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Social and realistic novels represent the political and social status of 
society. Contradiction and dissatisfaction with how the state of society has 
been a factor in the writing of novels with critical discourse. In these 
novels, the adventures are organized in a way that proves criticism of 
society. the novels selected for this research are: "Halfway of Paradise" 
(1953) written by Saeed Nafisi (1895- 1966) studied from France in the 
critique of the administrative system, "Raw Wine" (1968) written by 
Ismaeel Fasih (1934- 2009) studied from America criticized the presence 
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of Americans in Iran, "Dog and long winter" (1976) written by Shahrnosh 
Parsipor (1965) studied from France reflects the confrontation between 
generations and tradition and modernity. The novels are written by writers 
on the events of the years in which they lived and they tell their community 
society events. Social actors in this research are the same writers of novels 
that reflect the social conditions of the society of their era. The writers' 
conditions and status and their class position are influential in how events 
are traced and reflected the political and social situation in the novels. 
"Generation gap" is a phenomenon that occurs in any society in line with 
its social and cultural changes. Changes in social development, the 
emergence of various social institutions and social networks, and the 
change in the values of society as a result of the contradiction of tradition 
and modernity, are created in the traditional life network of transitional 
societies and increase the generation gap. because in such a situation, new 
values, different from traditional norms and values, emerge in the new 
generation, causing cultural erosion, the identity crisis, and the moral 
degradation of society. In this research, by selecting the three novels that 
critical discourse reflected the political and social situation of the second 
Pahlavi era, it has been attempted to examine the types of criticisms that 
the community has had, and some of the contradictions of this radically 
new society, which is indicative of a kind of "generation gap."  

The basis of this research is the question of how is critical discourse 
reflected in the novels of the second Pahlavi era (Halfway of Paradise, Raw 
Wine, Dog and long winter)? The hypothesis is that the critical discourse 
of novels reflects the gap of generations with society and government. The 
content of novels more reflects the contradictions between tradition and 
modernity, the perplexity of the people, the frustration of the intellectuals, 
the critique of the administrative system and the protest against the 
influence of foreigners (America). 
literature review 
Some of the angles of these novels have been studied by researchers in 
articles. Mohammad Khosro Shakib (2010), has studied feminism's thought 
in the works of Shahrnoosh and Marguerite Duras. Reza Sadeghi Shahir 
and Razih Hajar (2013), has had feminist critique of novel Dog and long 
winter. Atieh Khorasani and Batol Fakhroleslam (2016), with a 
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comparative study of feminine language in two works, "Dog and long 
Winter," and "Weeds Sing," from the point of view of women and the 
identity of women to novels, and to traditionalism, traditional marriages, 
identity Women's loneliness and protest and the author's sensitivity to the 
situation of women in the patriarchal society. Marzieh Behbahani and 
cooperators (2013), discourse of Dog and long winter novel studied and 
analyzed in the form of a political novel, and tried to analyze the events 
and political discourse of the novel. But in the present study, distinct from 
the ones mentioned, the critical discourse of three selective novels about 
the community that points to the "generation gap" has been studied. 
Conclusion 
The political and social space of the second Pahlavi era is evident and 
influential in the social novels of this period. What has been criticized in 
the selected novels in this research is a modernity superficiality that causes 
the perplexity of the characters of the novels. The critique of social status 
is evident in the novels. Other cases of criticism of the administrative 
system, which is corrupt, and criticized and protest to the presence and 
influence of America in Iran that these criticisms show the "generation gap" 
in the generations of society. According to these novelists, the presence of 
foreigners did not create reforms in Iran, causing corruption in the country 
as well. In the "Halfway of Paradise" novel, is the description of the 
apparent modernity and the trickery that moral and administrative and 
governmental corruption has caused. The novel "Raw Wine" shows the 
perplexity and generational gap created by intellectuals and people of the 
community that they are alienated from conflict with their modernity. This 
novel shows the social status in contrast to the city and the countryside, and 
describes both the inappropriate and non-civilized state. The "dog and the 
long winter" novel show the gap of generations. A generation that wants to 
evolve and seek to transform everything that shines on their environment, 
and seeks to change the methods and traditions of the past and challenge 
the current situation. 
Key words: Pahlavi II, generation gap, the realistic novels, Critical 
discourse 
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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيتحقيقات تاريخ اجتماعي
  45 – 17، 1397تم، شمارة اول، بهار و تابستان شسال هپژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  گفتمان انتقادي و بازتاب شكاف نسلي
 گراي عصر پهلوي دوم هاي واقع رمان در

  )ان بلندسگ و زمست، شراب خام، راه بهشت نيمهموردي:  ةمطالع(

  *ثواقب جهانبخش
  ***پروين رستمي ،**اهللا بهرامي روح

  چكيده
گرا بازتاب وضـعيت سياسـي و اجتمـاعي      هاي اجتماعي و واقع  رمانم يكي از وجوه مه

نمـادي   مثابة ند و بها ها بازتابي از جامعه  گر در اين رمان  هاي كنش  جامعه است. شخصيت
هـاي    بسـياري از رمـان   ،در عصـر پهلـوي دوم   .شـوند   از تعارض با جامعـه پديـدار مـي   

آن دوران گرا پديد آمدند كه به انتقـاد از وضـعيت سياسـي و اجتمـاعي       اجتماعي و واقع
سـگ و  و  ،)1347( شراب خـام )، 1332( راه بهشت نيمهها   اين رمان ةازجمل؛ اند  پرداخته

تقابـل سـنّت و تجـدد،     بـه انتقـاد از   ،) است كه با گفتماني انتقـادي 1355( زمستان بلند
در ايـران   آمريكـا و حضـور و نفـوذ    ،ان سـرخورده، نظـام اداري و حكـومتي   فكر روشن
اصـلي در ايـن   مسـئلة  انـد.    عصر پهلوي دوم را بازنمودهجامعة زوايايي از  اند و پرداخته

هدف تبيـين نـوع انتقادهـايي    و با  تحليل محتوا ةشيو بههاي مزبور   پژوهش بررسي رمان
 انـد.   و اداري جامعه داشـته  ،ها از وضعيت سياسي، اجتماعي  هريك از اين رمان هاست ك

 تهـا از وضـعي    انتقادهـايي كـه نويسـندگان ايـن رمـان      ،پژوهش اين هاي هيافتبراساس 
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شـكافي اسـت كـه ميـان     دهنـدة    نشاناند   و اداري جامعه مطرح كرده ،سياسي، اجتماعي
  است.   آمده وجود بهحكومت  نيز هاي جامعه و نسل

   .گرا، گفتمان انتقادي  هاي واقع  عصر پهلوي دوم، شكاف نسلي، رمان ها: كليدواژه
  

  . مقدمه1
 نارضـايتي  ند.ا وضعيت سياسي و اجتماعي جامعه ةدهند  نشانگرا   هاي اجتماعي و واقع  رمان

نتقادي هايي با گفتمان ا  نگارش رمان عواملاز  در آن تعارض و از چگونگي وضعيت جامعه
  د تا انتقاد از جامعه نمايان شود.نياب  اي سامان مي  گونه  ها، ماجراها به  . در اين رماناند بوده

)، 1332( راه بهشـت  نيمـه در  انـد   كه براي اين پژوهش انتخاب شده هايي انرمنويسندگان 
كه در آن  پردازند  مي هايي  به وقايع سال ،)1355( سگ و زمستان بلندو  ،)1347( شراب خام

اي   پديده» شكاف نسلي«ازسويي،  كنند.  خود را بازگو مي ةجامعزيستند و وقايع اجتماعي  مي
تغييراتـي   ؛دهد  اي متناسب با تغييرات اجتماعي و فرهنگي آن رخ مي  جامعه است كه در هر

و تغييـر معيارهـاي    ،گونـاگون هـاي اجتمـاعي     اجتماعي، ظهور نهادها و شبكه ةتوسعكه با 
گذار ايجاد   حال درتي جوامع زندگي سنّ ةت و مدرنيته، در شبكسنّ دتضا اثرربرزشي جامعه ا

ـ   شكاف نسلي دامن مـي  و به شود  مي  ،هـاي جديـدي   ارزش زيـرا در چنـين وضـعيتي     ؛دزن
كند و موجب فرسايش  درميان نسل جديد ظهور مي ،يتهاي سنّ  متفاوت با هنجارها و ارزش

 ،جديـد نگـاري    . امـروزه در تـاريخ  دشـو   ميو زوال اخالقي جامعه  ،فرهنگي، بحران هويت
 ه) توجـ micro historyبه تاريخ خُـرد (  ،محور   تي روايتنّپرداختن به تاريخ كلي يا س جاي هب

اسـت. در     تاريخ اجتماعي و فرهنگـي اهميـت درخـوري يافتـه     ،ميان اين درو  شدهخاصي 
)، موضوعات les annalesتعلق به مكتب آنال فرانسه () به تاريخ، مannalist( نگرش آناليستي

وهوا، خواب و رؤيـا، زنـدگي روزمـره،     آبمتعددي افزون بر تواريخ مكتوب رسمي (نظير 
تواننـد    ...) مي و ،ها، نهادهاي انساني  اقتصاد، جغرافيا، جمعيت، نمادها، آداب، افكار، گورنامه

تـوان    هاي انتقادي را مـي  و رمان كنندرا فراهم  هاي اين نوع تاريخ اجتماعي و فرهنگي  داده
با انتخاب سه رمان مزبـور كـه بـا گفتمـان      ،شمار آورد. در اين پژوهش  يكي از اين منابع به

عصـر پهلـوي دوم    ةجامع) به بازتاب اوضاع سياسي و اجتماعي critical discourse( انتقادي
ـ   پرداخته و برخـي از   نـيم ك انـد بررسـي    ه جامعـه داشـته  اند، برآنيم تا نوع انتقادهايي را كه ب

است، » شكاف نسلي«كه دالِ بر نوعي  ،را جديدظاهر  به جامعةهاي اين   تعارضات و كژروي
  .كنيممطرح 



 19   ... هاي در رمان نتقادي و بازتاب شكاف نسليگفتمان ا

  و ضرورت يت. اهم2
در حاكميت رژيم خودكامـه و   ةزمانها از اين نظر اهميت دارد كه در   گونه رمان  بررسي اين

كه پرداختن صريح و آشـكار بـه مسـائل و     ،ن و انسداد سياسيفشار و خفقا فضاي ترس و
ـ انگيز  گرانه برمي معضالت جامعه، نظام سياسي را به واكنشي سركوب د، انتقـاد از زوايـاي   ان

هاي مؤثري است كه  و مفاسد اجتماعي در قالب ادبيات داستاني يكي از راه ها فپنهان انحرا
ها   زيرا بسياري از اين نوع نوشته ؛دهد  افزايش مي وضع موجود دربارةآگاهي افراد جامعه را 

زير  چه را و وضعيت دروني جامعه يا آن نداجتماعي داشتـ  سياسي ةماي  دروندر اين روزگار 
  دادند.  بازتاب مي ،پوست شهر جريان داشت

  
  پژوهش يةفرض. پرسش و 3

هاي عصر پهلوي دوم   رمانبر اين پرسش قرار دارد كه گفتمان انتقادي در  حاضر بنيان پژوهش
 ةفرضـي اسـت؟     ) چگونـه بازتـاب يافتـه   سگ و زمسـتان بلنـد  و ، شراب خام، راه بهشت  نيمه(

هـا بـا جامعـه و حكومـت       شكاف نسل ها حاكي از  است كه گفتمان انتقادي رمان   اين پژوهش
رگشـتگي مـردم،   ت و تجدد، سسنّ بينهاي   تعارض ةدهند  بازتابتر  ها بيش  محتواي رمان است.

