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 چکیده
سان پیوسته در پی درک معنی و غایت حیات خود  زندگی ظاهراً مفهومی روشن دارد و ان

است که این است. تاریخ رمان نشان دادهاست اما تبیین حقیقت آن تا حال میسر نشدهبوده

مان  با همین بینم ر خاصیییی دارد.  جه  ندگی تو یت ز غا به معنی و  انجمن »نوع ادبی 

بت چاپ اول،« هازدهنک حاظ ( را از1398 ) یت ل غا به معنی و  جه  میزان و چگونگی تو

ها، اهداف و نحوۀ اسیییت که آرمانگونه بودهایم. روش کار ایندگی بررسیییی کردهزن

شخصیت صریحات و کنایات متن زندگی  ها را از اقوال و احوال و کردارهای آنان، و از ت

ستنباط کرده و گفته سنده چگونه زندگی اجتماعی شخصیترمان ا و معنی و ها ایم که نوی

دهند که این رمان به . نتایج بررسیییی نشیییان میاسیییتغایت زندگی آنان را بازنمایی کرده

است. روش بازنمایی واقعیات، بخشی از سیمای جامعه را با دقت خاصی به نمایم گذاشته

ها در این جامعه نیازهای ابتدایی زندگی مثل بهداشت، معیشت، مسکن و اشتغال به خانواده

اسییت تا به که فرصییتی برای ایشییان نمانده اسییتکردهو مردم را چنان مشییغول  آسیییز زده

مین نیازهای غایت زندگی در تأ ها و درجات بلند معنویات بیندیشیییند لذا معنی وآرمان

ای که باید راه ترقی در برای جامعه اسییت و این آفتی اسییتابتدایی زندگی خالصییه شییده

 م گیرد.های بلند را در پیآمال و آرمان
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 مقدّمه -1
سی بند دارد« هازدهانجمن نکبت»رمان  صل  ست. هر ف شده ا شته  صل نو صل اول .در دو ف یک  .2و 1 :ف

سم ارتم سرباز وظیفۀ نیروی هوایی  سرهنگ مافوق خود مرخصی  تمامبا التماس به نام قا  خواهدمیاز 

خواب کارتن به دو و کنداز پادگان فرار میرسیید. سییرهنگ و یک افسییر را مجرو  و به نتیجه نمیولی 

درد خماری  .5؛ کندمادرش تلفن میخانۀ  هب قاسیییم .4شیییوند؛ معرفی میها خوابکارتن .3؛ بردپناه می

شخصیت، مگت و ژوان و ،صفایبیم، وشخصیتی به نام  سم  .6 د.نشومی معرفی ،دو  شود مطلع میقا

 خود را مکلف .کرده مخدر بریقاچاق بهرا وادار  او مادر، «پول»سیییه میلیون تومان  اش برایکه ناپدری

 شییود که زن ایبیممعلوم می .7؛ مبلغ را در عرض سییه روز تهیه کند که برای نجات مادرش ایند دانمی

وصف ورود  .9؛ ستوصف آزاد شدن مگت از زندان ا .8؛ از او طالق گرفته، )شخصیت معتاد به شیشه(

دن مگت در اعتیاد ایبیم به مقصیییر بوبیان زدگی ایبیم و توهم وصیییف ها،خوابمحل کارتنمگت به 

 .11 ؛به پادگان است یبودکه قاسم با آن از پادگان گریخته ی  خودرو تویوتا انتقالشر   .10؛ است شیشه

 .12؛ شدن مگت از ازدواج نامزدش با کس دیگر و بازگشت او بر سر حرفۀ زورگیری است مطلعشر  

شنهاد  شر  ، ناپدری قاچاقچی اسماعیل شر  اهانت .13برای رفتن به زورگیری؛  قاسم استمگت به پی

سم، ب ستقا سم، ا ست زورگیریهای موفقیت در راهبررسی  .14؛ ه معصومه، مادر قا  شر  احوال .15؛ ا

قاسیییم؛  غفور اسیییتآمیز سیییرهنگجنون یداکردن  ناکامی در پ یکی از  معرفی مختصیییر .16پس از 

ست؛کبری ها،شخصیت ست .17 ، ا سم ا شاجرات لفظی مادر قا سماعیل. در حین  وصف م شوهرش ا با 

شاجرات علت ترک ت این شگاهی م صیالت دان سمح شتغال .18شود؛ بیان می قا سم و های اندکی از ا قا

و وصف صبحانۀ  ،اش، سمانهتلفنی ایبیم با زن مطلقهمشاجرات شر   .19شود؛ ذکر میمگت و ایبیم 

ست ستکه م ناچیزی ا سم و ایبیم خریده ا سم و مگت  .21و  20؛ گت برای قا شروع به کار قا شر  

سرقت ی ستبرای  سیکلت ا ست .22؛ ک موتور  صر ا صفی مخت سم  از توهم ایبیم، مالیخولیای و و قا

و  24بندهای ؛ ومه از دست شوهرش کتک خورده استمعص فقط یک جمله است .23؛ مگتروزی هسی

یک  ایجاد آشییوب در درایبیم  کارشییر   .26؛ قاسییم و مگت اسییتوصییف دو زورگیری ناموفق  .25

ست سم برای زورگیریطر  خام  شر  .27؛ مغازه ا ست قا ستشر  دروغ. 28؛ ا سم  هایی ا )از که قا

با همسییایۀ همسییر ایبیم نزاع شییر   .29؛ گویدت به نامزد سییابقم، ژوان، میدرمورد مگپشییت تلفن( 

 .)کبری و قاسم و مگت( است اهمیت محفل سه نفرشر  سخنان بی .30؛ سابقم است
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در  ارتممضییحک افسییران جلسییۀ . شییر  2سییت؛ ایبیم در دادسییرامحاکمۀ  شییر  .1 :فصییل دوم 

شر  ربودن کیف یک  .3؛ به دست ایشان افتاده است که استقاسم برای زورگیری رمزگشایی از نقشۀ 

شر  رمزگشایی  .5؛ شودمطلع میغفور از شناسایی شدن مقرش توسط سرهنگقاسم  .4؛ افغانی است

ر شر  فرا .6؛ که در نقشه است ی است«پمپ»ندن خوا« بمز»غفور از نقشۀ قاسم و سرهنگمضحک 

بر سر مادر و خواهرش  ایبیم با . شر  مشاجرۀ7؛ است نیروهای سرهنگ غفور دست قاسم و مگت از

ست ستن .8؛ سهم ارث پدری ا ستاز کبری طاق نیروی انتظامی شر  ا ایبیم و  اقدام ناموفقشر   .9؛ ا

ها کردن مرتضییی گت در ر فل کبری، م ناری، ط حضیییور کبری و شیییر   .10؛ کالنتری اسیییت در ک

ت در خانۀ وصف مخفی شدن قاسم و مگ .11؛ نتری و قرائت نامۀ دوم قاسم استغفور در کالسرهنگ

أموران مگت به متلفن و دادن شمارۀ  هاخوابمقر کارتنبازگشت ایبیم به  .12؛ پیرزنی به نام نقره است

مخدری که در خانه نهان  شناسایی شدناز ترس  است قراری اسماعیلشر  بی .13؛ غفور استنگسره

سفناک حال  بیان .14؛ هکرد سم و مگت ا ستقا ضی، در مخفیگاه ا سنه به نام مرت . 15؛ همراه طفلی گر

در محکوم ایبیم  توهماتشیییر   .16؛ درمورد کارهای نامعقول خود اسیییتغفور بیان تامل سیییرهنگ

جماعت های تشویم بیانشر  طر  قاسم برای سرقت از طالفروشی و  .17؛ کردن زنم به اعدام است

