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Abstract 
The social critique of literature, which concerns with the literary works is the superstructure 

and the product of material infrastructure which considers the creative reflection of social 

reality as the distinguishing feature of literary work. Houshang Gholshiri, Iranian writer 

dedicated to Toudeh Party, as well as Badr Shaker al-Siyab, young Iraqi poet with tendencies 

towards the Communist party, have got numerous works that deserve to be investigated from the 

analytical lens of literary social criticism. First, we shall dedicate some space to a brief overview 

of social criticism of literature. Then, based upon the Russian comparative school and 

descriptive-analytical methodology, we shall embark upon analyzing Gholshiri's novel Raei’s 

Lost Lamb and Al-Sayab's poem "Haffar al-ghobour" from the perspective of literary social 

criticism. The results indicate that the author and the poet, regardless of the time-space 

distance and despite differences in personal views and tastes, due to the experience of the 

same conditions, rely on awakening and class awareness as solutions to the problems that 

have been proposed. Golshiri also uses the carnavalistic conversation and Siyab, relying on 

the different layers of modern poetry, in addition to criticizing the capitalist system and its 

manifestations; Colonialism and exploitation, for example, have caused the problems such 

as war, individual-social crises, poverty in the lower classes, and the internal tyranny of 

governments that have kept writers from promising bright futures. 
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Raei’s Lost Lamb, Haffar al-Ghobour. 
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  حفّار القبور و سرودة (هوشنگ گلشیری) برّة گمشدة راعیرمان  نقد اجتماعی

 (السّیّاببدر شاکر )

 5حسن نجفی
 ، ایراناصفهان، اصفهاندانشگاه ، های خارجیزبان دانشکدة ،عربی ادبیّاتدانشجوی دکتری زبان و 

 6ر اصالنیسردا
 اصفهان، اصفهان، ایران ، دانشگاههای خارجیزبان دانشکدة ،عربی ادبیّاتزبان و گروه  دانشیار

 6/6/5633 پذیرش:  66/51/5636 دریافت:

 چکیده
اثدر   ةه ممید   وجد  اجتمداع  را  واقعیّد   عکدا  متتکراند   انداندد،  ی میصول امور زیربنایی مادّمح که آثار ادبی را روبنا و ادبیّاتنقد اجتماعی 

 منسدوب بده  ندوگرای   جدوان و  عراقدی  شداعر  ،السّدیّاب شداکر   منسوب به ح ب تدوده و بددر   ،ایرانی نویسندة . هوشنگ گلشیریداندمی ادبی

طدور  بده  ،و متدانی آن  ادبیّدات شناسدی  ابتددا نقدد جامعده    اسد .  بررسدی  قابد   ادبیّدات نقد اجتماعی  ، آثار فراوانی دارند که در حوزةکمونیسم

هوشدنگ  اثدر   بدر ة گمشددة راعدی   رمدان  تحلیلدی،   - یفیتوصد ی و روش بر متدانی مکتدت تیتیقدی روسد     یهسپس با تک ؛هدشتعریف مالی اج

بیدانگر ایدن اسد  کده      ،پدووه   یجنتدا . بررسی شدده اسد    ادبیّاتاز دیدگاه نقد اجتماعی  السّیّاب بدر شاکر سرودة حف ار القتورگلشیری و 

دلید  تجربد  شدرایک یکسدان،     بده  فدردی،  سدلیق   تفاوت در دیدگاه و مکانی و باوجود - زمانی ف نظر از فاصل صر یادشده،نویسنده و شاعر 

اسدتفاده از گفتگدوی    بدا  نید   گلشدیری اند. گرفتهالت در پی رف  از مشکراهکارهایی برای برون مثاب یداری و آگاهی طتقاتی را بهبر بتکیه 

را  هدا آناسدتثمار،   ازجملده اسدتعمار و   ؛داری و نمودهدای آن نظام سرمایه بر نقد اف ون ،متفاوت شعر نو هاییهالبا تکیه بر  سیّابکارناوالی و 

را  نتدا یاندد کده اد  هدا دانسدته  اجتماعی، فقر طتقات فرودس  و استتداد داخلی حکوم  - های فردیجنگ، بحران همچونت مشکالتی مستّ

 داشته اس .ای روشن بازاز نوید به آینده

.حف ار القتور، بر ة گمشدة راعی، السّیّابنقد اجتماعی، هوشنگ گلشیری، بدر شاکر  ،تیتیقی ادبیّات :یکلیدژگان وا
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 پیشگفتار. 9

 . تعریف موضوع9-9

بدا  د، کند مدی را بررسی احوال اجتماعی  و میان آثار ادبی و اوضاع رابی  عنوان نقدی کهبه ادبیّاتعی نقد اجتما

 اسد  ، معتقدد  هانتقدادی خدوی  قدرار داد    تفک رروش دیالکتیک مادی را متنای  5رکسما تکیه بر آرای کارل

برای فهدم یدک    روینازا( 63: 5663)نراقی، « .کند نه ایدهمادی اس  که سرنوش  تاریخ را تعیین می واقعیّ »

  حرکد و ل و جامعده در حدال تحدوّ    ادبیّدات » آن رجدوع کدرد، زیدرا    اقتصادی هایاثر ادبی باید به زیرساخ 

 «.اجتمداع جددا کدرد   کل دی   فعّالیّ توان اثر ادبی را قرار نمیگذارند و ازاینیکدیگر تأثیر متقاب  می اس  و در

 (66: 6155، الموسی عتدالحمید؛ 66: 5666کوب، ین)زرّ

 معندی کده  بددین »کندد  تداریخ پیدروی مدی   کل ی جریان  مانند فرهنگ و... از ادبیّات، 6یبنابر دیالکتیک مادّ 

تدارییی،   هدم بندابر جتدر    ادبیّاتانجامد،   خصوصی مینی  مانند اقتصاد که به سوسیالیسم و نفی مالکیّ ادبیّات

ادیدت یدا     وظیفد  ،بندابراین ؛ (663: 6116، ویلدی الر « )واحد جهانی خواهد رسید ادبیّات  در طول زمان به مرحل

 6جدور  لوکدا    عقیددة بازتابی که بده  .بپردازد واقعیّ هنرمند اس  که با ذوق هنری و ادبی خودش به بازتاب 

ی نق اشد آن را  ،بلکده وی  ؛(615: 5635)ارشداد،  « مانند آینه نیسد   واقعیّ معنی ]بازنمودن عکس وارونه[ از به»

شناسی، محتوای ایددوولوییک یدک اثدر ادبدی     نی  در نقد جامعه 3گلدمن باوربه .اسی آنداند نه عک می واقعیّ 

: 5665گلددمن،  ر.ک: ) دشدو ارزیدابی مدی   ،شناسی و رویدادهای اجتمداعی اسد   مفاهیم جامعهکه برگرفته از 

هدای  کدها و رم های مربوط به گدرای  » ؛ بنابراینشودمی بررسی ادبیّاتسپس تأثیر متقاب  جامعه و  ؛(63-65

 (65: 6113، یقص« ).شوداجتماعی که در یک اثر ادبی نهفته اس ، بازگشایی می

؛ قدرار گرفد    نعرااو شد  ادیتدان  توجّده  ویوه خاورمیانه مدورد در کشورهای جهان سوم به ،ادبیاین مکتت 

تلدف ادبدی از   های میعنوان مرام سیاسی خودشان برگ یدند تا درزمینهکمونیسم را به»آنان، ای از هعدّ بنابراین

از جندگ   پدس ان و عدراق  کشدور ایدر   دوات تلخ و شرایک یکسان تجربیّ (563: 5366، زکی« ).آن تغذیه کنند

در  شداعر ندوگرا و جدوان منسدوب بده حد ب کمونیسدم        ،السّدیّاب بدر شاکر  موجت بروز و رشد، جهانی دوم

بدود کده در    ادیتدانی مشدهور اصدفهانی ازجملده     سیندو رمدان ، هوشنگ گلشیری. در ایران نی  کشور عراق شد

نسدت    یبدازخورد  مثاب به ،به آثار ادبی آنانتوان می ؛ بنابراینبا ح ب توده همکاری داش  51 و 61ی هادهه

 اند.ها تجربه کردهایران و عراق نگریس  که انسان انات و مساو  سیاسی اجتماعی جامع جری  به هم

                                                                                                                                             
1. K. Marx 
2. Dialectical materialism 
3. G. Lukas 
4. L. Goldman 
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 و هدف اهمّیّت ،. ضرورت9-2

یدک جریدان ادبدی در کشدورمان کده       یی ازهدا رگهفی گامی اس  در مسیر شناخ  بیشتر و معر  ،این پووه 

شدعر و  ) یادبد تداکنون کمتدر بده تیتید  دو ندوع میتلدف        ،بر این اف ون ؛بازنگری و نقد مفهومی اس نیازمند 

موضدوع   اهمّیّد  و ایدن میلدت از تدازگی نسدتی و      ؛عربدی و فارسدی پرداختده شدده اسد       ادبیّاتداستان( در 

 در دیدت، ادو  هدای هدا و تفداوت   شدتاه  بررسدی پدی  رو بدا هددف     نوشدتار  ،بنابراین؛ حکای  دارد پووه 

 شان دارد.گفتهپی ی از آن، نگاهی تیتیقی به آثار یراهکارهایی برای رها پایتندی به مساو  اجتماعی و اراو 

 های پژوهش . پرسش9-3

کارگیری مسداو  اجتمداعی، در دو اثدر    در به السّیّابهوشنگ گلشیری و بدر شاکر  هایها و تفاوتشتاه  -

 ذکرشده چیس ؟

نده، عل  و استاب بروز مشکالت جوامع هدف خود چیس ؟ و چه راهکارهدایی را بدرای   نویس دیدگاه دواز -

 اند؟رهایی از مشکالت اراوه داده

 . پیشینة پژوهش9-8

یدی  گرایمل د عنوان ضرورت شعری در مراحد  رمانتیسدم، مارکسیسدم و    مفهوم الت ام را به (5396نعیمه ) ودیتو 

هدای  گیدری دهد که شاعر از تمامی عناصر داستان برای موضعنشان می( 6155) خالد المسل ک اند.بررسی کرده

 سیاسی و اجتماعی خود بهره برده اس .

