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چكيده
توجه به مسئله هويت ملی در عصر مشروطه از اهمیت زيادی برخوردار شد؛ دغدغه 
هويت ملی در آثار بسیاری از نويسندگان اين عصر، گويای جايگاه اين مسئله در اين 
دوره تاريخی است. از جمله اين نويسندگان، پدر داستان نويسی کوتاه ايران، سید 
محمدعلی جمال زاده است. براين اساس، پژوهش حاضر با هدف تشريح جايگاه 
نمادهای هويت ملی در آثار اين نويسنده )يکي بوديکي نبود؛ تلخ وشیرين؛ کهنه 
و نو؛ قّصه مابه سر رسید( درمراحل مختلف زندگی ادبی او صورت گرفته است 
.پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی، کیفی است که با استفاده از روش 
تحلیل محتوا صورت گرفته است. بدين منظور با مطالعه ابعاد هويت ملی، مباحث 
نظری و ادبیات پژوهش دربارة هويت ملی، مؤلفه هايی برای اين هويت تعیین و 
سازه تحلیل محتوا تهیه شد و بر مبنای آن، میزان و نوع توجه به هويت ملی مورد 
ارزيابی قرار گرفت. نتايج پژوهش نشان می دهد که از بین مؤلفه های هويت ملی 
در داستان های جمال زاده، بیشترين فراوانی متعلق به نمادهای زبان فارسی است. 
در مراحل بعدی اين واکاوی نمادهای جغرافیايی، تاريخی، ادبیات، و مشاهیر و 
فرهنگ از بیشترين فراوانی ها برخوردارند. تعمق در آثار جمال زاده نشان می دهد اين 
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نويسنده در اوايل داستان نويسی، به ساختار عینی و مادی هويت توجه بیشتری کرده 
و در اواخر دوره داستان نويسی به ساختار معرفتی هويت بها داده است. تحلیل کیفی 
محتوای داستان های جمال زاده نشان می دهد عناصر هويت ملی در آثار وی بسیار 
پُررنگ و تقريباً تمام جنبه ها در آن مورد توجه قرار گرفته است. آثار او وابسته به 
زمینه بوده واز اين حیث حال و هوای ايرانی دارند به نحوی که می توان گفت هر 
چند جمالزاده خود در ايران نمی زيسته است اما در دنیای داستانهايش درايران وهمراه 

با ايرانیان زيسته است. 
واژگان کلیدی: هويت، هويت ملی، داستان های جمال زاده، تحلیل محتوا

طرح مسئله
هويت ملی پديده ای جديد و موضوعی جهانی محسوب می شود که تمامی کشورها به ويژه 
کشورهای در حال توسعه به دلیل وجود تحوالت مداوم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی 
در آن درگیر هستند. هويت و ملیت ساختارهايی اجتماعی محسوب می شوند )آندرسون1983،1؛ 
به نقل از احمدی، 2005(. از هويت ملی به عنوان يکی از مؤلفه های مهم اتصال مردم در درون 
يک قلمرو جغرافیايی خاص نام برده شده است )برگ، و هجرم، 2010( که می تواند منجر به 
احساس تعلق در میان اعضای يک جامعه شود. اين موضوع، قدم مهمی در ترمیم تعارض های 
گذشته به شمار می آيد )توماس2، 2004؛ به نقل از اليو، لم، و لیونگ، 2010(. پرداختن به 
مفهوم هويت در ايران، هم زمان با آشنايی ايرانیان با نخستین ظواهر تمدن غرب مطرح شد و 
نويسندگان و شعرای زيادی با به کارگیری برخی مؤلفه های هويت ملی و مذهبی در آثارشان، 
در ترسیم مرزهای هويت ايرانیان، نقش مؤثری ايفا کردند. به گفتة دسای )2006( هويت ملی 
و میهن پرستی از طريق داستان ها و درس های تاريخی ارتقا می يابند. وی در ادامه ذکر می کند 
که کتاب ها ی درسی  از طريق ارائه مفاهیمی مانند »ما«، »آنها«، »مانند ما« و »غريبه« می تواند 
بر احساسات فراگیران در خصوص هويت ملی اثر بگذارد. بر اين اساس، ارتباط مضامین و 
محتوای ارائه شده در کتاب ها به عنوان ابزار قدرتمندی برای تعامل و مداخله در هويت يک 
ملت به وسیله صاحبان انديشه و روشنفکران به رسمیت شناخته شده است. در اين میان، 
ادبیات به دلیل ماهیتی ذاتی آن که چیزی جز انعکاس نگرش ها، ويژگی ها و روحیات افراد 
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يک ملت نیست، در قالب آثار مختلف )برای نمونه، شعر، داستان، رمان و غیره( ظهور کرد و 
به يکی از نمادهای مهم هويت ملی هر جامعه تبديل شد.

از جمله نويسندگان تاريخ معاصر ايران که از ابزار ادبیات و قالب داستان برای پرورش و 
ارتقای هويت ايرانیان تالش های زيادی انجام داد، محمدعلی جمال زاده، پايه گذار داستان نويسی 
مدرن ايران است. جمال زاده روحانی زاده ای  بود که در نوجوانی از ايران رفت و حدود نود 
سال از عمرش را دور از ايران و به ويژه در غرب زيست. بررسی جايگاه هويت ملی در آثار 
او می تواند بسیار آموزنده باشد. او شخصی است که به قول دولت آباد ی: »نماد تلفیق فرهنگ 
ايرانی و فرنگی بود... او شخصیت قابل مطالعه ای برای ما ايرانی ها و حتی برای ارو پايی ها بايد 
باشد. او سمبل و نماد تلفیق آداب، عادت و فرهنگ ايرانی و فرنگی است. جمال زاده نشانی از 
وحدت در عین دوگانگی است. چراکه در دو سرزمین متفاوت و دور از هم پرورش يافته بود. 
اما با سفر به سوئیس، هرگز ريشه های او در سرزمین مادری اش قطع نشد«)436:1385(. به قول 
ايرج افشار، »سال هاست که از ايران دور بود.....اماخانه اش آراسته به قالي و قلمکار و قلمدان و 
ترمه و تافته و مسینه و برنجینه هاي کرمان و اصفهان و يزد بود .نشست و خاستش  در سراسر 
عمر  با هموطنانش بود.«.)12:1376( بازه زمانی داستان نويسی جمال زاده در تاريخ معاصر ايران 
از اهمیت زيادی برخوردار است. اين بازه از سال 1300 که تقريباً آغاز بحث های هويتی در 
ايران بود با »يکی بود يکی نبود« آغاز می شود و تا حدود سال 1357 که مصادف با انقالب 
اسالمی ايران بود ادامه يافته و با »قصه ما به سر رسید« پايان می يابد. نظر به اهمیت بحث هويت 
در اين بازه زمانی و نقش جمال زاده در داستان نويسی ايران، در اين پژوهش کوشش شده است 

تا جايگاه هويت ملی در آثار جمال زاده بررسی شود.

چهارچوب مفهومی
در لغت نامه دهخدا، »هويت« تشّخص معنا شده که میان حکما و متکلمان مشهور است. واژه 
هويت يا »Identity« ريشه در زبان التین دارد. )Identities( از Idem به معنای »مشابه و يکسان« 
ريشه می گیرد )علیخانی، 1383: 193(. مجتهد زاده )1381؛ به نقل از صادق زاده،1386( معتقد 
است هويت به معنای چیستی و کیستی است و از نیاز طبیعی انسان به شناخته شدن در پیوند با 
چیزی يا جايی پديد می آيد؛ نیاز به وابستگی، ريشه ای ذاتی يا غريزی در انسان دارد و برآورده 
شدن اين نیاز موجب خودآگاهی فردی او می شود؛ به عبارت ديگر هويت شامل »مجموعه ای 
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از عالئم، آثار مادی، زيستی، اجتماعی، فرهنگی و روانی است که موجب شناسايی فرد از فرد، 
گروه از گروه يا اهلیتی از اهلیت ديگر )فرهنگی از فرهنگ ديگر( می شود« )علیخانی، 1383: 
318(. اما هويت دارای انواع مختلفی )اخالقی، فرهنگی، اجتماعی، ملی وغیره( است و به 
نوعی می توان گفت سازة هويت دامنه گسترده ای از مسائل هر جامعه را دربرمی  گیرد. مهم ترين 
سطح هويت، هويت ملی است که وابستگی فرد به »جامعه ملی« را نشان می دهد )ذوالفقاری، 
1386: 30 و 31(. برخی هويت ملی را هويت محوری1 نام نهاده اند )علیخانی، 1383: 167(. 
واژه هويت ملی را ويلیام بلوم2 )1990؛ به نقل از احمدی، 2005( موقعیتی تعريف می کند که 
»اکثريت مردم يک کشور به عنوان يک ملت گروه با تشابهات روان شناختی، تعلق مشابهی به 
نمادهای ملی يا به نوعی درونی کردن نمادهای ملی احساس می کنند؛ به اين منظور که وقتی 
خطری به وجود می آيد يا احتمال خطر در ارتباط با اين نمادها افزايش می يابد، اقدام کنند. 
فینی، بری و سام )2006( از آن به عنوان سازه ای گسترده مشتمل بر احساس تعلق و نگرش به 

