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  چكيده
شناسي ادبيات و رمان است. وي با پيروي از   م) پژوهشگر سرشناس حوزة جامعه1913-1970لوسين گلدمن (

شناسانة خود   هاي جامعه  جامعه پرداخت؛ پس از آن حوزة پژوهشنظرية كارل ماركس به بررسي ارتباط اثر ادبي با 
گرايي تكويني ناميد. او در  شناسي رمان منحصر كرد و روش جديدي را در پيش گرفت كه آن را ساخت  را به جامعه

 هاي زندگي اجتماعي بود. در  ين جنبه  تر روش خود در پيِ برقراريِ پيوندي معنادار ميان فرم ادبي و مهم
ش) نويسندة خطة  1381-1310حمد محمود (اشود.   اي مي  هاي تاريخي توجه ويژه  گرايي تكويني به جنبه ساخت 

جنوب ايران است. وي را به دليل پرداختن به زندگي واقعي طبقة كارگر و ضعيف جامعه، نمايندة رئاليسم اجتماعي 
عنوان اثري اجتماعي قابل   پرداختن به زندگي مردم جامعه به اولين رمان محمود است كه به دليل ها  همسايهدانند.   مي

شناسانه بررسي شده   گرايي تكويني گلدمن از منظر نقد جامعه بررسي است. در اين مقاله، اين رمان به روش ساخت
در  ، از جمله حضور نيروهاي انگليسي20به دليل پرداختن به مسائل جامعة ايران در دهة  ها  همسايهاست. رمان 

ايران، غارت نفت، ملّي شدن اين صنعت، اعتصابات كارگران و از اين قبيل، اثري رئاليستي است و بسياري از 
  گرايي تكويني گلدمن بر آن قابل انطباق است. هاي روش ساخت  مؤلفه

  
  ها.  گرايي تكويني، احمد محمود، همسايه شناختي، لوسين گلدمن، ساخت  نقد جامعه: هاكليدواژه
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  مهمقد
عنوان   يات در قرن بيستم بهشناسي ادب  جامعه

رويكردي ادبي مطرح شد. لوسين گلدمن 
هاي هگل، لوكاچ،   ) از انديشه1970-1913(

ماركس و ژان پياژه متأثر بود. وي قصد داشت تا 
ديالكتيك موجود ميان اثر ادبي و طبقة اجتماعي 
را كشف كند. به عقيدة او آفرينندة اثر ادبي نه 

هاي اجتماعي   وهيك فرد، بلكه طبقات و گر
تواند ساختار   جامعه هستند. يك فرد هرگز نمي

ذهني منسجمي منطبق با طبقة اجتماعي ايجاد 
شناسانة خود   كند. پس از آن گلدمن نظرات جامعه

هاي خود را از   كرد و پژوهش   تر   را منسجم
شناسي رمان   شناسي ادبيات به جامعه  جامعه

شناسي رمان   معهاولين مسئله در جامحدود كرد. 
رابطة ميان فرم رمان و ساختار اجتماعي است كه 

وجود آمده است. از ديدگاه    رمان در آن به
گلدمن رمان برگرداني از زندگي روزمره در 

اي كه در خدمت توليد   عرصة ادبي است و جامعه
ميان فرم ادبي رمان و رابطة «براي بازار است. 

طور كلي، و به ها با كاالها به  روزمرة انسان
ها با  تر، رابطة روزمرة انسان  معنايي گسترده

اي كه براي بازار توليد   هاي ديگر، در جامعه انسان
(گلدمن، ». كند، همخواني دقيق وجود دارد  مي

1371 :29(  
داند كه   اي ذهني مي  رمان را حماسه وي

 ةنويسنده در آن خواستار ترسيم جهان به شيو
نيز در تحليل خود از دو  لوكاچخود است.  خاص

با توسل به يكي «گويد:   دنياي حماسه و تراژدي مي
توان گفت كه ميان ادبيات   هاي لوكاچ مي  از انگاره

دوران كودكي و جوانيِ آدمي كه حماسه نام دارد و 
نامندش، رمان   ادبيات آگاهي و مرگ كه تراژدي مي

  )181: 1380(لوكاچ، ». شكل ادبي بلوغ مردانه است
رمان همانا سرگذشت «از نگاه گلدمن 

اي تباه در   هاي راستين به شيوه وجوي ارزش  جست
ي كه در مورد قهرمان ا اي تباه است، تباهي  جامعه

هاي  گري و كاسته شدن ارزش  اثر، اساساً با ميانجي
راستين به سطح ضمني و نابودي آنها به عنوان 

(گلدمن، . »شود  گر مي  هاي آشكار، جلوه واقعيت
اما  ،رمان متعلّق به دنياي حماسي است )28: 1371

شود كه معنايِ زندگي   هنگامي جايگزين حماسه مي
انگيز شده است؛ در اين هنگام   ترديدآميز و پرسش

گيرد و خود شعر نيز   نثر جايِ شعرِ حماسي را مي
دار (پروبلماتيك)   گاه فرد مسئله  شود. آن  غنايي مي
رمان «گردد:   اهميت و تباه نمودار مي  بي در دنيايي

  )99: 1377(ايوتاديه، ». خداست  حماسة دنياي بي
هاي بسيار روش   گلدمن پس از پژوهش

گرايي تكويني ناميد. در اين روش  خود را ساخت
گيرد، تأكيد   كه ابتدا اثر ادبي مورد بررسي قرار مي

ار ـاختـا سـي بـر ادبـة اثـر رابطـاري بـبسي
  اجتماعي وجود دارد. ـ قتصاديا

اولين رمان احمد محمود است كه  ها  همسايه
هاي ملي شدن صنعت نفت و   روايتگر سال

اشغالگري نيروهاي انگليسي در شهر اهواز است. 
نويسنده خود متولد اهواز است و همين نكته باعث 
شده تا در پردازش رفتارهاي مردم، آداب و رسوم، 

ين مسئلة اين شهر، و   تر ان مهمعنو  توجه به نفت به
ساختار جامعه، طبقات مختلف مردم آن ديار كه خود 
  نمونة كوچكي از جامعة ايران است، موفق عمل كند.
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  اهميت و ضرورت تحقيق
كه  ها  همسايهتوجه به بعد اجتماعي و تاريخي رمان 

تاريخ ايران  20اثر ادبيِ ارزشمندي در شناخت دهة 
گرايي تكويني گلدمن  ساخت است با توجه به نقد

ين اهداف اين تحقيق است. در برخي   تر از مهم
هاي صورت گرفته در اين حوزه چندان با   پژوهش

رو نيستيم؛ بنابراين تالش شده تا اين  نقد عملي روبه
اي درست و نقادانه با توجه به   رمان را به شيوه

گرايي تكويني مورد نقد و  هاي نقد ساخت  مؤلفه
  قرار گيرد. بررسي

  
  پيشينة تحقيق

گرفته دربارة هاي صورت  از بين پژوهش
نامة زير با  ، دو پايانها  همسايهشناسي رمان   جامعه

  باشد:  مقالة حاضر مرتبط مي
هاي   بررسي رمان). «1391. قاسمي، مرتضي (1

، »گرايي تكويني احمد محمود از منظر ساخت
عصمت  سني،  محمد شاه  استادان راهنما: علي

اسماعيلي، دانشكدة علوم انسانيِ دانشگاه سمنان. در 
اين رساله هدف پژوهشگر اين بوده تا در فصل 

هاي احمد محمود را از منظر   چهارم، رمان
گرايي تكويني بررسي كند اما آن طور كه  ساخت

بايد و شايد حقّ مطلب ادا نشده است. در مجموع 
  ه است.تعلّق گرفتها   همسايهصفحات كمي به 

شناختي   تحليل جامعه). «1391. نارويي، فاطمه (2
، استاد راهنما: محمدعلي »هاي احمد محمود  رمان

محمودي، دانشكده ادبيات و علوم انسانيِ دانشگاه 
سيستان و بلوچستان. پژوهشگر در پردازش نظريات 

شناسي رمان موفّق عمل كرده است و در   جامعه

هاي   ي، و نه مجزا، رمانتالش بوده تا به صورتي كلّ
  محمود را مورد نقد و بررسي قرار دهد.

  
 مفاهيم اساسي در روش گلدمن

	ساختار معنادار )الف

مفهوم ساختار معنادار را براي اولين بار گلدمن 
مطرح كرد. به عقيدة وي واژة ساختار طنيني ايستا 

شود.   دارد و اين باعث نامفهوم باقي ماندن آن مي
گيري   قعي ما با فرآيندهاي ساختدر زندگي وا

درگيريم نه با ساختار؛ و در مجموع اين 
توان با ساختارهاي   گيري را مي  فرآيندهاي ساخت

اي اجتماعي و نه ساختار ذهني افراد   ذهني طبقه
ساختار معنادار از نظر گلدمن جهان «مرتبط كرد. 

گويي به يك موقعيت   اثر ادبي است كه براي پاسخ
فهمي   يده شده است و محقق با درونخاص آفر

 )6: 1386(طلوعي و رضايي،  ».يابد  به آن دست مي
نه تنها مستلزم وحدت اجزا در يك «اين مفهوم 

كليت و وجود رابطة متقابل ميان اين اجزا است، 
حال گذار از نگرشي ايستا به نگرشي  بلكه در عين

پويا و اتحاد ميان تكوين و كاركرد را نيز ايجاب 
اي كه گويي با نوعي فرآيند   كند، به گونه  مي

رو هستيم كه مكملِ فرآيند   گيري روبه  ساخت
  شكنيِ (ساختارهاي قديمي) است.   ساخت

مفهومِ ساختارِ معنادار، ابزارِ اصلي پژوهش 
دربارة بيشتر رويدادهاي گذشته و حال است. با 

آيد كه بايد برخي از   اين همه، چنين به نظر مي
هاي واقعيت را به مفهوم ساختار محدود   بخش

كرد و اين در صورتي است كه نه قادر باشيم امر 
ضروري را از تصادفي جدا سازيم و نه اين 
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تري ادغام   ها را در ساختارهاي گسترده  بخش
   )59: 1376(گلدمن، ». كنيم

  
	كليت )ب

اي كامالً ديالكتيكي   مقوله »كليت«در نظر گلدمن 
ئله نيز بنيان انديشة گلدمن را است و همين مس

كليت نه به يك الگوي نظري، «دهد.   تشكيل مي
انتزاعي و صوري، بلكه به واقعيت تاريخيِ 

گردد. كليت، فرآيندي پيوسته   پذير برمي  ساخت
نظري » ساختنِ«است و همان فاعلي كه در پي 

اين كليت است، عنصري از اين فرآيند است: با 
كند. در نتيجة اين   ت ميتمام وجود در آن شرك

آيد كه شيوة   امر، اصلي اساسي به دست مي
هاي انديشة   ديالكتيكي را از تمام ديگر شكل

كند: نگاه بيروني به واقعيت،   قاطعانه جدا مي
بنابراين كليت  )25(همان: ». ناپذير است  امكان
شناختي است. فرآيندي است   اي روش  مقوله

  شود.  تاريخي مربوط ميديالكتيكي كه به واقعيت 
  

	ج) فاعل فرافردي (جمعي)

كه در جامعه زندگي  اي هاي فرافردي  فاعل
ها و   هاي شغلي، انجمن  كنند، خانواده، صنف  مي

ها خالق   هاي دوستانه هستند. اين گروه  گروه
گلدمن در مرحلة نخست ند. ا اصلي آثار ادبي

ن فاعل جمعي و فاعل فرافردي را آفرينندة راستي
داند.   خصوص آثار ادبي مي  محصوالت فرهنگي به
شناختي، عناصر   هاي جامعه  بنابراين در بررسي

هايي كامالً اجتماعي و نه   معنادار به صورت پديده
  )224: 1377(فراروتي،  شوند.  فردي مطرح مي

وجود   ها در اجتماع به بنابراين، چون اين فاعل
اجتماعي بين آيند، جداي از جامعه و روابط   مي

