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  چكيده
در . آشـناي معاصـر اسـت    نويسان نام از داستان) ش.ه 1295- 1377(صادق چوبك 

در . توان چهرة جامعة ايران زمان نويسنده را به وضوح ديـد  ي چوبك ميها داستان
اي  گيري از مطالعـات بينارشـته   اين مقاله، به روش تحليل و توصيف متن و با بهره

در دو داستانك  ها شخصيته رفتارشناسي ب) شناسي و ادبيات ، جامعهشناسي روان(
براي ايـن كـار، تـأثير حضـور     . ايم از صادق چوبك پرداخته» دزد قالپاق«و » عدل«

اجتماعي  شناسي روانترين موضوعات  كه يكي از اساسيـ ديگران در رفتار فرد را  
هـاي مختلـف، ضـمن     ايم و با ارائـة نظريـه   در دو اثر ياد شده بررسي كرده ـ  است
ايم و  يابي برخي رفتارهاي اجتماعيِ آنان پرداخته ، به ريشهها شخصيت شناسي روان

بدين گونه زوايايي از هنرآفريني چوبك را در ترسيم اوضاع اجتمـاعي و فرهنگـي   
تواند سرآغازي بر بررسـي   مقالة حاضر مي. ايم به نمايش گذاشته 40و  20هاي  دهه

اجتماعي باشد؛ نيز در نقد و بررسـي   ناسيش رواني چوبك از نگاه ها داستانديگر 
هـا نشـان    يافتـه . گشاست اجتماعي راه شناسي روانآثار ديگر نويسندگان با رويكرد 

، »وليتئمسـ  شـدن  پخـش «هاي  اجتماعي، نظريه شناسي رواندهد كه از ديدگاه  مي
هـاي   با داستانك» پرخاشجوييـ   ناكامي«و » ماشيني همرنگي«، »جمعي توجهي بي«
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  .اجتماعي، صادق چوبك، داستانك، عدل، دزد قالپاق شناسي روان :ها واژهكليد
  

  مقدمه. 1
 هر چند از دورترين ايام، دربارة روح و روان و رفتار آدمي پژوهشهايي انجام گرفته است، تا

نوين، علمـي   شناسي روان بنابراينشد؛  مي انگاشته فلسفه از ، بخشيشناسي روان 1879 سال
منشـعب شـده اسـت،     شناسـي  روانهـايي كـه در قـرن كنـوني از      يكي از شـاخه . نوپاست

امروزه  ـ اي است اي از مطالعات بينارشته كه گونهـ اين شاخه . است» اجتماعي شناسي روان«
اين علـم،  « 1.اي يافته است العاده گستردگي و كاربرد خارق) بويژه بعد از جنگ جهاني دوم(

هاست، پيدا كرده و از آنجا كه  به تازگي، موضوع خود را كه همانا كنش و واكنش بين انسان
اي كه  برد، تحت تأثير برخوردهاي نظري هنوز در كودكي به سر مي] اجتماعي شناسي روان[

دوچ و كراوس، (» .اند، قرار دارد هاي ضمني از طبيعت انسان شكل گرفته بر اساس برداشت
كـه   شناسـي  رواناي از  شـاخه «: اند اجتماعي را چنين تعريف كرده شناسي روان) 21: 1385

: 1388بارون و ديگران، (» .كند هاي رفتار اجتماعي و تفكر اجتماعي را مطالعه مي همة جنبه
وجوي درك علل رفتار آدمي و ماهيـت   اجتماعي، در جست شناسي روانبه بياني ديگر، ) 5

» ران دارندنفوذي كه مردم بر عقايد يا رفتار ديگ«عي است؛ يعني بررسي آن در روابط اجتما
  ).34: 1387ارونسون، (

اجتمـاعي، نقـش جمـع در بـروز      شناسـي  روانترين موضوعات مطرح شـده در   از مهم
رفتار اجتماعي عبارت است از جمع برخوردهاي مـردم در  «رفتارهاي اجتماعي افراد است؛ 
  ).329: 1385گالور و برونينگ، ( »ط جغرافيايييك محيط خاص و يا يك محي
هاي فرهنگي را نـه   فاعل آفرينش«شناسي ادبيات،  گران جامعه لوسين گلدمن از پژوهش

داند كه نويسنده به عنـوان فـردي برخاسـته از ميـان      بيني يك جمع مي يك فرد، بلكه جهان
آفريننـدة واقعـي آثـار هنـري،     . بخشـد  اي مي بيني آن جمع شكل هنري ويژه جمع، به جهان

هاست كه در اثـر نمـودي هنـري     بيني آن جهان. هاي مردمي هستند طبقات اجتماعي و گروه
اي از  ت در برهـه گلدمن به طرز تفكر يك گروه يا ملنگري در انديشة  مفهوم جهان. يابد مي

بيان حال  ادبيات«چون بر اين باوريم كه ) 123: 1387عسگري حسنكلو، (» زمان اشاره دارد
... چنـان كـه برخـي     تاباند؛ هـم  اي بازمي جامعه است و وضع موجود جامعه را در هر دوره

ادبيات را نسخه بـدل زنـدگي و آن را در حـد مـدارك اجتمـاعي و تصـاويري فرضـي از        
و با توجه به اينكه كارماية اصـلي  ) 110: 1382ولك و وارن، (» دانند واقعيتهاي اجتماعي مي
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اجتمـاعي   شناسـي  روان، تقابـل فـرد و اجتمـاع اسـت، در ايـن مقالـه بـه        هـا  داستانبيشتر 
  .پردازيم هاي عدل و دزد قالپاق مي در داستانك ها شخصيت

  
  پيشينه و روش 1.1

: 1373(از جمله محمد صنعتي  ـ  ي چوبك نوشته شدهها داستاناگر چه آثار مختلفي دربارة 
و بـه  ــ  ) 108- 1: 1353(علي دسـتغيب  ، عبـدال )44- 20: 1377(، رضا براهنـي  )246- 243

اجتمـاعي   شناسـي  روانجوانب مختلفـي از آثـار وي پرداختـه شـده اسـت، تـا كنـون بـه         
  .از منظر تأثير جمع بر رفتار فرد توجه نشده است ها شخصيت

) شناسي و ادبيـات  ، جامعهشناسي روان(اي  در اين مقاله برآنيم كه ضمن مطالعة بينارشته
دزد «و » عـدل «در دو داسـتانك   هـا  شخصـيت وصيفي به رفتارشناسـي  تـ   به روش تحليلي

بپردازيم؛ بنابراين پس از اشاره اي كوتاه به زندگي و سبك نويسندگي و آثار صادق » قالپاق
كنـيم؛ سـپس بـا ارائـة      ارائه مي را »قالپاق دزد« و »عدل«اي از دو داستانك  چوبك، خالصه
شناسـي روح و روان   اجتماعي، با نگاهي رفتارشناسانه به جامعه شناسي روانبرخي نظريات 

  .پردازيم در دو داستانك ياد شده مي ها شخصيت
 شناسـي  رواني چوبك از نگاه ها داستانتواند آغازي براي بررسي ديگر  مقالة حاضر مي

اجتماعي باشد و حتي در نقد و بررسي آثـار ديگـر نويسـندگان بـه عنـوان الگـويي بـراي        
  .استفاده شود ها داستاني ها شخصيتارشناسي رفت

  
  زندگي و آثار صادق چوبك 2.1

وي  .است ايران مدرن نويسي داستان پيشگامان از هدايت صادق همراه به ،»چوبك صادق«
 در. به تحصيل علم پرداخـت  شيراز و بوشهر در. آمد دنيا به بوشهر در 1295 تير ماه سال در

