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 مقدمه

 شگفتاريپ

 «جاودانه شرکت داشتن يات است. انگار در جشنيرق شدن در ادبغ، يتحمل زندگ يبرا هااز راه يکي»

 «فلوبر»

ب ان يتفک ر ادحاص ل  ،ياز ان وا  ادب  يک يبه عنوان  (Fiction, narrative literature) يات داستانيادب   

 ش اننيسرزمار سالة دار ادب هزراثيم و ستهيبه جامعة خود نگر يانتقادتازه و  ياست که با نگاه يينوجو

 اس ت، ان د کش ور م ا  يه ادر دانش گاه جامعه و خصوصاً در آن ينقد و بررس سابقة از آنجا که هستند.

ن ي يتع در جه ت بهت ر ش دن آن و ه مباشد  يهم گام تا الزم است يقيدق يهايو بررس ليو تحل يدانقّ

گ اه  ر ر   يجا يوران م درن آث ار داس تاندر واق   در د .يادبن نو يا قلمرو آثار خلق شده درر يتأث زانيم

  اند.انسان بوده ين مسائل مطر  برايترياشهين و ريمهمتر

عص ر »از ت وان يم يرانيدر جامعة ار ياخ يهارمان در سال يبه علت گسترش و گوناگون در حال حاضر   

و  يت اجتم اعي اقعدر انعک ا  و يرسد شعر معاص ر فارس يران سخن گفت. امروزه به نظر ميدر ا« رمان

توانسته است و در رأ  آن قالب رمان  يات داستانيادب، عقب مانده است يجذب خوانندگان، از رمان فارس

توان د ب ر م ا آش کار کن د ک ه يمن آثار يا ين رو نقد و بررسياز ا .ات جامعه را در خود منعکس کنديواقع

-چه راهپردازد، يها مح آنيف و تشريه توصکه ب يو فرهنگ يدر مقابل مسائل و معضالت اجتماعسنده ينو

نکه تنها به يا ايبرخوردار است  يقيعم ينيبا از جهانيها آحلن راهيد و در دادن اکنيشنهاد ميپ ييهاحل

  ها ناتوان است.پردازد و از اصال  آنيف دردها و معضالت ميتوص

و  ياس ي، سيدتي ، عقيت وان خاس تگاه فک ريمکند و يدا ميز ارتباط پيسنده نين مسأله با اهداف نويا   

سنده يا نويآ کهنيگر ايدنکتة . ص دادير جامعه در رمانش تشخين تصوييسنده را با توجه به تبينو ياجتماع

رم ان  يا بر ساخت و پرداخ ت فن يآن در اثرش اهتمام دارد  يموجود و بازساز يت اجتماعيفقط به واقع

س نده در پ رداختن ب ه يت نوي توجه دارد. عوامل م ثثر ب ر نهن يسيز بر اسا  اصول هنر رمان نويخود ن

گ ر ي، از دگ ريد يکش ورهاکش ور خ ود و  يو ادب ي، اجتماعياسيانات سيو تأثر او از جر ياجتماعمسائل 

 د به آن پرداخته شود.ياست که با يمسائل مهم

است تا ضمن بر آن بوده  يد، سعرا بر خود دار يل آثار عبا  معروفيکه عنوان نقد و تحل نوشتهن يدر ا   

 . ميتوجه کن او يهاق نوشتهين دقييسندة معاصر کشورمان به تبين نويا يآثار داستان يمعرف



  

و در  ات رر  اختص ا  دارديفصل اول به مقدّمات و کلن شده است. ينامه در چهار فصل تدوانين پايا   

ن يو همچن  قيهدف و ضرورت تحق ،قيتحق يهاهيو فرضها ق، سثاليتحق يرر  مسألة اصلآن به اجمال 

 فصل س ومدر اختصا  دارد.  قيتحق يو روش اجرا ينظريمبان به فصل دوم .ميارا نوشته قينة تحقيشيپ

ن بخ ش يسرانجام در فصل چهارم که مهمت رو  .ان آمده استيق سخن به ميتحق يج و دستاوردهاينتا از

و از اصول م ياسندة مورد نظر پرداختهينو يهاکوتاه و رمان يهانداستال ينامه است به نقد و تحلانين پايا

مد نظر بوده اس ت. ها خلق آن يزمان يتوال ،آثار ينقد و بررس. در مياسود برده يمدرن نقد ادب يهاو روش

س نده اس ت ينو يسينوسال داستانستيکه حاصل ب را کوتاه يهاداستان ،ب، نخست به اختصارين ترتيبد

ک ه ن ام ر آني م. عل ت اي اق رار داده يابياو را به دقت مورد ارز يهاو سپس رمان مياشتهنقد گذا ةدر بوت

-يس مفون رم ان ژهيها به ون رمانيهماست و شهرت او هم به واسطة  يس بزرگينودر اصل رمان يمعروف

افته است. ي يداستان سندگان و منتقدان آثارينودر نزد  يدر مجام  ادب ياگاه برجستهيجا مردگان است که

کوت اه را عرص ة داس تانم ک ه او يابييمدر يسندة معاصر کشورمان به خوبين نويا يهادر نوشته يريبا س

او  يهااست که رمان ين در حاليو اسود برده است  يسندگين نوينگرفته و تنها از آن به عنوان تمر يجد

