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Feminist narratology systematically explores gender differences in
storytelling and discourse, reflecting on topics including the gender
of the writers, the author's hypothetical audience, the real audiences,
and the characters and narrator. The aim of this paper is to study
feminist narratology in Ghazaleh Alizadeh's most important novel,
The House of the Idrisi. This descriptive-analytical paper
demonstrates that, aside from the novel's new theme, important
literary methods, and solid narrative structure, the analysis of
feminist narratology in this novel serves as a forum for the
emergence and manifestation of the feminist movement's cultural,
conceptual, and metaphysical facets. In fact, Alizadeh reveals her
feminist approaches to The House of the Idrisi in two ways: first, by
introducing a modern method of replacing masculine narratives with
expressive feminine narratives of things, existence, and concepts ( be
able to understand gender differences in it), and, second, by
emphasizing the female characters of the novel, which, in turn, gives
the novel its structure, namely the relationship between explanation,
dialogue, and, of course, the story's components and conceptually;
complicating female characters in a fictional novel seem to represent
the socio-political status of women in the fictional society.
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مقاله پژوهشی
وکنـدمیبررسـیانگفتموداستاندرراجنسیتیهايتفاوتمنظمروشیبافمینیستیشناسیروایت

وهاشخصـیتوواقعـیخواننـدگاننویسـنده،فرضـیمخاطباننویسندگان،جنسیتچونموارديبر
مهمتـریندرفمینیسـتیشناسـیروایتبررسیبهتااستآنبرهدفمقالهایندر. داردتمرکزراوي

نشـانتحلیلـی-فیتوصـیروشبـامقالهاین. شودپرداختههاادریسیخانهیعنیعلیزاده؛غزالهداستان
توجـهقابـلردهايشگنوین،مضمونجزبهرمان،ایندرفمینیستیشناسیروایتبررسیکهدهدمی

فلسـفیومفهـومیفکـري،هـايسویهتجلیوظهوربرايبستريآن؛رواییقدرتمندساختاریاادبی
هادریسـیاخانۀدرخودفمینیستیرویکردهايشاخصه،دودرعلیزادهدرواقع،. استفمینیسمجنبش

اززنانـهتوصـیفیهايروایتکردنجایگزینراستايدرنوبدیلیطریقازنخست: سازدمینمایانرا
هـايتفاوتمتوجـهبتوانـدخواننـدهکـهايگونهبه(مردانههايروایتجايبهمفاهیموطبیعتاشیاء،

کـهرمـانزنهايشخصـیتکردنمحوريوبخشیدنمرکزیتطریقازدومو) بشودآندرجنسیتی
وهـاگدیـالوتوصـیف،میـانروابطیعنیرمان؛ساختارنظردوازرماناینشودمیباعثدرنهایت

موفـقرمـانیداسـتانزنهايشخصـیتسـاختنپیچیدهوکردنمفهومینظرازوداستانیاجزايالبته
داستانیاجتماعخانوادگیِواجتماعیـسیاسیحوزهدرجامعهزنانوضعیتگرنشانکهبرسدنظربه
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نماي اندیشۀ بشري در قالب داستان است که مجال تجربۀ احوالی را براي روایت داستانی، آیینۀ تمام
رو انواع یابد. ازاینتري از شناخت جهان دست مینماید که مخاطب به ادراك عمیقمخاطب فراهم می

اله حاضر کند. موضوع مقتري را فراهم میرصت شناخت ویژهگوناگون روایت در ژانرهاي مختلف، ف
شناسی نیز دربارة روایت داستانی در ژانر فمینیستی است که بتوان آن را از دیدگاه تحلیلی روایت

فمینیستی بررسی کرد. روایتِ زنانه در داستان معاصر فارسی یکی از مباحث مهم تحلیل روایی است که 
از گیريبهرههاي معاصر فارسی با داستانکند. درواقع،ن زنانه را آشکار میزوایاي مختلفی از داستا

به ها و رؤیاهاي زنانه اي مناسب براي بازتاب آرمانزمینه،قدرت روایت و ساختارهاي نثر داستانی
روزترین مطالبات فرهنگی، سیاسی و اجتماعی هترین و برؤیاهایی که در آن پیشرفتهوجود آوردند؛

گیرد. قرار میقراول سایر مفاهیم پیش،نزنا
اثر غزالۀ علیزاده براي مطالعه و بررسی انتخاب شده است. هاخانۀ ادریسیدر این مقاله، داستان 

پور را تا علیزاده نویسندة زن پر کاري بعد از انقالب است که جایگاه سیمین دانشور و شهرنوش پارسی
اي پر کرد. او نه آن احساسات دخترانۀ بازتاب یافته در آثار سیمین دانشور را پی گرفت و نه آن اندازه

پور؛ بلکه راهی تازه جست تا زن را از منظر دیگري در جامعۀ د مرد و خشمگینانۀ پارسیهاي ضدیدگاه
مهمترین رمان علیزاده به لحاظ هاادریسیخانۀ). داستان 36:1397مردساالر نشان دهد (محمودي، 

شود. همچنین در این اثر بااست که در میان نویسندگان زن معاصر نکته قابل توجهی محسوب میحجم
در شود. این رمان صدایی زنانه مهمترین مطالبات فرهنگی و اجتماعی زنان جامعۀ داستان نشان داده می

بهترین و مشهورترین رمان غزاله علیزاده است که به جز ،نظران ادبیات معاصرنظر بسیاري از صاحب
براي ظهور و مضمون نوین، شگردهاي قابل توجه ادبی یا ساختار قدرتمند روایی آن؛ بستري است

هاي فکري، مفهومی و فلسفی جنبش فمینیسم. تجلی سویه

. پرسش و فرضیه پژوهش1-1
هاخانه ادریسیاین مقاله با این پرسش پیش میرود که علیزاده تا چه اندازه توانسته است در داستان 

شناسی فمینیستی در تحلیل این دادن حقوق زنان برجسته کند و روایتمبانی فمینیستی را در جهت نشان
تواند موضوع رویکردهاي فمینیستی را در گفتمان اجتماع داستان تحلیل کند؟ و در داستان چگونه می

بوده است؟ فرض هاي آن در بازتاب تصویر اجتماعی زنان تا چه اندازه موفق اقتدار زبان و جلوه
شناسی فمینیستی در داستان علیزاده  در دو شاخصۀ روایت پژوهش حاضر بر این است که تحلیل روایت
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بخشد و توصیفی زنانه از رویدادها و فمینیستی، شخصیت زن را در گفتمان اجتماع داستان محوریت می
ویر زن موفق عمل کرده است.دادن تصدهد. همچنین کابرد زبان در نشانجهان اطراف خویش ارائه می

. روش پژوهش1-2
خانۀ  شناسی فمینیستی را از داستان هاي ژانر روایتتوصیفی گزاره-این مقاله با رویکرد تحلیلی

هاي اي، دادهکند. در بخش توصیفی با استفاده از منابع کتابخانهگزیند و تحلیل میبرمیها ادریسی
شناسی فمینیستی تحلیل صورت کیفی با رویکرد روایتها بهادهدست آمده است سپس این دپژوهش به

و بررسی شده است.
مفاهیم فمینیستی خاصه با تمرکز بر روایت و از جنبهها خانۀ ادریسیداستانکه دربارة از آنجا

هاي و نظر به اینکه بررسیصورت نگرفته استساختار آن تا کنون تحلیل دانشگاهی و علمی دقیقی 
هاي جنبهپسدیدگاه زنان را در اجتماع داستانی نشان دهدتواند آثار ادبی از این دست میدرفمینیستی 

قابل زمینهحال تحقیقاتی نیز در این گردد. با ایننوآورانه و ضرورت بخش این مقاله آشکار می
مهریزي عنوان نمونهبهدسترسی هستند که در این تحقیق نیز از دستاوردهاي آنها استفاده شده است.

