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 های کوتاه غالمحسین ساعدی  نمود شخصیت اصلی در داستان

 گرایی تکوینی گلدمن( ت)با تکیه بر ساخ

2امین بنی طالبی، *1پریوش میرزاییان

 چکیده 
شب»های اصلی سه مجموعه داستان  بر شیوه ساختگرایی تکوینی به بررسی شخصیت این پژوهش باتکیه

های  پردازد و ویژگی نوشته غالمحسین ساعدی می« دندیل»و « عزادارن بیل»، «نشینی با شکوه

به شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان نگارش آثار  او شناسایی و باتوجه های های اصلی داستان شخصیت

ارزی میان وقایع اجتماعی روزگار نویسنده و  دهد رابطه هم شود. این بررسی نشان می تحلیل می

عنوان نویسنده، روانپزشک و  بینی او بهپردازی او وجود دارد. آگاهی جمعی نویسنده و جهان شخصیت

هایی باشد که هریک نمودی از هایش مملو از شخصیتده دنیای خیالی داستانروشنفکر موجب گردی

های اصلی این سه مجموعه داستان، که  های شخصیت های اجتماعی هستند. ویژگیمعضالت و کاستی

اند، بازتابنده  مدت کوتاهی پس از انجام اصالحات ارضی و انقالب سفید در دوران پهلوی منتشر شده

دار های تنها، روانپریش، منفعل و مسئلهفرهنگی و اجتماعی است. شخصیت مسائل و مشکالت

های ساعدی از مشکالت ناشی از عدم رشد و پویایی اجتماع حکایت دارد. تقابل سنت و مدرنیته،  داستان

هایی هستند که بر شخصیت ترین مؤلفهسوادی، فرهنگ استبدادی و ساختار اداری ناکارآمد از مهم فقر، بی

 اند. دازی ساعدی تأثیر گذاشتهپر

غالمحسین ساعدی، داستان کوتاه، شخصیت اصلی، ساختگرایی تکوینی، لوسین  :واژگان کلیدی

 گلدمن.
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 مقدمه و طرح مسئله
گونه گفت که بدون توان این ترین ارکان داستان است؛ در واقع، میشخصیت، یکی از مهم

است که تمامیت قصه )داستان( بر مدار  شخصیت، داستان وجود ندارد. عامل شخصیت، محوری

شخصی است تقلیدشده از اجتماع که بینش جهانی نویسنده بدان چرخد. شخصیت، شبه آن می

(. در داستان مرکز و محور حوادث، 218: 1418فردیت و تشخص بخشیده است )براهنی، 

را که برای او کند او را به مخاطب معرفی کند و وقایعی  شخصیتی است که نویسنده تالش می

گیرد.  دهد، تشریح کند. محوریت حوادث بر رفتار، اعمال، اندیشه و احساسات او قرار می رخ می

است، « قهرمان اصلی»که گاه مترادف با « شخصیت اصلی»این شخصیت در داستان با عنوان 

های قهرمانی داشته باشد(  آید )گرچه ضرورتی ندارد که شخصیت اصلی همیشه خصوصیت می

ترین نقش را در انتقال پیام و یا احساسی (. شخصیت اصلی در داستان مهم411: 1481بارونیان، )

دارد که داستان حامل آن است؛ همین مسئله، اهمیت شخصیت اصلی را در داستان مشخص 

ها و طبقات  به اینکه هنر و ادبیات رویکرد خالقانه به حیات اجتماعی گروه کند. باتوجه می

تر از شرایط اجتماعی،  توان به درک دقیق عی است بنابراین با مطالعه آن میمختلف اجتما

اقتصادی و موضوعات و معضالت در ارتباط با آن جامعه دست یافت. به همین ترتیب بررسی 

های مختلف  های یک نویسنده، در دوره ها خصوصاً شخصیت اصلی داستان ویژگی شخصیت

را که مد نظر نویسنده بوده است، مشخص کند. این  ترین موضوعات اجتماعیتواند مهم می

      .اجتماعی و اقتصادی جامعه ارتباط تنگاتنگی دارند -موضوعات با وقایع سیاسی

های  غالمحسین ساعدی )گوهر مراد( از جمله نویسندگان متعهد ایرانی است که واقعیت

دهد.  آشکار نمایش میهایش به نحوی بارز و  بیرونی و معضالت اجتماعی را در داستان

شناسانه به افراد  پزشک است. او با نگاهی آسیب نویس و پیش از آن روانساعدی، داستان

های  داند که در طبقه ها را ناشی از مشکالت اجتماعی می نگرد و دردها و رنج اش می جامعه

فقر،  خورد. موضوعاتی همچون مختلف جامعه، خصوصاً در طبقه متوسط و پایین به چشم می

ها از جایگاه اصلی خود و زندگی یکنواخت و  شدن آدمپرستی، رانده فساد، نادانی و خرافه

هایی  های غالمحسین ساعدی است. تکرار درونمایه های داستان ترین درونمایه بار از مهم ماللت

شناس  شناس اجتماعی و یک روان دهد که ساعدی در جایگاه آسیب از این دست نشان می

های متوسط و پایین جامعه ایرانی  های زندگی در طبقه است رنج و کاستی تالش کرده دردآگاه
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شود، نه واقعیت صرف؛ بلکه  های ساعدی نشان داده می بکشد. آنچه در داستان تصویررا به

هایی است که نویسنده به نگارش  بازتابی از واقعیت اجتماعی و فرهنگی جامعۀ ایرانی در سال

 است. داستان پرداخته

عنوان  اجتماعی را شاهد است. او به-اش تحوالت عظیم سیاسی های زندگی ساعدی در سال

های سیاسی و  ها و حزب ای، تشکل های توده ها، اعتراض یک روشنفکر هم شاهد درگیری

هاست و هم شاهد زندگی دردآلودۀ مردم عادی است که فقر،  ها، تیرباران روشنفکری، یورش

است. او با تأثیر از چنین فضایی به خلق اثر هنری  بار و اسفناک کرده را رقتفساد و نادانی آن 

ها،  ها را بکاود و از راه درونکاوی شخصیت کند درون آشفتۀ آدم زند و سعی می دست می

های آشفته محصول شرایط آشفتۀ  شناسی اجتماعی را به میان مردم ببرد. از دید او، آدم روان

انگیز نداری، های ساعدی دنیای غم (. دنیای داستان81: 1481ر عمرانی، پو اند )مهدیاجتماعی

شده از زمین، روشنفکران مردد و خرافات، جنون و وحشت و مرگ است. دهقانان کنده

کننده در شکلی زنده و قانع زیند، به هدف، گدایان و ولگردانی که آواره در حاشیه اجتماع می بی

: 1481ای ترسان و پریشان را به نمایش بگذارند )میرعابدینی،  هیابند تا جامع آثارش حضور می

به  به حساسیت ساعدی به معضالت اجتماعی و تحوالت جامعه و همچنین باتوجه (. باتوجه908

کند و به  به خصلت جمعی آفرینش هنری تأکید می     1اینکه روش ساختگرایی تکوینی گلدمن

توانند بستری مناسب برای  پردازد؛ آثار ساعدی می آثار میتأثیر ساختارهای اجتماعی در آفرینش 

تحلیل و نقد از منظر ساختگرایی تکوینی باشند. گلدمن معتقد است است آثار ادبی به حد 

های اجتماعی ممتازی که روحیه، اندیشه و رفتارشان گرویده به سوی اعالی آگاهی ممکن گروه

ین این آثار یکی از مؤثرترین وسیلۀ شناخت شود. همچنبینی کلی است نزدیک مییک جهان

ساختار آگاهی یک گروه، آگاهی یک گروه و حد اعالی مطلوب تناسب و تطابق با واقعیت 

بر  (. نویسنده با تأثیرپذیرفتن از جامعه و همچنین برای تأثیرگذاشتن18: 1482است )گلدمن، 

ها در حقیقت بازتابندۀ  یتزند. این شخص ها دست می جامعه و نقد اجتماع به خلق شخصیت

های مختلف هستند.  ها و معضالت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه در دوره واقعیت

درهردوره به فراخور وضعیت جامعه و به تناسب مسائلی که افراد جامعه با آن درگیر هستند، 

های اصلی و توجه به تحوالت و  های متفاوتی خلق خواهد شد. بررسی شخصیت شخصیت

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Lucien Goldmann 
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اند ما را به مسائلی رهنمون کند که  تو سائل اجتماعی مطرح در زمان نگارش آثار او میم

اند. این  عنوان نمایندۀ قشر روشنفکر جامعه بوده تأثیرگذارین مسائل بر اندیشۀ نویسنده، به

های اصلی سه مجموعه  بر روش ساختگرایی تکوینی گلدمن به بررسی شخصیت پژوهش باتکیه

اند از: اولین مجموعه داستان ساعدی، پردازد. این سه مجموعه عبارت می ساعدی  داستان

ه.ش منتشر شد. این مجموعه شامل دوازده داستان است. 1448، که در سال «نشینی با شکوه شب»

های  ، که شامل هشت داستان پیوسته است با نام«عزاداران بیل»دومین مجموعه داستان ساعدی، 

ه.ش منتشر شد. مجموعه داستان 1414گذاری شده و در سال  نام« قصۀ هشتم»تا « قصۀ اول»

این بررسی      برای اولین بار منتشر شد. 1419که شامل چهار داستان است و در سال « دندیل»

نشان خواهد داد که تحوالت و مسائل اجتماعی تا چه میزان و به چه نحو بر انتخاب 

بر نظریه ساختگرایی تکوینی گلدمن،  ست؛ و باتکیههای داستانی ساعدی تأثیر گذاشته ا شخصیت

توان پاسخ به کدام یک از معضالت اجتماعی دانست.  های ساعدی را می شخصیت پردازی

هایی است و او با استفاده از این  های ساعدی ناشی از چه نوع آگاهی همچنین شخصیت پردازی

      ه است.تر کردن کدام موضوعات داشت پردازی سعی در برجسته شخصیت

 پیشینه پژوهش

های  است تا پژوهشجایگاه ویژۀ غالمحسین ساعدی در ادبیات داستانی ایران موجب شده

نقد و تحلیل و گزیدۀ »پور عمرانی در کتاب اهلل مهدیزیادی بر روی آثار او انجام شود. روح

