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 ة ينظر ةيبر پا يکاگو اثر عالء األسوانيرمان ش يشناختنقد جامعه

 ينيتکو ييگراارساخت

 
س يردپ ،انيار دانشگاه فرهنگيو استاد دانشگاه تهران يپژوهشگر پسادکتر، 1يمحمد يمحمودرضا توکل

 قم يطالقانت اهلل يآ

 استاد دانشگاه تهران ، آذرشب يمحمدعل

 
 05/07/1398رش: يخ پذيتار 04/10/1397افت: يخ دريتار

 دهيچک
ص   ييهاهياز نظر ،يشناخت نقد جامعه ست که در عر س يبروز  يبا علوم اجتماعات يادبة تعامل ا  يعافته و 

و  يان متون ادبيم ه،ين نظريمطابق اد. ينما يو جامعه را بررسااا يان سااااختار ادبيم ةبر آن دارد تا رابط

 سااانده در يک طرف نوي وجود دارد. از  ير متقابل يدر آن متولد شاااده، ت     يکه متن ادب  يط اجتماع يمح

 ياجتماع طيز بر محيد شااده نيگر، متنِ توليرد و از طرف ديپذير ميخود از جامعه ت   ينش متن ادبيآفر

ن عرصااه هسااتند. در  يپردازان اهينظر نيترن گلدمن از مهميگذارد. جورج لوکاچ و لوسااير ميخود ت  

قد  ن يچارچوب نظر  ةي و بر پا  يليتحل – يفيتوصااا ةويپژوهش حاضااار تبر بر آن بوده تا به شااا    

سوان  "کاگويش "، رمان يشناخت جامعه صر   ةسند ي، نويا ر عبء ا صر م ساختارگرا يبر پا يمعا  يية مکتب 

ن يا ايآ" که ين پرسااش کليتا به پاسااا ا رديقرار گ يشااناختهو نقد جامع يمورد بررساا گلدمن ينيتکو

نه تبر شد  ين زميدر ا. ابديدست  "؟را دارد ينيتکو يية ساختارگرا يت نقد در چارچوب نظريرمان قابل

 يه و بسااترهايمانت، درويمانند شاا صاا ييهانهيح و در زميافت و تشاارين رمان در دو مرحلة دريتا ا

با  يوانس ت است که ا ين واقعيگر اآمده نشان ج به دست  ينتارد. يقرار گ يمورد بررس  يو اجتماع ياس يس 

صر در زمان ر  يط اجتماعياز مح يريپذا ر ست جمهور يم سن  يا شکبت   يح مبارک، تبر نموده تا م

شنفکر    شر رو ص  ق س     کردةليو تح شور مورد نقد و برر صر را چه در داخل و چه در خارج از ک قرار  يم

صاار نقش ملت م دن بهيب شاايدر آگاه ،، بعد از انتشااار"کاگويشاا"و از جمله  ياسااوان يهادهد. رمان

 داشته است. يير بسزايآمدن انقبب مصر ت  داشته و در به وجود ياساس

 

 .کاگويشرمان ، يسوانعبء ا، گلدمن، ينيتکو ييگراساخت، يشناختنقد جامعه ها:دواژهيکل

                                                           
 mrtavakoly@yahoo.com آدرس پست الکترونيکي نويسنده مسئول: -1
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 مقدمه

س   جامعه ش يادب يشنا شته يم يات، به عنوان دان سو با ادب ي، از ياان ر سو يک    يات و از 

س   گر با علم جامعهيد ،  يختشنا ده دارد. در نقد جامعهيتنتنگاتنگ و در هم يارتباط يشنا

ست تا ارتباط م  سان   نيرد تا بديقرار گ يعه مورد بررس و جام يان متن ادبيتبر بر آن ا

مورد   يش متن ادبيدايو پ يريگآن در شکل يجامعه و طبقات اجتماعر يک طرف ت  ياز 

  ياساااي و سااا ياجتماع  ،يدتي ، عقيفکر يها دگاه ي گر ديد يو از طرف توجه قرار گرفته  

ک فرد از  يمشاا و و نه به عنوان  ياجتماع ةک طبقياز  يساانده هبه عنوان ع ااو ينو

 رد. ينقد قرار گ مورد بحث و ينش متن ادبيجامعه( و نقش آنها در آفر ياع ا

ست » ستال    يگروه يدر آرا ينقد اجتماع يهابارقه نين  از منتقدان از جمله مادام دو

کارل      يز برخي( و ن1828 -1893ت تن هي پولي(، ه1766 -1817ه فه هم ون  از فبسااا

به  ي ( پد 1820 -1895ک انگلس هي ( و فردر1818 -1883مارکس ه  دار شاااد و امروزه 

ستال معتقد    .(16: 1379، يهکو ر «روديبه کار م ينقد ادب يهاوهيش از  يکيعنوان  مادام دو

ز  ياساات و اقتصاااد و نيساان، يمانند د ياجتماع يات و نهادهايان ادبيبه وجود ارتباط م

از نظر  »اما ن حاکم بر جامعه بود. يو قوان يمانند آداب و رسوم قوم ياجتماع يقراردادها

 سنده است.  يات عصر نويخلقات بازتاب آداب و رفتار و يادب نتِ

سته عوامل   ينت يآ ار ادب سه د ستند: ز  جه تعامل  ، ييهعب« ي يو تار ي، فرهنگيست يه

ع آن در اواخر قرن نوزدهم يو گسااترر ساار يسااتيسااد مارکيش عقايدايبا پ .(23: 1380

  -1818ه يلسااوف آلمانياقتصاااد دان و ف ،کارل ماکس يهادگاهيد ريو تحت ت   يبديم

  از يبر ب ش قابل توجه  خود را  ةي ساااا يساااتيات مارکسااا ي ها و نظر دگاه ي (، د1883

  ةاز نظر مارکس، اشاااکال گوناگون جامع»گساااترد.  يو ادب يشاااناختجامعه يهاهينظر

سان  صاد ن   يبر ابزار تول يت مبتني، در نهايان ست و اقت ست که  ييربنايز زيد ا ست،   يس  ا ا

سرا  سگر  «کنديم يگذارهيات را پاينجام ادبحکومت، قانون، هنر و  لوکاچ   .(47: 1386، يهع

به کار   ات خوديرا در نظر يسااتينقد مارکساا يدند تا مبانيز کوشاايگلدمن ن يو به تبع و

 بندند.
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 نة پژوهشيشيپ

به نگارر   يارزشاامند يهاکتاب يات عربيدر زبان و ادب يشااناختدر مورد نقد جامعه

که در ا   مده  تاب  يان مي ن ميدرآ به ک  يها توان 

و  ا ر  ""، نوشااتة 

تا يران نيدر ا اشااااره نمود. از  "" کنون در مبحث   ز 

نوشااته شااده که در  يفراوان يهاژه نوع رمان، مقالهيو به و يات عربيادب يشااناختجامعه

به ا ينه م ين زميا به عنوان نمونه اشااااره نمود:    يتوان  قد جامعه شاااناخت     "ن موارد    ين

ستغانم سه  يهارمان شتة عزت مبابراه  "يگانة احبم م شر يصباغ  يو عل يمينو ة  يان، ن

ة  ياند تا بر پاسندگان بر آن بوده ينو در اين مقاله. 1393ز ييفرهنگ و هنر، شمارة سوم، پا  

ند.  يال نميتحل يشناخت را از منظرگاه نقد جامعه يمستغانم  يهاگرا، رمانسم جامعه يرمانت

قة از عبء  يران صااديدر مجموعة ن يرمان أوراق عصااام عبدالعاط يشااناختنقد جامعه"

سوان  شتة عل  "يأ ش  يگنج ينو ضوان جم صر عرب  يديان و ر صلنامة نقد ادب معا ،  يان، دوف

،  يشااناختن مقاله تبر داشااته تا در پرتو نقد جامعهيدر ا سااندهينو. 1394، ياپيازده پي

به  يتوجهيز که بيرمان، به نقد م اامون آن ن يشااناختييبايز يهاجنبه يضاامن بررساا

اساات، بپردازد و در  يعلم و هنر در جامعة مصاار يدرخشااان در عرصااه ياسااتعدادها

  يسااندگان اجتماعيگر نويدر کنار آ ار د ياسااوان يهاد که رمانينمايز ا بات ميت نينها

نيز  ه نين زميدر هماند.   انقبب مصر مؤ ر بوده  يريگب محفوظ در شکل يمصر مانند نج 

  رمان يشاااناختنقد جامعه»، «انيعقوبيعمارت  ينقد جامه شاااناخت» يهاتوان به مقالهيم

ض    يادون فيص  ستان   يشناخت نقد جامعه»و  «قيشارع  شاره نمود. ا  دا ن  يا

  يهارمان يشااناختطة نقد جامعهياساات که در ح ييهاها و کتابعبوه بر مقالهمقاالت، 

س  ست  يفار شمند  يبا وجود فراوان يول ؛به نگارر درآمده ا ن  يکه در ا يمقاالت يو ارز

  "کاگو يشااا"رمان   يشاااناخت که به نقد جامعه      ياتاکنون مقاله   نه به نگارر درآمده،     يزم

 هد:ر پاسا ديز يهاصدد است به پرسشمقالة حاضر در است.ده يبه چاپ نرس ،بپردازد
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ة  ية نظريبر پا يشاااناختت نقد جامعهيکاگو قابليده رمان شاااباعث شااا ي.چه مساااا ل1

