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Abstract 
Objectives: A review of the revolutionary discourses critical of the Pahlavi dynasty's systems 
and institutions reveals two types of ideological interpretations and recreation of rites and 
literature (mainly children's stories). These works interpreted rites, fairy and folktales and 
literature with a focus on the importance of a revolutionary rebirth of self of hero-child and 
its political renewal. Methods: This paper uses qualitative approaches and a discourse 
analysis model to understand and analyze the subject. Results: Discursive structures include 
redefining and recreating essential literary and ritual elements. These elements are formed 
through the reinterpretation of ideas and beliefs that significantly impact people's lives and 
define their worldview in relation to the social environment around them. Conclusion: 
Revolutions are always accompanied by anti-structural elements, and as a result, they 
challenge and criticize the established institutions and authority. In this regard, the 
revolutionary rite of passage is compatible with Victor Turner's normative-existential 
communitas and ultra-structural community concepts. In this perspective, revolutionary 
protest and revolutionary speech confront the political institutions that generate 
inequalities, injustice, and disparities. Behrangi's revolutionary fairy tales and Ali Shariati's 
revolutionary rite of transition provide an anti-structure and utopian world, a world whose 
authenticity is in denying the established order, revolutionizing the individual's life, and 
avoiding systems of discrimination and inequality. 
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Extended Abstract 
1. Introduction 
Although Shariati's and Behrangi’s 
perspectives are stemmed from different 
philosophical foundations, there are 
significant similarities between their ideas on 
revolutionary discourse. The reason for this 
resemblance is that both discourses criticized 
the governing system and institutions of their 
own era. In this intellectual interpretation, 
political consciousness and renewal of self was 
constructed through the meaning present in 
the context of revolutionary rites of passage.  
The revolutionary ideological patterns were 
confronted with the structures and 
institutions of the time in the form of what 
Victor Turner called the normative-ideological 
communitas and ultra-structural community. 
According to this viewpoint, "being," in 
contrast to Sadra's revolutionary dynamism of 
"becoming" (ascending arc), limits an 
individual's progress and ideal perfection 
required in an egalitarian society and authentic 
Islam (Shariat's view of Islam). Behrangi, like 
Shariati, was affected by revolutionary 
narratives and rebith in his understanding of 
narratives and recreation of fairy tales, and his 
ideas on narrative discourse were created 
within the context of folktale studies, which 
regarded the story to be the topic of the rite of 
passage or ritual transition. This discourse led 
to making inferior of body and tradition as the 
representative of being versus becoming that 
lacks revolutionary essence. As such a kind of 
revolutionary soma phobia – a fear of the body 
that particularly included fear of female body 
and bodily aspects emerged. In this 
perception, the first revolutionary self-
sacrifice is a symbolic death in a ritual or real 
death (martyrdom) that bears self- 
consciousness and death-resulted 
consciousness. From this view point, carnality 
included modern type of consumerism and old 
type of enslavement under bodily sins and 
desire  force orc. 

2. Methods 
 This paper uses qualitative approaches and a 
discourse analysis model to understand and 
analyze the subject. The essential elements of 

both writers' discourses (i.e., Ali Shariati and 
Samad Behrangi's perspectives) are 
highlighted, and their link is explored.  This 
approach is based on an intertextual/ritual 
analysis, which has previously been applied to 
understand Iranian identity and culture. The 
purpose of such an examination is to 
investigate the link between rites and 
literature. Regarding this, some of Ali Shariati's 
writings and commentaries on ritual's 
function, as well as some of Samad Behrangi's 
literary works, which are reconstructed 
narratives with dynamic characters, have been 
examined.  

 

3. Results 
Discursive structures include redefining and 
recreating essential literary and ritual 
elements. These elements are formed through 
the reinterpretation of ideas and beliefs that 
significantly impact people's lives and define 
their worldview in relation to the social 
environment around them. Based on such a 
process, revolutionary interpretations of ritual 
and literature were produced in the pre-
revolutionary period and particularly during 
the second Pahlavi’s reign. Although literary 
adaptations of fairy tales can be found in the 
works of prominent poets such as Forough 
Farrokhzad (One Day Ali Told His Mom), 
Ahmad Shamlou (The Story of Mermaid's 
Daughters and The Fairies), Ebadolahi (The 
Weed), Parniyan (Where is Hassanak?) and 
Bijan Mofid (City of Tales), Samad Behrangi's 
works represent the most complete and best-
known form of revolutionary fairy tales: Little 
Black Fish. According to Turner and 
Thompson, fairy tales are directly tied to the 
notion of transition. Based on this, it is possible 
to argue that Behrangi's fairy tales, which have 
developed revolutionary consciousness among 
their audiences, reflect a kind of transition 
known as revolutionary transition. In addition 
to these transitional rituals inspired by Iranian 
narrative discourses and folklores, we should 
also highlight the revolutionary transitional 
rituals reflected in Ali Shariati's works. In this 
perspective, rite, as the most important form 
of culture related to the concept of transition 
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and initiation, is the center of revolutionary 
interpretation in the ideas of one of the Islamic 
Revolution's key discursive figures. In this 
perspective, which might be called a 
revolutionary and political interpretation of 
Mullah Sadra's trans-substantial motion 
theory, “becoming” is considered opposed to 
“being.” Shariati criticizes present times as a 
non-ideal time in which being is strongly 
associated with bodily desire while revolution 
is a kind of spirit and subverts all worldly 
criteria. In his standpoint, becoming should 
experience ritual or real death (martyrdom).  It 
also suggests that rituals that have lost their 
revolutionary spirit become debilitating and 
lose their divine and revolutionary potential. In 
other words, rite, in all of its collective 
manifestations, must be a sign of change rather 
than immobility. On the other hand, rite 
liberates a person from immobility in the same 
way that a revolutionary transition does. Class 
dominance, prosperity, power, and snobbery 
all pull one away from the goal of the 
revolutionary essence of the universe in two 
ways: first, they separate the individual from 
the community (ummah) and make him unable 
to give up narcissism and selfishness and 
achieve collective integration and second, they 
prevent him from attaining human perfection 
or progressing towards transcendent ideals, 
such as faith in God. The immobility of "being" 
equates to a lack of self-awareness and 
revolutionary desire. In contrast to this static 
being, “becoming “is related to the 
transcendental dimension (revolutionary 
ascending arc) of the individual and activates 
self-awareness, God-seeking, and revolution 
in him. Ali Shariati's revolutionary view of the 
concept and role of his religion leads him to 
offer a discourse interpretation of important 
rituals such as Hajj and Muharram. Therefore, 
the revolutionary ritual is one of the important 
elements of the revolutionary discourse in the 
collection of works by Ali Shariati. The 
stagnation of "being" translates to a lack of 
consciousness and revolutionary purpose. In 
contrast to this static existence, there is 
"becoming," which is tied to the individual's 
transcendental dimension (revolutionary 
ascending arc) and awakens consciousness or 

God-seeking. Ali Shariati's innovative 
perspective on the notion and function of rites 
led him to offer a discursive interpretation of 
rituals such as Hajj and Muharram. As a result, 
in Ali Shariati's collected works, the 
revolutionary ritual is one of the fundamental 
parts of the revolutionary discourse. In Shariati 
words, death is admired and ritual death is 
cherished since life is not ideal. Ale Ahmad 
criticizes bodily life such as eating and argues 
those rituals that show being (body), class gulf 
and status quo should be denied. He harshly 
criticized royal rituals and emphasized 
political aspects of rites as a revolutionary rite 
of passage. 

 

4. Conclusion 
Revolutions are always accompanied by anti-
structural elements, and as a result, they 
challenge and criticize the established 
institutions and authority. In this regard, the 
revolutionary rite of passage is compatible 
with Victor Turner's normative-existential 
communitas and ultra-structural community 
concepts. In this perspective, revolutionary 
protest and revolutionary speech confront the 
political institutions that generate inequalities, 
injustice, and disparities. Such discourses aim 
to destabilize the existing orders and create a 
new revolutionary paradigm of social relations. 
From this vantage point, revolutionary fairy 
tales, on the one hand, protect star groups 
against reference groups and, on the other, pit 
disadvantaged children and women against 
men, bureaucracy, monarchs, and other 
members of the institutions and systems of 
power. On the other hand, according to 
Thompson theory of fairy tales as the narrative 
of hope, these stories reproduce revolutionary 
optimism in accordance with the classical 
values of fairy tales. The disapproval of the 
established system and authority is followed by 
an encouragement to the audience's ideal soul 
to abandon existing political institutions in 
favor of the ultrastructure (normative-
ideological communitas), which is essentially a 
revolutionary rite of passage. According to Ali 
Shariati, rituals that do not liberate the person 
from established structures normative borders 
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and the status quo, on the other hand, lack the 
essential, transcendent, and revolutionary 
essence. Although other intellectuals, such as 
Al-e-Ahmad, analyzed non-revolutionary or 
governmental rites and rituals –like the 
2,500th-year celebration of the Persian 
Empire in Shiraz– their interpretations are not 
as notable as Ali Shariati's. Rites that support 
official and established organizations and 
institutions, according to Shariati, encourage 
the individual to be unethical and anti-
revolutionary principles such as class 
superiority and pride, as well as injustice and 
inequity. As a result, Ali Shariati attempts to 
inspire the audience to comprehend and 
revolutionize the understanding of these rites 
and transit his/her existence from "being" to 
"becoming.” During the process, the individual, 
as a member of the stable ultrastructural 
community (normative and existential 
communitas), bonds with ideals that are 
fundamentally opposed to the established 
structure. In other words, the individual is 
confronted with a system that hinders him 
from progressing toward a perfect and 
transcendental society (ummah). According to 
Shiite thought's conception of existence and 
Mullah Sadra’s trans-substantial motion 
theory, "becoming" is at the heart of existence. 
Thus, structures and institutions are not the 
permanent form of social life but rather the 
individual's continuous movement towards 
God, which gives a stable and ideal version of 
existence and, as a result, a perfect and 
revolutionary soul. Hence, Shariati regards the 

revolution as a constant and dynamic 
phenomenon. Revolutionary condition and 
state is the essence of existence toward a godly 
ideal world.  And that’s why martyrdom is 
glorified in Shariati's innovative 
reinterpretation of Mullah Sadra's theory, and 
structured or predestined death is portrayed 
as opposed to anti-structural death 
(martyrdom). Here spiritual death differs from 
material death. According to Mulla Sadra's 
theory, the ascending arc is a time when 
humankind recalls the phases of its descent 
and does not lose his essence. As a result, 
developing revolutionary consciousness in this 
arc is a step toward realizing an ideal or 
revolutionary soul. On this basis, Behrangi's 
revolutionary fairy tales and Ali Shariati's 
revolutionary rite of transition provide an anti-
structure and utopian world, a world whose 
authenticity is in denying the established 
order, revolutionizing the individual's life, and 
avoiding systems of discrimination and 
inequality. 
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چکیده
 موقت  وارونگی  تولید  کارکرد  با  آن  پیوند  و  آیین  و  متن  افق  دو  در  نمادین  طغیان  بررسی  به  مقاله  این

به  توجه  با  و   شده   ترکیب  یکدیگر  با  انتقادی  هایافق.  پردازدمی  دوم  پهلوی  در  نظم  نمادین  و
آنچه   خاموش،  هایگروه   و  قدرت  نمایندگان  میان  وگوییگفت   و  دیالوجیکال  فضای  گیریشکلعدم 

انقالبی  کنش ظهور به نامد،می(  نظم نمادین و موقت وارونگی)  شورش کنش را آن گلوکمن ماکس
. انجامدمی موجود قدرت روابط پایدار تغییر و مستقر   نظم دائمی و واقعی وارونگی مطالبه مثابهبه

 محتوایی  و  گفتمانی  تحلیل  و  آیین  و  متن  میان  بیناآیینی  و  متنیمیان  رابطه  درک  پایه  بر  مقاله  این
شعر  و  جامعه  در  موجود  هایآیین  کودکان،  هایقصه  از  انقالبی  تفاسیر.  استگرفته  شکل  دو  آن

 بوده  توجه مورد( انقالبی  اسالمی و  چپ) روشنفکری گروه دو اصلی نمایندگان نزد در انقالبی پریان
و   احمد   آل  جالل  شریعتی،  علی  شاملو،  احمد  بهرنگی،  صمد   چون   تأثیرگذاری  روشنفکران  آثار  و

بررسی  مورد عباداللهی داریوش و پرنیان محمد چون تأثیرگذار،  آثار با اما شناخته کمتر نویسندگانی
 با   عمومی  مطالبه  یک  مثابهبه  انقالبی  گفتمان  ظهور  که  شد  مشخص  تحقیق  این  در.  است  بوده

بر .  است  مقارن  هویت  باززایی  و  بازتعریف  از  روایتکالن  یک  صورتبه   آیین  و  قصه  ظهور  و  تبدیل
. یابندمی  پیوند  یکدیگر  با  هستند،  هیجانی  قطب  بیانگر  که  شکلی  در  آیین  و  متن  افق  دو  مبنا   این

به   را  آرمانی   جامعه  غیره  و  عدالت  آزادی،  برابری،  چون   هاییارزش  بر   تأکید  با  انقالبی،  گذار  آیین
مقدس  مرگ  و  جامعه  نجات  در  را  قهرمان/کودک  رشد  نهایت  و  سازد می  تبدیل  جامعه  اصلی  مقصد
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 کلیدواژه ها: 
 نمادین؛ شورش متنی؛ طغیان
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parishriver@gmail.com/a.hasanzadeh@richt.ir ایمیل:

file:///C:/Users/Farhad/Desktop/parishriver@gmail.com/a.hasanzadeh@richt.ir


 
 

194 

 . 217تا  189 صفحات  .1401 زمستان و  پاییز .20 شماره .9 دوره

 

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 

 آیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقالب. زادهعلیرضا حسن 

 مقدمه 1
 پویایی نظری مفهوم آیین گذار  1.1

 2از سوی ون ژنپ   1نخستین بار مفهوم آیین گذار
که    هان ییآی از  اگونهعنوان  مطرح شد و از آن به 

و از    ی دیگرامرحلهطی آن فرد از یک مرحله به  
یک گروه و موقعیت اجتماعی به گروه و موقعیت  

کند نام رفت )ون ژنپ،  حرکت می   اجتماعی دیگر
(. از این رو از نگاه ون ژنپ زندگی انسان  3: 2013

سراسر از جایگزین شدن مراحلی با شروع و پایان  
می  ساخته  یکدیگر  با  )همان(. مشخص    شود 

از نگاه ون ژنپ با مراحل رشد   هان ییآگونه از  این 
پیوند می  تا مرگ  از تولد  این رو،  انسان  از  و  یابد 

غیره  هان ییآل  شام و  مرگ  ازدواج،  بلوغ،  تولد،  ی 
  ها ن ییآاز    گونهن یا (. او در  190- 191همان:  شود )می

پیش  و  آیین )  3یاآستانهسه مرحلۀ  های گسست 
انتقال )آیین   5ی اآستانه،  (4جدایی  و  6های   )

( را مورد شناسایی  8های ادغام )آیین   7یاآستانه پسا
)همان:   داد  آی11قرار  امّا  و  (.  تعبیر  در  گذار  ین 

تعریفی که ون ژنپ از آن مطرح ساخت، محدود  
ترنر  دبلیو  ویکتور    نیتربرجسته شاید    9نماند. 

