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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.

دو فصلنامة علمي نقد ادب معاصر عربي
مقاله پژوهشي /سال يازدهم /بيست و سوم پياپي 12 /علمي ()2011

» بر اساس اصالحات مرتن بر

خوانش ديستوپيايي رمان «

ديدگاه کارکردگرايي ساختاري
فرهاد رجبي ،2دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
سيد اسماعيل حسيني اجداد نياکي ،دانشيار گروه زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
سارا اورجي الرسري ،دانشجوي کارشناسي ارشد زبان و ادبيات عرب ،دانشگاه گيالن
تاريخ دريافت2922/11/12 :

تاريخ پذيرش2011/10/12 :

چکيده
ادبيات داستاني معاصر عربي ،به شدت تحت تأثير مؤلفههاي اجتماعي شکل ميگيرد و بر همين اساس،
نه تنها مطالعهي جريانهاي اجتماعي به فهم بهتر آن کمک ميکند ،بلکه عموماً اين نوو هنور ،بابليوت
خوانش بر اساس نظريههاي جامعهشناسي را نيز مييابد .از جملهي اين نظريهها ،نظريهي کارکردگرايي
ساختاري است که مرتن به سه اصل آن ،يعني وحدت کارکردي ،شمول عام و ضرورت کارکردي انتقاد
کرده است .بر همين مبنا در اين پوووهش،

اثور

جامعهشناختي و با ديدگاه کارکردگرايي ساختاري مورد توجه است.

از منظور
 ،شخصيت اصولي رموان و

نماد يک سيستم کارکردگراست که با هدف برپايي آرمانشهري که در آن ترور وجود ندارد ،ايجاد شده
و عدالت درمورد بربانيان ترور را به اجرا در ميآورد .با توجه به انتقادات مرتن به کارکردگرايي ،داليل
شکست طرح آرمانشهري

و بدلشدن آن به ديستوپيا مورد بررسي برار ميگيرد .نتايج بهدست

آمده نشان ميدهد که سه اصل مورد انتقاد مرتن ،شکافهايي دارد که مانع برپايي آرمانشهر در سيستم
کارکردگراي اجرا شده در رمان است.
کليد واژهها :کارکردگرايي ساختاري ،مرتن ،ديستوپيا،
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مقدمه
رابطهي ادبيات با دغدغههاي اجتماعي يا طرح مقولههاي جامعهشناختي ،از اصليتورين
مؤلفههاي ادبيات داستاني معاصر اسوت هور زموان کوه رمواننوويس دربوارهي جامعوه
مينويسد ،گويي جامعهشناسي است که نه از طريوق پوووهشهواي آمواري و توصويفي،
بلکه با آفرينش شخصيتها و ذکر وبايع گوناگون در اثرش ،نظريهاي جامعهشوناختي را
ميسازد و اين نظريه نشاندهندهي ارزشهايي است که بور آن جامعوه حواکم اسوت يوا
اينکه رماننويس آرزوي تحقق آنها را در سر ميپروراند (عسوگري حسونکلو.)111 :1831 ،

از اينرو ،مطالعه و شناخت ادبيات داستاني ،چيزي جدا از مطالعه و شوناخت جامعوه و
نظريهپردازي پيرامون ارزشهاي حاکم بر آن نيسوت (احمودي .)83 :1831 ،از ديگور سوو،
ارتباط متون ادبي با دريافتهاي انسواني کوه از ديربواز در بالو

رهوايي از دژشوهر 1و

دستيابي به آرمانشهر 2مورد نظر بوده را نيز نبايد از نظر دور داشت .تواکنون طورحهواي
زيادي براي برپايي آرمانشهر از سوي فالسفه و نويسندگان ريختهشده ،اموا هرکودام از
اين طرحها بهنوعي محکوم به شکست بودهاند زيورا عمووم طورحهواي آرموانشوهري
شکافهايي دارند که آن را به دژشهري دهشتناک بدل ميکنند .يعني درست همانجايي
که تالشها براي دستيابي به آرمانشهر بوا شکسوت روبورو مويشووند ،دژشوهر متولود
ميشود.
آرمانشهرها از لحاظ محتوا متفاوتند ،اما تفکر آرمانشهري چند ويوگي مشترک
دارد در وابع اين تفکر از نارضايتي اصولي نسبت به وضعيت موجود اجتماعي نشأت
ميگيرد و منبع جنبشي است که انسانها را به ايجاد هماهنگي براي بهدست آوردن
آنچه فکر ميکنند منصفانه است (جامعهاي مبتني بر عدل ،آزادي و برابري) بهجاي
زندگياي که هماکنون دارند دعوت ميکند .در آن ،امر مطلوب اجتماعي با جنبههاي
تجربهشده در زندگي وابعي مطابقت ندارد و نوعي فرافکني است که با آرمانيسازي
هدف ،به از هم گسيختن جامعهي کنوني دعوت ميکند .تفکر آرمانشهري خط مشي
گام به گام را براي رسيدن به وضعيت مطلوب رد ميکند يا اهميت کمي براي آن بائل
است و ترجيح ميدهد که بر تحقق آنچه در وضع کنوني موجود نيست ،تأکيد کند

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن12 ...

(بودون و بوريکو.)12 :1831 ،
يکي از طرحهايي که در جامعهشناسي براي دستيابي به آرمانشهر ريختهشده،
کارکردگرايي ساختاري 8است که جامعهشناسان و فيلسوفان زيادي نظير تالکوت
پارسونز ،4اميل دورکهايم ،1اگوست کنت 1و ديگران به آن پرداختهاند .رابرت کينگ
مرتن 1نيز يکي از جامعهشناسان کارکردگرايي ساختاري است که اين ديدگاه را پذيرفته،
اما به برخي از اصول اين طرح به عنوان موانع رسيدن به آرمانشهر انتقاد ميکند .در
"

اين جستار ،سعي بر اين است تا به بررسي وجه دژشهري رمان "

بر اساس ديدگاه کارکردگرايي ساختاري با تکيه بر اصالحات مرتن پرداختهشود ،لذا
ابتدا مکت

کارکردگرايي ساختاري معرفي ميشوند ،سپس انتقادات مرتن به اين مکت

بيان و تحليل ميگردند .اين پووهش سعيدارد تا ضمن بررسي موارد يادشده ،به
سؤاالت ذيل نيز پاسخي ارائه نمايد:
 -1رمان

تا چه ميزان براساس اصالحات مرتن بر نظريهي

کارکردگرايي ساختاري (که يک طرح آرمانشهري است) ،بابليت خوانش و تطبيق
دارد؟
 -2مؤلفههاي ديستوپيايي رمان

بر اساس اصالحات مرتن بر

نظريهي کارکردگرايي ساختاري کدامند؟

پيشينهي پژوهش
در مقالهي «

»(

) ،به بررسي نمادگرايي در اين رمان و عنوانش و تطبيق آن
با فرهنگ جامعهي عرابي پرداخته است .او شخصيتهاي داستان را به سه طبقهي
ضعيف و متوسط و مرفه تقسيمکرده و به بررسي هردسته با توجه به فرهنگ عرابي
پرداخته است .وي در نهايت به اين نتيجه رسيده که شخصيتهاي داستان ،بابي براي
شناخت شخصيتهاي فرهنگي حاضر جامعه هستند.
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ديگر پووهشي که در اين زمينه انجامشده ،مقالهي علي افضلي و نسترن گندمي با
» ميباشد