 را داشته باشد؟ ينيتکو ييساختارگرا

 آن داشته است؟ يبر محتوا يريست و چه ت  ين رمان چيحاکم بر ا يد ولوژي. ا2

ش   ي. نو3 شکبت اجتماع    ياوهيسنده با چه  سا ل و م حاکم بر جامعة مورد بحث   ياز م

 خود در رمان پرده برداشته است؟

 گلدمن( ينيتکو ييگراة ساختيپژوهش )شرح نظر يچارچوب نظر

عه    جام قد  ناخت ن ب ي ادب ،يشااا   ةخود خارج کرده و آن را در گساااتر  يفرد ةات را از جن

ن  يات و جامعه. در ايمتقابل ادب ةرابط يدهد که عبارت است از بررس  يقرار م يترعيوس 

گاه،  ين جايا يگاه خود را دارد ولي، جايا ر ادب ةننديز هرچند به عنوان آفريب نيرابطه، اد

خود به شاامار   ياجتماع ةطبق ةندين نظرگاه، نمايب از ايساات و ادين يو شاا صاا يفرد

ند؛ اما  اميسااهن علم ير تکامل ايش ساايدايپ در يپردازان م تلفهيمنتقدان و نظر»رود. يم

ستان ين ميدر ا س  يان نقش جورج لوکاچ، منتقد مجار به  يياين گلدمن، منتقد رومانيو لو

  .(58: 1395، يهاف ل« گران استيش از ديتر، بات جامعيرنظ ةل ارا يدل

مکتب  »گرا بنا نهاد. سااام واقعيخود را بر اسااااس ر ال ةي( نظر1885 -1971ه لوکاچ

  يات اجتماعبا مناسب ن نحويترستهياست که به شا يايفرم هنرا يشکل  ةسم به منزلير ال

سان ک يلوکاچ  بر ا .(60: 1388همهرگان، « انطباق دارد   يان واحدين باور بود که جامعه و ان

شک  س ين ديد از ايبا يسم واقع يدهند و ر اليل ميرا ت سان   جامعه و ا ةرابط يدگاه به برر ن

صورت  يبپردازد نه آنکه هر س   ک را به  ستقل و جدا از هم برر اچ  سم لوک يد. ر الينما يم

زرگ  سم ب يا ر الي يسم اجتماع يدارد که باعث شده آن را ر ال  يمنحصر بفرد  يهايژگيو

 ها عبارتند از: يژگين ويد. ابنام

و  ک اصاال مساالم بر افکاريد به عنوان يت باين معنا که واقعي: به اسم يرئال يروزيپ

 و بدون حب و يريد با دليساانده باينو»د. يساانده غلبه نماينو يهايريگد و جهتيعقا

 .(169: 1384هلوکاچ، « ند صادقانه گزارر کنديبيش ميخو بغض هرآن ه را در اطراف
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ز د در ا ر خود ايساانده باين معنا اساات که نوياز نظر لوکاچ به ا: يسممم انتقاديرئال

 :همانهر.ک:  مردم باشااد ةزاننديپرده برداشااته و برانگ ياجتماع يهايت ااادها و ناهنجار

  .(258 -267صو 

ش  ين واقعيا د بريبا ات بزرگيقت ادبيبودن حقيمردم»: بودنيمردم ستوار با د که ت ا

ص    سا ل ا سطح ممکن ب يل را در برتريم درد و  يهاشه ين ريترقينه عمان کند و به کُين 

  .(263: همانه« ابديراه  يشه و عمل آدمياس و انداحس

به  يتشناخ پردازان نقد جامعههين نظريترشده شناخته  ن گلدمن ازي، لوس لوکاچبعد از 

را افزوده و  يمطالب او دگاهيدبه لوکاچ بود و  ياههيرو نظرگلدمن، دنباله رود.يشاامار م

گلدمن به صاااراحت تمام،  » د.ينام "ينيتکو ييگراسمماخت"را آن   ه داد کهارا ياهينظر

سنده   يداند که نويک جمع مي ينيبک فرد، بلکه جهانيرا نه  يفرهنگ يهانشيفاعل آفر

  ياژهيو ين جمع، شاااکل هنر آ ينيب، به جهان  ان جمعي برخاساااته از م   يعنوان فرد به 

  ةويعبارت اساات از شاا  "ينگرجهان" يو ةيظرطبق ن .(321: 1371هگلدمن، « ب شااديم

ساااختار معنادار  مفهوم ک ملت. ي يمشاا و زمان ةک دوريشااه و تفکر حاکم بر ياند

ست  شد. ين بار در نظرين  ساختار معنادار را عبوه بر  » ات گلدمن مطرح  گلدمن مفهوم 

ار  ساااخت يمعنا ان آنها، بهيک ا ر و ارتباط متقابل مي يک اجزايف وحدت ارگانيتوصاا

که جهاننيا يعنيبرد. يه کار مز بيمسااتتر در آن ن ينيبانعکاس جهان ةا ر در نحو يدرون

ده جهان   به عنصااار ساااازن    يک ا ر ادبي چگونه در   يا گروه اجتماع ي فبن طبقه   يرنگ

ست   يمتن تبد يليت  شده ا سلدن و و « ل  سون،  يه ساختار معنادار از  » .(113 – 115: 1377دو

ده شده  يت خاص آفريک موقعيبه  ييگوپاسا ياست که برا يجهان ا ر ادب ،نظر گلدمن

  .(6: 1386: ييو رضا يهطلوع« ابدييبه آن دست م يفهمبا درون و محقق

اعتقاد   يو فرافرد يجمع يهافاعلخود به  ينيتکو ييگراگلدمن در رور سااااخت

و به  ين محصوالت فرهنگيراست ةننديرا آفر يو فاعل فرافرد يگلدمن فاعل جمع»دارد. 

، عناصاار معنادار به يشااناختجامعه يهاين در بررساايداند. بنابرايم يخصااوص آ ار ادب

: 1377، يفراروتلوکاچ و ه« شااونديمطرح م يو نه فرد ياجتماع کامب ييهادهيصااورت پد

  «کيالکتيد» را رديگير و ت  ر شااکل ميت   ةين انسااان و جهان که بر پايارتباط ب او .(224
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 يو .(70: 1393 و همکاران، يهشااهباز« ک را از مارکس گرفتيالکتيمفهوم دگلدمن »د. ينام

قد تکو  گاه   ينيدر ن حث آ گاه يهواقعيفعل يخود مب ند و  يممکن را مطرح م ي( و آ ک

 ينعي يواقع يد توان خود را به شااناخت آگاهينبا يمعتقد اساات که پژوهشااگر اجتماع

د دنبال آن باشااد که  يشااند محدود کند، بلکه بايانديآن ه مردم در حال حاضاار به آن م

وانند  افت آن بتيطبقه به واسطه در  ايک گروه يابد که افراد يرا در يآن آگاه يسطح واقع 

ث   که باع    يق اجتماع يت عمراييدر دل گروه خود تغ ير دهند ول ييطرز تفکر خود را تغ

،  يند. در واقع در نقد اجتماع   يتحمل ننما   را شاااوديآنها م  ي تن سااااختار طبقات  يربهم

در مجموع   ينيتکو ييگراساااخت» ت خود گروه وابسااته اساات. يممکن به ماه يآگاه

  به آن پرداخته يا ر ادب يساات که در محتوايادوره ي يتار-يساااختار اجتماع يبررساا

صل يشود. بنابرا يم سف ا في يان متن هادبيم يوندهايافتن پين رور، يدر ا ين هدف ا (  يل

  .(27: 1380، ييهعب «آنهاست ي يتار ةنيزمبر پس ينيبو جهان

افت نام    ي اول، در ةمرحل  ؛دي نما يم يگلدمن دو مرحله را معرف   ،ن روريانجام ا  يبرا

 يرا در چارچوب سااااختار درون يد تا متن ادبيد تبر نماين مرحله، ناقد بايدارد. در ا

شر دوم  ةد و در مرحليآن درک نما ست تا ا ر ادب شود تبر بر آ يده ميح ناميکه ت  ين ا

 ود. ح داده شيجامعه توض يو اقتصاد ي يو تار يو اجتماع ياسيس يدر قالب ساختارها

 

 کاگوياز رمان ش ياخالصه

ن  يها در اتيشاا صاا يو اشااتراک برخل شااده يتشااک ين رمان از سااه داسااتان موازيا

»به نام  يها قهرمانن داسااتانياز ا يکيوند داده اساات. يها، آنها را به هم پداسااتان

/  ين ناجيگر، ايبه عبارت دت آن اول شاا و اساات و يروا ةويدارد و شاا 

ه گر بيدو داسااتان د .کنديف ميخواننده تعر ياساات که حوادد داسااتان را برا ياسااوان

ش و    ةويش  شجو  يشود. ناج يت ميکل روا يا دانايسوم  ض  يدان ست که به   يمعتر ا

سن  شکل برخورده و به ناچار برا    يعلت م الفت با حکومت ح صر به م   يمبارک، در م

  شود يبان ميدست به گر  يمشکبت فراوان  رود و در آنجا بايکاگو ميل به ش يادامه تحص 
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ها  با حکومت حسااان        ز يت ني و درن فت  خاطر م ال بارک در آمر  يبه  به علت      يم کا و 

