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  نخستين داستان سياسي پس از انقالب اسالمي

  انياشرف درويش از علي 18سلول تحليل گفتمان داستان بررسي و 

  

  

مصطفي گرجي 
*  

    دانشگاه پيام نور،دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسي

  چكيده

سلول ن آن، احتمال فراوان نخستي  و بههاي سياسي پس از انقالب اسالمي از نخستين داستان

لف در طول دوران مؤهاي  نوشته  بارز آن، انعكاس خاطره اثر درويشيان است كه ويژگي18

ن  نخستي، اين داستانبر اين عالوه .هاست  شخصيتس و مبارزات ايدئولوژيك و مسلحانةحب

 نخستين آثار داستاني  است و در زمرةمل درويشيان پس از پيروزي انقالب نيزاثر درخور تأ

 دهد ده نشان ميشادبررسي سطوح مختلف داستان ي. رود شمار مي  بهگرا پس از انقالب استسي

نگاه فراگير به . هاي سياسي موفق است نگاشت بودن، يكي از داستان باوجود خاطرهاين متن 

كيد بر عنصر شخصيت و  شصت با تأ دهةگونة كالاين داستان با توجه به گفتمان غالب رادي

نسل اول . است) هاي داستاني در شخصيت(دهندة تقابل چهار نسل  ه نشانماي درون

اند و خود را  نام  سنتي، ديندار و البته بيكاران راضي به وضع موجودند كه كامالً محافظه

كاران آگاه از فساد  نسل دوم محافظه. انگارند كه با رژيم حاكم درگير شوند تر از آن مي كوچك

نسل سوم . اند  وضع موجود دلخوش با وجود نارضايتي، بهقدرت و ايدئولوژي هستند كه

برند و  عدالتي موجود رنج مي  ناراضي از وضع موجودند كه از بيخواه و يهاي آزاد راديكال

                                                 
 Gorjim111@yahoo.com:  نويسندة مسئول*

 9/2/1391: تاريخ پذيرش  5/7/1390: تاريخ دريافت



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   72

اما نسل چهارم فرزندان انقالب و . درصدد تغييرات آرماني در وضع نامطلوب موجود هستند

نوعي  ها به  ولي مكان و زمان تولد آن؛ندارند  آگاهي چنداني به وضع موجودمبارزه هستند كه

  .شده استبا مبارزه و انقالب عجين 

سلول اشرف درويشيان،  ادبيات داستاني سياسي، انقالب اسالمي، علي: هاي كليدي واژه

18.  

  مقدمه

 اساسـي در    ةفـ ؤلدهد دو م    فرهنگ و تاريخ ادبي ايران نشان مي       نگاه فراگير به مجموعة   

 ؛اسـت   بـوده شق و سياسـت هاي فرهنگي، اجتماعي و هنري ايـران عـ     گفتمان ةمجموع

 .ت دشوار اس  تاريخي و تاريخ ادبيات ايران     حذف اين دو عنصر از ادبيات     اي كه    گونه به

هاي حاكمان، مسائل كالن سياسي، حكومت و         اي از ويژگي   اگر در آثار ادبي پيشين پاره     

  در ادبيات معاصر يـك نـوع ادبـي         ،هم بيشتر در قالب نثر متجلي شده       داري آن  حكومت

 رمـان  ،عصر جديد پيوند بيشتري داشت و آن انسان سربرآورد كه با مسائل مورد ابتالي     

 البته علل پيدايش آن نيـز بـا سياسـت و تحـوالت سياسـي گـره           ؛و ادبيات داستاني بود   

بر اين بايد گفت از آنجايي كه برخي كاربرد زبان را بـه هـر شـكل                  عالوه. خورده است 

د شـو   مـي شـته  سياسي نوةماي هايي كه با فضا و درون     اين نكته در رمان    ،دانند  مي سياسي

اقـه  ند كه در عالم ادبياتِ خلّ     ا  اي برآن   اگر عده  ،از سويي ديگر  . رسد  مي نظر تر به  ملموس

ويژه منتقداني كه بـه       به - به نظر برخي ديگر    ،مفهوم ادبيات سياسي معنا ندارد؛ در مقابل      

هـاي برتـر جامعـه         هر متنـي تاحـدودي ايـدئولوژي       -پردازند  مي نقد ايدئولوژيكي متن  

رويكرد يادشده به   . ثر از آن خواهد بود    أدهد و يا مت     مي را نشان ) ه گفتمان غالب  ازجمل(

هاي بشري در ادبيات و بازتـاب         و انديشه ها    دهد انعكاس آموزه    مي ادبيات معاصر نشان  

توان جرياني را با عنـوان ادبيـات      مي اي است كه   گونه مسائل سياسي در اين نوع ادبي به      

ادبيـاتي  . هاي ديگر ادبيات داستاني معاصر نـشان داد  نار جريانگرا در ك  داستانيِ سياست 

 سـو    از يـك   هاي آن    مشكالت و مسائل ذهن شخصيت      سرمنشأ ترين مشكل يا   كه بزرگ 

و از سـوي    رژيم سياسي حاكم بر جامعه، نوع مناسبات قـدرت و نبـود آزادي سياسـي                
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با اين  . مشخص است  سياسي   ة سياسي و تشريح انتقادي حادث     ة نقد رجال يا انديش    ديگر

 اخيـر   ةادبيات داستاني فارسي در ايران در سد      هاي    گونهتوان يكي از     توجه است كه مي   

  .اند هايي دانست كه با تم يا رويكرد سياسي نوشته شده را داستان

 پيدايش رمان سياسـي     ةهاي بالقو   ازجمله وجود بستر و زمينه     اگرچه به داليل متعدد   

 سياسي در ايران نوشته شده فراوان است؛        ةماي هايي كه با درون    داستان  مجموعه ،در ايران 

 در قبـل از     عنوان يك نوع ادبـي برجـسته         اين نوع از ادبيات داستاني به      ،به داليلي ديگر  

 از انقـالب    پـس اين امر موجب شـد      . انقالب چندان مجال بروز و بررسي نداشته است       

هـايي چـاپ و      داسـتان  ي، مجموعـه   نخست و با تغيير گفتمان سياس      ةويژه ده  اسالمي به 

 ادبيـات داسـتاني     ة در زمـر   شـان   مايـه  ها را با توجه بـه درون       توان آن   مي منتشر شوند كه  

، نوع ديگري نيست كه      مقصود از داستان سياسي در اين مقاله       ،البته. گرا قرار داد   سياست

مل خـوانش   كه خود شـا   شود    مي برده   سياسيِ متون نام   تسامح با عنوان خوانش     از آن به  

 چارچوب نظري اين مقاله، تحليل      ،با اين توجه  . است... ماركسيستي، فمنيستي، نژادي و   

مايه با توجه     نقد محتوايي و بررسي عنصر شخصيت و درون        ة در حوز  18سلول  داستان  

تـوان آن را نخـستين    نـوعي مـي    شصت است؛ داستاني كه بـه   ةبه گفتمان سياسي در ده    

  . س از انقالب اسالمي دانستداستان سياسي منتشرشده پ

  گرا هاي سياست اشرف درويشيان و داستان علي

 بـسيار   زمينـه  ادبيات داستاني كـه آثـار او در ايـن   ةيكي از نويسندگان برجسته در حوز   

 هاي ابـري    سالاست كه با خلق رمان      ) 1320(اشرف درويشيان     علي ،مل است أ ت درخور

درويـشيان در مكتـب     . ي ايـران ثبـت كـرد      نويـس  نام خود را در تاريخ ادبيـات داسـتان        

 محمـد افغـاني و       علـي  ماننـد در كنار نويسندگاني    ) كرمانشاه(نويسي غرب ايران     داستان

گيرد  مي شاهي قرار  مهشيد امير 
1

 نـو    جهان ةدر ماهنام » صمد جاودانه  «ة كه با نوشتن مقال    

غالب و حكومت   گرا و در مواردي متعرّض به گفتمان          معترض و مردم   عنوان نويسندة   به

و ) 1352 (از اين واليـت   مانند  هاي خود     او بعدها اين ويژگي را در داستان      . معرفي شد 

 هـاي بابـام     همـراه آهنـگ   و  ) 1357 (فصل نان آثار ديگر او    . نشان داد ) 1354 (آبشوران

ويژه زندگي مردم كرمانشاه     م با رنج مردم غرب كشور به      أاست كه به زندگي تو    ) 1358(
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گل « داستان كوتاه    ،هاي درويشيان    اين توجه در داستان    ة آشكار نمون.  دارد اي توجه ويژه 

او به دليل بيـان همـين مـضامين مـدتي            .)33: 1384درويشيان،  (است  » طال و كالش قرمز   

هـاي خـود را در دوران حـبس در            نوشـته   او خاطره .  آزاد شد  1357  سال محبوس و در  

درشـتي آثـار مهـم ديگـر او        .  درآورد بـه نگـارش   ) 1359 (18سلول  قالب داستان بلند    
2

 

رمان اخير چهار جلد و حدود دو هزار صـفحه          . است) 1370 (هاي ابري   سالو  ) 1372(

هـا    است و داراي موضوعي واقعي است و با توجه به فقرسـتيزي و رنـج و محروميـت                 

 داوريـشه از دورة     دربارة مبارزة دهة پنجـاه و سرگذشـت نامـة چنـد نـسل از خـانوادة                

  روحي و رواني،    بر اثر تحوالت    درويشيان . نوشته شده است   1357شاه تا   حمدسلطنت ا 

