
 

  ي انجمن ايراني تاريخ نامه مطالعات تاريخ فرهنگي؛ پژوهش
  139ـ163، صص 1397 تابستان، وششم سيي  ، شمارهنهمسال 

  

  مدرن؛ جهان دانشور از يمين ستجربه
  اآمريك سفر به يها  نامهيشناخت  جامعهيبررس

)1331-1332(  
 

  1شفيعي سادات سميه
  چكيده

 يـل دل   بـه  يـسندگان  توسط متفكـران و نو     ي اجتماع هاي  يت واقع ي  تجربه چگونگي
 هـاي  يطـه  بر اذهان و كـنش مخاطبـان از ح  يجه درنتو آثار  دربخش     الهام تأثيرات

 يـران  زنان در ا   درخصوص ها  ي دست بررس  ينا.  است يتأمل مطالعات فرهنگ    قابل
 رهاوردهـاي  ي،ا  رشـته   ميـان  ي موضوع عنوان  ه و نتوانسته ب   داشته عيتموضو كمتر

 يجـاد  ضـمن ا   و بگـذارد  و نظر    نقد بوته به   ي خود را در قالب دانش علم      يپژوهش
 مقاله ينا. بگشايد يدي جد ي مطالعات هاي  ينه زم زنان، درباره ي دانش بوم  يانباشتگ

 تجربـه  مطالعـه  بـه  ي،شناس  عه از منظر جام   يته مدرن يها   قراردادن مؤلفه  يهبا دستما 
 جهـان   در زندگي از ، و استاد دانشگاه   يشمند اند اي  يسنده در مقام نو   دانشور سيمين
 يتـه  مدرن يشناخت   جامعه هاي  يژگي برشمردن و  از پس منظور  بدين. پردازد  ميغرب  

 ،احمـد   آل ، دانشور به همسرش  يافته انتشار يها   نامه يدنز، گ يژهو   به ي نظر مباحثاز  
 نـشان   هـا    يافتـه  .شـود   مي بررسي يفي ك ي محتوا يل تحل به شيوه  آمريكار به   از سف 

 ي، اعم از ابزارها و اماكن فرهنگ      يته مدرن ي ماد يها   مؤلفه يايها هم گو     نامه دهد  يم
 و  يرمـادي  غ يها   مؤلفه ي و هم حاو   ينيطور خاص شهرنش     و به  ارتباطي اجتماعي،

 و  ييگرا   علم برابرگرايي، فردگرايي، يي،گرا   انسان يها   شامل ارزش  ي فرهنگ يژهو  به
 اسـت   ي اصل يبند   دو مقوله  يندر امتزاج ا  هاي پژوهش     يافته . است باوري  پيشرفت

 يكند و به معرف     مي يابي را كاوش و ارز    مدرن ي  جامعه ، نقادانه يكه دانشور با نگاه   
ـ     يـي گرا   صنعت مصرفي، ي  جامعه داري،  يه چون سرما  يابعاد . پـردازد   ي و عـشق م

                                                 
  )ss.shafiei@gmail.com( .ي و مطالعات فرهنگي پژوهشگاه علوم انسانعلمي يئت عضو ه.1

  18/12/1397: تأييد تاريخ         19/8/1397: دريافت تاريخ
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 بـه مـتن و توجـه بـه     يه در كـشاندن حاشـ  او ي زنانـه  يكرد گفت رويد با نيهمچن
 پـسااستعمارگرايانه  روايتـي  ارائـه  غرب و    ياليستي امپر يت ماه ي در افشا  ياتجزئ
  .است بارز
 جامعـه  امپرياليـسم،  عـشق،  يي،گرا  صنعتداري، يه سرمامدرنيته،: ي كليدي ها  واژه

  .مصرفي
 
  مسئله طرح
 در ذهـن    يز متما يتيعنوان ماه    حاضر به  يها   خصوصاً در سده   يخي تار لحاظ  به غرب جهان
 فناورانـه   هاي  يشرفت با پ  يختگي با آم  يز تما ينا.  جا گرفته است   يرانيان جمله ا  از ملل   يرسا
 در يجتـدر    بـه  عقالنيت، بر عالوه خود رفاهي و اقتصادي اعيان مدد  به و   يافته يني ع يوجه
 آمرانـه و  ي مدرنيتـه  دوره در يژهو  امر بهينا. است شده يل تبدبديل  ي ب يي به الگو  ييها  برهه

 پهلـوي  دولـت  تثبيت با آن از پس و شد يان نما يش از پ  يش رضاشاه ب  زمامداري ي  نيمهاز  
  . نهاديش و گاه رو به افزايافت استمرار دوم

 چـون   يي كـشورها  ياحت از غرب اصوالً با سـفر بـه اروپـا و سـ             يرانيان ا يت روا اولين
 دوره  يـن  معروف ا  يها   در سفرنامه  توان  ي م يخوب  انعكاس غرب را به   . گرفت شكل   يسانگل
 ولز يرلند، ابوطالب به ا   يرزا حاصل سفر م   افرنجي بالد في طالبي سير هاز جمله سفرنام  . يدد

ـ    هماهـ    سال و پنج   دوو لندن و اقامت       يـرزا م.  اسـت  1213/1799 سـال  در يس او در انگل
 بـه   ايـران  كبيـر  ايلچيعنوان     به را 1809ش در سال     گزارش سفر  يز ن يلچيخان ا   ابوالحسن

 بـه   يـك  نزد ياحت حاصل س  يرازي صالح ش  ميرزا ي  سفرنامه ينهمچن.  درآورد تحرير رشته
 هـاي  يـت هـا فعال   سـفرنامه ينا.  استي اعزامدانشجوي در كسوت   يس در انگل  او چهارساله

 زنان  جايگاه و تاررف پارلماني، حكومت اقتصادي، اوضاع صنعت، و علم پيشرفت ي،فرهنگ
  1.كردند ي ميت را رواها يسي انگليوخو  خلقيزو ن

 سـو و    يـك  از   يي سـفر هـوا    يلخـصوص تـسه      به ي ترابر يل زمان و بهبود وسا    گذشت
 تجربـه  شـد تـا      موجـب  يگـر  د ي سو از يشرفته پ ياستمرار روند اعزام دانشجو به كشورها     
                                                 

 .22 ش خارجي، روابط تاريخ فصلنامه ،»يراني مسافران ايت به روايسانگل« صفورا برومند، .1
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ـ    غرب، از ايرانيان  تعـدد  بـا  معنـا   بـدين . يابـد ر  هم در سطح سوژه و هم در سطح ابـژه تكث
 بار خـاطرات آنـان      ين غرب سخن گفتند و ا     وهواي  حال كه از    روييم  روبه ايرانيان خاطرات

 و در يافت انتشار يا  مجالت دوره  يژهو   به يد و جرا  رياتبرحسب موضوعات متفاوت در نش    
ـ  به محدود صرفاً يگر غرب دديگر، جنبهاز .  گرفتقرار بيشتريدسترس مخاطبان    يسانگل

ـ  يـل  به تكم  آمريكا، قاره به   ورود و نبود   اروپاو فرانسه و      از جهـان غـرب      يرانيـان  ا صور ت
 داده  رخ هـاي   يب دوم و فارغ از تخر     ي پس از جنگ جهان    يژهو   كه به  يري تصو بود؛ انجاميده

ـ     و منزه تصويري اروپايي، متخاصم كشورهاي در بـه هـر سـو      . سـاخت   ي مرفه را نمودار م
 حاصل از گـردش     ييها   با غرب از جمله سفرنامه     يران متقدم تماس ا   يها   راه ير تأث توان  ينم

 ين نويها ها و دانش     و ارزش  يي اروپا يها  شده از زبان     ترجمه اصطالحات و متون ،در اروپا 
  1. گرفتيده را ناديد جدي توسط نظام آموزشيواردات

 خـود  ،از اطالعـات  عنوان منابع سرشـار        به ايرانيان برجامانده متون است ممكن هرچند
 نقش  توان  ي نم باشند، ير تفس يا تحليل يف، در توص  گرايي  جانبه  يك و   سوگيري ضعف، داراي

.  انگاشـت  يده روشنفكران ناد  ي خصوصاً از سو   ، شناخت غرب  ي برا يعنوان منابع   آنان را به  
 مـؤثر بـوده و      يتـه  به مدرن  قرب و سنت از عبور ايده يريگ   شناخت در شكل   ينچه بسا هم  

  .است ساخته متأثر يا  را تا اندازهي عمومافكار
 مؤلـف و    يـه،  عال يالت تحـص  بـا  اي  يختـه عنـوان فره     دانـشور بـه    يمين سـ  ميان، اين در
 توانمنـد   اي  يـسنده عنوان نو    به اش  يا   حرفه هاي  يت كه با فعال   شود  ي شناخته م  2سبك  صاحب

 در جهان   سندگانيعنوان عضو كانون نو      چه در كسوت استاد دانشگاه و چه بعدها به         يدكوش
 از بـورس    اسـتفاده  بـراي  1331 يورماه در شـهر   يو.  باشـد  يرگـذار اش تأث    زمانه ياجتماع
 دانـشگاه  در   يل به تحـص   1332 ير و تا ت   شد آمريكا عازم   يس از راه انگل   يت فولبرا يليتحص

