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 چکيده
ُاي زيؿی، و ةازگّ کٍٍغه واكؿیث جؼیً ؾٍامؼِ ؿازٌغه آگاُیآدار ٍُؼي َة ؾٍّان یکی از ىِو 

قٌّغ. ؿاظحارگؼان از ىِو جؼیً ظیف ىعؼح کٍٍغه ایً ٌؼؼیَ َة ُاي ازحياؾی ىضـّب ىی

ةاقغ. َة روٌغ. در ىیان ؿاظحارگؼایان، آنحّؿؼ از چِؼه ُاي ةؼزـحَ در ایً راةعَ ىیقيار ىی

اىؿَ و از زيهَ رىان، وزّه گٌّاگٌّی از ایغئّنّژي زؾو آنحّؿؼ، ىضنّالت ادةی و فؼٍُگی ز

دٍُغ. ایً ُایی ُـحٍغ کَ واكؿیث ُاي ازحياؾی زىاٌۀ ظّد را در اظحیار ىعاظتان كؼار ىی

جفـیؼ آنحّؿؼ از ویژگیِ ىضنّالت ادةی، ىٍسؼ گؼدیغه جا ىضللیً ةا دیغي جازه و ؿاظحارگؼایاٌَ 

. ةا ورود اونیً چاپعاٌَ َة ایؼان در دوران كازار، پاي َة ىضنّالت ادةی، از زيهَ رىان ةپؼدازٌغ

رىان َة مضٍَ زاىؿۀ ایؼان ٌیؽ ةاز قغ، ةا جّزَ َة ٌلكی کَ یک رىان در زىیٍَ ةازگّیی 

« ؿّوقّن»آیغ کَ رىان ُاي واكؿیث ُاي ازحياؾی ىیحّاٌغ داقحَ ةاقغ، ایً ؿّال پیف ىی

کغام وزَ از واكؿیث ُاي ازحياؾی را در  (،0221-0221« )زؽیؼه ؿؼگؼداٌی »( و 0231-32)

ةحً ظّد دارا ُـٍحغ ؟ ایً ىلاَن ةا جّزَ َة ٌلكی کَ ؿاظحارگؼایان ةؼاي یک ادؼ ادةی و از 

اٌغ، َة ایً فؼضیَ رؿیغه اؿث کَ، ویژگی ُاي ؿاظحاري ىحفاوت، در دو دُۀ زيهَ رىان كائم

َة وزّد آورده اؿث. ىا در ایً دو دو واكؿیث ىحفاوت در ىّرد زایگاه زن را  0221و  0231

دوره ةا دو ایغئّنّژي ىحضاد ىّازَ ُـحیو، کَ ٌيّد آٌِا در ایً دو رىان َة ٌضّ ةارزي ٌكان 

و ةازگّ کٍٍغه گفحيان ةؼظاؿحَ از  0231، ىؼةّط َة دَُ «ؿّوقّن»داده قغه اؿث. رىان 

اٌَ داري، ؾغم اؿحلالل ایغئّنّژي پغرؿاالراٌَ و ویژگی ُاي ةؼظاؿحَ از آن، از زيهَ: ظ

زؽیؼه »اكحنادي زٌان، ؾغم ىكارکث در ىـائم ؿیاؿی و ىـائهی از ایً كتیم اؿث. رىان 

و ػِّر ایغئّنّژي ُاي زغیغ، از زيهَ: ایغئّنّژي اؿالىی  0221ىؼةّط َة دَُ « ؿؼگؼداٌی

اوي زن و ىؼد، صق جؿییً ؿؼٌّقث، آزادي در  اٌحعاب اؿث. جأکیغ ةؼ ىؤنفَ ُایی ُياٌٍغ: ـج

کؼدن و اٌحعاب قغن، آزادي آىّزش و کارکؼدن و ىتادرت َة فؿانیث اكحنادي، از ىِو جؼیً 

ویژگی ةؼ ظاؿحَ از گفحيان ایغئّنّژي اؿالىی در ىّرد زٌان اؿث. ایً ىلاَن ةا روشِ پیگیؼي 

  پؼدازد.ٌكاٌگان ؿاظحاري َة ةؼرؿی ىّضّع ىّرد ٌؼؼ ىی

ی، زن، پغرؿاالري، اؿالم. :واشگاى کليدي ّنّژي، ؿّوقّن، زؽیؼه ؿؼگؼدٌا ایغئ
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 هقدهه 

ی»و « ؿّقّن»ُاي درةارة رىان ی ارائَ گؼدیغه اؿث. ىـؿّد ظّفان جفـیؼ« زؽیؼه ؿؼگؼدٌا یکی از »را « ؿّوقّن»ُاي فؼاوٌا

آورد. در ٌلعَ ىلاةم، از ٌؼؼ ىضيغ ؾهی ، ةَ قيار ىی«ىاٌغگار ةؼ ادةیات زٌاٌَ ایؼان در صیعَ رىانُاي رىان فارؿی و ؿؼآغازي کالؿیک

َ زةانؿپاٌهّ، کحاب ؿّوقّن ُؼچٍغ پؼفؼوش ً رىان فارؿی و ة َ ظاظؼ قؼح ةـیاري از آداب و جؼی َ قغه اؿث فلط ة ُاي ىعحهف ُو جؼزي
ً آن  ٌّاصی اؿ غن ىیرؿّم ىؼدم قیؼاز و امالصات قیؼی َ كاةم ظٌّا گؼدد و ارزقی زغا از آن ٌغارد. از ٌؼؼ ىِغي ؾاظف راد، رىان دو ث ک

ی »زهغي  َ زٌغگی، روصیات، قعنیث و ظؼز جفکؼ گؼوُی از روقٍفکؼان « ؿارةان ؿؼگؼدان –زؽیؼه ؿؼگؼدٌا َ ٌـتث ة از ٌؼؼ قٍاظحی ک

ی  ٌّانیـث ایؼٌا َ  –ٌاؿی َ ٌعـث دُ ٍغه ىی دُ – 0221در ٌیي َ ظٌّا ً ٌکحَ اذؾان ىیة غٌی و زػاب اؿث. ؿاؿان كِؼىان ةؼ ای دارد غ، ظٌّا
ـحَ ةَ ذات ادةی و ٍُؼي الزىۀ یک قاُکار ٌؽدیک قّد و ةَ زؼگَ ىؿغود آدار ىاٌغگار در ذًُ ادةیات ایؼان  ی ٌحٌّا کَ، زؽیؼه ؿؼگؼدٌا

َ ةا ایً جفـیؼُا، زـحّزّي ٌؼؼیات ؿاظحارگؼای ً ىلان ٌّغد. جفاوت اؿاؿی ای ان در كؼائث آدار ٍُؼي )رىان( اؿث. از ىٍؼؼ ؿاظحارگؼایی، ةپی

َ ىعهّق ٌّیـٍغه ً ادةی ىضنّل ٌؼاىی فؼافؼدي از ىؿٍاي ادةی اؿث، ٌ َ زؾو آنحّؿؼ در پؼوةهياجیک ىارکـیـحی، ُؼ وزِی ىح اي ظاص. ة

َ ةَ قیّه َ ىیاز زاىؿ ً چٍغ زاٌت َ داراي جؿیی َ اي ىكاة َ ة َ ؾتارت دیگؼ، ُؼ وز ا و کٍف ُایی اؿث قّد، ة ٌّاگّن ىؿهّل رظغاُد ظؼیق گ
َ در جيام ؿعّح زیؼةٍا و روةٍا اجفاق ىی َ ةؼ آن اؿث جا ةا پؼداظحً ةَ رىان ُاي ک ً ىلان ی»و « ؿّوقّن»افحغ. ای ةَ آن « زؽیؼه ؿؼگؼدٌا

َ از ؾّاىم ؿاظحاري ىّزّد در زاىؿَ ةپؼدازد کَ در ارجتاط ةا ُو واكؿیث ُاي ةیؼون آىغه از  ایً رىان ُا را ةَ وزّد آورده اؿث. دؿح

 

 چهارچوب نظري تحقيق: هارکسيسن ساختاري _1
َ پؼداز آن، آنحّؿؼ را قکم داد. ىارکؾ ةَ ةٍیان  ً ٌؼؼی َ ٌؼؼیات ىارکـیـو ؿاظحارگؼا و ىِو جؼی ىاجؼیانیـو جاریعی ىارکؾ، قاکه

َ ؾّاىهی ٌگاه ىی َ ىسيّؾ َ ىٍؽن َ ة ً کٍاكحنادي یک زاىؿ َ ىؿی َ مّرت ةٍغي ؿیاؿی، کٍغ ک ٍغه قکم جيامِ ؾٍامؼ روةٍا اؿث. از ٌؼؼ او، ٌ
َ ظّدي ظّد جکاىم ٌيی ً یا ادةیات، ُیچ کغام ة َ اقکال آگاُی  ىذم فهـفَ، دی ٌّی، و ٌ ُا ىكؼوط و یاةغ. ُيۀ ایًٌَ ٌِادُاي صلّكی و كاٌ

ّنیغ ٌیؼو –ىضغود ةَ ةٍیان اكحنادي  یاةٍغ. از ایً ىٍؼؼ، ىضنّالت ادةی و فؼٍُگی در آن ٌيّد ىیزاىؿَ اي ُـحٍغ کَ  –ُا و رواةط ج

ّنّژي ُـحٍغ  ٌّی از ایغئ ٌّاگ َ وزّه گ ٌّی از آگاُی –زاىؿ ٌّاگ َ ؾتارت دیگؼ وزّه گ َ اؾضاي زاىؿَ زٌغگیة ُاي ظّد را از ظؼیق آن اي ک

ّنیغ زاىؿَ آن را کاىالً ىؿیً کؼده اؿث. ایًٌيایاٌٍغ، ةَ قیّهىی یکی از ىِو جؼیً ىغؾاُاي ىارکـیـو ةؼاي ىعانؿات  اي کَ رواةط ج
اي فؼٍُگی و ادةی اؿث. ةؼ اؿاس ةؼداقث ىاجؼیانیـحی از جاریط، ىؿٍاي آدار ادةی و فؼٍُگی را ةایغ در راةعَ آٌِا ةا ةٍیان اكحنادي زاىؿَ

ّنّژي آ گهؾ ایً ٌکحَ را در ایغئ ّنیغ کؼده اؿث. ىارکؾ و ٌا ً آدار را ج َ ای غ. ایً دو ٌّقحَنياٌی ةَ روقٍی جّضیش دادهپیغا کؼد ک غ کَ ٌا ٌا

