
  
  

  مقدمه. 1
 شـهرها  در صـنعتي  واحـدهاي  پيـدايش . بـود  اجتماعي ابعاد در صنعتي انقالب مهم پيامدهاي از شهرنشيني گسترش

 عيسـاز  ظهـور تحـوالت سـر     نـه يزم عامـل  نيا. درديگ شهر به ييانمناسبي براي جذب نيروي كار و مهاجرت روستا زمينه
 تحـوالت  و بـود  يشهر انقالب ،يصنعت انقالب. نداشت سابقه آن از شيپ تا كه يابه گونه ؛در شهر گشت يفيو ك يكم

به نام شهر و زنـدگي شـهري را رقـم     ايپديده آن امدهاييپ و تحوالت مجموعه. از آن هم بيشتر متوجه شهرها بود ناشي
يعنـي تحـول در تمـام     بـود،  هـم  بينيجهان و فكري نظام در تحول مستلزمتحول از نظام روستايي به نظام شهري  اما. زدند
  ).88-87، 1383 فكوهي(زندگي  هاي زمينه

در حـالي كـه   . و بدون تحول فكري، بلكه به صورت تزريقي در ايران پديدار شـد  ساله يكصد تاخير با وضعيت اين
  ).12، 1381 عظيمي (بود  شدنحاصل فرايند طبيعي صنعتي ،وپاي آن زمانتوسعه شهرنشيني در ار

از طريـق اعمـال   » ملـت سـازي  «و نوگرايي از زمان رضا شاه در ايران آغاز گشت و در آن بـيش از هـر چيـز     توسعه
ستان نويسي رونق جديد و رمان و دا ادبيات دوران، اين در.  آمدمقررات و لباس پوشيدن، اصالح زبان و غيره به اجرا در 

  ).53، 1385 كاتوزيان(گشت  ريشه اين پيشرفت ادبي و فرهنگي به انقالب مشروطه بر مي البته،. نسبي پيدا كرد
تـا بـدين وسـيله    . مصادف بود توسعه مناسب الگوي يافتن براي دولت كنكاش با شمسي  50 و 40هاي  دهه تغييرات

 گسسـت  نـوعي  و بـود  آمـده  وجـود  هوي اول به پهلوي دوم و اشغال ايران بـ كه در فرايند انتقال قدرت از پهل يهايبحران
 آن، دنبـال  هبـ . شـد  آغـاز  1340لذا برنامه اصالحات ارضـي در اوايـل دهـه    . پشت سر به گذارد بود زده رقم را اجتماعي

سـرازير شـدن سـيل     ،يازدهشـتاب  توسعه چنين پيامد. افزايش قيمت نفت و صادرات آن فرايند سريع نوگرايي را رقم زد
. بـود  شـهري  مراكـز  در عمرانـي  هـاي طـرح  استقرار و ثروت انباشت نيز آن اساسي علت. به شهرها بود روستا ازمهاجران 
آنجا كه اين مهـاجران تـوان پرداخـت اجـاره      از. و عشاير مبدل شدند روستاييان جذب براي مغناطيسي به شهرها بنابراين،

شـهرهاي بـزرگ بـه وجـود      حومـه  در را نشـيني حاشـيه  و كپرنشيني نشيني،لذا آلونك نداشتند، را شهرها در مسكن بهاي
  .آورند

شـد كـه تـا آن     رانيـ موجب گسترش طبقات شهري و بوروكراسي در ا شهري نظام به روستايي نظام از تحول تغيير
 هازيبايي تمام با ديجدشهر . ردتعداد كارگران ماهر و غير ماهر و كارمندان دولت فزوني پيدا ك. زمان امري بي سابقه بود

يعني سبكي از زندگي  كرد؛ مي اقتضا را خود خاص زندگي شيوه و فرهنگ كه برآورد سر ايران تاريخ در هايشزشتي و
شهري نيز بـدون آن ممكـن    يدزندگي جد ،كه محصول فرايند سير طبيعي و محصول درون زاد جامعه نبود، افزون بر آن

نوعي پديدار شناسي زندگي روزمـره اسـت امـري غيـر      كهتي بدون مراجعه به ادبيات داستاني، چنين تحوال بررسي. نبود
  . ممكن بود
 تحـوالت  دسـتخوش  دو هر انسان و فرهنگاست كه  يدر دوران ات،ياز خالل ادب »انسان تيكل« پژوهش نيا محور

 نيچنـ  ستهيرا شا رانيدوران ا آن سندگانيوباشد كه ن يتحوالت از عوامل نياآمده از  دست بهتجربه  ديشا. شدند ياساس
  .بودند هنفوذ كرد رانيا يهااز داستان يارياما در تار و پود بس بودند، متناقض كه يها هكند، تجرب يم يامطالعه

تجربـه   رانيـ را همزمـان در ا  تـه يرنسـنت و مد  خـود،  اسـالف  خـالف  بر كردند رشد سنت يايدن در كه ييها انسان
 يشك و دو گانگ كه است ألهمس نياز هم يناش زين يساعد يهاداستان سرگردان و رانيح يهاتيشخص حضور. كردند

  .كنديمغلبه  آنانبر 
مـورد   سندهيرهگذر مشخص شود كه نو نيتا از ا ميابوده اتيادب درك خالل از شهر درك دنبال به پژوهش،در  ما

 درك دنبـال  بـه واقـع    در سـت؟ يچ از متـأثر نگاه او  و است، ستهينگر آنبه  ياز شهر دارد، از چه منظر ينظر ما چه درك
  .ميابوده اتيآن در ادب يينماباز و شهر
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است و در آن به مطالعه متـون ادبـي كـه بـر سـاخت      اتيادب شناسينظري اين پژوهش بر اساس رويكرد انسان زمينه

مـي  اجتمـاعي  و اقتصـادي  سياسي، شرايط و معرفتي ذخيرةرهنگي، فضاي ف از متأثرفرهنگي و اجتماعي استوارند و  هاي
  .است استوار باشند،

ادبـي بـودن   (ادبيـات يـا    ويـژه  شناسـي  معرفت و شناسيهستي به چنداني توجه رويكرد اين كالسيك، مطالعات در
 و هايـدگر  سـرل، هو شناسـي پديدار مـيالدي،  1960اوايـل دهـه    و 1950 دهـه در اواخـر   امـا . (Blok 1952) نداشـت ) مـتن 

انسـان  مطالعـات  جريـان  تـا  شـد  موجـب  گرايينسبي به گرايياثبات از پارادايمي چرخش هاآن تبع به گادامر هرمنوتيك
صـحبت بـه ميـان آوردنـد و     » پديدارشناسي زندگي«پژوهشگران از عبارت  ،در نتيجه. گردد دگرگون نيز ادبيات شناسي

براي جهـان اجتمـاعي    منديبه گزينه قدرت» جهان ادبي«اعي مطرح نبود، بلكه ادبيات ديگر به عنوان بازتاب جهان اجتم
 بودن مندزبان و مندبه معناي مستقل از مؤلف و زمان بودنقايل به توجه با نيز گادامر هرمنوتيك. (Woltiz 1965) مبدل شد

 هـاي  سـاخته  بـر  عنـوان  به »معناسازي« و »يابيمعنا« ،»معنا« اعالم و تفسير اجتماعي سازمان و) الهيات و ادبي نقددر ( تفسير
 بررسـي  ادبيـات،  شناسـي در حـوزه نوپـاي انسـان    بنـابراين، . شناسـي ادبيـات گشـود    انساندر  ايتازه اندازچشم فرهنگي،
  . گيرندمي قرار تحليل مورد اجتماعي و فرهنگي تحول و تغيير اساس بر ادبي ژانرهاي تحوالت و تغييرات
حـوزه  . مصـادف اسـت   ايـران  در اقتصـادي  و سياسي فرهنگي، اجتماعي، مهم تغييرات با پژوهش اين زماني مقطع  

اي كه آثار ادبي توليد شده  به گونه نمود،را تجربه  ايادب و هنر نيز تحت تأثير تغييرات باال جهش و شكوفايي كم سابقه
 ،تحليـل ايـن وضـعيت    بـراي . شـوند  مـي  محسـوب  ايـران  در نويسـي داستان ماندگار هاينمونه جزو  50 و 40هاي  در دهه

  .گرفت قرار استفاده مورد بورديو پير ساختارگرايي
در نتيجـه تحليـل از ميـان     رونـد،  چون معاني مختلف به دليل تشابه به جاي يكديگر بـه كـار مـي    بورديو، اعتقاد به  

 را ،آنچـه در ايـن مدل . كنـد ايگزين آن مـي مدل كنش اجتماعي را ج ،لذا او به جاي مفهوم قواعد حاكم بر رفتار. رود مي
 ايـن  بـا  بورديـو . دارد فرهنگـي  تمايالت دهندةكردن راهبردهاي سازمان  دنبال و ابداع به بستگي دهندمي انجام مردم كه

. كنـد  درك دنيـوي  و مادي ايپديده همچون را آن و كند خارج اشتاريخي متعالي حالت از را ادبيات توانست رويكرد
 كـه  آورد حساب به اجتماعي محصولي را آن و پرداخت »ادبيات كردندنيوي « به واقعي غير هايفرض پيش ذفح با او

 هرمنـوتيكي  تفاسير و متن نظريه پيدايش با. است درك قابل اجتماعي هايكنش روابط از ايشبكه در گرفتن قرار با تنها
برداشـت خـارج    ،ضـمناً . بورديو اهميت ويژه پيدا كرد نظريه ،»بيميدان اد«در  هابديل ساير راندن حاشيه به با و آن همراه

  .عمالً مورد بي توجهي قرار گرفت ياز متن  ادب
 كامل طور به را ادبي اثر كه است گلدمن لوسين تكويني گراييادبي بورديو بيش از هر چيز وامدار ساخت نظريه   

 رفتـار  لـذا . دانسـت مـي  خـاص  دوره اقتصـادي  و سياسي گيفرهن اجتماعي ساختار محصول و مستقل آن آورندة پديد از
به وضعيتي خاص تا تعادلي ميان فاعل عمل و موضوعي كـه عمـل بـدان     يمعنادار پاسخ دادن براي است كوششي انساني

   ).315، 1371پوينده  در لدمن،گُ( مربوط مي شود، يعني جهان پيرامون آدمي، برقرار كند 
با كليت اثـر   اجزا اين ساختن مرتبط و اثر ساخت اجزاي استخراج به منوط ادبي نقد ي،تكوين غير گراييدر ساختار 

 ادبـي  اثـر  تكـويني،  گرايياما از آنجا كه در سـاختار . گردد است كه در نهايت منجر به كشف داللت معنايي اثر ادبي مي
ه بـدان تعلـق دارد، و يـا برآينـد مـنش و      است كه نويسند) در انديشه گلدمن (  يخاصگروه  بينيجهان و انديشه به وابسته

 نوبـه  به نويسنده موضع و منش گروه،بيني  از سوي ديگر جهان ،است) در انديشه بورديو ( موضع نويسنده در ميدان ادبي 
اجتمـاعي بـه    –بعد تـاريخي   يمعناي هايخود متأثر از ساختار سياسي، اجتماعي و اقتصادي جامعه است، در نتيجه داللت

