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  رمان رئاليستي يا سند اجتماعي؟
  احمد آلة نگاهي به مدير مدرس

  *حسين پاينده
  چكيده

 ادبي در قـرن     ي جنبش به مفهومي خاص براي اشاره به     » رئاليسم«در مباحث نقد ادبي، اصطالح      
 نام سبكي ادبي است كه هنوز در ادبيات داسـتانيِ معاصـر      ،رود و به مفهومي عام      نوزدهم به كار مي   

نما از آثار رئاليـستي       اي خصيصه    نمونه احمد   جالل آل    نوشته مدير مدرسه رمان كوتاه   . دداراستمرار  
گونه كه  ها و اوضاع اجتماعي را آن       به مفهوم عام كلمه است كه نويسنده در آن كوشيده است انسان           

اي  آينهسبك رئاليستي مانند . رسيدند بازنمايي كند به نظر مي ) 1330ة  ايران ده (در زندگيِ واقعي    
هـاي     ديـدگاه  نويسنده نبايد در فراينـد ايـن كـار         اما   ،تاباند  ها را صرفاً بازمي     شفاف است كه واقعيت   

احمد از اين اصل مهم تخطي كرده اسـت، چنـدان             آل. اجتماعي و سياسيِ خود را آشكارا بيان كند       
مايكـل  .  دارداي تـصنعي و حتـي شـعارگونه    ي از اين رمان صبغهفراوانهاي  توان گفت بخش   كه مي 

احمـد نتوانـسته      داند و اعتقـاد دارد كـه آل          را از همين حيث داراي نقصان مي       مدير مدرسه هيلمن  
 را، مدير مدرسههاي رئاليستي رمان  حاضر، نخست جنبهة در مقال. است از انتقاد اجتماعي فراتر رود

بخـش دوم، تخطـي     در  . با تأكيد بر سه عنصر مكان و شخصيت و درونمايه، بررسي خـواهيم كـرد              
هاي   يدگاهدهيم كه او به سبب د       كنيم و نشان مي     ها را بررسي مي     احمد از روش نگارش رئاليست      آل

 ، گاه رمانِ خـود را تـا حـد         »زدگي  غرب«ة  سبب ديدگاهش دربار  ويژه به هبسياسي و انتقاديِ خاص     
يم كه گرچه هـيلمن  كن در بخش سوم، استدالل مي . كاهد  سياسي يا سند اجتماعي فرومي    اي  هبياني

كـه   درستي تشخيص داده است، اما نظر او مبني بر اين     را به  مدير مدرسه گيرِ  نظرهاي    يكي از ضعف  
  .  نادرست استشده در آن بستگي دارد اعيِ منعكستأثير اين رمان فقط به تداوم شرايط اجتم

 ماعي، بازنماييپردازي ، توصيف مكان، انتقاد اجت احمد، رئاليسم، شخصيت آل: واژگان اصلي
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  مقدمه

. رود  ار مـي  كـ هاي ادبيات داستاني بـه دو معنـاي عـام و خـاص بـه                در بحث » رئاليسم«اصطالح  
اولِ قرن نوزدهم آغاز شد و ة  جنبشي ادبي است كه در اواخر نيم عنوان رئاليسم به مفهوم خاص   

، در فرانـسه    2اردي و تامس هـ    1هاي جرج اليوت    هايش را در انگلستان در رمان       مشهورترين نمونه 
مريكـا در   و در ا   6 و داستايوسكي  5هاي تالستوي   ، در روسيه در رمان    4 و فلوبر  3هاي بالزاك   در رمان 

 جنبـشي در    رئاليسم بـه ايـن مفهـوم      . توان ديد    مي 8 و مارك تواين   7هاي ويليام دين هاولز     رمان
ا رئاليسم بـه مفهـوم    ام. هاست عمر آن به سر آمده است         و مدت  شود  تباين با رمانتيسم تلقي مي    

ـ        هـاي كوتـاه و رمـان         ادبي است كه هنوز در داستان      يعام، سبك  مـا نوشـته    ة  هـايي كـه در زمان
  .شوند استمرار دارد مي

احمـد قـرار      هاي جالل آل    ترين و در عين حال مشهورترين رمان        كوتاهة  ، كه در زمر   مدير مدرسه 
احمـد در     به بيان ديگر، آل   . عام كلمه است  نما از آثار رئاليستي به مفهوم         اي خصيصه   دارد، نمونه 

ة ايـران دهـ   (گونـه كـه در زنـدگيِ واقعـي            ها و اوضاع اجتمـاعي را آن        كوشد انسان   اين رمان مي  
 سـبك رئاليـسم     درتوان اثري      را مي  مدير مدرسه رسيدند بازنمايي كند و لذا        به نظر مي  ) 1330

احمـد در عـين       دهـد كـه آل      ن مـي  با اين حال، بررسي دقيق متن اين رمان نـشا         . محسوب كرد 
خود، از يك اصل مهـم در ايـن         ة  هاي زمان   استفاده از سبكي رئاليستي براي پرداختن به واقعيت       

گـري تيـزبين اسـت كـه، بـرخالف            رئاليست مـشاهده  ة  نويسند. نگارش تخطي كرده است   ة  شيو
گرداند، بلكه    برنميبيند روي     هاي تلخ و ناخوشايندي كه پيرامون خود مي         ها، از واقعيت    رمانتيك
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، رئاليسم 1ليليان فرستة به گفت. طرزي عيني در اثر خود بازتاباند ها را به  كوشد تا آن واقعيت     مي
» هاي رمانتيسم پشت كرد     پروري  اي بود كه به خيال      شناختيِ خرَدباورانه   معرفتة  محصول نظري «
او از دخيـل كـردنِ      كنـد كـه       رئاليـست حكـم مـي     ة  گرايي نويـسند    عينيت). 1: 1992فرست،  (

اي شـفاف اسـت كـه        به عبارتي، نثر رئاليستي مانند آينـه      . احساسات شخصيِ خود اجتناب ورزد    
تـر   ها را زيباتر يا زشت    واقعيت نويسنده نبايد در فرايند اين كار      اما   ،كند  ها را منعكس مي     واقعيت

و آشـكار بيـان     يم  قستهاي اجتماعي و سياسيِ خـود را  مـ           از آنچه هستند جلوه دهد، يا ديدگاه      
اي   نويسانِ رئاليست است و اگر ذهنيت هنرمند واسـطه          مطلوبِ داستان    كمال واسطه  هنرِ بي . كند

مـدير  يكـي از منتقـداني كـه    . دشو رئاليسم مخدوش مية گاه شالود در انعكاس واقعيت شود، آن 
اي بـا عنـوان        است كـه در مقالـه      2داند مايكل هيلمن     را از همين حيث داراي نقصان مي       مدرسه

تـرين اثـر      شـده   ترين و تحـسين     شده  خوانده« اين رمان را     3»احمد در ادبيات داستاني      ميراث آل «
 بـه نظـر او      ، هرچند )331: 1984هيلمن،  (اند  د  مي» اوة  احمد در ميان چهار رمانِ منتشرشد       آل

مـدير   كـه    هـيلمن اعتقـاد دارد    ). 334: 1984 ،نيلمهـ ( است   نون و القلم  احمد    بهترين رمان آل  
 اساسي نتوانسته است از انتقاد اجتماعي فراتر رود و وضـعيتي            هاي   برخي ضعف  سبب به   مدرسه

پـردازي    در شخـصيت  خـود را    ويـژه   ه ب مدير مدرسه زعم هيلمن، ناكامي    به. انساني را تصوير كند   
ـ . دهد احمد از راويِ اين رمان نشان مي     آل خـود همچنـين ايـن نظـر را مطـرح      ة هيلمن در مقال
 فقـط نـوعي انتقـاد اجتمـاعي اسـت، بـا تغييـرِ اوضـاعِ                 مـدير مدرسـه   كند كه اصوالً چـون        مي

دهـد و لـذا       كند اين اثر هم موضوعيت خود را از دست مـي            احمد توصيف مي      اي كه آل    اجتماعي
  . توان آن را رماني ماندگار دانست نمي

در ايـن   . رسي خواهيم كـرد    را بر  مدير مدرسه هاي رئاليستي رمان      حاضر، نخست جنبه  ة  در مقال 
كوشيم نـشان دهـيم       پردازيم و مي    ويژه به سه عنصر مكان و شخصيت و درونمايه مي         هبررسي، ب 
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ة دهـد و نيـز در نحـو         دست مي ي كه از مكان رويدادهاي اين رمان به       هاي  احمد در توصيف    كه آل 
پرورانـد    ضموني را مي  مانَد و م    پردازي، تا چه حد به اصول رئاليسم در ادبيات وفادار مي            شخصيت

در بخـش دوم، تخطـي   .  كلـي اسـت  تيورصـ  هاي اصليِ هنر رئاليـستي بـه      كه يكي از ساختمايه   
دهـيم كـه او بـه سـبب           كنـيم و نـشان مـي        ها را بررسـي مـي       احمد از روش نگارش رئاليست      آل

نِ ، گاه رمـا  »زدگي  غرب«ة  ويژه به سبب ديدگاهش دربار    هباي سياسي و انتقاديِ خاص،      ه  ديدگاه
هـاي    كاهد، چندان كه برخي از قسمت        اجتماعي فرومي  يسياسي يا سند   ايهخود را تا حد بياني    

در بخـش سـوم، ديـدگاه انتقـادي مايكـل           . كنند  اي تصنعي و باورناپذير پيدا مي       اين رمان صبغه  
كنـيم كـه گرچـه هـيلمن يكـي از            در اين بخـش اسـتدالل مـي       . هيلمن را ارزيابي خواهيم كرد    

كه تأثير    درستي تشخيص داده است، اما نظر او مبني بر اين          را به  مدير مدرسه گيرِ  رنظهاي    ضعف
بخـش  . شده در آن بستگي دارد، نادرست است اين رمان فقط به تداوم شرايط اجتماعيِ منعكس   

  .ها اختصاص دارد  بحث اينگيري از پاياني اين مقاله، به نتيجه

  
  بحث و بررسي

  احمد رئاليسمِ آل. 1
احمد در نوزده فصل داسـتان    رماني كوتاه در صدوبيست صفحه است كه در آن، آلدرسهمدير م 

كنـد    وپا مي    سمت مديري براي خود دست      كه از راه تطميعِ افراد بانفوذ      كند  معلمي را روايت مي   
آورِ ناشي از چندين سال تـدريس در مـدارس رهـايي     تا بدين وسيله از مرارت و يكنواختيِ مالل     

خصيت اصلي، كه خود راويِ رمان نيز هست، در فصلِ نخست ايـن مـرارت و يكنـواختيِ                  ش. يابد
ده سـال الـف ب      . از معلمي هم اُقم نشسته بود     «: كند  آو را با طنزي گزنده چنين وصف مي         مالل

و . . . گـويي     ترين چرندي كـه مـي       هاي مردم براي مزخرف     بچهة  زد  هاي بهت   درس دادن و قيافه   
مثـل   ترين شعر دري و صنعت ارسال  استقرا با قاف و خراساني و هندي و قديميين وغاستغنا با   