در او  .هاي بعد به نوشتن داستان و قصه بـراي كودكـان و نوجوانـان روي آورد               در سال 

مايـه و موضـوع سياسـي، انتقـادي و اجتمـاعي              بـا درون   اغلب آثارش را  اين حوزه نيز    

ـ   . است» ابر سياه هزارچشم  «اه  داستان كوت ها،     اين نوع قصه   ةكه نمون نوشت   ز فـصل ممي

هاي شخصي    نوشته  خاطره بازتاب: اند از   عبارت از ساير آثار درويشيان      18سلول  داستان  

لف در طول دوران حبس در اين داستان؛ بازتاب همين تم و مبارزات ايدئولوژيك و               ؤم

 مختلـف   يها  لكه بعدها به شك   ...) كمال، نرگس و   (هاي اين داستان     شخصيت ةمسلحان

أمل نويسنده پس از پيـروزي انقـالب        تدرخور   نخستين اثر    ؛در آثار او تكرار شده است     

گـرا در     نخستين آثار ادبي در ادبيات داستاني سياست       ءجزاسالمي است؛ سرانجام اينكه     

در ) 1358(ي منتـشرشده  بـسا اولـين داسـتان سياسـ     بعد از انقالب اسالمي است و چـه      

  .انقالب باشدهاي پيروزي  نخستين سال

  ساختار آنكيد بر أ داستان با تةخالص

 است كه از ابتـدا بـه كـار عملگـي مـشغول      ي بسيار ضعيف  ة سرگذشت خانواد  18سلول  

ـ          ) اقدس و فاطمه  (اند و حتي زنان خانواده       بوده  ةمجبورنـد بـراي امـرار معـاش در خان

آيد كه وقتي از     مي مادربزرگ بر  ةله از گفت  ئاين مس .  كار كنند  ي شهر  باال اغلبديگران و   

. كنـد   مـي   ديگـران يـاد    ةال خان عنوان حم   از او به   ،گويد  مي  خود سخن  درگذشتةشوهر  

كند   مي نفره زندگي   هفت ةقهرمان داستان هم جواني است به نام كمال كه در اين خانواد           

 ايـن درد    .راند  مي و همواره از تبعيض، اختالف و تفاوت معيشت و زندگي مردم سخن           
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 احساسات و عواطـف،     ها،  الخطاب تمام باورها و اعتقادات، هيجان      وعي فصل ن و رنج به  

. اوسـت  هاي  گفتارها و كنش   ها، خواسته
3

هـاي قبـل از     زمـان داسـتان مربـوط بـه سـال     

و فشارهاي رژيم شاهنشاهي است كه در اين      ها    انقالب، بگيروببندها، اعدام و دستگيري    

افكني در داستان است     ناپديد شدن آغاز گره   اين  . شود  مي  ناپديد ، پسر بزرگ  ،ميان كمال 

  كلي بايد گفت اين داستان، يك متن ادبيِ كامالً         يدر نگاه . كه تا پايان داستان ادامه دارد     

نقـد رژيـم حـاكم، حـوادث        (سياسي است كه مسائل مربوط بـه حكومـت و سياسـت             

ها   يت اصلي شخص  ةلئمس.  دارد بازتابساخت داستان    در روساخت و ژرف   ...) سياسي و 

هاي   نابرابري اقتصادي و تبعيض    هاي داستاني نيز     اين تفكر در شخصيت    ة غلب سرمنشأو  

منجـر  طبقاتي است كه به عصيان جامعه و نارضايتي سياسي شخـصيت اصـلي داسـتان          

 كـه   -هـاي داسـتان     شخـصيت / ترين معضل شخـصيت    بزرگاين،  بر اساس   . شده است 

گيرد كه    مي  وقتي شدت بيشتري   -استحاصل فقر اقتصادي، فرهنگي و خفقان سياسي        

مـن  «: ضـانه دارد  رّه رنگ و بوي معترضـانه و بلكـه متع         رسد ك   مي  كمال به خانواده   ةنام

بـر سرنوشـت مـردم    هـا   بندها و قاچـاقچي  و قدارهها  توانم تحمل كنم كه چاقوكش     نمي

كـش و باشـرف در سـياهچال         ران زحمـت  هـاي متفكـر و كـارگ        حاكم باشـند و انـسان     

  ).17: 1358درويشيان، (» . ...بپوسند

 ةتوان حاصل فرايندي دانست كـه كمـال از لحظـ            مي  وراي آن را   ةاين نامه و انديش   

عنـوان نـسل      عامل ديگر بيـداري كمـال بـه       . كرده است   مي تولد با آن دست و پنجه نرم      

هـايي   گـزارش   مجموعه - غير از فقر در محيط خانه و اجتماع        -ناراضي از وضع موجود   

 از  ، نـسل پيـشتر    در مقـام  بزرگ  عنوان نسل پيش از راوي و مادر        ر و مادر به   است كه پد  

بعد از سپري شدن بخـش اول       . كردند  مي جامعه و تبعيض اقتصادي به نسل سوم منتقل       

داستان كه به فضاسازي و ترسيم خطـوط فكـري شخـصيت اصـلي اختـصاص دارد و                  

شـود كـه بـه        مـي  از كـنش و بخـش دوم آغـ        ،گيـرد  مـي پنجم داستان را دربر    حدود يك 

ـ   أهاي داستاني اختصاص دارد و آن وقتي است كه م    تقابل  ةموران دولتي ناگهـان بـه خان

هاي حاكم بر اين بخش با توجه بـه حـضور           و كنش  وگوها  گفت. برند  مي عبداهللا يورش 

 سـو   از يـك ) عبـداهللا ةخانواد(هاي اول   با شخصيت  روياروييملموس نيروي متقابل در     

 گفتمـان    از سوي ديگر غلبة    ر مسير سرنوشت شخصيت اصلي داستان و       تغيي دهندة  نشان
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. اسـت  بر جامعه و مردم   ) صدايي تك(غالب  
4

 حـضور   ، بخـش سـوم و كليـدي داسـتان         

در زنـدان   ) شمادربزرگ، پدر، مادر، بـرادران، خـواهر و همـسر بـاردار           ( كمال   ةخانواد

ـ             كمـال و بـازبيني     ة  اراست كه با بازگشت به گذشته و بازخواني خاطرات زنـدانيان درب

 بررسي فضاي   ةراوي در اين بخش و در ادام      . پردازد  مي ها  او در زبان و ذهن آن      ةانديش

 كـه   كنـد    را توصـيف مـي     18سـلول   ويژه   بهها     زندانيان سلول  ةزندان مجازات و شكنج   

 در پايان اين بخش و فرجام داستان،       .)107همان،  (عبداهللا اولين نفر از اين مجموعه است        

 موران رژيـم اشـاره    أكمـال توسـط مـ     ة   به كشف جناز   - كه همان نويسنده است    -يراو

كند مي
5

، عبـداهللا (هـاي داسـتان       رهـايي ديگـر شخـصيت      همـين كـشف، مقـدمات      كه   

  . كند مي را فراهم) مادربزرگ و نرگس

بايـد گفـت داسـتان      ) در متن / تحليل گفتمان غالب بر   (قبل از ورود به اصل جستار       

هـاي    ها، شخصيت   شناسيِ عنوان، تصويرها و توصيف      ه عناصر نشانه  با توجه ب   18سلول  

پردازي،  روايت داستان، نحوة 
6

 مكـان؛ بيـشتر در دو       ماية داسـتان، زمـان و        طرح و درون   

عنـوان نخـستين      قابل بررسي و نقد اسـت كـه بـه          ايهم پردازي و درون    ساحت شخصيت 

  . هد شدداستان سياسي منتشرشده پس از انقالب اسالمي تحليل خوا

  پردازي و تحليل آن با توجه به نوع تعامل با سياست شخصيت

هاي   داستان  مجموعه ، قاسم ةروض ،براهني چاه به چاه   مانند داستان بلند     18سلول  داستان  

مـروري بـر    ...  و چهل تن  ،آسمان تهران شهر بي   و داستان بلند     چيزي به فردا نمانده است    

اسـت   زندگي روشنفكراني    ةكنند ها روايت  استانداين  .  معاصر ايران است   تاريخ سياسي 

ض گفتمـان غالـب و      رّفراتر از سطح جامعه، معترض و متعـ       كه به دليل فهم و شناخت       

، قاسم  چاه به چاه  دانش در داستان     زبان سپاهي  حميد دانشجوي ترك  . اند حاكم بر جامعه  

ـ     قاسـم  روضـة  دانشگاه علم و صنعت در داسـتان         دانشجوي سياسي  شجوي ، كيـوان دان

، كمـال   18سـلول   در داسـتان    . اند قبيل از اين ... و هستي ناايمن معترضِ تبعيدي در رمان     

 چاه به چاه،   قاسم ةروضمانند داستان    18سلول   داستان   بنابراين،. كند چنين نقشي ايفا مي   

 ،گـردد  مـي  اول پيـروزي انقـالب بر      ةها بيشتر بـه دهـ      كه تاريخ نگارش و چاپ آن     ... و

چگونـه از حالـت     ، بازتاب زندگي كمـال اسـت كـه          داستانپس  . است سياسي   يداستان
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او از . شـود   مـي  فعال و انقالبـي بـدل    فردي منفعل و پذيراي شرايط موجود به        يشخص

كـار بـه شخـصيت سياسـي       محافظـه اي و از خـانواده  ) تحول مكاني (كرمانشاه به تهران    

 از دو ماه زندگي     ساو درست پ  . يابد  صيرورت مي ) تحول هويتي و شخصيتي   (راديكال  

