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  چكيده
، بـه  )1971 -1885(هاي مهم جامعه شناسي ادبيات است كه با تكيه بر آراي جـورج لوكـاچ   نقد ماركسيستي يكي از شاخه

تـرين منتقـد ماركسيسـت بـا نفـي      لوكـاچ برجسـته  . پـردازد و ادبيات در بستر تاريخي، اجتماعي، و اقتصادي ميارتباط جامعه 
وقتـي نويسـنده در رمـان بـه موضـوع رشـد       . اي كـرد ناتوراليسم و پرداختن به رئاليسم، نقد ماركسيسـتي را وارد مسـير تـازه   

در واقع . پردازد، وارد حوزة رئاليسم سوسياليست شده استه ميها در جامعخودآگاهي طبقة كارگر و مبارزات و اعتراضات آن
را بـه  ) 1381 -1310( احمد محمـود . پيدايش رئاليسم سوسياليستي با رشد سريع خودآگاهي اجتماعي طبقة كارگر پيوند دارد

. دانندة رئاليسم اجتماعي ميهايش، و توجه به ابعاد سياسي و اقتصادي جامعه، نماينددليل پرداختن به مسائل جامعه در داستان
رمان همسـايه هـا بـه دليـل انعكـاس      . ها براساس نظريات ماركسيستي استهدف اين پژوهش تحليل و بررسي رمان همسايه

و توجه به مسألة ملّي شدن صنعت نفت و توصيف وقايع و اتفاقـات آن دورة   1331 -1323هاي وضعيت جامعة ايران در سال
در رمان همسايه ها شاهد قيام و اعتـراض كـارگران و طبقـه    . كندشناسانه فراهم ميزم را براي نقد جامعههاي التاريخي، زمينه

  .را يافت) خالد(توان در آن شخصيت پروبلماتيك ها رمان تحول است و ميهمسايه. پرولتاريا عليه نظام طبقاتي و فقر هستيم
  .هادهة بيست، احمد محمود، رمان همسايه نقد ماركسيستي، رئاليسم سوسياليستي، :كليدي واژگان

  پيشينة تحقيق
حكايت حال، گفتگوي  -1: هايي كه دربارة احمد محمود صورت گرفته است به شرح ذيل استاز جمله پژوهش

ليلي گلستان با احمد محمود، نشر معين؛ گفتگوي نويسنده در زمينة آثـار محمـود و نظـر ايشـان راجـع بـه ادبيـات        
، فيـروز  )هـاي احمـد محمـود   نقد رمـان (باران بر زمين سوخته  -2. ايران و آيندة اين ژانر ادبي است داستاني معاصر

بيـداردالن در آينـه، احمـد     -3. اي نيسـتيم زنوزي جاللي، نشر تنديس؛ در اين كتاب ما شاهد نقد تخصصي و علمي
ي بيشـتر خواننـدگان بـا محمـود را فـراهم      نگار؛ مجموعه مقاالتي دربارة احمد محمود كه زمينة آشـناي آقائي، نشر به

احمد محمود، حبيـب بـاوي سـاجد،     -4. انداند پرداختهاي كه با محمود داشتهكند و جز چند مقاله بقيه به خاطره مي
ديـدار بـا    -5. آوري كـرده اسـت  نشر افراز؛ اين كتاب هم مجموعه خاطرات دوستان محمود است كه نويسنده جمع

هـايي از محمـود و   نوشـته بابك اعطا و سارك اعطا، نشر معين؛ در اين كتاب بـا دسـت   -عطااحمد محمود، سيامك ا
نقد آثار احمد محمـود، عبـدالعلي دسـتغيب، نشـر      -6. خاطراتي از وي كه در جايي چاپ نشده است روبرو هستيم

خاصي را در آن به كار معين؛ شيوة نقد نويسنده به صورت نقد ساختار داستان است و نقد عمومي است، يعني نظرية 
  .نگرفته است

  رئاليسم سوسياليستي
نوعي از رئاليسم، رئاليسم . كندبا توجه به نگاه هنرمند به واقعيت و بازتاب آن در اثرِ خود، رئاليسم انواعي پيدا مي

مبارزة طبقاتي و  رئاليسم انتقادي به بيان صرف وجود. كندانتقادي است كه هنرمند از شرايط واقع در جامعه انتقاد مي
هنگامي كه مبارزة طبقاتي از وضعيت محدود  )184: 1362ساچكوف، (. تأثير آن در تك تك اعضاي جامعه محدود است

پيـدايش  «. كند، دورة گذار از رئاليسم انتقادي بـه رئاليسـم سوسياليسـتي اسـت    شود و رشد سريعي پيدا ميخارج مي
ي اجتماعي طبقة كارگر پيوند دارد، و به نوبة خود، مستلزم آگاهي كامـل  رئاليسم سوسياليستي با رشد سريع خودآگاه

به سخن ديگر، در تكامـل شـيوة نـوين كـه مسـتلزم پـذيرش نظرگـاه        . باشدنويسنده از رسالت تاريخي پرولتاريا مي
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تعيـين كننـده    پرولتارياي انقالبي و به انجام رسانندة انقالب اجتماعي و فرهنگي از جانب نويسنده است، طبقه، نقش
نويسنده بايد نگرش خود را به طور كامل و همه جانبه با جهان نگري طبقة كارگر در جريان مبـارزه و  . كندرا ايفا مي
هاي زندگي پاسخ دهـد  اش وفق دهد تا بتواند با روحية سوسياليستي پرولتارياي انقالبي به طور كلي به پديدهپيروزي

-بدين ترتيب، رئاليسم سوسياليستي به وجود نمـي ... ز واقعي تكامل تاريخي بپذيردو كمونيسم را به عنوان چشم اندا
يا طبقة كارگر حاكم در كشـورهاي   -داريدر كشورهاي سرمايه–آيد مگر نويسنده، جهان نگري طبقة كارگر انقالبي 

  )181همان، (» .سوسياليستي را اتخاذ كند
بازار است، جامعه به دو دستة ثروتمند و فقير، يا مصرف كننـده و  داري كه هدف توليد براي در كشورهاي سرمايه

طبقة ثروتمند مصرف كنندة بورژوا، نيرويِ كارِ طبقة كـارگرِ فقيـرِ   . شودتوليد كننده و يا بورژوا و پرولتاريا تقسيم مي
اقعـي، خيلـي زود بـه    بـورژواي و «ايـن طبقـة   . گيـرد كار مـي توليد كننده را براي چرخة اقتصاد دولت و رفاه خود به

امكاناتي كه ماشينها در مقايسه با دستهاي انسان داشتند پي برد و به تأسيس كارخانه پرداخـت و بـه ايـن طريـق يـاد      
طبقة بورژوا در تالش براي رسيدن بـه منـافع   ) 28همان، . (»گرفت كه چگونه عرق كارگران را به پول نقد تبديل كند

. كنـد هاي طبقة بورژوا مقولة ميانجي نقشي بنيادين و اصيل را ايفا مـي انديشهدر . خصوصي خودش به هر قيمتي بود
دست يابد و پول و وجهـة  ] ارزشهاي كمي و به ويژه پول[به تمامي ارزشها از رهگذر ميانجي «اين گروه انتظار دارد 

لت كيفـي باشـند، بـه    اجتماعي به جاي آنكه فقط ميانجيهايي براي تضمين دستيابي بـه ديگـر ارزشـهايِ داراي خصـ    
هاي آغازين قرن نوزدهم مبارزات طبقة پرولتاريـا شـكلي   اما در دهه )37: 1371گلدمن، (» .ارزشهاي مطلق تبديل گردند

انتقاد، مقابله . شان برآوردندجدي به خود گرفت و سر به اعتراض عليه بورژوازي و منافع خصوصي و تضييع حقوق
از جملـه  . شـود تـر مـي  تر و محكمكند و هر روز مقاوماي كه در جامعه ريشه ميواييو پايداري در برابر جامعة بورژ

ثبـاتي  اين گروه به توزيع ناعادالنة پول و قـدرت، نـابرابري، بيكـاري، بـي    . ها بودندداري ماركسيستمنتقدان سرمايه
مقـدم ايـن افـراد، تمـامي     در صـف  «. انتقـاد و اعتـراض داشـتند   ... اقتصادي، و انحصاري كـردن پـول و سـرمايه و    

گيرند كه انديشه و آفرينندگان، نويسندگان، هنرمندان، فيلسوفان، متكلمان، اشخاص اهل عمل و مانندهايشان جاي مي
آنكه بتوانند از تأثير بازار و پذيرش جامعة شيءواره كـامالً در  رفتار آنان بيش از هر چيز تابع كيفيت كارشان است بي

انساني است پروبلماتيـك، يعنـي منتقـد و    ... در جامعة وابسته به بازار، هنرمند «بدين ترتيب ) جاهمان(» .امان بمانند
  )42همان، (» .مخالف جامعه

  احمد محمود نماينده رئاليسم اجتماعي
وي به دليل داشتن . شناسنداحمد محمود را به عنوان نمايندة رئاليسم اجتماعي در ادبيات داستاني معاصر ايران مي

