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The concept of alienation is the discourse of the modern age and the dominant feature of man thrown 

into the contemporary era. This phenomenon has a meaning in the west, but due to the opposition of 
tradition and modernity, especially in the Pahlavi era can be significantly associated with the quasi 

modernity, so the alienation of the subject that leads people as an intellectual class. Drawing it’s 

largely to be found in sterile and imperfect design in Iran.Influenced by the current of modernism 
and modern Western fiction, Sadegh Hedayat reflects in various ways in his works the recklessness 

of fictional characters, wich is the author’s own recklessness, just as the story of the stray dog 

describes the alienation of the subject. As in the face of the human world around him and the value 
system of the story takes the audience to a world beyond the biological world of “Pot”. The leading 

article analyzes the “stray dog” in the form of a symbolic story based on the historical story based on 
the historical concept of alienation and story of the alienation of quasi-modern Iranian 

man(Hedayat).But the presentation of different definitions and components of the concept of 

alienation by the theory owners has caused that there is no comprehensive and single definition of it, 
this issue at first sight makes us face a kind of critical view towards the fluidity and multiple meaning 

of this concept. The need to rely on a comprehensive approach that can create affinity between 

different philosophical, psychological and sociological borders seemed necessary.Due to the 
multifaceted and fluid nature of this concept, we are trying to reach an almost coherent and focused 

model based on the genealogy of the word and its historical and developmental course among the 

existing theories and teachings. Such a thing could not have been achieved except in the shadow of 
the genealogical approach that can consolidate the existing definitions and theories in a common and 

reliable field. So, After explaining the phenomenon of alienation based on the genealogy of this 

concept in the views of Hegel, Feuerbach, Marx and fromm considering the metaphors such as”power 
and ideology”, “identity” and “other”in the narrative system of the story and the character of “Pat” 

at three levels:unity and oneness, alienation and liberation from alienation are examined and based 

on the analysisof the story, it is concluded that migration and alienation in the story of “stray dog” 
finds the role of a specific theme, which to guide it has the function of a philosophical- psychological 

and social system, and he organizes a resistance against the alienating power exercised against 

individual and social life, which expresses an important concept in Foucaults’ thought.   
 
alienation, “stray dog”, genealogy, identity and  the other, ideology and power.      
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 ها: کلیدواژه

 

که در    یین معناآده نه به  ین پدیا .  انسان دوران معاصر است   ۀصیته وخصیون(گفتمان غالب عصر مدرنی ناسی)الازخودبیگانگیمفهوم  
داشته   یدارته ارتباط معنایان شبه مدرنی تواند با جریم ،یژه در عصر پهلوی به و،با توجه به تقابل سنت و تجدد  هکبل  غرب مطرح شد،

د در  یبا  یادیپردازد تا حد زیم آن میبه ترس قشر روشنفکر  ۀندینما  به عنوان  تیکه هدا را  ی انسان  ۀ سوژ   ازخودبیگانگی  ،نیبنابرا   ؛باشد 
از جر   تی. صادق هدا جو کردران جست ی م و ناقص درا ی ون عقیزاسیمدرن است،به    یمدرن غرب   یسینوسم وداستانیان مدرنی که متأثر 

ت  یشخص  یشتنی خویب  از  ینیکه گاه نمود عپردازد  یم  یداستان  یهاتیشخص  یشتنیخویش به بازتاب بی مختلف در آثار خو  یانحا 
مثا  ازخودبیگانگیرح  ش  ولگرد  سگ  همچنان که داستاناند؛ سندهیخود نو پ  ییاروی انسان در رو  ۀبسوژه به  ش  یرامون خوی با جهان 
ه در قالب کرا    سگ ولگرد،  روشیمقالۀ پ   دهد.ی" سوق مت"پایستیجهان زفراتر از    یجهان،مخاطب را به  داستان  ینظام ارزش  است و

انسان شبه    ازخودبیگانگیند و ماجرای  ک یل می تحل  گانگییازخودب  یخی شود، بر اساس مفهوم تارن نمایش داده میی داستانی نماد
ه باعث شده  ی صاحبان نظر   یاز سو  یگانگیمتفاوت از مفهوم ب  یهاف و مؤلفهیاما ارائه تعار  دهد.یت( را نشان می)هدا   یرانیمدرن ا 

ال بودن و چند ینسبت به س   ینگاه انتقاد  ین مسئله در نگاه اول ما را با نوعیاز آن وجود نداشته باشد، هم  یا هک   یف جامع و  ی تعر 
مفهوم  یا   ییمعنا بنابرا یم  روروبهن  تکیکند،  لزوم  بر  ی ن  رویه  همهی ك  مجانبهکرد  بتواند  که  مرزهاینگر  فلسف  یان  ،  یمختلف 
بر آن   ین مفهوم سع یال بودن ا یو س  ید. با توجه به چندوجهیرس یبه نظر م  یجاد کند ضروریقرابت ا   یشناختو جامعه  یشناختروان

 یبًا منسجم و متمرکز ی تقر   یموجود به الگو  یهاات و آموزهی ان نظر یآن از م  ینیو تکو  یخیر تاری واژه و س  یاست بر اساس تبارشناس
مشترك   یا حوزه موجود را در  یهاهی نظر   ف ویکرد تبارشناسانه که بتواند تعاری ه رویشد جز در سایمحقق نم ی ن امر یم. چنیشول ینا

هگل،    ین مفهوم در آرا یا   یون بر اساس تبارشناسیناس یدۀ الیپژوهش موردنظر پس از تبیین پد  نیا بنابر د.  یع نمایو قابل استناد تجم
ت  یشخصو    داستان  یینظام روا   «دیگری»  و  «هویت »،  «یدئولوژیقدرت و ا »  :هایی چونس و فروم، با توجه به استعارهک فوئر باخ، مار

رسد  یجه می ن نتیبه ا  ،ل داستانی و با توجه به تحلکند  یم  یبررس یگانگیاز ب   ییو رها  یگانگ ی ، بیگانگیوحدت و    سطح    سهدر  را  تپا
ستم  ی س  کارکرد  تیهدا   یکه برا آنچه    ؛کندیدا می مشخص را پموضوع  نقش یک    سگ ولگرددر داستان    ازخودبیگانگیهجرت و    هک 

 ی شود، مقاومتیاعمال م  یی و اجتماعفرد  یه زندگیکه عل  نندهک گانهیاز خود ب   در برابر قدرت  و اورا دارد  یو اجتماع  یروان  -یفلسف
 . فوکو است  ۀش یدر اند یگر مفهوم مهمانیبن مسئله یا ه  ک دهدیرا سازمان م
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 123                                                            (یازخودبیگانگ)  الیناسیون  مفهوم  از  تبارشناسانه  بارویکرد   ولگرد   سگداستان   تحلیل

 

 . مقدمه1
یا    یزیاز چ  ییو جدا   «گر شدنید»آن    یسادهولغوی  که معنا(Alienation)ازخودبیگانگیا  یون یناسیال

از قرن »  که  یاست. مفهومی  مطالعات علوم انسان   ۀ م در حوزین مفاهیاز پرکاربردتر  یاست، یک   یکس
 Jaeggi, 2014: v)  «شودی آغاز م  یمدنۀ  از جامع   (Rousseau)روسو  ۀشناسانهجدهم با نقد جامعه

احواالت شمندان به طور متناوب،درست یا نادرست در وصف  یاز اند  یاریبس  یسپس در آرا .  (56
م به کار  مدرنوپسامدرن  نظریانسان عصر  مفهوم    یها پردازانحوزه هیرود.توجه  و  انسان  به  مختلف 

ش است. تکاپو وتالش انسان  یانسان در مواجهه با خو  یستیو چ  یستیک  یاتیت حیانگر اهمیب  خود 
الش انسان  ت یبه عبارت  ؛شودیم  یگانگیمنجر به ب ، همراهاست ییافتن وکشف خود که با آگاه  یبرا 

 است.  یانگیگبا رنج بیتوآم دن به آگاهیرس یپرسشگر برا 
از آن    یاهف جامع و یک  ی باعث شده تعر  یگانگیمتفاوت از مفهوم ب  یها لفهؤف و می ارائه تعار

طور باشد،به  بلونر  یوجودنداشته  اچندوجهی»  رد:یگیم  جهینت(Blouner)که  بر یبودن  مفهوم  ن 
 ین مسئله در نگاه اولما را با نوعیهم.  ( Blouner, 1964:1)  «آن افزوده است  ییمعنا  یوآشفتگ  یدگیچیپ

ه بر یک  ین لزوم تک یکند،بنابرا ی م  روروبهن مفهوم  یا  ییال بودن و چند معناینسبت به س  ینگاه انتقاد
قرابت    یشناختو جامعه  یشناخت،روانی مختلف فلسف  یان مرزهاینگر که بتواند مجانبهکرد همهیرو

ن است  آبر    ین مفهوم سعیال بودن ایو س  چندوجهیرسد.باتوجه به  یبه نظر م  یجاد کندضروریا
موجود    یهاات وآموزه یان نظریآناز م   ینی وتکو  یخی ر تاریواژه و س  (Genealogy)ی  شناسبراساس تبار

الگو شوینا  ی ومتمرکز  ًامنسجمبیتقر  یبه  امریم.چنی ل  نم  ی ن  سایمحقق  در  جز  کرد  یرو  یۀشد 
بتواند که  نظری تعار  تبارشناسانه  و  حوزه   یهاهیف  در  را  استنادتجم  یاموجود  قابل  و  ع  یمشترک 

افتن یک  ی   ؛میم بشناسیخواهیکه م  است  یاده ی آن پد  ، یخی ت تارعیکشف موق ی  تبارشناس»د.ینما
هر  که    دهدیح میتوض   ی،تبارشناسی به شکل روشمند.  (227:  1373،  ی)احمد«  است  یخی تار  تیکل
تاری پد در بستر  پدیبنابرا ،  چگونه شکل گرفته است   یخی ده  انسان  یاجتماع  یها دهی ن  ق  یاز طر  یو 

انگر ارتباط مفهوم  یب  ن روش عالوه بر مطلب فوقید.کاربست انری گیقرار م  یمورد بررس  یخی ادوارتار
ان قدرت و  یاست که م  ی کرد ی رو   یتبارشناس»  .مدرن است  یشناسبا نظام معرفت  ازخودبیگانگی

معنادار  (یشناس)معرفت دانش   عبارت ،  (Rasche & Chia, 2009: 716)  «ندیب  یم  یارتباط  در    یبه 
با  توجه   ازخودبیگانگیمفهوم    یبررس  ، یدئولوژیقدرت،ا  :همچون  یکرد تبارشناسی رو  ی هاستهیبه 

 .م پرداختیت است که در ادامه بدان خواهیت حائز اهمی دانش وهو
ن رو در پرداخت یسرو کار دارد،از ا  یدر رابطه با اجتماع و هست  یون با فرد انسانیناسیمفهوم ال