 او به همسرش جـالل      يها  نامه. پرداخت يسينو   و داستان  شناسي  يبايي ز زمينهاستنفورد در   
 يـژه و  بههاست؛ يده و شنها يده او نسبت به د حس و   درك ياي سفر گو  ين در خالل ا   داحم  آل

                                                 
 .56 .ص. مركز:  و همكاران، تهراننديروزم كاظم فانقالب، دو بين ايران ،)1386 (يان،ما آبراهيرواند .1

 يشناسـ   زبـان يكرد دانشور با رويمين سيتي و شخص ي سبك هاي  يژگي و يبررس« ،)1393 (يشاني، طاهره ا  .2
  .1، ش 5. س، شناخت زبان ،»گرا نقش
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 دليـل   بـه اند و درست       نوشته نشده  ي به قصد انتشار عموم    نگارش لحظهها در      نامه ينآنكه ا 
  .اند  يت پراهميارنگار بس  در انعكاس نظرات و احساس نامهشفافيت
 يآشنا   نام يسندگان از نو  هردو. يابد  يچندان م  دو يتي زوج اهم  اين رابطه پرتو در امر اين

ـ   ذهنـي  رابطـه  آيد،  يها برم    نامه سطرچنان كه از سطر      آن و هستند   يرانا  بـا  يقـي  عم ي و قلب
 بعـد  از فراتـر  آثارشان و بودند وفادار چپ سنت به زيادي اندازه تا   هردو. داشتند يكديگر
 كه در باب آثار و      ياري بس يها  ابمقاالت و كت  .  است ي اجتماع هاي  يل از تحل  سرشار ادبي،
 ايـن  براسـاس . دارد يتـي  اهم چنـين  از   حكايـت  درآمـده  تحرير ي  رشته دو به    ين ا يشهاند

 در  مدت  يان م ي حاصل زندگ  كه غرب   جهان در   زندگي خوانش دانشور از     شك  ي ب همراهي،
ر  در تبلـو   يادي و سهم ز   شود  مي محسوب   آمريكا از   احمد  آل منابع شناخت    از آمريكاست،

  1.است داشته احمد آل جالل ي انديشهغرب مدرن در 
  

  نظري مباني
  يدنز و ابعاد آن در نزد گمدرنيته
 معاصر است كه بـه      ي اجتماع پردازي  يه نظر يها   چهره ينتر  شناس و از برجسته      جامعه گيدنز

 عـدد  كتـب مت   يف پرداخته و با تـأل     امروزه جامعه يات برحسب مقتض  يك كالس ياتسنتز نظر 
 بـه   سـتناد ا.  بپـردازد  ي شناخت علـوم اجتمـاع     ي نظر يها   عرصه يق بسط و تعم   توانسته به 

 توجه خاص و البته پرارجاعش      دليل  به بسزايش، سهم اين بر عالوه بخش اين در او انديشه
 را دامن زده    ييها   و بحث  نقدها و شده خوانده مواضعش 2؛ و ابعاد آن است    يتهبه بحث مدرن  

 موجود بر بحث    ي نظر ي مبان يان از م  مقاله، حجم محدوديت به توجه با و اساس  اينبر. است
  .يم متمركز شديدنزگ

                                                 
 نمـود   يكايي چون شوهر آمر   ييها  داستان. احمد است   جالل آل  ي داستان ي از پرسوناژها  يكي ي انسان غرب  .1

بـه قلمـرو بحـث      ) 1341 (يزدگـ   غربعالوه او با انتشار كتاب        به.  است ي انسان غرب  يتنش و شخص  بارز م 
 و  يـسنده عنـوان نو     و نقش مرتبط روشنفكران در رابطه با آن وارد شد و تـالش داشـت بـه                 يتهسنت و مدرن  

 . حوزه شناخته شوديننظر ا صاحب

 يليپ و ف  ،مدرنيت پيامدهاي ،)1392 (يدنز، گ ي مرتبط در دو كتاب آنتون     يها   بخش با ارجاع به بحث     ين ا .2
  . شده استي گردآوريدنز گي آثار آنتونيدهچك ،)1383(كسل، 
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 در 18 است كه از قـرن  ي خاصي سازمان اجتماعيا ي زندگهاي يوه از نظر او ش    مدرنيته
عنـوان     بـه  ي اجتمـاع  ي نهادهـا  يزتمـا .  شـد  ي جهـان  يجتدر  اروپا شكل گرفت و نفوذ آن به      

 سابقه  ي ب هاي  يژگي از گذشته و بروز و     تاريخي گسست موجب ي مدرنيته   خصيصه ينتر  مهم
 از اندازه  يش ب يد با تأك  يشناس   متقدمان جامعه  ينيب   با انتقاد از خوش    گيدنز.  شد ينه زم يندر ا 

 بازانديشي، امكان جمله از درنيته مي و غفلت از ابعاد فرهنگيوانساالري و دييگرا بر صنعت
 گردونـه  همچـون    را مدرنيتـه  ي، و زمـان   ي مكان سازي  ي و ته  ي اجتماع ي نهادها ازجاكندگي

 و قطعيـت  عـدم  ي، انتزاعـ  هاي  يت چون اعتماد به قابل    يا   ناخواسته يامدهاي پ ي دارا مهار  يب
   1.داند ي مي دائمي از بروز خطرهاباضطرا

 تقليل  يرقابل بر چهار بعد غ    ي را مبتن  يته مدرن ي وجوه نهاد  تر  ي تخصص ي در خوانش  گيدنز
 بحـث  فراخـور  بـه  كـه  2ي و قدرت نظـام  حراست يي،گرا   صنعت ري،دا  يهسرما: داند  ي م يرز

  .شود ي ممطرح
 يهـا    در سـاحت   مدرنيتـه  گفـت    يـد  پژوهش با  ي چارچوب مفهوم  ارائه براي ينجا ا در
 جوامـع  يـن  را در ا   يي و هم محتوا   ي صور ييرات تجربه هم تغ   ينا. است ه تجربه شد  يمختلف
  .يافت عيني و ذهني عد دو بيل ذوانت ي را مي اصليبند  مقولهينه زميندر ا. رقم زد
 ي به انسان بـرا    دادن  قدرت جهت   در طبيعت، كنترل هدف با ابزاري يا تجربي عيني، بعد

 محقـق  زيادي اندازه تا ييگرا  شكل صنعت در نظم   يجاد ا يا امور   بيني  يش و پ  يطغلبه بر شرا  
 بـود كـه   يتـه رن بعـد از مد   يـن  ا حاصـل  ي ابزار عقالنيت و   ي فناور علم، توسعهرشد و   . شد

 اقتـصادي،  رشد توليد، افزايش ،آور   مرگ هاي  يماري ب بحبوحه انسان را در     يدرمجموع بقا 
 را  ي حاصـل از كـاربرد فنـاور       ي و رفاه نـسب    يوانساالرانه دستگاه د  ايجاد نهادها، تمايزيابي

  .داشت همراه  به
                                                 

 .119 .همان، ص .1

 در متون ي حراست و قدرت نظام    يها   بر مقوله  ي مبن يتأمل   پژوهش، شواهد قابل   ي جامعه آمار  ي در بررس  .2
 شـود  ي اطالق مياسي كشور در پهنه س  يك اتباع   هاي  يتحراست به مواظبت از فعال    .  نشد يافت يمورد بررس 

 انحـصار   يرنـده  دربرگ يزبعد چهارم ن  .  داشته باشد  يرمستقيم غ يا يم و مستق  ي نامرئ يا ي اشكال مرئ  تواند  يكه م 
 ).50 .، ص1392 يدنز،گ( است ي كشوريق دقي مرزهايها  خشونت در چارچوبيل وساآميز يتموفق
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 چـالش  بـه  را تقديرگرايانه باورهاي و سنت اومانيسم، بر تمركز با ذهني يا فلسفي بعد
 فردگرايــي، يزي،ســت  ســنتدنيــاگرايي، و داد قــرار جهــان كــانون در را انــسان و طلبيــد
 يج را تـرو   يـي گرا   و عقـل   ييگرا   علم باوري،  يشرفت پ يي،گرا   انسان برابرگرايي، گرايي،  يآزاد
 و  يـق  عم هـاي   ي دگرگـون  ، خواسـت اعمـال قـدرت      ايـده  تقويت راستاي در بعد اين. كرد

 يان مناسبات م  و است داشته دنبال   به ي و فرهنگ  يتارها و اشكال اجتماع    در ساخ  يا  گسترده
 متحـول   اي  يچيـده  را به شـكل پ     ي و قوم  نژادي ي، اعم از طبقات   ي متفاوت اجتماع  يها  گروه

هـا اسـتمرار       شـكاف  ي، فرصـت تحـرك اجتمـاع      يجاد ا رغم  ي عل كه  يطور   به ؛ساخته است 
 يـژه و  خرد بـه سطح يل، تحلميانه سطح در ذكورم مناسبات بر عالوه برابري ارزش. اند  يافته

 جايگزين و   يافت مدارانه  يت هو ارزشي مصرف،. روابط افراد در خانواده را دگرگون ساخت      
  .شد توليد

  

   منبع پژوهشهمنزل  بهزنان
 هـاي   يـت  طرفـداران حقـوق زنـان و فعال        تـالش  حاصل جهان از زنان تلقي اهميت احياي
 جـدا از    بايـد  زنـان  كه دارد وجود اعتقاد اين.  است ينهزم ين آنان در ا   ي فرهنگ و ياجتماع