هـا و مصـائب   ها، بيشتر در جامعه حضور داشته و شاهد مشكالت و درد و رنـج شاغل آزاد گوناگون در همة عرصهم
گـاه داراي شـغل و منصـب    وي به دليل داشتن پروندة سياسـي هـيچ  . اش از نزديك بوده استزندگي مردمان جامعه

شود كه ه بوده است، همين شناخت باعث ميدولتي نبوده است و همواره سر و كارش با طبقة عامه و فرودست جامع
هايش از اين جنس مردم صحبت كند و وضعيت اجتماعي و اقتصادي اين تيپ را براي خواننده به نمـايش  در داستان

  . بگذارد

  سيستينقد مارك
 در ايـن نـوع نقـد از ارتبـاط جامعـه و     . طور جدي در عرصة نقد ادبي مطرح شدنقد ماركسيستي در قرن بيستم به

ماركس و . رسدمي 1840هاي ادبي معاصر پيشينة نظرية ماركسيستي به دهة از بين نظريه. آيدميان ميادبيات سخن به
ديگر به صورت پراكنده در كتـب خـود   انگلس نظرات خود را دربارة ادبيات و فرهنگ و سياست و ارتباط آنها با هم

انـد و در آن غالبـاً بـه نحـوي     ي وحدتمندي را به ضـابطه درآورده در قرن بيستم، ماركسيستها نظرية ادب«. ارائه كردند
هاي اين نظريه را بايد در آلمان اما ريشه. انددلخواه به اين يا آن مرحله از تطور فكري ماركس و انگلس متوسل شده
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نـد كـه خـود را    كندر اين رويكرد ادبيات را نويسندگاني خلق مـي « )312: 1375ولك، (» .يافت 1840و  1830هاي دهه
نقـد  «همچنـين  ) 38: 1387عسـگري،  (» .داننـد عضوي از طبقة پرولتاريا و در خدمت آگـاهي بخشـي بـه آن طبقـه مـي     
كند، بنابراين براي شناخت خود ايـن نقـد،   ماركسيستي، ادبيات را، براساس شرايط تاريخي پديدآورندة آن تحليل مي

هاسـت؛  هاي مادي پديدهجوگر ريشهوماركسيسم جست«) 7: 1358 ايگلتون،(» .شناخت زمينة تاريخي آن ضرورت دارد
كند، تكامل آنها را از ريشه تا گـل  نگرد، قوانين چنين تحركي را بررسي ميآنها را در روابط تاريخي و متحركشان مي

ه درآورده، آن اي را از حالت عاطفي و خردستيز و پوشيده در مه رازگرايي بدهد، و با چنين كاري هر پديدهنشان مي
بنابراين دانستن تاريخ در تحليل رمـان الزم و ضـروري    )1: 1373لوكاچ، (» .دهدرا در نور روشن فهم و ادراك قرار مي

اي ايـن وقـايع را در   دليل آن ارتباط تنگاتنگي است كه تاريخ و جامعه با ادبيات دارند و ادبيات همچـون آينـه  . است
تكامل در تاريخ نه تصادفي يـا آشـفته اسـت، و نـه     «رسد اما ن ارتباط به تكامل ميتاريخ در اي. دهدخود انعكاس مي

در اينجـا منظـور همـان ديالكتيـك     ) 103: 1384سـلدن، ويدوسـون،   (» .يك خط مستقيم پيشرونده، بلكه ديالكتيكي است
  . ماركسيستي است كه ماركسيست آن را از هگل به عاريت گرفته بود

  :تيهاي نقد ماركسيسمؤلفه
  زيربنا -روبنا: الف

توليد و اقتصاد زيربنا قرار دارد و هنـر، فرهنـگ،   . در نظرية ماركسيست با دو اصطالح روبنا و زيربنا روبرو هستيم
بـدين معنـا كـه عناصـر     . چه غير از اقتصاد روبناستادبيات، مذهب، اخالق، زندگي معنوي، آگاهي اجتماعي و هرآن

ها به روبنـايي تعلـق دارنـد كـه زيربنـاي اقتصـادي       از منظر ماركسيسم، متن«. است روبنا محصول زير بناي اقتصادي
آلتوسـر  . تفسير محصوالت فرهنگي يعني نشان دادنِ ارتباط آنها با زيربنـا . كندآن را تعيين مي) »روابط واقعي توليد«(

كـز آن قـرار داشـته باشـد، بـل      كرد كه سازند اجتماعي كليتي وحدت يافته نيست كه شـيوة توليـد در مر  استدالل مي
. يابنـد هـا بـر مقياسـهاي زمـانيِ مختلفـي تكـوين مـي       ساختاري است آزادتر كه در آن سطوح يا انواع مختلف رويـه 

بـه عقيـدة ايگلتـون هـم      )172: 1382كـالر،  (» .برخوردارنـد » خودمختاريِ نسـبي «روبناهاي اجتماعي و ايدئولوژيك از 
البتـه   )16: 1358ايگلتـون،  (» .نا باشد، اما صرفاً انعكاس انفعالي زيربناي اقتصـادي نيسـت  تواند جزئي از روبادبيات مي«

اثـر  «نامند؛ نقـدي كـه   يا ماركسيسم عاميانه مي» ماركسيسم فروپايه«نوعي از ماركسيسم وجود دارد كه منتقدان آن را 
رئاليسـم  «نمايد كـه بايـد نـوعي    د و تأكيد ميكنادبي را در ارتباط متقابل و مستقيم با ستيز طبقاتي موجود بررسي مي

در  )230: 1387ايبرمـز،  (» .ي زمان ما را انعكاس دهـد جايگزين اين آثار شود كه عين واقعيت و عوامل بالنده» اجتماعي
جامعه شناس مجارستاني بـا وارد كـردن رئاليسـم در نقـد     ) 1971-1885(هاي آغازين قرن بيستم جورج لوكاچ دهه

با تلقي آثار ادبـي بـه مثابـة    «لوكاچ . اي كردو نفي ناتوراليسم و مدرنيسم ماركسيست را وارد جريان تازهماركسيستي 
يـك اثـر واقعگـرا بايـد     . هاي يك نظام تدريجاً فعليت يابنده، به سمت هگلي انديشة ماركسيستي متمايل شـد بازتاب
ديدگاه او از جهـت پافشـاري بـر ماهيـت مـادي و       .هاي تناقضات پنهان در يك نظام اجتماعي را آشكار سازدانگاره

همچون بسياري از منتقدان ماركسيست «وي ) 101: 1384سلدن، ويدوسـون،  (» .تاريخي ساختار جامعه، ماركسيستي است
زمان خود، بر اين باور است كه رمان بايد به لحاظ توان آن در انعكاس اوضاع تاريخي و مادي جامعه ارزيابي شود و 

لوكاچ براي روشن كردن بحـث رئاليسـم در   ) 111: 1382وبستر، (» .يارهاي عمدة تعيين رئاليسم در رمان هستنداينها مع
تـر،  حقيقـي «اين بازتاب، صرفاً ارائة پوستة سطحي واقعيت نيست، بلكه بازتابي «. گيردرمان از مفهوم بازتاب بهره مي

است كه بـه لبـاس   » بندي كردن يك ساختار ذهني، در واقع قالببازتاباندن«. تر و پوياتر از واقعيت استكاملتر، زنده
مردم به طور معمول، بازتابي از واقعيت را در اختيار دارند كه نه تنها آگاهي نسـبت بـه اشـياء،    . كلمات درآمده است

عيت فراتر از در واقع بازتاب واق) 102: 1384سلدن، ويدوسون، (» .بلكه نسبت به ماهيت انسان و مناسبات اجتماعي است
اين است كه مناسبات تـاريخيِ  «در مجموع آنچه در رئاليسم مهم است . واقعيت صرف و توصيف دنياي خارج است
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ديد ماركسيسـتي  » تماميت مبسوط«يك اثر هنري چگونه با » تماميت متمركز«شود و زيربنايي تا چه اندازه تصوير مي
  )112-111: 1382وبستر، (» .به تاريخ پيوند دارد

  ايدئولوژي: ب
ايـدئولوژي عبـارت اسـت از    «. مفهوم ديگـري كـه در نقـد ماركسيسـتي ادبيـات اهميـت دارد ايـدئولوژي اسـت        

. كنندفهمند و با توجه به آنها واقعيت را تبين ميها بر مبناي آن ميهاي تفكر، كه انسانها و شيوهها، ارزشباورداشت
اي از تـاريخ، ايـدئولوژيِ   در هـر دوره . ي خاص استمنافع يك طبقهايدئولوژي به انحاء مختلف حاصل موقعيت و 

در نقد » .بخشدكند و به آن مشروعيت و تداوم ميي مسلط جامعه را پياده ميغالب، منافع اقتصادي و اجتماعي طبقه
عـه  ماركسيستي همة جريانات زندگي اجتماعي و سياسي و فكري بر پاية ماهيـت مـادي اسـت و آنچـه در نقـد جام     
هـا در  شناسي ماركسيستي قابل تأمل است نگرش نويسنده به تاريخ و انعكاس آن در رمان است كه نهايتاً همگي اين