-يرا م  ياريبس يها نقدهابودن آن يچند بُعد اوست که يسينوداستان يزيحاصل دقت، تجربه و هنر غر

 يسينوداستانمدرن و روز  يهاکيها بر خوانندگان آثارش آشکار شود. او از تکنآن يهارساختيرلبد تا ز

تفک ر و حاصل شتر يب يسندگياز آنجا که نو يداشته است ول ين کار مطالعات فراوانيدر ابهره برده است و 

ه ي ت وان ب ا عاريسنده نباش د، نم يخود نو يدرون ةن تفکر و فلسفيکه ا يزمان ک و تايفلسفه است تا تکن

  .نخواهد بود جز تصن  يزيد. چون حاصل چيآفر مدرنک، اثر يگرفتن تکن

 ن س طورين امر در وهلة اول نگارندة ايست. اا هاآنبارز  يهايژگيگر وياز د يبودن آثار معروف ينامتنيب   

 قي م ا از رر .زدي او برانگ يبه نقد آثار داس تان بنده را شوقبود که  يازهيانگو  کرد خود جلب يبه سورا 

و  ين ادب فارس يريش  يهاها و اسطورهها، افسانهبا قصه اثر يداستان محورعالوه بر  يمطالعة آثار معروف

عاص ر از خ ميحسا  ت ار يهابرهه او يهارمان يخين به واسطة بستر تاري. همچنميشويگر ملل آشنا ميد

  کند.يب ميترغ معاصر يخيکتب تار يخوانندگان را به بازخوان ن امريا شود وينظر گذرانده م

معاص ر کش ورمان  يد است حاصل کار مورد توجه ادب دوستان به خصو  خوانندگان آث ار داس تانيام   

 ش تريهرچ ه ب آوردن يخ م، و رو و چيراه پُ ر پ  ني م ودن ايپ يباش د ب را يتيرد و مشعل ه دايقرار بگ

  .يسيها در عرصة رساله نونو  پژوهشن يبه ا يات فارسيان رشتة زبان و ادبيدانشجو



  

 تعريف مسئله و فرضيات -1-1

ت، ي ک ه در آن واقع ييايدن ،که خدا آن را ررد کرده است تعلق دارد ييايبه دن رمان «لوکاچ»ر يبه تعب   

ن باور بود ک ه رم ان بن ا ب ه يد بر ايبا آيا مانند لوکاچ (1381، لوکاچ) ل کرده استيها تحمخود را بر آدم

ب ه  يدگاه ب ه آزادي ن دي باورمن دان ا گويا ؟باشد دينيتواند ياست و نم دينير ين ژانر، غيا ينات يژگيو

الجرم تن ب ه  رد ويپذيد و بند نميرمان رهاننده است، قرمان نظر دارند و برآنند که  ياصل عنوان مشخصة

 يبن ددر دس ته بن دي کن يم؟ت وانيم ربق هها را چگونه ميموضوعات رمان. دهدينم ينيد يهاچارچوب

کمت ر  ان د  ام انام برده ياسيسو  يي، جنايسي، پلي، خانوادگي، عشقياجتماع هايرماناز رمان،  يموضوع

توان د آي ا مس ائل مرب وط ب ه دي ن نم ي .سخن گفته باشد دينياز رمان  يم که منتقديادهيخوانده و شن

  رلبد.هاي مجدد را مياي است که بررسياين مساله موضو  رمان واق  شود؟

 ياريا بس ن مطل ب ريست و عکس اين رور نبوده و نيشه ايهم اين مساله بايد گفتدر پاسخ ابتدايي به   

ان د و سخن گفته ديني يهاتيشخص و دينيحات ي، تلمديني يهاهيمااند و از بنسندگان ثابت کردهياز نو

ا ي ن يت وان از وج ود مض اميم  يسنده مورد نظر هم ب ه راحت يون« يعبا  معروف»ان در آثار ين ميدر ا

ب ه « مردگ ان يس مفون»ن رمان خود يمثال او در مهمتر يپرده برداشت. برا دينمرتبط با  يهاتيشخص

 يان اله ياد مورد نظرکه  پردازديت و مکافات و تحقق عدالت ميجنا ز،يآغاز و انجام، رستاخ ينيم ديمفاه

 است.

ب ه آث ار  يبُعدچند يها مستلزم نگاهکه شناخت آنافته يدست  يسيداستان نودر  ييهابه قله يمعروف   

همچنان ک ه  يمعروف .هم هست بلکه او روشنفکر يستب نيک اديتنها  يچونان معروف ياسندهينو .اوست

حض ور »از  يک يپ ردازد و در يز ميش نيخو ة جامعه و زماننقد و رصد  سد، مدام بهينويداستان و رمان م

ت موج ود اس ت ت ا يک روشنفکر، اعت را  ب ه وض عي ةفيوظ»ش در گردون نوشت که: يها «خلوت انس

 فه عمل کرده است.ين وظيها به ان ساليدر تمام ا« ت موعود.يدن به وضعيرس

فش رده  يل يک ه خ ه اييلمنامهيف ت، به مثابةو ملمو  اس يني  عيبد ريمشحون از تصاو يآثار معروف   

