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Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 
One of the most important things that is noticed in the sociological 

criticism of the novel is the connection between the work and the 

author's class, which is influenced by sociological class views. In the 

sociological criticism of the novel, first of all, a meaningful structure 

of the relationship between the work and society should be drawn. 

According to Goldman, the meaningful structure is the relationship 

between the inner structure of the work and the reflection of the 

worldview hidden in it. In the practical examples of sociological 

criticism of Lukács, Goldman and their other followers, pay attention 

to the author's class and its relationship with the structure and 

characterization of the work is considered an essential part in the 

sociological analysis of the text. On the basis of this research, the 

sociological analysis of the novel "Secrets of the Genie Valley" by 

Ebrahim Golestan from the point of view of reflecting the classes of 

the Iranian society, based on Lucien Goldman's opinions. Based on 

the findings of this study, Ebrahim Golestan criticized the apparent 

development of the Shah's regime and its modernization in the novel 

" Secrets of the Genie Valley ", symbolically representing the role of 

social classes against these requirements and the opportunism of the 

rich and middle class and the passivity of the class. He blamed the 

poor. 
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 چکیده اطالعات مقاله

 نوع مقاله: 

 مقاله پژوهشی
 یگاهاثر با پا یانارتباط م شود،میآن توجّه  بهرمان  یشناختکه در نقد جامعه یموارد ترینمهماز  یکی

رمان،  یشناختشناسانه است. در نقد جامعهجامعه یطبقات یهایدگاهاست که متأثّر از د یسندهنو یطبقات

س  اثر و جامعه یانم از ارتباط یساختار معنادار  یدبا یزاز هر چ یشپ ساختار معنادار از نظر    کرد یمتر  .

  یع ل یهامسااتتر در آن اساات. در ن ونه ینیباثر با انعکاس جهان یساااختار درون یانگلدمن، ارتباط م

و ارتباط آن با  یسنده نو یطبقات یگاهتوجّه به پا ،هاآن یروانپ یرلوکاچ، گلدمن و سا  یشناخت نقد جامعه

شخص     س   یاثر، بخش  یپردازیّتساختار و  سا سانه متن به  جامعه یلدر تحل یا   ینرود. بره یش ار م شنا

بازتاب طبقات   یدگاهگلستان از د یمابراهاسرار گنج شناختی رمان جامعه یبررس به پژوهش یناساس ا 

  یمابراه پژوهش ینا یهایافتهاساااس ر. باسااتگلدمن پرداخته  ینلوساا یبراساااس آرا یرانی،ا ۀجامع

 ،آن پرداخته یزاسایون شااه و مدرن  یمرژ یظاهر ۀبه نقد توساع   یجن ةدرّ سارار گنج گلساتان در رمان ا 

قات اجت اع    یّات   ینبرابر ا در را ینقش طب کرده اساااات و  ییبازن ا    ینصاااورت ن اد  به  مقتضااا

 .است را سرزنش کرده یرفق ۀثروت ند و متوسّط و انفعال طبق قۀطب یهایطلبفرصت
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 . پیشگفتار1

 .است یع وم یشناسجامعه یرناپذییبخش جدا ،ادبیّات یشناسجامعه

ه به متن و ک یانتقاد یروش  یعنی ؛است ادبیّات  علوم یهااز روش یکی یادب یشناس  جامعه» 

شته به متن رو  ینآن توجّه دارد. ا یمعنا مانند  یتماعاج یهایدهآورد و با توجّه به پدیم یر
: ۱۳۷۷ یوتادیه،)آدورنو و ا« است  گسترش متن  یدر پ آگاهی یهاو شکل  یذهن یساختارها 

۸۱). 

با  یالدیم ۱۹( که از قرن ۲۱ :۱۳۸۷ ینیک،)ه« جوان است. اًنسبت یارشته ،ادبیّات یشناسجامعه»

با  یستمشکل گرفت و در قرن ب ۳و کارل مارکس ۲تن یپولیت، ه۱های مادام دواستالها و اندیشهیّهنظر

 .یدبه نقطه اوج خود رس ۴به نام لوکاچ یمجارستان یلسوفیها و آثار فیشهاند

لدمن  ین، لوس   5کوهلر یشچون: ار یرانبر لوکاچ، متفک  عالوه» یل  ، م6گ خای هر  و... ۷ینباخت  ی
: ۱۳۷۹ ی،)تراب« داشتند  ییسزا هرشته سهم ب   ینا ییو شکوفا  یریگخود در شکل  ۀبه نوب یک

۱۱).  

 یانتقاد یریتفس یی،و محتوا یظاهر یهاشباهت یادبیّات بر آن است که فراتر از برخ یشناسجامعه

 ه کند.ضعر یشده در متن ادببازتاب یتاز واقع

 یارابطه  یگریکد که اجتماع و هنرمند و اثر او با    یدگاهد یناز ا ینقد، اثر ادب  یوهش    یندر ا»

 یت از زمان و مکانمنتقد به دق ینبنابرا شوند؛ می یابیارز ودارند بحث  یرناپذییزنده و جدا
آورد تا یدست م کامل را به یدر آن به وجود آمده، آگاه یو اثر ادب یسته در آن ز یسنده که نو

 یطحماو از  یها مند نس   بت به جامعه و برداش   ت      رهن یۀ واکنش روحۀ بتواند اثر را به منزل   
 .(۲۹۸: ۱۳۹5 یرصادقی،)م« کند مطالعه

داشتند. لوکاچ، پدر  یشناخترا بر نقد جامعه یرتأث یشترینگلدمن ب ینلوکاچ و لوس گئورک

 _______________________________________________________________      
۱ . Mmede stael 

۲ . Hippolyte Taine 

۳ . Karl Marx 

۴ . Georges Lukacs 

۵ . Erich Kohler 

۶ . Lucien Goldman 

۷ . Mikhail Bakhtine 
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 شاگرد اوست.  ینادبیّات و گلدمن وفادارتر یشناسجامعه

داشت.  یانجر نوو نقد  یتنقد سن  یانقرار داشت که در فرانسه، م یگلدمن در کانون مباحثات»

سین و   یهایعنا در تراژدمساختار   یانم بط( روا۱۹55پنهان ) یترین اثر گلدمن، خدامهم را
فدهم ه ةسد  ۀفرانس  اشراف جامگان   رینگکند که همانا جهانیم یرا بررس  یریساختار فراگ 

نابرا  .اس   ت نا و ارزش هر اثر  ین،ب ماع  یک به   یهنر یمع به  یگروه اجت به  طور عام و  تر، 
: ۱۳۹۳ یک،)مکار« گرفته است کلش یخیطور تارشود که بهینسبت داده م یساختار اجتماع

۳65). 

با  یادبیّات در مفهوم کل یشناسجامعه یانمت رکز م یاگونهاست که به یکسان ینلوکاچ از نخست

گلدمن با  ینبرقرار کرد. پس از لوکاچ، لوس یوندکس پرو ما ۲، هگل۱کانت یالکتیکو د یشناسیباییز

 یرتأث یعوس یاهدر گستر یادب یشناسلوکاچ، بر تکامل علم جامعه یخیتارشناسانه و بر مواضع زبان یّهتک

ش ار او به یاهنوشته ینکه از آخر یفرهنگ ینشآفر یذهن یساختارها یشگفتارگذاشت. گلدمن در پ

 د: نکنیص مرا مشخّ یاثر ادب دارند، یکسانی یّتکه اه ّ یژگیچهار و یدوگیم ید،آیم

ا ی  یواقع یای بودن، دن یغیرمفهوم ی،و پربار  یگس   تردگ یا غنا   یق،انس    ام دق  یا وحدت  »
  .(۷۹: ۱۳۷۹ ی،)آدورنو و سکار« هستند اثرة ممکن م موعه عناصر سازند

... که در و یناخودآگاه فرد یخ،چون جامعه، فرهنگ، تار ییهاینهاست که با زم یّتیکل یادب متن

 ید، نقد ادبکنیبرقرار م یالکتیکید یامتن اثرگذار است، رابطه یعرضه و بازخوان ینش،آفر یندفرآ

الزم  یهاان ندیتوتازه، ه واره  یهالهئبا مس یاروییرو یکند برایتالش م یّتواقع ینمعاصر با درک ا

چون  ییهاو سرفصل هایمبا توجّه به پارادا یزادبیّات ن یشناسمختلف جامعه یکردهایآورد. رودسترا به

پردازد. از یم یاجت اع یهایّتبا واقع یارتباط متن ادب یبه بررس ینگرجامعه ی،گرنکل یی،واگرامحت

 د.نشویح ممطر یاجت اع یایدهپد بۀبه مثا یشده در متن ادببازتابادبیّات و جهان  یدگاه،د ینا

ان معطوف به شخود، تالش ینه چندان طوالن یخِادبیّات در امتداد تار یشناسمختلف جامعه یکردهایرو

 ینبوده است. بر ه  یاجت اع یهایّترابطه آن با جامعه و واقع یانو ب یمتن ادب یّتماه یرو تفس یبازشناس

گلستان بر  یمز ابراها یجن ةاسرار گنج درّ  رمان یشناختجامعه یقصد دارد به بررس یقتحق ینا ،اساس

 گلدمن بپردازد. ینلوس یاساس آرا

 _______________________________________________________________      
۱ . Emanuel Kant 

۲ . Georg Hegel 
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 هئلمس یانب. 1-1

 یگاهاثر با پا یانارتباط م شود،میتوجّه  به آنرمان  یشناختکه در نقد جامعه یموارد ینتراز مهم یکی

 شناسانه است. جامعه یطبقات یهایدگاهاست که متأثّر از د های اثرشخصیّت یطبقات

س  یبه گروه یاجتماع ۀطبق» شابه  یاجتماع یگاهشود که پا یاز افراد گفته م یعیو دارند،  یم

با س  ط   یاهر طبقه .باش  ندیخرده فرهنگ خاص م یبرخوردارند و دارا یجمع هیاز آگا
 .(۱۷۷: ۱۳۷5 یگران،)قنادان و د «شودیص ماز قدرت، ثروت و حشمت مشخ  یّنیمع