شايد تأثير گذارترين ايدئولوژي همان است كـه از آن غـافليم و   « )229: 1387ايبرمـز،  (. گرايي تاريخ استخدمت مادي
: 1382وبسـتر،  (» .آيـد آساني به شكل اميال و عقايـد مـا در مـي   اهراً بهآنكه متوجه آن باشيم ما را در ميان گرفته و ظبي

كننـد غـرق در   چـه تصـور مـي   يابيم كه مردم بيش از آنبا قدري تأمل در رفتارهاي مردم يك جامعه درمي )100-101
ن را ظاهر غيرحاكم هستند و با توجيـه اينكـه ايـن رفتـار و كـنش در جامعـه عـرف و سـنت اسـت، آ         ايدئولوژيِ به

هـاي  نمايـد، ولـي تـاكنون در دوره   عرف بديهي، طبيعي و ازلـي مـي  «با وجود اينكه . كنيمآن عمل ميپذيريم و به مي
  )104همان، (» .اندهاي كامالً متناقض از طريق عرف، معقول جلوه داده شده شده مختلف تاريخي، نگرش

  هژموني :ج
را نه با زورگوييِ آشكار، بلكه بـه طـور غيـر مسـتقيم و از راه     اند رهبري طبقات حاكم توانسته«به عقيدة گرامشي 
گيرند، فعاالنه در جهت انقياد كساني كه به سبب هژموني تحت سلطه قرار مي. نامد، اعمال كنندآنچه وي هژموني مي
در گرامشي بويژه بـر نقـش محـوري فرهنـگ     ...كنندهاي غالب قدرت همراه اوست، عمل مي خود كه با تداوم گروه

هايي از قبيل تفريح هاي جمعي، و فعاليتهژموني تأكيد داشت؛ لذا از ديدگاه او ارتباطات مختلف از ادبيات تا رسانه
كه روابط قدرت غالب در جامعه » معني دهند«كنند تا افراد به خود و جهان آن گونه و ورزش، به اين تأثير كمك مي

  )105همان، (» .بخشندكنند و تداوم ميتأييد مي
  طبقه اجتماعي: د

شود؛ جامعه از طور كه قبالً هم اشاره كرديم در نقد ماركسيستي به ارتباط و تعامل جامعه و ادبيات توجه ميهمان
شـان در طبقـات مختلفـي قـرار     افراد گوناگوني تشكيل شده است كه با توجه به پايگاه فكري و اجتماعي و اقتصادي

گـروه  . تماعي، نيازهاي فرهنگي خاص خود و در نتيجه ادبيات خـاص خـود را دارد  در واقع، هرگروه اج«. گيرندمي
ممكن است، جنسي، سني، طبقاتي باشد و در اين صورت موضوع ادبيات بانوان، ادبيات كودكان و ادبيـات كـارگري   

قابـل تـوجهي   در نقد ماركسيستي طبقة اجتماعي در آفرينش فرهنگي نقش  )73: 1376اسـكارپيت،  (» .مطرح خواهد شد
شـوند و هـدف از آفـرينش آنهـا     هاي فرهنگي به گروههاي اجتماعي خاصي مربوط مياز نظر ماركس، ساخته«. دارد

عمدتاً تقويت منافع گروه طبقاتي حاكم يا بدتر، يعني طبقة متوسط يا بورژوايي، است، زيرا ديدگاهي را دربارة جهان 
به اعتقاد ماركس ساختارهاي طبقاتي به طور كلي طـي تـاريخ   ... سازديكند كه منافع طبقه حاكم را تأمين ممطرح مي
داران يا مالكان و دهقانان و رعايا، نتيجة اوضاع اي كه در دوران فئودالي، تقسيم جامعه به زمينكنند، به گونهتغيير مي

ديدي ميان صاحبان سرمايه داري، روابط جدر نظام سرمايه. اقتصادي مختلف و نظام استثماري ناشي از آن بوده است
گيرنـد و  همراه با شكل بنديهاي طبقاتي جديد، صورتهاي فرهنگي جديدي شكل مـي . و افراد فاقد سرمايه حاكم شد

يعني سبك نوشتاري غـالبي كـه تـاكنون بـه     : داري صنعتي، رمان به مهم ترين قالب ادبي تبديل شددر دوران سرمايه
داري ماركس مهمترين فرآيند تاريخي در روابط طبقاتيِ دوران سرمايه. شده است عنوان رئاليسم كالسيك به آن اشاره
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 )98همـان،  (» .داند، تضادي ميان طبقة مالك يا برتر و طبقات اجتماعي استثمار شـده و غيـر مالـك   را تضاد طبقاتي مي
  فرينـي تمـام جامعـه را    اش فراگير اسـت و سـاختار آ  ماركس طبقة اجتماعي را به درستي به عنوان گروهي كه عمل«

  كند و كليـد درك واقعيـت اجتمـاعيِ گذشـته، حـال و آينـده را در مناسـبات ميـان طبقـات          گيرد، برجسته ميپي مي
از نظر گلدمن طبقة كارگر و زحمتكش انقالبي بيشتر در معرض واقعيت اجتماعي است و  )42: 1376گلدمن، (» .بيندمي

-بينتر و واقعاي مثل طبقة كارگر وسيعمختلف ظرفيت يكساني ندارند، جهان بينيهاي با توجه به اينكه جهان نگري
اش كمتـر از روشـنفكران بـورژوا، كـه     داري، طبقة كارگر به دليل موقعيت اجتمـاعي در جامعة سرمايه«تر است، زيرا 

ش شدن انسـان ملـزم بـه    ارزكند و خويشتن را در برابر بيمعلومات و دانش عمومي دارند، خود را تنها احساس مي
بدين ترتيب افراد اين  )67: 1389پور، كهنموئي(» .كند به همة مسائل معنوي جنبة انساني بدهدبيند و تالش ميمقابله مي

اي هسـتند كـه   شوند كه در جسـتجوي ارزشـهاي راسـتين و كيفـي در جامعـه     طبقه به قهرمانان پروبلماتيكي بدل مي
كردند و معتقد بودند طبقة ماركسيستها به ادبيات به عنوان سالح مبارزه نگاه مي«. ستهاي كمي داراي اهميت اارزش

  )59: 1387عسگري، (» .برداري كندعنوان سالحي براي احقاق حقوق از دست رفته خود بهرهكارگر بايد از آن به
  شيءوارگي: ـه

چ و گلدمن بعـدتر آن را بسـط و گسـترش    شود و لوكاهاي ديگري كه در نقد ماركسيستي بدان توجه مياز مقوله
كـاال را  » بت شـدگي «تحليل ماركس از پول و ارزش مبادله، مفهوم «. كاال است» بت شدگي«و » شيء وارگي«دادند، 

كند كه به موجب آن نيروي كـار انسـان بـه محصـول كـارش      اين مفهوم به فرايند مرموزي اشاره مي. در خود داشت
دارد، به مثابة كيفيت مستقل و عينـي خـود   ان الزم براي انجام كار به محصول ارزاني ميارزشي كه زم: شودتبديل مي

اين ناتواني در ديدن ماهيت واقعي محصوالت، ريشة از خود بيگانگي و استثمار اجتمـاعي  . گرددمحصول قلمداد مي
گيرد و در ي اجتماعي را در بر ميتمامي زندگ«) شيء وارگي(اين ساختار معنادار ) 335: 1384سلدن، ويدوسون، (» .است

اي كه مخالف شيء وارگي است و در تالشِ مقابله با آن تنها طبقه) 45: 1376گلدمن، (» .يابدها بازتاب ميتمامي عرصه
هـاي بـالقوه سـركش در    است متشكل از انسان» كااليي«بنابراين، طبقة كارگر «. است، طبقة كارگر و زحمتكش است

در نظـر پرولتاريـا   ... جـان تقليـل دهـد   بي» اشياي«خواهد آنان را به موقعيت دي و اجتماعي كه ميبرابر نظمي اقتصا
شوند، چرا كه چيـزي بـراي   عام و انتزاعي بدل نمي» خريداران«دهند و به ها صفات زندة خود را از دست نميانسان

ها، حتي براي دفاع از ي است كه در آن انسانكه او عضو يگانه گروه اجتماعفروش به آنان ندارد و از همه مهمتر اين
  )46همان، (» .شان بايد با هم متحد شوند و نه اين رو در روي يكديگر بايستندترين نيازهايفوري

، فهرستي از ويژگيهاي يـك  30ترين منتقدان ماركسيستي دهه يكي از برجسته... هيكس گران ويل 1933در سال «
خواننده طبقه پرولتر را بايـد بـراي تشـخيص نقـش      -1: ستي را از اينقرار تنظيم كرداثر هنري كمال مطلوب ماركسي

بايد خواننده را وادارد كه شركت -3. بايد اثرات مبارزه طبقاتي را نشان دهد -2. خود در مبارزه طبقاتي راهنمائي كند
نويسنده بايد براين ديـدگاه   -4. ندخود را در دورانهايي از زندگي كه در اثر هنري ترسيم گرديده است كامالً حس ك

