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 چکیده  اطالعات مقاله 
با چهار انگارة    ،یو نگارش  ینگرش  یهاستمی و خلق س  یادب  یکردهایرو  یبررس  در مقاله پژوهشی نوع مقاله: 

  های ستمینماها، س  ستمیس  ،یالتقاط  یهاستمیس  ،یشیافزا-یکاهش  یهاستمیس

  ، ی بندمیتقس  نیضمن ارائة ا  کی . آرش آذرپمیبه رو هسترو   یانضمام-یشیافزا

  نیتوسط ا  کیپروبلمات  نیو همچن  کیپراگمات  یعامل آن را کشف و ارائة افق

  میخواه  انیب  ستمیچهار س  نیا  یو بررس  انیمقاله با ب  نیلذا در ا  داندها میانگاره 

که همواره در تالش است    ستی التقاط  یکردیرو  سمینیاکوفم  کردیکرد که رو

ساالرانه قلمداد کند.   مرد  یهاستمیدر س  دهیستمد  ییدارهایرا پد  نیزن و زم

فراتر از تمام    یانضمام-یشیافزا  ستمیبه س  تیبا عنا  سمینیفرافم  یانتقاد  کردیرو

انواع    یبند میارائة تقس  یمحورانه و مردمحورانه در پزنبستة    یهاچهارچوبه 

سوژة مرد    رییتنها با تغ  سمینیبوده و معتقد است اکوفم  کیآذرپ  دگاهیسوژه از د

ساحت در  است  در تالش  زن،  د  گرید  یبه سوژة  با  تمام    همحورانزنانه  یدیو 

کند.    یبندفصل  یمراتب سلسله   یکرد یرا در رو  -نزمی  جمله  از–   مندانیهست

 «ییگراتی»عدم هرگونه ثنو  نیادیبا توجه به دو رکن بن  گراعتیطب  اتیدر ادب

همچون   یادب یهاه یاکثر آرا تروایانیکه بن- «ترگراییو »عدم هرگونه برتر/که

مطرح    سمیانیدر عر  یسوژگن یزم  انیبناصل و    -و... است  لیاستعاره، تمث  ه،یتشب

که در آن انسان    ییهابه تمام انگاره   یانتقاد  ستیکردیرو  یسوژگن ی. زمشودیم

  -( استدهی)صفت   یگذارارزش   پی  در  همواره  که–به عنوان سوژة فاعل شناسا  

و با استفاد از منابع    یلیتحل  یفیتوص  وةیمقاله که به ش  نی. در اشودی شناخته م

جنس سوم و    کردیبه رو  تیبا عنا  یعتیطب   اتیانجام گرفته؛ ادب  یاه خانکتاب

 .شودی م  یمحورانه بررسنگرِ انسان محورانه و مردانهنگرِ انسان زنانه   یهانگره   انیب
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 . مقدمه 1

 (dualism) یی گراتیثنو نِیادی و بن ی با دو رکن اساس یبشر شة ی تمدن، اند خی تار یدرازنا در

  م یدر خواه  ات یمهم به جهان ادب  نیا  م یمواجه بوده است. با تعم (adjective) گراییلیو تفض

( خارج  گرایی لیو تفض  ییگراتی)ثنو  رهیدا  نیاز ا  زیو... ن  عیبدا  ها، هیآرا  ال، ی که صورخ  افت ی

  مندان یو هست   ی عنوان سوژة فاعل شناسا همواره در حال نوشتن دربارة هست. شاعر بهاندنبوده

  ی بند فصل  ک ی شناس   یی بایو ز  ی مراتب سلسله  یکردی را در رو  دارهایراستا تمام پد  نیبوده و در ا

  افته یسامان    ییامدگرایو پ  ییگرا دهیفا   ،یی گراهمواره بر سه اصل لذت  یبند فصل  نیکرده که ا

 .است هافتی م یتعم کی شناسییبایگوناگون ز هایدگاهیمسلما به د کرد یرو ن یلذا ا

تار  ما همارة  د  خیدر  اند  هادگاهیشاهد  بودهیسوژگ )انسان  انهیگراانسان  یهاشهیو    م یا( 

در مقام  -   ی هست  یگذار در حال  ارزش  -در مقام سوژة فاعل شناسا - انسان همواره    نیبنابرا

رو  -ابژه تلق  سم،ی نی فم  کردیاست. در  ا  شودیم  ی فاعل شناسا زن  در    یابژها  ی هست   نبار یو 

سوژة زنانه در    یی با جانما  سم ی نیفم  کردی رو  نیزنانه است؛ بنابرا  ةانگرایذهن- نمقابل سوژة ت

و انکار    ریتصغ  ، یبا تحق   یشیافزا  - یکاهش   ایدر پروسه  ها مپارادای  پندارمردانه  ا یساختار مردانه  

زنانه    تیماه  ،ی وجود شناخت  ةدغدغ   چی ه  ی( بمردساالری   بهانة  به)  نگر  هر گونه ساحت مردانه

  کیآذرپ   کند؛ یما ادا نم   ی نف   ی)اثبات ش   بخشد.یم   یو گاه انحطاط   ی انحصار  ، یافراط  ی اصالت را  

  شیشاپ ی پ  ز یهر گونه ساختار و ابزار و متود مردمحورانه را ن  ش یجنس سوم خو  ن یدر دکتر

که    سم ینی در دل نگرة فم  ستیکردی رو  سم ی نی( اکوفم داندیم   ی و انحطاط   ی انحصار  ، یافراط

س  ی بیترک م سمی)ناتور  ی پرستوطن  ،ییگرابوم  ، یستی نی فم  یهاستمی از  شمار  به  .  دیآی( 

زم  ی پندارهماننیا  سم ی نیاکوفم   ترواییانبن و  همچن   نیزن  رو  نیاست؛  با  تقابل    کردی در 

باورمند    نیزن و زم   پنداریهماننیجنس سوم به ا  ةیدر نظر  سم ینی فرافم  ةفلسف  سمینی اکوفم

  یع یطب  های مهی خود جنس مذکر و مونث را ن  گرایسوژهنیو زم  ی عیدر نگرش طب   را یز  ست؛ین

  گرا و قضاوت  گرالیتفض  پندار،تیثنو  ةادانینگرگاه خودبن  چیکه بدون ه  داندیم  یانسان  ةگون

  ز یرا ن یو انکارمندانه دو جنس مکمل انسان انهجویی برتر پندارانه،هماننیا شاکلة هر از خارج

که همه و همه از    داندیم  نیسبز فقط و فقط فرزندان زم   ةاریس   مندانیهست   گریدر کنار د

  ة به خود و هم  ستن یدر نگر  ی انسان   های بودن تمام مقوله  یع یگوهرند بدون باور به طب  کی

 مندان. یهست
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 . بیان مساله و سواالت پژوهش  1-1

بررس  نیا  در به  تحل  ینوشتار  ادب  ی ستی نی فم  یکردهایرو  لیو  و  اتی در  شاخة    ژهیبه 

ا  ی ستینی اکوفم تقابل  و  دکتر  هاستمیس  نی آن  و  سمیفرااومان  نیبا    هایشاخه  ژهیبه 

فراسنت  سمین یفرافم  ،ی سوژگنیزم مقوله  گرایو  در  س  ی هست   یبند آن  و    ها ستمیتوسط 

  م.پردازییم  یو ادب یفلسف هایهینظر

که از جانب    ی سوژگنیزم  نیبه دکتر  تیبا عنا  ی انتقاد  کردیرو  ان یمقاله با ب  ن یواقع ا  در

آذرپ جر  کی آرش  به  شده  فم   هاییانیمطرح  اکوفم  سم ی نیهمانند  د  سمینی و    ی دگاهی با 

  رگرایو تصغ  رگرایانکارگرا، تحق   ی دگاهیبا د  ها ستمیس   نیآنجا که ا  ژهیبه و  نگرد،یم  انهیوجودگرا

دس تمام  بهان  یبشر  یتامدهابه  بودگ  ةبه  مآن  ی مذکر  فرافمنگردیها  عنا   سمینی .  به    تیبا 

  دواژة یدو کل   طیبس  یبررس  یو در پ  کندیرا مطرح م   نیمبحث اصالت زم  یسوژگ نیزم   نیدکتر

  ی و تمدن بشر خ یتار  ت یدر تمام ی انسان تیمکملِ ماه  یهامهیفرازن و فرامرد، زن و مرد را ن

(  یو شرط )فراساختار   دی ق یب  تِ یوجود را در انسان  ةافتی  نیتحقق تع  تا راس  نیو در ا  داندیم

را    شیخو  یانتقاد  کرد یها اشاره شد روکه به آن  یکردی چهار رو  انی مقاله با ب  نی. لذا اابدییم

ساحت  م   یانضمام   یدر  ا  یک یو    بخشد؛ینمود  اند  نیاز  جهان  در  که    ی شگان ینمودها 

سبز را به عنوان    ةاریس  ن یاست که تمام آحاد ا  سوژگی نیزم  ةمقول  افته ی  ش یزا  یی فراساختارگرا

  ند یکه برآ  انسانی  مراتب گوهر دانسته و از هرگون سلسله  ک ی بخش از/ در    ی تنها کرة زندگ

و    یارگ یو خومع  ی ادگخودبنی  علت   به-هستند...  و  سوژهسنت  سوژه،تن  سوژه،ذهن  هایستمیس

  را  ها هستنده  گریاز د  ک ی   چیو ه  رد گییفاصله م  تتا آنجا که ممکن اس  -ها آن  یالگیمک خود

د  یحت   نگرد؛نمی  سوژه  انسان  گون گونه  هایستمسی  و   ها مقوله  نگرگاه   از   ییبایز  دگاهیاز 

 .هاآن نگرانة و مثبت ی اخالق  ک، شناسی 
 

   پژوهشضرورت، اهمیت و هدف . 1-2

ا  هدف نگاشتن  ب  ن یاز  بررس  انیمقاله  زم   ی سوژگنیزم  نیدکتر  ی و  ادبنی)اصالت  در    ات ی( 

پژوهش    ن یا  ت ی. اهمدیمطرح گرد  کی توسط آرش آذرپ  1383در سال    ه ینظر  نیاست. ا  ی عیطب

  ت یاز جمله جنس سوم، انسان  یی هابا توجه داشتن به مقوله  نی از آن جهت است که اصالت زم 

  نگری ستمیفراس  ،یبشر  ةشیاند  خ یبار در تار  نینخست   یکه برا  هایی هو شرط و نگرگا  د یق  یب
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  سم، ی نی همانند فرازن، فرامرد، فراشعر، فرافرم، فرافم  هایی را با طرح مقوله  یش یو فراساختار اند

 .مطرح کرده است سمیانیعصر عر  یشگانی در جهان اند -و... سم یفرااومان
 

 . پیشینة پژوهش  1-3

صورت  نگاشته نشده اما به  یکتاب  ا یتا کنون مقاله    سم ی نی و اکوفم  سم ینی تقابل فرافم  یبررس   در

پرداخته   ی سوژگو فلسفة سبز و تقابل آن با نگرة انسان ات یادب یکه به بررس   ییهانوشته ژهیو

 :است ریباشند؛ به شرح ز

  ن یکتاب همراه است با نخست  نی، اجنس سوم  ،(1384)  ان ی مهدو  یمهر  و   ک ی آذرپ  آرش

و   لدای یهاچشم ،(1396)و نیلوفر مسیح   اهورا، هنگامه کیشعر سبز؛ آرش آذرپ یرسم  انةیب
کل  هلوگراف   د یکلمه  فصل  ک، ی جهان  در  پراکنده  ا  یها به صورت  نظر  ن یمختلف    ات یکتاب 

بازم  زهیدوش،  (1397)  کی آذرپ  شده است؛ آرش  ان ی ب  نیفلسفة اصالت زم    ؛گردد یبه عشق 

  ،(1398)  مانپوریمهوش سل   ؛یست یاومان  ی گراتیدر نقد نگاه کم وسیفرابطلم  ةیاشاره به نظر

که نخست به علت جو    ن یاصالت زم هینظر ی خ یتار ریس ی بررس ، ین یفرازم  کی ی هاماهنوشته

منتشر شدن تحت عنوان مجعول    دبه قص  ، (80آن زمان )دهه    یپرست   گانه یو ب  ی ستیانیضد عر

کتاب    نیمباحث ا  ،یملکة هخامنش   نیآخر  ،(1398شد؛ مارال موالنا )  یمعرف  سمیب یمکتب ترال

ی  همت  ی و آریودی رشی  عل   پردازد؛یم   نیاصالت زم   ةیدر نظر  ق یعم  قتی مولفة حق   یبه بررس

  ه، یتک  ی نیحس فرحناز  ؛  هاواژه  یبانو  ،(1400)  ی شبنم هاشم؛  1400  ی جنبش ادب  ،(1400)

دلباخت  د یخورش  ،(1400) فرازن  چشمان  نبه  سوم    ، (1400)  ح یمس   لوفر ی؛    – جنس 
  نبی ز  ؛رانیا  سان ینوزبانه  یآنتولوژ  ،(1400)ی  نوروزعلزینب  ؛  -فرازن   کی   هایعاشقانه

سبز از   اتیدگربارة ادب ی؛ بررس-ی مشرق   ی هازن  باستانی   معشوق–فرامرد   ،(1400)ی نوروزعل

