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 چکیده
توان به عنوان آینۀ تمام نمای یک جامعه معرفی کرد به این معنا که منعکس کنندۀ  ندوز دندۀگی ع اعمدار افدراد،       ادبیات را می

هایی که دنۀگی در دنیای مۀرن دمینه ساد آن شدۀ،   باشۀ. اد جمله عیژگی سیاسی می-های اجتماعی ع رخۀادهای فرهنگی کنش
تعریف نوینی اد حقوق بشر بود. صادق هۀایت اد نویسنۀگان مطرح ع پیشرع مۀرنیتده  های فرا گیر بر مبنای  شکل گیری هویت

است. عی آثار خود را با الهام گرفتن اد  تحوالت دنیای مۀرن به نگارش درآعرد ع با آگاهی اد رعابد  اجتمداعی ع انسدانی در    
د مۀرنیته ع سنت دسدت ع پدا میدبد بده  دالش      جوامع فرا ملی، به نقۀ اجتماعی عصر خود پرداخت ع ایران را که در بردخی ا

هدای   کشیۀ. اد جمله مضامینی که در آثارش اد حضوری مطلق برخوردارنۀ؛ ترسیم سدرکو  شدۀن هویدت هدا، تبیدین آسدی       
هدای انسدانی در    باشۀ. به منظور شناخت علل سرکو  شدۀن هویدت   اجتماعی، انحطاط اخالقی ع در نهایت سرنوشت بشر می

های سگ علگرد ع دنی که مردش را گم کرد که در دمینۀ مورد نظدر تحقیدق اد جامعیدت     ستان کوتاه اع به نامبستر جامعه دع دا
 شونۀ.  بیشتری برخوردارنۀ مورد بررسی ع تحلیل عاقع می

 
 هویت، سرکو ، مۀرنیته، هۀایت :واژگان کلیدی

 
   مقدمه. 1

معرفی کرد به این معنا که منعکس کننۀ  نوز دندۀگی ع اعمدار   توان به عنوان آینۀ تمام نمای یک جامعه  ادبیات را می
هنرمندۀان ادبدی ایدران در قدرن بیسدتم      » باشدۀ   های اجتماعی، تغییرات ع رخ دادهای فرهنگی سیاسی می افراد، کنش

پیوسته اد طریق کارشان  ه به صورت مثبت ع  ه منفی نسدبت بده نهادهدای اجتماعی،سدنتی موجدود یدا ندو بنیداد         
( ع این عاکنش که دامنۀ عسیعی اد 53: 5931)قانون پرعر، « های سیاسی ع شرای  انسانی عاکنش نشان داده انۀ رعیۀاد

 گرفت در آثارشان به منسۀ ظهور در آمۀ. های بشری را  در بر می تمامی حوده
عدام گراتدر بدر    های فدرا گیدر ع    هایی که دنۀگی در دنیای مۀرن دمینه ساد آن شۀ شگل گیری هویت اد جمله عیژگی

هدای اجتمداعی ع جهدان شدمور در جهدت احیدای        مبنای تعریف نوینی اد حقوق بشر بود، این امر به پیدۀایش نهداد  
 های مشترک آن دامن دد. های سرکو  شۀ  انسانی ع مقابله با خطرات ع تهۀیۀ هویت

ر آعرد. به سب  آشنایی با ادبیات صادق هۀایت آثار خود را با الهام گرفتن اد بستر تحوالت دنیای مۀرن به نگارش د
های دنۀگی ع رعاب  اجتماعی در جامعۀ فرا ملی، در اکثر آثارش به نقۀ اجتماعی عصر خود پرداخت  غربی ع عیژگی

ع ایران را که در بردخی اد مۀرنیته ع سنت دست ع پا میبد به  الش کشیۀ. اد جمله مضامینی که در نوشته هدایش اد  
 های اجتماعی ع انحطاط اخالقی است. نۀ بشر دعستی، بیان آسی حضوری مطلق برخوردار

پایمار شۀن حقوق طبیعی ع بشری افراد در طرح  داستانی  هۀایت  گونه نمدود   "هایی همچون  این مقاله به پرسش
هدایی نشدات    های سرکو  شدۀه اد  ده مفلفده    ع  نقۀ جامعه شناختی هۀایت در جهت اعتالی هویت  "یافته است؟

های سگ علگرد ع دنی که مدردش را گدم کدرد کده در      پردادد ع بۀین منظور دع داستان کوتاه اع به نام می "رد؟گی می
شونۀ. هدۀ  اد ایدن نوشدتار     دمینۀ مورد نظر تحقیق اد جامعیت بیشتری برخوردارنۀ، مورد بررسی ع تحلیل عاقع می
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فرهنگدی دماندۀ    -وان انعکاس دهنۀ  جوّ اجتماعیتبیین کارکردهای جامعه شناختی بخشی اد ادبیات مۀرنیستی به عن
 باشۀ. خویش ع نیب بررسی عناصر هویت بخش ع هویت ددا در آثار صادق هۀایت می

