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  مقدمه 
هاي اروپايي مـشترك اسـت، از رمـانس مـشتق شـده اسـت و                 واژة رمان كه در اكثر زبان     

، چنـد  )هـا  شخـصيت (هـاي تجربـي      كه در آن نويسنده، از خالل من       ]است[شكل شگرف نثر    «
 البته ، رمان را تـاريخ  يبرخ). 254كوندرا (» كند قلمرو وجود را تا انتها بررسي مي    مضمون مهم   

شدگان و افرادي كـه چنـدان بـزرگ و           بختان و پايمال   اند كه تاريخ ندارند؛ تيره     كسانـي دانسـته 
هـاي سـاختاري توجـه     بندي رمان، گـاه بـه مؤلفـه    محققان در تقسيم). 20 منيف(آور نيستند  نام

هايي چـون زمـان، مكان، مخـاطب و در        و گاه به مؤلفه   » رمان جريان سيال ذهن   «د، مثل   ان داشته
نگارندگان . »رمان جنگ«و  »شناسانه رمان روان«، »رمان اجتماعي«بسياري موارد به محتوا؛ مانند 

عـشق در روزگـار     و همچنين بررسي و تحليل رمـان        ) محتوا(وشند، با توجه به مؤلفة دوم       ك يم
 نوع نويني از رمان كه بـه        ين و معرف  يي، به تب  ينوشتة نوال السعداو  ) حب في زمن النفط   ال(نفت  

   .رسد دغدغة اصلي آن نفت و مسائل مربوط به آن است، بپردازند نظر مي
 ي بزرگ نفتيها تكار نفت و شركر قابل انيد از نظر دور بماند، نقش غ     يه نبا ك يتة مهم كن
ة راهبـردي نفـت     ي ثروت و سـرما    ي حال توسعه، اما دارا     در يشورهاكن مقدرات مردم    ييدر تع 

ن يـ ا. زننـد  ين مردم را رقم مـ يار سرنوشت اك به طور آشي، گاه حت ي بزرگ نفت  يها است؛ غول 
ه در قالـب  كـ  را بـر آن داشـته اسـت    يسندگان متعهد از جمله نوال الـسعـداو ي از نو يامر برخ 

را ) اركاستعمار پنهان و آش   ( استعمارزده   خيزِ  نفت يشورهاكها و    نيالت مردم سرزم  كرمان، مش 
ژة نفـت و    يـ رد و كاركـ ن  يهم. سندي از نفت بنو   يا و مضار برخوردار   يشند و از مزا   كر ب يبه تصو 

انون كـ دادها و ين موضوع، محور رويه اك را ييها رش، استقالل رمان  يدناپذيـر ترد يت و تأث  ياهم
ا با بررسي   يه آ كن پرسش مقدر    يخ به ا  سته است، در پاس   يشا. ندك ي م يرفتنيهاست پذ  ت آن يروا

 نوع نويني از رمان سخن گفت؟       يتوان از معرف   هاي آن، مي   و تحليل يك رمان و توجه به مؤلفه       
 با  يه در پژوهش  ك يهاي متعدد   رمان يه نگارندگان با توجه به ساخت و محتوا       ك شود   يادآوري

ل ي اسـماع  ليـ ن ها ي چنـ  يگردابب  ه بر كتا  كي با ت  ي و عرب  يات فارس ي در ادب  "رمان نفت "«عنوان  
 و تحليـل    ي، بـه طـور مبـسوط بررسـ        )1391(» ي نوال سعداو  عشق در روزگار نفت   ح و   يفصـ
، ازجملـه  يرخـان يح، آثـار متـأخر رضـا ام   يل فـص ي اسماعيها گر از رماني ديز برخياند و ن   ردهك

رحمن از عبـدال ) الملـح  مـدن  (شـهرهاي نمـك   همچـون  يو البته آثار شاخص...  و  نفحات نفت 
  .دانند يرا چندان نادرست نم» رمان نفت« استقالل اين نوع رمان، يعني يمنيف، ادعا

ه در ساخت و محتوا به      ك را   ي بلند ييتوان آثار روا   يا م يآ: ن است ي مقاله ا  يپرسش محور 
ن ين پاسخ اييش از تبيد؟ پينام» رمان نفت«رامون آنند، ير نفت و مسائل پ    يطور مستقيم تحت تأث   
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  .مينكوگو  گفتپيوند ادبيات با سياست، اقتصاد و نفت  دربارة كيسته است اندياپرسش، ب
هاي اجتماعي،   ادبيات هر جامعه، روح آن جامعه است و ادبيات هر زمان، بازتاب واقعيت            

گـاه زنـدگي ماسـت و       از آنجا كه ادبيـات جلـوه      ). 33امين  (اقتصادي و سياسـي آن زمان است       
تواند با تمامي علوم كه به نوعي  ، مي)122 اسعدي(ن ارتباط دارد ما تك عناصرش با زندگي تك

 يهـا  گـستره  از يكـي عنـوان   ات بـه يـ ادب. ها سر و كار داريم، پيوند داشته باشد     در زندگي با آن   
است يس. ستياست نبوده و ن   يرات س ينار از تأث  كگر بر   ي د يها گسترهر  ي همانند سا  ، انسان يزندگ
ات يادببه ويژه   ان هنر و    ين م ي در ا  كه جامعه را دربردارد     ة عرص يتمامر  ي فراگ يعنوان امر  بهنيز  

جامعـه و     چند و از جمله لطافت و دقت و اهتمام هنرمند نـسبت بـه              يلي دال ة به واسط  يداستان
نفت، از گذشته در ). 95 كيوشك(رفته است ياست پذي از سيرات قابل توجهيط اطراف، تأثيمح

هـاي مختلـف سياسـي و        ار بوده است، امروزه نيـز در گـستره        پيشرفت و پيروزي آدمي تأثيرگذ    
بين نفت و سياست نيز همانند نفت و اقتصاد         . كند اي را ايفا مي    اقتصادي كشورها نقش برجسته   

