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ABSTRACT
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The idea of "cosmopolitanism" is one of the
emerging and common themes in the literature of nations that has received
more and more attention in recent decades; This article examines the
reflection of cosmopolitan thought in the novel "House of Thorns" by
Abdolhossein Farzad.
METHODOLOGY: This type of research is a library and is based on content
analysis through the study of sources and filing and analysis of slips. In this
way, first, the sources related to the terminology and semantics of
"cosmopolitanism" and its components have been studied, and then, by
studying the novel, the sentences and signs related to the subject of
cosmopolitanism in the form of The receipt was extracted and in the final
stage, first the thematic classification of the receipts was done and then the
contents were analyzed.
FINDINGS: Abdolhossein Farzad has expressed his ideas and thoughts in this
novel and one of his most prominent ideas is "Jahan-e-Watan". This idea is
reflected everywhere in the novel, including in the narrator's own words, in
the characters of the novel, including Qadabik, and in general in all the
elements of the novel.
CONCLUSION: The reflection of this idea in the novel does not mean that the
author hopes for its realization, but he always warns his audience that the
current path of the world will never lead to a "cosmopolitan" and a new plan
must be devised to achieve this. The plan that the author proposes for the
realization of the "worldview" is "love", which is the central theme of the
novel. Farzad believes that love is the lost link of contemporary man, and if
one can hope for the actualization of humanity and the realization of the
"cosmopolitan" that love and affection have emerged in all aspects of
contemporary human life.
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زمینه و هدف :اندیشۀ «جهانوطنی» یکی از مضامین نوپدید و مشترک در ادبیات ملهل اسهت
كه در دهههای گذشته بی از پی مورد توجه قرار گرفتهه اسهت؛ در ایهن مقالهه بهه بررسهی
بازتاب اندیشۀ جهانوطنی در رمان «خانۀ خار» اثر عبدالحسین فرزاد پرداخته میشود.
روش مطالعه :نوع این پژوه

كتابخانهای بوده و بر پایۀ تحلیل محتوا ازطریق مطالعۀ منهابع و

فی برداری و تجزیه و تحلیل فیشهاست .به این ترتیب كه ابتدا بهه مطالعهۀ منهابع مربهوط بهه
اصطالحشناسی و مفهومشناسی «جهانوطنی» و مؤلفههای آن پرداخته شده و سرس با مطالعۀ
رمان ،جمالت و نشانههای مرتبط با موضوع جهانوطنی را در قالب فی اسهتخراج كهرده و در
مرحلۀ پایانی ،ابتدا به طبقهبندی موضوعی فیشها پرداخته و سرس به تجزیه و تحلیهل مطالهب
اقدام شده است.
یافتهها :عبدالحسین فرزاد در این رمان به بیان ایدهها و اندیشههای خهود پرداختهه و یکهی از
برجستهترین اندیشههای او« ،جهانوطن» است .این اندیشهه در جهایجهای رمهان از جملهه در
گفته های خود راوی ،در شخصیتهای رمان از جمله قضابیک و در مجموع در تمامی عناصر رمان
انعکاس یافته است.
نتیجهگیری :بازتاب این اندیشه در رمان به معنای امیدواری نویسنده به تحقق آن نیست،
بلکه او همواره به مخاطبان خود هشدار میدهد كه مسیر كنونی جهان هرگز به «جهانوطن»
منجر نخواهد شد و برای تحقق این مهم باید طرحی نو درانداخت .طرح و تدبیری كه نویسنده
برای تحقق «جهانوطن» پیشنهاد میدهد« ،عشق» است كه موضوع محوری رمان را تشکیل
میدهد .فرزاد معتقد است عشق ،حلقۀ گمشدۀ انسان معاصر است و در صورتی میتوان به فعلیّت
یافتن انسانیت و تحقق «جهانوطن» امید داشت كه عشق و عاطفه در تمامی زوایای زندگی
انسان معاصر بروز و ظهور یافته باشد.
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مقدمه
اندیشۀ «جهانوطنی» یکی از مضامین نوپدید و مشترک در ادبیات ملل است كه در دههههای گذشهته بهی از
پی مورد توجه قرار گرفته است؛ «پیروان این اندیشه بر این باورند كه در دنیای كنونی مهیهنپرسهتی و ملیّهت
رنگ باخته است و مردم باید جهان را وطن خود قلمداد كنند» (تاریخ ادبیات جهان ،تراویک :ص  .)217تعهاریف
متعههددی از «جهههانوطههن» ارائههه شههده اسههت؛ از نظههر گلمحمههدی «جهههانوطنههی یهها همههان كاسموپولیتیسههم
( )COSMOPOLITISMEبلحاظ لغوی از دو واژۀ یونانی ( )cosmosبه معنی دنیا و ( )politesبهه معنهی
شهروندی ساخته شده است .این واژه را جهانوطنی ترجمه كردهاند و مفهوم آن اصطالحاً ایهن اسهت كهه همهۀ
كشورهای دنیا یک كشور و همۀ ساكنان این كشورها در واقع یک ملت بوده و هموطن هستند» (جههانی شهدن
فرهنگ و هویت ،گلمحمدی :ص  .)55در واقع «مکتب جهانگرایی مبتنی بر این اصل است كه همۀ مردم جهان
باید همدیگر را هموطن یکدیگر بدانند» (فرهنگ اصطالحات ادبی ،داد :ص  .)415این مکتب فکری «تا پهی از
قرن بیستم بعنوان یک باور و اعتقاد مطرح بود تا اینکه در قرن بیستم این ایده وارد ادبیهات شهد و بعنهوان یهک
مکتب ادبهی توسهط دو شهاعر و نویسهندۀ فرانسهوی ،والهری الربهو( )Valery Larbaudو پهل مهوران (Paul
 ،)Morandپایهریزی شد» ( عوامل مؤثر بر جهانی شدن شعر و ادب امروز ،قوامی :ص  .)169البته این برداشتن
مرزها شاید در دنیای سیاست غیرممکن باشد ،ولی شاعر و نویسهنده وظیفهه دارد احسهاس همبسهتگی و تعلهق
جهانی را در دنیای ادبیات بوجود آورد .این اندیشه تقریباً اكثر علهوم انسهانی را تحهتالشهعاع قهرار داده اسهت و
ادبیات داستانی نیز بعنوان یکی از انواع ادبی كه ظرفیت مناسبی برای بیهان ایهده و اندیشهه دارد ،از ایهن قاعهده
مستثنی نیست .البته « اندیشمندانی كه در ابتدا به موضوع دهکدۀ جهانی اشاره میکردند ،اكثهراً بهه ظهاهر امهر و
جنبۀ فناوری و فضای مجازی تأكید داشته و معتقد بودند كه جههان تحهت تهأثیر ابزارههای نهوین ارتبهاطی ،بهه
دهکده ای واحد تبدیل خواهد شد اما این موضوع رفتهرفته از منظر فلسفه و علوم اجتماعی نیز موشهکافی شهد و
مورد توجه متفکّران عرصۀ فرهنگ و فلسفه قرار گرفت» (گزیدۀ اصطالحات ،مضامین و موضهوعات ادب فارسهی،
انوشه :ص )89؛ زیرا از نظر این قشر ،اگر قرار بود جهان به دهکدهای واحد تبدیل شود ،سؤاالت زیادی باید پاسخ
داده شود ،از جمله اینکه عاقبت خرده فرهنگهای موجود چه خواهد شد و فرهنگ غالهب ایهن دهکهده بایهد چهه
ویژگیهایی داشته باشد؟
با توجه به اینکه ادبیات داستانی ایران در دوران معاصر بنا به دالیل مختلف از جمله ترجمهۀ آثهار ادبهی غهرب و
اثرگذاری مکاتب فلسفی غربی بر ادیبان كشورمان ،تحت تأثیر ادبیات غرب قرار گرفت ،بنابراین اندیشهۀ جههان-
وطنی یا همان «دهکدۀ جهانی» نیز به این مرزوبوم راه یافت و مهورد توجهه برخهی نویسهندگان روشهنفکر قهرار
گرفت.