 يه زنـان را بـه حاشـ       يخيطور تـار     پدرساالرانه كه به   يها   جوامع مردساالر و ارزش    يطرهس
 خـود   يـد  د يه ملهم از آن را از زاو      يها   ارزش يز خود و ن   خاص و درك و دانش      فهم ،رانده
 از  متمـايز  سـوژگي  موقعيـت  در كـه  شناسايي فاعل كنند؛ توليد فاعل شناسا    يكعنوان    به

 هـاي  يـدگاه  معتقدنـد د مينيستشناسان ف   معرفت«: نويسد  يدوالت م .  گرفته است  قرارمردان  
 جهـان  شناخت براي منظم تالش نوع هر اساسي عنصر حتي شايد و معتبر عنصر ي،شخص
ـ     اكم حـ  هـاي   يم مخالفان رژ  ير و سا  ها  ينيستفم... است  ي كـس چـه « پرسـش    ي غالبـاً در پ

   1». هستند»گويد يم
 متفـاوت زنـان در      يسته ز ه و تجرب  ها  يت مسئول ينيست،شناس فم    جامعه اسميت، دوروتي

 ي علوم اجتمـاع   يريگ   شكل ي برا ي با بدن خود را امكان     ن مداوم آنا  ه روزمره و رابط   يزندگ
                                                 

انتـشارات دانـشگاه   :  ترجمه هوشنگ نـايبي، تهـران  بخش،  رهاييهاي روش، )1385(دوالت،   مارجوري .1
 .117. تهران، ص
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ـ    دانـد   ي م يدجد  يـك  بـر نقـاط كـور و تار        تقـادي  ان يكـردي  رو ه دربردارنـد  توانـد   ي كـه م
 هـستند كـه     يي از ساختارها  يرون زنان همواره ب   ينكه ا يان با ب  يو. كم باشد  حا يشناس  جامعه
ـ  يشناسـ    جامعه يرغم ادعا   به«: است مدعي ، شناخت ساخته است   ي برا مردانه جامعه  ي مبن
 از اي يوه دانـش حـول شـ   ايـن  محقـق،  يـت  از موقعمـستقل  و يمتعم  قابلي دانش ختنبر سا 

   1.»سازد يشدنش محدود م  ساختهيطبه مح تجربه را ير كه ناگزيافته سازمان ،شناخت
 مـورد انـداز مردانـه در       زنان و اخـتالف آن بـا چـشم         ير تفس شناختن  رسميت  به با   زيمل

 كـه برخاسـته از      شـمرده  بر يـد  جد يكيانداز و امكانات هرمنـوت       چشم يامد آن را پ   ها،  يدهپد
 را و مغفـول     دجدي تفاوت، م هاي  يده پد يدن امكان د  و است جنس دو يشناخت  ساختار روان 

 و  عناصر و كرد خواهند تفسير مردان با زنان جهان را متفاوت      ترتيب، اين  به 2.كند ي م يسرم
 عرصـه در  . كنند  ي عرضه م  ي به علوم اجتماع   را مردان مغفول مانده     يدگاه را كه از د    يمباحث
ـ  هـاي   يـت  روا جنـسيتي  تمـايز  موضوع به بومي پژوهشگران اپيزوديك، متون و شعر  ي ادب
 خـود را در  ير تـأث  يسندگان نو يت است جنس  يمدع) 1394 (كراچي مثال،   ي برا ؛اند  ختهپردا

 و  عبداللهيان 3. است كرده ايجاد را   متمايزي مردانه زنانه و    ادبيات ي گذارده و نوع   ينوع ادب 
  4.اند دهكر بررسي و رمان ينامه زنان را در زندگيت روايز موضوع تمايزن) 1385 (همكاران
 ي فرصـت  تواند  ي م يسنده نو ي مدرن در مقام زن    هان دانشور از ج   يمين س بهتجر آنكه   كوتاه

 بـر  بنـا  كـه  فرصـتي  باشـد؛  دربرداشته دانش مردانه ساحت   ي ورا منظري از شناخت براي
 گونـه   يـن ا.  را رقـم زده اسـت      يفرد   تجارب منحصربه  او، فيزيولوژيك و اجتماعي موقعيت

 خارج د و امكان بروز و نموشود ي ميدهن شن بلكه از متيه از حاشه نيسنده نوزن اين يصدا
  .يابد ياز نظم مسلط مردانه را م

                                                 
 . 65. تيسا، ص:  تهران،درآمدي بر روايت زنانه از شهر). 1392( سارا نادري، .1

 . 103. ثالث، ص: تهران پرست، مسمي شهناز اجتماعي، علم تفسير در مقاالتي ،)1386 ( زيمل،جورج .2

 .2 ش ،7. س هنر، و فرهنگ در زن ،»يات بر ادبيت جنسير تأثچگونگي«). 1394 (يز كراچي،انگ روح .3

 بازانديـشي  از خاصـي  مـوارد : يشناس يتروا« ،)1385 (مهدي فرجي،  نفيسه حميدي،  حميد عبداللهيان،  .4
 .27 ش ،27 دوره اجتماعي، علوم نامه ،»ايران در زنانه خويشتن
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  روشي مباني
 يهـا    آن در نامـه    يهـا    و مجموعه مؤلفه   يته مدرن  تحليلي -نظري بررسي به حاضر پژوهش

 و  يممفـاه  1. اسـت  پرداختـه  1332-1331 يهـا    در سال  احمد  آل دانشور به جالل     يمينس
ـ    احصا شده و به    يشناخت   آرا و نظرات معتبر جامعه     ساسبرا يته مدرن يچارچوب مفهوم   همثاب

  .استكار رفته    بهيفي كي محتوايل تحليان در جريليابزار تحل
 منـسجم   يـين  و تب  يـل  بـر تحل   يفـي  ك يل تحل دهد  ي نشان م  يفي ك ي محتوا يل تحل تعاريف

 محاسـبه  از صـرف  يفي كي محتوايلتحل.  آنها متمركز است  ويژه هاي  ينه و زم  متون/گفتارها
هـا و      قالـب  ي، و به سـنجش معـان      رود  ي از متون فراتر م    يني ع ي استخراج محتوا  يا كلمات
 روش ينا. پردازد ي م، پنهان شده باشديا كه ممكن است در متن مورد نظر آشكار         ييالگوها

 درك  ي علمـ  حـال   ين و درعـ   ذهنـي  شكلي به را اجتماعي واقعيت كند  ي م كمك محققانبه  
   2.كنند

 يـك  در قالـب     يلوفر نشر ن  ه منتشرشد يها   نامه كليه پژوهش شامل    ين ا اريآم ي  جامعه
  .است شده مطالعه دقت  به سطور همه شماري  تمام شيوهمجلد است و به 

  
  يته مدرنيني عبعد
 و فـارغ از     يافتـه  يروني است كه نمود ب    ياني دانشور از اع   شخصي تجربه دربردارنده بعد   اين
 دارد اهميـت  آنقـدر  مدرنيته از وجه اين مادي جنبه. ستاحصا   قابل يو سوبژكت هاي  يريسوگ
 درك شـده    يافته  يت تمام ي امر يبه معنا ) يرغربي غ جوامع اينجا در (ديگري ذهن در گاه كه

 هـاي   يـشرفت  و پ  ي فنـاور  ورود ياري، اتفاقـاً در نـزد بـس       يتـه است؛ چنانكه مـراد از مدرن     
 جوامـع  اين مردمان خود واگرانهاغ چهره گاه با    كه شده تلقي آن دهنده  سوقبخش و     تحرك

  .است گذارده باقي محتوا صرف صورت و نه يان متقاضسطح در را
                                                 

 جـزي،  جعفـري  مـسعود  اهتمـام  به احمد، آل دانشور به جالل     يمين س يها  نامه ،)1382(سيمين دانشور،    .1
 .نيلوفر: تهران

2 . Y. Zang; B. M. Wildemuth, (2009), “Quantitive Analysis of Content,” In: B. M. 
Wildemuth, ed., Applications of Social Research Methods to Questions in Information and 
Library Science, Liberaries Unlimited, pp. 1-12. 
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ـ      نامه يناز اول .  است يته مدرن يني وجوه ع  ين از بارزتر  شهرنشيني  يف توصـ  تـوان   يهـا م
 سـبز بـا     ي فـضا  تركيب ، الگومند ي چون شهرساز  ييها   لندن با مؤلفه   ازمبسوط شهر مدرن    

   1.كرد مشاهده اندازه ي و نظافت بپاكيزگي و يكالبد شهر
 حومـه  و   شـهر  تخصصي ي كاربر يف مدرن با توص   يني از شهرنش  ير تصو اين آمريكا، در

. كننـد   نمـي  زنـدگي  بـزرگ  شـهرهاي  در حسابي هاي  آدم اصالً اينجا«. شود مي تكميل آن
 انتخـاب   ي زنـدگ  ي را بـرا   اطـراف  شهرهاي و است كار و شغل مخصوص بزرگ شهرهاي

ـ  يهـا    از گـزاره   يكـي  ي حـاو  يت روا ين ا 2»كنند  يم  يسـاز    مهـم در رونـد مـدرن       ي ادراك
 ي شـهر بـه شـكل   مركـز  دوباره ي از طراحاست است كه عبارت ي بزرگ غرب  يشهرها  كالن
  3.نوزدهم سده دوم نيمه از شهرها حومه در ي و رشد مناطق مسكونير و چشمگيشينما