ً ىضنّالت ىكؼوط ةَ  َ ای ً ادراك ةاقغ ک َ ةایغ ةؼ ىتٍاي ای ّنیغقیّه» درکی ٌؼام ىٍغ از ىضنّالت فکؼي و فؼٍُگی یک زاىؿ ، یا «ي ج

ّنیغ ُـحٍغ، رواةعی کَ ةٍیان اكحنادي زاىؿَ را ىی  ( 31 -32: 0231 ؿازد.) فؼجؼ،ىسيّؾَ ٌیؼوُا و رواةط ج
َ از آن ةا ؾٍّان ٌؼؼیات ىحأظؼ ىارکؾ یاد  ً ٌؼؼیَ، ک ّر ىارکـیـث ُاي اكحناد گؼا از ای َ و اكحناد ىض ةؼداقث زتؼگؼایاٌَ، یکـّی

َ: ژانىی َ پؼدازان از زيه ّنیک(، ژان کانّز، )فیهـّف ایّ قّد، ىٍسؼ گؼدیغ جا ةـیاري از فیهـّفان و ٌؼؼی -قعنیثالکؼوا ) فیهـّف  کاج

ٌّحی )فیهـّف گؼا(، ىّریؾ ی آدار ةَ اگؽیـحاٌـیانیـث( در واکٍف ةا آن، ةازگكث ىؼنّپ ـان  جفـیؼ و ىارکؾ )ىارکـیـو اوىاٌیـو( زٌّا ٌا

ی ىارکؾ(، در وي را در دؿحّر کار ظّد كؼار دٍُغ، کَ کار از ىضّر ـاٌی ؾاىم يِو اراده آگاُی ٌلف آن )آدار زٌّا  جاریعی جضّالت در ٌا
ّةَ صفغ ضيً آنحّؿؼ ةّد. اىا ؼرٌگپ  کَ ةّد آن ةؼ ؿاظحارگؼایی) ضغ اوىاٌیـو(، يٌؼؼیَ از ىارکؾ، و ىحأدؼ ىحأظؼ يٌؼؼیَ امهی يچارچ

ـان ىضّر و رویکؼد رد ضيً کَ دُغ دؿث ةَ ىارکؾ کار از ٌّیً ؿٍحؽي ّةَ صفغ و ىارکؾ، ةَ ُگهی ٌا  در ىارکؾ يٌؼؼیَ يچارچ

(. درك ایً ؿٍحؽ ٌّیً، کَ از آن ةا ؾٍّان 0: 0213ةاقغ) رضّي  ٌیؽ ىحيایؽ آن ىاكتم اكحنادگؼاي ىارکـیـو از صیاجف، يىؼصهَ آظؼیً
 قّد. ةؼداقث زغیغي از ىعانؿات فؼٍُگی و ادةی را ٌیؽ ةَ وزّد آورد.ىارکـیـو ؿاظحار گؼا یاد ىی

 قغه، جهلی آن( پؼداز ٌؼؼیَ ىِيحؼیً: دكیلحؼ یا) پؼدازانٌؼؼیَ از یکی ٌیؽ آنحّؿؼ و قغه ىؿؼفی ؿاظحاري ىارکـیـو ؾٍّان ةَ آٌچَ

 :داد جّضیش و ةٍغيمّرت ةٍیادیً جأکیغ چٍغ كانب در ىیحّان را

 ةَ اجکاء ٌَ ىٍؼّر، ایً ةؼاي .اؿث زاىؿَ ةؼ ىـهط ونی پٍِان ؿاظحارُاي ةؼرؿی ةَ ؾالكيٍغ ؿاظحاري ىارکـیـو ایٍکَ ٌعـث -
غ کافی را جسؼةی ُايداده و پژوُف  و ٌؼؼي ُايةٍیان ریؽي¬پی ةا و ىارکؾ ىحاظؼ ةَ ٌؼؼیۀ اجکا ةا ؾيغجاً ةهکَ. را جاریعی روش ٌَ و ىیغٌا

 .آٌِاؿث ةؼرؿی پی در کَ ؿاظحارُاؿث ایً جضهیم

ضناري کٍٍغگی جؿییً و اُيیث وازغ کَ ٌیـث اكحنادي ؿعش یا ؿاظحار جٍِا ایً ىػکّ، ؿاظحارُاي ىیان در ایٍکَ دوم - . اؿث ٌا

ّنّژیک و ؿیاؿی ؿاظحارُاي یا ؿعّح ٍغ ٌیؽ ایغئ  اكحنادي ؿاظحار ةَ ٌـتث ضيٍاً و کٍٍغه ةّده جؿییً ىلاظؿی در و زّاىؽ ةؼظی در ىیحٌّا
 .«اؿث کٍٍغه جؿییً اكحنادي ؿاظحار ٌِایی، جضهیم در»  کَ ُؼچٍغ ةاقٍغ؛ ٌـتی اؿحلالل و ظّدىعحاري وازغ



 99-99، ص 6991،بهار 9ی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماع
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 
ـاٌی ؾاىالن یا کٍكگؼان ایٍکَ ؿّم -  اىکاٌی و اراده داراي ؾاىالن کَ فکؼ ایً اؿاؿاً ٌغارٌغ؛ ازحياؾی جضّالت زدن ركو در ٌلكی ٌا

ـاٌی ؾاىالن. اؿث ٌادرؿث ُـحٍغ، ظّد اؾيال ةؼاي ىـحلم  ؾيم و ُـحٍغ ؿاظحارُا ایً از ُاي ةؼآىغه¬زایگاه و ؿاظحارُا انؽام جضث ٌا

 . (3: 0213 رضّي،) ىیکٍٍغ

َ اگؼ ىارکـیـو را درؿث ةكٍاؿیو، پی ىیآنحّؿؼ  َ ٌؼاىی از رواةط اؿث، ٌؼاىی کَ ُؼ ؾٍنؼش را جٍِا ٌكان داد ک َ زاىؿ ةؼیو ک

َ ) ىذالً رىان( جٍِا از ظؼیق راةعَ قان ةا دیگؼ فؿانیث ُاي در ارجتاط ةا دیگؼ ؾٍامؼ آن ىی ً ىضنّالت ادةی زاىؿ جّان درك کؼد. ةٍاةؼای
ٌّغ ازحياؾی درك ىی َ را قکم ىیق َ زاىؿ ّنیغ ىیک ٌّی، ٌؼام دٍُغ و ىضنّالت ادةی را ج ّكی و كاٌ کٍٍغ: اكحناد، زٌغگی ؿیاؿی، ٌؼام صل

( ُيچٍیً از ایً ٌؼؼ، 83: 0231ُاي دیٍی، مٍؿث ٌكؼ و غیؼه.) فؼجؼ، آىّزقی، ازدواج و فؿانیث ُاي ظاٌّادگی، فؿانیث ُاي زيؿی، ٌِاد

یاةغ. ایً ار ادةی، فلط در وُهَ ٌِایی اؿث کَ در قکم و ىضحّا جّؿط ةٍیان اكحنادي زاىؿَ جؿییً ىیؾٍامؼ روةٍاي زاىؿَ از كتیم آد
 (. 13: 0231یاةٍغ ) فؼجؼ، ؾٍامؼ، جّؿط دیگؼ ؾٍامؼ روةٍا ٌیؽ جؿیً ىی

  َ َ آنحّؿؼ ةؼاي آدار ادةی ة َ ٌلكی ک َ ة َ ةَ ایً ةؼداقث آنحّؿؼ از ٌؼؼیات ىارکـیـحی و ةا جّز ّ کٍٍغه ةا جّز َ ةازگ ؾٍّان آداري ک

َ ةؼ آن جا ةا دیغي ؿاظحارگؼایاٌَ و ةا پؼداظحً ةَ ؿعّح اكحنادي، آىّزقی، صلّكی،  َ كائم اؿث، ایً ىلان ّنّژیکی زاىؿ واكؿیث ُاي ایغئ

ّنّژیکی در دو دوره زىاٌی ىحفاوت ) َ جفـیؼ دو رىان 0221و  0231ؿیاؿی و ایغئ ی»و « ؿّوقّن»( ة پؼدازد و ىّكؿیث ة« زؽیؼه ؿؼگؼدٌا
 زٌان را ىحأدؼ از ؿاظحارُاي ىّزّد ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغ.
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َ اؿث و ٌَ مؼفا ىضنّل ا َ کار یک فؼد ٌاةغ َ ةیان قغ از ىٍؼؼ ؿاظحارگؼایان، یک ىضنّل فؼٍُگی داده قغه ٌ َ ک ٌّ كحناد، ُياٌگ

ّنیغ پیچیغه اي از ٌؼام ُاي گػارد، قتکَ پیچیغهىی« جؿییً چٍغ زاٌتَ»اي اؿث کَ آنحّؿؼ ٌاىف را جالكی یا ایً ىضنّل ٌحیسَ ج

َ ىحلاةالً ةؼ ُو ادؼ ىی َ جاریعی ىؿیٍی وزّد دارد ) فؼجؼ، ازحياؾی ک َ در وُه َ ُيان مّرجی ک َ اؿث ة (. 18: 0231کٍٍغ، و ٌحیسۀ آن زاىؿ
َ ظّد ىیاز ظ ّنّژیکی زىاٌ ّ کٍٍغه واكؿیث ُاي ایغئ َ رىان، ةازگ ةاقغ. در ایً راةعَ آنحّؿؼ ةا ؼف دیگؼ، از ایً ىٍؼؼ ىضنّالت ادةی ىٍسيه

َ اي جضث ؾٍّان  ّنّژي ةیان ىی« اي در ةاب ٍُؼٌاىَ» ارائَ ىلان ً ٍُؼ و ایغئ َ ةی ىً ةؼ ایً » گّیغ: کٍغ. آنحّؿؼ ىیةؼداقث ظّد را از راةع

َ ة َ ىا را وادار ة ً اؿث ک َ ظاص ةّدن ٍُؼ در ای کٍغ. کٍغ کَ ةَ واكؿیث اقاره ىیچیؽي ىی« صؾ کؼدن»، و «فِيیغن»، «دیغن»اورم  ک

َ در قکم آٌچَ ٍُؼ وادارىان ىی َ ةتیٍیو، و در ٌحیس َ ىا ىی« صؾ کؼدن»و « فِيیغن»، «دیغن»کٍغ ک ّنّژية َ ٍُؼ از دُغ، ایغئ اي اؿث ک
ّنغ  َ ىٍؽنَ ٍُؼ از آن ىسؽا کؼده، و ةَ آن اقاره دارددل آن ىح َ ظّرده، ظّد را ة ، ةَ ٌلم از فؼجؼ: 318)نٍیً و فهـفَ، « قغه، در آن غّظ