فردي، قابل درك و تشريح نيست. به عبارت 
ديگر هر پديدة هنري و ادبي داراي يك آفرينندة 
فردي است و نمايانگر انديشه و رفتار خالق آن 
است، اما اين از تفكّر و انديشة ساير افراد آن 

كند، جدا   كه هنرمند در آن زندگي مي اي جامعه
رهگذر روابط افراد نيست. بنابراين پديدة ادبي از 

گيرد و   يك جامعه مورد نقد و بررسي قرار مي
  )100: 1382(گلدمن، شود.   درك مي

  
	بيني  د) جهان

هاست كه در   اي از انديشه  نگري مجموعه  جهان«
ها كه در   اوضاعي معين بر گروهي از انسان

سر   موقعيت اقتصادي و اجتماعيِ همانندي به
ت اجتماعي، تحميل برند، يعني بر طبقا  مي
توان گفت   با اين توضيح مي )251(همان: ». شود  مي

بيني، همان آگاهي طبقاتي يا آگاهي جمعي   جهان
. پس لوكاچ آن را مطرح كرده بود   است كه پيشتر

هايي كه اعضاي گروه و   به مجموعة افكار و انديشه
زند و آنها را از  اي را به هم پيوند مي  افراد طبقه

بيني   كند، جهان  يا طبقة ديگري جدا ميگروه 
گويند. وحدت و يكپارچگي هر اثر ادبي بسيار   مي

بيني بستگي دارد، به اين معنا كه   به اين جهان
ها و   از خواسته اطالعنويسندة برجسته با 

كند، با   هاي گروهي كه در آن زندگي مي  انديشه
بيني موجود   بيشترين آگاهي ممكن خود به جهان

بخشد. در مجموع ميان كليت اثر ادبي   وحدت مي
اي كه اثر در آن خلق   و وضعيت اجتماعي دوره
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مطابقت وجود دارد و وظيفة منتقد  ،شده
 ساختارگرا كشف اين مطابقت و تحليل آن است.

   )12- 13: 1382(گلدمن، 
  
	ديالكتيك ـ)ه

گلدمن مفهوم ديالكتيك را از ماركس گرفت. آدمي 
ودي اجتماعي كه در دنيايي اجتماعي، عنوان موج  به

كند،   اقتصادي، سياسي، فرهنگي و مذهبي زندگي مي
پذيرد   طور طبيعي و ناخودآگاه از اين جهان تأثير مي  به

گذارد؛ به اين رابطه ديالكتيك   و نيز تأثير مي
اما اصل بنيادينِ انديشة  )20: 1382(گلدمن،  گويند.  مي

يادينِ انديشة ديالكتيكي اصل بن«ديالكتيكي چيست؟ 
هاي تجربي تا هنگامي   آن است كه شناخت پديده
ماند كه از رهگذرِ گنجانده   انتزاعي و سطحي باقي مي

اي كه امكان فراروي از پديدة   شدن در مجموعه
جزئي و انتزاعي براي رسيدن به گوهر انضمامي و 

آورد، حالت   طور ضمني معناي آن را فراهم مي  به
پنداريم كه   مي نيابد. بر مبناي اين اصل، ما نميانضما

اي را بتوان به خودي خود، با   انديشه و آثار نويسنده
هاي   ها و نيز عرصة خواندن  ماندن در عرصة نوشته
 ».هاي مختلف، درك كرد  گوناگون و اثرپذيري

  )193: 1376(گلدمن، 
  

	آگاهي ممكن )و

است  آگاهي ممكن متعلّق به يك طبقة اجتماعي
آن گروه را در جامعه نشان » افق ميدان ديد«و 
حداكثر آگاهي ممكن يك «دهد. همچنين   مي
بيني تشكيل   اجتماعي هميشه يك جهان ةطبق
دهد كه از ديدگاه روانشناسي منسجم است و   مي

ممكن است به صورت مذهب، فلسفه، ادبيات يا 

پس مفهوم  )39: 1382(گلدمن،  .»هنر بيان شود
بيني و آگاهي طبقاتي   ممكن هم با جهان آگاهي

هاي ممكنِ يك   قرابت دارد. البته مجموعة آگاهي
  دهد.  بيني آن گروه را تشكيل مي  طبقه جهان

  
	طبقة اجتماعي )ز

طبقة اجتماعي نقش بسيار مهمي در تحوالت 
هايي   كند. گروه  تاريخي و آفرينشِ فرهنگي ايفا مي

آفرينيِ كلِ   ساختكه هدف عمل و آگاهيِ آنان، 
آفرينيِ مجموعة روابط   جامعه و در نتيجه، ساخت

ها با طبيعت است. اين   ها و روابط انسان  ميان انسان
ها همان طبقات اجتماعي هستند، كه زيربناي   گروه
   )85- 86: 1377(لنار، كنند.   بيني را نيز فراهم مي  جهان

  
 يي تكوينيگرا ساخت

  تكوينييي گرا ساختنقد  )الف
گرايي  ساخت«لوسين گلدمن روش خود را 

؛ هر نظام و »ساختار يعني نظام«ناميد. » تكويني
اي تشكيل شده كه   هم پيوسته  سيستمي از اجزاي به

به هم مربوط هستند. بنابراين همة اجزاء بر روي 
هم تأثيرگذارند و بايد در ارتباط با يكديگر درك 

ون درك به همين جهت، كل نظام، بد«شوند. 
گرايي  كاركرد اجزا، قابل درك نيست. پس ساخت

يك نظام فلسفي نيست، بلكه يك شيوة درك و 
گرايي  توضيح است. در ادبيات، منظور از ساخت
شناسي   بيشتر به معناي نظامي است كه بر پاية زبان

ساختاري استوار است. وظيفه نقد ساختاري از سه 
جزاء ساختار . استخراج ا1شود:   مرحله تشكيل مي

. برقرار ساختن ارتباط موجود بين اين اجزا؛ 2اثر؛ 
. نشان دادن داللتي كه در كليت ساختار اثر 3
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هست. به همين جهت، در نقد ساختاري، برعكس 
نقد سنتي دانشگاهي كه ارتباطي بين اجزاء يافته 

اثر است، » كليت«شود، پيوسته سخن از   برقرار نمي
اري را نقد كليت هم رو، نقد ساخت  و از اين

خوانند. ابزار اصلي نقد ساختاري دانشي است   مي
كه كارش بازشناسي » شناسي  نشانه«به نام 

هاي   گر است. نقد ساختاري شعبههاي داللت  پيكره
اجتماعي   ـ  گوناگوني دارد: اگر به ارزش سياسي

گرايي معناشناختي است،  ها بپردازد، ساخت  واژه
ثر را با رويدادهاي زندگي اگر روابط ساختار ا

فردي و ساختار رواني نويسنده بسنجد، 
شود و اگر به   گرايي روانشناختي خوانده مي ساخت

اقتصادي با ساختار اثر   ـ  ارزي مسائل اجتماعي  هم
». گيرد  گرايي تكويني نام مي توجه كند، ساخت

  )9- 10: 1382(گلدمن، 
يي تكويني گلدمن از دو منبع گرا ساخت

شده است كه اولي ماركسيسم جورج  تركيب
 ،شناسي ژان پياژه  لوكاچ و دومين آن شناخت

(رضي و ديگران به نقل از  .روانشناس سوئيسي بود
يي تكويني به گرا ساخت) 937: 1392كوهن، 

دهد، بلكه در مرحلة اول   محتوا توجهي نشان نمي
دهد،   ساختار جهان اثر را مورد بررسي قرار مي

و وحدت و  آنبيني موجود در   نسپس به جها
شود. تاكنون در   يكپارچگي اثر ادبي توجه مي

يي تكويني كلّ اثر ادبي را گرا ساختهاي   پژوهش
(گلدمن،  .اند  مورد بررسي و تحليل قرار نداده

گلدمن به تكوين ساختار اثر ادبي  )92: همان
اثر ادبي به يك گروه  ويتوجه دارد. به عقيدة 

نه تنها به يك نفر (به نام نويسنده)؛ و  تعلّق دارد
اين طبقة اجتماعي خود عضوي از ساختار 

ست كه ا اي  اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه
كند. بنابراين هر اثر ادبي   در آن زندگي مي

بيني گروهي است كه اثر ادبي در   نمايانگر جهان
يي تكويني در گرا ساختوجود آمده است.   آن به

تاريخي  ـ  يسي ساختار اجتماعمجموع برر
ايست كه در محتواي اثر ادبي به آن پرداخته   دوره
شود. بنابراين هدف اصلي در اين روش يافتن   مي

بيني   پيوندهاي ميان متن (ادبي يا فلسفي) و جهان
كوشد   تاريخي آنهاست. گلدمن مي ةزمين  بر پس

نشان دهد چگونه موقعيت تاريخي يك گروه يا 
بيني آن طبقه   گري جهان  ماعي به ميانجيطبقه اجت

 ؛)27: 1380(عاليي، يابد   در ادبيات انعكاس مي
ساختار اجتماعي و رو كه  از آنپس هر اثر ادبي 

كند، سند   اي را در خود منعكس مي  تاريخي دوره
تاريخي مهمي در بررسي و تحليل دوراني از 

گلدمن دربارة بررسي «شود.   جامعه محسوب مي
شناختيِ  فرآيندتوان دو   نويسد كه مي  ها مي  ديشهان

 فرآيندمكمل را در جريان تحليل تشخيص داد: 
  تشريح.  فرآينددريافت و 

توان گفت كه توصيف   به بيان ساده مي
انسجامِ درونيِ يك ساختار (به عنوانِ مثال يك 
اصل يا يك انديشة پاسكال) به دريافت اين 

انجامد. اما برايِ   آن ميساختار، به تعريف دروني 
تشريح اين ساختار، بايد به ناگزير آن را به 
ساختارهايِ فراگير پيوند داد: نخست به تماميِ 

به عبارت  ،)145: 1377(زيما،  »ها  متنِ انديشه
ديگر در مرحلة دريافت، اثر ادبي در ساختارِ خود 

شود و در مرحلة تشريح اثر را در  مياثر درك 
عي، تاريخي و اقتصادي آن در ساختار اجتما
دهيم. از ديدگاه توضيح، اساس  ميجامعه توضيح 
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كار در اين نكته است كه اثر ادبي مهم، نه 
انحصاراً بلكه ضرورتاً، جهاني منسجم و ساخته 
است و اين ساختار نه يك آفرينش فردي، بلكه 

رفردي و ممتاز بآفرينش جمعي كارپردازي اَ
ست كه درك، كه است. اين سخن بدين معنا

پيش از هر چيز عبارت از روشنگري وحدت 
شناختي بسيار   ساختار اثر است، با بررسي جامعه

شناختي  آيد تا با بررسي روان  تر به دست مي  آسان
يا حتي با پژوهشي كانوني، مربوط به ماهيت 

  )90-91: 1382(گلدمن،  .دروني اثر
 با توجه به توضيحاتي كه دربارة ارتباط اثر
ادبي با جامعه ارائه شد، بررسي پديدة ادبي و 

اي كه در آن به وجود   هنري جدا از ساختار جامعه
برد.   آمده، بيهوده و غلط است و به جايي راه نمي

قدر بيهوده است كه   همان«كار    تالش براي اين
بكوشيم نه به طورِ موقت و به اقتضايِ تحليل، 

ار، واژه را از جمله اي بنيادين و پايد  بلكه به شيوه
يا جمله را از گفتار، بيرون كشيم. نپذيرفتنِ چنين 
 امري مستلزمِ پذيرفتن آن است كه بررسيِ درست
گفتار، از طريقِ جدا كردنِ آن از فرد گوينده يا 

تاريخيِ   ـ   جدا كردنِ گوينده از روابط اجتماعي
پيرامون او، ناممكن است. بنابراين هرگونه 

چندگانگيِ قاطع يا حتي نيمه قاطع در دوگانگي يا 
هايِ متفاوت رفتارِ انساني به   شيوة نگرش به عرصه

پذير و پيشاپيش محكوم است كه به   نظر من ابطال
 ».تصويري ناقص و ناساز از اين واقعيت بينجامد

