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Abstract 
The present study aims to provide a sociological reading based on Lucien Goldman's theory in 

the novel 'The length of the Night' by Jamal Mirsadeghi with an analytical-descriptive method 

that deals with a significant relationship between social structure and the structure of the literary 

text. Goldman called his method developmental structuralism, which is an important factor in 

the emergence of developmental structuralism of the author's social base. He believed that the 

literary work is created not by an individual but by the worldview of a group and a group to 

which it belongs, and Mirsadeghi, is a realist writer, raises issues of the problems of the time in 

his works that reflect the social facts. Which is a new approach in recognizing his works and 

reached the important findings that the novel has a social structure And the most prominent 

social themes are cultural and economic poverty and the confrontation between tradition and 

modernity which has led to a generational rupture and according to Goldman's theory, the 

author as a social class agent represents the middle class worldview and the existing worldview 

is the result of the same worldview of the middle class, which, by reaching the maximum 

possible consciousness, has been able to show class consciousness in the middle class. 

Keywords: Sociology of Literature, Developmental Structuralism, Lucien Goldman, Jamal 

Mirsadeghi, The length of the Night. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .77-77صص ، 0011تابستان ، 2دورة دهم، شمارة 

 ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن براساس نظریة درازنای شبتحلیل رمان 

 0پریسا گلیاری
 سنندج، ایران آزاد اسالمی، دانشگاه ،واحد سنندج فارسی، ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 2*رضا برزویی
 رانیا ، سنندج،آزاد اسالمی دانشگاه واحد سنندج، فارسی، ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 3بدریه قوامی
 رانیا سنندج، ،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی فارسی، ادبیّاتاستادیار گروه زبان و 

 0جمال ادهمی
 ایران ، سنندج،واحد سنندج، دانشگاه آزاد اسالمی ،شناسیجامعهاستادیار گروه 

 61/6/6611پذیرش:   6/61/6511 دریافت:

 چکیده
ایرن   برر  گلدمن د.توصیفی بررسی ش –با روش تحلیلی  لوسین گلدمن شناسانهجامعه اثر جمال میرصادقی براساس نظریة ،درازنای شبرمان 

آفرینرد و روش ورود را سراوتارگرایی    مری ؛ ق داردکه وی بدان تعلّ یو گروهیک جمع  ینیبجهانبلکه  ،باور بود که اثر ادبی را نه یک فرد
گراسرت کره در   ای واقرع از ساوتارگرایی است. میرصادقی نیر  نویسرنده   گونهنیاتکوینی نام نهاد که پایگاه اجتماعی نویسنده، عامل اساسی 

یرت آثرارش برا او را      کلّ آنکره  بره  توجّره اجتمراعی اسرت و برا     هرای پردازد که بازتابی از واقعیّتر میوالل آثارش به طرح مشکالت عص
موجرب نگرشری ترازه در    شناوتی بررسی کرد کره  منظر جامعهرا از درازنای شبرمان  ازجملههای او را توان رمانمی ،اجتماعی ارتباط دارد

ی را شرامل  تروجّه شرود نکرات قابرل    گلدمن حاصل مری  براساس نظریة درازنای شبهایی که در بررسی رمان شود. یافتهمی شناوت آثارش
ترین مضامین مطررح در آن، فررر فرهنگری و اقتصرادی و ترابرل      رمان او از ساوتار اجتماعی برووردار است و برجسته نکهیا ازجملهشود یم

مفاهیم و مسرالل اجتمراعی رمران برمبنرای      ، بررسیپیش رو نوشتارشود. هدف از منجر به گسست و انرطا  نسلی می است کهد سنّت و تجدّ
بر نظریرة گلردمن، نویسرنده    رها در رمان است. دیگر اینکه بنرا و بررسی اعترادات و باو نویسنده در آثار و اجتما گلدمن و تأثیر محیط  نظریة

موجرود در اثرر،    ینگرر جهران یابیم که درمی در رمان میرصادقی نی  .است توسّططبرة م بینیجهاناجتماعی، نمایانگر  کارگ ار طبرة عنوانبه
 نمایان سازد. توسّطاست که با رسیدن به حداکثر آگاهی ممکن، توانسته است آگاهی طبراتی را در طبرة م توسّططبرة م بینیجهانهمان 

 .درازنای شب، ساوتارگرایی تکوینی، لوسین گلدمن، جمال میرصادقی، ادبیّاتشناسی جامعه ها:کلیدواژه
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 مهمقدّ. 0

را بررسری  اثرر برا جامعره و نگرونگی تأثیرپرنیری نویسرنده از محریط اجتمراعی          رابطرة  ،شناوتیجامعهنرد 

حراکم را نیر  بررسری     اندیشة بینیجهان در اثر ادبی، شدهمنعکسهای واقعیّتدادن اف ون بر نشاند و کن می

برا   ادبیّرات ارتبراط   نگرونگی  پژوهش دربرارة در نرد آثار ادبی سهم بس ایی دارد. مبانی اجتماعی،  .کندیم

دیرالکتیکی   میران ایرن دو رابطرة   نرّادان قررار گرفتره اسرت و     توجّهجامعه مو وعی است که همچنان مورد 

و جامعره   ادبیّرات  روش نررد اجتمراعی بره ترأثیر مترابرل     »گویرد:  براره مری  ر ایرن د کرو  زریرن وجود دارد. 

مگرر آنکره بیرانگر     ،نیسرت  براارزش گفت؛ هیچ اثر ادبی  توانیمپس  (66: 6561 ،کو زرین) «.پردازد یم

اسرت.   مرثثّر االنه در آن مسالل زمان و مشکالت جامعه باشد و نشان دهد که احساس جامعه را دریافته و فعّ

  (.66-66: 6561 )شوقی  یف،

ترین شکل ادبری روزگرار و تصرویر عینری از و رع موجرود اسرت.        معاصر، رمان مهم ادبیمیان آثار  از 

طبررات   های آن، برا افرراد یرا   شخصیّترمان بُعد استنادی و شناوتی آشکارتری نسبت به شعر دارد که بین »

بنابراین متن ادبی نه صرفاً تصویر جامعه و نه ترسیم سخنی نظری، بلکره مسرالل    اجتما ، ارتباط وجود دارد؛

لری  رمران، دیگرر یرک اثرر تخیّ     (611: 6566 )زیمرا،  «.کنرد اجتماعی را به مسالل معنایی و روایی تبدیل می

 واقعیّرت ل و ی آن بره رابطرة میران تخیّر    زیرا اسراس و مبنرا   ؛است واقعیّتبلکه انعکاسی از  ،ودرینم شمار به

در معرض دیرد   ادبیّاتکه از طریق  ادبیّاتشناسی رمان باید بتواند تاریخ جامعه را نه در جامعه»و  پردازد یم

نهاد اجتمراعی را بایرد    ةمن لبهی رمان است. تلرّ« نرش اجتماعی»وواننده بگنارد. درواقع وظیفة اصلی رمان 

انرد و آن را برا مفراهیم وقرایع     اجتمراعی سرود جسرته    نویسانی جستجو کرد که از مفاهیم تراریخی و در رمان

 (63: 6511 ،زرافا) «.اندزندگی اجتما  پیوند داده

با مو روعات اجتمراعی پیونرد تنگاتنرر دارد و برا سراوتار        سونیارمان فارسی نی  از عصر مشروطه به  

ادبیّرات  تروان  نو  ادبی غالب معاصر، رمان اسرت؛ مری   آنکهبه  توجّهپیچیده و مدرن جامعه ارتباط دارد و با 

محور نامید که بیشتر از هر نو  ادبی دیگر تحت تأثیر روابط و او ا  جامعره قررار دارد و   این دوره را رمان

نیر  توانسرته    درازنای شرب رمان  (666: 6566 آژند،) ار اجتماعی را در وود بازتا  دهدتواند ساوتبهتر می

نویسنده انطباق دارد و میرصرادقی   بینیجهاناثر با  بینیجهانتماعی را در وود جای دهد و است ساوتار اج

و به طرح و بیان مشرکالت   رلالیست، تصویر دقیری از شرایط اجتما  را اراله داده است یاسندهینو عنوانبه

 همخوانی دارد. 6ی گلدمنکه با ساوتارگرایی تکوین پردازدعصر وویش می

                                                                                                                                                          
1. Goldman 
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شناسری رمران در مطالعرات ادبری اسرت و وروانش       جامعره  ترأثیر  ننرین پژوهشری، درب بیشرتر   اهمّیت  

، دور نشرده  نیر   نویسری داسرتان اجتمراعی، از هنرر    هایترمان میرصادقی که  من بیان واقعیّ شناسانة جامعه

بر ایجاد قدرت درب و بینش از متن به ارتباط میران مرتن    اف ونتاریخی  - برای مخاطب در بستر اجتماعی

   .شودیماجتما  نی  منجر  ادبی و

 های پژوهش. پرسش0-0

 مفاهیم و مو وعات اجتماعی در رمان شامل نه مباحثی است؟ تریناساسی -

 است؟ و مفاهیم اجتماعی در رمان به نه اشکالی انعکاس یافته هاشهیاند -

 عصر نویسنده دست یافت؟ ةتوان به شناوت جامعنه حد می گلدمن تا ةبراساس نظری -

 . پیشینة پژوهش0-2

لوسرین گلردمن    س نظریرة براسرا  کیر چیههایی انجام شده است که آثار جمال میرصادقی پژوهش ةنیدرزم