  است.  )آمريكاها (  و اعتراض به نفوذ خارجي ،ان، نقد نظام اداريفكر روشنسرخوردگي 
  

  . روش پژوهش4
پژوهشي اسـت بـراي اسـتنباط    اي  شيوهاست. تحليل محتوا وروش پژوهش از نوع تحليل محت

في ديگر، تحليل ). در تعري25: 1378(كريپندورف  ها متن آن بارةدر ها هتكرارپذير و معتبر از داد
هاي علمي پژوهش است كه براي تشريح عيني و مـنظم محتـواي آشـكار      محتوا يكي از روش

ن در مـتن و  مفاهيم معـي  كلمات و در اين روش،)؛ 26(همان:  شود ميهاي ارتباطي استفاده  مپيا
 هـاي   سـپس پيـام   وهـا بررسـي    سري از متون منظور است و وقوع و تكرار و ارتباطات آن  يك

  ).252: 1389 و ديگران باقري  شود (اديب حاج درون متون و كلمات و مفاهيم استنتاج مي
  

  پژوهش ة. پيشين5
محمـد   :اسـت    مقـاالتي شـده   ةماي  دستان گر پژوهشها ازسوي   برخي از زواياي اين رمان

فمينيسم را در آثار شهرنوش و مارگريت دوراس بررسـي     ةانديش) 1389شكيب (   خسروي
سـگ و   رمان فمينيستي بر هايي) نقد1392رضا صادقي شهير و راضيه حجار ( 1؛است   دهكر
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)، با بررسي تطبيقي زبـان  1395عطيه خراساني و بتول فخراالسالم ( 2؛اند  داشته زمستان بلند
ت زنان از ديدگاه زنان و هوي 3؛خوانند  يها آواز م  علفو  سگ و زمستان بلندزنانه در دو اثر 

و اعتـراض و   ،باختگي زنان  تيتي، هوهاي سنّ  شكني، ازدواج  تاند و به سنّ  نگريسته   به رمان
مرضـيه بهبهـاني و   و  ؛انـد   مردسـاالر پرداختـه  جامعـة  حساسيت نويسنده به وضع زنان در 

الب رمـان سياسـي بررسـي و    را در ق سگ و زمستان بلند گفتمان رمان 4؛)1392همكاران (
اند و سعي در بازنمـايي و تحليـل رويـدادها و گفتمـان سياسـي رمـان          كردهتحليل انتقادي 

شد، گفتمان انتقادي سه رمان    اما در پژوهش حاضر، متمايز از مواردي كه نام برده ؛اند  داشته
  .حكايت دارند» شكاف نسلي«كه از  است بررسي شدهجامعه  ازانتخابي 

  
  ها . بستر تاريخي ظهور رمان6

 هاي  اعتصاب خواهي، آزادي جنبش جهاني، جنگ روزمره، رخدادهاي ،1320 شهريور پس از

 .بـود  داده قـرار  خـود  تـأثير  تحـت  را گذشته تاريخ سراسر نفت صنعت شدن ليم و كارگري،
شـدت   خـواهي  آزادي جنبش عليه حكومت   ةمبارز با كه ،سياسي خارجي و داخلي تضادهاي

 ، درنتيجـه )282: 1386 علـوي   ( داد  مـي  قـرار  تـأثير  تحـت  نيـز  را ادبـي  فعاليـت  ،گرفت مي
 ،ركود ،گرفت. مسائل اجتماعي ميخود    رنگ انتقادي و اجتماعي صريح به نيز نويسي  داستان

ادبيـات   ؛دار يافـت   و بحران اقتصادي پس از پايان جنگ در آثـار ايـن دوره بازتـاب دامنـه    
هـا را در فضـاي قصـه     نو آ ردهكـ هاي اجتماعي را موضوع خود   داستاني توانست درگيري

  ).90: 1387(عباديان  كندمنعكس 
سـاله، گـرايش     با سقوط استبداد بيسـت  و شود مي راگ برون 1320نثر داستاني پس از شهريور 

و هـا    تيهـوي  بـي يابد. ادبيـات در ايـن دوره بـه علـل و عوامـل        ات مجال مييفكني در ادب برون
هـاي    موضوع ةجانب  همهادبيات داستاني گسترش  ةلمرحاين  شاخصةآورد. ي روها   شدگي  بيگانه
انگيـز فـردي و     وضـعيت اسـف  توانـد   مـي آمد   نظر مي  هر موضوعي كه به ؛پردازي است  داستان

شد؛ ماجراها يا مصـالح آثـار از خـود زنـدگي مردمـان        كار گرفته مي  به ،كنداجتماعي را آشكار 
 ندنوشـته شـد   1332تـا   1320هـاي    سـال  ةفاصـل  هايي كـه در   رمان ).97شد (همان:    گرفته مي

حكومـت   ةدورانتقادهـايي از  هـا   در آنو  ندهـاي سياسـي و مردمـي داشـت      جنبـه  ترشـان  بيش
  .)57: 1387بزرگي   (ده شد مي و بررسي فساد و تباهي جامعه نقد چنين هم و شد ميساله  بيست

رو شـد و    با مانع روبـه  1332د مردا 28كودتاي  وقوع ات داستاني ايران باياما پيشرفت ادب
). پس از كودتاي 94 - 93: 1387بعد توليد شد كيفيتي متفاوت يافت (عباديان  ةدهچه در  آن
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ها و سركوب   ي، اعمال فشار و سانسور بر مطبوعات و نشريهلو سرنگوني حكومت م 1332
 شـيوة كـه در  سـبب تغييراتـي     به ،شد. در عصر كودتا آغازهاي مخالف دولت و دربار  گروه

نويسان بـه نگـارش    ، اغلب داستانه بودالتي كه در حكومت حادث شدوزندگي مردم و تح
  رمان اجتماعي روي آوردند.

 ةطبقو  همرفّزندگي اروپاييان و تمايل برخي از قشرهاي  ةنحوتر با فرهنگ و  آشنايي بيش
از  بعضـي تي يهو  گرايش به فساد اخالقي و بي و اشراف و وابستگان درباري به تمدن غرب

هـاي    رمـان  ةمايـ  درونمدهاي ناخجسـته بـود. زمينـه و    آ اين پي ةجملهاي متمول از  خاندان
زنان و مردان بندوباري  بيفساد و خروج از مرز عفت و  ماننداجتماعي اين دوره را مسائلي 

 ؛دهد  كشي طبقات فرودست اجتماع تشكيل مي  و بعضاً فقر و جهل و ستم گوناگونطبقات 
هـا بازتـاب     پيش غالبـاً در روزنامـه   ةدوركه در  ،)يانتقاد سطح( ترتيب، مضمون انتقاد  بدين
 هاي غيروابسته، از رمان اجتماعي سر برآورد  سبب تعطيلي روزنامه  به در اين دورهيافت،   مي

ي شرايط سياسـي و  مقتضا  ادبيات كنايي و تلويحي به در اين دوران، ).95: 1380(رحيميان 
  ).98: 1387(عباديان  يافترشد  ةزمينتماعي اج

نشـاندگي    دسـت  زيرا؛ ها مبارزه و درگيري است  ، فضاي رمان1340 و 1330 هاي  در دهه
ر حمايت از رژيم حـاكم و  د آمريكاهاي   كاري . شتاببود   رژيم حاكم بر همگان مسلّم شده

بـازوي امنيتـي منـافع     مثابـة   بـه تقويت ساواك  ،آن كنار درهاي سياسي و   وبسط قبضاي   پاره
نظـر از اخـتالف     نويسـندگان را قطـع   نيـز نيروهاي سياسي و  ةهمخارجي در ايران، تقريباً 
 يها  هاي سال  در داستان ،؛ بنابرايندشمن متحد كرد عليهاي واحد   مشرب و مكتب، در جبهه
تنـد و گـاه نيـز علنـي     هاي   جويي پوشيده و واكنش  آكنده از مبارزه پيش از انقالب، فضايي

در  ).215: 1375(ياحقي  مدآت قلم پديد يدربرابر فشار اختناق و سانسور و زندان و ممنوع
هـاي    ايـن ژانـر داسـتاني در دوره    .نويسي فراهم آمـد   ها، زمينه براي گسترش رمان  اين دهه

ق مـردم و  حقـو  نويسي و انتقاد از نقـض   وقتي امكان صريح ؛يابد  تري مي اختناق رونق بيش
توان در بستر و درازناي رمان توصـيف    سركوب اجتماعي وجود نداشته باشد، مطلب را مي

به طرح تلويحي مسائل، ضمن گفتار و رفتار اشخاص داستان  توان ميدر اين ژانر  زيراكرد؛ 
  ).98: 1387پرداخت (عباديان 

صوصاً كه بسياري از خ ؛و پنجاه افزايش يافت چهل ةدهگريز از شهر به روستا در  ةدغدغ
. درپي اصالحات ارضي و بازشـدن  اند كردهنويسان هم به شهر و هم به روستا توجه   داستان
ت و هاي سنّ  بورژوازي و مهاجرت روستاييان به شهرها و انتقال ارابه  هاي جهان خرده  دروازه

گيري در  وت چشمجاي كار در مزرعه، تفا  به ،شهر و پيشرفت كار در كارخانه ةميانروستا به 
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ساختار زندگي اجتماعي شهر با روستا و نيز با شـهري ديگـر و حتـي در بطـن يـك شـهر       
چنـان    شـوند و در سـاختار درونـي هـم     وجود آمد. شهرها در سطح ظـاهري غربـي مـي     به

رويـي   ةاليـ مانند. زندگي مصرفي كارگران و كارمندان شهري همـان    روستايي باقي مي  نيمه
هـا را از همـين شـهر،     يراني است كه از درون پوسيده است و سـرانجام آن تمدن غربي در ا

ايراني پيش از نفت، روستامدار و دهقاني بود (تسـليمي   ةجامعكند.   سرخورده و متواري مي
توان نويسندگان شهر دانست، زيـرا    هاي اجتماعي را مي  البته نويسندگان رمان ؛)159: 1388

 ).232: 1387آثارشـان حضـور دارد (ميرعابـديني     ةزمينـ   پسدر باخته   شكلي رنگ  روستا به
هـاي    كجي به عرف و نظارت مذهبي، با ديـدن آزادي   ايراني در اين دوران براي دهن ةجامع

هـاي اجتمـاعي و جنسـي      گذشته، به ناهنجـاري  ةانداز  بيبدون قيد و بند دربرابر فشارهاي 
  .شددچار 

زدگــي،   زنــدگي شهرنشــينان، ماشينيســم، مصــرفة دربــارهــايي   روايــات شــهري داســتان
آشفتگي و ناپايداري زندگي خانوادگي و اجتمـاعي   ،مفاسد شهري ،ها  ي  گرد وماني، ول  خان  بي

  ).160: 1388(تسليمي ها را دربر دارد  و پوچي و جنون آن ،انفكر روشنكارمندان و 
از مضـامين تأثيرگـذار    ،آمريكا ويژه  به ،سياست و روابط خارجي ايران با كشورهاي غربي

سـو و    بـه جنـگ جهـاني دوم از يـك     آمريكـا . ورود اسـت    بودهها   در گفتمان انتقادي رمان
رسـاني بـه     ها در جريـان كمـك    ييآمريكاديگر، باعث شد  سوي ازتيك ايران يموقعيت ژئوپل

 كـردن  مشـغول  آمريكـا در ايران مستقر كنند. هدف اساسي  را هزار نيرو  از سه بيششوروي، 
هـاي اقتصـادي و     ضديت با كمونيسم و شوروي بـود و جنبـه  و  ايران به خودذهن رهبران 

در ايران تدافعي بـود   آمريكاسياست  1320و  1330دهة . در قرار داشتبعد مرتبة نفت در 
 ،بعـد  به 1332مرداد، از سال  28در طرح و اجراي كودتاي  آمريكا). با نقش 6: 1378(كاتم 
هاي بسيار تنگاتنگ و   زني  جديدي شد. اين روابط با چانهمرحلة و ايران وارد  آمريكاروابط 
هـا اصـرار شـاه بـر       زنـي   سوي ايـن چانـه    يك؛ راه بود و امنيتي هم ،اقتصادي، نظاميپيچيدة 
بـر   اي بـا اسـتفاده از تجهيـزات پيشـرفته و متكـي       ايـران بـه ابرقـدرت منطقـه    شـدن   تبديل

به نفت ايـران و تـالش بـراي     آمريكابود و در سوي ديگر، نياز  آمريكاهاي نظامي  آموزش
هاي نفتي ازطريق فـروش تسـليحات نظـامي      داشتن قيمت يا بازگرداندن پرداخت  نگاه پايين

  ).11: 1384قرار داشت (آشنا 
ن اي بي  حكومت ايران، روابط متقابل و صميمانه دنبال اختناق داخلي  بعد، به  به 1340 ةدهاز 

جا منجر شد كه هـر   و اين روابط بدان شكل گرفت آمريكا يجمهور  محمدرضاشاه و رئيس
گرفت (ازغندي   ايران بدون محدوديت در اختيار شاه قرار مي براينوع كمك نظامي و مالي 
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يابي  سبب افزايش درآمد دولت از فروش نفت و دست  به ،1350 ةده). از اوايل 365: 1390
 آمريكـا كـه   شكل گرفتحكيم نسبي زيربناي اقتصادي كشور، وضعيتي و ت به ثبات سياسي

اسـت و  ي در سيمـ ، نقـش مه كـرد  دخالت مي در امور نظامي ايران فقط طور روزافزون نه  به
اجمـال    ت سياسي و اجتماعي كه بهاين وضعي ).367عهده گرفت (همان:   به نيز اقتصاد ايران
نظر سوگيري به و ازشد ي در عصر پهلوي دوم هاي اجتماع  نگارش رمان موجب ،تبيين شد

  انتقاد از آن هم كشيد.
  