جامعه ای بزرگ تر تعريف کرده اند. 
احمدی )2005( عقیده دارد در ارتباط با مفهوم هويت به طور کلی و هويت ملی به طور 
خاص، ديدگاه های متفاوتی وجود دارد. به زعم وی، تئوری های جهانی سازی بر ناديده گرفتن 
هويت قومی و ملی، و تالش برای افزايش هويت های جهانی در عصر جهانی شدن تأکید زيادی 
دارند. به اين منظور، ماهیت و کارکرد فرايند جهانی شدن، مشّوق جايگزينِی هويت ملی با 
هويت های جهانی است. در مقابل، رويکرد پُست مدرن و سازاگرا3 متمرکز بر اهمیت و ارجحیت 
تفاوت هاـ  فراتر از هويتـ  به منظور آزادسازی نیروی های کم اهمیت و گوش دادن به صداهای 
خاموش در جوامع مدرن است. در مجموع فارغ از نگاه های فلسفی متفاوت و متنوع درباره 
هويت، آنچه در اين باره قابل تصور است اين است که ساخت هويت فرايندی طوالنی مبتنی بر 
شکل گیری فرهنگی و تاريخی است و محصول نهايی آن نیز پديده ای با ثابت و دوام نسبی است 

که اگر اين ثابت و دوام، غیرقابل تغییر در نظر گرفته شود اشتباه است )پالويچ، 2003(.

مؤلفه های هویت ملی
تعريف مؤلفه های اصلی هويت ملی کار آسانی نیست و در حقیقت، چنین تعريفی احتماالً 
1. Core Identity
2. Bloom
3 deconstructive
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امکان پذير نباشد زيرا پیدا کردن صفاتی که به وسیله هر کسی در جامعه به کار گرفته می شود، و 
اينکه بتوان در يک زمان يک جامعه را از ديگر جوامع تشخیص داد )دسای، 2006(، کار ساده ای به 
نظر نمی رسد. با توجه به گستردگی مفهوم هويت ملی، تفاوت های زيادی درباره مؤلفه های هويت 
ملی وجود دارد و به نوعی می تواند گفت صاحبان انديشه در اين باره که مؤلفه های هويت ملی 
کدامند و کدام يک از اين مؤلفه ها از اهمیت بااليی برخوردارند، به توافق جامعی دست نیافته اند. 
برای نمونه، برخی از صاحب نظران )فالک، 1373؛ کوزر، 1373( زبان را مهم ترين مؤلفه هويت 
ملی می دانند. کورت )2007( از مذهب به عنوان شکل دهندة هويت ملی ياد کرده است؛ گروهی 
)زرين کوب، 1376؛ راعی، 1382(، فرهنگ را مؤلفه مهم هويت ملی می دانند. برخی )میرمحمدی، 
1383؛ احمدی، 1383( نگاهشان به تاريخ بوده و آن را مؤلفه بنیادين و عمده ترين عنصر هويت 
ملی برشمرده اند )ذوالفقاری، 1386: 32(. بر اساس نظر محرمی هويت را در دو حوزه شکلی 
)اسناد، ابنیه ها، لباس، پرچم، محدوده جغرافیايی وغیره( و نیز محتوايی )ذهنیت جامعه، افتخارات، 
احساسات، ادراکات، آرمان ها، حافظه تاريخی( و مظاهر فرهنگی همچون زبان، دين، آداب و 
رسوم و ارزش ها وغیره می توان مشاهده کرد )علیخانی، 1383: 67(. به زعم لطف آبادی و نوروزی 
)1383( هويت ملی ريشه های تاريخی مشترک، سرزمین مشترک، تابعیت دولتی مشترک، دفاع از 
سرزمین، سنت های فرهنگی و ادب و زبان مشترک را شامل می شود. خانیکی عقیده دارد هويت 
ملی پديده ای چندوجهی است و در هر دوره يا مرحله ای اثر عوامل مختلف بر آن متغیر است 
)علیخانی، 1383: 9(. حاجیانی در پژوهش خود با عنوان »تحلیل جامعه شناختی هويت ملی در 
ايران« هويت ملی را دارای ابعاد اجتماعی، تاريخی، جغرافیايی، سیاسی، دينی، فرهنگی و زبانی 
و ادبی می داند )1375: 108(. پژوهش ديگری که برآيند نتايج آن با نتايج پژوهش های گفته شده، 
بنیان کار اين مقاله هستند، مقاله »نمادهای هويت ايرانی و زبان فارسی« از داوری اردکانی است که 

در صدد است بفهمد مؤلفه های هويت ملی ايرانی از ديدگاه ايرانیان کدامند. 

ضرورت پژوهش
مک کرون و بچهوفر )2008( عقیده دارند هويت ملی بر انتخاب های زندگی ما تأثیرگذار است 
و هويت را با مسئله »او يکی از ماست« در مورد مشارکت فرهنگی، سیاسی و اجتماعی افراد 
در يک جامعه بزرگ مورد مالحظه قرار داده اند. بارتلینی1 )2007( و فررا2 )2005( هويت 
1. Bartolini 
2. Ferrera
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ملی را برای توسعه جامعه دموکراتیک ضروری می دانند )به نقل از برگ و هجرم، 2010(. 
گودسون )1990: 221؛ به نقل از پريستلی، 2002( در ارتباط با تعادل موضوعات و مباحث در 
برنامه درسی ملی پیشنهاد می دهد که مطرح کردن مباحثی از هويت ملی بايد برتری بیشتری از 
ضرورت های اقتصادی و صنعتی در چنین برنامه ای داشته باشد. مسئله هويت در سازمان دهی 
فعالیت های  برای  نماد مهمی  بین المللی )گارزکی، و اسکرد گلیديتش، 2006(  موضوعات 
جمعی تحت مشکالت امنیتی )گارزکی، و اسکرد گلیديتش، 2006( تلقی می شود. از نظر 
برگ و هجرم )2010( هويت ملی می تواند قدرت خود را فراتر از افراد جامعه گسترش دهد و 
منجر به نوعی مفهوم سازی شود که به توسعه دلبستگی و نگرش افراد می انجامد. افراد در بافت 
اجتماعی خاص، احساسات اجتماعی، نگرش ها و تصورات خويش را از طريق زبان و ديگر 
اشکال نمادين به دست می آورند )کاسورم، 2010(. در مجموع مباحث گفته شده نشان دهنده ی 

اهمیت و ارزش جايگاه هويت ملی در يک کشور است.
نظر به نقش مهم ادبیات در يکپارچگی سیاسی ايران )احمدی، 2005(، ادبیات مشروطه 
و از جمله آثار جمال زاده تاکنون از جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار گرفته اند. »مباحث 
اجتماعی در نوشته های غیر داستانی جمال زاده« توسط علی کالیراد مورد بررسی قرار گرفته است. 
محمدباقر نوذری موضوع »جمال زاده و کمیته مّلیون ايرانی برلین« را مورد پژوهش قرار داده است. 
داستان نويسی جمال زاده، توسط نهاد آلپ ترک بررسی شده است. احمد مهدی »ساختار روايت در 
داستان های جمال زاده« را بررسی کرده است. »فرهنگ لغات، ترکیبات و ضرب المثل های عامیانه 
در آثار داستانی جمال زاده« توسط مهسا پوردخانی تهیه شده است. کاوش های صورت گرفته 
حاکی از آن است که آثار جمال زاده بیشتر از جنبه های زبانی و داستان نويسی و فعالیت های سیاسی 
او مورد بررسی قرار گرفته اند و تاکنون در قالب پژوهشی، جايگاه مؤلفه های هويت ملی در آثار او 
مورد بررسی قرار نگرفته است.پژوهش های تحلیل محتوايی مرتبط با هويت در ادبیات، بسیار کم 
هستند. در نمونه  های  مورد اشاره ، مؤلفه های هويتی در ديوان عارف قزوينی مورد بررسی قرار 
گرفته اند )علم و جودکی، 1388(. با توجه به اهمیت مفهوم هويت و جايگاه آن در تاريخ معاصر 
ايران و همچنین اهمیت جايگاه ادبیات در معرفی و تحکیم هويت و نقش جمال زاده در ادبیات 