 شود:هایی انجام شده است که به بررسی آن پرداوته میمو و ، پژوهش ةبارا درامّ ؛نیست

رمران الخنردق الیمیرق نوشرتة     در را شکاف و اوتالف نسلی میان دو نسل قدیم و جدید  (6513) معاون 

رسد کره سرنّت، برا    ه است و به این نتیجه میی بررسی کردرصادقیماز جمال  درازنای شبسهیل ادریس و 

در رمران  عناصرر داسرتانی را    (6516) ورانی سرومار   .سرت ینهایش مناسب نسل جدید و مترقّی تمام روشنی

آدمری نره   از مجموعرة داسرتانی    نروة پیررزن  و  کشراکش هرای  ، داستانهااین شکستههای ، داستاننراغشب
 ،شرود موجب انسجام اثر مری  آنچهکه  ه استدیرسه و به این نتیجه دبررسی کراز جمال میرصادقی  صدایی

 دهد.رعایت عناصر داستانی است که ساوتار داستانی را تشکیل می

اثرر   درازنرای شرب  گرایانره در رمران   عنوان اصرلی واقرع  شکاف نسلی را به (6516) رانهمکاو فروزنده  

آیرد و  وجرود مری  اجتماعی به تحواّلتکه شکاف نسلی در اثر  اندفتهدریاجمال میرصادقی بررسی کرده و 

را   آن مخررّ ها و ترأثیر  شکاف نسل (6516) الدینیزین   د.کنووش تیییر میروابط میان وانواده را دست

 .ه استدعی و سیاسی این مروله را بررسی کرفرهنگی، اجتما هایزمینهدر وانواده و علل و 

 درازنرای شرب  رمران   ییو محتروا به تحلیرل سراوتاری    ذکرشدههای پژوهش ،شودکه مشاهده میننان 

 پردازد.بدان میبا رویکردی متفاوت پیش رو نوشتار در نگارنده  که اندنپرداوتهبراساس نظریة گلدمن 

 روش پژوهشمبانی نظری و . 0-3

 مبانی نظری .0-3-0

 ادبیّاتشناسی جامعه

در قررن   ای از علوم اجتماعی است که در اواور قررن نروزدهم شرکل گرفرت و    شاوه، ادبیّاتشناسی جامعه
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 بررر لوکررا  افرر ونعطررف وررود رسررید.  برره نرطررة 6فیلسرروف مجارسررتانی لوکررا  بیسررتم بررا اندیشرره و آوازة

گیرری و شرکوفایی ایرن    هرکردام در شرکل   6براوتین  و 5، اسکارپیت6انی همچون گلدمن، کوهلرپژوهشگر

بره سرال    3را مرادام دواسرتال   ادبیّرات شناسری  لین پرژوهش مربروط بره جامعره    اند. اوّرشته سهم بس ایی داشته

، پژوهشرگران ا بیشرتر  با نهادهای اجتماعی انجام داد؛ امّر  از منظر پیوندهایش ادبیّات( با نوشتن کتا  6111)

(. پرس از  16: 6566 زیمرا، اند )کرده معرّفی ادبیّاتشناسی جامعه گناربنیان( را 6161-6115) 1تنهیپولیت

هرای لوکرا  پرداورت.    اندیشره  و گسرترش به بسط  ،لوکا ، یکی از پیروان و شاگردان وی لوسین گلدمن

وصلت جمعی آفرینش ادبی، حاصل آن است که ساوتارهای جهرانی آثرار   »بنیادی او این است که  فر یة

 «پرنیر دارنرد.  ای دربهرا رابطره  آن و یا با اندهمخوانهای اجتماعی، با ساوتارهای ذهنی و بروی از گروه

 (. 61: 6561 اسکاریپت،)

و بر این فررض نهراده شرده اسرت      است تکوینیگرایی عنوان ساوت مفاهیم اساسی در نظریة گلدمن با 

ترا میران فاعرل عمرل و      ی ورا  و رعیّت که هر رفتار انسرانی، تالشری اسرت بررای پاسرخگویی معنرادار بره        

؛ (563: 6566 گلردمن، کنرد ) شود جهان پیرامون آدمری تعرادل برقررار    مو وعی که عمل بدان مربوط می

برر   ادبیّرات کره   گونره همران یعنری  ؛ ای با یکدیگر دارنرد دوجانبه شناسی، رابطةجامعهبنابراین اثر ادبی با نرد 

یکری   عنروان بره و محتوای آثار ادبی تأثیرگنار است که گلدمن  ادبیّاتگنارد؛ جامعه نی  بر جامعه تأثیر می

تراریخی،   - پردازان این حوزه بر این باور است کره میران مرتن ادبری و سراوتار اجتمراعی      ترین نظریهاز مهم

اجتمراعی در   موقعیّت تاریخی یک گروه یا طبررة کوشد تا نشان دهد نگونه وجود دارد و می یریعم پیوند

انعکاس یافته است. پس هر اثر ادبی، سند تاریخی آن عصر است از آن رو کره سراوتار اجتمراعی و     ادبیّات

 کند.تاریخی آن دوره را در وود منعکس می

 گرایی تکوینی لوسین گلدمنساختار نظریة

 پررردازانهیررنظر نیترررمهررم( یکرری از 6161ی در بخارسررت رومررانی مترروفّ  6165د متولّررگلرردمن )لوسررین 

عطرف در تراریخ روش دیالکتیرک و     ارکس، لوکرا  و پیراژه را نهرار نرطرة    مارکسیست بود که هگل، مر 

ا امّر ؛ داشرت هگل و مارکس جروان گرام برمری    یهاشهیانددانست و در مسیر های اجتماعی میتفسیر پدیده

(. 66-61: 6516 گلردمن، دارد )در کانرت ریشره    ایگونره بره  ،ورودش  براور فکار گلدمن بهتوان گفت امی
                                                                                                                                                          
1. Lukac 
2. Kohler 
3. Scarip 
4. Baktin 
5. Madam Dosal 
6. Hippolyte- Taine 
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« ییرت واحرد  کلّ» ةمثاببههای جدا از هم بلکه گوناگون اجتماعی را نه ننان بخش براساس نظر وی، عناصر

بردین معنرا کره     ؛تتررین مفهروم در نظرام فکرری گلردمن اسر      ، محروری «یرت کلّ»توان درب کرد. ایرن  می

 شوند.  تما  و تاریخ مطالعه میهای تأثیرگنار اجهای انسانی در بستری از عوامل و پدیده پدیده»

میان ساوتارهای ادبی با ساوتارهای اجتماعی پیوندی عمیق وجود دارد و هر اثر ادبری در   ،وی عریدةبه 

 گلردمن، ) دارد.اجر اء وجرود    تکتکد. حریرت هر ج ء در کل است و کل در شومییت آن، تحلیل کلّ

درب و دریافرت و تشرریو وجرود     وستهیپهمبه ها، دو مرحلةرایند شناوت پدیدهدر ف»بنابراین ؛ (66: 6516

 اثرر  بررسری  بره  نخسرت  مرحلة در که توصیف و تشریو مرحلة دیگر و دریافت و درب مرحلة یکی دارد؛

 تراریخی  - اجتمراعی  سراوتار  برا  ارتباط در را ادبی اثر ،بعد مرحلة در و پردازدمی اثر درونی ساوتار با ادبی

گلردمن   (. مفراهیم اساسری در نظریرة   663: 6566 گلردمن، ) «دهرد. مری  قررار  تحلیرل  و تج یره  مرورد  جامعه

طبرراتی،   اجتمراعی، تضرادّ   یرت( طبررة  کلّ) تمامیّرت بینری،  چون جهران همبه مفاهیمی  گرایی تکوینیساوت

 .پردازدیموارگی و پروبلماتیک آگاهی طبراتی، فاعل فرافردی، شیء

 نگری(جهان) ینیبجهان

 ةرنرد یدربرگادبری   هرر اثرر برجسرتة   »بینری اسرت.   ن، جهران گرایی تکروینی گلردم  مفهوم اساسی در ساوت

آرزوهرا و   ، مجموعرة «بینری جهران »و  اسرت بینری  بینی گرروه اسرت و نویسرنده، کرارگ ار ایرن جهران       جهان

هرا را برابرر   پیوندد و آنهم میای را بهوهی و بیشتر افراد طبرههایی است که اعضای گرها و اندیشهاحساس

 (65: 6516 )گلدمن، «.دهدگروه یا طبره دیگر قرار می

 کلیّت() تمامیّت

نظرر  جامعرة بشرری در  تمامیّت را همان جهران و  گلدمن است. او  ای بنیادی در اندیشةتمامیّت، مرولهمفهوم 

؛ بلکه برا عمرل و کرنش انسرانی در فراینرد تراریخ       نیست شدهدادهامری  تمامیّت»گیرد و معترد است که می

 (66: 6516 گلدمن،) «شود.ساوته می

   طبقة اجتماعی

طبرات اجتماعی با عمل وود تراریخ  »ای دارد وی بر این باور است که ویژه توجّهگلدمن به مو و  طبره، 

تراریخی فرراهم    یهرا یدگرگرون ای بررای  هایی هستند که برا عملشران شایسرتگی ویرژه    سازند و گروهرا می

: 6511 )گلردمن،  «دهرد. هرا را تشرکیل مری   بینری جهان رساوتیزهای اجتماعی سازند و طبرات و گروه می

اجتماعی اصطالحی است عمدتاً اقتصادی که با نام کارل مارکس اندیشمند آلمانی عجرین شرده    (. طبرة51

ده. نرام  بهرره  برردار و دیگرر طبررة   ة بهرهاو در طول تاریخ دو طبره وجود داشته است: یکی طبر ازنظراست. 

