: 1387(مور، » است» خوبستان« »eu-topos« طنزآميز از
هاي داريوش آشوري  شود كه از برساخته مي استفاده »شهر آرمان« از »فاضله مدينة« يوتوپيا و

 كه فردي اولين عنوان به افالطون از ادب، و فلسفه تاريخ در«است.  يوتوپيادر ترجمة كتاب 
 كتـاب  در او ).18: 1381(اصـيل،  » شـود  مي ياد پرداخته، شهر آرمان مسألة به جدي طور به

 عـدالت،  سـعادت،  ختي،ب نيك همچون مواردي را خود فاضلة مدينة هاي ويژگي جمهورش
. در )179- 176 :1353افالطـون،  ( داند مي جامعه مردم همة دستي تنگ از عاري و توانگري

 و باسـتان  ايـران  نظـرات  تلفيـق  با كه متفكري است نخستين اسالمي فارابي- انديشة ايراني
 مدينـة  تشـريح  به تفصيل به اسالمي، هاي آموزه و ارسطو و افالطون همچون يونان فالسفة
نخستين شرط انسان بـراي رسـيدن بـه سـعادت را تشـكيل اجتمـاع و        او. پرداخت فاضله

 مدينة بناي زير همچنين دانست. فارابي فاضله مي مدينة بر رياست اساسي ركن را »حكمت«
 بـه  هـا  بـدي  همـه  از پرهيـز  خـواهي،  عـدالت  معنوي، امور و سعادت آن جامعه را فاضله

  .)53- 41: 1358فارابي، ( و تبعيت از رئيسي حكيم بيان كرد  ظلم خصوص
 آثـار  در مطالعـات  شـهرها اسـت. براسـاس    آنچه قابل ذكر است توجه به تعـدد آرمـان  

 كـه  الهـي  شـهر  آرمان )1 .است ترسيم قابل شهر آرمان نوع سه حكمي، متون و گذشتگان
: 1403 مجلسـي، . ك.ر(» كتـاب  صـد و چهـار   در پيامبر هزار و چهار  صد و بيست« توسط

 سياسـي  نگـرش  تـوان بـه   شهر مي است؛ از جمله اين آرمان شده تدوين آسماني) 11/32ج
و تشـكيل   مهـدويت  عصـر  بـه  نگـاه «و  دارد آسـماني  و دينـي  اشاره كرد كه ماهيتي اسالم

 نادري، و (مطلبي» شود مي محسوب شهر آرمان اين از اي حكومت آرماني در آن زمان، جلوه
 مـنَ  برَكـات  علَيهِم لَفَتَحنا اتَّقَوا و آمنُوا  الْقُرى أَهلَ أَنَّ لَو و«در قرآن كريم آمده:  ).131: 1388
ّماءالس ضِ ودرهـاى ( كنند قطعاً پيشه تقوا و آورده ايمان ها آبادى و شهرها مردم اگر : والْأَر (
) كه به نوعي اشاره به وعـدة الهـي   96(اعراف: » گشاييم مى برآنان را و زمين آسمان بركات

 شـكل  گرايـي  عقـل  اصالت براساس كه فلسفي شهر آرمان )2شهر است.  براي تحقق آرمان
 رئاليسـتي  شـهر  آرمـان  )3 .اسـت  افالطون جمهوري كتاب آن بارز هاي نمونه از و گرفته

 آرمـان  يـك  شـهر  ايـن  در آرمان. گيرد مي شكل ها واقعيت محور بر و تجربي علم براساس
 در و گرايـي اسـت   تجربـه  علم بر پاية آن بنيان كه خيالي، و وهمي نه است واقعي و علمي
 از برگرفته دو نوع اخير ماهيتي زميني دارد كه .شود مي محسوب شهر آرمان مدرن نوع واقع

 تعدد درو  اين اشكال رايج است. سبب غرب است و بيشتر در فلسفي تعقل و خرد تجربه،
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 يـك  دقيـق،  صورت به كه است مذهبي و فرهنگي عنصر تنوع وجود شهرها، آرمان ماهيت
شهر مورد نظر نگارندگان از  ندارد. در اين ميان آرمان وجود همه ذهنيت در مشابه شهر آرمان

 اصـل  در »رئاليسـم « شود. واژة نوع رئاليستي است كه ابتدا به شرحي از رئاليسم پرداخته مي
 از و داد مي قرار بررسي مورد را ذهن از خارج موضوع و شيء كه بود فلسفي انديشة نوعي
 ثـروت،  ؛46و15: 1387 گرانـت،  ؛15: 1386 همكـاران،  و الج( شد ادبيات حوزه وارد آنجا

 رئاليسم و است چيز معني به (res) رس لغت ريشة از رئاليسم«واژگان  نظر از .)113: 1385
 مكتب با عمدتاً اصطالح ادبي اين حيث از .)97 :1385ثروت، » (شيئيت يا چيزگرايي يعني

 بـه  وفـادار  ادبيات و هنر هرگونه به عام معناي شود و در مي تداعي فرانسوي هاي  رئاليست
رمانتيسـم بـا خـروج     از بعـد  كه است مكتبي«خاص،  معناي در شود. اما مي اطالق واقعيت

 فرانسـه  در 1830 هاي سال حدود نوزدهم قرن اواسط در هاي رمانس، ادبيات اروپا از سنت
 گرايـي بـرخالف   واقع در حوزة مكاتب ادبي، مكتب .)Zarnigor, 2019: 190(» آمد وجود به

 اجتمـاع  از و آوردنـد  مـي  روي گذشـته  به كه رمانتيك و كالسيك مانند ديگري هاي مكتب
 نمـايش  بـه  هـا  آن واقعيت در را زندگي معمولي و آشنا هاي جنبه« بودند، غافل خود كنوني
ذوالقدر،  و ميرصادقي(» دهد مي قرار مطالعه مورد ها آن تاريخي متن در را وقايع و گذارد مي

 زنـدگي  بـه  بيشـتر  پرداختـه و  مـردم  اكثريت عمومي به مسائل . آنان همچنين)285 :1377
 بـارزترين  از  (Ambrams, 1988: 153-154). دارند توجه زحمكش و محروم متوسط، طبقات

 ترسيم به كه برد نام را تولستوي گوگول و ديكنز، بالزاك، چارلز توان مي گرا واقع نمايندگان
 پرهـام،  ؛299و1/291ج: 1389 سيدحسـيني، ( توجـه داشـتند   جامعه فرودست مردم زندگي
. با اين مقدمه، هـدف انگـارة   )2/83ج: 1389 زرشناس، ؛15: 1373 لوكاج، ؛80- 65: 1353
 موجـودي  عنـوان  به را انسان اين است كه - گرا همچون مكتب واقع - رئاليستي شهر  آرمان

 و كامـل  هـاي  خصوصـيت  هـا،  پديـده  و وقايع انتخاب كند. همچنين در  توصيف اجتماعي
 عـادي  غير نادر و هاي واقعيت و استثنايي مسائل از و داده قرار بررسي مورد را ها آن بنيادي

 يـافتن راه «كنـد:   مـي  معرفي گونه اين رئاليست را ويسندةن يك هاي بپرهيزد. لوكاج ويژگي
 بيـان  خلق، دشمنان از او عميق نفرت آنان، به عشق مشكالت مردم و ابراز حل براي عملي

 و بشـريت  پيشـروي  در ترديد بي ايماني داشتن حقيقت و ساختن آشكار در مردم اشتباهات
تـوان همـين    ها مي تعمق در اين ويژگيبا  .)23 :1373(» بهتر آينده سوي به سرزمينش مردم

 اسـت  سـبب  همين شهر گراي رئاليستي دانست. به موارد را هم از اصول نويسندگان آرمان
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گرانت، ( »دانند مي  نزديك شهر آرمان و آليسم ايده به را رئاليسم مكتب«نظران  صاحب برخي
1387: 94(.  