عنوان «بررسي مؤلفههاي پستمدرنيسم در رمان پستي و

که در شمارهي  3مجلهي پووهشهاي ادبيات تطبيقي ( )1831بهچاپ رسيده است.
نويسندگان اين مقاله ،برخي از مؤلفههاي پستمدرنيسم مانند بينامتنيت ،جابجايي،
روش چندصدايي ،بينظمي زماني و مکاني در روايت رويدادها ،فقدان باعده در
 ،بهطور

مضمون ،عدم بطعيت و تکگويي را در رمانهاي پستي و

تطبيقي بررسي کردهاند و به اين نتيجه رسيدهاند که وجوه اشتراک ميان اين دو داستان
در پارهاي از موارد ،ماهيتي تقليدي پيدا کرده اما در عين حال ،عناصري از مدرنيسم را
نيز در خود جاي داده است.
رضا افخمي و محسن زماني در مقالهي خود با عنوان «بررسي بيگانگي
براساس نظريهي وسيله-هدف مرتن «با تکيه بر بصيدهي
معاصر عربي ،ش ،)1831 :11به بررسي شخصيت

»» (نقد ادب
بر اساس سنخهاي

شخصيتي مرتن و بررسي مهمترين ابزار شاعر براي غلبه بر بيگانگي پرداختهاند .آنان در
نهايت به اين نتيجه رسيدهاند که شخصيت شاعر يک شخصيت ناهمنواست که
ساختارهاي اجتماعي را براي رسيدن به هدف ناکارآمد ميداند و با شيوهي تطابق
ناهمنوايانهي طغيانگري ،درصدد بيام مسلحانه عليه دستگاههاي حاکم است.
بدينترتي

چنانکه مشاهده ميشود ،پووهش حاضر در روش بررسي و هدف ،با

پيشينههاي خود متفاوت است.

کارکردگرايي ساختاري
کارکردگرايي ،شيوهاي براي تحليل ارتباط پديدههاي اجتماعي است که در حد طرح و
نقشه ،دستاوردي مثبت و اصيل است (بودون و بوريکو .)112 :1831 ،مهمترين بُعد اين
گرايش ،بائلشدن به تشابه بين موجودات زنده و جامعه است .اولين پيشفرض فلسفي
مکت

کارکردگرايي ميگويد« :تمام پديدههاي مورد مطالعه در جامعهشناسي ،عبارت

است از پديدههاي مجموعهاي يا پديدههاي سيستمي .به بيان ديگر ،پديدهاي مورد

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن92 ...

مطالعهي مکت

کارکردگرايي ساختاري در بال

سيستم و مجموعه و نظام ميگنجد»

(تنهايي .)14-11 :1813 ،بر اين اساس ،جامعه بهمثابه يک سيستم است و عناصر موجود
در آن ،اجزاي سيستم هستند که براي هرکدام کنش و رفتاري مشخص ،پيشبينيشده و
کارکردي خاص دارند .معناي کارکرد 3در کارکردگرايي« ،اثر يا پيامدي است که يک
پديده در ثبات ،بقاء و انسجام نظام اجتماعي دارد» (فصيحي .)118 :1833 ،در
کارکردگرايي ،جمع مهم است ،نه افراد .اگرچه تک تک افراد ،جمع را ساختهاند ،ولي
افراد بعد از ساختهشدن و بهصورت اجتما درآمدن ،ديگر فينفسه ارزشي ندارند تنها
اين کل است که ارزشمند ميشود و ميبايستي حفظ گردد ،حتي اگر ضامن اجرايي آن
زور باشد (تنهايي.)11 :1813 ،
در حدود سال  1313ميالدي ،جامعهشناسي کارکردگرا بهطور روزافزوني مورد
هجمهي مخالفان برار گرفت زيرا اين نو جامعهشناسي نوعي نقادي نابص از جامعه
تلقي ميشد که در آن ،جايي براي تفاوتها وجود نداشت و انسانها چرخدندههاي
ماشينآالت جامعه تلقي ميشدند که نقشهاي از پيش تعيينشده را با کارآيي کمتر و
بيشتر انجام ميدادند (ليوون.)111-111 :1831 ،
کارکردگرايي ،به تقويت مفهومي از جامعه کمک ميکند که نه تنها بر منظمبودن آن،
بلکه بر هماهنگياش تأکيد ميکند جامعهاي که خصومتها در آن ،چيزي جز
تنشهاي معصومانه نيستند و تنشها نيز تمهيداتي هستند براي رسيدن به نظمي بابل
فهمتر و رضايتبخشتر( .بودون و بوريکو )112 :1831 ،اين تنشها که اغل

همراه با

خشونت هستند ،يکي از ايرادهايي ميباشد که به آرمانشهر وارد است .از ميان تمامي
ابهامهاي آرمانشهري ،معنادارترين آنها ،جايگاه خشونت در تحققبخشيدن به اهداف
آرمانشهر است حال آنکه امتنا از خشونت بهعنوان يکي از مؤلفههاي اصلي نگرش
آرمانشهري تقديسشده است .با اين حال امکان دارد که ترور به عنوان شرط تحقق
آرمانشهر ،اخالبي بهنظر آيد و اين با آرمان اخالبياي که از آن هتک حرمت ميکند،
در تضاد است (همان .)14 :بدينترتي  ،گاه اجراييشدن طرحي آرمانشهري ،نيازمند
استفاده از ابزارهايي است که خود آرمانشهر آن را نکوهش ميکند.
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کارکردگرايي خصلتي ايدئولوژيک دارد که سب

ميشود از مشروعيت کل نظام

غفلت ورزد و بهخدمت اجزاء در ارتباط با کل بپردازد .از نظر کارکردگرايي ،معيار
تشخيص عناصر و ساختارهاي اجتماعي خوب ،ميزان کارکرد آنها در راستاي حفظ
نظام اجتماعي است (فصيحي . )123 :1833 ،در اين ديدگاه ،جامعه نسبت به انسان ،برتر
است و انسان خوب ،انساني است که تحت تاثير نيروي برتر از خودش باشد و وظايف
محولهي جامعه را بهخوبي انجام دهد.
نداشتن ضمانت اجرايي و شکافهايي که در کارکردگرايي ساختاري وجود داشت،
موج شد که مرتن برخي از جنبههاي افراطي و غيربابل توجيه آن را مورد انتقاد برار
دهد .بدين ترتي

ميتوان اعمال اصالحاتي از جان

مرتن بر برخي اصول و محورهاي

کارکردگرايي را مشاهده نمود.