اجتمراعی   . طبررة ه سطو بشریت و تحوّل جامعه و دورة تاریخی متفاوت اسرت ب توجّهبا از دو طبره  هرکدام
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ن هرای مشرترب، من لرت اجتمراعی معریّ     لحرا  داشرتن ارزش  شرود کره بره   خشری از جامعره اطرالق مری    به ب

و نیر  آدا  و معاشررت برا دیگرر     هرای شخصری   جمعی به میر ان ثرروت و دیگرر دارایری    های دسته الیتفعّ

اجتمراعی در مسریر    طبرة بنابراین؛ (6: 6513، یانصارربانی و ابراهیم است )های همان جامعه متفاوت  بخش

 است. مثثّر ادبیّاتکشف ارتباط بین جامعه و 

 تضاد طبقاتی

داشرته باشرند    ورود  تملّرک دهد که ثرروت و امروال را در   به کسانی قدرت می یدارهیسرمانظام اقتصادی »

 هرا تضرادّ  دارای قدرت نیستند در ایرن شررایط میران آن    ،نداشته باشند تملّکدرمرابل افرادی که اموالی در 

طبرراتی   تضرادّ »گفرت کره    تروان یمکا به این باورها . پس با اتّ(63: 6511 گلدمن،) «شود.طبراتی ایجاد می

 دنبرال منرافع ورا ّ   باشد کره هرر یرک بره     ایهای جداگانهب از گروهشود که جامعه مرکّآنگاه مطرح می

نری  هرای معیّ گردد که گروهها و امکانات میمیان ظرفیت وویش است. وجود منافع جداگانه منجر به تضادّ

ساوتارهای اقتصادی و روابرط   انیدر مطبراتی  بنابراین تضادّ؛ (55: 6511 گیدن ،) «برند.بیش از بریه نفع می

وجود داشته باشرد،   اجتماعی وجود دارد و هرنردر در توزیع منابع موجود در یک کشور نابرابری بیشتری

 شود.میموجب و اقشار مختلف آن جامعه  طبراتدر میان را  یبیشتر تضادّ

 آگاهی طبقاتی

دهرد و ممکرن اسرت    را تشرکیل مری   بینیجهانیک  ،اجتماعی ةآگاهی طبراتی یا آگاهی ممکن یک طبر»

مارکس، آگراهی   ة. براساس نظری(65: 6511 گلدمن،) «و یا هنر بیان شود. ادبیّاتمنهب، فلسفه،  صورت به

« آگراه »پرولتر )کارگر( از سرنوشت و هویرت وودشران    طبرة طبراتی، اصطالحی است مربوط به زمانی که

 جامعره را بره دو طبررة    دهرد کره طبرق آن، کرلّ    از کشمکش اراله مری  یدووجهشوند. مارکس الگویی می

پرولتاریا )کارگر( که همرواره برین ایرن دو، برر سرر       دار( و طبرةطبره بورژوا )سرمایه کند؛اساسی ترسیم می

 (36-35: 6513 وجود دارد. )استون ،کشمکش منابع سرمایه و کار 

 (جمعی) یفرافردفاعل 

آثرار   ویرژه بهراستین محصول فرهنگی و  آفرینندة عنوانبهفردی را مفهوم فاعل فراگلدمن در وهلة نخست »

هرایی  پدیده صورتبهنه  ادبیّاتشناسی های معنادار در بررسی جامعهترتیب مرولهکند. بدینادبی مطرح می

از فررد بره جمرع    روی نظر گلردمن، فررا  روند. بهکار میاجتماعی به کامالًهایی پدیده صورتبهبلکه  ،فردی

 (16: 6511 )گلدمن،« .پیامدی بسیار مهم برای زیباشناسی رمان دارد

 وارگیشیء

داری بر افراد ننران  ط دنیای سرمایهتسلّ»وارگی تحلیل کرده است. بت ةمثابوارگی را بهشیء ةگلدمن پدید
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مناسربات انسرانی و نهادهرا نیر      گرردد و  شوند و به دنیای منفعرل محردود مری   است که آنان به اشیاء بدل می

وارگری را ابتردا   شریء  لةمسرئ (. 563: 6511 گلردمن، ) «شروند. باوتگی میین تباهی و ارزشووش همدست

 لوکا  مطرح کرد. آنگاههگل بعد مارکس و 

 پروبلماتیک

آن بره تعبیرری    شرود کره ترجمرة   ساسری گلردمن محسرو  مری    های لوکا  است که از مفاهیم ااز برساوته

پروبلماتیرک   شخصیّتاصطالح » دیگویمکه برای پرهی  از هرگونه بدفهمی  سازمسئلهاست نه « دارمسئله»

هرایش او را دربرابرر   به کار ببریم که زندگانی و ارزش یشخصیّتبلکه به معنای  سازمسئلهرا نه به معنای فرد 

 )گلردمن، « دهرد. آورد؛ قررار مری  دست ها بهتواند آگاهی روشنی و دقیری از آننشدنی که نمیحل مساللی

از:  انرد عبرارت  ؛شرمرد پروبلماتیرک برمری   شخصریّت هایی که گلدمن بررای  . از دیگر ویژگی(631: 6511

 ه کره ارزش مبادلره حراکم اسرت. قرارگررفتن در حاشریة      های مصرف در جامعآینده، گرایش به ارزش بی»

 (.661همان: ) «جامعه. د و مخالفهای کیفی و سرانجام منترجامعه، پیروی از ارزش

 جمال میرصادقی معرّفی
دنیرا آمرد و مراحرل و سریر     وورشریدی در تهرران بره    6566شرت سرال   جمال میرصادقی در نروزدهم اردیبه 

بره   توجّره سی دانشرگاه و برا   و کارمندی تا مدرّ یمو معلّطی کرد. از کارگری  جیتدربهو  هپلّهپلّپیشرفت را 

گیررد؛ میرصرادقی ورود بیران     برجسته و مطرح جهانی قررار مری   یاسندهینوای تحت تأثیر هر نویسنده آنکه

کم سعی داشته این تأثیر را نادیده بگیررد و بره سربک    ا کمامّ ؛بوده استکند که تحت تأثیر ویلیام فاکنر می

نویسی، رمان و داستان کوتراه را بره   اش در هنر داستانمایهگران وود بنویسد. وی در طول شش دهه از عمر

 یراحتر بره  یهرکسر جایگاهی وا  رساند. میرصادقی معترد است که مایرة اصرلی داسرتان، حادثره اسرت.      

نویسری را در  های زندگی وود را به قالب داستان درآورد و زیربنای داستانتواند بنویسد فرط باید حادثه می

 (.63-61: 6511 میرصادقی،شود )قیت جمع میل و والّنی تخیّداند که با ناشتجربه و مشاهده و بینش می

نویسری و صراحب   داسرتان  های مهمّیکی از نحله عنوانبهمیرصادقی را  ،از منتردانفرج سرکوهی یکی  

ف مانرده اسرت و بره همران     متوقّر  نهرل و  سیهای که وی در همان سال بر این باور است و داندیم مکتب

دهد و هیچ معیار روشنی در بررسی ورود نردارد   ی و ازلی و ابدی اراله مینگاه کلّنویسد و گنشته می شیوة

هررا و اسررت برره تشررریو محرومیررت نتوانسررتهگرررا نیسررت و ای مررردمدارد کرره وی نویسررندهو نیر  اظهررار مرری 

 ،دانرد. )سررکوهی  مری  باوتره رنرر های طبرات مظلوم و محروم بپردازد و رلالیسم او را از تفاسیر عدالتی بی

گررا اسرت اگرنره    این باورند کره میرصرادقی روشرنفکری آرمران     بر از منتردانا بسیاری امّ؛ (1-61: 6511
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توانسته است بره تشرریو مشرکالت اجتمرا       یووببها امّ ؛باقی مانده است هفتادو  شصت مخاطبان او تا دهة

 نهرل و  سری های میان طبرات محروم در دهه ویژهبهزنان در بستر جامعه  یو کمبودهافرر و جهل  همچون

 گلدمن انطباق دارد.   با نظریة یووببهعمیق اجتماعی پرداوته است که  تحواّلتبپردازد و به 

هرایی  نررد و نرّرادی کره برا نوشرتن کترا        : یکری ازلحرا   یت استآثار میرصادقی از دو جنبه قابل اهمّ 

کند و دیگر، نویسندگی اسرت کره از   می معرّفی، او را منترد ادبی داستانی ادبیّات و عناصر داستانیچون هم

