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 چكيده

هـاي زرتشـت تـا تـأمالت خردورزانـة متفكـران       از آموزه ،و از ديربازاهاي انسان و شناخت ويژگي
. سـت ا مـورد توجـه بشـر بـوده     ، همـواره اسالمي و مسيحي، از فالسفه يونان و روم تا هند و چين

هر يك از آنها  ةاند كه غلبهايي گوناگون مواجه بودهجوامع انساني در طول حيات خود با گفتمان
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هـاي  منجر به حاكميت گفتمـان  ،هاي ليبراليستي، ناسيوناليستي، سوسياليستي و اسالمي انديشه

در . راليسم استان معاصر، ليبهاي فكري دورجمله گفتماناز. است شده هابرخاسته از اين انديشه
، تسـاهل و  هايي چون فردگرايي، آزادي، خردگرايـي، برابـري  ويژگيانسان آرماني  اين ايدئولوژي،

انسـان   ،تحليلـي  - بـا روش توصـيفي   ،در اين جستار پس از تعريف اين مكتب فكـري . مدارا دارد
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   مقدمه - 1
اند و همـواره از  هاي متعالي و بزرگ هميشه در نزد جوامع انساني مورد احترام بودهنسانا

زيـرا گـرايش بـه بزرگـي و عظمـت و كمـال، از ذات آدمـي         ،شـود آنها به نيكي ياد مـي 
هاي فكري و فلسفي كه توجه ها و نظامها، مذهببه هر يك از مكتب. گيردسرچشمه مي

در پاسـخ  . خـورد هاي او به چشم ميان آرماني و ترسيم ويژگيشود، ردپايي نمايان از انس
اسـت و    اوال ًميل به كمال كه در ذات آدمي نهفته«: توان گفتبه چرايي اين جستجو مي
است تا در وجود  او را به جستجوي انسان برين كشانده ،كشاندانسان را به سوي كمال مي

نقص و حقارت و پرهيز از ضـعف و زبـوني    ثانياً دوري از ؛او كمال خويش را مالحظه كند
شناسان چون آلفرد ادلر از نيازهاي اساسي آدمي اسـت، انسـان    بعضي از روان ةكه به گفت

 »هاسـت برآيـد   هـا و ضـعف   را برآن داشته تا در جستجوي وجود كاملي كه خالي از نقص
بـه ايـن    ،اسيعنوان يك مكتب فكري، فرهنگي و سي ليبراليسم نيز به .)4- 5: 1376 نصـري، (

چنـين   رةدر ترسـيم چهـ   ،موضوع توجه داشته و با توجه به مباني  نظري و فكـري خـود  
  .است آرماني مورد ادعاي خود كوشيده ةجامع ةانساني در ساي

  از خشم و هيـاهو تـا سـمفوني مردگـان    كتابي با عنوان  سمفوني مردگانرمان  ةدربار
ت كه تأملي است بر زمان و ذهن در اين اسبه چاپ رسيده )1387(جواد اسحاقيان  ةنوشت
  كـاود و بـا رمزگشـايي از    شـناختي هـر دو اثـر را مـي    هـاي جامعـه  نويسنده گزاره. دو اثر

. كنـد ها و مجازها، مخاطبان را به تأملي ديگر و بازخواني هر دو رمان دعـوت مـي  استعاره
ايـن اثـر در كتـابي بـا      هاي زيرين معنـايي به بررسي اليهنيز  )1384(مهويزاني الهام يكتا 

 ؛اسـت  در نقد و تفسير اين رمان چند مقاله نيز نگـارش يافتـه  . پردازد مي ازل تا ابدعنوان 
كـه در آن   )1369(محمـد بهـارلو    ةنوشـت  »تصنيفي ناهماهنگ«اي با عنوان جمله مقالهاز

ه را بين نويسنده و خوانند ةهاي نويسنده و غناي مضمون، رابط منتقد ضمن بيان تيزبيني
حـورا  . كشـاند جريان سيال ذهن به چـالش مـي   ةداند و رمان را از نظر شيومخدوش مي

كـاوي در ادبيـات   هـاي روان كـاو و تكنيـك  گوش سـوم روان «اي با عنوان ياوري در مقاله
 ةضمن بررسي زمان و مكان وقوع داستان، رمان را در سـه زمينـ   ،)1386( »داستاني ايران
مايـه و موضـوع و تكنيـك و    سـاختار بيرونـي و درونـي، درون    ةتهم پيوسجدا از هم و به

هاي ناخودآگاه دفاع و معتقد است نويسنده از مكانيزما. كند هاي تحليلي بررسي ميشگرد
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سـيمين  . اسـت  كـاوي سـود جسـته   روان ةهاي درمان رواني و فضاي جلسرواني، از روش
هاي بين اين رمان و رمـان  به تفاوت نيز در نقدي كه بر اين رمان نوشته،. )1370(بهبهاني 

پس از آن رمان را از نظر زمان بيروني و دروني  وي . است اثر فاكنر پرداخته خشم و هياهو
  .دهدد توجه قرار ميركند و همچنين ريخت و ساختار آن را موبررسي مي

  
  ليبراليسم - 2

شود هادهايي اطالق ميها و نهاي اصلي، ارزشدر منظر انديشمندان، ليبراليسم به جريان
است و در آن، مردان و زنـان آزاد   كه نزديك به دويست سال بر جهان غرب سيطره داشته

ها محدودند و حكومت قانون و دولـت  شوند و حقوق فردي محفوظ است، دولتمي تصور
مثابـه   واقع امـروزه ليبراليسـم بـه   در. رونددهايي ضروري به شمار ميبر حقوق، نها مبتني
  .)5 :1377 آربالستر،( اي وسيع، مطرح استايدئولوژي يا اصول اخالقي، با گسترهنوعي 

مفهـوم اصـلي   . بـه معنـي آزادي اسـت    »liber« التينـي  ةاصطالح ليبراليسم از ريشـ 
بشـيريه،  ( حكومـت محـدود بـه قـانون اسـت      ةايدئولوژي ليبرال، آزادي شهروندان در ساي

هـاي آن بـر   ارزش. مجموعـه ارزشـي اسـت   ليبراليسم چيزي بـيش از يـك    .)124 :1382
اي از ماهيت جامعه و انسان قرار بلكه بر مسند نظريه خاص خود استوار نيست،متافيزيك 

اع اسـت كـه معنـاي كامـل خـود را      اجتمـ  ةليبراليسم در حـوز  .)17: 1377آربالستر، ( دارد
  .)14 :1383بوردو، ( ندنمايانوعانش خود را ميطور عيني در روابط فرد با هم يابد و بهميباز

پيروان اين مكتب با توجه به تفسيري كه نسبت به انسان و سرشت او دارد، انسـان را  
توانـد بـه حكـم    ي مـي آزاد ةند فرد، تنها در سايمعتقد دانند وميمند از عقل و خرد  بهره

سلب آزادي به معني نفي خردمنـدي اسـت و   . خواهد زندگي كندكه ميخرد خود، چنان
آزادي فرد ضامن تـأمين مصـالح فـرد و    . انجامدتوان خردورزي، به نفي آزادي او مي نفي

بـر   .)12 :1382بشـيريه،  ( شأن و شرف آدمي در مقام موجود خردمنـد اسـت    ةجمع، و الزم
ر نهاد ديگري در زندگي اين اساس، انديشه و ايدئولوژي ليبرال، مخالف دخالت دولت يا ه

  .هنگ، دين و غيره استجمله اقتصاد، فرجمعي و از
هاي مذهبي، اخالقي ديدگاه. كندعقل ابزاري است كه دولت ليبرال با آن حكومت مي

سياسي از طريق اسـتدالل   ةرود در حوزيا متافيزيكي مردم هرچه باشد، از آنها انتظار مي
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بخشـي كـه بـه مـردم     هاي مشروعيتهاي معقول عمل كنند و استداللعقلي و با نگرش
  .)311- 314: 1380همپتن، ( شود تا رضايتشان گرفته شود، بايد مبتني بر عقل باشديارائه م

آزادي از ديـد  . رونـد سـازنده ليبراليسـم بـه شـمار مـي      ةآزادي و فردگرايي دو مؤلفـ 
تـرين هـدف   نفسه عـالي  بلكه في ،تر نيسترسيدن به يك هدف متعالي ةليبراليسم، وسيل

از ديدگاه اين گفتمان، آزادي، ذاتي سرشت انسان شمرده  .)83و  82: 1377، آربالسـتر ( است
تر از همه چيـز، بـه معنـاي آزادي از    ها مهمآزادي براي ليبرال .)13: 1383بوردو، ( شودمي

  .)84و 83: 1377آربالستر، ( دولت است ةكنترل، اجبار، محدوديت و مداخل
ردگرايـي ليبراليسـم   ف. شناختي ليبراليسم است متافيزيكي و هستي ةفردگرايي، هست

تر و مقدم بـر  تر يا بنيادياين مفهوم، فرد را واقعي. شناختي است و هم اخالقي هم هستي
همچنين در مقابل جامعـه يـا هـر    . كندبشري و نهادها و ساختارهاي آن تلقي مي ةجامع

از ديد آنتـوني آربالسـتر،   . گروه جمعي ديگر، براي فرد، ارزش اخالقي واالتري قائل است
مجموع منافع «چيزي بيش از » منافع اجتماعي«بنابراين  است،» فرضي ةپيكر«اجتماع، 

بـه لحـاظ اخالقـي     فـرد هـاي  درنهايت، حقوق و خواست ؛»آن نيست ةدهندافراد تشكيل
همچنين ليبراليسـم بـراي    .)19: همان( گيردهاي جامعه قرار ميمقدم بر حقوق و خواست

