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 چکیده

اهری های ظنظمیفرق هنر با تاریخ در این است که هنرمند با گزینش و تأویل و گزارش خاصّ خود، بی

نوشتة اسماعیل فصیح  شراب خامکند. واقعیّات را در طرحی معقول، محدود، سنجیده و منظّم عرضه می

ی چهل و پنجاه شمسی هاهیی از مسائل تاریخی دههاهکه گزید های مشهور رئالیستی استیکی از رمان

 رمان نوشته، این اجتماعی مطابقت زیادی دارد. در این ی رئالیسمهاهبا مؤلّف رمان . ایناست موضوع آن

 هاهه، وضعیّت برخی از خانوادایم. توجّه به زندگی فردی خود نویسندرا از همین دیدگاه تحلیل کرده

تاریخی و  یهاتو برخی از شخصیّ هاهجامعه، کارکرد روزنامی موجود در هاهها و نمایندعنوان تیپبه

روش  که نویسنده به است تحقیق این روند. حاصل اینبه شمار می روابط و اخالق اجتماعی از مضامین آن

از زبان محاوره،  سازی، استفادهی خبری، تشریح جزئیّات وقایع، تیپهاهبازنمایی واقعیّات، با استناد به رسان

ی تاریخی، گزارش حوادث تلخ خبری و نمود شخصیّت خود نویسنده در هاتذکر نام برخی از شخصیّ

. روش این پژوهش تطبیق دادن جزئیات و عناصر را تقویت کرده است رمان نقش راوی، جنبة رئالیستی

با  ابق آنطو چگونگی ت ی رئالیستی آنهاهای دقیق برای کشف جنبو استنباط نتیجه موجود در رمان

 . واقعیات اجتماعی است

 .شراب خامرئالیسم، اسماعیل فصیح،  واژگان کلیدی:
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 . مقدّمه1

ت های متعدّد بعدی نتوانسته اسمکتب»ترین مکاتب ادبی جهان که روی کار آمدن یکی از مهم

باید »است. این واژه،  (Realism) ( رئالیسم405: 0350)سیّد حسینی، « از قدر و اعتبار آن بکاهد

معانی »( که 00: 0305)گرانت، « آساترین اصطالح در نقد ادبی باشدپذیرترین و غولانعطاف

 هانآترین که مهم اندهرئالیسم را به انواع گوناگونی تقسیم کرد(. 03)همان: « مهارناپذیر دارد

نخستین یا ابتدایی، جادویی، اجتماعی )یا سوسیالیستی(، انتقادی و... است. رئالیسم اجتماعی با 

یسم در رئال»با وجود این دارد. ارتباط واقعیّات و حقایق عینی مربوط به زندگی هنرمند تعامل و 

هان واقع ج گفت واقعیّت به شکلی که عیناً درپی ارائة رونوشتی از واقعیّت نیست. توصیف و باز

است و واقعیّت هر چه باشد، با هیچ اثر هنری مترادف نیست، بلکه « تاریخ»اتّفاق افتاده، کارمایة 

بر آن مقدّم است. لذا نویسندة رئالیست برای خلق جهان داستانش به جای ارائة واقعیّت عینی، از 

ی بر تقلید ی متّکاوشتهرئالیسم بیش از این که ن»گیرد. به عبارت دیگر، کمک می« تخیّل»قوّة 

صِرف از واقعیّت باشد، آفرینشی مبتنی بر ترکیب واقعیّت و تخیّل است. وظیفة رئالیسم از این 

هدف هنر رئالیستی... این است که ریشة »(. 00: 0330)پاینده، « نگرش، خلق واقعیّتی نوین است

(. 29: 0304)پرهام، « است، بکاودی زندگی روزانة اجتماعی نهفته هاههر چیز را که غالباً زیر الی

ی هنری تفاوت بسیاری با اشیای دنیای خارج دارند. چون هنر ضمن جذب هاآفریده»به طور کلّی 

ت و خصیّیش، شهاهمفاهیم و تأثیرات برخاسته از واقعیّت، به انعکاس دنیای درونی انسان، تجرب

(. 03: 0333به نقل از ساچکوف،  ،92: 0353صادقی، « )پردازداش از جهان خارج هم میتلقّی

ادر از جمله روسیه ص هاتمهد این نوع مکتب ادبی در اصل فرانسه بود که به ادبیات سایر ملّ

از ادبیات  برگرفته ای از آثار معاصر ادبیات فارسی نیزهای عقیده دارند که بخش عمدعدّهگردید. 

دبی( ی قرابت معنایی و صنعتی )صنایع ابین ادبیات روسی و ادبیات فارس»روسیّه است. چرا که، 

د توان به زبان فارسی درآوروجود دارد. گذشته از آن که نظم و نثر روسی را با کمال آسانی می

های این مَثَل گاهیی زبان روسی و گههاهو کنای هاهها، استعارو تطبیق داد، صنایع ادبی مثل تلفیق

استقبال از اسلوب  (.234: 0300)دهباشی،  «کنددر زبان فارسی تطبیق می نزبان با معادل آ

 .تمانند اسماعیل فصیح چنین اس اینویسندهدر آثار ها پردازی رئالیستی غربیان و روسداستان

رائه کنند شرحی مطابق واقع از تجربیّاتی اآثار رئالیستی معاصر سعی می»واقعیّت این است که 

کنند. این آثار با شرح جزئیّاتی مربوط به فردیّت عمالً در زندگی خود تجربه میدهند که افراد 
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ی دخیل در وقایع داستان و مختصّات زمان و مکان داستان که از طریق زبانی ارجاعی هاتشخصیّ

 «شوند. نگارش رئالیستی به این معنا در ایران با انقالب مشروطه آغاز شدشود، شناخته میبیان می

آثارش بر ( »0333شکوهی )ای است که به گفتة فصیح نویسنده(. 0: 0353آباد، ی محسن)صادق

ی موجود نوشته شده است و رخدادهای روز در آن جلوة بارزی دارد کما این هاتاساس واقعیّ

 «.به خوبی تصویر شده است 0336، فضای ایران اواخر دهة شراب خامکه به عنوان نمونه در رمان 

ررسی رمان یی از متن اثر، به بهاهبا در نظر گرفتن این کارکرد رئالیسم، با آوردن نمونمقالة حاضر 

 پردازد. ی رئالیسم اجتماعی میهاهاز نگاه مطابقت با مؤلّف شراب خام

« هایی است که قبل از انقالب اسالمی منتشر شده استاز رمان شراب خام»رمان 

که متناسب با شرایط سیاسی و مالحظات مربوط به بیم ( و این احتمال 060: 0303)اجاکیانس، 

جان، انعکاس اغلب واقعیّات جامعة آن عصر به صور غیر صریح، و با ایما در رمان صورت گرفته 

 است، منتفی نیست.