: 1369احمـد،     آل(» گفتم مدير بـشوم   . شوم  ديدم دارم خر مي   . و از اين مزخرفات   . . . و ردالعجز   
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شود، اما نهايتاً خـود       شهر مي ة   در حاشي  اي  هرچند او موفق به دريافت حكم مديريِ مدرسه       ).  8
يابد و سرانجام     اي مقابله با ناكارآمدي و فساد دستگاه آموزش و پرورش ناتوان مي           را در تالش بر   

، از فـصل اول كـه راوي حكـم مـديريت خـود را      مدير مدرسهرمان  . كند  از مقام خود استعفا مي    
» دارِ دادگـستري    كاغـذهاي نـشان   «كند تا آخرين فصل كـه اسـتعفاي خـود را روي               دريافت مي 

احمد تصوير دقيقي از وضعيت       ها آل   هاي مشروحي است كه در آن       توصيفنويسد، مشحون از      مي
ة ايـران در دهـ    ة  آمـوزان اقـشارِ تحتـانيِ جامعـ         معلمان و كاركنان آموزش و پرورش و نيز دانش        

  . دهد دست مي به1330

ردار اسـت و     در مجموع از پيرنگي منسجم برخو      مدير مدرسه هاي رئاليستي،     رمانة  همچون هم 
 بـه  2 و گارسـيا النـدا  1گونـه كـه اُنگـا    اما، همـان . دهند مبنايي علّي رخ مي   دهاي آن بر  اكثر رويدا 

پيرنـگ آن نيـست، بلكـه هـدف         «رمـان رئاليـستي     ة  اند، ويژگيِ تمايزدهند    درستي متذكر شده  
هـا و انتخـاب زمـان و مكـان بـراي              پردازي  ها و شخصيت     است كه نويسنده در توصيف      تيمحاكا

، بـه تأسـي از      مـدير مدرسـه   در  ). 17: 1999اُنگـا و گارسـيا النـدا،        (» نـد ك  رويدادها دنبال مـي   
شـود، چنـدان كـه گرچـه          هاي رئاليستي، مكانِ رويدادها با ذكر جزئيات و دقيق توصيف مـي             رمان

ة خوانَـد، امـا نثـرِ باصـالبت و تـصويرگون             مـي  1380ة  دومِ ده ة   اين رمان را در نيم     معاصرْة  خوانند
شهرها در زمان نگارش اين رمان را بـه         ة  هاي مدارسِ حاشي    دهد ساختمان   مياحمد به او امكان       آل

  :توان ديد قولِ زير مي هاي رئاليستي را در نقل اي از اين توصيف  نمونه. سهولت در ذهن مجسم كند

تنها قسمت سـاختمان بـود كـه        . عمق  وسط حياط يك حوض بزرگ بود و كم       
قـسمت بـاالي حيـاط تـور        .  بـود  قد در آن شـده      نيم هاي قدو   رعايت حال بچه  

واليبال بود كه دو سه جايش در رفته بود و با سيم بـسته بودنـد و دور حيـاط                    
سـد مرتفعـي در مقابـل فـرار احتمـاليِ           . درست مثل ديوار چين   . ديواري بلند 
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و ته حياط، مستراح و اطاق فراش بغلش و انبار زغال و بعد هـم يـك                 . فرهنگ
را پـاي تختـه از شـاگردي پـس          » .بابا. آب «و معلم داشت  . كالس اول . كالس

رفت پـايين و      از در كه رفتيم تو دو تا پله مي        . به مستراح سركشيدم  . گرفت  مي
 در و سقف     همه بي . تا مستراح   و دست چپ پنج   . رو  بعد يك راهرو تا ديوار روبه     

ها پيدا بود و چنان گشاد كه گـاو      تا ته چاهك  . ها  اي ميان هر دو تاي آن       و تيغه 
ها آب راه افتاده بـود و         هر كدام از چاهك   ة  اطراف دهن . رفت  هم تويش فرو مي   
. وكنـار بـود     هـايي در گوشـه      چال  ها از افتادن در چنين سياه       عالمات ترس بچه  

  )21-22: 1369احمد،  آل(

ست، همراه با ناظم بـه   قول باال، راوي كه به تازگي به مديريت اين مدرسه منصوب شده ا              در نقل 
توصيفي كه راوي از حياط مدرسه، حـوض وسـط          . كند   مدرسه سركشي مي   اوتف مت هاي  قسمت

 و دستـشويي مدرسـه بـه        مت باالي حياط، ديوارِ دورِ حياط     شده در قس   حياط، تور واليبالِ بسته   
دهد، مانند تصاويري است كه با دوربيني مجهز به لنزهايي شفاف از مكان اصـليِ ايـن                  دست مي 

 حياط مدرسه و متمركـز شـدنِ   گوناگونهاي   حركت راوي در قسمت    .رمان برداشته شده باشند   
 مكـان ايـن     كـه دهد     به خواننده امكان مي    هاي خاصي از ساختمان     ياء يا جنبه  نگاه او بر روي اش    

كند كه در حياط مدرسه  ، راوي به گفتن اين بسنده نمي الًمث.  دقيق بشناسد  مان را از نزديك و    ر
عمق بودنِ آن را نيـز         اين حوض در مركز حياط و بزرگ اما كم         يك حوض بود، بلكه قرار داشتن     

به طريق اولـي، راوي بـا دقتـي         . »عمق  وسط حياط يك حوض بزرگ بود و كم       «: شود  متذكر مي 
و » دو سه جايش در رفته بود و با سيم بسته بودند  «دهد كه تور واليبال       گونه توضيح مي    وسواس

ديـوار  «يـوارِ دورِ مدرسـه بـه        تـشبيه د  . ب كرده بودند  نص» قسمت باالي حياط  «آن را دقيقاً در     
همچنـين  . كنـد    حسي بصري از امتداد و يكنواختيِ شكلِ اين ديوار به خواننده افاده مـي              »چين

 مختصات هندسي و فيزيكـيِ ايـن        همهاي مدرسه،     توصيف مشروحِ راوي از فضاي داخليِ توالت      
كه به   ،ها  يابد كه محل توالت     ين توصيف درمي   خواننده با خواندن ا    و هم كند،    مكان را روشن مي   

وسـالِ    سـن  آمـوزانِ كـم      بـراي دانـش    تـر از سـطح حيـاط مدرسـه قـرار دارد             دو پله پايين  ة  انداز
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يك راهرو با پنج : دهشتناك استة كنند بيشتر شبيه يك دخم اي كه از آن استفاده مي دبستاني
ة با اين تمهيد، مبالغ   . اند  ز يكديگر جدا شده    ا شان  هاي ميان    در و سقف كه فقط با تيغه        توالت بي 

، »رفـت   گاو هم تويش فرو مي    «ها به قدري گشاد بودند كه         هاي توالت   كه چاهك   اينة  راوي دربار 
 بـا عنـوان     هـا   بـه ايـن ترتيـب، توصـيف اسـتعاريِ راوي از محـل توالـت               . رسد  موجه به نظر مي   

ندوچونِ اين مكانْ ريزبينانه دقت كرده و گري است كه به چ باط مشاهدهن مبين است»چال سياه«
  .خواهد با بازنماييِ رئاليستيِ مشاهداتش خواننده را با خود همرأي كند مي

هـا را      شخصيت و هم دهد،     رمان ارائه مي   ن تصويري رئاليستي از مكان رويدادهاي اي      هماحمد    آل
با را شود سنخي از افراد  كند كه موفق مي ها چنان دقيق توصيف مي   با ذكر جزئيات جسمانيِ آن    

 مثالي   و معلمان مدرسه در فصل دوم رمان       توصيف ناظم .  در رمانش بيافريند   يي خاص ها  ويژگي
  : هاي رئاليستي است سازي از اين سنخ

كرد و بيا     زد و به راحتي امرونهي مي        جوانِ رشيدي بود كه بلند حرف مي       ناظم
بود كه خودشـان ترتيـب      برويي داشت و با شاگردهاي درشت روي هم ريخته          

دادند و پيدا بود كه بـه سـرخر احتيـاجي نـدارد و بـي مـدير هـم                      كارها را مي  
. معلـم كـالس چهـار خيلـي گُنـده بـود           . تواند گليم مدرسه را از آب بكشد        مي

آمـد، از     توي دفتر اولين چيزي بود كه بـه چـشم مـي           . دوتاي يك آدم حسابي   
قلـم    لفـظ . كني مـدير كـل اسـت       هايي كه اگر توي كوچه ببيني خيال مي         آن

ريشي و سـر   با ته. سوخته اي بود سياه   معلم كالس اول باريكه   . . . . زد    حرف مي 
. هـاي دمِ پـستخانه      شبيه ميرزابنويس .  كراوات بي. بستهة  اي و يخ     ماشين كرده 

شـد حـدس زد كـه         مـي . ساكت بود و حق هم داشت     . نمود  حتي نوكرمĤب مي  
ة ل جرئت حرف زدن دارد و آن هم فقـط دربـار     چنين آدمي فقط سر كالس او     

  .)13-14: 1369احمد،  آل(ها  آيِ باكاله و صاد وسط و از اين حرف

» رشـيد «در مدرسـه اسـت،      » نظم«ها و برقراريِ      اش كه مهار كردنِ بچه      ناظم، به فراخورِ وظيفه   
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هيكـل محـروم      تآموزان درشـ    كند و خود را از ياريِ دانش        مي» امرونهي«است و با صدايي بلند      
. زائـد اسـت   » سـرخري «از نظـر نـاظم،      مدير   ،با اين اوصاف، پيداست كه به قول راوي       . كند  نمي

 صـحه  بـر ايـن برداشـت مـدير، و خواننـده     ) لحـن آمرانـه  قد بلند و  (هاي جسمانيِ ناظم      ويژگي
ناخواه با مدير جديـد كـشمكش        گذارد كه اين شخصيت براي حفظ قدرت اجراييِ خود خواه           مي

توان از توصـيف جـسمانيِ معلـم كـالس            آينده را مي   آميز  تنشة  عين همين رابط  . خواهد داشت 
كنـد كـه او     قلم صحبت كردنش چنـين القـا مـي          اي كه لفظ    جثه  شخص بزرگ : چهارم حدس زد  

در تباينِ مـستقيم بـا ايـن        . معلمي ساده نيست، بلكه در آموزش و پرورش سمت مديركلي دارد          
ة ريش و موي بسيار كوتـاه شـد      ته(كالس اول بدني نحيف دارد و ظاهرش        شخصيت اخير، معلم    

ايـن سـنخ از     . كـارِ اوسـت     پـذير و محافظـه      تسليمة  حاكي از روحي  ) پيراهنشة  بستة  سرش و يق  
شده كه به پيـروي كـردن از گفتمـان مـسلط و نيـز بـه فرمـانبرداري از                      هاي سركوب   شخصيت

شـان    كذائي» اقتدارِ«بسته و بسيار محدود     ة  ط در حوز  ، طبيعتاً فق  اند  صاحبانِ قدرت عادت كرده   
توانند ابراز وجود كنند و لذا بايد اين حرف راوي را مقرون به واقعيت دانست كه ايـن قبيـل                      مي

