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 مقدمه
 . پیشینه پژوهد2

هـای   شناسی ادبیات، مبانی و جنبه در حوزه جامعه
گوناگون آن، آثـار متعـددی بـه نگـارش درآمـده      
است که در تعريف مسئله و سـاختار تبیـین ايـن    
مقاله از آنها اسـتفاده شـده اسـت. آثـاری چـون؛      

ادبیات فارسی اثر ترابی، کندوکاوی شناسی  جامعه
شناسی ادبیات اثـر ارشـاد، درآمـدی بـر      در جامعه
شناسـی   شناسی ادبیـات از پوينـده، جامعـه    جامعه

ادبیات از پارسا نسب، و با همین نـام از گلـدمن،   
دست است.   اين از اسکارپیت و از ستوده و...؛ از

ــاب  ــت در کت ــی اس ــون  گفتن ــايی چ ــال ه صدس
ادبیـاتِ  ثـر حسـن میرعابـدينی و    ا نويسـی  داستان
های  پور عمرانی به داستان اهلل مهدی اثر روح زندان

بزر  علوی پرداخته شده است؛ ولـی از ديـدگاه   
پرداخته نشده اسـت؛ از    شناسیِ محتوا بدان جامعه
رو، شــايد ايــن پــژوهش، نخســتین پــژوهش  ايــن

ــتان    ــی داس ــار  بررس ــارهدرب ــه اج ــر  خان از نظ
 باشد. شناسی محتوا جامعه

 
 . روش پژوهد3

ــوا و   ــل محت ــه تحلی ــن مقال ــژوهش در اي روش پ
شناسـیِ محتواسـت.    بررسی آن از ديـدگاه جامعـه  
از مطالعـۀ منـابع و آثـار     برای ايـن منظـور، پـس    

شناسی ادبیات، ادبیـات داسـتانی،    مربوط به جامعه
و تاريخ تحوالت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی    

ــت  ــا يادداش ــد  و... از آنه ــرداری ش ــا  ب ــپس ب ؛ س
هـا، چـارچوب    بندی و تحلیل اين يادداشـت  طبقه
ــرای بررســی داســتان  نظــام ــه اجــارهمنــدی ب  خان

 شناسیِ محتوا ارائه شد. براساس نظريه جامعه
 
 . ارتباط ادبیات و جامعه2

برقراری ارتباطِ ادبیات با جامعـه،    ترين شیو  رايج

عنوان سـندی اجتمـاعی اسـت     مطالعۀ آثار ادبی به
ـ اجتمـاعی   ی نکاتی از واقعیـات تـاريخی  که دارا
وجودآمدن اثر باشد. دانشـمندان، از ايـن    دورانِ به

اند کـه   وجود آورده ارتباط، رشتۀ نسبتاً جديدی به
شــود و آن را  ای محســوب مــی رشــته علــم میــان

ــات جامعــه» ــده« شناســی ادبی ــات و  نامی ــد. ادبی ان
اند کـه تمیـز    هم تنیده شده شناسی، چنان به جامعه

آنــان از يکــديگر کــار آســانی نیســت؛ زيــرا      
هـا و   روش  شناسی کوششی اسـت کـه بـه    جامعه»

دهـد و ادبیـات تالشـی     های زندگی معنا می شیوه
بخشـد و در هـر    است که به زندگی ما مفهوم مـی 

ها و  کنند  مجموعه ارزش شکل و قالبی باشد، بیان
معیارهايی است که زندگی فـردی و گروهـی مـا    

: 0200)سـتوده،  « چرخـد  حور آن مـی ها به م انسان

شناسـی   های جامعـه  . يکی از زيرمجموعه(00-00
شناســیِ محتواســت کــه در زيــر  ادبیــات، جامعــه

 نگاهی گذرا به آن خواهد شد.
 
 شناسيِ محتوا . جامعه7

شناسی ادبیات، بـا نـام    يکی از رويکردهای جامعه
« شناسی ادبـی  جامعه»يا « شناسی در ادبیات جامعه»

شود. از اين رويکرد بايد تحت عنـوان   می شناخته
نیز ياد کرد که با اسـتخراج  « شناسیِ محتوا جامعه»

عنـوان   مايه و محتوای موجود در ادبیـات بـه   درون
سندی اجتماعی، به تاريخ و نحو  تحوالت جامعه 

 پردازد.   می
ســت کــه  ا  يــادکرد ايــن نکتــه ضــروری   

ن ای از ايـ  شناسی انواع ادبـی، زيرمجموعـه   جامعه
شناســی ادبیــات در  نــوع رويکــرد اســت. جامعــه

تر، حاصـلِ تحقیقـات و نظريـات     مراحل پیشرفته
، 0، لوسـین گلـدمن  0کسانی نظیـر جـورج لوکـاچ   

                                                 
1. George Lvkach  
2. Louis Goldman  
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... اسـت. آنهـا سـعی دارنـد      و 0میخايیل بـاختین 
ها  بینی موجود در درون آثار ادبی را به گروه جهان

و طبقات اجتماعی ارتباط دهنـد و از ايـن طريـق    
اختارهای ادبـی و سـاختارهای اجتمـاعی،    بین سـ 

ارتباط متقابلی برقرار سازند. در اين نوع رويکرد، 
ويـژه ادبیـات و    محقق بايـد از علـوم انسـانی بـه    

شناسی و تـاريخ بهـر  کـافی داشـته باشـد.       جامعه
شناسی است که به ما امکان  دانش تاريخ و جامعه»

دهد دريابیم، چرا ادب فارسـی در پايـان سـده     می
شم و آغاز سـد  هفـتم هجـری، در پـی حملـۀ      ش

ترکان غز، يـا دوران صـفوی، دچـار فتـرت و بـه      
 (20: 0202)عاليی، « .شود تعبیری انحطاط می

شناسـی در   پژوهشگری که در عرصـۀ جامعـه  
کند، محتـوای آثـار را مطالعـه     ادبیات پژوهش می

کند تا میزان انعکاس تغییر و تحوالت سیاسی،  می
ــاعی، فرهنگــی  ــد؛ اجتم و... را در آن بررســی کن

تواند میان محتوای آثـار   همچنین از اين طريق می
هــای فکــری رايــج آن جامعــه و ادبــی و گــرايش

کردنـد، پیونـد    طبقاتی که در آن جامعه زندگی می
شناسی ادبیات مطالعات خود  جامعه»برقرار سازد. 

را بر محتوای آثار و جوهر اجتماعی آن و روابـط  
)رحمدل و « کند جامعه متمرکز می متقابل ادبیات و

. جامعـه، پـیش از اثـر وجـود     (21: 0203فرهنگی، 
کند که  دارد و همین نکته، نويسنده را مشروط می

به بازتاب و بیان جامعه بپـردازد. جامعـه، در اثـر    
توانیم با تأم ل ردپـای آن   ادبی وجود دارد و ما می
 هـانری زاالمانسـکی بــا  »را در آثـار ادبـی بیــابیم.   

شناسی محتوا به بررسی آثـار ادبـی    رويکرد جامعه
بـرداری از   پردازد. او معتقد اسـت بـا صـورت    می

تـرين مصـال     بندی آنها، کامـل  محتوای آثار و رده
آيـد.   شناختی ادبیات فراهم می برای بررسی جامعه

ای از  ای در دوران خود بـه مجموعـه   هر نويسنده

                                                 
1. Mikhail Bakhtin  

و بـا   گويـد  ها و مسائل اجتماعی پاسخ می پرسش
تـوان   بررسی آثار نويسـندگان ادوار مختلـف مـی   

هـای نويسـندگان آن ادوار بـه     دريافت کـه پاسـخ  
مسائل اجتماعی و فرهنگـی آن دوران چـه بـوده    

تحقیقاتِ لئو  (21: 0203)عسگری حسنکلو، « .است
شناسی دانشگاه برکلـی را نیـز    استاد جامعه 0لونتال

داد، او  شناسی محتوا قـرار  بايد زيرمجموعۀ جامعه
در اين عرصه کارهای فراوانی انجـام داده اسـت.   