اندد  طور کل دی نقدد و بررسدی کدرده    آثار هوشنگ گلشیری و موضوعات آن را به (5691) و قتادی فاطمی 

طدور  را بده اجتماعی ایدن آثدار    اند، ولی شاخصهایی به مساو  اجتماعی داشتههرچند در برخی موارد نی  اشاره

کشدد؛ ولدی   یددک مدی  آثار گلشیری را به بررسی( هرچند عنوان 5636دوس  )حامی اند.هکردنبررسی عمی  

 ی نداشته اس .توجّهبه نقد اجتماعی اثر 

هدای اجتمداعی سدیّاب از بررسدی     باوجود داشدتن نگداه تیتیقدی در پدرداختن بده اندیشده      ( 5633گنجعلی )

پدذیر نیسد .   او  اجتماعی جاماندده اسد ؛ زیدرا پدرداختن بده چندین موضدوعی در مقالده امکدان         جانت  مس همه

هدم  اند ولی ویوگی تمرک  بر نقد اجتمداعی آن ( نی  نگاه تیتیقی به سیّاب داشته5696یی و آرمات )محمدرضا

 .در یک اثر خاص را ندارند

 . روش پژوهش و چارچوب نظری9-8

 بدر ة گمشددة راعدی   تحلیلی و بر متنای مکتت تیتیقی روسی، رمدان   - توصیفیبر روش پووه  حاضر با تکیه

. دکند  مدی  بررسدی  ادبیّاترا از دیدگاه نقد اجتماعی  السّیّاببدر شاکر  حف ار القتور ةگلشیری و سرود هوشنگ

 هدای مسدتقیم و  داللد   بررسدی ... ضدمن  و ، ایجاد آگداهی استعمارستی ی، یهویّتهای ، بحرانهمچونمساولی 
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 .شودمی بررسیاستیرا  و نقد و  ،سیّاب ةو قصید گلشیریداستان  غیر مستقیم

 . پردازش تحلیلی موضوع2

 ای از دو اثرخالصه .2-9

   ویخدو  ةدنتدال گمشدد  بده که  دی اس مجر و  سرخورده آقای راعی، دبیر زندگی داستان بر ة گمشدة راعی

  جد یدرنت که همسر صدالحی رود، جایی وی می به خان  ،ینق اشدبیر  ،با آقای صالحی او .اس تشکی  خانواده 

 فروشدی رفتده و بدا رفقدای سدرخوردة     کندد. راعدی عصدر بده عدرق     بیمار شده و فوت می شوهرش، اعتقادییب

کده  روشدنفکر سدرخورده و دوسد  راعدی     . آقدای وحددت،   اندازندکارناوالی راه می یگفتگوی، روشنفکرش

 کندد. و اقددام بده خودکشدی مدی    ه؛ افتداد اعتیاد و پدوچی   دامبهد، کنتعقیت می او را هموارهشیص مشکوکی 

رسد کده کورسدوی امیددی نیسد  و     به این نتیجه می تشییع همسر آقای صالحی، هنگام راعی ،فردای آن روز

 اند.نس  او زندگانی هستند که دفن شده

و یگدران، کسدت پدول    انتظدار مدرد د   افد ا، در غروبدی غدم   نید  داسدتان گدورکنی اسد  کده      حف ار القتور

از دفدن   پسبا خوشحالی  ،نگورک و نمایانی از دور اجنازه هنگام،. در همین کشدرا می شدن به مییانه یراه

. کندد گساری مدی می ،با زنان بدکارهبیند که مستی را می شود. در مییانه پاستانها میراهی شهر و مییانهوی، 

س  تا بداز بده مییانده    اای و فردا روز در گورستان منتظر جنازه کندمیسر پول، شت را با زنیگورکن درازای 

آنکه بداند این جنازه همان زنی اس  که دیشت را بدا  بی ،سپاردخاک میرا به ایدوباره جنازه ،برود. گورکن

خیدال گذرانددن شدتی دیگدر بدا زندان راهدی        دوباره با لتیندی بدر لدت و بده    واوی به سرکرده اس . درنهای  

اسدتتداد   نمداد اسدتعمار و   ،در ایدن داسدتان   بودن معنی در شعر نو، گورکنبه چندالیه توجّهشود. با ها میهمییان

-دارایدی  ،که اشدغالگران داخلدی و خدارجی   نماد عراق اس   شد،به خاک سپرده او را داخلی اس  و زنی که 

 .اندیغما بردهبه رااش 

 هویّت. بحران 2-2
غربی کده دو کشدور ایدران و عدراق      من انتقاد از گسترش سلیه و قدرتض ،وردر آثار مذک سیّابگلشیری و 

پیامددهای  » 5قدول مدارکوزه  بده  د؛ ودانند ی مدی هویّتهای ساز مشکالت و بحرانرا درنوردیده اس ، آن را زمینه

 بده دو  رید در ز (565: 5631)تسدلیمی،  « .سدازد مدی  گانهیازخودبو  پناهیب  داشته و انسان را ویرانگری بر فردیّ

 شود:اشاره میتفاوتی ی در قالت دوگانگی و تضاد، پوچی و بیهویّتهای مورد از بحران

 . دوگانگی و تضاد2-2-9

کده   اسد   5666مدرداد   69از کودتدای   پدس ی واقعی از اوضاع روشنفکران نق اشیک  بر ة گمشدة راعیرمان 
                                                                                                                                             
1. H. Marcuse 
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 ؛ بندابراین اندد ی شدده هدویّت تضداد   اقنداع و دچدار فرایندد   ، غربدی   سلی دربرابرردگی شدید شده و دچار سرخو

ایدران    تلدخ جامعد   واقعیّد  که بیانگر  کردهای بازآفرینی گونهبه داستان راکل ی فضای  ،منتقد گلشیری ذهنیّ 

گسدتردگی   دلید  بده کردگدان و روشدنفکران   تحصدی  ة ای کده طتقدات گسدترد   از انقالب اسد . جامعده   پی 

خواهدد  مدی  طور که سدلیه افراد آن»ین فرایند ا براسا  اند.اقناع ذوب شدهی، در فرایند دارهای سرمایه ارزش

فرایندد تحمیلدی   ( این 51: 5636 )آجیلی،« .آورنددس  میکاذب به هویّ اندیشند و نهایتاً یک فهمند، میمی

کده در   بدازیگرانی  سدان بده  ،یاجامعده چندین   ، در. افدراد سدازد متفاوت و متضاد مدی  هویّ از افراد دو  کاذب،

جعلدی و گداه متضداد و دوگانده در      هویّد  کنندد، بدا   های متفاوت استفاده میهای گوناگون از صورتکنق 

   شوند:جامعه ظاهر می

تدا بده خانده    ؛ امّا جور صورتک به صورتمان بیاوی یم ما از صتح تا شت مجتوریم صد تا بامتول سوار کنیم، ده»

هایمدان را هدم   آوید  آوییتدیم، انگدار صدورتک    هایمان را به رخد   رسیدیم و کراواتمان را باز کردیم یا لتا

 (535: 6665)گلشیری، « .ایمآوی ان کرده

ناشدی از   ،از انقالب بده تصدویر کشدیده    پی  ایرانآید، تضاد و چندگانگی اجتماعی که گلشیری از می نظربه

را  هویّد  نی، مفهدوم چنددگانگی   جهدا  ةصورت که این سییرداری جهانی در ایران اس . بدینسییره سرمایه

جهدانی، ناسیونالیسدمی،    هویّد  نی  با خود همراه ساخته و افراد را در تضاد، تعارض و تنداق  بدین محورهدای    

 دهد:ی قرار میدینی، مذهتی و محل 

قشدری مدذهتی،   ایدم، خدرد و خاکشدیریم، ندیم    دوپارهتوانی؛ ما وقتی با خودت یگانه نتاشی با دیگران هم نمی»

« .زندیم فه ال  مدی ف و متصدوّ وطن؛ عرقمان را که خوردیم با تصدوّ حال جهانمی المذهت، ایرانی و درعیننی

 (563: )همان

مذهتی از اسدا  پسدندیده    هویّ در نقیه مقاب  مل ی  هویّ و قرار دادن  تفک راین نوع الزم به ذکر اس ،  

توانندد    هدم هسدتند کده مدی    داری مکمّد   و دیدن یّد نگارنددگان ایدن مقالده، دو مفهدوم مل      بداور زیرا به؛ نیس 

 ی خل  کنند.هویّتساز باشند نه اینکه تعارض  هویّ 

از آن اسد ؛   هدای ناشدی  ، استعمار خارجی، جنگ و خرابیحف ار القتوربه اینکه مضمون اصلی داستان  توجّهبا 

غافد    ،ستعمار مسدتت آن اسد   بار جنگ و ای که شرایک تأسفهویّتاز ذکر بحران و تضاد  سیّاب ،حالاین با

ای اسد   اس  تصویر جامعده  تصوّرویوه عراق مزده بهکشورهای جنگ تصویری که از ،بنابراین؛ نمانده اس 

 ،افدراد  صدورت کده  شده اس . بددین  روروبهزده، با میاطره نگکه سالم  روان افراد، در تعام  با شرایک ج

کنندد و میدان پایتنددی بده     عی شقاق و دوگانگی احسا  مدی انسانی خوی  نو هویّ بقای حیات و  بین غری ة
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اسد . وی کده   یافتده  گورکن نمدود   شیصیّ شوند که در سرگردان می( اخالق انسانی )فرامن( و غرای  )نهاد

ناچار اس  حیات خدوی  را بدا مدرد دیگدران      ،لیهجنگ، اوضاع نابسامان اقتصادی و غلته نیازهای اوّ دلی به

 :گیردحیات قرار می  ادام ةاب  درونی و اخالقی بین عق  با غری ، در یک تقحفظ کند

َِّ شفيااَا ـأ ااِ ـ   /والطّيباا ِي ِاااَ  الِ  يااِا يِّ الِِّىلاا ِب يِّ البَِاان /ألَاا أ أشاايَغ  مااِت َااارِي ا َخاا     !واَخيبتَاا  » ِاالـ الاااَ رَل  َشكاا هاام اِّ
 (061: 2102، الىّليّ ب) «ابألََنم 

  ! آیا ج  با مرد دیگران نیواهم زیس / با مرد زنان زیتارو و کودکان و قرص ندان./ ایدن من د   یدانهناامچه )ترجمه: 

 (مرد اس  بر من، پس چگونه به مردم رحم کنم؟

 در ارتتداط بدا عامد     جندگ و اسدتعمار غربدی اسد ؛ و     اییدةچنین اوضاع اسفناکی که ز الزم به ذکر اس  در

بندد    را بده که با تأکید بر منفع ، هدم انسدان و هدم انسدانیّ     -گر ستهیعنی عق  اب اری و محا ؛مکانیکی بیرونی

کندد و بدا مدرد و نیسدتی     گدر مدی  روحد  را تسدلیم عقد  محاسدته    اصلی داسدتان،   شیصیّ  - کشیده اس 

عندوان موجدودی عیندی اسد      وارگی پول بده حاکی از ب  میلتاین  .امیدیافتن ثروت و پول اس هب ،دیگران

را تح  تأثیر و ارزش انسانی آنان را نید  سدلت    هاآنروابک بین ، اب ار حدّسر ها تارزش انسانا کاستن ازبا که 

 کرده اس :