آيِ بـاكاله و صـاد      ة  و آن هم فقط دربار    ] دارند[فقط سر كالس اول جرئت حرف زدن        «معلمان  
اي   ها بـه برخـورداري از حقـوقي مختـصر و زنـدگي              به سخن ديگر، آن   . »ها  وسط و از اين حرف    
دهند و فكر بر هم زدنِ نظم موجود و درانداختنِ طرحي نو هرگـز بـه ذهـن     محقرانه رضايت مي 

  .كند آنان خطور نمي

 رئاليسم را با نوعي كاريكاتورسازيِ بـسيار        پردازيِ ساير معلمانِ اين مدرسه      احمد در شخصيت    آل
گونـه توصـيف      ، يكي ديگر از معلمان اين مدرسه از زبان راوي اين          الًثم. كند  طنزآميز تركيب مي  

زد و چـشمش پـيچ    معلم كالس دوم كوتاه و خپله بود و به جاي حرف زدن جيغ مـي  «: شود  مي
» كنـد   زنـد بـه كجـا نگـاه مـي           و من آن روز اول نتوانستم بفهمم وقتي با يكي حرف مي           . داشت

بنا به تعريف، عبـارت اسـت از مبالغـه در يـك ويژگـيِ               كاريكاتورسازي،  ). 14: 1369احمد،    آل(
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در شخـصيتي كـه     ). 67: 2006،  1كـوئين (خاص در عين حفظ ساير خـصايص يـك شخـصيت            
) مانند بودنِ صداي او     جيغ(حرف زدنِ اين معلم     ة  احمد از معلم كالس دوم ساخته است، نحو         آل

در مجموع شخصيتي كميك ايجـاد      آميزد تا     مي  بودنِ او درهم  » كوتاه و خپله  «با پيچشِ چشم و     
توصـيف معلـمِ يادشـده چنـين        ة  كميك است كه راوي در ادامـ      ة  براي تشديد همين جنب   . شود
هـا    اش دلـم بـراي بچـه        مـن همـه   . . . خنديد    زد هرهر مي    با هر جيغ كوتاهي كه مي     «: گويد  مي
: 1369 احمـد،   آل(» توانند سر كالس چنين معلمـي سـاكت بنـشينند           سوخت كه چطور مي     مي
پـردازيِ كاريكاتورسـازانه را در توصـيف راوي از معلـم كـالس سـوم                  عين همين شخصيت  ). 14
اي بود؛ بلند و با صورت استخواني و ريـش از تـه               معلم كالس سه يك جوان تركه     «: توان ديد   مي

شد اطمينان كرد كه پايش نپيچد و به زمين           رفت نمي   وقتي راه مي  . بلند آهاردار ة  تراشيده و يخ  
اي برخوردار    هاي جسماني   احمد معلم اخير را از چنان ويژگي        آل). 14: 1369احمد،    آل(» نخورد

كوتـاه و  «بـرخالف معلـم كـالس دوم كـه         : مقابل معلم قبلي به نظر برسـد      ة  كرده است كه نقط   
امـا بـه رغـم      . است و صورتي استخواني دارد    » بلند] و[اي    تركه«است، معلم كالس سوم     » خپله

اين معلم چنان بدن نحيـف      : هاست  بودنِ آن  كاريكاتور ، وجه اشتراك اين دو شخصيت     اين تباين 
از . رسد هر آن ممكن است نقـش بـر زمـين شـود       و ضعيفي دارد كه هنگام راه رفتن به نظر مي         

شـود كـه      احمد موفق به القاي اين ديـدگاه مـي          پردازيِ كاريكاتورسازانه، آل    طريق اين شخصيت  
آنـان اسـت، از سـالمت جـسماني         ة  ت معيشتي و فقري كه ذاتـيِ حرفـ         مشكال سببمعلمان به   

چيـزي از   «گويـد     كه راوي در ادامه راجع به معلـم كـالس سـوم مـي               برخوردار نيستند؛ كما اين   
). جا  همان(» هايش بود كه مرا واداشت از ناظم بپرسم مبادا مسلول باشد          ناسالمتي در برق چشم   

گيرد كه تـا      در خدمت بيان واقعيتي انكارناپذير قرار مي       سهمدير مدر بدين ترتيب، طنز در رمان      
تعليم و تربيت،   ة  به رغم نقش مهم معلمان در حوز      : ما همچنان به قوت خود باقي است      ة  به زمان 

شـود همخـواني      آنان گذاشته مـي   ة  هاي خطيري كه به عهد      گاه با مسئوليت    معيشت ايشان هيچ  
                                                 
1. Quinn 
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ة يس وزارت آموزش و پرورش تا به امـروز، معلمـان در زمـر    تقريباً از بدو تأس   ،نداشته است و لذا   
  .شوند ايران محسوب مية درآمدترين اقشار جامع كم

آيد كـه نـه        چنين برمي  كند   اختيار مي  مدير مدرسه احمد در     اي كه آل    پردازي  شخصيتة  از شيو 
بـا  ) ورشوزارت آمـوزش و پـر     (معلمان، بلكه كالً كاركنان اين دستگاه بوروكراتيـك و ناكارآمـد            

اي بـه خواننـده        فراش مدرسـه بـه گونـه       .ندادست به گريبان  در زندگيِ خود     مشابه   يهاي  مضيقه
  :شود كه گويي اصالً انسان نيست، بلكه يك شيء است معرفي مي

اي   فـراش مدرسـه بـود بـا قيافـه         . كسي بود . چيزي از الي در آهسته خزيد تو      
هـايش   رفت و دست    اد راه مي  گش  و گشاد . دهاتي و ريش نتراشيده و قدي كوتاه      

انگـار االن از    . زد   مـي   نفس  زد نفس   و حرف كه مي   . داشت  را دور از بدن نگه مي     
  .)17: 1369احمد،  آل(دو رسيده است ة مسابق

ة اما حتي نحـو   . آيد  است كه داخل مي   » چيزي«رسد؛     انسان به نظر نمي    فراش در اولين برخورد   
توصـيف بهتـري از طـرز       » خزيدن«سان شبيه نيست و لذا      ورودش به دفتر مدير، به راه رفتنِ ان       

اش، فـراش   زمخت و روستايية با قامت كوتاه و چهر. »از الي در آهسته خزيد تو     «: آمدنش است 
را در ذهـن  ) فراشان مدرسه(اي است كه اين قشر خاص  ِ ازلي ـ ابدي  هاي جسماني واجد ويژگي

احمد موفق بـه آفـرينش شخـصيتي كـامالً سـنخي        جا نيز آل    اين. كند  ايراني تداعي مي  ة  خوانند
بگيرانِ آموزش و پرورش وضعيتي دون شـأن انـسان        شود، شخصيتي كه همچون ساير حقوق       مي
اما هنوز ماهي پنج تومـان      . انبار بغل مستراح را به او داده بودند       . . . . اي    زن داشت و بچه   «: دارد

اي كـه     در تصوير رئاليستي  ). 1369حمد،  ا  آل(» اش را نتوانسته بود وصول كند       حق سرايداري 

 گريبانگير   در سطوح مختلف    فقر ،دهد  سنخي به دست مي   ة  هاي اين مدرس    احمد از شخصيت    آل
  .اندركاران دستگاه آموزش و پرورش است دستة هم
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هاي   هاي قرن نوزدهم مانند ديكنز و خواه نويسندگان دوره          خواه رئاليست نويسان رئاليست،    رمان
  معتقدند كه انعكاس دادنِ    اند،  سياقي رئاليستي داستان نوشته    و احمد كه به سبك      آل بعدي مانند 

دهد تا توجـه خواننـده را بـه كُنـه واقعيـت                به آنان امكان مي    سطحِ مشهود واقعيت در آثارشان    
وچونِ زنـدگيِ   بازتابانـدنِ سـطحِ مـشهود واقعيـت مـستلزم پـرداختن بـه چنـد               . معطوف كننـد  

بـرخالف  .  اسـت  ن،بـشريِ ادبيـات پيـشي       زادگان و قهرمانانِ فـوق      نه اشراف لي،  هايي معمو   انسان
يـا  (مطلـوب     كوشيدند از وضعيتي موجود فراتر رونـد تـا بـه وضـعيتي كمـال                ها كه مي    رمانتيك

هـايي از اقـشار       هاي عادي و رويدادهاي مكررِ روزمره و نيز شخـصيت           دست يابند، مكان  ) آل  ايده
  هـاي اصـليِ آثـارِ هنرمنـدان و نويـسندگانِ رئاليـست بـوده اسـت                  ه ساختماي مياني و فرودست .

توجـه خاصـي بـه      « متـذكر شـده اسـت، نويـسندگان رئاليـست            1گونه كه ريموند ويليامز     همان
واقعيـت عـادي و روزمـره و    «كننـد و   مبذول مـي » هاي ناخوشايند، آشكار و كثيف زندگي   جنبه
» دهنـده   تكـان «شـان عمومـاً       هـاي   كنند كه نوشـته    اي در آثارشان ترسيم مي      را به گونه  » معاصر

يـا مـضامين   (هـا     مايـه   از اين رو، فقر همواره يكي از بـن        ). 84: 1386ويليامز،  (شود    محسوب مي 
نـد كـه    اها قربـاني فقـري       رئاليستي، شخصيت  هاي  در بسياري از رمان   . رئاليسم بوده است  ) مكرر

تصويري ة كوشد تا با ارائ احمد مي ، آلير مدرسهمدايضاً در رمان . دامنگير اكثر آحاد جامعه است
هـاي تعلـيم و       دقيق از جامعه نشان دهد كه نه فقط متوليان امر آموزش و پرورش، بلكـه سـوژه                

ة هاي رئاليستي دربـار     اي از اين تصويرپردازي     نمونه. برند  نيز از فقر رنج مي    ) آموزان  دانش(تربيت  
 آمـوزانْ   راوي كه در شگفت اسـت چـرا دانـش         . ان ديد تو  احمد مي   فقر را در فصل هفتم رمان آل      

، »شـان كـرده باشـند       ب از خانه بيرون   اول آفتا «آيند، گويي كه       خيلي زود به مدرسه مي     ها  صبح
طور كـه خـود بـا لحنـي طنزآميـز              اما همان  ،كند زودتر از آنان به مدرسه برسد        مكرراً تالش مي  

ـ         «گويد،    مي » هـا استنـشاق كـنم       بچـه ة  سِ بـه علـم آلـود      عاقبت نشد كه مدرسه را خـالي از نَفَ
از «: كنـد  ها را بـرمال مـي   تيزبينانه به زودي علت زود آمدنِ بچهة مشاهد). 43: 1369احمد،   آل(

                                                 
1. Raymond Williams 
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اي هـم    عـده . كردنـد   هاشان را خشك مي     شدند و گيوه    ها جمع مي    رسيدند دور بخاري    راه كه مي  
هـر كـه   . كفـش بـود  ة ه ماندن هم مسئل   و خيلي زود فهميدم كه ظهر در مدرس       . ماندند  ناهار مي 

» اقالً يك پول واكس جلـو بودنـد       . كرد  ها هم صدق مي     اين قاعده در مورد معلم    . مانْد  داشت نمي 
هايي فقير دارنـد، در مدرسـه از موهبـت     ها كه اكثرشان خانواده  بچه). 43-44: 1369احمد،    آل(

 هـم ه نفـوذ كـرده اسـت كـه          شـوند و فقـر چنـان بـه تـاروپود ايـن جامعـ                بخاري برخوردار مي  
داري كفش مجبورند  جويي در مخارجِ خريد يا نگه  معلمان مدرسه براي صرفهو همآموزان،  دانش

اي    جنبـه  مشاهدات مدير در زنگ ناهـار     . انندحتي در زنگ طوالنيِ ناهار همچنان در مدرسه بم        
  : كند ديگر از واقعيت فقر را آشكار مي

آوردنـد   ماندند، فقط دو نفرشان چلوخورش مي از بيست سي نفري كه ناهار مي  
دو . پختكي و از اين جـور چيزهـا         اي، پنير گردويي، دم     بقيه گوشت كوبيده  . . . 