عبدالحسین فرزاد یکی از نویسندگانی است كه در برخی آثار داستانی از جمله رمان «خانۀ خار» به این موضوع
نظر داشته است و برخی مؤلفههای اندیشۀ جهانوطنی در این رمان مشههود اسهت .او مهردم كهل دنیها را دارای
مشکالت مشترک میداند كه این مشکالت ،راهحلهایی مشترک و جمعی را میطلبد .فرزاد در این رمان ،جههانی
می اندیشد و در قامت یک مصلح اجتماعی ،به موشکافی مشکالت جهان میرردازد.
سابقۀ پژوهش
جستجو در پایگاههای دادههای پژوهشی همچون ایرانداک ،نهورمگز ،مگیهران و اسآیدی بیهانگر آن اسهت كهه
تاكنون در مورد موضوع این مقاله پژوهشی انجام نشده است .در اینجا به معرفی چند مورد از پژوهشههای همسهو
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كه میتوانند ازلحاظ روش پژوه  ،الگوی كار ما باشند ،پرداخته میشود .سریده سرهری ( )1397در «نقهدی بهر
رمان خانۀ خار ،نوشتۀ دكتر عبدالحسین فرزاد» به این نتیجه رسیده است كه این رمان صرفاً یک داستان نیست
و مفاهیم بکر و ناشناختهای دارد .در این مقاله سعی شده است با اسهتناد بهر سهطوری از رمهان ،خواننهدگان در
جریان ذهنیات ،افکار ،دغدغهها و الیههای درونی نویسنده قرار گیرند و شرح و بسهط و توضهیحی بهر دادهههای
متنوع رمان با توجه به شیوۀ نقد شرحی و تحلیلی و محتوایی ارائه شهود .نزههت نهوحی ( )1394در مقالههای بها
عنوان «نگاهی به شاهنامه با رویکرد جهانوطنی» به این نتیجه رسیده است كه شاهنامه حهائز توانهایی انعکهاس
اندیشۀ «جهانوطنی» است و جایگاه خود را در معیّت شاهکارهای ماندگار ادبیات جهان حفظ كرده و در عرصهۀ
«دهکدۀ جهانی» متناسب با معیارهای جهانوطنی ادبی ،مخاطبان را هوشمندانه بهه خهوی میخوانهد .اباصهلت
احمدی دیزج و معصومه موسیزاده ( )1396در مقالهای با عنوان «جهانوطنی در شعر شهریار» بهه ایهن نتیجهه
رسیدهاند كه شهریار ،عشق و درد وطهن دارد؛ مخصوصهاً وطنهی كهه او را بهه جههانوطنهی سهوق میدههد و بهه
شاخصهای جهانوطنی در دیوان میرردازد و این توانایی را دارد كه در ایهن عصهر متمهدن و دانها ،متناسهب بها
معیارهای جهانوطنی ادبی ،مخاطبان را هوشمندانه به خوی بخواند و مانا شود.
چنانکه مشاهده میشود ،بطور عام در ادبیات داستانی معاصر و باالخص در رمهان «خانهۀ خهار» اثهر عبدالحسهین
فرزاد ،تاكنون پژوهشی در زمینۀ بررسی اندیشۀ جهانوطنی نوشته نشده است.
بحث و بررسی
معرفی نویسنده و آثار او
عبدالحسین فرزاد ،مترجم ،پژوهشگر ،منتقد و استاد دانشگاه ایرانی در سال  1329در خانوادهای سیستانیتبار در
زاهدان به دنیا آمد .تحصیالت ابتدایی و متوسطه را در شهرهای زاههدان ،ایرانشههر و خهاش گذرانهد .در نهایهت
لیسانس ادبیات فارسی را از دانشگاه تربیت معلم و فوق لیسانس را از دانشگاه شهید بهشتی و دكترا را در رشهتۀ
ادبیات فارسی از دانشگاه تهران دریافت كرد .وی شاگرد استادان بنامی چون عبدالحسین زرینکهوب ،محمدرضها
شفیعی كدكنی ،محمدجعفر محجوب ،جعفر شعار ،محسن ابوالقاسمی و محمدجواد مشکور بوده است.
عبدالحسین فرزاد عالوه بر نویسندگی داستان و رمان و پژوه در زمینۀ ادبیات فارسی ،به كنکهاش در ادبیهات
معاصر عرب عالقه نشان داده و بیشتر تحقیقات او در این زمینه انجام شده است .فرزاد به ترجمهۀ آثهار شهاعران
معاصر عربی از جمله غادهالسمّان پرداخته و در این زمینه نیز آثاری دارد .وی  9اثر ترجمه دارد و آثار تألیفی وی
نیز جمعاً  9مورد است كه دو مورد آن رمان است؛ سرواغوم ( )1395و خانۀ خار (.)1394
رمان «خانۀ خار» در زمستان  1394توسط انتشارات روزگار وارد بازار كتاب شد« .این رمان صهرفاً یهک داسهتان
نیست و از رهگذر آن میتوان در فضاهای متفاوت تاریخ ،موسیقی ،روانشناسی ،فیلم ،موسهیقی و غیهره وارد شهد.
میتوان با اصالحاتی همچون خودكشی روانی ،بیزمانی و زمانگریزی ،بازگشت به گذشهته ،مهن درونهی ،تکهرار،
تعلیق و غیره آشنا شد و به مفاهیم بکر و ناشناختهای از آنها دست یافت (نقدی بر رمان خانۀ خار ،سهرهری :ص
 .)2این رمان به نوعی یک خودزندگینامه است كه نویسنده دغدغۀ سیاسهی-اجتمهاعی و ادبهی خهود را روایهت
میکند و در خالل آن به تاریخ ،فلسفه و ادبیات نیز میرردازد.