 یماثر و جامعه ترس یاناز ارتباط م یساختار معنادار یدبایز از هرچ یشرمان، پ یشناختنقد جامعه در

بینی مستتر در آن اثر با انعکاس جهان یساختار درون یانختار معنادار از نظر گلدمن، ارتباط مکرد. سا

 اینکه:  یعنی ی؛عالوه فاعل ج عاست. از نظر او، ساختار معنادار به

سل( چگونه در   یک یادوره  یک یا) یگروه اجتماع یافالن طبقه  ینگرجهان»  یاثر ادب یکن
    (۱۱۳ :۱۳۷۷)سلدن و ویدوسون، « شده است؟ یلمتن تبد یّلیخبه عناصر سازنده جهان ت

رمان  کرد؛ ازج له یبررس یشناسها را از منظر جامعهاز رمان یاریوان بستیگلدمن م یاساس آرابر

اوّل قرن  ی ۀاست. او در ن یرانیمطرح و مشهور ا یساننوگلستان از داستان یمگلستان را. ابراه یمابراه

ها بازتاب در آن اجت اعیکه جامعه و روابط  یخلق کرد؛ آثار یادیز یآثار داستان یدی،معاصر خورش

گلستان به  یمابراه یجن ةاسرار گنج درّشناختی رمان جامعه یبا بررس در مقاله حاضراست.  یافتهفراوان 

گلدمن  ینلوس یاثر براساس آرا ینها در اآن یو روابط اجت اع یرانیبازتاب طبقات جامعۀ ا یبررس

 . پردازیممی

 نیگلستان در ا میاست. ابراه یش س ۵۰ ۀده یهارمان نیتراز مهم یکی ،یجن ةاسرار گنج درّرمان 

آمرانه  ونیزاسیکه مدرن یدر جامعه پرداخته است؛ طبقات یرانیا یرمان به بازتاب روابط طبقات اجت اع

 ۀرمان، سه طبق نیوا داشته بود. در ا یاندوزثروت یوجوش و تکاپو براها را به جنبشاه، آن میرژ

 یجن ةه ان گنج درّ ایاز پول نفت  یشتریتا سهم ب زندیخیبه جدال با هم بر م ریثروت ند، متوسّط و فق

  دست آورند.به

است  شیخو یرامونیپ طیحاصل ارتباط آنان با مح اًگلدمن، رفتار افراد غالب نیلوس اتیّنظر اساسبر

 یرامونیپ طیبراساس ارتباط با مح زین یجن ةاسرار گنج درّافراد حاضر در رمان  .(۲۰۶: ۱۳۷۷)گلدمن، 

زنند یبه کنش م دستشاه و ثروت حاصل از آن است،  میآمرانه رژ ونیزاسیمدرن ندیکه ه ان فرآ شیخو

 خود کنند. بیثروت بادآورده نص نیاز ا یشتریکنند سهم بیم یو هر کدام سع
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ها و منافع، شهیها، احساسات، اندشیاز گرا یاگلدمن، مج وعه ینگرجهان یّۀبراساس نظر نیه چن

 یهاقابل گروهمدهد و آنان را در یم وندیرا به هم پ یطبقه اجت اع کی یگروه و اغلب اعضا کی یاعضا

 .(۲۰۷دهد )ه ان: یقرار م گرید

 پژوهش هایپرسش. 1-2

ات و منافع ها، احساسشیاز گرا یازهیطبقات مختلف با آم یاعضا زین یجن ةاسرار گنج درّرمان  در

 ةاسرار گنج درّن رما یشناختجامعه یبا بررسمقاله  نیاساس ا نی. بر ه رندیگیمتفاوت مقابل هم قرار م
 دهد:میپاسخ  ریز یهاگلدمن به پرسش نیلوس یبراساس آرا ،یجن

 دارند؟ یاجت اع یهاچه کنش ،یجن ةاسرار گنج درّحاضر در رمان  یطبقات اجت اع -۱

  یها، احساااسااات و منافع خاصااّشیچه گرا ،یجن ةاساارار گنج درّحاضاار در رمان  یطبقات اجت اع -۲

 دارند؟

سرار گنج  حاضر در رمان   یطبقات اجت اع -۳ دارند  ژهیو یو جهان نگر دیولدر ت یچه نقش  ،یجن درّةا

 با هم دارند؟ یها چه مناسباتو آن

 اند؟شده ییازن اببه چه صورت  ،یجن ةاسرار گنج درّدر رمان  یطبقات اجت اع ینگرجهان -۴

در  که اندکرده بررسی را هارمان ویژهبه ادبی آثار شناسیجامعه دیدگاه از مختلفی هایکتاب تاکنون

بر  یدرآمدبا عنوان  ی( در کتاب۱۳۷۷و لوکاچ ) ۲یوتادیها ،۱آدورنو. شودمی اشاره ن ونه چندادامه به 
از  یاکتاب که مج وعه یناند. اپرداخته یشناسادبیّات و جامعهۀرابط یبه بررس ادبیّات یشناسجامعه

 و ترج ه شده است.  یگردآور یندهمختلف است توسط مح ّدجعفر پو یش ندانمقاالت از اند

شخصیّت  یشناسجامعه یلتحلبه  یت در رمان فارسشخصیّ یشناسجامعهدر کتاب  یفرهاد طه اسب

پرداخته است.  یشناختاز منظر نقد جامعه یش س یهجر ۱۳۸۰تا  ۱۳۰۰از  یفارس یدةرمان برگز یستدر ب

 یهاشخصیّت در رمان یشناسمعهعد جابُ یاست که در چهار فصل جداگانه به بررس یکتاب پژوهش ینا

رمان،  یفرمان در ادبیّات جهان، تعر یخچهتار ةدربار یمقدمات یفتعارپردازد. در فصل اوّل به یم یفارس

پرداخته شده است. در  یدر ادبیّات داستان یپردازی و اموال شخصانواع رمان و عناصر داستان، شخصیّت

 یاشاره شده است. در فصل سوم به بررس یفارس نرما یک ینمراحل تکو یرو س یخچهفصل دوّم به تار

 _______________________________________________________________      
۱ . Theodor Adorno 

۲ . Jadie Jean yves 
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پژوهش  یهایبررس یجنتا نیز رمان پرداخته شده است. در فصل چهارم یستشخصیّت در ب یشناسجامعه

 .ارائه شده است

 یآثار داستان ینقد و بررسارشد خود با عنوان یکارشناس ةدور ۀنامانی( در پا۱۳۸۰حسنکلو ) یعسگر
 است:  دهیرس جهینت نیبه ا ق،یتحق نیاو در ا آثار گلستان پرداخته است. یبه نقد کلّ گلستان میابراه

ستان  میابراه» ستان  از گل ست. او همچن        سان ینودا صر ا سبک معا مترجم  نیاوّل نیصاحب 

ستان  ست هم  رینظ ییکایآمر سندگان ینو یهادا ست.    نتوای مارک و فاکنر امیلیو ،ینگویارن ا

تزث ر از هم        ئمس    نیهم قدان، او را م تا منت ند   ینگویله باعث ش   ده اس   ت  . هر چند  بدان
ستان  نیب ییهاشباهت  ستان  و ینگویهم یهادا ستان  امّا ؛افتیتوان می گل  از متزث ر تنها نه گل

هم دارد.  یابداعات یس  ینوداس  تان ةویاس  ت که در ش   یاس  ندهیبلکه نو ؛س  تین ینگوهمی
ستان  یاصل یۀ مادرون  زمعاصر، از آغا  رانیا اجتماعی و یاس یاوضاع س   درباره گلستان  یهادا

ست. و  لیتا اوا یقرن چهاردهم شمس   ستان  یژگیدهه پن اه ا ستان،  مابراهی یس ینومهم دا   گل
شاعرانه  سته پی و نثر موزون،  ستان   دیاز زوا را ست که در دا س   یس ینوا صر فار شخ   یمعا ص ت

  ممارس  ت و یفارس   کیادبیّات کالس   ۀدر نثر را به پش  توان یتوانمند نیدارد. گلس  تان، ا
 .(۱۲5: ۱۳۸۰حسنکلو،  ی)عسکر« ستادست آورده به یشخص

شخصیّت در رمان بوف کور صادق  یشناسجامعه»با عنوان  یا( در مقاله۱۳۹۰) یرهاد طه اسبف

 یریگیجهنت یان چنینادبیّات پرداخته است. او در پا یشناسرمان از منظر جامعه ینا یبه بررس« یتهدا

 کرده است: 

سان  یقعم یرمان با نگاه یندر ا یتهدا» و  ؤیاگونهر یهامفهوم رابطه و جنبه یماریب ی،و ان

زن و مرد در پرتو  ۀعاشقان ۀ مفهوم رابط ةرا دربار یرانیانسان ا  یوهم یرهاو تصوّ  یرهاتصو 
 .(۳5: ۱۳۹۰ ی،)طهماسب «کرده است یشناسیبآس ی،اجتماع یپردازنماد

گلستان با استفاده از  یماز ابراه یر اثرد یگفت ان انتقاد یلتحل» ۀ( در مقال۱۳۹۲) ینو بابک مع پوشنه

به نقد  «یکارگزاران اجت اعیی مدار با توجّه به بازن اگفت ان ییمعنا یشناختجامعه یهافهمؤلّ

 یجهنت یان به اینها در پااند. آنداختهگلستان پر یماز ابراه و فردا یروزد یانمداستان  یشناختجامعه

  :اندرسیده

متزث ر  ،و فردا یروزد یانم یتدر روا یاعمال و کارگزاران اجتماع ییمتفاوت بازنما یهایوهش»

« و روابط قدرت حاکم بر جامعه اس   ت یس   ندهنو خاصّ یاجتماع - یفکر یهایدگاهاز د
   .(۲۱ :۱۳۹۲ ین،معبابک )پوشنه و 
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 معاصر یرانادبیّات در ا یاسیس -ینقش اجت اع یامت؛ق یانمنادبا عنوان  ی( در کتاب۱۳۹۵پرور )قانون

