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 مسئلهبیان 

شناختی در رمان ابتدا در اندیشۀ هگل و سپس در آرای لوکاچ پدیدار شد و به شکل تأمل جامعه   

شناسی رمان اثر ادبی را در تعامل با جامعه مورد بررسی گلدمن بدان پرداخت. جامعهلوسینتر مبسوط

ثیر شرایط و اوضاع جامعه تأای ادبی است که بیش از هر گونۀ ادبی دیگر تحتدهد. رمان گونهقرار می

تواند ساختار اجتماعی را بازتاب دهد. در این میان، رمان رئالیستی توان قرار دارد و بهتر از هر اثری می

دار )پروبلماتیک( است و در بیشتری در بازتاب ساختار اجتماعی جامعه دارد. قهرمان آن فردی مسئله

شود و ست که اراده و استقالل او نادیده گرفته میچنبرۀ آداب و رسوم و قوانین حاکم بر جامعه ا

های کند. قهرمان رمان در برابر ارزششود و مقدمات تباهی او را ایجاد میموجب جدایی او از جامعه می

خورد و های راستین را بازگرداند؛  اما شکست میکوشد در جامعۀ تباه، ارزشایستد و میحاکم می

ها در جامعۀ تباه است که ن کارکرد اصلی رمان، جستجوی تباه ارزششود. از نظر گلدممنزوی می

دهد تصویری واقعی است ازاحوال شود. تصویری که میرصادقی ارائه میمنجر به تضاد با جهان می

شناسی رمان در تأتیر جامعه .های تباه گرفتار استهای راستین و ارزشانسان  است که میان ارزش

میان اثر ادبی و ساختار جامعه، ارتباط تنگاتنگی  اهمیّت بسیاری برخوردار است زیرامطالعات ادبی از 

ها کالغو  شب درازنایهای های پروبلماتیک در رمانوجود دارد. اهداف این پژوهش بررسی شخصیت
 های مذکور استهای شخصیت پروبلماتیک در رمانبراساس نظریۀ گلدمن و آشنایی با مؤلفه هاوآدم

نویسی دور نشده است. نویسنده در همه میرصادقی ضمن بیان واقعیت اجتماعی، از هنر داستانکه 

پردازد حال دغدغۀ  جامعۀ خود را دارد و همواره در آثارش به بیان مشکالت جامعۀ خویش می

ار دسئلهاز این گونه آثارند. در این نوشتار به طرح انسان م« هاها و آدمهای درازنای شب و کالغرمان»و

کند و خوانش رمان از منظر پردازد و مناسبات و روابط او را با جامعه مشخص میهای آن میو ویژگی

 شود.تاریخی می-مخاطب  موجب  قدرت درک و بینش متن، در بستر اجتماعی جامعه شناختی برای

 های انسانیتقابل با ارزشگیرد که در ها بر مبنای سود و ثروت شکل میداری ارزشدر جامعۀ سرمایه

شود و در رمان به صورت شخصیت طغیان انسان علیه نظام حاکم می است. این تضّاد موجب

دار پروبلماتیک است. فرد مسئلهشود. عامل پیدایش رمان در دوران معاصر، ظاهر می 1پروبلماتیک

امعه شهری مدرن در ارتباط )پروبلماتیک( فردی است که با تمام مسائل منفی و مثبت موجود در ج

است و از آنجایی که فرم رمان، برگردان زندگی روزمره است؛ ظاهری واقعی، رئالیستی و رسالتی فراتر 

گویی و سرگرمی دارد که آن تعامل میان جامعه و اثر ادبی است. رمان از همان ابتدا پیوند  از قصه

را در پیوند با اجتماع دارد زیرا وقایع و مظاهر  رو بیشترین سهمچشمگیری با جامعه داشته است؛ از این

کند و به بررسی ساختار درونی داستان و مطابقت آن با دنیای واقعی زندگی را به خوبی منعکس می

ار برد کمنتقد و فیلسوف مجارستانی برای اولین بار قهرمان پروبلماتیک را به  2پردازد. جرج لوکاچمی

                                                           
1. problematic 
2 . G. lukac 
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به شکل کارامدتر  1سرمایه داری خواند. پس از وی شاگردش لوسین گلدمنو آن را از پیامدهای جامعه 

 کهدار یاد کرد و با توجّه به آنتر این اصطالح را به کار برد و از آن به عنوان انسان مسئلهو عینی

ای که کلیۀ رمان، محصول دورۀ بورژوازی است؛ دارای سرگذشت پروبلماتیکی است و در جامعه»

ارزش ها و فضائل انسانی، حقیر و بیشود جستجو برای ارزشیت و پول سنجیده میها با کمارزش

است در چنین جامعۀ رو به زوال فرهنگ، جایگاهی ندارد و شخصیت اصلی رمان فرد عادی است که 

وابسته به گروه و طبقۀ خاصّی نیست او که نمایندۀ همنوعان خویش است از میان قشر متوسطی است 

پردازد و قهرمان رمان بر خالف شود و به انتقاد و مخالفت میخاصّ دچار نارضایتی می که در شرایطی

 (. 1731:51)گلدمن،« قهرمان حماسه، گسست قاطع و رفع نشدنی با جهان و واقعیت دارد

نویسی و رمان، داستان اش در هنر داستانجمال میرصادقی در طول شش دهه از عمر گرانمایه

عتقد است که مایۀ اصلی داستان، حادثه است. هر کسی به وی مهی خاّص رساند. کوتاه را به جایگا

-های زندگی خود را در قالب داستان درآورد و زیربنای داستانتواند بنویسد فقط باید حادثهراحتی می

شود داند که با چاشنی تخیّل و خالقیّت جمع مینویسی را تجربه و مشاهده و بینش می

(. آثار وی از دو جنبه قابل اهمیّت است یکی از جهت نقد و نقّادی که با 11-17 1:113)میرصادقی،

یگر، کند و دهایی چون؛ عناصر داستانی و ادبیّات داستانی، او را منتّقد ادبی معرفی مینوشتن کتاب

شود و هنوز خواننده دارد آثاری های وی چاپ میتا به امروز کتاب 5::1نویسندگی است که از سال 

( و... از آن جمله است. وی 1:11(، درازنای شب )1:17(، آتش از آتش)1:31ها )ها و آدمچون کالغ

که یکی از نویسندگان معاصر در حوزۀ ادبیات داستانی است به عنوان نویسنده ای رئالیست، به بررسی 

به « هاا و آدمهدرازنای شب و کالغ»های پردازد و رمانمسائل و تحّوالت اجتماعی جامعه خویش می

گرایی و حقیقت نمایی، رونمایی از اجتماع عصر پهلوی دوم است و کٌنش و عملکردهای جهت واقع

آید، از خصلت ها که در صفحات بعد میخاصّ آن هایها بنا به ویژگیشخصیت اصلی هریک از رمان

و در برابر نهادهای اجتماعی دار است زیرا فردیت ا، فردی مسئلهپروبلماتیکی برخوردارند. قهرمان رمان

-داری، انسان مسئله دار است و رمان مهمشود. بنابراین یکی از پیامدهای جامعه سرمایهفراموش می

های معاصر تواند جامعۀ زمان خود را به تصویر بکشد و رمانترین شکل ادبی دوران مدرن است و می

ای هترین مؤلفهاست. این پژوهش به بررسی مهمشناسی رمان، بازتاب واقعی جامعه با تأثیر از جامعه

-بر اساس نظریۀ گلدمن می« هاها وآدمکالغ»و «درازنای شب »های شخصیت پروبلماتیک در رمان

 .پردازد

 پژوهش پیشینه 

( 1111در راستای این پژوهش آثار ارزشمندی نوشته شده است که عبارتند از؛ گلیاری و همکاران)

. «تحلیل رمان درازنای شب براساس نظریه ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن» در مقاله ای با عنوان