 ی رئالیسمهاه. مؤلّف2

  ی خبری:هاهاستناد به رسان: 1. 2
ی هاهدادن آثار داستانی دارد زیرا برید ی وقت، نقش بسزایی در واقعی جلوههاهاستناد به روزنام

« کندیکمک شایانی م رمانگرایی نوع کشاندن واقعیّات اجتماعی به بطن رمان، به واقع»جراید با 

 (.0: 0354)فتوحی، 

 : تشریح جزئیّات وقایع:2. 2

-یب تواند به آثاری که باتنها تشریح جزئیّات می»همداستان شد که  (Balzac)باید با بالزاک 

 (.405: 0350)خالوندی، « ، ارزش الزم را بدهداندهخوانده شد رماندقّتی، 

 سازی: : تیپ3. 2

می، )خات« شاخص اثر رئالیستی، ابداع شخصیّت نوعی است» (Georg Lukacs) لوکاچ به گفتة

 های خاصّکه ویژگیهای رئالیستی، هر شخصیّت عالوه بر ایندر داستان»( یعنی 064: 0339

: 0336/0)گلشیری، « سته استای است که از آن برخاکنندة قشر و طبقهرا دارد، توصیفخود 

ر ها، گفتار و رفتارهای هر یک از افراد مدّ نظای، افکار، نگرشبه بیان دیگر در چنین شیوه (.439

 کندی خاصّ انسانی یک جامعه در رمان، نقش بازی میهاهای از گرودر داستان، در حکم نمونه
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هدف نویسندة رئالیست در این سبک نگارش، معرّفی و به تصویر کشیدن یک شخص به جای  و

های شخصیّتیِ مشترک، برای بیان بخشی از وقایع محیط است. این کار، یک گروه با ویژگی

ای در اثر خود به جای یک شخصیّت دارای هنگامی که نویسنده»شود. سازی خوانده میتیپ

-دهد، در حقیقت از اوضاع اجتماعی خاصّی انتقاد میرا هدف انتقاد قرار می تیپفردیّت، یک 

سازی یکی از (. تیپ09: 0354)کریمی مطهّر، « کند که باعث پیدایش این تیپ شده است

 .های رئالیستی استو رمان ی رئالیسمهاهمهمترین مولف

  ی حقیقی:هات: انعکاس زندگانی شخصی4ّ. 2
کما این که یکی از سرآمدان اوّلیّة رئالیسم  رئالیستی است هایی رمانهاهشاخصاین امر یکی از 

 Madame) مادام بوواریدر شاهکار خود »است. او  (Gustave Flaubert) فلوبراجتماعی، 

Bovary )هانآشان در اجتماع، زندگی بخشیده و سپس های واقعیقهرمانان خود را، مانند مثال 

 (.430: 0350)سیّد حسینی، « را تا دم مرگ همراهی کرده است

  : استفاده از زبان محاوره:5. 2
زبان، به عنوان یکی از ابزارهای زندگی اجتماعی در میان جهان واقعیت و جهان داستان مشترک 

تصرّف؛ ، با 3)همان: « کندزبان زنده... اثر داستانی را به واقعیّات اجتماعی نزدیک می»و  است

 (. 2: 0354و فتوحی،  45: 0354سالمیان و همکاران،  نیز رک

  گزارش حوادث تلخ خبری: :6. 2
به گفتة لوکاچ... داستان باید از تجارب و واقعیّات، خصوصاً تجارب تلخ محیط نویسنده حکایت »

 ، با تصرّف(.46: 0330)لوکاچ، « کند

  : نمود شخصیّت خود نویسنده:7. 2
روشنی از زندگانی خود را در داستان و انعکاس دهد در واقع به داستان رنگ سایهاگر نویسنده 

 داستان خود را... در طیّ اجتماعی خودِ»بخشد. نویسندة رئالیست با این عمل، و بوی رئالیستی می

 با تلخیص و تصرّف(.  03و  00: 0333)دهقانی، « دهدنشان می

 

 

 



 013 شراب خامهای رئالیسم در رمان تحلیل جلوه 

 
 

 رمان:ی فلسفی در هاه: نمود جنب8. 2

[ نگاه کند. ]به عبارت دیگررسالت فلسفی بخشیدن به رمان، جهان رمان را شبیه جهان واقعی می»

فلسفی نویسنده به جهانی که خلق کرده است، برای کشف عناصری جدید، به خواننده رخصت 

 (. 95: 0353)رنجبر، « دهد که نویسنده را خالق جهانی نو تلقّی کندمی

 . پیشینة تحقیق3

یح های فصرا در داستان حرکت از ناتورالیسم به سوی رئالیسم( 0354شهپر و پورمرادی )صادقی

ی که ی رئالیستهاه. مؤلّفاندهی ناتورالیستی آثار او را نشان دادهاهمورد بررسی قرار داده و مؤلّف

در نظری ( 0303شود. همچنین اُجاکیانس )در پژوهش حاضر به قلم آمده است، در آن دیده نمی

هایی در خصوص مضامین رمان اجمالی ضمن خالصه کردن رمان، به ایراد توضیحات و تحلیل

 هات)تقابل نیکی و بدی، مسخ شدن هنرمند بر اثر جبر زمان و مکان، و زندگی و مرگ(، شخصیّ

ی ای رئالیستی آن، که مدّ نظر تحقیق حاضر است، اشارههاهو سبک آن بسنده نموده و به مشخّص

 نکرده است. 

