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  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمعاصر  پارسي   ادبيات 
  156 - 135، 1395شمارة اول، بهار   ششم،   سال 

  ها خانة ادريسيو سمفوني مردگان اي دو رمان  تحليل مقايسه
  تأكيد بر مضامين اجتماعي با

  *حسن چاو
  ****مصطفي گرجي، ***سعيد بزرگ بيگدلي، **حسينعلي قبادي

  چكيده
خانواده ايراني در دورة معاصر، موضوعي است كـه توجـه نويسـندگان رمـان      تزلزل بنياد

ايراني را به خود جلب كرده است. اين مقاله، اين موضـوع را بـا رويكـردي تطبيقـي پـي      
اثر » ها خانة ادريسي«اثر عباس معروفي و » سمفوني مردگان«به مقايسه دو رمان گيرد و  مي

اي فراگير  هاي ايراني را به عنوان پديده پردازد و سير متالشي شدن خانواده غزاله عليزاده مي
هاي معاصر فارسـي   كند. مرور اجمالي بر بسياري از رمان و اجتماعي بررسي و تحليل مي

اند و آن را به عنوان  داد زيادي از آنها به مسأله خانواده توجه نشان دادهدهد كه تع نشان مي
زدگي در صدر عنايـت خـود    يك مضمون اجتماعي و واقعيتي بزرگ متأثر از فرايند تجدد

اند. و تدقيق در اين دو رمان نشانگر آن است كه نويسندگان اين دو اثر، در زماني  قرار داده
پردازند. در اين مقاله، ضمن  يگري دهة هفتاد) به ارائه آن ميمتفاوت (يكي دهة شصت و د

نقد دو رمان با شيوه تحليلي ـ توصيفي مضمون اجتماعي خانواده و تحوالت آن به عنوان  
اي تحليل و بررسي شده است. يافتة مقالـه   مايه داستان به صورت مقايسه عنصر مهم درون

سـئله و پـردازش زوايـا، طـرح و روايـت      حاكي از اين است كه رمان عليزاده در طـرح م 
هايي در پـرداختن مضـمون اجتمـاعي موفـق بـوده       داستاني همچون اثر معروفي با تفاوت

محور بودن و پيام مسـلط اجتمـاعي ايـن دو اثـر،      است. زيرا عالوه بر اشتراك در مضمون

                                                                                                 
  azthiaw@gmail.com )،ولئمس ةنويسند(دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس  *

 hghobadi@modares.ac.ir، استاد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس **
 bozorgh@modares.ac.ir، دانشيار زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس ***

  gorgim111@yahoo.com، نور استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام ****
 19/3/1395، تاريخ پذيرش: 15/1/1395تاريخ دريافت: 

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ... با ها خانة ادريسيو سمفوني مردگان اي دو رمان  تحليل مقايسه   136

لـب  هـاي علمـي و نقـدهايي كـه دربـاره آنهـا و بـه ويـژه در قا         توان به تعدد پژوهش مي
  هاي دانشگاهي و مقاالت علمي وجود دارد نيز استناد كرد. نامه پايان
  ها. مضمون اجتماعي، نهاد خانواده، سمفوني مردگان، خانة ادريسي :ها هواژكليد

 

  بيان مسئله. 1
هاي شصت و هفتاد در جامعه ايراني تحولي بزرگ را شاهد هستيم كه از يك نگـاه   در دهه

گرايي به فردگرايي خواند كه شايد بيشترين نمـود آن   فرهنگ جمعتوان آن را حركت از  مي
هـاي   ازايـن در خـانواده   هاي ايراني بروز و ظهور كرده باشد. تا پـيش  در دگرديسي خانواده

گرايي حاكم بود و نظر و تصميم خانواده در آن بسـيار اهميـت    ايراني، عموماً فرهنگ جمع
ايراني به وجود آمد؛ ازجمله گسترش شهرنشـيني   داشت؛ اما به دليل تحوالتي كه در جامعه

هـاي   هاي تلويزيوني داخلي و خارجي و ورود شبكه ويژه شبكه هاي گروهي، به و نيز رسانه
مجازي؛ فرهنگ و منش فردگرايي بر سبك زندگي جامعه ايراني تـأثيري فراگيـر گذاشـت.    

نشـده بـود و    راي آن انجـام هاي الزم ب بيني اين تحوالت شتابان در فرايندي رخ داد كه پيش
هـا و   سـنت  ويـژه جوامـع شـرقي بـا     بالطبع جامعه ايراني همانند بسياري از جوامع ديگر به

فرهنگ غني و ديرپاي خود، آمادگي الزم را براي پذيرش و هضم آن نداشت. با توجـه بـه   
نتي ويـژه والـدين، طبـق آداب سـ     دار در جامعه ايراني، خانواده، به گراي ريشه فرهنگ جمع

تمايل داشتند در همة امور خانوادة خود دخالت كنند ولي اكنون قدرت نفوذ آنان نسبت بـه  
هـاي مجـردي، ميـل     گذشته كاسته شده بود. زندگي مجردي، عادت به تفريحات در جمـع 

تنهايي و همچنين قطع ارتباط با خانواده موجـب شـد نسـل جـوان دهـة هفتـاد از        مفرط به
گمان دورة تثبيت جايگـاه   از سوي ديگر، دهة هفتاد بي دور بماند.تجربه و همراهي خانواده 

يـابي و   حقوق شهروندي، و توجه به منزلت اجتماعي و سرانجام، حركتي نو بـراي هويـت  
خودباوري زنان است. به همين سبب، شاهد رشد و بالندگي نويسندگان زن و آفرينش آثار 

كنار هم نه تنها به قوام نهاد خانواده در ايـران  ها در  فراوان از سوي آنان هستيم. اين واقعيت
هاي فردي در تقابل خانوادگي نيز دامن زد  مدد نرساند، بلكه به تزلزل در آن و تزاحم ارزش

  ).1391:8(ر.ك: غالمحسين زاده و ديگران، 
، سـير متالشـي شـدن    سـمفوني مردگـان  عنوان يك نويسنده مـرد در   عباس معروفي به
گذارد و هم به مسائل عمومي نظير زوال نسل روشنفكران در  نمايش مي خانوادة سنتي را به

پردازد. حوادث داستان در زمان رضاشـاه و اشـغال    مقابل جامعة اقتدارگراي دهة شصت مي
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 137   ديگرانو  چاوحسن 

عنـوان يـك    افتد. درحالي كه غزاله عليزاده به ايران به دست متفقين در شهر اردبيل اتفاق مي
ها را بـه   ، سير فروپاشي خانوادة سنتي و ثروتمند ادريسيها خانة ادريسينويس زن در  رمان

پـردازد.   كشد و به مشكالت عمومي همچون تنهايي روشنفكر در جامعه خود مي تصوير مي
افتـد. اگرچـه نحـوة     آباد، پايتخت كنوني تركمنستان اتفـاق مـي   ماجراي رمان در شهر عشق

هاي تاريخي (دهـة   ت، دورهنگرش و ارائة موضوع به داليل مختلف همچون نگرش جنسي
شصت و هفتاد) متفاوت است، اما هر دو نويسنده به يك موضوع، يعني مضمون اجتمـاعي  

 پردازند. نهاد خانواده مي
خانـة  و  سـمفوني مردگـان  هـاي   صدد پاسخ به اين پرسش است كه رمـان  در اين مقاله 

پردازي متناسب بـا   شخصيتماية اجتماعي و نوع نگاه به نهاد خانواده و  درون ها در ادريسي
ايفاي نقش مرتبط با خانواده چه ويژگي مشتركي دارند؟ با توجه به پرسش پژوهش به نظر 

هاي شصت و هفتـاد موجـب    رسد وضعيت تقريباً مشابه اجتماعي جامعه ايراني در دهه مي
هـاد  پردازي در پيوند با ن مايه و شخصيت شده است كه ناخودآگاه در اين دو رمان نيز درون
 هاي نزديك برخوردار باشند. خانواده، گرچه از منظرهاي متفاوت، ولي مشابهت

پـردازي در سـايه    مايـه و شخصـيت   دليل انتخاب اين دو اثر تشابه فراوان از منظر درون
مسائل خانواده است. تفاوت دورة تاريخي انتشار اين دو رمان از يك سو و تمايز جنسـيت  

سـمفوني    آن دو از سوي ديگر، زمينه را براي تحليل مقايسـه  نويسندگان و تفاوت نوع نگاه
كنـد.   نويسي عليزاده فراهم مـي  پردازي در شيوه رمان مايه و شخصيت مردگان از منظر درون

توان اثرپذيري عليزاده از معروفـي را نيـز نشـان داد و در     همچنين در خالل اين مقايسه مي
دادن اين مقايسه و مخصوصاً امكـان نشـان    شناخت عرصه ادبيات داستاني معاصر به دست

  تواند داشته باشد. دادن اين تأثير اهميت فراوان مي
شايان ذكر است اين رمان سه سال پس از مرگ نويسـنده، برنـدة جـايزه بيسـت سـال      

) و اين خود، اهميـت بررسـي آن را   210: 1389نويسي معاصر شده است. (خاتمي،  داستان
ه در اين مقاله مطمح نظر است، خوانش تطبيقي اين دو رمان معاصر كند. اما آنچ آشكارتر مي

  است كه در نوع خود كار جديدي خواهد بود و تاكنون بدان پرداخته نشده است.
  

