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 بازتاب واقعیّت  ةنظری اساس برصادق هدایت  ی«احاجی آق»تحلیل داستان 

 محدّثه هادوی

  علی تسلیمی

 

 

 چکیده
 رمان، ویژه به ادبی آثار. اند داشته متقابل تأثیر یکدیگر بر پیوسته تاریخ طول درهنر و جامعه 

 جامعه تاریخی و فرهنگی سیاسی، اجتماعی، مسائل گر بیان و دارند خود زمان اجتماع در ریشه

 های واقعیت ای آیینه همچون ادبی نوع این تا شده سبب رمانة گرایان ه واقعجنب. هستند خود

 ادبیات و جامعه پیوندهای بیان ادبیات، شناسی جامعه هدف اجتماعی زمان خود را بازتاب دهد.

. است رمان در ویژه به ادبی آثار در اجتماعی های واقعیت بازتاب چگونگیِ آشکارسازی نیز و

ادبیات، سعی داشتند  شناسی جامعهحوزۀ  پردازان نظریه ترین بزرگلوکاچ و گلدمن به عنوان 

، رمان را انعکاس ها آنبین ساختارهای اجتماعی و ساختارهای ادبی نشان دهند. تاثیر متقابل 

    .دانند مینگری خاص او  جهان ۀزاییدزندگی اجتماعی عصر نویسنده و نیز 

 بیان هایش داستانمحور  که است ایران معاصر رئالیست نویسان داستان از هدایت صادق

 مشاهده او آثار در توان می را مسئلهو این  است بوده اش زمانه های انسان اجتماعی زندگی نوع

 و دهد می قرار بررسی مورد واقعیّت بازتاب رویکرد با را «احاجی آق» داستان مقاله این. کرد

 .دهد می نشان اجتماعی تحواّلت بیان در را نویسنده توانایی گاه آن

    لوکاچ. اجتماع، بازتاب، ةنظری هدایت، : صادقواژگان اصلی
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 مقدمه

شناختی ادبیات  جامعهشود، نقد  ای نوین محسوب می شیوههای نقد و بررسی اثر ادبی که  شیوهیکی از 

گر پیوسته به دنبال روابط میان جامعه و  رمان، پژوهششناختی  جامعهبه ویژه رمان است. در نقد 

دهنده واقعیّـات جامعه و جامعه  بازتابگرفته میـان ادبیات به عنوان  شکلادبیات است و روابط متقابل 

 .دهدمورد بررسی قرار می را به عنوان نهادی تأثیرگذار به روی ادبیات

در آفرینش هنری، یک فرد به تنهایی مورد »ادبیات این است که  شناسی جامعهیکی از محورهای 

نظر نیست بلکه اثر، بیان نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با شدّتی بیش از اکثر افراد در تدوین 

های  زمینهبا برگزیدن روشی علمی، عوامل و  شناسی جامعه .(24: 0911)گلدمن، « ورزد. آن شرکت می

های مختلف زندگی  جنبهو پیوند این عوامل با جامعه و  گیری اثر ادبی شکلاجتماعیِ تأثیرگذار در 

ها، محقّق ساختار اثر  دهد. در این بررسی اجتماعی و نیز تأثیر اثر ادبی را بر جامعه مورد تحلیل قرار می

هـای نویسنده در پیوند با این  اندیشهافکار و  به بررسی سنجد و ادبی را با ساختارهای اجتماعی می

. از آن جـایی که ادبیـات ریشه در زندگی اجتمـاعی انسـان دارد، به پردازد.میمـاعی ساختـارهای اجت

 شود. عنوان یکی از نهـادهای اجتمـاعی به آن نگریسته می

ادبیات با ایجاد رابطه میان ادبیات و جامعه، از یک سو روابط جامعه و اثر ادبی را  شناسی جامعه

 . در واقعپردازد. بازتاب وقایع جامعه در اثر ادبی می ۀیف نحوکند و از سوی دیگر، به توص بیان می

تراود و یکی از عوامل ضروری حیات اجتمـاعی است و پایاپای  ادبیات، از ذات زندگی اجتماعی می»

 ةدر این مقـاله سعی شده تا با بیـان نظری .(12: 0954)آریان پور، « پذیرد تحواّلت جـامعه، تحوّل می

ی «حاجی آقا»جـامعه شناختی در نقد رمـان، داستان  ةترین نظری به عنـوان ادبی بازتاب واقعیّت

 هدایت مطابق این رویکرد مورد تحلیل قرار گیرد.

 

 پژوهش ةپیشین

یرانیان ا. می هدایت، « حاجی آقا»داستان  ربازتاب واقعیّت د ةادبیات و نظری شناسی جامعه در رابطه با

نظریات لوسین  برتحلیلی ارائه داده است که بیش از همه  «داستان واقعیّت اجتماعی و جهان»در 

برد. شاپور بهیان  های مورد نظر گلدمن پیش می مؤلفهاساس  و تحلیل خود را بر استوار استگلدمن 

به  «نوعی بورژوازی ملی ةساخته ای گفتمانی یا نمون حاجی آقا بر»ای با عنوان  مقالهنیز در 
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مان نوشتن داستان پرداخته است. در آثار دیگری نیز اشاراتی به داستان حاجی آقا گفتمانی زهای  واقعیت

حاضر، داستان حاجی  ةاند. در مقال شده است اما هیچ کدام آن را مستقیماً از دیدگاه لوکاچ بررسی نکرده

تحلیل قرار  مورد ،بازتاب واقعیّت ةاساس نظری های مورد نظر لوکاچ و بیش از همه، بر مؤلفهاساس  آقا بر

 گرفته است.

 

 روش پژوهش

زیرا  ؛بازتاب لوکاچ ةنظریشناختی و  جامعه رویکردروش کار این مقاله تحلیلی است؛ تحلیل با 

فرادست و  ةطبقاز پیشینیان مارکسیست خود، قشرهای اجتماعی را به دو  سیتألوکاچ به 

بازتاب واقعیّت در گام  ةنظری. دهد میرا در برابر یکدیگر قرار  ها آنو  کند میبندی  بخشفرودست 

قشر فرادست است که بر  ۀنمایند. حاجی آقا پردازد میاین دو قشر  های تقابلبنیادی خود به 

؛ وی اگرچه باالترین قدرت فرادست نیست ولی با زور، چاپلوسی، دارد میفرودستان خود ستم روا 

مردم  ۀتودحاکم است و در برابر تیپ  تیپ ةنشانطلبی و نان به نرخ روز خوردن،  فرصتریاکاری، 

 .گیرد میزیردست است، قرار  ةطبقکه همان 

 

 ادبیات شناسی جامعه

روی هم، بحثی است که از گذشته تاکنون  ربتعامل میان جامعه و ادبیات و تأثیر متقابل آن دو 

اختی اثر شن جـامعهرا به خود مشغول کرده است. در هنگام نقد  یشنـاس جامعهذهن پژوهشگران 

روابط متقابل ادبیات و جامعه  ةلأمس، کند میگر را درگیر  ادبی، نخستین چیزی که ذهن پژوهش

 یکدیگر است. رو تأثیر آن دو ب

؛ ادبیات نیز به عنوان هنر از این قاعده اند داشتههنر و جامعه پیوسته به روی هم تأثیر متقابل 

هنرهـا شاید به  ةبقیظر شکل و محتوا، نسبت به رمان از ن»در واقع باید گفت که مستثنی نیست. 