  )201: 1377(گلدمن، 
يي غيرتكويني كه زبان، گرا ساختبرخالف 

داند، از   فاعل ميساختار و مناسبات توليدي را 
اي   ها هستند كه در مجموعه  نظر گلدمن اين انسان

از مناسبات ساختارمند درگيرند و تاريخ را 
ها هستند كه در يك كردار سراپا   سازند؛ انسان  مي

ها هستند كه   آفرينند؛ انسان  ساختارمند، زبان را مي
در مناسبات توليدي برخوردار از ساختاري 

كنند، واقعيت را دگرگون   مشخص عمل مي
سازند و مناسبات توليدي و ساختارها را تغيير   مي
حاصلِ پيشينِ  ،پس ساختارهاي گذشتهدهند.   مي

و در پيِ  يعني عمل فاعلي معين هستند ،ها  انسان
شوند. اين   عملِ كنوني انسان نيز دگرگون مي

ساختارها براي عمل كنوني خصلتي ضروري 
بيروني و مستقل به حساب  هاي  دارند (و داده

هاي   محصولِ كردارِ فاعل ،آيند). پس تاريخ  نمي
  )41: 1376(گلدمن،  .انساني جمعي است

  
  يي تكوينيگرا ساختمقدمات  )ب

يي گرا ساختاگر بخواهيم از آنچه تاكنون دربارة 
، بايد گفت يان كنيماي ب  ، خالصهذكر شدتكويني 

گلدمن روش لوسين  ،يي تكوينيگرا ساختكه 
است. اين روش كه ادامة كارِ لوكاچ و نقد 
ماركسيستي است، رابطة جامعه و اثر هنري را به 

اي دقيق و ساختارمند مورد بررسي قرار   شيوه
توان به طور خالصه به پنج   دهد. در اينجا مي  مي
رابطة  .1ة مهم در روش گلدمن اشاره كرد: مقول

اجتماعي زندگي اجتماعي با اثر هنري به آگاهي 
تنهايي   يك فرد (هنرمند) به .2؛ شود  مربوط مي

پس آفرينندة اثر  ،تواند خالق اثر هنري باشد  نمي
رابطة ميان  .3؛ ادبي فاعل ابرفردي (جمعي) است

ساختار فرهنگي طبقة اجتماعي و ساختار اثر 
معنادار است و بين آنها همخواني وجود  ،ادبي
ي ويژگي وحدت و انسجام اثر ادب .4؛ دارد
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يي تكويني است. گرا ساختفرد روش   منحصر به
كه رابطة آگاهي گروه اجتماعي و    زماني
تر باشد، اثر   بيني ساختار اثر بيشتر و دقيق  جهان

» كليت«تر است. گلدمن خود واژة   ادبي منسجم
ساختارهاي  .5؛ برد  به كار ميمورد  در اين را 

ر ذهن شده د  حاكم بر آگاهي جمعي و منعكس
  .استيندي كامالً ناآگاهانه آهنرمند فر

  
  دربارة احمد محمود

احمد محمود را نمايندة رئاليسم اجتماعي 
اش آمده   نامه  طور كه در زندگي  ند. هماندان  مي

ناخواسته درگير سياست و  ،است از همان جواني
به زندان افتاد و تبعيد شد و پس از  ،مبارزه شد

ي و امرار معاش تبعيد براي گذران زندگ
هاي گوناگوني را تجربه كرد. زندگي   شغل

ها   همسايهمحمود با سرگذشت قهرمان 
هاي بسياري دارد. وي در جواني عضو   مشابهت

سازمان جوانان حزب توده بود، اما هيچ شناختي 
طور كه خالد، قهرمان رمانش   از آن نداشت؛ همان

ب آشنا اقي با يكي از افراد حزفبه طور كامالً ات
شود و پس از آن به خاطر مبارزات   مي

  افتد.   اش به زندان مي  سياسي
(زمان  1331تا  1323هاي   محمود طي سال
) دوران نوجواني ها  همسايهوقوع رخدادهاي رمان 

كند: دوران هجوم   و جواني خود را سپري مي
متّفقين به ايران، حضور نيروهاي انگليسي در 

گيري   ي ماركسيستي، شكلها  جنوب، رشد انديشه
احزاب مختلف از جمله حزب توده در ايران، 

شدن   اعتصاب كارگران پااليشگاه با هدف ملّي

وگويي كه   صنعت نفت. بنابر گفتة باقري در گفت
اي   در دوره«با وي داشته است، جواني محمود 

گذشته كه جنگ جهاني دوم با پيروزي متفقين 
در واقع، نيروي خاتمه پيدا كرده است. يعني 

مظلومان جهان براي اولين بار جايي توانسته بود 
نفسي بكشد و بگويد كه من هستم. درست تحت 
تأثير آن جريان كه جرياني جهاني بود، در داخل 
هم اين امكان پيدا شد كه براي اولين بار در تاريخ 
كشورمان، طبقات محروم هم از درون خودشان 

ش بدهند كه آنها بر نويسندگان و هنرمنداني پرور
مبناي شرايط زندگي خودشان، نه به شكل 
مكانيكي و نه بر مبنايي كه تصميم گرفته باشند، در 
واقع همراه آن مردمي كه در آن دورة تاريخي بلند 
شده بودند كه از حقوق خودشان دفاع بكنند، اينها 

(باقري،  ».هم روشنفكران وابسته به آن طبقه بودند
هاي باقري، محمود   ادامة گفتهدر  )314: 1381
گويد كه تحت   هاي وي را تصديق كرده مي  حرف

تأثير جريان حزب توده، تنها جرياني كه مدافع 
حقوق كارگران بود، و نيز شرايط اجتماعي 

  ) (هماننوشتم.   ام مي  جامعه
  

  ها  همسايهيي تكويني رمان گرا ساختنقد 
 لوسين گلدمن پس از لوكاچ تالش كرد نقد

ماركسيستي را اصالح و احيا كند و روش 
يي تكويني پايه گرا ساختجديدي را به نام 

طور كه در بخش   گذاشت. در اين نوع نقد همان
، به ساختار اثر در ارتباط با زمينة مدمباني نظري آ

اي كه اثر در آن   اجتماعي و سياسي حاكم بر دوره
شود. درواقع   به وجود آمده است، پرداخته مي
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اجتماعي با ساختار اثر  ـ ارزي مسائل تاريخي  مه
ادبي و هنري را مورد بررسي و تحليل قرار 

 اي دهد. همچنين به تاريخ و تحوالت تاريخي  مي
كه تأثير بسياري در جامعه و ساختار سياسي و 

  كند.  اقتصادي دولت دارد، توجه مي
هاي مالرو از   گلدمن در مقدمة بررسي رمان

گويد: اول رمان   ارش رمان سخن ميسه دورة نگ
اي كه رمان بدون شخصيت است و   نامه غيرزندگي

فردگرايي و بازار آزاد را پشت سر گذاشته است. 
دوم رمان قهرمان پروبلماتيك است و برعكس 
مورد اول به ارزش زندگي فردي وابسته است و با 
ساختارهاي اجتماعي و اقتصاد آزاد انطباق دارد. 

نامد و آن را مابين   م را دورة گذار ميدورة سو
دهد. در اين دوره، از   دورة اول و دوم قرار مي

نابود » بنياد اقتصادي و اجتماعيِ فردگرايي«طرفي 
تواند با وجود داشتن قهرمان   شده و نويسنده نمي

پروبلماتيك بين ساختار رمان با واقعيتي كه در 
از طرفي  بيرون وجود دارد ارتباط برقرار كند.

ديگر، تحوالت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 
اي نرسيده است كه شرايط تبلور   جامعه به مرحله

شخصيت فراهم شده باشد. با توجه به اين   رمان بي
هاي   در ردة رمانها   همسايهتوضيحات بايد گفت 

  گيرد.   قهرمان پروبلماتيك قرار مي
كه  طور  ها همان  در بررسي اين قبيل رمان

قبالً بدان اشاره داشتيم، پرداختن به زندگي 
بايد با در  رمان بلكه ،قهرمان رمان كافي نيست

نظر گرفتن زمينة اجتماعي و تاريخي مورد تحليل 
  قرار گيرد.

گلدمن در روش خود دو مرحله را براي 
كند؛ مرحلة اول   بررسي اثر ادبي معرفي مي

تار آن دريافت و درك اثر ادبي و توجه به ساخ
است. در مرحلة دوم ساختار اثر ادبي را در 

تاريخي جامعه مورد  ـ ارتباط با ساختار اجتماعي
دهد و اين مرحله را   تجزيه و تحليل قرار مي

د. تالش ما بر اين است نام  تشريح و توصيف مي
را براساس دو مرحلة  ها  همسايهرمان  تا در ادامه

  تحليل كنيم. ،دريافت و تشريح
  

  لة اول: دريافتمرح
در اين مرحله به توصيف انسجام دروني اثر ادبي 

شود؛ يعني اثر ادبي در ساختار خود   پرداخته مي
گيرد. بدين ترتيب ابتدا به   مورد بررسي قرار مي

پردازيم، سپس   هاي داستان مي  شخصيت
كه در رمان براي خواننده را  هاي جديدي  محيط

پس از كرد و  ، بررسي خواهيمشود  توصيف مي
هاي فردي و اجتماعي راوي   آن نيز به آگاهي

  پردازيم.   قهرمان مي
  

  موضوع رمان )الف
طرح كلي كتاب گذار شخصيت اصلي، خالد، از 

به  ،اطالع از دنياي پيرامون خود  بي ينوجوان
جواني حزبي و سياسي است. نويسنده با قرار 

 هاي مختلف و  دادن قهرمان داستانش در موقعيت
هاي متفاوت سعي در نشان دادن   آشنايي با آدم

تحول و رشد و استحالة قهرمانش دارد. به عقيدة 
اي هوشمندتر از اينها   او نويسنده«زنوزي جاللي 

بود كه بخواهد عين اين كارهاي ژورناليستي، 
شبه آدم داستانش را متحول كند كه اگر چنين   يك
 .»كاست  رش مينمايي اث  گمان از واقع  كرد، بي  مي

  )166: 1386(زنوزي جاللي، 



     75     اثر احمد محمود ها همسايهگرايي تكويني رمان  نقد ساخت
 

موضوع رمان استخراج و غارت نفت و 
سركوبي انقالبيون است. هدف نويسنده هم 
همين بوده كه خواننده اين سرانجام را براي 

بيني كند و   انقالبيون و قهرمان اصلي رمان پيش
را  32در فضاي داستاني نيز كودتاي مرداد 

داستان يك شهر نده در كند (نويس  گويي مي  پيش
و وقايع پس از آن  1332مرداد  28به كودتاي 

گر شكست مبارزان روايت ها  همسايه .پردازد)  مي
ن است. همچنين پيوند ميان سياسي و معترضا

قهرمان پروبلماتيك، خالد، با حزب و تشكيالتي 
واسطة آشنايي با آنها و شناخت   است كه به

تر از آن، به زندگي تدريجي دنياي پيراموني و فرا
خود معنايي راستين دهد. مرگ، اعتراض، 
اعتصاب، زندان، رابطة بين زنان و مردان از 

  ست.ها  همسايهعناصر اصلي رمان 
  
  هاي داستان  تحليل شخصيت )ب
ساله است.  12نوجواني  ،خالد در آغازخالد:  .1

در اين سنّ و سال همواره در حال مقايسه 
اش با ديگران است. وضعيت خود و خانواده

كند. اتاق   خودش را با ابراهيم مقايسه مي
 .خودشان را با اتاق بلور خانم و آن تزئينات

هاي پدرش و حاج   حرف )22: 1357(محمود، 
هاي عمو   شيخ علي را مثل هم و در مقابلِ حرف

(همان:  .گذارد  بندر، بيدار و محمد مكانيك مي
روبشان را هاي مش  خانة سرهنگ و بطري )126

 .كند  آقا مقايسه مي  هاي مشروب امان  با بطري
نكتة قابل توجه در توصيف اتاق بلور  )22(همان: 

خانم كه به طور ناخودآگاه با اتاق خودشان 
 كند و تفاوت سليقة اين دو زن (بلور  مقايسه مي

خانم و مادرش) خود درخور بحثي 
نه است كه چطور همه چيز، از شناسا  جامعه
تا چه حد  )،مثل سليقة افراد( ين مسائل  تر يجزئ

پذيرد. هر   از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ تأثير مي
دو زن در يك جامعه و در يك خانه كه خود 

كنند، اما   زندگي مي ،اي كوچك است  نمونة جامعه
تفاوت فكري و فرهنگي و نيز اوضاع ماليِ 

امالً شان ك  شان و تأثير آن بر رفتارهاي  يخانوادگ
 را نيز خيابان حكومتي (باالشهر) او مشهود است.