                                                           
1. L.Goldman 
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رسد که کلیت آثار برجسته، ساختاری شود و به این نتیجه میرمان از منظر جامعه شناختی بررسی می

اجتماعی دارد و مهم ترین مضماین اجتماعی رمان را گسست نسلی می داند که معلول تقابل سنّت و 

زایش نخستین رمان فارسی از بطن قهرمان »( در مقاله 1:13. راغب، محمد؛ راغب، علی)تجّدد است

ردازند پنامۀ ابراهیم بیگ و مقایسۀ آن با سایر آثار هم عصر خود میبه بررسی رمان سیاحت« دارمسئله

کاچ های لودار در نخستین رمان فارسی وجود داشته و برمبنای نظریهیابند که قهرمان مسئلهو در می

 .«خویش جستجوی در چیستایی قهرمان» عنوان با ایمقاله در( 1:17) آب بر و گلدمن است. آتش

ونه که چگ سازدمی روشن و کندمی بررسی گلدمن نظریه بر اساس را داستایفسکی اثر قمارباز رمان

و معیاری مهم  توجه مرکز عنوان به را پول و شودمی دور اصیل هایارزش از رمان چیستایی قهرمان

 اللص رمان دار در مسئله قهرمان »عنوان با ایمقاله در (1:17)ایزانلو  و داندمی اصیل هایارزش برای

 وی کند. بررسی وگلدمن لوکاچ نظریه براساس را رمان قهرمان کوشدمی «محفوظ اثرنجیب والکالب

همچنین فروزنده، مسعود؛ است.  خویش عصر اجتماعی شرایط قربانی دارمسئله قهرمان یابدمی در

گرایانه در بررسی شکاف نسلی به عنوان اصلی واقع»ای با عنوان ( در مقاله1:11صادقی، اسماعیل )

پردازند و عواملی که موجب ظهور و بروز به معضل اجتماعی شکاف نسلی می« رمان درازنای شب

در  (1:11، سید رزاق)رضویان؛ علی و میرعلی، سن زاده. حکنندشود؛ تشریح میشکاف نسلی می

س از معرفی قهرمانان دو پ «سوشونمدیر مدرسه و  هایدر رمان ردامسئله قهرمان» ای با عنوانمقاله

که در هایی شباهتهای ایرانی با همه رمان یابند کهدر میمن دهای لوکاچ و گلرمان براساس نظریه

گونه که . همانمایه مستقل هستنداز نظر محتوا و درون ربی دارند اماغهای فرم و ساختار با رمان

شناختی دیده نشده است که شود پژوهشی درمورد موضوع مورد تحقیق از منظر جامعهمشاهده می

 های انسان پروبلماتیک درشود. وجه تمایز این نوشتار بررسی شاخصهدراین جستار بدان پرداخته می

های انسان پروبلماتیک را هاست و به طور دقیق و عمیق ویژگیآدم ها وهای درازنای شب و کالغرمان

 کند.براساس نظریه گلدمن تشریح می

 رویکرد نظری

 . رمان، گونۀ ادبیِ همزاد مدرنیته0

شناختی در آثار ادبی در اواخر قرن نوزدهم شروع شد و در قرن بیستم با اندیشه و تأمل جامعه

شناسی ادبیات، مادام رسید. اما اولین پژوهش مربوط به جامعه آرای جرج لوکاچ به نقطه عطف خود

دانند شناسی ادبیات میرا بنیانگذار جامعه  2م است و بسیاری هیپولیت تن1311به سال  1دواستال

میرصادقی نیز  رسالت است که همین (.1531:55پردازد )زیما،که به تعامل میان اثر ادبی و جامعه می

. (1131:55)میرصادقی،« ها و اوضاع و احوال جامعهتحلیل رابطه بین شخصیت»کند3 بر آن تأکید می

                                                           
1 .M. Destall 
2. H. Taine (1823 – 1893) 
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شناسی ادبیات است که با نظریات های پژوهشی جامعهترین شاخهشناسی رمان یکی از مهمجامعه

شناسانۀ رمان را مطرح گره خورده است. لوکاچ نخستین کسی بود که ارزش جامعه 1لوکاچ و باختین

های جامعه توان به واقعیتکه از این طریق می ر عوامل اجتماعی بر اثر ادبی را نشان دادکرد و تأثی

 دست یافت.

های فردی به جای سنت پس از دورۀ رنسانس گرایش به رمان در جهت جایگزین کردن تجربه»

جمعی به منزلۀ معیار نهایی واقعیت شکل گرفت که این مرحله انتقالی بخش مهمی از پس زمینه 

رمان فارسی در ایران به منزلۀ سبک روایتی خاصّ از قرن  .(1131:31)الج و دیگران،«. طلوع رمان بود

دوازدهم به بعد ظاهر شد و شناخت کامل آن به منزلۀ شکل ادبی تا قرن هجدهم حاصل نشد و در 

از نظریه هگل »ها افتاد که وظیفۀ اصلی آن نقش اجتماعی آن بود. زمان نه چندان دور بر سر زبان

داند یعنی پردازان مشهور مارکسیستی است؛ رمان را حماسۀ بورژوازی و جانشین عصر قهرمانی می

گری های اجتماعی در نیامده است پس دورۀ قهرماندورانی که جامعه از نظر تاریخی هنوز سلطۀ قدرت

میان فرد و جامعه انسان است و قهرمان نه به معنای شجاعت و توانایی بلکه به معنای نبود تضاد 

 (.112-11131:33)لوکاچ ،« است

 ها شبیه به وضعیت زنبوریلوکاچ تعبیر زیبایی از قهرمان رمان دارد، وضعیت قهرمانان در داستان

های کیفی و جهان گیر کرده است. او متوجه است بیرون شیشه، جهان ارزشاست که پشت شیشه

د کنائل میان او و جهان حقیقی است و آنقدرتقال میکند که چیز نامرئی حآزادی است اما درک نمی

رود که عاقبت شما جسد او را پشت شیشه خواهید دید و متوجه نیست چه سازوکاری و باال و پایین می

-ای زندگی میدار در جامعه(. شخصیت مسئله15131:31شود )لوکاچ،مانع دستیابی او به رهایی می

های های کمّی به صورت ارزشاند و ارزشهای اصیل شدهارزشهای کاذب جایگزین کند که ارزش

د و شومالکش طالست روح نسبت به خود غریبه می»ای که شوند. در چنین جامعهکیفی نمایان می

 (. 5131:51)تن،« هر چیزی در واقع عکس آن است که می نماید

از  اجتماع است و تفسیری انتقادیشناسی ادبیات پیوندی معنادار بین فرم ادبی و بنابراین جامعه

کند و به تحلیل محتوایی اثر و چگونگی ایجاد ساختارهای ذهنی از واقعیت در متن ادبی عرضه می

شناسی ادبیات های مهم جامعهپردازد و جامعه شناسی رمان، که از یکی از زیر شاخهلحاظ تاریخی می

ر تقابل جهان قرار دارد و در تعارض جامعه زندگی داند که ددار میاست؛ قهرمان رمان را فردی مسئله

 کند.می

 

 

 

                                                           
1 .M.Bakhtin 
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 . ساختارگرایی تکوینی2

ورود قاطع ساختارگرایی به نهاد انتقادی ادبی بود که اولین نقد اصلی ساختارگرایی  1111دهۀ

 (. که بعدها311 2111، 1تئوری ادبی پیرماچری و مقاله ژاک دریدا در گفتمان علوم انسانی بود )کانون

های لوکاچ را با ابداع و روش جدیدی به کار برد و آن را روش ساختارگرایی تکوینی گلدمن اندیشه

نامید که دو ترکیب مارکسیستی و روانشناسی دارد و آن را مکمّل نقد ادبی و روش خود دانست که 