اسرار گنج پرداخته است. او داستان  یکلّ طوربه یرانشعر و داستان معاصر ا یادب یشناسجامعه یبه بررس

 داند: یم یاجت اع -یاسیس یلت ث یرا نوع جنی ةدرّ

ستان که به تعب  » ستان گل س  یمنتقدان، نوع یبرخ یردر دا سی تمثیل  شب   یا ست، ت که  یگن  یها

شاورز ن  شف م ک سراز یاگهان ک صوص در  به یرانبه ا ینفت یدعوا یشدن ناگهان  یرکند به  خ
 .(۲۰۹: ۱۳۹5پرور، )قانون« معقول و مطلوب است یقدر کاف هب ۱۳5۰ ۀده

 یاسیس یهالیبه ت ث یموجز و کلّ اریطور مختصر و بسکتاب، فقط در دو صفحه به نیپرور در اقانون

ل طور کامل و مفصّمقاله قصد دارد به نیا ةپرداخته است؛ امّا نگارند یجن ةاسرار گنج درّرمان  یو اجت اع

ها را براساس آن ینگر هانها و جرمان بپردازد و روابط، کنش نیدر ا یطبقات اجت اع یشناسبه جامعه

 دهد. حیگلدمن توض نیلوس یآرا

گلستان  یمابراه یهاداستان یبه نقد کلّ یشهازمانه و آدمبا عنوان  ی( در کتاب۱۳۹۶) حسنکلو عسگری

 :پرداخته است. او معتقد است

ستان » ستان هر   یهادا صو  ی،اگونهبه یکگل سان و جامعۀ ا  یریت را در  یرانیاز تحوالت ان

صر بازتاب م  سئله مهم برا یدوره معا ستان نفس   یدهند. م ستان گل شتن ن  دا ست؛ نو بلکه  ی
ست؛ ا  یآنچه برا صو   یناو مهم ا ست که ت ستان   یشهااز زمانه و آدم یرهن یریا در قالب دا

 .(۱۳۹6حسنکلو،  ی)عسگر« بسازد

گفت ان ادبیّات  یو محتوا یدتول یشناختجامعه یینبه تب یزندهادبیّات ست( در کتاب ۱۳۹۶) یاح د

 یجن ةرمان اسرار گنج درّة پرداخته است. او دربار یچهل و پنجاه ش س یهادر دهه یاسیس یداستان
 : یسدنویم

ت و اس  ت تا س  ن  رنیس  ممدو ش  به یس  ممدرن یانم یگفتمان ی،جن ةدر رمان اس  رار گند درّ»
بلکه موض   وع    ؛قرار دارد یت در محور روا یمخالفت با نوس   از    یگربه عبارت د   یته، مدرن 

 ی،)احمد« ش  ودیکش  ور م یهایهاس  ت که موجب هدر رفتن س  رما یانابخردانه ینوس  از
۱۳۹6  :۲6۱). 

به  «یبهرام صادق ۀدر رمان ملکوت نوشت یّتشخص یشناسجامعه»ۀ ( در مقال۱۳۹۷)ی فرهاد طه اسب

 : که کرده است گیرییجهنت یانپرداخته است. او در پا یادب یشناسجامعه یدگاهرمان از د ینا یبررس

ة زمان داس  تان دربردارند یدئولوژیکا یاس  یو س   یفرهنگ -یو اجتماع یخیتار یهاینهزم»
 یّۀروح ی،و فرد یاجتماع یمردگو دل یزس یاس  ی،همچون اختناق و اس  تبداد س   یمس  ائل
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پدرس  االرانه و  یاس  تبداد یتذهن ی،ناجوانمرد ی،انحطاط اخالق ی،زدگو رفاه یاندوزثروت
 .     (۲۲: ۱۳۹۷ ی،)طهماسب« است زن و مرد و... ینابرابر

 مبانی نظری و روش پژوهش .1-۳

. در کرد یلدر رشتۀ حقوق تحص یپلمدر بخارست متولد شد. پس از اخذ د م.۱۹۱۳گلدمن در  لوسین

 یطبقات یو آگاه یختارو  رمان ۀنظریّ، هاروح و صورت: یهابا سه اثر مهم گئورگ لوکاچ به نام ۱۹۳۳
را از سوربن گرفت.  هفلسف یسانسحقوق و ل ةرا از دانشکد یاسیاقتصاد س یدکترا ۱۹۴۳آشنا شد. در 

شروع  ۱یاژهاش را با ژان پیم ه کار۱۹۳۴ها از مجارستان فرار کرد و در یپس از تهاجم نازم،  ۱۹۴۰رد

پاسکال و  یهایشهدر اند یکنگرش تراژ ی: بررسنپنها یخدا»کرد. پس از بازگشت به فرانسه، کتاب 
 .(۹۰: ۱۳۹۰)بشر دوست،  را نوشت «ینراس

فلسفه،  و یشود: علوم انسانیآن اشاره م ۀنوشته است که به چند ن ون یگرید آثار مهمّ گلدمن

 .اتادبیّ یشناسو جامعه یفرهنگ ینشو آفر یذهن یمعاصر، ساختارها ۀدر جامع یفرهنگ ینشآفر

ر مشاهده ر متفکّمتأثّر بود و در آثار او استناد به هر چها یاژهگلدمن، از هگل، لوکاچ، مارکس و پ

 ییگراساخت است که او ه واره به ینها اآن ۀتراک ه نوشته که وجه اش یشود. گلدمن آثار متنوعیم

 توجّه دارد.  یاجت اع یبا ساختارها یآثار هنر یو ه خوان یارزو هم ینیتکو

س  ینی،تکو راییگساخت » و  یاطفع یزندگ ینیع یهاداللت ی،اجتماع -یخیمنش تار یبرر

 .(۱۱: ۱۳6۹)گلدمن، « است ینندهفرد آفر ی،عقالن

 معتقد است: گلدمن

س  اختار را در س  اختار    یندرک( و س   س ا آیند)فر یدس  اختار اثر را فهم یدنخس  ت با»

 (.۱۱)همان: « (ی )روند توض داد یجا یاجتماع -یاقتصاد

طبقات  ینبلکه ا ؛. از نظرگلدمن، نه افرادیابدرا در یمتن و طبقات اجت اع ینب یالکتیککوشد دیاو م

بینی مخصوص به جهان یادار یکها هم هر کنند. گروهیه اثر را خلق مهستند ک یاجت اع یهاو گروه

 . یابدرا در ینیبجهان ینبتواند ا یداند. منتقد بایشخو

 یشتر و ب یگروه یکه اعضا  ییهایشه ها و اندم موعه آرزوها، احساس  یست؟ چ ینیبجهان»
قه  به هم م  یاافراد طب ندد پیرا  قۀ   یا ها را در برابر گروه  و آن یو هد.  یقرار م یگریدطب د

 _______________________________________________________________      
۱ . Jean Piaget 
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 .(۱۲)همان: « بینی داردجهان ینبه ا یهر اثر ارجمند بستگ یک ارچگی

 یهنر یهاینشکه به آفر یستندافراد ن ینکه ا کندیم یدتأک یزن ادبیّات یشناسجامعهدر کتاب  گلدمن

 . کنندیرا م یفاا ینقش یناند که چنیطبقات اجت اع یابلکه گروه  یازند؛یدست م

چه   کند که با آن    ی اد منس    می را ا یس   اختار ذهن  ییتواند به تنها   یفرد هرگز نم یک »

  یش   ود، منطبق باش   د. فقط گروه اجتماعیم یدهنام یطبقه اجتماع یاگروه  یک ینگرجهان
 .(۳۳ :۱۳۷۱)گلدمن، « را ب روراند یساختار ینتواند چنیم

و  یله طبقات اجت اعئاست؟ مس یاثر چه کس یواقع ینندهکه آفر سؤال یندر مقابل ا گلدمن

اند که بدان دمی یطبقه اجت اعیندة را ن ا یسندهنو ینوعکشد و بهیم یشرا پ یاجت اع یساختارها

ش ار به اصخۀ بینی آن طبقدهنده جهاننشان یند،آفریم یسندهکه نو یصورت اثر یندارد. در ا یشگرا

 رود.یم

یشۀ تر از آن به مانند اندبزرگ یگروه یا یگروه اجت اع یک یهابرداشترات و به نظر گلدمن تفکّ

انسجام در  یناست؛ ا یشرفته واره در حال تکامل و پ یخ،ص از تارمشخّ یاکشور در برهه یکمردمان 

 نامد.یم «ینگرجهان»را گلدمن  یگروه اجت اع یشهفکر و اند

ستثنا  یهمانا فرد ،هنرمند بزرگ» ست که در   ییا صه ا ص  یعنی ین؛مع یاعر  یآثار ادب ۀدر عر
ش  یا) سف  یا ینظر ی،آثار نق ا  یمنس م  یباًتقر یامنس م   یالی( جهان خیرهو غ یقاییموس  ی،فل

« دارد، منطبق اس  ت یشگروه به آن گرا ۀکه م موع یکه س  اختارش با س  اختار  یندآفریم
 .(۳۲۱: ۱۳۷6)گلدمن، 

 یشاست که پ «یطبقات یآگاه»ه ان  یقتدر حق یدگویکه گلدمن از آن سخن م «ینگرجهان» این

گونه و هنرمند را آن یسندهنو یفرد یتنبوغ و خالق گاهیچاز او لوکاچ از آن سخن گفته بود؛ امّا لوکاچ ه

 نکرده بود. یکند، نفیم یکه گلدمن آن را نف

شوند. طبقه یم یگو فرهن یهنر ی،ادب ی،فلسف یهایانجر یربنایز یاجت اع طبقات یگر،به عبارت د

طبقات؛  یگرد یانمناسبات م ید؛نقش در تول»شود: یم یفدر نظر گلدمن با سه عامل مهم تعر یاجت اع

 یتابع یزن رینگجهان یراز ؛برخوردار است یشتریب یّتعامل نخست از اه ّ .(۴۲)ه ان:  «یژهو ینگرجهان

دارد که از  یآگاه یش،خو یو مسائل فکر یگاهنسبت به جا یاجت اع ۀشود. هر طبقیاز آن محسوب م