سفی شکایت  وایبیم  توهماتشر   .18؛ ان استورگیرز سنگدلی شر   .19؛ استاو به محضر خدفل

ست ست .20؛ یک پیرزن به نام نقره ا  اود و روزنم می ۀبه خانبر اثر یک توهم ایبیم . ادامۀ بند هجده ا

شی می سباب ک ستمی، را ۀ او، حاجیخانصاحز و بیندرا در حال ا شر  حال  .21گیرد؛ گروگان میر

سم و مگت شر  اقدام کودکانۀ  .22برند؛ به دادسرا میان نهی از منکر آنان را مأمورکه  سه نفر است قا

و مگت و ایبیم،  قاسییم مقرماندن  ییادآوری خال .23؛ سییرقت از یک مغازۀ طالفروشییی اسییت برای

ستبنزینپمپ شۀ مغازۀ .24؛ متروک، ا شی سرش را به  صد خودکشی  شی می مگت به ق کوبد و طالفرو

وگوی ایبیم با مفصییل گفت وصییف .25؛ برنداو را میپلیس و آمبوالنس تن ناتوان  افتد وجان مینیمه

ست درحالیپلیس و دنیای  صد دارد حاجیمالیخولیایی او ستمی را که به ظاهر ق سه  ازر شت بام  یک پ

نشانی نجاتم مأموران آتم افکند ومی یک توهم دیگر خود راطبقه به پایین افکند ولی در پی ساختمان 

سم با یک طفل در خیابان .27و  26دهند؛ می سرگردانی قا ستشر   سم طفل را به .28؛ های تهران ا  قا

دادسییرا سییالن مگت در . 29؛ گویدسییخن می آفریقا در زندگی خیالی ازو دهد تحویل میپرورشییگاه 

مل خدا او را برای ارتکاب جرم و تح . به اعتقاد اودگویایبیم می به مدرمورد سرنوشت خود رایات نظر
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رمان  غفور که در اصل پیام اینست از قاسم به سرهنگا یانامه .30؛ شرایط سخت بدبختی آفریده است

 .است

صیت. 1.1 ستدر این رمان نام  :هاشخ سهبی صیت آم و های مهم را به ی پنج نفر آنان نقمده ولشخ

 عهده دارند:

 کبری .1.1.1

از دهی به نام کرجه با مردی به نام جعفر به تهران فرار کرده، در کنار او به اعتیاد و فروش مخدر روی 

آورده و پس از مرگ او در تهران، تنها مانده و از شوهر سومم طفلی به نام مرتضی دارد. شوهر سومم 

برای خود ساخته و به ایبیم  بنزین متروکه آلونکی. در یک پمپدر پاکستان مشغول قاچاق مخدر است

صرف ستهم که م شه ا شی ستکنندۀ  شیر مرغ تا »و  ، در آن جا، مکان داده ا عرق و ورق و زرورق، از 

 داردشییهرت « 11کبری»و « بلندهکبری»در آن منطقه به و ( 36: 1398)امین، « فروشییدجون آدمیزاد می

 (.184، 171، 132، 62، 36، 26، 25، 21: 1398)امین، 

 ایبیش )ابراهیم رحمانی( .2.1.1

«  فروشییییجگرک». در حین ازدواج (164: 1398کرده )امین، « مرگدق»سیییرهنگ بوده که را پدرش 

داشته. پس از آشنایی با مگت، به استعمال شیشه روی آورده و به دنبال زورگیری رفته و از موتور افتاده 

زنم، سیییمانه، پس از دوازده سیییال زندگی  لنگد.و یک پایم ناقص شیییده و حاال موقع راه رفتن می

 . عالوه بر سمانه و علیرستمی استحاجیمشترک، از او طالق گرفته و با پسر خردسالم مستاجر خانۀ 

با کبلعلی )فرشو حاجی بهفروش( و تقی و مراد )پیرمردی رسیییتمی،  یه، زن مراد،  مبتال  عال آلزایمر( و 

سمیرا، مادر و خواهر ایبیم، از طریق کنم صمت و  سمانه( و ع سایگان  ش)هم شویم. به نا میهای او آ

شه،  شی ستعمال  ساعت در علت ا سم ازدواج ز وهمهر  صورستمی رنم را با حاجیخود مرا کند و می ت

 (.228، 164، 132، 131-123، 64، 53-52، 46، 44-43، 31، 25-24: 1398شود )امین، نه میدیوا

 قاسم زیادی .3.1.1

پدرش مرده و مادرش، معصومه، برای رفع نیازهای اساسی زندگی به ازدواج با یک ش اسالگیدر شم

شگاهی را ترک کرده، به خدمت سربازی از فقر قاچاقچی به نام اسماعیل تن داده.  و  رفتهتحصیالت دان

سبز رفتارهای نابه سته استبه  سال هنوز نتوان سه  اش را تمام که خدمت وظیفۀ دوساله هنجارش پس از 

شکل می او عدمالیخولیایی. با همین بُ نیمه کند. شخصیتی است ستان   تنها شخصیت این اوگیرد.  طنز دا

سانیت به رفتارهای و ص دارد. عاطفهبر مصالح خود مقدم میدیگران را  مصالحکه  رمان است داقت و ان
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، 36، 35، 28: 1398)امین،  کشیییانندتماعی او را به بیراهه میهای اجدهند ولی محدودیتاو جهت می

66-69 ،175-177 ،188 ،194-196). 

 مگت )مجید(. 4.1.1

شییغلی پیدا کرده ولی درآمد آن را کافی  فروشیییفودبه تهران آمده و در یک مغازۀ فسییتاز کرمانشییاه 

نامزدش، ژوان، با کسیییی همین علت ن افتاده و به روی آورده و به این علت به زندا به زورگیری ،نیافته

. در یک گرفته استه و امرار معاش زورگیری را از سرکشی از جامعازدواج کرده و او برای انتقام دیگر

شۀ اقدام به سرقت از طالفروشی پس از  شی کوبد و میاحساس شکست، سرش را به قصد خودکشی به 

 (.31، 56: 1398مین، )اافتد مجرو  به دست پلیس می

 غفورسرهنگ. 5.1.1

و  . این خصییال او باعت تمردتوزی و نادانی اسییتکینه دلی،، مجسییمۀ سیینگارتم هوایینیروی عضییو

(. این رمان 186-180، 173-170، 159-154، 77-75، 55-54، 17-7: 1398)امین، شود طغیان قاسم می

 .ویران استنیمهبنزین وصف پنج روز زندگی چهار شخصیت اول در یک پمپ

 ضرورت و اهمیت تحقیق و هدف. 2.1

برگی از درخت ادب  عنوانبه. این رمان گیری ادبیات معاصییر اسییتهدف این نوشییته نشییان دادن جهت

 ومردم میان  گسیییل ازجملههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصیییادی و ایمنی معاصیییر، چند مورد از آسییییز

یاد  ماعی مردم، اعت حافظ ایمنی روانی و اجت های  به نیرو نان  ها، بیجوا خدر نان، م یت ز کاری، مظلوم

. اسییتنشییان دادهاعی را آور مطرودان اجتمزندگی رقت پشییت پردۀزورگیری و... را برجسییته کرده و 

ها به اندازۀ تبیین جایگاه ادبیات رئالیسیییتی و نیاز مردم به گونه آثار و تحلیل و بررسیییی آنتوجه به این

 زندگی و فرهنگ سالم ضرورت و اهمیت دارد.