ـاااااـّ ي يج أو ـ!اذام! /شَاكأاـت ِطا َِِّنم الَقذائـا ابحلَد ِد وابلِض ام» ٌشاِ  ِاا  الاـرٌ  /و اَِ   َلشا ـب ِاا  اِِتقا م/ ِاا   َِ لَاِ   َلـشاِز ألَّ وِد/ ِاذٌ  شكا
ٌِ  سرفَ   ً لـاَ ِوی ابلّدا ِب و أل ٌِصـا ابلِّقرِد هذا ملزا  (061مه ن: ).« أ

انتقام بگیرد/ با تت و جدذام/   هاآنبتارند/ هرگونه که دوس  دارد از  هاآنها با آهن و آت  بر بگذار موشک)ترجمه: 

این قترها را با پول خدواهم   و ؛شوندیمخورم اگر جنگ برافروخته شود، ه اران گ  بکارم/ که با خون سیراب قسم می

 .(آراس 

بدا ایدن    .اندد دانسدته ی، تضاد و دوگدانگی  هویّتت بحران داری را مستّسرمایه نظام ،سیّابهم گلشیری و هم  

یداد کدرده اسد . ایدن     نی  ی هویّتعام  بحران و تضاد  عنوانبهو دینی مل ی  هویّ تفاوت که گلشیری از تقاب  

 اسدتعمار عقد  ابد اری و    ازجملهداری های سرمایهیشهاندک زدگی، تسل ران جنگبح ،سیّابی اس  که حالدر

 شود.ی میهویّتداند که منجر بحران و تضاد میی ملرا عا

 و بیگانگی یپوچ .2-2-2

تواندد  اسد  کده مدی    هویّد  احسا  بیگانگی در زندگی از مصادی  و پیامدهای منفدی بحدران    انگاری وپو 

هدای متفداوتی ازجملده    دارای حالد   ،بیگدانگی »همدراه داشدته باشدد.    بهشیص و جامعه  باری برایاثرات زیان

و  )افضدلی « جدایی انسان از جهان عینی، نظیر محدیک کدار و جددایی از خدود یدا همدان ازخودبیگدانگی اسد         

اشدیاص و صدفات آن، کدارکردی اسد  از جایگداه آندان در جامعده،         هویّد   التت ده  (؛516: 5636 ،همکاران
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مالنی هسدتند کده جامعده و    و فرهنگی اس  و افراد اساساً حدا  ، محصول نیروهای اجتماعیهویّ »که  وریط به

شدنا   سدان جامعده  بده ، گلشدیری نید    (516: 5633)مدرادی،  .« کنندد طری  آنان خودشان را بیان میفرهنگ از

 ه اس .کردبررسی در بین روشنفکران را انگاری و بیگانگی ها و پیامدهای پو ریشه یتی بین

عالم هستی اسد . بددین   عدم نگرش درس  به متدأ  توأم باگاهی  ،انگاری و بیگانگیپو  ،در این داستان 

سرگردان بدوده و گداهی بده انکدار      ،انگاران روشنفکر در باور به خدا و متدأ آفرین  عالم هستیمعنی که پو 

خداسد  کده    دربرابدر کار خددا، بدا انکدار مسدئولی      با ان»: زمینه، چنین گفته اس در این 5نیچه .پردازندآن می

هدای  کده بدا اسدتفاده از تکنیدک     بر ة گمشدة راعی  ( میالع63: 5695)نیچه،  «.نجات دهند خواهند جهان رامی

 ، وارد شدده اسد ؛  هدای داسدتان  شیصدیّ  ، بده درون و افکدار پریشدان    زاوی  دیدنویسی و تغییر جدید داستان

ده کدر از انقدالب فدراهم    پی ای به متدأ هستی را در ایران توده کران سرخوردةدیدگاه روشنف بررسیفرص  

برجسدته شدده اسد . ایدن      ،آقدای تقدی وحددت    شیصدیّ  صورت نمدادین در  بهاس . در این داستان، پوچی 

 هدای ایران دهده   در جامعهای بیگانه ای از روشنفکران منسوب به اندیشهبینی طتقهها که برآیند جهانشیصیّ 

ها و الگوهای جامعه، بدا دنیدای بیروندی و دروندی     سن  ، در تعام  با نظام وارداتی و متعارض با ندسته 61و  31

  مسدئل »گونده اسد  کده    انکار دین و خدا این ،اند. از دیدگاه آنانپوچی رسیدهخودشان کامالً بیگانه شده و به

نفی میدان یکدی از ایدن     حت یا احوط. فاصل واجت اس  یا مستاس ،  سن  آنچه    نظام میرح اس ، هم هم

بده نفدی    ارکان برسدی،   قدم اس . کافی اس  که تو یکی را نپذیری تا به نفی همفقک یک ،آداب تا نفی خدا

 (613: 6665)گلشیری،  «.هیچ یا یا همه مراتت.سلسله  هم

هدای  ای نفتدی و سیاسد   که درپی افد ای  درآمدده   61و  31  ایران ده  اقتصاد جامع - ساختار اجتماعی 

بدر تغییدر در سداختار جامعده، دنیدای درون       افد ون داری ن دیک شده بود، های نظام سرمایهبه ارزش ،حکوم 

کداری ناشدی از سیسدتم     چرخد  »جر  لوکدا    گفت . بهآنان را نی  دچار دگرگونی نمود هویّ افراد، باورها و 

هدای  شیصدیّ   ،ینبندابرا  ؛(9: 6115) «سدازد را مند وی مدی   و آنان کندخوی  می ةداری، انسان را بردسرمایه

 اندازخودبیگانه شده ،شانداستان نی  در تعام  با نظام جدید اجتماعی اقتصادی، با فراموشی خود حقیقی

شود. چهار پدنج مداه حدداکثر یدک سدال بیشدتر       این هم نمی امّا های معمولی زندگی کند،خواهد مث  آدممی»

ایدن   تواند نشدان  بلکه می ؛این نیس  که ضعیف اس   های  فقک نشانزدن ر را بکند. این دورتواند این کانمی

کند، یعنی توی زندگی یدا بگیدریم زنددگی او    اش نمیهم باشد که این زندگی، روال معمول حیات ما، راضی

 (566: 6665گلشیری، « ).چی ی کم اس ، یکحدّ اق 
                                                                                                                                             
1. F. Nietzsche 
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شدود تدا شدیص بدا     موجت مدی  ر تعام  با نظام کامالً وارداتی،د ،تیگاهی این عدم نگرش صحیح به متدأ هس

بدر انکدار    اف ونده اس ، نشای متهم که در آن جایگاهی برای انسان و نیازهای طتیعی وی تعریفآینده تصوّر

 :درآورندبیگانه شده و درنتیجه سر از پوچی ، از دنیای بیرونی و درونی اعتقادات

ا بعدد چدی؟ وقتدی دیدد آرزوهدای       تر از ایمان من و تو بود. بله بود امّد محکم تازه ایمان وحدت یک روزی»

ای سدرهم کدرد.   چی  کشک باشد، بعد هم نشس  و بدرای خدودش فلسدفه   فکر کرد پس باید همه ،نشد یعمل

 (563: )همان« .وضعی که دارد دالی  ذهنی بسازدافتد تا برای خورد بعد راه میاول آدم از عالم عین سر می

دوگدانگی زنددگیب بیگانده بدا نظدامب ندوین        این عدم نگرش صحیح بده متددأ عدالم و مسداو  ناشدی از      ،درنهای 

میلدی  بدا بدی   ، فردبنابراین؛ کندودنمایی میصورت جرم اف ایی خبه ،تان اصلی پوچیعنوان مستّداری، بهسرمایه

   :شودی میبه خودکشی منته درنهای  دهد کهتن می سردرگم به یک زندگی من وی و

تقی وحددت در کمدال صدح  و سدالم       –وحدت بود.  هیچ عنوانی، با قلم نستعلی . خک  خک، بیکاغذ بی»

« .سد ، خسدتگی و مدالل و پدوچی    واسیه مسداو  شیصدی بدوده ا   دارد که خودکشی من تنها به عق  اعالم می

 (566: همان)

 ،پدردازد های دینی مدی دین، خدا و اندیشهروشنفکر داستان که به انکار  شیصیّ رسیدن پوچیبه همچنین 

غالدت    و اندیشد  از انقدالب، مددل   پدی  ایدران    تواندد مهدر تأییددی بدر ایدن حقیقد  باشدد کده در جامعد         مدی 

 .بوده اس انکار دین و مساو  اعتقادی و مذهتی روشنفکری، 

حف دار  سدروده   یمغیدر مسدتق  هدای مسدتقیم و   ضمن داللد   ،سیّابگاری نی  یکی از متاحثی اس  که انپو  

 های نظامیان انگلیسدی اشدغال  زیر چکمه ،که جامعه عراق به آن اشاره کرده اس . در جنگ دوم جهانی القتور

خدورد.   چشم میبه عادّیمردان و افراد در سیوح میتلف دول  ،شده بود، ازخودبیگانگی و احسا  حقارت

 داری، اسدتعمار و های منسوب به نظام سدرمایه نحله ها واندیشه ةبرآیندی از سییر ،این پوچی و ازخودبیگانگی

 طرفدی ازتفداوت اسد .   بدی  ،های معندوی و حقیقدی وی  که نست  به جایگاه انسان و ارزش اشغال نظامی اس 

های اقتصدادی و سیاسدی غوطده    ای هستند که در ستمسازی جامعهة ان وابرآیند شیو ،انگارهای پو شیصیّ »

ایدن میلدت در    بیدان ( 556: 5699)تسدلیمی،  « .شدود ی جندگ جهدانی لده مدی    هدا خدورد و در زیدر چکمده   می

وار از حاکمدان سرسدپرده   ی نمونده شیصیّت»کند؛ بیشتر خودنمایی می حف ار القتور شیصیّ ی درونی گفتگوها

با سپردن افسدار خدوی  بده عقد  ابد اری، نسدت  بده         ( که556: 5366، عتّا )« بریتانیا بر عراق نشاندةو دس 

 گناه اس :های بیتفاوتی، طالت مرد انسانانگاری و بیتفاوت اس  و با پو های انسانی بیارزش

اـ » ـا أ  ـََكفارا هاذا املاااىل ب/ َسُا / ين ماي ٌَبِّ ا داَم الَ ِ ب/ هر    ـل األـيا ِب شُا -ِّ  ادج يهاذا الااَ ىل َب  - اااَـ    رـي ِاا  م ا بج و!ار ج
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 (061 :2102، الىّليّ ب) «.ظَااّاالم عـض األَنم/ ش  َعث  ِه قبَل ال
، امر کن امشت بمیرند/ از تشنگی و گرسنگی خواهم مدرد/  هاس زندهکه مرد/ سرنوش  یمادامپروردگارا )ترجمه: 