 كند مقايسه مي شهر)  با خيابان خودشان (پايين
تر هم   و باتجربه   تر بزرگ وقتي حتّي ؛)48(همان: 

اي دارد.   گر و مقايسه  تحليل يشود، ذهن  مي
، 181(همان: چشم   مقايسة حرف زدن بانو و سيه

خانة   آقا با قهوه  نة امانخا  و نيز مقايسة قهوه )202
  )206(همان:  .شكوفه

خالد به علت شكستن شيشة خانة 
شود و   خان پايش به كالنتري باز مي  غالمعلي

همين اتّفاقِ ناخواسته و غيرعمدي، شروعِ شناخت 
ها را موجب   اي غير از خانة همسايه  خالد از جامعه

يم، هايش، ابراه  شود. تا قبل از آن، با همبازي  مي
حسني، اميد، و ديگران در همان خانه يا نهايتاً 

كردند،   شان بازي مي  كوچه و خيابان اطراف خانه
اما پس از آن اتّفاق، اول با محيط كالنتري آشنا 

فروشي  شود و سپس براي بردن پيغام به كتاب مي
فروشي را بلد است اما  رود. خالد كتاب مجاهد مي

محيط فرهنگي است، پا تا به حال به آنجا كه يك 
نگذاشته است. دليلش هم واضح است؛ تا كالس 
چهارم بيشتر اجازة درس خواندن نداشته و اصالً 

اش جايگاهي نداشته، پس طبيعي   كتاب در زندگي
  شناسد.  است كه چنين محيطي را نمي
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خالد مدتي نيز به مغازة آهنگري پدرش 
غير از رفت، اما پشيمان شد و ديگر نرفت. به   مي

او، حسني، پسر رحيم خركچي نيز، شغل پدرش 
گونه حقّي در   دهد. كودكان هيچ  را ادامه مي

گيري براي درس خواندن ندارند. پدر هم   تصميم
گيرد، به فرزندش   كه از عالمان ديني دستور مي

اوسا حداد، خالد - «دهد:   اجازة درس خواندن نمي
اج بله آقا مدرسه ميره. ح - درس ميخونه؟ 

كند و   علي شربت بيدمشك را مزه مزه مي شيخ
گويد: از دولتي   كالس چندمه؟ پدر مي- گويد:   مي

سر شما، كالس چارمه آقا. حمد و سوره رو 
   قربانت برم آيت - غلط بخونه؟   تونه بي  مي

علي  خونه. حاجي شيخ  غلط مي  الكرسي رو هم بي
 خب - گويد:   كشد و مي  شربت بيدمشك را سرمي

- يعني ديگه مدرسه نره؟  - پس ديگه بسه. 
اوساحداد، مرد اونه كه وختي با پنجه بزني رو 

ش گرد و خاك بلند شه... مثه خودت، مؤمن   گرده
 - گويد:   شود و باز مي  جا مي  و با خدا. پدرم جابه

بله اوساحداد، درس زياد،  - فرمايي كه...  يعني مي
؛ و )190و  16(همان: » كنه  آدمو سر به هوا مي

نداشتن اختيار و قدرت انتخاب و نيز نداشتن 
اي جز ادامة كار پدر، اينها همه دليلي بر اين   چاره

شوند و   مدعاست كه فرزندان به پدرانشان شبيه مي
در چنين جوامع منفعل و ايستايي اين چرخه ادامه 
دارد. جبر حاكم بر شرايط جامعه و افراد تحت 

گيري را از   صميمسلطه، قدرت انتخاب و ت
گيرد. همة افراد جامعه تحت سلطة   ها مي  انسان

نظام حاكم هستند، اما ظلم و ستم بيشتر متوجه 
طبقة فقير و سطح پايين جامعه است. راوي 

آقا به محيطي   خانة امان  قهرمان با كار در قهوه

گذارد. در آنجا   شان پا مي  جديد و متفاوت از خانه
بيند. از دهان هركدام خبرهاي   جور آدم مي  همه

شنود. چون كنجكاو   جديد از وضعيت مملكت مي
انديشد تا منظور آنها را   ها مي  است، به حرف

اي اظهارنظر   بفهمد و كم نياورد و بتواند دو كلمه
هايي مثل   كند. پندار و شفق هم با دادن كتاب

، و چگونه فوالد آبديده شد، هدف ادبيات
ه اندازة كف دست، در باال بردن هايي ب  كتاب

آگاهي و شناخت خالد كمك بزرگي به رشد و 
  كنند.  تحول وي مي

نويسنده بسيار اصرار دارد بگويد كه قهرمانش 
شود، حتّي   كامالً ناخواسته وارد دنياي سياست مي

در مأموريت اول پخش اعالميه، قبول كردن اين 
ي در عالم مسئوليت را لجبازي با پاسبان و مردانگ

خواهم   خب، چي ميگي؟ نمي- «نامد.   رفاقت مي
خان  علي خواهد از لج غالم  انگار دلم مي». نه«بگويم 

هم كه شده، با بيدار همكاري كنم. از لج آن 
قامت كه تو داالن كالنتري زد بيخ   گروهبان كوتاه

گوشم و پرت شدم و سرم به ديوار كوفته شد... و 
به من اعتماد كرده باشند، از طور  تازه وقتي كه اين

؛ )119(همان: » مردانگي دور است كه كمكشان نكنم
شناسد و هيچ   حال آنكه سياست پدر و مادر نمي

تناسبي با مردانگي و رفاقت ندارد، اما معناي آن اين 
است كه راوي نادان، متوجه نيست كه به چه دنيايي 

به  كه خواهد مي پا گذاشته است. محمود 
شدند هيچ   بفهماند كساني كه عضو مي اش دهخوانن

اند. در واقع بايد گفت  شناختي از حزب نداشته
امكان شناخت حزب وجود نداشته و يا اينكه چون 
تماماً تقليد از كمونيسم روسيه بوده هيچ چيزي 

  براي شناخت وجود نداشته است.
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خالد قهرمان پروبلماتيك رمان است. او در 
خيزد، اما از   فش به مبارزه برميها و اهدا  پي آرمان

شود و به   طرف نيروهاي حكومت سركوب مي
افتد. وي در زندان نيز دست از تالش   زندان مي

دارد، اما باز هم سركوب و به انفرادي   برنمي
شود. پس از گذشتن روزهاي آخر در   منتقل مي

شود به دست   انفرادي وقتي از زندان آزاد مي
ناچار قدم به   افتد و به  ظيفه مين نظام ومأمورا

گذارد. از واژة زندان براي   زندان ديگري مي
سربازي استفاده كرديم، به دليل اينكه خدمت در 
نظام وظيفه براي حكومتي كه منتقد و مخالف آن 

شود. سرنوشتي كه   هستي، زندان محسوب مي
زند اصالً خوب   نويسنده براي قهرمانش رقم مي

دف و آرمانش براي سركوبي نيست، تمامي ه
ماند. شكست   نتيجه مي  ظلم نظام حاكم بي

خورد و سرخورده و مأيوس به خدمت   مي
شود. البته در فكر نويسنده،   مي فرستادهسربازي 

در  اواين پايانِ سرنوشت خالد نيست و زندگي 
) پيش روي داستان يك شهررمان ديگري (
  گيرد.   خواننده قرار مي

، خالد شكست ها  همسايه اندر پايان رم
خورد و مجبور است كه اين شكست را   مي

هاي پروبلماتيك در  در واقع اغلب رمان«بپذيرد. 
تاريخ ادبيات با نوعي چرخش و تغيير عقيده كه 

ها و  در آن، قهرمان، بيهودگي كوشش
پذيرد، به پايان   وجوي پيشين خود را مي جست

ا توجه به هدف ب )116: 1371(گلدمن،  .»رسند  مي
عليه رژيم به مخالفت و  ي كهرمان و مبارزان

اند، خواننده در پايان انتظار دارد   اعتراض برخاسته
و منتظر پيروزي  برسد نتيجه ، بهاين همه مبارزه

قهرمان رمان است، اما درست برعكس در صفحة 
پاياني رمان، محمود قهرمان رمانش را به دست 

م زندان دارد، نظام وظيفه كه آن هم حك
سپارد. محمود در تالش است تا آنچه واقعيت   مي

اش به تصوير بكشد، نه   دارد را براي خواننده
  دوست دارد. را آنچه خواننده

زندگي خالد مدام در حال تغيير و رشد 
  چگونه فوالد آباست. مثل پاول، قهرمان رمان 

 ؛مادرو همچنين پالگه قهرمان رمان  ديده شد
كه ساختار رمان نيز از ساختار  بدين معني

كند. تا وقتي كه   هاي ماركسيستي پيروي مي  ايده
خالد در جامعه حضور پيدا نكرده منفعل است و 

نوعي گوش به فرمان همة افرادي است كه با   به
داده حرف پدرش گوش به آنها در ارتباط است. 

آقا در   طور حرف امان  كند؛ همين  عمل مي به آن
كند   هاي بلورخانم را باور مي  نه را. حرفخا  قهوه

دهد. اما وقتي وارد   هايش تن درمي  و به خواسته
گرا  عمل يمرور تبديل به آدم  شود به  اجتماع مي

اگرچه  ؛شود و ديگر مطيع آن افراد نيست  مي
گيرد اما در   اكنون هم از پندار و بيدار خط مي
نايي اش مع  مجموع هدفي دارد و براي زندگي

يافته و در پي آن است و رو به سوي استقاللِ 
  دورة جواني دارد.

اوسا حداد آهنگرست و به خاطر . پدر خالد: 2
نشين شده   كسادي بازارِ آهنگري آن روزها، خانه

خواند و نماز   است. بسيار مذهبي است، نماز مي
(محمود،  كند.  خواندن را به پسرش هم گوشزد مي

ام امور زندگي با علما براي انج )15: 1357
. به توصية يكي از )15- 20(همان:  كند.  مشورت مي

گذارد پسرش درسش را ادامه   همين علما نمي
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 )189(همان:  زند.  دست علما بوسه مي ربدهد. ب
بسيار خرافاتي است. براي حلّ مشكلش به كتاب 
دعا و تسخير اجنّه متوسل شده، آنقدر درگير 

ندن است كه وقتي پسرش را نشيني و دعا خوا  چلّه
 آيد.  برند، اصالً از اتاقش بيرون نمي  به كالنتري مي

جامعة مردساالر آن دوران موجبي  )44(همان: 
ها   است تا هرچه او بگويد همان بشود. اگر بچه
اي   كار خطايي انجام دهند، بدون هيچ دليل منطقي

اندازد. نويسنده او   تقصير را به گردن مادرشان مي
داند كه   كشي مي را نمايندة طبقة كارگر زحمت

اي نسبت به حقوق خود ندارد و اكنون   هيچ آگاهي
به خاطر وضعيت بد اقتصاديِ كشور مجبورند 

  را تعطيل كنند و در خانه بنشينند. ها مغازه
طبقة كارگر ايران اصالً قابل مقايسه با 
كارگران روسي قرن بيستم نيست؛ زيرا آنها اطّالع 

مل از حقوق خود دارند و براي احقاق حقوق كا
كنند؛ اما در ايران   شان مبارزه مي  از دست رفته

سوادند و به رهبري نياز دارند تا   جامعة كارگر بي
كارگر «اعتراضات و اعتصاباتشان را هدايت كنند. 

