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Abstract 
The sociological Criticism of the novel is one of the major trends in the sociology of literature in 

which the connection between the structure and content of the novel are examined with the status 

and transformations of society and the environment in which it is emerged. In this study, the novel 

Rahesh by Reza Amirkhani has been criticized based on the framework of sociological criticism and 

content analysis method. This work is worthy for reflection and research according to the 

author's sociological and literary point of view. The crisis of modernity, the development of urban 

imbalances, and the serious damage, such as traffic, air pollution, the emergence of respiratory 

diseases in the new generation, the destruction of traditional houses and the loss of city authenticity, 

management weakness ... are some social realities that are reflected in the novel Rahesh. The 

findings of this study suggest that although the author has not been able to provide a useful solution 

to the problems, however, it has been able to succeed in informing its non-capitalist audience 

and to take steps towards the realization of its ultimate goal, that other cities will not suffer the 

fate of Tehran. 
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 مقالة پژوهشی

 ، دانشگاه رازیپژوهشنامة ادبیّات داستانی

 .36-19صص ، 1399 پاییز، 3دورة نهم، شمارة 

گرایی راساس نظریة ساختی باثر رضا امیرخان شرهشناختی رمان نقد جامعه

 گلدمن

 1کرمانی آرزو پوریزدانپناه

 ، یزد، ایراندانشگاه یزدان و ادبیّات، بدانشکدة ز ،استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی

 28/4/1399 پذیرش:  31/2/1398دریافت: 

 چکیده
محتماای رممان بما وتمعیه و      ارتبما  سماختار و   ،شناسمی ادبیّمات اسمه دمه در  ن    جامعمه  های مهم ّ شناختی رمان، یکی از گرایشنقد جامعه

بما تکیمه بمر نةریم       اثر رتما امیرخمانی   ،شرهد. در این گفتار، رمان شامیبررسی ، پدید  مده اسههای جامعه و محیطی ده در  ن  دگرگانی

نایسمنده دمه بمر زاویم  دیمدی       . ایمن اثمر بما تاجّمه بمه نگمرش      ه اسمه شمد نقد و بررسمی  و با روش تحلیل محتاا  گرایی لاسین گلدمنساخه

جدّی ناشی از  ن همچان های اسه، درخار تأمّل و پژوهش اسه. بحران مدرنیته، تاسع  نامتاازن شهری و  سیبمبتنی شناختی و ادبی  جامعه

رفتن اصاله شهر، تعف مدیریه و... برخی از بینی سنّتی و ازهاهای تنفّسی در نسل جدید، تخریب خانهترافیک،  لادگی هاا، بروز بیماری

ی مفید  ید هرچند نایسنده نتاانسته راهکارحاتر برمیپژوهش  هایته. از یافشده اسهمنعکس  شرههای اجتماعی اسه ده در رمان واقعیه

جهمه  و در عممل دنمد  نشین خاد مافّم   بخشی به مخاطب غیر پایتخه گاهیدر  تاانسته اسه ، امّاارائه دهدرفع معضالت یادشده  درراستای

 .گام برداردمبنی بر دچارنشدن سایر شهرها به سرناشه تهران  ،خادتحقّ   رمان نهایی 

 .رمان، رتا امیرخانیگرایی تکاینی، گلدمن، ساخهشناختی، نقد جامعه :هاکلیدواژه
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 پیشگفتار .1

ده جامعه و ادبیّات  یاگانهبهقابل انکار اسه.  ای دوسایه، مستحک  و غیررابط  میان ادبیّات و جامعه، رابطه

ان اسمه و زبمان نهمادی    زبم  ،ة اصملی ادبیّمات  زیرا مماد قابل تفکیک از یکدیگر دانسه؛  مقال  غیردو را باید 

بما  از قشمر و طبقم  اجتمماعی مشخّ می      وهمچنین نایسنده نیز خاد یکی از اعضمای جامعمه    اجتماعی اسه؛

ای زنمدگی نیمز خماد پدیمده     دهندة زنمدگی اسمه و  نشانر او نیز اث؛ اسه های اجتماعی خاص خادگرایش

 اجتماعی اسه.

بنابراین نباید فعّالیه ؛ گذارندادبیّات و جامعه هردو در حال تحاّل و تحرّک هستند و بر یکدیگر تأثیر می

بمه  دنمد،  ادبی را از فعّالیه اجتماعی جدا دانسه. نایسنده یا شاعر تحه تأثیر محیطی ده در  ن زندگی ممی 

دیمد وردن اثمر دخالمه مسمتقی  دارد و بمر تفکّمر و       تردیمد جامعمه در پ  زند و بیمیدسه دبی فرینش اثر ا 

نمادی اجتماعی اسمه وگرنمه بمرای دسمی دمه در      »بنابراین هر اثر ادبی ؛ گذاردر مییثتأاحساسات نایسنده 

ن ادبیّمات عبم    و در طلب پیاند با سمایر ممردم نباشمد، سماخت     دند یزندانگاش  عزله، بخااهد خایشتن را 

 (76: 1378، )فرزاد« .خااهد باد

اجتمماعی   -های تماریخی  ها نکاتی از واقعیهناین اساس،  ثار ادبی اسنادی اجتماعی هستند ده در   بر

جامعه و مسائل جاری در  ن  هایی از ثار ادبی در هر شکل و قالبی ده ارائه شاند، گاشهدوران وجاد دارد. 

سماختار   ازنةرلحاظ تاریخچ  پیدایش و رشد و ه  میان ناع ادبی رمان، ه  بهدر اینگذارند. نمایش میرا به

معنی امروزی  ن، تحه تأثیر اوتاع دارد. پیدایش ناع ادبی رمان، به و محتاا ارتبا  خاصّی با مسائل اجتماع

همای  ابالً از رممان و اندیشمه  و سمسس اجتمماع نیمز متقم     ارت گرفتمه صم  - ع مر رنسمانس   -اجتماعی خاصّی 

های هر رمان بازگادنندة رفتار و زبان عادّی افراد اجتمماع اسمه و از   . شخ یّهشده اسهنایسان متأثّر  رمان

شناسی الینفک رمان در عین اینکه از منط  جمال» (9: 1386) زرافا باورگاید. بهها سخن میهن و زبان  نذ

 «همیشه مااف  با منط  جامعه اسه.ذاتی برخاردار اسه، منط   ن  و

 تعریف موضوع .1-1

 1نممای جامعم  خمایش اسمه. ممیالن دانمدرا      ترین انااع ادبی دانسه ده  یین  تمامرمان را باید یکی از مه 

دندوداوهایی اسه دربارة ها و اعترافات نایسنده، بلکه داوش تنهانهبر این باور اسه ده رمان ( 75: 1367)

ترین دلیلی ده رممان را  شاید مه  .شده اسهل ندگی بشری، در دنیایی ده به دام تبدیچند و چان وتعیّه ز

بازتاب داده و از عهدة انعکاس عادات و حماالتش   یخاببههای زندگی انسان را تا واقعیه ساخته اسهقادر 
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تمری از  مسمتقی   طمار بمه سمینما،   جمز بمه شکل و محتاا نسبه به بقیم  هنرهما،    ازنةررمان »بر ید، این باشد ده 

انمد دمه   تمرین نماع ادبمی دانسمته    رمان را دامل جهیدرنت (9: 1386، )زرافا« .گیردای اجتماعی مایه میه پدیده

 . پاسخ دهدشناختی ناین تااند به مطالعات جامعه می

و داردرد اجتماعی ادبیّات و رابط  میان جامعه و ادبیّمات و  شناسی ادبیّات، ساخه نقد اجتماعی یا جامعه

به عاامل بیرونی  فمرینش اثمر ادبمی تاجّمه      طار دلّیبهدند. این ناع نقد ها را بررسی میقاانین حاد  بر  ن