  پيشينة تحقيق. 2
از منظـر نقـد اجتمـاعي     هـا  خانـة ادريسـي  هاي سمفوني مردگان و  ي بررسي رمان درزمينه

هـا،   توان به كتـاب  آن جمله مي شده است كه از شتهصورت جداگانه نو تحقيقات بسياري به
  هاي زير اشاره كرد: ها و مقاله نامه ها، پايان رساله
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نويسـي   صدسال داستان«هاي همچون  از عباس معروفي در كتاب سمفوني مردگانرمان 
نقد «از علي تسليمي، و » هايي در ادبيات معاصر (داستان) گزاره«از حسن ميرعابديني، » ايران

از عسـگر عسـگري حسـنكلو مـورد     » جتماعي رمان معاصر با تأكيد بر ده رمـان برگزيـده  ا
نامه كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي با  بررسي قرار گرفته است. عالوه بر آن، سه پايان

آبـادي،   نويس معاصر (كليدر از محمود دولت تحليل انسان آرماني، در چهار اثر رمان«عنوان 
از عبـاس معروفـي و روي مـاه خداونـد را      سمفوني مردگـان ن دانشور، سووشون از سيمي

ها در رمـان معاصـر (بـا     مناسبات نسل«از خديجه اسفندياري و » ببوس از مصطفي مستور)
از » كنـيم  ، نقش پنهان نيمة غايت، اسفار كاتبان، عادت ميسمفوني مردگانبر پنج رمان  تكيه

از » ي بر رمان سمفوني مردگان عبـاس معروفـي  نقد و تحليل«اشرف سادات هاشمي نژاد و 
هاي متعددي دربارة اين  ليال آذر نيوار نيز به اين رمان پرداخته شده است. به غير از آن مقاله

  ها اشاره كرد:   توان به اين مقاله ها مي رمان نوشته شده است كه از جمله آن
، مجلـه  »بـاس معروفـي  )، مصـاحبه بـا ع  3نويسي امروز ( گو : ميزگرد داستان و گفت« ـ

 .12و  11هاي  ، شماره1369كلك، بهمن و اسفند، 
، 1370، از ســيمين بهبهــاني، مجلــه كلــك، مــرداد »نقــد كتــاب ســمفوني مردگــان« ـ

 . 17  شماره
، از حورا ياوري، ترجمه پروين »كاوي و ادبيات؛ بررسي كتاب سمفوني مردگان روان« ـ

 .4، شماره 1386و شهريور مقدم، مجله پژوهشنامه فرهنگستان هنر، مرداد 
هاي فارسي (از  اي ايراني در رمان هاي اسطوره تحليل سير بازتاب مضامين و روايت« ـ

، از سعيد بزرگ بيگدلي و تقي پور نامداريان و حسينعلي قبادي و )»1387مراد تا  28
  .19، شماره 1389زاده؛ مجله: پژوهش زبان و ادبيات فارسي، زمستان  سيد علي قاسم

زاده ميرعلـي و سـيد رزاق    ، از عبداهللا حسـن »صدايي در رمان سمفوني مردگانچند« ـ
 . 8، سال دوم، شماره 1391شناسي، تابستان  رضويان، مجله: نقد ادبي و سبك

هـاي   آمـوزه  هاي رمان سمفوني مردگـان بـر اسـاس    ي شخصيتكاوانه تحليل روان« ـ
از محبوبه اظهـري و سـهيال صـالحي مقـدم، مجلـه:      » زيگموند فرويد و شاگردانش

 . 2سال دوم، شماره  1391ادبيات پارسي معاصر، پاييز و زمستان 
اهللا طـاهري،   از قـدرت » بررسي و تحليل انسان آرماني در رمان سـمفوني مردگـان  « ـ

گــيالن بهــار، شــماره ســعيد بــزرگ بيگــدلي و خديجــه اســفندياري؛ ادب پژوهــي 
23،  1392. 
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 139   ديگرانو  چاوحسن 

، از »هاي اجتماعي دهه شصـت  بررسي و تحليل ساختار مناسب خانوادگي در رمان« ـ
  .3، سال سوم، شماره 1392مريم عاملي رضايي، مجله ادبيات پارسي معاصر، پاييز 

صدسـال  «هـايي همچـون    از غزالـة عليـزاده در كتـاب    هـا  خانة ادريسـي همچنين رمان 
اثر » هايي در ادبيات معاصر (داستان) گزاره«نوشتة حسن ميرعابديني و » راننويسي اي داستان

علي تسليمي موردبررسي و نقد قرارگرفته است. افزون بر ايـن، در رسـالة دكتـري زبـان و     
نويسي از انقالب اسالمي تـا امـروز    هاي عمدة رمان تحليل گرايش«ادبيات فارسي با عنوان 

نامة كارشناسي ارشـد زبـان و ادبيـات     و همچنين پايان ) نوشتة حسين هاجري1357 - 78(
خانـة  هـاي   نقد و تحليل آثار داستاني غزاله عليزاده (بـا تأكيـد بـر داسـتان    «فارسي با عنوان 

از معصومه قلـي زاده  » هاي تهران، دو منظره، بعد از تابستان، جزيره، سوچ) ، شبها ادريسي
هاي متعددي  دربارة  غيراز آن، مقاله فته است. بهبالدرلو اين اثر موردبررسي و تحقيق قرارگر

   توان به اين موارد  اشاره كرد: ها مي آنشده است كه ازجمله  اين رمان نوشته
 ، از محمد مختاري.»پيچيدگي سرنوشت يك خانه« ـ
، از ايليا آناهي، مجله: بايا، خـرداد،  )»ها (غزاله عليزاده  معماري مقدس خانه ادريسي« ـ

 . 3، شماره 1378
، 1378، از فتـاح محمـدي، مجلـه: بايـا، خـرداد      »ها (غزالـه عليـزاده)   خانه ادريسي« ـ

 . 3  شماره
آسيابادي و افـروز نجابتيـان،    ، از علي محمد»ها هاي ادريسي هاي زنان در خانه جلوه« ـ

 . 3، شماره 1386علوم انساني (شهركرد)، پاييز و زمستان  مجله: ادبيات و
هـاي   شـناختي شخصـيت   تحليـل روان «خسرو حسـيني،  فرضي، حميدرضا و فرزانه  ـ

، بهارستان سخن (فصـلنامة علمـي پژوهشـي ادبيـات     »ها برجستة رمان خانة ادريسي
  . 1390، پاييز و زمستان18فارسي)، سال هفتم، شمارة 

بازتــاب رئاليســم در رمــان خانــة «فرضــي، حميدرضــا و آرمــاني آســتمال، رســتم،  ـ
  .1391، پاييز9درپي  ، پي1شناسي، شمارة  و سبك هاي نقد ادبي ، پژوهش»ها ادريسي

هاي غاده السمان  تنهايي روشنفكر در رمان«احمدي ماليري، يداهللا و سميه آقاجاني،  ـ
 .1392، بهار و تابستان 5، سال 1، ادب عربي، شماره »و غزاله عليزاده
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  ها خالصه رمان. 3
  سمفوني مردگانخالصة داستان  1.3

به رشتة تحرير درآورد. ايـن اثـر    1368را در سال  سمفوني مردگان) 1336عباس معروفي (
هايي كامالً متفاوت است. برادر بـزرگ، آيـدين،    داستان تقابل دو برادر با عقايد و شخصيت

كه او ايـن راه را   دهد خانواده اجازه نمي اما پدرمند به تحصيل و سرودن شعر است  عالقه
گيـرد و   هاي آيدين است، مدام از او ايراد مـي  اليتدنبال كند. جابر كه مخالف سرسخت فع

تر (اورهان) بـرخالف آيـدين، در    شود. برادر كوچك ميمانع رسيدن آيدين به آرزوهايش 
تسـليم   مـادر خـانواده  پيشـگي اسـت.    پي برآوردن آرزوي پدر و دنبال كردن راه تجـارت 

و بـا رفتارهـاي اورهـان     هاي پدر است و در اختالف ميان پدر و پسر، هوادار آيدين فرمان
، آيدا خواهر دوقلوي آيدين است. او دختـري  دختر خانوادهنسبت به آيدين مخالف است. 