 از تاریکی مرد را برانگی .( پی پس اگر از امشت تا فردا کسی نمیرد/ 

ازجملده اسدتعمار و    ،بدا عوامد  بیروندی    ی، ادغام نگرش فدردی نسدت  بده متددأ عدالم هسدت      نی  سیّابدگاه ازدی

افروزی صاحتان قدرت، موجت شده تا در شرایک بحرانی و متضداد ناشدی از سدلیه گدری اشدغالگران،       جنگ

خد  اخالقدی و   فراموشدی خدود حقیقدی و متعدالی، بده       فرص  اندیشیدن به متدأ عالم از انسان دریغ شدود و بدا  

هدا و  تنهدا از صددای بمدت   رساند که نهای از جنون میرا به درجه انسان، ی  پوچی منجر شود. این پوچیدرنها

بلکده   کندد؛ کند، احسدا  نداراحتی نمدی   می وطنان وی را تیریت و ویرانها و منازل همهایی که خانهترک 

 ها و سرور گورکن اس  که با مرد دیگران زنده اس :خوشی ةکنندتداعی

ٌَى ااَقأااـ  الدُّشرِف/ أو َوقأعـ يف الِكظ  ِشفُِن قَعَقعَل املِ َِّل »  (061: مه ن)!« /  َ ـقصَ  ـريل الشب يج أقداِم الَعذا
در ای اسد  کده/   صدای پای دختران باکره سانبه/ یا هاس تنتکدر شعله، گویی آواز  هاخانهصدای رییتن )ترجمه: 

 اند(رقص مشغولبهاطرافم 

تواندد  یمد وق  عدراق اسد     ةسرسپرد و حاکمانوزان افرکه نمادی از جنگ گورکن شیصیّ  ،در اینجا 

قددرت رسدید و تدا سدال     بده یتانیا بر توسّک ،عراقنظامی حکوم  نوری سعید باشد که بعد از اشغال »از استعاره 

( ایدن  66: 5659)بیگددلی،  « .مردمدی پرداخد   مل دی  ی هدا حرکد  و  هدا نهضد  بده سدرکوب    5335تا  5336

ی دون دنیدوی  آرزوهدا رسدیدن بده امیدال و     درپدی  ،شعله جنگ و کشدتار  داخلی که با دمیدن در سرسپردگان

هدای  تواند ناشی از فراموشدی ارزش یم این بیگانگی .اندشدهیگانه ازخودبدر سیح کالن و سیاسی نی   ،هستند

 از قسداوت قلدت،   یادرجده رسدیدن بده    ولدی  ؛ی باشدد دوسدت ندوع آزادی و  ،عددال   از قتید ، انسانی  -اخالقی

بدا   ،هاشیصیّ فرض اس  که این تیپ ی پاین   الزم ،نوعانخوشحالی نست  به مرد همحت ی و  تفاوتی بی

پدوچی محد     بده و  دادهاره( نفدس امّد  درون )اختیدار خودشدان را بده قابید       ،انکار متدأ خیدر در عدالم هسدتی   

شدییان  کابداال و   ةمایندد داری را نسدرمایه غربدی   هدای اندیشده اشداره بده ایدن نکتده،      بدا  سدیّاب  التت ده  اندد؛  رسیده

موضع خصمانه داشته و بدا در اختیدار قدرار     ،الهی و انسانی هایارزشداند که نست  به میکرده در قابی   حلول

 اند:یدهرسدادن روح انسانی خوی  در اختیار شییان، به پوچی 

 (011: 2102، الىّليّ ب) .«  الاَ اللـ قَاِ   َعِص ـ / يف َِ ىلَم الظِك  َب َهِز و يّن ق  يَل الاـ َفباَِل ابحلَد دِ »
 .(با خستگی بیدار شده اس  من زنجیر بود/ در نفس تیرة و غ قابیلی که در )ترجمه: 

معندی کده   بددین  .وارگی کداال نید  باشدد   ب  تواند ناشی ازیم ،عراق ةزدبحران در جامع  شاعر، مدّ نظرپوچی 

( 65: 5636)کداریگن،  « .ی بدا یکددیگر شدوند   های خاصّد  شوند که آدمیان وارد نستموجت می و پول، کاال»
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بین بددکاران اسد  تدا    ی ملتعا  بلکه وسیل ،شودها و کمال نمیموجت ارتقای انسان ،تنها پولنه ،در این قصیده

بلکده آن را   ،ندد دانمدی ای برای راحتی زندگی مدردم  عنوان وسیلهپول را به ،بدر»خوی  ناو  شوند.  به مقاصد

گویدا  ( 66: 6155، یعنتتداو « ).اس  ظالمان  ت عذاب ضعفا و توحّدادند که مستّدوش نوع بشر میباری بر 

دسد  گرفتده و   هدا را در افسدار زنددگی انسدان    ،جادویی خودش قدرت بای اس  که موجود عینی خاصّ ،پول

 خوی  کرده اس : ةهمه را برد

ااكَتاَ  !هم َلىل ـع يف َلظ ِ /قَاكيب و َوسَرسَل الُّقرِد ِقرـده»  (061: 2102، الىّليّ ب) « ! واَخجأ
 (.اس  آورشرمپول او.  ،پول  دهد. وسوسگوش به/ قلتم می ،آن سوز  در شعل -زن -او )ترجمه:

ك لِضب ِب/ ک» .و  ِ أ اص  يـح الىِل  ِب َلـذٌِ ضربا ً َ الَ َم اِل تىل مج  (010)مه ن:  «لَاَحىِلىل أ  ــد  الُّقرَد وَهيُِا
کرد و دهان  را بدرای خندیددن   ی  پول را احسا  هادس کردند/ های آسمان مانند مه نور پی  میچراغ: )ترجمه

 (.گشود

 . استبداد داخلی2-3

 گلشیری و استبداد داخلی .2-3-9

بدر ة  مرداد، محور اساسدی داسدتان    69سین از استتداد داخلی و پیامدهای ناشی از آن در ایران بعد از کودتای 
 داستان نی  حداکی از یدک جدوّ    غیر مستقیمهای دالل  وکل ی فضای  بررسیدهد. را تشکی  می عیگمشدة را

 هدای وابسدت   از انقدالب اسد . دوراندی کده در آن، سدازمان      پدی  ایدران    در جامعد  ،امنیتی و اسدتتداد سیاسدی  

و پیامددهای اسدتتداد   داده اسد . نمدود   اندام نمیعرض اجازة ،های انتقادیحکومتی ازجمله ساواک به اندیشه

 .فقیر، مشهود اس   نفی طتقن وای روشنفکران، غارت ثروت مل ی و داخلی در قالت ا

مسدتتدّ  رسیدن طاغوت وابسدته و  درتقبهو  5666مرداد  69در جریان کودتای  ،شکس  نهض  آزادی با 

بدر ة   نشدینی خ یدندد.  و خانده تتعید یا به کدنج اند وا    ،داخلی، بسیاری از روشنفکران و آزادی خواهان از کشور
ای پدرده از اوضداع و شدرایک حداکم بدر جامعده      ، 61و  31  ی از شدرایک ایدران دهد   تأسّد نید  بده    گمشدة راعدی 

 روشدنفکر و مند وی   شیصدیّ  عندوان  بده  ،ی وحددت صدایی و دیکتاتوری اس . آقادارد که دچار تک برمی

افدراد ناشناسدی    وسیل بههمیشه  ایران اس  که  عجام خوردةخواهان شکس نماد روشنفکران و آرمان ،داستان

ایدن افدراد    کندد. ، اقدام به خودکشی مدی درنهای ( و 565-563-565: 6666، یریگلش ر.ک:) شودتعقیت می

 ةی زنددگی روزمدر   تواند نمادی از خفقان سیاسی و مأموران ساواک باشد که تمامی رفتارها و حت د می ،ناشنا 

درنهاید  برخدی از ایدن روشدنفکران در ایدن       کنترل داشتند؛ و نظر و زیرمیالف را های روشنفکران و اندیشه

 کنند.ان وا از دنیا رفته یا اقدام به خودکشی می

هدم   هدا دور هدای داسدتان کده غدروب    شیصدیّ  گفتگدوی کارنداوالی بدین     فن گلشیری با استفاده از همچنین، 
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وسدیله  کشدد. ثروتدی کده بده    چال  می و نقدبهرا مل ی ت پردازند، غارت ثرونشینند و به بحث و گفتگو می می

های غربی و نگاه استثماری آنان، صرف منافع ح بدی و شیصدی   داخلی، با نظر به سیاس مستتدّ طتقه حاکم و 

افد ای    درپدی از انقدالب اسد  کده     پدی  اوضاع اقتصادی و سیاسدی   از واقعی یانعکاس ،این میلت شود.می

 درپدی مل دی  طداغوتی بدا حدرا  زدن بده ثدروت      مسدتتدّ  ، طتقده حداکم و   61و  31هده  د درآمدهای نفتدی ایدران  

 اندوزی و کست منافع خودشان برآمدند: مال

ع مندافع خودشدان   نفد بده کندیم و آنجا، همان سرنخ، داشتند سرنیمان جایی دیگر بوده اس ، ما اینجا جان می»

اشدرافی   ةمیابق  ندارد، درس  انگار که یدک خدانواد  ها با اینجا برای همین گفتم آن قالتکردند. معامله می

 (536همان: « ).دم بیورند میراث را بفروشند و از و اینکه کسی کاری بکند ارثبی

بدرای کسدت    عدادّی شود کده مدردم   ایران تحمی  می  بر جامع حالی در ،و فساد طتقه حاکممل ی غارت ثروت 

افدراد   توسّدک  ،روز کار کنند و ماحص  دسترنجشانشتانه ،بستهههای پیناحتیاجات روزانه مجتور هستند با دس 

هدای  کشداند کده بده ارزش   نقد مدی   ورطبه ایران را  جامع ،گلشیری ،عتارت دیگربه ؛یغما برده شودبهسودجو 

رندج بدردن از    دلید  بهافراد طتقه فرودس   کهیدرحال .استوار اس  ،بر انگی ه سودروی آورده و  داریسرمایه

 شوند:میحاشیه رانده بهزنند یا و جنای  می یا دس  به جرم الم و مشکالت اقتصادی و اجتماعی،آ

هدام را گدرفتم جلدوش گفدتم،     گف : دس سرکارگر زده بود. میبهگف ، از حرفی که با مادر از کارش می»

بسدته بدود،   هداش پینده  س خوب، د« شنویمها را داریم، برای همین هم حرف زور نمیجا برویم این بتین ما هر

 (536)همان: « .پینه روی پینه

اش را کشته، بعدد هدم روی دیدوار    خوب چند ماه پی  توی روزنامه خوانده بودم که مردی زن و سه بچه» 