ساز  نهی)عوامل زم ی ل متن،عوامل فرامتنیمدنظر در تحل ی هالفهؤها و معالوه بر توجه به شاخصی، ادب
  یاسیط سیتوجه به شرا   یفرامتنن عوامل  یاز ا  یک یت خواهد بود.  یز حائز اهمین  ( یاسیوس  ی،اجتماعیروان

توان عالوه بر اعمال  یم  سرکوب شده  ۀسوژ  ی گانگیل بیت است که در تحلیروزگار هدا   یو اجتماع
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  ی سونگر تحجر و یک  ج که خود را در دو شق  یمثابه گفتمان را قدرت به  ی جاپا)زور(  ی ک یقدرت مکان
مدرن  م  ۀتیو  نشان  کرد.  دهد، ی ناقص  قدرت    مشاهده  طبقالبته  به  س  ۀمنحصر    یاسیحاکمه 

ک یح  یهاجنبه  یست،چنانکه فوکو بر حضور مداوم قدرت برتمامین شکل پنهان  »   کنیدارد،ل  دیات تأ
م  ۀوخزند را  ایآن  در  نمود  یدئولوژی توان  خود  معنا  یکه  در  قدرت  استی ثانو  یاز   «افتی   ه 

(Feuerwerker, 2020: 85)  .به عنوان سرکوب یا سلطه    یمنف  ید مفهومینبا  قدرت را ب   ین ترت ی به ا
 ۀ تواند درباری است که تصورات مشخص ممکن را از آنچه فرد م یمولد یروین» در نظر گرفت،بلکه
م بداند،شکل  وسید  (.328:  1384ك،  ی )مکار  «دهدیخود  چارچوب ی ن  ن ییماتع  یهاکنش  یبرا   یله 

  ها هستند.ی دئولوژیاۀ  در چنبر  ینوع جه افراد به  یدر نت  زند،   یت ما را رقم میت وماهیشود که فرد ی م
 خواهد بود.  گانگییازخودبمقولۀ النک  ما در رابطه با یهااز مؤلفه یک ی ت ی ه هوکاست   یگفتن

معرف یپ  ۀمقال به  نخست  رو  ب  یاجمال  یش  رو  ی گانگیمفهوم  تبارشناسانه  ی براساس  کرد 
متفاوت   یفوکو، خوانش  یۀنظر  یهاستهیآن و با  یهاافتین مفهوم و ره یا  ییپردازد،سپس با بازنمای م

توجه به متغ  یاز مبان  یدهد.یک یمارائه    سگ ولگرد از داستان   است که    ییرهایمهم در هرپژوهش 
مقاله بر    یلیهستند که بارتحل  یدیبات یا واژگان کلیرها ترکین متغیا.  دی آیق به شمار میار تحقکابزار

  ی دئولوژ یا  ،ی گریدت و  ی ی، هوگانگیب  :چونیی  هادر پژوهش حاضر با استعاره   دوش آنها قراردارد.
ت با یصادق هدا   یم برد.در آثار داستانیبهره خواهآنها    ل خود از یم که در تحلیهستروروبهقدرت    و

و   ی فلسف ،ی موضوعات فکر ن یگونه،مبهم ومعناباخته،همچنهیسا  ، ی چندوجه ی هاتیشخص یبرخ 
ها وموضوعات عبور شده  تین شخص یاز ا  یل منتقدان ادبیم که در تحلی شویم  مواجهشناسانه  یهست

کرده    یمختلف بررس  یهات را از جنبهیآثار هدا   غالباً   ی نقد ادب  ۀ  است. مقاالت نوشته شده در حوز
ل داستان  یاما تحل  اند، سنده اشاره کردهی ن نویا  یاجتماع  ی هادغدغهو  ی  فلسف  ی هاشهی ها به اندو بار

به مفهوم    سگ ولگرد  توجه  نوب در سطوح سه گانه    ازخودبیگانگی  چندوجهیبا  م  ۀبه  تواند  ی خود 
  ست، ین غالببه عنوان گفتمان  یادهی صرف پد یبررس ، هدفی ل ین تحلیجالب توجه باشد.طبق چن

نحو نو  ییبازنماۀ  بلکه  توسط  تحلی آن  شخصیسندهدر  ودتیل  حائز یها  داستان  خلق  عناصر    گر 
  یتر داستان یارپنهان  یایتواند به کشف زوا ی ش رو م ین مسئله در جستار پیت است که حل ایاهم
 : هاستن پرسشیپاسخ به ا صددحاضر در ۀن رو مقالیاز ا. کند

  : چونیی  رهایو متغ  والت  ن واژه و مدلیا  یشناسبا توجه به تبار  ون(یناسی)ال  ازخودبیگانگیمفهوم    -
 ؟ ی به چه معناستدئولوژ یو ا قدرت  ، یگرید ت، ی هو
 است؟ چگونه  سگ ولگرد در داستان  گانگییازخودبدۀ ی یی پدبازنما ۀنحو -
ت  یروزگار هدا   یفرهنگ  و   یاسیس  ، ی اجتماع  تواند با عواملیم  یچه ارتباط   ازخودبیگانگی  ۀدی پد  -

 داشته باشد؟ 
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 پژوهش  ۀنیشیپ. 1-1
  ی شناختوجامعه  یشناختبه لحاظ روان  ازخودبیگانگی  در خصوص   یاپراکنده  ی هاپژوهش  تاکنون

گرفته   ادباست.  صورت  پرداخت  ندر  پژوهشگرانیی  بوم  ز  در  یا  ی سازیبا  آن  انطباق  و  مفهوم  ن 
  یردک یرون  یبا چن یچ اثر ادبی هآنچه مسلم است تاکنون  اند.راهه رفتهیبه ب یعرفانو  یمباحث فلسف

ب  )تبارشناسانه( مفهوم  نظر  یگانگیاز  به  فوکو  یکه  دارد،   زینات  حوز  توجه  داستانیادب  ۀ در  مورد   یات 
 :ای از مقاالتقرار نگرفته است. نمونه یبررس

ولگرد هدا »  - نو(1382  ،انیاتوزکون  یهما)«  تیسگ  ای .  در  بیسنده  با  وین مقاله    ی روان  یهایژگیان 
  ی ن آثاریدر زمرۀ چن  یشناختیو هست  یآن را به لحاظ روان  سگ ولگرد   یداستان و در ادامه با بررس

 شمرد.  ی م
انزوا   ییزدازکمر  یشناسنشانه»  - داستان    یو  در  ولگرد سوژه  ا(1390  ،یفتح)«  سگ  با ی.  مقاله  ن 

 .  کندمییرا به عنوان سوژۀ پساساختارگرا بررس یت داستانی، شخصیشناسرد نشانهک یرو
ژوهش با توجه به ن پی. در ا(1393  ،یچهارمحالو    یولدان   یفی شر )«  سگ ولگرد»بازتاب اسطوره در    -
ر در داستان  یت به اساطیدگاه خاص هدا یپنهان اسطوره و د یهاهی پ، الیما و عقده ادیآن یهن الگوک
 شود.  یل میشف و تحلک
هدا یالیستانسی اگز»  - نوستالژیسم  بست  بن  و  ولگرد در    یت  .  (1388  ،ونیهما  و  ی)موسو«  سگ 
ای نو از    یخاص نوستالژ   ی و معنا  یستیالیستانسی اگز  ی هاشهی اند نمود اندده یوشکن مقاله  یسندگان 
 ند.  ینمان داستان بازیدگاه سارتر را در اید
 

 وهش  پژ یچارچوب نظر . 1-2
 

 و کفو  ی. تبارشناس1-2-1
اوبه عنوان   یچه و تبارشناسین   ۀشی که اند   یبه طور؛برد   یفراوان  ۀبهر  چهین  یهااز آموزه (FouCoult)  فوکو
دگرآشنا شد و از یان بار با آثار هینخست  یبرا 1951  در سال  یو»  فوکوشد.  ۀشی در اند  یگسست  ۀنقط

  «قدرت شدۀ نیزمخصوص در به یو  یمجذوب آرا  و دیچه آشنا گردین ۀشیدگر با اندیارهگذر آثار ه
(Fax, 2003: 169 ).   یمعطوف به قدرت است که در آرا   ۀچه در رابطه با ارادیدگاه نین موارد دیاز ا  ییک 
قت  یدگاه فوکو در حقیکه از د  ی در حال،  ردیگینشئت م  یفرد   یهاییجوو کام   یچه از سرشت انسانین

از    یخ،حرکت از شکلی متفاوت استو تار  یار نهادهایاخت  به نام روابط قدرت وجود داردکه دری  زیچ
د به شکل  مآن  گر  یقدرت  فوکو  نیبا»  د:ی گو  یاست.  همچون  نید  بر  ک   رویچه  تاریتأ که  کرد  خ ی د 

  .( 67:  1377،  ی)احمد«  است  ر آنگیدبه شکل    یاز ساالر   یاز شکل  همواره حرکت و گذر  ، میمفاه
ت ی هو  یاست که به نوع  زماناز    به خاطر انتقاد  کند،ییاد می  و از تبارشناس  پردازد یخ می اگرفوکو به تار

غالب هر دوره که با نظام قدرت    یها را گفتمانی ز  م؛ی شویل به سوژه میم وتبدیشناسیخود را در آن م
ان دانش و قدرت  ید در نسبت میته را بایمدرن  یکرد ین رویبا چن سازند.یت ما را می هو، ارتباط دارند
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  یاثرها  ۀشناخت را به منزل   یها وه یمورد شناخت و ش  یها شناسنده و ابژه   ۀد سوژیبا»  جستجو کرد.
:  1388،  )فوکو«  شان به شمار آورد یخی تار  یها یدانش و دگرگون -ن قدرت یادیبن  یها ن استلزام یار ایبس
  ( یگری )د  به عنوان سوژه و ابژه  )معرفت(از روابط قدرت و دانش    یا ها با قرارگرفتن در شبکهانسان  .(40
گر یبه عبارت د کند، ی ها حکومت مقت و دانش بر انسان ید حقیشوند و نظام قدرت با تولی دار می پد

  کنند.یم  یسازتی هوافراد  و براساس آن    رد یگیار افراد قرار میقدرت در اخت  آوردن معرفت، دست با به
دارند،   یتی هو  افراد  ۀهم برا   یسازتی هو  ۀج ینت  را که  را در شان ساخته شده  یاست که  آنها  و  است 

جز    یسازتی هو»  .داده است  یجا  ...  و  یفرهنگ  ، ینژاد  ، یا،طبقهیتیمختلف جنس  یهایبندمیتقس
آ  یگریاز راه نظارت بر د ن  ۀو شکنج  را زو  از راه گسترش    یسشنایخود را نم   .ستیاو ممکن  مگر 

