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 دهیچک
 از تن دو ،راستا نیا در .پردازد    یم رانیا معاصر اتیادب در تهیمدرن گذار ییبازنما به مقاله نیا

 یابیرد با تا ندشد انتخاب ،زادفرخ فروغ و تیهدا صادق ،رانیا اصرمع اتیادب شاخص یها    چهره
 تفکر تیوضع ته،یمدرن ۀتوسع انیجر با آن قیبتط و آنان ۀشیاند و آثار ۀدیگز در ییبازنما یها مؤلفه

 میپارادا و ییمحتوا لیتحل و یا کتابخانه ۀمطالع روش به حاضر پژوهش .شود نییتب معاصر رانیا در
 یمبنا که است نیا یاصل پرسش .است گرفته انجام یریتفس یشناس جامعه کردیرو بر یمتک

 است ینگرش و اسلوب چه بر یمتک ،رانیا ۀتیمدرن گذار در فرخزاد فروغ و تیهدا صادق ییبازنما
 نیا آنان، مهم آثار لیتحل و هیتجز در .است افتاده مؤثر ها آن آثار خلق و نگاه نوع شناخت، بر که

 یکیالکتید یندیفرا در را پژوهانه    کنش نگرش ،کار ۀویش نظر از ها آن هردو که شد حاصل دستاورد
 بستر در نیع و ذهن کیالکتید حاصل که شناسانه    ییستایا یها نگرش یبرخ اما ،اند کرده خود ۀشیپ

 ۀجامع ساختار یسنت حصار .است شده انسان به نگاه نوع در تفاوت سبب ،است آنان ۀژیو یپرورش
 یفراخوان    هم در را زمان تینیع و مذهب و سنت زیتما است نتوانسته تیهدا صادق مردمحور

 به و نوردد یدرم را یتیجنس یسنت یمرزها فرخزاد فروغ اما ،کند منفک گریکدی از انهیگرا عتیطب
 .سپارد یم ره یتیفراجنس ییها افق

 ،فرخزاد فروغ ت،یهدا صادق ،یریتفس یشناس    جامعه ران،یا معاصر اتیادب :یدیکل یها    واژه
  .پژوهانه کنش نگرش ته،یدرنم
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 مقدمه

 در ،یکیالکتید نگاه با را جهان که است یداریپد ،یاجتماع ندیفرا کی ۀمثاب به تهیمدرن ،ستمیب قرن در

 1ها الیخ از یمتنوع اریبس فیط به ،یجهان-یخیتار ندیفرا نیا .ندیب یم یدائم رورتیص ای شدن حال

 تهیمدرن یها ابژه نیهمچن و ها سوژه به را ها انسان کوشند یم همه در آن، که زند    یم دامن ها دهیا و

 دیشا تا است آنان رییتغ کار در که یجهان همان .بخشندب را جهان رییتغ توان آنان به و سازند مبدل

 .(15 :1392 برمن، مارشال) سازند شیخو آن از را آن و دننک گذر گرداب نیا دل از بتوانند

 خاص یشناخت روش و یشناخت یهست یباورها ،یشناس جامعه و سوفلیف شاعر، ،سندهینو هر

 و آرزوها ،ستیچ جهان ،ستیچ انسان که پردازد یم سؤاالت نیا به یسشنا    یهست .دارد را خود

 و تیسنخ یشناس یهست با که است یشناس روش ،گرید جستار . ...و کرد دیبا هچ ،ستیچ ها آرمان

 یشناس یهست ۀدربار یکوتاه حیتوض ابتدا ل،یدل نیهم به .(1392 ،ییتنها) دارد یشتریب یکینزد

 یها تیواقع به ستنینگر در نگاه نوع و شناخت روش ای کردیرو به که کار ۀویش تا دوش    یم داده

 .شود نییتب ،شود یم مربوط شناس جامعه ای لسوفیف سنده،ینو یسو از یاجتماع

 نظم و عرفان رد سرانجام .رسد یم یتراژد به و دشو یم آغاز حماسه از ما اتیادب یسنت دوران

 یازل و یداب روح با ییهمنوا یبها به را ها تیواقع ،یرانیا انسان و شود یم خالصه شعر یانتزاع

 مدرن شعر ۀلیوس به فروغ و یداستان یها تیروا قیطر از تیهدا .دهد یم قرار قیتعل در یهست

 ما معاصر فرهنگ در را یا    اسطوره یها وخم چیپ ،یرانیا ستیمدرن شاعر و سندهینو عنوان به

 کیتراژ و چندپاره ،متناقض جهان ،فروغ مدرن اشعار و تیهدا یداستان آثار در .دهند یم صیتشخ

 ۀطریس از خود مستمر یها یدگیچیپ با ،آن در سوژه که شود یم ییبازنما رانیا معاصر فرهنگ

 از که شود یم انجام یادب آثار قیطر از ها نیا .زدیگر یم حاکم یدئولوژیا یهژمون و برتر یها سوژه

 آثار در مشخص طور به مدرن شعر و رمان یادب نوع ظهور .اند برآمده یاجتماع یها تیواقع دل

 یها جنبه با سوژه یخیتار نبرد نیا همم یها عرصه و ها گستره از توان یم را فروغ و تیهدا

 رشما    به خود معاصر مسائل و ها یدگیچیپ رها،یتقد رون،یب و درون جهان کیدئولوژیا گوناگون

 نوع و قالب از نظر صرف فروغ، و تیهدا یها شهیاند و آثار یبرخ قیتطب در. (1388 د،یجاو) آورد

مدنظر است که  یگریموارد د ک،یهر یفرهنگ و یاجتماع گاهیپا و یادب ساختار لحاظ    به آنان آثار

 مهد عنوان به غرب جهان مدرن اتیادب با ها آن قیعم ییآشنا و میمستق ۀستیز ۀتجرب :از اند    عبارت

                                                                                                                        
1. Visions 
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 ،یشناخت معرفت لحاظ    به (دوم و اول یپهلو) یرانیا ۀتیمدرن ۀتجرب با آنان عصربودن    مه ته،یمدرن

 ،یاجتماع مسائل ۀنیدر زم آنان ۀدغدغ ،یاجتماع ۀتوسع و تهیمدرن ۀدربار آنان یشگیاند قرابت

 .یابزار نهو  یواقع ۀتیمدرن ۀتجرب به شیگرا و خود رامونیپ یایدن یانتقاد یکنشگر

 آثار در معاصر اتیادب در تهیمدرن گذار بازنمود ۀویش ۀمطالع و یبررس ،نوشتار نیا هدف

 ک،یالکتید روش و یریتفس یشناس جامعه کردیرو از مطالعه نیا ن،یبنابرا ؛است فروغ و تیهدا

 نیا نجایا در ب،یترت    نیبد .ابدی یم تیعموضو ،طرح قابل و مهم ۀمسئل کی عنوان به واست  ارزشمند

 که شود یم دهید فروغ و تیهدا یها شهیاند و آثار در ییها مؤلفه چه که است مطرح یاصل پرسش

مسئله  نیبه ا نیهمچن .است یادب مدرن یها روش از یریگ بهره در ها آن ۀشروانیپ نگاه نوع نشانگر

 ندیفرا و اند دهکر مطرح را خود رامونیپ طیمح مسائل چگونه ،نگاه نیا با دو نیا که شود    یتوجه م

 .است هشد ییبازنما آثارشان در چگونه ،رانیا در تهیمدرن ۀتوسع و ورود

 

 یشناس روش و ینظر یمبان
 اشعار و تیهدا صادق آثار در یانسان و یاجتماع یاه    همقول کشف دنبال    بهپژوهش  نیا آنجاکه از

 از آن یمعرف و رگریتفس نانسا شناخت تر مهم همه از و یکنش امظن جامعه، کی در زادفرخ فروغ

 شتریب نییتب یبرا توان یم ،است زادفرخ فروغ اشعار یبرخ و تیهدا صادق آثار از یبرخ دگاهید

 جرج مارکس، کارل یها هینظر به ،مناسب ینظر چارچوب و یمبان انتخاب و تموضوعا نیا

 یکل قالب کی و کرد استناد ییرگرایتفس یشناس جامعه مکتب به وابسته بلومر هربرت و دیهربرتم

 .ساخت مطرح یشناخت انسان و یشناخت جامعه لیتحل

 

 یپژوهش کردیرو
 نیا کردیرو بودن    یخیتار بر    یمبن یشناس جامعه شمندانیاند نظر و قیتحق موضوع به توجه با

 و 1«یا کتابخانه پژوهش فن» کاربرد .شود    یم استفاده یخیتار پژوهش گوناگون فنون از پژوهش،

 از گرفتن    بهره با نیهمچن و است شده میتنظ پژوهشگران ۀلیوس به که 2«هیاول منابع» از استفاده

 .شود    یم یگردآور پژوهش به مربوط االتمق و ها    باکت از الزم اطالعات ،معتبر 3«ۀیثانو منابع»

                                                                                                                        
1. Bibliocal technique 
2. Primary sources 
3. Secondary sources 
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 وباشد  اصل منبع یعنی) 1«یداخل انتقاد» ،(107 :1395 همکاران، و یی)تنها «نجریکرل» نظر بقاطم

 یزمان ۀدور با موجود میمفاه یعنی) 2«یخارج انتقاد» و (داشته باشند یمنطق یهمخوان کل با اجزا