داستانی ايران، بررسی جايگاه هويت ملی در آثار او جالب و حائز اهمیت است

روش پژوهش
روش پژوهش مقاله حاضر، مبتنی بر تحلیل محتواست. اين روش به ويژه در دهه اخیر کاربرد 
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بسیاری در زمینه های مختلف تحقیقاتی پیدا کرده و نقش مهمی در بررسی رسانه های جمعی 
استنباِط  برای  است  پژوهشی  تکنیکی  محتوا  »تحلیل  دارد.  فرهنگی  سیاست گذاری های  و 
تکرارپذير و معتبر از داده ها در مورد متن آنها« )کريپندورف، 1390: 25(؛ يا به شکل کلی تر »به 
هر روشی اطالق می شود که از طريق آن بتوان با مشخص کردن عینی و قاعده مند ويژگی های 
خاص پیام ها، استخراج نتیجه کرد« )رايف، لیسی و جی. فیکو، 1388: 24(. در اين روش 
پژوهشگر می کوشد با قرار دادن اجزای يک متن، کلمه ها، جمله ها و مانند آن در تعدادی مقوله 

ی از پیش تعیین شده، نتیجة تحلیل را معین کند. 
هويت به اشکال مختلف در داستان انعکاس می يابد. روش تحلیل محتوا در اين مقاله، 
اينکه  اثر ادبی اش است؛  ناآگاهانة نويسنده به ساختار هويتی در  يا  بررسی نگرش آگاهانه 
بفهمد نويسنده در کجا مؤلفه ای را پُررنگ کرده و در کجا مؤلفه ای را حذف يا تضعیف کرده 
است. ابعاد و مؤلفه های هويتی، به اشکال مختلف )کلمات، عبارت ها، مضمون ها، پاراگراف ها 
و نماد وغیره( در متن می نشینند و کدهای متن را تشکیل می دهند. تالش برای آشکارسازی 
و دسته بندی اين کدها، کار محقق تحلیل محتواست. يک سری قواعد مقوله بندی و کدگذاری 
تنظیم می شوند تا اطالعات محتوا را به شکل عینی و عددی به زبان علم يعنی رياضیات 
درآورند تا بتوان به طور رسمی نتايجی را از محتوا استخراج کرد. بررسی بافت و زمینة متن و 
فضايی که متن در آن به وجود آمده، به ما در تحلیل کیفی و رمزگشايی از متن کمک می کند.

در اين پژوهش دو اثر که مربوط به سال های آغاز و پايان بازه داستان نويسی جمال زاده و 
دو اثر ديگر )»تلخ و شیرين« )1334( و »کهنه و نو« )1338( هم از میان اين بازه زمانی يعنی 
سال های 1334 و 1338 انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته اند. به اين شکل که پس از 
تهیه جدول مؤلفه های ملی و قرار دادن کدی برای هر مؤلفه، کدگذاری متن کتاب ها آغاز شد و 
در عین حال با در نظر گرفتن روح کلی حاکم بر داستان ها و توجه به کلمات کلیدی در متن، 
نوع نگرش به هر مؤلفه نیز برای تحلیل کیفی مورد بررسی قرار گرفت. نتايج توصیفی به شکل 
نمودار نشان داده شده اند. مؤلفه های هويت ملی که اساس کار اين مقاله قرار گرفتند عبارتند از: 
فرهنگ )آداب و رسوم و اعیاد، لباس، غذا و باورها(، ويژگی های اخالقی ملی )مثبت و منفی(، 
شناسنامه ايرانی )اذعان به داشتن هويت ايرانی(، آثار و مکان های باستانی، اساطیر ملی، پرچم، 
ورزش های باستانی، قومیت ها و خرده فرهنگ ها، سرود ملی، جغرافیا و مکان ها، اقتصاد ملی، 
هنر ايرانی، زبان فارسی ) اصطالحات و کنايه ها، ضرب المثل ها، الفاظ خارجی، خط و الفبای 

فارسی(، ادبیات، تاريخ و تمدن، مشاهیر ايرانی، تقويم، نام های ايرانی. 
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اهداف پژوهش
هدف اصلی پژوهش، تعیین میـزان و نـوع تـوجه به مؤلفه های هـويت ملـی در چهار اثر 
داستانی )يکی بود يکی نبود، تلخ و شیرين، کهنه و نو، قصه ما به سر رسید( از محمدعلی 

جمال زاده است. اهداف فرعی پژوهش بدين قرار است:
تعیین میزان توجه به مؤلفه های هـويت ملی در متن چهار اثر داستانی جمال زاده و . 1

رتبه بندی مؤلفه ها در هر اثر؛
مقايسه میزان و نوع توجه به هريک از نمادهای هـويت ملی در چهار اثر داستانی . 2

جمال زاده؛
آثار داستانی . 3 به مؤلفه های هويت ملی در  نوع توجه  میزان و  بین  ارتباط  بررسی 

جمال زاده با زمان انتشار اين آثار.
پرسش های پژوهش

پرسش اصلی: در آثار داستانی جمال زاده به چه میزان و با چه نگرشی به عناصـر هويت 
ملـی توجه شده است؟

پرسش های فرعی
فراوانی مؤلفه های هـويت ملـی در هرکدام از آثار داستانی مورد بررسی چه میزان . 1

است؟
بیشترين و کمترين فراوانی مؤلفه های هويت ملی در آثار داستانی مورد بررسی مربوط . 2

به کدام مؤلفه ها هستند؟
نوع توجه به هريک از مؤلفه های هويت ملی در آثار داستانی مورد بررسی چگونه . 3

است؟

معرفی آثار داستانِی مورد بررسی
1. يکی بود يکی نبود )1300(: اين کتاب نخستین مجموعه داستانی است که جمال زاده 
منتشر کرد و در تاريخ داستان نويسی معاصر ايران از اهمیت بسیاری برخوردار است و به خاطر 
آن جمال زاده را »پدر داستان نويسی مدرن ايران« نامیده اند. انتشارات سخن اين کتاب را در 
236 صفحه چاپ کرده است. اين کتاب شامل شش داستان کوتاه است که عبارتند از: فارسی 
شکر است، رجل سیاسی، دوستی خاله خرسه، درد دل مالقربانعلی، بیله ديگ بیله چغندر، 
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ويالن الدوله.
2. تلخ و شیرين )1334(: اين کتاب در 308 صفحه توسط انتشارات سخن چاپ شده 
و شامل اين داستان هاست: يک روز در رستم آباد شمیران، حق و ناحق، درويش مومیايی، 
خواستگاری، آتش زير خاکستر، و پیشوا. جمال زاده در داستان »آتش زير خاکستر« وقوع 

انقالب در ايران را پیش  بینی کرده است.
3. کهنه و نو )1338(: اين کتاب در 290 صفحه توسط انتشارات سخن منتشر شده 
و شامل داستان های کوتاه زير است: ثواب يا گناه، نمک گنديده، عقد تمهیدی، خانه به 

دوش، همزه و لمزه، عالم هم قطاری، باج سبیل، دوقلو.
4. قصه ما به سر رسید )1357(: اين اثر آخرين اثر داستانی جمال زاده است که نشر 
سخن آن را در 424 صفحه چاپ کرده و شامل داستان های زير است: شیران روبه مزاج، 

خاک حاصلخیز، ماجرای دهشتناک کلمه »که«، صیغه و عقدی، بارگاه شاهانه. 

