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 تحلیل داستان قفس با رویکرد جامعه شناختی

  2ر شهال خلیل اللهیدکت ،1حدیث حاتمی                                        
 

 چکیده       
مساله اصلی آن   ،از صادق چوبک  از رهگذر جامعه شناسی  است «قفس»این مقاله در پی تبیین داستان کوتاه 

گریز به طبقات اجتماعی این داستان است تا به این پرسش پاسخ دهد که  شخصیت های حاضر در متن  داستان 
  که به روش توصیفی و اسنادی تحلیل شده است . اختی قابل بررسی استتا چه میزان از دیدگاه جامعه شن

رویکرد جامعه شناختی، بررسی جامعه شناسی درونی متن است که محتوای متن را به نظریه های جامعه شناسانه از 
تن این طریق رابطه ی مستقیم یا کلی اثر ادبی با جامعه یا تاریخ مطرح می سازد: از جمله محور اصلی بررسی م

 و جرج لوکاچ مناست که در چه شرایطی این اثر ادبی به وجود آمده است؟ مانند کاری که توسط  لوسی ین گلد

به بررسی ویژگی های تاریخی و طبقات اجتماعی، مفهوم زندگی عاطفی و شخصی  ،و دیگران انجام شده  است
صادق چوبک در توصیف واقعیت  اخته است.نویسنده از خالل متن و رابطه ی نویسنده با دیدگاه اجتماعی پرد

های زندگی در آثارش وسواس فراوان دارد و این خود از ویژگی های سبکی وی به شمار می آید. چوبک را به 
 دلیل این دقت نظر در جزئی نگری ها و درون بینی ها، رئالیست افراطی و گاهی حتی ناتورالیست خوانده اند.

ن دارد که طبقات اجتماعی خاصی در برهه ای از زمان در این داستان  به تصویر نتیجه به دست آمده نشان از آ
و نماینده ی دو قشر مرد و زن در جامعه است  ها می باشد کشیده است هرچند که داستان درباره مرغان و خروس

 ما حقایق اجتماعی  همراه با  تبعیض هایی در آن مواجه هستیم.

 ، ادبیات عامه .     قفس، صادق چوبک ،: نقد جامعه شناسییکلید هایهواژ               
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 مقدمه: - 1

در آثار صادق چوبک عناصر جامعه، مردم و مشکالت آنها به صورت برجسته ای به چشم می خورد؛ که این خود 
به های جنبرای شرح بیشتر این مسئله الزم است به بررسی  از عوامل دسته بندی ادبیات عامه به شمار می رود.

 پرداخت:اجتماعی ادبیات عامیانه 

ادبیات عامیانه در طول تاریخ در کنار ادبیات رسمی و کالسیک به صورتی ساده و آرام جریان داشته است، اما در کتاب »
ده ادبیات عامیانه به عوام و توده ی مردم تعلق دارد، تو اهای رسمی تاریخ ادبیات، کمتر نامی از آن به میان می آید، زیر

ادبیات  ای که یا توان نوشتن نداشتند یا سالطین و صاحبان قدرت امکان و اختیار این کار را از آنان سلب می کردند.
عامیانه ادامه ی کارو فعالیت و زندگی مردم است، بنابراین جنبه تفننی و تجملی ندارد؛ بلکه مکمل عمل و وسیله ای 

ادبیات عامیانه به زندگی و واقعیت اجتماعی، آن را به ادبیات واقع گرا برای ارتقای زندگی محسوب می شود. وابستگی 
ادبیات عامیانه ساده و بی پیرایه است، زیرا از زندگی مردمی سرچشمه می گیرد. غرض اصلی ادبیات  مبدل می سازد.

پیچیده باشد، امکان انتقال عامیانه بیان چیزهایی است که مردم در دل دارند. از سوی دیگر، اگر ادبیات عامیانه دشوار و 
از نسل به نسل و سینه به سینه از میان می رود و به تدریج به دست فراموشی سپرده می شود. بنابراین، ادبیات  نشفاهی آ

 عامیانه ناگزیر بی تکلف و بی پیرایه است.

در طبیعن و کشاکش  -شتهگذ در ویژه به –ادبیات عامیانه طبیعت گرا و متاثر از طبیعت است، زیرا زندگی عموم مردم 
ادبیات عامیانه، ادبیات سیاسی است، زیرا بازتابی از مبارزه ی دائم مردم با ستمگران و صاحبان  آن می گذشته است.