های  برخی از آموزه های ساعدی و های داستان به دورنمایه« های غالمحسین ساعدی داستان

(. مریم سیدان در مقالۀ 1481پور عمرانی، )مهدی پردازد های او می شناختی داستان جامعه

به بررسی « های غالمحسین ساعدیپریش در داستانرنجور و روانهای روانشخصیت»

گیرد که  پردازد و نتیجه می های داستانی ساعدی می های روحی و روانی شخصیت اختالل

(. 1486)سیدان،  هایی هستند ترین عامل در ایجاد چنین اختاللت و مسائل اجتماعی مهممشکال

های  مجموعه داستان  های نقد روانشناختی شخصیت»نامۀ خود با عنوان بهناز بخشی نیز در پایان

 پردازد های داستانی ساعدی می به بررسی روانشناسانه شخصیت« کوتاه غالمحسین ساعدی

های دیگری نیز بر روی سبک داستانی ساعدی و همچنین تأثیر مکاتب  پژوهش (.1484)بخشی، 
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گرای تکوینی و به منظور یافتن هم است؛ اما تاکنون از منظر ساختمختلف بر آثار او انجام شده

 است. ها، پژوهشی انجام نشده های بین اثر و مسائل اجتماعی زمان نگارش داستان ارزی

 بنیان نظری پژوهش
پردازد.  شناسی ادبیات به بررسی پیوندهای نزدیک و دیالکتیک هنر و جامعه میامعهج

شناسی ادبیات است تأکید دارد که ادبیات را  گذاران جامعه که از بنیان     1جورج)گئورگ( لوکاچ

شناسی( هرگز نباید از فرایند تکاملی زندگی جدا در نظر گرفت   ای از زیبایی منزله شاخه )به

شناسی است ، متن ادبی ابزاری برای بررسی جامعه2(. به گفته هاوزر141-142: 1414کاچ، )لو

با دو بیان  1و ایگلتون     4شناختی است. لوونتالخود جامعهیا به عبارت دیگر، متن ادبی به خودی

ترین و قابل اعتمادترین منبع برای آگاهی و  کنند که متن ادبی، مطمئن متفاوت استدالل می

شناسی ادبیات، ادبیات خودآگاهی در بررسی رابطۀ فرد و جهان پیرامون است. در جامعه

صورت یک ساختار اندیشمانی گسترده و چندگانه و در جایگاهی مشترک بین علم و هنر قرار  به

مند و علمی است که  های نظام شناسی ادبیات، یکی از کوششتوان گفت جامعه گیرد. می می

شناختی و ادبی به فصل مشترک های جامعه ادبیات کمک کند. امروزه، نظریه     لعهتواند به مطا می

ساختارگرایی و   اند و این فصل مشترک عمدتاً در بستر دیدگاه قابل توجهی رسیده

های اصلی سه مجموعه داستان  است. تالش ما در بررسی شخصیت پساساختگرایی تجلی یافته

وند ناگسستنی هنر و جامعه، توجه به رویکرد ساختگرایی تکوینی بر پی غالمحسین ساعدی باتکیه

ای از نقد ادبی است که گلدمن برای بررسی نقش ساختارهای اجتماعی در  است. این نام شیوه

تولید آثار ادبی برگزید. خاستگاه ساختگرایی تکوینی این فرضیه است که هر رفتار انسانی، 

به وضعیتی خاص، و از همین رهگذر، گرایش به آن  کوششی است برای دادن پاسخی معنادار

شود، یعنی جهان پیرامون دارد تا تعادلی میان فاعل عمل و موضوعی که عمل بدان مربوط می

شناسی ساختگرایی تکوینی، سه اندیشۀ جامعه     (.416: 1411آدمی، برقرار کند )گلدمن، 

ه عبارتند از: الف( هرکار انسان داللتگر روانکاوی را دیده و گسترش داده است. این سه اندیش

تواند روشن  است. ب( این داللت ناشی از بینش کلیت نسبی آن کار )یا ساختار آن( است و نمی

ـــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ  ــــــــــ
1 Georg Lukács 
2 Arnold Hauser 
3 Leo Löwenthal 
4 Terry Eagleton 
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شود مگر با قرارگرفتن در ساختاری که این داللت بخشی از آن است یا با آن یکی است. ج( 

توانند درک و تشریح  ن تکوین نمیساختارهای داللتگر نتیجۀ یک تکوین هستند و بیرون از ای

هایی  (. در واقع ساختگرایی تکوینی، به معنی بحث و دقت در ساخت81: 1482شوند )گلدمن، 

نکته تأکید دارد که آفرینش فرهنگی رفتاری ممتاز  آورد. گلدمن براین وجود میاست که اثر را به

اعی معینی به آن گرایش دارند شود که اعضای گروه اجتم و معنادار است و به هدفی نزدیک می

های  جا در ذات خود متضمن نوعی رابطه بین واقعیت (. ساختار در این204: 1411)گلدمن، 

(. از نظر گلدمن خصلت جمعی آفرینش 6: 1481اجتماعی و ادبی است )طلوعی و رضایی، 

ی ها ادبی، حاصل آن است که ساختارهای جهان آثار با ساختارهای ذهن برخی از گروه

آنکه نویسنده در سطح محتواها،  پذیر دارند، حال ای درک ها رابطه اجتماعی، همخوانند و یا با آن

 (.421: 1411یعنی در سطح آفرینش دنیاهای خیالی تابع این ساختارها آزادی تام دارد )گلدمن، 

اعتقاد دارد، و مندی جهان آثار داند. چرا که هم به قانون گلدمن دستگاه نقد خویش را علمی می    

کند که دارای عمومیت است. قوانین عمدۀ هم قوانینی برای درک و توضیح آثار فرهنگی ارائه می

ساختار عبارتند از: الف( جبر اقتصادی ب( کارکرد تاریخی طبقات اجتماعی ج( حداکثر آگاهی 

وری مفهومی مح« آگاهی بیشینۀ ممکن»(در تحلیل گلدمن مفهوم 12: 1482ممکن )گلدمن، 

های متعددی است و آگاهی او از  است. این آگاهی بیشینه فرافردی است. هر فرد، عضو گروه

آگاهی گروه جدایی ندارد. هر گروه اجتماعی آگاهی و ساختارهای ذهنی خود را در پیوند 

پروراند. آگاهی جمعی  نزدیک با عمل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش در درون جامعه می

های مختلف اجتماعی است و  ون از آگاهی فردی وجود ندارد. هر فرد عضو گروهتردید بیر بی

های گوناگون و گاه متضاد است. از  ای یکتا و خاص از عناصر آگاهی بنابراین آگاهی او آمیزه

شناسی دیالکتیک ادبیات یا ساختارگرایی تکوینی، بررسی منش نظر پژوهشگران، جامعه

ینی متأثر از گروه اجتماعی در زندگی عاطفی و عقالیی آفریننده های ع اجتماعی داللت-تاریخی

های ها و گروهنگریکننده آفرینش فرهنگی را، جهان (. عامل تعیین401: 1481اثر است )ارشاد، 

: 1411آید )گلدمن و دیگران، وجود می ها برمبنای آن بهنگریدهند که جهاناجتماعی تشکیل می

ای محلی و ... موجب به های حرفه هایی مانند خانواده، گروه (. عضویت فرد در گروه204

شود. به زعم گلدمن، این آگاهی ایدئولوژیکی است؛ اما در ساخت  وجودآمدن آگاهی جمعی می

تر  نقشی به مراتب پررنگ« نگری جهان»اثر هنری تنها این آگاهی جمعی تآثیرگذار نیست؛ بلکه 
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های اجتماعی ممتازی است که آگاهی، عاطفه  ر گروهنگری محصول عضویت فرد ددارد. جهان

و رفتارشان گاه موافق با ساختار اجتماعی موجود و گاه در تضاد و تعارض با آن است. هنرمند 

آفریند. نویسنده بازتابنده محض آگاهی جمع نیست؛  نگری خویش می اثری منطبق با نوع جهان

های اجتماعی او پیوندی استوار وجود دارد )ارشاد،  شده در اثر و آگاهیهای مطرح اما میان مقوله

گویی به یک (. ساختار معنادار از نظر گلدمن، جهان اثر ادبی است که برای پاسخ409: 1481

یابد. این تحلیل از دو   فهمی به آن دست میاست و محقق با درونموقعیت خاص آفریده شده

شود، مرحله برخالف آنچه تصور می گذرد. درک یا دریافت دراین سطح درک و توضیح می

فرایندی احساسی یا شهودی نیست؛ بلکه فرایندی عمیقاً اخالقی است و عبارت است از 

توصیف مناسبات اساسی سازندۀ یک ساختار معنادار؛ نخست باید اثر را در ساختار آن فهمید 

ترین الگوی ساختاری از ترین و مانع(. نتیجۀ این فرایند، دستیابی به جامع204: 1410)گلدمن، 

شود. توضیح، جستجوی واقعیتی  اثر ادبی است که در مرحلۀ توضیح تکوین آن نیز معین می

کم نوعی رابطۀ تنوع متقارن یا نوعی رابطه همخوانی یا بیرون از اثر است که با ساختار آن دست

تماعی آن جای داد پیوندی کارکردی داشته باشد؛ باید ساختار آثار را در ساختار اقتصادی اج

(. گلدمن عقیده دارد که عنصر اساسی آفرینش در این واقعیت نهفته است 461: 1416)گلدمن، 

بینی، نه بینی است و تدارک این جهان که ادبیات و فلسفه از دو دیدگاه متفاوت بیان یک جهان

ت از مجموع بینی از منظر او عبارت اسیک واقعیت فردی، بلکه واقعیتی است اجتماعی. جهان

ای خاص را به هم  هایی که اعضای گروه و بیشتر افراد طبقه ها و اندیشه آرزوها، احساس

دهد. در این دیدگاه، نویسنده به  ها را در برابر گروه یا طبقۀ دیگری قرار می پیوندد و آن می