اگ ر  يعن ين و دارد.  ياس ت ک ه زب ان ياها به گونهف آنيا توصي هارين تصوي. نو  نگاه به ااندم شدهيتنظ

 يمعروف  . رسديبه مقصود مسه خط -فشرده و در دو يليف کند، خيرا توص يتيخواهد شخصيسنده مينو

 ست.ين يستيونيرسکسپ ا  يهاشباهت به نقشيکند که بيف ميتوص  و موجز يسر چنان ها راتيشخص



  

همچ ون  يو فرهنگ  يفکردگاه يانه منعکس کرده است و از ديگرارا واق  ي، مسائل اجتماعيآثار معروف   

ان و در مرتب ة بع د جوان ان گذاش ته و ير را بر روشنفکران و دانشگاهين تأثيشتريب يفارس يهاگر رمانيد

-طة رم انيدر ح را او يهارمانم يتوانين رو مياز ا ن قشرها شده است.يدر ا يو تحوالت فکرر ييباعث تغ

    .ميدهقرار  ياسيو س ي، اجتماعيفرهنگ يها

 قيتحق يهاطرح سؤال -1-2

 کدامند؟ يار عبا  معروفآث ياصل يهاهين و درونمايمضام -1   

 کند؟يز ميمتما يرانيسان اينوسان و رمانينوتانگر داسياو را از د يثار معروفدر آ ييهايژگيچه و-2

 توان جست؟يدارد و منشا آنها را در کجا م آثارش وجود در ييها و باورهاشهيچه اند-3

و در  تازه بياني به است، پشت سر گذاشته يسينه داستان نويدر زم را يموفق هايتجربهکه  يا معروفيآ-4

 ز کند؟يمتما يرانيسندگان ايگر نويرا از د آثارش که يافته دستتوجه خور 

 گران در آثارش وجود دارد؟يان دينگارش، زبان و ررز ب يا رد پايآ-5

اس ت؟  «ام ف اکنريليو»اثر « اهويخشم و ه» اقتباسي از ين رمان معروفيمهمتر« مردگان يسمفون»آيا -6

   است؟بر اقتبا يلين دو رمان دليت مشابه در ايا دو شخصيک يا وجود يآ-7

 تا چه اندازه نقش دارد؟ يها در آثار معروفآن يها و بازسازاسطوره يبه رور کل-8

 دارند؟ يو نقد روانشناخت يت روانکاويا آثار او قابليآ-9

 بر آث ار او داش ته اس ت؟ يراتيران چگونه است و چه تاثيک ايات کالسيبا ادب يبرخورد معروف ينحوه-10

هاي معروفي، در رد و قبول نظر لوکاچ که در آغاز اين بحث آم ده اس ت، رمان ةتوان بر پايچگونه مي-11

 کوشيد؟

 ؟ مينيبيم ييهات نشانهياز وحدت زمان و مکان و شخص يمعروف يهادر تمام داستان ايآ-12

 هدف و ضرورت تحقيقا -1-3

 و و نق د يث ار عب ا  معروف آ يه اهي ها و درونماساختريبه ز يابينامه دستانيپا نيهدف از نگارش ا   

 مدرن حام لآثار مدرن و پست انيماورا در  يهاها و رمانداستان گاهيجاتا  خواهد بود آنها قيدق يبررس

 يه اتي گذش ته را ب ا واقع يه اخ و افسانهياو توانسته تار .ن کردييتعکم يوستيستم و بيب يهاقرن رو 

ن ي ضرورت پرداختن به ا در آثار او دارد. ياژهيها کاربرد ورهن اسطوي. همچنوند بزنديمدرن امروز پ يايدن

روش ن  نين و يران را ب ا زب انيا يک فرهنگ غنيتار يهامهين يونقد و مداقه در آثار امور از آنجاست که 



  

ران ي ک ايآث ار کالس  خ ويتار مجدد يخوانو مخارب را به باز اندينمايماز آن  ياتازه يهاريکند و تصويم

 يهويران ش ي ا يان شاعران گذشتهيد. در ميآثار خود بگشا فهم يبرا يديجد يچهيکند تا دريب ميترغ

 يرو بررس نيااز، استداشته سندهين نويا يهابر داستان يرشگرفيتاث ياگنجه يم نظاميحک ييسراداستان

به تعبير  اوست. يهاداستان ها ورمان يگفتهنا يهاها و معماگشودن گره يبرا يديکل ينظام يهامنظومه

 ييراهکاره ابا فرهنگ و ادب سابق اي ران دارد و ب راي نس ل ام روز  قيعم پيونديتر آثار معروفي خالصه

 .ان و محيط فکري و حياتي خود داردجهت بهتر ساختن جه

 قينة تحقيشيپ -1-4

 يعب ا  معروف  يآثار داس تان کنون در مورد نقد تمامران، تايا يمرکز آمار و ارالعات علم يربق گواه   

نگرفت ه  ول ي در م ورد رم ان  ران ص ورتي ا يدر دانش گاهها يک و مس تقلي ق جام  و آکادميچ تحقيه

خ انم « 1384ازل تا اب د، »ک کتاب مستقل دربارة آن به نام ينوشته شده و  ييهانقد« مردگان يونفسم»

 نوشته است. « کتايالهام »

اس ت و در ب وده ي يمجزا يهاها ابتدا مقالهک از بخشيل شده که هريتشککتاب ازل تا ابد از ده بخش    