 سؤاالت و فرضیات تحقیق. 3.1

های واال در رمانو آزندگی و جایگاه اهداف تعالی هنر به  یاریترین پرسیییم این بررسیییی میزان مهم

نیسیت بلکه شیاخصیۀ اصیلی انسیان،  ۀ تاریخ و جغرافیزیسیتن در محدود فقطزندگی . عوالم هنر اسیت

های واالیی هسیییتند که موجز تقویت رو  و رضیییایت حقیقی وجدان جمعی و تعالی معانی و آرمان

امور وجدانی و معیارهای چه هنر از که هر فرضیات این بررسی این استیکی از  .هستندغایات زندگی 

 شود.تر میگیرد، از معنی خالیهای متعالی بیشتر فاصله میاخالقی )اخالق مطلق نه نسبی( و آرمان
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 پیشینۀ تحقیق. 4.1

. در مورد حال در مورد آن تحقیقی صورت نگرفته استبه . تا منتشر شده است 1398این رمان در سال 

سان و روانجامعهمعنی زندگی از دیدگاه فالسفه و  سان شنا شدهشنا شر  اند ولی ورود به آثار زیادی منت

 رسد.خالی از فایده به نظر می اینجاها در بررسی آن

 بیان مسئله. 5.1

از تولد و بالیدن و پیر شیییدن تا  که عبارت اسیییت مفهوم عام این کلمه اسیییتغرض از زندگی  در اینجا

وجدانی با عوالم اشیییراقی و ها و ارتباطات ها و آموختنها و شییینیدنمرگ و تمام آمال و آالم و گفتن

دینی و فرهنگی ورای حس و رفتارهای عوالم خلوت و ارتباطات اجتماعی و عمل به شعایر عام و مراسم 

چنین ند. معنی نکنه پندار و گفتار و کرداری که به نحوی بخشیی از لحظات عمر انسیان را پر میگوو هر

 ارادیِ اکتسییابیِ خواه با مبنای وجدانی محض خواه)یدرک و ال یوصییف(  ادراکی ای اسییتلطیفهامری 

منبع قدرتی قاهر در ورای حس  شود به سبز کسز رضایتِروان می فربهیمتکی بر وجدان که موجز 

سز درجه ضایتی ذوقی یایا ک صال ر ستح سز قدرتی علمی یا ا شی ابدی در قبال  ای اخالقی یا ک پادا

نه عین آن؛ مانند اندراج  پنهان در زندگی اما ای اسییتلطیفه ،وجدانی یا جسییمانی. معنی تحمل مشییقتی

، متفاوت عناصر متن و قدرت استنباط مخاطز روابطبا تناسز معنی در متن. عمق و قوت معنی در متن م

دو  را به عنوان جهانی در کنار« زبان» سبز نیست که امروزهبیتواند باشد. در زندگی نیز چنین می .است

بر هدفی جامع که غالبا به پایان ایام حیات احاله  ناظر اسیییت ،همهاین. اندپذیرفته« ذهن»و « عین» جهانِ

سان را در مع میشود و همین هدف جامی شد. اگر زندگی یک ان تواند برآیند اهداف جزئی و موقتی با

توان ها میات آنی و اهداف آنتأثیرها و ها را در انگیزهپندار و گفتار و کردار او مجسم کنیم، معانی آن

آن تجزیۀ  های فهم زندگی. یکی از راهمورد توجه است تأثیرانگیزه و  وجو کرد اما هدف بیم ازجست

آید که زندگی الزم می پسبسیار پیچیده.  ی زندگی امری استنالذا یافتن مع است آن ۀبه عناصر سازند

شود. با  ضمن معنی تحلیل  پوشی کرد: های کلی چشمتوان از این پرسمنمی همهاینهر کس از بابت ت

یا باید برای آن  نهفته است نزندگی چیست؟ آیا معنی زندگی در آ با معنی چگونه است؟ معنیِ زندگیِ

 ؟ر استی جعل کرد؟ باالخره آیا برای زندگی هدفی متصوَّامعنی

تفسیییرهای آن پنهان و شییمار مظاهر آن، معانی زندگی و تعدد پرگسییتردگی و پیچیدگی  تناسییزبه 

زندگی به مسائل مربوط به که نه تنها هنوز اتفاق نظری در مورد چنان شا در مورد آن نامحدود استگراه

و تنوع تفسیرها  تردیدهاشود، دست نیامده بلکه هر روز که بر عمق و وسعت تحقیقات بشری افزوده می

عتباری بودن نسییبت شییود. البته مقدمۀ مباحت ناظر بر تفاسیییر معانی زندگی، مسییألۀ حقیقی یا ابیشییتر می
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های درونی و بیرونی خود، در زندگی دنبال معنی ، هرکس مطابق ویژگیهمهاینبا . ستمعنی با زندگی

سان با زندگی نیز به رابطۀ ا توجه گردد لذامی سان با زندگی توجه  و الزم استن اکثر متفکران به رابطۀ ان

ستایواز نظر   ازجملهاند. کرده ستزندگی »سکی فدا ست و الزم نی معنی  که برای آن ذاتاً دارای معنی ا

هایدگر در کتاب (. 1/297: 1393، داستایوفسکی؛ نیز رک 128: 1391تبار و محبتی، )علوی« جعل کنیم

فهمی از هستی ]را[ در هر مورد پیشاپیم »دار نگریسته و امری معنی عنوانبه «هستی»، به «هستی و زمان»

سته است« همراه سان دان مزلو از نظر »(. 140-123: 1384؛ نیز رک الجوردی، 33و  6: 1393)هایدگر،  ان

سان ی زندگی نه در بیرون بلکه در درون معن ؛ نیز مزلو، 39: 1391 همکاران، )شجاعی و «دشوظاهر میان

انسان ]در مقایسه »و در نتیجه « برانگیزاننده»ای هست در زندگی انسان معنیفرانکل از نظر . (150: 1372

 شجاعی؛ نیز رک 83-82: 1372)فرانکل، « کنددر سطح وجودی متفاوتی زندگی می با دیگر حیوانات[

را  جوید، آناز نظر این گروه از متفکران کسی که معنی را در  ذات زندگی می (.38: 1391: و همکاران

یکی هایی که خود داند که باید با تقید به ارزشحقیقت )نه امری ذهنی( و انسان را یکی از مظاهر آن می

، معنی مکتوم زندگی را کشییف کند. اگر انسییان نتواند معنی زندگی را کشییف کند، از مبادی آن اسییت

و انسییان  اسییتکسییانی که معتقدند زندگی خالی از معنی  اتنظری معنی جعل کند لذا آنتواند برای نمی

 .نداردی برای آن جعل کند، اساس استواری ایاگر خواست باید معن

ستسخن از معنی و  سفۀ اخالق مرتبط ا لذا در همین جا باید گفت که  غایت زندگی به نحوی با فل

ست ست زیرا ممکن ا شده در یک ایدئولوژی خاص مطر  نی صدایی تک در این نوشته اخالق پذیرفته 

نقد و ایجاد کند و با معنی زندگی، در مفهوم عام آن، در تضیییاد باشییید. معیارهای اخالقی مورد نظر این 

های عرفی معلول ارزشباید جست: وجدان سالم و احساسات اصیل و عمیق انسان،  مبانی در اینرا   بررسی

ات اصیییالت تأثیرهای معنوی که از اختیار، الگوهای عرفی تعمیم یافته در باورها و فرهنگ ایرانیان، و ارزش

هر دو حقیقتی ذاتی  ن و زندگی،با این نگاه که انسییا ،نوشییتهدر این لذا باشییند. دهنثروت و قدرت در امان ما

جو و عضییوی هوشییمند و معنی عنوانبه ،ند و زندگی خالی از معنی نیسییت و از درون و بیرون انسییان رادار