اصالحات مرتن در کارکردگرايي
مرتن ( )1313-2338جامعهشناس آمريکايي بود که بيشتر به جامعهشناسي نظم ،ديدگاه
کارکردگرايي ساختاري و روش تحليل کارکردي گرايش داشته (عبداللهي )181 :1831 ،و
به سه اصل بنيادي کارکردگرايي کالسيک انتقاد داشت .البته بهنظر ميرسد که اين
اصول بههم پيوستهاند و حتي گاهي با هم همپوشاني دارند چنانکه در برخي از
شواهد ،تعيين مرز مشخصي بين آنها ممکن نيست .او مفاهيم تازهاي را به
کارکردگرايي اضافه ميکند و با توجه به اين مفاهيم ،سه اصل کارکردگرايي را مورد
انتقاد برار ميدهد.
بر اساس نظريهي مرتن ،اگر پديدهاي در اثر نيازهايي به وجود آيد که وظيفهاش
رفع آن نياز باشد ،آن پديده ،کارکردي 3است و اگر نتايج کارکرد پديدهاي در جهت
استحکام و انسجام جامعه باشد ،آن پديده داراي کارکرد مثبت

13

است( .تنهايي:1813 ،

 .)14اما اگر آن پديده ،پيامدهاي سوئي را نسبت به ديگر نهادها و نظام اجتماعي داشته
باشد ،داراي کارکرد منفي 11خواهد بود (ريتزر .)141 :1331 ،عالوه بر اين ،وبتي که نتايج
خاص هر جزء کارکردي از ببل طراحي شده باشد ،به آن کارکرد آشکار 12ميگويند اما
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اگر کارکردي ببالً از طرف سازمان منظور نشده و بصد و نيتي در انجام آن نباشد ،آن
کارکرد ،کارکرد پنهان 18خواهد بود (تنهايي .)214 :1813 ،کارکرد پنهان مشخصاً داراي بار
منفي و ضد نظام نيست در وابع پديدهاي که داراي کارکرد پنهان است نيز ميتواند
کارکرد مثبت يا منفي داشته باشد .از آنجاييکه کارکردهاي پنهان بدون برنامهريزي
ببلي انجام ميشوند ،ممکن است با برخي از برنامههاي ساختاري اجتماعي هماهنگي
نداشته و موج

اختالل و نابهنجاري شود (همان) .ديگر کارکرد ،کارکرد خنثي 14است،

که پيامدهاي آن ،ايجاباً و سلباً نسبت به نهادهاي ديگر فابد اثر و خاصيت هستند (ريتزر،

.)141 :1331
با توجه به مفاهيم ذکرشده ،سه اصل کارکردگرايي ساختاري و انتقادات مرتن
عبارتند از:
21

اصل وحدت کارکردي
به موج

اين اصل ،عناصر فرهنگي و فعاليتهاي اجتماعي معيارشده براي کل نظام

کارکردي هستند (روشه )23 :1834 ،و براي هريک از آنها ،کارکردي واحد در نظر گرفته
ميشود که هماهنگ با ساير عناصر ساختاري ،در جهت نظم و تعادل کل جامعه عمل
ميکند (عبداللهي .)183 :1831 ،از اين نظر چنان بر ميآيد که بخشهاي گوناگون يک
نظام اجتماعي تا حد زيادي يکپارچه هستند ،اما مرتن بر اين عقيده بود که هرچند
ممکن است اين امر در جوامع کوچک ،ساده و متجانس تا حدي مصداق داشته باشد،
ولي در جوامع توسعهيافتهي امروزي که تقسيم کار و تفکيک امور در بال
خردهنظامهاي عديدهاي گسترش و تعميق يافته ،ديگر نميتوان با مفروضپنداشتن
انسجام اجتماعي انتظار داشت که يک عنصر ساختاري معين مثل فالن حزب سياسي
براي کل جامعه کارکردي باشد (همان) .همچنين مرتن به درستي خاطر نشان ميکند که
درون يک جامعه ،رسوم و احساساتي ميتوانند براي برخي از گروهها کارکردي بوده اما
براي گروههاي ديگر ،کارکردي نداشتهباشند (روشه .)23 :1834 ،از طرفي در پديدههاي
کارکردي ،کارکردهاي هر عنصر ساختاري را نميتوان فقط به يکي از کارکردهاي
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آشکار و بابل انتظار آن محدود نمود و از کارکردهاي پنهان و غيربابل انتظار آن غافل
شد.
21

عموميت کارکردي

بنابر اين اصل ،استدالل ميشود که تمامي صورتهاي فرهنگي و اجتماعي معيارين و
ساختارها ،عالوه بر آنکه طبق اصل وحدت کارکردي ،براي کل نظام کارکردي هستند،
براي خود آن عنصر و حفظ هماهنگي و تعادل کل نظام ،کارکردهاي مثبتي دارند (ريتزر،

 .)144 :1331اما مرتن ميگويد که اين اصل با آنچه در جهان وابعي مييابيم ،سازگاري
ندارد .آشکار است که تمام ساختارها ،رسوم ،افکار ،باورها و نظاير آن کارکردي مثبت
ندارند (همان) .همچنين اگر اين اصل پذيرفته شود ،نميتوان انکار کرد که در اين نو
نظام ،برخي از پديدهها بهدليل کارکرد مثبتي که براي آنها تصور ميشود ،چنان جدي
تلقي ميشوند که جامعه بايد تمام توانش را براي حفظ و اعتالي آن به هر بيمتي که
باشد ،صرف کند .در اين وجه ،آرمانشهر مستعد سرريزشدن به تروريسم است ،زيرا
هيچ ارزشي با آن بابل معارضه نيست و تحققبخشيدن به آن ،امري الزامي و برحق
شمرده ميشود (بودون و بوريکو.)18 :1831 ،
به نظر مرتن در جوامع امروزي ،هريک از عناصر ساختاري ممکن است براي يک
خردهنظام نظير حوزهي ابتصادي کارکرد مثبت و براي يک خردهنظام ديگر مثل حوزهي
سياسي نظام موجود داراي کارکرد منفي باشد .لذا در ارزيابي مثبت يا منفيبودن کارکرد
هر عنصر ساختاري بايد اين پرسش را مطرح کرد که کارکرد مثبت يا منفي براي چه
گروهها يا خردهنظامهايي؟ (ريتزر.)144 :1331 ،
21

ضرورت کارکردي

برخي از کارکردها براي زندگي جامعه (يا يک گروه ،يک فرد) ضروري و
جايگزينناپذيرند( .روشه )83 :1834 ،بهعبارت ديگر ،کارکرد هريک از عناصر ساختاري
براي حفظ تعادل و بقاي کل نظام اجتناب ناپذير است( .عبداللهي )183 :1831 ،همچنين به
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موج

اين اصل ،هيچ ساختار کارکردي ديگري را نميتوان يافت که بهخوبي

کارکردهاي رايج جامعه عمل کنند( .ريتزر )141 :1331 ،اما برعکس براي مرتن ،معادلها
يا جانشينهاي کارکردي وجود دارند و يک نهاد ميتواند براي ايفاي همان کارکرد،
جانشين نهادي ديگر شود (روشه .)83 :1834 ،در وابع مرتن با طرح کارکردهاي آشکار و
پنهان و کارکردهاي مثبت و منفي ،که ملحقات مهم تحليل کارکردي هستند و بازنگري
در اصل وحدت کارکردي و عموميت کارکردي ،زمينه را براي نقد ضرورت کارکردي
و طرح کارکرد جايگزين فراهم ميسازد .به نظر او کارکرد هريک از عناصر ساختاري
ضروري نيست ،بلکه با توجه به تفاوتپذيري کارکرد هر عنصر و امکان ايجاد کارکرد
مشابه توسط عناصر ساختاري متفاوت ،ميتوان بسياري از عناصر ساختاري را بازسازي
و حتي برخي از آنها را حذف کرد.