  .گيرندخود مي
 كـه  نكتـه  ايـن  بيان با او. كندباز تعريف مي را خود مفهومي نظام تكويني، ساختارگرايي ديدگاه از ريتأث با بورديو  

توجه صرف به كاركردها را موجب بـي تـوجهي بـه منطـق درونـي امـور        است، »كاركرد تحقق و تماميت شرطساختار «
را در  »ارتبـاطي  انديشـه « الگـوي  نقـايص،  ايـن  رفـع  براي بورديو. انددفرهنگي و فراموش كردن مولدان آثار فرهنگي مي



جهان اجتماعي كه آثار فرهنگي حوزه ادبي، هنري، علمي  ،كشد، براساس اين الگو بررسي آثار ادبي و فرهنگي پيش مي
 ايجـاد  مرتـد نرمنـد  شود، فضايي از روابط عيني ميان موقعيت ها، مثالً موقعيت هنرمنـد مقـدس، ه   درون آن توليد مي... و 
از روابط بـا سـاير    ياشبكه در را عامل هر كه است ممكن صورتي در تنها فرهنگي، توليد يك فرايند از آگاهي. كنند مي

در افق خاص اين روابط زورمدار، و مبارزاتي كه براي حفظ يا تكثير ايـن روابـط صـورت    . مياجزا شناسايي و بررسي كن
مـي  يخاصـ  منافع مسير از گيريبه هنگام شكل ها آن  ارتباطاتو  پيمان، هنري، اشكالي، فرهنگ مولدان راهبرد گيرد،مي

  ).83، 1381مرديها  در بورديو،(  شوندمي توليد روابط اين جريان در كه گذرد
يعنـي مجموعـه    اسـت؛  توضـيع  فضـاي  تنهـا  بلكه ندارد، واقعيت خود خودي به بورديو نظر مورد اجتماعي فضاي   

، )شوندمي محسوب ارزش هاميدان اين در كه هايي سرمايه انواع و ميادين(مواضع سلسله مراتبي به چندين بعد  وسيعي از
 در شـويره و فـوئنن،  (  شـود مشخص مي كند؛مي برقرار نزديك ميادين ساير با كه روابطي با نيز موضع هر شودمي تقسيم
  ).114، 1385كتبي 

 واسـطه  بـه  تنها غيره و سياسي انقالبات و اقتصادي بحران مانند بيروني عوامل كهاست  معتقدبورديو  اساس؛ اينبر   
  .كنند عمل توانندتغييرات ساختار حوزه مي

 »يراهبـرد حوزه مقدورات « شود،مي تعريف خاص فرهنگي آثار در كه »هاتنوع و هاتفاوت«نظام  بورديو، نظر در  
فوكـو   يراهبـرد او مفهوم فضاي مقدورات را هم ارز با حوزه مقـدورات  ). 83، 1381مرديها  در بورديو،(  شودمي ناميده

 گيـري  موضـع  مشـترك،  راهنماهـاي  و هانشانه مشترك، ارجاعات از نظامي يعني داند؛در تحليل آثار ادبي و فرهنگي مي
  .دارد مادينن سرمايه توزيع در ميدان ساختار موضع به بستگي، )ادبي ميدان اينجا( مختلف ميادين در افراد

 و اخالقي زيباشناختي سياسي، گيرهاينمادين خود جهت سرمايه ميزان و نوع به بسته توانندادبي مي حوزه فعاالن   
ارتباط ميان موضـع و  . در جهت حفظ يا دگرگوني قواعد ميدان عمل كنند خود، منش نوع با متناسب و باشند داشته غيره

هـر مولـدي اعـم از نويسـنده،     . رابطه به كلي از يك ايجاب مكانيكي به دور اسـت اين . پوياست بورديو نزد گيريموضع
مـنش  . كنـد هنرمند، دانشمند، پروژه خالقيت خاص خود را بر حسب دريافت خود از امكانات قابل دسـترس تـدوين مـي   

پذيرش يـا هـر    اين هدايت از طريق برخي از خط سيرها براساس. تضمين كننده درك و ارزيابي مقوالت براي وي است
مرديهـا   در بورديـو، (  كند مي القا او به را آن بازي در فرد موقعيت به وابسته منافع كه گيرد،يك از مقدورات صورت مي

1381 ،95 .(  
 و خـوي  از ايكننـده نظـام و مجموعـه    منش مشخص. باشنديمدو مفهوم بنيادين در نظريه بورديو  »يدانم«و  »منش«
مـي  عمـل  خـود  پيرامون جهان در و نموده داوري و ادراك آن طريق از كه است جايي جابه بلقا و ماندگار هايخصلت
 طريـق  از اجتماعي هايقرار گرفتن هميشگي در معرض شرايط و شرطي سازي واسطه به ناخودآگاه هايقالب اين. كنيم

 مشـابه  تجـارب  معـرض  در كـه  اديافر ميان هاقالب يعني -گيردمي صورت بيروني امكانات و هامحدوديت كردندروني
منحصر به فرد از آن قالب مشترك را در اختيـار دارد و طبـق    ايگونه فرد هر وصف، اين با. است مشترك گيرندمي قرار

   ).335، 1385ميردامادي  دراستونز،  نقل درواكوانت، ( كند آن عمل مي
در حالي كه خود . هاستمنش  توليد كنندة كنش .كندمي معرفي »بخش ساختار ساختار« عنوان به را منش بورديو  

به معناي كامالً جبري آن منش به طور غير مكـانيكي رفتارهـا را درسـت     ،البته. محصول شرطي تاريخي و اجتماعي است
 نيـز  منطـق  همـين  بـا  و گيرنداين رفتارها جواز خود را از اين منطق مي. دهدمطابق منطق ميدان اجتماعي مربوطه شكل مي

  ).77، 1385كتبي  در شويره و فوئنن،(  شوندمي دودمح
نخسـت ايـن كـه    . دارنـد  يكـديگر  بـا  نزديكـي  ارتباط اما ند،يمجزا مفهوم دو بورديو نظر در ميدان و منش چند هر  

 ؛گذشـته بـا ماسـت    جنبةضمناً منش . منش به عنوان شكلي از تعلق طبقاتي، محصول شرايط اجتماعي عامل يا گروه است
منش بـه عامـل    ،در واقع. كندجنبه تاريخي پيدا مي است، هش ميداني است  كه از آغاز در وجود ما قرار داده شدچون من

 جوامـع  ورديـو ب. (Duobois 2000, 90) را در جهان و به طور مشـخص در ميـدان، تـأمين كنـد     هشتا جايگا دهداجازه مي
 بيـانگر  تمـايز  ايـن . كننـد  مي توليد را تمايز و بنديطبقه از شكاليا پيوسته طور به كه خواندمي يافته تمايز جوامع را مدرن



. اما در سـطح نمـادين گسـترش مـي يابـد      است، اقتصاد هامنشاء اين كشمش. دارد دنبال به كشمش كه است سلطه نوعي
 هـا  آن رسـي بـه   يا تكاپوهـا بـر سـر منـابع و منـافع معـين و دست       هامبارزه كه است اجتماعي ايعرصه ،بنابراين، يك ميدان

سـبك  ( كاالهـاي فرهنگـي    -انـد مبـارزه  و منازعه محل كه شود ميدان با موادي تعريف و مشخص مي. پذيرد صورت مي
طبقه بندي اجتماعي، منزلت هـر چيـز   ) سياست ( ، اشتغال، قدرت )تحصيل ( مسكن، تمايز و تشخص فرهنگي ) زندگي 

بنابراين، ). 35، 1385جوافشاني و چاوشيان  در، نزيكجن( باشندامي ديگري ممكن است به درجات متفاوتي خاص يا انضم
  .كند يم نيگزيجا جامعه و فرد ساده رابطه با را آن يو كهارتباط دو جانبه است  كيارتباط ميان ميدان و منش پويا 

كـه   كنـد، مي شغالا را موقعيتي كه جهت آن از مؤلفي هر: كند مي بنديجمع گونه اين را خود ادبي نظريه بورديو  
 ينيروهـا  دگرگـوني  يـا  حفظ سر بر منازعات براي ايبلكه حوزه. نيست مادي اصول از ساده مجموعه به كاستنقابل فرو 

 مؤلفي هر بنابراين، )مختلف ژانرهاي عيني روابط مانند( آورندتحت فشار الزامات ساختاري حوزه با دوام را به وجود مي
مقـدورات بـا مؤلفـان ديگـر فاصـله       حـوزه  در دسترس قابل بالفعل يا و بالقوه شناختيزيبايي مواضع از يكي به دستيابي با

در  Bنسـبت بـه مؤلـف     Aموضع مؤلـف   توانيمبراي مثال، . است حياتي او موقعيت براي كه كندمتفاوتي را انتخاب مي
 عنـوان  بـه  مؤلفـان  كـه  سـت هـا آن مواضـع  ياشبكه هايفاصله از ناشي هاتفاوت اين. مورد فالن ژانر يا سبك اشاره نمود

 ديگـران  بـا  خـود  فكـري  اضعبر تفاوت مو و اندكرده اشغال را آن خود موضع تقويت و تأكيد منظور به اجتماعي جايگاه
 مسأله اين. نشود ديگران از متمايز و نگيرد قرار آن در تواندنمي كه كند لذا مؤلف شرايط الزامي پيدا مي. ورزندمي تأكيد

  ). 96-95، 1381مرديها  در بورديو،( يافتن است زيتالش براي تما هرگونه از ارغف
و بـراي حفـظ و يـا     كنـد مـي  اختيار ميدان در را موضعي دارد كه منشي به توجه با ايهر نويسنده بورديو، نظر بنابر  

در  دارد، اختيـار  در كـه  هـايي هسـرماي  تركيب و نويسنده منش. پردازد مي گوناگون سرمايةبهبود آن موضع به گردآوري 
 خـالل  در افـراد  مـنش . ارتباطي دو جانبه با موضع او در ميدان ادبي عامل اصلي تمايز او با ساير فعاالن ايـن حـوزه اسـت   

 جـه، ينت در. گـذارد يمدر ميدان ادبي اثر  ها آن و داوري  گيريموضع بر و گرفته شكل شدناجتماعي فرايند در و آموزش
  .دارد ادبي ميدان فعاالن هنري و ادبي داوري و برذوق مستقيم تأثير آموزش نظام چونهم ينهادهاي

دانسـت كـه در نهايـت     ها اسـتوار مـي   نوع و ميزان سرمايه آن وي ساختار ميدان را براساس روابط قدرت كنشگران،
د؛ هـدف راهبردهـا   شـو  مـي مشـخص   »راهبردها«و  »نبردها«عمل هر كنشگر در ميدان به صورت . گردد منجر به سلطه مي

اي از هنجارهـا و نمادهـاي    يابي به قدرت و نتيجتاً تدوين دسـته  هدف نبردها دست. است) معموالً نمادين(انباشت سرمايه 
 درلَـش،  ( در غيبت چنين وضعي، احتمال كمي وجود دارد كـه نبـردي پديـد آيـد    . راست انديشانه يا دگر انديشانه است