دارد و معتقد اسه ده برای شناخه باورها، هنر، زبان و رسام یک جامعه باید انسان و محیط اجتماعی او را 

نقمد اجتمماعی یما    همای  اوّلین بارقمه  (.78: 1378 ،دستغیبی مارد بح  و بررسی قرارداد )دقی  و علم طاربه

همچمان   و برخمی فالسمفه   2، هیسالیه تمن 1مادام دواستال ازجملهشناختی در  رای گروهی از منتقدان جامعه

رود دار ممی ای نقد ادبی بههیکی از شیاه عناانبهه و امروزه پدیدار شد 4گلسنو فردریک ا 3دارل ماردس

 (.420: 1380 ،)دادن

پنمدارد و در  ی ممی ای اقت ماد نگاهی ده ادبیّات را مقاله -1اند: برای نقد اجتماعی دو رویکرد قائل شده

اسه  5اسکارپیه تبراپردازد و نمایندة عمدة  ن ریند تالید، تازیع و م رف  ثار ادبی می ن به بررسی فرا

چان گئارگ همشاد و دسانی نامیده می« شناسی ادبیجامعه»رویکرد دیگری ده  -2 ؛(65: 1377 ،)گلدمن

همای ادبمی و   پردازان عمدة  ن هستند. این رویکرد، بر تحلیل و تفسیر جنبمه ، نةریه7و لاسین گلدمن 6لاداچ

شناسمی  جامعمه »گذاران ایمن رویکمرد معتقدنمد:    سسس برقراری ارتبا  میان جامعه و اثر ادبی تأدید دارد. پایه

« .دنمی  شناختی ادبیّات تعریمف ممی  عهجام -ادبی، روشی اسه مربا  به عل  ادبیّات و ما  ن را عل  تاریخی 

گلدمن پایه و اساس نقمد رممان    در این گفتار، رویکرد دوم برمبنای نةریات لاداچ و (.236: 1377 ،)داهلر

 .قرارگرفته اسه اثر رتا امیرخانی شره

دمرده و  در تهران متالّد شمد. او در دبیرسمتان عالّممه حلّمی تهمران تح میل       1352در سال رتا امیرخانی 

 1374اوّلین دتاب امیرخانی در سمال   ،ارمیادانشگاه صنعتی شریف اسه.  مهندسی مکانیک از لیح التّ فارغ

 ،ناصمر ارمنمی  همای داتماه   داستاندسه  ورد. مجماعهسال ادبیّات داستانی ایران را بهاسه ده جایزة بیسه 
منتشمر   1378سامین اثر او اسه دمه در سمال    ،من او. رمان منتشر شد 1378دومین اثر وی اسه ده در سال 
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درد. اشاره  قیدارو  بیاتن تاان بهمی یودانند. از دیگر  ثار نایسنده میشد و برخی  ن را بهترین دتاب این 

و مسائل شمهری   اجتماعی به شهرنشینی - ن با نگاهی سیاسی  ده در شره خرین اثر وی رمانی اسه با نام 

 ته اسه.پرداخدر جامع  امروز 

 و دو جانستان دابلسمتان و  داستان سیستانهای ، دو سفرنامه با عناانازبهدر دارنام  داری او، داستان بلند 

و  فمرد منح مربه بما سمبکی    یاسمنده یناخمارد. وی  چش  ممی نیز به« نشه نشا»و « نفحات نفه» مقال  انتقادی

ممارد نماع   اسمه. در  متمایز سماخته  ،و همین امر  ثار او را از سایر  ثار داستانی معاصر اسهنگاهی متفاوت 

انفسی اسه؛ ه  سفر در بیرون را  -ای  فاقی امیرخانی نایسنده»اند: نگاه متفاوت وی، در تبیین  ثارش ناشته

و ه  سلاک و سیر در درون را و امتزاج این دو تجربه از او شخ یّتی دقی ، عمی  و  درده اسهبسیار تجربه 

راهِ  یخماب بمه . وجه مشترک  ثار امیرخانی جسمتجاگری در حمازة هایمه اسمه. او     ساخته اسه جانبههمه

خماب   تحلیمل را هم   دانمد و از  ن بهتمر راهِ تبمدیلج تجربمه بمه      دردن خاطره و تجربه به داسمتان را ممی  تبدیل

اش را بمه  های شخ یدند، بلکه پای دغدغهنگاری نمیگیرد. وی گاهی اوقات تجربهمی دارشناسد و به می

دمه بمه    های امیرخانی بماده یکی از دغدغه شره(. ماتاع رمان 8-2: 1392 ،نگی)شاه« .دندمی  ثارش باز

ورود ادبیّات داستانی به نقد سیاسی اجتماعی اسه ده جمای   شره. وی معتقد اسه ده اسه افتهیراهرمانش 

 .باده اسه ن در ادبیّات ایران خالی 

مبمتال  همراه فرزندشان، ایلیاسه ده به بیماری  س  داددمان  ن زوج جاانی به نام عال و لیا بهداستا شره

علّمه بیمماری ایلیما    اند. لیما بمه  ها معماری خااندهدوی  ندارند. هرتهرانی  اسه. عال شهرستانی و لیا، اصاله

های ایلیاسه. لیما بما عمال    اش ریهپردازد و تمام دغدغهبه مراقبه از ایلیا می وقهتمامدند و می دارش را رها

رویه و تاسع  یل  مدیریه شهری اسه. او با ساخه و ساز بئحال درگیری و دشمکش دربارة مسهمیشه در

فرزندان نسل  ینمده مخمالف اسمه. داسمتان حمال ایمن ماتماع شمکل         خاطر فرزندش و نامتاازن شهری به

عبارتی دیگر رهیدن ارمیا، لیا و ایلیا از شهری ده همی   یا به ،با پرواز شرهو سرانجام  دیابیمگیرد و ادامه  می

 رسد.پایان می، بهامیدی به  یندة  ن نیسه

  و هدف ضرورت ،. اهمّیت1-2

رمان بُعد استنادی و شناختی  شکارتری نسبه به شعر دارد و بیشتر از هر اثر ادبمی دیگمری تحمه تمأثیر     

دهمد.  ختار اجتماعی را در خاد بازتاب تااند ساو بهتر از هر اثر دیگری می قرار داردشرایط و اوتاع جامعه 

 قرار نگرفته اسمه شناسانه تحلیل جامعهاندازة دافی مارد نقد و اسه ده ادبیّات داستانی معاصر بهشایان ذدر 

ها ده از زمان خل  و پیدایش  ن انددهدرنقد و بررسی شده در این زمینه،  ثاری را های انجامو تمام پژوهش
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دممه مبتنممی بممر نگرشممی  شرهشناسممان  رمممان رو نقممد جامعممههمما گذشممته اسممه. از ایممنهمما مممدّت نو دوران 

بما ایمن    زیمرا گیرد، درخمار تأمّمل و پمژوهش اسمه؛     می ن دنانی را دربرشناختی و ادبی اسه و دورا جامعه

تااند تحاّلی ی مییابد و  یا اثر ادبشاد ده نگاه خااننده با خااندن این اثر چه تحاّلی میبررسی مشخّص می

بررسی تعامل این اثر ادبی با جامع  ایران و همچنین از پژوهش، هدف  یا خیر؟ داشته باشدپی اجتماعی را در

 بازتاب ت ایر واقعی از اوتاع جامعه در این رمان اسه.

