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Abstract 
Introduction: Marx, the founder of the theory of Marxism, by emphasizing the 
internal contradiction of the class system, calls economic conditions the foundation 
of social consciousness. Marx and Engels envisaged a world in which globalized 
market forces reigned supreme, careless of the human damage they inflicted, and in 
wich the gap between rich and poor had widened intolerably. The Marxist critical 
heritage is a superlatively rich, fertile one and like any other critical metod, it has to 
be assessed by how much it illuminates work of arts, not just by whether its political 
hopes have been realized in practice. Whereas intersubjective conflicts in the novel 
of “The Pipe-Smoking Bear” is the product of economic conditions and their plot is 
based on the formation of bourgeois society, and class antagonisms in the transition 
from tradition to modernity; So this approach has been adopted, for that novel. 
Purpose: Given that semiotics is a method of reading the text, which examines the 
relationships of signs and how the mechanism of meaning production; The present 
article, by descriptive analytical method, seeks to re-read the text by analyzing the 
signs that confirm the dependence of social relations on material conditions. 
Questions: The question of research is how to semiotically read the text, relying on 
Marx's approach to sociological theories. In this regard, the present study is seeking 
answers for the fundamental question: which are the signs based on Marx's Theory 
of Classes that gives rise to different readings of the text? And how do re-reading the 
present text make sense within the framework of Marx's sociological theory? 
Conclusions: The present article show that: The novel is a critical novel that reveals 
the effects of the discourse change resulting from the presence of modernity. In this 
novel, "the transformation of man into an income-generating animal" is a metaphor 
or symbol that signifies the alienation of subjects and their disconnection from their 
lost human-centered nostalgic world. This alienation leads to the dissolution of the 
family and then to the collapse of the human relations of the whole society. 
Significance: The collapse of the Soviet Union, as the leader of the Marxist system, 
does not mean the complete inefficiency of this system. Reveals the need for 
research, the lack of sufficient attention to the committed paradigms of this system 
and the lack of interdisciplinary research in this field. 
Novelity: This research uses for the first time in Iran Marx's Theory, for reading 
literary texts and uses the Marxist approach for reading literary texts of children. 
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 «کشید میپق خرسی که چ» ۀکودکانرمان  شناختی جامعه ـنشانهخوانش 
 با رویکرد مارکسیستی
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 ، ایران.، تهرانجنوب تهران واحد نور پیام، دانشگاه نوجوان و  کودککارشناسی ارشد، ادبیات 
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 ان.، ایر، تهران، دانشگاه تهرانشناسی زبانگروه  استاد
 23/07/1399 مقاله: پذیرش تاریخ ؛27/06/1399 :مقاله دریافت تاریخ

 پژوهشی علمی ـ
 چکیده

شرایط اقتصادی را زیربنای شعور  ،نظام طبقاتی ، با تأکید بر تضاد درونیغربی مارکسیسم ۀینظرمارکس، بنیانگذار 
 ن برخـی ا فراهم کـرده، بلکـه در دکتـری   مکتب فرانکفورت ر یریگ شکل ۀینزم تنها نهنظریات او . داند یماجتماعی 
 و . مـارکس اسـت  تهداشـ  بسـ ا همچون پسااستعماری، پسامدرن، فمنیسم و غیره نیـ  تـأریری     ی،انتقاد های یهنظر

این استیال چی ی جـ    ۀنتیجو  یابد می استیال بازار ۀشد جهانی نیروی ،آن در که نمایند می ترسیم را جهانی انگلس
و  اسـت  تـه  مدرنی بـه  تسـن   از گـذار  ۀدرباررمانی  «کشید می چپق که خرسی»آنجا که  از. اضمحالل انسان نیست

و در یـ  کـالم موجـد     هـا  بازنمایی، ها تصمیم، ها قضاوت گیری شکلآن، عامل  های شخصــیتشرایط اقتصادی 
 روش ی  ،شناسی انهنش اینکه به با توجه .است شده اختیار رمان آن برای رویکرد این لذا هاست، شعور اجتماعی آن

ـ  پـردازد،  مـی  معنا تولید سازوکار چگونگی و ها نشانه روابط بررسی به که است متن خواندن  روش بـه  حاضـر  ۀمقال
 بـه  اجتمـاعی  مناسبات وابستگی مؤید که است هایی نشانه تحلیل طریق از متن بازخوانی پی در توصیفی،ـ  تحلیلی
 نظریـات  رهیافـت  بـر  تکیـه  بـا  تنمـ  شـناختی  نشانه دگرخوانش چگونگی ،پژوهش ۀمسئل. است اقتصادی شرایط
 سـوی   بـه سـتی، و چـرخش چـین    مارکسی نظام سردمدار عنوان  به شوروی فروپاشی. است مارکس شناختی جامعه
 هـای  پـارادایم  بـه  بسـنده  توجـه  فقـدان  از ی  سـو،  .نیست نظام این ناکارآمدی کامل معنای  به باز، داری سرمایه
 در خوانش متـون، ضـرورت ایـن    ای رشته میاناز رویکردهای  گیری بهره خالءظام و از سویی دیگر، ن این ۀمتعهدان
 اسـت  انتقادی رمانی ،مذکور رمان بیانگر این است که رو  پیش ۀمقال از حاصل خوانش .نماید می آشکار را پژوهش
 ایـن  در «درآمـدزا  حیـوان  به انسان دگردیسی» .سازد می آشکار را مدرنیته حضور از ناشی گفتمان تغییر عوارض که

ـ  ازدست نوستالوژی  دنیای از ها آن ارتباط قطع و ها سوژه ازخودبیگانگی بر که است ای استعارهرمان،    انسـانی  ۀرفت
 ایـن . انجامـد  مـی  جامعـه  کـل   انسـانی  روابـط  فروپاشی نی  و خانواده اضمحالل به که  ازخودبیگانگی داللت دارد،
ادبی و از مارکسیسم برای تحلیل داستان  متون خوانش برای مارکس ۀنظری ایران از در بار نخستین برای پژوهش

 .کند می استفاده کودک و نوجوان
 

 انتقادی. ۀنظری ،، رمان کودکشناسی نشانه، نقد ادبی، مارکس، مارکسیسم: یکلید های واژه
 مقدمه. 1
)صفوی، « رای مارکس است و بسبازبینی و بازخوانی آ صرفاً ،مارکسیسم ۀزمینمطالعه در »

 (گـرا  عمـل پراگماتیسـم )  ۀفالسفآلمان و  شناسان جامعهاز  (K. Marx) مارکس (.50: 1383
 (Marxism) مارکسیسم ۀنظری، (Dialectics) «هگلی دیالکتی »است که با وارونه کردن 

یده )آگاهی و هگلی که ا آلیسم ایدهخالف  ؛ یعنیماتریالیسم دیالکتی  بنیان نهاد ۀپایرا بر 
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هر گونه تغییر و تحـول در ایـده را    ۀریش، ماتریالیسم انگاشت میه را مقدم بر ماد  شناخت(
 ۀجامعـ در  کـه  دانـد  مـی ی جهـان مـاد    پراتیـ   ۀزادآگـاهی را   ،. بنـابراین انگارد میه ماد 

 )اقتصـادی(  یحاکم و از مجرای شـرایط مـاد    ۀطبقاز طریق  (Capitalism) داری سرمایه

 دانست؛ چراکه خورده شکست کامالًنظامی  توان نمیمارکسیستی را نظام . شود میته برساخ
نی  در آن وجود دارد  و برابریآگاهی کارآمدی مانند عدالت، آزادی،  ۀمتعهدان های پارادایم
 فرانکفـورت  ماننـد مکتـب   ، انتقادی تبامکبرخی و  ها پسامارکسیستچراغ راه همواره که 
(Frankfurt school) غنـی و   العـاده  فـو  میرارـی   ،میراث انتقادی مارکسیسـم » .است بوده

 باید آن را با این مالک ارزیابی کرد که تا چـه  ،بارآور است و مانند هر روش انتقادی دیگر
عمل تحقق  ۀعرصنه اینکه آیا امیدهای سیاسی آن در  ،دهد میمایه آرار هنری را توضیح 

جامعـه بافـت مناسـبات     ،از منظـر مارکسیسـم   .(Eagleton, 2002: viii) «یا نه است تهیاف
 .و قـوانین ابژکتیـو   هـا  ابـژه است مبتنی بر  بلکه نظامی ،نیست (ای بیناسوژه)روابط  انسانی
 ۀشـد  جهـانی نیروی  ،که در آن کنند میجهانی را مجسم ( F. Engels) انگلسمارکس و »

 آورد مـی را با خود بـه همـراه     سانیان های آسیببه اینکه چه  توجه بی، یابد میبازار استیال 
(Ibid: ix). ـ  واقـع، وفـق   در ـ » ۀنظری  (Fetishism of commodities) ی«کـاال  وارگـی  تب 

عصر روشنگری  گرای اربات ۀفلسفکه  (False conscience) کاذبیآگاهی  دلیل به مارکس،
و از  اسـت  داده را تا حد  ابژه تقلیـل  ها سوژه ،صنعتی مدرن، از ی  سو ۀجامعایجاد نموده، 
ی این است که با خوانشـ  حاضر پژوهش هدف .سوژگی استعال را تا حد  ها ابژه ،سوی دیگر
در جایگـاهی بـاالتر از    (اشـیاء میـان  ) ای بیناابژه ۀبرساختدهد، روابط  نشان شناختی نشانه
مناسـبات انسـانی را    کـه چگـونگی   حدی به ،قرار دارد (ها انسان )میان ای بیناسوژهروابط 

از  نیروهـای تولیـد )کـارگران(   باعـ  بیگـانگی    ءاین اسـتعال  .کند میتعیین  یشرایط ماد 
ـ در همـین راسـتا،    .شـود  مـی  شانو از خود شانزندگی، از شانکار ضـمن   ،رو  پـیش  ۀمقال

بـه   توصیفی ـ  تحلیلیبه روش ، بر آن است تا و ادبیات نظری ها داده ای کتابخانهگردآوری 
ـ  هـای  پارادایممتنی متناظر با  های نشانهدر رمان مذکور، ـ 1 پرسش پاسخ دهد: دو  ۀنظری

 شـناختی  جامعـه  ۀنظریـ وب ـدر چارچـ متن  در بازخوانیها  ـ این نشانه2 ؟اند کدام مارکس
، بـازنگری در بسـیاری از   مـیالدی  1920از سـال   ؟کننـد  مـی  معناآفرینیچگونه  ،مارکس

 هـایی  نظریـه رانکفورت با طـر   پیروان مکتب ف ،1923در  مباح  مارکس صورت گرفت.
 داری سـرمایه انحصـاری، دولـت صـنعتی جدیـد، نقـش فنـاوری در        داری سـرمایه  ۀدربار

راه مارکس را  ،جمعی در بازتولید و زوال دموکراسی ۀرسانفرهنگ توده و  نقشانحصاری، 
ن یکــی از متفکــرا (A. Gramsci) گرامشــیآنتــونی  .(15: 1394کلنــر، ر.ک؛ )ادامــه دادنــد 

جعفـری و منصـوری،   ر.ک؛ )قـرار داد   ای هجداگانرکسیستی است که فرهنگ را مورد توجه ما
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 نی  در آسیای شرقی امپریالیسم ژاپن بر چین، مارکسیسم ۀسیطربا  ،1937در  (.121: 1397
 پرولتاریــابــا تأکیــد بــر لــ وم فرادســتی  (Mao Zedong) مــا وشــناخته شــد. در چــین، 

