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چکيده
نقد جامعه شناختي ،از نظريههايي ا ست که در عر صة تعامل ادبيات با علوم اجتماعي بروز يافته و سعي
بر آن دارد تا رابطة ميان سااااختار ادبي و جامعه را بررساااي نمايد .مطابق اين نظريه ،ميان متون ادبي و
محيط اجتماعي که متن ادبي در آن متولد شاااده ،ت ير متقابلي وجود دارد .از يک طرف نويسااانده در
آفرينش متن ادبي خود از جامعه ت ير ميپذيرد و از طرف ديگر ،متنِ توليد شااده نيز بر محيط اجتماعي
خود ت ير ميگذارد .جورج لوکاچ و لوسااين گلدمن از مهمترين نظريهپردازان اين عرصااه هسااتند .در
پژوهش حاضااار تبر بر آن بوده تا به شااايوة توصااايفي – تحليلي و بر پا ية چارچوب نظري ن قد
جامعه شناختي ،رمان " شيکاگو" ا ر عبء ا سواني ،نوي سندة معا صر م صري بر پاية مکتب ساختارگرايي
تکويني گلدمن مورد بررساي و نقد جامعهشااناختي قرار گيرد تا به پاسااا اين پرسااش کلي که "آيا اين
رمان قابليت نقد در چارچوب نظرية ساختارگرايي تکويني را دارد؟" دستيابد .در اين زمينه تبر شد
تا اين رمان در دو مرحلة دريافت و تشااريح و در زمينههايي مانند شاا صاايت ،درونمايه و بسااترهاي
سياسي و اجتماعي مورد بررسي قرار گيرد .نتايج به دست آمده نشانگر اين واقعيت است که ا سواني با
ا رپذيري از محيط اجتماعي م صر در زمان ريا ست جمهوري ح سني مبارک ،تبر نموده تا م شکبت
ق شر رو شنفکر و تح صيلکردة م صر را چه در داخل و چه در خارج از ک شور مورد نقد و برر سي قرار
دهد .رمانهاي اسااواني و از جمله "ش ايکاگو" ،بعد از انتشااار ،در آگاهيب ش ايدن به ملت مصاار نقش
اساسي داشته و در به وجودآمدن انقبب مصر ت ير بسزايي داشته است.
کليدواژهها :نقد جامعهشناختي ،ساختگرايي تکويني ،گلدمن ،عبء اسواني ،رمان شيکاگو.
 -1آدرس پست الکترونيکي نويسنده مسئولmrtavakoly@yahoo.com :
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مقدمه
جامعه شنا سي ادبيات ،به عنوان دان شي ميان ر شتهاي ،از يک سو با ادبيات و از سوي
ديگر با علم جامعه شنا سي ارتباطي تنگاتنگ و در همتنيده دارد .در نقد جامعه شناختي،
تبر بر آن ا ست تا ارتباط ميان متن ادبي و جامعه مورد برر سي قرار گيرد تا بدين سان
از يک طرف ت ير جامعه و طبقات اجتماعي آن در شکلگيري و پيدايش متن ادبي مورد
توجه قرار گرفته و از طرفي ديگر د يدگاه هاي فکري ،عق يدتي ،اجتماعي و سااا ياساااي
نويساانده هبه عنوان ع ااوي از يک طبقة اجتماعي مشاا و و نه به عنوان يک فرد از
اع اي جامعه) و نقش آنها در آفرينش متن ادبي مورد بحث و نقد قرار گيرد.
«ن ستين بارقههاي نقد اجتماعي در آراي گروهي از منتقدان از جمله مادام دو ستال
ه ،)1766 -1817هيپول يت تن ه )1828 -1893و نيز برخي از فبسااافه هم ون کارل
مارکس ه )1818 -1883و فردر يک انگلس ه )1820 -1895پد يدار شاااد و امروزه به
عنوان يکي از شيوههاي نقد ادبي به کار ميرود» هکو ري .)16 :1379 ،مادام دو ستال معتقد
به وجود ارتباط ميان ادبيات و نهادهاي اجتماعي مانند دين ،سااياساات و اقتصاااد و نيز
قراردادهاي اجتماعي مانند آداب و رسوم قومي و قوانين حاکم بر جامعه بود .اما «از نظر
تِن ادبيات بازتاب آداب و رفتار و خلقيات عصر نويسنده است.
آ ار ادبي نتيجه تعامل سه د سته عوامل ه ستند :زي ستي ،فرهنگي و تاري ي» هعبيي،

 .)23 :1380با پيدايش عقايد مارکس ايسااتي و گسااترر سااريع آن در اواخر قرن نوزدهم
ميبدي و تحت ت ير ديدگاههاي کارل ماکس ،اقتصاااد دان و فيلسااوف آلماني ه-1818
 ،)1883د يدگاه ها و نظر يات مارکسااايساااتي ساااا ية خود را بر ب ش قابل توجهي از
نظريههاي جامعهشاااناختي و ادبي گساااترد« .از نظر مارکس ،اشاااکال گوناگون جامعة
ان ساني ،در نهايت مبتني بر ابزار توليد ا ست و اقت صاد نيز زيربنايي ا ست که سيا ست،
حکومت ،قانون ،هنر و سرانجام ادبيات را پايهگذاري ميکند» هع سگري .)47 :1386 ،لوکاچ
و به تبع وي گلدمن نيز کوشايدند تا مباني نقد مارکسايسااتي را در نظريات خود به کار
بندند.
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پيشينة پژوهش
در مورد نقد جامعهشااناختي در زبان و ادبيات عربي کتابهاي ارزشاامندي به نگارر
درآ مده که در اين م يان مي توان به ک تاب هاي
"،

نوشااتة
"

" از

" ار

و

اشااااره نمود .در ايران نيز تاکنون در مبحث

جامعهشااناختي ادبيات عربي و به ويژه نوع رمان ،مقالههاي فراواني نوشااته شااده که در
اين زمي نه ميتوان به اين موارد به عنوان نمونه اشااااره نمود" :نقد جامعه شاااناختي
رمانهاي سهگانة احبم م ستغانمي" نو شتة عزت مبابراهيمي و علي صباغيان ،ن شرية
فرهنگ و هنر ،شمارة سوم ،پاييز  .1393در اين مقاله نوي سندگان بر آن بودهاند تا بر پاية
رمانتي سم جامعهگرا ،رمانهاي مستغانمي را از منظرگاه نقد جامعه شناختي تحليل نمايند.
"نقد جامعهشااناختي رمان أوراق عصااام عبدالعاطي در مجموعة نيران صااديقة از عبء
أ سواني" نو شتة علي گنجيان و ر ضوان جم شيديان ،دوف صلنامة نقد ادب معا صر عربي،
يازده پياپي .1394 ،نويساانده در اين مقاله تبر داشااته تا در پرتو نقد جامعهشااناختي،
ضاامن بررس اي جنبههاي زيباييشااناختي رمان ،به نقد م اامون آن نيز که بيتوجهي به
اسااتعدادهاي درخشااان در عرصااهي علم و هنر در جامعة مصااري اساات ،بپردازد و در
نهايت نيز ا بات مينمايد که رمانهاي اسااواني در کنار آ ار ديگر نويسااندگان اجتماعي
مصر مانند نجيب محفوظ در شکلگيري انقبب مصر مؤ ر بودهاند .در همين زمينه نيز
ميتوان به مقالههاي «نقد جامه شاااناختي عمارت يعقوبيان»« ،نقد جامعهشاااناختي رمان
صيادون في شارع ضيق» و «نقد جامعه شناختي دا ستان

ا شاره نمود .اين

مقاالت ،عبوه بر مقالهها و کتابهايي اساات که در حيطة نقد جامعهشااناختي رمانهاي
فار سي به نگارر درآمده ا ست؛ ولي با وجود فراواني و ارز شمندي مقاالتي که در اين
زمي نه به نگارر درآمده ،تاکنون مقالهاي که به نقد جامعهشاااناختي رمان "شااايکاگو"