 های پژوهش. پرسش1-3

 شرهشناختی تا چه اندازه در رممان  عهو نقد جام افتهیبازتاب اجتماعی در این اثر  هایاز واقعیه کیددام -
 ؟ داشته اسهداربرد 

 ایدئالاژی حاد  بر این رمان چیسه و چه تأثیری بر محتاای  ن داشته اسه؟ -

 پمرده ن ای از مسائل و مشکالت اجتماعی حاد  بمر جامعم  ممارد بحم  خماد در رمما      نایسنده با چه شیاه -

 برداشته اسه؟

حملّ  افزون بر طرح مشکالت، راهپرداخته یا  این اثر یا نایسنده فقط به باز فرینی مشکالت روز جامعه در  -

 ؟درده اسهها را نیز بیان  ن

 پیشینة پژوهش .1-4

 شمده  شناسمی ادبیّمات واقمع   مارد اقبال پژوهندگان عرصم  جامعمه  شناختی رمان های اخیر، نقد جامعهدر سال

 اشاره دمرد:  تاان به ماارد ذیلرمان میشناختی زمین  نقد جامعهدر دهشهای انجامترین پژوهشمه از اسه. 

های اوّلی  فارسی و بررسی ساختارهای تاریخی، سیاسی و اجتمماعی  شناسان  رمانبه نقد جامعه ،(1383غالم )

 نمد بمه  تااترین ناعی اسه ده میدامل ،ایران از خالل این  ثار پرداخته و به این نتیجه رسیده اسه ده رمان

تهران رمان  ،شناسیمبنای نةریات جامعه، بر(1387پار )رزّاق پاسخ مثبه دهد. شناختی ناینمطالعات جامعه
ه و به این نتیجه دسمه یافتمه اسمه دمه نایسمندة رممان، سماختارهای اثمرش را از جریمان          را نقد دردمخاف 

گمر شکسمه   ن رممان روایمه  روشنفکری غالب پس از انقالب مشروطه و پیش از اقتدار رتاخان گرفته و ای

 شیاة هنری اسه. ر و دیکتاتار م لح بهانقالب مشروطه و حمایه از تفکّر استبداد مناّ

رابط  میان  فرینش ادبی و اوتاع احماال اجتمماعی و تماریخی محمماد      ،(1388ن ر اصفهانی و شمعی )

( اوتاع 1391جهانتیغ و عثمانی )خلیلی  .انددهدرارزیابی و تحلیل  جای خالی سلاچرا در رمان  بادی دوله

همای ابمری   جامع  ایران در دورة پهلای اوّل و دوم را ده مقارن با پیدایش و زمان رویداد حاادث رمان سمال 

 انمد. ایمن اثمر اسمتخراج دمرده     هایرالی سمط ی واقعمی ایمران را از البمه   باده، برای خااننمده تشمریح و سمیما   
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هزار خانه خااب و ار برتر ادبیّات فارسی افغانستان، یعنی رمان ز  ث( یکی ا1391زاده و همکاران )غالمحسین
تاانمد منةمری بمرای    اند دمه رممان فارسمی افغانسمتان، ممی     ه و به این نتیجه رسیدهرا نقد و تحلیل درد اختناق

شمناختی  همای  ن بگشماید و مطالعمات جامعمه    شناخه ساختارهای جامع  افغانستان و مشمکالت و گرفتماری  

 فارسی را غنا بخشد. ادبیّات

های اجتماعی و نقش اجتماعی زنان، سیاسه و حکامه، خشانه و جنگ، ع یان ،(1393نباتی قطبیه )

احمد  مدار صفر درج های جامعه را در دو رمان ها و تفاوتانقالب و تمایالت دینی و خرافات و نیز شباهه

ط تبماهی اخالقمی طبقم  متاسّم    (، 1395)زارع  بررسمی دمرده اسمه.    میخائیل شمالاخاف  دن  راممحماد و 

از بمزرگ  یک زن خاشمبخه  مدرنیس  و جنگ جهانی دوم بر جامعه در رمان  راتیتأثجامعه، پدرساالری، 

الت جامعم   و به این نتیجه رسیده اسه ده بزرگ علای در این داستان به بازنمایی تحاّ علای واداوی درده

 اسه.سنّتی در حال گذار به مدرنیس  پرداخته 

همای  مایمه همای معنمادار فماعالن جمعمی، درون    های اجتماعی، دمنش ویژگی ،(1395زاده )قنبری و دائی

های رمان، ارتبا  اجتماعی تکرارشانده، شناخه جایگاه طبقاتی نایسنده و بازتاب  ن بر پیرنگ و شخ یّه

 ممرادی و همکماران   انمد. هی دمرد بررسم های دانشار در رمانرا و تناظر میان ساختار ادبی و ساختار اجتماعی 

ای ههمچنمین جامعم   رابط  اثر هنری، خال  اثر و ،شناسی ادبیّات لاسین گلدمنبراساس نةری  جامعه(، 1397)

 اند.هرا تحلیل درد دندده خال  در  ن زندگی می

شناسمان   نقمد جامعمه   انه پژوهش مستقل یا مرتبطی درزمینم  گتادنان هی شاد مالحةه میده  طارهمان 

دمه در  اسه ( 1398پار )مرتبط با این اثر، مقال  ماسای شدهانجامتنها پژوهش انجام نشده اسه.  شرهرمان 

ین نتیجه حاصمل شمده اسمه    و ا شدهتحلیل و بررسی  1 ن شخ یّه اصلی رمان براساس نةری  هلن سیکسا

داسمتان داشمته و هم  بما     دگی بمرد همدف زنم   پمیش  داستان ه  نقش دلیمدی درراسمتای   اصلی ده شخ یّه

 به بازیابی هایه و ارزش زنان پرداخته اسه. ،هادردن برخی از تقابل واژگان

عد بادن بُزمینه و نیز برجستهبادن  ثار پژوهشی در اینشناختی رمان و معدودبا تاجّه به اهمّیه نقد جامعه

ای و با ار با روش سندداوی و دتابخانهرو تروری دیده شد تا این گفت، از اینشرهاجتماعی رمان  -انتقادی 

 .انجام شادشیاة تحلیل محتاا 

 . روش پژوهش و چارچوب نظری1-5

ا در قمرن بیسمت  بماد دمه     ، امّم فمراه   ممد   شناسی ادبیّات در قرن نازده  میالدیجامعهگرچه زمین  پیدایش 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Hélène Cixous 
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و انسمجام ایمن نةریمه نقشمی      مند در مد. جارج لاداچ و لاسین گلدمن در تثبیمه ای قاعدهنةریه صارت به

 خاان با جامع  بارژوایی معرّفمی ترین شکل ادبی ه اند. جارج لاداچ رمان را اصلیاساسی و دلیدی داشته

(. 182 :1380این باور باد ده تحاّل رمان با تاریخ جامع  بارژوایی پیاند تنگاتنگی دارد )لادماچ،   درد و بر

معه و انسان دیان واحدی . وی بر این باور باد ده جابنا نهادگرا رئالیس  واقعرو نةری  خاد را براساس از این

نه  نکمه هریمک    را بررسی دند؛دهند و رئالیس  واقعی باید از این دیدگاه رابط  جامعه و انسان میرا تشکیل 

 ند.ده  بررسی مستقل و جدا از صارتبهرا 

« گرایمی تکماینی  ساخه»ها و نةریات لاداچ، نةری  هپس از لاداچ، گلدمن با بازخاانی و تکمیل اندیش

همای اجتمماعی در درون   ساختار  ثار ادبمی بما سماختارهای ذهنمی گمروه      ،گلدمن باورریزی درد. بهرا طرح

های گیرد. بر این اساس شاعر و نایسنده مالاد و مح ال اجتماع هستند. وی فاعل  فرینشاجتماع شکل می

دی برخاسمته از میمان جممع، بمه     فمر  عنماان بمه بینی یک جمع ده نایسمنده  لکه جهانفرهنگی را نه یک فرد، ب

 فرینندة  ،عبارت دیگربه؛ (321: 1371داند )گلدمن، بخشد، میای میبینی  ن جمع، شکل هنری ویژه جهان

چگانه  نشان دهدداشد تا های اجتماعی جامعه هستند. گلدمن میاثر ادبی نه یک فرد، بلکه طبقات و گروه