 اجتماعي گرايي شهر رئاليستي را واقع آرمانتوان محور اصلي  با بررسي انواع رئاليسم، مي
)Socialist Realism( تمام مبناي1934 سال در كه است مكتبي دانست. رئاليسم سوسياليستي 

 ادبـي،  مكتـب  ايـن  در« .گرفت قرار سوسياليستي كشورهاي ساير و شوروي روسيه ادبيات
 توجـه  فـرد  بـه  آنكـه  از بيشـتر  و گيرد مي قرار سوسياليستي جامعة نوسازي خدمت در هنر

ذوالقـدر،   و ميرصـادقي (» آورد مـي  روي گروهـي  كارهـاي  و كـار  از تجليل به باشد؛ داشته
هـاي   گرايش«. مختصر اينكه اين شاخه بر سه اصل )2/69: ج1389؛ زرشناس، 287 :1377

اسـتوار اسـت (حـاجي    » هاي ايدئولوژيك و ديدگاه مـردم گرايانـه   سياسي و حزبي، ديدگاه
  ).132: 1400و محمدي، آقابابايي 

  
  مدار صفر درجهخالصة رمان  2.2

 داراي رمـان . رسـيد  به چـاپ  1372 سال در كه است جلدي  سه رماني »درجه صفر مدار«
است كه از لحاظ محدودة  اسالمي انقالب از قبل وقايع گر روايت و اجتماعي رئاليسم سبك

گيـرد ولـي بـه     را در برمـي  1357تـا  1350هفت سـال يعنـي از     زماني، به صورت مستقيم
. بـه بعـد شـهر اهـواز هـم اسـت       1332هـاي   صورت غيرمستقيم در بردارندة حوادث سال

است كه پـس از مـرگ پـدر و     –ساله شانزده نوجواني-  »باران« كتاب اين اصلي شخصيت
شـود. او   رِ كـار مـي  كند و در پي كسب روزي، راهي بازا برادرش درس و مدرسه را رها مي

شـود سـپس    هاي مختلفي آشنا مـي  پس از مشغول شدن در يك مغازه سلماني با شخصيت
خيزد و  رفته رفته با آگاهي بيشتر به سمت سياست و مخالفت با نظام حاكم شاهنشايي برمي

پردازد. در اين ميان دوبار توسـط سـاواك    از طريق دوستان و اطرافيان به فعاليت سياسي مي
كند و بـه انقالبيـون    شود اما در بحبوحة انقالب از زندان فرار مي ير و راهي زندان ميدستگ
  .پيوندد مي
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  شهر رئاليستي احمد محمود و آرمان 3.2
اي از ادبيات معاصر است كه كاربرد آن بيشتر در حوزة داسـتان   حوزة ادبيات اقليمي، شاخه

 رسـوم  و آداب باورهـا،  فرهنـگ،  نمايـانگر  كه شود مي اطالق ادبي آثار مجموعه به است و
 تـرين  مهـم « در ايـن ميـان   .است بومي يك اقليم خاص و طبيعي محيط هاي ويژگي مردم و
: 1377 ميرعابـديني، » (اسـت  جنـوب  نويسدگان هاي تالش حاصل اقليمي ادبيات دستاورد

 نـوب ج اقلـيم  ادبيـات  شـاخة  تـرين  برجسته 1خوزستان] نويسي  داستان[ مكتب .)561/ 2ج
 مختلـف  هاي قوميت تنوع و اقتصادي جغرافيايي، موقعيت به توجه با كه شود مي محسوب
 عينيـت  مـدار  بر و گرا برون مكتبي مكتب اين« .است يافته معاصر ادبيات در خاصي جايگاه

 از يكـي  .)22: 1377 سـپانلو، ( »دهـد  نشـان  كنـد  مـي  سعي و بيند مي را واقعيت. چرخد مي
 مسـائل  بـه  توجـه  - خوزسـتان  مكتـب  بـويژه -  جنوب سبك هاي داستان ممتاز هاي ويژگي
 اقلـيم  هر از بيش  جنوب ادبيات در شهري آرمان جامعة به توجه بسامد« .است شهري آرمان

 رئاليسـم  بـه  رئاليسم انواع بين از محمود احمد سبك .)211:  1387 شيري،( »ديگري است
 در«دارد.  شهر آرمان بيان براي ظرفيت بهتريشاخه  اين چراكه. است تر نزديك سوسياليستي

 ريـزي  پـي  و سياسـي  آرمـان  جهـت  در شـود،  مي عرضه كه واقعيتي سوسياليستي، رئاليسم
 گرايـي  آرمـان  و آليسـم  ايـده  مرز به بسيار رو اين از. است طبقه بي و سوسياليستي اي جامعه
 حالت در). 94- 92 :1387؛ ر.ك. گرانت، 107- 106 :1385تقوي،  و خاتمي» (است نزديك

 در ولـي  گـذارد  مـي  نمايش به را خود شهر ويران از تصويري ابتدا محمود احمد روساخت،
 ديـدة  ستم مردم فرياد واقع در محمود. ندارد آرماني شهري گيري شكل جز هدفي آن، پس
  .)21- 20: 1378: دستغيب. ك.ر( است خوزستان اقليم
 انديشـة  جوامـع،  عقيده بر اين است كـه در شهرها  گيري آرمان لحاظ چگونگي شكل به
 و سياسـي  دهنـدة  تكـان  تحـوالت  در يـا  انقالبي هاي خيزش  دوران در بيشتر شهري، آرمان

 هـاي  جنـگ  در آتـن  شكسـت  اثر بر افالطون جمهوري كتاب« .است شده نمايان اجتماعي
» اسـت  شده نوشته سقراط اعدام و محاكمه بويژه ها، طبقاتي آتني امان بي نبردهاي و پلوپونز

 كـه  هستند جوامعي خاص بيشتر شهرها آرمان همچنين .)574: 1394 نژاد، قطبي و حجازي(
 همان (Davidson, 2020: 1070).هستند  حكومت و شكل تغيير حال در و توجه كانون مورد
 رخـدادهاي  از شرحي كشيدن تصوير به با درجه صفر مدار رمان در محمود احمد كه گونه
 بـه  را او رخـدادها  ايـن  و داشـته  جامعـه  از انتقـاد  در سـعي  آن از بعـد  تـا  انقـالب  از قبل
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 بـه  اتفـاقي  طـور  بـه  شـهرها  آرمان« اينكه ديگر. داد سوق رئاليستي شهر آرمان وسوي سمت
 پديـد  نـوگرايي  هـاي  تكان نخستين از ناشي روشنفكري هاي محيط در بلكه آيد، نمي وجود
 بـه  ها غربي ورود و نفت صنعت در اقليم خوزستان با كشف .)35: 1385 روويون،» (آيد مي

 نـوعي  كـرد و  تغييـر  زنـدگي  و هسـتي  جهـان  بـه  منطقـه  بوميـان  نگرش باره يك به آنجا،
 شـهر  آرمـان  شبيه چيزي محمود شهر در مقام قياس، آرمان .آمد بوجود ها آن در گري روشن

 احمد رئاليستي و اجتماعي هاي داستان. 2دارد وجود آن تحقق امكان كه چرا است؛ افالطون
 را جامعه هاي نابساماني و نابهنجار اوضاع انتقادي، صورت به كه است هايي داستان محمود،

 نهـادن  انگشت ها، آشفتگي گونه اين بيان از نويسنده هدف واقع در. است كشيده تصوير به
 ناممكن آرماني جامعة به رسيدن براي را زندگي مسير كه است ناپسند و زشت هاي جنبه بر
 تأكيد داستان وقايع و ها شخصيت اقتصادي اوضاع و جامعه نفوذ بر ها داستان اين« .سازد مي
 مكـان  و زمـان  در انسـان  سلوك و رفتار بر را اجتماعي موقعيت و اقتصاد تأثير و ورزند مي