  .تهران شد امريكايي كالج از ديپلم اخذ به موفق 1316 سال
پـس از مـدتي بـراي خـدمت     . درآمـد  فرهنـگ  وزارت استخدام به 1316 سال وي در

مترجم  ،در سال دوم خدمت سربازي ،به خاطر تسلط بر زبان انگليسي. سربازي احضار شد
 اولـين . دار استخدام شـد  در وزارت دارايي به عنوان تحويل 1319در سال . بودستاد ارتش 

ديگـر مجموعـه   . كـرد  منتشـر  1324 سال در »بازي شب خيمه« نام با را داستانش مجموعه
؛ )1344(چـراغ آخـر   ؛ )1327(اش مرده بـود   انتري كه لوطي: ي چوبك عبارتند ازها داستان
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اسـت  ) 1342(» تنگسـير «هاي چوبك رمان  آشناترين رمان يكي از نام). 1344(روز اول قبر 
نيـز رمـان معـروف ديگـري از      1345در سـال  . هاي مختلفي ترجمه شده اسـت  كه به زبان

منتشر شد كه منتقدان بسياري دربارة آن نظرهاي مختلفي ارائه » سنگ صبور«با عنوان چوبك 
و جهـت   سنت ،سيرفا هكوتا نستادا در چوبك دق«صاپيتر چلكووسكي معتقد است . دادند
 يرـنگ جزئيل كما و رتمها با ييروتصا د،خو هكوتا تجمال با او. نهد اروي ميفر يجديد
 حدوا دنمو و تأثير ايبر دميبر ركا كه به را اي  واژههر  .ندز مي شــ نق ،يـنايرا تـيسرمينياتو

  ).43: 1380دهباشي، ( »نمايد مي يـحاطر اي هـيافت تدـحو و
كتـاب  .  نويسي، بـه ترجمـة متـون ادبـي سـاير ملـل پرداخـت        چوبك عالوه بر داستان

 همچنـين . كـرد ترجمـه  به فارسي » آدمك چوبي«را با عنوان » كارلو كولودي«اثر » پينوكيو«
ادبيـات كـودك بـه     ةلوييس كارول را نيز در حوزنوشتة » آليس در سرزمين عجايب«كتاب 

ي  در نشـريه  كـرد كـه  پو را ترجمه  ادگار آلن » غراب«شعر  1338ر سال د. ارسي برگرداندف
از سانسكريت بـه   »بين .و« را كه» پاره مه«كتاب   1370ر سال د چوبك .شدچاپ » كاوش«

   .ترجمه كردبه فارسي  ترجمه كرده بود، از انگليسي انگليسي
سراغ چوبك رفت و  در شهر بركلي، مرگ) 1377تير ماه سال (سالگي  82سرانجام در 

 .را به او نداد »شوكونتال« رمان ترجمة انجام فرصت
  

  »دزد قالپاق«و » عدل«هاي  گذري بر داستانك .2
عدل و دزد قالپـاق كمتـر بـه حادثـه     ) واره داستان كوتاه كوتاه يا داستان(در هر دو داستانك 

پـذيري افـراد از ديگـران توجـه      شود؛ بلكه بيشتر به موقعيتها، فضـاها و تلقـين   پرداخته مي
  . شود مي

شـب   خيمـه «نخستين اثر وي با عنوان  هاي چوبك است كه در يكي از داستانك» عدل«
 ـ كوتاهي، به شهرت فراگير رسيد درمدت با آنكهـ  مجموعه آمده است؛ اين) 1324(» بازي

عنـوان كتـاب   «. نداشـت  چـاپ  اجـازة تجديـد   سـال  ده تـا  »ادب اسـائة «داستان  به خاطر
بـه ماننـد    ها داستاني ها شخصيت. تا حدودي بيانگر محتواي آن است] شب بازي خيمه  [=

اي  بازي، بازيچة تحوالت اجتماعي هسـتند و از خـود اختيـار و اراده    شب عروسكهاي خيمه
  ).160: 1387عسگري حسنكلو، (» .رندندا

اي افتاده و قلم دسـت و   در داستانك عدل، سخن از اسبي است كه توي جوي يخ بسته
ك رنگـي و يـك كيـف    سپورها، آقايي با عين(افراد مختلفي . كاسة زانويش خرد شده است
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به نوبت در صحنه حاضـر  ) چرم، پاسبان مفلوك، سيد، لبو فروش، مردي با ريخت شوفرها
دهـد؛ امـا هـيچ     پردازند و هر يك راه حلي ارائه مي وگو دربارة اسب مي شوند و به گفت مي

 كند در نهايت اسب با چشمان دريده به مردم نگاه مي. زند كه كاري كند يك آستين باال نمي
  .)50- 45: 1346چوبك، (رسد  و داستانك به پايان مي

افگنـي   برخي عقيده دارند كه داستانك عدل، هر چند داراي آغاز با اوج و بحران و گـره 
هاي داستان نـه تنهـا خواننـده را آزار     عملي و انفعال آدم در پايان داستان، بي«مناسب است، 

يابي داشـته، بـه    ركي و اقبالي كه در سوژهشود كه نويسنده با همة زي دهد بلكه معلوم مي مي
دليل نداشتن انديشة منسجم، در حد طرح موضوع متوقف شـده و يـك موقعيـت را خلـق     

نويسـي و عناصـر آن    اين سخن از نظر داستان .)22: 1387پور عمراني،  مهدي(» كرده است
ديت و چهره و نداشتن فر ها شخصيتتوان به اين مورد، تيپ بودن  پذيرفتني است؛ حتي مي

)portrait( شـود و   نويسي عيب محسوب مي نبودن آنان را نيز افزود كه از نظر مباني داستان
رخـدادهاي غيرعـادي را بـه نمـايش      هـا  داسـتان درست است كـه چوبـك در برخـي از    

گذارد، اما هنر و مهارت چوبك در برجسته، جذاب و مجسم كـردن همـين حـوادث     نمي
كـه آيينـة    ـ  بندي داستانك عدل بايد گفت شايد اين اثر دربارة پايان. عادي، ستودني است

قـدر   پذيرفت، اين هر طور ديگر پايان مي است ـ  1320هاي نزديك به شهريور  سالجامعة 
پيرنـگ بـاز يكـي از انـواع هنجارشـكني در      . پـذير نبـود   دهنده و تأويل برانگيز، تكان تأمل

  .ي چوبك استها داستان
شايد يكي از علل مهمي كه سـبب شـده اسـت برخـي منتقـدان در نگـاه نخسـت بـه         

) نمايشي/ بيروني(هايي همچون عدل جدي ننگرند، استفاده از زاويه ديد ظاهري  واره داستان
پردازد؛ بدون آنكه بـه   در اين شيوه، نويسنده به توصيف يك موقعيت يا وضعيت مي. است

در زاويه ديد نمايشـي  . توجه كند ها شخصيت شناسي روانتفسير و تأويل رخدادها و حتي 
گـويي   تواند به تك نمي«زاويه ديد نمايشي يا عيني . وگوهاست سراسر داستان مملو از گفت

» گوينـد بپـردازد   كنند يا چگونگي آنچه مي به آن فكر مي ها صيتشخدروني يا تشريح آنچه 
هـاي   بـه هـر حـال داسـتانك عـدل را بايـد از زيبـاترين نمونـه         .)401: 1385ميرصادقي، (