یابمد.  بینی  ن طبقه در ادبیّات انعکاس میگری جهانماقعیه تاریخی یک گروه یا طبق  اجتماعی به میانجی

داند و با تاجّه به نةری  اهمّیه مییند  فرینش ادبی و هنری د فردی نایسنده و هنرمند را در فرا او خالّقیه

(. 66: 1377شممارد )گلمدمن،   نمری ممی  ، ادبی و ههای فلسفیماردسیس  طبقات اجتماعی را زیربنای جریان

خ ممله جمعمی  فممرینش ادبممی، حاصمل  ن اسممه دممه   »نایسمد:  اسمکارپیه در تاتممیح ایمن ماتمماع مممی  

ای هما رابطمه  اند و یا بما  ن خاانهای اجتماعی، ه ساختارهای جهان  ثار با ساختارهای ذهنی برخی از گروه

 (19: 1392)اسکارپیه، .« پذیر دارنددرک

هایی ده در خمدمه  جامعهمیان ه در عرص  ادبی اسه و گلدمن، رمان برگردانی از زندگی روزمرّ ازنةر

ای دمه  در جامعههای دیگر، ها با انسانة انسانتر، رابط  روزمرّمعنایی گستردهو بههستند تالید فرم ادبی رمان 

(. سماختار معنمادار، دلّیمه، فاعمل     29: 1371خاانی دقی  وجاد دارد )گلمدمن،  دند، ه برای بازار تالید می

گرایمی  بینی، دیالکتیک و طبق  اجتمماعی از مفماهیمی اسمه دمه گلمدمن در نةریم  سماخه       فرافردی، جهان

گایی به جهان اثر ادبی اسه ده برای پاسخ»گلدمن،  ازنةرها تأدید دارد. ساختار معنادار تکاینی خاد بر  ن

)طلماعی و رتمایی،   « دیابم فهممی بمه  ن دسمه ممی    محقّ  با درونیک ماقعیه خاص  فریده شده اسه و 

اقعیمه تماریخی   شناختی و دامالً دیمالکتیکی اسمه دمه بمه و    ای روشنةر گلدمن، دلّیه مقاله(. از6: 1386

های دوستانه را فاعالن ها و گروههای شغلی، انجمن( وی خانااده، صنف25: 1376گلدمن، شاد )مربا  می
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داند. از این رو پدیدة ادبی را از رهگذر روابط افراد یک جامعه نقد و ن اصلی  ثار ادبی میفرافردی و خالقا

و یکسارچگی بدان  (. او از  گاهی طبقاتی یا  گاهی جمعی ده وحدت100: 1382د )گلدمن، دنبررسی می

اجمادی اجتمماعی از   م عنماان بمه دند )همان( و به تأثیرپمذیری انسمان   می بینی یادعناان جهانوابسته اسه، با

همچنمین منةمار وی از طبقم      (؛20گایمد )هممان:   بطم  دیالکتیمک ممی   جهان و تأثیرگمذاری او در جهمان را  

بینی را امعه و زیربنای جهانج  فرینی دلّها ساخههایی اسه ده هدفِ عمل و  گاهی  ناجتماعی، گروه

 (. 86-85: 1377دهد )لنار، میشکل 

تاتیح یا تشریح. در مرحل   -2 ؛درک یا دریافه -1ی دو مرحله قائل اسه: گلدمن برای بررسی اثر ادب

شماد و وجماه هنمری، اجتمماعی، فرهنگمی و اقت مادی اثمر        به ساختار اثر ادبی تاجّمه ممی   ،درک یا دریافه

یمد. در   دسه مییا ساختار معنادار  ن به براثرها، دلّیه حاد  ه  نهادنج این یافته از دنارو شاد واداوی می

تمرین عااممل و عناصمر تأثیرگمذار در     مرحل  تاتیح یا تشریح، ساختارهای اجتماعی زمان  تالید اثمر و مهم   

اداممه  در (.17: 1382شاد )گلدمن، دهی  گاهی جمعی و ساختار دلّی حاد  بر  ن دوره بازنمایی میسامان

 خااهد شد. بررسی و تحلیلرمان براساس دو مرحل  دریافه و تشریح 

 . پردازش تحلیلی موضوع2

پیش از جستجای پیاندهای اثر ادبی و طبقات اجتماعی دوران نگارش  ن، باید خاد اثر و معنمای درونمی و   

ای ده از رهگمذر  اش را دریافه و دربارة  ن، در مقام جهانی مشخّص از افراد و اشیای  فریدة نایسندهویژه

منةمار در  بمرای ایمن   (.253: 1376ناختی پرداخمه )گلمدمن،   شم گاید، به ارزیمابی زیبمایی  اثر با ما سخن می

هما از  همای  ن و میمزان  گماهی  ن   ماتماع رممان، شخ میّه    همچانمااردی  -دریافه  -نخستین مرحله 

 د.شامسائل جامعه بررسی می

 رمان . موضوع2-1

مدیریتی دمه مشمکالت زیمادی    هری و مدیریه نادرسه  ن اسه؛ سما  تاسع  ش شرهماتاع اصلی رمان 

ها و فضاهای سبز را درپمی دارد.  رفتن پارکنیازبرویه، سازی بیشکاف طبقاتی،  لادگی هاا، برج ازجمله

ها بر سر ممدیریه و  میان  نو ایجاد چالش و دشمکش در امیرخانی با انتخاب دو شخ یّه اصلی، لیا و عال

 داب و رسام زندگی مردم اوری بر های فنّتأثیر پیشرفه تاسع  نامتاازن شهری به واداوی زندگی شهری و

له پرداخته اسه تا مخاطب او ایمن  ئسازی و هشدار مخاطب به طرح این مس گاه هدف باپرداخته اسه. وی 

بینی دند و به این نتیجه برسد دمه در تاسمع  شمهری بایمد از     حال گسترش پیشسرانجام را برای شهرهای در

  ایرانمی و افمراد جامعمه، گسسمه درمیمان      شاد. تغییر جامع شهرهایی چان تهران پرهیزاز دالنالگابرداری 
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 اسه. شرهز ماقعیه از عناصر اصلی رمان ا سا استفادهها، اعتراض، دورویی، تةاهر و   ن

 ها شخصیّت تحلیل .2-2

در  1اسه. سمارتر  شناختی رمان از اهمّیه قابل تاجّهی برخاردارپردازی در نقد جامعهشخ یّه و شخ یّه

ها با یکمدیگر  طری  روابط شخ یّهمان وجاد ندارد مگر اینکه ازای در راندیشه و نةریه»گاید: این باره می

 (.92: 1370)سارتر، « بیان شده باشد.

