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  چكيده
جالل آل احمد از نويسندگان نام آشنايي است كه در چند حوزة نويسندگي از 

  .جمله ژورنال نويسي و تك گويي فعاليت داشته است

.  مقدم بر نويسندگي اوست،مداين مقاله در پي بيان اين نكته است كه فكر آل اح

 به برخي از ،بدين منظور. پيش از آن كه وي نويسنده باشد، متفكّر و سياستمدار است

  . مهم ترين مباني فكري نويسنده در آفرينش آثار داستاني اشاره مي شود

مذهب سّنتي اش نمي كه  وقتي متوجه شد و روحاني زاده بود ،جالل آل احمد 

بن ماية داستان هاي جالل . ازهاي زمان باشد، به نقد آن پرداختتواند پاسخگوي ني

 ،ديد و بازديد، سه تار و مدير مدرسهدر داستان هاي . نقد مذهب و سياست است

پررنگ تر از ديگر داستان هايش به نقد مسائل اجتماعي زمان مي پردازد و انديشة 

وجود و مخالفت با تعصبات ها، بهبود اوضاع اجتماعي مرا كه مهم ترين آنواالي خود 

  .خشك مذهبي است،  به نمايش مي گذارد

جالل آل احمد، داستان، مباني فكري نويسنده، نقد سياست، :  كليديه هايواژ

   .خرافات مذهبي
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  مقدمه  . 1

او در . جالل آل احمد  از بيست و دو سالگي به طور جدي وارد عرصة نويسندگي شد
 مذهبي - نخستين تعارضات اجتماعي، به همين دليل وه بوديك خانوادة مذهبي بزرگ شد

 مي ديد مذهب سنتي و خانوادگي او  كهجــالل.را در درون خانواده واجتماع تجربه كرد 
از طريق نويسندگي، تا  تالش كرد ،گوي نيازهاي اجتماعي عصر وي باشدپاسخنمي تواند 

 در ،از همين روي ؛ روز خود نشان دهدة آنجامع ناكارآمدي بنياد مذهبي را در ادارة امور
كارهاي مناسبي براي خروج از بن بست هاي كه راهيشتر آثار داستاني خود به جاي آنب

اين . هاي مذهبي خانواده وجامعة خود را نقد كند سعي كرد ميراث،اجتماعي بيان كند
 مباني فكري آل  در اينجا برخي از.  مبناي خلق آثار داستاني زيادي شده است ،انديشة او

  . بازگو مي شود، سه تار و مدير مدرسه. احمد در سه اثر داستاني او ،ديد و بازديد

آغاز (هاي مختلف نويسندگي ويمربوط به دورهاين سه اثر جالل آل احمد از آنجا كه 
 مخاطب به  سير فكري جالل را به روشني براي،است) كار، ميانة كار و پختگي فكري

  .گذاردنمايش مي
   هل بيان مسئ-1-1

 و با ستآل احمد در خلق آثار داستاني اواين تحقيق در پي كشف مباني فكري جالل
 نثر توانسته است آثار متعددي در قالب) عصر معاصر (  در روزگار خوداوتوجه به اينكه 

  مورد پژوهش قرار،نظران ديگرداستاني پديد آورد، ميزان تأثيرپذيري او از افكار صاحب
 بويژه در سه اثر ديد ،آل احمدگرفته و نشان داده شده است كه آثار داستاني جالل

 تا چه اندازه دربردارنده و نمايندة اوضاع اجتماعي و ،تار و مدير مدرسهوبازديد، سه
  .  اقتصادي عصر خويش است

  ضرورت تحقيق -1-2

در برابر .  او مي شود سبب شكل گيري رفتار اجتماعي و فردي،تفّكر و انديشة هر انسان
مسائل مختلف، رفتار و عكس العمل هر نويسنده، نوشته هاي وي است كه با بررسي آن 

  .  مهيا مي گردداونوشته ها، امكان دست يابي به مباني فكري 
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 بر نويسنده ،جالل آل احمد يكي از نويسندگان معاصر ايران است كه شيوة نوشتن او
اگر تأثير پذيري به صورت تقليدي ساده از سبك . هاده استتأثير فراوان ن هاي پس از وي