 ،یحقوق ای یقیحق شخص از اعم ،پژوهش در مطالعه مورد مبدأ با ای باشد داشتهن رتیمغا شیخو

 اتیبه ادب یغنابخش یبرا ن،یبنابرا ؛ردیگ قرار مدنظر پژوهش مراحل ۀهم در دیبا ،(باشد متفاوت

 ،فروغ اشعار از یبرخ و تیهدا یداستان آثار از یبرخ به مراجعه قیطر از ها داده یآور جمع ،ینظر

 و یابیارز در .گرفت انجام نترنتیا در یاطالعات یها گاهیپا و ها کتابخانه منابع و اسناد به مراجعه و

 لیتحل در شد، استفاده یعنصر لیتحل و یلیتحل-یفیتوص کیتکن از ،پژوهش اطالعات لیتحل

 دگاهید از فرخزاد فروغ اشعار و تیهدا صادق یها داستان جمالت عناصر از یا دهیگز ،یعنصر

 .شد لیتحل و یبررس ،ینیزم به فرود و یریتفس  و یختدارشنایپد یشناس جامعه

 یفرد ،خون قطره سه جمله از تیهدا صادق یداستان آثار از یبرخ ،پژوهش نیا لیتحل واحد
 فروغ اشعار ۀمجموع زین و کور بوف رمان ژهیو به یمروار توپ ،آکل داش ،کشت را نفسش که

 آثار انیم از انتخاب در .است سرد فصل آغاز به میاوریب مانیا و گرید یتولد جمله از فرخزاد

 دسته چهار به را تیهدا آثار که شد استفاده انیکاتوز یمحمدعل دگاهید از ابتدا ،فروغ و تیهدا

 طلب داستان مانند ،تیهدا یانتقاد و یستیرئال یها داستان شامل اول ۀدست :کند یم یبند میتقس
 انندم یو کیرمانت و یستیونالیناس آثار شامل تیهدا آثار دوم ۀدست ،خانم هیعلو و آمرزش

 ها آن در سندهینو دیعقا وجود که مغول ۀیسا و لبخند نیآخر ،ساسان دختر نیپرو یها داستان

 و ،آقا یحاج ،ساهاب وغ وغ مانند او یها طنزنامه و زیطنزآم یها داستان سوم ۀدست ،است مشهود

 یها شهیاند و ها    دگاهید یحدود تا هم باز ،تیهدا یها داستان از دسته نیا در .هستند بته ریز ۀیقض

 و تیهدا صادق یها داستان نیتر مهم چهارم، ۀدست سرانجام و دارند حضور او شخص

 قطره سه ،ورک بوف مانند ،رندیگ یم قرار رده نیهم در هم ها آن [نیتر    کیسمبل] و نیتر معروف
 ان،یکاتوز) فردا و هوسباز ،پرده پشت کعروس ،شتک را نفسش هک یمرد ،گور به زنده ،خون

 و تر ینگارش ،تیهدا آثار چهارم ۀدست ان،یرانیا پور مصباح دیجمش نظر به نیهمچن .(1388

 ؛است تر قیعم و نینماد اریبس یهنر لحاظ از و (1358 ان،یرانیا پور مصباح) تر یاتیادب یعبارت    به

 در تیهدا آثار چهارم ۀدست از ییها نمونه انتخاب ،پژوهش نیا موضوع به توجه با ن،یبنابرا

 ۀحوز پژوهشگر ،یحقوق محمد یها دگاهید از استفاده با سپس .گرفت قرار یانتخاب ۀنمون تیاولو

                                                                                                                        
1. Internal criticism 
2. Exrernal criticism 
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 ها،    آن در که شد انتخاب زین فرخزاد فروغ اشعار مجموعه از ییها نمونه ،امروز شعر و اتیادب

 که فروغ یشاعر دوم ۀمرحل اشعار از یبرخ در ژهیو    به است؛ انینما شتریب تهیمدرن به مربوط میمفاه

 آغاز به میاوریب مانیا و گرید یتولد اشعار مجموعه مانند ،است تر پخته و ترپرمحتوا ،تر کیسمبل
 .(257 :1373 ،یحقوق) سرد فصل

 راهبرد انتخاب پژوهش، یها پرسش و پژوهش ۀمسئل انتخاب بالدن    به ،یکیبل نورمن باور به

 :دارد وجود زیمتما یپژوهش راهبرد چهار نه،یزم نیا در .استمحقق  کی میتصم نیتر مهم پژوهش

 یبرا یمتفاوت و مشخص ۀویش ،هاراهبرد نیا از کیهر .یاستفهام و 3یکاوپس ،2یاسیق ،1ییاستقرا

 بر (1395) ییتنها البته (.23 :1389 ،یکیبل) ندکن یم فراهم پژوهش یها پرسش به ییپاسخگو

 گاهدید از .کند    یم دیتأک 4یپژوه    کنش عنوان با یراهبرد در یاستفهام و یکاو    پس راهبرد بیترک

 .یپژوه    کنش و یاسیق ،ییاستقرا :دارد وجود یاصل راهبرد سه درواقع ،یو

 

 ها افتهی

 و معاصر اتیادب در تهیمدرن به گذار در زادفرخ فروغ و تیهدا صادق نگرش ،نوشتار نیا در

 و کار ۀویش نظر از ها آن از یریگ جهینت و لیتحل و هیتجز ،یاجتماع یها تیواقع مسائل، با برخورد

 و تیهدا صادق :از اند    عبارت پژوهش یها    پرسش ب،یترت    نیبد .شود    یم یبررس ها آن نگرش نوع

 شناخت یها تیمحدود ؟اند کرده ییابازنم چگونه معاصر اتیادب در را تهیمدرن گذار ،زادفرخ فروغ

 انسان شناخت یبرا فرخزاد و تیهدا ایآ ست؟یچ ها آن نظر از ،متقابل روابط و انسان و جهان نیا

 روش از دو نیا ؟اند کدام ها روش نیا ؟اند کرده یمعرف را ییها روش ،خود معاصر جهان و

 روابط و انسان جامعه، شناخت یبرا ؟اند هکرد استفاده یانتقاد روش از ای اند گرفته بهره یکیالکتید

 واضع ،بلومر هربرت دیتأک مورد روش) 5نیزم به فرود و انهیگرا عتیطب ،یتجرب روش به متقابل

 دست ییگرا واقع ینوع به خود رآثا خلق ۀویش در ایآ ؟اند هکرد لیمتما (ینماد متقابل کنش ۀینظر

 متقابل روابط و انسان جهان، شناخت یها راه عنوان به دو نیا که یگرید یها روش ؟اند افتهی

                                                                                                                        
1. Inductive 
2. Deductive 
3. Retroductive 
4. Abductive 

 بنام دیگری استراتژی تنهایی، باور به قیاسی، و استقرایی: یعنی پژوهش استراتژی دو کنار در تفسیری شناسیجامعه رویکرد از
  .است «پژوهی کنش»تحت عنوان  آن هترجم که دارد وجود آبداکتیو

5. Down to earth 
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 نییتع را روش بحث ایآ ،اند برده کار    به را ها روش نیا اگر نیهمچن ند؟ا    کدام ،کنند یم یمعرف

 نکنارگذاشت ای روش کی از استفاده یبرا یخاص لیدل آنکه    یب و خود ۀقیسل به نکهیا ای اند کرده

 ؟اند زده دست نشیگز نیا به ،باشند داشته گرید روش

 

 یاجتماع یزندگ ییبازنما در تیهدا صادق کار ۀویش
 تیهدا .کرد همشاهد توان یم را یو یتیشخص ابعاد ۀهم ت،یهدا ۀپراکند یها نوشته    کتاب در

 ،دیازی یم دست که یموضوع هر به .بود متفکر یسینو داستان و نیب کیبار یمحقق ،توانمند یمترجم

 دنبال    به زردشت و مزدک و یمان جهان در تیهداآن است که  پرسش .داشت آن به یخاطر تعلق

 و امیخ سارتر، کافکا، در و بود شده نائل یزیچ چه به سمیهندوئ تمدن و فرهنگ در ،گشت یم چه

 ستیالیستانسیزاگ و نیسیالکتید کی تیهدا .کرد    یم وجو    جست را ییها    شهیاند چه فولکلور

 و ها یبد اگر .بود یدردمند و متعهد ۀسندینو یو .بود سارتر که امعن همان به درست ؛بود اریع تمام

 انیب به چراکه ؛بود ها آن از زیپره و فرار و شناخت و نییتب یبرا قاًیدق ،داد یم نشان را ها یپلشت

 که دیتوان یم و دیزیبپره آن از ،کند یم نفرت و وحشت دیتول ،ام داده نشان من آنچه اگر» ،سارتر

 (.11 :1394 ،تیهدا) «دیزیبپره

 یبرخورد یرانیا ۀتیمدرن با ،یرانیا ستیمدرن اول نسل روشنفکران نیتر مهم از یکی مقام در تیهدا

 مثل باز و بود تیمشروط انقالب فرزند رضاشاه، مانند زین او .داشت (کیلماتب)پرو دار مسئله اریبس

 دراز و دور یخیتار سنت که بود ییالگو و شکل دآوردنیپد یوجو جست در متفاوت، اما شاهرضا

 نیتر برجسته .بود یرانیا روح در رونده شیپ ۀتیمدرن یبازنما زین او .بزند ندویپ مدرن جهان به را رانیا

