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A sociological criticism of Jalal Al-e-Ahmad’s story ‘The Setar’ with an
approach to the writer’s creativity and aesthetic techniques in the story
Ashraf Khosravi
Fakhri Zarei

Abstract
‘The Setar’ is a short story written by Jalal Al-e-Ahmad. This article, with an eclectic
and combined method, aims at criticizing technical and aesthetic aspect of the work
along with its social content, to show how the author utilized these elements in order
to express social thoughts. Al-e-Ahmad is not an introverted writer who has fallen
into his own minds and is ignorant of what goes on in society. He is a social and
realistic person. The Setar represents part of the author's thoughts and criticizes him
for some social damage, albeit indirectly, with the effect of satirical taste. The author
depicts the conflict among religious extremist group, fanatical superficial observers,
and one-dimensional artists, and, of course, guides the story in such a way to criticize
the unaware, worldly, and fanatical religious group and provokes the reader to
sympathize with the boy who plays setar (a music tool). In fact, the author
complaints more about bigotry and instrumental utilization of religion and considers
its adverse consequences as destructive. It is also a show of wealth and well-being of
a number of people and the poverty of another group.In addition, the author criticizes
beliefs and prejudices that have entered the society in the name of religion that must
be broken and moderated. Human interest is a social issue that is of utmost
importance in short stories. The writer is indifferent to the society and the
educational system, human interests, contradictions and inconsistencies, and false
calculations in his work.
Characterization, tune, spatiation, description, conflict, suspension, complication
and resolution, how to begin and end the story and other techniques of story writing,
along with literary techniques, give a unique representation to the story, and make it
interesting in terms of form and content. The element of ‘waiting’ which is
considered to be the most important feature of the story, is extremely high. Al-eAhmadartistically utilized literary techniques such as humorous expression,
repetition, paradox and simile and mixed his thoughts to art to make his story
influential. The bitter satire used by the author to express social issues has made the
story very attractive.It is hoped that this article could be a pattern, though
incomplete, for similar cases and would complement and refine the next-generation
scholars in order to provide more context for interaction between researchers in the
fields of literature and sociology.
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نقد جامعهشناختی داستان سهتار جالل آلاحمد
با رویکردی به خالقیت نویسنده و شگردهای زیباییشناختی داستان


اشرف خسروی و فخری زارعی
چکیده

آثار ادبی دورة بیداری و بعد از مشروطه جنبة اجتماعی و سیاسی فراوانی دارند و میتوان آنها را از دیدگاه جامعهشناختی نقدد
و بررسی کرد .سهتار جالل آلاحمد ازجملة این آثار است .در این مقاله ،روش نقدد داسدتان ،تلفیقدی و ترکیبدی و بدا تللید
ملتوای اجتماعی اثر و بررسی جنبههای فنی و زیباییشناختی آن همراه بوده است تا نشان دهد نویسنده چگونده عناردر فندی
داستاننویسی و شگردهای زیباییشناختی ادبی را به کار گرفته است تا اندیشههای اجتماعی و موضوعاتی مانند افراطدیگدری،
تضاد طبقاتی ،باورها و سنتهای غلط و عالیق انسانی را بیان کند .آلاحمد از عنارری مانند شخصدیتپدردازی ،کشدمش

و

توریف و شگردهای ادبی چون بیان طنزآمیز ،تشرار ،پارادوکس و تشبیه کمک گرفته و اندیشههای خود را با هنر آمیخته است
تا داستان خود را اثرگذار و جذاب کند .امید است این نوع پژوه ها بتوانند نقددهای تلفیقدی و چندجانبده را کده نسدبت بده
نقدهای تکبعدی کام تر و جامعترند ،گسترش دهند و جایگاه خود را در پژوه های ادبی بیابند.
کلید واژهها :نقد جامعهشناختی ،جالل آلاحمد ،سهتار ،عنارر داستان ،شگردهای زیباییشناختی
 -1مقدمه
ادبیات ذاتاً پدیده ای اجتماعی است و پیوند ادبیات و جامعه پیوندی متقاب  ،دیرینه و انشارناشدنی است .نویسندگان و شاعران
از دیرباز اندیشههای اجتماعی خود را با عنارر هنری آمیختهاند و در قالب شعر و نثر بیان کردهاند .ازسوی دیگر ،از شدرایط و
ملیط اجتماعی خود تأثیر گرفته اند و گاهی نیز بر آن تأثیر گذاردهاند .این تأثیر متقاب و دیرینه موجب شدش گیدری شداخه ای
مستق به نام جامعه شناسی ادبیات شده است که خود بسیار وسیع و گسترده است .در همین زمینه در حدوزة نقدد ادبدی  ،نقدد
جامعهشناختی شش گرفته است که خود گسترة وسیعی دارد و زیرشاخههدای متعدددی را در بدر مدیگیدرد کده نتیجدة ظهدور
راحبنظران و پژوهشگران متعدد با آرا و دیدگاههای متفاوت است.
امروزه جامعهشناسی ادبیات از پژوه های میانرشتهای مهم در سراسر دنیا ملسوب میشود و آثار ارزندهای در این زمینه
 دان آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ارفهان ،ارفهان ،ایران (مسؤول مشاتبات)
 دان آموخته کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
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چاپ و منتشر شده است .اگرچه مادام دواستال 1از پیشروان جامعهشناسی ادبیات ملسوب میشود ،هیبولیت تن 2را بنیانگدذار آن
و کسانی چون لوکاچ 3و لوسین گلدمن 4را از راحبنظران برجستة این حوزه می دانند .آنان تأثیرگذاری جامعه بر فرم و ملتدوای
آثار ادبی و تأثیرپذیری جامعه از این آثار را بررسی کرده اند (ولک .)47 :1377 ،راحبنظران دیگر نیز از دیدگاه های مختلدف بده
رابطة ادبیات و اجتماع نگریسته اند .مارکسیست ها با رویشردی خاص و با نگاهی جبرگرایانه  ،ادبیدات را گزارشدگر واقعیدت هدای
اجتماعی دانستهاند .عدهای نیز با رویشردی اقتصادی به ادبیدات نگریسدتهاندد و آثدار ادبدی را مانندد کدايیی در نظدر گرفتدهاندد و
موضوعات تولید ،توزیع و مصرف را دربارة ایدن آثدار بررسدی کدرد هاندد .برخدی نیدز بده تعریدف و تللید اردطالحاتی چدون
«جامعهشناسی ادبی»« ،جامعهشناسی ادبیات» و بیان تفاوت آنها پرداختهاند و معتقدند جامعدهشناسدی ادبدی دربدارة سداختار اثدر و
ارتباط آن با جامعه بلث میکند و مربوط به علم ادبیات است و جامعهشناسی ملتواها زیرمجموعة آن است؛ ولی جامعدهشناسدی
ادبیات به بررسی تجربی گرای
در ایران بخ

دارد و از رشتههای فرعی جامعهشناسی است (عسگری.)68-69 :1389 ،

مهمی از این پژوه

ها به بررسی ملتوای آثار ادبی اختصاص مییابد و ذی عنوان نقد جامعه شناختی قرار

می گیرد؛ درواقع ،این پژوه ها نوعی جامعه شناسی ملتوا ملسوب میشوند« .جامعه شناسدی ملتدوا درحقیقدت اثدر ادبدی را
بهعنوان سندی اجتماعی بررسی میکند» (همان .)70 :معمويً در این پژوه ها آثار ادبدی مولدود و ملصدول اجتمداع دانسدته
شدهاند.
اگرچه نقدهای جامعهشناختی که در باي به آنها اشاره شد ،بسیار ارزنده و سودمندند ،بده ملتدوا ملدودندد و متأسدفانه از
جنبه های زیبایی شناختی و خالقیت فردی نویسندگان آثار ادبی که بسیار اهمیت دارد غاف ماندهاند و در آنها به رابطة ملتوا و
شش و نق

مهم و تأثیر فراوان آن توجه نشده است .در حالی که آنچه موجب تأثیرگدذاری ،مقبولیدت ،شدهرت و مانددگاری