خواهـد  شـوندگان، مـي   كننـدگان و حكومـت   حكومـت زدودن خودكامگي، از روابط بـين  
  .)70: 1383 بوردو،( حاكميت قانون را برپا دارد

كنـد و اعتقـادي اسـت كـه     فردباوري ليبرال، ارزش مطلق هستي فرد را مطـرح مـي  
فردباوري، خودمختـاري فـردي را بـر    . اندهاي فكري بسيار گوناگوني به آن پيوستهجريان

هـاي  اي كه اين خودمختاري نسبت بـه وضـعيت  گونه آن هم به ؛نهدگوهر انسان بنياد مي
جامعـه، تقـدم فـرد همانـا بـه       ةاما دربار. اعتنا باشدبي ،گيردعيني كه فرد در آن قرار مي

از هنگـامي كـه فـرد بريـده از     . بـرد هاي فردي راه ميمثابه دستاورد ارادهدرك جامعه به
قـرارداد   ،شـكلي از مشـيت الهـي بينگـارد     هاي ديني خويش، ديگر نتواند جامعه راريشه

  . گرددانداز فردباورانه هويدا مياجتماعي در چشم
يعني  ،بسيار دور ةهاي تاريخي ليبراليسم را گاهي تا گذشتشناسي، ريشهاز لحاظ نسب

افرادي مانند پوپر و اريك هيوالك، ماهيـت كشـمكش   . اندعصر يونان باستان دنبال نموده
هـاي امـروزي را   ليبـرال  ليترهـا و هاي آتني با اخـتالف بـين توتا  دموكراتميان افالطون و 
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 ةولي در عمل، از نگـاه تـاريخي، ليبراليسـم نتيجـ     .)141: 1377آربالستر، ( اندسان دانستهيك
ليبراليسم در مقـام نظـام فكـري، در خـالل قـرن       ةحوادث بعد از رنسانس است؛ البته واژ

اين دوره متفكران مشهوري پا به عرصه گذاشتند كه  در. طور مشخص بيان شد هيجدهم به
تـرين آنـان   برجسته. تغيير دادند هاي عصر خودشان را عميقاًها و نگرشبا نفوذشان انديشه

 ؛الك، هيوم و آدام اسميت در بريتانيا ؛اند از ولتر، روسو، ديدرو و منتسكيو در فرانسهعبارت
كاريا در ايتاليا و جفرسـون، فـرانكلين و پـين در    ويكو و ب ؛گوته، ليسينگ و كانت در آلمان

و اقتصادي بـود كـه    سياسي و اجتماعي و فرهنگي ةآنان شامل نظامي از فلسف آراء. امريكا
  .)15- 14: 1380شاپيرو، ( ام ليبرال يافتنوزدهم ن در قرن

  
 هاي ليبراليستي به ايرانورود انديشه - 3

تي در ايران، بايد به تاريخ دو قـرن اخيـر   گيري جريان ليبراليسدرخصوص چگونگي شكل
در . گيري نماييمهاي اين جريان را با ورود مباحث مدرنيته در ايران پيبازگرديم و زمينه

غربـي   ةشاه اولين گروه محصالن ايراني به اروپا رفتند و از نزديك بـا جامعـ   زمان فتحعلي
شـدند؛ تشـكيالتي كـه بـا      آشنا گرديدند و بسياري از آنان جذب تشكيالت فراماسـونري 

از سـوي  . كـرد واقع مباني ليبراليسـم را تبليـغ مـي   ، برادري و آزادي درطرح شعار برابري
 ةغرب نيز با اعـزام مسـيونرها و مستشـرقان، بـراي شـناخت شـرق و عرضـ        ةديگر جامع

  .كردهاي خود و نفوذ در آن و گسترش منافع خود تالش ميانديشه
توان فهميد كـه فضـاي   آساني مي ايران در صدر مشروطه، بهبا نگاهي به آثار متفكران 

طـور كلـي    بـه . اسـت  ليبراليسم بوده ةپردازان و مناقشات نظري اين دوره در سيطرانديشه
توان گفت ايران در دو مقطع از تاريخ خود مورد تهديد و استيالي عقايـد غربـي قـرار    مي

هاي آن مدرن است كه بارزترين مؤلفه هاياي از انديشهاست و اين عقايد، مجموعه گرفته
انقـالب   ةدر واقعـ  - طـور كـه اشـاره شـد     همـان  -  نخست :همان عقايد ليبراليستي است

زمان با روي كار هم ،و دوم  در اواسط قرن بيستم ،1285- 1290 هايبين سال ،مشروطه
ي سازي مـرتبط بـا الگوهـا   هاي مدرنيزهطرح ،1310آمدن رضاخان كه طي آن در اوايل 

پـس از   ،بر آزادي بود اين گفتمان كه مبتني .غربي توسط تشكيالت سياسي مطرح شدند
 ةشـد  ايران آن زمان، بارزتر شد و آرزوهاي خفتـه و سـركوب   ةدوران پهلوي اول در جامع
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 .)183: 1388بحرانـي،  ( ساله بيدار كرد شانزده دموكراسي و آزادي ايران را پس از يك محاق
سياسـي   ةتفسيري دموكراتيك و ليبـرال از توسـع  «در اين دوران  داران اين گفتمانطرف

اينان خواستار تفكيك قواي مقننـه، مجريـه و قضـاييه و همچنـين طالـب      . اندارائه كرده
) يعنــي آزادي بيــان و آزادي تجمــع و آزادي مــذهب و آزادي تجــارت( آزادي اجتمــاعي

  .)38: 1378 برزين،( »اند بوده
پس از  .)184: 1388بحرانـي،  (ملي بود  ةمبلغ اين گفتمان جبه در اين دوران، مؤثرترين

جمله بازرگان، سـحابي و  از اعضاي مذهبي نهضت مقاومت، از چند نفر 1340آن در سال 
هرچنـد ايـن   . ملي جدا شدند ةاهللا طالقاني، نهضت آزادي را تأسيس كردند و از جبه آيت

. ليبراليسـم و دموكراسـي بـود    آنـان  ةبوي مذهبي داشت، ولي گرايش عمـد و جريان رنگ
هاي گونـاگوني كـه   پايگاه مردمي اين نهضت بازار بود و جنبش دانشجويي با وجود طيف

  .)223- 225: 1388بحراني، ( كرداز آن پشتيباني مي ،در آن بود
ي فعاليـت سياسـ   ةهـايي كـه پيشـين   انقالب، اين گفتمان در قالب جريـان  ةدر آستان

 ةسرگشـاد  ةاين جبهه با نامـ . ملي چهارم ةجمله در جبهاز ؛ردخود را بازسازي ك ،داشتند
انجاميـد و بـا صـدور     57 سـال  آغازگر جنبشي بود كه به انقـالب  ،56سران آن در سال 

اهللا خميني را پذيرفت و در نخستين دولت پس از اي توسط سنجابي، رهبري آيتاعالميه
نهضـت آزادي نيـز كـه در    «. افتنـد بازرگـان راه ي  ةپيروزي، چند تن از سران آن به كابين

پس از مدتي سكون، فعاليت دوباره خـود را آغـاز كـرده بـود، بـه دليـل گـرايش         56سال
گرا و روحانيون انقالبي ائتالف كرد، رهبـري انقـالب   هاي اسالم مذهبي رهبران آن با گروه

شكيل را پذيرفت، در شوراي انقالب شركت كرد و دولت موقت پس از پيروزي انقالب را ت
   .)282: 1388بحراني، ( »داد

پـنجم   با آغاز مبارزات انتخابـاتي مجلـس   1374هاي سال هاي ليبرال از ميانهجريان
هرچنـد نتوانسـتند در انتخابـات     ؛وارد مبـارزات انتخابـاتي شـدند    ،خود را بازسازي كرده

 نفوذ كـرد  هاي آنان از آن پس در ميان نيروهاي نظام عميقاًشركت كنند، افكار و ديدگاه
   .)52- 53: 1378برزين، (

هاي ليبرالي بر مجمع روحانيون مبارز، مجاهدين انقالب اسالمي، دفتر تحكيم ديدگاه
هاي دانشجويي و همچنين كارگزاران سازندگي تأثير نهاد و گرايش وحدت و ديگر جريان
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الر كـه در  تنها گروه ليبرال و هوادار دموكراسـي سـكو  . دموكراسي را در آنان تقويت كرد
اين دوره باقي مانده بود، حزب ملت ايران به رهبري داريوش فروهـر بـود كـه در آذرمـاه     

  .)304: 1388بحراني، ( همراه همسرش كشته شد1377
 

  انسان آرماني در گفتمان ليبراليسم - 4
كوشـد شـرايطي را   به بيان ديگر، ليبراليسم مـي . از نگاه ليبراليسم حق مقدم بر خير است

ها بتوانند زندگي خوبي را به دلخواه خويش سـپري كننـد؛ امـا    گروه كند كه مردم وايجاد 
با معرفي ليبراليسـم  . خاص، خوب يا بد است ةكند كه بگويد يك عقيدتجويز يا تالش نمي

جهاني بالقوه  ةهاي آنان از يك جاذبطرف در مسائل اخالقي، عقايد و ارزشعنوان يك بيبه
  . نگردسان ميدي يكليبراليسم به منافع اعضاي جامعه با دي .در جهان برخوردار شد
هـاي طبيعـي حقـوق خـدادادي و     پردازان ليبراليسم، طبق نظريـه جان الك از نظريه

كند و در اين تعريف مي» زندگي، آزادي و مالكيت«طبيعي افراد، اين حقوق را به صورت 
هـاي  اصـول و ارزش  .)67 :1371د، ووهـي ( تر از هر گروه اجتماعي ديگر استمعنا فرد مهم