 همان از که یرانیا ۀتیمدرن مانند درست نداشت؛ رو    شیپ یتراژد جز یسرانجام ،معاصر کیتراژ ۀسندینو

 به اجبار    هب ستیبا یم که یعصر بود، دیجد یعصر آور امیپ تیهدا .یتراژد انتظار در و بود کیتراژ ابتدا

 بود آمده دیپد نثر زبان به یرانیا رمان و نجامدیب بود، ما یسو به اما نبود ما از آنچه با نابرابر ییوگو گفت

 (.1388 د،یجاو) بسنجد مهم نیا در را ما ییتوانا و تیظرف تا

 که ییفکرها ۀهم چون کرد؟ شروع دیبا کجا از» :سدینو یم کور بوف رمان نشیآفر در تیهدا

 روزید فاقات کی -ندارد خیتار و قهیدق و ساعت .است االن نیهم مال ،جوشد یم ام کله در عجالتاً

 «.باشد شیپ سال هزار اتفاق کی از رتریتأث یب و تر کهنه من یبرا است ممکن

 کیالکتید یگرا عتیطب کی قامت در یشناس روش لحاظ از تیهدا که دهد یم نشان نکته نیا

 انیم متقابل کنش ای یکنش هم ،یبازنگر کیالکتید ،یبازنگر نوع از یکیالکتید .است ظاهر شده
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 یژگیو با که خود یابژگ ای تیموضوع ای تیمفعول و خود یسوژگ ای تیفاعل انیم خود، و خود

 بلومر، هربرت یها هینظر در آن از پس و کرد ظهور دیهربرتم جرج ۀینظر در تنها ،1خود یبازنگر

 انیم 2یکنش برهم» .افتی اتیح ادامۀ میپارادا نیا رهروان گرید و یبوتانیش استراوس، گافمن،

 انتخاب بتواند تا دارد حافظه و خاطرات مرور به ازین که یخود یعنی ،سوژه ای فاعل عنوان به خود،

 و 3«افتهی میتعم گرید» یها نهیزم یستیبا که ابژه ای مفعول یمعنا    به خود، و بپردازد کنش به و کند

 و وگو گفت معرض در و کند فراهم فاعل خود مرورکردن یبرا را یاجتماع و یخیتار خاطرات

 ،دهد یم قرار دخو برابر در 4یموضوع به را شتنیخو ،«خود» که معناست نیا به دهد، قرار مشاوره

 نظر به سپس و کند یم مشورت یدرپ یپ یوگوها گفت و متفاوت ییها پاسخ و پرسش در آن با

 پس .زند یم دست 5انهیگرا عمل احتساب ای کیستیپراگمات صورت به کنش، یبرساز یبرا بلومر،

 یکیالکتید ندیبرآ و حاصل کهبل ،یاجتماع من و من تقابل حاصل نه کنش گر،ید یدیتأک در نجا،یا

 (.80 :1391 ،یی)تنها «است خود و خود

 هم کیالکتید ۀکلم خود در ،میبنگر کین اگر البته و است راه کی کیالکتید» وال ژان سخن به

 به یبیحب )حسن «دمقص تا است راه کی شتریب کیالکتید ،درواقع .دارد وجود خالل از گذار فکر

 شتریب ،عتیطب به مربوط علوم در کیالکتید گفت توان یم ،همه نیباا (.2 :1953 وال، ژان از نقل

 گاهیپا در زیچ هر از شیپ ،خیتار علم و یشناس جامعه ژهیو به ،یانسان علوم در و است روش کی

 کیالکتید یعنی دو، نیا انیم مناسبات در هرحال به اما است، یذهن-ینیع یواقع حرکت کی

 نیا خود ،کنند یم مطالعه را حرکت نیا که ییها روش و یانسان ینیع و یواقع حرکت عنوان به

 .باشند شده یکیالکتید دیبا و دارند یکیالکتید ۀجنب زین ها روش

 

 تهیمدرن کیالکتید و تیهدا

 صورت به ،فراخوان    هم و یکیالکتید ندیفرا در تهیمدرن ۀتجرب ای ونیزاسیمدرن و تهینرمد ۀدیپد

 نیا در .تابد یبرنم را ینیمع و ثابت یاجتماع امر چیه و دارد یدائم رورتیص جامعه در فرارونده

 حال در لحظه هر که - تهیمدرن در یاجتماع نظم .ندارد وجود یا یقطع و مسلم تیواقع چیه ان،یم

                                                                                                                        
1. Reflexive self 
2. Interaction 
3. Generalized other 
4. As an object 
5. Pragmatistic 
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 که یزیچ هر تهیمدرن در ،مارکس قول به .دارد قرار یکیتالکید ندیفرا در - است رییتغ و یدگرگون

 .کند یم ینیزم را یمقدس زیچ هر ده،یپد نیا .رود یم هوا به و شود یم دود ،باشد استوار و سخت

 جادیا فراخوانانه    هم یکیالکتید ندیفرا در ،یغرب ۀشرفتیپ یکشورها رشتیب در ونیزاسیمدرن و تهیمدرن

 ،گرید یسو از و سازد یم متحول را خود خیتار و عتیطب و شود یم متحول سوژه که ییجا ؛شد

 .شود یم یسیدگرد دچار عتیطب و خیتار دست به خود

 ریپذ درمان که کند یم اشاره ها زخم کدام به ،کور بوف در تیهداآن است که  گرید یها    پرسش

 .است تمسخر ۀیما ها آن از گفتن    سخن چرا و دیبگو سخن یکس با ها آن از تواند ینم چرا ،ستین

 پرده محتوا، در چه و ژانر و سبک در چه و یشناس روش در چه تیهدا صادق یداستان یها نوشته

 یریاساط سنت اعماق تا که یا پرده .دارد یبرم تهیمدرن با مواجهه در انیرانیا دیجد اتیتجرب از

 در او یبرا رمان رسد یم نظر    به .دیجو یم را دیجد یتیفرد و تیهو او .تاس دهیپوشان را نیزم رانیا

 .است یتیفرد و تیهو نیچن نشیآفر یبرا یکوشش حکم

 ۀتجرب از ییبازنما رسد یم نظر    به .دهد یم خبر دیجد یتیوضع از یبعد سطور در تیهدا

 یکس ۀمثاب به یگرید درک و وگو گفت از ناتوان گران،ید از جدا یتیفرد او. است یرانیا ۀتیمدرن

 .گذراند یم سر از او با را یمشترک ۀتجرب که است

 .است نافرجام یتالشهمان آغاز،  از که ابدیب یشیاند هم و فکر هم تا است تالش در تیهدا

 .کند یم یریرهگ زین روزمره یزندگ دل در را استحمار و استبداد هراسناک ۀیسا یخوب به کور بوف

 نقش در بار نیا ،کور بوف یاور زیانگ هراس الیخ و کابوس زین آقا یحاج یستیرئال داستان در

 اول یپهلو از بعد دوران یاجتماع و یخیتار تیواقع به سپس. شود    یم ظاهر قاجار ۀدور فکرروشن

 دل در کور بوف «مضاعف یها هیسا» گرید و «ها    رجاله» و «ها    لکاته» یازا    مابه از ،زند یم یزیگر

 .پردازد    یم استعمار و یخودکامگ هسروت به زمان    هم و دکن یم انتقاد شدت به ما ۀانیعام فرهنگ

 لیتخ .شود یم لیتبد یاجتماع تیواقع تیروا هب آقا یحاج داستان در ،کور فبو لیتخ

 در ما، یا اسطوره و انهیعام فرهنگ بند در تیواقع در ت،یهدا صادق مانند یرانیا ۀتیمدرن انقهرمان

 .شود یم گرفتار یکار محافظه و سادف بند در و نیدروغ یها فاوست بند

 یپرداز    اسطوره و قلدران و زورمندان یکش    گردن به را دولت ،یمروار توپ داستان در تیهدا

 یها یکار کثافت به و تراشند ینم قلدر ،پرستند ینم بت جانوران» :کند یم متهم عوام ادیانق و

 یقلدر هر .شده نوشته خون با بشر خیتار صفحات .ندارند خیتار نیهم یبرا و بالند ینم خودشان

 نیا صفحات در اورد،یبدر را مردم پدر و بکند غارت و کشتار شتریب باشد، تر درنده و تر حیوق که
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 چسبانند یم دمش به هم عادل لقب یگاه .شود یم دانیجاو نامش اصطالح به و است ترزیعز خیتار

 .(1990 ت،ی)هدا «برند یم باال را او هم تیالوه ۀدرج به و

 فوب انیپا .دیآ یم گرفتار خیتار دام در خود ،تینهادر ،کور بوف در خیتار از او یتبارشناس اما
 ۀیتجز و استحاله با کور فبو .است اسطوره و خیتار کیزیمتاف به شهیاند و الیخ میتسل ،کور

 جنس از گوته فاوست مدرن لیتخ آنکه حال .رسد یم فرجام به یخنزرپنزر رمردیپ به یراو یجوان

 .(208 :1388 د،یجاو) ندیآفر یم یگرید جهان و است یگرید

 

 یرانیا ۀتیمدرن ۀتجرب و سوژه

 یا اسطوره محور    عدالت یپدرساالر از یکوچک دیبازتول یراحت به ت،یهدا آکل داش داستان