یم. این چند دلیل انگیزۀ ایت معنی و غایت زندگی بررسییی کرده، این رمان را از حاحاطه کرده اسییت ،فعال

به ظرایف، تعبیرات مثَلی، و امثال و : نویسیییندۀ این رمان انتخاب این رمان برای بررسیییی از این حیت اسیییت

تا جامعی دارد. در کنار هنر  فارسیییی وقوف نسیییب تداول زبان  حِکَمِ کالسییییک و معاصیییر و مکتوب و م

تان یتداسییی یالی، از واقع یای هنری و خ یدن دن عه و محیط خویمنویسیییی و آفر جام خت  های  نا شییی

های تحقیر شده و احوال انسان ازجملههایی از واقعیات اجتماعی با مایه. استحاصل کرده یانگیزمسئولیت
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های روانی، دنیایی روایی و فقرزده و درمانده و خشیییمگین از تضیییادهای طبقاتی و مبتال به اعتیاد و بیماری

ساخته ست که مخاطز را به تامهنری  ضاع رقتکند. ل دعوت میا شدید از او های انگیز قربانیان آفتتأثّر 

های فرهنگ و زبان آمیخته به طنز عامیانه برای بازنمایی اسیییتفاده از غالز ظرفیتپذیر اجتماعی و اجتناب

سیز ضمون اظهار تبرخی از آ شان میأهای اجتماعی با م سان، ن شدن عزت ان دهد که هنرمندی ثر از پایمال 

سد و در ادامۀ راهی که در میو زبان و زمان و محیط خود را  ستهای اجتماعیو دارای آرمان حساس شنا

 براین رمان  قطعاخزندۀ آثار هنری،  تأثیرسیییازی موثر باشییید. با توجه به تواند در فرهنگمیپیم گرفته، 

یابد و در میان آثار روایی معاصر جایگاه مورد توجهی میارد گذفرهنگی و اجتماعی می تأثیرخود  مخاطبان

یازهای  لذاشیییود. و در مطالعات اجتماعی محل رجوع واقع می بررسیییی این رمان از این لحاظ از جملۀ ن

ست صر ا سان معا سی  .فرهنگی مربوط به حیات معنوی ان شیوۀ »این رمان روش جان پک )در کتاب در برر

الگو مورد توجه بود اما نه چنان که از روش او تبعیت کامل شیییود. پک در این  یک عنوانبه«( تحلیل رمان

الگوی اصییلی کار خود قرار از تصییریحات و کنایات رمان، ها را کتاب تفسیییر متن و رسیییدن به نانوشییته

 .استداده

 بحث و بررسی. 2
ها و مظاهر آن و یافتن معانی حقیقی یا تعریف کردن رسییییدن به تعریف منطقی زندگی، بررسیییی جنبه

معانی اعتباری برای آن به اندازۀ عمق و وسیییعت و پیچیدگی خود زندگی دشیییواری دارد. با وجود این 

ی کس کهوقتی  اخصوصیک رمان خارج از توان نیست های معانی آن در حد دنیای خیالی بررسی جلوه

با طر  کردن تعدادی از مظاهر  اینجارا گفته باشییید لذا در حقیقت بالمنازع ی بتواند انتظار ندارد که یک

توان هم در کنیم. معنی را میهای آن را بررسییی میمتعلق به معنی زندگی، عوالم این رمان و شییخصیییت

 وجو کرد.عالم وجدان و هم در متن زندگی جست

 . معانی وجدانی1. 2

 . باورهای ورای حسی1.1.2

طبیعت بشر درآمیخته و به  که با هستندمی اهیمف ترینترین، مرموزترین و شایعهنک ورای حسیباورهای 

. به نزیستهانسان بدون تمدن زیسته اما بدون دین  اند.داده زندگی، فرهنگ، اخالق، ذهن و زبان او جهت

هنرشیییناسیییی مثل بوده. متفاوت به آن  ها، نگاهاقوامکارکردهای دین در میان اقتضیییای تنوع مفاهیم و 

ستوی  و همین امر را معیار خوبی  آنهنر را انتقال مهم هدف را نیرومندترین احساس و « شعور دینی»تول

، دنیای عقل، با وجود اسیییتغراق در (. نه تنها فالسیییفه62و  83: 1373داند )تولسیییتوی، و بدی هنر می

آیا زندگی ارزش »پاسییخ دین به این سییوال را که نیز بلکه عامه  بزدایندذهن خود دین را از اند نتوانسییته
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( و 11: 1369کوب، اند )زریناز پاسیییخ فلسیییفه یافته« ترتر و مطمئنکنندهزیسیییتن دارد یا نه... غالبا قانع

به  ها زندگی انسییان عبت و خود انسییان محکومبینانۀ آنترین مسییائل فلسییفی که بدون حل خوشعمده»

های فلسییفی مواجه شییود، در نزد اصییحاب دیانات که با جوابواقع خواهد شیید، خیلی پیم از آنس أی

رفتاریها کجعلت اصلی »شناسی نیز علمای جامعهبرخی از (. 291: 1369کوب، )زرین «مطر  بوده است

ماعی... و  نابع کنت]را[ مذهز را نبود کنترل اجت ماعیریکی از م ند می« ل اجت میرانوری، بهروان و )دان

)رک. علوی تبار و جوید های معنی زندگی را در دین مییکی از حوزه هم(. داسییتایوسییکی 50: 1388

هایدگر 135: 1391محبتی،  یای علم»(. از نظر  یان و عوالم قدس ]در دن قدان خدا زده موجز[ رخت ف

ست شده ا ستن معنی از زندگی  ست28: 1393)قربانی، « برب سیدن به معنی زندگی  (. بدیهی ا که برای ر

ست یافت. تالش برای یافتن حقیقتدرباید حقیقت و غایت آن را  سخ ا این ایمان . آن، مبتنی بر ایمان را

صل میرا ست سخ غالبا از راه دین و اخالق حا شود. کسی که در دنیای دین یا اخالق غور نکند، بعید ا

 که به دنیای زندگی راه یابد.

شود در مفهومنه از دین در این رمان  ستم  سلیم و پر خبری  ،رابطۀ محض قلبی با خدا که موجز ت

در ادیان الهی ]هم که[ تربیت اخالقی »ز ادر نتیجه  .تعلیمات شییرعی از منبعتدر معنی شییعایر  هسییت نه

مگر در  اثری نیسیییت( 374: 1369 ،کوبزرین)« غالبا یک غایت عمده در بعت انبیا تلقی شیییده اسیییت

معترف  قاهر قدرت، بر وجود اعتراف یک نابینا به وجود خورشیییدمگت مانند : شییخصیییت سییهزندگی 

همین قدرت قاهر  کهاینکند به ترک کار بد را مشییروط می. داندد میروزی خواو را موجز تیره بوده،

 راند؛حکم میاو عد حیوانی وجودش بر امور بُ همهاینبا . (62-59: 1398)امین، را به او بدهد  مطلوب او

سم باور دینی  ست ولیقا سان و  نیز مانند او ست دارد و  کاراح برد و از آن لذت وجدانی مینیک را دو

ی نماز در هنگامۀ خطر به شیییرط ،معصیییومه، مادر قاسیییم ؛ای ندارد جز همین لذتمعنی های اونیکی

 (.159: 1398)امین،  خدا پسرش را از خطر حفظ کند کهخواند می

 . اختیار2.1.2

شه دربارۀ سائل اندی ستقیم دارد. اختیار با  م  ادامۀفعالیت عقل برای جبر و اختیار با معنی زندگی ارتباط م

