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  )اثر عالء األسواني(نقد رمان عمارت يعقوبيان 

  *»جورج لوكاچ«شناختي  ي جامعه بر اساس رئاليسم در نظريه
  

  دانشگاه بوعلي سينا  ،استاديار گروه زبان و ادبيات عربي ،1افضلي زهرا
  دانشگاه بوعلي سينا ،ادبيات عربي گروه زبان و دانشيار ،الدين عبدي الحص

  دانشگاه بوعلي سينا ،ادبيات عربي شناس ارشد زبان وكار ،ميترا خداداديان
  

  چكيده
ي جامعه و  شناسي هنر به بررسي رابطههاي جامعهشناسي ادبيات به عنوان يكي از زيرشاخهجامعه

هاي اخير اين علم در سده. دهدمي اجتماعي آثار ادبي را مورد مطالعه قرارپردازد و جوهر  ادبيات مي
ي  پردازي درباره ها را براي نظريه كرد و آن ناسان و منتقدان را به خود معطوفشتوجه بسياري از جامعه

اي  ي نظريه است كه با ارائه يپردازان چ منتقد مجارستاني از جمله نظريهجورج لوكا. نمود  آن ترغيب
ي نقدي او مبتني بر نقد شكل و  نظريه .رفت اين علم داردبسزايي در پيش سهم نقد رمان،جهت  نقدي

رئاليسم، شخصيت نوعي، : ها عبارتند از ترين آناست كه مهم محتواي اثراست و داراي معيارهاي خاصي
، اثر عالء در پژوهش حاضر، رمان عمارت يعقوبيان. ي علي و معلولي و محتواي اجتماعي رابطه

پيروزي . است  بر اساس رئاليسم در اين نظريه مورد نقد واقع شده) نويسنده معاصر مصري(األسواني 
است كه هريك داراي   رئاليسم، رئاليسم انتقادي و مردمي بودن، سه ويژگي بارز رئاليسم لوكاچ

دهد كه  مي  ، نشاناه ويژگي اين نتايج تحقيق، با درنظر گرفتن. چارچوب مشخصي از نظر او هستند
برداشته و با ديدي انتقادي   هاي موجود در جامعه پردهاسواني با صداقت و شجاعت از واقعيت

 .است  تصوير كشيده اش را بهساخته و مشكالت مردم زمانه تناقضات اجتماعي را آشكار
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  مقدمه
جا  اين امر از آن .با جامعه دارد پيوندي ناگسستني ،اي اجتماعيعنوان پديده به ياتدبا

پذيرد و بر آن ميثيرأكه اديب براي خلق اثر ادبي از محيط پيرامون خود ت گيردمي  نشأت
است كه  اي اجتماعي ، بلكه پديدهاين اثر ادبي محصولي فردي نيستنهد؛ بنابرمي ثيرأت

از منظر  ياتكه ادب شده  سبب مسئله اين .ش آن نقش دارنددر آفرينگروهي 
به نام  گيري علمي زمينه را براي شكلو  قرارگيردنقد و تحليل  ي هدر بوتشناسي  جامعه

در است كه شناسي هنربخشي از جامعهاين علم . سازد  فراهمشناسي ادبيات  علم جامعه
 ي هرابط و )19: 1379 كوثري،(است   هاي اجتماعي در آثار ادبيچارچوبپي يافتن و فهم 

 آثار اجتماعي جوهر و كند مي  بررسي را ها آن بر حاكم قوانين و ادبيات و جامعه بين
 را نويسنده و شاعر ي هپرورند و دربرگيرنده اجتماعي محيط مقتضيات و شرايط ادبي،
   ).5: 1376ترابي، و 56: 1387 ستوده،(» دهد قرارمي مطالعه مورد

اما در ؛ اند مياين علم سهتكامل پيدايش و سير  مختلفي درپردازان  نظريه و منتقدان
 )منتقد رومانيايي( 2گلدمن و لوسين )قد مجارستانيتمن( 1اين ميان نقش جورج لوكاچ

را  اين دوي كه برخي يتا جا ،است  از ديگران بيش ،تر نظريات جامع ي هدليل ارائ به
  .آورند شمار مي به دبياتشناسي ا واقعي جامعهبنيانگذاران 

علم شناسي ادبيات و تبديل آن به  راستين در جامعهتحول كه  اند عقيدهبعضي بر اين 
 يكي از لوكاچ در .)72: 1381پوينده، ( گرفت اثباتي توسط جورج لوكاچ صورت

شناسي  ي در باب جامعها نظريات ارزنده» آگاهي طبقاتي تاريخ و«هايش با عنوان  كتاب
ويژه  نظريات او در اين است كه ساختارهاي ذهني به نموده و اهميت رائهادبيات ا

در  .)73: 1389، عسگري( است تارهاي اجتماعي پيوند دادهساختارهاي ادبي را به ساخ
را بر اساس  نويسان بلندپايهداستانآثار  »پژوهشي در رئاليسم اروپائي«كتاب ديگرش با نام 

نموده و مكتبي نقدي را در باب   و تحليل نقد ،هاي زيباشناسي خويشمعيار
رمان  سعي بر آن است كهحاضر  در پژوهش. است  ريزي كرده شناسي رمان پايه جامعه

يكي  معاصر مصري بر مبناي ي هتبرجس ي هاثر عالء األسواني نويسند» وبيانعمارت يعق«
                                                            

1- Georg Lukacs  
2- Lucien Goldmann 
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به  تارد گيقراربررسي و تحليل  رئاليسم مورديعني  لوكاچ از معيارهاي مكتب نقدي
  .شود ادهپاسخ دگرديده   اي ذيل كه بر اساس اين معيار طرحه الؤس
 ها پرداخته اليسم با صداقت به انعكاس واقعيتآيا نويسنده بر مبناي پيروزي رئ –1
  ؟است 

نويسنده بر اساس رئاليسم انتقادي چگونه از تضادها و تناقضات اجتماعي پرده  –2
  ؟است  داشتهبر
 تصوير كشيده كالت مردم را بهمردمي بودن مش ي هاساس خصيص آيا نويسنده بر –3
  ؟ است 

 ي هتوضيحي مختصر دربارضمن  در ادامه ،مذكور تبراي پاسخ دادن به سؤاال
به  و سپسنموده   از ديدگاه وي تشريح را رئاليسمترين مسائل  مهم ،لوكاچشخصيت 

رئاليسم در ر اساس تحليل آن بو عمارت يعقوبيان رمان  ي هو بيان خالصمعرفي 
  .پردازيممياو  ي هينظر

  
 پژوهش ي هپيشين

پذيرفته و تحقيقات   شناسي ادبيات صورتجامعه ي ههاي متعددي دربارپژوهش
خصوص رئاليسم كه يكي از مباحث مرتبط با اين علم و محور اصلي گوناگوني در

 . برد موارد ذيل را نام توانخالصه مي طور است كه به ، نگاشته شدهباشد حاضر مي ي همقال

زينب بيگي  ،كارشناسي ارشد ي هنامپايان( »شناسي ادبي رمان الطريق الطويلهجامع« -1
بر اساس  رمان مذكور را ،نويسنده در آن كه) التحصيل دانشگاه بوعلي سينا بروجني فارغ

 .است هدادنقد و تحليل قرار  ي هشناختي جورج لوكاچ در بوت جامعه ي هنظري

زهرا  ،رشناسي ارشدكا ي هنامپايان(» احمد شناسي ادبي در آثار داستاني جالل آلجامعه« -2
آثار يادشده  مسائل اجتماعي نويسنده در آن كه) التحصيل دانشگاه اراك نيا فارغصالحي

  .است هدكر بررسيرا 
» چاي باختين و لوكاه احمد بر اساس نظريه هاي كوتاه جالل آلگرايي اجتماعي در داستانواقع نقد« -٣
 كه )دانشگاه اصفهانالتحصيل  فاطمه شهرياري فارغ كارشناسي ارشد ي هنامپايان(
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 ي هنظري مبناي بر را احمد ي كوتاه جالل آل ها محتواي برخي داستانآن  درنويسنده 
  .است  هنمودتحليل  ميخائيل باختين و جورج لوكاچ

علي نگارش ( »احمد هاي جالل آل نقدي بر داستانني با رئاليسم در ادبيات داستا« ي همقال -4
نقد بر مبناي رئاليسم  را احمد ر جالل آلدر آن برخي از آثا نويسنده كه )تقوي
  .است هكرد

