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Introduction: The literature of any society is deeply under the effect of the social 

issues of that society. Hence, it is not possible to study the literature of a country 

without studying the values and traditions of its society. On the other hand, the 

humankind has always been attempting to be released from dystopia and achieve to 

utopia. 

Until now, many plans have been proposed for establishing utopia, but none of them 

were successful. One of these utopic plans raised in sociology is structural 

functionalism. Many sociologists and philosophers have studied this idea. Robert 

King Merton is a structural sociologist who has accepted this idea, but he criticized 

some elements of it which he thought were barriers for realizing utopia. 

Methodology: In this article, we want to study the dystopic aspects of Frankenstein 

In Baghdad, a novel by Ahmad Sa'adawi based on structural functionalism, and 

especially Merton's criticisms on it. By using a descriptive-analytic method and 

examining structural functionalism and Merton's criticisms on it, we have studied 

and compared these elements in this novel. According to structural functionalism, a 

society is like a system and different elements in it are components of this system 

each of which has its special function and behavior. 

Results and Discussion: The body of al-Shesmah, the main character of the novel, 

is made up of parts of bodies of terrorism victims who are from different races and 

classes. He is the symbol of a social system which is made up of different parts. The 

goal of this system, which is a functional one, is taking revenge against the killers of 

his parts and establishing a utopia in which there is no assassination. To achieve this 

goal, he has some helpers and each of them has its special function. 

The three principles of structural functionalism criticized by Merton and found in 

the novel are as follows: 

1. Functional unity: According to this principle the standard social activities and 

cultural elements are functional for the whole system, and each of them has its own 

function which is in harmony with other structural elements to create order and 

balance in the society. But Merton believes that, in a society, traditions and 

behaviors can be functional for some people but not for others. On the other hand, 
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any structural element can have more than the predictable and apparent functions, 

and have also unpredictable and hidden functions. 

Assassination is the way by which Al-Shesmah wants to establish his utopia and 

considers it functional for the whole components of his system. At first, he just kills 

the people who are guilty of assassinating parts of his body, but, later, he finds out 

that by killing each of them, that part of his body which is related to that victim will 

rot. He feels that, for living and ending his mission, he needs new parts of bodies of 

new victims. The rotting of the body parts after punishment of assassinators is a kind 

of hidden function which gradually turns the system to a horrible monster whose 

only goal is its own survival. He must commit new crimes for survival and 

substitution of his lost body parts.  

2. Functional universality: This principle argues that all the standard cultural and 

social forms and structures, in addition to being functional for the whole system, 

have also positive functions for that element in order to maintain its harmony and 

balance. However, Merton claims that, in today’s societies, any structural element 

may have positive function for one micro system but negative function for others. 

Assassination as the main way of achieving his goal is a standard social activity 

which is done by the system. Although this social activity has some positive 

functions like taking victim's revenge, it has also many negative functions like riot, 

destruction, terror, as well as the corruption of the system members by entering the 

endless cycle of murders. 

3. Functional indispensability: According to this principle, some functions for the 

society (groups or individuals) are necessary and not replaceable. In other word the 

function of any structure is necessary for maintaining the balance and survival of the 

society. But for Merton, the function of each structural element is not necessary. On 

the contrary, by considering the different functions of any element and the 

possibility of creating the same function by using different structural elements, we 

can rebuild many structural elements or even eliminate them.  

The system of Al-Shesmah which is functional introduces himself as the only 

system which can confront assassination and establish justice. He imagines no 

substitute for his own solution, assassination. This is because, after any criticism or 

proposal, he feels in danger. He kills even policemen in spite of the fact that their 

duty is making the society secure. He does this because they belong to the old 

society. 

Conclusion: By considering Merton’s criticisms of the three main principles of 

structural functionalism, we find out that establishing utopia in the novel's functional 

system is not possible. This is because, in the functional unity principle, 

inattentiveness to the hidden function of the main components, i.e., their corruption 

after revenge, made Al-Shesmah a cruel dictator. In functional universality principle, 

dismissing the negative function of assassination and revenge and the devoted 

members of the system allowed the system to kill the people who were not guilty. In 

the functional indispensability principle, considering the assassination as the only 

solution led the system to rotting and dictatorship. Finally, all these factors together 

turned the utopia promised in the novel to dystopia. 

Keywords: Frankenstein in Baghdad, Ahmad Sa'dawi, Structural functionalism, 

Merton, Dystopia.  
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 12/10/2011تاريخ پذيرش:  12/11/2922تاريخ دريافت: 

 

 دهيچک
 ،ن اساسيبر هم و رديگيشکل م ياجتماع يهار مؤلفهي، به شدت تحت تأثيمعاصر عرب يات داستانيادب

ت يو ن نوو  هنور، بابل  يا کند، بلکه عموماًيبه فهم بهتر آن کمک م ياجتماع يهاانيجر ينه تنها مطالعه

 ييکارکردگرا يهينظر ،هاهينظر نيا ياز جمله .ابدييز مينرا  يشناسجامعه يهاهيخوانش بر اساس نظر

انتقاد  يو ضرورت کارکردشمول عام  ،يوحدت کارکرد يعني ،آن مرتن به سه اصل که است يساختار

از منظور   اثور   ن پوووهش،  يدر ا ن مبنايبر هم است.کرده 

رموان و   يت اصول يشخص ،. مورد توجه است يساختار ييدگاه کارکردگرايو با د يشناختجامعه

جاد شده يا ،وجود نداردکه در آن ترور  يشهرآرمان ييبا هدف برپا ستم کارکردگراست کهيس کينماد 

ل يدال، ييکارکردگرابا توجه به انتقادات مرتن به . آورديرا به اجرا در مان ترور يدرمورد بربان و عدالت

دست ج بهينتا رد.يگيبرار م يمورد بررس ايستوپيدشدن آن به و بدل يشهرشکست طرح آرمان

ستم يشهر در سآرمان ييدارد که مانع برپا ييهاکه سه اصل مورد انتقاد مرتن، شکاف ددهيمنشان  آمده

 اجرا شده در رمان است. يکارکردگرا

 

 .ا، يستوپي، مرتن، ديساختار ييکارکردگرا :هاکليد واژه
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 مقدمه

ن يتور ياز اصل ،يشناختجامعه يهامقوله ا طرحي ياجتماع يهاات با دغدغهيادب يرابطه

جامعوه   يهس دربوار ينوو زموان کوه رموان    هور معاصر اسوت    يات داستانيادب يهامؤلفه

 ،يفيو توصو  يآموار  يهوا ق پوووهش يو است که نه از طر يشناسجامعه ييسد، گوينويم

 را يشوناخت جامعه ياهينظر ،ع گوناگون در اثرشيوباذکر ها و تيشخصنش يبلکه با آفر

 ايو است که بور آن جامعوه حواکم اسوت      ييهاارزش يهدهنده نشانين نظريسازد و ايم

 .(111 :1831، حسونکلو  ي)عسوگر پروراند يها را در سر متحقق آن يس آرزوينورمان نکهيا

و شوناخت جامعوه و    جدا از مطالعه يزيچ ،يات داستانيرو، مطالعه و شناخت ادبنياز ا

 ،گور سوو  ياز د(. 83: 1831 ،ي)احمود سوت  يحاکم بر آن ن يهاارزشرامون يپ يپردازهينظر

و  1شوهر دژاز  ييرهوا ربواز در بالو    يکوه از د  يانسوان  يهاافتيبا در يارتباط متون ادب

 يهوا تواکنون طورح   د از نظر دور داشت.يز نبايرا ن بودهمورد نظر  2شهربه آرمان يابيدست

هرکودام از   اموا  ،شدهختهيسندگان ريو نو فالسفه ياز سوشهر آرمان ييبرپا يبرا ياديز

 يشوهر آرموان  يهوا را عمووم طورح  يو ز  اندمحکوم به شکست بوده ينوعها بهن طرحيا

 ييجااندرست هم يعني. ندنکيل مبددهشتناک  يشهردژد که آن را به ندار ييهاشکاف

لود  متو شوهر دژ ،دنشوو يرو مو شهر بوا شکسوت روبو   به آرمان يابيستد يها براکه تالش