و لذا با شییعایر اعتقادی و اخالق و در نتیجه با احراز پایگاه اجتماعی و ارضییای نیازهای معنوی و  زندگی

ستاختیار مبتنی بر عنی زندگی مادی ارتباط بنیادی دارد. م سکی یکی از مظاهر اختیار . ا ستایو از نظر دا

شر» شرفت ب شارکت در پی سیلۀ درست برای زندگی و... م و  130: 1391محبتی،  تبار و)علوی« انتخاب و

 توانند از معانیکه می ( اسییت38: 1391)شییجاعی و همکاران، « انجام دادن کارهای ارزشییمند»( و 136

 (.24: 1387 ،ای و معین)رک. اژه ترو ضیییرو قانون علیت دو رقیز دارد:اختیار زندگی تلقی شیییوند. 
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 ،های این رمانعوالم شخصیت به. مالزمه دارد رفتارهابینی قابلیت پیمشناسی( با قانون علیت )در جامعه

بر  ازجملهها ت بر پدیدهعلیقانون حاکمیت  ضیییرورتدر . اسیییتحاکم ضیییرورت نه قانون علیت بلکه 

ها را اما اگر بر علل و مبادی چشییم بشوشیییم و فقط معلول ناگزیر اسییت ذهنی و عینی انسییانهای کنم

ضرورت ستاببینیم،  سایها در مقابل اختیار ای و  ذهنیهای که در عوالم کنماند چنانه افکندهده و بر آن 

تابع کلی دور و و اراده و نظم بهت از علم ربینیم. در این رمان ضیییروهای این رمان میشیییخصییییت عینی

ضییرورت »نیتس آن را که الیز سییتنزدیک به مفهومی ا عد حیوانی طبیعت انسییانی و تقریباًمقتضیییات بُ

. این نوع ضیییرورت از ( نییامیییده اسییییتLeibniz 2005: 229)( Blind necessary)«  کور

 کهاینکما  ،است عامهای زیرا در تقابل با ارزش تر استحیوانات هم پایین دنیایهای حاکم بر ضرورت

، عملی رونداز حد تحمل فراتر میی انکه نیازهای جسیییمگاه هرهای این رمان در زندگی شیییخصییییت

گونه تقالیی برای معنی در زندگی یا هر ند لذا جسییتکنایجاد می های عامارزشناشییناخته خطری برای 

تمام  پذیرترینِالها کمذهن»نیتس را بشذیریم که . اگر این نظریۀ الیزبیهوده اسییت امریارتقای زندگی 

شتری میها توجه خداوند به ذهنجوهرها هستند و...  باید بشذیریم که (، 25: 1387معین و  ای)اژه« کندبی

ذهن ذاتا  چون از کنم ارادی رمان حاصییل جبر آفرینم اسییتهای این شییخصیییتمحرومیت اجتماعی 

 اندهه و در نیازهای ابتدایی جسمانی درماندرا گم کرد ترقیراه  زدهصنعت و مادی اند و در جهانبهرهبی

سان شناسی های روانمطابق یافته زیرا زمانی که همۀ »یک فرانیاز وجود دارد و  عنوانبهمعنی در درون ان

سطو  پایین سمانی،تر از قبیل نیازهنیازهای  شند، ظاهر میایمنی و...  ای ج شده با ضا  شود. فرانیازها ار

(Meta - needs )معنی زندگی و  ون داشییتن یک سیییسییتم ارزشییی، فلسییفه،شییامل موضییوعاتی چ

ستجهت ضا کند، بیمار میگیری دینی ا سان نتواند این نیازها را ار صورتی که ان شجا« شود. در  عی و )

وسعت به اندازۀ وسعت دایرۀ کنم عقالنی،  انخردمند (.153-149مزلو، ؛ نیز رک. 39: 1391همکاران: 

های این اما در عوالم شییخصیییت تصییور اسییتقابل لذا انتهایی برای ارادۀ انسییان کمتر دنکنم ارادی دار

راده وجود ندارد. میدانی برای ا های عام،ضید ارزشکه جز اقدام به  قدری محدودندبهرمان مظاهر اراده 

شخصیت شد،  .اندبهرهاز تعقل مردم عادی هم بیحتی ها غالز  صل کنم ارادی عقل با از اختیار که حا

صیت اثری شخ ست. جبر ذهن و زندگی  ست ک هانی ه را احاطه کرده. جبر حاکم بر این رمان از نوعی نی

سا و فلسفه مطر  است شناسیدر دین و اخالق و روان ن و فیلسوفی مانند هایدگر به آن اعتقاد دارد و ان

ول زندگی خود تلقی کرده، توصییییه ئداند، مسیییحال که مجبور میبه این دنیا را درعین« پرتاب شیییده»

( جبری که در این رمان مطر  32: 1393)قربانی، « سییوی آینده بگشییایدهایی را بهقفباید ا»کند که می
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هایی دارد که به اختیار موانع و آفتتعبیر کرد. « جبر اجتماعی»به از آن توان میکه  است، از نوعی است

 کنیم:ها اشاره میتعدادی از آن

 ناتوانی در عمل به غریزه. 1.2.1.2

صیت ست دارند اما از آن محرومند پاکیطبعاً ها شخ کنند مکان از بدی پرهیز میالاحتی .و نیکی را دو

ها رفتن در ورطۀ بدیشییود، راهی جز فروها مسییلط میآن ولی وقتی که نیازهای حیاتی بر همت و ارادۀ

دروغ خود را از گناه و خطا تبرئه  با مثالً ،روندشناسند حتی برای اظهار فضیلت نیز از راه رذیلت مینمی

حاصیییل جبر  جویند فقط در خیال خود به آن راه دارند و اینای که در زندگی مییعنی معنیکنند، می

به شرافت را  راهکند که با شرافت باید زیست اما نیازهای اجتماعی قاسم تصریح می مثالً ،اجتماعی است

 (.72)ص( 72و  24-22: 1398)امین،  اندروی او بسته

 واالغلبۀ وظایف شغلی بر معانی . 2.2.1.2

شده شده تبدیل بندیزندگی به یک مکانیسم فرمول وسلز کرده  هاشخصیتاختیار را از وظایف شغلی 

اش لت جبری که در زندگیچنان که یک سییرجوخه به عخالی گشییته  فراتر از زندگی عادینی ااز معو 

سییه روز مرخصییی اسییتفاده کند و همین امر موجز تولد  مثالً ،قانونی خودتواند از حق نمیپیم آمده، 

بیم از همین  ،شییود و سییرهنگی که باید دسییتور مرخصییی را صییادر کندترین حادثۀ رمان میبزرگ

سرهنگ بر تقید بر  آورندۀ سرجوخه و پافشاری ستوهبهی هاالتماس سرجوخه اسیر وظایف شغلی است.