(Proletariat) ـ بـر   خـود را  «ا ـتالف »تی مارکسیس ۀنظری ـ اتحـاد   ۀپای پرولتاریـا،   ۀچهارگان
: 1356مـا و،  ر.ک؛ ) بنا نهـاد  (Bourgeoisie) بورژوازیو جنا  چپ  بورژوازی خردهدهقانان، 

عالوه بر لـ وم تغییـر اقتصـادی و     (E. Che Guevara) گواراچدر امریکای التین،  (.25ـ24
 :Young, 2001) داشتکمونیسم تأکید  حققتفرهنگی، به ل وم تغییر آگاهی انسان برای 

ـ  چنـد رویکرد مارکسیستی برای تحلیل متون ادبی، بـه   کارگیری به ،در ایران .(210  ۀمقال
و نظـری،   نژاد صیادی)« مکتب فرانکفورت شناسی جامعهر  از نگاه الش  نَنقد رمان عصفور مِ»

بـا رویکـرد    ونـد مقـد   پی، و درد دل مالبـاقر ، تـا یس بررسی تطبیقی سـه ارـر:   »، (1393
، ارـر  اختیـار  بـه  آتشتحلیل محتوایی رمان » (،1396ران، دیگ)مسبو  و « لوکاچ شناختی جامعه

)مختـاری،   «رمان جورج لوکاچ و لوسین گلـدمن  شناسی جامعهاسا   محمدرضا بایرامی، بر

جورج تحلیل و بررسی بازنمایی تاریخ اجتماعی در رمان تاریخی بر مبنای دیدگاه » و (1398
: 1395تسلیمی، ر.ک؛ ) نقد ادبی ۀدرسنام ۀامثلو نی  به  شود میمحدود  (1398)حاتمی، « لوکاچ

)هـدایت،   «سـه قطـره خـون   »و ( 1356)درویشـیان،  « ندارد» های داستانکه در آن ( 182 ـ172

 .است شدهبررسی  اجماالًبا رویکرد مارکسیستی ( 1344
 مبانی نظری .2

آن  هـای  سرفصـل که  کند میمارکس را معرفی  ۀنظریواژگان این بخش، فهرستی از کلید
 Base) زیربنـای ، تولیـد  ۀشـیو مبتنـی بـر    ۀطبقـ دو  ۀمثاب  به: پرولتاریا و بورژوا نداعبارت

structure)  روبناهایاقتصادی و (Superstructure)  طبقـاتی و نبـرد   ، دیالکتیـ  وابسـته 
(Class struggle) ،  ،درخـود  ۀقـ طباید ولوژی و آگاهی کـاذب (Class in itself) ۀطبقـ  و 

مـدرن بـورژوازی،    ۀجامع، مبتنی بر آگاهی ۀطبقدو  ۀمثاب  به (Class for itself) خود  برای
ـ  بـه  (Force) جبرو  (Slavery) بردگی، (Communism) کمونیسماتوپیای  دو قطـب   ۀمثاب

و ارزش  (Use value) مصـرفی متضاد با آزادی، سوژه از منظر مارکسیسـم، تقابـل ارزش   
 .(Alienation) بیگانگیکاال و مفهوم  وارگی تب کاال،  (Exchange value) ای مبادله
 اقتصادی ـ اجتماعی (Classes) طبقات. 1ـ2

از  تـر  عمیـق اقتصـادی شـکافی بسـیار     ـ اجتمـاعی  ۀطبق های تفاوت» ،از منظر مارکسیسم
 (.97: 1397)تایسن،  «کند میجاد قومی و جنسیتی در میان مردم ای دینی، نژادی، های تفاوت

در  (Division of labour) «اجتمـاعی  کارتقسیم »محصول  عنوان  به «طبقه» ،رو  همین از
 نمایانگر تمای  و جدایی میان فعالیت بدنی )یدی( تقسیم کار،» واقع، در .شود مینظر گرفته 

و  ر فراینـد تولیـد  بـر اسـا  جایگـاه سـوژه د     (.174: 1397)احمدی، « و فعالیت فکری است
بـورژوا   ۀطبقـ : کنـد  مـی  بنـدی  بخش، مارکس جامعه را به دو طبقه با اب ار تولید اش رابطه
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 بورژوا ۀطبق ۀجرگدر  ،کسانی که مال  اب ار تولیدند .پرولتاریا )کارگر( ۀطبقو  (دار سرمایه)
ـ  ۀشیو .گیرند قرار می کارگر ۀطبق ۀجرگ، در نداد آنکه فاق و کسانی هستند  ۀطبقـ دگی زن
توانایی یدی یا دانـایی   ،(Labour power) «کارنیروی »بر نیروی کار است.  مبتنی ،کارگر

 احمـدی، ر.ک؛ ) شـود  مـی فروختـه   دار سرمایهم د به ــمهارتی کارگر است که در ازای دست
1397 :171.) 
 . زیربنا و روبنا2ـ2

تایسن، ر.ک؛ ) بَرد می کار بهدی شرایط اقتصا معنای  بهرا « یشرایط ماد »پارادایم  مارکسیسم

مـارکس شـرایط   »، شـمردند  میکه فکر و ایده را مقدم  ها آلیست ایدهبرخالف  و( 97: 1397
غفاری و ر.ک؛ )« داند میوضع فکری و روحی افراد جامعه  ۀکنند تعیینی زندگی را عامل ماد 

 فرهنگی، روبناهای ود،خ  اقتصادیتولید  ۀشیواسا  بر  ای جامعههر  (.100: 1387 ابراهیمی،
ایـن   رغـم اسـتقالل نسـبی    بـه . زنـد  میحقوقی، سیاسی، اخالقی، هنری و مذهبی را رقم 

م بـر شـرایط   قـا  )در تحلیل نهـایی(   ها آن گیری شکلچگونگی ، از نظام اقتصادی روبناها
 ست.ها روساختزیرساخت تمام  تولید اقتصادی ۀشیو ؛ یعنیاست یماد 
 . دیالکتی 3ـ2

انگلس اصطال  دیالکتیـ  را از هگـل وام گرفتنـد و مفهـوم دیالکتیـ  را از      مارکس و 
 (Synthesis) سنت یهر  ،فی یکی به وقایع اجتماعی تعمیم دادند. بر این اسا  های پدیده
. اسـت  (Antithesis) تـ   آنتیو  (Thesis)  تِدیالکتی  دو قطب متضاد، موسوم به  حاصل

  و تِ به نسبتهم  است که ی جدیدموجودیت ، بلکه تِ آنتی  است و نه شبیه سنت  نه شبیه تِ
دیگـر،   عبارتی به امری درونی هستند؛  تِ آنتی  و است. تِ تر استعالیافته  تِ آنتی به نسبتهم 

برخـورد و   ۀنتیجـ  فراشـد و ایـن   ندهسـت   تکامـل و شدن  تغییر، حال همواره موجودات در
 ،اد میان نیروهای مولده و روابـط اجتمـاعی  تض» کتی  تضادهای ماهوی موجودات است:لدیا

... بـا  شـود  مـی امری ذاتی است که خود منجر به پدید آمدن شکل جدیـدی از روابـط اجتمـاعی    
برخورد  ،به بیان دیگر ؛شود میتمام روبنای جامعه دیر یا زود دگرگون  ،دگرگونی ساخت اقتصادی

)غفاری  «گردد میتکامل اجتماعی دیالکتیکی میان ساخت اقتصادی و ساخت غیراقتصادی موجب 

 متعاقبـاً یعنی اینکه پیشرفت بستگی دارد به برخورد اضداد و »این،  (.101: 1387 و ابراهیمـی، 
 .(26: 1396، )هیوز و کرولر« تر پیشرفتهایجاد ساختارهای جدید 

 اید ولوژی .4ـ2
 شـدگی  شرطیمحصول  ،دیگر عبارت  بهیا  نظامی عقیدتی ،از دید مارکسیسم اید ولوژی»

 ۀطبقتعریف مشخصی از اید ولوژی و  ظاهراًمارکس » ( و101: 1397 )تایسن،« فرهنگی است
 هـای  دورهدر  اید ولوژی رایعنی  ؛(126: 1397)جعفری و منصوری، « ستا اجتماعی ارا ه نکرده

 تاًنسـب و باورهای  بینی جهان معنای  به از جمله است؛ بردهکار  به یمعانی متفاوت در ،متفاوت
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ر.ک؛ ) گیـرد  مـی  کـار  بـه « آگاهی کاذب» معنای دروژی را اید ول گاهی. منسجم ی  طبقه

  بـه ؛ گیـرد  میولوژی اید  بالفصل ۀنتیجآگاهی کاذب را  نی  گاهی و( 30ـ29: 1397، احمدی
امور در آن امور واقع نیسـتند، بلکـه آنچـه     ۀهمدنیای اطراف ما عینیت محض نیست و »:عبارتی

و  کنـد  میمان موجودیت پیدا ـــ، چی ی است که با تفسیر برایدهد میما را تشکیل دنیای اطراف 
 ،زاده مطلـب ) «تفسیر ما از دنیای اطرافمان، تابعی است از اید ولوژی مسلط بر جامعـه و ذهـن مـا   

1396 :40.) 
هستند، بـل بـه شـکلی دیگـر،      راستی بهبورژوایی چی ها نه چنان که  ۀجامعدر » همچنین،
(. 14: 1397 )احمـدی، « شـوند  مـی ، نمایـان  است خوانده "واقعیت ۀباژگون"مارکس  شکلی که

 دتجریاز طریق  است که بازنمایی واقعیت فهم و بلکه ،واقعیت نیست خودِ واقعیت، ۀباژگون
 .شود میبرساخته اید ولوژی حاکم  به وسیلۀ ءاشیا کردن ای مقوله و
 (Class consciousness) طبقاتی . آگاهی5ـ2

 ۀطبقـ درخود و  ۀطبق: کند میه دو دسته تقسیم کارگری را از منظر آگاهی ب ۀطبقارکس م
ی خـود و  زندگی ماد  ۀاداممیان کارگری که نیروی کار خود را برای » معتقد است: او. خود  برای
 ای طبقـه ، بـا کـارگری کـه خـود را عضـو      دانـد  میبرابر  ای مبادلهو این را  فروشد می اش خانواده
ارزش  ۀسـازند اینکـه   و بـا  اسـت  مانـده  بهره بیی و معنوی که از مواهب ماد  شناسد میی اجتماع
. ایـن دومـی   تفاوت است ،و مطمئنی ندارد ، باز زندگی سالم، امناست داران سرمایهه و سود اف ود

 ۀالزمـ مارکس  (.18: همان) «از رسالت تاریخی خود باخبر است ؛ یعنیدارای آگاهی طبقاتی است
و  درخـود(  ۀطبقرا خروج پرولتاریا از آگاهی خصوصی ) (سوسیالیستیآرمانی ) ۀمعجاتحقق 
 .داند می برای خود( ۀطبق) (Collective consciousness) جمعیبه آگاهی  یابیدست
 درخود ۀطبق. 1ـ5ـ2

