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Abstract 
Individuality is a general phenomenon surrounded by a whole world of economic, 
social and other kinds of reality. An individual is, in every way, affected by the 
world, and affects it, in turn. The interaction is of a dialectical nature. An aspect of 
the dialectical attitude in the field of art and thought is the dominant role of the 
economic and social base in the creation of great works of art and literature. The 
dependence of the great works of art and literature on the economic and social 
infrastructures is undeniable, though it is highly complex, indirect and mediated, 
and does not reduce the relative independence of the literary work. According to 
the dialectical view, each phase of social history is accompanied by a great literary 
form, and the novel as a literary form in the age of Capitalism is described by the 
problematic hero. This article does not intend to accept or reject the dialectical 
view in literature; rather, it seeks to examine the role of this view in the 
emergence of new types in literature. The existence of the problematic hero in a 
longitudinal relationship leads to the emergence of a stigmatized type and a type 
with a sense of inferiority in literature. In other words, the problematic hero is the 
origin of both types in the contemporary novel. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Human beings, in a kind of dialectical relationship, are affected by and affect the 
world in different ways. An important aspect of the dialectical perspective in arts 
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and literature is the role of social and economic status in the creation of great 
works of art and literature. From a dialectical perspective, each stage of the social 
history has witnessed the development of a literary form. The novel is the literary 
form of the capitalist era, characterized by the problematic protagonist. The 
present article examines the role of the dialectical relationship in the development 
of new genres and types in literature. 
 
2. Theoretical Framework 
From a dialectical perspective, social and economic factors have a huge influence 
on literary production. Dialectics found its way into literature through Marx, and 
Lukács explained the development of specific literary genres based on social and 
historical developments. The unity existing in the era of The Iliad and The Odyssey 
between awareness and the world disappears in the novel, which is the literary 
form of the capitalist era. According to Lukács, the novel is characterized by a 
protagonist that is problematic. It is has a dialectical nature and revolves around a 
useless search because, on the one hand, the protagonist and the worlds are 
similar in their fruitlessness and, on the other, there is a deep dissociation 
between them. Goldmann explains the separation between the protagonist and 
the world from a dialectical perspective. The present article examines the 
development of specific characters in novels resulting from the presence of the 
problematic protagonist.  
 
3. Methodology 
Using the descriptive-analytical method, the present article seeks to examine the 
role of the dialectical perspective in the development of genres in contemporary 
fiction. It tries to study the effect of the problematic protagonist in contemporary 
Iranian fiction and its role in the development of new genres in fiction. 
 
4. Discussion and Analysis 
Many of the protagonists in Iranian novels are problematic characters who found 
their way into literature simultaneous with the social, political and economic 
developments in Iran in the early 20th century. Reza Shah’s authoritarian rule 
caused a big gap between the intellectuals’ mentality and the society. The 1953 
coup d'état brought about increased violence for intellectuals and a deeper social 
and culture gap in Iranian society, as a result of which characters in the novels of 
this period experienced serious crises and anxiety. The narrator of The Nocturnal 
Harmony of the Wooden Orchestra (Hamnavayi-e Shabaneh-ye Orkestr-e 
Choubha) is a problematic character who, because of his resistance to the norms 
of society, suffers the stigma of being different and is exiled. 
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5. Conclusion 
The novel turned into the dominant literary form at the beginning of the 20th 
century. The protagonists of this new form were different from those of classical 
Persian literature as they mainly are obsessed with telling the story of individuals 
in the background of social changes. Gradually these characters turned into 
problematic characters, allowing Persian novels to embrace new themes reflecting 
the social, economic and political changes of society. Since problematic characters 
are rejected by society, because of the stigma of being different, a new type of 
stigmatized character is developed, and this, in turn, results in the development of 
other character types marked by a sense of inferiority. The problematic character 
of the novel Hamnavayi-e Shabaneh-ye Orkestr-e Choubha has no future and 
resists the values of his society. He is stigmatized and exiled, and suffers from a 
sense of inferiority. 
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 های شخصیتی تازه در رمان فارسینقش نگرش دیالکتیکی در پیدایش گونه

 (ارکستر چوبها ههمنوایی شبان)با رویکرد به رمان  
 

  * 2اکبر شایان سرشت  1 رادراشین خواجوی

 4 ابراهیم محمدی   3 محمد بهنام فر

 
 

 چکیده
حاطا  اجتماایی و جاآ  ن او  ا ا ،ای کلی است و جهان فراگیری از واقعیات اقتصادیفرد انسان پدیده

گاذا د. ایان تاأثیر پذیرد و ب  سهم خود بر  ن اثر مایجانب  میاست. او از این جهان تأثیری هم کرده
هنار و اندیها ،   صاهای نگار  دیاالکتیکی د  یرست. یکی از جنب ا دیالکتیکی  متقابل همان  ابط

وابستگی  ثاا  باآ   نقش مسلط پایگاه اقتصادی و اجتمایی د  تکوین  ثا  یظیم هنری و ادبی است. 
این وابستگی بسایا   هرچند ،هنری و ادبی ب  زیربناهای اقتصادی و اجتمایی، واقعیتی انکا ناپذیر است

کاهاد. بار مبناای نگار  پیچیده، غیرمستقیم و بامیانجی است و از اساتقل  نسابی اثار ادبای نمای
اه است،  مان نیآ صاو ت ادبای مرحل  از تا یخ اجتمایی با یک صو ت بآ   ادبی همرر دیالکتیکی، ه

شاود. ایان مقالا  قصاد دا  یاا پروبلماتیاک توصایی میل أدا ی است و با قهرمان مساد  یصر سرمای 
دیاالکتیکی د     ابطانادا د و هادفش بر سای نقاش   ا پذیر  یا  د دیدگاه دیاالکتیکی د  ادبیاات

اتیک د  یک ا تباط طولی ب  خلا  قهرمان پروبلم حضو  ادبیات است،  یرص  های تازه دتیپ پیدایش
تاوان گتات خاساتگاه تیاپ ، یا ب  یبا تی مایانجامدخو ده و تیپ دا ای احساس کهتری میتیپ داغ

 .، قهرمان پروبلماتیک است مان معاصرخو ده و تیپ اسیر احساس کهتری د  داغ
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 مقدمه -1

یوامال اقتصاادی و  هاا تاأثیرنظرگاه  شناسی ادبیات، همهای ادبی و جامع پژوهش  صد  یر

لم یک اصال مسا ،پذیرند، اما د  نگر  دیالکتیکی این امرادبی  ا می هایاجتمایی بر  فرینش

های ما کس،  و  دیاالکتیکی د  بنیادین است. نخستین با  د  قرن بیستم تحت تأثیر اندیه 

 هنقد و بر سی ادبیات  واج یافت. ما کس بر ایان ایتقااد باود کا  ادبیاات همچاون هار پدیاد

البتا  ایان با  معناای نتای فرهنگی دیگر، بازتابی از ساختا  اساسی اقتصاد و جامعا  اسات، 

 و د مای شاما  نبود، هرچند ما کس هنر  ا  وبنا و اقتصاد  ا زیربنای جامع  ب استقل  هنر 

جامع  )زیربنا و  وبنا( ا تباطی متقاا ن باا هام   این دو جنب ک  دهد وشنی شرح میب »اما 

دا ای ضرباهنگ تحو   -هنر، حقوق، سیاست، دین-هر ینصری از  وبنای جامع   [...] ندا ند

طبقااتی یاا وضا   هتوان  ن  ا ب  حاد بیاان صارب مباا زست ک  نمیو تکامل خاص خود ا

بااییی از خودمختاا ی   گوید: هنر دا ای د جامی 1ک  تروتسکیاقتصادی فروکاست، چنان

 .(33: 1333 )ایگلتون، «است

ناداز تاازه د  یلاون انساانی گردیاد و امنجر ب  خل  یک چهم ،های ما کسگستر  اندیه 

ها ادبیات جهان با  اصالحات داد. د  این سا  لعات ادبی  ا تحت تأثیر قرا وسیعی از مطا هگستر

برای ادبیات  سالتی انقلبای قالال بودناد.  ،ویژه نویسندگان ما کسیستاجتمایی متمایل بود و ب 

هاای مرکآی منازیات یلمی بد  گردید و فاراز و نهای   ها ب  هستاین  ویکرد ادبی نوین، سا 

 ،لوکاا  (گئاو  جاو ج ) فات تاا سارانجان ذ اند و ب  سوی دقّتی فآاینده پیشبسیا ی از سر گ

هگال،  شاناختی ازهاای زیبااییساازی مقولا با وان گرفتن متهون تا یخی ،شناس مجا یجامع 

دیالکتیکی د  ادبیات گردید. لوکا  برای نخستین با  پیدایش یاک ناو    بنیانگذا   استین اندیه

انحال   هشاکل  ماان زاد»ت اجتمایی و تا یخی توضاید داد. از نظار وی ادبی معین  ا با تحوی

 ب:1336)« ای و بو ژوایی باراین فرهناگ اساتهای تودهویژگی  و غلب اوسط فرهنگ  وایی قرون

 وحانیات و فئودالیسام،   اومانیستی و هایی ساختا   وایت از سالط هایزیرا با  غاز گرایش .(313

 میآ ب  فرهنگ  وایی قرون وسطا متصل شد و یناصر فروپاشی  ا باا خاود ای تقابل مان ب  شیوه

 ب  همراه  و د.