  ةر و روان يبودن دساااتگساااتيکا، به جرم ترور  يمصااار و آمر يتيامن ينهادها   يهمکار 

 گردد. ينامعلوم م يسرنوشت

ت  اس  يکيقهرمان پروبلمات يو ن رمان است. يا گري، قهرمان داستان د يمحمد ماءيش 

ست و  يود نر خيو مس يه و قادر به تش  ته گرفتار شد ين سنت و مدرن يماب ييکه در ف ا 

ن ينو مجبور به سقط ج  شده ، ناخواسته  يان پسر مصر  ياز دانشجو  يکيپس از ارتباط با 

سوم  ن رمان يگر ايد تيش ص   .گردديم ستان  صبح،   ،و قهرمان دا شگاه  دکتر  ستاد دان   ا

ت  مد يطوالن يزندگ وجودبا  او .کنديم يخود زندگ ييکايو با همسر آمر است   ينويال

شت   کا، يدر آمر ست گذ  يرادآويز بعد از يت نيخود را فرامور کند و در نها ةهرگز نتوان

ر  يسااا. زنديم يخود، دساات به خودکشاا  يژه نامزد مصااريخاطرات گذشااته و به و

  و احمد دنانه پ صفوت و کارول و گراهام يرمان مانند دکتر رأفت و سرت  يهاتيش ص  

نقش   يفايا ياصاال يهاتيرمان هسااتند که در کنار شاا صاا يفرع يهاتيو... شاا صاا

 کنند.يم

 

 کاگويرمان ش يشناختنقد جامعه

 يار ادب، آ يست ياز لوکاچ و بر اساس نقد مارکس   يرويگلدمن به پ ،گونه که گذشت همان

 دهد.يقرار م يمورد بررس يح و در قالب نقد اجتماعيافت و تشريدرة را در دو مرحل

 

 افتينخست: در ةمرحل

ود ا ر  د خيدوران نگارر آن، با يو طبقات اجتماع يا ر ادب يوندهايپ يوتجش از جسيپ

مشااا و از افراد و  يآن، در مقام جهان ةافت و دربار ي ار را درژهيو و يدرون يو معنا 

  ييبايز يابيبه ارزد، يگويکه از رهگذر ا ر با ما سااا ن م ياساااندهينو ةديآفر ياياشااا

ل موضاااوع رمان،  ي از قب ين مرحله موارد يدر ا .(253: 1376هگلدمن،   پرداخت  يشاااناخت 

 رد.يگيقرار م يآنها از مسا ل جامعه مورد بررس يزان آگاهيآن و م يهاتيش ص
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 کاگويرمان ش معنادار در يساختارهاالف. 

نادار رمان   يسااااختارها    ماع  يها مع رند.   يگية رمان، شاااکل م   ي ما در دل درون ياجت

صل يمادرون» سلط هر ا ر  يه، فکر ا شته    يو م ست؛ خط ر ش  ياا ده  يکه در خبل ا ر ک

گر،  يان دي دهد. به ب  يوند م يداساااتان را به هم پ   يها تي ت و موقعي شاااود و وضاااعيم

ساانده در داسااتان   ياند که نوف کردهيتعر يحاکم ةشاايه را به عنوان فکر و انديمادرون

و  ي، جهت فکر يهر ا ر ةي ما ند درون يگوين جهت اسااات که م  يکند؛ به هم  ياعمال م 

شان م سنده ينو يادراک ن  يريز يمعن« تم»ه يمادرون .(174: 1380، يرصادق يهم« دهديار را ن

ستان منتقل م  يها بلکه با کنش و محتواتياست که نه از زبان ش ص    ياميو پ   شود  يدا
 .(39: 1378، ينيهجز

فکر  ندة قشر روشن يما، به عنوان نياسوان  يعنيه سند ينو يد ولوژيا کاگو،يدر رمان ش 

که   يامر ؛مان است ر ةدهندشکل  يعنصر اصل   ،در خارج از مصر  يکردة مصر حصيل و ت

ه  ک  . از آنجا دارددر انطباق کامل قرار    ينيتکو ييراة سااااختارگ ي در نظر گلدمن  دگاه ي با د 

از   يمصاار معترض يک دانشااجويکرده، به عنوان ليکاگو تحصااي، خود در شااياسااوان

سا ل و مشکبت    يک با تمامينزد صر  يم که در خارج از کشور درس    يک روشنفکر م

ود با خ يو فرهنگ يسانت  يهابا تقابل ارزر يبان بوده و از طرفيخواند دسات به گر يم

ش  يمبنارا ن امر يهم ر بوده،يز درگيکا نيآمر ةامعحاکم بر ج ةتيمدرن کاگو  ينگارر رمان 

 است.   قرار داده

شاهد يمن رمان يدر ا ص    يامجموعه توان  ش  که  کيو تماتک يپروبلمات يهاتياز 

و  ن تعارضياز ا ياک به گونهيکه هربود  ،کرده هسااتندليو تحصاا يمصاار شااتر آنهايب

فت از  ربرون يبرا يحلدن به راهيرساا يبراتبر  يبرند و به جايرنج م يتقابل فرهنگ

در  ييا به خاطر عدم توانا    ي شاااده و کا غرق يآمر ةت يا در مدرن ي ت ي در نها ن تعارض،  يا

ش  يبازگشت به خو  ست به خودک   يا توسط نهادها يو  زننديت ميا فرار از واقعي يش، د

   .گردندياز صحنه حذف م يتيامن

  است  يازمند صفحات فراوان ين ادعا، نيد ايياز رمان در ت  ييهااز آنجا که آوردن متن

س يرمان صحه م  کيد ولوژية ايماکه بر ا بات درون يلبمطا يبه آوردن مورد نده گذارد ب
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ب. بعد(  و 28 :2007، ياسوان هان يه مصر و مصر  يرأفت  ابت عل يهاشود: الف. صحبت  يم

دادن  ج. ارتباطبعد(  و 128: همانهکا يآن با آمر ةساايدر مصاار و مقا ياشاااره به فساااد ادار

صر به د  يماندگعقب سبم.  يم صر و آمر  ةس يد. مقا (165: همانهن ا سنت با  يم کا و تقابل 

به خاطر عقا    يه. وجود تبعبعد(   و 231: همان هته.  يمدرن  .  يو مذهب  ينيد دي ض در مصااار 

ز. نقد  بعد( و 383: همانهدر مصر.   ياجتماع يهايم به ناهجاريمستق  ةاشار  .و( 242: همانه

ستق  سن   م حکومت جمال عبيم صر و ح سوال يمبارک و ز يدالنا  و 384: همانهبردن آنها. ر 

 گرفت.ندتر قرار خواهقيدق ين موارد مورد بررسيا ،حيدر مرحلة تشر که بعد(

 

 آنان يها و آگاهتيب. شخص

 ةکار همد: من معتقدم ساارويگويدر رمان م تيت شاا صااياهم ةا وولف دربارينيرجيو

ص   رمان ش  ست و فقط برا يها فقط با  س  يت ا ص   يطرح و تر ش  ست ک يم  ب  ه قالت ا

ستان را طرح افکنده  سارتر ن  .(503: 1380هآلوت،  انددا ست: اند يژان پل  شه و  يز معتقد ا

شده  انيگر بيکديها با تيق روابط ش صينکه از طريدر رمان وجود ندارد مگر ا ياهينظر

جهان رمان، در  يت، مانند تماميبه نظر جرج لوکاچ، ش ص   .(92و  91: 1370هسارتر،   باشد 

گر  م ،دهدنشان رمان  ةدر صحن  ييچ توانايش هياز خو تواندينم سنده است و  يتسلط نو 

بودن را  ياجتماع ةا طبقيگروه  ةنديت رمان، نمايساانده. گلدمن در شاا صاا  ينو ةبا اراد

  و تسلط  شود يت آزادانه قا ل ميفعالت رمان، استقبل و  يش ص   ين، برايند و باختيبيم

ش ص    ينو شمارد. آن ه در  يمکالمه در رمان م ةشدن عرص  ت را باعث محدوديسنده بر 

  يازپردتيت و ش ص  ياست که ش ص    يتيست، اهم ان ايکردها به وضوح ع ين رويا ةهم

  .(112: 1385حسنکلو،  يهعسگر رمان دارد يشناختدر نقد جامعه

ها را بر تيط شا صا  يرا دارد که کردار و شارا  يژگين ويا ياجتماع يگرارمان واقع

ش يو اجتماع ي يتار يتيموقع يمبنا ضوع و م مون    يقيحق ياوهي، به  ود خاص خ، مو

ک قهرمان واحد ندارد و يکاگو يرمان شاا .(158 :1388 و همکاران، ياصاافهاننصاار ه قرار دهد

ست يبا ص    يهارمان ةد آن را در د ش  ص    يبرخ» متعدد قرار داد. يهاتيبا  ش    ،هاتياز 

ستان هستند  يمادرون يان و القايدر خدمت ب و تنهاک هستند  يتمات يهاتيش ص    ...ة دا
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ق  ية داساااتان خود را از طريمادرون يهاها و جنبهامياز پ ياريسااانده بساااينو و معموالً