 هرا ها و آدمکالغچون همآثاری  ؛شود و هنوز وواننده داردهای وی ناپ میتا به امروز کتا  6556سال 
( 6511) یداسرتان  ادبیّات( و 6511) یداستانعناصر (، 6561) درازنای شب(، 6513) از آتش آتش (،6516)

 است. از آن جمله
 روش پژوهش .0-3-2

گرردآوری شرده    یبردارشیفو با اب ار  پژوهشالعات ها و اطّ، یافتهایکتابخانه ةبه شیو در نوشتار پیش رو

 است. هشد یبندمیترسگلدمن تج یه و تحلیل و  ةمتناسب با نظری ،تحلیلی – توصیفیروشِ سپس به  و

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 درازنای شبخالصة رمان 

و دو  زنردگی را بره آواز بلنرد بخروان    ای از رمان اوّلین رمان بلند میرصادقی است که نکیده ،درازنای شب

. رمان اجتماعی که بره مسرالل   است های تماشا و گل زردشب ةمجموعاز  «مطرود»و  «فاجعه»داستان کوتاه 

د و گسسرت و انرطرا    کنر میرا بررسی  نهلدارد و مسالل اجتماعی دهة نگاه انترادی اقتصادی و فرهنگی 

ن ا از مضرامی امّر  ؛گنارد. اگرنه این مو و  تکراری اسرت نمایش می، بهنسلی را که نالش هر عصر است

اسرت. در ایرن رمران تعردّد      مرثثّر هرای ایرانری   بخشیدن به ورانواده شایع هر عصری است که جهت آگاهی

شروند  تان وی منونهر و محمود محدود میدوس شود و به کمال و پدر و مادر واشخا  داستانی دیده نمی

اوّل داسرتان،   شخصریّت شروند.  های داستان ظاهر مری فرعی که فرط در بروی از گوشه شخصیّتو نندین 

فراقی و تصرادفی نیسرت. کمرال همران جمرال       آیرد اتّ نظر مری جوانی به نام کمال است که انتخا  این نام به

اس و بنیرادی از  ای حسّدهد. در برههبرابر وواننده قرار میدرت که سیر تکاملی زندگی وود را نویسنده اس

 (.616: 6511 میرصادقی،دهد )دست وواننده میبهرا تکامل و پرورش ذهنی و روانی کمال  زندگی،

رسریدن کره   از بره وودآگراهی   پریش یکری   :کشدتصویر میاز زندگی کمال را بهمرحله  میرصادقی دو 

شررناوت و  بررهبعررد کرره  ةو مرحلرر اوتیررار اسررت سرررووردگی و نداشررتن اراده وسراسررر ترروهین و تحریررر و 

ا سررانجام از تعرارض و تنراق     امّر  ؛دشرو هایی میرسد و اگرنه دنار سردرگمی و لی شوودآگاهی می



 78 گرایی تکوینی لوسین گلدمنبراساس نظریة ساختار درازنای شبتحلیل رمان 
 

های زیراد دنرار   گیریات وشک و سختتعصّبایستد و از ت میمرابل قوانین حاکم بر سنّآید و دردرمی به

سرر تراشریدن و   : »گویرد درون وود به پدر می در و ردیگیمسُخره را به های حاکمو ارزش شودان جار می

 (.61: 6561)میرصادقی، .« رفتنءرفتن و والءرفته و وال ءکردن و وال اپوشیدن و جمبستن و نعلینهاممّع

ی شخصریّت د. در رمران دو تیر    پردازمی هاشخصیّت معرّفیو  اثرساوتار درونی  تحلیل به بخشدر این  

از نسل جروان و پردر و    یانمونه و محمودوورد که کمال، منونهر نشم میاز دو نسل جوان و نسل بالغ به

 .هستندکمال از نسل بالغ  یو عمومادر 

 نسل جوان )کمال، منوچهر، محمود(

 لکما
 شخصریّت در بررسری   .کرده اسرت تی و منهبی رشد سنّ ایل رمان است که در وانوادهاوّ شخصیّتکمال، 

عرایرد   عتراب ه ا وجالتی و من وی کامّ ،. یکی پسری باهوشیمشومی روروبهکمال با دو مرحله از زندگی او 

پردر   ةبه وواسرت و اراد گاهی  کندگاهی به میل وود رفتار می .و افکار پدر است و از وود اوتیاری ندارد

رسرد و دنرار   بعد از زندگی او که به شناوت و وودآگراهی مری   ةمرحل .شودو این موجب آشفتگی او می

ت سرنّ  حصرار پدر نیست و ورود را از   واستنون و نرای وبی دیگر مطیعو د شومی یل درونتیییر و تحوّ

 د.نهدنیای تازه گام میبه  و کندرها می

کمرال   ...پرایین اسرت  ا سررت  امّ ؛نیست بیستو  نوزدهریا یات تو در کالس کمتر از  ةنمر» :[منونهر] 

 (51 :همران ) «.کونرک و مسرخره کررده اسرت     د وودش راباز کندهان  وواست نی ی بگوید حس کرد

ا در امّر  ،یانعصر  ةآمراد  و ی من وی و مطیع ساوته بودفرداو از  ،ها از ناحیه پدرهدیددلیل تحریر و تبه مالک

 و نیر ی ترازه  » [کمرال ] .ردبت میدرونش بود و از آن احساس لنّ ةشناوتن ناشناوت پی الی ذهنش درهالب

 ةدای ورونش در میران همر   صر ای همراه جریان بیهمثل جوان آن راشکفتن  ؛ کهوجود آمدناشناوته در او به

  (16 :همان) «.دیدافکار وود می

ش یوور  برا  شرود در جردال درونری   سرگردانی و سرردرگمی مری  رنیته دنار کمال با دنیای جدید و مد 

 ،زنردگی پیشرین دیگرر زیراد    » .های وود و وواهران تیییرر و دگرگرونی اسرت    جبران کم و کاستی ددرصد

ل دارد و دلرش  وّتحر  و اش احتیراج بره تیییرر   کررد زنردگی  کررد و احسراس مری   کمال را به وود جلب نمی

 (.16-16 همان:) «د را از میان بردارد.ووهای کم و کاستی وواست می

باشرد و دم ن نرد و    ریر زسرربه رسد دیگر کمال سابق نیست کره  به شناوت و آگاهی می جیتدربهکمال  

 اتتعصّرب هرا و  وواهد دنیای تازه را تجربه کند که برا مخالفرت  او می .پدر باشد اوامرو نرای  نونیبمطیع 
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توانرد  ورانواده نمری   ابرد ییدرمر کره  د تاآنجاشومی هاآنشود و موجب فاصله و شکاف میان پدر مواجه می

 .گاه ووبی باشدتکیه

بهترر   ...وودی است آدم باید کرار ورودش را بکنرد   گاه بیبابام دعوام کرده وانواده یک تکیه» [کمال] 

همچنین کمال دیگرر بره    (؛35 :همان« )بگیرد و روی پاهای وودش بایستددید بی را نگاه قالّاست این تکیه

 ...را تماشرا کررده برود    زنری قمه هاسال. »دهدمینمراسم منهبی که در آن به ورافه آمیخته بود رغبتی نشان 

...« دانسرت نررا  وجود نیاورده برود و نمری  هیجانی در او به گونهچیهزنی زنی و قمهسینه هرسالا بروالف امّ

پردازد می پرواشگریی که کمال به گیرد تا حدّپدرش باال مینظر میان کمال و اوتالف (.51-61: همان)

کمرال بررای    و بررد یمر ات ورود  تعصّرب ق افکرار و  کمال را زیر شرالّ  ،و پدر نی  با وشم و وشونت و اهانت

اش بررای همیشره واتمره یابرد و تروهین و تحریرر و سررکو         زندگی ةیثمرتا  کندهمیشه وانه را ترب می

توی سرش انعکاس صردا   .شدها بسته میهایش زیر  ربهنشم .آیداو می طرفبهپدرش را دید که » .نبیند

  (.653 :همان) «زدداشت سگش را می پیرمرد. ..را شنید

لت کسی را داشت کره از  حا ،زده بودغم بیرون آمده بود... از وانهوانه را ترب کرد از وقتی » [کمال] 

بنرابراین عردم درب   ؛ (651-653 :همران « ).برگشته باشد د،ع ی  بودناو  کسانی که وقتی برای ةتشییع جناز

 شود.می و انرطا  نسلی ستها و منجر به گسنسل بالغ از نسل جوان موجب فاصله و شکاف میان آن

 منوچهر

 کره صرحبت  پروش و وروش  و مدرن است. جوانی وروش  توسّطم ةتی  طبر ةنمایند ،منونهر دوست کمال

ای آشرنا  های غیر درسی، کمال را با دنیای تازهکردن کتا معرّفیی ن دیکی با وی داشت و با دوست کمال،

 .. منرونهر کررد. دوستانه بود و بروالف دیگران او را مسخره نمری  و رفتار منونهر با او همیشه وو »کرد. 