از نظر  یبنابرا ؛  (46:  1377  ی،)احمدی«  گریخود بر د  ۀسلط  دکننده  یدانش تول   ۀلیفوکوقدرت به وسن 
ت  ی آگاه  یبه عبارت   ها اثر دارد، کردن ذهنعین دانش در مطیشود و ای م ر خود قرار یثأافرادرا تحت 
از   یز شکلین یدئولوژیا یول   کند،یو سرکوب عمل م یدئولوژیا  ق خشونت،یقدرت از طر دهد.ی م

است.  دانش  پ   یدئولوژیا  همان  واژهی مفاهن  یترده یچیاز  از  و  غرب  تفکر  در    یۀ نظر  یدیکل  ی هام 
 دهد.یسو م و افراد را سمت  یو اجتماع   ی فرادست جامعه رفتار فرد   ۀ است که در خدمت طبق  مارکس

آرا  در  تفکر مارکس  ییهای مرزبند  کووف  یگرچه  در  بدان معنا وجود  بود    )فرادست/فرودست(   یستیکه 
  ی دئولوژیکه در ا  یزیآن چ»  . نظام قدرت مشهود است  ۀفرادستان به واسط  ۀاما همچنان غلب  ندارد، 

میب واقعیان  مناسبات  برهو  یشود،نام  نی حاکم  افراد  رابط  ست،یت  که    یالیخ  ۀ بلکه  است  افراد 
رامون یدر واقع شناخت ما از جهان پ  . (Althusser, 1979: 155)  «سازدیرا م  یزندگ  یمناسبات واقع

گاه  یحفظ جا  یقت برا ید حقیدانش و تول  ۀها به واسطگفتمان  ۀاست که مجموع  یایدئولوژیبراساس ا
  ی ایها را به خود و دنو نوع نگرش انسانی  اند که نوع زندگحاکم به وجود آورده  ۀفرادست یا طبق  ۀ  طبق

از پرداختن به  ر  ی ناگز  )گفتمان و قدرت(  خود  یۀفوکو در بسط نظر.  (ی سازتی)هو  کندین مییاطرافشان تع
مختلف    یهام گفتمانییابد که بدانیمعنا م  یو قدرت زمان  یدئولوژیا  ۀرابط  بود.  یدئولوژیا  ۀمقول

برجسته  ...  و  یاجتماع  ، یاسیس  ، یفرهنگ کمبا  یا  پنهانرنگکردن  و  واقکردن  بقاینمودن  به   یعت 
 .  کنندیقدرت در جامعه کمک م

 

 گانگی یمفهوم ازخودب یخیتار  ی. تبارشناس1-2-2
خود را براساس داستان خلقت سامان   ی و فکر  یدگاه فلسفیهگل د: »(Hegel)ل  هگ ش  یلهلم فردر یو 

خود را به    یخی ن مرحله از نظام تاریاول   او  خ متوسل شد.ی تار  ۀن منظور به فلسفیا  یلذا برا   د، یبخش
هگل    . (Lowith, 1386: 83)  «داند  یانسان و خدا میۀ  وحدت اول   ل از خلقت، یت انجیاز روا   یتأس

تأث تاریس  ، یحیراث مسیر میتحت  تدوی ر حرکت  تکامل عقل  براساس  را  از دن کرد یخ  در   ی د وی. 
گونه  چیه  و   با جهان اطرفشان متحد و یکپارچه بودند  کامالً   یعیافراد به صورت طب  ، ییجوامع ابتدا 

  وجود داشت،  ی رین جوامع اساطیکه در ا یوحدت .وجود نداشت آنها یدر ساختار اجتماع یتعارض
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و دوران    ن گناه و هبوط آدم و حوا(ی)صدور نخسترفت    نیتفکر از ب  ۀلی خ بشر به وسی ن مرحله از تاریدر ا
به تفکر    شناساۀ  آن زمان که انسان در مقام سوژ  بین ترت ی. به اانسان شروع شد  یگانگیو ب  ییجدا 

 . قرارگرفت یگانگیت ب یدر وضع شد،   یخواستار خودآگاهش پرداخت و ی خو ۀ شتر درباریب
به    هگل  ی نظام فکر  درند.  کیدا میتنگاتنگ پ  یارابطه  یآگاه  ون با مبحثیناسیال  یدر نگاه و

  یبا عقالنو  شودیو دانش م یاجتماع  یمتوجه تعارض خود با نهادها  یآدم ،شهی تفکر و اند  ۀ  واسط 
دن به  یوحدت و رس  یبرقرار  .گرددی خود دور م   یعیسرشت طبانسان از    شتر جهان، یشدن هرچه ب

وند یهمان پ  یآشت  هگل  یدر آرا »  انسان به سمت خداست.  ۀ مستلزم بازگشت دوبار،  هیاول   ییکپارچگ
پیآدم  ۀ دوبار جهان  با  است.بنابرروا یان  مسیرامونشان  طری  ت،آشتیحیت  نشانگر یقمسیاز  که  ح 

  ی ن مرحله انسان با نف یدر ا.  (3:  1370،  یزیتبر  ی)محسن«  یابدی ق میت است تحقهیوحدت انسان و الو
نوع   ن بازگشتیدر ا.  عت استیش با طبی خو  ۀ حدت دوبارودوباره و    یآشت  ،خواستاریگانگیو انکار ب

،  حاکم است   یاست و خردباور  ی خودآگاه  یکه در آن انسان دارا رد  یگیم  وحدت شکل   از  یخاص
آزاد  یآگاهاما   جامع  یو  یک  مستلزم  د  .است  آزاد  ۀفرد  وقتیاز  فرد  کامل  ید هگل  وجود یتربه  ن 
تحقق هرگونه  »  .باشد  دهیت کامل رسیعقالن  ۀ  ز به مرحلیرامون فرد نییابد که جهان پی ش دست می خو
« بداند  آزاد است که خود را آزاد  یتنها زمان  آدم، .  است  ینسبت به خود آزاد  یمستلزم آگاه  یآزاد

همه    ، یو خودآگاه  یزندگ  ه ت در تمام وجویسطح عقالن  یارتقا  ی تالش هگل برا .  (20:  1377،  )کوپر
 . است با خداوند یآشت  وند دوباره با ذات جهان ویو پ یگانگیاز ب ییرها یو همه در راستا

بحث    او  رت پرداخت و در نزد یغ  تفاوت و  ۀبه مسئل  یبه شکل جد  بنده  ارباب و  هگل در بحث
ارتباط مستقیخدا  بنده  میپ  ی با موضوع خودآگاه  یمیگان و  ب  کندیدا  ناش  فرد  یگانگیو  آنجا    یاز 

صفات خوب را   ۀ و هم کندیذات خود جستجو م   یقت را ورایحق یان خودآگاهیکه در جر   شودی م
ن یا  ۀ  که هم  یدر حال  داند، یکل و مطلق مرا    ر(ی)غرد و  یگیش در نظر می رون از خود و ذهن خو یب

  . برد   یبه سر م  ازخودبیگانگیدر حالت    ندارد،   ین مسئله آگاهیچون بد  یول   صفات از آن اوست، 
ماندوه  یآگاه» فرض  تغیبار  جهان  تمام  و  خودش  که  خو  ریرپذییکند  ذات  دارد، ی با  اختالف   ش 

 .   (74:  1387 )وود،« کندیرا فاقد ذات محسوب م یعیخودش را و جهان طب
 

 او   ن موضوع دارد.یبه ا  یرالهی غ  کامالً   یدگاهیفوئرباخ برخالف هگل د  :  (Feuerbach)خک فوئربا ی لودو 
نوع را   یۀنظر  یبه  اسی م  نقد  هگل  معتقد  و  فلسف»  ت:کند  همه    مدرن،خصوصاً   ۀتناقض  تناقض 

  ی خداشناس  ی است یا آن نف  یاز نقطه نگاه خداشناس   یخداشناست است که نقد  ین واقعیدر ا  ، ییخدا 
«  هگل استۀ  فلسف  ۀ  ن تناقض به خصوص وجه مشخصیا  گر است.ید  یاست که خود،خداشناس

  غلبه داشت.  یکه در آن اشارات جنس بود ی مفهوم ازخودبیگانگی فوئرباخ یبرا . (81: 1388 )فوئرباخ،
ک   یعنی  د بعدها آن را ادامه داد؛یبود که فرو   یدر همان جهت  ینزد و   ازخودبیگانگیمفهوم  ۀ  توسع د یتأ

دانست ی م   یز جنسیغرا  یفرد را منبعث از سرکوب   یاختالالت روان  یتمام   ۀ  شید ریفرو)  یز جنسیو غرا  ودیبیبر ل
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از  یفرد ازخودب.  (گرفتیفرد صورت م   یمصون ماندن از فروپاش  یناخودآگاهانه برا   فرآیندک  ی  که در د یدگانه 
تما  یفوئرباخ کس بروز  از   است   یعیطب  ی زندگ  فرآینداز    یش که بخشی خو  یالت جنسیاست که 

زد پردایم  یحیمسبه طور آشکار به انتقاد از مذهب    ی و  همواره به سرکوب آن بپردازد.  وحشت کند و 
همان  انسان، یگانگیمنظور فوئرباخ از مذهب به عنوان عامل مهم خود ب .یی است که مروج زهدگرا

الت  یو تما  یواقع  گانه از من  یفرد از خودب  یف و یدر تعر.  ح استین مسیدۀ  شدفیتحر   یهاآموزه 
اقتصاد  یاجتماع  طیو بنا به شرا   شودیگانه م ی ش بی خو  یعیو طب  یقیحق  من    یبه نابود  ی جامعهو 

اش  ی بشر ی  عیعواطف طبآن داشت که    داللت بر  ، با خودش  یآدم  یگانگیب»  .پردازد ی خود م  یوجود
مجبور بود که بنا   یداشت که در آن آدم  یزندگ  یداللت بر نوع  ازخودبیگانگی منحرف شده اشت.  