هاي رئاليسم بـا   . يكي از تفاوت)498: 1394 ميرصادقي،( »دهند مي قرار ارزيابي مورد معين
 سيدحسـيني، ( »اسـت  انتقـادي  عصـر  يك رئاليسم، عصر اساساً«مكاتب ديگر اين است كه 

آگاهي و انديشه، نيروي ذهنـي و تخيلـي را بـه چـالش      كه است . عصري)1/112ج: 1389
 همقابل به قلم و انديشه سالح با كه است عصري محمود براي رئاليسم روي اين از كشد. مي
 سـخن  رويـدادهايي  از و دارد تـاريخي  بيـنش  محمـود . «خيـزد  برمـي  زمانه هاي نابرابري با

 ايـن  در و) 40: 1373 دسـتغيب، » (انـد  داشته سروكار آن با دوره آن در ما مردم كه گويد مي
 تحـوالت  مـتن  در را اشـخاص  روحيـة  و تـالش  و حركـت « درجه صفر مدار رمان ميان،

  .)44: همان» (آورد مي نما پيش به اجتماعي
  

  . بحث و بررسي3
   مدار صفر درجهشهر رئاليستي محمود در رمان  هاي آرمان بررسي مؤلفه 1.3

در پـنج   درجـه  صـفر  مدارشهر رئاليستي محمود در رمان  هاي آرمان در اين پژوهش، مؤلفه
  گيرند. بندي و مورد تحليل قرار مي دسته طبقه
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  اجتماعي 1.1.3

  طبقاتي عدم نظام 1.1.1.3
اي  در اين بخش، محمود به مسألة عيني تضـاد طبقـاتي توجـه دارد و خواسـتار جامعـه     

شـهر رئاليسـتي او را بـا     سطح و برابر است. چرا كه فاصلة طبقاتي در جامعه، نظام آرمان هم
 وفـور  به شهر مردم و ها خانواده نظام طبقاتي بين درجه صفر مداردر  كند. چالش مواجه مي

 سطح مثالً. است قابل تقسيم فقير و غني قطب دو اهواز به شهر كه نحوي به .شود مي ديده
 خانواده پايين سطح با رستمعلي سروان و داور دكتر برادرش و دالور مهندس خانواده باالي
 هـاي  خـانواده  .)1326- 1325: 1376محمود، ( است توجه قابل فيروز كل و باران بشير، كل
  .هستند محتاج شب نان به يا اند غني بسيار يا جامعه اين

  مساوات 2.1.1.3
شود و محمود  مي ديده بشدت تبعيض منفي عنصر درجه صفر مدار جامعة افراد بين در

تبعـيض   كه اي گونه به داند. شهر رئاليستي خود مي آن را عنصري در جهت اختالل در آرمان
 گمـاردن  كـار  بـه . است مشهود افراد جنسيت و هم در دارد وجود اجتماع طبقات ميان هم
 در تبعيض نوعي مسئوليت، و كار از خوزستان منطقه بوميان گذاشتن كنار و بومي غير افراد

 و ببيننـد  خـود  فالكـت  باعـث  را آنان اهواز جوانان شد سبب تا است سمت و كار سپردن
 عامـه،  طبقـات  بـه  جامعه باالي طبقات فخرفروشي .)357همان: ( بزنند آنان ترور به دست
 بـين  طبقـاتي  تضـاد  ؛)997همـان:  ( قصـاب  بـا  دالور مهنـدس  دختر كتايون برخورد مانند

  .)1113و 827همان: ( روستانشينان به تحقيرآميز نگاه و روستانشينان و شهرنشينان
از جمله عوامل ديگر مورد نظر محمود در اين مؤلفه توجه به مسـألة تبعـيض جنسـيت    

 و شـاولي  پسـرش  بـه  يـارولي  توجـه  و نگـاه  نوع مانندافراد بويژه جنسيت فرزندان است؛ 
 كه پسره حتمي حاال« :گفت شهروز: «آمده رمان از جايي در .)1012همان: ( تماشا دخترش
 جايگـاه  .)1547همـان:  ...» (عيـب  دختـر،  مـا  طايفـة  تو«: كرد راست گردن نوذر »...اسمش
 ماننـد  اسـت؛  شهري آرمان ضد عوامل ديگر از رمان در او به آميز تبعيض نگاه و زن ضعيف
 يا .)518همان: (دانست  مي عار را سينما به بردن او با خود همراه بلقيس كه با نوذر برخورد
 يـا  اسـت.  نـاقص  عقلـش  كـه زن  زد مي سركوفت او به مدام ديگرش با بلقيس كه برخورد
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 نمكنـي،  حسـاب  آدم مونِ اصالً تو - برگشت يكهو بلقيس. «پسر فرزند زائيدن براي اصرار
  .)1538همان: » (...اصالً

  اجتماعي زنان حقوق رعايت 3.1.1.3
 احمـد  آثـار  ديگـر  در بلكـه  دارد ضـعيفي  جايگـاه  درجه صفر مدار رمان در تنها نه زن
: 1398 دارابـي،  و ؛ احمـدي 336: 1383 آقـائي، ( ندارد توجهي خور در جايگاه هم محمود

 دانـد  مـي  جامعـه  سـاالري  مـرد  را آثارش در زن ضعيف جايگاه خود محمود .)328- 327
شـهر   . اين نگرش به جنس زن، جامعـه را از دسـت يـافتن بـه آرمـان     )60: 1383 گلستان،(

كند و محمود به اين مسأله پي برده است. جامعه زماني بـراي   رئاليستي به مشكل مواجه مي
 و سـو تر زودبـاور،  لوح، همچون ساده فمنيستي ضد عوامل او قابل پذيرش است كه زن از

 كـه  فـردي  عنـوان  به زن به نگاه. به دور باشد - شد ها اشاره كه در رمان به آن-  بودن سنتي
 دم به دم هاي زدن صدا مانند ندارد؛ هم اعتراض حق و دهد انجام را خانه كارهاي تمام بايد

نامناسـب   برخـورد  ؛)1197- 1196: 1376محمـود،  ( امـور  انجـام  براي نوذر توسط بلقيس
 اسـعد  كننـدة  برخورد سرزنش ؛)1496و1281همان: ( آراسته دخترشان با فيروز كل خانواده

 كتـك  ؛)1228و311همـان:  ( اوسـت  خـدمت  در كلفتـي  ماننـد  كـه  روبخيـر  خـواهرش  با
 بـا  يـارولي  تحقيرآميـز  رفتـار  ؛)655همان: ( پدرش از رئيسه مداوم و سبب بي هاي خوردن

 رفتـار  ؛)1449و1012همـان:  ( تماشـا  و منيـر  مـاه  دختـرانش  همچنـين  و حوري همسرش
 امـر  بـه  تـوجهش  تمـام  و داشته نگه مطلق فقر در را ها آن كه همسرش با مبارك ناشايست
 كارخانـه  در كـارگر  زنان به علي  رستم هاي حرمتي بي ؛)916- 919همان: ( بود روز سياست
 .)1377همـان:  ( منيـر  مـاه  همسرش با اسدموتوي ناشايست برخورد ؛)699همان: ( نساجي
 از جنـوب،  داسـتاني  ادبيات حوزة در است، معتقد منتقدي كه است شواهد همين براساس

 بـه  محمود آثار در مادران و زنان از ها حالت انگيزترين ترحم و ترين صبورانه مظلوميت، نظر
  .)219: 1387 شيري،( است درآمده نمايش

  اجتماعي سالمت 4.1.1.3
اش  شهر رئاليسـتي  را يك گام به آرمان سالمت جسمي و روحي اجتماع، جامعه محمود

 دار كند. محمود اين مقوله را در رمان به صورت مشهود نشان داده است. بچـه  تر مي نزديك
 بشدت را نوذر كه است شهري آرمان ضد مقولة نوعي بلقيس همسرش نازايي و نوذر نشدن
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 بيمـاري  ؛)763همان: ( بشير كل لغوه بيماري ؛)337- 336: 1376محمود، ( كرد مي ناراحت
 ماننـد  كرد؛ قلمداد بيماري نوعي توان مي نيز را همچنين اعتياد ؛)1017همان: ( مالاشكبوس