 .برودم  هرا برایرت آورد  هرا نیر اورد آمنونهر از توی جیبش دو تا کتا  در» (6 :)همان «.بوداو تنها دوست 

هرای درسری و ننرد کترا      کترا   جر  بره روز تا آن کمال هاج و واج به او نگاه کرد.  ستهای ووبیکتا 

 (.66-66: همان) «.بودی نخوانده کتا  دیگر ،قدیمی و منهبی

 محمود

نظرر   واطر اورتالف کند و بهمین میأوود را ت دگیمخارج زن ،تدریس از راهمحمود، دانشجویی است که 

 کنرد. سررا زنردگی مری   ر و کرونکی در کراروان  در اتراق محرّر   ییتنهرا بره کنرد و  وانه را ترب مری  ،با پدر

سررا  یرک کراروان  ... ا بعد بهرش عرادت کرردم   امّ ؛ی زندگی نکرده بودماتو ننین النه وقتچیه[: »محمود]

اگرر او هرم بخواهرد مرن      ... ؟کنرد نمری  ...کمکری بابرات هریچ   :کمال گفت ...تا اتاق دارد دوازدهاست که 
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گر آن اسرت  بیان ،شودبدل می وّ ردکمال  وگویی که میان محمود وگفت (.661-661 :همان) «وواهم. نمی

 [:محمرود . ]دنر دار تضراد  وی ا برا منرونهر تفراوت دارنرد و برا     امّ ؛اجتماعی هستند ةکه آنان از یک نو  طبر

نره ایرن پیرمردهرا هیچری      :گفت هزدمغکمال  ؟کنار بیایی جورکی تبابا با توانستی نکار کردی آورش»

مرا در حرال دگرگرونی     ةجامعر  ...مسئله شکاف است برادر ،مسئله فهمیدن نیست :محمود گفت، فهمندنمی

منرونهر هریچ    ،پردرها  ةکمرال گفرت نره همر     ...انرد ا هنوز پدرهای ما دو دستی به گنشته نسربیده امّ؛ است

بره   یآسران بره  ... سرت، های دیگر اکارتر از طبرهمحافظه ،توسّطم ةطبر ستراست ا .اوتالفی با پدرش ندارد

  (.661 :همان...« )تیییرات تن نداده

هرا را  گری آدمبیام وحشی ؟بیایم نه کنم :منونهر گفت ،کندزنی دعوت میمنونهر را به قمه ،کمال» 

ا امّر ؛ (51 :همران ) .«هاسرت پرسرید نره نیرازی بره ایرن ورونری ی       از وودبعد  ...کمال آشفته شد. تماشا کنم

برا دایریم رفتریم شرکار     [: »منرونهر . ]کندسپری می اغت وود را در گردش سینما و شکارمنونهر اوقات فر

ها گفت مرن اگرر   هیکی از بچّ ... ؟دیدزوو  نی  ندپرسید باهماو برگشتند و  طرفبه با کنجکاوی هاهبچّ

 ،بره گرردش و تفرریو    پردر کمرال   (.55 :همران ) «.مهمان من بریم سرینما  هاهبچّگفتم می جای منونهر بودم

هرای بیمرار و   آدم»گرردش مرال   » :دادهرای بیمرار و بیکرار نسربت مری     نظری منفی داشت و آن را بره انسران  

ا امّر  ؛اسرت  توسّرط مرنهبی و م  - تیسرنّ  ةاجتماعی کمرال و محمرود از طبرر    ةطبر (.656 :همان) .««بیکارست

هرای زنردگی برا    بینش و نگرش به مفراهیم و ارزش  ازنظری از که توسّطاجتماعی مدرن و م ةمنونهر از طبر

 است.متفاوت  هاآن

 نسل بالغ )پدر و مادر کمال(

 پدر کمال

تررین فررد   مهرم  عنروان بره غالبراً پردر    ،بودن فرهنر مردسراالری غالب هب توجّهبا  ،6536-6561های از سال

 ،پدرسراالرانه  ةوجرود روحیر   .دادرفترار اعضرای ورانواده را شرکل مری      و فرهنر یمشوطّ ،گیرندهتصمیم

 اوامرر، تحمیرل   و دادنگوش ،وان به فردان استرالل فکریتپی دارد که از آن جمله میپیامدهای زیادی در

اعضرای   ،تی ایرانری سرنّ  ةسرت کره در فضرای اقتردارآمی  ورانواد     نگررش غیرعرالنری ا  و  اعتمادیبی ةروحی

دنبرال ایرن   ند و بره دنسبت به عوامرل اجتمراعی بردبین شر     کنترل شدید ةفرزندان در سای وصو بهوانواده 

ری کره بره   الرسرا پد ،پردر کمرال   (.616: 6561 ازغنردی، ) .آورنرد ناووشایندی بره پرواشرگری روی مری   

ووردن و سرفررفتن گرفتره ترا    ناهرار  هنگامدستورات او سرپیچی کنند از  روی اعضای وانواده نباید از هیچ

 شود که در این میان مرادر ورانواده  مدرسه رفتن همگی باید تحت نظر و مطابق وواست او انجام  وتحصیل 



 0011تابستان ، 2فصلنامة پژوهشنامة ادبیّات داستانی، دورة دهم، شمارة  77
 

هرا نردارد یرا    دیگر کسری کراری برا آن    ست...در این میان سهم مادرها هیچ ا» [:محمود. ]هیچ سهمی ندارد

مرادرش گفرت    ه؟نیامرد  مپرسید آقا کمال» (.63 :همان) «.پدر است که مادرم رهگنر است اصلمقول بابا  به

کره پردرش    نرد ای نخورده بودنند لرمههنوز . ..یا نیایدآآقا آیا بیاید  که گرسنه بمانیم طورنیهمتوانیم نمی

 [:پردر (. ]61-63 :همران ) «؟یرک دقیرره صربر کنیرد     یدتوانسرت این شرکم نمری   توبخورد  دکار :و گفت آمد

-655 :همران ) «...ی یراد بگیرری  اغدبّر اغ و بّر دآورد باید بری پیش حراج  بار میهبدرس و مدرسه المنهبی »

دور از آمیر  و بره  متی آمرانه و تحکّر سنّ ةروابط وانوادگی در وانواد ،شودکه مالحظه می گونههمان (.656

 پدر وانواده باشند. اوامرو نرا مطیع  نونیباعضای وانواده باید  ةاست و هم ت و روابط عاطفیمحبّ

 مادر کمال

فرزندان با حمایرت و   .ت استمهربانی و محبّ نماد، مظهر قدرت و اقتدار و مادر پدر ،تیهای سنّدر وانواده

نمراد زنری    ل،مادر کمرا  .های وود برسندتوانند پدر را مجا  کنند تا به وواستهمی ،مادر دلسوزانة وساطت

ایسرتد  پدر می ةبرابر تصمیمات وودسرانمشیول است و در داریوظایف وانههای ایرانی که به انجام از زن

ووانرده   کره  قردر نیهمر گفرت:  پدرش » :شودراه رشد و پیشرفت فرزندان میموجب  ازوودگنشتگیو با 

گرنارم  فروشرم و مری  مری  ،ه طالیی را که دارممن اگر شده همین نهار تکّ ... گفت: مادرش ...است شبس

 و یافررتدرونرری کمررال نیرر ی درنمرری  تحرروّلاز ، مررادر کمررال (.61-61 :همرران) «.درس بخوانررد ماهبچّرر

 وگرران  ن وی را ،یرد دباشد و هر تیییری که در کمال می یشنوحرف ةبچّ ،وواست کمال نون گنشته می

ای هر نیر  ترازه   ...ل کندرا به همان صورتی که هست تحمّ واقعیّتتوانست مادرش نمی» :کرددلواپس می

 در این بخش ارتباط اثر ادبی با بستر اجتمراعی  .(661 :همان) «.شدواپسی او میدل ةمای ،یددکه در کمال می

 .دشوجامعه ارزیابی میتاریخی  -

 جتماع بر نویسندها رثیأت
 (نگریجهان) بینیجهان

 ؛نویسرنده  اسرت نره   هوبینری یرک طبرره یرا گرر     جهران  ،آوردوجود مری من آنچه اثر را بهدگل ةبرمبنای نظری

کند و انسجام هر اثر ادبری  بینی آن طبره را منعکس میکه جهان است اجتماعی ةق به یک طبرنویسنده متعلّ

ای اسرت کره   او را  اجتمراعی دوره   ،است مثثّرر پیدایش یک اثر دبستگی دارد و آنچه  بینیجهانبه این 

. اسرت  توسّرط م ةبینی طبرر جهان ،نگری نویسندهناین اساس باید گفت جها بر .اثر در آن تکوین یافته است

قردیم   توسّطم .ه بودندورگ دووجود آمد که شامل انرال  مشروطه و دوران پهلوی به بعد از توسّطم ةطبر»

 .بودنرد  مالکران وررده کسبه و بازاریان و روحرانیون و   ،ورانقدیم شامل پیشه توسّطم ةطبر .جدید توسّطو م
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 ربرانی و انصراری،  )« ورارج از کشرور   النیحصر التّفرارغ  ،صران متخصّ ،جدید شامل کارمنردان  توسّطم ةطبر

6513 :636) . 