 
 . هویت:2

کننۀ، امدا همدین دسدته اد نظریده      برخی اد جامعه شناسان ع رعان شناسان هویت را امری فردی ع شخصی قلمۀاد می
احساس تمایب شخصی، احساس » کننۀ، اد این دیۀگاه هویت عبارت است اد  میپردادان نیب هویت اجتماعی را نفی ن

هدای   (. اگر رفتدار را عاکنشدی در برابدر کدنش    Jacobson, 1998: 9« )تۀاعم شخصی ع احساس استقالر شخصی
گیدرد؛ بده ایدن معندا کده       اجتماعی در نظر بگیریم بایۀ بگوییم که هویت هر فرد در بستر دندۀگی جمعدی شدکل مدی    

احساس هویت به عاسدطۀ دیالکتیدک میدان فدرد ع جامعده      »پذیرد  های فردی بیرعن اد حیطۀ اجتماز  معنا نمی یتهو
هدای   (. افراد با رعحیات متغیر ع بسته به سبک متفاعت دنۀگی خود هویت222: 5935)گل محمۀی، « گیرد شکل می

ای که حائب اهمیت است  نقش ع تاثیر جوامدع   گیرد. اما نکته ها شکل می یابنۀاد این رع شخصیت منحصر به فردی می
هر فرد هویدت  » گویۀ:  در مسیر شکل گیری هویت هاست. نظریه پرداد ببرگ هویت اجتماعی جرج هربرت میۀ می

های سادمان یافتۀ اجتماعی شکل  های فردی دیگران در قال  نگرش یا خویشتن خود را اد طریق سادمان دهی نگرش
 (. :222mead,  1946« )دهۀ می

کنۀ کده   به این ترتی  شناخت هویت اجتماعی را بایۀ مساعی با خود شناسی در نظر بگیریم. این فرآینۀ مشخص می
ها شخصیت ع انۀیشه افدراد را شدکل    شخص اد لحاظ رعان شناختی ع اجتماعی کیست ع  ه جایگاهی دارد؟ هویت

گوینۀ که  گونه انسانی هسدتنۀ   کننۀ ع نیب به خودشان می میدهنۀ، آنها به عسیلۀ هویت خود را به دیگران معرفی  می
دهندۀ   های اجتماعی آنگونه عاکنش نشان می کننۀ هستنۀ ع در مقابل کنش گر کننۀ که تصور می سپس آنگونه رفتار می

یفدا  که اد خود انتظار آن را دارنۀ. با این تعاریف اد آنجا که اجتماز نقش کلیۀی ع اساسی در شدکل گیدری هویدت ا   
 کنۀ مهمترین عامل سرکو  شۀن یا شکوفایی هویت نیب اجتماست. می
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اجتمداعی، طدرد شدۀن اد    -های فرهنگی سرکو  شۀن هویت انسانی به عوامل متعۀدی گره خورده است، محۀعدیت
های سدنتی   فاصلۀ طبقاتی ع تبعیض، باعرجامعه، محور فکری منفی، محرعمیت ع فقۀان، عۀم امکان برعد احساسات، 

هدای دعر نداگبیر بده تدن دادن بده       توان شماری اد این عوامل دانست. اگر  نانچده افدراد در گذشدته    نا درست را می
ها ع سادگار شۀن با محی  خشن ع نا برابر اجتماز خود  بودنۀ، امرعده تا حۀ بسیاری قاعدۀه بدادی تغییدر     محرعمیت

شۀن جهان که در نهایت به عسیع تر شۀن آگاهی جوامع انجامیۀ امکان مبادله ع گفتگدو میدان    کرده است، کو ک تر
هدا ع   ها را افبایش داده است. جهانی شۀن در عین حار که متضمن ندوعی همگدونی فرهنگدی اسدت، فرصدت      انسان
سدادی ع حفدک کنندۀ هدر     های مختلف خود را باد کنۀ تا به رعش های دیگر فراهم می هایی را هم برای فرهنگ امکان

گیرد. مدثال   های فراگیر بیشتری شکل می ها ع هویت ها نسبت به دنیای پیرامون خود آگاه تر شونۀ فرهنگ انۀاده انسان
های الهام بخش ماننۀ حقوق بشر، صلح سبب، فمینیسم، الهیات رهایی بخش، حامیان محدی  دیسدت بدا هدۀ       هویت

های تا کنون سرکو  شۀه، ایجاد صلح جهانی ع  برابری، کمک به احیای هویتتعالی دنۀگی نوز بشر، اد بین بردن نا
در نهایت پایان دادن به اد خود بیگانگی نوز انسان به عجود آمۀه است. تاجفل هویت اجتماعی را با عضویت گدرعه  