  .ويه ديد نمايشي به حساب آوردي فارسيِ با زاها داستان
دزد «. است شده چاپ) 1344( »آخر چراغ« مجموعة  در نيز »قالپاق دزد« وارة داستان 
 را دزد مردم،«: آغاز اين داستانك چنين است. دربارة يك دزد سيزده سالة پاپتي است» قالپاق
 قايم بغلش زير را اولي قالپاق. گرفتند كرد مي باز چرخ از را دومي قالپاق داشت كه وقتي
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 توسري كه بكند هم را دومي قالپاق كه كرد مي كو و كند گوشتي پيچ با داشت و بود كرده
 دلش تو فوري كه پهلويش تو خورد لگد يك بعد و كرد پرتابش زمين رو تلخي كنندهش

» .زد و تو خودش شاشيد خشكه تا اُوقِ چند و شد سياه چشمانش پيش و افتاد پيچ
آورند و هريك ضرب شستي نشان  مردم به سمت او هجوم مي) 67: 1355چوبك، (

و آرامش كادياك تصويري طنزآلود و  تقابل پيچ و تاب پسرك، در برابر سكون. دهند مي
يك كادياك لپر سياه براق، مثل يك خرچسونه ميان جمعيت «: گذارد ماهرانه را به نمايش مي

 امشي مگس و پسرك، مثل. گزيد كه قالپاقش را كنده بودند خوابش برده بود و ككش هم نمي
 خودش تو بودند، هكشيد دورش ناخوش مفلوك پاهاي از ديواري كه اي دايره ميان خورده،

 گذاشت نمي كه خورد مي گوشش تو تلخي سنگينِ سياه حرفهاي و خورد مي تاب و پيچ
ريزند و در نهايت پسرك پس از  همه بر صورتش تف مي) همان جا(» .بشود تمام دردش

  .دهد امان مشت و لگد حاضران، بر اثر ضربة كاري حاج احمدآقا جان مي ضربات بي
  

  پسند بروز رفتار جامعهبر  جمع تأثير .3
اجتماعي، تأثير حضور ديگران در رفتار فرد  شناسي روانترين موضوعات در  يكي از اساسي

برخـي  . دربارة تأثير جمع بر رفتار فرد، نظرها و باورهاي متفاوتي ارائـه شـده اسـت   . است
 طبيعت افراد در انبوه خلق بـا طبيعـت اشـخاص منفـرد فـرق     «همچون آلپورت بر آنند كه 

توانند برخي از فعاليتها را تسـهيل   معني اين گفته آن است كه انبوه خلق حداكثر مي... ندارد
» .تواند فعاليتهاي جديدي ابداع كند كـه كـامالً بـا طبيعـت افـراد مغـاير باشـد        كند؛ اما نمي

برخالف نظر اين دسته، برخـي ديگـر، از جملـه گوسـتاو     ) 504: 2 ، ج1370برگ،  كالين(
انبوه خلق حالت «رانند و عقيده دارند كه  فوذ گروه در تغيير رفتار افراد سخن ميلوبون، از ن

افـراد چـه وضـع    . دهند، ذاتـاً متفـاوت اسـت    خاصي دارد و با افرادي كه آن را تشكيل مي
زندگاني و كار و بار و خلق و خوي و هوششان شبيه هم باشد و چه نباشد، همـين كـه بـه    

كنـد   ايـن روح وادارشـان مـي   . شود جمعي در آنان پيدا مي انبوهي مبدل شدند، نوعي روح
طوري احساس و فكر و عمل كنند كه با احساس و فكر و عمل ايشـان هنگـامي كـه تنهـا     

بعضي از عقايد و احساسات، تنها در افرادي كه بـه صـورت انبـوه خلـق     . هستند فرق دارد
  ).503: همان( »شود آيد و به عمل مبدل مي اند، پديد مي درآمده

شوند، جالب توجه  در داستانك عدل، رفتار نخستين كساني كه متوجه اسب مفلوك مي
سردوشـي تـنش بـود و كـاله      دو سپور و يك عملة راهگذر كه لباس سـربازي بـي  «. است
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چوبـك  (» .خواسـتند آن را از جـو بيـرون بياورنـد     گردان به سر داشت مي آفتاب خدمت بي
در توصيف عمله و لباس او به كار برده است كـه   چوبك در اين عبارت طنزي) 46: 1346
اينــان تنهــا . توانــد برخــي از مســائل اجتمــاعي و نظــامي آن روزگــار را نمايــان كنــد مــي

خواهند عمالً مداخله كنند و اسب را نجات دهند؛ اما با پاسـخ   يي هستند كه ميها شخصيت
توانـد نمـاد    مـي (اسـت  اي زير بغـل دارد و عينـك رنگـي زده     آقايي كه كيف چرمي قهوه

شـود   مگر مـي «: گويد او به آنان مي. رو مي شوند هروب) روشنفكران اروپا رفتة آن زمان باشد
حيوان را اين طور بيرونش آورد؟ شماها بايد چند نفر بشيد و تمام هيكل، بلنـدش كنيـد و   

شخصـيت،  نشان آن است كه اين » شما«استفاده از ضمير ) 47: همان(» رو بذاريدش تو پياده
  .داند ته ميخود را تافتة جدا باف

جا كردن همراهان و بازدارندگان، راهي مفيد براي  از نقطه نظر طراحي پيرنگ، جابه«
ي ديگر نيز يـك  ها شخصيت) 178: 1392گرين و كريمر، (» .حفظ پويايي داستان است

شوند و هر يك با ديدن حضـور ديگـران ايـن فكـر نانوشـته در       به يك وارد صحنه مي
در . شود كه ديگران ممكن اسـت دسـت بـه اقـدام بزننـد      داستان در ذهنشان مجسم مي

شوند كه بهترين  با شنيدن تفسيرهاي مختلف ديگران مجاب مي ها شخصيتنهايت تمام 
  .كار، انفعال است

بندد و هويت فرد در گروه غرق  خود شده، فرديت رخت بر مي وه از خود بيفرد در گر
كنـد كـه موقتـاً از     خـود مـي   استغراق شخص در جماعت، چنان او را از خود بي«. شود مي

اين فرايند لزوماً نتيجة تصميم خود شخص نيست؛ . شود مقتضيات خصوصي خود غافل مي
نظران اخير براي مدعاي  صاحب) 328: 1378كوئن، (» .بلكه اقتضاي طبيعت جماعت است

پسـند، بـه رفتـاري گفتـه      رفتار جامعه. كنند را مطرح مي» پسند رفتار جامعه«خويش، مبحث 
شود كه در آن هم فداكاري هست؛ يعني نتايج آن به سود ديگران است و هـم رضـايت    مي

پسـند   گاه كار جامعهالبته  3.پسند است كندكه زيربناي اعمال جامعه خاطري در فرد ايجاد مي
در رخدادهاي اجتماعي و موقعيتهاي اضطراري، افراد . با خطراتي براي كنندة آن همراه است

 كه در ادامه بدانها خواهيم پرداخت ـ  دهند كه بنا به شرايطي هاي گوناگوني بروز مي واكنش
فعـالي  ناظران رخدادها و حوادث گـاه حالـت ان  . ها متفاوت است العمل نحوة بروز عكس ـ

 سبب جمع،. پسند بروز دهند اندازند تا رفتار جامعه دارند؛ گاه حتي جان خود را به خطر مي
 شـود  مي سبب گاه و رسد مي حداقل به مجازات از ترس كه حدي تا شود؛ مي افراد باكي بي
 لوبـون،  عقيـدة  به«. دهد بروز خويش عقايد و عادات خالف رفتاري جمع از تبعيت به فرد
 اسـت  ناپذيري شكست قدرت احساس نخست: است خلق انبوه رفتار پديدة علت چيز سه
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 پديدة دوم كند؛ مي تضعيف او در را مجازات به توجه و سازد مي تر ابتدايي را خلق انبوه كه
 همـين  معلـول  نيـز  سـرايت . اسـت  حد از زياده پذيري تلقين سوم و است تقليد و سرايت
 خـاص،  موجـودي  صـورت  بـه  خلق انبوه كه شود مي سبب عوامل اين. است پذيري تلقين