 - 4 ؛اعتقـاد بـه آزادي   - 3  ؛ردگرايـي خ - 2 ؛فردگرايـي  - 1 :اين گفتمان به قرار زير اسـت 
  .تساهل و مدارا - 5 ؛اعتقاد به اصل برابري
ها جامعه بايد طوري ساخته شود كه بتواند از منافع و نيازهاي فـرد  به نظر ليبراليست

: كنـد مشـابهي را بيـان مـي    ةفيلسوف آلماني نيز عقيـد در اين مورد كانت، . حمايت كند
هـاي  يابي به غايتاي براي دستوسيله نه صرفاً ،]فردي[اندنفسه هاي فيافراد بشر غايت«

اي را اند كه بايد جامعـه آنان در اين آرمان سهيم .)284: 1377 آربالستر،( ]اجتماعي[ديگران
هاي بالقوه خـود را رشـد داده و بـه مـرز كمـال      بنا نهاد كه در آن، هر فرد بتواند استعداد

اين فردگرايي بر نفع شخصي و متكي به خود بودن فرد تأكيـد   .)68: 1371وود، هي(برساند 
. دوستي همـراه اسـت  نوع ةوليت اجتماعي فرد و روحيؤاما اين ديدگاه با اهميت مس ،دارد

تـوان  ديگـري را مـي   گـروه  راعتقاد به فردگرايي و اهميت داشتن فرد در برابر جامعه و ه
  .اولين ويژگي انسان آرماني ليبراليسم به حساب آورد

 دانند آنها آزادي را ذاتي سرشت انسان مي. ي ارزشي ليبراليسم آزادي استاز ديگر مبان
خواهـد اربـاب و صـاحب    خيزد كـه او مـي  ميآزادي از اين آرزوي فرد بر .)13: 1383بوردو، (
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دهـد تـا بـا اعمـال     اين آزادي به افراد فرصـت مـي   .)37: 1374 سندل،( اختيار خودش باشد
. گيري كنند؛ گزينش محل زندگي، كارفرما، خريد و نظـاير آن ها، منافع خود را پيگزينش

هـاي خـود را رشـد دهنـد و     هـا و قابليـت  دهـد تـا مهـارت   اين آزادي به مردم امكان مـي 
شود و تنها در صورتي محدود مي )69: 1371وود،هي( استعدادهاي بالقوه خود را نمايان سازند
جان راولز در اين زمينه معتقد است كه هـر فـرد   . كه موجب زيان رساندن به ديگران شود

كـه همـان   ولي مشروط بـه آن  ،ن معناي آن داردتريمندي از آزادي را در گستردهحق بهره
دومـين ويژگـي انسـان     ،با ايـن توضـيحات   .)70:همان( آزادي را براي ديگران نيز قائل باشد

آرماني ليبراليسم آزاد بودن از هر قيد و بندي است تا به زعـم آنـان بتوانـد خيـر و صـالح      
خويش را تشخيص دهد و راه درست زندگي را خود انتخاب نمايد و در جهت تأمين نيازها 
  .و كسب منافعش تالش كند، اما تا جايي كه اين آزادي سبب آزار رسيدن به ديگران نباشد

ترين اسـتعدادي كـه   مهم. هاستاعتقاد به خرد نيز يكي ديگر از معتقدات ليبراليست
فرد در مكتب ليبراليسم بايد دارا باشد تا خود را با الگوي استقالل وجودي و خودفرمـاني  

اعتقـاد بـه خـرد، از دفـاع از      ،؛ به عبارت ديگر)50 :1377 آربالستر،( سازگار كند، عقل است
به اعتقاد آنان افراد بشر خردمندنـد و ايـن توانـايي را دارنـد كـه      . آيدآزادي به دست مي

بـا نظـام    ايـن اعتقـاد بنيـاد مخالفـت    . بهترين منافع خود را بشناسـند و پيگيـري كننـد   
تنهـا مـانع   ها در اين زمينه بر اين باورنـد كـه نظـام پدرسـاالري نـه     آن. پدرساالري را نهاد

ليت ديگـران را بـر   سـؤو شود كسـاني كـه م  اعث ميبلكه ب ،شودگزينش اخالقي افراد مي
 از موقعيت خويش براي هدف شخصـي خـود اسـتفاده نماينـد     ،)پدرساالران( عهده دارند

 كـه از ديـد  با توجه بـه اين . اندلئآنان براي عقل، حدود و وظايفي قا .)73- 74: 1371وود،هي(
كسـاني چـون هـابز،     ،است، خوب استبه اين دليل كه خواستني  ءيشآنان هر هدف يا 

دانند كه چگونگي بر آوردن اين اهداف و نيازها را معين هيوم و بنتام، كار عقل را اين مي
با يكديگر و با خواستن همـان هـدف و نيـاز بـراي ديگـران      را همچنين سازش آنها  ،كند

نـد  كها همچنين بر تعليم و تربيت تأكيد صريح ميخردگرايي ليبرال .)51: 1377آربالستر، (
داوري و خرافات، قادرنـد وضـعيت   و معتقد است مردم از راه كسب علم و رها كردن پيش

اي اسـت  نفسـه خـوب اسـت و وسـيله    تعليم و تربيت فـي  ،رو خود را بهبود بخشند از اين
  بـه   ،اي گسـترده بسـط يابـد   حياتي براي رشد خودپروري شخصـي، و چنانچـه بـه گونـه    

  .)74: 1371وود،هي( انجامدماعي مييابي به پيشرفت تاريخي و اجتدست
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متفكـران  . يابـد آزادي تنها در صـورت خردگرايـي معنـا مـي     ،طوركه اشاره شدهمان
يابـد  آموزي پرورش مـي بر اين باورند كه اين ويژگي از راه تعليم و تربيت و علم ليبراليسم

سيدن به اهـداف و  كند كه در تمام امور، راهنمايي مناسب براي رو اين توانايي را پيدا مي
 .تواند مصالح خود را تشخيص دهدكس بهتر از خود شخص نميتأمين نيازها باشد و هيچ

آل اين مكتب باشد كـه بـا دارا بـودن ايـن خصوصـيت و اسـتفاده از       تواند ايده انساني مي
آزادي، دست به انتخاب بزند و تمام استعدادهاي خود را شكوفا كند و در تعيـين اهـداف   

  .منافع شخصي خود را در نظر داشته باشدزندگي، 
عدالت به يك نوع خـاص از حكـم   . هاي تعهدآور ليبراليسم عدالت استاز ديگر ارزش

. اخالقي داللت دارد و موضوع آن اين است كه به هر شخص آنچه حق اوسـت داده شـود  
وق مسـاوي  شمولي، بر اين باورند كه به تمامي افراد بشـر حقـ  ها با اعتقاد به جهانليبرال

اين حقوق را نبايد محـدود بـه   . مندي از بابت انسان بودن آنان استاعطا شده و اين بهره
كند كه دولت با تمامي افراد جامعـه  ليبراليسم ايجاب مي ةاخالق سازند. خاص كرد ةطبق

نه به اين دليل كه در اخالق سياسي خطا و ثواب وجود نـدارد؛   ،رفتاري برابر داشته باشد
  .)129 :1374سندل، ( ه اين دليل كه چنان رفتاري حق و ثواب استبلكه ب

هاست؛ يعني اوات به لحاظ فرصتمس ،كنندها از آن جانبداري ميمساواتي كه ليبرال
منـد  هاي يكساني براي فـراز و فـرود در جامعـه بهـره    يك از افراد جامعه بايد از فرصتهر

اين تفكر اعتقـاد بـه    ،هاي نابرابرنددها و قابليتبا توجه به اينكه افراد داراي استعدا. باشند
آل بنابراين ويژگي بعدي انسان ايـده  .)76 :1371وود، هي( شودساالري را موجب ميشايسته

گـاه  ها معتقد باشد و هيچاز ديدگاه اين مكتب اين است كه شخص به اصل برابري انسان
  .از آن تجاوز نكند

اساس اين اصل، در هر نظـام  بر. تساهل و مدارا استليبراليسم از ديگر اصول اخالقي 
ند و به فعاليـت  توانند آزاد زندگي كنهاي مختلف مياديان، مذاهب و نگرش ةسياسي هم

 ةمدارا و تساهل ليبرالـي، يـك تسـاهل در حيطـ    . خود ادامه دهند ...اجتماعي، سياسي و
اسـت، در   تي استوار شدهگرايي معرففردگرايي و كثرت ةشناختي است؛ يعني برپاي معرفت
نگـرش پيامـد اعتقـاد بـه      ةايـن نحـو   .هسـت آزادي فـردي نيـز    ةكنند كه تأمينعين اين

هـاي  نهادي و عقالني بودن انسان است كه نوعي تسامح و نفي خشـونت را در بنيـان   نيك
 معروف ولتر را تكـرار  ةها غالباً اين جملليبرال .)13: 1383صالحي، ( گذاردجا مي معرفتي به
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اما تا پاي مرگ از حق تو براي گفتن آن دفـاع   ،گويي بيزارممن از آنچه تو مي«: كنندمي
  .)79: 1371وود، هي( »كنممي

ن، ديـن، مـذهب و   آزادي بيـا (هاي مدني كه زيربناي ايدئولوژي ليبـرال اسـت   آزادي
اتنگ بـا  مفسران عقايد ليبرالي در پيوندي تنگ. اندواقع ضامن تساهلهمگي در ،)نظاير آن

هـاي  گرايي قرار دارند؛ يعني باور يا تعهد نسبت به تنوع يا گوناگوني عقايـد و ارزش  كثرت
تساهل يعني آمادگي براي اينكه به مردم اجازه داده شود كـه بـه طريقـي سـخن     . متعدد