یافته های پژوهش
پرسش اول: فراوانی مؤلفه های هـویت ملـی در هرکدام از آثار داستانی مورد بررسی چه مقدار است؟

  
  
  

  

ابتدا متعلق به مؤلفه زبان و سپس  نمودار شماره 1 نشان می دهد که بیشترين فراوانی 
از همه، اصطالح های عامیانه و  میان مشتقات مؤلفه زبان بیش  از  جغرافیا و مکان هاست. 
کنايه های فارسی و سپس الفاظ خارجی مورد اشاره قرار گرفته اند و کمتر از همه به خط و 
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الفبای فارسی توجه شده است. علت توجه زياد به الفاظ خارجی در اين کتاب ـ به ويژه در 
داستان »فارسی شکر است«ـ  اين است که به برتری لغات و کلمات فارسی در مقايسه با لغات 
عربی، فرانسوی وغیره اشاره شده است. بجز مؤلفه فرهنگ و مشتقاتش، اخالق ملی، شناسنامه 
ايرانی و اقتصاد ملی که تا حدودی مورد توجه قرار گرفته اند، بقیه مؤلفه های هويتی چندان 
مورد توجه نیستند. ويژگی های اخالق ملی منفی حدود پنج برابر بیشتر از ويژگی های اخالق 
ملی مثبت ذکر شده اند. کمترين فراوانی مربوط به هنر ملی و ورزش های باستانی و ملی است. 

  

  
  

در نمودار شماره 2 نیز مانند نمودار شماره 1، بیشترين فراوانی متعلق به مؤلفه زبان و 
مشتقاتش و سپس جغرافیا و مکان ها و فرهنگ و مشتقاتش است. در اين نمودار در مقايسه با 
نمودار شماره 1، توجه به ضرب المثل ها بیشتر شده و در عوض، لغات و الفاظ خارجی کمتر 
مورد اشاره قرار گرفته اند. همچنین توجه به ادبیات در مقايسه با نمودار شماره 1 بیشتر شده 
است. ويژگی های اخالق ملی منفی، چهار برابر بیشتر از ويژگی های اخالق ملی مثبت ذکر 
شده اند. اين نمودار نشان می دهد که در کتاب »تلخ و شیرين« برخالف کتاب »يکی بود يکی 
نبود« تا حدودی نام های اصیل ايرانی به کار رفته اند؛ درحالی که کاربرد نام ها و القاب مذهبی 
در کتاب »تلخ و شیرين« نسبت به کتاب »يکی بود يکی نبود« کاهش قابل مالحظه ای دارد. 
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در نمودار شماره 3 نیز بیشترين فراوانی متعلق به زبان و مشتقاتش و سپس جغرافیا و مکان ها 
و فرهنگ و مشتقاتش است. مؤلفه های شناسنامه ايرانی، قومیت ها و خرده فرهنگ ها، اقتصاد و 
هنر و ادبیات ملی، فراوانی های کم، و نزديک به هم دارند. کمترين فراوانی ها در اين نمودار 
متعلق به تاريخ و تمدن، پرچم، اماکن تاريخی، اساطیر ملی، ورزش های باستانی و ملی و مشاهیر 
ملی است. فراوانی شاخه اصطالح های عامیانه از مؤلفه زبان، در اين نمودار از نمودارهای کتب 
ديگر بیشتر است. تفاضل فراوانی ويژگی های اخالق ملی منفی و مثبت، نسبت به نمودارهای 
1 و 2 کمتر شده است؛ به طوری که ويژگی های منفی حدود 1/3 برابر ويژگی های مثبت هستند. 
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نمودار شماره 4 به شکل قابل مالحظه ای با نمودارهای 1 و 2 و 3 تفاوت دارد. از میان 
مؤلفه های هويت ملی، توجه به مؤلفه زبان در اين نمودار، نسبت به نمودارهای قبلی تعديل پیدا 
کرده و کمتر شده و در مقابل، به شکلی قابل توجهی فراوانی مؤلفه های ادبیات، تاريخ و تمدن 
و مشاهیر ملی باال رفته است. توجه به مؤلفه جغرافیا و مکان ها نیز به شکل قابل توجهی باال 
رفته است. پس از اين مؤلفه ها بیشترين فراوانی متعلق به مؤلفه فرهنگ و مشتقاتش و شناسنامه 
ايرانی است. کمترين فراوانی ها متعلق به قومیت ها و خرده فرهنگ ها، ورزش های ملی، اقتصاد 
ملی، اماکن تاريخی و اساطیر ملی است. فراوانی ويژگی های اخالقی ملی منفی تقريباً دو برابر 
فراوانی ويژگی های مثبت است. نکته ای که در اين نمودار توجه را جلب می کند، افزايش 
چشمگیر میزان توجه به مؤلفه های ادبیات و تاريخ و مشاهیر است. »قصه ما به سر رسید« 
آخرين اثر داستانی جمال زاده است که در سال 1357 و نزديک به زمان انقالب انتشار يافت. 
توجه به تاريخ شاهنشاهی 2500 ساله و نقد آن )همزمان با بحث های مربوط به انقالب در 
آن دوره(، علت افزايش توجه به مؤلفه تاريخ در اين نمودار است. افزايش توجه به ادبیات و 
مشاهیر ايرانی در اين اثر نیز نشانة افزايش توجه جمال زاده به ساختار درونی و معرفتی هويت 

ملی به جای ساختار بیرونی و عینی آن در اواخر دوره داستان نويسی اش است. 
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از نمودار نهايی مؤلفه های هويت ملی که خالصه چهار نمودار قبلی است، برمی آيد که 
بیشترين فراوانی ها به ترتیب متعلق به زبان و مشتقاتش، جغرافیا و مکان ها، فرهنگ و مشتقاتش، 
ادبیات و اخالق ملی است. مؤلفه های شناسنامه ايرانی، تاريخ و تمدن و مشاهیر ملی تقريباً به 
يک اندازه مورد توجه قرار گرفته اند. قومیت ها و خرده فرهنگ ها، اقتصاد و هنر ملی نیز فراوانی 
کم و تقريباً هم اندازه ای دارند. اساطیر ملی و اماکن تاريخی نیز تقريباً به يک اندازه و کم مورد 
توجه قرار گرفته اند؛ اما کمترين فراوانی ها متعلق به مؤلفه پرچم ملی و سپس تقويم، نام های 
ايرانی و ورزش های ملی است. ويژگی های اخالقی ملی منفی تقريباً 2/5 برابر ويژگی های 

اخالقی مثبت هستند. 
پرسش دوم: بیشترین و کمترین فراوانی مؤلفه های هویت ملی در آثار داستانِی مورد بررسی، مربوط به 