  ی جنبش جهان  ،(1400) لدای  ، یدی ص؛  1400  ی جنبش ادبعنوان    حت، ت1400تا    1383سال  

 اند.پرداخته سوژگی ن یزم  ات یو ادب   ی فلسف  اتینظر  ی تکامل  ریس   ی شعر سبز، مجموعا به بررس
 

 . پردازش تحلیلی موضوع 2

 ییاز نگرگاه مکتب فراساختارگرا ی و فلسف   ی ادب یهایتئور یبندستمیس-1- 2

شعرمحورانه و    ی کردهای تا کنون، همواره شاهد رو  ی ادب   یهاسمی ا  ای و    ها ستمیس  ی بررس   در

  نینو  یدر صورت دارا بودن کشف  ی ادب  یها و سبک   هاانی. مکاتب، جرمایهمحورانه بودداستان
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»از واژة    سمیخاص خود را ارائه دهند. ا  ستم ی همراه خواهند شد تا اصول و س  سم ی با پسوند ا

: 1384  زاده،یشکاف است.« )حاج  یبه معنا   یونانیگرفته شده که در زبان   (schism) سمایش

ارائة خود    یبرا  ی ادب  یهایکه تئور  می اتا به امروز شاهد آن بوده  ات یدر جهان ادب  ن ی( بنابرا11

با جر  ای و    ز یتما  لیدل   ست یبایم به صورت   ی و حت   نی شی پ  ی هاانیشکاف خود را    ی همزمان 

م و  م  ک ی تودکامال مشخص  ا  دادندیارائه  پسوند  به  م  سمی تا    ای اصطالح    رای»ز  شدندینائل 

  د یاست که با عقا   ادینو بن  ی مرام و مسلک  ده، یعق  ای   شود؛ی]...[ ختم م  سم یکه به ا  یواژها

  ا یو  یو مسلک  یو مرام  دهیاست از ا یانشعاب ای کند یماقبل خود در تضاد است و با آن فرق م 

به کس  یوابستگ برآن  نی.« )همان( در ایز یچ  ای  یدارد  ما  نگرگاه آذرپ  مینوشتار  در    ک ی که 

  نیادیداشتن بر دو اصل بن  دی با تاک   ی بندستمیس  ن ی. امیرا ارائه ده  یی مکتب فراساختارگرا

 :( در چهار مقوله مطرح شده استک ی و پروبلمات ک ی )افق پراگمات ستم یس کشف و 
 

 یشی افزا-یکاهش  ستم یس.  1- 1- 2 
  ی شیافزا  - یکاهش   ی کردیتمدن بشر تا به امروز غالبا رو  خ ی تار  ی شگانیگفت حرکت اند  توانیم

  می تقس  ن یادی نگرش، روش و کارکرد به دو دستة بن  نش، یداشته است و »مکاتب از لحاظ ب

(  39: ب/1396اهورا و همکاران،    ک،ی )آذرپ  «ی و مکاتب کاهش ی شی مکاتب افزا یعن ی  شوندیم

.  استیشگانیاند  کی ستماتی و س  نیاست ارائة کشف نو  تیحائز اهم  کرد یور  ن یآنچه که در ا

  کی الیماتر  یآنکه کالبد  یو برا  کندیرا کشف م   یزبان  /یانیاز جهان ب  ی ساحت  ستمینوع س  نیا

  ی فراهم آورد و ضرورت کاربرد  افتهیآن کشف نو  یبرا  ک ی و پروبلمات  ک ی حال پراگمات  نیو در ع

عصر، نسل و   گریبه عبارت د  ا ی   -زمانه  /نهیزم -خاص    تیموقع  رکند؛ بناب  نییکردن آن را تب

م   ی ستمیس   شیمحل خو تفاوتیخلق  و  اهم  ی زهاتمای  و  ها کند  و  در    ژةیو  تیبرتر  را  آن 

تحقق    ی. براکندیم   نیمتفاوت مشخص و متع  ستم ی س  کیدر اندام   ک ی ستماتیس  ایچارچوبه

  ر یتصغ  ای   ریتحق   ایو انکار    شیخو  ستم ی سدر    نیکشف نو  سازیسمانیبه آگراند  عتایامر طب  نیا

هم  ین یشی پ  ی هاستمیس مو  نو  یعن ی  پردازد یزمان  ع   افتةیکشف  در  را  کاهش    نیخود 

هم  ین یش یپ  یهاکشف ادب  توانی»م  دهدیم   شیافزا  ،ی زمانو  مکاتب  سبک   یگفت  و  و  ها 

اهورا و    ک، ی ذرپاند.« )آبه وجود آمده  گریبُعد و کاهش بعد د  ک ی   ش یها هرکدام از افزانحله

  یها و ژانرهاها، سبک )مکتب  ی ادب  لیاص   ی هاتمام جنبش  ندی( فرآ 120: الف/  1396همکاران،  

)خلق( سامان    ی )کشف( و موجود  ی است که از دو ساحت وجود  ن یچننی( ایو داستان  یشعر

  سنتزو    تزیتز، آنت  ِکی الکتید  کردِی که بنا بر رو  یش یافزا-ی کاهش  ستمی و »اگر هر س  اند افتهی



 1401پائیز ، دوم، شمارة سال اول، های نوین ادبیپژوهش 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

چه در   ن، یشی پ  ی هاخود را با مکاتب و سبک   ی و نگارش  ینگرش  زاتیاعالم حضور کرده، تما

  ، یهنر  ،یادب  اتیادامة ح  یبرا  یل یخود دلنکند خودبه  انیب  یو چه در وجوه عمل  ک یوجوه تئور

نخواهد شناخت.« )ر.    تیآن را به رسم  زیو هنر ن  شهیو اند  اتیادب  خینکرده و تار  دایپ  یفلسف 

 )29: 1400 ح، ی مس قدمه ک م
 

 ی التقاط  ستم یس.  2- 1- 2 

عنوان س  یالتقاط   ستمیس ب  دیمطرح گرد  یزش یآم  ستمینخست تحت  آن  در  شد »با    ان یو 

شعر و داستان،   زشیآم ی حت ا ی التقاط چند مکتب، ژانر و مؤلفه و  ی عنی ،یزش یآم یهادگاهید

کارگ  ی عنی فضاها  ی ریبه  مجدد  و  م کشف  شِ یشاپی پ  ی ناهدفمند  نگاه  توانیشده  و  به  ها 

  ن ی(؛ در ا292: الف/  1396اهورا و همکاران،    ک،ی )آذرپ.«  افتیدست    نیبرتر و نو  یی فضاها

  ی ختمانیر  یسبک و چه در فراخنا   کی  وارگی چه در اندام  اتیدر ادب  ی دیجد  ستمیس  وهیش

ر و  نم   ی عنی  تریشگان یگسترده  رخ  به    گرید  یهاستمیس   یالتقاط  ستمی. سدی نمایمکتب  را 

گز تفا  کند یم   بیترک  گریدک ی با    ینش یصورت    ی هاستمی با س  ستمی س  نیا  نی ادیبن   وتکه 

کلمه است.    ک ی در ساحت لوگوس  ی شعر  یِانی ب  -یزبان  نیکشف نو  ک ی عدم    ،یش یافزا  - یکاهش 

شده؛ حال    انیکلمه عر  یِساحت از جهان هنر  کی  نه یکم  ،یش یافزا-یکاهش   یهاهیدر »نظر

  ی کردهایدر رو  اشمول، ام جهان  یاگستره  ی دارا  ای باشد و    زیناچ  یتی ظرف   ی چه آن ساحت دارا

.«  شودیکلمه مشاهده نم  یاز جهان هنر  افتهیساحت نو  چ یاست که ]...[ ه  گونهنیبد  ی التقاط

رش  مقدمه  م66:  1400  ، یهمت   ، یدی)ر. ک  مشاهده  گاه  اما  برخ  شودی(  ا  ی که  نوع    نیاز 

  دن بو  کالی روبلماتبه پ  گردد یبرم  نیاند و اموفق عمل کرده  زین   یداستان  ای   یشعر  یهاستمیس

در دو ساحت    ی نگارش  - ینگرش  وةیضرورت آن ش   ا یآن و    کیبرساخته از ساحت متود  ستم یس

 .یو اجتماع یزبان
 

 نماها ستمیس. 1-3- 2

ها  درآن  ی نیکشف نو  چیکه اوال ه  شودینما م نما و مکتبسبک   یکردها یگزاره شامل رو  نیا

  کی ف  ی هافستی زرد و مان یها]...[ قالب ی زبان -ی انیکشف ب چی »بدون ه  یعنی شودینم  افتی

  ی در صورت تحقق صور  ی حت  ا؛ ی ( ثان31:  1400  ه، ی.« )ر.ک مقدمه تک رندیگ ی]...[ را در بر م 

پروبلماتیه  ستم، یس   ک ی متود  آن  کیچ  نم در  مشاهده  م  شودیها  ا  توانیلذا  در    نیگفت 

ادب  هاانیجر در  کلمه  لوا  اتی»تقدس  تحت  امروز،  شعر  بگو  یزیگرزبان  یو  بهتر    م یبا 
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( ثالثا؛  52:  1400  ،یهمت   ،یدی سوال رفته« )ر.ک مقدمه رش  ر یز  ی ش یپرو زبان  ی زیستزبان

 .شودینم  دهیها در زبان و جامعه داندام آن یحضور کژمژ و ب یبرا یضرورت  گونهچیه

)ر.ک    « یخنث  یهاانیجر  ی هاتیروارا تحت عنوان »خرده  هاانیجر  نیا  ک ی رو آذرپ  نیا  از

است که »که وارد    ی اتیادب  ات،ینوع ادب  ن یا  کند یم   انیو ب  ی( معرف144:  یمقدمه، نوروزعل

آن را به چهار دستة    توانی)همان( که م  شوند«یشعر و داستان امروز نم  یاصل   یهاانیجر

  ی افتادگ   بیو در نش  راهگییب  یة ما  یو لغزندگ   یها را با تمام خرد آن  ةکرد. که هم  می تقس  یکل

خود    ة مطامع گجست  ی رسوا در راستا  ی اهشمرد؛ که رسانه  توانیجوان م   استعدادهای   و   ها قلم

 .اند ها شده آن مونینام وارةمونیگسترش م  هایپشتوانه

 :می دهیارائه م  ریرا در جدول ز  یبندمیتقس  نیاختصار، ا یبرا

ادبآثار هم  دةیسرای  اجشنواره  شاعران با  پروپاگاندا  یسفارش   اتیراستا  پسند  مورد    ی و 

 یی( فوکو فینهادها )بنابر تعر

حادثه محور و تحطئة    اتیدر برابر ادب  یریگ جبهه  شانتی عمدة فعالی  اخانهقهوه  شاعران

 است  طه یح نیشاعران ا ریو تصغ ریو تحق  د یجد یها و تجربه شنهاددهندهی متون پ

که    پسندندیاشعار عاشقانه را م  شتری ب  مانتال؛یسانت  ای  ک ی شاعران رمانت ی  اکافه  شاعران

 .دهدیمخاطب عام را قلقلک م ک ی احساسات رمانت

پوشاندن    یهستند. برا  یژست چپ اعتراض   ی فکر؛ غالبا داراشاعران شبه مبارز و روشن

ها از جامعة  ودبه خود باعث حذف آنکه خ  دهند یم  ح ی ترج  اتی را به ادب  نما یخود س   یهاضعف

 .خواهد شد ات یشعر، داستان و ادب

 ی انجمن شاعران

 ی اجشنواره-ی شاعران انجمن

 ی اکافه-ی شاعران انجمن

 ی اخانهقهوه-ی شاعران انجمن

ها را با حضور خود پر  ها و جشنوارهانجمن  ی هایصندل  شتری غالبا حجم ب  ؛ یگردشگران ادب 

ظهور سبک   نند ک یم با  ب  یدرآوردمن  یهاو  آن  هر  پ  ش یکه  و    تیشعر  یهاوارهید   شی از 

اندک اندک به جمع    ز یجماعت ن  ن ای–اند  کوتاه و کوتاه کرده  تیجذب اکثر  یرا برا  تیقصو

 )همان(   .افزوده خواهد شد ات یادب انیکنندگان کتاب و مدعچاپ
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 ی انضمام -یشیافزا  ستم . سی4- 1- 2

شکل    یش یافزا  - یکاهش   یهاستمیس   ادی که نه بر بن  ست یادب  می اصالت کلمه »تنها پارادا  مکتب

  ستم ی رو س نی( از ا30: 1400  ح، یقبول دارد.« )مس  یرا سر سوزن یالتقاط  کردی گرفته و نه رو

 :در مکتب اصالت کلمه ی انضمام -شیافزا

  ی و داستان  ی شعر  ی زبان  -ی انیب  ی هادر جهان کشف  ی جنبة کاهش  گونهچی شامل ه  - اول

 شود ینم

پرابلمات  -دوم عنا  ک ی متود  با  هنر  تیآن  اصالت جهان  رو  یبه    - ی انضمام  یکرد یکلمه، 

 دارد  ی شیافزا

  ست؛ ی ها نآن  بیو ترک  هاستمیکردن س  اد یدر کم و ز  کردیرو  ن یا  ی شیحرکت افزا  -سوم