 شود.يم
مشترک  يوگيچند و يشهرآرماناما تفکر  ند،متفاوت ها از لحاظ محتواشهرآرمان

ت نشأ يجود اجتماعت موينسبت به وضع ياصول يتين تفکر از نارضايادر وابع  دارد 

 دست آوردنبه يبرا يجاد هماهنگيرا به ا هاانسان است که يمنبع جنبش و رديگيم

 يجابه (يو برابر يبر عدل، آزاد يمبتن ياجامعه) ه استمنصفان کننديچه فکر مآن

 يهابا جنبه يطلوب اجتماعم امر ،در آن کند.يند دعوت ماکنون دارکه هم يايزندگ

 يسازيا آرمانباست که  يفرافکن ينوع و مطابقت ندارد يوابع يشده در زندگتجربه

 يخط مش يشهرآرمانر تفک .کنديمدعوت  يکنون يختن جامعهيبه از هم گس ،هدف

ل آن بائ يبرا يت کميا اهميد کنيرد مت مطلوب يدن به وضعيرس يبراگام به گام را 

 کند  ديتأک، ستيموجود ن يکنون چه در وضعبر تحقق آنکه دهد يح مياست و ترج



 12... مرتن اصالحات اساس بر «بغداد في نيفرانکشتا» رمان ييايستوپيد خوانش

 .(12 :1831، کوي)بودون و بور

 شده،ختهير شهربه آرمان يابيدست يبرا يشناسکه در جامعه ييهااز طرح يکي

ر تالکوت ينظ ياديزلسوفان يو فشناسان که جامعه ستا 8يساختار ييکارکردگرا

نگ ي. رابرت کاندبه آن پرداخته گرانيو د 1اگوست کنت ،1ميل دورکهايام ،4پارسونز

 ،رفتهيدگاه را پذين ديا که ستا يساختار ييکارکردگرا شناسانجامعه از يکيز ين 1مرتن

در . کنديانتقاد م شهردن به آرمانين طرح به عنوان موانع رسياول اص از يبرخ اما به

 ""رمان  يوجه دژشهر يبه بررس ن است تايبر ا يسع، جستارن يا

 لذا، شودپرداختهه بر اصالحات مرتن يبا تک يساختار ييدگاه کارکردگرايبر اساس د

 ن مکت يبه ا مرتنانتقادات  سپسوند، شيم يمعرف يساختار ييمکت  کارکردگرا ابتدا

ادشده، به يموارد  يدارد تا ضمن بررسين پووهش سعيگردند. ايل ميان و تحليب

 ارائه نمايد:  يز پاسخيل نيسؤاالت ذ

 يهياساس اصالحات مرتن بر نظرزان بريا چه مت رمان  -1  

 قيو تطب ت خوانشيبابل ،است( يشهرک طرح آرماني)که  يساختار ييکارکردگرا

 دارد؟

بر اساس اصالحات مرتن بر  رمان  ييايستوپيد يهامؤلفه -2

 کدامند؟  يساختار ييکارکردگرا يهينظر

 

 پژوهش يهنيشيپ 

) «» يمقالهدر   

ق آن ين رمان و عنوانش و تطبيدر ا يينمادگرا يبه بررس (،

 يبقهداستان را به سه ط يهاتيپرداخته است. او شخص يعراب يعهبا فرهنگ جام

 يدسته با توجه به فرهنگ عرابهر يکرده و به بررسميف و متوسط و مرفه تقسيضع

 يبرا يباب ،داستان يهاتيکه شخص دهيجه رسين نتيبه ا تيدر نها ياست. و پرداخته

 جامعه هستند.  حاضر يفرهنگ يهاتيشناخت شخص
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با  ينسترن گندمو  يافضل يعل يمقاله ،شدهنه انجامين زميکه در ا يگر پووهشيد

باشد يم« و  يپست سم در رمانيمدرنپست يهالفهؤم يبررس»عنوان 

است.  دهيچاپ رس( به1831) يقيات تطبيادب يهاپووهش يمجله 3 يکه در شماره

، ييجات، جابينامتنيسم مانند بيمدرنستپ يهااز مؤلفه يبرخ ،ن مقالهيسندگان اينو

ها، فقدان باعده در داديت رويدر روا يو مکان يزمان ينظمي، بييروش چندصدا

طور به ،و  يپست يهارا در رمان ييگوت و تکيمضمون، عدم بطع

ن دو داستان يان اياند که وجوه اشتراک مدهيجه رسين نتياند و به اکرده يبررس يقيتطب

سم را ياز مدرن يعناصر ،ن حاليدر ع امادا کرده يپ يديتقل يتيموارد، ماهاز  يادر پاره

 داده است. يز در خود جاين

 يگانگيب يبررس» خود با عنوان يدر مقاله يو محسن زمان يرضا افخم

)نقد ادب  «« يدهيه بر بصيبا تک» هدف مرتن-لهيوس يهياساس نظربر

 يهابر اساس سنخ ت يشخص يبه بررس (،1831: 11، شيمعاصر عرب

اند. آنان در پرداخته يگانگيغلبه بر ب يان ابزار شاعر بريترمهم يمرتن و بررس يتيشخص

نواست که ت ناهميک شخصيت شاعر ياند که شخصدهيجه رسين نتيبه ا تينها

تطابق  يهويداند و با شيدن به هدف ناکارآمد ميرس يرا برا ياجتماع يساختارها

 حاکم است. يهادستگاه هيعلام مسلحانه يصدد  ب، دريگرانيطغ يهانيناهمنوا

و هدف، با  يبررس شود، پووهش حاضر در روشيکه مشاهده م  چنانيترتنيبد

 خود متفاوت است. يهانهيشيپ

 

 يساختار ييکارکردگرا

است که در حد طرح و  ياجتماع يهادهيل ارتباط پديتحل يبرا ياوهيش ،ييکارکردگرا

ن يا عدن بُيترمهم .(112 :1831کو، ي)بودون و بور ل استيمثبت و اص ينقشه، دستاورد

 يفرض فلسفشين پياول. زنده و جامعه است ن موجوداتيه بشدن به تشاببائل ،شيگرا

 عبارت ،يشناسمورد مطالعه در جامعه يهادهيتمام پد» :ديگويم ييمکت  کارکردگرا

مورد  ياهديگر، پديان ديبه ب .يستميس يهادهيا پدي ياوعهمجم يهادهياز پد است
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 «گنجديمستم و مجموعه و نظام يدر بال  س يساختار ييکارکردگرامکت   يهمطالع