همـان:  ( ...رطيل و احمد اسدموتوي، مهراب، كندرو، ناكَس، دكتر عطا، برزو، يارولي، اعتياد
. همـة ايـن   )1641همان: ( الكلي مشروبات روزانه نوشيدن به نوذر اعتياد يا ؛)1186و1140

  اندازد. شهر را به خطر مي موارد سالمت جامعه و آرمان

  عدم فساد 5.1.1.3
شـهر خـود    رفتاري قابل مشاهده است كه محمود با تأكيد بر آن، آن را ضد آرمـان  فساد

 ميـان  داند. او خواهان اجتماعي سالم و بري از هرگونه فساد و فاسد است. اين مؤلفه در مي
 عوامـل  از يكـي . اسـت  بيكاري و فقر آن سبب كه شود مي ديده مختلف هاي شيوه به افراد
 بـرزو از  هاي دزدي ؛)147همان: ( بازار در نوذر كيف شدن دزديده مانند است؛ دزدي فساد

 دوچرخـة  دزديده شـدن  ؛)1174و625و63- 62همان: (خود و خانة مهندس دالور  خانوادة
همـان:  ( انقـالب  اوايل در مردم اموال سرقت ؛)1664و1189همان: ( اوس مبارك و رضا بنا

 و بـرزو  برخورد مانند ها، آن از كردن اخاذي و انقالبيون احساسات از استفاده سوء ؛)1740
 فاسدان با همكاري و امنيتي و انتظامي نيروهاي در ؛ فساد)1777همان: ( مردم با تارزان ممل

 و مردم به حمله مانند جامعه، در امنيت عدم و نظمي بي ؛)394و156- 155همان: ( اجتماعي
قاچـاق،   ؛)391- 388همـان:  ( جوانان بين اخالقي در فساد ؛)92- 91همان: (ها  مغازه غارت
 همكاري يارولي و و بلند ساق جواد رزاق، مانند افرادي توسط مخدر مواد مصرف و فروش

 قماربازي طريق ازشاه  دربار در فساد ؛)740و558همان: (آنان  با انتظامي نيروي و مسئوالن
 پهلـوي  اشـرف  بـا  دالور مهنـدس  توافـق  مانند سلطنتي، افراد به داران سرمايه دادن رشوه و
در  زنـان  و دختـران  بـا  رسـتمعلي  سـروان  رفتـار  مانند اخالقي، فساد ؛)1175و559همان: (

 شـهر  غنـي  هـاي  . خانواده)1374و1166همان: ( بازي پارتي ؛)677همان: ( نساجي كارخانة
 تصـادف  جريـان  ماننـد  كردنـد؛  مي بازي پارتي به اقدام خود كارهاي بردن پيش براي اهواز
 جـاي  بـه  را رسـتمعلي  سروان و كشت را نفر يك كه - دالور مهندس همسر-  خانم زينت
 اخـاذي  و رشـوه  )؛ پيشـنهاد 757(همان: خواري رشوه ؛)868همان: ( فرستاد زندان به خود

 كارمنـد  رشـوه  درخواسـت  ؛)213- 206همان: ( كارون شط كنار كار بخاطر باران از پاسبان
همـان:  ( امنيتـي  نيروهـاي  توسـط  مردم از رشوه دريافت ؛)904همان: ( يارولي از مخابرات
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 و طلبـي   فرصـت  ؛)1215همـان:  ( ساواك براي يارولي خبرچيني ، مانندجاسوسي ؛)1508
 بـه  يـارولي  خيانـت  مانند، خيانت؛ )1293همان: ( شركا با شهروز رفتار مانند كالهبرداري،

  .)1219- 1218همان: ( همسرش

  اقتصادي 2.1.3

  رفاه نسبي 1.2.1.3
دستي است. او خود طعم فقـر   دور از تنگ  اي با رفاه نسبي و به محمود خواستار جامعه

دانـد.   شهر رئاليستي خود مـي  را چشيده و با انعكاس در آثارش، آن را از عوامل مخل آرمان
 گيـري  مـاهي  بـه  زندگي گذران براي كه ها كوسه توسط كارون در گ بابومر فقرمالي، مانند

 ؛)16همـان:  ( كـاركردن  اميـد  بـه  باران مدرسه و درس كردن رها ؛)11- 9همان: ( بود رفته
 بـود  دسـتي  تنـگ  و فقـر  از ناشـي  كـه  خانه سهم تقسيم براي نوروز خانوادة اعضاي جدال

 كـردن  اجـاره  بخـاطر  بشير كَل خانوادة دختران تا شد سبب اقتصادي فقر ؛)35- 34همان: (
 همچنين كنند. تحمل را دار كارخانه ظلم و شوند كارخانه در كار به مجبور برزو از اتاق يك
؛ )67- 66همان: ( شود فروشي سيگاري به مجبور داشت كه بيماري وجود با بشير كل خود

 سوق شهر مسئوالن ترور سمت به - با وجود داشتن مدرك ديپلم - برهان را  فقر و بيكاري
 قاچـاق  كـار  بـه  تـا  شد سبب رزاق بيكاري ؛)215همان: ( داد و بعد از آن آوارة كويت شد

همان: ( شود ساواك مخبر تا كرد مجبور را يارولي فقر و بيكاري )؛255شود(همان:  كشانده
 ناسالمتي به. يارولي بخونش«...  شود مي ديده خوبي به داستان ديالوگ اين در فقر .)همانجا

 خـودت  سـي  ميگـي  چـي « - افتـاد  يـارولي  صداي. ئومده قم از-  داريم تكليف مسلمانيم،
 يا مسلمانم ببينم تا مانه نمي فرصتي ديگه كه نانيم لقمه يه گرفتار ئيقد شب تا صبح. كاكاجان

  .)962همان: !» (كافر

  طبيعي مندي از منابع بهره 2.2.1.3
هاي خدادادي  نفت و گاز خوزستان توقع دارد اين نعمتمحمود با مشاهدة منابع عظيم 

در «. اش محقـق گـردد   شـهر رئاليسـتي   سبب رونق آنجا شود و در ساية ايـن منـابع آرمـان   
 عناصر اين به توجه بدون و هستند داستان فضاي  سازنده طبيعي، عوامل محمود هاي داستان
 اگرچـه  گـاز  و نفـت  .)2/566ج: 1377 ميرعابـديني، ( »شـود  مي دشوار داستان محيط درك
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 اقيلم نصيب منابع اين از آنچه اما است كشور سالة چندين ناجي همواره كه است اي سرمايه
 كـه  است آن به توجه از حاصل هاي خونريزي و جنگ و آن ناخوشايند شد بوي  خوزستان

كجـا رفتـي بلقـيس؟    «- صـداي نـوذر آمـد    « .اسـت  يافته انعكاس محمود آثار در زيبايي به
همـش بلـدي   « - بلقيس شيربرنج را داد به خاور و برگشت تو ايـوان  » عالئدين روشن كن

آمد تو » نفت كجا پيدا ميشه!«- صداي نوذر از تو داالن آمد»... دستور بدي؟ خو نفت نداريم!
بـر   شيشـه «ن آمده، ). در جاي ديگر رما1320- 1318: 1376(محمود، »» سه تا شعبه رفتم...«

ها را گرفت روي عالئـدين   و دست» حال و روزگار سگ بهتر از حال ما بدبختاس!«گفت: 
» ها از عدل ظهر تا نصف شب تو صف بـوده بيسـت ليتـر نفـت گيـرش ئومـده!       ننه بچه«- 

تأثير بودن منابع نفتي خوزستان در  ). كه اين موارد نشان دهندة فقر مردم و بي1606(همان: 
  آنان است. زندگي 

  مدرنيته حاكميت 3.2.1.3
 ضـد  عوامـل  از خـود  كـه  شود مي مشاهده مدرنيته و سنت تقابل داستان جاي جاي در
ها تجربة  صداست. او سال اي يكپارچه و هم اما محمود در انديشة جامعه .است شهري آرمان