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بررسی عناصر برجستۀ رمان
نام رمان
در كل رمان خانۀ خار راوی یک «من درونی» دارد كه برگرفته از شخصیت محبوب و تهأثیرگهذار دوران كهودكی
نویسنده در جنوب كشور است .نام «قضابیک» و شغل ساختن خارخانههایی است كه به قول نویسنده حکم
كولرهای امروزی را داشت؛ با این تفاوت كه گویی داخل كولر قرار گرفتهاید و از اینجا نام خانۀ خار بر رمان نهاده
شد كه تا حدودی بیانكنندۀ حالوهوای شرجی و سوزان زادگاه راوی و نویسنده نیز است.
«دوازدهساله بودم ...كارگری به نام قضابیک بود كه گاه و بیگاه به خانۀ ما میآمد .تخصص اصلی قضابیگ ساختن
خارخانه برای فصل تابستان بود ...عجیبترین انسانی كه دیدم همین قضابیگ بود .میگویم انسان ،زیرا در گفتمان
من تنها به معنی دقیق كلمه میتوان انسان گفت( »...خانۀ خار ،فرزاد :ص .)8
ایدۀ رمان
در این رمان یافتن یک ایدۀ واحد كه محوریت داشته و دیگر مطالب حول آن رشد كند دشوار مینماید؛ بهه قهول
نویسنده ،داستان معجونی از رمان ،تاریخ ،خاطره ،عرفان ،ناسیونالیسم ،جهانوطنی ،جامعهشناسی ،روانشناسی و
نشانهشناسی است (همان :ص  .)41او جوّ اصلی داستان را عشق میداند كه با آن میشود همه چیز و حتهی خهود
زندگی و كائنات را معنا كرد.
به قول منتقد و نظریهپرداز ،یاهوف گرام ،در برخی رمانها با طوفان فکری همراه هستیم كه برای بازتاب دغدغهها
و احساسات خود و حل مشکالت عدیدۀ بیرونی و درونی ایدههای متفاوتی را مطرح میکند (گفتاری دربارۀ نقهد،
گراهام :ص  .)126شاهد چنین طوفانی در رمان مزبور نیز هستیم؛ خوانهدن یهک داسهتان پیگمهالیون ،یهادآوری
قصههایی چون گروتسک ،شنیدن داستان شهر سیاهروشان از زبان معلم نقاشی ،بیادآوری بردهداری تاریخی ،یک
مصراع از دیوان حافظ ،ایجاد مقایسه بین چشمان قضابیگ و چشمان زن اثیری در بوف كور ،به یهادآوری دختهر
همسایه كه مادرش را ازدست داده و دچار نوعی بیحسی روانی شده همه و همهه میتوانهد ایهدههها و محركههای
نویسنده برای خلق داستان و پردازش چارچوب آن باشد.
لحن و فضای رمان
لحن از نوع زاویۀ دید تأثیر میرذیرد و ازآنجا كه لحن رمهان از زبهان یهک راوی روشهنفکر بیهان میشهود ،رسهمی،
موشکافانه و منتقدانه است .او با زبانی گیرا و همراه با طنزی تلخ و تأثیرگذار كه القاكنندۀ ترس و حسهرت اسهت
به روایت رمان میرردازد .نویسنده معتقد است انسانیت در حال اضمحالل است و رو بسهوی «ناانسهانیت» پهی
میرود .فقط میداند كه یأس و ناامیدی و خشونت دستهجمعی جوامع بشری را تهدید میکند و گهویی او انتخهاب
شده تا این اوضاع نابسامان را سامان بخشد .بنابراین فضای رمان سرشار از غم و اندوه و یأس و ناامیدی از آینهده
است.
زاویۀ دید
زاویۀ دید در این داستان راوی «من» است ،در عین حال نوعی جریهان سهیال ذههن بهر رمهان حهاكم میباشهد.
نویسنده ادراكات و افکار خود را همچون رویدادی بظاهر بیدلیل و غرض و تحت تأثیر ایستایی در زمان و پرتهاب
به گذشته و جریانات واقع شده در آن ،بینظم و بدون خط سیر مشخصی ارائه میکند .ابراهیم یونسی در رابطه بها
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این جریان ذهنی چنین میگوید« :جریان سیال ذهن ،به كل حوزۀ آگاهی و واكنشهای عاطفی–روانی فهرد گفتهه
میشود كه از پایینترین سطح پی تکلمی آغاز میشود و به باالترین سطح كه سطح كامالً مجزای تفکهر منطقهی
است میانجامد» (هنر داستاننویسی ،یونسی :ص .)630
بازتاب اندیشۀ «جهانوطنی» در رمان
عشق و «جهانوطن»
نوشداروی عشق ،درمان درد بشر
عبدالحسین فرزاد عشق را تنها چاره و تدبیر رهایی از اختالفات میان انسانها و تحقق «جهانوطن» میداند .عنصر
عشق در رمان «خانۀ خار» بُعدی اجتماعی دارد و هرگز در عواطف عاشقانۀ مابین دو فرد محدود نمیشهود؛ زیهرا
نویسنده افکار و احساساتی جهان شمول دارد و آرزوی او حاكمیت صلح و دوستی در كل جهان است و در نظر او
عشق قویترین احساسی است كه میتواند مسیر تاریخ آلوده به خون را تغییر داده و جهان را جهای بهتهری بهرای
زیستن كند .نویسنده تنها یک بار مستقیماً درمورد عشق و تعریف آن اظهارنظر كرده كه این بخ از نوشتههای
او یکی از زیباترین مطالب رمان است ،زیرا با آوردن مباحثی ،عشق را تعریفناپذیر دانسته و معتقد است ههركس
به فراخور طرز فکر و احساسات خود به عشق مینگرد و عشق تجربهای شخصی است كه نمیتوان در مورد هركس
نسخۀ واحدی پیچید:
«اما از عشق چه بگویم! این كلمۀ جادویی كه شاید بتوان گفت كه انسان با پیهدا كهردن ایهن كلمهه ،خهودش را
ساخته است .این كلمه اصالً قابل تعریف نیست .این بزرگترین استعارهای است كه انسان برای پنهان كردن همهه
چیز خوی و نیز آشکار كردن آن ابداع كرده است .چه احساسی در پشت این این واژۀ باستانی نهفته اسهت كهه
هرگز هیچکس نمیتواند آن را دریابد؟ پستوی تاریخ نمیرود .هیچوقت كهنه نمیشود ،زیهرا آن اسهتعارهای كهه در
پس این كلمه برای سرنوشت انسان ،وجود دارد ،ناگشوده میماند ...تجربهای شخصهی اسهت كهه كهاربرد جمعهی
ندارد .این كلمه كه بظاهر همه او را میشناسند ،تجربهای شگفت است كه حتی در طول تاریخ از حالهت شخصهی
بیرون نیامده است .اهل عرفا كوش كردهاند آن را به دیگران بشناسانند ،اما جز «میلی و گرای وصفناپذیر به