اي، نه    نه دستمالي، نه سفره   . آوردند  نفرشان هم بودند كه نان سنگك خالي مي       
. هاشان بـادكرده بـود   آمدند جيب   صبح كه مي  . پنجم و سوم  . برادر بودند . كيفي
شـد    تپاندند و ظهـر كـه مـي         هاشان مي   كردند و توي جيب     ك را نصف مي   سنگ

البـد تـوي   . رفتند بيـرون  خوردند، مي هايي كه ناهارشان را در خانه مي مثل آن 
. شان را بـه سـق بكـشند و برگردنـد            كردند كه نان    دنجي پيدا مي  ة  بيابان گوش 

  )74: 1369احمد،  آل(

آموزان ناهـاري و نـوع غـذاي آنـان بـه       تعداد دانشة  درباراي كه قول باال با جزئيات آمارگونه    نقل
 تصوير دو برادري كه ناچارنـد بـه دور از چـشم ديگـران بـه                 ،د و همچنين  كن ه مي عرضخواننده  

. كند   تبديل مي  مدير مدرسه خوردن نان خالي اكتفا كنند، فقر را به يكي از مضامين اصليِ رمان              
 بـه آثـار نقاشـان رئاليـستي همچـون گوسـتاو              و سوم  مد از دو برادرِ كالس پنجم     اح  توصيف آل 

 شـباهت دارد كـه فقـر مفـرط را از راه نـشان دادن           گـدا  گدا به ة  صدق در تابلوي معروف     1كوربه

                                                 
1. Gustave Courbet 
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به كار بردنِ   . گذارد  اي از دست گدايي ديگر به نمايش مي         گداي خردسالي در حال گرفتن صدقه     
كه نان مورد نظر  ، بويژه تصريح اين» در جيبتپاندن نان«يا » هاي بادكرده جيب«تعابيري مانند  

بايـست بيـات شـده و خـوردن آن توسـط ايـن        از نوع سنگك است كه قاعدتاً تا هنگام ناهار مي    
كـه از همـين نمونـه         چنـان . كنـد   كودكان سخت بوده باشد، رئاليسمِ اين روايت را تـشديد مـي           

 و ناخوشـايندي قـرار دارد كـه       احمد در خدمت بيان حقـايق تلـخ         پيداست، رئاليسم در رمان آل    
  .رمانتيك استة عاري از هرگونه صبغ

  

  احمد از رئاليسم تخطي آل. 2
ـ     احمد هنرمندانه از سبكي رئاليستي براي بازتاباندنِ واقعيت         كه آل   در عين اين   خـود  ة  هـاي زمان

اي بيش توان استدالل كرد كه در اين رمان، او گاه با اظهارنظرها و تفسيره        بهره گرفته است، مي   
اجتمـاعي را   ة  هـا، تمـايز بـين هنـر رئاليـستي و بيانيـ              همان واقعيـت  ة  از حد صريحِ راوي دربار    

كـه از راه يـك دهـه تـدريس در            شخصيتي خودآگاه است     مدير مدرسه  راوي. كند  مخدوش مي 
بـه سـبب همـين      .  با بوروكراسي و ناكارآمديِ نظام آموزش و پرورش به خوبي آشناست           مدارس

وگـو، در   ها پس از توصيف يك رويداد يا پس از نقل يك گفت  در بسياري موقعيت  آشنايي، راوي 
هـاي نابجـا در    اي از اين دخالت نمونه. دهد صريحاً نظر ميوگو  خصوص داللت آن رويداد يا گفت     

اصالت معلمان  ة  هاي خود دربار    بينيم، جايي كه راوي از يافته       روايت را در اوايل فصل يازدهم مي      
  :گويد خودباختگيِ معلمان جديد سخن مينسل قبل و 

هـاي پيرپاتـالِ      كه جـاي معلـم      يكي اين . كردم  تازه تازه خيلي چيزها كشف مي     
نـام و     هاي بي   چه شخصيت ! هايي بودند   چه آدم ! زمانِ خودمان عجب خالي بود    

چه مقلدهاي بـي دردسـري بـراي        ! اي  هاي چلفته   ها چه جوان    و اين . . . نشاني  
اي كـه بـا هفتـاد         خبري از ديروزشان داشتند، نه از مالك تـازه        نه  ! مĤبي  فرنگي
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بــدتر از همــه . شــد شــان داده بودنــد چيــزي سرشــان مــي واســطه بــه دســت
يكي كنند    به  زد كه دست    شان نمي   كدام  هيچة  مثالً به كل  . شان بود   وپايي  دست  بي

آرام و . و كار مدرسه را يك هفته نه، يك روز، حتـي يـك سـاعت لنـگ كننـد               
فقـط بلـد بودنـد      . رفتند  آمدند و مي     درست مثل واگن شاعبدالعظيم مي     مرتب

ــر بياينــد و همــين  ــع ديرت ــا يــك رب ــدتر . روزي ده دقيقــه ي و از ايــن هــم ب
شـان    سه بار شاهد دعواهايي بودم كه سر يك گلدان ميان         . شان بود   نظري  تنگ
  )72-73: 1369احمد،  آل. (افتاد مي

كه با استناد به    شباهت دارد   موضوعي  ة  نويسنده دربار ة  دآگاهانقول باال بيشتر به تأمالت خو       نقل
لحـن راوي  . اي شخصِ خودش بسيار مهم بوده اسـت توان گفت بر احمد مي  آلزدگي غربكتاب  
احمد  نسل جديدي است كه ــ به زعم آلة گرانه و حاكي از نگرشي منفي دربار         موعظه جا  در اين 

 و از سوي ديگر با هويت كاذبي كه برايش مقرر گرديده            خود بيگانه شده  ة  ــ از يك سو با گذشت     
كـه  » هاي پيرپاتالِ زمانِ خودمان     معلم«به بيان ديگر، در پسِ نوستالژي راوي براي         . ناآشنا است 

. . . مقلـدهاي   «بودنـد، كوشـشي بـراي برائـت از          » نام و نشان    هاي بي   شخصيت«او معتقد است    
هـاي ديگـري از دخالـت          شايد جنبـه   زدگي  غرب كتاب   اشاره به . خورد  به چشم مي  » مĤب  فرنگي
نخـستين  «در فـصل شـشم ايـن كتـاب، بـا عنـوان             . نويـسنده در مـتن را آشـكار كنـد         ة  آگاهان

در لباس و   . ايم  ما شبيه به قومي از خود بيگانه      «احمد پس از ذكر اين نكته كه          ، آل »ها  گنديدگي
مـĤب    فرنگـي . مـان    همـه در فرهنـگ     تـر از    و خطرنـاك  . مـان   خانه و خوراك و ادب و مطبوعـات       

ِ بـه     دهاتي«، به   )78: 1369احمد،    آل(» جوييم  حلِ هر مشكلي را مي      مĤب راه   پروريم و فرنگي    مي
گـرد آبـاديِ او       گردد چـون سـلمانيِ دوره       ديگر به ده برنمي   «كند كه     اي اشاره مي  »شهر گريخته 

تعبيـري كـه    » مĤبي  فرنگي«حمد با   ا  ضديت آل ). 79: 1369احمد،    آل(» بريانتين در بساط ندارد   
، در  مـدير مدرسـه    قولِ قبلـي از     به كار برده است و هم در نقل        زدگي  غربقول از     هم در اين نقل   

هـاي    پردازيِ هجوآميزِ يكي از دو معلمي كه مشتركاً كـالس           شود به شخصيت    رمان او تبديل مي   
جـوانكي بـود    «: گويـد    مـي  راوي در توصيف اين معلم    . كنند  پنجم و ششم مدرسه را تدريس مي      
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 و پهني كه نعش يـك لنگـرِ بـزرگ آن را              زرد تنگ و پوشت و كراوات      زده با شلوار پاچه     بريانتين
هـا    دم توي شيشه    به  اش نگه داشته بود و دائماً دستش حمايل موهاي سرش بود و دم              روي سينه 

ن شخـصيت ذكـر   مشخـصاتي كـه راوي از ظـاهرِ ايـ    ). 14-15: 1369احمـد،    آل(» كرد  نگاه مي 
هايي كـه ايـن       تنگ در سال    شلوار پاچه . گرا بودنِ اين معلم دارد      كند، همگي حكايت از بيگانه      مي

ت «رمان نوشته و اولين بار منتشر شد، مدي آمده از غرب بـود؛ ايـضاً                 دسـتمال زينتـيِ    (» پوشـ
 و) دشود، به نحـوي كـه بخـشي از آن معلـوم باشـ               كوچكي كه در جيب بااليي كت گذاشته مي       

 همخوان است با توجه مفـرط او بـه موهـاي سـرش و نگـاه                 اين شخصيت » كراوات زرد و پهنِ   «
 بـه آن    مدير مدرسه در  » جوانك«اين  . ها  پنجرهة  اش به تصوير خودش در شيش       هاي پياپي   كردن

روغني معطـر  (» بريانتين« شباهت دارد كه به موهايش زدگي غرب در  »ِ به شهر گريخته     دهاتي«
خره               خصومت آل . زده است ) اند  ماليده  موي سر مي  كه به    احمد و تالش او بـراي تحقيـر و بـه سـ

شـود، يعنـي زمـاني كـه يكـي از       آشكارتر مي مدير مدرسهگرفتنِ اين شخصيت در فصل هشتم    
كند كه معلم كالس پنجم تعدادي عكس مستهجن را بـه   آموزان به مدير شكايت مي اولياء دانش 

» اليـي بچـسباند و دورش را سـمباده بزنـد و بيـاورد      هـا را روي تختـه سـه        آن«فرزند او داده تا     
» زدگي غرب«اي از   نشانه» بريانتين«كه استفاده از      احمد به اين    اعتقاد آل ). 54: 1369احمد،    آل(

در ايـن فـصل، معلـم       . شود   نيز آشكار مي   مدير مدرسه  ماست، در فصل سيزده   » مĤبي  فرنگي«يا  
هاي سياسي به زندان افكنده شـده اسـت،       س سوم كه به جرم فعاليت     جديدي به جاي معلم كال    