طبقه پرولتر پيشگام جامعه است و نويسنده بايد خود يك پرولتر باشد و يا بكوشد تا عضوي از : تكيه داشته باشد كه
  )80-79: 1364گوردن، (» .اين طبقه كارگر شود

  :نقد ماركسيستي و رمان
بكشد رمـان اسـت، زيـرا در رمـان فرصـت توصـيف        تواند جامعة زمان خود را به تصويربهترين فرم ادبي كه مي

از ديدگاه گلـدمن  . در جامعه بهتر فراهم است تا در داستان كوتاه و يا حتي قالب منظوم) اجتماعي يا سياسي(جريان 
به نظر ما فرم رماني در واقع برگردان زندگي روزمره در عرصة ادبـي اسـت، برگـردان زنـدگي روزمـره در جامعـة       «

لوكاچ با توجه و تأكيد بر رئاليسـم و نفـي ناتوراليسـم و     )29: 1371گلدمن، (» .ادة توليد براي بازار استفردگرايي كه ز
ويژه فـرم ادبـي رمـان بسـته     به اعتقاد وي اثر ادبي و به. مدرنيسم نقد ماركسيستي را به سمت و سويِ ديگري كشاند
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واقعيت به شـكلي تغييـر يافتـه و دگرگـون     . كنديدا ميكند، ارزش پكه چقدر از واقعيت را در خود منعكس مياين به
روح است اما وقتي هنرمند بخواهد در فرم هنـري خـود   واقعيت ماهيتاً خشك و بي. شودشده در ادبيات منعكس مي

آورد و در قالب هنـري خـود   آن را منعكس كند به شكلي هنرمندانه از آن حالت خشك و واقعيت صرف آن را درمي
ي رنسـانس گـرايش   پس از دوره«. منظور از دگرگوني و تحول به اين معناست، نه به معني تحريف واقعيت. ريزدمي

ي معيار نهاييِ واقعيت پـا گرفـت و   ي فردي به جاي سنت جمعي به منزلهاي در جهت جايگزين كردن تجربهفزاينده
: 1386الج و ديگـران،  (» .رهنگيِ طلوع رمان اسـت ي فزمينهي انتقالي، بخش مهمي از پسنمايد كه اين مرحلهچنين مي

19(   

  ): 1332-1320(بستر تاريخي، اجتماعي و سياسي دهة بيست 
بدين معنـا كـه بـا هجـوم نيروهـاي      . تاريخ معاصر ايران قلمداد كرد» دورة فترت«را بايد  1332تا  1320هاي سال

-شود و تا سيزده سال، از قـدرت متمركـز، آن  رت ميگيري از قداشغالگر شوروي و انگليس رضاشاه مجبور به كناره
پس از رضاشاه شاهزادة جوان، محمدرضا شاه قدرت را بـه دسـت   . چنان كه در دوران رضاشاهي بود، خبري نيست

هـاي دهـة بيسـت مجلـس،     هاي حكومت رضاشاه قدرت تنها در دست شخص شاه بود، اما در سالدر سال. گيردمي
قـدر  كردند؛ تا جايي كه گاهي آندر امر حكومت دخالت مي... هاي خارجي و و سفارتخانه ها، احزاب مختلفكابينه

شدند و بـه هـر شـيوه    آمدند، اما شاه و سران قدرت مانع از آن ميدر پي قدرت بودند كه در پي سرنگوني شاه برمي
-هايي كه مجلس بر سر كـار مـي  دربار در تضعيف كابينه«. ها بودنددرصدد افزايش قدرت خود و سركوب اين گروه
كوشـيد تـا در برابـر    كرد و اگر كابينه يا نخست وزيري مـي اي ايفا ميآورد و همراه با شاه و دربار نبودند نقش عمده

محمدرضا شـاه  ) 111: 1385محمـدي،  (» .گرفتدربار اظهار وجود كند به انحاء مختلف مورد انتقاد و كارشكني قرار مي
انون اساسي بر منصب قدرت نشست، اما عمالً در پي حذف قدرت مجلس و كابينه و نخسـت  كارگيري قبا هدف به

خود را  1326شاه كه تا سال «. اي وجود داشت، كامالً فرماليته بوداگر هم مجلس و كابينه. وزير و سران مملكتي بود
كنـد و اغلـب   رتش را اداره ميكند نه حكومت، هر چند در پشت صحنه اداد كه سلطنت ميپادشاه مشروطه نشان مي

كرد و به عزل و نصـب  ، آشكارا در سياست مداخله مي1327اما در سال . در تضعيف يا تقويت وزراء دخالت داشت
در مجموع در اين دوره با كشمكش مجلـس  ) 303: 1377آبراهاميان، (» .پرداختنه تنها وزرا بلكه نخست وزيران نيز مي

در زمان رضاشاه نيروي نظامي ارتش كامالً تحت سلطة شاه بود، در دهة بيسـت  . ستيمو دربار بر سر قدرت روبرو ه
دستورهاي خـود را مسـتقيماً بـه سـتاد ارتـش ابـالغ        1322محمدرضا شاه به منظور تحكيم قدرت خود از شهريور «

وزيـر جنـگ تحـت     كرد و با اين كار اختيارات قانوني وزير جنگ را زير پا نهاد هرچند به موجب قانون اساسـي  مي
او اين غصب اختيارات قوه مجريه را با ادعاهاي اينكـه هنـوز حكومـت مشـروطه     . نظارت نخست وزير قرار داشت
تحت اين شرايط طبيعي است كه شاه براي تحكيم قدرت ) 117: 1385محمـدي،  (» .كردبراي ايران زود است، توجيه مي

 . ي خاص براي ايشان قائل باشدخود به افسران ارتش توجه بيشتري كند و امتيازات

جريان اصلي ماركسيسم در ايران، شكل گيري حزب توده و گسترش افكار و اعضـاي آن در سـطح جامعـه بـوده     
: 1377آبراهاميـان،  (. »شـكل گرفـت  » كم خطر«گيري رضاشاه، و آزادي زندانيان سياسي حزب توده پس از كناره«. است
تـر و پرطرفـدارتر بـوده    حزب توده در مقايسه با ديگر احزاب، فعال 1332اي تا كودت 1320هاي در فاصلة سال )346
ماركسيست » پنجاه و سه نفر«، بيست و هفت نفر از اعضاي 1320پس از سقوط دولت رضاشاه، در اوايل سال . است

هزار نفـر   300ترها به و اين تعداد بعد )جاهمان(كنند اي در تهران شروع به كار ميبا تشكيل جلسه 1316زندانيِ سالِ 
. دادويژه روشنفكر تشكيل مـي بگيرِ طبقة متوسط، بهاكثر اعضاي حزب توده را قشر حقوق. رسددر سراسر كشور مي

سپيدها اي از يقهحزب نه تنها طيف نسبتاً گسترده. نفوذ حزب توده ميان طبقة متوسط حقوق بگير نيز قابل توجه بود«
يـا  –در بـين اعضـا و هـواداران    . تر روشنفكران را نيز جذب كرده بـود كشاند، بلكه بيشسوي خود وران را بهو پيشه

  )204: 1389آبراهاميان، (. »خوردندهاي سرشناس روشنفكري نيز به چشم ميچهره -»همراهان«تعبيري  به
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نوشين، صـادق   احمد، عبدالحسيندر بين اين افراد بسياري از اعضاي جامعة ادبي از جمله بزرگ علوي، جالل آل
شان، بنا به گفتة خودشان شناخت درست و دقيقي از حـزب  هدايت، و عدة كثيري شاعر و نويسنده بودند كه اكثريت

بـا  (، همة افراد جامعة ايرانـي  20در واقع، در بحبوحة دهة . گيري آن نداشتندو عملكرد آن و در مجموع فلسفة شكل
به نـوعي درگيـر سياسـت    .) هاستنان، منظور ما بيشتر مردان خانوادهتوجه به شرايط مردساالري و حضور كمرنگ ز

هـايي كـه   كه در كدام طبقة اجتماعي قرار داشتند، عضو حزب بوده و يـا در جلسـات و ميتينـگ   بودند و بسته به اين
  . كردندشد، شركت ميبرگزار مي

-آنان كـار مـي  . انان و صنعتگران استهدف اصلي حزب توده بسيج كارگران، دهقانان، روشنفكران مترقي، بازرگ«
اگر ساختار اجتماعي كـامالً  . كنند و گرفتار ظلم و ستم گروه كوچكي هستندكنند اما حاصل كار خود را دريافت نمي

دگرگون شود و ابزارهاي اصلي توليد به طور مشترك در اختيار مردم قرار گيرد، اين طبقه در برابر چيز اندكي كـه از  
گوييم قصدمان مبارزه با استبداد و ديكتاتوري اسـت،  وقتي ما مي... آورنديزهاي زيادي به دست ميدهند چدست مي

، 1320در شـهريور  . نه به اشخاص خاص بلكه به ساختار طبقاتي پديد آورنـدة مسـتبدها و ديكتاتورهـا نظـر داريـم     
مان به ولي اكنون به اشتباه. يابدپايان مي كردند با بركناري رضا شاه نظام ديكتاتوري يك شبهبسياري از مردم فكر مي