َ ةَ ایً گفحار022 ّنّژیکی(. ةا جّز َ از واكؿیث ُاي ایغئ اي ُـحیو کَ در ىحً ُاي ؿاظحارگؼایاٌَ، ىا از یک ظؼف ظّاُان واکاوي آن دؿح

ی»و « نؿّوقّ»دو رىان  َ ةَ ٌؼؼیَ « زؽیؼه ؿؼگؼدٌا َ ةا جّز ً چٍغ زاٌتَ»وزّد دارد. و از ظؼف دیگؼ ة َ ؾّاىم ؿاظحاري « جؿیی آنحّؿؼ، ة

ّنّژیکی، ىی ً واكؿیث ایغئ َ ظّد ىّرد ةؼرؿی ةَ وزّد آورٌغه ای َ ؿاظحارِ زىاٌ َ ة َ ةا جّز َ ظّر زغاگاٌ ً ىٍؼّر دو رىان را ة پؼدازیو. ةؼ ُيی
 .كؼار ظّاُیو داد
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ةهکَ ةَ ىؿٍاي دكیق  -کَ امعالصی ةـیار ىضّ اؿث -از ىٍؼؼ ؿاظحارگؼایی، ىحً زیتایی قٍاظحی رىان، ٌَ واةـحَ ةَ غٍاي آن

ً کٍٍغه ُاي ازحياؾی زىان ٌگارش آن اؿث) واكؿیث ازحياؾی و زِان داؿحان،  َ ةَ جؿیی ( در ُيیً راؿحا، ادةیات 80: 0232ؾهيی، واةـح

َ و ؿاظث ُاي ىّزّد آن جأدیؼ پػ َ جأدیؼ ةگػارد، از زاىؿ َ ةؼ زاىؿ یؼفحَ داؿحاٌی در ایؼان ٌیؽ ىحأدؼ از جضّالت ازحياؾی ةّده و ةیف از ایٍک
َ ؾٍّان اونیً رىان ازحياؾی فارؿی و ادؼي واكؽ گؼایاٌَ، ةازٌيّدي از اوضاع ازحياؾی 0210« )جِؼان ىعّف»اؿث. ةَ ؾٍّان ىذال رىان  ( ة

ّنٍاك فـاد اداري، زد233: 0231ةعث، ُاي پؾ از ىكؼوظَ اؿث) ٌیکّایؼان در ؿال ُاي ؿیاؿی و و ةٍغ(. جنّیؼ و جّمیف جیؼه و ُ

َ کّدجاي ىؿؼوف ؿیغ ضیاء انغیً ظتاظتایی اؿث. )آریً ً رىان، یادآور جنّیؼ جِؼان در آؿحاٌ ضؼافات اظالكی در ای ( در 023: 0212پّر، ٌا

                                                                 
قيـی و اواظؼ زٍگ زِاٌی دوم و قؼایط صاکو ةؼ فارس و قؼح ىلاوىث ىؼدم  32-31ةَ قؼح ىـائم و كضایاي ازحياؾی ؿال ُاي « زري»اًی رىان از زاویَ دیغ   -0

َ ىی پؼدازد.   َ، ُایی کَ اٌگهیؾ در فارس ٌیؼو پیاده کؼده و زٍگ ٌاظّاؿحَ ةا ظّد كضعی و ةی ؿالاًی ظعَ در ىلاةم ٌیؼوُاي ةیگاٌ ياري آورده اؿث. صاکو ایؼاٌی ىٍعل

َ، كضعی ایساد کؼده ُا وجازؼان ةا فؼوش آذوكَ ى اقغانگؼان اؿث و ظان  ٌكاٌغه دؿث ُاي  ، ظان روقٍفکؼ و ىحکی ةَ ارزش)ُيـؼ زري( یّؿف .اٌغ ى ىؼدم ةَ ارجف ةیگاٌ
َ ةَ ةیگاٌگان ةؼ وؿؿث كضعی ةیفؽایغ. َ ظّد را فلط ةؼاي ىنؼف ىؼدم ةفؼوقٍغ.  ةّىی، صاضؼ ٌیـث ةا فؼوش آذوك اىا او و گؼوُی از ُو فکؼاٌف، ُو كـو قغه اٌغ کَ آذوك

ؾاكتث روزي زـغ  و کاىالً ةؼکٍار از ؿیاؿث. اؿثداقحً ىضیط ظاٌَ ظّیف  در فکؼ آرام ٌگَفلط زده  ، زٌی اؿث کَ در وضؿیحی آقّباؿث زّیاٌَ ىـانيثزٌی  زري

کٍغ. او کَ  پیؼایغ و دیغ او را ٌـتث ةَ زٌغگی ؾّض ىی اٌغ. ىؼگ یّؿف وزّد زري را از جؼدیغُا ىی ؼان اًی ٌلعَ ىلاوىث را از پاي درآوردهآورٌغ: اقغانگ یّؿف را ىی

 .قّد ُاي ىؼدم ةياٌغ، ةَ ىیان ىازؼاُا کكاٌغه ىی کّقیغ در صاقیَ رٌر ىی
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َ فضكا کكیغه قغهایً ادؼ ةَ زٌ َ ورظ ٌّاگّن ة َ دالیم گ َ ة َ قغه اؿث ک غ و راةعَ ؿیاؿث و صکّىث ةا فلؼ و فـاد و غگی زٌاٌی پؼداظح ٌا

 فضكا در ظی رىان جتییً قغه اؿث. 

َ رىانپؾ از جِؼان ىعّف و ةَ جلهیغ از آن، رىان ٌّ َ ؾٍّان ٌي « ٌحلاما»(، 0212« )روزگار ؿیاه» ُاي ُاي ةـیاري ىٍحكؼ گؼدیغ. ة

ـان»(، 0218) ُاي ازتاري و فضكا، جّؿط ؾتاس ظهیهی آفؼیغه قغ. ( ةا ىضيّن صلّق زٌان، ازدواج0212« )اؿؼار قب»( و 0218« )ٌا

َ ؿتب ةؼظّرد ؿٍث كازار و جسغد رضاظاٌی ةؼوز کؼده ةّد )ٌیکّ َ ة َ قغ ک َ ایً رىان ُا در ىّكؿیث ُاي ازحياؾی ظامی ٌّقح ةعث،  ُي
0231 :233  ) 

( جّؿط 0221« )ىغیؼ ىغرؿَ»ؿاىم رىان ةا واكؿیث ُاي ازحياؾی در ادوار ةؿغي ٌیؽ كاةم ىكاُغه اؿث. ةَ ؾٍّان ىذال رىان ج

.  كِؼىان امهی 0223ىؼداد  33اىیغي ؾيیق روقٍفکؼان از اىکان امالصات در کكّر، پؾ از کّدجاي زالل ال اصيغ، ىؼةّط اؿث ةَ ٌا
غن اىّر آن )ٌياد ایؼان آن ؾنؼ( از اىکان ةَ ديؼ رؿیغن  ظؼصِا و ایغهرىان پؾ از جالقِاي فؼاوان ة َ و گؼدٌا ً ىغرؿ غاظح َ راه ٌا -ؼاي ة

کٍغ. ایً ةَ ىؿٍاي ٌا اىیغي از اداىَ ظّقتعحی ةَ امالح صکّىث و قّد و اؿحؿفاي ظّد را جلغیو رئیؾ فؼٍُگ ىیاىیغ ىیُایف ٌا

دُغ؛ گّیی زاي ظّد را ةَ ٌّؾی واظّردگی ازحياؾی ىی 0221-0231ُاي ن زدگی ؿالظّقتعحی و ُیسا»ؿاظحار آن اؿث. ةا کّدجا 

« ) قّدجيام راه ُا ةَ روي زٌغگی ىؼدم ةـحَ قغه اؿث. ظؼدگؼایی افؼاظی زایگؽیً ىؼدىگؼایی و دروٌگؼایی، زایگؽیً ةؼوٌگؼایی ىی
َ ؿی، ادةیات َ ٌيّد واكؿیث ُاي ازحياؾی و جأدیؼ ؿعّح 0232 ،323ص « ٌـم قکـث ظّردگان» ادةیات جيذیهی ایؼان در دُ َ ة ( ةا جّز

َ رىان  ً رىان ُاي ذکؼ قغه، ىیحّان اذؾان ٌيّد ک ّ کٍٍغه ىِو جؼیً 0283« )ؿّوقّن»ؿاظحاري در ةح غ رىان ُاي فّق ةازگ ( ٌیؽ، ُياٌٍ

 (، ةؼ اؿاس ؿاظحار زاىؿَ اؿث. 0232-0231ي زىاٌی ظّد ) واكؿیث ُاي ازحياؾی ىضغوده

كّر ةا رىان ؿ ً دٌا َ ٌام ُيـؼش آل اصيغ ةیؼون آىغ)درآىغي ةؼ ادةیات ىؿامؼ « ؿّوقّن»یيی َ اؿحلالل ادةی رؿیغ و از زیؼ ؿای ة
َ و ُو از وضؿیث ازحياؾی، ؿیاؿی، و اكحنادي زٌان صکایث دارد. ةا جأکیغ ةؼ (. ایً ادؼ ُو از ىتارزه ىهی و آزادي13: 0210ایؼان،  ظّاُاٌ

َ: ایً ٌؼؼیَ ؿاظ َ ک ـاٌی ؾاىالن»حارگؼایاٌ ةَ ایً «. ىیکٍٍغ ؾيم و ُـحٍغ ؿاظحارُا ایً از ُاي ةؼآىغه زایگاه و ؿاظحارُا انؽام جضث ٌا

َ ىی  در او ٌلف از دیگؼان کَ جنّیؼي و دارد ازحياع و ظاٌّاده از زن کَ جّكؿی او، ىعحهف گؼایكِاي زاىؿَ، در زن رؿیو کَ، ٌلففؼضی

ؿاظحار، ؿیاؿی، صلّكی، فؼٍُگی و اكحنادي  ىضنّل زاىؿَ، در زن ٌلف زىیٍَ در فؼٍُگی جٍگٍاُاي و ُا ىضغودیث ةاالظؼه و دارٌغ ذًُ
 زاىؿَ اؿث. 