 (595همان: « ).های  را نوشتهسیاهه قرض

 و استبداد سیّاب. 2-3-2

عندوان  تدوان از آن بده  ای کده مدی  گونده اس ، بده  حف ار القتورپرداختن به استتداد داخلی موضوع اصلی سروده 

نسدت  بده حاکمدان و     ،نقد استتداد سیاسی زمان خودش یاد کدرد. نقدد وی  بهنست   ،دِینی از طرف شاعر ادای

گیدر  لیاقتی و همدستی آنان با جنگ افروزان و سلیه جویان خارجی اس  که دامدن بی توجّهصاحتان قدرت، م

 اه وی، خفقان، فقر و فساد از برون دادهای استتداد اس .دیدگاز  اس . سرزمین عراق شده

دانسد .  مسدتتدّ  ا نمداد طداغوت و حداکم    ر حف دار القتدور   شیصدیّ   تدوان با نگاه استعاری بده داسدتان، مدی    

بلکده خدود    ،تنها فرزندان کشور عراقنه ،در این راه التت ه ؛، بسته به مرد دیگران اس استتدادی که زندگی او

فدرض اسد  کده    بودن معانی شعر نو، الزمه این پدی  به چندالیه توجّهقربانی اس . فهم این میلت با  وطن نی 
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 دسد  او بده اختیار گدورکن قدرار داد و درنهاید      تمامی دارایی و کرامت  را در که ؛را نماد وطن بگیریم زن

وزیری رسدید  نوری سعید به نیس  دوباره ،انگلیس توسّکعراق  ةبعد از اشغال دوبار» زیرا؛ ور سپرده شدبه گ

 ؛ بندابراین (66: 5659)بیگددلی،  « هدای داخلدی پرداخد    م به سرکوب میالفدان و جریدان   35-5336و تا سال 

سدان قدوم عداد بده     اشک چشم آنان به داند که با رییتن خون مظلومین ومیرا منتع فساد مستتدّ شاعر، حاکمان 

 پردازند:ظلم و فساد می

ٌِ لَ  ٌَبِّ أَا »  (061 :2102الىّليّ ب، ) «والدُّااااـر ِ أـ  َد ش دج اَبشَل الّدِم  ُـتِ َق ابل ُّ!رِم املااااـَِكف ِي/و  /ثـرٌـ/ شتـبيَد ِىللَ الع 
و با تیرهای کشنده آسدمانی/ نوادگدان قدوم عداد را از     / تا نس  عار را از بین بتری./ خروشینمیپروردگارا آیا  )ترجمه:

 فروشند(ها میاشکبین بتری که خون و 

اسد .   حف دار القتدور  هدای داسدتان   ی[ نید  از دیگدر ویوگد   کد  ستمستمگر و ] یرفقبرخوردار و   دو طتق تقاب 

پدردازد و از سیاسدتمداران بدا الفداظی همچدون      دفاع از حقوق مردم میبه ،یداخل گسترده استتدادبا نقد  ،سیّاب

کنندد و  برداری شیصی اسدتفاده مدی  برای بهره ،موجود موقعیّ از  که کندیاد می و... «مابشال الادّ »، «أـ  د شا د»

پاسدیگوی کسدی نیسدتند. وی مانندد دیگدر منتقددان عدرب بده ایدن           ،عدالتیک  و بیفقر طتقه ستم درمقاب 

ه اسد  و  دشد منجدر   و منابع کشور عراق، به شدکاف طتقداتی  مل ی های ثروت کند که غارتموضوع اشاره می

ظلدم و   دربرابدر بدا سکوتشدان    خانمانی کشانده اس . قربانیانی کهیبا به فقر، گرسنگی و طیف گسترده مردم ر

 ستمگر شده اس : ترشدن طتق یجرموجت  ،استتداد

ِاِاااثتِ » َـَ  ال ِّ! لـ يف ِ الدج ليَس شيَِ //َ!رَ  ِ ىلم/!رَ  الـقبرٌِ و َأـسدُّ اِبلِكحِم ال ٌَى  َ َب َشِ ٌاِاَل أو َشذا  (061:  ن)مه «ياّل أ
هدا  جد / بیدوه  نیس  در کشوری که در آن  م/کنهای پراکنده/ گرسنگی قترها و نفسم را برطرف میبا گوش )ترجمه: 

 (.اندو دخترانی که مردانشان غایت

را  ایی سدالم و دور از آشدوب و جدرم   قدانون و عددال  اسد  کده فضد      ، نمادادبیّاتدر محتست  معمولطور به

عنددوان اد گرفتدده و از آنددان بددهبدداد انتقددبددهرا  نانمددردان قددانون و پاسددتا ،سددیّاب ،حددالیددنا بددا کنددد. یمددفددراهم 

گسداری و  دنتدال مدی  بده فسداد،   دربرابدر عنصرانی یاد کرده که در پس  و منصت خودشدان بدا سدکوت     سس 

انده را  تصویر کشدیده کده شدتانه راه میی   بهدر این داستان، پاستان خسته و مستی را  ،ی هستند. شاعرگذرانخوش

؛ پاسدتان دارد  شیصدیّ  نگاهی منتقدانه بده ورای   ،سیّاب ،ظاهردربرد. یمسر بهجوار زنان  و درگرفته  ی پدر

آن جامعده را نید     و حاکمدان دامن مردان قانون  ،ی یگرو قانوندارد که فساد یبرمی اجامعهاز حقیق   پرده و

 آلوده ساخته اس :

ٌِس  لَِعز   َعرـد َوسأِ َن  َ » : َضيا  َ!د د  و  احـكـم اِبلِ  اِش.../ـَ  ََ شاِم اکتِ  بج  (011)مه ن:  «لقرـل أِث
گویدد:  مدی  ایافسدرده  و زن پروراندد/ یای بستر را در سر مدی رؤکه یدرحال ،گرددیبرمپاستانی خسته و مس  )ترجمه: 



 18 )بدر شاکر السّیّاب( حفّار القبور)هوشنگ گلشیری( و سرودة  راعی برّة گمشدةماعی رمان نقد اجت
 

 (.مهمان جدیدی اس 

 استعمارستیزی. 2-8

ویدوه انگلدیس و آمریکدا بودندد،     استعمارگران غربی بده  وسّکت ،که شاهد غارت کشور خود سیّابگلشیری و 

نگداه بده تداریخ، پیشدینه      گلشدیری بدا   نقدد کشدیدند.    های میتلف استعمار نظامی و فرهنگدی را بده عرصد   جنته

دهد کده منجدر   ها و تیموریان ربک میها، مغولاندازی اقوام متفاوت به ایران را به دل تاریخ ازجمله تازی دس 

   :شده اس فتادگی این کشور در ادوار متفاوت ابه عقت

تثتید  اسدتیالی عدرب بدوده و      بده اینکده یکدی نشدان      توجّده تدر اسد ، بدا    عین رواید  جالدت   امّا یادم اس ،»

 (565: 6665« ).ک ترکانیکی رم ی از تسل کردن؛ و این کن ریشه

هدای تلدخ   واقعیّد  انعکاسی منتقدانده از   تواندمی به دخال  بیگانگان در امور ایران،نگاه استراتویکی گلشیری 

 مرداد و تحمی  کاپیتوالسیون باشد:   69آمریکا در قالت کودتای  از انقالب ازجمله سلیه پی یران ا

کندد، یدا   را قیع می تنهیکآید و تداوم جایی که تتری داسی فرود میام دس  بگذارم روی همانسعی کرده»

جغرافیدایی،   موقعیّد  گیرد. ما آنجا به هر دلی  که بوده، مثالً مداوم را میبگیریم سنگی که جلو جریان آرام و 

 (535)همان: « ایم و حاال هستیمگرفتار همین مشک  بوده

ری های دینی مدذهتی شدریعتی و میهّد   و اندیشه احمدآل ستی ان رویکرد غرب گلشیری، با استعمارستی ان نگاه 

و مل دی  گرایدی  بدر بدومی  گداهی بدا تکیده    ،ستی ی گلشدیری ت که غربغرض اس . با این تفاوسو و همنی  هم

خدود را نشدان    ،هدای زرتشدتیان  ناسیونالیسم ایرانی همراه اس  که در شدیفتگی بده مدذاهت باسدتانی و اسدتودان     

   دهد: می

هدای زردشدتیان یدا    اینجدا و هرجدا شدکافی بده اسدتودان      کنم ازقدر کهنه اس  که گاهی فکر میشاید هم آن»

 (556همان: « ).هایشان بازشده اس مهدخ

پدی  غربدی در تدریج و با رشد تکنولدویی  ستعمار نوین نظر داشته اس  که بها نوعیبه ،گلشیری در این داستان

از انقدالب   پدی   جامعد  ایدران  و دیندی  مل دی  ی، سدن ت هدا و دسدتاوردهای   تضعیف و تیریت ایدوولویی، ارزش

ی بدا  سدن ت غربی آماده کند. این میلت در تغییدر سدتک معمداری     قدرتیه یا زمینه را برای سل ،مرورتا به ؛اس 

ظهدور    منصد وآمد گردشگران خدارجی بده  رف  شدن مساجد و اماکن فرهنگی به مح  معماری نوین و تتدی 

 رسیده اس :

 جدای  از شیشده و  شدد. بازارهدایی دیدده بدود کده طداق  را برداشدته بودندد و بده         خراب شده بود، داش  می»

هددای فلدد ی سددقف تددوری سدداخته بودنددد. در ایددوان صددحن جنددوبی زیتدداترین مسددجدی کدده  تیددرآهن و ورقدده
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  از لحظه پدی منتر و محرابی که یکبهدس  و پش  بهتنها مسافران خارجی را دیده بود، دوربین  ،شناخ  می

 (39: )همان« .عکس انداخته بودند هاآن

غدارت ثدروت    افد ون بدر  های بریتانیا کده  نیروی توسّک ،عراق ناشی از جنگ دوم جهانی و اشغالی هاجنای 

ای را بر آن داش  تا بدا اسدتفاده از اسدلوب کنایده و چندالیده      سیّابداش ،  درپیافروزی را عراق، جنگمل ی 

در مقایسده بدا شدعر کالسدیک برخدوردار بدود،        شعر نو که بسته به شرایک ادبی و اجتماعی از ویوگی متمای ی

 ،افدروزی در کشدورهای آسدیایی   د. اسدتعمارگرانی کده بدا جندگ    ایسدر برا در نقد استعمار  ر القتورحف اقصیده 

و کشدتار اسد .    جندگ بده هستند و درواقدع حیدات آندان وابسدته      خودشانمنافع  ودنتال میامع به ،ویوه عراق به

در انتظدار مدرد دیگدران     ،فروغشاعر با تشتیه گورکن به گرگی گرسنه که با دهان باز و چشمان بی ،روینازا