هی اع نسدبت بده   برداشت یک فرد اد خود که اد آگدا » پیونۀ میبنۀ هویت اجتماعی اد دیۀگاه تاجفل عبارت است اد: 
« گیرد همدراه بدا اهمیدت اردشدی ع احساسدی مدنظم بده آن عضدویت         های اجتماعی سر شمه می عضویت در گرعه

(tajfej, 1978: 63.) 
در اینکه حقوق بشر پیشینه ای طوالنی را سپری کرده است شکی نیست، این امر میان ملل باستانی متمۀن بده شدکلی   

انی شۀن آن را به موضوعی جۀی ع فراگیدر در آعرده اسدت. تحقیقدات نشدان     متفاعت اد امرعد عجود داشت اما جه
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ها به نوز نظام سیاسی هر کشور مدرتب  اسدت. حقدوق بشدر بدا       دهۀ سابقۀ نقض حقوق بشر  در انواز دیکتاتوری می
ری بدرای  ناظر بر تامین حۀاقل شرای  ضدرع »هۀ  اعتالی دنۀگی افراد همواره فرد را کانون توجه قرار داده است ع 

 (.541: 5939دیویۀ بیتام، «) فرد جهت نوعی دنۀگی سالم است
کننۀ؛ تالش برای احقاق حقوق پایمار شۀ  دنان ع تثبیت  یکی اد مهمترین مسائلی که حامیان حقوق بشر  پیگیری می

 هدای اجتمداعی عصدر حاضدر اسدت ع اد      جایگاه اجتماعی ع هویت شخصی آنان است. فمینیسم اد مهمترین جندبش 
فمینیسم بیانگر حرکتدی در جهدت بداد پدس گیدری حقدوق،       » شود  های بارد پۀیۀ  جهانی شۀن محسو  می مصۀاق

 (.hook, 2000: 26آدادی ع نقش اجتماعی برای دنان است)
 
 . بررسی دو داستان سگ ولگرد و زنی که مردش را گم کرد4
 .سگ ولگرد4-1

همین نام نگاشته شۀه است. سگی اسکاتلنۀی به ندام پدات بده    خالصه داستان: داستان سگ علگرد در مجموعه ای با 
شدود.   کنۀ ع در رعستای عرامین ع اطرا  آن سر گردان مدی  رعد، در این مسیر صاحبش را گم می دنبار ماده سگی می

پات که پیش اد این دنۀگی راحت ع بۀعن دردسری داشته پس اد گدم کدردن صداحبش تجربیدات تلخدی را سدپری       
شدود ع   بینۀ. همواره توس  مردم عرامین مورد آدار ع شکنجه عاقدع مدی   ر هرگب رنگ خوشبختی را نمیکنۀ ع دیگ می

شودرعدی به دنبار یک اتومبیل میۀعد تا آنجا  تمامی تالشش برای یافتن صاحبی جۀیۀ به شکنجه ای جۀیۀ مبۀّر می
 میرد. کنۀ که  توانش تمام میشود ع می اتومبیل را دنبار می

تدوان در   های گوناگونی قابلیت تحلیل ع بررسی دارد،اما مهمترین عجده داسدتان را مدی    تان حاضر اد منظرتحلیل: داس
تالش نویسنۀه برای احیای هویت سرکو  شۀه ع رانۀه شۀ  سگی دانست که مقدام ع جایگداهی انسدان گونده دارد.     

تاکیۀ ع برجسته سدادی آن  بدۀنبار نشدان    خرافه گرایی ع استبۀاد ع بی قانونی اد جمله عناصری است که نویسنۀه با 
 باشۀ. های اجتماعی می دادن رسوایی

شود توصیفی هۀ  دار ع آگاهانه برای نشدان دادن خصدلت صداحبان     ابتۀای داستان با توصیف شهر عرامین آغاد می
مانگونه کده  شهر. نۀ دکّان کو ک نانوایی، قصابی، عطاری، دع قهوه خانه ع یک سلمانی تشکیل دهنۀ  شهر است. ه

هدای شدهر    انسدانی در امدارت  -اد ظاهر شهر پیۀاست احتیاجات مردم ابتۀایی ع غریبی است ع هیچ دغۀغۀ فرهنگدی 
« ) داد همۀ آنها برای سۀّ جوز ع رفع احتیاجات خیلی ابتۀایی دنۀگی بود تشکیل میۀان عرامین را مدی »شود  دیۀه نمی
بایی دنۀگانی با گذران عقت آردعی اعلین نسیم غرع  ع سایۀ ش  (. مردمانی که بۀعن درکی اد دی3: 5911هۀایت، 

آ  گل آلود غلیظی که اد میان جوی قهوه خانه  به دحمت » شۀ ع  کردنۀ ع بۀین ترتی  رعدگارشان سپری می را می
همان(. آ  همچون دنۀگی تاریک ع راکۀ مردم شهر به تصویر کشدیۀه شدۀه ع   « ) شۀ  کشانۀ ع رد می خودش را می