سـان، تسـاهل يـك آرمـان اخالقـي و در       بدين. بگويند و عمل كنند كه مطلوب ما نباشد
- 82: همان( عي است و اين يكي از شرايط خودپروراني اخالقي استضمن يك اصل اجتما

هايي كه از قبل براي آن برشمرده شـد  پس انسان آرماني اين مكتب عالوه بر ويژگي .)80
تساهل و مدارا بوده و از اين طريق خود را در جهت رسيدن بـه كمـال    ةبايد داراي روحي
  .مطلوب قرار دهد

 
          سمفوني مردگان ةدربار - 5

عباس معروفي، حكايت شوربختي مردماني است كـه   ةرمان ستوده شد سمفوني مردگان
در وصـف ايـن رمـان بسـيار      .يابند كشند و در جنون ادامه مي مرگي مدام را به دوش مي

همه پرسش برخاسته از اين متن هميشه برپاسـت؛   با اين ،نويسندهمچنان مياند و  نوشته
يك از ما آيديني پيش رو  كدام :طلبد تك مخاطبان ميوت تكدر خل را پرسشي كه پاسخ

ايـم، بـه قتلگـاهش     اش درآورده است، روح هنرمندي كه به كسوت سوجي ديوانـه  نداشته
  يك از ما؟ كدام. ايم ايم و تنها در ذهن او زنده مانده ايم و با اين همه او را جسته برده

پدر، جابر اورخاني، يك تـاجر  . استاورخاني  ةداستان زندگي خانواد سمفوني مردگان
هاست كه بـا همسـر و چهـار فرزنـدش در      فروش موفق و سرشناس در كاروانسراي آجيل

. شـود  داستان زندگي خانواده اورخاني در موومـان دوم گفتـه مـي    .كند اردبيل زندگي مي
پـس از او   ؛)81( اسـت » خنگـي  ةبچـ «يوسف، پسربزرگ خانواده است كـه از نظـر پـدر    

 »هـا تـرجيح داشـت    بچـه  ةبـر همـ  «هستند و در آخر اورهان كه  ،آيدا و آيدين ،ادوقلوه
  1).86: 1389مصروفي، (

                                                 
  .بسنده خواهد شدسمفوني مردگان  ةصفح ةاز اين پس، به ذكر شمار -  1
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فضـاي آن   مخصوصـاً . انگيز اسـت  بسيار تراژيك و غم سمفوني مردگانفضاي داستان 
هـاي   هـا روي شـاخه   در اردبيل كه پر از برف و سرماسـت و حتـي كـالغ    1355در سال 

فضـايي كـه سـياهي درون اورهـان را در      ؛)4(» برف، برف« :گويند درخت كاج پياپي مي
 »كـوري «شـباهت بـه    سـازد و بـي   هاي روي زمين بيشتر آشكار مي تضاد با سفيدي برف

  .نيست سفيد در رمان ژوزه ساراماگو
در  مخصوصـاً  ؛اسـت  بسيار مهـم سياسي  نظراز  ،در اردبيل 1355تا  1313ي ها سال

. برند ها هر يك چيزي را به تاراج مي ها و آمريكايي سها، انگلي جنگ جهاني دوم كه روس
سازي لرد، نماد حضور انگلستان و اينكـه پـس از مـرگ آقـاي لـرد شـركت       پنكه ةكارخان

هـا را در   ها پـس از انگليسـي   آمدن آمريكايي كند، روي كار شروع به تبليغ مي »بايكوت«
بلكـه   ،حـدود بـه اردبيـل   توان فضاي داسـتان را نـه فقـط م    پس مي .كند ذهن تداعي مي
 ،داسـتان  ةحضور بارز برف و كـالغ در زمينـ   .جاي تمام ايران در نظر گرفت سمبليك و به

تان قابيـل و هابيـل و   كنـد و هـم داسـ    هم حس سرما و مرده بودن شـهر را تشـديد مـي   
   .كندكشي را تكرار ميمضمون برادر

  
  سمفوني مردگانانسان آرماني در  - 6

گفتمان ليبراليستي در ادبيـات   ةبازتابند سمفوني مردگانكرد كه رمان با توجه به اين روي
هايي كه بـراي انسـان آرمـاني گفتمـان ليبراليسـم      اساس ويژگيبر ،داستاني معاصر است

  .شوداين رمان از اين ديدگاه بررسي مي ،برشمرده شد
  
  فردگرايي - 1- 6

ردگرايي بر آن است كه به ف. شناختي ليبراليسم استمتافيزيك و هستي ةفردگرايي هست
انسان و به عبارت ديگر به سازمان عقالني زندگي اجتماعي روزمـره، معنـا    ةزندگي روزمر
الزم و مناسب براي درك جهان، درك خـود، پيشـرفت اخالقـي، عـدالت      ةبخشد و زمين

اي قابـل  هاي كالسيك و پـاره ليبرال. ها را فراهم سازدنهادها و در مجموع سعادت انسان
شناختي، اصيل، واقعي و حقيقي دانسـته و  هاي نوين، فرد را از نظر هستيوجه از ليبرالت

. داننـد او را پيش از پيدايش هر گونه سازوكار جمعي و هويت اجتماعي، صاحب وجود مي
فرد قبل از آنكـه   .استها، حقوق و معارف ها، روشتمام ارزش ةفرد در باور آنان سرچشم



١٣٤   

 

  

  
 

و اهللا طاهريدكتر سعيد بزرگ بيگدلي؛ دكتر قدرت
 

  
 1392بهار   ، 23  شمارة            

اي از حقوق و توان معرفتـي  داراي سلسله ،وابط اجتماعي قرار گيرددر درون مناسبات و ر
كه جامعه در آن نقشي ندارد و بدين جهت جامعه به هيچ وجه حق سـلب،   استو كنش 
و از  ددهـ بنياد را پرورش دارد هويت فرد خود حدودسازي آنها را ندارد و وظيفهنقض و م

فـردي آزاد و عقاليـي    گفتمـان انسـان   در ايـن  .)55 – 57: 1376بوبيـو،  ( آن حمايت كنـد 
است كه همواره در بهبود وضع خود كوشاست و از آنجاكه انسـان موجـودي    توصيف شده

هاي اقتـداري يـا   آزاد است كه بيش از هركس از مصالح و منافع خود آگاه است، حكومت
يـك حكومـت عبـارت اسـت از      ةترين وظيفاصلي«. آمرانه، خالف طبيعت انساني هستند

عان به حق ما براي حيات و آزادي و در صورت لزوم، كمك به ما براي دفاع از حيـات و  اذ
پذيرنـد  ها ميتنها خير همگاني كه ليبرال .)126: 1376پوپر، ( »عنوان يك حق مان بهآزادي

جـان   .)70 – 71: 1377يرمـر،  شـي ( عبارت است از به حـداكثر رسـانيدن كـل منـافع فـرد     
داند و معتقد است اگر انسان نتوانـد   را ضامن پيشرفت تمدن ميفردگرايي  استوارت ميل

پيشـرفت تمـدن    ،پسندد در پيش گيرددلخواه خود زندگي كند و هر راهي را كه مي«ه ب
  .)244: 1380برلين، ( »حقيقت بر نخواهد افتاد ةو حجاب از چهر... پذير نخواهد بودامكان
شخصـيت پـدر و پـس از او     ين دراي كه به صـورت نمـاد  جامعه سمفوني مردگان در

عنــوان نمــاد حكومــت خودمــدار و  عنــوان نمــاد خــانواده و ايــاز پاســبان بــه اورهــان بــه
دو . گيـرد با اين ارزش ليبراليستي سخت در تضاد قرار مـي  ،شودتوتاليتريستي مطرح مي

هـم بـه خـاطر اينكـه      ،داشتپدر خيلي دوستش مي«متحد هم هستند؛  پدر و ايازقطب 
تـو  شرق و غرب عـالم  . دانستقديمي شهر بود و هم براي چيزهاي زيادي كه مي پاسبان

 .)10( »اين يك آدم معمولي نيسـت : گفتپدر مي. رشته داشتاز هرچيز سر. مشتش بود
عنـوان اعضـاي    آنچه از رفتـار سـركوبگرانه جـابر و اورهـان بـه     «پدرساالر،  ةدر اين جامع

سركوبگر نظام سياسي پدرساالرانه در رمـان آمـده،    خانواده يا در مقام نمادي از نيروهاي
اي انتظاري كـه از فـرد   در چنين جامعه .)87: 1387اسحاقيان، ( »تطابقي ظريف با هم دارند

هرچـه  : يكباره فرياد كشيد] پدر[« :رود اين است كه مطابق ميل اين نظام عمل كنندمي
انواده تنها كسي كه براي رسـيدن  از ميان افراد اين خ .)126(» گويم بايد بگويي چشممي

در برابـر اكثريـت   «. كنـد، آيـدين اسـت   خود تـالش مـي   ةبه اهداف انتخابي و مورد عالق
نداي جامعه، آيدين نمادي از عنصر روشـنفكري، خالقيـت،    صدا و بي خاموش، اكثريت بي
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خويش اسـت   ذهنيشان شناخت ةاقليتي كه مشغل. اجتماعي، طبقاتي و ملي است ةمبارز
   .)74: 1387اسحاقيان، ( »گردند پيوسته دنبال خود ميو 

راهي نبود  ز همان كودكي مطيع بودند، بچه سربهآيدين برخالف يوسف و اورهان كه ا
لحظه از كف پدر بيـرون   به مهار آيدين لحظه« :شدو مدام كنترلش از دست پدر خارج مي