 . بحث و بررسی4

ی ، راوجالل آریاناوّلین رمان فصرریح اسررت. با این رمان، خواننده نخسررتین بار با  » شررراب خام

ه شود. فصیح در این رمان صراحتاً بشرو  طبع آثار فصیح، هزل شیرین و طنز گزندة او آشنا می 

 یهاتاثر، برخی ازشرررخصررریّپردازد. در این تشرررریح جزئیات زندگی خانواده و محلّة خود می

پدر فصیح( ) ارباب حسن)برادر بزرگتر(،  اسماعیلکلیدی در زندگی آریان )خود فصیح(، نظیر 

وند، شهای نویسنده میهای کوتاه و رمان)خواهر فصریح(، که بعدها قهرمانان داستان  فرنگیسو 

 (.064: 0306فصیح، «)وار حضور دارندسایه

ای از واقعیّات اجتماعی ایران در دهة چهل استانیِ گوشههدف این رمان، بازنماییِ د

ئالیستی، ی رهاهپردازی نویسنده در این بازنمایی، بیش از سایر شیوسبک داستان است. شمسی

که در آن سرگذشت چند تیپ مختلف جامعه به موازات گذارد رئالیسم اجتماعی را به نمایش می

ها، نماد یک خانوادة متوسّط در جامعه است که هر آریانشود: خانوادة هم به تصویر کشیده می

یک از اعضا و فرزندان آن در سایة تحمّل مشقّات در پیچ و خم زندگی، خود را به سطوح و 

ن های آدمیاکه در جهت حلّ گرفتاری هاهرسانند. این تیپ از خانوادیی در اجتماع میهاهجایگا



 62، پاییز و زمستان 632، شماره 01، سال زبان و ادب فارسی دانشگاه تبریز 011

کشند، به کسب علم و بروی خویش را هم پیش میو تأمین آرامش دیگران، جان و مال و آ

دهند. حتّی در مسیر سفر برای تحصیالت عالی علمی فضیلت و آبرومندی در محلّ زندگی بها می

در برهة زمانی قبل از  هاهها در این رمان، نماد تیپی از خانوادکنند. خانوادة حمیدینیز هزینه می

-ن پاکش در سایة شومِ نبود امنیّت اجتماعی نابود میانقالب اسالمی در ایران است که فرزندا

یی به کار و فعّالیّت حالل هاهدل و با ایمان چنین خانسواد، ساده، صافیگردند. پدر و مادر بی

ه تدریج این یی است. بهاهدامن نتیجة طبیعی چنین خانمشغولند که تولّد و بالیدن فرزندانی پاک

یابند، امّا فساد ها در بطن اجتماع نیز اشتغال میارات و سازمانمحصوالت انسانی، به کار در اد

اخالقی حاکم بر جامعه و محیط بیرون از خانه، موجب فساد، بدبختی و هالکت آنان به دست 

مظهر یک شکست تلخ و یک موجود »به گفتة خودش، ، مهین حمیدیامثال شود. اوباش می

ناصر (. 060)همان: « چاره است که اینجا در این بندرگاه لعنتی ]دنیا[ در حال گندیدن استبی
نمایندة تیپ هنرمند جامعه است. افراد این تیپ، با استعدادهای ذاتی ارزشمندی در جامعه  تجدّد

تواند می های بالقوّه و خدادادی چنین قشریکه پرورش بهینه و بالفعل کردن توانایی اندهتولّد یافت

مدیران موفّق و رهبران کارگشا از آنان به بار بیاورد که موجبات نیل به سعادت را در میان ملّت 

اند که و امثال آن، جوانانی با ذوق ادبی و دارای روحی لطیف و حسّاس ناصرفراهم کند. امّا 

ی مأیوس میاز زندگ هاهعشق و عطش نویسندگی دارند، امّا در پی برآورده نشدن این خواست

-استاد مسلّمی در تزریق هروئین و بی»در این رمان که  صمد خزایرکنند. و خودکشی می شوند

( و رفتارهای قبیح و دور 53)همان: « اصالً عرب است»(، 450)همان: « ناموس کردن دخترهاست

همین قِسم افرادند ( و اغلب 53)همان: « عقیدة ثابتی ندارد»آزارد. او از انسانیت او، مخاطب را می

های اخالقی و فجایع ( و ناهنجاری59)همان: « جهت خیلی خودمانی شدهبی»که با ناموس مردم 

یکی از افراد تیپ مخرّب در جامعه است که با عقدة  خزایرشوند. غیر انسانی جوامع را سبب می

اهی و موجب تب کنندمحرومیّت دوران کودکی که دارند، آسایش مردمان را به اغتشاش بدل می

شوند. چنین افرادی که به دور از پرورش اخالق و حدّاقلّ تربیت الزم در زندگی انسانها می

اسی ای از قدرت سیکنند، به شاخهخانواده ها، قد کشیده اند، به هر طریق ممکن، ثروتی جمع می

عفت دیگران دست  تر به تجاوز بهیابند و به غارت اموال عمومی، و از همه مهمو اداری دست می

 یازند.می
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، راوی داستان است که برادر بزرگترش اسماعیل در امریکاست و جالل»ها، از آریان

س، در نشین است و تنها خواهرشان فرنگییوسف، برادر کوچکترش بیمار روماتیسم قلبی و خانه

 و از اندها آمدای ارباب حسن آریان به دنیکند. این چهار فرزند، از زن صیغهاهواز زندگی می

جالل  .اندهزیرا میراث پدر را فرزندان و زن اوّل تصاحب نمود اندهپدر ماندشان بیدورة طفولیّت

های خود یگذارانکه همسر جوانش )آنابل( در امریکا فوت شده، حقوقش را فقط خرج خوش

ندگی مشغول کند. مهین و زهرا حمیدی، دو خواهرند. برای گذران زو درمان یوسف بیمار می

شوند. ناصر تجدّد از یک خانوادة حرمان و سختی کشیده است که استعداد و کارهای اداری می

خزایر عرب، نمایندة شرکت امریکایی در جنوب، دارای باند مافیای  عقدة نویسندگی دارد. صمد

نان آهروئین و مردی است که معتاد کردن زنان جوان زیبا و سپس سو استفادة جنسی کردن از 

 پیشة اوست.