کدام مؤلفه ها هستند؟

نتایج تحلیل محتوای توصیفی مؤلفه های هویت ملی در داستان های مورد بررسی
در کتاب »يکی بود يکی نبود« کمتر از همه و در کتاب »تلخ و شیرين« بیش از همه، به 
مؤلفه فرهنگ و مشتقاتش توجه شده است؛ البته فراوانی های اين مؤلفه در چهار کتاب، تفاوت 
چشمگیری با هم ندارند. از میان شاخه های مؤلفه فرهنگ، بیشتر از همه به غذای ملی توجه 
شده است. در هر چهار کتاب، فراوانی ويژگی های اخالقی ملی منفی، بیشتر از ويژگی های 
اخالقی ملی مثبت هستند؛ اما نکته قابل توجه اين است که در دو کتاب اول )»يکی بود يکی 
نبود« و »تلخ و شیرين«( نسبت ويژگی های ملی منفی به ويژگی های ملی مثبت، در مقايسه با دو 
کتاب دوم )»کهنه و نو« و »قصه ما به سر رسید«( بیشتر است. يعنی تقريباً می توان نتیجه گرفت 
که با نزديک شدن به پايان بازه زمانی داستان نويسی جمال زاده، توجه او به ويژگی های اخالقی 
منفی ملی کمتر و برعکس به ويژگی های اخالقی مثبت ملی بیشتر شده است. میزان توجه به 
مؤلفه »شناسنامه هويت ايرانی« در هر چهار کتاب تقريباً به يک اندازه است. البته در طول بازه 
زمانی داستان ها ـ با چشم پوشی از کاهش فراوانی اين مؤلفه در نمودار شماره 3 ـ تقريباً يک 
سیر صعودی در فراوانی اين مؤلفه مشاهده می شود. فراوانی آثار و مکان های تاريخی و اساطیر 
ملی در اين چهار اثر کم است و قابل توجه نیست. در کتاب آخر، فراوانی اين دو مؤلفه بیش 
از ساير کتب است. فراوانی مؤلفه ورزش های ملی و باستانی نیز در کتاب دوم صفر)0( و در 
کتاب های ديگر بسیار کم است. توجه به قومیت ها و خرده فرهنگ ها در دو کتاب آخر بیش 
از دو کتاب اول است. بیشترين فراوانی اين مؤلفه در کتاب »کهنه و نو« است. در اين چهار 
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کتاب، هیچ اشاره ای به مؤلفه سرود ملی نشده است؛ بنابراين اين مؤلفه از نمودارها حذف شد.
جغرافیا و مکان ها، پس از مؤلفه زبان و مشتقاتش، پُرشمارترين مؤلفه در اين آثار است 
که شايد به علت دوری جمال زاده از وطن و داشتن احساس نوستالژيک نسبت به مکان های 
جغرافیايی و طبیعت وطن و دلتنگی در غربت باشد. در دو کتاب نخست، اين مؤلفه تقريباً زياد 
و به يک اندازه مورد توجه است. در کتاب سوم فراوانی اين مؤلفه تقريباً کاهش می يابد، ولی 
در کتاب چهارم دوباره به شکل قابل مالحظه ای افزايش می يابد. بیشترين فراوانی اين مؤلفه در 
کتاب چهارم و کمترين آن در کتاب سوم است. فراوانی مؤلفه اقتصاد ملی در هر چهار کتاب 
کم است. توجه به مؤلفه هنر ملی نیز در اين چهار کتاب کم است و تا اندازه ای سیر صعودی 
دارد. در کتاب نخست، تقريباً هیچ توجهی به اين مؤلفه نشده است. توجه بسیار زياد به مؤلفه 
زبان و به ويژه اصطالح های عامیانه و کنايه ها و لغات محاوره که صبغه ايرانی دارند، نخستین 
نکته ای است که با بررسی نمودارها در داستان های مورد بررسی به چشم می آيد. اين میزان 
توجه، اقتضای زمان و بحران در زبان بوده است. بیشترين فراوانی اين مؤلفه در کتاب »کهنه و 
نو« و کمتريِن آن در کتاب »قصة ما به سر رسید« است. در سه کتاب اول، فراوانی مؤلفه زبان 
نسبت به فراوانی مؤلفه های ديگر چشمگیر است اما در کتاب آخر، فراوانی اين مؤلفه کاهش 
چشمگیری دارد و در مقابل، مؤلفه هايی چون ادبیات، تاريخ و تمدن، مشاهیر ملی و جغرافیا و 
مکان ها بیشتر خودنمايی می کنند؛ هرچند باز هم فراوانی آنها از فراوانی مؤلفه زبان کمتر است. 
توجه به مؤلفه ادبیات در کتاب های اول و سوم کم، در کتاب دوم متوسط و در کتاب چهارم 
بسیار زياد است. فراوانی اين مؤلفه در کتاب چهارم افزايش چشمگیری دارد. توجه به تقويم 
ملی در اين کتاب ها بسیار اندک است. نام های اصیل ايرانی نیز بجز فراوانی اندکی که در کتاب 

دوم دارند، در ساير کتب تقريباً به کار نرفته اند.

پرسش سوم: نوع توجه به هریک از مؤلفه های هویت ملی در آثار داستانِی مورد بررسی چگونه است؟

نتایج تحليل محتوای کيفی مؤلفه های هویت ملی
در اينجا با توجه به نتايج تحلیل توصیفی و روح کلی داستان ها و واحدهای زمینه، به بررسی 
نگرش جمال زاده يا نوع توجه او به مؤلفه های هويت ملی که همان تحلیل محتوای کیفی است، 

می پردازيم.
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نوع توجه به فرهنگ
مؤلفه فرهنگ، گستردگی زيادی دارد و در اين بخش به شکل محدودتری به چهار قسمت 
تقسیم شده که عبارتند از: آداب و رسوم و عادات و جشن ها و اعیاد وغیره، لباس ملی ايرانی، 

غذای ملی ايرانی و باورهای عامیانه رايج میان مردم.

آداب و رسوم و اعياد
يکی از مؤلفه های کلیدی در نگهبانی و معرفی هويت ايرانی، آيین ها و رسوم ملی است؛ از 
جمله عید نوروز و شب يلدا که در داستان های جمال زاده با نگرشی مثبت از آنها ياد شده است. 
توصیف مراسم نقالی )در داستان »يک روز در رستم آباد شمیران«( نشان کمال توجه جمال زاده 
به آداب و سنت های ملی است. جشن ديگری که جمال زاده با شکوه هرچه تمام تر توصیف 
کرده، جشن مردم سانخوار است. بسیاری از آداب و رسوم محلی در اين جشن اجرا می شوند. 
بسیاری از مثل ها، اشعار فولکلوريک، ترانه ها و نغمه های بومی و منطقه ای که نمونه هايشان 
در توصیف اين دو جشن ذکر شده، ريشه در فرهنگ ملت ها دارند. موارد زيادی از مظاهر 
فرهنگ عامه و عادات و رسوم آنها در داستان های جمال زاده گفته شده که بیانگر فرهنگ مردم 
ايران زمین است؛ مواردی از جمله: تعارف کردن مردم با هم، سوغاتی و تعارفی دادن و گرفتن، 
گوسفند قربانی کردن، اسپند آتش کردن، ماه عسل، آب بر سر عروس و داماد پاشیدن، آب بر 
تربت اهل قبور پاشیدن، عادات محلی مانند بوق حمام را زدن، بازی های محلی مثل سه خال 
و گنجفه و قاپ و سه قاپ وغیره همه و همه آداب و رسوم و عادت هايی هستند که اغلب 
خوشايند و دلپذيرند و بسیاری از آنها بیانگر حس مهمان نوازی و خونگرمی و صمیمیت 
ايرانیان هستند؛ در جايی هم تشريفات و رسوم قديمی، زائد و ناپسند شمرده می شوند و اين 

اغلب جاهايی است که رنگ و بوی تکّلف و تملق و ريا به خود می گیرند.

لباس ملی ایرانی
در داستان های جمال زاده از لباس ها و پوشاک زيادی نام برده شده که اغلب مربوط به توده عوام 
هستند و همگی رنگ و بوی شرقی و ملی و ايرانی دارند. پوشاکی مانند لباده، کاله نمدی، روبند، 
لنگ، عبا، چهارقد، چادر، قبا، گیوه، تنبان، نعلین، کفش ساغری، سرداری، ارخالق، شال، پاچین 
پرچین، کالغی ريشه دار، کلیچه، چاروق وغیره که در اين داستان ها اغلب کهنه و مندرس و تارو 
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پود دررفته و لیفه گشاد و توسری خورده و ترک برداشته و چرکین توصیف شده اند. با اينکه ظاهر 
خوبی ندارد ولی به نظر می رسد نام بردن اغلب اين پوشاک و البسه، برای جمال زاده برانگیزندة 
احساسی نوستالوژيک و يادآور محیط قديمی دوران کودکی اوست. برخی از اين پوشاک، 
مخصوص شهرهای خاصی هستند مانند نقاب مويی کرمانشاهی، کاله نمدی بروجردی، کمربند 
ابريشمی يزدی، کپنک کردی، گیوه آجیده اصفهانی، شال ابريشمی يزدی وغیره. جمال زاده 
از لباس و کاله های يادآور سنگ تراشی های تخت جمشید با احساس افتخار ياد می کند. در 
داستان های جمال زاده ظاهراً نگرش کلی به لباس هايی که عامل حجاب زن هستند، چندان مثبت 

نیست. چارقد و چادر اغلب بر سر پیرزن ها و زن های دهاتی و بی سواد است.

غذای ملی ایرانی
نام بردن از غذاها و شیرينی های خوشمزه ايرانی، رنگ و بوی ملی به داستان های جمال زاده 
داده و هويت ايرانی را در اين داستان ها پُررنگ تر کرده است. نگرش او به غذاها و خوراک های 
ايرانی )به عنوان مؤلفه ای هويتی( نگرشی مثبت است. از جمله غذاهای يادشده در اين داستان ها 
عبارتند از: چلوکباب، ديزی، بريانی، باقال، حلیم بادمجان وغیره. همچنین خوردنی هايی که آدم 
را فقط به ياد ايرانی جماعت می اندازد و موافق طبع ايرانی است مثل سیراب و شیردان و 

شکمبه، کاهو و سکنجبین، سرشیر وغیره.
نان های ايرانی مانند سنگک، تافتان، لواش؛ انواع شیرينی ها که برخی سوغات شهرهای 
مختلف هم هستند نظیر  باسلق مالير، قرص های گز اصفهان، نان برنجی قزوين، و سوهان قم 

خوراکی های ديگری هستند که رنگ و بوی ايرانی به داستان های جمال زاده داده اند.