بپردازد ،به چاپ نرسيده است .مقالة حاضر درصدد است به پرسشهاي زير پاسا دهد:
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.1چه مساااا لي باعث شا اده رمان شا ايکاگو قابليت نقد جامعهشاااناختي بر پاية نظرية
ساختارگرايي تکويني را داشته باشد؟
 .2ايد ولوژي حاکم بر اين رمان چيست و چه ت يري بر محتواي آن داشته است؟
 .3نوي سنده با چه شيوهاي از م سا ل و م شکبت اجتماعي حاکم بر جامعة مورد بحث
خود در رمان پرده برداشته است؟
چارچوب نظري پژوهش (شرح نظرية ساختگرايي تکويني گلدمن)
نقد جام عهشاااناختي ،ادب يات را از جن بة فردي خود خارج کرده و آن را در گساااترة
وسيعتري قرار ميدهد که عبارت است از بررسي رابطة متقابل ادبيات و جامعه .در اين
رابطه ،اديب نيز هرچند به عنوان آفرينندة ا ر ادبي ،جايگاه خود را دارد ولي اين جايگاه،
فردي و ش ا ص اي نيساات و اديب از اين نظرگاه ،نمايندة طبقة اجتماعي خود به شاامار
ميرود« .منتقدان و نظريهپردازان م تلفي در پيدايش س اير تکامل اين علم سااهيماند؛ اما
در اين ميان نقش جورج لوکاچ ،منتقد مجار ستاني و لو سين گلدمن ،منتقد رومانيايي به
دليل ارا ة نظريات جامعتر ،بيش از ديگران است» هاف لي.)58 :1395 ،

لوکاچ ه )1885 -1971نظرية خود را بر اسااااس ر اليسااام واقعگرا بنا نهاد« .مکتب
ر اليسم به منزلة شکل يا فرم هنرياي است که به شايستهترين نحو با مناسبات اجتماعي
انطباق دارد» همهرگان .)60 :1388 ،لوکاچ بر اين باور بود که جامعه و ان سان کيان واحدي
را ت شکيل ميدهند و ر الي سم واقعي بايد از اين ديدگاه به برر سي رابطة جامعه و ان سان
بپردازد نه آنکه هريک را به صورت م ستقل و جدا از هم برر سي نمايد .ر الي سم لوکاچ
ويژگيهاي منحصر بفردي دارد که باعث شده آن را ر الي سم اجتماعي يا ر الي سم بزرگ
بنامد .اين ويژگيها عبارتند از:
پيروزي رئالي سم :به اين معنا که واقعيت بايد به عنوان يک اصاال مساالم بر افکار و
عقايد و جهتگيريهاي نويساانده غلبه نمايد« .نويساانده بايد با دليري و بدون حب و
بغض هرآن ه را در اطراف خويش ميبيند صادقانه گزارر کند» هلوکاچ.)169 :1384 ،
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رئاليسممم انتقادي :از نظر لوکاچ به اين معنا اساات که نويساانده بايد در ا ر خود از
ت ااادها و ناهنجاريهاي اجتماعي پرده برداشااته و برانگيزانندة مردم باشااد هر.ک :همان:
صو .)258 -267

مردميبودن« :مردميبودن حقيقت ادبيات بزرگ بايد بر اين واقعيت ا ستوار با شد که
م سا ل ا صيل را در برترين سطح ممکن بيان کند و به کُنه عميقترين ري شههاي درد و
احساس و انديشه و عمل آدمي راه يابد» ههمان.)263 :

بعد از لوکاچ ،لوسين گلدمن از شناخته شدهترين نظريهپردازان نقد جامعه شناختي به
شاامار ميرود .گلدمن ،دنبالهرو نظريههاي لوکاچ بود و به ديدگاه او مطالبي را افزوده و
نظريهاي ارا ه داد که آن را "سمماختگرايي تکويني" ناميد« .گلدمن به صاااراحت تمام،
فاعل آفرينشهاي فرهنگي را نه يک فرد ،بلکه جهانبيني يک جمع ميداند که نوي سنده
به عنوان فردي برخاساااته از م يان جمع ،به جهانبيني آن جمع ،شاااکل هنري ويژهاي
ميب شااد» هگلدمن .)321 :1371 ،طبق نظرية وي "جهاننگري" عبارت اساات از شاايوة
انديشااه و تفکر حاکم بر يک دورة مشاا و زماني يک ملت .مفهوم ساااختار معنادار
ن ستين بار در نظريات گلدمن مطرح شد« .گلدمن مفهوم ساختار معنادار را عبوه بر
توصاايف وحدت ارگانيک اجزاي يک ا ر و ارتباط متقابل ميان آنها ،به معناي ساااختار
دروني ا ر در نحوة انعکاس جهانبيني مسااتتر در آن نيز به کار ميبرد .يعني اينکه جهان
نگري فبن طبقه يا گروه اجتماعي چگونه در يک ا ر ادبي به عنصااار ساااازنده جهان
ت يلي متن تبديل شده ا ست» ه سلدن و ويدو سون « .)113 – 115 :1377 ،ساختار معنادار از
نظر گلدمن ،جهان ا ر ادبي است که براي پاساگويي به يک موقعيت خاص آفريده شده
و محقق با درونفهمي به آن دست مييابد» هطلوعي و رضايي.)6 :1386 :

گلدمن در رور سااااختگرايي تکويني خود به فاعلهاي جمعي و فرافردي اعتقاد
دارد« .گلدمن فاعل جمعي و فاعل فرافردي را آفرينندة راستين محصوالت فرهنگي و به
خصااوص آ ار ادبي ميداند .بنابراين در بررسايهاي جامعهشااناختي ،عناصاار معنادار به
صااورت پديدههايي کامب اجتماعي و نه فردي مطرح ميشااوند» هلوکاچ و فراروتي:1377 ،

 .)224او ارتباط بين انسااان و جهان که بر پاية ت ير و ت ر شااکل ميگيرد را «ديالکتيک»
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ناميد« .گلدمن مفهوم ديالکتيک را از مارکس گرفت» هشااهبازي و همکاران .)70 :1393 ،وي
در ن قد تکويني خود مب حث آ گاهي فعليهواقعي) و آ گاهي ممکن را مطرح مي ک ند و
معتقد اساات که پژوهشااگر اجتماعي نبايد توان خود را به شااناخت آگاهي واقعي يعني
آن ه مردم در حال حاضاار به آن ميانديشااند محدود کند ،بلکه بايد دنبال آن باشااد که
سطح واقعي آن آگاهي را دريابد که افراد يک گروه يا طبقه به واسطه دريافت آن بتوانند
طرز تفکر خود را تغيير دهند ولي در دل گروه خود تغييرات عميق اجتماعي که باعث
بهمري تن سااااختار طبقاتي آنها ميشاااود را تحمل ننماي ند .در واقع در نقد اجتماعي،
آگاهي ممکن به ماهيت خود گروه وابسااته اساات« .ساااختگرايي تکويني در مجموع
بررسااي ساااختار اجتماعي-تاري ي دورهايساات که در محتواي ا ر ادبي به آن پرداخته
مي شود .بنابراين هدف ا صلي در اين رور ،يافتن پيوندهاي ميان متن هادبي يا فل سفي)
و جهانبيني بر پسزمينة تاري ي آنهاست» هعبيي.)27 :1380 ،

براي انجام اين رور ،گلدمن دو مرحله را معرفي مينمايد؛ مرحلة اول ،دريافت نام
دارد .در اين مرحله ،ناقد بايد تبر نمايد تا متن ادبي را در چارچوب سااااختار دروني
آن درک نمايد و در مرحلة دوم که ت شريح ناميده مي شود تبر بر آن ا ست تا ا ر ادبي
در قالب ساختارهاي سياسي و اجتماعي و تاري ي و اقتصادي جامعه توضيح داده شود.