نويسد:  شناسی ادبیات می ار  وایفۀ جامعهبوی در
ــه» ــین    جامع ــه ب ــه دارد ک ــات وایف ــی ادبی شناس

های خیالی و فضـای خـاص    های شخصیت تجربه
هاسـت، پیونـد زنـد؛ و     تاريخی که منشأ آن تجربه

ت شناسی شـناخ  تأويل ادبی را به بخشی از جامعه
شناسی ادبیات بايد بتواند براساس  بدل کند. جامعه

هـا و فنـون سـبکی،     مايـه  معادلۀ خصوصـی درون 
 (32: 0202)لونتـال،  « .معادالت اجتماعی را بنويسد

بیشتر کارهايی که در ادبیات توسـط پژوهشـگران   
شــناختی صــورت گرفتــه،    در عرصــۀ جامعــه 

ــه   ــین روش جامعـ ــه همـ ــی  زيرمجموعـ شناسـ
عرصه محقق بـه دنبـال پیونـد     محتواست. در اين

ساختار ادبی با جامعه نیسـت؛ بلکـه تنهـا در پـیِ     
انعکاس زنـدگی اجتمـاعی در ادبیـات اسـت. در     

شناسیِ محتـوا، اثـر ادبـی را چـون      حقیقت جامعه
گیرد و بـه بررسـی آن    سندی اجتماعی در نظر می

ادبیات يگانه منبع مطمئن برای آگاهی »پردازد.  می
بـرای واسـطۀ فـرد بـا جهـان      و خودآگاهی بشر، 

مثابه تجربه است. هنرمنـد نـه تنهـا بـرای دور       به
پذيری را  خويش که برای دور  ما نیز روند جامعه

تر فضـای اجتمـاعی و شخصـی و     عبارت دقیق به
ــی   ــاهی م ــوز  آگ ــه ح ــی را ب ــاند و  خصوص کش

گونه پیوسته آگاهی دروغـین مـا را اصـالح     بدين
ايد بـه ايـن نکتـه نیـز     البته ب (002)همان: « .کند می

                                                 
2. Leo Lvvntal  
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شناسـی ادبیـات، در معنـای      جامعه»اشاره کرد که 
راستین خود، بايد به تفسیر چیزی بنشیند کـه بـه   
ااهر بیشترين فاصـله را بـا جامعـه دارد و کلیـد     

شـمار   های آن بـه  اصلی فهم جامعه به ويژه کاستی
همچنین تحقیقاتی را که بـا   (002)همان: « .رود می

و بیشـتر  « عیات در ادبیات فارسـی اجتما»نام کلیِ 
شناسی انجـام   توسط پژوهشگران در عرصۀ جامعه
شناسی محتوا  گرفته است، بايد زيرمجموعۀ جامعه

هـا آنچـه بـرای     شـمار آورد. در ايـن پـژوهش     به
بخشـی از زنـدگی     پژوهشگر مهم است، انعکاس

اجتماعی در عرصـۀ ادبیـات اسـت؛ نـه برقـراری      
و ساختار اثـر ادبـی بـا     پیوندی عمیق میان محتوا

 جامعه.
 
 نویسي بزرگ علوي . داستان5
شکل نـوين در ايـن    نويسی به گفت داستان توان می

ش( پديد آمد و هـم در ايـن   0222ـ  0202دوره )
اوج رســید. آشــنايی بیشــتر ايرانیــان بــا   دوره بــه

های اروپايی مانند فرانسه، انگلیسی، آلمانی و  زبان
ــبب     ــا س ــات آنه ــناخت ادبی ــران  ش ــد در اي ش

 وجود بیايد. شکل اروپايی به نويسی به داستان
 يکی بـود يکـی نبـود   داستان کوتاه در ايران با 

اهور داستان کوتاه »زاده پديد آمد. ( جمال0222)
حال به دلیل گرايش آن به زبان عینی مردم،  درعین

« .نويسـی شـتاب بیشـتری بخشـید     به روند سـاده 
زر  علوی يکـی از  ترديد ب بی (22: 0200)روزبه، 

نويسی معاصر ايران اسـت و پـس    های داستان پايه
نويسی ايـران نقـش بسـزايی     از هدايت در داستان

پس از صادق هدايت بزر  علـوی  »داشته است. 
ــمون   ــا مض ــه ب ــت ک ــارزه  اس ــای مب ــه،  ه جويان

)رسـتگار  « .نويسان را تحت تـأثیر قـرار داد   داستان

ای بـزر   هـ  . برخی از داستان(200: 0202فسايی، 
های صادق هـدايت   توان با داستان علوی را نیز می

ای از  شخصــیت پــاره »کــه   تطبیــق داد؛ چنــان 

های او مانند عروس هزار داماد، چمـدان و   داستان
قربانی، آدمی است مستفرنگ و متجدد بـا احـوال   

هـای   زده کـه نظیـر او در داسـتان    سودايی و خیال
. گفتنـی  (22: 0230 )بهارلو،« .شود هدايت ديده می

نويسـیِ بـزر     است که؛ مجتبـی مینـوی، فارسـی   
تر دانسته و معتقـد   علوی را از صادق هدايت قوی

نويسـی چهـر    است که بزر  علـوی در داسـتان  
موفقی است و پژوهشگر نامداری چـون شـفیعی   

تر از نثـر   عیب تر و بی کدکنی نثر علوی را ورزيده
 (00: 0220)مجتبی مینوی،  .هدايت دانسته است

کردگان اروپايی بود، او  بزر  علوی از تحصیل
 22، هـای زنـدان   پاره ورق، چمدانهايی مانند  کتاب
را نوشت؛ اما شـهرتش بیشـتر، مـديون کتـاب      نفر

هـا معتقدنـد، نخسـتین    است که خیلی هايشچشم
رمان فارسی به شکل اروپايی است. بـزر  علـوی   

ای مسلکی اسـت کـه قلـم خـود را در راه      نويسنده
کار بـرده اسـت. ايـن امـر در       داف حزب توده بهاه

 خوبی آشکار است.  به« ها نامه»مجموعه 
اين سخن بهارلو بـه نحـو بـارزی در داسـتان     

که در اين نوشتار مورد نقد قرار گرفتـه   خانه اجاره
داسـتان کوتـاه، قطـع    »کند که  است، نمود پیدا می
آن، هر چند « مصرفی»و « عملی»نظر از جنبۀ مهم 

ای غالبـاً ديريـاب و گريزنـده اسـت؛      ن جنبـه چنی
بازتاب روح زمانه بود. تجربۀ فـردی و اجتمـاعی   

)بهـارلو،  « .کرد جامعه را تصوير می« زند »های  آدم
0230 :0) 

نگارنده در ايـن نوشـتار در پـی آن اسـت تـا      
شناسی محتوا  را براساس جامعه خانهاجارهداستان 

اننـد بـزر    ای م بررسی نموده و دريابد نويسـنده 
علوی، جامعه و محـیط زيسـتِ خـود را چگونـه     

 ديده است. می

 
 .  اندیشه و دیدگاه بزرگ علوي3

داسـتانی بـزر  علـوی      ، سومین مجموعـه ها نامه
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هـای   است که وی، آن را پس از مجموعه داسـتان 
نوشـته اسـت. ايـن     های زندان پاره ورقو  چمدان

هـ.ش منتشر شد. علـوی   0203مجموعه در سال 
هـای   ، به زندگی فقیران، دهقانـان، ملـت  ها نامهر د

در »پرداخته است. البتـه   زده و سیاستمداران  جنگ
 ـ  های آن، رويـدادها، از زبـان راوی   بیشتر داستان

: 0220 )دسـتغیب، « .شود طرفی نقل می چندان بی نه  

هـای   اگر بگويیم، بـزر  علـوی بـین سـال     (022
ای اسـت کـه    ترين نويسنده ، بزر 0220تا  0202

ايم.  گزاف نگفته  در ايران حضور داشته، سخنی به
.ش، ادبیـات روسـی   ـ ه0202از   های پس در سال