  »شكاف نسلي« ةل. مسئ7
اطـالق  دوره  ي هـم ا   بـه رسـته   ،شـناختي   نظر زيستي و شجره  در معناي عام يا از» نسل« ةواژ
). در 188: 1377گيرنـد (جـاجرمي     ي مشترك بهره ميياز دنيا ،ي خاصكه در زمانشود  مي

ديگـر آغـاز    اي از حيات را با يك  كه مرحله شود گفته مي گروهي از افرادبه سي شنا  جمعيت
كـه در   اشـاره دارد يك نسل بـه افـرادي    ).107: 1377ساروخاني كرده يا پايان داده باشند (

 يسـان   تـاريخي يـك  ـ  اند؛ كساني كه در فضاي اجتماعي  متولد شده يسان  تاريخي يك ةدور
  قاسمي و دارند (تابشتجربيات مشابهي تشان يگيري هو  هاي شكل  لكنند و در سا  زندگي مي

هاي تاريخي خاص و عاليق خاص در سطح فردي و جمعي   ) و موقعيت47: 1390 ئيسيا
  ).8: 1393 و ديگران كند (دانش  ها را از هم تفكيك مي آن

اجتمـاعي را بـا   ، پيدايش نسل »ها  شناختي نسل  جامعه ةلئمس«خود،  ةمقال كارل مانهايم در
 با و ،ياب كه حوادث تازه، كم جاييتغيير اجتماعي و سرعت آن مرتبط دانسته و معتقد است 

حوادث  كه در جايي هنگاميبلكه فقط  ،شود نميظاهر  ييتغيير كُند است، اساساً نسل مجزا
كه يك گروه نسلي برحسب آگـاهي   طوري  به ؛دهد  اجتماعي و فرهنگي زياد و سريع رخ مي

و  (توكـل  كـرد تـوان صـحبت      حقيقي مي يشود، از نسل  اجتماعي خود متمايز ميـ  اريخيت
طـور    بشـري بـه   ة). درنظر مانهايم، جامع11: 1393 و ديگران ؛ دانش101: 1385نژاد  قاضي

كـه حاصـل آن ظهـور     دارد يامـا اساسـي و جـد    ،تدريجي و ناپيـدا  يعادي تغيير و تحول
  ).11: 1393 و ديگران رات جديد است (دانشها و تفك  هايي با ايده لنس
كه  شود گفته ميهاي پايداري   شناسي به آن دسته از تمايزات و تفاوت  در جامعه» شكاف«

تـرين صـورت آن شـكاف      كنند كه اصـلي   اجتماعي بروز ميـ  هاي سياسي  در جريان تقابل
وسـوم بـه شـكاف    اي م  ت باعـث ايجـاد پديـده   تي اسـت. گريـز از سـنّ   زندگي مدرن و سنّ

سريع اجتماعي و فرهنگي از عوامـل   نسبتاً). تحوالت 340: 1373شود (نصر   ها مي  نسل بين
تحوالت اجتمـاعي سـريع موجـب تغييـر      اند؛ ها درنظر گرفته شده  اساسي شكاف بين نسل
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و هر  اند هاي اجتماعي شده  از پديدهگوناگون هاي  و نوع تفاسير و قرائت ،ها، ادبيات  نگرش
  ).206: 1386 نصرآبادي كاركنان و نگرد (نيازي  خود مي ها را ازمنظر   نسل پديده

مد ظهور نظـام ارزشـي و   آ و عمدتاً پي گيرد ميكل شنسلي  ةدرپي فاصل 5»شكاف نسلي«
هاي سني جـوان جامعـه بـا مظـاهر جديـد فرهنگـي        گيري گروه  شكل و جديدهنجارهايي 

  ).197مادي و غيرمادي است (همان:  ازجمله
علم و تكنولوژي، رشـد   ةبر توسع مشتملكه جرياني  ،تاجيك، نوسازي اجتماعي ةعقيد  به

هاي اجتماعي و   شدن جامعه، نوسازي ارزش دموكراتيزهسازمان اجتماعي،  ةاقتصادي، توسع
 - 37: 1381ر ايجاد شكاف نسلي مـؤثر اسـت (  داست،  ... و ،شهرنشينيهاي زندگي،  هشيو
و » شـكاف نسـلي  « ةپديـد  گيري شكلشدن باعث   اجتماعييند افروت در تفا ،درواقع ؛)43

 ؛)315 - 314: 1382سـاز قمـي     كه در جامعه در جريان است (چيت شود ميسبب تغييراتي 
دهند كـه    زنان و مردان نيروهاي جديد اجتماعي را تشكيل مي گوناگونهاي   عبارتي، نسل  به
در شرايط سياسـي   گذارند. با اين توصيف،  تأثير ميخود بر روند تحوالت اجتماعي  ةشيو  به

 نـد بود   باعث شده ،ها اشاره شد تر به آن ، عواملي كه پيش1320و اجتماعي پس از شهريور 
شـكاف  «و  داشته باشـد اي نسلي شكل بگيرد كه با جامعه و حكومت تقابل   كه در هر دوره

  ايجاد شود.» نسلي
، »نـام گرفـت   “و گذشـته  ،ت، خـود درون، سنّ”ز نسل سرخورده ا« 20اگر نسل شهريور 

 “بازگشت”نام  بهزده بود و موجي  سرخورده و دل “تجدد”از « )1357 - 1332(نسل بعدي 
تـوان ايـن      نوعي خودآگاهي وخودباوري رساند. در تعبيري ديگر، مي  ايجاد شد كه آن را به

  ).388: 1382(قبادي  »ناميد “بازيابي ةجريان يا مرحل”خودباوري را 
دنبـال تجـدد و سـرخورده از     به، آن از پيشو  1320 ةبه نسل ده  متعلق راه بهشت  نيمهرمان 
 1357 - 1332بـه نسـل     متعلـق  سگ و زمستان بلندو  شراب خامهاي    اما رمان .است سنّت
د خود خواهن  اند، اما مي  ند و راه سنّت را نيز گم كردها زده دل بار از تجدد ايننسلي كه  ؛است

 ؛اسـت  ها ايجـاد شـده    اين نسل بين» شكاف نسلي«ها   را دوباره بازيابند. در اين سرگشتگي
خود هستند. بسياري از رفتارها تغيير كرده و به  ةگرفتن از جامع  هايي كه درحال فاصله  نسل

  ند.ا حل  دنبال راه  و با انتقاد از آن به اند دهانتقاد از آن كشيده ش
  

  گران . شخصيت كنش8
ها هستند كه به بازتـاب اوضـاع     گران اجتماعي در اين پژوهش همان نويسندگان رمان  كنش

اند. شرايط و وضعيت نويسندگان و موقعيت طبقاتي   خويش پرداخته عصر ةاجتماعي جامع
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در چگونگي ترسيم رخدادها و بازتاب اوضاع سياسي و اجتماعي در رمـان تأثيرگـذار    آنان
 1329سال   شده به نگاشته( راه بهشت  نيمهرمان  ة)، نويسند1345 - 1274(است. سعيد نفيسي 

تحصـيالت بـه    ةادامـ )، پس از تحصيالت ابتدايي و متوسـطه بـراي   1332 شده در چاپو 
هـا،    تدريج به تـدريس در دبيرسـتان    به ،آناز پس. به ايران بازگشت 1297پاريس رفت و در 
هـاي فوايـد عامـه،      خانـه   انشگاه تهران، كار در وزارتحقوق و ادبيات د ةدارالفنون، دانشكد
ي   ا  و نويسـنده  ،نگـار   و بانك ملي پرداخـت. نفيسـي فـردي اديـب، تـاريخ      ،وزارت فرهنگ

هـا   كه نفيسـي خـود در آن   در انتقاد از نهادهايي است راه بهشت  در نيمهبود. رمان    برجسته
  بود.   خدمت كرده

)، تحصـيالت عـالي   1347( شـراب خـام  رمان  ةنويسند )،1388 - 1313اسماعيل فصيح (
مشـغول  نفـت جنـوب   ملي در شركت  ،1342گذراند و در ايران از سال  آمريكاخود را در 

نفت آبادان بازنشسـته و در تهـران سـاكن     ةبا سمت استاديار دانشكد 1359و در  شدكار   به
ـ ها  ز كودتا و تسلط آنها در شركت ملي نفت ايران پس ا  ييآمريكافصيح از حضور  شد. ر ب

شخصـيت   ،گويي كـه جـالل آريـان   كند؛  نقد ميآن را  ،و در اين رمان بودجامعه ناخشنود 
اوست. اصلي رمان، خود  

در  1353)، سـال  1355( سگ و زمستان بلندرمان  ة)، نويسند1324پور (  پارسي شهرنوش
 ةحصـيل خـود را در رشـت   سپس ت ،آموخته شد  علوم اجتماعي از دانشگاه تهران دانش ةرشت

از   پـيش به ايران بازگشـت.   1359گرفت و در  پيزبان و فرهنگ چيني در دانشگاه سوربن 
بود، امـا در بهمـن   » زنان روستايي« ةبرنام ةكنند ايران، تهيهملي رفتن به فرانسه در تلويزيون 

فا داد. از تلويزيـون اسـتع   ،در اعتراض به اعدام خسرو گلسرخي و كرامت دانشـيان  ،1353
هـا و سـنّت و تجـدد را      پور، تقابل نسل  پس از استعفا بازداشت و زنداني شد. پارسي دتيم
  .داده استدر رمانش بازتاب  خوبي به

  
  )داستان ةچكيد( راه بهشت نيمه. رمان 9

عصـر پهلـوي بـر     ةاست كـه در جامعـ   اي نوكيسههاي   شرح زندگي خانواده راه بهشت  نيمه
بود. ايـن     شده آمريكاو بهشت آمالشان  بودند صادي مردم چنگ انداختهحيات سياسي و اقت

در تكاپو بودند تا فرزندان خود را راهـي   ،كردند  رنج مردم تناول مي كه از دست ،مرفّه ةطبق
اما سرانجام، هواپيمايي كه فرزنـدان آنـان را    ،كنند  سرزمين موعود و بهشت رؤيايي خويش 

  ميرند.  راه بهشت مي نيمهكند و در   مي برد، سقوط  مي آمريكابه 
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هـاي    هاي نگارش اثر جريـان دارد. نـام آدم    سالة طبقات و سطوح باالي جامع درداستان 
مداران و متنفّذان روز  هاي واقعي سياست  نام ةشد معني و حروف درهم متعدد آن يا ترجمه به
تـوان هويـت     ت مـي قـ با كمي د ،نبنابراي ؛هاست  نامشده بر وزن آن   است يا كلماتي ساخته

مثالً فرازجـوي (فـرود)، روشـن سـفيدبخت (نيـر       ؛واقعي بازيگران صحنه را تشخيص داد
مـدني)، دكتـر ادبـار (دكتـر اقبـال)،         بدني (ملـك    سعيدي) دكتر طيبي (دكتر طاهري)، الك