انطباق دارد. گلدمن  ید،تول آیندطبقه در فر یک یگاهبا جا یطبقات یو آگاه یختارنظر لوکاچ در کتاب 

 کند: یم یرتعب« م کن یآگاه»به  یآگاه یناز ا
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ساختارها یهر گروه اجتماع» صاد  یکنزد یوندخود را در پ یذهن ی، آگاهی و   ی،با عمل اقت
 یدتردیب یجمع یامّا آگاه ؛پروردیدر درون م موع جامعه م یشخو یاس  یو س   یاجتماع

که کل  جامعه      یمتفاوت  یاجتماع  یها گروه یان وجود ندارد. در م  یفرد یها یاز آگاه  یرونب
 یو نقش   یخیمهم در تحول تار یاربس   یوجود دارد که نقش   یاهند، دس  تهدمی یلرا تش  ک

نده در آفر یینتع فا ا یفرهنگ ینشکن ند یم ی گاه       ییها گروه ؛ک مل و آ هدف ع نان،   یکه  آ
ها با ها و روابط انسان انسان  یانم ینی روابطآفرساخت  ی ه،کل جامعه و در نت ینیآفرساخت 

 .(6۹: ۱۳۷۷)گلدمن، « هستند یها همان طبقات اجتماعگروه یناست. ا یعتطب

 گلستان یمابراه .1-4

 یانآمد. پس از پا یانسبتاً مرفه به دن یاو در خانواده یرازدر ش یش س یهجر ۱۳۰۱گلستان در سال  ابراهیم

ادبیّات  یسانسشد. مدرک ل یلادبیّات مشغول به تحصة به تهران آمد و در دانشکد یرستاندب یالتتحص

و  یوستزب توده پبه ح کیمل یلاح د و خلرا در دانشگاه تهران گرفت و پس از آن ه راه با جالل آل

. از حزب جدا شد یزاو نی وملک ،اح دآل ،در حزب توده ماند. پس از انشعاب گروه ۱۳۳۰تا حدود سال 

شکار  یهاکتاب یزمنتشر شد. پس از آن ن ۱۳۲۸در سال  ییزآذر، ماه آخر پااو با عنوان  یاثر داستان یناوّل
 را منتشر کرد. خروسو  یجن ةگنج درّ اسرار، مَد و مِه، تشنه یوارو د یجو، یهسا

ستان نو » سنده گل ش    یای ست نادر با  صوص خود.    ة نگارش و نحویوة ا شت مخ فکر و بردا

ستان، به عبارت   یتزند تا روایاش در کار نوشتن به چشم م  یشه اند یشتر که ب یایسنده نو دا

ستان برا  یگر،د شر  یقالب دا صو  ی ت شنفکرانه   یرو ت س خاص نو ینیبجهان وافکار رو  ندهی
 .(۱۱۱: ۱۳۸۲ یرصادقی،)م« شده است یاراخت

در ه ان جا ساکن  یزرفت و تا االن ن یسخارج شد و به انگل یراناز ا یش س ۵۰در نی ۀ دهه  گلستان

 است.

 روش پژوهش .1-5

 ،یجن ةاسرار گنج درّرمان  یروش محتوا نیمحتوا است. در ا لیمقاله، روش تحل نیوش پژوهش ار
است  یاروش کتابخانه ز،ین قیتحق نیشود. روش انجام ایم لیو تحل یگلدمن بررس نیلوس یبراساس آرا

 است. یبردارشیبراساس ف زین قیتحق نیا یهاداده یو ابزار گردآور

 .پردازش تحلیلی موضوع2
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 یجن ۀخالصه رمان اسرار گنج درّ .2-1

 یش،ش با گاو و خینزدن زماست که در هنگام شخم ییروستا یمردة دربار یجن درّةاسرار گنج  رمان

بزرگ در آن نهفته است.  یخورد که گنجیبر م یو غار یو سپس به چاه یابعد حفره ی،ابتدا به سنگ

با گاو،  یکار ینکند. چنیم یشناسد، گاوش را قربانیکه سر از پا ن  یدرحال ی،نع ت ینچنۀ به شکران

 یاز او دور یانش. زن، اقوام و اطرافیاندن ایم وانهید ئیانمرد است، او را در چشم روستا یۀکه تنها سرما

رود تا یکه البد م یشنداندیرود. مردم میکند و به سراغ گنج می. او هم از فرصت استفاده میندجویم

از غار  یخیتار یایقههر روز عت یامّا مرد دهات ؛بخورد افسوسکند و  یهگاوش گر یادو به ینش در زم

کشند یگنج نقشه مۀ به سرچش  یدسترس یفروشد. زرگر و زنش برایدر شهر م یگررارد و به زدبرمی

اند. و کدخدا و ژاندارم به رفتار مرد شک کرده یچقهوه یزکه کُلفت خود را به عقد او درآورند. در ده ن

 یااست تا ثروتش را به رخ ه ه بکشد و چه بهانه یاچرا که دنبال بهانه ؛کندیمرد با کلفت ازدواج م

آورد. زرگر یل به روستا ممفصّ یفاتیتشر یخرد و طیبهتر از ازدواج. او هر آنچه را که دوست دارد م

. یندآیم و بعد نقّاش، به خدمت او در ماز اقوام زنش، مشوق او هستند. در روستا هم معلّ یکیو زنش و 

باشکوه و  یاو جشن عروسشود. یمرد و روستا م ۀروز وارد خانی انواع لوازم خانگ یب،ترت ینبد

سازد. در ه ان موقع، زرگر، یل در روستا ممجلّ یام، خانهلّکند و به ک ک معیبرگزار م یاینهپرهز

کنند و بر سر تصاحب گنج یم یداجا را پگنج هستند، آن یکشف جا یکدخدا و ژاندارم در پ ی،چقهوه

هم غار  یب،مه یااند که با زلزلهو در حال نزاعد. هنوز ژاندارم و کدخدا زنده دارنرا  یگره د قصد جان

 شود.یخاک مدفون م یرو هر آنچه به روستا آورده است در ز یل مرد دهاتمجلّۀ و هم خان

  یجن ۀاسرار گنج درّرمان  یطبقات اجتماع یبررس .2-2

 . طبقه ثروتمند و اشراف2-2-1

ن اد شاه و طبقه ثروت ند و اشراف است. گلستان در  «یمرد دهات»شخصیّت  یجن ةاسرار گنج درّرمان  در

 «رضا»جا هم زنش او را  یکبرد، ینام م «یمرد دهات»، «مردک»، «مرد»رمان چند جا از او با عنوان  ینا

 زند.یصدا م

( را نو یراناش )اخواهد خانهیرسد، میآورده )نفت( مدبا یکه به گنجشاه پس از آن یا یدهات مرد

( یغرب ینفت یهایگنج به زرگر و زنش )ک پان یجیخاطر شروع به فروش تدر ینکند. به ه  یو امروز

 یزاسیونمدرن دیدةبه پ ینطور ن ادماجرا به ینکند. ای( میکااز شهر )اروپا و آمر یدجد یلوسا یدو خر
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شاه  یمرژ یناز روشنفکران و منتقد یاشاره دارد. بعض یش س ۵۰و  ۴۰توسط شاه در دهه  یرانجامعه ا

 اعتراض و انتقاد داشتند.  یزاسیونمدرن ینگلستان به ا یمازج له ابراه

ستان که به تعب  » ستان گل سی س  یلتمث یمنتقدان، نوع یبرخ یردر دا شب   یا ست، ت که  یگن  یها
سراز یناگهان کشف م  ورزکشا  به خصوص در   یرانبه ا ینفت یدعوا یشدن ناگهان  یرکند، به 

سطح     ی، به قدر کاف۱۳5۰ ۀده شت  ست. بردا شاورز از زندگ  یمعقول و مطلوب ا مدرن  یک
 یهاها و برنامهدر تالش یش  رفتِها از پیر پهلووّبا تص   یرس  د ش  باهت خوب یبه نظر م

 .(۲۰۹: ۱۳۹5)قانون پرور، « کشور دارد یسازمدرن یها براآن یزده و سطحشتاب

از اشراف و ثروت ندان  یاطبقه ی،ش س ۴۰در دهه  یفروش نفت و درآمد فراوان نفت یرثأت تحث

 یبه دربار برا یکیوابسته به دربار شکل گرفتند که اکثراً فاسد بودند و از رانت نفت و نزد وکیسۀن

و  یسهطبقه نوک اینافراد  یجن ةاسرار گنج درّگلستان در رمان  یمبهره برده بودند. ابراه یاندوزثروت

 کند:یم یگونه معرفیناند، ادعوت شده یمرد دهات یعروس ینوظهور را که به مه ان

شت        انتخاب مهمان» سراغ دا سر زرگر بود. هر کس را خودش  ست هم شکو  یاها به د   ییل

 ینچناز سرشناس و صاحب منصب و هم     یشاوند، و خوا کرد، دعوت کرد، از آشن یم یفمعر 
و مبل و م س   مه که  یهرچه اثات و جواهر و ابزار و دس   تگاه و قال یهاتمام فروش   نده

ش  کم جنبان، تبنک  یهااص  هد و ش  ومن، رق و مقل  بگروه مطر ینچند ینچنو هم یدندخر
قدبنو    یها زن باز، ن مه   ماه  یها یسعنتر ته   نا مه   ها، هف مه    نا نا مام جن ال    ها و روز  ی،ها، ت

 .(۹5: ۱۳۸۷)گلستان، « و... یهند یهایلمسبکِ ف یهاخواننده

و جشن  یرازساله، جشن هنر ش ۲۵۰۰ یهامه انان جشن یهشب یاربس یمرد دهات یعروس مه انان

 یمبتذل، تک بُعد ی،سطح یارطبقه نوظهور اشراف و ثروت ندان، بس ینا یشاه هستند. اعضا یگذارتاج

به  یدنمواقع در حال خوردن و رقص یشترطبقه را در ب ینا یو فقط در فکر ظواهر هستند. گلستان اعضا