نفوذ روزافزونی در جامعه پیدا کرد؛ زيـرا حـزب   
شدت مروج اين نوع ادبیات در جامعه بود  توده به

نويسندگان متمايل به جناح چپ بـا تأکیـد بـر    »و 
مثابــه اقــدامی  هادبیــات بــ« کننــد  تــوان دگرگــون»

آوردنـد.   گرا پديـد مـی   هايی آوازه سیاسی، داستان
هـا، افشـای بیـدادگری     موضوع اغلب اين نوشـته 

هـــای  حاکمیـــت و ســـتايش از تـــالش انســـان
خواه بـرای دسـتیابی بـه عـدالت اجتمـاعی       آرمان

نويســی نخســتین،  اســت. اگــر خصوصــیت رمــان
بازگشت به گذشته و مشخصۀ ادبیات دوران سیاه 

ساله، گريـز بـه درون خويشـتن و نگـارش      بیست
های نوستالژيک است، ادبیات وابسته  حدي  نفس

به اين جريان، با کوشـش بـرای يـافتن راهـی بـه      
: 0202)میرعابـدينی،  « .باشـد  درون زندگی مردم می

ای چـپ اسـت،    علوی نیز که خود نويسنده (032
ــن     ــپ او در اي ــۀ چ ــتی و انديش ــد مارکسیس دي

هـايش   ت بـه سـاير داسـتان   مجموعه داستان، نسب
آشکارتر است؛ زيرا ايـن دوره، اوج شـکوفايی و   
قدرتمندی حزب توده در ايران بود و آنان نیز بـه  

هايشـان،   کردند که بايد نوشته نويسندگان تأکید می
شـک   با ديدی مسلکی و حزبی نوشـته شـود. بـی   
 هـا  نامهسخن لئو لونتال در مورد مجموعه داستان 

گاهی ادبیـات  »گويد:  که می یکند، هنگام صدق می

کارکردی ايدئولوژيکی در معنای دقیق کلمـه دارد  
سـتايد و آن را در   و دستگاه سلطۀ خاصـی را مـی  
)لوونتـال،  « .دهـد  نیل به هدف آموزشی يـاری مـی  

.ش بـه بعـد اوضـاع    ـ هـ 0202از سال  (30: 0202
ايران دگرگون شد؛ بـه همـین دلیـل، آزادی بیـانِ     

ــه  ــبی ب ــد و  نس ــود آم ــم  وج ــندگان ک ــم  نويس ک
ــد و  حــرف مضــامین سیاســی و »هايشــان را زدن

گـو وارد ادبیـات    اجتماعی با زبانی صري  و گزافه
ــت   ــم جه ــاری ه ــز آث ــد و نی ــری گردي ــای  گی ه

)آژنــد، « .سوسیالیســتی و کمونیســتی پیــدا کردنــد

ــال  (01: 0232 ــن س ــی،    در اي ــائل سیاس ــا مس ه
پیکارهای سیاسی و وضع زندگی مبارزان سیاسـی  

هـای علـوی ديــده    نحـو بـارزتری در داســتان  بـه  
علوی در مجموعه  (022: 0200)دهباشی، شود.  می
سـوی رئالیسـم    تالش کـرده اسـت کـه بـه     ها نامه

 اجتماعی گرايش پیدا کند.
 

براساس نظریه  خانهاجارهبررسي داستان 
 شناسي محتوا  جامعه

 . خالصۀ داستان2
انواده بـا زنـدگی خـ    خانه اجارهانگیز  در داستان غم

شــويم. ســید مســیب بــا زنــش،  فقیــری آشــنا مــی
ای قديمی و  خیرالنسا و با وجیهه، دخترش در خانه

رفتـۀ آمیـرزا مسـتأجر هسـتند و وسـايل       در زهوار
زندگی آنان فقیرانـه اسـت. تنهـا در گوشـۀ اتـاق،      

ای پهن اسـت کـه وجیهـه آن را بـا حقـوق       قالیچه
گـری  اش خريده است. در اين خانه افراد دي معلمی

ای  کـه داللـه  « آقـا  زن»کنند؛ از جمله  نیز زندگی می
آقـا   کند تا وجیهه را برای حسـین  است و تالش می

هـزار تومـان    شوفر که حاضر است بـرای او پنجـاه  
بدهد، به زنی بگیرد. تحوالت اجتماعی نیـز باعـ    
شده تا سید مسیب که نـوکر پیشـکار مالیـه يـزد و     

یرزا بیکار شـود و  کرمان )آمیرزا( بوده است، مثل آم
به دلیل مشکالت فراوان نتواند شغل مناسـبی پیـدا   
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شود. هرچند آمـوزش عمـومی باعـ      کند و معتاد 
شده وجیهـه بتوانـد درس بخوانـد و معلـم شـود؛       

وضعیت آشفتۀ خانواده و باورهای سننتی و خرافـی  
شده پدر و مادرش حاضر شوند تا دختـر   نیز سبب 

ــه د  ــان را ک ــال و آرزوهايش ــوان  آم ــرو ج ل در گ
خاطر پنجـاه هـزار    ديگری دارد، به حسین شوفر به

بـار رقـم    ای تأسف گونه تومان بفروشند. اما تقدير به
خورد و اين خانواده فقیر بر اثر شـدت بـاران و    می

میرنــد و  فــرو ريخــتن ســقف خانــه زيــر آوار مــی
 کشند. همسايگان اجساد آنان را بیرون می

 
 . بررسي داستان3

هـای علـوی    از معـدود داسـتان   خانه ارهاجداستان 
به توصیف زندگی مردم فقیر اختصاص »است که 

« .خود گرفتـه اسـت    يافته، رنگی از ناتورالیسم به
علـوی در ايـن داسـتان،    ( 023: 0202)میرعابدينی، 

کـه   در آنجا»برد؛  خواننده را به ژرفای اجتماع می
مانـدن و ادامـه يـک زنـدگی      کشمکش برای باقی

: 0220)دستغیب، « .ر به نیرومندی ادامه داردگیاهوا
10) 

در آغـاز تحـوالت دوران    خانـه  اجـاره داستان 
پهلــوی دوم )پــس از برکنــاری رضاشــاه( اتفــاق  

افتد. بعد از اين تحـوالت، امکانـات اجتمـاعی     می
شـود. اسـتفاده از امکانـات     تا حدودی فراگیر مـی 
آمیـزی   ترين موارد تبعیض تحصیلی يکی از بزر 

که پیش از اين بـه دلیـل عـدم تمکـین، قشـر       بود
نصـیب   پايین و گـاهی متوسـط جامعـه از آن بـی    

بودنــد و همــین نکتــه باعــ  ترقــی و پیشــرفت  
مانـدگی و ايسـتايی    اجتماعی طبقه مرفـه و عقـب  

 گشت. قشر پايین جامعه می
 

. تزادي و تحصیل زنان رویكرد مدرن و سنّتي 2
 تنان و اسارت در باورهاي سنّتي 

دآموزی در مقطعـــی بـــرای مالکـــان و   ســـوا

کـم   پذير بـوده اسـت؛ امـا کـم     داران امکان سرمايه
سط  سواد در حد متوسـطه بـرای قشـر متوسـط     

از سـال  »کـه   گردد؛ چنان پذير می جامعه نیز امکان
آموزش مقطع دبستان بـرای هـر ايرانـی از     0200
)ازغنـدی،  « .شود سالگی اجباری و مجانی می هفت

تـرين   تـرين و گسـترده   از عمده يکی (0/00: 0231
ــوق    ــده و حقـ ــه ناديـ ــه در جامعـ ــاری کـ اقشـ

شـد،   آمیزی برای آنان در نظـر گرفتـه مـی    تبعیض
قشر زنان و دخترانی بود که هم در جامعه و هـم  

بودنـد.    در خانواده، محصور و محدود واقع شـده 
که برای حضور و نقـش دختـران و    بود رو اين از

ای  هـای گسـترده   رنامهها و ب زنان در جامعه، طرح
شد. اولین گام در اين مسیر، تسهیل  در نظر گرفته 