 پس اين تأثير مي بايد ابتدا از نحوة ؛ظاهري نوشته باشد، ناخوش و نازيبا جلوه مي كند
 مقدم بر ،فكر آل احمد .تفكّر نويسنده آغاز شود و به ديگر وجوه سبكي وي ختم گردد

پس مي توان . مدار است متفّكر و سياست،كه نويسنده باشد؛ او بيش از آننويسندگي اوست 
 در درك بهتر نوشته هاي متأّثر ،مدعي بود كه دست يافتن به مباني فكري جالل آل احمد

  .مؤثر خواهد بوداز وي و بهبود  نثر و سبك آيندگان، 
  پيشينة تحقيق -1-3

يل جالل آل احمد يكي از پركارترين و مؤّثرترين نويسنده هاي معاصر است كه به دل
يكي از تحقيقات . زيبايي و نيكويي نوشته هايش، موضوع تحقيقات فراواني بوده است

احمد صورت گرفته است، كتاب كاوشي در ها و آثار آلاي كه پيرامون انديشهارزنده
يابي به اما دست. است رضا پيروز آثار، افكار و سبك نوشتار جالل آل احمد، نوشتة غالم

اي مستقل، تاكنون مورد خالل آثار و داستان هايش به صورت مقالهمباني فكري جالل از 
  . اين پژوهش سعي در دست يابي به اين مباني دارد. بررسي و تحقيق قرار نگرفته است

  بحث. 2

 تأثير عميقي در نويسندگي ،مدار بودن آل احمد طور كه بيان شد، متفّكر و سياستهمان
  . مباني فكري  پرداخته مي شودوي دارد كه در اين قسمت به بيان آن 

   "بازديد و ديد"مباني فكري جالل آل احمد در مجموعه داستان  . 1 –2

كتاب . و دوسالگي نوشت  در بيست و م1946جالل آل احمد اين كتاب را در سال         
ته از يكي از دوازده داستان نام كتاب نيز برگرف. از دوازده داستان كوتاه تشكيل مي شود

 .است

  نقد سياست                                        -  1 -1 –2

كه   چنان، وي در زمان تأليف اثر.دغدغه هاي سياسي جالل هيچ گاه پايان نمي پذيرد      
مسائل سياسي جامعة خود   اما از هر فرصتي براي نقدشتاشاره شد، تنها بيست و دو سال دا

 گوي چند و، گفتهست كه عنوان كتاب نيز"يد و باز ديدد"در داستان. كردمي     استفاده
جالل در اين .  در خصوص اوضاع كشور ذكر مي كندان رانگار  سياستمدار و روزنامه ازتن
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كند  داستان به دخالت كشورهاي بيگانه و تأثيرگذاري آن بر روي پادشاه مملكت اشاره مي
  .و از اين رويه انتقاد مي نمايد

  رافات مذهبي طرح خ- 2- 1 – 2

هاي  بسياري ازشعائر مذهبي را متناسب با نياز كه روحاني زادة منتقدي استآل احمد
-  مذهبي مي-اين در جاي جاي آثار خويش به مبارزه با عقايد خرافي ؛ بنابرجامعه نمي بيند

ها اشاره مي كند كه موقع عيد به مردم  وي به خرافاتي بودن مّلاها و  روضه خوان. پردازد
 . دهند تا در سراسر سال بيمار نشوند   دعا ميآب

كند كه برگرفته از خرافات مذهبي نا آگاهي خانواده ها را بازگو مي، »گنج«در داستان 
 آش پختن و، خانواده  با دعا نويسي؛كنددختري نتوانسته شوهر:كه مي گويد آنجا . است

  .چلّه بري كردن مي خواهد اين مشكل او را حل كند
ئران حرم ناخواسته ااصلي، طرح خرافات مذهبي است كه زة زيارت، ايد« ن در داستا

  ؛ به خرافات چنگ مي زنند،هاي معرفتي زنند و به جاي پرداختن به آموزه بدان دامن مي
نظير ريختن تربت در دريا براي فروكش كردن توفان، استفاده از تربت براي نجات بيمار 

ي براي برآورده شدن حاجات و آرزوي مرگ كردن تيفوسي، برپايي يك دهه روضه خوان
  .در كربال به خاطر مقدس بودن حريم آن