د  یبعدها مارکس با د.  (9:  1374  ،)فوئر«  عمل کند  یاکنندهم دبه طرز خود منه  یات اجتماعیبه مقتض
پ  خودۀ  خالقان ایجنس  یسرکوب   یدر  اهداف  دنبال  به  رمان   ، مثال  یبرا د؛  بو  یک یدئولوژیت 
اورول1998 چن  یزدنمثالۀ  نمون   (Gorge Orwell)  جورج  تفسیاز  هم  است؛  ی رین  بر  ۀ  غلبه 

از   .و ضرورت است یآزاد ، یو آدم یآدم، عتیوطب یان آدمیآنچه حاصل تناقض م ، ازخودبیگانگی
گاه و غال  یگر امید  یو از سو  وجود دارد   یو اجتماع  یفرهنگ  یها ارزش   یک سو ان یر قابل بیناخودآ

گاه و مقاومت در برابر آن خود را با ارزشیسرکوب امبا که سوژه    یکه از سو یی هاال به شکل ناخودآ
از د.  کندیم  همسو،  شودی ق می تزر  خانواده و ...  دولت،   جامعه،  ا  فوئرباخ  دیاما  اتفاق یدر بطن  ن 

خو  یگانگیب  ینوع دارد؛ی از  وجود  با  ی ز  ش  سوژه  و    یآگاهرا  گاه  ناخودآ شکل  به  که  کاذب 
ل  یت او را تشک یت و فرد ی از هو  یش را که بخشی خو  یعیالت طبی تما  خود را ساخته،   اروک ی دئولوژیا
م  دهد، ی م »زندیپس  خودآگاه  یدئولوژ یا.  حامالن  تول   یدر  میکاذب    ی هاگفتمان  کند.ی د 
کاذبی دئولوژیا آگاه  هکچرا ؛  اندک  واق  یآنها  از  وعیسوژه  نظم  اجتماع  ت  تحر  یساختار  ف  یرا 
 . (18: 1391 ی،دری)ح« کنندی م

 

 یهمان الگو  از هگل گرفته است و   را دربارۀ تاریخ، خود    رایاز آ  یاریمارکس بس:  (Marx)کارل مارکس
  ی ر یگذاشتن در مسبرخالف هگل با قدم   او.  دهدی ارائه م  یستیالیماتر  یتیرا با ماه  یخی تکامل تار

پایپ  یعمل  راهکار  ، یدر کار و زندگ  یگانگیب  یهانهیرفع زم  یبرا ی  نیع گانه از خود یانسان ب  یش 
  ی نقش اساس  یو اقتصاد  یاجتماع  ی هاو ساختار  ینیط عیو شرا  ید مارکس هستیاز دهد.  دی قرارم

انسان را در    یگانگیب  ی و.  انسان دارد   یگانگیب  ،تیدر نها   و  یذهن ی هادهیو ا  ی به آگاه  یدهدر شکل
 : فرد از محصول کار خود  یگانگ یب.  1دهد:یش میسطح نماچهار  اش در  ی ات فکریح  یۀاول   ۀ  دور

فرد    یگانگیب.2  ؛شودیگانه می ب  ،تعلق دارد   (داره یسرما)  یگریکه به د  (کاال)  انسان از محصول کار خود
،  استمنجر او شده  یعت اصلیطب یکه به نف یدی تول یها تیاز فعال:  و مولد خود یدی ت تولیاز فعال

  ( شی خو  شتنیو خو  ی)از وجود نوعاز انسان بودنش    یعنی  :عتشیفرد از طب  یگانگیب.  3  ؛شودمیگانه  یب
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 )مارکس،   شودی گانه میو اجتماعش ب  نوعاناز هم  :هار انسانیفرد از سا  یگانگیب  .4؛  شودی گانه میب
1387 :114) . 

به عنوان   ناآگاهکارگر  با  به وسیاز خود واقع  یانسان  کار و محصول کار خود موجب   ۀلیاش 
فرودست    ۀ ن مسئله او را در مرتبیهم  و  شودی م   ارباب(  یبا نگاه استعمار)فرادست جامعه    ۀ  شدن حلقفربه

م)بنده(   سی قرار  آنچه  ب  یروز هیدهد.  میانسان  رقم  را  آگاهیگانه  و  ادراک  از  ی  زند،  او  نادرست 
است که کارگر از   یکاذب   یآن، همان آگاه  یهگل  ینادرست به معنا  یش است. آگاهی شتن خوی خو

لقا  ا  اش را به شکل کاذبییگانه دارد که به او استعداد و توانایت از خودبیتش در وضعیخود و ماه
ثر از مباحث هگل أمت   ، کار  ۀ خود دربار  یهاشه ی ن اندیی. مارکس در تبیدئولوژیا  ین یعنیکند و ای م

  ی ماد  رنجا، کایر که کار مورد نظر مارکس در این تفس یبا اه  امثال مارکوز»  است.  و بنده  گانیخدا در  
ثر از هگل  أمت  یگانگیب  یاست که در آن ارباب و بنده مورد بحث هگل است، مارکس را در تئور

کند، اما  ی ش اقدام می خو  یو آزاد  ییابتیکارگر با کار خود به فعال.  (Arthur, 1986: 73)  «دانندی م
 .شودیدچار اختالل م)ارباب(  ی گرین مسئله در رابطه با دیا

«  کاالی  وارگبت»به    ی، پس از فاصله گرفتن از مباحث فلسفی ات فکریدوم حۀ  مارکس در دور
به  اال  ک؛  رد یگیکاال صورت م  ۀحول محور مقولی  گانگیل مارکس از مفهوم بیپردازد. اساس تحلی م

بر او مسلط    رد،یننده خود قرار بگکدیه تحت سلطۀ  تولک ن  یا  یافته و به جا یت  یمثابه انسان موجود
گاه  یگر نه به عنوان ابژه، بلکه سوژه در جایرود که کاال دیش میپ  ییتا جا  یگانگیشود. روند بی م

  ی گاه واقعیاست که از جا  یارد. اکنون کاال خود سوژه است و انسان به عنوان ابژه یگیانسان قرار م
مان به  یزندگ  ۀن اعتقاد که نحویای  ما به سو»  گانه شده است.یب  شای شتن وجودی خود دور و با خو

،  هدی کس آن را ندچیکه ه  یموجود  .م ی شویت میو قدرتمند و متفکر وابسته استهدا   ینامرئ  ین هستیا
فرادست(  ۀ  )طبق  یدارهینظام سرماب  ین ترت ی. به ا(167:  1382  ب،یراک)«  پندارندیم   یهمه آن را واقع  یول 

کند ی ف مین تکلییتعکاال    یوارگ بت  یافراد، بلکه بر مبنا   یاز واقعیقدرت کاال، نه براساس ن  ۀ  به واسط
 دهد. یم افراد سمت و سو یو به زندگ

 

ر یثأتق و تحت  یرا باهم تلفد  ی فرو  ۀ  روانکاوان  یمارکس و آرا   یهاشهی اند: فروم  (Fromm)م  ک فرو یار 
پرداختن به معنا و مفهوم    یبرا   یو.  خود را عرضه کرد   یشناخت  و جامعه  یشناخت  ات روانینظر  ، ندویا

است که    یکند و معتقد است انسان سالم کسیبحث خود را از انسان سالم شروع م  ازخودبیگانگی
ز می هنر  را  ا  یعنی؛  داند   یستن  بر  نیعالوه  به  دادهیعیطب  یازهاین که  پاسخ  نی م  اش    ی ازهایشود، 
تمام    رد، یگیاو سرچشمه م  یط هستیدارد که از شرا   ییازهایانسان نگردد. »ی مز برطرف  یاو ن  یانسان

 )فروم، «  ش بپردازد یازهاینرفع  دا کند و به  ی خود پ  یهست  یبرا   ین است که پاسخیکوشش انسان بر ا
که    یی،با غم تنهایجسم  یازهایشدن تمام نعت با وجود برآوردهیانسان جداشده از طب  .(44:  1387

پیآهن  یهمچون زندان تا  یسحرانگ  ییرویازمند نیاست. او نی  دی جد  یستگبوا   ین است در  ز است 



   26، پیاپی  1401، تابستان 2، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بالغت، سال پژوهش                                                                                         130

وند با  یپ  ی دگاه فروم برا یاش را جبران کند. ابزار انسان سالم از داز دست رفته  یو یگانگ  یهمبستگ
 است.  یدیاو به عشق و کار تول یذات یعت وابستگی و متحدشدن با طب یهست

  ، «منش»در بحث از    (Freud)  دیفرو  یهابا الهام از آموزه   یشناس اجتماعفروم به عنوان یک روان
د معتقد بود که  یبر خالف فرواو  شود.  یم  یاجتماع  شناسیروانت و یشخص  شناسیروانۀطیوارد ح

 ی منش فرد   م د فرویاز د  .کنندیزشان، مطابق با منش خود عمل می عملکردن طبق غرا   یافراد به جا
ت فرد در یدر ارتباط است و شخص  یو فرهنگ  یاقتصاد،  (ی)ساختار اجتماع  یانسان با منش اجتماع

  ازخودبیگانگی به مفهوم    یشناخت  روان  عمدتاً   یدیرد. گرچه فروم با دیگیم  لک ش تعامل با جامعه  
  ۀشی که ر  کندیگانه عصر حاضر صحبت میانسان از خودب  یالواقع از منش اجتماع  ینگرد، اما فی م

ر  یثأاست که فرد تحت ت  یحالت  یگانگیب»  جست.  یاقتصاد  ید در فرهنگ، جامعه و الگویآن را با
  ۀ را به منزل ت خود  یاست، شخص  یرونیب  ی هاکه متوجه هدف  ی الت درونییا تما  یرونیب  یروهاین

نداشته، خود را عامل فعال    یش مفهوم یبرا   یدهد، نفس و خوددرونیش از دست می کانون اعمال خو
خارج از خود وابسته    یهاکرده که به قدرت   ینوا تلقیب  یءداند، بلکه خود را شیها نمروها و موهبتین

ت  .(135:  1357  )فروم،«  است ابعاد   یبررس  به  (Lukacs)  مارکس و لوکاچ   یهاشهی ر اندیثأفروم تحت 
پردازد و معتقد است  یته میعصر مدرن   یزده در تنگناانسان بحرانی  شده و آگاه  ءیانسان ش  یروان

نند گوش دارند  یبی ها چشم دارند و نمآن »  پرستد.ی ل شده و مخلوقات خود را می تبد  ءیکه انسان به ش
رتر و یدهد و خودش فقی ها انتقال مش را به بت ی قت قدرت خویشخص در حق   .  شنوند ...یو نم

 . (Fromm, 1961: 45) «شودیها متر به بتوابسته
و انزوا به زعم فروم،    ییش و برون رفت از تنهای خو  یاتیح  یازهاین نیمأت  یگانه برا یانسان از خودب 

گران است.  یبا د  ی کند، خواهان ارتباط و وابستگیو استقالل خود مبارزه م  ی آزاد  ین حال که برا یدر ع
ز  یگر »ر  یبا تعب  یحصول آزاد  ی انسان برا   ی ادیتعارض بنۀ  از مباحث فروم حول محور مسئل  یاریبس

باعث    ین نوع از آزادیگانه ایدر انسان از خودب   .است  ییبرا یل  ی، آزادیاست. منظور از آزاد  «یاز آزاد
 یکردن آن است، به عبارت یش خواستار قربانی که انسان با دست خو  ییو اضطراب شده، تا جا  ییتنها
مثبت عبارت   یآزاد»  مثبت است.ی مقابل آزادۀ رود و نقطیآن به کار م یمنف ی نجا در معنایا یآزاد

ت آزادانه یخته، فعالیت خودانگ ی ... فعال  تیشخصۀ  یافتتیمجموع تمامۀ  ختیت خودانگ یاست از فعال
. در نگاه (263:  1387  )فروم،«  ار در آن مستتر استیاخت  ی، معناشناسی رواننفس است و از لحاظ  

فرد با    ۀ  به کار رفته است که بر قطع رابط  ازخودبیگانگیبه همان مفهوم    یز از آزادیو گر  یفروم آزاد
 .  ش داللت دارد ی عت خویطب