ابعاد  شناسانسان  ژنپ،  ون  پس  از  که  است  ی 
جدیدی از اشکال آیینی پدیدۀ آستانگی را مطرح  

)نموده  او  95:  2011؛  77:  1974ترنر،  است   .)
ی تنها محدود به  اآستانهدریافت که امر و پدیدۀ  

رشد جسمانی و بلوغ انسان نیست و فراتر از تولد،  
ی دیگری را نیز دربر  هاصورت بلوغ، ازدواج و مرگ  

 
1 Rite of Passage  
2 Arnold Van Gennep 
3 Pre-Limina 
4 Rites of Separation 
5 Liminal 
6 Rites of Transition   
7 Post-Liminal 
8 Rites of Incorpartion  
9 Victor.W. Turner 
10 Max Gluckman 
11 Georges Balandier 
12 Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
13 Pilgrimage 
14 Victor Witter Turner, Edith L. B. Turner 
15 Timothy Larsen 

)ترنر،   با  1979؛  1978دارد  همسو  ترنر   ،)
؛  1953)  10اندیشمندان دیگری چون ماکس گلوکمن 

میخائیل    ( و1970)  11ه یباالن د(، ژرژ  1963؛  1954
در  1974)  12باختین را  آستانگی  ی  هاصورت (، 

؛  141978ترنر و ترنر،)  13ی زیارتهان ییآجدیدی از  
؛  16-19:  2018،  16اسنیپ   ؛194-192:  2014،  15الرسن
کریمی، حسن  و  (،  2022؛  2019؛  2010زاده 

)ترنر،  2013زاده،  )حسن   17ها جشنواره ادبیات   ،)
وئود 1995؛  1974 وایدر 201-200:  2007،  18؛  ، 19؛ 
:  1968)ترنر،    هااسطورهو    هاقصه ،  (64-63:  2010

حسن 585-580 حتی    (1395زاده،  ؛    ها انقالب و 
 (. 1995بازیافت )ترنر، 

ترنر   نگاه  که  اآستانهی  هان ییآ از  آیین    هاآن ی  را 
)ترنر،  نیز می   20وارونگی  الکساندر 1995نامید  ، 21؛ 

یاناوآ 1991 ؛  2013زاده،  حسن   ؛45-43:  22،2012؛ 
دربر  2014 پیوست (،  مراحلِ  نقض  23دارنده   ،

بحران 24پیوست  جبران25،  بازپیوست   26،    27و 
)ترنر،  می (، در  85:  2013؛ روهرر،  75:  1968شود 

ی وارونگی چون  هانییآ حالی که گلوکمن بخشی از  
  28ی شورش هان ییآآیین حکومت زنان در افریقا را 

 وارونگی موقت نظم( دانسته و آن را از انقالب)
  ( 1963؛  1954؛  1953  شمرد )گلوکمن، می متفاوت  

)باالندیه،  داشت  باالندیه  ژرژ  به  شبیه  نظری  و 
ترنر  1970 گلوکمن    هانیی آاز    گونهن یا (؛  چون  را 

برای خالی شدن فشارها    29صرفاً سوپاپ اطمینانی 
؛  96-95:  2012،  30)استپنسون   شمرد ی نم

16 Marjorie M. Snipes 
17 Festivals 
18 Victoria Scala Wood 
19 Lina Perkins Wilder 
20 Rituals of Reversal 
21 Alexander, Bobby Chris 
22 Rozaliya Yaneva 
23 Integration 
24 Breach 
25 Crisis 
26 Redressive Action 
27 Reintegration 
28 Rites of Rebellion 
29 Safety Calve 
30 Barry Stephenson  
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این  (2014زاده،  حسن  در  ترنر  فهم    اندازچشم،  از 
ن دارد  آیین  باختین  میخائیل  به  شبیه  گاهی 
برخالف  (2013زاده،  )حسن  تاکنون  اگرچه   .

هابرماس   و  باختین  فکری  نظام  و  نگاه  مقایسه، 
، باختین و والتر بنیامین )بیسلی  (2012،  1)نیلسون 

)اریکسون   ( و ترنر و امیل دورکهایم 2007،  2و ماری 
مورفی  مستقلی  187-159:  2008،  3و  تحقیق   ،)

باختین  هاهی نظربررسی تطبیقی  دربارۀ   ی ترنر و 
نشده  )حسن انجام  می 2012زاده،است  امّا  توان  (، 

نزدیک   هم  به  دیگران  از  بیش  را  دو  آن  نگاه 
باختین   را  آنچه  ، 5)وایس   4هتروگلسیادانست. 

وضع  18-43:  1997 یا  فونیک (  ، 7)اشتاینبی   6پُلی 
می 49-48:  2014 نام  (  آن  به  ترنر  نامد، 

می چندصدا)  8وکالتی مولتی وارونگی  یی(  دهد. 
کارناوالی دارد، وجه  -ایموقت نظم که بعد آستانه

است.   باختین  و  ترنر  نگاه  دیگر  ترنر،  )مشترک 
ی ترمفصل   طور به(. آنچه باختین  397  و   50:  1970

قالب   در  آن  وارونگیاماز  چون    با   ر  مفاهیمی 
می   10گروتسک و    9کارناوالسک ،  ارناوال ک برد  نام 

( در نظریه ترنر از آن  303  - 367:  1984)باختین،  
شود و خصوصیاتی  یاد می   11لودیک   با عنوان عنصر

می   ش یوبکم ذکر  همانند  و  )روه مشابه  ،  12گردد 
میان قصه، آیین و    هاآن (. هردوی  129-128:  2008

پدیده آستانگی  ی میان متنی از امر و  ارابطه ادبیات  
را    – باختین،  1995)ترنر،    ابندیی بازمکارناوالی  ؛ 

(. باختین نقش فرهنگ مردمی را در ظهور  1984
می  مهم  چنان  چندصدایی  که  وضعیت  شمرد 

رساند  معتقد است رنسانس اروپا به آن ریشه می 
ماکس  1984)باختین،   که  افزود  باید  البته   .)

زنان از  گلوکمن هم در تحلیل آیین جشن حکومت  
به زایندگی  و  زندگی  زن،  امری نمادپردازی  مثابه 

می هستی  یاد  تخلیه  شناختی  بر  هرچند  کند 
 

1 Greg M. Nielsen 
2 Tim Beasley-Murray, 
3 Paul A. Erickson, Liam Donat Murphy 
4 Heteroglossia 
5 Sue Vice 
6 Polyphony 
7 Lissa Steinby 
8 Multi-Vocality 

باید بنا  دارد: در بهار می   د یتأکفشارهای اجتماعی  
بر قانون کیهانی هستی که زایندگی است و در زن  

است، زن بر جای مرد    افتهیی  تجل مجسم شده و  
زاده، زند )حسن طور موقت بر اریکه قدرت تکیه  به

بازتاب  2013 امکان  آن  در  که  وارونگی  این   .)
نقادانه زنان تولید گفتمان  - چندصدایی در قالب 

که   مردانی  به  نسبت  قدرت(  فاقد  )گروه  جوانان 
های  نماد قدرت هستند )جادوگران، روسای انجمن 

  13روستایی و غیره(، وجود دارد. از سوی چارلز بریگز 
است  ورد بحث قرار گرفتهنیز م  14در جامعه وارائو 

( و در مورد ایران هم به بحث نهاده  1993)بریگز،  
(. این شکل از  2013،  1381زاده،  است )حسن شده
های فرهنگی که دارای خصلت چندصدایی و  بیان

دارد   سعی  است،  نظم  نمادین  وارونگی  کارکرد 
را   از خشونت و در سایۀ  به شکلجامعه  ی عاری 

 ادل و بهتر ببرد. وگو به سمت وضع متعگفت

انسانهاپژوهش در   گذار  ی جدید  آیین  شناسان، 
ی جدیدتر یافته است؛ ورود به مدرسه، هاصورت 

ورود به یک محل جدید از زندگی، ورود به محل  
کار، ورود به دانشگاه، ورود به خانه جدید و غیره  

می  تلقی  گذار  آیین  خود  )نوالن همگی  ، 15شوند 
  ؛ 133-132:  2016،  16بلومنکرانتز؛  38-39:  2003
  د یتأکتوان،  (. در این نوع نگاه می 1395زاده،حسن 

و   فضا  بر  را    ر یتأثعمده  هویت  نوزایی  بر  آن 
 بازیافت. 

 هایافته 2
 آیین گذار انقالبی  2.1

اندیشمندان   آثار  بر  مروری  در  رگذاریتأثبا  که  ی 
با   گفتمانی  برخورد  و  اسالمی  انقالب  ظهور 

پهل دوره  دارند،  ایدئولوژی  مهمی  جایگاه  دوم  وی 

9 Carnivalesque 
10 Grotesque 
11 Ludic 
12 Sharon Rowe 
13 Charles L. Briggs 
14 Warao 
15 Riall W. Nolan 
16 David G. Blumenkrant 
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به  می داشت.    ها نام توان  اشاره  مهمی  آثار  و 
یی چون صمد بهرنگی، علی شریعتی و جالل  هانام 

هستند. در این میان    هانام آل احمد از این شمار  
  اثر محمد پرنیان   حسنک کجایی آثار مهمی چون  

اثر داریوش عبدالهی   هرزه گیاه ماجراجو ( و  1349)
بر    هاآن توان آثاری دانست که تأثیر  ( را می 1348)

ی مختلف قبل از انقالب  هانسل خیل خوانندگان و  
)حسن  است  احمد  (1401؛  1394زاده،  چشمگیر   .

( در  1398؛  1392شاملو  نیز  قرار    رأس (  شاعرانی 
و تولید شعر پریان انقالبی دست    فیتألدارد که به  

 زند.می

تولید و    روشنفکرانآثار و آرایی که از سوی این  
است، پویایی و تحول انقالبی فرد را در  تألیف شده

می  قصه مطرح  و  آیین  بستر  آثار  دو  این  سازند. 
یک   قالب  در  فرد  از  آرمانی  هویتی  تصویرگر 

می  شمار  به  انقالبی  نوزایی  شخصیت  با  و  آیند 
نر در  خورند. بنابر آنچه تر جمعی هویت او گره می 

کند  مطرح می   اسطوره و نماد مقاله معروف خود  
نیز چون »آیین« امری    1(، قصه/اسطوره 1968)ترنر،  

ی از گذار را  اگونه تواند تجربه  ی است و می اآستانه
حامل   که  آثار  این  بر  مروری  باشد.  دربرداشته 

ی از  اگونه آیند، ما را با  گفتمان انقالبی به شمار می 
سازد. این مقاله  می   روروبهقالبی  گذار یعنی گذار ان

به  می و  پرداخته  مفهوم  این  معرفی  به  تا  کوشد 
در نقطه    2درک ژرفانگر  نگاه  این  یابد.  آن دست 

  قرار دارد   4و زادمان هیوالیی   3مایه مسخ مقابل بن 
از اثر مخرب مدرنیزیشن بر   دانهینومکه با نگاهی 

می  روایت  ایرانی  )حسن جامعه  (.  1398زاده،  کند 
این نگاه را نمایندگانی چون غالمحسین ساعدی و  

کردند )ساعدی،  بیژن مفید در ایران نمایندگی می 
 تا(.؛ مفید، بی 1343

 
1 Folktale/Myth 
2 Deep 
3 Metamorphosis 
4 Monstruos Rebirth 
5 Stith Thompson 

 گذار انقالبی مثابهبهقصه  3
در میان نویسندگانی که ژانر قصه کودک را برای  

انتخاب  هامان گفتطرح   خود  مدنظر  انقالبی  ی 
توان به سه چهره مهم اشاره داشت:  ، می اندکرده 

و داریوش عباداللهی.    ان یمحمد پرنصمد بهرنگی،  
بسیار   جایگاه  بهرنگی  صمد  میان  این  در 

تری نسبت به دو چهره دیگر دارد، با این  برجسته 
توان از عمق تأثیر دو داستان از پرنیان و  حال می

که به نفوذ گفتمان انقالبی    لهی سخن گفت عبادال
در میان مردم در قالب ادبیات کودک در پیش از  
فرم قصه   از  که  تعریفی  است.  انجامیده  انقالب 

توان  کودک در آثار بهرنگی و دو نویسنده دیگر می 
تامپسون  استیت  آنچه  با  داشت،  مطرح    5ارائه 

)تامپسون،  می است  همسو  ژانری  1977کند،   :)
دربر    فراسنی را  بزرگسال  هم  و  کودک  هم  که 

پریان مدرن  می ژانر  در مورد  را  تعریف  این  گیرد. 
هری  می چون  )آیلدیز پوتر  نمود  مشاهده  ، 6توان 

چون    درواقع(.  22:  2020 مدرن  پریان  ژانر  اگر 
فرهنگ  هری ساختن  کودکانه  گروهی  را  پوتر 

)اپستینمی   7بزرگسالی  ژانر  xv:  2003،  8نامند   ،)
می پریان   را  ساختن  انقالبی  بزرگساالنه  توان 

به   یکسو  از  ژانر  این  شمرد.  کودکان  فرهنگ 
بازنمایی تقابل خیر و شر پرداخته و از سوی دیگر  
است   آن  کلیدی  نشانه  خیر  پیروزی  به  امید 

مفهوم  6:  1977)تامپسون،   یک  که  امیدی   .)
رویکرد    9مرکزی  با  و  است  انقالبی  گفتمان  در 

واقع از  اجتماعی عجین است. بهرمانتیک به تغییر  
  10شناسی، همچنان که جاک زیپس منظر مخاطب 

گوید، قصۀ پریان  می  ( 175:  2007؛  48-47:  2002)
توجه   مورد  که  است  گفتمانی  بعدی  دارای 

  گونهن یااست.    گفتمان انقالبی بوده   دکنندگانیتول
از  از قصه ایرانی خود با وام جستن  ها در تجربه 

6 Nilay Erdem Ayyıldız 
7 Infantilization of Adult Culture 
8 David G. Epstein 
9 Focal Point 
10 Jack Zipes 
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 نمادین تا انقالبآیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش . زادهحسن   علیرضا

(، در  46  و  106:  1968)  1ی پراپشناسالگوی ریخت 
شوند:  سه سطح با نوزایی فرم و شکل همراه می 

و  1 اجتماعی  بعد  از  کاراکترها  تغییر   .
شناختی به بعد سیاسی در سطح تفسیر با  هستی 

بافت   به  قصهزمانهم توجه  عصر  افق  ی  و  گویی 
جامعه   در  موجود  بن   - 2انتظار  از  مایه باززایی  ها 

گذا بر  مبتنی  روان رخدادی  به  ر  آیینی  و  شناختی 
ویژه با  ای با تعبیر و تفسیر سیاسی آن به مایهبن 
بن   دیتأک مبارزۀ  مایهبر  شهادت،  چون  هایی 

و   آرمانطبقاتی  رده -3ی  شهر  تمام  های  انتخاب 
 عنوان مخاطب. سنی به 

دهقانی،   و  )بهرنگی  بهرنگی  در  1358صمد   )
درباره   بحث  به  که    ها قصه و    هاافسانه آثاری 

عدم   ها آن پردازد،  یم از  ناشی  در  را  انسان  آگاهی 
و غیبت و فقدان علم در تحلیل    ها ت یواقعدرک  

واقعیت و  و  رویدادها  طبیعی  زیستی،  های 
می  چون  اجتماعی  او  نگاه  این  از  )همان(.  داند 

نگاه   عامه  فرهنگ  موضوع  به  هدایت  صادق 
)هدایت،  می این  1334؛  1312کند  مبنای  بر  او   .)