و رمان
«

» نويسنده ،شاعر و فيلمنامهنويس عرابي ،متولد  1318در بغداد است.

«

» ،سومين رمان اوست که در سال  2318منتشر و سال بعد ،برندهي

جايزهي بوکر عربي شد .پيش از اين ،رمان ديگر

با نام

نيز

برندهي جايزهي بهترين رمان عربي سال  2331در دبي شده بود و رمان ديگرش با
عنوان

در سال  ،2313جايزهي بهترين رمانِ نويسندگان عرب

زير  43سال را در هايفستيوال بريتانيا از آن خود کرد (نبهاني .)1 :1831 ،همچنين وي دو
»و«

اثر ديگر خود را با عنوانهاي «

» در سالهاي

 2311و  2313منتشر نموده است.
در رمان

 ،عناصر عربي و محلي مانند غذاها ،فرهنگ يا حتي

نو خاص معماري که نويسنده آنها را توصيف ميکند ،ديده ميشوند و اين ،نشان از
آن دارد که او در رمان خود روايتگر جامعهاي است که در آن زندگي ميکند .به نظر
ميرسد وي رمان

را تحت تأثير رمان «فرانکشتاين» اثر «مري

شلي »13نوشته باشد .فرانکشتاين در اثر مري شلي ،دانشمندي است که انساني را
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شبيهسازي ميکند و بعد در اثر خطاي او ،آن انسان تبديل به هيواليي بزرگ ميشود که
نامي ندارد و بعدها با نام خالقش ،فرانکشتاين ،مشهور ميشود .در رمان
اين هيوال ،مخلوق دستِ دستفروشي است که تکههاي اجسادي که در اثر انفجارهاي
پي در پي بغداد تکهتکه شدهاند را جمعآوري کرده ،بههم ميدوزد و با آن هيئتِ انساني
را پديد ميآورد .شبي روحي سرگردان که متعلق به يکي از کشتههاي انفجار بغداد
است ،در آن جسم حلول ميکند و آن جسم به خانهي همسايه ،يعني «
ميگريزد.

»

مادري است که فرزندش در جنگ کشتهشده اما با ورود اين هيوال

به خانهاش ،گمان ميکند که پسرش

 ،برگشته است .اين هيوال با خود عهد ميبندد

تا انتقام تمام افرادي که بدنش از اجساد آنها تشکيلشده را بگيرد .او معتقد است که
تکههاي جسمش از اجساد بيگناهان تشکيلشده است .سپس متوجه ميشود که انتقام
هرکس را ميگيرد ،تکههايي که مربوط به آن شخص هستند ،ذوب ميشوند و ميافتند.
بدين ترتي
کامالً عوامانهي «

براي نامگذاري شخصيت اصلي رمانش از اصطالح

(«

» استفادهکرده که در وابع مخفف «

» بهمعني

«آنکه/چه نامش را نميدانم» است .اين اصطالح ،در گويش عاميانه ،به هر آن چيز يا
کسيکه نامش را به ياد نميآوريم يا نميدانيم اطالق ميشود که معادلهاي فارسي آن
«اسمش چيه» يا «اسمش چي بود» يا «يارو» و يا «چيز» هستند» (نبهاني ،))81 :1831 ،براي
بقاي خود دست به کشتن افراد بيگناه ديگري ميزند زيرا جسمش براي گرفتن انتقام
از بيگناهان به تکههايي از اجساد بيگناهان نياز دارد .او که ابتدا مأموريت خويش را
بربراري عدالت ميدانست ،به شخصيتي خونريز بدل ميشود که ديگر اثري از هدف
اوليهاش در او ديده نميشود.
در

نمونهاي از جامعهي انساني مشاهده ميشود که تمام آرمانها

و ايدههايي که براي سوقدادن به سعادت در آن ارائهشده بود ،شکستخورده و در
نهايت چيزي جز بتل و غارت و ويراني در پي نداشته است.
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تحليل رمان بر اساس انتقادات مرتن
در کارکردگرايي ،جامعه بهمثابه سيستم يا نظام درنظر گرفته ميشود (فصيحي:1833 ،

 .)118با توجه به مثال زير،

را ميتوان نمايندهي يک سيستم اجتماعي دانست .او

در وابع يک نظام اجتماعي زنده است يعني همانطورکه يک سيستم کارکردگرا ،جامعه
را در نظر ميگيرد:

اين سيستم اجتماعي از مردم ستمديدهاي تشکيلشده که برباني ترور هستند و
هدفشان ،برپايي آرمانشهري است که در آن ترور وجود نداشته باشد ،عدالت در مورد
تروريستها اجرا شود و انتقام خونهايشان گرفته شود.

 ،در رمان ،آرمانشهري

را توصيف ميکند که با آمدنش برپا خواهد شد:

(همان.)111 :

اين نظام را به داليلي که در ادامه ميآيد ،ميتوان يک نظام کارکردگرا در نظر گرفت
که براي برپايي آرمانشهر خود ،دستياراني دارد که اجزاي اصلي نظام هستند و هرکدام
بهدليلي با او همکاري ميکنند «

» مسير حرکت او را مشخص ميکند« ،

افکار جديد و ناشايستش را برايش توجيه ميکند« ،

»

» که افسر سازمان مبارزه با

ترور است ،اطالعات مهمي در اختيارش برار ميدهد و برايش نمونهاي زنده از يک
دشمن وابعي است.
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(همان)113-113 :

و

همچنين او سه دستيار ديگرش را معرفي ميکند.

 .ديوانهي کوچک ،او را شهروند عرابي درجه يک ميداند چرا که او از
نوادها و رنگها و طبقات مختلف جامعه تشکيل شده ،ديوانهي بزرگ ،او را مقدمهاي
براي ظهور منجي موعود ميداند و ديوانهي بزرگتر او را خودِ منجي موعود معرفي
ميکند.

(همان.)113-111 :
هر يک از اين سه ديوانه ،پيرواني نيز دارند که باهم در راستاي تحقق اهداف نظام
حرکت ميکنند .آنها شهرونداني هستند که هويتشان بهتنهايي اهميتي ندارد و
شمارهگذاري شدهاند و براساس شمارههايشان خوانده ميشوند
(همان.)281 :
چنانکه پيشتر اشاره شد ،در کارکردگرايي ،اعضاي جامعه بهطور يک به يک مهم
نيستند و چيزي که اهميت دارد ،خدمتي است که اين اعضا به نظام ميکنند (تنهايي،

 .)11 :1813در رمان ،پيروان ديوانهي بزرگتر،
ديوانهي بزرگتر را پيامبر اين دين جديد.