شناسی شرح تاریخی و مبسوطی از روایت» شناسی فمینیستیاي بر روایتمقدمه«) در کتاب 1398(
اي با نام ) در مقاله2005هاي تحلیل متون با این نظریه نشان داده است. وارهول (فمینیستی و قابلیت

شناسی فمینیستی و ی ابعاد و تعاریف روایتشناسی به معرفدر دانشنامه روایت» شناسی فمینیستیروایت«
منابع تکمیلی آن پرداخته است. از این دو منبع در بخش تحلیل نظري در این مقاله بهره گرفته شد. در 

تحلیل روانشناختی «اي با عنوان ) در مقاله1390فرضی و حسینی (نیز هاادریسیخانۀحوزه رمان 
ند تا با استفاده از آراي زیگموند فروید و با اهکوشید» هاهاي برجستۀ رمان خانۀ ادریسیشخصیت

هاي خودآگاه و ناخودآگاه شخصیتی، برخی از مهمترین تمرکز بر مفاهیم روانشناختی همچون سویه
هاي این رمان همچون خانم ادریسی، لقا و وهاب را نقد کنند. همچنین محمودي و حیدري شخصیت

در قسمتی از مقالۀ خود با » هاي غزاله علیزادهحلیل جایگاه زن در رمانت«اي با عنوان ) در مقاله1397(
هاي شخصیتی و عاطفی و روحی زنانه را در اشخاص جنبهاز برخی هاخانۀ ادریسیتمرکز بر رمان 

هاي ترین مؤلفهشود تا برخی از مهمترین و محوريند. در مقالۀ پیشِ رو، تالش میاهداستان بررسی کرد
با استفاده از برخی ارجاعات به ،کشف و ضبط شدههاخانۀ ادریسیدر روایت و ساختار رمان فمینیستی

.شودمتن رمان تحلیل و ارزیابی 
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مبانی نظري پژوهش.2
. نقد فمینیست: ابعاد و تعاریف2-1

در فرانسه پدید آمد. 1960صورت رسمی در اواخر دهۀ نقد فمینیستی با گذشتۀ تاریخی پیچیدة خود به
ها بر فمینیست).  8813:259هاي متفاوت گسترش یافت (تسلیمی، سپس در آمریکا و انگلیس به شیوه

:این اعتقاد بودند که
دارد که داراي سرشتی مردانه چه در زبان است به یک نظام مؤکّد، فهم و منطقی تعلقهر آن«

ها یا علوم نیز ذاتاً مردانه هستند. از طرف دیگـر وجـه زنانـه در زبـان است. در نتیجه نظریه
ها و شـاید بـا سـاز و هـاي مخفـی، رانـهشامل هر آن چیزي است که باید با کنایـات، کالم

,Kristeva)» نماید...سرایش خود را آشکارکارهاي اولیه، مثالً به وسیله 1981: 116) .
فمینیست تعریف و مرز روشنی ندارد و در حقیقت باید گفت:

عمیـق و دقیقـی ۀاند که مطالعهاي نخستین غالباً زنانی متفکر و صاحب رأي بودهفمینیست«
هـا، اند و به این حقیقت پی بردند که روایـت بشـر از تـاریخ، گذشـته، رنـجاز تاریخ داشته

انـد. ایـن ها و... همگی از مصدري مردانـه برخاسـتهها، توسعهاکامیها، نافتخارات، پیروزي
سـاز باشـند، توانسـتند کـه تاریخاند و چه بسا اگر زنان میمردان بودند که تاریخ را رقم زده

هـا بـود. از سـوي دیگـر در نظـر فمینیسـتاوضاع بشر بسی بهتر از آنچه اکنون هست، می
نظر و پسـند مـردان شکلی منفعتی و در راسـتاي جلـبکارکرد زنان در طول تاریخ همواره 

,Mohanty)»استبوده 1984: 174) .
روشنی دربارة نظریۀ ادبی فمینیستی پرداخته شود، مؤید این موضوع است که هدف این نظریه گر بها

در ابتدا این بود که:
توجه پژوهشگران را به وجود ادیبان زن جلب کند و تأکید بگذارد که بازنمـایی تجربیـات «

کـار ارزشـمندي -که صاحب نفوذانِ مرد در ادبیات آن را مسکوت گذاشـته بودنـد–زنانه 
هـا را ناشـی از هـاي جنسـیتی، ایـن تفاوتاست. این نظریه با ارائۀ تعریفی جدید از تفاوت

» هاي فکري و جسمانی زنانهاي قدرت دانست و نه محدودیتپویشرفتارهاي فرهنگی و 
).  212:1396(کوش، 

شناسی فمینیستی. روایت2-2
هاي نظري در مطالعات ادبی است که در مورد چگونگی شناسی یکی از تأثیرگذارترین شاخهروایت

ها، ها، کارکرد آنها و درنهایت چگونگی تأثیر آنها بر مخاطب کاربرد دارد. در طول سالخلق داستان
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رض که شناسی شرایطی را به وجود آورده است که امروزه پژوهشگران با این فگسترش دانش روایت
گیري گذارند منجر به شکلها در همه جا حضور دارند و بر همۀ ابعاد زندگی بشر تأثیر میداستان
هاي مختلف علمی و نظري اند و با ترکیب شاخهشناسی شدههاي مختلف زیرمجموعه روایتشاخه

سی را وسعت شناگرایی، روانکاوي، پزشکی و فمینیسم و... گسترة روایتشناسی، تاریخمانند جامعه
). 9:1398اند (مهریزي، بخشیده

تعریفی شناسی است که درهاي علمی ترکیبی با روایتشناسی فمینیستی یکی از این شاخهروایت
شود: گونه بیان میمعتبر این
و کنـدهاي جنسـیتی مطالعـه میاي نظاممند، داستان و گفتمان را با توجه به تفاوتبه شیوه«

شـود: شناسِ فمینیسـت بـر یکـی از ایـن مـوارد متمرکـز میبسته به رویکرد مطالعه، روایت
ي و راو،هاو شخصـیتیخواننـدگان واقعـیسنده،نویمخاطبان فرضیسندگان،نویتجنس

.)93:1391(وارهول، » روایت شنوها
هایی که از تگونه که در روایشناسی فمینیستی داراي دو وجه نظري و عملی است همانروایت

کند در خواندن متون روایی منفرد، خوانشی جنسیت مدار خلق لحاظ جنسیتی خنثی هستند، مداخله می
کند (همان).می

شناسان فمینیستی عقیده دارند:روایت
تواند مجموعه واژگـانی را فـراهم کنـد کـه بـه وسـیلۀ آن بتـوان شناسی میوضوح روایت«

تشخیص داد. با این حال آنها هنوز الگوي روایتـی جـامعی هاي جنسیتی را در روایت نشانه
هـاي فمینیسـم را بـا اند؛ اما تمایـل دارنـد دریافتبندي نظریات خود ارائه ندادهبراي تقسیم

محوري را از متـون شود، ترکیب و تفاسیر جنسیتشناختی حاصل میآنچه از تحلیل روایت
).10:1398(مهریزي، » خاص ارائه دهند

شناسی فمینیستی عمدتاً بر مطالعه متون ادبی زنان متمرکز است. در دهۀ گذشته تپس روای
شناسی فمنیستی پیش از داستان، بر گفتمان روایی متمرکز بوده است و با مطالعۀ هوشمندانه روایت

و جون. دي پیترز دربارة » روایت«) دربارة 1999، آلیسون کیس (»بستار«) دربارة 1993آلیسون بوت (
.)97:1391ادامه یافته است (وارهول، » ن رواییلح«

مبانی عملی پژوهش.3
هاخانۀ ادریسیپردازي زنانه داستان . روایتِ شخصیت1-3

سه عضو باقی هاخانواده ادریسیاز این قرار است که هاخانۀ ادریسیهاي  زن داستان روایت شخصیت
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هاي داستان شخصیتکنند. بزرگشان زندگی میپدرکه در خانه میراثی هستندادریسیخاندانازمانده
تنهایی و دور از مردان است و لقا، پیر دختري که بهیا زلیخامادربزرگ یا خانم ادریسیاند از: عبارت

کنند که گفتمان کند و وهاب نوه پسري خانم ادریسی. این خانواده در شهري زندگی میزندگی می
به داد ،خواهند ثروتمندها را نابود کردهاند که میروي کار آمدهو گروهی اش تغییر یافته اجتماعی

. آنچه سبب تشخص زنان این خانه است، انزوا و دوري از اجتماع است و به دلیل ضعفا برسند
اند. خانم ادریسی نشینی را اختیار کردهگرفتارشدن در امیال و خودخواهی مردان خانواده چنین گوشه