ادبیات عامیانه همگام با مقتضیات نسل ها  قدرت یا انعکاسی از آرزوهای حق طلبانه و عدالت خواهی آنان است.
ه حوادث و شرایط جدیدی به وجود می آید که اگر چه بطئی و کند است، ولی ثبات دگرگون می شود، زیرا هموار

 «. (81-80: 1379، همیشگی ادبیات عامیانه را بر هم می زمد و پیوسته آن را تغییر می دهد)کوثری

 

 هدف و سؤال  -1-1
شناسی است، تا به این صادق چوبک از بُعد جامعه « قفس»این پژوهش، در پی تحلیل بازتاب جامعه در داستان کوتاه 

پرسش  پاسخ دهد  که نویسنده تا چه میزان جامعه دوران خود را به طور اخص طیف عامه جامعه را به نمایش در آورده 
 است؟
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 بیان مساله: -1-2

این حکم نظری  ،به گسترده ترین معنا از دیگر شکل های نقد ادبی جدا می کندرا آنچه در اساس، جامعه شناسی ادبیات 
بلکه اثر، بیان نوعی آگاهی جمعی است که هنرمند با  ،در آفرینش هنری، یک فرد به تنهایی مورد نظر نیستاست که 

از این رو ما در پی تببین جامعه ای برآمدیم (.51:1390شدتی بیش از اکثر افراد در تدوین آن شرکت می ورزد)پوینده، 
 آن برهه ای از تاریخ اجتماع خود را آشکار سازیم.که چوبک در این داستان به تصویر کشیده است تا با بررسی 

 

 پیشینه پژوهش  -1-3

درباره جامعه شناسی آثار ادبی مقاله ها و پایان نامه های بسیاری به رشته تحریر در آمده است که ذکر آن ها به درازا می 
توانستیم به این مقاالت  برای همین در جستجویی که درباره آثار چوبک از دیدگاه  جامعه شناسی به عمل آمد، ،کشید

تحلیل آثار صادق چوبک بر اساس جامعه شناسی ساخت »مقاله ی فاطمه کاسی و همکارانشان با عنوان  ،دست یابیم
که در آن همه ی آثار چوبک مورد بررسی قرار داده  شده تا بتوانند ایدئولوژی و بازتاب آن را براساس نظریات «گرا

اعماق تاریک و فریادهای »ستخراج کنند. فرهاد طهماسبی نیز در مقاله ای تحت  عنوان لوکاچ و گلدمن از آثار چوبک ا
تمام آثار چوبک مورد کنکاش و بررسی محقق قرار « خاموش نگاهی به آثار صادق چوبک با تکیه بر زمینه های اجتماعی

یده و آنها را به طور کلی تحلیل گرفته است و مفاهیم و مضامین مورد استفاده ی چوبک در داستان هایش را بیرون کش
 جامعه شناختی کرده است.

 

 ضرورت و اهمیت  -1-4

با توجه به پژوهش هایی که در مورد آثار چوبک انجام شده است، جای این کاوش در آثار وی خالی بود که یکی از 
وبک برای ادای یک کل، از اثرهای این نویسنده ی توانا در زیر ذره بین نقد جامعه شناسی قرار بگیرد و بیان دارد که چ

 چه طریقی و چه واژگانی و چه شخصیت هایی استفاده کرده است.
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 معرفی اجمالی نویسنده  -2

در  1377تیرماه  13در بوشهر به دنیا آمد و در  1295صادق چوبک داستان نویس ناتورالیست ایرانی است که در تیرماه 
 انتخاب شده، که داستانی «انتری که لوطیش مرده بود »مجموعه قصه داستان قفس از  شهر برکلی کالیفرنیا از دنیا رفت.

چرا دریا طوفانی »،«خیمه شب بازی»دارای آثاری چون :چوبک  .به چاپ رسیده است 1328ست نمادین و در سال ا
می هم به هجده زبان ترجمه شده و فیل «تنگسیر» و غیره است   که « انتری که لوطیش مرده بود»  ،«سنگ صبور» ،«شد

ساخته شده است. از آثار چوبک این گونه برداشت می شود که 1352با همین عنوان در ایران توسط امیر نادری، در سال 
وی در نوشتن آثارش به جنبش های اجتماعیِ جامعه ای که در آن زندگی می کرده است نظر داشته است و محیط 

نوشتن این داستان نمادین در خالل آن سالها که جامعه در تب و  تاثیر بسزایی در آثار وی داشته است. چرا کهپیرامون 
، دوره ی جدیدی آغاز می 1320سقوط رضا شاه در شهریور با » تاب سیاسی و فرهنگی است بیانگر آن جو حاکم است.

 وسیالیستی،س –ادامه می یابد. ادبیات این دوره تحت تاثیر ترجمه ی آثار رئالیستی  1332مرداد  28شود که تا کودتای 
کم توجهی به ادبیات و رشد سیاست گرایی در  از ای نشانه کسروی ی گفته. یابد می شعاری و خواهانه آرمان خصلتی

نویسندگان .«من رمان را کار بیهوده می دانم و نوشتن و خواندن آن را جز تباه ساختن عمر نمی شمارم»این زمانه است: 
و در محیط می پردازند و آثاری ملهم از مسایل روز می نویسند. اما این همه شور این دوره با نگاهی کاونده تر به جستج

به خلق آثار برجسته ی هنری منجر نمی شود. زیرا اغلب نویسندگان تعهد را در معنای ساده ی طرح افکار مرامی می 
تاریخی را داشتند، مثل نوشته  گیرند و از خالقیت هنری دور می افتد. این آثار که داعیه ی شهادت دادن بر یک دوره ی