باورهای عاميانه رایج بين مردم
اشاره به باورهای عامیانه و خرافه ها در داستان های جمال زاده تقريباً نمود زيادی دارد. اعتقاداتی 
از قبیل اعتقاد به اجنه و از ما بهتران و مسائل مربوط به آنها؛ اعتقادات آخرالزمانی مانند دجال و 
زن سبیل دار آخرالزمان؛ اعتقاد به سعد و نحس بودن و شگون داشتن يا نداشتن اوقات و اشیا و 
اتفاقات؛ و سحر و ورد و جادو. اغلب اين اعتقادها، خرافه ها و باورهای عوامانة توده منفی مردم 
مثل آدم های ساده و جاهل و زنان دهاتی و بی سواد هستند که به دنبال پناه و امیدی می گردند تا 
دلداری شان دهد و توجیه کننده علت و معلول حوادث و اتفاقات زندگی شان باشد. جمال زاده مانند 
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برخی افراط گرايان نیست که مذهب را زايیدة خرافه ها بداند ولی در داستان هايش ديده می شود که 
گاه عقايد مذهبی را در رديف باورهای خرافه آورده و با اين کار از ارزش باورهای مذهبی در ذهن 
خواننده کاسته است. در داستان های او اغلب کسانی که باورهای مذهبی مثل اعتقاد به شفا دادن 
ائمه، توسل به ائمه، نذر، قربانی، اتفاقات آخرالزمان، تبرک وغیره دارند، همان کسانی هستند که به 
طلسم و باطل السحر، رّمال و کف بین و منجم و فالگیر و رمل و اسطرالب و جن گیر ، و نظر قربانی 

وغیره اعتقاد دارند. اغلب آدم های خرافه ای در داستان های جمال زاده را زنان تشکیل می دهند!
با تمام اين احوال، واضح است که جمال زاده به شدت با خرافه ها مخالف است و به قول صادق 
همايونی »در بیشتر نوشته هايش به جان خرافه ها افتاده است...« )دهباشی، 1377: 266(. هرچند به 
نظر می رسد گاهی مرز بین کژی ها و راستی ها )خرافه ها و عقايد مذهبی( را تشخیص نداده و آن 

دو را باهم مخلوط می کند و تیغ انتقادش به خرافه ها، عقايد مذهبی را هم زخمی می کند! 

نوع توجه به ویژگی های اخالقی ملی )مثبت و منفی(
ويژگی های اخالقی ملی )چه مثبت و چه منفی( يکی ديگر از مؤلفه های هويتی است که در 
داستان های جمال زاده نمود دارد که البته با تفاوت معناداری، منفی ها در حدود دو برابر مثبت ها 
هستند. در اين داستان ها، ويژگی های منفی زيادی برای حکومت و مردم ايران يا شخصیت های 
داستان که نماينده مردم ايران هستند، برشمرده شده است، از جمله فحاشی و بدزبانی، حرص 
و طمع، تعارف های بی معنی و تمّلق، بی وفايی، دروغگويی، حرافی و لفاظی، رياکاری، دورويی، 
کالهبرداری وغیره. ويژگی های مثبتی نیز بیان شده، از جمله غیرت ملی، حمیّت و وطن پرستی، 
نوع دوستی و مهمان نوازی، خوشمزه و خنده دوست بودن، طبع ظريف و خلوص، هنرمند، با 
ذوق و سلیقه، اهل شعر و ادب و عرفان و حکمت وغیره. جمال زاده کتابی دارد به نام »خلقیات 
ما ايرانیان« که در آن عقايد و آرای بیگانگان در مورد ايرانیان را طی سال ها جمع آوری کرده 
است. نکتة قابل توجه اين است که وقتی اين کتاب را می خوانیم و ويژگی هايی را که فرنگی ها 
و غیر فرنگی ها برای ايرانیان برشمرده اند مشاهده می کنیم، شباهت قابل توجهی بین آنها با 
ويژگی های گفته شده توسط جمال زاده در داستان هايش برای ايرانیان مشاهده می کنیم. در آن 

کتاب، بدگويی های بیگانگان به خوبی هايی که گفته اند می چربد.

نوع توجه به هویت و شناسنامه ایرانی
هر ايرانی، ايرانی است و در وجود او چیزی است که معّرف ايرانی بودن اوست که او را از غیر 
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ايرانی متمايز می کند. احساس تعلق و احساس وحدت از احساساتی هستند که احساس هويت را 
در انسان به وجود می آورند. داستان های جمال زاده پُر است از عباراتی که بیانگر وجود شناسنامه و 
هويت مشترک ايرانی برای افراد ملت است. به اين عبارات توجه کنید: هم وطنان ما/ رعیت ايرانی/ 
فوت و فن های کوزه گری خودمانی/ همه مثل ما بچه همین آب و خاکند/ هر ايرانی/ مملکت ما/ 

ما مردم ايران/ عالمت مملکت ما / کاله و لباس خودمانی / بچه همین خاک پاکیم وغیره.
بیان احساس تعلق به ملتی به نام ايران که احساس ايرانی بودن را برای افراد اين ملت به 
ارمغان می آورد، در داستان های جمال زاده موج می زند. اما اين احساس ايرانی بودن، گاه همراه 
با افتخارها و گاه بیانگر مشکالت و کاستی های جامعه ايرانی است. هر دو نگرش مثبت و 
منفی به داشتن هويت ايرانی، در داستان های جمال زاده به چشم می خورد که در يک بررسی 
کلی می توان گفت نگرش مثبت در حدود دو برابر نگرش منفی است؛ يعنی 140 بار در کنار 
بیان ايرانی بودن، ويژگی های مثبت برای ايرانیان آورده شده و حدود هفتاد بار هم در کنار بیان 
ايرانی بودن، ويژگی های منفی برای ايرانیان آورده شده است. نمونه های منفی مانند ساير مردم 
اين آب و خاک معايب و نواقص بسیاری داشتند / فحش های آب نکشیده که... مخصوص 
خاک ايران خودمان است / اشخاص پاچه ورمالیدة مفت خوار که علف هرزه مملکت ما هستند 
وغیره؛ و نمونه های مثبت مثل: لباسش از پارچه وطنی است در نهايت پاکیزگی / ازآنجاکه 
ايرانی و مثل همه ايرانی ها شب دوست و ستاره پرست بود / آن باغچه هايی که نمونه ذوق و 

سلیقه هموطنان مان است/ وغیره.

نوع توجه به آثار و مكان های تاریخی و باستانی ملی
در آثار مورد بررسی، هرچند اندک ولی به برخی آثار تاريخی کشور ايران اشاره شده است. از 
جمله آثار و مکان های باستانی قبل از اسالم به تخت جمشید )پرسپولیس(، شوش، مداين و 
طاق کسری، قصر شیرين و بیستون اشاره شده و نويسنده از آنها با عنوان يادگارهای تاريخی 
گرانقدر ما ياد می کند؛ ايوان مداين را مزار عظمت و شکوه ايران باستان معرفی می کند و قصر 
شیرين و بیستون را منزلگه کامیابی خسرو و نامرادی فرهاد می خو اند. از آثار و مکان های مورد 
اشاره که مربوط به بعد از اسالم هستند و به عصر ما نزديک هستند می توان به مدرسه چهارباغ 
يا مادرشاه اصفهان، تخته پوالد )قبرستان تخت فوالد(، مسجد شیخ لطف اهلل، دروازه اهلل اکبر 

شیراز، پل ها و کاخ های اصفهان، مدرسه خان، قلعه سنگی کنگاور و مسجد شاه اشاره کرد.
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اغلب اين اماکن به شهر اصفهان تعلق دارند چراکه زادگاه جمال زاده است و طبعاً نقش 
پررنگ تری در داستان هايش دارد. عالوه بر اينها از مکان هايی قديمی با احساساتی نوستالژيک 
نام برده شده که آثار تاريخی و باستانی محسوب نمی شوند ولی مربوط به فرهنگ قديمی تری 
ياد شده است؛ سقاخانه ها و  نسبت به زمان ما هستند؛ مثاًل چندين جا از حمام های سنتی 
نقاره خانه ها و بازارهای سقف دار. همچنین مکان هايی از تهران قديم مانند قاپوق میدان معروف 
تهران و میدان کاه فروش ها از ديگر مکان های مورد اشاره در اين داستان ها هستند که رنگ و 

بوی هويت ملی و ايرانی به فضای داستان بخشیده اند.