را شکل زميني خداوند ميدانند و
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(همان.)113 :

از آنجايي که مهمترين وظيفهي اين سه ديوانه ،جذب پيرواني از ميان مردم عادي
جامعه است که بهطور يک به يک براي نظام مهم نيستند ،اهميتشان کمتر از سه نفر
اول يعني

،

و

جلوه ميکند .اين سه نفر اول بهطور مستقيم به بقاي

نظام کمک ميکنند و با جذب آحاد مردم ،که اهميت کمتري در نظام کارکردگرايي
ساختاري دارند ،وظيفهي خود را در ببال نظام انجام ميدهند.
چنانکه گذشت ،نطفهي طرحهاي آرمانشهري ،در نارضايتي از وضع موجود بسته
ميشود (بودون و بوريکو )12 :1831 ،که اين نارضايتي ،عموماً در اوضا نابسامان بهوجود
ميآيد« .
خويش "

» ،يعني همان خالق

بعد از فقدان دوست و همخانهي

" در يکي از انفجارها ،دچار حاالت غير طبيعي ميشود.

.
در وابع آنچه باعث ايجاد اينگونه رفتارها در

شده ،نابساماني و اتفابات

ناخوشايندي ميباشد که در کشورش رخ داده است .حتي بهمريختگي هميشگي خانهي
با وسايل کهنه و بديمي و بهدرد نخور ،نمادي از نابساماني اوضا کلي ميباشد.
(همان)83 :

همچنين پيروان سه ديوانه ازميان کساني هستند که از وضعيت عمومي موجود و
اتفاقهاي اطرافشان ناراضي بوده و در جستجوي راه نجاتي هستند:
(همان:

.)113
در وابع اعضاي اصلي سيستم ،کساني را که براي رهايي از وضع موجود بهدنبال راه
نجات ميگردند ،با ترسيم آرمانهاي مقدس و مقدسنمايي سيستم ،به پيروي فرا
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ميخوانند و اين نظام هيواليي را چنان مقدس جلوه ميدهند که جاي هيچ شکي براي
پيوستن به آن بابي نميماند .کارکردها براي برپايي اين نو آرمانشهر به سب
مشروعيتي که برايش تصور ميشود ،همچون تکليفي اجتناب ناپذير به اعضايش تحميل
ميگردد( .بودون و بوريکو)18 :1831 ،

ميتوان اين موضو را مشاهده نمود که پدر و خالق

در رمان

" به دروغ شهرت دارد:

يعني "

 ،پدر و خاستگاه

است که به دروغ شهرت دارد و اين ميتواند نشان از

دروغبودن خاستگاه اتوپيا از ديد نويسنده باشد .در جايي ديگر نيز اين مطل
ميشود که

،

مشاهده

را دروغ ميداند:

(همان.)241 :

حال و روز و افکار

بهعنوان خالق

و دروغپنداشتن

حاليکه خواننده نميتواند تشخيص دهد که او وابعاً دروغ است يا اينکه

در
دوست

دارد اينطور فکر کند ،نشان از اساسِ مبهم و رازآلود اتوپياي رمان دارد .البته بايد به
اين نيز توجه داشت که الشسمه ،آنگاه که خودش را منجي بشريت معرفي ميکند بصد
نداشته که دروغ بگويد
(همان)111 :

اما اتوپياي خود را بزکشده به ديگران مينماياند و وظيفهي بعضي از معاونان او نيز
اين است که حقيقت

را جور ديگري به مردم جامعه ارائه بدهند.
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 ،که همان اجزاي نظام ساختارگرا هستند،

يکي از وظايف دستياران اصلي

عالوه بر توجيه افکار ناشايست او ،پوشاندن زشتيها و ايرادهاي چهرهي زشتش با
استفاده از لوازم آرايش و گريم است .تا اينکه بهصورتي که وابعاً هست ،به نظر نرسد.

(همان.)111 :

وبتي ايرادهاي نظامي پوشانده شود و آن نظام مقدس جلوه داده شود ،آرمانشهري
که وعدهي آن را ميدهند ،براي عموم اعضاي آن نيز باورپذير ميشود .به همين دليل
اعضا با ميل بلبي خود به آن ميپيوندند .گرچه در رمان مشاهده ميشود که خالق
دوست دارد که کار او زودتر پايان يابد و از ترس بدرتي که

يعني
دارد ،با او همکاري ميکند

(همان.)143 :

اما چنانکه در رمان مشاهده ميشود،
با فري

و دستيارانش ،اعضا را نه با زور ،بلکه

و وعدهي امنيت به سيستم فرا خواندند .در چنين نظامي ،مشکالت به اعضاي

آن بازميگردد ،با اين تلقي که اصل نظام از هر مشکلي بري است و اگر مشکلي هست،
بهدليل کوتاهي اعضا در انجام وظايف است .اعضاي گروههايي که دستياران
تشکيل دادهاند ،بهسب

مشروعيت و تقدسي که براي او بائلند ،چنان او را باور دارند

که حاضرند جان خود را براي بقاي وي تقديم کنند .يکي از آنها وبتي

را

ميبيند که نيازمند تکههاي جديدي براي بقا است ،خالصانه از او ميخواهد که او را
بکشد و از اعضايش براي بدن خود استفاده کند:

(همان)281-281 :
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از نظر کارکردگرايي ،اين شهروند يک شهروند خوب است زيرا وظيفهاي که نظام
به او محول کرده را بهخوبي انجام داده است .او خود را براي حفظ نظام فدا ميکند
زيرا در اين نظام ،همانند ساير نظامهاي اجتماعي کارکردگرا ،اصل نظام مهم است نه
تکتک اعضا و اجزاي نظام با توجه به کارکردي که براي بقاي سيستم دارند،
ارزشگذاري ميشوند.

اصل وحدت کارکردي
طبق اصل وحدت کارکردي ،تمامي اجزاي يک نظام اجتماعي براي يکديگر و همچنين
براي کل نظام کارکردي هستند .مرتن ،اين اصل را فقط در جوامع ساده و کوچک
صحيح ميداند و ميگويد اين اصل در جوامع بزرگتر امکانپذير نيست .از نظر او،
بعضي از پديدههاي اجتماعي داراي کارکردي خنثي هستند .او در مورد پديدههاي
کارکردي ،بحث کارکردهاي پنهان و آشکار را مطرح ميکند و ميگويد نميتوان فقط
روي کارکردهاي آشکار عناصر ،متمرکز ماند و از کارکردهاي پنهان غافل بود( .عبداللهي،
)183 :1831

در رمان ،اختالفهاي بين
گاهي بين

و

 ،درگيريهاي بين پيروان سه ديوانه و

و دستيارانش همه نشان از عدم وجود هماهنگي و يکپارچگي در اين

سيستم دارد.