ی قصه را مظهر ناخودآگاهی جمعی که  تعریف کل 
واقعیت  علمی  از درک  زندگی  ناتوان  پیرامون  های 

 منظوربه شمرد و بازنویسی قصۀ پریان را  است می 
روشنفکر   وظیفۀ  مخاطب  برای  خودآگاهی  تبلور 

می  می انقالبی  رو  این  یاز  بازنویسی  داند.  توان 
خواننده    هاقصه انقالبی   به  که  ی  خودآگاه را 

در  می بهرنگی  صمد  کلی  طرح  بخشد، 
سخن دو رویکرد    گری به د اش شمرد.  نویسی قصه

مواد   به    ها افسانه چون    عامهفرهنگکلی نسبت 
شود؛ یکی نفی  در نزد روشنفکران ایرانی دیده می 

انکار   خرافاتبه   ها آن و  ؛  1324)کسروی،    مثابه 
  ها آن ی و بازآفرینی  ( و دیگر بازنویس1379؛  1378

برجسته    هاآن ی که عنصر خودآگاهی در  اگونه به

عباداللهی   و  پرنیان  شاملو،  بهرنگی،  چون  شود 
پرنیان،  1398؛  1392)شاملو،   عباداللهی،  1349؛  ؛ 

در  1348 بهرنگی  هاقصه(.  صمد  که  را    هاآن یی 
یی قرار دارد که  هاقصهمنتشر کرده است، نخست  

ان )اغلب کچل( عنصری را که  پهلو – لوده  هاآن در 
و   برتری  )شاه/ارباب(    هتری منماد  است  طبقاتی 

  - گونه از لودهکند. این تمسخر کرده و بر او غلبه می 
وارونه و  نماد تحرک طبقاتی  سازی نظم  پهلوانان 

به  می مستقر  )حسن شمار  دو  1381زاده،  آیند  و   )
دارند:   ایران  عامیانه  و  ادبی  فرهنگ  در  سیما 

ن فروسویی کارناوالی در آثار نویسندگانی  قهرمانا
( زاکانی  عبید  فراسویی  1387چون  قهرمانان  و   )

شخصیت  چون  و  عرفانی  حافظ  آثار  نمادین  های 
)حسن  دو  2013؛  1381زاده،  عطار  به  این هردو   .)

را   نظم  متفاوت  شکلروش  وارونه    به  نمادین 
عنوان یک  سازند. در آثار صمد بهرنگی، کچل به می

با  پ -لوده  با وجود تفاوت و شکاف طبقاتی،  هلوان 
کند. تاریخ مندرج در پای این  دختر شاه ازدواج می 
به ما نشان می  با بازنویسی  آثار  دهد که بهرنگی 

قصۀ پریان که تغییری کم را دربر داشته، کار خود  
آغاز کرده و  ادبیات کودک    مرور بهامّا    را  وادی  به 

انقالبی  به پریان  قصۀ  ژانر  و  مثابه  شده  وارد 
را  هاکتاب هم  می   ف یتألیی  آن  مخاطبان  که  کند 

. در این نوع از آثار  اندبوده کودکان و هم بزرگساالن  
اهمیت فراسنی مخاطبان قصه به  تخیلی  او  های 

او   آثار  این  مخاطب  و  برده  سنی  هاگروه پی  ی 
خود   معروف  اثر  دو  در  بهرنگی  هستند،  مختلف 

عروسک سخنگو  ( و  1387)بهرنگی،    هاکالغ الدوز و  
دست  هادوگانه (،  1379)بهرنگی،   این  از  یی 

 سازد:می

 

  

 
1 Vladimir I͡Akovlevich Propp 
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 ی بازآفرینی انقالبی قصۀ پریان در آثار صمد بهرنگی ها دوگانه :  1جدول  

 قطب منفی حافظ وضع موجود  قطب مثبت انقالبی 
 بزرگساالن کودکان 

 شهر  ده 
 کارمند کارگر
 زن بابا مادر 
 سگ  کالغ

 دار و متمول زن خانه شور رختزن 
 

کلی   طرح  از  قصه  هردو  اصلی  ی  هاقصه مضمون 
کند: پدر، زنش را طالق داده )در  عامیانه پیروی می 

اغلب  هاقصه عامیانه  زنی    مرده   مادر ی  با  و  است( 
زن حال  و  کرده  ازدواج  کودک دیگر  قهرمان    -بابا، 

که    هاکالغ دهد. در بازآفرینی قصه،  )الدوز( را آزار می
نماد طبقات محروم امّا شجاع هستند، دزدی را گناه  

دانند )بهرنگی،  شمرند بلکه گرسنگی را گناه مینمی 
های  کالغه چون خرمگس )نماد جنبش (. ننه10:  1382
ای از  در ادبیات جهان از جمله ایران( که نشانه   چپ

(، زخمی به زیر بال  1378زخم بر چهره داشت )وینچ،  
گوید  (. او به الدوز می 20:  1382خود دارد )بهرنگی،  

و اگر زن بابا بخواهد او را    ترسدی نم که از زن بابایش  
)همان(. این در حالی    آوردی درمرا    ش یهاچشم بگیرد،  

را    هاکالغ است که پدر تقریباً متمول و کارمند الدوز،  
و یک  حیوانات کثیفی می  دزد هستند  داند که دله 

(  19کالغ حسابی در همه عمرش ندیده است )همان:  
 گوید:کالغه به زن بابا می ننه

تو خیال می  نفهم،  بابای  از    هاکالغ کنی که  »ای زن 
داشته   خوردوخوراکد؟ اگر من  آیدزدی خوششان می 

را سیر کنم مگر   م یهابچهباشم که بتوانم شکم خود و  
مرض دارم که باز هم دزدی کنم؟... شکم خودتان را  

کنید همه مثل شما هستند.« کنید، خیال می سیر می
 (. 30)همان:  

کالغه از  بهرنگی در این مبارزه میان زن بابا و ننه 
می حکایت  کالغ  ننه  نماد  کندشهادت  که  سگ   .

 
1  Palmira Johnson Brummett 
2 Cultural Hero 
3 Dean Miller 

  هاکالغ وفاداری و اطاعت کورکورانه است، در برابر  
که نماد شورش و استقالل انقالبی هستند، در این  

های بهرنگی  گیرند. این نماد در داستان قصه قرار می 
عثمانی    متأثرتواند  می عصر  روشنفکری  ادبیات  از 

باشد که در آن کالغ در نقطه مقابل باز یا شاهباز  
:  1،2000که یک نماد سلطنتی است )برومت   قرار دارد 

عنصر  114 این  هرچند  و    مثابهبه(.  طغیان  نماد 
پوستان علیه  های دیگر چون سرخ شورش در فرهنگ 

دیده می  نیز  امریکا  در  و  قدرت سفیدپوستان  شود 
 ً عثمانی    صرفا دوره  در  مبارزاتی  فرهنگ  مختص 

در نیست   هم  فرهنگ   و  دیگر  یک    صورتبه های 
)میلرظاهر می   2رهنگی قهرمان ف 47-:  2014،  3شود 

(. در عین حال کالغ نماد مرگ، باززایی و رستاخیز 43
)گرین  بهرنگ   (26:  2003،  4است  استعال  یاما    ی به 

کالغ  یانقالب  مرگ(   کارکرد  با  ارتباط  در  او    )کارکرد 
در داستان    ی نید  نشیآفر  یهاکه در قصه   پردازدیم

- 47:  2014،  لریم)  زندی دست م  یخوارنوح به مرده 
کالغ ریشه در جایگاه  –با این حال دوگانه باز    .(43

های ایرانی  نخستین در نمادپردازی سلطنت در قصه
های  مایههایی که در بن (، قصه 1381زاده،  دارد )حسن 
به  باز  شاه  آن  شانۀ  بر  ایزدی  فره  یک  صورت 

کنند  می قلمداد  پادشاه  را  او  همه  تا  نشیند 
فقیر  (5،1986)اندرسون همسایه  پسر  که  یاشار   .

الدوز است، دست به یک عمل انقالبی زده و برای  
ننه )بچه  کالغه  آقا  می نجات  را  سگ  کشد  کالغه( 

یاد  37:  1382)بهرنگی،   برای  که دیگر  آنجا  از  امّا   ،)

4 Miranda Green 
5 Gary Clayton Anderson 



 

199 

 . 217تا  189 صفحات  .1401زمستان  و  پاییز .20 شماره .9 دوره

اجتماعی  های نهاد شناسی جامعه  

Sociology of Social Institutions 

 نمادین تا انقالبآیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش . زادهحسن   علیرضا

می  هم  کالغه  آقا  نیست  فرصتی  پرواز  میرد  گرفتن 
ر  شود(. بهرنگی در اینجا وجود خرافات را د)شهید می

تمسخر   قدرت  به  وابسته  و  برخوردار  طبقه  میان 
قلی  می سید  از  و  ولی    ریگجن کند  میرزا  سید  و 

می  سخن  »تضاد  دعانویس  تقابل  این  در  گوید. 
صدای طبقه کارگر که    شود و طبقاتی« برجسته می 

آجرپزی می  کوره  به  کار  )همان:  برای  در  53روند   ،)
 رسد:این کتاب به گوش می 

ما   اغلب خالی است و سرد است،  »زیر کرسی 
کسی نیست بگوید    شدهخراب تو این  ]...[ذغال ندارد

باید   )همان:    های فالنکه چرا  باشند.«  نداشته  زغال 
52.) 

و کودکان،    هاکالغ بهرنگی با توجه به طبقه واحد  
ی منجر به درک زبان  طبقگهم دهد که این  نشان می 

می   هاآن هم  سوی  پاییاز  طبقات  کودکان  ن  شود. 
و   الدوز  در  بهرنگی  بلدند.  را  حیوانات    هاکالغ زبان 

آرمانی   مساوی    باهمرا که در آن همه    هاکالغ شهر 
فخر   کسی  به  کسی  و  آن    فروشدی نم هستند  )در 

کند. قصه با  فاصله طبقاتی وجود ندارد(، تصویر می 
می  همراه  یاشار  و  الدوز    ها آن شود:  خودآگاهی 

می  دور  را  نوپستانک  و  می اندازند  گوید:  یسنده 
شهید  هابچه   بادزنده» ناکام  دوستان  هرگز  که  یی 

فراموش   را  )همان:  کنندی نم خود  از  77«  او   .)
وننه گنده  عروسک  کالغه،  آقا  عروسک    کالغه، 

 کند.عنوان شهید یاد می سخنگو به 

در این میان طرح کتاب عروسک سخنگو ساده و  
ی  شانیپاه ماز افسانۀ    متأثرماند. این قصه  ناکامل می 

بابا گاو یعنی یادگار  و سنگ صبور است. در آن زن 
کشد تا گوشت آن را کباب کرده و  مادر الدوز را می 

بن  از  )برگرفته  قصه  بخورد  طرح  شانیپماهمایه  ی(. 
قصه در عین حال متأثر از قصۀ سنگ صبور است و  
عروسک سخنگو جای عروسک بترک و ببار و سنگ  

می  را  )حسن صبور  میلر،  1381ده،  زاگیرد  (.  1396؛ 
می  زبان  به  سخنگو  حرف  عروسک  الدوز  با  و  آید 

زند، گوشت گاو در دهان )فقرا( شیرین است. این  می
از   استفاده  با  عضو  شان یپماه افسانه    هیمابن بار  ی، 

کشته    ماندهی برجا بابا  زن  سوی  از  که  گاو  از 

الدوز به  شده و  است، قدرتی جادویی دارد و یاشار 
سوارها را به جان زن بابا و خواهرش  مورچه کمک آن  

اندازند که در حال تنبیه )شکنجه( الدوز هستند.  می
در این قصه هم به فقر و کارگری خانواده یاشار اشاره  

شود، کار در کوره آجرپزی در تهران، کار یاشار در  می
ی، رخت شستن مادر یاشار در خانه  بافی قالکارگاه  

پولدار  آدم  و  شهری  )بهرنگی،  های    - 94:  1382و... 
(. عروسک سخنگو یاشار و الدوز را به شهر آرمانی  93

  ها کالغ برد که شبیه شهر  در جنگل می   هاعروسک 
  کالغهننه  بابا است )همان(، اگر در قصه نخست زن 

می می را  )شهید  او  کشد  داستان  این  در  سازد(، 
کشد و عروسک بزرگی را که  عروسک سخنگو را می 

 (. 128کشد )همان:  ، به آتش می اندساخته هابچه 

قصه   هلودر  هزار  هلو  و  یک  ارباب  تقابل   ،
می   هایی روستا کشیده  تصویر  که  به  اربابی  شود، 
و  هانیزمهمه   برداشته  خود  برای  را  مرغوب  ی 

را  هانیزم نامرغوب  به    اجباربه ی  اراضی  اصالحات 
داده است. در این داستان از دو کودک    هایی روستا

دستبرد  فقی ارباب  باغ  به  میوه  خوردن  برای  که  ر 
می می سخن  نیمزنند  هلوی  از  قصه  ای  خورده رود. 
لذت  می با  فوالد(  و  )صاحبعلی  دو  آن  که  گوید 

اند. دختربچه لوس ارباب به آن هلو یک گاز  خورده 
ها  آن را    هسته هلو زده و آن را دور انداخته است. آن  

مین مرغوب روستا  چون تنها ز   کارندی مارباب  در باغ  
کنند  نهال کوچک را تیمار می   هاآن زمین باغ او است.  

که کاشته بودند،    یی خاک درخت هلو  ت یتقو   ی برا  و
زند و  روند. مار صاحبعلی را نیش می می به شکار مار  

پوالد غمگین از مرگ دوستش، برای کارگری به شهر  
گیرد که بار ندهد:  رود. درخت هلو هم تصمیم می می

یلی ناراحت بودم که عاقبت به دست باغبانی  »من خ
افتادم که خودش نوکر آدم پولدار دیگری است و به  
خاطر پول مردم ده را دشمن خودش کرده است.«  

 ( 221)همان:

ی  های ساز  دوگانه   یداریوبخواب ساعت    24در  
می خود  اوج  به  بهرنگی  او  صمد  در    اگرچهرسد. 