جا هم توصيف ظاهريِ شخـصيت، حكايـت از تـالش راوي              گردد؛ اما در اين     به مدرسه مأمور مي   
كرد بـا      عوض مي  تزده كه هر روز كراوا      باز يكي از اين آقاپسرهاي بريانتين     « : براي هجو او دارد   

شد و پايينش     يك نخل بلند كه زير گره ختم مي       ] مانند . . . [.وغريب  هاي عجيب   ها و طرح    نقش
يا يك دل خونين در وسط و باالي آن يك خط حامل و چند              . ريخت  يارو مي ة  دريا كه توي سين   

ها مـصداق بـارزي از اشـخاص          اين شخصيت ). 85: 1369احمد،    آل(» روي آن ] موسيقي[تا نُت   
به . كند  شدت مسخره و محكوم مي    ها را به    زدگي آن  احمد در كتاب غرب     ند كه آل  ا»مĤبي  فرنگي«
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عجـب  «: گويـد   وارد مي    در ادامه راجع به اين معلمِ تازه       مدير مدرسه همين سبب است كه راوي      
  ). 1369احمد،  آل(» !ها انباشته بودند فرهنگ را با قرتي

رديـم، راوي   آومـدير مدرسـه  قولي كه راجع به خودباختگيِ نسلِ جديد معلمان از رمـان           در نقل 
 و  كـاري  آنـان را بـه دليـل محافظـه    » واگن شاعبدالعظيم«همچنين با تشبيه معلمان مدرسه به      

وبـويي از   گيـرد و ايـن مالمـت تنـد نيـز رنـگ        سخت به باد انتقـاد مـي   شان از اعتصاب  اجتناب
هاي   يتاي نسبتاً طوالني از عمرش فعال       احمد دارد كه در دوره      گرايي سوسياليستيِ خود آل     آرمان

. اي از جمله در ترغيب افراد طبقات متوسـط و تحتـاني بـه اعتـصاب داشـت          حزبيِ ماركسيستي 
 زدگي  غرباحمد در كتاب      هاي شخصِ آل    قول شباهت فراواني با يكي ديگر از گفته         ايضاً اين نقل  

كنـد كـه      زده را از جملـه بـا ايـن ويژگـي مـشخص مـي                احمد فـرد غـرب      در آن كتاب، آل   . دارد
: 1369احمـد،     آل(» شـنوي   وچرايـي نمـي      از او فريادي يا اعتراضي يا امايي يـا چـون           هيچوقت«

توان در  قول باال همچنين مي گريِ روايي را در نقل تنزل روايت رئاليستي به نوعي سطحي   ). 145
كه سر يـك    . . . دعواهايي  «نامد و به      مي» نظر  تنگ«اين ديد كه راوي معلمان مدرسه را افرادي         

چنـين   نويس ايـن نيـست كـه ايـن     ليكن وظيفه رمان. كند استناد مي» افتاد شان مي ميانگلدان  
يا » نظري  تنگ«نويس در به نمايش گذاشتن        هاي رمانش داوري كند؛ هنر رمان       شخصيتة  دربار

احمـد    آل. هـاي رمـانش وجـود دارد        هر خصلت منفي يا مثبت ديگري اسـت كـه در شخـصيت            
يگـري بـه ايـن رمـان اضـافه كنـد و رويـدادي را كـه مـصداق و                     راحتي اپيـزود د     توانست به   مي

 نويـسنده اي كـه      اتفاقـاً راوي  . معلمان است در پيرنگ رمان بگنجانـد      » نظريِ  تنگ«ة  دهند  نشان
 مـدير ايـن مدرسـه كـه بـه او      در مقـام روايت اين رمان برگزيده است، به حكم جايگاهش    براي  
، به سـهولت و  خواهد حضور داشته باشد  ا كه مي يا هر ج  دهد در هر امري دخالت كند       ان مي امك

اما بـه جـاي اختيـار كـردنِ ايـن           . توانست چنين اپيزودي را روايت كند       به نحوي باورپذيرانه مي   
طلـب   احمد به محكوم كردنِ تصنعيِ معلمان از زبان مديري خودآگاه و اصالح            تمهيد طبيعي، آل  

ة بـدتر از همـ    «: نامـد   مـي » كاره  هيچ«و  » تشخصي  بي«كند، چندان كه حتي آنان را         بسنده مي 
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از دنيا ــ از فرهنـگ ـــ   . توانستند بزنند  دو كلمه حرف نمي    . . . ها بود   شخصيتيِ معلم   ها، بي   اين
هـايي   كـاره  عجـب هـيچ  . اطـالع بودنـد     ها و از نرخ گوشت هم بـي         از هنر ــ حتي از تغيير قيمت      

 را  ها   اين پرسش  گرانه و صريح    رنظرهاي دخالت  اظها خواندن اين ). 73: 1369احمد،    آل(» !بودند
شـخص روايـت كـرد؟ آيـا          ديد اول ة  احمد چرا اين رمان را از زاوي        راستي آل هب: كند كه   موجه مي 

تر و امكان بيـشتري بـراي ايـن           مناسبة  شخص داناي كل زمين     روايت همين رمان از منظر سوم     
  كرد؟ هاي خردمندانه فراهم نمي نوع قضاوت

دهـد،   كند و قاطعانه نظـر مـي        ها قضاوت مي    ساير شخصيت ة  كه دربار   احمد عالوه بر اين    راويِ آل 
بـه همـين سـبب،      . دهد  هاي سياسيِ خود قرار مي      رويدادها را نيز مستمسكي براي بيان ديدگاه      

آيند كه گـاه خواننـده احـساس      چنان تصنعي به نظر مي مدير مدرسه برخي از رويدادهاي رمان     
ايـن در   . انـد   دها صرفاً با هدف بيان يك ديدگاه سياسي به رمـان اضـافه شـده              كند اين رويدا    مي

صناعت راهبرديِ رئاليسم عبارت است از نامـشهود        « و همكاران،    1حالي است كه، به قول سلدن     
كه بين متن و واقعيتي كه در مـتن نـشان داده              كردنِ تصنعِ متن؛ يا به بيان ديگر، تظاهر به اين         

كـل  ). 35 -36: 2005 سـلدن و همكـاران،    (» اي حائل نشده اسـت      مندانهشده، هيچ تمهيد هنر   
در ايـن فـصل، راوي      .  اسـت   تـصنعي ة  اي از اين قبيل رويدادهاي معترضـ         نمونه فصل دهم رمان  

مريكايي اآن فردي   ة  گويد كه رانند    تصادف كردنِ معلم كالس چهارم با اتومبيلي را بازمي        ة  حادث
اي  رود و چون نتيجه  اين رويداد بالفاصله به پاسگاه كالنتري ميمدير پس از اطالع از . بوده است 

در . شـود كـه معلـم يادشـده در آن بـستري گرديـده اسـت                گيـرد راهـيِ بيمارسـتاني مـي         نمي
شده روي تخـت خوابيـده اسـت،          بيمارستان، هنگام مواجهه با معلم كه اكنون با بدني باندپيچي         

ور   قدر ايـن    را؟ چرا اين هيكلِ مديركلي را با خودت اين        آخر چ «: گذرد  اين افكار از ذهن مدير مي     
قـدر    دانـستي كـه معلـم حـق نـدارد ايـن             ور بردي تا بزنندت؟ تا زيـرت كننـد؟ مگـر نمـي              و آن 

دانستي كه خيابان و راهنما       مگر نمي  . . . كن بودي؟   پر  قدر چشم   ر چرا اين  هيكل باشد؟ آخ    خوش
                                                 
1. Selden 
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شان دنيا را زير پا  هاي ساخت مملكت    ه توي ماشين  هايي است ك    و تمدن و اسفالت همه براي آن      
 طبيعـي از يكـديگر   تيورصـ  رويدادهاي رمان رئاليستي بايـد بـه    ). 67: 1369احمد،    آل(» دارند؟

ومعلولي بايد رخ دادنِ هر واقعه را ناشي از حـادث             اي علت   به سخن ديگر، زنجيره   . نشئت بگيرند 
 رنگـي  مكـن اسـت  اي، رويـدادها م    علّية  ن رابط در غياب چني  . شدنِ رويدادي پيشين جلوه دهد    

 مـدير مدرسـه   مصنوعي به خود بگيرند و اين دقيقاً همان نقصاني است كـه فـصل دهـم رمـان                   
احمـد بتوانـد      شـد تـا آل       گنجانده مي  نبايست در اين رما     ظاهراً اين اپيزود مي   . شود  دچارش مي 

ن احـساس يـا ديـدگاهي معـين         بـه داشـت   . مريكايي خود را شورمندانه بيان كند     ااحساسات ضد 
گونـه مـستقيم و بـا زبـاني شـعارگونه       توان معترض شد، اما وقتي اين احساس يا عقيده اين      نمي

جـا پيرنـگ و    در ايـن -توان استدالل كرد كه نويسنده عناصر رمـان را        گاه مي   شود، آن   مطرح مي 
ة  كرده و لذا بـه جنبـ       آن احساس يا ديدگاه   ة   دربار اي دستاويزي براي صدور بيانيه    -شخصيت را 

خيابـان و راهنمـا و تمـدن و         «راوي كه   ة  اين گفت . شناختيِ رمان خدشه وارد آورده است       زيبايي
 مبـين  هاي جهان سـوم را  دارد و نه جان معلم ها را محفوظ نگه مي    مريكاييافقط جان   » اسفالت

ست، اما اين ضديت پهلوي دوم اة در دور» تمدن بزرگ«ة فريبان  احمد با گفتمان مردم     ضديت آل 
مانَد ــ و در   ــ كه بيشتر به يك سخنرانيِ سياسي ميتبايست با اجتناب از اين قبيل اظهارا مي

كـه    چنـان . شـد   ها در رمـان مـنعكس مـي         وگوهاي شخصيت   مند و گفت    قالب رويدادهاي داللت  
 ايران فعاليـت  مريكايي درازيادي از مستشاران ة  عدهاي نوشته شدنِ اين رمان     در سال  دانيم  مي
احمد احتماالً در پي القاي اين حقيقت بوده اسـت كـه ايـن مستـشاران بـه علـت                      آل. كردند  مي

انـد و لفـاظيِ       گـسيخته داشـته     محابـا و لجـام       رفتـاري بـي    برخورداريِ عملي از مصونيت قضايي    
 منـد و    ي قـانون  ا  هـاي جامعـه     كه مـردم ايـران از موهبـت         سردمدارانِ حكومت وقت مبني بر اين     

هـاي رئاليـسم و تحميـل         اما نقض عرف  . هاي مشهود انطباق ندارد     ند، با واقعيت  مند  متمدن بهره 
احمـد را      سياسـي ندارنـد، آل     ،ياپيزودهايي كه كاركردي جز فراهم كردن امكان بيـان ديـدگاه          

در آخـرين   . ترين و باورناپذيرترين شكلِ ممكن تمـام كنـد          دارد تا اين فصل را به نامحتمل        وامي
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تـصادف  ة مانَد تا گزارش مفصلي را دربـار  گراف فصل دهم، راوي تا ساعت دو بامداد بيدار مي      پارا
اما صبح روز بعد،    . كند  تنظيم كند و همان روز استشهاد معلمان مدرسه را هم به آن ضميمه مي             