مردگان است  يق رمان سمفونياش مطالعة دقسندهين کتاب به قول نوياست. اشده يکجا گردآورين اثر يا

 ه اتيشخص يپردازد، قابل توجه است و  درمعرفين رمان مياها درو نقش نام يخيکه به بستر تارو از آنجا

س نده رم ان در ينو ياص ل يهادغدغه ينامه راهگشا بوده است  ولانين پايرمان در ا يخيو شر  بستر تار

 يس تم مشخص ين کتاب سياعمال شده است. ا يشخص يهايپردازنظر يان نشده و تنها نوعين کتاب بيا

 شود.  ياسا  آن کل اثر بررسل ندارد که برينقد و تحل يبرا

در  يف يظر يه ااست و به نکت ه يد و خواندنيار مفين کتاب در نو  خود بسيگفت اد يبا يبه رور کل يول

 کند. يم يان توجهيشتر رمان به خواننده کمک شايرمان اشاره کرده است که در فهم هرچه ب

دگاه ي ک دي اند، و تنها از نپرداخته« مردگانيسمفون»هم وجود دارد که مستقالً به رمان  يگريکتب د   

ن کتب اشاره ير به اياند، در زآن را نقد کرده يا خارجي يمعاصر فارس يهاگر آثار و رمانيکنار دخا  در 

 شود: يم

« 1386،، ت وراتيدر آثار احمد ش املو، عب ا  معروف  ينيک عيل متن و هرمنوتيتاو»با عنوان  يکتاب-1

در آلم ان ب ه « نشر گردون»ن کتاب را يح که اين توضيمنتشر کرده است،  با ا« هايهوشنگ صناع» يآقا

 ست.ين يران قابل دسترسيرب  رسانده و در ا



  

چن ان ک ه از  «ينير عابديحسن م»نوشتة « 1386جلد، چاپ دوم، 4، رانيا يسيصد سال داستان نو» -2

ت اکنون.  يشمس  1274نوش ته ش ده از س ال  يه اها و رم اناست به داستان يدا است، نگاهيعنوانش پ

اد کت اب، ي . با توجه به حج م زاندک سده منتشر شدهين يرا دارد که در ا يل آثاريقصد تحل ينيرعابديم

ک ه  ميزپ رداين کتاب م يدر ا يل آثار معروفيتحلن مورد به يسنده از خطا مصون نمانده است که در اينو

 نگاشته است: ينيرعابديم 1087دست کم در سه مورد دچار اشتباه فاحش است. در صفحه 

اهو س اخت. قهرم ان آن يخشم و ه ي( را بر الگو1346، بهمن شعله ور رمان سفر شب )يش از معروفيپ»

در س ر  يمتع ال ييه اش هير اس ت. او انديط درگياست که با خود، خانواده و مح يحساس ةگانيز بيرمان ن

وض   »و با  بزند يوانگيزند، خود را به ديپس م  را او که ييايدن شود در مقابلير ميناگز  دارد، اما عاقبت

 .«مصالحه کند «موجود

کن د. او ن اتوان از ينم  يرا ر  يرين س يچن  «اهويخشم و ه»  قهرمان «نيکوئنت»نجا است که يرفه ارُ

 ،«اهوي خش م و ه» ينهن  ةعقب ماند ةوانيکند. ديم ي، خودکشيند زندگياناخوش يهاتيمواجهه با واقع

ن يدي آ يهاچ وجه با حرفيزند که به هيرا م يگريد يهابا حضور او حرف «فاکنر»نام دارد که  «يبنج»

 ست.ينما، همخوان نوانهيد

ن يدي هم ک ه آ ييسايد ساعت کليگويشود و مياشتباه دومش را مرتکب م ينيرعابديم 1091در صفحه 

وج ود  ين س اعتيچن  «مردگان يسمفون»رمان  يسايکند. در کلين آن محبو  است، کار نميرزميدر ز

  .ن رمان اشتباه گرفته استيرا با ا «سال بلوا»ساعت ساختمان انجمن شهر رمان  ينيبدرعايندارد. م

ابن د، از م ر  ييان م ي جر نيدي آ  که در نهن يو مبهم پراکنده يرهايق تصويدر موومان چهارم از رر

کت ابش ثب ت  1094است ک ه در ص فحه  ينيرعابديسوم م ين خطايم. ايشويسورمه بر اثر جذام آگاه م

 .رديميمان دخترش ميرد. او پس از زايميه است. سورمه بر اثر جذام نمشد

معتب ر ب ودن  ت ا ح دوديران(، يا يسيک صدم کتاب صد سال داستان نويسه اشتباه در رول ده صفحه )

 کند.يز خدشه دار ميگر نيسندگان دينو آثار از را ينيرعابديم يهاليتحل

همانگونه که از ن امش  ،«جواد اسحاقيان»نوشتة  ،«1387گان، مرد ياهو تا سمفونياز خشم و ه»کتاب -3

« ازل ت ا اب د»است از کتاب  يديندارد و تقل يان دو رمان است که مطلب تازهيا يقيتطب يداست بررسيپ

 «مردگ ان ياهو ت ا س مفونياز خشم و ه»کتاب ده است. يبه چاپ رس« مر  رنگ»ن با نام يش از ايکه پ