ی روش کار (. ساختارگرایی تکوینی نوع2،1131111در بخش روانکاوی متأثر از ژان پیاژه بود )کانون

داند و میان ساختار اجتماعی و اثر ادبی ارتباط برقرار است که بررسی ساختارها را امری ضروری می

کند و دیدگاه مارکسیتی به ادبیات، موجب ارتباط جامعه و ادبیات در بستر تاریخی و اجتماعی می

 کند. د منعکس میشود. در نظر آنان اثر ادبی به ویژه فرم ادبی رمان، واقعیت را در خومی

گلدمن با گرایش مارکسیستی و ساختار کلی و اندیشه جمعی و تأثیری که این ساختار بر جای 

آفریند، بلکه (. بر این اساس اثر هنری را  یک نفر نمی11731:31کرد )ایوتادیه،گذاشت توجه میمی

ند. پس عامل مهم در سازد. آفریننده واقعی آثار هنری، طبقات اجتماعی هستیک طبقه آن را می

ساختارگرایی تکوینی، پایگاه اجتماعی نویسنده و گروهی است که او و قهرمان  داستان به وی تعلق 

گری  نبینی فرد نویسنده و از جهانبینی مطرح در اثر به جهاندارد. در ساختارگرایی تکوینی، از جهان

گرایی تکوینی  یک روش دیالکتیکی رسیم. ساختارفرد نویسنده به جهان نگری گروه اجتماعی می

گرایی شود. گلدمن روش خود را ساختاست که از متن به فرد و از فرد به گروه اجتماعی منتقل می

ردازد پهای ذهنی میگرایی بدین معنا که به بررسی ساختارهای اثر و رابطۀ آن با ساختساخت»نامید، 

« ردکساختارها را براساس شرایط تاریخی تشریح می وجودآمدن اینو تکوینی از این لحاظ که علت به

(. بنابراین اساس کار گلدمن بر تکوین نهاده شده است، زیرا ساختارهای اجتماعی 1131:31:)گلدمن ،

گرایی تکوینی نام نهاد و در گذر زمان پیوسته درحال دگرگونی هستند؛ از این رو روش خود را ساخت

و ساختارهای متن ادبی، ارتباط متقابل ایجاد کرد و با توجه به آن که از این طریق بین ساختار جامعه 

توان به می عرصۀ رمان، عرصۀ تجلی درک و دریافت و شناخت نویسنده از کلّ جهان هستی است؛

 کلیت آن دست یافت، کلیتی که در آن آدمی بیگانه است.

 مندتیک از دیدگاه گلپروبلماشخصیت . 3

قهرمان از آن جهت که در تعارض دنیای درون و بیرون  .شخصیت پروبلماتیک است ،قهرمان رمان

 های خود را باشخصیت ،نویسنده رمان .است ف فردی خاصّعرّکه مٌ جهتاز آن و شخصیت  است

داری بر افراد چنان است که آنان به تسلط دنیای سرمایه» .کنداوضاع اجتماعی تعریف می توجه به

 وشخد و مناسبات انسانی و نهادها نیز دستنگردمحدود می فعلد و به دنیای مننشواشیا بدل می

                                                           
1. Bello-kanon 
2 .Cohen 
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« شودمی وارگی یادبت ،1وارگیءآن به شی ازشوند که باختگی میهمین تباهی و ارزش

 نهنمو از که است مارکسیستی هایتحلیل ترینمهم از وارگیبت یا وارگی(. شیء1731:51:،مندگل)

گلدمن بر  (.2231:31گلدمن،. )است انسانی هایارزش گرفتننادیده وارگی،شیء نمودهای ترینمهم

دنبال واقعیت هستند در دنیایی  به وارگی حکمفرماست برخی افرادیءباور است در جوامعی که ش این

باه ای تبه شیوه ،اندتبدیل شده مطلق هایارزشپول به ای جهان گستر های میانجی و مبادلهکه ارزش

ابقت مط ،کننداند و قادر نیستند خود را با وضعیت جهانی که در آن زندگی میهای انسانیرزشدنبال ا

اری دقالب ادبی نظام سرمایه که رمان شود و دررو به آنان اشخاص پروبلماتیک گفته میاز این  .دنده

به شکلی بیهوده در جهانی تباه به  شود. اومی معنادار دیده گسستی، است میان قهرمان و جهان

ها را پیش هایی که اگرچه جامعه امکان جستجوی آنارزش» ؛پردازدهای راستین میجستجوی ارزش

ای که قهرمان از بیهودگی و ندارد و لحظه را  هاهد اما در عالم واقع امکان حضور آننروی قهرمان می

-11131:35، هفشخانیولی پور«. )ستومرگ ا شکست و لحظه ؛شودآگاه می، تباهی جستجوی خود

های یشگرا توان بهمی مردشمی من برای شخصیت پروبلماتیک بردهایی که گلدیگر ویژگی از (.112

بودن اشاره کرد های کیفی و منتقد و مخالفاز ارزش ، پیرویقرار گرفتن در حاشیه جامعه ی،مصرف

 (.15131:51،مندگل)
ی به جای های کمّهای مبادله حاکم است و جایگزینی ارزشداری ارزشجوامع سرمایه بنابراین در

های او رمانآ کشمکشو شود می جامعه اد میان شخصیت پروبلماتیک وموجب تضّ ،یفهای کیارزش

 به انتقاد ورا  او میان وی با جامعه شدنین عگسست رفشود و منزوی شدن او می با واقعیت منجر به

 شود.میتسلیم  و محکوم به شکست  سرانجام   ودارد مخالفت وا می

  پژوهش روش

ای  مورد بررسی قرار ها به روش کتابخانهتحلیلی است و داده -این پژوهش  به شیوه توصیفی

است باید در چارچوب مشخصی هایی که رمان را در درون خود پروردهگیرد و برای شناخت ساختمی

شود زیرا از جامعیت و پویایی بیشتری برخوردار گلدمن تحلیل میمورد بررسی قرار گیرد که با نظریۀ 

است. ساختارگرایی تکوینی  یک شیوۀ دیالکتیکی است و در استناد به نظریۀ گلدمن، محوری ترین 

مفهوم، کلیّت است که مدام در حال تغییر و تکوین است و خصلتی کارکردی دارد و اجزا و ساختارها 

د. در این ساختار، شناخت اجزا تابع کل است و درک کل تابع شناخت شودر یک کلیت بررسی می

ی ادبی با ساختارهای اجتماعی، باید هر اثری را در کلیّت آن مورد تحلیل اجزا و بنا به ارتباط ساختارها

ساختاراجتماعی و اقتصادی مشخص نمود. در نظر وی عمل انسانی را  قرار داد و ارتباط آن را با

بدون در نظر گرفتن ساختارهایی که او را  به وجود آورده است مورد بررسی قرار داد. این توان نمی

                                                           
1 .reification 
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ها  را در کلیت آن مورد تحلیل قرار دهد ها و آدمهای درازنای شب و کالغپژوهش برآنست که رمان

  دهد.که پس از خالصۀ رمان،ها، شخصیت پروبلماتیک را از این منظر مورد واکاوی قرار می

 هارمان ۀخالص

 درازنای شب. 0

رمان درازنای شب، اولین رمان بلند میرصادقی است. رمان اجتماعی که با نگاه انتقادی به مسائل 

ترین موضوع آن گسست و انقطاع نسلی است که به دلیل اختالف پردازد و مهماعتقادی و فرهنگی می

شود. گسست و ها میفاصله افتادن آننظر و دیدگاه میان نسل بالغ و نسل جوان موجب شکاف و 

انقطاع نسلی، محصول نوعی انقطاع فرهنگی و اجتماعی است و منظور از انقطاع فرهنگی و اجتماعی 