در هر كشوري كه بخشي عمده از درآمـدهاي دولـت و            «كه   رابطة تنگاتنگي برقرار است، چنان    
شـود، بـدون ترديـد ثـروت نفـت، متغيـري             ن مي توليد ناخالص داخلي از درآمدهاي نفتي تأمي      

ه نفـت بـه   كـ البته بايد گفت ). 162 ترابي(» آيد اساسي در تحليل شرايط سياست به حساب مي
خيز تأثير دارد، سياست ديگر كشورها را نيـز تحـت            همان اندازه كه در سياست كشورهاي نفت      

  .دهد تأثير قرار مي
مارگر و اسـتعمارزده را بـا نگـاهي انتقـادي،           مطالعات پسااستعماري كه روابط بـين اسـتع       

يكـي از  . اي به نام استعمار به وجـود آمـده اسـت    ، به خاطر پديده)247 برتنس(كند  بررسي مي
شود، نفت است؛ بنابراين نفت به صورت غير مستقيم باعـث   مسائل مهمي كه باعث استعمار مي 

 شده اسـت، كـه ايـن خــود          يعمارات پسااست يز ادب يبه وجود آمدن مطالعات پسااستعماري و ن      
ن ادبيـات و اقتـصاد      يتواند بيانگر رابطة ادبيات و نفت باشد؛ رابطة ادبيات و سياست، همچن            مي
  .تواند تأييد كنندة رابطة ادبيات و نفت نيز باشد مي

  قينة پژوهش و روش تحقيشيپ
ـ    يشناسـ  ، در حوزة نوع   ي نظر يرديكن پژوهش با رو   يا ل يـ تحله بـر    كيـ  و بـا ت    ي آثـار ادب
نگارندگان مقالـه،  . نگارش درآمده است ، بهيا  شناخته شده  ي اثر ادب  ي ساختار و محتوا   يفيتوص

رمان « ژه به يصورت و  ه به ك يا پژوهش مستقل و برجسته     معاصر، به  ي و عرب  يات فارس يدر ادب 
 هـايي دربـارة نـوال      افتند؛ اما مقاله  ي شاخص پرداخته باشد، دست ن     ي اثر يو مطالعة مورد  » نفت
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نـوال  هـايي بـا عنـوان        مقالـه  توان بـه   ها مي  دند، كه از جملة آن    يالسعداوي و برخي از آثار او د      
نـوال  (دعوة جريئة لتحرير جـسد المـرأة العربيـة مـن سـلطتي الرجـل و المجتمـع                   : السعداوي
 از ليلي الحر    )طرة مرد و جامعه   ي وجود زن عرب از س     ي آزاد ي جسورانه برا  يفراخوان: يسعداو

) زن در آثار نوال سـعداوي : خوانش انتقادي(المرأة في كتابات نوال السعداوي   : ت نقدية قراءاو  
  .از رجاء طايع اشاره كرد

  يبحث و بررس
  عشق در روزگار نفت و رمان يسعداوالنوال  -1

دفاع از حقوق بـشر و       نويس مصري است كه به     سعداوي، پزشك، منتقد، نويسنده و رمان     
 از دانـشكدة  1954دنيـا آمـد و در سـال     او در قاهره به.  استخصوص حقوق زنان معروف  به

دورة پزشـكي عمـومي را در جراحـي گذرانـد و      . التحـصيل شـد    پزشكي دانشگاه قـاهره فـارغ     
عنوان پزشك متخصص در قـصرالعيني    به1954در سال . هاي قفسة سينه شد متخصص بيماري 

 در  .اش از كار بركنار شد     هاي جسورانه  تهها و نوش   خاطر ديدگاه  كار شد، اما بعدها به     مشغول به 
ه نوشـته   كـ  ييها تابكخاطر آراء و     ن به يسادات به زندان افتاد، همچن    ، در زمان انور   1981سال  

منظور توجه به     به 1982نوال سعداوي جمعيت همكاري زنان عربي را در سال          . د شد يبود، تبع 
  ).386 يالفوز(زن در دنياي عرب تأسيس كرد 

شتر يــب كــه در سان زن عــرب اسـت يــنو سندگان و داسـتان يــن نويمــشهورتراز سـعداوي  
ل كه شـ  يـ ن پا يـ ش بر ا  يها  پردازد و اغلب داستان     يمسائل زنان در جهان عرب م       به شيها  نوشته
ـ ،  ك زن پزشـ   يـك خـاطرات   ،  بيغارمان   توان به   ي م ياز جمله آثار و    .اند  گرفته  ة در نقطـ   يزن
زنان و   يها  تابك ، عشق يوجو   در جست  يزن،  نفت روزگارعشق در    ، زن يكدو زن در    ،  صفر
 نـو در بـاب      ينزاعـ  و   ن و اخـالق   ي د ،زن ، زن يچالش روان ،  ان زنان عرب  ي عر ةچهر،  تيجنس
 ).60ابراهيمي  (اند  زبان ترجمه شدهيش از سيب ها به  از آنيه برخكشاره كرد  ا زنةلئمس

   خالصة رمان -1-1
روزي او  . كند كار مي » ادارة حفريات «كه در   شناس است    اين رمان، سرگذشت زني باستان    

گيرد و بـراي   كه ايزدان زن نيز وجود دارند، از كارش مرخصي مي خاطر جستجو و اثبات اين     به
چون بيرون رفتن زن از خانـه، بـدون اطـالع همـسر، سـابقه               . كند چند روز شهرش را ترك مي     