ستم است و عناصر موجود يک سي همثابجامعه به ،ن اساسي. بر ا(14-11: 1813، يي)تنها

و  شدهينيبشيپ ،مشخص يهرکدام کنش و رفتار يستم هستند که برايس ياجزا ،در آن

 يک که است پيامدي يا اثر» ،کارکردگرايي در 3کارکرد معناي .خاص دارند يکارکرد

در . (118: 1833، يحي)فص «دارد اجتماعي نظام انسجام و بقاء ثبات، در پديده

 ياند، ولجمع را ساخته ،تک افراد نه افراد. اگرچه تک ،جمع مهم است ،ييکارکردگرا

ندارند  تنها  ينفسه ارزشيگر فيآمدن، دصورت اجتما  درشدن و بهز ساختهافراد بعد ا

آن  يياگر ضامن اجرا ي، حتدحفظ گرد يستيبايشود و ميارزشمند مکل است که ن يا

 .(11: 1813، يي)تنهازور باشد 

مورد  يونطور روزافزکارکردگرا به يشناسجامعه ،يالديم 1313در حدود سال 

نابص از جامعه  ينقاد ينوع يشناسن نو  جامعهيرا ايز مخالفان برار گرفت  يههجم

 يهادندهها چرخانها وجود نداشت و انستفاوت يبرا ييجا، شد که در آنيم يتلق

تر و کم ييارآشده را با کنييش تعياز پ يهاشدند که نقشيم يآالت جامعه تلقنيماش

 .(111-111: 1831وون، يل)ند داديتر انجام مشيب

، نبودن آد که نه تنها بر منظمکنيماز جامعه کمک  يت مفهوميبه تقو ،ييگراکارکرد

جز  يزيچ ،ها در آنکه خصومت يامعهکند  جايم ديتأکاش يبلکه بر هماهنگ

بابل  يدن به نظميرس يهستند برا يداتيز تمهيها نستند و تنشيمعصومانه ن يهاتنش

که اغل  همراه با ها ن تنشيا (112 :1831کو، ي)بودون و بور .تربخشتيو رضا ترفهم

 يتمامان يز ما .استوارد شهر آرمان که به باشديم ييهاراديااز  يکيخشونت هستند، 

 اهدافدن به يبخشدر تحقق گاه خشونتيجا آنها، ني، معنادارتريشهرآرمان يهاابهام

نگرش  ياصل يهالفهؤاز م يکيعنوان امتنا  از خشونت بهکه   حال آنستا شهرآرمان

ترور به عنوان شرط تحقق امکان دارد که  ن حالي. با اشده استسيتقد يشهرآرمان

کند، يکه از آن  هتک حرمت م يايبا آرمان اخالب نياد و ينظر آبه يب، اخالشهرآرمان

ازمند ي، نيشهرآرمان يشدن طرحيي، گاه اجرا يترتنيبد .(14 :همان) است تضاددر 

 کند.يآن را نکوهش م شهرآرمانست که خود ا يياستفاده از ابزارها
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ت کل نظام يمشروعاز  شوديکه سب  م ک دارديدئولوژيا يخصلت ييکارکردگرا

 معيار کارکردگرايي، نظر از .بپردازد کل با ارتباط در اجزاء خدمتبهو  غفلت ورزد

 حفظ راستاي در آنها کارکرد زانيم ،خوب ياجتماع يساختارها عناصر و تشخيص

برتر  ،دگاه، جامعه نسبت به انسانين ديدر ا . (123 :1833، يحي)فص است اجتماعي نظام

ف يوظابرتر از خودش باشد و  يروير نيتحت تاثاست که  يانسان ،باست و انسان خو

 .انجام دهد يخوبجامعه را به يهمحول

 ،شتوجود دا يساختار ييکه در کارکردگرا ييهاو شکاف يينداشتن ضمانت اجرا

 برار انتقاد مورد را آن هيتوج ربابليغ و يافراط يهاجنبه از يبرخ مرتن که شدموج 

 ياصول و محورها يبرخ از جان  مرتن بر ياعمال اصالحاتتوان يم  ين ترتيبد. هدد

 را مشاهده نمود.  ييکارکردگرا

 

 يياصالحات مرتن در کارکردگرا

دگاه ينظم، د يشناسشتر به جامعهيکه ب بود ييکايآمر شناس( جامعه1313-2338) مرتن

 و (181: 1831، يه)عبداللش داشته يگرا يل کارکرديو روش تحل يساختار ييکارکردگرا

ن ياکه رسد ينظر مالبته به انتقاد داشت.ک يکالس ييکارکردگرا ياديبن اصل سه به

از  يدر برخکه چنان  دارند يبا هم همپوشان يگاه يحتاند و وستهيپ همبهاصول 

به را  يام تازهيمفاه او .ستين ها ممکنن آنيب ين مرز مشخصييتع ،هدشوا

را مورد  ييرکردگرام، سه اصل کاين مفاهيکند و با توجه به اياضافه م ييکارکردگرا

 . دهديانتقاد برار م

اش فهيوظ کهد يبه وجود آ ييازهايدر اثر ن يادهياگر پد مرتن، يهيبر اساس نظر

در جهت  يادهيج کارکرد پدياگر نتاو  است 3يکارکرد ،دهياز باشد، آن پديرفع آن ن

: 1813، يي)تنهااست.  13کارکرد مثبت يده داراي، آن پداستحکام و انسجام جامعه باشد

 داشته يگر نهادها و نظام اجتماعيرا نسبت به د يسوئ يامدهايده، پياگر آن پد اما .(14

ج يکه نتا يوبت ،نيعالوه بر ا .(114 :1331تزر، ير)خواهد بود  11يکارکرد منف يباشد، دارا

 اما نديگويم 12باشد، به آن کارکرد آشکارشده  ياز ببل طراح يخاص هر جزء کارکرد
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در انجام آن نباشد، آن  يتيو بصد و ن نشدهاز طرف سازمان منظور  الًبب ياگر کارکرد

بار  يدارا اًکارکرد پنهان مشخص .(214 :1813، يي)تنها خواهد بود 18کارکرد، کارکرد پنهان

تواند يم زين پنهان استکارکرد  يکه دارا يادهيپد   در وابعستيو ضد نظام ن يمنف

 يزيرپنهان بدون برنامه يکه کارکردهاييجااز آنداشته باشد.  يا منفيکارکرد مثبت 

ي هماهنگ ياجتماع يارساخت يهااز برنامه يشوند، ممکن است با برخيانجام م يببل

 است، 14يکارکرد خنثگر کارکرد، يد .(همان)شود  ينداشته و موج  اختالل و نابهنجار

تزر، ير) هستند تيگر فابد اثر و خاصيد يهانسبت به نهاد و سلباً جاباًيا ،آن يهاامديپ که

1331: 141). 

تن و انتقادات مر يساختار ييکارکردگراسه اصل  شده،م ذکريبا توجه به مفاه

 :عبارتند از

 

 21يکارکرد وحدت اصل

کل نظام  يشده برااريمع ياجتماع يهاتيو فعال يهنگعناصر فر ،ن اصليبه موج  ا

نظر گرفته  واحد در يکارکرد ،هاک از آنيهر يو برا (23: 1834 )روشه، هستند يکارکرد

در جهت نظم و تعادل کل جامعه عمل  ،ير عناصر ساختاريشود که هماهنگ با سايم

ک يگوناگون  يهاد که بخشيآين نظر چنان بر مياز ا .(183: 1831 ،ي)عبدالله کنديم

که هرچند  ده بودين عقيبر امرتن  اما ،کپارچه هستندي ياديتا حد ز يتماعنظام اج

 ،ته باشدمصداق داش ين امر در جوامع کوچک، ساده و متجانس تا حديممکن است ا

در بال  ک امور يم کار و تفکيکه تقس يامروز يهافتيدر جوامع توسعه يول

پنداشتن توان با مفروضينمگر ي، دافتهيق يگسترش و تعم يادهيعد يهانظامخرده

 ياسين مثل فالن حزب سيمع يک عنصر ساختاريانتظار داشت که  يانسجام اجتماع

 که کندينشان م خاطر ين مرتن به درستيهمچن .(همان) باشد يکل جامعه کارکرد يبرا

 اما بوده يها کارکرداز گروه يبرخ يتوانند برايم يک جامعه، رسوم و احساساتيدرون 

 يهادهيدر پد ياز طرف .(23: 1834)روشه،  باشندنداشته يکارکرد ،گريد يهاگروه يبرا

 ياز کارکردها يکيتوان فقط به يرا نم يهر عنصر ساختار يکارکردها ،يکارکرد
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بابل انتظار آن غافل ريو غپنهان  يآشکار و بابل انتظار آن محدود نمود و از کارکردها

  .شد

 