بـدتر  . وجود آورندة رضا شاه، هنوز باقي استبينيم كه ساختار طبقاتي بهايم؛ چون با چشمان خود ميخوبي پي برده
-داران فئـودال و سـرمايه  هايي به شكل زميناليگارشي–تري هاي كوچككه اين ساختار طبقاتي هنوز هم رضاشاهآن

به نقل از  201-200همان، (. »آوردپديد مي -كنندستثمارگري كه به واسطة مالكيت ابزار توليد، جامعه را كنترل ميداران ا
مهمترين موفقيت حزب توده در « )359: 1377( بنا به گفتة آبراهاميان )1323شهريور  17-15، رهبر، »برنامة حزب«حزب توده، 

  » .سازماندهي كارگران بود
دربار تمامي احزابي را كه از طرف . ي دولت عالوه بر مجلس و اعضاي كابينه با احزاب نيز بودكشمكش و درگير
حـزب تـوده را مـتهم كـرد كـه در      «كرد سركوب و متهم به اخالل در حكومت كرد، همچنين آنان احساس خطر مي

سـلح كـردن كـارگران در    ، با برپايي شورش در آبادان، سازماندهي اعتصابات در خوزسـتان، م 1325-1323هاي  سال
  )391-390همان، (» .طلبان آذربايجان و كردستان، سلطنت مشروطه را تضعيف كرده استمازندران و تشويق جدايي

ايـن حـزب، در   . با پايان يافتن جنگ، در صنايع نفتي به فعاليت پرداخـت «از اقدامات مهم حزب توده اين بود كه 
تشـكيل داد،   -عنوان شعبة ايالتي شوراي متحدهبه–ية كارگران خوزستان را اتحاد. هايي تأسيس كردمراكز نفتي شاخه

. ، راهپيمـايي مـنظم و باشـكوهي ترتيـب داد    1325اتحادية مستقل كارگران ايران را جذب كرد و در روز كارگر سال 
هشـت  سخنگويان اين مراسم خواستار دستمزدهاي بيشتر، مسكن مناسب، پرداخت دستمزد بـراي روزهـاي جمعـه،    

يك سخنران زن، نفت را طالي ايران توصيف كـرد، مسـؤوالن انگليسـي    . ساعت كار روزانه و قانون كار جامع شدند
كنند و خواستار خلع يـد از شـركت   شركت را متهم ساخت كه براي غذاي سگها بيشتر از دستمزد كارگران خرج مي

خنراني عمومي در آبادان، فريـاد ملّـي كـردن نفـت     شايد اين نخستين بار بود كه در يك س. نفت ايران و انگليس شد
و ... خواستار اعتصاب عمومي سراسري در خوزستان ... هاي طرفدار حزب توده اتحاديه« )444همان، (» .شدشنيده مي

  )454همان، ( ».حتي ملي شدن صنعت نفت شد
هاي نفتي ترتيب صاب در حوزه، كه اوج مبارزة ملي كردن نفت بود، حزب توده نخست چندين اعت1330در بهار «

نفري در خوزستان و صنعت نفت، پيـروزي درخشـان سـال     65000داد و سپس با سازماندهي يك اعتصاب عمومي 
توان شد كه حزب توده يكـي از  منكر نمي«: نويسدفاتح، رهبر ضد كمونيست حزب همرهان مي. را تكرار كرد 1325

  )393همان، (» .نفت كمك بسيار نمودشدن مترين عواملي بود كه به نهضت ملي مه
   



 483/      ها، احمد محمودنقد ماركسيستي رمان همسايه

  هانقد ماركسيستي رمان همسايه
  :هاهاي اجتماعي و سياسي رمان همسايهزمينه

انگليس خوزستان، تهران، و كرمانشاه؛ و شوروي نيز آذربايجان، گيالن، و كردستان را تحت اشـغال   1320در سال 
بـه همـين دليـل    . هـا بـود  ان مستعمرة خوبي براي انگليسـي خيز ايرخوزستان به عنوان شهر نفت. خود در آورده بود

هـا، مهـاجرت و بعـدترها    مردمان اين شهر شاهد وقايع بسياري از نزديك بودند؛ اسـتعمار نفـت، حضـور انگليسـي    
مبارزات مردم عليه كشور انگليس و تالش براي ملّي كردن نفت و بـه دنبـال آن بيـرون كـردن نيروهـاي اشـغالگر و       

-اش مكان مناسبي براي اسـتعمارگران انگلـيس بـود، بـه    خيزيخوزستان به دليل موقعيت نفت. اين دست اتفاقاتي از
احمـد محمـود از دورانـي    «هـا  در رمان همسـايه . دادهاي آنان تن ميراحتي به خواستهخصوص كه شاه جوان هم به

دادند و سكوت و خفقان به وسـيلة  نميكند كه به مردم كوچه و بازار و عناصر ملي اجازة فعاليت سياسي حكايت مي
كند، ها از دوران قبل از ملي شدن صنعت نفت ياد ميهمسايه. عمال بختيار و سازمان امنيت بر مردم تحميل شده بود

داد از حق االمتياز ملت ايـران  دوراني كه شركت غاصب نفت، مالياتي را كه بابت استخراج نفت به دولت انگليس مي
بـرد، و از  ها با روايت خالد نوجوان داسـتان را پـيش مـي   خوانندة رمان همسايه) 620-619: 1374راونـدي،  (» .بيشتر بود

طـور  كند، به همين دليـل رشـد جسـمي و فكـري و روحـي وي بـه      دريچة نگاه و ذهن خالد سير وقايع را دنبال مي
و رسوم دست و پا گير و نيازهـاي اوليـة    در دام آداب«ها هاي همسايهآدم. يابدتري براي خواننده نمود ميمحسوس

  و نويسـنده بـا هـدف     )122: 1388يـاوري،  (» .شناسـند در شدن از اين شب تاريك نمـي زيستي اسيرند و راهي براي به
» آگاه كردن مردم به وضع خودشان، مشروط بـر اينكـه نويسـنده ايـن شـناخت، شـعور و توانـايي را داشـته باشـد         «

  )72: 1383گلستان، (. نويسد مي
طبقـة زحمتكشـي كـه در    . كنندها داستان زندگي افرادي است كه در سطوح پايين جامعه زندگي ميرمان همسايه
ايـن افـراد از كمتـرين    . هاي حاكم بـر جامعـه اسـت   داري و ايدئولوژيداري تحت سلطة نظام سرمايهجامعة سرمايه
ها كه نمونـة كـوچكي از جامعـة    شخصيت هاي رمان همسايه. شان اصالً امكاناتي ندارندمندند و بعضيامكانات بهره

اما چون . شان هستندبيرون نيز هست همگي به طبقة فرودستي تعلق دارند كه به دنبال دستيابي به حقوق تضييع شده
شـان را بـه   هايي صداي اعتـراض ها و حزبهاي اجتماعي و شيوة اعتراض برخوردار نيستند به كمك گروهاز آگاهي
داري دهـة بيسـت ايـران مـردم ديگـر از حكومـت       در جامعـة سـرمايه  . رسانندقانونمند به گوش حكومت مي شكلي

رضاشاهي خسته شده بودند و پس از بركناري وي به پسرش اميد داشتند، ولي از آنجـايي كـه محمدرضاشـاه شـيوة     
 ت را تصـاحب كـرده بـود، كـارگرانِ    ها انگليس در خاك ايران امتياز نفپدرش را در پيش گرفته بود و در همان سال

ريزي افـراد صـاحب   اما اعتصاب و اعتراضات به برنامه. ها و شركت نفت به فكر تغييري در اين روند افتادندكارخانه
. دارِ آن شـدند فكر و سياستي نياز داشت كه در داستان كساني چون بيدار، پندار، شفق، دكتر و بعـدترها خالـد عهـده   

پردازد كه از هر گونه حقوقي محـروم  اي ميبنابراين رمان به طبقة تحت سلطه. طبقة روشنفكري بودنداينان متعلق به 
. گر برخاسـته اسـت  داري و حكّام و سران سلطههستند و نويسنده به واسطة قهرمان داستانش به انتقاد از نظام سرمايه
فرهنـگ و آداب و رسـوم و باورهـاي    . گيـرد مـي در اين نظام همه چيز در خدمت توليد براي بـازار و اقتصـاد قـرار    

داري اشخاص داستان از جمله اوسا حداد، پدر خالد بسيار تحت تأثير شيخ و ميرزاهايي است كه بـه جامعـة سـرمايه   
اي اسـت  نامهها رمان زندگيهمسايه. تعلق دارند و البته همين گروه هم در الية ديگري از اجتماع تحت سلطه هستند

  .خيزداش به اعتراض برميداري و اقتصاد بيمار جامعهپروبلماتيك دارد كه عليه سرمايهكه قهرماني 
نـوعي  اي كه بدان باور دارد، طرفدار طبقة تحت سلطه است و به واسطة خالد كه بهنويسنده با توجه به ايدئولوژي