کده بدا   ویدوه بریتانیدا نشدانه گرفتده اسد ؛      هبد  ،هدای اسدتعمارگر  دول  یسوبهاش را نوک پیکان انتقادی اس ،

هدای  پی رسدیدن بده سیاسد    در - سرزمین عراق نماد - سرپناهاندازی به زنان بیدس  سپردن مردان و خاک به

 استعماری اس :

ٌج مج َكش ّج يف !ِ وشَ  /جنِ اِ ئِز الىلّ  لذِّ كَ ن ِ  عتَ اِااا ئ!َ  يت نِ  سِ قَ   ن ک»  (066: 2102، الىّليّ ب) .«دا
 دیوار.(و دهانی همانند شکاف  /سان گرد زندانیدستانی سی  و گرسنه به)ترجمه: 

نی  بده   درپیبا آرزوی جنگ و مرد برای دیگران،  ،استعمار باشد، نماد تواندیمکه  گورکن ،در این سروده

 تدا  ده اسد  شاعر بو مدّ نظراستعمارگران،  هویّ تشریح  ،در نگاه اول ،بنابراین؛ ید خوی  اس های پلخواسته

غدارت  گنداه و  هدای بدی  کشدی، مدرد انسدان   بر بهره ،وجودی استعمارگران هویّ این نکته نی  تتیین شود که 

 کشورهای دیگر استوار اس :

 (061 )مه ن: «. عـض األَنم/ ش  َعث  ِه قبَل الظالم - اِّ  دج هذا املىل ب  - ااَـ   رـي ِا  م  بج و!ر / ين مي سَ »
 (.از تاریکی مرد را برانگی  پی از تشنگی و گرسنگی خواهد مرد/ اگر از امشت تا فردا کسی نمیرد/ پس )ترجمه: 

افدروزی و اشدغال نظدامی کشدورهای مسدتعمره نید  نمدود پیددا         در نقدد جندگ   سیّابهای استعمارستی ی جلوه

اول قدرن    در نیمد  ،ای و جهدانی از اوضداع نابسدامان منیقده    پیدروی انعکاسی شاعرانه و بده   ،ند. این میلتک می

آن مل دی  به اسدتعمار و یغمدای مندابع     ،با اشغال نظامی کشورهای خاورمیانه ،گربیستم اس  که کشورهای سلیه

هواپیماهای انگلیسدی بمتداران    اب ،طی جنگ دوم جهانی ،عراق که شهرهای میتلف آن»ویوه مشغول بودند. به

های تجاری بریتانیای کتیدر بدرای   شرک  توسّکاشغال درآمد و منابع آن بههای سربازان زیر چکمه درنهای و 

تصدویری کده شداعر    بنابراین،  ؛(653: 5665)النگریک، « شدندصدور به بریتانیا یا دیگر کشورها تصاحت می

تصویری آکنده از نابودی و ویرانی اس  کده حضدور    عراق اراوه داده، گران و بمتاراناز کشتار وسیع استعمار
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 ع راوی  در آن ملمو  اس :

ٌـ َ َك َا  ل َك أ َاف َنً/ ياّل و أّن الَق ِصَ  ِي ـهِ»  (061: 2102، الىّليّ ب) «شُيُّ سرقج لكـقـبرٌِ! /ـَِل  ِه الدِّا 
 (چه بازار خوبی برای قترها! اند/دهش/ مگر آنکه ویران اندنگذاشتههواپیماها جایی )ترجمه: 

و یدوه عدراق کده بدا فدرورفتن در جهد        وبده  ،زدن به جوامع تحد  اسدتعمار شدرقی   با تلنگر و کنایه ،سیّاب 

سدازی غربدی   بده فرایندد دیگدری    ،اندکردهاستعمار بریتانیایی، زمینه نفوذ بیشتر غربیان را فراهم  دربرابر سکوت

انسان ناکامد  برخدورد     مثاببهبا مستعمره  استعمارگرانواسیه، بدین»که کرده اس  در روند استعمار نی  اشاره 

« .آورندد یمد  حسداب بده کده مسدتعمره را وحشدی    یدرحدال  ،دانندیمخود شایسته  تجسّمکنند. آنان خود را می

 (551: 5635، و پرغو )نریمانی

غج شاِم الَ الِة/ لاَ » ِّاِم َكـر خ مَ مأ أق َأأ الـفتـ ينأ َقىَلرـي شكِم َ  يع / أ  (011: 2102، الىّليّ ب) .«َز الضِّ
 .(امی ب رد نیواندههاکتابصحرا هستم/ دلی  دارم/ مانند وحوش  ،مدلسی اگر )ترجمه: 

یده  چندالهدای  یده کنابهره بردن از ابهام و  اف ون بر ،برای وصف خوی درنده استعمارگران و اشغالگران سیّاب

بددین معندی کده یکدی از ارکدان تشدتیه        ؛ی جنگی نی  بهره بدرده اسد   هااستعارهه و موجود در شعر نو، از تشتی

ه اس . ایدن تشدتیه   وام گرفت ،یک پیرامون  که درگیر اشغال نظامی و استعمار بودهاز محرا  بههمشتّه یا یعنی مشتّ

دنمدایی کدرده   ی و در ذهدن او خو دروند  گفتگدوی در  ،برای رفتن بده مییانده   ،در هنگام ورود گورکن به شهر

 اس :

ََِ  أَِّك َسرَف لاَقَتِحـم الاَ د ََِل َك لمـزاةِ » ََ  ابِلذِي َاَكَف أ  َداَك.  /أمَِا    (012: 2102، الىّليّ ب) «َك ل  لاِحِنَ و لَاشََت 
 خری؟(ات میییداراوارد شهر خواهی شد؟/ و آن را با  فاتحانای که مانند جنگجویان و آیا گمان کرده)ترجمه: 

 ایجاد آگاهی و دعوت به انقالب. 2-8

آزادی  بدا دفداع از   تدا  به ایجاد آگاهی و دعوت به انقالب هستند فموظ  ،ادیت و شاعر ،اندیشه مارکسیسم در

گیدری  ازنظر فیلسوفانی از قتی  هگ  کده در شدک    ،نای اف ون بر خی ند. پابه دارییهسرماعلیه ها، حقیقی انسان

خودآگداهی  مالزم بدا حصدول    ،حصول آزادی» س ایی بر مارکس داش ،بهیسمی تأثیر افکار کمون لیههسته اوّ

نظرات و عقاید حاکم بر جامعه را دگرگدون کدرد، همداهنگی و     اگر بتوان (؛ بنابراین39: 5663)نراقی، « اس 

رو گلشدیری و  (. ازایدن 63: 5656سداچکوف،  ر.ک: دسد  خواهدد آمدد )   بده  ،عدالتی که در آن وجود ندارد

عندوان یدک عنصدر    اهی طتقاتی بهبر نق  آگ ،های کمونیستی گرای  داشتندفکری به جریان ازنظرکه  یّابس

 اند.جه  رسیدن به جامعه ایدوال، تأکید کردهمهم، 

دعدوت بده شدورش و انقدالب      کهبا این تفاوت دارد؛  یدتأک، بی یآگاهعنوان اب اری بر میالعه به گلشیری،

بنددی بدین آگداهی و    ناشی از آن اس  که نویسنده در اولوی  ،عدم دعوت به انقالب بسا ایننکرده اس . چه
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ناامیددی از اوضداع حداکم بدر ایدران،       :شاید بتدوان گفد    ،آن اف ون برانقالب، آگاهی را مقدم شمرده اس . 

ی و امیدی به انقدالب کدارگر   ،و ان وای روشنفکران نی  دلی  دیگری اس  که موجت شده تا گلشیری  تشت 

 مشاهده اس :کشد نی  قاب یدک میبهآینده نداشته باشد. این میلت در عنوان کتاب که تدفین زندگان را 

 حت دی ا ندوع کتداب مهدم اسد ،     امّد  داندم؛ بلده مدی   گویدد. خواندد خدودش مدی   ها هم تا نصدف شدت مدی   شت»

اش چیسد ؟ وقتدی   آخدر فایدده   خواند، امّاکاربردشان، وگرنه میلیاردها کتاب توی دنیا هس . تازه بگیریم می

رود، هددف  هدم معلدوم نیسد ،     خواندن  هیچ نظمی نداشته باشد، وقتی انگار روی صفحات کتداب راه مدی  

 (566: 6665گلشیری، « ).رودصتح حتماً هرچه خوانده یادش می

اسد  کده    از انقدالب  پی ، تأییدی بر این دیدگاه رایج در بین روشنفکران مدّ نظر گلشیری آگاهی و بیداری

زیرا از دیددگاه ایدن روشدنفکرنمایان، سدیر     ؛ های دینی داشته باشددرگرو آموزهدل  روشنفکر کسی نیس  که

بدر نداشدتن صدتغ  دیندی، در مسدیر       افد ون آورد کده  بار مدی بهزمانی آگاهی میلوب  ،هامیالعات و نوع کتاب

 :  توده و بیانیه ح ب کمونیسم باشد های ح بها و آرمانخواسته

رود ام، مدی ام، بداش بدوده  خواند و تازه چی. خوب، خدودم هدم دیدده    ا باید دید برای چی میامّ من که گفتم؛»

 اسدرار  ،األولیدا   ةکرتدذ ، فشرح تعر ، العتاد مرصاد، ا فیهفیه ما چی؟ امّ خرد؛فروشی یک بغ  کتاب میکتاب

 (565 همان:« ).انسان الکام ، وحیدالت 

میدان  بده طلتی سینی دهد و از متارزهمی اهمّیّ فقک به آگاهی و بیداری طتقاتی برخالف گلشیری که  ،سیّاب

نامالیمدات اجتمداعی سیاسدی عدراق      دربرابدر روحدی سدرک     طلدت و آورد، دارای روحیه مقاوم، متارزهنمی

ظهدور    منصد بده شود و فریداد معترضدانه خدوی  را در قالدت شدعر      تلخ نمی واقعیّ تسلیم  ،گاهاس . وی هیچ

عددم   ،بلکده از دیددگاه وی   ،خدالی از آگداهی نیسد     ،سدیّاب این روحیه مقاوم و استعمارسدتی    التت ه ؛رساند می

ماندگی و بازی کردن در راسدتای اهدداف اسدتثمارگران و مسدتعمرین     موجت عقت ،آگاهی و نداشتن میالعه

 شود:اس  که به مرد انسانی  منجر می
غج شاِم الَ الِة/ لاَ » ِّاِم َكـر خ مَ  مأ أ  (011: 2102، الىّليّ ب) .«أق َأأ الـفـتَز الضِّ

 (.امی ب رد نیواندههاکتابمانند وحشی در صحرا هستم/ که )ترجمه: من 

و عدراق،   جامعد  ایدران   هدای انسدان  ایدن اسد  کده از دیددگاه هدردو،      سدیّاب لشیری و گ   مشترک دربارةنکت