 در خانواده مجبور است كه  فرمانبردار باشـد حرف است و با توجه به روابط موجود  كم
شود و چند سال پس از ازدواج دست  مي در خانة پدري به آشپزخانه محدوداش  وزندگي
ها  ترين فرزند اين خانواده، يوسف، بعدها در جريان حملة روس زند. بزرگ دكشي ميبه خو
بـا مـرور    دهـد.  شود و در داستان به زندگي نباتي خود ادامـه مـي   اي گوشت بدل مي به تكه

ها و درون  ، آيدين به كتابشود تر به پدر نزديك مي بيشبينيم كه اورهان هر چه  داستان مي
تـرش را   تواند زورگويي پدر و برادر كوچـك  رانجام آيدين كه ديگر نميبرد. س خود پناه مي
شود. او در ايـن مـدت عاشـق     و در يك كليسا مخفي مي كند خانه را ترك ميتحمل كند، 

كنـد. در ايـن    شود و بعد از گذشت دو سال با او ازدواج مي دختر زيبايي به نام سورملينا مي
ين موظف است كه طبق وصيت راه او را ادامه دهد. كند و آيد ميپدر خانواده فوت هنگام 

تـرش كـه خـود را صـاحب واقعـي       گردد، اما برادر كوچك او به همين سبب به خانه بازمي
هـا   كند. آيدين كه پس از سال داند در دور كردن او ازآنجا تالش مي حجره و ارثية پدري مي

خـود احسـاس كـرده     تحمل رنج و سختي، به كمك همسرش (سورملينا) نـور اميـدي در  
رود. اولين ضربة مرگ آيدا و ديگري فوت سورملينا،  است، ناگهان دوباره به تاريكي فرو مي

شود و دست از رؤياها و آرزوهاي  اش است. به همين سبب او عصبي مي همسر و معشوقه
 تجربه كرده است) دارد. در اين هنگام اورهان (كه قبالً كشتن يوسف را دورودراز خود برمي

گيرد او را نيز به قتل برساند. اما سرما و  كند و درنهايت تصميم مي ابتدا آيدين را مسموم مي
شود. درنهايت او به سمت شورابي كه زير برف فرورفته حركـت   عذاب وجدان مانع او مي

  شود. كند و ناگهان در آب غرق مي مي
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  ها خانة ادريسيداستان  ةخالص 2.3
منتشر كرد.  1371را در سال  ها خانة ادريسي) رمان دوجلدي ش1375_1327غزاله عليزاده (

اين رمان برندة لوح زرين و ديپلم افتخار جايزة بيست سال ادبيات داستاني انقـالب اسـالمي   
درنگ بعـد   گذرد. بي آباد مي ) . ماجراي رمان در عشق140: ص 1391است (فرضي و اماني، 

 در خانة بـزرگ ها كه  ادريسي اده و پدرساالريبازماندة خانواز پيروزي انقالب بلشويكي، 
هاي طوفان آساي برخاسته از انقالب  كنند، دستخوش بحران و مجلل همچون كاخ زندگي مي

هـاي   كه آرمانشان برابـري و عـدالت و هدفشـان محـو تمـام نشـانه       شوند. انقالبيان چنان مي
هـا را از تملـك آنـان خـارج      متعلق به خانـدان ادريسـي   خانة اشرافياشرافيت قديم است، 

فرستند.  مي به آن خانهكنند و گروهي ناهمگن از طبقات مختلف مردم را  براي سكونت  مي
سـاكنان  و برخورد آنان با  اشراف آشنايي ندارند زندگيورسوم  اين اشخاص عموماً با آداب

و نظـام   تحـوالتي در خانـه  ) موجـب  ها، ياور، لقا و وهاب (خانم ادريسي اصلي اين خانه
شود. از ديدگاه نقد رئاليستي، مسائل نهـاد خـانواده و از    ها مي حاكم بر آن و نيز در شخصيت

هـا بـا    است كـه در هريـك از شخصـيت   » باز زايي«و » تولد دوباره«الگويي،  ديدگاه نقد كهن
هـايي   ي از زمينـه دهد. عشق، يكـ  ها رخ مي هاي خاص وجودي و پيشينة آن توجه به ويژگي

  كند. مي شده و در قالب آن جلوه است كه در اين داستان با مضمون تولد دوباره آميخته
  
  مقايسة تطبيقي مضامين اجتماعي در دو اثر. 3

خانه مكاني براي آسودن اعضاي خانواده و استراحت كردن اسـت. در ايـن مكـان معمـوالً     
كه والدين در قبال فرزندان دارند، كوشش اعضاي يك خانواده حضور دارند و با مسئوليتي 

شود محيطي امن و محلي براي آسايش همه اعضاي خانواده فـراهم گـردد. در فرهنـگ     مي
جـاي   بـه » چهـارديواري «ها همچون ايراني، گاهي از اصـطالح   سنتي و عامه، برخي از ملت

ه است كـه از  ترين ملك يك فرد يا خانواده در جامع شود. خانه، خصوصي خانه استفاده مي
مضمون مشترك موردبحث در اين دو اثر، سـير   امنيت و حريمي مشخص برخوردار است.

هاي سنتي و همچنين مشكالتي است كه جامعه و فرهنگ مردساالري  متالشي شدن خانواده
حاكم بر آن فراهم آورده است: خانوادة سنتي جابر اورخاني كه در زمان رضاشاه و در شهر 

هـا كـه پـس از پيـروزي انقـالب       كرده و خانوادة سنتي و اشرافي ادريسي اردبيل زندگي مي
  اند. آباد، پايتخت كنوني تركمنستان ساكن بوده بلشويكي در شهر عشق

  

www.SID.ir

WWW.SID.IR
WWW.SID.IR


Arc
hiv

e 
of

 S
ID

 ... با ها خانة ادريسيو سمفوني مردگان اي دو رمان  تحليل مقايسه   142

  ها مايه تناظر درون 1.3
شده است. روايت هريك از  ) يا بخش تشكيلMovementاز چهار موومان ( سمفوني مردگان

يت است. اورهان، روايـت موومـان اول را بـر عهـده     اين چهار موومان بر عهده يك شخص
دارد. نويسنده، خود روايت موومان دوم را به عهده گرفته است. شخصيت ديگـري بـه نـام    

بـه روايـت آيـدين اسـت.      كند. موومـان چهـارم نيـز    سورمالينا، موومان سوم را روايت مي
ري همچون خانم ادريسـي،  ها از زبان راويان بسيا كه رويدادهاي رمان خانة ادريسي درحالي

شود. معروفي و عليزاده در اين دو اثـر، بيـنش    لقا، ركسانا، وهاب، قباد و ديگران روايت مي
هـا   مشابهي دربارة مضامين مشتركي همچون بحران روشنفكري، روابط عاطفي، تقابل نسـل 

  كنند. در درون خانواده، مسألة مرگ، و تناظر فرجام ارائه مي
  

  فكري و اثرگذاري آن در تزلزل نهاد خانواده بحران روشن 2.3
ها حاكم است و فضاي كلي  شده در اين دو رمان و روابطي كه ميان شخصيت مسائل مطرح

ان در اين دو دهه، از برخي شرايط سـنتي كـه هنـوز    روشنفكرها حاكي از آن است كه  رمان
ر در متزلزل سازي نهاد و بردند و آن را به عنوان عاملي اثرگذا حاكم بر جامعه است، رنج مي

انـد؛ آنـان درصـدد     روابط عاطفي خـانواده در فراينـد پـردازش پيرنـگ داسـتان جـاي داده      
در اوضاع اجتمـاعي پديـد     يآرامشجستجوي علل و درمان اين وضعيت موجود هستند تا 

 و د نه از سر هيجاننرا بپذير ها آن باعقل و برهان، دعاوي هندخوا و از مخاطب خود ميآيد 
علم، تخصص گرايي، دقت نظر در دعاوي، نقد مستمر، گفتگوي مدام، بازانديشـي   تعصب.

  1شوند. اين نابساماني و دردهاي اجتماعي معرفي ميهاي عالج  انديشيم، راه درباره آنچه مي
تر خانوادة  پسر بزرگكند كه قهرمان داستان (آيدين)،  معروفي در موومان دوم اشاره مي

، نمـاد سـنت و   امـا پـدرش  مند به كتاب و درس اسـت   شنفكري عالقه، نماد رواورخاني
كه او ايـن روش را دنبـال كنـد.     دهد اجازه نميو  مخالف اوستاستبداد حاكم بر محيط، 

خواند. اياز پاسبان، (نمـاد   روزي پدر شعري از آيدين راكه در روزنامه چاپ شده است، مي
اشعار و افكار سرخود را به باد خواهـد داد.  دهد كه پسرش با اين  شيطاني) به او هشدار مي

هاي آيدين را بـه آتـش    كتاببه همين دليل، جابر اورخاني به كمك اورهان( نماد قابيل) 
  : اورهان گفتكشد مي
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هاي زير تخـت،   هاي روي طاقچه، دفترها، دستخط و كتاب من به زيرزمين رفتم، كتاب
آنجـا كـه پـدر ايسـتاده بـود و بـا       زدم و كنـار حـوض،    همه را بيرون آوردم. بغل مـي 

آنكه بتواند كاري  ريختم. آيدا پشت پنجرة آشپزخانه، بي داد بر زمين مي نشان مي انگشت
كرد خود را نشـان   نمي جرأتچنان خشمگين بود كه مادر  كرد و پدر آن بكند، گريه مي

اي  ر جرعـه ها بود؟ گفتم بلـه. پـد   پاييد. پدر گفت: همين بدهد. حتماً از جايي ما را مي
خـورد.   ها چـه پيچـي مـي    اي داشت و ورق نفت پاشيد و من كبريت كشيدم. چه شعله

  )42: 1393(معروفي، 

شود؛ با اين تفاوت كه وهاب،  ، تقريباً همين مضمون روايت ميها خانة ادريسيدر رمان 
شناسـي و تـاريخ    آموختة باسـتان  كرده، روشنفكر و دانش ، فردي تحصيلنوة خانم ادريسي