 ها رمانو با وجود این که  گیرد میهای اجتمـاعی مایه  پدیدهاز  تری مستقیمجز سینما، به طور 

باید توجّه داشته باشیم که با  ها آن ةمطالعغالباً وابسته به لحظات خاص جامعه هستند، هنگام 

گر طبقات  رمان گزارش ۀنویسند»به عبارت دیگر  .(3: 0928)زرافا،  «نوعی هنر سر و کار داریم

. از دهد میرا نمایش  بورژوایی ضدای که منش بورژوایی و  دوگانهواقعی جامعه است، طبقات 
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، یعنی بین رمان و واقعیت اجتماعی خورد میهمین رو ساختار رمان با ساختار جامعه پیوند 

( بنابراین یک اثر ادبی را باید در 015 :«ب» 0988)تسلیمی، « شباهت ساختاری وجود دارد.

 ای که اثر در آن پدید آمده است، بررسی کرد. جامعهساختار 

تاریخی و شرایط مادّی و  ةزمینبا  ارتباطچنین برای تحلیل یک رمان، باید آن را در  هم

آن تولید ایدئولوژیکی زمان نگارشش ارزیابی کنیم. یعنی به شرایط اجتماعی و تاریخی که اثر در 

های فرهنگی و باورهای مردم در یک اجتماع نیز در هنگام  زمینهشده، توجّه کنیم و هم چنین 

آثار ادبی یکی از منابعی هستند که به »بررسی و تحلیل اثر ادبی باید مورد توجّه واقع شود، زیرا 

بقات صورت غیرمستقیم و ناخودآگاه، ساختار اجتماعی، شرایط زندگی، وضعیت قشرها و ط

رمـان  .(05: 0913)کـوثری، « کنند میگوناگون و حتّی دیدگاه و ایدئولوژی نویسنده را بیـان 

ضروری  های خصلت کند میو سعی  کند مینویس، اطّالعات زندگی اجتمـاعی را تحلیل و تفسیر 

سی نوی داستانرا منتقل کند؛ هنر  ها آنآن را مشخص سازد تا در هنگام نوشتن بتواند به خوبی 

 که واقعی است. کند میبر چیزی داللت 

به   4و انگلس  9ها مارکس و پس از آن 6و ایپولیت تِن 0نخستین بار کسانی چون مادام دواستال

جامعه و ادبیات و تعامل آن دو با هم پرداختند. از نظر مارکس، ادبیات به عنوان یک نهاد  ةبیان رابط

امعه به عنوان نهاد زیربنایی قرار دارد و اقتصاد زیربنایی روبنایی، تحت تأثیر ساختارهای اقتصادی ج

 کند. گذاری می پایهاست که نهادهای روبنایی همچون سیاست، حکومت، قانون، هنر و ادبیات را 

ای  رابطهگر صریح واقعیّت اجتماعی و تحوّالت آن است و  ، ادبیات گزارشها مارکسیستاز نظر 

ود دارد و از آن جایی که نویسنده، واقعیّات اجتماعی را در مستقیم میان ادبیات و اجتماع وج

. این پذیرد میو نیز از آن اثر  گذارد می، بنابراین ادبیات بر جامعه تأثیر دهد میمتن ادبی بازتاب 

ادبیات است. بعدها  شناسی جامعهنظریات مارکسیستی، آغازگر بسیاری از مباحث مهم در علم 

 2( و به پیروی از او، لوسین گلدمن0310 _0885تقد مجارستانی )فیلسوف و من  5جورج لوکاچ

                                                             
1. Mme De stael 
2. Hypolite taine 
3. Karl Marx 
4. Friedrich Engels 
5. Georges Lukacs 
6. lucien Goldmann 
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( با استفاده از این عقاید مارکسیستی، مبانی و نظریات این علم را 0310_0309رومانیایی )

ادبی  ۀپدیدکه این  ای اجتماعیادبی و واقعیّت  ۀپدیدگسترش دادند. لوکاچ معتقد است که میان 

های  اندیشهوجود دارد. در واقع او تحت تأثیر  وارمستقیم و آیینه ای رابطهآن است،  ۀکنند توصیف

 چنین ارتباط گریزناپذیری میان رمان و جامعه بود.قائل به مارکسیستی

شناختی اثر ادبی پرداخت،  به بررسی جامعه نگری کلیلوکاچ معتقد است که باید با رویکردی 

. لوکاچ آثار ادبی را با توجّه کند میتعریف   0لّیتگیری از مفهوم ک در حقیقت او رئالیسم را با بهره

شان مورد بررسی قرار داده است. او معتقد است که ساختار اثر ادبی،  به شرایط تاریخی و اجتماعی

. البتّه او به هیچ وجه گیرد میتحت تأثیر ساختار اجتماعی خاصّی که اثر حاصل آن است، شکل 

شناسی لوکاچ، . زیباییپردازد مینیِ صرف واقعیّت اجتماعی مدّعی نیست که متن رمان به بازآفری

که جـامعه را به مثابه  داند میخواستار بازآفرینی مکانیکی واقعیّت نیست و متنی را رئالیستی 

  .(051: 0911)زیما،  کند مینوعی ترسیم  های عملو  ها شخصیتکلّیتی منسجم بر مبنای 

ستاید و از آن تحت  رئـالیسم بورژوایی را می ،«اروپاییپژوهشی در رئـالیسم »لوکاچ در کتاب 

داند. در  کند و پیشروانِ آن را پیشروان واقعی آزادی مردم جهان می یاد می« رئـالیسم سترگ»عنوان 

نظر لوکاچ، رئالیسم به معنای بازنمایی واقعیّت است که این بازنمایی از طریق تشخّص کلّیت تاریخی 

پذیرد و نه صرفاً با وفاداری به واقعیّت یا  مان یا روایتی شخصی صورت میهای ر شخصیت ۀدر پیکر

دهد، کلّیتی تاریخی و اجتماعی است،  توصیف علمی و جز به جزءِ آن. واقعیّتی که رئالیست بازتاب می

نیز، برتری ادبیات رئالیستی  «رمان شناسی جامعه»نه جزئیاتی از هم گسیخته. او هم چنین در کتاب 

گر صریح  داند. او آثار رئـالیستی را که بیان گر واقعیّت اجتماعی می کند و آن را بیان رح میرا مط

برتر آثاری طبقاتی،  ۀواقعیّت اجتماعی است، برای رسیدن به اهداف مارکسیستی یعنی همان مبارز

طبقاتی، استثمار زیرا این آثار، نه تنها حقایق کلّی و ساختاری جامعه را که شامل تضادّ  کندقلمداد می

خود سبب روشنگری  د، خودبهنکه دار اید بلکه به دلیل وجه انتقادینکن شود، بیـان می و استعمار می

 شود.  کارگر می ةقشر فرودست جامعه و طبق

امّـا آن چه بیش از همه در نظریات لـوکاچ دارای اهمّیت است، این است که لـوکاچ رمـان را  

و سبک  داند می. او اثر هنری را بازتابی از وقـایع جـامعه داند میجتمـاعی واقعیّات ا ۀدهند بازتاب

                                                             
1. Universalism 
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. این دیدگاه لوکاچ، شود میرئـالیسم، سبکی است که چنین بازتابی از کلّ جامعه در آن ارائه 

که یکی از نظریات مهم در نقد  شود میمطرح  0«بازتاب واقعیّت» ةنظریتحت عنوان 

 . شود یمشناختی رمان محسوب  جامعه

 