ب  نظر لوکا  وحدتی ک  د  یصر حماس  د  دنیای ایلیاد و ادیس  میان  گاهی و جهان )یاین 

جاان و جهاان همااهنگی تاان دا ناد،  ،  حماس د. (1) گرددو ذهن( وجود دا د، د   مان محو می

                                                           
1. Leon Trotsky 
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اناد، هاا پایش از طارح پرساش داده شادهپاسخ  کند ک  د   ن هم ا ترسیم میحماس  جهانی 

فقاط بایاد  شاکا  گاردد. اماا د   ماان کا   ،استهای زندگی نهتت جایی ک  معنا د  تمان جنب 

کا   یمیقی وجود دا د. فارن  ماانی گسست ،جهان بو ژوایی است، میان قهرمان و جهان  حماس

کا  خاود لوکاا   ن  ا قهرماان   ماان اسات نویی قهرمان هنندککند، مهخصلوکا  معرفی می

کا   سرگذشت جستجوی تباه است، جستجویی ،است. د  نگاه او  مانتوصیی کرده 1پروبلماتیک

هاای  اساتین د  نامد. جساتجوی ا ز های  استین،  ن  ا اهریمنی میلوکا  د  تقابل با ا ز 

هما ، تضااد ژ ب میاان قهرماان و جهاان از نظرگااه اینتباه است. با یجهان بیرون نیآ جستجوی

وحدت اضداد، نیازمند وحدت است و اساس ایان وحادت د  تبااهی قهرماان  ماان و  دیالکتیکیِ

های  استینی است ک  مبنای اثر  ا تهاکیل ابد. این دو تباهی د  تقابل با ا ز یجهان تحقّ  می

بناابراین د  نظار . (22 :1331 )گلادمن، کننادگاه د   ن حضو ی  شکا  پیدا نمایدهند اما هیچمی

لوکا  ساختا   مان یبا ت است از سرگذشت جستجوی پروبلماتیک قهرمان بارای دساتیابی با  

د  جهان سازگا ی و همرنگی با جمایت و یارب ( 2) های  استین. قهرمان دیوان  یا جنایتکا ا ز 

 (.23 )همان: زدساجستجوی تباه خود، محتوای نو  ادبی  مان  ا می با

 مان از نگاه لوکا  بر این فرض هگلای اساتوا  اسات کا  حماسا    اساسی نظری  اندیه

ساازد، کهد اما  مان دوپا گی و اناآوای ذهان  ا  شاکا  مایتمامیت زندگی  ا ب  تصویر می

فئودالیسام و فردیات یاافتن قهرماان  ا همگاان باا پیادایش   بنابراین لوکاا  پایاان سالط

اسااس گلادمن اماا سایر تحاو   ماان  ا برداند. اومانیستی  غاز  مان مد ن میهای اندیه 

دا ی  زاد، کناد، ابتادا د  دو ان سارمای دا ی ترسیم مایسرمای   سرنوشت انسان د  جامع

کناد، حاصل خود فرن  مان یصر بو ژوایی  ا خل  میدا   مان با جستجوی بیقهرمان مسأل 

ها(، اهمیت فرد و زنادگی فاردی ها و تراستانحصا ها )کا تلدا ی با پیدایش سرمای سپس 

دا ی  ود و د  نهایت پیدایش سارمای د  ساختا های اقتصادی و زندگی اجتمایی از بین می

انحصاا ی دولتای )الگااویی شابی  اتحااد جماااهیر شاو وی(  با  تلشاای قهرماان فااردی و 

ای ایادلولوژیکی و حاکمیات ینا زمگاردد. ایان دو ه بار پاسوا گی د   مان منجر میشیء

ناوین   پرداز متاون فرهنگای، مرحلانظری  ،2های جمعی قرا  دا د. فرد یک جیمسونا ز 

                                                           
1  . Problematic Hero  
2. Fredric Jameson 
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داناد. با  ایتقااد او فرهناگ مد ن منطبا  مایدا ی  ا با الگوی هنری و ادبی پستسرمای 

 .(33:1332)کلنر، دا ی استپسامد ن، بازنمود منط  نوین سرمای 

 ماان » مان ک  فرن غال  جامع  بو ژوازی اسات گتات:  هتوان د با کلی میبرداشت  د  یک

دا  ل أیمیقاً دیالکتیکی، پر از ابهان و تضاد است؛ قهرمان پروبلماتیاک یاا مسا یک ساختا  د  مقان

ی های مطل  است و جهان تباه و مبتاذ  کا  امکاان جساتجوای تباه، جویای ا ز ک  ب  شیوه

ها  گاهی ندا د، د  خود دا است. بناابراین  ماان با  صاو ت اناآوا د  ن از  نهایی ک  قهرماا ز 

: 1336 )فرا وتای، « یاد ینده و د   خرین تحلیل ب  صو ت حضو  د  غیاب د  میاشترا ، امید بی

ای هاای شخصایتی ویاژهدا  زمین   ا برای ظهو  گون این نو  ادبی با حضو  قهرمان مسأل . (133

 است ک  این پژوهش ب  بر سی  نها خواهد پرداخت.مهیا گردانیده

 

 پیشینه تحقیق -1-1

و  محو یات سااختا گرایی تکاوینیباا  با موضاو  قهرماان پروبلماتیاک یاا  مقالچندین  تاکنون

قهرماان »ای باا یناوان د  مقالا ( 1331) بار ب تش، ب  تحریر د  مده خوانش لوکاچی و گلدمنی

داستایوساکی بر سای  قما باازهرمان پروبلماتیک  ا د   ماان ق ،«د  جستجوی خویش چیستایی

د  ( 1331) و  ضاویان زادهحساناسات. نهاان داده ساازینوان میانجی تباهکرده و نقش پو   ا ب 

نظریات لوکا  و گلدمن  ا بیاان  ،«سووشونو  مدیر مد س های دا  د   مانقهرمان مسأل »  مقال

د   (1336) پاو اناد.  شمیساا و ولایدا  دانسات  ا قهرمان مسأل های دو  مان اند و شخصیتکرده

  نجباراناد. ، نظریات لوکا   ا شارح داده«نقد ما کسیستی  نگاهی ب    ای لوکا  د  زمین»  مقال

  نوشات «تحلیل  لالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک د   مان زیبا صدایم کن»  د  مقال (1331)

ما کسیساتی  لالیسام انتقاادی ماو د بر سای قارا  داده و   نظریا اسااسا برزاده  فرهاد حسان

دیگری نیاآ د  ایان  هایاست. مقال مد ن تصویر کرده  گسست هویت قهرمانان  مان  ا د  جامع

گذا ان نقاد ما کسیساتی و ب  شرح نظریات بنیان تاین مقایاست. تعدادی از  شده زمین  نوشت 

د  کنا   ن اشا اتی ب  شباهت قهرمان پروبلماتیاک باا قهرماناان  و اندپرداخت  دیالکتیکی  اندیه

 مباا ز یاک  ا پروبلماتیاک قهرماان هاا نیاآپاژوهش اند. تعدادی از اینکردههای فا سی داستان

جامعا    ک  قهرمان پروبلماتیک شخصیتی د  حاشایحالید  ،اند دانست متعهد و قهرمان   مانگرا

همناوایی . همچناین  ماان د خهاان دناندا   شاکا  د  اثر نمودجوید هایی ک  میا ز  و است
اسات.  اثر  ضا قاسمی از بسایا ی جهاات ماو د نقاد و بر سای قارا  گرفتا  شبان  ا کستر چوبها
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ای خا ج از مدا : نگااهی با  پسامد نیسام د   ماان سیا ه»ای با ینوان د  مقال  (1333) هو و 

اسات. مد نیسم د  این  ماان پرداختا های پستی مؤلت ب  بر س «همنوایی شبان  ا کستر چوبها

همناوایی شابان  هاای هاای ادبیاات مهااجرت د   ماانواکاوی مؤلت »  د  مقال( 1333) اسکویی
های مهتر  ادبیات مهاجرت و تبعیاد د  ایان دو  ماان ویژگی« مخصوص تماماًو  ا کستر چوبها

 وایتگاری  هبر سی کا کرد  اوی و شایو»  لد  مقا (1333) لی و جوشکیحسناست. بر سی کرده

 وایت او  ا بر اجاآای داساتان  هویژگی  اوی و تأثیر شیو «همنوایی شبان  ا کستر چوبهاد   مان 

هاای شخصایتی شده اماا بر سای گونا  اند. نقدهای بسیا ی نیآ بر این  مان نوشت بر سی کرده

 پردازد.ن جستا  ب   ن میست ک  ایا ایتازه موضو  متأثر از نگر  دیالکتیکی

 پیادایش بار دیاالکتیکی ادبیات نقش بر سی ب  تحلیلی -توصیتی هپژوهش ب  شیو این

 همناوایی داساتان ب   ویکرد با کندمی تل  و استپرداخت  معاصر داستانی ادبیات د  تیپ
 صارمعا نویسایداساتان  وناد د   ا پروبلماتیاک قهرماان حضو  تأثیر ،چوبها ا کستر  شبان

.  شاکا  نمایاد داساتانی هاای تاازه د  ادبیااتکند و نقاش  ن  ا د  پیادایش تیاپ بر سی

 ای برای موضو  این جستا  یافت نهد.پیهین 

 

  ی در ادبیاتدیالکتیک نگرش -2

سااختا گرایی   یاآی کارد.بر مبنای نظریات لوکا ، ساختا گرایی تکوینی  ا پایا  1لوسین گلدمن

و  و تغییرناپاذیر ماردود اسات ای ایساتابر سای سااختا ها با  شایوه دهد کا نهان می تکوینی

ایان  .باید د  فر یندی پویا و دیاالکتیکی ماو د بر سای قارا  گیرناد  نها ساختا ها و کا کردهای

وی کوشاید   یاد.ب  شما  می گلدمن  است ک  سنگ بنای اندیه دیالکتیکی متهون همان کلیت

ای دیاالکتیکی شارح دهاد. او بار مبناای تحلیال   زمینا تا گسست میان قهرمان و جهاان  ا د

کارد  ثابات ،ستدانهای مبادل  میدا ی  ا تاب  ا ز سرمای   ما کس از اقتصاد سیاسی ک  جامع

شاناختی، بار اخلقی و مادّی و زیباایی هایا ز    مان ب  دلیل تباهی هم دا ِل أک  قهرمان مس

با  نظار گلادمن هار   .(113: 1336 )زیما، تباه دا د موجودیتی ،دا یسرمای   اثر قوانین بازا  جامع

کوشاد بارای یاافتن  و انساان مایب  وضعیتی معین اسات، ازایان فتا  انسان پاسخی معنادا  

 و کند تا پاسخی معنادا  بارای د   حقیقات و  و ، جهان پیرامون خویش  ا چنان زیرحقیقت

هاای پیهاین منجار سااخت های جدید و شکستناختاین امر ب  تولید سشده بیابد. مسالل طرح

                                                           
1.Lucien Goldmann 
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 .رددگایمجریانی دیالکتیکی است ک  د   مان منعکس   فرینیشکنی و ساختشود، این ساختمی

های  استین د  جهاان نا اساتین ا ز  سرگذشت جستجوی تباهِ،  مان ،د  نگر  دیالکتیکی

 ماان  .شاودمهاخص مای نهادنی میاان قهرماان و جهااناین نو  ادبی با گسست  ف  .است

و بیان تخیّلی واقعیتی است ک  با  ن پیوناد دیاالکتیکی  ادبی  یرص د  برگردان زندگی  وزمره

هاای های مبادلا  یعنای ا ز است ک  صرفاً ب  ا ز  دا د. زندگی اقتصادی نیآ شامل افرادی