دهد  يم نشان يت اصليگر و ش صيکديها با در کشاکش ارتباط آن يفرع يهاتيش ص

شت ا نکه جلب توجه نکند خودر ريا يو برا ص   يا پ ش  ، ينيهجز «کنديها پنهان متين 

1378 :39).  
دانساات.  "مکان قهرمان" يهارمان ةد در زمريکاگو را بايگر، رمان شاايد ياهياز زاو

ان  ک مکيو  -کاگو يش  -و حاضر   يقيک مکان حقيحوادد رمان در بستر   يچرا که تمام

، در داسااتان شاااهد  ين قهرمان اصااليدر کنار اوندد. يپيبه وقوع م -مصاار  -ر حاضاار يغ

  ياک بوده و کاربرد نمادگونهيک تماتيم که هريهساات يمتعدد يهاتيح ااور شاا صاا

 است.   ياجتماع يهارمان ياصل يهايژگياز و يکين امر يدارند که البته ا

ش  سپرد  يکرده و در عليتحص  ةاز طبق يکاگو، احمد دنانه نماديدر رمان  سر   ةن حال 

ش      هستند که به دور ازمسا ل   ياکردهليتحص  ةما نماد طبقيدولت مستبد است. طارق و 

  ةکر، اسااتاد سااال ورد يس بيکنند. دنيم ياز جامعه زندگ يفکر يو در انزوا ياساايساا

  يو نژاد ياز غرب اساات که به دور از تعصاابات قوم  ياجتماع يا، نماد طبقهييکايآمر

صل  ةقت و عدالت را دغدغيکند و حقيعمل م س يخود م يا ست   اهيداند. کارول، زن  پو

کاساات که از انواع تعصاابات  يپوساات آمراهيساا ةو همساار گراهام، نماد جامع ييکايآمر

از   يبرد. رأفت  ابت، نماد    يها به خاطر رنگ پوسااات خود رنج م    يکشاااو حق ينژاد

صالت خود را باخته و   يظاهر يهاييباياست که در برابر ز  يروشنفکران مصر   غرب، ا

ندارند. دکتر صبح، نماد   ياند و راه نجاتغرق شده  يزيگرو شرق  يزدگباتبق غربدر 

در غرب، اصالت خود را فرامور نکرده    ياست که با وجود زندگ  يانيآن دسته از مصر  

صل خو   ياو منتظر جرقه ستند تا باز به ا صمد، نماد  يش بازگردند. ناجيه ست   ا يعبدال

ص    شر تح ستبداد و حکومت لياز ق ستبد  يهاکرده و م الف ا ست  م که از جان و مال   ا

شته  س خود گذ شاکر   قت بازيحقر عدالت و ياند تا جامعه را به م صفوت    يمادن گردانند. 

شته و با         يو اطبعات ياز قدرت نظام ست دا ست که زمام امور را در د صر ا حاکم بر م

شو يتهد صدا يار دارد تبر ميق و هر آن ه در اختيد و ت ضان را در گلو    يکند تا  معتر

مصااار اسااات که با وجود  يت قبطياز اقل ينماد ت دکتر کرم دوسيد. در نهاينماخفه 
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د  ي ها و عقا  دگاه ي که به وطن دارد، به خاطر د     يرغم عشاااقيفراوان و عل ياساااتعدادها  

  يک شااهروند مصااري يحقوق عاد يخاصااش، مورد ظلم و سااتم قرار گرفته و از تمام

 .معنادار مواجه بود يگو با ساااختارکايدر رمان شااتوان يمن يبنابرا محروم شااده اساات.

شته  ةيرمان بر پا ض   اعتراض نگا ص    يکه در گلو يشده، اعترا ک  يتپروبلما ييهاتيش 

شده و گاه به فر   شرده  سا تبد  ياديف ش   يشود و گاه يل مير ار از  ، فريبه صورت خودک

  ياجتماع ةاز طبق يک نماديقهرمانان داستان هردهد. يه و... خود را نشان ميت، گريواقع

ستند و جهان  يواقع يهايژگيو ةخود با هم ستان، با آن ه در   ينيبآن طبقه ه حاکم بر دا

صر و آمر  – يجهان واقع ست، تطابق کامل يدر جر –کا يم   نيا يدارد. در کنار تمام يان ا

ه م و چيآنها چه به صورت مستق   يداستان و معرف  يهاتيدر ارا ة ش ص   يموارد، اسوان 

ها با تيعمل کرده و روابط حاکم بر ارتباط شاا صاا يم به خوبير مسااتقيبه صااورت غ

ارا ه   هنرمندانه ياوهيز به ش يو... ن ييگوان آنها در قالب تکيگر در رمان و ارتباط ميکدي

 ن رمان شده است.يا يادب يهاجنبه يم و استواريشده که باعث تحک

 

 يو اجتماع يفرد يهايک و آگاهيقهرمان پروبلماتج. 

ک  يماتلت پروبياصطبح ش ص»نامد. يم «کيت پروبلماتيش ص»گلدمن قهرمان رمان را 

و  يم که زندگانيبريبه کار م يتيشاا صاا  يساااز، که به معنافرد مساا له يرا نه به معنا

از   يقيروشاان و دق يتواند آگاهيکه نم ينشاادنحلش او را در برابر مسااا ل يهازرار

را از قهرمان   ياسااات که قهرمان رمان يژگين ويدهند و ايها به دسااات آورد، قرار مآن

  .(260: 1371هگلدمن،  «کنديک جدا ميتراژ

آن و عدم    يها تي بودن شااا صااااي ، پوياجتماع  يها بارز رمان   يها يژگياز و يکي

ست  يدادهاانفعال در برابر رخ ش . جامعه ا ص   يدر رمان  ش  مانند   ييهاتيکاگو اگر از 

شمار   منفعل تيخود در رمان، ش ص   يت اجتماعيما و طارق که با توجه به موقعيش  به 

ر در يا و درگيپو يافراد يرمان همگ يهاتير شاا صااي، ساااشااودند، صاارف نظر يآيم

س  يمسا ل اجتماع  س يو  ن افراد در رمان در مورد مسا ل جامعه   يعصر خود هستند. ا   يا



   نقد ادب معاصر عربي  154

 
 منجر به يها گاهن صااحبتيا يکنند و حتيدگاه خاص خود را دارند، با هم مباحثه ميد

بدن  يلفظ يريدرگ مان    گردديز مين يو  نه ز به عنوان نمو ناج    ي.  از هم  يکيبا   يکه 

ل  ياست از رابطه اعراب با اسرا    يکه نماد يمسا ل ش ص    يها در مورد برخيادانشکده 

ابد:  يينم يبا و يبدن يريجز درگ يات چارهيشود در نها يبه گفتگو و مجادله مشغول م 

زدم: مؤدب   اديراهنش را گرفته و فريقه پيرم، ناگهان يبار نتوانستم جلو خود را بگنيا»... 

  و خوشااب تانهکنم. من با دساات راسااتم او را گرفتم يم يبار وگرنه ساارت را متبشاا

شکمم کوب    ست چپم آزاد بود چون او با لگد به  اعث  نکار بيوادم يد و من به عقب پريد

ش         سمت خود ک شود... او را به  ضربه گرفته  شدت  شت    يشد  ست م ست را به  يدم وبا د

  «. ش فوران کردينيدم... و خون از بيصورتش کوب
سوان  ش ص       يبه خوب يا ضمن حفظ  ست  سته ا رمان خود در چارچوب   يهاتيتوان

ها آفر  يکه برا  ييها گروه گاه ي آن باحث و    تي ن شااا صاااي(، ايفعل يده هآ ها را در م

  يهاتيچ کدام از ش ص  يد. هرچند هير نمايدرگ يفراوان ياجتماع - ياس يس  يهاچالش

 يلشااوند ويآنها گردد، نم ياجتماع ةر طبقييکه منجر به تغ يان دچار تحوليرمان، در پا

  يهايريگجهت يگردد که منجر به برخيحاصاال م يراتييآنها تغ يهايدر سااطح آگاه

سطح انتقال داده يشود. ا ينامحتمل از آنها م بع اً  ه ب يفعل يآگاه ةها از مرحلن امر در 

ن انتقال را در رمان خود يتوانسااته اساات ا يبه خوب يدهد. اسااوانيممکن رخ م يآگاه

  در خواندن يو ييمبارک و عدم توانا يدکتر صبح در مقابل حسن   ينشان دهد. س نران  

ن جمله اساات. او که به عنوان  ياز ا آن آماده شااده بود يکه از قبل برا ياعتراضاا يمتن

دهد   ارا ه يه ويرا عل ينيتند و آتش  ياز انجمن م الفان مبارک قرار بود س نران  يع و 

؛ به از جانب  يس جمهور گراميسرور ارجمند و ر »کند: يم نگونه س نان خود را آغازيا

ر مقدم عرض نموده يکاگو به شما خ يم ش يمق يهايمصر  ينده تماميخود و به عنوان نما

 (،430: همانه «م.يکنيد تشکر ميامصر انجام داده يو با همه وجود از شما ب اطر آن ه برا

ر  ييده و تغيمصاار و گفتگو و اعبم عقکا در مورد يان ساااکن آمريدگاه مصاارياختبف د

ش     يرسه آم يمقا ينه و حتين زميدر ا يريگجهت سط  صر تو شک و يکا و م  به يماء و 

قادات قبل  قال داده ياز ا ياش نمونه ياعت گاه ييها و تغ ن انت گاه   يفعل ير ساااطح آ  يبه آ
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به  ود.ريلوکاچ به شمار م  ينيتکو ييگرانقد ساخت  يهايژگياز و يکيممکن است که  