خالصهاي از رمان شيکاگو
اين رمان از سااه داسااتان موازي تشااکيل شااده و اشااتراک برخي ش ا ص ايتها در اين
داسااتانها ،آنها را به هم پيوند داده اساات .يکي از اين داسااتانها قهرماني به نام «
دارد و ش ايوة روايت آن اول ش ا و اساات و به عبارت ديگر ،اين ناجي/
اسااواني اساات که حوادد داسااتان را براي خواننده تعريف ميکند .دو داسااتان ديگر به
شيوة سوم ش و يا داناي کل روايت مي شود .ناجي دان شجوي معتر ضي ا ست که به
علت م الفت با حکومت ح سني مبارک ،در م صر به م شکل برخورده و به ناچار براي
ادامه تحصيل به شيکاگو ميرود و در آنجا با مشکبت فراواني دست به گريبان مي شود
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و درن ها يت نيز به خاطر م ال فت با حکو مت حساااني م بارک در آمري کا و به ع لت
همکاري نهادهاي امنيتي مصااار و آمري کا ،به جرم تروريساااتبودن دساااتگير و روانة
سرنوشتي نامعلوم ميگردد.
شيماء محمدي ،قهرمان داستان ديگر اين رمان است .وي قهرمان پروبلماتيکي است
که در ف ايي مابين سنت و مدرنيته گرفتار شده و قادر به تش يو مسير خود ني ست و
پس از ارتباط با يکي از دانشجويان پسر مصري ،ناخواسته شده و مجبور به سقط جنين
ميگردد .ش صيت ديگر اين رمان و قهرمان دا ستان سوم ،دکتر صبح ،ا ستاد دان شگاه
الينوي است و با همسر آمريکايي خود زندگي ميکند .او با وجود زندگي طوالني مدت
در آمريکا ،هرگز نتوان ست گذ شتة خود را فرامور کند و در نهايت نيز بعد از يادآوري
خاطرات گذشااته و به ويژه نامزد مصااري خود ،دساات به خودکشااي ميزند .ساااير
ش صيتهاي رمان مانند دکتر رأفت و سرتيپ صفوت و کارول و گراهام و احمد دنانه
و ...ش ا ص ايتهاي فرعي رمان هسااتند که در کنار ش ا ص ايتهاي اصاالي ايفاي نقش
ميکنند.

نقد جامعهشناختي رمان شيکاگو
همانگونه که گذشت ،گلدمن به پيروي از لوکاچ و بر اساس نقد مارکسي ستي ،آ ار ادبي
را در دو مرحلة دريافت و تشريح و در قالب نقد اجتماعي مورد بررسي قرار ميدهد.

مرحلة نخست :دريافت
پيش از جستجوي پيوندهاي ا ر ادبي و طبقات اجتماعي دوران نگارر آن ،بايد خود ا ر
و معناي دروني و ويژهار را دريافت و دربارة آن ،در مقام جهاني مشااا و از افراد و
اشا اياي آفريدة نويساااندهاي که از رهگذر ا ر با ما سا ا ن ميگويد ،به ارزيابي زيبايي
شاااناختي پرداخت هگلدمن .)253 :1376 ،در اين مرحله مواردي از قبيل موضاااوع رمان،
ش صيتهاي آن و ميزان آگاهي آنها از مسا ل جامعه مورد بررسي قرار ميگيرد.
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الف .ساختارهاي معنادار در رمان شيکاگو
سااااختارهاي معنادار رمان هاي اجت ماعي در دل درون ما ية رمان ،شااا کل مي گيرند.
«درونمايه ،فکر ا صلي و م سلط هر ا ري ا ست؛ خط ر شتهاي که در خبل ا ر ک شيده
ميشاااود و وضاااع يت و موقع يت هاي داساااتان را به هم پيوند ميدهد .به ب يان ديگر،
درونمايه را به عنوان فکر و انديشااة حاکمي تعريف کردهاند که نويساانده در داسااتان
اعمال ميکند؛ به همين جهت اسااات که ميگوي ند درون ما ية هر ا ري ،جهت فکري و
ادراکي نوي سندهار را نشان ميدهد» همير صادقي .)174 :1380 ،درونمايه «تم» معني زيرين
و پيامي است که نه از زبان ش صيتها بلکه با کنش و محتواي داستان منتقل مي شود
هجزيني.)39 :1378 ،

در رمان شيکاگو ،ايد ولوژي نويسنده يعني اسواني ،به عنوان نمايندة قشر روشنفکر
و تحصيلکردة مصري در خارج از مصر ،عنصر اصلي شکلدهندة رمان است؛ امري که
با ديدگاه گلدمن در نظرية سااااختارگرايي تکويني در انطباق کامل قراردارد .از آنجا که
اسااواني ،خود در ش ايکاگو تحص ايلکرده ،به عنوان يک دانشااجوي معترض مصااري از
نزديک با تمامي م سا ل و م شکبت يک رو شنفکر م صري که در خارج از ک شور درس
ميخواند دسات به گريبان بوده و از طرفي با تقابل ارزرهاي سانتي و فرهنگي خود با
مدرنيتة حاکم بر جامعة آمريکا نيز درگير بوده ،همين امر را مبناي نگارر رمان شيکاگو
قرار داده است.
در اين رمان ميتوان شاهد مجموعهاي از ش صيتهاي پروبلماتيک و تماتيک که
بيشااتر آنها مصااري و تحص ايلکرده هسااتند ،بود که هريک به گونهاي از اين تعارض و
تقابل فرهنگي رنج ميبرند و به جاي تبر براي رساايدن به راهحلي براي برونرفت از
اين تعارض ،در نها يت يا در مدرني تة آمري کا غرقشاااده و يا به خاطر عدم توانايي در
بازگ شت به خويش ،د ست به خودک شي يا فرار از واقعيت ميزنند و يا تو سط نهادهاي
امنيتي از صحنه حذف ميگردند.
از آنجا که آوردن متنهايي از رمان در ت ييد اين ادعا ،نيازمند صفحات فراواني است
به آوردن موردي مطالبي که بر ا بات درونماية ايد ولوژيک رمان صحه ميگذارد ب سنده
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مي شود :الف .صحبتهاي رأفت ابت عليه مصر و مصريان هاسواني 28 :2007 ،و بعد) ب.
اشاااره به فساااد اداري در مصاار و مقايساة آن با آمريکا ههمان 128 :و بعد) ج .ارتباطدادن
عقبماندگي م صر به دين ا سبم .ههمان )165 :د .مقاي سة م صر و آمريکا و تقابل سنت با
مدرني ته .ههمان 231 :و بعد) ه .وجود تبعيض در مصااار به خاطر عقا يد ديني و مذهبي.
ههمان )242 :و .اشارة مستقيم به ناهجاريهاي اجتماعي در مصر .ههمان 383 :و بعد) ز .نقد
م ستقيم حکومت جمال عبدالنا صر و ح سني مبارک و زير سوالبردن آنها .ههمان 384 :و

بعد) که در مرحلة تشريح ،اين موارد مورد بررسي دقيقتر قرار خواهندگرفت.