 بادتابی اد آن است.
های آن، اعلین  یدبی کده  توجده مخاطد  را بده خدود جلد          پس اد توصیف هۀفۀار شهر ع جامعه ع ترسیم خالء

کنۀ انسان گونه اسدت، اردش ع جایگداهی کده     کنۀ سرنوشت ساکنینش است. تصویری که هۀایت اد پات ارائه می می
در ته  شمهای اع یک رعح انسانی »کمتر اد یک انسان نیست گیرد به هیچ عجه  در داستان برای این سگ در نظر می

های رعحدی ع   دانۀ که با دنیای مادّه پرستی بیگانه است، تمام رنج (. اع پات را نماد انسانی می51همان: «) شۀ دیۀه می
تمداز  شود در عاقع اد همین بیگانگی نشأت گرفته. پات نمونۀ آشکار انسانی اسدت کده اج   جسمی که پات متحمل می

در حقیقت یدک  »پیرامونی اش به شکل بی رحمانه ای به سرکوبی هویّت ع نادیۀه گرفتن موجودیتش پرداخته است. 
سگ نیست، بلکه یک موجود بشری است که با عضع حیوانی ع رنجورش در تماس با عاقعیات دنندۀه ع ضدرعریات   

(. اع با قدرار گدرفتن در   494: 5991)رضوی، « استعاری اد شعر ع دیبایی دنۀگانی رعدمرّه، حقیر ع بی اعتبار گشته 
 نین فضایی اد تمامی حقوق انسانی خود محرعم گشته ع به شخصیت علگردی تبۀیل شۀه که با هویتی سر گشته ع 

علی  یبی که بیشدتر اد همده   »گذرانۀ ع تمامی امیار غریبی ع انسانی اش سرکو  شۀه  رعحی سرگردان رعدگار می
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اد احتیاج اع به نوادش بود.اع مثل بچه ای بود که همه اش توسری خدورده ع فحدش شدنیۀه امدا     د پات را شکنجه می
هدای پدات نیدب بده ندوعی بیدانگر        (. حتدی عسوسده  53: 5911هدۀایت،  « ) احساسات رقیقش هنود خداموش نشدۀه.  

مدا تنهدا در   های سرکو  شۀ  اعست؛ اگر ه خۀمت گذاری به صاحبش اع را اد شکنجۀ غیر، مصون داشدته ا  خواسته
شدۀ در خدارج اد ایدن دایدره اع موجدود غیدر        حیطۀ مشخص شۀ  عظایفش به اع حق آدادی عمل ع انۀیشه داده مدی 

گذاشدت   مست شۀن پات باعث بۀبختی اع شۀ،  ون صداحبش نمدی  »مستقلی بود که فضای حیاتی  نۀانی نۀاشت. 
 (.54 )همان:« های ماده بیفتۀ که پات اد خانه بیرعن برعد ع بۀنبار سگ

هدای   گیرد. اد دیۀگاه جامعه شناختی، جامعه اد یک رشته نقش استبۀاد ع بی قانونی بعۀ دیگری اد داستان را در بر می
کندۀ کده رعابد      ها استوار است، نظام اجتماعی دمانی خو  کار مدی  شود ع بر رعاب  میان این نقش اصلی تشکیل می

عالیت ع رابطۀ بیرعن اد این  ار و  نوعی انحرا  است )نک، گدل  اجتماعی مبتنی بر نقش باشۀ بنابراین هرگونه ف
ها اد درهم تنیۀگی قانونی ع منطقی بی بهدره اندۀ ع بدا     (. داستان بیانگر جامعه ای است که نقش31:  5935محمۀی، 

بدی  های قانونی ساختار جامعه اد یک منطق اصولی، آدمایش شۀه ع انسان مۀارانده بده هدرج ع مدرج ع      فرسایش مرد
پذیرد ع هیچ گونده   قانونی نبعر کرده است. ظلم ع ستم بی پایانی که به انحای مختلف توس  مردم شهر  صورت می

شود نمونۀ آشکاری اد پایمار شۀن حقوق بشر است که در نهایدت دندۀگی اسدف نداک      پاسخ قانونی به آن داده نمی
 دنۀ. پات ع هماننۀانش را رقم می

شود قدۀرت اسدت،    نی ع شخصی افراد پایمار گشته تنها  یبی که قانون محسو  میدر  نین جامعه ای  حقوق مۀ
هر موجودی در تالش برای حفک منافع خود ع طرد دیگری است؛ یعنی موجودات ضعیف تر محکدوم بده حدذ  ع    

 نابودی هستنۀ.
بدرد   ر سایۀ اتومبیل پناه میپرانۀ، اگر دی جلو دکان نانوایی پادع اع را کتک میبد جلو قصابی شاگردش به اع سنگ می» 