 باعـ   بـا ابـ ار تولیـد    نسـبت مشـترک آنـان    صـرفاً شامل کارگرانی است کـه  این گروه 
 دسـتم دبگیر  صرفاًاتصال اعضای این طبقه  ۀحلقیعنی  ؛ستها نو پیوستگی آ طبقگی هم

 .هاست بودن و فاقد اب ار تولید بودن آن
 خود  برای ۀطبق. 2ـ5ـ2

ترکی که با اب ار تولید دارند، خود را با سـایر  مش ۀرابط سبب به صرفاًاین گروه از کارگران 
 ۀطبقبا  خویش قابل مشترکمنافع مشترک و ت سبب به، بلکه دانند نمی طبقه همکارگران 
  دستیعنی این طبقه به آگاهی طبقاتی  ؛بینند میا در کنار سایر کارگران خود ر ،دار سرمایه
 (.ر.ک؛ همان) اند یافته
 بورژوازی ۀجامع. 6ـ2

 ،در این جامعـه  (.70: ر.ک؛ همان)پیکار بورژوازی علیه نظام فئودالی است  ۀنتیجاین جامعه، 
 قدرت ،شود میری به جمعیت روستانشین، به سود اولی دگرگون نسبت جمعیت کارگر شه



 1400/71 بهار ،1 شمارۀ، 10 سال، نقد ادبی و بالغت ژپوهشناهم

  

زندگی فکری و  جدیدی در های شیوهو  ،گیرد میهای جهانی شکل بازار ،رود میتولید باال 
 .(Marx & Engels, 1974: 484-492) شود میو تولید ایجاد  اسبات اجتماعیفرهنگی، من

 . کمونیسم7ـ2
بـا   )حکومـت متنفـذان(   (Oligarchy) الیگارشـی  ،نجاممهد پیکار طبقات است. سرا ،تاریخ

دیگـر   ۀطبقـ خواهان غلبه بـر   ای طبقههر  ،. در این پیکارشود میمقاومت پرولتاریا مواجه 
اجتمـاعی اسـت کـه     سـازماندهی و ی  نظـام   گر غیرسرکوباید ولوژی  ،کمونیسماست. 
مالکیـت   ،. کمونیسـم اسـت  زدایـی  طبقـه نیست، بلکه خواستار  ای طبقههیچ  ۀغلبخواستار 

رغم اینکه فنـاوری صـنعتی و    به .کند میعمومی اب ار تولید را جایگ ین مالکیت خصوصی 
کـه   شـود  مـی ، روبناهای جدیدی در روابط اجتماعی ایجاد شود میتولید مدرن حفظ  ۀشیو
 منـافع کـل    بـرای خاصی نیست، بلکه  ۀطبقجهت منافع هیچ  روبناها در دهیبازساماناین 
تحقق  ۀوعد ،ی تاریخاسا  موجبیت عل  بر مارکسیسم (.173: 1394کارور، ر.ک؛ ) ستجامعه ا
 بـه  رویدادهای گذشته»بدین معناست که ی تاریخ . موجبیت عل دهد میکمونیسم را حتمی 

تحقق آینده را  ۀنحو ،رویدادهای حال ،و به تبع آن آورند میی، حال را به وجود عل  ای گونه 
 (.163: 1396، کناری و سبطی زی)خبا« رقم خواهند زد

 بردگی. 8ـ2
تـا در معنـای    ،بـرد  میداللت سیاسی و اجتماعی به کار  ۀافادبا  بیشتر را« آزادای»مارکس 
 «.جبـر »تـا در تقابـل بـا     کنـد  مـی قلمداد « بردگی»در تقابل با آنرا  بیشتر بنابراینفلسفی. 

 بـه « ضـرورت »مقابـل،   ۀقطـ ندر اجتماعی و طبیعی اسـت و   های امکاناف ایش  «آزادی»
، یعنـی درون  هـا  ضـرورت انسـان در دل  » ،. بـه نظـر مـارکس   ها امکانتحدید این  معنای 

را ندارد که فراسـوی ایـن    و توانایی آن آید میمناسبات متعین تاریخی و اجتماعی، به دنیا 
 (.9: 1397 )احمدی،« مناسبات برود

 مارکسیستی ۀسوژ. 9ـ2
عمل و زندگی  از یا گسستهمطلق، شناسا، و تجرید  ۀیداکه  یدکارت ۀسوژمقابل  ۀنقطدر 

عمل و مناسـبات اجتمـاعی جـدا نیسـت؛      که از پراکسیس، مارکس قرار دارد ۀسوژاست، 
 (.66: ر.ک؛ همان) ندهست  یدیتول یها کنشناشی از  مناسباتی که خود

 . انواع ارزش10ـ2
محقـق   یا مبادلـه تن ارزش اسـت کـه بـا برسـاخ     داری یهسـرما هدف نظام  ،ارزش اف وده

 در تقابل با ارزش مصرف قرار دارد. یا مبادلهارزش  و شود یم
 . ارزش مصرف1ـ10ـ2
منش مفید یـ   »اصوالً  است که کاال برای مالکش دارد و  یفیک یارزش ،«ارزش مصرف»
 .(Marx, 1976: 126)« آفریند یمارزش مصرف  ،چی 



 با رویکرد مارکسیستی «کشید میخرسی که چپق » کودکانۀرمان  شناختی ـ جامعه خوانش نشانه /72

 یا مبادله. ارزش 2ـ10ـ2
 ،واقـع  . دردشـو  یمـ آن ارزش، کـاال معاملـه    ی است که بنا برارزشی کم  ،یا مبادلهارزش 
زمانی اسـت  ارزش و متناسب با  (Ibid: 128)« شکل پدیدارشناختی دارد ،یا مبادلهارزش »

 .است شدهصرف  کاال که برای تولید آن
 (Surplus value) اف ودهارزش  .3ـ10ـ2

سـت. زمـان   ا (Surplus labour) «ف ونهاکار» ۀیجنتهمان سود کاالست که ارزش اف وده 
: ی  بخش از زمـان صـرف ارزشـی    شود یمبه دو بخش تقسیم  کار برای تولید ی  کاال

نیـروی تولیـد    عنـوان   بهتا کارگر  ،شود یمعنوان دستم د به کارگر پرداخته  باکه  شود یم
تضـمین   لید کاال رابازتو ۀچرخ ۀادامبتواند  حیات ۀادامبتواند به حیات خود ادامه دهد و با 

ظام و هدف ن ،ان ارزش اف وده را تولیداف ونه است که سود یا همدیگر هم کاربخش کند، 
 .کند یم را محقق داری یهسرما
 )بیگانگی( کاال وارگی تب . 11ـ2
 بهمناسبات اجتماعی را  ،از ی  طرف ، نظام تولیدآن طیکاال جریانی است که  وارگی تب 

بـا مـنش انسـانی     ای سـوژه را تـا   ها بژها  ،و از طرفی دیگر کاهد فرومی ای بیناابژهمناسبات 
جسمی و  های تواناییتولیدی باع  رشد  ۀفرآوردوقتی  .(Ibid: 164-165) دهد می ءاستعال
را  فراشـد پیشـرفت تولیـد   و  گیری تصمیمنشود و نی   (واسطه بی ۀتولیدکنند) کارگر فکری
آنجا  از .(Ibid: 271)« شود مینیروی کار خود بیگانه  کارگر از»تعیین کند،  ج  کارگرکسی 

از طبیعت نیـ    ،ین ترتیببه هم و خود یزندگـــکه زندگی انسان همان فعالیت اوست، از 
و  (Marx & Engels, 1974: 275)« اوست وار یراندامغکالبد  ،طبیعت»زیرا  ؛شود یمبیگانه 
 ودش نی  بیگانه خواهد شد.و نسبت به خ نسبت به مناسبات انسانی در ادامه،

 داستان( ۀخالص) ها داده. 3
و  خـورد  یمـ  آبلیمو یچا ،گوید یم، قصه است راز کشیدهد خانه ۀگوش همیشه «رضا مَمْ»پدر 
و  چیند یم« مهچمچ»نام  بهعلفی کوهی  رود یممادرش هر روز  ،عوض . درکشد یمچپق 
از  ها آن. غذای خرد یمغم و آبلیمو شل خسته یمکر از یشجا بهو  فروشد یم «خسته یمکر»به 

، بابـا  کنـد  یمـ  عاری یببابا را متهم به بیکاری و  صبح تا شب شلغم است! هر بار که مادر
 خالف همیشـه بـر  روز ی . گردد یبرمر درازت ازپا دست ،بعد ۀیقدقه دنبال کار، اما دَ رود یم
متفاوت از مردم  های یتروابا را « دختر خر »که ماجرای  رضا مَمْ. گردد یبرنماما  ،رود یم

باشـد کـه   ا را هم همان خرسی به اسـارت گرفتـه   باب که مبادا شود یماست، نگران  شنیده
سراغ بابایش را از  رضا مَمْ اشدرا خورده ب و یا نکند که خر  او است بردهرا  «دختر خر »

بـه نورهـای    و اند نشسته کنار چهارراه همیشه آبادی که پیرمردهایحتی از  ،گیرد یمهمه 
 ،هنتیجـ  در نیسـت.  فهـم  قابـل  یشانها حرف. پیرمردها اند شدهخیره  راهنما چراغرنگارنگ 

بـا   ، بـرای جسـتجوی بابـایش   «رعنا»دوستش،  یهمراه بهخودش  شود یممجبور  رضا مَمْ
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 «اکبرپنچری»پیش را تعمیر کند.  اش دوچرخهپول ندارد که  به شهر کناری برود. دوچرخه
نـدارد، تعمیـر را بـه    پـول   رضـا  مَمْکه  شوند یموقتی متوجه  ها آن. رود یم «اتیآپار یعل»و 

ه وسـط  وقتـی کـ   از امـا  بود، فروشی یونجه قبالًآن دو  یها مغازه .کنند یمهمدیگر واگذار 
کـاربری   را بـه پنچرگیـری تغییـر    شـان  مغـازه ، هنصب شد راهنما چراغ شان یآباد چهارراه
 رضا مَمْ !پنچر شوند ها ینماشتا  ،پاشند یمخ ــ، توی جاده میروند یم نوبت به ها آن .اند داده
بابـایش   رضا مَمْ توی جاده بپاشد! یخمکه در مسیر شهر،  دهد یم، قول تعمیر پول یجا  به

که  شود یم، متوجه شدهکس تفنگ روی آن ح  که ع . از چپقیکند یمپیدا  کرا در سیر
ی است که دارد بابای من همین خرس»: گوید یم بابایش است. به رعنا ،توی سیرک خر ِ
 و دارد یبرمـ بابـا را   خانـه و تفنـگ   گـردد  یبرم رضا مَمْ. کند ینمرعنا باور  .«کشد یمچپق 
سـعی  و تهدیـد   بـا اسـلحه   را . مـراد شخصی که صاحب سیرک اسـت  مراد؛ سراغ رود یم
امـا   ،کنـد  یمـ ا بـاز  در ر قفـلِ  رضـا  مَمْدهد. از توی قفس سیرک نجات  بابایش را کند یم

بـاز   تا دستگیرهکه کم  کند  خواهد یمرا ندارد. از خر  دستش توان کشیدن دستگیره 
ـ . کنند یمو رعنا خر  را در انباری خانه پنهان  رضا مَمْشود.  آقـای اختیـاری کـه وارد      ِب 
. بعد از افشای حضور خـر  و  شود یم، آقای اختیاری متوجه حضور خر  شود یمانباری 
سـت و  اکه خر  بابـای خـودش    بفهماندردم به م کند یمسعی  رضا مَمْشدن مردم،  جمع