اش بوده، ازدواج کند و از این اتفاق دچار آشفتگی فکري است با تولد که معشوقهکه نتوانسته با قباد 
گیرد؛ اما رحیال نیز با ازدواجی ناخواسته جوانمرگ اي میعنوان فرزند سوم جان تازهدخترش رحیال به

ماند و وهاب پسر برادرش، دلبسته شود و اتاق و وسایلش براي همیشه دست نخورده باقی میمی
گردد که تصویر این شود. وهاب دچار توهم عشقی در خیاالتش میاش رحیال و خاطرات او میعمه

شود. لقا نیز که تنها هنرش نواختن پیانو است مدتی با خیال با آمدن رکسانا به عشق واقعی تبدیل می
رد باز خوکند؛ اما آنچه در پایان داستان رقم میآمدن زن دیگري به نام شوکت احساس سرزندگی می

ماند؛ اما شوکت، نماینده آتشخانه مرکزي، در این خانه اي چون قبل باقی میهم زن افسرده و دلمرده
هاي زنانه را کند ویژگیآورد. او حتی در پوشش لباسش به رنگ زرد سعی میانقالبی به وجود می

توانند نهضت را ن میاش براي دادخواهی، با کمک قباد و دیگرانپذیرد. شوکت و همراهان رنج کشیده
توان از رخساره  و کوکب نام برد. کوکب از آن نوع زنانی به نظام تبدیل کنند. از دیگر زنان داستان می

است که حتی با وجود ظلم همسرش و کتک خوردن از او همچنان عاشقانه همسرش را دوست دارد و 
و یا خود رکسانا است. رکسانا شبیه اي است که یا شیفته شوهر رکسانا پسرش یوسف، جوان عاشق پیشه

بخشد. او با اشراف بر رحیال است و با حضورش در آن خانه به همه اشخاص داستان زندگی دوباره می
خواهی را آموخته است، در ادامه توسط رعنا آموزگارش که از او آزاديهاخانۀ ادریسیرازهاي 

کند.داستان از شخصیت ساختگی خویش اظهار تنفر می
ند از: خانم ادریسی، لقا، گلرخ، پري، اهاي زن رمان اعم از اصلی و فرعی عبارتنابراین شخصیتب

پردازانی همچون تئودور آدورنو یا رخساره، شوکت، رکسانا و البته رحیال که (با واگیري از آراي نظریه
ال یکی از هایی است که اساساً در غیاب خود حضور دارد. حضور رحیژولیا کریستوا) از چهره

خود معنا شاهکارهاي علیزاده در این رمان است. حضور او همانا مفهومی است که اساساً در غیاب
است. از اجتماع مردساالرانه داستان»ستم کشیدهزن«شود. عمۀ جوانمرگ وهاب، چهرة  می
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هاخانۀ ادریسیشناسی فمینیستی در داستان روایت.3-2
هر چیز و بیش از هر امري تجلی پیش از هاخانۀ ادریسیداستانیتِاآنچه در بررسی فمینیستی رو

شده در رمان هاي اجتماعی وصفها و زشتیبديدقت بسیار،یابد این حقیقت است که علیزاده با می
است. او از فقر، گرسنگی، فالکت تصویر کشیدههاي مختلف آن را بهجنبه،را کاویدههاادریسیۀخان

گفته و تصویري راستین و سخنویژه زناندر راستاي تضعیف حقوق افراد جامعه بهو بیچارگی
است؛ او مخصوصاً فقر و گرسنگی ترسیم کردهشده زن و حقوق تضعیفگرایانه را از اجتماع واقع

از مردساالري و خشونت به زنان، سخت انتقاد کرده ،دهنموطبقه  پایین و فساد طبقه اشراف را توصیف
درنگ پس از پیروزي انقالب بلشویکی، است. بیمایالت فمینیستی خودش را ابراز کردهو ت

ل، همچون کاخ، لاي بزرگ و مجها که در خانهادریسیۀبازماندگان خانواده اشراف و پدرساالري خان
شان اشخاصیدر خانه.شوندآساي برخاسته از انقالب میهاي طوفانکنند، دستخوش بحرانزندگی می

دهند که عموماً با آداب و رسوم زندگانی اشرافی آشنایی ندارند و درنتیجه ناهمگن را جاي می
:رونداي فرامیانگیزند و سرانجام هریک از گوشهها برمیآشفتگی
ها، درز هـا، تـاي مالفـهاي ناگهانی نیسـت، بـین شـکاف چوبخانهبروز آشفتگی در هیچ«

نشیند. به انتظار بادي که از دري گشوده بـه خانـه راه می میها غبار نرها و چین پردهدریچه
ها زندگی به روال همیشـه گاه آزاد کند. در خانه ادریسیبیابد و اجزاي پراکندگی را از کمین

.)11: 1373(علیزاده، » بود
بسیار جالب توجه است. زن ایرانی در گیرودار اثبات هویت خود است. بارهروایت علیزاده در این 

نزاع او بر سر هویت است و به همین دلیل است که نقطه ثقل داستان بحث شناسایی است. چنانچه 
:فیلسوف ایتالیایی جورجو آگامبن معتقد است

.)183: 1394(آگامبن، » نزاع دنیاي جدید، جدالی بر سر هویت است«
کند:پردازي میعلیزاده بحران هویت را از زبان بانویی پیر چنین روایت

لقـا و وهـاب، رانـده از » ایـن مـنم.«آمد گفت: بانوي پیر با صدایی که انگار از میان مه می«
.)36: 1373(علیزاده، » ...شادي گذشته، بیمناك و تحقیرشده

اند و هاي ماندگار تاریخیتابی از خاطرهگویی باز،هاي زن داستانبه همین دلیل است که شخصیت
اند تا ترند وام گرفته شدهانگار از دل تاریخ هنر، سینما و ادبیات غرب که در زمینه حقوق زنان پیشرفته

نوعی هویت الگویی یا پارادایگماتیک برساند. 
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بتـوان ي فیلم جاده فلینی را در وجـود لقـا دیـد، شـاید»جلسومینا«هایی از شاید بتوان رگه«
هاي نهفتـه شخصـیت رکسـانا (یـا رحـیال) یافـت. را در الیههدایتهایی از زن اثیريبارقه

ذات با راويِ عاشقِ مارگریـت دوراس در هایش همشود خانم ادریسی را در برخی سویهمی
بدیل که پیش از خود الگویی شوکت را شخصیتی بیعلیزادهاما؛اش پنداشتهاي پیريسال

رود که شاید بعد از این الگـویی بشـود بـراي سـاختن و کند و احتمال میفی میندارد، معر
.)14: 1378(محمدي، » ناپذیربینیپیشپیچیده وپروراندن کاراکترهایی ناسازه، 

هاادریسیۀخانهاي این تمام توصیف آنها در روایت رمان نیست. از سوي دیگر زنهرچند
نمادهایی از ترس، تنهایی، حسرت و ناکامی هستند. این نمادها حتی در زنی مثل رکسانا که آشوبگرانه 

،شود. لقاشود هم دیده میپردازد و درنهایت با ناکامی و شکست مواجه میشکنی میبه سنت
بدیل از مردان شده اش در او، تبدیل به نفرتی بیها و نیروهاي زنانهپیردختري تنهاست که تمام توانایی

نشدن باشد. این سرخوردگی درنهایت در بانوي کهنسال است؛ نفرتی که شاید زائیده مطلوب واقع
نوعی میراث زن شرقی هایی که بهشود؛ سنتخانه، خانم ادریسی به نمادهایی فرهنگی و سنتی تبدیل می

.است
کنند. دردي که آنها را به تنهایی و میها همیشه دردي جانکاه را تحملزوج،هاي علیزادهدر داستان

هایش هیچگاه یک سویه نگاه نکرده است. اگر تصویر مثبت یا منفی علیزاده در داستانکشاند.انزوا می
از زنان ارائه داده در مقابل از تصویر مثبت یا منفی مردان نیز نوشته است. منتهی نقش زنان را به دلیل 

یاي ؤهاي او نیز در رهاي داستانرجسته نشان داده است. شخصیتکمرنگ بودن آن در طول تاریخ ب
آیند. وجویی اشراقی و اساطیري در پی خوشبختی برمیناپذیر به جستهاي تسکینگریز از دلتنگی

کردن احساسات عریانو باکنندها میپردازيسپرند و مثال ً گرد مردي خیالیایی میؤاینان دل به ر
:کنندپروا عمل میخود بی
ها را پایین انداخت. با زدند. (چشمتوي محله ما آکاردئون می«ها را مشت کرد: دختر دست«

کنـیم. شـود. گـوش مـیزنید دل آدم بـاز مـیجا کرد) وقتی شما میشست پا ریگی را جابه
دختر گلی از باغچه چید. به لقـا داد: »  دار است؟مگر خیلی خنده«لقا اخم کرد: » خندیم.می

هـیچ «هـا را گـاز گرفـت: گلرخ لب»  چرا؟ چونکه خیلی زشتم؟«»ا با همه فرق دارید.شم«
.)143: 1373(علیزاده، » ..زنی مثل شما نیست.