  ).349، 1383بهيان 
اي دارد كه نقش آن طبيعي و مشـروع جلـوه دادن نظـام مسـلط در ميـدان       ويژه 1»باور «يشه بورديو هر ميداني در اند

شـويره  (  دارد باور تجربه ابتدايي نسبت به امر احتمالي است كه ما را به قبول دنيا مانند چيزي مبرهن و بديهي وا مي. است
  ).381، 1385كتبي  در و فوئنن،

گيرد كـه نتيجـه آن تغييـر در     اني در جهت حفظ باور موجود، يا جايگزيني باور جديد انجام ميمنازعات در هر ميد
ترين ميـدان هـر    بحران قدرت اصلي. ميزان سرمايه است، افزايش سرمايه به نوبه خود منجر به تثبيت سلطة باور خواهد شد

و  »ساختارهاي عيني«در مرحله بعدي . هميت استلذا شناخت رابطه ميدان قدرت با ميدان ادبي بسيار حائز ا. جامعه است
راهبردهاست كه در تعامل ميان منش، سازند بايد ترسيم و بعد تحليل منش عامالن ميدان و  موقعيت هايي كه ميدان را مي
 .شوند قيدوبندها و فرصت ايجاد مي

 روش پژوهش. 3

رويكـرد از  (بررسي تقابل ميان تبيينـات اميكـي   شناسي نظريه ادبي بورديوكه مورد استفاده اين پژوهش بوده با روش
فرهنگـي بـه    –آثار هنـري   در تبيين اميكي،. شود در تحليل آثار ادبي و هنري آغاز مي) رويكرد از بيرون(اتيكي و) درون
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انـد، كـه    شوند، كه متضمن يـك خـوانش صـرفاً درونـي و غيـر تـاريخي       عنوان معاني فرا زماني و اشكال خالص تلقي مي
اما در رويكـرد  . هاي تاريخي يا كاركردهاي اجتماعي مورد نفي است گرا به ايجاب گرا و كل ارجاع اعم از تقليل هرگونه

هـاي   اتيكي ارتباط ميان جهان اجتماع و توليدات فرهنگي در قالب منطق بازتاب بـه منشـاء اجتمـاعي مؤلفـان يـا ويژگـي      
شود كه اين گونـه   اند، لذا تصور مي عي يا مفروض آن آثار بودهشوند كه مخاطبان واق هايي نسبت داده مي اجتماعي گروه

  ). 860، 1381مرديها  در بورديو،( اند آثار انتظارات را پاسخ داده
رويكـرد تركيبـي او نگـاه ضـد     . دهد بورديو با تركيب اين رويكرد، سنتزي را براي رفع نقايص هر كدام ارايه مي   
 از پـژوهش  ايـن . كنـد  ه دستاوردها و اقتضائات اين دو رويكرد را يك جا حفظ مـي گرايي نحوي را دارد، كه كلي دوگانه

  : است شده هئارانوع اسنادي و در سه سطح 
سياسي، كه در آن به تاريخ سياسي معاصر و تحوالت ادبي و اجتماعي پرداخته شـده اسـت؛    –سطح تاريخي ) الف

 يا كننـده  تعيـين  تأثيراقتصادي و اجتماعي  عوامل پژوهش، ينا نظر مورد زماني مقطع در:  اجتماعي-سطح اقتصادي ) ب
: اسـت  بررسـي  قابـل  جنبـه  دو از سـطح  ايـن : سطح ادبـي ) شهر و فرهنگ و روابط متناظر با آن داشته اند و ج» ماهيت«بر 

 يـات ادب واكـاوي  ديگـر  و ادبـي  ميـدان  وضعيت بررسي منظور به نظر مورد هاي دوره در ايران ادبيات كلي سطح ،نخست
  .آن بازنمايي و كشف منظور به شهري

كه حول و حـوش مضـامين    يهاي داستان يعني است، بوده جديد شهر كلي محوريت ها داستان انتخاب براي ما معيار
 هـايش،  در نتيجه،آثار سـاعدي بـا توجـه بـه شـكل داسـتان      . اند، مورد توجه قرار گرفته اند شهري بوده و فرم شهري داشته

،كه به شهر جديد ايران در پي نويسنده شناختي هستي رويكرد و جديد روايي هاي شيوه از استفاده و نگارشسبك جديد 
 . اصالحات اقتصادي و اجتماعي سر برآورده بودند، مورد گزينش قرار گرفت

   1350 و 1340هاي  دهه در ايران ادبي ميدان وضعيت. 4
 و گـويي  قصـه  ميـان  اساسـي  تمـايز . باشـد  ي مـي شـهر  زنـدگي و نـوگرايي  محصـول  نويسـي  داسـتان  و رمـان  ترويج

 در »فرد« مفهوم كه بود قديم فلسفه قديم، ادبيات نظري مبناي. با داستان نويسي در معناي خاص آن است پردازي حكايت
 ادبيـات . او موضوع ادبيات جديد اسـت، ندارنـد  » ذهنيت«كه » فردي«شعر فارسي نسبتي با  »هاي شخصيت«. بود غايب آن

 امـا از آن بيگانـه اسـت    دنياسـت  در قـديم  ادبيـات  كهي در حال»  شخص«كان پديدار شدن فرد در دنياست و نه جديد ام

  ).365، 1385 طباطبايي(
 رمـان  ،در چنين شـرايطي . بود جهان رازهاي كشف پي در رنسانس كه است دوراني پيامد اروپا، در داستان و رمان

گسترش انديشه جديد در اروپا تمدن جديدي به وجود آورد كه شهر . گذاشت هعرص به پا دنيا عليه انسان عصيان مثابه به
بـه  . هاي مدرنيته و همزاد شهرنشـيني دانسـته شـده اسـت     نشانه از نويسي رمان«. باشند يمو ادبيات هر دو دستاوردهاي آن 
الـف،   1385سـتاري  ( »، دسـتاورد شهرنشـيني اسـت   ساز رمان نويسي است و رمـان نويسـي   عبارت ديگر، شهرنشيني زمينه

237.(  
پيونـد برقـرار بـود، امـا در ايـران      ) رمان و داستان(و ادبيات جديد ) شهر(هر چند در اروپا ميان زايش تمدن جديد   

نوسازي كه در زمان رضا شاه مورد توجه قرار گرفت، موجب . اي ديگر بود و انديشه جديدي تبلور نيافت اوضاع به گونه
  ). 40-38، 1363ساميان و ديگران ح(گرديد و ادبيات نيز تغييراتي در عرصه شهر 

 مـل أت قابل ثيرأتجديد ايران از همان آغاز گرايش اجتماعي و متعهدانه داشت كه بعدها در ميدان ادبي ايران  ادبيات
 كـه  داشـت  قاجاريه حكومت فرهنگي و اجتماعي نابسامان اوضاع در ريشه ايران ادبيات رويكرد اين علت. گذاشت برجا
بـه   ؛در سـاختار ميـدان ادبـي فـراهم كـرد      نمـادين  سـرمايه  نـوعي  رويكرد اين. مترقي گرديد و انتقادي ادبياتي ساز زمينه
خـواه بـا    و هنرمند عادي، نويسنده مترقي و نويسنده مرتجع و در نهايـت هنرمنـد آزادي   روشنفكركه ميان هنرمند  اي گونه

  .شد پيدا تمايز طلب هنرمند استبداد



 شـوروي  بـه  كه توده حزب انروشنفكريعني برخي از  ؛داشتند تأثيرديگري نيز بودند كه بر ميدان ادبي ايران  گروه
، 1371 مسـكوب ( كردنـد  مـي  تـرويج  را هنـر  در تعهـد  و سياست، در رزمندگي گرا، داشتند و نوعي انديشه چپ شيگرا

156.(  
زيرا دولت وارث اوضاع نابساماني بود كه  شد؛ مي محسوب وقت حكومت براي بحراني هاي سال 1340 دههء آغاز

 پيـدا  منـزوي  شكل مرداد 28 كودتاي  تأثيرادبي و فكري تحت  هاي فعاليت.  بود آمده وجود به مرداد 28 بعد از كودتاي 
 ايـن  .شـد  پديـدار  ادبيـات سياسي، اقتصادي و اجتماعي رونق نسبي در حـوزه   ويژه شرايط دليل به 1340اما در دهه  .كرد

فكري و ادبـي   هاي گرايش پايگاه نشريات اين. بود 1332سال  مرداد 28پيدايش نشريات گوناگون بعد از  وامدار حركت
. گرفتـه بـود   شـتاب   50 و 40 يهـا  در دهـه  هـا  آن متفاوت بودند كه با باز شدن فضاي نسبتاً باز سياسي و اجتماعي فعاليت 

 بـراي  بودنـد،  كوشـا  ادبي حوزه در كه نويسندگاني و فكران وشنر تا شد موجب زمان آن سياسي ملتهب شدت به محيط
  .كنند سياسي را ادبيات راهكار يك عنوان به حاكم فرهنگ با گراها سنت همرنگي و نوگراها حذف و مقابله

 يشناسـ  زيبايي از گرايان سنت دارانه متعلق به نوگراها و نيز برداشت خويشتن) هنر برايهنر ( آموزه متعهد گروه اين
 راهبردو در برابر گروه دوم از يك » هنر و ادبيات متعهد«در برابر گروه نخست از  آنان. دادند مي قرار انتقاد مورد را ادبي

 فرهنـگ  پاد يك تا شد موجب جريان دو اين مبارزه ميختگيآهم  در .كردند مي هواداري حكومت ضد سياسي كوشاي
ساختار ميدان ادبي كـه پـيش از ايـن تعـادل      ترتيب، بدين). 77-76 ،1384 شيرازي در، بروجردي(بيايد  وجود به نيرومند

  .شود مي شگرف تغييراتي خوش دست ناگهان ،نسبي داشت
 درگيـر  هـاي  گـروه  شناسـايي  همچنـين  و شمسـي   50 و 40 هـاي  دهـه  در ايـران  ادبي ميدان كشف براي اينجا در ما
 چشـم  يك آن از مقصود و است ايراني جامعه ايدئولوژيك صليا عوامل از كه را »يروشنفكرعنصر« ميدان در منازعات

 مشـخص  اجتمـاعي  سـنخ  عنـوان  بـه  خودشـان  و جهـان  به انروشنفكراست كه از طريق آن  ايدئولوژيك ويژگي يا انداز
ن بـوده  ايـ  ايراني ةجامعبرداشت كلي از دير باز در .  ايم به عنوان گروه درگير منازعه ميدان ادبي انتخاب كرده نگرند، مي

تـر، ويژگـي اصـلي     روشنفكر موضع ضـد حكـومتي دارد و از نظـر سياسـي متعهـد اسـت، بـه بيـاني سـاده         است كه گروه 
 "تعهـد در ميـدان ادبـي عامـل      .دانسـتند  مي حاكم نظام تغيير به متعهد را خود كه بود اين  50 و 40  هاي دهه انروشنفكر

