
 
 
 
 
 
 

  هاي رئاليستي فارسيجايگاه و نقش قهرمان پروبلماتيك در رمان
                

سيد رزاق رضويان                                                                                                            
ادبيات فارسي دانشگاه سمنان                           دانشجوي دكتري زبان و                                                             

  چكيده       
هاي با ظهور رنسانس و انقالب صنعتي در اروپا، رمان به سبب برخورداري از قابليت نشان دادن واقعيت

هاي رئاليستي را به عنوان يمة اول قرن بيستم، جورج لوكاچ، رمانگيرد و در نزندگي، جاي حماسه را مي
كند. پس از او پيرو و همفكرش، لوسين ترين شكل اثر ادبي همخوان با جامعه بورژوايي مطرح مي اصلي

هاي اين دو داند؛ بنابراين با توجه به ديدگاهگلدمن، نيز هر اثر سازگار با رئاليسم را اثري ارزشمند مي
بندي به اصول و  داري افرادي وجود دارند كه به سبب پايهاي رئاليستي جوامع سرمايهيست، در رمانماركس
هاي راستين پروبلماتيك (مسئله دار) اند. قهرمان پروبلماتيك منتقد و مخالف جامعه است و به اين  ارزش

مشكل است كه در ترض و پرآينده، معدار، بيشود. در يك كالم او، فردي مسئلهسبب به حاشيه رانده مي
هاي  هاي رئاليستي غرب و به تبع آن رمان هاي كيفي و اصيل انساني است. رمانجهاني تباه جوياي ارزش

هايي، رئاليستي فارسي نيز، با توجه به قرار گرفتن در يك دورة حقيقتاً رماني و داشتن چنين شخصيت
پژوهش ضمن توضيح و تبيين قهرمان پروبلماتيك، جايگاه و در اين  هاي رمان پروبلماتيك را دارند.شاخصه

ها معرفي هايي از اين رمانگيرد و نمونههاي رئاليستي معاصر فارسي مورد بررسي قرار مينقش آن در رمان
  گردند.مي

  : قهرمان پروبلماتيك، رمان رئاليستي، رمان معاصر، ادبيات داستانيواژگان كليدي
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  مقدمه

بيني ترجمه قابل پيشآفرين، بغرنج و غيردار، مشكل) كه در زبان فارسي به مسئلهproblematic(پروبلماتيك 
شناسي و علوم سياسي كاركردي فراوان دارد، اما در هاي علوم اجتماعي، جامعهاست، با اينكه در حوزهشده

ناي لغوي اين واژه در مباحث كاربرد نيست. معشده و پرادبيات به دليل محدود و جزئي بودن چندان شناخته
هاي شناسي، مسئله و معضل است. اما در اصطالح شكلي خاص از نگرش به پديدهعلوم اجتماعي و جامعه

. Lهاي گوناگون است. به باور لويي آلتوسر(ها، مفاهيم و فرضيهها، روشجهان است و دربرگيرندة نظريه

Althusser،(  به ديگر ». سيستماتيكي براي طرح هر نوع پرسش -شبكة تئوريك«پروبلماتيك عبارت است از
هاي سخن، برپاية يك چنين تعريفي پروبلماتيك، آن ساختار پيچيده و پنهاني است كه موضوعات و پرسش

  ). 1: 1380سازد (مشايخي،مهم را از سايرين متمايز مي
) حاكم است، اما درحوزة ادبيات 1990-1918ي نظرية لويي آلتوسر (شناسدر حوزة علوم اجتماعي و جامعه

م، براي اولين بار قهرمان 1920) است. او در سالG .Loucachهاي جورج لوكاچ (ساختهاين مفهوم از بر
شود، چه كند. اين قهرمان چه در جامعه و چه در تقابل با جهان در رمان متجلّي ميپروبلماتيك را مطرح مي

ميان تراژدي و شعر غنايي، از يك سو و حماسه و قصه در سوي ديگر جاي دارد. آنچه صورت دروني رمان 
دار است. او اين مفهوم را از پيامدهاي جامعة روي تدريجي به سمت انسان مسئلهدهد پيشرمان را تشكيل مي