نگارش ( »پژوهشي در سير تحول رئاليسم داستاني و اندر فراز و فرود رئاليسم داستاني« ي همقال -5
و » واقعيت«تطبيقي به بررسي مفاهيم  ا رويكرديدر آن بنويسنده كه  )فريده علوي

  .است پرداختهدر رمان سنتي و رمان نو » گرايي واقع«
 نويسنده كه )احمد خاتمينگارش ( »مباني و ساختار رئاليسم در ادبيات داستاني« ي همقال -6

 هداد قرارواكاوي  مورد در ادبيات داستاني را چوب و انواع آنر، چامباني رئاليسم آندر 
 .است 

شناسي ادبيات و  حاكي از آن است كه موضوع جامعه ،هاي مذكورعناوين پژوهش
شكل خاص و موردي نقد  شكل عام و كلي و در برخي به ها به رئاليسم در برخي از آن

  .است  و بررسي گرديده
، اين است كه با بايد گفتحاضر  ي همقال ي هچه در خصوص پيشين اما آن

ناسي ش از منظر جامعهد كه رمان عمارت يعقوبيان ش  روشنآمده   عمل هاي به بررسي
هاي ديگري در كانون  است اين رمان از جنبه  گفتني. است  مورد نقد و تحليل واقع نشده
  :است  است كه موارد ذيل از آن جمله  توجه پژوهشگران قرار گرفته

شيما صابري  ،دكارشناسي ارش ي هنام پايان( »ترجمه و نقد و بررسي رمان عمارت يعقوبيان« -1
كرده و تحليلي   ترجمهرمان مذكور را آن  نويسنده در كه )التحصيل دانشگاه تهران فارغ

 . است  آن ارائه نموده ي هسطحي و گذرا دربار

در نويسنده  كه )جواد اصغرينگارش (» التجارب المكتسبه بترجمه عماره يعقوبيان« ي همقال -2
 را صحيح ي هو روش ترجم  تشريحرا  اين اثر ي هآمده از ترجم  دست هاي بهآن تجربه

  .است  هدكرتبيين 
  ايي كه راه را ج است و از آن سابقه نو و بي ،موضوع بحث در اين مقاله ،با اين تفاسير
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، از سازد شناسي و ادبيات هموار مي جامعه ي هاي در حوز رشته براي تحقيقات ميان
  .است اي برخوردار ارزش و اهميت ويژه

 
 )جورج لوكاچ ي هشرح نظري( پژوهش ظرين چارچوب

 فلسفه و فرهنگ ،شناسي استاد زيبايي و منتقد مجارستاني )1885 –1971( جورج لوكاچ
تحصيل در  وي به .گشود جهان اي ثروتمند و ممتاز ديده به دانشگاه بوداپست در خانواده

ت ادبياشناسي و جامعه ي هسپس مطالعات خود را در حوز و پرداخت فلسفه ي هرشت
با طرح نظريات ارزشمند تحول شگرفي در علم  زير نظر ماركس وبر ادامه داد و

خود  را به بزرگترين ناقد ادبي معاصري كه نام يتا جا ،آورد وجود بهشناسي ادبيات  جامعه
   .)13: 1372جورج، ( داد  اختصاص
لي و علي و معلو ي هرئاليسم، شخصيت نوعي، رابط طور كه پيشتر گفته شد، همان

نظر  .)6-10 :1384 لوكاچ،: نك( اوست  محتواي اجتماعي مهمترين معيارهاي مكتب نقدي
از  باشد، در رمان عمارت يعقوبيان اساس كار اين مقاله ميبررسي رئاليسم  اينكه به

  . شد اين مقوله شرح و توضيح داده خواهد رو در ميان معيارهاي مذكور فقط همين
ادبي و هنري است كه در  ي هكي از مكاتب مهم و برجستي ،گرايي يا واقع 1رئاليسم

 ايشكل يا فرم هنري ي همنزل به«اين مكتب  .)99: 1357ماكس، ( آمد قرن نوزدهم پديد
و  .)60: 1388مهرگان، ( »دارد  ن نحو با مناسبات اجتماعي انطباقترياست كه به شايسته 

هاي گوناگون را در پرتو پديدهگيرد و همواره عوامل و شرايط اجتماعي را درنظر مي«
  .)50- 51: 1334 پرهام،( »كندمي اصل عليت اجتماعي بررسي

اي كامل كه از موهبت بعدي دايره رئاليسم از نگاه لوكاچ عبارت است از حجم سه
چنين رئاليسمي كه از  اين. است خصوصيات زندگي مستقل و روابط انساني برخوردار

ي مركزي آن است كه مسأله ئاليسميشود، ر بزرگ ياد ميآن با عنوان رئاليسم راستين و 
انسان و جامعه را همانند هستي  است و  نمودن متناسب تماميت شخصيت انسانباز

 باشدخصوصيت از هر دو  چند ي هدهندنشان دهد، نه آنكه منحصراًمي اي نشانيكپارچه
  .)8 – 9: 1384لوكاچ، (

                                                            
1-Realism 
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  ست كه آن را از ديگر مكاتب متمايزا هاييمكتب لوكاچ داراي ويژگيرئاليسم 
واقعيت بر عقايد و افكار نويسنده كه لوكاچ از آن با عنوان پيروزي  ي هغلب. سازد مي

در اين خصيصه . هاي بارز رئاليسم اوست يكي از خصيصه ،است  كرده رئاليسم ياد
است كه   ژي نويسنده با واقعيت موجود مطرحبيني و ايدئولو واقعي جهان ي هرابط

بر  وسيله ينو بدنموده   صداقت كامل را رعايت ،بيان واقعيتبايست در  ويسنده مين
  . دكمال هنري اثر خويش بيفزاي

دار در هنر  شناسي و ريشه اي از مسائل جدي زيباييلوكاچ ويژگي يادشده را مسئله
يابنده به رئاليسم واقعي برشمرده و آن را تشنگي و حرص و آز   رئاليستي و امري دست

 ؛داند نويسنده براي درك حقايق و واقعيات خوانده و معادل صميميت و پاكدلي او مي
  : گويد كه مي چنان
اين . كندمي روشناختي روب يجدي زيباي ي هاست كه اين امر ما را با يك مسئل بديهي«
اين امر جوهر . است  است كه تا اعماق آفرينش هنر رئاليستي ريشه دوانده  ايمسئله

بزرگ براي حقيقت و آزمندي  ي هتشنگي نويسند: كندمي اقعي را لمسرئاليسم و
 »دهاو براي واقعيت يا در اصطالح اخالقيات صميميت و پاكدلي نويسن ي همتعصبان

  .)13: همان(
عنوان شرطي اساسي براي  است كه از آن به او تا حدي اهميت اين ويژگي از نگاه
است كه  ك شرط اساسي رئاليسم بزرگاين ي«: گويد رئاليسم بزرگ يادكرده و مي

بيند  آنچه در اطراف خويش ميري و بدون حب و بغض هردليبايد با نويسنده مي
  .)169: همان(» كند  صادقانه گزارش

رفته  بلكه فراتر ،نكرده فقط به همين حد اكتفالوكاچ در باب اهميت ويژگي مذكور 
دوم  ي ههاي درجرئاليست هاي بزرگ وليستو آن را ميزان سنجش و ارزشيابي رئا

  مشرب سياسي هوادار سلطنت موروثي بالزاك كه در ي هنظر او دربار. آوردشمار مي به
طلب فئودال را آشكارا  سلطنت ي ههاي فرانس ها و ضعف هيچ شفقتي شرارت بود، اما بي

 :كرد، بيانگر اين مدعاستمي  بيان

  ها و موقعيت ي هقي هنرمندانرئاليست بزرگي چون بالزاك، اگر جريان رشد حقي«
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كند يا اگر حتي با  هايش تضاد پيداترين غرضاست با گرامي قهرماناني كه آفريده
ها و گونه غرض گونه تأملي اين هيچ باشد، بي  اعتقادات بسيار مقدسش برخوردي داشته

يند، دهد ببمي  بيند و نه آنچه را ترجيحمي گذاشته و آنچه را واقعاً اعتقادات را كنار
 ي هشفقتي نسبت به تصوير ذهني دنياي خويشتن، عيار و سنجاين بي. كندمي  وصف

 دوم دارد كه تقريباً ي ههاي درجاست كه تضاد شديدي با رئاليست  هاي بزرگ رئاليست
معني كه  سازند، بدين  بيني خود را با واقعيت هماهنگ كار آنند كه جهان همواره در