تر به يف شخصيت خالد بيشدر بخش توص. نويسدنمودي از شخصيت واقعي خودش است، به دفاع از اين طبقه مي
-نويسد، يعني حدود بيست سال از زمان وقايعي كه مـي مي 1343محمود داستان را در سال . پردازيماين موضوع مي

  .خواهد به نمايش بگذارد گذشته است
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  هاي رمانشخصيت
الگي تا هجده سالگي اش، ده ساي از زندگي نوجوانيخالد، قهرمان و راوي داستان است كه رمان همسايه ها برهه

هـاي  در مجمـوع همـة شخصـيت   . راوي در طول اين هشت سال شاهد ماجراهـاي زيـادي اسـت   . گيردرا در بر مي
شـان تحـوالت زيـادي در شخصـيت و     ها در طي اين هشت سال، با توجه به جايگـاه و موقعيـت اجتمـاعي   همسايه
رسـد؛ بـا قـدم    م به رشد جسـمي و بلـوغ جنسـي مـي    واسطة رابطه با بلور خانخالد به. شان صورت مي گيردزندگي

هـا و  خانه، كتابفروشي مجاهـد، شـركت در ميتينـگ   قهوه(هاي دوم و سومي به جز خانه گذاشتن در اجتماع و محيط
اي خالـد چهـره  «. شـود صاحب فكر و انديشه مـي . شودرسد و آدمي اجتماعي ميبه بلوغ فكري مي) جلسات حزب

ارد، داراي روحياتي است كه بسياري از جوانان ايراني دارند، آدمي است داراي گوشت مشخص، فردي و اجتماعي د
. شـود و بـراي خواننـده آشـنا و زنـده اسـت      و پوست كه از رويدادهاي سياسي و اجتماعي شهر و زمانش متأثر مـي 

دگاني او را ديده و نويسنده در ترسيم چهرة او اين رو و آن روي سكه، يعني وجه عاطفي دروني و وجه اجتماعي زن
  )101: 1378غيب، دست(» .جهات متفاوت واقعيت را در نظر آورده

خـوب و مثبـت در   . هاي رمان را به دو قطب خوب و بد، يا مثبت و منفي تقسيم بنـدي كنـيم  توانيم شخصيتمي
فهوم عام كلمه كـه بـه   بد و منفي هم در م. اند و افراد آگاهي هستندمفهومي كه به داستان، و به خودشان خوبي كرده

: قطـب مثبـت  . برنداند و وجود چنين افرادي براي جامعه مضر است و در جهل مركب به سر ميخودشان بدي كرده
 -جـان محمـد   -)رودزماني كه بـه كويـت مـي   (پدر خالد  -مادر خالد -عمو بندر -محمد ميكانيك -امان آقا -خالد
  چشمسيه -پندار -يدارب -شفق -ليال -ناصر ابدي -هاي نفتكشراننده

 -صـنم  -آفـاق  -ميـرزا نصـراهللا   -)دوران قبل از سفر به كويـت (پدر خالد  -حاج شيخ علي -ابراهيم: قطب منفي
 -غـالم  -خالـة خالـد   -بـانو  -ناصـر دوانـي   -افسـران زنـدان   -سـرهنگ  -شـهرو  -علـي شـيطان   -رحيم خركچـي 
  خواربارفروش

  حسني -خواهر خالد -عنكبوت: البته بعضي هم هستند كه خنثي هستند

  فقر اقتصادي
-خالـد مـي  . شودهاي سابق كه اكنون امان آقا به جاي وي آمده، صحبت ميدر رمان از خودكشي يكي از همسايه

مگه آدم چقد طاقت گشنگي و بيكـاري و   -:] گويدو پدرش مي[پدر، چرا جعفر خشتمال خودشو كشت؟  -«: پرسد
جمالت پدر خالد دقيقاً ايدئولوژي يك شخص معترض بـه وضـعيت   ) 101: 1357محمود، (» خفت و خواري رو داره؟

بـازار، نيـروي   . كنـد كند، اما در مقابل هيچ چيزي دريافـت نمـي  اي است كه براي توليد بازار كار مياقتصادي جامعه
ارد و نيروي جديدي گذگيرد و وقتي اين نيرو توان خود را از دست داد، آن را كنار ميكارگر را براي توليد به كار مي

  .كندرا جايگزين مي
از تغيير ابزار توليـد و واردات اجنـاس خـارجي كـه بـدين      . كندنويسنده همچنين از اقتصاد بيمار جامعه انتقاد مي

ساماني اقتصادي بر قشـر  شود و تمام فشارِ نابهشوند و تعداد بيكاران بيشتر ميتر و پولدارتر ميترتيب بورژواها قوي
حاال، حتي دسـته بيـل رو هـم از خـارج     –. اين روزها كار آهنگري كساد است«. و پايين جامعه وارد استفرودست 

و  20همـان،  (» .نشينم و كوره خاموش استاز بام تا شام، كنار دم مي. رورو حتي كلنگ و تيشهميارن، حتي ميخ طويله
  )231نيز 

  :شانمقايسة افراد در افكار و رفتارهاي
اتاق خودشان را بـا  . كندخودش را با ابراهيم مقايسه مي. هاي رمان در مقام مقايسه استري از بخشخالد در بسيا

هاي عمو بندر، بيـدار  هاي پدرش و حاج شيخ علي را مثل هم و در مقابلِ حرفحرف. اتاق بلور خانم و آن تزئينات
هـاي  هـايش را بـا مشـروب   نة سرهنگ و مشروبخا. كندبلور خانم را با بانو مقايسه مي. گذاردو محمد ميكانيك مي



 485/      ها، احمد محمودنقد ماركسيستي رمان همسايه

نكتة قابل توجه در توصيف اتاق بلور خانم كه به طور ناخودآگاه بـا اتـاق خودشـان مقايسـه     . كندامان آقا مقايسه مي
شناسانه است كه چطور همه چيز، خود درخور بحثي جامعه) بلور خانم و مادرش(كند و تفاوت سليقة اين دو زن مي

هـر دو زن در يـك   . پـذيرد مسائل مثل سليقة افراد تا چه حد از اقتصاد و اجتماع و فرهنگ تـأثير مـي   از جزئي ترين
كنند، اما تفاوت فكري و فرهنگـي و نيـز اوضـاع    زندگي مي) اي كوچك استكه خود جامعه(جامعه و در يك خانه 

  .شان كامالً مشهود استشان و تأثير آن بر رفتارهايماليِ خانوادگي

  هاي فردي و اجتماعي يآگاه
بنـدي كنـيم، اولـين آگـاهي وي جسـمي       هاي خالد را در طي اين هشت سال بررسي و تقسيماگر بخواهيم آگاهي

آيد؛ درست در زماني كه خالد در سنّ و سال كنجكاوي و به اش با بلور خانم پديد مياين آگاهي در پي رابطه. است
است؛ بدين معني كه در اين زمان وجدان خالد بيدار شـده اسـت و    ١»نيآگاهي وجدا«پس از آن . دنبال هيجان است

بيداري و آگاهي وجدان خالـد هـم از كمـك    . اش با بلور خانم ادامه دهددهد كه به رابطهديگر به خودش اجازه نمي
-ورد ختم نميهاي امان آقا از خالد فقط به همين يك محمايت. گيردامان آقا در جريان آزادي از كالنتري نشأت مي

آگاهي سوم خالد آگاهي فكري، اجتماعي، سياسي است كه بـا حضـور در   . شودشود، بلكه تازه از آن روز شروع مي
شكل گيري اين سـه  . يابدخورد و تا پايان داستان و در واقع تا پايان زندگي قهرمان داستان ادامه ميكالنتري كليد مي

سال كامالً موازي با رشد جامعه و حركت به سمت آگاهي و اعتراض اليه آگاهي در شخصيت خالد، در طول هشت 
مبـارزات  . كه در آغاز نه در خانه و نه در جامعة بيرون هيچ خبـري نيسـت  طوريبه. بوده و سيري طبيعي داشته است

مقابل مبارزات گذارد؛ در رود و به محيطي غير از خانه پا ميكم كم به قهوه خانه مي. طور جدي شروع نشده استبه
يابد؛ تـا  افتد و اين روند روز به روز شدت ميخالد به زندان مي. شودمردم براي ملي كردن صنعت نفت هم آغاز مي

شـود يعنـي كـه    شود، اما مشمول خدمت نظـام وظيفـه مـي   شود و خالد از زندان آزاد مياينكه در پايان نفت ملي مي
اگـر بخـواهيم   . ود نيافته است و مبارزه و اعتراض همچنان ادامه داردوضعيت سياسي حكومت با ملّي شدن نفت بهب

. رسـيم آيد، ميرشد خالد و مبارزات و وقايع موازي داستان را در نمودار نشان دهيم، به شكلي كه در ادامة مطلب مي
استان هـم  ، د)جز به مرگ(شود سيري صعودي درست مثل رشد طبيعي آدمي؛ و از آنجايي كه اين رشد متوقف نمي