دیگری» مفهوم دیگری برای آن نگفتهاند .این دیگری را آنان ،خداوند ،بینهایت و امثال آن دانستهاند .پهایینترین
درجۀ آن را ،میل شدید انسان به انسان دیگر و باالترین درجۀ آن را فانی شدن در عشق به خداوند دانسهتهانهد»
(خانۀ خار ،فرزاد :ص .)101-102
او بالفاصله پس از این مطلب ،به تعریف ماجرایی نمادین درمورد عشق و تأثیر آن بر سرنوشت انسان میرردازد كه
در این ماجرا دختری هفدهساله به نام «اشرف» و شخصی به اسم «نادر» عاشق همدیگر شدهاند ،اما مادر اشهرف
وارد رابطۀ عاشقانۀ آنها شده و با نادر ارتباط عاطفی برقرار میکنهد و اشهرف پهس از شهنیدن ایهن مهاجرا دچهار
پریشانحالی شده و اقدام به خودكشی میکند و نهایتاً با كمک و یاری شخصی به اسم «آقای عنایت» ،كه مدرس
مکتبخانه است و در دعانویسی دستی دارد ،حال اشرف بهتر میشود:
«اشرف ،دختر هفدهسالهای بود كه چند خانه آن طرفتر ،در خانهای بزرگ و پردرخت زندگی میکرد .پدرش براثر
بیماری حصبه بسیار رنجور شد و مرد و نادر ،یکی از بستگان اشرف كه پس از مرگ پدرش توجه زیادی بهه او و
مادرش داشت ،اندک اندک ،قلب اشرف را از محبت خود سرشار كرد .عشق اشرف و نادر بر سر زبانها افتهاد .همهه
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میگفتند اشرف بیقرار نادر است و بدون او خواهد مرد .آن وقتها من سال آخر دورۀ ابتهدایی بهودم» (همهان :ص
.)102-103
پس از این ماجرا ،آقای عنایت به راوی میگوید كه غزلی از حافظ را بخواند و او نیز غزل زیر را میخواند:
اسههههباب جمهه هع داری و كهه هاری نمیکنههههی
ای دل بههه كهههوی عشههق گههذاری نمهههیکنی
بههاز ظفههر بههه دسهههت و شههکاری نمیکنههی...
چوگهههان حکهههم در كهههف و گهههویی نمه ههیزنی
(دیوان حافظ شیرازی :ص )110
سرس خطاب به راوی به تأثیر عشق در زندگی انسان و تحقق «جهانوطن» اشاره میکند و چنین میگوید:
«عنایت آهی كشید و گفت« :عشق چیز شگفتانگیز و خانمان براندازی است .این غزل را دیدی همهۀ بیتههای
میخواهد كه انسان عاشق بشود .عشق باعث میشود تا انسان همۀ استعدادها و تواناییهای را كشف كنهد و بکهار
بیندازد .ببین جناب ویکتور هوگو ،برای نوشتن كتاب مستطاب بینوایان چه خون دلی خورده است .باید همینجا
بگویم كه عنایت رمان بینوایان را خوانده بود و آن را بسیار دوست داشت .تصور میکنم این تنها رمانی بود كهه او
میشناخت ،زیرا از هیچ رمان دیگری حرف نمیزد .او معتقد بود كه ویکتور هوگو عاشق حهق بهوده اسهت .او ههم
عشق زمینی را به رسمیت میشناسد كه همان عشق كوزت و آن جوان دانشجو است و هم عشق الهی را كه عشق
ژان والژان به همۀ آدمهاست» (همان :ص .)105-106
چنانکه دیدیم ،عنایت در اینجا از نق عشق در بروز و ظهور استعدادهای انسان سخن بمیان مهیآورد و اعتقهاد
دارد عشق یکی از حلقه های گمشده در تاریخ بشریت است و اگهر انسهان میتوانسهت ازطریهق عشهق بهه كشهف
استعدادهای درونی خود دست یابد ،دیگر جنگ و خونریزی و ظلم و ستم معنایی نداشت و انسهان بهه آرزوههای
راستین خود میرسید و تمام جهان بمثابۀ وطنی واحد برای انسانها میشد.
در ادامه ،آقای عنایت باز به ماجرای اشرف و نادر گریزی میزند و اشرف را گرفتار تعلیقی كُشنده میداند كه كمتر
كسی میتواند از این تعلیق جان سالم بدر ببرد:
«عنایت دوباره آهی عمیق كشید و گفت :اشرف بیچاره ،مادرش با نامزد دخترش ازدواج كرده است .اشرف حالت
تعلیق خودش را نتوانسته تحمل كند .خدا نکند آدم معلق و پادرهوا باشد و خدا او را به خودش وانهاده باشد .این
حالت بسیار مرگبار است .كمتر آدمی میتواند از این حالت رهایی یابد .باید حضرت حهق خهودش آدم وانههاده را
نجات دهد» (همان :ص .)107
عشق در نقش منجی
رمان «خانۀ خار» را نمیتوان رمانی عاشقانه محسوب كرد كه موضوع آن تنها به حوزۀ روابط عاطفی بهین فهردی
محدود و مربوط باشد ،بلکه این رمان را میتوان از نوع «رمان ایده» محسوب كرد كهه دارای مفهاهیم اجتمهاعی،
روانشناختی و سیاسی متعددی است و در روابط بینفردی محدودشدنی نیست .نویسندۀ رمان اندیشههای كالن
و جهانشمول دارد و تا حدودی معتقد به اندیشۀ «جهانوطنی» است و آرزوی تبدیل دنیا به مکهانی بهتهر را در
سر میررورد .او با استفاده از موضوعاتی همچون عشق و كمّ و كیف آن ،میخواهد به خواننده القها كنهد كهه بایهد
طرح دنیا را بهم زد و دنیایی بر مبنای عشق و دوستی و صلح و انسانیت بنا نهاد كه در آن از جنگ و خونریزی و
ظلم و بیعدالتی خبری نباشد .در این رمان به برخی از مهمترین وقایع تاریخی از جمله حملۀ مغهول بهه ایهران،
جنگهای جهانی ،كشورگشاییهای پادشاهان و كودتا و انقالب مشروطیت اشاراتی شده است و نویسهنده بها پهی
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كشیدن مسائل و حوادث تارخی ،بر آن است تا به آسیبشناسهی تهاریخ بشهریت برهردازد و جههان را از تعلیقهی
كشنده كه در آن گرفتار است ،نجات دهد.
او گاه رو به گذشته دارد و معتقد است كه انسان ،گوهر وجودی خود را در گذشتههها جها گذاشهته اسهت و بایهد
كسی باشد تا با سفر به گذشته این گوهر گرانبها را به وجهود انسهان بازگردانهد و گهاه نیهز معتقهد اسهت عامهل
مشکالت بشر توجه بی از اندازۀ او به آینده است و همین توجه بهه آینهده او را از زیسهتن در حهال و غنیمهت
شمردن داشتههای مادی و معنوی غافل میکند.