  ش ی هاان داستخویش اغلب بر    رسمبهای که  مقدمه
که  نویسد، می می در  قصگوید  روایت قصه  از  دش 
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برای   سرمشقی  و  الگو  تعیین  و  تعریف  کتاب  این 
آرمانی   تصویر  و  سرمشق  عمالً  امّا  نیست،  کودکان 
دست   به  مسلسل  کودکی  را  فقیر  کودک  از  خود 

ی  داریوبخواب(: »قصه 225نماید )همان:  معرفی می 
ننوشته این  خاطر  به  ترا  برای  که  سرمشقی  ام  و 

خود را    وطنهمهای باشد. قصدم این است که بچه
درد   چاره  که  کنی  فکر  و  بشناسی    هاآن بهتر 

 چیست؟«

فقیر )روستایی( و غنی    دوگانهدر این داستان نیز   
)شهری( و جنوب شهری و شمال شهری به تصویر  

شود. خانواده فقیر روستایی )پدر و پسر  کشیده می 
تهران   به  رفتن  به  مجبور  کار  یافتن  برای  کوچک( 

ی کار بدون  هابچه شوند. تصاویر متضادی چون  می
به    متیقگران ی  هان یماشکفش،   قصه  در  و... 
فقیر و روستایی در   پسربچه  . حال ندیآی درمنمایش 

به   دل  مغازه  بازاسباب تهران  ویترین  در  شتری  ی 
که  فروشی بازاسباب شتری  است،  بسته    ها شب ی 

می  او  خواب  می به  سفر  به  را  او  و  امّا  آید  برد. 
چشم  ادختربچه  جلوی  را  عروسک  آن  ثروتمند  ی 

خرد. کارگرهای مغازه هم پسر را که  کودک فقیر می 
می  می زند  فریاد  کتک  است،  او  مال  شتر  زنند: آن 

بر زمین ریخته    امی نیب»صورتم افتاد روی خونی که از  
گریه کردم. دلم   هقهقبود. پاهایم را بر زمین زدم و  

خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد«  می
 (. 260)همان:  

هم تقابل ارباب پولدار    پسرک لبوفروشدر قصۀ   
. ارباب مسن به  دیآیدرمو روستایی فقیر به ترسیم  

کند، ی او کار می بافی قالخواهر تاروردی که در کارگاه  
شود. آن دو دیگر  نظر دارد و تاروردی با او رودررو می 

نمی   به ارباب  با  کارگاه  تاروردی  خواهر  و  روند 
ازدواج می هم نانوا(  تاروردی  طبقه خود )پسر  کند و 
لبو    ی ارباب روی چرخ بافی قالدر کارگاه    کار جای  ب هم  
 (. 135-146فروشد )همان:  می

یی که بهرنگی نوشته، هاقصهدر دسته دیگر از  
قصه بیشتر متعهد به متن روایت و قصه شفاهی  

گاه   عاماست.  تغییر   انهیقصه  و  ویرایش  کمی  با 
به نوشته شده دوگانه است  که  طبقاتی  شکلی  های 

توان  ها را هم می ی این قصهاگونه بهآن تقویت شود.  
افسانه محبت،  ی دانست:  انقالب ی پریان  هاهقصجزء  

و... از شمار این    کفترباز کوراغلو و کچل حمزه، کچل  
از    ها داستان این دسته  با دقت    هاداستان هستند. 

انتخاب شده و در آن عنصر اصلی تحرک اجتماعی  
( است  این  1381،  زادهحسن عمودی  در    ها داستان ( 

کچل که دل به دختر شاه داده، به قدرتی جادویی  
می می شکست  را  شاه  و  دخترش  رسد  با  و  دهد 

 کند.ازدواج می 

میان   این  داستان    ن یترمهم در  تأثیرگذارترین  و 
دانست   ماهی سیاه کوچولو توان  صمد بهرنگی را می 

(. در این قصه ماهی کوچک در برابر  1371)بهرنگی،  
گیرد و از زندان دنیای  قرار می ی بزرگ و نادان  های ماه

بیرون می  تا دنیای  کوچک برکه  را که  تربزرگ آید  ی 
کنند  او را نصیحت می   ترهابزرگ دریا است پیدا کند.  

که به این سفر خطرناک نرود امّا ماهی سیاه کوچولو  
زیستن   تسلیم  امّا  بدهد  خطر  به  تن  است  حاضر 

ه او  دربرکه که شبیه زندان است، نشود. مارمولک ب
دهد، او به کمک خنجر نخست مرغ  یک خنجر می 

می   سقا ماهی را  و  نجات  ریزه کشد  را  خودش  و  ها 
ماهی می مرغ  منقار  اسیر  بار  این  اما  خوار  دهد 
او را    خواری ماه شود. پس از آن در حالی که مرغ  می

زند  مرغ شکارچی به او خنجر می   بلعیده، درون شکم 
ترتیب   این  به  می   اگرچهو  )شهید  خودش  میرد 

 کشد:را هم می  خواری ماه شود( امّا مرغ می

سراغ من بیاید    اآلنتواند  »مرگ خیلی آسان می 
توانم زندگی کنم، نباید به پیشواز مرگ  امّا من تا می 

  رو شدم بروم البته اگر یک وقتی ناچار با مرگ روبه
شوم مهم نیست، مهم این است که زندگی یا  که می 

زندگی دیگران داشته باشد.«  مرگ من چه اثری در  
 (. 385: 1382)بهرنگی،  

بهرنگی در این داستان، با بیدار نگه داشتن یک  
ماهی سرخ کوچک که مادربزرگ، قصه ماهی سیاه  

ماهی کوچک دیگر گفته    11/ 999کوچولو را برای او و  
به   افق متن در قصه  از  را  انقالبی خود  ایدۀ  است، 

را   آن  و  ساخته  وارد  واقعی  مخاطب  دنیای  نزد  در 
 سازد:تبدیل به یک تجربه زنده و هرمنوتیک می 
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»اما ماهی سرخ کوچولو هر چه کرد خوابش نبرد  
تا صبح   بود.« )همان:    اشهمه و شب  در فکر دریا 

388 ) 

قصه   در  نارنجبهرنگی  نبود    پوست  از  هم 
مریضخانه در روستا و مرگ مادر صاحبعلی حکایت  

 (. 409کند )همان:می

دیگر را هم در زمانی نزدیک به هم از    امّا دو قصه
میفیتأل قصه  ،  به  شبیه  محبوبیت  نظر  از  توان 

کوچولو  سیاه  دانست.    ماهی  دوم  پهلوی  دوره  در 
پرنیان   کجایی محمد  حسنک  می   قصه  نویسد  را 

اثر  اقصه(،  1349)پرنیان،   در  آن خورشید  در  که  ی 
، مردم  شودی نم طلسم به خواب رفته و زمستان تمام  

 :اندمانده گرسنه  سرد و 

 را بُرد  هاگلباد اومد 

 گرگ اومد گاوها و گوسفندها را خورد. 

حسنک عزم آن دارد تا خورشید را پیدا کرده و او  
کنند را از خواب بیدار کند. بزرگترها او را نصیحت می 

ماهی   مثل  او هم  امّا  نرود  راه خطرناک  این  به  که 
گرفته را  تصمیمش  کوچولو  از  سیاه  او  است. 

و   مرگ    پهلونهیسسرماخوردن  و  . ترسدی نم کردن 

ابرها و سرما و سوز  را پارو و    هابرف روم  گوید می می
نمایم  کنم، خورشید را پیدا کرده و بیدار می را جارو می 

حسنک   با  کودکانی  بیاید.  بهار  و  برود  زمستان  تا 
شوند و مشغول جنگ با نمادهای زمستان  همراه می 

او  می می تنهابهگردند.  کوه  نوک  به  و یی  رسد 
می  پیدا  را  قهرمان  خورشید  چون  خودش  امّا  کند، 

 شود.کشته )شهید( می   سیاه کوچولو ماهیقصه 

ماجراجو داستان   گیاه  دو    هرزه  شهرت  به  البته 
نیست    حسنک کجایی و    ماهی سیاه کوچولو داستان  

ی  هاگل کند که در آن باغبان  امّا از باغی حکایت می 
که   را  و گیاهان هرز  داشته  نگه  را  رز(  )گل  اشرافی 

بیرون می  به  باغ  از  و  ریز نماد مردم فقیر هستند  د 
می   هاآن شهر(  )حاشیه  باغ  حاشیه  به  یک  را  راند. 

کند و برخالف  گیاه )کودک( در سنگ ریشه می هرزه 
شود که  ماند. او متوجه میگیاهان هرز دیگر زنده می 

و   مردها  و حاکم  زندانی هستند  باغ  آن  در  مبارزان 
- ی مبارز را در آن حبس کرده است. او )کودک هازن 

ی مبارز  هاآدم یاهان دیگر و قهرمان( به کمک هرزه گ
می  حمله  باغ  می به  تسخیر  را  آن  و  نماید  کند 

 (. 1348)عباداللهی،  

 

 

 گیاه ماجراجو های انقالبی در دو اثر حسنک کجایی و هرزه : دوگانه 2جدول  

 قطب غیرانقالبی  قطب انقالبی 
 بهار زمستان
 بزرگسال  کودک

 )زمستان(گرگ  خورشید )بهار( 
 گل رز  هرزه گیاه 

 باغ اشرافی  حاشیه بیرون از باغ 
 باغبان، صاحب باغ  بارزانم

در این میان باید از شعر پریان انقالبی نیز در این  
احمد شاملو    رگذاریتأثدوره با تمرکز بر چند شعر  

ترین شعرهای منظوم انقالبی  سخن گفت. معروف 
هستند. در منظومه پریا،    پریا و دختران ننه دریااو  

از شهری که در آن مردم اسیر ظلم هستند سخن  
رود. پریان که دنیای خود را رها کرده و به دنیای  می

اند، با دنیایی که خار و مار دارد و در آن  ها آمدهآدم 
که تحمل    هاآن شوند.  رو می بهه کرد رو باید مبارز 

های این دنیای سراسر مبارزه برای آزادی و  سختی 
می  گریستن  به  شروع  ندارند،  را  کنند. عدالت 
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نفس  نماد  که  منظومه  روایت    1قهرمان  این  در 
طلسم   می   هاآن است،  باطل  کمک    کندرا  به  و 

رود که درگیر مبارزه با دیوها هستند و  کسانی می 
 شود: ام پیروز می سرانج

»دلنگ دلنگ شاد شدیم، از ستم آزاد شدیم،  
خورشید خانم بفرمایین، از اون باال بیاین پایین، ما  
از وقتی   آزادی رو قبله کردیم،  ظلمو نفله کردیم، 
سیر  شادی  از  شد،  ما  مال  زندگی  شد،  پا  خلق 

نمی نمی  اسیر  دیگه  و  شیم،  هاجستیم  شیم، 
نقره جستیم تو حوض  رو ، سیب  واجستیم،    طال 

 (. 1392 مون رسیدیم.« )شاملو،چیدیم، به خونه 

انقالبی،   پریان  شعر  این  در  که  است  آشکار 
با   آزادی  مرحلۀ  به  اسارت  مرحله  از  نفس  گذار 

هایی که مبتنی بر زاری و  شکستن طلسم )سنت 
شود و  و شادی و مبارزه محقق می   تسلیم است( 

اما در    یافت. توان در آن آیین گذار انقالبی را بازمی
او،   دیگر  معروف  فضایی    بار   ن یامنظومۀ 

تصویر   به  جهان  بر  شر  چیرگی  از  آخرالزمانی 
می  نمی کشیده  مهتاب  »دیگه  کرم  شود  آد، 

نمی شب از تاب  رستم  رفت،  کومه  از  برکت  آد، 
رفت... یخدون   شانومه  دیگه  نیست  شب  شبا 

خونه   پس  آخه  سیاس،  غصه  از  دال  غمه...، 
ر حالی که پسرهای عمو صحرا  خورشید کجاس؟« د

خواهند به  که دلباخته دختران ننه دریا هستند می 
برسند اما جهان زیر سیطره شر اجازۀ    هاآن وصال  

عشق  به  عشق،  را  وصال  و  عاشقی  و    ها آنورزی 
زنند در ظلمت شب، روی  فریاد می   هاآن دهد.  نمی 

هم زاری و    بار   ن یا زمین دیگر عشق نمانده است.  
شود و عزم به مبارزه راه نجات  اشک نکوهش می 

می  )شاملو،تلقی  شاملو  1398  گردد  دیگر  اثر   .)
پری پیرهن  زری  کم رگه  خروس  از  رنگهای  تری 
هایی  (. شاملو ترانه1399ایدۀ انقالبی دارد )شاملو،  

بی نیز به سبک شعر فولکلوریک سرود که با  انقال
مردم   میان  در  ملی  شهرتی  مهراد  فرهاد  اجرای 
یافت. در این میان فروغ هم شعر منظوم پریانی  

 
1 Self 
2 Ritual Policies 

دارد که نام آن علی کوچیکه )به علی گفت مادرش  
(،  1369است )فرخزاد،    تولدی دیگرروزی( در کتاب  

وم  با توجه به نگاه عرفانی فروغ فرخزاد در دوره د
او مرادی،  )حسن   شعری  و  نفس  1382زاده  او   )

لذت  پرستش  از  دوری  در  را  و  آرمانی  زمینی  های 
مصرف  و  می بدنی  تعریف  )حسن زدگی  زاده، کند 

(. از این نگاه میان آرای او و علی شریعتی که  1387
داند  گرایی را نوعی از نفس اماره جدید می مصرف
میانرابطه دای  وجود  معناداری  و  ارد  متنی 

 (. 2013زاده، )حسن 

آیین گذار  مثابهبهآیین  4
 انقالبی

ی دوم جایگاهی  پهلودر میان روشنفکرانی که در  
توان  مهم و پرنفوذ در میان انقالبیان داشتند، می 

به دو چهره جالل آل احمد و علی شریعتی اشاره  
دو   آیین  اچهره داشت،  گفتمانی  تفسیر  به  که  ی 

جدی اندپرداخته  منتقد  روشنفکران،  این  هردو   .
در دوره پهلوی    3و آیینی شدن  2ی آیینی هااستیس

دوم   و  از    هاآن (.  2013زاده،  سن )ح  اندبوده اول 
قرار  هان ییآیکسو   شدید  نقد  مورد  را  دولتی  ی 

)شریعتی،  می :  1388؛  138؛  81- 1357:82دادند 
احمد؛  69 از  106:  1336؛  112- 113:  1385،  آل  و   )

را که فاقد روح  هاجلوه سوی دیگر   ی سنتی آیین 
نواختند. آل انقالبی بود به شالق نقد تند خود می 

والیی غلبه ماشین بر انسان سخن  احمد از عصر هی
)می احمدگفت  پارادوکس  28،120:  1385،  آل  و   )

)عدم کنندگمصرف و  ی/زدگی  ماشین(  ساخت 
شیئی ماشین و  از    4شدنزدگی  یکی  ی  هابحران را 

دانست )همان:  موجود در مسیر انسان ایرانی می 
(. او منتقد جدی صفویه و دستگاه  90-87،  28-21

یا و  بود  آن  با  تبلیغی  رو  این  دینی  هان ییآز  ی 
می   هاگورستان دربانی    مثابهبه و  مخالفت  ورزید 

آیین   اصلی  جوهر  را  انقالبی  آگاهی  و  هوشیاری 
؛  106:  1336؛  112- 113:  1385،  آل احمددانست )می