اشتغال به تحصـیل دختـران در سـطوح مختلـف     
نهايت منجر به کشف حجاب و  جامعه بود که در

شـد.   آزادی تـام دختـران و ورود فرهنـگ غربـی     
ای که بدون در نظر گرفتن فرهنگ، روحیات  شیوه

فـاوت طبقـات   ويـژه ت  و سبک نگرش جامعه و به
پــذيرفت. اينــک زن  مختلــف اجتمــاعی صــورت 

کم آزادی بـرای زنـان    يافت و کم نقش ديگری می
شد و اين آزادی از حجابی که جامعـه   گر می جلوه

نمـود. در   سننتی برای آن ايجاد کرده بـود، رخ مـی  
اين دوره، برابری زنان و مردان هـر چنـد محقـق    

ی و شـماری دربـاره آزاد   شـود؛ مقـاالت بـی    نمی
شود و مراسـم مختلفـی در    برابری زنان نوشته می

گردد. فرهنگ جديد و مدرن  ه برگزار میناين زمی
ای در جامعه سننتی و بوگرفته تزريق  همچون ماده

شود و اين مورد نشان از ثبوت شـرايط قـديم    می
ــا  دارد. هنــوز در جامعــه همســايه هــای فضــول ب

، زنکی وجـود دارد. هنـوز شـايعه    های خاله حرف
هـا   پـردازی  وکوه و خرافـه  کالغ، کاه کالغ چهل يک

البته در سطوح پـايین جامعـه وجـود دارد و ايـن     
ترين مانع دخترانی است که تغییر پوشش و  بزر 

ــاب    ــافتن آزادی انتخ ــرای ي ــاهری را ب ــکل ا ش
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اند. دخترانی که آداب و رسوم مـذهبی خـود    کرده
 کردند و محـرم و  را از آغاز سنین بلوغ رعايت می

ای خـاص   شناختند و در محدوده نامحرم را بازمی
يافتند، يکبـاره در شـرايط و دوره جديـد     رشد می

ــت و    ــون و نشسـ ــعی دگرگـ ــر و وضـ ــا سـ بـ
ديدنـد؛   هايی متفاوت خود را همراه مـی  برخاست

که مطمئناً اين آزادیِ پرهیجـان و انفجـاری بـرای    
خواستند همچون زنان اطرافشـان   دخترانی که نمی

ــه ــا کول ــا ب ــامی و مشــکالت  ب ــده و ناک ری از عق
خانوادگی به زندگی خود ادامـه دهنـد، مقبـول و    
مورد پسند بود. آشنايی با مفـاهیم جديـد، دنیـای    

سـاخت و باعـ     تـر مـی   تر و متنوع آنان را وسیع
گرديد که آينده خود  دگرگونی توقع و نگرشی می

 ديدند.  را در آن می
سـننت  نیز در اين داستان، هرچند بـا  « وجیهه»

عجین شده است؛ رفتارهای متناسب با اوضـاع و  
پذيرد و در کشـاکش دو نیـروی    احوال روز را می
به « مسیب»گیرد. تصمیم کوکورانۀ  متضاد قرار می

و همانند کـردن  « آمیرزا»به طريقۀ « وجیهه»تربیت 
او را به دختری مـدرن تبـديل   « آمیرزا»او با دختر 

 ساخت. می
بـا آن   خانـه  اجـاره  آنچه خواننـده در داسـتان  

شود ورود فرهنـگ يـاد شـده در بطـن      مواجه می
ای فرسوده است که اگـر دقـت شـود و در     جامعه

اطراف آن کندوکاوی صورت گیـرد، پـر اسـت از    
هـای   نوشـته  های عجیب و غريب و دعـا  جوشانده

ــا مگــر   ــال  ت ــان ناب ــوی ادرار کودک ــاوت و ب متف
ز رمق خانـه ا  های بی زخم دور شود و ستون چشم

ای کـه اسـاس    تر نگردد. خانه آنچه هست پوسیده
بنا نهاده شده؛ « وجیهه»آن بر دختری جوان چون 

اما از ديدگاه او بیگانه و وحشتنا  است. وجیهـه  
بگیـرِ صـاحب    کرد  معلمـۀ حقـوق   دختر تحصیل

گاه خشم پدر را نديـده   تفکر و آرمان، اگرچه هیچ
يـن  و در انتخاب مسیر آزاد بوده اسـت؛ ناگهـان ا  

کنـد و درنهايـت    دمل چرکینِ متـورم سـر بـازمی   
همـه آزادی و    شـود کـه آن   تصمیمی گرفتـه مـی  

بازد. وجیهه در آن شب  امتیازات برجسته رنگ می
و در يک لحظه بـه دختـری سـط  پـايین تبـديل      

شود که تحت سیطر  پدرساالری سننتی اسـت.   می
شک در يک جامعۀ سننتی، اعتبار و قدرت مـرد   بی

در فیصله دادن به اختالفات اصـلی مهـم   خانواده 
که اين نقش را در ايـن داسـتان    (12)همان: است 

ای  ای از جامعـه  کنـد. ايـن نمونـه    ايفا می« مسیب»
است که سعی در رسـیدن بـه تعـالی و پیشـرفت     

هـايی بـدون    دارد و برای رسیدن به اين امر آزادی
سازی و پشتوانه فکری بـه دختـران و زنـان     آماده
ای خاص که محدود و محروم واقـع   ن طبقهعنوا به

ای پیشـرفته و   دهـد؛ تـا شـايد جامعـه     اند، می شده
هـای جامعـه تـوان     متمدن ارائه دهد. اما آيا ستون
هـا و بـاران را خواهـد     مقاومت در برابـر سـختی  

 داشت.

 
. تحوالت ساختار اداري و اجتماعي و تأثیر 7

رفتن   تن در زندگي )نمادهاي جدید و از بین
 ماد و ساختارهاي قدیميدن

دهـد کـه مسـیب     راوی در اين داستان نشـان مـی  
او هم مانند »قربانی تحوالت اجتماعی شده است. 

ــزاران ــانی تحــوالت   ه ــر قرب ــدبخت ديگ ــزار ب ه
نــوکر،  (020الــف: 0202)علــوی، « .اجتمــاعی بــود

خدمه يا کارگزار و پیشکارِ مالیه يـزد و کرمـان و   
مالً وابسـته بـه   بلوچستان بـوده اسـت؛ يعنـی کـا    

شرايط اجتماعی است. وقتی پیشکاری و دريافت 
ها واگذار  مالیات از طرف اربابان و مالکان به امنیه

شوند. همچون  گردد، اشخاص کنار گذاشته می می
کـه روزگـاری تفنگـدار    « مرد گیله»مأمور بلوچ در 

هـا بـه روسـتاها و     خان بوده و بعد از ورود امنیـه 
پشـت   ها خود را بی ت مالیاتعهده گرفتن درياف به

همان پیشکارِ مالیـه يـزد و   « آمیرزا»يابد.  و پناه می
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دادن جايگـاه   بر ازدست کرمان و بلوچستان، عالوه
خويش، اند  زمین خـود را نیـز بـه دلیـل کمـی      

 دارش از قدرت و سرمايه، توسط شـريک سـرمايه  
ــی او هرچــه داشــت، فروخــت. »دهــد.  دســت م

دست يـک   ی او تقريباً بهدانگ آباد ملک شش خاتون
باشــی گــاوداری کــه همســايه او و بعــدها  وکیــل
و  (022)همـان: « الملک او بود بر باد رفـت  شريک

همین سرمايه است که شريکش را تا میرلشـکری  
باشـی امیـر لشـکر     بعدها اين وکیـل »برد.  پیش می

اين تغییـر موقعیـت اجتمـاعی،     (022)همان: « .شد
دوران جديـد نشـان    پیوند قدرت و سرمايه را در

ای  شـود، طبقـه   دهد. اما آنچه بـر او چیـره مـی    می
نمـايیِ خـدمات    است که با سرمايه خود و بـزر  

کوچک و مختصر و صـدالبته زدوبنـدهای پشـت    
پــرده، قــدرتی درخــور و مناســب را بــرای خــود 