ب .شخصيتها و آگاهي آنان
ويرجينيا وولف دربارة اهميت شاا صاايت در رمان ميگويد :من معتقدم سااروکار همة
رمانها فقط با ش صيت ا ست و فقط براي طرح و تر سيم ش صيت ا ست که قالب
دا ستان را طرح افکندهاند هآلوت .)503 :1380 ،ژان پل سارتر نيز معتقد ا ست :اندي شه و
نظريهاي در رمان وجود ندارد مگر اينکه از طريق روابط ش صيتها با يکديگر بيانشده
باشد هسارتر 91 :1370 ،و  .)92به نظر جرج لوکاچ ،ش صيت ،مانند تمامي جهان رمان ،در
تسلط نوي سنده است و نميتواند از خويش هيچ توانايي در صحنة رمان نشاندهد ،مگر
با ارادة نويساانده .گلدمن در شاا صاايت رمان ،نمايندة گروه يا طبقة اجتماعيبودن را
ميبيند و باختين ،براي ش صيت رمان ،استقبل و فعاليت آزادانه قا ل مي شود و تسلط
نوي سنده بر ش صيت را باعث محدود شدن عر صة مکالمه در رمان مي شمارد .آن ه در
همة اين رويکردها به وضوح عيان است ،اهميتي است که ش صيت و ش صيتپردازي
در نقد جامعهشناختي رمان دارد هعسگري حسنکلو.)112 :1385 ،

رمان واقعگراي اجتماعي اين ويژگي را دارد که کردار و شارايط شا صايتها را بر
مبناي موقعيتي تاري ي و اجتماعي ،به شيوهاي حقيقي ،مو ضوع و م مون خاص خود
قرار دهد هنصاار اصاافهاني و همکاران .)158 :1388 ،رمان شايکاگو يک قهرمان واحد ندارد و
بايد آن را در د ستة رمانهاي با ش صيتهاي متعدد قرار داد« .برخي از ش صيتها،
ش صيتهاي تماتيک ه ستند و تنها در خدمت بيان و القاي درونماية دا ستان ه ستند...
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و معموالً نويسااانده بسااياري از پيامها و جنبههاي درونماية داساااتان خود را از طريق
ش صيتهاي فرعي در کشاکش ارتباط آنها با يکديگر و ش صيت اصلي نشان ميدهد
و براي اينکه جلب توجه نکند خودر را پ شت اين ش صيتها پنهان ميکند» هجزيني،
.)39 :1378

از زاويهاي ديگر ،رمان شاايکاگو را بايد در زمرة رمانهاي "مکان قهرمان" دانساات.
چرا که تمامي حوادد رمان در بستر يک مکان حقيقي و حاضر  -شيکاگو  -و يک مکان
غير حاضاار  -مصاار  -به وقوع ميپيوندد .در کنار اين قهرمان اصاالي ،در داسااتان شاااهد
ح ااور ش ا ص ايتهاي متعددي هسااتيم که هريک تماتيک بوده و کاربرد نمادگونهاي
دارند که البته اين امر يکي از ويژگيهاي اصلي رمانهاي اجتماعي است.
در رمان شيکاگو ،احمد دنانه نمادي از طبقة تح صيلکرده و در عين حال سر سپردة
دولت م ستبد است .طارق و شيما نماد طبقة تح صيلکردهاي ه ستند که به دور ازم سا ل
سااياسااي و در انزواي فکري از جامعه زندگي ميکنند .دنيس بيکر ،اسااتاد سااال وردة
آمريکايي ،نماد طبقهاي اجتماعي از غرب اساات که به دور از تعصاابات قومي و نژادي
عمل ميکند و حقيقت و عدالت را دغدغة ا صلي خود ميداند .کارول ،زن سياهپو ست
آمريکايي و همساار گراهام ،نماد جامعة س اياهپوساات آمريکاساات که از انواع تعصاابات
نژادي و حقکشاااي ها به خاطر رنگ پوسااات خود رنج ميبرد .رأفت ابت ،نمادي از
روشنفکران م صري است که در برابر زيباييهاي ظاهري غرب ،اصالت خود را باخته و
در باتبق غربزدگي و شرقگريزي غرق شدهاند و راه نجاتي ندارند .دکتر صبح ،نماد
آن دسته از مصرياني است که با وجود زندگي در غرب ،اصالت خود را فرامور نکرده
و منتظر جرقهاي ه ستند تا باز به ا صل خويش بازگردند .ناجي عبدال صمد ،نمادي ا ست
از ق شر تح صيلکرده و م الف ا ستبداد و حکومتهاي م ستبد ا ست که از جان و مال
خود گذ شتهاند تا جامعه را به م سير عدالت و حقيقت بازگردانند .صفوت شاکر نمادي
از قدرت نظامي و اطبعاتي حاکم بر م صر ا ست که زمام امور را در د ست دا شته و با
تهديد و ت شويق و هر آن ه در اختيار دارد تبر ميکند تا صداي معتر ضان را در گلو
خفه نمايد .در نهايت دکتر کرم دوس نمادي از اقليت قبطي مصااار اسااات که با وجود
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اساااتعدادهاي فراوان و عليرغم عشاااقي که به وطن دارد ،به خاطر ديدگاهها و عقايد
خاصااش ،مورد ظلم و سااتم قرار گرفته و از تمامي حقوق عادي يک شااهروند مصااري
محروم شااده اساات .بنابراين ميتوان در رمان شايکاگو با ساااختاري معنادار مواجه بود.
رمان بر پاية اعتراض نگا شته شده ،اعترا ضي که در گلوي ش صيتهايي پروبلماتيک
ف شرده شده و گاه به فريادي ر سا تبديل مي شود و گاهي به صورت خودک شي ،فرار از
واقعيت ،گريه و ...خود را نشان ميدهد .قهرمانان داستان هريک نمادي از طبقة اجتماعي
خود با همة ويژگيهاي واقعي آن طبقه ه ستند و جهانبيني حاکم بر دا ستان ،با آن ه در
جهان واقعي – م صر و آمريکا – در جريان ا ست ،تطابق کاملي دارد .در کنار تمامي اين
موارد ،اسواني در ارا ة ش صيتهاي داستان و معرفي آنها چه به صورت مستقيم و چه
به صااورت غير مسااتقيم به خوبي عمل کرده و روابط حاکم بر ارتباط شاا صاايتها با
يکديگر در رمان و ارتباط ميان آنها در قالب تکگويي و ...نيز به شيوهاي هنرمندانه ارا ه
شده که باعث تحکيم و استواري جنبههاي ادبي اين رمان شده است.

ج .قهرمان پروبلماتيک و آگاهيهاي فردي و اجتماعي
گلدمن قهرمان رمان را «ش صيت پروبلماتيک» مينامد« .اصطبح ش صيت پروبلماتيک
را نه به معناي فرد مساا لهساااز ،که به معناي شاا صاايتي به کار ميبريم که زندگاني و
ارزرهايش او را در برابر مسااا ل حلنشاادني که نميتواند آگاهي روشاان و دقيقي از
آنها به دسااات آورد ،قرار ميدهند و اين ويژگي اسااات که قهرمان رماني را از قهرمان
تراژيک جدا ميکند» هگلدمن.)260 :1371 ،
يکي از ويژگيهاي بارز رمان هاي اجتماعي ،پويابودن شااا صااايتهاي آن و عدم
انفعال در برابر رخدادهاي جامعه ا ست .در رمان شيکاگو اگر از ش صيتهايي مانند
شيما و طارق که با توجه به موقعيت اجتماعي خود در رمان ،ش صيت منفعل به شمار
ميآيند ،صاارف نظر شااود ،ساااير ش ا ص ايتهاي رمان همگي افرادي پويا و درگير در
مسا ل اجتماعي و سياسي ع صر خود ه ستند .اين افراد در رمان در مورد مسا ل جامعه
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ديدگاه خاص خود را دارند ،با هم مباحثه ميکنند و حتي اين صااحبتها گاهي منجر به
درگيري لفظي و بدني نيز مي گردد .به عنوان نمو نه ز ماني که ناجي با يکي از هم
دانشکدهايها در مورد برخي مسا ل ش صي که نمادي است از رابطه اعراب با اسرا يل
به گفتگو و مجادله مشغول مي شود در نهايت چارهاي جز درگيري بدني با وي نمييابد:
« ...اينبار نتوانستم جلو خود را بگيرم ،ناگهان يقه پيراهنش را گرفته و فرياد زدم :مؤدب
بار وگرنه ساارت را متبش اي ميکنم .من با دساات راسااتم او را گرفتم و خوشااب تانه
د ست چپم آزاد بود چون او با لگد به شکمم کوبيد و من به عقب پريدم واينکار باعث
شد شدت ضربه گرفته شود ...او را به سمت خود ک شيدم وبا د ست را ست م شتي به
صورتش کوبيدم ...و خون از بينيش فوران کرد».
ا سواني به خوبي توان سته ا ست ضمن حفظ ش صيتهاي رمان خود در چارچوب
گروه هايي که براي آنها آفر يده هآ گاهي فعلي) ،اين شااا صااا يت ها را در مبا حث و
چالشهاي سياسي  -اجتماعي فراواني درگير نمايد .هرچند هيچ کدام از ش صيتهاي
رمان ،در پايان دچار تحولي که منجر به تغيير طبقة اجتماعي آنها گردد ،نميشااوند ولي
در سااطح آگاهيهاي آنها تغييراتي حاصاال ميگردد که منجر به برخي جهتگيريهاي
بع اً نامحتمل از آنها مي شود .اين امر در سطح انتقال دادهها از مرحلة آگاهي فعلي به
آگاهي ممکن رخ ميدهد .اسااواني به خوبي توانسااته اساات اين انتقال را در رمان خود
نشان دهد .س نراني دکتر صبح در مقابل حسني مبارک و عدم توانايي وي در خواندن
متني اعتراضااي که از قبل براي آن آماده شااده بود از اين جمله اساات .او که به عنوان
ع وي از انجمن م الفان مبارک قرار بود س نراني تند و آتشيني را عليه وي ارا ه دهد
اينگونه س نان خود را آغاز ميکند« :سرور ارجمند و ر يس جمهور گرامي؛ به از جانب
خود و به عنوان نماينده تمامي مصريهاي مقيم شيکاگو به شما خير مقدم عرض نموده
و با همه وجود از شما ب اطر آن ه براي مصر انجام دادهايد تشکر ميکنيم ».ههمان،)430 :