گیرناد و امع  قرا  میج  حاشی اند د های کیتی گراییدهاند. افرادی ک  ب  ا ز  و ده تباه  وی

از نظار گلادمن دوگاانگی میاان  (.31-31 :1331 )گلادمن، شاوندب  افراد پروبلماتیک تبدیل مای

بو ژوا و فردگرا ک  مبتنی بر تولیاد بارای   های کیتی د  جامعبا تحق  ا ز  ،قهرمان و جهان

ب  ا ز  مبادلا  د  نظان اقتصادی کا  تاا کیتی هایاین ا ز  .شودبازا  است توضید داده می

های  اساتین کا  د  واقعیات ا ز  .کنندپیدا می ضمنی  جنب ،ی( استهای تباه و کمّ)ا ز 

شوند اما د   نجا نیآ میاانجی د ون  دمی جستجو می  د  یرص، بیرونی تباه و نایافتنی هستند

 .نیساتنددا د نیاآ د  اماان  ی یاانثیرأ)ا ز  مبادل ( ک  بر کل ساختا  اجتماایی تا گریتباه

ثیرات أتوانناد از تاک  نمیاز نجا ، یندهای  استین برمیبنابراین کسانی ک  د  جستجوی ا ز 

 وبلماتیاکیاا پر دا ل أمسا افارادی،  هایی یابند وا گیشیءیعنی  ساز میانجی ا ز  مبادل تباه

و ان ظهاو  دا ی  زاد )لیبرالیسام(، داز نظار گلادمن دو ان سارمای  (.123: 1331، )زیما هستند

شاود و جساتجویش قهرمان پروبلماتیک است. قهرمان با واقعیت اجتمایی فاقد معنا  وبرو مای

گردد. اما  مان قرن بیستم با فر یند جایگآینی مناسابات میاان سرانجان ب  شکست منتهی می

هاای جمعای پاا با  ها با مناسبات میان اشیاء و د  دو ان حاکمیات ایادلولوژی و ا ز انسان

گذا د. بنابراین  مان کلسیک دو ویژگی یمده یعنی فردیت قهرمان و پیاروی یمال ص  مییر

دهاد. وا گی  مان این دو ویژگی  ا از دست مایءداستانی از قهرمان  ا دا است. اما با ظهو  شی

 ن  ماان   است ک  نگر  دیالکتیکی ب  وسیل شخصیتی  گوندا  یا پروبلماتیک، ل أقهرمان مس

پاذیر دا   ا امکانل أفرن  ماان قهرماان مسا ،های  استینجستجوی ا ز »کند؛ ی می ا تعری

 .(161: 1336 ،)زیما« سازدمی

 

 رئالیسم و نقش آن در نگرش دیالکتیکی  -2-1

هاای لوکا  معتقد است ک  متن  مان باید  لالیستی باشد و از  هگاذ  اشاخاص و موقعیات

فقط ساختمان  مانی ک  مسالل یاک »ب  یبا ت دیگر ،واقعیت  ا بازتاب دهد)تیپیک( نویی 
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سازد، بازتابی از جهان ا الا  ای  ا د قال  مو دی فردی پدیدا  میطبق  وحتی تمامی جامع 

مگار د   نیسات پاذیرانسان جام  امکاان هنمایش زند»ب  نظر لوکا   .(141 )هماان:« دهدمی

تقد است عوی م .(16: 1332 ،)لوکا « هدها  ا هدب خود قرا دک  نویسنده  فرینش تیپصو تی

گای  ا د  ادبیاات های ناتو الیستی و سو  لالیستی، نمایش انسان جام  و تمامیت و انسجان زند مان

بلکا   شاود،محادود نمای غیاره های بیاان، سابک وکنند.  لالیسم از نگاه او ب  تکنیکمحدود می

رایندی پیوست  د گیر است، بناابراین هار گیرد ک  د  فهستی حقیقی و اساسی بهر  ا د برمی

با  سایر یاان تحاو  بهاری  اناداز تاا یخیخود  ا د  یک چهام هاثری ک  مسالل خاص دو 

هاای تیپیاک او معتقاد اسات ابادا  شخصایت (.363 الی:1336 )لوکا ،  لالیستی است برگرداند،

تخیل نویسنده نطتا  ک  د  های بآ   همیناشخاص داستانیِ  لالیست»جوهر  لالیسم است: 

پیمایناد و برند:  نان مسیری  ا مایخود  ا ب  پیش می های مستقل از  فرینندبندند، زندگیمی

« دا دشاان مقار  مایکنند ک  دیالکتیک د ونی زنادگی اجتماایی و  وانایسرنوشتی پیدا می

داناد: اثار مای هاای غناایها  ا یکی از جنبا گلدمن نیآ چندگانگی تیپ (.31: 1336 )ایوتادی ،

طاو  د هام د  اثار ها نیسات کا  با منظو  از چندگانگی، جمعی از افراد و انبوهی از تیپ»

هاای یاان و تعیناات ای اسات کا  گارایشهای ویژهباشند، بلک  توصیی انسان چپانده شده

ه هرچناد اماروز .(31: 1331 )نعیر، «دهندنمایی هرچ  بیهتر نهان میای معین  ا با واق دو ه

کننااد و باا  دنبااا  خلاا  سااازی خااوددا ی مااینویسااندگان خاالق و هنجااا گریآ از تیااپ

نویسندگان  لالیست موف  شدند ب  مادد »هایی گنگ و مبهمند اما هایی با ویژگیشخصیت

های انسانی و با حتا  فردیات کا اکترهاای های مهتر  د  طبقات و گروهتهخیص ویژگی

 ثا   لالیساتی اسات و از  هاین فرا وی کا اکتر ب  تیپ، ویژهای جاودانی بیافرینند. خود تیپ

 .(21: 1311 )دقیقیان،« بسیا  دا د  های ماقبل خود فاصلای د  سبکهای کلیه سازیتیپ

ای  شناست، بسیا ی از قهرمانان  مان ایرانای ادبیات ایران چهره د  قهرمان پروبلماتیک

 تحاوّیت اجتماایی، سیاسای و اقتصاادی ایاران د ک  همآمان با  دا ندل أهمان قهرمان مس

های یظیم جامع   اه تکامال  ا ابتدای قرن حاضر، د  ادبیات متولّد شدند و همپای دگرگونی

 ادبیااات و کهاانِ هشاادهااای تیبیااتپیمودنااد. تحااوّیت سیاساای و اجتمااایی، تآلااآ  ا ز 

 شنایی  وشانتکران ایرانای داشت ک  ب  دنبا  پی ای  ا دگیری تد یجی نو  ادبی تازهشکل

ادبی، تتاوت اساسی با قهرمانان گذشت  داشات.  ه خ داد. قهرمان این فرن تاز با ادبیات جهان

اشراب بیرون  مد، فارن   ایران کا کردی اجتمایی یافت و از انحصا  طبق سرانجان ادبیات د 
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  دبیات نیازی ب  پهتوانتی قط  نمود. دیگر اادبی تازه، پیوند خود  ا با شگردهای ادبیات سنّ

ای یافت  باود کا  سرنوشات خاود  ا د  ایان فارن تاازه اشرافی نداشت. ادبیات مخاط  تازه

 د  یاان ا ز  یک ینوانب  کرد؛ زندگی فرد بر بستر حوادث اجتمایی. فردگراییجستجو می

داد کا  های د دناکی فرا وی افراد قرا  میجامع  محدودیت همین لیکن شد شناخت  جامع 

باا شکسات انقالب مهاروط  ماوجی از  ا نمود.مهیّ دا مسأل زمین   ا برای پیدایش قهرمان 

 ضاشااه نیاآ   ساالناامیدی و سرخو دگی جامع   ا د برگرفت، دو ان سیاه اساتبداد بیسات

شکاب یمیقی میان ذهنیت  وشنتکران و جامعا  ایجااد کارد. ساقوط  ضاشااه و گهاایش 

  تکران و نویسندگان  ا با  دیگر امیادوا  سااخت و  ناان  ا از گوشافضای باز سیاسی،  وشن

انآوایهااان بیاارون کهااید امااا بازگهاات دو ان ساایاه ساارکوب وسانسااو  پااس از کودتااای 

ایتمادی  ا د  جامع  حااکم نماود.  وشانتکران ایان وههت مرداد با  دیگر یأس و بیبیست

اجتماایی و فرهنگای  وبارو گردیدناد خهونت فآاینده و تضاادهای یمیا  دو ه با  دیگر با 

هاای د ونای و اضاطرابی تلاخ و کهانده شاد. بنابراین  وح قهرمانان  ثا شان دچاا  بحاران

بسات مار  یاا سااز  فرسایهان  ناان  ا با  بانحاصل و توانقهرمانانی ک  جستجوی بی

ی، یماوم اجتمایی و گساتر  یاأس های سیاسی، اقتصادی وبحران ه شد فآایندکهانید. با 

میریابادینی  قابل انطبااق اسات. دا مسأل با قهرمان  ای ب   مان پا گذاشت ک تازه شخصیت

احساسی قهرمان با جامع  ا کا  یاقبات با  شکسات قهرماان و   مقابل»گوید با ه مید  این

هاای اجتماایی )ایان دو ه( انجامد ا خصلت تمامی  ماانپذیر  وض  موجود توسط او می

هاای گونا  پیادایشمعلولی، با  -یلی این قهرمان د  یک ا تباط طولی و. (61: 1331)« است

 کهتری د  ادبیات منتهی گردیاداحساس تیپ اسیره و خو دچون تیپ داغای شخصیتی تازه

نمود یافت و  غیره    احمد و ای چون هدایت، چوبک، صادقی،و د   ثا  نوبسندگان برجست 

 د. تداون  ن د   مان امروز ب  پختگی  سی

 
 داستان هخالص -3

تارین  ثاا  ادبای دو یکی از د خهاان  ضا قاسمی،  ، نوشتا کستر چوبها  همنوایی شبان مان 

 ضا قاسمی از نویسندگان ایرانی مقیم خا ج از کهو   اخیر از این منظر قابل بر سی است.  ده

های بعاد باا  د  ساا  غااز کارد، ساالگیاز هجده نویسندگی  ا با نگا   نمایهنام وی  .است

تئااتر ایاران   یرصا  یناوان هنرمنادی معتبار دها، ب دیگر و اجرای  ن  نوشتن چند نمایهنام
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از  1361های خود اداما  داد، د  ساا  کا گردانی نمایهنام  ب  پس از انقلبوی شناخت  شد. 