آثار برجسته میشود همین پیوند و همراهی هنر و اندیشه اسدت .ایدن غفلدت موجدب نارضدایتی برخدی از رداحبنظدران و
خوانندگان اه ادب و هنر شده است؛ «ازنظر آنان اعتراضی که بر روش نقد اجتماعی وارد است همین نشته است کده وجدود
فردی به کلی فراموش شده است؛ در حالی که سهم ابتشار فردی در آثار ادبی اگر از سهم عوام اجتماعی بیشتر نباشدد ،کمتدر
نیست» (زرینکوب .)48 :1373 ،آنان انتظار دارند در این نوع نقد به ارزیابی شگردهای هندری  ،ذوق ،احساسدات و عواطدف،
خالقیت و ابتشار نویسنده و شاعر در بیان افشار و اندیشه های اجتماعی نیز پرداخته شود؛ زیرا ادبیات از اقسام هندر ملسدوب
میشود و زیبایی از عنارر مهم آثار ادبی و ویژگی جدانشدنی آن است و آنچه اثر ادبدی را از آثدار غیرادبدی متمدایز مدیکندد ،
همین عنصر است.
 -2-1روش نقد در این پژوهش و اهمیت آن
آثار ادبی عررة پیوند هنر و اندیشه اند و اگر نقد جامعه شناختی آثار ادبی بتواند غفلت و کاستی ذکرشده را جبدران کندد و
جنبه های ادبی را در کنار جنبه های جامعهشناختی بررسی کند ،بسیار جامعتر و کام تر است و خوانندگان اهد ادب و هندر را
اقناع میکند؛ زیرا وقتی کسی مدعی «نقد جامعه شناختی آثار ادبی» است به حشم عنوان این ادعا کده دو واژة جامعده شناسدی و
ادب را در کنار هم آورده است ،باید این همراهی را پیگیری و تللی کند.
همچنین این نقدهای تلفیقی ،برتری برخی آثار ادبی ،هنرمندی نویسندگان و راز جذابیت و مانددگاری ایدن آثدار را نشدان
میدهند و از تنزل آثار ادبی  -که نتیجة نادیدهگرفتن جنبه های ادبی و لذتآفرینی موجود در آنهاست  -جلوگیری مدیکنندد و
تفاوت آثار هنری برتر را با آثار غیرهنری و گاهی کوچهبازاری نشان میدهند .این پژوه های چندجانبده مدیتوانندد یداریگر
1
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2
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نویسندگان و شاعران عالقه مند به آفرین

آثار ادبی با ملتوای اجتماعی باشند و آنان را در خلق آثاری یاری کنند کده هدر دو

جنبه را دارند.
این مقاله ترکیبی از نقد جامعه شناختی و زیباییشناسی و فنی داستان کوتاه «سهتار» آلاحمد است و از ایدن نظدر جدیدد و
ابتشاری به نظر میرسد .امید است بابی جدید برای پژوهشگران و عالقهمندان این حوزه بگشاید.
 -3-1سؤاالت و فرضیهها
برخی از سؤايت این پژوه

عبارتاند از :آیا می توان در یک روش نقد ابتشاری ،ملدودیت و یکجانبهنگدری نقددهای

رایج را برطرف کرد؟ در رورت یافتن روش جدید ،کدام دسته از آثار را میتوان ذی آن بررسدی کدرد؟ آیدا داسدتان سدهتدار
آلاحمد ظرفیت چنین نقدی را دارد؟ در داستان سهتار ،بهکارگیری عنارر فنی و زیباییشناسی چده تدأثیری در انتقدال پیدام و
اندیشه دارد؟
فرضیههای این پژوه

نیز از این قرارند :با یک ابتشار میتوان دو یا چند نوع نقد را تلفیق و ترکیب کدرد و تدکبعددیبدودن

آنها را ارالح کرد؛ نقد جامعهشناختی را میتوان با نقد فنی و زیباییشناختی آمیخت؛ آثار ادبدی بدا درونمایدة اجتمداعی ،در ایدن
حوزه قاب بررسیاند؛ داستان سهتار آلاحمد نمونة مناسبی است که در این حوزه قاب بررسی است .آلاحمد عنارر داستاننویسدی
و شگردهای زیباییشناسی ادبی را بهخوبی به کار گرفته است تا اندیشههای اجتماعی خود را بیان کند؛ نویسندة داستان سهتدار در
پیوند اندیشه و هنر موفق بوده است .در این مقاله سعی میشود به این سؤايت و اثبات این فرضیهها پرداخته شود.
 -4-1پیشینۀ پژوهش
در حوزة نقد جامعهشناسی بهطور عام و نقد اجتماعی آثار جالل آلاحمد بهطور خاص پژوه هایی در قالب کتاب ،مقاله

و پایاننامه انجام شده و به چاپ رسیده است؛ ازجمله در زمینة تللی آثار آلاحمد میتدوان بده کتداب نشدانهشناسدی و نقدد
ادبیات داستانی معارر؛ نقد آثار ابراهیم گلستان و جالل آلاحمد اشاره کدرد؛ همچندین مدیتدوان از رسدالهای بدا عندوان نقدد
واقعگرایی اجتماعی در داستانهای کوتاه جالل آلاحمد براساس نظریههای لوکاچ و باختین ندام بدرد .مقالدهای نیدز بدا عندوان
«آرمانگرایی در واقعگرایی جالل آلاحمد» به چاپ رسیده است .آثار مذکور همان گونه که اشاره شد بده بررسدی جنبدههدای
اجتماعی آثار آلاحمد پرداختهاند و بسیار سودمند و ارزشمندند؛ ولی جنبههای فنی و ادبی آن را بررسی نشردهاند .این مقاله از
این جهت که روش نقدی ترکیبی و التقاطی دارد ،جدید و ابتشاری است.
 -2سهتار ،آیینۀ پیوند هنر و اندیشه
در دنیای امروز ،داستان از قالب های ادبی بسیار پرطرفدار و جذاب و ابزاری کارآمد و مناسب برای بیان افشدار و اندیشدههدای
مختلف است« .داستان نق وقایع است به ترتیب توالی زمان» (فورستر .)36 :1353 ،زندگی رنعتی و مدرن که کمبود وقدت و
لزوم مدیریت زمان از دغدغه های مهم آن است ،موجب شده است گرای

به داستان کوتاه نسبت به سایر قالبها بیشتر باشدد.

در تعریف این شش ادبی پرطرفدار آمده است« :داستانی است که در آن به قصد بیان پیامی واحد ،شخصیت یا شخصیت هدای
ارلی در واقعهای واحد نشان داده میشوند» (مستور .)12 :1387 ،در ایران نیز نویسندگان و هنرمندان زیادی از داسدتان کوتداه
برای بیان افشار ،انتقادات و اندیشههای خود استفاده کردهاند .برخی از این آثار بسیار هنرمندانهتر به رشتة تلریر درآمددهاندد و
در رسیدن به مقصود موفقیت بیشتری کسب کردهاند .آثار آلاحمد از این گروهاند.
جالل آل احمد ( )1348-1302نویسنده ای توانا و اثرگذار در حوزة ادبیات داستانی معارر است و آثدار متندوعی در قالدب
رمان ،داستان کوتاه ،ترجمه ،مقاله ،سفرنامه و تکنگاری دارد .مهمترین آثار آلاحمد ،داستان هدای اویندد کده بدا نثدری سداده،
رریح ،توریفی ،طنزگونه و نزدیک به زبان گفتار نوشته شدهاند .این داستانها بیانگر افشار و اندیشههای اجتمداعی ،فرهنگدی،
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مذهبی و سیاسی نویسندهاند .آلاحمد در بیان داستان از شیوهای خاص استفاده میکند .این شیوه ،گرفتن فردیدت از حدواد ،
ملیط  ،زمان و سایر عنارر داستانی است؛ بهگونهای که هرکدام از این عنارر حشایت از نوعی کلی داشته باشند (شیخرضایی،
 .)73-74 :1382او میکوشد شخصیتها را بهسمت تیپ های کلی سوق دهد تا بتوانند نماینددة یدک طبقدة اجتمداعی باشدند؛
درواقع ،قهرمانهای داستانهای آلاحمد اغلب در همهجا دیده میشوند و همه آنها را میشناسدند .مدواد خدام نوشدته هدای او
مردماند (دانشور)9-10 :1371 ،؛ ازاینرو ،آثدار او ظرفیدت مناسدبی بدرای نقدد و تللید جامعدهشدناختی دارندد و بدهللدا
توانمندی های خاص نویسنده در تلفیق زیبایی و هنر با فشر و اندیشه میتوانند همزمان از منظدر زیبداییشدناختی نیدز بررسدی
شوند؛ درواقع ،این دو جریان همراه و هماهنگ با هم در این داستان ها پی