ار در قالب ديدگاه خويش اصر واقعيت را به ي هدش  تصوير دروغين يا تحريف
دوم  ي هاين تفاوت ميان تلقي اخالقي نويسندگان بزرگ و نويسندگان درج. گنجانند مي

  .)13 -14: همان( »است و خالقيت ساختگي ينش راستينتفاوت ميان آفر دقيقاً
راي آيد كه نويسنده ببرمي چنين پيروزي رئاليسم ي هشده دربارب ذكراز مطال

 برده وكار  صداقت و امانتداري را به يت بايد با شهامت و شجاعت، نهايتانعكاس واقع
 صورت در غيراين ؛نمايد  احساسات خود بر آن اجتناب از تحميل عقيده و ايدئولوژي و

  .واقعي جلوه خواهد نمودنعي و غيرتصويري تص ،تصوير او از واقعيت
اد منطقي از شرايط انتق ،م لوكاچهاي رئاليسيكي ديگر از مهمترين خصيصه

او اثر  ي هبه عقيد. شودمي تعبير 1است كه از آن به رئاليسم انتقادي  نامطلوب جامعه
رسالت و  .)254 :1385شميسا، ( كند و تناقضات اجتماعي را آشكار گرا بايد تضاد واقع

رو شخصيت  از همين .)263: 1384لوكاچ، ( است  دبيات راستين برانگيختن مردمبزرگ ا
كند كه  هاست و تالش ميتضاد ميان حقيقت و ارزش ي هكنند داستاني از نظر او آشكار

  .)182 :1386 افا،زر( نمايد  اين تضاد را حل
است كه ادبيات رئاليستي بايد مردم را از مسائل   اين عبارات گوياي اين مطلب

  آگاه ،اند شده  انختلف كتمداليل م باشند و به ساز تضاد در جامعه مي اجتماعي كه زمينه
  . نسبت به اين مسائل برانگيزد ها را ساخته و آن
 چنين تبيين ا ايناو ويژگي مذكور ر. است  ديگر ويژگي رئاليسم لوكاچ ،دنبو مردمي

باشد  بودن حقيقت ادبيات بزرگ بايد بر اين واقعيت استوار  مردمي«: گويدكرده و مي 

                                                            
1 -Critical Realism  
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هاي درد ترين ريشهكند و به كنه عميق  طح ممكن بيانسكه مسائل اصيل را در برترين 
  .)263: 1384 لوكاچ،(» يابد  و احساس و انديشه و عمل آدمي راه

اي كه عظمت و بزرگي  گونه است به لوكاچ براي اين خصيصه نيز ارزش خاصي قائل
 مردم ناپذيري ريشه در طور جدايي هنر بزرگ به«: ويدگ دانسته و مي هنر را وابسته به آن

هاي اهميت در كار رئاليست بااي اساسي و  مسئله اين، آن را عالوه بر .)247: همان(» دارد 
شمار آورده و عاملي براي برانگيختن آنان جهت نويسندگي و معياري براي  بزرگ به

  : گويدداند و مي عالقگي ايشان به اين امر ميميزان عالقه يا بي
 و تولستوي هميشه صورت نهايي مسأله را با درهاي بزرگ چون بالزاك رئاليست«
كنند و آنگاه به ديگر مي  رين و حادترين مشكالت جامعه مطرحتگذاشتن مهم  ميان

هاي عميقي عنوان نويسنده همواره از رنج ، نيروي برانگيزندگي آنان بهپردازندمسائل مي
ست كه غايت و جهت هاهمين رنج ،است  گريبان مردم زمانه به گيرد كه دستمي  مايه

  ).15: همان( »كندمي  در كار نويسندگي تعيين عشق و نفرت ايشان را
اي از مسئلهتواند هرتوان دريافت كه رئاليست حقيقي نمي با تأمل در اين عبارات مي

اساسي برخاسته از مشكالت دهد، بلكه بايد مسائل   شكلي بازتابمسائل جامعه را به هر
  .كند  بهترين شكل بيان  و آن را به نموده  انتخاب مردم را

دست  شد، اين نتيجه به  هاي رئاليسم لوكاچ بيانويژگي ي هبا توجه به آنچه دربار
شده نقش خاصي در خلق يك اثر رئاليستي واقعي  هاي ياديك از ويژگيآيد كه هر مي
دوم  ي هدرج كاسته و آن را در رديف آثار ها از ارزش اثر كنند و عدم توجه به آنمي ايفا
موارد مذكور  ،اثري ارزشمند بر مبناي نظر لوكاچ ي هبراي ارائرو  دهد؛ از همينمي قرار
  .دنگير با شرايط خاص خود مدنظر قراربايد 

 
  آن  ي هو بيان خالص عمارت يعقوبيانمعرفي رمان 

پزشك و  دندان 1عالء األسواني يهاترين رمانبيان يكي از برجستهرمان عمارت يعقو
تا  ،از انتشار با استقبال چشمگيري مواجه گرديدپس است كه  نويس معاصر مصريرمان

به خود  2002سال اثر ادبي را از سوي مطبوعات مصر در  كه لقب بهترينجايي 
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 21زهاي مصر به به فيلم سينمايي تبديل و در خارج از مر رمان سپس اين .داد اختصاص
 . يافت يق به شهرت جهاني دستاين طرگرديد و از  زبان ترجمه و چاپ

اي موجود در قاهره نامگذاري هنام يكي از ساختمان  رمان را به اين سوانيا
 .كنندمي زندگيجامعه ثروتمند  فقير و ي هدو طبقمختلفي از  افراد است كه در آن كرده

نمايش  در رمان حاضر به هايي از زندگي آنها را واني صحنهكه اسدر ميان اين افراد 
) 1952قالب ان(كه قبل از انقالب افسران آزاد در مصر  حضور دارندكساني  ،ذاشتهگ

انقالب  از اشخاصي هستند كه پسو نيز اند اند و آن را ازدست داده تي بودهداراي امتيازا
ترسيم وقايع زندگي اين دو عالوه بر نويسنده . اند يافته اي دست امتيازات ويژه ر بهمذكو
يل رياست از قب 1952 – 2002هاي  طي سالترين حوادث مصر  همتصوير مبه  ،طبقه

پرداخته و از بارك و جنگ خليج فارس ، پادشاهي حسني مجمهوري جمال عبدالناصر
 رمان ،با اين تفاسير. داشته استبر زماني يادشده پرده ي ها در برهه حقايق و واقعيت
ن كشور اعي و اقتصادي اي، اجتمسياسي اوضاع رماني واقعگراست كهعمارت يعقوبيان 

  .است در آن انعكاس يافته
 
  لوكاچ ي هنظري رئاليسم در بر اساس رمان نقد

هاي رئاليسم در مكتب نقدي لوكاچ بيان گرديد ، روشن شد  ويژگيي  دربارهطبق آنچه  
ي بارز رئاليسم  م انتقادي و مردمي بودن سه مشخصهكه پيروزي رئاليسم ، رئاليس

  .گيرد  شده در بوته نقد و تحليل قرار ميگي رمان ياد ويژس اين سه اينك براسا. اوست
 پيروزي رئاليسم

، واقعيت بر عقايد و افكار نويسنده، صداقت، پاكدلي ي هتر اشاره شد كه غلبپيش
ترين اركان ها مهمشهامت و اهتمام جدي او در توصيف حقايق و واقعيت

  . وكاچ هستنديروزي رئاليسم از ديدگاه لي پدهنده تشكيل
دال شواهدي گر  نماياننظرگرفتن مسائل يادشده بررسي رمان عمارت يعقوبيان با در

پايي از افكار و عقايد نويسنده بدون اينكه رد. استي رئاليسم در اين رمان پيروز بر
او با وجود اينكه . است هاي جامعه پرداختهگذارد، صادقانه به بيان واقعيت جايخود بر
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كانون  فقير را در ي هطبق ،مالي نداشته ي هاي مرفه متولدشده و دغدغدر خانواده
ميان  فقر و سطح معيشت اين طبقه سخن بهجاي داستان از  توجهش قرارداده و در جاي

براي اين پسر دربان عمارت، شاهدي » طاها«بار  ترسيم وضعيت رقت. است آورده
  : گويد جا كه مي آن ،مدعاست