 هاي ما اغلب كارگر يدي است، در در رمان
هاي  مانكه تيپ طبقاتي آرماني پرولتر در ر  حالي

رئاليسم سوسياليستي متعلق به طبقة كارگري 
است كه نه در خود كه براي خود باشد: آگاه به 
منافع طبقاتي خود، همراه با عمل مستقل سياسي 
در عرصة اجتماع. اين تيپ هرچند انتزاعي است 

اي محتمل است   اما حداقل وجود آن در جامعه
د و طبقة داري در آن استقرار يافته باش  كه سرمايه

سياسي  ـ كارگرش هم در طول مبارزات قتصادي
و تداوم جنبش كارگري نهادهاي خاص خود را 

 ،نظام حاكم تحميل كرده باشد. دست آخر   به

تاحدي قطبي شده است و كارگر  ،اي  چنان جامعه
وقايع    تواند نشان خود را در عرصة سياست به  مي

اقعيت دليل و  بزند. اما نويسندگان ما (هم به
موجود، هم آنكه كارگر مورد نظرشان قائل به 
چنان استقاللي براي خود و كارگران نيست) 
وقتي كارگر مورد نظرشان را ... به قالب چنين 

شود با   ريزند، آدمي مي  كارگر آرماني مي
مشخصات ظاهري پرولتر اما تنها، سرتق و اغلب 

هاي التقاطي. اين آشفتگي فكري  لمپن و با بينش
حاصل تحميل  ،ه در قالب و چه در نويسندهچ

يك قالب بر واقعيت است. در واقعيت ما 
دهقان، يا شاغل    هايي داريم نيمه پرولتر نيمه آدم

اي سه در   در اين حجره و آن دكان، پادوي مغازه
اي با دو سه شاگرد و غيره.   چهار، يا كارگر مغازه

د هاي بزرگ صنعتي شاغل باشن اگر هم در مجتمع
اند. با   كمتر به آگاهي و استقالل موردنظر رسيده

 ،اي چند  فرض قبول چنان قالبي براي برگزيده
لة مختصات خاص اينجا: گذشتة ئماند مس  مي

هاي فرهنگي و تداخل هزارويك   تاريخي، زمينه
هاي بزرگ  له مثل وابسته بودن همان مجتمعئمس

  )381: 1378(گلشيري،  .»صنعتي
عنوان كارگرِ اين   يز را بهاوسا حداد يك چ

داند و آن اينكه هيچگاه قشر   دولت خوب مي
 تواند از پس دولت بربيايد.  ضعيف جامعه نمي

وي تا قبل از رفتن به كويت،  )48: 1357(محمود، 
انساني معتقد به امور ديني بود و بسيار هم 

نشيني و خواندن   خرافاتي، اما پس از چلّه
فهميد كه  انوار جوهريو  اسرار قاسميهاي   كتاب

توان شكم خانواده را سير كرد؛   از اين طريق نمي
  گردان شد و راهي كويت شد. بنابراين از اينها روي
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اين شخصيت را با قدري تسامح . مادر خالد: 3
توان صداي عقل در رمان دانست و بيشتر هم   مي

براي خالد (پسر شخصيت). مادر نمونة يك زن 
ي ايراني است. به وظايف خود آشناست و سنّت

گذارد. خطا و اشتباهي   پاي خود را از آن فراتر نمي
ها پايبند است، اما مثل   زند. به سنّت  از وي سر نمي

او از  )40و  98(همان:  شوهرش خرافاتي نيست.
رابطة پسرش با بلورخانم خبر دارد اما معتقد است 

د، اگر تذكر بدهد كه بايد صبر كرد تا به راه بياي
شود. او هميشه تابع شوهرش   تر مي  پسرش جري

دهد و يا   بوده، اما جايي كه الزم باشد تذكر مي
بسيار  )40(همان:  كند.  مخالفت خود را اعالم مي

نگران كارهاي پسرش در ارتباط با دوستان 
جديدش (پندار و بيدار و شفق) است؛ چندين بار 

اما تصميم نهايي را به  كند،  هم به وي گوشزد مي
  گذارد.   عهدة خود خالد مي

محمود در حكايت حال چندين بار اشاره 
هاي نويسندگان   كرده است كه آن زمان كتاب

خوانديم. با توجه به اشاراتي هم كه   روس را مي
 مادرطور قطع رمان   دارد، به ها  همسايهدر رمان 

ذيرفته ماكسيم گوركي را خوانده و از آن تأثير پ
است. در آن داستان هم پسر از پدر روي 

گرداند، با ورود به سياست، مادر حامي پسر   برمي
اگرچه مادر خالد اهل  ها  همسايه شود. در رمان  مي

مبارزه و سياست نيست اما در نهايت با 
  كند. هاي پسرش هم مخالفت نمي  فعاليت

 31ا، آق  بلورخانم زنِ امانآقا:   . بلورخانم و امان4
دار   ساله است. نُه سال است كه ازدواج كرده و بچه

شود. بلور خانم خودش خريد خانه را انجام   نمي
دهد، به اين معني كه با محيط بيرون از خانه   مي

شود كه تا   هم، در ارتباط است و همين باعث مي
هاي همسايه   حدودي طرز تفكّرش با ديگر زن

خانواده به نسبت متفاوت باشد. وضع مالي اين 
آقا دوچرخه   ها خوب است. امان  ديگر همسايه

دارد. در بحبوحة اعتصابات كارگران پااليشگاه، 
خرد. در تابستان همة   اش راديو مي  خانه  براي قهوه
اندازند اما   شان فرش مي  ها جلوي خانه  همسايه

نشينند. خورد   گذارند و روي آن مي  اينها تخت مي
فرق دارد. در مجموع اين خانواده در  و خوراكشان

تاحدي ها   همسايه مقايسه با ديگر افراد خانة
كنند. اين زوج نمايندة كساني در   آگاهانه رفتار مي

جامعه هستند كه اگرچه موافق حكومت و 
هاي دولت نيستند، اما به اين مسائل   گذاري  سياست

آقا با وجود اينكه   دهند. امان  هم اهميت نمي
هاي كاميون نفتكش و   اش پاتوق راننده  خانه  قهوه

كارگرهاي كارخانه است و هر روز راجع به وقايع 
گيرد، حتّي در حياط خانه هم   نفت خبرهايي مي

هاي پدر خالد و خواج توفيق و محمد   پاي بحث
نشيند، اما فقط حكم شنونده را دارد.   مكانيك مي

؛ هم موافق كند  اصالً موضع خود را مشخص نمي
هاي   هاي اوسا حداد است و هم حرف  حرف
  شنود.  خانه مي  محمد را در قهوه  جان

روشنفكر در  ينمايندة آدم محمد مكانيك: .5
هاست. محمد   جامعة كوچك خانة همسايه

هاي پدر خالد و   خواند. حرف  مكانيك نماز نمي
كند. پسرش به مدرسه   خرافات او را باور نمي

هاي   شود. به حرف  و مانع تحصيل او نمي رود  مي
خندد و با آنها   اوسا حداد و خواج توفيق مي

او  )54، 49، 29(همان:  .كند  بحث و مخالفت مي
تواند با   گفت آدم نمي  برخالف پدر خالد كه مي
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بايد حقّش را  كه دولت دربيفتد، معتقد است
بعدها كه تظاهرات مردمي  )102(همان:  .بگيرد
كند و   شود او هم در ميتينگ شركت مي  ر ميبيشت

عقيدة برخي   به )412(همان:  .بيند  كتفش آسيب مي
ن محمد مكانيك نمايندة محمود در امنتقد

هاست. نويسنده اين شخصيت را براي   همسايه
ابراز عقايد خودش خلق كرده است. هرجا كه 

 شود و  اش پيدا مي  اي سر و كله  الزم بداند به بهانه
  زند.  حرف خود را مي

. اعضاي حزب (پندار، بيدار، شفق، دكتر، 6
اين افراد همگي داراي اسم مستعار پيمان، نادر): 

اند،   هستند. راه مبارزه با ستم و استعمار را برگزيده
پس زباني مخصوص خود دارند كه براي بيان 

گيرند، اما متأسفانه   كار مي   هايشان آن را به  انديشه
اقض با زبان عامة مردم است. در جريان در تن
شدن صنعت نفت از انجام كارهاي نمادين كه   ملّي

شود،   باعث جلب توجه مأموران حكومتي مي
هاي مدرسه هم   كنند. حاال، حتي بچه  خودداري مي

صنعت نفت بايد «اند   هاشان نوار دوخته  رو سينه
اين افراد طبق مرام اشتراكي رفتار ». ملي شود

خالد، هميشه يادت  - «زنند.   كنند و حرف مي  مي
ديگه نكنن  باشه كه اگه آدماي تهيدست، كمك هم

تو هميشه بايد به فكر اونا باشي  - نابود ميشن ... 
آدم اول بايد با  - كه دردشون، درد خودته. ... 

خودش مبارزه كنه... آدم بايد اول خودشو اصالح 
(همان:  .»كنه، اونوخ مدعي اصالح جامعه بشه

صدا » برادر«و » رفيق«. يكديگر را )151- 152
ظاهرشان را شبيه  )231، 191، 133(همان:  كنند.  مي

به افراد سرشناس روسي (استالين و لنين) جلوه 
دهند. سبيلشان را شبيه عكس استالين كه روي   مي

ها و   آرايند. كتاب  صفحة اول مجالت زده شده، مي
 كنند.  يگر رد و بدل ميمقاالت روسي را بين يكد

  ).220، 198- 199، 127(همان: 
با توجه به توصيف رفتارهاي اعضاي 
حزب، نويسنده اصرار دارد تمام رفتارهاي آنها را 
تقليدي نشان دهد. گويي آنها فقط ظاهر امر را 

اند. محمود به   اند و اصل را فراموش كرده  گرفته
نوعي   آورد و به  وگوها را مي  عمد اين گفت
ها را به سخره   فكرمĤبانة جوان خياالت روشن

هاي نادر دربارة كارگر و   گيرد. همچنين حرف  مي
شود از   اي است و معلوم مي  كارفرما كامالً كليشه

زند. محمود   هايي كه خوانده حرف مي  روي كتاب
دارد   گونه سخن گفتن وا مي  عمد او را به اين   به

كسيستي را به تا سطحي بودن مرام مار
اش نشان دهد. نادر در جريان دعواي   خواننده

كارگران كارخانة ريسندگي با سركارگر كه 
نفر از كارگران و  دسرانجام به اخراج چن

گونه به   شود، اين  بازداشت دو نفر ديگر ختم مي
خب اين خميره و خصلت  -«آيد:   حرف مي

 عالوه،ه كارفرماس كه رودرروي كارگر وايسته. ب
اينو تجربه ثابت كرده كه با تكامل صنعت و 

اي   طرف مشكالت تازه ها، از يك  توسعة كارخونه
اي بين   هاي تازه  مطرح ميشه و از طرفي درگيري

  )222(همان:  .»وجود مياد...هكارگر و كارفرما ب
ساز:  حاج شيخ علي و ميرزا نصراهللا دندان .7

نظام اين افراد نمايندگان مذهب هستند كه در 
ماركسيستي همواره خطاكارند و فرد را از راه 

دهند   را رواج مي يخرافات و دارند  راستين باز مي
كه در تقابل با تعقّل است. همچنين اطاعت از 
قواعد و قوانين و نيز پيروي از نمايندگان مذهبي 
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دهند تا قومي سر به زير و مطيع را   را ترويج مي
انديشيدن را  تربيت كنند كه جرأت اعتراض و

   شيخ سوءاستفاده ،نداشته باشند. حاج شيخ علي
كاري كه فقط براي ديگران، از جمله امثال اوسا 

معتقد است درس زياد آدم  ،پيچد  حداد نسخه مي
كند. امثال اين افراد ترجيح   را سر به هوا مي

 دهند مردم در جهل به سر برند، زيرا اگر به  مي
ب علم و آگاهي به واسطة درس خواندن و كس  

دكّان اينها  ،حقيقت اصيل زندگي دست پيدا كنند
كند و از طريق ارشاد   شود. او كار نمي  تخته مي

كند. راوي در   مردم و منبر رفتن كسبِ درآمد مي
هاي حاج شيخ علي   كند كه دست  جايي اشاره مي

از لحاظ  )29(همان:  .مثل دنبه سفيد است
ي اين شخصيت در شناختي رفتارها  زيبايي
اي از رمان كه خودش را به خانة   صحنه

كند. بنا به   كند، نمود پيدا مي  اوساحداد دعوت مي
ن شا  علي خودش را به خانه  حاج شيخ ،گفتة راوي
 و ها، برادرها  ، بچهدكرد و همراه با داما  دعوت مي
آمدند و توقّع بااليي هم در   ش مييها  برادرزاده

انوادة اوسا حداد با وجود نحوة پذيرايي خ
  وضعيت ماليِ بد داشتند. 