نویسنده مضامین و موضوعات مدّ نظر خود را در خالل برخی ماجراهای عاشقانه ارائه كرده اسهت و ایهن یکهی از
نقاط قوّت نویسندگی اوست؛ زیرا توانسته برترین و مهمترین موضوعات جامعۀ بشهری را در كنهار یهک یها چنهد
روایت و ماجرای ع اشقانه به بهترین نحو ممکن ارائه دهد ،زیرا او میدانسهته كهه اشهارۀ مسهتقیم بهه موضهوعات
تاریخی و اجتماعی در یک رمان بدون استفاده از چاشنی دلنشینی همچون عشق باعث خستگی مخاطب میشود
و خواننده احساس میکند با رمانی تاریخی كه سرد و بیروح است ،مواجه است امها فهرزاد بصهورت هوشهمندانه،
برخی از موضوعات مبتال به جامعۀ بشری در دوران معاصر و حتی در طول تاریخ را در خالل چند روایت عاشقانه
ارائه كرده است.
نویسنده نبود دان تجربی و اتّکای صرف به انتظار درجهت آیندهای بهتر و عدم اقدام در زمینۀ وصول به شرایط
بهتر را یکی از مهمترین نقایص جامعه میداند« :میل خودمان است نه بر مبنای واقعیت مسئله .مها اصهالً دانه
تجربی را نداریم .از تجربه كردن خوشمان نمیآید .حوصلهاش را هم نداریم .برای ههم اسهت كهه از یهک سهوراخ
هزاران بار نی میخوریم» (همان :ص .)76
بنابراین او هرگز وضعیت موجود جامعه را نمیرذیرد و به آن انتقادهایی دارد و خود را نیز در این قضهیه مقصهر و
درعین حال دارای رسالتی میداند و چارۀ كار را سفر به گذشته و یافتن علت بروز چنین وضعی میدانهد« :بگذاریهد
روشنتر بگویم ،در ایران همه چیز بسوی شعر میرود .حتی سینما هم روایتی شاعرانه دارد .رماننویسهای مها ههم
شاعرند .به نظر من رمان كلیدر شعری بلند است .آیا این شاعرمسلک بودن ،مشکل ما را حل میکند یا نه خودش
بالیی است كه دست از سر ما برنمیدارد .نمیدانم شاید همین روحیۀ انفعالی اسهت كهه بهرای همهۀ مشهکالتمان
توجیهاتی شاعرانه و غیرعلمی ساخته است و ما توجیهگر شدهایم و نه دگرگونكننده .در هر كاری به جای اینکه
بدنبال چاره باشیم ،حق خودمان را نگرفتهایم و آن را به تاریخ واگذاشتهایهم .سهرس بها آوردن یکهی دو بیهت از
قدمای قدیس ،كارمان را موجه ساختهایم .گاهی این اندیشه به سراغم میآیهد كهه ممکهن اسهت بهرای تصهحیح
همین مسئلهها باید به گذشته برگردم .واگذاشتن حق به گردن تاریخ و احقهاق نکهردن آن ،بسهیاری از مهردم را
ظلمپذیر كرده است» (همان :ص .)111
او شاعرانه بودن را نقطهضعف بزرگی میداند ،زیرا ثمرۀ آن چیزی جز سلطهپهذیری و گهرای بهه غهم و انهدوه و
گوشهنشینی نیست:
«افزون بر اینها این شاعرانه بودن با نوعی غمگینی همراه است .چرا غربیها به ما «شرقی غمگهین» میگوینهد .تها
آنجا كه یادم میآید همیشه گفتهاند آریاییها نژادی شادمانند .آیا در روزگاری خاص و به علتی خاص این شهادی
را كنار گذاشتهاند» (همان :ص .)124
جلوۀ مضمون «جهانوطن» در قالب «شخصیتهای نمادین»
عنصر عشق در ویژگیهای رفتاری شخصیتهای رمان نیز بازتاب داشته است كه به بررسی آن میرردازیم:
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قضابیک ،نماد عشق و انسانیت
قضابیک یکی از محبوبترین شخصیتهای رمان اسهت كهه او را میتهوان شخصهیتی نمهادین محسهوب كهرد ،زیهرا
« حاصل جمع رفتار و گفتارش ،خواننده را بهه چیهزی بیشهتر از خهودش راهنمهایی میکنهد» (عناصهر داسهتان،
میرصادقی :ص  .)205در ابتدای رمان ،از نظر نویسنده شخصیت «قضابیک» نماد عدالت و عشق و انسانیت است
كه بعد از قتل غم انگیز او با خیانت همسرش ،این عشق و انسانیت از وجود او به درون راوی منتقهل میشهود و او
همواره احساس میکند كه مأمور شده با سفر به گذشته و آسیبشناسی رفتار بشر ،مسیر تاریخ غمانگیز انسان را
تغییر دهد و او همواره در درون خود دچار پریشانی و نگرانی است ،زیرا احساس میکند نمیتواند بهتنهایی مسهیر
تاریخ بشر را تغییر دهد و دنیای بهتری برای زیستن بسازد.
او از قضابیک شخصیتی رمزآ لود و جذاب ساخته كه گویی او خالصه و چکیدۀ تمام خوبیهای دنیاست« :قضابیک
من ،صلح مطلق است .عدل مطلق است .عشق مطلهق اسهت( ».خانهۀ خهار ،فهرزاد :ص .)48شخصهیت قضهابیک
دستمایۀ طرح اندیشههای نویسنده است و عبدالحسین فرزاد با تجمیع واژههای زیبا و آرمهانی همچهون عشهق و
عدالت و انسانیت در وجود قضابیک ،به بحث و آسیبشناسی رفتار انسانها در طول تاریخ میرردازد و خود را برای
سفری به گذشته آماده میکند تا بتواند حلقۀ گمشدهای را بیابد كه بتواند آیندهای بهتر برای بشریت رقم بزند.
او مسائل سیاسی تاریخ معاصر ایران و كشورهای دیگر را بمیان میآورد و جهان را سراسر بیعدالتی میداند و بهه
بیعدالتی آشکار در سیاست بینالملل اعتراض میکند:
«قضابیک من ،صلح مطلق است .عدل مطلق است .عشق مطلق است .آیا كاربرد این اصهطالحات درسهت اسهت؟
صلح ،عدل ،عشق ،این سه كلمه را چگونه میتوان تعریف كرد؟ تمامی جدالها بر سر همین سه كلمه است؛ زیرا به
تعداد انسانهایی كه در جهان بودهاند و هستند و خواهند بود دربارۀ این سه كلمه تعریف وجود دارد .بنابراین بکار
بردن كلمۀ مطلق بعنوان صفت این كلمات چندان درست نیسهت .مهن صهلح را كلمههای ماننهد جنهگ میهدانم.