به شكلي كارآمدتر و  )  اين اصطالح راL .Goldmanسرمايه داري مي داند. پس از لوكاچ، لوسين گلدمن(
كند. در سطرهاي بعدي شناسي رمان) شرح و تحليل ميشناسي ادبيات (دفاع از جامعهتر در كتاب جامعهعيني

هاي فارسي كرد، قهرمان پروبلماتيك را از ديدگاه اين دو بررسي كنيم و اين مفهوم را در رمانسعي خواهيم
رسد كه با توجه به لوكاچ و گلدمن نگارنده به اين نتيجه مي هايمورد بررسي قرار دهيم. در بررسي ديدگاه

تعلّق خاطر اين دو، به مكتب ماركسيست و اشتراكات ايدئولوژيكي، در اصل و بنيان اين مفهوم تفاوت 
خصوص گلدمن به سبب عالقه به لوكاچ اين مفهوم را پذيرفته و آن شود. بهاساسي در عقايد آنان يافت نمي

  دهد. دهد و افزون بر آن با ساختارهاي اقتصادي حاكم بر جامعه انطباق ميرش ميرا بسط و گست
  )1971-1885قهرمان پروبلماتيك از ديدگاه لوكاچ (

رمان متعلّق به جهاني است كه ساختار ذهني آن به كلّي با ساختار ذهني جهان سنّتي متفاوت است. رمان 
داري است. از نظر لوكاچ، رمان شرح فراق است، شرح دورماندن از خانه است، شرح  قالب ادبي جهان سرمايه
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دنياي حماسه و باستان ديگر  خانماني استعاليي فرد است. هم جان تباه است و هم جهان و وضع آرماني بي
توان رماني  گيرد و نه در دوران فئودالي، اما مي يافتني نيست؛ بنابراين نه در دوران باستان رماني شكل ميدست

اي كه برخالف همتايان  است ولي حماسه )bourgeois(دربارة آنها نوشت. رمان، حماسة دوران بورژوازي
ترين شكل ادبي  كند. رمان مهم سان را در جامعة مدرن روايت ميخانماني و بيگانگي ان كالسيك خود بي

رمان اصلي ترين شكل ادبي همخوان با جامعة بورژوايي است و تحول آن با تاريخ اين «دوران مدرن است. 
دهد كه آدمي و ). بنابراين در جامعة مدرن، رمان نشان مي182: 1380(لوكاچ، » جامعه پيوند تنگاتنگي دارد

  اند.ر دو اسير تباهي و كذبجهان ه
دار رمان به  برد و قهرمان مسئله اي كه محمل شكل ادبي رمان است از گسيختگي جان و جهان رنج مي جامعه

  ).187: 1377است (اباذري،  دنبال كلّيتي است كه از واقعيت زندگي گريخته
خاستگاه او بيگانگي انسان مدرن  قهرمان حماسه، اجتماع است در حالي كه قهرمان رمان، فرد است. فردي كه

را براي توصيف قهرمان رمان به كار مي » فرد پروبلماتيك«كلّي اصطالح طوربا جهان بيرون است. لوكاچ به
جويد، خود اوست. سفر او از اسارت در واقعيتي كه  برد. فرد پروبلماتيك جستجوگر است و آنچه او مي

اش به  آل او آن است كه زندگي انجامد. ايده و به معرفت نفس ميشود  برايش هيچ معنايي ندارد، شروع مي
داري انسان يكّه و تنهاست و اين فردگرايي پيشرفته در اين  زندگي راستيني تبديل شود. در جهان سرمايه

كند و  دار) در تعارض با جهان زندگي مي دوران، عامل پديدآمدن رمان مدرن است. انسان پروبلماتيك (مسئله
توانند نارسايي واقعيت موجود را آشكار  كم مي اند، دست هاي او اگرچه كاذب او در همين است. آرمان بزرگي

براي عصري است كه درآن كليت به نحوي  آدمي) nostalgic )ها بيانگر اشتياق نوستالوژيك كنند. اين آرمان
  ميانجي در زندگي حضور دارد. بي