(همان)111 :
(همان:
)113

طبق نظر مرتن وبتي در سيستمي انسجام اجتماعي وجود نداشته باشد ،نميتوان
گفت که تمامي عناصر براي همه اعضا کارکردي هستند.
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ترور ،شيوهاي است که

ميخواهد با اتخاذ آن ،آرمانشهر خود را برپا کند

لذا آن را براي تمامي اجزاي سيستمش کارکردي ميداند .در ابتدا او فقط کساني را
ميکشد که در ترور اجزاي بدنش سهم داشتهاند ،اما ديري نميپايد که مشکلي
پيشبيني نشده او را غافلگير ميکند با گرفتن انتقام هر برباني ،آن تکه از بدنش که
مربوط به همان برباني است ،فاسد ميشود و او احساس ميکند براي بقا و بهاتمام
رساندن مأموريتش ،نياز به تکههاي جديد از گوشت بربانيان بيگناه دارد:

(همان) 118-114 :

که پيش از اين ادعا کرده بود که جسمش از تکههاي بدن بربانيان بيگناه
تشکيلشده است:
(همان.)111 :
وبتي در شرايط اضطراري براي بقا نياز به بطعات جديد دارد ،دستيارانش تکههاي
جسد کسي را که مطمئن به بيگناهياش نيستند ،جايگزين تکههاي فاسد ميکنند.
(همان.)118 :
و اين سرآغاز رسمي جنايتهاي اوست .تکههاي جديد بدن

نيز فاسد

ميشوند و او ناچار است که مردم بيگناه را بکشد تا بتواند زنده بماند و اين چرخه
ادامه دارد .اين موضو نشاندهندهي سيستم فاسدي است که حتي اگر اعضايش عوض
و اعضاي سالم جايگزين آنها شود ،مادامي که روي هدفش (انتقامجويي) تأکيد دارد،
بازهم اعضا به طور سيستماتيک فاسد خواهند شد .فساد اعضا ،همان کارکرد پنهاني
است که مرتن در اصل وحدت کارکردي به آن اشاره ميکند .در کارکردهاي پنهان،
روابط علت و معلولي وجود دارد که در ذات هر سيستم نهفته است و منظور از کارکرد
آشکار ،کارکردهاي برنامهريزي شدهي نظام براي اعضاست( .فصيحي )123 :1833 ،از نظر
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مرتن بيتوجهي به کارکردهاي پنهان ،ممکن است موج

اختالل و نابهنجاري شود.

(تنهايي)214 :1813 ،

کارکرد آشکار اجزاي

 ،پديدآوردن شاکلهي اصلي اوست که با آن بتواند

انتقام تکتک تکهها را بگيرد .اما کارکرد پنهان و پيشبيني نشدهي اجزا ،يعني فسادشان
پس از بصاص ،رفته رفته سيستم را به هيواليي وحشتناک بدل ميکند که تنها هدفش،
بقاي خودش است و براي بقا و جبران اعضاي از دست رفتهي خود ،ناچار است که به
جنايتي جديد دست بزند:

اينگونه بيتوجهي به کارکردهاي پنهان ،سب

ميشود تا سيستم به موجودي

تبديلشود که هيچ چيز جز ميل به بقا در آن بابي نمانده است.

اصل شمول عام
در اصل شمول عام ،تمامي معيارهاي فرهنگي و اجتماعي و ساختارها ،کارکردهاي
مثبت دارند (ريتزر )144 :1331 ،اما بهنظر مرتن در جوامع امروزي ،هريک از عناصر
ساختاري ممکن است براي يک جزء کارکرد مثبت و براي جزئي ديگر کارکرد منفي
داشته باشد .بنابراين بضاوت صحيح راجع به مثبت يا منفيبودن کارکرد کلي هر عنصر
ساختاري ،به ارزيابي و مقايسهي کارکردهاي مثبت و منفي آن عنصر ساختاري در
سطح نظام اجتماعي بستگي دارد( .عبداللهي )183 :1831 ،بر همين اساس ،در رمان ،هريک
از دستياران

يک عنصر ساختاري اصلي هستند که کارکرد مخصوص خود را

دارند هرکدام از آنها به نوعي در حفظ نظام اصلي (

) تالش ميکنند .در وابع

اين عناصر تنها براي بقاي نظام ،کارکرد مثبت دارند .از درگيريهاي ميانشان پيداست
که حتي براي يکديگر نيز کارکرد مثبت ندارند .آنها اگرچه بهدليل کارکرد مثبتشان
براي نظام ،به بقاي آن کمک ميکنند ،اما خود نظام براي مردم آن جامعه چيزي جز
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ناامني و بتل و آشوب در بساط ندارد تا جاييکه وبتي يکي از اعضاي اصلياش به
کمک نياز دارد ،به کمکش نميشتابد.

در نظامي که برپايهي کارکردگرايي ساختاري استوار است ،اين اعضا هستند که بايد
به بقاي نظام کمک کنند و عکس اين موضو اتفاق نميافتد .به همين دليل جان اعضا،
حتي با وجود کارکردي بودنشان ،اهميتي براي نظام ندارد.
ترور که اصليترين وسيلهي

براي رسيدن به اهدافش است را ميتوان يک

فعاليت اجتماعي معيارشده از طرف نظام دانست .اين فعاليت اجتماعي گرچه کارکرد
مثبتي همچون گرفتن انتقام خون بربانيان دارد ،اما کارکردهاي منفي بسياري نيز دارد که
از جملهي آن ،آشوب ،ويراني ،ايجاد رع

وحشت ،فساد اعضاي سيستم با ورود به

چرخهي پايان ناپذير بتلها و مواردي از اين دست ميباشد:

(همان.)111 :

اين نظام ،برپايي آرمانشهر خود بر اساس عدالت و از بينبردن ترور را بسيار مهم
ميداند و براي رسيدن به آن ،از هر وسيلهاي ،حتي خود ترور ،استفاده ميکند .سپس،
مشروعيتي که اعضاي سيستم به آن دادند ،آن را به ديکتاتوري و ستمگري ميکشاند
تاجاييکه رفته رفته آنچه اهميت مييابد ،تنها حفظ نظام است.

بيگناهان را

ميکشد تا خودش زنده بماند و از اينجا به بعد براي سيستم فقط بقاي سيستم ،با هر
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براي حفظ بقاي خود و انتقامگرفتن از

هزينهاي ،اهميت دارد و تمام تالش

کساني است که براي بقاي سيستم خطرناک هستند.
(همان.)233 :

اينگونه ،کارکرد مثبتي که نظام براي ترور معين کرده بود ،يعني انتقام بيگناهان ،به
فراموشي سپرده ميشود و ترور به وسيلهاي براي حفظ نظام مبدل ميگردد .در وابع
کارکرد منفي آن ،يعني ريختهشدن خون بيگناهان ،جايگزين کارکرد مثبتش ميگردد
چرا که

استحقاق خود را براي زندگي ،بيشتر از ديگران ميداند و به خود اجازه

ميدهد که براي بقاي خودش ،بيگناهان را نيز ترور کند .اين حس از اعضاي سيستم
به سيستم داده شده اعضايي که وجودشان براي سيستم اهميت ندارد و در صورت
داشتن کارکرد منفي ،به راحتي حذف ميشوند.