كند كه به تدريج  نيز به سوء استفاده از مفاهيم مذهبي اشاره مي »شمع قدي «در داستان      
شوند، براي برآورده شدن   مردمي گرد يك منبر جمع مي؛شودبه خرافات كشيده مي
 ،در اين داستان.پردازند  كنند و بدين منظور مبالغي هم مي ن مينيازهاي خود شمع روش

برند چون دولت  شود كه البتّه مردم گمان مي مخالفت قواي دولتي هم به تصوير كشيده مي
 ريشة درستي ، پس حتماً انجام اين گونه مراسم مذهبي ،با انجام اين مراسم مخالف است

  .دارد
. هاي سطحي مردم از دين است شان دهندة آگاهيهم ن »معركه« هدف جالل ازداستان 

احساسات مذهبي . گيرند  مذهبيون قرار ميةمردمي كه سواد ندارند و مورد سوء استفاد
چيزي است كه تقريباً اغلب مردم در مقابل آن بسيار ضعيف هستند و حاضرند براي حفظ 

ها را حل آنزندگي كه بدانند اين احساسات كدام مشكل آن ، بيآن، هر مبلغي بپردازند
، » مارگيري«، »فروشي دعا«. گذارد شان تأثير مثبت مي كند و يا به چه اندازه در زندگي مي
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 از يهمگي وسيلة سرگرمي مردمي شده است كه هيچ درك... و » شمايل خواني مذهبي«
  .پردازند  بهايش را مي، ندارند ولي به راحتياين اعمال

  مذهبي  نقد مذهب و تعصبات-3 – 1 - 2

 سخت گيري هاي مذهبي را در خانواده ،جالل آل احمد كسي بود كه از نوجواني        
سعي مي كرد  ،هر چند بسياري از شعائر مذهبي را از اساس قبول نداشت . تجربه كرده بود

 نه از روي انكار كه به جهت واقع بيني و نيازي كه تا زمينه هاي انجام فرائض ديني را 
هاي   تعصب،» موقع افطار بي«جالل در داستان ،  براي نمونه فراهم كند؛  ،داحساس مي كر

ها به   انسان عشق كوري است كه برخيةها نتيج كند زيرا اين تعصب مذهبي را سرزنش مي
آنان به گمان انجام امر به . شوند  بدبختي خود و جامعة خويش ميمذهب دارند و موجب
جالل از ناديده همچنين . شوند  ر و اذيت ديگران مي باعث آزا،معروف و نهي از منكر

 چرا علي رغم ناتواني، و اينكهگرفته شدن آزادي افراد در انجام و يا ترك واجبات مذهبي 
  .،گاليه مي كندكنند فرائض مذهبي را ترك كنند ت نميئاي جر باز هم عده

 مورد تفسير قرار  ، به طنز يا جد،هم برخي از عقايد مذهبي »تابوت «در داستان 
پردازد كه دنياي آباد و  هاي ديني مردمي مي جالل در خالل داستان به بيان ديدگاه. گيرد مي

  كهپس چگونه ممكن است. زيبايي ندارند و زندگي آنان سراسر فقر و محروميت است
اين همه ستم را در دنيا تحمل كنند، آنگاه به فكر دنياي ماورايي خود و نگران عواقب 

  .  باشند ت اعمال خود پس از مرگ سخ
هم نشان دادن سطحي بودن »ها  المذهب= اي المس سبا « ايدة اصلي داستان 

اينان براي برخي مسائل پاسخ درستي . هاي ديني مشايخ و علماي مذهبي است  آگاهي
شان را  ورزند كه از حقيقت آن آگاه هستند و اگر گروهي مطالب ندارند ولي اصرار مي