و عشق آنها در پایان اندیابند خوشبخت نزیستهآیند و درمیاما در برخورد با واقعیت از اوهام در می
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ارد:شود و حاصلی جز سرخوردگی ندبه نفرت تبدیل می
ملتمس به مادر نگاه کـرد. بـانوي ایستاد.تانهاي بر آسحظهپریده، لرنگیبالقاوددر باز ش«

اعتنایی جا به همدردي و مهر داد. لقا همیشه تنها بود. در سراسر پیر منقلب شد. دوري و بی
وقـت. بـودکـردهاونثـارعشـقکـودکی،درروسـتاییدایۀبهره از محبت. فقط زندگی بی

بـینخـوابازپـیشرابچـهتخوانـده بـود، قصـه گفتـه بـود، دسـدعـابرایشبیماري،
(همان).» دبوگرفتهخودگرموزمختهايانگشت

اي زنان را نباید به پاي آن نوشت که احیاناً نویسنده فریب این هاي کلیشهدادن دغدغهنشانهمچنین 
کند. کار واقعیت اجتماعی را بدون دخالت بازنشر میها را خورده و یا صرفاً یک رئالیته یا کلیشه

تصویر این با وبودن براي لقا مسئله استجایی که زشت،این مفهوم در نقل قول باالارائهعلیزاده از
کهدر این باره اعتقاد دارند هاکند. فمنیستاهداف خاصی را دنبال می،اي از زنهاي کلیشهگونه تیپ

بودن این موضوع تفاوت گذاشتن بین زن و مؤنثیابد و با حضور میصحنۀ زندگی از این طریق در زن
هاي رفتاري زن از جامعه بودن به مسئلۀ بیولوژیکی ارتباط دارد؛ اما ویژگیکنند که مؤنثرا مطرح می

شود. پس تأنیث ناشی از بُعد زیستی و مادرزادي است؛ اما رفتار اکتسابی و برگرفته از ناشی می
.)299: 1389(موران، ارهاي جامعه استهنج

بندي نوعی روایت مدرن فمینیستیسازي و صورتدر راستاي پیاده،واراین نگاه بازنمایانه و آینه
شود:مشاهده میهاي رمان نیز در سایر قسمتاست که
ر ها را به هم ریخت. جعبه را برداشـت. برابـپرتورفت. در گنجه را باز کرد. خرتلقا باال«

هاي خاکستري آینه، با انگشت ابروها را صاف کرد. لب را گاز گرفت تا صورتی شود. چشم
ناگهـان قـدم هـا پـایین رفـت.آلود درخشید. جعبه را زیر بازو گذاشت. از پلـهدر فضاي مه

کس قابـل اعتمـاد سست کرد و اندیشید از کجا معلوم کودکان را تعلیم نـداده باشـند؟ هـیچ
.)144: 1373(علیزاده، » ..اي غریبی دارد.هنیست. دنیا دام

هاي کند تا شکلپناهی زنان است. علیزاده در این قطعات تالش میبازتابی از بی،اعتماديبی
ها اي را که در زنان در جامعۀ مردساالرانه به وجود آمده و شاید براي قرنجدیدي از احساسات منفی

محور است که در دستگاه نقد فمنیستی روایت نویسنده،سرکوب شده روایت کند. این شکل از روایت
یعنی کشف ساختار ؛اولویت زیادي دارد. این همان معنی ساختارگرایی در روایت است. ساختارگرایی

روایت و فرآیند تشکیل پیرنگ و شـناخت ماهیـت روایـت بـا رویکـرد عینـی کارکـرد یـا کنـش 
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هاي پوزیویستی مردان، گمان خودشان جهت اتمام سلطه روشها به شـده در آن. فمینیستبنیادیـن یافته
:دهندنکات زیر را مدنظر قرار می

هاي علمیآوري، تحلیل و طراحی دادهاجتناب از ستم جنسیتی در جمع«.   1
بودن حقیقت و باورهاي فعلیتأکید بر ساخت اجتماعی واقعیت و متغیر و تاریخی.   2
غیررسمــی و -صـورت رســمیپیچیده اعمال قدرت و سلطه مردان بـر زنـان کـه بهتوجه به اشکال .   3

,Lockwood»آشکار و پنهان جریان دارد 2006: 120)(.
حقوق، عالیق و هاي جنسیتی ونابرابري، تمرکز خود را بیشتر در حوزه  فمینیسم،در نگاه علیزاده

خانۀ علیزاده و خاصه در روایت داستانی ستاندابخشی از حقوقِ زنان در . استل زنان کردهئمسا
مانند اند:پردازان فمنیست نیز بارها بدان اشاره کردهدربرگیرنده مواردي است که نظریههاادریسی

خاطرِ کارِ برابر، حقِ مالکیت، میتِ بدنی و خودمختاري، حقِ رأي، حقِ کار، حقِ دستمزدِ برابر بهتما
ش، حقِ مشارکت در قراردادهاي قانونی و درنهایت؛ حقِ سرپرستِی حقِ تحصیل، حقِ شرکت در ارت

فرزندان، حقِ ازدواجِ آزادانه و آزاديِ مذهبی و آزادي در برابر تمام تصمیمات، حق انجام کارها بدون 
).147(همان:» اجازه همسر یا پدر، حق خروج از کشور بدون اجازه همسر

شناسی فمنیستی متفاوت ی در اینجا با محتوا و مضمونشناسی فمنیستباید در نظر داشت که روایت
هاي آن به شکل یک کل منسجم پوشش دهد تواند محتوا را با تمامی مؤلفهاست. با این حال روایت می

یعنی نقطه اتصال و کانونی ؛و باعث پیوند تمام ارکان ساختاري شود. این همان کارکرد فرم است. فرم
که در فرم زیر علیزاده چنین روایت کرده است:)144: 1388شدن تمامی اجزاي روایت (فرهادپور، 

دانـم او تـا کنم راضی بشود. تا جایی که من میخواهید براي شما زندگی کند! فکر نمیمی«
اسـر فـداي مزخـرف نگـو! زنـدگی ایـن زن سر» «به حال براي خودش زندگی کرده است.

ایـد. گذشــته از تـو، اول پــدر و بعـد شــوهرش دیگـران شـده. همــه شـما طفیلــی او بـوده
وهـاب » کرد) پدر تو، لقـا و حتـی راحـیال.هاي دست چپ را با ذکر هر نام، تا می(انگشت

اید! مادر بزرگ به راحیال متکی بود. بعد از تولد او یکباره آخري را کور خوانده«برافروخت: 
رفتند همه آنها را جاي دو خواهر گوید وقتی با هم راه میجوان شد. خودش میبیست سال 

خب که چی؟ خواهر باشند؛ این چه جور امتیـازي اسـت؟ «رکسانا پوزخند زد: » گرفتند.می
.)194: 1373(علیزاده، » وهاب! زیرآبی نرو. این زندگی شایسته او نبوده
به جنبه زندگی خانوادگی و هم آنچه در اجتماع به همین دلیل است که علیزاده در آثارش هم 
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هایش یک گذشته، پرداخته و نقش زنان و مردان را در آن بیان کرده است. او در داستانزمانش می
سویه نگاه نکرده و اگر تصویر مثبت یا منفی از زنان ارائه داده، در مقابل آن، تصویر مثبت یا منفی را از 

متقابالً براي مردان هم آورده و ،یا شکست را براي زنان عنوان کردهمردان هم آورده؛ اگر موفقیت
شناختی و فیزیولوژیکی را خاص یک جنس ندانسته است. البته این در حالی است هاي زیستتفاوت