ا از همان كـودكي شـروع   پدر تحميل عقايد خود ر .)114( »نشدني سركش و رام. شدمي
پـدر از او  . منـد اسـت  آن عالقـه  آيدين پالتويي به رنگ قرمز دارد كه خيلـي بـه  . كندمي
  :چون معتقد است رنگ قرمز دخترانه است ،خواهد ديگر اين پالتو را نپوشد مي

گفت كه ديگر نبايد اين پـالتو را   ،بار اسمش را در مدرسه بنويسد خواست اولينروزي كه پدر مي
خـواهي   اگر مـي : گفتبود و مي و به پدر نگاه كرد كه بسيار خشمگين... آيدين گريه كرد. بپوشد

آيـدين  . نويسـم پس اسمت را در مدرسـه نمـي  : پدر گفت. آيدين با سر تصديق كرد. بپوشي بگو
اگـر  : گفت. خواست به بچه بقبوالندمدرسه گذاشته بود و مي ةپدر يك پاش را روي پل. گريه كرد

  .واهي اسمت را بنويسم، ديگر اين را نپوشخمي
  .پوشمخيلي خوب، فقط توي خانه مي - 

  .)124( و بعد ديگر او آن پالتو را نديد. انوشيروان عادل نوشت ةپدر اسمش را در مدرس

. كنـد ادامه پيدا مـي  ،شودبنايش در همان كودكي گذاشته ميِ اين اختالف كه سنگ
تحصيل  ةمند است و تصميم دارد براي ادامو شعر عالقه تحصيل و مطالعه ةآيدين به ادام

سالگي ديـپلم   در نوزده. و استفاده از امكانات بهتر براي رشد استعدادهايش به تهران برود
اسـتاد دلخـون   . كنـد هاي شعر استاد دلخون شـركت مـي  گيرد و پس از آن در كالسمي

ن اهداف آيدين به مذاق پدر خوش اي. شود و به او اميدوار استمتوجه استعداد آيدين مي
دهد به تحصـيل درآمـد   پدرساالر با تحصيل فرزندان مخالف است و ترجيح مي« :آيدنمي

خود رونق بدهند و از تحصيل به آنچه براي كسـب   ةبپردازند و به كسب و كار پدر و آيند
در قسمتي از رمان پدر با حالتي بـين   .)85: 1387اسحاقيان، ( »و كار الزم است، اكتفا كنند

خواندن به كجا كني با درستو خيال مي« :پرسدتمسخر و عصبانيت خطاب به آيدين مي
  :عقيده استاياز پاسبان هم در اين مورد با پدر هم .)122( »رسي؟مي

. كـرد اياز اخم . رودرود كه به حرف ما نميفقط بزرگه مي. رودپدر گفت كوچيكه كه مدرسه نمي
كاري؟ بعـدش  اي از اين مدرسه؟ هان؟ بيچي ديده«: با دهاني گشادتر از هميشه به آيدين گفت

جـوري   ام ايـن مـن هـم عقيـده   : پدر گفت. بيارش بيرون: خواهي بگيري؟ به پدر گفتكجا را مي
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كـرد  سـعي مـي  ... كرد هايش را وارسي مينظر داشت، كتاباز آن پس مدام آيدين را زير ... است
  ).121- 122( نع مدرسه رفتنش بشود و معتقد بود كه پسر بزرگش بايد راه پدر را پيش بگيردما

  
  :دادرفت و همچنان مصمم به راه خود ادامه مياما آيدين زير بار نمي

  خوب، شازده چه تصميمي دارد؟: پدر گفت
  .كنمدارم خودم را براي دانشگاه آماده مي - 
  .؟ بگو بهت بدهمكه چي بشود؟ تو دنبال چي هستي - 

همه كه نبايد ميراث پـدري را بخورنـد،   . پدر، همه كه نبايد مثل شما كاسب بشوند: آيدين گفت
  ...همه فكر همه شغل اين اين

  .رويآيي يا ميبحث نكن با من، يا مي - 
  .)168( ...انصافي استام پدر، حاال ديگر بيمن خيلي وقت صرف كرده - 

 كنـد و تـر مـي  فشار را تنـگ  ةد و پدر نيز همچنان حلقمانگير اهدافش ميآيدين پي
سوزاند و بار دوم اتاق آيدين را كـه در  ها و تمام مدارك تحصيلي آيدين را مي دوبار كتاب

د و در ايـن كـار   كشـ با تمام وسايلش به آتش مـي  ،زيرزمين نمور و تاريك خانه قرار دارد
پس از اين اتفـاق آيـدين   . دهدياري ميراه گوش به فرمان پدر او را بهاورهان مطيع و سر
اسـبي  اي در رامتحصيل در تهران در كارخانه ةانداز هزينكند و براي پسخانه را ترك مي
گذرانـد و  ها را تا ديروقت به مطالعـه مـي  كند و شبروزها را كار مي. شودمشغول كار مي

بـه همـين   . كنندرا تعقيب مي سربازي او ةنشينند و به بهانكار نميالبته پدر و اياز هم بي
جـواب آقـاي ميرزايـان كـه از او      شـود مخفيانـه كـار كنـد و در    خاطر آيدين مجبور مـي 

مهـم ايـن   . هر كاري باشد مهم نيست« :دهدخواهد، پاسخ ميجور كاري مي پرسد چه مي
مـن حاضـرم در يـك غـار     . خواهم كار كنممي. خواهم متكي به كسي باشماست كه نمي
پس به كمك آقاي ميرزايان در زيرزمين كليسا در  .)195( »و به هدفم برسم زندگي كنم

  .كندانداز ميشود و درآمدش را پسسازي مشغول ميطول چهار سال به كار قاب

  آزادي - 2- 6
خردمنـد   ةو آزادي نتيجـ  دارد اهميتي ويـژه  تخاب فرد در گفتمان ليبراليستيآزادي و ان

: 1380كانـت،  ( »توانـد آزاد باشـد  پس مي ،اد شناخت داردانسان استعد«بودن آدمي است؛ 
. سـازد هاي ما ميبنيان فلسفي ليبراليسم بر اين عقيده استوار است كه جهان را ايده. )16

آزادي، تصميم و تفكر است كه به كمال وجودي  ةدر اين انديشه، انسان در عمل به واسط



  ...بررسي و تحليل انسان آرماني در رمان

 

١٣٧  
  

 

  

 1392بهار   ، 23  شمارة

ملهـم از  «خواهي را ريمون پوپر آزادي لركا .)187- 189:  1377كواري، مك( رسدخويش مي
اي از بينانـه نهايت خـوش  كه نگرش بي] داندمي[اي سابقهبي ةشناسانبيني شناختخوش

  .)15: 1380پوپر، ( »يابي به دانايي استدست توانايي انسان در تشخيص حقيقت و
يز تنهـا  ، نمود و بروز اين ويژگي را نسمفوني مردگانهاي رمان با نگاهي به شخصيت

سـركوبگر و نظـام    ةآنچـه آيـدين را بـا جامعـ    . توان در شخصيت آيدين مشاهده كردمي
خواهد خـود  آيدين مي. اهميت داشتن اين ارزش در نگاه اوست ،كندرو مي هپدرساالر روب

خواهد در گزينش اهدافش آزاد باشد و در جهت رفع آنچه خويش را خلق كند، مي ةآيند
خواهد خودش باشد، خـودي كـه دوسـتش    آيدين مي. كندتالش ميپندارد، نياز خود مي

 ،براساس اين ديدگاه .كنداينجاست كه ديدگاه اگزيستانسياليستي نويسنده بروز مي. دارد
با توجه به اصالت وجودي فرد كه زيربناي اين ايدئولوژي است، انسان بايد بـا روشـي كـه    

پـس   .به وجـود خـويش هويـت بخشـد     ،دكنگزيند و افعالي كه اراده ميدر زندگي برمي
بلكه بايد ديد هر انسـان چـه مـاهيتي از     ،چيست انسان توان گفت ماهيت و سرشت نمي

ناپذيري بشر بدان سبب است كه بشر نخست هـيچ نيسـت؛ پـس    تعريف«سازد؛ خود مي
گونـه طبيعـت بشـري كـه     هـيچ ... گونه طبيعت كلي بشر وجود نداردبدين ...شودچيز مي
له انسـان  أبه نظر سارتر اين مس .)27- 49: 1376سـارتر،  ( »ر آن تكيه كرد وجود نداردبتوان ب
ول ؤرو مسـ  كند و معتقد اسـت آدمـي از آن  بودن مي ةول شيوؤول جهان و نيز مسؤرا مس

ول ؤرو مسـ  سازد و از ايناو جهان هست، اوست كه خود و جهان را مي ةاست كه به وسيل
چهـار  آيزايـا بـرلين در كتـاب      .)108- 109: 1382سـوراني،  ( چيز تنها خود آدمي استهمه

واقعـي مـردم   » خواسـت «دارد كه چه كسي حق دارد بگويد اظهار مي آزادي ةمقاله دربار
وي ايـن عمـل نـوعي     ةكنند؟ به گفتگويند و فكر ميغير از آن چيزي است كه خود مي

   .)132: 1380برلين، ( »آور استسازي شرمخود جايگزين«
ين حتي در تالش است كه ديگران را نيز ترغيب كنـد خـود بـراي خـود تصـميم      آيد
: گويـد با اينكه پدر مخالف است به آيدا مـي  ،آيدزماني كه براي آيدا خواستگار مي. بگيرند