 افـراد  از غالباً نيز حال عين در تازه موجود اين. درآيد تر خطرناك و تر هوش كم و تر وحشي
: 2ج ،1370 بـرگ،  كاليـن (» .اسـت  توانـاتر  قهرمـاني  اعمال بر باشند، جدا يكديگر از وقتي
503 -504(  

 رو پاهـاش  امـا  بايسـتد  راسـت  خواست مي پسرك«: در داستانك دزد قالپاق آمده است
 پيچ افتاد اش چهره. بود كرده اش كالفه درد. ميشد خالي پاهاش زير زمين. شد نمي بند زمين

واژه ) 76: 1355چوبـك،  ( ».م بيچـاره  من نزنين، زمون امام سر: بگويد توانست تا زد زور و
در اين داسـتان،  . ها را در خود جاي داده است نقطه عطفي است كه بسياري ناگفته» بيچاره«

كودك نماد طبقه فرودست جامعه و قربانيان فقر و فالكت است كه از ناچاري و بدبختي، به 
ان را سـير  زنند تـا شكمشـ   دست مي... سرقتهاي حقيري چون دزيدن قالپاق، آفتابه، باديه و

يابي اجتماعي مسائل به دورند و تفكـر و شـناخت درستشـان در     كنند و مردمي كه از ريشه
در چنـين  . كننـد  تر جلوه مي خردتر و خطرناك تر، كم محاق مانده است، در كنار هم وحشي

اي، نظام حاكم نيز به اين امر خرسند است كه مردم به مسـائل حقيـري چـون تنبيـه      جامعه
داستانك دزد قالپاق، توصـيف  : توان گفت در يك جمله مي. لپاق سرگرم شوندكردن دزد قا

  .جامعة زمان چوبك است...) القي ومادي، فرهنگي، اخ(ابعاد مختلف فقر 
  
  مسئوليتپخش شدن  1.3

اجتماعي، حضور حاضران بيشـتر در رخـدادها    شناسي روانهاي مختلف  بر اساس پژوهش
دارلـي و التانـه   . رساني، نتيجة عكـس دارد  داخله و كمكمعموالً به جاي افزايش احتمال م

 diffusion of( مسـئوليت احساسـي افـراد، بلكـه امـر پخـش       علـت آن را نـه بـي   ) 1968(

responsibility (اگـر چنـد رهگـذر    «بسياري از روانشناسان اجتماعي بر آنند كـه   4.دانند مي
كه شاهد ديگـر ممكـن اسـت     دانند شاهد يك موقعيت اضطراري باشند، هر يك از آنان مي

هر يك از شاهدان . فردي مؤثر است مسئوليتاين آگاهي در كم شدن . دست به اقدام بزند
يعني هـر چـه تعـداد    «) 318: 1384بيرهوف، (» .كند را بين افراد حاضر تقسيم مي مسئوليت

وليت كمتري براي دخالت در آن موقعيـت،  ئناظران يك موقعيت اضطراري بيشتر باشد، مس
  .)562: 1388 ديگران، و بارون(» هاست متوجه تك تك آن
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ي داستانك عـدل اسـت كـه در حـال لبـو خـوردن       ها شخصيتپاسبان يا آژان يكي از 
  :توصيف شده است

  : ها كه دست بچة خردسالي را در دست داشت با اعتراض گفت يكي از تماشاچي«
  .كند كلكشو گلوله يه به بايد. شه نمي پول صاحابش واسه ديگه بسه زبون اين ـ
 و خـورد  مـي  لبـو  و بـود  ايسـتاده  رو پياده كنار كه مفلوكي پاسبان به كرد را رويش بعد 
  :گفت
  .بره مي رنج خيلي حيوون كنين؟ نمي راحتش اينو چرا دارين تپونچه كه سركار آژدان ـ

 تمسخر با بود كرده باد بود، دهنش تو كه لبويي از لپش طرف يك كه طور همان پاسبان
  :داد جواب
 مـا  و اومـديم  حـاال  دومنده دزه؛ مال و نيس اسب مال كه اولنده گلوله! آقا قربان زكيـ 
 دنياشـم  اون جـواب  سـوال  و قيومت روز به كرديم، راحتش فرمايين مي كه همين طور اينو

 گلولتـو  تـو  كـه  پرسـن  نمي الكردار من از آخه بديم؟ چي دولتو جواب فردا نداريم؛ كاري
آژان كه نماد نظميه و قوة قهرية حكومت است، بـا  ) 48: 1346چوبك، (» كردي؟ چيكارش

مرد تماشاچي . بيند، خونسردانه سرگرم لبو خوردن است وجود اينكه وضعيت بحراني را مي
به اين بهانه كه پاسـبان تفنـگ    ـ  اند هم فقط تماشاچيها  آن كه ـ  ها شخصيتنيز مثل ديگر 

  .كند كند و خود شانه خالي مي پاسبان محول مي را به مسئوليتدارد، 
دهند، آژان  اگرچه مردم در برابر دزد به شدت واكنش نشان مي» دزد قالپاق«در داستانك 

  : گوها آمده است در بين مردم حاضر نيست؛ چرا كه در گفت
  . كنيم صدا آژانو حاال ـ«

  .كلونتري ببريمش خودمون. نيس كه آژانـ 
: 1355 همـو، (» .كنه نمي دزي هوس ديگه پوسيد، اونجا و زندون تو انداختنش وختي ـ

76(  
نبـود  . انـد  نماياند كه نيروهاي نظميـه وظايفشـان را ناديـده گرفتـه     اين عبارات به ما مي

اي مردم خود قوة قضاييه و  در چنين جامعه. كند شكني فراهم مي نظارت، بستر را براي قانون
را انجـام  ... د قالپـاق، مـردم خـود وظـايف آژان، عدليـه و      در داستانك دز. شوند مجريه مي

حتي اجازة قتل ديگران را  ـ  )صاحب خودرو(همچون حاج احمدآقا  ـ  دهد؛ برخي افراد مي
حضور حاج احمدآقا و . دهند؛ بدون آن كه به تناسب جرم و مجازات توجه كنند به خود مي

هـايي همچـون    بكشد و وارد معركـه شود كه آژان دست از مداخله  مردم مشابه او سبب مي
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هـا را نشـان    روزي هـا و تيـره   هـا، پسـتي   وار، زشـتي  چوبك عكاس. معركة دزد قالپاق نشود
  .دهد مي

  
  توجهي جمعي بي 2.3

، فرايند ديگري هم هسـت كـه احتمـال مداخلـة حاضـران در      مسئوليتغير از پخش شدن 
حتـي بـه   - فرد به هـر علتـي   چنانچه در يك رخداد، يك يا چند. دهد حوادث را كاهش مي

شـوند   نظر كنند، الگوي منفعلي مـي  رساني و مداخله صرف از اقدام به كمك  - علت حيرت
شـوند كـه مداخلـه در چنـين      كه سبب نقش بستن اين تفكر در ذهن ديگـر حاضـران مـي   

زيـرا از رفتـار   «شـوند؛   شرايطي درست و به صالح نيست؛ در نتيجه، آنان نيـز منفعـل مـي   
كنند كه حادثة اضطراري چندان هم جدي نيسـت و بـه مداخلـه     ين استنباط مييكديگر چن
گيرند  با وجودي كه هر يك از شاهدان به سختي تحت تأثير آن حادثه قرار مي. نيازي ندارد