ساكنان و اسكناس  فخرفروشي ،كننده خستهفقر، كار : بود رهروزمهاي اين از ذلت«
گرفت تا كل كار مي ههزار ترفند بو داد ها پدرش به او ميپنج پوندي تاخورده كه شنبه

  .)31: 2005 األسواني،( »براي او كافي باشد هفته
 شرايطاي از  گوشهشود مي  كه مالحظه چنان اما ،اسواني طعم فقر را نچشيدههرچند 
در جامعه را  تصوير كشيده و از او شخصيتي ساخته تا فقر موجود را به ناگوار طاها

  .نمايش بگذارد به
است كه  هاي بارزيمنعكس نمودن آثار حكومت جمال عبدالناصر نيز از نمونه

، ه خود از مخالفان دولت ناصري بوداسواني ك. برد توان به پيروزي رئاليسم در آن پي مي
. است پرده برداشته ت و شجاعت از پيامدهاي منفي حكومت اوبا نهايت جسار
رياست جمهوري اوست كه  ي هلم اجتماعي از جمله آثار سوء دورديكتاتوري و ظ

به آن  در عبارات زير نگاراننامهو يكي از روز» رشيدحاتم « وگوي بين گفت نويسنده در
  :است  اشاره كرده

در مصر به  انحراف جنسي ي هدرباررا يك تحقيق مطبوعاتي  ي هخواهم ايدمي -«
  .دهم جنابعالي پيشنهاد

 .باشد ن موضوع براي خوانندگان مهمكنم اينميفكر -

 منحرف افزايش چشمگيري يافته ؛ زيرا تعداد افراداست بلكه براي آنها بسيار مهم -
 . است 

وري و ، بلكه ديكتاتماندگي نشده نحراف جنسي دچار عقبمصر به دليل ا !اي پرفسور -
 )252 – 253: همان( »است  ماندگي آن اجتماعي عامل عقب ظلم

اسواني ضمن اينكه از شيوع يك  ،كنيممي  گونه كه در اين عبارات مالحظه همان
بر وجود  ،ميان آورده مانند انحراف جنسي در مصر سخن بهناهنجاري اجتماعي 
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 مؤثري دارد قشها ن بروز آنو ظلم اجتماعي كه هيئت حاكمه در ديكتاتوري 
  .است  ماندگي در اين كشور دانسته برا علت عق گذارده و آن دو صحه

عدالتي و محروميت مردم از حقوق خود را نيز نويسنده بي ،عالوه بر موارد مذكور
بده و حاتم رشيد گوي بين عو گفت. است شمار آورده ناگوار حكومت عبدالناصر به پيامد

  :مؤيد اين مدعاست
  :كنان به او نگريست و گفت رزنشم سحات. خنديددل از ته  عبده -«
  .راهنمايي و دبيرستان را بگيري ي هبايد تالش كني و مدرك دور -
  .همه چيز تقدير و قسمته -
اگر در كشور عدالت وجودداشت بايد . زنيمي قملت راعماتو خودت تقديرت را با  -

 شغل حقوق طبيعي هر ، درمان وآموزش. كردمي با خرج دولت تحصيليكي مثل تو 
 و نادان رها سواد فقرايي مثل تو را بي ر عمداًدنياست؛ اما نظام مص ي هشهروندي در هم

كردي در نمي  كرده بودي قبول اگر تو تحصيل .سرقت ببرد ها را به اموال آنكند تا مي 
ها  ونروز ميليكه افراد قدرتمند هر ، در حاليشهرباني با بدترين شرايط كاركني ي هادار
  .)259: همان( »دزدند را از قوت مردم مي) ترين واحد پولي مصر كوچك( مليم

كسان ي حقوقمختلف وآيد كه اقشار ضعيف از امكانات  برميچنين از اين عبارات 
اين . كردند ميزندگي  شرايط سخت و ناگواري در و بودندمحروم  ،افراد جامعهبا ديگر 
ترين استفاده را از امكانات ها بيش حقوق آناست كه اقشار قوي با سلب  در حالي

حكومت را  ،به اين نابرابري اذعان ضمنشود، نويسنده  مي  كه مالحظه چنان. نمودند مي
  .داندمسبب اصلي آن مي

اسواني براي افشاي تبعات منفي حكومت عبدالناصر فقط به ديكتاتوري، ظلم 
 از مسائل ديگري پرده برداشتهتمام اعت شج بابلكه  ،نكرده عدالتي اكتفا اجتماعي و بي

عبدالناصر بدترين « :گويدترين تعابير از زبان زكي دسوقي ميكه با صريح چنان. است 
براي ما برجاي  را كرد و شكست و فقر كشور را نابود .حاكم در تاريخ مصراست

  .)228: همان( »گذاشت
  بدالناصر همچون نابودي و كه از ديگر آثار حكمراني ع آنعالوه بر  جانويسنده در اين
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 ،نموده  سياستمداري وي ارائه ي هترين تصوير را از نحو زشت ،ميان آورده فقر سخن به
 حاكم در تاريخ مصر خوانده حد اعال رسانده و او را بدترين كه شجاعت را به جا بدانتا 

  .است 
 ،صرتأثيرات رياست جمهوري عبدالنا ي هشده دربار با استناد به شواهد بررسي

براي كشور مصر ساماني چيزي رسيد كه سياست نادرست او جز ناب توان به اين نتيجه مي
ند كه كنند و بر اين باور مي نظران نيز همين مسئله را تأييد صاحب. است  پي نداشته در

و » برپايي عدالت اجتماعي«، »ايجاد ارتش قوي«يعني  ،ناصر ي هگان در بين مبادي سه
اصل عدالت اجتماعي نه . كرد قوي واقعيت پيدا نها ايجاد ارتشت» زندگي دموكراتيك«

جاي خود را به  نشد، بلكه موردتوجه واقع 1956سال  ي هتنها از سوي دولت در برنام
ساخت و اغلب   در نهايت او كشور را ويران .)64 – 66: 1987عوض، (داد ظلم اجتماعي 

  )6: مانه( شد شكست منجر كشور به ي ههايش براي اداربرنامه
است كه بر   كشيدن تأثيرات سوء حكومت مبارك نيز از ديگر شواهدي تصوير به

رياست  ي ههاي دورطور كه اسواني واقعيت همان. كندمي  پيروزي رئاليسم داللت
به نمايش گذاشته، حقايق زمان حكومت حسني وري جمال عبدالناصر را شجاعانه جمه

  .ستا  مبارك را نيز با جرأت برمال ساخته
پشتيباني مبارك . حكومت اوستترين آثار مزدوري مبارك براي آمريكا يكي از مهم

 از مصاديق بارز اين امراست) جنگ عراق و كويت( در جنگ خليج فارس از آمريكا
 ،كويت خروج از ازعلت خودداري عراق  در اين جنگ آمريكا به .)78: 1382 كريمي،(

 ي هعراق در واكنش به اين اقدام از هم .كرددستور حمله به اين كشور را صادر
مبارك . ور شتافته و از عروبيت دفاع كنندكشورهاي عربي خواست كه به ياري اين كش

آمريكا بود ضمن سرباززدن از اين امر به ارتش مصر دستورداد كه بر  ي هنشاند كه دست
و در ملت مصر در مخالفت با موضع مبارك . ضد مردم عراق وارد ميدان جنگ شوند

محكوميت جنگ خليج فارس دست به اعتراض زده و حمايت خود را از ملت عراق 
  :است ئلعبارات ذيل بيانگر اين مسا ).7: 1370 و اكرام، 270-271: 1375روشندل، ( نمود اعالم
كه  راه افتادند در حاليبه  ها آن. بح زود اعتراض دانشجويان آغاز شدص«

 كه اذان ظهر گفتههنگامي. كردندمي  حمل خليج هايي را در محكوميت جنگ پالكارت
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نكشيد كه طاهر با  طولي. گرفتس جماعت اسالمي امامت را برعهده طاهر رئي ،شد 
  :صداي بلند گفت

اي . كنيم  كشتار مسلمانان در عراق جلوگيري تا از ايمجا آمده روز اينام !اي برادران«
اين تراژدي . رسندشهادت مي  بههزاران مسلمان عراقي لحظه هر !سلمانبرادران م

  شد كه حاكمان ما در برابر اوامر آمريكا و اسرائيل سرتسليم فرود  هنگامي تكميل
هاي غاصب صهيونيستسوي  جاي اينكه ارتش مسلمانان سالحش را به  آوردند و به