هاي حـضور او       درحالي كه نشانه   ؛)12: 1358درويشيان،  (شود    مي مشترك با نرگس ناپديد   

ها   بك   فالش ديگرن خطوط فكري اوست و      اي كه مبي    نامه :خورد  چشم مي   بهدر داستان   

  در .كننـد   مي نقل) نويسنده(از زبان راوي داناي كل      هاي ديگر      شخصيت و خاطراتي كه  

هـا   با توجه به وضعيت موجود حاكم بر زندگي آن ها،     شخصيت ةلي به مجموع   ك ينگاه

  : شويم رو مي روبه با چهار طيف مشخص ، اجتماعي-و اوضاع سياسي

  :شوند  مي مشخص تقسيمة عبداهللا هستند كه به چهار دستة خانواد،طيف اول

 طيـف   هـاي   نسل اول، شخـصيت   : كاران ناآگاه اما راضي به وضع موجود       محافظه. 1

 هـايي كـامالً    شـوند؛ شخـصيت     مي اول هستند كه در قالب شخصيت مادربزرگ تصوير       

داننـد كـه بـا گفتمـان       مـي تر از آن نام كه خود و نسل خود را پايين سنتي و ديندار و بي   

 شـوند و    رويـارو ) ه جامعـه  سو و طيف باالنشين و مرفّ      شاه و رژيم حاكم از يك     (غالب  

ه وضع موجود به اين معنا كه وقتـي در مقـام تحليـل       راضي ب . راضي به وضع موجودند   

 امـور را بـه تقـدير    ة منفعالنه دارند و هم    رويكردي كامالً  ،گيرند شرايط موجود قرار مي   

 نـه  ،دن جهان سـوم باشـ  ة نماد بخشي از جامع   ممكن است  اين گروه كه  . دهند  مي نسبت

كارند همـدردي و    د اين   آيند و نه با كساني كه درصد       ميدر مقام تغيير شرايط موجود بر     

نويسنده در اين داستان، دو بار از دريچة نگاه مادربزرگ به اين            . كنند  پنداري مي   همذات

هـايي بـا بـار        كند و علت تفاوت دو قشر غني و فقير را با استفاده از واژه               باور اشاره مي  

كننـد   ها نمـي ديگر نگاه به ما كالش به پا      ها     ديده خدا اليق «: كند  معنايي متفاوت بيان مي   

خواهد كاري بكنـد تـا خـدا ايـن       ميآخر «.)10همان، (» .اند كفش به پاها   ها شده  حاال آن 

  .)14همان، (» .مان بگيرد يك لقمه نان را هم از سفره

هـايي   نسل دوم شامل شخصيت   : كاران ناراضي از وضع موجود اما منفعل       محافظه. 2

 هـا بـا وجـود       آن .سرش اقـدس اسـت    دوز و همـ    گرد و لحاف   عبداهللا حالج دوره  مانند  

عاقبـت تـداوم چنـين      . انـد  ة همان وضعيت دلخـوش    نارضايتي از وضع موجود، به ادام     

به بنـد   ) فرزند عبداهللا (دليل انتساب به كمال        استثمار و استحمار است كه به      اي،  زندگي
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از هاسـت و      كـه در خيابـان     - عبـداهللا  در مقايسه با   اقدس   ،در اين ميان  . شوند  مي كشيده

 اعيان و اشـراف     ة به دليل كار كردن در خان      -برد  مي تفاوت و تبعيض طبقاتي كمتر رنج     

  . خاطر است آزردهو تمايزها ها  بيشتر از اين تفاوت

كمال، احمد، سعيد   (نسل سوم شامل فرزندان     : خواه و انقالبي   هاي آزادي   راديكال. 3

دستي است كه     مبارزان تهي   نماد  تراشكار كمالِ. است) كمال همسر(و نرگس   ) و فاطمه 

او برآن است كه    .  پرخاشگري و اعتراض، به وضع موجود راضي نيستند        ةبه دليل روحي  

هـا سـاخته شـده        روي بازوي آن   و با ني   روزي كارگران   از زحمات شبانه  ها    تمام كارخانه 

  : گويد  مياي  او خطاب به پدر در نامه.)23همان، (است 

م و سـاكت  من نخواستم ظلم و گرسـنگي را ببيـن     من نخواستم مثل تو زندگي كنم       

هـا    عـدالتي  توانم شاهد بي   خواهي در گلو خفه شود من نمي       بمانم تا كي بايد آزادي    

ها   همه بدبختي  امل آن وقت نفهميد ع   ها باشم پدربزرگ من هيچ      كشي  ها و مردم    ظلم

كـش در تـه       هاي متفكـر و باسـواد و كـارگران زحمـت            انسان. و گرسنگي چه بود   

 هـا   كـنم فـداي تـوده       ود را فداي خلق مي    روم و زندگي خ     چال بپوسند من مي   ياهس

  .)17-15همان، (

شخـصيت زن   (نرگس شخصيت ديگر اصلي نسل حاضر است كه برخالف اقـدس            

كه در پايان داسـتان        چنان ؛ثيرگذار دارد أ پويا، انقالبي و ت     كامالً يشخصيت    ،)در نسل دوم  

ديگران را نيز   بلكه   را ادامه دهد،     اوراه  خواهد    ميتنها   نه،   از آگاهي از مرگ كمال      پس و

  .  انگيزد كار برمي به اين

 سپيده دختر كمال كه در زندان و سياهچال به دنيـا          : نسل چهارم  فرزندان انقالب . 4

سياهي استبداد و   (پس از ظلمت    ) پيروزي و انقالب اسالمي   ( نماد آمدن روشني     ،آيد مي

هـاي ايـن     شناسي شخـصيت   ة تحليل به نام   يو است كه در ادام    و فرشته بعد از د    ) خفقان

  .خواهيم پرداخت» سپيده«طيف ازجمله 

ويژه در فـضاي     اند كه در داستان، به      زندان و وابستگان حكومت    مأموران،  طيف دوم 

بخـشي از آنـان در نقـش بـازجو و           . اند هاي منفي ترسيم شده     شخصيتن در زمرة    زندا

  . اند بان تصوير شده هيئت زندانگر و بخشي ديگر در  شكنجه
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 در  .نـد ا   وضع موجـود راضـي     ة، طبقات باالدست جامعه هستند كه به ادام       طيف سوم 

ايـن طيـف    .  حاج سبحان و حاج يوسـف قـرار دارنـد          مانندهايي   ها شخصيت  س آن أر

اند كـه اگرچـه       و صاحبان سرمايه   )رفّهم( ة مترف  نماد طبق  ،هاي فرعي   عنوان شخصيت  به

هـاي ضـد مردمـي و مـستبد،            در استمرار حيات حكومت    ،نقش خنثي دارند  در داستان   

  .كنند  مينقش مقوم و مويد وضعيت موجود را ايفا

 نـه در    ،در عمل ولي   اند؛   كه ناظر حوادث   اند   همسايگان و ديگر كساني    ،طيف چهارم 

به .  ندارند ثير چنداني أ ت  نقش و   حوادث اجتماعي  هاي  نه در جريان   و   هاي داستاني   كنش

 وجود يك گفتمان يا ايدئولوژي خاص يا چند گفتمـان در جامعـه بـراي                ،عبارت ديگر 

  .نداردچندان تأثير  شان بوده و در معيشتيكسانها  آن

  : استبه اين شكلهاي اين داستان   شخصيتةهاي چهارگان صورت كامل طيف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  18 شمارة/ 5 سال                                                                                   80

عنوان يك گفتمان  به18سلول ماية داستان  تحليل درون
7

   

» توصـيف  «، اول ةهاي بررسي و تحليل گفتماني هر مـتن ادبـي در مرحلـ              يكي از شيوه  

. شـود   است؛ به اين معنا كه متن جـداي از زمينـه و شـرايط اجتمـاعي آن بررسـي مـي                    

كـه در   )  چرايي انتخاب اين عنوان براي داستان      براي مثال  (هاي صوري مجموعة ويژگي 

هاي مربـوط بـه سـاختار       يي خاص از ميان گزينه    هاتواند انتخاب  مي ،شودمتن يافت مي  

 در تحليـل گفتمـاني،      ،درنتيجـه . ها استفاده كرده اسـت     موجود تلقي شود كه متن از آن      

هـا   هايي كه مـتن از آن      بين آنچه در متن وجود دارد و انواع گفتمان         پيوستهكانون توجه   

چنـان كـه    . اسـت ايـن تحليـل، تحليـل انتزاعـي مـتن           . كند، در نوسان است   استفاده مي 

فركالف نيز تحليل انتزاعي متن را در سه سطح واژگان، ساختارهاي نحـوي و سـاختار                

 بايـد بـه ايـن مـسائل         ، تحليـل  بر اساس ايـن    .)71: 1388دسپ،  (متن بررسي كرده است     

 وجـود دارد؟ آيـا      لحـاظ ايـدئولوژيك بـين كلمـات        چه نوع روابط معنايي به    : پرداخت

ها استفاده شده   اي باشد؟ در كلمات از كدام استعاره       اوره كه رسمي يا مح    كلماتي هست 

هاي مـن، مـا و شـما        يرنوع معلوم است يا مجهول؟ آيا از ضم       است؟ جمالت بيشتر از     

ها چگونه بوده است؟ جمالت چگونـه بـه يكـديگر             استفاده از آن   ة و نحو  استفاده شده 

» توصـيف « رمان در سطح     در بررسي اين   .)171-167: 1379فركالف،   (...اند؟ و متصل شده 