رفـتن    بین کنند و ضعف آمیرزا باع  از کسب می
، مسـیب  شود.در اين موقعیـت  توان و سابقۀ او می

قربــانی اصــلی اســت؛ چراکــه آمیــرزا در رقــابتی 
افتد؛ امـا مسـیب بـه دلیـل اينکـه       گیر ازپا می نفس

تکیه کورکورانه بر شـرايط اجتمـاعی زده اسـت،    
اينهـا  »کشـد.   دوش مـی  باری از مصیبت را به کوله

کردند، خوشبخت  اگر در دوران آرامی زندگی می
دثی را بودند، يا اگر مثل آمیرزا قـدرت در  حـوا  

  (020)همان: « .که در شرف تکوين بود، داشتند
شخصیت ديگـری کـه در ايـن داسـتان اسـیر      

اسـت. او نیـز   « آقا نبی»تحوالت اجتماعی گشته، 
خـواری خُـرد اسـت. اگـر      همچون مسیب، جیـره 

ــان و   ــالی ارباب ــات را روزی اشــخاص و وک مالی
ــی   ــع م ــان جم ــد   حاکم ــد و در دور  جدي کردن

هـا افتـاده و    چـی  عهده امنیـه  آوری مالیات به جمع
خانمـان،   آمیرزا از کار بیکـار شـده و مسـیب بـی    

ْنماز مسجدی بوده که  خوار پیش نیز جیره« آقانبی»
رسانده است. امـا در دور    قباله و سند به امضا می

اوضـاع بهـم خـورد، محاضـر رسـمی      »جديد که 

آقانبی  (12)همان: « .ها را برداشتند درست شد، عمامه
شود؛ اما هوشیاری او، ايـن   ند مسیب آواره مینیز مان

ای جمع کند و آن  توان را به او داده است که سرمايه
ای انـد  در اختیـار    با بهـره عنوان وام و قرب  را به

حاال آقانبی دويسـت  »کارمندان شهرداری قرار دهد. 
قـران   سیصدتومانی را که در دست دارد، تومانی يک 

« .دهـد  هرداری قرب مـی شاهی به کارمندان ش تا سی
تواند با تکیه بر آشـنايان و   او همچنین می (12)همان: 

تجربه و فن خود به حل مشکالت مـردم بپـردازد و   
دسـت   از اين راه نیز اند  درآمـدی بـرای خـود بـه    

ای کـه بـرای راه انـداختن کـار      الزحمه از حق»آورد. 
« .کنـد  آيد، امرار معاش مـی  مردم در عدلیه گیرش می

   (12: )همان
ايـن تحـوالت چنـان اسـت کـه باعــ  درس      

با توسعۀ شـهرها و  »شود؛ زيرا  خواندن وجیهه می
طـورکلی بـا پیـدايش     صنعتی شـدن جوامـع و بـه   

شرايط نوين زيسـتی ديگـر افـراد خـانواده بـرای      
کسب منزلـت اجتمـاعی و مناصـب مختلـف بـه      

توانسـتند بـدون    خانواده خود وابسته نبودند و می
نشأ اجتمـاعی و طبقـاتی خـود از    در نظر گرفتن م

ويـژه بـا تحصـیالت منزلـت      های مختلف، بـه  راه
« .دست آورند اجتماعی و مشاغل مهم دلخواه را به

 (13-0/10: 0231)ازغندی، 

 
 داري . وجیهه و جامعۀ سرمایه5

مايه داستان اصلی، محتوايی بسیار شـفاف و   درون
ــه     ــه ب ــديد و کورکوران ــرايش ش ــی دارد. گ علن

کـه    اسـت   محوری چنـان  وزی و سرمايهاند ثروت
ــیلت  ــداف و فض ــام اه ــابود   تم ــوش و ن ــا فرام ه

ــی ــۀ     م ــک جامع ــز ي ــتان نی ــن داس ــود. در اي ش
شـود. مسـلماً در چنـین     سـاالر ديـده مـی    سـرمايه 
گیـرد و   خـود مـی   چیز رنگ کاال بـه  ای همه جامعه

پـور ايرانیـان،    )مصباحشود.  وارد دور داد و ستد می
0220 :00) 
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دهد که تمـام   ر اين داستان نشان مینويسنده د
، «وجیهـه »مادر « خیرالنسا»، پدر و «مسیب»دارايی 

تنها فرزندشان وجیهه است. او آبرو و شخصـیت  
خانوادگی است. دختـری اسـت کـه بـه پشـتوانۀ      

های  اعتمادِ مسیب به آمیرزا، قرار است طبق روش
جديد رشد پیـدا کنـد و مسـیب بـر آن اسـت تـا       

ر آمیــرزا پــرورش يابــد. دختــرش همچــون دختــ
وقت آمیرزا به مسیب گفت بايد دخترش را  همان»

مـا رفتنـی   »جور ديگری تربیت کند. آمیرزا گفت: 
ــر وجیهــه  « .هســتیم، دور  مــا تمــوم شــد. وای ب

رغـم شـرايط    بـه وجیهـه،   (020الف: 0202)علوی، 
رود؛ امـا همچنـان    اش بـه مدرسـه مـی    خانوادگی

ای کار همراه خود مسیب، او را بر  کنیزی است که
بعـد بـا زنـش و دختـر     »بـرد.   به خانۀ ارباب مـی 

نماز او  (020)همان: « .اش رفت نوکری ساله دوازده
بعیـدتر از همـۀ   »شـود.   سالگی تر  نمی از سیزده

اينها اين بود که وجیهه، دختر او، وجیهـه، دختـر   
حـال نمـازش    سالگی تابه سید مسیب که از سیزده

ِ هرجـايی   ت يـک زن تر  نشده است، ممکن اس
در کنار آنها، خیرالنسا با تمام  (022)همان: « .بشود

سـو و   کرد با ذکر و دعا از يک توان خود سعی می
جادوجنبل و خرافه از سويی ديگر وجیهه را پا  
نگه دارد. خیرالنسا، اليه محافظ وجیهـه در برابـر   
ــد   ــا محافظــت نباي ــه اســت. ام ناماليمــات جامع

و واهـی باشـد و چنـین    براساس خرافـات پـوچ   
محافظتی از ريشه اشکال دارد. البته اين را نبايد از 

ای، وجیهـه   نظر دور داشت کـه در چنـین جامعـه   
برای مادرش همچون کاال و وسـیلۀ زينتـیِ خانـه    

دهد که در يک جامعـه   است و اين خود نشان می
صورت کاال  داری حتی مادر، دخترش را به سرمايه
 دست آورد. ند از آن سودی بهنگرد تا شايد بتوا می

شـود بـه    که می  جايی خیرالنسا، دخترش را تا
دهد و  روش سننتی و خرافی و قديمی پرورش می

نهايـت، در صـورت    کند و در از آن محافظت می

کـی دختـر بـه    »فروشد.  نیاز و تنگدستی او را می
 (10)همـان:  « .ده تـومن مـی   اين خوبی را به پنجـاه 
ينکـه حسـین شـوفری واقعـاً     برای خیرالنسـا، از ا 

گیـرد يـا نـه؛     ادعا کرده مـی « آقا زن»دستمزدی که 
مهم نیست. به دارايی او نیز کاری ندارد؛ حتـی از  
ــر روز    ــا همســرش ه ــون مســیب ب ــه همچ اينک

اهمیت است.  تر رفتار خواهد کرد نیز، کم بداخالق
کند اين اسـت کـه ايـن     آنچه به فکر او خطور می

تـومن خیلـی    او پنجـاه  بـرای »عروسی سر بگیرد. 
هـای خانـۀ مـردم را     پول بود. چقـدر بايـد ديـگ   

هـای  بسايد، بند بندازد، وصله و پینـه کنـد، کهنـه   
های مردم را بشويد، قالی تکان دهد حتی آب  بچه

)همـان:  « .تومن گیرش بیايد حوب بکشد تا پنجاه

توانـد   تومان، پولی است که می برای او پنجاه (022
ــه ــا آن کراي ــه  ب ــد. خان ــم  پنجــاه»را بده ــومن ه ت