ها و هنجارهای اجتماعی است که در این گیری شکاف بنیادین فرهنگی و اجتماعی در ارزششکل

ت، از زندگی، آینده و تاریخ خود تفاسیر های فرهنگی و اجتماعی متفاوهای جامعه درگروهصورت نسل

(. 231:31:کنند )آزادارمکی، متفاوت و متضادی دارند و افراد از الگوهای رفتاری متفاوتی پیروی می

خورد و به طرح مشکالت اجتماع مانند رویارویی سنّت وخیزهای چندانی به چشم نمیدراین رمان اُفت

های سنّتی روبرو انۀ ورود مدرنیته است با مخالفت خانوادهکه آست 11پردازد. دهۀ می با مدرنیته

شود که فرهنگ غالب، پدرساالری و مقاومت دربرابر هر گونه تغییرات است. شخصّیت اول رمان، می

 هایگیریاست که در یک خانواده سنتّی رشد کرده است و تعصّبات و سخت« کمال»جوانی به نام 

شود. وی که در واقع شخصیت های اجتماعی میجار وی از ارزششدید حاکم بر خانواده موجب انز

های واقعی بیند و به دنبال ارزشدار رمان است خود را با خانواده و جامعه در تضّاد و تعارض میمسئله

 خیزدبیند به مخالفت برمیهای خانواده و جامعه میو راستین است و چون اهداف خود را مُغایر با ارزش

ها و شود که خانواده را ترک کند و به دنبال آرمانرسد مجبور میی که به سازش نمیو از آنجای

 های اصیل برود.ارزش

 هاها و آدمکالغ .2

دستگاه  وعصر پهلوی  یک رمان سیاسی است و ساختار سیاسی دارد و ،هاها و آدمرمان کالغ

از سویی کالغ، نماد بد  و انتخاب این نام برای رمان بدان جهت است که  کشده تصویرمیساواک را ب

 ها قیاسها را با آدماد کالغاتحّ ،نویسندهطرفی  شگونی است و خبر از اوضاع آشفته کشور دارد و از

ها در هنگام بروز مشکل شتابند اما آدمها در هنگام خطر با صدای خود به سوی هم میکند که کالغمی

 .ندشوبلکه از یکدیگر دور می شتابندنمی ی همتنها به یارنه 

ا هیکی از کالغ جان حتما ...های دیگرصدای کالغی از بیرون آمد و به دنبالش صدای کالغ»

  خودمان را ،بیفتد صهکی از ما به مخمیاگر  م،ها هم کمتریما از کالغ .به خطر افتاده بود

 (.22:31:13)میرصادقی« بریممیدر

 (.221)همان3« هیچکس را ندارند ،هاآدم ،دارند ر راها همدیگکالغ د..زننار میق هاکالغ» 
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شود که شخصی داستان از آنجا شروع می که است «آقای محمدی» به نامفردی  ،شخصیت اصلی رمان

عرفی مور مبارزه با مواد مخدر مأخود را م مأمور ساواک وتی است از سوی ساواک به دنبال مهندس عزّ

آورد و اطالعاتی در خصوص مهندس عزتی به دست می پرسداالتی میؤکند و از آقای محمدی سمی

پس از متوجه شدن ماجرا « محمدی. »گیردمورد بازجویی قرار می «محمدی»که از آن زمان به بعد 

چندی، به دهد که پس از ماند و شهادت دروغ نمیبنا به تعهد انسانی به مهندس عزتی وفادار می

عنوان فردی که علیه امنیت ملی اقدام کرده است؛ محاکمه و راهی زندان می شود که پس ازآشکار 

 به عنوان فرد معترض در مقابل دارد پروبلماتیک یشخصیت وی که شود.شدن حقیقت از زندان آزاد می

 یارود که به نتیجهمی ههای تباه شدتباه به جستجوی ارزش ۀجامع پردازد و درمی دبه انتقا اواکس

 .شودمی و تسلیم رسد و منزوینمی

 ها یافته

 ها در رمان شخصیت پروبلماتیک یهاهشاخص .0

خاصی است و  ۀبدان معنا که دارای شکوه و جلو است. قهرمان نه قهرمانشخصیت پروبلماتیک، 

 .شودهای حماسی از آن یاد میدر داستان آن گونه کهالعاده دست بزند عجیب و خارق هایبه کار

های احیای ارزش رد یو .های واقعی و راستین باشدل و ارزشئقهرمان از آن جهت که به دنبال فضا

یین او را تعسرنوشت  ،جامعه است که سرانجام کند و در صدد تغییر وضعیت موجودراستین تالش می

 (.23131:31)لوکاچ، شودمحکوم میشود و به شکست کند و به حاشیه رانده میمی

 رمعیا قدرچه  هر و است شده گرفته اجتماعی ساختار از ادبی برجسته اثر با توجه به آن که هر

 رمان هک دارند توقع کردهتحصیل خوانندگان و دارد سرگرمی جنبه صرفاً باشد ترپایین اثر اجتماعی

 اجتماعی ساختار از که ادبی اثر هر .(23131:31زرافا،)بپردازد  سیاسی و اجتماعی مسائل بررسی به

 به نویسنده پرداختن  به بنا که دارد فرهنگی و سیاسی اقتصادی، چون هاییساخت باشد؛ برخوردار

 اقتصادی ازساختار «شب درازنای» رمان در که شودمی جنبه، برخوردار آن از رمان ساختارها، از یک هر

دارد که به تفکیک ، به تحلیل  سیاسی ساختاری «هاها وآدمکالغ» رمان اما است برخوردار فرهنگی و

 .شودها پرداخته میهریک از آن

 نفردیت قهرما.2

 شود که اینداری موجب حذف فرد و زندگی فردی میگلدمن معتقد است پیدایش نظام سرمایه

داند که با می شود او جهان رمان را جهانی سراسر تناقضموجب تعارض فرد با جهان و هستی می

جهان پیرامون خود بیگانه و ناسازگار است حال آن که جهان حماسه همه چیز در هماهنگی با یکدیگر 

 شکاف و دهد که بین انسان و جهانزمانی رخ می ، اساساً انسان (. فردیت1731:31قرار دارد )گلدمن،

آید و بزرگی او در میبه وجود های موجود تضاد و تعارض شود و میان او و ارزشایجاد می ایفاصله
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میان او با  یگونه تضادکید دارد و هیچأاما در حماسه بر وحدت بین انسان و جهان ت .همین است

 (.3731:57:)فین برگ، جهان وجود ندارد

در ذات خود نوعی تعارض و  که مقارن با ظهور مدرنیته و گسترش شهرنشینی بود 11 ۀده

و  دهدداری قرار میدهد اما او را تحت استیالی نظام سرمایهمی ادیآزاگرچه به فرد  .دوگانگی دارد

 نتریمهم مدرنیته، .یابد و این تعارض اساسی مدرنیته استمی ، سیطرهجهان فردی شیءوارگی بر

 شیوه که بودن مدرن یعنی مدرنیته. است اخیر هایقرن در انسانی اندیشه و عمل عرصۀ در موضوع

 همراه زندگی شیوه با که ایکهنه باورهای و هاسنت مداوم تخریب با همراه جدید و امروزی زندگی

 ،نوسازی معنی به کلی معنای در مدرنیته دارد. وجود تفاوت مدرنیسم و مدرنیته میان و است شده

 یسممدرن است. کهنه جای به نو کردن جایگزین پی در که ایدئولوژی نوعی. است توسعه و پیشرفت

 مدرنیته و مدرنیته بیرونی شکل مدرنیسم تر،دقیق بیانی به. است مدرن تفکر بیرونی نمود و اعراض

 (.2731:31مقدم، جابری. )است سنّت مقابل در تجددگرایی و است مدرنیسم روح و هویّت

 در درازنای شبدر رمان . اما در دو شکل و ساختار متفاوت ، قهرمان، فردیت داردرمان دو در هر