بدا   ؛گلشدیری کده بدر    یدانده موننگداه   سییرةبرخالف  ،ابسیّ اند. با این تفاوت کهدفن شدهزندگانی هستند که 

سدتمگران دعدوت    برضددّ گور خفته را بده انقدالب و شدورش    بهن و زندگان این مستضعفا ،لحن تند و شکننده

 ترساند:یمن عفیو مستض را از انقالب مردگان هاآن ،ظالمانخیاب به  و باکند  می
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ٌاِب شىَلرفَ » ِاتاَاااِ ـض الـقبرٌـ/ و لَاا اَي ااـج ِارن يَِّ الَر ٌـا!ا ََ َشكَ  اسِم اهلِل ثااـار  (011)مه ن:  «ايَ َارل
 خداوند شورش کنید.( نامردگان با / ای مخواهند شوریدقترها  که ای مجرمین برگردید)ترجمه: 

 (011)مه ن:  «.الـقبرٌِ و  َ َن الاَجِ دلِ  ال  لَاثرٌـ/ ِ س  ـاعَااذِ  الـقبرٌِ/ َن الاَجِ دِل و  ِىل ن   َثرٌـ/ي َس َشِل الِشَ ِ  الاـ َكِرنِ  شاِم»
و  هدا صدیره د/ بدین  شدور بی مدی و قترهدا/ روح معدذ    هدا صدیره خروشد/ بین انسانی می ،گاهان رنگیندر شف )ترجمه: 

 (.قترها

را  استعمارگران و ظالمدان، کسدانی   دربرابری  و مقاوم ستظلم  با روحی ،ذکر این اس  که شاعر یانشا  نکت 

مردگدان قدرار دارندد و     سلی  ستمگران و استعمارگران درزمدرة  دلی بهکند که میدعوت شورش و انقالب به 

 د.پا خواستن ندارنبه جرأت

 ترسیم آینده. 2-8

را بده   هدا آنو  دامن ب ندد  ،ایجاد امید در بین طتقات محرومبهمیلوب اس  تا ادیت  مارکسیسم، هاییشهانددر 

، رودانتظدار مدی   سیّاباینکه از گلشیری و  با. هیچ اثری از استثمار و استعمار نیس  در آنکه  فردایی نوید دهد

بدر   غالدت ت ظلدم و خفقدان   نگری و شدّنویدبی  فردایی روشن و عاری از ظلم  و تتاهی باشند، لیکن واقع

 ندارند. وردو کش ةامیدی به آیند نگاه حاکی از ،ی عمی  اس  که دو ادیتحدّبه ،عراق و ایران

داری خفقان سیاسدی و جدذب شددن در سیسدتم جدیدد سدرمایه       دلی بهمیدی از روشنفکرانی که گلشیری با نو

زیدرا  ؛ عدال  و آزادی نددارد  با توأمای بیند و امیدی به ساختن آیندهاند، جمع آنان را پراکنده میمن وی شده

 م مردم کاری ساخته نیس :  که روشنفکران نتوانند کاری از پی  بترند از عمومادامی

شدود، یکدی هدم    رود مدذهتی مدی  رود، یکدی مدی  گیرد، یکی سفر میبعدش خوب معلوم اس ، یکی زن می»

هدا  شدوی کده آدم  مدی  توجّده آخدر وقتدی زیدر و بداالی کدار را بتیندی م      کند، دس غیت  می ند، خودکشی می

 (66: 6665« ).توانند تا آخر خک تاب بیاوردبیشترشان نمی

 - نماد چوپان و حداکم جامعده   - د راعید محمّپایان رسانده اس  که سیّبهای گونهداستان را به ،ویوه که ویبه

بدر اوضداع نابسدامان     داندد کده  رسدد و نمدی  پوچی مدی بهگردد، در گورستان اش میشدهگم که در جستجوی

 کشد، بگرید یا بیندد:  یدک میبهعنوان تدفین زندگان را  جامعه که

انگدار نتدوده اسد ،     ام، نددارم، نیسد ...  د علییدان راعدی  د راعی خلدف مرحدوم سدیّ   د محمّا من، من که سیّامّ»

جدا  مدین ه ام... من اگر بنشدینم، شود. من بیرون از مجموعهام. همین اس  که هس ، نتاید گریه کرد. نمی ندیده

تا صدایم بیرون نیاید و بدا لرزششدان    هایم را جلو صورتم بگیرم، جلو دهانمتوانم دس میقتر، روی این سنگ

 (663همان: « ).صدا بیندمتوانم بیی اگر تصمیم بگیرم میشود حت هم بیندم. می

، پایدان  ه اسد  دمردگان قرار دا ، درزمرةخواندافرادی را که به انقالب و شورش فرامی ،سیّاببه اینکه  توجّهبا 
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پایان رسانده اس . در ایدن فرجدام ندامیمون کده زن     بهمیدی قصیده را با تصویری ناخوش فرجام و حاکی از ناا

بدر آن آشدکار اسد      - نمداد خفقدان و اسدتتداد    - در تابوتی کده آثدار سدیاهی و ظلمد      - نماد وطن - قربانی

هدای  راهدی شدهر و مییانده    ،شود و گورکن دوبداره خاک سپرده میبه - استعاره از استعمار -دس  گورکن  به

 استعاره از استعمار دیگر کشورها[:] صتح برساندبهرا با زنانی دیگر شود تا شتی آن می

ِّاَ   اش الِِعـغ  اَحـجبـه ِ ط ب /» ي بِ َتَصَ  الاَ ميـز شيَ  قـراـ / و كُ َِ الضِّ ََ  َكرَكز  َواه  (010: 2102) «َذاَب شِي
ای رییتده اسد / و در آن سدتاره    آنغروب تمدام نیدروی  را بدر     پوشاند/ گویی تاریکیبجنازه را پوششی می)ترجمه: 

 (.ذوب شده اس  نور یب

ی و فسداد  مسدت  و اندیشد   گدورکن  توسّدک اش یسدپار خداک قصیده را با مدرد زن و   ،شاید شاعر به این دلی 

کده   طدور همدان  .اش را از اصدالح اوضداع نابسدامان عدراق بیدان کندد      یددی مونپایدان رسدانده تدا    بده وی  دوبارة

و  هدا برنامده پدی اجدرای   همچندان در  ،مکیدن خون مظلومان مشغول هستندبه ظالم که استعمارگران و حاکمان 

همیشده در کمدین    ،جریان شرارت که قابی  نمایدانگر آن بدود   و ید برای استتداد و استعمار هستندی جدهانقشه

 نوع بشر نشسته اس :

ٌـ املد ِااِل و » ـى َشاا  الَقااِي ا د ااِد/ ـااتَاَعثااااِّ َ لقبااٌرـّ اا ٌ اِهااَم لَكَ ااـع ِااا   َعياادج/ و َظَاالُّ وَلظَاالُّ أِاارا  «.ابخلَ اا ِ اخلـطـااراِي َلكـااـم ابلّكقاا ِب و  /  َِاُا
 (016)مه ن: 
شدود/ و  هدای لغد ان دور مدی   درخشد/ و گورکن همچنان/ از قتدر جدیدد بدا گدام    کماکان نور شهر از دور می)ترجمه: 

 (.پروراندیای دیدار و شراب را در سر میرؤ

تواندد  یمد ، سدیّاب گلشیری و  ز ناحی فردایی روشن ا ندادننه در دعوت به انقالب و اراوهمنفعال ةشیو ات یاذ 

آگداهی  »داری، دچدار  ظدام سدرمایه  در برخدورد بدا اندیشده و نمودهدای ن     هاآندو د این فرضیه باشد که هریّمؤ

 ،هدای مارکسیسدتی  ندیشده منسوب به اروشنفکران  عنوانبه ،سیّابمعنی که گلشیری و هستند. بدین «شدهی ش

 عمد  درو  شدده ذوبدر ایدن نظدام    کدم کدم داری دراثر سرخوردگی سیاسی، خفقان و تعام  با نظدام سدرمایه  

داری هسدتند؛ کده از ایدن    یی از نوشتار و آثارشان منتقد سرمایههادر گوشه، هرچند که اندشدهج وی از سیستم 

آگداهی  »از دیددگاه جدر  لوکدا     . شدود مدی یداد   «شدده ی شآگداهی  » عندوان بده  ،یشناسجامعهپدیده در نقد 

کده   گرنظارهی اس  اسویهشده، ی ش ةییر نیس  و سویتغ قاب آورد که یمنظر تاریخ را چی ی در ،شده شیئی

)صدمیمی،   «اسد .  گدر نظداره دادگی تاریخ و جامعه اس  و نست  به جامعه و تداریخ منفعد  و   یروتنها شاهد 

5696 :666) 

 ریگینتیجه. 3

ی اجتماعی کشورشدان  هابحرانیندگان جنت  فکری مارکسیستی در آثارشان به مساو  و نما عنوانبه سیّابگلشیری و 



 909 )بدر شاکر السّیّاب( حفّار القبور)هوشنگ گلشیری( و سرودة  راعی برّة گمشدةماعی رمان نقد اجت
 

 .اندد هاشدت گذآن را پشد  سدر   ی اجتمداعی اسد  کده    هدا تجربه یستی و همناشی از اند. این الت ام، اهتمام و الت ام داشته

گفتمدان   ،مدرداد  69از کودتدای   پدس ناشی از آن در فاصدله زمدانی    یهویّتسیاسی، ان وای روشنفکران و بحران  خفقان

 گران بده خداک عدراق،   تعمارورود اسد  ،اشدغال عدراق در جندگ دوم جهدانی     همچندین  اسد ؛  بر ة گمشدة راعیاصلی 

 حف دار القتدور   در سدرودة  سیّابهای اجتماعی انتقادی یشهاندعراق نی  جوالنگاه مل ی ی هاثروتی و غارت افروزجنگ

  .اس

داری یهسدرما ی و همراهی حکوم  وق  با گفتمان زدگغرب، ناشی از جامع  ایرانمشکالت  ،از دیدگاه گلشیری 

تقابد  دو   داری وسدرمایه  دیشد  نا از نفدوذ ناشدی  ی، هدویّت بحدران   همچنین یوه آمریکا نماد آن اس .وبه اس  که غرب

فقدر، فسداد،    ازجملده ، مشدکالت جامعده عدراق    یّابسد کده از دیددگاه   یدرحدال   بدا دیدن و مدذهت اسد .     یّد مفهوم مل 

آن  دربرابدر و سدکوت مدردم    - انگلدیس  - ه اسدتعمارگران غربدی  افروزاند های جنگیاس سی و ... ناشی از زدگ جنگ

از نوع تضداد و   هویّ داری، موجت بحران گر ناشی از اندیشه سرمایهاس . از دیدگاه وی سلیه عق  اب اری و محاسته

 .پوچی شده اس 

ت و نمودهدای منفدی آن پرداختده    ، بده تتعدا  مشکالت و مساو  جاری در عراق یابییشهر ، بی  ازدر این اثر سیّاب 

هدای  یشهرایران،   اشاره به پیامدهای منفی مشکالت جامع باوجود ،شنا جامعهیک  سانبه ،گلشیریکه یدرحال اس .