  گيرد: و جهان سه شكل براي رمان غربي در نظر ميلوكاچ براساس رابطة ميان قهرمان رمان 
كه با پويايي قهرمان و آگاهي بسيار محدود او نسبت به پيچيدگي جهان، » آليسم انتزاعي ايده«رمان  -1

  وسياه) كيشوت، سرخ شود. (دن مشخص مي
آگاهي بسيار  پردازد و با انفعال قهرمان و كه به بررسي زندگي دروني اشخاص مي» شناختي روان«رمان  -2

خوش  تواند در اختيارش بگذارد، دل گردد، بدين معني كه او به آنچه دنياي مرسوم مي گستردة او مشخص مي
  دارد (اوبلوموف از گنجاروف و پرورش احساساتي از گوستاوفلوبر). نمي
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ي اي كه گرچه از جستجو انجامد، خودبازدارندگي رمان آموزشي كه به نوعي خودبازدارندگي مي -3

كشيدن از مقياس كشد، اين نه در حكم پذيرش جهان مرسوم است و نه به معناي دست پروبلماتيك دست مي
هاي ويلهلم  شود. (رمان تعريف مي» پختگي مردانه«ضمني ارزشهاي راستين. اين خودبازدارندگي با عبارت 

  ).22-21:  1371مايستر از گوته، هانري سبز از گوتفريد كلر) (گلدمن، 
داند كه بايد به آن بها داد. زيرا هرگاه ادبيات داستاني به نحلة رئاليسم  چ رئاليسم را تنها نوع ادبي ميلوكا

است زيرساخت جامعه، تأثيرگذاري آن بر سطوح مختلف مردم و نحوة دگرديسي  تر شده، بهتر توانسته نزديك
داند. او بالزاك را  ه معناي واقعي ميآن را نمايان سازد. لوكاچ تنها رمان قهرمان پروبلماتيك را رمان ب

شدن انسان به دست  ها در برابر به تباهي كشيده داند و معتقد است او آخرين كوشش نويس واقعي مي رمان
توجهي به ادبيات  كند. در نتيجه بسياري از منتقدين معتقدند كه لوكاچ با بي داري را توصيف مي سرمايه

كه نسبت به ادبيات نگاه كاملي ندارد و از سوي ديگر در نقدهايش دهد  مدرنيستي زمان خودش نشان مي
  رويكردي ايدئولوژيك دارد.

  
  )1970-1913قهرمان پروبلماتيك از ديدگاه گلدمن (

» دروغ رمانتيك و حقيقت رماني اثر رنه ژيرار«و » نظرية رمان اثر گئورگ لوكاچ«هاي  گلدمن با مطالعة كتاب
ان ساختار كالسيك رمان و ساختار مبادله در اقتصاد آزاد همخواني و پيوندي رسد كه مي به اين نتيجه مي

)، رمان، سرگذشت قهرمان پروبلماتيكي است كه در R.Girardعميق وجود دارد. از نظر لوكاچ و ژيرار(
است و  ناميده» اهريمني«پردازد. لوكاچ اين جستجو را  هاي راستين مي جهاني تباه به جستجوي تباه ارزش

هاي راستيني كه لوكاچ و ژيرار در  گلدمن معتقد است كه امكان ندارد ارزش». پرستانه آميز و بت تعصب«يرار ژ
هاي عيني و آشكار در اثر  ادبي حضور يابند، بلكه اين  نظر دارند، به صورت اشخاص آگاه يا واقعيت

جود دارند و در آنجا، خصلتي نويس و به صورت انتزاعي و در قالب مفاهيم و ها فقط در ذهن رمان ارزش
هاي انتزاعي و ذهني جايي در اثر ادبي ندارند. پس براي اينكه  گيرند. به اين ترتيب انديشه اخالقي به خود مي

هاي اجتماعي پيوند برقرار كنند. زيرا  هاي انتزاعي به صورت عنصر اساسي درآيند، بايد با واقعيت اين ارزش
اقع، برگردان زندگي روزمرّه در عرصة ادبي است، برگردان زندگي روزمرّه در در نظر گلدمن فرم رماني، درو