ـ  قالب در كه است مدرن شهرسازي عناصر از ملهم شهر  كاركردهـاي  تخصـصي،  اكنام
همه . كند  مي يرت ح دماند كه آ     كارها كرده  ها  ين ا خودمانيم كه حال جالل،«. اند  يافته اي  ويژه
 اسـت؛  هزار صد و رحرف از هزا  . يست صنار ن  ي شاه يكحرف  .  باعظمت است  ينجا ا يزچ

 طبقـه   اتـاق مـن    هـاوس،  ينترنـشنال  ا يعني كنيم  ي م ي كه ما در آن زندگ     يا   خانه ينمثالً هم 
ـ 1200 يقـت  حقدر سـاختمان  ايـن  تنهـا  بنابراين ؛ اتاق هشتصد و دو است     يعني هشتم  ي ال

 و دختـر  مرد، و زن ، مختلفيها  ملتمام از ت، اتاقي هزار و اندين ادر...  اتاق دارد 1300
 متناسب  يي مردها يا و   يكديگر متناسب با    ييها  هر طبقه مخصوص زن   . كنند  ي م يپسر زندگ 

 4». وجـه ندارنـد و بـالعكس       يچها را به هـ       زن طبقهو مردها حق رفتن به       است   يكديگربا  
 هـاي   آپارتمـان  وجود باها بوده و      خراش   شهر آسمان  خود زمانه به   يز دهه پنجاه ن   نيويورك

   5.نيست ي اما چندان خواستن، استجديد دانشور براي طبقه 100
                                                 

 . 34.  دانشور، ص.1

 .224 همان، ص .2

  : ك.ر توأم با روند توسعه شهر ي و رواني ادراكييرات درباره تغيشتر مطالعه بي برا.3
W. Sharpe; L. Wallock (Eds), (1987), Visions of Modern City, Baltimore, Johns Hopkins 
Uniersity Press, p. 235. 

 . 37 همان، ص .4

 .336 . دانشور، ص.5
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 ،هـا    چه ساختمان  داني  ي نم بگويم، را همين«: است مدرنيته بارز اعيان ديگر از   دانشگاه
 هـم  زيبـا  بـسيار  كليـساي  يـك . دارد هنـري  تاالرهاي چه و ها  موزه چه البراتوارها، چه
 اسـتفاده  يخـوب   كتابخانه به از«: آورد  ي برم را ياقش اشت گونه  ين ا استنفورد كتابخانـه  1».دارد

هاسـت و   نـه بچـه   خاياندازه اتاق ناهارخور  آن به يشتنها اتاق ف  ! يا   و چه كتابخانه   كنم  يم
در .  اتاق منظور نـشده اسـت      ين در ا  يكسيونرها و د  دست  دم يها   و كتاب  يقيتازه اتاق موس  

ـ  كالسيك (هست بخواهي كه اي  صفحه نوع هر يقياتاق موس   و فرانـسه  از. يكـايي  آمر ي ول
 و كني ي ميدا نمره آن را پروي يم).  هم چند تا هستيراناز ا. هم هست... و اسپانيا و عرب
  2».گذارند ي صفحه را ميتبرا

 معمـول  بسيار شايد آنها   از دانشور تجربه كه است ظواهري از كتابخانه و دانشگاه شهر،
 اسـت   يته مدرن يان از اع  يتوجه   قابل يت روا ،قبرستان از   او يت روا اما شود، انگاشته بديهي و

 3».بود جهان هاي باغ زيباترين نبود؛ قبرستان«:  قرار گرفته  اش  يبايي نظم و ز   يركه تحت تأث  
 كـه فراتـر از محـل    يي جـا  اسـت؛  مكـان  اين براي متفاوت كاركردهاي نشانگر او توصيف
 از خـالل    و شـده  بـدل  آمريكاييـان  ي بـرا  بخـش   يت و هو  فرهنگي نمادي به ي،سپار  خاك
 آفريـده  مـدرن  اي  مـوزه  هنري، عناصر ساير و تابلوها جوايز، ها،  مجسمه ها، قبر يها  سنگ
  .است
 انتقـال   ي برا اي  يلهعنوان وس    است كه به   جديدي ابزارهاي مدرنيته، عيني هوجو ديگر از
 شـده   معمـولي  چيـز  يـك  تلويزيون ديگر«: تلويزيون. رود  مي كار  به خود فناورانه ايمحتو

  تلفـن  يرسـان   خط و   يكش  لوله ،5 شوفاژ ؛مركزي حرارت سيستم4،» همه دارند  يباًاست و تقر  
 را  يش آسـا  كـه  برقـي  وسـايل  انـواع  كاربرد و برق هب فراگير دسترسي و 6ها  در دوردست 

                                                 
 .47 همان، ص .1

 .84 . همان، ص.2

  .215 همان، ص .3

 .41 . همان، ص.4

 .219 . همان، ص.5

 .415 . همان، ص.6
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  1.است داشته دنبال  به
 خانـه،  نقـشه  دربـاره «.  فراهم كرده است   را نسبي از رفاه    ميزاني نوين ابزارهاي كاربرد

 كـه  يم را بگـو ينا.  خواهم فرستاديتام و به استنفورد كه برگشتم برا     كرده يهچند تا نقشه ته   
 يـز  چ همـه  ،دسـت    دم يـز همـه چ  .  جهـان اسـت    يهـا    خانـه  ينتر   راحت ها  يكاييخانه آمر 

ـ  يلي آنها خ  يها  اصالً خانه .  و راحت راحت   گردن  به  دست  بـدوي  مرحلـه  كـرده و از      ي ترق
  2».است ابتدايي خيلي راستش، ما مال. گذشته

 توان  ي را به همراه دارد كه م      يان از اع  ي با خود وجه سوم    يته مدرن ي و ابزار  ي مكان وجوه
 البتـه «. يـد  نام يتـه  مدرن ي و ابـزار   يي فضا ي، كاربرد يالت امكانات و تسه   ،عآن را درمجمو  

 و نعمت آب گرم و حمـام  يست نيسهمقا   قابل يران با ا  ي زندگ يش و آسا  ينجا ا ي راحت يلوسا
 يقـه  كه غذا را سـر پـنج دق  ي بخار و تمام اسباب آشپزخانه برقي اتو وسرخانه و برق مدام     

  3».يست نيسهمقا  و آب و حماممان قابلنيماها  با مال ما و چراغپزد، يم
 مـدرن  جامعـه  و در كانون توجه      يافته يتوجه   قابل يشرفت پ ي علم تجرب  ي در معنا  علم
 پيـشرفت  اين و نيست آن عام معناي در علمي پيكره دانشور قائل به رشد      حال،  ينباا. است
عـاً در تئـاتر و در        واق هـا   اين عزيز، جالل«: داند  ي م ي غرب صرفاً منوط به علم تجرب      در را

 در  ي ول بلنگد، پايشان شعر و ادبيات و فلسفه در است ممكن. اند  كرده كار عملي علوم كليه
   4».اند  و البراتوار معركهيعوض واقعاً در علوم عمل

 خصوصاً در بخش بهداشت و سالمت مورد توجه دانـشور           علمي هاي  پيشرفت جمله   از
 هـاي   ي و امكان انجام جراح    ي پزشك هاي  يشرفتو پ  5يقرار گرفته و از امكان لقاح مصنوع      

  .گويد ي سخن م6سالمتدشوار منجر به 
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ــزاريگــر داز ســينما ــه ســفر گــزارش در يتــه مدرني وجــوه اب  از ي حــاكهــاليوود، ب
 مـثالً سـر   سينماسـت؛  شهر شهر، اين«. است مرتبطتوجه و متمركز     قابل هاي  گذاري  يهسرما

 آسـمان  گذشـتيم،  سـازد   مي آن در را هايش  فيلم وكسف كارخانه كه   يراهمان از باغ معروف   
   1».پاره  پارهي درست كرده بودند با ابرهايمصنوع

  

  مدرنيته ذهني بعد
  عاشقانه روابط و عشق
 گذراسـت  و شهواني يرهميشگي، غ ارتباطي گوياي ، عشق در جهان غرب    از دانشور روايت

 و  گرايـي   ي آزاد ينده، فزا ييدگرا و داللت بر فر    گرفته شكل آزادانه جنسي رابطه برمبناي كه
 از نظـر    يالعـشق سـ   .  اسـت  يته مدرن يها   در انتخاب دارد كه از شاخصه      يي برابرگرا ينوع
 گسترش حاضر قرن نيمه از يژهو  بهي جنسرابطه مبناي بريداري چون ناپايا  ويژگي با يدنزگ

 كنتـرل  هـاي   وهشي كشف يسا، كل نگاه قيد از يافتن  آزادي و   ي جوامع غرب  شدنسكوالر. يافت
 نـضج  را   جنسي حوزه در   برابري ايده زنان، خواه  برابري هاي  جنبش هاي  فعاليت و بارداري