مـاه خانــه را   تـومن اسـت اقـالً کرايـه يـک      پنجـاه 
وجیهـه بـرای خیرالنسـا،     (022)همـان:  « .دهـد  می

کرسی برای مسیب اسـت؛ چراکـه     همچون لحاف
اش تصـمیم دارد   مسیب نیز برای رهايی از بـدهی 

 حاضر بـود گـدايی کنـد، لحـاف    »آن را بفروشد. 
)همـان:  « .فروشـد کرسی که به جانش بسته بـود، ب  

وجیهه برای خیرالنسا، کااليی است که ديگر  (022
زينتی ندارد تا ديروز دختری وفـادار بـه خـانواده    
بوده و برای آسايش آنان در خانـه آمیـرزا کلفتـی    

کرد و امروز دختری است با تمام هنرها، سواد  می
از بچگـی در خانـۀ آمیـرزا    »و درآمدی کـه دارد.  
مدرسه رفته و اکنون معلمـه  کلفتی کرده و بعد به 

عنــوان  مانــدن او در خانــه بــه (10)همــان: « .شــده
دختری مجرد، نه تنها مفید و زيبـا نیسـت؛ بلکـه    

آبرويــی و رســوايی اســت. امــا مســیب  مايــۀ بــی
کند. او که بـا سـفارش    همچون خیرالنسا فکر نمی
نگـر نگـاهی خـاص بـه      آمیرزای دنیاديده و آينده
دنبال تحصیل فرسـتاده،   وجیهه داشته است؛ او را

اينک حاضر نیست به بهـايی انـد  و تنهـا بـرای     
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دسـت بدهـد. چـون وجیهـه،      خانه، او را از اجاره
اما چیزی که به فکر »ارزد.  تومان می بیش از پنجاه

رفت، اينکـه وجیهـه را فقـط بـرای آنکـه       او نمی
ســروپايی از  خانــه را بپــردازد بــه يــک بــی کرايــه
آقـا و آقـانبی و فـالگیر و     زنهايی که  طور آدم اين

« .دست بدهـد  مفت و مسلم از ،کنند رمال پیدا می
وجیهه برای پدر، وسیله ترقی اسـت.   (022)همان: 

بخت. مسیب بـرای ازدواج او،   دختری مجرد و دم
کند و منتظـر فرصـتی اسـت.     زده عمل نمی شتاب

تمام امید و آرزويش اين بود کـه دختـرش ترقـی    
بــدبختی و گرفتــاری نجــات  کنــد و او را از ايــن

دهد. مسیب همچون برادرش منتظر است تا ماهی 
گیری به تورش بیفتـد تـا بتوانـد وجیهـه را      دندان

همچون بر ِ برنده رو کند و در اين بین به آنچـه  
که شايسـتگی دارد، برسـد. چـون بـرادرِ مسـیب      

دخترش را به يک سرگرد داد و خـود او اکنـون   »
)همـان:  « .خـوبی دارد  باشی است و زندگانی وکیل

شـود ايـن    اما آنچه در پايان داستان ديده می (022
مسیب در اثر فشار و فقر و ناچـاری از  »است که 

آقــا و  میــانی ســوداگرانۀ زن در يــک طــرف و پــا
شود تا تنها يادگـار   های همسايگان راضی می طعنه
اش را عجوالنه به راننـده فقیرتـر از خـود     زندگی

ادر مسیب دخترش را به يـک  که بر بدهد؛ درحالی
جا رسـیده   سرگرد داده و از طرف دامادش به همه

است. با اين وضعیت آيا شـوهر دادن وجیهـه بـه    
منزلۀ قربانی کـردن او نیسـت؟ سـنگینی انديشـۀ     
اسطور  فرزندکشی تا پايان داستان بر دوش مـتن  
قرار دارد تا اينکه در پايان، گره به دسـت عوامـل   

بیعی( بهتر است بگويیم عوامل غیرانسانی )ماورالط
ـ )باران شديد و فـروريختن سـقف خانـه(     طبیعی
کشـی بـه صـورت پدرکشـی      شود و فرزند باز می
« .انـد  آيد. اين دو، البتـه دو روی يـک سـکه    درمی
با توجه به مسـائلی   (10: 0203پور عمرانـی،   )مهدی

يابد کـه   که دربار  وجیهه گفته شد، خواننده درمی

رو است، البتـه در   داری روبه رمايهبا يک جامعۀ س
هـای فقیـر و فرودسـت     ای، خـانواده  چنین جامعه

عنوان کاال  جامعه حتی به افراد خانواد  خود نیز به
کنند و سعی دارند از آنان پـولی   و سرمايه نگاه می

خواهـد   دست آورنـد؛ ماننـد خیرالنسـا کـه مـی      به
 تومـان بفروشـد؛ يـا آنـان را بـا      وجیهه را به پنجاه
تری مثل کار و پیشۀ خـوب مبادلـه    کاالی باارزش

کند اين  کنند؛ که در اين داستان، مسیب تالش می
 کار را انجام دهد.

 
 . خرافات و باورهاي عامیانه 3

اغلب نويسندگان ايرانـی از گذشـته تـا بـه حـال      
اند تا با عقايد خرافـی کـه در جامعـۀ     تالش کرده

رخیزنـد و  سننتی ايران وجـود داشـته بـه مبـارزه ب    
انــد ايــن آرا و عقايــد را کــه باعــ   ســعی کــرده

شود، از جامعه بزدايند. بـا   ماندگی کشور می عقب
نويسـان   نويسی نوين به ايران، داستان آمدن داستان
ويژه آنان که بـه غـرب رفتـه و برگشـته      ايرانی به

هايشان علیه اين عقايـد خرافـی    بودند، در داستان
در ايـن کـار موفـق    قد علم کردند و تا حدی نیز 

ــی از    ــدايت يک ــه، صــادق ه ــرای نمون ــد. ب بودن
هـايش ايـن    نويسندگانی است که در بیشتر داستان

هـايی   در داسـتان »کار را انجام داده است. هدايت 
، آبجـی خـانم  ، داود گوژپشـت ، حاجی مرادچون 
، چنگـال ، طلـب آمـرزش  ، داش آکل ،خورها مرده
 خـانم علويـه  و  زنی که مردش را گم کرد، محلنل

بــا توصــیف انتقــادی از جامعــۀ تحــت اســتیالی 
کنــد و  پرســتی، آن را افشــا مــی اســتبداد و خرافــه
کشاند و بیزاری  اش را به رخ می پوسیدگی درونی

محیط پسـت و  »خود را از مردمی که پذيرای اين 
-12: 0202)میرعابدينی،« .کند اند، ابراز می «متعصب

نــد هــايش مان بــزر  علــوی نیــز در داســتان (10
پرداختـه اسـت.    پرسـتی   هدايت به مبارزه با خرافه
هـای   تـوان در داسـتان   البته، اوج ايـن کـار را مـی   



 32  اثر بزرگ علوي بر... اجاره خانهبررسي داستان 

 

سـنگ  صادق چوبک مشاهده کرد. جريان داستان 
گیـرد   چوبک، براساس يک خرافه شکل می صبور

آورد و آن اعتقـاد   وجـود مـی   و آن رمان زيبا را به
اش  نـی ای در شاهچراغ از بی خرافی اينکه؛ اگر بچه

ْزاده اسـت. خواننـده در    خون بیايد، اين بچه حرام
رو  اين داستان با يک جامعۀ سننتی و خرافی روبـه 

های علوی نیـز چنـین    شود که در ساير داستان می
شود. خیرالنسا، زنِ مسـیب، در   ای ديده می جامعه

پرست است و برای  اين داستان، نماد فردی خرافه
چـون در يـک     اينکه دختـرش را شـوهر بدهـد ـ    

شودــ،   جامعۀ سنتی شوهرداری ارزش شناخته می
دهـد!   رسد، انجام مـی  کارهايی را که به عقلش می

شگفت اينجاست که خیرالنسا، هرچنـد از اقشـار   
درآمد جامعه است؛ برای انجام کارهای خرافی  کم