  است: یدهکش یرتصو

شتها    ینظم جشن از رو  یمورهازار گرامی را مامّا حض  » شتباه به زور شتاب و ا فراوان به  یا
تا حد    یبردند که کار بهتر   یپُر از خوراک م یراییپذ  یزهای م با برنامه     یهم بود. هر چند 

همان خوردن  یزیربرنامه یآمد اگر که قص  د اص  لیجور م یش  تردرواقع ب یاآمد، یجور نم
 .(۹۸)همان: « یراییاست و پذ

شدن را فقط و نو ییرکند که تغیانتقاد م یسهکواشراف و ثروت ند ن ۀعنوان ن اد طبقاز شاه به گلستان

 : یندبیم یها و ولخرجرا در نوکردن لباس ییاوقات نوگرا یکه گاه ی. شاهیندبیدر ظواهر م
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  یزن زرگر، طراح مد س  فارش    یی. رختش را به راهنمایدپوش  یدار نمیملباس ن یگرمرد د»
گران را کش  انده بود به بازار که  یهایقهدر پش  ت رتخت هم بود. چندان عت ییروخت. تغدمی

 .(5۳ :)همان« بود یمرسوم و عاد یدر ظاهر، آزاد از حدود پول یگر،د

با  که مدام یاند. شاهدو حقارت او می ینیبخودکم یهاعقده یامالت یشاه را نوع یولخرج گلستان

 یراننخست وز یۀسا یرز ۲۰دهه  یهاشدن یرکرد تا تحقیوپاش میختثروت کشور را ر ی،ولخرج

 ببخشد:  یامق را التطنه و مصدّمثل قوام السّ یقدرت ند

 یشن بود، درواقع گس  تردن وجود بود. بر وجود خوبه ظاهر تفن  یشهر چند خرج پول برا»
ست  یلبود؛ تحم یّتو هو یثیتقوت و ح یدخر یافزود؛ نوعیم ثروت  بود... یخود به عالم ه

  یافرازکرد. هر چند س  ریخودش س  رافراز و منفرد م یس  رعت او را برا ینبود و ا یعس  ر
شۀ هم بود و اند یروزد نسرشکسته بود     یدِکزحال تینبود، در ع یروزد یامروز، جبران تلخ  ی

 .(5۳)همان: « کردیم یدتررا شد یرتحق یتالف

خواهد که با پول یآورد و میدست مبهرا آورده )نفت( باد ی)شاه( گنج ید دهاترمان مر یندر ا

سخت  ی( کاریتهداخل خانه )مدرن ییرامّا چون نوکردن و تغ ؛( را نو کندیراناش )اگنج، خانه ینفروش ا

 هری(.ظا ینوساز یا یزاسیون)مدرن خانه را نو کند یرونفقط ب یردگیم یمبر است، تص و زمان

وجور کردن خود افتاد. بعد با به ج ع آور پاسخ کالم کالفه شد.یدتهد یّتپور از قاطعینلز»

ره. تکرد. راحت یروشو دستکار یشهتوش م یه به جاالبتّ»کالم بزرگان گفت:  یرفتناحترام و پذ

« ب کردمرتّ بخو یشهرو رو م یول ؛. باالخره تو رو آدم بهش عادت دارهینگیدرست م

 .(۷۹: ۱۳۸۷ گلستان،)

 ینددر فرآ یش س ۵۰و  ۴۰بود که شاه در دهه  یکار یقاًکردن صورت ظاهر جامعه، دقدستکاری

 یتسنّ یهانگرش ییربه درون و بطن جامعه و تغ یکه کارانجام داد، بدون این یزاسیونتوسعه و مدرن

 .صورت ظاهر خانه است ییرفقط در فکر تغ ی( داشته باشد. مرد دهاتیتهمدرن یند)فرآ یحک ران

 ییر( تغیرانگند )نفت ا یلهتنها به وس   یرد،ده ص  ورت گ یندر ا یادینبن یلکه تحوّآن بدون»
تواند یبه خواهش کلفت، نم یمرد دهات یدن. صورت تراش  یردگیشکل م  ییو روستا  یسطح 

 یستند نقادر  ییروستا  یرساخت با ز یرانا یببرد، چنان که شهرها  ینرا از ب ییفرهنگ روستا 
 (۱۱۲: ۱۳۸۸ یمی،)تسل« یابنددست  یادیبن دگرگونیبه  یغرب یدر ظاهر

 یدو دهه با باال رفتن درآمدها ینبود. در ا یپهلو یمرژ ییاوج مصرف گرا ی،ش س ۵۰و  ۴۰ ۀده

 ینآورد. ا ید رویشد ییگراو مصرف یغرب یکاال از کشورها یادبه واردات ز یپهلو یمرژ ی،نفت
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 یۀتخل یبرا یخارج یهایبوده که گاه کشت یبه کشور در حدّ یخارج یو ورود کاالها ییگرامصرف

 یی،گرامصرف ینس اأماندند. در ریبه انتظار م یرانا یهاصف بندرگاه یها توساعت یدبا االها،ک

 ینا یگلستان به درست یمابراه یجن ةاسرار گنج درّرمان  شاه قرارداشت. در شخص مح ّدرضا

 و نقد کرده است.  یدهکش یررا به تصو ییگرامصرف

و درد( از  یاز س  ر تمس  خر، نه دلس  وز ی)با نگاه یریتوان تص  ویرمان، م یدرون یۀدر ال»

ضاع و احوال حکومت ا  سال  یراناو سف  ۱۳۴۰دهه  یهادر  شاه    ید)بعد از انقالب  (  یشاهن

 یتص   ادنفت و رونق اق یمتق یشحاص   ل از افزا که درآمد س   رش   ار ییها. س   الیافت
و  یزبر به ها را  اندرکاران حکومت را ذوق زده و مبهوت کرده بود و آن   ت، دس   تمدّ کوتاه 

شن    کالن و برپا یهاها و خرجب اش شتن ج شت دمی ل وام ل  یهادا صادقی، )م« ا : ۱۳۷۹ یر
۱۸5). 

ها فقط به است. آن ونیزاسیمدرن ندیطبق فرآ یجن ةاسرار گنج درّطبقه ثروت ند در رمان  یهانشک

ها آن یهاشی. گرااورندیدر باطن جامعه به وجود ب یرییتغ کهنیظاهر جامعه هستند، بدون ا رییفکر تغ

-شیگرا نیدر گرو ه  زیها ند در غرب است. منافع آناز تجدّ یظاهر یدیو تقل یظاهر یبراساس نوساز

در  ونیزاسیمدرن ندیفرآ جادیکه توان ادانند یم یاها خود را تنها طبقهاست؛ چون آن یونیزاسیمدرن یها

 را دارند. رانیا

و صنعت مونتاژ  یبه تکنولوژ شیگرا ،ییگراتوسعه ،ییگرااز غرب یازهیطبقه آم نیا ینگرجهان

 بردند. نیرا از ب یتسنّ یهاها و خرده فرهنگاز سنت یاریبس الت،یت ا نیبه ا دنیها در راه رساست. آن

بر  یمبتن یهادهیا جیو ترو دیدر تول ینقش خاصّ ،یجن ةاسرار گنج درّثروت ند در رمان  ۀطبق

-هیجذب ال قیکنند از طریم یها سعو صنعت مونتاژ در جامعه دارد. آن یآمرانه، تکنولوژ ونیزاسیمدرن

راه  نیو در ا دنکن ادهیخود را در جامعه پ یونیزاسیمدرن یهادهیمتوسّط، اۀ طبق یهااز تکنوکرات ییها

 ندارند. ییابا زین ریفق ۀگرفتن طبقدهیاز طرد، سرکوب و ناد

 . طبقه متوسّط2-2-2

اوّل شامل روشنفکران  ۀشده است. دست ییدر چند دسته بازن ا یجن ةاسرار گنج درّمتوسّط در رمان  ۀطبق

 سوم شامل روشنفکران معترض است. ۀدوّم شامل مهندسان توسعه و دست ۀوابسته است. دست

 . روشنفکران وابسته2-2-2-1

اند. شده ییبازن ا «ییلشکو -پورینلز»شخصیّت  یئترمان در ه ینشاه در ا یموابسته به رژ روشنفکران
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او  یشکارشود و مشاور و پیم یکبه او نزد یم روستا است و پس از پولدارشدن مرد دهاتلّپور، معینلز

که  گیردیقرار م یدهات دط مرباوجدان بوده، چنان تحت تسلّ ی ظاهراً معلّ یناز ا یشتا پ شود. او کهیم

از منتقدان ازج له عبّاس  یاریهد. از نظر بسدیم ییرپور تغینلاش را به زیلیاو فام یندخوشا یحتّی برا

 است:  یداهو یرعبّاسه ان ام یی،شخصیّت لشکو یالنی،م

تا در ع  یندر ا» کار م  یم، معل حال  ینروس    که فره یهم  کار بود.   و درس   ت یخته کرد 

کرد. عص  ا یرد زبانش مرا اغلب و  یقالب یهاو حرف ییگوزبان هم بود، گرچه مغلقخوش

شت و اغلب گل ز  ش که معل  ییدن ا یریکرد. دیکتش م یق ۀبخش ینتهم دا شاور    یرم، م و م
 یداهو یرعبّاسهای امبه آرا و اندیشه یزناپذیریم شباهت گرهای معل شد. اندیشه یسهمرد نوک

 .(۳۳۹: ۱۳۸۷ یالنی،)م« داشت

 :یمرد دهات یکند به چاپلوسیشروع م یعمغلق و تصنّ یانیبا ب ی،مرد دهات یدر شب عروس لشکویی

شکوئ » ست  ییبرج بلند تناور طال یندوباره گفت: ا یل ست از مرد  ینیرمز را  یا،دو دن یانم یا
 ینۀفرارونده تا س    یترازو، مظهر آرزوهاۀ دو کف  یانحاکم م یروین یتکفا اس   ت به یتیکنا

سمان  ست. هم آ ست، جلوه پر تقل  یایکنار در یانبیدهچون دها سخ    یاا شک ت  یرکنندهاز مو
 .(۱۰۲: ۱۳۸۷)گلستان، « یباز یچهردو پر یانست میخلص کالم، مردفضاست و مت