ود ش نگری یک طبقه یا گروه اجتماعی به متن ادبی تبدیل می ای برای انتقال جهان واسطه

ای  ترتیب، بین کلیت یک اثر و کلیت اوضاع اجتماعی دوره این(. به11: 1418)عسگری حسنلو، 

ارزی کامل وجود دارد. وظیفۀ منتقد ساختارگرا، یافتن و  که اثر در آن تکوین یافته است، هم

 (.1: 1481های اثر است )طلوعی و رضایی،  ساختن داللتارزی برای روشن تحلیل این هم

 روش پژوهش
تحلیلی است. با بررسی سه مجموعه داستان ساعدی، -روش انجام این پژوهش توصیفی

به شرایط اجتماعی و فرهنگی  های او شناسایی و باتوجه  ها اصلی داستان های شخصیت ویژگی

 شود. بر روش ساختگرایی گلدمن تحلیل می زمان نگارش آثار باتکیه
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 بحث و بررسی
 های ساعدی های اصلی در داستان خصیتهای ش ویژگی

 نشینیباشکوههایاصلیدرمجموعهداستانشبهایشخصیت:ویژگی2جدولشماره

 جنسیت نامداستان
وضعیت

 سنی
 شغل

طبقه

 اجتماعی
 هایبارزویژگی

نشینی  شب

 باشکوه
 کارمند میانسال مرد

متوسط 

 جدید

چون و چرا از  منفعل، ترس و اطاعت بی

 زده مافوق، عدم پرسشگری، افسرده و غم

 کارمند میانسال مرد چتر
متوسط 

 جدید
 پرت، عصبی حواس افسرده،

 مراسم معارفه *

 
 میانسال مرد

رئیس 

 اداره
 چاپلوس و متملق، خودشیفته، منفعل ممتاز

های  خواب

 پدرم
 کارمند میانسال مرد

متوسط 

 جدید

شناس، ترس زیاد از مافوق و تهمت  وظیفه

اختالس، وسواس فکری، عدم تعادل 

 روحی

خاطر حادثه به

 فرزندان
 کارمند میانسال مرد

سط متو

 جدید
 شناس، مؤدب، منفعل، تنها، افسرده وظیفه

 معلم میانسال مرد ظهر که شد
متوسط 

 جدید
 بدبین، عصبی، ترس غیرعادی از جراحی

 میانسال مرد مفتش
ناظم 

 مدرسه

متوسط 

 جدید
 طلبمتملق، چاپلوس، فرصت

دایره 

 درگذشتگان
 کارمند میانسال مرد

متوسط 

 جدید
 تنها، منزوی، منفعل، افسرده

سرنوشت 

 محتوم
 کارمند میانسال مرد

متوسط 

 جدید
 تندخو، عصبی، لجوج، خودرأی

 کارمند میانسال مرد استعفانامه
متوسط 

 جدید
 تنها، مبتال به اختالل روحی و روانی

 کارمند میانسال مرد مسخره نوانخانه
متوسط 

 جدید
 لوح و زودباور، منفعل ساده

 کارمند میانسال مرد مجلس تودیع
 متوسط

 جدید
 بین، شجاع، رک و صریح واقع
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 ادارانبیلهایاصلیدرمجموعهداستانعزهایشخصیت:ویژگی1جدولشماره

جنسیت نامداستان
 

وضعیت
 سنی

 شغل
طبقه
 اجتماعی

 هایبارزویژگی

 - نوجوان مرد قصه اول
پایین 

 روستایی

شدیداً  روستایی، فقیر، مهربان و
 سواد وابسته به مادر، بی

قصه دوم )در این قصه، 
دو شخصیت اصلی 

وجود دارد؛ آقا نصیر و 
 اش( دختر خاله

 مرد/ زن
نوجوان/ 
 نوجوان

- 
پایین 

 روستایی

سواد،  نصیر: روستایی، تنها، بی
فقیر، از نظر عاطفی به 

 اش وابسته است. دخترخاله
زهرا: روستایی، رنجور و بیمار، 

 ، تنها و بدون حامیسواد بی

 جوان مرد قصه سوم
دزدی و 

 گدایی

پایین 
 روستایی

لوح، فقیر، معتقد به  روستایی، ساده
سواد،  خرافات و موهومات، بی

 اعتنا به عرف و شرع و قانون بی

 دهقان میانسال مرد قصه چهارم
پایین 

 روستایی

سواد، وابستگی  روستایی، فقیر، بی
منجر  شدید و بیمارگونه به گاو که

 شود. به اختالل روحی و روانی می

 دهقان جوان مرد قصه پنجم
پایین 

 روستایی

سواد، تنها، خودرأی،  روستایی، بی
 فقیر

 - - - قصه ششم*
پایین 

 روستایی

سواد،  روستایی، فقیر، بی
شناخت درست از مذهب،  عدم

 معتقد به موهومات

 بیکار جوان مرد قصه هفتم
پایین 

 روستایی

ماندۀ ذهنی،  فقیر، عقبروستایی، 
 بیمار، تنها و بدون حامی

 دهقان میانسال مرد قصه هشتم
پایین 

 روستایی

روستایی، مغز متفکر روستا، 
رسان و  پذیر، کمک مسئولیت

شناخت درست از  حامی، عدم
 مذهب

 

 هایاصلیدرمجموعهداستاندندیلهایشخصیت:ویژگی9جدولشماره

وضعیت  جنسیت  نام داستان
 سنی

طبقه  شغل
 اجتماعی

 های بارز ویژگی

پایین  - - - دندیل*
 شهری

سواد، فقیر، سودجو، خودفروخته، منفعل،  بی
اعتنا به شرع و عرف و قانون، غرق در  بی

 فساد و تباهی

متوسط  پژوهشگر میانسال مرد عافیتگاه
 شهری

 تنها، منفعلکرده، آرام، منزوی،  تحصیل

متوسط  - میانسال مرد آتش
 شهری

 بیمار، تنها، منفعل

من،کچل، 
 کیکاووس

متوسط  ساز فیلم میانسال مرد
 شهری

 کرده، اهل هنر، زیرک تحصیل
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طور مشخص شخصیت اصلی داستان  اند، یک نفر به شدههایی که با * مشخص  در داستان

 نیست. 

طورعمده، متعلق به طبقه متوسط شهری و یا شده توسط ساعدی بههای انتخاب شخصیت

متعلق به طبقه پایین روستایی هستند. ساعدی خود متعلق به طبقه متوسط شهری است و در مقام 

پردازد. مسائل پیرامون او در این  ن طبقه مییک نویسنده به انتقاد از ساختارهای موجود در ای

به« نشینی باشکوه شب»های داستانی به خصوص در  طبقه اجتماعی در انتخاب شخصیت

دنبال یافتن پاسخی برای مسائل و مشکالت در  تنها به است. ساعدی نهطورویژه تأثیرگذار بوده

ها و معضالت  ها، تناقض تعارضطبقه اجتماعی خود است؛ بلکه با حساسیتی بیشتر، به جنگ با 

« عزادارن بیل»و « دندیل»رود. موضوعاتی که در مجموعه داستان  در طبقه پایین اجتماع می

شود گویای این مسئله است. موضوعاتی همچون رشد شهرنشینی و توسعۀ نظام  مطرح می

آمد  هرها و پیشدن روستاییان به ش اداری، مشکالت و نواقص موجود در نظام ادرای نوپا، رانده

ترین موضوعات اجتماعی هستند که ساعدی در سه آن بیکاری و فقر ناشی از آن، از مهم

های  پراخته است. محتوای داستان نشینی باشکوه، عزادارن بیل و دندیل بدانداستان شب مجموعه

 این سه مجموعه و توجه ویژه ساعدی به این دو طبقۀ اجتماعی متوسط شهری و طبقۀ پایین

های  های متعلق به این دو طبقه، بازتابی از این واقعیت اجتماع و الگوبرداری از شخصیت

هایی است که  بودن، ویژگی اغلب شخصیتاجتماعی در آثار داستانی وی است. تنهایی و منزوی

ها بدون هیچ حرکت و جنبشی در  است. این شخصیتساعدی از طبقه متوسط انتخاب کرده 

های طبقه پایین با وجود اینکه انزوا و  اند. در بین شخصیت ی روزمره خوگرفتهزندگی به تکرارها

ای محدود  ها در دایره سوادی موجب شده است، آن خورد؛ اما فقر و بی تنهایی کمتر به چشم می

 بار خود ادامه دهند. به زندگی فالکت

 کوینیبر نظریه ساختارگرایی ت های شخصیت اصلی باتکیه بررسی ویژگی

بنابه نظریۀ ساختارگرایی تکوینی در ساخت اثر هنری تنها آگاهی جمعی، که در اثر عضویت فرد 

آید، مؤثر نیست؛ بلکه جهان وجود میای و ... به های حرفه های همچون خانواده، گروه در گروه

و  شده در اثرتر دارد. میان موضوعات مطرح تر و پررنگ گذار بینی نقشی به مراتب تأثیر

است و های اجتماعی نویسنده ارتباطی قوی وجود دارد. ساعدی در تبریز به دنیا آمده آگاهی
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های او در  پردازد. او از نوجوانی دست به کار نوشتن دارد و داستان جا به تحصیل میهمان

شود. ورود ساعدی به گروه اجتماعی روشنفکر و  مجالت در کنار نویسندگان مشهور چاپ می

پزشکی بدون شک در ده از سنین پایین و بعد از آن خواندن رشته پزشکی و روانکر تحصیل

نگری او مؤثر بوده است. از دیگر عوامل تأثیرگذار، محیط و شرایط اجتماعی روزگار  جهان

ماندگی روستاها، نشین، عقبنویسنده است. فقر و فالکت مردم طبقات فرودست و حاشیه

ادی و بسیاری از مشکالت فرهنگی و اجتماعی از نگاه تیزبین های اقتص کارکرد نادرست نظام

های هایی که ساعدی در اثر عضویت در گروهاست. مجموعه آگاهی ساعدی دور نمانده

موجب شده      عنوان نویسنده و روشنفکر نگری او بهاجتماعی کسب کرده است، همچنین جهان

شده ساعدی موضوعاتی اجتماعی و برگرفته هایشده در داستان ترین موضوعات مطرحاست مهم

های او ارتباطی قوی بین  توان در داستان دلیل می همین از معضالت اجتماعی زمان خود باشد. به

های های اصلی داستانشده یافت. با بررسی شخصیتهای ساخته و شخصیت     شرایط اجتماع

ای که در گونه ر آفرینش ادبی او را بهترین موضوعات اجتماعی تأثیرگذار بتوان مهمساعدی می

 ادامه خواهد آمد، دسته بندی کرد.