رسد آثار نظر میرنگ بودن آن در طول تاریخ، برجسته نشان داده و بهکه او نقش زنان را به دلیل کم
هاي داستانی مطرح چرا که وي خود را در قالب شخصیت؛صورتی از تجدد ادبی استغزاله علیزاده

:کندمی
خورم و بـه زمـین زیـر پـایم نگـاه بینم، افسوس میاي را دور میز شام میهر وقت خانواده«

بـه همـین » «اي بسـازید!بـراي شـما دیـر نیسـت. خـانواده» «کنم که همیشه لرزان بوده.می
ز آن! دست مردي را بگیرید، بروید یک جاي دور. مثالً روستا. بچـه پیـدا بیشتر ا«»سادگی؟

این مرد را بـرایم «کند.با وحشت فکر کرد به مرد خیالی حسادت می» کنید! شیر بز بدوشید.
سـوي چـراغ کوچـه، وهاب به زن نگاه کرد. در پرتـوي کـم» اي است.بیاور! تصویر فریبنده

مـن کسـی را «انداخت: اي اطلسی میهاي لطیف سایهبر گونههاي سیاه هاي بلند با مژهپلک
بیا و بشناس! تو را نخواسته بودم که نقش مشـاور تشـکیل خـانواده را بـرایم «»شناسم.نمی

.)194: 1373(علیزاده، » بازي کنی
کوشد تا نشان دهد که عدالت فمینیستی اي میعلیزاده به شکل آگاهانه،هاسییخانۀ ادردر روایت 

در باب پرسش عدالت سه پاسخ متفاوت داده شده است؛ ؛ زیرام متضمن برابري است و هم استحقاقه
ها توزیع برابر کنند و با انکار استعداد متفاوت انسانپردازان عدالت را به برابري ترجمه میبرخی نظریه

ها قائل پشتکار انسانها که تفاوتی بین استعداد و حتیشمارند مانند مارکسیسترا مقدمه شکوفایی می
پردازان تعریفی سوسیالیستی از عدالت ارائه کرده و برآنند که باید به هرکس به نیستند، دسته دوم نظریه

،اش ستانده شود. در تعریف سوم استحقاق و لیاقتاندازه نیازش داده شود و از هرکس به اندازه توانایی
نتسابی یا موروثی. این تعریف از عدالت، لیبرالی است که اهمیت دارد که بیشتر حالت اکتسابی دارد تا ا

شود. در این برداشت، ها تأکید میدر آن بر صالحیت و شایستگی افراد در برخورداري از فرصت
ولی کوشش طراحان اصول عدالت لیبرالیستی این است که ؛ضابطه تشخیص شایستگی مبهم است

ترین افراد جامعه تدارك دیده عیت ممکن براي محروموضعی ترسیم کنند تا در پرتو آن بهترین وض
. در این تعریف مقصود از عدالت، انصاف است که در شودآزادي و برابري افراد توجه بهشود و
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,Rawls(نظر است و هم مالحظات عقالییمدتعریف آن، هم مالحظات عقالنی  1998: 52.(
است که متعلق به سـنت متفـاوت و نوپـاي اي دهنها، علیزاده نویسدر روایت خانۀ ادریسی«

زیرا زنـان در ؛هاي زن براي خود سنتی دیگرگون دارندزنانه در رمان فارسی است. نویسنده
اند. بنابراین طبیعـی اسـت کـه درك زن از جهـان و طول تاریخ ستم مشابهی را متحمل بوده

؛شان نیستف بیولوژیکاما این تفاوت ناشی از اختال؛متفاوت از دریافت مرد باشد،زندگی
هایی است که زن در جامعه با آن مواجه است. زنان فرهنـگ فرودینـی بلکه نتیجه زورگویی

هاي زنـدگی، رفتارهـایی کـه از خـود هاي نویسندگانشان شـیوهدهند و در رمانرا شکل می
ان، (مـور» کنند یکدست یـا شـبیه یکدیگرنـدهایی که از آنها دفاع میدهند و ارزشبروز می

1389 :301-302(.
اما در برخورد با ؛زیندپرورانند و عمري در خیال مییایی را میؤهاي علیزاده راغلب زنان داستان

خزند. این سرنوشتی است که ریزند و در الك تنهایی و انزوا میآیند و فرو میواقعیت از توهم به درمی
یابند که اند و با اضطراب درمیکست خوردهکنند ششود. حس میبراي اغلب زنان علیزاده تکرار می

:یایشان غرقۀ وحشت برخورد با واقعیت شده استؤر
خیلـی «»پرسـید؟سیزده سال. چرا می» «گلرخ تو چند سال داري؟«لقا دستی به نرده کشید: «

بـرادرم یوسـف. او همـه چیـز «دخترك گردن برافراشـت: » «شود. کی یادت داده؟سرت می
.)145: 1373زاده، (علی» ...داندمی

. اقتدار زبان در نمایش تصویر زن در اجتماع    3-3
نما، با ظاهري کهنتمام روایتاست. روایت داستانی فمینیستی علیزادههاي دیگر از جلوه،اقتدار زبان

زند. زبانی آرکائیک و کلمات نامانوس، فاخر و ثقیل نوشته شده است و به آثار کالسیک پهلو می
عبارات مستعملی وجود ندارد. نویسنده هدایتِ آگاهانه زبان را بر عهده دارد و فرآیند گزینش و 

کید أه بر امکانات معنایی خاصی تسازند کها و استفاده از جزئیات، کوالژهاي توصیفی میترکیب واژه
شناختی از استعارات و مجازهاي ادبی انتزاعی و محصورشده در نظام صوري زیباییدارند، منحصراً

آفرینند:کتاب مینیستند. عبارات توصیفی در عین خدمت به فضاسازي، مضامینی جدید در حاشیه
افتـد. وهـاب ها روي زمین مییهاي برنزي و پشتی بیضی صندلبلند میزها و مجسمهۀسای«

رفـت. صـداي پاهـاي او کرد، کتاب به دست از پلکان بـاال میچراغ دیواري را خاموش می
شـنید، شد. تنفس عمه و مادربزرگ را از پشت درهـا میروي پرزهاي فرش ضخیم خفه می

شد. نور لطیف صبح بـر مخمـل خـواب و بیـدار چرخاند وارد اتاق خود میدستگیره را می
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.)150: همان(» تابیدطاقدیس تخت مایل می
هاي مردانه نیز بازتاب دارد:حتی این روایت در توصیف و دیالوگ

قهرمـان یـونس اخـم کـرد: » من با او کاري نـدارم.«زد: ها را به زمین میوهاب نوك کفش«
شـوي و بـه جـاي تحسـین آنهـا هاي مقتدر سرافکنده میاي! پیش زنپس تو عقبگرد کرده«

).191همان:(» کنی. رفتار فرومایگانخاش میپر
شود، همان زبان خود ظاهر میةهایش نیز هر بار که در چرخه تکرارشوندعلیزاده در دیگر داستان

رسد و نه تکراري. او نظر میاما بنا به مضمون داستان، تازه به؛می تغییرناپذیر و قابل بازیابی استیپارادا
شود: در زبانش متجلی می

تابید و میزي فلزي گذاشته بودند، دور آن سه صندلی. آفتاب عصر می،بر گستره سبز چمن«
ها با وزش باد نوسان داشت. غـروب یـیالق در بـوي شـیرین ذرات درخشان نور بین شاخه

شـد نرم مغلوب شب پرسـتاره مینرم،افتادن گاه و بیگاه سیبی بر زمین،آلوي سیاه و یونجه
.از تابستان)(داستان کوتاه بعد 

، واجد چنین زبانی هستند و در کلیتشان حتی به لحاظ چهارراهداستان هاي مجموعهروایت
رسند.نظر میبههاادریسیۀخانشده نوعی فشردهبندي و ساختار، بهفصل

وکم گفت. با قـدرت مـادي شـوکت بـیشوهاب کنج لب را گاز گرفت. یونس پربیراه نمی«
آورد. زن بینی او را به یادش مـیکرد. کوتهاما قدرت معنوي رکسانا حقیرش می؛آمدکنار می

کشید. یک نفر نبود. چند تن بود. با پـس هزار جلوه زندگی را به رخ می،با هر تکان آستین
ها الیه الیه بر هم نشسته بود. مثل کرد. در منش او رنگاي پیدا میتازهةرفتن هر پرده، چهر