 بازتاب واقعیّت ةنظری

شود و لوکاچ را  شناختی داستان محسوب می جامعهترین نظریه در نقد  بازتاب واقعیّت، ادبی ةنظری

منتقدان ادبی مارکسیستی و پسامارکسیستی  ةدانند، هرچند هم پرداز این عرصه می نظریهترین  بزرگ

ها بازتاب نامستقیم  آن»در واقع باید گفت که ند. ا های مستقیم یا غیرمستقیم به آن رو کرده گونهبه 

)تسلیمی، « اند. های تـاریخی دانسته تر از بازتاب آن در کتاب واقعیّت را در رمـان و ادبیـات، حقیقی

اند؛ امّا  پردازان مارکسیست پیش از لوکاچ مطرح کرده بازتاب را نظریه ة( نظری051«: الف» 0988

هرچند هنرمند باید از طبیعت »شد در حالی که  ه جزءِ واقعیّت خالصه میآنان به بازتاب جز ب ةنظری

برداری کورکورانه از طبیعت باشد. هنر، بازآفرینی واقعیّت است،  رونوشتالهام گیرد، ولی نباید هدف او 

هـای  گـوشه ةگر هم که انگلس بالـزاک را گـزارش در حالی که .(632: 0911)البیکا، « نه رونوشت آن

های پیشین، با دیدی کلّی به  نگری امّـا لـوکاچ در برابر جـزیی ،فـرانسه دانسته است ةصادیِ جامعاقت

از دید وی، آثار بالزاک » و در حقیقتکند گرایی انتقادی را مطرح می واقعو بحث  نگرد میآثار بالزاک 

دگی که آن جـامعه، پنهان از زن هایی جنبهکند، از جمله  تصویری همه جـانبه را از جـامعه بازسازی می

 .(051«: الف» 0988)تسلیمی، « دهد. ها را ترجیح می داشتن آن نگاه

نگر به واقعیّـات اجتمـاعی و سیاسی موجود در بازتاب واقعیّت، با دیدی کلّی ةنظریاو در 

فرودست و فرادست  ةطبقبازتاب تقـابل دو  اش اندیشه ترین مهم، به ویـژه که کند میرمـان رو 

نویس، واقعیّت را  رماننه عکاسی آن؛ چرا که ذهنیت  داند میاست، او رمان را نقاشی واقعیّت 

 که بتواند آن چه دلخواه خود است، به تصویر درآورد. کند میبندی  دستهای  گونه

نگرانه و توجّه او به کلّیت اثر ادبی در بازتاب  کلاین رویکرد لوکاچ به آثار رئالیستی و رهیافت 

از  تری کاملمندتر و  روش شیوۀیّات اجتماعی، بعدها اساس کار گلدمن نیز قرار گرفت. او واقع

                                                             
1. Theory of Reality Reflection 
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ارائه داد؛ از نظر گلدمن، فرم رمان، برگردان  0«گرایی تکوینیساخت»بازتاب واقعیّت را با نام 

 موردادبی است و ساختار رمان با ساختار جامعه پیوند دارد. گلدمن در  عرصةزندگی روزانه در 

گرایی تکوینی پیش از هر چیز، دیدگاهی به تمامی  ساخت: »گوید میگرایی تکوینی  ساختروش 

مخالف است،  شناسی جامعهگونه که بـا هر نوع جدایی تـاریخ و  همانیکتاانگار است، در نتیجه 

اکم فرهنگ، از قوانین ح عرصةدر  گرانآفرینشبپذیرد که قوانین بنیادین حاکم بر رفتار  تواند نمی

افراد در زندگی اجتماعی و اقتصادی قاطعانه جدا باشد. این قوانین هم در  ةهم روزانةبر رفتار 

صادق است  شان خانوادگییا بازرگان به هنگام انجام کار یا در زندگی  ور پیشهمورد فعّالیت کارگر، 

این همان  .(600: 0911)گلدمن، « و هم در مورد راسین و کلودل به هنگام نوشتن آثارشـان

. دهد میای نوین ارائه  شیوهبازتاب واقعیّت است که گلدمن آن را به  ۀدربارلـوکاچ  اندیشة

های فردی مجزّا را،  پدیدهیک اثر ادبی، نه فقط »ادبیات معتقدند که  شناسی جامعه پردازان نظریه

، خودِ واقعیّت ، امّا خواننده همواره آگاه است که اثرکند میکه کلّ فرایند زندگی را منعکس 

 ..(006: 0911)سلدن و ویدوسون، « نیست بلکه شکل خاصی از بازتاب واقعیّت است

، او یک تیپ یا طبقه است ۀنمایندهر فرد دارای فردیت صرف نیست بلکه از نظر لوکاچ، 

وار است، نه از آن جهت که میانگینِ آماریِ خصوصیات فردی قشر یا  نمونهفرد »معتقد است که 

واقعـاً  های ویژگیی است، بلکه بدان سبب که در وجود او، در شخصیت و سرشت او، ا طبقه

صحیح عینی و نیز همـانند سرنوشت  شیوۀوار سرنوشت عـام طبقه، در عین حـال به  نمونه

بنابراین با بازتاباندن خصوصیات زندگی و  ..(910: 0911)لوکاچ، « .شود میفـردی او نمـودار 

 دریافت. توان میاو را  ةطبقنگریِ  جهاندر داستان، خصوصیات زندگی و  نگری یک فرد جهـان

رمان اهمّیت  شناسی جامعهکه تیپ یا طبقه در نقد  شود میبا بیان این نظریات، مشخص 

 های واقعیتبازتاب واقعیّت است. بنابراین بازتاب  ةنظریای دارد و یکی از مباحث اساسی  ویژه

رمـان،  شناسی جامعهبه ویژه لوکاچ، در نقد  شناسان جامعهکه  اجتماعی در رمان، روشی است

، دانند میگر طبقات واقعی جامعه  رمـان را گزارشۀ زیرا نویسند اند دادهتوجّه زیادی به آن نشان 

 .شود میاز همین رو بین ساختار رمان و ساختار جامعه پیوند برقرار 

                                                             
1. Structuralism genetic 
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به تحلیل داستان ، مرور شد رمـان سیشنا جامعهدر نقد  ها دیدگاه ترین مهم اکنون که

 .پردازیم میبازتاب واقعیّت  ةنظری اساس بر« حـاجی آقا»

 

 داستان حاجی آقا خالصة

و  نشـیند  مـی  اش هنـ خاحـاجی ابوتراب پیرمرد ثروتمندی است که در سراسر داستـان در هشـتی  

سیاست و اقتصاد با هم بـه   و راجع به مسائل مختلف از جمله آیند میافـراد مختلفی به مالقات او 

ای است که با وجود ضعف و بیماری و پیری، هـم چنـان بـر     طبقه ۀنمایند. او پردازند میوگو  گفت

و خواهان بازگشت دیکتـاتوری رضاشـاه اسـت. حـاجی ابـوتراب از ابتـدای        نشیند میمسند قدرت 

ه بـر اثـر احتکـار    نام و نشـان بـود کـ    بیزندگی خود ثروتمند و اهل سیاست نبود؛ پدرش شخصی 

شـد.   بـادآورده تنباکو به ثروت زیادی دست یافت از آن به بعد صـاحبِ نـامی سـاختگی و ثروتـی     