کند و یخود اشاره م یطلببا مرد نقّاش به فرصت ییگوواز داستان در گفت  تیدر قس ییلشکو خود

 :یدگویم

 یزاز م یاگوش  ه یزد، هرچند رویم ینعص  ا به زم یاعتقاد و اراده که ه یندر ع ییلش  کو»
انگال. بعد  ینکه باش  ها اوّل از همه کندن کلک ا یکردن کار»نش  س  ته بود، گفت:  یوریک

 ینه؛ ا یزندگ یقاومده به کاربردن. طر یشرا که پ یفرص   ت و دادنکردن، وس   عت س   تدر
 .(۱۱5: ۱۳۸۷)گلستان، « یادب یشکه پ یاز فرصت یبرداربهره

هد تا از ثروت درا انجام می یو چاپلوس یخدمتخوش یتنها ی،بزرگ مرد دهات یدر مه ان لشکویی

 به او برسد. یزن یقس ت ی،مرد دهات

شانه   یمهمان» صوالً ن ست. ده   یابزرگ ا سبب    یدهفرا رس  ۱۳5۰ ۀاز رفاه طبقه متوسّط ا و به 
از روشنفکران   یبخش  یبز نص ین ینمد کاله یندر کار است، از ا  یدرآمد نفت رونق یشافزا

رس   ند و در  یم یاز آنان با درآمدن به خدمت حکومت، به پول و مقام          یش   ود. جماعت یم
از جامعه به ثروت بادآورده  یبخش  یدنو رس  یرونق اقتصاد ۀ که نشان  یپرخرج یهایمهمان

 .(6۸۹: ۱۳۸۷ یرعابدینی،)م« کنندیاست شرکت م
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شاه اشاره  یدبه نقش روشنفکران وابسته در انقالب سف یخوببه ینن اد یانیبا ب یرز ۀگلستان در صحن

انستند دکه میبا شاه پرداخته بودند، با آن یخود به ه کار یمطامع شخص یکه برا یکند؛ روشنفکرانیم

 است: یو پوشال یشاه، ظاهر یدکه انقالب سف

شناس    یگرد دیدیمی یکردیدور اگر نگاه م از» سر شان، ب تمام  صف به   یکچهره، در یها

پور که ینل ز یدا آمد، کدخدا آمد، حت ی م کردند. مُل  یآمدند و رنگ میبودند. م یزنکار رنگ
 یامّا برا ؛تر داشت مهم یآمد؛ هر چند کارهاکرد هم یم یفخود را معر  یبه نام لشکوئ  یگرد

شا  سر زرگر و ن   یکآن جوانک و نزد یندخو شدن به هم صد او فقط کار  این یدتزک یزتر  که ق
سطل رنگ و قلم مو م هز کرد و ز    ست، خود را با  شغول رنگ  ییهنماار یرا  یکارجوان م

 .(۸۸)همان: « شد

روشنفکران وابسته، مهندسان توسعه و  فیمتوسّط در سه ط ۀطبق یجن ةاسرار گنج درّدر رمان 

روشنفکران وابسته و مهندسان توسعه  یعنی ؛اوّل فیدو ط یهااند. کنششده ییروشنفکران معترض بازن ا

نوع  هرخود حاضر به  یمنافع شخص یها براثروت ند است. آن ۀصرف به دربار و طبق یبراساس وابستگ

 یونیزاسیمدرن یهااستیس یدر اجرا زیدسته از افراد ن نیثروت ند هستند. منافع ا ۀبا دربار و طبق یه کار

 شود.یها مآن بینص یها، ثروت هنگفتاستیس نیا یدربار است؛ چون با اجرا

و  یواردات یکراسوتکن یو نوع یاقتصاد ،یاسیطلبی ساز فرصت یازهیطبقه، آم نیا ینگرجهان

ۀ فن ساالران یهااستیس یاجرا یها براها به غرب و دربار است. آنآن شیوابسته به غرب است. گرا

و  رهنگت، فها، سنّاستیس نیا یکه سرعت باال ستیمهم ن شانیبرا و مطلقاً ستندیقائل ن یخود، حدّ

 خواهد شد. یتخواهد برد و منجر به واکنش مردم طبقات سنّ نیرا از ب یتسنّ یبافت اجت اع

 ۀجیتفاوت به نتیدربار دارند و ب یونیزاسیمدرن یهااستیس یدر اجرا ی، کنش و نقش خاصّدسته نیا

 کنند.یم ادهیخود را در جامعه پ یهاها، نقشهاستیس نیا

 . مهندسان توسعه2-2-2-2

از مهندسان به حکومت  یروهگ وستنیبا پ یش س ۵۰و  ۴۰ ۀدر ده رانیا ونیزاسیتوسعه و مدرن روند

از  یمهندسان به روستا )ن اد نیاز ه  یابا ورود دسته یجن ةاسرار گنج درّشکل گرفت. رمان  یپهلو

 شود: ی( آغاز میش س ۴۰دهه  رانیا

 ی. از وقتراههیب یرو دندیگذشتند و رس   هدرّ یاز تنگنا یبردارنقشه  یدسته مهندس برا  کی»

رفت آغاز کرده یکه جلو م ی، مردآوردندیکه راه افتادند و بارهاش   ان را باربرها از عقب م  
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که فراخ  هنشیو زود افتاده بود در وص  ف عش  ق به م باس  تیها زهکه ت ّبود به گفتن از این
 .(۹: ۱۳۸۷)گلستان، « دارد یاجادوکننده یرویاست و ن

آن دست  نین اد ییبه رمزگشا درّة جنی اسرار گنجاوّل رمان  ۀصحن قیاز طر نیاز منتقد یبعض

ۀ صحنۀ توان با مطالعیمعتقد است که م ندهیپا»اند: رمان مشخص کرده نینقش مهندسان را در ا اند وزده

 یجنة اسرار گنج درّنخست  ۀ صحن  .(۱۰و  ۸ص :۱۳۹۲، ندهیپا)آن پرداخت  لیرمان به تحل کینخست 
مانده هد که داللت بر عقبدروستا رخ می کیدر  تیهد. روادیدست مبه یخوب فیتوص یهاسرنخ

-یدر روستا ظاهر م یبردارنقشه یبرا« مهندسان»ۀ بودن آن دارد. ناگهان سروکلّیتکم، سنّدست ایبودن 

منصور و  یحسنعل ن؛ینو رانیاحزب  یمهندسان )اعضا نیکار آمدن ه  یچهل با روۀ ده رانیشود. ا

با روستاست  گانهیمدرن و ب یشغل یمهندس گر،ید یشد. از سو ینوساز ی( وارد فاز جدّدایهو رعبّاسیام

 انگریرسند که بیم «راههیب»مهندسان بالفاصله به ۀ دست نیهد. اد رییروستا را تغ یتسنّۀ که قصد دارد نقش

 .کشور است یرفتن نوسازراههیبه ب

سرار گند « ترفیکه از جلو م یامّا مرد» ستعاره ی( که م۹: )ا شروع      یاتواند ا شد،  شاه با از 
ص یم س  یهایو خوب رانیا یبایز عتیطب فیکند به تو ست و از   ست یونالیآن. او نا شق  »ا ع

قشنگ    ییرا جا رانیا ،که با اوست  یامّا مرد ؛دیگوی( سخن م ۹)ص « شهنیفراخ خود به م
 .(۲5۸: ۱۳۹6 ،ی)احمد« غوله استیخواند که بیم

 یامّا روند نوساز ؛شوندی( مرانیخانه )ا ی)شاه( مشغول نوساز یمهندسان به دستور مرد دهات نیا

 است.  یو صور یها پوشالآن

حموم و آش   زخانه و  ی. جا برامیدُرُس کن دیتوش  و با»کار گفت: پور چابک به وص  لهنلیز»
 «  .هییت. چون جالبه، سن میدار گهین ی. روش رو ولمیدُرُس کن زایجور چ نیا

اصل کار روشها تو    ه؟یک ت یسن را پراند باال. گفت:  شیهاش سر رفت و دست  امرد حوصله »
 .(۷۹: ۱۳۸۷)گلستان، « ننیبیروشو م انیتوشه؟ مردم م یگیم

درک و  یخوب( رد و بدل شده است، بهدای)هو پورنلی)شاه( و ز یمرد دهات نیها که بالوگید نیا

است و  رانیجامعه ا یظاهر یهد. شاه فقط خواهان نوسازدرا نشان می تهیفهم شاه از توسعه و مدرن

 نیه  زیاند نوستهیپکه به حکومت او  یجامعه ندارد. او از مهندسان یو درون یواقع ییبه نوگرا یاعالقه

 خواهد.یرا م

)روشنفکران وابسته( به  یادیطلب ز( افراد فرصتید)انقالب سف یخانه مرد دهات ینوساز یاندر جر
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 پردازند:یم یبا مرد دهات یکسب درآمد و ط ع گنج به ه کار یدام

 ینوع نق اش  یک یدکاریسف  یراز ؛نام در جهان هنرها بود یایجوان جو یدکارانسف  ۀسردست  »

صحن خان  ؛ست  س  یدجدۀ چون  سد   یعو س بود و  ش  یادحاجت ز ی،طوالن یم   ی،بود به نق ا
شان به      ل اج ةاز قوّ یدمردم کمک کردند. اوّل عادت و بعد هم ام شم شان کم کرد. چون چ

اش  ت، بهتر  دمیبردن س  ود از بس  اط تازه، دور ور یدِه خو گرفته بود و آرزو ةتاز یزهایچ
الی  یه،هم پا یمردند. هم س   کیم رنگآمدند و یها را کنار بگذارند. مگذش   ته یگرد یدندد

)همان: « کردندیم یدتازه را سف یرهایکهنه و هم ت یهاهم کُنده یده،خشک یهاشکاف چوب
۸۸). 