نوع توجه به اساطير ملی در داستان های مورد بررسی
اساطیر يک ملت، آيینه و بازتاب رؤياهای آن ملت است. يکی از ابزارهای زيبا و هنرمندانه 
برای تأثیرگذار کردن آثار ادبی مانند شعر و داستان، بازآفرينی اسطوره ها در اين آثار است. 
نحوه بازآفرينی اسطوره ها در آثار نويسندگان، بیانگر گرايش های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
آنان است. اساطیر مورد اشاره در داستان های مورد بررسی عبارتند از: هما، فر هما، هفت خوان 
رستم، اکوان ديو، رستم، رخش، عنقا و کیمیا، فريدون، ضحاک و مارهايش، ديو و دد، اسفنديار، 
ديو سفید، گرز رستم،  سیمرغ، طوس، بهمن و ارجاسپ و گشتاسپ و سلم و تور، جام 

گیتی نما، کاوه آهنگر وغیره.
با نگرشی کلی به اين داستان ها، تا اندازه ای می توان نحوه بازآفرينی اسطوره ها در اين 
داستان ها را توسط جمال زاده دريافت. مثاًل حاصل بازآفرينی دو اسطوره رستم و فريدون در 
عصر جمال زاده شد: »رستم درمانده« و »فريدون ستمديده«! اما بدتر از اين دو، تجلی اسطوره 
کاوه آهنگر در آن عصر است که حاصلش »جعفر پنبه زن« است! در اين داستان ها با لحن 
طنز، اسطوره پردازی در خدمِت بیان اوضاع بد و آشفته روزگار قرار گرفته و اسطوره های 
بازآفرينی شده، در برابر مشکالت بی شمار عصر مغلوب و درمانده شده اند. اين طنز، طنز جالبی 
است؛ هرچند ممکن است ارزش اساطیر را به عنوان آيینه رؤياهای جمعی يک ملت، در ذهن 

خواننده پايین بیاورد. 

توجه به پرچم یا عالمت ملی
داستان های جمال زاده مربوط به پیش از انقالب هستند و عالمت پرچم در آن دوره شیر و 
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خورشید بوده است. در اين داستان ها در موارد انگشت شماری از عالمت شیر و خورشید نام 
برده شده است. در يک مورد، از اين عالمت به عنوان عالمت مملکت )و نه حکومت( و نشانه 
مردی و افتخار ياد شده است )کهنه و نو: 202 و 211(. نگرش مثبت به عالمت شیر و خورشید 
که عالمت پرچم ايران بود، تنها در همین يک مورد که عالمت کشور و مملکت دانسته شده، 
ديده می شود. در ساير موارد که اين عالمت نشاِن حکومت )و نه مملکت( است، نگرشی منفی 
به آن ديده می شود. به عبارات زير توجه کنید: »به اين شمشیر کله و به اين اخ و تفی که به 
کالهش چسبانده می نازد« )کهنه و نو: 199(؛ »با آن سبیل چخماقی و آن گردن کلفت و شکم 

ستبر و چکمه به پا و شمشیر و خورشید به کاله« )کهنه و نو: 189( / وغیره.

توجه به ورزش های ملی و باستانی ایران
ايران از جمله کشورهايی است که ورزش باستانی و ملی دارد که می تواند يکی از عناصر 
هويتی ملت ايران به شمار رود. مهد ورزش زورخانه ای و ورزش کشتی و چوگان، ايران است 
و اين ورزش ها به نمادهای هويتی در فرهنگ ايران تبديل شده اند. در موارد انگشت شماری، 
اصطالحاتی مربوط به اين ورزش ها با نگرش خنثی مايل به مثبت، در داستان های جمال زاده 
به چشم می خورد. اصطالحاتی مانند گود زورخانه، زورخانه کار و کت و کوپال دار، پهلوان، 
کشتی گرفتن، کمربند پهلوانی شهر اصفهان، سکوی زورخانه، کشتی گیر، مرشد و میاندار 
وغیره. همچنین به بازی هايی نظیر نرد و شطرنج، گوی و چوگان )سواری و چوگان بازی( و 

قاپ و سه قاپ اشاره شده که در بین ايرانیان رواج داشته است.

نوع توجه به اقوام و خرده فرهنگ های ایران
ايران کشوری است با اقوام و خرده فرهنگ های متعدد که اين خرده فرهنگ ها، سازندة هويت 
ايرانی هستند. اقوامی شامل فارس ها، ترک ها، عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، کردها، لرها، ايالت 
و عشاير، يهودی، ارمنی وغیره. در داستان های جمال زاده نام برخی از اين اقوام آمده است 
و تصويری از خلقیات، زندگی و منش آنها نشان داده شده است. تصويری که جمال زاده از 
زندگی مردم ايلیاتی نشان داده، تصوير بسیار ايده آل و مثبتی است. او ايلیاتی ها را مردمانی پاک 
و ساده و شجاع و بی غل و غش معرفی می کند. در داستان »عقد تمهیدی«، به شکل تلويحی، لُرها 
انسانهايی صادق معرفی شده اند. جمال زاده در داستان »خواستگاری«، خلقیات و منش خاصی 
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برای مردم برخی شهرهای ايران برشمرده است: شیرازی ها را اهل ظرافت و مطايبه دانسته؛ 
اصفهانی ها را شوخ و اهل بذله و مضمون و متلک می داند؛ تبريزی ها را اهل دبه و طعن و 
طنز می داند و خراسانی ها را خشک و مقدس مآب و معروف به کله شقی! در جايی گفته است: 
»همان طور که از کاشانی شجاعت و از قزوينی فطانت و از قمی مسالمت نبايد توقع داشت، از 

خراسانی هم نبايد منتظر اين گونه بازی ها و ترک تازی ها بود...«.
همان طور که مالحظه شد، برای اقوام و مردم شهرهای مختلف، هم ويژگی های مثبت و 
هم ويژگی های منفی بیان شده است. به نظر می رسد که وی بیش از همه به ويژگی های اقوام 
ترک اشاره کرده و از لحاظ تاريخی تصوير مثبتی از آنها ارائه نداده است. در حالی که جمالزاده 
از ترکی جز يک طومار دشنام که »کپه اوغلی« در میان آنها حکم راز و نیاز عاشقانه و قربانت 

بشوم داشت، چیزی نمی دانست« )يکی بود يکی نبود( وغیره.

نوع توجه به جغرافيا و مكان ها
محدودة سرزمینی و میراث تاريخی شاخص ملموس تری از هويت ايرانی به دست می دهند. 
می توان به نوعی جغرافیا را ظرف يا بقچه هويت ايرانی تشبیه کرد که جامع تمام صفحات 
درونی و مظاهر بیرونی ايرانیان بوده است. در طول زمان خاطرات ايرانیان در قالب جغرافیای 
ايران نگهداری شده و بدين ترتیب هويت ايرانی حفظ شده است. در داستان های جمال زاده 
از شهرها و مکان های زيادی در ايران نام برده شده که روحیات و اخالق عمومی مردم برخی 
شهرها، نسبت ها و صفاتی که به برخی شهرها داده شده، مسائل طبیعی و آب و هوايی و سوغات 
و پوشاک و ديدنی ها و محله ها وغیره مورد اشاره قرار گرفته اند. در اين داستان ها به شهرهای 

زيادی اشاره شده است از جمله تهران، اصفهان، شیراز، مشهد، تبريز، رشت، انزلی وغیره.
جمال زاده داستان هايش را در فضاهايی روايت می کند که يادآور خاطرات نوستالوژيک 
دوران کودکی او هستند. از محله ها و میدان ها و خیابان هايی مثل چهارسو، قاپوق، بازارچه معیر 
وغیره حرف می زند که ظاهراً محل زندگی او در روزگار کودکی اش بوده اند. از ديگر مظاهر 
هويت جغرافیايی که در داستان های جمال زاده جلوه کرده، طبیعت ايران است: کوه های شمیران 
)کهنه و نو: 46(؛ دريای خزر )کهنه و نو: 93(؛ جنگل های مازندران )تلخ و شیرين: 184(؛ کوه 
دماوند، کوير لوت، جبال البرز )تلخ و شیرين: 246( همگی از مظاهر طبیعت دل انگیز ايران 

هستند که به اين داستان ها، رنگ هويت ايرانی می دهند.
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سرزمین ايران ظرفی است که جمال زاده اغلب خاطرات زندگی و از جمله کودکی خود 
را در آن ريخته و داستان هايی آفريده که رنگ و بوی هويت اين سرزمین را دارند. همین است 
که باعث شده درباره او بگويند که روح ايرانی را در فرم داستان غربی دمیده و داستان کوتاه 
ايرانی را پايه گذاری کرده است. توجه به چهارچوب فیزيکال و سرزمینی هويت در داستان های 

جمال زاده اغلب با نگرشی خنثی مايل به مثبت و با احساساتی نوستالوژيک همراه است. 

