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Abstract 

One of the most common concepts of the capitalist society is the "problematic hero" whose 

lifespan does not exceed a century. This concept was first proposed by the Hungarian critic 

Georg Lukács in the 20th century and continued by the Romanian critic Lucien Goldmann. 

According to them, the mutual relationship between literary and social structure has made 

literature a means of responding to social issues. In the realistic novels of capitalist societies, 

some people's adherence to fundamental principles has made them problematic. The hero of 

this type of novel, often from the general public, is marginalized by criticizing a society lacking 

actual values. This article, written with a descriptive-analytical method, analyzes the mentioned 

novel from a sociological point of view, relying on the concept of a "problematic hero" and 

comparing it with Lucien Goldman's opinions. Since the previous novel has deep sociological 

layers and by analyzing them, a better critique of Kuwaiti society can be achieved, the necessity 

of conducting such research becomes more apparent. The result of this research indicates that 

as a problematic hero, Muhammad adheres to fundamental ideals such as trying to correct 

social corruption, reviving valid values, respecting opponents' opinions, and standing against 

the conspiracies of enemies. And he is in conflict with the implicit values of society, such as 

seeking power, and he cannot solve this conflict, and he is placed on the margins of society in 

a way, and finally, this conflict results in his removal from society with death. 
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 چکیده

کند. این مفهوم است که عمر آن از یک قرن تجاوز نمی «دارقهرمان مسئله» دارییکی از مفاهیم زاییده جامعه سرمایه

( منتقد Goldmannگلدمن)در قرن بیستم مطرح و با لوسین  ( منتقد مجارستانیLukácsگئورگ لوکاچ)نخست، توسط 

تقابل ساختار ادبی و اجتماعی، ادبیات را ابزار پاسخگویی به مسائل اجتماعی کرده ها رابطه مازنظر آنادامه یافت.  رومانیایی

دار ساخته ها را مسئلهبندی برخی از افراد به اصول حقیقی آنداری، پای های رئاالیاستی جاواماع سرمایهاست. در رمان

شود. های راستین به حاشیه رانده میجامعه فاقد ارزش با انتقاد از ها، که غال اً از عامه مردم استاست. قهرمان این نوع رمان

شناختی کور از منظر جامعهذتحلیلی به رشته تحریر درآمده است واکاوی رمان م -مقاله حاضر که با روش توصیفیهدف از 

ی هاهیالرای دا ادشدهرمان ی کهییازآنجا .و تط یق آن با آراء لوسین گلدمن است «دارقهرمان مسئله»بر مفهوم با تکیه

، ضرورت انجام چنین افتیدستبهتری از جامعه کویت  نقدبه توانیم هاآنی عمیقی است و با واکاوی شناختجامعه

دار، به عنوان قهرمان مسئلهدستاورد این پژوهش حاکی از آن است که محمد به.شودیمنمایان  شیازپشیبپژوهشی 

های راستین، احترام به عقاید مخالفان و ایستادگی مفاسد اجتماعی، احیای ارزشهای واقعی مانند تالش برای اصالح آرمان

گیرد و توانایی فل ی در تعار  قرار میهای ضمنی جامعه چون قدرتهای دشمنان پای ند است و باارزشدر برابر توفئه

تعار  با مرگ، حذف وی از جامعه  گیرد و درنهایت اینی جامعه قرار مینوعی در حاشیهحل این تعار  را ندارد، و به

 زند.را رقم می
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 مقدمه.1

ایجی به های رها است، این رویکرد در مقابل دیدگاهشناختی آنیکی از رویکردهای جدید نقد آثار ادبی، رویکرد جامعه

پرداختند. رویکرد یادشده با واکاوی تعامل میان محیط وجود آمد که به آگاهی فردی یا ضمیر ناخودآگاه نویسنده می

کند. یکی از مفاهیم نوپای جوامع هایی از خاستگاه اجتماعی اثر را بازنمایی میاجتماعی نویسنده و آثار ادبی او، نشانه

ازنظر قوام یافت.  «گلدمنلوسین »مطرح و با « گئورگ لوکاچ»شته توسط گذاست که از قرن « دارقهرمان مسئله» داریسرمایه

گویی به مسائل اجتماعی ساخته این دو منتقد، روابط دوسویه ساختار ادبی و اجتماعی، از ادبیات، ابزاری ماهام بارای پاسخ

دار نامیده بندی به اصول حقیقی، مسئله  پاای داری برخی اشخااص به سا اهای رئالیستی جوامع سرمایهاست. در رمان

های اصیل انسانی در دنیایی ت اه به ارزش با جستجویشده است ها، که از عامه مردم گزینششوند. قهرمان این نوع رمانمی

 شود.انتقاد از جامعه پرداخته و پس از آن به حاشیه رانده می

 ؛ساختندمردم نیازهای خود را با تولید شخصی یا م ادله کاال به کاال برفرف  میداری، سرمایه پیشااز نظر مارکس در جوامع  

اما  ؛رفتعنوان میانجی به کار میبه پولپذیر شد. در آغاز، امکان پولگیری از داری این روند با بهرهاما در جوامع سرمایه

شدگی شدند. در این وضعیت، هرگونه ار شیء چدداری نیز تدریج خود به ارزش بدل شد و به دن ال آن جوامع سرمایهبه

ها به شود و همه کیفیتها میو ثروت دغدغه اصلی انسان پولهای فرافردی و جمعی ناپدید و آگاهی نس ت به ارزش

ی آن گداری و کاالشدیر مقاومت در برابر این روند سرمایهگاما هنوز افرادی وجود دارند که در ؛یابدها کاهش میکمیت

(. این 153: 1333نامند)راغ  و راغ ، می« دارقهرمانان مسئله»ها یا ها را در هنر و ادبیات، شخصیتوند. بازنمودِ آنبش

هاست. ایشان تنها راه به ود شرایط ونه بودن دغدغه آنگرگقهرمانان مشغله یا معمایی برای اندیشیدن دارند و تالش برای دی

هنیت ایشان و ذواسطه ممکن، میان  چمعیار مشترک و هی چدانند و ازآنجاکه هی ارزه مییرامونشان را در مپهای ی آدمگزند

 (.  183: 1333شود )زافا، ها نیز محکوم به شکست میجامعه ت اه حاکم وجود ندارد، جسارت آن

ه جهان گشود. ای مذه ی دیده بمیالدی در کاظمی ه عراق و در خانواده 1333القزوینی در سال  خوله صاح  سید جواد

ترین (. از مهم5338: 1332و اواخر دهه هشتاد قرن گذشته است)محسنی نژاد،  توی جزء نویسندگان نسل جدید کوی

های موجود در ساختار عدالتیداری، بی، گسترش تفکّر سرمایهیتوان به خفقان و است داد داخلموضوعات این نویسنده می

 . های خودکامه و...  اشاره نمودحکومت

دّفكردالری » ترین آثار خوله در این زمینه رمانیکی از مهم است که با توجه به محتوای آن از قابلیت انط اق با « عناما

مدار و متعه د به نام برخوردار است. این رمان، سرگذشت شخصیتی اخالق « دارقهرمان مسئله»نظریه گلدمن، در فرح 

بلکه  ؛قادر به تغییر جامعه خود نیستتنها  ای که نهگونهیابد؛ بههای خویش میمحمد است، که جامعه را در تضاد با باور

اه، زندان، بستری شدن در تیمارستان و ت عید، گاخراج از دانش چوناز تحم ل شرایطی  پسشود و تسلیم فرجامی شوم می

عناماد»ای از رمان ن گلدمن و ذکر خالصهدار از دیدگاه لوسیشود. این مقاله پس از معرفی قهرمان مسئلهمحکوم به قتل می
این گمارد. ها هم ت میدار در رمان یادشده پرداخته و به تحلیل و توصیف آنهای قهرمان مسئلهبه بیان شاخصه «ّفکردالری 
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گلدمن  های با توجه به دیدگاه« عنامادّفكردالری »را در رمان « دارقهرمان مسئله»پژوهش، درصدد است تا جایگاه و نقش 

 مورد بررسی قرار داده و پاسخگوی سؤاالت زیر باشد:

قهرماان  »از فریاق  « عنقامادّفكقردالریق »نویسان حوزه خلایج فاار  در رماان     خوله القزوینی به عنوان نماینده رمان -1

 کند؟ چه مسائلی را دن ال می« دارمسئله

 ؟لدمن ساخته استگنظریه یک قهرمان مسئله دار بر اسا   د،محم کنش ها و کارکردهایی ازه چ -5

 ری منعکس شده در این رمان  چیست؟گجهان ن -3

 های پژوهش.فرضیه1. 1

های کاذب است و دار، اسیر ت اهی ارزشکشد که قهرمان مسئلهای را به تصویر میدر این رمان، خوله القزوینی جامعه-1

کاه سارانجام، واقعیات را مطاابق خواسات و      ماناد  های اصیل در آشفتگی درون خود، سرگردان مای برای رسیدن به ارزش

 پردازد.ها مییابد و به احیای آنشده میهای شناختهآرمان

ساو بارای   نگار کاویتی از یاک  دار دانست، این روزنامهتوان مصداق قهرمان مسئلهشخصیت اصلی رمان، محمد را می-5

مفاسد گوناگون اجتماعی و اخالقی در کویات   معمای الینحل مرگ سوزان دچار حیرت و سرگردانی است و از سوی دیگر

 ی خشم، ناامیدی،سرخوردگی و اعترا  به وضع موجود سوق داده است.او را به ورفه

پیوسته از انعکا  معضالت و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی که همای است بهساختار معنادار رمان، مجموعه-3

خواری، زد اند از: تروریسم، بنیادگرایی، زمینها ع ارتترین آنبرد که مهمنج میساختار اجتماعی و اقتصادی کویت از آن ر

 و بندهای سیاسی و مالی، سرقت و قاچاق آثار تاریخی و مفاسد اخالقی.