 از ناتوان خود یخود به و شود یم فروکاسته مغشوش یا ابژه به جامعه ،آن در که یعدالت .شود یم

 یاجتماع مدرن اخالق از نینماد متقابل کنش جادیا و مشترک فیتعر ۀارائ ،تعادل و انسجام جادیا

 و تهیمدرن فرم و کند یم ییخودنما زین تهیمدرن با تصادم در و یرانیا دیجد جهان در امر نیا .است

 ونیزاسیمدرن در .کند یم گوشزد خیتار چنانچه یعنی ؛دساز یم نیعم را یرانیا ونیزاسیمدرن

 تعادل حفظ عنصر و کند یم دایپ زنانه و فرودست یوجه جامعه، تیکل که است یرانیا پدرساالر

 ؛دارد را یاجتماع یها کرانه و مرزها از انتیص ۀیداع که است اقتدارمآبانه یعدالت ظاهر به ،آن در

 در را خود ت،یهدا مرگ از بعد ها سال ،اش یفرهنگ شتریب و ویآلترنات ۀیسو بعدها که یا انگاره

 یاسیس گفتمان دیبازتول در اما ،کرد ییبازنما یسنت رتیغ و شتنیخو اصالت به بازگشت گفتمان

 .شد گرفته کار    به پهلوان جهان ۀاسطور از یمشخص یها رگه پدرساالرانه،

 

 یفرااجتماع تیفرد

 عبارت    به .است نبوده اجتماع یریگ شکل انیبن ته،یمدرن دوران شاخص نیتر مهم عنوان به 1تیفرد

 یبقا و قوام بلکه ،شناسند یبازم هم از را خود که ستین ییها تیفرد از یبیترک اجتماع گر،ید

 گفتمان مولود خود که است (پهلوان جهان) یاجتماعفرا تیفرد نیا خواست گرو در ،اجتماع

 .(87 :1388 د،یجاو) ستما ۀجامع یحماس -یا اسطوره

 یمعنا    به فشیتعر نیتر عیوس در یپدرساالر ،(1986) یپدرساالر ظهور در 2لرنر جردا باور به
                                                                                                                        
1. Individuality 
2. Gerda Lerner 
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 یطورکل به جامعه در زن بر مرد ۀسلط گسترش و خانواده در ها بچه و زن بر مرد ۀسلط آشکارشدن

 ۀسلسل سیتأس از شیپ ،یباستان ۀانیخاورم در یپدرساالر است، ادهد نشان لرنر کهطور همان .است

 یبستر در ،یپارس انیرانیا فرهنگ خیتار کل که معناست    نداب نیا .است شده آغاز یامنشخه

 ینهادها ۀواسط    به ،یریاساط فرهنگ نیا (.63 :1990 لمن،یه) است افتاده اتفاق پدرساالرانه

 شکل را حاضر حال نینماد نظام ،تیدرنها و خزد یم ما ۀزمان به خانواده ژهیو    به و یاجتماع

 شود استوار و دریگ قرار ینظم نیچن کانون در که دارد یسع همواره یاسیس قدرت .دهد یم

 (.89 :همان)

 گرفتار آن در که را اش یعاد یزندگ تا کند یم تالش او ،گور به زنده کوتاه داستان سراسر در

 یا لحظه تواند یم حق به گور به زنده .پس بزند آن تمام و تام انکار و ینف متیق به یحت است،

 در قرن کی مدت    به را یملت بلکه تیهدا تنها نه ز،یگر یماه آن ،شده گم نیقی آن که باشد یبرزخ

 یادب ریس در ،نفس و سوژه کیتراژ ۀتجرب نیا .دیبخش بدان یمتناقض یها شکل و داشت نگه خود

 بخشد یم آشوبناک یوجه را یرانیا ۀتیمدرن دل در نفس سلوک و شود یم تکرار زین تیهدا

 یا شکسته قیقا در که بود نیا مثل ،آدم ونیلیم نیچند نیماب» ،یو انیبه ب (.42 :1388 ،دیجاو)

 .«اند کرده رونیب ها آدم ۀجامع از افتضاح با مرا که کردم یم حس .ام شده گم ایدر انیم در و ام نشسته

 ،یاجتماع جهان در موجود یها دهیپد ای ها ابژه ،یریتفس یشناس جامعه میپارادا دگاهید از

 ،ندارد وجود ها انسان یاجتماع ۀتجرب از خارج یزیچ چیه .هاست انسان یاجتماع ۀتجرب حاصل

 منظور به ها انسان که ...و آموزش خانواده، ن،ید لیقب از موجود یاجتماع یساختارها انواع مانند

 نیهم نکهیا از غافل .کنند یم اقدام ساختارها نیا یبرساز به ،خود یاجتماع یزندگ لیتسه

 را ها انسان یزیانگ شگفت طور به یاجتماع یزندگ در ،یرونیب ۀدیپد کی عنوان به اغلب ،ساختارها

 مهم شاخص عنوان به تیفرد از سوژه هرچه ت،یموقع نیا در ن،یبنابرا ؛دهد یم قرار فشار تحت

 و دنک غلبه فشارآور یها ابژه نیا بر تواند یم ،باشد برخوردار یتر پخته و تر یقو تیعامل و ،تهیمدرن

 .ورزد مبادرت نینو یها ساخت یبرساز و اصالح به

 یها سنت یپستوها در و ها زمان پشت در اما ،گردد یبازم خودش به وجود ۀهم با تیهدا

 سرود همان ،او کیتراژ تیروا که روست    نیهم از .زند چنگ آن بر تا ستین یزیچ ،نیرید

 نیا دل در ،تیهدا متن .شود یم تجدد با مواجهه در یرانیا ۀتیمدرن گران    شهیاند نینخست سوزناک

 از فراتر را تناقضات نیا یدرون یروین د،یآفر که یا یادب یها شکل در او .آمد دیپد تناقضات

 آثار کنار در تیهدا متن .گذاشت شینما به رانیا در ونیزاسیمدرن کارگزاران یاسیس یها کاربست
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 ندهیآ و ندهیآ دل در گذشته ،آن در که داد یم یشیپو از خبر زمانش، ستیمدرن سندگانینو گرید

 میترس کیتراژ و لرزان یتیموقع در را یرانیا ۀسوژ همه نیا وا .اند ختهیآو هم در گذشته به زیگر با

 و کند یم یخال را ییها    سوژه نیچن یپا ریز یتمام    به سنت ،یاجتماع و یخیتار تیواقع در .کند یم

 .ستدیا یبازم یشیبازاند از سوژه سرانجام .دساز یم انکار را آنان یاقتصاد-یاسیس گاهیجا

 در .است برده ادی از را یشیبازاند ،یرضاشاه عصر در که است یا مشروطه یبازنما تیهدا

 کور بوف خرابات در و آغاز گور به زنده از که است یسلوک یرانیا ۀتیمدرن ،او یها تجربه بازتاب

 به تیدرنها و شد زآغا (گور به زنده) مرگ-یزندگ کیالکتید در که یا تهیمدرن .شود یم محو

 (ریاخ ۀتی)مدرن ناتمام ی    ا    پروژه ۀمثاب هب تهیمدرن ۀینظر براساس که است ذکر انیشا .دیرس یتراژد

 سطح به یا جامعه کمتر در تهیمدرن ۀتجرب ،آن بر مترتب یها آرمان بقاطم دنز،یگ و هابرماس

 با یادیز یها فاصله ،است آن یاصل دار هیطال که غرب در .است هشد نائل تحقق از یباالتر

 یغرب جوامع ۀیبق به نسبت یناویاسکاند ۀحوز یکشورها معدود هرچند ؛دارد وجود آن یها آرمان

 تنها ،توسعه درحال ای سوم جهان یکشورها جمله از ایدن نقاط ۀیبق .اند بوده شروتریپ نهیزم نیا در

 ،یاجتماع ۀتوسع لحاظ از و هستند دارا را ونیزاسیمدرن ۀورانافن و یابزار یها تیکم از یحجم

 در تهیمدرن تحقق داستان که است معتقد (1394) یرسپاسیم یعل .دارد وجود یادیز اریبس ۀفاصل

 ینهادها و ها ارزش انیم توانستند انگلستان و فرانسه .است نداشته یکسانی ریتقر یغرب یکشورها

 یا ندهیآ» به «یبدو یها سنت» از ذرگ «دردناک» ندیفرا و بزنند یپل مدرن یایدن الزامات و کهن

 درمورد اما ،کنند یط کمتر یدیترد و شیتشو و شتریب یسرعت با آلمان، با سهیمقا در را «دوارانهیام

 و دیام انیب ،رانیا در تهیمدرن داستان» که است باور نیا بر یرسپاسیم ،یرانیا ۀتیمدرن ۀتجرب

 بدون رانیا در تهیمدرن تحقق .است آورده دیپد ما در معاصر جهان در ستنیز که است یاضطراب

 تعلقات از یاریبس از کندن    دل و یفرهنگ «یتکان خانه» کی یبرا یآمادگ و یذهن شجاعت کی

 دیام قدر آن و است جذاب قدر آن تهیمدرن ن،یا وجود با .شود یعمل که است دیبع ده،یرس    ارث    به

 .گذشت آن از یسادگ به توان ینم که افروزد یم ها دل در یزندگ شیآسا به لین و یسعادتمند یبرا