  جامعة فردگرايي كه زادة توليد براي بازار است.
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اعتنا به ساختار مبادله و اقتصاد بودند و اقتصاددانان نيز فقط  رسد كه لوكاچ و رنه ژيرار بياو به اين نتيجه مي
شود كه چرا تكامل بورژوازي و اند. در نتيجه، اين پرسش مطرح مي يد داشتهتوجه به ماهيت كاال، مبادله و تول

است؟ پاسخ آن را جز در چهاچوب نظرگاهي مبتني بر مفهوم جامعة بورژوايي دقيقاً نوع ادبي رمان را آفريده
  ). 324: 1381داند ( گلدمن،همخواني ساختارهاي ادبي و مبادله، روشن شدني نمي

استفاده از بحث همخواني ساختارهاي اثر ادبي و ساختارهاي ذهني گروه اجتماعي، نظرية درنهايت با 
  كند: داري را تدوين ميهمخواني انواع رمان با مراحل تكامل سرمايه

  شود.       داري آزاد (ليبرال) كه با رشد خردگرايي و آزادي عمل و ابتكار و اقدام فردي مشخص مي سرمايه -1
داري انحصارها كه حذف هرگونه اهميت اساسي فرد و زندگي فردي در درون  مايهپيدايش سر -2

  ساختارهاي اقتصادي و در نتيجه در مجموعة زندگي اجتماعي را در پي دارد.
هاي دخالت دولتي و ساختارهاي تنظيم خودكار كه به حذف هرگونه ابتكار فردي يا گروهي  گسترش نظام -3

دار  دار همراه است. دومين مرحله، با حذف قهرمان مسئله ه، با رمان فرد مسئلهشود. نخستين مرحل منجر مي
  ).129: 1371شود و سومين مرحله، دورة محو قهرمان در رمان نو است (گلدمن،  مشخص مي

  
  دار) از ديدگاه گلدمن هاي فرد پروبلماتيك (انسان مسئله ويژگي

  دهند.      نشدني قرار مي حل هايش، او را در برابر مسائليزندگاني و ارزش -1
  گيرد.  در حاشية جامعه قرار مي -2
تواند هيچ پيوندي ميان خود و جهان بوجود  قهرمان پروبلماتيك در رمان، برخالف حماسه يا افسانه، نمي -3

  آورد. 
ير عام دارد، گري كه بر مجموعة ساختار اجتماعي تأث آنكه بتواند انديشه و رفتار خود را از ميانجي تباه بي -4

  است. هاي كيفي به تمامي در امان بدارد، تابع ارزش
  منتقد و مخالف جامعه است.  -5

چنان واقعي و تأثيرگذار است كه با تغيير ساختارهاي بازار، پيوند ساختار رمان با ساختار مبادله و بازار آن
شوند و  وارگي تبديل مي ها به شيانسان داري كند. در جوامع بورژوايي و سرمايه ها نيز تغيير مي ساختار رمان

گيرند. البته تحليل ماركسيستي در جوامع  هاي فردي و پول و اقتصاد در درجة اول اهميت قرار ميارزش
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واره بيگانه نمانده و به مثابة نيروي انقالبي در  مقابل  غربي نارساست. پرولتارياي غربي نه تنها با جامعة شي

  است. عكس تا حد زيادي با آن درآميختهآن نايستاده، بلكه بر
  

  رئاليسم
به  resبه معني واقعي و حقيقي است كه اين واژه نيز، از ريشة  realگرايي، از ريشة رئاليسم به معني واقع

:  1379اند ( گرانت، اي از آن نيز به صورت شزيسم يا چيزگرايي را  به كار بردهساختهاست و  بر» چيز«معني 
كشف و ارائة آنچه انسان معاصر واقعاً « گويد: اند، موپاسان ميشدهبراي رئاليسم تعاريف بسيار گفته).  56

). رئاليسم تعبير فلسفي ديرپايي است كه معناي آن اعتقاد به واقعيت  278/ 1: 1387سيد حسيني، »( هست
ها را جز نام يا امر آن انديشهها بود و در برابر مشرب اصالت وجود اسمي قرار داشت كه پيروانش انديشه