 تـوان  ديدن انواع تقابل مختلف در خوزستان را به درستي در آثارش نشـان داده اسـت. مـي   
بـه طـوري    دانست. تقابل نوع اين جز را مصدق طرفداران با طلب سلطنت احزاب درگيري

 ايـن  شوند. سرانجام مي محسوب مدرنيته مصدق طرفداران و سنتي گروه طلبان، سلطنت كه
- 174همـان:  ( شـد  نـوروز  و فـاروق  جمله از مصدق طرفداران شدن كشته به منجر تقابل
 از را خـواري  شـراب  هـا  امروزي سبك به كه نوذر ها، مانند رفتار شخصيت در تضاد .)178

 عبـادت  بـه  كـه  فيـروز  كـل  و سلطنت بي بي شخصيت مقابل در و داند مي روز مد ويژگي
 بـه  بانـك  گزينـي  جاي .)187- 186همان: ( كند مي قلمداد سنتي رفتاري ديده به پردازند، مي

 مدرنيته اقتصاد به سنتي اقتصاد سيستم از گذار مرحله يك به اشاره صراف، صمد خانه جاي
 بـه  و صـنعت   كشت شركت توسط كشاورزان هاي زمين و روستاها مصادرة است. همچنين

: 1387 شيري، ؛315: 1383 آقائي،( است مدرنيته و سنت ديگر تقابل سنتي كشاورزي جاي
174(.  

  
  



 243   )آهي محمدو  قادري الياس( ... درجه صفر مدار رمان در رئاليستي شهر آرمان

 

  امنيتي 3.1.3

  عدالت 1.3.1.3
اسـت.   عدالتشهر رئاليستي  يابي به آرمان بارزترين مؤلفة مورد نظر محمود براي دست

داند ظلـم مـانع تحقـق     بيزار است. چراكه مي او عنصر ظلم را مشاهده كرده و بشدت از آن 
...] ظلـم  و تبعيـد  زندان، اعتراض، مبارزه، آن تَبع به[ اي عدالت محور است. سياست جامعه
 اسـت  برخـوردار  آن از] محمـود  احمد بويژه[ جنوب ادبيات كه هست امتيازي ترين بديهي

 ظلـم  يكـي  اسـت:  بررسـي  قابـل  دسـته  دو در توضـيح  اين در ظلم .)204: 1387 شيري،(
  باران شاگردش حق در يارولي مانند ظلم ديگر، يك به مردم ظلم ديگري و مردم به حكومت

كه باعـث   مردم به حكومت ظلم ؛)1073- 1072 و131و39: 1376محمود: ( او مزد ندادن و
 كويت به نوروز شدن فراري مانند همسايه شد؛ كشورهاي در ها آن سرگردان شدن برخي از

 حقـوق  نـدادن  ؛)690همـان:  ( مـردم  به انتظامي و امنيتي نيروهاي ؛ زورگويي)269همان: (
 اسعد با يارولي برخورد مانند ديگر، يك تحقير و حرمتي بي ؛)691همان: ( شهرداري كارگران

 ابوالحسـن  پـدرش  توسـط  رئيسـه  روزة هـر  تنبيـه  بـويژه  زن جنس به ستم ؛)814همان: (
همـان:  ( مـالي  مسائل بخاطر خانواده اعضاي بقية با برزو زورگويي ؛)848همان: ( گمركچي

 تفـاوتي  بـي  ؛)1034همـان:  ( تفحـص  و تحقيق بدون افغاني كارگران به حمله ؛)926- 925
 رفـت  دسـت  از تـوجهي  بـي  سـبب  به ها آن مطب در زنش كه مردي او به منشي و پزشك

 تصـاحب  ماننـد  اهـواز،  در هـا  آن شدن آواره و روستائيان هاي زمين تملك ؛)1549همان: (
همـان:  ( صـنعت دزفـول   و كشـت  شـركت  توسـط  نريمـان  كدخدا و فيروز كل هاي زمين
صـمد   ملك گرفتن دالور در مهندس برخورد مانند ديگران، به ثروتمندان ظلم ؛)117و115

 بــا تصــاحب ارث داور دكتــر مهنــدس دالور بــه بــرادرش ظلــم ؛)1581همــان: ( صــراف
 بـه  انقـالب  اوايـل  مـرج  و هرج در عمومي اموال تخريب و )1433همان: ( شان خانوادگي

 در گفتگو اين از مردم حكومت شاهنشايي به . ستم)1768و1742همان: ( الناس عوام دست
! كـه  نيسـت  مملكت! قالبي نويس خود« - رفت نوذر لب از خنده: «شود مي دريافت داستان
 تا شاه از« -  بلقيس به كرد رو!» برسه مردم درد به نيست كس هيچ! دزدي – غارت جا همه
  :كندور آمده زبان از ديگر جايي . يا در)190همان: ( »وزير
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 تيربـاران  و شـكنجه  و زندان از اما بزني حرف مملكت اين انسانِ از ميخواي چطور تو
 نزنـي؟  حرف ساواك و ارعاب بيكاري، گراني، فساد، تورم، تنگدستي، از نزني؟ حرف

 هـاي  خانـه  و فرزند و زن به تجاوز از و وكشتار كشت از خياباني، مسلحانه درگيري از
  .)329همان: ( نزني؟ حرف مردم

  سياسي 4.1.3

  دمكراسي 1.4.1.3
  بيني مي ميكني نگاه كه را مملكت اين اجتماعي - سياسي تاريخ« آمده محمود از قولي در

او بـا   .)44: 1383 گلسـتان، » (اسـت  شده بدل ما محتوم سرنوشت به استبداد و سياست كه
 مشاهده رفتار مستبدان در كشورداري و نقش آنـان در عقـب مانـدگي كشـور، بـه جايگـاه      

شهر پي برده است. در اين راسـتا او معتقـد بـه     آرمان ايجاد جامعه در سردمداران و حاكمان
  .لف با استبداد استدمكراسي و حكومتي برخاسته از خرد جمعي و مخا

 قاعـده  ايـن  از هـم  پهلـوي  دورة و هست خودكامه حاكمان عرصة ايران كه هاست قرن
 گنجانـده  مقولـه  ايـن  در... و اعـدام  سـركوب،  شـكنجه،  زندان، دستگيري،. نيست مستثني

 كه است دقيق اندازه آن تا كند مي ارائه خود آثار در »زندان« از محمود كه توصيفي. «شود مي
 فـرد  بـه  منحصر و يگانه ما داستاني ادبيات در مكان اين از محمود توصيفات گفت توان مي

محمـود،  ( عكـاس  براتعلـي  دسـتگيري  ماننـد  كسبه، دستگيري .)351: 1383 آقائي،» (است
 ؛)418- 407همـان:  ( درس كـالس  در آموزان دانش از نفر دو و سي دستگيري ؛)51: 1376

 هـا  خانواده و مردم به حرمتي بي ؛)420همان: ( آموزان دانش دستگيري به معترضان سركوب
 باران بازداشت مانند نوجوانان، دستگيري ؛)482- 470همان: ( امنيتي عوامل و ساواك توسط

 كـه  شـهرداري  كـارگران  شتم و ضرب ؛)539و402همان: ( شان كم سن رغم علي شهروز و
 بخـاطر  مردم اعتراض سركوب ؛)648همان: ( بودند كرده اعتصاب خود حقوق و حق براي
 فكـران،  روشـن  كردن زنداني ؛)653همان: ( ها آن برق و آب قطع و اقتصادي وضع و گراني

 ماننـد  حكومـت،  توسط معترضين زنداني ؛)900و583همان: ( عطا و كندرو مانند بازداشت
همان: ... (حامد و عطار، آقا  حاج پور، سيف خياط، مبارك همچون گناهي بي افراد دستگيري