ای از اهالی ساده لوح روستا زنده به گور ناصر بیماری صرع دارد و بر اثر جهالت عدّه

گردد. خزایر که رئیس کار مهین در اهواز است، بعد از تزریق هروئین و تجاوز به او، باعث می

 قرارشود. زهرا خواهر کوچکتر مهین نیز به همین شکل مورد تجاوز خزایر خودکشی او می

یرد. گگیرد، امّا زهرا قبل از خودکشی با کشتن خزایر پلید، انتقام خود و خواهر را از او میمی

جالل که قبل از خودکشی زهرا، با او عهد زندگی بسته بود، با انتحار همسر دوّم، دوباره به سوگ 

کار خود را به  نتقالنشیند و با فرستادن یوسف به امریکا برای معالجه، با امید فردایی بهتر، امی

 (.0306)رک فصیح، « گیردشرکت نفت آبادان می

مضامین مهم این رمان، تشریح معضالت اجتماعی از قبیل اختالفات طبقاتی و مظلومیّت 

طبقة پایین جامعه، فساد سیاسی و اجتماعی، ناکارآمدی دستگاه مدیریّتی و قضایی در احیای 

زندگی و مرگ، و خیر »و نابودی قشر هنرمند، تقابل  عدالت و آرامش در جامعه، مسخ تدریجی

  است. (069و  062: 0303)اجاکیانس، « و شر

های تعامل این رمان با رئالیسم اجتماعی را در عناوین و کارکردهای چگونگی و روش

 توان بررسی کرد:زیر می
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 . بازنمایی واقعیّات به روش هنری:1. 4

 «رمان باید همان روش علم را برای خود برگزیند»با توجّه به این دیدگاه که در حوزة رئالیسم 

)همان:  «برای نوشتن ساالمبو به تونس سفر ]کرد[...»نیز  فلوبرکه (، چنان400: 0350)سیّدحسینی، 

مانی. ز تو نویسندة این»کند که فصیح، در همین رمان، خطاب به نویسنده چنین اظهار می (،403

 خواد دربارة زندگیای که میباید دربارة زندگی و دردهای مردم این زمان بنویسی... نویسنده

های دیگران اظهار عقیده بکنه، باید از جلد خودش خارج بشه، بره بگرده، خودش و زندگی

ای دور ههای آدمتماشا کنه، یاد بگیره. وقتی این کارها را کرد، زندگی خودش را در ته زندگی

نویسندة رئالیست در بازنمایی واقعیّات زمان، به ثبت و (. 050: 0306)فصیح، « خودش پیچیده...

پردازد اما زاویة دید و کم و کیف گزینش و نمایش هنری، بیان مشاهدات یا مدرکات خود می

 دهد. به جای وجهة تاریخی، وجهة هنری به رمان می

امکانات اجتماعی، فقر و اختالفات طبقاتی، فساد  در شراب خام، مسائلی از جنس فقدان

لیاقتی بی اقشارِ برتر مالی و سیاسی، فقدان آزادی اجتماعی، وضع ناگوار زنان و عدم امنیّت آنان،

ساواک و دولت، و ذکر دیگر وقایع اجتماعی از قبیل فساد اداری، فنای استعدادهای هنری، فرار 

ودن که از دالیل رئالیستی ب اندهشکل هنری بازنمایی شد کاری و... بارجال مملکت، مشکل بی

ای از تاریخ و محیط شوند و اسماعیل فصیح در بازنمود واقعیّات برههاین رمان شمرده می

 هی جراید اتّکا نموده است.اجتماعی، به مشاهدات خویش و بریده

 : استناد به جراید: 1. 1. 4
( از 492و  023، 320، 405: 0306)فصیح،  اطّالعاتو  کیهانهای و روزنامه (Life) فالیمجلّة 

ها ظهرها اگر تن»جملة جرایدی هستند که نامشان به عنوان منبع خبری، در این رمان آمده است: 

زنم. در اطّالعات امروز، عکس ناهار بخورم، روزنامة اطّالعات یا کیهان شب قبل را ورق می

 (.320: )همان« بینمآشنایان دیرینه را می

 : تشریح جزئیّات وقایع: 2. 1. 4

در تشریح جزئیّات و مجسّم نمودن اتّفاقات در ذهن خواننده، از عواملی است  فصیحقدرت قلم 

را در جایگاه رمانی تأثیرگذار در پهنة ادبیّات داستانی ایران قرار داده است، به  شراب خامکه 

شد کلرزد، گاه آه میآید و دلش میطوری که خواننده با خواندن آن متأثّر شده، گاه به شوق می

ریزد. ترسیم تصویر مرگ مهین پیچد و اشک میشود، زمانی هم از درد بر خود میو غمگین می
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صورت مهین مثل گچ سفید بود. »در این اثر، نمونة بارزی از نمایش تراژدی است: و زهرا 

مردمک بود. چند تار موی پریشانش روی صورتش بود. چشمانش باز و سفیدی چشمانش بی

نده های کبودش پیدا بود. انگار با خهای سفیدش با درخشندگی فلزّی عجیبی از میان لبدندان

(. انتقام گرفتن زهرا از خزایر و کشتن او و تشریح جزئیّات 49)همان: « یا خشم مخوفی مرده بود