َ اؿث. « ؿّوقّن»رىان  ّنّژي پغر ؿاالرٌا و ؿیاؿی  ،پغرؿاالري قکهی از ؿازىان ازحياؾیةیان گؼ یک زاىؿَ ىتحٍی ةؼ ایغئ

َ در آنفؼٍُگی  یاةغ و اكحغار و فؼىاٌغُی در گؼوه ازحياؾی ةَ یکی از روؿاي ظاٌّاده یا ةَ  ه مّرت پغرؿؼي ىیؿازىان ظاٌّاد ،اؿث ک

ٌّغ. در زاىؿَ پغرؿاالر، زن ٌَ صق دظانث در ؿیاؿث دارد و ٌَ از صلّق ىؼةّط ةَ ىكارکث در  گؼوُی از ؿؼقٍاؿان آٌان واگػار ىی ق
ً زاىؿ ً ىؿٍی، در چٍی ّنّژي 321: 0211)آنً، ظّرد. اي ةؼجؼي ؿیاؿی ىؼدان ةَ چكو ىیَ صیات زيؿی ةؼظّردار اؿث. در ای (. ایً ایغئ

حعاب  ٌّی ) ؾغم دادن صق رأي، صق ٌا در ارجتاط و جأدیؼ پػیؼي از ؿاظحارُاي ؿیاؿی) ىكارکث ىضغود زٌان در ؿیاؿث(، صلّكی و كاٌ

حعاب قغن ةَ زٌان( ، آىّزقی ) ىضغودیث ُاي آىّزقی ةؼاي زٌان( و اكحنادي ) اكحناد ىتحٍی ةؼ کكاورزي و ؾغم اؿحلالل  کؼدن و ٌا
ٌّی ظّدش را صفغ کٍغ.   ـحَ ةَ مّرت ُژى  اكحنادي زٌان( اؿث کَ جٌّا

َ ظاٌَ جلیغ ةَ ؿٍث ُاي وضؿیث زٌان در  داري و قُّؼداري از ویژگی ُا و آداب و رؿّم زّاىؽ ىؼدؿاالر، و ىضغودیث فؿانیث زٌان ة

 (.310: 0233ؿث ) ةكیؼیَ، ا ایؼانپغرؿاالر اؿث زاىؿَ 

 جيام را ظّد وزّد کَ ةؼدةار و ىِؼةان زٌی ٌلف ظاٌّاده، اىّر چِارچّب ةَ ىضغود ٌلكی ىٍفؿم، ٌلكی ةا در رىان ؿّوقّن، زري 
ٌَّ ىیحّان را زري ىیتاقغ ٌكان داده قغه اؿث. ٌلف ةؼکٍار کاىال ؿیاؿث واز کؼده داري ظاٌَ اىّر وكف کيال و  چکيَ: کؼد جضهیم ایٍگ

 چاي ةؼدن(. 010) یّؿف ةؼاي ةؼدن روزٌاىَ ،(010) صيام آب کؼدن گؼم ،(22) آوردن آؿپؼیً كؼص ،(23) ةؼدن كهیان ،(83) درآوردن

 (.011)چیغن جاالر ىیؽ روي را ٌاُار ؿفؼه یّؿف ةَ دؿحّر(. 018) یّؿف ىِياٌان ةؼاي

َ ایؼان فؼٍُگ ىؼدُيچٍیً،  َ زاىؿ دیغگاُی جضلیؼآىیؽ ٌـتث ةَ زٌان داقث و ىسال فؿانیث ازحياؾی و ؿیاؿی زٌان را  ،ؿاالرٌا
 (310: 0233) ةكیؼیَ،  کؼد. ىضغود ىی

َ اؿث:    «قّد ىانىؽاصو ُیچکؾ ٌگػار آىغٌغ وكحی. داریو ىِيان چٍغجا اىؼوز زري»در رىان ؿّوقّن زري از ظؼف یّؿف غؼیت

 زري صضّر ةَ یّؿف واکٍف ؿتب( ؿِؼاب)ىِياٌان از یکی ؿعً کَ اؿث ٍُگام ایً ، در(012) ةؼد ىی چاي ىِياٌان ةؼاي زري(. 013)

ا ظّدم ظّن ةا. ُـحو کاري ُؼ ةَ صاضؼ :ىیگّیغ ؿِؼاب »ىیكّد،  ؿعٍاٌكان زيؽ در ٌِّت  ةغُو فؼو ةاروت صاضؼم ٌیـث؟ کافی. ىیغُو ظ
 جّ ظان یّؿف جؼؿو، ىی ٌكّد، ؾيهی ٌلكيان ایٍکَ از جؼؿوٌيی ظّدم ىؼگ از. ةؽٌو آجف ٌفحكان دکهِاي از یکی پاي ةٍؽیً ةا را ظّدم و

 ةَ ؿؼي زري،: »گّیغ ىی زري ةَ یّؿف کَ اؿث ٍُگام ایً در....« ةاقغ داقحَ ىّفلیث اصحيال ؿی مغي الاكم کَ کً ظؼح درؿحی ٌلكَ
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ـث .«زٌی ىی ةؽن، ىا غؼیب ىِياٌان غ ُؼچٍغ ظّاؿحَ را ؾػرش ىضحؼىاٌَ کَ زري ىیغٌا  گّش در پكث. ةياٌغ ظّاؿث ىی دنف ظیهی ٌا
 (.018)«.ایـحاد

ّنّژي ُيان دالنث ُاي ةؼداقث نکان از ىیم در روان کاوي را دارد. ىا ةَ قٍاظث غهط زِان در كانب  ةؼداقث آنحّؿؼ از ایغئ

ّنّژي روي ىی ً ىیایغئ ً کاري ةؼاي ىا ىٍفؿث یا آوریو، چّن ظّد چٍی ً پاداقی ٌـتث ظّاُیو، چّن چٍی َ ُيؼاه دارد. ذات چٍی پاداش ة

ّنّژي ىؿیً زٌغگی ىی  (001: 0231کٍغ، ىحفاوت اؿث )فؼجؼ، ةَ زایگاه ظتلاجی فؼدي کَ در درون یک ایغئ
غیكیغ¬ىی کؼد¬ىی آىاده یّؿف ةؼاي کَ را كهیان.»ةّد قغه آقّب دنف آٌان ُاي صؼف از»  و زٌغگی قیّه ةا قساع، یا جؼؿّ کَ ٌا

غ اؿث ىضال ؿاظحَ، آىاده زٌغگیی چٍیً ةؼاي را او کَ یحیجؼة ةا . ةاقغ ىّزّد وضؽ ظّردن ةؼُو اش ٌحیسَ کَ ةؽٌغ کاري ةَ دؿث ةحٌّا

ٌَّ زِث ظالف ةؼ درؿث او آىادگی و ةاقغ داقحَ زـيی و روصی آىادگی ةایغ آیغ، ىی آٌِا از ظعؼ ةّي کَ کارُایی ةؼاي آدم  ظعؼي ُؼگ
ـث ىی. ةّد ّةؼُا(. » 012-018)«صؼفی ةاز ٌتّد، قُّؼش و ُا ةچَ واةـحَ ایٍِيَ اگؼ. را ظاكحف ٌَ و دارد را زؼاجف ٌَ دٌا  و نيـِا و ٌ

ا چكو در چكو و گُّا و گفث غ ٌيی آدىی چٍیً و....دیگؼ ظؼف از ةّدن ُاقکفحً قاُغ و ظؼف یک از دوظحٍِ  درؿث. ةؽٌغ دریا ةَ دل جٌّا

یغه پا ةا را زٌغگی چؼخ قام، جا متش از کَ اؿث درؿث ةّد، چؼظیغه یکٍّاظث روزدیگؼ، ؾیً روز ُؼ چاه چؼخ ىذم کَ اؿث  ةا و ةّد گؼدٌا

غه ةّد. کسا ٌکؼده کاري ُیچ ظّدش ةؼاي آزادش دؿحِاي  و نيؾ و گفحار و ٌگاه و نتعٍغ اىا "ُاؿث وؿیهَ دؿث، وؿیهَ" کَ ةّد ظٌّا
ـث-ىی کَ قساؾحی جٍِا. ٌتّد ؿاظحَ او از کاري واكؿا ٌَ. ةّد او پاداش داقث،¬ىی دوؿث کَ آدىی ةّي  قساؾث زهّ کَ ةّد ایً ةکٍغ جٌّا

غ¬زاییغه کَ زٌِا ةّد، زٌِا دؿث دٌیا کاش. ةکٍٍغ کاري ُایكان وؿیهَ وؿیهَ ةا. .آزادقان فکؼ و دؿث ةا آٌِا ةگػارد و ٌگیؼد را دیگؼان  ٌا

غ¬کؼده ظهق یؿٍی ٍغ ىی را ظّدقان ىعهّق كغر و ٌا ـحً کاري ُیچ ظّد ةؼاي و یکٍّاظحی و صّمهَ و جضيم كغر. دٌا  ىؼدُا قایغ. را ٌحٌّا

غ، ٌتّده ظانق ؾيال وكث ُیچ چّن ةّد. وصاال  کسا زٍگ ةّد، زٌِا دؿث دٌیا اگؼ. ةیافؼیٍٍغ چیؽي جا زٌٍغ ىی آجف و آب ةَ را ظّد آٌلغر ٌا
 (.012)«چَ؟ُایی را کَ جّ داري از جّ گؼفحٍغ، آن وكث اگؼٌؿيث

َ، رفحا ً و اُاٌث آىیؽ ىیدر ٌؼام ىؼد ؿاالرٌا َ زن دارد ةاؾخ پیغایف ةؼظّردُاي ظك َ در صؾ ىانکیث ىؼد ٌـتث ة َ ریك -ُایی ک

َ زٌان ٌَ (33: 0233قّد ))وامفی،  ٌّث ؾهی ً ؿاظحاري اؾيال ظك َ از ؿّي ظّد زٌان ٌیؽ ةَ در چٍی ؾٍّان ةعكی از  جٍِا از ؿّي ىؼدان ةهک

 ( 21: 0231) یؽد ظّاؿحی، قان ىكؼوؾیث کؼد واكؿیث زٌغگی ازحياؾی
ً رىان فنم یازدُيیً در َ» و«  زد ؿیهی زٌف ةَ یّؿف» :ای  ؿؼ ىحؼؿک یک فلط غیاةو در»گفث ٌیؽ و «ةگیؼ ظفلان: گفث آىؼٌا

 اؿث ىحؼؿک زري ریكَ؟ و رگ ةَ ٌفؼجی زري؟ ٌفؼت کساؿث ةَ کّ؟ زري ةار ٌفؼت ظكو. ةار ٌفؼت ظكو اىا. ظكو اىا (.031!!«)ظؼىٍی

ّر در ُو و یّؿف، غیاب در یّؿف كّل ةَ اىا،  و رظث ىكحی ُّیث، ةی زان، ةی ىحؼؿکی زري. ىیپٍغارد یّؿف آٌچَ ظالف یّؿف، صض