از «: كنـد   اين تصادف منع مـي    ة  پدر معلم كالس چهارم با مراجعه به مدير او را از پيگيري دربار            
اند عيـادتش و وعـده و وعيـد كـه وقتـي خـوب شـد در اصـل چهـار                        مريكاييه آمده ارف يارو   ط

ام    ام و حـاال كـه داده        ام كرد كه گزارش را بيخـود داده         زباني حالي   استخدامش كنند و با زبان بي     
» خاك بـر سـر مملكـت      . . . ها    تر و از اين حرف      داغاز آش   ة  دنبال نكنم و رضايت طرفين و كاس      

ـ       ). 71: 1369د،  احم  آل( اي كـه آحـادش خـود بـه           سوزي بـراي جامعـه    ظـاهراً از نظـر راوي، دل
پـس مـساعي مـدير و       . بـار اسـت     دهند، كـاري عبـث و بالهـت         ماندگيِ خويش رضايت مي     عقب
تـر     نـوعي دلـسوزيِ بيجاسـت و حكـم داغ           براي تنظيم شكايت از مجرمِ امريكايي      بيداريِ او   شب

خـاك  «(آورد     ترتيب، عبارتي كه راوي از سر خشم بر زبان مـي           بدين. شدنِ كاسه از آش را دارد     
در واقـع، شـايد     . كنـد   او را بيش از پيش تشديد مي      ة  هاي شعارگون   ، تصنع گفته  )»بر سر مملكت  

 است كه   اي  بتوان گفت كه اين قبيل اظهارات شعارگونه، بيشتر مبين استيصال مبارزان سياسي           
ة شتم مرداد از انفعال عمومي و تن در دادنِ مردم بـه اعـاد             وه  هاي پس از كودتاي بيست      در سال 

سـرخورده را بـه     ة  احمد اين روحيـ     رمان آل . ديكتاتوري پهلوي دچار نوعي استيصال شده بودند      
هـا   نمايش غيرمستقيم انديشه(خود ة  هنرمندانة  كند، اما از حفظ صبغ      طرزي آشكار منعكس مي   

 گاه نه يك رمان بلكه نوعي سند اجتماعي يا          ير مدرسه مداز اين حيث،    . مانَد  بازمي) و احساسات 
  .رسد سياسي به نظر مية بياني

  

  جدلي با مايكل هيلمن. 3
هـاي    شناسيم نتوانست از آشكار شدنِ ديـدگاه        احمد در مشهورترين رماني كه از او مي         كه آل  اين

ست كه برخي متعهد اجتناب كند، موضوعي ا ايهخاص سياسي و فرهنگيِ خود در مقام نويسند     
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 وجـه   مـدير مدرسـه   از جملـه كـساني كـه معتقدنـد در           . اند   ديگر از منتقدان نيز به آن پرداخته      
ه دارد، مايكـل هـيلمن،       يـك رمـان غلبـ      مثابهشناختيِ آن به      بر وجوه زيبايي  » انتقاد اجتماعي «

ت معاصـر   ادبيـا ة  ويژه دربار ه ب ،استاد ادبيات فارسي در دانشگاه تگزاس و صاحب تأليفات متعدد         
 مدير مدرسـه  ،  »احمد در ادبيات داستاني      ميراث آل «خود با عنوان    ة  هيلمن در مقال  .  است ايران،

رسد كه رمان دوم      كند و به اين نتيجه مي       ، مقايسه مي  نون و القلم  احمد،    را با رمان ديگري از آل     
ديـد بـراي    ة  ن زاويـ  تـري   كارگيري مناسـبت    با به  نون و القلم   احمد در   بر اولي برتري دارد زيرا آل     

. شـود   هـا مـي     بـا شخـصيت   » شناختي  زيبايية  فاصل«روايت كردنِ داستان، موفق به حفظ نوعي        
كند، داسـتان   هايش بازگو مي شخصيتة احمد از زندگي روزمر همچنين جزئيات ملموسي كه آل    

دير مـ در  احمـد     آلفقدان اين فاصله باعث شده اسـت كـه          . سازد  را به ميزان زيادي باورپذير مي     
 مشكالت نظام آموزشـي ايـران را مـستقيماً شـرح دهـد و لـذا                  در مقام منتقد اجتماعي    مدرسه

  . خورد  به چشم نميمدير مدرسه در ، مشهود استنون و القلماي كه در  كيفيت ادبي

ها در نظام آموزش و پـرورش ايـران تـدريس          معلمي كه خود سال    در مقام احمد    دانيم كه آل    مي
كـه در بخـش قبلـيِ     چنـان . وبي و از نزديك با مشكالت اين نظام آشنايي داشـت          خكرده بود، به  

هـاي    احمد به اين مشكالت و از سوي ديگر ديدگاه          حاضر ديديم، از يك سو خودآگاهي آل      ة  مقال
هـاي     در تركيـب بـا يكـديگر باعـث نـوعي تـصنع در بخـش                »زدگي  غرب«ر خصوص   خاص او د  

گـاه بـه سـخنگوي     اي كـه شخـصيت اصـليِ رمـان        ونه به گ  ،شده است  مدير مدرسه متعددي از   
را نگرشـي معـين   راوي د تا شو نقض ميها نيز گاه رئاليسم  شود و در توصيف    نويسنده تبديل مي  

سـندي   بـه    مـدير مدرسـه    رمـان    ،د و بـدين ترتيـب     كناوضاع اجتماعي به صراحت بيان      ة  دربار
ـ   رحهاي مطـ  از اين منظر، شايد ديدگاه. يابد  اجتماعي تنزل مي    بـا نظـرات   حاضـر ة شـده در مقال

ـ      . مايكل هيلمن همسو به نظر آيند      كـامالً متفـاوتي بـراي اثبـات       ة  اما بايد تأكيد كرد هيلمن ادل
ـ       با نظرات مطـرح    اصوالًكند كه      اقامه مي  مدير مدرسه ة  ديدگاه خود دربار   حاضـر  ة  شـده در مقال

پيش از اين مناقـشه، بـد نيـست         . توان مناقشه كرد    ها مي    حتي در درستيِ آن    وهمخواني ندارد   
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هـيلمن  . خود او نقل كنيم   ة   را از مقال   مدير مدرسه رمان  » ضعف«ابتدا داليل هيلمن براي اثبات      
رغـم گذشـت مـدتي      احمد و ذكر اين نكته كه به        پس از مروري بر ترتيب تاريخيِ انتشار آثار آل        

-هي كه در ادبيات داستاني ايران به      طوالني از مرگ او توجه نقادانه به آثار اين نويسنده با جايگا           

گـذارد     صحه مي  ،نويسي  قصه در كتاب    ،دست آورده است همخواني ندارد، بر ديدگاه رضا براهني        
احمـد از   ، آلبه اعتقاد براهنـي، و هـيلمن  . داند سطحي مياحمد  پردازي را در آثار آل  شخصيت و

تواند دنيا    يعه برخوردار نيست و نم    شكيبايي الزم براي توصيف وضعيت ذهني و روانيِ آحاد جام         
ها را    هاي ناپيداي رفتار شخصيت     احمد قادر نيست انگيزه      به سخن ديگر، آل    .ببيند» از درون «را  

 اثـري كـامالً بيرونـي اسـت كـه شخـصيت             مدير مدرسه  ،لذا. ها بكاود   از راه تفحص در رفتار آن     
  :كند لمن در ادامه چنين استدالل ميهي. دروني يا روانِ فردي نداردة گونه جنب اش هيچ اصلي

اي در     نوشـته  منزله بيشتر به    مدير مدرسه توان گفت كه      از منظري نقادانه مي   
داليل ايـن   . يابد تا اثري در ادبيات داستاني       انتقاد اجتماعي به توفيق دست مي     

ايـن  ة  هاي زير را از منظر منتقد ادبي دربار         شود كه پرسش    امر وقتي روشن مي   
ابتـدايي در ايـران اصـالً بـا         ة  اگر شرايط واقعيِ مدارسِ دور    :  كنيم كتاب مطرح 
گاه امتيـاز خـاص ايـن رمـان چـه             احمد از آن فرق داشته باشد، آن        توصيف آل 

خواهد بود؟ يا زماني كه نظام آموزشي در ايران چنان تغيير كند كـه توصـيف                
 ايـن رمـان     گـاه جـذابيت     ها نباشد، آن    احمد از آن ديگر انعكاسي از واقعيت        آل

توانـد   براي خواننده در چه چيز خواهد بود؟ به بيـان ديگـر، منتقـد ادبـي مـي             
احمد در سرتاسرِ اين رمان عميقاً و منحصراً معطوف           استدالل كند كه توجه آل    

رسـد   به موضوعات مربوط به انتقاد اجتماعي اسـت، چنـدان كـه بـه نظـر مـي            
نيِ فراتر از اين موضوعات را      هاي بسيار محدودي از وضعيت انسا       نويسنده جنبه 

پـردازيِ راوي و شخـصيت اصـلي،          ويژه در شخـصيت   هاين رمان ب  . كند  بيان مي 
  ). 332: 1984هيلمن، (» ضعفي اساسي دارد
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 پاسخ دادن به    اين كار شايد بهترين راه انجام     . يك بررسي كنيم    به  هيلمن را يك  ة  بجاست كه ادل  
امتيـاز خـاص ايـن      (خصوص پرسـش اول     در. كند ي باشد كه هيلمن مطرح مي     هاي  همان پرسش 

توان گفت اساساً هيچ رماني اعم از رئاليستي يـا جـز           مي) رمان در صورت تغيير وضعيت مدارس     
شناختي باشد، قرار نيـست كـه فقـط يـك وضـعيت       ، اگر واقعاً واجد كيفيتي هنري يا زيبايي   آن

ـ     . شده يا موجود را منعكس كند       حادث كنـد كـه در عـين         ر ايجـاب مـي    ماهيت انتقاديِ ايـن ژان
گونـه كـه      همان. بازتاباندنِ واقعيت، همواره آن واقعيت را امري ناپايدار و تغييريافتني نشان دهد           

 متـذكر   2»حماسـه و رمـان    «اي بـا عنـوان         در مقالـه   ،1 ميخائيل باختين  ،پردازِ بزرگ رمان    نظريه
هـاي متعـدد      د، صرفاً يكي از واقعيت    شو  گونه كه در رمان به ما نمايانده مي         واقعيت آن «شود،    مي

هـاي    ناگزير نيست، دلبخواهانه نيست، بلكه درونِ خود متضمنِ واقعيتاين واقعيت. ممكن است 
زنـدگي اسـت و     ة  رمان گفتماني انتقادي دربار   ). 58: 1996باختين،  (» ممكنِ ديگري نيز هست   

تار بوروكراتيك و منحط آموزش     اگر يك جنبه از زندگي ايرانيان در زمان نگارش اين رمان ساخ           
كرده نظير بررسي      اين ساختار را با دقتي كم      مدير مدرسه گاه بايد گفت      و پرورش بوده است، آن    