اين رشد . ادامه دارد) رشد جامعه(و نيز مبارزات وي ) رشد خالد(يابد و در داستان يك شهر، زندگي عمالً پايان نمي
 80رجوع كنيد بـه ص  . (اي از رمان مصداقي از اين واقعيت استتدريجي همچون شناخت تدريجي است كه صحنه

  !)هاي ميتينگ، براي خواهرش، كه چه اوجي هم گرفتميهها، صحنة بادبادك درست كردن با كاغذ اعالهمسايه
  

  
  

                                                            

  .، گرفته شده است52اين اصطالح از كتاب باران بر زمين سوخته، فيروز زنوري جاللي، ص -1
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  اعتراض در رمان
گيرد كه شخصيت پروبلماتيك اين در رأس همه خالد قرار مي. ها افراد معترض هستندهاي همسايهاكثر شخصيت

هـاي بـين   حـث چه را كه تـا قـبلش از ايـن و آن در ب   شود و همة آنرمان است؛ به دليل اينكه وقتي وارد اجتماع مي
با حضور در جامعه و ديدن اين همه اختالف طبقاتي، اختالف فكـري  . بيندشنيد، حاال با چشم خود ميها ميهمسايه

شود در جامعـه  چه براي وي ارزش محسوب ميآن. شودو عقيدتي و بسياري تضادهاي ديگر، دچار سر در گمي مي
ين دليل كه برايش اهميتي نـدارد، در جامعـه از ارزش زيـادي    كند به اچه فكر نميشود و برعكس به آنسركوب مي

هـاي وي اسـت، بـه    ها و ارزشها و خواستهكند كه در تضاد با آرماناي زندگي ميبرخوردار است و چون در جامعه
ت، اگـر  جايي كه در اين افكار و عقايد تنهاساز آن. گزينداي عزلت ميكند و در گوشهگيري مياجبار از جامعه كناره

شود و وقتي ادامه پيـدا كنـد بـه زنـدان و تبعيـد كشـيده       بخواهد اعتراض كند توسط مأمورين حكومتي سركوب مي
ها سراسر توصيف فضاي بسته و محدود شدة سلطنت محمدرضاشـاه اسـت كـه مردمـانش از     رمان همسايه. شود مي

ديگه «: گويدي قهوه خانة امان آقا به خالد ميهاجان محمد يكي از مشتري. اندها در شهر خسته شدهحضور انگليسي
حاال همه . ديگه بايد دمشو بندازه رو كولش و بره گورشو گم كنه] انگليس[شير . دورة غارتگري تموم شد. تموم شد

در پي گرفتن حـقّ خـود از درآمـد    ) 171و نيز ص 88: 1357محمود، (» .همه چيز حساب و كتاب داره. چيز صاحب داره
خالد در صـحبت بـا كمـك راننـدة     . ها بايد نفت ما را بدزدنداند كه چرا انگليسيمعترض. ين شان هستندنفت سرزم

يعنـي   –. ... ش اينه كه صنعت نفت بايد ملي بشـه معني–... ت زدي؟ ببينم، ئي چيه كه رو سينه«: پرسدنفت كش مي
نفـت مـال   ... خب معلومـه ديگـه  ... بعد؟–... چي؟بعد–... انگليسيا ميباد دمبشونو بندازن رو كولشون و بزنن به چاك

به دنبال تأييد نمايندگاني در مجلس هسـتند   )179، 154و  153، 134، 116، 115و نيز به صفحات  90همان، (» خودمون ميشه
مجلس، به خواست تودة مردم، اليحة ملي شدن نفت را تصـويب  «. تا از ملي كردن صنعت نفت در مجلس دفاع كند

. اي از رئيس دولت و تصـويب ملّـي كـردن نفـت هسـتند     هر روز منتظر خبرهاي تازه )231و  211همان، ( ».كرده است
اين روزها، همه تشـنة  . ... مردم هرلحظه انتظار شنيدن خبرهاي تازه دارند. انداز نداردقهوه خانة امان آقا جاي سوزن«

  )173همان، ( ».خبر هستند

  هاطبقات رمان همسايه
كشد؛ البته گاهي به منـاطق ديگـر   ها نويسنده جامعة شهر خوزستان را براي خواننده به تصوير ميسايهدر رمان هم

ا  ها حرف ميها بر آنها و استعمار انگليسيزند و از نوكري ايرانيان براي عربمثل كشور كويت هم گريز مي زند، امـ
حمـود بـر شـهر و مردمـانش و فرهنـگ بـومي       مكان اصلي داستان در شهر خوزستان است؛ دليل آن هـم اشـراف م  

 . كننددر اين جامعه مردم در دو طبقة دارا و ندار و يا بورژوا و پرولتاريا زندگي مي. آنجاست

اين حزب (دهد كه به واسطة حزب توده اكثريت افراد اين جامعه را طبقة كارگر و زحمتكش پرولتاريا تشكيل مي
و نيز روشنفكراني كه آنهـا نيـز از قشـر متوسـط و     ) اشت و مدافع اين طبقه بوددر بين افراد طبقة كارگري طرفدار د

شان و در مرحلـة بعـد اصـالح جامعـة     پايين جامعه و عضو حزب بودند، در تالش براي احقاق حقوق از دست رفته
وانشان براي توليد طبقة كارگران زحمتكشي كه تمام نيرو و ت. خالد نمايندة اين طبقه از مردم است. زده هستندسرمايه

كننـد و خالـد بـه عنـوان فـردي      شود، اما مزايايي كه ندارند هيچ، حقّ و حقوقشان را هم پايمـال مـي  كار گرفته ميبه
-دهد و متّحدشـان مـي  به ايشان قدرت مي. كندريزي ميهايشان را برنامهروشنفكر در اين طبقه، اعتصاب و اعتراض

. ... زنـد انگار دكتر است كه دارد از دهان من حرف مي. ت و خيلي محكم عمل كنيمها، بايد خيلي با جرأبچه-«. كند
چـه وخـت بايـد شـروع كنـيم؟      -. ... دهـم تموم شهر؟ سر تكان مي–حتي اگه الزم باشه تموم شهرو تكون ميديم –
اين  )226-225مان، ه( ».فردا بايد تموم ريسندگي زير اعالميه سفيد بشه. امشب تا صب، اعالميه چاپ ميشه–گويم  مي

كنـد و متضـمن تـداوم يـك نظـام      شان را تقويت ميهايي هستند كه جايگاه اجتماعيدر واقع نمايندة ارزش«خالدها 
بنابراين قهرمان داستان مدافع پرولتارياست و افـراد ايـن طبقـه را     )105: 1382وبستر، (» .طبقاتي مبتني بر نابرابري است
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يد به همين دليل است كه وقتي نويسنده درصـدد نشـان دادن اخـتالف طبقـاتي افـراد      شا. شوراندعليه بورژوازي مي
نشـاند، خـانوادة سـرهنگان و يـا افسـران ارتـش اسـت و طبقـة         اي را كه در باال ميجامعة رمان خويش است، طبقه

 .فرودست به دليل فقر مادي، تحت امر اين طبقه و در خدمت ايشان هستند

  ...استناد به شعارها و 
اي كـه بـه رئـيس    خواند و نيز نامهنويسنده با آوردن گفتگوهاي بين افراد حزب، شعارها، نام مقاالتي كه خالد مي

نمونـة  . زندهايي از اين تاريخ را ورق ميخواننده گويي گوشه. كندپذيرتر ميدهند، فضا را ملموس و دركزندان مي
شـان نصـب كـرده    هاي نفتكش رو سـينه شعاري كه راننده )89: 1357محمود، (» صنعت نفت بايد ملي شود«: اين موارد

دست غارتگران را از ثروت ملي «: تر نوشته شده استتر و پررنگجلو ساختمان حكومتي از همه جا درشت«. بودند
بت كرده بعالوه، اينو تجربه ثا. اين خميره و خصلتي كارفرماس كه رودرروي كارگر وايسته«. )205همان، (» كوتاه كنيم

هـاي  اي مطرح ميشه و از طرفي ديگـه، در گيـري  ها، از يكطرف مشكالت تازهكه با تكامل صنعت و توسعة كارخونه
. شـود سـرمقاله تمـام مـي   «. هاي نادر در جلسة حزبصحبت )222همان، (» ...اي بين كارگر و كارفرما بوجود ميادتازه

الكسـي  «پنـدار مجاهـدات برجسـتة    . »توليـد «براي افزايش » فرد«ر كار بيشت. گيرددرمي» استخانويستها«بحث دربارة 
هـاي  گويـد كتـاب  نويسـنده در جـايي مـي   ) 233همـان،  (» .كندكارگر نمونة كشور شوراها را تشريح مي» استخانوف

همچنـين  ) 539: 1383بـاقري،  . (خواندم و آثار برخي نويسندگان روس در اختيارمان بـود تولستوي و گوركي را مي
مراجعـه   443-442نويسـند بـه صـفحات    اي كه زندانيان در پي اعتراض به غذا به رئيس زندان مـي ي مطالعة نامهبرا

  . فرماييد؛ و موارد بسيار ديگر

  سلطة ايدئولوژي و هژموني
ا   صحنة معروف جدايي خالد و سيه چشم، در ابتداي امر انعكاس تصوير هنري و تخيلي فراق دو دلداده اسـت، امـ