شـود،   هـا منتـشر مـي    ر روزنامهپردازد و خبر د جستجو مي ندارد و خالف عرف است، پليس به 
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نمايندة پليس، همسر و رئـيس آن زن را در          . كند پادشاه نيز براي يافتن اين زن پاداش تعيين مي        
همـسر و رئـيس   (كند، از نظر آن دو نفر  ها بازجويي مي اي محرمانه بازداشت كرده و از آن       خانه
  ت؟، او زني مطيع و شرافتمند است، پس كجا و چرا رفته اس)آن زن

همـراه دارد، در محـل مـورد         زن كه كيفي حاوي وسيلة نوك تيزي براي حفـر زمـين بـه             
هـاي   روسـتايي كـه لولـه   . شود كه در كوهپايه واقع اسـت  نظرش پياده شده و وارد روستايي مي      

بينـد كـه چادرهـاي سـياه      او زناني را مي. هاي آن سياه است    شود و تمام خانه    نفت از آن رد مي    
ايـن  . كننـد  كودكان در اطراف بركه بازي مـي   . كنند يي را روي سرشان حمل مي     ها دارند و بشكه  

براي جويا شدن نـام روسـتا،    . خواهد ايزدان را آنجا جستجو كند      همان روستايي است كه او مي     
دهـد، در راه گروهـي از        راهش ادامه مـي    دهد، به  او جواب نمي   رود، اما هيچ كس به     جلوتر مي 
زننـد، ناگهـان هـوا       خوانند و خانم پاك و طاهر را صـدا مـي           هم سرود مي  بيند كه با     زنان را مي  

دنبـال   او بـه . كنـد  افتد و همه چيـز را پنهـان مـي    راه مي رنگ به شود و سيالبي سياه   وفاني مي ـت
بـرد كـه در تـه يـك          اي مي  كلبه كند و به   گردد، مردي او را راهنمايي مي      اي براي اجاره مي    خانه
دام روزنامـه   ـــ كنـد و م     در آن مردي است كه در شركت نفت كار مـي           راشيبي واقع است و   ـس
خصوص زنان، براي شـركت نفـت كـار     البته بايد گفت كه تمام مردم آن روستا و به        . خواند مي
آن خانه، او را همچون خدمتكاري بـا كلمـات تحقيرآميـز صـدا               از ابتداي ورود زن به    . كنند مي
غذا را آماده كن، چاي را بيـاور و  : شود ها شروع مي  نهياز همان ساعت ورودش امر و . زنند مي
هاي نفت را روي سرش تا شركت حمل كند، سنگيني           در آن خانه، زن مجبور است بشكه      . غيره
شود، گاهي از شـدت گرمـا سـرش     ها خم مي حدي است كه گاه گردنش زير بار آن  ها به  بشكه

ر ـــ اش فك  گذشـته  وقعيت سخت، مدام بـه    او براي تحمل اين م    . رود شود و از حال مي     داغ مي 
چنان در رؤيـا     سازد، گاهي آن   كند، رؤيا او را براي مدتي از فضاي نابهنجار اطرافش دور مي            مي

  .رود كه تشخيص مرز اين دو برايش دشوار است فرو مي
ب ـر، او را متعجـ    ـريـزد و ايـن امـ       اي كه زن در آن اقامت دارد، نفت مي         انهـف خ ـاز سق 

داند و معتقد است كه هيچ چيز و هـيچ           در اين خانه، مرد نفت را برتر از همه چيز مي          . سازد مي
او قصد دارد هرطور شـده از آن خانـه فـرار كنـد؛ امـا      . تواند، در برابر آن قد علم كند   كس نمي 

شـوند، در جـستجوي راه فراريـست،         توفان و سيلي كه مدام در جريان است، مانع فرارش مـي           
او هـر وقـت   . ادشاه نزديك است و شايد بهترين موقعيت براي فـرار باشـد  جشن بزرگ ميالد پ  

رزنش ـزنـان او را سـ     . اي بيابـد   پردازد تا شايد الهـه     حفر زمين مي   د به ـبين يـان را مناسب م   ـزم
كند تا مزدشان    ها را تشويق مي    وي آن . ها را نيز با خود همراه سازد       كنند، اما او قصد دارد آن      مي
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انديـشند، امـا هـيچ اقـدامي      سخنانش مي آنان به. ها نروند يگر زير بار حمل بشكه را بگيرند و د   
  .كنند نمي

شود و همچنان اميدوار اسـت تـا بتوانـد           اين زن باستانشناس هرگز از جستجو خسته نمي       
هاي مـرد، تـن      پردازد و با وجود كتك     هدايت زنان نيز مي    او هر روز به   . ايزدان باستاني را بيابد   

كم زنان ديگري، همچون او، بدون اجـازة همسرانـشان از خانـه              كم. دهد هاي او نمي   هخواست به
شـود،   خصوص پليس، امري طبيعي ميه كه ديگر اين امر براي همه، ب طوري شوند، به خارج مي 

سـرانجام در  . اند تا حقـشان را بگيرنـد   گويي با بوجود آمدن اين وضع، همة زنان تصميم گرفته      
ن لبخنـد،   يزنند، با ا   هم لبخند مي   ستند و به  يا يروي هم م   نان، زن و مرد رو به     گير و دار فرار ز    
  .شود شود و فكر فرار از ذهن زن دور مي يزندگي آغاز م

  هاي رمان مايه  درون-1-2
 ياز نفـت زنـدگ  سرشـار   ينيدر سـرزم است كه    يژه زنان يو ها و به     انسان ةدربارن  ن رما يا

رنـگ خـود     ها را تحـت تـأثير قـرار داده و بـه            ت، زندگي آن   نفت كه نعمتي عظيم اس     نند،ك يم
هـايي   مايـه  گـردد و داراي درون  زن مـي يـك  در واقع اين رمان، حول شخصيت     . درآورده است 

  .چون نفت و عشق است
ه در سراسـر رمـان سـيلي از نفـت را            ـان مدام جريان دارد، چنانك    ـن رم ـنفت در اي  : نفت