قاضـی پـیش    عنـوان   بهرا  رضا مَمْاینکه مادر  تا ،کند ینمباور  کس  یچهاما  ،خطری ندارد
کـه خـر     دهـد  یمبا ناراحتی حکم  مادر ،. سرانجامتا تشخیص بدهد ،فرستند یمخر  

چپق  تواند یمبا خرسی که  دهد یمبه مامان پیشنهاد  ستهخ یمکر ست!رضا مَمْهمان بابای 
بلیت درسـت   ،دفتر مشق پسرش یها برگهبا  ،درآمدزایی کرد. برای همین توان یم ،بکشد
هـرش عکـس یـ     . م زنـد  یمهر نباشد، م  جعل  قابلرا برای اینکه  ها یتبلو پای  کند یم

 ۀنسخو برایشان  زد یمها را آمپول گاو خسته یمکرهر را وقتی که آمپول گاوی است. این م 
 ،مدرسـه  یجـا   به خسته یمکرتا بروند عطاری و دارو بگیرند. پسر  زد، یم، نوشت یمعلفی 
 بـه گوشش سنگین اسـت،   خسته یمکرپسر  !فروشد یمتوی مغازه و بلیت خر   نشیند یم
 خـود   یخوانرواو پای تخته به  ،کند یمکال  را تعطیل اعالم  معلم  خانمه وقتی ک یطور 

بابا به درآمدزایی منجر  شدن  خر  بینند یمبعد از اینکه و مادر  خسته یمکر .دهد یمادامه 
رهـا  را  ینیچ چمچمه. مامان کند ینمو مامان دیگر با بابا بدرفتاری  ندهست  خوشحالشده، 
گـر  از اینکـه بابـایش دی   رضـا  مَمْ .خورد یم ییکاکا و شکالت ،شلغم یجا بهو دیگر  کند یم
که  شنود یمرا  خود معلم  خانمصدای  رضا مَمْ روز  ی  ناراحت است. ،قصه بگوید تواند ینم
متوجـه   رضـا  مَـمْ . بعـد از تعقیـب معلـم،    زند یمحرف  بابا شدن  خر  بارۀرد با کسی دردا
همسر خانم معلم است و دختر خـر  هـم    ،، مراد )صاحب سیرک در شهر کناری(شود یم
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 خواهر خانم معلم است. خواهر خـانم معلـم   رِسَ زیرِ ین خر  شدن بابااهر خانم معلم. اخو

 یهـا  بچـــه یکی از  بار  ی  رضا مَمْ. پدر کند یمخر  مراقبت  یها بچهاز  ،)دختر خر (
اسـت. بـرای    رسیده، م ـرده  وقتی به بیشه خر  بچهاست و  خمی کردهآن خر  را با تیر ز

خر   رضا مَمْباع  شده که بابای  رضایتش مدختر خر  از او ناراضی است و عد ،همین
 رضـا  مَمْ. بعد از اینکه دهد یم همسرش )مراد(شود. بعد از خر  شدن، خانم معلم او را به 

. امـا  پـذیرد  ینمـ خر   از پدرش اعالم رضایت کند، دختر کند یمخر  خواهش  از دختر
 شـود  یم عور و  ختل ی، خر  تبدیل به انسانیدنکش  چپقناگهان وسط نمایش  ،روز  ی 
 .کنند یماز دیدن این صحنه فرار تماشاچیان  که
 ها . بح  و تحلیل داده4

)شهر  اجتماعی کالن یمهنبه بافت  گذار از بافت خرد اجتماعی )روستا( ۀدور مذکور داستان
 را )شهر ب رگ( کالن و (کوچ  )شهر کالن یمهنبافت  هم مان دو را و نی  تقابل کوچ (
در مبانی  شده یمعرف های یمپارادابا استفاده از  این بخش درصدد است .گذارد یمبه نمایش 

 از متن مذکور ارا ه دهد. نظری، خوانشی مارکسیستی
 بورژواییسنتی به  ۀجامعگذار از  .1ـ4

را تجربـه   مـدرن  ۀجامعـ بـه   سنتی ۀجامعگذار از  ۀدور، شهر کوچکی است که بستر رمان
قـانون  »حضـور   نمـادین  ۀنشـان )که  آبادی یراهنما  چراغها حضور تن. این گذار با کند یم

و   ییراهنمـا )کـارکرد   ادینشهنـوز کـارکرد نمـ    ،در بدو نصب .شود یمآغاز  (،است« مدنی
)بازماندگان سنت که  . در چشم پیرمردهااست شدهن سازی یعیطب ،برای اهالی (آن  رانندگی

 نمادین یا نشانه)نه  شمایلی یا نشانه ۀمثاب  به راهنما  چراغ (،درکی از مدرنی ه شدن ندارند
 ترها قبل» :فرقی نداردهیچ  نور خورشید با شنور که است (و مبتنی بر قراردادهای اجتماعی
  چـراغ . اما از وقتی که شد یمپیدا  شان سروکله، پیرمردها آمد یموقتی آفتاب از پشت ابرها بیرون 

و به سب   نشینند یمه آفتاب ندارند. هر روز کنار دیوار دیگر کاری ب ها آنرا وصل کردند،  ییراهنما
 (.34: 1397)راهنما،  «کنند یمنگاه  ییراهنما  چراغو قرم  شدن 

بازنمـایی خـانم معلـم از     به  نسبت« راهنما  چراغ»پیرمردها از  ذهنی بازنمایی ،واقع در
مـورد   راهنمـا   اغچـر برای پیرمردهای چروکیده، وجه شـمایلی   متفاوت است. راهنما  چراغ

)پیرمردهـای   دهقانان»به قول ما و: وجه نمادین آن.  ،جوان معلم  خانمتوجه است و برای 
از آگـاهی هسـتند کـه     ییهـا  صورتن پرولتاریا، دارای متحدا عنوان  به، داستان( ۀیدچروک

 برای سـایر اهـالی   .(234: 1387)خدیو،  «است یافتنین دست داستان( )معلم برای روشنفکران
بـرای   چـراغ  تِپشـ  انتظـار کشـیدن  . اسـت  شـده هنوز پذیرفتـه ن  راهنما  چراغنی  ضرورت 

 قرمـ    چـراغ روز اول کـه  »است:  آور خجالتو  دار خنده، کننده خسته ،دیگرانو  خسته یمکر
 قرمـ    چـراغ بایستند. هر کس پشت  قرم   چراغپشت  کشیدند یمهمه خجالت ، شد  کاشته
از  راهنمـا   چـراغ بـرای   نیـ   رضا مَمْحتی (. 34: 1397)راهنما،  «فتگر یم اش خنده ،ایستاد یم
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ـ تبع ۀاسـتعار  «کاشـتن »فعـل  ) کنـد  یمـ اسـتفاده  « نصب کردن» یجا  به« کاشتن»فعل   ۀی
بیـانگر  « راهنمـا   چـراغ کاشـتن  » عبـارتِ . (اسـت  «درخـت »منه از مسـتعار   یا ناخودآگاهانه

ـ  رضا مَمْروستایی ذهنی  های ینهزم پس در . 1اسـت عجـین   او خصـلت دهقـانی  ا است که ب
تنها فرد  . معلمشود یم برجسته ور معلم در آبادیحض با از سنت به مدرنیته گذاراین ادامه، 
 ۀمعامل متداولنظام  الفخ هم ،گذارد یماحترام  راهنما  چراغ هم بهکه  است یمدار قانون

همیشـه  : »کند یمدادوستد  «ولپ نظام اقتصادی» ا باتنه، (کاال کاالبه ۀمعامل) تهاتری اهالی
 خانم. دهد یمپول  ،دهد ینمچمچمه  ،یشجا  به، اما خرد یم ای یسهک ماستِ خسته یمکراز 
بـا قـانون زنـده     هـا  آدم: گویـد  یم. او ایستد یم قرم   چراغتنها کسی است که پشت  معلم 

یر از ـ)تغیـ  یپـارات اکبرآو  پنچری یعل ۀمغازدر تغییر کاربری  ،این گذار (.20: همان)« هستند
دیـده   خسـته  یمکـر  ۀمغـاز بری و نی  در تغییـرات مکـرر کـار    به پنچرگیری( فروشی یونجه
 شـود  یمـ گاو که در آبادی منقـرض  نسل  !زد یم ابتدا آمپول به گاوها خسته یمکر. شود یم

 کوهیگیاهان  شغل خرید (روستایی ۀجامع یشغل رکن ترین مهم عنوان  به)حذف نظام دام 
 هـای  یـت بل فـروش بـا   ،سرانجامو  کند یمرا اتخاذ  لی و فروختن آن به شهر کناریاز اها

با » :شود یمروستایی  ۀجامع مشاغل متفاوت بای کاذب و تجارتداللی، وارد  کامالًنمایش، 
و زیر آن با خـط ریـ  نوشـت: خریـدوفروش      ؛خسته یمکر بار تره و  یوهمخط درشت رویش نوشت: 

و زیر آن با خط ری تـر از خـط قبلـی نوشـت:      سب یجات کوهی و غیرکوهی؛م میوه و انواع و اقسا
آمپـول گـاو    ،ری تر نوشت: اگر خواسـتید  خیلی یلیخپرتقال کوهی موجود است. آخرسر هم با خط 

 (.10: همان)« !شود یمپذیرفته 
گـذار از   مراحـل  سلسـله ، بیانگر اش مغازهی کلمات روی تابلو  نویسیـری مراتب سلسله
کامل از  طور  بهسنت  .آبادی استتاریخ در  تن ل قدرت نظام سنتی درجات سلسلهسنت و 

درشت رغم  به مثالً ؛شود یم تر کمرنگکمرنگ و  مرور  به، بلکه بندد ینمبافت مدرن رخت 
 از کـامالً « به گاوهـا  یزن آمپول» ۀینگ هنوز  ،«خریدوفروش» ۀکلم یساز برجستهنوشتن و 

ـ   بـه بلیت ) نمایش های یتبلحتی م هر  .است شدهذف نح خسته یمکرفهرست مشاغل   ۀمثاب
بلیـت  : »در خـود دارد را  تی(اد اقتصـاد سـن   )نم« گاوها یزن آمپول»رد   مدرن(نظام اقتصادی 

بـود. عکـس یـ      هـر خـورده  ی  م  ،بدخط کریم ۀنوشتمسخره را از دستش گرفتم. زیر 
 (.203: همـان )« زد یمـ گاوها آمپول هر مال وقتی بود که کریم به آمپول کوچ  بود. این م 

رنـگ   خسـته  یمکـر و کلمات  ذهنی ۀینزم پسدر  شغل مدرن، هنوزاتخاذ رغم  به ،عالوه هب
که کـریم   دهد یمو این نشان  است شدهتثبیت  («گاو» ۀواژدر قالب بسامد ) اش یسنتشغل 
ا غروب هم اینجا اگر بلیت نخرین، ت» :کند یمرا تجربه  گذار از سنت به مدرنیته ۀدور دارد