توانـد بـراي    اش از شور و شوق خالي است. زيـرا او نمـي   زندگي و برخالف آيدينست ا
هاي او باشخصـيتي   كه به اين موضوع دريكي از بحث جامعه و مردمش سودمند باشد، چنان

نظري؛  شناسي صاحب تو درزمينة باستان«بريم: يوسف از وهاب پرسيد:  به نام يوسف پي مي
دهي؟ وهاب به قهقهه خنديد:  اي، درس نمي اطل و باطل ماندهخواهند بدانند چرا ع همه مي

) دومين پاسخي كه وهاب در اين مورد به 159: 1387(عليزاده، » گرايي؟ واپسچه درسي؟ 
چه بگويم تا خوشت بيايد؟ منطقي فكر كن! تا حـاال  «دهد اين است كه  پرسش يوسف مي

با افكار ارتجاعي، نفس كشـيدن او   خورم، اي كه من در اين جامعه يك زالوي مفت نفهميده
  جا) (همان» كنند چه رسد به درس دادن.. زور تحمل مي را هم به

شـويم چـرا وهـاب كـه      اگر به بحث ميان يوسف و وهاب با دقت بنگريم، متوجه مـي 
شناسـي و تـاريخ بـه دسـت      خوانده و دانش باارزشي مانند باستان ها در انگلستان درس سال

خود باشد و به مردم كشورش خدمت كنـد   خانواده و جامعةند در دل توا آورده است، نمي
  و ياري برساند.

هايي شبيه به جامعة كشورهاي جهـان   آيدين و وهاب، دوشخصيتي هستند كه در جامعه
هـا   در آن مناسبات نادرست خانوادگي و اجتماعيكنند كه به علت  سوم امروز زندگي مي

شايستگي و كارداني جايگاهي ندارد. در چنين اوضاعي، ميهن براي شايستگان و كاردانـاني  
: 1392شود. (ماليـري و آقاجـاني،    نظير آيدين و وهاب يك قفس و تبعيدگاه محسوب مي

). شايد بتوان گفت به همين دليل در پايان اين دو اثر، آيدين ضربات روحـي شـديدي را   7
دانـد در چـه    ها و ذهنش مشوش شده است و نمي ت، رفتارش مانند ديوانهمتحمل شده اس

كه وهاب همچون تمام مغزهاي متفكر كشورهاي جهان سوم  كند، درحالي زماني زندگي مي
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كند و به كشـمير   هاي سياسي و فشار حكومت، ميهن خود را ترك مي امروز، به خاطر بهانه
  .)193: 1392رود. (يداللهي شاه را،  مي

  
  ها روابط عاطفي شخصيت 3.3
هـا) و   هاي زمـاني (انتشـار رمـان    رغم همة تفاوت شود، اين دو اثر علي كه مالحظه مي چنان

مكاني (وقايع و حوادث داستان) و جنسيت نويسندگان، با توجه به فضـاي ذهنـي و عينـي    
غيـراز   بـه مقايسـه و نقـد تطبيقـي هسـتند.      اند، از جهاتي قابل شده ها خلق آن متفاوتي كه در

ماية بحران روشنفكري، وجه شباهت ديگر اين است كه آيـدين و وهـاب هـر دو در     درون
. اگـر بـه گذشـتة ايـن دو     بهـره هسـتند   محبت بـي  هاي خود از توجه عاطفي و خانواده

با پدر (آيدين) يا با مادر (وهـاب)  ها يا  يابيم كه رابطة آن شخصيت نگاهي بيفكنيم، درمي
آيدين با پدرش جابر اورخاني و وهاب با مـادرش  است.  الم نبودهاي طبيعي و س رابطه
. منـد شـوند   ها بهره از گرماي محبت آنگاه نتوانستند رابطة خوبي برقرار كنند و  هيچ رعنا

انـد.   توجـه داشـته   بحران عاطفـه در خـانواده  در آثار خود به موضوع  معروفي و عليزاده
ـ   كه آيدين كوچك بود،  وقتي مـادر در مقابـل   و  افتـاد  ه جـان او مـي  جـابر اورخـاني ب
  : كرد هاي پدر مقاومت مي رحمي بي

قـدر بـه    و بـا كمربنـد آن   پدر او را به حياط برد، با طناب به تنة درخت كاج بست
تا آمد خـود   اش تنگي مادر با آن نفسنفس افتاد.  هاي بچه زد كه خودش به نفس كپل

مادر ديگر حرفي نـزد.  ودش كرده بود... اش برساند، پدر با شالق كب را به عزيزدردانه
: 1393، آيدين را از درخت باز كرد و بـرد (معروفـي،   ريخت طور كه اشك مي همان

  ).  83ـ  84

 آور را از طرف مادرش تجربـه كـرده   گونه تنبيه رنج وهاب نيز در دورة كودكي اين
  است. او

و مـادربزرگ حـرف   از والدين و خويشان جز رحيال بيزار بـود. باكسـي غيـر از يـاور     
بسـت، چـراغ را    رفت و در را مـي  گشت به اتاق خود مي زد. وقتي از مدرسه برمي نمي

كشـيد. گـاهي او را كتـك     كرد. در نور نارنجي، بامداد تصوير گل و رود مي روشن مي
زدند. مادر از او بيزار بود چون به ازدواج بـا پـدر وادارش كـرده بودنـد. (عليـزاده،       مي

1387 :70.(  
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عليزاده در جاي ديگري از اثـر خـود، رابطـة غيرطبيعـي ميـان ايـن       وه بر اين، عال
گويم  بار براي هميشه مي يك«دارد:  گونه ابراز مي از زبان وهاب اين شخصيت با مادرش را

). 197(همـان:  » مادرم را دوست نداشتم، رحيال خير و روشني بود و مـادر شـر و تيرگـي.   
جابر اورخـاني آيـدين را   هاست.  منتهي تفاوت شخصيت آيدين و وهاب در نوع تنبيه آن

ي به پـدرش نـدارد و مايـل نيسـت شـيوة      زند به اين دليل كه او هيچ شباهت شالق مي
فرزندي نيست كه پـدر انتظـارش را دارد. او   . آيـدين،  زندگي پدرش را در پيش بگيرد

گـذارد.   هاي او نيز احترام نمي و به خواسته كند هاي پدر رفتار و عمل نمي مطابق خواسته
اما ). 216: كند او را مطيع خود سازد(عسگري حسنكلو به همين علت، پدر همواره سعي مي

زند چون قبالً به دليل ازدواج اجباري با ارسالن پـدر وهـاب    رعنا پسرش را كتك مي
  .وادار شده بود و به همين دليل از شوهر و فرزندش متنفر است

سمفوني هاي سنتي مقيم اردبيل ( هاي مشابهي را در خانواده مايه معروفي و عليزاده درون
گذارند. عالوه بر آنچه قـبالً بيـان شـد،     مي ) به نمايشها خانة ادريسيآباد ( ) و عشقمردگان

آيدين و وهاب، دوشخصيتي هستند كه در زندگي خـود احسـاس نفـرت نسـبت بـه پـدر       
(آيدين) و مادر (وهاب) دارند. پدر آيدين همچون نامش(جابر) مردي عبـوس و بـداخالق   

يـك از   آيدين چون هـيچ  برند؛ بيشتر از همه، است و همة اعضاي خانواده، از او حساب مي
هايي كه در حق مادر  كارهايش خوشايند پدر نيست. آيدين به اين دليل و هم به خاطر ستم

آيدين عادت كرده بود پدر را اخمـو ببينـد.   «و خواهرش (آيدا) روا داشته از او نفرت دارد. 
ه ديـد يـا ناديـد    گذشـت، او را نمـي   ديد كه وقتي پـدرش از كنـارش مـي    وضوح مي گاه به
گونـه نفـرت در شخصـيت     كه قبالً اشاره شد، اين ). چنان150: 1393(معروفي، » گرفت. مي

  شود. وهاب، نسبت به مادرش (رعنا) نيز مشاهده مي
ازنظر علم روانشناسي، اگر فرد رابطة گرم و عاطفي، محبت پـدر يـا مـادر را در دوران    

تواند از پدر يا مـادر   گاه نمي چيابد و هي كودكي تجربه نكند، ظرفيت همدلي در او رشد نمي
است تا » تمامي خوب به«خود تصوير خوبي داشته باشد. بنابراين او هميشه به دنبال تصوير 

به آن پناه ببرد و جاي خالي عاطفة پدر يا مادري را پر كند و اين معموالً در زندگي واقعـي  
ه در رفتار و شخصيت ). اين قضي280ـ 281: 1390پذيرد (فرضي و حسيني،  كمتر تحقق مي

به درس، كالس، سرودن  سمفوني مردگانشود. زماني كه آيدين در  آيدين و وهاب ديده مي
كتابخانـه و كتـاب وابسـته     بـه  هـا  خانـة ادريسـي  بـرد، وهـاب در    شعر و خواندن پناه مـي 

شود.البته وابستگي اين دو شخصيت به شعر (آيدين) و كتابخانه (وهاب) چيزي نيسـت   مي
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ديگـر،   عبارت ها براي يافتن چيزي فراتر ازآنچه در زندگي واقعي است؛ به وي آنجز جستج
طور موقت خأل دروني اين دو شخصـيت را   تواند به شعر و كتابخانه، پناهگاهي است كه مي

  پر كند.
  