ـ  هـا   اين«. يافت ظهور   يرپذ   انعطاف ي روابط جنس  يطي شرا ين چن در و داد  هركـدام   دانـي   ي م
 قـول  بـه  زيـرا  چـرا؟ . راحت خيال با روند  مي بيرون هم آنها   همه دارند و با     يقشش تا رف  
 از بعـد  گوينـد   مـي  و ترسـند   مـي  معـين  شخص يك به وابستگي و عشق خطر از خودشان
 و اعـصاب  بـراي  ايـن  و بـشويم  ناراحت و نرسيم معشوق به كه هست اين احتمال عاشقي
  2».است بد سالمتي

 يرش مكـرر از پـذ     ييها   نامه طي و بارها.  را دوست دارد   احمد  آل وار  مجنون اما دانشور
 از بعـد  ايـن  بـه  اشـاره  ضمن بار هر و نالد  ي و فراق م   آمريكا به   عزيمت و   يليبورس تحص 

 عـشق  احـوال  بررسي در را او شرقي ذهن آنچه. دارد ابرام خود وفاداري بر مدرن زندگي
 را  ينجـا  ا دخترهاي«. است رابطه اين زنان در    عامليت واداشته، تعجب به غرب جهان سيال

كـرده    چند تا نـم   .  كرد توان  ي نم يدا آنها پ  يبرا از آنكاره    ير غ ي واهللا در زبان ما نام     گويي،  يم
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آن . شـوند   ي هم م  يك نزد يد و شا  دهند  ي و بوسه م   روند  ي م Dateاصطالح    دارند و با همه به    
   1».كنند يها را خودشان با افتخار نقل م  بوسه دادنين اي ول، ندارميقينرا 

 يا  گونه  هان غرب به   در ج  خواهانه  ي آزاد يها   و رواج ارزش   گير  آسان ي  جامعه ي  سيطره
 ي دگرگـون  يـن  معتقد اسـت ا    ايوانز.  متحول ساخت  ير اخ يها  بود كه مفهوم عشق را در دهه      

 و  فيزيكي جنبه موجب شد چه از      يت بود كه درنها   ي جنس رابطه و عشق از انتظاراتشامل  
ـ  2.شـود  تـر   دقيق و آزادتر جنسي رابطه درباره بحث   عاطفي، لحاظ ازچه    در  ي امـر  ينچن
 را تن شورش معناي بيشتر است كه    گرانه  يان آنقدر طغ  دهد  ي كه دانشور گزارش م    يقيمصاد
 كه ددر يست ني كه شبكند ي مي در ساختمان ما زندگيس به نام آلدختري«: سازد مي تداعي
 روز  يـك . آيد  ي هم با من م    ها  روي  ياده در پ  يگاه.  هم هست  يبا و ز  يدهباهوش و فهم  . نرود

 زن تا گفت و 3يبه من گفت كه تو اُمل     . زديم  ي حرف م  يوابط جنس با هم درباره افراط در ر     
 حـرف  مـرد  و زن ميـان  جنـسيت  در تساوي حق از و شود  نمي آدم نشكند را جنسيت سد
 ي را قبول كرده و آن وقـت وفـادار         يتي مسئول كرد، شوهر آدم وقتي كه كرد قبول اما زد،  مي

   4».شود يمتقابل مطرح م
 رونـدها و    ي اوصـاف اصـل    از (گـذرا  و مقطعـي  دفي،تـصا  يعنوان امـر     عشق به  درك

 و  ين طـرف  ي روحـ  ي از نظر دانشور مـالزم ارضـا       ي زن و مرد غرب    يانم) يته مدرن هاي  يهرو
 ها  اين«: كند  ي توهم قلمداد م   ي نوع ، روابط گونه  ين در ا  راها     دل يونداو پ . يست زنان ن  يژهو  به

 اسـت كـه الزم      ينا.  است يد كاف  بشو ارضا جسمشان همين. كنند  نمي درك را روحي عشق
 داد بهشان شامي ، كه دعوتشان كرد   ين را دوست بدارند تا با او بروند؛ هم        ي حتماً كس  يستن
  5».شوند مي راضي كاري هر به خريد، برايشان هم اي هديه و بردشان سينمايي و

ـ  يـستم  قـرن ب   ميانـه  در غربـي  جوامع در عشق توصيف در ايوانز  جامعـه «: نويـسد   ي م
 برآوردن منـافع    جهت در يشتر اما ب  ، زنان همراه بود   ي آزاد ي هرچند با ادعا   ي جنس يرگ آسان

                                                 
 .280 . همان، ص.1

 .86.  ص.آشيان: تهران قائمي، پروين غيرعاشقانه، بحثي عشق ،)1386 (ي ايوانز،مر .2
3. Old Fashioned 
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 و زنان در    گشتند  ي جفت خود م   دنبال  به يد مردان بودند كه با    ينهنوز ا ... كرد  يمردان عمل م  
عرضه   قابلهاي يبند  شكل بستهبه ي،عنوان اهداف جنس زنان به. نداشتند ياري اختمينه زينا

  1». آنها را داشتندي پرداخت بهايي كه تواناگرفتند ي قرار مير دسترس مردان دازاردر ب
 يـن  راستش از ا   اما«: است محض ابتذال سيال، عشق اين ز ا دانشور خوانش   يت درنها و

 يبـايي  عشق و زآمريكا ينيتمدن ماش. اند  را ارزان كردهيزهمه چ. دخترها عقّم نشسته است 
 ايـن  به عشق. است گذاشته ناكس و كس هر دسترس در و كرده ارزان ، كرده ينيرا هم ماش  
ـ  چقـدر  ياگـر بـدان   ! ارزشـي   ي ب ين به ا  زيبايي ارزاني،  آمريكـا  در دلـم،  عزيـز  ...انـد   يح وق

ـ    يحاً صـر  يي در جـا   و 2»است شده مبتذل عشق و سينما ،مطبوعات  يـن  از ا  دارد  ي ابـراز م
  3.نشيند ي عشق در مألعام عقم مبازي  ارزان

  
  گرايي صنعت

 و مـادي  قـدرت  وسـيع  كـاربرد  صنعتي، توليد از ناشي اجتماعي روابط   است مدعي دنزگي
ـ   كند و او را به كسب سـود بـه           ي خارج م  خود تعاملي هويت از را انسان آالت،  ماشين  همنزل
 روابـط  يـافتن   اولويـت . دهـد   ي و ابزار كار در جهان مدرن سوق م        نيرو مبادله نمادين نشانه
 رقـم  را انـساني  برهـوت  نوعي اجتماعي، و محلي خويشاوندي، طرواب شدن  كمرنگ مادي،
ـ  انتقاد به دانشور.  است ين عج باوري  يشرفت و پ  ييگرا   كه با عقل   زند  مي  حتـي «: نويـسد   ي م
 هـا   مـالح  مثـل  را سرشـان  يعنـي  (crew-cut هـاي   يكايي آمر ين ا به همه، به كه ندارم شرم
 اقالً يعني ايران در ما كه بگويم هم) بيايند نظر به خشن تا گويند مي كروكت را آن و زنند مي
 كنم  ي م ي من با روحم زندگ    يعني ي؛ ماد ي زندگ آمريكا و شما در     كنم  ي م ي روح زندگي من،

 پـرم كـرده و چـشمم را         آمريكا كني  ي م يال خ تو «و 4»كلمه يبه تمام معن  . و شما با بدنتان   
ـ  يتر زنـدگ  باور كن از سگ هم بد     . شورشان را ببرد    مرده. گرفته؟ هرگز   از  يعنـي  كننـد؛   ي م
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 مثـل   شان  يزندگ... صفرند معنويات حيث از ولي ارند، ند ي كسر ينتر   كوچك يات ماد يثح
 و 1»كنـد  ي كار نمـ يگراند و مغزشان د  شدهينخودشان هم ماش .  است يكنواخت ين ماش يك
ام  آغوش تو را ترك گفته    . كشم  ي كه واقعاً از خودم خجالت م      من«: آورد  مي ديگر جايي در

 به خرت پرسد  نمي كسي از حتي كسي نيست، وفا يست،ام كه اصالً محبت ن       آمده ييو به جا  
 ينجـا  بود كه ما را جلب كرد؟ از تمـدن كـه ا            ي آنقدر قو  آمريكا واقعاً تمدن    آيا« و 2»چند؟
 ابـداً   يم از لحاظ صنعت واقعاً معركه و از نظر فهم و ادراك و عقـل سـل                يعني يست، ن يخبر
   4».چه يعني محبت فهمند مي چه و دالرند دنبال اش همه ها اين« و 3»يست نيخبر

  
  داري سرمايه

 ي را به معنا   داري  يهاو سرما .  است داري  سرمايه نظام استيالي گيدنز نظر از مدرنيته دوم بعد
 و هم مستلزم محصوالت عرضه ي رقابتي كه هم شامل بازارهاداند ي كاال ميد نظام تولينوع

 يـي، گرا   در پرتو انـسان    يژهو   به است؛ جنسيتي هاي  مرزبندي از فراتر ،ار ك يروي ن يكاالشدگ
 متأخر خود را    مدرنيته دوره متقدم و مصرف در      يته مدرن ه در دور  يد با تول  يد جد هاي  يتهو
 كـار،  بـازار  در بايد ، باشد ي كارآمد هكنند   مصرف بتواند فرد آنكه   براي. سازند  ي م خصمتش