شغلی به صرانه و وظایف  ست آمیختهقدری جدی و م که مخاطز هر دو را  به تحقیر برای هر دو طرف ا

کند و پایمال شیییدن رحم را بر دوش هر دو احسیییاس میجبر اجتماعی بیسییینگینی  و بیندمی حقذی

 .(9-7: 1398)امین، بیند های انسانی را میارزش

 گریزیحقیقت فرهنگیِ عامل. 3.2.1.2

دروغ و تظاهر و سیییسیییتی و ترس  ،ت مواجهه با واقعیات حیات راخالی اراده و جرئجای در این رمان 

یی و گواند گاهی به آنان دروغتوجه کردههای فرهنگی ایرانیان کسیییانی که به کنمالبته . گرفته اسیییت

الکسییی »و  «سییه سییال در ایرانگوبینو دیشلمات فرانسییوی در کتاب »که اند چنانریاکاری نسییبت داده

اند و در خود از اشتیاق  ایرانیان به دروغ ابراز تعجز کرده «نامۀسیاحتسولینکوف شاهزادۀ روسی... در 

شده ( 127و  113، 61: 1385اند )رک. نراقی، منابع دیگر هم ایرانیان به خودخواهی و پرتوقع بودن متهم 

این رذیلت در  شیوعدر مورد « بیگبراهیمنامۀ اسیاحت»و « اصفهانی بابایسرگذشت حاجی»های و رمان

دروغی که در این رمان شیوع دارد با آنچه در چند منبعی که ذکر های برجسته هستند. میان ایرانیان نمونه

 . بدیهی استمسافت استبی حرکتحکم دردروغ . است محسوبکردم، تفاوت دارد و الزمۀ زندگی 
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شم شی چ ست و لذا الزمۀ زندگیِاندازی که ناظر بکه در چنین کن صور نی شد مت راکد و  ر معنایی بلند با

ست. قهراًخالی از  ست هدف ا شود که مطر  میمعنی وقتی ». در زندگی زندگی راکد خالی از معنی ا

سان باید (. 34: 1382)ولف، « ای عینی هماهنگ شودذهنی با جاذبه کشم برای حصول چنین ارزشی ان

احسییاس هدفمندی، احسییاس »سییوی مقصییدی روشیین در حرکت باشیید. اندیشیییدن به هدف مسییتلزم به

شتن ارزش شتن های توجیهخودکارآمدی، دا ستوار برای دا شتن مبنای با ثبات و ا کنندۀ رفتار عامل و دا

شمندی ست« نوعی حس مثبت خودارز شجاعی و همکاران ا کاتینگهام در  ،(. در مقابل این38: 1391، )

داند با این توضییییح که ها میرا یکی از الزمه« انتخاب آگاهانه»دار، برشیییمردن رفتارهای معنی ضیییمن

 ،اصلدهد، انتخاب آگاهانه نیست )رک. علیزمانی و دریانیدیدۀ روانی انجام میانتخابی که یک آسیز»

ری از آسیز روانی ب ،(. کسی که برای امرار امور زندگی خود ناگزیر از توسل به دروغ است104 :1389

آشییکارا اند و هویت گشییتهاز خود خالی شییده و بیهای این رمان همگی یتکه شییخصیینیسییت کما این

سیدن به آسایم پیچد و جز راز درد خماری به خود میپیوسته ایبیم  مثالًرنجوری دارند، م روانبیکما

سمانی هدفی ندارد صه میج ست. اگر ای شود و معنی. هدف او در رفتار او خال شت این هدف نی در پ

که  ها این استکه مخدرش مهیا باشد، تمام همت دیگر شخصیت تمام همت ایبیم مصروف این است

آزادی و حبس و مرگ و  هاهای خور و خوابشییان، حتی در کمترین حد فراهم شییود. لذا برای اینالزمه

طبیعت حیوانی، به قطز آزادی و زندگی ولی به اقتضای  یکسان است ی در مقیاس عالم اندیشهزندگی ی 

لذا مبنایی عقالنی حامی ترجیح آنان باشیید.  کهاینترسییند بدون شییوند و ازحصییر و مرگ میجذب می

 .حتی انتظار اشراف شخصیت بر جایگاه اجتماعی خود عبت است معانی واال سهل است

 جبر. 3.1.2

دو معنی نمودهایی دارد: فلسیفی و اجتماعی. نمود جبر فلسیفی را در تصیریح راوی  دردر این رمان جبر 

سنده است شتر محصول جبر محیط و قوانین نانوشته ها و بدیخوبی»بینیم: ، میکه در حکم زبان نوی ها بی

شتر مقصر نیستیچتا چیز دیگر... ه است شه ر(47-46: 1398)امین، « کس از یک حدی بی ا . همین اندی

شخصیت ساخته»ید: گومی« مگت» مثالًشنویم ها نیز میاز زبان برخی از  )امین، « اند که خالف کنممرا 

 (.60: 1398)امین، داند تفاوت احوال مردم را حاصل مشیت الهی می و (255: 1398

ها. در طر  شخصیت یابیم: طر  رمان و سخن و احولجبر اجتماعی را در دو طیف در این رمان می

صادفا با ایبیم مواجه و از طریق  سرگردانِ گریخته از پادگان ت سمِ  صادف جایگاه مهمی دارد. قا رمان ت

 آورد. شود و به زورگیری روی میاو با مگت آشنا می
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شخصیت شخصیتها نیز از سخن و احوال  سندۀ رمان به جبر اجتماعی حکایت دارند.  ها اعتقاد نوی

سقوط همدیگر در ورطۀ خالفکاری شه  ایبیم را بهمگت  مثالًشوند، ها میموجز  شی سماعیل  واعتیاد  ا

باعت سرگردانی و جعفر معصومه را به کار قاچاق مخدر کشیده و قاسم را در معرض سقوط قرار داده و 

شتغال کبر ست. اعتیاد و ا شده ا ست شکافی به مخدرفروشی  شده ا سقوط خالفکاران  . طبقاتی باعت 

صد سان در نیل به مقا ساس نیاز ان شتر و طاقت ،هرچه اح شیت حاکم بر عالم بی شد، اعتقاد به م ساتر با فر

 ییدأمطالعۀ تطبیقی در اعتقادات دینی و اقوام بدوی و غیر بدوی این نظر را ت»شیییود. تر میبیشیییتر و قوی

شخصیت290: 1369 ،کوبزرین)« کندمی ین و اخالق بهره از فرهنگ و دهای این رمان به علت فقر (. 

شان را نداردتقالارزش  ،ددر مقیاس خرَجویند، چیزی که از زندگی مییا توقعی ندارند.  اما به حکم  های

ند در میان نیسییت. پای خواهد زنده بماند لذا معیاری که محاسییبۀ سییود و زیان را ممکن کغریزه او می

یک از سییه منبع فلسییفه و دین و اخالق که مجموعۀ فکری و وجدانی خاص خود را الزام کند و به هیچ

شد ست. لذا در این جمع از معنی  ،زندگی معنی یا هدف یا غایتی بخشد یا مبنایی برای عمل با در میان نی

. مادری نگذاشیییته اسیییت یی برای معنس و بداخالقی جایأیدار خبری نیسیییت. ندگی و زندگی معنیز

با همدیگر را ها قصییید معتاد کردن طفلم را دارد، شیییخصییییتدیگر کند، مادری فرزندش را نفرین می

صاف خطاب می سلم همدیگر میبدترین القاب و او شت م سرنو دانند، و کودکی که کنند و بدبختی را 

یکی از افراد این جمع باشییید. در چنین محیطی آید و باید آید با همین سیییرنوشیییت به دنیا میبه دنیا می

ست صور باطل ا صار تنگ، ت شیدن به افقی خارج از این ح صور اندی ، 33، 31، 9،10،24: 1398)امین،  ت

ولیت انسییان، آسییایم ئمسیی مسییخکه با  این جبر نه آن اسییت(. 255، 175،  63، 60، 52، 50، 49 ،34-36

سفی و نظری را می شنویم نه حاصل تفکر او روانی به او بخشد. اگر از زبان شخصیتی مثل مگت جبر فل

 اوست.بر اجتماعی  فشارهایبلکه حاصل 

 خصوصیات زندگی در این رمان .2.2
شد، این رمان،  شته  سمت قبلی نو کلی از معنی تواند بهیک متن، نمی عنوانبهبا وجود چیزهایی که در ق

اگر عنوان یک متن دقیق انتخاب شییود، در کند. د میییأاین نظر را ت این متن، عنوانبهتوجه خالی باشیید. 