 عالمـه  یـ  خجالت بکش! » (،207: همان) «!، چه برسه به خر بینین ینمگاو هم  ،وایسین
از اینجـا گـاو هـم رد    »، (221 :همـان ) «ی من تلف شدن، این طوری ضـجه نـ دم  گاو جلو
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یر خوراک مامان از شـلغم بـه   یدر تغاف ون بر این،  .(20: همان) «برای چی وایسم؟ ،شه ینم
نمـایش خـر    ی  سـانس  اجرای  مشهود است.گذار به مدرنیسم کا ویی نی  شکالت کا
 خسـته  یمکـر فروش چمچمه به شهر مجـاور کـه از طریـق     نی و اهالی شهر مجاور  برای
از دیگـر   ،همچنـین  است. «بازارهای جهانی»ایجاد  یسو  بهحرکت  ۀنشان ،شود یممحقق 
جـاده  در  آپـاراتی  یعلاکبرپنچری و  اشیپ یخم ،تمایل به ایجاد بازارهای جهانی یها نشانه
پدر حضور .شود یمانجام  خارج از آبادی گذری های یمشتر جذب ا هدفب هر روز است که
و دارد  «ینشینشهر کوچ نیروی کار و رشد»کار در سیرکی در شهر، داللت بر برای  رضا مَمْ

تایی و گسـترش  بافـت روسـ   داللت بر افول (و غیره راهنما  چراغنصب ) شهر شدن روستا
بـه نمـایش    )مثل پـول درآوردن مامـان از   اقتصادی اهالی آبادی تغییر نظام .بافت شهری
 نظـام مول ـد و مفیـد   ن افـول  نی  مبی  ، و دیگر تن به چیدن چمچمه ندادن(گذاشتن خر 

ـ  است. (و زراعت از مراتع یبردار بهره)رکود  دهقانی  بـه وسـیلۀ   اختیـاری آقـای    ِکشتن ب 
 هـای  یمشغول دلو  ها داماز نابود شدن  ، تمثیلیکند یمای مردم نمایش اجرا خرسی که بر
کـه   گونه  همانست. ا ی م اقتصادیـدر فرایند مدرن ،حیوان در ارر تغییر پراتی روستاییان 

نگهـداری حیوانـات    هـای  یشهکل تغییر بر اسا  مشاغل کاذبی ،ما یشهر کالن ۀجامعدر 
حیوانـات  سـنتی   هـای  یشـه کل یجـا   بهانند سگ و گربه م ،نگهداری حیوانات غیرخانگی)

حیوانـات   اقتصادیِ حضوردر این رمان نی  ، ستا ردهر برآوسَ مانند مرغ و گوسفند( ، یخانگ
 ،(در بـافتی خـارج از زیسـتگاه طبیعـی     رآمدزای خـر  با کاربری کاذب )نمایش د وحشی
 بـه دنبـال احقـا  حقـش     ی اختیاریحتی وقتی آقا .ستا کرده نابودرا   ()ب  ات اهلیحیوان

او را  (،انـد  شـده  کـش  چپقنمایش )کسانی که مسحور نمایش خر   ۀجامعن است، ساکنا
و دلش به  است آقای اختیاری تنها کسی است که از شهر به روستا آمده .کنند یممستأصل 

اما دلخوشـی او   ،خوش است ه(سنتی و غیرمکانی  ۀیوش  )نگهدرای دام به نگهداری ی  ب 
یـت  حمادر ارر ، گشاید یمو وقتی لب به اعتراض  شود یمبا ظهور مدرنیسم در روستا نابود 

بـه   خسـته  یمکـر  ۀتپانچو زور  )از مشاغل نوظهور کاذب( کش چپقاهالی از نمایش خر  
کـه   دهـد  یمـ رخ  یا صـحنه در  داری یهسـرما نمایش قدرت  . اوجدهد یمتن  ینینش عقب
مانع از  ،دور حیاط( ها گونی یسهکیعنی با گذاشتن )با تقویت مالکیت خصوصی  خسته یمکر

دور تا دور »ببینند:  مجانی خواهند یمکه خر  توی حیاط را  شود یمدیدن عموم مردمی 
 یها زنکه به  هایی یسهکهمان  کشیده بود؛ گونی ۀ یسکحیاط خانه روی تمام حصارها را 

ـ  به توانست ینمرا تویش بری ند. دیگر کسی  ها چمچمهتا  ،داد یمشهر  تـوی حیـاط    یراحت
ابـ ار گـردآوری    عنوان  بههم  ها یسهکحتی  ،در این جامعه (.213: ر.ک؛ همـان ) خانه را ببیند

 .«شوند یممدرنیته  یساز یخصوص ۀیدستماو  دهند یمچمچمه، تغییر کارکرد 
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 )بیگانگی( کاال یوارگ تب . 2ـ4
 بار  ی ت. اس ای یناسوژهبروابط  رضا مْمو بابای  خسته یمکروابط بین از دگردیسی، ر پیش
رفـاقتش   سـبب   بـه  اما بابا ،بودهه کرد خوردبر خسته یمکربه کمر  رضا مَمْتفنگ بابای  ۀلول
اما بعد از آن، تیرهایی که  تفنگ را کوتاه کرده بود، ۀلول»د: کن را کوتاه لوله رِر شده سَحاض
گفتمـان را دو تـا    طرفیندیگر از دگردیسی،  پس .(138: همان) «رفت یمن، خیلی دور زد یم

 حرف» :است تهیافل تقلی از سوژگی به ابژگی یکی از طرفینبلکه  ،دهند ینمسوژه تشکیل 
کـریم مثـل    هـا  موقـع . آن رفتنـد  یمـ نبود کـه بـا هـم بـه شـکار       ییها وقتمثل  زدنش 

 ۀشـد  یسدگـرد بابـای   دیگـر  کـریم . (196: همـان )« زد یمـ پیش بابا حرف  یا شاگردمدرسه
  یا اب ار تولیدکاالابژه، ، به چشم بیند ینم و حتی به چشم انسان را به چشم دوست رضا مَمْ
: آورد یدرمـ پول  کناری از راه به نمایش گذاشتن اودر شهر  درست مانند مراد که ؛بیند یم
شـهر   یهـا  آدمبکند کـه  همان کاری را با بابایم  خواست یممامان رفت توی فکر. کریم »

همسرش نی  او را  (.94: همان)« مامان معلوم بود که راضی شده ۀیافقبودند. از  کناری کرده
فقدان  احسا  )که هر دو و رعنا رضا مَمْج  مردم شهر  ۀهمو  بیند یم یماد  ۀابژبه چشم 
ی از جایگـاه  کاالهای اقتصـاد  ،از طرفی .کنند نی  به همین چشم به او نگاه می پدر دارند(

احب خر  به تص رِو مراد بر سَ خسته یمکر. اند یافته ءوژگی استعالــژگی به جایگاه ســاب
و  انـد  گرفتهقرار  ات وحشیدر جایگاه حیوان ها انسانیعنی  ،این .کشند یمروی هم اسلحه 

ـ   بـه  و نی  حیوانات مصون نیستند شدن  کشته از ،صورت نیاز در اقتصـادی،   یا ابـژه  ۀمثاب
کـریم  » را هـم نـابود کـرد:    هـا  انسان، ها آنو باید برای حفاظت از  اند یافته یجایگاه انسان

! بـا  ؟! اینجا محل کسبه! مرد گفت: خوبه واال تپانچه را جلو آورد و گفت: چه خبرته مردک
سیج مردم علیه مراد ب (.227: همان)« !راه انداختین، طلبکار هم هستین؟خر  مردم کاسبی 

محـل   عنـوان   بـه خانـه   .شـوند  ینممتفر  مراد،  ی هواییرغم شلی  تیرها به و شوند یم
و  دهـد  یمو آوازهای محلی سر  برد یملذت  ها پولمادر از شمردن . شود یمکسب قلمداد 

 مهم نیست!از دست رفتن هویت انسانی بابا برایش 
 مارکسیستی ۀسوژ .3ـ4

. اسـت  نیـروی کـار  از  شـمایلی  یا نهنشا هیکل بودن، یقوو  توانایی بدنی لحاظ  بهخر  
به موافقت یا مخالفت ندارد و  قدرت یتاًماه که است  تهبس زبان حیوانی خر  )کارگر یدی(
 رضـا  مَـمْ پـدر  نـدارد.  تـوان  یـ  فرودسـت    عنوان  به برای صحبت کردنقول اسپیواک، 

و کـار را بـه قیمـت     رود یماست که در ارر جبر اقتصادی، برای یافتن کار بیرون  یا سوژه
  سـکه دو روی ی   ،. خر  بودن و کار کردنکند یمپیدا  خود  یانساندادن هویت  دست از
که تبدیل به خر   آورد یدرمدر آبادی پول  یا در سیرک و سوژه وقتی صرفاً زیرا ؛ندهست
 نچـو  ،کننـد  یمـ ، همه از او فـرار  یابد یبازمرا  ی خودانسانهویت  که  یزماناما  ،است شده
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)خـر    ی  کارگر یدی، نیـروی کـارش   ۀیسرما. دهد ینمپول  شکسی برای انسان بودن
 مهربانی(و  ییگو قصهوظایف پدری ) رضا مَمْبابای  ،دوران پیشادگردیسیدر  است. بودنش(

همیشـه از مشـتقات    و اسـت   مقـروض همیشه  اش خانواده ،عوض در اما ،آورد یم جا بهرا 
لغم با آبلیمو، ظهر شلغم با گلپر، و شب شـلغم بـا آبلیمـو و    صبح ش: »کنند یمشلغم تغذیه 

بابـای   در دوران دگردیسـی،  هم خر  نبود، هم مقروض نبود. توان ینم .(10: همان)« گلپر
با کار »اما  ،آورد یدرمخر  کارگر، اگرچه در شهر و در آبادی پول خوبی  عنوان  به، رضا مَمْ

در  و «مـراد » )در شـهر، کارش را دیگـران   یا دلهمبااست. کارگری که ارزش « خود بیگانه
 حیاتی مل وماتتأمین ج   ،اقتصادی کارش ۀفرآوردیین کنند و از تع («خسته یمکر» آبادی،
 بـه  صـرفاً )کـه آن هـم    چی ی عایدش نشود نبولی چای آبلیمو(ااستی  خوراک شلغم و )

ـ  ،(شود یمبازتولید نیروی کار به کارگر داده  سبب بیگانـه   خـود   یزنـدگ   بـا  با هویت و نی
. اسـت  اتفـا  افتـاده   )کارگر شدن( شدن  خر  سبب به «با زندگی بیگانگی»این  .شود یم

 آنگاهو  است نشان داده شده حیوان شدن )دگردیسی بابا( ۀاستعارابتدا با  ،بیگانگی از زندگی
سـعی   همسـر . اسـت  شـده همسرش برجسـته   به وسیلۀ رضا مَمْبابای  شدن  رانده  واپس با
کنـد:   از جمع خانواده جدارا غذای او  بولی(ابوگندو و حتی ظرف )استن اتا ، تش ِ کند یم
قدر گفـتم کنـار بابـا شـلغم      اما آن سفره بیندازد، تر طرفآن  خواست یموقت شام مامان »

« . انگار برایش فرقی نداشتخورد یمسوخته را  یها شلغمبابا داشت  بخوریم که قبول کرد.
و  ییگـو  قصـه  در آن دوران، کـار بابـا  که ) در تقابل با وضعیت پیشادگردیسی (.184: همان)