اختبف ديدگاه مصااريان ساااکن آمريکا در مورد مصاار و گفتگو و اعبم عقيده و تغيير
جهتگيري در اين زمينه و حتي مقاي سه آمريکا و م صر تو سط شيماء و شک وي به
اعتقادات قبليش نمونهاي از اين انتقال داده ها و تغيير ساااطح آ گاهي فعلي به آ گاهي
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ممکن است که يکي از ويژگيهاي نقد ساختگرايي تکويني لوکاچ به شمار ميرود .به
عنوان نمونه به اين س نان شيماء که به عنوان يک م سلمان معتقد و مذهبي و م الف
سر س ت سيا ستهاي آمريکا وارد اين ک شور شده ميتوان ا شاره نمود« :آيا خداوند
تبارک و تعالي اعمال ما آمري کايي ها را به گونهاي متفاوت جزا ميدهد؟ آمري کايي ها
بدترين گناهان را انجام ميدهند...ولي گويا خداوند از آنها عصباني ني ست چون به جاي
عذاب به آنها روت و علم و قدرت داده تا قدرتمندترين ک شور دنيا شوند ...چرا وقتي
ما مسالمانان گناهي انجام ميدهيم خداوند ما را عذاب ميکند ولي با آمريکاييها تا اين
حد نرمش به خرج ميدهد؟» ههمان )231 :بنابراين ميتوان شااااهد رماني ساااياساااي
اجتماعي بود که در آن از تقابل ساانت و مدرنيته ،اختبف ديدگاهها ،تبعيض ،محروميت
از حقوق اجتماعي به خاطر عقايد مذهبي يا سااياسااي ،ديکتاتوري و اسااتبداد داخلي و
م سا لي از اين د ست س ن به ميان آمده و حوادد رمان پيرامون اين محورها ميگردند
و به تبع آن ساختارهاي سيا سي و اجتماعي رمان بر پاية اين موارد شکل ميگيرد .در
نتي جه در رمان طبقه هاي م تلفي مانند افراد آزاديخواه ،قربان يان تبعيض نژادي و ديني،
منفعتطلبان ،سنتگرايان و افراد از خودبيگانه را ميتوان ديد که در پي آن ،پارادوکسها
و متغيرهاي م تلفي را شااکل ميدهند که مهمترين آنها در تقابل جامعة ساانتي مصاار با
جامعة مدرن آمريکا از يک طرف و تقابل قشاار تحصاايلکرده و روشاانفکر مصااري با
حکومت يکسونگر و ديکاتورمآب حسني مبارک از طرف ديگر نمود مييابد.
رمان نيز در ابتدا با اين تقابلها وت ادها شروع ميشود ولي در نهايت ،نه تنها نتيجة
مطلوب خواننده ،يعني موفق يت و پيروزي م الفان حکومت حساااني مبارک ،به وقوع
نميپيوندد ،بلکه برعکس اين نظام حکومتي است که با همکاري نهادهاي امنيتي آمريکا،
موفق به حذف فيزکي و فکري م الفان خود مي گردد .جدول زير خبصاااة نتايج به
دست آمده از دو مبحث اخير را نشان ميدهد:
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شخصيت
احمد دنانه

نماد

قشر تحصيلکرده ولي سرسپردة آگاهي ممکن هپيو سته در تبر براي
حکومت و تحت فرمان آن

طارق و شيما

نوع آگاهي
تغيير شرايط است)

قشااار تحصاااي ال کرده و لي آگاااهي فعلي هتبشاااي براي تغيير
بيتفاوت به م سا ل سيا سي و وضعيت ،ديده نميشود)
اجتماعي

کارول هزن سياهپوست)

سياهپوستان آمريکا

آگاهي ممکن...

رأفت ابت

قشر روشنفکر و خودباخته

آگاهي فعلي...

ناجي عبدالصمد

قشر روشنفکر ومبارز

آگاهي ممکن...

دکتر صبح

قشر روشنفکر و سرخورده

آگاهي ممکن...

د .دگرگوني شخصيتهاي رمان
از آنجا که رمانهاي اجتماعي منطبق بر حوادد واقعي جامعه نو شته شدهاند ،ميتوان در
آن شاااهد دگرگوني و تحول منطقي شاا صاايتها و قهرمانان داسااتان بود .اين امر در
رمانهاي اجتماعي نه تنها عادي ،که مورد توقع و انتظار خواننده است.
هرچند اسااواني ،ابتدا و انتهاي زماني رمان را مشاا و ننموده ،اما از روند اتفاقات
داساااتان اينگونه برميآيد که حوادد رمان در يک فاصااالة کوتاه زماني  -حداکثر يک
سال -به وقوع پيوسته باشد .با اين وجود در ش صيتهاي رمان دگرگونيهاي اسا سي
و منطبق با واقعيت هاي جامعه همصااار و آمريکا) به وقوع ميپيوندد .خودکشاااي دکتر
صاابح ،از همپاشاايدگي زندگي آرام دنيس بيکر ،کشااتهشاادن دختر دکتر رأفت ابت،
د ستگيري ناجي عبدال صمد ،طبق دکتر دنانه از هم سرر ،باردار شدن شيما و سقط
جنين وي و ...از جمله دگرگونيهايي اساات که شاا صاايتهاي رمان با آن دساات به
گريبان ميشوند.
در زمينة شيوة اندي شه و ايد ولوژي ش صيتها بايد گفت که ش صيتهاي ا صلي
رمان از ابتدا تا انتهاي آن بر همان ديدگاههاي فکري خود باقيمانده و تحولي اساسي در
طرز فکر و جهانبيني آنها م شاهده نمي شود که البته اين امر به خاطر محدوديت فا صلة
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زماني که حوادد رمان در آن اتفاق ميافتد ،عادي اسااات .با توجه به آن ه در مورد
ش صيتهاي رمان اتفاق افتاده ،بايد گفت که ا سواني توان سته آيندهاي محتمل را براي
شاا صاايتهايش رقم بزند ،به گونهاي که خواننده تعارضااي ميان آن ه در رمان اتفاق
افتاده با آن ه ممکن اسات در عالم واقع رخ دهد ،نمييابد و اين امر بر ارزر هنري ا ر
وي ميافزايد.