د)، باتنگـان  اكبر سياسي)، سيد عنعناتي (سيد ضياء)، بـاالرو (سـاع    اكبر ديپلماسي (علي  علي
كـاه فاسـد (جهانشـاه صـالح)،      زاده)، روان  زاده (مصباح  (بازرگان)، اختالج (ابتهاج)، مسواك

سپهبد زرمـدي  و گر)، خسيل الكي (خليل ملكي)،  گر (صورت كيش)، عورت  بدپوز (خوش
  ).153 - 152: 1366هاي معروف عصرند (سپانلو  (سپهبد احمدي) همه از شخصيت

   امان نمانده كس از اين انتقادها در  اش شد. هيچ  حاكم با نويسنده ةبقرمان باعث دشمني ط
و اسـتادان دانشـگاه    ،منصبان، وزيران، وكالي مجلـس   اشراف، صاحب ةبود و نقاب از چهر

اند، اما   بود. قهرمانان اين داستان درظاهر افرادي عادي   برداشته و آنان را متهم به خيانت كرده
باشـد، امـا از      ها تغييـر كـرده    كنند. شايد نام  ي سياسي خاصي را تداعي ميها  در نهان چهره

 علـوي   اسـت (    اي سياسي بـوده ه يتبرد كه منظور نويسنده كدام شخص پيتوان   ها مي  اشاره
1386 :222.(  
  
  بررسي مضمون داستان 1.9

  نقد وضعيت اجتماعي 1.1.9
هـاي    غشـته بـه فسـاد و پرلهوولعـب خـانواده     بندوباري و آ  راوي زندگي بي راه بهشت  نيمه

هـاي مـالي و سياسـي دسـت       است كه با انواع ارتباطات و زدوبندها بـه قـدرت   اي نوكيسه
ديگـر   رنج محرومان از يك براي غارت دست ها ست. آنآمريكااند و بهشت موعودشان   يافته

  ).128 :1391رضايي  عاملي( گيرند ميپيشي 
انگيـز سياسـي،     هـاي نفـرت    داري از دسـايس و بندوبسـت   نـيش  طنزآميـز  ةرمان انتقادنام

مدار، تصوير زنده و گوياي مردم  هاي سودجويان سياست  ها و تقلب  ها و انواع خدعه  شيادي
هاي حاكمه  و فساد اخالقي گروه ،كوچه و بازار، شرح ماجراهاي تاريك زندان، فقر معنوي

فسـاد اخالقـي و اداري در   اين رمـان   ؛)158 :1380(رحيميان  است هاي اشرافي هو خانواد
 خـود   اطرافيـان كشيدن آن بـه   رخ  كند كه غرق در تجمالت و به  طبقات مرفّه را توصيف مي

زنـدگي بودنـد،    گونه ينكه پيرو اصول ا ،نشينان  براي مردم تهران و پايتخت ،؛ بنابراينهستند
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و ريـايي كـه در ايـن طبقـات      ،غاز تزوير، درو چنين هم ).3: 1341جذابيت داشت (نفيسي 
  .دارد  پرده برمي ارد،نوكيسه وجود د مرفّه

ترين مردم جهان و   در باطن خائن اما گزار نوع، پرست و خدمت  ظاهر وطنشان درنمردا
خود را از  گانجگرگوش ،خانم در خانه  اند. زنانشان هم مثل مهري  رباي  آشام و جان  خون

كنند، امـا در    رحمي با ايشان رفتار مي  كمال خشونت و بي دانند، با  تر مي  سگ هم پست
شان چون كسـي نيسـت كـه      رسند. در خانه  بيرون خانه بنگاه دارند و به درد يتيمان مي

ترند، اما در بيرون گُل از گُلشان چنان   افعي زهرپاش زهرتر و از   ببيند، از هر ماري زننده
دانند كه گويي اين فرشتگان رحمت در سراسـر  خن خندند و مي شود و چنان مي  باز مي

  ).10 اند (همان:   زندگي جز نشاط و شادي به جهان آوردن كاري نداشته

ها به   و نيل آدم ،نويسنده اطالعات خود را از چگونگي محيط رشد، تربيت، ترقّي ،درواقع
  ).153: 1366دهد (سپانلو   روابط فاسد آنان ارائه مي كةمناصب عالي و شب

اي ازسوي حكومت بود   شود كه برنامه  اجتماعي اشاره مي ةر رمان، به ورود زنان به عرصد
آخرين «تا فساد و فحشا را به جامعه وارد كنند و نيروي اخالق و تقوي را ازميان بردارند و 

برچيننـد. زنـان را هـم در     ،شان بوديبزرگ در پيش پا كه مانع ،سدهاي پرهيز و پارسايي را
 :1341(نفيسـي  » ماعي و سياسي وارد كردند، گُل بود و به سبزه نيز آراسته شـد زندگي اجت

راه بـا خودنمـايي بـوده و دسـتاوردي      اجتماعي واقعي نبود و هم ةها به عرص ورود آن ).15
، شد  تشكيل مي شانزنان بينظاهر براي امور خيريه   جلساتي كه به ؛ مثالًاست راه نداشته هم به

ديگر  هاي خود را به رخ يك  ها و كفش  جواهر و زيورها و لباس«بود كه  براي آن ،درحقيقت
هاي گونـاگون    ها با تصاوير و عكس  نامه  ها و هفته  و انعكاسي كه اين امر در روزنامه» بكشند
بـا ايـن    ).14: آن بوده كه تجمالتشان را درمعرض ديد عموم قرار دهند (همان ،است   داشته

ـ منـد  قـدرت ارزشي   فساد و بياز بازنمايي، نويسنده  هـا و وضـعيت ناپسـند      سـاماني  هان، ناب
هـاي    رذالـت ة كنـد و همـ    كس را نيز نمي  كند و مالحظه هيچ  اجتماعي با لحني تند انتقاد مي

  ).222: 1386(علوي  كند يجماعتي را كه سرنوشت مردم را در دست داشتند، آشكارا بيان م

  نقد نظام اداري 2.1.9
نوشـته  » گلشائيانـ  گس«شدن صنعت نفت و قرارداد  يملنهضت  ةدر هنگام ه بهشترا نيمه

هاي سياسي اثري ممتاز و تاحـدودي    اين رمان ازنظر افشاگري ).157: 1380شد (رحيميان 
رمان حكايت افرادي است كه با زدوبندهاي سياسـي و   ).152: 1366نظير است (سپانلو   كم
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سـادگي   فرما نبود و قانون نيز در اختيار اين افراد بـود، بـه   ماقتصادي در جايي كه قانون حك
  هاي رفيع اقتصادي و سياسي دست يابند. به جايگاه توانستند مي

 ،فروش بازار كنـار خنـدق    ر كند كه شاگرد خرازيتوانست ده سال پيش تصو  كسي مي
بـا آن  ريخـتش   بـي  ةاول دستگاه سياسي ايران بشـود و زن سـبز   هن درجايكي از متنفذ

محافل  ةنقل مجلس هم ،ها بود  برغانية كوچ ةكه اسباب مسخر ... لنبيدهقورهاي   چشم
  ).7: 1341 اول طهران بشود! (نفيسي هدرج

هاي شهرداري هم دست انداختند و با باالرفتن قيمـت    زمين وارد حكومت كه شدند بر
هاي كسب درآمدشـان   راه). از ديگر 127 شدند (همان:  مندتر مي ها ثروت زمين و فروش آن

سهولت و براي افراد بسياري صـادر    هاي شمال بود. اين مجوز به  جواز قطع چوب از جنگل
هـا بودنـد و چنـين مجوزهـايي را       ترين وزراي كابينه زيرا وزراي كشاورزي ضعيف؛ شد  مي

  ).128 كردند (همان:  امضا مي
تر به  ها بيش  ترين مقام  اه بود و عالير دستگاه دولتي ايران با فساد و ارتشا و اختالس هم

 هاي دولتي گوناگون بـه   شد و مقام  آن مبتال بودند. هرچند در كشور مبارزه با فساد اعالم مي
اخـتالس و   ،شـدند   اتهام اختالس و دزدي و سوءاستفاده از اموال دولتي تسليم دادگـاه مـي  

  ).258: 1356رش بود (ايوانف چنان درحال گست دزدي و سوءاستفاده از اموال دولتي هم
امـا   ،شد. دفتر حضور و غيـاب در ادارات وجـود داشـت     نظمي از همان ادارات آغاز مي  بي

رؤسـاي ادارات و افـراد متنفّـذ را داشـت      سـروقت آمـد   و رفتشناسي و   نبايد توقع وظيفه
  ).73 - 72 :1341 (نفيسي
هـا    هـا و بندوبسـت    ي اخـتالس باعث بسيار نداشتن بر آن و نظارت نظام اداريدر  فساد

زنـان   ؛شـد   نام امور خيريه انجام مي بهكه  اشاره داردهايي   شد. رمان به تزوير و بندوبست  مي
امـور خيريـه، كاالهـاي تجملـي و      بـراي فروش  منظور بهنام واردكردن كاالهايي   دولتيان به

  .شدند عاف ميكردند و از پرداخت گمرك م  وارد مي خود مصارف برايآرايشي را 
هـا   تا مردم بيايند و پي به نيت شوم اين دستگاه خيريه جديد ببرند و كوس رسوايي آن

 اسـت.    افزوده شده آمريكاي ها  هاي بانك  ها بر اندوخته  باز ميليون ،بازار زده شود به سر
ست ا مشود؟ اگر اتفاقاً ابلهي بكنند و باجي را كه الز  تازه وقتي كه مردم فهميدند چه مي

اي   ندهنـد آن مـار زخمـي دو سـه مقالـه      ،نويسي كه از خودشان بدتر است به روزنامه
نويسد و پس از تكذيب رسمي با كمال وقاحت و پررويي سياه را سفيد و هست را   مي

  ).16 (همان: دنده مينيست جلوه 
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 براساس مصلحت بود بلكه ،شدند  ها براساس تخصص منصوب نمي  خانه  وزارت وزراي
  .تأمين كنند خارجه انتخاب وزارت امور منظور بهمنافع اطرافيان را  تا

بغـرنج يعنـي چـه؟     قدر پيچيده و بغرنج باشـد.   كردم سياست اين وقت تصور نمي  آخر آن
خواهد.  اندازي نمي  هم  بازي و پشت  دانشگاه حقه ةخارجه به انداز وزارت امور هرچه باشد

كنيم، شما تنها بايد راه بيندازيد و دروغ و   ت را درست ميوانگهي ما و رفقا خودمان سياس
  ).92 - 91 كارها كار نداشته باشيد (همان: راستش را جور بكنيد. ديگر به اين

تري   شغل پردوام و محكمبتوانند بعد از آن  تا در كسب مقام وزارت دارند سعي يبسيار
و بازرسي در شـركتي را   ،مجلسعاملي، رياست دانشگاه، رياست رمانند رياست بانك، مدي

مقدمه و با وضع سحرآميز   بي توانند مي ،كنار رفتندكه از صندلي وزارت زيرا  ؛دست آورند به
هـاي ادارات و    ). رياسـت 20بنشينند (همـان:  خواهند ميكه  اي و اعجازنمايي پشت صندلي

  .ها براي كسب مال و مقام بود  	خانه وزارت
خواهنـد كـه بـه درد      ها را براي اين مي مياست رياستا اين ه كني اين  پس تو تصور مي

دويدنـد و از تـوي     مردم برسند؟ اگر براي اين كار بود كه اين همه دنبال اين كار نمـي 
ـ كـاه فاسـد روزي كـه ر    آوردند. همين آقاي دكتـر روان   ها سر درنمي  خانه  سفارت يس ئ

هـا و    داري بيمارسـتان  كه حسـاب  هم ريخت تا اين  دانشكده شد تمام شهر طهران را به
داري دانشگاه جدا كرد. اين كار براي چه بود؟ تنها براي  پزشكي را از حساب ةدانشكد