همانقدركه جنگ برایم دلهرهآور است ،كلمۀ صلح نیز نگرانكننده است .چه كسانی این صلح را میتواننهد پایهدار
كنند .درحقیقت ،صلح به نوعی جنگ است .اما جنگی كه برخورد فیزیکی در آن وجود نهدارد .امها بهه ههر حهال
جنگ است ،زیرا دو طرف بسیاری از منافع یکدیگر را ازمیان بردهاند و حاال هر كدام با غرب ،آلمان با دول متفق
و  ...بدون اعتماد به دیگری ،به صلحی مسلح تن دادهاند .همانند صلح ژاپن از نظر آمریکها و غهرب ،عهدالت ایهن
است كه ژاپن و آلمان فاقد ارت باشند با كشورهای دیگر همه ارت و سالح كشتار جمعی هم داشهته باشهند و
به هر جا كه میخواهند حمله كنند و به هر جا كه میخواهند سالح شیمیایی فروشند .حتی جلیقهههای انتحهاری
برای تندروهای افغانستان و سایر كشورهای خاورمیانه هم باید ساخت خود غربیهها باشهد و اگهر ههم در كهاردار
سفارتخانه یکی از این كشورها ،این جلیقهها یافت شود ،هیچ اشکالی ندارد و مسئلۀ حقوق بشر بخطر نمیافتد،
زیرا تعریف عدالت همین است .رئیسجمهور سابق آمریکا مهردم جههان را بهه دو قسهمت تقسهیم كهرده بهود .او
میگفت مردم جهان یا با ما هستند و یا علیه ما .به بیان دیگر از نظر ایشان ،حد میانهای وجود ندارد .هر كهس در
حوزۀ هژمونی آمریکا وجود دارد ،خودی است و هر كه بیرون از این سلطهپذیری قرار دارد ،دشهمن آمریکاسهت»
(همان :ص .)51
قضابیک همواره یار و همراه راوی است و راوی در عالم خیال ،همواره به گفتگو با قضابیک نشسهته و گهویی روح
قضابیک در جلد او حلول كرده است .راوی گاه قضابیک را به زن اثیری در رمان بوف كور تشبیه میکند و سهرس
از این تشبیه پشیمان میشود و جایگاه و ارزش قضابیک را فراتر از زن اثیری بوف كور میداند:
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« روی تختم دراز میکشم .قضابیک ،در كنار من است .در چشمان فروغی موج میزند كه مهن آن را در چشهمان
زن اثیری بوف كور دیده بودم .این فروغ بسیار آشناست .یادم میآید وقتی در پانزدهسالگی بوف كهور را خوانهدم،
این فروغ را حس كردم .چشمان آن زن اثیری مرا سخت مجذوب خود كرده بود و هنگامی كه آن معشوق اثیری
به لکاته تبدیل شد ،مدتها گریستم .اما نمیتوانستم دریابم كه چرا معشوق زیبای اثیری با آن چشمان اسهاطیری،
در سیر داستان به لکاته بدل شد و چرا راوی به پیرمرد خنزرپنزری ،مسخ گردید .چشهمان قضهابیک ،امها هرگهز
فروغ را ازدست نخواهد داد و به لکاته تبدیل نخواهد شد .من هم خنزرپنزری نمیشهوم چهون نمیخهواهم كهه
اینطور یکباره ،ازدست بروم .اصالً نباید ازدست بروم» (همان :ص .)22
خیانت بمثابۀ آغاز فروپاشی روابط انسانی
موضوع خیانت در این رمان از موضهوعات پررنهگ و برجسهته اسهت و چنهد نفهر از مهمتهرین و تأثیرگهذارترین
شخصیتهای رمان با خیانت همسر خود مواجه شدهاند و این موضوع در زندگی آنها تأثیری سهمگین و غهمانگیهز
گذاشته است و گاه خود آنها نیز قربانی این خیانت شدهاند .البته موضوع خیانت در این رمان بهرخالف رمانههای
عاشقانۀ صرف ،تنها به معنای بی وفایی انسانی به انسان دیگر و خیانت به معنای عهاطفی آن نیسهت؛ بلکهه دارای
الیه های مفهومی دیگری نیز هست و نویسنده از این طریق خواسته تا آنچه را كه انسان امهروز در اثهر پیهروی از
غرایز پست خود ازدست داده و موجبات اختالف و جدایی انسانها را فراهم كرده است ،به تصویر بکشد .نویسهنده
ازطریق به تصویر كشیدن خیانت در این رمان بر آن است تا به بیان دردها و مشکالتی برردازد كه انسان بصورت
خودخواسته و در اثر دور شدن از اصول انسانیت در زندگی خود بوجود آورده است و خود را از مقام واالی انسانی
به درجۀ پایینتر سوق داده است و تحقق «جهانوطن» را غیرممکن كرده است.
خیانت همسر قضابیک
مهمترین و تأثیرگذارترین خیانت همسر را در جریان زندگی قضابیک میبینیم كه همسرش با مرد دیگری ارتباط
داشته و او را به كشتن شوهرش تشویق كرده و در نهایت به خواستۀ شوم خود رسیده است؛ این قضیه را از زبان
راوی چنین میخوانیم:
«یک روز وقتی از مدرسه به خانه آمدم ،مادر و پدر را گریان دیدم .بابیک را كشته بودند .همسهرش كهه بها مهرد
دیگری ارتباط برقرار كرده بود ،به توصیۀ او شوهرش را در هنگام خواب با تبر به قتل رسانده بود .با آنکه دانه -
آموزی كم سن و سال بودم ،اندوه و غمی هولناک در درونم حس كردم و با مادرم آن روز را تا شب اشک ریختم.