تـر از عمـل    اجتماعي به مراتـب مهـم   -ن مقطع زماني عمل سياسيدر اي. نويسنده است "گيري موضع "و مشخص  "تمايز
اما از آنجـا كـه كـار روشـنفكري و     . آورده است ادبي بوده و منزلت و سرمايه نمادين بيشتري براي نويسنده به ارمغان مي

ايـران را در   گـان و فعـاالن حـوزه ادبـي     انـد بـر ايـن اسـاس نويسـنده      كار ادبي هر دو هم ارز با كار سياسي پنداشـته شـده  
دانسـتند،   شوند، متعهدها خـود را ملـزم بـه مبـارزه بـا رژيـم مـي        هاي مورد نظر به دو گروه مستقل و متعهد تقسيم مي دوره

  .بنابراين اساس روشنفكري عاملي اتيكي است
 »گراهـا  سنت«و  »نوگراها«شدند  ان و فعاالن ادبي كه عاملي اميكي است از دو دسته تشكيل ميگاما رويكرد نويسند

  .كردند گراها از سنت قديمي ادبيات پيروي مي كه نوگراها از ادبيات جديد و سنت
  

  :اند سه گروه را از هم تفكيك كرده  50و  40هاي  پژوهشگران اين مقاله در ميدان ادبي ايران در دهه
دسـته تمايـل بـه     نايـ ... و علـوي  بزرگ بهرنگي؛ صمد احمد آل جالل گلسرخي، خسرو مانند متعهد، هايرئاليست .1

  .بيشتر مبارزه بود و كاركرد ايدولوژيكي داشت ها آن ادبيات سياسي داشتند، ادبيات براي 
 ابراهيم گلستان و فروغ فرخزاد ،شاملو احمد ساعدي، غالمحسين مانند متعهد ينوگراها بودند، دسته دو نيز نوگراها .2

در . اثر و ادبياتي بودن آن داشتند شناسي زيبايي به جدي هتوج اجتماعي و سياسي هاي اين گروه در كنار آرمان...  و
 بهـرام  گلشـيري،  هوشـنگ  ماننـد،  مستقل ينوگراها اما. داشت تفاوت »سياسي عمل« يا »ادبي عمل« ها آن نظر بيشتر 
 مسـتقل  ادبي و سياسي لحاظ به گروه اين بودند، مدرن ادبياتي با سياسي هاي شخصيت...  و سپهري سهراب صادقي،

  .بودند باقي



 شـامل  را... و خـانلري  ناتـل  پرويـز  و مينـوي  مجتبـي  همـايي،  جالل فر، فروزان الزمان بديع چون افرادي گراها، سنت .3
بـراي  . ادبيات كالسيك و گـاهي نيـز جديـد فعاليـت داشـتند      در »سياسي عمل«اين گروه فارغ از هر گونه . شود مي

 هـا  آن بر  توان نمي را »متعهد گراهاي سنت«اصطالح . ايل روزمره بودشعر و ادبيات اساساً موضوعي فارغ از مس ها آن 
 هـم  اخيـر  گـروه  تركيـب  بـا  چنـدان  كـه  گشـت  اتالق كرد، زيرا ادبيات متعهد عنصري جديد در ايران محسوب مي

 فتـه پذير هـاي  كانـال  طريـق  از دادند مي ترجيح اما بودند، هم معترض حاكم اوضاع به دسته اين البته. نداشت خواني
 دهنـده  شـكل   ديگـر  هـاي  گزينـه  حـذف  و مسـلط،  موضـع  كسـب  براي گروه سه جدال روي هر به. كنند ابراز شده

در ( تـه يمدرن دوره در يجمع مبارزه اساسي اصل بورديو نظر در. است 50و 40 هاي دهه در ايران ادبي ميدان ساختار
  زيـ منازعات ادبي ايـران  ن ). 350-349، 1383 هيانب در، لَش( تقابل ميان دگر انديشي و راست انديشي است) نياديم

  .يابد حول همين ايده سامان مي
كه بدان  تعلق دارد وارد ميدان شده و با هدف تثبيت موضع خود، از طريق كسب هـر چـه    وه براساس باوريهر گر

ن در ميدان ادبي مشهود بـود، امـا   هر چند تقابل ميان ادبيات سنتي و ادبيات مدر. پردازد بيشتر سرمايه نمادين به فعاليت مي
گراها باور خود از ادبيات را به شكل راست انديشي در ميـدان   سنت. تقابل اساسي  بين ادبيات مستقل و ادبيات متعهد بود

گرچه اين تقابل به رشد . ادبي طرح كردند، اما گروه دگرانديشي به تثبيت ادبيات متعهد در برابر راست انديشي پرداخت
اجتمـاعي، ادبيـات و    –هـاي فرهنگـي    به بعد باعث رونـق در زمينـه   40اما رشد اقتصادي دهة . مدرن رونق بخشيدادبيات 

ادبيات متعهد، آنقـدر در ميـدان ادبـي قـدرت گرفتـه بـود كـه         40واقعيت اين است كه در اوايل دهه . داستان نويسي شد 
نويسندگان و شاعران متعهد كه هنـر  . برابر هم قرار گرفتنددر اين برهه دو گروه در . شد داشت به باوري مسلط تبديل مي

گراها را با عناويني چون مرتجع، غير مردمـي و وابسـته و نوگراهـاي     دانستند و سنت خود را مردمي، اخالقي، و متعهد مي
رايطي بـود  ايـن در شـ  . دادند هاي چون منحط، نيهليست وارداتي، سطحي و غيره مورد حمله قرار مي مستقل را با برچسب

گرايان در فرهنگ مجاز رسمي آن زمان درگير شـدند و دولـت نيـز     كه جناح نوگراها غير سياسي و بي طرف ماند، سنت
ها را از مسندهاي دولتي چون  آن كرد، و  كرد و از آنان حمايت مالي مي هاي گوناگون فراهم مي گراها تريبون براي سنت

نقـش دولـت    ).75، 1384شـيرازي   در بروجـردي، ( گذاشـت   ه نيز بـي بهـره نمـي   سفير، استاندار و رياست دانشگاه و غير
تنبيه و اعمال سانسـور و مميـزي،   / گيري ميدان ادبي مهم بود زيرا دولت با اتخاذ سياست تشويق در شكل) ميدان سياسي(

هـا   بر برخـي نوشـته   »نوعانگ مم«حقيقت آن كه دولت با اعمال مميزي، و زدن . ناخواسته نوعي ادبيات را به وجود آورد
  ).133ب، 1385ستاري ( كردند موجب اشتهار كاذب و محبوبيت اهل قلم نيز شد كه بعضاً خطري را ايجاد نمي

وي ميزان ارتباط با ميـدان سياسـي را مشخصـه    . شود ها باعث تأثير آنها بر يكديگر مي در انديشه بورديو تقابل ميدان
داشـته باشـد، اسـتقالل بيشـتري دارد و     ) سياسـت  ( هـا قـدرت    فاصله بيشتري باميـدان هر چقدر ميداني  .داند هر ميدان مي

اين وضعيت در ميدان . تر است گيرد، زيرا به ميدان علمي نزديك تر صورت مي توليدات آن براي مخاطبان كمتر و خاص
اي  هار كاذب و معروفيت براي عدهبنابراين سانسور و مميزي دولت منجر به اشت. كامالً مشهود بود 50و  40هاي  ادبي دهه

  . گيري سياسي و اجتماعي نويسنده مورد توجه قرار گرفتند گرديد، و آثار آنان به دليل جهت
انـدك ميـدان ادبـي و     ها براي مؤلف سرمايه نمادين به بار آورد و اين مسأله تنها به دليل اسـتقالل  گيري چنين موضع

  .دهد وستار زير وضعيت ميدان ادبي آن زمان را نشان ميپي. فاصله آن با ميدان سياسي بوده است
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هاي مختلف در ميـدان   هاي سياسي و علمي و هم چنين وضعيت گروه اين پيوستار بيانگر ارتباط ميدان ادبي با ميدان
ه دليـل مـنش   گراهـا بـ   سـنت . گراها و متعهدها قـرار دارنـد   شود در دو سوي پيوستار سنت چنانچه مالحظه مي. ادبي است

. ها بيشتر به جانب ميدان علمي است آن آكادميك و مستقل بيشترين فاصله را با ميدان سياسي دارند و از اين نظر توليدات 
هـاي گونـاگون سياسـي، اجتمـاعي و اقتصـادي       هـا را از جنبـه   آن ها در ميـدان ادبـي    دولت نيز براي مقابله با ساير گرايش

در . شـود  دولت به سوي ميدان علمي است كه موجب شكوفايي فعاليت ايـن گـروه مـي    بازتاب حمايت. كرد حمايت مي
هـا پديـد    نتيجه بيشتر آثار گران سنگ ايران نتيجه همين گروه است، آثاري كه تقريباً بـراي مخاطبـان خـاص همـه دوران    

  .آمد
ايـن   .را بـا ميـدان علمـي دارنـد     در سوي ديگر پيوستار، متعهدها كمترين فاصله را با ميدان سياسي و بيشترين فاصله

  .افتاد) populist(گرايي  گروه در دام ايدئولوژي توده
يابيم كه نويسندگان متعهد كمترين استقالل ادبي و بيشترين وابسـتگي سياسـي را داشـتند و بـه همـين       بنابراين درمي

هـا بـه دليـل سرشـت مبـارزاتي       آن رد ادبـي  هر چند رويكـ . كرد ها، افراد عامي و فرهيخته را تغذيه مي آن دليل توليد ادبي 
در سـطحي  ... شورش دهقانـان و  ) كل پس از واقعه سياه( ها گل سرخ، جنگل  آن حالتي نمادين يافته بود، اما نمادپردازي 

 ها با ميدان علمي باعث شد آثار اين آن فاصله زياد . كردند بود كه مردم كوچه و بازار هم به راحتي آن را كشف رمز  مي
دولـت در قبـال ايـن گـروه     . اجتماعي ايـران معنـاي خـود را بـه كلـي از دسـت بدهـد        -گروه پس از تغيير اوضاع سياسي

ايـن برخـورد   . گرفته بـود ها را در پيش  آن هاي سياسي نظير سانسور، دستگيري نويسندگان و ممنوع القلم كردن  مجازات
اين گونه برخوردها با صـاحبان آثـار   . شد مايه نمادين محسوب ميادبيات متعهد عامل ارتقاء منزلت و افزايش سر در باور

  .ها را در ميدان باالتر مي برد، بنابراين، از اين طريق موضع ادبيات متعهد تثبيت شد آن ادبي منزلت 
ي را در ميانه پيوستار نوگراها قرار گرفته بودند، كه فاصله معقولي از ميدان سياسي و علمي داشتند، و ادبيـات پويـاي  

دادند كه از يك سو برآمده از اوضاع و احوال زمانه بود و نشاني از وضعيت سياسي اجتماعي و اقتصـادي دوران   ارايه مي
اي براي ادبيات به عنوان راهي براي كشف دنيا و تأمل در سنت انسان بـا   شناسي ويژه از سوي ديگر هستي خاص داشت و
اين دوره بركرسي نشاندن شعر نو، بهبود كمي و كيفي رمان نويسي و نقد ادبـي،  در واقع رونق ادبيات در . جهان قايل بود