گرفت. با نزدیکی اي میاما رکسانا با هر چرخش نور تازه؛ر رحیال سپید بودهایش. نوچشم
هـاي هـاي چـابکی را شـنید. عطـر درهشد. این زن خود شیطان بود. صداي قـدمدورتر می

ها را به هم کشمیر با نسیم وزیدن گرفت. وهاب برگشت و پرهیب اندام رکسانا را دید. فک
.)193:  1373علیزاده، (» فشرد و با سرگشتگی نگاه کرد

دادن استیالي روایت مردانه در گفتمان اجتماع مدنظر پس موضوع اقتدار زبان در خدمت نشان
علیزاده بوده است و او سعی کرده تا از طریق زبان و شیوة بیان و مقایسۀ گفتار مردانه و زنانه، 

از این طریق، نقد خویش را بر ژرفساخت نهان این گفتمان قدرت را در اجتماع داستانی نشان دهد و 
این گفتمان در داستان به نمایش بگذارد.
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هاخانۀ ادریسی. شیوه تحلیل  نقد روایت فمینیستی در 3-4
کردن این نوع روایت است. بلکه روش و شیوه پیاده؛مسئله مهم دیگر در اینجا نه تنها روایت فمینیستی

توان گفت که در مطالعه و نقد ظر به آثار غزاله علیزاده، میدرباره شیوه نقد فمینیستی و نگاه از این من
هاي زن داستان را پیدا شخصیت،یک شیوه اینکه:توانیم در نظر داشته باشیمها دو منظر را میرمان

کرده، نقش آنها را در قصه بررسی کنیم و از این طریق، مشخص کنیم که نویسنده با آفریدن این 
؟کردن مسائل زنان را دارد یا نهو به قولی آیا قصد مطرح؟کنددفی را دنبال میها در داستان چه هنقش

در موضوع عشق، غزاله علیزاده اصالً نگاه زنانه خاصی ندارد و درواقع به رسدنظر میبهبارهکه در این 
گرند. شوند و بسیار شبیه به یکدیساخت دو جنسی معتقد است. از نظر او، هر دو جنس با هم مطرح می

شیوه دیگري که براي مطالعه رمان وجود دارد، از منظر تحلیل در مورد زن نویسنده است که براي مثال 
نویس چقدر به مسائل زنان توجه کرده است. عنوان یک داستانم که غزاله علیزاده بهیبینمیبارهدر این 

صورت روشن و درجه دوم زنان بهکردن مسائل تکراري و ها چندان در بند مطرحاو در خانۀ ادریسی
طور کههمانشوند، تنها بخشی از زندگی هستندله خاص نبوده و مسائلی که از سوي او مطرح میئمس

: باره معتقد استمنتقد فمنیست مشهور، ژولیا کریستوا در این
تواننـد بـه سـمت یـک اما در عـوض می؛زنان نمی توانند تابع اخالق سنتی قدیمی باشند«

,Kristeva)»ق جدید حرکت کننداخال 1981: 311).
دختر جوانمرگش که در برابر مشکالت کمر خم کرد به زن » رحیال«علیزاده این نگاه را در انتقاد از 

کند: دیگري چنین مطرح می
سـاخت، نظر من شما مشابه او هستید. اگر اراده و همت داشت، سرنوشت خودش را میبه«

).169:1373(علیزاده، » رفتیزد و مزیر همه چیز می
به ناچار همچون مردان ،هاي اجتماعی مردانهبنديهنگامی که زنان در صورت«در حقیقت، 

نویسند، نظریه قدرت فوکویی مردان و ایدئولوژيِ آلتوسري پدرساالرانه را دستور کار خود قرار می
در زبان زنانی که حتی از تجربیات چرا که زبان قدرت و ایدئولوژيِ پدرساالر، ناخواسته ؛دهندمی

.)259: 1388(تسلیمی، » کندگویند خودنمایی میشخصی خود سخن می
گفتمان مردساالرانه به شکل تاریخی قائل به این نکته است که جنس زن در تقابل با مردان از صمیمیت 

مواجهه با مردان و یا امور نظر زنان همواره در مراتب کمتري برخوردار است. از این نقطهو صداقت به
مردان صاف و صادق ها،بیشتر وقتاند و شان به انواع خدعه، نیرنگ و حیله تمسّک جستهزندگی
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یابد و گویی همه اند. این مسئله به شکل جادو در روایت علیزاده نمود میفریب این زنان را خورده
اند:پوسیدهیدة منسوخ و قمردان به شکل ناخودآگاه حلقه به گوش این ع

» شـوندهاي گذشته در وجـودت تکـرار میهاي دورانجادوي باستانی تو کوتاه نیست! زن«
.)90: 1373(علیزاده، 

گیرينتیجه.  4
به جز مضمون نوین، راهاخانۀ ادریسیتوانبا توجه به تحلیل مقاله و پرسش و فرضیات آن، می

هاي فکري، شگردهاي قابل توجه ادبی یا ساختار قدرتمند روایی آن؛ بستري براي ظهور و تجلی سویه
دهندة این واقعیت است که هاي مقالۀ حاضر نشان. بررسینامیدمفهومی و فلسفی جنبش فمینیسم

سازد: نخست نمایان میهادریسیخانۀ ادر را علیزاده در دو عامل یا شاخصه رویکردهاي فمینیستی خود 
هاي توصیفی زنانه از اشیاء، طبیعت و مفاهیم به کردن روایتاز طریق بدیلی نو در راستاي جایگزین

هاي جنسیتی در آن بشود) و دوم از اي که خواننده بتواند متوجه تفاوتگونههاي مردانه (بهجاي روایت
دار کردنِ رسد که معضلنظر میي زن رمان. بههاکردن شخصیتبخشیدن و محوريطریق مرکزیت

ست. او نشان هاخانۀ ادریسیهاي مورد عالقۀ علیزاده در رمان (پروبلماتیزه) گفتمان مردانه یکی از راه
اند و در اي است که مردان روایت کردهنسخه،دهددهد که جهان آنچنان که تاریخ گواهی میمی

توان رد پاي استیالي جنسیتی مردانه را از گفتمان روایی هستی میترین حالت ممکن نیز نبینانهخوش
زدود. در مقابل وظیفۀ ادیبان زن این است که با توجه به مفاهیم کلی و مرکزي که مرز جنسیت را در 

شود؛ نگاهی تمام عیار، انتقادي و البته جسورانه به استیفاي نوردد و به جوهرة انسانی متمایل میمی
ها یعنی روابط میان توصیف، دیالوگ؛هم از نظر ساختار رمانهاخانۀ ادریسیداشته باشند. حقوق زنان 

رمانی ،هاي زن داستانساختن شخصیتکردن و پیچیدهو البته اجزاي داستانی و هم از نظر مفهومی
اجتماع اجتماعی و خانوادگی-گر وضعیت زنان جامعه در حوزه سیاسی نشانرسد و نظر میموفق به
ساخت نهانش، در استیالي مرد بر زن در جامعه، همچنین در موضوع اقتدار زبان و ژرفاستداستانی

درستی خارج از توصیفات و استعارات پیچیده و مبهم، این قدرت نهفته را در بطن اجتماع داستان به به
شناسی هاي روایتتحلیل مؤلفهطور که در این مقاله بانمایش گذاشته و در زبان نشان داده است؛ همان

فمینیستی این نتایج حاصل شد.
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 ٔمبِٝ دضٚٞؾ٣
 ٚ وٙدس  ٣ٔ ثزرع٣ ٌفشٕبٖ ٚ زاعشبٖ زر را ػٙغ٥ش٣ ٞب٢ سفبٚر ٔٙظٓ رٚؽ٣ ثب ف٥ٙ٥ٕغش٣ ؽٙبع٣ رٚا٤ز

 ٚ ٞدب  ؽرقد٥ز  ٚ ٚالؼد٣  ذٛا٘ٙسٌبٖ ٤ٛ٘غٙسٜ، فزض٣ ٔربعجبٖ ٤ٛ٘غٙسٌبٖ، ػٙغ٥ز چٖٛ ٔٛارز٢ ثز

ٗ  زر ف٥ٙ٥ٕغدش٣  ؽٙبع٣ رٚا٤ز ثزرع٣ ثٝ سب اعز آٖ ثز ٞسف ٔمبِٝ ا٤ٗ زر. زارز سٕزوش را٢ٚ  ٟٕٔشدز٤