رفتهاند و به مقصود رسیدهاند .در این میان داستان

کوتاه «سهتار» از گونهای دیگر است.
«نویسندگان رئالیسم معمويً داستانهایشان را زمانمند میکنند .رئالیستها بیشتر به روح زمانة معارر خود توجه دارندد و
میکوشند مسائ و مششالت اجتماعی زمانة خود را بشاوند» (شهریاری .)62 :1390 ،سهتدار در نمدایی گسدتردهتدر گزارشدگر
برههای از زمان است که در آن پسری سهتارزن ،سرشار از احساس و دور از واقعیت ،با شخصیتی تکبعددی و در ندوع خدود
افراطی در مقاب پسری به ظاهر متدین و متعصب و او نیز در نوع خود افراط گرا که دین را ابزاری برای کسدب منفعدت خدود
کرده بود ،قرار میگیرد .ماجرا از این قرار است که پسر سهتارزن پس از سالها تلم رنج فقر و تهیدستی توانسته است پدولی
به دست آورد و سه تاری بخرد و به آرزوی بزرگ خود دست یابد .او که هنرمندی تهیدست است  ،مدت ها از دیگران سدهتدار
کرایه میکند ،به مجالس مردم میرود ،سهتار مینوازد و از این راه سهتاری نو میخرد و مست از ایدن خوشدبختی بده آسدتانة
مسجد میرسد .پسرکی که دم در مسجد عطر میفروشد ،مانع ورود او به مسجد میشود و با این اعتقاد که سهتار از آيت کفر
است و نباید وارد مسجد شود ،شروع به بددهنی و فلاشی میکند .درگیری رخ میدهد و باي میگیرد و در ایدن بدین سدهتدار
ششسته میشود؛ درواقع ،ششستن سهتار انتقادی پنهان از ریاکاری و تظاهر دینی است.
موضوع این اثر اجتماع و آسیب های اجتماعی است .نویسنده با پرهیز از مستقیمگویی ،اهداف خود را از بیان ایدن داسدتان
به تصویر میکشد .آلاحمد در داستان سهتار جهان را بهرورت سیاه و سفید تصویر نمیکند؛ او جهانی را به تصویر مدیکشدد
که هم سیاه است و هم سفید و نمی توان مرز مشخصی میان آن قرار داد .او در داستان

نه اندرز میگوید و نه تبلیغ مدیکندد؛

بلشه تنها نشان میدهد و وظیفة خواننده است که ارزشها و ضدارزشهای پنهان را در طرح ،شخصیتپردازی ،نگرش و للن
داستان دریابد .او اندیشه های اجتماعی خود را به کمک عنارر فنی داستاننویسی و شگردهای ادبی بهگونهای غیرمستقیم ولدی
بسیار اثرگذار و عمیق به رشتة تلریر درمیآورد و خواننده متناسب با سطح آگاهی ،دقت و ریزبینی خود آنها را درمییابدد .در
این بخ

به تللی بخشی از این هنرمندی پرداخته میشود.

 -3نقد محتوایی و جامعهشناختی داستان
آلاحمد نویسندهای درونگرا نیست که به درون خود فرورفته باشد و نسبت به آنچه در جامعه مدیگدذرد بدیتوجده باشدد .او
شخصیتی اجتماعی و واقعگراست .آثارش آیینة اندیشه های اجتماعی اویند .سهتار نشاندهندة بخشی از اندیشههای نویسنده و
انتقاد او از برخی آسیب های اجتماعی ،البته بده شدش غیرمسدتقیم و همدراه بدا چاشدنی اثرگدذار طندز اسدت .افراطدیگدری و
تکبعدینگری ،تقاب و کشمش

گروههای مختلف اجتماعی ،فقر و تهیدستی و تضاد طبقاتی ،سنتششنی ،عالیدق انسدانی و

مانند آن از موضوعات اجتماعی قاب بررسدی در ایدن داسدتان اندد .ایدن موضدوعات کده ملسوسدات و مشدهودات اجتمداعی
نویسندهاند ،با هنر و خالقیت او آمیخته شدهاند و داستان زیبای سده تدار ملصدول ایدن آمیختگدی اسدت .در ایدن بخد
موضوعات بررسی میشوند.

ایدن
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 -1-3نفی افراطیگری
نویسندة داستان سهتار کشمش

و تقابد گروهدی از دیندداران افراطدی و ظاهربیندان متعصدب و ناآگداه را بدا گروهدی از

هنرمندان که آنان نیز به نوعی تکبعدی اند ،به تصویر میکشد و البته داستان را بهگونه ای هدایت می کند کده لبدة تیدز شمشدیر
انتقاد  ،دینداران ناآگاه  ،دنیادوست و متعصب را نشانه میگیرد و خوانندگان را به همدردی بدا پسدر سده تدارزن وادار مدیکندد.
درحقیقت نویسنده از تعصب دینی و استفادة ابزاری از دین ششایت بیشتری دارد و نتایج و عوارض سوء آن را بیشتر میداندد.
آنچه نویسنده بیان میکند موضوعی اجتماعی و فرهنگی است که خاص دوره ای مشخص نیست و همدواره جوامدع بشدری از
آن رنج میبرند و آسیب میبینند .نویسنده بهششلی هنرمندانه یک بار دیگر این موضوع را احیا و به خوانندگان گوشزد میکند.
«در داستان سهتار ،قهرمان داستان و شخصیت مقاب او ناخواسته دچار حادثهای میشوند که از پی

معین نیسدت .احساسدات

جای عق را میگیرد و افراط و تندروی جلوه میکند» (شهریاری.)33 :1390 ،
در نگاهی سطلی به داستان چنین به نظر میآید که هدف نویسنده تنها بیان افراطیگری در تعصدبات دیندی اسدت کده در
رفتار پسرک عطرفروش نمود مییابد .در حالی که موضوع ارلی داستان افراطیگری در تمام امور است .توجده بده رفتارهدای
سهتارزن نشاندهندة افراطیگری این شخصیت است .نویسنده با بیان افشار او در طدول مسدیر حدرکت

ایدن ویژگدی را بیدان

می کند .وقتی سهتارزن میاندیشد که زمانی سر حال خواهد آمد که زخمه را با قدرت بنوازد در حالی که دیگدر از پدارهشددن
سیم ها ترسی ندارد ،نوعی افراطیگری نشان داده میشود .بیملابابودن او در ضربهزدن به سیمها و برپاکردن چنان شوری کده
حتی خودش هم تاب نیاورد تا جایی که به گریه افتد ،حتی در للظهای که یقین دارد وقتدی بده گریده بیفتدد بدیشدک خدوب
نواخته است ،تفشر افراطگرایانه را بیان میکند .او در نواختن هم افراطی عم میکند« .وقتی تار زیر دسدت
بیخبری فرومیرفت و چنان آسوده میشد که هرگز دل

بدود ...چندان در

نمیخواست تار را زمین بگذارد» (آلاحمدد .)10 :1389 ،آلاحمدد

افراطیگری شخصیت ارلی را با هنر شخصیتپردازی خود نشان میدهد .میخانه ،ترک مدرسده ،لبداس نامرتدب و نوازنددگی
هریک نشانگر نوعی افراطیگری است که یشی از مهمترین اهداف آلاحمد از بیان این داستان است .او همچندین بدا توردیف
فلاشی و توهین و بیادبی عطرفروش اوج افراطیگری را به تصویر درمیآورد.
افراطیگری سهتارزن هم پس از خریدن سهتار در افشارش دیده میشود هم پی