 

  پیشینه پژوهش.2. 1

، داساتان  ونه های مختلف ادبی اعم از رماان گلدمن در گگرایی تکوینی لوسین های بسیاری در ارت اط با ساختپژوهش

 شود:ها اشاره میترین آنیل به مهمذو مقاله به انجام رسیده که در نامه یانپاصورت کتاب، کوتاه، شعر و ..... به

(، 1330اثر نجی  محفوظ از دیدگاه لوساین گلادمن، نوشاته آزاده عساگری)    « السقکّر »ی رمان شناختجامعهنامه نقد یانپا

ین نتاایج  تار مهام : دانشکده علاوم انساانی. از   )ره(المللی امام خمینیدانشگاه بینعربی،  کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات

ی مصر، و رسوا سااختن سیاساتمداران   ماندگعق توان به افشای حقایق جامعه، عوامل مؤثر در یم پژوهشاین  آمدهدستبه

 کفایت توسط نجی  محفوظ در رمان یادشده اشاره کرد. یب

، نوشاته سای د محمدرضاا    «ی ادبی در داستان کوتاه الزیف براساا  اسالوب لوساین گلادمن    شناختامعهجواکاوی »مقاله 

. نتایج حاصال  1(،  مجله زبان و ادبیات عربی )دو فصلنامۀ علمی(، دوره دوازدهم، شمارۀ 1333پناه)خضری و مریم عظمت 

با جنس مخاالف در   هاآنزنان اشرافی، و روابط یژه وبهه عنصر زن رداختن بپاز این جستار حاکی از آن است که نویسنده با 

یی افراد ف قۀ برتر و گراغرباند، یافتهیتجلکنار عناصری مانند زمان و مکان که به ترتی  در مفاهیم ش  و قصرهای مجلل 

 ی ترسیم نموده است. خوببهرا  هاآنعلت نفرت مردم عادی از 
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گرایی تکاوینی لوساین گلادمن و در شامار     یل عنوان ساختذعاتی است که ، یکی از موضو«دارقهرمان مسئله»موضوع 

تری از آن فراروی های بیشتری در این زمینه است تا مفاهیم دقیقرو، شایسته پژوهشگیرد، ازاینای قرار مینقدهای بینارشته

ها ترین آنیل به مهمذیده که در های مختصری در این زمینه به انجام رسست که پژوهشمخاف  ترسیم شود؛ این در حالی ا

 شود:اشاره می

(، 1333) نوشته سید رزاق رضویان و ع دال ع ادالمطل   «های مدیر مدرسه و سووشوندار در رمانقهرمان مسئله»مقاله 

ن است که نتایج حاصل از این مقاله حاکی از آ (.18،)پیاپی1)گوهر دریا(، دوره پنجم، شمارهی نامه زبان و ادب فارسپژوهش

گیرناد کاه سارانجام    های آموزشای قارار مای   های مدیر مدرسه و سووشون بر اسا  تقسیمات لوکاچ، در ردیف رمانرمان

 لدمن انط اق دارد.گی لوکاچ و گی مردانه و خود بازدارندگختپها با قهرمانان آن

(، انجمن ایرانای زباان و   1332مید ایزانلو)اثر نجی  محفوظ، نوشته ا «اللص والکالب»در رمان  «دارقهرمان مسئله»مقاله 

شود و تالش او بارای اصاالح   در این مقاله، سعید مهران، قربانی شرایط اجتماعی عصر خویش می .01ادبیات عربی، شماره 

ته شاده و کشا  زیر به حاشایه راناده  گشود و ناها و معیارهای خود ناامید میکه از تحقّق ارزشفوریماند بهثمر میجامعه بی

 شود.می

رمان یاد ها بُعدی از ابعاد ادبی، از آن هرکدامکه  به انجام رسیده استوهش پژتنها دو  «عنامادّفكردالری »رمان  یدرباره

 «دارقهرمان مسئله»بر مفهوم شناختی و با تکیهکور را از منظر جامعه ذوهشی که رمان مپژاما  ؛را واکاوی نموده است شده

ی خوله هارمانکه برای نخستین بار یکی از  جهتازآن، بنابراین، پژوهش حاضر، انجام نرسیده استبه  واکاوی نماید،

را با  «عندما یفکر الرجل»در رمان  «دارقهرمان مسئله»های دهد و ویژگیالقزوینی را از این منظر مورد بررسی قرار می

 .رودیمجدید به شمار  ، کاری نو ودهدیمدر آراء گلدمن تط یق  «دارقهرمان مسئله»

 

 از دیدگاه گلدمن  «دارقهرمان مسئله» .2

اه گرفت، به این معنی که آنچه در مقابال دیاد  گها قرار گردانی مردم از شعر، جامعه در کانون توجه رئالیستاز رویپس 

فقیت نویسانده رئالیسات   گرا باعث موشود و رعایت ساختار روایی رمان واقعه او برای نوشتن میژدهد سونویسنده رخ می

گارا را  رئالیستی رئو  مطال  تحلیلی ساختار یاک اثار واقاع    پردازیشود که در ساختار روایی نیز توصیف و شخصیتمی

در آن وجود ندارد، بلکاه ارائاه تصاویری رئالیساتی کاه       پویاییشود؛ اما نه به معنای توصیف ناتورالیستی که هیچ شامل می

 (.  53: 1335دارد)ایزانلو و ع داللهی، برمیپرده روی جامعه خود پیش کند و از مشکالت ترسیم میتاریخ دوره خود را نیز 

شاناختی ادبیاات اسات کاه باه واکااوی سااختار و        های نوین نقد ادبی در قرن نوزدهم میالدی نقد جامعهیکی از شیوه

ی انعکاا  تصاویر جامعاه در    گونگا ، و چنویسندهنی بیها با شرایط اجتماعی و سیاسی، جهانمحتوای اثر ادبی و ارت اط آن

 شناسای جامعهنام  هب یدر مطالعه ادب یدیروش جد گلدمن نیلوس(. 02: 1033پردازد)محمودی، جهان تخیلی و هنری او می

ی وی با اهتمام باه سااختار فکاری و اجتمااع     .(3: 1338، ه)خفشساختارگرایی تکوینی نامیدآن را  و جادیا اتیادب کیالکتید

)لحمدانی، ها استی کشف میزان انط اق متون ابداعی با ساختار  فکر و ایدئولوژی گروه و ف قه اجتماعی خاص آنپمتن در 
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هاای اجتمااعی   هاا باا واقعیات   های انتزاعی به عناصر اساسای، پیوناد آن  به عقیده وی برای ت دیل ارزش (.15 - 11: 1332

(. گلدمن درنهایات  33: 1338دان زندگی روزمره در عرصه ادبی است)گلدمن، ضروری است؛ زیرا فرم رمانی، درواقع، برگر

خاوانی اناواع رماان باا     خوانی ساختارهای اثر ادبی و ساختارهای ذهنی گروه اجتماعی، نظریه هام گیری از بحث همبا بهره

-قهرمان مسئله»مین مرحله، با حذف همراه است. دو «دارقهرمان مسئله»مراحل تکامل سرمایه را ارائه داد. نخستین مرحله، با 

 (. 183-153: 1381شود و سومین مرحله، به دوره محو قهرمان در رمان نو معروف است)گلدمن، متمایز می «دار

دهد چگونه یک فرد تحت شود؛ زیرا رمان نو نشان میمحسوب می« گلدمن»رمان نو، بهترین نوع رمان برای تحلیل آراء 

گیرد و دیگر اینکه در مسائل اجتماعی رمان، یک فرد مطرح نیست، بلکه اقتصاد و مسائل رار میتأثیر شرایط اقتصادی ق

های لوکاچ است که یکی از برساخته« پروبلماتیک»(. اصطالح قهرمان 83: 1335کند)گلدمن، جامعه است که اهمیت پیدا می

شده است. ترجمه« سازمسئله»یا « دارن مسئلهقهرما»رود و در فارسی به شمار می« گلدمن»از مفاهیم اصلی اندیشه 

های کیفی در جامعه اند از: گارایاش باه ارزششمرد، ع ارتدار نیز برمیهایی که گلدمن برای شخصیت مسئلهویژگی

در « گلدمن(. »183-153: 1381ای؛ انتقاد از جامعه و مخالفت با آن؛ قرار گرفتن در حاشیه جامعه)گلدمن، مصرفی و م ادله

برای پرهیز از هرگونه بدفهمی باید تصری  کنیم که اصطالح شخصیت »گوید: توضی  مقصودش از این اصطالح می

هایش او را در برابر بریم که زندگی و ارزشبلکه به معنی شخصیتی به کار می« سازفرد مسئله»را نه به معنی « پروبلماتیک»

قهرمان (. »00: 1331گلدمن، «)ها به دست آوردگاهی روشن و دقیقی از آنتواند آدهد که نمیمسائلی حل نشدنی قرار می

، بی «دارقهرمان مسئله»دیگر، ع ارتیتواند با آن وحدت برقرار کند. بهبا جامعه خود دارای گسست است و نمی «دارمسئله

است و به همین دلیل، منتقد و  های کیفی و اصیل انسانیآینده، معتر  و پرمشکل است که در جهانی ت اه، جویای ارزش

کند، خود اوست. جستجو می «دارقهرمان مسئله»(. درواقع آنچه 02گیرد)همان،مخالف جامعه است و در حاشیه آن قرار می

فورکلی مختص دوران از سوی دیگر، فرد حاال سرنوشت خود را در دست ندارد، بلکه این سرنوشت در دست اجتماع و به

های عرفی جامعه زمانی باارزش «دارقهرمان مسئله»کند و باید مسیر آن را تغییر دهد. رد در آن زندگی میاست که ف تاریخی

: 1333آمیزی از او در فضای جامعه منتشر نشود)مرادی ثانی، شود که مرده باشد و دیگر هیچ صدای اعترا خود یکی می

3.) 