کا   اا کساتر چوبها  نهمناوایی شاباایران خا ج شد و د  فرانس  اقامت گآید. قاسمی با  مان 

نویسای ب  جایگااه خاصای د  داساتان ،د   مریکا انتها  یافت 1336با  د  سا  برای نخستین

این کتاب د  ایران با  چاار  ساید و یالوه بار اساتقبا  گارن  1331د  سا   .فا سی  سید

تاوان د  ژانار  لالیسام  ماان  ا مای ایان دی  ا نصی  خود کرد.خوانندگان، جوایآ ادبی متعدّ

ای، هاای تیپیاک طبقا ها د   مان ضامن دا ا باودن خصالتزیرا شخصیت ،نجانداجتمایی گ

فردیت خاص خود  ا دا ند و  مان بدون جانبدا ی و شعا زدگی، ب  تأثیر سیاست و اقتصااد بار 

ایان »منتقاد فرانساوی معتقاد اسات  1پردازد. ژ ا  مودا جامع  و نقش  ن بر زندگی فرد می

یان ا انگیاآ و جوشانده ازگویی شگتتی با وهم، این هنر داستان میختن  لالیسم اجتماید هم

 نیاآ اییاده (.214: 1333 )ماودا ،« ساازدغرابتی ترسنا  می ،تبعید هد با  تأملی است ک  متن

د  ( 1333)موناا هاو و   .مد نیسم  شکا تر استهای پستت لّمؤ ،معتقدند ک  د  این  مان

د  ( 1331) غآالا  حیاد ید نیسم د  این اثر پرداختا  و مهای پستای ب  یافتن نهان مقال 

خر با تکی  بار أمد نیسم د   ثا  متپست»زاده با ینوان خود ب   اهنمایی یبداهلل حسن   سال

، «دیاوان ساومناتو  هاادوبا ه از هماان خیاباان، همنوایی شبان  ا کستر چوبهاهای داستان

 است.  سی نمودهمد نیسم  ا د  این  ثا  برهای پستمؤلت 

شهام   سات کا  د  طبقای اداساتان تبعیادی تنهاای ،ا کساتر چوبهاا  همنوایی شبان 

کا  خاود  ا  اسات ای فتا هنرمند ازدسات ،کندای د  پا یس زندگی میساختمان فرسوده

قطاا  کهات  شاده و دختار    ساابقش د  ساانح همسار ،کندفی میساختمان معرّ نقّا 

مااد  همسار  تنهاا  معبد خو شاید اسات.  جمعی فرقکهی دست از قربانیان خود یًاحتما

داساتان  اوی ایتاراب   د  میانا .قادن مار  اسات شومی ک  قدمش پیرزن ،خویش اوست

شود و با  اتااق این  نحوست از همسر  جدا می هکند ک  از ترس گرفتا  شدن د  چنبرمی

فرانساوی کا    ساالدوپنجههتاا یک فرانسوا اشمیت پآشک  هزیر شیروانی ساختمان پوسید

 تبعیادی دیگاری، تنها همدمش سید.  و دپناه می ،پرو اندیای برقرا ی یدالت د  سر می ؤ

 . اوی اسات ،نویسد کا  قهرماانشد و داستانی مینوازساز می ،است ست ک  او نیآ هنرمندا

ینا استقل  است اما زندگی با  مدتی است ک   اوی ب  دختری تبعیدی ب  نان  ینا پناه داده

 اوی  .کند شپآخان  تبعید میب  بنابراین او  ا  ،باد داده ا  است بر ا ک  مهمترین دا ایی او

                                                           
1  . Gerard Modal 
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ایان . مبتلسات (3)و بیماا ی  ینا هاای زماانی وقتا  ،ب  س  بیما ی مهلک خاودویرانگری

ست اهم  یخت رو سیر زمانی  ویدادها  ا بشده سب  غیرخطی بودن  وایت  ،های زمانیوقت 

چندی بعد باا و ود  .است و توالی منطقی ندا د بنابراین حوادث داستان از نظر زمانی  شتت 

پروفت قصد جاان ساید  .گرددشهم از مدا  خود خا ج می  ای ب  نان پروفت نظم طبقغریب 

ساید  ،وحهت مار . شودشهم غال  می  حمل  هراس مر  بر طبق پس از این ،کند ا می

 یناا و باا وسااطت  اوی باا خاود   ینا  ا ب  خواست خودِ ،سید .دا دوامی ا ب  تر  اتاقش 

ساب   ز دگای  ،ترجید  ینا برای تر   اوی اوی و سید و  ه قابت ضمنی و پیچید .بردمی

شهم بار تارس   خلوت شدن طبق .کندمیشود اما  نجش خاطر   ا  شکا  نخاطر وی می

ب  این وضا  خاتما  دهاد اماا  ،وبرو شدن با پروفت   کند تا ب  وسیلتل  می .فآایدامیاو 

 نکا  تلشای بارای  اوی بی .ناماد ا تخت شیطان مای 12پروفت تخت اتاق او و تخت اتاق 

سرانجان تصامیم  .نهیندو هراس ب  انتظا  مر  می د  فضایی سراسر هو  ،نجات خود کند

کناد اماا او  ا   روفت وادا ب   اندن پ خان  شکایت کند وا  ب  صاح گیرد از همسای می

هنگان بازگهت از نآد  .بیندکا   ا بیهوده مییابد و ایناندیهیده میجوتر از  نچ  میمسالمت

د  جهاان پاس از  . ساانداو  ا ب  قتال مای ،ها کمین کردهخان  پروفت ک  بایی پل صاح 

  خود شرح ایان باازجویی منکر او  ا ب  استناد  مانش ) مانی ک مر  دو بازجو مانند نکیر و

ت ساگ یاأیناوان مجاازات د  هکنناد و با ب  جارن خاود ویرانگاری محاکما  مای ،است(

 .گردانندخان  ب  یالم هستی بازمیصاح 

داستان از چندین خط  وایی موازی تهکیل شده و خواننده د  انتهاا باا کناا  هام قارا  

خود  ا شخصایتی پا انولیاد   اوی یابد.میدادن حوادث، ب  منط   وایی منظم داستان دست

  ب ا  د سات ازهای بدبینانا بینیپیش ، تمانخلب بیما ان پا انولیدرکند اما بمعرفی می

ساازد و خوانناده د  وقاو  ایتماد می لا   وایت او  ا غیرقابگان های س بیما ی .دین د می

د   ، ینادکنیک ب  تحریر د میهایی ک  با این تد   مان .کندقطعی حوادث داستان شک می

ای بسیا ی از حوادث د  هالا  این  مان،شود اما د   وایت حقیقی  شکا  می ،انتهای داستان

 ،داساتان  د  میانا .گارددبنابراین هویات قاتال واقعای  شاکا  نمای ،دنمانابهان باقی می از

ت ایان احتماا   ا کا   ید ک  بسیا  ب  اوشبی  است و این شاباهنوجوانی ب  دیدا   اوی می

الا  پنهاان د  جیابش چیاآی شابی  با   لات قتّ ،کنادنوجوان فرزند  اوی است تقویت می

او ایان داساتان  ا  .اساتبا  قصاد کهاتن  ماده کا  است و حالتش مانند کسی استکرده
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تصاویر خاود  ا د   ینا   ،ک  ب  دست پروفات کهات  شاودگذا د اما پیش از  نتمان مینیم 

پاس بازتااب تصاویر  ،دهادجان  ا نهان میبی ءِا  تنها تصویر اشیا ین  ک الید ح بیندمی

 اوی  ،د  پایاان. کنادییاد مایأت )پیش از قتلش ب  دست پروفات( مر  او  ا ، اوی د   ین 

کند ک  پروفت  ا ایتراب می ،شودهنگامی ک  د  جریان بازجویی دستش نآد خواننده  و می

شود. او منتعل و مقهو   اوی دگرگون می ه. ناگهان چهراستدهکرب  کهتن خود تحریک می

خاود د    کنون شخصیتی خنیی از خود ب  نمایش گذاشت ، حاای با  یملکارد  گاهاناک  تا

ا  دا د و بایاد د  ایان  ماان خوانناده حضاو ی فعّاکناد.  وابطش با همسایگان ایتراب می

یمد از بازگو کاردن تماان حقیقات  اوی ازاز داستان  مآگهایی کند زیرا   ،مرحل  ب  مرحل 

یاک  شخصایتش پروفات  ا با   ؛ اوی دو شخصیت کاامل متتااوت دا د .کندخوددا ی می

کهتن خود تحریک نموده و شخصیت دیگر  از هراس مر  دچا  تلطام  وحای و  وانای 

   .استگردیده

ای بو ژوازی فردگر  مصداق یک جامع ا کستر چوبها  همنوایی شبانشهم داستان   طبق

 ن د  فضایی  شاتت  و  هیند نابودی ک  افراد  هاشده و بیمد  کوچکی از جهان  وب  ،است

و  انادتبعیادیان ایرانای هاای داساتانبیهاتر شخصایت .برندمی سر لبریآ از هراس دالمی ب

هاای هایی از دیگار کهاو ها باا ویژگیاما حضو  شخصیت یک تیپ ایرانی، ههرکدان نمایند

د   .جهاان اماروز اسات ،شهم  کند ک  مقصود از طبقویت میقاین گمان  ا ت ،ی مهاب  وان

ایرانی نیست بلک  هجاون اماواج   س حاکم بر داستان از نو  شرقی و مختص جامعأنتیج  ی

 .گستر خود دا دویرانی جهان هناامیدی است ک  جهان  ا زیر سیطر

ماد ن با   هاای ماان ان بسیا ی ازرمانقهو  همنوایی شبان  ا کستر چوبهاقهرمان  مان 

 . مان بو ژوایی د  ترسیم قهرماان میبات نااتوان اسات باید گتت .دنقهرمان شباهت دا ضد

  اسات زیارا تضاادهای جامعا أیوسسارخو ده و ماو شخصیتی منتعل مد ن قهرمان  مان 

های اجتماایی نیرو  سلط کند ودا  میو  ا خدش  زاد ا هبو ژوایی فعالیت خودانگیخت  و ا اد

خاود از قاو  گوتا    لوکاا  د  مقالا. گرداند ا نابود میش   مان های ،و  وند بو ژوایی شدن

 مان باید ب   هساتگی پایش بارود و احساساات قهرماان اصالی بایاد پیهاروی » :گویدمی

کام زیااد یاا دسات ،قهرمان  مان باید منتعل باشد [...] مجموی   ا ب  سوی پایان کند سازد