توجه به مؤلفه هویتی زبان
همان طور که در نمودارهای تحلیل توصیفی ديديم، بیشترين مؤلفه هويتی در داستان های 
جمال زاده را مؤلفه زبان تشکیل می داد که به شکل قابل توجهی بسیار بیشتر از مؤلفه های ديگر 
خودنمايی می کرد. در آثار جمال زاده، حضور اجتماعی زبان در قالب داستان و ادبیات داستانی 
را شاهد هستیم. نخستین داستانی که جمال زاده نوشته يعنی »فارسی شکر است« به بیان اهمیت 
زبان در ايجاد تفاهم و همبستگی در بین افراد جامعه و در نتیجه پیوند زبان و هويت می پردازد. 
»اهمیت زبان در بیان و معرفی هويت، آن است که هم مؤلفه و رکن قوی هويت است و هم 
ابزاری است برای مطرح کردن ساير مؤلفه ها. بخش اعظم خاطرات تاريخی و مناسک دينی و 

ملی به واسطه زبان بیان می شوند« )نصری، 1387: 68(.
جمال زاده با به کار بردن عبارت ها و اصطالح های عامیانه، کنايه ها، ضرب المثل ها وغیره 
در مکالمه های شخصیت های داستان هايش که ـ اغلب آن عوام را تشکیل می دادند ـ ظرفیت 
عظیم دستوری و ارتباطی و بخش مهمی از ظرفیت واژگانی و معنايی زبان فارسی را نشان داد. 
داستان های کوتاه ايرانی با زبان شیرين فارسی، موجب ايجاد پیوندی عاطفی میان مردم و زبان 

می شوند و مردم را ترغیب به حفظ زبان و هويت خود می کنند.
جمال زاده حضور اجتماعی زبان را پُررنگ کرد. او با کاربرد ترانه های بومی، اشعار و سخنان 
نغز بزرگان ادبیات، در توصیف مجالس جشن و سرور مثل مجلس سخنوری، ضرب المثل ها 
و اصطالح های عامیانه وغیره در موقعیت های خاص، زبان فارسی را وارد اجتماع کرد و از 
اين طريق روحی دوباره به آن داد. زبان به عنوان مؤلفه هويت ملی در آثار جمال زاده، ظرفی 
است که مؤلفه های ديگر هويت مانند فرهنگ و تاريخ و جغرافیا و اساطیر وغیره در آن جای 
گرفته اند. با نگاهی کلی به تمام ضرب المثل ها و عبارت های عامیانه وغیره در اين چهار کتاب 
مورد بررسی، می توان گفت بیشتر اين ضرب المثل ها و عبارت ها، بیانگر روابط درون گروهِی 
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نه چندان مثبت بین مردم ايران هستند و انعکاسی از نگرش ها و رفتارهای منفی مردم نسبت 
به يکديگر را به نمايش می گذارند؛ يعنی در عین حال که اين ضرب المثل ها و اصطالح ها و 
کنايه ها از اجزای زبان و در نتیجه مؤلفه های هويتی هستند که ظرفیت ارتباطی و طنازی زبان را 
بیان می کنند، در خدمت بیان روابط درون گروهی غیرمتعارف و منفی يا بحران هويت بین افراد 
جامعه قرار گرفته اند؛ به عبارت ديگر، يک مؤلفه هويتی در خدمت توصیف طنزآمیز بحران 
هويت اخالقی در اجتماع قرار گرفته است. بیشتر اين ضرب المثل ها و اصطالح ها و کنايه های 
عامیانه، حاوی بار منفی و بیانگر خلق و خوی بد حاکم بین مردم هستند. بسیاری از آنها به 
اخالق و رفتاری منفی همچون دروغ، ريا، نفاق، حرص و طمع، ظلم و بی رحمی، فقر، حقه و 
فريب مربوط می شوند. مثال: »نان ندارم وصله شکمم بکنم« )کهنه و نو: 16(؛ »شیطان بايد پیش 
تو درس بگیرد« )کهنه و نو: 85(؛ »ديگی که برای من نجوشد سر سگ توش بجوشد« )کهنه و 

نو: 112(؛ »جانماز آب می کشیدند« )تلخ و شیرين( وغیره.

نتيجه گيری
جمال زاده با کاربرد ظرفیت های زبان فارسی مانند لغات و اصطالح های عامیانه، ضرب المثل ها، 
کنايه ها وغیره در داستان هايش، بر نقش زبان به عنوان يک مؤلفه هويتی مهم تأکید کرده است. 
از ديگر مؤلفه های مورد توجه او در داستان هايشـ  آن گونه که نمودارهای پژوهش نشان دادند 
ـ می توان به جغرافیا، تاريخ، مشاهیر ملی و برخی مظاهر فرهنگی مانند غذا و لباس اشاره کرد. 
نگرش کلی جمال زاده به مؤلفه های هويت ملی، غالباً همراه با احساسی نوستالوژيک و مثبت 

است و مؤلفه های هويت ملی، اغلب مظلوم و ستمديده جلوه داده شده اند.
جمال زاده، به ويژه در اوايل بازه زمانی داستان نويسی خود، در معرفی هويت ملی بیشتر بر 
عناصر ظاهری و ملموس هويت مانند زبان، تاريخ، جغرافیا، ابنیه و مکان ها، غذاها و لباس تکیه 
کرده است. نکته قابل توجه در زندگی او، دوری او از فضای فرهنگی ايران و زندگی در غرب 
است. او درخانواده ای مذهبی در ايران متولد شد و در نوجوانی به غرب رفت. شايد زندگی 
او در فضای دو فرهنگ متفاوت با دو هويت متفاوت، علت برخی دوگانگی ها و التقاط های 
هويتِی مشاهده شده در داستان هايش باشد. آنچه در جمع بندی يافته های پژوهش می توان گفت 
اين است که نماد های هويت ملی در آثار داستانی جمال زاده حضور پُررنگی دارند و از اين 

جهت می توان گفت که داستان های جمال زاده بسیار وابسته به زمینه هستند.
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جامعیت توجه وی به قومیت ها و خرده فرهنگ ها، جغرافیا و مکان ها، هنر ملی، ادبیات، 
تاريخ و تمدن، مشاهیر ملی، آداب و رسوم و عادات و جشن ها و اعیاد، لباس های ايرانی، غذای 
های ايرانی، باورهای عامیانه رايج بین مردم، باورهای مذهبی، ويژگی های اخالقی منفی )مانند 
فحاشی و بدزبانی، حرص و طمع، تعارف های بی معنی و تملق، بی وفايی، دروغ گويی، حّرافی 
و لفاظی، رياکاری، دورويی، کالهبرداری( و مثبت، بی گمان نشانگر دانش کافی او از فرهنگ 
ايرانی و جهت گیری او برای آگاه کردن مردم، نقاط ضعف و قوت هويت ملی حاکم بر آنان 
است. نظر به تأثیرپذيری هويت ملی از تغییرات اجتماعی )ايکهويا، 1998؛ به نقل از اليو، لم، 
و لیونگ، 2010( و چالش های موجود در جامعه ايران )اخالقی، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی، 
سیاسی، مديريتی وغیره( الزم است تحقیقات جامعی برای شناسايی آنها صورت گیرد و از 
ادبیات در قالب های مختلف )داستان، شعر، رمان وغیره( با هدف آموزش، آگاهی و تغییر 

نمادهای نامناسب استفاده شود. 
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