رفته از خط معیار را به شیییده و بیرون. عنوان این رمان یک امر منحرفتحکم کلید معنی آن متن اسییی

ست.  شته ا صیبت، »معانی « نکبت»نمایم گذا : ذیل 1373)دهخدا، « سختی روزگار و بدیبال، ضرر، م

قا مینکبت(  ند. هررا ال یا معنها در حوزهیک از این واژهک قت  ندگی و بود و نبود حقی به ز یا  یای 

ی معروف و مشیییهور و ایسیییالمی از چیزی یا حقیقتی با معن کند. تا الگویای در آن داللت میپدیده

کند نه الگوی ناقص و شییدن آن توجهی را به خود جلز می پسییندیده و پذیرفته در میان نباشیید، نه گم
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تعمیم مسییتثنا نیسییت. تا از زندگی الگوی قابل آزارد. زندگی نیز از این فرمولنامطلوب آن کسییی را می

شد، تعمیم شده با ضه ن سنجم الگوهای دیگر وجود ندارد یافته و پذیرفته در عرف عام عر معیاری برای 

یای شیییوند و دلتلقنامطلوب  یاناقص که  د. لذا عنوان این متن از گم شیییدن الگوی مطلوب نزاری را ب

دارد و حسییرت و خشییم و شییکایت را پرده برمی گروهیزندگی و تحمیل شییدن الگویی ناقص از آن بر 

سنده یقیناًابراز می  در دنیای باطنفرهنگی و اقتصادی  در بخم اخالقی،الگویی از زندگی  کند. پس نوی

عنوان و وجود عناصیییر زیر،  . لذا به حکم معنیِرنج اسیییتعالم واقع، در خود دارد و از فقدان آن در 

مادر  تأثیرهای این رمان بر عوالم شخصیت. ین رمان امری درست و الزم استجستن معنی زندگی در ا

شییود: پول حاصییل میگردند که از ی مییاهیو به دنبال معن سییایه افکنده اسییت، «پول»، ی عامهاارزش

 قدرت، احترام، پایگاه اجتماعی، رفاه، زندگی خوب و خانوادۀ سالم.

 ساالریسرمایه. 1.2.2

و حاصل همه شوند تلقی میسعادت  موجزوجدان آدمی از مبادی الهام و خرد که  هرچند ممکن است

اش روشییین نشیییود، زندگیراه چراغی دعوتگر در  ،شیییود و از این عوالمدور  یابد،میتبلور در اخالق 

قتضییای تربیت زیسییتی خود در آن را به م بلکه دارددسییت برنمیاز طلز معنی  ،معتددیل به دالانسییان، 

نمایندۀ اعالی مال و های جمعی، تلقینات رسیییانهزمان و عام رو  مطابق  ،جوید. در این رمانجایی می

سلطه  باها تعبیر کرد. رسانه« معنی»به  هاآنتوان از که می است اهدافی، وسیلۀ رسیدن به «پول»منصز، 

تنها  عنوانبهمسیییتقیما بر پول » فریبندههای تبلیغی گسیییترده و ، در برنامهبخم اعظم زندگی امروزیبر 

 عشییق، شییخصیییت، احترام، اعتبار، دانم، هنر رسیییدن به...... ]که با[ پول... کنندارزش زندگی تکیه می

«  رستمیحاجی»در برابر شخصیتی مثل « ایبیم»شخصیتی مثل  .آسان است (10تا. ص )تنکابنی، بی« و...

سوزد که زنم پیوسته در آتم این توهم می واحساس حقارت دارد  ،پولدار استبه این دلیل که  صرفاً

ناداری زنم ین شییخصیییت که به سییبز اعتیاد و لذا هم( 52: 1398)امین،  اسییت پیرمرداین « پول»فریفتۀ 

 «پول»عام در ورای معانی  زندگی معاصر، غالباً،در . داردرا  «رستمیحاجی»قصد قتل ، طالق گرفته است

و فلسییفی « خدا به یک علت فاعلی»با فروکاسییتن  به قول هایدگراسییت که  ایتکنولوژی در« پول»و 

هایدگر، ) اسییت راه سییعادت را به روی انسییان بسییته ،«در برابر جهان طبیعی ایجاد جهانی مصیینوعی»

بانی، ، نیز رک. 21و  10-11: 1373 مان نیز ، (28: 1393قر یای این ر یای  عنوانبهدر دن تابعی از دن

کند حس محرومیت را ناگزیر به دیگران منتقل می و استوجدان آدمی از معانی واال محروم واقعی، 

سرهنگچنان سم اجحاف و در عمل به وظایف به حکم درماندگی  غفورکه در این رمان  شغلی بر قا
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شخصیت( 7: 1398)امین، دارد تحقیر روا می یقی از جایی آسیز روانی ها نیز هر کس به طرو دیگر 

شیوع بی نتایجیکی از بیند. می شرایط  ستاین  سنده رحمی در جامعه ا در تکرار نمودهای آن  که نوی

 .تعمد دارد و محرک اصلی نویسنده بر نوشتن این رمان است

از ذکر  رحمی و تهی شییده از معانی واال،ۀ این رمان با خلق دنیایی پر از درد و زشییتی و بینویسییند

یده و فقط که خلق کرده، چشیییم پوشییی یایی  تایج دن مل و ن لل و عوا ندگی پنج جوان  ع پنج روز از ز

 با این مشخصات:در دنیایی دیده را با حواشی الزم به نمایم گذاشته آسیز

 هاآشفتگی خانواده. 1.1.2.2

سالمهدر این رمان خانواد شق و عاطف یییییبه تبعیت از آنییییی و  ای  صیل  ایهع صلی وجود نداردا . علت ا

ماعیل ازدواج کرده، مادر دو یتیم، با اسمعصومه،  علت. به همین است« پول»نبود این دو نقیصه آشفتگی 

؛ سمانه از ابراهیم کندقاسم برای نجات او در پادگان آشوب ایجاد می کند؛بری میاگزیر برای او قاچاقن

رود. در ؛ شییوهر کبری او را ترک کرده، به پاکسییتان میکندمی؛ نامزد مجید او را ترک گیردطالق می

 (.247: 1398)امین، نتیجه مردم از زادآوری نفرت دارند 

 فساد اجتماعی وجود .2.1.2.2

هایی باالخره به زورگیری بعد از طی فراز و نشییز از کرمانشیاه به تهران آمده،« پول»مجید برای کسیز 

ه نجات خود را در خودکشی کند و او رارود و در نتیجه نامزدش او را ترک میپردازد و به حبس میمی

کبری برای امرار معاش به مخدر کند؛ دهی مادرش با مجید همکاری میقاسیییم برای پرداخت ب بیند؛می

جوید. ابراهیم درمان درد فقر خود را در سییکرات اعتیاد می آورد؛در نتیجه به اعتیاد روی میفروشییی و 

صل اعتیاد بدبینی اجتماعی ستحی و جسمی و توهم، بیماری روحا  ایبیمزدگی که توهمچنان زدگی ا

 (.53و  41-39: 1398)امین، شود های عمومی میو اتالف سرمایهند حادثۀ بزرگ موجز وقوع چ

 ی واالنبود الگو .3.1.2.2

رفتار هرکس الگوی  لذا ندرامیحکم نهای این رمان شیییخصییییتشیییدۀ واالیی بر اذهان ی تعریفمعن

 .است (1/106: 1380)کاپلستون،  «هاچیز ۀمقیاس هم»اس هر کس ورو به قول پروتاگ زندگی خود