اتشان جزئیّ»کند. عالوه بر این، حوادث دیگر نیز این واقعه، مخاطب را سراپا اضطراب و شوق می

که هر یک گویی صحنة یک فیلم سینمایی است و دوربین با  اندهبا چنان عینیّتی توصیف شد

: 0350)خالوندی، « دهددقّت و با نمایی درشت نشان میدهای فیلم را بهحرکتی کُند، محلّ رویدا

 ، با تصرّف(. 05

 سازی:: تیپ3. 1. 4
)همان: « در دام نویسندگی گیر کرده بود»(. در واقع 9: 0306)فصیح، « نویسنده بود» ناصر تجدّد

یوید ددوران بچّگی سخت و پر مشقّتی داشت... دورانی بود که فالکت دوران کودکی (. »009
(. 000)همان: « شدپیش آن، شاهکاری از ناز و نعمت می (David Copperfield) کاپرفیلد

های بچّگی، ناصر هیچ راهی جز به و زخم هاهافتاد... با این تجربکت میخورد... از حرکتک می

خواست در محیطی که او را کوبیده بودند، وجودش شناخته طرف بیرون و باال نداشت... می

ناصر (. »003)همان: « شود... لطافت عشق راستین و شکوه ابدیّت پیدا کند و آن را تجلّی دهد

شاید اغلب به صورت یک »(؛ فردی که در برخورد اوّل 000)همان: « یدهتجدّد هنوز با زنی نخواب

غة کم به صورت یک نابکم»، امّا «آلیست افراطی و غیر منطقی و پر عقده در نظر ظاهر شودایده

ترین آفریدن یک اثر هنری، عالی»(. از دید او 000)همان: « شودگر میاصیل ادبی نوظهور جلوه

(. کتک خوردن مدام ناصر از 003)همان: « و روح فرهنگ دنیاست نمونة پیشرفت، پختگی

دیگران، نمادی از تحقیر ناصرها در دوران اوّل زندگی به دست زورمندان در جوامع جهان سوّمی 

های هنری و اجتماعی خویش به ویژه ایران عصر است. آرزو به دل ماندن او در نیل به آرمان

اد و به اش(، بیانگر سرکوب هنر و استعدنویسندة شهیر جامعه )یعنی رشد کردن تا تبدیل شدن به

تن ت. رففکر جامعه اسذوق و کوتهبازیچه گرفتن احساسات قشر نوباوه به دست سردمداران بی

-افتاده و پناه بردن به بیغولة محروم، نشانة فرار مردمان ژرفناصر از شهر به یک روستای دور

ی نابسامان و عاری از عدالت است که در آن اهالی پاک و اندیش، هنرمند و دورنگر از محیط

ده به و زن ناصرنشانند. خالصه، بحث مرگ آالیش فضل و هنر را در جایگاه واقعی خود نمیبی
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لوح در این رمان، بحث فردیّت نیست، بلکه به گور شدن او به دست جمعی از روستاییان ساده

 کنند.صاحب هنر را زنده به گور می این معنی است که اکثریّت جاهل، اقلّیّت

اهد خو، فصیح میشراب خامی متعدّد دیگر در متن هاهمذکور و نمون با توجه به مثال

ردم نمونة برجسته و مؤثّر یک عدّه از م»یی را برای داستانش برگزیند که هر کدامشان هاتشخصی

گیری ست که مورد خردهیی اهاتاز شخصیّ مستر جیمس(. 433: 0350)سیِد حسینی، « باشد

ی ملّتی، از هاهنمایندة هزاران انسان آزمند است که به طمع غارت سرمای جیمساست.  فصیح

. خلق و نمایش چنین شخصیّتی در دل داستان وقایع اجتماعی ایران، بیانگر اندهغرب به شرق تاخت

های یس شرکتحضور و نفوذ گروه غربیان در امور اداری جامعة ایرانِ عصر پهلوی، تأس

بند و بار در حکم رئیس این ادارات )فصیح، های بیمستر جیمسامریکایی و روی کار آمدن 

رست پنما ولی کثیف، شهوت( و به تبع آن انتصاب فردی از تیپ موجودهایی انسان403: 0306

 در مناطق کشور است. هاآنخوار همچون خزایر به عنوان نمایندة و خون

ی اثرش نیازی به خلق شخصیّتی بدیع و خاص ندارد هاتنمایش شخصیّامّا فصیح در 

زیرا قهرمان و ضدّ قهرمان در آثار رئالیستی، فردی مشخّص و غیر عادی نیست. او شخصیّت 

کند و در این کار، زحمتی متوجّه او نیست، و مفهوم داستانش را از میان افراد جامعه گزین می

انی ست؛ انسهاتیکی از این شخصیّ یوسفتواند باشد. نمی در داستان، جز این« سازیتیپ»

دارای روح معنوی، حسّاس، نیهیلیستی، لطیف و پاک، و دلی نازک که آرزویی جز بهشت و 

جالل، بعد از ظهری خواب »خورد: هایش همیشه از حقیقتی آب میآرامش ابدی ندارد و خواب

ی هاهنمایندة تیپی از گرو یوسف(. 309)همان: « دیدم تو و زهرا از طاقچة بهشت افتادین پایین

انسانی در جامعة ایران آن دوران است که به علت ناتوانی و نیازمندی و وابستگی به غیر برای 

تأمین امور و حاجات شخصی روزانه، تنها با احساسات درونی خویش محشورند و تنها روزنة 

دا ما را چرا خ»گوید که دانند. او میهشت میبخش را پیوستن به معنویّات و عروج تا حدّ برهایی

از دیگر زنان  عصمت(. 099: 0306)فصیح، « گردونه که همه اونجا راحت باشیم؟به بهشت برنمی

 زند.ها را داد میصفتیها و شیطانعصمتیمنفور داستان است که بی

تماع انسانی اجی تیپیک داستان است. او نمایشگر تیپی از هاتنیز از شخصیّ جالل آریان

. این دهنداست که عموماَ رفتارهای بشردوستانه، متعادل و به دور از تعصّبات از خود بروز می