. هاي دوگانه و تقـابلي هـستند       به گفتمان  ها وابسته بايد گفت تعدادي از واژگان و تعبير      

هـاي    كه ويژگي اكثر داستان -تعامل دو گفتمان استبداد و استحمار     /  در تقابل  ،براي مثال 

ـ ( پدربزرگ كمال ضمن پذيرش گفتمان موجـود         -سياسي است   يـك گفتمـان بـر       ةغلب

عـدالتي،   گـسترش فقـر، فـساد و بـي         به مواردي ازقبيل گـرفتن امـوال مـردم،          )ديگري

ـ    مـي  اشـاره ...  و ، گرسنگي، ظلم   ها، بدبختي  كشي سياهچال، مردم    از سـر   بيـشتر د كـه    كن

گفتمـان   در مقابـل ايـن گفتمـان،      . شـود   نگاه مي  تسليم و پذيرش گفتمان موجود به آن      

 توجه به مـردم و دفـاع        تعبيرهايي مانند ا  روشنفكرانه و انقالبي است كه در زبان كمال ب        

عنـوان واژگـاني خـاص       بـه ... جـويي و   خـواهي، عـدالت    خواهي، آزادي  از توده، مذهب  

  ).  17-15: 1358درويشيان، ( و بروز يافته است  شدهشناخته



 81                              ...نخستين داستان سياسي پس از انقالب                 18ة شمار/ 5سال 

تفسير به اين معنـا كـه       . مل است أتدرخور  هم  » تفسير«اين تقابل گفتماني در سطح      

ماجرا و كنشگران درگير و روابط ميان آنان، نقـش زبـان در پيـشبرد        متن،   ةبافت يا زمين  

هـاي   نظـام   و ماجرا، نوع گفتمان مورد استفاده و قواعد، نظام و اصول، دستور، واژگـان            

 18سلول  در داستان   .)215: 1379فركالف،  (معنايي در داستان چگونه و از چه نوعي است          

وجود چهار نـسل    . خورده است ريخي پيوند   هاي تا   گذشته/ زمينة معرفتي متن با گذشته    

هاي منفـي     هاي اول اين گروه در تقابل با شخصيت         نام بودن شخصيت   در كنار هم و بي    

هـاي ايـدئولوژيكي مقابلـه بـا         جنبهو  گيري حوادث،     با زمان شكل   ة اين مسئله  و مقايس 

  . ي افزوده استظاهر تاريخ هاي پنهان داستانِ بهاستعمار، استبداد و قدرت حاكم، بر اليه

»گري تبيين و بيان  «در سطح   
8

عنـوان    نيز بايد گفت هدف از آن، توصيف گفتمان بـه          

عنوان كنش اجتماعي توصـيف      تبيين، گفتمان را به   . بخشي از يك فرايند اجتماعي است     

. بخـشد دهد چگونـه سـاختارهاي اجتمـاعي گفتمـان را جهـت مـي             كند و نشان مي   مي

 كه  هايي تأثير ؛گذارد  مي ها بر آن ساختارها چه تأثيرهايي       نادهد گفتم   مي  نشان ،همچنين

، تبيـين، ديـدن      بـه ايـن معنـا      .)245همـان،   (د  شومنجر مي به حفظ يا تغيير آن ساختارها       

عنوان جزئي از روند مبارزة اجتماعي در ظرف مناسـبات قـدرت در داسـتان                گفتمان به 

   ).17-15 :1358درويشيان، ( است

هايي كه در سطح تبيين مطرح اسـت، بايـد ديـد در        تان و پرسش  با توجه به اين داس    

بخش عوامل اجتماعي چه نوع از روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و              

 جايگـاه ايـن     . به اين گفتمان در داستان يادشده مؤثر بوده است         موقعيتي در شكل دادن   

 و مـوقعيتي چيـست و     گفتمان نسبت به مبارزات در سطوح گوناگون نهادي، اجتمـاعي         

آيا اين مبارزات علني است يا مخفي؟ آيـا گفتمـان غالـب در خـدمت روابـط قـدرت                    

 آنچه گفته شد، در اين داسـتان       با توجه به     ؟ آن  دگرگون كردن  موجود است يا در جهت    

 گرسنگي و   ،هاي طبقاتي، ظلم    اختالفمانند  عواملي   مجموعه،  در بخش عوامل اجتماعي   

هاي اعتراض كمال به وضع موجود و گفتمان غالـب            يكي از انگيزه  عدالتي در جامعه     بي

 مباحث ايدئولوژيك نيز، زبان و بيـان     در بيان ديدگاه نويسنده در حوزة      .)جـا   همان  (است  

:  پايين جامعـه اسـت  كش و طبقات  حقوق توده و مردم زحمت    راوي داستان در دفاع از    
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كـنم فـداي      مـي  د را فـداي خلـق     زندگي خـو  ... ن نخواستم ظلم و گرسنگي را ببينم      م«

  .)جا همان(» .ها توده

هـاي داسـتان نـه از طيـف           در تشريح همين مبارزات نهادي، شغل و كار شخـصيت         

كـه  بل ،)كار فكري (ان، متخصصان و دانشگاهيان     مدار سياستها،    تكنوكرات روشنفكران،

گـردي و   هكه شغل پدر كمال، دور   چنان؛انتخاب شده است) كار يدي(از كسبه و عمله    

.ي كمال، تراشكاري و شغل پدربزرگ او نيز عملگدوزي بوده، شغل   لحاف
9

شايد علـت   

 سياسـت و    ةهـاي مرسـوم در عرصـ        هاي داستان از طيف    شخصيتاينكه كمال و ديگر     

 اول اينكه بايد به شرايط      : از دو اصل باشد    برآمده ،فعاليت اجتماعي انتخاب نشده است    

رد كه كانون و اوج فعاليـت و مبـارزات، ميـان مـردم               شصت توجه ك   ةتوليد متن در ده   

 نوعي به نقـد رفتـار روشـنفكران سياسـي هـم مربـوط              ديگر اينكه به  . بوده است عادي  

 ة عمـل و ظهـور     نـد و در عرصـ     ا  پـردازي فعـال     نظريه ةها بيشتر در عرص    شود كه آن   مي

وع گويـاي  موضـ  نگاه تحليل گفتماني به اين ،همچنين. رنگي دارند حضور كم اجتماعي  

 در ظهـور و بـروز       ئلة نقش مردم عادي   نوعي در كنار تبيين مس      است كه نويسنده به    اين

ضـمن اينكـه مبـارزات    . هم توجـه دارد ها  هاي كارگري و ايدئولوژي ه جنبشانقالب، ب 

 ،بنابراين.  پاياني داستان، علني است    هاي   مخفي و در بخش    ،در آغاز داستان  ها    شخصيت

كـه در مـسير     بل ،ان نيـز نـه در خـدمت روابـط قـدرت موجـود             گفتمان غالب در داست   

 پـدربزرگ كمـال اسـت كـه         ، سوي ديگر قـضيه    ،همچنين. دگرديسي و تحول آن است    

 .)15همـان،   ( اسـت ) كار هاي محافظه  شخصيت( گفتمان وضع موجود     ةنوعي مويد ادام   به

دارد    مي نا نگه  كه يكي را تا ابد در ثروت و غ          است اي ترسيم شده   داستان جامعه اين  در  

 به دليل همـان فقـدان       ، بارز آن حاج سبحان و حاج يوسف هستند و در مقابل           كه نمونة 

ـ   ةعدالت اجتماعي، ديگري را در فقر مطلق كه خانواد         شـمار    ة آشـكار آن بـه      كمال نمون

 بـه  استفاده شده كه يكي كامالً  بيرهايي  در نوع بيان وضعيت اين دو گروه از تع        . روند  مي

. است) راديكال و انقالبي  (و ديگري ناراضي    ) كار محافظه(  موجود راضي  گفتمان وضع 

) آگرانديـسمان (سـازي   هـاي داسـتان نيـز برجـسته     ضمن اينكه در جنـسيت شخـصيت    

در حاشـيه   ) نـرگس ( همسر او    ا كه به نسبت نقش كمال در داستان،        به اين معن   ؛شود مي

 از يـك خـانواده نـشان داده        وقتـي كـه تفـاوت نگـاه دو زن            ،از سويي ديگر  . قرار دارد 
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پـيش از   نسل در مقايسه با نرگس  . شويم  مي رو  روبه با ديدگاه متفاوت دو نسل       ،شود مي

 يشخصيتداراي  ،  )مادر كمال ( شخصيت انقالبي و راديكال دارد و برخالف اقدس          خود

هـاي داسـتاني در    وگـوي   و گفتها  نرگس اگرچه در كنش   .  است ثيرگذارأ پويا و ت   كامالً

حضور ندارد، در پايان بـا خبـردار        ها     در داستان و صحنه    كند و اصالً    مي  حركت حاشيه

  .)13همان، (شود   ميدار قيام و انقالب شدن مرگ كمال، ميراث

هـاي    يكي از ويژگي   اين است كه   تبيين متن    ةمرحل و درخور تأمل در       برجسته ةنكت

اده از عناصـر نمـادين و        اسـتف  ،هاي سياسـي و اجتمـاعي       ويژه داستان  هاي مدرن به   رمان

نـوعي پنـاه بـه      اين ويژگـي    .  بسته است  ةاي براي بيان وضعيت و شرايط جامع       اسطوره

. شـود  شود كه در اين داستان در قالب نوع نگاه او به شـب ديـده مـي                 اسطوره تلقي مي  