شۀنۀ، بچۀ شدیر بدرنج    کرد  ع دمانی که همه اد آدار به اع خسته می لگۀ سنگین کفش میخ دار شوفر اد اع پذیرایی می
(. شهرعنۀ بودن رابطۀ متقابل فرد ع دعلت را نشان 51: 5911هۀایت، «) برد  فرعش لذّت مخصوصی اد شکنجۀ اع می

شدهرعنۀی  »گویدۀ:   باشدنۀ دیویدۀ هلدۀ مدی     هایی می طرفین ملبم به رعایت تکالیف ع ظابطهدهۀ یعنی هر کۀام اد  می
عبارت است اد عضعیتی که به افراد به طور برابر حقوق ع تکالیف، آدادی، محۀعدیت، قدۀرت ع مسدلولیت در درعن   

 (. :pierson,1996 27«)دارد جامعۀ سیاسی اردانی می
هدا ع   چ ظابطدۀ اخالقدی، انسدانی پایبندۀ نیسدتنۀ ع درک درسدتی اد محدۀعدیت       در جامعۀ مورد نظر شهرعنۀان به هدی 

 "قدالده "کندۀ   های نقش شهرعنۀی خود نۀارنۀ. کلیۀ عاژه ای که در داستان مفهوم هرج ع مدرج را تدۀاعی مدی    آدادی
داد شدود  ع در  شود،  قبل اد اینکه اع اد هدر گونده قیدۀ ع بندۀی آ     است. دنۀگی پات به قبل ع بعۀ اد قالده تقسیم می

دنیای هرج ع مرج ع بی قانونی پا بگذارد دنۀگی منظم ع قاعۀه منۀی داشت عظایف ع احتیاجاتش مشخص بدود  اع  
با اشخاص دیۀه  جور تا بکنۀ، با غریبه  جور تا بکنۀ، سر موقع غذا بخورد،  توقدع ندوادش داشدته    » دانست که  می

دانسدت یداد آعری    یفی که خدودش را نسدبت بده آنهدا مدۀیون مدی      همۀ تعهۀات ع عظا(. »5911:52هۀایت، « ) باشۀ
کرد عارد دنیای جۀیدۀی   پات حس می»(. امّا درست اد هنگامی که قالده را اد گردن اع برداشتنۀ 51همان، «) نمود می

 (.51همان: «)شۀه است
 «  بر داشتنۀ ها را اد گردن پات ها ع عظیفه  ه احساس راحتی کردمثل اینکه همۀ مسلولیت ها، قیۀ»  

شۀ. در عاقع اع اد جایگداه فعدالی    اما در این دنیای جۀیۀ  به جب لگۀ، سنگ ع ضر   ماق  یب دیگری عایۀش نمی
که پیش تر در اجتماز برخوردار بود به موجود منفعل ع بی هۀفی تبۀیل شۀه که دیگر کسی شرافت انسانی اع را بده  

 شناخت. رسمیت نمی
، نویسنۀه نشان داد که جامعۀ بی قانون موج  پایمار شۀن حقوق طبیعدی افدراد ع بده    با برجسته سادی هرج ع مرج

هدای جامعده ع    گردد ع اد این آبشخور برای رفع کاسدتی  های انسانی ع انهۀام آنها  می دنبار آن سر کو  شۀن هویت
هرگب در برابر دعر گدویی ع   داد، هۀایت های خفته سود برد، کاری که همواره با قلمش انجام می تلنگر ددن بر عجۀان
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های مردم دمانه برآمۀ تا با هویۀا شۀن، این  ها ع دشت خویی رذالت سکوت نکرد ع با مهارت باالیی به ترسیم رذالت
 صفات مذموم را اد خود دعر کننۀ.

ر نظدر  حقوق بشر ماهیتی جهانی ع همه گیر دارد نه منطقه ای ع قومی، جهانی بودن آن به این معناسدت کده بدۀعن د   
ها هر جای کر  دمین تعلق  گرفتن تابعیت افراد، تعصبات نژادی ع تمایبات فرهنگی الدم االجراست ع به تمامی انسان

حقوق بشر حقوقی است کده افدراد اد جهدت انسدان     »دارد. یکی اد بهترین تعاریف حقوق بشر این تعریف است که: 
اشتی نوین ع غیر مذهبی اد حقوق طبیعی که خۀادادی انۀ، بودن خود مستحق بهره منۀی اد آن هستنۀ این حقوق برد

(. هۀایت نیب با استفاده اد نفدی خرافدات مدذهبی ع تعصد  منطقده ای،      Hywood, 2004: 152«)شود قلمۀاد می
بۀنبار احقاق حقوق سرکو  شۀ  انسان عصر خود برآمۀ. پات نمونۀ سگ اسدکاتلنۀی بدود کده در سدردمین خدود      