مرحلة دوم :تشريح
طبق نظرية گلدمن ،در مرحلة ت شريح ،ساختار سيا سي-اجتماعي جامعه در دل ساختار
ا ر ادبي مورد بررسي و تشريح قرار ميگيرد .در اين زمينه بايد به مسا لي مانند بسترهاي
تاري ي ،سياسي و اجتماعي که رمان در آن شکل گرفته ،آگاهيهاي سياسي و اجتماعي
قهرمانان رمان ،اعتراض به و ضع موجود و م سا لي از اين د ست و ميزان انطباق آنها با
واقعيتهاي جامعه توجه شود.

الف .بررسي بستر تاريخي ،سياسي و اجتماعي رمان شيکاگو
ا سواني حوادد دا ستان را در سالهاي آخر ريا ستجمهوري ح سني مبارک نگا شته
ا ست .سالهايي که م صر به ظاهر با حکومت جهموري و در واقع با ديکتاتوري به نام
مبارک و به صورت استبدادي اداره مي شد« .مبارک در طول دوران حکومت خود ،براي
پي شبرد اهداف سياسي ازجمله مشروعيتب شي به نظام حکومتيار از ارتش که نهادي
غيرمردمي بود حمايت و پشااتيبانيميکرد .در دورة زماني  1952تا 1970م ،ارتش مصاار
در نهادهاي دولتي و تصاميمگيري ساياساي بهطور مساتقيم مداخله ميکرد .بهتدريج از
دهه 1970م ،نقش تابع نظام جمهوري براي نيروهاي مسلح ساخته شد و رهبران سياسي
از منافع نظاميان پاسداريکردند»

سيطرة نهادهاي سياسي و امنيتي بر

تمامي زواياي زندگي مردم ،ترس از دولت ،ف ساد اداري و سيا سي ،رواج ر شوهگيري و
انجام کارها بر ا ساس روابط و نه ضوابط از مهمترين ويژگيهاي جامعة م صري در اين
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سااالها اساات« .نيروي محرک بس ايج انقببي مصاار ،جنبش جوانان يا اقشااار اجتماعي
متشااکل از دانشااجويان و فارغالتحص ايبني بودند که از اوضاااع س اياس اي ،اجتماعي و
اقتصادي کشور راضي نبودند»
با توجه شرايط سياسي اجتماعي مصر و نيز نمادينبودن ش صيتهاي رمان ميتوان
سرتيب صفوت را نمادي از سيطرة نظام امنيتي بر زندگي افراد دان ست .ا سواني وي را
نمايندة موفقي از افسااران نظامي طرفدار حکومت مصاار معرفي ميکند .فردي که براي
پيروزي و سربلندي حکومت ح سني مبارک از تمامي راههاي شکنجه ا ستفاده ميکند تا
جايي که براي گرفتن اعتراف از متهم ،حتي به اموري مانند تعرض به همساار يا مادر يا
دختران فرد متهم نيز د ست ميزند « .صفوت هم سر يا مادر يا خواهر متهم را د ستگير
ميکرد و به سااربازان خود دسااتور ميداد لباسهاي آن زن را به تدريج از تن او خارج
کنند ...تا جايي که متهم به تمامي موارد خواسااته شااده از وي اعتراف ميکرد»
با احترام فراوان ،با توجه به زبان مقاله و نيز در نظر گرفتن اين نکته که هدف از
آوردن اين نمونهها ،آ شنايي خواننده با م ومن ا ست و نه شيوة نگارر نوي سنده ،ضروري
مينماي د که مطالب مد نظر در رمان ،به صاااورت ترجمه به خواننده ارا ه گردد تا براي تمامي
م اطبين مقاله و نه فقط دانشجويان و دانشآموختگان و اساااتيد رشااته عربي ،قابل اسااتفاده
باشد .اين امر در تمامي مقاله به همين صورت انجام گرفته است .اگر متن اصلي رمان در مقاله
آورده شود الزم ا ست تمامي آنها در پينو شت ترجمه شوند و اين امر تعداد صفحات مقاله را
بيجهت ا ضافه مينمايد .م ستدعي ا ست در اين امر – يعني ارجاع به متن ا صلي رمان به زبان
عربي – تجديد نظر فرماييد .با سپاس فراوان

«فروپا شي حکومت مبارک مح صول ا ستمرار و انبا شت سه دهه حاکميت ترور و
وح شت ،بهکارگيري قانون ا ضطراري ،محدوديت حقوق مدني و سيا سي شهروندان و
احزاب ،فساد سياسي مقامات و فقدان انت اب آزاد و رقابتي و گسترر تقلب به منظور
ممانعت از ورود م الفان و همينطور اسااتقرار نظامي حاميپروري بوده اساات» هنبوي،

 .)30 :1394نمونة اين امر در رمان نيز به خوبي م شهود ا ست .هنگامي که صفوت شاکر
بدون اجازه وارد آپارتمان ناجي ميشاااود در جواب اعتراض ناجي ميگويد« :خودم را
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براي نوشايدن فنجاني قهوه با تو دعوت کردم»

در ادامه و بعد از

صحبتهاي ناجي و صفوت ،وي اينگونه از جانب صفوت تهديد مي شود« :اگر د ست
از جمع کردن ام ااا [عليه حسااني مبارک] برنداري ،با تو کاري ميکنم که به م يلهات
نيز خطور نميکند» ههمان).

سر سپردگي پنهان حکومت م صر به ک شورهاي غربي به ويژه آمريکا و فا صلهگرفتن
از مردم و از دساااتدادن جاي گاه مردمي دو لت نيز از ديگر ويژگي هاي ساااال هاي
ريا ستجمهوري ح سني مبارک بر م صر به شمار ميرود« .مزدوري مبارک براي آمريکا
يکي از مهمترين آ ار حکومت مبارک است .پشتيباني او از آمريکا در جنگ خليج فارس
از مصاااديق بارز اين امر اساات» هکريمي .)78 :1382 ،در اين زمينه نيز شاااهد مواردي در
رمان هسااتيم که با حقيقت خارجي انطباق کامل دارد« .ت کيد ميکنم که حکومت مصاار
مانند کوه پابرجاسااات و ارتباطي تنگاتنگ با دولت آمريکا دارد ...تا زماني که حکومت
م صر در را ستاي م صالح آمريکا حرکت ميکند ،دولت آمريکا با او کاري ندارد»
و در جاي ديگر« :اگر حمايت آمريکا نبود ،حکومت مصاار حتي يک روز
نيز دوام نميآورد» ههمان.)361 :

در هر صورت با در نظر گرفتن حوادد رمان شيکاگو و ش صيتهاي آن ،ميتوان
ادعا نمود که ا سواني حوادد دا ستان را بدون دخالتدادن ديدگاههاي ش صي و فردي
خود و در تطابق کامل با جامعة مصااار و ديدگاه جمعي هايد ولوژي حاکم بر طبقة خود
يعني قشر روشنفکر و تحصيلکردة خارج از مصر) به نگارر در آورده است .اظهار نظر
در مورد حکومت عبدالنا صر  -که ح سني مبارک وارد نظام حکومتي وي بود  -و نقد
آن نيز در همين راستا قرار ميگيرد .هنگامي که دکتر صبح پس از سالها با نامزد مصري
خود زينب تماسي تلفني برقرار ميکند و در مورد اوضاع نابسامان مصر مطالبي ميشنود
از زينب اينگونه ميپرسد« :آيا عبدالناصر مسئول همة اينها نيست؟ ...با خنده پاسا داد:
آيا ميخواهي دعواهاي مان را در مورد عبدالناصااار از سااار بگيريم؟ ...بزرگترين خطاي
عبدالنا صر اين بود که او دموکرا سي را براي ما محققنکرد و حکومتي نظامي را برجاي
گذا شت تا افرادي که ن سبت به او وفاداري و لياقت کمتري دا شتند [ح سني مبارک] آن
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را به ارد برند» ههمان .)382 :منابع تاري ي نيز اينگونه به اين حقيقت اشاره ميکنند« :در
بين مبادي ساااه گانة ناصااار يعني ايجاد ارتش قوي ،برپايي عدالت اجتماعي و زندگي
دموکراتيک ،تنها ايجاد ارتش قوي واقعيت پيدا کرد .ا صل عدالت اجتماعي ...جاي خود
را به ظلم اجتماعي داد»