ّةی ةؼ. ُیچ ةَ پّقاٌغه کاله و نتاس  ىیچیٍغ، ُو گم کَ ىحضؼك ىحؼؿکی آىا ىحؼؿک. ُا گٍسكک و ُا کالغ جؼس ةؼاي. کاه ىكحی و چ
 ظٍغان، ىحؼؿک اىا ىحؼؿک .ىیگّیغ ُو چكو. ىیؽٌغ ُو صؼف کَ ٌاظق ىحؼؿک اىا ىحؼؿک. آورد ىی ُو كهیان ىیکٍغ، درؿث ُو قؼةث

ّره کَ ىحؼؿکی جؼؿان، ىحؼؿک  دظحؼان) ىیٍا و ىؼزان ىذم آورد ىی دٌیا ةَ ىحؼؿک گاه اىا ىیكّد، ُو صاىهَ کَ ىحؼؿکی دارد، دنك

 پؾ زري، ٌیـث ىحؼؿک اگؼ(. 283:0232دُتاقی،) ؾسیب ىحؼؿکی زري. ؾسیب ىحؼؿکی اىا ىحؼؿک. ظـؼو ىذم آدم گاه و ،(زري
ؽزار و ٌفؼت و ظكو کساؿث  اگؼ زري، گیؼد ٌيی ٌاؿؽا ةَ را اةغ و ازل چؼا یّؿف؟ «ةگیؼ ظفلان» از دوزد¬ٌيی زىیً ةَ را آؿيان چؼا او؟ ٌا

 یّؿف؟ ؿیهی از ٌیـث ىحؼؿک

 ً ً زّاىؿی، در ُيچٍی ٌَّ ىلاوىث در ةؼاةؼ آن ةَ ىؿٍاي  ؿاالر، ارزش ُاي ىؼد ارزشچٍی کار اؿث و ُؼگ ُایی ىكؼوع و غیؼكاةم ٌا

غ واکٍف قغیغ ازحياؾی و ؾؼفی را ةؼ ىیؿؼپیچی از ٍُسارُا و ؾؼف ازحياؾی كهيغاد قغه، و  گیؽٌا  (.21: 0231) یؽد ظّاؿحی،  ٌا
 ایـحادگی آٌِا ىلاةم در ؟چؼا صاکو دظحؼ ةؼاي ةتؼٌغ را اؿب گػاقحَ چؼا» کَ ىادر ؾيم ایً ةَ واکٍف در ،(زري پـؼ)ظـؼو ؿعً

َ اؿث ةاىادرش راةعَ در «ىؼده اؿب کَ، اؿث گفحَ ظـؼو ةَ دروغ ةَ چؼا و اؿث؟ ٌکؼده ٌّ  پغر چؼا؟ گفحی دروغ ُيَ ایً چؼا ىادر» :ایٍگ

ّنو و کؼدٌغ یکی ةَ دؿث ُيكان چؼا ةپؼس ازقان جّ  از ةهٍغجؼ را مغایف ظـؼو( 038)«کؼدٌغ؟ ىی زؼات ةّدي ایٍسا جّ اگؼ زدٌغ؟ گ

 ةؿغ و کٍٍغ دفً و ةکٍٍغ گّر ةهغٌغ فلط .ُـحٍغ دروغگّ و جؼؿّ ُا زن چلغر...ىیحؼؿٍغ ُا ظاٌو یا ظّاةیغه ةچَ یا:» زد فؼیاد و کؼد پیف
 (.038)«کٍٍغ گؼیَ

َ و آرام زري  و دؾّا از پؼ ىضیط یک در ظّاُوٌيی ةؿالوه. ةّد ؾيّیث دؿحّر ةَ گفحو، دروغی ؿضؼ كضیَ ؿؼ ىً اگؼ: »گفث ىادرٌا

ٌّث  گّؿانَ فحّصی آكاي كّل ةَ جا: »کؼد جيام ایٍعّر را ىادر صؼف ظـؼو.....«  جا ةاقغ آرام ظاٌَ ىضیط کو دؿث ظّاُو ىی ةیاییغ ةار ظك

َ پغر ،(033..« )ؾیً.ىیكّیو گاو کی ٌفِيیو ظّدىان و ةاقیو اي ةـحَ چكو ُاي  ٌَ،» :گفث جهعی ةَ زري «کً ةؾ دیگؼ:»گفث آىؼٌا
 جؼؿیغم ةهَ جؼؿیغم ةكٍّیغ، پؾ ةكٍّیغ؟ راؿث صؼف ظّاُغ ىی دنحان ظیهی پـؼ و پغر صاال .اؿث ىً ىذم گاوي ىلنّدش.ةگّیغ ةگػار

(»031.) 
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ٌَّ را ظّد ىٍؼّر زري   زٍگ چَ وكث آن و ةایـحو جّ زهّ ةایغ ُيَ از اول کٍو، ایـحادگی ةعّاُو ىً اگؼ» :کٍغ ىی ةیان ایٍگ

 کَ ام کؼده ىغارا جّ ةا آٌلغر....اي گؼفحَ ىً از را ىً قساؾث ةكٍّ،جّ پؾ....ةكٍّي؟ راؿث صؼف ُو ةاز ىیعّاُی» ،!«افحغ ىی راه اؾناةی

 (.020.«)قغه ؾادجو ىغارا دیگؼ

 را ظّد جسهی ىضم ةِحؼیً زري، در یّؿف صهّل «قّد ىی یاد زري زان در یّؿف جؿلم» ؾٍّان ةَ آن از یّؿف، ىؼگ از ةؿغ زري

 (.،231 :0232دُتاقی،. )یاةغىی دنیؼي و جِّر و قساؾث در
َ در آغاز . دُغ اداىَ را یّؿف کار دیگؼان اجفاق ةَ گؼفث جنيیو زري کؼد، دگؼگّن را او قُّؼش رذیالٌَ كحم وكحی ً زري ک ةٍاةؼای

اش قّد، در پایان رىان و پؾ از قِادت ظؼفی اؿث و ىی کّقغ ىاٌؽ از ورود ىتارزه ؿیاؿی یّؿف ةَ ظاٌَقعل ةی« ؿّوقّن»رىان 

 آیغ.قّد، و ةَ ىیغان ىتارزه ىیقُّؼش ىحضّل ىی
 ةؽرگ آرام ىضیط در و ىضتث ةا را ُایو ةچَ ىیعّاؿث:» اؿث چٍیًاو ایً ىؼگ ةَ واکٍف در و یّؿف ىؼگ از ةؿغ زري کالم

 یّؿف در ُيّاره و ٌغاقث ُیچگاه زري کَ ظنّمیاجی(. 328)«ىیغُو جفٍگ ظـؼو دؿث ةَ کٍو، ىی ةؽرگ کیٍَ ةا صاال اىا.کٍو

 .ىیکؼد جلغیؼقان

غ کكحَ ٌاصق جیؼ ةَ را قُّؼم»    ُی زٌغگیف در.ٌیـث كغغً کَ ،ؾؽاداري اؿث ؾؽاداري کؼد ىیكّد کَ کاري صغاكم» ،(312)«ٌا
 ( .312.....«)گػقحَ کَ یکی ىً ؿؼ از آب ؟ ىیحؼؿیو چَ از دیگؼ ىؼگف در صاال. ةحؼؿاٌیو ُو را او کؼدیو ؿؿی و جؼؿیغیو

ضالل  از کَ ةّد ىؼغی ىذم زري.»یاةغ ىی واضش ٌيّد زري در یّؿف انيذهی ضؼب قساؾث کَ اؿث ٍُگاىی زري در یّؿف ٌِایی ٌا

اي یک. ةاقغ قغه آزاد كفؾ ـث¬ىی دیگؼ.قغ روقً ذٍُف در ؿحاره ُؽار ؿحاره، یک ٌَ. ةّد داده ٌّیغ و ٌغا او ةَ اؿؼار دٌا  کؾ ُیچ از دٌا

 .(333.«)جؼؿیغ ٌعّاُغ دٌیا ایً در چیؽ ُیچ و
 

 رهاى جسیره سرگردانی 2 -2
 َ ّكی ةّد. روي کار آىغن یک صکّىث  0221ایؼان از دُ َ ؿیاؿی، اكحنادي، آىّزقی و صل ةَ ةؿغ قاُغ جضّالت ؿاظحاري در زىیٍ

َ آىؼیکا ةؿغ از کّدجاي  َ ة َ و واةـح ٌّی 0223ىؼداد  33کاىالً ظّدکاى ً در راه دگؼگ ، ؾيم کؼدن در زِث اُغاف ىٍافؽ آىؼیکا، گام گػاقح

ّنیغ و ازؼاي ظؼح  َ قیّه ج لالب ؿفیغ جّؿط صکّىث ىضيغ رضاقاه از یک ظؼف، ٌارضایحی از ؾيهکؼد صکّت پِهّي و پیاىغ در زىیٍ ٌا

ّنّژي ُاي زغیغ در ىلاةم صکّىث پِهّي گؼدیغ. اؿالم گؼایان و چپ ُا از ىِو جؼیً  َ ػِّر ایغئ لالب ؿفیغ قاه از ظؼف دیگؼ، ىٍسؼ ة ٌا
َ ُيان ؿ َ ُؼ دو در یک ُغف، ک ٌّی رژیو پِهّي ةّد ىكحؼك ةّدٌغ. از ظؼف دیگؼ از ٌؼؼ آىّزقی و صلّكی زؼیان ُاي فکؼي ةّدٌغ ک ؼٌگ

 َ َ دُ َ ةا زٌان از یک ظؼف قاُغ ؾيّىی قغن ىغارس،  0231ٌیؽ ىا قاُغ پیكؼفث چكيگیؼي ٌـتث ة َ ؾٍّان ىذال، ىا در راةع ُـحیو، ة

كگاه ُا  ُـحیو و از ظؼف دیگؼ ةا جنّیب َ زٌان در ؿال  صضّر پؼرٌگ دظحؼان در ىغارس و دٌا زٌان ةؼاي ٌعـحیً  0280كاٌّن صق رأي ة
ً ةا جنّیب كاٌّن  حعاب قغن ةؼاي ىسهؾ را پیغا کؼدٌغ. ُيچٍی حعاب کؼدن و ٌا ، ٌّآوري ُاي 0281در ؿال « صيایث ظاٌّاده»ةار صق ٌا

َ وزّد آىغ: ىضغود َ ةا صلّق زٌان ة  کؼدن زن،  ىضغود جّؿط ظالق ظّاؿثدر ىّارد ظالق، گـحؼش در ىؼد اظحیار کؼدن زغیغي در راةع

ّنی ؾؼیيی در زٌغگی زٌان 0213درىؽاري،  زن)زىاٌی اقحغال ىٍؽ در ىؼد اظحیار کؼدن ىسغد و  ىضغود ازدواج ةؼاي ىؼد اظحیار ( ؾاىم جض