بـا    یکالمـ ارتباط  ۀناخواستقطع دگردیسی بابا با پسادوران  ،(بود م ه یب یها جوکتعریف 
 بـا بیگـانگی  مصـداقی از   که همراه است (یشدگ خر ناشی از  زبانی یب سبب بهن )دیگرا

بیگانه شـدن  » برای یاستعار و یشناخت نشانهشگردی  وانعن  به «دگردیسی» زندگی است.
نیـ  مسـبو  بـه    ( م.2014)کافکـا،  « مسخ» همچون ییها داستان، در «خانواده از و زندگی از

 سابقه است.
 اقتصادی ـ  اجتماعی. طبقات 4ـ4

سـت.  پرولتاریـا و بورژوا  ۀطبقبیانگر تقابل و تعامل دو  ،خسته یمکرتقابل و تعامل خر  و 
 یَـدی  کارگران یریگ خدمت بهاز هر فرصتی برای ی  نیروی فکری است که  خسته میکر

و  ینـی چ چمچمـه کـارگران   عنوان  بهرا  (رضا مَمْ مادرمثل زنان آبادی )او . کند یماستفاده 
. سازد یمخود  های یشنماکارگر  را( رضا مَمْ ۀشد یسدگردبابای مثل حتی دوستان خود را )

 یتـه است که از موقعیت گذار سنت به مدرن اقتصادی محلی ۀنخبو  وابورژ خرده خسته یمکر
از آبـادی بـه شـهر     هـا  چمچمـه انتقال فروش  ۀواسط مثالً) یابد یمبه ارزش اف وده دست 

 ۀجامعاست که ی  گاری )اب ار  صنعتی( ۀجامع)اب ار  یموتوراو  یۀنقل ۀیلوس کناری است(.
 ترکیـب شخصـیتی  از  یا استعارهور با گاری، ترکیب موت. وصل است به عقب آن فئودالی(
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جـدا از جـنس    کـامالً  معلـم  خانمنند ما نه خسته یمکرچراکه  نقلیه است؛ ۀیلوسصاحب آن 
 خسته یمکرت. سن در مستحیل راهنما  چراغکنار  ۀیدچروکنند پیرمردهای ت، نه ماسنت اس

رد شـدن  . کنـد  یمـ اسـت و بـه آن افتخـار     قرم ها را رد کـرده اولین کسی است که چراغ
نقلیـه   ۀیلوسـ رغـم داشـتن    به خسته یمکر تمثیلی است از اینکه قرم ها چراغخسته از  کریم

 خسـته  یمکـر  .اسـت  تهخو نگرف هنوز با قوانین )فرهنگ مدرنیته(، )استفاده از اب ار مدرنیته(
امـا   ،نـد رفت یمـ و با هم به شـکار   است بوده رضا مَمْبابای  ۀیالپ همپرولتاریا و  ۀطبق درابتدا 
نشانه یا به شکار رفتن و دست خالی بازگشتن  ست.ا کردهخود را از این طبقه جدا  یجتدر به

هم بابا با دوستانش  ها وقتبعضی »کارگر است:  ۀطبق یها تالشبودن  نتیجه یبتمثیلی از 
 ینفـر  شـان ده کـه   بـار   یـ  . فقط است کردهاما تا حاال که چی ی شکار ن ،رود یمبه شکار 

 (.11ــ 10: همـان ) «!ی  کب  زدند و به شان ده قسمت تقسـیمش کردنـد   ،شکار بودند تهرف
همچنان به  پای تخته ،شود یماست و وقتی کال  تعطیل  سنگین خسته یمکرپسر گوش 
ـ  تمثیل بورژوا در ۀطبقافراد به گوش  ۀتود صداینرسیدن  .دهد یمادامه  خود  یروخوان ر کَ
مونولـوگی   کال  بیـانگر  رِروخوانی پسر کریم سَ .است تهتجسم یاف خسته یمکرپسر  بودن
تشـکیل   (خسـته  یمکـر )پسر  بورژوا یا سوژهرا  چراکه ی  طرف این گفتمان ؛نفره استدو
 !دارد، نه گوش را هایش یهمکالسبا  ان مشارکتکه فقط زب دهد یم

 یشانمـ کـه از بـه    رضـا  مَـمْ مامـان   مـثالً  است؛ یمراتب سلسله صورت  بهنظام طبقات 
کـه از  چرا ؛سـطح را دارد  ینبـورژواتر خرده، کند یمکسب درآمد  شده خر گذاشتن بابای 

. کند یم یکش بهره یماًمستق (سطح این نظام ترین یتحتاندر  )کارگر یدی شده خر بابای 
مامان اسـت.  تصمیمات  ۀیطرستحت  )کارگر( شده خر لذا در نظام طبقاتی مذکور، بابای 

تصـمیمات مامـان را هـدایت     در سطحی باالتر از مامانکه دارد،   یرفکبا مدیریت کریم 
 ۀدربـار مامـان )بـا یـ  واسـطه(     اقنـاع  با  است که ییبورژوا خردهواقع، کریم  . درکند یم

در تعیین شرایط . کریم حتی کند یم گیری یمتصم شده خر بابای  ساعات و چگونگی کار
ـ ته)ل وم  ی باباماد  ـ   یهـا  شـو  مو  بلیـت، مبلـب بلیـت    ۀی  (رای جـذب مشـتری  تبلیغـی ب
 .کند یم گذاری یاستس
 . زیربنا و روبنا5ـ4

و اکبـر   آپـاراتی  علـی . دهـد  میقرار  تأریر تحتمناسبات اقتصادی تمام مناسبات انسانی را 
ـ  دو رقیب اقتصادی، عنوان  به پنچری  کـاری  کتـ  و مشـتری بـا هـم دعـوا      رِپیوسته سَ
ریختن میخ در  برای ،منافع مشترک اقتصادی به سبباما  ،اعتمادند بیبه یکدیگر  ،کنند می

. االنـم  گفتـی  مـی ، همیشـه دروغ  فروختی میتو علف هم که : »کنند میجاده با هم تعامل 
هـر دو   (.41: همـان )« رو ریختی، پس چرا هیشـکی نمیـاد؟   ها میخ گها. گی میداری دروغ 

رگیری ـچـ ـنـاسـتدالل بـرای پ  و بـا همـین    شوند می رضا مَمْدوستی با پدر  مدعی ،رقیب
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پـول نـدارد، گـرفتن     رضـا  مَـمْ  فهمنـد  میاما وقتی  ،کنند میبا هم رقابت  رضا مَمْ ۀدوچرخ
اده و جـذب مشـتری از   ج پاشی میخبه شرط  رضا مَمْ. کنند میپنچری را به همدیگر احاله 

 رضا مَمْای دوستی با باب خسته کریم .کند میرا مجاب به گرفتن پنچری  ها آنخارج آبادی، 
 تا ،رود نمیمدرسه  خسته کریم. پسر کند میاب ار تولید کارش را  رضا مَمْو  گیرد میادیده ن را

ـ   بـه ) خسـته  کریمبیشتری بفروشد. مراد و  های بلیتبتواند  ـ  بـورژوا(  ۀنماینـد دو  ۀمثاب  رِسَ
ینکـه بـه فکـر    قبل از ا رضا مَمْ. مادر کنند میدیگر را تهدید یک مالکیت خر  )اب ار تولید(
 تـوجهی  کـم و بـه او   از خر  شدن او بسـیار ناراحـت اسـت    ،استعمار اقتصادی پدر بیفتد

و فقط نصف بدنش روی تشـ  جـا    ،بود روی تش  کلی آب از دهانش ریخته: »کند می
بود بـه  ل زده بود و ز  بود ی  گوشه و زانوهایش را بغل کرده بود. مامان هم نشسته شده
 ،انجامـد  میدرآمدزایی  به اما پس از اینکه خر  شدنش .(186: همان)« !ام شده خر بابای 

 نیـاز  خر  شدن بابا برایش مهـم نیسـت، بلکـه    ؛ یعنیگیرد میمراقبت از خر  را جدی 
بود. دیگـر   با بابا مهربان شده» :مهم است )اضمحالل خانواده( به این حیوان کارکن او یماد 

تـا   ،ریخت میو توی ی  استانبولی  کرد میدرست  آبلیمو ییچا. برایش داد نمیسته به او شلغم نش 
و آب دهان بابا را که  رفت میهم  ها وقتبخورد. بعضی  آبلیمو چایی خواست میبابا هر وقت دلش 

 (.226: همان)« کرد میپاک  ای پارچه ۀکیسبا ی   ،شد میآوی ان  اش پوزهاز 
 ارزش اف وده .6ـ4

. پول حاصل از کنند میکسب درآمد  کش چپق نمایش خر ِاز  رضا مَمْو مادر  خسته کریم
صرف خرید ی   ،ای مبادلهنمایش است. مقداری از ارزش  ای مبادلهارزش  ها بلیتفروش 
که . این پول شود می شده خر و مقداری شلغم سوخته برای بابای  آبلیمو چای ،استانبولی

و شـود  تـا حیـات او تضـمین     ،شـود  مـی  (شده خر نیروی کار )پدر  ۀاولیصرف نیازهای 
دور حیـاط کـه بـرای     هـای  گونیتوتون چپق و  ۀه ینادامه پیدا کند، و نی   اش درآمدزایی

 شـمار  بـه  مخارج اجرای نمایش الزم است، ارزش مصرفی کاال )ارزش مصـرفی نمـایش(  
و ارزش مصرفی )مخارج بابـای   (ها بلیتنمایش )پول  ای مبادلهارزش  التفاوت مابه. آید می
 ،را در نظام اقتصـادی مـارکس   التفاوت مابه. این کند میرا کریم با مادر تقسیم  (شده ر خ
 .گویند میحاصل از نمایش  «ۀاف ودارزش »
 )آگاهی کاذب( . اید ولوژی7ـ4

بـاور   کم کم خسته کریماما  ،دیدن خر  باید پول بدهد که برای کند نمیابتدا کسی قبول 
ی به جیب ب ند: منافع ،، تا بتواند با ایجاد این باور کاذبکند میخرید بلیت را در مردم ایجاد 

را  هـا  ایـن  خسـته  کـریم اولش همه غرغر کردند، ولی از روز بعدش همه خوشحال بودند. »
 های مشو گاهی  (.220: همان) «!کشید میبابایم چپق  ،دادند می. مردم پول دانست میخوب 

تـا برایشـان    ،دهد میبلیت را به مشتریان  بار چپق کشیدن با ی  کاذبی مثل تماشای دو
 تونین میدیگه هم  و ع ی ! چون بلیت خریدین، یه دَورِ مردم خوب»توهم سود ایجاد کند: 
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ه حـالی کـ   عینی و محسو  اسـت، در  ،رضا مَمْدگردیسی بابای  (.215: همان) «تماشا کنین
از ی  ابـ ار   ءعالردیسی چپق )استدگ یعنی ؛نیست و محسو  عینی ،دگردیسی چپق بابا

چپـق   ،نامحسو  اسـت. ایـد ولوژی حـاکم    ،(ارزش اف وده معمولی مصرفی به اب ار تولید
ــژه( ــه ؛اســت داده ءرا اســتعال )اب ــارت ب در دوران  چپقــی را کــه خســته یمکــردیگــر،  یعب