 یهانیماش یانفجارها ریثأکه تحت ت ییهالرزه نیبر اثر زم یمرد دهات یانه پوشالخ زیرمان ن انیپا در

 شود.یم بیشده است تخر جادیمهندسان ا نیه  یسازراه

 یهاجشن یادآوراو،  یپر خرج شب عروس یو مه ان یخانه مرد دهات یو ظاهر یپوشال ینوساز

 ساله شاه است.  ۲۵۰۰

 یهاجش ن  یادآورکند، یهنگام ازدواج با کلفت بر پا م یکه دهات ییجش ن پُر س ر و ص دا   »
شاه     ۲5۰۰ شاهن ص    یساله  ست. هنگام تو سرگ    ینا یفا شن بزرگ و   یغت یزت ۀآور، لبی هج

ادعاها داش  تند و حاال به  ۱۳۲۰ ۀاس  ت که در ده یاباختهمتوجّه روش  نفکران خود لس  تانگ
که با قصد خدمت   ی. روشنفکران اندهشد  یمگر رژمشاطه  ،بهانه کارکردن با استفاده از فرصت  

ند و ل یش   روع م عادت    یکنکن عد در  ند یم یرگ یات ها و در تس   لس    ل جزئ  ب « افت
 .(۴6۰: ۱۳۸۷یرعابدینی،)م

 . روشنفکران معترض و منتقد2-2-2-۳

اند که با شده دهیکش ریاز روشنفکران معترض و منتقد به تصو یادسته  یجن ةدرّ اسرار گنجرمان  در

دسته از روشنفکران در دو شخصیّت  نیمرد )شاه( مخالف هستند. ا یو ظاهر یپوشال ینوساز یهااستیس

 اند. متبلور شده «مرد نقّاش»و  «برادر زن مرد»

کند در یم یانتقاد گلستان از اوضاع است. او سع انگریرسد ببه نظر می یبرادر زن مرد دهات»
وارد روستا   « مرد»که کاروان  یب ردازد. وقت یمرد دهاتة دربار یهر فرصت ممکن به افشاگر  

س   یم ست که فر  یشود، او تنها ک که در شود. او خواهرش را از این ینم« مرد»ثروت ۀ فتیا

ن    شیو پ ردیمرد را ب ذ  یهد کُلفَت دمی تی خواهرش رض   ا یکند؛ ول یمرد بماند منع م   ۀخا
د و از ن هدمی بی ترت یاتکه مرد ده   یبزرگ یدر مهمان  نیچنش   وهرش بماند. برادر زن هم  
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 هیعل یشود و به افشاگر  یشوند، ظاهر م یبه آن دعوت م یاریبس  یهااصه شهر مهمانان و رق  
 .(۲۴6: ۱۳۹۴حسنکلو،  ی)عسگر« پردازدیمرد م

ها و ابتذال یها، هرزگیکند. او به ولخرجیمرد شروع به انتقاد م یدر شب عروس یزن مرد دهات برادر

 کند:یاعتراض م شدتمراسم به نیا

شکو » شت برم  ییل ست و م یدا ست م یخا شسته را به رقص وا   زبانان یخوا دارد که ناگهان   ن
داد  ان،ی آن برادر زن جتس   ت زد م یگروه رقص   نده برهم خورد. از ال  کی ص   ف اطراف 

ش یم شن  چیه. دیک  ادتریها زیکه جلو آمد و کن کاو نیامّا هم ؛دیگویشد چه م ینم دهیاوّل 
صداها کی شد، تا  شد، م  یکم  شن   یهمهمه کم  ش یم ادیکه فر دیشد  مردما قِر  یآها»: دیک

قدر. بس کن  نیند  مد   . ایننیبر نی. ول کنگه ید نیاِن واهلل دارن خرتون  کار؟ ی چ نیجا او
 .(۱۰۸ :۱۳۸۷)گلستان، « ...کننیکنن. سرتون دارن گرم میم

 نییو باال و پا رندیگیو خنده او را م حیکند و محض تفریاو توجّه ن  یهاکس به حرفچیه امّا

 هند: دشان ادامه مییو هرزگ یاندازند و به لودگیم

ش هوا، که باال رفت. تنس  ها انداخ -دو -کی یها. آن با ش  مارهتیّجمع انیاو را بردند تا م»
. مطرب دیرقص  اص می. رق دیخندیزد. عروس میداماد بش  کن م کردند... نیبار چننیچند

 .(۱۱۰)همان: « تمام تماشا بود تیّجمع یامّا برا ؛بود یوآمد عمودزد. برادر زن در رفتیم

( بفه اند که خانه دای)هو ییدارد به لشکو یاز روشنفکران منتقد است. او سع ین اد زینقّاش ن مرد

او  یهاحرفبه  امّا ؛شاه( ونیزاسیبودن مدرنیاز پوشال یاهیو به درد نخور است. )کنا یپوشال یمرد دهات

 : دشویتوجّه ن 

ش    شیو با قلم مو« برج؟ دهیچه فا»که رو برگرداند گفت: آنینق اش ب» شاره کرد به نق که  یا
که در دو  یوار و دو گِردبرج یه و ده بود با آن بناکوه و دشت و درّ  ری. نقش تصو دیش کیم

«  آن هواست  ریبود که انگار قشر  نازک است و در ز   دهیکش  ینق اش آن را جور سو بودند... 
 .(۱۱۳: ۱۳۸۷)گلستان، 

بر  یها مبتندربار مخالف هستند، کنش آن یزاسیونمدرن هاییاستض با سروشنفکران منتقد و متعرّ

 یدسته از اعضا یناست. ا یتسنّ یهااز ارزش یداریو پا یو جانبدار هایاستس یناعتراض، انتقاد به ا

اعتراض  برای یکنند از هر فرصتیم یامّا ه واره سع ؛رسدین  ییبه جا یشانمتوسّط هرچند صدا ۀطبق

ها استیس نیا ةکرکنند یدر غوغا یشانآمرانه استفاده کنند؛ هر چند صدا یزاسیونمخرب مدرن یراتتأث

 .شودشنیده ن ی
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آمرانه و تالش  ونیزاسیانتقاد از مدرن ،ییگرایدسته از روشنفکران طبقه متوسّط، بوم نیا ینگرجهان

 یتو فرهنگ سنّ ییگرایدسته به بوم نیهاست. ااستیس نیا راتیکردن مردم نسبت به تأثآگاه یبرا

 .دارند شیگرا

ها آمرانه طبقات باال ندارند. آن یونیزاسیمدرن یهااستیدر س یدسته از روشنفکران منافع خاصّ نیا

ها شوند استیس نیجذب ا ستندیخودشان قائل هستند و حاضر ن یمصلحانه و منتقدانه در جامعه برا ینقش

 شوند. لیطبقات باال تبد اریاختیو به کارمندان ب

 ریطبقه فق. 2-2-۳

ها توسط د. آننشویگرفته ن  یاصالً توسط قشر ثروت ند جد یجن ةاسرار گنج درّدر رمان  ریفق ۀطبق

-یمرد هم دعوت ن  یشوند و حتّی به جشن عروسیگرفته م دهیناد سهیاشراف نوک گریو د یمرد دهات

 شوند:

سرگَرداند. از کدخدا پرس  » س  ومدیمردم ده که ن»: دیداماد   ؛«که ست ین یکس  چیه ماین. پشت 
سمان می  یازدن  کف زنان  حرفهو کف ویامّا غر س چنان به آ ال را ؤرفت که کدخدا اگر هم 

 .(۹۸: ۱۳۸۷)گلستان، « زدیبگذارد و کف م دهیاد آن را نشند  یترج دیفهم

 کنند. یها را رصد مدر روستا هستند و آن راتییشاهد مسائل و تغ یخوببه ریه ه مردم طبقه فق نیا با

راه ندارند.  ده،یمردم در جشن باشکوه مرد تازه به دوران رس    نیهم یجن ةدرّ در اسرار گند »
را گروه  دهی اند و اطراف مرد تازه به دوران رس      امده ی درواقع ناند.  ها مانده   میپش   ت س    

: ۱۳۹۳ ب،ی)دستغ« فهمندیرا خوب م ایاند و قضازنده یامّا مردم عاد؛ اند...گرفته سانیلسهکا
۲۲۸). 

 یروستا و نوساز راتییتغ الیخیب یااند. عدهچند دسته یجن ةدرّ اسرار گنجدر رمان  ریفق ۀطبق مردم

هم  گرید یاکنند و دستهین  یگونه اعتراضچیهستند و ه شیسرگرم کار خو ده،یمرد تازه به دوران رس

 .دهیفایب یدر حال اعتراض هستند؛ هرچند اعتراض

است که در حال  ییکشاورز روستا کیاز رمان، برادر زن مرد مشغول صحبت با  یاصحنه در

 شوهر خواهرش اشتباه است: یاعد کند که کارهادارد کشاورز را متق یاست. او سع یدرختکار

شه گوده بزن » شد( گفت:     ادی)به ناگهان فر ...یدرخت بکار ،یدلت خو شم  اون ور دارن »خ
 .(۱۱۰: ۱۳۸۷)گلستان، « کنندیه مدارن ارّ رازنن، کَنده یم شهیر

 معتقد است: ریفق کشاورز
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ل کنه. جد اندر جد ما تحمّ دیآدم با. می. ک ا برمیخاک سبز شد   نیاز ا م،یخاک نیما علف ا»
 .(۱۱۰)همان: « شهیکردن، هملداشتن، تحمّلتحمّ

 نیامّا در ب ؛جامعه راتیینکردن نسبت به تغمحض و اعتراض میتسل یعنی ؛ریطرز فکر کشاورز فق نیا

 ث ر: یب یامّا اعتراض ؛هم هستند که اهل اعتراض هستند گرید یادسته ریفق ۀطبق و مردم ۀطبق

شکو » ساختمون بود    یگفت: وقتیم ییل شغول  تخس  یهاهبچّ -اومدنیشب م  م،یکه ما م
 «  شون...و گچ. از لد مانیرو س دنیشاشیم -ده

 « شاش نکنن؟ گهیکه د یچه کرد»گفت:  دیمالیهمچنان که رنگ م نق اش
خوش  ه، بگذار  نیش  ون به ادل یخطره ش  اش. وقتیب »...دود را ول داد. گفت:  ییلش  کو