ساخت اثر، اين عشق از طرفي در تضاد با ايدئولوژي حزبي است و از طرفي ديگر اختالف طبقاتي ايـن دو  در ژرف 
كنـد  چشم از يك خانوادة باال و شهرنشين كه پدرش در شركت نفت كار ميسيه. بزرگترين مانع بر سر راهشان است

تعلق داشتن به يك طبقـه و خـود را   . يابدكند و رشد ميو خالد در پايين شهر و در يك خانة هشت اتاقه زندگي مي
اي است كه گرامشي در نظرية خـود گفـت و   اي از همان هژمونيبه افكار و ايدئولوژي آن طبقه محدود كردن، نمونه

بينـد و سـر   خالد در جايي كه در حال فرار از ميتينگ پايش آسيب مي. اش هستيمما ناخواسته اسير آن و تحت سلطه
. شان را بدهد، به دليل اينكه تحت سـلطة طبقـه اسـت   كشد كه آدرس خانهآورد، خجالت ميدرمي چشماز خانة سيه

هاي گلي، تنور صنم، االغهاي رحيم خركچي، گاري عموبندر، چارچرخة كرم، خانة دنگال، ديواره. كشمخجالت مي«
گل و الي  -ن چند روز قبلاز بارا–درشكست و بست خورده، اتاقهاي خفه و تو سري خورده و سرتاسر كف حياط 

شـود و  چشـم از نفـوذ ايـن سـلطه خـارج مـي      هرچند كه در آخرين ديدارش با سيه )183: 1357محمود، (» تا قوزك پا
از آنجايي كه ما كامالً تحت نفوذ و سلطة خيلي رفتارهـا  . كندگويد و به نوعي خود را خالص ميواقعيت را به او مي

چشم و انتخاب حزب، تـن  اي نسبت بدان نداريم، خالد هم با جدايي از سيهآگاهيهايي هستيم كه خود هيچ و كنش
دهد؛ به ياد داشتن اين نكته كه وقتـي درگيـر سياسـت و حـزب هسـتي نبايـد       به اين سلطة حاكم بر عقايد حزب مي

مطيـع   همين عدم شناخت از تشكيالت حزب و هدف اصلي اين گروه و گوش به فرمان و. گرفتار احساسات بشوي
  .اي است كه حزب بر افراد جامعه داردهاي حزب بودن نشان از سلطهخواسته

  انتقاد از خرافات
هاي داستان؛ نيز نتيجة هژموني غالبِ مذهب و نقش مذهب در ابراز عقايد و بروز رفتار و خلق و خوي شخصيت

نويسـنده در  . شـود جهان سومي ديده ميدين و تكيه به اين دو عنصرِ غالب است، كه بيشتر در جوامع عقب افتاده و 
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به همين دليل از همان آغاز داسـتان  . كندها انتقاد ميسوادي شخصيتجاي جاي رمان از خرافات ناشي از جهل و بي
خواهد نبود سواد و آگـاهي را در ايـن قشـر از جامعـه بـراي      نام مدرسه مياي هنرمندانه با حذف محيطي بهبه شيوه

نمونة بارز خرافات توسل جستن اوسا حداد به كتاب اسرار قاسـمي بـراي گشـايش رزق و    . بكشدتصوير خواننده به
روزي و يا اعتقاد محكمي كه به حاج شيخ علي دارد و اين شخص چهرة واقعي خود را در زمان آسيب ديدگي خالد 

ان است تا خلوص نيت، همچنين از دين و مذهب ظاهري كه بيشتر پاي منافع شخصي در مي )190ص (. دهدنشان مي
خـدا بخـواد از اول پـائيز درس    ... «. كنـد و از زبان خالد به فراگيري دانش توصيه مي )25ص (كند به شدت انتقاد مي

  )248همان، (» آخه اگه آدم سواد نداشته باشه، هيچ جا راش نميدن... خونم مي

  افكار ماركسيستي و سوسياليستي در رمان
سياسـي و اجتمـاعي   -صيف و تحليل زنـدگي مـردم جامعـه، توصـيف مناسـبات اقتصـادي      در رمان نويسنده با تو

به رئاليسم سوسياليستي روي ...) مهاجرت به شهر، مهاجرت به كويت، بيكاري، كساد بازار، خرافات، فقر و فحشا و (
ه مـي   هاي كمونيستي و ماركسيستي در جامعـه بـه آن  آورد كه نويسندگان آن دوره به داليل جريانمي كردنـد و  توجـ

رجوع شود به ص (. آيددر رمان هم از تأثيرپذيري از جهان بيني ماركسيستي سخن به ميان مي. نوشتندتحت تأثير آن مي
بين افـراد رد و  » رفيق«در مكتب شوروي لفظ . شود در نظر گرفتكار بردن زبان هم مياين تأثيرپذيري را در به )170

  )231و  291ص( .شنويمرا مي» برادر«داستان ما لفظ شود و در چند جاي بدل مي
دارد، در  چه در ذهن و انديشهوي است و آن) گاهزيست(خالقيت نويسنده بسيار متأثّر از فرهنگ و دوره و مكان 

نويسنده در اين رمان و ديگر آثارش قصد سياسي نوشـتن نـدارد   . يابدرفتارها و شخصيت و آثارش بروز و ظهور مي
تـاريخ  «: گويـد گونـه مـي  ياست موضوع مهمي است كه دليل پرداختن به آن را در گفتگو با ليلي گلسـتان ايـن  ولي س
. بيني كه سياست و استبداد به سرنوشت محتوم ما بدل شده استكني مياجتماعي اين مملكت را كه نگاه مي-سياسي

ها، دريها، تبعيدها، دربهببينيد؛ مهاجرت. رده باشدشود يافت كه زخم سياست نخواي را ميدر ايران كمتر خانواده... 
ها نشانة نوعي سياست حاكم بر جامعة ما است و به تعبيري نويسنده اگر كارش تعريف انسان نباشـد، پـس   همة اين

ايم؟ اين چه چيز ديگر است؟ و اگر انسان امروز مملكتمان را جدا از سياست تعريف كنيم، آيا حق مطلب را ادا كرده
سياست بـه  . ايم؟ بخشي از زندگي ما، سياست است و اين سياست، سرنوشت محتوم ما استانسان را به تمامي گفته

اي اسـت و بسـياري از مـا    سياست امـر پيچيـده  . اينكه آن را بشناسيماينكه خودمان بخواهيم و بيما تحميل شده، بي
خود امروز را ببينيد، . ر آن دخالت كند، اما تحميل شدهاي نيست كه هركس بتواند دامر ساده. شناسيمسياست را نمي

  )45-44: 1383گلستان، (. »كدام دو نفري است كه به همديگر برسند و از سياست حرف نزنند

  گيرينتيجه
نويسنده در اين رمانِ چند بعـدي بـه لحـاظ سياسـي، تـاريخي و      . ها اولين رمان احمد محمود استرمان همسايه
. پـردازد مـي  1331تـا   1323هـاي  وصيف جامعه و تاريخ و سياست دورة محمدرضاشاه جوان در سالاجتماعي، به ت

ها، اعتراضات و تظاهرات مردمي، اشغال نيروهـاي  رمان به دليل پرداختن به مسائلي چون اعتصابات كارگري، ميتينگ
سـتان و آشـنايي خواننـده بـا     انگليس و شوروي، ملّي شدن صنعت نفت از طرفي و پرداختن به مسـائل جامعـة خوز  

توجه نويسنده به مسائلي چون فقـر ناشـي از ظلـم و جـور     . فرهنگ بومي مردم، از نگاه ماركسيستي قابل تأمل است
نظام حاكم، جهل مردمان طبقة فرودست جامعه و به تبع آن اعتقاد به خرافات و جـادو و جنبـل، خودكشـي، فحشـا،     

هـا،  هـا و بـازجويي  جا، شكنجهق از دست رفته، توصيف زندان و وضعيت آنمبارزات طبقة كارگر براي احقاق حقو
، اختالف طبقاتي، اختالف فكري و فرهنگي و بسياري ...)محلّ تجمع مردم، محلّ سكونت و (توصيف ساختار شهر 

تمـام عيـار   از ريزِ مسائلي از اين دست، هم در اين اثر و نيز در ديگر آثارش، باعث شـده اسـت كـه وي را نماينـدة     
هـاي داسـتانش   چه نويسنده به همة شخصيتچنان. ها را بايد رمان اعتراض دانستهمسايه. رئاليسم اجتماعي بدانيم
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. انـد اي كه باشند به وضعيت خـود معتـرض  ها هركدام در هر جايگاه اجتماعيدهد، شخصيتفرصت ابراز وجود مي
در پي اتفاقاتي بـه  . آخر داستان هماني نيستند كه در آغاز بودندهاي تعدادي از آدم. ها رمان تحول هم هستهمسايه

اند كه نمونة بارز آن شخصيت راوي داستان، خالد نوجوان كه قهرمـان پروبلماتيـك رمـان    هاي ديگري بدل شده آدم
  .است
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