؛  نبـوده  هـا    در سطح روساخت و تصاوير و توصيف        فقط اي   اسطوره ة اين جنب  ،همچنين

تـوان پنـاه بـه دنيـاي اسـطوره را در             رويكرد انتقادي حاكم بر داستان، مي      به دليل    بلكه

 تقابل ميـان    ،ترين وجهي كه مويد اين مسئله است       مهم. زيرساخت داستان هم نشان داد    

توانـد    كارگري اسـت كـه مـي   ةداري و جامع  سرمايهةشهر، جامع عناصر باالشهر و پايين   

گرايـي و زبـان     يكـي از داليـل اسـطوره   .اشـد اي ب تقابل دو گفتمان اجتماعي و اسطوره    

هـاي    ماندگاري حس ناكـامي ناشـي از جنـبش          نمادين اسطوره براي بيان انتقاد سياسي،     

عنـوان نـسل     هاي اجتماعي در ذهـن و روانِ كمـال بـه           مردمي و درهم شكستن نهضت    

 نش طبقات حاكم بـر جامعـه را از گونـة           چي ةسرخورده از گفتمان مستبد است كه نحو      

كننـد بـا تغييـر       سعي مي ها     شخصيت ،با اين توصيف  . داند مي) شر و خير  (اه و سپيد    سي

راه را بـراي آزادي از    ...  ساختارهاي قدرت، روابط توليـد و كـار و         مانندشرايط موجود   

 ةالي توان از الگوي سه     مي  در اين تحليل   اين است كه   ديگر   ةنكت. دكننهموار  ) شر(شب  

در قالـب تحليـل زبـاني       » مـتن  «نيز اسـتفاده كـرد كـه بـه        ليل گفتمان   فركالف براي تح  

و ) توليـد و مـصرف متـون      (، تحليل كـردار گفتمـاني       ...)واژگان، دستور، نظام آوايي و    (

 صورت اجمالي اين تحليل با توجه بـه ايـن           . دارد اي  تحليل كردار اجتماعي توجه ويژه    

    :اين شكل استداستان به 
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   ؟نه استبازتاب داستان در دهة شصت چگو

  توليد و مصرف داستان در شرايط مختلف 

  چگونه است؟ 

   هاي داستان تحليل واژه، تعبيرها و جمله

  

  

ئله مطـرح   ي و اجتماعي در تحليـل ايـن داسـتان چنـد مـس             نبا توجه به كردار گفتما    

مان غالب در    آيا گفت  پرسش نخست اين است كه     مباحث پيشين،    با درنظر داشتن  . است

 در فضاي جديد    18سلول  مانند  هايي   ر دهة شصت در آفرينش داستان     انقالب اسالمي د  

شامل تحليـل زبـاني در قالـب واژگـان، دسـتور، نظـام آوايـي و                 ( اصل متن    با توجه به  

و كـردار   ) توليـد و مـصرف متـون      (، كـردار گفتمـاني      )انسجام در سطح باالتر از جمله     

 اين داستان صـادق     ةفرض دربار  آيا اين    ،به عبارت ديگر  . ثيرگذار بوده است  أاجتماعي ت 

ژه و كردار گفتماني    است كه حوادث برآمده در اين متن برخاسته از شرايط اجتماعي وي           

ـ  ، شصت ة شرايط توليد و مصرف متن در ده        به  و آيا اين متن با توجه      خاصي بوده  ة  آين

سـو و     با توجه به اصل تعامل ادبيـات و جامعـه از يـك             نيازهاي خاص آن دوره است؟    

 اي  دوره كه متن توليدشده در      شود  مي اين فرضيه مطرح     ،و سياست از سويي ديگر    رمان  

ة  نويـسند  ، آن را نيافريند   اي  نويسندهفالن  تابع شرايط و استلزامات خاصي است كه اگر         

از منظـر عناصـر تحليـل گفتمـان در بافـت مـوقعيتي در               . كـرد   آن را خلق مـي     ديگري

شناسـي و    يايي و محيطي و موقعيت جامعـه      هاي موقعيت تاريخي، موقعيت جغراف      حوزه

ـ    به -18سلول  داستان بلند   ،  بازتاب مسائل سياسي و اجتماعي در آن        كـه در    يعنوان متن

 حاصـل درد    - يعني درست يك سال بعد از انقالب اسالمي ايران نوشته شد           1358سال  

»سـپيدة «يـرون آمـدن     هاي نسلي است كه مدت مديـدي در انتظـار ب            و رنج 
10

 دي از  آزا 

  .شد با قيام مردم محقق 1357ها در   كه آرزوي آنهاي ظلمت استبدادي بود سلول

هـاي پيـشين      كند كه نويـسنده در سـال       نامه و درد و مشقتي را روايت مي        اين داستان رنج  

 و ايجـاد گفتمـان جديـد        جايي قدرت و حـذف گفتمـان پيـشين          جابه از   متحمل شده و پس   

  اجتماعيكردار

 كردار گفتماني

سلول 

18



 85                              ...نخستين داستان سياسي پس از انقالب                 18ة شمار/ 5سال 

را در هـاي خـود    هاي محبوس و عقيده  كه خاطرات، عقده اين امكان را يافته  ،)ظهور انقالب (

 و  آشـكارا ويژه كمال    هاي داستان به   اي كه از زبان شخصيت      عقيده : سياسي بيان كند   فضاي باز 

ـ             . شود  توصيف مي  بارها ثير موقعيـت   أاين باور و انديشه با توجه به ضرورت التزام به اصـل ت

 ةهاي اعتراضي دهـ    نوعي گفتمان غالب جنبش    تاريخي، اجتماعي و فرهنگي در توليد متن، به       

 اخير است كه در اين گزاره و بافت متني به صورت انتقـادي و از زبـان                  ةپنجاه و شصت سد   

.هاي داستان تصوير شده است يكي از شخصيت
11

   

 تفـاوت   سو از   كمال بخشي از گفتمان معترض و متعرّض به وضع موجود است كه از يك             

 اسـت و از سـويي ديگـر اخـتالف طبقـاتي             آگاهسوم   اري با جهان  د زندگي كشورهاي سرمايه  

.كند بيند و لمس مي     را از نزديك مي    شزندگي مردم سرزمين  
12

گيـرد مـردم       نتيجه مـي    ناگزير، 

 هاي چريكـي   به جنگ بردنشوند و دليل پناه تقسيم مي» ها شو زالوكُها    زالو «: به دو دسته   دنيا

 .)44همـان،  (» .اگر بخواهيم زالو نباشيم بايـد زالـوكش باشـيم        « كه   بيند  مي را در اين     )85همان،  (

طلبيـد و     مـي  ثر از گفتماني دانست كه توليد چنين متنـي را         توان متأ   مي اين داستان را     بنابراين،

 آن گفتمـان و هژمـوني غالـب نيـز در            .موارد مصرف آن نيز در شـرايط خاصـي فـراهم بـود            

) كردار اجتمـاعي  (هنگ، اقتصاد و سياست آن دوره       با جامعه، فر   1358 تا   1357هاي بين     سال

رونـد    زيـر  نموداردر  . كرده است  بوده است كه وجود و انتشار چنين متني را اقتضا مي          منطبق  

عنوان يك متن ادبي در تعامـل بـا كـردار گفتمـاني و كـردار                 توليد و انتشار داستان يادشده به     

  : نشان داده شده استاجتماعي

  

  

  

  

  

  

 درد و رنج مردم انعكاس و بازتاب

   جامعهانقالبي و

  مثابة   به

 كردار اجتماعي

   18سلول داستان 

  مثابة به

  يك متن

نيازهاي نسل 

ديده و  ستم

  خواه آزادي

  مثابة  به

   كردار گفتماني 

 در دورة اول
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  گيري نتيجه

 »گـري  تبيـين يـا بيـان     «و  » تفـسير «،  »توصـيف « در سـطوح مختلـف       18سـلول   استان  د

  :هاست هتدربردارندة اين نك

 ،نماشده در اين داستان در سـطح توصـيف         هاي شاخص و بزرگ     ترين گزاره   مهم .1

جسته شده كه نياز به بررسـي        داستان بر  ةگان هاي سه    در بخش  بارهاهايي است كه     گزاره

  : اين شرح استترين اين موارد به مهم. ليل گفتماني بيشتري دارد تحشناسي و نشانه

 چه دم و دسـتگاهي بـين اتـاق ناهـارخوري و سـالن               اي داني چه آشپزخانه    نمي. 1

گفت ده هزار تومن خرج       خانم مي  بري انداخته بودند كه حاجيه      پذيرايي يك چوب  

  ).9همان، ( ن كنندداريم كه وقتي مرديم چالمابرداشته آن وقت ما دو متر زمين ن

 افـق  .داد شب را ديدند كه دستمال سياهش را به گردن افق بسته بود و فشار مي   . 2

افق در تالش با شب عـرق كـرده بـود و            . شد شد و سياه مي     كبود مي . شد سرخ مي 

  ).13همان، ( كبود افق نشسته بودند هاي عرقي بودند كه بر گلو و سينة ها دانه ستاره

 نگهبـان از ميـان كيـسة       .)13همـان،   (  فقط نان بود و ديگر هـيچ       تمال پدر تو دس . 3

ك . و ر57همـان،  (پالستيكي شش تا نان به شكل باطوم بيـرون آورد و بـه بابـا داد           

  ...). و99، 81، 45، 41، 37، 23-24

شـود درود     پيروزي با ماست خلق پيروز مـي      «: توي دستشويي زندان نوشته بود    . 4