عدالت اجتماعی »های روزنامه های حزبی، مقهور سیر زمانه می شوند. با وجود ضعف آثار آفریده شده و طرح مسأله 
راه را آذین، چوبک، آل احمد و گلستان می کوشند با نوآوری در مضمون ها و صناعت های نگارش، واقع گرایی سنتی «

شده بود و به تصویر بدون دخل و تصرف رویدادها می پرداخت، عمق و گسترش بخشند.با  را که با جمالزاده شروع
امید به بهبود وضع بر باد می رود و جای آن را احساسی از تسلیم می گیرد. وضعیت جامعه به جای  1332شکست سال 

جریان ادبی نیمه ی نخست این  به تکاپو وادشتن فرد، او را به خمودی و سرخوردگی فرا می خواند. ... نیرومند ترین
دهه، ادبیات اسطوره ای است. نویسنده منع شده از اقدام اجتماعی، پرخاشگری اش را متوجه راز خلقت می کند 

 «. (1164 -1163:1377میرعابدینی،)
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 مبانی نظری: -3

ی جامعه شناسی در جامعه شناسی ادبیات که بخش جدایی ناپذیر جامعه شناسی]عمومی [ است برای کاربرد روش ها»
مورد پخش، فروش و خوانندگان)آ. سیلبرمان(، نهاد های ادبی)ژ. دوبوا(، گروه های حرفه ای مانند نویسندگان، استادان یا 
منتقدان، و در یک کالم هر آنچه در ادبیات خارج از خود متن ادبی است، تالش می ورزد. اما جامعه شناسی ادبی یکی 

است، یعنی روشی انتقادی که به متن )از واج شناسی تا معنا شناسی( و به معنای آن توجه از روش های علوم ادبیات 
دارد. این رشته که به متن روی می آورد و با توجه به پدیده های اجتماعی ای مانند ساختار های ذهنی و شکل های 

ون تا ر . اسکارپیت( به جامعه آگاهی، در پی گسترش درک متن است، در پیشرفت خود، از ادبیات تطبیقی )ژ. النس
ها )از و . دیلتای تا گلدمن( گذر می کند و در مسیر خود هم با مفهوم ساختار های معرفتی میشل « جهان نگری»شناسی 

فوکو یا حاالت و آداب پیر بوردیو رو به رو می شود و هم با نظریه ی ابزارهای ایده ئولوژیکی دولت از لوئی آلتوسر یا 
 («.68-67تاب شکسته ی پیر ماشری ) پوینده: نظریه ی باز

هر گروه اجتماعی، آگاهی و ساختار های ذهنی خود را در پیوند نزدیک با عمل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خویش »  
در درون مجموع جامعه می پرورد: اما آگاهی جمعی بی تردید بیرون از آگاهی های فردی وجود ندارد. هر فردی عضو 

است، به نحوی که آگاهی او آمیزه ای یکتا و خاص از عناصر آگاهی های جمعی گوناگون و اغلب متضاد  چندین گروه
است. به عالوه از گروه هایی نیز تاثیر می پذیرد که به گروه اجتماعی خاص او تعلق ندارند. بنابراین آگاهی جمعی فقط 

د، واقعیتی که جامعه شناس می تواند آن را از رهگذر به صورت واقعیت بالقوه در آگاهی یکایک افراد گروه وجود دار
بررسی گروه به عنوان یک کل، روشن سازد. در نتیجه آگاهی جمعی در حال نوعی گرایش است، نه یک واقعیت تجربی. 
وانگهی در میان گروه های اجتماعی متفاوتی که کل جامعه را تشکیل می دهند، دسته ای وجود دارد که نقش بسیار 

در تحول تاریخی و نقشی تعیین کننده در آفرینش فرهنگی ایفا می کند: گروه هایی که هدف عمل و آگاهی آنان، مهمی 
ساخت آفرینی کل جامعه و در نتیجه، ساخت آفرینی مجموعه ی روابط میان انسان ها و روابط انسان ها با طبیعت است. 

 («.71این گروه ها همان طبقات اجتماعی هستند )همان: 

را بر دو  مفهوم تقسیم  جامعه شناسی دیالکتیکی ادبیاتتوجه به آنچه ذکر شد می توان مفاهیم جامعه شناسی بر اساس  با
 کرد :
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.اگر چه آگاهی گروه های اجتماعی فقط به ندرت و طی دوره های کوتاه و استثنایی به باالترین انسجام، یعنی 1»
یت گروه اجتماعی نزدیک می شود، این بیشینه ممکن است در به بیشینه ی آگاهی ممکن سازگار با نفس موجود

 بالفعل و تجربی طور به افراد از -محدودی البته –تفکرات مفهومی )اندیشه ای فلسفی( یا اندیشه های تخیلی تعداد 
  .شود بیان

مکن گروه یا به .در میان این آفرینش ها که از بخش های نادری هستند که در آنها جلوه های بیشینه ی آگاهی م 2
عبارت دیگر، جلوه های باالترین انسجام گرایش های آگاهی گروه به صورت تجربی یافت می شوند، آفرینش های 
گروه هایی که ساخت آفرینی کلیت روابط میان انسان ها و روابط انسان ها با طبیعت را دنبال می کنند، جهان هایی 