ران مسلمان خود را در گرديد تا براد اوامر حكام ما براي ارتش مصر صادر ،بگيرد  نشانه
  .)197 – 198: 2005األسواني، ( »ق بكشندعرا

بيانگر همسويي حكومت مبارك با آمريكا و نارضايتي مردم  ،مضمون عبارات فوق
اين نارضايتي كه ابتدا با ابراز احساسات دانشجويان نسبت به ملت . باشدمي از اين امر

سرائيل، دادن عليه ا ها را با شعار آن ،شد عراق و اعتراض به عملكرد مبارك متجلي
شدن مردم به جمع خود   آمريكا و حكومت خائن براي برپايي تظاهرات و ملحق

شتم و دستگيري  و  پليس و ضرب ي هخيابان كرد كه در نهايت منجر به مداخل ي هروان
  :اين مدعاست مؤيد عبارات زير. ها گرديد آن

مرگ بر : زد فريادطاهر . شد  افكن سمتي طنينشعارهاي دانشجويان از هر«
سمت درب اصلي  خيل عظيمي به !كار مرگ بر خيانت !مرگ بر آمريكا !صهيونيست
ردم به جهت پيوستن مهدف تظاهركنندگان رفتن به خيابان . راه افتاد دانشگاه به

مورد  را سربازان مسلح آنان ،محض اينكه دانشجويان وارد ميدان شدند به. تظاهرات بود
كثير ديگري موفق به فرار و  ي هه و عدي از دانشجويان كشتكثير ي هعد. حمله قراردادند

 هااما آن ،ها يورش بردندليس به آنهاي كمكي پتجمع مجدد شدند كه ناگهان گروه
بل نيروهاي پليس مقا ي هوسيل سوي سفارت اسرائيل شتافتند كه سرانجام به باكانه بهبي

  .)198-200: همان( »سفارت اسرائيل دستگير شدند
شود فرياد مردم در اعتراض به جانبداري مبارك از آمريكا مي  كه مالحظه  نچنا

كرد كه احترام به رأي و نظر  توان استنتاجبا اين تفاسير مي. شد توسط عامالن او خاموش
نداشته و تأمين منافع و مصالح حكام، پايه و  دم در دستگاه حكومتي هيچ جايگاهيمر
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است به قول شيخ شاكر  در تأييد اين ادعا كافي. است  دادهاساس حكومت را تشكيل مي
  :گويد مي كهكنيم  اشاره
  ).236: همان( »كنند مي هاي حرام خود حمايت حاكمان ما از منافع و ثروت«

برداشتن از هويت  پرده ،كندمي شاهد ديگري كه بر وجود پيروزي رئاليسم داللت
ين دسته از علما اقدام به صدور ا. حكومت حسني مبارك است ي هعلماي ديني در دور

  .بخشيدند مي  كردند و به آن مشروعيتمين او ميفتوا در تأييد دستورات و فرا
به افشاي  ،ها و پشتيباني مبارك از آنجانبداري پروا و با وجود أسواني شجاعانه و بي
  :دارد مي پرده بر اين مسائلاز قول زير . است  اعمالشان مبادرت ورزيده

ها و روز سخنراني او هر. بود ان سخت مشغول جنگ خليج فارسشيخ سم«
ها حكم  نوشت تا در آنها ميداد و مقاالت طوالني در روزنامهمي هايي ترتيبهمايش

بار از او در  است كه حكومت چندين اين در حالي. كند  شرعي جنگ كويت را تشريح
نماز جمعه در بزرگترين مساجد  ي هآورد و از او براي ايراد خطب عمل تلويزيون دعوت به
شده  اتخاذ شرعي را بر درستي موضع ي هادل ي هشيخ نيز هم. نمود  قاهره درخواست

ال توسط حكام عرب در احضار نيروهاي آمريكايي به خاطر آزادسازي كويت از اشغ
  )242 :همان( »كردمي  عراق، براي مردم ارائه

اي عنوان وسيله هعلماء و روحانيون، دين را بآيد كه برخي از برمي گفته چنيناز اين 
آن منافع  و حفظدستگاه حكومتي و براي حمايت از  سياست به خدمت در راستاي

 ؛است نظران و مورخان نيز تأييد شدهاين مسئله از سوي صاحب. گرفتندكار مي به
   :است  كه در قول زير آمده چنان
طور  هساخت و األزهر ب د همراهبا خو را مشخص األزهر طور هحكومت مبارك ب«

كرد و اين حمايت نه تنها از طريق علماي حكومتي بلكه از مي رسمي از رژيم حمايت
: 1389زگال، ( »داشت  طريق استفاده از ديگر علماي مشهور مثل غزالي و شعراوي ادامه

127.(  
دارد،   مطابقتشده  ياد مضمون شاهد شود اين قول نيز با مي  طور كه مالحظه همان

ترس و واهمه از چگونگي   شود كه أسواني با صراحت و بدونمي  با اين تفاسير روشن
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ميان آورده و  ها يعني حكومت مبارك سخن به عملكرد علماي سلطنتي و حامي آن
  .است  ماهيت ايشان را برمال نموده

اين  كرد كه  توان استنتاجشده در اين قسمت مي طور كلي بر اساس شواهد بررسي به
هاي است كه آن را از زبان شخصيت  برخاسته از ذات مخالف نويسنده ،سخنان

هايي پرداخته  هپروا به افشاي ناگفتبي ،در واقع او از اين طريق. است دهداستانش بيان كر
است كه   لوكاچ ي همطابق عقيد اند و اين دقيقاًشده  داليل سياسي در جامعه كتمان كه به

صراحت و بدون ترس حقيقت را واشكافد و مردم  گرا بايد بتواند باعواق ي هيك نويسند
  .سازد  نويسد از محيط پيرامونش آگاهي آنچه ميواسطه را به

 رئاليسم انتقادي

رئاليسم انتقادي دومين ويژگي بارز مكتب  ،شدهاي پيشين ذكربخش طور كه در همان
ل منطقي از شرايط نامطلوب شك است كه براساس آن نويسنده بايد به  نقدي لوكاچ

با نگاهي تحليلي به . نمايد  ادها و تناقضات اجتماعي را آشكارجامعه انتقادكند و تض
شد كه اسواني در اين رمان به واكاوي  رمان عمارت يعقوبيان بر مبناي اين ويژگي روشن

 .است هنموده، پرداخت مشكالت جامعه كه زمينه را براي نابساماني اوضاع و شرايط فراهم
  .است برمال ساختهتماعي را  با انتقادهاي غيرمستقيم تضادها و تناقضات اج همچنين

دليل  اما به ،شودمي رئاليسم انتقادي در رمان يافت ي هاگرچه شواهد متعددي دربار
  ها در اين خصوص اشارهز نمونهبرخي ا جود محدوديت در بسط موضوع فقط بهو

  .نمائيممي
. است رئاليسم انتقادي ي هذكر دربار فساد اداري يكي از شواهد قابلاز برداشتن  پرده

محروميت طاها از تحصيل در دانشگاه نظامي به علت وضع مالي نامساعد پدرش 
اي كه به افسرشدن رغم استعداد و عالقهاو علي. است بارزترين مصداق اين مسئله

 شه از رسيدن به آرزويشبراي همي ،دليل شغل پدرش كه دربان عمارت بود ، بهداشت
 .كند مي  و بثينه بر اين امر داللتوگوي بين طاها  گفت. ماند  ناكام) افسرشدن(

  . نكن ناراحتطه تو را قسم به پيامبر خودت را  -«
   شغل پدر را شرط كردهاز ابتدا بودم كه   اي كاش فهميده. خاطر زحمتم ناراحتم من به -
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  .است  اما اين خالف قانون. هستند الورود ها ممنوع ربانگفته بودند كه فرزندان د وبودند  
شغل پدرت  ي هكسي دربار آيا پرداختي، مي  به آنها رشوه گر بيست ليره داشتي وا -

  .)84 – 85: 2005 األسواني،( »؟كرد مي  سؤال
موقعيت شغلي پدر طاها كه  ،بينيموگوي اين دو شخصيت مي گفت طور كه در همان

شود و هرچند او مي ي همانع تحقق خواست ،است  درآمد جامعه كم از طبقات ضعيف و
 اما هيچ توجهي از طرف مسئولين به آن ،است  كشي كاري خالف قانون اين حق

كننده براي دستيابي به  شود كه ثروت عاملي تعيينمي  با اين تفاسير روشن. گردد نمي
طاها خطاب به  ي هياست به شكوائ براي اثبات اين مدعا كافي. است  مناصب اداري