 

 ناقص تۀ یت و مدرن ی هدا گانگییازخودب. 2
ان و  یاطراف  شتن، ی انسان در ارتباط با خو  یگانگیت و بی انگر بحران هویت بیهدا   یها اغلب داستان
از غربت    ست. یاو ن  یبرا  ییا جاین دنیکرد در ایبود که حس م  یا گانهیت خود بیهدا   جامعه است. 
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. و رها شدن در جهان پوچ بود  یاو در هست  یگانگیاز ب  یکه ناش  یرنج  در رنج بود؛   یدرون  ییو تنها
ی هدفیدرد ب  تی درد هدا »  د.یدیخود نم  ی برا   ییجا  یپر از فساد و درماندگ  یاین او در دنیعالوه بر ا

انسان  است؛  یآرمانیب  و ب  ی درد  را در جهان  است که    یدرد موجود،  یابدییاور م یاست که خود 
شده  پرتاب  است که خود را به جهان،   یاگانهیدرد ب،  ه کندیتوج  ی ت خود را در هستیتواند موقعینم
دن  یر کشی با به تصو  سگ ولگردت در داستان  یهدا   هکچنان    ؛(125:  1363،  نصری)«  ندارد پیهوده میب  و

  ت است. ی هوی سرگردان و ب  گانه، یاز خود ب  یشگر انسانینما  یاستعار  یبه نام پاتبه شکل  یسگ  یزندگ
تر به  یکل  ی پات در دورنما  ازخودبیگانگی  ست.یقادربه درک او ن  یگرفتار شده که کس  ییایاو در دن

 ت اشاره دارد. یهدا  یگانگیتر آن به بیانسان و در شکل جرئ یگانگیب
مدرن و گفتمان غالب    یا یبود که با الهام از تحوالت دن  ییشرو ن پیسندگای ت از جمله نویهدا 

انسانیا اجتماع  ین عصر که روابط  به نگارش  را تحت  یو  را  آثار خود  بود،  داده  قرار  الشعاع خود 
  ی هابیتگر آسیزد، روا یته دست و پا میاز سنت و مدرن   یکه در برزخ  یرانیا  ۀاو با نقد جامع  درآورد.

 ی ن عصریدر چن  ازخودبیگانگی  یامدهایپ  ت که ازی و بحران هو  ی، انحطاط اخالقی و اجتماع  یفرد 
با آگاهیبود، شد. هدا  شبه    ۀمدرن جامع  یغرب و زندگ  یایحاکم در دن  یو شناخت از فضا  یت 

م روابط یو با ترس  دینقد کش  ۀ، تحجر، فقر و ظلم بود به بوت ینیرا که دستخوش خرافات د  یرانیمدرن ا
  ،را که توسط گفتمان حاکم بر جامعه و قدرت محدود شده بود  ی و عدالت اجتماع  ی ها، آزادانسان

 محکوم کرد. 
ران به وقوع یا   یو فرهنگ  یاس ی، سی در سطوح اجتماع  یان مشروطه تحوالت مختلفیبعد از جر

دستاوردها یپ با  جامعه  و  تکنولوژی جد  یوست  و  علم  شد، یب  ید  آشنا  مدت  شتر  از  پس  ه ک  یاما 
که   ییدرکشورها » به نقد آن پرداختند. ته، یون است نه مدرن یزاسیه مدرن ژپرون یبردند ا یران پکروشنف

واریاسزیمدرن  آنها  ذهن  یاتد ون  انسان  پیاست،  مدرن  استیت  نکرده  پد  ییعن  ؛دا  با د ی انسان  آمده 
است،    ین انسان به جهان با وجود ظواهر مدرن همچنان سنتینگاه ا.  مدرن  یو زندگ  یت سنتیذهن

نت ناهمگون   ی ناهمتراز  ی اگونهجه  یدر  میپ  یو  اجتماعی آی ش  نظم  در  و  پد  ید  می اختالل  « دی آید 
مرتجع را    یهادگاهیبود که هم سنت و د  ین کسانیاز نخست  یت یک یهدا   .(22:  1393،  یقاض)حسام

 ۀو مطالعه در فرهنگ عام  ییتمدن اروپااو با اشراف به    را.  شهی ریاصالت و بیب  ۀتیهم مدرن   ، دیکوب 
ما   ییهابا قرار دادن نشانهز  ین  سگ ولگرد ت در داستان  یآنها را مورد انتقاد قرار داد. هدا   یران هردویا

ا به  ارتجاع و گذشتهیم  یآگاه  امرن  یرا    ی را نوسازی ز  ؛ته استیاز موانع مدرن   ییک   ی نگر دهد که 
نوآورین جامعه سنت  یازمند  یک  است  ممکن  وسا  ی است.  و  لوازم  به  پیمجهز  اما  یل  باشد،  شرفته 

 آن باشد.  ۀدکنندیتول ، مرتجع بتواند خود یۀرسد که با روحینم یهرگززمان
  خود را ابراز کرده است،  ی شناخت یو هست یفلسف یهااز آثارش دغدغه یت در برخ یصادق هدا 

دن  یبه چالش کش  یبرا   یابزار،  نقد است بلکه    ست، ین  یصرفًا فلسفها از جانب او  ن دغدغهیان ایاما ب
میب  یم فلسفیگرچه مفاه   سگ ولگرد که در داستان  نیا  کما.  انسان  یاجتماع  یهست اما    شود، ی ان 
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ن مسائل را  یت این که هدا یجالب ا  ت انسان در اجتماع دارد. نکتهیبه وضع یاجتماع  یسنده نقدی نو
اقتصادیکند که در شرا یم   مطرح   ی ادر جامعه  و  یدر زمان به سر    یدارهیسرمااشیپ  یاجتماع-یط 

آنچه باعث    شود.یدار می پد  یدار هیدر جوامع سرما  مشخصاً   ازخودبیگانگیون یا  یناسیمثاًل ال؛  برد ی م
عالوه    ها در داستان بپردازد، تی گونه شخصنیزود هنگام ا  نسبتاً   ی به معرف   ت بتواندیشده صادق هدا 

  ییآشنا  اند، افتهی انکشاف ن  که کامالً یی  زهایآن چۀ  ط و همیاو نسبت به مح  ۀ ت هنرمندانیحساسبر  
ن آثار در یشناخت ا  و  هاستی الیسستانی همچو اگز  ، یمتفکران غرب  یها شه ی با جهان مدرن و اند  یو

نهفته در آثار    یهاشهی در اند  یبه نوع.  در کانون توجه قرار داشتند  یسندگان وجودی که نو  یروزگار
ت از  یهدا   یریر پذیثأتوان از توجه و تیگرچه نم  ، ت یاف  یش قرابت خاصی خو  ی هاشهی شان با اندیا

ره   یفلسف  یهاشهی اند هنر  ی فکر  یهاافتیو  چشمیرا   ی و  دوران  آن  در  هدا   کرد،   یپوشج  ت  یاما 
داستان    یهمان ابتدا ت در  یکه هدا  چنان  ران است، یون ناقص در ایزاسیمدرن   ۀ تگر روح شکستیروا 

ولگرد  تصو  یبا مشاغل سنت  یسنت  ۀک جامعی  سگ  به  می را  برای ر  مردم  ماندن کار زنده  یکشد که 
ش  ی را پ  یها افقو آدم   به خود گرفته است  یز رنگ مردگیست. همه چین  ی د انبوه خبریو از تول   کنندی م

نم  یرو نیهدا   ینیبجهان»  نند.یبیخود  است،ستیت  شرا اما    انگارانه  محصول  تاریاو  و    یخی ط 
و غر  یفرهنگ فرهنگی ب جد یجهان مدرن  اتمسفر  در  تا  نبوده است  فلسف  ید  ن  یو  از  چه که یپس 

قًا تجربه  یآن فضا را عم  کرد یرا گرفتار دلهره و وحشت م   ییبشر اروپا  خود،   ی سم با دستاوردهایمدرن 
از   یجعل  ۀکه با نسخ  یرانیکه انسان است  ین معنا نی ن مسئله بدیا   .(24: 1388 ،)زرشناس«  کرده باشد

بودیمدرن  مواجه  دامنگ   ته  تبعات  ماند.یاز  امان  در  آن  بررس  ر  و  - یاقتصاد  یهاتیواقع  یمشاهده 
سه با یناقص در مقا ۀتیمدرن  ۀپروژ یران با اجرا یاز آن است که ا یران حاک یا یخی ر تاریو س یاجتماع
 یگانگیپرداخت و ب  ی ترن یسنگ  ی بسا بهاچه  بودند، ته را به صورت کامل درک کرده  یکه مدرن ی  جوامع

 را به شکل مضاعف تجربه کرد. 
 

 سگ ولگردل داستان ی تحل. 3
آن رابطه برقرار   یو ذهن ینیف متعدد عی و تعار ازخودبیگانگیاست که با مفهوم  یداستان سگ ولگرد 

 ی نیاز موضوع مد نظر چه به صورت ع  ییهارگه  ، مینیل بنشیبه تحل  را   ولگرد   سگاگر داستان    کند.ی م
ذهن صورت  به  چه  خواهد  یو  آشکار  را  ظرف   کرد.  خود  لحاظ  به  داستان  استعاریگرچه    ،ی ت 

است    یگانگیمفهوم ب  یبررس  ن پژوهشیه نگاه ما در ایکن زاویل  تابد،یرا برم  یمتعدد  یهاخوانش 
 م. یدهیقرار م یاوکوا ش مورد ی ل خویکه سطوح مختلف آن را در تحل

  نزد هگل است؛  یگانگی بل انطباق با مفهوم بقا  سگ ولگرد داستان    ، ز ین  تیبه لحاظ ساختار روا 
الی بد مفهوم  معنا که  از ساختار  ، ونیناسین  و یم   )آغاز،گونه  تیروا   یخود  است. ب(  فرجام  انه    رخوردار 

اول  تعادل  که  داستانیروا   یۀهمچنان  گره  با  م  یت  خارج  موجود  نظم  پایاز  در  و  کنش  یشود  با  ان 
وحدت   ه، یاول   در مراحل  زیهگل ن  یگانگیب  یۀدر نظر  ، گردد ی داستان تعادل حاکم م  یها تیشخص
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بروز    برقرار با  که  اول   ، ازخودبیگانگیاست  میوحدت  اختالل  پایه دچار  در  و  بارهایشود  از   یی ان 
 . گردد یوحدت برقرار مدوباره تعادل و  (ییزدایگانگی)ب یگانگیب

 ( ییزدایگانگی)ب یگانگیز بایی رها ، ازخودبیگانگی ، یوحدت و یگانگ :یگانگیساختار داستان ب
 

 گانگی در داستان ی. ساختار ازخودب3-1
 

 یگانگیوحدت و . 3-1-1
رامون یش و جهان پی با خودر وحدت کامل    ت، یدر آغاز روا   یانسان  ۀن داستان پات به عنوان سوژیدر ا

است که هگل    یری گر تصویتداع   باغ  و  بهشت  چون  یی هاارتباط او با صاحبش و نشانه  برد. یبه سر م
که   ییایپات با دن  یهماننیه و ایوحدت اول .  دهدی ارائه م  ازخودبیگانگینش و مفهوم  یاز داستان آفر

دا کرد که  یگر پید  یبازیک هم»  نش است. یاق با داستان آفربقابل انطند  کیی تجربه مگانگیقبل از ب
مخصوصًا   گرفت.ی لباسش را دندان م ، کردیپارس م د، یدوی در ته باغ دنبال او م پسر صاحبش بود.