را دارد و بر همه چيز، حتي زندگي اهل روستا مسلط اسـت،  بينيم كه قصد نابودي همه چيز       مي
كننـد، شـايد     كنند، اما گاه حتي مزدي دريافت نمـي        كه همگان در شركت نفت كار مي       طوريه  ب

خاطر نفت باشد، نفتي كه      كنند، به  هاي اهل روستا كه براي شخص ديگري كار مي         تمام بدبختي 
زنـان روسـتا نيـز      . همـراه داشـته اسـت      را بـه  ها بـدبختي     جاي خوشبختي و ثروت براي آن      به

گونـه   هاي سنگين نفـت را روي سرشـان تـا شـركت حمـل كننـد و حـق هـيچ              مجبورند بشكه 
 يدهد و با دشـوار     ي انجام م  يخوب ارش را به  ك نفت،   يت مل كن زن در شر   يا«: اعتراضي ندارند 

 نفت بر همه يزوده ب«). 108 السعداوي(» ندك ي نفت را بر دوش خود جابجا ميها هكتمام، بش
جريـان نفـت   « ).101همـان  (» جا باز خواهد كرد  همه افت و مسيرش را به    يطره خواهد   يچيز س 

 ).169همـان  (» راند خواست، پيش مي هرجا كه مي پيوسته در حال فزوني بود و آن را دوباره به       

در هر حـال  « ).103همان (» كند ه از آسمان نازل شده باشد، غلبه مي       ك اي اين نفت بر هر وحي    «
دل، بهتر است و ممكن است اگر تـسليم او شـويم بـا مـا                 رحم و سنگ   نفت از ديگر كائنات بي    

  ).120همان (» داري خوشرفتاري كند، اما تو از مقاومت دست برنمي
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اند كه كـار در شـركت نفـت را تـرجيح             آنان چنان تسليم نفت و عواقب ناشي از آن شده         
خواهند كه   كنند و از او مي     دهند و با او صحبت مي      ب قرار مي  دهند و يا گاهي نفت را مخاط       مي

انـد كـه    اين باور رسيده ها به آن. كه جريانش را كم و زياد كند     ها خوشرفتاري كند و يا اين      با آن 
برابر آن مقاومت كنند؛ نيروي نفت را برترين  شوند در ها مسلط است، اما حاضر نمي      نفت بر آن  
 اي نفت اگر او -«: خواهند خودشان را دلداري دهند     ها مي   با اين حرف   دانند و گويي   نيروها مي 

 بـه . مانـد   باقي نمـي   يزيه بميرد، ديگر در عالم، از جبروت مرد چ        كطور كامل غرق نكني      را به 
جريـان افتـاد و زن    رسد نفت خواست مرد را اجابت كرد و آبشار با نيروي بيـشتري بـه              نظر مي 

 از كن اعتراف دردنـا يو ا ).167همان (» ردك ي غرق شدن مقاومت مزد و در برابر دست و پا مي 
  ).93همان (» دهم من كاركردن در شركت نفت را ترجيح مي«: هكشان است ي ايراركسخنان ت

اي منجـر شـده      ساخت وسيله  ها گرفته و به    نفتي كه عشق، محبت و حتي زندگي را از آن         
شـويد، تميـز    پزد، مي مي(دهد  ايشان را انجام ميكند و تمام كاره است كه با نيروي نفت كار مي   

كـه زنـدگي در    كند غافل از اين نياز مي قول خودشان جامعه را از وجود زن بي و به ...) كند و  مي
ابزار جديد نوشتار با نيـروي       «يط، حت ين فضا و شرا   يدر ا . شود خوردن و خوابيدن خالصه نمي    

اين ابزار برخالف زنان، نه دهاني دارد       «). 6همان  (» نويسد ها مي  كند و به همة زبان     نفت كار مي  
كـه   نويسد و زماني براي خوردن و نه زباني براي سخن گفتن، عالوه  بر اين، با خطي واضح مي        

مرور زمان فرسوده شد و يـا از بـين رفـت،     ماند و اگر به يت مكحر يش بيند، سر جاك يار نم ك
ن ي ماشي نوع–. از شدين يار زن ب كتوان از    يرد آن م  كاركرو و   يتوان آن را تعويض كرد و با ن        مي
اي ديگر بـراي پـاك       اي براي خواندن و دكمه     اي براي نوشتن دارد و دكمه      ه دكمه كد است   يجد

 و هـر    يفـشار  ي دكمة سفيدي هـست كـه آن را مـ          -پزد؟    و چه كسي برايت غذا مي      –...كردن
رم همراه بـا سـاالد و ترشـيجات و    كني و يك وعده غذاي گ  غذايي كه بخواهي، درخواست مي    

  ).129-128همان (» دهد يتو م ز بهيچ همه

هـا   همراه داشته است، بعدها با اختراعِ اين ماشين         براي زنان بدبختي به    ينفت كه از جهات   
ه بتواننـد آزاد  كـ ها سود رساند و باعـث شـد    آن ز بهي نينند، از جهاتك كه با نيروي نفت كار مي    

چـشم   تة شگفت ديگري كه در ايـن رمـان بـه          كن.  اسارت مردان رها شوند    نوعي از  باشند و به  
 - آيا آن آب است؟ –«: دن نفت و از آسمان فرود آمدن آن است يخورد، سخن گفتن از نوش     مي
 كا را پـا   ـهـ  نـد و روده   ك ي را رفع م   يه بهتر از آب تشنگ    كده است   ـر ش ـي نفت تقط  يوعـه، ن ـن
 آيا نفـت  –.  نفت است–.  نه-داني اين چيست؟   نمي-ت؟   اين چيس  -«). 33همان  (» دينما يم