وجوي راه حل مناسبي براي حل آن مشكل هستند؛ اما در عين حـال   و به شدت در جست
اند؛ در  ضرر تلقي كرده ر حادثه را پيش پا افتاده و بيكنند كه رهگذران ديگ چنين استنباط مي

شود كه عمالً از آنچه در عالم واقع جريان  نتيجه يك تعريف اجتماعي از موقعيت مطرح مي
يـك  . گذرد نيـز فاصـلة زيـادي دارد    دارد، به دور است و با آنچه كه در ذهن رهگذران مي

نچه كه در وراي آن نهفته است و تفـاوت  شود و آ چنين مغايرتي بين آنچه به ظاهر ديده مي
تـوجهي جمعـي    بي) 1933(ها و برداشتهاي شخصي افراد را آلپورت  بين رفتار و عمل توده

توجهي جمعي را چنين تعريف  بي) 1996(پرنتايس و ميلر ) 322: 1384بيرهوف، (» .نامد مي
، به طور خصوصي يك اي موردي كه در آن عمالً كلية اعضاي يك گروه يا جامعه«: اند كرده

كنند و با وجود اين معتقدند كه ساير اعضـاي گـروه بـه طـور      اعتقاد، نظر يا عمل را رد مي
  .)333- 322: همان(» خصوصي آن را قبول دارند

كـه كسـي بـه يـك موقعيـت       براي اين«اند كه  روانشناسان اجتماعي به اين نتيجه رسيده
ترسند كه اشتباهي  تفسير كند؛ چون مردم مياضطراري پاسخ بدهد، اول بايد آن موقعيت را 

در داسـتانك  ) 568: 1388بـارون و ديگـران،   (» .مرتكب شوند و مورد تمسخر قرار بگيرند
دهند؛ اما  شان راهكاري ارائه مي به فراخور سطح فكر و انديشه ها شخصيتعدل، هر يك از 

يشـان داشـته باشـد،    ترسند اشتباهي مرتكب شوند كه عواقب جبـران ناپـذيري برا   چون مي
همين امر در نهايت به انفعال جمع منتهي . شوند به سخن ديگران گوش فرا دهند مجبور مي
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تـر را   دردسرتر و معموالً درست تر و بي مردم تمايل دارند كه تعبير راحت«شود؛ چرا كه  مي
  .)567: همان(» بپذيرند كه نيازي به اقدام و دست به عمل زدن ندارد

اي زيـر   آقايي كه كيف چرمي قهوه«اشاره شد در داستانك عدل، استدالل طور كه  همان
از انجـام رفتـار    ـ  انـد  كه نماد طبقات پايين اما متعهد جامعه ـ  ، سپورها و عمله را»بغل دارد
آقايي كه «پسند منصرف كرد و به اصطالح روانشناسان اجتماعي، از تأثير رفتار منفعل  جامعه

بر رفتـار سـپورها و عملـه، پديـدة      ها شخصيتو ديگر » بغل دارداي زير  كيف چرمي قهوه
  . توجهي جمعي به وجود آمده است بي

در مقايسه با جوامع كوچكي همچون روستاها، در شهرهاي بزرگ و جوامع گسترده كه 
جمعيت شهر چنان «. توجهي جمعي بسامد بيشتري دارد فرماست، بي اي حكم روابط پيچيده

تواند به آساني ناشـناخته بمانـد و بـه شـيوة      گسسته است كه شخص مي نامتجانس، انبوه و
در محيط شهري بر خالف محـيط جامعـة   . دلخواه و مطابق ذوق و سليقة خود زندگي كند

روستايي آداب و رسوم، سنتها و اهداف مشترك كه مانع انحراف افراد از شيوة رايج زندگي 
 شناسي رواندر  .)307: 1378كوئن، (» نيستشوند، بر رفتار جمعي اعضاي جامعه غالب  مي

در جوامـع  . داننـد  مـي ) over load(بـار   اجتماعي علت چنين امري را در اصلي به نام اضافه
فرماست، آدمي در هر لحظه با فوجي از اطالعات مواجـه   اي حكم امروزي كه روابط پيچيده

 كوتاه زمــان مدت يك در كه است اطالعاتي از زيادي اطالعاتي حجم بار اضافه«. شود مي
 :Herbig and Kramer, 1994(» .است مشـــكل آنان حل و درك وتوانايي شود مي ارائــه

را داشـته  هـا   آن پردازش فرد توان كه آن باشد بيشتر از اطالعات يعني هرگاه ميزان) 45-46
ناهمگونيها و جمعيت زياد، روابط پيچيده و . مواجه شده است  اطالعاتي اضافه بار باشد با

هاي مختلفـي   شود كه شهروندان به گونه تفاوتهاي آشكار افراد در شهرهاي بزرگ سبب مي
  .يابد كاهش مي گيري تصميم قدرت در چنين شرايطي. بار واكنش نشان دهند به اضافه

ي داستانك عدل، انبوه، گسسته و نامتجـانس بـودن   ها شخصيتتوجهي  يكي از علل بي
وگوهايشان  خورد كه از لحن گفت راواني در اين اثر چوبك به چشم ميتيپهاي ف. آنان است

پيچيـدگي روابـط و ناهمگونيهـا و    . پي بـرد  ها شخصيتتوان به بيگانه بودنشان با ديگر  مي
ي اين داستانك بـه اصـل   ها شخصيتجمعيت فراوان و تكرر حوادث سبب شده است كه 

تـوجهي بـروز    دادها و بـي ل انفعال در رخبه شكها  آن واكنش. بار واكنش نشان دهند اضافه
  .كرده است
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در خالل داستانك عدل با يك شخصيت به ظاهر آگاه با مسـائل و رخـدادها برخـورد    
رسـد،   او تماشاچي روزنامه به دستي است كه وقتـي بـه حاضـران در صـحنه مـي     . كنيم مي
دسـت نشـان   اين سخن مرد روزنامه به ) 48: 1346چوبك، (» مگه چطور شده؟«: پرسد مي
كنند  خواند يا كتمان مي هايي كه مي خبر است؛ چرا كه روزنامه دهد كه وي از رخدادها بي مي

طنز تلخ و سـياه و گزنـدة چوبـك، اينجـا نمايـان اسـت و وقتـي        . دهند يا وارونه جلوه مي
اش  دسته طور كه با چاقوي بي لبو فروش سرسوسكي، همان«كند كه يك  تر جلوه مي پررنگ
هيچي، اتول : جواب داد] رو به تماشاچي روزنامه به دست[كند  تري لبو پوست ميبراي مش

كنـه   زبون بسته از سحر تا حاال همين جا تو آب افتـاده جـون مـي   . بهش خورده سقط شده
يه قـرون و  : بعد حرفش را قطع كرد و به يك مشتري گفت... اينو. هيشكي به فكرش نيس

از فحواي كـالم و  ) 48: همان(» .دم سيري يه قرون مي! مكوپن دار قند بي: آن وقت فرياد زد
دهـد روي   حاالت لبو فروش مشخص است كه شرايط مـالي نامناسـب بـه او اجـازه نمـي     

دهـد كـه در جوامـع     موضوعي بدين مهمي تمركز داشته باشد؛ نيز اين نكتـه را نشـان مـي   
ه مسائل شخصي گسترده همچون شهرهاي بزرگ، ساكنان بيش از هر موضوع مهم ديگري ب

هـاي   دسـت، لبـو فـروش بـه جريـان      بـه  روزنامه البته بر خالف تماشاچي. خود مشغولند
اجتماعي و رخدادهاي سياسي آگاه است؛ درد را شناخته است و به خاطر آنكه كـاري از او  