ش   يعنوان نمونه به ا س نان  سلمان معتقد و مذهب يماء که به عنوان ين  و م الف   يک م

س     س ت  ست يسر شده م   يکا وارد ايآمر يهاا شور  شاره نمود:  ين ک ا خداوند  يآ»توان ا

عال   بارک و ت به گونه   ييکا ياعمال ما آمر   يت ها   ييکا يدهد؟ آمر يمتفاوت جزا م  ياها را 

  يست چون به جا ين يا خداوند از آنها عصبان يگو يدهند...ولين گناهان را انجام ميبدتر

شور دن يعذاب به آنها  روت و علم و قدرت داده تا قدرتمندتر شوند... چرا وقت ين ک   يا 

ن  يها تا اييکايبا آمر يکند وليم خداوند ما را عذاب ميدهيانجام م يما مسالمانان گناه 

  ياسااايسااا يرمان توان شااااهديمن يبنابرا  (231 ههمان:«  دهد؟ينرمش به خرج محد 

ت  يض، محروميها، تبعدگاهيته، اختبف ديکه در آن از تقابل ساانت و مدرن بود ياجتماع

و  يو اسااتبداد داخل يکتاتوري، دياساايا سااي يد مذهبيبه خاطر عقا يحقوق اجتماعاز 

سا ل  س ن به م  ياز ا يم   گردنديمن محورها يرامون ايان پان آمده و حوادد رمين دست 

ساختارها  س يس  يو به تبع آن  شکل م ية ايرمان بر پا يو اجتماع يا در  .رديگين موارد 

، ينيد و يض نژاديان تبعي خواه، قربان يمانند افراد آزاد   يم تلف يها طبقه جه در رمان   ينت

ها  دوکساپار ،آن يکه در پ توان ديديرا مگانه يان و افراد از خودبيگراطلبان، سنتمنفعت

با  مصاار ين آنها در تقابل جامعة ساانتيترکه مهم دهنديرا شااکل م يم تلف يرهايو متغ

با  يفکر مصاارکرده و روشاانليک طرف و تقابل قشاار تحصاايکا از يجامعة مدرن آمر

   .ابدييم گر نمودياز طرف د مبارک يحسنمآب کاتوريسونگر و دکيحکومت 

جة  يت، نه تنها نتيدر نها يشود ول يها وت ادها شروع م  ن تقابليز در ابتدا با ايرمان ن

مبارک، به وقوع     يم الفان حکومت حسااان    يروزيت و پي موفق يعنيمطلوب خواننده،  

کا،  يآمر يتيامن ينهادها ياست که با همکار ين نظام حکومتيوندد، بلکه برعکس ايپينم

به حذف ف   فان خود م   يو فکر يزکيموفق  تا يجدول ز گردد. يم ال به  ير خبصاااة ن ج 

 دهد:ير را نشان ميآمده از دو مبحث اخ دست
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 ينوع آگاه نماد تيشخص

 ةپردسرس يکرده ولليقشر تحص احمد دنانه

 حکومت و تحت فرمان آن

سته در تبر برا يپه ممکن يآگاه  يو

 (ط استير شراييتغ

تحصااا    مايطارق و ش ل  ليااقشااار   يکرده و

س   يب سا ل  س يتفاوت به م و  يا

 ياجتماع

 ريي  تغ   يبرا  يهتبشااا  يفعل    يآگاااه 

 (شوديده نميت، ديوضع

 ...ممکن يآگاه کايپوستان آمراهيس پوست(اهيکارول هزن س

 ...يفعل يآگاه قشر روشنفکر و خودباخته رأفت  ابت

 ممکن... يآگاه قشر روشنفکر ومبارز عبدالصمد يناج

 ممکن... يآگاه قشر روشنفکر و سرخورده دکتر صبح

 

 رمان يهاتيشخص يد. دگرگون

شته  يمنطبق بر حوادد واقع ياجتماع يهااز آنجا که رمان  درتوان يماند، شده جامعه نو

ن امر در ي. ابودها و قهرمانان داسااتان تيشاا صاا يو تحول منطق يآن شاااهد دگرگون

 که مورد توقع و انتظار خواننده است.   ،ينه تنها عاد ياجتماع يهارمان

رمان را مشاا و ننموده، اما از روند اتفاقات   يزمان ي، ابتدا و انتهايهرچند اسااوان

  کيحداکثر  - يک فاصااالة کوتاه زمانيد که حوادد رمان در  ي آيگونه برم نيداساااتان ا 

  يس اسا  يهايرمان دگرگون يهاتين وجود در ش ص  يوسته باشد. با ا  يبه وقوع پ -سال 

دکتر   ي. خودکشاااپيوندد يبه وقوع م  کا( يهمصااار و آمر جامعه   يها تي و منطبق با واقع 

شاادن دختر دکتر رأفت  ابت، کر، کشااتهيس بيآرام دن يزندگ يدگيپاشااصاابح، از هم

ستگ  ش       يناج يريد شدن  سرر، باردار  صمد، طبق دکتر دنانه از هم سقط   يعبدال ما و 

رمان با آن دساات به  يهاتياساات که شاا صاا  ييهايو... از جمله دگرگون ين ويجن

 شوند.  يبان ميگر

  يصل ا يهاتيد گفت که ش ص  يها باتيش ص   يد ولوژيشه و ا يوة اندية ش نيدر زم

در  ياساس يمانده و تحوليخود باق يفکر يهادگاهير همان دآن ب يرمان از ابتدا تا انتها

شاهده نم آنها  ينيبطرز فکر و جهان ص ين امر به خاطر محدوديکه البته ا شود يم لة  ت فا
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اسااات. با توجه به آن ه در مورد        يافتد، عاد  يکه حوادد رمان در آن اتفاق م    يزمان 

ص    سوان يرمان اتفاق افتاده، با يهاتيش  سته آ  يد گفت که ا   يا برامحتمل ر ياندهيتوان

ان آن ه در رمان اتفاق  يم يکه خواننده تعارضاا ياش رقم بزند، به گونهيهاتيشاا صاا 

ا ر   ين امر بر ارزر هنريابد و ايياقع رخ دهد، نمافتاده با آن ه ممکن اسات در عالم و 

 د.يافزايم يو

 

 حيدوم: تشر ةمرحل

شر  ةگلدمن، در مرحل ةيطبق نظر س  يت ساختار  س يح،  ساختار    ياجتماع-يا جامعه در دل 

  يد بسترهامانن يد به مسا لينه باين زميرد. در ايگيح قرار ميو تشر يمورد بررس يا ر ادب

  يو اجتماع ياس يس  يهايکه رمان در آن شکل گرفته، آگاه  يو اجتماع ياس ي، س ي يتار

ضع موجود   ،قهرمانان رمان سا ل اعتراض به و ست و م ياز ا يو م زان انطباق آنها با ين د

 جامعه توجه شود. يهاتيواقع

 

 کاگويرمان ش يو اجتماع ياسي، سيخيبستر تار يالف. بررس

سوان  سال   حوادد دا يا ست ير آخر يهاستان را در  سن  يجمهورا شته    يح مبارک نگا

سال    ست.  صر به ظاهر با حکومت جهمور  ييهاا   به نام يکتاتوريو در واقع با د يکه م

ستبداد     يمبارک در طول دوران حکومت خود، برا» شد. ياداره م يمبارک و به صورت ا

  يدار از ارتش که نهايبه نظام حکومت يب ش تيازجمله مشروع  ياس يشبرد اهداف س  يپ

، ارتش مصاار  م1970تا  1952 يزمان ةکرد. در دوريميبانيت و پشااتيبود حما يرمردميغ

ج از  يتدرکرد. بهيم م مداخلهيطور مساتق به ياسا يسا  يريگميو تصام  يدولت يدر نهادها

  يسايشد و رهبران س مسلح ساخته يروهاين يبرا ي، نقش تابع نظام جمهورم1970دهه 

بر  يتيو امن ياسيس ينهادها ةطريس   «کردنديان پاسدار ياز منافع نظام

ساد ادار  يزندگ يايزوا يتمام س  يمردم، ترس از دولت، ف س يو  شوه يا  و يريگ، رواج ر

ضوابط از مهم   ساس روابط و نه  صر  ةجامع يهايژگين ويترانجام کارها بر ا ن  يدر ا يم
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  يا اقشااار اجتماعيمصاار، جنبش جوانان  يج انقببيمحرک بساا يروين» ها اساات.سااال

 و ي، اجتماعياساايبودند که از اوضاااع ساا يبنيالتحصااان و فارغيمتشااکل از دانشااجو

   «نبودند يکشور راض ياقتصاد

توان  يرمان م يهاتيبودن ش صنينمادز يمصر و ن ياجتماع ياس يط س يشرا با توجه 

صفوت را نماد يسرت  س  يب  ست.  يبر زندگ يتينظام امنطرة ياز  سوان  افراد دان را   يو يا

  يکه برا يکند. فرديم يطرفدار حکومت مصاار معرف ياز افسااران نظام يندة موفقينما

سربلند  يروزيپ ستفاده م   يهاراه يمبارک از تمام يحکومت حسن  يو  ند تا  کيشکنجه ا

ا  ير ا ماديمانند تعرض به همساار  يبه امور يگرفتن اعتراف از متهم، حت يکه برا ييجا