3 'Ritualization' 
4 Commodification 
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 نمادین تا انقالبآیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش . زادهحسن   علیرضا

ی با  اانه یم(. او  1383:170ی،  گرجزاده ؛  150:  1387
را   آن  و  نداشت  عصر صفوی  دینی  ناسیونالیسم 

دالیل ضربه به یکپارچگی فرهنگ و تمدن  یکی از  
آل  دانست )اسالمی در برابر مسیحیت اروپایی می 

(. او دستگاه شهید سازی  58  و   76:  1385احمد،  
کشید و چون نیما یوشیج  صفویه را به چالش می 

کرد )یوشیج،  فرهنگ زیارت را از این نگاه نقد می 
ستود امّا مرگ و گریه را  او شهادت را می   (. 1368

کرد. او  بدون کنش انقالبی برای شهیدان نقد می 
خوانشی   که  داشت  تاریخ    1فائوستی اعتقاد  از 

( ما را با این  25: 1355بر یونگر،  آل احمد مقدمه )
می  مواجه  حیاتی  جان  امر  باید  که    ن یا سازد 

یک بیماری    مثابهبهی  زدگغرب ماشینی را که عامل  
( کرد  شیشه  در  است،  گرمازدگی  و  وبا  آل  چون 

رو  20- 21:  1385،  احمد این  یاز  آل    اگرچه (  تمرکز 
ی دینی کمتر از شریعتی  هان ییآاحمد بر ساختار  

میان بررسی  یک  در  امّا  ،  هاشباهت متنی  بوده، 
و   دو  نیبجهان مفاهیم  آن  میان  را  مشترکی  ی 

بهمن  می در  شریعتی  با  دیدار  از  او  یافت،  توان 
مطلع  هادغدغه و    1347 را  ما  مشترکشان  ی 

)می احمدسازد  احمد(.  42:  1387،  آل  با  آل   ،
ی دولتی به دلیل آنکه فاقد روح انقالبی و  هان ییآ

می  مخالفت  بودند،  ی  هان ییآورزید،  بیدارکنندگی 
ی طبقاتی  هاتفاوت   رغمی عل اشرافی و سلطنتی که  

می  )همان(.  برگزار  احمد شدند  اسالم    آل 
را نقد می  کرد و چون شریعتی اسالم  غیرسیاسی 

دانست. علی شریعتی  صفوی را نماد انشقاق می 
و سنت  اسالم صفوی  نقد  هم  را  غیرانقالبی  های 

 (. 19:  1388الف  ؛ 133: 1357نمود )شریعتی، می

می را  گفتمان    نیترمهم توان  شریعتی  نماینده 
ی ایرانی شمرد.  هانییآ انقالبی در بازخوانی نقش  

دانش   بشناسمردم او  را  علوم میراثی  دیگر  و  ه  ی 
از  –و    هان ییآ ی اشیا،  آورجمع دلیل آنکه محدود به  

او بود می -نظر  )خرافات  :  1357  ،یعتیشرنکوهید 
(.  103:  1388ب  ؛  326،  241  201،  41،189،  30،  26
دانست  ی انسان را یک حیوان سیاسی می عتیشر

 
1 Faustian 

وری آرمانی )و انقالبی( او بدون خودآگاهی  که کنش 
(. از نظر  152-153:  1357  ،یعتیشرممکن نیست )

او زنبورها هم موجوداتی اجتماعی هستند بنابراین  
»سیاست حیوان  و  انسان  انسان  تفاوت  ورزی« 

ی که  شناسمردم (. یاز این رو علم  152-153است ) 
وظیفه خود را ثبت فرهنگ واقعی و نه آرمانی و  

می  آگاهی  حلراهداند،  انقالبی  بردن  باال  برای  ی 
ارائه   مردم  از  1357  ،یعتیشر)   کندی نم انقالبی   .)

نظر شریعتی »بودن« در برابر شدن، قرار دارد و  
نماد   باشد  انقالبی  جوهره  فاقد  که  عنصری  هر 
به   امر  این  و  است  فراموشی »شدن«  و  »بودن« 

می گانگیازخودب منجر  انسان    ، یعتی)شرشود  ی 
(. »شدن« یک آیین گذار دائمی است  152:  1357

خودآگاه  به  فرد  آن  در  انقالبی  که  و  سیاسی  ی 
می  با  دست  انسان  هبوط  که  حالی  در  یابد. 

شده،   همراه  او  )انقالبی(  الهی  جوهره  فراموشی 
و  مصرف سقوطی  زدگغرب زدگی  و  هبوط  ی، 

)همان:   است  آورده  همراه  به  خود  با  را  مضاعف 
او  108-107 نظر  این  از  جوهره    هانیی آ(.  بدون  را 

انفع و  تخدیر  مایه  سیاسی،  و  ال  انقالبی 
ب  ؛  215،  81-82:  1357  ،یعت ی)شردانست  می

می 69:  1388 و  در  (  فراموشی  مفهوم  میان  توان 
شباهت  مالصدرا  و  او  یافت:  نظریه  جالبی  های 

شناختی فرمواشی انقالبی بر جای فراموشی هستی 
می  عرفانی  مالصدرا  نگاه  به  شریعتی  نشیند. 

؛  2010زاده،  دهد )حسن مالصدرا بعدی سیاسی می 
ای قوس صعودی را چون  آگاهی گونه مرگ   (.2013

شناختی مرگ دربر دارد و  حرکت کیهانی و هستی 
آگاهی  رو  این  است.  از  ضدفراموشی  و  بخش 

شریعتی مردن پیش از مردن )آمادگی برای شهادت  
کندن و   نوعی    دل  فردید  احمد  چون  را  دنیا(  از 

میمرگ مرگ  از  پیش  آن  آگاهی  در  که  داند 
پارزش در  مادی  می های  فرد  چشم  میرد یش 

الف   نگاهی  42:  1388)شریعتی،  هردو  این   .)
جوهری   حرکت  چرخه  در  مرگ  به  متفاوت 

(. از این نگاه سنت با  2010زاده،  افکنند )حسن می
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»بدن« برابر است که در برابر روح یا »شدن« قرار  
اماره غربی   این منظر دو نفس  از  خواهد گرفت. 

مصرف)مصرف و  سنتگرایی  و  ی  زدگی( 
آشکار  هایی خودنما) را  خود  و...(  طبقاتی  ی 

این دلیلمی به  بود که شریعتی مجالس    سازند. 
نقد   را  سیاسی  و  انقالبی  جوهره  بدون  عزاداری 

(.  69:  1388ب  ؛  215:  1357  ،یعت یشر  215کرد )می
و  هاسفره ثروت  خودنمایی  برای  جایی  را  زنانه  ی 

می  زنانه  )زیورآالت  :  1357  ،یعتیشرشمرد 
او  82،45 محلی،  هارقصی  آورجمع (.  ی 
عامیانه،  هاالمثلضرب  ترانه   هاقصهی  ی  هاو 

محلی،  های باز،  هاجشن عاشقانه،   غذاهای   ،
و  هالباس زیورآالت  آنکه    هاش ینما ،  دلیل  به  را 

انقالبی و  عنا نکوهش    اندی اسیسصری فاقد روح 
( و به کنایه از آن با  241:  1357  ،یعتیشرکرد )می

ت می نام  یاد  خر  جٌل  ) هیه    ، یعتیشر  242کرد 
1357:) 

شود و  ی را که دارد فراموش می روحوض»تئاتر  
برای   آن  از  بشریت  است  ممکن  نکرده  خدای 
همیشه محروم بماند و آینده فرهنگ و مدینت و  
هنری، بدون آن تکامل ناقص خود را ادامه دهند،  

 ( 1357 ،یعتیشراستخراج و استعمال کنیم.« ) 

او    ستجان یهمدر   یی  هان ییآو    هاسنت که 
نماد   را    ، یعتیشرداند )ی زن می دگر بچون مهریه 

از  296:  1357 او  نام  هاسفره(.  با  زنانه  ی 
یی  گراملت ( و  81-82کرد )همان:  پارتی یاد می سفره

از   یکی  را  ایران  ها ب یآسمهوع  در  موجود  ی 
احیاء  می او  بومی  هاسنت دانست.  و  ی  محلی  و 

بله  هاسبک ی  آورجمع  شبیه  پوسیده،  زندگی  ی 
و   کردن  آویزان  خر  مهره  و  پوشی  شلیته  برون، 
خرافات دیگر در دوره پهلوی اول و دوم را به تازیانه  

می  ) نقد  و  120  -9  :1357  ،ی عتیشر  12نواخت   )
ی توبره و جُل االغ  آورجمع ی این عناصر را آورجمع 

فولکلوریک به تقلید از غرب    و احیا فرهنگ قومی و
مسیر  می در  اتنوگرافی  او  نظر  از  دانست. 

ی  رانقالب یغهای  زدگی و حفظ و معرفی سنتغرب 
 داشت. یعنی »بودن« در پهلوی دوم گام برمی 

ی و فرهنگ سنتی  زدگغرب شریعتی فرقی میان  
غیرانقالبی قائل نبود و هردو، مدافع وضع موجود  

آمدند. او  او به شمار می   ی )بودن( از نگاهرانقالب یغ
نوع   این دو  بود که  )فقدان  گانگ یازخودبمعتقد  ی 

روح انقالبی( در پهنه فرهنگ غرب و سنتی به هم  
خودمان  اندشده تبدیل   مالباجی  همان  »این   :

:  1357است.« )شریعتی،  است، جُلش عوض شده 
ژوب جای شلیته  (، الک جای حنای سرخ و مینی43

(. یاز این رو گویی از نظر  95است )همان:  را گرفته
مسخ   دچار  را  انسان  اماره  نفس  دو  شریعتی 

)زدگغرب کنند،  می فهم  گرامصرفی،  و  یی( 
و بر این مبنا دین و    غیرانقالبی و سیاسی از آیین 
(  1361گیرد )شریعتی،  سنت در برابر دین قرار می 

می  علوی  تشیع  برابر  در  صفوی  تشیع  ایستد  و 
ی اسالم صفوی، از نظر  هان ییآ(.  1391)شریعتی،  

شریعتی فاقد روح انقالبی و سیاسی و مبتنی بر  
فاقد  خواست  و  موجود(  وضع  )حفظ  دنیوی  های 

وضع   حافظ  و  حرکت  یا    موجودند »شدن« 
اعتراض  1350)شریعتی،   مذهب  انتظار  از  او   .)
می  سطوح  سخن  موجود  وضع  که  چرا  گفت، 

همه    ی را در رانقالب یغمختلفی از وضع غیر آرمانی و  
نشان می دوره تا ظهور منجی  از  ها  )همان(.  دهد 

  عنوان به این نگاه است که شریعتی ابوذر غفاری را  
دهد و علم را  برتری می   نایسابن نمادی انقالبی بر  

شمرد  برابر با بودن و ایمان را مترداف با شدن می 
بهترین  142- 150:  1357)شریعتی،   شریعتی   .)

م قلمداد  را حج  آیین  از  که حج  ی شکل  کند، چرا 
- 42:  1388الف  تمرینی برای مرگ است )شریعتی،  

بدن  41 آن  تجسم  که  »بودن«  آن  در  که  جایی   ،)
می  محاکمه  مایۀ  است،  که  آنچه  هر  از  تا  شود 

تفرقه است )طبقه، پول، نژاد، ملیت، قومیت و...(  
(.  42دوری کند و مطیع روح انقالبی شود )همان:  

ن حج را به این دلیل  او وجود لباس مشترک در آیی 
بدن،    داند می )بودِن،  عادی  شرایط  در  لباس  که 

وضع موجود( مایۀ تفاوت و تظاهر طبقاتی است  
 قطعهقطعه(، آنچه توحید بشری را  42- 44)همان:  

(. او تظاهرات بودن )و بدن(  44-46کند )همان: می
می  محاق  به  رو  حج  در  انسان  را  که  جایی  بیند، 
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رو )درنده(  گرگ  موش  دیگر  )فریبکار(،  باه 
و  پرستپول ) ذلت  روحیه  )دارای  میش  و   )

)همان:  ریپذمیتسل نیست  چون  46ی(  نیز  او   .)
احمد فردید برای توصیف بودن و »بدنی ماندن« از  

می استفاده  حیوانی  )حسن نمادپردازی  زاده،  کند 
چنین تعریفی از وضع موجود، امر بدنی    در   (.2013

انقالبی و روح است، آنچه آیین گذار  فاقد محتوای  
انقالبی   گذار  آیین  بازگرداند.  را  آن  باید  انقالبی 

فرد با تمرین مرگ نمادین    هاآن مراحلی دارد که در  
نگاه   و  نظریه  در  انقالبی(  )بازپیوست  وحدت  و 

. از نگاه  شودشریعتی به انسان آرمانی نزدیک می 
امت   به  حج  در  )بودن(،  جسمانی  من  شریعتی 

ی ابراهیم )س( را  الگوکهن شود و  انسانی تبدیل می 
ی  هاارزش کند: شکستن بت نفس اماره )تکرار می 

ی و  زدگغرب و...( و بت    طبقاتی نژادی، قومی، ملی
گرایی )نفس اماره مدرن و جدید(، در اینجا  مصرف

مثابه هویتی انقالبی  هبدن اجتماعی، برابر با امت ب 
 (. 48: 1388الف و جمعی است )شریعتی، 

از   آرمانی  و  کامل  شکل  این  شریعتی  نظر  از 
و   خداآگاه  خودآگاه،  را  مسلمان  انسان  آیین، 

می خلق )همان:  آگاه  مرحله    (50سازد  از  را  او  و 
تفرقه طبقاتی به وحدت انقالبی، سیاسی و الهی  

می  دوباره  تولدی  )همان،  و  (.  103- 104،  53رساند 
ی از قربانی کردن اسماعیل خود  روشنبه شریعتی  

در قالب شغل، شهرت، ثروت، قدرت، تفاخر مالی 
(. از  145- 149راند )همان:  و طبقاتی و... سخن می 

که شیطان انسان را با خوردن    گونه همان نگاه او  
چون   نیز  غرب  است،  فریفته  سیب  یا  گندم 

وسوسه  یک  قالب  در  که  است  برای  شیطان  گر 
و...(  مصرف بردن  لذت  پوشیدن،  )خوردن،  گرایی 

 (.103- 104شود )همان: ظاهر می 

او معتقد است که کارکرد اصلی آیین افزودن  
می خودآگاه  او  که  جایی  است،  انسان  تواند  ی 

)همان:  هابت  بشکند  را  جدید  شریعتی  222ی   .)
متأثر از اقبال الهوری، جوهرۀ وجود انسان را چون  

حر  در  می موج  )شدن(  )شریعتی، کت  ب    داند 
( و بر این باور است که اسالم در  16و    46:  1388

می  تجسم  توحیدی(  )کل  واحد  )همان:  کلی  یابد 
کنم پس هستم. آنچه مانع از  می   حرکت(: من  34

می  کلیت  این  به  و  پرستتجمل شود،  رسیدن  ی 
به   را  هاارزش گرایش  که جامعه  است  ی ظاهری 

یی که این  هان ییآاز این رو  سازد. یدچار تفرقه می 
می  بازنمایی  را  توحیدی  ضد  تضاد  و  کنند، تفاخر 

انقالبی   جوهره  )شریعتی،    – فاقد  هستند  الهی 
ی انقالبی روح انقالبی را در  هان ییآ(.  69-65:  1357

کنند. فرد زنده ساخته و او را از بدن محوری دور می 
بدنی   امر  احمد  آل  چون  که  اینجاست  در  او 

کند و از اصطالحاتی چون  را تمسخر می »خوردن«  
زند  »بیسِت آروغ از مخرج زدن« به کنایه حرف می 

که  72-73:  1388ب  )شریعتی،   زنی  بنابراین   .)
اُمل و سنتی و چه   متوجه ظاهر خود است، چه 

، هردو از روح انقالبی تهی بوده  زدهغرب متجدد و  
ی آرمانی زن انقالبی چون  هانمونه به    توانندی نم و  
(.  1368ضرت زینت )س( شبیه باشند )شریعتی،  ح

کمال »شدن«   )شهادت(  انقالبی  مرگ  رو  این  یاز 
در   بدن(  )محوریت  »بودن«  نفی  به  که  است 

می رانقالب یغاشکال   )شریعتی،  ی  (.  1390انجامد 
آگاهی انقالبی  نگاه شریعتی به مرگ و مفهوم مرگ 

از انعکاس گفتمان و پارادیم واحدی در مقایسه با  
)فردید،  احم دارد  حکایت  فردید  ؛  1381؛  1363د 

دچار  2013؛  2010زاده،  حسن   1395 نیز  فردید   .)
هراسی در قالب  هراسی است و این بدن کالبد/بدن 

به   است،  طاووس  آن  نماد  که  شهوت  از  هراس 
انجامد و از این نگاه  های زنانه می هراس از جلوه 

می  مرد  اماره  نفس  تجسم  به  تبدیل  شود  زن 
که  2013؛  2010ده،  زا)حسن  است  دلیل  این  به   .)