  ی سبک محور  کی به    ی تمام وجوه مکشوف با نگاه انضمام  یگراو وحدت  ط یبلکه در حرکت بس 

در شعر    سمی از مکاتب همانند سورئال  یک ی  ایو    رانیدر شعر معاصر ا  ییشاملو  ای   ییمایهمانند ن

ها و  سبک ساحت خلق ِآن    ی عنیها  آن  ی هاستمی ها و سبا بستاره  یریگ جهان است؛ بدون در

در    ی زبان  - یانی ب  یهاکه کشف  ستییاصالت در حرکت تنها در ساحت فضاها  ی عنیمکاتب  

 .گذارندیقلم ما م  ار یاخت

  - ییو محتوا  ی زبان_ ک یهنر شعر؛ کشف ساحات فرم  ی شناسیبه هست   ت یبا عنا  - چهارم

نگرش  ی برا  ین ینو  یانیب ساحت  به  م  ی نگارش   -ی افزودن  اشودیارائه  در  شاعر    نی.  مرحله 

  - یی و محتوا  یزبان-کی فرم  هایو توانش  هاهیکشف ال  یبرا  یاشتهاد ادب   گاهیبه جا  ستیانیعر

 .بخشدیخود را در جهان شعر نمود م  داریوهیاست و ش دهیرس  یانیب

و به تبع آن در    دارها یتقابل و تضاد پد  گونهچیبه ه  یادراک   کی الکتی د  کرد ینگره »با رو  نیا

  ، یدی )رش  شناسد«ینم  تیخود به رسم  شناسانةیجهان هست  یربنا یتزها را در ز  ی علوم نظر

هم67:  1400  ،یهمت فرارو  نیا  کردیرو  ن یچن (  نگرة  بر  است    یاصل  شده  نهاده  بنا 

جانبة  منتقد همه  اندافتهیسامان    یکه بر اساس اصل فرارو  سمی انیعرفراروندة    یهاستمی»س

هرگون تفکر    -و قراردادپندار   گراخیتار- یو نسب   شیاندو ذات  گراخیرتار یغ-مطلق   یهاتیجزم

عم -درون نگرة  با  و  ساختارزداست  و  بن  برون  راهِ   نی به  انه یگراقیساختارگرا  از  بست،  رفت 

و...   ات یفلسفه، هنر، ادب  ی ایدر دن  کی و تئولوژ  ک ی دئولوژیا  یها ییو انحصارگرا  ها تیمحدود

 )هستند.« )همان
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  -ی و ساحت کشف   یشیافزا  -ی افزاست. ساحت انضمامدو ساحت توامان و هم  یدارا  یفرارو

نظر  یهاستمیس« ک یلوگوس مدار  بر  حرکت    یالتقاط   ای و    یشیافزا-ی کاهش  یهاه یفرارونده 

ا  کنند ینم بر  س  نیو  هر  بن  ستمیاساس  بر    ی ش یافزا-ی کاهش  نِیتضادآفر  ی هاهینظر  ادی که 

  گریو انکار د  ریتصغ  ر،یخود را بدون تحق   افتةیکشف نو  ،یمحورحرکت نکند و با عدم چارچوبه

  یافزاگرا و هممتکثر اما هم  یدارها یگذشته و حال به جهانِ پد  فِمکشو  یهاو ساحت  هاهیال

  ی هامیمکاتب و پارادا  طةی خود وارد حخودبه  ونداند؛یبپ  -لوگوس-کلمه    ی هنر  انیپایب  انوسیاق 

 )31: 1400  ح، یفرارونده خواهد شد.« )مس 

داشته باشد    یشتری ب  یفراخنا  ها« ییافزا  -»فضا  نیا  رةیهرچه دا  یش یافزا  - یساحت انضمام   در

سطح    ن یدر نخست  ، یزبان  یو شگردها  ی ذهن  یها چه تنوع فرم  ،ی انیب  ی هاما چه در ساحت

داشت و نگرة   میخواه  تریندهیفزا  یِانیب  / یامکانات زبان  یتر و داراخالقانه  یمتن   یفراروندگ

قطب یپرابلمات نگاه  هرگونه  حذف  با  اثر  هم   زیوندگریپ  یک  فرا-و  در  و    ش یسرا  ندیافزاگَزَند 

به گسترش و   یشعر  یة چند ساحت و ال  ا ی  کی و تعصب خاص بر    ی نگارش، بدون جانبدار

  سمانیداشتن و آگراد  هیو بدون هرگونه زوا  شداندییمتن م   شی از پ   ش یب  یو سختگ   ی پختگ

برخ سبک   یکردن  در  مکشوف  نش  اهسطوح  در  را  قلم  جوالنِ    اندازد، یم  ییستایا  بیکه 

  ماندگی  هیو در زاو  یراهگیب  یةکه ما   محوری  ستمیس   ، سازیاز هر گون چارچوب  شدگی برون 

 د سازیخود م  یشگان یافق اند شوندیرا سبب م 
 

 اتیدر ادب ی ستینیفم یکردهایرو. 2- 2

 سم ینیفم  ة ینظر.  1- 2- 2 

از    یها ]زنان[ جزئ»آن  کندیم  انیب  گونهنیدر کتاب جنس دوم، تقابل زن و مرد را ا  دوبووار

ادارهاجتماع شده نرها  که  ماند  زن  کنند یاش  پاو  مقام  آن  در  اشغال کرده  ترنییها  اند«  را 

  ی هاهمواره زن را تحت سلطة نگرش  ها ستین ینگره، فم  نی( بنابر ا504: ب/  1400)دوبووار،  

ا  دانند یم   دساالرانهمر بر  نم  نیو  زاده  به صورت زن در م شوند یاساس زنان »زن  .«  ندیآی: 

بر آن باوردند که »در غالب    هاستین یع فمموضو  نیهم  میبا تعم  زین  اتی( در ادب13)همان:  

رساست.«    یزنان، صدا  ی صدا  ی ست ین یحال آنکه در آثار فم  شود؛یم   دهی مردان شن  ی متون صدا

سوژة   رییبا تغ   ها ستین یگفته شده فم  شیطور که از پ همان  نی(؛ بنابرا273:  1400  سا، ی )شم

زنانه را در جامعه رواج دهند اما به صورت   یی مرد به زن بر آن هستند که صدا یفاعل شناسا

  ی ادب  ة یپارچه دانست چرا که »نظر  کی  ینظام   ی دارا  ی ادب  ةیدر نظر  توانیرا نم   سمین یفم  ی کل
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( و به 142:  1382  نده،یمختلف است« )پا   یهاوهیو ش  دی آرا و عقا  زا  یامجموعه  یستینی فم

چرا که    باشد ینم   زیروشن، واضح و متما   فیتعر  ی دارا  سم ینیگفت فم  نتوایتر مصورت واضح

  ی ها شهیاند  یی شده قصد جانما فیتعر  شیاز پ   یهاشهی که همواره در اند  ستی لیطف  ینگرگاه

 یبه عنوان »نشان و نماد حقوق زنان و پرچمدار برابر  ودخ  فیبا تعر  ها ستینی خود را دارد. فم

اند که زن را  آن بوده  ی محورانه در پزن  ی کردی ( همواره با رو13:  1385دو جنس« )سارسه،  

در    یاری بس  ییدستامدها  هاستی نیفم  ریمس   نیکنند؛ در ا  فیمردانه تعر  یادر تقابل با شاکله

اند، که در  داشته  شیمتمدنانة خو  ستِ یز  ی اهو تحقق ضرورت  ی عیحقوق طب   یقانون  نییتع

  ی انبنی   و   اندرقم زده  ی را در اجتماع انسان  ا یمانا و پو  ، یستودن  ی زیساحت تالش و رستاخ  نیا

در    تواندینگرش هنوزاهنوز م  ن یا  دوانیشهری   که اندآورده  فراهم  را   گرانهو روشن  شانهاندیک ین

 ی نیش یپ  ی ساختارها  یِ همگان   یو روادار   ی انسان  وابط ر  آزار زن  هایبودگاهجوامع مردساالر و هم

 .کند سازی نهی و به ش یرا پاال  ین یو روابط پس

زنانه  اما زنانه  نگریآنجا که  با    ی و چرچش  مودهپی   افراط  راه  و   انددانسته  یک ی  محوریرا 

  ی و به بهانة بازسِتان  انددهی درغلت  یو بدگمانگ  یش اندیکج  به  اندکرده  جادیدر راه خود ا  یانحطاط

  در منحرف شده و    ت یبُناور و نژادة زوج  دگاه یناخواسته از د  ا ی خواسته    خ یزن در تار  گاهیجا

  ساالرانِهسرمای  مندو ناسرش  انیپا  یب  انگاریو دامچالة دوگانه  یزیگر  /یزیگرست دی  راهةکج

باز و  پرده  نان  ست ینابا  های یزیگر  /ی زدگرستی  که   اندافتاده  ساز یپشت  آرمان    نیازی و  را 

  های شاخه  برخی   پندارنةدوگانه  ند یفرا  نیا  فراوردة .  اندساخته  شیخو  افروز نهیو ک   سوز یزندگ

م   یستینی فم که  آنجاست  »تفاوت  میتوانیتا  ظرف   یجنس  یهاگفت  و    ژهیو  یهاتیو 

ف  ی استعدادها روان  کیولوژیزیخاص  تما  کی هر    ی و  در  زنان  ناد  زیاز  مردان  گرفته   دهی با 

  تیانکار ساختارها و هو  ی عنی به مقام زنان    د یظلم جد   یبرا  ی انهی زم  سان نی[ و بدشوندی]م

متناسب با آن    ف یها و به تبع آن نظام حقوق و تکالزنانة آن  ی روان  -ی جسم  زیخاص و متما

 )478: 1386فراهم گردد« )زرشناس، 

  یش یافزا  -یکاهش   کردیرو  یدارا  اتیدر ادب  یست ی نیفم   یها هیآنچه که گفته شد نظر  بنابر

زنان هستند؛    یو صدا  شهیاند  ش یافزا  ی مردان در پ  ی و صدا  هی بوده که در آن با فروکاهش نظر

سخن  پدران است. به    یرگیچ  یبرانداز  یهااز راه  ی کیباورند که »زبان زنانه    نیلذا آنان بر ا

  ی زبان آنت  ن یاز درون هم  تواندیم  وار ک ی الکتی خوار زبان مردانه است. د  راث یزنانه م  بانز  گرید



 11 ی عیطب اتیدر ادب سمینیو فرافم سمینیاکوفم تقابل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواه خود را در متن  خود ]...[ جهان دل  ات یتجرب  ان یبا ب  توانند یدانسته شود. زنان م  زیتز ن

 )265:  1398 ،یم یآورند.« )تسل د یپد
 

 سم ینیاکوفم  ةینظر  .2- 2- 2

نظر  اینگره  سمینی اکوفم دل  قبل  سمینی فم  یادب  ةیدر  که  همانطور    شد؛   گفته  تراست. 

  گرایی بوم  سم،یناتور  سم،ی نیچند نگرش فم  ختة یدارد که از آم یالتقاط   ی کردیرو سمیناکوفمی 

و مردان با فرهنگ    عت یکه »در متون، زنان با طب  کندیم  دی نگره تاک  نیفراهم آمده است و بر ا

و زن   ن یزم ن یکه ب  یبنابر اشتراکات فراوان ها ستین یرو اکوفم  نای از  اندشده تههمسان پنداش

در برابر جامعة مردساالرانه   تی تحمل جنگ و تجاوز، مظلوم ها،شیاست، از جمله تولدها و زا

بنابر نگاه    نجایاست. در ا  نی( که زن همان زم176  :99  ، ییای)قلندرزاده در  کنند« یم  انیو... ب

است، زن در مقابل مرد قرار    یست ی اومان  شة یاند  ی عنیغرب    تروای انیکه برآمده از بن   گراتیثنو

و »به گفته    پردازد؛یمردانه م  یتمام وجوه انسان  ریو تصغ  ریو به انکار، حذف، تحق  رد گییم

  یزیتجو  یازبخشیبلکه دربرداندة امت  ستی ن  یفیتوص   یفقط دوگانگ  ، یدوگانگ  نیا  ها ستینی فم

د  ک ی بر  )دانشنام  یگریطرف  ا157:  1392استنفورد،    ةاست«  در  پد  نی(    ی دارهاینگره 

هم  ی هاستنگاهیز   ی فرودست نقد  زم   شهی مورد  و  برا  شوندیم  ی تلق   نیزن  آن    یو  با  مقابله 

  سم،ین یفم  گری. به عبارت دآوردیم   انیسخن به م  یو شالودهشکن  یزی»از اقتدارگر  سمینی اکوفم

اصل،    یپدرساالرانه است« )محمد  -قبال فرهنگ مرد   دردرصدد خلق فرهنگ زنانه    یفرهنگ

1392 :22 ) 

شود هر    ستهینگر  ی قهر و مهرمدارانه به هست  فرضشیپ   چی و بدون ه  نگرانهنیاگر راست  اما

  انی که بن  م ی ابیدر  ینگیو هرآ  ی گمان  ی در اوج ب  متوانییم   یو زبان انسان  ی در جهان زبان  نهیآ