  ).67همان، (» ان خلقبر فدايي

هايـت   اگر حرف « .)89همان،  ( هوش شد  عبداهللا را براي بازجويي بردند و او بي       . 5

ات را     اوضـاع زنـدگي    ،را بزني و كمال را كه دشمن شاه و مملكت است لو بدهي            

  ).90همان،  (».كنيم راه مي به رو

شوهر شما بتواننـد بـا      هايي مثل    كنيد كه جوان    خانم شما فكر مي     راستي نرگس «. 6

  ).107همان، (» .بيفتنددولت دراين 

  .)108همان، (آري مردم بايد سياسي شوند . 7

چنـدين دكـان و     . گيـره  حاجي يوسف ده تا تمام خونه داره كه ازشان كرايه مي          . 8

گوينـد يـك     دونه مي  خدا مي . سه تا مسافرخانه و چلوكبابي داره     . ماشين باري داره  

دامادهـاي پولـدار و اهـل اداره و         . هاه نفت بيرون آمد   زميني خريده كه از ميانش چ     

. دار هـست   لحـاف مالفـه    تـا     بيـست  شـان اقـالً    تـوي هـر خانـه     . كار داره  به  دست
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 ...هاي پر از پـول و سـوقاتي        آيند همه با چمدان    دامادهايشان وقتي از مسافرت مي    

  ).11همان، (

در سـه سـطح     هـا      ايـن گـزاره    ةنگاه فراگير و اجمالي تحليل گفتمـاني بـه مجموعـ          

 توصيف اختناق و    ، اول ة تبعيض اقتصادي در گزار    :ة اين موارد است   دهند صيف نشان تو

 و   رنـگ  ، استخدام برخـي از واژگـان كـه         دوم ةاستبداد در يك تصوير شاعرانه در گزار      

 گفتمان معترض و متعرّض بـه گفتمـان غالـب           ، سوم ةدر گزار ) نان( سياسي دارند    بوي

 ارعـاب، تهديـد، تنبيـه و وعيـد از           ،هـارم  چ ةخلوت حاكمان در گـزار      در حيات  اگرچه

ترديد     ، پنجم ةازاي همراهي با گفتمان غالب از سويي ديگر در گزار          سو و وعده در    يك

بـه  ض  رّ، نفوذ گفتمان معترض و متعـ       ششم ةو شك در مبارزه با گفتمان غالب در گزار        

 زنـدگي   تبعيض و اختالف ميـان طبقـات و           ، هفتم ة در گزار  گفتمان غالب در ميان توده    

ة در گـزار  ) مـل اسـت   أ ت درخـور  نفت در بيان اين تبعيض       ةسازي واژ  كه برجسته (مردم  

  .هشتم

له ئاي طراحي شده كه در سـطح تفـسير مبـين ايـن مـس               گونه  به 18سلول   داستان   .2

محـوري    سياسي و ساختار حكومت انـسداد و تـك         -است كه اگر در زندگي اجتماعي     

انتقاد بسته شـد و معـضالت جامعـه بـه شـكل طبيعـي               هاي     و كانال  ها  راهغلبه يافت و    

 نـوع هـاي اجتمـاعي نـه از          هاي مـردم و جنـبش        گفتمان حاكم بر حركت    ،اصالح نشد 

 راديكال و انقالبي خواهد     كامالًبلكه از نوع     ،م با حفظ ساختار موجود    أ تو ةگرايان اصالح

حكومـت  و احـزاب در  هـا    با توجه به ضـرورت حـضور جنـبش         ،به عبارت ديگر  . بود

 حكومت در طول تـاريخ ايفـاي        ةسو و اينكه شرط كافي و بلكه الزم ادام         مردمي از يك  

 هرگونـه مخالفـت     ،هاي مردمي است    نقش مردم در حكومت در قالب احزاب و جنبش        

در . دولت و حكومت با اين دأب، به معناي نفي و زوال تـدريجي آن حكومـت اسـت                 

هاي نادرسـت حاكمـان و         با اشاره به سياست    اي براي پدرش،   اين داستان، كمال در نامه    

  نـارواي اجـداد خـود در برابـر ايـن دأب حاكمـان               به تـسامحِ   ،حذف نيروهاي مخالف  

.توجه داردها   به اين نوع كنشپردازد كه كامالً مي
13  

موران دولتي ناگهـان    أتوان گفت وقتي م    كردار اجتماعي در داستان مي    ة   با مالحظ  .3

هاي حاكم بر اين بخش با توجه بـه           گوها و كنش  و   گفت ،برند مي  عبداهللا يورش  ةبه خان 
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، نـشان   )خانواده عبداهللا (هاي اول     حضور ملموس نيروي مهاجم در مواجهه با شخصيت       

ـ     از تغيير مسير سرنوشت شخصيت اصـلي داسـتان از يـك            ن غالـب    گفتمـا  ةسـو و غلب

  . مردم از سويي ديگر داردبر جامعه و) صدايي تك(

تـوان گفـت جريـان حـاكم بـر            توصيف و تفسير مي    داستان در سطح  با مالحظة   . 4

اي در كنار هم چيده شده كه در گـام           گونه  به ، استلزامات آن  ةداستان با توجه به مجموع    

 و چـون     آن اسـت   اول فردي به نام كمال از وضـع موجـود ناراضـي و درصـدد تغييـر                

در گـام   . رسد  مي ابل و تعرّض   از تعامل و تعارض به تق      ،يابد توانايي و امكان آن را نمي     

 به دليل سـوء مـديريت گفتمـان حـاكم و ايـدئولوژي              - از حركت و جنبش فردي     ،بعد

ـ        ة به جنبش خانوادگي و در مرحل      -غالب   گروهـي تبـديل    ة بعد نيز بـه فعاليـت مخفيان

 آغـاز   ايـن امـر در    . شود كه فرجام آن نيز پيروزي مردم بر حكومت نامشروع اسـت            مي

كمال به نسل پيش از خود كـه جـسارت انتقـاد از وضـع موجـود را                خطاب   داستان در 

و سرنوشـت   ) شخص مفرد  اول(» من«كيد فراوان بر ضمير     أشود كه با ت     مي  ديده ،دنندار

تـوانم تحمـل كـنم كـه          نمـي  مـن «: كنـد   ، عامدانه و عالمانه بر اين اصل تأكيد مـي         مردم

هـاي   م حـاكم باشـند و انـسان       بر سرنوشت مرد  ها    بندها و قاچاقچي   و قداره ها    چاقوكش

 ، همچنـين  .)17همان،  (» . ...كش و باشرف در سياهچال بپوسند      ران زحمت گمتفكر و كار  

بر توجـه بـه سـاختمان جملـه و            عالوه -هاي بررسي متن در سطح توصيف      يكي از راه  

 خـاص اسـت   هـاي بيرها و تع  بررسي واژه-ن در ساختار نحوي آن  كيفيت چينش واژگا  

ـ . بـرد   مـي  ها بهره  مل از آن  عمد و با تأ      دارد و نويسنده به     در متن وجود   كه ،  نمونـه  رايب

 زماني است كـه    دارد  ميمل وا متن تكرار شده و خواننده را به تأ        بارزي كه بارها در      نكتة

تـري    به زندان كوچك   چشمان بسته هاي اصلي مورد بحث از زندان جامعه با           شخصيت

سنده با بسته بودن چشم زنـدانيان نـشان داده          اين حالت را نوي   . شوند  مي منتقل) سلول(

.است
14  

مـوازات ايـن دو      توان گفت به   مي» گري  تبيين يا بيان  « در بررسي داستان در سطح       .5

هاي انتقاد گفتمان غالـب از         و كانال  ها  راهمحوري و بسته شدن      اصل يعني انسداد و تك    

هـر دو در ايـن داسـتان     كه -سو و تبديل اعتراض مردمي به جنبش برانداز متعرّض    يك

توانـد در پـيش     مـي دو مسير را) حكومت( گفتمان غالب  -اي بازتاب يافته است    گونه به
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 زور،   اسـتفاده از    دادن حق به جنبش مردمي و يا       ناچار  به يا پذيرش اين جنبش و       :بگيرد

هـستي  (هـاي سياسـي       كه در اين داستان مانند اكثر داسـتان       ... ارعاب، تهديد، شكنجه و   

هـاي    ، يكـي از تـم     عبـارتي  بـه . روش دوم انتخاب شـده اسـت      ...) و چاه به چاه  ،  نناايم

 ،)قبـل از انقـالب و بعـد از انقـالب          (هاي سياسي با توجه به مكان          رمان مشترك بيشتر 

 بـا  و مقابلـه  استفاده از فريب، زور و ارعاب بـراي گـرفتن اعتـراف،     ،خشونت، شكنجه 

.مطبوعات و داستان بوده است
15

   

هاي    داستان در بخش امكان فعاليت اعتراضي در جنبش        هاي  ديگر از ويژگي   يكي   .6

هاي اصلي رمان بيش از آنكه در قالـب            شخصيت اين است كه  » تبيين«مردمي در سطح    

، اغلب  يافته باشند  ل يا جنبش اجتماعي سازمان    هاي سياسي، احزاب، ائتالف، تشكّ      گروه

ظهور و بروز فعاليت    عدم امكان   دهندة    نشان چند نفر هستند كه      ي خاص فرد و در موارد   

 وقتي كمال از بيـداري دو نـسل قبـل از            ،رماناين  در  . اند  هاي مردمي  جمعي در جنبش  

 جنبش و خيزش خود، خانواده و       ة با نوشتن يك نامه در قالب بياني       ،شود  مي خود نوميد 