 

 «عن م  یفك   ل جل»رمان  خالصه .3

ی رمان دانشجوی رشته علوم سیاسی و نویسنده مقاالت سیاسی در مجله المساء است. ع دال محمد شخصیت اصل

ی توفئه علیه محمد بود، در جریان اعزام محمد به یک کنفرانس بین المللی، به کمک یاران خود از پسردبیر مجله که در 

ها، کند. منال، با دیدن عکسارسال میها را برای منال همسر محمد گیرد و آنمحمد و سوزان منشی مجله عکس می

اش با گناهیشود که برای اث ات بیهم اصلی شناخته میعنوان متّسوزان، محمد به با کشته شدندهد. درخواست فالق می

شود. اه، زندان و تیمارستان و سرانجام ت عید میگاز دانش در این راه، متحم ل اخراجشود. وی یر میگاشخاص بسیاری در

منظور تحصیل و کار در یک مجله از ترکیه به لندن سفر کرده و در آنجا با د در ت عید به کمک شخصی به نام علی بهمحم
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شود. او دریکی از اه آکسفورد به تدریس مشغول میگرفتن مدرک دکترى خود در دانشگس از پکند. محمد کوثر ازدواج می

: 5333لوله به شهادت رسید)القزوینی، گوسط مردی ناشنا  به ضرب زار شد، تگاریس برپهای غربی که در این کنفرانس

شواهدی همراه با تحلیل و توصیف « عندما یفکر الرجل»در رمان «دارقهرمان مسئله»های . در ذیل، برای شاخصه(1-133

 ارائه می شود.

 

 .تالش برای اصالح مفاسد اجتماعی1. 3

ترین رویدادهای آن عصار باشاد و نویسانده    ای باید دربرگیرنده  بزرگرهمعتقد بود که موضوع داستان در هر دو چلوکا 

ها در قال  روابط اجتماعی میان افاراد و  جای انعکا  مستقیم رویدادها به بیان هدفمند آنبر خالقیت هنری خود، بهبا تکیه

دیگر، یک کلیت موجز، ع ارتند. بهاحساسات شخصی پرداخته و  قوانین حاکم برجهان واقع را بر دنیای داستان نیز حاکم ک

-(. گلدمن نیز بازتاب صری  مفاهیم اجتماعی در اثر، را نوعی ضعف مای 123: 1330،  چکلیت گسترده را بازتاب دهد)لوکا

فاور  سازد، بلکه در بسایاری از مواقاع باه   گونه که هست، منعکس نمیی وی، نویسنده ماهر، واقعیت را همانداند، به عقیده

، کوشش بارای  «دارقهرمان مسئله» یکی از ویژگی های(. 131: 1331پردازد)گلدمن، اه به انعکا  مفاهیم یادشده میناخودآگ

کند تاا ساط    تالش می بیند، برای اصالح مفاسد جامعهیاور میکه خود را بی ازآنپساصالح مفاسد اجتماعی است. محمد 

عنادما یفکار   »رماان  در  «دارقهرمان مسئله»خواب غفلت بیدار سازد. م ارزه  ها را ازآگاهی مردم جامعه را افزایش داده و آن

هایی با مفاسد اجتماعی در دو محور م ارزه با فساد اقتصادی و م ارزه با فساد اخالقی نمود یافته که در ذیل به نمونه« الرجل

 شود.   پرداخته میاز آن 

 

 .مبارزه با فساد اقتصادی1 .1. 3

داند و ساختار رمان را با سااختار اقتصاادی حااکم بار جامعاه      داری مییامد جامعه سرمایهپرا  «داران مسئلهقهرم» چ،لوکا

شاود. یکای از   عدالتی شاایع مای  (؛ زیرا مردم این جوامع به دن ال ثروت هستند، درنتیجه بی35: 1333، چدهد)لوکاتط یق می

الشاعاع خاود   ی ماردم را تحات  گشغال، فساد اقتصادی بود که زناد از خروج از ا پسمفاسد اجتماعی رایج کویت در دوران 

ای مواجه ساخته بودند. صحنه کال  داران با تصرف قدرت اقتصادی، جامعه را با مشکالت عدیدهدرآورده بود؛ زیرا سرمایه

 ت:ها اسوی استاد و دانشجویان درباره مسائل اقتصادی کشور کویت یکی از همین صحنهگفتگدر  اقتصاد و 

د ؟ادتنص دّادممادلنح داکشكل داالقتصاجّةد،ّبا
درا :أیا دوهودّكاجدأ دّنفاردت ثةد

ماد ع دالرأ الیو دوالثروةدبیاداال،أ دّراجلداالنسا د قًاعییدأصحا داألموا دترتكدطبقق دواسقر داتهداليتدتظل دوتن  دحقوقدغله،دالدأعتقادأ داکوارجدقلیل ْد
ي،د....ظل داالنسققا دلنفسققهدوألخیققهداالنسققا ،دّافرققهدإىلدخلخلقق دالتققوا  داالقتصققاجيديفدالرققامل.،األوج،داالنسققا دّققادأسققتادمققندالرمققا دبقق دقققوتدأودمققادّقققی  )القققرّو

 (.25-20:د5119
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کاه از شادت تاأثّر نزدیاک باود، باه       محمد پیشنهادت برای حل این مشکل اقتصادی چیست؟ محمد درحالی»)ترجمه( 

بارد، درماان   کند یا حقوقشان را به یغما میران ستم میگروحیه ستمکارانه خود را که به دی اسخ داد: انسان بایدپجوش آید، 

ی از گا ی بزرداران اسات کاه ف قاه   داران اعتقادی به کم ود منابع نادارم. ثاروت در دسات سارمایه    کند. من همچون سرمایه

.انسان ای استاد.....ستم انسان باه خاودش و همنوعاانش،    . ......اندگذاشتهی باقی گزند نیازهای اولیها یا ذران را  بدون غگکار

 . «باعث آشفته کردن توازن اقتصادی جهان شده است

های اسالمی دانسته اسات. ازنظار   حل مشکالت اقتصادی را عمل به برنامهسطور یادشده حاکی از آن است که محمد راه

ر ذاجتماع ثروت در دست عده معادودی از افاراد بار حا     ران وگشدت مسلمانان را از تضییع حقوق دیوی دین اسالم که به

هاا  جاوامعی برخای انساان    چناین زیارا در   ؛داناد فاصله ف قاتی جامعه می پدیدآورندهی اشرافی و فئودالی، را گدارد، زندمی

هاای  زنناد و از سایر کاردن شاکم    وپا مای ر در بدبختی دستگکنند و در مقابل برخی دیفتی را تصاح  میگهای هنسرمایه

 شود.  ار خلل میچشوند و جامعه ازنظر اقتصادی دخویش عاجز می

بااره بیاان   اه خاویش را درایان  گشود و هرکدام دیددرباره اقتصاد میان استاد و دانشجویان داغ می وگوگفتکه از آن پس

 : کندشود و در این زمینه ابراز عقیده میمحمد وارد بحث آنان می ؛کنندمی

ادأنققهدواققهدإىلدالصقق حديفدالفكققردوااراجةدفمرقق دهققفاتهدومواقفققهدوحینمققادّتةد دهققيدمققندیانقق داالنسققا دف ققودصققانعداکشققكل دبتصققرةدرّةققوراجلقق داجلتققاخ دممققا:داک
تنا داریلاتدعلَدحسا دا خّرن...)مها سیرر دحقوقدا خّرن...سی ثةد د(.25:ره دعلَدنفسهدف دموی دلرباداألموا دوْا

یرد؛ زیارا رفتاار و تصامیماتش    ذپا فت: راهکار  اساسی از سوی انسان باید صورت گد و محمد وارد بحث ش»)ترجمه( 

ها نسا ت باه   ران ...و ترجی   آنگسوی اصالح اندیشه و اراده به معنى اعتراف به حقوق دیساز هستند. حرکت وی بهمشکل

 .«ران نیستگها به نام دیس جایی برای ربای اموال و احتکار خوبیپخویشتن است، 

شکوفایی اقتصادی کویت پس از اکتشاف نفت در این کشور، جامعه را به سمت و سویی سوق داد کاه در آن ثاروت و   

 رفتند و صاح ان این دو عنصر از مقاامی واال در جامعاه برخاوردار بودناد.    های مهمی به شمار میبه دن ال آن قدرت ارزش

توجاه و تعاالیم ارزشامند اساالمی را نادیاده      به مسائل دینی بی برخی از این ثروتمندان و اصحاب قدرت و نفوذ که نس ت

ای بود که محمد باه فکار احیاای    شدهدر چنین جامعه ت اه گرفته بودند به فساد کشانده شدند و جامعه را نیز فاسد ساختند. 

امعاه را اصاالح فاارز    ای حل مشکالت اقتصادی جکار ریشههای واقعی و انسانی افتاد. در سطور یادشده، محمد راهارزش

داند. به عقیده وی اصالح اندیشه، رعایت حقوق شهروندی در میان مردم را باه هماراه آورده و از مفاسادی    فاکر ماردم می

 .کندجلوگیری میرباخواری و احتکار و...  چون

 

 .مبارزه با فساد اخالقی2 .1. 3

است که محمد با انتقاد از آن و نمایندگانش پرداخته و « لریق عنقامادّفكقردا»شده در رمان فساد اخالقی یکی از موارد مطرح

های فرعای  انزجار خود را نس ت به این قضیه نمایان ساخته است. ساوزان همکار محمد در مجله المساء یکی از شخصیت 
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وزان در درپی او با محمد بیانگر ناوع شخصایت اوسات. سا    وگوهای پیرمان است که به اصول اخالقی پای ند نیست. گفت

 دهد:  خورد و قافعانه به او پاسخ میکند، محمد را فری  دهد ولی محمد فری  او را نمیهایی از رمان تالش میبخش

د.حاو دأ دتساعا دأحببته ..دصاقيديأن دالری دالو
دوما،ادأستًیعدأ دأفر دل،؟

 خنرإلدمرا ...دنتحاثدمرا ..ن   دمرا ...نفر د  دماد لودلنا.-
 تدالرنوا .أظن،دأخً 

 ومندتظندنفس،د...دألی دل،دقل دومشاعر؟د
 .(034دمها :) مشغو دیاا ددفق ديری د رتلدنفسه،دهیادأخریدإني

توانم برای تو  انجاام  یم کاریچهتو مردی هستی که دوستش دارم....مرا باور کن، سعی کن به من کمک کنی. »)ترجمه( 

خاوریم...و هار کااری کاه برایماان خوشاایند اسات، انجاام         یما ذغ باهمیم...زنیمحرف  باهمرویم... یمبیرون  باهمدهم؟ 

کنی چه کسی هستی.....آیا قل  و احساساات ناداری؟ مان ماردی     یمکنم آدر  را اشت اه آمدی. تو فکر یممان گدهیم. یم