تا آنجا    ستآوری لیدل  وةیش  نتریهیما  ی نهاده شده که ب  یل یبر استدالل تمث  سمین یسست اکوفم

به همان    رازی  اند؛سفسطه شمرده  هایبزرگ جهان از گونه  شمنداناندی  را  استدالل  گوننیکه ا

  نیدر هم توانندیم زین نیمرد و زم لتمثی جهان در اندشده پنداری ک ی  نیکه زن و زم وهیش

به    وهیش  ن یسرشت زبان و ذهن است که ساز و ناساز را در ا  نیشوند، که ا  ده یسنج  گاهیجا

 .یگر یبسازد، اگرچه بنابر کام خود و بر کامة د تواندیم ی کسانگی
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 پست مدرن  اتینقش فلسفه و ادب.  2- 2- 2- 1

است    نیجان کالمش ا  زندیم   یزیست  /یزمعناگری  از  دم  که  آنجا   مدرنپست  اتیو ادب  فلسفه

را با نگرگاه لغزندة    ره یچ هایگفتمان  گاه یو جا هاتروایاقتدار کالن توانیم  یکه در بازة زبان 

  ی را به مرکز آورد. باز  ه یدر سا  های و گفتمان  ها تروایراند و خرده  ه یاز متن به حاش  شیخو

  یزیرا معناگر  رهیچ  ی نگره نقد معناها  نیبنابر هم  هاست، شدگیتیتثب  نیبر هم زدن ا  یزبان

در   یی و از هرگون تک معناگرا  داندیم  یزیرا معناست هاتروایکالن یِ نگیگرفتن مه  یو به باز

  ا، هاسطوره  در   را   ها ت آنقدر  ی نهادها  ی آشکارا واهمه دارد و در فراسوژة زبان  انسانی   گاهبودن

 .ردگیمی سخره به هاو باوررداشت هانییآ

آن    یزبان  یباز  ک یفراتر از    یزینگرش و نگارش چ  وةیش  ن یبه ا  تیبا عنا  سم ی نیاکوفم   ایآ

گفتن    یبرا  گرید  یسخن   لیتمث   ی عنیاستدالل    وةیش  نیزترآمی   و مغالطه  نتریهم بر سست

! ریخ   گمانیاست؟ ب   ناوندیز  گرید  ی و استدالل  شهیخو  ایبه سخن    ای داشته باشد؟    تواندیم

  یکاتوریکار  سمینی گفت اکوفم  متوانییم   می کنار بگذار  شتریرا ب   ی شگی اپپرو  میاگرچه بخواه

ا  رایز  ست؛یست یپسامدرن  هایوهیاز ش  فسخی  و  انگارانهساده و    نیدر  انحراف  به  نگرگاه که 

دست  یزبان   یباز  ست،یمرلوپونت  سوژگی تن  کشاندن   راههکج اندازة    شة ی اند  سازیِرشتهدر 

  دن ی رس  یبرا  ی با گفتمان  زیو ست  ستینیپَس   معناگرایی به تک   ی ن یشی پ  معناگرایی از تک   یانسان

 .چی ه گریشاعرانه است و د ی لیو تمث  یزبان ی در بستر واد  گرید ی به گفتمان
 

 سمینیفرافم. 3-2

زنانه و   یهایپندارو دوگانه  هایانگار تینسبت به تمام جزم  یانتقاد   ستی کردیرو  سم ی نیفرافم 

.  ستیو شرط و فراساختارمند انسان  دی ق   ی وجود ب  شودیم  انیب  سمین یمردانه. آنچه که در فرافم

مولفة جنس    ان ی ب  کندیم  زیمتما  یست ی نیفم   یکردها یرا از رو  شه یاند  ن یکه ا  ی ل یاز دال  ی کی

  ی ها و تضادهاسرانجام تقابل  یکه از جنگ ب  است یاست »جنس سوم تفکر  سم یانیسوم در عر

انسان  ی شگانیاند جهان  بافتار  و  ساختار  به    ی در  آوانگارد  بازگشت  خواهان  و  آمده  تنگ  به 

  دگاهی . از دیجنس سوم در تفکر و شعور انسان   ی عن یها  و سرچشمة مغفول ماندة آن  گاهشهیر

و شرط و فراروندة    د یقیب   ییافزاهم  ی عن یزن و مرد، جنس سوم    بط در روا  ت یجنس و جنس

  ی عنی(  11:    1398  ، یدی.« )ص ینگرانگو مردانه  ینگرانگمحورانة زنانهانسان  یِو اجتماع   یفرد

محورانه معتقد  انسان  ینگرمحورانه و زنانهانسان  ینگر»به مردانه  - آن فرامرد  م یو با تعم   - فرازن
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نگاه مردانه، جنس و    یو به نف   ستی محور ناما زنانه  نگردیزنانه م  یدیفرازن با د   یعنیاست.  

  ش یاز پ  ش یشدن ب  کینزد  یمحورانه را براانسان  ینگرزنانه  یو   را یز  پردازد؛ یمرد نم  ت یجنس

دارد.« )همان( تا آنجا که    یرو  شیو شرط( پ  دی ق ی)ب  یمتعال   تیانسان  یعنیبه جنس سوم  

  - یجمع   هایناخودآگاه  و  هادر تمام خودآگاه شیمتفاوت خو  های یژگ یزنان و مردان با تمام و

وجودپا  یفرد و  افتند  سوگ   چ یه  ی ب  ،یگیِ برابر  اند  رانه،ینگرگاه  ر  شهیترازنامة    شة یو 

 .شوند گونگونه های بودگیهم

 :شد  دهیگفت جنس سوم از همان آغاز بر دو ساحت گستران توانیم  ی دگیبه چک  نیبنابرا

ماد  زادگان یآدم  یعن ی  ، یوجود  بهرگیهم -1 نر  نه یچه  چه  وجود  نه؛ یو  امکانات    یاز 

  ن یخود برخوردارند و ا  نیدر آوندِ نهاد  ی عیطب  هایِو توانش  دادهایرو  ةیبر پا  توانندیم   یکسان ی

 .و خاستگاه شده است هیرا م زادگانیآدم  یوجود وندیهم

  ی به زن و مردبودگ   یانسان   ستنیهر جنس چه نر و چه ماده، با ز  ؛یموجود  بهرگیهم -2

 چهی یب  زده تیجنس  های رَویاز تک   ی و دور  یرپذیبا کنش  توانندیپس م   ابند،ییدگرگونش م 

از همة    سمیسنت و اومان  هایاز جهان  یی فرا  های شهیاند  آوریبسته و برون  هایانگاشتنستین

و به کار بندند،    رند یبهره گ  اندافتهی   تراکنش  ها که در تمام تمدن  ی بشر  های شهیو ر  هاشهیاند

  وندان هم  گریو د  شیخو  یو موجود  یتوانش وجود  چی انکار ه  ی ب  بودگیشیفرااند  گاهیتا به جا

 برسد. 

 

 ( نی)مکتب اصالت زم ی سوژگ نیزم. 2- 4

زم  نگرش شخص   نینخست  یبرا  ن یاصالت  طرح  »با  جانب    ی ساختگ  ی تیبار  از  )هرمانپوپ( 

.  دی« به چاپ رس117سال سوم/ شماره    -1383/ی/د 29شنبه:  کرمانشاه/ سه  ةیدر نشر  کی آذرپ

بود.«   یوسیفرابطلم...که ارائه دهندة نگرش سمی بیبه اسم ترال  ی( »مکتب 35:  1400 ،یدی )ص

:  شودیم   ریشامل مباحث ز  نینگرش اصالت زم   ی رسم  انةیب  نی ( نخست16:  1398  مانپور،ی)سل

  را یاند زفرو رفته  یدر کره خاک   شیباز پاها  ردیفاصله بگ  نیقدر هم که از زم »انسان هر چه

  ک،یخود درآورد...« )آذرپ  رینخواهد توانست فضا را به تسخ چگاهیخود ه  یبنابر محدودة زمان

است که »انسان    دهیعق   نیانسان بر ا  گاهیدر مورد جا  نی( همچن108-106:    1384  ان،یمهدو

بنابر محدوده    رایاند ز فرو رفته  ی در کره خاک  ش یباز پاها  ردیفاصله بگ  نیقدر هم که از زم هر چه

  دواژة یکل   کی خود درآورد...« )همان( آذرپ  ریفضا را به تسخ  نخواهد توانست  گاه چی خود ه  ی زمان
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و شهود    ستیشهود  ق یعم  قتِیحق  ک ی   ان یدارد که »عر  ورو با  کندیرا مطرح م  ی کودک-ریپ

... برخورد دوم پروراندینامحدود خود نم  کرةی را در پ  یکه نطفة نابود  ستیندیتنها فرا  ق،یعم

  ی »تجاهل العارف« در اوج تعقل و تجربه، به جنون هیکه با اعتقاد به نظر  شود یم  ی کودک  - ریپ

نگرش عام شده است   ی که ذات ی علت و معلول  یِ عیبکه در آن روابط ط   ابد ییکودکانه دست م 

و سکر است...« )همان( و در   رتیآغاز ح   نیو ا  زدیریکامال هنرمندانه بر هم م  یارا به گونه

فعال است    یاپروسه  ان یکه »متن عر  کندیم   انی ب  نیو نمود فلسفه اصالت زم  ان یمتن عر  انیب

تمام  یبرا ساختن  عقدهسکوت  یآزاد  و  صداها  عر  یهاها،  و  تار  انیپنهان  که    خی منظومة 

حت ن  ی متأسفانه  ثبت  صورت  روا  ی دانا  ک ی توسط    زیدر  و  کل  گرتیکل    نگر،یوابسته، 

  دات یبر تمه   هیبا تک  انیاست... متون آوانگارد عر  افتهیانعکاس    سینوو نام و نشان  نیببرجسته

  ی انی هر پا  رایداد ز  واهندتن در نخ  ی شدگو سنگ   یشدگ به اشباع  گاهچی ه  هیاول  یهاو مولفه

 ( به مراتب بهتر و بزرگتر است.« )همان ی آغازگر راه یواد نیدر ا

  ی وجود گراست و وجود را کل   یکرد یرو  ، یست یانی عر  ییبنابر نگرة وجودگرا  ی سوژگ  نیزم

هم از  موجود  یعن یساحات    افزاییفراتر  صفاتِ  و  پد  تیاجزا  وجودگراداندیم  دار یهر    یی . 

جنس    نیبنابر دکتر  ی ستیارگان  پنداری یک یو    سمیدوئال   گراییاز هر گون دوگانه  یست یانیعر

فراتر م  ب رودیسوم خود  انسان  دی ق   ی. وجود  ارزش  سوژگی نی در زم  ی و شرط    های گذاریاز 

تقابل   گرانهاسیق  اومان  یو  و  م   ان، گرایسوژه  ی ادگ ی خودبن  ژهویبه  سم یسنت  و    رود یفراتر 

ب   زدگیتیجنس طب   یرا  ساحات  پد  تیزوج  ی عیانکار  همة  م   دارهایدر  در  راندیپس   .

  یاست نگرش دگر ی ها شة یاند های انیکه از بن  مندان یو هست  ی هست  ی جداپندار سوژگی نیزم

  جاری   گونبه اشکال گونه  یتوهم از آغاز در جامعة بشر  نیکه ا   شود، یمتوهمانه انگاشته م 

  ی ته   ایدر نگرگاه جنس سوم واژه  شیشاپ پی   گونهزوجِ هم  بهرگیبوده است. وجود بدون هم

در    سوژگی نیزم  ة مایبا جان  رایز   د؛ بگذر   سمیانیعر  ستمی از پالوانه فراس  تواند یخواهد بود که نم

 .ستیبودگ  نه یپاد

  ی پندار-و تشابه  یی زگرایبدون تما  یمشکک موجود  هایدارد در ساحت  شهی ر  نیزم  وجود

آن و روشن    یموجود  یندهایدر همة برآ  نیزم  نةیو نر  نهیساحات ماد  وجودیو هم  یانسان

ن انسان  در  که  د  ز یاست  هم   اششهیر  نیزم   یندها یبرآ  گریهمانند  و    بازی هَن  ، یبهرگ-در 

  مندان یهست   گریکه با د  یرا در نسبت  شیخو  هایتیآن روا  روابسته است که د  یست زیهم

  ی ع یطب  ختمان یر  نیبا ا  زیو ست  زیهر گونه گر  هاتیروا  نیو دار ا  ریو در گ   ندآفرییم  سازد،یم
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  شة یاند  چی است که ه  انهینادانانه و کانا  ایوهیو ش  یش اندیگُجَسته  گمانیزادنگاهش ب  ن،یو نهاد

شود برازنده است که    ییزدا  یگنگ   یاندک   شی آنکه از گفتة پ  یبرا  .در آن نخواهد بود  یبناور

 :نگاشت نیچن

  - دهیشاندی نه و– ستهیخود نگر بودگی هست گاهیو در جا ی وجود ثیاز ح ن،یزم نخست؛

 .شود

رُستنگاه،    ی برا  ستیشود که فراگَرد  ستهینگر  ی گاهیدر جا  یموجود  ث یاز ح  ن یزم  دوم؛

از    کیهر    ی پندار-و دوگانه  یآن است. جداپندار   ندیکه برآ  ی خواستنگاه و زادنگاه موجودات