به را  زن  نیز  توصیف  شریعتی  انقالبی  روح  مثابه 
( و خطر سقوط اسالم را  1368کند )شریعتی،  می

در خطر سقوط زن و برتری بدن زنانه بر روح زنانه  
توان مبتنی بر کالبد/بدن  میپندارد. این نگاه را  می

)به  )حسن هراسی  دانست  زنانه(  بدن  زاده،  ویژه 
توان در مکزیک نیز مشاهده  (. این نگاه را می 2013
روایت می   گونهآن کرد   آن  از  پاز  اوکتاویو  کند  که 

پارادایم  1985)پاز،   در  که  است  حالی  در  این   .)
عرفان ایرانی شاعرانی چون حافظ، موالنا و عطار  
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 آیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش نمادین تا انقالب. زادهعلیرضا حسن 

متعالی امر  زنانه  بازنمایی  با  )زلف،   1کوشیدند 
 از این نگاه بدن/کالبد/زن گیسو، چشم، مو و غیره(  

 (. 2013زاده،  بکاهند )حسن   هراسانِ 

نگاه   میان  این  از    للا ت یآ در  نیز  مطهری 
دور   وجوهی  از  و  نزدیک  شریعتی  به  وجوهی 

او چون شریعتی اشکال گوناگون سنت  می شود. 
نفی   را  محرم  سوگواری  چون    کندی نم )گریستن( 

یرانیان  ( امّا روح ا 2013زاده،  ؛ حسن 1362)مطهری،  
ی اسالمی و بدن آنان  هان ییآ را متصل به هویت و 

می  )آریایی(  ایرانی  نژاد  با  مرتبط  به  را  و  داند 
دومین   به  نسبت  بخشد  می   رجحاننخستین 

)همان(. از این لحاظ پیوند با جهان اسالم بر پیوند  
نژاد )نژاد آریایی( مقدم است. از  های هم با اروپایی 

او   نگاه  چون  هان ییآ این  و  سورچهارشنبهیی  ی 
 .  (شمرد )همانرا خرافه می  بدرزدهیس

 بحث 5
گذار انقالبی در ایران عصر پهلوی   5.1

 از قصه تا آیین  
توان  در حالی که عصر مشروطه و پهلوی اول را می 

باستانی   ایران  گفتمان  نفوذ  و  اقتدار  دوره 
، کسروی،  الشعراملک،  پورداوودروشنفکرانی چون  

بیح بهروز، و... دانست )مسکوب،   هدایت، پیرنیا، ذ
الف 1373؛  1360 ب1394؛  همان  1394؛  از   ،)

ظهور  هاسال نخستین   شاهد  دوم،  پهلوی  ی 
با   روند  این  هستیم.  انقالبی  اسالم  گفتمان 

اسالم    للا ت یآ درگذشت   نماد  که  بروجردی 
سال   در  خود    1340غیرسیاسی  اوج  به  است، 

نسبت به  رسد. در این دوره، گفتمانی انتقادی می
گفتمانی که متمایل به ایران بیش از اسالم است  

می  وجود  )حسنبه  ظهور  2013زاده،آید   .)
پیش شناساسطوره مهرداد  ی  نمایندگی  به  آریایی 

ی آریایی به نمایندگی  شناساسطورهبهار در برابر  
 

1 Sublimity 
یالن، در معروف گ یسرا یلکیشاعر گ یون فومنیش  2

دست  بهی ضبط شده و دست نوارشعری که بر روی  مقدمۀ

نام   تغییر  پورداوود،  چون  هارشتهابراهیم  یی 
به  شناسمردم  توده شناسانسان ی  به  شناسی،  ی 

و    عامهفرهنگ تغییر  این  برای  شواهدی  و.... 
)حسن م یپاراداچرخش   است  امّا  1401زاده،  ی   .)

توان در ظهور  این تغییر گفتمانی را می  نیترمهم
این   از  بخشی  کرد.  مشاهده  انقالبی  روشنفکری 
گفتمان روشنفکری انقالبی در دو صورت اسالمی  

( چپ  تفسیر  ستیمارکسو  به  آن  و    هان ییآ ی( 
پرداخت.  می   هاآن ی مجدد  ن یبازآفرو حتی    هاقصه

عامیانه   قصه  ظهور  آثار  -با  در  انقالبی  پریان 
بهرنگی، پرنیان، عباداللهی و شاملو و از سوی دیگر  

و شریعتی و    آل احمدتفسیر انقالبی آیین در آثار  
امّا   نوظهور  گفتمانی  از  جریانی  چنین  مطهری، 

می را  نمود.  قدرتمند  مشاهده  و  توان  شاعران 
به دنبال واسطه و زبانی برای    ادشدهنویسندگان ی

ارتباط و سخن گفتن با مردم بودند و به این دلیل  
قصه  و  ترانه فولکلور  و  انتخاب  ها  را  عامیانه  های 

 .2کردند تا به کمک آن با مردم حرف بزنند

که  است    ترش ی پترنر    همچنان  داده  توضیح 
ر اآستانهفضایی    هاقصه(،  1968) شکل ی  ا 

به می نظم مستقر  آن  در  که  طور موقت  بخشند 
(. جاک  1395زاده،  شود )حسنتعلیق و وارونه می 

قصه حوزه  محقق  که  هم  و  زیپس  عامیانه  های 
از جوانب مختلف جایگاه قصه  های  پریان است، 
دارد  پریان و پیوند آن با گفتمان انقالبی را بیان می 

قصه 2007)زیپس،   ا(،  که  رمانتیک  ز  هایی 
به  ارزش امید  و  شر،  و  خیر  تقابل  آرمانی،  هایی 

کالن  یک  بزرگ    3روایت پیروزی  اجتماعی  تغییر  و 
 گویند )همان(. سخن می 

صورت در  نظم  و  وارونگی  سنتی  های 
بازنمایی   و  نظم  موقت  تعلیق  آن،  فولکلوریک 
انتقادی روابط قدرت را دربر دارد که گلوکمن به آن  

( اما  1954دهد )گلوکمن،  می   4های شورش نام آیین 

در  (نقل و نبات: هاپ)منظومۀ آزاد چرخد، یان مردم میدر م
 .کندیاشاره م به این امر ن انقالبینخست یهاسال

3 Macro Narrative/Grand Narrative 
4 Rituals of Rebellion 
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آیین  انقالبی  بازروایت  قصه در  و  پریان،  ها  های 
انقالب   1شورش آن  تبدیل می   2به  شود که هدف 

واژگونی دائم نظم مستقر است. ساختاری شدن  
آستانه  3مضاعف تمایالت  برابر  به  در  ای 

مضاعف شدن  انجامد  می   4ضدساختاری 
که  2012زاده،  )حسن  آنگاه  دیگر  سخن  به   .)

گروه  صدای  قدرت  در  صاحبان  را  خاموش  های 
ن مخالفت و مقاومت آنان نشوند،  ینماد  ی هابیان

دهند.  را به سمت گفتمان انقالبی سوق می   هاآن
 5های ستارهان گروه عنودو گروه زنان و جوانان به 

گروه 1995)ترنر،   گفتمان  (،  تولید  در  اصلی  های 
صدایشان  آستانه اگر  که  هستند  کارناوالی  و  ای 

شورش   کنش  شوند،  سرکوب  و  نشود  شنیده 
گردد  به کنش انقالبی تبدیل می   هاآن نمادین در  

(. فضایی که قصه/آیین از  2013؛  1381زاده،  )حسن 
تواند قدرت عناصر  کند، می طریق تعلیق خلق می 

متصلب را دچار توقف و سکون موقت نماید، چون  
آنچه در خصوص مرگ در قصه هزار و یک شب  

(. در این تعلیق 1388توان شاهد بود )ستاری،  می
یاور   و  جادویی   –قهرمانان  )یاریگران  (  6قهرمانانی 

و   آنان سیال  است،    سازوارونهکه شکلِ و کنش 

زاده،  ؛ حسن 1381،  دهزاحسن نقشی کلیدی دارند )
بر  هاقصه (.  1395 که  را  نظمی  انقالبی،  پریان  ی 

نمادین   نظر  از  شده،  تعریف  قدرت  روابط  پایه 
کنند و در پهنۀ یک درام  دچار خلل و وارونگی می 

کشند. در  اجتماعی، تصویر قدرت را به چالش می 
طی چند دهۀ اخیر این کنش نمادین و بازنمایی  

می  را  در انتقادی  چون  صورت   توان  هایی 
دید  چهارشنبه جوانان  زندگی  سبک  و  سوری 

 (. 2013زاده، )حسن 

سوی    واقعبه از  که  انقالبی  آستانگی 
می تولید  دوم  پهلوی  صورت  روشنفکران  دو  شد، 

ی پریان انقالبی و آیین گذار انقالبی را دربر  هاقصه
شعر   صورتبه ی پریان انقالبی  هاقصه گرفت.  می

شد. وارونه  ظوم نیز متبلور می پریان انقالبی و من
این   در  اجتماعی  و  سیاسی  غالب  نظم  ساختن 

محقق    ها گونه انقالبی(  شعر  قصه،  )آیین، 
)می بهرنگی  آثار صمد  در  پریان  هاقصه گردید.  ی 

دربرداشت،   را  انقالبی  گذار  آیین  که  انقالبی( 
 تصویر است: های زیر قابل سازیدوگانه 

 

 

 های صمد بهرنگی های آیین گذار انقالبی در قصه : دوگانه 3جدول  

 قطب منفی )وضع موجود(  قطب مثبت )انقالبی( 
 فقیر  ثروتمند 
 کارمند کارگر
 روستایی  شهری 

 شمال شهری  جنوب شهری
 بچه پولدار  بچه کار 

 سگ  کالغ
 مطیع بودن  شورش

 شهر غیر آرمانی )طبقاتی(  شهر آرمانی )غیرطبقاتی(
 نامادری مادر 

 باز: پرنده صاحبان قدرت  کالغ: پرنده مردم 

 
1 Rebellion 
2 Rituals of Revolution  
3 Over-Structuralization/Over-Structuralism 

4 Over-Antistructuralization/Over-
Antistructuralism 
5 Star Groups 
6 Magical Helpers  
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ی  هاقصهاین در حالی است که بهرنگی در مقدمه  
تعیین  را  خویش  مخاطبان  حتی  خود  انقالبی 

کرد، کودکان فقیر و نه کودکان لوس و ثروتمند  می
طریق  7،   82-81:  1382)بهرنگی،   از  بهرنگی   .)
قالب  هاقصهبازآفرینی   در  عامیانه  ی  هاقصهی 

ساختن   برجسته  و  انقالبی  پریان  عامیانه 
در  هاقصه که  تحرک    هاآن یی  مفهوم  و  موضوع 

بوده    1اجتماعی عمودی  تقابل  - لوده   هاآن در    –و 
پهلوانان )کچل، تنبل، دیوانه( و نمادهای قدرت و  

  - ی )شاه، عموی پولدار، ارباب و...( وجود داردرهتم
می  هدف  این  به  به  بهرنگی  که  کودکی  رسید. 

که  تصویر می    مروربه کشد کودکی قهرمان است 
یک ناجی و    صورتبهبه خودآگاهی رسیده، و خود  

می   بخشنجات  ماهی  ظاهر  یاشار،  )اولدوز،  شود 
سیاه کوچولو و...(. این کودک گاه چون ماهی سیاه  

صاحبعلی  ک و  هلووچولو  هزار  و  هلو  شهید    یک 
نیز  می پرنیان  محمد  قهرمان  نظر  این  از  شود. 

کودک قهرمانی )حسنک( است که با شهادت خود،  
را  از زمستان نجات بخشیده و خورشید  را  جهان 

آورد. هرزه گیاه  بیدار ساخته و بهار را با خود می 
کودکی   نیز چون  فقیری    نینشهیحاشماجراجو  و 

که فاقد جایگاه در نظم اشرافی موجود در    است
باغ اربابی/سلطنتی است. عباداللهی در قصۀ خود  
پیوند   هم  به  را  انقالبی  و  طبیعی  نمادپردازی 

 زند.می

در شعر پریان انقالبی نیز شاعرانی چون احمد  
بازآفرینی   به  فرخزاد  فروغ  حدی  تا  و  شاملو 

بازتألیف هاقصه  نیمضام و  پریان  و  عامیانه    ی 
می  آن  شعر  انقالبی  دو  در  شاملو  احمد  پردازند. 