 21يت کارکرديعموم

 و نياريمع ياجتماع و يفرهنگ يهاصورت يتمام که شوديم استدالل ،اصل نيا بنابر

، هستند يکل نظام کارکرد يبرا، يکه طبق اصل وحدت کارکردبر آن عالوه ،ساختارها

تزر، ير) دارند يمثبت يکارکردهاو تعادل کل نظام،  يخود آن عنصر و حفظ هماهنگ يبرا

 يسازگار ،ميابييم يوابع جهان در نچهآ با اصل نياکه  ديگويم مرتناما  .(144 :1331

 مثبت يکارکرد نآ رينظا و هاباور ،افکار ،رسوم ،ساختارها تمام که است آشکار. ندارد

 ن نو يکه در اتوان انکار کرد يرفته شود، نمين اصل پذياگر ا نيهمچن .(همان) ندارند

 يچنان جد شود،يتصور م هاآن يکه برا يل کارکرد مثبتيدلها بهدهياز پد يبرخ ،نظام

که  يمتيآن به هر ب يحفظ و اعتال يتوانش را برا تمامد يکه جامعه باشوند يم يتلق

را يز ،سم استيشدن به ترورزيمستعد سرر شهرآرمانن وجه، يکند. در اصرف  باشد،

و برحق  يالزام يامر ،دن به آنيبخشست و تحققيبابل معارضه ن نآبا  يچ ارزشيه

 .(18 :1831کو، يبودون و بور) شوديده مشمر

 کي يممکن است برا يک از عناصر ساختاريهر ،يدر جوامع امروز مرتنبه نظر 

 يهگر مثل حوزينظام دک خردهي يراو ب کارکرد مثبت يابتصاد يهر حوزينظام نظخرده

دن کارکرد بويا منفيمثبت  يابيشد. لذا در ارزبا يکارکرد منف ينظام موجود دارا ياسيس

چه  يبرا يا منفيکه کارکرد مثبت  کردن پرسش را مطرح يد ايبا يهر عنصر ساختار

 .(144 :1331 ،تزرير)؟ ييهانظاما خردهيها گروه

 

 21يضرورت کارکرد

 و يک فرد( ضروريک گروه، يا يجامعه ) يزندگ ياز کارکردها برا يبرخ

 يک از عناصر ساختاريکارکرد هر ،گريارت دعببه (83 :1834 )روشه،. رنديناپذنيگزيجا

به  نيهمچن (183 :1831 ،ي)عبدالله .استر يکل نظام اجتناب ناپذ يو بقاحفظ تعادل  يبرا
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 يخوبافت که بهيتوان يرا نم يگريد يدچ ساختار کارکريه ،ن اصليموج  ا

ها معادل ،مرتن يبرااما برعکس  (141 :1331تزر، ير) .ج جامعه عمل کننديرا يکارکردها

 ،همان کارکرد يفايا يتواند برايک نهاد مي و وجود دارند يکارکرد يهانيا جانشي

آشکار و  يکارکردها حبا طر وابع مرتندر  .(83 :1834 )روشه، گر شوديد ين نهاديجانش

 يو بازنگر هستند يل کارکردي، که ملحقات مهم تحليمثبت و منف يپنهان و کارکردها

 ينقد ضرورت کارکرد ينه را براي، زميت کارکرديعموم و يکارکردت در اصل وحد

 يک از عناصر ساختاريسازد. به نظر او کارکرد هريهم من فرايگزيو طرح کارکرد جا

جاد کارکرد يکارکرد هر عنصر و امکان ا يريپذست، بلکه با توجه به تفاوتين يضرور

 يرا بازساز ياز عناصر ساختار يرايتوان بسيم ،متفاوت يمشابه توسط عناصر ساختار

 . کردها را حذف از آن يبرخ يو حت

 

  رمان و 

در بغداد است.  1318، متولد يس عرابينولمنامهيسنده، شاعر و فينو «»

 يهبرند ،بعدمنتشر و سال  2318ن رمان اوست که در سال يسوم ،«»

ز ين ا نام ب گر ين، رمان ديش از ايشد. پ يبوکر عرب يزهيجا
با گرش يو رمان د ه بودشد يدر دب 2331سال  ين رمان عربيبهتر يهزيجا يبرنده

سندگان عرب ين رمانِ نويبهتر يزهيجا ،2313در سال  عنوان 

دو  يو نيهمچن (.1: 1831 ،ي)نبهانا از آن خود کرد يتانيوال بريفستيسال را در ها 43ر يز

 يهادر سال «» و «» يهاگر خود را با عنوانياثر د

 منتشر نموده است. 2313و  2311

 يا حتيمانند غذاها، فرهنگ  يو محل يعناصر عرب ،در رمان 

نشان از  ،نيو ا شونديده ميد کند،يف ميآنها را توصسنده يکه نو يمعمارنو  خاص 

به نظر کند. يم ياست که در آن زندگ ياتگر جامعهيروا در رمان خوداو آن دارد که 

 يمر»اثر  «نيفرانکشتا» رمان ريرا تحت تأث رمان  يورسد يم

را  ياست که انسان يدانشمند ،يشل يمر اثرن در ي. فرانکشتانوشته باشد« 13يشل
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شود که يبزرگ م ييواليل به هياو، آن انسان تبد يکند و بعد در اثر خطايم يسازهيشب

 شود. در رمان ين، مشهور ميندارد و بعدها با نام خالقش، فرانکشتا ينام
 يهاثر انفجارکه در ا ياجساد يهااست که تکه يفروشمخلوق دستِ دست ،والين هيا

 يانسان ئتِيدوزد و با آن هيهم مبه کرده، يآورجمع را دانتکه شدهتکهبغداد  يدر پ يپ

 بغداد انفجار يهااز کشته يکيه متعلق به سرگردان ک يروح يشب آورد.يد ميرا پد

 «» يعنيه، يهمسا يبه خانه آن جسم کند ويدر آن جسم حلول ماست، 

وال ين هيبا ورود ا اماشده ش در جنگ کشتهاست که فرزند يمادر زد. يگريم

بندد يوال با خود عهد مين هيا. است ، برگشتهکه پسرش کند ياش، گمان مبه خانه

رد. او معتقد است که يبگ را شدهليها تشککه بدنش از اجساد آن يانتقام تمام افراد تا

شود که انتقام يشده است. سپس متوجه مليتشک انگناهيجسمش از اجساد ب يهاتکه

افتند. يشوند و ميذوب م ،که مربوط به آن شخص هستند ييهارد، تکهيگيهرکس را م

رمانش از اصطالح  يت اصليشخص يگذارنام يبرا )»   ين ترتيبد

 يمعنبه« »کرده که در وابع مخفف استفاده« » يعوامانه کامالً

ا يز ي، به هر آن چانهيعامش ين اصطالح، در گوياست. ا« دانميکه/چه نامش را نمآن»

آن  يفارس يهاشود که معادليم اطالق ميدانيا نميم يآورياد نميکه نامش را به يکس

 يبرا ،((81: 1831، ي)نبهان« هستند« زيچ»ا يو « اروي»ا ي« بود ياسمش چ»ا ي« هياسمش چ»

گرفتن انتقام  يرا جسمش برايز  زنديم يگريد گناهيخود دست به کشتن افراد ب يابق

ش را يت خويدارد. او که ابتدا مأموراز ينگناهان ياز اجساد ب ييهاگناهان به تکهياز ب

 از هدف يگر اثريشود که ديز بدل ميرخون يتيبه شخص ،دانستيعدالت م يبربرار

 ود. شيده نميدر او د اشهياول

ها که تمام آرمان شوديمشاهده م يانسان ياز جامعه يانمونه در 

خورده و در شده بود، شکستئهدادن به سعادت در آن اراسوق يبراکه  ييهادهيو ا

  .نداشته است يدر پ يرانيجز بتل و غارت و و يزيت چينها
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 ل رمان بر اساس انتقادات مرتنيتحل

: 1833، يحي)فصشود ينظر گرفته ما نظام دريستم يس همثابجامعه به ،ييردگرادر کارک

دانست. او  يستم اجتماعيک سي يندهيتوان نمايرا م ر، يبا توجه به مثال ز (.118

ستم کارکردگرا، جامعه يک سيکه طورهمان يعنيزنده است   ياجتماعک نظام يدر وابع 

 :رديگيرا در نظر م

 و هستندترور  يبربانشده که ليتشک يادهيداز مردم ستم يتماعستم اجين سيا

عدالت در مورد  که در آن ترور وجود نداشته باشد،است  يشهرآرمان ييبرپا ،هدفشان

 يشهرآرمان ،در رمان ،شان گرفته شود.يهااجرا شود و انتقام خون هاستيترور

 :که با آمدنش برپا خواهد شد کنديف ميتوص را

.(111 همان:)

در نظر گرفت  ک نظام کارکردگراي توانيد، ميآيکه در ادامه م يليالرا به د ن نظاميا

کدام هرنظام هستند و  ياصل ياجزادارد که  يارانيدست خود، شهرآرمان ييبرپا يبرا که

 «»کند، ير حرکت او را مشخص ميمس «»  کننديم يبا او همکار يليدلبه

افسر سازمان مبارزه با  که« »، کنديم هيش توجيستش را برايد و ناشايافکار جد

ک ياز  زنده ياش نمونهيدهد و برايارش برار ميدر اخت ياطالعات مهمترور است، 

 .است يدشمن وابع
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  (113-113همان: )

و .کنديم يگرش را معرفيار دين او سه دستيهمچن

او از    چرا کهدانديک ميدرجه  ياو را شهروند عراب ،کوچک يوانهيد. 