به  و رماندر ساختار سیاسی که جهت کلی د هاها و آدمکالغرمان ر فرهنگی و اقتصادی و د بافت

قهرمان در هر دو رمان با دارا بودن شخصیت فردی و هویت  .تغییر و اصالح وضع موجود است سوی

 افراد خاصّ  نهها از افراد عادی و معمولی جامعه هستند آن .دنشومی ی روبرومشخص در جامعه با موانع

 مان،ر قهرمان بر اقتصادی و فرهنگی فقر و دنباشو برگزیده و هر یک نماینده گروه خاصی از جامعه می

 دناندیشی برای فرصتی و شود چیره خود شیءوارگی بر و رود فراتر عادی افراد حّد از که دهدنمی اجازه

 دغدغه ودنبدیگرگونه و دارد اندیشیدن برای مشکلی و مسئله همواره او باشد. داشته متعالی مفاهیم به

 جستجوی در وی جسارت و شجاعت داند.می در مبارزه را زندگی شرایط بهبود راه تنها که اوست ذهن

ی، کیف هایو ارزش کلیّت و جهان قهرمان بین و شودمی شکست به منجر و است تباه ، بیهوده جامعۀ

 دبتوان که شودمی مانع ساختار جامعه و دارد تباه سرنوشتی قهرمان، نهایت در شود.می ایجاد جدایی

 یابد. دست کیفی هایارزش به

است  11 ۀده خیل وسیعی ازجوانان ۀاست که نمایند «کمال» دارمسئله قهرمان درازنای شبدر 

 خان ارض رسیدن قدرت به و مشروطیت بعداز متوسط، طبقه است.سنتی و متوسط جامعه  ۀکه از طبق

 قدیم متوسط طبقۀ شدمی تقسیم جدید و قدیم متوسط طبقۀ دو و به آمد وجود به اصلی طبقۀ شش

 شامل جدید متوسط طبقه و مالکان خرده و روحانیون وران، پیشه صنعتگران، متوسط، تجار شامل

 ربیغ سبک به که عالی مدارس التحصیالنفارغ ازکشور خارج التحصیالن فارغ متخصصان، کارمندان،

که از طبقۀ  خانواده کمال(. 17131:37و انصاری،  ربانی. )بود شده ایجاد بعد به مشروطیت از ایران در

است و در برابر آن مقاومت مخالف  ،در مواجه با مظاهر مدرنیته با هرگونه تغییرمتوسط قدیم است 

 کند. می
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را  رسد حقداند و به نظر میتر میگرایی، وزنه تجدد را سنگینمیرصادقی در رویارویی تجدد و سنّت

دهد چرا که هر کسی فرزند زمان خویش است و مطابق تغییرات و تحّوالت تا حدی  به نسل جوان می

وانند تتوانند مانند والدین فکر کنند؛ والدین نیز نمیکند و همان گونه که فرزندان نمیروز رفتار می

اما  شوددچار آشفتگی می ت و مدرنیتهن سنّبی ، شخصیت محوری رمانکمال. دمانند فرزندان باشن

موجب تضّاد او با وضع  آور استکند هرچند برای او دلهرهت میاحساس لذّ  ،هادر میان ناشناخته

بیند و در های جامعه فاصله میت. وی میان خود و ارزشفردیت او در همین جاسو  شودموجود می

ی نمی یابد و در میان همه ابهامات احساس صدد شناخت خود با دنیای بیرون است اما شباهت

 کند.سرگردانی می

ای به خود حالت تازه اشقیافه ...جلوی آینه قدی اتاقش ایستاده بود و به خودش نگاه کرد»

ش ای بر همه وجودنظمی ناشناختهبی ....آوردمی یاد را به یشباهت ،گرفته بود که به طور مبهم

 کردگشتگی میاحساس لذت و گم ینظمدر این بی مالک .دست انداخته بود

 (.15- 1131:11)میرصادقی

 معمولیکارمند  ومتوسط  ۀطبق ۀنمایند است.« آقای محمدی»، دارقهرمان مسئله هاها و آدمکالغ در   

 راضی ،های مکررشود و در پی بازجویین و گمان ساواک دستگیر و شکنجه میبه ظّ . ویدولت است

های های انسانی در مقابل ارزشارزش او به پایبندی و شودمهندس عزتی نمی علیه دروغشهادت به 

 کرد.می او را مشخص ، فردیتحاکم

 من(. »21131:13میرصادقی،«)امبه خدا من هیچ کاره ن.چرا برای آدم پرونده درست میکنی»

 [3امور ساواک(. ]م 321 همان) «گرمه خودم کار به سرم. دولتم عادی کارمند یک فقط

فعالیت  یمهندس عزتی و زنش علیه مصالح عالیه مملکت و حکومت مشروطه سلطنت ،بنویس»

براشون  ن منخوامی(.»111 )همان3 «کنممی تقبیح خرابکارانه داشتند و من عمل آنان را

من سر سفره بابام بزرگ شدم و  .فروشی کنمآدم ،گزارش مردمو بهشون بدم ،خبرچینی کنم

 (.111 )همان3 «ها ازم برنمیاداین کار

دار، فرد است نه جامعه. فردی که نمایندۀ یک گروه اجتماعی است و مانند بنابراین قهرمان مسئله

ای هآیند تا به پیروزی برسد. او خود را در مقابل ارزشقهرمان حماسه، نیروهای ماورایی به کمک او نمی

برای  خیزد که سرانجامیهای اصیل به نبرد برمین به ارزشبیند و برای رسیدشده ، یکّه و تنها میتباه

 نشدنی موجود است. او در پی ندارد و همواره بین او با جامعه شکاف رفع

 نهای اصیل و راستیپیروی از ارزش.3

های راستین، ارزش»ازو منظور  سانی استانهای کیفی و اصیل ارزش جویایدار قهرمان مسئله

هایی که مجموعه دنیای رمان ها را راستین بداند بلکه ارزشکه منتقد یا خواننده آنهایی نیست ارزش

، آگاهانه به نبرد ها(. قهرمان برای رسیدن به ارزش131:51:)گلدمن،« را به طور ضمنی سامان دهد

کند که براساس نظریه گلدمن این پردازد و برای تغییر وضعیت موجود از هیچ کوششی دریغ نمیمی
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های اصیل ممکن پذیر نیست و سرانجام این نبرد فایده است و رسیدن به ارزشبی برد البته بیهوده ون

آگاهی پست  و الواوجودی دوپاره میان آگاهی  ،رمان در قهرمان» پذیرد با شکست قهرمان به پایان می

 (.1131:51)هیپولیت تن،« دارد

 به امر نیا ردیگیم را فرد یجا ء،یش حکفرماست مبادله ساختار که داری هیسرما ۀجامع در

 یءوارگیش بر امر نیا به بردن یپ با دار¬مسئله قهرمان که است شده شناخته یءوارگیش یۀنظر عنوان

 ممکن فرد، که ییآنجا از و کاذب یها-ارزش نه رودیم یواقع یهاارزش دنبال به و شودیم رهیچ خود

 ریس هسندینو  و ستین یمستثن امر نیا از زین رمان قهرمان ردیقرارگ کاذب یآگاه ریتأث تحت است

 دهدیم نشان یخوب به حوادث بستر در ممکن یآگاه به کاذب یآگاه از را قهرمان رشد

 (.1131:51:گلدمن،)

بینش و افکار پدر در جریان  متأثر از شودکمال که قهرمان رمان محسوب می، درازنای شب در

ند که اههای اصیل شدهای کاذب جایگزین ارزشیابد که ارزشهای مذهب درمیباورهای دینی و آیین

ها و موجب تعارض ارزش ،فردی جوییدر واقع مصلحت پیشین است. هایاد و تقابل آموختهدر تضّ