ـ         خترهاد«. باشد متعهد آن به و   مشغول  كارهـايي  كننـد؛   ي و پسرها همه بدون استثنا كـار م
 يام تا پنج بعدازظهر در ا     صبح از نام ژوان    به من   هاي  ي از همكالس  يمثالً دختر . فرسا  طاقت
 خـودش   يچاره و ب  كند  ي كار م  يفروش   لباس مغازه يك در   وز سه ر  يا   تابستان و هفته   يلتعط

ـ  هـا   ي به خارج  هم وصي درس خص  براين،  عالوه. كند  يرا خسته و خرد م      تـا پـول   دهـد  ي م
 يـن  مالك است و بـه ا      آورد  ي كه درم  ي پول شود،  ي كه انجام م   ي كار هر... مدرسه را درآورد  

   5.»دوند ي پول منبالجهت همه د
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  مصرفي جامعه
 يي غـذا  عـادات  آرايـش،  پوشاك، فراغت، جمله از آن مختلف هاي  ساحت و بدن به توجه
 ييگرا   عمل ين ا همچنين.  است ي مصرف ه در جامع  يي فردگرا زي و ن  ييگرا   انسان ين راست تجلي
 و يـشي  نما وجهـي  مـصرف،  روزمـره اسـت كـه بـه          ي زنـدگ  ير متغ يت بر درك واقع   مبتني
ـ  وضعيت، اين در. دهد  ي م بخش  يتهو  محظـوظ   يـدن  از لـذت د    يـد  ناتوانـان در خر    ي حت
 و خريـد  مراكـز  شـد ر. پردازند  ي و كاالها م   اشيا نمايش و ها  يترين و ي و به تماشا   شوند  يم

 بـه  كه شكلي به است؛ شهروندان مصرفي مطالبات رونق از ناشي تفريحي مراكز و   ها  پارك
 گـاه   وعـده : اسـت  كرده تبديل كنندگان  مصرف نيايش معبد به را بزرگ خريد مراكز تعبيري
  .اشيا و كاالها با كنندگان مصرف

ـ  آمريكا جامعه از دانشور گزارش در تن به توجه ـ  يد انتقـا  ي وجه تعجـب از   . يابـد   ي م
 و  بـدن  اندازه و   ابعاد يان، متنوع و پرحجم دانشجو    يي غذا يها   از جمله وعده   ييعادات غذا 

 و آنهـا بـا      داري  ي پر برم  يني س يك خالصه«.  است يان ب ين ا يت بدن ماه  يت محور يتدرنها
ام   مـن نـصف آن را هـم كـه انتخـاب كـرده             . بـرم   ي و من حسرت م    خورند  ي م ييچه اشتها 

و ) ها   بچه مثل! (گنده هاي  خرس خورند،  مي شي آب، مثل   طور  ين بخورم و آنها هم    انمتو  ينم
فلسفه . اند  شدهيده و فوتبال آفريباز  بوكسيبرا.  سر آنجاينجا هستند پا اييها غول همه نره

 كنـد   ي نم يادي رشد ز  مغزشان اند،  تن فكر به بس از يزم، عز داني  ي م فهمند؟  ي چه م  ياتو ادب 
   1».اند  احمقينقدر كه ا استينو هم

 ، در دهـه پنجـاه اسـت       آمريكا يي فرهنگ غذا  ياي كه گو  يي از عادات غذا   يگري د وجه
 يابـد؛   مي جنسيتي سويي و سمت اينجا در دانشور انتقاد.  است ي كنسرو ي از غذاها  استفاده

همان  گذشته مهفته«: نويسد ي و مبيند يباخته م  رنگرا او انتظارات نقش از زنان كه يطور به
 عوض آنكه آشپز يشانها  زنيعني ها يكاييآمر.  دادي تو قوطياش غذاها    كه همه  يمرزا بود 

   2».كنند مي باز مهارتي چه با داني نمي. هستند خوبي هاي بازكن  ي درقوط، باشنديخوب
 نمايـان  را مـصرف  بخـش  اجتمـاعي  است كـه وجـه تـشخص         يته وجه مدرن  ديگر مد

                                                 
 .67 . همان، ص.1

 .242 . همان، ص.2
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 بـزرگ  هاي  فروشگاه چنانكه يابد؛  مي ديگري يت امر اهم  يننان ا  ز مورد در يژهو  به سازد؛  مي
 زنـدگي  روزمـره  ي و كارهـا   خـصوصي  عرصـه  زنان از    يز گر ي برا ي محل پرو، هاي  اتاقو  

 زنـي   پرسه هاي  جاذبه ديگر از آنها   تعويض و مختلف هاي  لباس پوشيدن لذت. است خانگي
 كـه   پـردازد   مـي  موضـوعي  بـه  نـي يزبي ت بـا  امـا دانـشور      ميان، اين در. است مراكز اين در

 ي مرغوب و تجمل   ي برندها كه  يدرحال.  است ييگرا   لوكس شدن  يزه دموكرات بحث كننده  تداعي
 با آنان مشابه هاي مدل شوند، مي عرضه باال طبقه به ياسمق چندان بزرگ  نهيها  در فروشگاه 

 دسـترس  در ريشه بزرگ و اي  زنجيره هاي  فروشگاه در نازل قيمت و تر  پايين بسيار كيفيت
 بخرم واقعاً گران است     خوبي چيز بخواهم اگر اينجا«. گيرند  مي قرار پايين و متوسط طبقات

ـ   اي يـده  بنجل هم اصـالً فا يز چ ولي كند،  يو بودجه اقتضا نم     در توانـد  ي نـدارد؛ مـثالً آدم م
ـ  ي ول ست، ا يسي پار ي مثل مدها  يشان كه سر تا پا    يندها را بب     زن ترين  يك ش يمهمان ز  ا يش ب

 ارزن مـن  صـد  سـوم  روز. دارد دوام روز دو فقط پا تا سر اين اما ،اند  ده دالر خرج نكرده   
. آمريكاسـت  آور  يـرت  ح يـب  هـم از عجا    ين و ا  رسد  ي نم ين دانه به زم   يك بپاشي رويشان

 آدم بـه    كنـي؟   ي نمـ  يرتح. دالر و هم به ده      يد به پانصد دالر خر    شود  يهمان سر تا پا را م     
  1».آدم خريد قوه دارد به ي و بستگكند ي را نو ميشصص مد سر تا پا متخو رود يمغازه م

  
  ي جهانياليسم امپربا ضديت
 آنان، انساني هاي  ويژگي برشمردن رغم  علي ها،  غربي منش و شخصيت كلي بيان در دانشور
 دربـاره شـدت و   تـوان  ي نمكه  يطور   به كند؛  مي اتخاذها     سراسر نامه  در يانهگرا   چپ موضعي

 يش گـرا  نظر، اين از. كرد قضاوت پاياني ايام يا مربوط به آغاز سفر      يها   نامه حدت آن در  
.  اسـت داري  يه نظام سرما  به از نگرش او     ي تابع يسي انگل يا يكايي به انسان آمر   او يزآم  هجمه
 جهـان را بـه      يدگان كه سـتمد   شده متصور   يها كل واحد     در نامه  امپرياليستي ملت و دولت
در . كند  مي چپاول درازمدت   در اش  ي فرهنگ شدن  فرادستود و    خ ي ماد هاي  پيشرفت هزينه
 ده اسـت و بعـد چقـدر         ين شهر لندن همـ    كردم  ي م يال اول خ  من«: خوانيم  ي لندن م  يفتوص

                                                 
 .365 . همان، ص.1
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 زمـين   مشرق بدبخت هاي  ملت بادآوردهها با پول       جاهل اين ير، نه خ  يدمتعجب كردم كه فهم   
 ي، هر سـاختمان   ي و جلو  يل مستط ياثلث و    م يا آن دوطبقه و     يها  عمارت... اند  نكرده ها  چه
 از يعنـي  ، ده تمام  هاي  يابان كه خ  شود  ي امر باعث م   ين است و ا   ي باغ گلكار  يك ،flat يعني
 آن در آيـد   مـي  حيفش آدم كه تميز آنقدر تميز، ها  خيابان. باشد سبزه و گل از پر طرف دو
 را بيچـاره  هاي  ايراني كه دبينداز مردمي روي به را تف آن كه دهد  مي ترجيح و بيندازد تف
  1».اند كرده دچار وضع آن به

 برجـسته  مظـاهر  از اعطـايي  تحـصيلي  بـورس  مقـصود  و ماهيـت  بـه  دانـشور    ترديد
 ي كـشورها  شـهروندان  ظالمانـه  تلخ كـشتار     يت اوست كه واقع   امپرياليستي ضد يريگ  موضع
طـور     به اندهكوت م  مس آمريكا قدرتمندانه ه مداخل ي در سازوكارها  يحاً را كه تلو   سومجهان  
 از مـا    يـزي  چه چ  دانم  ي و من نم   كنند  ي خرج ما م   يلي خ ها  بيچاره«: كشد  ي به رخ م   يفاحش

 اشتباه آنها كشته يجه درنتير ت30 واقعه است كه در   ي خون كسان  ي بها ها  ين ا يا آ خواهند؟  يم
) آمريكـا د ان   آمده يت به خرج فولبرا   ي شاگرد ژاپن  يصد س قريب (ها  ي به قول ژاپن   يااند؟ آ   شده
 2»پردازند؟ ي كشته شدند به آنها مهيروشيما را كه در ي جوانانيبها خون