 مرگ عواطف .4.1.2.2

دنیای این رمان ها به آنرمان و نهادهای اجتماعی که به نحوی دری از این های شیییخصییییت جمعدر 

شیود. همین قاسیم دیده می دوسیتیشیخصییت، قاسیم، اندکی عاطفۀ انسیان گشیوده شیده، فقط در یک

: 1398)امین، « در شهر تهران یک انسان پیدا نکردم که بخواهد به کسی کمک کند»کند که: تصریح می

 (. این شییخصیییت برای نجات مادر243-242و  197،240، 65، 57-56، 43-42، 19-18نیز صییص ؛ 257
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سراهی جز  خود ش یابد.مینزورگیری  تراه نادر از  اوبرای نجات شود و کوفا میاز لبخند طفلی دلم 

جامعه را  ،لق چنین شخصیتیخَ در. نویسندۀ رمان کندخارج از توان خود می، فداکاری شر مادر معتادش

 .ددهنشان میدر سقوط اخالقی او مقصر 

 حرص و جهل و ترس. 5.1.2.2

 کسییبهجاهل، . سییرهنگ ارتم اندرفتار حداقل یکی از این رذایلگبیم، همه و، کماین رمان در دنیای

سو و بی حریص و شدهتودۀ مردم تر سیم  شکل یک » حال آن کهاند اعتنا به دردهای محیط خویم تر م

گوشی و پول خود  ی قالبیارتش ترس یکیک عابر از  مثالً، (67: 1398)امین،  «نفر مشکل جامعه است

از حرص یک پیرزن کند، می اهانت نام تقی از ترس یک معتاد به خود شیییخصییییتی بهدهد، او میرا به 

بدین جهت  ولد شکاف عمیق طبقاتی است.یکی از نتایج این خصال تشود. مرتکز کارهای خالف می

وهمی او  قاضیو  پیوسته در جنگ است دار و یک تاجر فرشایبیم در عالم وهمی خود با یک امالک

کند گشیییایی تعدادی را تحقیر میکند که برای عقدهکند. او حتی اعالم میم میها را محکوم به اعداآن

ست (237، 210، 186، 131-123، 27: 1398)امین،  صف ج کننده در زندگی معنی واال و تزکیه نبا این و

نی زندگی متناسز با توان و باید مع ، کار عبثی استور استکسی که در نیازهای ابتدایی حیاتم غوطه

 و باشد.ا

 نبود قهرمان .6.1.2.2

شۀ نویسند ستان  ۀشخصیت مجسمۀ اندی سنده متناسز با اندیشۀ خوداستدا به  .سازدشخصیت می . نوی

اند. قهرمان وجود ها از میان مردم عادی انتخاب شییدههای بلند در این رمان شییخصیییتعلت نبود آرمان

های های انساناکثر ضعف با دایرۀ دید محدود،اند که ندارد. از میان مردم عادی هم کسانی انتخاب شده

کوبی و موضییوع سییخنشییان خال ،دهندوگو تشییکیل میوقتی که مجلسییی برای گفترند. عادی را دا

ست  شکالت آن ا سیدن به  (.134-131: 1398)امین، م  «پول»برای خلق دنیایی که واالترین آرمان آن ر

 ان عادی ابزارهای مناسبی هستند.ها و سخناز هر طریقی که باشد، شخصیت ،است

 زبان .3.2
صیت شخ سخنها یکذهن و زبان  ست شانانالیه، و  شان تلخ ا سز با دنیای ستان زبان  ،همهاینبا  .متنا دا

ستای از جد و طنز مجموعهرکن چهارم(  عنوانبه) ساختن یک دنیای نو  ا و رمان جدیت الزم را برای 

از معنی ثانوی  لیوداسییتان ف اهدیکی از ادر این رمان اسییت، معنی ثانوی متضییمن ذاتاً که طنز  ندارد.

تلخ طنز  وگوهای آمیخته بهگفت توان معنی جسیییت.چنین زبانی به ندرت میدر پشیییت . بهره اسیییتبی

د، نبه پیشبرد حوادث داستان کمک کن کهاینبیم از  هاوگوگفتد. ندهبخم اعظم رمان را تشکیل می
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شخصیت سیار کند .دنپردازمی هابه معرفی درون  ستان ب ست. بدین جهت حرکت دا سنده به  توجه ا نوی

 موضوع این کهاینها را به هم شبیه کرده است. با درون شخصیت جدی یییینه طنز  کننده ییییطنز سرگرم

داشییته باشیید، رفتارها تواند هزاران مصییداق رمان اموری از دنیای قشییرهای فرودسییت جامعه اسییت و می

ی بیان ای براوسیله کهاینکنند، یعنی رمان به جای قدری ساختگی هستند که ماهیت رمان را عوض میبه

 این اتموجبیکی از  بازی با زبان و استنویسی واقعیات تلخ اجتماعی باشد، خود بخشی از هدف رمان

 .ضعف است

 گیرینتیجه

به معنی در این رمان  نه در امور مربوط   زندگیبلکه در امور مربوط به صیییورت عالم وجدان زندگی 

دو معنیِ رابطۀ محض دین در از . یکی از معانی پنهان در متن زندگی دین اسییت .اسییتوجو جسییتقابل

مگر هم ی از اخالق مبتنی بر دین نتیجه در .تعلیمات شرعی، خبری نیست برخاسته ازو شعایر قلبی با خدا، 

که حاصل کنم هم از اختیار توان چیزی پیدا کرد. نمی ییی اعتنا نیستقابل در حد جبر کوری که چندان

شد، اثری  صیتارادی عقل با شخ ست. جبر ذهن و زندگی  سترا احاطه کردهها نی . جبر حاکم بر این ا

جبری که مطر  است، از  .شناسی و فلسفه مطر  استرمان از نوعی نیست که در دین و اخالق و روان

 وظایف شییغلی بر معانی واالر . بر اثر این جبتعبیر کرد« جبر اجتماعی» از آن بهتوان می که نوعی اسییت

 جرئتجای خالی اراده و  .اسیییت شیییدهشیییده تبدیل بندیزندگی به یک مکانیسیییم فرمول غلبه کرده و

سستی و ترس  ستمواجهه با واقعیات را دروغ و تظاهر و  شخصیت همهاینبا . پر کرده ا این  هایعوالم 

، اهدافمادر عوالم این . بر تعبیر کرد «معنی»به  فادها توان از آناهدافی خالی نیسیییت و میاز  رمان

قدرت، رفاه، به  توانمی «پول» با شود.دیده می اینجاساالری در سرمایهآثار  و سایه افکنده است ،«پول»

ها به معنی توان از آنمی و احترام، اعتبار، دانم، هنر، خانوادۀ سییالم و... رسیییدعشییق، پایگاه اجتماعی، 

هسییتۀ این دنیای نوآیینی که گرد های این رمان، در اختیار شییخصیییت «پول» از نبودِ زندگی تعبیر کرد.

شدهمادر ارزش ستها تنیده  سیز می ،ا شفته هاخانواده کهاین ازجملهبیند آ سیار  ناامنی اجتماعیند، اآ ب

ست سوس ا شی مخدر، مح ستفرو شت و اعتیاد راه درمان درد فقر و درماندگی ا یی الگو، راه امرار معی

ش ست، د در زندگی وجود ندارد و نیاز هرکه مطلوب عام با سنجم رفتار او سانی  عواطفکس معیار  ان

انداز که چشییم وجود ندارد یقهرمان، ها حکمران اسییتبر زندگیحرص و جهل و ترس اند، نابود شییده

 . ستساکن و ایستازندگی ، و نصیز استاز معانی واال بیها شخصیتزبان ذهن و د، تعالی زندگی باش
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