رو ـان فـ  ـآيـد و يـا از آسمـ        يـ، از دل زمين بر م     ين نفت لعنت  يالبته، ا -! كند؟ از سقف نشت مي   
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» بخـشد  يكس كه بخواهد م    هر  آسمان بدون حساب به    -بارد؟    آيا از آسمان نيز مي     –. زدير يم
  ).31همان (

انـد بـراي مثـال،       حـساب آورده    را جـزء داروهـا بـه       هـن، نفـت   كهاي پزشـكي     در كتاب 
داروشناسي نام   زيست در كتاب خود به     ديسقوريدس پزشك يوناني كه در قرن اول ميالدي مي        

عنوان يك دارو ياد كرده است؛ پزشكان ايرانـي و   از نفت به) De Materia Medica (هوميوپتي
، ابوريحـان محمـدبن احمـد در        يالحـاو غير ايراني چون ابـوبكر محمـدبن زكريـاي رازي در            

نقل از او، يا بدون ذكر نام او، از اين مـايع              و غيره به   دانشنامه، حكيم ميسري در كتاب      الصيدنه
را  ها نفت، نفـت سـياه و سـفيد را دارو دانـسته و آن               آن. اند هاي خود ياد كرده    حياتي در كتاب  

 در اين رمان نيـز مـردم بـراي رفـع            ).618زنجاني  (اند   براي معالجة بيماري جلدي مفيد دانسته     
  .كند ها را نيز تطهير مي قول خودشان روده كنند كه به تشنگي از نوعي نفت مقطر استفاده مي

شـود   جا آمده، چيزي جز نفت يافت نمي       آن در اين روستا كه زن براي يافتن ايزدبانوها به        
گويـد كـه اينجـا       اب مـي  پرسد كه بقاياي ايزدان كجاسـت؟ مـرد در جـو           و زماني كه از مرد مي     

نجـا جـز    ي نه اي زن، ا    -شود؟    آيا اينجا در زير زمين حفريات يافت مي        –«: سرزمين نفت است  
روستايي كه نفت مدام در آن جريان دارد و حتي    ).105السعداوي  (» شود نفت چيزي يافت نمي   

همـه چيـز    توانـد بـر      رنگ خود درآورده است و داراي نيرويي است كه مـي           هاي آن را به    خانه
  .مسلط باشد

توانـد   ه زيردست مورد ظلم واقع شده است و نميكقول اسپيواك، در توليد استعماري،   به
حاشيه رانده شـده و بـسيار       طور مضاعف به   حرف بزند، زن اگر زيردست و مستعمره باشد، به        

ري ، در اين رمان نيز مردم روستا بـراي شـخص ديگـ     )245برتنس  (شود   بيشتر ناديده گرفته مي   
ن ـقول خودشان بـا زبـان بيگانـه سخـ     كنند، آن شخص، رئيس شركت نفت است كه به    كار مي 

 مـضاعف  يا گونـه  اما زنان در اين رمان، بـه       اين روستا آمده است،      خاطر نفت به   گويد و به   مي
كلـي   طور اند، كه شوهرانشان و به     تنها تحت سلطة رئيس شركت     ها نه  اند؛ آن  ناديده گرفته شده  

خاطر  ها همه از تأثيرات نفت و استعمارگراني است كه به          كنند و اين   ها ظلم مي   آن نيز به مردان  
  .اند جا آمده آن نفت به

كنـد، چنانكـه صـداي     در اين رمان، گاهي نويسنده براي بيان تشبيه نيز از نفت استفاده مي     
سـوپ را   ) مرد(«: مكند كند كه نفت را مي     هايي تشبيه مي   لوله سركشيدن سوپ توسط مرد را به     

حتـي  ). 68 الـسعداوي (» مكـد  اي كه نفت را مي د، شبيه لولهيشكشد سر با صدايي كه شنيده مي
 كه پر از لـك و       يانگشتان بزرگ «: كند نويسنده گاه براي نشان دادن رنگ نيز از نفت استفاده مي          
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  .)171همان (» .رنگ نفت بود هاي روي پوست آن به س بود و ورميپ
حفـر   عالقـة شـديد زن بـه      : هاي عشق در اين رمان عبارتنـد از        نمونه: عشق با طعم نفت   

 پادشاه و عشق بسيار كمرنگ مرد نـسبت بـه          زمين و جستجوي ايزدان، عالقة رئيس شركت به       
 پليس اطالعات جديدي از زني كه بـه    « :اتمام است  خاطر مسائل مختلفي رو به     همسرش كه به  

هاست و اين كـار   تحقيق دربارة موميايي مند به عالقهآورد؛ زن، بسيار  دست مي مرخصي رفته به  
  ).87 همان(» .آيد حساب مي برايش نوعي سرگرمي به

اين،  اند، عالوه بر   ها، با عنوان عشق ياد كرده      ها از اين عمل زن، جستجوي الهه       در روزنامه 
غـذ  هيچ وجه حاضر نيست اين كا      شدن كاغذِ حاوي نقشه توسط اين شخصيت كه به         از بلعيده 

زن «: شـود  دست مرد بيفتد و يا حروف آن در شكمش از بين برود نيز با عنوان عشق ياد مي                  به
خواهد حـروف را روي      آورد، گويي مي   ش فشار مي  يها  معده و روده   يرا ديد كه با دست بر رو      
  ) 123همان (» !عشق تا اين حد؟. ها را از نابودي حفظ نمايد برگه ثابت نگه دارد و آن

زنـد و او را معرفـي    هاي رمان، زماني كه دربارة رئيس شركت حرف مي     صيتيكي از شخ  
پادشـاه   هـاي نفـت را بـه    نشانة عشق و محبـت، بـشكه   دارد كه او به گونه اظهار مي  كند، اين  مي

تواند در عالم سياست نوعي عشق باشـد؛ عـشقي كـه بقايـاي آن                كند كه اين خود مي     تقديم مي 
  .شود وزگار نفت يافت نميها ديگر در ر چون اجساد الهه