 از  يـدارش  د يان پا در سينمايي تصويرسازي تجهيزات و امكانات ارزيابي در نگاه همين
 يلـي هرچنـد خ  . اسـت  نگذشـته  خوش ابداً روز نه اين من به«: خورد  مي چشم به يوودهال

.  گرفتـه اسـت    يشتر بلكه دلم ب   ،تنها شادم نكرد     سفر نه  ين چرا ا  دانم  ي نم ي ول ام  يدهجاها را د  
 يـن  ايعنـي  است؛ نشده ام خواسته چه هر يعني ؛ است يلم باشد كه مخالف م    ين ا يلش دل يدشا

 از ما بـه آنجاهـا   يزي كرد كه چ   يوستنها ما را مأ      بود كه نه   ي طور يلمبرداري ف يها  كارخانه
  3».كرد يوس هم مأآمريكار  دفيلم آينده از را ما بلكه يابد، هرا

 و  هـا   يسي به انگل  رود  ي چون دانشور انتظار م    ي كه كمتر از قلم كس     يف القاب سخ  اعطاي
 بـا  اسـت و مـا را        ياليـستي  بـا غـرب امپر     انتقادي مواجهه ين وجوه ا  يگر از د  ها  يكاييآمر
 يسين انگل كردم آدرس تو را به زبافراموش«: سازد ي مرو  روبه تحقير از آكنده هايي قول نقل
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 خواهـد   يـد  زهوار دررفته بع   هاي  يسي باشد و از انگل    يده رس كنم  ي و تصور نم   يسم بنو يشرو
ـ  آسايي  راحت عتاب   در 1».ياورند سر درب  يبود اگر از خط فارس     ـ  هـا   ي غرب  اگـر «: آورد  ي م

 او  ضدانگليـسي،  روحيه يز و ن  2»است دردسر  بي و راحت چقدر جانورها اين زندگي بداني
 هرچـه  نـاتو  هـاي   انگليـسي  ايـن  از«: كشاند  ي م ي شهروند هاي  ياستدرباره س  يدرا به ترد  
 فوتبـال  بـازي بعدازظهر همـه بـه      «: نويسد  ي م ي راگب ي باز يف توص در 3».آيد  برمي بگويي
. نيست ما فوتبال شبيه. كند  ي م ي باز ي مهم نقش آمريكادر  ) راگبي (فوتبال بازي اين. رفتند

  4».است خربازي
دانـشور در اعتـراض بـه       . يابد  ي م تعميم شهر به شهروندان آن      يفوص ت زمينه، همين در

هـا و ظاهرپرسـتان        آن را شـهر شـارالتان      ،آنجلس   لس ظاهرپرستانه و   يانهگرا  وجوه تجمل 
 يـدم  كه دييها  آدم. يامدآنجلس خوشم ن     لس از«: خواند  ي م گونه  ين را ا  يشها   آدم و 5داند  يم
 كابوسـي  هـاليوود  و كـن   رنگ و خر  ي مصنوع ي بودند و آن همه رنگارنگ     ي سطح يشترشانب

   6».آمده فرود شهر سر به كه است
 زنكـه  كلمه در اطالق توان  ي و ابدان جهان مدرن را م      يان خصومت و نفرت او از اع      اوج

 بـه  1935 يـل  اروپـا در آور در هـوايي  تـردد  يت كه در گزارش وضعيد د انگليس ملكهبه  
 اعتبارسـازي   بـي  از نـشان  تحقيـر،  بـر  عالوه كاربرد اين 7. دارد اشاره زنكه   ين ا يگذار  تاج
 پرشـكوه   ي بـا برگـزار    كوشد  ي است كه جهان غرب م     يس انگل داري  يه سرما چهره ترين  مهم

 ي تمام كشورها  يز و ن  يس انگل داري  يه را به نماد اصالت و اعتبار سرما       او ي،گذار  مراسم تاج 
 محتـواي  به است شورشي كلمه، ينكاربرد ا .  سازد يل و بلكه جهان تبد    استعمار از   رهايافته
 و گيـرد  بهـره  صنعتي مابعد دوران در سلطنتي نظام تسلسل از كوشد  مي كه استعمارنو جديد
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  .دهد ادامه سوم جهان كشورهاي منابع چپاول به همچنان
  

 گيري يجهنت
 ايـن  يابيم ي درمآمريكا در سفر به    همسرش دانشور به    يمين س يافته انتشار يها   نامه يل تحل با
 و ها يده را از ديسنده احساسات نو شفاف، بسيار بودن،  تكلف   بدون و ي از جهت خصوص   نمت
  . استارزشمند و ساخته بازگو ها يدهشن

 ي گـاه  يطور مرتب حت     و به  برخوردارند تسلسل از ها  نامه ، مطلب يبند   صورت لحاظ  به
 450 بـر  بـالغ  خ،يها برحسب تـار   نامهيم از تنظ حاصل كتاب چنانكه اند؛  شده نوشته   انهروز

 كـه مـشحون از      گيـرد   مي ي جا مكتوبات دسته در   ي مطلب در شكل كل    سبك. است صفحه
 در. طلبد ي را ممجزايي مطالعه كه است در فراق احمد  آل بهاحساسات پرسوزوگداز دانشور    

 ،)وكـار    كسب كاال، قيمت معيشت، اشتغال، (اقتصادي دستمايه مطالب گاه    تواي مح يان، م ينا
 عمـومي،  هـاي   ارزش باورهـا،  (فرهنگـي  ،)عمـومي  نظـم  عمـومي،  رفاه امنيت،( اجتماعي
 دولـت  بـا  همراهـي  (سياسـي و  )  در دانـشگاه   يـژه و   به يت و ترب  تعليم فرهنگي، هاي  فعاليت
  .يابد يم) ي جهانياليسم نظام امپريه عليريگ  جبههمصدق،
 توجـه  ردمو مدرن   فرهنگ يرمادي و غ  مادي يها   مشخص شد كه مؤلفه    ي بررس ين ا در
 مـادي  عناصـر  مقولـه در .  از آنها ارائه دهـد   ي گزارش مبسوط  داشته تالش و بوده نويسنده
 هـاي   عمـارت  و بناها جمله از   ي متوجه ابزارها و اماكن فرهنگ     يشتر دانشور ب  ذهن فرهنگ،

 عـادات  و مـنش  غـذا،  صرف و فروش محل از جمله    ي و اماكن اجتماع   ابزارها دانشگاهي،
 گذران و تفريح ها،  ي غرب ي و منش مصرف   يد خر رفتارهاي آن، عرضه محل پوشاك، غذايي،
 نيـز  و دارنـد  داللت زندگي سبك بر واند    اجتماعي جنبه ي آن است كه دارا    ير و نظا  فراغت
ـ    ارتبـاط  يل و وسا  ي ارتباط هاي  شبكه نقليه، وسايل جمله از ارتباطي اماكن و ابزارها  يجمع

 از عناصـر  يبـي  تركي حـاو شهرسـازي  و شـهر . ت مورد توجه اوس يزيون و تلو  يوچون راد 
  .شود ي دسته شناخته مين مصداق اينتر  مهمي،گوناگون ماد

 تحقيق مطالب از را زير يها   ارزش توان  ي م ترتيب  به يته مدرن يرمادي بخش عناصر غ   در
  :يافت
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 نقـش  بـر  مبتنـي  لـذت  وجـوي   جست در   يال چون عشق س   يني با مضام  ييگرا  انسان. 1
  ممكن؛ طريق هر به او نياز رفع به التزام و مطلوب جهان ساخت در انسان
 مالكيـت  ي، فـرد يطلب   منفعت ، بر جمع  ي انسان فرد تقدم بر دال مضاميني با فردگرايي. 2
  ي؛ خودبهبودبخشو گيري خودتصميم فردي، شادماني و لذت كسب فردي،
ـ   و اجتمـاعي  زنـدگي  در برابـري  بـر  دال مـضاميني  با برابرگرايي. 3  ،ل قـانون   در مقاب

  اجتماعي؛ شئون و اركان در جنسيتي برابري انساني، حقوق و كرامت از برخورداري
 تـشخيص  معيـار  و مالك عنوان  به تجربي علوم نقش بر مبتني مضاميني با گرايي  علم. 4

  حقيقت؛
 جامعه كـه    يت و بهبود وضع   تغيير پيشرفت، ايده بر   ي مبتن يني با مضام  باوري  پيشرفت. 5

  .نمايد ي مرخ يد جدداري يه و در بستر نظام سرمايستم قرن بييگرا در صنعت
ـ  ياليـستي  ضدامپر يـري گ   دانشور به موضـع    هرچند  يـان  م يقـي  و ارتبـاط وث    پـردازد   ي م

ـ     هاي  يشرفت جهان سوم و پ    يماندگ  عقب  از آنكـه    بيـشتر  او رويكـرد  بينـد،   ي جهـان اول م
اگر به مصرف . طرح است  قابلي ساحت اجتماعدر ، باشدمدرنيته سياسي اشكال به طوفمع
 شـكاف  اقتـصادي  اشـكال  از فراتـر  پردازد،  ي م مدرن جامعه يها   از شاخصه  يكيعنوان    به

 مـدرن را    يـاي  مـصرف در دن    نمادين و فرهنگي وجوه اجتماعي، منزلت از بحث با طبقاتي،
 پـرده  و مـصرف كـاال       خريـد  يش، بـر نمـا    حـاكم  يلي تخ ييجو   لذت از و   سازد  يپررنگ م 