  .شوند د، تكفير ميننپذير
    فقر فرهنگي مردم وتضاد طبقاتي-4 – 1 -2

هاي جالل است كه در  يكي ديگر از دغدغه،هاي مالي مردم جامعهمشكالت و نياز
 .هاي او نيز وارد شده استآثار و داستان
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 يعني فقر و نياز اقشار پايين و ،لة اجتماعي، يك مسئ»گلدان چيني« آل احمد در داستان 
برخي به  دنبال اشياي آنتيك و عتيقه . كند گرايي طبقات باالي جامعه را بازگو ميتجمل
  .ندبه نان شب خود محتاج در حالي كه گروهي ديگر  هستند
مردمي كه . هم نمايش فقر فرهنگي ـ اجتماعي مردم ايران است» داستان تجهيز مّلت«       
گ احتمالي از خود دفاع كنند؛ با دانند چگونه بايد در مقابل حمالت هوايي و جننمي

تنها راوي پير . گيرد  هرج و مرج همه جا را فرا مي وشود اندك بحراني بازارها تعطيل مي
ايجاد كه  از دامنة بحراني ، بيان تجربة خود از مرگ ناصرالدين شاه قاجار باقصه است كه

 دنيا ؛گفتند  تم همينو مي يعني ُكشتنش، اون وق،وقتي شاه شهيد مرد «: كاهد ، مي استشده
 ) 115 : 1971 ،آل احمد( ».اما هيچ طور نشد شه زيروزبر مي

  "سه تار "  مباني فكري جالل در داستان- 2 -2

كتاب .  در بيست و پنج سالگي نوشته است و م1949 جالل آل احمد اين كتاب را سال 
 ، از رهبران حزب توده يكي،اي از دوازده داستان كوتاه است كه به خليل ملكي مجموعه

 موضوعات و اغلب. اين اثر يكصد و هفتاد و شش صفحه دارد. تقديم شده است
 برخاسته از اوضاع اجتماعي و ديني ايرانيان ،هاي محوري طرح شده در اين اثر انديشه
   .است

   مذهب و موسيقي-1 – 2 – 2

 به همين دليل وقتي  و ندارد       در ساختار جامعة ديني ايران، موسيقي چندان توجيه شرعي
 .خواند مي» بي بركت « كند، آن پول را   از راه موسيقي درآمدي كسب مي،قصه» تارزن « 
هاي سنّتي مردم ايران وجود   هم اكنون نيز در ميان اليه اين انديشه) 13 : 1985آل احمد، (

 خريدن تار جديد و در جاي ديگر داستان، وقتي قهرمان قصه به نشانة شكرگزاري از. دارد
شود، پسرك عطرفروش كه نماد مذهبيون  كسب درآمد بيشتر، ناخودآگاه وارد مسجد مي

 تارزن وقتي به خود وشوند  خيزد ، آن دو با هم درگير مي افراطي است، با او به ستيز بر مي
  )15 ـ 16 : 1985 ،آل احمد(. آيد كه تارش شكسته است مي
  ه اجتماعي  حقوق شهروندي ورفا-2 – 2-2

هاي مختلف و  به شيوه وداردنهد و دوست ميجالل جامعه و افراد آن را بسيار ارج مي
هاي زندگي آنان مي هاي مختلف مشكالت و دشواري فراوان، به جنبهيهادر داستان
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كند كه امروزه هم يكي از هاي طالق را بيان مي  زندگي بچه،»داستان بچة مردم«در . پردازد
گيرد، شوهر  وقتي زني از شوهرش طالق مي. استهاي ايراني  اجتماعي خانوادهمشكالت 

در چنين مواقعي . ها را پرداخت كند و يا مهرية زن را بدهد حاضر نيست هزينة زندگي بچه
دهد كه مادر و  كند و يا به قدري دير حكم مي  صادر نمي گذار يا به درستي حكم قانون

 بچه را به مؤسسات ،زن مجبور است در صورت ازدواج مجدد. اند فرزند هر دو تباه شده
 ،شود آنچه در اين داستان به خوبي توصيف مي.خيريه بدهد و يا او را سر كوچه رها كند

 را  كودكش، سپس  وبندد  زني كه چادر نماز به كمر مي؛نگرش مذهبي قهرمانان قصه است
شناخت مردم از دين بسيار سطحي ه كجالل خواسته است بگويد . كند در خيابان رها مي

آل . (بشوداجتماعي اي هاي  تواند مانع بروز چنين ناهنجاري  شگفتا كه مذهب نمي واست
  )17ـ25 : 1985 ،احمد