ضرورت کارکردي
در اصل ضرورت کارکردي ،برخي از کارکردها براي تکتک عناصر جامعه ضروري
هستند و برخي از صورتهاي اجتماعي نيز براي تحقق اين کارکردها جايگزين
ناپذيرند .از نظر مرتن ،برعکس ،معادلها يا جانشينهاي کارکردي وجود دارند و يک
نهاد ميتواند براي ايفاي همان کارکرد ،جانشين نهادي ديگر شود( .روشه)83 :1834 ،

در رمان ،نظام

که يک سيستم کارکردگراست ،خود را تنها نظامي ميداند که

ميتواند با ترور مقابله کند و عدالت را برپا کند.

وبتي اين نظام براي خودش بديل و جايگزيني نميبيند ،بديهي است که در مورد
اعضاي خود و کارکردشان نيز اينگونه فکر کند .نظام

که سيستمي

کارکردگراست ،خود را تنها عدالت موجود و بيهمتا ميداند و هيچ جايگزيني براي
راهحل خود متصور نيست زيرا با ارائهي هر انتقاد يا راهحل جايگزيني ،بقاي خود را
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در معرض خطر ميبيند و تمام اعضاي جامعه را ملزم ميکند تا به او در رسيدن به
هدفش ياري رسانند.

(همان)111 :

او حتي پليسها را که وظيفهشان ايجاد آرامش در شهر است ،ميکشد

(همان)141 :

زيرا پليس متعلق به جامعهي ببلي است که

عليه آن بيام کرده .از نظر او اين

نظام ،براي بربراري امنيت و عدالت کافي است و پليس عنصر بيگانهاي است که به اين
جامعه تعلق ندارد و نيازي به آن احساس نميشود.

نتيجه
خواتش ديستوپيايي رمان

 ،براساس اصالحات مرتن بر نظريهي کارکردگرايي

ساختاري حاوي نتايجي بدين شرح است:
 تشکيلشدن از اجزاي مختلف و داشتن زير مجموعههايي که هدف برپاييشانحفظ و بقاي

است ،نشان از اين دارد که

يک سيستم است که عموماً با

توجه به ويوگيهاي طرحهاي آرمانشهري ،نظير نارضايتي مردم از وضع کنوني و
وعدهي بهترشدن در راستاي برپايي و حفظ آرمانشهر حرکت ميکند.
 تطبيق مؤلفههاي اين سيستم با کارکردگرايي ساختاري ،نظير اهميت بيشتر سيستمنسبت به تکتک اعضا و مشروعيت و مقدسنمايي آن ،حکايت از کارکردگرايي دارد.
 با توجه به اصالحات مرتن بر سه اصل بنيادي کارکردگرايي ميتوان دريافت کهبرپايي آرمانشهر در اين سيستمِ کارکردگرا امکانپذير نيست زيرا هرکدام از اين سه
اصل ،بهنوعي منجر به فساد و ديکتاتوري سيستم ميشوند.
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 در اصلِ وحدت کارکردي ،بيتوجهي به کارکردِ پنهانِ اجزاي اصلي ،يعنيفسادشان پس از انتقام ،موج

شد تا

و نظام او ،بدل به شخصيت و نظامي

خونريز و ديکتاتور شود.
 در اصل شمول عام ،بيتوجهي به کارکرد منفي ترور و انتقامجويي و اطاعتبيچون و چراي اعضا از نظام ،موج

شد تا سيستم خود را مستحق بداند که براي

بقاي خود خون بيگناهان را بريزد.
 همچنين در اصل ضرورت کارکردي ،بائلنبودن عناصر جايگزين براي ترور،زمينههاي فساد و ديکتاتوري سيستم را فراهم آورده است.
 با توجه اصول ذکرشده ،آرمانشهر وعده دادهشده از سوي سيستم ،بدل بهديستوپيا ميگردد که از مؤلفههاي آن ميتوان به شکلگيري و گسترش ترور ،نا امني و
آشوب اشاره کرد.
پينوشتها
Dystopia
Utopia
structural functionalism
Talcott Parsons
Emile Durkheim
Auguste Comte
Robert King Merton
Function
Functional
Eufunctional
Dysfunctional
manifest function
latent function
non-function
functional unity
functional universality
functional indispensability
Mary Wollstonecraft Shelley

1.
2.
3.
4.
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 .22از آنجايي که من از تکههاي انسانهاي مختلفي ساخته شدهام که از تشکيالت ،ريشهها ،ببيلهها،
نوادها و پسزمينههاي اجتماعي مختلف بودند ،نمايندهي اين ترکي

غيرممکني هستم که تاکنون سابقه

نداشته .من شهروند عرابي درجه يک هستم .او [ديوانهي کوچک] مرا اينگونه باور دارد.

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن02 ...
 .11من پاسخ نداي مسکينانم .من رهاييبخش آنانم و کسي هستم که انتظارش را ميکشيدند .من همانم
که آنان ميخواهند .من اميد آنانم .من پاسخ نداي ظلمستيزانه و انتقامجويانهي ايشانم که از بهشت
آمدهام .به ياري خداي آسمانها از همهي جنايتکاران انتقام خواهم گرفت .سرانجام عدالت را بر زمين
برپا خواهم کرد.
. .12من چند دستيار دارم که با من زندگي ميکنند و در طول سه ماه گذشته دور من جمع شده اند.
مهمترين آنها پير مردي است که او را ساحر ناميده ام ....نقش و وظيفهي او اين است که مسير حرکت
مرا مشخص کند ......دومين شخص مهم در ميان دستيارانم «سوفسطايي» است .او خودش را اينگونه
ناميده .او در توجيه و ترويج و شفافسازي افکار خوب براي بويتر شدن و واضح شدنشان ،تبحر
دارد .سومين شخص مهم کسي است که او را «عدو» مينامند ،او و افکار و رفتارهايش براي من نمونه
زنده يک دشمن است .همچنين او به دليل موبعيت حساسش ،اطالعات مهم زيادي را در اختيار من
برار ميدهد که در ابدامات دشوارم خيلي به درد ميخورند.
 .22از آنجايي که من از تکههاي انسانهاي مختلفي ساخته شدهام که از تشکيالت ،ريشهها ،ببيلهها،
نوادها و پسزمينههاي اجتماعي مختلف بودند ،نماينده اين ترکي

غير ممکن هستم که تا کنون سابقه

نداشته .من شهروند عرابي درجه يک هستم .او [ديوانه کوچک] مرا اينگونه باور دارد ....ديوانه بزرگ
باور دارد که من ابزار مخرب بزرگي هستم که همه اديان آمدنش را ببل از ظهور منجي موعود ،بشارت
دادهاند....اما ديوانه بزرگتر باور دارد که من خود منجي موعود هستم.
 .19در يکي از ش

ها ،شهروند شماره  841را در يکي از کوچه هاي محله الوزيريه ديد .او خودش

به الشسمه گفت که شهروند  841است .
 .10اما ديوانهي بزرگتر ...کتاب مقدسش را براي پيروانش ميخواند .در آن مشخصشده بود که من
تصوير جسماني خدا روي زمينم ،و او دري براي اين تصوير است .ديدار من بر آنها حرام شده بود،
بههمين خاطر وبتي از طبقهي سوم پايين ميآمدم و در راهرو يا کنار پله ها با من روبرو ميشدند،
سريع روي زمين سجده ميکردند و چهرههايشان را از ترس با دست ميپوشاندند.
 .52هادي بعد از اين حادثه از اينرو به آنرو شد .عصباني ميشد ،فحش ميداد و ميتوپيد و به
ماشينهاي هامر آمريکايي يا خودروهاي پليس و گارد ملي سنگ پرتاب ميکرد و با هرکس که