شدن صـداي    و عوضي عامل دگرگونيوسته است، حتين رمان، نفت و آنچه بدان پ   يدر ا 
كه خود بعـد از كـشف نفـت     هايي ش ماشينيدايروزگار عاشقي و قبل از پ      همسر زن نسبت به   

توانـست   ه نمـي  كـ  بود   يآن صداي همسرش در روزگار عاشق     «: شود ياند، دانسته م   اختراع شده 
كه نفت از نيرويي   يك شب از او دور بماند، اين البته قبل از كشف ماشين بود و قبل از آن          يتح

ه باعـث شـده     كـ ن تنها نفت است     يا ؛)130-129السعداوي  (» .شبيه نيروي برق برخوردار شود    
هـا گـاه    آن. عشقي مصنوعي تبديل شود نوعي به ها عشق كمرنگ شود و به      است در زندگي آن   

نهند، براي مثال، مرد از كارهـايي كـه          دهند و بر ديگر كارها عنوان عشق مي        يي م خود را دلدار  
كند، البته شايد در وجودش اندك احساس و         در حق زن انجام داده است، با عنوان عشق ياد مي          

زن داشته باشد، اما آنقدر نيست كه بتوان نام عشق بر آن نهاد و يا شايد روزگار                  لطفي نسبت به  
  .يي را بر سر عشق و صاحبان آن آورده استنفت چنين بال

هاسـت، كـسي     خـورد، در درون آدم     چـشم مـي    در اين رمان همان اندك عشقي نيز كه به        
انـد عشقـشان را بـروز        قول خودشان برتر از زنـان      جرأت ابراز آن را ندارد و حتي مردان كه به         

زنـان در ايـن   . ماشـيني باشـد  جانبة نفت و دنياي  طرة همهي از سيناش تواند يدهند و اين م    نمي
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عنـوان، حتـي     هـيچ  شود؛ بنابراين به   ها گناه محسوب مي    اند و عشق براي آن     جامعه تحقير شده  
افسانه كرده است و اگـر       ها تبديل به   نفت، عشق را نيز براي آن     . آن را ندارند   حق فكر كردن به   

خواهد اثـري از     هد و مي  د عشقي از زندگي گذشته در دل دارند، نفت، آن را نيز هدف قرار مي             
  .آن باقي نگذارد

  »رمان نفت«هاي ساختاري و محتوايي   مؤلفه-1-3
  »رمان نفت«ساختار ) الف

ها تا حدودي مانند انواع ديگر رمان است، با اين تفـاوت كـه در آن                 ساختار اين نوع رمان   
ها يا در شركت  هاي اين نوع رمان   عنوان مثال، شخصيت   نفت بر همه چيز سايه افكنده است؛ به       

اي نزديك دارنـد و يـا    اند و رابطه كنند و يا اينكه با كارمندان شركت نفت درارتباط      نفت كار مي  
ن نـوع   يـ نويـسنده، در ا   . كننـد  شركت نفت كار مـي     ها، مدارس و اماكن مربوط به      در بيمارستان 

  . كند ها را توصيف مي ها، روابط، مشكالت، نوع زندگي و اخالق آن رمان
صحنه ممكن است دربردارنـدة معنـايي عميـق و گـسترده باشـد و ماننـد          : يا صحنه مكان  

حـساب آيـد و داراي مفهـوم خاصـي باشـد             مايه، جزئـي از عناصـر حيـاتي داسـتان بـه            درون
تواند كل مفهوم داستان را  ، صحنه ميعشق در روزگار نفتكه در رمان  ، چنان)296 ميرصادقي(
تـرين عناصـر داسـتان     تـرين و اساسـي     پردازي، يكي از مهم    صحنهمكان يا طريقة    . ما القا كند   به

عبـارتي صـحنة    خيز است و يا به  هاي نفت  طورقطع سرزمين  ها نيز به   صحنه در اين رمان   . است
هايي باشد كه براي كارمندان شركت نفت سـاخته شـده            تواند شركت نفت و يا شهرك      ها مي  آن

 بـه . ه مدام جريان دارد   ك يت انباشته از نفت، نفت    ، صحنه سرزميني اس   »رمان نفت «است، گاه در    
 جايي باشد كه بـوي نفـت از آن بـه    تواند هر ها مي كلي بايد گفت كه صحنة اين نوع رمان  طور

  .رسد مشام مي
شود، در زندگي و تحول فرهنگي  خيز حاصل مي هاي نفت مدي كه از نفت در سرزمين    آدر

هايي با فرهنگ و اقتصاد برتر، نمونـه و   سرزمين  به مردم بسيار مؤثر است و گاهي اين مناطق را        
سـاير   بنابراين ساكنان اين مناطق از امكانات و رفاه بيـشتري نـسبت بـه             . كند ثروتمند تبديل مي  

كه اين مناطق، خيـر و    درحالي. كلي متفاوت است  ه  ها نيز ب   مناطق برخودارند و سطح زندگي آن     
 هـا بـه   آورند، گاه ممكن است بدبختي را براي آن   مي ارمغان بركت فراواني را براي ساكنانش به     

كه كمترين نفعي نصيبشان شود، مجبور شوند براي رئـيس           ها بدون اين   همراه داشته باشند و آن    
ها توسط زنان آن هم بدون هيچ مزدي در رمـان            مانند حمل كردن بشكه   . كنند شركت نفت كار  
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  .عشق در روزگارنفت
ها و عـادات و راه    جغرافيايي داستان، كار و پيشة شخصيتمحل: عناصر صحنه عبارتند از  

هـا مثـل    شان، زمان يا عصر و دورة وقوع حادثه و محيط كلي و عمومي شخصيت            روش زندگي 
). 453همـان  (محيط مذهبي، اجتماعي و مقتضيات فكري، روحي، خلقي، عـاطفي و احـساسي      