وپاخـت بكنـد، از    سـاخت ها   تر بتواند با مباشرها و مأمورين بيمارستان  اين بود كه بيش
ورد ها تلكه برود، كـالغ را بـه اسـم جوجـه خـ       روي دواها بخورد، از خوراك مريض

ال چهـارال    خانه به اسم مريض بگيرند و در بـازار سـه    ها بدهند، دوا را از مريض  مريض
  ).248 بفروشند (همان:

  دادند.  انتخابات را تغيير مي ةبا اعتبارات بانك ملي و دولتي، نتيج
زيرا كه كار انتخابات سروسامان درستي ندارد. يك وقت ديديد در وسط كـار مجبـور   

زور پول  كلفتي را عقب بزنيم و يا به  حسابي خرج بكنيم و حريف گردنشديم يك پول 
 دست مردم بدهيم، ايـن   اي امضا بكنيم و به  مفته سفتهصندوقي را عوض بكنيم بايد فوراً 

  ).128 بيني كرد (همان:  توان پيش  ست كه مبلغ را نميا

 بـود.  ماشته بودند سهلمديركل بانك ملي ازطريق كساني كه او را به اين كار گ نفوذ بر
جاي رمان مشهود است كه گويي   ها و تزوير و ريا در همه وابستگي به غرب و مقلّدبودن آن

  است.   ديگر براي همه و براي فضاي جامعه مشمئزكننده شده
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ـ   يي را كـه چنـد وزارت  آمريكازرد    اين دانشمند محترم كيف معروف چرم ايـران   ةخان
اسـت و در موقـع نشسـتن پـاي صـندلي روي قـالي          چشمشان بـه آن روشـن شـده   

 برداشت، با كمال وقار و احتيـاط آن  ،خانقاه آقاي احمد بهين گذاشته بود ةورورفت  رنگ
شـده را بيـرون     اي ماشـين   رنگ دانشگاه طهران نامـه   آبي آسماني ةرا گشود، ازميان پوش

از جيـب   ،اروپا بـود را كه يادگار سفر اخير  1949كشيد، قلم خودنويس پاركر سيستم 
دانشمندان ايران آرزوي ديدارش  ةاندرقيچي معروف را كه هم برآورد و آن امضاي چم

اكراه خاصي بود زير آن نامـه رسـم    ةبا يك حركت خشك عصباني كه نمايند ،را دارند
مزين و موشّح را با كمال فروتني كه هزاران ريا و تزويـر از آن   ةكرد و برخاست و نام

 ةخصـوص و همـ   هپهلوان دالور و مبارز آن روز ب ،دست آقاي دكتر طيبي  به ،ريخت مي
  ).84 آينده داد (همان: ةوزراي كابين

  آمريكاانتقاد به نفوذ سياسي و فرهنگي  3.1.9
  در كشور وجود نداشت. ها ييآمريكاورود و حضور  دربارةيندي آ خوشنظر 

هـا    اند، زودتـر از انگليسـي    كلفت ردنمول خيلي دارند، گ ها پول  ييآمريكاگويند  آخر مي
خواسـتند    ... راستش را بخـواهي بـرعكس اسـت. اگـر مـي      دارند  دست از دلشان برمي

اند روي كولشـان    كه دمشان را گذاشته آمدند؟ اين  جا چرا مي پولشان را خرج بكنند اين
  ).204 :اند (همان  جا بدان كه به همين چندرغاز ما هم چشم دوخته اين اند هآمد

دارنـد. در بازداشـتگاه سرپاسـباني     پايشـان يي بـه  آمريكـا هـاي    سربازهاي ايراني چكمـه 
يي به پهلوي ايراني آمريكا ةبرخورد كرد. تماس نزديك چكم اي اش به پهلوي ايراني  چكمه

الزم را كسب كننـد   ةيي و افسران ايراني در اين زمينه تجربآمريكاامتحان شد كه مستشاران 
. كردصادر  آمريكاورود لباس كهنه از  ةاي براي اجاز  نامه  دولت تصويب تئهي ).217 (همان:

ماندگي   كشوري غربي و جديد دربرابر كشوري با تمدن چندهزارساله نماد واپس ةلباس كهن
كشور تاريخي است كه از خريد و فروش آن ابايي ندارند و در راه مقصود و كسب درآمـد  

اه سياست و پيشرفت مقصود، وقتي كه آدم بايد در راه يـك كشـور   در ر«دانند.   مطلوب مي
فروشي كه هيچ، آدم از كار بدتر از اين هم نبايد روبرگـردان    هزارساله قدم بردارد، كهنه شش
  ).126 (همان:» باشد

اما در راه سفر بـه   ،ها و متجددان كنوني شده بود  رسيده دوران به بهشت موعود تازه آمريكا
  گفتند:  ها مي ن رفتند و دررثاي آنازبي ،آن

اي از بهتـرين جوانـان كشـور عزيـز مـا و از        ها ايـن اسـت كـه عـده      باالترين بدبختي
هـاي    هاي قديمي دانش و اقتصاد و سياست، ناكام در آغوش مـوج   ترين خاندان شريف
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و اجـل   آفرين تسليم كـرده   راه بهشت جان به جان اند و در نيمه  رحم خفته  انوس بيوقيا
قدر در آرزوي آن   هاي دنياي جديد كه آن  ها مجال نداده است به آن كران بيدادگر به آن

داد نزديك شوند و از اين   نوازي خود را با ايشان نشان مي  همه مهمان بودند و از دور آن
  ).288 كام دل بگيرند (همان: نواز انكشور مهم

راه بـا   باشـد و هـم   آمريكـا رو غرب و   دنباله شايد كنايه به اين است كه ملّت و دولتي كه
راهـش   ،ها بخواهد زندگي جامعه را بسازد تجددهاي دور از سنّت و ظاهري برگرفته از آن
  .شودتواند به راهش برود و سربلند  يبه زوال و نابودي است و چنين ملّت و دولتي نم

  
  )داستان ةچكيد( شراب خام. رمان 10

آيد. پدر و مادرش را در   دنيا مي  اي پايين در شهر تهران به  از طبقه ،نراوي داستا ،جالل آريان
 ةتوانـد بـراي ادامـ     ، اما در جواني ميشود ميدهد و مجبور به كاركردن   دست مي كودكي از

فيزيك را دريافت كند. در بازگشت مدرك كارشناسي جا   برود و از آن آمريكاتحصيالت به 
» امريكن پركلين آلمر«نام   يي بهآمريكاايي يت خصوصي مواد شيمبه استخدام شرك ،به تهران

  آيد.   ميدر
يي شركت براي آمريكارئيس  دستور بهاي در خرمشهر دارد. جالل آريان   اين شركت شعبه

شـركت در خرمشـهر اسـتعفا داده     ةدختري كه از شعب ،راهي و مراقبت از مهين حميدي هم
كرده و  معتاد به هروئين دختر رااجبار  به ،عوامل ايراني شركت رود، اما  به خرمشهر مي ،بود
در راه و در قطـار   ،اسـت  اشـته قصد بازگشت به تهران را د كه ،دختر .كنند ميتعرض  وبه ا

خواهر به در تهران  عوامل ايراني شركتتواند از او مراقبت كند.   شود و آريان نمي  كشته مي
 شعتادمو  تعرض كرده ،يي ارتباط نداردآمريكابا شركت  كه نيز با اين ،زهرا حميدي مهين،
يي بـه قاچـاق هـروئين در ايـران     آمريكـا شركت  ،درواقع .كند  خودكشي مي او نيز ؛كنند مي
  پرداخت. يم

 ةنويسـند  قصـد دارد كـه  است يكي از دوستان نزديك جالل آريان در تهران ناصر تجدد 
تواند در محيط شـهر و تهـران زنـدگي      نمي و كرده در فرانسه است  تحصيل. او بزرگي شود

هـاي    در يكـي از نوبـت   ،ستبتالمبه صرع  كه ،رود. تجدد   يكند و به روستايي در كنگاور م
با اين تصـور كـه تجـدد مـرده اسـت، او را دفـن و        ،روستاييانو  دكن   صرع غش مي ةحمل
 ةروند و او تنهـا در جامعـ   ازبين مي اي  گونه هاطرافيان جالل آريان ب ةكنند. هم  گور مي به زنده

  خواهد خود را آرام كند شراب است.  چه با آن مي ماند و آن   ايران باقي مي
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توانند تحمـل    خارج از ايران را نمي ةايران و نه جامع ةجالل آريان و ناصر تجدد نه جامع
ر شـهرهاي ايـران   ديگر، تجددي ناتمام د سوي سو، استعمار و نفوذ خارجي و از  ازيك ؛كنند

  ها نيست. زند و قادر به جذب آن   جواناني مانند ايشان را پس مي
 

  بررسي مضمون داستان 1.10
  ان سرخوردهفكر روشن 1.1.10

چيـز ادبـي    بزرگي شود و يـك  ةنويسند ردداقصد  ،رمان فكر روشنشخصيت  ،ناصر تجدد
. در ايران پول زندگي دربياوردسنگين، مثل كارهاي ادبي جديد فرانسه بنويسد و از اين راه 

هاي  بنگاه ،همين علت عامه باشد. به قبولم دتوان  نمي نويسد بازاري نيست و  چه او مي اما آن
هـاي علمـي و     كنند كـه كتـاب    نشر كتاب حاضر به چاپ رمان او نيستند و به او توصيه مي

را  هاي سنگين  ها و رمان  شتهنو توانند نميخواهند يا   گويي مردم نمي ؛بهداشتي را ترجمه كند
قالب بازاري را براي كارهايش  بايد شود،توجه  به آثار نويسندگانكه  و براي اين درك كنند
  ).6 - 5: 1370 ند (فصيحقرار ده

كـه   مثل اين ؛داند كه شبيه شهرهاي بزرگ نيست  آسا مي   تهران را بزرگ و غول ناصر تجدد
يك او ). 53است (همان:    پراكنده تقسيم كرده طور   را به در آن انفجار بزرگ رخ داده و شهر

  .ندبود كه مشكالت و محيط روحش را خورده بود مغشوشگناه  يب
منتها ناصر را تهران مأيوس كرده بود، دماغش را سوزانده بود. شايد هم تقصير خودش 

بـا چـرخ    خواست  ش بود كه ميا كم تقصير نيروي عجيب و ناآرام دروني  بود. يا دست
هنري ـ  خواست با يك اثر ادبي  مي رحم و خشن ما با ظرافت و محبت برخورد كند. بي

  ).129 - 128 سواد تأمين معاش كند (همان:  ميليون بي   براي بيست

كـرد. پـاريس را     ناصر تجدد با ترك شهر تهران و رفتن به روستا، از خـودش فـرار مـي   
اش   توانسـت راضـي    ولي نمـي  ،خواست  يران را ميكرد. ا  اش نمي  خواست، چون راضي نمي

هـا را    كـرده بـود. واقعيـت    را مغشـوش كند. اختالف عظيم محيط ايران و محيط فرانسه او 
امـا   ؛ديد. او براي محيط ايران و محيط ايران براي او ساخته نشده بـود   نمي ،طوركه بودند آن

خود پرواز كنـد  ة ديد در هواي نفس رنجخواست تا با هنر   درواقع او محيطي را در ايران مي
زيـرا اثـري از    ؛روستاهاي ايران هم جايي نبود كه بخواهد ناصر را آرام كنـد  ).129 (همان:

هـايي بـا     بچـه «و » هـاي گوسـفند و گاوهـا     تاپاله زارها و بوي مرطوب لجن«تمدن نداشت. 
پـازدگي از    پشـت  ناصـر بـراي   ،اينداشت. باوجود» هاي پرآبله و سر و روي خاكي  صورت
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 يرنگ غول بزرگ خاكستري ةمثاب  ). شهر تهران به157 رفت (همان:  محيط تهران به روستا مي
 ةطبقاتي شـكل گرفتـه بـود. بقيـ     ةشهر جدا بود. فاصل ةاز بقي آنهاي بزرگ   بود كه عمارت

» هاي غول  شپش«ها درهم فرو رفته بودند. اما مردم مثل   ها و محلّه  هاي شهر و خيابان  قسمت
هـاي ديگـر هـم      لوليدنـد. سـال    هـا بـود كـه مـي      لوليدند، سـال   درهم مي«كه    توصيف شده