 يااو را مقدمه ،بزرگ يوانهيد ل شده،يتشکها و طبقات مختلف جامعه نوادها و رنگ

 يمعرفموعود  يمنج او را خودِ تربزرگ يوانهيدداند و يمموعود  يظهور منج يبرا

 .دکنيم

  
  .(113-111: همان)

تحقق اهداف نظام  يباهم در راستا که دارند زين يروانيپ ،وانهيسه دن ياک از يهر 

ندارد و  يتياهم ييتنهابه تشانيهستند که هو يها شهروندانکنند. آنيحرکت م 

  شونديشان خوانده ميهاشمارهراساس اند و بشده يگذارشماره

  .(281 همان:) 

ک مهم يک به يطور جامعه به ي، اعضاييشتر اشاره شد، در کارکردگرايکه پچنان

، يي)تنها کنندين اعضا به نظام مياست که ا يخدمت ،ت دارديمکه اه يزيستند و چين

دانند و يخداوند م ينيزمرا شکل ، تربزرگ يهوانيد روانيپدر رمان، . (11: 1813

 د.ين جدين ديامبر ايرا پ تربزرگ يهوانيد
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 .(113 همان:)

 يمردم عاد انياز م يروانيجذب پ ،وانهين سه ديا يهفين وظيترمهمکه  ييجااز آن

کمتر از سه نفر شان تيستند، اهمينظام مهم ن يک براي ک بهيطور که به استجامعه 

 يقام به بيطور مستقسه نفر اول به نيا .کنديجلوه م و   ،يعنياول 

 ييدر نظام کارکردگرا يت کمتريکه اهم ،کنند و با جذب آحاد مردمينظام کمک م

 .دهنديخود را در ببال نظام انجام م يهفيظ، ودارند يساختار

از وضع موجود بسته  يتيدر نارضا ،يشهرآرمان يهاطرح يهگذشت، نطفه کچنان

وجود   نابسامان بهدر اوضا عموماً ،يتين نارضايا که (12: 1831کو، ي)بودون و بورشود يم

 يخانهدوست و هم بعد از فقدان همان خالق  يعني، «» د.يآيم

  .شوديم يعير طبياز انفجارها، دچار حاالت غ يکيدر  ""ش يخو

 . 

و اتفابات  يشده، نابسامان ها در گونه رفتارنيجاد ايچه باعث اآندر وابع 

 يهخان يشگيهم يختگيربهم ي. حتدر کشورش رخ داده استکه  باشديم ينديناخوشا

  باشد.يم ياوضا  کل ياز نابسامان ي، نماددرد نخورو به يميل کهنه و بديبا وسا 

 (83 همان:) 
موجود و  يت عموميعهستند که از وض يکسان انيماز وانهيسه دروان يپ نيهمچن

  :ندهست يراه نجات يدر جستجو و بوده ياطرافشان ناراض يهاتفاقا

: همان) 

113).  
دنبال راه د بهاز وضع موجو ييرها يرا که برا يکسان ،ستميس ياصل ياعضادر وابع 

فرا  يرويبه پ ،ستميس يينمامقدس و مقدس يهام آرمانيگردند، با ترسينجات م
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 يبرا يچ شکيه يدهند که جايرا چنان مقدس جلوه م ييوالين نظام هيخوانند و ايم

شهر به سب  ن نو  آرمانيا ييبرپا يکارکردها برا ماند.ينم يبه آن باب وستنيپ

ل يش تحمير به اعضايناب ناپذاجت يفيشود، همچون تکليش تصور ميکه برا يتيمشروع

 (18: 1831کو، ي)بودون و بور .دگرديم

که پدر و خالق ن موضو  را مشاهده نمود يتوان ايم در رمان 

 :به دروغ شهرت دارد "" يعني

نشان از تواند يمن يبه دروغ شهرت دارد و ا که است ، پدر و خاستگاه 

ن مطل  مشاهده ياز يگر نيد يي. در جاباشدسنده يد نوياز دا يبودن خاستگاه اتوپدروغ

  :دانديرا دروغ م ، که  شوديم

 (.241 همان:)

در  پنداشتن و دروغ عنوان خالق به حال و روز و افکار 

دوست  نکه ياا يدروغ است  ص دهد که او وابعاًيتشختواند ينمکه خواننده يحال

د به يرمان دارد. البته با يايمبهم و رازآلود اتوپ طور فکر کند، نشان از اساسِنيد ادار

بصد کند يم يت معرفيبشر يز توجه داشت که الشسمه، آنگاه که خودش را منجين نيا

 د ينداشته که دروغ بگو

 (111: همان) 

 زين از معاونان او يبعض يفهيوظ و اندينمايگران ميشده به دود را بزکخ ياياما اتوپ

 به مردم جامعه ارائه بدهند. يگريرا جور د قت ين است که حقيا
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، هستند نظام ساختارگرا يهمان اجزا ، که ياران اصليف دستياز وظا يکي

با  شزشت يهچهر يهاراديها و ايشاندن زشتست او، پويه افکار ناشايعالوه بر توج

 نظر نرسد.به  که وابعاً هست، يصورتنکه بهي. تا ام استيش و گريلوازم آرااستفاده از 

  .(111: همان) 

 يشهرداده شود، آرمان آن نظام مقدس جلوه پوشانده شود و ينظام يرادهايا يوبت

ل ين دلي. به همشودير ميپذز باورينآن  يعموم اعضا يبرا ،دندهيآن را م يکه وعده

شود که خالق يرمان مشاهده مگرچه در  وندند.يپيخود به آن م يل بلبياعضا با م

که  يابد و از ترس بدرتيان يدوست دارد که کار او زودتر پا  يعني 

 کنديم يبا او همکار ،دارد

  .(143 )همان: 

ارانش، اعضا را نه با زور، بلکه يو دست شود، يکه در رمان مشاهده مچناناما 

 يبه اعضا ، مشکالتين نظاميخواندند. در چن ستم فرايبه ست يامن يهو وعد  يبا فر

، هست ياست و اگر مشکل يبر يام از هر مشکلاصل نظکه  ين تلقي، با اگردديآن بازم

 اران يکه دست ييهاگروه ياعضا .ف استيدر انجام وظا اعضا يکوتاهل يدلبه

چنان او را باور دارند  او بائلند، يکه برا يت و تقدسيسب  مشروعبه ،اندل دادهيتشک

را   يها وبتاز آن يکيم کنند. يتقد يو يبقا يضرند جان خود را براکه حا

خواهد که او را يخالصانه از او م ،بقا است يابر يديجد يهاازمند تکهيند که نيبيم

 بدن خود استفاده کند: يش برايبکشد و از اعضا

 (128-128:  همان) 
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که نظام  ياهفيرا وظيز ک شهروند خوب است ين شهروند يا، يياز نظر کارکردگرا

  کنديمحفظ نظام فدا  ياو خود را برا .است انجام داده يخوببه را به او محول کرده

ام مهم است نه نظ اصل، کارکردگرا ياجتماع يهانظام ريسان نظام، همانند يرا در ايز

 ،ستم دارنديس يبقا يکه برا ينظام با توجه به کارکرد ياجزا و تک اعضاتک

 شوند.يم يگذارارزش

 