از خرید سهتار به چشم میخورد« .خودِ

او از ترس اینشه مبادا سیم ها پاره شود ،زخمه را خیلی مالیمتر و آهستهتر از آنچه میتوانست باي و پایین میبرد .ایدن را هدم
حتم داشت؛ حتم داشت که تا به حال خیلی مالیمتر و خیلی بااحتیاطتر از آنچه میتوانسته تار زده و آواز خوانده» (همان.)9 :
رفتار افراطی سه تارزن تا جایی است که مدرسه را بدهدلید آوازخدوانی رهدا مدیکندد .زیدادهروی در کدار آوازخدوانی سدبب
شببیداری ،خواب طوينی تا نیمروز و خوابیدن سر کالس میشدود .او در راه بازگشدت از مجدالس شدبنشدینی مدردم هدم
بهحدی از خود بیخود میشود که «چه بسا شبها که تا ربح در گوشة میخاندههدا بده روز آورده بدود» (همدان .)11 :نداشدتن
مناسب در مقاب پسرک عطرفروش هم بهگونهای زننده به چشم میخورد« .پسرک عطرفروشی که روی سدشوی کندار

واکن

در مسجد دکّان خود را میپایید ... ،از پشت بساط خود پایین جست و مچ دست او را گرفت ... .او [سهتارزن] چیزی نگفدت.
کوش

کرد که مچ خود را رها کند و به راه خود ادامه بدهد» (همان .)11 :سشوت او در برابر دشنام هدای پسدرک نیدز ندوعی

افراطیگری است .آنجا که ملق است و میتواند از خود دفاع کند بهگونهای افراطی سشوت میکند ،بدهشدشلی افراطدی عندان
خود را از دست میدهد و درنهایت سیلی ملشمی زیر گوش پسرک میزند که این رفتاری افراطی است.
به تصویر درآوردن افراطیگری که هد ف ارلی نویسدنده اسدت در رفتدار معلدم حسداب نیدز دیدده مدیشدود .او معلمدی
سختگیر و عصبانی معرفی میشود که چندبار بهدلی زمزمه های سهتارزن که دان آموز اوست ،قهر کرده و بهجدای برخدورد
مناسب ،کالس را ترک کرده است (همان.)9 :
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در داستان ،پسرک عطرفروش نیز نمایندة افراطگرایان اسدت .ممانعدت او از رفدتن سدهتدارزن بده داخد مسدجد ،نسدبت
يمذهبیدادن به او بهدلی داشتن آلت موسیقی و نامبردن از آلت کفر به جای سهتار از نشانههای افراطیگری اوسدت .پسدرک
عطرفروش پس از مانعشدن و تهمت بیدینی زدن به سهتارزن ،به رفتار افراطی خود ادامه میدهد« .پسرک عطرفروش ولکدن
نبود .مچ دست او را گرفته بود و پشت سر هم لعنت میفرستاد و دادوبیداد میکرد» (همان .)11-12 :لعنتکدردنهدا و هیداهو
بهپاکردن پسرک ،بسیار افراطی شش میگیرد و تا جایی پی

میرود که خود را در این معرکه نماینددة خددا نشدان مدیدهدد.

«مرتیشة بیدین ،از خدا خجالت نمیکشی؟» «پسرک هنوز فریاد میکرد ،فل

میداد و به بیدینها لعن میفرستاد و از اهانتی

که به آستانة در خانة خدا وارد آمده بود جوش میخورد و مسلمانان را به کمک میخواست» (همان.)12 :
انتهای همة این رفتارهای افراطیگرایانة پسرک عطرفروش ششستن سهتار است .حتی پس از ششسدتن سدهتدار نیدز رفتدار
افراطی پسرک در داستان ملو نمیشود« .پسرک عطرفروش که حتم داشدت وظیفدة دیندی خدود را خدوب انجدام داده اسدت،
آسودهخاطر شد ،از ته دل ششری کرد ...و تسبیحبهدست مشغول ذکرگفتن شد» (همان.)13 :
جدا از دو شخصیت داستان که نمایندة روح افراطگرایانة جامعهاند ،در مواردی نویسنده هم بده پیدروی از شخصدیتهدای
داستان

فردی افراطی است .او در روایت داستان بیشتر به نشاندادن درون شخصیت ارلی میپردازد و بهجدز ردلنهای کده

میخواهد پسرک عطرفروش را وارد داستان کند ،هیچ رلنهای را برای خواننده به تصویر درنمیآورد.
آل احمد در داستان سهتار یک تیپ شخصیتی را به تصویر درمی آورد :تیپ افراد افراطی .سرآمد این تیپ ،جوان سهتدارزن
است .نویسنده در ظاهر برای مخاطب ،پسرک عطرفروش را نمایندة این نوعِ شخصیتی معرفی میکندد کده در تعصدبات دیندی
افراطی عم میکنند؛ اما با کنشاش در داستان نمایندة ارلی ،جوان سهتارزن معرفی میشود .نویسدنده اتفداقی سداده را وسدیلة
بیان حرف خود قرار می دهد و در قالب داستانی کوتاه با پایانی فشرده به هدف خود دست مییابد .شخصیت سهتارزن نمایندة
مردمی است که درگیر نداشتههای خود هستند و همة زندگیشان در دستیافتن به آنها خالره میشود.
با دقت در انتخاب نوع ساز میتوان به یشی از درونمایههای داستان پی برد .سهتدار سدازی اسدت کده زخمده مدیخدورد.
میتوان اینگونه در نظر گرفت که آنچه زخمه میخورد تارهای سهتار نیست؛ بلشه تار وجود شخصیت ارلی اسدت .ششسدتن
سهتار درواقع بهششلی نمادین بیانگر ازهمگسستگی و ششستن شخصیت قهرمان داستان است .در آخدرین ردلنة داسدتان بدا
تشبیه افشار سهتارزن به سیم های تار و امید او به کاسة این ساز ،رمزگشدایی مدیشدود و غیرمسدتقیم سدهتدار در ایدن داسدتان
وسیلهای نمادین معرفی میشود« .تمام افشار او همچون سیم های سهتارش درهمپیچیده و لولهشده ...و پیالة امیددش همچدون
کاسة این سازِ نویافته سهپاره شده بود و پارههای آن انگار قلب او را چاک میزند» (همان.)13 :
 -2-3انتقاد از اختالف طبقاتی
داستان سهتار داستان نمای

توانگری و رفاه عدهای از مردم و تهیدستی و فقر گروه دیگری است که سهتدارزن نماینددة آندان

است .در این داستان نمیتوان نگاه نقادانة آلاحمد را به وضعیت اقتصادی مردم نادیده گرفدت .او بدا ترسدیم مهمدانیهدای شدبانة
گروه مرفه و عروسیهای بهارطالح آبرومند و شاباشهای آنها از یک سو و توریف سر و لباس ،وضع زندگی ،چگدونگی تهیدة
پول برای خرید سهتار و خستگی سهتارزن که دراثر نوازندگی در این مجالس ایجاد میشود ،اخدتالف طبقداتی در جامعده و رندج
طبقة تهیدست و بیدردی طبقة مرفه را نشان میدهد و غیرمستقیم از آن انتقداد مدیکندد .داسدتان سدهتدار تنهدا تقابد گروهدی از
هنرمندان با گروهی از مذهبیان تندرو نیست؛ بلشه نمای

رنج فقر و تهیدستی و انتقاد از تضاد طبقاتی نیز هست.