 .«رفتار هستمگگذارد، زود باش برو بیرون من خیلی یمهستم که به خودش احترام 
انگر شخصیت سوزان است که برای رسیدن به اهداف پلید خود سعی دارد از راه عاففه و احسا ، محمد بند یادشده بی

هاا و  ه ی است که افزون بر رعایت اماور دینای، پاسادار حرمات    ذشود؛ زیرا محمد فردی  مرا به دام افکند، ولی موفّق نمی

 ها است.ارزش

شم سایر اعضاای مجلاه موضاوع عالقاۀ     چکرد تا دور از  هممناس ی فراحضور در همایش موسکو برای سوزان فرصت 

گیارد، و باا    ینما قل ی خویش به محمد را مطرح کند؛ اما محمد که انسانی متعه د است تحت تأثیر ابراز عالقۀ ساوزان قارار   

اسات و وارد    ناد سخت پایی زناشویی خویش گفهماند که به زندیمبه او  و کنداز او انتقاد می شدتبه کنندهقانعهای اسخپ

 شود: ینمرابطه جدیدی 

أ کت قادأمقراضددالقيتد ب ن،دحربا دتتلو د ق دسقاع دبلقو ...دالدترقرفیدسقوید،اتق،داکّر قد اثيدأعتقادأن،دجتیاّند ث داحل دوالکراهی دوالاموعد...فقليب
 الصاخب .د یفدأستًیعدأ دأغفردل،د ون،دورقص،دوس ر دولیالی،دالصاخب ؟د اکاّن

دمند  دهوادالتاّرخ.د،دأعا دأنيهدبا ی :دأریو دأ دتغفردلقاطرت دس ختلص 
 (.072-073)مها :دوش  دقا دبل ا دصاجق دالدترججدفی ا:دأریو دأن دأ دترت یي

رستی هستی که پوید: تو آفتاب گبه نظرم، عشق و تنفّر و اشک ها را به خوبی بازی می کنی.....قل م به من می »)ترجمه( 

 ر هیاهو آن را خسته ساخته است، نمای شناسای....  پات بیمارت که بیماری های شهر ذی در می آید....جز گرن هر ساعت به

ریه سخنش را قطع کارد  گر هیاهویت ب خشم؟ با پو ش  های  نشینیونه می توانم تو را به خافر جنون و رقص و ش  چگ

شاک و   چشته رها خواهم شد. با بیانی صری  که هیذگفت: خواهش می کنم مرا ب خش، به تو قول می دهم از همه این گو 

 .«فت: خواهش می کنم مرا به حال خود رها کنگتردیدی در آن ن ود، 

نموناه،   عنوانبهی بسیاری بود گبا عراق، شاهد تغییرات اجتماعی و فرهن گس از رهایی از استعمار و جنپجامعه کویت 

اجتمااعی از موقعیات بهتاری برخاوردار      ازنظرفار  یجخلعربی حوزه ویت که نس ت به کشورهای کزنان در جامعه سنتی 
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کنند)مساعودی،  یما زشک، معلم، استاد، مهناد  و ....فعالیات   پلمات، رحقوقدان، دانشجو، دی عنوانبههستند در کنار مردان 

توانناد مانناد   یما د که سترده اجتماعی و آزادی بسیار این تصور را در برخی از زنان ایجاد کرگ(. این حضور 33-03: 1333

و  نهااد پااک برخی از زنان کشورهای غربی با مردان نامحرم وارد رابطه نامشروع شوند. این در حالی است که محمد جاوان  

یی زناشاو ی گکند باه زناد  یم. وی سعی قراردادران را تحت تأثیر گتوان دییمات و وفای به عهد ذاکی پپندارد با یموفادار، 

باا هاوای    شادت باه رو،  با عزمی راسخ ینازایرد. گبماند و عوافف و احساسات زنانه سوزان را جدی ن خویش وفادار باقی

حدواندازه سوزان نارمش نشاان   یبدهد و در برابر اصرار ینمای تردید راه رهذکند و در وجود خود یمنفس خویش م ارزه 

 دهد.ینم

 

 های راستین. تکاپوی قهرمان برای احیای ارزش2. 3

های راستین است. لوکاچ نظاام مادرن را ماانع رسایدن قهرماان باه       جستجوی ارزش «دارقهرمان مسئله»های کی از ویژگیی

عناوان اصالی   داند و معتقد است که جوهر و معنا دیگر به جهان تعلّق ندارند و تنها در روح قهرمان باه آزادی و شادمانی می

نظریاه  »شکی و فسردگی جهان پاسداری کنند. نکته مهمی که لوکااچ در کتااب  اند، تا از وی در برابر خاخالقی رسوخ کرده

دهنده کژی و ت ااهی واقعیات اسات.    های قهرمان، کاذب هستند؛ اما وی نشانکند این است که اگرچه آرماناشاره می« رمان

کناد،  ایان خوشی را غیرممکن میای را که در آن تضاد میان قهرمان و واقعیت، هر نوع پرمان باید ساختار زی اشناسی جامعه

مشاتاق دساتیابی باه ایان      «عنقامادّفكقردالریق »رماان  در  «دارقهرمان مسئله»عنوان (. محمد به133:1333روشن سازد)اباذری ، 

کند. او برای تغییر  دارد و برای رسیدن به شرایط بهتر تالش میها است. به این دلیل همواره جلوتر از جامعه گام برمیارزش

ها نمود بارزی ندارند، بلکه در ماهیت اقادامات  مطابق نظر گلدمن این ارزش کند؛وضعیت جدید از هیچ کوششی دریغ نمی

 «دارقهرمان مسئله»های راستینی که (. ارزش53: 1381ها آگاهی ندارد)گلدمن، حتی خود قهرمان نیز از آن اند وقهرمان نهفته

ها اشاره ها بسیار تالش کرده، متعد د هستند که در ذیل به دو مورد از پربسامدترین آنی آنبرای احیا« عنامادّفكردالریق »رمان 

 شود. می 

 

 .احترام به عقاید رقبا و مخالفان1 .2. 3

های سیاسی نسا ت باه    روهگعدم احترام  «عندما یفکر الرجل»جامعه کویت در رمان  رفتهازدستی راستین هاارزشیکی از 

کوشد. محمد در جریان ها سخت میبرای احیای آن «دارقهرمان مسئله»ب باورها و عقاید مخالفان است که ر و سرکوگیکدی

بیند. وی دوستان خود یمروه افرافی عادل گی خویش را در حال مجادله با دانشگاههماه، دوستان گزاری انتخابات دانشگبر

یری از گرو، بهترین کار برای جلوینازاایجاد تفرقه میان افراد است، زیرا هدف عادل و امثال او   ؛کندیمرا به آرامش دعوت 

 محمد داشتن ص ر و تقوا است: ازنظرها تحقّق اهداف آن

ثوا...إننادأمقالدأخًبقو دشقرسدوعقودإ دهناكداجتاهاتدخاطئ ديفدساح داجلامر دعلینادأ دننبهدإلی ادالغافلیدوالس اج دإل...وإ ادمس ولی دّادإخويت...أریْو دتّر
ي،.هودیر دصغلدمنه،دإ دالق ی دأعم دممادتتصورو .....ف ناكدخلفدالستاردأصابعدخفی د رقدوحاتنا...وتشت دمشلنا...  (.71-25:د3115)القرّو
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ها آگااه ساازیم...و ایان    در جامعه وجود دارند که باید مردم غافل و ساده را نس ت به آن ىاشت اه هاییشگرا» )ترجمه(

و  وحشای هساتیم کاه عاادل جازء      پما در برابر اختاآرام و ص ور باشید... کنمیم ...خواهشمبرادران ىامسئولیت ما است 

نهانی وجود دارند که اتّحاد ما را پی هادسترده پشت پ کنید......یمتر از آن است که تصور یقعمکی از آن است. قضیه چکو

 .«کنندیمراکنده پمتالشی و جمع ما را 

های اجتماعی شد و مردم جامعه آن روزهای کویات باه دو   ینهزما عراق دچار تحوالت بسیاری در کویت پس از جنگ ب

ی پیشاین  هاا آرماان و باورهای خویش وفادار بودند و دسته دیگر اهداف و  هاآرمانی که هنوز به ادستهدسته تقسیم شدند؛ 

وذ، تنها در راستای کسا  ساود و منفعات فعالیات     خود را فراموش کرده بودند و از فریق زد و بند با صاح ان قدرت و نف

یفاه  وظانجاام (. محمد قهرمان این رمان جزء دسته اول است که همتایان خاویش را در  5331: 1332کردند)محسنی نژاد، یم

ران حتای  گا ر احترام بسیار محمد باه دی گسطرهای یاد شده بیان کند.یمو نهی از منکر به آرامش و ص ر دعوت  معروفامربه

و باا دشامنان و مخالفاان    مخالفان او است. محمد با شم  سیاسی واالی خود با ص ر و حوصله فرفدارانش را هدایت کارده  

ی بار  راحتبهها را برهم زنند و ی دارند تا یکرارچگی آنافکنتفرقهرده قصد پشت پی هادست. او معتقد است که کندمدارا می

 یره شوند.چها آن

بیناد، و  یما روه افرافی عادل را در اوج خاویش  گرمان، شدت اختالف فکری میان دوستانش با ری از گوی در جای دی

ی پا هاا باه احتارام متقابال، در     رو، با وارد شدن به بحث و دعوت آنینازاداند، تر میمحتمل هرلحظهها را یری میان آنگدر

انش بیاموزد تاب شنیدن انتقاادات مخاالفین را داشاته    ی راستینی مانند آزادی بیان در جامعه است تا به دوستهاارزشاحیای 

 باشند:

دْا دأحادأصاقائهدّصر دحباةدقائ :
دإنلدإنسا دمتًر دّادعاج دفاألیاىدأ دتكو دمو وعیا...