صه ی مفهومی، به ایجاد نظام های فلسفی می رسند و در عرصه ی بسیار منسجم را تشکیل می دهند، یعنی در عر
 « .(55 همان:) هنری بزرگ آثار به –امال غنی بیافرینند کهنگامی که جهان هایی  -تخیلی

لوسین گلدمن معتقد است که آفرینش فرهنگی راستین ممکن نیست مگر هنگامی که ساختار ذهنی آن با ساختار ذهنی »
در برابر این . زندگی اجتماعی در جهت پیشرفت است هایش سازماندهی بق باشد که هدف تالشگروهی اجتماعی منط

پدیده مبارزه طبقاتی، تمام دیالکتیک فرعی و بسیار پیچیده آن را حذف می کند و مشوق گرایش به محدود  تز که در
است،  «آگاهی راستین »و «کاذب آگاهی »کردن دیالکتیک آگاهی به سطح الگوی مارکسیستی عامیانه و همه فن حریف 

 -زاده اتحاد اجتماعی  ،«کالسیک »ما این تز را مطرح می کنیم: سده های طالیی هنر، شکل گیری مرحله های معروف به
فرهنگی دو یا گاهی چند گروه اجتماعی است. علت این اتحادهای آفرینشگر را باید در انطباق نسبی اما حیاطی منافع 

 .ستجو کرداقتصادی و سیاسی ج

اگر چه یک گروه ممکن است حرکت آغازین را موجب شود و مسلط باقی بماند، اما امکان دارد که انواع مختلف و در 
نتیجه دیگر گروهای اجتماعی در پی تسلط یابی برآیند. نتیجه ناگزیر این امر آن است که نظام انواع و سبک های انواع، 

 (« .215ـ-214همان:  )ی گروه های متخاصم را همزمان در بر می گیردگرایش به اتحاد و نیز مقابله جویی ها

صادق چوبک مورد  « قفس»داستان کوتاه را در این مقاله از رهگذر علم جامعه شناسی، کل جامعه و طبقات اجتماعی 
. از آن م کردکنکاش و بررسی قرار داده است؛ از این رهگذر می توان طبقات اجتماعی آن را به چند قشر و طبقه تقسی

در جامعه شناسی داستان یکی از عناصر مهم تجزیه و تحلیل، پرسوناژها )شخصیت ها ( هستند. چنان که »جا که 
معمولی ترین روش مقایسه )اثر هنری و طبقه ی اجتماعی( تشابهی است که میان ساخت »( می گوید: (Z.Barbu«باربو»
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های شخصیت اصلی یک اثر هنری و بافت رفتاری و فرهنگی  ذهنی، نگرش های مسلط و حاکم، احساس ها و ارزش
 « .(70 ) کوثری:« یک طبقه اجتماعی خاص وجود دارد

 شخصیت ها و طبقات اجتماعی داستان

که نماینده ی دو جنس مرد و زن در جامعه می به شمار می روند قشر کلیِ داستان و تخم  جوجه ،مرغ، خروس -1
  د:نباش

وسهای خصی و الری و رسمی و کله ماری و زیره ای و گل باقالیی و شیربرنجی و قفسی پر از مرغ و خر»
کاکلی و دمکل و پاکوتاه و جوجه های لندوک مافنگی، کنار پیاده رو، لب جوی یخ بسته ای گذاشته شده 

 « .بود

اقع تم اصلی داستان  به در و ،، قشر کلی داستان را تشکیل می دهد که از آغاز تا پایان در داستان حضور دارندقشراین 
نمی هیچ نام خاصی برای شخصیت های آن در داستان قائل ولی راوی  ،شمار می آیند که حول محور آن ها می چرخد

و از سوی « پرنده »خروس و جوجه است که از یک سو به طبقات حیوانی  ،ست، مرغاشاهد آن خواننده آنچه شود، 
به ؛ انتخاب این نوع از شخصیت ها و فضایی که در آن قرار دارند، دهد طبقه را تشکیل میهمین  دیگر قشر ضعیف 

 شکل می گیرد. سهولتکه دستیابی از سوی ابرقدرت ها به ست گونه ای ا
 درآمده رگ ی سوخته سیاه دست دم در. داد ول قفس منجالب توی خونینی پوست با تخم دلمه »

ربود و همان  زار گند آن توی از را تخم و درید را قفس درون هوای ای بسته پینه شوم چرکین ی
 «.دم در بیرون قفس دهانی باز چون گور باز شد و آنرا بلعید

را جامعه و زندگی شرایط و  مرغی در قفس تخمی می گذارد، تخمی که شاید روزی به نجات دهنده ای تبدیل شود 
به به نوعی امید این عملکرد  ،و می بلعدی دزدد تخم را م ،به داخل قفس می آیدمی افتد که  یدستبه دام  تغیر دهد، 
اشاره به امید با نگاهی پوچ، قفسیان انتظار  از همان ابتدا از بین می رود ؛ ،نیامده ،را ختم به گور می کند و تخمآینده ای 