 کیا و بیایی داشته است. ،که پدرش در دربار ناصرالدین شاه داشت میحاجی آقا همیشه بیان 

است از  های بیگانه در ارتباط خانه سفارت، در حالی که با زند میپرستی دم  میهنحاجی از 

گیرد تا کارهایشان را سـروسامان دهد بعد کار خـود را به دین و مذهب نسبت  کس رشوه می همه

این تقسیم ثروت  گوید می. او خندد میو در دل به مـردم  آید میدهد و درصدد توجیه کار خود بـر  می

ار هیچ گناهی نشده و پس باید به آن تن در داد و معتقد است که دچ ،خدا انجام شده وسیلةو فقر به 

مردم است؛ در واقع او ایمان محکمی ندارد و به دین و مذهب و  ةکند و امین هم به همه کمک می

کارهای پلید خود قرار  مایة دستبند نیست ولی هر جا که به نفع او است دین و تقدیر را  پایتقدیر 

خودش را کنترل کند و هرکدام را  واندت نمیبسیار دارد چون در برابر زن  انو فرزند ها زندهد. او  می

رفتن از   بیروناو حق  اجازۀدهد؛ کسی بدون  ها را زجر می آن ةکند، هم که بخواهد عقد یا صیغه می

خانه را ندارد. یکی از فرزندانش راه خود را از پدرش جدا کرد و حاجی او را باعث آبروریزی خود 

 ها آلمانخورد و چشم به راه هیتلر و ورود  تاتوری را میدیک دورۀداند. حاجی ابوتراب حسرت امنیت  می

نگاران قلم به  روزنامهعوامل متعددی برای حفظ این وضع دارد که وی کند.  شماری می ثانیهبه ایران 

آخر به فکر انجام کارها  لحظةبرد ولی تا  مزد و دیگران از آن جمله هستند. با این که از بیماری رنج می

دهد تا از وضعیت موجود سودی عایدش شود. او  ست. خود را با هر شرایطی وقف میو گرفتن رشوه ا

ها سوار شده و تسلّط داشته باشد، چون  که مردم ترقّی نکنند تا بتواند با سواد کم خود بر آن خواهد می
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ایش را الحق که او را رسوا و کاره منادینوکر او هستند ولی اگر کسانی مثل افراد معتقد بود این گونه 

دهد و  بودن خود را از دست می  اربـابخور او باشد، پیدا شوند دیگر او  نـانبر مال کرد و نخواست 

کشاند، در عالم بیهوشی میبیماری او را به اتاق عمل  حال هرشود. به  شـرایط زندگی او عـوض می

ها سر پوش  آن که همیشه در زندگی بر بیندمیخود و نارضایتی اهل خانه را  های کاریخطا 

؛ زندگی برای زورگویان و پول یابدبهبود میو حاجی حالش  شودمی، عمل با موفقیت انجام گذاشت می

 دوستانی همچون حاجی ابوتراب ادامه دارد.

 

 تحلیل جامعه شناختی داستان

ی از گیر بهرهیش از رئالیسم استفاده کرده و با ها داستانهدایت در داستان حاجی آقا همچون اکثر 

. در کشد یمداری تجاری ایران را به تصویر  سرمایهتیپ از  ینتر زندهطنز در این داستان بلند و ساده، 

و به  یلاص یرغحقیقت او با ساختن شخصیت حاجی آقا، همـان نفرت همیشگی خود از طبقـات 

است که  ایهبقطکاملی از  نمونةورمالیده را در وجود او ترسیم کرده است. حاجی آقا  پاچهاصطالح 

و از آن  دهند یمو در ردیف طبقات باالی جامعه قرار  کشند یمبدون شایستگی و اصالت، خود را باال 

 .انجامد یمهای اصالت حقیقی هستند، کارشان به رسوایی  مایهجایی که فاقد 

ا از از آن جایی که در این داستان هدایت به عناصر داستانی توجّه کمتری نشان داده است، آن ر

روح  بیحالت داستان خارج نموده و فاقد طرح داستانی مناسب است و داستان دارای فضایی سرد و 

خود نشسته  خانة؛ حاجی در هشتی گذرد یمحاجی آقا  خانةهای داستان در هشتی  صحنهاست. تمام 

اد کشور و به اقتص تر یشبو راجع به مسائل گوناگون که  آیند یماست و افراد مختلف به مالقات او 

وگوی بین  . در حقیقت همین مکالمه و گفتپردازند یموگو  گفتشود، به  یمحاجی مربوط  یةسرما

. بعضی معتقدند که داستان حاجی آقا فاقد یک قالب راند یمها است که روند داستان را پیش  یتشخص

اثری را خلق  بینی زمانش چنین خوششاید هدایت تحت تأثیر  گویند یممند است و  داستانی ارزش

دهد که به اثر بها داده شود،  یمو این امکان را  سازد یممند  کرده است. ولی چیزی که این اثر را ارزش

شود؛ بلکه ارزش آن در این است که  یمبینی که در آن مشاهده  خوشنه قالب داستان آن است و نه 

شود و  یمپ در داستان مطرح به عنوان الگو و تی _که الگوی سرمایه دار سنّتی است _حاجی آقا 

گذارد که این موضوع با نظریات  یمرا به نمایش  ها آنبینی  جهـانخویش و نیز  ةطبق های یژگیو
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ها مطابقت دارد؛ لوکاچ معتقد است از آن جایی که هر شخصیت  یتشخصواربودن  نمونهلوکاچ در مورد 

دهد. تیپ حاجی آقا در این  یما به ما نشان خود ر ةطبقبینی  جهانو  ها یژگیووار است بنابراین  نمونه

 شود. یممندی اثر  داستان نیز این ویژگی را دارا است و این موضوع باعث ارزش

پردازد. حاجی  یمهدایت در داستان حـاجی آقا به توصیف یک شخصیت تیپیک در قالبی نمایشی 

در سراشیب زوال، هم چنان بر  ای است که با وجود ضعف و بیمـاری و افتادن طبقه ۀیندنماابوتراب 

دیکتاتوری سیاه رضا شاه را تجدید و تحکیم کند. در واقع  کوشد یممسند قدرت نشسته است و 

: 0913مـایه است )بهارلوییان،  اندک ةطبقحقیر یک  حماسةدار سنّتی،  سرمایهحاجی الگوی یک 

کند که در زندگی به  یمار را ترسیم هدایت در این داستـان تصویری از یک آدم پرادّعـا و فریبک .(609

عقدی و  یها زندار باشد، به همین دلیل  خویشتن تواند ینمبند نیست؛ او در برابر زن  پایهیچ چیز 

شباهت به حرمسرای شاهان  بیاو  خانةای که  گونهکنند به  یماو زندگی  خانةشماری در  بیای  صیغه

رای رفع نیازهای مرد آفریده شده است، بنابراین هر زنی که ب نگرد یمنیست. او به زن به چشم ابزاری 

کارگر و  ینیستیِفم _مارکسیستی  ةینظر. در این داستان، کاربرد آورد یمرا که بخواهد به دست 

افرادِ اطراف  ةهمشود؛ حاجی ابوتراب کارفرمایی است که بر دیگران سلطه دارد و  یمکارفرما مشاهده 

، در حکم کارگری هستند که آیند یمآشنایان که به مالقات او  ةهمو حتّی  او اعم از همسران، فرزندان

او از خانه خارج شود، حتّی  اجازۀکس اجازه ندارد بدون  هیچهای اویند.  خواستهمطیع اوامر حاجی و 