ً ىا از دَُ  َ ةا زٌغگی زٌان گؼدیغ. ةٍاةؼای َ جضّالت زغیغي در راةع ةَ ةؿغ قاُغ واكؿیث ُاي  0221گؼدیغ. ایً جضّالت ؿاظحاري ىٍسؼ ة
 ةاقیو. ىی 0231ؿاظحاري ىحفاوت از واكؿیث ُاي ؿاظحاري دَُ 

كسّ و چَ در كانب اؿحاد، اؿحلالل 0221ُاياي و ؿیاؿی از ؿالفؿانیث ُاي جّده كگاه چَ در كانب دٌا ، صضّر زٌان در دٌا

َ ىكاغم ؾيّىی، قؼکث در ىتاصخ ؿیاؿی، اكحنادي زٌان و راه صق جؿییً ؿؼٌّقث، و در آظؼ صضّر واكؿی زٌان در ىـائم پیغا کؼدن ة

 َ ً واكؿیث ُاي ازحياؾی دُ ی ةَ آن پؼداظحَ قغه اؿث. از ٌؼؼ ىی 0221ؿیاؿی از ىِو جؼی َ در رىان دو زهغي زؽیؼه ؿؼگؼدٌا ةاقغ ک
 ً َ زىاٌی ةی َ ُو پیّؿحَ، فامه َ دوم ؿال  0221زىاٌی ، ایً دو رىان ة گیؼد، یؿٍی ىغجی کو جؼ از چِار ؿال، کَ ىیرا در ةؼ 0221جا ٌیي

ی»کيحؼ از یک ؿال آن در   «.ؿارةان ؿؼگؼدان»قّد و صغود ؿَ ؿال آن در ؿپؼي ىی« زؽیؼه ؿؼگؼدٌا

 

 
 

 



 99-99، ص 6991،بهار 9ی، شماره رویکردهای پژوهشی در علوم اجتماع
ISSN: 2476-3675 

http://www.RassJournal.ir 

 

 2جلد اول: رهاى جسیره سرگردانی1 -2 -2
 ٌلعَ قؼوع ایً رىان ٌكان از ىاُیث آن دارد. 

 در پاقغ. زد چكيک دنف در اي ؿحاره و. یافث راه كهتف ةَ و افحاد ُـحی پهکِاي پكث پٍسؼه قیكَ ي از ٌّر. ٌتّد ؿضؼ»
 جاریکی درون از صیات آب ىذم ػهيات دل از روز کَ کؼد ةاور ةاورُا ظّش ُيۀ ىذم آن یک. ةّد روقً زىان و زىیً. ٌكـث جعحعّاةف

ّنَ ُـحی. ةّد قغه ؿیاُؼوي ظّد دروغ از اول متش: پاییغ نضؼَ یک جٍِا ٌّر قغ، اىا زاییغه  گّقِایف از را آغكحَ ىّم ةَ پٍتۀ ُاي گه

 .ةـث را چكيِایف و کكیغ دراز -مغا  و جاریکی - .آىیعث ةِو جاریکی ةّد، ةا ظّاةیغه ىلاةم جعث در کَ ىادرةؽرگ  ظؼٌاؿۀ و درآورد

 را ايٌاقٍاظَح ُايدرظث. زٌغ ىی نَ نَ جكٍگی چـتیغه، از جٍف ةَ کؼده، پیؼاٍُف ؾؼق گؼىا از. اؿث ٌاقٍاؿی ؿؼزىیً در: دیغىی ظّاب
ٌكیٍغ. ؿایَ اي کكغ و زیؼش ىیٌغارٌغ. ُـحی ىٍث یک درظث ؿّظحَ را ىی ؿایَ... قکـحَ ُاي ؿّظحَ، قاظَ ةؼگِایكان کَ ةیٍغ ىی

َ داد. زیؼ درظث پؼ اؿث از گٍسكک ُاي ىؼده، ةال قکـحَ ... در کار ٌیـث اىا ىی َ درظث جکی َ. پّقَ فكٍگ جّان ة گار ظّن ُو ریعح ٌا

رؿغ. یک ؿاظحيان قّد و ةَ چيً ؿّظحَ اي ىیُا و پّکَ ُاي فكٍگ رد ىیاي، از روي آزؼکَ فؼاوان اؿث. ُـحی از دیّار ظؼاةَ
َ پیغاؿث. ُـحی ظّد را ىی َ از دور پیغاؿث. چٍغجا در ةـح  (1-2« )کٍغ...ىانغ. اىا کهیغي پیغا ٌيیةیٍغ کَ روي زىیً دؿث ىیفؼوریعح

در یک فضاي زٍسانی و ؿؼدرگو كؼار داقث. زؼیان ُاي ىحفاوجی در جضاد ةا صکّىث رژیو پِهّي ةّزّد آىغ.  0221ایؼان در ؿال 

  اگؼچَ ُيۀ ایً زؼیاٌات صّل ىضّر فؼوپاقی رژیو پِهّي ىحضغ ةّدٌغ، ونیکً ُؼکغام ایغه ُاي ىعحل ةَ ظّد را دارا ةّد.

َ آؿاٌی رکاب ٌيیفؼُاد از ةکحاش )ى»  َ ة َ قيا کيک کٍیو جا ةَ كغرت ةؼؿیغ، و ؼاد( گفث ک َ ة َ ةّد ک َ آكا قیط ؿؿیغ گفح داد، ة
 َ َ ک َ کار ٌؼاىی ؾلیغه داقث.... اىا رفیلف ىؼجضی )چپگؼا( ىیگفح ٌیؼوي ةؿغ ىا را کٍار ةگػاریغ.... و ةؿغ ایٍکَ ةکحاش ةَ جلغم کار ؿیاؿی ة

َ: ٌیؼوي چؼیکی ىیگچؼیکی ٌلعَ صؽب اؿث... ىی لالةی جّده ُا را ةَ صؼکث درةیاورد...ىیفح غ ٌیؼوي ٌا گفحَ ةایغ ىهث را از گٍغاب جٌّا

روقٍفکؼي ظالص کؼد افـاٌَ دتات و زؽیؼه دتات را روقً کؼد. مغاي ؿهیو )اؿالم گؼا(: ىً ةَ ىتارزه ىنهضاٌَ اؾحلاد ٌغارم. ىتارزه 

 ( 012ةؼد.)ىـهضاٌَ اىکان دىّکؼاؿی را از ةیً ىی
َ در قؼایط ظاص و اؿحذٍایی كؼار ىی ی اؿث در صال جضنیم، ٍُؼىٍغ و قاغم، دظحؼي ک گیؼد، ىادر ةؽرگف ىادر یک زري زٌّا

غن  ً دارد و در ؿً پیؼي ةَ فکؼ نیـاٌؾ گؼفحً و درس ظٌّا َ افکار جازه و روق َ قغن پـؼش در راه ىنغق(  اؿث ک لالةی) کكح ىتارز ٌا

َ دوران رؿیغه اؿث ةا جيام ظنّمیات زناؿث. ىادرش زن یک  َ دوران رؿیغه زىاٌۀ ظّدش، اؿحادش ةّرژوازي جازه ة ُاي ظّقگم و جازه ة

ّنّژي و زِان ةیٍی ىعحهف.  كّر( یک زن ىحفکؼ و روقٍفکؼ اؿث و ؾنؼش ؾنؼ ىتارزه ؾلیغه و ایغئ  )ؿیيیً دٌا
ّنّژیکی، ُـحی ةَ   ؾٍّان یک زن جضنیم کؼده در ةیً ایً زؼیاٌث ؿؼدرگو اؿث.  ىعاةق ةا ایً زؼیاٌات و ؿؼدرگيی ُاي ایغئ

َ ؿهیو ىی»  ً كاظی پاجی ُـحو. گاُی فکؼ ىیُـحی ة ـان دوؿحو و ُّادار ظهیم ىهکی و گاُی فکؼ ىیگّیغ: ى َ کٍو چپ ٌا کٍو ة

َ دیٍاىیؽ ىػُتی، گاُی فکؼ ىیک َ كّل قيا ة ٍو جٍِا ةَ ٍُؼ رو ةیاورم ةا ةؼداقث كغرت جضؼك ىػُتی ىؿحلغم و پیؼو زالل آل اصيغ یا ة
 (31«)درؿث ؿیاؿی و ازحياؾی، اىا چَ ةؼداقحی درؿث اؿث؟

 ُـحی ةایغ در ىـیؼ زٌغگی ظّد را ةـازد. ُـحی گیر قغه اؿث و ؿؼدرگو

ً و اؿحاد ىاٌی چـتیغه )»  َ ةَ ظهیم ىهکی و زالل و ؿیيی َ ىذم ؾكل لالةی و چپ( را10ةا ایً ک َ ُاي ىؼاد )ٌا ظّظی وار  ( صؼف

(. ٌيیفِيغ پغرش كِؼىان ةّده یا ةَ جنادف 18کٍغ)( و در ٌيایف آىؼیکایی ُا ةازي ىی12ركنغ )( و ةا ىـحؼ کؼاؿی ىی13کٍغ )جکؼار ىی
لالةی و ىػُتی )ؿهیو( اؿث ؿؼدرگو اؿث. چؼیکی )فؼُاد 12کكحَ قغه ) لالةی و چپ)ىؼاد( و یکی ٌا حعاب دو فؼد کَ یکی ٌا (. در ٌا

َ ةیيارؿحان ىیدرفكان َ ظّد ىعفی ىی301ةؼد)( را از صهتی آةاد ة َ ؿهیو ىی330کٍغ )( ىؼاد را در ظاٌ ٌكیٍغ و ىفاجیش انسٍان و ( در ظاٌ

غ و ةَ ٌّاي جٍتّر درویف ىفحّن گّش ىیصهیَ و زادانيؿاد ىی  (. 233« )دُغظٌّا

 َ َ ویژه در دُ ی فؼدي ٌیـث ة ی ُـحی ؿؼگؼدٌا ةّده اؿث. ةؼاي زري كضایا روقً و جّضیش پػیؼ ةّد ونی ُيگاٌی  0221ؿؼگؼدٌا
 َ ّ. ایؼان دُ ّىث  0221ةؼاي ُـحی ةغؼٌر و جّدرج َ در جلاةم ةا صک َ اي اؿث از زؼیان ُایی ک ً رىان کحای ی اؿث. ىعانب ای زؽیؼه ؿؼگؼدٌا