  .است همخواني داردها، اجزاي صحنه با محتواي آن كه نفت  در اين نوع رمان
هـيچ وجـه زمـان        به عشق در روزگار نفت   در رمان   :  زمان يا عصر و دورة وقوع حادثه       -

نظـر   شود كـه بـه   هاي صبح و عصر مشخص مي    وقوع حوادث مشخص نيست، تنها گاه ساعت      
طرة آن  يپردازي مهم باشد؛ اما زمان دقيق حوادث مشخص نيست؛ نفت و سـ             رسد در صحنه   مي

  . رده استكادها دور يه برده و از يحاش ر و احوال مردمان، زمان را بهاك و يبر زندگ
كنـد و   پردازي كمك مـي  شخصيت  بهوگو يكي از عناصر مهم رمان است،   گفت: وگو گفت

ها مطابق با روحيات، افكـار و   وگوي شخصيت در پيشبرد حوادث داستان نيز دخيل است، گفت      
 و نشان دادن درونيات و افكارشان نيز از طريـق           ها هاست و معرفي شخصيت    طبقة اجتماعي آن  

هـاي   مايـه  درون تـوان بـه     و از طريق آن مي     )102عطرفي و سپهوند    ( پذيرد اين عنصر انجام مي   
وگـو نيـز     ها نفت است، گفت    ماية اصلي آن   هايي كه درون   د، در رمان  يبدون ترد . برد رمان نيز پي  

هاي رمان   وگوي بين شخصيت   در گفت . شود ي م آن انجام  شتر دربارة نفت و مسائل مربوط به      يب
 ، چـه بـه    »رمان نفـت  «هاي   شخصيت. خوبي نمايان است   اين موضوع به  عشق در روزگار نفت     

حتـي ايـن اشـخاص،      . كنند وگو مي  صورت مستقيم و چه غيرمستقيم در مورد نفت با هم گفت          
ـ  يهـا  گويي انديشند و در تك    اين مسائل مي   شان به  گاه در تنهايي   ي خـود دربـارة نفـت و         درون

  .زنند يآن حرف م مسائل مربوط به

  »رمان نفت «يمحتوا) ب
نفت، شركت نفـت، كاركنـان آن    تواند داراي مشخصاتي چون پرداختن به     مي» رمان نفت «

، مضمون نفت و مـسائل مربـوط   ها و همچنين اثرات آن بر زندگي مردم باشد، در اين نوع رمان      
 ها به   از رمان  يه در برخ  ك افت شود؛ چنان  ييم و يا غيرمستقيم در    صورت مستق  تواند به  آن، مي  به

ه يما ن درون يگر، ا ي د يبرد و در برخ    ية اصلي، كه همان نفت است، پ      يما درون توان به  ي م يراحت
  .  نهفته استي و اجتماعي، اقتصادياسيدر مسائل س

خاطر  اند و يا به    صورت مستقيم و چه غيرمستقيم با نفت درارتباط        تمام مسائلي كه چه به    
هاي نفت باشند، گاه قصد نويسندگان ايـن         ماية اصلي رمان   توانند درون  اند، مي  وجود آمده  آن به 
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ها اين است كه مردم را بيدار كنند تا در برابر پديدة اسـتعمار بايـستند و نفـت را كـه                       نوع رمان 
  .ندسرماية كشورشان است با دست خود تقديم استعمارگران و بيگانگان نكن

مملكتـي كـه نفـت    «: قول هـانري بـواژه   كه نفت سرماية ملي است و حتي به       با وجود اين  
امپراتـوري  . امپراتوري درياهـا بوسـيله مـواد سـنگين نفـت        . دارد، امپراتوري را دارا خواهد بود     

 امپراتـوري   -واسطة بنزين و نفت   ه  ها ب   امپراتوري خشكي  - مواد سبك نفتي     ةوسيله  ها ب  آسمان
تـر و   كننـده  اطهـــ تـر و اح  ماده حيـاتي دارد كـه قيمتـي   ه وسيله قدرت مالي كه بستگي ب ه  دنيا ب 
كه در كشورهاي    اين و با توجه به   ) 1لساني  (» باشد تر از خود طال در روي زمين مي        كننده مسلط
خصوص ايران و كشورهاي عربي آثار زيادي در زمينة نفـت نوشـته شـده و حتـي                   خيز به  نفت

عبـدالرحمن منيـف،    ) مدن الملـح  (شهرهاي نمك   ها چون     برخي از رمان   نفت موضوع محوري  
 نادر وحيـد    گل بي بي اسماعيل فصيح،    گردابي چنين هايل  ،  ي نوال سعداو  عشق در روزگار نفت   

ايـن   و يـا رمـاني كـه بـه    » رمـان نفـت  «شناسي رمان، نـامي از      و غيره قرار گرفته است، در نوع      
 بـه  »نفـت رمـان  « حتي در تقسيمات انواع رمان نيز   . است موضوع اشاره داشته باشد، برده نشده     

فرعـي از    ينـوع عنوان   تواند به  محتوا مي   با توجه به   »نفترمان  «در حالي كه    . خورد  نمي چشم
   . داشته باشداستقاللانواع رمان محسوب شود و 

 هاي عربي، از جمله در كتاب مجدي وهبـه، بـا انـواع             بندي انواع رمان در كتاب     در تقسيم 
شويم، در اين كتاب، وهبه عالوه بر رمان پليسي از رماني با عنوان رمان               مختلف رمان روبرو مي   

. توان هر دو را ذيل يـك عنـوان گنجانـد    رسد، مي نظر مي كشف مجرم نيز ياد كرده است كه به     
عبـارتي، بـراي دو موضـوع        ها براي يك موضوع يا بـه       بندي چگونه است كه گاه در اين تقسيم      