 ياصل وحدت کارکرد

ن يهمچنو گر يکدي يبرا يک نظام اجتماعي ياجزا يتمام ،ياصل وحدت کارکرد طبق

در جوامع ساده و کوچک  فقط ن اصل رايا هستند. مرتن، يکل نظام کارکرد يابر

 ،از نظر او .ستير نيپذامکان تربزرگن اصل در جوامع يا ديگويداند و ميح ميصح

 يهادهيدر مورد پداو  هستند. يخنث يکارکرد يدارا ياجتماع يهادهياز پد يبعض

فقط توان يد نميگويکند و ميو آشکار را مطرح م پنهان يبحث کارکردها، يکارکرد

، ي)عبدالله .پنهان غافل بود يمتمرکز ماند و از کارکردها ،آشکار عناصر يکارکردها يرو

1831: 183)  

و وانه يروان سه دين پيب يهايري، درگو  ن يب يهااختالفدر رمان، 

ن يدر ا يکپارچگيو  يز عدم وجود هماهنگهمه نشان ا ارانشيو دست ن يب يگاه

 ستم دارد.يس

 

 (111 همان:)

 همان:)

113)  

توان يوجود نداشته باشد، نم يانسجام اجتماع يستميدر س يوبتطبق نظر مرتن 

 هستند.  يهمه اعضا کارکرد يعناصر برا يگفت که تمام
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  شهر خود را برپا کنداهد با اتخاذ آن، آرمانخويم است که  ياوهيترور، ش

را  يدر ابتدا او فقط کسان داند.يم يستمش کارکرديس ياجزا يمتما يبرا لذا آن را

 يد که مشکليپاينم يري، اما داندبدنش سهم داشته يکه در ترور اجزا کشديم

ن تکه از بدنش که ، آيکند  با گرفتن انتقام هر بربانير ميگنشده او را غافل ينيبشيپ

اتمام بقا و به يکند براياو احساس م شود ويفاسد م ،ستا يهمان بربان مربوط به

 گناه دارد:يان بيد از گوشت بربانيجد يهااز به تکهيتش، نيمورأرساندن م

( 118-114: همان)

گناه يان بيبدن بربان يهان ادعا کرده بود که جسمش از تکهيش از ايپکه  

 است: شدهليکتش

  .(111: همان) 

 يهاارانش تکهيد دارد، دستياز به بطعات جديبقا ن يبرا يط اضطراريدر شرا يوبت

 .کننديمفاسد  يهاتکه نيگزيجاستند، ياش نيگناهيکه مطمئن به ب را يجسد کس

 .(118 )همان: 

ز فاسد ين د بدن يجد يهاتکهاوست.  يهاتيجنا ين سرآغاز رسميو ا

ن چرخه ياه را بکشد تا بتواند زنده بماند و اگنياو ناچار است که مردم ب و شونديم

ش عوض ياگر اعضا يحت است که يتم فاسدسيس يهدهندنشانموضو  ن يا ادامه دارد.

د دارد، يکأت (ييجوانتقام) هدفش يکه رو يمادامها شود، ن آنيگزيسالم جا يو اعضا

 يهمان کارکرد پنهان ،فساد اعضاک فاسد خواهند شد. يستماتيبه طور س اعضا بازهم

 ،پنهان يدر کارکردها کند.يبه آن اشاره م يحدت کارکرداست که مرتن در اصل و

و منظور از کارکرد ستم نهفته است يکه در ذات هر س وجود دارد يروابط علت و معلول

از نظر  (123: 1833، يحي)فص .اعضاست ينظام برا يشده يزيرمهبرنا يآشکار، کارکردها
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. شود يممکن است موج  اختالل و نابهنجارپنهان،  يهابه کارکرد يتوجهيمرتن ب
 (214 :1813، يي)تنها

که با آن بتواند  اوست ياصل يهآوردن شاکلدي، پد ياجزاآشکار  کارکرد

 شانفساد يعني، جزاا يهنشد ينيبشيکارکرد پنهان و پاما رد. يها را بگتک تکهانتقام تک

 ،تنها هدفش که کنديمبدل وحشتناک  ييواليبه ه را ستميسرفته رفته پس از بصاص، 

 به که ناچار است خود، يهاز دست رفت ياعضا جبران بقا و يو براخودش است  يبقا

 دست بزند:د يجد يتيجنا

 يستم به موجوديستا  شوديمپنهان، سب   يبه کارکردها يتوجهيگونه بنيا

 .است هنماند يبابآن ل به بقا در يز جز ميچ چيهشود که ليتبد

 

 اصل شمول عام

 يکارکردها ،ساختارها و ياجتماع و يفرهنگ يهااريمع يتمام ،شمول عام در اصل

ک از عناصر ي، هريدر جوامع امروز نظر مرتناما به (144 :1331تزر، ير) مثبت دارند

 يگر کارکرد منفيد يئجز يک جزء کارکرد مثبت و براي يممکن است برا يساختار

هر عنصر  يبودن کارکرد کليا منفيح راجع به مثبت يبضاوت صحن يداشته باشد. بنابرا

در  يآن عنصر ساختار يمثبت و منف يکارکردها يهسيو مقا يابيبه ارز ،يتارساخ

ک يهر در رمان، ن اساس،يبر هم (183 :1831، ي)عبدالله .دارد يبستگ يسطح نظام اجتماع

کارکرد مخصوص خود را  که هستند ياصل يک عنصر ساختاري اران ياز دست

. در وابع کنندي( تالش م) يحفظ نظام اصل در يها به نوعاز آن هرکدام  دارند

داست يانشان پيم يهايرياز درگ .کارکرد مثبت دارند ،نظام يبقا ين عناصر تنها برايا

ل کارکرد مثبتشان يدلبهچه اگرها آن .ندارندز کارکرد مثبت يگر نيکدي يبرا يکه حت

جز  يزيمردم آن جامعه چ يبراخود نظام  ، اماکننديکمک م آن يبه بقا ،نظام يبرا
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اش به ياصل ياز اعضا يکي يوبت کهييتا جا  و بتل و آشوب در بساط ندارد يناامن

 شتابد.ينم به کمکش ،از دارديکمک ن

 
د ياعضا هستند که بان يااستوار است،  يساختار ييکردگرارکا يهيکه برپا يدر نظام

ل جان اعضا، ين دلي. به همافتدين موضو  اتفاق نميعکس انظام کمک کنند و  يبه بقا

 ظام ندارد.ن يبرا يتيبودنشان، اهم يبا وجود کارکرد يحت

ک ي توانيم را دن به اهدافش استيرس يبرا  يلهين وسيترياصلترور که 

کارکرد  گرچه يت اجتماعين فعالينظام دانست. ا شده از طرفاريمع يت اجتماعيفعال

که  ز داردين ياريبس يمنف يان دارد، اما کارکردهايهمچون گرفتن انتقام خون بربان يمثبت

ستم با ورود به يس يجاد رع  وحشت، فساد اعضايا ،يرانيب، وآن، آشو يهاز جمل

 باشد:ين دست مياز ا يموارد ها ور بتليان ناپذيپا يچرخه

 .(111: همان)
ار مهم يبس را بردن ترورنيعدالت و از ب شهر خود بر اساسآرمان ييبرپا ،ن نظاميا

. سپس، کنديخود ترور، استفاده م ي، حتيالهيوس از هر دن به آن،يرس يراداند و بيم

کشاند  يم يو ستمگر يکتاتوريادند، آن را به دستم به آن ديس يکه اعضا يتيمشروع

گناهان را يب تنها حفظ نظام است. ،ابدييت ميچه اهمکه رفته رفته آنييتاجا

ستم، با هر يس يبقا قطفستم يس ينجا به بعد براياز ا و کشد تا خودش زنده بمانديم
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گرفتن از و انتقام دخو يحفظ بقا يبرا دارد و تمام تالش ت ياهم، يانهيهز