  

را  «م ر  رن گ» يه ااز متن يت وان الگ وبرداريها ممقال ه يه ااز همان عنوانچهار مقاله است.  يحاو

 افت.يدر

آن را نگاشته و  ياست که دکتر عسگر عسگر يعنوان کتاب« 1387، يرمان معاصر فارس ينقد اجتماع»-4

ان ن ده رم ي از ا يک يمردگان ه م ينقد کرده است. سمفون يشناختدگاه جامعهيده را از ديده رمان برگز

د ي د تأکين رمان اشاره کرده است. بايا يشناختمسائل جامعه يکوتاه به برخ يسنده در شرحياست که نو

 شده است. يبه رور مفصل بررس يشناسمردگان از نظر جامعهينامه رمان سمفونانين پايکنم که در ا

ش يدايپ» يهاعنوانسه فصل با  از، «اتين بيحس»، نوشته «1387، ال نهنيان سيجر يسينوداستان»-5

ال يان س ي وه جريش»و « ال نهنيان سيآثار جر يهايژگيو»، «ال نهن در غربيان سيجر يسينوداستان

ال نه ن يان س ي جر ةويش يفصل سوم کتاب به بررس، است ل شدهيتشک« رانيا يات داستانينهن در ادب

 ، اث ر ص ادق«ف ردا»و « به گ ور زنده»، «بوف کور» يهاداستان، ران اختصا  دارديا يداستان اتيدر ادب

ش ازده »، يص ادق اثر بهرام« ملکوت»اثر صادق چوبک، « سنگ صبور»و « زييبعد از ظهر آخر پا»ت، يهدا

پور، در يار مندنياثر شهر «يدل دلدادگ»و  ياثر عبا  معروف« مردگان يسمفون»، يرياثر گلش« احتجاب

. م ا اندش ده يو بررس  يابين فصل ارزيدر ا نهن، اليسان يجر يسينوتشان در داستانيوه روايارتباط با ش

-د پرداخت هيجد ياز منظر« مردگانيسمفون»ال نهن در رمان يان سيجر ينامه به بررسانين پايهم در ا

 م.يا، کاربرد آن را در رمان مذکور شر  دادهيانين جريچن يهايژگين ويم و ضمن برشمردن مهمتريا

ه ا ل ب داني مردگان نوشته شده چند مورد مهمتر است که در ن يرمان سمفونکه بر  ييهاان نقدياز م   

 شود:ياشاره م

م درن  يمردگ ان را رم انيسمفون« با در رمان مدرنيجسورانه و ز يتجربه ا»( در مقالة1368، )يپور _  

م يو  بپردازن موضيم به ايز قصد داريد کرده است، ما نينه تمجين زميااش درسندهيو از جسارت نو يمعرف

 ا نه؟يشوند يمدرن محسوب ما پستيجزو آثارمدرن  يمعروف يهاگر رمانيمردگان و ديا سمفونيکه آ

-يم و رمان نو در نوس ان  ين رمان سنتيب سنده راينو« ناهماهنگ يفيتصن»( در مقالة 1369بهارلو، ) _

ش ين گرايا -نه استعداد -استطاعت»د: يگويم ،دانديمشتر در جهت رمان نو يش او را بيگرچه گرا ند ويب

آنجا ک ه . او رمان است يهاعبارت ياو به کار، اشتباه بودن برخ يرادهاياز جمله ا ني، همچن«ستيدر او ن

چند قطعه شاد و پر خ روش اج را »آورد، به مورد يف در رمان شاهد ميناهنجار و ضعف تأل يهااز عبارت

 ة، اس تعارينما، در اص طال  ادب ن جمله غلطيکه ايکند. در حالي، اشاره م«ز بوديغم انگ يليکردند که خ



  

از  يک ين يک ار و همچن  يهاقوت ةها و نقطييبايز از يکيشود و در واق  يده مي( نامOxymoronه )يعناد

ت وان يز م ي گ رش نيد يداس تان يه ااست که در نوش ته ي( معروفStyleسبک ) ةشکل دهند يعنصرها

 مشاهده کرد.

که ب از به ارلو از آن ب ه عن وان ض عف  رداشاره ک يگريد به نکته ديبا يمعروف يورد سبک نوشتاردر م   

ت ر و آم د، ب دنش لخ تيشد و با درد ف رود م ينعره م يگرسنگ»مانند  ييهااد کرده است. جملهيف يتأل

حرک ت يان ب ک ا،، چن  ةقط  شد يهاشاخه يها روالش بدود، کالغيها بود که همراه خنيتر از انيسنگ

قل م  يرپردازي، به توان تص و«شديخشک م ييک جايگشت و يها قبل برمنشسته بودند که زمان به سال

خ ود او  يه ام، دست کم ب ه گفت هيابييرا درنم ين سبک معروفيا يريگردد. اگر زبان تصويبرم يمعروف

نما يا ب ه ش دت از س ي زند يق مرا ور ينقاش يهاش از نوشتن، کتابيم که او پيم و آگاه باشيمراجعه کن

 .است مردگان يبر رمان سمفون يمنف ياز معدود نقدها يکين نقد يا  متأثر است.