حاجی، برای خرید مایحتاج خانه نیز باید از او اجازه بگیرد. حاجی که قدرت را در  خانةمراد خدمتکار 

وجه حاضر نیست این مقام را از دست بدهد زیرا از تسلّط بر دیگران هیچ ت گرفته است، به دس

او دارد که سبب  ةجامعکند. این تفکّرات سنّتی حاجی ریشه در فرهنگ پدرساالری  یماحساس لذت 

شود او خود را صاحب حق بداند و در کارهای دیگران مداخله کند. خوی حاجی از تربیت او نشأت  یم

یعنی زمانی که پیوند های پدرساالرانه  رسد یمپیش از انقالب مشروطیت دوره گیرد که به  یم

 یگرا را دارد؛ بدین ترتیب ستیز سنّتپایگاه فرد بود. از این رو او منش یک پدر مستبد و  ۀکنند تعیین

 دهندرخ می آن ای که رویدادهای داستان در دورهسخت میان ساخت روانی حاجی و حقیقت 

که به آبروی خانوادگی بیندیشد، شغل  آن بی. پسر حاجی او را رها کرده و در جریان است(، 0960)

و هر یک از  برند ینمرانندگی را برگزیده است. با تغییر شرایط زندگی، همسرانش دیگر از او فرمان 

ز سوی او به گیری حاجی در محیط خانه و اجباری که ا سختای یافته است.  دلدادهبرای خود  ها آن
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شود، سبب شده که آنان در خفـا و دور  یممردساالر بر همسرانش تحمیل  ةجامعای از  نمایندهعنوان 

حاجی، نشان از آشفتگی  خانةاز چشم حاجی به کارهای ناشایست بپردازند. این آشفتگی اوضـاع درون 

به  تواند ینمکه روال کار  دفهم ینمولی  بیند یمرا  ها ینا ةهمدر درون کشور است. حاجی  یتر بزرگ

داند و زنان خود را فریبکار؛ گمان  یمدیگری باشد. او نسبت به همه بدگمان است، همه را دزد  گونة

دیگر نه  اش یسرور یةپاکه  یابد یمدشمن او هستند. با این همه، او در  خانوادهافراد  ةهمکند  یم

او  معشوقةبر همین اسـاس پول  .(091: 0958، یرانیانم. افردی، بلکه دارایی او است، ) یها ارزش

 شود.  یم

شود. او حتّی از دین به عنوان ابزاری  یمبندی حاجی به امور مختلف، دین را نیز شامل  پایعدم 

و معتقد نشان  دار یندبرد؛ هر جا که الزم باشد خود را  یمدر جهت پیشبرد اهداف شیطانی خود بهره 

کند. هدایت  یمندارد و فقط به آن تظاهر  ی دیگربه دین و نیز دنیااعتقاد راسخی دهد در حالی که  یم

حاجی آقا به عنوان نمونه ای از مردمی که هر روز از خون دیگران بر ثروت خود  چهرۀبا ترسیم 

 .به تصویر بکشد، توانسته است ایرانی را که اسیر نظام استبداد رضاخانی شده بود، افزایند یم

فروشی در بازار داشت؛ با تحریم تنباکو از سوی روحانیان،  توتونکوچک  مغازۀیک  پدر حاجی

. در این هنگام، سودجویـان که پدر آید یمو بهـای آن بسیـار پایین  شود یممصرف آن قطع 

و وقتی تحریم تنباکو از میـان  پردازند یمقرار دارد، به احتکار تنباکو  ها آنحـاجی نیز در شمار 

و  شود یمزیـادی نصیب پدر حـاجی  بادآوردهو سود  شود یمبه بهـای آن افزوده  ،رود یم

؛ شخصیت او از یک ریشه در این سود بادآورده داردبعدی او  یها نسلگریزی او و  طبقه

. این سرمایه بعد از او به کند یمدار بزرگ تغییر  زمینتنباکوفروش کوچک به یک بازرگان و 

گذاری در صنعت،  سرمایهراه پدر را ادامه داده، شروع به خرید زمین و و او نیز  رسد یمحاجی 

 را دارد اما عنوان و آبرو  اش تازه ةطبق. او در ظاهر امکانات مادیِ کند یمساختمان، بازرگانی و ... 

؛ به شناسد ینمپا بود  خرده فروشندۀکه یک را که همان اصالت است، کم دارد زیرا کسی پدر او را

و همه جا او را خلوت دیوان  کند یمیل حاجی یک لقب ساختگی برای او فراهم همین دل

کند. اگرچه  دست و پاساختگی برای خود  یتا از این طریق، اصالت کند یمناصرالدین شاه معرفی 

 های یاستسنهادن به  گردنشاه شهید است، ناگزیر از  دورۀ های یآشفتگدار  وامدارایی حاجی که 

ـاعی زمـان خویش و پذیرفتن اصول آن است بنابراین به مقتضـای زمان، اقتصادی و اجتم
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. حاجی کند یمگذاری  سرمایه _تریکو بافی  کارخانة _قسمتی از ثروت خود را در بخش صنعتی 

؛ او از شوروی که آن را مترادف با کمونیسم شود یمساالری  مردمدوست و دشمن  آلمانگرا،  ملت

و  پرستد یم، اند کرده، نازیسم و فاشیسم را که به شوروی حمله ها مانآل، متنفر است و داند یم

 اندازۀفاشیسم نیز به  داند ینممنتظر رسیدن سربازان آلمانی به تهران است در حالی که 

زیرا او سـواد ندارد و بر طبق نظرات دولت و آن  .(099کمونیسم برای او خطرناک است)همان: 

 .دهد یم، تغییر موضع شنود یمچه که از اخبار و روزنامه 

به  اندیشد یمروزخور است که فقط به منافع خویش  نرخ به نانحاجی ابوتراب دارای شخصیتی 

 ها آنشود، همراهی کرده و با  اش یهسرماهمین دلیل با هر نظام یا گروهی که موجب افزایش 

؛ او زند یمه هر کاری ای است که برای رسیدن به قدرت، دست ب طبقه ۀیندنماموافق است. حاجی 

و با این که ممکن است به  دارد ینمبا این که پیر شده و بیمار است از کارهای خود دست بر 

دیگران  کار اندازی راهباز هم به رتق و فتق امور و به قول خود، خاطر جراحیِ دمل، زیر عمل بمیرد

 تواند ینماو در برابر این دو مشغول است. در کلّ، زندگی حاجی به وجود پول و زن وابسته است و 

 داری کند.  خویشتن

و  دهد یمبا این که حاجی ثـروت زیادی اندوخته است امّا در برابر دیگران خود را فقیر جلوه 

منزل را زیر نظر دارد مبادا پول زیادی خرج شود تا جایی که  یها خرج ةهم؛ کند یمریاکاری 

های مختلفی  گروه. او با افراد و دهد یمبازخواست قرار مراد را به خاطر خرید مایحتاج خانه مورد 

سر و کار دارد تا از این طریق بتواند موقعیت خود را در جامعه ثابت نگه دارد و به گمان خود، کار 

مـردم را راه بیندازد و پولی به دست آورد و یا این که دیگران برای او کاری انجام دهند. این 

جی سبب شده تا مردم نیز به این باور برسند که کسی غیر از حاجی و ظاهرسازی حا ها یاکاریر

 پذیر نیست. امکانکاری هیچ مشکالت را از پیش رو بردارد و بدون حضور حاجی، انجام  تواند ینم