گروه از افراد، از دورة کوتاه زندگانی خویش به خدمت به مخلوق تعبیر کرده و اغلب در راه 
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و پذیرش  سندروند. به همین دلیل بیشتر مورد پکسب آرامش دیگران تا حدّ فدای جان پیش می

راوی، و از کارمندان موقّت و ناراضی شرکت »در این داستان،  جاللشوند. آدمیان واقع می

امریکایی است و رمان مورد بحث، در حقیقت شرح اتّفاقات و مشاهداتی است که در عرض 

، جالل(. شخصیّت 405: 0303)یارشاطر، « چند ماه در اواخر دهة چهل برای او پیش آمده است

-خور، زنقلب، سازگار، فروتن، سیگاری، عرقترسیم شده، مردی خوش شراب خامدر »که 

خوانده، درآمد، ولی باهوش، درسای از طبقة کاسب و کمادّعا، و محصول خانوادهدوست، بی

-دنبال حقیقت... می»( است. بر خالف منافع و مصالح خود 400)همان: « دیده و کنجکاوکتاب

ممکنه با بیوة یک سناتور امریکایی همخوابگی کند ولی هرگز به (. »002: 0306)فصیح، « رود

ممکنه دریا دریا خون (. »009)همان: « کندیک دختر و به یک زن شوهردار حتّی نگاه نمی

کسی که از »گوید (. می009)همان: « بخورد، ولی حاضر نیست یک کالمش را به کسی بگوید

( است. بدین ترتیب، شخصیّت برجستة منفوری که در 005 )همان:« او متنفّرم، صمد خزایر سگ

ا ای که این رمان راین رمان قابل ذکر است، خزایر است که نه تنها فصیح، بلکه هر خواننده

 خوانده، نسبت به او تنفّر دارد.

د، انگیز خوکند که با رفتارهای شوقها شخصیّت خاصّی خودنمایی میدر اغلب رمان 

با باطل و تالش برای به کرسی نشاندن حقّانیّت و به آرامش رساندن مظلومان در از جمله مبارزه 

ه چنین کند کها محبوبیّتی برای خود در دل خواننده ایجاد میبرابر بدکاران و اعمالی شبیه این

ته و ، قهرمان برجسشراب خامکنند. با این که داستان شخصیّتی را قهرمان آن داستان خطاب می

ن و رفتار قهرمانانة او در کشت زهراارد، در واکاوی یک چنین شخصیّتی فقط به اسم مبرّزی ند

داستان  ای درکشی زهرا اتّفاقی و بدون هیچ مقدّمهتوان رسید زیرا عمل ضدقهرمانپلید می خزایر

های خواننده در امتداد چندین صورت گرفته، و در برابر آن همه دردها و خون دل خوردن

بیند. در هر سوز داستان، الأقل در همین یک مورد، حسّ ذوق و شادی در خود میتراژدی جان

 صورت، شخصیّت ضدّ قهرمان )خزایر( نسبت به قهرمان )زهرا( در این رمان، نمود بیشتری دارد.

  و بخصوص مرگ آنان: هات: انعکاس دورة زندگانی شخصی4ّ. 1. 4
، بخصوص تولّد و مرگ آنان را در این شراب خامی هاتفصیح نیز دورة زندگانیِ اغلب شخصیّ

با یک رماتیسم قلبی  0346در اسفند ماه »گوید:  یوسفاثر، برجسته نموده است. در اشاره به تولّد 

شان به طرزی ی اثرش نیز که هر کدامهات(. در مرگ شخصی0ّ)همان: « خطرناک به دنیا آمده بود
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پدر (. »3)همان: « خانم جون سرطان گرفت و مُرد»ید: میرد، گوگداز میغیر عادّی و اغلب جان

دونی می»گوید: (. زهرا در انتقام از خزایر پلید می060)همان: « مهین به فاصلة یک ماه بعد، مُرد

شرفی که مهین رو اذیّت کرده بود. اسمش چی بود؟ کی رو کشتم؟ اون یارو عربه رو. اون بی

دیدم این »کشد که رگ خزایر را نیز چنین به تصویر می(. حالت م430)همان: « جزایر. خزایر

ش گیر رکابی تنخزایر روی تخت خواب افتاده. اونم غرق خون بود. مرده بود... فقط یک عرق

( و مرگ 49(. همچنین است مرگ مهین در قطار )همان: 456)همان: « بود، دیگه هیچ چی

 ( که ذکرشان گذشت.334همان: ( و خودکشی زهرا )422دردآور ناصر در روستا )همان: 

 با رفتارهای متنوّع: هات: نمود انواع شخصی5ّ. 1. 4
دهد که شامل زنان و به همه نوع از آحاد انسانی جامعه، نقش داستانی می شراب خامدر  فصیح 

از قشر نویسندگان؛ یوسف، از قشر نیازمندان دارای  ،مردان به نسبت مساوی است. از مردها، ناصر

(، عمیدزاده، 000)همان: وراناز قشر پیشه ،رضاخانفکران؛ غالمروح لطیف؛ جالل، از قشر روشن

(؛ 000از قشر عوام )همان: ، از قشر سودجویان؛ گروهبان تسوجی، از قشر نظامیان؛ خدادادخان

(؛ خزایر، 004آقا، از قشر مذهبیان تندرو )همان: (، عبّاس33و  94بهرامیان، از قشر پزشکان )همان: 

خان، از قشر کارگران؛ (؛ علی03از قشر قاچاقچیان مواد مخدّر؛ اسدی، از قشر کارمندان )همان: 

دل)همان: (؛ آراداواس، مرد ارمنی زنده95فکران )همان: ها، فرّ ، دختری از قشر روشنو از زن

گیران )همان: (؛ هرسیک، از قشر فال060و  03قاچاقچیان )همان:  (، عصمت میرشیخ، از قشر06

(؛ مهین و زهرا، از قشر کارمندان؛ و عمّة 003و  066)همان: از قشر کارگران  ،و ویدا نجیبه (؛06

ورد کشیده، ممردمان ساده، محروم، رنج»زهرا، از قشر عوام. بدین ترتیب، به آثار فصیح اغلب 

شخصیّت،  هاه(. از این د53: 0333)خزعلی،  «اندهفقیر و دردمند راه یافتظلم و جفا واقع شده، 

روز . انجام اعمال خیر یا شر، و باندهپای مردان در مشاغل سیاسی و اجتماعی نقش پذیرفتزنان پابه

 انواع رفتارهای اجتماعی هنجار یا ناهنجار نیز در عموم کاراکترها توزیع شده است.