  شتند و اکنون به کام مرگ فرو رفته است .که آنان به دست یاری رسان دااست  یواهی

از آنها در شکل گیری قشر کلی که هر کدام است با توصیف شخصیت های متنوعی مواجه واننده خ «قفس »داستاندر 
عامه ی مرغ و خروس های حاضر در قفس که جماعتی خنثی هستند و تن به قضا سپرده داستان سهمی بزرگ دارند؛ 
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شدند، خواه  الی پای هم قایم می آنهایی که پس از تو سری خوردن سرشان را پایین می آوردند و زیر پر و بال و »اند: 
ناخواه تکشان توی فضله های کف قفس می خورد. آنوقت از ناچاری، از آن تو پوست ارزن ورمی چیدند. آنهایی که 

زدند و خیره به بیرون می  حتی جا نبود تکشان به فضله های ته قفس بخورد، به ناچار به سیم دیواره ی قفس تک می
قدقد خشم  ،چنگال ،تک غضروفی ؛ به ترتیب نهیست؛ نه مکانی برای زبودنه گریزگاهی شت نگریستند. اما سودی ندا

آنها بیگانه و سنگدل بود. نه  رب ی بود کهسرگرمشان می کرد. دنیای بیرونآنچه زور و فشار و نه تو سرهم زدن، ، آلود
 . «کرد به آنها کمک نمیهیچ یک  ،خیره و دردناک نگریستن و نه زیبایی پر و بالشان

مرغ و خروسها از توی قفس می دیدند. قدقد می کردند و دیواره ی قفس را تک می زدند. »
اما دیوار قفس سخت بود. بیرون را می نمود، اما راه نمی داد. آنها کنجکاو و ترسان و چشم 
به راه و ناتوان، به جهش خون هم قفسشان که اکنون آزاد شده بود نگاه می کردند. اما چاره 

 .«بود. این بود که بود. همه خاموش بودند و گرد مرگ در قفس پاشیده شده بودن

 « .هم قفسان چشم به راه، خیره جلو خود را می نگریستند»

 :شده استاشاره در متن داستان جمعیت مرغ و خروس یا به تعبیری به سه نژاد سه طایفه به  ،در کل می توان

 . «ای چسبید و آن را از آن میان بلند کردبیخ بال جوجه ی ریقونه  »طایفه اول: 

هماندم خروس سرخ روی پر زرق و برقی، تک خود را توی فضله ها شیار کرد و سپس آن را بلند کرد و  »طایفه دوم: 
در وصف «. بر کاکل شق و رق مرغ زیره ای پاکوتاهی کوفت. در دم مرغک خوابید و خروس به چابکی سوارش شد

برخی  مکن مالی خوبدالی است بر تاستفاده شده است. این واژه ها  «رخ روی پر زرق و برقیس»خروس از واژه های 
 است.نسبت به سایر افراد  از افراد جامعه 

مرغ تو سری خورده و زبون تو فضله ها خوابید و پا شد. خودش را تکان داد و پر و بالش را پف و پر باد  »طایفه سوم: 
 .«بعد تو لک رفت و کمی ایستاد و دوباره سرگرم چرا شدکرد و سپس برای خودش چرید. 

گاه به طور مسقل از او نام برده  ،گفتنی است که در سراسر داستان حضور مرغ بسیار پرنگ تر از حضور خروس است
کاکل  و غیره او اشاره شده است که همین نشان دهنده حضور دایمی زنان در صحنه های اجتماعی  ،شده و گاه به پر
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ت، اما واژه ها و صفت هایی مانند: مرغ زیره ای، فضله مرغ، توسری خور، نمایانگر نگرش نویسنده به جنس زن اس
 است.

این طیف نماینده ی قشر جوان است. قشری که می تواند در طی داستان دو بار بیشتر از جوجه نام برده نمی شود؛  
معموال خون آنها یاری گر انقالب ها ، ان به جنبش در می آیندگرداننده ی انقالب ها و شورش هایی باشد که علیه ظالم

قفسیان است، بلکه در  اما نه در آن جهت که مطلوبِ  ،ریخته می شود شانو شورش هاست، حال آنکه در اینجا خون
به جوجه ی جوان، هم به کم سن و سال بودن جوجه اشاره می «  ریقونه». اطالق صفت «چشم ناظر»جهت تطمیع نیاز 

 .و طغیانی علیه دژخیمان است  کارا نبودن وی در انجام فعالیتیقشر ضعیف و کند و هم به 

 «جوجه های لندوک مافنگی»

...  تا سرانجام بیخ بال جوجه ی ریقونه ای چسبید و آن را از آن میان بلند کرد»... 
 «.زد هنوز دست و جوجه ای که در آن تقال و جیک جیک میکرد و پروبال می

رغ گروه دیگری است که در قشر اول جای دارد و در این داستان دو بار از آن تخم م
قدقد و شیون مرغی بلند شد. مدتی دور خودش گشت. سپس  »نام برده شده است: 

ست خونینی توی پو با شتابزده میان قفس چندک زد و بیم خورده، تخم دلمه
 «.منجالب قفس ول داد