 -3-3انتقاد از باورها و سنتهای غلط
آلاحمد در داستان سهتار ،مسجد و تار را در تقاب یشدیگر قرار میدهد .ورود سهتارزن بده مسدجد را مدیتدوان رفتداری
نمادین در نظر گرفت .رفتن سهتار زن به مسجد ازنظر برخی نوعی سنتششنی است؛ ششستن حریم مقدسات است که تدابوی
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برخی مردم مذهبی است .درحقیقت آلاحمد در این داستان از باورها و تعصباتی انتقاد میکندد کده بده ندام دیدن وارد جامعده
شدهاند و باید ششسته و تعدی شوند.
در اینجا يزم است نیمنگاهی به زندگی خود نویسنده نیز داشت .در ژرفساخت داستان مدیتدوان بده سدنتشدشنی خدود
نویسنده رسید .از آنجا که آلاحمد از خانوادهای مذهبی است ،ظاهراً نمیتوان از او انتظار انتقاد از تعصبات مذهبی را داشدت؛
ولی او با این داستان ،سنتششنی میکند و وارد ملدودة دین میشود« .به نظر میرسد حمله بده اعتقدادات دیندی نادرسدت و
مبارزه با افشار واپس گرایی از مواردی است که از دیدگاه جالل برای رسیدن به آرمان واقعی ضروری است .به طور کلی دین و
مذهب مطلوبِ آلاحمد ،دینی است خارج از تعصب ،مقددسمدببی و تلجراندیشدی» (حداتمی .)30 :1392 ،داسدتان سدهتدار
اعتراض آلاحمد به افراطی گری و باورها و تعصباتی است که خدود در جامعده شداهد بدوده اسدت و در ناآگداهی و شدناخت
نادرست و ناقص از دین ریشه دارد .این نگاه در داستانهای دیگر او مانند زیارت نیز دیده میشود .گاه در آثار دیگدر نیدز کده
موضوع و درونمایهای غیر از دین و باورهای غلط دارند ،فررتی مناسب فراهم میکند و گریزی به این مسائ میزندد؛ بدرای
مثال ،در داستان گلدستهها و فلک که درونمایة آن آرمانگرایی و کمالطلبی است ،در فرردتی مناسدب و در قالدب بیدان یدک
خاطره ،از معلمی انتقاد میکند که دان آموز را بهدلی اینشه نام خدا را با دست چپ نوشته ،بهشدت تنبیده کدرده و بدا چدوب
کتک زده است (آلاحمد.)176 :1374 ،
 -4-3اهمیت عالیق انسانی و لزوم تعدیل آن
عالیق انسانی موضوعی اجتماعی است که در داستان کوتاه نق

و اهمیت ویژه ای دارد .این عام داستان کوتاه را کده شدشلی

ادبی با ویژگی هایی فنی است ،به موضوعات اجتماعی پیوند میدهد .این موضوع اجتماعی آنقدر در داستان کوتاه اهمیت دارد کده
راحبنظران آن را نخستین عام مهم و نخستین وظیفة داستان کوتاه میدانند« .بیگمان عالقة انسانی در درجة اول اهمیت اسدت
و چون نخستین خصیصه و وظیفة داستان کوتاه سروکارداشتن با عالیق انسانی و به دیگر سخن ،مردمی است که زندگی میکنندد
و معایب و ملاسن مردمان زنده را دارند ،لذا وجود این کیفیت را بدیهی انگاشتیم» (یونسی.)16 :1388 ،
آلاحمد در داستان سهتار این نق

مهم را دریافته و وظیفة اجتماعی داستان کوتاه را به بهترین شش ایفدا کدرده اسدت .او

بی توجهی جامعه و نظام آموزشی به عالیق انسدانی و تضداد و ناسدازگاری  ،حسداب و حسدابگری هدای امدروزی را بدا آن در
رلنهای نشان داده است که مدرسه ،کالس و معلم حساب را توریف میکند« .معلم حسابشدان خیلدی سدختگیدر بدود و از
زمزمة او چنان بدش میآمد که عصبانی میشد و از کالس قهر میکرد» (آلاحمد)9 :1389 ،؛ البته آلاحمد دربارة این موضوع
نیز مانند سایر موضوعات  ،خواهان تعادل و واقعیت نگری است .نه عواطف و احساسات یک جانبه و افراطی نوازندده را تأییدد
میکند و نه سخت گیری و عصبانیت معلم حساب را میپسدندد .او خواهدان سدازگاری مفیدد ایدن دو و همراهدی و همیداری
احساس و عاطفه با عق و اندیشه است.
 - 4هنرمندی نویسنده در بهرهگیری از عناصر داستان برای بیان اندیشههای اجتماعی
شخصیتپردازی ،للن ،فضاسازی ،توریف ،کشدمش  ،تعلیدق ،گدرهگشدایی ،چگدونگی شدروع و پایدان داسدتان و سدایر فندون
داستاننویسی در کنار شگردهای ادبی ،جلوهای خاص به داستان میدهد و آن را ازنظر رورت و ملتوا جذاب و نظرگیر مدیکندد
و ویژگی «انتظار» را که ازنظر اه فن ویژگی مهم داستان است ،به بايترین حد میرساند .در اینجا به چند عنصر اشاره میشود.
 -1-4شخصیتپردازی
شخصیتپردازی در داستان بسیار هنرمندانه است و نویسنده با اسدتفاده از آن بخد

مهدم اندیشدههدای اجتمداعی خدود را بیدان

میکند .بعضی معتقدند داستان کوتاه هیچگاه قهرمان ندارد ،در عوض گروهی آدمهای لهشده دارد که از نویسندهای به نویسدندة دیگدر
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و از نسلی به نس دیگر تفاوت میکند؛ مانند کارمند ،رعیت ،معلم و...؛ از این دیدگاه خواننده نمدیتواندد بدا شخصدیتهدای داسدتان
همذاتپنداری کند (اوکانر)8-10 :1381 ،؛ در حالی که در داستان سه تار اینگونده نیسدت .هدر یدک از دو شخصدیت اردلی داسدتان
نمایندة یک گروه اجتماعیاند که خواننده با خواندن داستان میتواند خود را در قالب آنها قرار دهد و با راوی همراه شود.
نویسنده برای واردکردن خواننده به داستان ،سهتار و جوان نوازندة آن را توریف میکند .توریف سهتار بیدانگر وضدعیت
مالی شخصیت ارلی است و بیان ویژگی سهتارزن ،به نوعی نشان دهنددة انتهدای داسدتان بده خوانندده اسدت .اینگونده مدوجز
سخنگفتن از ویژگی های خاص آل احمد است؛ ازسوی دیگر ،واژه های «نو» و «بیروپوش» نشان میدهندد نوازندده وضدعیت

مالی مناسبی ندارد؛ زیرا داشتن روپوش برای هر سازی بهویژه سازهای زهی امری ضدروری اسدت و ایدن بدیروپوشدی سداز
نشاندهندة نداشتن توان مالی نوازنده است .سهتار بدون پوش
در برابر خواننده نمای

سهتارزن ،میتواند رهیافتی به درون او باشد که راوی آشدشارا

میدهد .از جنبة شخصیت پردازی باید گفدت آنقددر احساسدات و تمدایالت شخصدیت اردلی دقیدق

طراحی و بیان شده است که از همان ابتدا خواننده با شخصیت رابطة تنگانگی برقرار میکند و این گمان ایجداد مدیشدود کده
همة ویژگی های ظاهری نیز بیان شدهاند؛ درواقع ،آنقدر بر درون شخصیت تأکید شده است که خواننده از چگدونگی ظداهر او
غاف میشود .هدف داستان سهتار از جنبة شخصیتپردازی طراحی درون است نه بیرون.
نویسنده از توریف ظاهر شخصیت ارلی داستان تنهدا بده چندد ویژگدی بسدنده مدیکندد؛ «موهدای
پیشانیاش میریخت و جلوی چشم راست

را میگرفت .گونههای

آشدفته بدود و روی

گود افتداده بدود و قیافدهاش زرد بدود» (همدان .)7 :ایدن

مختصرگویی به مقتضای قالب داستان ،یعنی داستان کوتاه است؛ اما آلاحمدد بدا زیرکدی و کمدکگدرفتن از توردیف ردلنه،
تصویر روشنتری از شخصیت ارلی به خواننده ارائه میکند .شخصدیت داسدتان ،شخصدیتی سدرگردان و آشدفته اسدت .ایدن
آشفتگی در طول داستان از زبان راوی در جایجای داستان به تصویر درمیآید.
آلاحمد در ابتدای داستان بیهوا راهرفتن سهتارزن را توریف میکند و در کنار آن با توریف مردمی که در رلنه حضور
دارند ،این ویژگی را در ذهن خواننده بارزتر میکند« .مردمی که در میان بساط گستردة آنان دنبال چیزهایی کده خودشدان هدم
نمیدانستند ،میگشتند» (همان .)7 :سرگشتگی مردم برای یافتن چیزهایی که خودشدان هدم نمدیدانندد چیسدت ،نشداندهنددة
سرگشتگی سهتارزن است .توریف موهای آشفتة نوازنده این آشفتگی را برجستهتر میکند .اطالعاتی که قدرار اسدت خوانندده
دربارة شخصیت ارلی بداند در همان ابتدای داستان بهطور فشرده و با کلماتی کلیدی بده او انتقدال مدییابدد .موهدای آشدفتة
سهتارزن خط سیری برای رسیدن به افشار آشفتة او نیز هست که در ادامه راوی به بیان آن میپردازد.
 -2-4توصیف صحنه
از آنجا که در داستان کوتاه مجالی برای شرح جزئیات و دقدایق ردفات و خصوردیات اشدخاص نیسدت  ،توردیف هدای
طوينی و مفص جای خود را به شیوه های سریعتر و موجزتر میدهند .آلاحمد در این داستان از شیوة ورف سدریع اسدتفاده
کرده است تا هم حق مطلب را ادا کرده باشد و هم سرعت که يزمة داستان کوتاه است ،آسیب نبیند« .شدیوة سدریع وردف را
که در نس دورة قاجار ریشه دارد ،آلاحمد ریق داده و برنده و درخشان
(سپانلو .)111 :1387 ،حذف بسیاری از بخ