ق ي کند، تطبکه مهمتر تلقي ميچيزي« زندگان يا تراژديمردگان يسمفون»( در مقالة1369مهر، )ديش _

چون  ينياست که به مضام ين رمانمردگاياست و از آنجا که سمفون يوناني يهايمردگان با تراژديسمفون

ش تر قاب ل يمردگ ان بيرا قبول کرد. البت ه س مفون يين ادعايتوان چنيسرنوشت و مر  پرداخته است م

ه ا ن اس طورهي ا ينام ه ب ه معرف اني ن پاي غرب و ما در ا ياست تا آثار ادب يشرق يهاق با اسطورهيتطب

ق ب ه ي ن تحقي ن موضو  ه م در ايکند که اينواده اشاره مخا ين مقاله در ادامه به فروپاشيم. اياپرداخته

 شده است. يجام  بررس يصورت

اس ت بگوي د ک رده يسع« يات داستانيم در ادبيمستق يريپذرياز تاث يانمونه»( در مقالة 1370بهنام، ) _

ند و ما در ان بدان اشاره کردهيکه اکثر منتقدياهوست، نظريهوصرف از خشم يديمردگان تقليکه سمفون

 م.يپردازياتي، ميچنين نظر ينامه به بررسانين پايا

خ ود را در  ةن ه توزان يبه صراحت نظ ر ک« ؟شاعر را کشته است يچه کس»( در مقالة 1370، )يريگلش_

ام ي ليو»اث ر « اهوي خش م و ه»رمان  يرانين رمان را نسخة اياست و امردگان مطر  کرده  يمورد سمفون

مثب ت  يه انکت ه ،تيمحق باش د، ام ا بغ   و عص بان ييدر موردها يريد گلشيشا دانسته است.« فاکنر

به هنرمند  بود ياموختهنش هنوز يهاتجربه ةکند. استاد با هميزار ميپوشاند و خواننده را بياش را منوشته

 ةدرب ار اس تاد ن گذاش ت.ير نره ب يد چگونه نوشتن او را زي، بلکه بايان رور نوشتهيتوان گفت چرا اينم

 س ت وياثب اتش ن يپندارد که حاضر ب ه اس تدالل ب رايمردگان چنان نظر خود را صائب ميرمان سمفون



  

 ،ن نگاه به مخار بيکه ايرد. در حاليند نظرش را دربست و چشم و گوش بسته بپذيبيخواننده را ملزم م

نام ه اني ن پاي در ا. م ا را موجب ش ده اس ت يرياست که اعترا  خود گلش يجدهميهمان نگاه قرن ه

 م.يال کردهيرا موشکافانه تحل« اهويخشم و ه»د از يموضو  تقل

اس طورة  يب ه بررس « جامع ه که ن يو فروپاش يکش، برادريکشفرزند»( در مقالة 1373ان، )يچتهران _

 ياص ل يبر اختالف برادران تأکيد دارد و ماجراپردازد و در ادامه يرمان است م يل که تم اصليل و قابيهاب

ن ي ااز آنج ا ک ه در اس ت. يآيد فروپاش يکند. در پايان کار هم آنچه به چشم م يرمان را بر آن استوار م

 تر خواهيم پرداخت.ن موضو  مفصليدارد به ا ياها نقش برجستهل اسطورهينامه تحلانيپا

و نق ش  يآگ اه جمع ن ناخوديو همچن يروان يهاجنبه« گوش سوم روانکاو»( در مقالة 1381، )ياوري _

-در نظر گرفته که به درم ان روان يسنده را روانکاوياست. او نومردگان را مطر  کردهيدر رمان سمفونآن

ها و بازس ازي ن موضو  با در نظر گرفتن وجود اسطورهيقصه پرداخته است که ا يهاتيشخص يهايشيپر

 . نامه استانين پاياد ما دريآنها در رمان مورد تاک

 ي عباس معروفالتِيو تحص ي، زندگتولد -1-5

اش در د و ک ودکيم آاي مرفه به دنيا تهران، در خانواده ةنايب السلطن ة، بازارچ1336متولد ارديبهشت    

و او را  کردن دنقل مک ان  يجديد ةپدر و مادرش به خان رفتتان کال  اول دبسبه  يوقت، گذشتتنهايي 

. مان دب اره خ الي نخانه يک هم مادربزرگش تنها نباشد و هم تا گذاشتنده در زادگا بودراهي که پسر سربه

ها را ق در س ايهو آن ش درفته در تنه ايي دردمن د مرفه، رفته ةکه اين بچ ه استبود دورانشايد از همان 

هاي بلن د هها را بر شاخقدر کالغو آن کردانبار نگاه قدر به آبشمرد، آندرز آجرها را قدر ، آنگرفتاندازه 

ش اگرد ش ه يهم ليدر دوران تحص  خيل ي تنهاس ت. او دانس تنديم همه گر يد که کردگذاري کا، نشانه

، فتگاو  بهو  رفتپدرش  ةاش به مغازمدير مدرسه ديرسکال  پنجم  به ين خارر وقتيهم بود، به ممتاز

 شنهاد راين پيا ش همذراند. پدرکال  ششم برود و امتحانات هر دو کال  را با هم بگ به که او بهتر است

چندان ب ه در   ،هداشت ية خواربار و کل فروشمغاز چندن پسر تاجر بوده و يا پدر. اما از آنجا که رفتيپذ

د و بخشي از ب ارش را ب ه انهر چه زودتر او را به بازار کار بکش درصدد بوده تاو  کردهينم خواندن او توجه

 دوش او بگذارد.