دو یبهدعاج :دأنادأرفضداکناقش دمعدمجاع دلی د ادانتما دویوور...
نبغيدع ق ديفدالتربقلدعقندنرائقهدومرتقااتقهدوالدحایق دوتاخ دمما:دو ك دمادهوا؟د...أنت دطلب دیامر دّو لقیك دالقرتويديفداختیقاردألفاظك ...لكق دمقنك داحلّر

د(.002مها :دبك دلك دهوادالصخ دوالتشن   )
ای عادل. بهتر آن است کاه  یهستفت: تو انسان تندرویی گزد، یمکه با شدت فریاد یدرحالیکی از دوستانش »)ترجمه( 

فات:  گکنم... محمد دخالات کارد و   ینم جروبحثاصل و ریشه  یبروهی گدهد: من با یماسخ پ منطقی باشی... عادل به او

از شاما در بیاان    هرکادام ه شده است؟....شما دانشجو هستید و باید در انتخااب الفااظ خاود دقات کنیاد...      چوای بر شما، 

 .«ستهمه هیاهو و تشویش نییناها و باورهای خود آزاد هستید و نیازی به یدگاهد

ری، نفارت و سارکوب اسات؛ زیارا در     گرخاشا پر از عص انیت، پی که است داد بر آن حاکم است، فضایی اجامعهفضای 

گیرناد.  یفرامکنند و تنها سرکوب و تخری  عقاید را ینمندانی را تجربه چنین فضایی شهروندان جامعه آرامش و آسایش چ

آورد و ینما ناین رفتارهاایی را تااب    چنمایناده قشار روشانفکر و م اارز،      و دارمسئلهیک قهرمان  عنوانبهرو، محمد ینازا

خواهد به عقایاد  دهد. محمد که یکی از فرفداران آزادی بیان در جامعه است از دوستان خود مییمواکنش نشان  سرعتبه



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       23

تقاادات آناان را داشاته باشاند و     ارند و با به کار بردن بهترین الفاظ در مواجهه با مخالفان، تاب شانیدن ان گذران احترام بگدی

 ریشان نشوند.پآنان مشو ش و  هایگفتهتحت تأثیر 

 

 ی بیگانگانهاتوطئه. رویارویی با 2 .2. 3

رفتاه  هاای ازدسات  عنوان یکی از پربساامدترین ارزش های آنان بهنشاندههای دشمنان و دستعدم ایستادگی در برابر توفئه

هر مکاان و زماانی را   « عنقامادّفكقردالریق »رمان «دارقهرمان مسئله»کند. محمد نمایی میگیری جلوهجامعه کویت به فرز چشم

کناد.  های دشمن تالش مای وفنان خویش نس ت به دسیسهشمرد و برای هشیار ساختن همبرای احیای این ارزش مغتنم می

داند. دشمنان نیز او را ن را دسیسه دشمن میدر بخشی از رمان، محمد در برابر قضیه اتّهام به قتل سوزان اعترا  نموده و آ

 کنند: را برای دیگران کشف نماید، احسا  خطر می هایشانکنند؛ زیرا از اینکه م ادا حقیقت جنایتدیوانه خطاب می

داستیقظوادمندالغفل ،دالد اعنك دالترتی داالع مي...إمنادهيدمسرحی درتب اده ال داألوغاجدلقتلي.
دااهلل:دأخرسدأّ اداجملنو دأخرس.ّصر داألستا،دعب

ققققققادللخققققق صدمقققققندهقققققوهد و  قققققيدممقققققاديفدحقققققاةدوثقققققق :دنرققققق دأنقققققاد نقققققو دوتلقققققلدهقققققيد اّققققق دهقققققوهداکسقققققرحی دحققققق دتسقققققلبوادتققققق ثليدعلقققققَدالنقققققاسدوجتقققققاوادطّر
د(.312:األْووب )مها 
ای اسات کاه ایان    نامهای را نخورید... ایان فقاط نمایشا   از خواب غفلت بیدار شوید، فری  سیاه نمایی رسانه»)ترجمه( 

زند: ساکت شو، ای دیوانه ساکت شو. محماد باصاالبت و افمیناان    اند. استاد ع دال فریاد میها برای کشتن من ساختهنفهم

دهد: بله من دیوانه هستم و این پایان این نمایشنامه است تا مانع تأثیر من بر دیگران شوید و راهی بارای رهاایی از   ادامه می

 «.  ا بیابیدهاین دروغ

های اجتماعی و اخالقی جامعه کویت اسات؛ زیارا   متهم شدن محمد به قتل سوزان و اقدام به ت عید وی بیانگر نابسامانی

ها کمتر شد و این امر زمیناه  اختالف ف قاتی اقشار مختلف جامعه کویت پس از اکتشاف نفت با به ود موقعیت اقتصادی آن

های بیگانه و در جامعه مهی ا ساخت. افزون بر این، در پی شکوفایی اقتصادی، حضور شرکتدار را برای ظهور قهرمان مسئله

ها و ارت افات جدیدی را در جامعاه کویات باه    کارگران مهاجر در این کشور بیشتر شد که این موضوع، پدید آمدن فرهنگ

هم به ایجاد روابط با صااح ان قادرت و نفاوذ    ای که برخی از افراد برای رسیدن به جایگاه و مناص  مگونههمراه داشت؛ به

 (.5338-5332: 1332گونه کار خالف شرعی ابا نداشتند)محسنی نژاد، اقدام کردند و از انجام هیچ

هایی آل های او به ایدهشوند ایدهقطع می «دارقهرمان مسئله»عنوان های محمد بهبعدازآن  که تما  جهان خارجی با ایده

باه هادف خاویش ت ادیل      «دارقهرمان مسئله»چ خود لوکاها را ندارد، بنابراین، ف ق گفته که توانایی تحقّق آنکنند تغییر می

(. محماد کاه متوجاه باافن خ یاث ماأموران       83: 1333چ، لوکااش را به یک زندگی راستین ت ادیل کناد)  شود تا زندگیمی

اناد،  ها را در اختیار گرفتاه از خطر مأمورانی که سرنوشت آنکند تا  مردم را نظیر تالش میحکومتی می شود با شجاعتی بی

 در امان نگه دارد.
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های اش توسط مأموران حکومتی، با شجاعت بسیار توفئههای رمان ازجمله لحظه دستگیریمحمد در بسیاری از قسمت

 های خفته را از خواب عمیق خویش بیدار سازد.کند تا انسانحکومت را بیان می

فق ،دإمنقادأل دوای قت  دحبقيبدألر قيدووطقيدومبقاجئيدسق حادأصقوبهدإىلدصقاوره ،دعرفقو دمسقتیقظادوعأنادلس دل مقادتثبتقهدااشقاعاتداکّر نقامادصادأودمتاالْد
ققرةدحقق دأختلققَدعققندتلققلدال مقق دالشققما دقویققاوادصققروب ديفداقققت عدیققووريدأومهققْو دأنققيدشققارةدملرونقق دالدتبققثدإالدالسققمول،داسققتخاموادلقتقق دمبققاجئيدسقق حدالغّر

ي،د د(.302:د3115وأسقطديفدهاّو دالش وات...)القرّو
؛ زیرا من تنها با عشق به خاکم و میهانم باا   گویندمیهای دروغین یعهشاونه که گمن دزد و کاله ردار نیستم آن»)ترجمه( 

کاه  یهنگاام ر هساتم و  کنم، فهمیدند هشایا یمیری گهدفهایشان را ینهسروبرو شدم و عقایدم سالحی است که با آن  هاآن

راکناده  پیزی جاز سام   چشده هستم که یننفرهایم را دشوار یافتند این توه م را به شما القا کردند که من درختی یشهرکندن 

ی هاا درهی رفیع کنار کشایده و باه درون   هاقلهسالحی برای کشتن باورهایم استفاده کردند تا از  عنوانبهکند، از غریزه ینم

 . «م...شهوت سقوط کن

زند و خطاب باه نااظران،   یمباکانه از عشق خود به میهن دم یبلحن انتقادآمیز  محمد در سطرهای فوق آشکار است او 

از ناکامی در برابر اراده وی، بهترین راه  پسکند. وی معتقد است مخالفان یمرفتار شدنش قلمداد گهشیاری خویش را علت 

 یافتند. قدمثابتفریق اعتقاداتش را متزلزل سازند، اما او را در این زمینه  جنسی دانستند تا  از این را غریزه

-هان عمومی تالش میذها و روشن ساختن امواردی بود که محمد برای افشای آن ازجملههای خ یثانه استعمار سیاست

-های خدادادیشان هم ات مای  تزاران، به تضعیف عقاید و غارت ثروگی وی استعمار از راه جل  اعتماد کارکرد. به عقیده

 کند:ونه توصیف میگران را اینگی استعمارهرهچهایش، کالسی باهمی خود هاصح تمارد. محمد در خالل گ

ققاو دتشققییادصققرحدیاّققادمققندتصققمیم  ديفدأمقق دمققنداألمقق دفقق و دمققادّفرلونققهدأ د صققلوادعلققَدخققاماتدالرمقق  داکغققامّرندالشققارا ،د الققويدف قق ال دعنققامادّّر
ق دشقي دقبلنقاد قريديفدغاّق ّستًی قا ْد السقو دولققاددرو دإ ال ْد دالرقباتدمندطّرق  دوعنامادّت داالنق  دالسیاسيدّقولو دللناسدوعربدوسقائ داالعق ل:دلققاْد

د(.د227د:ت کت دمجیرادواندا  داً دأسبا دنالمك د)مها 
ا کنناد اولاین   پا بر هاملتی خویش در میان یکی از هابرنامهخواهند بنایی جدید را مطابق یمکه یهنگام هاآن»)ترجمه( 

توانند همه موانع را از یمگیرند، کسانی که یمجسور و شجاع را به خدمت  نشاندهدستکه افراد  است یناکنند یمکاری که 

ز ماا،  یش اپا گویناد:  یما باه ماردم    هاا رسانهپذیرد از فریق یمکه کودتای سیاسی صورت یهنگامجلوی راهشان بردارند و 

از باین   شامارا  آزاردهناده یت و آزار واقع شدید. ما اکنون عوامل ذیز در بدترین حالت خویش بود و همه شما مورد اچهمه

 .«بریمیم

گونه افراد پس از عمری ینای دگرگون شد. کلبهاصول زندگی برخی از مسئوالن جامعه کویت پس از شکست از عراق، 