دیسدت اکندون ایدن سدگ بدا عاقدع شدۀن در منطقده ای کده           متحمل شۀن رنج ع جور مردم دمانه میآدادانه ع بۀعن 
داننۀ متحمل هر نوز شدکنجه   های محلی ع مذهبی خود، اع را موجودی پلیۀ ع نجس می مردمانش صرفا به خاطر باعر

نجسدی را کده مدذه     ددنۀ ع به نظرشان خیلی طبیعی بدود سدگ    همه محض رضای خۀا اع را می»شود  ع آداری می
(. نویسنۀه سرنوشت دردنداک ایدن سدگ را بدا     55: 5911)هۀایت، « نفرین کرده ع هفتا جان دارد برای ثوا  بچباننۀ

هدای   دانۀ، در عاقع در نگاه عسیع تر سگ نمونۀ انسانی اسدت کده بده خداطر بداعر      عقایۀ مردم عرامین گره خورده می
هویت خود را اد دست داده است ع به صدورت موجدودی سدرگردان ع    نادرست ع محۀعد کننۀ  منطقه ای، آدادی ع 

 علگرد در آمۀه، موجود سرگشته ای که اجتماز پیرامونش اع را ذلیل ع تو سری خور بار آعرده است.
هۀایت همواره به خاطر ارتباط ع دلبستگی که به مردم متوس  داشت در نوشته هایش رع به سوی این طبقدات کدرده   

هویت انسانی ع مۀنی آنها پیام آعر بوده است. سگ نمداد موجودیسدت کده اد اجتمداز راندۀه گشدته.       ع برای احیای 
های سرکو  شۀه ع طرد شۀه ع نیب مصدور کدردن عاقعیدات تلدخ      های هویت هۀایت با به تصویر کشیۀن آالم ع دجر

شود اع فهمیۀه  وشت بشر دیۀه میاجتماعی در پی تغییر ع بر انۀادی این رسوم بر آمۀ. در تمامی آثارش توجه به سرن
است که برای ساختن یک جامعۀ متمۀن بایۀ طرد فکر را مبنای یک منطق آدمایش شۀه قرار داد بایدۀ عقایدۀ جداری    

کنۀ که پدا بده پدای اع بده قدرن بیسدتم قدۀم         گذارد کسی را پیۀا نمی عق  مانۀه را دعر ریخت علی کسی محلش نمی
 .  (922: 5914بگذارد)نک، فردانه، 

 
 . زنی که مردش را گم کرد4-2

به  اپ رسیۀ. شخصیت اصدلی   5952خالصه داستان: داستان حاضر برای نخستین بار در مجموعۀ سایه رعشن سار 
آن دربار  یک دختر رعستایی است به نام درین کاله، اع اهل الدویب شدهریار اسدت. در فصدل انگدور  یندی بدا مدرد         

کنۀ، بدرای دندۀگی بده تهدران      شود ع بر خال  خواستۀ مادرش با گل ببو اددعاج می مادنۀرانی به نام گل ببو آشنا می
کرد با ایدن اددعاج   های دیادی کشیۀه بود گمان می شونۀ درین کاله که در خانۀ مادرش سختی رعنۀ ع بچه دار می می

پاییۀ ع خیلی دعد اخدالق  کنۀ، اما این خوشبختی دیری ن پذیرد ع خوشبختی به اع رعی می های گذشته پایان می تلخی
دد ع سر انجام اع را رها کرد ع به مادنۀران رفت  همسرش تغییر کرد، گل ببو هر ش  درین کاله را با شالق کتک می

شدود ع پدس اد    ع تشکیل دنۀگی جۀیۀی داد. درین کاله بی خبر اد ماجرا برای یافتن شوهرش عدادم مادندۀران مدی   
شود کودکش را رها کرده ع تنهدا اد آنجدا بداد     رسۀ ع عقتی اد حقیقت مطلع می یسختی بسیار به خانۀ مادر گل ببو م

 میگردد.
بررسی: داستان به شیو  رئالیستی ع ناتورالیستی نگاشته شۀه است. هۀایت با به کار بستن عناصر رئالیسدتی بده دنبدار    

هدای اخالقدی    ایتا منجر به رسدوایی های نادرستی که نه انعکاس عاقعیت در دنۀگی توده مردم عصر خود برآمۀ ع باعر
 شود را به  الش کشیۀ. می

درین کاله دختر نوجوان ساده ای است که با اددعاج عجوالنه ع کورکورانۀ خود به دن دردکشیۀه ع بی پناهی تبدۀیل  
شۀ. اع پیش اد آنکه درک صحیحی اد خود ع موقعیت پیرامونی اش بۀست آعرد محکوم به ناکدامی شدۀ  درا کده اع     
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کننۀ نه تنها فرصدت   ل اد آنکه خود را بشناسۀ با گل ببو آشنا شۀ.  جامعه ای که امثار درین کاله در آن دنۀگی میقب
گیرد بلکه با تکیه بر رسوم سنتی امکان هر گونه آشنایی صحیح اد دنۀگی مشترک را نیب اد  خود شناسی را اد آنان می