سردرگم و  یشخصیت پروبلماتیک اگرچه زمان شود.میهای واقعی در انتخاب ارزش جدال درونی

ت جدید اما سرانجام با هویّ که از آن آگاهی ندارد آیدهای اصیل بر میسرگردان در جستجوی ارزش

سر انجام برای او اما و  دهد وعطفی در زندگی او رخ می ۀو پشت پا زدن به هنجارهای غیرواقعی نقط

 راه بهتر از گذشته شود و مصّممای به روی او گشوده میازهماند اما باب تاگرهای بی جواب باقی می

 د. رسمی آگاهی ممکن دهد و بهخود ادامه می

از خوانی راه می انداختند. پدرش و حاج عمو هر سال روضه ...آشفته بود کمال باز ذهن»

 ...؟هما هیعنی آن ؟نیست محضاهللیعنی ؟ پرسید یعنی آنها مصلحتی در کارشان استخودش 

حالت کسی را داشت که ناگاه در خود .وجودش افتاده بود هلرزشی ب .اندمذهب را وسیله کرده

-پایه .مذهب فقط روی قضیه است(.»121-12131:11)میرصادقی احساس فروریختگی بکند

« ) ه داشتن مردماو عقب نگ خدیرای است برای تاغلب وسیله ذهبم .اش بر اقتصاد است

 (.121 همان3

به شیوه برخورد نیروهای امنیتی  رمان نویسنده با طرح ساختار سیاسی هاها و آدمغکالدر 

ر واقعی که ب پی برد عصر توان به وضعیت سیاسی آنکه می ؛کید داردأبا زندانیان سیاسی ت (ساواک)

 و زمان گذر در حوادث است؛ سیر شده داستان شدن واقعی موجب آنچه بودن رمان نیز تأکید دارد.

 که است داستان در فعّال عوامل از مکان و زمان»3 گویدمی باره این در 1کنانریمون که است مکان

شخصیت  (.1:31:35کنان،  ریمون)« آنهاست ذهنی و روحی شرایط بیانگر و هاشخصیت رشد موجب

تمام تالش  ،های کاذبها با ارزشها و آرمانان ارزشمیستیزی و وجود شکاف اول رمان در برابر ظلم

ق نشدن و به نتیجه نرسیدن او همان موفّعلت بندد و خود را در جهت تغییر وضع موجود به کار می

                                                           
1Rimoon kanan  
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 ،آقای محمدینه خود وی. کند سرنوشت وی را مشخص می ،تر متذکر شدیم که جامعهاست که پیش

 خود از وضع موجود سلولیشود و در زندان با همهای مکرر بازداشت میدر پی بازجویی ،قهرمان رمان

ح کند و به دنبال تغییر و اصالتالش می ؛های تباه شدهکند و برای رسیدن به ارزشاظهار نارضایتی می

افتد و مطرود و منفور جامعۀ عصر های واقعی به زندان می. او اگرچه به خاطر پیروی از ارزشاست

 است اما از مقام واالی انسانی برخوردار است.
و هر کاری حکومت  دطور بشیندست از پا خطا نکند و همین ه وآدم بترس درست نیست که»

اکت س ،زیر برفبکند شه آدم سرشو نمی .. باید کاری کردهمینتماشا کند و برای  ،کندمی

سعی میکنه حیثیت انسانی  و شهزیرو رو می فته و خودشافکرش به کار می  آدم ... بمونه

صادقی، )میر« بمیره ؟ میتونهچی .شو حفظ کنهیت انسانیحیث اگه نتونه .خودش رو حفظ کنه

2:131:13 .) 

یابد که باید امیدوار باشد. حتی در زندان که شب وروز یکسانی محمدی در شرایط دشوار زندگی، درمی

کند تا بستری فراهم شود برای رسیدن تابی به روزهای خوب آینده فکر میدارد او به جای ضجرت و بی

 های واقعی.به ارزش

با هم  ند، فرقیهایش مثل هماینجا روزها و شب است ... آدم زندانی آسمانش هم زندانی»

-چپاندهاند و توی آن دلشوره و دلتنگی روزها را به قد و قواره هم بریدهانگار ندارد. 

که به چه فکر کند و به چه  دیاد گرفته بو و عادت کرده بود زندان به زندگی [محمدیاند....]

 (.211)همان،« آره آینده، به روزهای خوب . فکر کردننه ،فکر کردن به آزادی .فکر نکند

 درحاشیه بودنو  مخالف. 0

منتقد و مخالف جامعه  های اصیل انسانی،های کیفی و ارزشدار با پیروی از ارزشانسان مسئله

 3گویدمی باره این در لوکاچ (.1131:51گیرد )گلدمن،یاست و به همین دلیل در حاشیه جامعه قرار م

 آلایده به او هایایده گردند،تحّقق می غیرقابل و شده قطع فرد هایایده با خارجی جهان تماس وقتی»

 تا شودیم تبدیل خودش هدف به فرد خود بنابراین ندارد؛ را آنها تحقق توانایی و کنندمی تغییر هایی

ترین مؤلفه در سرنوشت فرد، مهم. (5131:31لوکاچ،) «کند تبدیل راستین زندگی یک به را اشزندگی

شود؛ شکاف خانواده است که آنچه موجب بحران هویّت و سرخوردگی و در نهایت انزوای کمال می

 کمال سعی در رمان درازنای شبنسلی است که در اثر تقابل سنّت و مدرنیته به وجود آمده است 

وی به انتقاد و مخالفت . دنکنپشت میاو کند خانواده را با خود همراه و همسو کند اما آنان به می

 درومی یشخو کمال به دنبال هدف .شودموجب تنهایی او می و ای در پی نداردکه نتیجه دخیزبرمی

ن خود خواست در شکل و شیوه زندگی دنبال روی پدراکمال نمی. »های راستین برسدبه ارزش تا

باشد و در نتیجه رو در روی آن ها ایستاد و سرانجام خسته از بحرانی که حاصل این کشاکش و 

 (.2131:51میرصادقی،« ) رویارویی بود؛ به ناچار از خانواده خود جدا شد تا خود راه زندگی را بیابد
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ر تبیکس آورد و خود راسردرگمی و سرگشتگی به سر می یک نوعدر  ،روزها را اغلب» [مال]ک

د و او را به رکاو را به خود جلب نمی ۀد. دیگر هیچ چیز عالقدیو تنهاتر از هر زمان دیگر می

واقعیت را به  ستتوانمادرش نمی( ».11731:11)میرصادقی، « ستباش نمیخانه و خانواده

 یهما ،یددای که در کمال میهر چیز تازه ....تحمل کند ،بود طرحماو که برای  یهمان صورت

 (211 )همان3 «کرداو را نگران می ،توانست بفهمدهر چیزی را که نمی .شدو میادلواپسی 
مخاطب را در مواجهه با فضای حاکم سیاسی قرار  تالش کرده است تا صادقیرمی هاها و آدمکالغر د

ثر ؤآنان مبخشی طلبی و هویتکید دارد که در استقاللأمردم ت اذهان خفتۀدهد و به نقش بیداری 

 ای اینیهای حاکمه گوشخصیت اول رمان در مخالفت و انتقاد از سیاست واکنش و گفتگوی .است

 .مدعاست
 ن،ن راه بیفتوخودش ن،ن بخواومردم باید خودش .راه انداخت وزورکی نمیشه مردم» [3محمدی]

.« ها بوده و هست همیشه از این بی عدالتی .. هاست.اونخواست اصل، 
 (.17-1131:13،)میرصادقی

شود و مهاجرت برد و به حاشیه رانده میمحمدی پس از انتقاد کردن و مخالفت کردن راه به جایی نمی