 هـا  شخصـيت ساخته نيست و يا به دليل عواقب سوء كمك رساني به اسب، همچون ديگر 
از واژگان كليدي داستانك عدل است كـه بـه خـوبي بيـانگر     » اشاچيتم«واژة . منفعل است

  .ستها شخصيتحاالت و رفتار 
وارة عدل، با به تصوير كشيدن اسب مبهوت كه با چشمان دريـده   در نهايت اين داستان

... آمـد  هاي بيني اسـب بيـرون مـي    بخار تنكي از سوراخ«: رسد نگرد، به پايان مي به مردم مي
قيافة يـك اسـب   . التماس بود اش آرام و بي قيافه. كرد ابداً ناله نمي. لرزيد بدنش به شدت مي

  )50 :همان. (»كرد به مردم نگاه مياشك  سالم را داشت و با چشمان گشاد و بي
غير از ـ  ها شخصيتتوجهي جمعي مواجه نيستيم؛ چرا كه  در داستانك دزد قالپاق، با بي

 هـا  شخصيتبه بيان ديگر در داستانك عدل همنوايي . در برابر پسرك، منفعل نيستند ـ  آژان
از علـل  . در عدم انفعـال اسـت   ها شخصيتدر انفعال، اما در داستانك دزد قالپاق، همنوايي 

ها يا اعمال يك يا بيش از يك نفر، پرخاشـگري را   گفته«اجتماعي پرخاشگري آن است كه 
در داسـتانك دزد قالپـاق نيـز     )627: 1388 ديگـران،  و بارون(. »كند در ديگران تحريك مي

  .ست كه در ادامه بيشتر بدان خواهيم پرداختها شخصيتسازِ پرخاشگري  همين امر، سبب
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  5همرنگي ماشيني 3.3
از مهمتـرين عيـوب   . دانيم كه تفكر و استدالل، از وجوه تمـايز انسـان و حيـوان اسـت     مي

ن تفكر مستقل و استدالل فردي در موقعيت هاي حسـاس  ي انساني، عدم داشتها شخصيت
به زندگي در سـاية تفكـر ديگـران تـن      ـ  آگاهانه يا ناآگاهانه ـ  اشخاص، گاه. زندگي است

از رفتار و تفكر ديگران، رفتاري از خود بروز دهند كه گاه  6دهند؛ بدين معني كه به تقليد مي
كـه جهـان را از دريچـة ذهـن ديگـران       اينـان كسـاني هسـتند   . ناپذيري دارد عواقب جبران

از همه بدتر زماني است كه چنين اشخاصي متوجه تأثير ديگران و تقليد و تلقـين  . نگرند مي
در تاريخ نوين، جاي «. پذيريشان نباشند و بدين گونه رفتارشان را نتيجة تفكر خويش بدانند

ان بـه جـاي   ها عوض شده؛ نقش دولت به جاي قدرت كليسا و سپس قدرت وجـد  قدرت
قدرت دولت قرار گرفت و سرانجام در روزگار خودمان وجدان هم از سرير اعتبار به زيـر  
آمد و اكنون قدرت مجهول حس مشترك مردمان يا عقل سليم و عقيدة عمومي بـه عنـوان   

) 258: 1379فـروم،  . (»اسباب تازة همرنگ ساختن خلق بـه جـاي آن برفـراز رفتـه اسـت     
ر يا عقايد شخصي در نتيجة اعمال فشار واقعي يـا خيـالي از طـرف    تغيير در رفتا«همرنگي 

  ).47: 1387ارونسون، . (»]است[دم فردي ديگر يا گروهي از مر
اند و تحـت تـأثير ديگـران از     بين يي مواجهيم كه دهنها شخصيتدر داستانك عدل، با 

اند و  فراموش كردهفرديت و هويت خويش را ها  آن .ورزند اقدام در مواقع بحراني، امتناع مي
هـا و طبقـات و    هـا و قوميـت   نماد احزاب و مليـت (در ساية القائات بعضاً چندشناك جمع 

اند و عجب آن است كه هويت جديد اجتماعي را نتيجـة   اي خودباخته به گونه...) ها و گروه
آنكـه   بـي  ـ  ي جامعه،ها شخصيتبه همين دليل است كه بسياري از . دانند تفكر خويش مي

  . كنند كوركورانه از جمع پيروي مي ـ متوجه شوند خود
با وضـعيتي متفـاوت از نظـر كـنش     » دزد قالپاق«همان طور كه اشاره شد، در داستانك 

در انفعال و عـدم كـنش، همرنـگ     ها شخصيتوارة عدل  در داستان. ايم مواجه ها شخصيت
 ـ  ناگهاني يك شخصـيت  با ورود» دزد قالپاق«وارة  كه در داستان جماعت بودند، در صورتي

و زدن ضـربة   ـ  كه فقط عمل و كنش او در آغاز داستانك بـه تصـوير كشـيده شـده اسـت     
  :برند ، ديگران به تقليد و پيروي از او، به كودك هجوم مي7محكمي به بزهكار

نتوانسـت  . هـايش تـو دلـش بـود     هنوز دست. يكي زير بغلش را گرفت و بلندش كرد«
  ... يك توسري سنگين و چند تا كشيده دوباره او را رو زمين پرت كرد. راست بايستد

  مادر قحبه دزدي و اونم تو روز روشن؟ـ 
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  .حتماً اين همون تو بودي كه پريروزم آفتابة خونة ما رو زديـ 
  اصالً بگو كي پاي تو رو تو اين كوچه واز كرد؟ـ 
  .بادية خونة ما رو بردن چن روز پيشمـ 
  )68- 67: 1355چوبك، . (»تو اين كوچه كسي دله دزي ياد نداشتـ 

شود كـه پـس از سـخنان ركيـك شـخص       سبب مي ها شخصيتبيني  در اينجا نيز دهن
ازير ها به جانب پسـرك سـر   ها و تهمت داوري نخست، بالفاصله فوج ناسزاها، افتراها، پيش

  .شود
 )حاج احمد آقا(نيز آن گاه كه كودك را نزد صاحب كادياك  اين گونه همرنگي ماشيني

حاج احمـدآقا لگـدي بـه تهيگـاه     . شود برند، ديده مي مي ـ  كه رييس صنف قصابان استـ 
شـود   همـين سـخن سـبب مـي    » .مردگـي زده  خودشو به شـغال «: گويد زند و مي پسرك مي

  :زبان آورنده، عبارات مشابهي بر صدا با او شد رنگ و هم حاضران نيز هم
  .داره جون هفتا سگ مثه ـ«
  . كرد نمي دزي كسي ديگه مينداختن طناب يكيشونو اگه ـ
 .»زده مردگـي  مـوش  بـه  خودشـو  حـاالم . گذوشـت  داغ روغن تو بريد دسشو بايد ـ

  )73: همان(
، غير از حاج احمـدآقا، نـام انتخـاب    ها شخصيتچوبك، در داستانك دزد قالپاق، براي 

اشخاصي كه يك «شناسي منطبق است؛ چرا كه  همين گمنامي با مباحث جامعه. نكرده است
پيوندنـد،   به همين سبب افرادي كه به جماعت مي...  نامند دهند، غالباً بي گروه را تشكيل مي

آنچـه شـخص در چنـين حـاالتي     ...  شـود  غالباً رفتارهاي غيرمتعارف گوناگوني ديـده مـي  
  .)327: 1378 كوئن،(» بدون تفكر و تأمل است شود، عمدتاً ارتجالي و مرتكب مي