 .و برباد است اد ی خودبن یتوهم  گمانیب  نیبا خود زم  نیباشندگان زم 

 .اوست تیمقدم بر موجود اش یهست یوجود ث یانسان از ح سوم؛

)مذکر و مونث(    نهی و ماد  نه یکه به دوساحت نر  مندی بدن  یعن ی  تیتحقق موجود  چهارم؛

 .شودیم  می تقس

تار  پنجم؛ نگر  مندانیهست  گریانسان و د  زیبه عنوان فصل مم  خ ی در بستر  به    ستن یدر 

 .ابندی یمتکثر مردانه و زنانه نمود م هایدر شاکله ینگ یو ماد ی نگیزمان نر

ناظر    زین  یناظر بر جنس هستند و زنانه و مردانگ  ینگ یو ماد  ینگیتوجه داشت که نر  دیبا»

  یفرد -ی جمع  ی هاها و ناخودآگاهخودآگاه  ندیجنس برآ  یساحت سختافزار  ی عن ی...  ستیبر جن

نرمافزار  یزمانش  ،یمکانش   ،ینژاد ساحت  و  و  خودآگاه  ندیبرآ  زین  تیجنس   یاست  ها 

روان  یارسانه  ،یشگان یاند  ، یانشزب  ی فرد- ی جمع  یهاناخودآگاه مقدمه،    ی و  )ر.ک  است« 

  ی عنی  هاآن  ی ختاری   ساحت   و  ها که جنس می ابییدرم   نی(، بنابرا210-183:    1400  ،ینوروزعل

عنا  هاتیجنس زم  یفرد- یجمع   های ناخودآگاه  و  هابه خودآگاه  تیبا  در  متکثر    نیهفتگانه 

  ساختارگرایی که از دو ساحت درون  دارد یوام  را  ها که انسان  ستینگرش  سمیهستند و فرااومان

ساختارزدا تمامشان   ییو  بر  مداریک یتئولوژ  محور،ک یدئولوژیا  گانیسو  که    گرایینیو 

 .کنندیم ی دارند فرارو ادانهیخودبن

  یِ هست   ص یتشخ  یاست برا  ز یبه همه چ  واسطهیب  یِ عینگرش طب  ی شیاند»سبزانه  نیبنابرا

حقارت   یرسوا کردن و افشا ص،ی تشخ نیو در ا ؛یما هو قضاوتِ انسان یِاز هست  یما هو هست

بمبخراشآسمان زبالهافکنها،    ی هاقانون  ، یساالرهیسرما  یها کارخانه  ، ییایم یش  ی هاها، 

رش  گربیتخر مقدمه  )ر.ک  ماست.«  تقابل  106:    1400  ،یهمت  ،یدی مدنظر  در  و   )

انسان  سوژگی نیزم ناسازگار  شودیم  انیب  سوژگیو  سر  »]ما[  علومِ    میدار   یکه  تمام  با 
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در    یی ای میجانباز ش   کیاند و به سان  ها شکستهپارهبار آهن  ر یرا ز  ن یکه کمر زم  ی مسموم

 (46: 1400 ه،یاند« )تکبستر احتضار انداخته

به عنوان تنها    دیبا  نیدر زم   کند،ی م  انیب  نیاصالت زم  نگرش را  از فرزندان    یک یانسان 

که به    ی. »انسان هنگام یانسان  تیمحور  یحت   ایو    یبرتر  ،یکهتر   چی شناخت بدون ه  نیزم

  ، یستیانیعرییبنابر وجودگرا  تی موقع  نیدر ا  یعنیوجودش برابر است با جوهرش،    دی آیم  ایدن

  ن یمشابه در دامان زم  یی ندهایفرا  ی که ط  گریموجودات د  هی است شب   ی فقط و فقط موجود

  ک، یموجود.« )آذرپمرحله، وجود در انسان برابر است با    نیاند. پس در اکرده  دایپ  تیموجود

آن به    مندانیتمام هست   یعنی   نیتمام فرزندان زم   نی( بنابرا30: ب/    1396اهورا، همکاران،  

که در    ییهادهی پد گریهست بودنش با د»انسان به علت همْ ندآی یبه شمار م نیخود زم ینوع

است، از جمله    مندانی هست  گری با د  ی وجوه مشترک   ی (، دارا125جهان وجود دارد« )همان :  

  ،ی موجودات هست  گریانسان همانند د  یِ»زبان مادر  ست یکه زبان ارتباط با هست  ی زبان تشعش

  مندها یتمام هست   ی که زبان مشترک و اصل  یع بوده است. زبان تشعش  یو ارتعاش   ی زبان تشعشع

شدنِ موجودات گوناگون کرة    ی هستاست اگر چه موجب ارتباط و هم  یبعدچهاردر جهان  

ز   گریکدی با    نیزم دگرگونش  و  تکامل  فراشدِ  توانسته  و  آورد.«  آن  ی ستیشده  فراهم  را  ها 

 ( 211: الف/  1396اهورا، همکاران،  ک، ی )آذرپ
 

 ونیسیرکاز یو س  ونیزاس. باغی2- 4- 1 

را   نیاست که اگرچه جهان سنت، زم انی ب انی شا نشانهیسو ن ای گرافراسنت  ینگرة انتقاد در

مثال خدا اداره    ،یروح آسمان   یباور بود که »جهان را نوع  نیو بر ا  انگاشتیپست و فرودست م 

رو  کندیم همة  منشا  و  منبع  )کل  داها یکه  است.«  جهان  مطلق  مرکز  خداوند   ...   گز، یاست 

واپاشانه و    کردیناترازمند رو  ایگونه-به  چگاهیه(، اما تا ظهور عصر رنسانس،  23و    22:  1399

  پوش در ساخت فرهنگ جنگانه  یشاندی انیبن   چینداشته و ه  عتیبا طب  یی اروی در رو  زیگزندخ

به کژراهه نراند، اما در    شیرا از سرشت خو  ست یبه کار نبست و چرخة ز  ش یخو  بومستزی  در

آن در هر سنت    ی ریگ  ی بود که جا  ده یرا پروران  یادگ یخودبن  ایش گونهیخو  ی شگانی اند  انیبن

 .بوده است  دارهایپد  گریبه د  یافراط   دهی و صفت  آوری اسیق  ، گریو تمدن بازنمودش قضاوت

  ریهمانند مرغ باغ ملکوت و تا  ی ریکه تعاب  انگارینیانسان فرازم  پندارهای  بنابر  گراسنت  انسان

برآ قدس  و مهم کردن سلسله  ندیگلشن  اهم  به  دست    مندانیهست  گرید  مراتبیآن است، 

بهنجار    یازهای بر ن  انشیکردن کشتزارها بن  ونیزاسیهمانند باغ  هاییهمه کاربست  نیبا ا  د، یازی
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  د یرا پد  ست زی  چرخة   از  شدگونه گزند و برون  چ یکه هرگزاهرگز ه  ست ی سرشتمان  ةیپاو بر  

در    رایز  د،آی یبه شمار م  ونیزاسیاز همان باغ   ایشاخه  زین  هاوانیح  یکردن برخ  یو اهل   اوردین

زم   وندی هم  زین  هیرو  نیا رستنگاهش  با  طب   نیانسان  و  است  نشده  گسل  را    عتیدچار 

 .نکرده است زدایی نسوده

  فراشد  است،  گر و محاسبه  ادیخودبن ش، یاند یسودمحور، کم  یموجود سم، ی بشر اومان اما

است و    ی تکنولوژ  ی شی اند  کالی تکن   ن یاست که کاربست ا  کالی تکن  شةی بشر اند  یشاندی   اعداد

  ش یدای و پ  ی جز خلق انسان توسط کار انسان  یزیچ  شودیخوانده م  یجهان   خی »تمام آنچه که تار

و    ین یآفر-خود   ریآشکار و انکار ناپذ  لیانسان دل   نیبنابرا  ست؛ی انسان ن  یبرا  یسرشت انسان

در مورد    گرید  ری( به تعب139:  1378را به همراه دارد« )مارکس،    اششتنیمنشا گرفتن از خو

  ی زیگفت: »چ  توان یم  ن یچن  ست، ی از اصول تفکر دکارت  ی کیبشر که    شهی بودن اند  کی اضیر

اند اصالت دارد که دا  شةی در  دارا  ی رابشر  و آن چه که  باشد  قابل  یامتداد    تیامتداد است 

  ک یاض ی باشد ر  ی بوده و هر چه کم   یاست کم    ی ریگکه قابل اندازه  ی زیارد و چد  یریگاندازه

 انگارانههتا به امروز بنابر نگاه سوژ  شه ی( و با توجه به آنکه جهان اند50:    1397  ک،یاست. )آذرپ 

قابل  یکه کم    یزیاست »چ  دارهای پدتمام    ی ابزارپندار  پی   در  همواره و    رییتغ  تیبوده  دارد 

  یهاو تصرف آن جوهره  رییتغ  ی هاماده است. روش  ی عنی   الی باشد ماتر  ر یرپذییکه تغ  یزیچ

جهان   یاستحاله و فراچنگآور ر، ییکه باعث تغ  ییو ابزارها لینام دارد. وسا  ک ی تکن ریامتدادپذ

 ( )همان شود« یم  دهیم نا یتکنولوژ زین شود یتوسط انسان م  ی کم 

.  ستییگراو دوگانه  مندتی ثنو  هایبندیمقوله  مدار،عتیناطب  هایتمام نگره  تیرواانیبن»

تفس  تاو  ریدر  بر هست   د یتاک  مندان یو هست  یهست   ل یو  )موجودات(،   ندانمیو هست   یمن 

  دگر یها  دگاهی د  نیدو را دو مقولة جدا پنداشته که ا  نیا  یکه به نوع  دگری ها  شةیبر اند  ستینقد

 ( 196:  1400 ،یدی .« )صرینه خردپذ است، ی عینه طب

باغ   در آن. در جهان    زدایی نسوده  ی ب  ن یاز زم  ی ع یطب  ی رگیبهره  ی عنی  ونیزاسیبرابر  از 

به عنوان مبنا و    اشیناسوت  التیها و تما ها و آرمانو خواست  ازهایبا ن  یکه »آدم   سمیاومان

: 1386)زرشناس،  .«  شودیانسان، خدا م  ی ریو به تعب  شود یپنداشته م  ز یو مدار همه چ  ار یمع

بن111 اعداداند  ابر(  ش  ش یذهنِ  رو  ایوهیبشر  زم  ییارویاز  م   دیپد  نیبا  که    توان یآمد 

واپاشانة جهان مدرن شد، که    ة یرو  زیتصرف در همه چ    ونیرکاز ینام نهاد؛ در س  ون یرکازیس

که جدا از بهرة    ساالران؛ هیسرما سوزیبه شمار آمد در پنجة زندگ  یزیهر اختراع در آن دستاو
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از آن برساخت    نیزم   یدر درونة تنانگ  زخیجنگامه  ایهسوی  هااختراع  ن یاز ا  یار یورجاوند بس

  هایهیسو  ته یمدرن  گمان بی–  ته یمدرن  ن ییساخت با نام خارآ  ی را ناوردگاه خرچنگان   نیکه زم 

آن    سوزانةنیزم   های هیواخواست از ال  اینبشته گونه  ن یداشته و دارد اما در ا  زین  ساز یزندگ

پا  نیهنوزاهنوز جان زم  هسویخرچنگانِ همه  نیاماست که    دةدی شیپ   ر ناپذیانیرا خردنگاهِ 

  سم یرا در نگاه انسان گرفت/ اومان  نیتقدس و حرمت زم   سمی»اومان  نکهیو ا  پندارندیم  شیخو

کرد و از    ر یتحق   سمینی و ماش  سم ی نیدارو  ةیانسان را بر اساس نظر  ی و ملکوت  ی ساحت قدس

 ( 44:  1397 ک،ی انسان را محدود کرد.« )آذرپ اخت ساحت شن سمیبرداشت/ اومان انیم

برساختن    یرا برا  ی عیطب  ی روهاین  خواهدیرا برافراشت که م  تیرا  نیدر آغاز ا  یتکنولوژ

چند  یینویم   یزندگ  ک ی ب  یبرابرگ  نی به  آس  چ یه  یبرساند،  و  زم  ی بیگزند  و    نیبه 

مبدل به چند اسب بخار    شی خو  نیآهن  های . چند اسبه تاختن را در مرکبمندانشیهست

  یهاحمل و نقل ]...[ رسانه  دیجد   یهاوهیش  ه یکل  ی واقع  ینابه مع  ته یرو »مدرن  ن یساخت، از ا

 اما(  18:  1387  گز،ی.« )رودرباشدی]...[ را دارا م  یانرژ  دی]...[ منابع جد  دی]...[ مواد جد  دیجد

زم  اوباشتن  که  شد  تکنولوژ  نیچه  و  داد؟!  اند  یرخ  تمام  کامة  بر  تنها  بزرگ    شمندانینه 

آمد و    ش یپ  سوزان شهری  و  ستاننشد؛ بلکه جان  عتیادامه و امتداد خرمندانة طب  سم،یاومان

  مندانشیو هست   نزمی  گاه  ا کشتنر  یبشر  نیگشت و تمدن نو رهیچ  ش یبر سازندة خو  یحت