  ز زبان محاوره:: استفاده ا6. 1. 4
ای از گونة محاوره و رسمی است؛ یعنی نویسنده در ، آمیختهشراب خامزبان به کار رفته در 

بیان  پردازد، ازهای اشخاص داستان میی مقتضی که به تشریح و توصیف دیالوگهاتموقعیّ

ای مونهن آورد. این،ی اثر روی میهاتسبک قلم خارج شده، به نثر محاوره و طرز گفتار شخصیّ

اگر هنرمندی دنبال تشبّث و کسب »گوید: از هر دو سبک در دیالوگی واحد است که راوی می
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مال رفت، و تحت تأثیر قرار گرفت، عین یک کتیبة سنگی تاریخی است که ناقص و مخدوش 

ار ها در تهران کتون هم سالفهمیدم. گفتم: بابا، خود هدایتباشد. من البتّه منگ بودم و نمی

رد و کناصر گفت: درسته. اگر کار نمی« کرد.دونم کجاها؟ ولی... شنیدم کار میکرد. نمیمی

)فصیح،  «نوشتدیگه هم می بوف کورکرد، شاید چند تا تمام همّ و وقتش را صرف نوشتنش می

0306 :009 .) 

 ی تاریخی: هات: ذکر نام برخی از شخصی7ّ. 1. 4

ی تاریخی و ادبی جامعة ایران و حتّی جهان هاتاسامی شخصیّآشکار یا مضمر، به  شراب خام،در 

آفرینی پرداخته، و از آداب و رسوم، فرهنگ، خوریم که فصیح بدین وسیله به مضمونبرمی

-ها و اصطالحات تاریخی و ادبی ایران و جهان واقعیگوید. ذکر نامها سخن میدردها و آرمان

« شیخ اجل شیراز»(، 35: 0306)فصیح، « رازی»گذارد. از جمله نمایی را در این اثر به نمایش می

« شاهمظفّرالدیّن»(، 000)همان: « طلبانمشروطه»(، 93)همان: « مثنوی موالنا»(، 03و  23)همان: 

فرّ  »(، 003)همان: « محمّد مصدّق»(، 090)همان: « سر درِ مجلس عدل مظفّر»(، 000)همان: 

« داستایوفسکی»، «پو ادگار آلن»(، همچنین 009)همان: « دایتصادق ه»(، 002)همان: « فروغی

)همان: « آلبر کامو»(، 04)همان: « نیچه»(، 00)همان: « پیکاسو»(، 009)همان: « کافکا»(، 30)همان: 

، هآیین، فتنه، بوف کور، سه قطره خون، دمدخورشید همچنان می»هایی چون (، نیز کتاب04
« رانپدران و پس، و مکافات جنایت، دیوان ایرج میرزا، لبة تیغ، هوداع با اسلح، کلّیّات سعدی

 ( و... 030)همان: 

 : گزارش حوادث تلخ خبری: 8. 1. 4
-یبرای انعکاس و گزارش بخشی از تلخ را شراب خامفصیح در جایگاه یک نویسندة رئالیست، 

پروانه( بچّة ده ساله ) تجاوز به دختر»های یک محیط اجتماعی آفریده است و با بیان فاجعة تلخ 

تزریق هروئین به مهین به دست خزایر عرب بدبو و سلب »(، 065)همان: « در تبریز و مرگ او

ای پر از کین و آرامش را از روح (، دل هر خواننده066تا  50)همان: « دخترانگی و ناموس او

 کند. حسّاس او سلب می

خواب خزایر چشمش ریان در تختشب عزهرا )خواهر کوچکتر مهین( نیمه»بعد هم،  

(، نیز تصوّر عباراتی 334)همان: « خودکشی زهرا پس از این فاجعه(. »456)همان: « شودباز می
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در  اشاهلل خان فقیر را و غارت پول او و انداختن دختر ده سالهگول زدن دزدها کرامت»از قبیل 

 سنّ و کوبیدن سیلی محکمی به گوشمرد م»(، حقیقتاً تأثیرگذار است. تصوّر 060)همان: « باغ

-شعوری شاید دردناکگری و بالهت چنین مردان بی(، و وحشی430)همان: « ای سادهدختر بچّه

تر از موارد قبلی باشد. درد مشابه دیگر، تصاویر کتک خوردن تراژیک و مداوم ناصر یتیم به 

که پس از نبش قبر و  (. همچنین است نحوة مرگ او،003دست برادر بزرگترش است )همان: 

(. لذا برخی بر 422شوند )همان: های خونین ناصر، متوجّه زنده به گور شدنش میدیدن چنگ

: 0303، )اجاکیانس« مرگ ناصر تجدّد از نظر تهییج خواننده دارای قدرت بیشتری است»آنند که 

ز وقایعی سخن ها چندین حادثة تلخ دیگر، در ظرف یک رمان اجتماعی، ا(. عالوه بر این063

 کنند.گویند که مخاطب را به هرچه رئالیستی بودن اثر نزدیک میمی

  : نمود شخصیّت خود نویسنده:9. 1. 4
ی است که برگرفته از زندگ جالل آریاندارای شخصیّت اوّلی به نام »های فصیح اغلب داستان