  را بـه دوش    تنهايي علَم اعتراض و انتقاد از گفتمان غالـب         كند و به    مي  را رها  شهمسر

.گيرد مي
16

 راه  ةدهنـد   در پايان داستان و بعد از مرگ كمال است كـه نـرگس ادامـه               فقط 

ـ   و جنبش اعتـراض مـي      شود و به اين نوع از حركت       كمال مي  د و راه پيـروزي را در       كن

   .)120همان، ( بيند مي...  دوستان وة مردم، شبكبخشي  آگاهيجنبش جمعي و

سي شـدن رمـان اسـت و هـم           سيا ةماي  كه هم دست   هاي رمان سياسي     يكي از تم   .7

 بحث جـدال    ،ساز بحث تقابل گفتماني است     زمينهاي و نمادين دارد و هم         وجه اسطوره 

طور كـه در     همان. است  بروز يافته    ي خاص ةگون ست كه در اين داستان به     ها  و تقابل نسل  

 متفاوت بـه     چهار نسل كامالً   ،هاي داستان در طيف اول بيان شد        بخش تحليل شخصيت  

كـاران راضـي     نسل اول كه محافظه   . اند  صورت عامدانه و عالمانه در كنار هم قرار گرفته        

تـر از    اند و خود و نسل خود را كوچـك         نام  سنتي، ديندار و بي    كامالًند،  به وضع موجود  

نــسل دوم . درگيــر شــوند) شــاه و رژيــم حــاكم(داننــد كــه بــا گفتمــان غالــب   مــيآن

 بـا وجـود   ز وضع موجـود و فـساد قـدرت و ناراضـي هـستند كـه                 كاران آگاه ا   محافظه

هـاي    نسل سوم راديكـال   . اند ت دلخوش ، به ادامة همان وضعي    نارضايتي از وضع موجود   

نالند و درصدد تغيير      مي عدالتي خواه و ناراضي از وضع موجودند كه از ظلم و بي           آزادي
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م نيز فرزندان انقـالب  نسل چهار. وضع نامطلوب موجود به وضع مطلوب مفقود هستند    

 ولـي مكـان و زمـان    ؛ آگاهي چنداني ندارنـد ؛ اين نسل از وضع موجود    و مبارزه هستند  

عنـوان شـكاف و تقابـل       بـا   آنچه  .  درآميخته است  نوعي با مبارزه و انقالب     ها به  تولد آن 

 بيش از همه در ميـان   ، در اين رمان   ،هاي سياسي از آن ياد شده       در رمان ها    گفتماني نسل 

دوم، (سـه نـسل     ة بارز اين تقابل گفتماني حـضور        نمون. شود  ديده مي ل سوم و دوم     نس

بـك بـه گذشـته و بـازخواني خـاطرات             در زندان است كه بـا فالكـش       ) سوم و چهارم  

همـان،  (پـردازد     به آن مي   ها  او در زبان و ذهن آن      ة كمال و بازبيني انديش    ةزندانيان دربار 

بـه  ) نـسل پـيش و پيـشتر      ( او   ةده اين است كه خانواد     نكته در فراز يادش    ترين  مهم. )40

 وضعيت موجـود و     ة تفكر او را دربار    ،هاي درست   دليل فقدان معرفت سياسي و آگاهي     

تبديل وضعيت نامطلوب موجود به وضعيت مطلـوب مفقـود هرگـز جـدي نگرفتنـد و        

هـاي    گاه نسل سوم، ديد   ةترين گفتمان غالب در انديش     اصلي. حتي او را از آن بازداشتند     

. )44همـان،   (  و استعمارگران در عليل كردن جوانان ايراني است        ة نقش بيگانگان  او دربار 

و هـا      توجه در اين زمينه و در بحث تقابـل گفتمـاني نـسل             يكي ديگر از نكات درخور    

هاي داسـتاني زمـاني اسـت كـه بعـد از بـازبيني خـاطرات در ذهـن و زبـان                        شخصيت

هـاي    و شـكنجه  ها     كتك  و  زندان  ازجمله وضعيت  ن زندا رخدادهايها، راوي    شخصيت

اي را تـصوير و       صحنه عمد  بهراوي در بيان تقابل دو نسل       . كند   را نقل مي   ساير زندانيان 

 ترتيـب توسـط دو نـسل صـورت         كند كه ديدار و شـنيدار ايـن صـحنه بـه             مي توصيف

 و از هاي نسل سوم يعني احمد بر دوش پـدر   يكي از شخصيت،در اين صحنه . گيرد مي

گونـه    ايـن  .كنـد   مـي  ها تصوير و روايـت     هاي زندانيان را براي آن       سلول، شكنجه  ةدريچ

 نگـاه نـسل     ة و وسـعت گـستر     تواند نشانة فقدان گـسترة ديـد نـسل پيـشين            روايت مي 

  .)49همان، ( د آوردنخواه و مبارزي باشد كه در پايان پيروزي را به چنگ خواه آزادي

 هـاي سياسـي و ايـن داسـتان ديـده             رمان ه در اكثر  ي ديگر از نكات اساسي ك      يك .8

در . در پايان داستان و در مواردي آغاز داسـتان اسـت          ها     مرگ شخصيت  ، مسئلة شود مي

شود كه در قـاموس       مي از نسل سوم توسط گفتمان غالب حذف      » كمال«هم  داستان  اين  

 داستان  ضمن اينكه تحول معنوي ديگري هم در      . شود  مي فرهنگ ديني به شهادت تعبير    

اسـت كـه از نظـر       ) دختر كمـال و نـرگس     (» سپيده« بارز آن تولد     ةدهد كه نمون   رخ مي 
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ـ هـا، مؤ    شناسي شخصيت  شناسي و نام   نشانه سـت د ادامـة حيـات پـدر و مبـارزات او          ي .

به تغيير گفتمان غالب     نسل دوم و سوم      تحول در نگرش  توان به    ، مي بر اين تحول   عالوه

  .نماياند را ميها  نوعي تحول دروني شخصيت كرد كه به اشاره »كمال«بعد از شهادت 

  ها نوشت پي

 احمد محمود و صادق چوبك، مكتب       نويسي جنوب ايران با نمايندگاني مانند       در كنار مكتب داستان   . 1

نويـسي     رضا براهنـي، مكتـب داسـتان       نويسي آذربايجان با نويسندگاني مثل صمد بهرنگي و         استاند

 آن  دريسي غرب كشور و كرمانشاه اسـت كـه          نو ، مكتب داستان  ...بادي و آ خراسان با محمود دولت   

 .گيرند شاهي و درويشيان قرار ميمحمد افغاني، مهشيد امير نويسندگاني چون علي

باختگـان جنـگ و سياسـت را          بـا بينـشي تراژيـك، غمگنانـه هـستي          درشتي درويشيان در مجموعة  . 2

طرح . كند زده را آشكار مي حي نسلي سرگردان و كابوسهاي رو هاو در اين داستان تلواس. سرايد مي

كلوريـك تـازگي خاصـي بـه داسـتان يادشـده          هاي فول   گون افسانه  هاي سياسي در فضاي مه      هراس

   .)1306: 1383ميرعابديني،  (بخشيده است

بري   اي چه دم و دستگاهي بين اتاق ناهار خوري و سالن پذيرايي يك چوب               داني چه آشپزخانه    نمي«. 3

گفت ده هزار تومن خرج برداشته آن وقت ما دو متر زمين نداريم               خانم مي   انداخته بودند كه حاجيه   

 .)9: 1358درويشيان، (» .كه وقتي مرديم چالمان كنند

هـاي   چيز سرجايش مرتبه مگس روي خرما نبود پرتغال         از عقاب به سيمرغ از عقاب به سيمرغ همه        «. 4

  . )34همان،  (».آوريم به گوشم تمام  داريم ميايم و گنديده را توي جعبه ريخته

مجيـد و   (ها در پايان اسـت        ها، اعدام آن    هاي شخصيت اصلي اين دسته از رمان        ديگر از ويژگي   يكي. 5

 ). 18سلول  و كمال در فريدون سه پسر داشتايرج و سعيد در 

 مدرن و پسامدرن    ة رمان هاي مشابه اين جريان، گسيختگي در روايت كه نشانه و مشخص            مانند رمان . 6

ها نيز از يـك       روايت. شود و در آغاز، ميانه و پايان روايت انسجام كامل وجود دارد            است ديده نمي  

 .شوند منظر و به صورت ثابت روايت مي

هـاي    شخـصه هـاي متنـي از م        از آنجايي كه در تحليل گفتماني، مشخـصه        نكتة نخست اين است كه    . 7

بررسـي روسـاخت مـتن و       بـر    ذيرند، در تحليل داستان حاضر عالوه     ناپ  اجتماعي و تاريخي تفكيك   

 داليل ظهور و بروز اين دسته از آثار نيـز بـه كمـك گرفتـه                مانند متني عناصر داستان، مباحث برون   

هـاي داسـتان      ي جملـه و شخـصيت     در اين تحليل ابتدا اصـطالحات و سـاختار دسـتور          . شوند  مي

طـور كلـي بـا اسـتفاده از چـه نـوع        هـا بـه   ن شخصيت تا مشخص شود ايشوند برداري مي  فهرست

شود كـه      كليدي شروع مي   در اين روش از تحليل نحوي جمالت مهم و        . اند تعبيرهايي معرفي شده  

  بررسي و تحليل سـاختارهاي درونـي       ، ديگر نكتة. كارگيري فعل، فاعل و مفعول است       چگونگي به 
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 بعد چگونگي توصيف    نكتة. طرح آن است  هاي معنايي كالن است كه مؤلف درصدد          داستان و اليه  