  تقابل سنت و تجدد و اثرگذاري آن در تزلزل نهاد خانواده 4.3

اي در  طور گسـترده  ديالكتيك جاي دارد و به تقابل دوگانه اصطالحي است كه در دل منطق
كنند كه سبب پويايي  هاي دوتايي، راهي را مهيا مي شود. تقابل هاي نظري استفاده مي استدالل

تنها با يكديگر متضادند، بلكه بايـد متضـاد    شود. در يك تقابل دوگانه، دو قطب نه نظري مي
در چارچوب يك تضاد قطبي، مانند بار  ديگر، اين دو قطب بيان انحصاري يكديگر باشند. به

  )98: 1388اند. (والديز،  مثبت و منفي جريان الكتريكي به هم وابسته
ترين محـور مباحـث فرهنگـي، سياسـي، ادبـي و اقتصـادي        گمان مهم مسئلة تجدد، بي

روزگار ماست. گرچه بازار اين بحث در چند سال اخير نزد ايرانيان داخل و خارج از كشور 
تـر دارد. (ميالنـي،    اي بـس ديرينـه   سابقه يافته است، تجربة تجدد در ايران سـابقه  بيرونقي 
، امري شايع است و شـايد  هاي امروزي بروز اختالف و عدم تفاهم در خانواده) 9: 1387

اي از اين امر مستثنا نيست. اگر در مطبوعات جهان نگـاهي بـه    بتوان گفت كه هيچ خانواده
هـاي امـروز    شويم كه خانواده امع گوناگون بيفكنيم، متوجه ميها در جو دادگاهوضعيت 

عـدم  شديد هستند. اين اختالفات موجب درگير انواع مختلفي از تعارضات و اختالفات 
شوند؛ نهادي كـه   ترين نهادهاي اجتماعي مي ، اولين و قديمكاركرد خوب و سالم خانواده

  وظيفة اصلي آن ايجاد روحيه و شخصيت سالم است.
. منتهي با اين تفاوت اند تقابل سنت و تجدد پرداختهروفي و عليزاده در آثار خود به مع

دو نيروي متقابل (جابر و / آيدين) اعضاي يك خانواده هر  سمفوني مردگانكه در رمان 
، يكي از نيروهاي متضاد (خانم ادريسي، لقا، وهـاب و  ها خانة ادريسي. اما در داستان هستند

  اند. شده ها تشكيل و ديگري (آتشكارها) از بيرون خانواده ادريسي ديگران) از درون
گسست نسلي در خانواده ميان پدر و فرزندان به معني عدم تبعيت كامل فرزندان از پدر 

هـا،   ) در پديدة گسست نسل56: 1383و مادر و تغيير گروه مرجع جوانان است. (معيد فر، 
آيد؛ به اين معنا كـه فرزنـدان بـراي     ن به وجود مينوعي اختالل در تبعيت فرزندان از والدي

) 113: 1382كنند. (شرفي،  همانندسازي، فرد ديگري را جايگزين شخصيت پدر يا مادر مي
كنند، بلكه اين  رو نسل جديد هرگز زندگي اجتماعي پيشينيان خود را دقيقاً تكرار نمي ازاين
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تي و روي آوردن به نوآوري همراه است. هاي سن تكرار همواره با انتقاد و رد برخي از جنبه
، بـارزترين جلـوة تقابـل سـنت و تجـدد در      سمفوني مردگان) در 36: 1385(هاشمي نژاد، 

شود. پدر دوست دارد كه آيدين مانند او باشد  روابط پدر (جابر) و پسر (آيدين) مالحظه مي
: 1390( اسـفندياري،   بدهـد. خواهد ادامه تحصـيل   و همراه او به حجره برود، اما آيدين مي

نظـر دارنـد؛ از    غير از تحصيل، اين دو شخصيت بر سر مسائل زياد ديگري اختالف ) به156
بينـي   تر باورهـا و جهـان   آن جمله اختالف بر سر وضع ظاهري، لباس، ثروت و از همه مهم

سـر دارد   بر» پاپاخ«است. جابر اورخاني، پدر خانواده نمايندة انديشة كهن و سنتي، هميشه 
هـاي پـدر در حـال مبـارزه اسـت،       كه نماد انديشة اوست، اما آيدين تا زماني كه با انديشـه 

گـذارد. پـدر معتقـد     بر سر ندارد بلكه كاله روسي كه نماد افكار اوست، بر سر مـي » پاپاخ«
) اما آيـدين  39: 1390(معروفي، » وقتي آدم امكانات داشته باشد بايد استفاده كند.«است كه 

) درنهايـت،  36(همان، » روم. پدر، من چشمم به مال و ثروت شما نيست، من مي«گويد:  مي
اي خودي نما و استثمارگر (ميرزايان) است.  نتيجة اين تقابل، پناه بردن فرزند به دامان غريبه

ها در خانوادة خود نرسيده،  چيزهايي را كه از پدر خود انتظار داشت و به آن زيرا آيدين همه
هـا و نيازهـا، تفـاهم و همـدلي.      يابد: محبت، احتـرام، درك خواسـته   ها مي ود غريبهدر وج

  )60: 1385(هاشمي نژاد، 
 شود، با اين تفـاوت كـه نيروهـاي    ، تقريباً همين طرح دنبال ميها خانة ادريسيدر رمان 

 متضاد و در حال مبارزه، از يك خانواده نيستند. از فحـواي مـتن اثـر عليـزاده تقابـل ميـان      
طـور كامـل تحـت     شود.اين تضاد، فضاي كلي داستان را به اشرافيت و انقالبيان دريافت مي

محور اين رمان، برخورد دو گـروه اجتمـاعي نامتجـانس    «دهد و درواقع  تأثير خود قرار مي
هـاي انقالبـي كـه     است. گروهي وابسته به سنت و تاريخ گذشته و گروه ديگر ماركسيست

(ماننـد   ). عليـزاده 38همـان:  »(و فرهنـگ و تـاريخ باسـتاني هسـتند.     و رسوم ناآشنا با آداب 
شود،  كه مالحظه مي ها را نشان بدهد. چنان معروفي) در اين رمان خواسته است زوال ارزش

ها ازجمله  پس از پيروزي انقالب بلشويكي، بازماندة خانوادة اشرافي و پدرساالري ادريسي
كننـد.   اي بزرگ و مجلل شبيه به كاخ زندگي مـي  خانهخانم ادريسي، لقا و وهاب و ياور در 

خـويش دور از   ثابت و مأنوسهاي  اين چهار تن آداب و عاداتي جاافتاده دارند و به شيوه«
). 588: 1388(ستاري،  گذرانند آيين روزگار مي غوغاي شهر (جامعه) در كاخ و باغي بهشت

شوند.  خاسته از انقالب بلشويكي ميهاي طوفان آسايي بر مرورزمان، دستخوش بحران اما به
اشـرافي   ورسـوم زنـدگي   آورند كـه عمومـاً بـا آداب    افرادي ناهمگن به اين خانه هجوم مي
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نامند، همگي از افراد معمـولي و عـادي    آشنايي ندارند. آتشكارها كه خودشان را قهرمان مي
وايـت گـر آن   ر هـا  خانة ادريسيجامعه و محصول محيط اجتماعي دوراني هستند كه رمان 

اند و جاسوسان و گـزارش   ها انقالبيوني هستند كه حكومت قبلي را واژگون كرده است. آن
اند. قدرتشان باعث فساد آتشكارهاي سركرده  كارگماشته جا به فرمان در همه به نويساني گوش

زبـان را بـر افـراد     آيد و چـاكران چـرب   شده است. آنان از تملق و چاپلوسي خوششان مي
: 1388انـد(قلي زاده بالـدرلو،    دهند. با خود خشـونت آورده  درستكاران ترجيح مي صديق و

هـا تكـان    رو آشفتگي برانگيزند. زندگي ايستاي ساكنان اين خانه با آمـدن غريبـه   ). ازاين77
خورد و اولين جلوة آن حضـور دو نفـر از اعضـاي حـزب حـاكم در خانـه اسـت كـه          مي
رادي را براي سكونت به آنجا بفرستند. نخستين برخـورد  خواهند آن را بررسي كنند و اف مي

رسـاندند.   اينان با اشياء خانه است.آنان در بدو ورود به خانه با اشياء و وسايل آن آسيب مي
انـد. پـس ايـن حركـت،      ها هميشه با چنين كساني بيگانه و از چنين اشيايي محروم بوده آن

انـد تـا    هاست. آنان از اعماق محروميت برآمده شان در مقابله با آن واكنش رفتاري و گفتاري
). عليزاده در برخي 615ـ   616: 1387چون عمودي بر افق برخورداري فرود آيند(مختاري، 

كنـد و   هاي اين رمان، تقابل ميان اشرافيت (سنت) و آتشكارها (تجدد) را بيان مي از قسمت
نكردن اتاق رحيال است كه پس  ها با وهاب باز دهد كه علت برخورد غريبه در آن نشان مي
هـا مقاومـت    مانـده اسـت. وهـاب در برابـر آن     نخورده باقي چيز در آن دست از مرگش همه