دانست مدادرش همیشده اع را کتدک دده بدود ع اد اع دهدر       یادی نمیدیرا تا کنون اع اد مرد  یب د»کنۀ  آنان سل  می
(. شخصیت عابسته ع غیر مستقل درین کاله پس اد اددعاج با گدل ببدو آشدکار    94: 5911)هۀایت، «  شم گرفته بود

 کننۀ، جامعۀ مدرد سداالری کده در آن    شود. اع نماینۀ  جامعه ای است که دنانش  نقش کمرنگی در دنۀگی ایفا می می
هدا ع آگداه    دنها هویت خود را دیر سلطۀ تمام عیار یک مرد به عنوان جنس دعم پذیرفته انۀ. گر ه اد سدابقۀ فعالیدت  

های هۀایت  نا برابری ع عۀم تدوادن در   گذرد اما در بسیاری اد داستان های فمینیستی در ایران دمان دیادی نمی سادی
های گذشته برتری مرد بدر دن   فرهنگ غال  ایرانی خصوصا در دعرهرابطۀ دن ع مرد ایرانی به تصویر کشیۀه شۀ. در 

امری بۀیهی ع پذیرفته شۀه بود آنان اد هرگونه حق تحصیل ع مشارکت در اجتماز  بی بهره بودندۀ ع پدس اد اددعاج   
شۀ. داستان دنی که مردش را گم کرد اد جملده داسدتان هاییسدت کده      تمام حقوقشان در خۀمت به همسر محۀعد می

های سرکو  شۀ  آنان در محی  مرد پرعر ع مرد سداالر  پرداخدت.    عی با بیان دنۀگی دردناک دنان  به احیای هویت
بۀین منظور ساختار در هم تنیۀ  استبۀاد ع مرد ساالری ع مذه  را با طرح داستانی خود دیر سوار برد  ع خواستگاه 

 اصلی آن یعنی اجتماز ع جامعه را به  الش کشیۀ.
های داستانی  شود سرنوشت بشر است اع با خلق شخصیت مترین موضوعاتی که همواره در آثار هۀایت دیۀه میاد مه

دهۀ ع به جای داستان پدردادی ع قهرمدان    های آنان را در معرض قضاعت مخاط  قرار می ها ع عاکنش مختلف  کنش
ریشده ای تدرین عامدل سدرکو  دندان را       ها همۀ فمینیست» پردادد  پرعری به بادتا  عاقعی موضوعات اجتماعی می

)قره باغی، « داننۀ که همواره دن را در جایگاهی فرع دست تر اد مرد تصویر کرده است  ساختار فرهنگی اجتماعی می
5931 :21.) 

فرع دست بودن ع جنس دعم بودنِ دن در جوامع مرد ساالر تنها به دیۀگاه مردانه نسبت به دندان اختصداص نۀاشدت    
ورت باعری نهادینه شۀه در نگرش دنان نسبت به خود نیب نفوذ داشت اکثر آنان حقوق مساعی با مردان را بلکه به ص

دد  پنۀاشتنۀ. اد جمله عواملی که بر پۀیۀ  مرد ساالری در طدور تداریخ دامدن مدی     دعر اد تصور ع حتی بی عۀالتی می
کاله که همواره خود را دیر سلطۀ شوهرش حس تفاعت فیبیولوژیک ع قۀرت بیشتر مردان نسبت به دنان بود. درین 

دیدۀ کده    نمود ع خود را در برابر اع موجود ضعیف ع نداتوانی مدی   کرد دنۀگی بۀعن گل ببو برایش غیر ممکن می می
خدورد ع آه ع   گر ه درین کاله دیر شالق پیچ ع تدا  مدی  » خواست  تمام ذرات تنش اع ع حتی ضر  شتمش را می

کدرد ع هر ده بیشدتر     برد خودش را کو ک ع نا توان در برابر گل ببو حس مدی  یقت کیف میکرد علی در حق ناله می
خورد گدل ببدو را    (. اع همانگونه که شالق می45: 5911هۀایت، «)شۀ  خورد عالقه اش به گل ببو بیشتر می شالق می

 دیۀ ع اد دنۀگی بۀعن اع عاهمه داشت. فرشتۀ نجات خود می
یکی فعار »های اجتماعی دن ع مرد معتقۀ است که دع جنس بایۀ متفاعت باشنۀ:  به نقشهگل با دیۀگاه سنتی نسبت 

( به این ترتی  مدرد  41: 5931)بوعار، « خواهۀ بود ع دیگری انفعالی ع طبیعی است که حالت انفعالی سهم ماده است
ماندۀ. دریدن کداله     ی میعبارت است اد اصل فعار در حالی که دن منفعل است ع در عحۀت خود پیشرفت نکرده باق