ق دارد و که وی بدان تعلّر  یو گروهپس عامل مهم در ساوتارگرایی تکوینی، پایگاه اجتماعی نویسنده  

اسراس نظررات   بره اجتماعی است که اثر و ربط آن به یک گرو بینیجهاندن کرصروش گلدمن نی  مشخّ

کره   اسرت اسرت و نویسرنده نیر  عضرو آن گرروه و طبرره        توسّطکه کارپرداز اصلی، طبرة م میابییدرموی 

بره اینکره    توجّره برا   کنرد و ممکن اشخا  داسرتانی را بیران مری    یآگاه ریساصلی رمان،  شخصیّت عنوان به

هرای گروهری کره در آن    اندیشره هرا و  از وواسرت  ممکن با حداکثر آگاهی ،ق به این طبره استمتعلّ ،وود

به طرح مشکالت ایرن طبرره    اثرات در این کرّبهوی  .تصویر بکشدتوانسته آن را به یووببه کندزندگی می

 ند.شومی گسست نسلیموجب شکاف و وود ات تعصّبها و گیریپردازد که با سختمی

 یت()کلّ تمامیّت

هرای انسرانی در بسرتری از    معنا که پدیرده است. بدینظام فکری گلدمن یت یکی از مفاهیم محوری در نکلّ

یرت آن بررسری   حالرت هرر اثرر ادبری در کلّ     نیر در اشرود کره   اجتما  و تاریخ مطالعه می تأثیرگنارعوامل 

هرا دو  ینرد شرناوت پدیرده   اجر اء وجرود دارد کره در فرا    تکدر تکدر کل است. کل  هر ج ءشود و  می

 ،میپررداز یمر به سراوتار معنرادار اثرر     وجود دارد که در این پژوهش ابتدا ویو تشرمرحلة درب و دریافت 

 .میکنیمتاریخی تحلیل  -ی ساوتار اجتماعسپس اثر ادبی را با 

 فاعل فرافردی
کره  آن اثر اسرت   والق ی دارد که نمایانگر اندیشه و رفتارفردیک آفریننده  ،ادبی اثرهر  ،منگلدبنا به نظر 

بنرابراین  ؛ جردا نیسرت   ،کندای که هنرمند در آن زندگی میسایر افراد جامعه ةاندیش ور از تفکّ مو و  این

ایرن   ةتنها عضو برجسرت  عنوانبهکه نویسنده ست ی از افراد جامعه اواصّ ةنمایانگر ورود به طبر ،ادبی ةپدید

ایرن اسراس    برر . رسرد یمر او بره گروش    راههای گرروه از  ها و وواستهشود و آرمانصدای گروه می ،گروه

هرای اجتمراعی و فرهنگری جامعره     فاعرل فرافرردی بره تحلیرل جنبره      عنروان بهنویسنده  فرطنهتوان گفت  یم

ود که به تشرریو هرر   رمی شماربهفردی فاعل فرا عنوانبه بلکه وانواده و سایر نهادهای اجتماعی ؛پردازد می

 شود.پرداوته میدر رمان  هاآنیک از 

 دهخانوا

فرزندان نرش بس ایی دارد. این تیییرپرنیری یکری از    شخصیّت وینبستری است که در تیییر و تک ،وانواده

سرو شرود و برا شررایط     اجتمراعی هرم   تحرواّلت وانواده است که اگرر نتوانرد برا تیییررات و      های مهمّهمثلّف
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گیررد  پردر قررار مری    ،تیسنّ ةوانواد رأس در .شوددنار  عف و فروپاشی می ،دشو منطبق اجتماعی جدید

را  هآمیر  و آمرانر  م، رفترار تحکّر  اسراس زورمرداری و مردسراالری   بر ،که مظهر قردرت و اقتردار اسرت   وی 

اعتمرادی و پرواشرگری   بری  ةجر به فردان استرالل فکری و روحیر کند که منجایگ ین منطق و استدالل می

و  شرود می تحوّلها و رسوم وانوادگی مانع هرگونه تیییر و تسنّهمچنین  ؛شوددر میان اعضای وانواده می

 .دنکو او را از وانواده دور می ودشکمال می اییاین موجب تنه

تیییرر   زنده به هرگونه ربود و یک نو  تنفّ دهگری ان یاتازهها و رسوم وانوادگی او را از هر نی  تسنّ» 

سرردرگمی و سرگشرتگی   اغلرب روزهرا را در یرک نرو      » (16همان: ) «.وجود آورده بودل در او بهتحوّ و

او را بره ورود    ةعالقر   یر نچیهر دیگرر   دید.تر و تنهاتر از هر زمان دیگر میکسآورد و وود را بیسر می به

 (663: همان) «.بستاش نمیکرد و او را به وانه و وانوادهمینجلب 

 یند

آن بره رشرد و    ةواسرط بره که ساوتار رسمی و معتبری دارد و افراد جامعره   است نهاد اجتماعی دیگریدین، 

نیرل   بررای نهادی  مثابةبهبلکه  ،لوژی جامعهیدلوا عنوانبهرا نه ین د ،ا سیاست دینی عصرامّ ؛دنرستکامل می

بلکره   ؛نیسرت  مرثثّر  تنهرا نره  ،معنروی  ةبدون پشتواندین دانست که در این حالت به اهداف و مطامع وود می

کیداتی هم بر ظواهر و شعالر دینری  أاگر ت ؛ین امری باطنی استد: »در دست حکومت حاکمه است اب اری

و یرن معمرول   د ةقشر و پوست توجّهای ظاهرگرایی و حال اگر در جامعه تأثیر بر باطن بوده استجهت  ،شده

والصانه در مبانی و نمایات دیرن   هایشد و مالب تمای ات و شئون اجتماعی شد جایی برای گرایش رایج

  (.33: 6561 )ازغندی، «.ماندباقی نمی

و  یعشرا  اتتعصّرب بره   هرا یوروان رو ره ع اداری و  در مراسماز عادات منهبی  ی من توصیف ،نویسنده 

کررد کره بررای جلرب     می  ایجا عصر دارد که سیاست دینیکند و نی  اظهار میباورهای ورافی اشاره می

 ةنوحر صردای سرنج و    ،آمرد علم و کتل از ته کونه مری  ای باهدست» شود.برپا  مجالسیافکار عمومی ننین 

پرا  هرایی کره بر  وروانی زیراد و رو ره   تعصّبس و ت تردّعلّبود پدرش به هرا پر کردکونه  ةهم ،هازننهیس

مرنهب اغلرب   »]محمرود[:  . (1-6: همران ) «.معروف برود و پریش اهرل محرل ارج و قربری داشرت       ،کردمی

 هرا آنکمال درهرم آشرفته برود یعنری     (. »661 :همان) .«مردم داشتننگاهیر و عرب خدست برای تا ای وسیله

کره   گناشرتند یمر دم در  او را ه بود اغلرب که وقتی بچّ آمدیمیادش  ند...ایعنی منهب را وسیله کرده ...هم

از  دیر آینمر هریچ ووشرم    نمراز شیپاز [: »کمال(. ]66 :همان) «.هار روز عاشورا راه ندهندارا برای ن هابهیغر

زنردگی بررای   » (.66 :همران ) ...«روزگار است. اهل محل ننان اعترادی بهش دارنرد کره نگرو    یهاهحرّآن 
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کمرال بره   بنرابراین  ؛ (663 :همران ) «.مرنهب  اشکفره یک  ،ش پول بوداهپدرش یک ترازو بود که یک کف

 ةمرنهب را بره دیرد   ، چرون پردر محمرود و پردر ورود     همکره افررادی    ابرد ییدرمرسد و آگاهی ممکن می

 .برندیمکار به منافع شخصی راستای و آن را در نگرندمیاقتصادی 

 یجمعارتباطوسایل 

 نهرل  ةده .کنندی را ایفا مینرش مهمّ ،جوانان وصو بهشدن مردم تلوی یون و سینما در اجتماعی ،رادیو

کردند و سرینما را  ای از مردم از دیدن تلوی یون امتنا  میهعدّ ،زدگیمصرف ودلیل رواج فرهنر غربی به

 ،هرا ورانواده  ،به همرین جهرت   ،داشت یدرپبی دهای منفی و مخرّپیام مظاهر مدرنیته ند.دانستمرک  فساد می

را  شران یهازن ...ندارند تعصّبجلب که غیرت و زنی هااین فرنگی[: »پدر کمال. ]بدان نظر ووبی نداشتند

کمرال  » (.16 :همران ) ...« ،گنارنرد سرینما  دهنرد و اسرمش را مری   د اینجرا نشران مری   نر آوردارند و مری میور

اوالق آدم فاسرد   ،ع ی  سینما بد نیست ...نردر وو  بود یدانینم  ع ی ...آشفته به وانه آمد زده و هیجان

شرر بره پرا     وورواهی بابرات بفهمرد    می ،ن ن داد ،وو  ع ی ویلی :مادرش لبخندی زد و گفت... شودنمی

 (.13 :همان) «د.کن

 (سیاسی و اقتصادی ،ساختارهای فرهنگی)جامعه ل تحلی

 نساختار فرهنگی رما

مختلفری کره در    یهرا ساوتار فرهنگی برای درب نگررش گرروه  ، گرایی تکوینی گلدمنساوت ةدر نظری

 ،اجتمراعی  ةدهنرد میان ساوتارهای تشکیل ازدر این رمان   رورت دارد که میرصادقی ،آنجا حضور دارند