؛ در آیند یممتفـاوتی به دیدارش  یها آدمو  نشیند یم اش خانهحـاجی پیوسته در هشتی 

دار کارخانه،  سهام؛ او شود یمای از شخصیت حاجی آشکار  جنبهاز آنان،  یکهر برخورد با 

. او از دهد یمقاچاقچی، مالک و ... است و هدایت با تیزبینی او را در مرکز امور جامعه قرار 

های بیگانه ارتباط دارد. در طی داستان او به فکر ورود  خانه سفارتامّا با  زند یمپرستی دم  میهن
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به طوری  گیرد یما پس از پایان جنگ، آمریکا جای آلمان را در ذهن او به تهران است امّ ها آلمان

 .دهد یمخود را به آن جا انتقال  یةسرماکه قسمتی از 

کند تا از این طریق  یمکه شرایط زندگی در حال تغییر است، به مذهب رو  بیند یموقتی حاجی 

را  ییها حرفی قبل از رفتن به بیمارستان، تسلّط یابد. حاج ها آنپرست کرده و بر  خرافهبتواند مردم را 

دهد و از او  یمگذارد که در واقع همـان وصیت او است؛ به او پول  یمالشریعه در میان  حجتبا 

 ةجامع های یشرفتا پخود را ب تواند ینمرا کنترل کند. از آن جایی که حـاجی  ها شورشکه  خواهد یم

کند، کشف حجاب رضاخـانی را  یمبه زشتی یاد  ها آنکند، از آهن، رادیو و ... همـاهنگ  راهمدرن مثل 

به همین دلیل از  ؛با استفـاده از دین مـردم را مطیع کند خواهد یمو  شمرد یمامـری قبیح 

 ها آنکه چادر و عمامه را در بین مردم پخش کند تا از این طریق بتواند بر  خواهد یمالشـریعه  حجت

 ها آنبا استفاده از اعتقادات مذهبی مردم بر  تواند یمالشریعه است که  حجتتسلّط یابد. تنها با وجود 

تا  ورزد ینمکاری دریغ  هیچآوردن پول از  دستالشریعه نیز برای به  حجتسلطه یابد و در این میان 

های پلیدش، به  خواستهیابیِ حاجی به  کند و برای دست یمگناه را تکفیر  بیجـایی که چند روستایی 

یابی به قدرت، دین را نیز در معرض نابودی و تحریف  دستبرای  ها آن. بدین طریق رساند یمیاری او 

کارهای خود قرار  یةما دستو بدون این که به اعمال شرعی اعتقاد داشته باشند، آن را  دهند یمقرار 

 تا مردم را فریب دهند. دهند یم

 باورهاپردازد؛ در این داستان نیز  یمهای خود  یشهاندو  باورهایش به بیان ها داستانهدایت در اکثر 

 کند:  یمالحق بیان  منادیهای خود را از زبان  اندیشهو 

آن هستید و  برجستةپسند که شما رجل  رجالهپرور و  سفلهدر این محیط پستِ احمق نوازِ »

و از آن  یدا کردهو حماقت خودتان درست  ها یپستو ع زندگی را مطابق حرص و طم

 توانم ینم، من در این جامعه که به فراخور زندگی امثال شما درست شده کنید یمایت حم

 .(83: 0990)هدایت، ...« منشأ اثر باشم، وجودم عاطل و باطل است 

متفاوت است؛ هدایت که در اکثر  یشها داستانداستان حاجی آقای هدایت از جهاتی با دیگر 

و فقر و  پردازد یم اش جامعه یها انسانو مشکالت زندگی  ها رنجبه بیان فقر، دردها،  ها داستان

یک  های یتباهو  ها یاهیس، در این داستان به نمایش دهد یمقرار  یشها داستاناصلی  یةمارنج را 

کار و متظاهر است. او در  سیاهاز جانب این نظام  یا نمایندهکه حاجی  پردازد یمنظام رو به زوال 
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حاجی توجّه  های یطلب فرصتو به بازتاب  خیزد یمپدرساالر بر  ةجامعا این داستـان به مبـارزه ب

بودن شخصیت کارفرمایی حاجی مورد نظر است که زور و  سالوس. از آن جایی که دهد یمنشـان 

 ةطبقساختار کلّی این داستان لوکاچی است که دو ، بنابراین کند یمظالم را طرح  ةطبقتزویر 

  :گوید یمطور که  همان؛ دهد یمست و فرودست( را در تقابل با هم قـرار )فراد دار و فقیر سرمـایه

خراش با آخرین وسایل آسایش شماری قصرهای آسمان انگشت دستةاز یک طرف »

کنند؛ از طرف دیگر،  یمدارند و حتّی کاغذ استنجای خودشان را از نیویورک وارد 

کنند و  یمط ماقبل تاریخی کار و با شرای اند گرسنهچیز و ناخوش و  بیاکثریت مردم 

  .(80)همان: .« خزند یم

شناختی یک اثر، باید دوران تاریخی که اثر در آن شکل  جامعهاز آن جایی که در تحلیل 

 رو هستیم: تاریخی روبه دورۀگرفته است را نیز مورد توجّه قرار داد، ما در این داستان با سه 

 یةسرماروا است،  استبداد آسیـایی بر جامعه فرمـانانقالب مشروطه: در این دوره  آستانة( 0

اقتصاد  یةپا، گیرد یماندک جای سنّت را  اندک، صنعت جوید یمراهـی به سوی آزادی  تجاری

، سودهـای کالن چشم المللی ینبداخلی بر کشاورزی استوار گشته است و از طریق بازرگانی 

 سازندۀعام آن،  یها ارزشربیت حاجی است و ت دورۀبازرگانان را خیـره کرده است. این دوره، 

دار به استبداد رو  زمین. او به عنوان باشند یمذهنی و روانی او یعنی شخصیت او  یها ساخت

، به بیند یمو به عنوان بازرگان طرفدار آزادی است و وقتی سود بازرگانیِ خود را در خطر  آورد یم

 .گردد یمیک آزادی خواه تبدیل 

(: در این دوره، استبداد جای خود را به یک نظام 0960-0630الب مشروطیت )( فردای انق6

داده است. انقالب مشروطه که در ابتدا مورد توجّه همه واقع  ساالر، بورژوا و خاندار ینزمپارلمانی، 

 شده بود، به استبداد قاجار پایان داد امّا در نظام اجتماعی تغییری حـاصل نشد و جامعه به همان شکل

کند؛  یموقتی نظام پهلوی روی کار آمد، وضع اجتماع هم تغییر  0904شد. از سال  یمقبلی اداره 

کننده وارد  تعیینشود، نفت همچون یک عنصر اقتصـادی  یمداری به دیوان سـاالری تبدیل  زمین

معه آمده، نظام اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جا پیششود. با اتّفاقات  یمجریـان گسترش اجتمـاعی 

کسب سود را تغییر دهد به همین دلیل به  یها روشتا  آید یمکند و حاجی درصدد بر  یمتغییر 

و  جوید یمخود از آن سود  های یداللشود و در دادوستدها و  یمساالری نزدیک  دیوانهای  دستگاه

ظام حاکم . در این میان نکندبدل می ها یداللوآمدها و  رفتمحلی برای این به را  اش خانههشتی 
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. در این دارد یضد استعمار یةما دروندوستی کم به سمت آلمان گرایش یافته است که این آلمان کم