ی گرایش یافتند، تا آنجا که به ایجاد قراردادهای مشکوک اتازهی وسوسمتی و قانونی به ی اخالقهاارزشدفاع از م ادی و 

و مرموز و نیز روابط مخفیانه با صاح ان قدرت و نفوذ، اقدام نموده و جایگاه مهمی را در جامعه به دسات آوردند)محسانی   

ام گا ی ترسیم نمود. به عقیدۀ وی نخستین خوببهرا  رانه بریتانیاگهره استعمارچ(. در چنین شرایطی محمد 5300: 1332نژاد، 

فل انه و کنار زدن مخالفان در جامعاه   های منفعتیاستسکردن یادهپی جسور، هانشاندهدست گرفتناز به خدمت  پسها آن
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ه را نصای   و رفاا  را آرام نماوده کنند که اوضاع نابسامان کشاور  از به ثمر نشستن آن انقالب ادعا می پسمورد نظر است و 

 .اندساختهمردم 

 

 «دارقهرمان مسئله».به انزوا کشیده شدن 3. 3

ای اسات  قهرمان رمان برخالف قهرمان حماسه، فرد است، و هیچ ش اهتی به قهرمان حماسه ندارد؛ زیرا فاقد نیروی اسطوره

رمان فردی عادی است که امثال او را به کنند. قهرمان همکاری نمیو عوامل دیگر داستان برای پیروز گردانیدن او با یکدیگر 

ای از اعضاای جامعاه   یابیم. محمد قهرمان رمان فردی عادی است؛ اما نمایناده فیاف گساترده   فراوانی در کوچه و بازار می

برای پی بردن به معنای عمیق اثر که گاهی برای خالق آن نیز چنادان آگاهاناه   »گوید: خویش است. گلدمن در این زمینه می

(. 130: 1331گلادمن،  «)ت، باید آن اثر را با توجه به تحوالت تاریخی جامعه سنجید و با حیات اجتماعی مرت ط ساختنیس

، اگرچه به هریک از اعضای جامعه خود، روحیه امید باه  «دارقهرمانان مسئله»گلدمن درباره سرانجام این قهرمان می نویسد: 

هاایی از  (. در ذیل باه نموناه  133:1381چیزی جز شکست و مرگ نیست)گلدمن،دهند؛ اما سرانجام آنان زندگی را هدیه می

 پرداخته می شود که بیانگر در حاشیه جامعه قرار گرفتن محمد هستند. «عنامادّفكردالری »رمان

ی برخوردار است. وضعیت این کشور ازنظر گهای فرهندر میان کشورهای عربی، بعد از ل نان، کویت از آزادترین عرصه

توجهی به ان با آزادی قابلگفار ، متمایز است. در این کشور، نویسندمط وعات نس ت به سایر کشورهای عربی حوزه خلیج

اری ویاژه  گا فارد محماد از او خ رن  (. این آزادی بیان در کنار شجاعت منحصربه03: 1333پردازند)مسعودی، فرح افکار می

ی و اقتصادی و سیاسی در حال م اارزه باشاد. ایان امار     گاجتماعی و فرهنساخت که همواره  برای اصالح جامعه از مفاسد 

شده نس ت به یش فراحیپای از ساخت به همین دلیل بر آن شدند تا با توفئه گعرصه را برای مسئوالن فاسد و ناکارآمد، تن

عنوان قاتل او معرفی کنناد. خولاه   ف او از اجتماع اقدام نمایند و در اولین اقدام مرتک  قتل سوزان شدند تا محمد را بهذح

منال نیاز مانناد   کند آنجا که از قتل سوزان ترسیم می پسرا « دارقهرمان مسئله»شدن  قزوینی اوج تنهایی و به حاشیه کشیده

 نماید:قصد فالق ترک میکند و خانه وی را بهعنوان قاتل نگاه میها و همکاران محمد، به همسرش بهکالسیهم

ال :دصباحد،ادالیولدطرقدالبا دری  دوقالدکنا دهقوادالظقر دوعنقامادوقرق دعیناهقادعلق دتلق،دالصقورد،هلق دور بت قادثقورةدینونیق دلًمق دخقاّ ادألدممادق
:دهوادهودالالی  دعلق دخیانتقه ...دلققادخنق داألمانق دّقادممقاداتصقل دب م ا...یق تداأللدوبرقادأ درأتدالصقوردقالق د مقندالدّصقاقدمقاّری:.دصارخ دوه دتقو  

ي،د ًلق  ا)القرّو د(.025:د3115أمرتدأم ادأ دترادحقیبت ادقائل :دفلیحس داألمردّو
شامش بار آن   چکاه  یهنگاام فت: ص   امروز، مردی در را کوبید و به منال ایان بساته را داد و   گمادر محمد »)ترجمه( 

گفت: این مدرک خیانت اوسات.  یمکه یلدرحارا با فریاد کشیدن، سیلی زد  هایشگونهریشان و دیوانه شد. پافتاد،  هاعکس

فات: ای  گیزی دیاده و بااور نکارده اسات،     چ، مثل کسی که هاعکسس از دیدن پرفت...مادرش آمد و گبا مادرش تما  

فت: محمد باید قضایه را تماام   گکه دستور آماده کردن کیفش را صادر کرد، یدرحالمحمد در امانت خیانت کردی...مادرش 

 .«دهد کند و او را فالق



         23           گلدمن لوسین نظریه اسا  بر القزوینی خوله اثر «الرجل یفکر عندما» رمان در دارمسئله قهرمان / مهین ظهیری         چهاردهمسال  

است؛ زیرا قهرمان خاود را در میاان ان اوه     «عنقامادّفكقردالریق »در رمان «دارقهرمان مسئله»ر شدت تنهایی گبند یادشده بیان

ی خاودش  گشرایطی به حمایت همسار و شاریک زناد    چنینکه محمد در  است یدر حالیابد. این و تنها می مشکالت یکه

 ندارد.پکار و قاتل مییانتخشمن را باور کرده و او را های دیسهدسمنال نیازمند است؛ اما منال 

هاای دروغاین محماد    کنند که سوزان به دلیل وعدهشود. مخالفانش اعالم میکه متهم به قتل سوزان میازآن پس«محمد»

 یان شاایعه  یکای از ا « مسااء »م نی بر ازدواج با وی، و تر  از رسوایی احتمالی خود را کشته است، ع دال ساردبیر مجلاه   

ی مغلوب سااختن قهرماان   پرود؛ زیرا با خ اثت همواره در ع دال شخصیت ضد قهرمان این رمان به شمار میپراکنان است.

: 1330شود)میرصاادقی،  ( او با رفتارهای خالف عرف جامعه در برابر قهرمان ظاهر می53: 1332ور وهمکاران، پاست)کریم 

35).  
دّفتر داحلر دواألس :دقا دلهداألستا،دعبااهللدوهو

دلقادانتحرتداکسکین دعنامادأومهت ادبالرواإل.-
د،ه :دأيد واإل؟دأنادملدأعاهادبول،.

 دخشقی دمقندفقا داألستا، :دقادأف  دلدأم دأ ادستقابل،دا الدإیرا اتدالرواإلدبرادأ دخاعت ادف درحل دمسکودوعناماداعتورتد ادعقندحتقیق داألمنیق
د(.312-313ل،3115ن ،الف یح دفانتحرتد)القرّو
دروغ، کرد، به او گفت: بیچاره خودکشی کرد بعدازآنکه باه که ناراحتی و غم را تظاهر میاستاد ع دال درحالی»)ترجمه( 

خوش کردی. گیج شد: کدام ازدواج؟ من به وی وعده ازدواج ندادم. استاد گفت: دیروز به من گفت: او وی را به ازدواج دل

قد مات ازدواج با تو دیدار خواهد کرد. پس از فری  دادن او در سفر مسکو و پوزش خواساتن از وی باه   برای پایان بردن م

 «.دن ال عدم محقّق ساختن آرزو، از تر  رسوایی خودکشی کرد

کر شده، حاکی از این حقیقت است که جهان نگری محماد در ایان رماان در دو کلیادواژه م اارزه و اعتارا        ذسطور 

رباایی و نیاز اعتارا  باه     م ارزه با مافیا؛ اعام  از مافیاای تارور مانناد قااتالن ساوزان و نیاز مافیاای آدم         شود:خالصه می

تاوان اذعاان داشات کاه     رو، مای های م ارزان در زد و بندهای اقتصادی. ازاینشدن آرمانهای اجتماعی و فراموشناهنجاری

کرد. این شایعات صرفاً جهت مکاری با مجله او را بسیار ارشاد میتنها عامل قتل سوزان ن ود، بلکه در فی دوران همحمد نه

دادن وی در جامعه بود، در واقع، دشمنان محمد، عامل قتال وی بودناد؛زیرا ساوزان در پای بارمال      محکوم کردن و بد جلوه

 های ع دال و یارانش بود.ساختن دسیسه

نگریساتند و در چناین   د در محیط کار به او به چشم قاتل میدر بخشی از رمان، دانشجویان در دانشگاه و همکاران محم

 شرایط بحرانی وی را تنها رها کرده، و از حمایتش دریغ ورزیدند:

قق داألسقق ...داشققتادح رن ققهد لمققادکققعديف فققارقدهققواداککققا دواألحققریدبققهدا  دم ققاعفدعیققو دأصققحابهدبّر د اکققوا رة،دلکققنداألفکققارداکت ققاربدی ققاهديفد أشقق ردق ئقق دّو
دبه...د)ديصراعهداألخلدمعد ویتهدوعناجهادوتارةدأخریداکستقب داجمل و دالود،ا رتهدتارةد ولديفدتتصارعديف د(.302د:مها ّرتبص 

ند ماه بیشاتر باه تارک    چ شد.....یمشم دوستانش، اندوهش بیشتر چهر بار مشاهده درخشش برق اندوه در با »)ترجمه( 

یر گر درگهن او با یکدیذاکره بیشتر کند؛ ام ا افکار مختلف در ذت که تالشش را برای ماین مکان باقی نمانده است و بهتر اس

 .«اهی آینده مجهولی که در کمین اوست...گکند و یمهنش خطور ذاش با او به یدشمنیری با همسرش و گاهی درگهستند. 