 تقابل سنت و مدرنیته

شناسان معتقدند انقالب مشروطه، اولین ارمغان مدرنیتۀ ایرانی است که هرچند ناکام ماند؛ جامعه

های از سیاست کردن جامعه، اما تأثیر زیادی در اندیشه روشنفکران ایرانی باقی گذاشت. مدرن

  مهم دوره پهلوی بود که اقداماتی نظیر ایجاد ارتش، تأسیس شبکه جدید ارتباطات، توسعه

صنعت، تأسیس رادیو، ایجاد راه آهن، رواج زبان فارسی، ارائۀ شناسنامه، رشد آموزش عالی، 

کردن آن بود  تأسیس پست، تلفن و تلگراف و امثال آن از جمله اقدامات مهم برای عملی

(. اقدامات رضا شاه و پس از آن محمدرضا 441: 1411(؛ )فوران، 118-121: 1411)آبرهامیان، 

هایی، ظاهر زندگی ایرانی را تغییر دادند، مبانی  شاه، زمینه تجدد را فراهم ساخت. اما چنین تالش

ینی بود اندیشه در ایران تفاوت بنیادی نکرد؛ در واقع، مدرنیتۀ ایران بیش از آنکه ذهنی باشد، ع

کند که گام (. ساعدی زمانی شروع به نوشتن داستان می80: 1484)آزاد ارمکی و پرستش، 

های  گذاری دولت است؛ اما ضعفای مدرن، یکی از اصول سیاست برداشتن به سوی جامعه

های  های امور مدرن با سنت ایرانی، نبود زمینه و تعارض  گذاری، تناقض موجود در این سیاست
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هنگی اجتماعی در بین تمام طبقات اجتماعی برای این تغییرات، موجب گردید مناسب فر

شکل سطحی و مبهم در برخی از سطوح جامعه ورود پیدا کند. بخش زیادی از جامعه  مدرنیته به

ها  است. قشرهایی که نمودهایی از مدرنیته به زندگی آن هنوز در همان وضعیت سنتی باقی مانده

شناخت مدرنیته و پیامدهای آن هستند. یر مشکالت و مسائل حاصل از عدماست، درگ وارد شده

های ساعدی در این سه  های اصلی داستان % از شخصیت62دهد  جدول بخش قبل نشان می

ها  مجموعه متعلق به طبقه متوسط شهری هستند. شغل و محل زندگی این افراد زمینه آشنایی آن

؛ اما نبود بسترهای الزم برای تحول بنیادین و پذیرش درست را با نمودهای مدرنیته فراهم کرده

ها متعلق به طبقۀ پایین هستند. این  است. بقیه شخصیتو اصولی مدرنیته، مشکالتی ایجاد کرده

ها داده نشده است؛ به های مدرنیته آشنایی ندارند. آموزش الزم برای تغییر به آن گروه با جلوه

 .کند ها تنش ایجاد می های مدرنیته به زندگی آن بهدلیل، ورود هریک از جن همین

در دوران پهلوی دوم، رشد بروکراسی، دولت را قادر ساخت که در زندگی روزانه مردم 

: 1486زهی،  بیشتر نفوذ کند. در این دوران کارمندان بسیاری به استخدام دولت درآمدند )هاشم

ردیابی کرد. « نشینی باشکوهشب»موعه توان در مج (. تأثیر این تغییر اجتماعی را می211

های این مجموعه کارمند و یا معلم هستند. در این مجموعه  شخصیت اصلی در همۀ داستان

ای سنتی  سو، جامعه شود. از یک نموده می های دو نوع جامعه در قالب داستان باز ها و تنش چالش

ی شهری و مدرن. معلمان و ا با سازوکار سنتی و شیوه زیست سنتی و از سوی دیگر، جامعه

ها، نمایندۀ قشری از جامعه هستند که برای امرار معاش به شغلی مدرن  کارمندان در این داستان

کنند. ساعدی در شخصیت وپنجه نرم می اند؛ اما با مشکالت بسیاری دست روی آورده

ازد )که پرد ها می های خود بیش از هرچیز به مسائل و مشکالت روحی و روانی آن پردازی

پزشکی، این مسئله دور از ذهن نیست(. تکرار و روزمرگی، به تخصص ساعدی در روان باتوجه

گشتگی و انگیزگی، گم مشکلی عمده در بین کارمندان است. تنهایی، انزوا، اضطراب، غم، بی

کارمندان مورد توجه   نداشتن تمرکز، از جمله مشکالتی است که ساعدی در پرداختن شخصیت

است؛ زیرا در اداره عمری تنهایی و تاریکی خو گرفته  به« چتر»است. شخصیت داستان دادهقرار 

است در تاریکی لولیده است. دورشدن از فضای زیست سنتی و اجبار به زندگی در فضای 

پژوهشگر است. « عافیتگاه»است. شخصیت اصلی داستان پرت کرده مدرن او را عصبی و حواس

ها به دریا  رسد که همراه با بومی این شخصیت، زمانی به پایان می احساس غربت و غمگینی
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« عزادارن بیل»ای که در  گردد. جامعه کند و به زندگی سنتی باز می ها کار می رود، همانند آن می

دار. نفوذ عناصر بیگانه )مدرنیته( باعث تب این  ای است بیمار و تب شود، جامعه نشان داده می

های روستای بیل و رویدادهای  هر گونه ناسازگاری و تنش موجود در آدم اند. ارگانیزم شده

گرفته از ستیز و رویارویی نو با کهنه )سنت با تجدد( و یا مدرنیسم و عقببار، نشأت مصیبت

عزاداران بیل آشکارا به « ششم  قصه»(. ساعدی در 84: 1481پور عمرانی،  ماندگی است )مهدی

یته و نبود بستر مناسب فرهنگی برای حضور مدرنیته اشاره تعارض و تناقض حضور مدرن

دنبال  کنند و با همان تفکرات سنتی خود به کند. مردم بیل، صندوقی فلزی را بیرون ده پیدا می می

تعریفی برای جسم ناشناخته هستند. صندوق فلزی در ظاهر دینام تولید برق است که از کامیون 

عنوان ضریح )نمودی از حضور مدرنتیه(؛ اما اهالی روستا آن را بهاست ها بیرون افتاده آمریکایی

ها زنجیر  مریض ننه خانوم به گردن »بندند.  ها را به آن می آورند و مریض ای به روستا می زاده امام

« های بزرگ صندوق و گفت: گریه بکنین، شفا بگیرین بست و زنجیر را گره زد به دکمه

 (186: 1414)ساعدی، 

% بودجه کشور را 10% تا 29ه.ش نیروهای مسلح بین 1490ه.ش تا 1440های  له دههدر فاص

میلیارد دالر صرف خرید جنگ افزارهای نظامی از  10جذب کردند. در همین دوره، حدود 

آمریکا شد و همین امر موجب گردید که هزاران مشاور آمریکایی در نیروهای مسلح ایران 

زهی، تر شود )هاشمیران به ایاالت متحدۀ آمریکا، مستحکمخدمت کنند و بندهای وابستگی ا

ای دیگر از حضور  جلوه« دندیل»(.حضور شخصیت نظامی آمریکایی در داستان 218: 1486

مدرنیته و میلیتاریسم و توابع منفی آن بر جامعه سنتی ایرانی است. اهالی گرسنۀ دندیل، 

ها نمادی از مدرنیته، تمدن، و ایی در نظر آندانند. آمریک آمریکایی را یک شخصیت معمولی نمی

یادتون باشه که اون یه »گوید:  البته قدرت است. اسداهلل پاسبان در اولین توصیف از او می

(. آمریکایی به 42: 1419)ساعدی، « های خودمون خیلی فرق داره... آمریکاییه، با این آشغال کله

آید و اهالی همچون دامادی به  ه دندیل میبستری دختری نوجوان بدعوت اسداهلل برای هم

کشد و  آیند. آمریکایی بعد از کامیابی بدون اینکه پولی بدهد، راه خود را می استقبال او می

 .رود. هیچکس جرأت ندارد به او اعتراض کند می

دهد؛ بلکه  های حضور مدرنیته در ایران واکنش نشان می ها و تناقض تنها به تعارضساعدی نه 

تازد.  های غلط و نادرست دارد، نیز می ماندگی جامعه ایرانی که ریشه در سنت عوامل عقببه 
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روستای بیل، مشتی از خروار جامعه روستایی و سمبل جامعه سنتی است. جدا از مشکالت 

معیشتی در این روستا، موضوعات فرهنگی و مسائل ناشی از عدم پیشرفت فرهنگی، در پرورش 

است. در نگرش سنتی به نقش پررنگی داشته« عزادارن بیل»های  تانهای اصلی داس شخصیت

شود. در واقع، هویت فردی مفهومی  شود و یا کمتر توجه می فردیت زنان و کودکان توجه نمی

ها و خطرات روحی و  گیرد. عدم توجه به آسیب مدرن است که در سپهر اجتماعی مدرن شکل می

شود، موضوع اصلی در دو قصه  کودکان و نوجوانان می روانی که در ساخت سنتی جامعه متوجه

دادن مادر و با غم از دست« قصه اول»است. رمضان شخصیت اصلی « عزاداران بیل»اول مجموعه 

روست و جامعه سنتی روستا برای حل این مشکل، راهکاری سنتی ارائه  بحران ناشی از آن روبه

میره. بعد کدخدا دست  دونیم که ننه رمضان می میمان  اسالم گفت: نه مشدی بابا، همه»دهد.  می

کنه. اونوقت من و کدخدا  تابی می گرده به ده. رمضان واسه مادرش بی گیره و برمی پسرشو می