منظوم دختران ننه دریا و پریا از شکستن طلسمی  
بازآفرینی  می خالل  از  که  قصۀ  هاهیمابن گوید  ی 

می  خود  به  انقالبی  عاملیت  نو،  این  پریان  گیرد. 
سوی   از  انقالبی  پریان  چون  هاخواننده شعر  یی 

شود و به  می فرهاد مهراد و داریوش اقبالی خوانده  

 
1 Vertical Social Mobility  

تبدیل   نیز  دوم  پهلوی  در  انقالبی  موسیقی 
گردد: بینامتنیت انقالبی میان شعر و موسیقی.  می

شاملو فقدان عاملیت را در قالب فرهنگ زاری و  
نکوهد. فروغ فرخزاد  تسلیم در شعر پریان خود می 

نیز در شعر به علی گفت مادرش روزی، روح را به  
مصرفمی   رجحانبدن   گرایی    گراییدهد،  تن  و 

کند )فرخزاد،   ی جسمانی و دنیوی( را رد می هالذت)
ی  عدالتی ب ی مذکور  هات یروا (. در تمام  25:  1369

تعادل نشان داده   و فقدان  از گسست  و وضعی 
که  می ً شود  استعاره  معموال و  با  هایی چون شب 

شود. در این وضعیت کودکان  زمستان توصیف می 
گیرند که نماد »شر«  در برابر بزرگساالنی قرار می 

هستند، کودکان پس از عبور از مراحل بحران، به  
و   خودآگاهانه  عاملیت  با  و  رسیده  خودآگاهی 

یابند. این  انقالبی خود به تولدی دوباره دست می 
نام   با  آن  از  هافمن  کاترین  است  چیزی  همان 

ها  ها با عنوان براندازی و واژگونی سنت کارکرد قصه
به  (.  2005کند )هافمن،  یاد می   2های قدرت و روایت 

صدای    سخن ماندن  ناشنیده  پهنۀ  در  دیگر، 
های خاموش، براندازی متنی یا همان شورش  گروه

نمادین از منابع گفتمان انقالبی است و به کنش  
شود. در اینجا  انقالبی در دنیای واقعی تبدیل می 

می  مشترک  افقی  آیین  و  قصه  افق  شعر،  یابند: 
انقالبی. این    گفتمان  در  موجود  اجتماعی  درامای 

به مظلوم  افق  قهرمان  مرگ  بازنمایی  با  ویژه 
)شهادت(، از این نگاه این قدرت را دارد که در قالب  

و  بیان آیین  موسیقی،  قصه،  )شعر،  فرهنگی  های 
روایت  و  غیره(،  سازد  واژگون  را  قدرت  های 

زیر   را  قدرت  نمادهای  ببرد.    سؤال مشروعیت 
ا پرنیان  و  کودکبهرنگی  مرگ  اوج  -ز  که  قهرمان 

مرگ عنصر  سوی  از  مرگ  تلخ  و  تراژدی  آفرین 
گویند. بدین  سقوط مشروعیت او است سخن می 

ترتیب بدن مرده )پیکر شهید( بر بدن زنده )نماد  

2 The Subversion of Traditions and Narratives of 
Power 
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 نمادین تا انقالبآیین گذار انقالبی براندازی متنی: از روایت شورش . زادهحسن   علیرضا

شود چرا که امید را چون قصه ماهی  شر( پیروز می 
 دارد.سیاه کوچولو زنده نگه می 

مشا الگویی  تقریباً  نیز  شریعتی  در  علی  را  به 
کند. الگوی آرمانی آیین  تعریف می   هان ییآ خصوص  

می  را  شریعتی  نظر  انقالبی«  از  گذار  »آیین  توان 
دانست. از نظر شریعتی هر عنصری که »بودن«  

از جمله   برابر »شدن« نشان دهد،  در  ،  هان ییآرا 
می  واقع  وی  نقد  قدرت  مورد  فاقد  »بودن«  شود. 

ن هافمن براندازی  تغییر، واژگونی یا به قول کاتری
)هافمن  از  2005،  1است  که  است  این »شدن«   .)

قدرت انقالبی تغییر برخوردار است. فرد در پهنۀ  
آیین گذار انقالبی از »بودن« برابر با بدن )پایگاه  

انقالبی  رانقالب یغ )پایگاه  »شدن«   به  هویت(  ی 
(  2007رسد. جاک زیپس )  می   روح  باهویت( برابر  

بر    دیتأکهای پریان انقالبی،  این فرایند را در قصه 
داند )  در قهرمان می   2فداسازی -وجود اخالق خود 

همان(. هبوط با فراموشی و ناخودآگاهی نسبت به  
ی مادی  هاارزش جوهرۀ الهی و انقالبی رخ داده و  

که   را  موجود  وضع  و  انسان  زندگی    ر یغشاکلۀ 
شریعتی  ی  آرمان دربرگرفت.  است،  انقالبی  و 
مصرف گراغرب  و  دیگر  یی  هبوط/سقوط  را  گرایی 

شدن دانست.  انسان و اسیر شدن در »بودنی« بی 
ی مادی، فراموشی معیارهای  هاگذر و عبور از ارزش 

غلط )طبقه، نژاد، ملیت، قومیت و...( که با بروز  
وحدت   به  رسیدن  و  سیاسی  خودآگاهانه  کنش 

همراه   که  )امت(  است  آرمانی  مسیری  است، 
یاز این رو کارکرد  شریعتی آن را مطرح می  نماید. 

  دیتائیی که فاقد روح انقالبی است، مورد  هان ییآ
را    هان ییآعلی شریعتی نیست.   اگر وضع موجود 

ی چون شکاف  رانقالب یغی  هاارزش که دربر دارنده  
بوده و    کژکارکرد طبقاتی است بازتاب دهند، دارای 

مسخ آیین و دین خواهند بود، چون آنچه    نمایندۀ 
به   محرم  آیین  تقلیل  خصوص  در  شریعتی 

ی مذهبی که  هاسفرهسوگواری و گریه و انداختن  
است،   هم  به  نسبت  زنان  طبقاتی  تفاخر  محل 

زند. او از مرگ نمادین در آیین حج سخن  مثال می
انقالبی فرد   –گوید که از یکسو با تولد روحانی  می

از سوی دیگر با از میان بردن فواصلی    همراه شده و 
  آل سازد.  مادی و زمینی او را به »اُمت« ملحق می 

تولید   به  شریعتی  با  واحد  افقی  در  نیز  احمد 
پردازد. او نیز از  تفسیرهای انقالبی خود از آیین می 

باید  گوید که نمی اسالمی سخن می   – کلیت شرقی  
فوی،  ص  –ی ملی چون تقابل عثمانی  مرزهایۀ  سادر  

از   و  نماید  برابر غرب ضعیف  در  را  )اسالم(  شرق 
را   به حضور در قبرستان  آیین  تقلیل  دیگر  سوی 

 داند.نشانه مسخ آن می 

شریعتی   چون  نیز  عصر  هان ییآاو  دولتی  ی 
شمرد و آن  ی اشرافی می هان ییآ پهلوی دوم را نماد  

ی غیرانقالبی و نمایش قدرت  هایی بازنما را به دلیل  
نکوهد. او  طنتی و فاصله طبقاتی می اشرافی و سل

می  گذار  برای  تمرینی  شریعتی  چون  را  داند،  حج 
یک آیین گذار فرد را به مرحله    صورتبه تمرینی که  

می  خودآگاهی  از  در  جدیدی  احمد  آل  رساند. 
و  مونوگرافی  فقر  از  نیز  خود  ی  گانگ یازخودبهای 
می  )سخن  احمدگوید  (.  1398؛  1389؛  1376،  آل 
ترتی  افق  بدین  دو  نسبی  تلفیق  از  باید  ب 

عباداللهی،   پرنیان،  بهرنگی،  چون  روشنفکرانی 
شاملو و فرخزاد با افق روشنفکران دینی و دیگری  
چون شریعتی و آل احمد سخن گفت. این هردو  

قصه   قالب  در  چه    – چه  و  انقالبی  پریان  شعر 
معرفی   و  آیین  از  انقالبی  گذار  هان ییآتفسیر  ی 

بر شهادت و مرگ نمادین است،  انقالبی، که مبتنی  
فرد را به خودآگاهی و وحدت و اتحاد و یکی شدن  

 کنند.دعوت می 

 

  

 
1 Kathryn A. Hoffmann,  2 Self Sacrifice Morality 
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 : الگوی گذار در آیین گذار انقالبی در مقایسه با مدل ویکتور دبلیو ترنر 4جدول  

مقایسه تطبیقی آیین گذار  
انقالبی و مدل کالسیک  

 آیین گذار از نگاه ترنر 

مرحله اول از  
 گذار 

از   دوممرحله  
 گذار 

  سوممرحله  
 از گذار 

مرحله  
از   چهارم
 گذار 

 از گذار  پنجم مرحله 

 مدل روشنفکران ایرانی 
وضع موجود  

 –)مادی 
 طبقاتی( 

ترک امتیازهای 
 -مادی 

 طبقاتی 

رو شدن  بهرو
 با مشکالت 

بازتولد 
انقالبی و  

 مبارزه

به امت /   وستیبازپ
و   یاجتماع انقالب

 ی تیهو یینوزا
 بازپیوست  جبران بحران  نقض و جدایی  پیوست  مدل ترنر 

 

و   شریعتی  علی  نگاه  از  انقالبی  گذار  آیین  مدل 
جالل آل احمد تولد مجدد و انقالبی فرد را معرفی  

کند. در این نگاه دو قطب هنجاری و هیجانی  می
مادی   قطب  دو  به  انقالبی    –تبدیل    – معنوی، 

می رانقالب یغ برساخته  ی  دوگانه  یک  و  شود 
این  می در  فراساختاری   اندازچشم شود.   1اجتماع 

به خود   ترنر  تعبیر  به  و وجودی  صورتی هنجاری 
(، اجتماعی  132:  1995،  135:  1978گیرد )ترنر،  می

ی مادی است،  هاارزشگرایانه و عاری از  که تساوی 
میان  ای مادهای  ارزش را  برساخته  مرزی  که  ی 

آورند )چرستیش و  ی اجتماعی به وجود می هاهوگر 
( و مانع از اتحاد و بازپیوست  25: 2020، 2همکاران 
 شوند.می  هاآن انقالبی 

های پریان و عامیانه از یک گونه  در تغییر قصه
شناختی با کارکردهای اجتماعی به یک گونه  هستی 

ابعاد   سیاسی،  کارکردهای  با  انقالبی 
برای مثال در  کاهشناختی قصه فرو می هستی  د. 

محارم قصه با  ازدواج  مفهوم  گذار  آیینی   3های 
می  اشتروس،  نکوهیده  )لوی  (،  159:  1982شود 

حال آنکه این تابو در قصۀ پریان و گذار انقالبی  
یا  جنبه طبقاتی می  نامادری با پسر  یابد و ستیز 

آن   در بستر طبقاتی  بود.     فهمقابلدختر  خواهد 
همین  نگاهبان در  روح  که  گونه    4جاست  در  که 

)قصه   گاو  کالبد  در  دختران  برای  نخست 
)انواع  شان یپماه اسب  در شکل  پسران  برای  و  ی( 

می روایت  ظاهر  برادر(  سه  بعد  های  شود، 

 
1 Communitas 
2 Igor Cherstich, Martin Holbraad, Nico Tassi 

دهد و به ابزار  شناختی خود را از دست می هستی 
می  تقلیل  همیابد.  مبارزه  که    نیبه  است  دلیل 

پیشانی تابو و در  خوردن گوشت گاو در قصه ماه
سخنگو ممکن است و حتی    الدوز و عروسکقصه  

ح نگاهبان که نماد مادر است( زیر  گوشت گاو )رو
دهان   در  و  شیرین  فقیر  همسایه  و  الدوز  دهان 
نمادهای طبقات باال تلخ است. این در حالی است  

قصه  در  خانواده  عضو  گوشت  خوردن  های  که 
زاده، عامیانه و پریان تابو و غیرممکن است )حسن 

1381  .) 

داستان   این میان  کوچولودر  یک    ماهی سیاه 
های  ت. این داستان که چون همه قصهاستثنا اس

پریان مبتنی بر سفر قهرمان و بلوغ اوست، در افق  
در سه   و  پهلوی سیاسی درک شده  انتظار عصر 
جدید،   نسل  انتظار  افق  در  انقالب  از  بعد  دهه 

 ً هستی   مجددا میبعد  در  شناختی  سپس  و  گیرد 
های وفادار به صورت  روایت های اخیر با خرده سال 

آن   ً ماولیه  می   جددا )حسن مواجه  زاده، شویم 
سیاست 1401؛  1392 یعنی  امر  این  از  (.  زدایی 

از  هایی که ملهم قصه/تفسیر سیاسی، در داستان
کوچولو  سیاه  قصه    ماهی  چون  پری  است  دریا 

)ترقی و    درخت گالبی ( و  1378)ترقی،    زری   کاکل 
شود. در این میان  ( هم دیده می 1388مهرجویی،  

د که  هم  مسخ  از  مضمون  هراس  دارنده  ربر 
مدرنیزیشین و آلودگی روستا از سوی شهر است  

(،  1343)مهرجویی     بیل  عزادارانو در آثاری چون  

3 Incest 
4 Guardian Spirit/ Fairy Godmother 
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در    دشدهیتول)فیلم گاو اثر داریوش مهرجویی،    گاو
شود تکرار  تا( دیده می )بی   شهر قصه( و  1348سال  
شناختی و حتی منتقد  شود و یا بعدی هستی نمی 

یابد. شعر  نی گذار انقالبی می نسبت به جهان آرما
  ی خروس زرپریا، دختران ننه دریا،  پریان شاملو ) 

های اخیر از سوی ناشران  ( نیز در دهه یپر  رهن یپ
شود و از آن  در قالب قصه/شعر کودک منتشر می 

زدایی  جدید جامعه سیاست  1با توجه به افق انتظار 
)شاملو،  می در  1399گردد  زر(.    رهن یپ  ی خروس 
قصه    متأثر»روباه«    یپر گربهاز  و    دیعب  موش 

) زاکان حافظ  1381ی  شعر  زاهد/عابد  گربه  و   )
های عامیانه در  ( و قصه2013؛   1381زاده،  )حسن 

ادبیات روشنفکری چپ نماد فریب است )مفید،  
بافت  (.  1398زاده،   تا؛ حسن بی  تغییر  با  هرچند 

نمادپردازی   جانورشناسفرهنگی،  دگرگون  قوم  ی 
خواهد شد چنانچه روباه در فرهنگ آلمانی نه نماد  
)مشاهده   است  آگاهی  و  دانش  نماد  که  فریب 

بن  به  مفید  بیژن  فرانکفورت(.  در  مایه  نویسنده 
شهر  فرهنگ شفاهی در بازنویسی داستان خود در  

 تا(: ی وفادارتر است )مفید، ب  قصه

 قوقو سحر شد  ی قوقول

 در شد دربه   یاهیس

 دن یها دو فرشته

 دن یها رو چستاره

 خانم در اومد  دیخورش

 اومد شفق سر  کی  با

 شب نکرده حاشا  تا

 (. 1399)شاملو،   تماشا!  نی ایها ببچه 

 یریگجهینت 6
دوم   پهلوی  دورۀ  ظاهر  هاگفتماندر  انقالبی  ی 

چپ  می و  اسالمی  عمدۀ  صورت  دو  که  شوند 
برابر  ستیمارکس) در  هردو  این  دارد.  دربر  را  ی( 

 
1 Horizon of Expectation  

ایران   بر  تأکید  یعنی  پهلوی  عصر  غالب  گفتمان 
ایدئولوژی   و  اسالم  از  پهلوی  گراباستان پیش  یی 

می  بازتعریف  قرار  در  را  خود  گفتمان  این  گیرند. 
سازد. قصه و شعر پریان  انقالبی هویت ظاهر می 

یایی این  انقالبی و تفسیر انقالبی از آیین حاصل پو
گفتمان انقالبی با وجود همۀ تنوع خود در پهلوی  