ست م يدختران فرد متهم ن سر    »زند. يز د ستگ يا مادر يصفوت هم ر  يا خواهر متهم را د

ج از تن او خارج يآن زن را به تدر يهاداد لباسيکرد و به سااربازان خود دسااتور م يم

 «کردياعتراف م يخواسااته شااده از و موارد يکه متهم به تمام ييکنند... تا جا

ف از ن نکته که هديز در نظر گرفتن ايبا احترام فراوان، با توجه به زبان مقاله و ن 

شنا ن نمونهيآوردن ا ش      ييها، آ ست و نه  ضرور   يوة نگارر نويخواننده با م ومن ا   يسنده، 

  يتمام  يد که مطالب مد نظر در رمان، به صاااورت ترجمه به خواننده ارا ه گردد تا برا            ي نما يم

اده  ، قابل اسااتفيرشااته عرب ديو اسااات آموختگانان و دانشيجون مقاله و نه فقط دانشيم اطب

له رمان در مقا ياگر متن اصل  ن صورت انجام گرفته است.  يمقاله به هم ين امر در تماميباشد. ا 

ست تمام   شود الزم ا شوند و ا  يآنها در پ يآورده  صفحات مقاله  ينوشت ترجمه   ران امر تعداد 

ضافه م يب ستدع ينمايجهت ا ست در ا  يد. م صل  يعني –ن امر يا   رمان به زبان يارجاع به متن ا

 د. با سپاس فراوانييد نظر فرمايتجد – يعرب

ش » سه دهه حاکم        يفروپا شت  ستمرار و انبا صول ا ت ترور و يحکومت مبارک مح

شت، به  ضطرار  يريکارگوح س  يت حقوق مدني، محدوديقانون ا س يو  ان و شهروند  يا

ور  و گسترر تقلب به منظ  يمقامات و فقدان انت اب آزاد و رقابت ياس ياحزاب، فساد س  

، يهنبو« بوده اساات يپروريحام ينظام طور اسااتقرارنيممانعت از ورود م الفان و هم

ست. هنگام    يبه خوبز ين امر در رمان نينمونة ا .(30: 1394 شهود ا شاکر      يم صفوت  که 

خودم را  »د: ي گويم يشاااود در جواب اعتراض ناج يم يبدون اجازه وارد آپارتمان ناج     
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در ادامه و بعد از  « قهوه با تو دعوت کردم يدن فنجانينوشاا يبرا

صفوت، و  يناج يهاصحبت  صفوت تهد يا يو  اگر دست   »شود:  يد مينگونه از جانب 

ات  لهيکه به م کنم يم ي، با تو کاريمبارک[ برندار يه حسااني]علاز جمع کردن ام ااا 

  .(همانه« کنديز خطور نمين

صله  کايژه آمريبه و يغرب يپنهان حکومت مصر به کشورها   يسرسپردگ   گرفتن  و فا

جا از مردم و از دسااات لت ن  يگاه مردم يدادن    يها ساااال يها يژگيگر ويز از ديدو

ست ير سن  يجمهورا شمار م   يح صر به  کا  يآمر يمبارک برا يمزدور»رود. يمبارک بر م

فارس   جيکا در جنگ خلياو از آمر يبانين آ ار حکومت مبارک است. پشتيتراز مهم يکي

در  يز شاااهد مواردينه نين زميدر ا .(78: 1382، يميهکر« ن امر اسااتيق بارز اياز مصاااد

کنم که حکومت مصاار  يد ميت ک»دارد. باق کامل طان يقت خارجيم که با حقيرمان هساات

ومت  که حک  يکا دارد... تا زمان   يتنگاتنگ با دولت آمر     يمانند کوه پابرجاسااات و ارتباط     

ستا    «ندارد يکا با او کاريد، دولت آمرکنيکا حرکت ميمصالح آمر  يمصر در را

ک روز ي يصاار حتکا نبود، حکومت ميت آمرياگر حما»گر: يد يو در جا

  .(361: همانه« آورديز دوام نمين

ش در هر صورت   ش ص  يبا در نظر گرفتن حوادد رمان  توان  يآن، م يهاتيکاگو و 

سوان  ستان را بدون دخا  يادعا نمود که ا   يو فرد يش ص   يهادگاهيدادن دلتحوادد دا

حاکم بر طبقة خود  يد ولوژيها يدگاه جمعيو د مصااار ةخود و در تطابق کامل با جامع

ظر  اظهار ن .تبه نگارر در آورده اس خارج از مصر( ةکردليقشر روشنفکر و تحص يعني

صر   سن  -در مورد حکومت عبدالنا و نقد   -بود  يو يمبارک وارد نظام حکومت يکه ح

  يکه دکتر صبح پس از سالها با نامزد مصر يرد. هنگاميگين راستا قرار ميز در هميآن ن

شنود  يم يکند و در مورد اوضاع نابسامان مصر مطالب يبرقرار م يتلفن يتماس نب يخود ز

اد: ست؟... با خنده پاسا ديها ننيا عبدالناصر مسئول همة ا يآ»پرسد:  ينگونه مينب اياز ز

  ين خطا يم؟... بزرگتريريمان را در مورد عبدالناصااار از سااار بگ   يدعواها  يخواهيا مي آ

صر ا  س ن بود که او دميعبدالنا   يارا برج ينظام ينکرد و حکومتما محقق يرا برا يوکرا

شت تا افراد  سبت به او وفادار  يگذا سن    ياقت کمتريو ل يکه ن شتند ]ح رک[ آن مبا يدا
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در : »کننديقت اشاره مين حقيبه ا هگوننيز اين ي يمنابع تار .(382: همان« هرا به ارد برند

  يو زندگ  يعدالت اجتماع    يي، برپا يجاد ارتش قو يا يعنيگانة ناصااار    ساااه ين مباد يب

صل عدالت اجتماع يت پيواقع يجاد ارتش قويک، تنها ايدموکرات ود خ ي. جا..يدا کرد. ا

وسااتن حوادد  ين امر، به وقوع پيدر کنار ا « داد يرا به ظلم اجتماع

ت رمان  يک طرف به جذابياز  -کاگويشاا –خارج از مصاار  يمکان يداسااتان در بسااتر

قهرمانان     يو اجتماع  يفرد يها يآزاد ةگر محدود ينموده و از طرف د ياني کمک شاااا 

جه هر  يدر نتنموده اساات. خود باز يدتيو عق يشاا صاا يهادگاهيان ديداسااتان را در ب

ص    شارها  تيش  س  يخارج يدر رمان بدون ترس از ف به  ي، به راحتيتيامن يهاستم يو 

به اسااا  مؤلفه ن يجمع ا. پردازديخود م يها دگاه ي ان دي ب   يکمک نموده تا رمان    يوانها 

س يس  ياجتماع ساختار يافريب يا   يتماعاج يهاتيمعنادار و منطبق بر واقع يند که در آن 

 قابل مشاهده باشد.  مبارک  يآخر حکومت حسن ةنهفته در مصر در ده

 

 معنادار رمان در بستر جامعه يبازتاب ساختارهاب. 

متقابل هنر و جامعه از   ةشاااه در رابطيکه ر ياجتماع يهارمان يهايژگيگر از ويد يکي

جامعه در رمان   يقيحق يدارد، ظهور و بروز بسااتر اجتماع يدگاه نقد جامعه شااناختيد

  رمان ةن معنا که نگارنديداند. بديساانده خود را خالق آن ميکه نو ينه آن بسااتر ،اساات

ماع  ما     ياجت که ن جا  ق ي  ةند ياز آن ماع  ةک طب قد    ، بر خاص اسااات   ياجت اسااااس ن

  گونه که هستکاربندد تا بتواند جامعه را همانتبر خود را به  ةد هميبا يشناختجامعه

 گرا( در آ ار/جامعهيسم اجتماع يرمانتگونه که دوست دارد ه ( نه همانيسم اجتماع يهر ال

 خود برجسته سازد.  