 طـی یـ  فراینـد تبلیغـی    ، تخاصی نداش یا مبادلهپیشادگردیسی، کشیدنش هیچ ارزش 

را  حتی آن یجتدر بهو  اندازد یمجا  یا مبادلهی دارای ارزش یکاال عنوان  به )آگاهی باژگونه(
را بـه چـالش    که چپق مناسبات انسانی یطور  به، دهد یم ءو سوژگی استعال یوارگ تب به 
 !آورنـد  یم یکش اسلحهاربابان رو به  ،رضا مَمْبابای  یکش چپق سبب به که ییجاتا  ،کشد یم
آگاهی واقعـی اسـت، امـا ایـد ولوژی حـاکم       از ای استعاره انه یانش «قصه»مقابل،  ۀنقطدر 
بودن آن در  که واقعی« دختر خر »عی تلقی کنند. ماجرای را واق ها قصه اهالی، گذارد نمی

 ای قصـه ، همچنـان بـرای اهـالی،    شـود  مـی مسـجل   رضا مَمْبرای رعنا و  انتهای داستان
: دانـد  مـی را غیرواقعـی   ها آناما رعنا  ،ور داردرا با ها قصه رضا مَمْ. شود میتلقی  غیرواقعی

؟ بعد با صـدای  کنند میدمپایی پاشون  ها غولرعنا با صدای بلند گفت: الکیه! الکیه! مگه »
 .(31: همـان )« گـویم  نمیبه او  ،چی هایی را که شاید رعنا باور نکند ،بلند خندید. از آن موقع

وضـعیت  »بـر   شـناختی  نشـانه  لحاظ  به ،واقع دراما  ،داللت بر مکان دارد ظاهراً« چهارراه»
داللت دارد. پیرمردها نمـاد راهنماهـای سـنتی    « در میان چند راه گشتگی گمسرگردانی و 

مـدام در محـور    ،داسـتان  جای جایدر  ،هستند و به همین دلیل و کدخداها( سفیدها ریش)
اه چهـار تـا راه متفـاوت    . درست است که در چهارراند گرفتهقرار  راهنما  چراغهمنشینی با 
 توانسـتند  می، همیشه پیرمردهای کنار چهارراه راهنما  چراغاما تا قبل از نصب  وجود دارد،
و  اند کردهکه ی  چی ی را گم  هایی آدمبه  ،سرگردان آبادی نشان بدهند های آدمراه را به 
ایـن   ، مثـل فروشد میرا  ها چمچمه خسته کریمحتی توی آن شهر ب رگی که »:گردند میدنبالش 

چـه خـاکی بـه سـرش      دانـد  نمیاگر کسی چی ی گم کند،  ،توی آن شهر !شود نمیچهارراه پیدا 
اما توی شهر ما اگر کسی گوسفندی، مرغی، گاوی را گم کند، اولین جـایی کـه سـراغش     بری د،
 .(33: همان)« !، این چهارراه استآید می

کنار چهارراه )آگـاهی   راهنمای  چراغ ،گیرد میبعد از اینکه آبادی شکل شهری به خود 
پـدر   توانـد  مـی را راهنمـایی کنـد کـه از کـدام راه      رضـا  مَـمْ  توانـد  نمـی  کاذب مدرنیتـه( 

برای نسـل جدیـد    چهارراه رِ. از طرفی، دیگر صدای پیرمردهای سَبازیابدرا  اش شده خر 
صدایشان  شود یم یسخت بهکه قدر پیر  آن پیر هستند؛ واقعاً ها آن» نیست: فهم  قابل (هارضا مَمْ)

. فقط خودشان فهمد ینم کس  یچه، اما گویند یمهم ی  چی هایی به هم  ها وقت  یبعضرا شنید. 
وقتی آفتاب  ترها قبل !فهمند ینمشاید خودشان هم  دانم ینم. گویند یمی ی ــکه چه چ فهمند یم
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را  راهنمـا   چـراغ اما از وقتـی کـه    ،شد یمپیدا  شان سروکله، پیرمردها آمد یماز پشت ابرها بیرون 
 .(34: همان) «وصل کردند...

. شـود  میمدرن اشاره  ۀجامعبه قطع ارتباط پیرمردهای چروکیده با  ،در سراسر داستان
مدرن برایشان معنـایی را   ۀجامعچراکه این  ،بینند نمیاما چی ی را  ،کنند میپیرمردها نگاه 
. به همـه چیـ  و   کردند نمیچی  را طور دیگر نگاه  ی  وقت  هیچ ها آن: »کند نمیبازنمایی 

کـه همـه بـه     زمـانی . (188: همان)« راهنمایی  چراغکه به  کردند میهمه کس طوری نگاه 
: کنـد  نمـی نگـاه   اصالً ،، پیرمردی که توی جمع استاند نشـسته کش چپقتماشای خر  

که به چراغ  هایی وقت. مثل ردک مینگاه  رو روبه. به کرد نمییکی از پیرمردها به بابا نگاه »
 شنود نمیمدرن  ۀجامعانگار پیرمردها با این خرسی که صدایش را  .(214: همان)« زد میل ز 

یـ    پنـداری  ذات همکنند ) پنداری ذات هم توانند می سادگی بهبیگانه است،  و با محیط آن
دیـده  نیـ   ( Kafka, 2014) مسـخ در داستان  شده دگردیسشخصیت پیر و ی  شخصیت 

 ۀاستعار صورت  به ،ندارد آوری نانپیری است که از وقتی توان  آور نان: سامسا نماد شود می
و هـیچ   شـود  مـی طـرف خـانواده طـرد و در اتـاقکی تاریـ  رهـا        دگردیسی سوس ، از

ج  ، خدمت کند، وجود دارد آور چندشکه سوسکی  ای خانهدر  شود نمیحاضر  کاری خدمت
 .پیر( تِلفَی  ک 
 بردگی .8ـ4

در  .ستها انتخابحق فقدان و  ها امکانو تحدید  ها ضرورتدر بند بابا  ،در سراسر داستان
مجبور به رفتن دنبال  ،و مشکالت معیشتی ضارْ ممَجبر مادر  از ردوران پیشادگردیسی متأر

تحت جبر  آنگاهو  شود میمعلم محکوم به دگردیسی خواهر خانم ۀوسیل. بعد به شود میکار 
. شود میو در قفسی نگهداری  کند مینمایش اجرا  برای مردم شهر کناری، در سیرک د،مرا

پـس از افشـای    .شود میدر انباری حصر  و رعنا رضا مَمْ به وسیلۀ بعد از فرارش از سیرک،
 بدون بلیـت از  گذارند نمیو  کشند میحصار  با گونی حیاط خانه را خر  شدن، دور تا دورِ

و رعنا،  رضا مَمْو استرا  سمع  شدگی خر بعد از رم گشایی علت  دیده شود.بیرون حیاط 
 ،نشود خسته کریمو  معلم خانمتا دوباره اسیر دست مراد و  ،دهند میخر  را فراری  ها بچه
فقط جایی  آزادی، در عمل ۀگستر»چراکه  گی تحت تعقیب چی ی ج  اسارت نیست؛اما زند
، از بین شود میخارجی تعیین  ضرورت و سودمندی ۀوسیل  بهکاری که که آن  شود میآغاز 
فرودسـت را فاقـد صـدا     (G. Ch. Spivak) م.(1988) اسـپیواک (. 11: 1397)احمدی، « برود
از توانش اعتراض است. وقتی خرسـی تـوان حـرف زدن     یا استعارهنشانه یا صدا  .داند می
گوشـش   خسـته  یمکـر وقتی پسر  کارگری است که صدای اعتراض ندارد! یمعنا  به ،ندارد

ست. وقتی جیب دختر خـر  از  بودن صدا در گوش بورژواها ارر یب یمعنا  بهسنگین است، 
کـه تعـابیر گونـاگون و    اسـت  ، بـرای اهـالی صـدایی نـامفهوم     شـود  یمتوی کوه شنیده 

تعبیـر صـادقی از آن صـدای جیـب      کـس   یچهـ اما  ،شود یم از آنمتفاوت  های یساز قصه
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ملحق شـود   «خود  یبرا»کارگران  ۀجرگبه  رضا مَمْ، ج  کسی که مثل ارا ه بدهد تواند ینم
از  رضـا  مَـمْ را گـوش بدهـد. وقتـی     یشهـا  غصـه دختـر خـر  و    یها حرفو از ن دی  
با صدایی نامفهوم پاسخ  ها آنو  گیرد یمکنار چهارراه سراغ پدرش را  ۀیدچروکپیرمردهای 

در عصر ماشـین   نت )صدای پیرمردها(بودن صدای س نامفهومصدایشان نشانگر  ،دهند یم
فقدان این صـداها در دوران پسادگردیسـی    است. )مدرنیته و قوانین مدنی( راهنما  چراغو 

)ارتبـاط بـا    ییگو قصهدر تقابل با دورانی است که بابا صدایی برای  )دوران ظهور مدرنیته(
 .است تهداش فرزند و خانواده(

 آگاهی طبقاتی .9ـ4
کـه اقتصـاد بـر او     یاز فقـدان  رضا مَمْ«. برای خود»یا  ،هستند« درخود»ر یا کارگ ۀطبقافراد 
بـا اسـتدالل    را رفع کند. پدر است که این فقدانو درصدد  ، آگاهی دارداست کردهتحمیل 
دگردیسی پدرش باور ندارند، اقناع کند. به  ۀدرباراو را  های حرفدیگرانی که  کند میسعی 
به مـادرش بفهمانـد کـه ایـن خـر       نیست، این پدر است. خر  ی  بفهماند این  مردم

! رضـا  مَمْیواشکی گفت: »را دوست دارد:  اش خانوادهبلکه پدری است که  ،خطرناک نیست
مون کنیم؟ گفـتم:  رِچه خاکی سَ ،بلند بشه ما رو بخوره شب نصفه گهاَ. ترسم میپسرم! من 

)راهنمـا،  « !خـورن  نمـی رو هـم   شونها زن !خورن نمیرو  هاشون بچهاون باباست. باباها که 

کـه او را از سـایر    اسـت  تـه نهف هنوز انسانیتی در پدر خرسـش  داند می رضا مَمْ. (184: 1397
خر  هم  را گفتم که بگویم بابایم خر ِ ها این: »کند میمتمای   نشده دگردیس های خر 
را  خسـته  مکـری همین پسـر دمـاغوی    ،شلغم جای  به توانست میوگرنه خیلی راحت  ،نبود

 ۀطبقـ  ۀنماینـد  رضـا  مَمْ ،بنابراین .(202: همان)« !فروخت میبخورد که داشت بلیت بابایم را 
آگـاهی دارد.   ش )از نابودی هویت انسـانی پـدرش(  خود «فقدان»از اول،  و است خود برای
 د، اگرچه راهی برای بازیابی هویـت بابـا  خر  شدن پدرش آگاهی دار «چگونگی»از  ،دوم
. فکـر  دانسـتم  مـی را  چیـ    همـه اما دیگر  د بابای خرسم را دوباره آدم نکرد،هرچن»: کند نمیپیدا 
تـا ندانـد    ،باشـد  تـر  راحـت بـرایش   ،ی  بچه اگر بداند که بابایش چطوری خر  شـده  ،کنم می

بابـایش را   شدن  گم. تازه برای رعنا هم خوب شد. دیگر مجبور نبود روزهای چطوری خر  شده
 (.275ـ274: همان) «بود. معلوم نبود به کجا، اما برده بود ا آب بردهبشمرد. بابایش ر