 ی اسات تاا بتاوان د   تی صاو ضارو ساواین انتعا  قهرمان  ماان از یاک [...] باشدفعا  ن

و از ساوی  [...] گذاشات و تمامی گستره تصویر جهان  ا ب  نماایشا با پیرامون و د  برخو د
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شود: ناتوانی  مان بو ژوایی د  ترسیم قهرمان ی اساسی  مان بیان میدیگر یک خصلت ویژه

متعل   همنوایی شبان  ا کستر چوبهاگلدمن،  مان   طب  نظری (.311 :ب1336 )لوکا ،« میبت

نهاد های فاردی  ا ا ج مایدا ی  زاد است، یعنی  وزگا ی ک  جامع  ا ز ب  دو ان سرمای 

ها و استعدادهای شخصای افاراد اما د  حقیقت امکان تکامل  زاد و گستر  و تحق  توانایی

 کند.  ا از  نان سل  می

 

 همنوایی شبانه ارکستر چوبهادار رمان قهرمان مسأله هایمؤلفه -4

 هنرمندان هتعلق به طبق -4-1

باو ژوایی   ای از افاراد د  جامعا. دسات انادهنرمنادان دانسات    ا از طبق دا مسأل قهرمان 

هاای همچناان با  ا ز  ،دا ی استایدلولوژی سرمای  هک  سراسر جامع  زیر سیطرهنگامی

قهار  شوند ولی تعدادی کا  معماویً ازتمان افراد با جامع  همسو می. دا ند استین گرایش 

د  : »گیرنادها هستند د  تعا ض با سایرین قرا  مییرص   هنرمندان یا  فرینهگرانی د  هم

صی مقدن ایان افاراد تماامی  فریننادگان، نویساندگان، هنرمنادان، فیلساوفان، متکلماان، 

گیرند ک  اندیه  و  فتا   نان بایش از هار چیاآ جای میاشخاص اهل یمل و مانندهایهان 

شایءوا ه د  اماان    نک  بتوانند از تأثیر بازا  و پاذیر  جامعاتاب  کیتیت کا شان است بی

 .( 31 :1331 )گلدمن، «بمانند

 .اساتک  جامع   نان  ا ب  حاشی   اندههستند هنرمندانی  های داستانبیهتر شخصیت 

نویسد و دستی د  نقاشی داستان می ،ا  تواناست و د   واز مها ت دا د اوی د  موسیقی بسی

یلای یکای دیگار از  .نویسادنوازد و تصنیی و داستان میکمانچ  می، ا  سیدهمسای  .دا د

 .اساتنوشات دستی ب  قلم دا د و برای ساازمانش نهاری  مای ،شهم  تبعیدیان ساکن طبق

داساتان   زمیناازد و ب  لطی نوازنادگی او د  پاسنوسل میویولون، میلو  جوان اهل چک

حتی پروفت با  ن اندان و زیده و پل  نظاامی د   . سدهموا ه صدای موسیقی ب  گو  می

هاای ماذهبی هایش یاد و  سبک نالیی و شبی  ب  پاردهنقا  است هرچند نقاشی ،گردنش

 .(36: 1331 ،قاسمی) است
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 جامعه هدشپذیرفته یتعارض با معیارها -4-2

ای کا  د   ن . میان او جامع زندمی باز قهرمان پروبلماتیک از پذیر  معیا های جامع  سر 

د  داساتان  (.44 :1331 )گلادمن، کند، گسستی یمیا  و  فا  نهادنی وجاود دا دزندگی می

شهم همگی ب  نویی باا معیا هاای جامعا  د    ساکنان طبق ،ا کستر چوبها  همنوایی شبان

کهو ن  ا تر  کرده بودن بارای  من ک »تر است: اما این ویژگی د   اوی برجست  اندتعا ض

ای هستم کا  وقتای هام شدهکردن نترینحای احساس می ،دنچیآ من کا  داشتک  ب  هم  ن

 ،قاسامی) «داشات خواهناد چیآ مان کاا  فت ک  ب  هم  توی قبر بگذا ندن ب  جایی خواهم

1331 :36). 

ا  با تر  وطن و تبعید با  نا ضایتی او از جامع  .است گرتقد و مقابل  اوی داستان من 

چناد  وزگاا  ناخوشاش  بطای با  هر ،استپایان نرسیده بلک  تا این سوی دنیا امتداد یافت 

شاده از د  پذیرفتا  هنگاامی کا  باا معیا هاایا از نوجوانی سوگوا  است اما  تبعید ندا د و

زناد: مای و با  تبعیاد خودخواسات  دسات بیندخطر می د  جان خود  ا ، یدمخالتت د می

 ماد و سار مدتی بود ک  اینجا و  نجا هرازگاهی دست خدا از  ستین مردان خدا بیرون می»

  هاا خانابرید و من ک  از هراس  ن دساتکسانی  ا ک  کافر حربی بودند گو  تا گو  می

کهاو  ، ا ک  د  کهو  ب  قد ت  سیده ن دست ،پد ی  ا تر  کرده و ب  پایتخت  مده بودن

 د  ،هاا  وباروی مان اساتدیدن ک   ن دستاما حای می ، ا هم تر  کرده و ب  اینجا  مدن

 .(33همان: )« اتاقی د ست چسبیده ب  اتاق من

هاای جنااحی و  اوی داستان اصارا  دا د خاود  ا فاردی سااده و با  دو  از پیچیادگی 

کناد اماا  وا  داساتان معرفی میساختمان  ه ا نقا  سادخود نابراین ب ،سیاسی نهان دهد

ا بیش از اینک  حقیقت  ا  شکا  کنناد ساعی د  پنهاان کاردن  ن هک  واژه ستا ایگون ب 

با  هماین دلیال اسات کا  با   ، اوی منتقد و مخالی سیستم حاکم بر جامع  اسات .دندا 

توانستم فکر می» داند:بعید نمیشدن خود  ا کهت  ،خود داشت   مجازات تضادی ک  با جامع

رستادگان بیهما ی ک   ن  وزهاا ست از فا ایاین هم فرستاده ،استکنم نوبت من فرا سیده

 .(13همان: )« پیدا شده بودها شهر  شان د  همکل سرو

گیارودا  مخالتات باا  دهاد کا  افاراد د شهم نیآ نهاان مای  های ساکنان طبقتعدد نان

اند اما از  نجایی ک  داساتان کا ی محتاطان  دست زدهخود ب  پنهان  جامعحاکم بر های سیاست

هاای مساتعا  از ناان ، ود ک  تمایل ب  پنهان کردن حقیقت دا دبر مبنای نویی دیالو  پیش می
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و  کناداشاا ه مای، یاداهلل ،تنها د  یک جای داستان با  ناان خاود ، یدمین اوی سخنی ب  میان 

   .گرددمیاز مر  ب  چار کتاب خود با نان مستعا  متهم  سرانجان د  جهان پس

 
او را در برابار آن قارار  ی قهرماان هاکه زندگانی و ارزش یناتوانی از حل مشکالت -4-3

  .استداده

. گلدمن معتقد اسات زنادگی و داندبخش نمیقهرمان پروبلماتیک وضعیت موجود خود  ا  ضایت

تواناد  گااهی  وشان و نهدنی کا  نمای ا د  برابر مسایل حل او»های قهرمان پروبلماتیک ا ز 

داساتان  ا  سراسار زنادگی  اویِ .(44: 1331 )گلادمن، «دهنددقیقی از  نها ب  دست  و د، قرا  می

اسات کا  هایچ امیادی با   ا  کالب سارد گمیزنادگی ؛استنهدنی احاط  کردهمسالل حل

فقط اقتادا  ، هایی یابد میخ اقتدا  سوزان گذشت   اکند از چ  زو می ،کو   ن نیست گهایش گره

 .اما گذشت  د  اقتدا  خاود پابرجاسات ؛ن  گذشت  خاطره شود و ن   ینده وهم ،بس لحظ  بماند و

ب  بیما ی خود ویرانگاری  ،ا  د  مدههاست وجود  ب  اشغا  سای ست ک  سا ا ایی ؤی دن بی

تضااد   بناابراین نا  تنهاا باا جامعا  د، کندمییمل  هموا ه برخلب مصلحت خویش ،مبتلست

انتهاا نیاآ ایتاراب  د  .مانادجنگد و تا  خر یمر دشمن خود باقی میاست ک  با خویهتن نیآ می

کرده و او  ا با  کهاتن خاود ذهن پروفت  ا دستکا ی می ،کند د  اقدامی شبی  ب  خودکهیمی

هاایی هاای  وحای، پایبنادی او با  ا ز اصلی بیهتر این  شتتگی . دلیلاستنمودهتحریک می

 است.ا  واداشت است ک  او  ا ب  تعا ض با جامع 

 
 های مدرن  با ارزش مخالفت -4-4

خواهاان بازگردانادن اصاالت پیهاین های مد ن مخاالی اسات و دا  با ا ز قهرمان مسأل 

ل  بعضای هاای پیهاین، از خاشوق پنهاان  اوی با  ا ز (. 41 :1331 )گلدمن، هاستا ز 

اختارا  زن   تا یخچا»: خاوبی نمایاان اساتب  ،زن مد ن ایرانی از اوتوصیی ها مانند جمل 

باا ایان تتااوت کا  اتومبیال  .اختارا  اتومبیال نیسات  شباهت ب  تا یخچمد ن ایرانی بی

جاای  ن هاایش  ا برداشات  با یعنی اس )ای بود ک  او  محتوایش یوض شده بود کالسک 

این محتوا شده باود و زن ماد ن ایرانای  کم شکلش متناس و بعد کم (بودند موتو  گذاشت 

کاا  بایخ پیادا ، باود ک  ب  دنبا  محتوای مناس  افتااده ،بود و بعد او  شکلش یوض شده

هاا  ا از مارد  مسائولیت  ها شریک باشد اما همتصمیم  خواست د  هممی [...] بود کرده

هاای نظر دیگران جلوه کند ن  جنسیتش اما با جاذب  خواست شخصیتش د خواست. میمی
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بود اما برای داشتن یاک  جدی نظر د  مباحث خواستا  اظها  [...]  مدا  ب  میدان میزنان 

  .(31: 1331 )قاسمی،« کردنمی کوشهی جدی نظرنقط 

 
 های راستینجستجوی ارزش -4-0

جهااان داسااتان ». تین اسااتهااای  اسااقهرمااان پروبلماتیااک همااوا ه د  جسااتجوی ا ز 