  کردیوقت فراموش نمچ یکه از دست اوخورده بود ه ییقندها کرد، ی مو که صاحبش از ا ییهانوازش 
ۀ الن ف و نوازش بود.ینها پر از کی ا ۀمادرش هم ی برادرش، صدا  ی تن کرک»  .(14: 1342 ت،یدا)ه« ...

آورد،  یچوب  خاطر  به  را  باغچک یی  هایباز  سابقش  آن  در  م  ۀ ه  برادرش  با  اما  .  )همان(«  رد کیسبز 
 یگانگیاز ب  یین رهایخورد. بنابرا یارباب رقم م  )باغ(پات با خروج از بهشت    یبرا   ییزدایگانگیب

افتن  ی  ی،براارباب/بنده  یساختار  نظام   ک شتن و تری است با هجرت؛ هجرت از خو  یاو مساو  یبرا 
  خورد، یپات از مادر گره م  یو خاطرات کودک  ی که با نوستالژ  یژه زمانیوبه  ،ها ین تداعیا.  یقیمن  حق
ش  یکه ب  یی بو»  کند.ی مخاطب زنده م  یت از دست رفته را برا ین گناه و معصومیاز نخست  یاحساس

ر مادرش  یه شیقدر شبد که آنی ع سفین مایا  ربرنج جلوپسر بچه بود. یش  یبو  کرد،یج میهمه او را گاز  
ع  یما  که بچه بود از پستان مادرش آن  یوقت.    ...  کرد یرا در خاطرش مجسم م  یبچگ  یبود و یادها

. وحدت  (13:  )همان«  ... کرد یو پاک م  دیسیلید و زبان نرم محکم او تنش را میمک یرا م  یمغذ   گرم 
ن  ییگوپاسخ  یشود که او در پیدچار اختالل م  یش زمانیایان پات و دنیه میاول    یعیطب  یازهایبه 

خواهد از بهشت  یخود است. م  یمسکوت درون  ی روهایپات خواستار شناخت ن  د.ی آی ش برمی خو
تا حق عادت تکرار خارج شود  و  پ  یقت وجودیها  و جهان  را کشف  یخود  براساس  »  کند.رامونش 

  یی ن گناه جدا یدرخت دانش و هبوط آدم و حوا و صدور نخست  ۀویبا خوردن م  ، یحیداستان خلقت مس
 )هگل، « گرددی او از خداوند منفک م ۀاراد ، یشدن آدمدر اثر آلوده  شود.ی نوع بشر آغاز م یگانگیو ب

برای(52:  1381 حق  .  کشف  و  شناخت  آزادیپات  با  م  یقت  انتخاب  رنج  میو  واقع   شود.یسر  در 
  یآزاد  د کرده بود، یاز آنچه او را مق  یآزاد  و رجعت:  یان آزادیاست م  یش برزخ ی از خو  یگانگیب

 ل خود. یشتن اصی دن و انکشاف و رجعت به خویفهم یانتخاب برا 
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 گانگی و سطوح متفاوت آن  ی. ازخودب3-1-2
تا با  د بخشیتشخص م یبه عنوان کاراکتر داستان را  )پات( یسنده سگی نو گانگی:یاستحاله و ازخودب الف(
  ازخودبیگانگی   یکند،به عبارت   یجانکاه انسان وامانده و تنها را تداع  یهابار او درد م حاالت رقتیترس

که توجه مخاطب را به    یزین چیدهد.اول یش میما نما  یانسان را در سطوح متفاوت و نامأنوس برا 
  .گونه است انسان،  کندی ت از او ارائه میکه هدا   ی ری تصو.  سرنوشت پات است،  دکنی خود جلب م

.  ست یچ وجه کمتر از یک انسان نیبه ه  ردیگین سگ در نظر میا  یداستان برا  که در  یگاهیارزش و جا
داند یم  یپات را نماد انسان  او.  ( 10:  1342ت،ی)هدا«  شدی ده م ید  یاو یک روح انسان ی  هادر ته چشم»

در  ،  شودیکه پات متحمل م  یو روح  یجسم  ی هاتمام رنج  گانه است.یب  ی ماد  یزندگ  و  ایبا دنکه  
کند که از  یت میرا روا  یسگ  یپناهیگرچه داستان در ظاهرب رد.یگی م نشئت یگانگین بیواقع از هم

ن سطح ین اول یآورد و ای شده را به یادممسخ  یکن در باطن،انسانیل  عرش به فرش هبوط کرده است، 
ن که  یا  یمسخ یعن  است.  یگرفتن از اصالت انسانت فاصلهیانسان و در واقع حکا  ازخودبیگانگی

به   ش دور شده است، ی قت خویکه از حق  ش دورشود و خود را فراموش کندیقت خویانسان از حق
 . او را مسخ کرده باشد نه شده، یش نهادیبرا  ازخودبیگانگی یعبارت 
ازخودب  یروزمرگب(   در هیکه هدا   یانسان  :گانگییو  داستان  در  نمایت  به  میئت یک سگ  گذارد،  ی ش 

 گرید  ین داستان نمود پررنگ دارد و سطحیا  درکه    یزیچ؛  ش استی عت خویانسان دورافتاده از طب
از  یمح  از  تنها نه  نسانا  ، مارکس   ۀینظر  براساس   .دهدیم  شینما  را   یگانگیازب  بلکه  اطرافش،  ط 
اش  ی وانیعت حیقت از طبیاش، در حقیز وجودی عت و غرا یاز طبپات  ماند.  یش وامی خوشتن  ی خو

محض   یابتدا از وابستگ  ین بندگیااست.    یو بندگ  یجهان روزمرۀ پات، جهان وابستگاست.  دور  
شد  یور مغوطه ید و در خوابینوشیر مادر میاز ش یبدون زحمت و دوندگ. »شودیبه مادر شروع م

ب  ۀدر خان.  (13)همان:  «  کرد یدش نمی تهد  ی خطرچ  یکه ه تقاضا غذا   ی وزحمت و دوندگیارباب 
 یی ن داستان خودنمایز در ایش از هر چ یآنچه ب  د.کنیکودکانه م  یهایخورد و با پسر ارباب بازی م
ارباب و بنده( )مغلوب    یگر یدغالب و    منی  دهد، نگاه دو قطبیل م یداستان را تشک   ۀکند و هستی م

در نزد هگل بحث ارباب و بنده ارتباط    .اندل شدهی به سگ و صاحبش تبد  یااست که در استعاره 
از    ییرها  از به مثابهین  یو ارضا  ماده سگ  یرفتن در پند.  کیدا میپ  یبا موضوع خوداگاه  یمیمستق

رس  یروزمرگ ادرا یو  به  خودآگاه  کدن  قالده  دو   هر  با»  است.   یو  کرد.چه    یهادستش  باز  را  او 
)همان:  «  از گردن پات برداشتند  ها را فهیو وظ  دهایق  ها، ت یمسئول  ۀکه هم ن  یمثل ا  کرد!  یاحساس راحت

شده است    سرکوب   ی عیز طبیشود، انباشته از غرایم  یواکاو  سگ ولگرد   که در داستان  ی انسان.  (17
بر روح انسان   هکر  یپاگن  دست و  یآهن  ۀرده، حاال با برداشتن قالدکگاهش رسوب  آدر پس ناخود   که
کننده همچنان در پس ذهنش انکار  یاما آن صدا   ؛انگارد ی گر خود را رها و آزاد میبار د  ، شده  یرنجز

را  ی ز  د؛کری در او م  یبیر غریثأ ش تبصاح  یگرچه صدا »   کند.ی م  یپات را نه  یاست و گهگاه  یباق
 . (15)همان: « نمودی م یآورددانست یای ون می که خودش را نسبت به آنها مد یفیتعهدات و وظا ۀهم
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آزاد راه  نم  یپات  انتخاب  بنابرا   یزییک کشش غر  یل جنسیکند. میرا  بندگیاست،  از جنس   ی ن 
لذت جنس اوج  در  او  م  یصدا   یاست.  را  نمیارباب  اما  به دست  یشنود،  پات  پاسخ دهد.  تواند 

 . گرفتار یزادآشود و به رنج یرها م یی و روزمرگاز بندگ یوانیح ۀزین غریترییابتدا 
 

 ( ییزدایگانگی)ب یگانگیاز ب یی. رها 3-1-3
انزوا    و   یسرگشتگ  ، یپناهیب  ، ین طرد شدگیسنگ  یبهاتواند  ی مان پات  یعص  شتن:یهجرت از خو الف(  

پ در  امادا  یرا  باشد،  نوع  یشبرا   (ی)جنس  یعیطب  ۀزیغر  یجستجو  شته    ی زندگ   فرآینداز    یبخش  یبه 
واقع روروبهو    یعیطب با خود  برا   است.  یشدن  واقع  یاو  ناگزییافتن  احساسات  ی ت  با  مواجهه  از  ر 
و رنج او را منقبض و    یسخت  دهد.یرا انبساط م  یآدم  یلذت و شاد»  عت خود است.یو طب  ینیزم

از به  ین  یارضا.  (Fuerbach, 1989: 311)  «کندیت جهان را انکار میواقع  یدر رنج آدم  کند.یمتمرکز م
چون    او شد؛  یشدن پات باعث بدبختمست»  شود.یاست که از پات صادر م  ینیمثابه گناه نخست

.  (15:  1342  ت،ی)هدا «  فتدیماده ب  یها رون برود و به دنبال سگیگذاشت که پات از خانه بیصاحبش نم
که از    یااما نشئه شود، یب سگ مینص یخانمانیو ب یکه از آوارگ  ییهاها و درد رنج یبا وجود تمام
  ی ما فوق قوا  یاقوه »  ت.سبخش ایپات گوارا و زندگ  یبرا   د، گرددیدش میعا  یدیقیرها بودن و ب

باشد.به طور  او  یخارج  یایدن ماده  با سگ  بود که  به   یرا وادار کرده  که حس کرد گوشش نسبت 
سگ ماده    یدار شده بود و بوی در او ب  یدی احساسات شد  ن و کند شده.یسنگ  یخارج  یایدن  یصداها
تمام تن و حواسش از اطاعت    تمام عضالتش،   بود که سر او را به دوار انداخته بود.  یتند و قو  یبه قدر