و  جمعـی  اید ولوژی کاذب بورژوایی بـه آگـاهی   دیگران را در برابر کند میسعی  ،سوم
با نگاه پراگماتیستی، رهایی را در عمل )پراتیـ ( جسـتجو    ؛ یعنیحتی انقالب دعوت کند

)از خـر ، از   هژمونیـ   هـای  گفتمـان رغم اینکه از  به رضا مَمْ .، نه در ذهن )ایده(کند می
ها خیس  ش را در مقابل آنو مانند رعنا مدام شلوار ترسد می م(مراد، از معلم، از خواهر معل

تـا پـدر    ،کند میمبارزه  )مراد( الیگارشی حاکمبا و  رود می به شهر پدر تفنگبا  ، اماکند می
فس محکم است و حتی نیروی باز کـردن  نجات دهد. اگرچه درب ق ها آنخود را از قفس 
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خر  پرزور، خودت هـم   عنوان  به کند که تو به پدر یادآوری کند میارد، اما سعی در را ند
دارد کـه   قـرار  ، دوسـتش رعنـا  رضا مَمْمقابل  ۀنقطدر . قفس را باز کنی رِکه دَتالش کن 
، نـه بـاور   پـدرش شمارش روزهـای فقـدان   رغم  بهچراکه رعنا  درخود است؛ ۀطبق ۀنمایند
است و نـه تالشـی    که پدرش م رده کند میاور ، نه بکه پدرش دچار دگردیسی شده کند می

گفـتم:  : »درسـت شـود   خود خودبهتا اوضاع  کند میتحمل  فقط. کند میبرای پیدا کردنش 
رعنـا گفـت: بابـام نمـرده،      !که نمرده؟ گی نمیمگه  !؟گردی نمیتو چرا دنبال بابات  رعنا،

 ارـر  بـی نیـ    فشارهای فقـدان بـر رعنـا    این احوال، ۀهمبا  .(80: همان) «گرده یبرمخودش 
 عملـی  ـ فکـری وا  وسـ  ۀعارضکه دچار   کردهتبدیل  و او را به کودکی درخود است بودهن

گفت: .  بابات رو بشمار... ۀکلب های چوببیا بنشین دوباره  گفتم: رعنا،: »است شده شمردن
خالف بـر . ندهسـت   واقعـی ی ـنماد آگاه ها قصهدر این داستان،  .(84: همـان )« ام شمرده قبالً
 .داند میرا غیرواقعی  ها قصه درخود( ۀطبق ۀنمایند عنوان  به)، رعنا رضا مَمْ
 دیالکتی  .10ـ4

مامـان زنـی دارای    مـثالً  متفاوت است؛ های دیالکتی مملو از  ،داستان ای بیناسوژهروابط 
تـی بـرای گذاشـتن    و تنبل کـه ح  نشین خانهمردی است  اما بابا ،است چینی چمچمهشغل 

 جـور   هماند شود، بدنش را اینکه از جای خود بلن جای  بهی هی می، چوب در داخل بخار
و  )ت ( از تضاد قطب بابا ،تا دستش به بخاری برسد. بنابراین آورد میکش  ،است تهکه نشس

کـه نـه از    آیـد  مـی  وجود  به کش چپقسنت  جدیدی به شکل خر  ، (ت  آنتیقطب مامان )
ی . این سنت  جدید، با درآمـدزایی و ایجـاد تغییـر شـرایط مـاد      ت  آنتیجنس ت  است و نه 

بابـای   بـه   نسـبت  منـدی  عالقـه ت خشونت به حالت باع  تغییر رفتار مادر از حال ،خانواده
مـل،  و تکا ءاسـتعال  جـای   به ،در این سنت  )خر  شدن( ظاهراً. اگرچه شود می شده خر 

)از اینکـه   او  آگـاهی بـه   اوالًاما خر  شدن بابـا   ،شود مینوعی هبوط در هویت بابا دیده 
 ۀطبقجایگاه و  به  نسبتبابای پیشادگردیسی  رانیاً، انجامد می (،برای شکار نیستند ها خر 

 طبقاتی  آگاهیبابای پسادگردیسی به  اما ،درخود است( ۀطبق ۀجرگدر و خود آگاهی ندارد )
و این هدف مارکسیسم برای ایجاد تمهیدات  (آید درمی خود برای ۀطبق ۀجرگبه و ) رسد می

 .است انقالب پرولتاریایی
 . کمونیسم11ـ4

بـا پایـان    او  انسـانی و بازیـابی هویـت    شـود  میبا زمستان شروع  رضا مَمْدگردیسی بابای 
و  ها برف. تابید میا . آفتاب بیشتر روزهشد میزمستان داشت تمام : »خورد میزمستان رقم 

خـواب   ۀدور ۀنشانفصل زمستان  .(279: همان)« . ن دی  بهار بودشدند میداشتند آب  ها یخ
 تـوان  می. این تشبیه را است طبقه بی شهر آرمانظهور  ۀنشانو بهار  بورژوا، ۀسلطخرسی و 

 اسـت  شـده شـروع   داری سـرمایه طـوالنی   داغِ زمسـتانِ کتاب مارکسیسـتی   گذارینامدر 

(Barnes, 2005 ) .مستل م رودررویـی   ،ارتقای آگاهی طبقاتی عالوه بر زدایی طبقهنی  دید
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چراکـه   ؛دارد بخش رهایینقشی پررنگ و طبقاتی  های تقابلدر تمام . اسلحه انقالبی است
مالکیت، در برابر انقالب کمونیستی مـورد   ۀدارندطبقات  بینی پیش  قابلمقاومت  سبب به»

کارگر  ۀطبقمجدد جامعه در راستای منافع پرولتاریا یا  دهیسازمانر برای نظر مارکس، پیکا
ـ   رضا مَمْ (.173: 1394)کـارور،  « خواهد بود آمی  خشونت یقین به تقریباً ـ  رِبـا سَ  رِتفنـگ دَ  ۀلول

فـت قفـس و   تفنگ را انداختم به چِ ۀلول: »دهد میو او را نجات  کند میقفس پدرش را باز 
روی چپق بابا حـ   که  ای اسلحهالمت ع. (148: 1397)راهنما، « خورد فت تکانزور زدم. چِ

روی چپـق،   ۀاسـلح با استناد به همین عالمت  رضا مَمْ ؛ یعنیست، شاخص هویت بابا شده
، خـود  برای ۀطبـق ۀنمایند ۀمـثـاب  به رضا مَمْ. کند میخودش را شناسایی  ۀشد دگردیسپدر 
پدرش را از  تواند میبا تهدید اسلحه  صرفاً بورژوا، ۀطبق ۀدنماین ۀمثاب  به ر مواجهه با مرادد

خالی بـه   رگری است که همیشه موقع شکار دستکا رضا مَمْپدر . دهدسیرک فراری قفس 
بـه   تیرش تیرش کوتاه است و ردِتفنگش، ب  ۀلولکوتاهی  سبب  بهچراکه  ؛گردد بازمیخانه 

طبقاتی برای رسیدن  ۀمبارزکلید از  نمادی نشانه یا تفنگ ،. بنابراینرسد نمیهیچ شکاری 
، بـا تأکیـد بـر    چـین  مارکسیسـت  پیشاهنگاناز یکی ما و،  کمونیستی است. شهر آرمانبه 
مسلحانه، نه برخاسته از برخـی مالحظـات    ۀمبارزاهمیت »: چریکی معتقد است های جنگ
اینکـه   پـس از  (.232: 1387)خـدیو،  « طبقاتی اسـت  ۀمبارزبلکه به سبب پیوندش با  ،نظامی
دیگـر  . رود مـی  هـا  آناز آبـادی   معلـم   خانم، دیاب میرا باز خود  انسانیهویت  رضا مَمْبابای 
کنـاری بـرای نمـایش     دیگر کسـی از شـهر   ،شود نمیخر  از کوه شنیده  دختر های جیب
ـ  از حیوان بودن بابـا کسـب درآمـد کنـد و     تواند نمی خسته کریمدیگر  ،آید نمیخر   ل ک 

بـه   )مـاجرای دگردیسـی بابـا(    استفاده از اختالف طبقاتی کارگران و بورژواهاءوماجرای س
ما دیگر صـدای  »: شود مین دی   طبقه بی شهری آرمانبه  ها آنآبادی  و شود میقصه بدل 

 رگ شدم و بعدها که من ب الاز شهر ما رفت. حا هم مدتی بعد معلم خانمدختر خر  را نشنیدیم. 
خرسی کـه چپـق    مردی را تعریف کنم که خر  شد؛ ۀقص هایم بچهبرای  نمتوا می ازدواج کردم،

 .(282: 1397)راهنما،  «!کشید می
 ۀرفت ازدستبازیابی هویت  به تبع آن، و (رضا مَمْآگاهی و حرکت ) پرولتاریا ۀطبق جنبش

ـ    عبارت  به ؛است  تهسنت  تضادهای گذش ،بابا  ۀوعـد  ی تـاریخ تحقـق  دیگـر، موجبیـت عل 
 .کند میرا تضمین کمونیسم  ۀجامع ۀدیشانان غایت
 . نتیجه5

رمـانی   ،رمان مـذکور  دهد مینشان  این است که رو  پیش ۀمقالاز نتایج خوانش حاصل از 
. کنـد  مـی ناشـی از حضـور مدرنیتـه را آشـکار      عـوارض تغییـر گفتمـان   انتقادی است که 

 ها سوژه خودبیگانگیازبر  که است ای نشانهیا  استعاره «درآمدزا دگردیسی انسان به حیوان»
نـوعی   ،رفتـه داللـت دارد   ازدسـت  محـور  انسـان  دنیای نوستالوژی  ها از و قطع ارتباط آن
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جامعـه  کـل  فروپاشـی روابـط انسـانی    بـه   نیـ   اضمحالل خانواده و که به  ازخودبیگانگی
چـار  کـه هـر دو د   و رعنا( رضا مَمْ) شخصیت. این رمان با کنار هم قرار دادن دو انجامد می

 ۀطبق. است گذاشتهرا به نمایش  خود برایدرخود و  ۀطبقتند، تفاوت دو فقدان مشابهی هس
 دوم فعاالنـه در  ۀطبق ،دهد میبه تحمل شرایط تن  و ماند می اولی منفعالنه در انتظار فرج

خوانش مارکسیسـتی،   در. خی د برمیحاکم  ۀطبق ۀبرساخت رفع فقدان به مبارزه با موانع پی
خواننده را به خودآگاهی دعـوت   ،مارکسیسم ۀنظری ۀمتعهدانوجوه  ور با تأکید بررمان مذک

خوانش  ۀشیو .دهد میرا  شده زدایی طبقه اتوپیایی ۀجامعرستگاری و بازیابی  ۀوعدو  کند می
که مبتنی بر دگردیسی در بسـتر   هایی داستانبه سایر  توان میحاضر را  ۀمقالمارکسیستی 

خـر  بـاقی    خواست میخرســــی که » ۀکودکانتند، مانند داستان هس داری سرمایهنظام 
 نی  تعمیم داد. (Steiner, 1997« )بماند
 ها نوشت پی. 6
مشهود  رضا مَمْذهنی  های یسهمقانی  در تمام « چمچمه»سنتی  ۀینزم پسبه صورت مشابه،  ـ1
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