اهرامن ا  اش یساخت و مادر سبز هست را در دامچالة    چ یه  ز انگیپرسمان گفت  نیانداخت؟ 

نبست و    یبرافزونِ تکنولوژ  یِوزسیزندگ   نیدر را بر ا  دباییم  ایاما آ  غ؛یغادریندارد در  یپاسخ 

برون   یبرا یدر خور برا ی راهکار شان هماییب ی جدا از شعارها  ساالران  هیبر کامة جهان سرما

  !اد؟ند شنهاد یشد از آن پ 

ب  نانةییخارآ  هاییانگجویکام  یبرا  بشر خل  ستنینگر  یخود  گون  هر  و    جانیدهیبه 

ح  سازی کژگونه نژاد  گ  ها وانیدر  شرط  اهان ی و  هست  ی به  آوردن  فراچنگ  و    مندان یکردن 

و ببرها،    رهاشی  گذراندن  آتش  چنبر   از   ها، و اسب  ها لیپرداخته است همانند به رقص درآورن ف

  ، یوانیح  ی نژادها  سازی کژگونه   هرگونه  پس ...  و  ها خرس  یپشتک انداز  ها، مونی م  بازی سمانیر

  ون یرکازیس  ی پس تحت عنوان کل  نیرا از ا  هاروسیو و  هایموجودات باکتر   ی و حت   ی اهیگ

و    ستی ن  هیفروما  وةیش   نای  مندانمشقِ مدارا در خارخار کنش  گونهچی خواند، که ه  میخواه

برافزون    ی هنگفت  یبرا  زهیکژانگ  ی هاگراییدهیو فا   زهدستاوییب   های جوییلذت  جز  گاهشان افق
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  یی ای میش  ها،اچهی و در اهایدر دنی خشک ها،شهیب یاوزون، نابود ةیال ی و سوراخ ستین هیسرما

 .روشن سخن ماست  هایگواه... و ها باغ و هاکردن مزرعه
 

 سوژگی انسان گانةشانزده هایگونه.  5-2

در فلسفه، انسان همواره به عنوان سوژة فاعل شناسا و    تهیسوبژکتو  ن یادیبن   وةیش  یبررس   در

که    نیاصالت زم شةی اند ختمانیاما در ر شوند،یبه عنوان ابژه شناخته م مندانیو هست  یهست

پد  شود یم   انی ب  ،یانضمام   -ی شی افزا  ست یکردیرو تمام   در   محورانهابژه  ینگرگاه   دارهای که 

با نام    ستیزیچ   یدر جهان انسان  انهگرایابژه  های نگرگاه  ن یا  ندیدارند و برآ  گریکدی  ا ب  یی اروروی

  ی شگانی اند  ستمیفراس  نیدر نخست  نی. بنابرایشگان یاند  هایمیدر تمام پارادا  نیزم  انگاریستین

  گریکدی  های دگرسوژه  نیزم   یدر/ بر بستر فراسوژگ   مندان   ی تمام هست  سم، ی انیعر  ی عنیجهان  

  اس یهر گون ق سوژگی دگر در.  نگرانهابژه های شهی اند یِنینقش آفر چ یه یب  ندآییبه شمار م 

شوندآور کالبد  چرا  یدر  در  قضاوت  معدوم    شیشاپیپ   نماشهیاند  هایگفتن  ییو  و  مطرود 

 .شودیم

  ز یبه ر ز یاوست، ر یشگانیجهان اند  ند یکه برآ  یبشر هایپنداشتشیپ نگریدگرسوژه  در

  ی بشر  انةیادگرایخودبن   بندهایتا رنده  شوندیواخواست م  نیاصالت زم  ختمانی شناخته و در ر

 .شوندیچشمه درنگر آورده م ک ی  وندان هم نیرخت بربندند و همة باشندگان در زم 

  ة یکه سو  یش اندیسوژه هایگونه  ختمانیما از هر گونه ساختار و ر ن ینگرش اصالت زم در

  سوژگی نزمی  درگاه  در   را   هاو همة آن  م روی یدارند فرا م   ی و انجماد  ی اعداد  ، یانسداد  ی ادیانق 

  یآور  یکرد و رو  میمبدل خواه  شیخو  یتمدن  -ی در جهان فرهنگ  رپذیکنش  یبه باشندگان

  زیآنال  ی. پس براریو الغ  می هست  رایپذ  ن یاصالت زم  شانةیدر ساحت فرااند  تنها به هر کدام را  

  یریگیجا  برای  هاآن  هایزشی و انگ  ها زهانگی  درک  و  نگرانهسوژه  های ختمانی ر  نیهر کدام از ا

و    ی دگ یناچار بنابر گز  هاهیسو  ن ای  همة   آوربه عنوان ترازنامه و فراسوژة هست  ن یاصالت زم

 : مکنییها بسنده م فشرده از آن  اینامهمقال و مجال تنها به نام نیا ی افراخن یخردانگ
 

 ( حافظه ک ی

به    ی و مشخص در عضو مغز  کال یزیف  گاه یساحت درون است که به علت داشتن جا  تنها

 .وجود دارد زیموجودات ن گریاشکال گوناگون در د
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 یی سوژه«گرا-( اصحاب »دلدو

از    ی کی   افتی مرکز و شاهراه در  - هنرها همانند شعر   یو برخ  یدل که در مکاتب عرفان   ساحت

 .را سامان داده است یسوژه« نگر_ منابع شناخت با نام شهود  است و »دل
 

 ی( سوژگ-)ذهن ییسوژه«گرا- »عقل( اصحاب سه

.  باشدیو... م  ی علم  ،ی دتیعق  ی افتهایو در  یتجرب  ی هاتمام داده  زکنندة یو آنال  ات یکل   مُدرِک

  ی که دارا  داند،یرا  قابل شناخت م  ییدارهای از پد  یوجوه  ، یدر فهم هست  ک ی اض یاصالت عقل ر 

درک   یبرا  ین یشی پ  یامکانات  یعقل را دارا   سمیونالیچون راس  یحجم و امتداد باشند. مکاتب 

 . دارند ش یگرا ییسوژه«گرا_ به »عقل یاز مکاتب فلسف یاری. بستهانددانس ی هست
 

 یی سوژه«گرا-( اصحاب »سنتچهار

از    ی اری است که بس  ی خی تار-یساختار  یناخودآگاهانة سلف در امتداد  _ خودآگاهانه  یراثهایم

بدانند، گادامر از    «یسوژگ_ »سنت  ی تابع شناسا  یتیرا واداشته انسان را موجود  شمندانیاند

 . است شمندانیاند لیقب  نیا
 

 یی سوژه«گرا-خ ی( اصحاب »تارپنج 

  ی منبع شناخت  ، یانسان  یهاشهیرا حاکم بر اند  یسوژگ -خ یتار  ؛ یاجتماع-یخ یتار  هایشهیاند

  ر یدر س  یی فرا  ی عقل  ند یرا برآ  خ یهگل، تار  ان ی م  ن ی. در استی که حاکم بر تمدن بشر  دانند یم

  ی کل  یعقل درون ماندگار را فاعل شناسا  یعن ی  داند؛ یتطور هر ملت و جامعه در امتداد زمان م 

-خ یبود »تار  زانیهگل گر  یافراط  سمیدئال یکه از ا  یاقتصاددان هگل  ک ی . اما  پنداردیجوامع م

ز  «یسوژگ در  ساخت  یربنایرا  که  کرد،  جستجو  بشر  ش   یاقتصاد  یارتمدن    ی رازهایو 

 .نوع نگره با کارل مارکس آغاز شد نیداشت، ا یست ی الیماتر
 

 یی سوژه«گرا -( اصحاب »روان شش

- را سامان داد. »روان   «یسوژگ- شدند که »روان  ی اطهیمبلغ ح  دیاز فرو  ت یبه تبع  روانشناسان، 

در    «یسوژگ -»روان   نیهاست. ادسترس انسان  رقابل یناخودآگاه غ   تیهمان حاکم   « یوژگس

آدلر   یعن ی  دی از شاگردان فرو  یک یداشت و در نگرگاه    تزدهیجنس  یرازهایش   یدیفرو  می پارادا

 .افتیعقدة حقارت   یبر مبنا یرازهایش

 .آن پنداشتند دهندةلیتشک یفراتر از اجزا  یروان را کل  ها، یگشتالت 
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ز  ونگ ی علت  جا  د یفرو  گموندیز  ی استدالل   ریغ  یربنا یبه  را    گاهیدرباره  آن  که  ناخودآگاه؛ 

  ی او را علم کرده بودند، برا  یروانشناس   لیپاشنه آش  نیا  ستهایتویو پوز  دانستیم  ک یولوژیب

آن را از    گاه یجا  ؛ یبه جمع   یبا گسترش دادن ناخودآگاه فرد   ی نجات علم نو ظهور روانشناس

ح   کال ی ولوژیب  تیمرکز  کی بشر  طةیبه  سنن  کشاند.    ینهانگاه  آن  مشترک  وجوه     ی عنیو 

قائل شد، که انسان را     یجمع  ی ریو به ضم  ختیدرآم  «یسوژگ-را با »سنت   «یسوژگ -»روان

آرک  ،ی جنس  ی هارانش  یبجا تابع  سرنمون  ها پیتای سوژه  ناخودآگاه جمع  یها و    ی مشترک 

 .دانست

-را با »زبان   «یسوژگ -رفت و »روان  ی دیفرو  یبه سراغ ناخودگاه فرد   گرباره یلکان د  اما

را رندانه بدون آنکه    یناخوآگاه فرد  نیساختار دانست و سپس هم   ک ی از    یدوسور  «یسوژگ

  ی بشر  ی جمع  یتمام ساختارها   لیو به بافتار تحل   د ی بخش  ی جمع  ی تی ثیاشارت کند، ح   مایمستق

 .دی کشان زین
 

 یی سوژه«گرا-»زبان( اصحاب هفت

بن  ان،یسوژه«گرا-زبان» را  روا  تیروا  انیزبان  بشر  یها تیتمام  برساختة  و   ی متکثر 

تغ  ن یتکنشتایو  پنداشتند، یم با  که  همانگون  داشت  ن  ر ییباور  زبان  تغ  زیجهان،    ر ییدچار 

کالم    ک ی جهان را دچار دگرگونش کرد و در    توانیم  زیدر زبان ن  رییبا تغ   عتایطب   شود،یم

سوژه شاخه  انیگرازبان  ساختارگرا  یها در  بن   یی پساساختارگرا  ، ییگوناگون  تا    ی فکن انیو 

 .دانستندیاو م ی انسان را سوژة تابع جهان زبان ،یمنطق ی هاستیویتیپوز
 

 ییسوژه«گرا-( اصحاب »تجربههشت

ه  از با  و  آغاز شد  بارکل  وم یالک  امپر  ی و  نظام  کالبد  اوج رس   سمیس یدر  در    د؛ یبه  و سپس 

 .خود ادامه داد ات ی به ح یآگوست کنت  سم یویت یپوز شة یچارچوب اند

ها مربوط به جهان  فلسفة آن  پنداشتندیم   یآگوست کنت   یها ستیتویو پوز  ها ستیسیامپر 

دارد   زالیال یی بنا  ریو ز  شود ، نمیندارد   ی اقابل تجربه و مشاهده  ت ین یع چی که ه یذهن انسان 

 .استوار است نسیکه بر تجربة حواس پنجگانه و سپس سا 

از حواس پنجگانة انسان    ک ی آورده شده است، هر    ل یفراوان دل  لدای  یهاکتاب چشم  در

  ند یها برآما آدم  یینای سه ساحت است. به عنوان مثال حس ب  ی جاندار ناتمامِ درونمند دارا  نیا

 :انسان معنا نخواهد داشت یینای مختل شود، ب زیها ناز آن یک یسه مرکز است که اگر 
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 به نام چشم  یدر جمجمه، قسمت چهره، عضو یی نای( عضو بک ی

 دهدیآن را سامان م یعصب  ستم ی در مغز  که س  یینای( مرکز بدو

 .کندیرا ممکن م دارها«یپد-در زبان که درک »کلمه یینای ( شعور بسه

حواس پنجگانه( و البته    گری هست )همانند د  زیما ن  یتابع جهان زبان  دایشد  یینایب  نیبنابرا

همانند سنت،    یدارد با منابع شناخت  یعیطب  یوندیدر زبان  خود به خود پ  یینایشعور ب  نیا

 .دارد  ی زبان-ی ذهن  یساحت   زیمهم از تجربة حواس پنجگانة ما ن  ی شهود و... پس ساحت  نس، یسا
 

 یی سوژه«گرا-اصحاب »تن ( نه

»عقل  ی مرلوپونت  توسط نقد  نوع  ی دکارت  «ی سوژگ-در  به  ذهن  کرده  ثابت  و  شد   ی مطرح 

خصا  ستیانتزاع از  ز  ص،ی برگرفته  تن،  امتداد  و  زاو  رایحجم  کم   تیفیک  ه،یهرگون   ت یو 

 . گذردیما م یبدنمند ی از صاف  ی هست ستنینگر
 

 یی سوژه«گرا_ ( اصحاب »ارادهده

م   ان یسوژه«گرا_ اراده» را  پ  یشاذهن ی پ  ،یلیاراده  م   دانستندیم  ی شاتجربی و  هر    خواهدیکه 