در کنار اين امر ،به وقوع پيوسااتن حوادد

داسااتان در بسااتري مکاني خارج از مصاار – شاايکاگو -از يک طرف به جذابيت رمان
کمک شاااا ياني نموده و از طرف ديگر محدودة آزادي هاي فردي و اجتماعي قهرمانان
داسااتان را در بيان ديدگاههاي شاا صااي و عقيدتي خود بازنموده اساات .در نتيجه هر
ش صيت در رمان بدون ترس از ف شارهاي خارجي و سي ستمهاي امنيتي ،به راحتي به
ب يان د يدگاه هاي خود ميپردازد .جمع اين مؤلفه ها به اساااواني کمک نموده تا رماني
اجتماعي سيا سي بيافريند که در آن ساختاري معنادار و منطبق بر واقعيتهاي اجتماعي
نهفته در مصر در دهة آخر حکومت حسني مبارک قابل مشاهده باشد.

ب .بازتاب ساختارهاي معنادار رمان در بستر جامعه
يکي ديگر از ويژگيهاي رمانهاي اجتماعي که ريشاااه در رابطة متقابل هنر و جامعه از
ديدگاه نقد جامعه شااناختي دارد ،ظهور و بروز بسااتر اجتماعي حقيقي جامعه در رمان
اساات ،نه آن بسااتري که نويساانده خود را خالق آن ميداند .بدين معنا که نگارندة رمان
اجت ماعي از آن جا که ن ماي ندة يک طب قة اجت ماعي خاص اسااات ،بر اسااااس ن قد
جامعهشناختي بايد همة تبر خود را به کاربندد تا بتواند جامعه را همانگونه که هست
هر الي سم اجتماعي) نه همانگونه که دوست دارد هرمانتي سم اجتماعي/جامعهگرا) در آ ار
خود برجسته سازد.
با توجه به آن ه گذ شت ،ا سواني تبر دا شته تا محيط اجتماعي پيدا ه شيکاگو) و
ناپيداي هم صر) در رمان خود را به همان شيوه که ه ست در ا ر خود به نمايش گذارد.
نوع صحبت ا سواني از محيط غير اخبقي و بع اً متوحش شيکاگو از يک طرف و نيز
ناهنجاري اداري و سااياسااي موجود در جامعة مصاار از طرف ديگر ،مؤيد اين ديدگاه
ا ست .آن ه در مرحلة دريافت و در مبحث دگرگوني ش صيتهاي رمان بيان شد نيز
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در همين را ستا قرار ميگيرد .چنان ه مبحظه شد ،دگرگوني ش صيتهاي رمان تقريبا
به طور کامل در جهت منفي قرار دا شت؛ تنها ا ستثنا در اين مورد ناجي عبدال صمد بود
که آنهم بدون تغيير و نه با تغيير مثبت همراه بود .در حقيقت تبر ا سواني چيزي جز
به ت صويرک شيدن جامعة م صري هچه در م صر و چه در آمريکا) با کمي چا شني بدبيني،
نيست« .در کنار عوامل سياسي ،تبيينهاي اجتماعي و اقتصادي نيز با تمرکز بر بيعدالتي
اجتماعي ،شااکافهاي فرهنگي و اقتصااادي ،افزايش ميزان بيکاري و فقر ،فساااد حلقة
نزديکان مبارک و رانتيري سم ،پاس ي را براي چرايي سقوط مبارک فراهم ميکند» هنبوي،

 .)31 :1394البته وي در برابر ناهنجاري هاي اجتماعي شاااي کاگو نيز همين عملکرد را از
خود نشان ميدهد.
به عنوان نمونه اسواني از زبان رأفت ابت عليه مصر و هر آن ه رنگ و بوي مصري
دارد س ن ميگويد« :مصريها به خاطر خود علم و دانش به سراغ آن نميروند ...آنها مدرک ارشد
يا دکترا ميگيرند ...تا پ ست و مقامي به د ست آورند ...براي اينکه مدرک ار شد خود را به ديوار مطبش
آويزان کند و بي ماران را قانع کند که توانايي درمان آنها را دارد».

 ،يا دکتر

صبح را به عنوان يک دکتر مصري ،محتاج ازدواج با يک خدمتکار آمريکايي ميداند تا
از اين راه بتواند اقامت آمريکا را بگيرد « :صبح ،تو ميخوا ستي تابعيت آمريکا بگيري،
بنابراين به مي انه رفتهاي و با يک خدمتکار بينوا و مطلقه و تنها آشاانا شاادهاي...تا با تو
ازدواج کند و به واساااطة آن تابعيت بگيري ».ههمان )125 :و دهها مورد مشا اابه ديگر که
همگي در تطابق با رخدادهاي س اياس اي-اجتماعي مصاار در دهة آخر حکومت حسااني
مبارک ا ست و نتيجة آن هم اعتراض گ سترده و يکپارچه به حکومت ح سني مبارک از
سوي ش صيتهاي رمان است.

ج .اعتراض به وضع موجود
يکي از ويژگيهاي رمانهاي اجتماعي ،فرياد اعتراض رساااا و يا نهفتهاي اسااات که در
ش صيتهاي رمان وجود دارد .ا سواني به تمامي ش صيتهاي بازي رمان ،مجال و
زمينة اعتراض ميدهد ،اعتراضي که خود ،پژواکي است از اعتراض مردم مصر به سالها
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حکو مت ديک تاتورگو نة حساااني م بارک« .م بارک در د هة  90ميبدي ع مده م طال بات
گروههاي سيا سي م الف براي ايجاد ا صبحات را رد و سعي کرد تا روند و ساز و
کار هاي دموکرات يک را براي جلوگيري از تقو يت و نقش آفريني گروه هاي م الف،
محدود و کنترل کند .در سراسر دهة  90م رژيم مبارک به سرکوب شديد م الفان خود
مشغول بود و اين امر با گذ شت زمان ،شدتي بي شتر پيدا ميکرد» هصالحي و ديگران:1391 ،

 .)139خود حسااني مبارک نيز نه تنها از اين امر آگاه بود که حتي آشااکارا بر آن صااحه
ميگذاشاات تا جايي که در يکي از ساا نرانيهاي خود اعبم کرده بود که «اميدوارم از
آزاديهاي موجود در م صر براي برهم زدن امنيت ملي ا ستفاده ن شود که دراين صورت
به کسي رحم ن واهم کرد» همقدس و اکواني.)101:1391 ،