جهانیست تباه، چرا ک  بازتاب محیط بیگان  گهتۀ زندگیست، قهرمان داستان تباه است چرا 

. (22:1313پاو  ایرانیاان، )مصاباحی« گرددهای اصیل میک  د  این جهان ب  دنبا  یافتن ا ز 

ثار ادبای هایی ک  قهرمان  مان د  جستجوی  نهاست، ب  صو ت یینای و  شاکا  د  ا ز ا

باا ه این ها ب  صو ت انتآایی د  ذهن نویسنده موجودند. گلدمن د حضو  ندا ند. این ا ز 

هاایی نیسات کا  منتقاد یاا خوانناده  نهاا  ا های  استین ا ز منظو  از ا ز »گوید: می

جهاان  ماان  ا   هایی است ک  بدون حضو  د   مان، مجمویشما د، بلک  ا ز  استین می

هاای خود  ا دا د و ا ز  ههای  استین ویژدهند. بدیهی است ک  هر  مانی ا ز سامان می

کا  د  جهاان پار از  اوی همچنان (.22 :1331 )گلادمن،« هر  مان با  مان دیگر متتاوت است

 :فایده بودن این جستجو نیآ  گاه استا است از بیه تباهی پیرامون خود جویای ا ز
گلی ک  از هر سو احاطا  د  شا  و بیاباان   بر  ن صت «محمددوست»شبی ک  د  ده »

یاافتم نهستیم و بهران ناا ویی  باابش  ا برداشات و باا زباانی کا  از  ن هایچ د نمای ،بود

حاس  ،ساتا گان  ن کرد د   خاوت شاباناو تبدا  غرق  زده و گنگهایی سرداد ک  جننغم 

بلو  ک  صدای نکیر و منکر اسات  و این صدای جادویی ن  از  ن خنیاگری ؛انکردن ک  مرده

دیادن کا  مای .یکی ب  نغم  و یکی با  کالن .خوانندایما  مرا می  نام ،مهربان و تبدا  ،ک 

شمرند اما نا  دیدن گناهان مرا میمی .سرزنهی هیچ ن  حتی ؛میان  نیست هیچ پرخاشی د 

ک  خطایی  .از سر پستیلغآید اما ن   ،ا  ب  دلسوزی ک  پایش اگر لغآیدهم  .از سر شماتت

 . فت اما ن  از سر اختیا  ،اگر  فت

« گتتم پس این است مر  این حالوت د  کماین می» .چ  سبکبا  شده بودن  ن ش 

 .(13: 1331 )قاسمی، «داشتم یاقبت چ  از کا  د  مدش   ه ک  چ  تصو ی از این 

 
 قهرمان بی آینده  -4-6

ا کساتر   همناوایی شابان اوی . (41 :1331 )گلدمن،  ینده استقهرمان پروبلماتیک فردی بی
ه برای او چیآی جآ  وهم نیسات.  یند .ای ندا دیایی است ک  هیچ  یندهؤ نیآ  دن بی چوبها
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پهات  .خاآد زیار شامدتاین گذشت  است ک  ش  مای»چ  هست گذشت  است و بس: هر

میال  .یان بالش توساتبینی مکنی میسر د  بالش فرو می .روی توستبینی  وبکنی میمی

د  خموشای و  «گذشات »اماا  .دیگار نیسات ،نو  کا  نباشاد ،سای  .سای  است و از  ن بدتر

 (. 111: 1331 )قاسمی، «توستظلمت با 

این ن  ب  معنی پذیرفتن جهاان  .کهد اوی سرانجان از جستجوی پروبلماتیک خود دست می
او سارانجان با  شکسات  ،هاای  اساتینپیرامون خود است و ن  ب  معنی دست کهیدن از ا ز 

یااد  این حالتی است ک  لوکاا  از  ن با  خاود بازدا نادگی یاا پختگای مردانا  .شودمحکون می
از دید لوکا   شکست قهرمان پروبلماتیاک سا  ناو   ماان  ا متماایآ (. 24 :1331 )گلدمن، کندمی
خواهناد باا  گااهی کا  مایکیهاوت  لیسم انتآایای، باا قهرماناانی چاون دنکند:  مان ایدهمی

شاود.  ماان  وانهاناختی محدودشان   مان خاود  ا با  واقعیات تحمیال کنناد، مهاخص مای
خود توانایی همرنگی با جامع   ا نادا د و  خارین  هپندا زدایی ک  قهرمان ب  دلیل  گاهی گسترد

یرفتا  اماا الگو،  مان  موزشی است ک  قهرمان، گسست میان   مان ذهنی و واقعیت یینی  ا نپذ
ناپاذیری  فا   ن  ا د یافتا  بناابراین د  یاین حتا    ماان خاود سرشت این گسست و امکان

 ناپذیر است. یابد ک  تحق   ن د  جهان امکانمید 
 

 دارشخصیت تیپیک قهرمان مسأله -0

هاای فا سای، منهااء دا  شخصیت  شنای ادبیات معاصر با حضاو  خاود د   ماانقهرمان مسأل 
خاو ده نیاآ یلات پیادایش تیاپ و تیپ داغاست خو ده گردیدهتیپ جدیدی ب  نان داغ فرینش 

اصال »گویاد: ظهاو  تیاپ د  ادبیاات مای هد باا 1بو یس ساچکوب اسیر احساس کهتری است.
های اجتماایی وجاود دا د. پدیدهجویی یلیتی است ک  د  قلمرو بندی مستلآن پی لالیستی تیپ

یات جامع ، موضو  اصلی یک اثر، دنیاای د ونای قهرماان و مجمویا  ک  زندگی انسان و حنجا از
هاا  لالیست نیآ  ن هنامیم، نویسندیها  ا شخصیت مدهد و ما  نفردی او  ا تهکیل میهای ویژگی
دهد ک  با سرنوشات ینوان محصو  شرایط متعدد ولی معینی مو د بر سی و توصیی قرا می ا ب 

 و ند. بناابراین هار شخصایت تیپیاک یاا معلولی ب  وجود می یلی و  شخصی قهرمان، یک  ابط
  وا  ب  ناویی مهاتقی اسات از نیروهاای اجتماایی. شخصایت تیپیاک قهرماان، مجمویانمون 
سات و از طریا  او و ا محیطی است ک  خود قهرمان محصاو   ن هیمد هکنندهای تعیینویژگی

 .(21: 1362) «شودانده میهای  ن محیط  شکا ا نمایسرنوشت مهخص اوست ک  ویژگی

                                                           
1. Boris Suchkov 
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 خوردهتیپ شخصیتی داغ -0-1

شناسای جامعا  هد  حاوز نناگشناس کاناادایی از متهاون داغجامع  1با  ا وینگ گافمننخستین
 .اسات شیکاگو ان مکت نکنش متقابل نمادین و از دانهمندان ب  پیروان نظری از وی .سخن گتت
 و  فتاا  انساان ک  ب  بر سای است شناسی معاصرع های جامترین دیدگاهتازه از یکی این مکت 

 ،شاده د  ایان مکتا برانگیآتارین متااهیم مطارحیکی از مناقه . پردازدفرد با جامع  می   ابط
 افمن باا وان گارفتنگا .پاردازان ایان مکتا  اساتباشد ک  کانون بحث نظری می «خود»متهون 

خاود  نمایهای  نظری، 2د خود د  زندگی  وزمرهنموتئاتر د  کتابی ب  نان  همتاهیم مربوط ب  حوز
نمایهای گاافمن د  واقا    نظریا .جریان این مکتا  نهااد ثیر شگرفی برأ ا ابدا  و ا ال  نمود و ت

هاا با  نظار گاافمن انساان .است  وابط اجتمایی  ها د  صحنانسان کنش متقابل شرح استعا ی
ثیر  ا أترین تامناس  کنند ک می نقش بازی  وابط اجتمایی چنان  مانند بازیگران تئاتر د  صحن

افاراد بیهاتر اوقاات زنادگی یاا د  » ،بر طب  این نظری  . وی مخاطبان یا تماشاگرانهان بگذا ند
ک  انسان د  مقابال دیگاران حاضار وقتی .شدن برای نمایشحا  نمایش هستند یا د  حا   ماده

ا طو ی طراحی کند ک  برداشتی مطااب  باا معمویً دییل کافی وجود دا د ک  کنهش   ،شودمی
گاافمن چناین » .(14: 1331 )گاافمن،« ب  دیگران منتقال کناد منتعت شخصی خویش از خود 

از خود  ا نمایش دهند ک  ماو د  اینب کوشند جهنگان کنش متقابل مید  افراد  ک  پنداشتمی
ی ادهناد با  انادازهنهاان مایپذیر  دیگران باشد... کنهگران امیدوا ند ک  خودی  ا ب  حضا  

گویاد از او مای [...] خواهناد نماایش دهادسان ک  خودشان مینیرومند باشد ک   نها  ا ب  همان
  مانی از خودشان  ا د  جلوی صاحن  با  نماایش  کوشند تا تصویریها می نجا ک  بیهتر انسان

 ) یتاآ، «نمایناد پنهاان  ا یچیآهاای باید کنند ک  ضمن اجرای نقشمی احساس ناگآیرب  ،گذا ند

1334 :232-233  .) 
با   جامعا  د  تهابی  گاافمناساتعا ی  بیاانزیرا  انتقادات  ا برانگیخت این نظری  موجی از

بناابراین گاافمن  .دادهویت ا ال  نمی تعریی جامعی ازنمایش، ینصر هویت  ا کم داشت و   صحن
او  نچا   .ای از  ن یرض  کاردبندی تازه خود متهون هویت  ا مطرح ساخت و طبق هتاز  د  نظری

هویات اجتماایی   ا چیآی کا  واقعااً هساتیک شخص باید باشد  ا هویت اجتمایی بالقوه و  ن
: 1332 )گاافمن، گارددننگ منجر میب  داغ ،ب  زیم گافمن شکاب میان این دو هویت .بالتعل نامید

13). 