اين افراد حكومتي (علي شيطان و شهري):  .8
كنند. با انواع   جماعت به مادرشان هم رحم نمي

 هاي هاي روحي و جسمي و ايجاد محيط  شكنجه
در رمان كنند.   از زندانيان بازجويي مي آور وحشت

تي ن حكوماشاهد فحش و ناسزاهايي كه مأمور
كنند، هستيم. از   در برخورد با مبارزان استفاده مي

 ،شود (فصل چهارم)  زماني كه خالد بازداشت مي
ها و نيز اقسام   خواننده با انواع فحش و اهانت

(همان:  .شود  ها آشنا مي  بازداشتگاه ايه  شكنجه
320-297(  

  
  و متفاوت با خانه   تر دنياهاي بزرگ )ج

ي   تر خانه وارد دنياي بزرگ  خالد با رفتن به قهوه
كش   هاي كاميون و نفت  شود و با جامعة راننده  مي

هايي كه هميشه خبرهاي   شود. راننده  آشنا مي
جديدي از نفت و جريانات صنعت ملي شدن 

ها هم افراد شاخص و   دهند. اگرچه اين آدم  مي
متعلّق به طبقة بااليي نيستند، اما چون به قول 

 آيد و نيز  ر آدم به قهوه خانه ميراوي همه جو
در محيطي جدايِ از محيط خانه  اين مسائل
، فرصت مناسبي براي قهرمان گيرد شكل مي

هاي ديگر را هم   تدريج محيط   داستان است تا به
بشناسد. محمود زمينة شناخت اين دنيا را به طرز 

  كند.  نامحسوسي براي قهرمانش فراهم مي
به  خالد براي شفق پايبه بهانة بردن پيغام 

باز  است، فرهنگي يمحيط كهفروشي  كتاب
شود. نويسنده عمداً چنين محيطي را انتخاب   مي

كرده  كرده تا حزبيون را افرادي باسواد و تحصيل
بيدار نيز معلّم  ،عالوه در بين آنها  نشان دهد؛ به

است. محيط جديد ديگري كه محمود بدان 
واقع راوي سه فصل پردازد، زندان است. در   مي

برد و به   آخر را در بازداشت و زندان به سر مي
  پردازد.  هايش مي  توصيف آن محيط و آدم

محمود تالش خود را كرده تا جامعة شهري 
تيب   تر را به تصوير كشد و بدين  يهرچند كوچك

به مسائل و مشكالت آن نيز  آن،با پرداختن به 
  اشاره كند.
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  و اجتماعيهاي فردي   آگاهي )د
هاي   اگر بخواهيم طي اين هشت سال آگاهي

بندي كنيم، اولين آگاهي  خالد را بررسي و تقسيم
اش با   وي جسمي است. اين آگاهي در پي رابطه

آيد؛ درست در زماني كه خالد   بلور خانم پديد مي
در سنّ و سال كنجكاوي و به دنبال هيجان است. 

دين معني است؛ ب 1»آگاهي وجداني«پس از آن 
كه در اين زمان وجدان خالد بيدار شده است و 

اش با   دهد كه به رابطه  ديگر به خودش اجازه نمي
 شبلور خانم ادامه دهد. بيداري و آگاهي وجدان

آقا در جريان آزادي از كالنتري   هم از كمك امان
آقا از خالد فقط   هاي امان  گيرد. حمايت  نشأت مي

شود، بلكه تازه از آن   ميبه همين يك مورد ختم ن
شود. آگاهي سوم خالد آگاهي   روز شروع مي

فكري، اجتماعي، سياسي است كه با حضور در 
خورد و تا پايان داستان و در   كالنتري كليد مي

يابد.   واقع تا پايان زندگي قهرمان داستان ادامه مي
گيري اين سه اليه آگاهي در شخصيت   شكل

كامالً موازي با رشد  ،خالد، در طول هشت سال
جامعه و حركت به سمت آگاهي و اعتراض 

كه   طوري  به كند؛ را طي ميو سيري طبيعي  است
در آغاز نه در خانه و نه در جامعة بيرون هيچ 

طور جدي شروع نشده   خبري نيست. مبارزات به
رود و به محيطي   خانه مي است. كم كم به قهوه

مقابل مبارزات مردم گذارد؛ در   غير از خانه پا مي
شود.   براي ملي كردن صنعت نفت هم آغاز مي

افتد و اين روند روز به روز   خالد به زندان مي
 شده،يابد؛ تا اينكه در پايان، نفت ملي   شدت مي

شود، اما مشمول   از زندان آزاد مي نيز خالد
شود يعني كه وضعيت   خدمت نظام وظيفه مي

فت بهبود نيافته سياسي حكومت با ملّي شدن ن
  است و مبارزه و اعتراض همچنان ادامه دارد.

  مرحلة دوم: تشريح
گلدمن در اين مرحله به تشريح ساختار 

اجتماعي و اقتصادي جامعه در ساختار   ـ سياسي
پردازد. وي براي تشريح اين جريان   اثر ادبي مي

يا » مقولة ميانجي« .1كند:   به چهار عامل توجه مي
چيز به كاال   همه در آن گي؛ كههمان شيءوار

در » قهرمان پروبلماتيك« .2؛ شود  تبديل مي
، تابع است حال كه متأثّر از بازار آزاد عين

با توجه به  .3نيز هست؛ هاي كيفي خود   ارزش
رمان براساس نارضايتي قهرمان  ،فرد پروبلماتيك

هاي كيفي   از روند جامعه و گرايش خود به ارزش
» رقابت آزاد«در جامعة  .4؛ استتكامل يافته 

» آزادي، برادري، برابري«هاي كيفي مثل   ارزش
افراد  نامة فرديِ  وجود دارد كه رمانِ زندگي

 .شود  ريزي مي  ها پي  براساس اين ارزش ،دار  مسئله
  )111-112: 1377(ايوتاديه، 

  
الف) بستر تاريخي، اجتماعي و سياسي رمان 

  ها  همسايه
هاي مختلف در ادبيات ظاهر   نهتاريخ به گو«

شود: يكي تاريخ با حروف درشت كه منظور   مي
همان تاريخ هر كشور و ملت است، ديگري تاريخ 

هاي موجود در جامعه كه در   به عنوان واقعيت
است، ولي   اي نشده   هاي تاريخ به آنها اشاره  كتاب

  توان به حضورشان در   هاي ادبي مي  از خالل نوشته
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. اين اصطالح از كتاب باران بر زمين سوخته، فيروز 1
  ، گرفته شده است.52زنوزي جاللي، ص
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 )18: 1389پـور،   (كهنموئي». بـرد  جامعه پـي 
هاي دهة   به وقايع سال ها  همسايهمحمود در رمان 

انگليس،  1320پرداخته است. در سال  20
نيز تهران و كرمانشاه؛ و شوروي  شهرهاي اهواز،

آذربايجان، گيالن و كردستان را تحت شهرهاي 
اشغال خود در آورده بودند. اهواز كه يكي از 

خيز ايران است، مستعمرة خوبي   نفت هاي شهر
ها بود. به همين دليل مردمان اين   براي انگليسي

شهر از نزديك شاهد وقايع بسياري بودند: 
ها،   ت، حضور انگليسياستخراج و غارت نف

مهاجرت و بعدها مبارزات عليه نيروهاي اشغالگر 
انگليس و تالش براي ملّي كردن نفت و به دنبال 
آن بيرون كردن نيروهاي اشغالگر و اتّفاقاتي از 

خيزش   خوزستان به دليل موقعيت نفتاين دست. 
مكان مناسبي براي استعمارگران انگليس بود، 

ن (محمدرضا شاه) هم خصوص كه شاه جوا  به
داد. در اين   هاي آنان تن درمي  راحتي به خواسته  به

بين آسيب زيادي متوجه طبقة كارگر بود. به 
همين دليل همراه با گروه روشنفكران جامعه 

در تاريخ جامعة زدند.   دست به اعتراض و قيام مي
ايران همواره به دليل فضاي بسته و نبود 

جتماعي، پرداختن به هاي سياسي و ا  آزادي
سياست و وضعيت اقتصادي و اجتماعي پرخطر 
و با سانسور حكومت مواجه بوده است، اما پس 

گيري رضاشاه از قدرت و روي كار آمدن   از كناره
شاه جوان ، تا رونق گرفتن دوبارة دولت و دربار 
و نيز به دليل ورود و حضور نيروهاي متفقين در 

آزادي شكل گرفت.  ايران، فضاي سياسي باز و
هاي بسياري شروع به   در اين دوران روزنامه

فعاليت كردند. همچنين احزاب مختلفي از جمله 

چون هدف اين حزب  حزب توده تشكيل شد.
مبارزه با ظلم و استبداد بود بسياري از افراد 

  جامعه به آن پيوستند.
  
  تحليل جامعه )ب

تان ها برشي از زندگي قهرمان داس  رمان همسايه
سالگي اوست. رشد  بيستتا از دوازده (خالد) 

خالد در طول اين هشت سال كامالً موازي با 
تغيير و تحوالت فكري، سياسي و اخالقي جامعه 

رود. البته اين تاحدودي به زاوية ديد   پيش مي
، با 1323رمان در سال  مربوط است. نيزخالد 

دوازده سالگي خالد كه غرق در عوالم بچگي و 
شود و   هاي خاص سنّش است، شروع مي  طنتشي

، اوج مبارزات 1330با بيست سالگي وي در 
براي ملّي كردن نفت و از آن طرف پايانِ زندانِ 

  رسد.  خالد و مشمول خدمت شدنش، به پايان مي
هاي ممكن براي نشان دادن   از بهترين شيوه

رشد و استحالة قهرمان داستان، ايجاد رابطة جنسي 
محابايي   بي«به عقيدة شيري  بلورخانم است. خالد با

هاي آشكار و پنهان جنسي نيز   در پرداختن به رابطه
هاي جنوب   يكي از موضوعاتي است كه در داستان

 ».بيشتر از جاهاي ديگر به آن پرداخته شده است
اي كه بين خالد و   دربارة عالقه )220: 1387(شيري، 

گفت كه عشق و  گيرد نيز بايد  چشم شكل مي  سيه
عالقة دخترانِ اشرافي نسبت به مبارزان در كل 

  ها مطرح بوده است.  جامعه و در همة دوره
هاي حزب توده   در اين رمان ايدئولوژي

براي خواننده به نمايش گذاشته شده است. حزبي 
كه به دليل روابط و مناسباتش با روسيه از 

  كرد.  كمونيسم تقليد مي
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سنده جامعة شهر اهواز را نوي، ها  همسايهدر 
كشد؛ البته گاهي به   براي خواننده به تصوير مي

زند و   مناطق ديگر مثل كشور كويت هم گريز مي
ها و تسلّط   از نوكري ايرانيان براي عرب

زند، اما مكان اصلي   حرف مي آنهاها بر   انگليسي
داستان شهر اهواز است؛ دليل آن هم اشراف 

مردمانش و فرهنگ بومي  ،محمود به اين شهر
مردم در دو طبقة دارا و  ،آنجاست. در اين جامعه

 كنند.   ندار و يا بورژوا و پرولتاريا زندگي مي

هاي خالد همواره در   ساختار رمان و انديشه
اي   جهت نشان دادن تفاوت طبقاتي است. در جامعه

هاي   كند، وضعيت خيابان  كه خالد توصيف مي
فرش شده،   آسفالت و سنگ باالشهر خوب است.