ش  سوان با توجه به آن ه گذ شته تا مح  يت، ا ش يپ ياجتماع طيتبر دا کاگو( و يدا ه

صر(   يدايناپ ش در هم ست در ا ر خود به نما يرمان خود را به همان  ش گذارد.  يوه که ه

سوان   صحبت ا ش  و بع اً  ير اخبقيط غياز مح ينوع  ز  يک طرف و نيکاگو از يمتوحش 

دگاه  ين ديد ايگر، مؤيمصاار از طرف د ةموجود در جامع ياساايو ساا يادار يناهنجار

ست.   ص    يدر مبحث دگرگونافت و يدر ةآن ه در مرحلا شد ن يرمان ب يهاتيش    زيان 
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ستا قرار م يدر هم ص    يدگرگون ،شد  ه مبحظهنرد. چنايگين را با  يرمان تقر يهاتيش 

شت؛  يطور کامل در جهت منف به ستثنا در ا  قرار دا صمد بود  يناجن مورد يتنها ا  عبدال

سوان قت يدر حق ر مثبت همراه بود.يير و نه با تغييهم بدون تغکه آن جز   يزيچ يتبر ا

صو  ش ريبه ت صر  ةدن جامعيک صر و چه در آمر  يم شن  يکا( با کميهچه در م ، ينيبدب يچا

  يعدالتيز با تمرکز بر بين يو اقتصاد ياجتماع يهانيي، تبياسيدر کنار عوامل س» ست.ين

  ةو فقر، فساااد حلق يکاريزان بيش مي، افزايو اقتصاااد يفرهنگ يها، شااکافياجتماع

، يهنبو «کنديسقوط مبارک فراهم م  ييچرا يرا برا يسم، پاس   يريمبارک و رانتکان ينزد

ن عملکرد را از  يز هميکاگو ن يشااا ياجتماع  يها يدر برابر ناهنجار   يالبته و  .(31: 1394

 دهد.  يخود نشان م

  يرمص  يه مصر و هر آن ه رنگ و بو ياز زبان رأفت  ابت عل ياسوان به عنوان نمونه 

روند... آنها مدرک ارشد  يها به خاطر خود علم و دانش به سراغ آن نم يمصر : »ديگويدارد س ن م 

ست و مقام يگيا دکترا مي ست آورند... برا  يرند... تا پ شد خود را به د يا يبه د ش وار مطبينکه مدرک ار

نا      يزان کند و ب يآو که توا قانع کند  ها را دارد.   ييماران را  ا دکتر ي ،  «درمان آن

د تا  دانيم ييکايک خدمتکار آمريمحتاج ازدواج با  ،يک دکتر مصر يصبح را به عنوان  

ست يصبح، تو م : »رديکا را بگين راه بتواند اقامت آمرياز ا ،  يريا بگکيت آمريتابع يخوا

تو   ...تا بايانوا و مطلقه و تنها آشاانا شاادهيک خدمتکار بيو با  يارفته  انهين به ميبنابرا

گر که  يابه دها مورد مشاااو ده (125 ههمان: .«يريت بگيازدواج کند و به واساااطة آن تابع

  يمصاار در دهة آخر حکومت حساان ياجتماع-ياساايساا يدادهادر تطابق با رخ يهمگ

ست  سترده و  يو نت مبارک ا سن کيجة آن هم اعتراض گ ز  مبارک ا يپارچه به حکومت ح

 .رمان است يهاتيش ص يسو

 

 وضع موجود. اعتراض به ج

اسااات که در  ياا نهفتهياد اعتراض رساااا و ي، فرياجتماع يهارمان يهايژگياز و يکي

ص    سوان  يهاتيش  ص    يبه تمام يرمان وجود دارد. ا رمان، مجال و  يباز يهاتيش 

ها  دم مصر به سال  است از اعتراض مر  يکه خود، پژواک يدهد، اعتراض ياعتراض م ةنيزم



   نقد ادب معاصر عربي  162

 
تاتور يحکومت د  نة حسااان ک بارک.   يگو هة   »م بارک در د بات       يميبد 90م طال مده م ع

س يس  يهاگروه سع   يا يم الف برا يا صبحات را رد و  ساز و   يجاد ا کرد تا روند و 

ها    م الف،    يها گروه ينيآفرت و نقشي از تقو يريجلوگ يک را براي دموکرات يکار

ن خود د م الفايم مبارک به سرکوب شد  يرژم  90 ةمحدود و کنترل کند. در سراسر ده  

: 1391ان، گريو د يهصالح « کرديدا ميشتر پ يب يشت زمان، شدت  ن امر با گذيمشغول بود و ا 

آشااکارا بر آن صااحه    ين امر آگاه بود که حتيز نه تنها از ايمبارک ن يخود حساان .(139

دوارم از  يام»خود اعبم کرده بود که  يهاياز ساا نران يکيکه در  ييگذاشاات تا جايم

صر برا  يهايآزاد ستفاده  يت مليزدن امن برهم يموجود در م شود که درا  ا صورت    نين

  .(101:1391، يهمقدس و اکوان« کرد ن واهم رحم يبه کس

ص    يهاپيهر کدام از ت ش    يتيش  ستان  ضع  يکاگو، به نوعيدا د ت موجود خويبه و

ا در رفتار و  ي ابد و  ي يود مها و سااا نان نم  ا در دل واژهي ن اعتراض يکند. ا ياعتراض م

کارول همسر گراهام به خاطر اخراج از    ةيرسد. گر يظهور م ةها به منص تيش ص   کردار

ستش و تن يس جز رنگ  يليچ دليکار بدون ه س ين يهاغيبه تبل يدادن واه پو تهجن  مه م

 س و ي  يها اسااات که با نوع   گونه اعتراض نياز ا يکيمحصاااوالت زنانه    يبرخ يبرا

:  آن وجود ندارد يبرا يي، چرا که گور شاانواو شااکساات همراه اساات  يساارخوردگ

اهپوسااتم مصاااحبه را تمام کرد و يد من سااينکه ديکارفرما مانند خوک بود، به محض ا»

ک خدمتکار برخورد کرد...چقدر احسااااس  يزند...با من مانند يگفت بعدا به من زنگ م

    «کنم.يم يخوار
س     ين در عالم واقع سترده  ضات گ شورها يز اعترا سه و آمر  يياهان در ک کا  يمانند فران

سرکوب، نت  ست.     يبرا يگريجة ديو... جز  شته ا ه  يس نان رأفت  ابت عل آنها دربر ندا

وجه به با ت» بودنش ييکايد فراوان بر آمريخود و ت ک يرفتن اصاالت مصار  يمصار و نپذ 

ها چگونه  يدانم که مصااريام خوب مبوده يمصاار –ها در گذشااته – ينکه من زمانيا

ان يقت رأفت  ابت با بيرد. در حقيگين مقوله قرار ميز در همين( 27 ههمان: «شااند.يانديم

صر يشد  نفرت ستا يد از م شته و   يوعها نييکايش از حد آمريش بيها و  فرار به جلو دا

  يشروع محکوم به شکست    ةکه از همان نقط يبودن خود اعتراض دارد. اعتراض يبه مصر 
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ست کنندديناام سو  ييتا جا ؛ه ا صر ير ندختر يکه از  آن(  يمنف يبودن هدر معنايز به م

 گردد. يمحکوم م

صمد را با  يناج ش يتام و تمام فر ةنديد نمايعبدال ست ياد اعتراض در رمان  . کاگو دان

شگاه و به  اج از مبارک بوده بعد از اخر يکه در مصر از معترضان حکومت حسن    يو دان

خود برنداشااته و با مشااکبت   يهاز دساات از اعتراضيکا نيشاادن به آمرپناهنده ينوع

را   ياسااات و يهودي ياو که دختر ةکه معشاااوق ييشاااود، تا جايز روبرو مين يفراوان

  يماتاتها يو مصر و با ادعا کا يسم آمر يس ضد ترور يپل يبا همکار سرانجام کرده و ترک

 . گردديوم منامعل يشده و عازم سرنوشتريبودن دستگستيتروربه جرم ، يه ويعل

  يهااما اعتراضرمان اعتراض اساات،  يکاگو به نوعيشاا رمان د گفتيت بايدر نها

  ت شاا ويرسااد و در نهايمطلوب نم ةجيگاه به نتچيبا هين رمان تقريمعترضااان در ا

شتر به  ي، بيدگاه اسوان ين ديشود. البته ا ينابود م يا به نوعيگردد و يم ميا تسل يمعترض 

پنهان آن در  يهاهير اليو در ز يه آن ه در جامعة مصااريان علي تن مصااريخاطر برانگ

ست. به عبارت د   يجر شته ا سوان يان بوده، بر رمان حاکم گ سته با ا  يگر ا ل، ن عميخوا

صر  يطبقة اجتماع ينيبق جهانيضمن تزر  صر   يخود در قالب رمان به جامعة م ، مردم م

شو ين ناعدالتيه ايام عليبه قرا  صر عل يز قيت نيد. در نهايق نمايها ت  يسن ه حيام مردم م

 بود. يانيجة پاينت ينظام و يمبارک و سرنگون

 

 يريگجهينت

  ةيرنظ ةيبرپا يسااواناألعبء  ةکاگو نوشااتيرمان شاا يشااناختحاضاار به نقد جامعه ةمقال

 ينکاگو و ساختار درويرمان ش ةگلدمن اختصاص داشت. با مطالع ينيتکو ييگراساخت

را  يرا داراساات. ز يشااناختو نقد جامعه ين رمان امکان بررساايا ر، مشاا و شااد که ا

ق  يمصااار دسااات به نگارر آن زده تا از طر     يط اجتماع ياز مح يريپذ با ا ر  ياساااوان

شر روشنفکر و تحص     ةنديشتر آنها نما يرمان، که ب يهاتيش ص   ستند،   مصر ه  ةکردليق

ن طبقه برداشاااته و آنها را به     يدا و پنهان در ا ي پ ياجتماع  يها آفت  يبتواند پرده از برخ 
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 يدارد، ول ياجتماع ياسااايسااا ياهيمارمان درونن ياهرچند  نقد و اعتراض بکشااااند.