                                                           
1. Erving Goffman 
2.The Presentation of Self in Everyday Life 
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 و ی اسات کا  گریباانگیر بعضای از ننگ های  سواکننده وب  معنی صتات و ویژگی ننگداغ
یناوان با  توسط یونانیان د  اشا ه ب  یللم بدنی ک  ب شود. این اصطلح نخستینافراد جامع  می

گاافمن با  مطالعا   .(16 )هماان: شاد کاا  باردهگردید با مجازات بر  وی بدن مجرمان ایجاد می
و کتابی با همین نان نگاشت و بار ایان اسااس  ننگ و تأثیر  ن بر هویت فرد پرداختپیرامون داغ
شناسای ا الا  کارد. از نظار او افاراد د  جامعا  شناسای و جامعا انساان های د  حوزمتاهیم تازه

کناد و مجمویا  بنادی مایهایی بریهده دا ند. جامع  با ابآا های خاص خود افراد  ا دسات نقش
هاا، این صاتات و ویژگای  نماید. بر پایمیکدان تیبیت است برای هر صتاتی ک  یادی و پسندیده

بینای انتظاا اتی اسااس ایان پایشگردد و بربینی میای برای هر فرد پیشهویت اجتمایی بالقوه
ها ب  نحو مطلوبی بر و ده نهاوند میاان هویات داشتهنجا مند از افراد وجود دا د. اگر این چهم

گاردد کا  او  ا از فاردی یاادی با  فاردی یفرد شکافی ایجاد ما هبالتعل و هویت اجتمایی بالقو
ننگ ک  بر اثر تتاوت فرد با انتظا ات ماو د بحاث پایش دهد. این داغا ز  تقلیل میناقص و بی

کناد و باودن او  ا تأییاد و تبیاین مایگاردد کا  پسات ید ب  ایدلولوژی خاصای منجار میمی
 .(11: )هماندهد های زیستی او  ا د  جامع  کاهش میفرصت
دیگری از قهرمان پروبلماتیک اسات کا  هویات  هخو ده د  حقیقت جلوتیپ شخصیتی داغ 

باشد. این شکاب یمیا  ا  با هویتی ک  از سوی جامع  بر او تحمیل گردیده، همسو نمیحقیقی
قهرماانی  ا کساتر چوبهاا  همناوایی شابانکند.  اوی داستان موجبات طردشدگی او  ا فراهم می

نناگ خاود، داغ  جامعا هشاد  با  دلیال مخالتات باا هنجا هاای پذیرفتا پروبلماتیک است کا
خو دگاان شهام داساتان، اساسااً قلمارو داغ  بودگی و سپس تبعید بر پیهانی دا د. طبقمتتاوت

خود همخوانی ندا ند بناابراین از امتیااز یاادی   است. بیهتر این افراد با معیا های حاکم بر جامع
نهادنی میاان قهرماان و جهاان د  ادبیاات یان هماان گسسات  فا بودن برخو دا  نیساتند. ا

متهاون  ن د  هار   ننگ، هستی مساتقل و بنیاان ذاتای نادا د بلکا  دامنادیالکتیکی است. داغ
دید حاکم بر جامع ، نهادهای قد ت، دستگاه هنجا ساز و نظان ا زشای   ای متناس  با زاویجامع 

باودگی  اوی، ناشای از شاکاب میاان و متتااوت نناگ دگراندیهای ن جامع  متغیار اسات. داغ
 دید حاکم بر جامع  است.   های او و زاویا ز 

 سد مهاکل  اوی جهاانی اسات و ست ک  ب  نظر میا ایگون ب   سیر داستان همنوایی شبان
تتکر قالبی جامعا  از طریا   اما حقیقت گویای داستان این است ک  ، بطی ب  اقلیم خاصی ندا د

هاای فاردی  اوی  ا با  معضالی اجتماایی ویژگی ،بودگییت فردی و یناصر متتاوتهو سرکوب
 اوی با  فرانسا  مهااجرت . اساتگردیاده او خو ده د تقلیل داده  و منجر ب  پیدایش هویت داغ
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نناگ با  ویژگای زیارا داغ ،کرده اما این مهاجرت د  پایگااه اجتماایی او تغییاری ایجااد نکارده
خاو ده  ا غنقاش دا ،ا های اجتماایین او د  تمان موقعیتبنابرای .استل شدهتبدیالعمر او مادان

 ،کنادای کا  اکناون د   ن زنادگی میا  ب  نظان ا زشی جامع پایبندی ک کند و با اینبازی می
ا  همچناان گذشت  ،استصلحیت برخو دا ی از امتیازات یادی بودن  ا برایش فراهم گردانیده

خاود  هتاد یج جسام او  ا نیاآ  لاودنناگ با داغ .دهادیادی قارا  مای هایا  دناو  ا د  تضاد ب
دا د ک  بایاد از چهام دیگاران پنهاان  ننگینی معای  ، اوی ب  لحاظ جسمی و  وانی ،استکرده
 های نوجاوانیهایش مانند بیما ی  ین  ب  سا هرچند حا  نابسامان او و بعضی از بیما ی. بمانند

 ،هاای زماانیهای متعدد  مانند وقت اما بیما ی ،ها مربوط است ن سا  د شکست یهقی او  و
احسااس  .هاای  وحای و  وانای اوساتشرایط دشاوا  و  شاتتگی هخودویرانگری و پا انویا زایید

ساگ ، گابیاک ، اوی .است ک  بر پیهاانی دا د ننگیداغ  نتیجی ک  د  ناخوداگاه اوست نیآ گناه
حلاو   ساگبا  با نامی د  جسام داند ک  هرگناهکا انی می هشدمسخخان   ا صو ت سیاه صاح 

   .کندخان  حلو  مید  جسم سگ صاح  ،کنند و سرانجان خود  ب  کیتر گناهی نامعلونمی

ای با  ناان منهاء پیادایش تیاپ تاازه ،هایشها و ناکامیخو ده با شکستداغ شخصیتی  گون
تاوان د  هاایی از ایان تیاپ  ا مایاسات. نمونا دهگردیا اسیر احساس کهتری د  ادبیات معاصر

احماد، از    سانگی بار گاو یاز معروفی،  سمتونی مردگان از هدایت، بوب کو  هایی چون مان
ناپاذیر  سای  مهااهده نماود. احسااس کهتاری پیاماد اجتنااب غیاره از سایدی و دونی شغا 

 ننگ است.  اجتمایی داغ
 

 تریاحساس کهاسیر تیپ شخصیتی -0-2

 ،شاودهای مختلی و التاظ و اصطلحات گوناگون یااد میهاست ک  از احساس کهتری با نانسا 
منساجم و یلمای با  طاو نخستین کسی است ک  ب  ،اتریهی   وانهناس برجست، 1 دلر اما  لترد

غیریادی بهار  ا   اصلی  فتا هخود قرا  داد و انگیآ  احساس کهتری پرداخت و  ن  ا اساس نظری
چناین یقاده  چنین احساسی یا ب  تعبیر دیگر»ب  نظر این دانهمند  .  این نظری  جستجو کردد

 )منصاو ، «متنویی است متعدد و کردا های و  فتا ها  سرچهم ن،ی بر حس  موا د گوناگویا گره

1363 :33). 

هرفرد د  زندگی تمایال با  حتا  خویهاتن و  .نتس استمقابل یآت  احساس کهتری نقط
خودنگهادا ی  ا د هام  وجود و یزن برای حت  تمامیت هرچیآ ک  تعاد  ،بر دیگران دا دبرتری 

                                                           
1.Alfred Adler 
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 ،محایط اجتماایی ،خاانواده  دلار یاواملی چاون .ساتا یامل ایجااد احسااس کهتاری ،بهکند
هاای مهاکلت  وحای و  وانای و ویژگای ،بیما ی و نقص یضاو ،هایی چون فقر و بیکا ی سی 

  سرچهام  ا شاودک  بنا ب  دییلای با  افاراد نسابت داده میی آهای تحقیر میغیریادی و انگ
یلی  کهتاری خاود مباا زه  ،داند. او معتقد است ک  افراد پس از این احساساحساس کهتری می

 هانگیاآ ،ها د  جهت  ف  احساس کهتریتل  برای فال   مدن بر ضعی ،از دیدگاه  دلر .کنندمی
اماا اگار تال  بارای جباران  ، سااندهای بآ   مایموفقیت است ک  فرد  ا ب  گرانبهایی بسیا 

حقاا ت  هکناد و با  یقادب  صو ت یک مان  یمال می ،احساس کهتری ب  شکست منتهی شود
 .(23 )همان: دگردتبدیل می

، ساید .شاودمای گراییکما  افراطی یا جوییاسیر برتری ،گاهی شخص دچا احساس کهتری
ب  طریقی جبران کناد و د   هایش  اها و نا ساییکند ناکامیشدت تل  می اوی ک  ب   همسای
جاویی با  ایان برتاری .گراستشخصیتی کما  ،زندگی خود تعادلی ایجاد نماید   فتدستنظم از
اماا د  پاس : »گارددکهی از  نان منتهی میطلبی نابهنجا  و میل ب  تسلط بر دیگران و بهرهجاه
حاد و طلبی باییظمت :شدگاه یوض نمیک چیآ بود ک  هیچها یاین شاخ  ب  شاخ   فتن  هم

تباا   ،د  ماد کوچاک ،کا  کوچاک ،کوچک چیآهر از. حقا ت د   وح سید جایی نداشت .مرز او
پرساتی هر  دن وطان .یظمت نبود نترت داشت  ک  د   ن نهان  از هرچ ،د  یک کلن ،کوچک و
 « داشاتگر چ  کم مایماین وطن ، ی داشت  چنین  لیساوطن » :گتتدید ب  خود میاو  ا می

کاس هما  کا  بارای، دید و ن  فقط برای خاودکس میاو یظمت  ا ن  فقط د  خود ک  د  هم 
سااختمان باودن با  دیگاران  هبا این حساب طبیعی بود مارا کا  یاک نقاا  سااد .خواستمی

 ا  « »فرانسویانی کا    ب  لهج ،بآ گترین نقا  وطن معرفی کند و خود   ا ک  از اهالی قم بود
 «! ن»کنند متولد تلت  می «غ »

 فتا  هام د   فتا  ؛یتش  ا یوض کرد بر خود نان الکساند  نهاادطو  بود ک   وزی ک  ملّاین 
« داد اجاداد  از اهاالی شاریی ایتالیاا بودنادای پیدا کرد ک  نهان ماینام ماتر  پد ی شجره

 (.  33-32: 1331 )قاسمی،
 ،نوجوانی با او باوده ازهایی ک  ها و ناکامیشکست .دیگری است  ی وض  ب  گون او هاما د با 

زنادگی او  ا با  قهقارا  ،تحقیر میاآ هاایسیاسی و اناگ هایبرچس  ،محیط نابسامان اجتمایی
از تعریتای کا  او از خاود ا الا  . گیردها و استعدادهای خود  ا نادیده میاو تمان قابلیت ،کهانیده