ترتیب مسائل طبقات اجتماعی بدین»داند ای اجتماعی میا طبقهگلدمن شخ یّه رمان را نمایندة گروه ی

تماان  شاد. از نگاهی دیگمر ممی  در شکل سرگذشه یک فرد از یک طبق  اجتماعی بیان میدر عرص  رمان 

مای نفرد در دنیای واقعی، مح ال نهایی جامعه اسه؛ شخ یّه دنیای داستان،  یین  تمام دهدرحالیگفه، 

گیمرد و  مید جای های متعدّهای با شخ یّهدر دست  رمان ،شرهرمان ( 52-51: 1368)زرافا، « .جامعه اسه

 هردمدام و  برگرفته اسمه های مختلف اجتماع های رمان را از تیپیک شخ یّه ندارد. امیرخانی شخ یّه

 وند. رمی شمارنمایندة قشری خاص به هااز شخ یّه

گیمرد و  کل ممی داسمتان اسمه دمه داسمتان حمال محمار او شم       و قهرممان اصملی   شخ یّه دلیمدی  « لیا»

 او م مداق بمارز   . لیما راوی داسمتان اسمه.   دننمد یم دایپمعنا و حتّی وجاد با او « شره»های دیگر شخ یّه

اسه ده  دارمسئلهقهرمان رمان فردی »گلدمن  باوراساس تعریف گلدمن اسه. بهبر« شخ یّه پروبلماتیک»

همای اصمیل و   به جستجای ارزش ،های دمّی نةیر داال و سرمایه اهمّیه اساسی داردای ده ارزشدر جامعه

همچمان عمداله،  زادی، عشم  و... امّما جسمتجای او اهریمنمی و       همایی  یمد. ارزش  و راسمتین برممی   دیفی

همای دمّمی جانشمین    برای همیشه ارزش بارکیای داند ده در چنین جامعهحاصل اسه؛ زیرا خاد نیز می بی

در جامع  مدرن  دارمسئلهگرایی تنها گریزگاه انسان بنابراین انزوا و تنهایی و درون؛ اندهای دیفی شدهارزش

دارد و معتقمد اسمه    خااهانمه  رممان رویکمردی   (. لیما 26: 1371)گلدمن، « .و در عین حال تباه معاصر اسه

زنمد و  های خاد دسه به عممل ممی  ها و خااستهاو برای تحقّ   رمانهای مدیریه شهری اشتباه اسه. برنامه

د اشم دممی گیرد و اجتماعی خاد ماتع می های هایتی وزشمقابل بسیاری از ارلیا دردهد. تن به مبارزه می

 (.36: 1396)امیرخانی، ارائه دهد اشینیبجهانای از خاد و ت ایر تازه

منفعل ده فقط به حفظ ماقعیّه شمغلی   دمابیشای سه. مردی با روحیها« عال»نقط  مقابل لیا، شخ یّه 

عال هردس را دمه سمدّ راه پیشمرفه شمغلی او شماد،       (.25اندیشد )همان: معاون شهرداری می عناانبهخاد 

(. 104-103دند )همان: را ارتا  می اشیطلب ورد و حسّ جاهدارد؛ شغلی ده برای او قدرت میدشمن می

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Jean-Paul Sartre 
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تفاوت و ریاداری ده عاقبه طلب، بیگیر، جاهمقدّس، بهانهی عال را باید نمان  مردهای خشکهتیپ شخ یّت

اندیش اسه و م الح بمرایش اولایمه بماالتری دارد.     یند، دانسه. او م لحهمیدار ه  از  ب درخیانه

خماار،  سمااد، زممین  سمازی بمی  . بمرج اسمه اش اسه ده نامش بیانگر حرفه «فرازنده»شخ یّه دیگر داستان 

 (. 134دند )همان: طلب ده مردم و حادمیه را سردیسه میباز و منفعههاس

ممردم  »تاجّه به فرهنگ، چان او را ده بیهمشناس  مریکایی، فرازنده و سادجایانی ، انسان1ادوارد هال 

« تماجران بمرده  »بمه  « دننمد بندی میبسته -هستند ها گاهها و سکانهده همان اداره -های عمادی را در جعبه

تی دانسه ده بما پمال   اصالرا باید نمان  بارز افراد نادیسه و بی فرازنده (.194: 1395 ،فکاهیدند )تشبیه می

دلیل اطال  های داستان ده بهشخ یّه و دیگر هااین شخ یّهگذاشتن بر این ماتاع را دارند. ق د سرپاش

همای واقعمی   ها پرداخته نشده اسه، هریک نمادی از طبق  اجتماعی خاد با هم  ویژگیدالم در اینجا به  ن

 نچه در جهان واقعمی یعنمی ایمران در جریمان اسمه، تطماب        بینی حاد  بر داستان، با   ن طبقه هستند و جهان

د؛ زیرا تمامی شمار  ورنیز به« مکان قهرمان»های رمانزمرة تاان دررا می شرهناگفته نماند ده  داملی دارد.

پیاندد و راوی ف ل چهارم دتاب وقاع می، یعنی شهر تهران بهحقیقی و حاتر یحاادث رمان در بستر مکان

  (.88-76: 1396ها، شهر تهران اسه )امیرخانی، یر ف لسا برخالف

 ، محمّممد زائممر و معمماون بسممی  صممفاراارمیمما، شممهردار، همچممان ایلیمما،  شرههممای برخممی از شخ ممیّه

مایم  داسمتان اسمتفاده شمده     ها برای بیمان و القمای درون  هستند ده از  ن (تماتیکمحار )زمینههای  شخ یّه

های فرعی و در دشادش شخ یّه مای  رمان خاد را ازراهای درونهها و جنبهپیام. امیرخانی بسیاری از اسه

خمادش را پشمه    ،داده و برای اینکه جلب تاجّه نکنمد  ها با یکدیگر و شخ یّه اصلی، لیا، نشانارتبا   ن

همای  ن  بادن شخ یّههای اجتماعی، پایابارز رمانهای ها پنهان درده اسه. یکی از ویژگیاین شخ یّه

هایی مانند صفارا، همکالسی دوران دانشگاه و عدم انفعال دربرابر رخدادهای جامعه اسه. اگر از شخ یّه

 یند، صرف نةمر  شمار میعی خاد در رمان، شخ یّه منفعل بهلیا و محمّدزائر ده با تاجّه به ماقعیه اجتما

 خاد هستند. ئل اجتماعی زمان های رمان همگی افرادی پایا و درگیر در مساشاد، سایر شخ یّه

ی ایمن  دننمد و حتّم  مباحثمه ممی   باه خاد را دارند،  مسائل جامعه دیدگاه خاصّ این افراد در رمان دربارة 

بماغ قلهمک    بمر سمر   ویژهبهعال و لیا  رمکرّ شاد؛ مانند مشاجراتها گاهی منجر به درگیری لفةی میصحبه

ها )همان:  ن یجابهامدان  درختان و ساختن برج سر خشکاندن ع میان لیا و فرازنده بر ؛ مشاجرة(112)همان: 

ر (. شمایان ذدم  150( و گفتگای لیا و زن همسایه )همان: 146)همان:  ساختمان ریمدگفتگای لیا و  (؛39-40
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Edward Hall 



 29 گرایی گلدمناثر رضا امیرخانی براساس نظریة ساخت شرهشناختی رمان نقد جامعه
 

همای شخ می دارنمد تما     ت دغدغمه شمدّ بمه  –در ممااردی حتّمی لیما     - شرههای داستانی اسه ده شخ یّه

همه به فکر خادشان هستند و این امر، ت ایری از جامعمه را در خماد دارد دمه     شرههای بشری. در  دغدغه

  .رفته اسهبین دوستی در  ن ازناع

 صارت بهها چه های داستان و معرّفی  نباید گفه امیرخانی در ارائ  شخ یّه دنار تمامی این ماارد،در

ها با یکمدیگر در  عمل درده و روابط حاد  بر ارتبا  شخ یّه یخاببهمستقی   غیر صارتبهمستقی  و چه 

ای هنرمندانمه ارائمه شمده دمه باعم  تحکمی  و       ... نیز به شمیاه گایی وها در قالب تک ن رمان و ارتبا  میان

 های ادبی این رمان شده اسه.استااری جنبه

 های فردی و اجتماعی. آگاهی2-3

همایی دمه   ، شخ میّه . نخسمه داد یجما تماان در دو گمروه    گاهی ممی های رمان را براساس ناع شخ یّه

. لیا، ارمیا، معماون بسمی    هستنددر تالش ناع  گاهی ممکن اسه و پیاسته برای تغییر شرایط ها از گاهی  ن

ناع  گاهی فعلی اسه و ها ازهستند ده  گاهی  نهایی گیرند. دست  دیگر، شخ یّهدر این دسته جای می

شاد. عال، فرازنده، شهردار، معاونان شهرداری و همسرانشان و ها دیده نمیتغییر وتعیه در  نتالشی برای 