 .دی همان بشود که با ست، یدر ز یموجود بشر

  ات، یح  یکه در درون او وجود دارد، و برا  یلیهر قابل، وابسته است به هر م  تیفاعل  پس

تحقق خود برسد. در اراده معطوف به قدرت،    تیبه نها  یکه هر وجود  کندیم   جادیا  یی فضا

ها  ها با تمام اختالفنگره  نیدر تمام ا  ی. به هر روزینفوذ است، نفوذ در همه چ  ی قدرت به معنا

  « یسوژگ -مشترک وجود دارد، و آن »انسان   « یت یروا-ان یهمه و همه »ب  یی بنارو  ی و تضادها

که انسان به اصطالح   ستیاجتماع _ یو فرد   مندطینابس   ینسبت   ند یها برآهمة آن  یعن یاست،  

 هایبه نحله  توانیم   گراییسوژه-اراده  افتةینیتع  ی. از نمودهاکندیبرقرار م  یخردمند با هست 

 . ... اشاراه کردو ،یدارشناس یپد ،ییوجودگرا
 

 یی سوژه«گرا-( اصحاب »فردازدهی

  ش یمطلق از راس جماعت خو  تیخود را در تابع  یهستند که تمام شعور و هست   ی فرق   اصحاب 

 . ندیبیم
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 ییسوژه«گرا-( اصحاب »طبقهدوازده

خاص را چه در کالبد مذاهب و چه در    یا هستند که طبقه  یی هاستمی مکاتب و س  اصحاب 

جامعة    جاننجها  یهاو نگره  ها یکالبد احزاب و... به عنوان منبع و مرجع تام و تمام نگرز

 . ییگرا  نخبه  یها ستمیتقدس مابانه و چه در س  یهاستمیس  یها چه در نگرگاه  نند،یبیخود م
 

 یی سوژه«گرا-( اصحاب »ژنزدهیس

نگر   یکل  ان یگرا سوژه- ژن شوند،ی م یبند میدر دو دسته تقس  ی کل  یابه گونه انگرایسوژه-ژن

 .ک ی نژاد انیگراسوژه-و ژن

(  طی و مح  کیولوژیکه جبر وراثت )ب  سمینچرال  روانینگر؛ همانند پ   یکل   انیگراسوژه-ژن

  ،ی اخالق   ، یجسمان   یهاو تشابه  زها یتمام تما  ن یادیبن  ار ی ها را معانسان  کیژنوم  ص یخصا  ی عنی

سازنده    ک، یها انواع جبر ژنومبه باورداشت آن  دانند،یو... از همه لحاظ م  ی شگانیاند  ، یرفتار

 .انواع سوژه خواهد بود ندةکن  دیو تول

 ی برتر  ی که دارند، دارا  یخاص   ی جماعت اعتقاد دارند ژنِ نژاد  نیا  ، ینژاد  انیگراسوژه-ژن

و انواع   سم یونیو سه  سم ی فاش  سم، ی . که نازستیبشر  ینژادها  گریقابل انکار نسبت به د  ریغ

 .اندلهیقب  ن یو...  از ا سم یپان فارس  سم،یپان عرب سم، ی پان کرد سم،ی پان ترک ل یها از قبپان
 

 یی سوژه« گرا-تی( اصحاب »جنس چهارده

–مونث    ن یجنس  طةحی  در  چه  و  - مردساالران–مذکر    تیجنس  طةی چه در ح  ،ینوع نگرز  نیا

مثال در    پندارند، یم   یروان- یتی جنس  ی هارا در تفاوت  زات یتمام تما  ان بنی  و  اصل   - زنساالران 

  :اشاره کرد  لهیقب ن یاز ا ی به دو دستة کل توانیم  سمینی فم  طةیح

 .قائلند  شیخو تیهمه جانبة جنس  یبه برتر یمحورزنانه ةی که بر پا   یگروه  ؛یمحورزنانه -

 ینگرزنانه  افتةی  نیقائل به نمود تع  یکهتر  ای  یکه خارج از بحث برتر  یجماعت   ؛ینگرزنانه- 

از آغاز تا    ی و معارف بشر  انیاد   ،یتجرب  ، یها تمام علوم انسانهستند. به باور آن  زیدر همه چ

  ی ها به مشاهدة هست آن  یگذاربا اپوخه  خواهندیها مدارند و آن  یمذکرنگر  انی بن  دایامروز شد

 .زنانه بپردازند یدگاه ی در تمام ساحات از د

نگر  ی هاستمیس  انواع  یابه گونه  توانیاست را م   ریها درگ با آن  سمین یکه فم  یمردانه 

 : کرد ی معرف  ن یوار چن تریو ت  یاجمال 
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محور زن  مردانه  /نیمحور زن ابزاربمردانه  / زانهیمحور زن گرمردانه  / زانهیزن ست  محورمردانه

مردانه بناباور/  همسان  زن  ب مردانه  /نیمحور  مردانه  یمحور  حتفاوت/  زن    / نیگز  طه ینگر 

محور زن ابزار  محور مردانه نگر/ زنزن  /نیانسان ب_ محور زن  مردانه  /نیمحور انسان بمردانه

  / زینگرانة زن ستانسان /زینگرانة زن گرانسان /نینگر مستقل بزنانه /نیزن ابزار ب زیگرزن /نیب

 نگر محور زنانهنگر/ انسانمحور مردانهتفاوت/ انسان  ینگرانة بانسان  / زیگر  ت ینگرانة جنسانسان

  ی هاستمی وابسته به س  یو به نوع  ستند ین  یشناس یهست  یدارا  یستینی فم  یهاجنبش  اکثر

  ه یو با تک  شودی م  یزیرهیپا  سمی الیستانسیهمانند اگز  یمکتب  یعن ی  باشند؛یم   ینی شیپ  ینگرش

با نام جنس    یدوبووار، کتاب   مونیها ساز اصحاب آن  یک ی  یست ی الی ستانسیاگز  یهاشهیبه اند

  سم، ی نیخود فم   نیبنابرا  کند، یم  ی زیرهیرا پا  یست یال یستانس یاگز  سمین یو فم  سدینویدوم م 

  ،یکارگر  سمی به فمن  توانیم  گراسوژهتیمکاتب جنس   گریاز د  شودیمحسوب نم   ینیبجهان

 .و... اشاره کرد سم ی نیاکو فم  کال، ی راد  سمینی فم  برال، یل  سمینی فم
 

 ی( سوژگ -ه ی)سرما ییسوژه«گرا-( اصحاب »رسانهپانزده

آنکه   ی خزنده ب  ی ها. و اکنون به گونستیسوژهگ-ه یسرما قراولشیفرزند و پ  ی سوژگ -رسانه

مشخصا    هاسمی از ا  یاری بگذارد )با آنکه بس  ش یخاص به نما  یسم ی خود را در ا  تیبخواهد تمام

  ة مختلف جامع  ی هاهیها و نفوذ در التوسط رسانه  کی ستماتیس  یاها هستند(، به گونهفرزند آن

در  والریپاپ حاکم  گرید   ی هاستمیس  ونةو  بر    ی استسمار-یاستحمار  - ی استعمار  ت یبه  در/ 

نفوذ در س  به   .ابندییجهان دست م  با   ک ی به تحر  سم ینی همانند فم  ییها ستمیعنوان مثال 

( جامعة زنانة هر کشور، نژاد، طبقه و...  یحضور  ریچه غ   ،یحضور  ی هامحور )چه رسانهرسانه

  یخ یتار  یهاشده و ظلم  مال ی ها، حقوق پاتمام اجحاف  وهیش  ن ی. در اپردازندیمردان م  هیعل

نام جماعت   یموهوم که آن را تحت لوا  ی تیکل   به  دهند یبه نسوان را، فقط و فقط نسبت م

زنان را به    یعن ی  سازند؛یو کمان را پنهان م  اندازندیم  ریت  نگونهیو بد  کنند،یم  یمذکر معرف

کنند،    انی سوژه«گرا-هیجماعت »سرما  یکاالپندارو تن  یساالرهیآنکه متوجه ظلم سرما  یجا

ترغآن را  نگرها  تیبه ضد  کنندیم  بیها  نوع  هر  دارد،    یشاکلة مذکرنگر  ای  توهمکه    یبا 

نگرش    ین یع   ی از نمودها  سم، ی برالی و مشخصا امروز نئول  سمی گلوبال  سم،یال یامپر  سم،یتالیکاپ 

 . اندطبقه نیا
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 سوژگی ( نشانهشانزده

  شه ی ر سمیدوئال ایگونه  ک ی الکتی در د رایندارد؛ ز ک ی الکتی د یگفتمان ساحت  سوژگیدر نشانه 

مستقل از    سندة ینو  کی   ت ینامتنیآن است. در ب  ند یبرآ  ت ینامتنیهمانند ب  هایی هیدارد. که نظر

  شدگییکی عاشقانه و   رشیپذ سوژگی اما در نشانه  رد؛گییوام و الهام م   گریمستقل د  سندةینو

  ستند یمتصور ن شیاز خو ی مستقل تیموجود چی ه دیدانه رخ خواهد داد. نه عاشق و نه مریمر

خود را    بودگی یهستند در دست غسال. موالنا تمام مولو  ی و در برابر معشوقامراد انگار مردگان

کند؛ پس    شیی و باززا  ی نیبازآفر  ش یاندازد تا شمس او را در خویو دور م   بازد   ی م   ش یشاپیپ

پس    شود؛ یم  د یو کنش عاشقامر  نش یب  ، ییو چرا  یزانگیگفت  چ یه  ی ب  عشوقامراد هر نمونش م

  های نییو آ  ی در مکتوبات بشر  دهدیرخ م  رندهیو ارادة پذ  یکه در اوج آگاه   شدگی یک ی  نیا

  زمانی   اگرچه آن معشوقامراد در هم   دهد؛یرخ م  سوژگی مانده از آن در نشانه  ی رازورزانة بر جا

 .اشد ب دی با عاشقامر زین
 

 یعیطب اتیدب. ا2- 6 

( همراه بر دو استوانه استوار  سوژگی نی)زم   نیکه در گفت آمد، نگرش اصالت زم   گونهمان

 است

 پنداری هر گون دوگانه انگاری ستین -

 گرایی لیو تفض پنداری سنجههرگون هم انگاری ستین -

 :ها باشدانگاره نیاز ا یینما د یبا ات یدر ادب  کردی رو نیا نمود

  ی هاآن انواع و اقسام نسبت  ی برا  یبشر  م ی اگر مفاه  یحت   ست، ی زشت ن  یع یطب  زِیچ  چ یه»

 (503:  1400 ، یبدهند.« )ر.ک مقدمه نوروزعل ک ی شناسییبایناز

و  یع یرطبیغ   زیچ  هر» به  ز  یحت   باست یناز  یع یضدطب  ژهیو  تمدن،    ن یباتریاگر  جلوات 

 ( 96:  1400 ح، ی.« )ر.ک مقدمه مسندیبه شمار آ ی بشر ی تکامل، تعقل و تکنولوژ

روان  ، یفرهنگ  عت یاست چه در طب   ی عیچه طب آن  هر» ف  ، یچه  بدون    کال، یزیچه  چه... 

دارا ز  ک ی شناس  یی بایفراز  ت یثیح   یاستثنا  زعم  به  اگر چه  و    کیشناس ییبایاست،  مجعول 

برساخت طب  یبشر  ةعاطفة  هاشم   عتیتوحش  مقدمه  )ر.ک  شوند.«  قلمداد  و...    ، یو جنگل 

)ر.ک مقدمه    « یشیاندسبزانه  آورامی»به عنوان پ  یسبز سهراب سپر  ات یادب  در...  و  (50:    1400

را بازنمود داده و    ن یاشعار خود اصالت زم   شتر یکه »در ب  شودی( قلمداد م 46:    1400  ه، یتک
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  ، یدی شده« )ص  اد یو صنعت فر  شهی را در جهان اند  ی انسان  یِرونی و ب  ی درون  ی هابرساخته  ییِرسوا

1400  :206) 

سبز    ات ی. ادبتابدنمی  بر  را  محورانهانسان  یی امدگرایو پ   دهیسبز، اصالت لذت، اصالت فا   شعر

ب تمام ساحات    مندان،  ی همة هست  یموجود  بودگیو هم  یوجود  بستگیهم  انیبا  از  برون 

  یی بای . دانش زدآی یبه کنش درم  محورانه  ن یزم  ی ختمانری   در  ها آن  کِ ی و تئولوژ  ک یدئولوژیا

. تمام  دآییبه شمار م   الهنجارمندیم   ر،گی  اندازه  مدار،  سنجش  گرا،  دوگانه  ی دانش  ک ی شناس

 بر دو ستون استوار است  ک،شناسی  یی بایدانش ز

 انسان در هنر  گرانةدهیفا ل یم ی به کار گمار - 

 بشر در هنر  انةجویسرشت کام یبه کار سپار - 

  ه یرو  نیو نام ا  م بری  یبه کار م   دارها یپد  یدر چند و چون  هایی   ی ژگیو و  هایچگونگ  تمام 

  برای.  اند  انسان دارند جعل شده   یکه برا  ی ست یز  یامدهایپ   انی بر بن  م؛ ای   نهاده  سازی  را صفت 