 ۀگانی تیهو انیم یفرهنگ و یروح تعادل ینوع به دنیرس ،انیرانیا ما ۀمسئل ،یتیموقع نیچن در

 و یفرهنگ تعادل نیچن به دنیرس اما ،است مدرن جهان یساختارها و ها ارزش و مان یخیتار

 دنیرس یبرا تالش درواقع ،یرانیا ۀتیمدرن ۀتجرب .است بغرنج و پرماجرا یداستان خود ،یا یاجتماع

 (.15-14 :1394 ،یرسپاسی)م «است یفرهنگ تعادل نیا به
 ،تیهدا یداستان یها نوشته از گرید یاریبس و کوتاه انداست نیا در بار فاجعه فرجام و مرگ
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 ۀروزمر یزندگ و سنت .دارند یبرم پرده یرانیا ۀتیمدرن جهان در کیتراژ چالش نیا از یخوب به

 و عرفان و یتراژد انیم تفاوت لوکاچ .است گانهیب یکل    هب یانداز چشم نیچن با ما آلود    عرفان

 مرگ مره،روز یزندگ دیگو یم او .کند یم خالصه مرگ به ها آن نگرش ۀسیمقا با را مرهروز یزندگ

 یبرا .کند یم برخورد یرواقعیغ یزیچ مانند آن با عرفان .داند یم معنا یب و دهشتناک یزیچ را
 .است خورده گره کیتراژ عیوقا ۀهم به و است یواقع شهیهم و حاضر شهیهم مرگ ،یتراژد

 دخو از یآگاه یعنی ،یآگاه به روح دنیرس یامعن    به ،مرگ از کیتراژ یآگاه که دیافزا یم لوکاچ
 را خود بودن    یفان یآدم که است نیا لیاص وجود یسو به گام نینخست ،دگریها دید از .است

 تیواقع نیا که کند ینم یسع و شناسد یبازم را خود بودن    یفان زین لوکاچ کیتراژ قهرمان .بازشناسد
 (.227-226 :1375 نسون،یپارک از نقل به دیجاو) سازد پنهان را

 است، مدرن جهان در یگرید و خود افتنی یبرا ناموفق یکوشش شروع هرچند گور به زنده
 وجه در یرانیا ۀتیمدرن کیتراژ ۀتجرب یبازنما گور به زنده .ستین تیهدا ینامتنیب حرکت انیپا

-یخیتار وجوه با ینامتنیب در و تر جامع یا نمونه در سرانجام که است اش یفرد و انهیگو تک

 در تیهدا یبرا .کند یم تیروا را یرانیا ۀتیمدرن سرنوشت ،کور بوف مانند یتر گسترده یاجتماع

 شکاف چراکه ؛است رممکنیغ («یگرید» نیباخت قول به) یپرداز تیشخص تصور ،گور به زنده متن
 غیدر را یامکان نیچن او از ،شود یم دهید او یخیتار-یاجتماع بستر و دیجد یایدن نیب که یبزرگ

 گفتار،    تک در چراکه ؛بخشد یم اتیح گفتار به که ستوگو گفت نیا ،نیباخت باور به .است کرده
 .(51-50 :1388 ن،یباخت از نقل به دیجاو) رود یم نیب از و ماند یم مسکوت گفتار

 

 سوژه یسیدگرد و تهیمدرن و سنت کیالکتید
 هیتشب ییاژدها به نفس آن، در که شود یم آغاز یمولو از یتیب با ،کشت را نفسش که یمرد داستان

 نیا .شود یم دچار یخمودگ به سترون ینیسرزم در فقط بلکه ،ردیم ینم ابداً که ییاژدها ؛است شده
 نفس رسد یم نظر    به .است داده قرار مدنظر عرفان در را یآدم وجود یدن ابعاد ،نفس به یمولو نگاه

 یسو    به آنجا از و شود یم مهار آلت    یب و سترون نیسرزم رد فقط و فقط او دید از ،عرفان ۀافسرد

 ۀعارفان مضمون نیا به یا    هیکنا با تیهدا .دیآ یدرم پرواز به یماسو و جهان شناخت و یخودشناس

 کیتراژ فرجام و یخودزن زج یسرانجام که دارد یبرم پرده یرانیا ۀتجرب در نفس سلوک از ،یمولو

 نفس نیا اما ،لیم و خواست ،ها    سائق یداریب یعنی نفس یداریب تیهدا یبرا .ستین شیرو    شیپ
 ۀهنرمندان لیتخ .است افتاده نفس نفس به خواست، و لیم انکار یها اسطوره ۀسال    هزاران مهار در

 .(165 :1388 د،ی)جاو است «قتیحق میرژ» نیا از گذشتن درصدد ،تیهدا صادق
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 یندیفرا در ،وستهیپ کنش بلومر قول به ای یاجتماع کنش با فرد ،یریتفس یشناس جامعه نگاه از

 به را جامعه لجوج و سخت یساختارها ،دنز    یم یاجتماع یها تیواقع ریتفس به دست یکیالکتید

 جانبه کی ساختارها که دهد ینم اجازه و کند هک آن بر را خود مهر کند یم یسع ،طلبد    یم مقابله

 ستمیس در نینماد کنش ییرگرایتفس ،یشناس جامعه در ،یطورکل    به .دنبزن فرد بر را خود مهر

 .دارد یادیز تیاهم فرد یشناخت روان ستمیس نه و یشخص

 ساخت و هنجارها از که میهست یاجتماع توقعات سلسله کی شاهد همواره جامعه در ما

 میتقس نظام در که است یگاهیپا و ها نقش به مربوط و شود یم یناش جامعه یاقتصاد-یاجتماع

 قرار «من» برابر در یهمگ ،یفرهنگ توقعات ای انتظارات نیا .میهست ارتباط در ها آن با ،کار

 است ممکن تقابل نیا .است برقرار 2یاجتماع من و 1من انیم یتقابل همواره یعنی ؛رندیگ یم

 مخالفت و مقابله به ای نجامدیب یاجتماع توقعات به دردادن    تن و هنجارها یوچرا چون یب رشیپذ

 تیاهم یاجتماع ۀتجرب لیتحل در یآدم ریتفس تیاهم که ستنجایا .شود منجر ها آن برابر در

 .(88 :1391 ،یی)تنها ابدی یم

 را سنت ۀابژ و سوژه یکیالکتید ندیفرا ،«کشت را نفسش که یمرد» داستان در (2536) تیهدا

 ،مدرن جهان با رکایپ و کنش در ،داستان نیا در سوژه .کشد یم ریتصو به خود یها سوژه با

 کشت را نفسش که یمرد داستان دل در ،مارکس ۀتیمدرن کیالکتید .شود یم رایپذ را شکست

 کرده تیروا دقت به ،بوده مارکس مدنظر که را آنچه ،داستان نیا در تیهدا .است انینما یخوب به

 دود ،است استوار و سخت آنچه هر» :دیگو یم که فستیمان در مارکس معروف ۀجمل در .است

 از یجزئ عبارت نیا که - جمله کل اگر ،«شود یم یویدن ،است مقدس آنچه .رود یم هوا ،شود یم

 هر» :دوش    یم روشن ها ستیمدرن و مارکس انیم قرابت ،شود بازگو ریز عبارت سه در - است آن

 و شود یم یویدن ،است مقدس آنچه هر .رود یم هوا به و شود یم دود ،است تواراس و سخت آنچه

 با روابطشان و یزندگ یواقع تیوضع اب تحمل و صبر با شوند یم ناچار انیآدم آخر دست

 .«شوند رو    هروب شیخو همنوعان

 از تر جالب و تر دهیچیپ ،شود یم یویدن است مقدس آنچه هر کند یم اعالم که مارکس دوم عبارت

 زمان بعد در مارکس «.ندارد وجود خداوند» که است ینوزدهم قرن یها ستیالیماتر یا شهیکل ۀگفت نیا

 که است یخیتار نیخون جدال و جیمه یماجرا آن از زنده یفیتوص ۀارائ یپ در و کند یم حرکت

                                                                                                                        
1. I 
2. Me 
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 و قصه فهم به قادر ما و است محوشدن درحال ناگهان تقدس ۀهال :دیگو یم او .ابدی یم ادامه همچنان

 ناچار انیآدم آخر دست» عبارت .میشو رو    هروب ،است بیغا آنچه با نکهیا مگر ،میستین خودمان کردار

 بر و آورد    یمدر عمل به را آن بلکه ،کند یم فیتوص را کننده جیگ یتیواقع با مواجهه فقط نه «...شوند یم

 .دارند قرار وضع نیا در یجملگ انیآدم ،مارکس ۀگفت به رایز ؛کند یم لیتحم سندهینو زیو ن خواننده

 را آنچه هر که یانیجر ؛هستند گسترده و نافذ یانیجر )ابژه( موضوع بلکه ،(سوژه) فاعل فقط نه آنان

 (.112-110 :1392 ،برمن) فرستد یم هوا به و کند یم دود ،است استوار و سخت

 را (یمکتب و کیارگان روشنفکران) یروشنفکران از دسته آن تیحکا ،ینعلیحس رزایم تیحکا

 یایدن یها تناقض از رفت برون درجهت و مدرن ابزار و میمفاه کمک به که کند یم یتداع ذهن در

 هر از و بااطالع ،یمیقد یها خانواده از ،ینعلیزراحسیم مانند زین ها آن .بردند پناه خانقاه به د،یجد