ط یبرخورد با مح  ی در پ  پات  . (16:  )همان  «ار از دستش در رفته بودی که اخت  یبه طور  او خارج شده بود، 
  ۀزیغر.  خود غالب شود  ۀگون ت منفعلیش در تالش است تا بر شخصی خو  یروان  ی ازهاین  یو ارضا

ک ی ار  یۀ ن نظرییدر تب  .ندکیم پرتاب    یآزاد  یا یبه دن  یبندگ  یایاست که پات را از دن   یعامل  یجنس
، داندی ت میدن به احساس امنیرس  یبرا   یچون آن را مانع  ؛زد یگریم   یفروم اشاره شد که انسان از آزاد

عناصر و  »   افراد مورد توجه است.  یت از سوی و یافتن هو  یزادی آگر گاه بازگشت به سوید  یاز سو
ت و یا به  یو فرد   یآزاد  یش فرد به سویبا حضور یا عدم حضور خود گرا   یو فرهنگ  یعوامل اجتماع

 .( 195:1383)شولتز، « کنندی ن مییگروه را تعوستن به یو پ یآزاد ک تر یسو
  ت و غم غرب  ییتنها  ، یپات پس از طردشدن از جانب صاحبش دچار آوارگ  گانگی:یو ازخودب  یآزادب(  

زه  ی غر  است.  یجنس  ۀزیبه نام غر  ییشدن به تابوکینزد  زند، ی را رقم م  ین اتفاقیچن  آنچه  شود.ی م
اتش  یدر نظرداند و  یم  یعیطب  یرا از دست دادن قوا  یگانگیبک فوئرباخ  یلودووب شود.  کد سر یبا

در داستان   دهد.یمورد انتقاد قرار م  ، است  یو انسان  یعیز طبیکردن غرا خفه  یمذهب سترون را که در پ
او را از    با مجازات پات   قدرت و تفکر غالب است،   ۀ  ندینما  یصاحب پات که به نوع   ولگرد  سگ
  ۀ انیوگرا سک و نگاه ی  یاز تفکر مذهب  از انتقاد  ییهارگه  دارد.ی برحذرم  است  یعیکه طب  ییازهاین  یارضا

  یگر افرادیاب و دص  ق  ۀمواجه  ۀدر خالل داستان در نحو  آن است  ۀندیکه پات نما  ییهان به انسانید
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که دوباره  ن  یهم  یول . » است  ین تفکریانگر چنیشود که بیده میدز  ین  دارند  یمذهب  یدئولوژیکه ا
  کنان دور شد. ش خورد و نالهی به پهلو  یلگد محکم  ک صاحب دکان رفت، یو نزد   دمش را تکان داد

را   به دقت دستش  ک    یجو  لبصاحب دکان رفت  ن و  ید  در داستان.  (17:  1342  ت،یهدا )«  ر دادآب 
به    ینگاه مذهب ارتجاع  یت به نوعییابد تا هدا یل میغلط تقل  ی ز در حد خرافه و باورهایمذهب ن
ست، بلکه  ین  یپهلو  یام تنها نظام استبدادین اید یادآور شد که قدرت ایبا  نقد بکشد.  ۀبه بوت   انسان را 

مذهب  یاست که در باور مردم به صورت خرافه و حت یاسیو س ی، فرهنگیمجموعه عوامل اجتماع
  یزه و آزادی غر  . دارد   ی باالتر   یگو محدودکنند  یکنندگدهد و چه بسا قدرت کنترل یخود را نشان م

اعم از    یزند. فوکو هرگونه سرکوب یخیقدرت با آن به مقابله برم  ی هایک تابوست که دستگاه  یجنس
نف را  و طرد  راویم  یمجازات  در ظاهر همچون  پات  گرچه  زندان  یکند.  خون  قطره  روان  یسه    ۀ و 

و   یگانگیتر بتوسط مردم شهر و از همه مهم  یو  ۀو شکنج  ی شود، اما سرکوب ظاهریمارستان نمیت
زدند یخدا او را م یهمه محض رضا» دهد.یغربتش توسط نظام قدرت او را به انزوا و مرگ سوق م

ثواب   ین کرده و هفتاد جان دارد برا یرا که مذهب نفر  یسگ نجس  ، بود  یعیطب  یلیو به نظرشان خ
ر موضع  د  یاست که اکنون در برخورد با قدرت باور جمع  یپات به مثابه انسان  .(11همان:  )«  بچزانند

است  ی گرید گرفته  باورها   قرار  خاطر  به  آگاه  یو  یک  از  که  محدودکننده  و  و    ینادرست  کاذب 
رفته    ت خود را از دستی و هو  یرد، آزادیگیت نشئت میف واقعی وار در ارتباط با تحرک ی دئولوژیا
ثر ؤتوانند در اعمال قدرت به سوژه میو ... م ی، فرهنگیاجتماع، یاسیس ی هاند. تمام گفتمانیبی م

  ی ، جاپایک یتوان عالوه بر قدرت مکانیمشده(  سرکوب  ۀ )سوژپات    یگانگیل بین در تحلیباشند، بنابرا 
ه  ی ثانو  یاز قدرت در معنا   یخود نمود   یدئولوژیز مشاهده کرد. ایج را نیقدرت به مثابه گفتمان را 

ک ی ت استراتژیوند خورده است و قدرت را مانند موقعیکند گفتمان با قدرت پیم دیفوکو تاک »است. 
میچیپ نظر  در  زور  روابط  از  متکثر  و  یادآوریگیده  او  و  یم  یرد.  قدرت است، سرکوب  کند هرجا 

هست هم  چندگانگ  ؛مقاومت  از  قدرت  روابط  است  یچون    .( FouCoult, 1978: 97)  «برخوردار 
را هر  ی ز  ؛شودیم  ی گریدقدرت پنهان خود موجب حذف و طرد    با  ینهفته در باور جمع  یدئولوژیا

جهان  آنچه اساس  من    ینیببر  و    خاص  مرجع(  ی)هوغالب  تلقت  نابهنجار  چنیم  ینباشد،  ن یشود. 
گران مصون ید  ۀاز شکنج  تنها نهموردنظر خواهد شد.پات    ۀ  منجر به طرد سوژ  یفرض و قضاوتش یپ
 یتی رد، اکنون با هویپذیمختلف توسط مردم شهر صورت م  یکه به انحا  یبلکه با ظلم و ستمست،  ین

ش قدرت در  یاز نما  یعدن استبداد ب  یز ندارد، بنابرا ین  یات مستقلیسرگردان ح  یشده و روحسرکوب 
انسان    ه  کآن است    دهدیش می را نما  یگانگیگر از بید  ین داستان سطحیا  درکه    یزیداستان است. چ

بلماندی ش وامی شتن خوی از خو  تنهانه پک ،  با جهان  ن ی خورامون  یه    ۀ ینظربراساس  )  گانه استیز بیش 
عت و  یبا طب  یزیغر  یۀتوجه به روابط اول   .کندیم  یو سرگشتگ  ییپات احساس تنها.  س(کمار  یگانگیب

آزاد امن  ی مساو  یکسب  با سلب  ای ز  ؛تیاست  با  یرا  تعارض  در  و    یاجتماع  ی هاگفتمانن مسئله 
رون شکل گرفته،  یدرون و ب  ر  رگذایثأت  یروها یکه توسط ن  یرهاشدن از جنگ.  جامعه است   یفرهنگ
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  ی اجتماع  یارها یر با معیدار شده، مغایکه اکنون در وجودش ب  یدرون  ی ازهایرا نی ز  ت؛اس   یکار دشوار
  یرونیب  های مان، فریدرون  هایرمانگر عالوه بر فید  یاز سو  ، را شکل داده  ی ت ویاست که شخص

باین و  قدرت  صاحبان  قالب  در  که  نبایز  و  جمع  ییهادیدها  باور  در    یداستان  یهاتیشخص  یکه 
 یارد. اکنون پات سوژهیگیالعمل را از او مدهد، قدرت عکسیحضور دارد و رفتار آنها را جهت م

د که بتواند  ی گاه جدیکسب جا  یا خود را از دست داده و تالش او بر  تیت و امنی هو  ، گاه یاست که جا
شدن و رانده  یدو سال آوارگ  ۀ پات در تجرب .  هوده استید بیببخش  یرامونش معنیط پیو مح  یبه زندگ

آرزو وجود  با  صاحبش  جانب  روزهایرس  یاز  به  دوباره  گو  یدن  گذشته  زندگ  ییخوش  آن    ی به 
خاطرات   ی االت خود با یادآوری. فقط در خاست خو کرده دم با کتک، درد و طرأبار هر روز تونکبت

پات  »  کند.ی نم  یسگ  ین زندگیاز ا  ییرها  یبرا   یکند آرامش یابد، اما تالشیم  ین گذشته سعیریش
کم عادت  بعد کم  یول   د، یگذران  یچند روز اول را به سخت  ...  شده  یدی جد  یایکرد وارد دنی حس م

  اً رامونش که اساسیت پیل تماس با واقعیبه دل  یین فضایگرفتن در چن  او با قرار.  (18:  1342  ت،یهدا )  «کرد 
کند. پات گرچه  یم  یشتنی خویش احساس بیش از پیداند، بیهرگز از خود نم  یگریداو را به مثابه  

ا  یاکنون بخش ش دچار عدم توازن و تعارض و  ی د خوی جد  یاید است، اما در دنی جد  یاین دنیاز 
در او مرده بود، خاموش شده    یزیخاکروبه شده و یک چکرد که جزو  یم  حس»شده است.    یخاموش

گذشته    یایدن  ؛ناسازگار است  یایسوژه حاصل تقابل یا تضاد دو دن  یگانگیانزوا و ب  .(15)همان:  «  بود
دانست و  ینه آنجا را از خودش م»  بدان دارد.  یگانگیپات که احساس عدم تعلق و ب  یکنون   یایو دن

 . ( 18)همان:  « برد ی م یبه احساسات و عوالم او پ  ینه کس
که  ییایدن د؛دهیپات سوق م  یایفراتر از دن ییایمخاطب را به دن  ، ت ینظام روا  شتن:یبازگشت به خو ج( 

ا سرنوشت انسان  ی یافت وسرنوشت پات گو  یرونیب  یازا ش مابهیتوان برا یخ می با جستجو در گذر تار
است. هراس انسان گمشده   یداستان مدرن گمشدگ  یهالفهؤاز م  ییک   روزگارماست. اساساً   ۀگشتگم

  یهاص داستان مدرن است که در داستانی رامون از خصایبا جهان پ  یگانگیو ب  ییدر جهان، حس تنها
پات   یفقدان مادر برا  .( 14همان: )«  بعدها یک مرتبه مادر و برادرش را گم کرد » ز نمود دارد.یت نیهدا 

که درونش    یدارکردن حسیب  ی است با یک مشت احساسات فراموش شده و گم شده. او برا   یمساو
و فقدان صاحبش همراه است. انسان مدرن   یکند، اما تالشش با گمگشتگیخاموش شده مبادرت م