کنـد؛ زيـرا    ای دريـ  نمـی   از پرداختن هیچ هزينـه 
گرفتـه   دعـا »خواهد دخترش را شـوهر دهـد.    می

بود، دخیل بسته بود، نعل تو آتـش انداختـه بـود.    
بهش گفته بودند که قلیاب را در سرکه بجوشـاند،  
بعد در درگاه خانه بپاشد، آن وقـت بگـذارد يـک    

جـا ادرار کنـد. دو هفتـه طـول      پسر نابال ، همـان 
کنـد. همـین    کشـد کـه دختـرش شـوهر مـی      نمی

مـام  تـومن ت  دستورها تا به حال برای او چهار پنج
تومن  شده بود. پانزده قران به فالگیر داده بود. يک

خرما خريده بود که بین نماز مغرب و عشـا میـان   
)علـوی،  « تا سید تقسیم کند. ولی چه فايـده؟  هفت

نکتۀ قابل توجه اينکـه خیرالنسـا،    (020الف: 0202
ايـن  »گويد:  نمونۀ يک زن سننتی دربار  وجیهه می

؛ و اين (022)همان: « دختره را مدرسه خراب کرده
تغییـر و  »که در ايـن دوره   شايد به اين دلیل باشد

ــنعتی و     ــی، ص ــعه آموزش ــی از توس ــول ناش تح
-دهاشهرنشینی، تأثیر منفی انکارناپذيری بـر خـانو  

: 0231)ازغنـدی، « .گـذارد  های سـننتی برجـای مـی   

نمونۀ ديگری از زنـان جامعـۀ   « آقا زن» (10 -0/11
خواهد  که می نگامیپرست و سننتی است. ه خرافی

کند  از پیش خیرالنسا و خانۀ مسیب برود، ادعا می
ای، بســیاری از مــردم ايــن  کــه در چنــین جامعــه

آقا که  غرغر زن»دهند.  کارهای را خرافی انجام می
خـودی   خودشون هزارجور جادوجمبل بلدند، بی»

زنن، قباهـت   شینن حرف می سر مردمون می پشت
شورن، بـرن اون دنیـا    می داره، گناه داره، گناه منو

)علوی، « .مسیب را از جا درکرده بود« جواب بدن
 (11الف: 0202

وجیهه، در محیط و موقعیتی است کـه سـخن   
هـا تـأثیر مسـتقیمی در آينـده او      آقا و همسايه زن

کنـد بـا    ای، مسیب سعی می دارد. در چنین جامعه
دخترش همچون آمیرزا رفتار کند؛ اما آنچه در دل 

دهد، نزديـک بـه    هويت او را تشکیل میاوست و 
تـا  »شـنود.   همان خرافه و شايعاتی است کـه مـی  

 (022)همـان:  « .نباشد چیزکی مردم نگويند چیزهـا 
کـه  ـ  شود، وجیهـه  و اين در ذهن مسیب باع  می

، تبديل بـه   سالگی نمازش را تر  نکرده  از سیزده
ــد   يـــک زن ــین ماننـ ــود. همچنـ ــايی بشـ ِ هرجـ

علـوی، قربـانی    پادنگِداستان  در« خانم کوچیک»
پراکنی مردم جامعه شود. هرچند اين دو، در  سخن

زيند؛ آنچه بر آن تأکید شـده،   دو دور  متفاوت می
ای است که تنها ااهری از يـک   روح بیمار جامعه
خود گرفته است. وجیهـه، دنیـايی    نوع رفتار را به

آقا و خیرالنسا و زنِ  برای خود ساخته که نه از زن
قــانبی خبــری اســت و نــه از جادوجنبــل و     آ 

های درِگوشی همسايگان. امـا هنـوز تحـت     حرف
تأثیر پدر و مادر و محیط پرهیاهوی خويش قـرار  

که توجه خاص به نقـاط ضـعف و     دارد. محیطی
ــوجی از    ــر، م ــدکی تغیی ــا ان ــواهر او دارد؛ و ب ا

آورد. نمونۀ بـارز   همراه خود می وشنود را به گفت
آقا که خود را در  یرالنسا هستند. زنآقا و خ آن، زن

خانه و محیطی محصور کرده و کارش، تنها سر  
کشیدن به کار ديگران است؛ از قـول کسـانی کـه    
وجودشان مورد ترديد است، در مقابـل خیرالنسـا   
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خیرالنسـا جـون، مـن    »کند.  از وجیهه بدگويی می
خوام، دم دروازه رو میشه بسـت،   خیر شما رو می
یشه بست، پشت دختر شما حـرف  دهن مردمو نم

اين روز و روزگـار  »يا اينکه  (10)همان: « .زنن می
شـوهر بـذاره،    آدم بده دختر به اين بزرگی را بـی 

ها ول باشه، مدرسـه چیـه؟    صب  تا شوم تو کوچه
بـزار بــره عقــب شـوهرداريش. آخــه نذاريــد آدم   

تر اينکـه خیرالنسـا    جالب )همان(« .دهنش باز بشه
ها برای شوهرش، چیزهايی  ن حرفقول اي در نقل

آنگـاه  »دهـد.   گذارد و انعکاس می نیز روی آن می
های ديگـر   آقا و همسايه خیرالنسا تمام آنچه از زن
هـم رويـش بـرای     ديگـر   شنیده بود بـا چنـدتای  
ــرد ــف ک ــت،  (020)همــان: « .مســیب تعري درنهاي

بینـد و اـاهراً    وجیهه که تنها لبخند پسرکی را می
کند، در اذهان تبديل بـه يـک زنِ    یمحلی نیز م بی
ای اسـت کـه    شود. اين داستان، نمونه هرجايی می 
و « آآ کـئس »صـورت بـارز و نمايـان در رابطـۀ      به
علـوی مشـاهده    پادنگِدر داستان « خانم کوچیک»

آآ و  شود. آنجا نیز مردم وقتـی مهربـانی کـئس    می
بیننـد، پشـت سرشـان حـرف      خانم را می کوچیک
ــی ــد و هزار م ــان  زنن ــه آن ــاجور ب ــه وصــلۀ ن گون
هـای   چسبانند. در اين داسـتان، همـین حـرف    می

شود، مسیب از رسـیدن بـه هـدف     مردم سبب می
واقعــاً بــدنامی پشــت هــر »اش بازبمانــد.  آرمــانی

ــی  ــوانی را خــم م ــد پهل ــه  (022)همــان: « .کن او ن
عنـوان يـک زنِ هرجـايی     تواند دخترش را بـه  می

سروپا کـه    ک پسر بیتواند او را به ي ببیند و نه می
تومـان   اش از پنجـاه شغل دولتی نـدارد و سـرمايه  

های مردم برای  کند، واگذارد. اما حرف تجاوز نمی
اجبار دخترش  که به شود تاجايی ناپذير می او تحمل

ــرِ     ــه پس ــت، ب ــد و آرزوی اوس ــام امی ــه تم را ک
گذارد تا حداقل بتواند قرضی را  سروپايی وامی بی

ای آنها رهايی يابـد و در کنـار   ه ادا کند؛ از حرف
کرسی خود را نگه دارد! شايد بهترين   آنها، لحاف

سخن دربار  اين داستان، سخن خود راوی باشـد  
آقا  خیرالنسا، سیدمسیب، آقا نبی، زن»گويد:  که می

هـای ديگـری داشـتند و     و حتی آمیـرزا گرفتـاری  
توانستند به باران توجـه کننـد. در سرنوشـت     نمی

خانـه و عقايـد    نان تأثیر داشت و اجاره آنها قیمت
 (022)همان: « .عمومی

 
 گ سیاسي )شهربانيد . نهادهاي قدرت نظامي4
هايی که در دور  رضاشاه  ترديد يکی از سازمان بی

ای بـازی   کننـده  و پهلوی دوم، نقش بسـیار تعیـین  
تـوان   کـه مـی   کرد، ادار  شـهربانی بـود؛ چنـان    می

ن زمان دانست. يکی شهربانی را قدرت بالمنازع آ
که خود در دربـار پهلـوی بـود و در آن     از کسانی