کنیم. وقتی براش زن گرفتیم دیگه غصۀ مادرشو  آییم خونه تو و دخترت را خواستگاری می  می

ز سیدی از اهالی روستا مرده است. فرزند نی« قصه دوم»(. در 19: 1414)ساعدی، « خوره نمی

طور دورشدن از دخترخاله محبوبش، دادن پدر و همین نوجوانش، آقا نصیر، به علت غم از دست

توجه به  تواند طبق عرف جامعه سنتی در مراسم سوگ پدر حاضر شود؛ اما اهالی روستا بی نمی

رو شود و افراد بزرگسال با مرگ روبه خواهند همانند های ناشی از این دو فقدان از او می آسیب

اسالم گفت: آره قربون جدت باید برگردی خونه، »های پدر را پس از مرگ او بپذیرد.  مسئولیت

برد، به شهر  (. دخترخالۀ آقا نصیر را که از بیماری زانو رنج می46)همان، « حاال دیگه آقای ده تویی

وسال و بیمار است؛ بیشتر از یک هفته است که  سن ر کماند تا در بیمارستان مداوا شود. دخت فرستاده

 اند. هنوز جایی برای او پیدا نشده اند و خودشان برگشته اش او را به بیمارستان برده مادر و پسرخاله

بر موضوع مرگ و  است. ساعدی باتکیهو در حیاط بیمارستان بدون هیچ رسیدگی تنها رها شده 

ماندۀ روستا هیچ توجهی به  پردازد که در محیط عقب ودکان میپذیر ک بیماری به شخصیت آسیب

اش هر دو مجبورند صورت خشن زیستن در محیطی روستایی  شود. آقا نصیر و دخترخاله آن نمی

ماندۀ پنجه نرم کنند. در محیط عقب و را تحمل کنند و همچون افراد بزرگسال با مشکالت دست

« قصه چهارم»ران در معرض خطر هستند. شخصیت اصلی روستا، کودکان و نوجوانان بیش از دیگ

رسد. تنها دارایی  رفتن گاوش به جنون میخاطر از دستحسن، مردی روستایی است که بهمشدی

کند تا جایی که خود را  حسن همین گاو است و مردنش ضربۀ روحی بزرگی به او وارد میمشدی
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دهد. شخصیت ساده و روستایی مشدی ت میکند و در پایان هم جان خود را از دس گاو فرض می

حسن، یادآور بسیاری از روستاییانی است که گاو و گوسفندانشان برایشان حتی از فرزندانشان نیز 

 ترین سهم را در پرورش چنین افرادی دارد.تر است. فقر و عدم پیشرفت جامعه، بزرگ با ارزش

عاملی قدر بسته و تکآن -روستای داستان-تاییخواهد نشان بدهد که جامعۀ روس نویس میداستان    

پذیر اساساً امکان -ترین رکن آندر اصل مهم-فاکتوره( است که حذف یکی از ارکان آن  )تک

درنگ جای آن بنشیند. حتی اگر جانشین، یک نفر آدم و  نیست و به محض حذف آن، یکی باید بی

عباس که جوانی روستایی      «قصۀ پنجم»(. در 108: 1481پور عمرانی،  صاحب گاو باشد )مهدی

خاطر مراقبت اش که به ماند و با خاله اش بازمی خاطر وابستگی به یک سگ از کار روزانهاست، به

کند. رفتار سرشار از محبت عباس نسبت به سگ، حساسیت  از او به روستا آمده، بدرفتاری می

، این سگ اجنبی است و روی خوشی به آن نشان انگیزد. در نگاه بستۀ اهالی روستا دیگران را برمی

صفر با سگ و نگرانی خاله از وضعیت دلیل پسر مشدی دهند. نکوهش اهالی روستا، دشمنی بی نمی

دلیل اینکه ای کشته شود. شخصیت اصلی این داستان به شود سگ به طرز وحشیانه عباس باعث می

 شود. کند، شایسته تنبیه می میبا تفکر غالب جامعه کوچک خود سر ناسازگاری آغاز 

      فقر

کند که سطح  نیکی آر.کدی، ضمن تحقیقات خود دربارۀ ایران در دورۀ پهلوی اول اذعان می

برآوردی در این  1440متحد در دهۀ  ملل بخش نیست. سازمان زندگی روستاییان ایرانی رضایت

کالری دریافت 1800ل، روزانه کمتر از زمینه به عمل آورد و متوجه شد در ایران هر بزرگسا

تر بود. شرایط بهداشتی نیز نامطلوب بود. در کند، که از تمامی مناطق خاورمیانه کمتر و پایین می

درصد و امید 90ومیر کودکان موجب یک بررسی معلوم شد، نرخ مرگ به 1420اواخر دهه 

اند و اغلب روستاها فاقد گریباندرصد است؛ اغلب مردم با بیماری دست به 21زندگی در روستا 

شد  اند. در این دوره، کمتر روستایی از نعمت مدرسه برخوردار بود و نمی امکانات بهداشتی

( 411-416: 1411های کشاورزی و کارهای خانه جدا کرد )فوران،  راحتی از فعالیتها را به بچه

کرده مجموع طبقۀ متوسط تحصیلکارمندان، معلمان، دانشجویان، نویسندگان و هنرمندان که در 

بیش از دوبرابر شدند. این قشر که اغلب  1491-1449های  شوند، در ایران در سال نامیده می

دلیل توزیع  شهرنشین بودند و به نسبت روستاییان از نظر رفاه مادی زندگی بهتری داشتند؛ اما به
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(. این شرایط اقتصادی و 181ن، نابرابر درآمد، تورم و سایر مشکالت زندگی سختی داشتند )هما

های  گیری شخصیت معیشتی که ساعدی همچون دیگر افراد جامعه شاهد آن است، در شکل

« مسخره نوانخانه»است. آقای زمزمه شخصیت اصلی داستان های او تأثیرگذار بوده اصلی داستان

خود ندارد. او با  مند است؛ ولی پول زیادی برای پرداختن به عالقۀ آوری عتیقه عالقهبه جمع

هایی قدیمی )که در حقیقت قدیمی و  پولی که برای خرید مایحتاج روزانه در دست دارد، سکه

ها را به  کند سکه کند؛ اما فردای آن روز همسرش او را مجبور می عتیقه نیستند( خریداری می

لتویی ندارد تا پا« مجلس تودیع»صاحبش برگرداند و پول را پس بگیرد. آقای فهمیده در داستان 

« عزاداران بیل»های مجموعه داستان  گیری شخصیت از سرما محفوظ باشد. تأثیر فقر بر شکل

های روستایی در وضعیت مناسب اقتصادی زندگی  کدام از شخصیتتر است. هیچ محسوس

گذارد. گاو  چهرۀ دیگری از فقر را به نمایش می« قصه چهارم»حسن در کنند. جنون مشد نمی

 بها را ندارد. دادن این دارایی گراندارایی مشدحسن است و او تحمل از دستتنها 

در روستای بیل، پزشک و امکانات بهداشتی وجود ندارد. مراجعه به بیمارستان و پزشک تنها 

همین علت، وقتی موسرخه در  برد؛ به سرمی گیرد که فرد در حادترین شرایط به زمانی صورت می

شود، کسی به فکر درمان او نیست. اهالی تنها  ی عجیب پرخوری مبتال میبه بیمار« قصه هفتم»

کنند. دخترخاله آقا  کنند به نوعی از دست او خالص شوند. هربار او را جایی رها میتالش می

اند )در واقع، او را نیز  سخت بیمار است. او را به بیمارستانی در شهر برده« قصه دوم»نصیر در 

هم ریخته است. در بیمارستان جایی (. وضعیت بیمارستان بسیار مغشوش و بهاند آنجا رها کرده

خواباند و از  برای کودک بیمار نیست. پیرزنی از کارکنان بیمارستان او را در حیاط بیمارستان می

رسد که  نیز زمانی به بیمارستان می« قصه اول»دهد. مادر رمضان در  غذاهای باقیمانده به او می

همیشه مریضا رو موقعی »کند:  نکته اشاره می همیناست. پرستار نیز بهباقی نمانده جانی برایش

های اجتماعی  (. آگاهی11: 1414)ساعدی، « میارین که دیگه کاری از دست ما ساخته نیست

های مختلف اجتماعی شکل  ساعدی که در اثر ورود به جامعه و اطالع از وضعیت زندگی گروه

است. ساعدی گرچه های مخرب اجتماعی در آثار او شده انعکاس پدیدهاست، منجر به گرفته

های مختلف  خود متعلق به گروه فرودست جامعه نیست؛ اما آگاهی او از وضعیت افراد در گروه

عنوان یکی از ها و مشکالت افراد طبقۀ فرودست واکنش نشان دهد. فقر به باعث شده به کاستی

های اخالقی تهدیدی جدی برای جامعه است. ساعدی با  یلتزا و نابودکنندۀ فض عوامل جرم
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ترین گوید که فقر و فحشا مهم ای بدنام سخن می از محله« دندیل»نگاهی انتقادی در داستان 

گن دندیل، همه گشنه و  جا رو می ممیلی گفت: ای بابا کجای کاری؟ این» مشخصۀ آن است. 