  . آيد كه در عبارات زير مي چنان ؛نيمك  اعتنايي او به آن اشاره رئيس جمهور و بي
  .جناب رئيس جمهور«
 هايآزمون ي هتالش فراواني كردم و توانستم در هم 89 ي هبراي دستيابي به نمر 

خاطر  هاست كه تنها ب  جناب رئيس آيا عادالنه .شوم  پليس قبول ي هورود به دانشكد
پليس  ي هاست از ورود به دانشكد  اينكه پدرم مردي آبرومند و فقير و شغلش نگهباني

كنم كه به اين شكايت به چشم پدر مهرباني كه مي  جناب رئيس خواهش. شوم  محروم
من در  ي هجناب رئيس آيند .، بنگريدشودهرگز راضي به ظلم در حق فرزندانش نمي

  .است انتظار دستوري از حضرتعالي
  ارادتمند شما

  طه محمد شاذلي 
  ).97 :همان( »قاهره – عمارت يعقوبيان

  :رئيس جمهور خطاب به طه ي هنام
  هموطن طه محمد شاذلي«

مهوري در خصوص عدم صالحيت شما در اشاره به شكايت شما به رياست ج
رساند كه پس از بررسي مجدد به استحضار مي پليس ي هد به دانشكدآزمون ورو
  .پليس براي ما معلوم شد كه موضوع شكايت صحت ندارد ي هئيس دانشكدموضوع با ر

  با تقديم احترامات فائقه
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  .)112 :همان( »شكايات شهروندان در رياست جمهوري ي هرئيس ادار
تحاد طبقاتي است كه دموكراسي موهوم مبتني بر ا  شده گوياي اين مطلب شواهد ياد

شد كه بر   اي مبدل ي بر اختالف طبقاتيبه ديكتاتوري مبتن حكومت ناصري ي هدر دور
منابع . باشند ز امتيازات مختلف برخوردارتوانستند ا فقط افراد ثروتمند مي ،اساس آن

 كه در قول زير آمده چنان ؛كنند مي تأييدنموده و آن را   تاريخي نيز به همين امر اذعان
  :است 

انقالب اجتماعي  ي هشاندي 1961تا  1954رسيدن ناصر از سال   قدرت از زمان به«
 بر اين استنباط مبتنيبود،   رژيمي كه جانشين سلطنت شدههاي عنوان يكي از هدف به

 پذير هاي ملي آشتيطبقات مردم مصر در چهارچوب وسيع هدف ي هبود كه منافع هم 
طبقاتي برباد رفت و وحدت ملي به معناي يك  اتحاد است؛ اما پس از چندي توهمِ

 ممكن تشخيص دادهباشد، غير  اختالفات طبقاتي ي ههم ي هبرند  بين از كه اجماع فراگير
  .)244: 1362عنايت، ( »شد 

ضمن اينكه از اتحاد طبقاتي در زمان جمال  ،اين قول بينيم صاحب طور كه مي همان
وجود  ي هدربار ،كرده و وحدت ملي را امري محال دانستهالناصر به توهم تعبيرعبد

با اين تفاسير اسواني با افشاي فساد اداري . عقيده است اسواني هم بانيز اختالف طبقاتي 
تناقضي كه موجب  ؛است  ناقضي اجتماعي را آشكار كردههاي دولتي تدر اداره

محروميت اقشار فقير از حقوق اجتماعي و برخورداري طبقات غني از اين حقوق 
  . است  گرديده

نويسنده به . است  رئاليسم انتقادي برمال ساختن فساد اخالقي نيز شاهد صادقي براي
بار بثينه يكي از مصاديق  زندگي ذلت. است تصوير كشيده اشكال مختلف اين مسئله را به

كردن كار  اش مجبور به وادهدليل فقر و تأمين معاش خان او به. است  بارز فساد اخالقي
جايي كه  ز آنا .گرددهاي مردان ناچار به ترك كارش ميمزاحمتعلت  اما به ؛شودمي

بلكه  ،نداده  العمل مثبتي به اين امر نشان ياز مالي دارد مادرش نه تنها عكساش نخانواده
گشايد و موجب سرزنش او مي كرده و زبان به  ئله اظهار ناراحتيشدن مس با تكرار
  :است عبارات ذيل بيانگر اين مسائل. شوداش ميآزردگي
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كرد، مادرش با سكوتي   مردان تركلي دليل فضو ه بثينه كارش را بههنگامي ك«
: بار به بثينه گفت هنگامي كه مسئله تكرارشد يك به عصبانيت خبر را پذيرفت ونزديك 

. كندمي  دختر زرنگ خود و كارش را حفظ .هستندكار تو  يازمند هر قرشي ازبرادرانت ن
  ).62 :2005 األسواني،(» كرد  زده اين جمله بثينه را ناراحت و شگفت

ندارد، اما از روي اجبار به آن تن   ز اين شرايط تحميلي رضايتيثينه با وجود اينكه اب
داده و در دام مردان فاسدي همچون طالل افتاده و سرانجام در منجالب فساد اخالقي در

  باهاش را تاو نهاده و زندگي ي هروحيناپذيري بر  اين امر اثرات جبران. شودمي گرفتار
  :است ا الفاظ و عبارات ذيل به بيان اين موضوع پرداختهنويسنده ب. سازدمي

 اين ديدارها تأثيراتي بر روحش. شد  ديدارهايش با طالل در انبار شروعرفته  رفته«
خاست زده از خواب برميوحشت. كابوس او را فراگرفت. كردنهاد كه تصورش را نمي 

  .)67- 68 :همان(» بود  روز گرفته و غمگين و چند
اخالقي و بيانگر تأثير عميق پيامدهاي ناگوار مسائل غير ،ت مذكورمضمون عبارا

 ي هوسيل فساد اخالقي كه نويسنده به گونه اين. است  نامشروع بر شخصيت بثينه
رياست جمهوري  ي همصري در دور ي هگير جامعدامن ،برداشته  شخصيت او از آن پرده

  كه در قول زير مالحظه نانچ ؛كنندمي عبدالناصر گرديده و منابع تاريخي نيز آن را تأييد
  :كنيممي

 ي هصت به چندچيز از جمله كاهش جاذبش ي هبحران ناصريسم از اواسط ده«
اعتبار شدن پوشش اسالمي و بروز فساد اخالقي در سوسياليسم عرب در مصر و بي

  ).244: 1362 عنايت،(» گرديد رهاي عرب مسلمان منجانظار توده
هاي فساد اخالقي مطابق با واقعيت ي هيم شاهد يادشده درباربينطور كه مي همان
آنچه در اين خصوص . است  طرفي به افشاي آن پرداخته است و نويسنده با بي  تاريخي

اي گذرا به وضعيت دختر است كه نويسنده با اشاره وجود تضادي ،باشدذكر مي  قابل
. است  آن را آشكار ساخته فقير ي هاي غيرمستقيم با بثينهجمال عبدالناصر در مقايس

  :سازدمي خوبي اين موضوع را روشن عبارات ذيل به
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. است  سياسي به علتي با زيبايي و رفاه ارتباط پيدا كرده اقتصاد و علوم ي هدانشكد«
به اين دليل كه  شايد. داندكه اين دانشكده را دربرگرفته نمياي هيچ كس راز اين هاله

اي شده به آن نشان ويژه ها تأسيساز ساير دانشكده الي پسس اين دانشكده چند
است تا دختر   طور مخصوص ساخته كه دولت آن را به است يا به علت اين  بخشيده

شود و شايد به اين سبب كه اين دانشكده براي مدت رهنگ جمال عبدالناصر وارد آن س
و فرزندان افراد  است  پادشاهي براي كار در وزارت امور خارجه بوده ي هطوالني درواز

آن كرد وارد مي را تأييد فعاليت ديپلماتيك ي هاي كه شيوقدرتمند به عنوان گام اوليه
  .)126: 2005 األسواني،( »شدند مي

به بيان تفاوت ساختمان  ،شود نويسنده در اين عباراتمي  كه مالحظه چنان
را داليل گوناگوني  ها پرداخته واقتصاد و علوم سياسي با ديگر دانشكده ي هدانشكد

 ي هل عبدالناصر در دانشكدتحصيل دختر جما. است  براي وجود اين تفاوت ذكر كرده
وضعيت دختر جمال عبدالناصر و  ي هباربا تأمل در. است  اين داليل ي هاز جملمذكور 