سمطح  گماهی فعلمی بمه  گماهی      ها و تغییر ای از ماارد انتقال دادهدر پاره. قرار دارندمحمّدزائر در این دسته 

یا بمر  ل وسیل خان  همسایه به وغن ساخت  باغچ مثال پاشیدن خاک  میخته با ر رایبخارد؛ چش  میممکن به

همای  ، صحبه(34بردن درختان )همان: اختن او از شگرد فرازنده برای ازبینسروی شیش  ماشین عال و  گاه

تمیافه شمام ممدیران شمهرداری و     (، سمخنرانی لیما در   51 هما )هممان:  در دماه و گفمتن از گذشمته   لیا با ایلیا 

(، گفتگای لیا بما معماون بسمی  )هممان:     97-94هر منطقه و همسرانشان )همان:  های وی از شهرداران پرسش

  (.177-175ارمیا با لیا در داه )همان:  های( و صحبه117

را با  شانیفعلها و  گاهی های شخ یّتی رمان خاد،  ن تمن حفظ تیپ تاانسته اسه یخاببهامیرخانی  

پایان دچمار  های رمان، دراز شخ یّه ددام یه. اگرچه دند ریدرگدی های اجتماعی متعدّمباح  و چالش

هما تغییراتمی حاصمل     گاهی  نشاند؛ امّا در سطح ها گردد، نمیتحاّلی ده منجر به تغییر طبق  اجتماعی  ن

هما از  شاد. این امر در سطح انتقمال داده ها مینامحتمل از  ن گاههای گیرید ده منجر به برخی جههشامی

ها و قشرهای مختلفی ماننمد  تیپ ،شرهرو در رمان ایناز  دهد. فعلی به  گاهی ممکن رخ می مرحل   گاهی

، مسئاالن خادباختهافراد مهاجران افغان، ها، زنان مدرن و سنّتی، مدیران فرهنگی، بساز و بفروش، شهرداران

ها و متغیّرهمای  ده پارادودسخار و ریاداری حضار دارند نرخ روزاران، افراد نان بهد، مهندسان و معممتعهّ

ن در تماا هما را ممی  ترین این تقابل ورند. مه وجاد میرا به هاییتضادها و تقابلدهند و مختلفی را شکل می
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عبارت دیگر زندگی سنّتی و زندگی مدرن و شهری، شهرستان و پایتخمه، بماالی    تقابل سنّه و مدرنیته یا به

دفایه و مسئاالن متعهّد، لیا و عال، لیما و زنمان شمهرداران دیگمر منماط ،      ، تقابل مدیران بیشهر نییپاشهر و 

گرفتمه و بمر محمار و    ها شمکل حاادث رمان حال این تقابل. مشاهده دردها و تضاد طبقاتی اختالف دیدگاه

 گیرد.  ن ساختارهای اجتماعی رمان شکل می تبعبهچرخد و ها میمدار  ن

 رمانهای . دگرگونی شخصیّت2-4

در هاسمه.  همای  ن همای اجتمماعی، تحماّل و دگرگمانی شخ میّه     های رممان ها و شاخ هیکی از ویژگی

هما از ابتمدا تما    دهد و  نای رخ نمیتغییر و تحاّل اساسی ،شرههای رمان ایدئالاژی و طرز تفکّر شخ یّه

اخت اص محدودة زمانی دلیل اسه ده بینی یکسانی دارند. این امر بدینفکر و جهان دمابیشانتهای داستان 

بسمتر زممانی   حماادث رممان در   دند، بسیار داتاه اسمه و  روایه می ن را به رخدادی ده نایسنده  شدهداده

، اتّفاق افتماده ای ده حاادث رمان در  ن . با تاجّه به محدودیه فاصل  زمانیافتدداتاه و مشخّ ی اتّفاق می

همای  دنش و عملکمرد، در شخ میّه   ازنةرامّا  امری عادّی و طبیعی اسه؛ها خ یّهبینی شعدم تغییر جهان

ویمژه شمهر تهمران( مشماهده     بمه همای جامعمه )ایمران اممروز و     هایی اساسی و منطب  با واقعیهرمان دگرگانی

پاشیدن زندگی لیما و عمال، قهمر عمال و تمرک خانمه، ارتبما  پنهمانی وی بما ممانتا جینمی            شاد؛ مانند ازه  می

نشینی، ت می  صفارا مبنی بمر  سال خانه پن از  ه(، ت می  لیا بر پذیرفتن شغل پس)همکالسی دوران دانشگا

بردن به اینکه زن اسمه،  ها بحران هاّیه و پیروشدن لیا با ارمیا در داه پس از مدّتروبهرهادردن شغلش، 

از شهری ده همی  امیمدی بمه  ینمدة  ن     پریدن و رهیدن  هیدرنهاد لیا به داه و صحبه با ارمیا و رفتن مجدّ

هما رخ  و در رممان بمرای  ن   دنمد ممی همای داسمتانش ترسمی      یندة شخ یّه عناانبهنیسه.  نچه امیرخانی 

ایمن اممر بمر ارزش     جمه یدرنت نچه ممکن اسه در عال  واقع رخ دهد، در تضاد و تعارض نیسه؛ با  ،دهد می

 هنری اثر وی افزوده اسه.

 شرهتاریخی، سیاسی و اجتماعی رمان  بررسی بستر. 2-5

اجتماعی جامعمه در دل سماختار اثمر     -مرحل  دوم نةری  گلدمن، مرحل  تشریح اسه ده ساختارهای سیاسی 

منةمار نخسمه بایمد بمه بررسمی بسمترهای تماریخی، سیاسمی و         شماد. بمرای ایمن   ادبی بررسی و تشمریح ممی  

 ده رمان در  ن شکل گرفته اسه، پرداخته شاد.  ای اجتماعی

نةر نایسمنده   به تهران اواخر ده  هشتاد و اوایل ده  ناد پرداخته اسه. بره  زمانی مدّ شرهامیرخانی در 

 عنماان بمه  1396تما   1384سال  شهرداری محمّدباقر قالیباف در تهران. وی از سمال  دوازدهبرابر اسه با دوران 

همای  سمایه شمهرداری   میالدی ازسای 2008برابر با سال  1387فعّالیه پرداخه و در سال  شهردار تهران به
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همای عمرانمی   هشتمین شهردار برتر دنیا معرّفی شد. دوران شهرداری قالیباف با اجرای فعّالیمه  عناانبهجهان 

شمهدای غمزّه، پمل     ع(، تانل تاحید، نیمایش، ) یعلاحداث برج میالد، پل صدر، اتابان امام  ازجملهدی متعدّ

 . باده اسه... همراه و سطحه  ریغهای ها و تقاطعجاادیه و احداث شمار فراوانی از پل

همای  و اقمدامات و سمازندگی   شماد ای عماض ممی  قابمل مالحةمه   طاربهدر این دوران چهرة شهر تهران  

 ازجملمه دوران وارد اسمه؛   و نقدها نیز بر مدیریه شهری این گیرد؛ امّا برخی ایرادهاصارت می فراوانی نیز

ا، فمروش تمراد  و... . یکمی از    تشمدید  لمادگی هما    تهمران و خفگمی تهمران،    22در منطقم    یسازبلندمرتبه

های عمرانی شهری به مدیریه شهرداری تهران در این دوران ی ده در حازة اجرای پروژهترین انتقادهای مه 

این باور بادند ده ساخه پمل    ان شهری برو متخ ّ بسیاری از دارشناسانوارد شد، احداث پل صدر باد. 