هاي آنجا درس   خانة شيك و باكالسي دارد، آدم  قهوه
هاي شغلي اداري دارند. عالوه   اند و سمت  خوانده

كنند. مغازة خواربار   بر تحصيل، ورزش هم مي
شهر خيابان از جايي به   فروشي دارند. اما در پايين

بعد، ديگر آسفالت نيست و خاك و گل و الي 
خوانند   درس نميغير از اميد)   (به ها   بيشتر بچه است.

رو كار پدرشان   و در پي كارهاي خالف و يا دنباله
شوند. پدرانشان هم كارگر و خركچي و مكانيك   مي

فروش و معتاداند. از   و كارگر شهرداري و قاچاق
گويد. با اين توصيفات،   مغازة سيراب و شيردان مي

اي است كه مردمش از   گونه  شهر به  فرهنگ پايين
سوادي و عدم قدرت تفكّر، به   روي ناآگاهي و بي

شوند و از آنها براي انجام   افراد روحاني متوسل مي
گيرند. به   شان كمك ميهاي گيري  كارها و تصميم

گيري و نبود تفكّر   خاطر همين عدم قدرت تصميم
 و تعقّل و آگاهي، به خرافات اعتقاد بسياري دارند.

هاي قديم نيز پايبندند، بدون اينكه دربارة   به سنت

: 1357(محمود،  درست و غلط بودن آنها فكر كنند.
98(  

تظاهرات  ،در ميدان شهر (ميدان مجسمه)
كه ناگهان پاسبانان سر  شكل گرفتهخياباني 

كنند. خالد پس   رسند و جمعيت را پراكنده مي  مي
پايش به  از فرار از ميتينگ به دليل آسيب ديدن

برد. نويسنده   تر پناه مي  اي در دو خيابان پايين  خانه
در اين قسمت به توصيف دو دنياي متفاوت 

. 2»هدنياي روزمر«و » اي انقالبيدني«پردازد.   مي
راوي از آن تظاهرات يعني همان دنياي انقالبي و 

برد   بستي پناه مي  كند و به كوچة بن  مبارزه فرار مي
لّق به آن شهر و كشور نيست. كوچه كه انگار متع

برد، گويي در   در سكوت و آرامشي به سر مي
  چيز آرام است.  مملكت همه

، خالد در بخشي كه يكي ها  همسايهدر كتاب 
دهد (البته آن موقع چون   ها را توضيح مي  از ميتينگ
دانست چه خبر است، واژة ميتينگ را به   اصالً نمي
زنان و دختران بدون حجاب  گويد  برد) مي  كار نمي

در تظاهرات ظاهر شدند. گويي حجاب مانعي 
براي حضور در ميتينگ بوده و يا روشنفكران زن 

تا چشم به هم «اند:   اصالً خود مخالف حجاب بوده
هاي  بينيم كه ميدان پر شده است از آدم  بزنيم، مي

جور. پير، جوان، با لباس كار، با لباس تميز،   جوربه
ي هم زن و دختر يس چرب و روغني و چندتابا لبا
  )78(همان: ». شان  حجاب قاطي  بي
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شناسي ادبيات: دفاع از   جامعه. اين دو اصطالح از كتاب 2

)، ترجمه محمد 1371، لوسين گلدمن، (شناسي رمان  جامعه
تكار جعفر پوينده، چاپ نخست، تهران، نشر هوش و اب

  گرفته شده است.
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و نمايندة جامعة معلّمانِ  بيدار معلّم است
روشنفكر و آگاهي كه در راستاي بيداري و 

شان قدم   آگاهي بخشيدن به مردم جامعه
او در كالس سوم و  كنند.  دارند و تالش مي  برمي

دهد. خالد هم تا كالس چهارم   چهارم درس مي
داً بيدار بيشتر درس نخوانده، گويي نويسنده عم

تا به خواننده  انتخاب كردهرا معلّم اين مقطع 
 ،دارد را بفهماند كه بيدار براي خالد نقش معلّم

خصوص كه سنّش هم بيشتر از اوست. در   به
خالد  ،همان اوايل آشنايي با پندار و شفق نيز

كند، گويي نويسنده   مدام به آنها فكر مي
ة قهرماني خواهد او را در حال تحول به مرحل  مي

رفتارها و  فراوان خالد نيز بعدها .نشان دهد
كند و هميشه پيش خود   هاي آنها را تأييد مي  گفته

كند كه كاش او مثل آنها بود يا   به اين فكر مي
  )209- 210(همان:  .توانست مثل آنها رفتار كند  مي

  
  اخالق اجتماعي )ج

كيفيت ها   همسايهتربيت اجتماعي هر شخصيت در 
خود را دارد. در قشر فرودست جامعه كه  خاص

ها   هاي شخصيت انسان  فقر و تنگدستي بر همة اليه
آيد؛   حكمفرماست، جز فساد چيزي به بار نمي

خصوص كه شناخت و شعور و آگاهي در اين   به
هاي بسياري از رمان   طبقه جايگاهي ندارد. در بخش

. شاهد اين فقر تربيتي، اخالقي و اجتماعي هستيم
براي مثال نحوة برخورد صنم با ابراهيم و بانو در 
كاهداني، ناشي از ناداني و نبود نيروي تعقّل در 
وجود اين شخصيت است، زيرا بدون انديشيدن به 

كند.   كه نبايد و رسوايي به پا مي زند  كاري دست مي
در بخش ديگري كه صنم در  )121- 122(همان: 

كند، پس از   ا ميحياط خانه بساط نان پختن را برپ
كند و با   مدت كوتاهي شاطر از او شكايت مي

رود. در آنجا هم هيچ يك   بازرس به سر وقتش مي
كدام رفتار   از افراد، صنم، شاطر، و بازرس، هيچ

سوادي  اي ندارند و اين تماماً در بي  درست و منطقي
  و فقر فرهنگي اين افراد ريشه دارد.
ربيت اجتماعي همين فقر فرهنگي و نبود ت

شود و همين   صحيح در اكثر افراد جامعه ديده مي
كنند و   ها هستند كه در تظاهرات شركت مي  آدم

دهند؛ بنابراين در جريان تظاهرات نيز اين   شعار مي
نيروي حس و غريزه است كه بر عقل و انديشه 

كند.   غلبه دارد و حركت و شور و هيجان ايجاد مي
طور دقيق و درست از آن   كدام به  يچها ه نوع آدم   اين

هدف اصيل شناختي ندارند و تنها از روي 
زنند و   هاي انقالبي مي  دوستي دست به حركت  وطن

برند. به عبارت   اند راه به جايي نميهدف  چون بي
 ديگر مردم در اين جامعه داراي هر پنج حس

شنوند، تظاهرات را   ها را مي  ظاهري هستند؛ حرف
بينند اما قدرت تجزيه و تحليل اين مسائل را   مي

  ندارند.
  
  نقش رهبران مبارز و انقالبي )د
اند، كاري افراد انقالبي، كه روشنفكران اهل عمل«

كنند اين است كه به   انداز مي  كه در اين چشم
هاي طبيعي  رسانند تا از گرايش  ها ياري مي انسان

ركوبگر كه در اعماق وجودشان نهفته و تمدني س
آنها را تباه ساخته است آگاهي به دست بياورند. 

ها را به رسالت  آنها براي اين منظور انسان
گردانند: پرداختن به ايجاد اتحاد   راستينشان باز مي

: 1371(گلدمن،  ».و از همين رهگذر، ساختن تاريخ
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در رمان ايجاد همبستگي و اتّحاد مبارزان را  )218
خون بيدار رنگ   هاي بي  گونه«كنيم.   نيز مشاهده مي

كاري  ... بايد متحد بشيم، جدا جدا هيچ - گيرد   مي
شيم،  شيم، نابود مي از دستمون بر نمياد. خرد مي

ديگه جوش بخوريم، مثه آهن، مثه  بايد به هم
  )100، 127: 1357(محمود، ». فوالد...

  
  نقش تودة مردم ـ)ه

سوي، يري تاريخدان فران اگوستين تي«به عقيدة 
مبارزة طبقاتي، نيروي محرك بنيادي روند تاريخ 

نگاري را رد كرد  يري اصول مرسوم تاريخ است. تي
و گفت كه سازندگان واقعي تاريخ، نه قهرمانان و 

كنندگان در   حكمروايان، بلكه مردم عادي و شركت
دربارة  )80: 1362(ساچكوف، ». ها هستند  جنبش توده

كامالً صادق است كه  هاي محمود اين نكته  رمان
شرح زندگي افراد عادي در «موضوع همة آثار وي 

بستر رويدادهاي تاريخي مهمي است كه تأثيري 
هاي مردم در   مستقيم بر سرنوشت آنها دارند و توده

در رمان  )80(همان:  ».آنها نقش عمده دارند
ها تظاهرات مردم در   ، بسياري از صحنهها  همسايه
كشد،  شهر را به تصوير مي هاي مختلف  ميدان

ها و   همچنين تودة مردم و كارگران كارخانه
تا «كنند.   پااليشگاه اعتصابات و اعتراضات را برپا مي

بينيم كه ميدان پر شده است   چشم به هم بزنيم، مي
هاي جور به جور. پير، جوان، با لباس كار، با  از آدم

هم  لباس تميز، با لباس چرب و روغني و چند تائي
: 1357(محمود، » شان  حجاب قاطي  زن و دختر بي

تو ميدان، همه جور آدم هست. كارگران «؛ )78
هاي  آهن با اندام  پوش نفت و كارگران راه  آبي

هاي تيره. كارگران ريسندگي با   ورزيده و چهره

هاي پريده. شاگردان مدرسه، كارمند، كاسب،  رنگ
  )179ن: (هما». زن، پير، جوان و همه قاطي هم

  
  قهرمان پروبلماتيك )و

 انزوا و به حاشيه كشيده شدن روشنفكر و حتّي تا
حدودي افراد آگاه در جامعة معاصر قرن بيستم 
در آثار محمود و برخي معاصرانش به چشم 

) ها  همسايهخورد. محمود در اولين رمان خود (  مي
واسطة قهرمان داستانش به نمايش   اين حس را به

و با پيشرفت داستان و درگيري گذارد   مي
 (ناخواستة) خالد با سياست و برقراري ارتباط

شود و گرفتار دنيايي   گير مي  بيشتر با جامعه گوشه
شود كه به دشمني با وي برخاسته، به اين دليل   مي

  هايش در تضاد با جامعه است.  كه خواسته
ست و ا اي  نامه  ها رماني زندگي  همسايه
داري و   لماتيك دارد كه عليه سرمايهقهرماني پروب

خيزد.   اش به اعتراض برمي  اقتصاد بيمار جامعه
اي كه بدان باور   نويسنده با توجه به ايدئولوژي

(پرولتاريا)  هدارد، طرفدار طبقة كارگر تحت سلط
نوعي   واسطة خالد (راوي قهرمان) كه به  است و به

ع نمودي از شخصيت واقعي خودش است، به دفا
  پردازد.  از اين طبقه مي
رمان اعتراض است. خالد  ها  همسايه

چرا كه شخصيت پروبلماتيك اين رمان است؛ 
شود و همة آنچه را كه   وقتي وارد اجتماع مي
شنيد،   ها مي  هاي بين همسايه  پيش از اين در بحث
بيند. با حضور در جامعه و   حاال با چشم خود مي

تي، فكري و عقيدتي ديدن اين همه اختالف طبقا
و بسياري تضادهاي ديگر، دچار سردرگمي 

 ،شود  شود. آنچه براي وي ارزش محسوب مي  مي
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و برعكس آنچه به  ،شود  در جامعه سركوب مي
كه برايش اهميتي  علتبه اين  ،كند  فكر نميآن 