 های یاستسبازرگانی به  یةسرماوابستگی  ۀدهند نشـانشود که این  یمدوست دوره حاجی نیز آلمان

 آن است. طلبانة فرصتداری جهانی و منش  سرمـایه

و رویدادهای  شود یمسوم زندگی حاجی آغاز  دورۀ، ینه دست متّفق( به دنبال اشغال ایران ب9

، باشد یمداری سنّتی  سرمایه ۀیندنما. قهرمان داستان هدایت که افتند یمرمان در این دوره اتّفاق 

و خود را  کند یم. او از نظام پیشین انتقاد ماند یمدر این دوره آشفته، محتاط و دوراندیش 

آلوده است و نباید   نفت؛ ولی به خوبی احساس کرده است که ایران به هدد یم جلوهخواه  آزادی

 .(040-093: 0958یرانیان، م. انزدیک آن کبریت کشید )

گیرد ولی  یمکارهای او قرار  ینتر مهمحاجی یک تاجر است و پرداختن به امور اقتصادی در شمار 

این که سواد ندارد هر روز که پسرش از مدار هم باشد؛ با  سیاست تواند یماو معتقد است یک تاجر 

که برای او روزنامه بخواند تا از اخبار سیاسی کشور با خبر شود. پس از  خواهد یم، از او آید یممدرسه 

امّا پس از مدتی، وقتی  گریزد یمگیرد و از تهران  یمشهریور، ترس تمام وجود او را فرا  60وقایع 

، به همراه تمـام دزدان و ریـاکاران پیروزمندانه به تهران کند ینم شود که خطری او را تهدید یممتوجّه 

 شود. یموفتق امور مشغول  رتقبه  اش خانهو دوباره در هشتی  گردد یمباز 

روزخور هستند، به هر طرف که سود   نرخِ به  ناناز آن جایی که حاجی و پدرش دارای شخصیتی 

کردن  مطرحاستبداد قاجار برای  دورۀدر  ها آنکنند.  یمدر پی داشته باشد رو  ها آنبرای  تری یشب

ولی پس از رسیدن به هدف، مردم را رها کرده و با گروه  شوند یمهمراه  ها آنخود در میان مردم، با 

گذار از کشاورزی به کارگری است، صنعت و تکنولوژی  دورۀ. این دوره، شوند یمدیگری همراه 

کند؛ در این میان نیز با تغییر  یمرا در سیاست کشور ایفا پیشرفت کرده است، نفت نقش مهمی 

گذاری کند و از این طریق زندگی آرامی  سرمایهشود در بخش صنعت  یم، حاجی نیز ناچار ها روش

 ها کارخانهشود که در تقابل با زندگی ناآرام کارگرهایی قرار دارد که در  یمفراهم  اش طبقهبرای او و 

 مشغول کار هستند.

و ثروت اندوزی است؛ او برای تحقّق  تر یشبآوردن سود  دستحاجی در سراسر زندگی به  هدف

ولی  بیند یم. حـاجی این حقیقت یعنی سود را به خوبی ورزد ینمکاری دریغ  هیچاین امر از انجام 

 . در حقیقت حاجی و امثال او در زندگیبیند ینمرا  ها کارخانهحقیقت دیگر یعنی وجود کارگران در 
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است. او پول را اساس  ییستمارکس  اندیشهکه یکی از مفاهیم بنیادی  اند شدهشدگی ئیدچار شی

؛ پول آن قدر برای او اهمّیت دارد که او اندیشد یمدهد و تنها به پول و سرمایه  یمکارهای خود قرار 

آوردن سود  دستشود تا جایی که حاضر است برای به  یمتوجّه  بینسبت به پیوندهای خانوادگی خود 

انسان زندگی شدگی ئیشکاال و  وارگی بت ۀیدپدکند. در این حالت،  قربانیرا  ها انسانجان  تر یشب

گیرد و همه چیز  یمگیرد، انسان و نیروی تولیدش در خدمت کاال قرار  یمحاجی و امثال او را در بر 

 .اندیشد ینمدیگر  یحتّی خود انسان نیز به کاال تبدیل شده و به چیز

خورد که پیوسته رو به افزایش است؛ در  یمای تضاد طبقاتی عمیقی به چشم  جامعهدر چنین 

روزی و بدبختی گرفتار هستند، کسانی همانند حاجی فقط به زندگی  سیهمردم در  تر یشبحالی که 

طور که  هماناهمّیت دارد پول و قدرت است.  ها آنو آن چه که در زندگی برای  اندیشند یمخود 

بندی او به تقدیر و خواست خدا نیز برای  پایبرد،  یماجی از دین در جهت پیشبرد اهداف خود بهره ح

حاجی  یدۀعقخود او برتر از زندگی دیگران است.  گفتةدادن شرایط زندگی او است که به  نشان موجّه

و  ها ارییبکفراین است که اگر من ثروتمند هستم این تقدیر است و از این طریق درصدد توجیه 

آوری سرمایه است بنابراین با  جمع. از آن جایی که او تنها به فکر خود و آید یمخود بر  های یدزد

تسلّط داشته باشد  ها آنسواد بمانند تا همچنان بر  بیکه مردم  خواهد یمساالری دشمن است؛ او  مردم

 فاصلةدهد بنابراین باید  یمخود را از دست  رونق بازارچون اگر مردم آگاهی به دست آورند، حاجی 

 طبقاتی بین خود و آنان را ثابت نگه دارد؛ او معتقد است: 

 یفةوظسواد و خرافی بمانند تا مطیع ما باشند ...  بیمردم باید گشنه و محتاج و »

« ماست که مردم را احمق نگه داریم تا سر به گریبان خودشان باشند و تو سر هم بزنند

  ..(32: 0990)هدایت، 

، امّا افزاید یمبا این که حاجی خود را با نظام موجود هماهنگ کرده و همچنان بر ثروت خود 

نظام قبلی دوباره  کندپیدا میو تمایل  شود یمدر او بیدار  کینوستالژ یگویی که گاهی حس

خود را با  تواند ینمو از طرفی  داند یمخود را مدیون آن دوره  یةسرمافرمـا شود، چون  حکم

و ترس او از این است  بیند یمدنیای مدرن هماهنگ کند و خود را در تقابل با آن  های شرفتیپ

 دچار تغییر و تحول شود. اش یزندگکه مبادا 
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افراد اطراف حاجی فقط به خاطر ثروت اوست که با او در ارتباط هستند؛ تنها کسی که به 

که به بدگویی  کند ینمف چاپلوسی اشرا ةطبقو در مقابل  دهد ینمحاجی توجّهی نشان  یةسرما

 آقاهاای است که باید در مقابل حاجی  طبقه ۀیندنماالحق است؛ او  منادی، پردازد یم ها آناز 

و مردمی را مقصر  بیند یمهای حاجی آقا و امثال او  خواستهالحق جهان را مطابق  منادیبایستند. 