 امسی شماره                                                        (فصلنامه علمی)زبان و ادبیات عربی                                                       33

و دیادگاه میاان نسال باالغ و نسال       رنظاختالفین موضوع متن یادشده، گسست و انقطاع نسلی است که به دلیل ترمهم

شود. گسست و انقطاع نسلی، محصول نوعی انقطاع فرهنگی و اجتماعی اسات و  یمجوان موج  شکاف و فاصله فرهنگی 

و هنجارهاای اجتمااعی    هاا ارزشیری شکاف بنیادین فرهنگای و اجتمااعی در   گشکلمنظور از انقطاع فرهنگی و اجتماعی 

ی فرهنگی و اجتماعی متفاوت، از زندگی، آینده و تاریخ خاود تفاسایر   هاگروهی جامعه در اهنسلاست که در این صورت 

کور ذبناد ما  ، درواقاع  (.35: 1333کنند)آزاد ارمکی، یممتفاوت و متضادی دارند و افراد از الگوهای رفتاری متفاوتی پیروی 

ای که این وضعیت، وی ونهگان و آشنایان است؛ بهحاکی از تنهایی محمد در دوران اتهام به قتل و فرد شدن از سوی نزدیک

 کرد.هن تداعی میذبود و تنها سرنوشت مجهول خود را در را به حاشیه جامعه سوق داده 

اه که گاشتند، یکی از اساتید دانشگذهای محمد و همکارانش در مجله المساء ن ودند که او را تنها باقی یدانشگاههمتنها 

باود،   گرفتارشاده رفت محماد از بحرانای کاه در آن     کارشناسی استاد وی بود نیز نتوانست برای برونهار سال دوره چفی 

 اشت:گذفتند، با او در میان گاز قتل سوزان درباره وی می پسیشد؛ زیرا محمد شایعاتی را که مردم اند یب ایچاره

دمندیامر دالقاهرةدالدأستًیعدأ دأفر دللدشیئا.منتا دهنادد،لی دبیايدأيدحیل ...اندمقیاو ...ْمادترر ،دف نادأستا
یققفدأخقق إلدالققيتدتسققح دظلمققا.دارترققاد،دإلدمققندنال دالنمققا،دحقققيدوحقققوقدغققلي،دف نققادمنققوددوْققاجدممققادأ دّنفاققر،دَلدثققارديفدعنققف:لكيدلققندأهققاأدوسقق عر ْد

دووی هدترلوهددرةدوصفرة.د،األستا
د(.د307أصم ...داصم ...أخشَدأ دّسمرنادأحا.د)مها :د

اه قاهره گدانی من اینجا نماینده اساتید دانشیمکه  فورهمانچیزی در دست من نیست....ما محدودیت داریم...»ه( )ترجم

نشاینم و  ینما فت: اما مان آرام  گس با تندی رتوانم کاری برایت انجام دهم. نزدیک بود محمد به جوش آید، سینمهستم و 

شاوند. اساتاد لرزیاد    یما ی از هزاران نفری هستم که مظلومانه لاه  انمونهیرم، من گران را بگونه حقّ خودم و دیچگدانم یم

 «ترسم کسی صدای ما را بشنودیموشانده بود. ساکت شو....ساکت شو...پرا  اشچهرهکه سرخی و زردی یدرحال

ساازد.  یممید از تحصیل ناا شدتبهی که محمد را اگونهبهی و تر  استاد است؛ کارمحافظه دهندهنشانکر شده ذسطور 

-فاقد ارزش حد و حصر محمد در جامعه ر تنهایی بی گبیان الدأسقتًیعدأ دأفرق دلقلدشقیئا(( و )اندمقیاو یی مانند: )هاجملهکر ذ

 های راستین است.

رش باه بیمارساتان اسات. نویسانده     پسا ترین بخش رمان مربوط به لحظه خ ردار شدن مادر محمد از انتقاال  دردناک   

وارد بقاالی   سارعت به محمددوستشود، نقش زمین می دهندهتکانکند که مادر محمد با  شنیدن خ ر ترسیم می ی رااصحنه

انس را خ ر کند؛ ام ا در این لحظه مأموران حکومتی که خانه محمد را تحت کنتارل خاویش قارار    ژشود، تا اوریمکنار خانه 

فهماناد کاه ماادر محماد بیهاوش شاده اسات.        یما د و فریاد به بقال با دا محمددوستکنند، یمیر گداده بودند، وی را دست

 کارگماشتهبهدانند مأمورانی که توسط حکومت یماش تردید دارند. آنان نیک ها  در کمک کردن به محمد و خانوادهیههمسا

ار و اعماال خاود   ی را که مخاالف افکا  هرکسکنند و یمرحمی با مخالفان حکومت برخورد یبدلی و گیت سندرنها، اندشده

ین کمک به افراد مظنون یا تحت تعقی  مأموران دولتی که محماد  ترکما از ذکنند، لیمار محو و نابود گبدانند، از صحنه روز

 ی با آنان متهم شوند، هرا  دارند:دستهمکه به گونه افراد است، کوتاهی کرده و از اینینازای انمونه
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ققردمقعدمر ق اداکمیقق ،ددأمسقلد،راع قاد ق دنب  ا...صققر دلققا حتقو دیسققاهادإىلدیثق دالدحقراكدفی قا.دفارققق داحلیقاةدسقلم دالققروحدإىلدبارئ قادبرقادصقراعدمّر
لققققهدنال دبكققققَدالریقققق دوراحدوهققققودًّققققرقدأبققققوا داجلققققلا دطلبققققادللمسققققاعاةدلكققققن  د شققققو داالقققققرتا دمققققندهققققوادالبیقققق داکشققققبوه....فتظاهروادباالنشققققغا ...وقامواد

رات...)مها  د(.304-304:الترّب
رفت تا ن ضش را کنترل کند....شوکه شد جسم او به جسدی بدون حرکات ت ادیل شاد. دنیاا را     گساعدش را »)ترجمه( 

ریسات و رفات   گد. مرد ار کرگداشت، روحش را تسلیم آفرید  اشکشندهیری سختی که با بیماری گس از درپفت، گبدرود 

از نزدیاک شادن باه ایان خاناه مشاکوک        هاا آنزد؛ ام اا  یما درخواسات کماک    منظاور را باه ها یههمساکه درهای یدرحال

 « رفتاری کردند....و هزاران بهانه برایش آوردند..گترسیدند...پس تظاهر به یم
 پاس او است؛ زیرا ساختار جامعه کویت در دوران  گرفتنبند یادشده حاکی از تنهایی بسیار محمد و اوج در حاشیه قرار

ی بود که مردم از تار  عواقا  دوساتی باا محماد و      اگونهبهرایانه حکومت؛ گ سرکوب هاییاستساز رهایی از اشغال و 

 کردند.یمها حتی در شرایط بحرانی خودداری رساندن به آنهرا  داشتند و از یاری شدتبهاش خانواده

 

 .تسلیم شدن قهرمان در برابر اراده جامعه4. 3

ها تا حدودی کننده سرنوشت اوست. متون  این نوع داستانکه جامعه تعیین این است« دارقهرمان مسئله»های یکی از ویژگی

اند و ریشه فرجام آدمای  گذاری شدهبیانگر ایدئولوژی حاکم بر جامعه هستند؛ زیرا چنین متونی بر اسا  قوانین اجتماع پایه

گرند و پیش از تشری  انسان از منظار  نجویند، درواقع، اجتماع را در حکم موجود زنده میرا در شرایط محیطی و فردی می

های یل به مواردی از صحنهذدر .(30: 1333پردازند)پرهام، شناسی، به مطالعه وی از منظر اجاتمااعی و تااریخای میزیست

 شود.دار در برابر سرنوشت مختوم خویش اشاره میتسلیم قهرمان مسئله

ورزید، بسیار تاالش  لیقه شخصی، بر ازدواج او با منال اصرار میمحمد برای قانع کردن مادر خویش که تنها بر اسا  س

دانست؛ زیرا زنان در جامعه کویت به دو قسمت بادوی و شاهری تقسایم    کرد. وی منال را همسری ایده آل برای خود نمی

مناافق خاارجی   شاود. در  عنوان منافق خارجی و داخلای یااد مای   ای و متمد ن بهشوند. در کویت از این دو حوزه ق یلهمی

گونه منافق نقش ثانوی دارند و اعتقادی به فعالیت در خاارج  ای با شدت بیشتری حاکم است و زنان در اینهای ق یلهسنت

(. 01-03: 1333اند)مساعودی،  دادههای دیرین جایگاه خاود را ازدسات  از خانه ندارند؛ ام ا در مقابل در منافق شهری، سنت

هاای بسایاری در حمایات از زناان تحات      ها و جمعیات میالدی، انجمن1335استقالل کویت در سال افزون بر این، پس از 

در فی سال هاای مختلاف    «اجلمری دالتًوعی دالنسائی دریام داجملتمع»ود«اجلمری داالیتماعی دالنسائی »،د«مجری دالن   داألسّر »عناوینی مانند

ا ازنظار محماد، مناال    ذداد.  لسوی تقلید از زنان غربی سوق میان را بهها زن(. این انجمن38-33: 1333تشکیل شد)بقائی، 

جزء گروه دوم محسوب شده، و در عین داشتن وقار و کدبانویی، به دلیل عدم پای ندی به ماوازین اساالمی گزیناه مناسا ی     

مختلف علمی و  هایمینهنیست. رفتار خودخواهانه مادر محمد نیز نوعی جهالت است که بیشتر جوامع سنتی حتی اگر در ز

 تکنولوژی پیشرفته باشند، بدان گرفتار هستند:

دجعيدفاطم دلروی ادوست تیلدمندهيدخلدمن ا...دوبشي دمنداللیدشرعدّ م ديفدأ، ادما حا :
دهتل دوی  ادفرحا...حقادّادمما...إ دعروسلدیاهرة...
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دتناسبي،دس حبثدعند وی دمندنوعدنخر...دّادأمي...إ ادفتاةدالد الدتقولدمنادعاجدإىلدتومرهدثانی :
ي،ددإ دملدتواف دعلَدالرواإلدمندمنا دف دّسريدإالدرفضدخاط دفاطم دب دأرفضدح داستقبا  ...دغ ب دوهيدتتوعاه: د.(35:د3115)القرّو

رها کن فت: فافمه را برای شوهرش گوش او کرد و با مزاح گمحمد با کمی نرمش شروع به زمزمه کردن در »)ترجمه( 

گویی محمد...عروست آماده اسات....محمد  یمغرق شادی شد....راست  اشچهرهو دختری بهتر از آن نصی ت خواهد شد... 