هـا و آثـار پژوهشـي مهـم در      توسعه آثار تئاتر و سينمايي، نگارش ادبيات داستاني كودكان در سطحي وسيع، انتشار قصـه 
ت نيز در برابر اين گروه سياست دول. مرهون فعاليت نوگراهاست ،)15، 1381سپانلو ( حوزه فلسفه، تاريخ و ادبيات ايران 

كرد، امـا نوگراهـاي متعهـد كمـابيش بـا سانسـور دولتـي و         يعني از نوگراهاي مستقل حمايت شديد مي. متضاد پيشه كرد
  .كردند  دستگيري دست و پنجه نرم مي

عنـي  ي. شهر بـه خـودي خـود موضـوع منازعـه نيسـت       50و  40پر واضح است كه در ميدان ادبي ايران در دهه هاي 
كشمكش در ميدان ادبي بر سر روايت خاص از شهر نيست، بلكه روايت شهر به طور مستقيم منوط بـه مـنش، گـرايش و    

در . كنـيم  ما در اينجا براساس راويان شـهر روايـت شـهر را بررسـي مـي     . باور نويسنده و گروهي است كه بدان تعلق دارد
موماً نگاهي نوستالژيك، به پرداخت شهر سنت و مدرنيته داشتند، و گرا ع بينيم كه نويسندگان سنت بررسي آثار ايشان مي

در ميان متعهدها شهر فرو كاسته رواج داشت، اما نويسندگان مدرن خواه مستقل خواه متعهد، اغلب به شهر مـدرن ايرانـي   
دادنـد،   يشينيان دربرخورد با عناصر نو نگاه نوستالژيك از خود نشان مـي گرا، با تقليد از پ نويسندگان سنت. كردند نظر مي

مند براي روايت شهر فراهم آورند، اما مـنش   توانستند بديلي قدرت متعهدها هم، هر چند با دگر انديشي هم جانبه شان مي
) متعهـد يـا مسـتقل    ( وه نوگراهـا  در ايـن ميـان ذهنيـت گـر    . داد ها اجازه چنين كاري را نمي آن گرا به   جو و اخالق مبارزه
هـاي تـازه بيـان بودنـد كـه منجـر بـه ايجـاد مـوجي از           ها به دنبال شيوه پذيري بااليي براي آنان به همراه آورد، آن انعطاف
  .شد 50و 40هاي  گرايي در دهه تجربه



در معـرض   هاي اجتمـاعي اسـت و در نتيجـه، مـنش افـرادي كـه       سازي در نظر بورديو منش حاصل شرايط و شرطي
تـوان تجـارب مشـابهي را كـه بـه مـنش        شدن در زندگي نوگراها مي در واقع با دقيق. اند مشترك است تجارب مشابه بوده

هـاي متوسـط شـهري رشـد كردنـد، ديگـر ايـن كـه          ها در خـانواده  آن نخست اين كه اغلب . شود دريافت مشابه منجر مي
  .اجتماعي و فرهنگي بااليي دسترسي داشتند محصول نظام آموزش جديد ايران بودند و به سرمايه

ها جوهره ادبيـات شـهري قابـل     آن دهد كه در  پژوهش پيش روي نيز سه داستان از ساعدي را مورد بررسي قرار مي
ايـن سـه داسـتان يـك     . »آشـغالدوني «و داسـتان  » آرامش در حضور ديگران«، »دوبرادر«: كه عبارتند از . يابي است دست

 »هويت در شـهر «، داستان دوم براساس»وضعيت انسان در شهر مدرن«هند، داستان اول بر اساس  نشان مي ترتيب منطقي را
  . اند تحليل شده »فضاي اجتماعي شهر« و داستان سوم بر مبناي

  دو برادر، انسان شهري. 1- 4
چيد تا  كرد و نقشه مي و برادر كوچك شب و روز توطئه مي... « كند  ساعدي داستان دو برادر را اين گونه آغاز مي

هاي بي نام و نشـان اسـت كـه     اين داستان از مجموعه واهمه). 8، 1358ساعدي ( »خود را از شر برادر بزرگ خالص كند
كه به ناچـار در كنـار   . داستان زندگي دو برادر، با دو دنياي كامالً متفاوت است. گردد باز مي 1346چاپ اول آن به سال 
برادر كوچك، مبادي آداب، نظم و كارمند دولت است، اما برادر بزرگ، بيكار و ولنگار، تـن   .كنند يكديگر زندگي مي

برادر كوچك از صـبح تـا شـب كـار     . كنند اي با هم زندگي مي اي اجاره پرور و عاشق كتاب و تخمه، آن دو نفر در خانه
بـرادر  . سـپارد  هـا گـوش مـي    گنجشـك  خوانـد و بـه آواز   شكند، رمان مـي  كند، برادر بزرگ از صبح تا شب تخمه مي مي

كند و هميشه هم در آخر كار به كتك كاري  شود او را به دليل رفتارش سرزنش مي كوچك مدام پاپيچ برادر بزرگ مي
خواسـت   نزاكتي برادر بزرگ كه ته سيگارهايش را هر كجـا كـه مـي    جرو بحث و جنگ و جدال آن دو و بي. كشاند مي
برادر بزرگ براي فرار از تخليـه خانـه و نجـات از    . ها را بخواهد آن يرزن صاحب خانه عذر شود تا پ انداخت باعث مي مي

شود و پزشكي را براي معاينـه او بـر بـالين     زند، پيرزن كم كم به رفتار او مشكوك مي دست پيرزن خود را به مريضي مي
كند تـا بـه    شهر آپارتماني براي او پيدا ميريزد و در باالي  پزشك با برادر بزرگ طرح دوستي مي. آورد برادر بزرگ مي

اطـراف خانـه مخروبـه و    . تـر از سـطح زمـين بـود     آپارتمان نقلي با دو اتاق تودر تو كه چند پله پايين. آنجا نقل مكان كند
لوليدند و مشغول كار بودند طبقات ديگـر آپارتمـان خـالي     هاي خاكي در هم مي خاكي بود بولدوزرهاي قراضه مثل پشه

  .  كرد غير از طبقه باال كه خانم جواني در آن زندگي ميبود 
در . خبر از آن كه برادر كوچك زودتر از او دست به كار شـده اسـت   برادر بزرگ به خانم طبقه باال نظر داشت، بي

يابد كه  ميتر را در حالي  رسد، اما برادر بزرگ پايان داستان دكتر با مژده كار پيداكردن و تخمه براي برادر بزرگ سر مي
  .پس از تحمل چند روز رنج و جدال رواني خودش را دار زده است

  آرامش در حضور ديگران؛ هويت در شهر  . 2- 4
يـك سـرهنگ   . پـردازد  در اين داستان ساعدي به زندگي روزمرة كارمندان و روشنفكران و ارتباطات ميان آنها مي

ا سپرده و خود راهي شهرستان كوچكي شـده تـا مرغـداري تأسـيس     لق اش را به دخترهايش، مليحه و مه بازنشسته كه خانه
  .گردد تا با دخترهايش زندگي كند ها به همراه زن جوان خود، منيژه به شهر بازمي كند؛ ناگهان پس از سال

او را بـه   خسـتگي عصـبي و افكـار عجيـب و غريـب      اسـت و پيـري، گرفتـاري و    »آدم بـددلي «سرهنگ كه اصـوالً  
تقابـل ميـان سـبك زنـدگي     . خـورد  پروا و ولنگار دخترهايش جا مي ، به هنگام بازگشت از زندگي بيگساري كشانده مي

وار دخترهايش، موقعيت بغرنجي را براي هردو طرف بـه ارمغـان آورده    سنتي سرهنگ و همسرش با زندگي آزاد و هرزه
لرزيـد حـال مـورد     زيـر پـايش مـي    از يك سو سرهنگ كه روزگاري ارج و قربي براي خود داشت و زمين پادگـان . بود
اي نداشت، بلكه هـر دو   تقابل ميان اين دو سبك از زندگي در آن برهه از زمان لزوماً برنده. توجهي خاص و عام است بي

 خواهـد در شـهري   كننـد و چـه سـرهنگ كـه مـي      چه دختران او كه در فضاي سنتي زندگي مدرن برپا مـي . قرباني بودند



 »آرامـش كامـل در حضـور ديگـران    «توانـد بـا    در اين ميان تنها منيژه است كه مـي . ش پيدا كنداحترام و آرام »درندشت«
  .زندگي كند

    آشغالدوني ؛ فضاي اجتماعي شهر. 3- 4
يعنـي در جـايي كـه بحـران     . پـردازد  ساعدي در داستان آشغالدوني به زندگي طبقات پايين و فرو دست جامعـه مـي  

ها در شـهر مـورد نظـر     آن نشينان و نحوه زندگي  گدايان، كارگران، حاشيه: مهم استهويت مطرح نيست، بلكه مسأله بقا 
  .اند ساعدي بوده

آشـنا  ] آقـاي گيالنـي  [آشغالدوني داستان پدر و پسر گدايي اسـت كـه روزي برحسـب اتفـاق بـا يـك دالل خـون        
توانـد خـون    ون بيمـار اسـت نمـي   پدر چـ . هاست شوند، كه كارش خريد خون مردم نيازمند و فروش آن به  بيمارستان مي

گيالنـي پـدر علـي را بـه بيمارسـتان      . دهـد  هفده ساله است به ازاي هر خون مبلغي را گيالني به او مـي ) علي( بدهد، پسر 
علي نيز بـه  . خواهد او را در بيمارستان نگاه دارد بندد و مي كند، در بيمارستان دختري به نام زهرا به علي دل مي معرفي مي
  .از اين واقعه ناخرسند نيست) نه به خاطر زهرا( ايي از سرگرداني و گدايي خاطر ره

افتد، علي نيز زود با محيط بيمارستان همـدم شـد تـا كـاري بـراي       بخش عمده داستان در محيط بيمارستان اتفاق مي
يلـي زود قـادر بـه    او براي به دست آوردن پول از هيچ كاري روي گردان نيست، انساني جسور و خ. خود دست و پا كند

هـاي عاشـقانه    شود، نامه بيمارستان تمثيلي تلخ از يك ميدان اجتماعي است علي شاگرد انباردار مي. اش است تغيير موضع
  .ريزد كند با اسماعيل آقا راننده آمبوالنس طرح دوستي مي جا به جا مي

گم به درك، تـو بايـد بگـي بـه درك      يوقتي من م: كند اسماعيل آقا در بدو آشنايي، علي را اين گونه نصيحت مي
هم بري و برنگردي، اگه من جواب بدتري دادم توبايد بدتر شو بگي، عوض يه فحش بايد صد فحش بدي اگر دست بـه  

اگه من يه سيلي توگوش تو زدم، تو بايـد يـه مشـت قـايم بكـوبي زيـر       . يقه شديم نبايد از ميدون در بري و نبايدم بخوري
سـاعدي  ( خـورن  هاي توسري خور بـه درد ايـن جهـنم دره نمـي     نكني هميشه توسري خوري و آدم اين كار را. چونه من