 انجام كردن قدغن ساواك؛ توسط حكومت مخالف دختران و پسران نوجوان ؛ اعدام)1584
 مـريم  سرنوشـت  ماننـد  ها، آن هاي خانواده با مالقات از جلوگيري و آنان براي ختم مراسم
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 نظـامي  حكومـت  ؛)1409و976همـان:  ( سـدهي  رحـيم  پسر شاپور و شامرادي حاج دختر
 بـه  تيرانـدازي  ؛)1609همـان:  (دولـت   توسط بانك در مردم اموال مصادره ؛)1583همان: (

 پـانزده  در مـردم  كشـتار  ؛)1299همـان:  ( قـم  مردم كشتار ؛)1660همان: ( معترض زندانيان
 و كشـتن  ؛)1349همـان:  (زندان  در ناك وحشت شيوه به شكنجه ؛)1503همان: ( 43خرداد

همـان:  ( اهـواز  دانشگاه كتابخانة در شاپور كشتن مانند دانشجويان توسط ساواك، سركوب
همـان:  ( شـيرو  تيربـاران  مانند حكومت، توسط جوانان تيرباران ؛)1400و1368 و299- 296

 آبـادان  ركـس  سـينما  زدن آتـش  ماننـد  حكومت، توسط مردم جمعي دسته كشتار ؛)1258
   .)1729همان: ( تظاهرات در مردم كشتار ؛)1545همان: (

  حاكميت صلح در جامعه  2.4.1.3
توجه خاصي به صلح و آرامش در جامعه دارد تا مـردم   درجه صفر مدارنويسندة رمان 

گـرا بـدون صـلح و آرامـش      شهر واقع در پناه آن با فراغ بال زندگي كنند. در حقيقت آرمان
داند كه مانع تحقـق ايـن    معني است. محمود در جايگاه نقد، قيام و مبارزه را مواردي مي بي

 بخاطر ها شركت ديگر و شهرداري كارگران مدام ناخشنودي و اعتصاب شوند؛ مانند امر مي
ــر ــائل و فق ــادي مس ــان: ( اقتص ــاهرات)620و128- 127هم ــردم ؛ تظ ــواز م ــان: ( اه هم
 بــا مــردم مبــارزه ؛)1716- 1713همــان: ( شــهرها ديگــر تظــاهرات و قيــام ؛)1527و1300

 اعتصـاب  ؛)1197- 1196همـان:  (خاور  همسرش همكاري با نوروز مبارزه مانند حكومت،
 قـم  مردم قيام ؛)1205همان: ( 1332 سال تظاهرات و –آبادان روزي شبانه مدرسه –هاستل

  .)همان: همانجا( قم مردم كشتار بخاطر آبادان مردم تظاهرات ؛)1299همان: (

  نبود حاكميت خارجي 3.4.1.3
از آنجا كه محمود جنوبي هست و خوزستان مركز استعمار در ايـران بـوده، از نزديـك    

ها از كشور است و تأكيد  طعم تلخ وجود استعمار را حس كرده است. او خواهان اخراج آن
شهر رئاليسـتي خـود را در    هاي حكومت دمكراسي داخلي دارد؛ بنابراين او آرمان بر توانايي

جنـوب  «داند.  خاسته از خرد جمعي و به دور از نفوذ استعمار ميگرو حكومتي داخلي و بر
هـاي احمـد محمـود،     همواره دروازة بيگانگان و استعمارگران به ايران بوده. يكي از دغدغه

ترين نويسندة اقليمي جنوب، حضور بيگانگان و استعمارگران در اين ناحيه است كـه   بزرگ
). اسـتعمار در بيشـتر   173: 1387(شـيري،  » نـد ك العمل مـي  او را وادار به اعتراض و عكس
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همان بريتانيا است (احمـدي و دارابـي،    - مدار صفر درجهبويژه  - هاي احمد محمود داستان
). محمــود ســبب آن همــه نابســاماني اوضــاع خوزســتان و كشــور را حاصــل 318: 1398

 از فيـروز  كـل  دانـد. مهـاجرت   و نفوذ آنان مـي  انگليس طلبانه استعمار هاي منفعت سياست
 مهـاجرتي  گـر  بيـان  صـنعت  و كشت شركت توسط او هاي زمين تصرف و اهواز به دزفول
 .)249: 1383 آقائي،( است كرده تحميل ايران روستائيان بر جديد استعمار كه است اجباري

از نوذر  تكراري و معروف اي و...) جمله42و41و27: 1376(محمود  »هست انگليس تقصير«
است. غارت منـابع زيرزمينـي    ايران در كشور اين زياد استعمارگري نقش در رمان، نشانگر

 نيز امريكا و شوروي ايران طي چند دهة گذشته توسط انگليس بر كسي پوشيده نيست. البته
  ها نفرت دارند. مورد نظر محمود هستند كه مردم از آن استعمارگر كشورهاي جز

  فرهنگي 5.1.3

  جامعة علمي و منطقي 1.5.1.3
اي برپايـة علـم و منطـق معتقـد اسـت.       مود طبق بينش روشن و آگاه خود به جامعهمح

گيـرد. بـر    شهر رئاليستي فقط برپاية علم و حقيقت شكل مـي  چراكه باور دارد جامعة آرمان
، از زبان ظنز و نامعقول عواملو  سنتي هاي ديدگاه، خرافاتهمين اساس براي نشان دادن 

 و سـنتي  هـاي  اقلـيم  زنـدگي  الينفك جزء عاميانه باورهاي و اتكند. خراف كنايه استفاده مي
 محمود .)201: 1387 شيري،( است جنوب هاي داستان بارز هاي ويژگي از و اي قبيله - قومي

 و احمـدي ( دانـد  مي بدبختي و فالكت و بردگي و استحمار مايه را خرافات ضمني طور به
 نويسـي  دعـا  ماننـد  حـرز،  دعا نويسـي و  به اعتقاد خرافات، جمله از .)319: 1398 دارابي،

 خاور از مالاشكبوس تقاضاي ؛)85: 1376محمود، ( بلقيس دار شدن براي بچه مالاشكبوس
 و تعويذ به عقيده ؛)556همان: ( نوشت دعا بايد زندان از باران آزادي براي كه منظور اين به

دار  مردم راجـع بـه بچـه    سنتي ديدگاه ؛)779همان: ( كارها بردن پيش جهت در قدر و قضا
در مورد  سنتي باورهاي به توجه ؛)92- 91همان: ( او خانوادة اجاق بودن نشدن نوذر و كور

 جهـت  در آراسته و باران به اصرار و شده بسته ها آسمان كه در عمو دختر و عمو پسر عقد
 نـوذر  و شـاديه  مراجعه مانند گو، پيش و رمال به عقيده ؛)868همان: ( ازدواجي چنين انجام

 سـنتي  عقيـدة  ؛)924همـان:  ( بـود  شـده  ناپديد مدتي كه شهاب يافتن براي شاه ميرعبده به
 از بعد او ازدواج با دوشنبه دختر مخالفت مانند مسن، افراد مجدد به عدم ازدواج ها خانوداه
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 بـوش  مـاهي  داشـت  باور بلقيس مثالً داشتن عقايد خرافاتي؛ ؛)1124همان: ( مادرش مرگ
 بـديمن  بـه  خاور عقيده يا) 1391همان: ( شد باران شدن زنداني سبب و ندارد شگون لمبو
  .)1393همان: ( فيروز كل هاي جوجه بودن

  حاكميت صداقت 2.5.1.3
ها را هرچه بيشتر  كرد صادقانه مردم و مسئوالن در يك جامعه، آن به عقيده محمود، عمل

كند. او اين رفتار را هم در زندگي شخصي تجربه كـرده و هـم بـه     مي  شهر نزديك به آرمان
 در كـه  است مواردي جمله از فريبصورت ملموس در آثارش انعكاس داده است. عمدتاً 