هـا گـم     وخـم تپـه   ها متأسفانه، در اولين پيچ  خوب  خصوص خيلي  ها، به  بعضي« .»لوليدند  مي
بازي را كنيم و   ها سنّت را حفظ مي  كلفت  ما پوست ةاند. بقي  شوند و براي هميشه گمشده  مي

چهـل وارد  ة هاي مـدرن در آغـاز دهـ     انديشه ،درواقع؛ )195 (همان:» دهيم يتا آخر ادامه م
سياست بودند  ةخورد ان، خسته و ترسفكر روشننويسي ايران شد؛ يعني از زماني كه   داستان

  ).217: 1388(تسليمي 

  در ايران آمريكااعتراض به نفوذ  2.1.10
هاي ايـران بـه     كرده  فرهنگي داشت. بسياري از تحصيل ةزميندر ايران  نفوذ كشورهاي غربي

كـرده و    قشـر تحصـيل  و ايـن كشـور    رفتنـد   مـي  ،آمريكا ،كشورهاي اروپايي و در رأس آن
 نيز نفوذ فرهنگي تسلط سياسي را ).306 :1370كرد (فصيح   جذب مي خود  بهرا  فكر روشن

  داشت. دنبال هب
اتاق  ؛شود  آغاز مي ييآمريكا از يك شركت ،استها مربوط   ييآمريكاجاكه به  داستان ازآن
اي كـه    اي از آسيا و نقشـه   با نقشه ،»امريكن پركلين آلمر«رئيس شركت  ،جيمس  مستر الري

 ةآسـيا بـه نقشـ    ةهـا از نقشـ    . نقشـه شود   توصيف مي ،هاي شركت (آپا) بود  محل نمايندگي
نفوذشـان   خواهند  مي ها ييآمريكا اشاره دارد كهشايد به اين  ؛رسد  هاي شركت مي  نمايندگي

ايـران نفـوذ    سراسرهاشان در   را در آسيا بگسترانند و بعد در تهران و بعد از آن با نمايندگي
). هريك از پونزها درواقع 11 با پونزهاي رنگي به ديوار چسپيده بودند (همان: ها هكنند. نقش

ها، ايراني  رفتن هركدام از آن با ازبين وكرد   ها كار مي هاي ايراني بود كه براي آن  يكي از مهره
  ).28 - 27 گرفت (همان:  يديگري جاي او را م

كردنــد   در ايــران كــار مــييي آمريكــاهــاي   مشــاوران و معاونــان ايرانــي كــه در شــركت
ها و   و مسئوليت ها اريدرحقيقت تمام خرك«چراكه  ؛هاي مهمي در كارشان نبودند  شخصيت
و جنايت  دبنگيبندوباري،   بي«شركت امريكن پر از  ).9 ها بود (همان: آن» ةعهد  ها به  پادويي
هاي تجاري   از شركت آمريكا ).160 (همان:» آلود بود  شك آب هم از سرچشمه گل يبود و ب
پوشش و ابزار مهم توسعه روابط سياسي و اقتصادي خود با ايران استفاده  نزلةم  ها به  و بانك

  ).367: 1390(ازغندي  6كرد   مي
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  .گيرد ميخند  ريشبه  بود آمريكاچه را در امور فرهنگي ميان ايران و  آناين رمان 
 نام فولبرات  بهـ  با ايران آمريكاهاي مثالً فرهنگي   قرار بود من در يك سازمان كمك

هـاي دقيـق     راني آموزشي بكنم و طرز اسـتفاده از چنـدين دسـتگاه ماشـين     سخن ـ
اي از اسـتادان و اسـتادياران     را براي عـده » پركين آلمر«يشگاهي از محصوالت آزما

ــران شــيمي دبيرســتان  ةدانشــكد ــوم و دبي ــدهم (فصــيح    عل   هــاي تهــران نشــان ب
1370: 103.(  

هـاي   اسـتفاده در آزمايشـگاه   برايشركت امريكن با وزارت فرهنگ مبادالتي داشت و 
 داد (همـان:   تحويـل مـي  را به وزارت فرهنـگ   ل البراتورييوسا ،ها  مدارس و شهرستان

كـه   هستخندي هم به وزارت فرهنگ دولت شاهنشاهي  رمان، ريش الي ). در البه303
شـركت  ايـن  دراصل،  ).281 دهند (همان:  درستي آموزش نمي آموزان را به معلمان دانش

 تجـاري  امـور فرهنگـي و  بـه  المللي موادمخدر بود كه درظـاهر    چي بين يك باند قاچاق
عوامـل ايرانـي    .كـرد   ايران تزريق مـي  ةو از راه فرهنگ، هروئين را به جامع مشغول بود

براي شركت  هم رفتند   بين مي از ها براي مقاصد آن اگرو ها بودند  شركت در خدمت آن
  .اهميتي نداشت

صـورت   اين درشد و   جالل از شركت امريكن استعفا داد و وارد شركت ملي نفت ايران 
  كرد.  تغيير مي اش فرهنگيتبع  هبت معيشتي و يضعو

 Staff Store فروشـگاه تعـاوني   بـه ها    كشي خواهم شد. غروب كارمند محترم و زحمت
فرنگـي و ويسـكي     مـرغ و سوسـيس و رب گوجـه     شركت خواهم رفت و پنير و تخم

گذاشـت.   دار فروشگاه خواهم هاي مارك  چيز را در پاكت همهواكر خواهم خريد.   جاني
هـا را بـراي مـن تـوي اتومبيـل خواهنـد گذاشـت. جـزو گـروه            پادوهاي عرب پاكت

راحتي و موفقيت  شوم. گروه من به  يي ميآمريكاـ  ه دولت شاهنشاهيو مرفّ مند سعادت
  ).278 پيش خواهد رفت (همان:

 اين بود كه فكر شاما بهاي ،شدند  متوسط مي ةطبق زوبا استخدام در شركت ملي نفت ج
تصميم بگيرند و همه بايد يك طـرز   ها آنجاي   از خود نداشته باشند و ديگران به اي و اراده

اني چون ناصر تجدد فكر روشنمانند  وداشته باشند تا بتوانند در اين طبقه باقي بمانند  رتفك
  ).278 (همان: سقوط نكنند

بـرد. يوسـف     سر مي  برادر جالل، رماتيسم قلبي داشت و در بيمارستان خصوصي به ،يوسف
هـا را تحمـل كنـد. در     توانسـت آزار ديگـران بـه آن     حيوانات را بسيار دوست داشت و نمـي 
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موش را،  ةموش گرفته و آن را كشته بود. يوسف الش ةاي موشي را با تل  بيمارستان، مستخدمه
 اي هامـ بـود و ن  آمريكـا كـه در   ،كه در سطل آشغال نگذارند، در پاكت پستي برادرش براي اين

). پاكت پسـت هـوايي   30 گذاشت و با پاكت پستي دفن كرد (همان: ،براي او ارسال كرده بود
 ايـن  نويسـنده  ديـدگاه  ،درواقـع ؛ موش زير خاك مدفون شد ةراه با الش هم آمريكابا تمبرهاي 

بايـد   ،باعث فساد است موذي و چه با هر آن استوابسته  اه ييآمريكاچه را به  است كه هر آن
  بين برد. از

  
  )داستان ةچكيد( سگ و زمستان بلند. رمان 11

احواالت همسايگان  حوادث محيط خانوادگي خويش و، رمان است راوي ناظر كه ،حوري
ـ . داستان با تصوير مجلس روضه آغاز شـده و سـپس   دهد را شرح ميدر محله   ا توصـيف ب

مناسـبت مـرگ     . مجلس روضه بهيابد  روابط ميان افراد خانواده و نقد جامعه و افراد ادامه مي
. حسـين  اسـت  كه قهرمان اصلي نشـان داده شـده   است   برگزار شده ،برادر حوري، حسين

ماجراهـاي   ة. همـ بـود ي بود كه پس از چند سال حبس به خانه برگشـته  فكر روشنجوان 
  مد بازگشت حسين است.آ داستان گويي پي

دسـت   لـه سـعادت خـود را از   مرح بـه  مرحلهسرخورده است،  فكر روشنكه يك  ،حسين
ميـرد.    دردنـاك مـي   شكلي گردي به خواري و ول  شراب ةدهد و عاقبت با سقوط در ورط  مي

نظر اطرافيـانش بـه    بهشود و   گذارد و تابوشكن مي  مير حوري داين فاجعه تأثيري شگرف 
 زدة فشود. حسين پس از بازگشت از زنـدان، خـود را در محـيط مصـر      انحراف كشيده مي

خواري را   كه درآمد روزافزون نفت تب زمين زماني ؛يابد  مي 1350 ةهاي رفاه كاذب ده  سال
بـه   هـا    ل آ هايـد هـا و    در طبقات باال و متوسط جامعه شدت بخشيد. او كه با دنيايي از آرمان

، هسـتند  او ةمتوسـط جامعـ   ةطبقـ  ةكه نمايند ،خود را ةرود، در بازگشت، خانواد  زندان مي
مـن  «تواند با ايـن وضـعيت كنـار بيايـد:       بيند و نمي  از سابق مي تر رفتهورو  ويت و رنگه  بي
شـد و صدايشـان    هايشـان خـرد مـي     ناشـدند، اسـتخو    هايي ديدم كه له مـي   جا يك آدم اون

 تـان  ههمـ  ــ  يـك چيـزي تـو شـماها مـرده      طوري شـديد؟  اينآمد. آخر شماها چرا   درنمي
  ).8 - 7: 1392 و ديگران ؛ بهبهاني57: 1369پور   (پارسي »كار شديد   محافظه
حـس   با آميخته مه ابهام نوعي. ش استفقيد برادر مزار بر دختر كابوس رمان پاياني ةصحن

از اين پيچيـدگي ضـرورت    رسد مقداري  مي نظر   انباشته است. به را اثر فضاي انزوا اختناق و
  .)281 - 280 :1366سپانلو ( است   دوران سانسور بوده چاپ رمان در
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  بررسي مضمون داستان 1.11
  تقابل سنّت و تجدد 1.1.11

سنّت بتواند آن  تاآرامي وارد جامعه كرد  بهرمان در تقابل سنّت و تجدد است. تجدد را بايد 
چراكـه هـر قشـري     ؛انـد  جامعه متفاوت گوناگونها در اقشار   را بپذيرد و ادغام شود. سنّت

  ).67 - 66: 1369پور   (پارسي ندك ميمتفاوت فكر و عمل 
 ةجوي ايمني هستند بـه دامـن انديشـ   و هايي كه در جست از متن سنّت اجتماعي، گروه

ت يجمع ةجديد، اغلب خود داراي قطبي است تا پيكر ةند كه اين انديشبچس  جديد مي
تي شـكل  سنّ ةمخالفي در درون بدن ةپارچه كند. بدن  گرونده را، در چرخش، يك خود  به
قديمي هسـتند  ة ستيز با بدن ةشوند كه هميشه آماد  گيرد. موجودات متعصبي پيدا مي  يم

  ).67 (همان:
زنـدگي   آمريكـا و در  شـوند   تقابل سنّت و تجدد براي افرادي كه از ايـران خـارج مـي   

شـد كـه در ايـران      باعث مي خواهند سنّت ايران را حفظ كنند،   كنند و در بازگشتشان مي  مي
  ).246 - 245 اشته باشند و بخواهند كه بروند (همان:قرار ند

شود؟ به هر مشكلي برخورديم بـه آن پشـت    جا چه مي فرار؟ نه؟ هميشه فرار. اين
 ةكنيم و آن را دور بزنيم. برويم و هر كار دلمان خواست بكنيم، اما وقتي برگشتيم قيافـ 

رسد   ن ترتيب يك روز ميجانب بگيريم، انگار كه آب از آب تكان نخورده، به اي  به حق
جنگيدن ندارند. يك زمين برهوت خواهد ماند و يـك   ةروند، چون حوصل  كه همه مي

  ).247 سنّت (همان:

هاي غربي   خواهد ازطريق سينما و با ديدن فيلم اما مي ،تي استنّاي س  حوري در خانواده
روي   اي هفت شـب مـي    مگر تو هماني نيستي كه هفته«ها را بياموزد،  راه و رسم زندگي آن

كـه    ... خب برو باهاشان زندگي كن. اين كني؟  ها را تماشا مي سينما چهارچشمي زندگي آن
ت     «كند.   هويتي مي  ). حوري احساس بي17 (همان:» بهتر است من تنهـا نيسـتم، فقـط هويـ

هـايي  افـراد ب  ةبه انديشـ  ). حسين معتقد است كه287 (همان:» ندارم. هويت من كجا رفته؟
در  ، اماديگر احترام بگذارند شد كه افراد به يك  د. تفكر ارباب و رعيتي باعث ميوش  داده نمي

 .)52 - 51 شـد (همـان:   يايران افراد برابر نبودند و برابري هم جز با مبارزه حاصل نم ةجامع
 خـود،  بـا حضـور  بايـد  كند و مـردم    عامل فاسد هميشه در بطن وضعيت مطلوب رشد مي

هـايي    منـدي  كنـد و آن را قـانون    حسين سنّت را نقد مي ).53 (همان: بگيرندها را  نجلوي آ
ا گـاهي ايـن   مـ چرخـد ا   مـي  ،داند كه هميشه حول يك محور كـه منبـع قـدرت اسـت      مي
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) و قصـد نـدارد بـا    67 - 66 :1369پور   پارسيشود (  ها با روح زمان ناسازگار مي  مندي نقانو
 ةنماينـد  منزلة به، خواهد به آن فرصت دهد كه حسين را  بلكه ميستيزي داشته باشد،  ،سنّت

خواهد  گريزد. تجددي را مي  هايش مي  مندي  بشناسد كه چرا از قانون ،انفكر روشنجوانان و 
  كنـد آرامـي مـردم را بـا آن آشـنا      بـه  تـا هاي آن برخاسته باشـد    كه از درون جامعه و سنّت

  ).67(همان: 

  وذ خارجيانتقاد به نف 2.1.11
ياغيـان را   تا رود ميصحرا   ها پيش براي جنگي به تركمن  و سال استعموي حسين نظامي 

 درازاي هـا   تـركمن  شـود و   خورد و دستگير مي  ها شكست مي اما درمقابل آن ،سركوب كند
ـ      ظاهر پهلوان مـي   . عمو ملّت ايران را ملّتي بهكنند  رها مي ، او راپولدادن  ه دانـد كـه قـادر ب

تواننـد ايسـتادگي و     اما حسين اين حرف را قبول ندارد كه ملّت ايران مـي  نيستند؛مقاومت 
اما در زندان به اين  ،حسين در قالب حزب توده مبارزاتي كرده بود ).55 مبارزه كنند (همان:

دانسـتم سـرمان كـاله رفتـه،       مـن مـي  «است.    اش اشتباه بوده  نتيجه رسيده بود كه راه مبارزه
خـاطر      جوري هم كاله رفته، ولي رفقا اين را باور نداشتند. رفقا هنوز هم باور ندارند، بـه بد

  ).63 (همان:» شد همين دعوايمان مي
يك از كشورهاي اروپايي در ايران بهتر   ميان اعضاي خانواده بحثي با اين موضوع كه كدام

نظـر    . اما همه بر سر موضوعي اتفاقرسند  اي نمي  كه به نتيجه گيرد ميتوانند عمل كنند در  مي
كشـورهاي   ةتوانند به ايران كمك كنند و هم  درستي نمي  دارند كه هركدام از اين كشورها به

  دانند.   اروپايي را استعمارگر مي
گوينـد،    ند. تا زورشان برسد به مـردم دنيـا زور مـي   ا شان سروته يك كرباس  ها همه اين

 .... يي باشـند، روسـي باشـند، انگليسـي باشـند     آمريكاشند، كند كه آلماني با  فرقي نمي
فهميدند. با عصبانيت گفت، آقاجان   عمويم لندلند كرد. واقعاً متأثر بود كه حرفش را نمي

ها هستند ديگر، با هم كـه فرقـي     ها همان انگليسي يي كيه؟ اينآمريكاچيه،  آمريكامن، 
  ).48 ندارند (همان:

  نقد نظام اداري 3.1.11
و اسـت  راه  شـود كـه بـا رشـوه هـم       اي معرفي مي  گونه  در ابتداي رمان، نظام اداري ايران به

 بود كشور هاي بزرگ  اختالس ،تر از آن  مهم .بايد از ادارات آغاز كرد را اصالحات در كشور
كـه   بـااين  ؛وجـود داشـت   بـازي   پارتي ). در نظام اداري ايران57 پيگردي نداشت (همان: كه
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حسين ازطريق  ،شد و تعداد داوطلبان بسيار بود  ثبت برگزار مي ةستخدامي براي ادارآزمون ا
ثبـت   ةحسـين خـود نخواسـت در ادار    ، امـا توانست اسـتخدام شـود    راحتي مي  عمويش به

بـا روح سركشـي كـه در او     ).84، 77 - 76 :1369 پور  پارسياستخدام شود و اقدامي نكرد (
ادارات را تحمل كند. در فصل پاياني رمـان، نظـام اداري    توانست فضاي  نمي ،وجود داشت

شود، اما ابتدا كارمندي اسـت كـه     اي استخدام مي  شود. حوري در اداره  ناكارآمد توصيف مي
  د.كاري ندارد انجام ده

انداختم.   پالستيك آن را خط مي ةروي ،نشستم و با ناخن  ها ساكت پشت ميز مي  ساعت
كردم. بعـد    هاي كوچك و گل درست مي  . گاهي با كبريت خانهمواظب بودم پاره نشود

بندي كنم. اگر صاحب اولين پايي كه عبور   ياد گرفتم روي پاهاي عابران با خودم شرط
بـه مـدت پـنج دقيقـه پـايم را روي ميـز        ،زن بود و حدس مـن درسـت بـود    ،كرد  مي
اي در روي ديوار مقابلم خيره   زدم پنج دقيقه به نقطه  گذاشتم و اگر اشتباه حدس مي  مي
  ).312 . (همان:.. شدم يم

هايشان   ثبت و در پرونده ها مقابل خود آندر كارمندان در اداره، حضور و غياب و تأخير
شد و بازخواستي وجـود نداشـت. كـار اداره      ها بررسي نمي  گاه پرونده  اما هيچ ،شد  ميدرج 

چه در داخل و چه در خارج از  ،اي ارتقاگرفتن بايدبركارمندان ). 319 سامان بود (همان: هناب
  ).321 (همان: گفتند را مي مدح و ثناي صاحب قدرت ،اداره

خواست چهار پله يكـي بـاال     جوان بود و پرحرارت و مي« ،كار جديدي به اداره آمدهم
معمـوالً  ...  خواند  داد و گاهي روزنامه مي  تكان مي تكانبرود. تمام روز پشت ميز پاهايش را 
اسـت و     كشي شـده   رسيديم كه نسبت به او حق  جا مي سؤال من هرچه بود عاقبت ما به اين

هـا   طور حق آن هداند كه چ  و او هم البته مي ندا مخالفطبقات باال با او  تر همكاران نيمِ بيش
س ). اتاق جديـد رئـي  323 - 322 گيرد (همان:  و باالخره ارتقا مي» شان بگذارد را كف دست
. امـا كـار   بودو تلفن در آن  ،تحرير  تر از ميز، ماشين تر از قبل بود و وسايل بيش  بسيار شيك

  هايي بود كه بگويد رئيس نيست!  به تلفن گويي خمنشي رئيس پاس
كردند بگويم رئـيس    آمدند و تلفن مي  تمام روز كارم اين بود كه اوالً به مراجعين كه مي

ايـن دو   ةها نيست. در فاصل تلفن كنم و ببينم كه رئيس آن نيست و بعد به ادارات ديگر
ديگرنـد بـا رئـيس نقشـه      نوع تالش و كوشش كه متفـاوت از هـم ولـي مكمـل يـك     

  ).324 كار كنيم تا رؤساي ديگر باشند (همان: هكشيديم كه چ   مي

  .بود» اجحاف« ةراني دربار شود. سخن  رؤسا دعوت مي ةراني كنفرانس ماهان رئيس به سخن
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آمد. دو نفر استاد   فساد بيرون مي ةشد و ريش  شد، باز مي  وبن شكافته مي بايد لغت از بيخ
سه روز قبل از كنفرانس رئيسمان گم شـد. در اتـاقش    ... كردند  كاري ميهمزبان با او 

كس نبايد در اين سـه روزه بـا او تمـاس      دادم. هيچ  ها را من جواب مي  بود و تمام تلفن
  رانـي كنـد   سـخن » اجحـاف « بـارة تأثير قرار بگيرد تا بتوانـد در  تا مبادا تحتگرفت   مي

  ).326(همان: 

  بود.   گونه توصيف شده  پنجاه اين ةاوضاع ادارات ايران در ده
  
  ها ها در رمان شكاف نسل ةل. مسئ12

شـكاف نسـلي بـود كـه ميـان       ةدهنـد   انتقاد از وضعيت سياسي و اجتمـاعي و اداري نشـان  
، اسـت  پـرورش يافتـه   راه بهشت  نيمهنسلي كه در رمان  ؛وجود آمده بود  جامعه بههاي  نسل

بينـد و    ها دور شود و تجدد را بپذيرد. اما تجدد را در ظـواهر آن مـي    قصد دارد از قيد سنّت
بـا   اسـت.    آورده ميان هر دو گرفتار است كه وضـعيت وخـيم اجتمـاعي و سياسـي را بـار     

مرفـه و داخـل در    ةهاي حكومتي كه بـا بندوبسـت بـه طبقـ      رسيده وراند به تازهمتجددشدنِ 
متجددان تغييـر   ةشيو  حكومت راه پيدا كرده بودند، اكنون ديگر نام و نشان و رفتارشان را به

سـفر  «و » نونوار كالكاديماشين «و » پوست يپالتو«). اكنون 106: 1341داده بودند (نفيسي 
هاي هاليوودي كه وارد سينماي ايران شده بود،   فيلم ).109 - 107خواهند (همان:  مي» آمريكا

ها كه در همان سـينما اثـرات     آرتيست هاي  و رقصهاي شنا   ها و لباس  ديدند و با صحنه  مي
كردنـد    شد، زنـدگي مـي    تدريج وارد جامعه و تأثيرات بعدي آن مي  داد و به  خود را نشان مي

ها و   بود و خواسته   باعث شكاف ميان اين نسل جامعه شدهتجددهاي ظاهري  ).236(همان: 
كـه   »دموكراسـي غربـي  «و » خـواهي   اصـول آزادي « ،درواقع ؛بود   هايشان تغيير كرده هديدگا

، ندبود و ادعـاي اجـراي آن را داشـت      ايرانيان با مبادي آن آشنا نبودند و در ايران رواج يافته
هـاي دولتيـان آگـاه نشـوند       هـا و سـودجويي    بندي  از دسته خبر   بود كه مردم بي   عاملي شده

  ).15  (همان:
نسـلي جـدا از    شكل گرفتـه بـود   1332هاي پس از كودتاي    كه ميان نسل» شكاف نسلي«

نسلي از جامعه  ةبود. مهين حميدي و جالل آريان نمايند   جامعه و حكومت را پرورش داده
شكافي كه ميان اعتقادات و باورهايشـان  دليل  بهاما  ،بودند كه آرزوهاي دور و دراز نداشتند

سـوي آنـان     چه از جامعـه بـه   ديگر آرام و قرار نداشتند تا هر آن ،بود   وجود آمده  با جامعه به
ي كـه او نيـز   فكـر  روشن ؛ان جامعه استفكر روشن ة. ناصر تجدد نمايندكنندهضم  ،آيد  مي
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دست يك باند   يكي به« ؛جدد هر دو سقوط كردندآرام و قرار ندارد. مهين حميدي و ناصر ت
خاطر خصوصيات يك مرز   تباه شده و از بين رفته، ديگري بهي يآمريكا ـ چيان عرب قاچاق