1358 ،136 .(  
واقعيت اين است كه علي تا پيش از ورود به بيمارستان، گدايي بود مشـغول پرسـه زدن در بيغولـه هـا، حومـه هـاي       

امـل شـهري ندارنـد و در نتيجـه خـارج از      اما هـيچ گونـه تع  . شهري، هر چند او و پدرش در محيط شهر زندگي مي كنند
اي از كـنش هـاي شـهري در     در بيمارستان او درگير شـبكه . هستند) شبكه روابط اجتماعي بورديو( فضاي اجتماعي شهر 

ساعدي با تمثيل فضاي شهر به بيمارستان و هم چنين تأكيد بر تصوير شهر هم چـون يـك   . يك فضاي شهرگونه مي شود
اسـماعيل آقـا آدم محـيط شـهري     . ساز از شـهر نمـايش دهـد    كوشد محيطي آلوده و مسأله داستان ميويرانه در پس زمينة 

شناسـان او را   كوشد راه و روش زندگي در شـهر را بـه علـي بيـاموزد و بـه اصـطالح انسـان        است كه با صحبت هايش مي
  .زندگي كند) اصطالح اسماعيل آقا ( فرهنگ پذير كند، تا بتواند در جهنم دره 

زننـد، علـي در    داري سـر مـي   ر ادامه اسماعيل آقا به همراه علي براي خريد مرغ مورد نياز بيمارستان به يـك مـرغ  د
ر كندن و صداي جيـر جيـر   ها و پ در آنجا كارگران با خفه كردن جوجه. شود داري با تصويري وحشتناك مواجه مي مرغ

شوند،  اند، در داستان به وفور يافت مي بار شهري فضاي خشونتچنين تصاويري كه رمز . ها براي علي تكان دهنده بود آن 
با اين تفاوت علي در بخش اول داستان گرفتار ناهنجاري و خشونت است . كنند به مثابه مناسك گذار براي علي عمل مي
ه بهـايي نـاچيز   افتـد و خـون را بـ    در آغاز كار علي در دام گيالنـي مـي  . هاست آن اما در بخش دوم خود او عامل بازتوليد 

  .شود و كار او خريد خون از مردم نيازمند است فروشد، در انتهاي داستان علي به يكي از عوامل گيالني مبدل مي مي
  تحليل دادهاي پژوهش. 5

او به ظهـور وضـعيتي    »دو برادر«آورد، در داستان  هايش به نمادپردازي روي مي ساعدي در  سطوح مختلف داستان
ايـن  دو بـرادر هـر كـدام بـه دنيـاي       . پردازد و جايگاه انسان در اين نظام مي) داري صنعتي  سوي سرمايهتوسعه به ( جديد 

  .جدال اين دو شخصيت  نيروي اصلي محرك داستان است. هايي متفاوت تعلق دارند متفاوت با منش



صـيف چنـداني از   در اين داستان مسأله انسان شهري و موجوديت غيرمـادي شـهر مطـرح اسـت، بـه همـين دليـل تو       
  .شود فضاهاي شهري در داستان ديده نمي

در واقع ساعدي همانند بودلر فرانسوي به دنبال تغييراتي است كه نظـام شـهري بـر روح و جـان شـهروندان تحميـل       
  .پردازد ساعدي بيشتر به هستي انسان شهري، يعني به موجوديت غير مادي شهر مي. كرده است

ناسب زنـدگي مـدرن شـهري بـا نظـام اداري و بوروكراسـي پيچيـده، كـه اصـوالً          شخصيت برادر كوچك، كامالً م
كنـد و انحـراف از ايـن الگـو را      حياتش وابسته به چنين منشي است و آن را به عنوان الگوي پذيرفته شده رفتار تلقـي مـي  

طبقـات شـهري و غالـب     به خاطر داشته باشيم كه اين دوران مصادف با رشد. نوعي ناهنجاري رواني و اجتماعي مي داند
تـرين   بنيـادي منش برادر كوچك، مصداق بورژوازي اسـت و در  . اي شهر است شدن ديدگاه بورژوازي در فرايند توسعه

در شهر بورژوازي، بـا  . تابد به آن رسميت بخشيده است و هيچ گزينه ديگري را بر نمي »انسان«سطح، يعني سطح تعريف 
و هر كس اين منش و الگـو را نداشـته باشـد    . شود به برادر كوچك اتالق مي »نسان تنهاا«نظام پيچيده و دقيق اداري واژه 

فراينـد  . شود، بايد به نوعي حـذف شـود   اما چون برادر بزرگ خطري عليه بورژوازي محسوب مي. نيست "انسان "اساساً 
نظـم اجتمـاعي را عـادي و    بـاورِ   وجود آوردن يكحذف نيز در دو مرحله اتفاق مي افتد، در مرحله اول بورژوازي با به 

كنـد و در مرحلـه بعـد سـازوكارهاي      دهد و منش مورد پذيرش را به عنوان منش بديهي انسان معرفي مي طبيعي جلوه مي
هاي نمادهـا   كند؛ به گفته بورديو خشونت نمادين به معناي تحميل نظام انحرافات اجتماعي را كنترل مي »خشونت نمادين«

جنكينز، (شوند  هاي مشروع تجربه مي ها به صورت نظام ها و طبقات است به نحوي كه اين نظام به گروه) فرهنگ ( و معنا 
هـاي   بينم كه طبقات حـاكم بـدون نيـاز بـه توسـل بـه شـيوه        بدين ترتيب مي). 163-162، 1385جوافشاني و چاوشيان  در

كه افراد فرودست كه خود قربانيان خشونت نمـادين  قهرآميز، قادر به كنترل جامعه هستند، اما نكته جالب توجه اين است 
  .شناسند هستند نيز اين وضعيت را به رسميت مي

غيـر  «او را بـه عنـوان    »بـاور « تابـد و بـا سـامان دادن يـك     نظام بورژوازي شهري، فردي مانند برادر بزرگ را بر نمي
پذيرد كه واقعاً  شود و مي مي »توهم«خود نيز دچار  زند، و بدتر اين كه برادر بزرگ كنار مي »وندال«و  »ناهنجار«، »طبيعي

ناهنجار و غيرطبيعي بودن وي است كه موجب انزواي اجتماعي او گرديده لـذا خـود را مسـتحق تـأثير خشـونت نمـادين       
بيند چون اين انزوا در نظام شهري بورژوازي به معناي فاسدتر شدن است، و برادر بزرگ كه در دام خشـونت نمـادين    مي
  .كند هاي برادر كوچك را تأييد مي است،كنايه تادهاف

بـرادر بـزرگ   . داري در ايران بـوده اسـت   هاي تك بعدي از پيامدهاي رشد شهرنشيني سرمايه ظهور چنين شخصيت
كند و برادر كوچك به غير از رعايـت نظـم و انظبـاط كـاري، وقـت       به غير از كتاب خواندن و تخمه شكستن كاري نمي

شهر نيز بيرحمانه، در امـر انتخـاب افـراد طبيعـي اسـت، در حقيقـت       . كند واعد اجتماعي بودن كاري نميشناسي و مطيع ق
  .ستا ها ساختن اين گونه شخصيت) اقتصاد ( دستاورد توسعه تك بعدي 

هـاي خـاكي تشـبيه     بولـدوزرها كـه بـه پشـه    . ها در دنياي شهر است دادن دوگانگي پردازي داستان در نشان اوج نماد
گذارند، هـم زمـان    كنند و تصوير زشت بر صورت افراد باقي مي وند، همانند پشه خاكي كه ايجاد زخم و سالك ميش مي

شود كه البته قابـل   گانه تا انتهاي داستان بارها تكرار مي پردازي دو چنين نماد. هم نماد تخريب و هم ساخت مجدد شهرند
در نهايت سـرگرداني خـود را   )  برادر بزرگ( او . ادر بزرگ استترجمه به وضعيت متناقض اجتماعي و آشفته رواني بر

او بر سر دوراهي مـرگ و زنـدگي    اكنون. پيوندد مي »خشونت نمادي«كند و به جمع قربانيان  هاي موازي تشبيه مي به پشه
  .خارج شود »بازي«قرار گرفته كه آيا به منطق ميدان تن در دهد و يا از 

گذارد و  اي مي خانم بااليي هر روز توله سگش را داخل جعبه. ه باال طرح دوستي بريزدكرد با خانم طبق او سعي مي
پس از بازي كـردن تولـه سـگ داخـل     . خانه برادر بزرگ بازي كند  فرستاد تا مقابل پنجره با طناب توي باغچه حيات مي

مكرراً شاهد اين رفتار بود روزي يك گـل  برادر بزرگ كه . رفت تا خانم بااليي او را با طناب و جعبه باال بكشد جعبه مي
اي او باعـث   اندازد، اما از فرداي آن روز ديگر جعبه پايين نيامد، از اين كه گـل هديـه   ليمويي كوچكي را داخل جعبه مي

توانست راهي به دنياي خانم بااليي بيابد چـه رسـد تـا او را     آزردگي جعبه شده بود سخت دل خور بود، برادر بزرگ نمي



هـاي آشـنا هسـتند نيـز نيسـت، بلكـه بـرادر         هاي شهري كه غريبه دليل اين مسأله روابط سطحي انسان. هد آزرده كندبخوا
  .بزرگ به رمزهاي شهري دسترسي ندارد و انسان شهري نيست

يـز  و او ن) زيرا هر دو انسان شهري هسـتند  ( رود  يابد و به پيش او مي برادر كوچك به زندگي خانم طبقه باال راه مي
كننـد و   رمز شهر را شناخته خانم طبقه بااليي و برادر كوچك از جعبه به عنوان وسيله تفريح با برادر بـزرگ اسـتفاده مـي   

  ). 1356ساعدي ( فرستند گاهگاهي آن را پايين مي
 تبـديل ) تمثيل آپارتمـان، خـانم بـااليي و بـرادر كوچـك      ( كم كم جعبه به ماجراي ارتباط برادر بزرگ با ديگران 

هاي اجتمـاعي و انسـاني بـرادر بـزرگ متوجـه       در حقيقت كنش. شود به ديگران تر بگوييم جعبه تبديل مي شود، دقيق مي
هـاي كوچـك بـراي بـرادر      شـود و حامـل نامـه    اي كه يك روز جعبه چندين مرتبه پايين فرستاده مـي  به گونه. جعبه است

بـرادر بـزرگ بـا    ). 1358سـاعدي  ( »داد بزرگ نيز جـواب مـي   در هر نامه چيزي از او مي پرسيدند و برادر«. بزرگ است
  :برادر كوچك، و با خانم بااليي و توله سگ هيچ ارتباطي ندارد، بلكه ارتباط او تنها جعبه است

  اي، خود را معرفي كن اي تفالة آدمي كه اون پايين افتاده: سين 
  ام و اسم و رسمي ندارم من تفاله: جيم 
  كني گي مياز چه راهي زند: سين 
  بيكارم و فعالً و بال گردن برادر ارجمندم هستم: جيم 
  اي؟ روي و به تن پروري عادت كرده چرا دنبال كار نمي: سين 
  روم آيد، دنبال كار هم نمي از تن پروري خوشم مي: جيم 