تـري چـون نفـت       گزينند، ولـي از موضـوعات مهـم        هم، دو عنوان جدا برمي     زديك به ـ ن امالًـك
 خيزنـد و همـانطور كـه قـبالَ         كنند، با اينكه كشورهاي عربي نيز چون ايران نفت         پوشي مي  چشم

  .اي در اين زمينه دارند اشاره شد، آثار بسيار معروف و برجسته
گيري يـك   د و كمال كه در آن رشد و شكل  در بين انواع مختلف رمان، عالوه بر رمان رش        

خـورد   چـشم مـي   شود، رماني با عنوان رمان رشد هنرمند نيز به ينمايش گذاشته م شخصيت به 
تـوان، رمـان نـوع     رسد كه مـي  نظر مي به. دهد كه مراحل زندگي و رشد يك هنرمند را نشان مي         

واع رمان، موارد ديگري نيز وجود    بندي ان  عالوه بر اين، در تقسيم    . دوم را ذيل رمان اول گنجاند     
 گستردة نوع ديگر، ذيل آن گنجاند و گـاه  ةتوان يك نوع از رمان را با توجه به دامن         دارند كه مي  

هايي نيـز وجـود دارنـد     آن نوع نيست و در همين راستا رمان    رسد كه هرگز نيازي به     نظر مي  به
ها را ذيل هيچ كدام از انـواع رمـان    آنتوان   طور قطع، نمي   هاست و به   گونه كه شايستة آن    كه آن 
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بنـدي آن    شناخته شده قرار داد، در اينجاست كه گاه جاي خالي بعضي از انواع رمان در تقـسيم                
  .باشد» رمان نفت«تواند  رسد كه يكي از اين انواع، مي نظر مي شود و به احساس مي

موضـوع،  : مـل اسـت   يافتة سه عا   موجوديت هر اثر مصنوع انساني و از جمله رمان تركيب         
شود و سوم صانع يـا       پذير مي  وري از آن خلق اثر امكان      ماده و مصالح كه با تغيير، تبديل و بهره          

پـذير   پديدآورنده، و تا بين اين سه عامل وحدت و ربط منطقي ايجـاد نـشود خلـق اثـر امكـان                  
شـد و مـاده و   تواند نفـت با  نيز موضوع يا سوژه، مي» رمان نفت «در  ). 368كمري  (نخواهد بود   

وقـوع   طوركلي وقايع بـه     استعمارگران و به    خيز، مردم آن مناطق،    هاي نفت  مصالح آن، سرزمين  
اي خالق با تيزهوشي بين ايـن دو عامـل بـه صـورتي كـامالً                 پيوسته در اين مناطق كه نويسنده     

ن را  تـوان آ   آورد كـه مـي     كند و رماني برجسته در اين زمينه پديد مـي          منطقي وحدت برقرار مي   
  .ناميد» رمان نفت«

  جهينت
انـد   مان در ارتبـاط    نوعي با زندگي   ادبيات كه بازتاب زندگي ماست با تمامي علومي كه به         

. شناسي، سياست و اقتصاد بسيار تنگاتنـگ اسـت   پيوند دارد، در اين ميان رابطة ادبيات با جامعه      
عنـوان عامـل     نفت نيز بـه   . جانبه است  سويه نيست، بلكه دوسويه و همه      اين رابطه، پيوندي يك   

نفت سرماية ملي اسـت و در  . مهمي در توسعة اقتصادي و سياسي كشورها با ادبيات پيوند دارد    
كننـدة   چه كشورهاي صادركنندة نفت و چه كشورهاي وارد       (اقتصاد و سياست جوامع مختلف      

ـ      مؤثر است و همچون ساير عناصر فرهنگي، اجتماعي و سياسي بـه           ) نفت ويـژه   هآثـار ادبـي، ب
هـا نفـت و      اند كه تنها دغدغـة آن      هايي در اين زمينه نوشته شده      رمان راه يافته است و گاه رمان      

 ه مشخـصاً  كـ بندي انواع رمان نوع خاصي       ن حال در تقسيم   يبا ا . آن بوده است   مسائل مربوط به  
 يعنيز رمان،   اي ا  تواند گونه  رسد كه مي   نظر مي  ها باشد، وجود ندارد و به      رندة اين رمان  يدر برگ 

  .بندي انواع رمان قرار گيرد ، در دسته»رمان نفت«
ف شـود،  يـ تواند تعر مي» رمان نفت«توان گفت نوع نويني از رمان با عنوان      در مجموع مي  

عـشق در  هـاي زيـادي چـون     تواند مستقل از ديگر انواع رمان باشـد و رمـان      اين نوع رمان، مي   
) مدن الملـح  ( شهرهاي نمك  اسماعيل فصيح،    ن هايل گردابي چني  نوال السعداوي،    روزگار نفت 

توانـد زيرمجموعـة      نادر وحيد و غيره را در برگيرد و يا حتـي مـي             گل بي بيعبدالرحمن منيف،   
عنوان گونة نويني از رمان، اسـتقالل        اگر به » رمان نفت «گونة ادبي   . هاي سياسي قرار گيرد    رمان

رمـان  «. ر و محتواي خاص خود را خواهـد داشـت      داشته باشد، همانند ديگر انواع رمان، ساختا      
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بنـدي انـواع رمـان از        تواند ذيـل تقـسيم     هاي مختلف رمان، مي    بندي گونه  از حيث تقسيم  » نفت
تعـاريف ارائـه شـده، بيـشتر داللـت بـر             حيث محتوا قرار گيرد، چرا كه اين عنوان، با توجه به          

 اسـت داراي مشخـصاتي چـون        ينرمـا » رمان نفـت  «طور كلي بايد گفت؛      به. محتواي آن دارد  
ار و  كم، آشـ  ير مـستق  يم و غ  ينفت، شركت نفت، كاركنان آن و همچنين اثرات مستق         پرداختن به 

  .پنهان آن بر زندگي مردم
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