 است: «وخته و رگ درآمده و چرکین و شوم و پینه بسته دستی سیاه س» :قشر دوم داستان -2

دستی...تو قفس رانده شد و میان هم قفسان به کند و کاو درآمد. دست با سنگدلی و خشم و »
بی اعتنایی در میان آن به درو افتاد و آشوبی پدیدار کرد. هم قفسان بوی مرگ آلود آشنایی 

شدند. دست باالی سرشان می چرخید و مانند  شنیدند و پرپر زدند و زیر پروبال هم پنهان
 .«آهنربای نیرومندی آنها را چون براده آهن می لرزاند

از نامگذاری این قشر هم خبری نیست، اطالعات خواننده منحصر شده به یک سری صفات زشت و دهشت آمیز، دستی 
ت که نه تنها رابطه ی مستقیم با افراد داخل که حکایت از ابرقدرتی دارد که در داستان نمود  می یابد و تنها عاملی اس
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رگ »قفس قرار دارد، بلکه قدرت اعمال نفوذ در قفس هم برایش مهیاست. صفت های مفرد و صفت مرکب از جمله: 
از سوی دیگر  است، وآشفتگی و هیجان دارد که پیامد آن  خشمی  از یک سو، رو ساختی است که نشان از «برآمده 

در رگ ظالمان به جریان درآمده است. چرکین به اشاره دارد که  یخون مظلومانبر ریخته شدن ژرف ساختی است که 
آن بر روی دست های فاعل کار باقی مانده است. شوم ه اثر ک ، اعمالی که آنقدر کثیف بودهداعمال آن دست بر می گرد

در او نه هایی که نشان دهنده ی کارکشتگی و پیکه دایما از آن سر می زند بودن از فعل فاعل آن می آید. از عملی که 
 عمل دارد.

 تمام فجایع فضای داستان است:اصلی در نظر گرفت که قدرت مطلق و عامل «  چشم»قشر سوم داستان را می توان -3

کرد تا سرانجام  دست همه جا گشت و از بیرون چشمی چون رادار آنرا راهنمایی می» 3-1
 .«د و آن را از آن میان بلند کرد بیخ بال جوجه ی ریقونه ای چسبی

اما دوباره یکی از اعضای ،چشمی که باز نامی از او در داستان نه برای خود و نه برای صاحب آن دیده نمی شود
مهم بدن در بطن داستان جای می گیرد، از آن جا که چشم قدرت بی چون و چرای جسم است، نظاره گری او 

چنانکه در داستان هم نقش  ،صیت داستان از سوی نویسنده بوده استبی تردید یکی از عوامل انتخاب شخ
 قدرت مطلقه  و عامل محرک دست بودن را ایفا می کند.

  :دهن قشر دیگری از این داستان است -4 

 .«... و همان دم در بیرون قفس دهانی باز چون گور باز شد و آنرا بلعید»

عضای بدن جایگزین شخصیت های داستان می شود و این کاربرد صعنت ا ،از قشر دوم به بعد چنانکه مالحظه می شود
به طبقه ای خاص از «  دهن»و « چشم « ،« دست»مجاز جزئیه و اراده کل است که همه  این واژه ها، یا اعضای بدن، 

هده دارند که هستند و هر کدام نقش خاصی را در جامعه بر عنماینده ی قشر ابر قدرت در جامعه اجتماع اشاره دارد که 
راوی به ترتیب از اعمال آنها پرده برداری می کند دستی که عامل است، چشمی که نگران است و دهنی که فرمان ده و 

و توصیف نکردن دیگر اجزای بدن افراد « دهن »و « چشم »،«دست »بلعنده است. دید تک بُعدی راوی به عوامل قدرت 
به نوعی می تواند نشان دهنده ی نفرتی باشد که راوی از حضور آن ها در  صاحب آن اعضا و حتی نام نبردن از آن ها
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داستان حس می کند و ناگزیر از آن است که سخنی از آنها به میان نیاورد و این نفرت از ویژگی هایی که به آنها نسبت 
 می دهد یا از رهگذر صفات زشت و صنعت تشبیه بر خواننده روشن می شود.

و «  چشمی چون رادار» ،« و رگ درآمده و چرکین و شوم و پینه بسته دستی سیاه سوخته»
 «. دهانی باز چون گور باز »

نکته ای که در اینجا ذکر آن خالی از لطف نیست این است که در ابتدای داستان ما با کلمه ی مرغ ها و خروس ها و نژاد 
گودالی بود پر از » ه و پاهای مرغ ها درون گودال قرار دارد:های آن ها مواجه هستیم اما در ادامه می بینیم که فقط  پر، کل

م خون دلمه شده ی یخ بسته که پرمرغ و شلغم گندیده و ته سیگار و کله و پاهای بریده مرغ و پهن اسب توش افتاده بود
این نوع پرنده می توان گفت که واژه  مرغ هم شامل مرغ است و هم خروس چرا که در زبان عامه نیز جنس نر و ماده  «.

را مرغ می نامند، گفتنی است که در این متن هر جا از جمع این پرندگان صحبت به میان آمده، کلمه مرغ و خروس با 
 هم و در کنار هم آمده است با این اوصاف و وجود شواهد این اراده معنی کم رنگ جلوه می کند.