  اي؟ در دنيا به چه دل بسته: سين 
  ).1356ساعدي ( را دوست دارم... آفتاب، تخمه، كتاب و: جيم 

انزواي وي با جعبه . به شكست منتهي شده بود) ارتباط با خانم بااليي ( آخرين تالش برادر بزرگ براي زنده ماندن 
شـبكه  ( جعبه در عين حال كـه عامـل زنـده مانـدن اوسـت      . غير قابل مهار بپردازد »دگر باوري«تاواني است كه بايد براي 

اي جـز مـردن نـدارد، او     ي تواند به قواعد نظم جديد تـن در دهـد، چـاره   بنابراين او نم. عامل مرگش نيز است) ارتباطات 
  .فرستد بالگردان نظام بورژوازي شهري است و با حلقه طناب خود را به ديار نيستي مي

هـايي اسـت، زيـر     دهد، برادر بزرگ نمونـه انسـان   اين داستان وضع انسان در جامعه در حال توسعه ايران را نشان مي
  .ي جزو انزوا نداشت و مردم گريزي او ناشي از شرايط غير انساني پيرامونش بودچتر توسعه راه

بيش از هر چيز تالش براي بازنمايي يك فضـاي از نـوع شـهري بـا      »داستان آرامش در حضور ديگران«ساعدي در 
اعي طراحـي  هاي درگيري داستان را كه در فضاي اجتم ساعدي نخست موضوع شخصيت. تأكيد بر روابط و مواضع دارد

روابـط   ديـدگاه پردازد و از ايـن   گيري مالزم با موضع و منش افراد در اين فضا مي كند و سپس به موضع اند دنبال مي شده
  .كاود ها را با يكديگر مي آن 

انـد كـه در    كند كارمندان ساده و روشنفكران سـرخورده جامعـه   هايي كه فضاي اين داستان را پر مي طبقات و گروه
را ترسيم كرده كه در آن تالش در جهت تثبيت موضع در ميدان، دغدغة اصلي افراد  »ميدان اجتماعي«دي يك واقع ساع

ها در سطح اميك اطالع درست و روشنفكري از موضع خود ندارند و اين مسأله  چرا كه هيچ يك از اين شخصيت .است
ال رفتـه، بنـابراين بحـران هويـت پديـدار      به خودي خود بحران زاست، چـون جايگـاه فـرد در فضـاي اجتمـاعي زيـر سـو       

  .گردد مي
هاي اين داستان در حال فرار از خودشان هستند و هر كدام چاره را براساس منش خود در مسيري منحصر  شخصيت

ها غرق است، مليحه در جستجوي معنا و مفهوم متعـالي   برد، مه لقا در خوشي به فرد مي يابند، سرهنگ به مشروب پناه مي
كند و ديگـري بـراي رهـايي از شـر خـودش بـه ازدواج        كند و با دكتر رابطه عاشقانه برقرار مي كاشانه را ترك ميشهر و 

  .آورد روي مي



توان سرهنگ را در يك سر پيوستار اما منيـژه را   ها به يك گونه نيست، به طوري كه مي اما بحران در همه شخصيت
كنـد و   بحـران اميكـي را در شـبكه ارتبـاطي آرام اتيكـي تجربـه مـي       در سر ديگر پيوستار فرض كرد كه يكي شديدترين 

  .گذراند ترين شبكه ارتباطي اجتماعي را با آرامش اميكي از سر مي ديگري بحراني
سرهنگ از زمان آغاز برگشت به شهر احساس ناخوشايندي دارد، خطر هجوم تهديدي مبهم و قريـب الوقـوع او را   

برد، اما نسـبت بـه موضـع خـويش ترديـد دارد و از       طلوبي از روابط اجتماعي به سر ميهر چند در شبكه م. دهد عذاب مي
  .شود فضاي اجتماعي دگرگون شده اطرافش منزجر است و در نهايت كار او، به جنون تيمارستان ختم مي

اما نظـم و  كردند،  اي بي رقيب روزگاري يكه تازي مي سرهنگ بازمانده نسل رو به زوال افسراني بود كه در عرصه
اما منيژه نقطه مقابل سرهنگ است او زن جواني است كه شـوهري پيـر   . ها را به چالش كشيده است آن نسق جديد موضع 

شود كه اساساً بحـران   اي از روابط اجتماعي مي منيژه از همان آغاز ورود به شهر درگير شبكه. و بازنشسته و خياالتي دارد
كنـد، پزشـكان تيمارسـتان كـه      شناسيم مصرانه از او طلب عشق مـي  مي »مرد چشم آبي« آفرين است، فردي كه او را با نام

هستند، حتي مليحه و مه لقـا نيـز او را بـه سـوي روابـط      ) منيژه ( از او سرهنگ در آنجا بستري است به دنبال سوء استفاده 
  ). 208-207، 1356ساعدي (دهند  ناپسند سوق مي

كنـد، هـر چنـد     گيـري مـي   شناسـد و بـر اسـاس آن موضـع     د را در ميـدان مـي  منيژه تنها كسي است كه موضـع خـو  
آن را بـه  . دهـد  داري كه از خود نشان مـي  مسلط ميدان نيست، اما او آگاهانه و با خويشتن »باور«گيري او در جهت  موضع

و بـا روابطـي   منيـژه آگاهانـه موضـعي را انتخـاب كـرده و كمتـرين حساسـيت را بـه دنبـال دارد، ا         . كشـد  چالش هم نمـي 
دهـد، ولـي    آيـد، امـا اهميتـي نمـي     از اين دست مخالف است، كما اين كه بارها در داسـتان بـرايش پـيش مـي    ] نامشروع[

در جواب مليحـه كـه او را تشـويق بـه     . كند اهميت و بديهي موكول مي دهد و علت را به عوامل بي اش را بروز نمي عقيده
  ). 167، 1356ساعدي ( »آخر من يه جور ديگه بزرگ شدم... مي دونين«گويد  كند، منيژه مي داشتن اين گونه روابط مي

بـودن  »طبيعي«كه، برادر بزرگ در نهايت، صادقانه  تفاوت شخصيت منيژه با برادر بزرگ داستان دو برادر اينجاست
كند كه بـه دليـل    ود ميپذيرد، اما منيژه براي حفظ ظاهر، زيركانه وانم بودن خودش را مي »غير طبيعي«فضاي اجتماعي و 

خورد، اما در واقع بـاور دارد   با بقيه متفاوت است و از اين تفاوت تأسف مي »كامالً بديهي«تفاوت اجتماعي و خانوادگي 
ها را هر چند سخت، پشت سـر   تواند تمام بحران به همين دليل نيز مي. كه ايراد از محيط اجتماعي پيرامونش است نه از او

  .گذارد
گيري  اي با مسأله عدم شفافيت موضع روبرو هستند، كه ناگزير به موضع هاي داستان هر يك به گونه يتساير شخص

گيري همان چيـزي اسـت كـه در آن مقطـع      شفاف نبودن موضع و به تبع آن عدم انطباق موضع با موضع. اند هاي متناقض
  .شناسيم مي »بحران هويت در شهر«زماني مورد نظر با نام 

داننـد،   اري از پژوهشگران بحران هويت شهري ايران را ناشي از مدرنيته و تأخر فرهنگي منتج از آن مـي هر چند بسي
  .اما ساعدي بحران هويت را پيامد مستقيم تغيير روابط ساختاري در حوزه قدرت ميداند

سـرهنگ  . ندنماينده دو قطب حوزه قدرت هست] معشوق مليحه [ دو شخصيت نمادين اين داستان، سرهنگ و دكتر 
ها در ميدان قدرت يكه تازي كرده بودند، اينك راه زوال را  هاي نظامي بقاياي پهلوي اول است كه سال نماينده اتوكرات

گرفـت و مواضـع    شان فزوني مي هاي نوظهور آن دوران است كه هر روز قدرت دكتر نيز نماينده تكنوكرات. مي پيمودند
  .دكردن تري را در ميدان اشغال مي محكم

اي از افراد دالل منش و سـودجو   اي در اين مقطع زماني نيز تداوم پيدا كرد و منجر به ظهور طبقه هاي توسعه سياست
ها اين تلقي را نه تنها در عرصـه اقتصـاد    آن ديدند،  مي »تكنوكراسي«تر از  شد كه رانت خواري و بورس بازي را پرمنفعت

اي از اين افراد است، زيرا مـنش او   دكتر داستان ساعدي نمونه. نيز تسري دادندبلكه به عرصه تعامالت اجتماعي و انساني 
شناسـاند، كـه در بـه دسـت آوردن دل منيـژه       را روشنفكري شكست خورده مي »مرد چشم آبي«ساعدي . جرء اين نيست

ا فكـر مـادي و   ماكس و بر است، كسي كه اسـت محكـوم اسـت  بـ     »روشنفكر پرولتر«اين مرد مصداق . ناكام مانده است
اما تجلـي بحـران در   . بحران موضع او نيز دست كمي از بحران سرهنگ ندارد. سرخوردگي فكري دست و پنجه نرم كند



گيرد، اگـر سـرهنگ بـراي از سـرگذراندن بحـران دسـت بـه         ها سرچشمه مي آن آن دو متفاوت است، و از منش متفاوت 
يابد كه گفتـار و رفتـارش    يي خود را در ازدواج با دختري عامي ميشود، در عوض مرد چشم آبي راه رها دامان الكل مي

  .شود اي براي طعن و تحقير روشنفكر سابق مي دست مايه
. دهـد  را به دسـت مـي   50و 40هاي  طرف از زندگي روشنفكران ايران در دهه ساعدي در اين اثر تصوير، عيني و بي

مرد چشم . دهد ها را نشان مي آن وال و سردرگمي فكري و اجتماعي زند و ز ها در اجتماع مي آن دست به تحليل موقعيت 
آبي نماينده جريان روشنفكري ايران است، اگـر سـرهنگ شخصـيتي اسـت كـه بـا اسـتقرار نظـم جديـد موضـع محكـم            

 اسـت كـه اساسـاً   ) از جمله ساعدي و روشنفكران هـم طيـف او   ( اش به خطر افتاده، مرد چشم آبي نماينده افرادي  پيشين
بلكه هر از گاهي با باز شدن فضاي نسبي سياسي، به هـر دليـل   . اند اي در ميدان قدرت نداشته هيچ گاه موضع پذيرفته شده

در چنـين  . گـردد  موضع روشنفكري در ميدان برجسته شده و پرسـش او بـه پرسـش عمـومي  فضـاي اجتمـاعي بـدل مـي        
سياسـي و اجتمـاعي مشـخص شـده و در نتيجـه      لحظات كم يـاب و كـم دوامـي اسـت كـه موضـع روشـنفكر در ميـدان         

  .افتند يابي به كار مي سازوكارهاي هويت
. اين مسأله از آن جهت شايسته تأمل است كه ساعدي خود نيز به عنوان نويسنده روشنفكر با آن درگير بـوده اسـت  