امیرخمانی در  . بلکه به گره دار ترافیکی تبمدیل خااهمد شمد    ؛دنددمکی به ترافیک تهران نمی تنهانهصدر 

چان عال به نقد و چالش هم یهایی نمادیناجتماعی و با انتخاب شخ یّه -با تکیه بر این بستر سیاسی  ش ره

  پرداخته اسه.مدیریه شهری تهران 

 . بازتاب ساختارهای معنادار رمان در بستر جامعه2-6

های اجتماعی اسه. ایمن اممر   های رمانیکی از شاخ ه ،جامعه در رمان قیقیظهار و بروز بستر اجتماعی ح 

اسمه. امیرخمانی در ایمن رممان      مهم  شناسی منةر نقد جامعهل ادبیّات و جامعه اسه ده ازرهاورد رابط  متقاب

نمایش بگذارد و در اثمر خماد   بهگانه ده هسه، محیط اجتماعی،  ن عناانبهداشیده اسه تا شهر تهران را 

حال محار معماری شهری، شرایط تحمیلی  ن بر زندگی شهروندان و تأثیرات  وی رمانش رابرجسته سازد. 

هران، تحااّلت ناشی تاسع  نامتاازن شهر ت اشاره به. ه اسهشکل دادمردم در بستر شهر تهران،  ن بر زندگی 

ای و سمبک  متعارف شیشمه  . نماهای غیرمؤیّد این نةر اسههای تهران رفتن باغفروشی و ازبیناز  ن، تراد 

ممارد انتقماد واقمع     ،علّه عدم ساماندهیهای اخیر باده ده بهدر طی سال زیبرانگچالشرومی یکی از ماارد 

خاانی با فرهنگ و معماری اصیل ایرانی و داهش ایمنمی دربرابمر زلزلمه،    ؛ مشکالت ب ری، ناه شده اسه

از چنین نماهایی اسه. در داستان، تمن یاد وری یکی از اردوهای دوران دانشجایی لیا،  سا استفادهتبعات 

برشمی از   شده اسهومی، تهران با این نماهای ر»شاد: گانه به این ماتاع اشاره میبا بیانی دنایی و تعریض

  (10)همان: .« ریختی اسه منطق  یک تهرانشدة بیمعادن سنگ! معدنج سنگ عمادی

تما  »افکننمد:  هما سمایه ممی   ها هستند دمه بمر خانمه   درختان بید و نارون، تاوردرین یجابهدر تهران امروز،  

ریخمه و  . بمی رفتمه اسمه  درین بماال  و دنارش ... تماور  هیهمسادن  به بید خادمان و نارون تاریکی نگاه می

تهمران عرصم     (12)هممان:  .« انمد انمد و رفتمه  ما. دجکی رهاش دمرده  تا خان  برگشته اسهبدشکل. بازوش 
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. شمده اسمه  شماری عل  های بیدرینها تاورده برای ساخه  ن شده اسههایی روی  برجساخه و ساز بی

شناسمد. تما   تهران امروز را با تعداد تاورش ممی »: شده اسهها سر مد درینتعداد تاور ازنةراز این رو تهران 

 (12)همان: « .ترین تاور تا تهران اسهدنیا بعد از دوبی بیش

 شرهمتر، ماتاع دیگری اسه ده در  1800عدم رعایه قانان ممناعیه ساخه و ساز باالتر از ارتفاع 
هما و  دلیمل وجماد گسمل   و شرق تهمران بمه  متر در شمال  1800ساز در ارتفاع شاد. ساخه و به  ن اشاره می

 ب تهمران از   از نجادمه . خااهد دردها، مشکالت بزرگی را برای شهر تهران در شرایط بحران ایجاد نشیب

ری جمز ارتفاعمات شممالی    های زیرزمینی و سمطحی پایتخمه  بشمخا   شده و  بهای اطراف  ن تأمینداه

تممام   هما و  لمادگی  ن ارتفاعات، ماجب بروز بیمماری ساخه و ساز در ای براثرصارت  لادگی ندارند، در

یکی از منابع اصلی حیات، با ساخه و  عناانبهسای دیگر، داهستان ؛ ازخااهد شدهای زیرزمین تهران  ب

دشی و انتقال  ب، هها، جادّده با شروع ساخه و ساز یاگانهبهگرفه.  خااهد ها در معرض تهدید قرارساز

های اطراف تهران نقش دارد. در طی داستان، چندین بار به شدّت در تخریب داهستانبهبرق و ساخه و... 

های ایلیا از نشانه»پرسد: باره میلیا در اینهای مخروطی بتنی از شاد. ایلیا با دیدن نشانهاین ماتاع اشاره می

 مد هسمتند؛ یعنمی بماالی همزار و      های هزار و هشتنشانه هانیاده  ده پرسد و جاابش میبتنی مخروطی می

انمد.  دهمد دمه بماالتر سماخته    ممی را نشمان    یسماختمان هشت د متر ساخه و ساز در تهران ممناع اسه. ایلیما  

انی مدیران به برج همراه عال و ایلیا برای شرده در مهم( زمانی ده لیا به49)همان: .« دان  چه باید بگای  نمی

 -»گاید: خااهد با  سانسار به باالی برج برود، میپرسد  یا نمیا ده از او میایلیا در پاسخ لی روند،میالد می

 (102)همان: « سازند!خااهد ... برگردی  خانه. اصالً دنار داه ده برج نمینمی

های بلندی ده ی مانع دید هستند؛ لیا در تاصیف ساختمانهای بلند و مرتفع در تهران چان سدّساختمان

ای ؛ همان مجماعهییروروبه روی  دنار خان اوّل از همه می: »گاید، میشده اسه ها ساخته ندر دنار خان  

 پارتممانی بعمدی،    مجماعم  ( »144)هممان:  .« شاه عبدالعةی  را گرفته باد شگاهیپاالده جلا دیدن نار  تشج 

 (147)همان: .« همان اسه ده جلا دیدنج برج میالد را گرفه

اثر به  ن اشاره  ها و مرادز تجاری، معضل دیگری اسه ده در اینتهران به ساختمانتبدیل فضاهای سبز 

امّا پس  ها وجاد داشه؛برای بازی بچّه  ورد ده در گذشته در محلّ  داشانک زمینیخاطر میشاد. لیا بهمی

زممین بماقی مانمد و    اخت اص دادند و فقط سرسرة بزرگ فلزی از  بارترهاز مدّتی زمین را به غرف  بازیافه و 

شد دمه   پاساژی در  ن زمین ساخته هیدرنهازمان تبدیل شد به سرسرة فایبرگالس داچکی.  مروربه ه  ن

 (.157 مد )همان: باد ده از یک سرسرة فلزی پایین می شده دهیدشبر دیاار  ن نقّاشی داددی شاد 
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،  ورده منتةمره پمایین   طبیعمی و غیمر  برابمر خطمرات و بالیمی    زن در تاسع  شهر، ایمنمی  ن را در عدم تاا

بارها وقاع زلزله در تهران و شمرایط   شره. در گرفته اسه قرارنان تاجّه های اخیر داماتاعی ده در سال

 همایی دمه جما و   خادستری از اشکالی نامنةّ . سیخ یتهیبدن . پر به شهر نگاه می»شاد: پس از  ن ترسی  می

دن  اگر همین اآلن زلزله بیاید. شمهر چمه خااهمد شمد...     می اند. با خادم فکر سمان نشانه رفته یسابهجا بی

های ماج خااهند خارد. شیشه چگانهخااهند افتاد و استخرها  چگانهها دجا روی دجا خااهد ریخه. تاب

 خااهمد یا خااهند گفه ... شهر اگر فروبریمزد عمال چمه     بازه ها شکنند و  یا ماهیمی چگانهها  دااریام

 (54)همان: « .مانی  یا نه. من و ایلیا و چاپان. ما چه ت ایر مهیبی خااهی  دید از این زاویه. راستی ما میشد

 . اعتراض به وضع موجود2-7

ه رممان وجماد   سه دمه در شخ میّ  ای اهای اجتماعی، فریاد اعتراض رسا یا نهفتههای رمانیکی از ویژگی