 رسد نظر مي ، بهآن با وضعيت بثينه ي همتفاوت و مقايسي متمايز و تحصيل او در شرايط
ض داشته از تناق به اوضاع زندگي اين دو شخصيت قصداي گذرا نده با اشارهكه نويس

 تناقضي كه قشر قوي را غرق بردارد؛  سامان مصر پردهناب ي هماعي ديگري در جامعاجت
در . است زده  روزي را رقم بختي و سيه نگون ،براي قشر ضعيفنعمت ساخته و  

آمد و با استناد به منابع   سخن به ميانشر مايز و تفاوت اين دو قتاز  نيز صفحات پيشين
  بي دليلبنابراين  ؛شد  شارهادر زمان جمال عبدالناصر  وجود اختالف طبقاتيبه تاريخي 

چنين واقعيتي را كه به  است، با اين مقايسه كه بيانگر اختالف طبقاتي نيست كه اسواني
   .دده است، در اثرخويش انعكاس  رسيده نيز تأئيد منابع تاريخي

 است كه بر رئاليسم انتقادي داللت  ساختن فساد سياسي نيز شاهد ديگري فاش
. است  چنين فسادي در شخصيت كمال فولي و اقدامات منفي او نمود يافته .كند مي 

آگاهي از اين موضوع مستلزم معرفي اين شخصيت و اشاره به اقدامات اوست كه در 
 :شودمي  عبارات ذيل به آن پرداخته
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ترين از متعصب او دائماً. تشكيالت در مراكز قدرت پيوست ي هل فولي به همكما«
  بود و شايد او يكي از معدود افراد سياسي مصري  هواداران حزب حاكم در عهد ناصري

فولي . كند  ر از سي سال متوالي براي خود حفظاست كه توانست كرسي پارلمان را بيشت
طور حتم تصدي باالترين مناصب دولتي را  بود كه به منداز استعداد سياسي بهره واقعاً

اين استعداد واقعي با تقلب و دورويي و دوزوكلك  اما ؛ساختمي پذيربراي او امكان
  ها تداعيتا جايي كه اسم كمال فولي معني فساد و نفاق را در ذهن مصري ،شد  آميخته

شد؛  ات در كل مصريافت و داور اصلي انتخاب او در مناصب خوبي ارتقاء. كردمي
صالحيت  كرد يا ردمي خواست تأييدكانديدي از كانديداي حزب را كه مي بنابراين هر

كرد و مي  نمود و خودش بر تقلب در انتخابات از اسكندريه تا أسوان نظارتمي
 ها تضمين گرفت تا تقلب در انتخابات را به نفع آنهاي زيادي از كانديداها مي رشوه

  .)114-115: همان(» پوشاندهاي زياد ميش را با حيلهدت فساكند و در همان وق 
كنيم نويسنده از مناصب سياسي فولي و موضع او مي  كه در اين شاهد مالحظه چنان

اش سخن سياسي و جايگاهش در دستگاه حكومت و نبوغنسبت به حكومت عبدالناصر 
. است  القي اشاره نمودهساختن اين نبوغ با صفات ناپسند اخ  ده و به آلودهميان آور به

صالحيت كانديداهاي انتخاباتي و تقلب  عالوه بر اين از عملكرد منفي او در تأييد يا رد
 تضمين تقلب به نفع آنها و سرپوش در انتخابات و دريافت رشوه از كانديداها جهت

 صالحيت حاج عزام تأييد. است  نيرنگ پرده برداشتهنهادن او بر اين عملكرد با حيله و  
و تضمين پيروزي در انتخابات به نفع او با تقلب و دريافت رشوه در مقابل رقيبش 

كه در شواهد زير  چنان. است  رز عملكرد منفي فولي در انتخاباتأبوحميده از مصاديق با
  . است  به آن اشاره شده

  .ن پيروزي در انتخابات نيازمنديتو به تضمي -«
 پيروزي در لغ را بپردازميعني اگر اين مب... زيادهخيلي  ...؟هليركمال بيگ يك ميليون  -

  كني؟مي  انتخابات را تضمين
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سي سال مجلس  ي هتجرب... ميزني   تو با كمال فولي حرف.. .است   حاج عزام زشت -
 ما پيروز ي هندارد كه بتواند بدون ميل و اراداي مصر هيچ كانديدي در تو وجود . ..

  .)119 :همان( »شود
 ي هدرخواست حاج عزام از كمال فولي جهت تضمين نتيجگو و در اين گفت

  شده و از اطمينان  فولي اشاره ي هوسيل انتخابات به نفع او و تقاضاي دريافت رشوه به
 ي هنكت. است دهميان آم براي پيروزي در انتخابات سخن به دادن به حاج عزام توسط او

ي در پايان اين قول فول ،است  گوي مذكور جالب توجهو مهمي كه در گفت
ست كه به غيرممكن بودن موفقيت كانديداها در انتخابات بدون تأييد او اشاره وگو گفت
است،  شكست أبوحميده رقيب انتخاباتي حاج عزام كه فردي اليق و متدين. است  كرده

  :است طور كه در عبارات ذيل آمده همان ؛است  مؤيد قول فولي
 طرح حاج ي همسائلي دربار. بود  عزامترين رقيب حاج حاج أبوحميده سخت«

كرد كه مبلغ زيادي را براي   او در اين طرح اعالم .شد شرتها مندر روزنامه بوحميدهأ
ني كرد تا به أبوحميده تالش فراوا. است  خاطر خدا نذر كرده انفاق در راه خير به

 ،نمود  ين حزب نامزدي حاج عزام را اعالمكه ايابد و هنگامي  نامزدي حزب ملي دست
كرد؛ اما تالش او   پافشاري نزد افراد با نفوذ كوشش شد و با  عصباني أبوحميده شديداً

  )123-124 :همان( »بود  حرف ود؛ زيرا فقط حرف فولي باالترينب  بيهوده
او در نويسنده در اين عبارت به رقابت حاج أبوحميده با حاج عزام و كارهاي خير 

اي نامزدي حزب ملي و عدم تأييد او براي نامزدي كرده و از تالشش بر  راه خدا اشاره
بودن تالش او   بيهوده ،ميان آورده و در پايان هايش براي گرفتن تأييد سخن بهششو كو

  .است شتن فولي در ماجرا را يادآور شدهدا  علت دست به
دليل  به ،ستيابي به مناصب سياسيمضمون اين قول بيانگر ناكامي افراد شايسته در د

. است  داران فاسدي چون فولي و حاج عزامدر نظام سياسي و وجود سياستم فساد
است كه نويسنده با  شده در اين بخش حاكي از وجود تناقضي اجتماعي شواهد بررسي

تضادي كه منجر به موفقيت شخص . است  اي فساد سياسي آن را آشكار ساختهافش
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متعهدي چون أبوحميده در  نااليق و غيرمتعهدي چون حاج عزام و شكست فرد اليق و
  . است  امور سياسي شده

شود كه مي  شواهد مربوط به رئاليسم انتقادي برداشت ي هطور كلي از مجموع به
تفاوت از كنار مشكالت و معضالت موجود در جامعه ها بينويسنده در تصوير واقعيت

حلي براي  راهساختن مردم و برانگيختن آنها جهت يافتن   بلكه براي آگاه ،نكرده عبور
  .است  مشكالت با ديدي انتقادي به بيان حقايق پرداخته

  بودن مردمي
شد كه   گرديد و گفته  بودن به عنوان سومين ويژگي رئاليسم لوكاچ تشريح تر مردميپيش

م و حادترين هاي درد و رنج مردترين ريشهعميق ي هبردارندرئاليسم بزرگ بايد در
با . شوند  ممكن بيان كه اين مسائل در برترين سطحِ در حالي ،باشد  مشكالت جامعه

 ي هرتوان به شواهد و مصاديق گوناگون درباتأمل در محتواي رمان عمارت يعقوبيان مي
براي تأييد اين موضوع . يافت  دست ،نامدبودن مي  آنچه كه لوكاچ آن را مردمي

  اشاره ،ايميافته  تاست به شواهدي كه در رمان مذكور براي اين ويژگي به آن دس كافي
شغل پدرش، محروميت  دليل فقر و پليس به ي هناكامي طاها در ورود به دانشكد. كنيم

فقر و شرايط شدن زندگي بثينه بر اثر   تحصيل و شغل مناسب، تباه ي هعبده از ادام
سياسي، همگي بر  علت فساد اش، ناكامي أبوحميده در انتخابات به ناگوار مالي خانواده