). رئاليسم يعني نماياندن زندگي آن چنان كه هست ( 11: 4/1: ج 1377كردند.( ولك، انتزاعي تلقي نمي
  ). 29: 1345پرهام، 

هاي ايدآليستي قيام كرده تا هاي واپسين عصر باروك، عليه دنياي  زيبا و جذاب رمانرمان رئاليستي، از سال
) اگر بخواهيم به دوران 15: 1383گونه كه هست به تصوير كشد (علوي،جهان پيرامون را آنبتواند، حقيقت 

عنوان مكتب جو كنيم. رئاليسم بهوهاي افالطون و ارسطو جستگذشته باز گرديم، رئاليسم را بايد در انديشه
ئاليسم نويسندگان بزرگي كه گذاران مكتب ادبي رادبي، پيش از هر جاي ديگر در فرانسه به ميان آمد، اما پايه

شناسيم نبودند، بلكه نويسندگان متوسطي بودند كه اكنون چندان شهرتي ندارند. اين نويسندگان امروزه ما مي
). سرانجام در قرن نوزدهم با قيام 273: 1387عبارت بودند از: شانفلوري، مورژه و دورانتي (سيد حسيني،

ظير فلوبر، تولستوي، ديكنز و داستايوسكي مكتب رمانتيسم رخت بالزاك و استاندال و نويسندگان ديگر ن
  ترين جريان ادبي قرن نوزدهم تبديل شد.بربست و رئاليسم به مهم

اي وجود دهد: يعني جامعهادبيات رئاليستي طبعاً موضوع خود را جامعة معاصر و ساخت و مسائل آن قرار مي
). نويسنده 280: 1387ن و تحليل آن بپردازد (سيد حسيني،سازد كه به بيادارد و اثر ادبي را مجبور مي

عنوان قهرمان داستان خود انتخاب كند. او قهرمان عادي را بهبيند كه فرد مشخص و غيررئاليست لزومي نمي
حال نمايندة همنوعان كند و اين فرد در عينخود را از ميان مردم و از هر محيطي كه بخواهد گزينش مي
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كند، او امكان دارد نمونة برجستة گروهي از مردمان اي است كه در آن زندگي ميه به جامعهخويش و وابست
  عادي نيست.باشد ولي فردي خاص و غير

اند كه در گلدمن بر اين باور است كه اشخاص پروبلماتيك رمان نويس، از ميان قشر متوسطي برخاسته
- يابيِ مستقيم به ارزشده و اشتياقِ عاطفي به دستبندي نشنارضايتي عاطفي مفهوم« شرايطي خاص دچار 

  ).333: 1381گيري خاص است (گلدمن،شده است و رمان محصول اين وضعيت خاص و جهت» هاي كيفي
تر از شخصيت هاي هاي رئاليستي انتقادي و سوسياليستي، عملكردي متفاوتقهرمان پروبلماتيك در رمان

كند. با وضع اي تالش ميست و براي رسيدن به وضع اجتماعي تازهديگر دارد. او از محيط خويش جلوتر ا
  كوشد.موجود در نبرد است و براي تغيير آن مي

هاي لوكاچ و گلدمن به صورت كلي  دار (پروبلماتيك) با توجه به ديدگاه قهرمان مسئله  در اين پژوهش نقش
  . گيرددر چند رمان رئاليستي فارسي مورد تحليل و بررسي قرار مي

  
  هاي رئاليستي فارسيقهرمان پروبلماتيك در رمان

اواخر دورة قاجار و دوران حكومت پهلوي، به سبب فضاي اجتماعي و سياسي خاص خود در تاريخ ايران، 
هاي رئاليستي روي آورده بودند. نويسان سرشناس به نوشتن رمانشرايطي را به وجود آورده بود كه اكثر رمان

هاي موجود در ساختار جامعه، شرايط را براي يك عدالتيداري و بيگسترش تفكر سرمايهخفقان، استبداد، 
هاي توان از رمانهاي لوكاچ و گلدمن آماده كرده بود. براي نمونه مياساس ديدگاهنويسي بردورة حقيقي رمان