ست و اينكه چرا و بـه چـه دليـل            در آن فرهنگ ا    ها  ها و جايگاه كردار و رفتار آن        روابط شخصيت 

 ، نويـسندة  نمونهبراي. نشان داده استها، اين صحنه را برگزيده و       نويسنده از ميان مجموعة صحنه    

 18موران زندان براي زندانيان سـلول       يي كه مأ  ها   تصوير را تكرار كرده است كه نان       رمان بارها اين  

ورند به شكل باطوم است و اينكه مؤلف چرا رفتار و ايـدة كمـال را در قالـب نامـه، تأكيـد و                        آ  مي

هـا و    پرسـش . حضور او را در داستان كمرنگ و حذف كـرده اسـت        نمايي كرده و در مقابل،      بزرگ

كـه از    اسـت     ديگر اين  نكتة. ي برخوردار است  ا  مسائلي از اين نوع در تحليل رمان از اهميت ويژه         

گرايانـه   ، نقـش  )توجه به فراتـر از جملـه      (ه  گرايان  در تحليل گفتمان سه رويكرد ساخت      آنجايي كه 

گفتمـان و   وارد كردن قـدرت و ايـدئولوژي در تحليـل           (و تحليل انتقادي گفتمان     ) توجه به بافت  (

، )29: 1384سلطاني،  ( وجود دارد ) ش فعالي دارد   نق ها  در خلق و تغيير آن     هاي صحبت ما    اينكه شيوه 

 در اين رويكرد است كـه دربـارة  . است، بهترين رويكرد، نوع اخير   گونه  هايي از اين    در تحليل رمان  

الب بر انقالب اسالمي در دهة شـصت در آفـرينش     توان بحث كرد كه آيا گفتمان غ        اين مباحث مي  

 .گذار بوده استأثير در فضاي جديد ت18سلول  مانند هايي داستان

 اجتمـاعي در ظـرف مناسـبات        عنوان جزئي از رونـد مبـارزة         اين مرحله، محقق به تحليل متن به       در. 8

 از  چگونگي بهـره گـرفتن    » تفسير«در تفاوت اين مرحله با مرحلة قبل بايد گفت          . ازدپردقدرت مي 

كـه تبيـين بـه شـالودة        حـالي   دهـد؛ در  گفتمان را مورد توجه قـرار مـي       اي در پردازش    دانش زمينه 

فـركالف،  ( پـردازد  در جريان كـنش گفتمـاني مـي       اي و بازتوليد آن   اجتماعي و تغييرات دانش زمينه    

چه نوع از   :  عوامل اجتماعي  .1:  است آنچه دربارة تبيين بايد درنظر گرفت سه پرسش       . )245: 1379

به اين گفتمـان مـؤثر      روابط قدرت در سطوح گوناگون نهادي، اجتماعي و موقعيتي در شكل دادن             

 داراي خـصوصيات    انـد     كـار رفتـه      بـه  اي كـه  زمينـه چـه عناصـري از دانـش        : ايدئولوژي. 2است؟  

جايگاه اين گفتمان نسبت بـه مبـارزات در سـطوح گونـاگون نهـادي،               : تأثيرها. 3اند؟    ايدئولوژيك

شده نـسبت بـه     اجتماعي و موقعيتي چيست؟ آيا اين مبارزات علني است يا مخفي؟ آيا گفتمان ياد             

موجود اسـت يـا در جهـت        اي هنجاري است يا اخالقي؟ آيا در خدمت روابط قدرت           دانش زمينه 

 . )250-245همان، (كند؟  آن عمل ميدگرگون كردن

؛  بلوغ و كمالِ فكري است     نخست ، در درجة   شغل او  يداري و عصيان كمال با توجه به      عامل اصلي ب  . 9

 ث پشت پردة سياسي غافل نيـست و در درجـة دوم مـشاهدة              از خواندن كتاب و حواد     اي  لحظه او

دسـتي اداره    تهـي  خانواده را در عينگردي زندگي  پدري است كه با شغل حالجي و دوره       وضعيت  

 در محـيط خانـه و اجتمـاع،          بـدبختي   فقـر و   وجـود آمـدن      بـه   بعـد از   ،بـه عبـارت ديگـر     . كند  مي

در مقـام نـسل   بزرگ نسل پيش از راوي و مـادر عنوان  هايي كه بارها پدر و مادر به    گزارش  مجموعه
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كردند   از جامعه و تبعيض اقتصادي به نسل سوم يعني كمال، احمد، سعيد و فاطمه منتقل ميپيشتر،

  . آيد شمار مي  بهعامل اصلي بيداري او

حـضور  كمال در مدت     .شود   انتخاب مي  »سپيده« شود،  ز مرگ او متولد مي    نام فرزند كمال كه بعد ا     . 10

و اگـر دختـر باشـد نـام      » شفق« اگر فرزندشان پسر باشد نام       گويد  خانواده خطاب به نرگس مي     در

  .)59: 1358درويشيان، (را انتخاب كند » سپيده«

مرمرين و سر به فلك     هاي   اف كنار ساختمان  هاي تميز و ص    مال گاه به باالي شهر توي خيابان      ك... «. 11

تـا بداننـد ديگـران      رفتنـد    مي. كردند  ام وجودشان حس مي   ها را با تم     اوت و تف  دندز كشيده قدم مي  

كردنـد   داري بـزرگ سـعي مـي         از كشورهاي بزرگي كه مثـل سـرمايه        كنند كمال  چگونه زندگي مي  

هـا را مفـت و       هـا را بقاپنـد و منـابع آن          آن كوچك و فقير را فشار بدهند و لقمة       حلقوم كشورهاي   

هـاي   تر بشوند و در فساد و لـذت  ند و هر روز چاقگنده بمان ارزان بخرند تا خودشان چاق و شكم 

ا كشورهاي كوچـك و   پولدارها را ب  زد و بعد محلة خودشان و محلة        حيواني غرق گردند حرف مي    

تـري توسـط آن كـشورهاي          وسـيع  گرفت كه اين عمـل در سـطح         نتيجه مي . كرد  بزرگ مقايسه مي  

توجه باشيد كـه فقـط      اند و م   نيا دو دسته  گفت مردم د    شود و بعد با حرارت مي       دار تكرار مي    سرمايه

ها   ها و زالوكش    ند از زالو  ا  ت  اين دو دسته عبار    .ها وجود ندارد    ديگري بين اين اين    دو دسته و دستة   

    .)44-43همان، (» . بايد زالوكش باشيم،اگر بخواهيم زالو نباشيم

ها را   آن فشار بدهند و لقمةكوچك و فقير راكردند حلقوم كشورهاي  داري بزرگ سعي مي سرمايه«. 12

تـر   گنده بمانند و هر روز چـاق  ارزان بخرند تا خودشان چاق و شكمها را مفت و     بقاپند و منابع آن   

  .)43همان، (»  ....هاي حيواني غرق گردند بشوند و در فساد و لذت

م تا كي بايـد     م و ساكت بمان   من نخواستم مثل تو زندگي كنم من نخواستم ظلم و گرسنگي را ببين            « .13

هـا باشـم      كـشي  هـا و مـردم      ها، ظلـم    عدالتي  توانم شاهد بي    خواهي در گلو خفه شود من نمي        آزادي

هـاي متفكـر و       انـسان . ها و گرسنگي چه بـود       همه بدبختي  وقت نفهميد عامل آن     بزرگ من هيچ  پدر

 خلـق   ود را فـداي   روم و زنـدگي خـ       چال بپوسند من مي   كش در ته سياه     باسواد و كارگران زحمت   

 .)17-15همان، (» .ها كنم فداي توده مي

 ....) و36-35 همان،(» .لند كنيد اينجا در استپاهايتان را ب«. 14

اينجا كميته است هركسي كاري     «و  » آوردند  يكسي كاري بر ضد شاه بكند اينجا م       نگهبان گفت هر  «. 15

ـ    ايـن يـارو      «.)59همـان،    (»آورنـد  بر ضد شاه كنـد اينجـا مـي         د جـاي اسـلحه از او       رو خيلـي زدن

. شـوك برقـي   . زير داسـتگاه بردنـد    . مرغ داغ  تحم. باطوم اماله كردند  . گفت  خواستند ولي او نمي     مي

 اندازة يك قاليچة به«: در وصف زندان. )75همـان،  (»  ....روي صندلي داغ نشاندند  . سوزن زير ناخن  

ناگهان شب را «:  توصيف اختناق.)39همان،  ( كه شش نفر در آن قرار داده شدند   »دو متر در سه متر    

 را بـراي بـازجويي بردنـد و او     عبداهللا.)13همان،  (».داد ديدند كه به گردن افق بسته بود و فشار مي  
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و مملكـت اسـت لـو    هايت را بزني و كمال را كه دشـمن شـاه     اگر حرف «. )89همان،  (هوش شد   بي

  .)90همان،  (».كنيم راه مي به ات را رو بدهي اوضاع زندگي

م و ساكت بمانم تا كي بايـد        من نخواستم مثل تو زندگي كنم من نخواستم ظلم و گرسنگي را ببين            «. 16

هـا باشـم      كـشي  هـا و مـردم      هـا ظلـم     عدالتي  توانم شاهد بي     گلو خفه شود من نمي     خواهي در  آزادي

  .)17-15همان،  (».ها و گرسنگي چه بود همه بدبختي وقت نفهميد عامل آن بزرگ من هيچپدر
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