متدارزه بدا    درراهر عنصدر خودآگداهی و بیدداری طتقداتی     هدردو ادیدت بد    :به ذکر اسد   اس . الزمرا بررسی کرده آن 

، آگداهی طتقداتی را از   ای قاو  بودند، بدا ایدن تفداوت کده گلشدیری     یوهو اهمّیّ و نمودهای اجتماعی آن  دارییهسرما

و ی طلتد متدارزه ی، روحیده  آگداه اهتمام به ایجاد  اف ون برنی   سیّاب د.کنیم تعریف دارییندمجرایی جدا از مذهت و 

 خواند.یفرام ظالمانشورش علیه  انقالب، به

یتنددی بده   پا هدای مارکسیسدتی گدرای  داشدتند،    فکری و مرام سیاسی به اندیشه ازنظردو ادیت به اینکه هر توجّهبا  

 ،و اسدتثمار داری، اسدتعمار  یهسدرما طتقدات فرودسد ، مشدکالت و مسداو  اجتمداعی، متدارزه بدا         ویدوه همساو  مدردم بد  

زیدرا  ؛ بیشندیماجتماعی  ری هستند که به دو اثر م بور صتغ عناص ی، همگیآگاهدعوت به بیداری و ی، افروز جنگ

یددی،  ناامفضای  چیرگی ،حالینا باد. وداری بسرمایه کارگر و ضدّ طرفدار طتق وجه غالت روشنفکری،  ،در آن زمان

را از  حف دار القتدور  و سروده  بر ة گمشدة راعیرمان  های هر دو اثر اس  کهیوگیوبر پایان داستان از  متهم و پو  ةیندآ

 .کندیممتمای  ای روشن و مملو از امید، یندهآاراوه  ، متنی بریانیه ح ب کمونیسمب

 منابع
، (3)، جسدتارهای سیاسدی معاصدر   ی معاصدر.  جامع  ایرانر هویّتی و نست  آن با تکث  شدنیجهان(. 5636آجیلی، هادی )

5-65. 

 . تهران: آگه.ادبیّاتشناسی کندوکاوی در جامعه .(5635)ارشاد، فرهنگ 
  در رمدان سداق   هویّد  جستجوی خویشتن، واکداوی بحدران    (. در5636)نسترن گندمی و مهدخ  نتوی  افضلی، علی؛
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 .555-36 (،36) 53 ،عربی ادبیّاتانجمن ایرانی زبان و   مجل  اریکسون. نظریّ اسا  بامتو بر

 تهران: میراث مل . ل،. چاپ اوّریخ سیاسی و اقتصادی عراقتا(. 5659بیگدلی، علی )

 تهران: کتاب آمه. ،چاپ دوم .فارسی ادبیّاتدر  هاآنهای ادبی و کاربرد نظریّهنقد ادبی:  .(5699تسلیمی، علی )

 البیضاء. مغرب: دار ،الثةبعة الث  . الط  اقد األديبدلیل الن  (. 2002، میجان، سعد البازغي )يویلالر  
 . چاپ دوم. تهران: سین.آشنایی با نقد ادبی(. 5666کوب، عتدالحسین )ینزرّ

 ة للکتاب.ة العام  اهلیئة املصری  . مصر: اااههاحلدیث أصوله وات   قد األديبالن   (.3791، امحد کمال )يزک
دتقی محمّد   ترجمد  روالیسدتی از رنسدانس تدا امدروز.     ادبیّدات تاریخ روالیسم، پووهشدی در  (. 5656ساچکوف، بوریس )

 تهران: تندر. .فرامرزی

 شر.للن   يسة انداو س  ؤ قااره: مال. أنشودة املطر(. 2032الس ی اب، بدر شاکر )
 .663-666، (35)، راهترد  مجل شدگی از لوکا  تا هابرما . (. شیئی5696صمیمی، نیلوفر )

 .قافةالث   بریوت: دار ،انیةلث  بعة االط  . دراسة يف حیاهه وشعره الس ی اببدر شاکر (. 3792، احسان )عب اس
 ة.هضة العربی  الن   بریوت: دار ،بعة األولی. الط  علم اإلجتماع األديب(. 2033نور )أعبداحلمید املوسی، 

 .وزیعالت  شر و األزمنة للن   عمان: دار ،ألولیعة ا. الطب  قراءة أخری الس ی اببدر شاکر (. 2032، دالل حسنی )يعنبتاو 
 البحار. . بریوت: دارة علی ضوء علم اإلجتماعسوسیولوجیة األدب دراسة الواقعة األدبی   (.2007قصي، احلسنی )
ماهنامده  هدا.  داری و تأثیر آن بدر رفتدار انسدان   (. بتوارگی کاالها: مروری بر برخی پیامدهای سرمایه5636) کاریگن، پیتر

 .53-31، (95)دی، دجواد سیّد محمّسیّ ترجم  ،سویه ستک زندگی

 دجعفر پوینده. تهران: چشمه.محمّ . ترجم ادبیّاتجامعه، فرهنگ و (. 5665وسیان )گلدمن، ل

 تهران: فردو . ،ل. چاپ اوّبر ة گمشدة راعی(. 6665گلشیری، هوشنگ )

علدی درویشدی.     . ترجمد 5361-5311تاریخ سیاسدی اجتمداعی و اقتصدادی عدراق     (. 5665النگریک، استیون هم لی )

 مشهد: آستان قد  رضوی.

 ابعة. بریوت: جمد.بعة الر  دکرت انیف بل وز. الط   . هرمجةدراسات يف الواقعیة(. 2002کاهش، جورج )لو 
 .561-515، (53) 3جامعه فرهنگ و رسانه،  فصلنام  .هویّ بحران  (. استوارت هال و مسئل 5633ا )مرادی، علیرض

 روز. . تهران: فرزانعلوم اجتماعی و سیر تکوینی آن(. 5663نراقی، احسان )

 9، شناسی بنیدادی غرب(. استعمار وهومونی آن: نگاهی به نظام بازنمایی غرب. 5635دعلی پرغو )نریمانی، عارف، محمّ
(5) ،516-565. 

 داریوش آشوری. تهران: آگه. . ترجم هاغروب ب (. 5695نیچه، فردری  ویلهلم )



 

 بحوث في األدب المقارن
https://jccl.razi.ac.ir/ 

 6565-5656 :التـرقيم الـدولـي املـوحد للطبـاعة

 6565-5666 :الرتقيم الدويل املوحد اإللكرتوين
 

 حمّکمةمقالة 

 ي(حبوث يف األدب املقارن )األدبنی العريب والفارس
 103-83، صص. 1441 صیف(، 38) 2، العدد العاشرةجامعة رازي، الّسنة 

 (الّسیّاببدر شاکر ) حّفار القبور وأنشودة (يهوشنج کلشی ) يمشده راعگبرّه   روايةقد االجتماعي لالنّ 

 1يحسن جنف
 إيران إصفهان،ن، إصفها جامعة ،غات األجنبيةالل   ةکل ي  ،  ة وآداهباغة العربي  الل   فرعيف  کتوراهد  الطالب 

 2سردار أصالين
 إيران إصفهان، جامعة إصفهان، ،ةغات األجنبي  الل   کل ية،  ة وآداهباغة العربي  الل   يف قسممشارک أستاذ 

 72/8/0440 القبول:  01/5/0441 الوصول:

 امللّخص
الواقاااا  يف  جتيا ياااة وإنع اااا لتااا ال ضلق اااااي اّلاّل ، يعتااا ر حتااااي ة وق ااااي ماد يااااةا  الت إّل  نتيجاااة للباانياااااة العيااااد األدس لاااي  لن قاااد امجتيااااا ی لاااأبد  يعتقاااد  ن  مباااا أن  ا

املنتياای د املتجااد  ا ر العراقاای الش اا الس ااي ا بدرشاااکر ينتياای إلااب تاا   تااوده و  ياارايإ ک اتااب  ين هوشاانک کلشاا  ماا . ل ااد  األدس ماايياااا ا للعيااد مؤشاارا األدبيااة يااا األ 
جتيااا ی اّل ة الن قاادجة ماان منرااار الن قااد امجتيااا ی لااأبد . يف بدايااة األماار نسااتعر  نباا ج  اان نرري ااعالاااياادج جااديرج ضلد راسااة والاي، أ يااا   دیيو احلاا   الش اا إلااب
اااي ا لبااادر شااااکر  تف اااار القباااور وأنشاااودج يهلوشااانک کلشااا  « یيشاااده را اااگبااار ه  » دراسة رواياااةلاااا ی  ومبادئهاااا ن  نساااتندل املااانهک الوصااافلاااأبد قاااد ن  نراااار المااان م الس 
ـيااااةالااب الاار نم ماان   الس ااي ا و  يکلشاا    نتااائک البحااری تشاا  إلااب أن  . نر لااأبد  املقااا س اايفيةال سااةجتيااا ی لااأبد  مت ااا  م  لااب مباااد  املدر اّل  اادل و  خااتيا الار 

 جتيا ي ااةوم افحااة املشاااکد اّل نلصی کحلااو  للاات  اّل تياااد  لااب اليقرااة والااو ی ال بقاا ت ااااان ااقااد  ،والاااي ان د الااايسافة والوقاا برعاا  يقااة بينهيااا بساابب ةوجااود أي اا
عر اجلدياد  ا   لاب مساتويت الش اات   الس اي ا نفاا  و قاد إساتندل احلاوار ال ر  کلشا ي  . ها ا وأن  والعارا  يارانايف  شاةکةاملة جتيا ي اّلاو  ةسياساي  الروا ر اال نتيجة جترباة

راااال يساااب ب مشااااکد  ديااادج  اااو  احلااار ، لن  ا يعتقااادان أن  هااا اساااتغي ، تياااری اّلساااتعيار و اّل تلفاااة  اااواملن هرهاراااأمساااا  مبالر   راااالمنهياااا الن   املنتلفاااة لينتقاااد کاااد  
 .ا من  األديَبم من بشارج مستقبد مشر م  . ستبدادة، الفقر واّلجتيا ي  ي ة واّلرداألزمات الف

 .تف ار القبور، یيشده را گبر ه  ، لس ي ا ا، بدر شاکر يک کلش  ، هوشنیجتيا قد اّلالن  األد  املقارن،  :املفردات الّرئیسیة
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