ساخته است ،در قصههای

نیز مدیتدوان یافدت»

های جمالت سبب میشود نثر آلاحمد ضربآهنگدی تندد و شدتابزده بیابدد .او

توریفات و رلنه هایی را که هر کدام بهطور معمول به جملهای احتیاج دارند با چند کلمه به خواننده منتق میکند و خواننده
با خواندن رلنه ای از نثر او احساس میکند در معرض رگباری از کلمات و تصاویر قرار دارد .تنها رلنة توردیفشدده کده
بسیار مختصر و گذرا بیان میشود ،رلنة ورود سهتارزن به آستانة مسجد است« .با این افشارِ خود دم در بدزرگ مسدجد شداه
رسیده بود و روی سنگ راف آستانة آن پا گذاشته بود» (آلاحمد .)7 :1389 ،ورود پسرک به رلنة داستان نیز در چند جملة
کوتاه به تصویر کشیده میشود؛ «پسرک عطرفروش که روی سشوی کنار در مسجد ،دکان خود را میپایید و به انتظار مشدتری
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تسبیح میگرداند ،از پشت بساط خود پایین جست» (همان .)11 :این ،همة آن چیزی است که آلاحمد در رلنهپردازی به کار
گرفته است.
 -3-4کشمکش
یشی دیگر از عنارر مهم داستان کشمش

است .سهتار بر ملور کشمش

میچرخد؛ بهطوری کده کشدمش

گدروههدا و

طبقات ،اساسیترین موضوع اجتماعی داستان است و این هماهنگی و سازگاری در داستان بسدیار بدر دل مدینشدیند .چنانچده
داستانپرداز شخصیتهای داستان را بهششلی واقعی به تصویر درآورد ،در مواردی ناگزیر باید آنها را در مقابد یشددیگر قدرار
دهد تا از این رویارویی عنصر کشمش

به وجود آید« .کشمش

مقابلة دو نیرو یا دو شخصدیت اسدت کده بنیداد حدواد

میریزد» (میررادقی .)72 :1380 ،با توجه به این مطلب میتوان کشمش
اخالق دو یا چند شخصیت با یشدیگر یا با خود تعریف کرد .کشمش

را

را تقابد و درگیدری ذهدن ،لفد  ،عمد  ،عاطفده و
سبب ایجاد تن

میشود .این تن ها سدبب پویدایی و

جذابیت داستان میشوند .بدین وسیله داستانپرداز خواننده را تا پایان با خود همراه میکند .وجود جدال در هر داستان پیرندگ
را ملشمتر میکند و بستر مناسبی را برای رسیدن حواد
میگوید« :در یک اثر ادبی همواره باید نوعی کشمش

به نقطة اوج آماده میکندد .جدانپدک در اهمیدت عنصدر کشدمش
وجود داشته باشد؛ وگرنه داسدتانی وجدود نخواهدد داشدت .تشدخیص

تضاد ارلی یشی از سریعترین راه های درک داستان است» (پک .)16 :1366 ،اگر در داستان تضدادی نباشدد ،جددالی نیدز رخ
نمیدهد و داستان بیتلرک پی
کشمش

میرود .در داستان سهتار دو نوع کشدمش

موجدود اسدت .کشدمش

سه تارزن با درون خود بهوسیلة راوی و ازطریق مرور افشار شخصیت بیان میشود .کشمش

رلنة درگیری پسرک عطرفروش و سه تارزن دیده میشود .این عنصر بیانگر انواع کشدمش
است که بخشی از آن بیرونی و ملموس و بخ

دروندی و جسدمانی.
جسمانی داستان نیز در

و تضدادهای موجدود اجتمداعی

عمدة آن درونی و ناملموس است.

 -4-4فضاسازی
هر داستان فضایی کلی دارد که از ابتدای آن احساس میشود و در انتقال احساسات شخصیتها ،بیان درونمایه و القای آن
مؤثر است .داستان سهتار تنها در یک رلنه اتفاق می افتد که چنددان گسدترده نیسدت و از دو سده حادثده تشدشی مدیشدود؛
ازاینرو ،مجالی برای فضاسازی وجود ندارد .از آنجا که نویسنده برای واردکردن مخاطب خود به داسدتان بده فضاسدازی نیداز
دارد ،در شروع داستان از ار غافلگیری که هنرمندانه و قاب تأم است ،استفاده میکند .داستان بدون مقدمده آغداز مدیشدود.
«یک سهتار نو و بیروپوش در دست داشت و یخهباز و بیهوا راه میآمد» (آلاحمد)7 :1389 ،؛ همچنان که گروههای افراطی
بیمقدمه ،بیهوا و دور از انتظار عم میکنند و آسیبهای ناگهانی به جامعه وارد میکنند ،واژههای «بیروپدوش» و «بدیهدوا»
درحقیقت براعت استهاللی برای پایان داستاناند .هر دو واژه بیملابابودن شخصیت ارلی را نشدان مدیدهندد و ایدن فشدر را
تقویت میکنند که بیشک حادثهای ناخوشایند رخ خواهد داد .در ایدن میدان واژة «یخدهبداز» ایدن فشدر را در ذهدن خوانندده
پررنگتر میکند.
در پایان داستان هنر نویسندگی آلاحمد به اوج میرسد .ردای یک ششست در پایان داستان شنیده میشود .نتیجة افدراط،
تعصب  ،تک بعدی بودن و بی اخالقی جز ششست نیست .نویسنده این مهم را با ششسته شدن تار گوشزد میکندد .ششسدتی کده
قلب ها و امید ها را نیز می ششند و مادی و معنوی و عاطفی است« .پیالة امیدش همچون کاسة این ساز نویافته سهپاره شده بود
و پارههای آن انگار قلب او را چاک میزدند» (همان.)13 :
 -5-4لحن
«مراد از للن شیوة ادای واژهها و جملهها و فشار بر کلمات در موقعیتهدای مختلدف بیدانی و داسدتانی اسدت» (ملبتدی،
 .)82 :1381للن ایجاد فضا در کالم است و شخصیت ها خود را بهوسیلة آن معرفی میکنند و بده خوانندده مدیشناسدانند .بدا
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اینشه سهتار داستانی کوتاه است و عررة ملدودی دارد ،آلاحمد از هر عنصری برای بیدان فشدر و اندیشدة خدود بدهگوندهای
سنجیده بهره میگیرد .للن داستان سهتار جدی و در عین حال تند است .این للن ناشی از نارضایتی او از فضای جامعه است
و در برخی جمالت بهخوبی احساس میشود؛ برای نمونه میتوان به این موارد اشاره کرد« :يمذهب بدا ایدن آلدت کفدر تدوی
مسجد؟ توی خانة خدا؟» (آلاحمد  )11 :1389یا «مرتیشة بیدین ،از خدا خجالت نمیکشی؟ آخده شدرمی ...حیدایی» (همدان:
 .)12همچنین «دیگر احتیاج نداشت وقتی به مجلسی میخواهد برود از دیگران تار بگیرد و بده قیمدت خدون پدرشدان کرایده
بدهد و تازه بار منتشان را هم بششد» (همان .)7 :در جمالت فوق استفاده از واژههدای مناسدب ،در شدش گیدری للدن نقد
زیادی دارد .آلاحمد که گویی از مردم دل پری دارد ،با للنی متناسب این احساس را نشدان مدیدهدد .در جملدة «حداي میدان
مردمی که معلوم نبود به چه کاری در آن اطراف می لولیدند ،جز اینشه بدود و خود را زودتر به جایی برساند چه مدیتوانسدت
بشند؟» (همان .)8 :نویسنده تنها با آوردن واژة «لولیدن» نوع نگاه خود به مردم اطراف