 .ندارد، در جامعه از ارزش زيادي برخوردار است
ه در تضاد با كند ك  اي زندگي مي  چون در جامعه

ست، به وهاي ا  ها و ارزش  ها و خواسته  آرمان
اي   كند و در گوشه  گيري مي  اجبار از جامعه كناره

جايي كه در اين افكار و   گزيند. از آن  عزلت مي
عقايد تنهاست، اگر بخواهد اعتراض كند 

د و وقتي ادامه پيدا كن  سركوب مي او را حكومت
  شود.  ده ميكند به زندان و تبعيد كشي

در مجموع با توجه به آنچه پيش از اين 
توان گفت شخصيت نويسنده (احمد   مي ،آمد

كامالً نمود يافته  ها  همسايهمحمود) در رمان 
طور كه در   است. احمد محمود همان

اش هم متذكّر شديم از همان دوران   نامه  زندگي
شود و به   جواني درگير سياست و حزب مي

شود   باعث مي اين مسائل فتد وا  زندان مي
تحصيالت خود را ادامه ندهد؛ در نتيجه پس از 

سابقه و نداشتن  سوء علتآزادي از زندان به 
سواد دانشگاهي از داشتن مشاغل رسمي و اداري 

نيز  ها  همسايهنويسندة رمان  ؛شود  محروم مي
دار تبديل   لهئهمچون قهرمان رمانش به فردي مس

  شود.  ه رانده ميو به حاشية جامع
  
  وارگي  شيء )ز

اي براي افزايش   تبديل شدن نيروي كارگر به وسيله
داري نيز   توليد و پول براي كارفرما در نظام سرمايه

هاي   در افكار و انديشهوارگي است.   نمونة بارز شيء
طبقه هستند   ماركسيستي مبارزان به دنبال جامعة بي

، زيرا از طرفي داري  و نيز مخالف نظام سرمايه

شوند، از طرف ديگر   تر مي  ثروتمندان هر روز قوي
هاي   تمام نيروي كارگران صرف كار در كارخانه

مزد چنداني هم  شود و دست  داران مي  سرمايه
گيرند و وقتي نيرويشان تحليل رفت، نيروهاي   نمي

نيز اين  ها همسايهشوند. در  جديد جايگزين آنها مي
بحث دربارة شود:  يف ميافكار چنين توص

براي » فرد«گيرد. كار بيشتر   درمي» ها استخانويست«
الكسي «پندار مجاهدات برجستة ». توليد«افزايش 

كارگر نمونة كشور شوراها را تشريح » استخانوف
نيز  ها  همسايهدر  )153و  233(همان: كند.   مي

شدگي در افراد طبقة كارگر و   احساس شيء
خورد. مثالً پدر خالد   چشم مي فرودست جامعه به

گونه   اي از وضعيت خود در كويت اين  در نامه
تو كويت پول هست ولي با خفت و «نويسد:  مي

ها نوكر  كند كه عرب  خواري... آدم خيال مي
ها. چنان باد به  ها هستند و تو نوكر عرب فرنگي

اندازند و چنان خيزران به سر و كولت   غبغب مي
در  )124(همان:  ».انگار نه انگار آدمي...كوبند كه   مي

داري ما با پديدة   جوامع استبدادي و سرمايه
  شدگي طبقة كارگر و زحمتكش مواجه هستيم.  شيء

  
  اعتراض )ح

را بايد رمان اعتراض دانست. نويسنده  ها  همسايه
هاي داستانش فرصت ابراز   به همة شخصيت

جايگاه ها هركدام در هر   دهد، شخصيت  وجود مي
- اي كه باشند به وضعيت خود معترض  اجتماعي

ها همگي به وضعي كه   در اين رمان شخصيتند. ا
در آن قرار دارند معترض هستند. بلورخانم با 
تجاوز از حدودي كه جامعه و عرف برايش تعيين 

چشم هم به اين   كند. سيه  كرده است اعتراض مي
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عرف و سنت معترض است و با طرح دوستي با 
كند. مادر   خالد به نوعي به اين وضع اعتراض مي

اش معترض است.   خالد به وضع مالي خانواده
وي با تن دادن به كار در خانة سرهنگ اعتراضي 

حتّي از رابطة  او محقرانه به وضعيت خود دارد.
اما تحت  ،خبر داردنيز پسرش با زن همسايه 

هژموني و سلطة حاكم در جامعه توان و قدرت 
بيند، در واقع به خود اجازة   راض در خود نمياعت

دهد. پدر خالد با رفتن به   چنين جسارتي نمي
كويت و زير دست اعراب كار كردن، به وضع 

قدر تحت   كند و اين  كاسبي مملكت اعتراض مي
فشار شرايط بد اقتصاديِ جامعه است كه 

ها بودن را به كار در مملكت خود   زيردست عرب
زاري از اوضاع  دهد و اين نشان از بي  ترجيح مي

  داخلي و نيز ركود وضعيت اقتصادي است.
ن به دو دسته ادر هر اعتراضي، معترض

گيرد و   شوند؛ يا اعتراضات جواب مي  تقسيم مي
هايشان دست   شوند و به خواسته  موفق مي هاآن

و يا با شكست مواجه و در نهايت  ،كنند  پيدا مي
 هاي رمان  بررسي شخصيتشوند. در   سركوب مي

به اين نتيجه رسيديم كه تمامي  ها  همسايه
اعتراضات از جانب هر شخصيت و گروهي كه 
صورت گرفت، با شكست مواجه شد و سرانجام 

به پايان رسيد. از  شدن با سرخوردگي و سركوب
توان به استبداد و   داليل سركوب اعتراضات مي
ن ترتيب . بديكردخفقان حاكم بر جامعه اشاره 

اگر كارگران كارخانه (ريسندگي) اعتصاب 
كاري كارگران و اخراج   ند، به دعوا و كتكا هكرد

آنها ختم شده است؛ اگر زندانيان براي بهبود 
ند در نهايت به ا هوضعيت غذايشان اعتراض كرد

ند ا هند و اگر اعتصاب كردا هانفرادي فرستاده شد
تصاب با سر به نيست كردن يكي از رهبران اع

(پندار) و كشتن يكي از زندانيان (ناصر) و 
 ه شدنسركوب كردن ديگر زندانيان و فرستاد

خالد به انفرادي ختم غائله را اعالم كردند. وقتي 
زن (بلورخانم، رضوان) به هر دليلي اعتراض 

آقا، رحيم خركچي) با تسمه و   كند، مرد (امان  مي
كند.   افتد و او را ساكت مي  چپق به جانش مي

وقتي مردم (از همه قشر جامعه) به شرايط موجود 
ند و در ميدان شهر جمع ادر جامعه معترض

و بعدترها با  من حكومتي با باتواشوند، مأمور  مي
اي از   افتند. اينها نمونه  تفنگ به جانشان مي

  اين رمان است.ة شد  اعتراضات سركوب
  
  تحول )ط

از توصيفات راوي حكايت  ،در آغاز رمان
روزمرّگي زندگي دارد؛ اما با گذشت زمان 

هاي   توان تحول را در جامعة اهواز در سال  مي
هاي تالش مردم براي   ، يعني سال9132-6132

مشاهده نيز ملّي شدن صنعت نفت را در رمان 
شود.   صداي پر توپ گويندة راديو بلند مي«كرد. 

كند.   به شنيدن يك خبر مهم دعوت مي مردم را
  )173(همان:  .»ن روزها، همه تشنة خبر هستنداي

در طي اين  ها  همسايههاي   همة شخصيت
هشت سال، تحوالت زيادي در شخصيت و 

شان با توجه به جايگاه و موقعيت   زندگي
شان روي داده است. داستان در دو فصل   اجتماعي

وگوها   كند. در گفت  ها را معرّفي مي  اول شخصيت
شود؛ اسمشان،   ها مشخص مي  چيز شخصيت  همه

كنند و به چه   رسمشان و اينكه كجا زندگي مي
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رسيم   انديشند و ... . به پايان داستان كه مي  مي
اند و شكلي   هاي اصلي تحول پيدا كرده  شخصيت

اند. به نحوي كه از لحاظ   كامل به خود گرفته
اند.   شناخت و شعور به كسان ديگري تبديل شده

واسطة رابطه با بلور   خالد به )131: 1383(گلستان، 
رسد؛ با قدم   خانم به رشد جسمي و بلوغ جنسي مي

هاي دوم و سومي به   گذاشتن در اجتماع و محيط
فروشي مجاهد، شركت  خانه، كتاب  جز خانه (قهوه

ها و جلسات حزب) به بلوغ فكري   در ميتينگ
رسد و آدمي اجتماعي و صاحب فكر و انديشه   مي
اي مشخص، فردي و اجتماعي   خالد چهره«شود.   يم

دارد، داراي روحياتي است كه بسياري از جوانان 
ايراني دارند، آدمي است داراي گوشت و پوست كه 
از رويدادهاي سياسي و اجتماعي شهر و زمانش 

شود و براي خواننده آشنا و زنده است.   متأثر مي
روي سكه،  رو و آن نويسنده در ترسيم چهرة او اين

يعني وجه عاطفي دروني و وجه اجتماعي زندگاني 
او را ديده و جهات متفاوت واقعيت را در نظر 

  )101: 1378(دستغيب، ». آورده است
  

  گيري  نتيجهبحث و 
ميان «با توجه به هدف اصيل گلدمن كه معتقد بود 

در دورة » جهان رمان نويسنده و يك گروه اجتماعي
نيز  ها  همسايهار است، رمان مورد بحث پيوند برقر

اهواز  20برگرداني از زندگي روزمرة جامعة دهة 
نگري و بينش حزب توده را   است و محمود، جهان

در وقايع ملّي شدن صنعت نفت و دفاع از طبقة 
كش، براي خوانندة امروزيِ ناآشنا به  كارگر و زحمت

  خوبي به تصوير كشيده است.  آن دوره و وقايع، به

اولين رمان احمد محمود  ها  همسايهرمان 
است. نويسنده در اين رمانِ چند بعدي به توصيف 
جامعه و تاريخ و سياست دورة محمدرضاشاه جوان 

پردازد. رمان به دليل   مي 1331تا  1323هاي   در سال
پرداختن به مسائلي چون اعتصابات كارگري، 

ها، اعتراضات و تظاهرات مردمي، اشغال   ميتينگ
يروهاي انگليس و شوروي، ملّي شدن صنعت نفت ن

از طرفي و پرداختن به مسائل جامعة خوزستان و 
آشنايي خواننده با فرهنگ بومي مردم از طرف ديگر 
و توجه نويسنده به مسائلي چون فقر ناشي از ظلم 
و جور نظام حاكم، جهل مردمان طبقة فرودست 

و  جامعه و به تبع آن اعتقاد به خرافات و جادو
جنبل، خودكشي، فحشا، مبارزات طبقة كارگر براي 
احقاق حقوق از دست رفته، توصيف وضعيت 

ها، توصيف ساختار   ها و بازجويي  زندان، شكنجه
شهر (محلّ تجمع مردم، محلّ سكونت و ...)، 
اختالف طبقاتي، اختالف فكري و فرهنگي و 
بسياري از مسائلي ريز از اين دست، در اين اثر و 

در ديگر آثارش، باعث شده است وي را نمايندة  نيز
  تمام عيار رئاليسم اجتماعي بدانيم.

را بايد رمان اعتراض دانست.  ها  همسايه
هاي داستانش   چراكه نويسنده به همة شخصيت

ها هركدام در   دهد، شخصيت  فرصت ابراز وجود مي
اي كه باشند به وضعيت خود   هر جايگاه اجتماعي

رمان تحول نيز هست. ها   مسايههاند. معترض
هاي آخر داستان هماني نيستند كه در   تعدادي از آدم

هاي ديگري بدل   آغاز بودند. در پي اتفاقات به آدم
اند كه نمونة بارزشان شخصيت راوي داستان،    شده

  خالد نوجوان و قهرمان پروبلماتيك رمان است.
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