  مـن مثـل پـدر يـا اورهـان فكـر       . خواست بـا تـو حـرف بـزنم    خيلي وقت بود كه دلم مي«
بايد هر تصـميمي كـه   . ايتو ديگر خيلي بزرگ شده .تو هم نبايد مثل آنها باشي. كنمنمي
   .)136( »مرگ يك بار شيون هم يك بار. از هيچ نترس... خواهي بگيري خودت بگيريمي



١٣٨   

 

  

  
 

و اهللا طاهريدكتر سعيد بزرگ بيگدلي؛ دكتر قدرت
 

  
 1392بهار   ، 23  شمارة            

خواهد درس بخواند، شاعر شود و مي .كندآيدين طبق خواسته و هدف خود عمل مي
- عطر مـي « :دكنخود عمل مي ةاو حتي در لباس پوشيدن هم طبق عقيد. به تهران برود

: گفتپدر مي. رفتزد و ميآراست و كراوات ميپوشيد، موهاش را ميزد، لباس خوب مي
  .)35( »افسار تمدن

  
  خردگرايي - 3- 6

شايد بتوان روح تجـدد و روشـنگري   . دفاع از آزادي، اعتقاد به خردگرايي را به دنبال دارد
 »وي متكي بـه خـود درك كـرد   عنوان نير شناسي آگاهي بهگذاري و به رسميتارج«را با 

به نظر آنـان  . واقع بنياد مخالفت با نظام پدرساالري استخردگرايي در .)297: 1377لچت، (
امـا   ،تواند در جهت شناخت و كسب منافع خود گام برداردفرد با استفاده از عقل خود مي

شـود كـه   شـود و همچنـين سـبب مـي    نظام پدرساالر مانع گـزينش اخالقـي افـراد مـي    
: 1371وود، هـي ( رساالران از موقعيت خويش براي هدف شخصي خـود اسـتفاده نماينـد   پد
ظاهر بر مبناي اصل خيرخواهي نسبت به مـردم   پوپر اين حكومت پدر ساالر را كه به .)74

 »كه بتوان در نظر آورد] كندمحسوب مي[شديدترين نوع استبدادي « ،استتأسيس شده
ست مشخص كردن هرگونـه خيـر و خوشـي و لـذت بـراي      معتقد ا او. )1124: 1377پوپر، (

زيـرا در اكثريـت مـوارد خيرهـا و      ،مردمان در يك جامعه بـس دشـوار و ناشـدني اسـت    
  .اندهاي افراد با يكديگر همسو نيستند و گاهي حتي متناقض خوشي

پـدر  . هاستدرگيري بين آيدين و پدر روايت ديگري از تضاد بين نسل«در اين رمان 
او بر اين باور است كه پسر بزرگش بايد  .يابدنميان غافل است و اقتضايش را درر زماز گذ

ها خواهد چون پدر در جهل بماند و در ميان گرگآيدين هم نمي. راه او را در پيش گيرد
، مهـويزاني  يكتـا ( »جويد، راهي عاري از ظلمت جهل و جبر پـدر وي راه نو مي. پرورش يابد

ها كه درگيـري و تضـاد ايـدئولوژيكي، درگيـري     اد و درگيري نسلتنها تض نه .)52: 1384
خوانـدن آيـدين ناشـي از    مخالفـت پـدر بـا درس   . تعالي و طبيعت، بدويت و تمدن است

عنوان نماد استبداد سنتي از عنصر آگـاهي دارد؛ پـس ابـزار ايـن      هراسي است كه پدر به
  :تابدآگاهي يعني كتاب را برنمي

توله سگ بـاز هـم چرنـديات    : هاي روي طاقچه انداخت ناگهان برگشتابكت ةپدر نگاهي به بقي
اش كرد و آنقدر كاغذها را بعد از كمر پاره. خواني؟ كتاب را از دستش گرفت واز وسط جر دادمي

  .)39( پاره كرد تا كف حياط پر از كاغذ شد
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را با پول  كند اوسعي مي ،سنجدچيز را با عيار پول مي انديش پدر كه همهعقل معاش
رسي؟ بعـد از  كني با درس خواندن به كجا ميتو خيال مي« :گويدتطميع كند و به او مي

صـد تومـان؟ هـزار تومـان؟ از شـاه كـه        ...دهند؟خواندن چقدر حقوق مي سي سال درس
هـا و درس و  به شرطي كـه دور كتـاب  . دهممن از همين االن بهت مي. گيريبيشتر نمي

آدم بودن يعني علم و عقل را كنار گذاشتن و به  .)122( »م بشويآد. مشق را قلم بكشي
دراز دارد؛ بـه  اي بس دوروتحصيل پول پرداختن به هر قيمتي و اين در طول تاريخ سابقه

  زيــرا آنــان خــواب خفتگــان را  ،اســت معلمــان بشــر چنــين پيشــنهادي داده شــده ةهمــ
ش اخيـر را در گفتگـوي زيـر بـه     تفاوت ديدگاه پدر و آيدين در مورد پرسـ . آشوبندبرمي

  :توان دريافتخوبي مي
 »و اتاق در سـكوت يـخ زد  . بمير -  ميرممي :شود؟ آيديناگر نخواني چطور مي :پدر«

 »دانست چـه بايـد بكنـد   نمي«شود و يابد كه حريف آيدين نميكم درميپدر كم .)125(
د دنبـال چـه   پـدر پرسـي  «. كه آيدين چون نـامش بـه دنبـال روشـني اسـت     چرا ،)125(

از ابتذالي «او  .شناخت خود را ةآيدين دغدغه دارد، دغدغ .)73( »خودم: گفت گردي؟ مي
دهنده، زندگي آنها را به سـخره   اي شهادتگريزد و مانند چهرهگرفته ميكه همگان را فرا

ــردمــي ــد. گي ــدين بازتابن ــاني  روان ةآي شناســي اجتمــاعي روشــنفكراني اســت كــه قرب
 .)1091- 1092: 1387ميرعابـديني،  ( »شـوند اجتماعي و جهـل خـانواده مـي   هاي هنجاري نابه

نظري پـدر  جويد تا همچون نامش روشن شود و از تاريكي جهل و تنگآيدين خود را مي
زيرا رسيدن بـه نـور آگـاهي و حقيقـت      ،نقشش را در اين عالم بيابد«و اطرافيان برهد تا 

  .)136: 1384، مهويزانييكتا ( »نهايت كمال انساني است
ها در داستان و رمـان خيلـي   انتخاب اسم شخصيت« :گويداي ميمعروفي در مصاحبه

با دقت به نام اورهـان كـه بـه معنـاي چـراغ اسـت و        .)272: 1369معروفي، ( »اهميت دارد
  هـا وقتـي بـه دنيـا     يابيم نويسنده بر اين باور است كـه انسـان  درمي ،آن با آيدين ةمقايس
نيك يا بد خـود   ةزندگي، آيند ةاما با عمل و رفتار خود و گزينش نحو ،نداآيند يكسانمي

دنبال چه «پاسخ دادن به پرسش  ةاين تفاوت را در اين دو شخصيت در نحو. سازندرا مي
 امـا اورهـان   ،»گردمدنبال خودم مي« :گويدآيدين مي. توان مشاهده كردمي »گردي؟مي

و از . ر شهري كه بشود يك تكه نان پيـدا كـرد  ه. نه شهر خودش ،گشتدنبال شهر مي«
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آرمان آيدين رسيدن به نور و آگاهي و دانايي بود و آرمـان   .)331( »زدگي نجات يافتيخ
 هاي آخر حيات نيز به دنبـال آن ؛ پس در ساعتعمر نان خوردن و اندوختن ةهان هماور

بـه همـين خـاطر     ،تيـع اوامـر اوسـ   مط. خواهدرود كه پدر مياورهان راهي را مي. است
مشـت شـده   پدر اورهان را بغل كرد، دستش را به همه نشان داد كه « :اوست ةدردانعزيز

اين . ها نگاه كنيدبه اين دست: پدر گفت. خصوص در خواب به شد بازشان كرد،بود و نمي
 »اورهـان . پسـر مـن اسـت   . گيـرد زندگي مرا توي مشتش مي. شودكن مي جمع پسر مال

   ةو اورهـان بـر همـ   « :خواهـد پدرساالر رمان همين را مـي  ةاورخاني نمايندو جابر  .)89(
كرد، مثل يوسف ساكت بود، بيش از حد بـه پـدر و   زباني مي شيرين. ها ترجيح داشتبچه

و بـرعكس آيـدين و آيـدا، ايـن دوقلـوي       ...كردمادر اتكا داشت و همين پدر را راضي مي
شـيطان در رگ و  . راهـي نبـود  سربه ةبچ« يناما آيد ؛)89( »...شنوي داشتتخس، حرف

روز پي آرام و قرار نداشت و تمام شبانه ...داشتاو را به تقال وامي ...خورداش وول ميريشه
خوابيد و صبح اولين نفري بود كـه بيـدار   آخرين نفري بود كه شب مي ...گشتچيزي مي

اما پدر راه . افزودت پدر ميگرفت و بر حيرآنكه درس بخواند مرتب بيست مي بي... شدمي
  .)86( »توانست مهارش كندبراي همين نمي ،دانستديگري جز كتك نمي

حتـي بـه چشـم     آيدين با ذهـن جسـتجوگرش از همـان كـودكي در پـي شـناختنِ      
هرچند بهايش يـك   ،رودبيني پدربزرگ را كش ميپس روزي عينك ذره ؛هاستدرنيامده

اش را از خريـد  پس از آن زماني كـه پـدر شـادي   . خوري حسابي از دست پدر استكتك
خـرد  بين ميبراي آيدين يك ذره ،دهدها نشان ميحجره به صورت خريد هديه براي بچه