را به خوانندده نشدان مدیدهدد .نموندة

دیگددر تشددرار واژة «چنددان» اسددت .تشددرار ایددن واژه در چنددد جملددة متددوالی ،در کنددار افعددالی ماننددد «داد خددود را گددرفتن» و
«شوربرآوردن» ،تند و خشنبودن للن را برجستهتر میکند« .فشر میکرد که از این پس چنان هنرنمایی خواهد کرد ،چندان داد
خود را از تار خواهد گرفت و چنان شوری از آن به پا خواهد کرد که خودش هم تاب نیاورد» (همان .)8 :نویسنده بده کمدک
للن نشان میدهد شخصیت ارلی میخواهد عقدهها و ناکامیهای خود را جبران کند.
 -6-4گرهافکنی و گرهگشایی
گرهافشنیها باعث جذابیت داستان  ،ایجاد کشمش ها  ،ایجاد بلران و تعلیق میگردند .گرهافشنی موقعیت پیچیدهای اسدت
که در داستان ایجاد میشود و شخصیتهای داستان بددا آن روبدهرو میشوند« .گرهافشنی ادامه دارد تدا حدواد

اوج خدود را

بهطور مشخصی پیدا کنند» (براهنی .)65 :1348 ،این عنصر در داستان سده تدار بده دو ندوع فرعدی و اردلی تقسدیم مدیشدود.
گرهافشنی های فرعی اعم از آرزوی سهتارزن برای داشتن سهتار ،خستگیها و شببیداریهای شبانه ،ترک مدرسده و ...کده بدا
خرید سهتار گرهگشایی میگردد .از میان دو سه حادثة ارلی داستان گرهافشنی ارلی زمانی است که پسدرک عطرفدروش سدد
راه سهتارزن و مانع ورود او به مسجد میشود .در للظاتی داستان دچدار ایدن تعلیدق مدیگدردد کده ایدن رویدارویی بده کجدا
میانجامد؟ بهدلی کوتاهبودن داستان ،بیدرنگ با خوردن سهتار بر زمین و ششستهشدن آن گرهگشایی اتفداق مدیافتدد و نقطدة
اوج داستان شش میگیرد .گرهافشنی و گرهگشایی در داستان بسیار هنرمندانه و جذاب است.
 -5شگردهای زیباییشناختی داستان
در تللی زیبایی شناختی داستان سهتار آنچه مهم است نلوة بیان موضوع و میزان اثرگذاری آن است« .بیشک مطالعة واژگان،
راهبردهای تلمیلی بازی با کلمات و ساختار جمله ها برای تشمی تللی جامعهشدناختی اثدر و افشدای هندر آلاحمدد نیدز از
اهمیت ویژهای برخوردار است» (رادقی)399 :1392 ،؛ ازاینرو ،يزم است به برخی شگردهای هنری که نویسنده از آنها مددد
جسته است ،اشاره شود .بیان طنزآمیز ،تشبیه ،تشرار و پارادوکس از مهمترین شگردهای هنری بهکاررفته در این داستاناند.
 -1-5بیان طنزآمیز
طنز تلخ و گزندهای که نویسنده برای بیان مسائ اجتماعی به کار برده است ،داستان را بسیار جذاب و اثرگذار کرده است؛
ازجمله در موارد زیر:
د «دنبال چیز هایی که خودشان هم نمیدانستند ،میگشتند» (آلاحمد .)7 :1389 ،این جمله کده در داسدتان بده شدش هدای
مختلف تشرار شده است ،وضعیت مردم یک جامعه را بیان و از سردرگمی و نادانی آنها انتقاد میکند.
« -دیگر احتیاج نداشت وقتی به مجلسی میخواهد برود از دیگران تار بگیدرد و بده قیمدت خدون پدرشدان کرایده بدهدد»
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(همان .)7 :با این جملة گزنده ،نویسنده از سوءِاستفادة گروهی از مردم از نیازمندی دیگران و استثمار آنها انتقاد میکند.
 «توانسته بود با این پول های بهقولخودش «بیبرکت» سازی بخرد» (همان .)9 :نگاه گروهی از مردم جامعه به نوازنددگیو درآمد ناشی از آن را نشان میدهد.
-

«پسرک عطرفروش که روی سشوی کنار در مسجد ،دکّان خود را میپایید و به انتظار مشدتری تسدبیح مدیگرداندد از

پشت بساط خود پایین جست» (همان .)11 :طنزی بسیار ظریف ولی گزنده در این جمله دیده مدیشدود .پسدرکی کده تسدبیح
می گرداند در حالت حضور در ملضر خدا نیست؛ بلشه در انتظار مشتری است .او خلدوص نیتدی را نددارد کده شدرط اردلی
مقبولیت عبادات است؛ ازاین رو ،تسبیح او معنای متعالی مدنظر دین را ندارد .نویسنده با آوردن واژه هدای عطرفدروش  ،دکّدان ،
مشتری و بساط در کنار در مسجد ،از موضوع اجتماعی مسئلهساز و یشی از آسدیب هدای بدزرگ جامعدة دیندی یعندی اسدتفادة
ابزاری از دین برای کسب دنیا انتقاد میکند.
 «فقط این اواخر با شاباش هایی که در یک عروسی آبرومند به او رسیده بود توانسته بود چیزی کنار بگذارد و یک سه تاربخرد» (همان .) 10 :در این جمالت تضاد طبقاتی را که یک مسئلة اجتماعی گسترده در جوامع اجتمداعی اسدت بده بداد انتقداد
میگیرد .آنچه در یک عروسی به ارطالح آبرومند  ،تنها به منزلة شاباش به یک نفر پرداخته میشدود ،آنقددر هسدت کده آرزوی
دیرینة او را برآورده میکند .طنز دیگر جمله در این است که در جامعه آبرومندی مالزم ثروتمندی اسدت و ثروتمنددان پایگداه
اجتماعی بايتری دارند.
 «پسرک عطرفروش به این آسانیها راضی نبود و گویا میخواست تالفی کسادی بازار خود را سر او در بیاورد» (همدان: .)12نویسنده با این جمالت به خواننده گوشزد میکند که اخالص دینی در کار نبوده و آنچه عطرفدروش را بده خشدم آورده،
کسادی بازار بوده است نه اهانت به مقدسات .دنیاطلبی ،ریاکاری و نفاق پسرک از این جمالت دریافت میشود.
 «پسرک عطرفروش که حتم داشت وظیفة دینی خود را خوب انجام داده است  ،آسوده خاطر شد .از ته دل ششری کدرد...و تسبیحبهدست مشغول ذکرگفتن شد» (همان .)13 :در این جمالت از غرور و خودپسدندی و رضدایت خداطری انتقداد شدده
است که این گروه از افراد دارند.
 -2-5تکرار
«تشرار» شگرد ادبی دیگر نویسنده در داستان سهتار است .تشرار یشی از رنایع بدیعی است کده شداعران و نویسدندگان از
دیرباز از آن استفاده کردهاند و اگر بهجا و درست از آن استفاده شود ،در القای معنا و مقصدود بسدیار سدودمند اسدت .اگرچده
داستان کوتاه گنجای

چندانی برای استفاده از تشرار و سایر عوام اطنابساز ندارد ،آلاحمد بدرای اینشده بتواندد آنچده را در