هـاي او را   كنند، قرص چيز را به كسب تكليف در اين زمينه موكول مي ها همه كند اما آن مي
نند. به همـين  ك كه جاي خوابش بوده به تابوتي از اطلس تبديل مي برند و پرده تختش را مي

چـه شـور   «گويـد :   هـا مـي   ها همراه بـا بيـزاري اسـت و دربـارة آن     دليل رفتار وهاب با آن
اي! پوچي و بيهودگي، تعصب و هيجان. چقدر بـه زنـدگي و زمـين بايـد چسـبيده       حيواني
  ).35: 1387(عليزاده، » باشند؟

رسد كه در جلد دوم رمـان،   و اشغالگران تا جايي مي ها خانة ادريسيتضاد ميان ساكنان 
سو، گروهي شامل قباد، قهرمان ملي،  شود. از يك به اختالف و تقابل بين دو گروه تبديل مي

هاي انقـالب   خانم ادريسي، شوكت، كاوه، ركسانا و جمعي ديگر هستند كه به رؤيا و آرمان
صول انقالبي خود هستند. در سوي ديگر، مانند و نگران از دست رفتن ا بلشويكي وفادار مي

  جمعي شامل آتشكاران ديگر، همانند حداديان قرار دارند.
در اواخر رمان، زماني كه رياخوفسكي، فرمانده نظامي آتشخانه به ياري اعضـاي گـروه   

كند، قباد، قهرمان ملي، شكسـت   را دستگير ميها  خانة ادريسيدوم، امثال حداديان، ساكنان 
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پس قطار به راه افتاده. «گويد:  بيند و به رياخوفسكي مي ؤياي خود را به چشم ميآرمان و ر
پـيش   ها را پايين آورد: بسيار سريع! هيچ مانعي سر راه نيست. حركـت مـا بـه    راخوف پلك

  ).501(همان: » است، پايان ندارد
ين سير شود و همچن رو به ويراني نهادن خانوادة اورخاني كه در اثر معروفي مالحظه مي

هاي در حـال   شود، نماد سنت ها كه در رمان عليزاده ديده مي متالشي شدن خانوادة ادريسي
  فروپاشي است.

  
  مرگ 5.3

شده است.  هاي اجتماعي اشاره مايه مرگ، يكي از مضمون در رمان سمفوني مردگان به درون
اعضـاي  . «شود مرگ در سمفوني مردگان به شكل طبيعي، خودسوزي يا برادركشي ديده مي

» شـود  ميرنـد و ايـن سـمفوني بـراي مردگـان نواختـه مـي        خانواده يكي پس از ديگري مي
كند. او در  مايه مرگ اشاره مي ). معروفي از آغاز موومان اول به درون233: 1388(تسليمي، 

اش ايـاز كـه    دهد كه اورهان اورخاني به توصيه دوست قـديمي  اين بخش از رمان نشان مي
رود تا برادرش را بكشد. اين برادر كسـي نيسـت جـز آيـدين، كـه       است، ميپاسباني قلدر 

  گذراند. خانه شورابي در خارج از شهر اردبيل روزگار مي ها درجايي پيرامون قهوه مدت
دهـد اورهـان، نمـاد قابيـل، در انتهـاي       در بخش دوم از موومان اول، نويسنده نشان مي

افتد كـه   رو به ياد روزي مي انديشد. از اين ا ميه طويله در شورابي نشسته است و به گذشته
اي  تكه گوشت بدل شـد وزنـدگي   ها به يك ترش يوسف در جريان حمله روس برادر بزرگ

آورد كه به توصيه اياز پاسـبان، نمـاد شـيطان، روزي ايـن      نباتي يافت. همچنين او به ياد مي
خارج از شهر برد، او را كشت و  كرد با خود به برادر را كه ديگر حتي از او مراقبت هم نمي

  در گودالي دفن كرد.
  اورهان گفت:“

جـور گذاشـتمش تـوي گـودال      شد. وحشت بـرم داشـته بـود. همـان     داشت شب مي
جـور   دانسـتم كـه ايـن    طرف بود و با دست خاك ريخـتم. چـه مـي    تري كه آن كوچك

 هـاي دور و اطـراف را ريخـتم روي تـنش، روي صـورتش، روي      شود. تمام خاك مي
لحظـه از كـارم    كشـد و يـك   دانستم زجـر مـي   پاهايش. و روي خاك را پا كوبيدم. مي

  )294: 1393بازماندم (معروفي، 
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شـود. ايـن يوسـف،     به همين علت، اورهان در سراسر داسـتان بـرادركش معرفـي مـي    
  طرف ديگر يـادآور داسـتان   كشد و از طرف يادآور يوسف نبي است كه رنج برادر مي ازيك

) آمده است. معروفي در اثر خود، عالوه بـر  26- 31ابيل كه در قرآن مجيد (مائده/هابيل و ق
 كشته شدن يوسف، مرگ پدربزرگ، پدر، مادر، آقاي لرد (مدير و صـاحب كارخانـه پنكـه   

كنـد. آيـدا خـواهر     سازي)، و مرگ سورمالينا براثر جذام، به خودسوزي آيدا نيز اشـاره مـي  
پيشـه اسـت    بردار، صبور، شكسته و عاشق حرف، فرمان دوقلوي آيدين است. او دختري كم

شود. او چند سال پـس از ازدواج بـه    اش در خانه پدري به آشپزخانه محدود مي كه زندگي
  زند: خاطر آزار شوهرش آقاي آباداني دست به خودسوزي مي

اش نبود. ناهارش را خورده  خواند اصالً ياد خواب ديشب روز بعد وقتي روزنامه را مي
شنبه شـانزدهم   زد. در صفحة سوم روزنامة اطالعات پنج ود داشت روزنامه را ورق ميب

شده بود: زني به نام آيدا در آبـادان خـود را بـه آتـش      شهريورماه به خط درشت نوشته
  ). 217: 1393كشيد (معروفي، 

كشيده است كـه   آيدا نماد زن قرباني مردساالري است. اما مادرش نماد زن صبور و رنج
ديده و با خصوصـياتي شـبيه    ماند. او زني رنج تي نامي از او در حافظه اجتماعي باقي نميح

  ).52: 1385ويژه زنان ترك است (هاشمي نژاد،  بسياري از زنان سنتي ايران، به
دهد كـه اورهـان نيـز بـه      بخش دوم از موومان اول، نويسنده نشان مي همچنين در پايان

اي در شورابي نشسـته   شب زمستاني در طويله شود. او در يك سردي و تلخي اسير مرگ مي
اند. او طنابي در جيـب پـالتواش    هاي گرسنه طويله را محاصره كرده كه گرگ است، درحالي
رادرش آيدين را خفه كند و بكشد. اما از آيـدين خبـري نيسـت.    خواهد با آن ب دارد كه مي

هـاي گرسـنه در بـاتالقي در شـورابي غـرق       سرانجام او در اين تنهايي و در محاصره گرگ
  ). 349- 350: 1393ميرد (معروفي،  شود و مي مي

چـون  «رسـد:   هابيل و قابيل مـي   هاي ديني نيز به داستان سابقة حضور كالغ در اسطوره
دانست چگونه پنهـان كنـد، دو   هابيل را بكشت، جنازه برادر را بر دوش كشيد و نمي قابيل

) قابيـل بـا   3(قرآن كريم، مائده/ » غراب آمدند، يكي ديگر را بكشت و در خاك پنهان كرد.
ديدن اين صحنه، هابيل را به همين شكل دفن كرد. اين روايـت كهـن كـالغ را در ارتبـاط     

كه امروز همين ويژگي گوركني او بـه ذهـن    دهد؛ چنان قرار مي »گوركني«تنگاتنگ با نقش 
). كالغ در اثر عباس معروفي، حضور دائم دارد. 77: 1392رسيد. (پارسانسب و معنوي،  مي

هابيـل و قابيـل و    كند و نيز داسـتان   اين حضور، حس مرده بودن شهر اردبيل را تشديد مي
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). عـالوه بـر ايـن    159: 1390اسـفندياري،  كنـد. (  همچنين مضمون برادركشي را تكرار مي
توان گفت كه توصيف مكرر گورستان، بيانگر مرگ، نيسـتي و سـكوت جامعـه اسـت،      مي

پيونـدد.   رود و به مردگـان مـي   زوال مي كم روبه هاي اخالقي، كم اي كه با مرگ ارزش جامعه
ين، چنان ضربه ها و دفترهاي آيد ). همچنين پدر با آتش زدن كتاب44: 1385(هاشمي نژاد، 

شود. بنابراين آيدين شـعرهاي نـو    زار مي سوزد و تبديل به شوره زند كه ذهنش مي به او مي
  كند، و اين يعني مرگ نهايي نوآوري روشنفكر. خود را فراموش مي
دهـد، در   جويي رخ مي كينه و  حسادت به دليل مرگ كه سمفوني مردگانبرخالف رمان 

گيرد. در رمـان اخيـر،    مرگ، رنگ و بوي عاطفي به خود مي، مضمون ها خانة ادريسيرمان 
از  رعنـا ، و لوبـا، رحـيال  يـابيم كـه    برگـرديم، درمـي   هـا  خـانواده ادريسـي  اگر بـه گذشـته   

، دخترعموي لوباهاي فرعي داستان هستند كه عشقي اجباري در وجود خوددارند.  شخصيت
ده است. او سرانجام قربـاني زيبـايي   نيز زيباتر بو رحيالخانم ادريسي، بسيار زيبا و حتي از 

شـود كـه در    ها محدود مـي  قدر در حصار خانه و اتاق شود؛ وي به دليل زيبايي، آن خود مي
ميرد. روزي پدربزرگ و عموهاي  اش كرده است، مي هاي غلطي كه احاطه اي از انديشه هاله

گيرنـد   اند تصميم مي دهكه ظالم، دربند پول و مقام، و بندة زر و زور بو خانم ادريسيمستبد 
كه او را به عقد ازدواج با مردي پير و مرموز درآورند كه ظاهراً مدعي كيمياگري بوده است. 