قصه   از  فرم  هردو  است.  و    – دوم  پریان  شعر 
ی انقالبی الگو و مدلی را پیش روی ما قرار  هان ییآ

می می که  گذار  دهند  آیین  عنوان  با  آن  از  توان 
ی در  رانقالب یغانقالبی یاد کرد. در این الگو، انسان  

از وضع   با بحران  رانقالب یغمسیر گذار خود  که  ی 
آزادی  عدالتی ب فقدان  و  به  می   روروبهی  شود، 

مرحله جبران    مثابهبهخودآگاهی و کنش انقالبی  
سختی می )تحمل  آن  از  پس  و  انسان  رسد  ها( 

شود. انسان انقالبی که مظاهر  انقالبی متولد می 
مادی را کنار نهاده، مظاهری که موجب اختالف و  

باززایی  هاگروهفاصله میان   به  ی اجتماعی است، 
رسد. در اینجا عبور  هویت جمعی و فردی خود می 

  ی بدن اجتماع  یی بازنما  از منافع فردی، دربر دارنده 
  ا یو    ا یچون در  ییهااست که در استعاره  یانقالب 
م  یمیمفاه متبلور  امت  گفتمان    . شودیچون  در 

گفتمان   در  و  طبقاتی  فاصله  شکاف،  این  چپ 
شود. از این  برابر وحدت فهم می   اسالمی تفرقه در

رو فرد در پناه آیین گذار انقالبی، هم بر نفس اماره  
مدهای   هم  و  جسمانی(  و  زمینی  )تمایالت  فردی 

)مصرف  غرب جمعی  هم  گرایی،  و  و...(  زدگی 
ناخودآگاهی طبقاتی خود چیره آمده است. آیین  

انجامد.  گذار انقالبی به تولد هویت جعمی فرد می 
تولد  در    این  احمد  آل  و  شریعتی  را  جمعی 

می   انداز چشم تصویر  به  حج  در  قدسی  کشند، 
حالی که بهرنگی از اجتماع / جامعه فراساختاری  

گوید. در این  در قالب پیوستن به دریا سخن می 
شهادت  هاهیمابن مسیر   چون  مهمی  بسیار  ی 

متفاوت از    ی هابر گونه   ی با مرورشوند.  ظاهر می 
انقال پریان  تفس  یب شعر/قصۀ    ن، ییآ   یانقالب   ریو 

فرد    یکه بر گذار انقالب   میبری واحد م  ی به افق  ی پ
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ا  دیتأک در  موس  نجایدارد.  به  شعر  سفر    ی ق یبا 
دار  مهراد،  غ  یاقبال   وشی)فرهاد  رابطه رهیو    یا( 

ادب  انیم  یمتنانیم و  و    اتیهنر  هم شکل گرفته 
 قی. تعلشودی م  شتریب   ی گفتمان انقالب   ریتأث  هگستر 

 نامد،ی شورش م  ن ییدر قالب آنچه گلوکمن آ   یمتن
به  انقالب  گفتمان  وارونگبا  نظم    ی واقع  ی مثابه 

متأثر از قصه و    ی. آیین گذار انقالبابدیی م   وندیپ
را معرف  ییهاارزش   ن،ییآ . کندی م   ی چون شهادت 

  ی و حت  گرفتهنگرش بدن در برابر روح قرار    ن یدر ا 
دادن به    ت ی )اولو  ی هراسکالبد/بدن   یاگاه با گونه 

و به نمادهای زندگی    زدیآمی مرگ( م   ی بجا  یزندگ
مثابه بدن در برابر زن  و زایندگی چون زن )زن به 

می به نگریسته  تردید  دیده  به  روح(  شود.  مثابه 
سازی نمادین در این دوره هم بعد متنی و  واژگونه 

هم آیینی دارد. متنی شدن واژگونگی نظم مستقر  
خرده   دهنده نشان  که  روایت ظهور  است  هایی 
می کالن  وارونه  را  قدرت  رابطه  روایت  سازد. 

واژگون  قدرت  بینامتنی  و  روایت  بیناآیینی  سازی 
 سازد.تر میقدرت را افزون 

تصویر   به  »شدن«  مفهوم  از  شریعتی  آنچه 
جوهری  می حرکت  مفهوم  درک  شبیه  کشد، 

حرکت ما  مالصدرا از نگاه احمد فردید است: این  
رساند، مرگی  یک حلقه مهم می   عنوانبه را به مرگ  

که دروازه خودآگاهی است. فردید از آن با نام مرگ  
باید مبشر  کند. از این نظر آیین می آگاهی یاد می 

شهادت باشد و مرگ نمادین را بازنمایی و تمرین  
ی که به عاملیت  احلقهنماید. شریعتی آیین را در  

کند. تمایل به بودن و  می   د یتائپیوندد  انقالبی می 
بدن، در برابر قانون کیهانی و الهی حرکت جوهری  

شتافتن   می سوبه یعنی  معنا  خدا  نکته  ی  شود. 
تفاوت   میان  این  در  گالبی جالب  در    درخت  چه 

مورد   در  فیلم مهرجویی  و چه  ترقی  گلی  داستان 
داستان   با  مقایسه  در  درخت  هلو  سترونی  یک 

هلو   استهزار  آنکه  بهرنگی  دلیل  به  جایی  در   ،
قهرمان داستان، عشق به یک دختر به نام میم را  

ی انقالبی خود رها کرده، درخت گالبی  هاآرمان برای  
یک هلو هزار  شود حال آنکه در قصۀ  سترون می 

بار بدهد چرا که قصد    خواهدی نم درخت هلو   هلو
 مبارزه با ارباب و نوکر باغبان را دارد. 
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 منابع
( جالل  احمد،  در  ارکخ  ره یزج   (. 1376آل   م یتی : 

 ، تهران: اندیشه. فارس جیلخ

 ، قم: وانک. های نگارتک .(.1389آل احمد، جالل  )

ا،  بلوک زهر   یهان ینشتات (  1398آل احمد، جالل ) 
 تهران: نشر دف. 

 .قم: خرم ی. زدگغرب  (.1385) الل آل احمد، ج 

(. خسی در میقات. تهران:  1336)   الل آل احمد، ج 
 رواق.

ج  احمد،  خیانت  1387)  ،الل آل  و  خدمت  در   .)
 روشنفکران، تهران: مجید. 

)  دمص   ،یگ رنه ب دهقانی  بهروز  (.  1358و 
 .روزبهان تهران: ، جانی آذربا یهاافسانه 

(. ماهی سیاه کوچولو، تهران:  1371) بهرنگی، صمد  
 کتابفروشی ایران. 

 ( صمد  تهران:  1379بهرنگی،  سخنگو،  عروسک   .)
 ریز.ماه

صمد  کالغ 1387)  بهرنگی،  و  الدوز  تهران:  (.  ها، 
 داران.جامه

( محمد  کجایی؟،  1349پرنیان،  حسنک  تهران:  (. 
 حجر.

: ران هت،  ی زر  لاکک   ،یرپ  ا،ی در   (.1378) یلگ  ،ی رقت
 .روز رزان ف ش ژوه ر و پ ش ن

مهرجویی   داریوش  و  گلی   ت درخ.  (1388) ترقی، 
داستانی  نامهلمیف  ی البگ اساس  بر  ای 
 .،راسابت: ک ران هت، ی رقت  یلگاز 

)حسن  علیرضا  "مقدمه1387زاده،  بر  (.  ای 
)انسان مردم  در  شناسی  ایرانی"  شناسی( 

امیری  نادر  و  زاده  حسن  علیرضا 
)ویراستاران(، مردم شناسی ایرانی: چالش  

 ( تهران: افکار. 29- 66ها و پرسش ها، )

انتظار و فرهنگ  1394زاده، علیرضا ) حسن  افق   .)
حوزه  بر  تاکید  با  فرهنگ جوانان  ی  های 

کردستان،   بلوچستان،  و  سیستان 
خوزستان، گلستان و تهران، تهران: کانون  

 پرورش فکری کودکان و نوجوانان.

عنایت حسن  و  علیرضا  روفچاهی  زاده،  مرادی  للا 
(. "پیوند گنوسیسم و فمنیسم در  1382)

زاده  شعر فروغ فرخزاد"، در علیرضا حسن 
و   زن  )ویراستاران(،  میرشکرایی  محمد  و 

بزرگداشت    فرهنگ، در  مقاالتی 
مید،   مارگارت  تولد  سال  یکصدمین 

 ( تهران: نی. 789=806)

(. افسانه زندگان. تهران:  1381زاده، علیرضا )حسن 
 باز و بقعه. 

)حسن  علیرضا  جهان  1395زاده،  و  کودکان   .)
 افسانه، تهران: افکار. 

) حسن  علیرضا  و  1398زاده،  ایرانی  "آستانگی   .)
نمادین مفهو آلودگی: مطالعه بازنمایی  م 

گفتمانی  انسان  رویکرد  و  نظام  شناختی 
مفید"   بیژن  اثر  قصه  شهر  نمایش 

 .95-124(،  3)   10پژوهی فرهنگی،  جامعه
https://doi.org/10.30465/scs.2

019.4939 
)حسن  علیرضا  میراث  1401زاده،  انتظار،  افق   .)

شناسی پذیرش ادبی در  فرهنگی و زیبایی 
میان نوجوانان و جوانان ایرانی با تاکید بر  

و  حوزه سیستان  گیالن،  فرهنگی  های 
تهران:   گلستان،  و  خوزستان  بلوچستان، 

 پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری.

 (. موش و گربه، تهران: آهو.1381زاکانی، عبید )

)زاده ابراهیم  امروز،  1383گرجی،  مرد  جالل   .)
 تهران: کیهان فرهنگی. 

تهران:    ل،ی(. عزاداران ب1343)  ن یسح المغ   ،یداعس
 .لین

https://doi.org/10.30465/scs.2019.4939
https://doi.org/10.30465/scs.2019.4939
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 ( جالل  داستان    ی پژوهش(.  1388ستاری،  دو  در 
 ، تهران: مرکز.شب کی هزار و 

 پریا. تهران: خانه ادبیات. (. 1392)  شاملو، احمد

( احمد  در  یدخترا  یقصه  (.  1398شاملو،  ،  ایننه 
 تهران: چشمه. 

احمد زر(.  1399)  شاملو،  ی،  پر  رهنیپ  یخروس 
 . چشمهتهران: 

، تهران:  بذهم  هیلع   بذهم (.  1361شریعتی، علی ) 
فرهنگ   نوجوانان   ی مرکز  و    و   جوانان 

 .انتشارات سبز

 .ش خ اپچ  (. زن، تهران:1368) شریعتی، علی 

 (. حج، تهران: الهام. 1388)الف   یعل  ،یعتیشر

 (. ما و اقبال، تهران: الهام. 1388ب  )  ی عل   ،یعتیشر

خویش:  1357)   یعل   ،یعتیشر به  بازگشت   .)
تهران:   خویش؟  کدام  به  بازگشت 

 حسینیه ارشاد.

( علی  م تان (.  1350شریعتی،  ، راضتاع   ب ذهظار: 
 ینیه ارشاد.تهران: حس

 . شهادت، تهران: چاپخش. 1390شریعتی، علی.  

دارواح  عباداللهی   اهیگ  رزهه (.  1348)  وشی د، 
تبریزوراجاجم نوبل ،  انتشارات  )مرکز    : 

 . پخش(

به  (.  1387)  هلدالیبع   ،یان دزاکیبع دلگشا  رساله 
رساله  و    فاتیتعر  یهاانضمام  صدپند 

توض  حیتصح  ،نوادراالمثال  و  ترجمه    ح یو 
 .ریتهران: اساط  ی،حلب اصغری عل

 ( فروغ  تهران:  1369فرخزاد،  دیگر.  تولدی   .)
 انتشارات مروارید. 

 )1381(. د ی دار فره ی  و ف توحات  دم اح دیس د،ی ردف
مددپ ور،   آخرالزمان؛  ب هکوشش   مح مد 

 تهران : چاپ و ن شر ن ظر.

غرب زدگی   و  دماح   دیس  د،ی ردف و    ) 1395(.  غرب 
روزگار   در  تاريخ ی  آن  حوالت  بحران 
زده   نهار  و  ليل  مکر  و  نيست انگار 
کنون ی:  درسگفتارهای   آخرالزمان 

سال  1363   ر یتقر،  سیداحمد  فرد ید  در 
ه  ریز   د؛یفرد  داحمدیس   ی علم   ئتینظر 
بنياد حکم ی  و فلسفی   ادیبن ؛  به اهتمام 

 دکتر فرديد،  تهران: فرنو .

 س پ   نسح   ی اجح  هون گچ (.  1324کسروی، احمد )
 ، تهران: پرچم. دش  انملس م ال س لهاز چ 

، تهران:  اتیادب  ون رامیدر پ (. 1378) احمد  ،یکسرو
 فردوس. 

( احمد  چافح (.  1379کسروی،  ، د؟ی وگیم  هظ 
 تهران: فردوس. 

شوب کسم نقش    تیمل(.  1360)  رخاه ،  زبان:  و 
تهران:    ی،و عرفان در نثر فارس  ن ید   وان،ی د

 .ی انتشارات فردوس

زب ان رخاه، شوب کسم   )1373(.  هوی ت   ای رانی   و 
 فارسی، ته ران: ب اغ آی نه.

شوب کسم ادب(.  1394) رخاه ،  و    ات یداستان 
 .تهران: نشر فرزان روز ،  سرگذشت اجتماع

شوب کسم اساطیر رخاه،    )1394(.  درآمدی  به 
 ایران، تهران: فرهنگ جاو ید.  

و    الم اس  لابقتم  اتدمخ (.  1362مطهری، مرتضی )
 ، تهران: صدرا.رانی ا

بیژن دو    هامنش یام : نهصر قهشتا(.  )بی  مفید،  در 
  ن شج   انازمس، شیراز:  هنح ار ص ه و چ   ردهپ 
 .رنه

کارن صبور:    لیتحل  (.1396) میلر،  سنگ  افسانه 
عمل دن  ی فرانمود  تهران:  یآرمان  یایو   ،

 شناسی.پژوهشکده مردم 

رو  س خ  همرج ت  (. خرمگس،1378)  انیلیل  لات  ،چینی و
 تهران: امیرکبیر.  ورپ ون ایم ه
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، تهران: مطبع  انتس گرنین (.  1312)  ادق ص   ،تی داه
 دانش.

 یاههتوشن   هوعم جم(.  1334)   ادق ص   ،تی داه
مب،  ت یداه   ادق ص  دهنراکپ    ن سح  هدمقا 
 تهران: امیرکبیر.  .انیم ائق

جهان،  1400)  ادق ص   ،تی داه نصف  اصفهان   .)
 تهران: مجید. 

( نیما  پارس  1368یوشیج،  تهران:  آقا.  مرقد   .)
 خاوران.

ارنست خط:  1355) یونگر،  از  عبور  در    ی ثحبم (. 
با  مسیلیه ین هومن،  محمود  ترجمه:   ،

 مقدمه جالل آل احمد. تهران: راوی.
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