نويسـد:   دوران حضور داشت، دربار  شهربانی می
تمام عمال شهربانی در مرکـز واليـات صـب  تـا     »

دوزی برای اشخاص بودنـد و   شام مشغول پاپوش
های خطرنا   مأموران آگاهی مدام به تهیه گزارش

بـه وسـیلۀ ايـن     پرداختنـد و  خالی از واقعیت مـی 
ــی گــزارش ــی مــردم بیچــاره را تلکــه   هــای ب معن

کردند و اجر و مزدهای کاملی از مافوق اداری  می
داشتند؛ با ايـن وضـعیت معلـوم     خود دريافت می

است که رئیس اداره چه صدماتی به اهالی کشـور  
ساخت و چقدر به تشکیالت حکومت و  وارد می

ين سلطنت پهلوی، همان کسی که طرفدار جدی ا
ــود، صــدمه وارد آورد  ــد، « .اداره ب : 0202)ارجمن

که خـاطراتش   گذشت زمانهعلوی در کتاب  (020
شــان  را در آن نوشــته در مــورد محفــل ادبــی   

اين محفل دوستانه ادبی مـورد توجـه   »نويسد:  می
خصوص شهربانی و آگاهی هـم   مقامات رسمی به

قرار گرفت. چون برادرم در اروپـا علـم مخالفـت    
ــد از شــاه ر رضــا ــود و گروهــی چن ا برافراشــته ب

دانشجويان به او گرويده بودند؛ به من نیز بدگمان 
ازاهـر و   هـای کـه مـا بعـد     شدند و در همان کافه

آمدنـد و مراقـب    شديم، می ها جمع می گاهی شب
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هـای   های ما شدند. روزی يکی از پیشخدمت گفته
آينــد و  ارمنـی، مــا را آگــاه کــرد کـه کســانی مــی  

کاره هستید. بعد يک کـارگر   شما چهپرسند که  می
مطبعه مجلس که در آن، من بـرای سـتاد ارتـش،    

کـردم بـه اسـم منصـور      ها را تصحی  می نامهنظام
رحمانی که از خويشان يک کارآگاه بود؛ بـه مـن   

روی،  گفت: آخر هر شب که تو دير به خانـه مـی  
کسی هم تا خیابان با ماشین بايد همراه تو بیايـد.  

تواند تا  هم آدم است؛ هر شب که نمیاين بیچاره 
 (000ب: 0202)علـوی،  « .نیمه شب سرگردان باشد

عنـوان نهـادی    در اين داستان علوی از شهربانی به
کند. شهربانی از ديد او،  مخوف و خطرنا  ياد می

نهاد و ارگانی است که انگـار بـرای آزار و اذيـت    
ويژه قشر پايین جامعـه بنـا نهـاده شـده      مردمان به

هايی که مسـیب   که حتی از کاغذپاره ست. نهادی ا
ــه ــی   از خان ــردم م ــای م ــی  ه ــرد، نم ــذرد.  خ گ

اول بـه   خـرد،   هايی که از خانه مردم می کاغذپاره»
با »؛ (020الف: 0202)همو، « اداره آگاهی نشان دهد

ــر روز آژان ــن ه ــا و جاســوس وجــود اي ــای  ه ه
شهربانی به عنـاوينی اسـباب اذيـت او را فـراهم     

 (020)همان: « .دندآور می

 
  گیري نتیجه

شناسـی ادبیـات،    هـای جامعـه   يکی از زيرمجموعه
ــا اســتفاده از آن   جامعــه شناســی محتواســت کــه ب

عنوان سـندی اجتمـاعی بهـره     توان از ادبیات به می
که بزر  علوی در اين داستان، تحـوالت   برد؛ چنان
ـ هــم تحــوالت مثبــت و هــم تحــوالت  اجتمــاعی

انی که ايـن داسـتان اتفـاق افتـاده     ـ، را در دور منفی
کشـیده اسـت. از تحـوالت ايـن      تصوير  خوبی به به

دوره در اين داستان اينکه، وجیهه هرچنـد از طبقـه   
تواند درس بخوانـد و معلـم    پايین جامعه است؛ می

شـود؛   بشود. اما پدرِ او، قربانی ايـن تحـوالت مـی   

همچنین بیکاری و تغییر شغل و گـاهی اعتیـاد نیـز    
 جامعه، حاصل اين تحوالت بوده است.در 

دهـد کـه در آن    ای را نشـان مـی   علوی جامعه
شــود  داری، يــک ارزش شــناخته مــی   ســرمايه

عنـوان   ای برای آنـان بـه   که فرزند خانواده نحوی به
 آيد. شمار می يک کاالی درآمدزا به

ای در حال تحول اسـت؛   هرچند چنین جامعه
االری در پرسـتی و پدرسـ   های خرافه همچنان رگه

عنـوان    کـه پـدر، بـه    شود تا جـايی  آن نیز ديده می
کند دختـر خـود را    قدرت مطلق خانواده قصد می

 بفروشد.
 

 منابع
. انـواع ادبـی در ايـران امـروز    (. 0232آژند، يعقـوب ) 
 تهران: نشر قطره. چاپ اول. 

. سال در دربـار پهلـوی   شش .(0202رجمند، محمد )ا
چـاپ  . هـدوی مبه کوشش عبدالرضا. )هوشنگ(. 

 تهران: نشر پیکان.  اول. 
تاريخ تحـوالت سیاسـی و   . د0231ازغندی، علیرضا )
 تهران: سمت.  چاپ اول. . 0و 0ج  اجتماعی ايران.
. طـرح  داستان کوتاه ايران(. 0230پايیزبهارلو، محمد )

 نو. 
. نقد آثـار بـزر  علـوی   (. 0220دستغیب، عبدالعلی )

 .نشر فرزانه
 . نشر ثال .اد بزر  علویي(. 0200دهباشی، علی )

 .(0203پـايیز  فرهنگـی، سـهیال )   و رحمدل، غالمرضا
ای در مطالعــات ادب  هــای میــان رشــته پــژوهش»

. 00. سال پنجم، شماره های ادبی پژوهش «.فارسی
 .02-00صص

. انـواع نثـر فارسـی   (. 0202رستگار فسايی، منصـور ) 
 سمت.تهران: 

)نثر(.  رانادبیات معاصر اي(. 0200روزبه، محمدرضا )
 نشر روزگار.  چاپ سوم. 
شناسـی در ادبیـات    جامعه(. 0200اهلل ) ستوده، هدايت

 تهران: آوای نور. چاپ دوم. . فارسی
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نقد اجتماعی رمان (. 0203عسگری حسنکلو، عسگر )
 تهران: فرزان روز.  چاپ اول. . معاصرفارسی
 «. شناسـی نقد ادبی و جامعـه » .(0202عاليی، مشیت )
 02شمار   .سال چهارم 03و  02. لسفهادبیات و ف

 مرداد و شهريور. 00و 
تهران: چاپ اول. . مرد گیلهالف(. 0202علوی، بزر  )

 نگاه.  
ـــ ــه .ب(0202) ـــــــــ ــت زمان ــاپ اول. . گذش چ

 تهران: نگاه.  
شناسـی   رويکرد انتقادی در جامعه(. 0202لونتال، لئو )
چــاپ اول. . متــرجم محمدرضــا شــادرو. ادبیــات

 ران: نشر نی. ته
ــباح ــید )  مص ــان، جمش ــور ايرانی ــت (. 0220پ واقعی

ــان داســتان ــران: چــاپ اول. . اجتمــاعی و جه ته
 امیرکبیر.  

. ادبیـات زنـدان  (. 0203اهلل ) پور عمرانـی، روح  مهدی
 تهران: انتشارات آفرينش. چاپ اول. 

صدســـال (. 0202تابســـتان میرعابـــدينی، حســـین )
نشـر  چاپ دوم.  .0و 0. ج نويسی در ايران داستان
 چشمه.  

(. 0220پـايیز  . )(پژوهشـگر سـتیهنده  )جتبی ینوی، مم
 .  کتاب امروز

 