 .(۱۱۲: ۱۳۸۷)گلستان، « بشاشن

 یچهستند و ه ی( فقط ت اشاچیرانروستا )عامه مردم ا فقیر مردمهای مرد دهاتی، در جریان ولخرجی

 رسد: ها ن یکاالها به آن یناز ا یسه 

 یهاکه چلچراغ و مبل ی. قاطرها و باربرها. وقتیدکه دس  ته س  بک کاروان به ده رس   تا این»

تماشا  یها برارفت، زنده می یهاهخانیختۀ ریمن یهاینهچ یقوها و طبل و توبا از پا یی،طال
باربرها. هر وقت     یکوچه الی دس   ت و پا    یتو یختند ه بود رها رفتند و هرچه بچّ    به بام  

اس  ت ص  لوات بفرس  تد برق بلور و ش  کل طبل و تاب و   یگفت هرکس محمّدیم یالحمّ
ص  لوات را درس  ت  یانبود هم،  یب بود که هرکس اگر محمّداجذ  یتوبا جور یطالئ لوتأل

که  یازک ا برا و یست؟ ها چینانست ا دیکس نمیچاد و هدانست، باز صدا در صدا می   دنمی
 .(5۹: ۱۳۸۷)گلستان، « یدآیم

ندارند.  یصکنش خاصّ و مشخّ ،اوّلۀ دسته هستند. دستو د ،یجن ةاسرار گنج درّدر رمان  ریفق ۀطبق

 ریطبقات ثروت ند و متوسّط هستند و منفعالنه به س یونیزاسیمدرن یهااستیگر سها فقط از دور نظارهآن

 یو متوسّط جدّ وت ندثر ۀدو طبق یاز سو ر،یفق ۀدسته از طبق نیکنند. اینگاه م راتییتغ نیشتابناک ا

 شوند.موارد طرد می بیشترشوند و در گرفته ن ی

است؛ امّا در  یتها و فرهنگ سنّتموجود و حفظ سنّ تیّحفظ وضع در ریفق ۀدسته از طبق نیا منافع

هستند  شیها سرگرم کار خو. آندیآیاز دستشان بر ن  یآمرانه، کار ونیزاسیمدرن عیسر راتییمقابل تغ

 .ل کرد؛ سوخت و ساختتح ّ دیو معتقدند با

کنند؛ یها گاه اعتراض مدر جامعه هستند. آن راتییشاهد تغ یخوببه ؛ریفقۀ طبق یاعضا دوّمِۀ دست امّا

 ث ر است.یو ب دهیفایشان، بامّا اعتراض
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 ندیدر فرآ یکنش و نقش خاصّ ،«یجن ةاسرار گنج درّ»در رمان  ریفق ۀطبق یرفته اعضاهمیرو

 ند،یفرآ نیمشارکت در ا قیکنند از طریم یها گاه سعجامعه ندارند. آن یآمرانه طبقات باال ونیزاسیمدرن

طبقات  یاز سو قعموا بیشتردر  ینند؛ ولکیاعتراض م ندیفرآ نیخود کنند و گاه نسبت به ا بینص یسود

 شوند.رسد و طرد میین  ییها به جاآن یسع شوند؛یگرفته ن  یباال جد

انفعال و گاه  ،ییراگریاست از تقد یازهیآم ،یجن ةاسرار گنج درّدر رمان  ریفق ۀطبق ینگرجهان

 است. یبوم یهاو ارزش یبه فرهنگ سنتّ زیها نآن شیث ر. گرایاعتراضات اندک و ب

 یریگجهینت. ۳

رمان  نیگلستان در ا میاست. ابراه یش س ۵۰ ۀده یهاترین رماناز مهم یکی ،یجن ةرمان اسرار گنج درّ

 میآمرانه رژ ونیزاسیکه مدرن یدر جامعه پرداخته است؛ طبقات یرانیا یبه بازتاب روابط طبقات اجت اع

ثروت ند، ۀ رمان، سه طبق نیوا داشته بود. در ا یاندوزثروت یوجوش و تکاپو براها را به جنبشاه، آن

دست به یجن ةه ان گنج در ایاز پول نفت  یشتریتا سهم ب زندیخیبه جدال با هم برم ریمتوسّط و فق

 آورند.

است.  شیخو یرامونیپ طیحاصل ارتباط آنان با مح گلدمن، رفتار افراد غالباً نیلوس اتینظر اساسبر

 ندیکه ه ان فرآ شیخو یرامونیپ طیبراساس ارتباط با مح زین یجن ةگنج درّ اسرار افراد حاضر در رمان 

 یهر کدام سع وزنند یشاه و ثروت حاصل از آن است، دست به کنش م میآمرانه رژ ونیزاسیمدرن

 خود کنند. بیآورده نصثروت باد نیاز ا یشتریکنند سهم بیم

ها و منافع، شهیها، احساسات، اندشیاز گرا یاگلدمن، مج وعه ینگرجهان یّۀبراساس نظر نیه چن

 یهادهد و آنان را در مقابل گروهیم وندیرا به هم پ یطبقه اجت اع کی یگروه و اغلب اعضا کی یاعضا

 دهد.یقرار م گرید

ها، احساسات و منافع شیاز گرا یازهیطبقات مختلف با آم یاعضا زین یجن ةاسرار گنج درّرمان  در

 .رندیگیمتفاوت مقابل هم قرار م

ها فقط به است. آن ونیزاسیمدرن ندیطبق فرآ ،یجن ةاسرار گنج درّطبقه ثروت ند در رمان  یهاکنش

ها آن یهاشی. گرااورندیدر باطن جامعه به وجود ب یرییتغ کهنیظاهر جامعه هستند، بدون ا رییفکر تغ

 نیگرو ه رد زیها ند در غرب است. منافع آناز تجدّ یظاهر یدیو تقل یظاهر یبراساس نوساز

 ندیفرآ جادیانند که توان ادیم یاها خود را تنها طبقهاست؛ چون آن یونیزاسیمدرن یهاشیگرا
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به  شیگرا ،ییگراتوسعه ،ییگرااز غرب یازهیطبقه آم نیا ینگررا دارند. جهان رانیدر ا ونیزاسیمدرن

 و صنعت مونتاژ است. یتکنولوژ

روشنفکران وابسته، مهندسان توسعه و  فیمتوسّط در سه ط ۀطبق ،یجن ةاسرار گنج درّرمان  در

روشنفکران وابسته و مهندسان توسعه  یعنی ؛اوّل فیدو ط یهااند. کنششده ییروشنفکران معترض بازن ا

نوع  هرخود حاضر به  یمنافع شخص یها براثروت ند است. آن ۀصرف به دربار و طبق یبراساس وابستگ

 یونیزاسیمدرن یهااستیس یدر اجرا زیدسته از افراد ن نیثروت ند هستند. منافع اۀ با دربار و طبق یه کار

 یتکنوکراس یو نوع یاقتصاد ،یاسیطلبی ساز فرصت یازهیطبقه، آم نیا ینگردربار است. جهان

 ها به غرب و دربار است.آن شیو وابسته به غرب است و گرا یواردات

بر  یها مبتندربار مخالف هستند، کنش آن ونیزاسیمدرن یهااستیبا س ،طبقه متوسّط سومِ ۀدستاما 

دسته  نیا ینگراست. جهان یتسنّ یهااز ارزش یداریو پا یو جانبدار هااستیس نیاعتراض، انتقاد به ا

کردن مردم آگاه یآمرانه و تالش برا ونیزاسیانتقاد از مدرن ،ییگرایمتوسّط، بوم ۀاز روشنفکران طبق

 است. یو فرهنگ سنتّ ییگرایدسته به بوم نیا شیهاست. گرااستیس نیا راتینسبت به تأث

آمرانه  ونیزاسیمدرن ندیدر فرآ یکنش و نقش خاصّ ،یجنة ر گنج درّاسرا  در رمان ریفقۀ طبق یاعضا

خود  بینص یسود ند،یفرآ نیمشارکت در ا قیکنند از طریم یها گاه سعجامعه ندارند. آن یطبقات باال

گرفته  یباال جدّ قاتطب یمواقع از سوبیشتر در  یکنند؛ ولیاعتراض م ندیفرآ نیکنند و گاه نسبت به ا

 ةاسرار گنج درّدر رمان  ریطبقه فق ینگرشوند. جهانرسد و طرد میین  ییها به جاآن یسع شوند؛ین 

به فرهنگ  زیها نآن شیث ر. گرایانفعال و گاه اعتراضات اندک و ب ،ییگراریاست از تقد یازهیآم ،یجن

 است. یبوم یهاو ارزش یسنتّ
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گلساااتان با اساااتفاده از  یمهااز ابر یدر اثر یگفت ان انتقاد یلتحل»( ۱۳۹۲) رتضااای.م ین،؛ بابک معتناپوشااانه،آ

ستارها  «یکارگزاران اجت اع ییمدار با توجّه به بازن اگفت ان ییمعنا -یشناخت جامعه یهامؤلفه  یمجله ج
 . ۲۹تا  ۱ صص ،۱۴تابستان، ش اره  ،یزبان

زبان و  یفصلنامه تخصّص    ،«یتدر رمان بوف کور صادق هدا  یّتشخص   یشناس  جامعه»( ۱۳۹۰) .فرهاد ی،طه اسب 
 .۳۸تا  ۹صص ، ۱۰زمستان، ش اره  ی،ادبیّات فارس

متن  یشه ا ینشش    ،«یبهرام صادق  ۀدر رمان ملکوت نوشت  یّتشخص   یشناس  جامعه»( ۱۳۹۷)  .فرهاد ی،طه اسب 
 .۲۳تا  ۱ صصآذرماه.  ی،ادب یپژوه

سگر  سن  یع سگر کح س ( ۱۳۸۰) .لو، ع ستان  ینقد و برر ستان  میابراه یآثار دا سینعلی قبادی،    . گل ستاد راهن ا: ح ا

 مدرس تهران. تیارشد، دانشگاه ترب ینامه کارشناسانیپا
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