. شود  زندگي در شهر بزرگ تهران روايت مي،» الك صورتي«         در داستان 
هايي به  آورند و در ساختمان خانوارهايي كه در شرايط ناهنجار اقتصادي به تهران روي مي

گاه به عنوان شهروند مورد  ها هيچ اين گروه. كنند نشيني زندگي مي صورت گروهي اجاره
هاي زندگي شهري داشته  توانند سهمي در زرق و برق گيرند و نمي پذيرش جامعه قرار نمي

زم آرايش  وجه شرعي استفاده از لوا،شود نكتة ديگري كه در اين داستان ديده مي. باشند
تواند در استفاده از آن آزاد باشد  رغم داشتن احساسات زنانگي، نمي زنانه است كه زن علي

 )33 ـ 49 : 1985 ،آل احمد. (

كار در بندر خرّمشهر به تصوير كشيده شده ،» ي كه گريخت ا زندگي«         در داستان 
ت هيچ سازماني  نشان مي دهد كه كارگران تحت حماي، جالل با طرح موضوع واست

  )6فصل : 1985 ،آل احمد. (گيرد قرار نمي
 ناعادالنه بودن شرايط ؛ قصة زندگي كارمندان بانك است،»اختالف حساب«       داستان 

اگر كارمندي احساس شادماني و رضايت .  مانع از دست يابي آنها به رفاه نسبي است ،كار
 ، در اثر شرايط بد كار،را دير يا زودكند، ديگران آن را حمل بر حماقت وي مي كنند زي

تر  تو اين مملكت، خوشحالي از سر نفهميه، آدم هرچه احمق «:عبوس و بدخلق مي شوند
بذاريد كار بانك دو سال ديگه رمقشونو بكشد، آن وقت نشونتون . تر باشد، خوشحال
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 ،آل احمد( » . شوند، آن وقت حتي زورشان خواهد اومد كه گريه كنند دم چه مي مي
  )140 ـ 141 : 1985

  
 

  نقد مذهب-3 – 2 - 2

شان اشاره  نگري مردم در انجام امور مذهبي  به سطحي،»وسواس «  جالل در داستان
هايي كه از ظاهر مقدس مĤبي متحمل  رغم آسيب  علي،برخي متشرّعين و دينداران. كند مي
هاي سّنتي جامعة ايران   در اليهاين عيب امروزه هم.شوند، همچنان به آن دلبستگي دارند مي

 )29 ـ 31 : 1985. آل احمد( .خورد  به چشم مي

داري  هاي نوجوان خود را به روزه  دختربچه، پدري به اجبار،»بام فتاب لب«        در داستان 
خواهد اين فكر را القا كند كه   آل احمد با توصيف مذهبي بودن خانواده، مي. دارد وا مي

 شوند ها دم افطار بد حال مي وقتي دختر بچه. عامل خشونت در خانواده است ،مذهب و فقر
ها را ، پدر كم حوصله آنتوانند به پيشنهاد پدر براي خريدن يخ به سر كوچه بروند  نميو

  )7فصل: 1985 ،آل احمد. (زند  كتك مي
  : خورد   چند ايده و فكر به چشم مي،»گناه « در داستان 

     ؛ها و زاري در عزاداري  تظاهر به گريه) 1
    ؛توانند نمازشان را با صداي بلند بخوانند دخترها نمي) 2
 مخفيانه به تماشاي مردان مجلس ،منع اختالط زن و مرد ، به طوري كه دختر سيزده ساله) 3

كه كند   تصور مي،برد زماني كه در رختخواب پدرش خوابش مي. پردازد روضه خواني مي
 از ابتدا در ذهن ،انديشة دوري كردن از مردان نامحرم.  شده است مرتكب گناه بزرگي

  )75 ـ 83 : 1985 ،آل احمد. (شود دختران و زنان مسلمان القا مي
   نگاه ها ي سياسي و امنيتي-4 – 2 - 2

هاي مأموران پليس طرح  ماجراي ناهنجاري» نزديك مرزون آباد «        در داستان 
ربايد و با  ها را ميظ ناموس مردم باشد، خود ناموس آنافحكه بايدمأموري . شود مي