 ةا قغت ةیكحؼي پیگیؼي قغ. 0221قکم گؼفث و در دَُ  0281پِهّي در دَُ 

                                                                 
کٍٍغ. ىادرقان، ؾكؼت ظاٌو، ٍُّز ةا ىادر ةؽرگكان، جّران زان زٌغگی ىی -ه ىنغق از دؿث داده اٌغُـحی و ةؼادر کّچکحؼش قاُیً کَ پغرقان را در کّدکی در را - 3

َ، ةا قعنی ةَ ٌام اصيغ گٍسّر، ازدواج کؼده اؿث، و ُـحی و ةؼادرش را ىادر ةؽرگ  آةؼوىٍغاٌَ ةؽرگ کؼده و  –ةا صلّق ٌاچیؽ ىؿهيی  –ؿانی از ىؼگ ُيـؼش ٌگػقح

َ از دؿحف ةؼآىغه کؼده اؿث جا اًی دو ؿؼو ةؼوىٍغ را ؿؼةهٍغ ةَ ديؼ ةؼؿاٌغ. ُـحی دظحؼي اؿث کَ ةَ داٌكگاه زىاٌَ ظّدش را کٍغ و در ارجتاط ه پیغا ىیةؼایكان ُؼچ

کكٍغ ؿؼگؼدان اؿث. ُو اؿحاد ىاٌی کَ ُؼکغام پایف را از یک ظؼف ىیگیؼد. ُـحی ىیان ىادرةؽرك، ؿیيیً داٌكّر و اش كؼار ىیٌؽدیک ةا فضاي روقٍفکؼي زىاٌَ
غام یک را ةپػیؼد و ةا کغام زىان، در اٌحعاب دو فؼد کَ یکی اٌلالةی و چپ )ىؼاد( و یکی اٌلالةی و ىػُتی )ؿهیو( اؿث، ؿؼدرگو اؿث. در اًی فکؼ اؿث کَ ظّاؿحگاري ک

 کٍغ. قّد و ةا ُـحی ازدواج ىیىی یک قُّؼ کٍغ. در ٌِایث،  ؿهیو  پیؼوز ىیغان
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َ ظّد ظّاُان ؿهعَ ةؼ ُـحی اؿث. ؿهیو در پاؿط ُـحی کَ ىیدر ایً رىان، ؿه ىتارزه ؿیاؿی »پؼؿغ: یو ةا ؾهلَ ُاي ىؼدٌا
گّیغ: ٌَ، اىا قيا پحاٌـیم و کاپاؿیحۀ ىتارزه ؿیاؿی را ٌغاریغ. ةَ ٍُؼ رو ةیاوریغ ةَ قؼظی کَ از ؾانو ىحافیؼیکی ظاص ىؼدان اؿث؟ ىی

ٌّی ةَ واكؿیثجّازن و جؿادل و جنفیَ، ٌلب ةَ واكؿی ژکـی  (31« )ث ةؽٌیغ، ٌا

َ ىی َ ٌاقی از ىاٌغگاري فؼٍُگ ىؼدؿاالرٌا َ ک َ ُاي ىؼدٌا َ اؿحلالل اكحنادي ایً ؾهلَ ُاي و ظّاؿح ةاقغ، در دیغگاه ؿهیو رازؽ ة

 کٍػ.زري ٌیؽ ٌيّد پیغا ىی
 « :َ َ ایً پؼؿف ؿهیو ک َ »ُـحی در پاؿط ة انتحَ، ةؼاي » دُغ: ةی درٌگ پاؿط ىی« دُیغ؟ىیعّاُیغ ةؿغ از ازدواج ةَ کارجان اداى

َ ةِحؼ ىی َ ةیكحؼ زن اؿثاؿحلالل ىانی. ظّدجان ک َ اكحنادي ىؼد، اؿحذيار ُؼ چ َ ؿهع یغ ٌحیس ظّاُو زٌو ُو ٌيی» گّیغ ؿهیو ىی«. دٌا

ةچَ ُا را ؿضؼ از ظّاب ٌاز  قّد. فکؼش را ةکٍیغ،در ظاٌَ کار کٍغ و ُو در اداره، ُو ةچَ داري کٍغ و ُو قُّؼداري، فؼؿّده ىی
 (80« ) ةیغارکؼدن و ىذم جّپ فّجتال ةَ ؾيؽ و ظانَ و ىادرةؽرگ پاس دادن جا ظاٌو ةؼود اداره. آیا کار درؿحی اؿث؟

فؼادُف ىؼد ؿاالري اغهب ىّفق قغه مغاي زٌان را از آٌِا ةگیؼد. زن ةایغ ظّد را از ىؼدُا رُایی ةعكغ و قایـحگی ُاي ظّد، 

( در ایً ادب زٌاٌَ 331-331: 0213ویغوؿّن،  د و صّزه پٍِاور ُـحی ظّد را کَ ةا ىِؼ و ىّم ٌگاُغاري قغه ةازیاةغ. )پیحؼجيٍاي ظّ

َ ىی غ رود ؾؼیان ؿازد و او را آگاه کٍغ کَ زن ىیظّاُغ قأن ازحياؾی زن را ةاال ةتؼد و ؿحيی را کَ ةؼ او ىیگؼایكی وزّد دارد ک جٌّا
ی»اي ازحياؾی ىكارکث زّیغ. ایً گؼایف ُيان اؿث کَ در داؿحان ُيغوش ىؼد در کارُ ، ةازجاةیغه قغه) دُتاقی، «زؽیؼه ؿؼگؼدٌا

ّرده و ةَ ایً آؿاٌی ٌيی203: 0232 َ دىاغف ظ غ ( از ظؼف دیگؼ، ُـحی ُياٌٍغ ؿایؼان زٌان آن زىان، ةّي ؿیاؿث، ٍُؼ، و اؿحلالل، ة جٌّا

ً وكحی ىی. از آن دؿث ةكّیغ َ كؼار گؼفحَقةٍاةؼای غ، ظعؼ ىیٍّد ىؼاد و گؼوه او زیؼ ضؼة َ ٌا -ُا، ىیدکّر فلیؼٌكیً 2«قِؼ صهب»کٍغ و ة

 ةؼد.  ( ىی330( و ؿهیو را ةَ ظاٌَ ظّد )301رود، فؼُاد درفكان را ةَ ةیيارؿحان)
َ ُا»  َ آوارگان و ةچ َ نعث ةا یک جّپ گؼیغ. ةچَاي زل زده ةّد و در آؿيان اةؼي ٌتّد جا ةي کؼایَدر قِؼ صهب ظّرقیغ ة ُاي ٌیي

ٌّک  ( 323«)ةانکؼدٌغ، اىا ٌَ از دروازه ظتؼي ةّد و ٌَ از دروازهُا فّجتال ةازي ىیپالؿحیکی در زىیً ةایؼ زهّ آن

َ ؿحيی کَ ةؼایكان ىی َ ةؼ ادؼ گفحارُاي آكا قیط ؿؿیغ و ؿهیو و دیگؼان ة ً قِؼ، ٍُگاىی ک ٌّغ و در ىرود آگاه ىیىؼدم ای -یق

ـاٌی ایكان اؿث، دیگؼ ؾػر و ةِاٌَ ٌيی« زِاد»یاةٍغ ىتارزه ضغ ؿحيگؼي،  َ ٌا ٌّغ. ٍُگاىی کَ ُـحی آورٌغ و وارد مضٍَ ٌتؼد ىیوػیف ق
َ ُو ظّرده، او ىیةَ یکی از ایكان ىی ُا صاضؼه، صهب ایو. چياقؿی چی ةَ ُو ظّرده؟ ایً ُيَ یار گؼفحَ» گّیغ: گّیغ ؾيهیات فؼدا ة

ً ىیةٍؽیً،  ّ و قیكَ و اداث را ظؼد کكغ و ىا زن و ىؼد ىیُاي دم ةؼزن و ؿٍِغ کتؼیث ىیریؽد رو ىاقیًآزؼ. پهٍگ ؾتاس ةٍؽی ریؽیو ج

َ ىیکٍیو. داد ىیىی ف ةكّد. كیاىث ىیظّاُیو، ٌان و آب ىیزٌیو. ىا ظاٌ ً اؿث ىّّك ً ىتارزه 322« )کٍیوظّاُیو. کضال ىيک َ ای ( اگؼچ

ّنّژي اؿالم گؼاُا( را فؼاُو کؼد.ظحٍاق قکـث ىیدر آن دوره پؼا ّنّژي ىٍـسو ) ایغئ ً ىتارزاجی زىیٍَ پیؼوزي یک ایغئ  ظّرد، اىا چٍی
َ اي روي کاغػ، ةا ُو پیيان ازدواج ىی ان از در آظؼ ؿؼ  ؿهیو و ُـحی در ؾِغ و پیياٌی ظنّمی، ةؼ ىتٍاي دؿث ٌّقح ةٍغٌغ و پٍِ

ٌّغ. چكو دیگؼان زن و قُّؼ ىی َ در فؼمث ىٍاؿب یک ىؼاؿو ازدواج ؿٍحی و ٌيایكی ُو ةؼاي راضی کؼدن ظاٌّاده ُا و ق كؼار ىیكّد ک

 رؿيی کؼدن ازدوازكان ةؼگؽار کٍٍغ.
ً چؼاغغان ُـحی ىً، ظّدم ؿؼدرگيی جؼا »  ً دٌیا. روغ ً در ای ً ُـحی، ؿؼ و ُيـؼ. جيام کؾ و کار و دار و ٌغار ى ّ صاال زن ى ج

 (330« )فّت ىیکٍو

 ةیٍغ؛ ایً ظّاب درؿث ىحضاد ةا آن ظّاب كـيث اول رىان اؿث کَ ةَ آن پؼداظحَ قغ. حی در پایان کحاب ٌیؽ ظّاب ىیُـ

سام، زادهاي كغم ةؼىیدر زاده»  َ و ٌّة ؿؼو کاقيؼ؟ ىیدارد ةی آغاز و ٌا َ اؿحعؼ آت اي ُيّاره ةا دیّاره ُاي از ؿؼوٌاز. ٌحیس رؿغ ة
َ ایٍگار ٌّر در ؿؼاؿؼ ةغٌف ؿاري اؿث. اؿب گهی، ظّدش چٍان قفاف اؿث  -ایـحغ و ىیآیغ. کٍار ُـحی ىیآز آب درىی« كؼه كاقا» ک

ّ. ىی گّیغ: دیؼ وكث اؿث. اؿب: ُیچ وكث دیؼ ٌیـث، ٌحؼس! در ایٍسا کهیغ زریٍی در ئـث ُـحی اؿث کَ رؿی. ُـحی ىیگّیغ ؿّار ق