شهر  ن به آرمان دیرس  یگر تالش پات برا ید  یتنهاست و انزوا در سرنوشت او رقم خورده است. از سو
از    یتین داستان کلی حات آغازیچنان که توض   ، توم به شکست استحمز  ینو بهشت گمشده    یذهن
ان  یها داللت بر مرگ پات در پان نشانهیا  یدهد که تمامی رامون میپ  ۀمرده و از کار افتادمیط نیمح

«  ا مرده و ...یاش  یده، بویکشجان، یک لنگه کفش نممهین  یهامختلف، سبزه   یبوها »  داستان دارد.
سر    ی رو  یگرم  یها و جانوران از کار و جنبش افتاده بودند. هواها، درختها، دکانآدم »  .(11)همان:  

خته بود، ی اش پوک و ر ان تنهی بود که م  یدان درخت چنار کهنیکرد ... یک طرف میم  ینیآنها سنگ
 . (9)همان:  « خود را گسترده بود ینقرس ۀکج و کول  یهاتر شاخهبا سماجت هرچه تمام  یول 
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ت انسان دو هبوط بزرگ را از سر گذرانده است. یک بار هبوط از بهشت گمشده و یهدا   از نظر
ن روست که  یپندارد. از ایم  یمرگبار هست   ی هان دو را سقوطیت ای سقوط از رحم مادر. هدا   ی گرید

شتر از همه پات را  یکه ب  یزیچ»   ش از هبوط است. یپ  ۀبهشت گمشد  یت همچنان در نوستالژیهدا 
ده، یخورده و فحش شن  ی اش توسربود که همه  یااج او به نوازش بود. او مثل بچهیداد، احتیشکنجه م

ش از ید پر از درد و زجر بی جد  ین زندگیبا ا  مخصوصاً ؛  هدقش هنوز خاموش نشیاما احساسات رق 
او را    یآور که رنج آزادعذابی  هالحظهن  ی. درست در آخر(18)همان:  «  ج به نوازش داشتیاش احتیپ

  کند.ی دار میاو را ب  یگر بار امکان بندگیکند، دی د می آن را تشد  یاز پا در آورده و خاطرات خوش بندگ 
ت یت و فرد یانسان به سبب جدا افتادن از زهدان مادر امن   سوژه به مثابه من    ولگرد   گسداستان  در  

از دست رفته م را  برم یامن  یزمان ند.  یبیخود  او  به  ا  گرددی ت  آزادیکه  به    را   یپوشال  ین  رها کند و 
  ی که به دنبال احساس استقالل و آزاد  یتیفرد   بازگردد.  گذشته که بودن در کنار اربابش است  یزندگ

که رهاوردش    یزادآ   نیز از ایگر   یبرا   یت را از پات سلب کرده است. وی، در واقع امنهبه او دست داد
تواند با اطاعت  یشخص م» رد.یگی ش میم را در پیراه تسل  است،   ازخودبیگانگی، اضطراب و  ییتنها

 ییب جدا یترت ن ی ها، وابسته به جهان گردد و بد نم به آیو تسل گریز د یسسه و یا چؤم ک فرد، گروه،ی از
.  (57:  1357  )فروم،«  تر است رفع کندکه از او بزرگ  یق اتحاد با یک فرد و گروهیخود را از طر  یفرد 

ازمند است. رفتار یز نیگران نیان دیت در می، به احساس امنین کسب حس استقالل و آزادیپات در ع
اما  ت شده،  یباعث دورشدن از امن  ین آزادیت در نوسان است. گرچه ایو امن  ین دو مفهوم آزادیاو ب

شود و به یک شکل خاص  یکه بر اذهان عموم اعمال م یاست نسبت به قدرت  یمقاومت پات واکنش
 یزش به نوعیغرا   یش و ارضایشتن خوی دلخواه خود با خو  ۀنش رابطی سرکوبگر است. گرچه او با گز

را مگریدی  اکند و گونهیمقاومت م به هر رو مقاومتش واکنشیآزمایبودن  اما    است.  یانفعال  ید، 
واکنش» سرکوبگر  یمقاومت  خاص  شکل  یک  به  و  قدرت  دانش،  خاص  نسبت  یک  به  ی«  است 

 . (211: 1379،  ی)نوذر
بود و قطع تماس با صاحبش   یاگمشده  گذشته که به مثابه بهشت  یایپس از قطع ارتباط با دن  پات

است، اما بازگشت دوباره    یگانگین بییی از او رها  ش داشت خواهان بازگشتیکه حکم خدا را برا 
او را به جستجو    یاشود. هر نشانهیالتش محقق میو تخه در اوهام  ک واقع، بل   ی ایپات نه در دن  یبرا 

ش و بودن کنار  ی خو  ۀبازگشت به بهشت گمشد  یموردنظر گرچه آرزو  ۀدهد. سوژیدر گذشته سوق م
در   آنچهاست متفاوت از    یحاالموجود دش،  ی جد  ۀستی ز  ۀکن با توجه به تجربیصاحبش را دارد، ل

  یقت تالش پات برا یدر حق  د؛شویاو محقق نم  یبرا ییبه معنا  یشتن ی خوین بیاز ا  ییرها  ابتدا بود.
نشانه رس  یهاکشف  و  اول یموجود  وحدت  به  رهایدن  و  ا  ییه  بیاز  بودینتین گسست  خواهد  . جه 

از او مانده   یقیرق  ین پس کوچه بوی صاحبش رفت. در چند ین که به خودش آمد، به جستجویهم»
ت  ینیمع  یهاکرد و فاصله  یبود. همه را سرکش آبادیب  ی اخرابه  به ا  از خودش نشانه گذاشت    یرون 
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«  از صاحبش نبود  ی چ اثریه  ؛ دان برگشتی... باالخره شب خسته و مانده به م  برگشتره  دوبارفت،  
 .(16: 1342ت، یداه)

د  ی جد  یایگذشته فاصله گرفته تا از رهاورد دن  یته است که از زندگیانسان عصر مدرن پات نماد  
ت ین محرومیگانه است. پس از ایب   ب ویشود که با او غری مواجه م  ید، اما ناگهان با جهانی کام بجو
نه راهیشود که دی متوجه م ذاتیبه طب  یگر  توانی خو  یعت  نه  دارد و  به گذشته.    یبرا   یش  بازگشت 
دن یبر  یاست برا   ین اتفاق آغازیگوارا همراه است و ا  یاش با رعب و وحشتجهینتیب  ی هاجستجو

ش ی بلکه از درون خو  ، رونیال دارد نه از ب یش. اما آنچه حاال بر او استی از اربابش و بازگشت به خو
ست. گاه با  یش نیب  یسرگردان و تنها شده، سراب  پات  آن  یکه در پ   یابهشت گمشده  .رد یگینشئت م

ن  یدروغ یکوتاه آن خوشبخت یلحظات یکند صاحبش است برا یکه تصور م یابهیدست نوازشگر غر
ل یبه هردو با اتومبیو غر  یقیندارد. صاحب حق   یدوام چندان  ین خوشبختیکند، اما ایرا احساس م

کننده از یتداع  یامدرن است، نشانه  یو زندگ  ینولوژل که نماد تک یاند. اتومبپات نشانگر شده  یبرا 
است.   بهشت گمشده  افتادیمرتبه میک»آن  راه  به  و غبار  اتومبیب  پات هم.  ان گرد  دنبال  ل  ی درنگ 

ل از او  یاتومب  ...    ن مرد را از دست بدهد یخواست ایگر نمین دفعه دیاو انه،    دن کرد.یشروع به دو 
«  د ناتوان و شکسته شده بودیرسیل نمین که به اتومبیاشتباه کرده بود، عالوه بر ارفت. او  ی تندتر م
باشد   یاآلوده شده یدیبه پل یاز زندگ  یتواند نمادیز میزار ندن سگ در لجنیدو یحت. (20 )همان:

ر  ی در آن بوده را به تصو ، نیرا که سابق بر ای که در نبود صاحبش در آن افتاده است و پس از آن بهشت
بودن  ی م بهشت  تمام  صاحبیا  کشد.  وجود  خاطر  به  بهشت  معنکدر  ارباب(  )  ن  سگ  دا  یپ  ینار 
او را به    یگانگین بیت ایگذارد و در نهایگاه او را آسوده نمچیه  ید نوستالژ ی جد  یایدر دنند.  کی م

 هد. دیانزوا و مرگ سوق م
 

 جه ی.نت4
داستان  یهدا  در  ولگرد ت  تصو  سگ  به  کشی با  زندگیر  پات   یسگ  یدن  نام  شکل  به    یاستعار  یبه 
انسانینما ب  گانه، یازخودب  یشگر  و  کسی هویسرگردان  که  است  درک  قادر  یت    ست.ین  شبه 

دورنما ه  کپات    ازخودبیگانگی بیکل  یدر  به  در شکل جرئ  یگانگیتر  و  بیانسان  به  آن   یگانگیتر 
شان  شهر یا بهشت گمشده نیافتن آرمان  یگر برا ید  یبه جا  ییاز جا  یو با هجرت    ، دارد ت اشاره  یهدا 

است، اما تالش انسان  یگانگیاز ب ییرها یشتن برا ی ار از هجرت از خوک آش یه نمودکشود ی داده م
هجرت    شود.ی شتن نمی ا بازگشت به خویمنجر به استعال    یگانگین ب یاز ا  ییرها  یبرا   یرانیشبه مدرن ا

ت  یهدا  یکه برا  یکار ، کندیدا م ی یک تم مشخص را پنقش  سگ ولگرد در داستان  ازخودبیگانگیو 
دارد   یستم فلسفیعملکرد س اما استحالۀرا  انسانیشخص  ،  ست،  ین  یفلسف  ییتنها  ۀجینت  صرفاً   یت 

ی حاصل از  ، اقتصادی، اجتماعیط فرهنگیاست که موجد آن شرا   ییهابلکه حاصل دردها و رنج
عمال  ا    یی و اجتماعفرد   یه زندگیکه عل  یت در برابر قدرت یهدا .  است  م و ناقص یون عقیزاسیمدرن 
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م  یشود، مقاومتی م مثاب  دهد، چنانیرا سازمان  به  پات  رابط  ۀکه  با خو  ۀانسان  شتن ی دلخواه خود 
تن  ی خو ارضایهایش، شادش،  و  گزیغرا   یش  را  می زش  اینش  نمای کند.  مسئله  مهم  نگر  ین    مفهوم 

  ی انین جریچن  ی ن قاعده سامان قدرت که مجریت از ای هدا .  فوکو است  ۀشی در اند  (یچی)سرپ مقاومت  
هست،    ک ی دئولوژیا  یل باورها ک از اعمال قدرت در ش  ی گریۀ دی ه سوک  ی نگرن ارتجاعیاست، همچن

 .دهدینشان م یادب ۀخالقان ۀخود را در تجرب یچیو سرپ ندکیم یچیسرپ
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