مرتب ری «قضابیک» را كه تنها در قسمت چانه به اندازۀ یک قبضه بلند بود ،آغشته به خون به یاد میآوردم و
از صمیم دل گریه میکردم .خیلی دوست داشتم .اصالً عاشق بودم .او برای هیچیک از ما جنسیت نداشهت .او
خود انسان بود .یادم میآمد گاهی كه مادر میخواست غذا درست كند ،و گوشت گوسالۀ ماده غذا بود .به قضابیک
میگفت آقای قضابیک ،بیا این گوشها را تکهتکه كن! مچ دستم درد میکند» (همان :صص .)9-10
ازآنجاكه راوی شخصیت اخالقی و رفتار و گفتار قضابیک را عمیقاً دوسهت دارد ،بنهابراین قضهیۀ خیانهت همسهر
قضابیک و كشته شدن او نقطۀ عطف رمان است كه هم بر روحیه و طرز فکر راوی تأثیر مستقیم میگهذارد و ههم
فضای رمان را با یأس و ناراحتی همراه میکند .راوی عالقۀ خود به قضابیک را بارها در جایجای رمان بیان كرده
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است و او را مثل هیچکس نمیداند و معتقد است كه قضابیک در ههیچ قشهر و طبقههای جهای نمیگیهرد و قابهل
مقایسه با دیگران نیست:
«قضابیک را فراتر از هر تفکیکی دوست دارم .فراتر از هر چیزی كه آدمها را از ههم تفکیهک میکنهد و آنهها را در
ردیفها و طبقات و اقشار مختلف قرار میدهد .او هم همین حس را نسبتبه من دارد .در نگاه چیزی هست كه
او را به همه چیز شبیه میکند ،به برگهای بید و برگهای كوچک شببو» (همان :ص .)47
راوی قضیۀ غم انگیز خیانت همسر قضابیک و قتل قضابیک را همواره با حسرت و ناراحتی مضاعف یهاد میکنهد و
قتل قضابیک را بمثابۀ مرگ انسانیت و عشق و عدالت در جهان میداند؛ زیرا قضابیک از نظهر راوی نمهاد انسهانی
دلسوز و عادل و مهربان است كه در طول عمرش آزارش به یک مورچه نیز نرسیده بود اما سرنوشهتی غهمانگیهز
گریبان او را میگیرد و درنهایت غمانگیزی قربانی خیانت همسرش شده و جان خود را ازدست میدهد.
نباید بسادگی از كنار قضیۀ خیانت همسر قضابیک به او بگذریم ،زیرا این اتفاق فقط خیانت یک انسان به انسانی
دیگر نیست ،بلکه مفهومی نمادین دارد و به معنای غلبۀ امیال و غرایز پست انسان بر بُعهد فطهری و انسهانی او و
تمثیلی است از مرگ انسانیت در دوران مدرن كه از نظر نویسنده بزرگترین مهانع تحقهق «جههانوطهن» اسهت.
چنانکه از زبان راوی میخوانیم ،قضابیک در این رمان ازلحاظ اخالقی و رفتاری نمونۀ یک انسان رشهدیافته اسهت
كه هیچگونه نقصی در شخصیت او وجود ندارد اما در اوج ناباوری دچار مشهکلی میشهود كهه حهق او نیسهت .در
تفسیری فل سفی ،خیانت همسر قضابیک به او را همچنین میتوان خیانت انسان به خودش نیز قلمداد كرد؛ به این
توضیح كه خود قضابیک نمود بیرونی فطرت و سرشت انسانی انسان است و همسر او كه بیوفایی پیشهه كهرده و
به او خیانت میکند ،نماد خواستههای نفسانی و هوا و هوسهای زودگذر است و در این میان ،فطرت پاک انسهانی
قربانی خواهشهای نفسانی میشود و بُعد فطری انسان در اثر غلبۀ بُعد حیوانی او به محاق میرود.
خیانت همسر آقای عنایت
گویی قربانی خیانت شدن در این رمان سرنوشت تمامی شخصهیتهای مثبهت و درسهتکار اسهت و یکهی دیگهر از
قربانیان خیانت ،شخصیتی به اسم آقای عنایت است كه خودش انسانی پرهیزگار و متدیّن و حلّال مشکالت مردم
است اما در عین حال همسرش با فرد دیگری فرار كرده و او را تنها گذاشته است .البتهه آقهای عنایهت درمقابهل
خیانت همسرش ،همچنان به عشق او وفادار مانده و هرگز ازدواج نکرده است .خیانت همسر آقای عنایهت را نیهز
نمیتوان موضوع سادهای در حد آنچه در روابط بین فردی اتفاق میافتد قلمداد كرد ،زیهرا او نیهز از شخصهیتهای
مثبت و صادق رمان است و اینکه قربانی خیانتی غیرانسانی میشود ،مطمئناً ازلحاظ نمادگرایی نیهز قابهل تفسهیر
است.
اگر از نظر مفهومی و نمادین به قضیۀ خیانت همسر آقای عنایت بنگریم ،متوجه میشهویم كهه او نیهز سرنوشهتی
شبیه قضابیک دارد و با اینکه مثل قضابیک كشته نشده است ،زندگی او نیز با مرگ تفاوتی ندارد و به نوعی مرگ
عاطفی دچار شده است و اخالق و رفتارش نیز بعد از خیانت همسرش دچار تغییر شده و رفتارش تنهد و خشهن
است.
جالبترین و غم انگیزترین نکتۀ این بحث اینجاست كه راوی میگوید همسر آقای عنایهت سالهاسهت كهه او را رهها
كرده و با مرد دیگری فرار كرده است اما آقای عنایت همچنان به عشق او وفادار مانده و او تا حدودی سرنوشت و
گذشتهای مشابه با اشرف داشته است:
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«عنایت زن و بچه نداشت .همسرش او را ترک كرده بود و تنها پسرش هم در شهر كویته در پاكسهتان مغهازهدار
بود .همسرش با مرد دیگری فرار كرده بود .عنایت هرگز نتوانست بفهمد كه زن به كجها رفتهه اسهت .او عاشهق
زن بود .پدرم میگفت كجخلقیهای او به همین خاطر است .اما او آنقدر عاشق زن بود كه هرگهز نتوانسهت بها
كس دیگری ازدواج كند .زنهای محل به عنایت احترام زیادی میگذاشتند .او مهردی بهود كهه تها پایهان عمهر بهه
همسرش وفادار ماند .پی از آنکه من دورۀ لیسانسم را تمام كنم ،عنایت سکته كرد» (همان :ص .)106-107
در بخشی از رمان ،نویسنده از زبان راوی به طرزی دلنشین به بیان افسانۀ پیگمالیون پرداخته و از این طریق بهه
موضعگیری در مورد عشق میرردازد و عشق را ساختۀ ذهن و تخیل انسان میداند و معتقد است ک عشهق وجهود
خارجی و بیرونی ندارد و انسان به دست خوی عشق را میآفریند« :میگویند پیگمالیون پیکرتراش چیرهدسهتی
در یونان قدیم بود .او روزی مجسمۀ زنی زیبا را تراشید و تمامی استادی و مهارت را در سهاختن ایهن مجسهمه
بکار گرفت .وقتی كارش تمام شد ،آنچنان زیبا بود كه پیگمالیون عاشق شد و گفت« :ای خدایان چه میشد كه
این مجسمه جان میداشت؟» (همان :ص .)105
نویسنده سرس به نتیجهگیری از داستان بیگمالیون میرردازد« :به گمان من ،آن گودال عمیق و ژرفی كهه پهدرم
میگفت ،ساختۀ دست خود ماست .عشق باالترین حد شناخت و آگاهی به خویشتن و پیرامون است» (همان :ص
.)142