مام  ياساااوان کار   يت به  ع       تبر خود را  جام قد  نار ن تا در ک گاه  چيمورد نظر، ه ةبرده 

ش ص   يفرد يهادگاهيد صورت غ خود را  يو  ن  رما يه به ف ا يسو کيو  ير منطقيبه 

از   يکل يتيبر ناراضاااا  يخود مبنک ي د ولوژي ادگاه  ي حال د نيدر ع ي؛ ولحاکم نگرداند  

 .  سازديم يک رمان جاريتمات يهاتيرا بر زبان ش ص حکومت مصر

سوان  س يس  ييرمان که ف ا  يان جهان اجتماعيسته م توان يخوب به يا و  ياجتماع، يا

اد  جيق و تنگاتنگ ايعم ي، ارتباطيفکر مصر کرده و روشن لياست با قشر تحص    يفرهنگ

ن  يا به ؛گردديکاگو بدل ميرمان شاا يلين ارتباط به عنصاار سااازندة جهان ت يهم و کند

ست و نتا يبه ا يحوادد رمان به نوع يتمام معنا که ست آمده از ين طبقه مربوط ا   ج به د

ن رمان   يا ين موضاااوعات محور يبنابرا گذارد.  ين طبقه ا ر م يهمما بر  يآن هم مساااتق

  يکر مصر فکرده و روشن ليقشر تحص   يتيته، نارضا يعبارت است از تقابل سنت و مدرن  

شار   اعمال فض و يحاکم بر مصر و تبع  يو ادار ياس يمبارک، فساد س   ياز حکومت حسن 

 .  يت به خاطر اعتقادات مذهبيمحرومو 

  ياجمانند ن ياکردهليتحص  يهاتيته در رمان در برخورد ش ص  يتقابل سنت و مدرن 

  يرو تقابل آن با فرهنگ مص  ييکايعبدالصمد، دکتر صبح، دکتر کرم و... با فرهنگ آمر  

ژه در اواخر حکومت  يته به ويز تقابل سانت و مدرن يابد. در عالم واقع نييبروز و نمود م

سن  س    يح صر را با ب ضا از چالش ياريمبارک جامعة م ش  يتيها روبرو کرده بود. نار ر  ق

ز در ابعاد م تلف  يمبارک ن ياز حکومت حساان يفکر مصاارکرده و روشاانليتحصاا

ش  آن در يوجود صو يرمان  ش يکاگو به ت شده؛ ير ک ضا يا ده  س يها داليتين نار س يل  ،  يا

م  ؛ در عال دارد يرا در پ يجة واحد  يت نتي در نها  يداشاااته ول  يم تلف يو مذهب  يدتي عق

لکرده  يان انقبب، قشر تحص  ين م الفان حکومت مصر در جر يترياز اصل  يکيز يواقع ن

 . بوده است

س   ساد  س يف س  يو ادار يا ستناد به منابع تار   يو بروکرا ان يب ي يحاکم بر مصر که با ا

ر  معنادا يساختارها  ي. برخداشت  يکاگو نمود مش و و بارز يز در رمان ش يشده بود ن 
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واده در ان خانيبن يدگيپاش ت خود، از هميپوستان به وضع  اهياعتراض س گر رمان مانند يد

صر    يبرخ يفرهنگ يگانگيکا، از خودبيآمر شنفکران م ل با ز در تطابق کاميو... ن ياز رو

ستر اجتماع  شت  يعالم خارج و ب ش  ي. از طرفجامعه قرار دا   ةدنيد نمايکاگو را بايرمان 

رمان در برابر مسااا ل جامعه   يهاتيشاا صااز دانساات. يک رمان معترض نيار يتمام ع

ند، از آرمان  يدهند، اعتراض م يواکنش نشاااان م ند و در برابر   يخود دفاع م  يها کن کن

 رند.  يگيم يم الفان موضع تهاجم

سوان يدر کنار ا ستان ن    ةنيدر زم ين موارد ا صر دا عمل  يز در رمان خود به خوبيعنا

ست     ستان را در ب سته حوادد دا ارا ه   به خواننده وا و رسا يش  يزبانو  يادب يرکرده و توان

هم کاگو به عنوان به رمان موفق و کارآمد ين عوامل باعث شااده تا رمان شاايا ةدهد. هم

ص و هم  ينة اجتماعيدر زم ستان نو  ةدر عر شورها  يس يدا شده و   يعرب يدر ک مطرح 

را به خود اختصاص دهد. ياژهيگاه ويجا
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 رمان  يينقد سمماختارگرا»( 1393حساانکلو ه يعسااگرو عسااگر  ي، آرزو، مريم حسااينيشااهباز

 :1393، سال دوم، شماره سوم، بهار    يمطالعات داستان  يفصلنامه ت صص    ،«ها اثر احمد محمودهيهمسا 

 66 -91صو 

 يهاد و جالشيمتوسط جد ةطبق»( 1391فرج زاده هايوب فرح ب ش و عباس د جواد، ي، سيصالح 

س يس  صر از دهه   يا صلنام  ،«يالديم 2011تا  1980حکومت م سال اول،     ةف سبم،  مطالعات جهان ا

 .125-146، صو1شماره 

 در  ينيتکو ييضممرورت کاربسممت سمماختارگرا «( 1386ز ييهپا ييرضااامحمد د و يوح يطلوع

س  جامعه ساختارگرا يادب يشنا س   جامعه ةمجل ،«در مقام روش( ينيتکو ييات ) شمار يا يشنا ، 3 ةران. 

 .3 -27صو : هشتم ةدور

 س    ينقد اجتماع»( 1385حساانکلو، عسااگر ه يعسااگر صر فار زبان و  يدکتر ة، رسااال«يرمان معا

 .اتي، دانشکده ادبت مدرسيدانشگاه ترب کوب ت،ياستاد راهنما: ناصر ن ،يات فارسيادب

 ______________، ب مجله اد ، «اتي ادب ينقد جامعه شممناخت      يها هي رر نظيسمم»( 1386ه

 .43-64و: ص4، زمستان و بهار، شماره يپژوه

 11و  10شماره  ات و فلسفه،  ي، کتاب ماه و ادب«يو جامعه شناس   ينقد ادب»( 1380ت هي، مش ييعب ،

 .20 -33صو  :وريسال چهارم. مرداد و شهر

 

 ات: يادب يشناس  بر جامعه ي. درآمد«رمان يشناس  لوکاچ، گلدمن و جامعه»( 1377، فرانکو هيفراروت

 نده، تهران: انتشارات نقش جهان.يمحمد جعفر پو ةده و ترجميمقاله، گز ةمجموع

 تار ي تحل»( 1382، جواد هيميکر نگ دوم خل  يخيل  فارس يج ل «ج  خارج يتار  ة، مج ، يا روابط 

 75-94، صو 16شماره 

 بازانتشارات ، تهران: اتيادب يشناسدر جامعه يتأمالت( 1379، مسعود هيکو ر. 

  ترجمه: محمد جعفر رمان(،  يشناس  جامعهات )دفاع از يادب يجامعه شناس  ( 1371ن هيگلدمن، لوس

 نده، چاپ اول، تهران: نشر هور و ابتکار.يپو

 ___________، ده، ني، ترجمه: محمد جعفر پو  ياجتماع  يبا زندگ   ينش ادبيوند آفر يپ( 1376ه

 تهران: نشر چشمه.

 تهران: ، چاپ دوم، ي، ترجمه: اکبر افساارييسممم اروپايدر رئال يپژوهشمم( 1384لوکاچ، گئورگ ه

 .يو فرهنگ يانتشارات علم
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  صر: برآ »( 1391ه ياکوانسيد حمداهلل  مقدس، محمود و ش يند نظام اليانقالب م سعه  يگار ک و تو

93-118: صو71، ر 19انه؛ ج يه مطالعات خاورمفصلنام ،«يافتگين

 جا، گام نو.ي، چاپ سوم. بيانتقاد يشناس ييبايز( 1388د هيمهرگان، ام 

 چهارم، تهران: انتشارات س ن.، چاپ عناصر داستان( 1380، جمالهيرصادقيم 

 ل يک تحليحکومت مبارک در مصممر،  يفروپاشمم»( 1394ه يزمانصااالح ر و يد عبداألمي، سااينبو

 28-59: صو42، سال ششم، شماره ين الملليب و ياسيس يهاافتيفصلنامه ره ،«يساختار

   صفهان صر ا ضا و  ين ستان   يشمع ميبد ، محمد ر شناخت »( 1388هزم  يخال يرمان جا ينقد جامعه 

شر «يسلوچ اثر محمود دولت آباد  شناخت  ةي، ن سال يکاربرد يجامعه  شماره  20،  صو  : 36 ياپي، پ4، 

168- 151.
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Abstract 

Social criticism is one of the new theoretical frameworks that have 

emerged in literature. It seeks to shed light on the link between the 

literary text and the community and considers that the society influences 

the author. This influence leads to the creation of literary effects that 

are associated with the society and culture in which the text is born. 

Literary works also affect the society in different ways. George 

Lochatch and Lucian Goldman are among the most important 

theoreticians of this theory. In this regard, the present study seeks to 

analyze the novel "Chicago" written by Alaa Asvani. The results show 

that Asvani, influenced by the Egyptian society and the prevailing 

social conditions in Egypt during the presidency of Hosni Mubarak, has 

tried to address the obstacles and problems facing Egyptian intellectuals 

inside and outside Egypt. He then analyzes and reviews these problems. 

Asvani's novels, including "Chicago", play an important role in 

enlightening Egyptians and revolutionizing Egypt. 

 

Keywords: Social criticism, Alaa Asvani, The novel of Chicago, 

Goldman, Generative structuralism. 
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