 کرد و مهاجرت شدمی کاش[3»محمدی].دهدکردن و رفتن به خارج از کشور را بر ماندن ترجیح می
 اتخانه تو باشی، نداشته دردسرها این از و کرد زندگی راحت بشود که جایی رفت، مملکت این از

 .(:31 همان) «نکنند قربانی را آدم و نکشند رویت به اسلحه و نریزند

 یایجاد تغییر و دگرگون. 5

های مهم شخصیت پروبلماتیکی است که قهرمان برای رهایی تغییر و دگرگونی یکی از شاخصه

های فراموش شده جامعه ارزشپردازد و به دنبال احیای کند و به نبرد میاز وضع موجود تالش می

تواند با قواعد و قوانین رود که دراین حالت نمیهای جامعه فراتر میاست. آگاهی قهرمان از محدودیت

(. لوکاچ براین باور است 5:31:31کند )گلدمن،جامعه سازگار شود و برای تغییر وضع موجود تالش می

قادی وسوسیالیستی، عملکردی متفاوت از های رئالیستی انتقهرمان پروبلماتیک در رمان»که 

 ای تالشهای دیگر دارد او از میحط خویش جلوتر است و برای رسیدن به وضع اجتماعی تازهشخصیت

 (. 1231:37کوشد )لوکاچ،کند. با وضع موجود در نبرد است و برای تغییر آن میمی

و  نسبت  به بسیاری از مسائل رسد وکمال، شخصیت پروبلماتیک به بلوغ فکری می درازنای شبدر 

شود. او علیرغم سرخوردگی خانوادگی و اجتماعی در جستجوی تغییر رویدادهای اجتماعی متأثر می

شود.آن چه ارزش ودگرگونی است و در مواجه با تضّاد وتعارض جامعه دچار سردرگمی و آشفتگی می

شود و در این صورت بین قی میشود و آن چه اهمیتی ندارد ارزشمند تلاست ضد ارزش محسوب می

گیرد و برای این که بر بحران واقعی فائق آید؛ در جهت دار و جامعۀ تباه فاصله میخویشتن مسئله
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دهد که پس از رسیدن به شناخت ای از ابهامات قرار میگیرد و او را در هالهتغییر و دگرگونی قرار می

 کند.های اصیل، تالش میو در دفاع از ارزشکند و آگاهی، راه خود را از خانواده  جدا می
 هکنار باید کنیم و جدا ازآنهارا  خودماند بای ،بکنیم عوضشان توانیموقتی نمی[3»کمال]

داند یاد بگیرد و به سراغ همان کوشید آنچه نمیمی [ کمال(.]351 1:11میرصادقی،.«)بگیریم

و زندگی خود را بر اساس درک و اشتیاق  ...اری کنار زده بودزی برود که در گذشته با بیهایچیز

 (.31 )همان3 اش بسازدتازه

شد کمیرصادقی دورانی را به تصویر می بینیم.میشخصیت را به گونه دیگر  ینهم هاها و آدمکالغدر 

با آگاهی دادن  قهرمان رمانخفقان از جانب حکومت و ساواک بر مردم تحمیل شده بود  واستبداد که 

رض ها افراد معتشخصیت اکثر ،که در رمان ردشده آنان دا ییععی در دستیابی به حقوق تضبه مردم س

توان نظاره داستان می در آقای محمدی است و رشد قهرمان را ها،که در رأس آن و پروبلماتیک هستند

 آید ومی گاه در صدد تغییر و اصالح برخیزد و آنبه اعتراض برمی ،پس از آگاهی آقای محمدی .کرد

د ردگشود اما متوقف نمیمنزوی می ؛شدن با تسلیمشود که اگر چه رسد تسلیم میچون به نتیجه نمی

شود و برای اعتراف می گیرد راهی زندانن و گمان ساواک مورد بازجویی قرار میکه بر اساس ظّ وی

دهد اما در ان مینرمش نش ساواکشوند که ابتدا اگرچه در مقابل ل به شکنجه میگرفتن او متوسّ

 رشد قهرمانسیر نویسنده   وشود د میورو خ دز هب لکند و حتی متوسّادامه در برابر آنها مقاومت می

 .دهدگونه شرح میرا این
چه  و به نکنیبازخواست می چه ازم که برای مدونهنوز نمی من ن،اجازه بفرمایی[3»محمدی]

باید بدونم نمن  ... فهممنمی 3گفت با عصبانیتمحمدی (. »111 1:133میرصادقی،«)اتهامی

من اهل سیاست نیستم من یک آدم (. »111)همان3« ؟که برای چی منو اینجا خواستن

با  [محمدی]او را  [3 »محمدی](. 212)همان3.« گویممعمولی هستم باور کنید که دروغ نمی

و  خود داد تکانی به .ندو ذلیلی را تحمل ک خواریتوانست زدند و دیگر نمیمشت و لگد می

 (. 2:1 )همان3 «ها گالویز شد یکی را با لگد انداخت و دیگری را با مشت زدبا آن

 های راستین و سرنوشت قهرمانارزش. تباهی 6
های مطلق است هنگامی که به پوچی جستجوی تباه خود درگذشته پی قهرمان که جویای ارزش

رسد که نویسنده برای این واقعیت، ای فرا میبیند و لحظهبرد، در برابر خود چشم اندازی نمیمی

ی های کمّای که ارزشدر جامعه(. 7331:31)گلدمن،« کشاندقهرمان خود را به سوی مرگ می»

بر اساس  و روابط دهدروابط انسانی را تحت تأثیر خود قرار می ؛شودی مییفهای کجایگزین ارزش

 کنند و اگر نباشد نه تنها با او همراهمنفعتی باشد همراهی میاگر  گردد کهمی منفعت شخصی تعیین

تین های راستواند به ارزشکند نمیتالش می هچ کمال هر .خیزندنیز برمی هشوند بلکه به مقابلنمی

قادر نیست خانواده را از حقوق  لذا .اندبربستهت رخ اند و از جامعهتباه شده هازیرا این ارزش دست یابد

برد چرا که او نیز قربانی میی پی و و رنج اه سازد و فقط دوستش محمود است که به عمق دردخود آگ
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با مشکالتی که مواجه است مانند کمال از طبقه سنتّی و متوسط است. کمال  و ستا وضعیت همین

 ،رمانر دنیست.  چیزی جز مرگسلیم شود و تکند سرانجام تسلیم مینگرانی می و احساس بیهودگی

ر است یا آن که هنوز فاصله ند جامعه شّنکمی ثابت با مرگ خود» ها قهرمانانی هستند کهشخصیت

 (.3131:31ا،زراف« )شدن دارد یرزیادی تا خ
صبح  .کرد که همه چیز را از دست داده استتکیه به درختی زده بود و احساس می [کمال»]

سراسر آن با نزاعی شبی که ده بود. و ظهر دردناکی را به دنبال شبی آشفته و درهم گذران

 دید.گشت نوعی حالت تسلیم در خود میبرمی زاعکه از این ن درونی گذشته بود و حاال

 (.112 1:113)میرصادقی، «. سوداهایش به خواب رفته بودنشسته بودهایش فروهیجان

های پهلوی دوم، شخصیتمیرصادقی در انتقاد از اوضاع جامعه و سیاست های  ،هاها و آدمکالغدر 

های کاذب، کند و قهرمان رمان در جامعه تباه در برابر ارزشخود را با توجه به اوضاع موجود تعریف می

رود  و چون های اصیل و راستین میرسد؛ به دنبال ارزشمی ای که به آگاهیشود و لحظهتسلیم می

 شود.جستجوی او حاصلی در بر ندارد با جهان تباه یگانه می

کند و با ها عمل میخواسته آن طبقهای مکرر و شکنجه از سوی ساواک محمدی پس از بازجویی

های راستین دفاع کند از ارزش دتوانمین یابد کهکند و در میاقرار به تباهی جامعه می ؛اعتراف خود

ست از تالش ی دو شود و راهی جز تسلیم نداردکند اما محکوم به شکست میو اگر چه تالش میا

دهد و احساس شود و علیه مهندس عزتی، شهادت دروغ میدارد و به ناچار با جامعه تباه همراه میبرمی

مرگ لحظه نمادین و بیانگر »انگارد که دراین حالت حرکت و مرده میکند و همه چیز را بیپوچی می

 (.27231:31)فراروتی،« آگاه شدن قهرمان از بیهودگی امیدهای برباد رفته است
، در کار نیست روزی ؟امروز چه روزی است .رفتکشید و به فکر فرو میدراز میمحمدی »

هیچ چیز  ،خوردهیچ چیز تکان نمی... اند ها با هم قاطی شدهروزها و شب شبی در کار نیست.