 شده لیالتحص فارغ مدرن یآموزش ینهادها گرید و دارالفنون از ،مردم قول به و بودند، آراسته ثیح

 مدرن یلوا ریز که را انهیگرا    سنت یها گفتمان از یا رگه ،یرانیا ستیمدرن نیا یهنر لیتخ .بودند

 .(2536 ت،یهدا) دهد یم صیتشخ ،اند کرده خوش جا نوگرا و

 و چیدرپ چیپ یها داالن در مدرن ۀسوژ خاموش و محو تگریروا ،کشت را نفسش که یمرد

 یها گذشته یسودا به را حال ۀزمان کوتاه، داستان نیا در یذهن سلوک .ماست یعرفان سنت پرابهام

 و شود یم انکار آن یمارکس فیتعر به ماده و تیواقع ،کند یم ینف تصوف و عرفان ۀخالصان و پاک

 یخیتار یها سرچشمه یسو به حال، ۀزمان از یدستاورد چیه یب ،روح اش یهگل عبارت در ،ذهن

 .دیبجو را خضر ،سلوک ظلمات و خیتار یها راه کوره در تا گردد یبازم خود یریاساط و

 .زد یزیگر هم آقا یحاج کوتاه داستان به شود یم ،کشت را نفسش که یمرد داستان لیتحل در

 آبستن را خود ۀخان خدمتکار که ینعلیحس رزایم اکاریر مرشد - ابوالفضل خیش امتداد که ییجا

 نشان آقا یحاج منش و تیشخص در را خود یاجتماع وجه ،اش یعرفان روکش و - بود کرده

 یرانیا ۀتیمدرن دل در تیمشروط از بعد یاسیس نخبگان از حاال ،آقا یحاج آنکه ضمن .دهد یم

 را کشت را نفسش که یمرد کوتاه داستان در مضمر یفرهنگ و یاجتماع وجوه .رود یم شمار    به

 ،ابوالفضل خیش /ینعلیحس رزایم کیالکتید ،اساس    نیابر .گرفت یپ «آقا یحاج» داستان در توان یم

 .شود یم دهیکش الحق    یمناد /آقا یحاج یطبقات-یخیتار کیالکتید به ،کشت را نفسش که یمرد در

 و یعرفان معرفت یناتوان یخوب به ،آقا یحاج و کشت را نفسش که یمرد کوتاه یها    داستان

 و عرفان .دهند یم نشان مدرن یاجتماع اخالق یزیر یپ در را آن ۀپرداخت و ساخته ییاستعال انسان

 ندارند، گفتن یبرا یحرف مدرن ینهادها دل در و یاجتماع عمل سطح در که لیدل آن به ،تصوف
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 که دیآ یم دیپد عامدانه یکار پنهان یا گونه ،بیترت    نیبد .کنند یم سوار ها آن بر را خود از یروکش

 و انهیفردگرا تماماً طرح .است یپراکن    هامیا و یافکن    ابهام از ناچار اهدافش، به دنیرس منظور به

 به د،یجد یزندگ یضرور ینهادها و جامعه به وستیپ در یسنت انسان یبرا عرفان یانتزاع

 روابط به یعرفان منش از مبتذل و یسطح یرونوشت که روست    نیهم از .رسد یم عجز و یسردرگم

 و یمنف تیفرد و ریتزو و یاکاریر اخالق که شود یم یزیچ آن یبان و کند یم تیسرا مان یاجتماع

 .(157 :1388 د،یجاو) ماست فرهنگ در طلب منفعت

 را خود تیشخص و تیهو ،یشخص اهداف به دنیرس یبرا که را یروشنفکر قشر ،تیهدا

 ترس از و شود یم 1«یبازار تیشخص» دچار ،یآلمان شناس جامعه ،موفر کیار قول به ای فروشد یم

 تقابل ینوع و سازد یم جدا ادبا و فضال از ،کند یم عمل جامعه در شهرت کسب یبرا و دولتمردان

 ،مستقل و یواقع روشنفکران نوع نیا مقابل در ،2یگرامش ویآنتون البته .کند یم انیب را ها آن نایم

 در متخصص یروین عنوان به ها نیا» که است باور نیا بر و دهد یم قرار را 3کیارگان روشنفکران

 و مستقل روشنفکران مانند تا هستند خود یشخص منافع دنبال عمدتاً و گرفته قرار دولت خدمت

 که است آن درست ۀویش .هستند جامعه در یهژمون و الیاست هرگونه با مبارزه حال در که خاص

 یاجتماع گروه هر در .میابیدر یاجتماع یبند گروه ساخت با را یفکر یها ساخت ۀرابط

 گروه یدارا حاکم ۀطبق ژهیو به و یاجتماع ۀعمد طبقات ژهیو به اما ،دارند وجود یروشنفکران

 .(251 :1385 ه،یریبش) «اند شیخو خاص روشنفکر

 داستان نیا یبرا کور بوف عنوان انتخاب ،مثال یبرا ؛دکن یم انتقاد خود زمان ۀجامع از تیهدا

 قیخال از زاریب ،زده ماتم یتیشخص که است تیهدا یانتقاد ۀحمل نیاول خود، فستیمان عنوان به

 ار ها آن که یعاد مردم و ها گزمه از یو .دارد اکاریر ای رو    کم حال نیدرع و نیب خودبزرگ عبوس،

 .دهد یم سر اعتراض ادیفر ،خواند یم «رجاله»

 ته،یمدرن و سنت کیالکتید :دارد قرار یکیالکتید ندیفرا در سراسر ،تیهدا چشم در جهان

 تیهدا . ...و نیکپرنش ییروستا فرهنگ و دهیرس    دوران    به    تازه یبورژواز فرهنگ ،ینید یب و یندارید

 ،پژوهانه    کنش ،ییاستقرا ن،یزبیر نگاه نشانگر ،اش    یشناخت مردم یها پژوهش به توجه با

 پژوهش موضوع در غرق ،یمشارکت ۀمشاهد یها کیتکن قیطر از که است کیام و انهیگرا عتیطب

                                                                                                                        
1. Marketing oriented 
2. Antonio Gramsci 
3. Organic intelectuals 
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 کند.    یم فهم را پژوهش موضوع به مربوط اعمال و رفتارها لیدل و یمعان ،قیطر نیا از و دوش    یم

 صورت به بتواند تا کند یکنش هم خود ۀسوژ با محقق که دهد    یرخ م یزمان ،اتفاق نیا

 به مربوط اعمال و رفتار لیدال و یمعان کند یم یسع راه نیا از محقق برسد. فهم به 1پژوهانه    کنش

 .(1395 ،ینیمالحس) کند درک را پژوهش موضوع
 

 یاجتماع یزندگ ییبازنما در زادفرخ فروغ کار ۀویش

 یشناخت روش و یشناخت یهست نگاه از خود یهنر و یشعر کار یابتدا در اگرچه زین فرخزاد

 یزندگ در که یاتفاقات و دیرس یشعر بلوغ هب زمان مرور به ،نبود برخوردار یمنسجم و مشخص

 و رانیا اول طراز سندگانینو و شعرا ریسا و گلستان میابراه با اش ییآشنا در ژهیو به ،اش یاجتماع

 هرچه بلوغ به ،نمایس و شعر توانمند و بایز بیترک و افتاد نمایس و لمیف سپهر به ورود و انجه

 منجر یاجتماع قیعم و مهم یها نهیزم از یاریبس در یو یشعر آثار خلق هنر تر یمتعال و شتریب

 .نبود اش یهنر کار نیآغاز مراحل در یو یشناخت روش و یشناخت    یهست نگاه با سهیمقا قابل که شد

 .دارد انتقاد بشر یخیتار کنش به خود ۀانیگرا انسان دگاهید براساس فروغ ،ییتنها باور به

 ندیفرا در انهیگرا عتیطب و میمستق ،یمشارکت ۀمشاهد براساس ت،یهدا صادق مانند او یشناس روش

 یسادگ    به و دهد    یم انتقال یسادگ به ،کند یم دایپ خود مشاهدات از که را یحس او .است یکیالکتید

 .دیگو    یم سخن آن از

 

 یرانیا ستیمدرن شاعر فروغ

 لقب ما فرهنگ ستیدرنم زنان نینخست از یکی ،شیخو ۀزنان ۀتجرب ییبازنما در ،زادفرخ فروغ

 یانداز چشم از را مدرن یپدرساالر و یباور    اسطوره یناکارآمد ت،یهدا مانند او .گرفت

 مقام در بار نینخست یبرا ،باور    اسطوره ۀجامع و خیتار با مواجهه در و دهد یم نشان شناسانه    ییبایز

 یها اسطوره یباف الیخ و یباور خوش بر وستهیپ که کند یم رو کیتراژ یها ارزش به زن کی

 .شورند یم یپدرساالر

 جهان متن و بطن در یا اسطوره و یسنت یها شهیاند با تقابل در را مدرن زن یها ارزش فروغ

 او ۀشروانیپ انداز چشم .ندیآفر یم ارزش زن تیحساس و تیجسمان ،ینیزم یزندگ از و دهد یم قرار

                                                                                                                        
1. Abductive 
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 او شعر .است هکرد دایپ نمود اشعارش نیواپس در وضوح به ،یرانیا ۀتیمدرن یها بست بن برابر در