ٖ  سح٥ّّد٣  -سٛف٥ف٣ رٚػ ثب ٔمبِٝ ا٤ٗ. ؽٛز دززاذشٝ ٞب ازر٤غ٣ ذب٘ٝ ٤ؼ٣ٙ ػ٥ّشازٜ؛ غشاِٝ زاعشبٖ  ٘ؾدب

ٝ  لبثُ ؽٍززٞب٢ ٤ٛ٘ٗ، ٔضٕٖٛ ػش ثٝ رٔبٖ، ا٤ٗ زر ف٥ٙ٥ٕغش٣ ؽٙبع٣ رٚا٤ز ثزرع٣ وٝ زٞس ٣ٔ  سٛػد

 فّغدف٣  ٚ ٔفٟد٣ٔٛ  فىدز٢،  ٞب٢ع٤ٛٝ سؼ٣ّ ٚ ظٟٛر ثزا٢ ثغشز٢ آٖ؛ رٚا٣٤ لسرسٕٙس عبذشبر ٤ب ازث٣

 ٞب ازر٤غ٣ ذب١٘ زر ذٛز ف٥ٙ٥ٕغش٣ ر٤ٚىززٞب٢ ؽبذقٝ، زٚ زر ػ٥ّشازٜ زرٚالغ،. اعز ف٥ٙ٥ٕغٓ ػٙجؼ

 اس س٘ب٘ٝ سٛف٥ف٣ ٞب٢ رٚا٤ز وززٖػب٤ٍش٤ٗ راعشب٢ زر ٘ٛ ثس٣ّ٤ عز٤ك اس ٘رغز: عبسز٣ٔ ٕ٘ب٤بٖ را

ٝ  ثشٛا٘س ذٛا٘ٙسٜ وٝ ا٢ٌٛ٘ٝثٝ) ٔززا٘ٝ ٞب٢ رٚا٤ز ػب٢ ثٝ ٔفب٥ٞٓ ٚ عج٥ؼز اؽ٥بء،  ٞدب٢  سفدبٚر  ٔشٛػد

 وٝ رٔبٖ سٖ ٞب٢ ؽرق٥ز وززٖٔحٛر٢ ٚ ثرؾ٥سٖ ٔزوش٤ز عز٤ك اس زْٚ ٚ( ثؾٛز آٖ زر ػٙغ٥ش٣

ٛ  سٛفد٥،،  ٥ٔبٖ رٚاثظ ٤ؼ٣ٙ رٔبٖ؛ عبذشبر ٘ظز زٚ  اس رٔبٖ ا٤ٗ ؽٛز ٣ٔ ثبػض زرٟ٘ب٤ز  ٚ ٞدب يز٤دبِ

ٖ  سٖ ٞب٢ ؽرق٥ز عبذشٗد٥چ٥سٜ ٚ وززٖٔف٣ٟٔٛ ٘ظز اس ٚ زاعشب٣٘ اػشا٢ اِجشٝ  ٔٛفدك  رٔدب٣٘  زاعدشب

 زاعشب٣٘ اػشٕبع ذب٘ٛاز٣ٌِ ٚ اػشٕبػ٣ د ع٥بع٣ حٛسٜ زر ػبٔؼٝ س٘بٖ ٚضؼ٥ز ٌز٘ؾبٖ وٝ ثزعس ٘ظز ثٝ

 .اعز

 13/07/1400 6افتیدر خیتار

 15/09/1400: تاریخ تاسنگزی
  

  14/10/1400 6 زشیپذ خیتار
 

  کلیذی6های  واصه

   ،ف٥ٙ٥ٕغٓ

 ،ؽٙبع٣ رٚا٤ز

  ،ٔززعبالرا٘ٝ ٌفشٕبٖ

  ،ٞب ازر٤غ٣ ذب٘ٝ

 .ػ٥ّشازٜ غشاِٝ

 غشاِٝ اطز ٞب ٣غ٤ازر ١ذب٘ زاعشبٖ زر ف٥ٙ٥ٕغش٣ ؽٙبع٣ رٚا٤ز سح٥ُّ (.1401)ػ٣ّ ، ٔفزز ػزةٚ  ، ثٟشازدٛرلز٤ت؛ اِٙبس، عبرا٣٘ اعشٙبز: 

 .148-131(، 2)11، دضٚٞؾٙب١ٔ ازث٥بر زاعشب٣٘ .ػ٥ّشازٜ

ؾٍبٜ راس٢                                                                                                  حك ٤غٙسٌبٖ. ©ٔإِ،  ٘بؽز: ز٘ا ٘ٛ 
     

DOI: 10.22126/RP.2022.7000.1433 

 

 

 

mailto:b.pourgharib@gu.ac.ir
https://dx.doi.org/10.22126/rp.2022.7000.1433


 

 (35)پیاپی  2042 تاتستان، 1، ضمارة یاسدهمفصلنامة پضوهطنامة ادتیّات داستانی، دورة  231
 

 

 . پیطگفتار2

ٕ٘ب٢ ا٘س٤ؾ١ ثؾز٢ زر لبِت زاعشبٖ اعز وٝ ٔؼبَ سؼزث١ احٛا٣ِ را ثزا٢  آ١ٙ٥٤ سٕبْرٚا٤ز زاعشب٣٘، 

رٚ ا٘ٛاع  ٤بثس. اسا٤ٗسز٢ اس ؽٙبذز ػٟبٖ زعز ٣ٔ ٕ٘ب٤س وٝ ٔربعت ثٝ ازران ػ٥ٕك ٔربعت فزاٞٓ ٣ٔ

وٙس. ٔٛضٛع ٔمبِٝ حبضز  سز٢ را فزاٞٓ ٣ٔ ٌٛ٘بٌٖٛ رٚا٤ز زر صا٘زٞب٢ ٔرشّ،، فزفز ؽٙبذز ٤ٚضٜ

ؽٙبع٣  زرثبر٠ رٚا٤ز زاعشب٣٘ زر صا٘ز ف٥ٙ٥ٕغش٣ اعز وٝ ثشٛاٖ آٖ را اس ز٤سٌبٜ سح٣ّ٥ّ رٚا٤ز٥٘ش 

ف٥ٙ٥ٕغش٣ ثزرع٣ وزز. رٚا٤زِ س٘ب٘ٝ زر زاعشبٖ ٔؼبفز فبرع٣ ٤ى٣ اس ٔجبحض ٟٔٓ سح٥ُّ رٚا٣٤ اعز وٝ 

اس  ٥ٌز٢ثٟزٜب ٞب٢ ٔؼبفز فبرع٣ ثزاعشبٖ وٙس. زرٚالغ، سٚا٤ب٢ ٔرشّف٣ اس زاعشبٖ س٘ب٘ٝ را آؽىبر ٣ٔ

ٝث ٞب ٚ رؤ٤بٞب٢ س٘ب٘ٝ ا٢ ٔٙبعت ثزا٢ ثبسسبة آرٔبٖس٥ٔٙٝ ،لسرر رٚا٤ز ٚ عبذشبرٞب٢ ٘ظز زاعشب٣٘

رٚسسز٤ٗ ٔغبِجبر فز٣ٍٙٞ، ع٥بع٣ ٚ اػشٕبػ٣ ٝ سز٤ٗ ٚ ث  رؤ٤بٞب٣٤ وٝ زر آٖ د٥ؾزفشٝ ٚػٛز آٚرز٘س؛

 ٥ٌزز. لزار ٣ٔلزاَٚ عب٤ز ٔفب٥ٞٓ د٥ؼ ،س٘بٖ

اطز غشا١ِ ػ٥ّشازٜ ثزا٢ ٔغبِؼٝ ٚ ثزرع٣ ا٘شربة ؽسٜ اعز.  ٞب ذب١٘ ازر٤غ٣شبٖ زر ا٤ٗ ٔمبِٝ، زاع

دٛر را سب  ػ٥ّشازٜ ٤ٛ٘غٙس٠ سٖ دز وبر٢ ثؼس اس ا٘مالة اعز وٝ ػب٤ٍبٜ ع٥ٕ٥ٗ زا٘ؾٛر ٚ ؽٟز٘ٛػ دبرع٣

ا٢ دز وزز. اٚ ٘ٝ آٖ احغبعبر زذشزا١٘ ثبسسبة ٤بفشٝ زر آطبر ع٥ٕ٥ٗ زا٘ؾٛر را د٣ ٌزفز ٚ ٘ٝ آٖ  ا٘ساسٜ