  

 هم ين ب هد. رکهاي پدرش کار ميخواند، و روزها در يکي از مغازهام دبيرستان را شبانه تمن رو ياز هم   

داند در اي ن دني اي نمي حاال اما  شويي، رالسازي، نجاريخشک ،عطاري ،آموختتقريباً همه کاري  ليدل

 د.نها استفاده کد از آنيچطور بامدرن تخصصي 

ب ه  1355در س ال  . پ يش از انق البب وده ا آن ةخ انواد ندون ش أ ، چون ادبياتگرفت ديپلم رياضي   

 ة  ادبي ات دراماتي ک، دانش کداف تيه اش رامورد عالقه ةه و رشت، و پس از انقالب به دانشگارفتسربازي 

 هنرهاي دراماتيک.

اي شد و اين آشنايي لحظه به لحظ ه او را ب ا فض اي حرف هآشنا  «محمد محمدعلي»با  1354در سال    

، و ش دنويسي جوانان کيه ان چ اپ ي قصهدر مسابقه 1355. اولين داستانش در سال کردآشناتر  نوشتن

داس تانش ة اولين مجموع  1359که در سال د. تا اينيرسجا به چاپ جا و آنهايش اينپس از آن داستان

 .شدزود ناياب و خيلي  افتيانتشار  «انجام کتاب»نشر  دربا تيراژ ده هزار نسخه  «روي آفتابروبه»

ها و شهرها و گاهي سير کرد و با تغيير نامپي ميهاي چخوف را کُي چهارده پانزده ساله بود داستانوقت   

 کرد.قصه، ده بار آن را با خط زيبا پاکنويس مي

روي هم نشسته بودند و فروشي روبهآشنا شد. روزي در پستوي يک کتاب «گلشيري»با  1358در سال    

نظ رش را بگوي د، و  يگلش ير يلرزيد و منتظر بود که آق اخواند، ميمي يگلشير يت داستاني برااو داش

. ب رو يش ونويس نميتو داستان»داستان را شنيد گفت:  ينويسنده شدن چه بايد کرد. اما وقت يبگويد برا

س وادي. بي» گف ت: يخواس ت. گلش يريافتاد و از او کمک ميمراه  يگلشيرجوان دنبال  1«دوزي.لحاف

افت اده ب ود و در ت ه جوان دنب الش راه « نويسي. ول کن. برو وردست پدرت کاسب شو.خود داستان ميبي

نويس بش وي باي د دو ه زار ت ا کت اب خواهي داس تاناگر مي»گفت: يجست. گلشيريم ياهروزن ينااميد

 «بخواني.

 يگلش ير ينوشت و ب از ب را يداستان يروز ، تا اين کهس ديگر ننوشت. فقط خواند و خواندو او از آن پ   

 يآن پ س گ اه گ اهو از « خرمش. چن د؟يست. مآفرين. اين داستان خوبي»گفت:  يگلشير يخواند. آقا

نويسي کانون نويس ندگان پ ذيرفت. ام ا ک انون در گرفت، و بعد او را به جلسات داستانيسراغ جوان را م

ه ا و داوران وق ت تص ميم گرفتن د ک ه اس ناد و کتاب بسته شد. آق اي گلش يري ب ا هي  ت 60تابستان 

را  يها براي نجات اسناد کانون، عبا  معروف ها را از کانون بيرون بکشند. معلوم نيست چرا آنصورتجلسه

انق الب پلم ب ش ده ب ود. شکس تن قف ل و پلم ب  يدادستان ةکانون به وسيل يده بودند. درهاانتخاب کر



  

جوان  ةاين نويسند يهمان کار شايد برابود اما  يکار واقعا دشوار 60ابستان و ربودن اسناد در ت يدادستان

 کرد. يبه منشور کانون فراهم م يوفاداراز در  و  يازمينه

و  «يمحس ن يلف ان»هنرهاي دراماتي ک اس تادش ب ود،  ةآشنا شد. در دانشکد «سپانلو»با  1358سال    

ر استادش بودند. اما سپانلو اين جوان را از جم  ديگ ر هاي ديگو خيلي «سمندريان»و  «محمد مختاري»

فراخن اکي  ةه ا حوص لا ب ه او آموخ ت. آن وقتوقت گذاشت. خيلي چيزه ش يو برا جدا کرد دانشجويان

گذاشت. س ر هاي بلند مدام جوان را جا ميرفتند و او با آن قدمهاي تهران راه ميداشت، با هم در خيابان

اي باشي، ک وه ش ميران را نگاه کن! در تهران هر جا باشي، سر هر کوچه»گفت: ميايستاد اي ميهر کوچه

اش ک ودکي يهاتابستان که يکس يگفت. کوه برامي درست« بيني. اين يکي از مختصات تهران است.مي

نج دانست. ادبيات و تاريخ و ريگذراند معنايي خا  داشت. و سپانلو اين را مرا با پدربزر  در سنگسر مي