مين دانشور، تنگسير صادق چوبك، مدير مدرسة جالل آل احمد، همسايه هاي احمد محمود، سووشون سي
ها اشرف درويشيان نام برد. اين رمانهاي ابري عليچشم هايش بزرگ علوي، هما محمد حجازي و سال

هاي رئاليستيشان و تفاوت در عناصر داستان و شيوة پرداخت قهرمانان، به دليل عليرغم يكسان نبودن شاخصه
هاي فردي، موقعيت و هرمانان عليرغم تفاوتاند. همچنين اين قدار، داراي وجوه مشتركداشتن قهرمان مسئله

اي قرار دارند هاي زندگي اشتراكات فراوان دارند. آنان در جامعهها، در كليت و آرمانجايگاهشان در داستان
  كه فضايل اخالقي جايگاهي ندارند.

- هاي مسئلهها به ترتيب: شيرمحمد، مدير، خالد، يوسف، فرنگيس، حسنعليخان و شريف انساندر اين رمان

هايي برجسته و برتر از محيط خود. بزرگي  كنند. شخصيتاند كه در برابر جامعة تباه اظهار وجود ميداري
هاي  پروبلماتيكي آنان در اين است كه در تعارض با جامعة خود هستند. شرايط نابسامان، آنها را به انسان
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ت و پول دست يافتني است. جستجو براي فضيلت، ها با كمياست. در جامعة ايشان كلية ارزش مبدل ساخته

  ارزش است. افتخار و شهرت تالشي حقير و بي
شود و هرچيزي در واقع عكس آن است كه  اي كه مالكش طالست، روح نسبت به خود غريبه مي در جامعه

رد و اين اي در حال زوال است و فرهنگ در آن جايگاهي ندا ). چنين جامعه161: 1371نمايد (هيپوليت،  مي
توانند پيوندي  است. اين قهرمانان نمي ها نشانة آن است كه جامعه جوهريت خود را از دست داده حالت

رمان آن نوع حماسي است كه «گويد:  باشند. گلدمن ميچندان عميق ميان خود و جامعة موجود داشته
شود. در واقع گسست  ينشدني ميان قهرمان و جهان، مشخص م برخالف حماسه يا افسانه با گسست رفع

ً تصادفي به حماسه  انجامد، نبود گسست يا وجود گسست صرفا قاطع و صرف، به تراژدي يا به شعر غنايي مي
ميان تراژدي و حماسه واقع شده، داراي ماهيتي ديالكتيكي است زيرا كه از يك  رسد. رمان كه در  يا افسانه مي

زمة همة صورتهاي حماسي است، و از سوي ديگر، گسست رفع سو اتحاد بنيادين قهرمان و جهان را كه ال
نشدني آنها را دربردارد. اتحاد قهرمان و جهان حاصل آن است كه هم قهرمان و هم جهان، درمقايسه با 
ارزشهاي راستين، تباه هستند. تقابل ميان قهرمان و جهان، نتيجة تفاوت ماهوي ميان هريك از اين دو تباهي 

  ).20-21: 1371(گلدمن، » است
هاي عادي فراتر دهد تا از حد آدمهاي پيرامون آنان اجازه نميفقر فرهنگي و اقتصادي به ديگر شخصيت

كه حاليوارگي خود چيره شوند و فرصتي براي انديشيدن به مفاهيم متعالي داشته باشند، درروند و بر شي
تالش براي ديگرگونه بودن دغدغة اوست. ايشان قهرمان پروبلماتيك مشغله يا معمايي براي انديشيدن دارد. 