ميرد. رحيال دختر كوچك خانم ادريسـي و   چندي بعد، لوبا براثر اين ظلم بر سر تختش مي
مـردي  بـر مالحظـات اقتصـادي بـا      عمه وهاب است. او برخالف لقا، بسيار زيباست و بنا

نامزد كرده بود. اما رحـيال از او بيـزار    مؤيدگاوي، تنومند و بدقيافه به نام  چهره، چشم سرخ
  ).76: 1388خورد (قلي زاده بالدرلو،  آمد، رحيال از جايش تكان نمي بود. وقتي مؤيد مي

خاطر ظلم و زورگويي پدربزرگ و عموهاي خانه ادريسي، جان  رحيال نيز مانند لوبا، به
اندوزي كردنـد و شـايد خـون     رو، لوبا و رحيالرا قرباني مال دهد. ازاين ا از دست ميخود ر

مـرگش كردنـد    ذره دق رحيال را براي كيميا ريختند؛ هرچه كه هست ترديدي نيست كه ذره
  ).590: 1387(ستاري، 
و وادار شده بـود. ا  ارسالناندوزي به ازدواج با  خاطر مال نيز ظاهراً به وهاب، مادر رعنا

شـد.   كرد و گالويز مي دعوا و مرافعه مي ارسالناز شوهر و فرزندش متنفر بود و همواره با 
آباد فـرار كـرد و بـه تفلـيس رفـت و       كه روزي با مردي بيگانه از خانه خود در عشق تا اين

ها پنهاني همدم و همراز بودنـد   رسوايي برانگيخت. او شش ماه تمام غيبش زد. آنان غروب
ها از محيط خانـه و نظـام    ريختند.آن ) و در نهان نقشه فرار مي76: 1388الدرلو، (قلي زاده ب
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 ادريسـي متنفر بودند؛ اما باالخره قرباني خواست خـانواده   ها ادريسيسنتي خانواده اشرافي 
با موشكافي تمام، اين قضيه را در سـطرهاي زيـر بـه تصـوير      عليزادهشدند و ناكام مردند. 

  كشيده است: 
كـرده بودنـد. در زمـان     بيزار بود، چون او را به ازدواج بـا پـدرش وادار   وهابمادر از 
، سـر كـنج ديـوار چمباتمـه     وهابانداخت.  هاي خشم، او را در اتاق تاريكي مي حمله
انداخت ... دائم با پدر مشاجره  زد. هر ترك چوب، هر صدا، بچه را به ياد اشباح مي مي

شدند ... تا غروبي برفي زن خودش به  ند. باهم گالويز ميشكست ها را مي داشتند. ظرف
كردند. حرف مردي  پچ مي گشت ... كجا رفته بود؟ باكي؟ مستخدمان خانه پچ خانه برمي

گرفت. مادربزرگ هرگز به روي خود نيـاورد، تـا    را مي هايش گوش وهابزدند.  را مي
  2).70- 71: 1387كرد. (عليزاده،  وقتي مادر خودكشي

نوعي شبيه زنان رمان باغ بلور اثر مخملباف هسـتند،   به لوبا، رحيال، و خانم ادريسياگر 
هـا   ، بـرخالف آن وهـاب ، مادر رعنااند،  ها به ناگزير پذيرنده حتمي تقدير بوده هركدام از آن

ها نگنجيد. پـرواز كوتـاه و    تنها زني بوده كه در چارچوب خواست خانواده اشرافي ادريسي
شود  ها، نوعي پيروزي محسوب مي هاي خانه ادريسي س بازندگي پرمالل زنناكامش در قيا

  ).15: 1378(محمدي، 
  
  تناظر فرجام داستان 6.3

هاي خود را به دو سرنوشت  چنانكه مالحظه شد، معروفي و عليزاده فرجام برخي از قهرمان
اره بـه مسـئلة اميـد    آثار آنـان، اشـ   هاي مشترك در مايه كنند. يكي از بن تقريباً مشابه ختم مي

هـاي ايرانـي و    صـورت نمـادين، زنـدگي مرگبـار خـانواده      ، بهسمفوني مردگاناست. رمان 
صـورت عـام و نـواحي شـمال اردبيـل را       پاشيدگي زندگي اجتماعي و ملي ايراني بـه  ازهم
هاي زمانـة   كند كه بويي از برادركشي صورت خاص در زمان جنگ جهاني دوم بازگو مي به

كند. اميد و  حال، اين داستان به اميد و آرزو اشاره مي شود. اما با اين استشمام مي متأخر از آن
هـا بتواننـد اورهـان را در خـود      كه در آينده، حقيقت نيرو بگيرد و ذهنيت آيدين آرزوي اين

). در پايان اين داسـتان، اگرچـه آيـدين مجنـون     1095: 3، ج 1387غرق كند (مير عابديني، 
شده است كه اكنون پانزده سال دارد و  به نام الميرا دارد. اين دختر بزرگشده است، دختري 

وميراث پدرش را مطالبه كند. با تولد فرزند آيدين، نويسنده نويد نسل جديـد   تواند ارث مي
تري رشد وزندگي نمايند، هرچند، خود ايـن فرزنـد،    دهد كه در اوضاع زماني مناسب را مي
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گرايـي و تسـاهل و تسـامح     مي نويسـنده بـر مبنـاي نسـبي    حاصل التقـاط دو آينـدة ترسـي   
  ).68: 1385است(هاشمي نژاد، 

تـوان چنـين فرجـامي را مشـاهده نمـود. لقـا، يكـي از         نيز مي ها خانة ادريسيدر رمان 
ماية تولد ديگر،  هاي درون ست كه در سرگذشتش، جلوهها خانة ادريسيهاي رمان  شخصيت

خانة شود. او در ابتداي داستان يعني با ورود آتشكارها به  مينوزايي و اميد به آينده مالحظه 
بينيم، لقا از جنس مـرد متنفـر    گونه كه مي كرد. همان ، خود را در اتاق محبوس ميها ادريسي

كرد. هر رگة بو، او را بـه دستشـويي    بوي مرد، لقا را منقلب مي«كند:  است و از آن فرار مي
تري دارد  ).  اما او شخصيت مقاوم11ـ   12: 1387(عليزاده، » زد. وقفه عق مي كشاند و بي مي

). 1414: 4: ج1387ماند تا آتش زندگي را در خانه روشـن نگـه دارد(ميـر عابـديني،      و مي
بررسي است،  گذشته از تنفر لقا از جنس مخالف، مورد ديگري كه دربارة اين شخصيت قابل

بينيم، احترام و توجهي كـه   دامه داستان ميكه در ا مهارت وي براي نواختن پيانو است. چنان
شـود تـا ايـن شخصـيت،      گردد باعث مي لقا به خاطر نواختن پيانو از آتشكارها نصيبش مي

خألهاي خالي روحي را پر كند. پس جاي تعجب نيست اگر در اواخر داستان، موقع كه لقا 
رس و ترديد ايـن  شود، بدون ت طور رسمي دعوت مي از سوي مدير تماشاخانة شهرداري به

كه به دليل حكم آتشخانة مركزي،  كند. همچنين در پايان رمان، هنگامي دعوت را اجابت مي
شـوند، لقـا بـا     ها (ياور، لقا و يونس) از آن بيرون رانده مـي  بازماندگان خانة مجلل ادريسي

اش  پذيرد و سرانجام دور از اعضاي خانواده سازگاري عجيبي، محيط خوابگاه عمومي را مي
دهد؛ ضمن اينكه هرروز هنر خود (يعني موسيقي) را به پنجاه  اميدوارانه به زندگي ادامه مي

تحمـل، ترسـو و    بينيم، لقا كه در آغاز داستان، عبوس، كم طور كه مي آموزد. همان كودك مي
نـوازد، پـا    دغدغه پيانو مي كند و بي وگذار مي گريزان از مرد بود، حاال در پيش مردها گشت

تكاند،  هاي خيس را مي كشد، رخت هاي هرز باغچه را از ريشه بيرون مي پاي تيمور علف به
). عليزاده، تولد 13: 1378دهد (محمدي،  ها مي دود و سرود ياد آن ها وسط چمن مي با بچه

از «كشـد:   خوبي به تصـوير مـي   ديگر، نوزايي و اميد به آيندة شخصيت لقا را در اثر خود به
گشت. حدود پنجاه شاگرد داشـت.   رفت، نزديك غروب برمي به لقا سركار ميشن بامداد پنج