 خودنمـايي  بـراي  نوذر آميز  اغراق و شيرين هاي دروغ دارد؛ مانند جروا فقر دچار هاي اقليم
 سـوء اسـتفاده   ؛)686- 676همـان:  ( پدري ملك تصرف براي برزو بازي حقه ؛)188همان: (

 تطابق عدم ؛)1021و512- 511همان: ( پول از او ماهيانه تقاضاي مبارك از دوستش صدرا و
 ؛)795همـان:  ( ديگـران  بـا  مالاشـكبوس  عملكرد و رفتار مانند ها، شخصيت عمل و حرف
 بـا  كارانـة شـهروز   فريب برخورد ؛)952- 950همان: ( گويي شاه در پيش ميرعبده هاي نيرنگ
 و صـراف  صـمد  حـق  در دالور مهنـدس  نيرنـگ  ؛)1059همان: ( كاري شراكت در جيمي
 سرك سينما زدن مسئوالن در جريان آتش و حاكمان نيرنگ ؛)1261همان: ( ملك او گرفتن
 ذهـن  و بيندازنـد  مذهبيان گردن به را حركات اين تا زنان صورت به پاشيدن اسيد و آبادان
  .)1519- 1556همان: ( كنند منحرف را مردم

  نبود فقر فرهنگي 3.5.1.3
مسألة ديگري كه از نظر محمود پنهان نماند سطح فرهنگي جامعه است. او بـا مشـاهدة   

فقـر   اي آرماني بدور از مسـائل   هاي فرهنگي در اجتماع اهواز، در پي ساختار جامعه ضعف
 همچنـين  دارنـد؛  اعتياد مخدر و مواد به سيگار رمان هاي شخصيت مثالً اكثر. فرهنگي است

 محسـوب  فرهنگـي  فقـر  مقولـة  جـزء  غـرض  و نقص روي از يكديگر روي گذاشتن اسم
 زدن صـدا  ؛)چشـمانش  از يكي ناحيه از بودن نابينا بخاطر( اليت تك براتعلي مانند شود؛ مي
 ؛)1227همـان:  ( شـق  گـردن  اسعد ؛)1134همان: ( نبي توسط چسكي اوسا به يارولي اوسا
همـان:  ( تـوره  عبـدي  كچـل،  قيعش افرا سياه، دار، خال زري ؛)1242همان: ( پاكوتاه جالل
 ؛)1334همان: ( حال بي نبي ؛)1296همان: ( دماغ لطفي ؛)1229همان: ( زاغي شهين ؛)1183
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. در پايـان، حاصـل   )1399همان: ( سياه سلمان و  مخ بي جهان ؛)1505همان: ( زاغي حسن
   توان در جدول زير به نمايش گذاشت: بحث و بررسي را مي

هاي  مؤلفه
  اصلي

  فرهنگي  سياسي  امنيتي  اقتصادي  اجتماعي

 هاي مؤلفه 
  فرعي

  *عدم نظام طبقاتي
  *مساوات

*رعايت حقوق 
  اجتماعي زنان

  *سالمت اجتماعي
  *عدم فساد

  *رفاه نسبي
مندي از منابع  *بهره

  طبيعي
  *حاكميت مدرنيته

  *عدالت

  *دمكراسي
*حاكميت صلح در 

  جامعه
*نبود حاكميت 

  خارجي

*جامعه علمي و 
  منطقي

*حاكميت 
  صداقت

  *نبود فقر فرهنگي

  
  گيري . نتيجه4

طلبي و بازگشت به بهشتي است كـه در آن هـيچ گونـه     نگاه آرماني به زندگي حاصل كمال
شـهر الهـي    ) آرمان1شهر قابل تصور است:  رنج و سختي نباشد. براين اساس سه نوع آرمان

شـهر فلسـفي كـه     ) آرمان2است. كه مبناي آن تعاليم انبياء و هدف آن رسيدن به قرب الهي 
شهر رئاليستي كـه   ) آرمان3گرايي و هدف آن رسيدن به جامعة عقالني است.  مبناي آن عقل

شـهري   مبناي آن فلسفة تجربي و هدف آن حاكميت علمي است. در اين نگاه، انگيزة آرمان
نويسـندگاني   محمود از جمله گيرد. احمد آلي حالتي واقعي گرايانه به خود مي از سبك ايده

 آثارش در داند. او شهر توجه كرده و آن را براي بشر قابل دسترس مي هست كه به اين آرمان
اي  گيـري جامعـه   نگرد كه در پس اين نقد به دنبال شكل خود مي جامعة انتقادي به ديدي با

اي  به دنبـال جامعـه    - مدار صفر درجهبويژه رمان  - آرماني است. در حقيقت او در آثارش 
خشـونت   و خونريزي مقولة ناپسند همچون ظلم، پليدي، جنگ، است كه در آن هيچ گونه

هـاي   كه داراي ويژگـي  خواهد گرايانه مي شهري واقع آرمان باشد. براين اساس وجود نداشته
شـهر   ها را به ترتيب اولويـت و تـأثير در سـاختار آرمـان     اين ويژگي. منحصر به خود است

) اجتماعي؛ محمـود در  1 بندي كرد: توان ذيل پنچ عنوان كلي بدين شكل تقسيم د ميمحمو
اين طبقه به مسائل مشهود عدم نظام طبقـاتي، مسـاوات، رعايـت حقـوق اجتمـاعي زنـان،       

) اقتصادي؛ در ايـن بخـش بـه مسـائلي     2سالمت اجتماعي و عدم فساد توجه كرده است. 
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) 3ه از منابع طبيعي و حاكميت مدرنيته توجه دارد. مندي هم همچون رفاه نسبي جامعه، بهره
شهر رئاليستي محمود يعني وجود عنصر عـدالت   ترين مؤلفة آرمان امنيتي؛ در اين بخش مهم

) سياسي؛ در اين طبقه، عناصري مانند دمكراسـي، حاكميـت   4در جامعه جاي گرفته است. 
) فرهنگـي؛  5محمود است.  شهر صلح در جامعه و نبود حاكميت خارجي مورد توجه آرمان

اي برپاية علم و منطق، حاكميت صـداقت و نبـود فقـر     در اين طبقه احمد محمود به جامعه
 نتيجـه  گونـه  ايـن  تـوان  مـي  شـهر،  ن آرما نوع اين به توجه با حقيقت پردازد. در فرهنگي مي

از شـهري كـه دور    تخيلي و يا آرمـان  و وهمي دنيايي محمود شهري آرمان دنياي كه گرفت
و بكـارگيري علـم تجربـي بـه       انديشه كاربست با تواند نيست. بلكه بشر مي دسترس باشد؛

  .يابد دست ها است؛ شهر رئاليستي كه خواسته و آرزوي همة انسان آرمان
  
  ها نوشت پي

  ).1358 سپانلو،. ك.ر( است سپانلو محمدعلي هاي برساخته از نويسي داستان در اصطالح اين .1
  ).105: 1340 راسل،( به كنيد رجوع افالطون تحققي شهر آرمان مورد در بيشتر اتاطالع براي .2

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
  .نگار به: تهران ،)محمود احمد آثار نقد و معرفي( آينه در دالن بيدار). 1383( احمد آقائي،

رمـان ذاكـرة   بررسي تطبيقي انديشة پسـا اسـتعمار در   ). «1398اكبر و دارابي، سهيال ( احمدي، علي
، 24، پژوهش ادبيات معاصـر جهـان، دورة   »ها احمد محمود الجسد احالم مستغانمي و همسايه

  .334- 307، صص 2شمارة 
  .ني نشر: تهران ايراني، انديشة در شهر آرمان). 1381( اهللا حجت اصيل،

  .خوشه چاپخانة: تهران لطفي، محمدحسن ترجمة جمهوري،). 1353( افالطون
  .علم: تهران منجم، رؤيا ترجمة راز، رؤيا، اسطوره،). 1382( ميرچاه الياده،
  .نيل: تهران ادبيات، در رئاليسم ضد و رئاليسم). 1353) (ميترا دكتر(سيروس پرهام،
- اجتماعي مطالعات ،»محمود احمد كوتاه هاي داستان در زنان جايگاه بررسي). «1389( مجيد پويان،