 شکوه ینیزم ۀتجرب اعماق در را شاعرانه الهام .شود یم نیزم و زن اتحاد از شاعرانه یشیستا

 در تا دساز یم وادار را اسطوره و کند یم گذر پدرساالر یسنت ساخت از ،بیترت    نیبد .بخشد یم

 (.258 :1388 د،یجاو) کند خم کمر زنانه یها استعاره شگاهیپ
 

 اشعار با نیزم به فرود

 و تیفرد ،«خاک یرو» شعر در او .سازد یم یجار کالم در را یجهان    نیا یگزند به دیام ،فروغ شعر

 پرسش به را یریاث زن یا اسطوره یمعنا کند،    یم ییبازنما یهوشمند و یهنرمند با را تهیمدرن

 :ردیگ یم قرار شعر نیا کانون در ینیزم یزن ۀمثاب به خود و کشد    یم

 خاموش نیهمنش /دگانیبرگز روح چون ای /شوم آسمان در ستاره کی /نکردم آرزو هرگز

 که تنم با /ام ستادهیا خاک یرو /ام نبوده آشنا ستاره با /ام نبوده جدا نیزم از هرگز /شوم فرشتگان

 یرو /ددر ز بارور /لیم ز بارور /کند یزندگ که مکد یم /را آب و آفتاب و باد /اهیگ ۀساق مثل

 جز /کنم یم نگاه ام چهیدر از /کنند نوازشم ها مینس تا /کنند شمیستا ها ستاره تا /ام ستادهیا خاک

 (.199-197 :1384 زاد،فرخ) ستمین جاودانه /ستمین ترانه کی نیطن

 قرار جهان از زنانه ۀتجرب و زنان اریاخت در پدرساالر ونیزاسیمدرن که را یتنگ یفضا ،زادفرخ

 برابر در و دیجد ییفضا در را یانسان ۀتجرب اوج او شعر .ساخت مبدل وسانهیمأ ینقاد به ،داد یم

 یو .(250 :1388 د،یجاو) کند یم ییبازنما پدرساالرانه ۀشیاند سخت و لجوج ،محکم ساخت

 یسنت خوانش در مبنا اگر ،یبراهن قول به .کرد وارد یفارس مردمحور اتیادب در را زنانه یشاعرانگ

 مبدع و یفارس شعر در محور زن فرهنگ گذار انیبن توان یم را فرخزاد است، مردمحور ،یفارس شعر

 در .واقع شد خود از بعد شاعران و خوانندگان توجه مورد اریبس که دانست دیجد یادب ژانر کی

 زن کی همچون فروغ، سابقه یب ۀلهج صراحت شرح در و رانیا فرهنگ در زنانه ژانر نیا فیتوص

 یاجتماع فشار برابر در تشیفرد حفظ یبرا یششکو عنوان به را او بار    حادثه یزندگ دیبا ،یرانیا

 باشد انیرانیا از یاریبس یزندگ شرح است ممکن یفرهنگ نظر از او ۀنام یزندگ .کرد یبررس

 اسطوره و یمثال یها صورت قربانگاه به را یانسان ۀتجرب بارها که یفرهنگ ؛(149 :1990 لمن،یه)

 را مرگ ،یرانیا ۀتیمدرن متن در الجرم .ستین ستثنام نظر نیا از فرخزاد مرگ و یزندگ .فرستد یم

 کند ینم جرئت گرید خود او که یا    هنیآ .بنگرد آن در ما معاصر فرهنگ چشمان تا کند یم یا نهیآ

 در را زن کی ۀدلهر و دهشت تا دهد یم قرار خطاب را ما ییگو .ندیبب آن در را شیخو ۀمرد تمثال

 .کند نظاره یرانیا تهیمدرن ۀنیآ
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 1یبازنگر کیالکتید و فروغ
 هر از قبل ،کنشگر ۀسوژ عنوان به یشاعر دوم ۀمرحل در ژهیو به خود اشعار اغلب در وغفر

 یژگیو با وبر قول به و استیپو و زیر برنامه مارکس قول به که - انسان کی عنوان به ابتدا یمیتصم

 سپس .زند یم کنش به دست - جامعه افراد مشترک ریتفس از فهم ای )تفهم( شده فهم زیچ از فهم

 در ،ذهن عنوان به سوژه کی نقش در آن با و ردیگ    یم درنظر نیع ای ابژه کی عنوان به را «خود»

 ذکر انیشا .زندیم دست (نینماد متقابل)کنش  یکنش برهم به (،نیع و )ذهن یکیالکتید ندیفرا

 ۀینظر در را آن دیم سپس و کرد توجه بحث نیابه  «سان نهییخود آ» یۀدر نظر یکول ابتدا که است

 ای تیفاعل انیم خود، و خود انیم یکنش هم» :سدینو یم دیم از نقل به ییتنها .دیبخش تکامل 2«خود»

 کرد ظهور دیم ۀینظر در تنها خود، یبازنگر یژگیو با که خود، یابژگ ای تیمفعول و خود یسوبژگ

 ادامۀ میپارادا نیا رهروان گرید و یبوتانیش وس،ااستر گافمن، بلومر، یها هینظر در آن از پس و

 و خاطرات مرور به ازین که یخود یعنی ،سوژه ای فاعل عنوان به خود، انیم یکنش هم .افتی اتیح

 یستیبا که ابژه ای یمفعول یمعنا    به خود، و بپردازد کنش به و کند انتخاب بتواند تا دارد حافظه

 فراهم فاعل خود مرورکردن یبرا را یاجتماع و یخیتار خاطرات و افتهی میتعم گرید یها نهیزم

 عنوان به را شتنیخو خود، که معناست نیا به دهد، قرار مشاوره و وگو گفت معرض در و کند

 یوگوها گفت و متفاوت ییها پاسخ و پرسش در آن با ،دهد یم قرار خود برابر در 3یموضوع

 دست انهیگرا عمل احتساب به ش،کن یبرساز یبرا بلومر، قول به سپس و کند یم مشورت یدرپ یپ

 ندیبرآ و حاصل که ،یاجتماع من و من تقابل حاصل نه کنش گر،ید یدیتأک در پس .زند یم

 (.80-78 :1391 ،ییتنها) «است خود و خود یکیالکتید

 

 یرانیا فرهنگ ۀاستحال بازنمود و سوژه
 د،ید توان یم هم کور بوف در آنچه مانند را یرانیا انسان ینیب جهان یفروپاش و استحاله فرخزاد،

 ما فرهنگ قهرمان ۀاستحال و یفروپاش از ،تیهدا مانند زین یرانیا ستیمدرن نیا .کند یم ییبازنما

 :است دهافکن هیسا مدرن عصر در فرهنگ کی تیتمام بر که یانحطاط ؛دیگو یم سخن

 نیا و /؟اند سواران بادپا آن /اند داده هیتک خود یچوب یها زهین بر /صبورانه که ادگانیپ نیا پس

                                                                                                                        
1. Reflexive dialectic 
2. Self 
3. As an object 
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 در گرید /انسان که راست است، راست پس /ش؟یبلنداند پاک عارف آن/ یونیاف الغر دگانیخم

 .(258: 1384 فرخزاد،) ستین یظهور انتظار

 ،فهمد ینم چیه شیخو یستیز ۀتجرب از که یا لکاته نه و نیبر جهان در یمثال صورت به نه زن

 .رسد یم سرد زمستان به اسطوره و خیتار تنگ قاب در آشوب و انیعص در اش کرهیپ یتمام

 و کند یم انیب را یرانیا زن اسفناک وضع به نسبت زنانه احساسات و یزنانگ فروغ، شعر یۀما درون»

 (.150 :1990 ،لمنی)ه «کند یم قیتشو آن برابر در واکنش و تشانیوضع فهم به را زن خوانندگان

 یناتوان .است لرزان و سست یا تجربه ،آمرانه ونیزاسیمدرن در زنانه ۀسوژ ۀتجرب او شعر در

 مسائل و ها بحران وفصل حل در ،آن بخش    تیمشروع و یریاساط یدئولوژیا و ونیزاسیمدرن

 :شود یم ییبازنما یخوب به پرگهر مرز شعر در یفرهنگ و یاجتماع

 پرافتخار سوابق پستانک /وطن مام مهربان آغوش /است راحت سو همه از المیخ گرید

 /است راحت سو همه از المیخ /آه /...قانون ۀجقجق جق و جق و/ فرهنگ و تمدن ییالال /یخیتار

 و /پهن غبار از که را هوا بار هشت و هفتاد و ششصد اق،یاشت با پنجره، کنار رفتم /یشادمان فرط از

 هشت و هفتاد و ششصد ریز و /فروبردم ام نهیس درون /بود شده منقبض ادرار، و خاکروبه یبو

 (.284-283 :1384 ،فرخزاد) نوشتم کار یتقاضا هشت و هفتاد و ششصد یرو /یبدهکار قبض

 فرهنگ و پدرساالر تیحاکم یریاساط و یخیتار تیمشروع ون،یزاسیمدرن یها هیال ریز در او

 پدرساالر تیحاکم یفضاها و نهادها در را تهیمدرن ۀمین و نصف ۀتجرب و کشد    یبه چالش م را مردمحور