شخص اسیر احساس کهتاری  .  دلر معتقد است ک بردحقیقت هستی او پی ب  توانینم ،دهدمی
دلیال ایان انکاا  و  .کندبیند و استعدادهای خود  ا انکا  میتر میهموا ه خود  ا از دیگران پایین
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 هسااد نقاا خاود  ا   اوی .اسات تی است ک  بر وجود  پنج  افکندهسرکوب همان حس حقا
ای از اشاتغا  او با  ایان حرفا  هایچ کجاای داساتان نهاان  هرچند) ،کندساختمان معرفی می

وبرخاست و معاشرتش با ستیر ایتالیاا و  ایاآن فرهنگای هناد و از نهست اما د  ادام  (بینیمنمی
 یای تواناا و نقاا  و موسایقیداننویسنده واق د  اوزیرا  .(121 )همان: گویدبآ گان دیگر سخن می

 وشای کا   ،از جنس افتادگی نیست نگا ی چیآی شبی  تواض  وان خودخوا دلیل ای .بآ   است
جویانا  و ویرانگار ساتیآه ،گآینادزندگی خود برمای ه اوی برای برقرا ی تعاد  د  نظم فروپاشید

از  هاایش  اکناد انتقاان ناکاامیتل  مای ،حس حقا ت دچا ِ  دلر معتقد است گاهی فردِ .است
گیارد و انگیاآی با  خاود مین جبران تهاجمی گاهی شکل شون و حآنای .بگیرد ،تواندمی  هرچ
ترساو معرفای  یخاود  ا شخصا ، اوی کا  از ابتادای داساتان .زناددست ب  خودکهی می ،فرد
د انتهاای  ،گاذا دبناابراین انتقاان از خاود  ا با  دیگاری وامای جسا ت خودکهی ندا د ،کندمی

وی ب  دستکا ی ذهن پروفت و تحریک او ب  قتال خاود  ا هدهندایتراب تکانخواننده با  ،داستان
 ،ای یلیا  خاود چیادهچناین دسیسا خاودویرانگر  اینک  چرا  اوی .(211 )همان: گرددمواج  می

 ایتیاپ تحقیرشاده  نمونا ،خود باید  مآگهاایی کناد:  اوی داساتان ،ک  خواننده است ییمعما
 .   و دد مییاو  ا ازپا احساس حقا تناکامی و  ،ست ک  سرانجانا

 
 گیرینتیجه -6

کیاد بار نقاش یوامال اقتصاادی و اجتماایی د  أت ،دیاالکتیکی  یکی از اصاو  بنیاادین اندیها
اجتماایی باا یاک  هر مرحل  از تا یخِ ی،دیالکتیک  مطاب  اندیه .های هنری و ادبی است فرینش

تین باا  لوکاا  از نخسا .دا ی اسات مان نیآ صو ت ادبی یصر سارمای  ،صو ت ادبی همراه است
 ماان ماو د نظار  .یت اجتمایی و تا یخی سخن گتتپیدایش یک نو  ادبی معین بر مبنای تحوّ

 ، ماان .نامناددا  میل أمسا او  ا قهرماان پروبلماتیاک یاا شود کا لوکا  با قهرمانی توصیی می
ک ساو زیارا د   ن از یا ،سرگذشت جستجوی تبااه و بیهاوده اسات و مااهیتی دیاالکتیکی دا د

ناشادنی یمیا  و  فا  حاصلی هماننداند و از سوی دیگر گسستیقهرمان و جهان د  تباهی و بی
ای جدایی میاان قهرماان و جهاان  ا بار زمینا  ،گلدمن، پس از لوکا  .اندازدمیان  نها فاصل  می
ا کناد تا و میه زیاروجهان پیرامون خاویش  ا هماوا  ،از نظر او انسان .دهددیالکتیکی شرح می

 فرینای جریاانی دیاالکتیکی شکنی و ساختاین ساخت. برای د   حقیقت پاسخی معنادا  بیابد
هاای ا ز  سرگذشات جساتجوی تبااهِ ، ماان ،ب  نظر گلادمن .یابد مان بازتاب می است ک  د 

این نو  ادبی با گسسات  فا  نهادنی میاان قهرماان و جهاان .  استین د  جهان نا استین است
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ایان  .ب  قال  ادبای برتار تبادیل گردیاد ، مان د  ابتدای قرن حاضر ،  ایرانشود. دمهخص می
ادبای باا قهرماناان  هقهرمان این فرن تااز .ثیر ادبیات غرب د  ایران  واج یافتأتتحت ،قال  جدید

باا  .اجتماایی باود هایدگرگونی ادبیات کهن تتاوت بنیادین داشت و  وایتگر زندگی فرد بر بستر
 ،یت اقتصاادی و اجتماایی و سیاسای د   نتحاوّ  ادبای و بازتااب  گاهانا هل تازاین شک تکوین

 دا  ألب  قهرمان پروبلماتیک یا مسا ،تد یج این قهرمان ضمن حت  استقل  هویت شرقی خودب 
قهرماان  .شباهت یافت و  مان ایرانی  ا محمل مناسابی بارای پاذیر  مضاامین تاازه گردانیاد

 پیونادِ وجاود  امکاان ناپاذیریِ .معترض و مخالی جامع  است ،ینده پروبلماتیک شخصیتی بی
 انادن قهرماان حاشای باا با  ،دیاد حااکم بار جامعا   زاویا . سااندفرد و جامع   ا ب  اثبات می

ای با  ناان ساب  پیادایش تیاپ تاازه ،بودگی بر پیهاانی اومتتاوت ننگِپروبلماتیک و نهادن داغ
 اسایر ظهاو  تیاپ دیگاری با  ناان تیاپ ،خو دههای تیپ داغامیخو ده د  ادبیات شد و ناکداغ

بنابراین قهرمان پروبلماتیک همچون منهو ی ک  هر با  فروغای  گردید.احساس کهتری  ا سب  
هاای تاازه د  ادبیاات پیادایش تیاپأ منها ،معلاولی-د  یک ا تباط یلایشود، میاز  ن متجلی 

د  ایان پاژوهش از  ،اثر  ضاا قاسامی ،ا کستر چوبها  همنوایی شبان مان  .داستانی معاصر گردید
 یناده و پروبلماتیاک  ماان قهرماانی بای قهرماان. اساتاین منظر مو د نقد و بر سی قرا  گرفت 

با  تبعیاد تان داده و با  زنادگی  ،های جامع  خود د  تعاا ض اسات  مان است ک  با ا ز بی
او مصاداق باا ز تیاپ هاا تعاا ض باا ا ز  با  دلیال ،و سکون خو کرده سأوا  و لبریآ از یسای 
 شاکا  تیاپ احسااس    ا ب  نمون بر زوایای وجود  چنگ انداخت  و او ننگداغ .خو ده استداغ

 .استکهتری تبدیل نموده

 
 نوشتپی
های فکری و ادبای توساط  وحاانیون، با ب  قد ت  سیدن کلیسا و ب  دست گرفتن هدایت جریان -1

هنگی  و ب  افو  نهاد و میراث ادبی چهمگیری جآ متون ماذهبی و  ثاا ی باا های یلمی و فرفعالیت
چند بآ گانی چون دانتا  و بوکااچیو د  ایان یصار جای نماند. هر  نگ و بوی مسیحی از این یهد بر

دهناد ینوان نیر مد ن قرا  مید باستان  ا د  تقابل با  مان ب یه  پردازان، حماسد خهیدند اما نظری 
  گیرند.های میان   ا نادیده میادبی سدهو  ثا  

ها و یادن ساازگا ی باا جمایات و یارب، قهرمان  ا ب  دلیل تقلی بیهوده برای جستجوی ا ز  -2
 است.دیوان  یا جنایتکا  نامیده

 تواند تصویر خود  ا د   ین  ببیند. اوی نمی -3
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 منابع

، خاا جی ادبیاات و زباان نقاد  مجلا «.شخاوی جساتجوی د یستایی چرمان قه. »1331 .ح بر ب، تش
13(11): 11-23  . 
 .دیگر :تهران .بیگیمعصون .ا  ترجم ،ما کسیسم و نقد ادبی. 1333 ت. ایگلتون،

گآیاده و ، شناسای ادبیااتد  مدی بر جامع  «.و بنیانگذا ان  ن شناسی ادبیاتجامع . »1336ایوتادی ، ژ. 
 .  113-13 چهم . :تهران پوینده. .ن.جترجم  
«. های همناوایی شابان  ا کساتر چوبهااهای ادبیات مهاجرت د   مانواکاوی مؤلت . »1333اسکویی، ن. 

 .46-24(: 33) مجل  زبان و ادب فا سی دانهگاه  زاد سنندج،
مجلا  «. هاای مادیر مد سا  و سووشاوندا  د   مانقهرمان مسأل .»1331زاده، ن. . و  ضویان،  .حسن

 .146-121(: 11)نی، های ادب یرفاپژوهش
بر سی کا کرد  اوی و شایوه  وایتگاری د   ماان همناوایی شابان  . »1333لی، . و جوشکی، ط. حسن

 .   11-31(: 12) نهری  ادب پژوهی،«. ا کستر چوبها
بر سی انتقادی مقایت یلمی پژوههی با موضاو  شخصایت . »1336 .، زاملهیو پیرصوفی .لی،  حسن

-111 :(33) ساا  دهام ،یلمی پژوههی نقد ادبای  فصلنام «.دبیات داستانیو شخصیت پردازی د  ا
61  . 
هاای همناوایی شابان  ا کساتر مد نیسم د   ثا  متأخر با تکی  بر داساتانپست. 1331 بکنا ، غ. حید ی

نام  ا شناسای ا شاد ادبیاات فا سای. دانهاگاه پایان چوبها، دوبا ه از همان خیابانها و دیوان سومنات،
 نان.سم
 .ناشر نویسنده، منهاء شخصیت د  ادبیات داستانی. 1311 . دقیقیان،
نهاری  نقاد «. تحلیل  لالیسم انتقادی شخصیت پروبلماتیک د   مان زیبا صدایم کن»ن. 1331 نجبر، ن. 

 .31-11(: 2)و نظری  ادبی، 
 ی.یلم :هرانت .ثلثی .ن  مترج ،شناسی د  دو ان معاصرهای جامع نظری  . 1334 ج.  یتآ ،

پویناده.  .ن.جترجما   ،جامع ، فرهناگ، ادبیاات«. شناسی  مان از نظرگاه گلدمنجامع . »1331زیما، ر. 
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