که ارزش مبادله به  ،ارگی انسان ها از دید ابر قدرت هاداردشی وبه اشاره  ،خون دلمه بسته و یخ بسته ، از نظر راوی
پولی که در ازای ریخته شدن خونی فراهم می شود و این انسان ها هستند که ریخته شدن خونشان  ،شکل پول را دارد

در ذهن   انجماد آن،  ماندگار ی را ولی ،جاری نیست ،بسته و یخ بسته است ،البته این خون ،این فرآیند ممکن می شود
مجاز ظرف و مظروفی است که که هایی است گودالی که در آن عالوه بر خون، کله به همین ترتیب ، نمایان می سازد

تک غضروفی،  .که حرکت و پویندگی و پایندگی از او سرچشمه می گیرد «پای»واژه و ، تعقل را بیان کرده است تفکر
آید و طلب کند حق و حقوق خود و ماننده ی خود را. چنگال  در حرکتیادآور دهانی است که علیه شرایط بد به 

اما تبدیل به شی واره ای شده است که  دستانی که حق و حقوق ها را بگیرد حتی اگر آن در زیر زمین پنهان شده باشد،
به خاموشی مرغ تنها صدایی است که برای تظلم خواهی بلند می شود اما  شیون جز ارتزاق کاردیگری از او بر نمی آید.

، صدایی دیگر است که به تظلم خواهی بر می خیزد و تنها جنبشی بود که مرغان و قدقد خشم آلودمی گراید. در مقابل 
تعبیر به صداهایی خروسان به اتفاق انجام می گیرد، اما خیلی زود با ناامیدی به سردی  می گراید. این صدا را می توان 

تو سر بقیه زدن چیزی نبود که  ، زیبایی بال و پر وزور و قدرتد. فریاد، گوش می رسکرد که از گوشه و کنار جامعه به 
برای  و ابزاریملعبه این ویژگی ها نه تنها ابزاری برای آزادی و نجاتشان نمی شود، بلکه بشود با آن به آزادی رسید. 

 آنها می شود. سرگرمی
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 کان  و زمان داستان:م

را که نماد رکود خمودگی است زمستان سردی ، اما یخ زدگی آب جوی، اشاره ندارد هر چند که داستان به زمان خاصی
مکان  همزمان و ، که هم است امرنه زمان خاص است نه مکان . همین گویای این در داستان خواننده القا می کند. ه ب

با واژه ی  استان و شروع داستاناسم د چنان که آشکار است. به ظرف مکان و زمان محدود نشده اندفراگیر هستند و آنها 
قرار گرفتن قفس کنار گودال و لبه ی جو، تصویری قفس است، همین براعت استهاللی بر فضای حاکم در داستان است. 

است که نویسنده در آن، شرایط موجود در جامعه را به طور کلی بیان کرده است. گودال یا چاه به خاطر ژرف و گود 
به گونه ای نماینده ی زمان باشد به طوری که در چاه و گودال قسمتی تاریک وجود دارد که درون بودن می تواند باز هم 

آن را از دیده ها پنهان می کند، زمان نیز قسمت هایی تاریک و پنهان دارد که دیده ها از دیدن آن محروم اند و کم کم به 
به ذهن متبادر را صافی و پاکی و روانی ی که جویجوی یخ بسته است. مکان دیگر  ورطه ی فراموشی کشیده می شوند.

به صورتی که فالسفه اعتقاد دارند یک شخص هیچگاه دو بار در یک رودخانه شنا  مظهر زمان گذرا است، جوی کندمی 
، اما در این هم تاکیدی بر همین مفهوم است« بنشین کنار جوی و گذر عمر ببین »نمی کند و همچنین این بیت حافظ  

ر چیزی از جمله تفاله چای، خون دلمه شده)که در ادامه داستان مشخص می کند خون دلمه شده ناشی از چه ه جوی
جوی در این متن نماینده ی زمان است،  ؛ از این روتکه به حالت انجماد درآمده اسوجود دارد چیزی است ( وغیره 

با  .فعال و پویا باشند، گریزگاهی برای آنها وجود ندارد زمانی که راکد مانده و در آن انسان ها نیز مانند آب آن که باید
در صورت باز شدن یخ آن، اوضاع رو به روال باز می گردد و همه چیز به جریان ، قرائن موجود در متن پی می بریم

 عادی خود برمی گردد.

هن را به ذ ،خیس بودن کف قفس «.کف قفس خیس بود »با این جمله شروع می شودداستان پاراگراف دوم 
تعبیری از گناه کار بودن است، کما اینکه در ادامه  "تر بودن دامن"سمت گناه می برد. همانطور که درفرهنگ ها 

 ید همین برداشت است.ؤم «پای مرغ و خروس ها و پرهایشان تر بود  »مطلب 
نویسنده ، ادامه درکه وضعیت نابسامان و نامناسب جامعه را نشان می دهد است ی خیس بودن کف قفس مدلول

با  خوانندهآنچه  «از فضله ی مرغ فرش شده بود...از فضله خیس بود »بعد از تشریح وضع قفس، بیان می کند
 پاها و پرهااما تری  داده می شود، این است که فضله های موجود در قفس به مرغ ها نسبتست ن روبروآ

شی از فضله ی مرغ می داند؟ این سوالی . چرا خیس بودن کف قفس را فقط ناشامل هر دو جنس می شود
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است که ظاهرا برای جواب دادن به آن باید به نقشی که جنس ماده از دیدگاه نویسنده و یا اجتماع آن روزگار 
 در جامعه داشته است، پرداخت.