هر کدام از تيپهاي ش صيتي دا ستان شيکاگو ،به نوعي به و ضعيت موجود خود
اعتراض ميکند .اين اعتراض يا در دل واژه ها و سااا نان نمود مييابد و يا در رفتار و
کردار ش صيتها به منصة ظهور ميرسد .گرية کارول همسر گراهام به خاطر اخراج از
کار بدون هيچ دليلي جز رنگ سياه پو ستش و تندادن وي به تبليغهاي نيمه م ستهجن
براي برخي محصاااوالت زنانه يکي از اينگونه اعتراض ها اسااات که با نوعي ي س و
ساارخوردگي و شااکساات همراه اساات ،چرا که گور شاانوايي براي آن وجود ندارد:
«کارفرما مانند خوک بود ،به محض اينکه ديد من س اياهپوسااتم مصاااحبه را تمام کرد و
گفت بعدا به من زنگ ميزند...با من مانند يک خدمتکار برخورد کرد...چقدر احسااااس
خواري ميکنم».
در عالم واقع نيز اعترا ضات گ سترده سياهان در ک شورهايي مانند فران سه و آمريکا
و ...جز سرکوب ،نتيجة ديگري براي آنها دربر ندا شته ا ست .س نان رأفت ابت عليه
مصار و نپذيرفتن اصاالت مصاري خود و ت کيد فراوان بر آمريکايي بودنش «با توجه به
اينکه من زماني – در گذشااتهها – مصااري بودهام خوب ميدانم که مصااريها چگونه
ميانديشااند ».ههمان )27 :نيز در همين مقوله قرار ميگيرد .در حقيقت رأفت ابت با بيان
نفرت شديد از م صريها و ستايش بيش از حد آمريکاييها نوعي فرار به جلو دا شته و
به مصريبودن خود اعتراض دارد .اعتراضي که از همان نقطة شروع محکوم به شکستي
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نااميدکننده ا ست؛ تا جايي که از سوي دخترر نيز به م صريبودن هدر معناي منفي آن)
محکوم ميگردد.
ناجي عبدال صمد را بايد نمايندة تام و تمام فرياد اعتراض در رمان شيکاگو دان ست.
وي که در م صر از معتر ضان حکومت ح سني مبارک بوده بعد از اخراج از دان شگاه و به
نوعي پناهندهشاادن به آمريکا نيز دساات از اعتراضهاي خود برنداشااته و با مشااکبت
فراواني نيز روبرو ميشاااود ،تا جايي که معشاااوقة او که دختري يهودي اسااات وي را
ترککرده و سرانجام با همکاري پليس ضد تروري سم آمريکا و مصر و با ادعاي اتهاماتي
عليه وي ،به جرم تروريستبودن دستگيرشده و عازم سرنوشتي نامعلوم ميگردد.
در نهايت بايد گفت رمان شاايکاگو به نوعي رمان اعتراض اساات ،اما اعتراضهاي
معترضااان در اين رمان تقريبا هيچگاه به نتيجة مطلوب نميرسااد و در نهايت شاا و
معترض يا تسليم ميگردد و يا به نوعي نابود مي شود .البته اين ديدگاه اسواني ،بي شتر به
خاطر برانگي تن مصااريان عليه آن ه در جامعة مصااري و در زير اليههاي پنهان آن در
جريان بوده ،بر رمان حاکم گ شته ا ست .به عبارت ديگر ا سواني خوا سته با اين عمل،
ضمن تزريق جهانبيني طبقة اجتماعي خود در قالب رمان به جامعة م صري ،مردم م صر
را به قيام عليه اين ناعدالتيها ت شويق نمايد .در نهايت نيز قيام مردم م صر عليه ح سني
مبارک و سرنگوني نظام وي نتيجة پاياني بود.

نتيجهگيري
مقالة حاضاار به نقد جامعهشااناختي رمان ش ايکاگو نوشااتة عبء األسااواني برپاية نظرية
ساختگرايي تکويني گلدمن اختصاص داشت .با مطالعة رمان شيکاگو و ساختار دروني
ا ر ،مش ا و شااد که اين رمان امکان بررس اي و نقد جامعهشااناختي را داراساات .زيرا
اساااواني با ا ر پذيري از محيط اجتماعي مصااار دسااات به نگارر آن زده تا از طريق
ش صيتهاي رمان ،که بي شتر آنها نمايندة ق شر رو شنفکر و تح صيلکردة م صر ه ستند،
بتواند پرده از برخي آفت هاي اجتماعي پيدا و پنهان در اين طبقه برداشاااته و آنها را به
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نقد و اعتراض بکشااااند .هرچند اين رمان درونمايهاي سا اياسا اي اجتماعي دارد ،ولي
اساااواني ت مامي تبر خود را به کار برده تا در ک نار ن قد جام عة مورد نظر ،هيچ گاه
ديدگاههاي فردي و ش صي خود را به صورت غير منطقي و يک سويه به ف اي رمان
حاکم نگرداند؛ ولي در عين حال د يدگاه ا يد ولوژ يک خود مبني بر ناراضاااايتي کلي از
حکومت مصر را بر زبان ش صيتهاي تماتيک رمان جاري ميسازد.
ا سواني به خوبي توان سته ميان جهان اجتماعي رمان که ف ايي سيا سي ،اجتماعي و
فرهنگي است با قشر تحصيلکرده و روشنفکر مصري ،ارتباطي عميق و تنگاتنگ ايجاد
کند و همين ارتباط به عنصاار سااازندة جهان ت يلي رمان شايکاگو بدل ميگردد؛ به اين
معنا که تمامي حوادد رمان به نوعي به اين طبقه مربوط ا ست و نتايج به د ست آمده از
آن هم مساااتقي ما بر همين طبقه ا ر مي گذارد .بنابراين موضاااوعات محوري اين رمان
عبارت است از تقابل سنت و مدرنيته ،نارضايتي قشر تحصيلکرده و روشنفکر مصري
از حکومت حسني مبارک ،فساد سياسي و اداري حاکم بر مصر و تبعيض و اعمال فشار
و محروميت به خاطر اعتقادات مذهبي.
تقابل سنت و مدرنيته در رمان در برخورد ش صيتهاي تحصيلکردهاي مانند ناجي
عبدالصمد ،دکتر صبح ،دکتر کرم و ...با فرهنگ آمريکايي و تقابل آن با فرهنگ مصري
بروز و نمود مييابد .در عالم واقع نيز تقابل سانت و مدرنيته به ويژه در اواخر حکومت
ح سني مبارک جامعة م صر را با ب سياري از چالشها روبرو کرده بود .نار ضايتي ق شر
تحصاايلکرده و روشاانفکر مصااري از حکومت حسااني مبارک نيز در ابعاد م تلف
وجودي آن در رمان شيکاگو به ت صوير ک شيده شده؛ اين نار ضايتيها داليل سيا سي،
عقيدتي و مذهبي م تلفي داشاااته ولي در نهايت نتيجة واحدي را در پي دارد؛ در عالم
واقع نيز يکي از اصليترين م الفان حکومت مصر در جريان انقبب ،قشر تحصيلکرده
بوده است.
ف ساد سيا سي و اداري و بروکرا سي حاکم بر م صر که با ا ستناد به منابع تاري ي بيان
شده بود نيز در رمان شيکاگو نمود مش و و بارزي داشت .برخي ساختارهاي معنادار
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ديگر رمان مانند اعتراض سياهپوستان به وضعيت خود ،از همپاشيدگي بنيان خانواده در
آمريکا ،از خودبيگانگي فرهنگي برخي از رو شنفکران م صري و ...نيز در تطابق کامل با
عالم خارج و ب ستر اجتماعي جامعه قرار دا شت .از طرفي رمان شيکاگو را بايد نمايندة
تمام عيار يک رمان معترض نيز دانساات .شاا صاايتهاي رمان در برابر مسااا ل جامعه
واکنش نشاااان مي دهند ،اعتراض مي کنند ،از آرمان هاي خود دفاع مي کنند و در برابر
م الفان موضع تهاجمي ميگيرند.
در کنار اين موارد ا سواني در زمينة عنا صر دا ستان نيز در رمان خود به خوبي عمل
کرده و توان سته حوادد دا ستان را در ب ستري ادبي و زباني شيوا و ر سا به خواننده ارا ه
دهد .همة اين عوامل باعث شااده تا رمان ش ايکاگو به عنوان به رمان موفق و کارآمد هم
در زمينة اجتماعي و هم در عر صة دا ستان نوي سي در ک شورهاي عربي مطرح شده و
جايگاه ويژهاي را به خود اختصاص دهد.
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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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