حاجی . اشراف را ندارند ةطبقدر برابر  که درست زیستن را نیاموخته و جرأت ایستادگی داند یم

که درد و  گذارد یمو آن قدر بر او تأثیر  دهد یمالحق از خود واکنش نشان  منادیدر برابر سخنان 

که همیشه به فکر  داند یم. حاجی خود را انسانی درستکار کند یمبیماری خود را فراموش 

امّا در بیمارستان و در عالم بیهوشی  داند یم و خود را بهشتیا است؛  اندازی کارهای مردم بوده راه

؛ پس او باید بداند که تا ندخوشحالاش که همه از او ناراضی و از مرگ بیند یمرا  اش خانهافراد 

، یکی از آید یمکرده است. در پایان داستان وقتی حاجی به هوش  یاندازه در حق دیگران بد چه

که سرهنگ سینی طال برای او  گوید یمه است و به او که در کنار او نشست بیند یمهمسرانش را 

که سینی را بیاورد تا آن را لمس کند؛ در این جا هدایت با  خواهد یمفرستاده است، حاجی از او 

 همچنان ادامه دارد. آقاهازیرکی نشان داده است که زندگی و طمع حاجی 

شک مدتی پس از خواندن  بی. ودر یماوج است و با تغییراتی جزئی پیش  بیحاجی آقا داستانی 

؛ امّا اند یهنرزیرا تکراری و خالی از خالقیت  روند یمشعاری از یاد  یها حرفوگوها و  گفتداستان، 

. با وجود اغراقی که در ماند یمنشدنی است و در ذهن خواننده  فراموشحاجی، رفتار و حرکاتش 

ای زنده و قابل  چهرهدهد، حاجی  یمتوری ای کاریکا جنبهساخت شخصیت حاجی به کار رفته و به او 

ماندنی ادبیات معاصر ایران است. بزرگی این رمان در بازنمایی تیپیک به یاد  های یپتلمس و یکی از 

منش بینی هدایت با هوشمندی و باریکزندگی بورژوازی بازرگانی در شخصیت حاجی است؛ 

خود  تواند یمیاسی این جناح از بورژوازی را که س چهرۀخوی و رنگارنگی  اندازۀ بی، نرمش طلبانه فرصت

نشـان داده است. اگرچه به خوبی گوناگون اجتماعی هماهنگ و یگانه کند،  های یتموقعو  ها شکلبا  را

توان آن را به راستی محور  یمگیرد،  یماین بازنمایی، تنهـا بخش کوچکی از همبار داستان را در بر 

ونی  یرانیان، م. اکند ) یمداستان را تعیین  یها آدمه راستای گردش زندگی دانست ک هایی یاییپوکاـن

0958 :095). 
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وگو شناخته  گفتعنصر  واسطةدر طول داستان و به  ها یتشخصهدایت،  یها داستاندر اغلب 

؛ افرادی که در شود یمدیده  ها یتشخصوگوی  امّا در این داستان همسانی بین گفت شوند یم

و همانند هم از روی  گیرند یمای خاضعانه به خود  چهره، کنند یمرا مالقات  حاجی او خانةهشتی 

وگوی حاجی  و یا گفت اش خانهصحبت حاجی با مراد خدمتکار  ۀنحو، فقط کنند یمتملّق صحبت 

الحق،  منادیطور که اشاره شد سخنان  همانمتمایز است که  هاگوو گفتالحق از سایر  منادیو 

و شخصیت حاجی  رسد یمدر انتهای داستان به طور واضحی به گوش  صدای نویسنده است که

داستانی اثر برای هدایت اهمّیت  جنبة. در داستان حاجی آقا گویی شکند یمرا در هم  آقاها

که  پرداخته است  اش جامعهموجود در  های یتواقعنداشته است؛ او در این اثر به بازتاب برخی از 

 . تراشید یمو  خورد یمروح او را آهسته در انزوا 

از این رو بدون در نظر گرفتن عناصر  برد یمهدایت از دیدن ریا و تزویر امثال حاجی آقا رنج 

زندگی اشراف را به تصویر کشیده است، به همین دلیل این اثر  های یدیپلداستانی، در این اثر 

مداران  سیاستاز سیاست و  . او در این اثر تنفر خودکند ینمجذابیت یک رمان را به مخاطب القا 

که از  داند یمای در دست امثال حاجی آقا  مهرهرا به نحوی آشکار نشان داده است؛ او سیاست را 

ارزشی دنیای سیاست را به  بیآگاهی و سواد کافی برای این کار برخوردار نیستند و از این طریق 

واقعی سیاست آن روزگار بود و  چهرۀدادن  نشان. هدف او از نگارش حاجی آقا، کشد یمتصویر 

حاجی استفاده کرده و آن را مکانی برای زدوبندهای  خانةدادن این اوضاع از هشتی  نشانبرای 

 .دهد یمکیشان او قرار  همسیاسی حاجی و 

 

 گیری نتیجه 

تغییرات زیادی  دستخوشدر طول تاریخ و در جریان تحوّالت اجتماعی و فرهنگی، نوع ادبی رمان 

ت. پس از جریان مشروطه، نوع جدیدی از رمان مطابق فرهنگ غرب نوشته شد که در شده اس

 گرفت.میسنّتی این نوع ادبی قرار  های شکلمقابل 

های مختلف زندگی و مسائل و معضالت جامعه توجّه نشان  جنبهبه در آثار خود  نویسان رمان

 ۀنحواجتمـاعی جـامعه و  ایه واقعیتگران جهت آشکارایی  . به همین دلیل پژوهشاند داده

ادبیـات با روشی  شناسی جامعه. آوردند میشنـاختی روی  جامعهبازآفـرینی آن در رمـان، به نقد 
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و در این ارتباط،  پردازد میجـامعه و ادبیـات به عنوان نهـادی اجتمـاعی  ةرابطعلمی به بررسی 

ه جامعه و جامعه به عنوان نهادی دهند بازتابگرفته میان اثر ادبی به عنوان  شکلپیوندهای 

از مادام  توان می. از اندیشمندان این عرصه دهد میتأثیرگذار بر اثر ادبی را مورد بررسی قرار 

 پردازان نظریه ترین مهمدواستال، ایپولیت تِن، مارکس، انگلس و نیز از لوکاچ و گلدمن به عنوان 

لوکاچ و گلدمن، رمان را بازتابی از  ها آندنبال  ادبیات نام برد. مارکس و انگلس و به شناسی جامعه

و درصدد آشکاراییِ واقعیّات اجتماعی در متن رمان برآمدند. لوکاچ در  دانستند میحقایق جامعه 

، همان اصلی که پردازد میبازتاب واقعیّت به بازآفرینی واقعیّت از طریق کلّیتی منسجم  ةنظری

 را به کمال رساند.گرایی تکوینی آن  ساختگلدمن در روش 

او در  انگیزۀکه گویی تنها  کند میروایت را داری هدایت در این داستان، زندگی سرمایه

اندوزی است و این موضوع برای او به صورت یک هدف مهم درآمده است. او برای به  ثروتزندگی 

خود در  ایةسرمتا جایی که برای حفظ  ورزد نمیکاری دریغ  از هیچ تر بیش سرمایةآوردن  دست

و برای موجّه نشان دادن شخصیت خود، با افراد زیادی ارتباط  کند میسیاست کشور هم دخالت 

. در الیه های پنهان داستان در مقابل شخصیت حاجی، افرادی حضور دارند که کند میبرقرار 

توجّه به  و حاجی بی گذارند میزندگی را در سختی و با تحمّل مشقت فراوان پشت سر 

 ارائة. در واقع هدایت با دهد میزندگی چنین اشخاصی، زندگی خود را در رفاه ادامه  های ریدشوا

معاصر خود را به ما نشان داده و حس  ةجامع های ناهمسانیو  ها آشفتگیداستان حاجی آقا، 

 .دارد مینارضایتی و تنفّر خود را از آن ابراز 
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