شردن  توانرد در روشرن  هرای فرهنگری مری   در گونره  قو تعمّر و تأمّرل   ای داردویژه توجّهبه ساوتار فرهنگی 

 واقع شود. مثثّررسوم جامعه، مفید و  های پنهان فرهنر و آدا  و جنبه

 هاالمثلضرب

فرهنگری هرر قروم و     از عناصر هاالمثل ر  است. المثل ر  ،یلّتهر م ادبیّاتزبان و  یکی از عناصر مهمّ

تمایرل نویسرنده بره     د و بسامد براالی آن در رمران نشرانگر   نروشمار میت بهنمای فرهنر یک ملّتمام ةآیین

اسرتفاده کررده اسرت در اینجرا بره ذکرر ننرد         یدرسرت بهدر جای وود و  که آن را ه بوده استفرهنر عامّ

.« دهرد هنوز دهنش بروی شریر مری   » (61 :همان« ).دانهپنبهبیند  در ووا شتر »شود. پرداوته میالمثل  ر 

« .شریدی چگررم روزگرار را ن  سررد و   تو هنروز » (61:همان)« .گلیم وود را از آ  بیرون کشید» (66 :)همان

 )همان( «.بوده کبوتر با کبوتر باز با باز طورنیهماز قدیم و ندیم » (661 :همان)

   و خرافهعامیانه  ادبیّات
رسرمی در یرک زبران اسرت کره در میران قشرر         ای از واژگران و عبرارات غیرر   شامل مجموعه ؛زبان عامیانه
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جهرل و تررس از    سربب بره معنای سرخن بیهروده اسرت کره     ه در اصل بهوراف .سواد رواج داردسواد و بی کم

او را   ویلری  اسرت   با منونهر یکری شان پوب و جیک» (.3: 6566 وارنیر،) دیآوجود میها بهناشناوته

هرایش  کفرش » (66 :همران ) «.پوسیدلمان م داز بس در وانه ماند» (1 :6561میرصادقی، ) «.ویط است رفیق

 ةمحلّر  زامر نپریش  ،نرور  یشرب جمعره آقرا   » (61 :همران ) «.رفرت  کنانهنهن واکی کشید و ةرا کف کون

تهرران   :فرمایرد حضرت مید. بینفرجه را در ووا  میعجل اهلل تعالی  عصریولشود و نما میپاننار ووا 

وبرردار   را دت محمّر بر توست که امّ ...بالیی از آسمان نازل وواهد شد یزودبهو المنهبی شده  غرق کفر

رسد باید تا از روی آن بنویسری و بره صرد    می تو دستای کسی که نامه به ...داللت کنی استکنی به راه ر

سرر دو هفتره بالیری بره ترو یرا        وگرنره ی سراین کار را بکنی به هر مرادی داری میمرد مسلمان بدهی. اگر 

 (613 :همان) «.شودوانواده تو نازل می

 عقاید و باورهای مذهبی

 ةرفترار و شریو  برر  دهرد و  از ساوتار فرهنگری جامعره را تشرکیل مری     یمهمّ بخش ،منهبی ایعراید و باوره

 ا در تعرامالت امّر  ؛مرنهبی دارد  یو برو اگرنره رنرر    درازنای شرب رمان  .ثیر فراوانی داردأت ردمزندگی م

ا در برورورد برا دوترران    امّ ؛منهبی رشد کرده است ایهاگرنه در وانواد کمال .نندانی نداردتأثیر  ،افراد

دنرار   ،کره ورانواده تعریرف کررده برود      سرنّت  ریر غبا هر امرری   رویاروییسن و سال دنار لی ش و در هم

هایش را بسرت  نشم لحظهکی ،فروشی بیرون آمدمشرو  ةوقتی از میاز»ود. شمی آشفتگی و سرگشتگی

رشرته از جرا   فاشاره بره  یک  شده که به یباز همان کمال» (666 :همان) «کیم؟! من :و با دلهره از وود بپرسید

جلرب  ستی او را به وود دوت و محبّشود و برای اینکه پرد و به یک لبخند فرشته حا ر به هر کاری میمی

 .(661 :همان) «.زندبه هر کاری دست می کند،

 آداب و رسوم

رمران  کره  اسرت  عصرری   منبع ارزشمندی برای آشرنایی برا آدا  و رسروم در هرر     ،رمان ازجملهمتون ادبی 

و بروری آمیختره بره     پایدار استها همچنان بر آدا  و رسومی است که بروی از آن مشتمل درازنای شب

 قمره دنیا بوده مردم  دنیاتا . »میپردازیمرمان ر د شدهمطرحم آدا  و رسو زدر این بخش به بروی ا و ورافه

 ظرفمادر فرشته » (66 :همان) .«بربریت است رسم ،زنیگویند قمهحاال می ...اند واند و ع اداری کردهزده

 سرابره نداشرت   وقرت چیهر  .آن را بخورد داشت ا کراهتامّ ؛کمال شیرینی برداشت .را جلوی کمال گرفت

 (.31 :همان) «.شیرینی مال عید است :گفتپدرش می .دنکن او تعارفشیرینی به  ،مه روزهای محرّک

 اقتصادی رمانر ساختا

اقشرار مرفّره، حکایرت از     برودن ثرروت در دسرت   انحصراری  به ظهرور مدرنیتره و   توجّهاقتصادی با  و عیّت
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کنرد کره فررر و محرومیرت از     شکاف عمیق طبراتی در جامعه دارد که رمان، زندگی مردمی را روایت مری 

زنردگی   واقعیّرت و نویسنده توانسرته اسرت انعکاسری از     ودریم شماربهها های اساسی در زندگی آنبحران

 ةابطر بین ساوتار اجتماعی و اثر ادبی ر کهازآنجاگلدمن  ةبراساس نظریتصویر بکشد و جامعه آن عصر را به

هرا  هر یک از آن شناسیجامعه ازنظررد که دا وتارهای مختلفیسا ادبی ةهر اثر برجست ،معناداری وجود دارد

 شود.که بدان پرداوته می ی برووردار استیت واصّاز اهمّ

 فقر و محرومیت، بیکاری

در گرنار   و ووردنشم میمردم به ةاست که در هر عصری در زندگی تود از مو وعاتی تیو محرومفرر 

 نبررودآالت و گسررترش ماشررین ،علررم و دانررش فررردان عررواملی همچررون ،تی برره شهرنشررینیاز زنرردگی سررنّ

 فررری  .نرد یآیم شماربهد جامعه از موجبات فرر و بیکاری ای نیروهای کارآمد و مولّازهای شیلی به فرصت

 هرا آناز  یاپراره نویسنده دارد کره بره    عصرپیوند عمیری با ساوتار اقتصادی  ،شودکه در داستان ترسیم می

 (61 :همران ) «.شرود هرا بردتر مری   کاسربی  روزروزبهبینی مگر نمی ...فهمیآور زن نرا نمی. »شوداشاره می

مرردم   مرر ک ،اسرت  کسراد برازار   ،ها ورا  استکاسبی شنید:دهان پدرش می ها را ازکمال هم این حرف»

بیلری  هزن جروان بچّر   ...کمال از جرا بلنرد شرد    ،ستادیاتوبوس ا ،وطته » (.66 :همان) «.شکسته رضزیر بار ق

پردر را از   ةودا سرای  ،ماشین به من بده ، یک پولاز جوانیت ببینی روی ،جوان ،دنبال او دوید و التماس کرد

 (.613 :همان) «.سرت کم نکند

 طبقاتیتضاد 

هرای  من لرت  ،هرای مشرترب  ارزش لحرا  داشرتن  شرود کره بره   بخشی از جامعه اطالق می به اجتماعی ةطبر

ص و نیر  آدا  معاشررت   شرخّ مهرای  می ان ثروت و دیگر دارایی ،جمعیهای دستهالیتفعّ ،ناجتماعی معیّ

از دیرردگاه   ( و6: 6513 )ربررانی و انصرراری، هررای همرران جامعرره متفرراوت باشررد بررا دیگررر بخررش همسرران 

میر ان   همچرون  ییهرا همثلّفر بره   توجّره برا   طبرات یک جامعه، یهاگونهو  اشخا  ةطبر، نو ِ شناسی جامعه

تعیرین  گنراننرد  کره افرراد مری    ینرو  اوقرات فراغتر    وسوابق ورانوادگی و شریلی    ،تحصیلثروت،  ،درآمد

 ،تربیرت فرزنردان   ،سیاسی - اجتماعیالیت فعّ ،و سبک زندگیه شیو» گوید:باره می نیدر ا، کولن شود می

ص اجتمراعی هرر گرروه را مشرخّ     ةطبرر  ،و ادای فررای  مرنهبی   کاالهرا  مصررف و  کرردن پول ورج ةنحو

 ةنه کمال از طبرر  ؛طبراتی وجود دارد کمال و منونهر تضادّ ، میاندر رمان (661: 6566 )کولن، «.کند می

 پردر و  سرت برازار ا  ةکسرب از  پدر کمال .ودرمی شماربهمدرن  توسّطم قدیم است و منونهر از طبره توسّطم

ثیرگرنار  أت هاآنطبراتی در نو  نگرش و سبک زندگی  گمرکات جنو  که این نو  تضادّ سیرلمنونهر 
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 است.