هاي  چراني  به افشاگري از چشم،در اين داستانجالل همچنين . كند دختري دهاتي فرار مي
 .پردازد راوي قصه نيز مي
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 بدگماني صاحب آن به مردم معرّفي ةتفنگ، نشان» آرزوي قدرت «        در داستان 
كشد كه در نظر جالل فقط به دليل تفنگ داشتن، به صوير ميشود و سربازي را به ت مي

گري موجب ترس  ايدة آل احمد در اين داستان آن است كه نظامي. جهان بدگمان است
تواند موجبات  داشتن ابزار آالت نظامي مثل سرنيزه مي. و دلهره در افراد جامعه است

مواره احساس خوبي نسبت به  مردم نمي توانند ه، بنابراين؛نگراني افراد جامعه شود
 .نظاميان داشته باشند

  "مدير مدرسه"مباني فكري جالل در داستان  .  3 – 2

كتاب . صدو بيست و هشت صفحه دارد و در نوزده قسمت نوشته شده استاين كتاب 
گيري از اوضاع نامساعد پيش  در واقع داستان منسجمي است كه  جالل آل احمد با بهره

ترين مباني  مهم.  م است1959تاريخ تأليف اثر .  پس از كودتا نوشته استهاي آمده در سال
  : عبارتند از » مدير مدرسه «فكري نويسنده در 

   نقد وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش- 1 – 3 –2

او از انتصاب . پردازد  جالل در اين اثر به نقد وزارت فرهنگ و آموزش و پرورش مي
صد و پنجاه تومان :  گويد  و از زبان قهرمان داستان خود مي ناراضي است ،مديران نااليق

 در رشوه خواريوجود ،  اين عبارت جالل.در كارگزيني كل، مايه گذاشته بودم 
هاي سنتي و قديمي و  او معتقد است كه معّلم با روش. كند آموزش و پرورش را آشكار مي

كند و اگر  ساس حماقت ميها تدريس به جاي احساس رضايت، اح ناكارآمد، پس از سال
به دنبال پست مديريت است، فقط براي رسيدن به آرامش شغلي است نه آن كه بخواهد 

آل (» .شوم، گفتم مدير بشوم ديدم دارم َخر مي«: هاي علمي را در مديريت اِعمال كند روش
  )10_11 : 1984،احمد

   سياست و فرهنگ- 2 – 3 – 2

اسي دارند  نيز اشاره هايي كه داليل سيجاييه به جابهايش  جالل آل احمد در داستان
 ،مدير قبلي مدرسه«: نويسد جا كه در وارسي از مدير قبلي مدرسة نوساز ميآن. كندمي

 » .داد سبزي مي اش بوي قورمه  البد كلّه؛زنداني است

شهور وقتي بيت م. گيرد         نقد دولت شاهنشاهي ايران نيز مورد توجه  جالل  قرار مي
و يا به تصاوير ناموزون ....  توانا بود هر كه :خواند ة ناتمام ميفردوسي را بر سر در مدرس
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در واقع به ناپايدار بودن ، شير و خورشيد كه آرم دولت شاهنشاهي است، اشاره مي كند
  )13- 12 : 1984 ،آل احمد. (نظام سياسي موجود در ايران اشاره كرده است 

  
 

  آموزان فقر مالي دانش توصيف - 3 – 3 – 2

-هاي بسيار متفاوت دانش ، با ديدن پوششقر و نداري دانش آموزان در مدارسف

... پسركي » «شان زار مي زدهايشان به تن لباس« .ابل حدس استآموزان، به روشني ق
دو سه نفر دماغشان را با آستين كتشان پاك « يا » پوشاند   كتش را مي دريدگي جيب

  )18: 1984 ، احمدآل(» .كردند مي
   انديشة سياسي معّلمان - 4 – 3 –2

عقايد سياسي و اجتماعي معّلمان مدرسه را نيز به تصوير مي ،جالل در اين داستان 
ير به كالس مي روند و برخي از  د،از دبيران و معّلماني سخن مي گويد كه هر روز. كشد
ها استفاده   داس و چكش روسهاي حزب تودة ايران هستند كه از نماد ها مبّلغ سياستآن
 ،آل احمد.  (شان است  سرسختانه در پي نابودي، پهلوي كنند و البته حكومت مي