)آنابل( را هنگام وضع گونه که اسماعیل فصیح همسر نروژی خود واقعی نویسنده است. همان

گونه که فصیح ای را همواره با خود دارد. همانحمل از دست داده است، جالل آریان خاطره

کردة امریکا و کارمند شرکت ملّی نفت است، جالل آریان هم چنین وضعیّتی دارد. این تحصیل

صیّت جالل در شختیر(. لذا  30: چهارشنبه،0333، شکوهی) «شودآغاز می شراب خامانطباق در 

رود، و با ( می3: 0306)فصیح، « برای تحصیل به فرانسه، و بعد از آنجا به امریکا»داستان، که 

ساله و کارمند شرکت  40»(، 93)همان: « مردی فروتن و از خود گذشته»معرّفی خود به عنوان 

بد و تلخ آخرین ی هاتیاد واشینگتن و قسم»(، از 090)همان: « خصوصی موادّ شیمیایی امریکایی

زند، در اصل، حرف می« آنابل کمبلاش مرگ همسر نروژی»(، یا از 46)همان:  «روزهای امریکا

-است که در نقش راوی نمایان می فصیحهمان شخصیّت حقیقی نویسنده و سرگذشت واقعی 

 شود.

  ی فلسفی در رمان:هاه: نمود جنب11. 1. 4
ی فلسفی هاهاحث گوناگون فلسفی است. زیرا اندیش، بیان مبشراب خامیکی از مضامین محوری 

ترین زیبایی و لطفی در دنیا هست، همین اگر کوچک»گوید: در این اثر فراوان است؛ مثالً می

دن زمرگه. یعنی یک خوبی زندگی به همین رفتن و دوباره به وجود آمدنه... زندگی، یک قدم
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کوتاه شبانه است. در طول کوره راهی تاریک به اسم سرنوشت که آغاز و انتهایش معلوم 

 (. 349و  002، 020، 95، 90، 34، نیز رک 26و  30همان: «)نیست

  : برجستگی موارد عاطفی:11. 1. 4 
گاه  که گذارند؛ اتّفاقاتیعاطفی بر خواننده می بینیم که تأثیردر این رمان، مکرّر حوادثی را می

در نظر »انگیزند. حسّ درد و اندوه، گاه کینه و نفرت و گاه شور و شوق را در وجود ما برمی

: 0350ی، )سیّد حسین« ی اجتماعیهاهای است مانند سایر پدیدنویسندة رئالیست، عشق نیز پدیده

 ق(، خصوصاً عشق یک انسان به انسان )به معنی واقعی کلمه؛ چه عشق به جنس زن، چه عش433

با نگاهی الهی و واال و مقدّس نگاه شده است و »ای است که به آن به مرد( در این داستان، مقوله

(. 059: 0354)صادقی، « از آن به عنوان یک نیاز روحانی و معنوی یاد شده تا یک نیاز جسمانی

همدیگر، ها را در حقّ در این رمان، رفتارهای عاطفی و مهرآمیز و عاشقانة راوی و شخصیّت

)از نیم بیکودکان، نیازمندان، مظلومان، بیماران و حیوانات در حدّ فداکاری و شایان ستایش می

 (. 453، 436، 442، 404، 445، 055، 052، 303، 303، 363، 360، 443، 4: 0306جمله رک فصیح، 

 گیرینتیجه

ی ی از واقعیّات اجتماعا، با هزل شیرین و طنز گزنده، گوشهشراب خامفصیح در اوّلین رمانش، 

ردازد و پای هنری به بازنمایی وقایع میکشد. او با شیوهشمسی را به تصویر می 06ایران در دهة 

 سازد که احتمالای نمودار میگونهگرایی را بهیی از واقعهاهدر هر مرحله از بیان مباحث، نشان

ه ک کند. حاصل این تالش این استبودن اثر را از ذهن خواننده دور میتخیّلی یا غیرواقعی

-سازی، تشریح جزئیّات وقایع، به کارگیری نثر محاوره در نوشتار و علییی چون تیپهاهمؤلّف

الخصوص مباحثی چون تبعیض، فقر و در رأس همه، مظلومیّت حقیقی زن و نبود امنیّت اجتماعی 

. دهدیل میرئالیستی اثر را تشک ترین بخشبرای این قشر، بسامد بسیار باالیی دارد که دردناک

ی هاه. مؤلّفکندبرخی از وقایع تلخ جامعه از جمله آزردن دختران معصوم این امر را تشدید می

دیگر رئالیستی نیز در رمان مورد بحث نمود دارند که اغلب در درجة دوّم بسامد قرار دارند؛ مثالً 

. نمایدی وقت استناد میهاهبه ویژه روزنام در پردازش رمان و بیان وقایع، به منابع اجتماعی

با رفتارهای متنوّع در این رمان نمود یافته، بخصوص دورة زندگانی  هاتهمچنین، انواع شخصیّ

و حتّی مرگ اغلب آنان با طرزی رئالیستی در این اثر منعکس شده است. جلوة  هاتشخصیّ

نده افزاید. شخصیّت خود نویساری اثر میپندی تاریخی جامعه بر واقعیهاتهای برخی شخصیّنام
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. موارد نمایی رمان را فزونی بخشیده استنیز در نقش راوی داستان تبلور یافته است و جنبة واقعی

الی بارز عاطفی، بخصوص عشق، گواه دیگری بر رئالیستی بودن این رمان است. فصیح در البه

ن د و مرگ انسان، ماهیّت دنیا و مباحثی از ایداستان به موضوعات فلسفی گوناگونی از جمله تولّ

پردازد. صنایع ادبی و بالغی، و مهمتر از همه تشبیه و اصطالحات کنایی هم از قبیل نیز می

ی رئالیستی بودن اثر بوده، رنگ و بوی ادبی به اثر بخشیده است. بدین ترتیب، چارة هاهنشان

نمایان است، « شراب خام»ونه که از جامعة های اجتماعی و رذایل اخالق را آن گهنجارگریزی

 نسبت داد. هاهتوان به جهل عمومی و فقر مالی خانوادبه وضوح می
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