 هستند. ستم خطرناکيس يبقا ياست که برا يکسان

  .(233 همان:)
 بهگناهان، يانتقام ب يعني ن کرده بود،يترور مع يکه نظام برا يگونه، کارکرد مثبتنيا

در وابع  .گردديمبدل م حفظ نظام يبرا يالهيبه وسشود و ترور يسپرده م يفراموش

  گردديمثبتش من کارکرد يگزيجا ،گناهانيشدن خون بختهير يعنيآن،  يکارکرد منف

و به خود اجازه  دانديگران ميشتر از دي، بيزندگ ياستحقاق خود را برا  چرا که

ستم يس يضان حس از اعيا ز ترور کند.يگناهان را نيب ،خودش يبقا يبراکه دهد يم

رد و در صورت ت ندايستم اهميس يکه وجودشان برا يياعضا ستم داده شده يبه س

 شوند.يحذف م يبه راحت ،يداشتن کارکرد منف

 

 يضرورت کارکرد

 يتک عناصر جامعه ضرورتک يکارکردها برااز  يبرخ، يدر اصل ضرورت کارکرد

 نيگزيجا ن کارکردهايتحقق ا يبرا زين ياجتماع يهااز صورت يو برخ هستند

ک ي و وجود دارند يکارکرد يهانيا جانشيها مرتن، برعکس، معادل از نظر. رنديناپذ

  (83: 1834 )روشه، .گر شوديد ين نهاديجانش ،همان کارکرد يفايا يتواند برايهاد من

داند که يم يستم کارکردگراست، خود را تنها نظاميک سيکه  نظام در رمان، 

 تواند با ترور مقابله کند و عدالت را برپا کند.يم

 
مورد  است که در يهيبد ،نديبينم ينيگزيل و جايخودش بد ين نظام برايا يوبت

 يستميکه س نظام  گونه فکر کند.نيز ايکردشان نخود و کار ياعضا

 يبرا ينيگزياچ جيهو داند يهمتا ميو ب خود را تنها عدالت موجود ،کارکردگراست

خود را  يبقا ،ينيگزيحل جاراها ي هر انتقاد يهبا ارائرا يز  ستيخود متصور ن حلراه



 01... مرتن اصالحات اساس بر «بغداد في نيفرانکشتا» رمان ييايستوپيد خوانش

دن به يبه او در رس کند تايمجامعه را ملزم  ياعضاتمام ند و يبيخطر ممعرض در 

 رسانند. ياريهدفش 

 (111 همان:)
 کشديجاد آرامش در شهر است، ميا شانفهيها را که وظسيپل ياو حت

 (141 همان:) 
ن ياو ا از نظرام کرده. يه آن بيعل است که  يببل يهس متعلق به جامعيپلرا يز

ن يبه است که ا ياگانهيعنصر بس يپل است و يکافت و عدالت يامن يبربرار ينظام، برا

 .شوديبه آن احساس نم يازيو نجامعه تعلق ندارد 

 

 جهينت

 ييکارکردگرا يهياساس اصالحات مرتن بر نظر، بررمان  ييايستوپيخواتش د

 :ن شرح استيبد يجينتا يحاو يساختار

شان ييکه هدف برپا ييهار مجموعهيمختلف و داشتن ز يدن از اجزاشليتشک -

با  ستم است که عموماًيک سي ن دارد که يااست، نشان از   يحفظ و بقا

و  يمردم از وضع کنون يتير نارضاي، نظيشهرآرمان يهاطرح يهايوگيتوجه به و

   کند. يحرکت مشهر و حفظ آرمان ييبرپا يشدن در راستابهتر يهوعد

ستم يشتر سيت بياهم ري، نظيساختار ييستم با کارکردگراين سيا يهالفهق مؤيتطب -

 دارد. ييت از کارکردگرايحکا ،آن يينمات و مقدسيعضا و مشروعتک انسبت به تک

افت که يتوان دريم ييکارکردگرا ياديبا توجه به اصالحات مرتن بر سه اصل بن -

ن سه يرا هرکدام از اي  زستير نيپذگرا امکانستمِ کارکردين سيا شهر درآرمان ييبرپا

 .شونديستم ميس يکتاتوريمنجر به فساد و د ينوعاصل، به
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 يعني، ياصل يبه کارکردِ پنهانِ اجزا يتوجهيب ،يدر اصلِ وحدت کارکرد -

 ينظام ت ويشخص بهبدل و نظام او،  فسادشان پس از انتقام، موج  شد تا 

 کتاتور شود.يز و ديرونخ

و اطاعت  ييجوترور و انتقام يبه کارکرد منف يهتوجيب ،در اصل شمول عام -

 يستم خود را مستحق بداند که براياعضا از نظام، موج  شد تا س يچون و چرايب

 .زديگناهان را بريخود خون ب يبقا

ترور،  يان بريگزينبودن عناصر جا، بائليدر اصل ضرورت کارکردن يهمچن -

 .ه استستم را فراهم آورديس يکتاتوريفساد و د يهانهيزم

بدل به  ،ستميس يشده از سوشهر وعده دادهبا توجه اصول ذکرشده، آرمان -

و  يترور، نا امن و گسترش يريگشکل توان بهيم آن يهامؤلفهاز  گردد کهيا ميستوپيد

  آشوب اشاره کرد.
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5. Emile Durkheim 

6.  Auguste Comte 

7.  Robert King Merton 

8. Function 

9. Functional 

10.  Eufunctional 

11. Dysfunctional 

12.  manifest function 

13. latent function 

14. non-function 

15.  functional unity 

16. functional universality 

17. functional indispensability 

18. Mary Wollstonecraft Shelley 

ها، لهيها، ببشهيالت، ريام که از تشکساخته شده يمختلف يهاانسان يهاکه من از تکه ييجااز آن .22

هستم که تاکنون سابقه  يرممکني  غين ترکيا يندهيمختلف بودند، نما ياجتماع يهانهيزمها و پسنواد

 گونه باور دارد.نيکوچک[ مرا ا يوانهي]د ک هستم. اويدرجه  ينداشته. من شهروند عراب
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دند. من همانم يکشيهستم که انتظارش را م يبخش آنانم و کسيينانم. من رهايمسک يمن پاسخ ندا .11

شانم که از بهشت يا يانهيجوو انتقام زانهيستظلم يد آنانم. من پاسخ ندايخواهند. من اميکه آنان م

ن يکاران انتقام خواهم گرفت. سرانجام عدالت را بر زمتيجنا يز همهها اآسمان يخدا ياريام. به آمده

 .برپا خواهم کرد

کنند و در طول سه ماه گذشته دور من جمع شده اند. يم يار دارم که با من زندگيمن چند دست. .12

ت ر حرکين است که مسياو ا يفهيده ام.... نقش و وظياست که او را ساحر نام ير مرديها پن آنيمهمتر

نگونه ياست. او خودش را ا« ييسوفسطا»ارانم يان دستين شخص مهم در ميمرا مشخص کند...... دوم

تر شدن و واضح شدنشان، تبحر يبو يافکار خوب برا يسازج و شفافيه و تروياو در توجده. ينام

ن نمونه م يش براياو و افکار و رفتارهانامند، يم« عدو»است که او را  ين شخص مهم کسيدارد. سوم

ار من يرا در اخت ياديت حساسش، اطالعات مهم زيل موبعين او به دليک دشمن است. همچنيزنده 

 خورند.يبه درد م يليدهد که در ابدامات دشوارم خيبرار م

ها، لهيها، ببشهيالت، ريام که از تشکساخته شده يمختلف يهاانسان يهاکه من از تکه يياز آنجا .22

ر ممکن هستم که تا کنون سابقه ي  غين ترکينده ايمختلف بودند، نما ياجتماع يهانهيزمها و پسنواد

وانه بزرگ ينگونه باور دارد.... ديوانه کوچک[ مرا ايک هستم. او ]ديدرجه  ينداشته. من شهروند عراب

ت موعود، بشار يان آمدنش را ببل از ظهور منجيهستم که همه اد يباور دارد که من ابزار مخرب بزرگ