: 1419)ساعدی، « هاشونو اینور و اونور بکشنهمحتاج یه لقمه نونن که وصلۀ شکم بکنن و الش

کردن بر سر عفت یک خواهد با معامله های دندیل( می خانه (. خانمی )صاحب یکی از روسپی49

دست بیاورد. دیگر اهالی دندیل هم برای اینکه در این میان دختر نوجوان خرج درمان خود را به

مجموعه « قصه سوم»کنند. در  اسب تالش میدست بیاورند، برای پیداکردن مشتری منپولی به

جمعی به گدایی قحطی و گرسنگی دسته     شویم که به دلیل عزاداران بیل با افرادی مواجه می

رود و بعد با مشدی  کردن ابایی ندارند. حسنی با مشدی جبار به دزدی میروند و از دزدی می

ها به شهر فرار  یابد آن این موضوع اطالع میشود. وقتی جبار از  بستر می ریحان، خواهر جبار، هم

کنند. صورت خشن فقر و تنگدستی و تأثیر آن بر رفتارهای  کنند و آنجا نان، گدایی می می

های داستانی ساعدی  اجتماعی افراد از جمله موضوعاتی است که با بررسی رفتارهای شخصیت

 خوریم. بدان برمی

 باوریسوادی و خرافه بی

های ساعدی تأثیرگذار  پردازی دی و فقر فرهنگی، موضوع دیگری است که بر شخصیتسوا بی

سواد بودند )عبدی و گودرزی,  بیش از هفتاد درصد مردم ایران بی 1440است. در دهۀ بوده

خوبی آشکار به« عزادارن بیل»های مجموعه  (. بازتاب این موضوع در شخصیت129: 1418

سواد ندارند. در بیل، مدرسه و معلمی وجود ندارد. درک نادرست  کدام از اهالی بیلاست. هیچ

های داستانی روستایی اعتقاداتی آمیخته با خرافه داشته باشند.  شود شخصیت از مذهب باعث می

روند.  ها به خانه گدا خانوم می پردازند. مریض برای حل مشکالت تنها به زاری و عزاداری می

گدا خانوم که هر دو چشمش کور بود، روی »کنند.  ائم زاری میبوسند و د ها را می آنجا علم

داد. هروقت  ها گوش می گرداند و به زاری کرسی نشسته بود، وسط باالخانه، سرش را آرام می

)ساعدی، « شد گشت، زاری دوباره آغاز می طرف برمی برید، فوری به آن زاری از یک گوشه می

ای اینکه قحطی و گرسنگی را از بیل دور کنند، به همه در (. ننه فاطمه و ننه خانوم بر16: 1414

شود دینام تولید برق را  سوادی اهالی روستا موجب می پاشند. بی و دیوار روستا آب تربت می

خواند و  برند اسالم روضه می ها آن را از روستا می زاده تصور کنند و وقتی آمریکایی ضریح امام
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سواد هستند و کودکان  نیز بی« دندیل»های داستان  . شخصیت(188کنند )همان،  اهالی گریه می

گونه که جدول بخش کنند. همان ها بازی می آنکه به مدرسه بروند در میان خاک و زباله جای به

هایی که ساعدی از طبقۀ پایین جامعه انتخاب کرده است،  دهد، تمام شخصیت قبل نشان می

ترین باوری که از مهم سوادی و خرافه ایی به بیه سواد هستند. او با خلق چنین شخصیت بی

 تازد. ماندگی اجتماعی است، می عوامل عقب

 فرهنگ استبدادی

های ساعدی وجود فرهنگ استبدادی است. فرهنگ  موضوع دیگر در زمان نگارش داستان

و  های قدرت تام، ارعاب تام، اطاعت محض، انحصارطلبی، عدم پرسشگری استبدادی با ویژگی

پرستی در ادوار مختلف تاریخی در جامعۀ    پاسخگونبودن و برنتافتن نقد و انتقاد و کیش شخص

های گوناگون تولید و بازتولید شده بود. تنها در دوره  شکل ایران و در نهاد پادشاهی و به

خواهانه نسل اول روشنفکری ایران که متأثر از افکار  مشروطیت با اشاعه افکار آزادی

واهانۀ عصر روشنگری اروپا و انقالب کبیر فرانسه بود و با تأثیری که این افکار بر تودۀ خ ترقی

مردم شهری گذاشت، خللی در این فرهنگ استبدادی و نهاد پادشاهی استبدادی ایجاد کرد. ولی 

پرستی در ایران    اینکه فرهنگ استبدادی و نهاد فرسودۀ استبدادی پادشاهی و کیش شخص دلیل به

قۀ چندهزار ساله داشت، دوباره خود را بازتولید کرد و در دورۀ پهلوی با حفظ ظاهر مدرن ساب

 1486از طریق مدیریت استبدادی بر جامعه خود را نشان داد )حیدرپور کلیدسر و همکاران، 

-بعدی اقتصادی   گرفتن سیاست توسعه تک   (. جامعۀ ایران در دورۀ پهلوی به دلیل در پیش12:

شیوه آمرانه، پذیرای علوم پایۀ مدرن بود و در نتیجه، ساختار  هم به توسط دولت آناجتماعی 

ویژه    آموزشی کشور از جنبۀ علوم پایه متحول و مدرن شده بود؛ ولی در حوزه علوم انسانی به

دادن به اندیشمندانی که رویکرد انتقادی در تحلیل مسائل    علوم اجتماعی، رژیم پهلوی از میدان

کرد. در نتیجه، بدنه جامعه و حتی بین  اعی، فرهنگی و سیاسی جامعه را داشتند، امتناع میاجتم

دیده و روشنفکر جامعه، نگاه سنتی و غیرنقادانه و    کرده و آموزش عالی   اقشار تحصیل

گرانه به انسان، جامعه و موضوعات و مسائل اجتماعی و فرایندهای تاریخی و ... وجود    پرسش

ها و نمایندگان طبقۀ متوسط مدرن منتقد و قطع جریان  کردن احزاب و تشکل   رکوبداشت. س

آمیزی بر جامعۀ ایران حاکم کرد و بستر و    روشنفکری پویا در جامعۀ فضای پلیسی و رعب
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وچاپلوسی و  های اجتماعی نقد و پرسشگری در جامعه ایران را از بین برد. عادت به تملق زمینه

بار اخالقی در فرهنگمان درآمده بود  های زیان افراد مقتدر، یکی از ویژگی وتمجید از تعریف

 (. 18)همان: 

های او، خصوصاً  واکنش ساعدی به فرهنگ استبدادی جامعۀ ایرانی در برخی از داستان

، قابل مشاهده است. فرهنگ استبدادی ترسی فراگیر از مافوق را «نشینی باشکوه   شب»مجموعه 

پور، این ترس را    دهد. ساعدی با خلق شخصیتی همچون محمدعلی لک می بین مردم رواج

دلیل ترس  است. این شخصیت در مواجهه با شخصیتی مافوق خود و تنها به   خوبی نشان داده    به

کشد. رئیس اداره در تمام ساعات  از قدرت و اختیارات رئیس، روح زندگی رادر خود می

رفتن روح    کند؛ بلکه به بهای از بین اعتراضی به این وضعیت نمی تنها خوابیده است و کارمند نه

کند رضایت خاطر رئیس را فراهم آورد. فرهنگ  نشاط و سرزندگی در وجود خودش، تالش می

است. صاحبان قدرت )که    استبدادی حاکم بر جامعه روح پرسشگری را در افراد از بین برده

تابند و با ارعاب و تهدید از پاسخگویی  مخالف را برنمیهاست( صدای  رئیس اداره نمادی از آن

کند تا در حل مشکل  پور، رئیس خود را از خواب بیدار می روند. وقتی محمدعلی لک طفره می

زند که چرا از خواب بیدارش کرده و  وجودآمده از او کمک بخواهد، رئیس به او سیلی می   به

خورده، منفعل    رس، کارمندان را تبدیل به افرادی ترسکند که گزارش خواهد داد. این ت تهدید می

نشینی با شکوه، همه زندگان یک شناسنامه دارند. یک اسم    کند. در داستان شب پریش می و روان

اند. نام تمام مردگان،    پور. از طرفی، همۀ مردگان نیز مثل هم و یک هویت دارند؛ محمدعلی لک

پور عمرانی،  ک و سرنوشت و سرگذشت مشترک )مهدییکی است. زندگی مشترک، درد مشتر

(. در نظر شخصیت اصلی داستان، که نماینده گروه بزرگی از کارمندان است، رئیس 119: 1481

تواند هرگونه بخواهد با مرئوس خود  اختیار است که می اداره آنقدر قدرتمند، ترسناک و صاحب

ترسم، یک عمر تمام  من از گزارش خیلی می»دهد.  رفتار کند و کارمند تماماً این حق را به او می

ترسم. آن موقع  از گزارش ترسیده بودم. حاال که دیگر عمری باقی نمانده هم از گزارش می

باره من را کتک بزنند. رؤسای محترم ادارات، پدران روحانی و مهربان ما    حاضر بودم دوباره، سه

ی حق دارد مرئوس خود را بزند، اما گزارش دیگر هستند، حق دارند ما را تنبیه کنند، هر رئیس

(. این ساختار به قدری در روح و جان کارمند ترس 21: 1448)ساعدی، « انصافی بود... خیلی بی

گیرد. همین ترس در شخصیت  ها می ایجاد کرده که قدرت هرگونه واکنش و یا پرسشی را از آن
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صیت اصلی، پدر راوی، حسابدار نیز وجود دارد. شخ« های پدرم خواب»اصلی داستان 

شناسی او از سر ترس از مافوق در او پدید    شناس ادارۀ دارایی است. این حس وظیفه   وظیفه

هایی که در خانه حضور دارد، نیز به کار  پردازد؛ حتی زمان است. با وسواس شدید به کار می   آمده

از مافوق و اینکه به او تهمت پردازد تا مبادا اشتباهی رخ دهد. وسواس و ترس شدید  می

های ساعدی به  اصلی داستان  رساند. شخصیت اختالس زده شود، او را به حالتی مالیخولیایی می

دهند. کسی کاری  کننده به زندگی خود ادامه می   اند و با انفعالی کسل این وضعیت خو گرفته

د. تملق و چاپلوسی در برابر آی دهد، اعتراض و یا جنبشی برای تغییر به وجود نمی انجام نمی

من، »های داستان  شده تنها شخصیت   های بررسی مافوق عادتی همگانی است. در بین داستان

کنند. هر سه شخصیت داستان  از این قاعده پیروی نمی« مجلس تودیع»و « کچل و کیکاووس

ها را مجبور  آن ساز هستند. فرماندار )نمایندۀ دولت(   هنرمند و فیلم« من، کچل و کیکاووس»

کند تا از صحنۀ تظاهرات مردم و سخنرانی خودش فیلم بسازند. راوی و کیکاووس سازش  می

توانند  ها در حضور فرماندار و سرهنگ نمی کنند و به این اجبار اعتراض دارند؛ هرچند آن نمی

اری خالص کند تا از گرفت ها سازش می آشکارا اعتراض خود را بیان کنند. کچل در ظاهر با آن