  ).576: 1387(عليزاده، » آموخت. ها مي الفباي موسيقي را با دقت به آن
  

  گيري نتيجه. 4
هـايي   تحول انسان در موقعيـت  ، حكايت سيرها خانة ادريسيو  سمفوني مردگانهاي  رمان

 خواسته يا ناخواسته بلكه عمدتاً ناخواسته بـراي  متفاوت است كه در طي حوادث گوناگون
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خود بـا   معرفتي و تجربي  هاي كه هر شخصيتي با اين ويژگي دهد و طبيعي است او رخ مي
قـدرت نويسـندگان در    آگـاهي، تجربـه و   كـه  شود و در اينجاسـت  حوادث روبرو مي اين

هـايي تأثيرگـذار و    رمانها اين دو اثر را به  ها و وقايع ناشي از حضور آن آفرينش شخصيت
كند. هر دو نويسنده، در زماني متفاوت (يكي دهة شصت و ديگـري دهـة    ماندني تبديل مي

رفته از جامعة  كه رفته كنند؛ روشنفكراني روشنفكران ارائه مي گرايانه از هفتاد) تصويري واقع
 كـه نويسـندگان در  برند. با اين كتاب پناه مي و گيرند و به دنياي درون و شعر  خود فاصله مي

اند ولي چـون   زمان و مكان متفاوت به خلق اثر پرداخته ها و دو زمان مختلف و باشخصيت
ها همچنان واقعيتي پايدار در جامعه بوده است درنهايـت بـه فرجـام     موضوع موردبحث آن

ل و نوزايي از مسـائ  تجدد، اميد به آينده، تولد ديگر سنت و اند. توجه به تقابل مشابه رسيده
  كنند. بنيادي است كه معروفي و عليزاده در آثار خود به آن اشاره مي

توان به دست داد آنكه به رغـم همـه    نتيجة اصلي كه از اين مقايسه و تحليل تطبيقي مي
محـور و واقعگرايـي و تفـاوت جنسـيت      اختالفات در فضا، زمـان، رويكـرد روانشـناختي   

  توان به نحو برجسته در آنها مالحظه كرد: مي نويسندگان در اين دو رمان، مشتركات زير را
هر دو رمان به مضموني اجتماعي ولو با دو رويكرد متفاوت و عزيمتگاه متمايز توجه . 1
گيري و گسترش پيرنگ و فضاي داستان با زمينه و قلمروي اجتمـاعي   اند و بستر شكل كرده

 اند. بردهرا در دل اجتماع و گره خورده با مسائل جامعه به پيش 
اند و آن را در فراينـد   هر دو بحران روشنفكري را در تزلزل نهاد خانواده مؤثر دانسته. 2

 اند. طرح داستان جاي داده
اند و آن را  هر دو تقابل سنت و تجدد را در تزاحم و گسست نظام خانوادگي پذيرفته. 3

  .اند طي ماجراهاي داستان نشان داده
  
  ها نوشت پي

 

شمسي به دليـل نارضـايتي از شـرايط موجـود، در      70و  60هاي دهة  رمانبرخي از نويسندگان . 1
اند. عباس معروفي (نويسندة رمان سمفوني مردگان) نيز از زمرة آنان  خارج از ايران اقامت گزيده

  زنند. ها) دست به خودكشي مي است. يا برخي مانند غزاله عليزاده (نويسندة رمان خانة ادريسي
  .اندازد ميخودكشي ناموفق نويسنده  بار چندخودكشي رعنا ما را به ياد تجربة . 2
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 155   ديگرانو  چاوحسن 
 

  نامه كتاب
هاي غـاده السـمان و غزالـه     تنهايي روشنفكر در رمان«)، 1392احمدي ماليري، يداهللا و سميه آقاجاني (

  ) 1ـ18، بهار و تابستان (صص 5، سال 1، ادب عربي، شمارة »عليزاده
نـويس معاصـر (كليـدر از     )، تحليل انسان آرماني در چهار اثر از چهار رمان1390اسفندياري، خديجه (

آبادي، سووشون از سيمين دانشور، سمفوني مردگان از عبـاس معروفـي و روي مـاه     محمود دولت
نامة كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت  خداوند را ببوس از مصطفي مستور، پايان

  علوم انساني. مدرس، دانشكدة
عامه، دو فصـلنامة   ماية كالغ از اسطوره تا فرهنگ تطور بن«)، 1392پارسا نسب، محمد و مهسا معنوي (

  )77ـ 92، بهار و تابستان. (صص 1، شمارة 1، دورة »فرهنگ و ادبيات عامه
مدرن، چاپ هايي در ادبيات معاصر ايران (داستان)، پيشا مدرن، مدرن، پسا )، گزاره1388تسليمي، علي (

  دوم، تهران: كتاب آمه.
  )، ايران ما، چاپ اول، تهران، مؤسسه نشر شهر.1389خاتمي، احمد (
ها، چـاپ پـنجم،    شده در پايان رمان خانة ادريسي ، مقالة چاپ»درد جاودانگي«)، 1387ستاري، جالل (

  )587ـ  607تهران: انتشارات توس (صص
ها، پژوهشـكدة علـوم انسـاني و اجتمـاعي،      ت نسل)، مجموعه مقاالت گسس1382شرفي، محمدرضا (

  دانشگاهي،   جهاد
)، نقد اجتماعي رمان فارسي با تأكيد بر ده رمان برگزيده، چـاپ دوم،  1389عسگري حسنكلو، عسگر (
  تهران: نشر فرزان روز.

  ها، چاپ پنجم، تهران: توس. )، خانة ادريسي1387عليزاده، غزاله (
، »سير ادبيات زنان در ايران از ابتداي مشروطه تا پايان دهة هشتاد«)، 1391غالمحسين زاده، غالمحسين (

  ماه، دانشگاه شهيد بهشتي. دي 6و  5هاي ادبي،  ششمين همايش ملي پژوهش
، »هـا  بازتـاب رئاليسـم در رمـان خانـة ادريسـي     «)، 1391فرضي، حميدرضا و آرماني آسـتمال، رسـتم (  

  .135ـ 159، پاييز، صص 9درپي  ، پي1ة شناسي، شمار هاي نقد ادبي و سبك پژوهش
هاي برجستة رمـان   شناختي شخصيت تحليل روان«)، 1390فرضي، حميدرضا و فرزانه خسرو حسيني (

، 18، بهارستان سخن (فصلنامة علمي پژوهشي ادبيات فارسي)، سال هفتم، شـمارة  »ها خانة ادريسي
  )   255ـ 286پاييز و زمستان (صص

هـاي   )، نقد و تحليل آثار داستاني غزاله عليزاده (با تأكيـد بـر داسـتان   1388عصومه (زاده بالدرلور، م قلي
هاي تهران، دو منظره، بعد از تابستان، جزيره، سوچ)، كارشناسي ارشد زبـان و   ها، شب خانة ادريس

  ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس. 
، (ص 3ها، پايا، خـرداد، شـمارة    يات و زبانها (غزاله عليزاده)، ادب )، خانة ادريسي1378محمدي، فتاح (

  )12ـ 16
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شـده   مقالة چاپ»(ها خانة ادريسي«خانه، بررسي رمان  )، پيچيدگي سرنوشت يك1387مختاري، محمد (
  ).608ـ 627ها)، چاپ پنجم، تهران: انتشارات توس (صص  در پايان رمان خانة ادريسي

  ققنوس.)، سمفوني مردگان، تهران: 1393معروفي، عباس (
)، شكاف نسلي يا گسست فرهنگي (بررسي شكاف نسلي در ايـران)، نامـة علـوم    1383معيدفر، سعيد (

  )55ـ 80، زمستان (صص 24اجتماعي، شمارة 
نويسي ايران، جلـد سـوم و چهـارم، چـاپ پـنجم، تهـران:        )، صدسال داستان1387ميرعابديني، حسن (

  چشمه.  نشر
  ستيزي در ايران، چاپ هفتم، تهران: نشر اختران. )، تجدد و تجدد1387ميالني، عباس (

هاي ادبي معاصر، مكاريك ايرنا ريما، ترجمة  ، دانشنامة نظريه»تقابل دوگاني«)، 1388والديز، ماريو جي (
  مهران مهاجر و محمد نبوي، تهران: نشر آگه.

پـنج رمـان سـمفوني    بـر   ها در رمان معاصر (با تكيه )، مناسبات نسل1385هاشمي نژاد، اشرف سادات (
نامة كارشناسـي ارشـد زبـان و     كنيم)، پايان مردگان، نقش پنهان، نيمة غايت، اسفار كاتبان، عادت مي

  ادبيات فارسي، دانشگاه تربيت مدرس، دانشكدة علوم انساني.
ها بر مبناي  تكامل شخصيت وهاب درزمينة عشق در داستان خانة ادريسي«)، 1392راه، رؤيا ( يداللهي شاه

، زمسـتان  24، شـمارة  6، فصلنامة علمي و پژوهشي ، نقـد ادبـي، سـال    »الگوي سفر جوزف كمبل
  .)169ـ 198(صص 
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