 موعود هستم. يتر باور دارد که من خود منجوانه بزرگياند....اما دداده

د. او خودش يه ديريمحله الوز ياز کوچه ها يکيرا در  841از ش  ها، شهروند شماره  يکيدر  .19

 است . 841به الشسمه گفت که شهروند 

شده بود که من خصخواند. در آن مشيروانش ميپ يتر... کتاب مقدسش را برابزرگ يوانهياما د .10

ها حرام شده بود، دار من بر آنير است. دين تصويا يبرا ينم، و او دريزم يخدا رو ير جسمانيتصو

شدند، يا کنار پله ها با من روبرو ميآمدم و در راهرو ين مييسوم پا ياز طبقه ين خاطر وبتيهمبه

 .پوشاندنديت مشان را از ترس با دسيهاکردند و چهرهين سجده ميزم يع رويسر

د و به يتوپيداد و ميشد، فحش ميم يرو شد. عصبانرو به آننين حادثه از ايبعد از ا يهاد .52

کرد و با هرکس که يسنگ پرتاب م يس و گارد مليپل يهاا خودروي ييکايهامر آمر يهانيماش

 .شديز ميکرد، گالويو سرگذشتش باز م يناهم عبدک يسرصحبت را در مورد زندگ
ده يکه در آن بود، فرو پاش ييزهايشتر چيک خانه نبود. بيقت آن يم، در حقيشديق مي. اگر دب... .11

 ....بود
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کنند. يج مياز مردم ترو ين گروهيمن، ب يخود را درباره يشهيام اندوانهياران ديک از دستيهر .11

ده بودند و دنبال راه دند خسته شيديو آنچه در اطرافشان م يت عموميکه از وضع ين کسانيها از بآن

 .جمع کرده بودند يروانيگشتند، پينجات م

مرو ياگر بسم بخورد که صبحانه ن يگوست  حتند، او دروغيگويه در موردش ميطور که بقهمان .12

ساخته شده از اجساد  يد کنند، جسم برهنهيياورد تا حرفش را تايب ينيع يهاد شاهديخورده، با

 .ود داردخ يها که جاکشتگان انفجار

 ييهانداشت. دروغ ييگوجز دروغبه ياتش جرمينبود، در طول ح ين سرنوشتياو مستحق چن .12

طور فکر کند. هر وبت ني. بله، وابعاً دروغ بود. االن بهتر است ا""جز دروغ بزرگش ضرر. بهيب

شد. او يتر مشيب شيبوده که از سر گذرانده، مشکالت و دردسرها يوابع يک تجربهيکرد او يباور م

د ياش ساخته است. بايمبهم از زندگ ياشانش در لحظهيترسناک و خوفناک است که ذهن پر يدروغ

 ن االن کامالً فراموشش کند.يهم

خواهند. من يها مدند. من همانم که آنيکشيهستم که انتظارش را م يها و کسبخش آنييمن رها .91

 .ها هستمد آنيام

تازه را  يبزرگ و کوچک اجزا يهنوايفاسد بدنم را جدا کرد، سپس د يزاتر اجبزرگ يوانهيد .92

تنم را شستند. خشکم کردند...  يباال بردند. خون و چرک لزج رو يدوختند. باهم مرا به حمام طبقه

ش زنانه ياز آرا يميضخ يهيمرا با ال يم کرد. چهرهيش ترميصورتم را با لوازم آرا سپس 

دن تکان دادم يپرس ينه را به من داد. به صورتم نگاه کردم و خودم را نشناختم. لبانم را براييپوشاند و آ

 .من است ين چهرهيدم ايو فهم

ل رود تا از يکرد  دوست داشت جسد الشسمه هرچه زودتر تحليفکر م يگريز دياما در وابع به چ .91

 ابد.يان يدست او خالص شود و ترسش پا

داد،  دند، آن مؤمن به آشپزخانه رفت و با چابو برگشت و آن را به اط خانه شيوارد ح يوبت .99

خود  ي، برايدکيرا که الزم دارد، مثل لوازم  ييد او را بکشد و اجزاياوست  با ييبه او گفت که فدا

 آمد.. يد و تفکر، به نظرش فکر خوبيقه ترديرش کرد، بعد از چند دبيشنهاد غافلگين پيبردارد. ا

......  
ن را يوانه بزرگتر کرد و ايرد... رو به ديمينم ي. منجيما رو بترسان يخواهي، ميي..... تو دروغ گو- .84

گفت.

نگونه نبود يدم ترس چهره هاشان را فرا گرفته. اما ساحر ايارانم نگاه کردم و فهميبه همراهان و دست .81

کرديفکر م يز مشخصيو به چ

خواهد خوارت کند. لطفا به ي. ميباش خواهد که تحت سلطة خودشياو حسود است. م .91

 ش گوش نده.يهاحرف
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عفن و تند مرگ  ياند و بون افتادهيزم يبدنم رو ياز اجزا ياريدم بسيدار شدم، دي....روز بعد که ب .91

 ....د داشتمياز به بطعات جديرم کرده بود، نيغافلگ يريگجهين نتيد... ايرسياز آن به مشام م

 ارانيشود مراب  هستم که دستيم جسمم استفاده ميکه در ترم يياهدر مورد گوشت يليمن خ  .83

 تکاران.يجنا گوشت يعني اورند،ين «نامشرو » گوشت من يبرا

نان به من گفت که نصف جسمم از يصحبت کنم، با اطم ييفرصت کردم با ساحر به تنها يوبت .83

ه شده است.يگوشت گناهکاران ته

 ابد...يکشد تا ادامه يود. منمانده ب يل به بقا بابيز جز ميچ چيه .01

داد که کارها يدر او شناور بود به او خبر م وستهيکه پ يدرد يهاان موجيم در ذهن  ييصدا .02

اش، از رهيکل تيش با هيانجام خواهد شد. ناگهان بهرمان معجزه آسا ييکاياکشن آمر يهالميهمچون ف

ن بزند و دوست، يبات بدرتمند دستش دشمنان را زمد تا با ضريآين مييشود و باشتاب پايباال ظاهر م

 ...فتادين اتفاق نيرش را نجات دهد. اما ايخالق، سازنده و پدر پ

همه  يگناه بود... وبتيگناه را نشانه گرفتم. او وابعا بيرمرد بيام را باال بردم و پن اسلحهي... بنابرا .01

کامالً کور شدم  يدم... وبتينشن ييگر صدايدک کردم. يشد، شليد ميچشمانم ناپد يز داشت از جلويچ

رمرد ترسان را لمس کردم. يبرخورد کرد. خم شدم و جسد گرم پ يزيآرام آرام جلو رفتم تا کفشم به چ

 يها و انتهاساختمان يسرش خورده بود. با ترس دنبال منشاء مرگ در باال يگلوله کامال به کاسه

درآوردم و کار خود را  يکوچک يپشت سرش آمده بود. چابوگشت. اما مرگ از يش ميبرورو يهاراه

 .شرو  کردم

 يگر کار بدش را تکرار نکند. من حاال از همهيتا د يست که به او هشدار دهين نيجز ا ياچاره .09

-کرده يم بديکه به اعضا يرم، نه فقط  از کسانيگياند انتقام مکرده يبه من بد  يکه به طور کليکسان

 ..اند

 ن کشور وجود دارد منم.يکه در ا يدانند تنها عدالتيکنند و نميمتهم م يمرا به بزهکارها آن .00

ند و در صف من باشند تا عدالت را در يايمن ب ياريد به ي، همه بايو انسان ياخالب يفهيطبق وظ .01

 .خون است يشه تشنهيکه با طمع و جنون استبداد و شهوتِ بتل هم ييايا بربرار کنم. دنين دنيا

رد. ياز لباسش را بگ ين مجرم خطرناک ببندد و بخشياز آن دو افسر جوان توانست راه را بر ا يکي .41

خواست همکارانش هرچه زودتر برسند و در يز شدند. افسر جوان ميباهم گالو يق کوتاهيدبا

 روز شد.ين مجرم به او کمک کنند. اما الشسمه پيا يريدستگ
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