نمود عشق در نظر راوی در وجود قضابیک خالصه شده اسهت و ههر جها او سهخن از عشهق میگویهد ،حهرف از
قضابیک بمیان میآورد و او را عشق مطلق و نمود بارز آن میداند« :هر وقت احساس عشق در من به اوج میرسهد
قضابیک را زیر پوستم حس میکنم و چون به اتاقم میروم او را میبینم كه روی تختم یا روی صندلی نشسته است
و نوشتههایم را میخواند .هر وقت چیز مینویسم حس میکنم قصابیک در كنارم نشسته است» (همان :ص .)77
دیدگاه مثبت به زنان ،گمشدۀ «جهانوطن»
بارها از بان راوی میخوانیم كه او به برخی از زنان داستان حس عاطفی خوبی داشته است؛ البته او عشق و عالقۀ
خود را در لفافه و رازآلود بیان میکند و از گفتارش چنین برداشت میشود كه او به عشق دیدگاهی متعالی دارد و
هرگز دربند هوسهای زودگذر نبوده است .او به یکی از زنان داستان به اسم «خانم راهداری» كه همسهن و سهال
مادر اوست ،اظهار عالقه میکند اما این عالقه از روی هوس نیست ،بلکه راوی نشانههایی از شخصیت قضهابیک را
در شخصیت این زن مشاهده میکند و به این ترتیب احساس میکند كه حس خوبی نسبت به او دارد:
«گاهی قضابیک به كسی شبیه میشود كه من در كودكی دوست داشتم .كسی كه همسایۀ ما بود .او اگرچهه بها
من كم حرف میزد اما نگاه مرا از عشق سرشار میکرد .نگاه از عمق عجیبی برخوردار بود .با آنکهه كهودكی
دبستانی بودم ،عمق نگاه او را درک میکردم .او به چهرهام خیره میشد و بدون اینکه حرفی بزند ژرفاهای وجهودم
را از خودش لبریز میکرد .او خانم راهداری ،دوست مادرم بود .خانم راهداری به طهرز وحشهتناكی در مهن تهأثیر
داشت .همۀ حرفهای را بدون تردید میرذیرفتم» (همان :ص .)11
البته مهمترین دلیل اظهار عالقۀ راوی به خانم راهداری در آخرین جملۀ او نهفته است و راوی او را به این دلیهل
دوست دارد كه او زنی خالص و محض و به دور از القاآت مردانه است« :اكنون كه به آن روزها فکر میکنم میبینم
او زن زن بود .زن خالص .زن محض .زن بدون القائات مردانه» (همانجا).
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در مجموع راوی را میتوان طرفدار حقوق زنان دانست .او با اینکه چندین بار جریان خیانت زنان به شوهرانشان را
بمیان میآورد ،هیچگاه یکطرفه به قاضی نمیرود و هیچ واكن یکجانبهگرایانهای به زنان نشان نمیدهد .از نظر او
زنان نیز همانند مردان ممکن الخطا هستند و ممکن است در اثر برخی نارساییها و مشهکالت عهاطفی ،اقهدام بهه
خیانت كنند .او دیدگاهی انتقادی به مردان ایرانی نیز دارد و معتقد است كه مردان ایرانی در مواجهه با زنان تنها
از زاویۀ دید مسائل جنسی به آنها مینگرند و ارزش وجودی زن را از مقام انسان بهه مقهامی پهایین در حهد یهک
كاالی جنسی پایین میآورند « :بیشتر ما مردها هنگامی كه با زنهها روبهرو میشهویم ،مسهیر گفتگهو را عهوض رو
میکنیم و به نخستین چیزی كه فکر میکنیم ،مسائل جنسی است ،اما زنها به آخرین چیهزی كهه فکهر میکننهد،
شاید مسائل جنسی باشد» (همان :ص .)108
راوی پس از برخورد سردی كه با پوران داشته است ،خود را سرزن میکند ،زیرا تحت تأثیر جنسهیتزدگهی بهه
درخواست پوران در مورد ارتباط هنری جواب رد داده است و خود را بازخواست میکند و میگوید« :اكنون كهه بهه
مکالمۀ خودم با پوران فکر میکنم ،ناراحت میشوم .حس میکنم تأكیدی كه به عشق همسرم كردم تا پهوران را از
خودم دور كنم ،بسیار ناشیانه بود .زیرا پوران نیامده بود تا مرا از همسرم جدا كند .اما من شتابزده عمهل كهردم»
(همان :ص .)109
نتیجهگیری
بررسی رمان «خانۀ خار» نشان میدهد فرزاد در این رمان جهانی میاندیشد و اندیشههههایی جههانشهمول را در
خالل عناصر رمان مطرح كرده است .این رمان صرفاً بیان حوادثی یا تعریف روایتی نیست ،بلکه نویسنده با بهره-
گیری از نمادگرایی به تبیین اندیشههای خود پرداخته است .یکهی از برجسهتهتهرین ایهدهههای رمهان ،موضهوع
«جهانوطن» است كه تحقق آن یکی از آرزوهای نویسنده است و باور به عهدم تحقهق آن ،باعهث یهأس و انهدوه
نویسنده محسوب میشود .فرزاد در این رمان به آسیبشناسی جامعۀ بشهری میرهردازد و خهود را دارای رسهالتی
در جهت فراهم كردن زیستی بهتر برای انسان معاصر میداند .او به كانونیسازی موضهوع عشهق میرهردازد و آن را
گمشدۀ انسان معاصر میداند و بر این باور است كه تحقق «جهانوطن» بدون تصور وجود عشق ،غیرممکن است.
حتی خیانتهایی كه در رمان دیده میشود ،ابعادی نمادین دارد و بمنزلۀ خیانت انسان بهه خویشهتن و همنوعهان
اوست .خیانت در رمان خانۀ خار ،تفسیری اجتماعی و نمادین دارد و به معنهای مهرگ انسهانیت و رنهگ بهاختن
اخالق است و نویسنده از این طریق به بشر هشدار میدهد كه اگر همینگونه بدون توجه بهه همنوعهان خهود بهه
زیستن براساس منفعت شخصی ادامه دهد ،ممکن است با جهانی بدون عشق و انسهانیت مواجهه شهود و تحقهق
«جهانوطن» را به تأخیری بی از این بیندازد.
در مجموع ،فرزاد در این رمان به بیان آرزوهایی میرردازد كه به گمان او قابل تحقق است و بر این باور است كهه
در صورت كنار گذاشتن فردمحوری و تأكید بر انسان جهانی ،میتوان جهانی انسانی را تصور كرد كهه انسهانها بها
عشق و صمیمیت و بدون وجود جنگ در كنار یکدیگر زندگی كنند.
تعارض منافع
نویسندگان این مقاله گواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خهارجی بهه چهاپ نرسهیده و حاصهل
فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسندگان است ،و ایشان نسبت به انتشار آن آگهاهی و رضهایت دارنهد .ایهن تحقیهق
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 مسهئولیت گهزارش.طبق كلیه قوانین و مقررات اخالقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبهی صهورت نگرفتهه اسهت
 و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر،تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوه به عهده نویسنده مسئول است
.شده را بر عهده میگیرند
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