 :کند یم ینف

 بودن موجود تیواقع که یوقت /هم آن ستن،یز است یموهبت /بلبل و گل و شعر نیسرزم در

             (.284 :همان) شود یم رفتهیپذ سال یها سال از پس تو،

 و مدرن ،یکیالکتید ،پژوهانه کنش ،ییاستقرا ینگاه یاجتماع یزندگ در فروغو نوع نگاه  روش

 دو در را فروغ یشناخت روش کردیرو .است روزمره و 1انهیگرا عتیطب ینیزم به فرود نانه،یزبیر

 ،افتاد اتفاق او ۀشیاند و یاجتماع نگرش در قیعم تحول و رییتغ از بعد که یمهم شعر ۀمجموع

 .شناخت توان یم بهتر ،سرد فصل آغاز به میاوریب مانیا و گرید یتولد

 رامونیپ یایدن به نگاه و نگرش نوع در ،تیهدا مانند زین زادفرخ شفاف و میمستق یها دگاهید

 واضع و ییکایآمر مشهور شناس جامعه ،بلومر ۀانیگرا عتیطب ۀتجرب و نیزم به فرود ۀینظر شاعر،

                                                                                                                        
1. Naturalistic 
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 یزندگ یها دهیپد به نگاه نوع نیا در .کند یم یادآوری ما هب را ،ینماد ییگرا متقابل کنش ۀینظر

 لسوفانیف مانند فرد نکهیا نه ،زند یم را اول حرف کردن    تجربه و دنید رفتن، ،یاجتماع

 نرم وپنجه دست شده،    مشخص قبل از یها اسیق و اتیانتزاع با و ندیبنش یاتاق در 1نینش    یصندل

 .کند

 

 یریگ جهینت و بحث
 از یریگ بهره با و پژوهانه    کنش ندیفرا در ذهن و نیع کیالکتید روش به اتکا با ،فروغ و تیهدا

 از خود، معاصر ۀجامع در حساس میمفاه به نیمع میمفاه از گذر و انهیگرا عتیطب ۀمشاهد ابزار

 از فراتر اریبس یسطح در را خود رامونیپ جهان شناخت امکان ،یشعر و یداستان آثار خلق قیطر

 ،یریتفس یشناس جامعه کردیرو از .ساختند فراهم خود ۀزمان یفرهنگ و یاجتماع موانع و ساختارها

 و جامعه موجود تیوضع شناخت به ،یکیالکتید یندهایفرا بر هیتک با فروغ و تیهدا صادق

 یقیعم یروشنگر و یآگاه و ندپرداخت یمذهب و یفرهنگ و یاجتماع مسائل ۀجادکنندیا یها نهیزم

 خود از بعد زمان در جامعه نییپا و متوسط اقشار و زمان آن ۀجامع روشنفکر سطوح انیم در را

 ،افق دو نیا تفکرات از یریگ بهره با ،مردم اقشار اغلب زین اکنون .دادند گسترش و ندکرد جادیا

 فکرانروشن مثل کاذب یآگاه ریاس یگرامش قول به تنها نه ،دو نیا .دهند یم جال را خود دید

 و ساختارها ۀمحدود از فراتر اریبس را پا سمیالیستانسیاگز ۀفلسف به اتکا با بلکه نشدند، کیارگان

 در شتریب یفکر ییایزا و توسعه موجب ها آن تالش راه، نیا از و نهادند خود زمان موجود یتابوها

 .شد رانیا

 ۀپژوهان کنش ندیفرا در سراسر فروغ و تیهدا نگاه و چشم در رامونیپ جهان ج،ینتا مطابق

 ستیالیستانسیاگز زیو ن ،کیارگان نه و یواقع روشنفکر نگاه ها آن نگاه .دارد قرار یکیالکتید

 نوع لحاظ از و دارند انتقاد یاجتماع یساختارها و بشر تیوضع به که است یکنشگران و اریع تمام

 خود یهنر آثار خلق در یکیالکتید ندیفرا در پژوهانه    کنش ینگاه با ،یشناخت روش اتخاذ و نگرش

 هب تیهدا صادق نگرش .دارند یافتراق نگاه «زن» موضوع به اما ،هستند یادیز مشترک نقاط یدارا

 چیه خود اشعار در فروغ که یدرحال است؛ مردساالرانه یحد تا شیها تیروا و آثار در موضوع نیا

 هم در ساالرمرد ۀجامع در را یگرید تر تنگ حصار فرخزاد ن،یبرا عالوه. ندارد یتیجنس نگاه نوع

                                                                                                                        
1. Armchair philosopher 
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 ۀهم یفراسو از است شده موفق او .است بودن    دوم    جنس و «یبودگ    نز» حصار آن و ندشک یم

 یندیفرا ؛درآورد پرواز به را اش شهیاند خود، عصر یاجتماع و یرهنگف یهاساختار یدوبندهایق

 ساختار و نداده رخ هنوز جهان از یاعظم بخش و رانیا کمیو    ستیب قرن ۀجامع زنان یبرا یحت که

 و دهد یم نشان مقاومت مندانه    آگاه و انهیآزادگرا یگوهاال نیا برابر در جامعه یاجتماع و یفرهنگ

 .کند قلمداد زین مجرمانه و ناهمنوا یرفتارها ۀزمر دررا  آن بسا یا

 ندشو یم مجهز و گانهی و متشکل ،شوند یم رومندین و برومند ،ابندی یم نما و نشو نو یها انسان

 یشدت و حدت با بود، افراد ۀپراکند و نامتشکل مجاهدات ۀزاد تاکنون که را یاجتماع تکامل و

 چنان ،فرارونده و ندهیفزا یروین آن و مدام تکامل نیا .سازند یم ثمربخش و بارور سابقه یب

 کار انیپا از دم و دهند یم سر انحطاطا وا ادیفر که اندازد یم وحشت به را سودجو پرستان    سنت

 یاجتماع نظام انحطاط قتیدرحق ،شود یم یتلق تیبشر انحطاط و مرگ آنچه اما ،زنند یم تیانسان

 قباطم هنوز و رندیاس میقد سنن چنگال در که آنان .است اجتماع دادگریب یقشرها مرگ و کهن

 قول به .بهراسند سنت برافتادن از هم دیبا ،شندیاند یم تهیمدرن و یصنعت انقالب از شیپ اتیمقتض

 مقدس آنچه هر و رود یم هوا و شود یم دود ،است استوار و سخت رآنچهه ،فستیمان در مارکس

 .شود یم ینیزم ،است

 طومار ،ییگرا ندهیآ و ییجو تازه و یبلندپرواز و یکاو ژرف تکاپو، و کشش تحرک، و سمینامید

 هم یرو بر نیشیپ یها فرهنگ آنکه حال ؛است دهیچیپ هم در تاکنون آغاز از را نو فرهنگ

 عمل و تیواقع یایدن از گانهیب و گرا    گذشته و پرست کهنه طلب،    ثبات و شور    یب راکد، و کیاستات

 از مطالعه، مورد ۀنمون عنوان به فرخزاد و تیهدا نو نگرش و روش ،ینیب جهان ن،یبنابرا ؛اند بوده

 به ،شد مشخص سندهینو دو نیا یعمل یزندگ و آثار در کهطور همان .جداست گذشته ینیب جهان

 بر شد، کینامید و خواه تحول و جو    تازه پرست،    سنت کیاستات انسان ک،ینامید فرهنگ نیا یاقتضا

 به و زد مهار را عتیطب گسست، کیکای را قیعت سنن و ودیق کرد، امیق کهنه کیاستات اجتماع

 .پرداخت نو یاجتماع ۀشالود ختنیر

 همان ؛دانست زمانه یها تیشخص نیتر مدرن جمله از توان یم را فروغ و تیهدا ،درواقع

 و بنا در ها آن .است مدنظر ،فاوست یعنی ،غرب ۀتینمدر فستیمان و مهم اثر در که یمدرن انسان

 کنش از مند نظام صورت به جامعه یاجتماع نظام هنوز که زدند خود آثار خلق به دست یبستر

 یها حرکت یبخش ییایپو بر ها آن آثار ریتأث و نبود برخوردار یشخص نظام در یکنش هم ای وستهیپ

 یها دهیپد با مواجهه در ها آن ۀوستیپ کنش ای یکنش هم و تهیمدرن کیالکتید ندیفرا در یاجتماع
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 برخالف .شد یاجتماع نظام در ها آن ۀدیتن درهم یها کنش و یشخص یکنش هم رشد موجب مدرن،

 داده نشان یکاف اقبال یواقع مفهوم به تهیمدرن ۀتجرب به کمتر ،جامعه یاسیس و یفرهنگ نظام آن،

 و سطوح در ن،یبنابرا ؛است تهداش یساختگ و یابزار ونیزاسیمدرن در ینفع و یدست هرچند ؛است

 به که داشته وجود یاجتماع تیواقع عنوان به آن رشیپذ و تهیمدرن ۀتجرب ،یاجتماع نظام یها رده

 .است شده منجر کشور ونیزاسیمدرن ۀتجرب ندیفرا در شرویپ یها گروه و ها تیشخص رشد

 و زادفرخ و تیهدا نظر مورد ،یاجتماع تیواقع عنوان به و یاصل یها دغدغه از تهیمدرن ،قتیدرحق

 مواجه یمناسب اقبال با ما ۀجامع یفرهنگ و یاسیس نظام در مفهوم نیا اما ،است بوده یاجتماع نظام

 .شدن
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