  .58- 39 صص ،25پياپي  ،3شمارة  ،8دورة  ،)زنان مطالعات( زنان شناختي روان
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 رمان در روايي زمان تحليل و بررسي). «1399( مصطفي گرجي، و فاطمه كوپا، صفيه؛ مقدم، توكلي
- 81 صـص  ،86شـمارة   ،24دورة  ادبـي،  پژوهي متن ،»ژنت نظرية براساس »درجه صفر مدار«

101.  
  .سخن: تهران ادبي، هاي مكتب با آشنايي). 1385( منصور ثروت،
 هـاي  داسـتان  محتـواي  و گونـه  بررسـي ). «1400( غزالـه  محمـدي،  و محمدرضا آقابابايي، حاجي

 صـص  ،2شـمارة   ،11سال  معاصر، پارسي ادبيات ،»ايران تودة حزب نشريات در سوسياليستي
129 -155.  
 ،»اميرخـاني  رضـا  بيوتن رمان در شهر آرمان« .)1394( حكيمه نژاد، قطبي و السادات بهجت حجازي،

  .583- 571 صص فارسي، ادبيات و زبان ترويج المللي بين همايش دهمين هاي مقاله مجموعه
 احمد هاي رمان بر تكيه با برجسته هاي رمان شناسانه سبك تحليل). 1398( السادات بهجت حجازي،

  .مهر سوره: تهران بايرامي، محمدرضا و محمود
 رمان در اجتماعي و گفتماني كردار). «1391( مصطفي گرجي، و فريده مقدم، داودي الهام؛ حدادي،
 صـص  ،18شـمارة   ،5دورة  ادبي، نقد ،»فركالف گفتمان تحليلي الگوي برپاية درجه صفر مدار
25 -49.  
 ،»المالئكـه  نـازك  و فرخـزاد  فروغ انديشه در شهر آرمان). «1392( صميه زارع، و محمود حيدري،

  .88- 57 صص ،8شمارة  ،4سال  تطبيقي، ادبيات نشريه
 و زبان پژوهش ،»داستاني ادبيات در رئاليسم ساختار و مباني). «1385( علي تقوي، و احمد خاتمي،

  .111- 99 صص ،6شمارة  ،4دورة  فارسي، ادبيات
  .45- 38 صص ،20شمارة  داستاني، ادبيات ،»درجه صفر مدار). «1373( عبدالعلي دستغيب،
  .معين: تهران محمود، احمد آثار نقد). 1378( عبدالعلي دستغيب،
تهـران: شـركت سـهامي     دريابنـدري،  نجـف  ترجمـة  غـرب،  فلسفة تاريخ). 1340. (برتراند راسل،

  .هاي جيبي كتاب
 ارشـد،  كارشناسـي  نامـة  پايـان  ،»درجه صفر مدار رمان شناختي  جامعه نقد). «1392( رضا رحيمي،

  . اردبيلي محقق دانشگاه
  شهر در تاريخ انديشة غرب، ترجمة عباس باقري، تهران: نشر ني. آرمان). 1385روويون، فردريك (
، تهـران: كـانون انديشـه    2). جستارهايي در در ادبيات داستاني معاصـر، چ 1388زرشناس، شهريار (

  جوان.
، تهران: سازمان 2، چ2هاي ادبي، ج ). پيش درآمدي بر رويكردها و مكتب1389زرشناس، شهريار (

  ه فرهنگ و انديشه اسالمي.انتشارات پژوهشگا



 251   )آهي محمدو  قادري الياس( ... درجه صفر مدار رمان در رئاليستي شهر آرمان

 

 ،1شـمارة   آزاد، انديشـه  مجلـة  ،»ايـران  نويسي داستان يكساله گزارش). «1358( محمدعلي سپانلو،
  ؟؟. صص

  .نگاه: تهران واقعيت، جستجوي در). 1377( محمدعلي سپانلو،
  .موسسه انتشارات نگاه: تهران ،16 چ ،1ج ادبي، هاي مكتب). 1389( رضا سيدحسيني،
  هاي داستان نويسي در ايران، تهران: چشمه. ). مكتب1387رمان (شيري، قه
 نوسـتالژي  بررسـي ). «1393( محمـود  بيژنـي،  آقاخـاني  و كـاظم  سـيد  موسوي، اسماعيل؛ صادقي،

- 189 صص ،22شمارة  ،12سال  غنايي، ادب پژوهشنامة ،»معاصر شاعران اشعار در شهر آرمان
208.  
  .ايران فلسفه انجمن: تهران سجادي، جعفر سيد ترجمة نامه، سياست). 1358( محمد ابونصر فارابي،
  ). داستان نويسان معاصر ايران، تهران: هيرمند.1383زاده، محمد ( قاسم

 ،»زاميـاتين  يـوگني  اثـر  مـا،  رمـان  در شـهر  آرمـان ). «1393( مجيد رضايي، و اهللا جان مطهر، كريمي 
- 101 صص ،32پياپي  ،3شمارة  ،14دورة  انساني، علوم هاي برنامه و متون انتقادي نامة پژوهش

112.  
شـهر در اشـعار نيمـا     هاي آرمـان  بررسي تطبيقي انديشه). «1397كريمي، فاطمه و طاهري، محمد (

  .539- 514، صص 2، شمارة 23، پژوهش ادبيات معاصر جهان، دورة »يوشيج و والت ويتمن
، تهـران:  )»درجـه  صفر مدار(محمود  احمد آثار در اقليمي عناصر بررسي« .)1397( كلوندي، پريسا

  اولين كنفرانس تحقيقات بنيادين در مطالعات زبان و ادبيات.
  .مركز نشر: تهران ،5افشار، چ  حسن ترجمة رئاليسم،). 1387( ديميان گرانت،

  ). حكايت حال (گفتگو با احمد محمود)، تهران: معين.1383گلستان، ليلي (
  . نيلوفر: تهران پاينده، حسين ترجمة رمان، هاي نظريه). 1386( همكاران و ديويد الج،

 علمي انتشارات: تهران افسري، اكبر ترجمة اروپايي، رئاليسم در پژوهشي). 1373. (گئورگ لوكاج،
  . فرهنگي و

  .العربي التراث إحياء دار: بيروت. 11 ج األنوار. بحار). ق1403( محمدتقي بن محمدباقر مجلسي،
  .معين: تهران درجه، صفر مدار .)1376( احمد محمود،
 ،»محمود احمد درجه صفر مدار رمان در شخصيت عنصر تحليل و بررسي). «1390( فهيمه مشتري،
  .تهران استان نور پيام دانشگاه ارشد، كارشناسي نامة پايان
 سياسي انديشة در شهر آرمان مفهوم تطبيقي بررسي). «1388( محمدمهدي نادري، و مسعود مطلبي،

  .146- 125 صص ،6شمارة  ،2دورة  سياسي، مطالعات ،»غرب و ايران اسالم،
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: تهـران  ،3نادري، چ افشار نادر و آشوري داريوش ترجمة ،)يوتوپيا( شهر آرمان). 1387(تامس  مور،
  .شركت سهامي انتشارات خوارزمي

 كتـاب : تهـران  داسـتاني،  ادبيات نامه واژه). 1377( ميمنت ،)ذوالقدر(ميرصادقي و جمال ميرصادقي،
  .مهناز

  .سخن: تهران ،7چ داستاني، ادبيات). 1394( جمال ميرصادقي،
  .چشمه: تهران ،2و1ج ايران، در نويسي داستان سال صد). 1377. (حسن ميرعابديني،

 خليـل  جبـران  شعر در شهر آرمان تطبيقي بررسي( آباد ناكجا جستجوي در). «1391( فاروق نعمتي،
  .172- 151 صص ،12شمارة  ،4دورة  فارسي، ادبيات و زبان ،)»سپهري سهراب و جبران
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