  .كنندمي  است، داللت  تصوير كشيده بودن در رئاليسمي كه اسواني آن را به  دميوجود مر
در  ،اندكرده  پنجه نرم و  ها و مصائبي كه مردم با آن دستهترتيب اسواني دغدغ بدين

است و از اين جهت و بر مبناي رئاليسم   نمايش گذاشته اثر خويش به بهترين شكل به
  .باشدرخورتوجه ميي ارزشمند و داثر اثر او لوكاچ
  
  گيري نتيجه

  :ها عبارتند از ر برداشت كه اهم آنپژوهش حاضر نتايجي د
جاي نگذارده و صادقانه به پايي از افكار و عقايد خود برنويسنده در بيان حقايق رد -

است و با نهايت جسارت و شجاعت از پيامدهاي  هاي جامعه پرداختهترسيم واقعيت
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. است  تبعات و تأثيرات سوء حكومت مبارك پرده برداشته منفي حكومت عبدالناصر و
  .است  بنابراين اولين ويژگي رئاليسم لوكاچ يعني پيروزي رئاليسم در اثر او نمود يافته

شكل  ساخته به نويسنده ضمن اينكه اوضاع و شرايط جامعه را در اثرش منعكس -
فساد سياسي اخالقي و  ، فسادنمودن فساد اداري منطقي تناقضات اجتماعي را با افشا

رو دومين ويژگي  است، از همين  نموده و از شرايط نامطلوب جامعه انتقاد كرده آشكار
  .است  اش مصداق پيدا كردهمكتب لوكاچ يعني رئاليسم انتقادي نيز در نوشته

كه  را اش مسائل و مشكالتيدليل احساس مسئوليت در قبال مردم زمانه نويسنده به -
است؛ با اين تفاسير   ر كشيدهتصوي به بهترين حالت ممكن به بودهها گير آنگريبان

  .است  گر شده ودن نيز در اثرش جلوهب مين ويژگي مكتب لوكاچ يعني مردميسو
  
  ها  نوشت پي

اي فرانسوي  در مدرسه. شد اي اصيل در مصر متولددر خانواده 1957عالء األسواني به سال  -1
جا كه  از آن. كرد  پزشكي را از دانشگاهي در آمريكا كسب اي دندانو مدرك دكتر تحصيل پرداخت به

ارث برد و كار خود را با نوشتن مقاالت در  ، ذوق نويسندگي را از او بهبود  پدرش اديبي برجسته
توان به ها مي ترين آن آورد كه از مهم كرد و پس از آن چندين اثر را پديد العربي الناصري آغاز ي هنشري

 صابري،(كرد   اشاره» شيكاگو«و داستان بلند تحت عنوان » نيران صديقه«نام  داستان كوتاه به ي همجموع
1386 :1.(  
  
  :مĤخذ و منابع

  .مدبولي  همكتب: ةقاهرالچا،  يعقوبيان، بي هعمار ،)م2005( ،األسواني، عالء -
  .آريانا: ، بي جا جنگ نفت، چاپ اول ،)ش1370( ،اكرام، محمد -
  .نشر نيل: تهران، چاپ اول، رئاليسم و ضد رئاليسم در ادبيات ،)ش1334( ،وسپرهام، سير -
  .نشر چشمه: تهران، چاپ اول، شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه ،)ش1381( ،محمدجعفر، پوينده -
  .فروغ آزادي: تبريز. چاپ اول. شناسي ادبيات فارسيجامعه ،)ش1376( ،ترابي، علي اكبر -
  .سمر :تهران. چاپ اول. اهللا فوالدوند عزت ي هترجم. جورج لوكاچ ،)ش1372( ،جورج، امري -
مطالعات . علوم سياسي ي هنشري. جنگ خليج فارس و نظم نوين جهاني ،)ش1375( ،روشندل، جليل -

  .)277-269( 8 شماره. خاورميانه
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: تهران، اول چاپ، نسرين پرويني ي هترجم، شناسي ادبيات داستاني جامعه، )ش1386( ،ميشل، زرافا -
  .سخن

 ي هترجم ،علماي االزهر، اسالم افراطي و حكومت: دين و سياست در مصر، )ش1389( ،زگال، مليكه -
  ).113-130( .4و3 ي هشمار. سال دومصادق،  ي هانديش ي همجل. آبادي اس كاظمي نجفعب
  .آواي نور: تهران بي چا، .شناسي در ادبيات فارسيجامعه، )ش1378( ،اهللا ستوده، هدايت -
  .فردوس: تهران، چاپ دوم، نقد ادبي، )ش1380( ،سيروس، شميسا -
نامه  سواني پاياناألترجمه، نقد و بررسي رمان عمارت يعقوبيان اثر عالء  ،)ش1386( ،صابري، شيما -

  .كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران ي هدرج براي دريافت
   .فرزان: تهران، چاپ دوم، فارسينقد اجتماعي رمان معاصر  ،)ش1389( ،عسگر، عسگري -
  .انتشارات خوارزمي: ي سياسي در اسالم معاصر، چاپ اول، تهران انديشه ،)ش1362( ،عنايت، حميد -
  .دار الرُّقي: بيروت، األولي الطبعة،  هالسبع  هالناصريقنعه أ ،)م1987( ،عوض، لويس -
تاريخ روابط خارجي،  ي همجل، تحليل تاريخي جنگ دوم خليج فارس ،)ش1382( ،كريمي، جواد -

  .)75- 94( 16 ي هشمار
دانشگاه عالمه . عيعلوم اجتما ي هنشري. هاي ادبيشناسي گونه جامعه ،)ش1379( ،كوثري، مسعود-

  ).109-138( 10 ي هشمار. باييططبا
: تهران، چاپ دوم، اكبر افسري ي همترج، پژوهشي در رئاليسم اروپايي ،)ش1384( ،، گئوركلوكاچ -
 .نتشارات علمي و فرهنگيا

، فرهادي. م ي هترجم، )تاريخ رئاليسم( نگاهي به تاريخ ادبيات جهان ،)ش1357( ،رافائل ،ماكس -
  .شباهنگ: تهران، چا بي
   .گام نو: بي جا، چاپ سوم، شناسي انتقادي زيبايي ،)ش1388( ،اميد، مهرگان -

  



 

  
  

في علم اش نظرية جورج لوکفي  للواقعية وفقا) سواني عالء األل(ية عمارة يعقوبيان نقد روا
  االجتماع
  
 

   ١زهرا افضلی
   ٢الدين عبدی صالح

   ٣ميرتا خداداديان
  

  
 الملخص 

قوم بدراسة وي  اجملتمع واألدبالعالقة بني درسي فرعا من فروع علم اجتماع الفنبصفته  جتماع األدبعلم ا
 وقد ةيف القرون األخري   من علماء االجتماع والنقادكثرير نظ هذا العلملفت  قد. ةآلثار األدبيل العنصر االجتماعي

من املنظرين الذين  لنقد الرواية نقدية طرح نظرية لوكاش الناقد اهلنغاري الذي جورج .بشأنه التنظري علیهم حضّ 
: هلا معايري خاصة أمههاو تقوم على نقد الشكل واملضمون النقدية نظريته . كبري يف تقدم هذا العلمحظ   هلم

 لعالء األسواين رواية عمارة يعقوبيان  نقد مت. عالقة العلة واملعلول واملضمون االجتماعي ،وذجالنمو  الواقعية،
واقعية لوكاش تشتمل على ثالث . البحث املوجود يف وفقا للواقعية يف هذه النظرية )املصرياملعاصر  لكاتبا(

 تظهرنظرا هلذه اخلصائص . شعبية ولكل منها إطار خاصنتصار الواقعية والواقعية النقدية والإ :يه بارزة خصائص
وجاهر بالتناقضات االجتماعية  ةبصدق وشجاع  قد أماط اللثام عن حقائق اجملتمعاألسواين البحث أنّ نتائج 

  .هناقدة وصور مشاكل الناس يف عصر  ةبنظر 
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ا جبامعة بوعلی سينا أستاذة مساعدة  -١   فی قسم اللغة العربية  و آدا
ا جبامعة بوعلی سينا أستاذ مشارك  –٢   فی قسم اللغة العربية  و آدا
ا جبامعة بوعلی سينا خرجية –٣   ماجيسرت فی اللغة العربية و آدا
  