 ( 232« )آؿيان ةی اةؼ در پؼواز اؿث اي درظّرد. ُـحی ىاٌٍغ پؼٌغهةَ ُيَ كفم ُا ىی

زؽیؼه »ازدواج ُـحی ةا ؿهیو )اؿالم گؼا( و ةیؼون آىغن از ؿؼدرگيی، کَ ٌيّد آن را در ظّاب ُـحی در آظؼیً مفضَ از رىان 
ی غ ٌيّدي از گام ٌِادن ُـحی در یک ىـیؼ ىكعل و پیؼوزي اؿالم گؼاُا در ىلاةم زؼیاٌات د« ؿؼگؼدٌا یگؼ ةاقغ. ىی ةیٍیو. ىی جٌّا

قث درةاره گیؼي جنيیو صق آٌِا دوي ُؼ ةَ و کؼده جاکیغ ىؼد و زن ةیً ةؼاةؼي ةؼ اؿالم  داده را آزادیِا جيام از ظّرداري ةؼ و ظّدقان ؿؼٌّ

حعاب صق اؿث: حعاب و دادن راي) ٌا اكحنادي. از ٌؼؼ اؿالم زن ٌیؽ ىاٌٍغ ىؼد،  وػایف جيام اؾيال صق ٌیؽ و کار آىّزش، صق ،(قغن ٌا

ـاٌی دارد و ةایغ ضيً ىكارکث و ُيیاري، زىیٍَ صضّر فؿال ظّد را در ُيَ ؾؼمَ ُا فؼاُو آورد.   -رؿانث انِی   ٌا

                                                                 
ً ٌلعَ جِؼان زیـث ىی« قِؼ صهب»در اًی رىان واكؿیحی از ىتارزه ىؼدىان  -2 َ آىغه اؿث. ىؼدىی کَ در زٍّةی جؼی َ مضٍ کٍٍغ و در فلؼ و ةیياري و فـاد و قّرةعحی ة

ً ىضؼوىیث و فلؼ اداري داراي  ً فلیؼان و ىضؼوىان در ؾی َ ور ُـحٍغ. ای  .اصـاس واالي اٌـاٌی اٌغغّظ
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ً جفاوت ةیً زهغ اول و زهغ دوم رىان قؼکث ىـحلیو  ُـحی در ؾيهیات  لالةی اؿث. ةؼظالف زهغ اول رىان کَ در از ىِو جؼی ٌا

لالةی کيک ىی ً ٌا َ ىتارزی َ ة َ ظّد، یک فضاي ؿؼدرگيی ُـحی در پكث مضٍ َ ظاٌ َ ةیيارؿحان، آوردن ىؼاد ة اد ة کؼد ) ُياٌٍغ ةؼدن فُؼ
َ ىؼدم قِؼ صهب و ...(، در زهغ دوم ایً رىان،  ُـحی در ؾيهیات قِؼ صهب ة -َ ظّر ىـحلیو قؼکث ىیدادن ظتؼ ىحّكف قغن ؾيهیات ة

گیؽ ُيَ  از جّران زان) ىادر ةؽرگ ُـحی( و ىاىان ؾكی ) ىادر ُـحی( جا جیيـار و جیيّرظان کَ از  –کٍغ  در ایً ؾيهیات صیؼت ٌا

َ ُاي ىٍؽل ُـحی ُـحٍغ قؼکث ىی (. اىا ةؿغ از ىغجی ةَ واؿعَ اصيغ گٍسّر 23قّد )کٍٍغ. ُـحی در ایً ىازؼا دؿحگیؼ ىیُيـای

لالب اؿالىی ةا قؼوع زٍگ ةیً ایؼان و ؾؼاق ُـحی ةا یک فؼزٌغ، ُّؼ ىادر ُـحی( از زٌغان فؼار ىی)ق سام پؾ از پیؼوزي ٌا کٍغ. ؿؼٌا
 (.211قاُغ رفحً قُّؼش ةَ زٍگ ىی قّد )

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

                                                                 
ّ رفحً دظانث ُـحی در ىازؼاي قِؼ صهب ¬ىی آغاز ُـحی دؿحگیؼي ىازؼاي ةا ؿؼگؼدان ؿارةان رىان - 8 ُـحی ةازداقث  –ظی ؾيهیاجی ىِیر  –قّد. در پی ن

ً ىیكّد. ىؼاد ةا آگاه قغن از دؿحگیؼي ُـحی، ظّدش را ةَ ؿازىان اىٍیث ىؿؼفی ىیکٍغ، جا ىـؤونیث اؾيال ُ ـحی را ةؼ ؾِغه ةگیؼد و او را ةی جلنیؼ واٌيّد کٍغ. ةٍاةؼای
َ دکحؼ را ةَ ظّد زهب و از دوؿحفقّد. ُـحی ىیىؼاد ُو دؿحگیؼ ىی َ و اؿاس و ؿاظحگی، جّز  –فؼظٍغه  -کّقغ جا ةا یک رقحَ دروغ قاظغار و اؾحؼاف ُاي ةی پای

َ دروغ ُيـؼ فؼُاد درفكان و زن  زٌغ و ةَ اًی کٍغ و ةا پػیؼش فؿانیث ُاي ؿیاؿی ٌاکؼده، ظّد را آدىی ىِو زا ىیةؼادر فؼظٍغه ىؿؼفی ىیىٍضؼف کٍغ. او ظّد را ة

ً جؼ ىی فؼُاد  –دُغ. ؿهیو از قٍیغن اًی ظتؼ کَ ُـحی ُيـؼ دوؿث او کٍغ. فؼظٍغه دروغ ُایی را کَ ُـحی ةَ او گفحَ جضّیم ؿهیو ىیجؼجیب پؼوٌغه ظّد را ؿٍگی

َ ُو ىیچ -درفكان اؿث -ریؽد و در قؼایط ةضؼان قغیغ و ؾغم جؿادل روصی جـهیو امؼارُا و ؿيازث ُاي ظّاُؼش كغؿی ىیٍان قّکَ ىیكّد کَ اوضاع روصی اش ة

ّ  –قّد و ظی ىؼاؿو ةاقکّه ةا دظحؼ ظّاُؼ قُّؼ او  ـهیو جتؿیغ ىیکٍغ. ُـحی و ىؼاد ةَ زؽیؼه ؿؼگؼداٌی کَ دظحؼي ؿٍحی و ؿؼ ةَ راه اؿث، ازدواج ىی –ٌیک قٌّغ، جا ج

َ ُيکاري ةغون كیغ و قؼط ةا ؿازىان اىٍیث قٌّغ، اىا اصيغ گٍسّر )قُّؼ ىادر ُـحی( ةا ُيکاري قیط داىان، ُـحی و ىؼاد را فؼ دُغ. ُـحی کَ از اري ىیو وادار ة

ً فؼمث ةا ؿهیو ىالكات ىی ّ ةا ظتؼ قغه اؿث در ٌعـحی َ قان را از او پؾ ىیکٍغ و پیيان ازدوازدواج ؿهیو ةا ٌیک گیؼد و پاره ىیکٍغ. کيی پؾ از آن اج دؿث ٌّقح

َ زتَِ ةؼود. داؿحان در قب كتم از ُـحی و ىؼاد ةا ُو ازدواج ىی َ وضؽ آب ةیيارؿحان ة کٍٍغ. ةا قؼوع زٍگ ؾؼاق و ایؼان، ىؼاد جنيیو ىیگیؼد ةؼاي ؿؼوؿاىان دادن ة

َ ةَ پایان ىی  رؿغؾؽیيث ىؼاد ةَ زتِ
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 نتيجه گيري
ّزقی، اكحنادي، ٌؼؼ از ىحفاوت کاىالً دَُ دو 0221 و 0231 ُايدَُ ّنّژیکی و ؿیاؿی صلّكی، آى  ایً ةَ پؼداظحً ةا. اؿث  ایغئ

ّوقّن»در رىان ُاي   زن زایگاه در جفاوت ةَ ىیحّان کَ اؿث ىحفاوت زىاٌی دوره دو در ؿاظحارُا ی« ؿ اكحناد  .ةؼد پی« و زؽیؼه ؿؼگؼدٌا
حعاب قغن ةؼاي صضّر در ىسهؾ ةؼاي  حعاب کؼدن و ٌا ىتحٍی ةؼکكاورزي، ىضغودیث ُاي آىّزقی ةؼاي زٌان، ىياٌؿث از اؾعاي صق ٌا

 َ ّنّژیکی ىتحٍی ةؼ پغرؿاالري در دُ َ ؿاظث ؿیاؿی و ایغئ َ: ظاٌَ داري، ، ىٍسؼ گؼدیغه جا ىؤنف0231َزٌان، و ىِو جؼ از ُي ُایی از زيه

ً ؿؼٌّقث، ؾغم اؿحلالل اكحنادي، و ؾغم پؼداظحً ةَ ىـائم ؿیاؿی، ةَ ؾٍّان ویژگیىعیؽ ةّدن ً صق جؿیی ُاي اؿاؿی ةؼاي ، ٌغاقح

ةَ ةؿغ،  0221زٍـیث زن در ٌؼؼ گؼفحَ قّد. کَ در رىان ؿّوقّن، ةَ آن پؼداظحَ قغه اؿث. اىا جغییؼات ؿاظحاري در ایؼان از دَُ 
ً جغییؼات ؿاظحاري در زىیٍَ اكحنادي ) ؿؼىایَ داري(، آىّزقی ) پؼرٌگ قغن دیغگاه زغیغي را در ارجتاط ةا زا یگاه زن پغیغ آورد. ای

ّنّژیکی ) ایغه ُاي ةؼظاؿحَ  َ زٌان و جنّیب كاٌّن صيایث ظاٌّاده( و ایغئ صضّر زٌان در ىضیط ُاي آىّزقی(، صلّكی ) دادن صق رأي ة

َ اؿحلاز گفحيان اؿالم َ جٍِا ىٍسؼ ة َ زٌان را در یک زایگاه گؼاُا(، ٌ َ و ىكاغم ؾيّىی ةؼاي زٌان گؼدیغ، ةهک الل اكحنادي و صضّر در ؾؼم

ی ةَ ٌام ُـحی اؿث کَ ٌَ جٍِا صق  ی صکایث از دظحؼ زٌّا َ ؿیاؿی و اؿحلالل ؾيم كؼار داد. رىان زؽیؼه ؿؼگؼدٌا ةؼاةؼ ةا ىؼدان در زىیٍ
كگاه و اؿحلالل اكحنادي را داراؿث ةهکَ ً ةَ دٌا ً قساؾث را در ظّد ىی رفح لالةی، در ؾيهیات ُيّاره ای َ دوقادوش ىؼدان ىتارزِ ٌا ةیٍغ ک

غازي رژیو ؿِیو قّد.  ةؼٌا
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