شممار  ورد. حتّمی نمام  ن نیمز بیمانگر      ای از رمان اعتراض بهان  برجستهنمتاان را می شرهدارد. از این منةر 

. بیشمتر اعتراتمات را   فمرار دمرد  برعکس شهر؛ شهری ده بایمد از  ن رهیمد و    شرهاعتراض نایسنده اسه؛ 

درواقع امیرخانی نقدها و اعتراتمات خماد را بمه ممدل ممدیریه       ورد. میشخ یّه اوّل داستان، لیا، بر زبان 

جایان  مدرنیته و اثرات مخرّبش بر زوایای ، سبکِ زندگی شهری در ع ر مدرنیته، جریان سلطهشهرهاندال

بمر لیما، امکمان اعتمراض بمرای همم         افزون دند.اجتماعی و انفرادی از زبان لیا بیان می پنهان و پیدای زندگی

 .شده اسههای داستان فراه  شخ یّه

عدوانی فرازنده در ملک وقفی همسایه و نیز بر عملکرد اوقاف مبنی بر واگذاری و فمروش  لیا بر ت رّف 

نام  شهرسازی، قاانین ترافیمک،  (. او همچنین بر  یین42: 1396)امیرخانی، معترض اسه  شدهوقفامالک 

گیمرد،  چمان ایلیما ممی   همدشیدن را از داددانی معاین  فنّی خادروها ده قدرت نفسگذاری پالک، شماره

(. رونمد پمذیرش طماالنی بیممار، هزینم       46داند )همان: فرزند خاد می امجها را صدّمعترض اسه و باعثین  ن

)همان:  شناسانو عملکرد تعیف مشاوران و روان هانبادن جای پارک در بیمارستان ،باالی خدمات درمانی

ی شعاری ممدیران شمهری   هاپاسخ ؛(152همان: ) یگرعدالتی حاصل از  ن و قشریتضاد طبقاتی و بی (؛66

ها نسبه های  نها و چاپلاسیریاداری و تةاهر حاتران در مهمانی مدیران شهرداری و تملّ  (؛122)همان: 

ل از دیگر مسمائ  (97بردن  ن )همان: ( و پشه پازدن به قالب سنّتی شهر و ازبین98شهردار )همان:  به شخص

ها مارد برخی از ارگان ها برتدّگیری  ننگاران و جههتان  روزنامهعملکرد مغر .مارد اعتراض وی اسه

 (.118اعتراض معاون بسی  اسه )همان: 

اسه بر اینکه تب او را دریاچ  چیتگر و فشمافایه بما    یشخ یّه معترت عناانبهه  حتّی تهران  شرهدر 
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(. صفارا بمر جایگماه   87های پسماندة شهری باید پایین بیاورند و حال نامساعد او را بهباد بخشند )همان:  ب

ارشمد دارد، بایمد   اسمه و ممدرک دارشناسمی    دمرده لیتح اینکه  باوجاداجتماعی خاد معترض اسه ده 

ی امیرخمانی،  شخ یّه  رممان ( و ارمیا، 44سااد اسه )همان: چان فرازنده شاد ده دامالً بیهممنشی فردی 

گمرفتن از زنمدگی شمهری نشمان     ه و انتخاب زنمدگی چاپمانی و فاصمله   گذاشتن به دااعتراض خاد را با سر

 (.171دهد )همان:  می

 گیرینتیجه .3

هما تمابع احماال    هما و اندیشمه  بردنار باشد. افکمار، عقایمد، ذوق  تااند نمیمحیط ادبی از تأثیر محیط اجتماعی 

میمان  شماد. از شناختی، تأثیر ادبیّات بر جامعه و تأثیر جامعه بر ادبیّات مطالعه میاسه. در نقد جامعهاجتماعی 

رو بهترین ناع و گان  ادبی تری دارد؛ از ایناجتماعی برجستهشکل و محتاا داردرد  ازنةرانااع ادبی، رمان 

 شناختی ناین اسه.برای مطالعات جامعه

را نگاشمته و رممان برگردانمی از     شرهز محیط اجتماعی شمهر تهمران، رممان    ا رتا امیرخانی با اثرپذیری

تهران امروزی تاسع  نقدی اجتماعی بر  منةاربه داستانزندگی در شهر تهران در بیسه سال اخیر اسه. این 

ف جامعمه تاانسمته اسمه برخمی از     همای مختلم  گیمری از تیمپ  امیرخانی با بهمره . در مده اسهرشت  تحریر به

ای سیاسمی  مایمه درون شرهنقد و چالش بکشد. ها را به ن های ساختاری شهر تهران را نمایان سازد و تعف

. نایسنده در این رمان به طمرح  دهدرا تشکیل می  نروند تغییر در پایتخه اساس و شالادة اجتماعی دارد و 

میمان ممردم جامعمه،    جامعه، گسسه در   ایرانی و افرادچان تقابل سنّه و مدرنیته، تغییر جامعهمماتاعاتی 

دمار، بیکماری،    حفمظ سمم ه و جایگماه در محملّ     منةمار بمه شکاف طبقماتی، تةماهر و دورویمی دارمنمدان     

 ظاهرگرایی، خادباختگی فرهنگی پرداخته اسه. 

 تاانسته اسه میان جهان اجتماعی رمان با جهان واقع ارتبا  عمیم  و تنگماتنگی برقمرار سمازد.     امیرخانی

ت ایر بکشد. های اجتماعی را بهناهماهنگی تاانسته اسهها در رمان گیری از تضادها و تقابلامیرخانی با بهره

معماری شهری، شرایط تحمیلی  ن بر زندگی شهروندان و تأثیرات  ن بر زندگی مردم در بستر شهر تهران، 

های تهران، تبدیل فضماهای  رفتن باغازبین فروشی و هران، تحااّلت ناشی از  ن، تراد تاسع  نامتاازن شهر ت

از  اریعتمامای را به نمانه شرههای تجاری برخی از ساختارهای معنادار رمان اسه ده سبز شهری به مجتمع

 .درده اسهل یبدترئالیس  اجتماعی 

در تماتیمک  های از شخ یّه ،های یادشدهمارد ماتاعبیان ایدئالاژی و اندیش  خاد در نایسنده برای

پروبلماتیک قرار داده اسه ده  شخ یّه را دنار  ن شخ یّه اصلی داستان، لیااسه و در بهره بردهداستان 
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از  شمده ارائمه همچنمین ت مایر    ؛داشمد ممی های اصمیل، دیفمی و راسمتین در جامعمه     حفظ ارزش درراستای

ها در رمان، در تطاب  دامل با عال  خارج و بستر اجتماعی باده و ارزش هنری اثمر را  ها و  یندة  نشخ یّه

 دوچندان درده اسه. 

عمل درتمند دادن قحلو معضالت تاانا اسه، امّا در راهدر بیان مشکالت  رمان اعتراض اسه ده ،شره

 یارفتمه ازدسمه حلّمی بمرای شمهر    و اصمالح وجماد نمدارد و راه   نام امید ش، چیزی به. در دنیای رهدندینم

 جانبمه همه یبستبنرهید از شهری ده در مانند لیا، ایلیا و ارمیا باید  شاد؛ جز اینکهچان پایتخه یافه نمیهم

را از بین بمرد و دوبماره    زیچهمهدیگر  بارکی. باید شده اسهو وارونه )ر... ه...ش(  قطعهقطعهگرفتار  مده و 

تنها یک رمان نیسه، بلکمه تالشمی بمرای  گماهی جامعمه از مشمکالت پیرامانممان در         شرهدتاب ساخه. 

از مبتالشمدن سمایر    یریجلماگ بمرای  رمانی بازدارنده و با رویکردی پیشمگیرانه   شره درواقعپایتخه اسه. 

 .دچار شده اسهها شهرها به معضالتی ده تهران به  ن
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