اي از موقعيت نويسـنده   ي وابستهزيرا مطابق اين نظريه آفرينش ادب. اين نكته در ساختارگرايي تكويني اهميت بنيادين دارد
شـدند يـا بايـد تـاوان و هزينـه جـان        در مقطع زماني اين پژوهش روشنفكراني كه وارد بازي مي. در جهان اجتماعي است

شد  در چنين اوضاعي گاهي از روشنفكر بتي ساخته مي. پيمودند دادند و يا احتماالً راهي مشابه راه چشم آبي مي سالم مي
. شـد  را شـامل مـي   "قهرمـان "تـا   "خـائن  "شود بسيار گسترده بـود، بـه طـوري كـه از     ايي كه به او زده ميه دامنه برچسب

مـرد   «تثني نبود، بارها به زندان رفت اما با پرداخت چهره سساعدي كه در جامعه آثارش با اقبال روبرو شد، از اين قاعده م
خود را از شـر   50و 40لخ زندگي روشنفكران توانست در دهه و پرتو افكندن به زواياي تاريك، اما واقعي و ت »چشم آبي

»كوشيدند از او بسازند برهاند كه مي »تيب.  
را  »بحـران هويـت در شـهر   «حال با توجه به آنچه كه پيرامون مسأله روشنفكران ايران گفته شد، نحوه ارتباط آن بـا  

امـا  . شان اسـت  هاي گيري خود، و عدم انطباق با موضعبنيان اين بخش براساس ابهام كنشگران در موضع . كنيم بررسي مي
اين وضعيت در مورد نويسندگان و روشنفكران ايران چگونه است؟ به نظر سـاعدي دربـاره روشـنفكران ايرانـي زيـاده از      

كردند، هم رفتگر بودند، هم متخصص اقتصاد، سياست  ها بايد همه كار مي آن كنند كه  همه خيال مي. حد ظلم شده است
  ).222، 1378مجابي  در، شهر روزنامه ايران(انداختند  هاي چريكي راه مي و هم گروه

رود، ميـدان توليـد ادبـي و ميـدان      قبالً اشاره شد كه  دهه چهل، دهـه تغييـرات مهـم در جامعـه ايـران بـه شـمار مـي        
اي بـه ادبيـات،    ها نوگراها نگاه تازه ترين آن هاي نو ظهور كه مهم بديل. روشنفكري نيز در اين ميان بدون تغيير باقي نماند

امـا بـه   . ورزيدنـد، نبـود   راهي كه احزاب بر آن اصـرار مـي    انسان و جهان عرضه كردند كه در آن راه رهايي انسان، يگانه
مند شدن ادبيات متعهد در ميدان، اين نگاه جديد نتوانست مورد پـذيرش واقـع    زده و قدرت دليل فضاي اجتماعي سياست

بـه  بيـان ديگـر نقـش     . ها تغيير نكرد آن گيري  در نتيجه هر چند موضع نويسندگان تغيير كرد، اما موضع. د كندشود و رش
  .فكر تغيير كرد، اما انتظارات از نقش هم چنان بدون تغيير باقي ماند روشن

در . رفـت  اره انتظار مياما از او روشنفكر هم ك. روشنفكر با ادعاي كشف انسان و نسبت او با دنيا به ميدان آمده بود
گيـري   اش در ميدان موضـع  اگر نويسنده مدرن براساس موضع. كننده داشت اينجاست كه سرشت ميدان ادبي نقشي تعيين

و اگـر بـراي   . آيـد  اش را تغيير بدهد بـه دام تنـاقض گرفتـار مـي     گيري كند، منزوي مي شود، اگر تحت تأثير ميدان موضع
گردد هر سه مورد بـاال جهـاتي از    ر ميدان بجنگد به نيهليست و ضد اجتماعي متهم ميگيري خود د تثيبت موضع و موضع

  .مسايل هويتي را به همراه دارند
آشغالدوني داستاني است براي پرداختن به مسايل و معضالت زندگي شهري، امـا معضـالتي كـه انسـانيت انسـان را      

او كـام بگيـرد، دسـتپاچه     خواهـد از  زهرا بـراي نخسـتين بـار مـي    اند چگونه است كه پسر بچة نوبالغ وقتي كه  نشانه گرفته



گردد كه آدم فروشي و داللـي خـون و كالهبـرداري پيشـه اصـلي او       اما به شخصي سفاك بدل مي .ماند شود و در مي مي
  دهد؟ ها را تا حد حيوانات پست تقليل مي آيا زندگي در شهر انسان. شود مي

مسأله . گرا است اي اخالقي و انسان شهر براي ساعدي مهم هستند، او نويسنده به هر روي، مسايل اساسي زندگي در
  دهد؟ اصلي ساعدي اين است كه فضاي اجتماعي شهر چگونه شهروندان را به جانب فراموشي اخالقي سوق مي
بي خبر از اين  در جايي از داستان آمده كه علي چند نفر را مقابل بيمارستان جمع كرده بود تا به همراه اسماعيل آقا

اسماعيل آقا در ابتـدا امتنـاع از انجـام    . ريال داده بود 25ها  آن در ازاي هر واحد خون به . ماجرا آنان را به نزد گيالني ببرد
دارم ازت «گويـد   كند، در جر و بحث اسـماعيل آقـا بـه علـي مـي      كند، اما اصرار علي او را وادار به انجام كار مي كار مي

  ).186، 1378مجابي  در، شهر امه ايرانروزن( »ترسم مي
كار علي به جايي رسيده است كه اسماعيل آقا كه او را براي پذيرش موقعيت جديد در شهر آماده كرده بـود حـال   

پـذير   در فرهنـگ ...) زاغـه نشـيني هـا و   ( اي  هـاي حاشـيه   فرهنگ اغلب پژوهشگران بر نقش خرده. ترسيد مي) علي( از او 
به ويژه مهـاجران روسـتايي در بـدو ورود بـه شـهر ابتـدا       ) 1382صبوري  در، گيدنز(اند  كردهوارد تأكيد كردن افراد تازه 

ساعدي به خوبي نشـان  . يابند ها با فضاي اجتماعي شهر ارتباط مي آن هاي ثانويه شده و سپس به واسطه  جذب چنين گروه
فـرد  . كنـد  هايي از فرايند پيچيده و چند بعدي تبعيت مـي  فرهنگ دهد كه امر توليد و باز توليد فرهنگي در چنين خرده مي

اي فعاالنـه در توليـد و بازتوليـد و حتـي گسـترش فرهنـگ مربـوط مشـاركت          پذيرشدن به گونه تازه وارد پس از فرهنگ
  .كند مي

ز پـذير كـردن علـي نقـش دارد، و هـم چنـين نمـادي ا        فرهنگ بيمارستان به عنوان مثالي از گروه ثانويه در فرهنـگ 
فضاي اجتماعي ايران است كه اساساً بر تبعيض منزلتي و فقر استوار بوده و چنين موقعيتي مستعد توليد ناهنجاري اخالقـي  

هـاي   شوند، بـه بيـان ديگـر شـيوه     رمزهاي منزلتي و سرمايه نمادين براساس همين فرهنگ توليد مي. و رفتار انحرافي است
هر چند برخي از . تابد چيزي به نام مشروعيت را بر نمي  كند كه اساساً ن ميمشروع سبك سرمايه اقتصادي را فرهنگ تعيي

دانند، اما خروجي فرهنگ در نهايت زنده ماندن بـه هـر    اي از اصول مي اسماعيل آقا خود را مقيد به پاره(كنشگران مانند 
  .افتد زش داده به هراس مياينجاست كه اسماعيل آقا از موجودي كه خودش آمو. قيمت و كسب پول به هر طريق است
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دهد، بلكه بيشتر به فضاي  ساعدي به فضاي بيروني شهر توجه چنداني نشان نميدهند  نشان مي پژوهشهاي اين  يافته

فرايند معنايابي از شگردهاي ساعدي در جهت همبسته كردن عناصر نمادين با فضاست، به . كاركردي نمادين توجه دارد
گيري و انتخاب  كند تا موضع هايش را وارد ميدان مي بخشند و سپس او شخصيت همان عناصر به فضا معنا مي اي كه گونه

هـا همگـي    ل ايـن شخصـيت  هـا، بـا فضـا و مكـان و مسـائ      آن ميـان  ها، چگونگي روابط  نوع شخصيت. آنان را محك بزند
آورده بـود و از طريـق آمـوزش در مـنش افـراد       هاي مدرن شهري دارند كه فرايند متناقض توسعه در ايـران پديـد   داللت

به شكل منطقي رونـد پرداخـت    گيرانه ندارد، لذا او ها پايان غافل در رويكرد ساعدي پرداخت شخصيت. نهادينه شده بود
  .شوند هاي داستان ساعدي به مرور مشخص مي ويژگي شخصيت. كند ها را دنبال مي شخصيت

بنـابراين او نگـاه مثبتـي بـه     . كنـد   شهر است كه شهروندان را دچار مسأله مـي  هاي اجتماعيِ در نظر ساعدي موقعيت
ي است كـه علـي را بـه موجـودي هولنـاك مبـدل       يشهر فضا. كند اي تصوير مي فضاي شهر ندارد و آن را به هيبت ويرانه

ي شـهر نـه در سـطح    بـراي سـاعد  . كنـد  فرستد و سرهنگ را روانه تيمارستان مي كند، برادر بزرگ را به كام مرگ مي مي
گاه پليدي است كه شرايط اقتصادي تاريخي و اجتماعي آن را به اين صـورت در   مفهومي، بلكه در سطح اجتماعي كمين

انتخاب كنند، گاه پليد و يا انسان بودن يكي را  اين كميندادن به باور  توانند ميان تن ها مي اما در نظر او انسان. آورده است
  .تواند انسان باقي بماند ها مي در بدترين موقعيت) منيژه(زيرا انسان 

ساعدي در ميان طيف نويسندگان ميدان ادبي ايران موضع مياني دارد، جنس ادبيات او با به كارگيري نئورئاليسـم و  
. كردلذا او مخاطبان فراواني را جلب . هايش بازسازي كند را در داستان دهد تا فضاي اجتماعي نمادگرايي به او امكان مي

ساعدي فـردي  . هاي انتقادي آثار او و حضورش در ميدان سياسي و اجتماعي منزلت وي را ميان مردم افزايش داد نگرش



او . گرا و اجتماعي بود، لذا توانست شبكه ارتباطي خود را توسعه دهد، و با بيشـتر جريانـات سياسـي در ارتبـاط بـود      برون
ا در اختيار داشـت و همـين عامـل موجـب شـد تـا او در ميـدان ادبـي موضـع          سرمايه نمادين فرهنگي و اجتماعي بااليي ر

  .مند داشته باشد قدرت
  

  گزاري سپاس. 7
علمـي   يهـا  اي راهنمـايي  دانند از آقاي دكتـر شـهرام پرسـتش بـه خـاطر پـاره       پژوهشگران اين مقاله وظيفه خود مي

 .قدرداني نمايند
  

  