  
  پرخاشجويي ـ نظرية ناكامي .4

ها كه روانشناسان اجتماعي دربارة ماهيـت و علـل چرخاشـجويي      يكي از معروفترين نظريه
در ) dollard(به نـام داالرد   شناسي روانپرخاشجويي است كه ـ    ناكامي اند، نظرية ارائه داده

هـاي متفـاوت    در بروز پرخاشگري علـل و عوامـل و انگيـزه   . ردآن را مطرح ك 1939سال 
ترين علل بروز پرخاشگري، ناكامي  يكي از مهم. تواند نقش داشته باشد دروني و بيروني مي

دوچ و (» نيروي محركة پرخاشجويي با ناكامي رابطـة مسـتقيم دارد؛  «طبق اين نظريه . است
اي قـوي بـراي آسـيب زدن بـه      انگيزه) كاميويژه نا هب(شرايط بيروني «) 19: 1385كراوس، 
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اين سائق پرخاشگري، به نوبة خود منجر به عمل آشـكار پرخاشـگري   . انگيزد ديگران برمي
  )  622: 1388بارون و ديگران، (» .شود مي

روانشناسان اجتماعي بر اين باورند كه اگر پرخاشگري با منشأ ناكامي به عللي همچـون  
جايي تمايل به  جابه«. جايي منجر شود كن است به مكانيسم جابهعواقب منفي بروز نكند، مم
افتـد؛ بلكـه هـدف     اي است كه عليه منشأ نارضايتي به كار نمي انجام عمليات پرخاشجويانه

جايي، هدف هيجان تغيير  در جابه) 19: 1385مورتون و كراوس، (» .رود ديگري را نشانه مي
در  هيجانـات  مسـتقيم  درگير شده است، چون بـروز كند؛ مثالً معلمي كه با مدير مدرسه  مي

آمـوزان تخليـه    است، خشم و احساسات فروخوردة خود را بر سر دانش برابر مدير مشكل
  . كند

  
  
  
  

كه داستان كوتاه كوتاه عـدل  ) 1324(شب بازي  نگارش مجموعة خيمهنگاهي به تاريخ 
هـاي تـاريخي مهمـي همچـون رخـدادهاي       تواند ما را متوجه تكانـه  در آن آمده است، مي

كند؛ حوادثي مانند شكست مشـروطه، اسـتبداد و خودكـامگي     و پيش از آن  1320شهريور 
كـه بـه    ـ  ود متفقـين بـه ايـران   رضاخان، سرخوردگي روشنفكران، جنگ جهاني دوم و ور

به گفتة عبدالعلي ... هاي اجتماعي آن زمان و و نابساماني ـ  بركناري و تبعيد رضاخان انجاميد
چوبك كه از زمهرير خانة استبداد بيست ساله به درياي پرآشوب محـيط پـس از   «دستغيب 
ت كـه  ريخـ  ايران پرتاب شده بود، عصـياني را بـه روي صـفحة كاغـذ مـي      1320شهريور 

نمايانگر روحية ستمديدگان دورة بيست ساله و آرزوهاي خفه شدة جوانان تحصـيل كـردة   
توانـد نمـاد    با اين نگاه اسب دسـت و پـا شكسـته مـي    ) 410: 1380دهباشي، (» .ايراني بود

  .كس دل و دماغ نجات آن را ندارد سرزمين ايران باشد كه هيچ
اهيت كامالً سياسي اجتماعي بوده اسـت  بار و انتقادي چوبك داراي م رئاليسم خشونت«

بار سياسي اجتماعي جامعة خود را  توانسته واقعيتهاي دهشت اي هرگز نمي و چنين نويسنده
هاي حاصل از استبداد رضـا شـاه و آشـفتگيهاي     ناكامي .)174: 1386پيروز، (» ناديده بگيرد

بعد از ورود متفقين، سبب پرخاشگري جامعة ايران شده است؛ امـا بـروز پرخاشـگري بـه     
مهـري بـه    هاي گزاف و عواقب منفي، تغيير يافته و با بي مسبب اصلي به علت داشتن هزينه

مثالً ناكامي، (شرايط بيروني 
 )شرايط ناخوشايند محيطي

سائق آسيب زدن يا 
 مجروح كردن ديگران

 پرخاشگري آشكار
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بارة اوضاع تهران مرتضي مشفق كاظمي در. شده است جا مام وطن و رخدادهاي جامعه جابه
زار بـا   در خيابـان اللـه  «: نويسـد  در زمان ورود همزمـان نيروهـاي روسـي و انگليسـي مـي     

وضع و روحية مردم بعد از اين فاجعه، يعني اشغال پايتخـت بـه دسـت    كنجكاوي تمام به 
انگيـز بـود؛ زيـرا     منظرة اسفناك و در عين حال بسيار عبـرت . نگريستم نيروهاي بيگانه مي

خيال و بدون آنكه بدانند هجوم سربازان بيگانه به كشور و ورود آنـان بـه شـهر     جمعي بي
مخصوصاً به پايتخت چه بر سر زاد و بومشان خواهد آورد، شايد در اثر دلخوريهـايي كـه   

گـو دربـارة وقـايع روز    و تفاوتي تمام بشـاش و خنـدان بـه گفـت     از گذشته داشتند، با بي
جمـاعتي  «وارة عـدل،   برخي معتقدند در داستان .)10: 1371مشفق كاظمي، (» پرداختند مي

انـد   اند و تقدير خود را پذيرفته دهند و دچار نوعي بالتكليفي شده كه هيچ كاري انجام نمي
اند، نماد مردم اجتماع ستم كشيدة آن مقطع تاريخ هسـتند كـه    و تسليم هر نوع تباهي شده

است در پيش مردم آرام آرام به مرگ  استبداد حاكم شده و اسبي كه نماد زندگي و جنبش
  ).134: 1386حسيني، (» شود يك مينزد

همچون شكست مشـروطه، كودتـاي شـهريور    (اجتماعي ـ   هاي متوالي سياسي شكست
هـاي ناخودآگـاه ذهـن     چنان در اليـه ... ها و و دارها و حبس) و شكست جنبش ملي 1332

اي بـدبيني، شـكاكيت، عـدم تـرحم،      مردم آن زمان رسوخ كرده بود؛ به طوري كه به گونـه 
روان دردمنـد و  و بـه دنبـال فرصـتي بـراي تخليـة روح و        گرفتـار شـده  ... پرخاشجويي و

  .خشمگين خود بودند
. جويانه مواجهيم جايي هدف رفتار پرخاش نيز با جابه) 1344(وارة دزد قالپاق  در داستان

نجاريها، با ديدن پسركي مفلوك يابي ناه شناسي جامعه و توجه به ريشه مردم به جاي آسيب
يابند كه از خشم دروني خود بكاهند و چنين است كه كودك در ميان  اي مي و بيچاره، بهانه

صاحب (» حاج احمد آقا«حتي شخصيتي كه با عنوان . پيچد انبوه مشت و لگدها به خود مي
فـت و  كـه بـه ظـاهر بايـد نمـاد رأ     ) خودرويي كه كودك مشغول دزديـدن قالپـاق آن بـود   

  :رسد، رفتاري بدتر از همه دارد مداري باشد، وقتي سر مي اخالق
 و بـود  دلـش  تـو  دسـتش  كه پسرك سر باالي خيابان تو آمد حاجي و دادند راه مردم« 

 تهيگـاه  تـو  خواباند لگدي او به رسيدن با و بود شده تر خونش و شاش از خيابان آسفالت
  .افتاد تشنج به و رفت پس نفسش و شد سياه پسرك رنگ كه پسرك
  )73: 1355چوبك، ( ».زده مرگي شغال به خودشو ـ