  )3فصل:1984
   معّلمان و زنگ تفريح-5 – 3 – 2

ها در پانزده  اگر معلّم« : اي شنيدني اشاره مي كند  جالل آل احمد در اين فصل به نكته
هاي مردم را كتك خواهند زد و اگر  ر كالس بچهدقيقه زنگ تفريح نتوانند بخندند، س

شان ب خستگي بار علم را به ضرب متلك از تن و مغز يكديگر بيرون نكنند، سر كالس خوا
  )42 :  1984 ،آل احمد.(خواهد گرفت

   نا كارآمدي انجمن اوليا و مربيان- 6 – 3 – 2

. كند  به مدرسه انتقاد ميهاي مالي اعضاي انجمن اوليا و مربيان  از نوع كمك»  جالل 
هاي جنسي خودشان را به نيازمندان   كمك كهشود وقتي از اعضاي انجمن خواسته مي

رسد كه جالل اين رفتار نظر ميمدرسه تحويل دهند، رفتار آنان به حدي زشت و زننده به 
  )55: 1984 آل احمد،. (كند تعبير مي» نان گدايي« كند و از آن به  ها را نكوهش ميآن
  هاي جنسي  انگيزه- 7 - 3 –2
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اينكه . شود هاي جنسي يك معلّم، به روشني در داستان مدير مدرسه بازگو مي انگيزه
ها در ساخت دهند تا از آن آموزان قرار مي نشهاي غيراخالقي را در اختيار دا چگونه عكس

  )8فصل: 1984 ،آل احمد. (تابلوهاي مدرسه استفاده شود
  

  ر پرداخت حقوق تبعيض د- 8 – 3 – 2

در ليست « : نويسد هاي حقوق مديران و معّلمان مي  جالل آل احمد در نقد تفاوت
... ترين گناه در نامة اعمال  درست مثل بزرگ. ترين رقم مال من بود حقوق مدرسه، بزرگ

ها را نان خجالت كشيدم كه انگار مال آن چ،هاي مردني حقوق ديگران از ديدن رقم
  )66 : 1984ل احمد،آ(» . ام دزديده

  هاي معّلمان  ناآگاهي-9– 3 – 2

 دلي پر از درد ،هاي ايران و ايرانيانماندگيها و عقبجالل آل احمد، از ديدن كاستي
-ترين مسائل سياسيگويد كه از مهماو در داستان مدير مدرسه از معّلماني سخن مي. دارد

هاي روز خبر ندارند و قدرت تحليل  آنان از دانش. خبرنداجتماعي و اقتصادي جامعه بي
  .اند مسائل اجتماعي و سياسي را از دست داده

   جنسيت و محيط كار - 10 – 3 – 2

كشد كه با آل احمد با آوردن يك معلّم زن به مدرسه، عقايد افرادي را به نقد مي
پس از كشف حجاب و حضور متفاوت زنان (اي نسبتاً غربي شدهوجود زندگي در جامعه

 چگونه ممكن است. هاي مردانه را تاب ندارندهنوز هم ديدن يك زن در محيط) جامعهدر
هاي اداري، هنوز هم  رغم قانون كشف حجاب و همزيستي مردان و زنان در محيط عليكه 

  )88-84: 1984 ،آل احمد( ورود يك زن در محيط مردانه، كاري پرِكشمكش شود؟
   رشوه خواري - 11 – 3 –2

 براي گرفتن بودجة مدرسه نيز بايد به مقامات باالتر رشوه  كه نشان دهدكوشد جالل مي
خواهد امضايش پاي قراردادهاي  نمي» مدير مدرسه « داد و جالب است كه مدير سالم قصة 

  كهدهد ، ترجيح مي آگاه است  از چنين فسادياينكه ضمن واين دادوستد مالي باشد 
  )13فصل: 1984 ،حمدآل ا. (معاونش اين كار را انجام دهد

   ارزشيابي نادرست تحصيلي- 12 – 3 –2
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او . كند آموزان انتقاد مي اجراي آزمون دانش  جالل آل احمد از شكل ،در اين داستان
او چهار دهه .آورد آموزاني ترسو و حقير بار مي   دانش،معتقد است كه چنين امتحاناتي