شـرايط جامعـه    .)182همـان:  ( »استشدن  متالشيآلود هنر درحال   گل ةپرگهر و سرچشم
  ).همانشود (  ياست كه در هر راهي بروي به سقوط كشيده م اي گونه هب

ش ا و سرگشتگي رواني نسلي است كه زندگي ،يبيگانگنمودار نوميدي،  شراب خامرمان 
ريختگي معيارهاي اجتمـاعي، بيگـانگي مـردم از      را در فضاي تاريك كودتا آغاز كرد. درهم

گرايانـه در    ومرج  ستيزي هرج  صورت نوعي جامعه  ان بهفكر روشني و بحران روح ،ديگر يك
جـالل آريـان شخصـيت داسـتان      ،). اما درنهايـت 394: 1382نمايد (قبادي   مياين آثار رخ 

كـه اوضـاع سياسـي و فرهنگـي را      . با اينكندش را دوباره برپا ا ماند و قصد دارد زندگي  مي
بپذيرد و به  ،وجود آمده بود  چنان سعي دارد اين شكافي را كه در نسل او به كند، هم  درك مي

  نقطاع تبديل نشود.تعارضي شديد و قابل ا
و  ،هـا   هاي يك نسل، شـكاف نسـل    به تحوالت و دگرگوني بلندسگ و زمستان در رمان 
  ،نمود آن

 هـاي سياسـي،    در نگرش سياسي دو نسل داستان، تأثير سياست بر يك خانواده، بحـث 
شـدن، تصـوير فضـاي     زنـداني رفتن قهرمان داستان و تحول شخصيت او درپـي   زندان

زن و تحول جسمي و روحي قهرمان زن داستان  هويتزمان داستان و خفقان حاكم بر 
  ). 7: 1392 و ديگران پردازد (بهبهاني مي

نسـلي كـه عقايـد    ؛ انـد   علـم كـرده   ند كه دربرابر نسل گذشته قدا   تازه يحسين و حوري نسل
شـود. همـين     شان در سراسر داسـتان ازطـرف حسـين و حـوري بـه نقـد كشـيده مـي         خرافي

ان سرخورده اسـت كـه حسـين    فكر روشنتيپي از  ةدهند  هاي داستان نشان  ها و كنش  كشمكش
 و عشق را يكـي پـس از ديگـري از    ،عقيده، خانواده ،هايش  كم پناهگاه  هاست كه كم آن ةنمايند

هاي زنـدان اسـت،     كه اسير كابوس ،گرد اي ول  شدن به ديوانه تبديلدهد و سرانجام با   دست مي
بـرد   يم هايش سنسل پس از خود به كابو ةنمايند ةميرد. اما حوري را نمون  د و ميكن  سقوط مي

حـوري در پايـان داسـتان خـود را      ).8شـود (همـان:     و باعث تغيير جسـمي و روحـي او مـي   
ها را زير پا گذاشته بود و با جامعه غريبه بود،   او دچار بحران شده و بسياري از سنّت يابد. ميباز
اش   جامعـه از كـه  است خواست با نيروي جديدي آغاز كند. حوري نماد نسلي   ميسرانجام اما 

اما درصدد قطع آن نيست و با حاضرشـدن   است، ها ايجاد شده فاصله گرفته و شكافي ميان آن
گوشم روي قبر بـود،  «چنان خواهان تحول است.  دهد كه هم  بر مزار برادرش نسلي را نشان مي
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خجول و شرمنده، امـا  صدايي كردم، صدايي از عمق خاك باال آمد.   مي گرما را با تمام تنم حس
: 1369پـور    (پارسي» نه بلند، نه رسا، اما زندهصدايي آمد، قلبم، تپش قلبم،   زنده، صداي قلب مي

 مـرگ  و مبـارزه  بسـت   بـن « هاسـت و   هـا و فرهنـگ    داستان شكاف نسل ،درواقع)؛ 348 - 347
 دهد  مي نشان بار نكبت و حاصل بي زندگي و پوچ سرگرداني از پس مه آن را، مبارزه بار  تأسف

  .)156: 1369 حائري( »پردازد يم اجتماعي ناهماهنگي و انتقال بحران به و
كردگان در راه اصالح جامعه اشاره دارد   ان و مبارزان و تحصيلفكر روشندو رمان اخير به 

 ةسوادي، تعصب، فاصـل   عه، فقر و بيكه همگي باتوجه به وضعيت اجتماعي و فرهنگي جام
هـا   اما باز هـم نسـل پـس از آن    ،شوند  هاي بارز شهر و روستا سرخورده مي  طبقاتي، تفاوت

  است.   دنبال تغيير و اصالح است و با نسل پيش از خود به انقطاع نرسيده  به
شـور خـارجي   گفتمان انتقادي در انتقاد از نظام اداري، نفوذ و تسلط ك بر اين سه رمان،

 آمريكـا بـه نفـوذ نظـامي     راه بهشت  نيمهو تقابل سنّت و تجدد حاكم است. رمان  ،)آمريكا(
و  1320نفوذي كه بـا شـهريور    ؛اشاره دارد كه پس از آن نفوذ فرهنگي و تقليد از آن است

شود و نفوذ فرهنگي آن با تثبيت حضور اقتصادي آنان   به ايران آغاز مي آمريكاورود نظامي 
از  يرضـايت ناشـود.    نشان داده مـي  شراب خاممرداد در رمان  28در ايران و پس از كودتاي 

مشـهود اسـت. در    سگ و زمسـتان بلنـد  و  راه بهشت  نيمههاي   كراسي در رمانودستگاه بور
 پردازد  جزء ميبه ادارات  سگ و زمستان بلندها و در   خانه  به انتقاد از وزارت راه بهشت  نيمه

  دهد.  اداري را از باال به پايين در بلندمدت نشان مي و فساد
راه   نيمـه تجددي كه ابتدا در رمان  ؛خورد به چشم ميها   رمان ةتقابل سنّت و تجدد در هم

هـاي    ريشه است و در رمـان   شود كه تقليد از غرب و تجددي بي  اي تعبير مي  گونه  به بهشت
 ةچه در هم است. اما آن   دد باعث سرگشتگي شدهاين تج سگ و زمستان بلندو  شراب خام

شكافي كه در اعتراض و انتقاد از نظام اداري و نفـوذ   ؛ها بارز است شكاف نسلي است  رمان
هـا را نشـان     است و بحران و تغيير رفتار در نسل   خارجي و تقابل سنّت و تجدد ايجاد شده

تطـابق بـا شـرايط فرهنگـي و      بـراي دوم پهلـوي  دهد. تغيير رفتاري كه در ابتداي عصر   مي
  اجتماعي جامعه بود و در اواخر آن باعث سرخوردگي شد.

  
  گيري . نتيجه13

هـاي اجتمـاعي ايـن دوره نمايـان و       فضاي سياسي و اجتماعي عصر پهلـوي دوم در رمـان  
تجددي سطحي است كه  شده نقد هاي انتخابي اين پژوهش  چه در رمان تأثيرگذار است. آن
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ها بارز   است. انتقاد از وضعيت اجتماعي در رمان   هاي رمان شده  سرگشتگي شخصيت باعث
انتقـاد و   نيـز  و در آن، كـاري  اختالس و كـم  ،فساد واست. موارد ديگر انتقاد به نظام اداري 

در » شكاف نسـلي «در ايران است كه اين انتقادها نشان از  آمريكااعتراض به حضور و نفوذ 
سـو،    يـك  از ؛سـاماني را ايجـاد كنـد    هعه دارد. تجدد نتوانسته است وضعيت بجام ميان افراد

، اســتو ادارات كوچــك  ،هــا  خانــه  وزارت ،نظــام اداري بــر نداشــتن نظــارتنظمــي و   بــي
گشـوده و   ،آمريكـا هـا   تجدد راه را براي نفوذ خارجيـان و در رأس آن  كه اين ديگر، ازسوي

اسـت.     و اجتماعي و مقلّدبودن در جامعه را درپي داشتهنفوذ فرهنگي  بعطبالحضور غربيان 
 دركـه بـراي اصـالحات     بـود  گونه به حضور و نفوذ اروپايياني  اين تأكيد و حالت اعتراض

 ةو در دور به ايران آمدند و با مستشاران آلمـاني و اتريشـي آغـاز شـد     نخستپهلوي  ةدور
نويسـان،    ديـدگاه ايـن رمـان    يافت. بنابر يي ادامهآمريكاپهلوي دوم با مستشاران انگليسي و 

در كشـور   را نيـز  و مفاسـدي  نشـد اصالحاتي در ايران  گونه موجب هيچ حضور خارجيان
فسـاد  ، تبـعِ آن   به شرح تجدد ظاهري و ريا و تزوير است كه راه بهشت  نيمه. رمان رواج داد

ست كـه  آمريكاكشور داستان  . بهشت موعودگيرد مينيز شكل اخالقي و حكومتي و اداري 
اما تجـدد تقليـدي و سرگشـتگي     ،سرسپردگان و آرزومندان و متجددان خواهان آن هستند

ماننـد. در ايـن رمـان، اعتـراض بـه حكومـت و كـار          مـي  راه آن بـاز  نيمـه زوال است و در 
فاسـد  رسـيده از راه م  دوران به تازهكه افراد نااليق و   چنان ؛ها بسيار برجسته است  خانه  وزارت

گونه اصـالحي    اند و جاي هيچ  اند و بر آن مسلّط شده  ها دست يافته  خانه  اقتصادي به وزارت
  .ماند يباقي نم

نشـان  را  ان و افـراد جامعـه  فكـر  روشنسرگشتگي و شكاف نسلي در  شراب خامرمان 
ننـد قـرار   توا  جا نمي  ند و ديگر در هيچوش  دهد كه در تعارض با تجدد از خود بيگانه مي  مي

وضـعيت   ؛دانـد   اجتماعي جامعه را ناشـي از وضـعيت سياسـي مـي     اين رمان شرايطيابند. 
مسـلط شـوند.    1332بـر ايـران پـس از كودتـاي      هـا  ييآمريكـا كه باعـث شـد    اي سياسي
 هـا  ييآمريكـا كه درپي تقليـد از   راه بهشت  نيمهديگر مانند رمان  ان و افراد جامعهفكر روشن
 ةشان بپذيرند و پس از آن بايد شيو ها را بر زندگي و تسلط آن ها ييآمريكا اكنون بايد بودند،

وضعيت اجتماعي را در تقابـل شـهر و    شراب خام زندگي خود را نيز مانند آنان كنند. رمان
  دهد.  و وضعيت نامناسب و بدون تمدن هر دو را شرح مي دهد يروستا نشان م

دهد. حسـين از نسـلي اسـت كـه       ا نشان ميها ر  شكاف نسل سگ و زمستان بلندرمان 
است و    سايه افكنده پيرامونشان چه بر محيط اند. اين نسل درپي تحول هر آن  خواهان تحول

چـالش   را بـه  حـاكم بـر جامعـه   هاي پيشـين هسـتند و وضـعيت      ها و سنّت  تغيير روشنيز 
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 ؛اسـت    د تبديل شدهگر ي است كه در پايان داستان به فردي ولفكر روشنكشند. حسين   مي
و سـرانجام   كنـد راه  خود را تغيير دهد و با خود هم ةتواند حتي خانواد ي كه نميفكر روشن

حسـين   ةرا ندارد. خانواد او عقايدرود و خانواده نيز توانايي پذيرش آرا و   خودش ازبين مي
 ،اند  د فراگرفتهچه را حسين و حوري از تجد ند و هر آنا تيسنّ و متوسط اي  طبقهو حوري از 

امـا حـوري    ،رود  بـين مـي   پذيرنـد. حسـين از    هـا را نمـي   يابند و آن  در تعارض با خود مي
كـه در مسـير نـامنظم و     با اين ؛ماند  باقي مي ،نسلي كه بايد راه مبارزه را ادامه دهد درجايگاه

بـر مـزار    كـه در پايـان داسـتان    هنگاميكند،   نامطلوب بوروكراتيك است و همه را درك مي
  .ادامه دهدبرادرش است، قصد دارد راه او را 

  
  ها نوشت پي
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