ر خاواهم  گا ر غر زد: مادرم اسم منال را نیاور....او دختری است که مناس  مان نیسات، دن اال همساری از ناوع دی     گبار دی

خواستگار فافماه را   تنهانهر با ازدواج منال موافقت نکنی گفت: اگکرد، یم که او را تهدیدیدرحالین شد و گشت.... خشمگ

  «دهم...ینم هاآنکنم، بلکه حتی اجازه آمدن به یمرد 

کور گویای حقیقت تلخ دخالت مادر محمد در انتخاب همسر برای فرزندش است، او با تحمیال سالیقه شخصای    ذبند م

گیرد.  محمد پس سازترین انتخاب یک فرد در زندگی است از وی میسرنوشتخویش به محمد، حق انتخاب همسر را که 

 سرارد تا سرنوشت مختوم او را رقم زند:از عاجز گشتن از قانع ساختن مادرش، آینده خویش را به دست جامعه می

راته...أطرقدّفكةد ثلدالقل دهوهداللیل ...فبرادأ دأ َدموْا بافرتدما قراته...تنف دالصقراا ...وهود قاثدنفسقه:دکقا،اددر...وب ناملهدّربثْا دممادباورهْد
د(.27د:أعتربدهواداألمردمشكل ،دأالد كنيدفر دتغیلدمنا ؟د...إ ادرّبادتكو دس ل دالتكیف....فألمن دفرص دلرليدأجن دفی ا..)مها 

... و فرورفات یان رسااند....در فکار   اپاکراتش را به ذم ازآنکهپسران بود...و گخود امش  بسیار ن نوبهبهمحمد »)ترجمه( 

را ایان موضاوع را   چا گویاد:  یمکه با خود یدرحالزد...آه کشید....یمهایش را بیهوده ورق یسخنرانشتان خویش دفتر گبا ان

ار شود....فرصاتی دهام   گی سااز آسانبه بساچهیر نیست؟.....او پذامکان، آیا تغییر دادن منال برای من آورم حساببهگرفتاری 

 «شاید در آن موفق شوم..

ی هاا عاادت یاد شده، بعد از ناامیدی در یافتن راه حل برای تغییر نظر مادرش، برای تغییر برخای از   گمحمد در مونولو

دهد تا سرنوشت خویش را تغییر دهاد؛ ام اا سارانجام    کند و فرصتی به خویشتن میوی نیست، تالش می موردپسندمنال که 

 ی است.این ازدواج فالق و جدای

پروراند، در جریاان  های شومی را برای نابودی محمد در سر میدر بخشی از رمان، ع دال سردبیر مجله المساء که نقشه

کند، تا بتواند توفئه خویش را عملی سازد. محماد  عنوان همراه به او تحمیل میاعزام محمد به کنفرانس مسکو، سوزان را به

ای باود کاه در   گونهیم داشت و به این دلیل پیوسته با خود درگیر بود؛ ام ا شرایط جامعه؛ بهشدن سوزان با خویش ب از همراه

 ا برای حفظ موقعیت شغلی به این اقدام ع دال ناگزیر رضایت داد: ذداد، لصورت سرباززدن، کار خود را از دست می

داعمقاق دهایسقاد بقلا دبق نيدو صق دعلینقادأنفاسقنا...کا،ادأفرق د ق دهقوا؟دأنقادأعقر دأ ديفددفلمقا،ادا قرو دمقندواققعدّ  حقنقامقرداحملقلةدهقواداألدّنبغ دأ دأققعديف
د.(007:...د)مها يتا  دعل دنقا د رفدةجو دأ دأتر دأثرادوثغردديقاجردعل دمغالب داکوقف...فألخًطد وهداک م دوأسر

، فرار اندازدیمیمان را به شماره هانفسکند و یمال را از واقعیتی که ما را دن چیرم؛ ذریز عجی  را بچباید این »)ترجمه( 

ی وجود دارد که من قادر به غل ه بار  گی بزرمشغولدلدانم که در اعماق وجودم یمها را انجام دهم؟ من یناهمه  راچ کنیم...

برجای گذارم کاه نقااط    ا یا لغزشیپیزی و تالش کنم بدون اینکه  ردربرنامهس باید برای این امر مهم پ این وضع هستم.....

  .«ضعفم را برایشان نمایان سازد...



         33           گلدمن لوسین نظریه اسا  بر القزوینی خوله اثر «الرجل یفکر عندما» رمان در دارمسئله قهرمان / مهین ظهیری         چهاردهمسال  

یاد سانتی خاویش    تقلجدید از عادات و رساوم و   بافرهنگجامعه کویت به علت مهاجرت جوانانش به غرب و آشنایی 

شاکل  ی ازدواج با هاجشن مثالعنوانبهکه این جامعه، شاهد رفتارهای جدیدی از سوی جوانان بود، یفوربهفاصله گرفت، 

ات اسالمی برگزار مای شاد و یاا اینکاه دختاران و پساران       شئونمختلط بدون رعایت حجاب و  صورتبهو سیاق جدید و 

خاویش از ابازار تهدیاد باه      ماوردنظر هاای  یناه گزی خویش بارای ازدواج باا   هاخانوادهکویتی پس از شنیدن جواب منفی 

ویاای تسالیم شادن    گ(. بند یااد شاده   5303-5303: 1332د، گرفتند)محسنی نژایمخودکشی برای جل  موافقت آنان بهره 

یجادشده نیست و سرنوشت او باه دسات   ای که قادر به حل مشکل اگونهبهدر برابر شرایط جامعه است؛ « دارقهرمان مسئله»

ارهای محماد  داد به س ک دختران اروپایی زندگی کند و این با معییمخورد؛ زیرا منال دختری بود که ترجی  یمجامعه رقم 

 همخوانی نداشت. 

 

 نتیجه

تارین مساائل   باه بازرگ  « عنقامادّفكقردالریق »فار  در رمان عنوان یکی از نویسندگان متعهد حوزه خلیجخوله القزوینی به

باار باودن اثار وی    نگاری و کساالت  کننده سطحیاجتماعی زمانه در قال  زندگی روزمره پرداخته است؛ ام ا این نکته تداعی

ر  قهرمانی که از میان مردم برگزیده است برای انعکا  غیرمستقیم واقعیاات بازرگ بهاره جساته     ذلکه وی از رهگنیست، ب

دهاد،  زنی قرار نمای مایه قلمهای گلدمن که معتقد بود یک رئالیست بزرگ، خود وقایع بزرگ را دستاست و این با دیدگاه

یاابی و تحلیال واقعیاات جهاان پیراماون اسات،       اثر وی در حکم ریشهورزد و بلکه  به چرایی این وقایع اهتمام شایانی می

شده در شرایط جامعه، تناقضات جامعه های ذوبمطابقت دارد. خوله با ترسیم محمد و در تعامل قرارگرفتن وی باشخصیت

ست مسائل و مشکالت خوبی توانسته اعنوان نماینده ف قات و اقشار مختلف اجتماع بهخوبی بازتاب داده است. وی بهرا به

گونه اصالحات مفید و اساسی را باه  گشته و اجازه بروز هیچای که در فساد و ت اهی غرقجامعهجامعه کویت را بازگو کند. 

بسیاری از مسائل مجهول و پیچیده این جامعه را توانست  «عنقامادّفكقردالریق »رمان« دارقهرمان مسئله»دهد. محمد دیگران نمی

ماند.در این رمان، خوله القزوینای جامعاه   ها را رسوا سازد، اگرچه در انجام تغییرات کامالً ناکام میمالن آنکشف کرده و عا

هاای اصایل در   های کاذب است و بارای رسایدن باه ارزش   دار، اسیر ت اهی ارزشکشد که قهرمان مسئلهای را به تصویر می

یابد و باه احیاای   شده میهای شناختهت را مطابق خواست و آرمانماند که سرانجام واقعیآشفتگی درون خود، سرگردان می

 پردازد.ها میآن

ساو در برابار   نگار و م ارز از یاک دار دانست. این روزنامهتوان مصداق قهرمان مسئلهشخصیت اصلی رمان، محمد را می

ز سوی دیگار، مفاساد گونااگون    گناهی خویش در قضیه قتل سوزان دچار حیرت و سرگردانی است، احل معمای اث ات بی

ویژه فسادهای گساترده بسایاری از مسائوالن و مقاماات کشاوری، پاس از رهاا کاردن         اجتماعی و اخالقی جامعه کویت به

ها، و آلوده شدن به زد و بندها او را به ورفه ناامیدی، سرخوردگی و اعترا  به وضع موجود سوق داده است. محمد آرمان

هاای  های راستین، مخالفت با اجتماع و در حاشیه بودن، شاهد ت اهی ارزشفردیت، پیروی از ارزش هایی چونبنا به ویژگی

 زند. دار رقم میراستین در جامعه است و درنهایت تداوم همین مسیر مرگ او را در مقام انسانی مسئله
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خشی از ف قه روشنفکر جامعاه کویات   کم بنگری دستکننده جهانمنعکس ،«رما دعنامادّفكقردالریق »نگری نهفته در جهان

بینند. جامعه نیز گرفتار اسات داد و خفقاان اسات و    های خود را در تضاد با خانواده و اجتماع میها و خواستهاست که آرمان

ای اسات  سااختار معناادار رماان، مجموعاه    ور هستند.آزادیخواهان دربند و تحت شکنجه و توده مردم در جهل و فقر غوفه

وسته از انعکا  معضالت و مشکالت اجتماعی، اقتصادی و اخالقی که ساختار اجتمااعی و اقتصاادی کویات از آن    پیهمبه

خاواری، زد و بنادهای سیاسای و ماالی، سارقت و      اند از: تروریسم، بنیادگرایی، زماین ها ع ارتترین آنبرد که مهمرنج می

 قاچاق آثار تاریخی و مفاسد اخالقی.
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