طبق بر »(. 21131:13 میرصادقی،«)همه جا ساکت است همه چیز انگار مرده ،کندتغییر نمی

 که مهندس عزتی و زنش علیه مصالح مملکت ایدمندرجات ضبط در پرونده شما اقرار کرده

 (.:21 )همان3...«  یاینجا با خط خودت نوشتی و امضا کرد د ...ناهداشت هفعالیت خرابکاران

 گیرینتیجه

در این های مصرفی و مبادله ای است داری روابط انسانی تحت تأثیر ارزشدر جامعۀ سرمایه

های انسانی را ای ارزشگیرد؛ در چنین شرایطی عدههای انسانی را میحالت، پول)شیء( جای ارزش

 دار( گویند. ایندهند که به وی شخصیت پروبلماتیک )فرد مسئلههای مصرفی ترجیح میبر ارزش

 ،هرمان رمانق ،منداز نظر گل پدیدار شد. های لوکاچ و سپس لوسین گلدمنابتدا در اندیشهنظریه 

دفاع از  رود و درد به جنگ مشکالت میمواجه می شو مشکالتی با کهفردی است که علیرغم این

 .آیدبرمی ،های اصیلارزش
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های خود را در تضاد با خانواده و اجتماع ها و خواستهآرمان که است «کمال» درازنای شبدر  قهرمان

 سیر تباهیا ،دارکشد که قهرمان مسئلهرا به تصویر می ایصادقی جامعهمیر ،رمان در اینبیند. می

ماند سرگردان می ،آشفتگی درون خود درهای اصیل رزش های کاذب است و برای رسیدن به ارزشا

 .پردازدها مییابد و به احیای آنمی ؛های شناخته شدهکه سرانجام واقعیت را مطابق خواست و آرمان

های اصیل را جایگزین ارزش های کاذب تواند ارزشنمی ؛ها را نداردارزش اما از آنجایی که توان تغییر

به واقع  ما دررسد انتیجه نمی به در ظاهر اگرچه شود وشغول میل و خیال پردازی متخّیبه  ؛کند

  .ماندوفادار می، های اصیل ارزش

میرصادقی شاهد  شود.میای مشابه دیده به گونه هاو آدم هاکالغرمان  درشخصیت پروبلماتیک 

تحت  بند وروزگاری بود که استبداد و خفقان رژیم پهلوی در همه جا حکمفرما بود و آزادیخواهان در

دار مسئلهفرد  ،های رمانیتاین رمان اکثر شخصّ در بودند ورغوطه مردم در جهل و فقر ۀشکنجه و تود

 ستجامعه ا متوسط طبقهنمایندۀ  است. وی که« آقای محمدی»ها شوند که در رأس آنمحسوب می

به شهادت  حاضر، ها و شکنجه های مکرر گیرد که در پی بازجویین و گمان ساواک قرار میمورد ظّ

های اصلی، خود نویسنده است . در هر دو رمان، شخصیتهای انسانی نیستزیر پا نهادن ارزش دروغ و

ست که دوران نوجوانی خود را به کمال، همان جمال نویسنده ا« درازنای شب»که در رمان 

نویسنده  هاها وآدمکالغاست و در رمان  11تصویرکشیده است و نمایندۀ خیل عظیمی از جوانان دهۀ 

ین در واقع نمادی از ،تحت سلطه است که آقای محمدی ۀطرفدار طبق ،لوژی خودبه ایدئو ا توجهب

. شیوۀ برخورد نویسنده با فضای سیاسی، برخوردی  خیزدمی ردر دفاع از این طبقه ب واست  طبقه

ای هپردازد و با توجه به ایدئولوژی طبقستیزی میپرستی و بیگانهانتقادی است که به احیّای حس وطن

نویسنده از طبقه سنتّی و  برد کهطبقاتی وی پی موقعیتتوان به که نویسنده در آن قرار دارد؛ می

 است. متوسط جامعه

و جامعه  هاآرمان میان درهردو رمان، تضّاد و تعارض پروبلماتیک های شخصیتجموع ویژگیدرم

های اصیل و انسانی تباه، به جستجوی ارزش درجامعۀ گاهشود آنها میاست که موجب فردیت آن

کاذب به های زنند و در برابر ارزشروند و برای رسیدن به هدف، دست به تغییر و دگرگونی میمی

برند که پس از آگاهی از رسند جامعه آنان را به حاشیه میخیزند چون به سازگاری نمیمخالفت برمی

یابند که فاصله زیادی برای رسیدن به هدف دارند شوند و در میبیهودگی جستجوی، قربانی جامعه می

شوند اما وم به شکست میها از همین جاست و سرانجام  با جهان تباه، یگانه  و محکو لحظۀ مرگ آن

 مانند.های راستین وفادار میبه ارزش
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  09 0011زمستان  ، مچهار شماره، سومدوره                                                 جامعه شناسی فرهنگ و هنرصلنامه علمی ف

ترجمه محمدجعفر پوینده، تهران3  رمان(شناسی شناسی رمان )دفاع از جامعهجامعه(. 1:31) ----------

 چاپ اول، نشر چشمه. 
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 تهران3 چاپ اول، نشر چشمه.

 زمان، چاپ چهاردهم. تهران3 نشر ،شب درازنای( 1:11) جمال. میرصادقی،

 ، تهران3 چاپ اول، نشر دریا.داستان های نو( 1:11) ----------

 نیما. ، نشرتهران3 چاپ اول ها،آدم و هاکالغ(. 1:13) ----------

 فرهنگ. و علمی تهران3 چاپ نهم، نشر داستانی، عناصر(. 1:51) ----------
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 . 121-:311 27، نشگاه سمناندا

، کریم مجتهدیتألیف و اقتباس  ،هگل یهپدیدارشناسی روح بر حسب نظر (.1:51) .تن، ژانهیپولیت

 .علمی و فرهنگینشر تهران3 
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Abstract 

The sociology of the novel deals with the relationship between society and the individual. 

The novel is the most important modern literary form. Becuase in the novel description of 

social surrents in created. Its hero is also on in fluential hero. It was first developed by 

George Lukcs and then developed by Goldman.According to Goldmam the main function 

of the novel the search for corruption is in a corrupts society that is strongly linked to 

social sturctresand there is   and inseparable link between this type of literature thise type 

of literature and the developments of modern society.   and considering the position and 

important of the novel horo in society it is necessary to the sociological analysis of the 

novel hero in the filed of sociology. And concidrering that Mirsadeghi is a realist writer 

hreo works are a reflection of historical events.and can be the characteristic of problematic 

personality in novels the length of the night and crows and men according to Lucien 

Goldmn’s theory, the contract under study. This research examines the most important 

characteristics of problematic personality in an analytical-descriptive manner. The most 

important research findings are the problematic personality in each of the novels, which 

according to characteristics such as individuality, following true and opposite values, and 

marginalization and destruction of true values lead to the death of the hero and are known 

as problematic people. 
 

Key words: problematic hero, contemporary fiction literature, the length of the night and 

crows and men. 
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