سرصحبت را در مورد زندگي ناهم عبدکي و سرگذشتش باز ميکرد ،گالويز ميشد.
 .... .11اگر دبيق ميشديم ،در حقيقت آن يک خانه نبود .بيشتر چيزهايي که در آن بود ،فرو پاشيده

بود....
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 .11هريک از دستياران ديوانهام انديشهي خود را دربارهي من ،بين گروهي از مردم ترويج ميکنند.
آنها از بين کساني که از وضعيت عمومي و آنچه در اطرافشان ميديدند خسته شده بودند و دنبال راه
نجات ميگشتند ،پيرواني جمع کرده بودند.
 .12همانطور که بقيه در موردش ميگويند ،او دروغگوست حتي اگر بسم بخورد که صبحانه نيمرو
خورده ،بايد شاهدهاي عيني بياورد تا حرفش را تاييد کنند ،جسم برهنهي ساخته شده از اجساد
کشتگان انفجارها که جاي خود دارد.
 .12او مستحق چنين سرنوشتي نبود ،در طول حياتش جرمي بهجز دروغگويي نداشت .دروغهايي
بيضرر .بهجز دروغ بزرگش "

" .بله ،وابعاً دروغ بود .االن بهتر است اينطور فکر کند .هر وبت

باور ميکرد او يک تجربهي وابعي بوده که از سر گذرانده ،مشکالت و دردسرهايش بيشتر ميشد .او
دروغي ترسناک و خوفناک است که ذهن پريشانش در لحظهاي مبهم از زندگياش ساخته است .بايد
همين االن کامالً فراموشش کند.
 .91من رهاييبخش آنها و کسي هستم که انتظارش را ميکشيدند .من همانم که آنها ميخواهند .من
اميد آنها هستم.
 .92ديوانهي بزرگتر اجزاي فاسد بدنم را جدا کرد ،سپس ديوانهي بزرگ و کوچک اجزاي تازه را
دوختند .باهم مرا به حمام طبقهي باال بردند .خون و چرک لزج روي تنم را شستند .خشکم کردند...
سپس

صورتم را با لوازم آرايش ترميم کرد .چهرهي مرا با اليهي ضخيمي از آرايش زنانه

پوشاند و آيينه را به من داد .به صورتم نگاه کردم و خودم را نشناختم .لبانم را براي پرسيدن تکان دادم
و فهميدم اين چهرهي من است.
 .91اما در وابع به چيز ديگري فکر ميکرد دوست داشت جسد الشسمه هرچه زودتر تحليل رود تا از
دست او خالص شود و ترسش پايان يابد.
 .99وبتي وارد حياط خانه شدند ،آن مؤمن به آشپزخانه رفت و با چابو برگشت و آن را به

داد،

به او گفت که فدايي اوست بايد او را بکشد و اجزايي را که الزم دارد ،مثل لوازم يدکي ،براي خود
بردارد .اين پيشنهاد غافلگيرش کرد ،بعد از چند دبيقه ترديد و تفکر ،به نظرش فکر خوبي آمد..
......
 .....- .84تو دروغ گويي ،ميخواهي ما رو بترساني .منجي نميميرد ...رو به ديوانه بزرگتر کرد و اين را
گفت.
 .81به همراهان و دستيارانم نگاه کردم و فهميدم ترس چهره هاشان را فرا گرفته .اما ساحر اينگونه نبود
و به چيز مشخصي فکر ميکرد
 .91او حسود است .ميخواهد که تحت سلطة خودش باشي .ميخواهد خوارت کند .لطفا به
حرفهايش گوش نده.

خوانش ديستوپيايي رمان «فرانکشتاين في بغداد» بر اساس اصالحات مرتن12 ...
.... .91روز بعد که بيدار شدم ،ديدم بسياري از اجزاي بدنم روي زمين افتادهاند و بوي عفن و تند مرگ
از آن به مشام ميرسيد ...اين نتيجهگيري غافلگيرم کرده بود ،نياز به بطعات جديد داشتم....
 .83من خيلي در مورد گوشتهايي که در ترميم جسمم استفاده ميشود مراب

هستم که دستياران

براي من گوشت «نامشرو » نياورند ،يعني گوشت جنايتکاران.
 .83وبتي فرصت کردم با ساحر به تنهايي صحبت کنم ،با اطمينان به من گفت که نصف جسمم از
گوشت گناهکاران تهيه شده است.
 .01هيچ چيز جز ميل به بقا بابي نمانده بود .ميکشد تا ادامه يابد...
 .02صدايي در ذهن

ميان موجهاي دردي که پيوسته در او شناور بود به او خبر ميداد که کارها

همچون فيلمهاي اکشن آمريکايي انجام خواهد شد .ناگهان بهرمان معجزه آسايش با هيکل تيرهاش ،از
باال ظاهر ميشود و باشتاب پايين ميآيد تا با ضربات بدرتمند دستش دشمنان را زمين بزند و دوست،
خالق ،سازنده و پدر پيرش را نجات دهد .اما اين اتفاق نيفتاد...
 ... .01بنابراين اسلحهام را باال بردم و پيرمرد بيگناه را نشانه گرفتم .او وابعا بيگناه بود ...وبتي همه
چيز داشت از جلوي چشمانم ناپديد ميشد ،شليک کردم .ديگر صدايي نشنيدم ...وبتي کامالً کور شدم
آرام آرام جلو رفتم تا کفشم به چيزي برخورد کرد .خم شدم و جسد گرم پيرمرد ترسان را لمس کردم.
گلوله کامال به کاسهي سرش خورده بود .با ترس دنبال منشاء مرگ در باالي ساختمانها و انتهاي
راههاي روبرويش ميگشت .اما مرگ از پشت سرش آمده بود .چابوي کوچکي درآوردم و کار خود را
شرو کردم.
 .09چارهاي جز اين نيست که به او هشدار دهي تا ديگر کار بدش را تکرار نکند .من حاال از همهي
کسانيکه به طور کلي به من بدي کردهاند انتقام ميگيرم ،نه فقط از کساني که به اعضايم بدي کرده-
اند..
 .00آنها مرا به بزهکاري متهم ميکنند و نميدانند تنها عدالتي که در اين کشور وجود دارد منم.
 .01طبق وظيفهي اخالبي و انساني ،همه بايد به ياري من بيايند و در صف من باشند تا عدالت را در
اين دنيا بربرار کنم .دنيايي که با طمع و جنون استبداد و شهوتِ بتل هميشه تشنهي خون است.
 .41يکي از آن دو افسر جوان توانست راه را بر اين مجرم خطرناک ببندد و بخشي از لباسش را بگيرد.
دبايق کوتاهي باهم گالويز شدند .افسر جوان ميخواست همکارانش هرچه زودتر برسند و در
دستگيري اين مجرم به او کمک کنند .اما الشسمه پيروز شد.
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