  ی بهار را برازا:  مپردازیمی  هاهمانند فصل  ی زمان  ی دارهایدر پد  سازی به صفت  ات ینمونه در ادب

برازندة خمودگ  ی دکامشا را    ، یشناس ییبایز  »ذات  م دانییم   پوشیستم و کفن  ،ی و زمستان 

دوگانه اصل  بر  ناخواسته  و  دوگانه  یانگارخواسته  است    ینگارو  شده  قضاوتِ    یعن یاستوار 

برا  ادیخودبن ن  بایز  یما  پد  یمیپنداشتن  ن  دارهای از    گرِید  مین  یِ پندارزشت  انیعر  ةمیکه 

  یی گراو سمبول  یی» نگرگاه نمادگرا  نی( بنابرا98:    1400  ح،ی مس   مقدمه،« )ر.ک  .هاستآن

  ی گراقضاوت  یهانگره   رشیاست. با پذ  افتهیسامان    هیمایب  ةیو سا  هیپا  نیدر جهان کامالً بر هم

  می و شر تقس  ریخ  انینابرابر بر بن  میبه دو ن  مندانیو هست  یخود هست خودبه  ،یشناسییبایز

  ی مبارک است، زشت پلشت یینکو ست،یینکو ییبایز ست،ییبا ی ز ری. خدو قضاوت خواهند ش

و منزه است.« )ر.ک    یپاک  ییبایمنحوس است، ز  یبد  ست،یبد   ی زشت  ست،یاست، شر زشت 

 ( 52:  1400 ،یمقدمه، هاشم 

آوانگارد به قانون علف است،    ی)شعر سبز(، بازگشت  ی عی»شعر طب  کندیم   انیسبز ب  اتیادب

گرانة انسان  دهیفا  ل یم  ی به کار گمار  نیاد ینه به قانون بشر« )همان(؛ و بر اساس دو اصل بن 

آگانه و    یگردانیسبز با رو  اتیبشر در هنر؛ ادب  انةجوی  سرشت کام  یدر هنرو به کار سپار

  ی نگارش  های   زشیخ  انی را بن  یس نوی  مندانیستکه دربارة ه  یادب   یاز همة شگردها  نانهییسبزآ

 چ یه  ی ب  سوژگینیزم   واسطةیو ب  نیپژواک بهنجار نهاد  برای  اند؛  ساخته   شیخو  یو نگرش

  ی معنو  نی  آن  به  مبدل  قلمش  مداردوگانه  یپسندها  یو به کاربست   ادگرایخودبن  های  انگاشتن



 27 ی عیطب اتیدر ادب سمینیو فرافم سمینیاکوفم تقابل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آنچان که    یهنر  زانگیدل  هایوهیدر آن بتوانند خود را در ش  مندان   یکه همة هست  شود  یم

 .انندیهستند بنوازند و بنما
 

 یعیطب  اتی از ادب  ای نمونه.  2- 6- 1 

 :دیتوجه کن ریمثال ز به

 م ــایودهـنب  یبیعج  ایـهواژه  هـکـنیبا ا م ــایودهــنب  یـبـیوط ارـطـا خـکه مــآن اـب 1

 م ــایودهـنب  یبیرـغ   ارـ یم دـه  کهـنیبا ا د ـزنییـسنگ م  ی ــو ه  دهـ ید  هـبیرـرا غ   اـم 2

 م ـایودهـنب  یــبیـنج انـرخـیرـپ   یعنی تن ـرود هر چه مـه مطـهر شاعران، همــش  در 3

 م ـایودهـنب  یـبیـراز و نشـــار در ف ـگـان م ـای  دهجهی  را  جاهـمـخط به خط ه  کهـنـیا  با 4

 مـایودهــبـن یبیـمه دادـیون روـمضم تـوقـچـیو ه  م یـنـتـارة مـنـک  نیـدر زم ما 5

 م ـایودهـبـن  ی بیـل سـرم داخـانند ک ـم م ایمانده  ریمگس سه روز و سه شب س  ک ـی  با  6

 م ـایودهـنب  یبیطـنقل و  عقل خ  ونیمد م ــایته ـنوش  اــ هزلـاده غ ــور سـد قـنـچ  اـب 7

  ی ع یطب  یشی خود را به نما  یباشندگ  صیتشخ  ةیآرا  یقورباغه در مجرا  ک ی   یغزل فانتز  نیا  در

دل و  هنرورزانه  تصرف  چی ه  ی ب  گذارد، یم   زانهانگیاما    و  برتر  مدارانه،  سنجه  انه،گراینگرگاه 

از امر    گرسان ید  ی شی تالشش نما  ، یخالقانة هست   ین یبا دگرآفر  ی غزل کارتون  نای.  ترپندارانهکه

را    مندیآن هست   یسازد و بهنجارگ   یآن را دچار دگرگونگ  یدگرسان  نیآنکه ا  یاست؛ ب  قعوا

 .اندازدیب ان یبن-انسان  یدر دامچالة خورندها و پسندها 

  یی بایو »مطالعة ز  شناسانه  ییبایز  هایکه فراتر از نگاه  ستای قورباغه   ی غزل فانتز  ن یا  کاراکتر

: 1377  ، یرصادق یم  ، یرصادق ی ها« )مقضاوت دربارة آن  یارهایو هنر و کشف مع  عتیدر طب 

خود    گرایی نیو بر  باپنداریزشت و ز  شناسی ییبازی  و  انگار (  به نکوهش نگرگاه دوگانه160

.  کندیم  اد ی افتاده    ی که در پنجة بشر  بومی ستزی  از  سزا به  یپرداخته و با نقد   ی بشر  ر فراهنجا

است در چارچوبة بستة    ده ینمود بخش  ی ذهن  کاری دست   چیه  ی اثر با آنکه امر واقع را ب  نیا

  اتیدر ادب  نکهیآورده است و ا  د یرا پد   یاز غزل دال و فانتز  ینماده است و جنس سوم  سمیرئال

ا  کند یم  ی فرارو  ی ن ینچن یا  هایی یریاز سوگ  گریشاعر د  ی عیطب او فقط  چند    ن ی»مادام که 

درک کند چگونه    نکه یاو را شاعر خواند اما به محض ا  توانیکند هنوز نم  انیرا ب یجملة ذهن 

کند، او شاعر است.«   ان یرا ب نی جهان را از آن خود کند و ا ایجهان را به تصرف خود درآورد  

 (1826)گوته: 
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مصراع   ی به جا  م،ی غزل آگاه شو  نای  سان ستون  ریامر واقع بر سر  یزگ یبه دوش  شتریآنکه ب  یبرا

  ص ی»کرم حر  م ی کن  ین یگزیمصراع را جا  ن ی(، ام اینبوده  ی ب یششم )مانند کرم داخل س  ت یدوم ب

  مدارانهانسان  ای هیغزل رو  نیا  گان یواژه سو  کی  ی نیگریجا  نی با هم  م«؛ای نبوده  یب یداخل س

و سبزانه   ی سرشتمان  یترازمند  رایز  رود؛یم   رونیب  یع یطب  ات یو تمام متن از جهان ادب   رد گیمی

 .انداخته و باخته است مندی اسی و ق  سازیبهنجار خود را در دامچالة صفت یشیاند

زم  نگرش قالب  تواند ی  م   نیاصالت  انواع  سبک در  مکتبها،  کارآزماها،  از    ییها  شود، 

ب  - ک آذرپی   آرش –  هینظر  نیا  نیتئورس سبز  مطول    یشماریاشعار  غزل  قالب  در  کنون  تا 

 . فراشعر، فراداستان، واژانه و... ارائه شده است  مال،ینی (، غزل ممال ی)ماکس
 

 ی  ریگجه ینت. 3
شوند که  یم  اندهی نما  یکاربرد  هایینموده  سم،یانی عر  یانضمام  -ی شیافزا  کردیرو  یفرانما  در

فرانما  یدر پ  مقاله    نیشکل خواهد گرفت. در موضوع ا  ک ی و پروبلمات  یانضمام  یی هر کدام 

از   یم یبا نشان زن به عنوان ن  یدار یپد رشیپذ شود یم انیب ی انضمام  یآنچه به عنوان فرانما

 : بر آنچه به گفت آمد یبا نگروَرز کرد یرو نی . در استیساحت وجود انسان 

رچند که  زن به عنوان سوژه است، ه  شودیم   اندهی آنچه که نما  سم، ی نی اکوفم  کردی رو  در

تقل   نیآنان در تالشند ا   ن یزم  ی عن ی  مندان، یهست   ستنگاهی را هم شمول ز  انهگرای لینگرگاه 

نگره تنها زن به    نیکه در ا  افتی   م خواهی  در   ها آن  ی کنند، اما سرانجام در خوانش نوشتارها

را به    مندانیو هست  ی تمام هست  سوژگی زن  کردی با رو  سمینی. اکوفم ابدی یم  د عنوان سوژه نمو

  ن یزم  ی حت  کند،یم   ییفرانما  مراتبی  سلسله  هاینگره  در  را  شانو تکاتک   آورد یشناسِش در م 

انتقاد  تیبا عنا  یسوژگ   نیزم  کردیرا. در رو به    دارهای پد  کانِی کانی  سم،ین یفرافم  یبه نگرة 

انسان ها را    یشگی دادپیب  ی  رازهیش  سمین یخواهند شد، فرافم  افتین اندریعنوان فرزندان زم

  ة رازیدو ش  نیا  ةدولبة  غیکه ت  داند یم   یفرد  یو افزون خواه  یاجتماع   یساالر  هیبر ستون سرما

زم و  زن  به  معطوف  فقط   و  فقط  ا  ن یرا  بر  و  هست  ن یندانسته  که  است  استوار     / ی باور 

در    یهمگ  یاجتماع   ساالری هی و سرما  یفرد  خواهی افزون  ةشان در روند متوح  مندانیهست

 .انددهیبندگاه ستم درغلط 

رو  در فرافم   سمی نیاکوفم   ییارویجستار  ادب  سم ی نیو  نهادها    تیبا عنا  یعیطب   اتیدر  به  

آغا   یشگانیاند ادب  مندیکنش  هایزهو   ن  اتیدر    و  سازانه صفت  یانگار  ستیسبز هر گونه 
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  بودگاهواپس زده خواهد شد. هم  شیشاپیپ   انهیش اندی دوگانه  پنداری  ستی و ن  انهگرای لتفضی

 ایبه گونه  گرایی  و لذت  گرایی دهی فا  ی سرشتمان  ی رگیبنابر چ  تواند ینمهرگزاهرگز    انسانی

تودگان  یهمگان زم   ی و  مقولة  پ   سوژگی  نیبا  ا  وندیهم  کرشم  ن یشود، چراکه  از     های هنگره 

از نگرگاه    سمین یفرافم.  کندیم  یفرارو  یسلسله مراتب   هایو همة  انگاره  ییستگرایز   طیمح

  نتریفیبودن خود را بر سخ  ان ی بن  سم ی اکوفمن   رازی  رود یفرا م  سم ی اکوفمن  شانةیسست اند

  یانگیگرا  ل یتقل  تیدر نها  ینهاده است و نگرگاه  ن یزن و زم  ی همانندگ   ی عن یاستدالل    وةیش

تن مقولة  م   یمرلوپونت  سوژگی  از  شمار  درآمد،    نیبنابرا  د؛یآیبه  نوشتار  آنچه  به  توجه  با 

و    بودگی ک ی به    یکینزد  یبرا  ی ادراک  ک ی الکتیدبه    انهگرای دگرسوژه  یبا نگرگاه  سمیفرافمن

و    ریانکارمند و تحق   ،یحذف  دمانیپردازد بدون هرگون دیم  مندانیهست  گریبا د   یستزی هم

 . بخش یزندگ  اری یس  نیا هایهی در همه ساحات و ال رگرایتصغ
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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
In the review of literary approaches and the creation of attitudinal 

and writing systems, we are faced with four paradigms. That is, 

reduction-addition systems, eclectic systems, system-likes, and 

additive-concrete systems. While presenting this division, Arash 

Azarpeyk considers the horizontal, pragmatic as well as 

problematic presentation by this concept to be the reason for it, 

Therefore, in this article, by examining these four systems, we will 

state that the approach of ecofeminism is an eclectic approach that 

always tries to consider women and the earth as oppressed 

phenomena in patriarchal systems. The critical approach of Fara-

feminism, with regard to the additive-concrete system, beyond all 

limited frameworks of women-oriented and men-oriented, seeks to 

present the division of different type of subjects from Azarpeyk's 

point of view and believes that by changing the male subject to a 

female subject, ecofeminism is trying to categorize all existences -

including the earth- in a hierarchical approach and in another field, 

with a female-oriented view. In naturalistic literature, According to 

the two fundamental principles of "absence of any dualism" and 

"absence of any attribution", the principle and foundation of Earth-

subjectivity in Orianism is proposed. Earth-subjectivity is a critical 

approach to all the ideas in which man is known as the  identical 

subject who is always seeking valuation. In this article, which is 

done in a descriptive and analytical method by using library 

resources, the naturalistic literature is examined with regard to the 

approach of the third genus and the presentation of human-centered 

feminism and human-centered patriarchy ideas. 
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