مشي  دانند. شخصيت آنها توصيف خط هاي پيرامونشان را در مبارزه مي تنها راه بهبود شرايط زندگي آدم
اند كه تصور آنها را عميقاً در ذهن دارند. از افرادي است كه در جستجوي تماميت، كلّيت پنهان و هويتي

و هيچ واسطة ممكن ميان ذهنيت ايشان و جامعه تباه حاكم وجود ندارد جسارت  جا كه هيچ معيار مشترك آن
  ).173: 1386آنها نيز محكوم به شكست مي شود (زافا، 

اند، هاي راستين آنها با عرف و ساختار جامعه سازگار نيست. ايشان قرباني شكاف ميان آرمان و واقعيت ارزش
است، بين قهرمان و پاشيده قول لوكاچ جهان به مثابة كليتي از هم  قرباني انواع ستيزها و تضادها هستند. به

است. در نهايت قهرمانان سرنوشتي تباه دارند. ساختار  هاي كيفي، جدايي ايجاد شده جهان كليت و ارزش
ها  هاي كيفي دست يابد. وضعيت قهرمانان در داستان شود كه انسان بتواند به ارزش چنين جوامعي مانع مي

است. او متوجه هست كه بيرون شيشه جهان  وضعيت زنبوري است كه پشت يك شيشه گير كردهشبيه 
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كند كه چيزي نامرئي حايل بين او و جهان حقيقي است.  هاي كيفي و جهان آزادي است، اما درك نمي ارزش
كرد. او متوجه رود كه عاقبت شما جسد او را پشت شيشه پيدا خواهيد كند و باال و پايين مي قدر تقال مي آن

  ).2: 1388شود (پرستش،  نيست كه چه سازوكاري مانع دستيابي او به رهايي مي
هاي متعددي وجود دارد كه با حضور آنها، شاهد پيشرفت تباهي و دوري ها  ميانجيدر همة اين رمان

هستند.در فرجام ها هاي منفي اين رمانها عناصر و شخصيتقهرمانان از استعالي عمودي هستيم. اين ميانجي
- شوند و به حاشيه رانده ميها و معيارهاي آرماني خود نااميد ميها، قهرمانان از تحقق ارزشهمة اين رمان

لوكاچ و گلدمن است. از نظر آنها پختگي » پختگي مردانة«شوند. اين نااميدي  همان شوند و يا اينكه كشته مي
ها با رسد. قهرمانان اين رمان ازدارندگي قهرمان به پايان ميشود  كه با خود بمردانه در رماني مشاهده مي

دارند، اما معيارهاي اجتماع موجود خود را نيز ميتوجه به وضعيت حاكم بر جامعه از تالش خود دست بر
گيرند. هاي آموزشي قرار ميبندي لوكاچ از رمان، در حوزة رمانها، با توجه به دستهپذيرند. همة اين رماننمي

رسند كه  تحقق آنها در شرايط كنوني هايشان به اين نتيجه ميها و خواستهاين قهرمانان درعين حفظ آرمان
 گاه و حامي آنها نيست.جامعه، امكان پذير نيست و هيچ گروه اجتماعي تكيه

  
  گيرينتيجه

حضوري پررنگ هاي رئاليستي هاي لوكاچ و گلدمن است كه در رمانقهرمان پروبلماتيك از يافته    
هاي دوران حكومت پهلوي، به دليل شرايط اجتماعي و سياسي جامعه در بسياري از رمان. و فعاالنه دارد

هاي ها با شاخصهگيرند و به سبب انطباق اين رمانهاي رئاليستي انتقادي و سوسياليستي قرار ميگروه رمان
هاي قهرمان پروبلماتيك در آنها قابل تبيين خصهكنند و مشهاي پروبلماتيكي پيدا ميرئاليسم، خصلت رمان

ها قهرمانان به اند. در همة اين رمانهاي آموزشيبندي لوكاچ ، جزو رمانها بر اساس تقسيماست. اين رمان
دارند، ولي معيارهاي ميگر دست از تالش برهاي تباهرسند و به سبب حضور ميانجييك پختگي مردانه مي

اند. بسياري از پذيرند. ايشان، همگي، منتقد و معترض به اوضاع نابسامان جامعه، نميجامعة خود را نيز
ها فرض كرد. براي نمونه قهرماناني توان نزديك به شخصيت واقعي نويسندگان اين رمانقهرمانان را مي

 انست.هاي واقعي آل احمد، احمد محمود و درويشيان دتوان شخصيتهمچون مدير، خالد و شريف را مي
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