نماد یک شخصیت منفعل است اع در جامعۀ سنتی ع متحجر تربیت شۀه تنها اد داعیۀ سنت به دنۀگی ع حدواد  آن  
باشۀ، هر دع پۀیۀه عامل سل  هویدت ع   نگرد. ساختار داستان متشکل اد دع پۀیۀ  مرد ساالری ع خرافه گرایی می می

خدود شناسدی ع فردیدت اع بده شخصدیت ایسدتایی تبدۀیل شدۀ کده در           سل  عکس العمل درین کاله است. با نفی
های دنۀگی سکوت کنۀ یا  دهۀ. اع یاد گرفته است که در مقابل  الش های گوناکون عاکنش یکسانی ارائه می موقعیت

 با توسل به خرافات شمعی رعشن کنۀ ع کبوتری آداد.
یدری هویدت ع فردیدت افدراد، هدیچ انسدانی بدا هویدت         عاقعیت این است که فارغ اد نقش ع تاثیر اجتماز بر شکل گ

کنۀ. پدس اد   دهۀ ع شخصیت ع هویت خود را رعایت می آیۀ بلکه در مسیر دنۀگی به آن شکل می مشخص بۀنیا نمی
آنکه شخصیت عاقعی گل ببو برای درین کاله آشکار شۀ اع این فرصت را داشت که اد تنگنای سرکو  جامعدۀ مدرد   
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های سنتی خود پیدرعد شدود ع بدا     ۀ ع بر گفتمان غال  جامعه فایق آیۀ اما نتوانست بر نوستالژیساالر خود را رها کن
 رفتن به سمت مرد شالق بۀستِ دیگری همچون گل ببو، مخاط  را در عرطۀ نا امیۀی کشانۀ

بدیدک اع  علی در همین عقت مرد جوانی را دیۀ که شالق بۀست، قوی، سرخ ع سفیۀ، سدوار االغ بدود... همینکده ن   » 
 شۀ درین کاله به اع گفت:

 ای جوان ثوا  دارد.
 آن مرد االغش را نگهۀاشت ع گفت:

  ی خوانی؟
 (.43: 5911هۀایت، « من غریبم، کسی را نۀارم مرا هم سوار کن.

« با خودش فکر کرد: شایۀ این جوان هم عادت به شالق ددن داشته باشدۀ ع تدنش بدوی االغ ع سدر طویلده بۀهدۀ       »
 (.11)همان، 

 
 نتیجه گیری:

های فرهنگی اجتماعی اد کلّ جامعۀ ایران عاقف بود، بلکه با آگداهی اد مختصدات دندۀگی     هۀایت نه تنها به عاقعیت 
ها پرداخت. تعهۀ اجتمداعی جدب ال ینفدک کارنامدۀ کداری       در دنیای مۀرن، به معرفی جایگاه عقالنی ع راستین انسان

قر، سرکو  ظلم، محرعمیت ع ناکامی، تنهایی ع تباهی فدرد در جامعده ای   شود، اع تصویری اد ف هۀایت محسو  می
کنۀ. دع داستان سگ علگرد ع دنی که مردش را گدم کدرد بیدانگر     که دستخوش خرافات دینی ع تحجر است ارائه می

حدۀعد  رنج ستم دیۀگان در جامعه ای است که با برداشتی سنتی اد رعاب  انسان هدا، آدادی ع عدۀالت اجتمداعی را م   
کندۀ. پدات نمداد انسدانی اسدت کده بده عسدیلۀ ناکدامی ع           کرده ع انسان مۀرن را به انبعا ع سرکو  شۀن محکوم می

محرعمیت جنسی، بی عۀالتی شهرعنۀان، قانون گریبی جامعه، اعمار استبۀاد ع تعصد  مدذهبی بده هویدت مندبعی،      
ین کاله نمایندۀه ع معدر  دندان مستاصدل ع     فالکت دده ع سرکو  شۀه ای تبۀیل گشته ع محکوم به نابودیست. در

هدای رفتداری    هدا ع عاکدنش   درمانۀ  عاقع در یک جامعۀ مرد ساالرانه است که فردیت ع خالقیت ع استقالر در کنش
های منسوخ شۀه ع غیر انسدانی همچندان خدود را محکدوم بده فالکدت        خود را اد دست داده است ع با تقلیۀ اد باعر

های هویت بخش راه حل مسدتقیمی مبندی    چون فعاالن حقوق بشر ع فمینیست یا سایر نهادکنۀ. اگر ه هۀایت هم می
هدا در بسدتر    های سرکو  شۀه مثل پات ع درین کاله ارائه نکرده است، اما با بیان علل ایدن ناکدامی   بر احیای هویت

هدای   ور ع اعدتالی هویدت  های اجتماعی ناشی اد آن گام مهمی در جهت تح اجتماز ع نیب با به تصویر کشیۀن معضل
 ها ع مسایل مشترک جهانی برداشت.                         انسانی بر پایۀ مفلفه
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