ای زیرکانه از انجام کار دلخواه فرماندار  شود که او با حقه شوند؛ اما پایان داستان مشخص می

های  های اجتماعی شاهد آن هستیم، در شخصیت است. انفعالی که در دیگر گروه   خودداری کرده

و هنرمند تر وجود دارد. این سه شخصیت نمایندۀ قشر روشنفکر این داستان وجود ندارد یا کم

ها منجر به نپذیرفتن فرهنگ استبدادی  جامعه هستند. باالتربودن سطح آگاهی اجتماعی آن

است. سرهنگ و فرماندار با آنکه صاحبان قدرت هستند؛ اما دانایی و زیرکی الزم را ندارند.    شده

از  از دیگران شجاعت بیشتری دارد. او همچنان که« مجلس تودیع»آقای فهمیده شخصیت اصلی 

وآمد رؤسا تمامی ندارد.  رفت   داند دور تسلسل  تر است. می آید، از دیگران فهمیده نامش برمی

ها و  (. از تملق110: 1448)ساعدی، « کنم تا آخر عمر بدون رئیس بشه نفسی کشید خیال نمی»

چاپلوسی دیگران برای رؤسا ناخرسند است و دوستش را که او را مجبور کرده به این مراسم 

کند. او این شجاعت را دارد که پشت میکروفن برود و آنچه دیگران  بیاید ترسو خطاب می

آرزوی »آورند، با صدای بلند اعالم کند:  دادن موقعیت خود بر زبان نمی خاطر ترس از دست   به

)ساعدی، « های سال عملی نخواهد شد شما، یعنی خالصی از چنگال آن روح ریاست تا سال

1448 :116.) 
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 ساختار اداری ناکارآمد

کار آمدن حکومت پهلوی در تمام     ها و اصالحات بنیادینی که با روی  تحوالت، پیشرفت

های زیادی  وجود آمده بود، گرچه مشکالت زیادی را از میان برداشته بود؛ اما بخش    ها به عرصه

و فسادها بودند. این  ها از کشور همچنان درگیر مشکالت ناشی از عدم پیشرفت و کاستی

ها از چشم نویسندۀ متعهدی چون ساعدی دور نماند و در پرورش فضای  ها و نقصان کاستی

ساالری     هایش داشت، تأثیرگذار بود. در نظام دیوان ذهنی او، که تأثیر مستقیم بر فضای داستان

گیری  قدامات چشمبا وجود رشد کمی و پدیدآمدن محیطی نسبتاً مناسب برای نوسازی و ا-ایران

تحول بنیادین پدیدار نشد. عناصر مخربی همچون: روحیۀ اطاعت محض  -که صورت پذیرفت

-شکنی و قاعده    گرایی و خویشاوندساالری، ارتشا و فساد اداری، قانون    و کورکورانه، رابطه

و ... در ورزی     اعتمادی، روحیۀ چاپلوسی و مجامله، تعصب    گریزی، احساس عدم امنیت، بی

(. ساعدی در 20: 1481کننده داشت )تنکابنی،     ساالری کشور نقشی تعیین    ناکارآمدی نظام دیوان

طورکلی به موضوعات مرتبط با زندگی کارمندان     به« نشینی با شکوه    شب»مجموعه داستان 

و اولیای مدرسه  به زندگی آموزگاران« مفتش»و « ظهر که شد»پردازد. تنها دو داستان  ادارات می

احوال و اسناد پرداخته      ها، هم در چهار داستان به ادارۀ ثبت است. از بین این داستان     پرداخته

انگیز گروهی از  ها با نگاهی انتقادی زندگی پر از تکرار و مالل شود؛ ساعدی در این داستان می

از طبقۀ متوسط اجتماع هستند.  کشد که عموماً کارمندانی معمولی و کارمندان را به تصویر می

است؛ ساختاری که      ها بوده نقد بروکراسی نوپا، یکی از اهداف ساعدی از نوشتن این داستان

کار مفیدی برای  ساالری تنها درگیر ظواهر و تشریفات اداری هستند؛ اما هیچ    دلیل عدم شایسته به

وار آمدورفت رؤسای اداره،  دور تسلسل« مراسم معارفه»دهند. داستان  پیشرفت جامعه انجام نمی

کند. در محیطی سرشار از نطق و شعار، کارمندان به ها را بیان می ها، تظاهرها و تحسین سخنرانی

 کنند. انفعالی همگانی موجب شده هیچ شکل خودکار، رؤسا را یکی پس از دیگری ستایش می

های این  ه همانند دیگر داستانبا آنک« مجلس تودیع»اتفاق جدیدی رخ ندهد. در داستان 

انگیز است.  است؛ اما فضا تا حدی وهم     مجموعه به موضوعی مربوط به کارمندان پرداخته شده

ای نتوانسته بعد از اتمام دورۀ کاریش  زند که تاکنون هیچ رئیس اداره ساعدی از شهری حرف می

میرند. در واقع، روح رئیس  یلی میزنده از آنجا بیرون برود. هرکدام از رؤسا و مسئوالن به دل

او خواهد ماند، برای همیشه خواهد ماند. و »ماند.  برای همیشه بر سر شهر و مردم آن باقی می
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های سال عملی نخواهد  آرزوی شماها، یعنی خالصی از چنگال آن روح بزرگ ریاست، تا سال

چ رئیسی از این شهر (. مردم این شهر همیشه مرئوس هستند و هی116: 1448)ساعدی، « شد

کنند و این مجلس تودیع نیز مانند  رود. راوی و دوستش در مجلس تودیع شرکت می بیرون نمی

 .شود دیگر مجالس در پایان به مجلس عزاداری تبدیل می

گرفتار « نشینی باشکوه    شب»همانند شخصیت اصلی « سرنوشت محتوم»شخصیت اصلی 

است. تنها کارش نوشتن اسامی مردگان است. این تکرار  یکنواخت در دایره درگذشتگان  زندگی

ای متحرک شود؛ اما از این وضعیت هیچ شکایتی ندارد. روح  باعث شده خود نیز تبدیل به مرده

اش است  سرزندگی و نشاط در او مرده است. او در دو اتاق که هم محل کار و هم محل زندگی

ندگی شخصی افراد( تمام اوقات خودش را )نمادی از رسوخ بیش از حد سیستم اداری در ز

آور  ای وجود ندارد. تنها درگیر کاری مالل گذراند. بین کار و زندگی شخصی او مرز و فاصله می

لوحی و گاه عدم دانش کافی کارمندان موضوع دیگری است که بررسی  و تکراری است. ساده

مه شخصیت اصلی داستان شود. آقای زمز های اصلی این مجموعه به ما یادآور می شخصیت

هایی  لوحی پولش را خرج خرید سکه کارمندی بازنشسته است که با ساده« مسخرۀ نوانخانه»

کند تا پولش را پس بگیرد؛ اما در راه فرد دیگری به او  کند. همسرش او را مجبور می تقلبی می

ه در داستان مشخص تواند مشکلش را با توسل به یکی از آقاها )ک کند می خورد و ادعا می برمی

به شخصیت اصلی دارد، مسخرۀ  کسی است( حل کند. عنوان داستان که اشاره نیست این آقا چه

« سرنوشت محتوم»های داستان  اطالعی است. شخصیت    لوحی و بی نوانخانه، اشاره به همین ساده

ظاهر     ی بحثی بهگذارند. آقای تلیسچ ای دیگر از عدم آگاهی کارمندان را به نمایش می نیز جلوه

تنها علمی نیست؛ بلکه تصور غلط کند؛ اما سخنان او نه علمی را با دو همکار دیگرش آغاز می

ها را قبول کنند. راوی داستان  خود اوست که مصر است صحیح هستند و باید دوستانش آن

انجام کار  گوید که به جای وجدل سه همکارش در اداره میاز بحث« خاطر فرزندان    حادثه به»

خواهند به دیگری ثابت کنند فرزندانشان با استعداد و پر از  شکلی کودکانه و ابلهانه می خود، به

کند. موضوع  فرهنگی حکایت می نبوغ هستند. لحن پر از تحقیر و توهین کارمندان از نادانی و بی

تنها جزمیت اما نه دیگر، حالت منفعل راوی است. راوی با آنکه مقام باالتری از دیگران دارد؛

خواهد علت وجود سروصدا را بیان کند، با دلیلی  الزم را ندارد؛ بلکه وقتی رئیس از او می

 کند مسئله را فیصله دهد.  دروغین سعی می
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دهد. خیس و  در زیر بارانی شدید خریدهایش را انجام می« چتر»شخصیت اصلی داستان 

شده چتر به  مدت که او زیر باران خیس می شود تمام رسد و متوجه می کالفه به خانه می

حوصله و عصبی است و  است. آقای حسنی کارمند اداره ثبت احوال، بی     ساعدش آویخته بوده

حوصله و عصبی هستند. ساعدی با اشاره به محیط کار شخصیت  از نظرش همه مردم نیز بی

در تاریکی لولیده بود.  آقای حسنی همیشه»کند.  اصلی دلیل این امر را تا حدی مشخص می

(. 42: 1448)ساعدی، « تر بود آمد، در تاریکی راحت آقای حسنی از تاریکی خوشش می

شدت او را عصبی و کالفه  داند و این مسئله به لیاقتی خودش می    دلیل بر بی     شدن چتر را    گم

ا تأکید و تمرکز کشد. ساعدی ب کند. گویی این شخصیت نیز از عدم تعادل روحی رنج می می

دادن بحران     های داستانی درصدد نشان ها و بهت و حیرانی آدم بر اداره سجل احوال و شناسنامه

های اجتماعی دارد  ها را بگیرد، ریشه در نهاد هویت است. این بحران پیش از آنکه دامن آدم

استان (. بحران و عدم تعادل روحی در شخصیت اصلی د1481:119پور عمرانی،  )مهدی

های شنیداری او باعث شده عرصه زندگی بر او تنگ شود و  مشهودتر است. توهم« استعفانامه»

کند. در واقع، شخصیت اصلی داستان  ای به رئیس اداره دلیل استعفای خود را اعالم می در نامه