كم   كوشد تا دست     اما مي  ،اي براي تدريس ندارد     داستان شكست خوردنِ معلمي كه انگيزه     . است
اي متفـاوت بـا        جزيـره  بـه اسـت   اهميتي را كه مديريتش به او سپرده شده           كوچك و كم  ة  مدرس

اي است كـه      دنياي پيرامونش تبديل كند، تمهيدي گيرا براي بازنمايي بخشي از واقعيات جامعه           
بـا  . كردنـد   در زمانِ نوشته شدنِ اين رمان كودكانش در چنين دستگاه ناكارآمدي تحـصيل مـي              

م گذشـت  رغـ شـده در ايـن رمـان، بـه     توان ثابت كرد كه شرايط توصـيف       پژوهشِ موشكافانه مي  
هـايي ديگـر كمـابيش در نظـام آمـوزش و              نزديك به پنج دهه از زمان انتشار آن، هنوز به شكل          

ة بوروكراسي، فقدان انگيزه در معلمان، پايين بودن سطح معيشت مجموع         . پرورش ما تداوم دارد   
، نامناسـب بـودنِ مطالـب        از كارمنـد و مـدير و نـاظم و معلـم            اعـم كاركنان آموزش و پـرورش      

تـرين امكانـات آموزشـي و حتـي           تـرين و ضـروري      اي درسي، عدم برخورداري از بـديهي      ه  كتاب

                                                 
1. Mikhail Bakhtin 
2. “Epic and Novel” 
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هاي غيرعلمي در     بهداشتي در مدارس، غيرآموزشي بودنِ ساختمان مدارس، متداول بودنِ روش         
نـد كـه همچنـان، ولـو بـه       اهـاي وضـعيتي     صـرفاً برخـي از جنبـه      آمـوزان؛     تعليم و تربيت دانش   

  . اند ه، به قوت خود باقيهايي متفاوت با گذشت صورت

دهـد و   ها را در كانون توجـه خـود قـرار مـي       احمد به درستي آن      كه آل  اي  ، دو معضل عمده   الًمث
آموزان و تـرور   اند از تنبيه بدنيِ دانش ند، عبارتا در نظام آموزش و پرورش ما محسوس      هنوز هم 
شـاهد تنبيـه شـدنِ كودكـان        راوي در سـومين روز مـديريتش        . »امتحان«ها با سالح      روانيِ آن 

  : ناظم استدستبهوسال  سن كم

. ها به پيشبازم آمد هنوز از پشت ديوار نپيچيده بودم كه صداي سوز و بريزِ بچه     
اي   پيچيدند و ناظم تركـه      ها توي ايوان به خودشان مي       پنج تا از بچه   . تند كردم 

بـه  . مرتبخيلي مقرراتي و   . زد  شان مي   به دست داشت و به نوبت بر كف دست        
كردنـد؛    ها التماس مـي     بچه. . . . شان و از نو     هر كدام دو تا چوب كف دو دست       

. . . . شـان شـده بـود      عـادت . كردند  كردند؛ اما دستشان را هم دراز مي        گريه مي 
. قدر كوچك بود كه من شك كـردم چـوب كـف دسـتش بخـورد                 شان آن   يكي

  .)29: 1369احمد،  آل(نشانه گرفتنِ چنان دستي غيرممكن بود 

 ، همچنـين  و انكارناپـذير    يآموزان، تصويري رئاليستي از واقعيتـ       اين توصيف از تنبيه بدنيِ دانش     
هـا التمـاس    بچـه . عواقب روانيِ اين نوع تنبيـه اسـت   ة  تأملي از منظر روانشناسيِ اجتماعي دربار     

عيتي آورنـد تـا بـه وضـ         شـان را پـيش مـي        زمان دسـت  كنند كه از تنبيه معاف شوند، اما هم         مي
دهشت از درد و در عين حال لزوم تـن          ة  اين رفتار متناقض كه نتيج    . ناپذير تن در دهند     اجتناب

بودنِ » عادت« توجه به    عطف. تبديل شده است  » عادت«راوي به   ة  در دادن به آن است، به گفت      
 تـداوم پيـدا   ممكـن اسـت  اين است كه اين الگو همچنان در بزرگسالي هـم  ة   القاكنند اين رفتار 

تـسليم  ) اوليـاء امـور   (هـايي ديگـر       »ناظم«آفرينيِ    گونه به دهشت    اي كه عادت    آحاد جامعه . دكن
انـد كـه اجبـار بـه تحمـل درد و دهـشت را در دوران               اي تربيت شده    شوند، در نظام آموزشي     مي
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) برآمـده از عـادتي ديـرين      (كودكي و نوجواني در اذهانِ آنان به امري كامالً دروني و غيـرارادي              
هـايي از چنـدوچونِ رفتـار مـا      جا بر جنبـه  احمد در اين بينيم كه رمان آل   مي.  كرده است  تبديل

آمـوزان محـدود      كند كه فقط به مدرسه و نظام آموزشي يـا تنبيـه بـدنيِ دانـش                 پرتوافشاني مي 
 نـان   مـثالً پذيرِ افراد بالغي دارد كه        رفتار منفعالنه و ظلم   ة  هاي مهمي دربار    مانَد، بلكه داللت    نمي

فروشيِ آشـكارِ بقـال بـا دادن           يا به گران   گيرند  تحويل مي سوخته را با طيب خاطر از دست نانوا         
 مانند معلمـاني    ؛كنند   يا خود را از هرگونه اعتراض اجتماعي دور مي         دهند  كناسِ نو تن در مي    اس

 هرگـز بـه فكـر اعتـصاب كـردن           ،راويِ اين رمـان   ة  شان، به گفت    كاريِ ذاتي    محافظه سببكه به   
افتند و به جاي تالش براي پايان دادن به شرايط دشوارِ كارشان فقط به چند دقيقه تـأخير                    مين

شـود،     متـذكر مـي    1حبيـب . ر.آ.گونـه كـه م      همـان . دارنـد   حضور در محل كار دل خوش مي      در  
مستقيم، مبنـا قـرار دادن وضـعيتي واقعـي، تجربـه و اسـتقرا               ة  مشاهد«نويسندگان رئاليست با    

، اهـداف كـالن خـود را در مـتن           »)تكرارشدهة  حقايقي عام صرفاً بر اساس تجرب     يعني استنتاج   (
رفتارهـاي متنـاقض آحـاد      ة  القاي حقيقتي عـام دربـار     ). 471: 2005حبيب،  (كردند    محقق مي 

احمـد     همان هدفي است كه آل     آموز  هشتبار روانيِ كودكانِ دانش   تجربيات د ة  ايران بر پاي  ة  جامع
قـدر     همـان  آموزان  در نظام آموزشيِ ما، دانش    . شود  به تحقق آن مي    موفق   مدير مدرسه در رمان   

زنند؛ چنـدان     گونه آنان را كتك مي      خورند كه معلمان و اولياء مدرسه عادت        كتك مي گونه    عادت
كه در فصل چهارم از تنبيه بـدنيِ كودكـان بـه دسـت نـاظم برآشـفته                    رغم اين كه خود راوي به   

كند، اما در فصل ماقبلِ آخرِ        ها مي   اظم را وادار به شكستن تركه     شود و در پايانِ همان فصل ن        مي
  :آموزي را تنبيه كرد دهد كه چگونه خودش دانش رمان توضيح مي

ها با لباس مرتـب و   خري بود از پنجمي پسرك نره. بار خود من رفتم ميدان     اين
ها كشيدمش    جلوي روي بچه   . . . راستة  صورت سرخ و سفيد و سالكي به گون       
ها را كه فراش جديد فوري از باغ همسايه           زير مشت و لگد و بعد سه تا از تركه         

                                                 
1. M.A.R. Habib 
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ها   چنان وحشي شده بودم كه اگر تركه      . آورده بود به سر و صورتش خُرد كردم       
  .)116: 1369احمد،  آل(رسيد پسرك را كشته بودم  نمي

تـسليم شـدن بـه      ة  آيد، توسل بـه خـشونت روي ديگـرِ سـك            قول برمي   گونه كه از اين نقل      همان
كند، دچار همان نوع تناقضي است        مديري كه خود از تنبيه بدني ابراز بيزاري مي        . خشونت است 

كشد و    شود دستش را عقب مي      آموزي كه تنبيه مي     دانش: توان ديد   آموزان مي   كه در رفتار دانش   
ليـه   در عـين محكـوم كـردنِ خـشونت ع          ،كنـد   برَد؛ مديري هم كه تنبيـه مـي         زمان جلو مي  هم

رسـيد پـسرك را كـشته     ها نمـي  اگر تركه«خودش ة  ورزد كه به گفت     كودكان، چنان خشونت مي   
  .»بودم

رغـم  بـه .  اسـت  كاويده شـده  به طريق اولي، در اين رمان اضطراب از امتحان از منظري تحليلي             
د و  داشته باشندهد كه بايد اعتماد به نَفْس آموزان توضيح مي كه مدير جديد شخصاً به دانش  اين

كوشـند جـايي در گوشـه و كنـار            ها به محض ورود به سالن امتحان مي         بچهاز امتحان نهراسند،    
   :به قول راوي. راحتي بتوانند تقلب كنند بيابند تا به

يك بار چنان بودنـد كـه احـساس         . ترسان و لرزان  . جستند  انگار پناهگاهي مي  
 به ترسـيدن تـشجيع      ان را خودش. برند  كه از ترس لذت مي      كردم اصالً مثل اين   

هـا و     ديدم كه اين مردان آينده در ايـن كـالس           مي! چه وحشتي  . . . كردند  مي
قـدر بـه وحـشت     شـان را آن  قدر خواهند ترسيد و مغزها و اعصاب   ها آن   امتحان

خواهند انداخت كه وقتي ديپلمه بشوند يا ليسانـسيه اصـالً آدمِ نـوعِ جديـدي                
: 1369احمد،    آل(انباني از ترس و دلهره      ! آدمي انباشته از وحشت   . خواهند شد 

104-103(.  