 وارگیءشی

 ةپدیرد  ؛دشرو هرای اصریل و انسرانی    ی جرایگ ین ارزش که ارزش جامعه دگرگون شود و ارزش مادّ آنگاه

در بحبوبة شیءوارگی، فضایل اوالقی جایگراهی نردارد و همرة    . آیدوجود میبه (وارگیتبُ)وارگی ءشی

 شود.ووش تیییرات میروابط و مناسبات انسانی دست

ای از کودکران  ه. او عردّ سنجدیممنهب را برمبنای اقتصاد  ،دارد یبافجورا  پدر محمود که کاروانة 

 یزنر نهیو سر  یوروان رو همراسم  بارکیسالی  ،دادمی هاآننانی ی به  و حروقگرفت کار میو زنان را به

محمرود: پردر مرن    » شرد. از محبروبیتی بروروردار برا    لهیوسر نیبرد داد ترا  انداوت و به آنان غنایی میراه می

کنرد کره کمترر مر د بهشران      کونکی دارد که کودکان و زنران محتراج را اجیرر مری     یبافجورا  ةکاروان

 برار کیر گویرد، بگرنار   می اندازد و...راه می یووانرو همی، قتلی سالی یک دوبار محرّ وقتآن بدهد....

 (661همان: ) «هم شده یک غنای حسابی و نر  بخورند و مرا دعا کنند.

مراسرم   سراله همره او اگرنره   ،بررد یمر کرار  اسم منهبی را برای مصلحت شخصی بهعموی کمال نی  مر 

 عفا، غنای عاشورا را برین ورانواده و آشرنایان     جای دستگیری از محرومان وهب اامّ ؛کندپا میهعاشورا را ب

ها نرسرید و وجرالتش بره مرن مانرد. بایرد سرال دیگرر         به وودی بازهم امسال زیاد آمدند...» کند.قسمت می

: همران ) «. نه شکم بخوری دارند. پناه بر ودا.مانندیمها گرسنه را گرفت وگرنه باز وودی هابهیغرجلوی 

661) 

 ماتیکبلپرو شخصیّت
 کیر پروبلماتهرای واقعری   دلیرل پایبنردی بره اصرول و ارزش    های داستان بهشخصیّتهای رلالیستی در رمان

 ،نیسرت  انسرانی  هویرت بررای شناسراندن    یمناسرب  دلیل آنکره بسرتر  اجتما  به. سازمسئلهنه  ر( هستنددامسئله)

 شرود یمر برد و دنار ناامیدی و سرگشتگی سر میسرگردانی بهداستان در سردرگمی و  دارمسئله شخصیّت

های او برا پرول تعریرف    و وواسته هاو ارزششود ووش تیییر میدر ننین حالتی ارتباط او با جهان دست و

لرزشری بره    ؟انرد یعنی منهب را وسیله کررده  ...هم هاآنیعنی »این امر شیءشدگی است.  ةشود که نتیجمی

 .«ریخرت در هرم مری    یر نهمره گرردش  او گرد رفرت یفرومر مثل این بود زمین زیر پرایش   ...افتاد شوجود

 ؛شرود درونی وود با وانواده و جامعه دنرار آشرفتگی و پریشرانی مری     دار از تضادّفرد مسئله .(661 :همان)

کمال که بره رشرد و تکامرل درونری رسریده       های اصیل شده است.های کاذ  جایگ ین آرمانآرمان زیرا

 ییتنهرا بره کند و ترب می ناناربهپس آنان را  ،را در وانواده بیابد متناسب رفتاری یهاتوانست ارزشن ،بود
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 .رودمی صیلهای اها و ارزشدنبال آرمان

 سیاسیساختار  ازلحاظ رمانتحلیل 
تی در بافت سرنّ  را ل و مشکالت ظهور مدرنیتهلمساپردازد و ل فرهنگی و اقتصادی میلنویسنده به طرح مسا

دلیرل عردم درب   د و بره شرو کند که منجر به بروز مشکالتی برین نسرل برالغ و جروان مری     بررسی می هجامع

 - رمان، ساوتاری فرهنگری بنابراین ؛ دشوایجاد می ست نسلیشکاف و گسنسل جوان،  صحیو نسل بالغ از

 :گویرد ننین مری نکرده است و نویسنده از زبان کمال  ایاشاره سیاسی ةو به مو و  و حادث دارد اقتصادی

او را به وود جلرب   توجّههرگ  سیاست ا امّ ،مبهم و گنر در مدرسه آشنا شده بود طوربهسیاسی  مساللبا »

 (61 :)همان «.یدفهممیناز آن  زیادی ای بود که نی ناشناوته یدنیای سیاست .نکرده بود

 گیری. نتیجه3

 پرردازان هینظرترین پردازد و گلدمن یکی از مهمبه ارتباط و تعامل اجتما  و اثر ادبی می یشناوتجامعهنرد 

تکوینی نام نهاد کره   ییساوتارگرامارکسیست به تأثیر مترابل جامعه و اثر ادبی پرداوت. وی روش وود را 

بلکره کرارکرد    ،به اتّحاد صورت و محتوا قالل بود و بر این باور بود که اثر هنری مولود فرد نویسنده نیسرت 

 مرحلرة  یگریو ددرب و دریافت  ةکار برد یکی مرحلر بررسی اثر ادبی دو مرحله را بهوی د .جمعی دارد

بره ارتبراط اثرر     بعد و در مرحلة ر معنادار درونی اثربه تحلیل ساوتا ،نخست که در مرحلة فیو توصتشریو 

ه رمران اجتمراعی برگرردان زنردگی روزمررّ      ازآنجاکره پرردازد و  جامعه می تاریخی -ی اجتماعادبی با بستر 

 تنگراتنگی دارد و میرصرادقی در رمران    ان اجتمراعی برا سراوتار جامعره رابطرة     میان فرم )ساوتار( رمر  ،است
واج تجّرددگرایی درمرابرل   پرردازد و ر سراوتار اجتمراعی و فرهنگری عصرر مری      و رعیّت  بره  درازنای شب

گسسرت نسرلی    را از عوامرل مهرمّ   یدارنیر دبه  و تظاهر یپرستو ورافهگرایی و فرهنر پدرساالری  سنّت

 عنروان بره گرنارد و کمرال   بری در اسرتحکام و روابرط ورانوادگی مری     مخرّ ترأثیر  هانسلداند که شکاف می

شرود و سرر   ات شدید حاکم بر وانواده دنار آشفتگی و بحران هویتی میتعصّببرابر رمان درل اوّ شخصیّت

 کند.را ترب می و وانه داردیبرمبه عصیان 

برودن  ی جامعه به رلالیستیمیرصادقی با طرح مسالل روز و انتخا  اشخا  داستانی از میان طبرات عادّ 

باورهرای عامیانره    و المثرل  رر  شرکل  اجتماعی به میو مفاه هاشهیاندرمان تأثیر فراوانی بخشیده است که 

درازنرای  اثر ادبی ارزشمند، بیانگر او ا  اجتماعی عصرر ورویش اسرت کره رمران       و هرنمایان شده است 

اجتمراعی را در ورود جرای داده اسرت کره در تحلیرل سراوتار اجتمراعی رمران بره            از عناصرر بسیاری  شب

پرردازد کره   در تحلیل ساوتار اقتصادی به فرر و محرومیت جامعه مری  گسست و انرطا  نسلی تأکید دارد و
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ی هرا ارزشجرای  هکراذ  بر   یهاارزششود و جایگ ینی طبراتی می تضادّمیان اقشار جامعه منجر به  فاصلة

شرود  تباه، دنار آشفتگی مری  رویارویی با جامعةدر  دارمسئلهکند و انسان ءوارگی را ایجاد مین، شیراستی

اجتمراعی   به یک طبررة  تعلّقگفت: نویسنده  توانیمو در تأثیر اجتما  بر نویسنده و جایگاه طبره اجتماعی 

 نگرری جهران شود که دیده می ل رماناوّ شخصیّت آن در کند واین طبره را منعکس می بینیجهاندارد که 

فاعرل   عنروان بره کنرد و  است و برا آگراهی جمعری آن را تشرریو مری      توسّطم طبرة بینیجهانفرد نویسنده، 

رسرد گلردمن   او به گوش مری  راهگروه از  یهاوواستهو  هاآرمانشود و گروه می فرافردی صدای برجستة

 مرثثّر بخشیدن و انسرجام اثرر،   میانجی در شکل عنوانبهرا  و آنکند در این میان نرش نویسنده را انکار نمی

بخشرد و ورانواده، دیرن و    و نبوغ وود در بیان مروالت اجتماعی به آن قوام می لیّتخداند که نویسنده با می

رمران از سراوتار اجتمراعی     ازآنجاکره ونرد و  رمری  شمارهسایر نهادهای اجتماعی از دیگر عوامل فرافردی ب

اسرت کره در    مهرم  یشرناوت جامعره منظرر   و ازگلردمن مطابررت دارد    ةهرای نظریر  همثلّفبا  ،برووردار است

 بدان پرداوته شده است.حا ر پژوهش 
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