را شود تا اینکه خود  تر می اش پیشرفته مرحله بیماری به مبتال به اسکیزوفرنی است و مرحله

های اصلی   شخصیت« مفتش»و « ظهر که شد»های  یابد. در داستان شده در تیمارستان می    بستری

معلم هستند. گرچه محیط مدرسه و نوع کار معلمان با کارمندان متفاوت است؛ اما شخصیت 

دیگر دچار روزمرگی است. معاون روزهایش را در انتظار  نوعی نیز به« مفتش»اصلی داستان 

خواهد از نبود مدیر استفاده کند و شایستگی خودش را به  کند. او می زرس طی میآمدن با

کند؛ اما خبری از بازرس  خاطر آمدن بازرس مرتب می    بازرس نشان بدهد. همه چیز را به

های خودش را برای خودش تکرار  بار و تکراری حرف نیست و معاون در روزهای کسالت

معلمی است که از ترس جراحی درد شدید « هر که شدظ»کند. شخصیت اصلی داستان  می

کند. این درد رنجی دائمی برایش به همراه آورده که همه از آن مطلع  معده را تحمل می

 .خواهد از شر آن خالص شود خاطر ترس نمی    هستند؛ اما خودش به

دی هایی که از طریق کارمن ساعدی با تأکید بر مشکالت )اغلب روحی و روانی( شخصیت

های ناشی از این نوع زندگی اشاره  ها، مشکالت و بحران کنند به کاستی دولت امرار معاش می

     است که به جان زندگی کارمندان افتاده  کننده کند. تکرار و روزمرگی آفتی بزرگ و ویران می
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 ط باارتبا    است. ترسی ویرانگر از رئیس و مافوق بر فضای اداری حاکم است و این موضوع بی

نوپابودن این سبک از سیستم اداری در زندگی ایرانیان نیست. ترس، سرگشتگی، عدم تحرک و     

است.      ها بهره برده از آن  ترین موضوعاتی است که نویسنده برای خلق شخصیت    انفعال از مهم

ردی و دهد این مشکالت بیش از آنکه ف های ساعدی نشان می ها در داستان تکرار این ویژگی

ها رشد  ها و عدم تعادل شخصی باشند، مشکالتی هستند که در بستر اجتماعی سرشار از کاستی

 اند. گیر شده کرده و همه

      گیرینتیجه
ارزی میان وقایع بر روش ساختگرایی تکوینی گلدمن، روابط هم نقد و بررسی آثار ادبی باتکیه

تنهایی در آفرینش یک اثر دست ندارد.  کند. نویسنده به     اجتماعی و وقایع داستانی را مشخص می

اوضاع اجتماعی و فکری، مقدم بر آفرینش اثر ادبی است. آگاهی جمعی که حاصل عضویت فرد 

گیری آثار ادبی تأثیرگذار  نگری نویسنده در شکل     های مختلف اجتماعی است و جهان     در گروه

« دندیل»و « عزاداران بیل»، «نشینی با شکوه     شب»تان هستند. آنچه از بررسی سه مجموعه داس

های اصلی      دهد ساعدی در خلق شخصیت     آید نشان می     بر نظریات گلدمن به دست می باتکیه

های اجتماعی سعی در بزرگنمایی و انتقاد از معضالت اجتماعی      داستانی خود با الهام از واقعیت

های تجربی حاصل از عضویت در      شده توسط ساعدی، آگاهی الی آفریدهجهان خی     داشته است.

های داستانی خود را از  کند. ساعدی اغلب شخصیت     های مختلف اجتماعی را نمایان می     گروه

عنوان روشنفکر،  های او به     طبقه متوسط و طبقه پایین اجتماع انتخاب کرده است. حساسیت

شود نسبت به مسائل و مشکالت موجود در بین این دو طبقه      وجب میروانپزشک و نویسنده م

دار      های مسئله     که ریشه در مسائل فرهنگی و اجتماعی است، واکنش نشان دهد. خلق شخصیت

های موجود در اجتماع. تنهایی، گم گشتگی، انزوا      در این سه مجموعه پاسخی است به نابسامانی

های اصلی داستانی اوست و      های شخصیت     ترین ویژگیانی از مهمرو-و مشکالت روحی 

شک این موضوع تصادفی و از سر تفنن نبوده است. ساعدی در پی نمایش اختالالت روحی      بی

ساختار     چنینی زده است.  های این     روانی ناشی از فشارهای اجتماعی دست به پردازش شخصیت

خوبی قابل ردیابی  به« نشینی باشکوه شب»ت ناشی از آن در مجموعه اداری ناکارآمد و مشکال

وبوی غلیظی از واقعیت سیستم اداری است. دنیای تخیلی ساعدی در این مجموعه داستانی رنگ
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سوادی نیز موضوع دیگری      های نزدیک به نگارش این مجموعه دارد. فقر و بی     ایران در سال

ساز  ها به آن توجه داشته است. ساعدی فقر اقتصادی را زمینه     تاست که ساعدی در خلق شخصی

های فقیر  سبب شخصیت همین داند به     مشکالت و مسائل گوناگون فرهنگی و اجتماعی می

کنند. دریوزگی، فساد و فحشا از      وپنجه نرم نمی های ساعدی تنها با فقر اقتصادی دست     داستان

های داستانی که در      پردازد و با ترسیم شخصیت     ها می     که ساعدی بدان بارزترین نتایج فقر است

های اجتماعی ناشی      برند، در واقع به آسیب     های ناشی از آن به سر می     فقر و نداری و در فالکت

ی از نگاه ساعدی عنوان عامل تأثیر گذار در رفتارهای ناهنجار اجتماع سوادی به     تازد. بی     از آن می

نبود بسترهای      دور نمانده است. آگاهی نویسنده از معضالت ناشی از تقابل سنت و مدرنتیه و

شده قابل  مجموعه داستان بررسی در هرسه     های مدرنیته     الزم برای آموزش و استفاده از مؤلفه

ع و سیطرۀ ترس از قدرت های اجتما     شناسایی است. نفوذ روح فرهنگ استبدادی در شخصیت

بیش از دو مجموعه دیگر به چشم « نشینی باشکوهشب»های اصلی      مافوق در بررسی شخصیت

چون و چرا، نتیجه حضور این فرهنگ در اجتماع است      خورد. انفعال و اطاعت محض و بی     می

ست. ساعدی در این های این مجموعه از آن بهره برده ا     که ساعدی به خوبی در خلق شخصیت

های مختلف، بیش از هرچیز از هم گسیختگی و عدم      سه مجموعه داستانی با خلق شخصیت

 کند. رشد و پویایی جامعه را گوشزد می
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 های دفاع مقدس. نشر ارزش

 . تهران: البرز.نویسیقصه(. 1468براهنی، رضا. ) .4

های کوتاه غالمحسین  مجموعه داستان  های نقد روانشناختی شخصیت(. »1484بخشی، بهناز. ) .1

انسانی. دانشگاه ولی عصر)عج(  دانشکده ادبیات و علومپایان نامه کارشناسی ارشد. «. ساعدی
 .رفسنجان

ساالری دولت در دورۀ پهلوی  فرهنگ سیاسی اقتدارگرا و ساختار دیوان(. »1481تنکابنی، حمید.) .9

 .26 -1: 2(1. )شناسی تاریخی نشریه جامعه«. اول
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ع واکاوی موان(. »1486حیدرپورکلیدسر، محمد؛ وثوقی، منصور؛ ساروخانی، باقر؛ ازکیا، مصطفی. ) .6

 18. سال نشریه مطالعات فرهنگ و ارتباطات«. فرهنگی توسعه سیاسی در ایران )عصر پهلوی دوم(

 .42 -1. صص12شماره 

 . تهران: امیرکبیر.نشینی با شکوه شب(. 1448ساعدی، غالمحسین. ) .1

 . تهران: نیل. عزاداران بیل(. 1414) ................................... . .8

 . تهران: امیرکبیر.دندیل(. 1419) ...................... .............. .8

شخصیت های روان رنجور و روان پریش در داستان های غالمحسین »     (.1486سیدان، مریم. ) .10

 .189-168: 18(1)نشریه ادب فارسی     «.ساعدی

شناسی  امعهضرورت کاربست ساختگرایی تکوینی در ج(. »1481طلوعی، وحید؛ رضایی، محمد. ) .11

 . 28-4:4(8. )شناسی ایران مجله جامعه)ساختارگرایی تکوینی در مقام روش(. « ادبیات

 . تهران: نگاه.شناسی رمان فارسی جامعه(. 1418عسگری حسنلو، عسگر. ) .12

های پس از  مقاومت شکننده تاریخ تحوالت اجتماعی ایران )از صفویه تا سال(. 1411فوران، جان. ) .14
 ترجمه احمد تدین. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا.  (.انقالب اسالمی

. گردآوری و ترجمه محمد جعفر پوینده. شناسی ادبیات درآمدی بر جامعه     (.1411گلدمن، لوسین. ) .11

 تهران: نقش جهان.

 . ترجمه محمد تقی غیاثی. تهران: نگاه.نقد تکوینی(. 1482گلدمن، لوسین. ) .19

. ترجمه محمد جعفر شناسی رمان( شناسی ادبیات )دفاع از جامعه هجامع(. 1411گلدمن، لوسین. ) .16

 پوینده. تهران: هوش و ابتکار. 

 تهران: روش تحوالت فرهنگی در ایران.     (.1418عباس عبدی، محسن گودرزی.) .11

و      . ترجمه اکبر افسری. تهران: انتشارات علمیپژوهشی در رئالیسم اروپایی(. 1414لوکاچ، گئورگ. ) .18

 فرهنگی.

. تهران: های کوتاه غالمحسین ساعدی نقد و تحلیل گزیده داستان(. 1481پور عمرانی. ) مهدی .18

 روزگار.

 . تهران: شفا. عناصر داستان(. 1461یرصادقی، جمال. )م .20

های روشنفکری در آستانه دو انقالب ایران: شرایط اجتماعی و پارادام(. 1486زهی، نوروز. )هاشم .21
  . تهران: مؤسسه چاپ و نشر عروج.و انقالب اسالمی انقالب مشروطه

 

 