ها در هنگام جنگ و اشغال شهر توسط روس. پاسخ داده شود) شناخت( تا به اين نياز او 
دهد و بـا هـوش   ارش ميكاود و گزچيز را به دقت مي آورد و همهجا خبر مي مدام از همه

   .)95( پردازدعجيبي به تحليل مسائل مي
صـدا  » تـاخ، تـاخ، تـاخ   «گـام حركـت   خرد كه هنزماني پدر براي اورهان ماشيني مي

اي غافل شـود تـا او   آيدين مدام در كمين بود كه اورهان خوابش ببرد يا لحظه« :دهد مي
  ماشــين را بيــرون  ةرود دل و. ببينــد ايــن صــداش از كجاســت ،ماشــين را وارســي كنــد

اما سرانجام پنج سـال بعـد    ؛)84( »فهميدكرد و باز هم نميكشيد و باز سرهمش ميمي
ـ وپرتپاره و چوب و قوطي حلبي و خرتبا آهن« سـازي  پنكـه  ةهاي ديگري كه از كارخان
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داد و هـم راه  خت كه هم صدا مـي ماشيني درست شبيه ماشين اورهان سا ،بود لرد آورده
  .)84( »شدهاي جلوش روشن ميفت و هم چراغر مي

يابد و به فـرد ايـن امكـان را    آموزي پرورش ميخردگرايي از راه تعليم و تربيت و علم
يـابي بـه منـافع و    عنوان يك راهنما از عقل خـود بـراي دسـت    دهد تا در تمام امور بهمي

  سـفيد بـه دنيـا     اياز نظر الك، بچه با ذهني هماننـد صـفحه  «. اهداف خود كمك بگيرد
شـده از محـيط خـارج كسـب     دريافت) هايياحساس(ارتسامات  ةآيد و دانش در نتيجمي
شـاپيرو،  ( »تر اسـت نهادها مهم ةگيري ذهن انسان از همشود؛ بنابراين مدرسه در شكلمي

1380 :20 -19(.  
آمـوزي ارزش و اعتبـار قائـل    هايي كه براي علمجمله شخصيتاز سمفوني مردگاندر 

او پس از گرفتن ديپلم تصميم دارد به هر قيمتي شده به تهران برود و . ت آيدين استاس
كند تا راهي به زندگي نو و جسورانه از وضعيت امن خود دل مي«درسش را ادامه دهد و 
تحصـيل   ةاما پـدر اصـوالً بـراي ادامـ     .)1091: 1387ميرعابديني، ( »توأم با عشق و هنر بيابد

پدر به خاطر ده توماني كـه در مدرسـه بابـت حـق     « :ي قائل نيستفرزندان چندان ارزش
، در مورد تحصـيل  را نظر او .)94( »دماغ نبودسر بود، زيادنام و پول سوخت پرداختهثبت

   :خوبي دريافت توان بهدر اين قسمت از رمان مي
  .اورهان، بيا شيريني ديپلم آيدين را بخور: آيدين كه ديپلمش را گرفت مادر گفت

دماونـد را فـتح    ةتـازه مگـر قلـ   . صبح تا شب دستمان توي شيريني و شوري است. اي بابا: گفتم
  كرده؟

  تو چرا نتوانستي؟: مادر گفت
اما پـدر گفـت اورهـان تـا هشـت خوانـده، خوانـدن و        . خوب نتوانسته بودم و جوابي هم نداشتم

   .)33( نوشتن بلد است، بسش است

 ةاو كـه تشـن  . كنـد تي براي مطالعه اسـتفاده مـي  برخالف نظر پدر، آيدين از هر فرص
وابند و او در اتـاق كتـابش   شد تا همه بخپهلو مي پهلو آن آنقدر اين« هادانستن است، شب

هـاي  كـردم دارد ورق ها خيـال مـي  بعضي وقت. كند و هي بخواند و بخواند و بخواندرا باز
ست و مخالفت هرچه بيشـترش  شدت نگران ا پدر از اين بابت به .)16( »خوردكتاب را مي

تمـام وقـت   «هـاي پـدر   گيريها و سختاما آيدين با وجود تمام  مخالفت ،انگيزدرا برمي
چيــز را بــه شــعر هر... كــردصــرف خوانــدن و نوشــتن مــيخــود را بــا وســواس عجيبــي 
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رفتـه   رفتـه . كنـد در مدت كوتاهي همه دانستند كه شـعر از او سـرريز مـي    ...گرداند برمي
زدن و تمـام رفتـارش حـالتي خـاص يافـت و       خواندن، حـرف  ، خوابيدن، كتابغذاخوردن

   .)158( »اش در شهر پيچيدآوازه
 او. رودباز هم به سراغ ايـاز پاسـبان مـي    ،بيندپدر كه خود را در برابر آيدين عاجز مي

  گـاه بـه سراغشـان    بـرد و گـاه و بـي   را به حجره مـي آيدين هاي روزي چند جلد از كتاب
گفـت  ] اياز[« :نشيندفهمد؛ پس منتظر اياز ميچيزي نمي ،زندورقشان مي هرچه ،درومي

يك نگاهي بـه  : شانش داد و گفتها را نكتاب. كار واجب داشتم-  .پرم را آتش زدي آمدم
هـا را گرفـت و نگـاهي بـه اسمشـان انـداخت و هـر سـه را         اياز پاسبان كتـاب . ها بكناين

وزن كردن كتاب نمادي از جهل اسـت؛ جهـل و    .)40( »يكي در كف دست وزن كرد يكي
نـد و  ا ها خطرناكدهد كه اين كتاباياز به پدر هشدار مي. تاريكي كه اياز گرفتار آن است

آيـدين بـه اوج    ةپدر بـا مطالعـ   ةهاي اياز، مبارزبه دنبال حرف. كنندمغز آدم را فاسد مي
بنـدد و بـه   موقع ميمغازه را بي رسد و پدر در يك حركت جاهالنه همراه اورهانخود مي
من بـه  . هرچه كتاب و دفتر دستك هست بيار بيرون« :گويدرود و به اورهان ميخانه مي

هاي زير تخت، همـه  ها و كتابخطهاي روي طاقچه، دفترها و دستزيرزمين رفتم كتاب
ايـن  . كشـند مـي آتششان ريزند و به ها نفت ميروي آن پدر و اورهان. )4( .را بيرون آوردم

اسـحاقيان،  ( »نمادي از مبارزه با روشنفكري و روشنگري است«وضوح  كننده بهمتأثر ةصحن
تـرس پـدر از    .گيـرد ورشـيد مـي  دهد كه خبار زماني رخ مي اين اتفاق دومين .)85: 1387

فيـان  ابر اينكه دليل اين كسوف رفتار كفرآميز اطر گرفتگي و تصور جاهالنه مبنيخورشيد
ات در اعتقـاد بـه خرافـ   . شـود هاي آيدين براي بار دوم ميه سوزاندن كتابمنجرب ،اوست

راستي شيطان  و به. سوزداين روح شيطان است كه مي« :گويد زند و ميافكار پدر موج مي
رود و پس از اين اتفاق آيدين از خانه مي .)55(» سوخت آن همه سروصدا نداشتاگر مي

توان گفت زيرزمين پر از كتـاب نمـادي از   مي. نگرددباز» آن جهنم«تصميم دارد ديگر به 
ناگفتـه  . شـود ذهنيت آگاه آيدين به روشنگري است كه به آتش بيداد استبداد تبـاه مـي  

پيداست كه با پايان شوم زندگي پدر و اورهان، استبداد با اين كار خود را نيـز در معـرض   
  .دهدنابودي قرار مي

بار نوبت استاد دلخون، كشد؛ اينزده زجر ميهلتنها آيدين نيست كه از اين محيط ج
د ايـن آدم ديوانـه را يـك كـاريش     شـ اگـر مـي  : پدر گفت« :معلم و راهنماي آيدين است
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چند روز بعد در شـبي كـه مـاه بـدر، تمـام       .بايد فكر كنم: اياز گفت. كردي خوب بود مي
او را دسـتگير  . تنـد استاد ناصـر دلخـون ريخ   ةبود، سه مأمور به خان زمين را روشن كرده

). 158( »الحفـظ بـه تهـران فرسـتادند    عنوان مخرب اذهان جوانان غيور، تحت كردند و به
گاه كـه بـه   از دست دادن اين تكيه. خواندمدتي بعد آيدين خبر اعدام او را در روزنامه مي

  .آيدين اميدوار است و آيدين به او دلگرم، براي آيدين سخت و سنگين است
  

  و مساوات عدالت - 4- 6
ها بر اين باورند كه تمـام  ليبراليست. عدالت يعني به هركس هرآنچه حق اوست داده شود
. بـودن آنهاسـت    مندي از بابـت انسـان  افراد بشر داراي حقوقي مساوي هستند و اين بهره

هاست؛ يعنـي بـراي   مساوات به لحاظ فرصت ،كنندداري ميمساواتي كه آنان از آن جانب
بايـد  «. هايش را شكوفا سازدان وجود داشته باشد كه استعدادها و تواناييهركس اين امك

كس، در صورت تمايل، فرصتي داده شود كه خودش زندگي خـويش را  بخواهيم كه به هر
  .)366: 1377پوپر، ( »شكل دهد

كند استعدادهاي خود را بروز دهد و شـكوفا  ، آيدين كسي است كه تالش ميدر رمان
شعر و شاعري را در وجود خـود كشـف    ةسرچشم ،اي روحي لطيف استاو كه دار. سازد
كنـد كـه   رود و تا آنجا پيشرفت مـي كند و براي پرورش آن نزد استاد ناصر دلخون ميمي