 رفت.يبا هم پيش م ين و خيابان و زندگو کار و داستا

، «ج  واليي»، «مني  رو»، «ص  فدري»، «محم  دعلي»، «زراعت  ي»س  از گلش  يري ک  ه ب  ا جلس  ات دوران   

ادامه داش ت، آرام آرام ب ه ب ار  ياعضا و يا در دفتر دوست ةهاي ديگر در خان و خيلي «روبين»، «راهري»

 داد.يم ينشست و حاصل جمعيم

و او با اين که دبي ر ادبي ات بود. چهار سال و هفت ماه گذشت  «سمفوني مردگان»سال شرو   63سال    

ن گلش يري او ه م دويد، سرانجام زير رمان را امضا کرد. به موازات جلس ات داس تاروزانه و شبانه مي بود،

حاص ل آن دوره اس ت.  «وريانرويا ش اپ» ترها راه انداخته بود که مثالًگلشيري با جوان ةجلساتي به توصي

شان بود، پس از جلسه پش ت مي ز او نشس ت و يک بار در تابستان شصت و هفت که سپانلو مهمان جلسه

هاي پس از مشروره را کنم يک دور نثر کالسيکاين شاهکار است، فقط توصيه مي»رمان را خواند. گفت: 

و اقبال آش تياني و  نفيسير مينوي و فروزانفر و سه چهار ماهي نث« بخوان، و بعد کتابت را بده براي چاپ.

فهميد که سپانلو چ ه نوشت تازه ميو بعد که پاکنويس نهايي را مي مد نظر داشت را زرين کوب و ديگران

 خدمتي به او کرده است.

ت ا »، و «ور »، «دلي باي و آه و»هاي: و نمايشنامه« آخرين نسل برتر»داستان در اين فاصله مجموعه   

را هم همين انتش ارات « سمفوني مردگان» .هم تاسيس شده بود نشر گردونچاپ شده بود. « جا با منيک

ها فرستاد. اين خودش ده سال از عمر او پس يچاپ کرد و با تيراژ يازده هزار نسخه به پيشخان کتابفروش



  

ب ه ن ام  يموع ه داس تانو مج «ک ر فره اديپ»و « س ال بل وا»تا به امروز که دو رمان  ،از انقالب بوده است

 انددهيران هم به چاپ رسيکه در اش دارد يکارنامة کارهم در  را «تريرة آبياروندگان جزيدر»

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

ر ب ه ي در ز است در جلس ات پرس ش و پاس خ ک ه يخود معروف يهاگفتهها برگرفته از تمام نقل قول -1

 کنم:يها اشاره من آنياز مهمتر يبرخ

 .6،   4فروردين، سال ششم، شمارة  13، 1369 ن يت قزويوال  -الف

 .6،   5فروردين، سال ششم، شمارة  20، 1369واليت قزوين، 

 .  8و  6، صص 6فروردين، سال ششم، شمارة  27، 1369واليت قزوين، 

 يدر صفحه هان گفتگو در يحاصل ا .يرجايژن بي، منصور کوشان و بيدهباش يعلبا حضور  يزگرديم -ب

 ه است.( چاپ شد1369مجله کلک )بهمن و اسفند 12-11 ةشمار 272-287

 5ش نبه ن و پنجيف رورد 28ن، چهارش نبه يف رورد 23جمع ه  يکتا در روزه ايخانم الهام  يگفتگو -، 

 .1370بهشتيارد

منتش ر ش ده  83مرداد 10خ يروزنامه توسعه در تارن گفتگو در يا که نژاديرو  عليس يآقا يگفتگو -د 

  .است
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Abstract: 

 

A Wide range of Iranian are connected with fiction. so understanding of the genre and its literary analysis 

and criticism is the responsibility of the critics and theoreticians of the scope.  In this writing, the author 

has attempted to criticise and analyse the content of the works of the contemporary writer, abbas ma'roufi 

By creating more than thirty short stories and some novels, the author has been able to achieve a specific 

position among fiction writers of the recent three decades. 

The goal of this writting the thesis is to reach the substructure and themes of mention author writings and 

exact criticism and analysis of them, by attention of fictional elements on the basis of the modern literary 

theories. Naturally, we havenot been unaware of paying attenation to the sociological and Psychological 

and mythological matters.                                                                                                                                  

The present research has been composed of four chapters.                                                   

The first chapter deals with introduction, background and the general features of the research.                     

                                                                                                            

The second chapter pertains to the theoretical principles and the method of the research project 

accomplishment.                                                                                                        

The third one contains the research results and eventually in the fourth chapter, Ma'roufi's writings have 

been taken into consideration.                                                       

The reader by studying the recent chapter achieves the following outcomes: 

-Having had complete proficiency in the thousand years literature of Iran, Ma,roufi had engaged in 

merging the classic literature with the modern one in his writings and had given them a fantastic richness.  

                                                                                           

roufi, in addition to find his way into the inner layers , the extreme of consciousness technique, Ma Using-

of his characters, he has unlimited the division between reality and imagination, through which dawns the 

collective unconscious of the society of his time.   

.                     roufi has proceeded to revive the Iranian woman identity,In his stories, Ma- 

s writings, in addition to the life picture of an unfulfilled intellectual, the problems of the  ,roufi,In Ma-

other classes of society has been reflected, so that one may consider him a writer who has come out of the 

inner part of the people of his time.                                 
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