در القای  نویسنده با توصیف تنگ بودن قفس برای مرغ و خروس ها و تکرار زیاد آن، سعی پاراگرافهمین  درهمچنین 
خفقانی دارد که در جامعه وجود داشته است. استفاده نویسنده از حروفی که مخرج تلفظی آنها حلقوی است هم فضای 

خفقان را از نزدیک لمس کند و آن را به طور مستقیم فضای باعث می شود خواننده با به زبان آوردن آن کلمات، آن 
هم تک می زدند و کاکل هم را می کندند. جا نبود. همه توسری می  پشت سر هم، تو سر »مانند این جمله ؛درک کند

 چنددر ضمیر جمع برای هر دو جنس  و به کارگیری « همه »همچنین تکرار لفظ  ،...« خوردند. همه جایشان تنگ بود
فراهم  مه برای هیکسانی را و شرایط شده دامن گیر همه جامعه است که نشان دهنده ی وضعیت نابسامان ، جای داستان

مل است. مشهود است که قصد نویسنده از أبرای مرغ و خروس هم قابل ت «هیچکس »ظلفبه همین ترتیب  است. نموده 
 بر می گردد.و خفقان و دلسردی افراد آن  بلکه به شرایط جامعه  ،این جمله ها صرف صورت ظاهری آنها نیست

تو سری می خورند. ظاهر جمالت به جای خود اما اینکه در  در پاراگراف بعدی شرح حال کسانی را توضیح می دهد که
ال پیش می آید که از چه کسی و یا ؤشرایطی که همه چیز برای همه یکسان است یک عده تو سری می خورند این س

چه کسانی تو سری می خورند؟ به چه علت تو سری می خورند؟ و عاقبتشان بعد از تو سری خوردن چیست؟ نویسنده 
این عبارت را به کار برده است که هنوز سخنی از دست خارجی به میان نیاورده است. پس با توجه به قرائن  در جایی

این فرضیه که تو سری ممکن است از دنیای خارج از قفس بر آنها وارد شود، ملغی می شود. اما فرضیه دوم انگشت 
را مد نظر می گیرند و در همان شرایط خفقان  اتهام را به سمت کسانی است که در هر شرایطی سود و منفعت شخصی

تمامی  نیز به بقیه رحم نکرده و عالوه بر رنج و مشقت محیط، سختی و فشاری افزون بر آن را به بقیه تحمیل می کنند.
 با لحن عامیانه ای در فضای ساده و بی تکلفی شکل می یابد. ،فضای داستان

 

 نتیجه گیری:

جرگه ادبیات عامه  قرار داد؛ چرا که  دق چوبک نشان از آن دارد که می توان آن را دربررسی در متن این اثر از صا
به طور برجسته ای به مشکالت عامه ی مردم و فضای جامعه پرداخته است. نویسنده با انتخاب شخصیت هایی که انسان 
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ه از سوی انسان ها، چه از سوی  نیستند و به قشر و طبقه بسیار ضعیف موجوداتی تعلق دارند که دسترسی به آن ها چ
حیوانات به راحتی انجام می گیرد، بیانگر تفکر، ناتوانی، قدرت درک پائین و... جامعه ای است که به راحتی قابل دست 

» ،«دست سیاه»گویای جامعه ای است که از سوی  ،«قفس »اندازی از سوی غاصبان بیگانه است؛ انتخاب مکانی به نام 
اما خودشان بیرون از قفس بسر می برند. جامعه ای که خفقان در آن  ،رای آن ها رقم زده شده استب« دهن »و « چشم

موج می زند و تنگی فضای آن ساکنین آن را از هر سو در تنگنا قرار داده است و جای فکر، اندیشه، جابجایی و حتی 
سعی در  ،وبک با بیان کاستی ها در این اثرفرار از آن جا را برای آنان دشوار و تا حدودی غیر ممکن کرده است. چ

یادآوری آنها دارد و به گونه ای به دیگران گوشزد می کند، او مانند آئینه ای همه چیز را انعکاس می دهد و منعکس 
کننده ی شرایط جامعه خود است. با برداشت از این سخن بوردیو که این نویسندگان و هنرمندان هستند که با توجه به 

مند بودن به یکی طبقات جامعه؛ یعنی  فرادست ها، فرو دست ها )عامه ی مردم( و یا قشر متوسط، در آثارشان به  دغدغه
انعکاس شرایط اجتماعی آن قشر بر می آیند؛ صادق چوبک نیز در این اثر و آثار دیگرش نیز به بیان کمبودها و کاستی 

 های جامعه اش در قالب داستان کوتاه پرداخته است.
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