نامـه  شود و از طرف انجمن ادبي پايتخـت بـرايش دعـوت   شعرهايش در روزنامه چاپ مي
وشته بود كه حاضر است در محضر ن«اش اي به خانوادهطي نامه .)241( شودفرستاده مي

به شرطي كه پدر دست از پيگـرد بـردارد و   . امضا بدهد كه هيچ حقي از آن خانواده ندارد
هـا خودشـان تفرقـه    و نوشته بود كه چرا آدم. اش ادامه دهداي به زندگيبگذارد او گوشه

و همـين  . هاسـت همـه تن  اند، و چرا انسان ايـن همه از همديگر بيگانه كنند و اينايجاد مي
  )199(» چيزها

ها معتقد است و به همين خاطر بـرخالف جـو حـاكم بـر     آيدين به اصل برابري انسان
   :جامعه و خانواده، رفتارش با مادر و آيدا مهربان و محترمانه است

از اينكه دختر را بـه چـوب ببندنـد تـا آدم      ؛)90( پرسيد آيدا كجاست؟ مگر آيدينكس نمي هيچ
آيدا چشم باز كـرد، تـاي خـودش را    . آيدا: گفت... تخت نشست ةآيدين لب ؛)205( لرزيد شود مي

تـا آن روز كسـي    ...آيـدا خنديـد  . ايامروز خيلي خوشگل شـده : آيدين گفت ...كه ديد لبخند زد
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خواست حاال با آيدين حرف بزند و چقـدر آيـدين   چنين حرفي بهش نزده بود، و چقدر دلش مي
  .)136( خوب بود

طـوري بـا مـادر و آيـدا      ،پندارند ر و اورهان كه خود را حاكم بالمنازع خانه مياما پد 
پدر به خاطر آيدا خـونش را كثيـف   « كنند كه انگار آنها كلفت اين خانه هستندرفتار مي

او  ها و لبـاس اورهان درست در همان لحظه به خاطر اينكه آيدا جوراب« ؛)85( »كردنمي
  .)128(» واباند توي صورت آيداشويد، يكي خرا با دقت نمي

آيـدين   ،كننـد زماني كه اورهان و جمشيد ديالق بر سـر يـك سـكه طـال دعـوا مـي      
و پـس از  ) 67( »كنند، نصـف كنيـد  سر پول كه دعوا نمي« :گويدكند و ميپادرمياني مي

مـن هسـتم تـو    « :كندجا مانده از پدر، حقوق اورهان را رعايت مي آن در جريان ميراث به
اما برخالف او اورهان به حق خود قانع نيسـت و مـدام در ايـن     .»ولي آدم باش ،اشهم ب

و در  ؛فكر است كه چگونه پاي آيدين را از حجره ببـرد و تمـام ميـراث را تصـاحب كنـد     
مادر، آدم بايد گرگ باشـد كـه بتوانـد در ايـن بـازار دوام      : گفتم« :گويدتوجيه كارش مي

آيدين بـا توجـه    .)300(» سوزدمردم بيشتر از خودش مياين برادر دلش به حال . بياورد
معترض  ،شودحاكم از اينكه به ديگران فرصت بروز و ظهور استعدادها داده نمي ةبه جامع

كه بـه  توي اين مملكت پيش از اين« :گويداست و در جايي از رمان خطاب به اورهان مي
  .)72(» جور ديگر  ، آيدا هم يكجور جور، من يك تو يك. شويمسالگي برسيم تباه مي سي

  
  تساهل و مدارا - 5- 6

. نگرد و حقوق برابري را براي همه قائل اسـت به منافع مردم جامعه يكسان ميليبراليسم 
طـور دقيـق نگرشـي بـه زنـدگي و مسـائل آن وصـف كـرد كـه           توان بهليبراليسم را مي«

: 1380شـاپيرو،  ( »هاستملت ها وهايي همچون آزادي براي افراد و اقليتتأكيدش بر ارزش
نهادي و عقالني بودن انسان است، تسـامح  اين ديدگاه كه پيامد اعتقاد به نيك .)113- 114

  . تاباندو نفي خشونت را بازمي
 -  ان تحمل نظر مخالف را نداردكه چشم ديدن و تو -  در شخصيت پدر رااين ويژگي 

به تصويري كه در رمان از آيـدين ارائـه   اما با توجه  ،توان يافتدر شخصيت اورهان نميو 
وقتي اتاقش را عوض كردند و ناچـار  « :بروز اين ويژگي در شخصيت او بارز است ،شودمي

. هاي تبعيدي در اتاق زير زمـين زنـدگي كنـد، هـيچ واكنشـي نشـان نـداد       شد مثل آدم
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كنـار   هـايش را هـا و كتـاب  نوشـته و وقتي دسـت ... گذاشت كه علناً سر به سرش بگذارند
آنهـا   ةحوض به آتش كشيدند، بيشتر مجذوب كار خود شد و تصميم گرفت كه از نو همـ 

تساهل حق بيان نظرات مخالف را براي ديگران در نظـر   ةروحي .)150(» را به دست آورد
ارمنـي ميرزايـان تعريـف     ةاش را بـراي خـانواد  زماني كه آيدين داستان زنـدگي . گيردمي
  طرفانـه و بـا آرامـش نقـل     چيـز را بـي   امـا همـه   ،خشم داشتصدايش زنگي از «: كند مي
  .)189( »است كرد، انگار براي كسي ديگر اين اتفاق روي دادهمي

حاكم و نظر پدر در مورد ازدواج آيدا و تعصب او در اين زمينه، آيـدين   با توجه به جو
. اييلي بزرگ شدهتو ديگر خ« :گويدكند و به آيدا ميبا ديدي باز به اين موضوع نگاه مي

مـن امـروز تـو را    . از هـيچ نتـرس  . خواهي بگيري خودت بگيريبايد هر تصميمي كه مي
ولـي چـرا ترسـيده بـودي؟ كـاش سـوار       . كـردي ديدم كه جلو كارخانه داشتي گريه مـي 

تـو را دوسـت دارد و    آقـاي آبـاداني حتمـاً   . زديشـدي و بـاش حـرف مـي    ماشينش مي
  .)136( »دخواهد تو را از اينجا ببر مي

خواهد تمام وقتش را به مطالعـه  است كه هرچند دلش مي ويژگي ينبا دارا بودن هم
شـود  هاي مادر و خواست پدر حاضر مـي و سرودن شعر اختصاص دهد، به احترام صحبت

از . فقط به خاطر دل شماها. اما موقتي. رومباشد مي: آيدين گفت«: برود هعصرها به حجر
  .)119(» گشترفت و شب همراه پدر و اورهان بازميبه حجره مي روز بعد آيدين عصرها

انـد احتـرام   ميرزايـان كـه ارمنـي و مسـيحي     ةولي براي خانواد ،آيدين مسلمان است
 ةدهنـد  كـه نشـان  ) 263(كنـد  ازدواج مي) سورملينا(ل است و با دختر خانواده ئزيادي قا

  .ديدگاه تساهلي او در اين زمينه است
  

  ي گيرنتيجه - 7
در پي به تصوير كشيدن مصائبي است كه يك فرد در  سمفوني مردگانمعروفي در رمان 

پدرساالر و حكومـت توتـاليتر بـا آن     ةيابي به آزادي و حق انتخاب در يك جامعپي دست
ر ليبراليسـتي نويسـنده نوشـته    فضاي حاكم بر اين رمان تحـت تـأثير افكـا   . مواجه است

انسـان آرمـاني ايـن     يهـا و تا حد زيادي داراي ويژگـي  آيدين قهرمان داستان .است شده
گـروه اول كـه در    :توان در سه گروه جا دادها را در اين رمان ميشخصيت. گفتمان است
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آنان هيچ  .ندپدرساالر و حكومت خودمدار ةنماد جامع ،كنندقالب پدر و اياز نمود پيدا مي
گـروه دوم  . موجود در تالش هستندتابند و سرسختانه در حفظ شرايط مخالفتي را برنمي
  صدا و پيـروي هسـتند كـه مجـال اسـتبداد را بـراي مسـتبدان فـراخ         افراد خاموش و بي

ه سـوم آيـدين   در گـرو . انداين گروه ةكنند؛ اورهان، مادر و تا حدود زيادي آيدا نمايندمي
اب در يابي به اهداف خود و به دسـت آوردن حـق آزادي و انتخـ   اي دستقرار دارد كه بر
 ةخـانواد  ةايستد و خواهان گشودن راهي نو و روشن در زندگي سـرد و مـرد  برابر پدر مي
گيـرد؛ امـا ايـن راه، راه    كـار مـي   آيدين در اين راه تمام تـالش خـود را بـه   . اورخاني است

در مقابلش اتحاد پـدر و   زيرا ،زنداش را بر هم ميظاهري زندگيپرخطري است و آرامش 
دهد و چـون پـدر   در اورهان قرار دارد كه با جديت تمام راه پدر را ادامه مياياز و بعد از پ

عنـوان عقـل منفصـل از او مشـورت و يـاري       فشارد و بـه دست دوستي اياز پاسبان را مي
پـر از تيرگـي و جهـل و     ةسـرانجام در جـدال بـين آيـدين روشـنفكر و جامعـ      . گيرد مي

امـا در آخـر بـا     ،شـود فروغ مـي دش بيخورد و نور وجوپرستي، آيدين شكست مي خرافه
شود اورهان بـا نـابودي آيـدين در    خورد مشخص ميسرگذشتي كه براي اورهان رقم مي

هـاي  اسـت آرمـان   نويسنده در اين رمـان  تـالش كـرده   . است واقع خود را نيز نابود كرده
  .ش بگذاردبه نماي ،نماد انسان آرماني اين گفتمان ،گفتمان ليبراليستي را در وجود آيدين
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