تر از  اما شايد مهم. كند آموزان را به دقت ثبت مي دانشة  دلهربينگري تيز راوي در مقام مشاهده
جا نيز بـا رفتـاري        در اين . هاي متناقضِ آن واقعيت باشد      ثبت اين واقعيت مشهود، كاويدنِ جنبه     



عي؟رمان رئاليستي يا سند اجتما   

 94

آموزان از تـرس،      دانش: كند  هاي ناسازگار حكايت مي     بازدارندهها و     شويم كه از محرك     مواجه مي 
. شـود  كنند و اين هراس، برخالف توقع ما، حتي باعث جرئت يـافتنِ آنـان مـي         احساس لذت مي  

پذيرانـه در مراحـل بعـديِ         اي براي رفتار منفعالنـه و ظلـم         درست مانند تنبيه جسمي كه زمينه     
همـين  ة  را در چهـر   » مردان آينـده  «جا نيز راوي       در اين  كند،  آموزان ايجاد مي    زندگيِ اين دانش  

خواهند بود » انباشته از وحشت«امتحان اضطراب دارند و فردا    ة  بيند كه امروز دربار     كودكاني مي 
  . بلكه شايد ميل به ابتكار را هم از دست بدهند و اعتماد به نَفْسهمو لذا 

ن انتشار اين رمان دسـتي در كـار تعلـيم و         كساني كه امروز، پس از نزديك به پنجاه سال از زما          
آموزان بلكه همچنين در      اند كه اضطراب از امتحان نه فقط در دانش          تربيت دارند، به خوبي واقف    

ايضاً تنبيه بدني هم، با     . شود  آنان مي ة  هاي بالقو   توانمندية  دانشجويانِ كشور ما مانع از بروز هم      
تـداوم  .  همچنان ادامه دارد   و در مناطق دور از مركز     عديل شده   هاي ت   وجود منع قانوني، به شكل    
دهد كـه      دقيق ثبت شده است، نشان مي      احمد تيزبينانه مشاهده و     لاين وضعيت، كه در رمان آ     

واقعيات ة  كنند   و تحليل   كننده   كماكان منعكس  مدير مدرسه كند،    برخالف آنچه هيلمن تصور مي    
وبن تحول يافتـه    آموزشيِ كشور ما چنان از بيخبا اين همه، حتي اگر نظام  . ستنظام آموزشي ما  

توانـستيم بـه هـيلمن        يك از اين معضالت ديگر در آن وجود نداشـت، بـاز هـم مـي                 بود كه هيچ  
در مقـام   . احمـد اعمـال كـرده اسـت         معترض شويم كه مالك نادرستي را براي ارزيابي رمان آل         

 در انگلستان عيناً مانند شرايطي است       توان پرسيد آيا شرايط امروزِ آموزش و پرورش         مقايسه مي 
هـاي ديكنـز از شـهر         كند؟ يا آيا توصـيف       توصيف مي  2روزهاي سخت  در رمان    1كه چارلز ديكنز  

 عيناً با واقعيت امروزِ همين شهر تطبيـق دارد؟          3متروكة  خانلندن در رمان    ة  دودگرفته و فقرزد  
احمـد،    آل ةمدير مدرس ام خواندن   هاي ديكنز و چه هنگ      پيداست كه چه در هنگام خواندن رمان      

هدف هنر  . از نويسنده انتظار نداريم كه واقعيتي دقيقاً مطابق با اوضاع امروز را به نمايش بگذارد              

                                                 
1. Charles Dickens 
2. Hard Times 
3. Bleak House 
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واقعيتي است كه حتي با گذشت زمان همچنـان درخـور بررسـي بـاقي               ة  مندان  بازنماييِ صناعت 
پرسد در صورت تغيير شـرايط چـه          كه هيلمن مي   ،مدير مدرسه » جذابيت«و  » امتياز«. مانَد  مي

است كه ايـن رمـان      هاي آن      و نابساماني   در حوزه فرهنگ     انتقادي يگوي  گفتامكان  خواهد بود،   
  .سازد  ميفراهمبراي خواننده آن را  ضمني تيورص به

  
  گيري نتيجه

 و رهـاي تلخـي ماننـد فقـ     نويسان رئاليست، هنر عبارت است از بازتاباندنِ واقعيت   به اعتقاد رمان  
ة آنـان رمـان رئاليـستي را آينـ        . هـا   محروميت بدون تالش براي خوشايند جلوه دادنِ آن واقعيت        

. بايـست مـستقل از ذهنيـت نويـسنده در آن مـنعكس شـوند        كه حقايق مي   دانستند  شفافي مي 
دهـد كـه در ايـن گـزاره            نـشان مـي    ،ه شد عرض مدير مدرسه حاضر از رمان    ة  قرائتي كه در مقال   

گزينـد،    هر هنرمندي كه عناصـري خـاص را بـراي آفريـدنِ اثـرش برمـي               . ه كرد توان مناقش   مي
ة ، تـصميم نقـاش دربـار      مـثالً . كنـد    آفرينش آن اثر دخيل مي     ناخواه ذهنيت خود را نيز در       خواه
كه چه كساني را در حال انجام دادنِ چه كاري و در كدام مكـان و زمـان بـه تـصوير بكـشد،        اين
بـه طريـق اولـي،    . شـوند  ها از تابلوي او مي  كه باعث حذف ساير گزينه     دانهايي  وهمه انتخاب   همه

و چـه   بگنجانـد  مدير مدرسـه هايي را در رمانِ     چه شخصيت  كه  احمد در خصوص اين     تصميم آل 
باورها يـا   (كشمكشي را ميان آنان بپروراند، حكم گزينشي را دارد كه نامرتبط با ذهنيت خود او                

 ،وسياقي رئاليستي به كار بـرده اسـت        د در نگارش اين رمان سبك     احم  آل. نيست) هايش  گرايش
كننـد، بـا      وگو مي   ها در آن گفت     ها يا اثاث اتاقي را كه آن        ها يا لباس و ظاهر شخصيت       زيرا مكان 

كند خـود در آن اتـاق حـضور           كند كه خواننده احساس مي      چنان جزئيات مشروحي توصيف مي    
 يك  مدير مدرسه از اين حيث،    . قعي در برابر خويش است    هايي وا   وگوي انسان   دارد و شاهد گفت   

كنـد نويـسنده فقـط        اما به رغم اين سبك كـه ايجـاب مـي          . نماي رئاليستي است    رمان خصيصه 
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شـود كـه      هاي اين رمان به سخنگويي تبديل مي        ها را بازتاباند، راوي در بسياري از بخش         واقعيت
 يكند و رمان را تا حد سـند         احمد را تبيين مي     هاي خود آل    هاي سياسي و آراء و انديشه       ديدگاه

  . دهد سياسي تنزل مي ايهاجتماعي يا بياني

 كندوكاو در مسائل تربيتي ايـران      مقايسه كرد با كتاب      شود  را از بسياري جهات مي     مدير مدرسه 
احمـد بـه حكـم         هرچند كتـاب آل    ،، رواست گوناگوناين مقايسه به داليل     . صمد بهرنگي ة  نوشت

كه كتاب بهرنگـي پژوهـشي    شود و حال آن بندي مي ادبيات داستاني طبقهة دنش در زمررمان بو 
. وضعيت و معضالت آموزش و پرورش و لذا ماهيتي غيرتخيلـي و غيرداسـتاني دارد              ة  است دربار 

تدريس در مناطق روستايي و محروم را       ة  ها هر دو خود معلم بودند و سابق         نويسندگان اين كتاب  
هاي دستگاه تعلـيم و تربيـت در كـشور مـا را از                ا مشكالت و كمبودها و نقصان     نيز داشتند و لذ   

امـا  . نويس هم بودند    عالوه بر اين، هر دوي اين نويسندگان داستان       . نزديك ديده و آزموده بودند    
 هـدف او اثبـات ايـن        .نويـسي نـدارد      قـصد داسـتان    كندوكاو در مسائل تربيتي ايران    بهرنگي در   

هاي جوامعي ساخته شده اسـت       آموزش و پرورش ما با الگوبرداري از نظام       موضوع است كه نظام     
ما اساساً با وضعيتي كـه در ايـران         ة  هاي اجتماعي و اقتصاديِ فاحش با جامع        كه به سبب تفاوت   

گيرد كه مشكالت مدارس و   نتيجه ميبهرنگي پس از اثبات اين برنهاد. شدني نيست داريم قياس
احمد ديدگاهي كمابيش مشابه با       آل. الگوبرداريِ نابجا ناشي شده است    نظام تربيتي ما از همين      

كند، اما در القاي      ها و مكاني تخيلي در رمان خود القا مي          ديدگاه بهرنگي را از راه خلق شخصيت      
شود زيرا صداي شخصيت اصليِ رمان        هاي مرسوم در ادبيات دور مي       اين ديدگاه از اصول و روش     

مان صدايي است كه در كتاب بهرنگي با صراحت و براي طرفداري از آرمان هة كنند او گاه تداعي
  .گويد  شعارگونه سخن مي خاصيسياسيِ

شـود     مي درستي متذكر دهد و به     توجه نشان مي   مدير مدرسه هيلمن به همين ضعف اساسي در       
 حتـي  مدير مدرسهگويد كه  ليكن او وقتي مي.  انتقاد اجتماعي است   كه وجه غالب در اين كتاب     

 و مربـوط تلقـي شـود كـه          يابدتواند بقا     صرفاً تا زماني مي   » زدني  انتقاد اجتماعيِ مثال  «در شأنِ   
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 ،رود   به خطـا مـي     )333: 1984هيلمن،  (»  واقعي است  شرايط اجتماعيِ ة  كنند  پيامش منعكس «
شده در اين رمان به انحائي متفاوت و به درجاتي خفيف هنوز در كـشور مـا                   زيرا شرايط توصيف  

كلي تغيير كرده بودند و ديگر وجود نداشتند، بـاز هـم              وجود دارند و حتي اگر هم اين شرايط به        
از ما  ة  ظهور مشكالت فرهنگيِ خاصِ جامع    ة  زمينة  گفتماني انتقادي دربار  ة   به منزل  مدير مدرسه 

 همچنـان اهميـت خـود را حفـظ          ابتكار در آحـاد مـردم،     ة  پذيري و ضعف قو     قبيل انفعال و ظلم   
 را نه در نامربوط بودنِ آن به اوضاع امروز، بلكه در اين بايـد  مدير مدرسه نقصان اساسيِ   . ردك  مي

 ناي راوي كـه كمـابيش چندبعـدي اسـت،         بـه اسـتث   هـايش،     شخـصيت ة  جست كه تقريبـاً همـ     
 و  1همچنـان كـه انـدرو بنيـت       . هاي نويـسنده دارنـد      در دست را  هايي     و حكم مهره   اندبعدي  تك

كننـد  مي واقعي جلوه    هاي رمان رئاليستي فقط زماني      صيتشوند، شخ   كر مي  متذ 2نيكالس رويل 
. انـد  هايي كه با يكديگر ناسازگار يا متناقض       واجد خصايص متعدد باشند، خصايص يا ويژگي      «كه  

 باشـد و گفتـار و رفتـارش ناشـي از            ناپـذير بينيپيش  به بيان ديگر، هر شخصيتي بايد كمابيش        
پرداز بزرگ رمـان، گئـورگ        نظريه). 62: 2004بنيت و رويل،    (» نظر آيد هايي چندگانه به      انگيزه
رئاليـسم  «: كنـد    بر همـين نكتـه تأكيـد مـي         دهد  يفي كه از رئاليسم به دست مي       در تعر  3لوكاچ

هـا را از   هـا و روابـط انـسانيِ ميـان آن     بعدي يا چندجانبه بودني كه شخصيت       عبارت است از سه   
هـا بـه      ، شخـصيت  مـدير مدرسـه   در  ). 137: 1996لوكـاچ،   (» كنـد   هستيِ مستقل برخوردار مي   

اراده بـراي بـه       هايي بـي    دست  كاريكاتورهايي صرف براي مسخره شدن توسط نويسنده يا به آلت         
 ايـن نـوع دخالـت       .احمد شباهت دارند    نظرات سياسي و ايدئولوژيك شخصِ آل       زبان آوردنِ نقطه  

 در عـين    مـدير مدرسـه   كند و از اين حيث، رمـان          اصول رئاليسم را نقض مي     نويسنده در روايت  
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