 كاال  ينش مصرف متظاهرانه در كنار قدرت انتخاب گسترده در گز         شرايط، اين در. دارد  يبرم
 هم غرب جهان در عشق از دانشور برداشت. شود  ي م دانسته بخش  يتو طرز مصرف آن هو    

 تن لذت به آن تقليل و غربي مرد و زن پيوند انتقاد از    بااو  . ست او منتقدانه موضع امتداد در
 شناسـد   ي برخاسته كه عشق متعهدانه را م      يا   از جامعه  دهد  ي م  زن نشان  ي انسان شأن تنزلو  

 و درك اسـت و  دار يـشه هـا در آن ر    احترام به سنت   اداي دارد؛ قوي يزيكي متاف يو باورها 
 ي جـد  يـد  در نـزد او بـا شـك و ترد          ي اوصـاف  ين با چن  ، در ساحت عشق   يته مدرن پذيرش

  .روست  هروب
 و اذهان   يان اع عمده مقوله دو در درنم جهان حاضر، نظري مباني چارچوب در هرچند

 در واقـع    يتـه  مدرن هـاي   يبند   صورت اينكه رسد؛  ي م نظر  به الزم   يا   نكته ذكر ، شد يبند  دسته
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 يـز  ن يگـري  د وح مـضمون و ر    يـاي  گو يكي يان و ب  يست از دو بعد ن    يكي به   يلتقل   قابل ،امر
هـا    در نامـه   يهـا و شهرسـاز       اگر بـا گـزارش شـهر اعـم از سـاختمان            مثال، براي ؛هست
 و غريبگـان  دنيـاي  از مواجهه بـا      ترسش حتي و احساس آزاردهنده    يان با ب  او روييم،  هروب

ـ       ي انسان روابط واقعيت با را ما عواطف، برهوت و بيگانگان  سـازد؛   ي در شهر مدرن آشـنا م
 ي و نهادهـا ي محمـل تعـامالت اجتمـاع   يحـاً  خـود تلو ي شهر فراتر از وجه كالبد  بنابراين،

 دلنـواز  و زيبـا  معـابر  و بلوارهـا  يـاهو،  پره هـاي   يابان خ يفاگر با توص  .  هست زي ن طهمربو
 در  ي زنـدگ  يالت امكانـات و تـسه     ازاگـر   . شويم غافل نبايد نيز امنيت مقوله از روييم،  روبه
 امـور  بـراي  صـف  در ايـستادن  چـون  مظـاهري  در جمله از نظم از گويد،  ي مدرن م  يايدن

 است كه با خود يته مدرنهاي يبند  صورتماهيت ،ها تزاج امينا. كند ي صحبت ميز ن1مختلف
  . عامالن به همراه داردي براي ساختارين تعينوع

 در دانـشور  خاص دانش و درك و فهم به   اعتباربخشي از حاصل نتايج به بايد همچنين
 فاعـل   يـك عنوان     به ي و يد د يه از زاو  ، ملهم از آن   يها   ارزش يز متخصص و ن   زن يك مقام

 ينانـه ب   خـوانش نكتـه    از مهـم  اين . پژوهش اشاره داشت   ين ا دستاورد ديگرعنوان   شناسا به 
. گيـرد  ي منشئت زن يكعنوان   به مدرن جامعه ي و روابط انسان   ساختارها نهادها، از   دانشور

 و هـم بـه جهـت        يهما   هم از لحاظ درون    ،2كراچي بيان به كه اوست   زنانه و ظريف نگاه اين
 و  فرهنگـي  ي، اجتمـاع  يهـا    موضـوعات جامعـه و مؤلفـه       تـرين   ي به كل  زمان  هم ،نوع نگاه 

 هاي  يده  پرده از سازمان  . نگرد  ي متفاوت م  اي  يه از زاو  ي زندگ ي موضوعات جزئ  حال  يندرع
ـ  يهـا    كـنش  بـه  ي انتقاد يكردي با رو  و دارد  ي مدرن برم  ه جامع يظاهر عقالن   به  از  ف، مختل

 گرفتـه  ماشينيسم از و   ييادات غذا  گرفته تا ع   يورز   عشق از يي،گرا  مصرف گرفته تا صنعت   
 ،هـا در قالـب نامـه         نوشـته  يهما  درون. سازد  ي م يسر موشكافانه را م   يل تحل امكان سينما، تا

 بـا .  آن اسـت   يـق  دق يح و روابط روزمره و شـرح و توضـ         خصوصي ي توجه به فضا   يحاو
ـ       آن حاشيه، شناختن  رسميت  به  بـه  ، و بـا جلـب نظـر مخاطـب         سـازد   ي را به متن مبـدل م

                                                 
 .111 . همان، ص.1

، 2 ش ،7. س هنـر،  و فرهنگ در زن ،»يات بر ادب  يت جنس ير تأث چگونگي« ،)1394 (انگيز كراچي،   روح .2
 .238. ص
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 و مذمت   نكوهش موضع   در يشتر دانشور را ب   كه  يطور   به پردازد؛  ي م يته از مدرن  ييزدا  افسون
 تحليـل  و درك و شـناخت  بـه  قـادر  كند   ثابت كوشد  ي م گويي و مدح؛    يش تا ستا  يابيم  يم

 احمـد    در رابطـه بـا آل  حـال،  يندرعـ . اسـت   زنيكعنوان   بهيرامون پيط خود با مح  رابطه
  . دارديت و از هجران شكايان خود را بيغم درون. است عشق و عاطفه از سرشار
 يت وضـع  يـادآوري  بـا    يـژه و   به و آمريكا و   يس انگل جامعه به رحمانه  بي گاه انتقاد با او
 و غيرانـساني  هـاي   ي تبـاه  يـدن  و مخاطـب را بـه د       تـازد   يبار جهان سوم بر آنها م       ماللت

 و يبـا اتكـا بـه منـابع فرهنگـ      عـالوه او       به كند؛  ي دعوت م  ها  يي روشنا ب در قا  ضداخالقي
 امـا   ، مـشابه  هـاي   يت ماه ي افشا به يراني كهن ا  يها   تمدن ه پشتوان به و بومي اصيل تاريخي

 و  ي فرهنگـ  يم عظـ  ه با پـشتوان   ام  ي زن شرق  يك گفتم من    من«: پردازد  ي م غربي قدمت   فاقد
 يـن آنها ا  يبرا. كشم  ي را به رخشان م    آمريكا نداشتن  يخ تار يشههم. ي دورودراز بوم  يخيتار
  1.» بودنپدرومادر ي بيعني نداشتن  يختار

 جامعه هاي  ش و ارز  ي انسان شرق  ي دانشور با بازگشت به باورها     يها   نامه ، منظر ين ا از
 و  يافتـه   سـازمان  سـازي   يريـت غ كه سازد  مي متبادر را پسااستعمارگرايانه نگاه نوعي ي،بوم

 اين در او. سازد  ي م آشكارار را    استعم سياسي و   ي اقتصاد ه سلط ي در پ  ي غرب هگران  سركوب
 كـه   ييهـا    تقابـل  پـردازد؛   ي م ييها  آن-يي جهان ما  ه دوگان يها   تقابل ي عمدتاً به واساز   راه،
تـر و اسـتعمارگر و       برتر و نژاد پـست     نژاد حاشيه، و   مركز ، مقوالت غرب و شرق    گر  يتداع

 در غـرب    نيانـسا  علـوم  اعظـم  بخش نافي او مدرن، جهان ارزيابي در .استعمارشده است 
 اصـالتاً   ، علـوم  يـن  ا يها   حلقه ينتر  عنوان مهم    به فلسفه و   ادبيات ، در نزد او   بنابراين، ؛است

 حـزب تـوده     يدئولوژي چپ و ا   انديشه آن است كه هرچند دانشور       نكته. اند  متعلق به شرق  
 دخالـت   تـشخيص  ،2كـشد   مـي  چـالش  بـه  را از حزب    احمد  آل خروج از پس خصوص  به
 توان نمي را ي استعمارمناسبات يان و مطامع دولت خود در بمنافع وجوي تجس در ها  يغرب
 نفـي هـا      نامه از توان  نمي نيز همه   ينبا ا .  او دانست  يانهگرا   چپ موضع ي و بو  نگ ر از فارغ

                                                 
 .150 . دانشور، ص.1

، 169،  163،  136 .ص مجموعـه از جملـه صـ       يـن  مختلف ا  يها   مربوطه در نامه   يها   به بخش  يد نگاه كن  .2
248 ،285. 
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 يچنان كه در مكتب وابـستگ    آن- را ي و فناورينيسم ماشيژهو   فرهنگ مدرن به   ي ماد صور
  .گرفت ناديده - شد يدنبال م ي اقتصادياليسم امپريهو نظر

ـ  ي، بوم يها   تا با اتكا به ارزش     يده دانشور كوش  يمين س آنكه كوتاه  اسـتحاله در    جـاي   ه ب
 يهـا   انـدك امـا پرمغـز نامـه        يهـا    در خالل فرصت   مدرن جهان ه پرجذب هاي  يبند  صورت
  . غرب بپردازده جامعمستدل ارزيابي و نقد به احمد  آل ي برااش يشخص
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