  :در داستانك عدل آمده است
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  :پرسيد دست به روزنامه مرد همان باز«
  نداره؟ صاحب حاال ـ

 بـود  گـردنش  دور سبزي شال و داشت را شوفرها ريخت كه قلچماقي چرمي كت مرد
  :داد جواب
 تـومن  پـونزده  كم دس خودش پوسش شه؟ مي صاحبم بي مگه. نداره صاحب چطور ـ
  .برگرده بذاره درشكشو رفت نظر به بود؛ اينجا حاال همين تا چيش درشكه. ارزه مي

  :پرسيد و كرد بلند را سرش بود مرد آن دست تو دستش كه اي پسربچه
  مرده؟ اسبش نه مگه برسونه برده چي با درشكشو چيش درشكه جون بابا ـ

  :پرسيد لباس خوش عينكي آقاي يك
  شده؟ خرد دستاش فقط ـ

 جـواب  بود گردنش دور سبزي شال و داشت را شوفرها ريخت كه قلچماق مرد همان
  :داد

  )45: 1346چوبك، ( .»شده خرد هاشم دنده گفت مي چيش درشكه ـ
 ريخـت  كه قلچماقي چرمي كت مرد«: در اين جا يك شخصيت بيش از همه نمود دارد

و افراد چاقوكش و قلدر وابسته بـه   )Lumpen(ها  نماد لمپن تواند او مي» .داشت را شوفرها
خبايـاي مسـائل را    ـ  حتـي بيشـتر از آژان  ـ   هـا  شخصـيت او بيش از ساير . حكومت باشد

رضا خان  ـ  كه در صحنه حاضر نيستـ چي   شايد بتوان گفت كه منظور از درشكه. داند مي
 سلطنت ترك به مجبور بريتانيا فشار تحت متفقين، ورود از پس 1320است كه در شهريور 

  8.اش به جزيرة موريس تبعيد شد رضا خان به همراه خانواده .شد
به مانند يك عكس فوري از يك واقعـه  «داستانك دزد قالپاق  چلكووسكي، به باور پيتر

ايـن داسـتان، سـاده و    . وگير عاطفي و فشار و اضطرار فكري است است؛ ولي داراي گرفت
نتيجـه بـه    اي و يا ديالوگهاي بي ود و با عبارات بغرنج، توصيفات حاشيهر تزوير پيش مي بي

شخصيت داستانك دزد قالپاق مثـل بسـياري از   )  44: 1380دهباشي، (» .رسد اوج خود مي
ي چوبك، از طبقات فرودسـت جامعـه اسـت كـه در پايـان داسـتان، سـرانجامي        ها داستان
ناشناس غـرق   مسئوليترطة جامعة ناآگاه و بارتر از پيش دارند و بيش از پيش در و فالكت

  :شوند مي
دهنش بيرون زده بود و  ةآلودي از گوش نجله شده بود و كف خونكُ پسرك روي زمين«

دربارة تقابل  .)73: 1355چوبك، (» تر و سرخ شده بود ،سفالت خيابان از پيشاب و خونشآ
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قرباني تنهاست و به عنوان جاني فرد به عنوان «اي بايد گفت  فرد و اجتماع در چنين جامعه
جمعي و مقدس؛ به عنوان فرد قرباني گله است و به عنوان عضو گلـه   عضو يك تباني دسته

  ).238: 1373فردوسي، ( »يك جرم آنشر
  

  گيري نتيجه .5
در رخدادهاي اجتماعي، آگاهانه يا ناآگاهانه، رفتار فرد تحـت تـأثير حضـور ديگـران قـرار      

يابي اجتماعي مسائل به دورند و تفكر و شناخت درستشـان در   ز ريشهمردمي كه ا. گيرد مي
خردتـر و   تـر، كـم   محاق مانده است، با تقليد و تلقين پذيري از ديگران، در كنار هم وحشي

اي، نظام حاكم نيز به اين امر خرسـند اسـت كـه     در چنين جامعه. كنند تر جلوه مي خطرناك
وارة دزد قالپـاق،   داسـتان . دزد قالپاق سرگرم شـوند  مردم به مسائل حقيري چون تنبيه كردن

بـر  . جامعة زمـان چوبـك اسـت   ...)  مادي، فرهنگي، اخالقي و(توصيف ابعاد مختلف فقر 
اجتمـاعي، حضـور حاضـران بيشـتر در رخـدادها       شناسـي  رواناساس پژوهشهاي مختلف 

ايـن نظريـه بـا     رساني، نتيجة عكـس دارد؛  معموالً به جاي افزايش احتمال مداخله و كمك
به فراخور سطح فكر  ها شخصيتدر اين اثر، هر يك از . وارة عدل قابل انطباق است داستان

ترسند اشتباهي مرتكب شوند كه عواقـب   دهند؛ اما چون مي شان راهكاري ارائه مي و انديشه
. شوند به سـخن ديگـران گـوش فـرا دهنـد      جبران ناپذيري برايشان داشته باشد، مجبور مي

در انفعال  ها شخصيتدر داستانك عدل . شود امر در نهايت به انفعال جمع منتهي مي همين
روانشناسـان  . در عمل و كـنش » دزد قالپاق«وارة  و عدم كنش، همرنگ جماعتند؛ در داستان

اجتماعي بر اين باورند كه اگر پرخاشگري به منشأ ناكامي به عللي همچـون عواقـب منفـي    
اين مكانيسـم هـم در داسـتانك    . جايي منجر شود مكانيسم جابهبروز نكند، ممكن است به 

  .گر است عدل و هم در داستانك دزد قالپاق به وضوح جلوه
  
  ها نوشت پي

  ).491: 1370برگ،  كالين(يز ن) 10: 1391كريمي، . (ك.براي مطالعة بيشتر ر .1
نقاشـان بـه طـرح    . پيرنگ يا طرح اصطالحي است كه از هنر نقاشي وارد ادبيـات شـده اسـت    .2

برخـي پيرنـگ را خالصـة    . گوينـد  شود، پيرنـگ مـي   رنگ ترسيم مي نخستين اثر كه معموالً كم
واژة پيرنگ در داسـتان، بـه معنـاي روايـت حـوادث      «دانند و برخي ديگر برآنند كه  داستان مي
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برخـي  . نام ديگر پيرنـگ، طـرح اسـت   . است) 57: 1371داد، (» رابطة عليتداستان با تأكيد بر 
 .دانند مي) 20: 1382يونسي،(» تاننقشة كار يا رئوس مطالب يا چارچوب داس«طرح را 

 .)557: 1388بارون و ديگران، ( .ك.ر بيشتر مطالعة براي .3
نقش بازداري اجتماعي در و نيز ) 1970- 1969(براي آشنايي بيشتر با پژوهشهاي التانه و دارلي  .4

 .)335- 308: 1384بيرهوف، . (ك. ر رمداخلة رهگذ
در ) اجتمـاعي  شناسي روانپردازان  از نظريه(اصطالحي است كه اريك فروم » همرنگي ماشيني« .5

  .مطرح كرده است» گريز از آزادي« كتاب
. ك. ر» ليـد گيـري و تق  سرمش«براي آشنايي با برخي مطالعات و پژوهشهاي انجام شده دربارة  .6

 .)345- 338: 1385گالور و برونينگ، (
بزه، عبارت است از اقدام به عملي كه برخالف موازين، مقررات و قوانين و معيارهاي ارزشـي  « .7

 ).11: 1385محمدي اصل، (» .عه باشدو فرهنگي جام
 .)350- 337: 1370استوارت، . (ك.براي مطالعة بيشتر دربارة نحوة بركناري رضاخان از سلطنت ر .8
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