ذهن دارد بهخوبی بیان کند و بر خواننده اثر گذارد ،چند بار از آن بهره گرفته و آن را بهگونهای به کار برده اسدت کده طبیعدی،
يزم و غیرتصنعی به نظر میرسد و خواننده بدون تأم و درنگ ادبی متوجه آن نمی شود .این در حالی است کده کداربرد ایدن
فن تأثیر يزمی را که مدنظر نویسنده بوده است ،بر خواننده میگذارد و این بهترین شش کاربرد رنایع بدیعی است.
آلاحمد برای اینشه اوج دلبستگی به سهتار و آرمان خرید آن ،نوع دلبستگی ،عواطف و احساسات ناشاد پسر سدهتدارزن و
مانند آن را نشان دهد ،آگاهانه چند بار جملهای را تشرار میکند .تشرار به اندواع مختلدف تشدرار ردامت ،مصدوت ،کلمده و...
تقسیم شده است (فشارکی)69 :1385 ،؛ اما آنچه در اینجا جالبتوجه است تشرار جمالت است .به نمونههایی اشاره میشود:
دد فشر میکرد که از این پس چنان هنرنمایی خواهد کرد و چنان داد خود را از تار خواهدد گرفدت و چندان شدوری از آن
برخواهد آورد که خودش هم تاب

را نیاورد و بیاختیار به گریه بیفتد (آلاحمد.)8 :

دد نمیدانست که چرا به گریه بیفتد .ولی ته دل

آرزو میکرد که آنقدر خوب بتواند بنوازد که به گریه بیفتد (همان.)8 :

دد حتم داشت فقط وقتی از ردای ساز خودش به گریه بیفتد ،خوب نواخته (همان.)8 :
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دد حتم داشت این همه شبها نتوانسته بود از ردای ساز خودش به گریه بیفتد (همان.)8 :
دد حتم داشت نتوانسته بود چنان ساز بزند که خودش را به گریه بیندازد (همان.)8 :
دد حايمی توانست چنان تار بزند که خودش به گریه بیفتد (همان.)9 :
با بهکاربردن تشرار ،نویسنده توانسته است اوج احساسات و عواطف درونی پسر سهتارزن را نشان دهد و دلبستگی افراطی
و افسرده کنندة او را به نمای

گذارد .آل احمد در نق داستان نیز افراط گرایانه عم میکند و در بسیاری از موارد هنگدام بیدان

افشار شخصیت ارلی ،تشرار در کالم

دیده میشود .او بهنوعی تابع افراطیگری های شخصیت های داستان

شده اسدت .در

سبک نگارش داستان سه تار دیده میشود که وقتی راوی وارد ذهن شخصیت ارلی میشود ،از کلمداتی اسدتفاده مدیکندد کده
غیرمستقیم ،دانسته یا نادانسته در پی تلقین و تثبیت مطالبی در ذهن خواننده است« .فشر میکرد که از این پس چنان هنرنمدایی
خواهد کرد و چنان داد خود را از تار خواهد گرفت و چنان شوری از آن برخواهدد آورد کده خدودش هدم تداب

را نیداورد»

(همان )8 :یا «فقط در فشر این بود که تاری داشته باشد و بتواند با تاری که مال خودش باشد  ،آن طوری که دل

مدیخواهدد

تار بزند» (همان.)10 :
 -3-5تشبیه
از دیگر عنارری که جالل آلاحمد بهمنزلة ابزاری هنری از آن بهره جسته است ،تشبیهات زیبا و پرمعنای داسدتان اوسدت.
این تشبیهات نیز که آگاهانه و هنرمندانه به کار رفتهاند ،تأثیر سخن او را گستردهتر میکنند؛ مثال:
دد تمام افشار او همچون سیمهای سهتارش در هم پیچید و لوله شد (همان.)13 :
دد پیالة امیدش همچون کاسة این ساز نویافته سهپاره شده بود و پارههای آن انگار قلب او را چاک میزدند (همان)13 :
 -4-5پارادوکس
پارادوکس های زیبا و پرمعنای موجود در داستان  ،شگرد هنری دیگر نویسنده است که بسیار متناسب با موضوع است .ساز
در این داستان وسیله ای است که حزن و اندوه نوازنده و شادی مردم را منعشس میکند« .همه اش برای مردم تار زده بود .برای
مردمی که شادمانی های گمشده و گریختة خود را در ردای تار او و در تده آواز حدزین او مدیجسدتند» .جسدتن شدادمانی از
آوازی حزین  ،پارادوکسی معنادار است .نویسندة هنرمند با این پارادوکس زیبا تناقض ،تضاد و ناسازگاری هدا را در جامعده بده
تصویر میکشد .نشتة ظریف شخصیتپردازی آلاحمد ،حرفة شخصدیت اردلی اسدت .او نوازنددة سدهتدار اسدت .نوازنددگی
حرفه ای پرنشاط و روح بخ

است؛ اما نوازندة ساز برخالف آنچه انتظار میرود فردی غمگین و سرخورده است .پدارادوکس

ایجادشده بین حرفة شخصیت ارلی و روحیات او از قوتهای شخصیتپردازی آلاحمد است.
آلاحمد انسان تنهایی را به تصویر میکشد که در تنهایی غرق شده است .حضور مداوم سهتارزن در مجالس شدادی مدردم
به همراه حس تنهایی و غم که همواره با فرد است ،پارادوکسی میسازد که این غم و تنهایی را برجستهتدر مدیکندد .آلاحمدد
شخصیتی را ارائه میکند که با وجود آنشه زندگیاش از نشاط خالی است ،منشأ شادی برای دیگدران مدیشدود و ایدن مطلدب
تعارض موجود را بارزتر میکند.
نتیجه
ترکیب نقد جامعهشناختی با نقد زیباییشناختی و فنی داستان سهتار ،نشاندهندة نگاه نقادانة آلاحمد به مسائ اجتماعی همراه
با بیان هنرمندانه و ادبی اوست .نویسنده در قالب داستان کوتداه بده بخشدی از موضدوعات عمیدق اجتمداعی مانندد تعصدب و
افراطیگری ،اختالف طبقاتی ،سنتهای نادرست ،سطلینگری و مانند آن میپردازد.
آلاحمد با انتخاب قالب داستان کوتاه ،اولین خوشسلیقگی و هنرمندی خود را نشان میدهد .در زمینة شخصدیتپدردازی
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بسیار قوی عم میکند .چندان به توریف ظاهر قهرمان داستان نمیپردازد؛ زیرا هدف

بیدان افشدار اسدت و خوانندده نیدز از

ظاهر غاف میشود و مانند نویسنده ،به درون و ویژگیهای اخالقی شخصیت توجه میکند .همان ابتددای داسدتان خوانندده را
غافلگیر میکند و داستان را بیمقدمه آغاز میکند و با استفاده از بیان ویژگی های شخصیت وارد زمینة ارلی داستان مدیشدود.
وجود کشم

درونی و بیرونی از دیگر نشات چشمگیر داستانپدردازی آل احمدد اسدت .در ایدن میدان بده کشدمش

شخصیت ارلی داستان بیشتر پرداخته میشود و پیدرپی در طول داستان میتوان شاهد این نوع کشمش

دروندی

بود .للن تند او نیز

متناسب با ملتوا و موضوع داستان است.
بهکارگیری ابزارهای زیبایی سخن از شگردهای آلاحمد است .انتخاب نوع بیان طنز ،میزان اثرگذاری سخن او را دوچندان
کرده است .او با استفاده از رنعت ادبی تشرار و تشبیهات ادبی میکوشد آنچه را در ذهن دارد بیان کند ،بددون اینشده موجدب
دلزدگی خواننده شود .استفاده از پارادوکس شگرد دیگر او در بیان اهداف داستان است .او با بهرهگیری از رنعت پدارادوکس،
تضاد طبقاتی و رفتاری گروههای مختلف جامعه را نشان میدهد .آلاحمد در سهتار بهگونهای مختصدر ،اندیشدههدایی را بیدان
کرده است که حجم مفص و گستردهای از نوشته های اجتماعی به آن اختصداص دارد و حتدی ممشدن اسدت در اثرگدذاری و
ماندگاری در ذهن خواننده ،به پای سهتار نرسد.
امید است این مقاله بتواند الگویی هرچند ناقص  ،برای موارد مشابه باشد و پژوهشگران فرهیختدة بعددی آن را تشمید و
تصلیح کنند تا زمینة ارتباط و تعام بیشتری بین پژوهشگران حوزههای ادبیات و جامعهشناسی فراهم شود.
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