هاي ارزشيابي خود را تغيير د روش بر اين باور بوده است كه آموزش و پرورش باي،پيش
اهري، به درستي انجام علي رغم اجراي ظ،تغييري كه در محيط آموزشي كنوني .دهد
 ديپلم يا ةيك ورق« : شود  عبارت جالل عيناً نقل مي،براي درك بهتر اين مطلب.پذيردنمي
ه سال تمام  دوازده سال يا پانزد،كه صاحب اين ورقهسانس يعني چه؟ يعني تصديق به اينلي

 ترس است و ترس ،و سالي چهار بار يا ده بار در فشار ترس قرار گرفته و قدرت محركّش
  )110 : 1984 ،آل احمد(» !است و ترس

  رابطه به جاي ضابطه  -13 – 3 – 2
اي، تغييرات اداري و جالل آل احمد به روشني و بدون استفاده از هيچ طعنه و كنايه

 چرا كه با ديدن كشداست ، به تصوير مياية روابط خانوادگي كه بر پرا سازماني ايران 
. استسواد، شاهد روند نزولي ايران و سرعت سقوط آن سواد يا كممديران و مسئوالني بي

 آن آگاه است و چگونگية جالل از عوض شدن رييس فرهنگ است كه مدير قص،ماجرا
 دست رييسي كار كند كه خود از او سازد كه چگونه بايد زير له او را شرمنده ميهمين مسئ

آل (» .  جاي ضوابط را گرفته است،باز هم روابط« : كه ي اينتر است و جملة پايان قوي
   )120- 119: 1984 ،احمد

  آموزان ي دانشيت جداسازي جنس- 14 – 3 – 2

او . است با جداسازي جنسي مدارس مخالف  ،از آنجا كه آل احمد به تجدد اعتقاد دارد  
 از جنس ، كودكان و نوجوانان از ابتداي بلوغ جنسينيستين عقيده است كه ممكن بر ا

 ، به عقيدة جالل.مخالف خود دور نگه داشته شوند و به خطرهاي جنسي كشيده نشوند
شود گاهي به هم جنسان خود روي آورند و   سبب مي،آموزان ناآگاهي جنسي دانش
 ،آل احمد. (سازد دشوارتر ميكار مديريت فرهنگي را ،عواقب اعمال آنان 

  )18فصل:1984
   نتيجه گيري- 3

 به نوشتن ،»سلين« و » كامو«  فرانسه همچون متأّثر از نويسندگان بزرگ،جالل آل احمد
هاي سياسي و فرهنگي و  او به دنبال ايجاد تغيير در بن بست.هاي رئال پرداخته استداستان
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 ت او را به اين هدف نزديك كند، استفاده  و از هر عاملي كه مي توانسبودديني عصرش 
  . مي كرد

داستان نويسي   و بازديد،سه تار و مدير مدرسه،با تكيه بر اصولآل احمد در داستان ديد
 ،هادر اين داستان. پرداخته استهاي سياسي و اجتماعي خود ، به بيان ديدگاهيرئاليست

 اجتماع تاريك و  اوضاعبهبود روشنفكر است كه در پي يجالل متفّكر و سياست مدار
اند و خرافات و تعصبات خشك  بر مردم و جامعه دل مي سوزخود است ،عقب ماندة عصر 

  . ماندگي مي داندجاي مذهبي را عامل اين عقبو بي
گويا مهم ترين دغدغة فكري ) ديد و بازديد، سه تار و مدير مدرسه ( سه داستان  ايندر
نقد اتي موجود در جامعه است كه با بياني طنزآميز در پي  فقر فرهنگي و تضاد طبق،جالل
موجود در پي آگاه كردن جامعه از وضعيت ناخوشايند ،او در اين داستان ها .  استآن 
 مي عقب ماندگي  از زندگي نامناسبشان را دليل مردم  و ناآگاهي و رضايت ناآگاهانة است
  . داند

ن داستان ها، مخالفت با تعصبات خشك يكي از مهم ترين مباني فكري جالل در اي
  . مانع از پيشرفت جامعه شده است،مذهبي است كه در نظر او، طي سال هاي متمادي
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