دٛر؛ ثّىٝ را٣ٞ سبسٜ ػغز سب سٖ را اس ٔٙظز ز٤ٍز٢ زر ػبٔؼ١  س ٔزز ٚ ذؾ٥ٍٕٙب١٘ دبرع٣ٞب٢ ض ز٤سٌبٜ

ٟٕٔشز٤ٗ رٔبٖ ػ٥ّشازٜ ثٝ ِحبػ  ٞب ازر٤غ٣ ذب١٘(. زاعشبٖ 36:1397ٔززعبالر ٘ؾبٖ زٞس )ٔحٕٛز٢، 

 ؽٛز. ٕٞچ٥ٙٗ زر ا٤ٗ اطز ثباعز وٝ زر ٥ٔبٖ ٤ٛ٘غٙسٌبٖ سٖ ٔؼبفز ٘ىشٝ لبثُ سٛػ٣ٟ ٔحغٛة ٣ٔ حؼٓ

زر ؽٛز. ا٤ٗ رٔبٖ  فسا٣٤ س٘ب٘ٝ ٟٕٔشز٤ٗ ٔغبِجبر فز٣ٍٙٞ ٚ اػشٕبػ٣ س٘بٖ ػبٔؼ١ زاعشبٖ ٘ؾبٖ زازٜ ٣ٔ

ثٟشز٤ٗ ٚ ٔؾٟٛرسز٤ٗ رٔبٖ غشاِٝ ػ٥ّشازٜ اعز وٝ ثٝ ػش  ،٘ظزاٖ ازث٥بر ٔؼبفز ٘ظز ثغ٥بر٢ اس فبحت

ثزا٢ ظٟٛر ٚ  ٔضٕٖٛ ٤ٛ٘ٗ، ؽٍززٞب٢ لبثُ سٛػٝ ازث٣ ٤ب عبذشبر لسرسٕٙس رٚا٣٤ آٖ؛ ثغشز٢ اعز

 ٞب٢ فىز٢، ٔف٣ٟٔٛ ٚ فّغف٣ ػٙجؼ ف٥ٙ٥ٕغٓ. سؼ٣ّ ع٤ٛٝ

 . پزسص و فزضیه پضوهص2-2

 ٞب ذب٘ٝ ازر٤غ٣ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ا٤ٗ دزعؼ د٥ؼ ٥ٔزٚز وٝ ػ٥ّشازٜ سب چٝ ا٘ساسٜ سٛا٘غشٝ اعز زر زاعشبٖ 

ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ زر سح٥ُّ ا٤ٗ  زازٖ حمٛق س٘بٖ ثزػغشٝ وٙس ٚ رٚا٤ز ٔجب٣٘ ف٥ٙ٥ٕغش٣ را زر ػٟز ٘ؾبٖ

سٛا٘س ٔٛضٛع ر٤ٚىززٞب٢ ف٥ٙ٥ٕغش٣ را زر ٌفشٕبٖ اػشٕبع زاعشبٖ سح٥ُّ وٙس؟ ٚ زر  زاعشبٖ چٍٛ٘ٝ ٣ٔ

ثٛزٜ اعز؟ فزك ٞب٢ آٖ زر ثبسسبة سق٤ٛز اػشٕبػ٣ س٘بٖ سب چٝ ا٘ساسٜ ٔٛفك  الشسار سثبٖ ٚ ػّٜٛ

ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ زر زاعشبٖ ػ٥ّشازٜ  زر زٚ ؽبذق١ رٚا٤ز  دضٚٞؼ حبضز ثز ا٤ٗ اعز وٝ سح٥ُّ رٚا٤ز
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ثرؾس ٚ سٛف٥ف٣ س٘ب٘ٝ اس ر٤ٚسازٞب ٚ  ف٥ٙ٥ٕغش٣، ؽرق٥ز سٖ را زر ٌفشٕبٖ اػشٕبع زاعشبٖ ٔحٛر٤ز ٣ٔ

 ٤ٛز سٖ ٔٛفك ػُٕ وززٜ اعز.زازٖ سق زٞس. ٕٞچ٥ٙٗ وبثزز سثبٖ زر ٘ؾبٖ ػٟبٖ اعزاف ذ٤ٛؼ ارائٝ ٣ٔ

  . روش پضوهص2-1

ذب١٘  ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ را اس زاعشبٖ  ٞب٢ صا٘ز رٚا٤زسٛف٥ف٣ ٌشارٜ -ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ر٤ٚىزز سح٣ّ٥ّ
ٞب٢  ا٢، زازٜ وٙس. زر ثرؼ سٛف٥ف٣ ثب اعشفبزٜ اس ٔٙبثغ وشبثرب٘ٝ ٌش٤ٙس ٚ سح٥ُّ ٣ٔ ثز٣ٔٞب  ازر٤غ٣

ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ سح٥ُّ  فٛرر و٥ف٣ ثب ر٤ٚىزز رٚا٤ز ٞب ثٝ ازٜزعز آٔسٜ اعز عذظ ا٤ٗ ز دضٚٞؼ ثٝ

 ٚ ثزرع٣ ؽسٜ اعز.

ٔفب٥ٞٓ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ذبفٝ ثب سٕزوش ثز رٚا٤ز ٚ  اس ػٙجٝٞب  ذب١٘ ازر٤غ٣ زاعشبٖوٝ زرثبر٠  اس آ٘ؼب

ٞب٢ ٚ ٘ظز ثٝ ا٤ٙىٝ ثزرع٣ فٛرر ٍ٘زفشٝ اعزعبذشبر آٖ سب وٖٙٛ سح٥ُّ زا٘ؾٍب٣ٞ ٚ ػ٣ّٕ زل٥م٣ 

ٞب٢ ػٙجٝ دظ ز٤سٌبٜ س٘بٖ را زر اػشٕبع زاعشب٣٘ ٘ؾبٖ زٞسسٛا٘س آطبر ازث٣ اس ا٤ٗ زعز ٣ٔ زرف٥ٙ٥ٕغش٣ 

لبثُ  س٥ٔٙٝحبَ سحم٥مبس٣ ٥٘ش زر ا٤ٗ ٌززز. ثب ا٤ٗ٘ٛآٚرا٘ٝ ٚ ضزٚرر ثرؼ ا٤ٗ ٔمبِٝ آؽىبر ٣ٔ

ٟٔز٤ش٢  ػٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ زعشزع٣ ٞغشٙس وٝ زر ا٤ٗ سحم٥ك ٥٘ش اس زعشبٚرزٞب٢ آٟ٘ب اعشفبزٜ ؽسٜ اعز.

ؽٙبع٣  ؽزح سبر٤ر٣ ٚ ٔجغٛع٣ اس رٚا٤ز« ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ا٢ ثز رٚا٤ز ٔمسٔٝ»( زر وشبة 1398)

ا٢ ثب ٘بْ  ( زر ٔمب2005ِٝٞب٢ سح٥ُّ ٔشٖٛ ثب ا٤ٗ ٘ظز٤ٝ ٘ؾبٖ زازٜ اعز. ٚارَٞٛ ) ف٥ٙ٥ٕغش٣ ٚ لبث٥ّز

ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ٚ  ٣ اثؼبز ٚ سؼبر٤، رٚا٤زؽٙبع٣ ثٝ ٔؼزف زر زا٘ؾٙبٔٝ رٚا٤ز« ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ رٚا٤ز»

ٔٙبثغ سى٣ّ٥ٕ آٖ دززاذشٝ اعز. اس ا٤ٗ زٚ ٔٙجغ زر ثرؼ سح٥ُّ ٘ظز٢ زر ا٤ٗ ٔمبِٝ ثٟزٜ ٌزفشٝ ؽس. زر 

سح٥ُّ رٚا٘ؾٙبذش٣ »ا٢ ثب ػٙٛاٖ ( زر ٔمب1390ِٝفزض٣ ٚ حغ٣ٙ٥ ) ٥٘ش  ٞب ازر٤غ٣ ذب١٘حٛسٜ رٔبٖ 

٘س سب ثب اعشفبزٜ اس آرا٢ س٤ٍٕٛ٘س فز٤ٚس ٚ ثب اٜ وٛؽ٥س« ٞبٞب٢ ثزػغش١ رٔبٖ ذب١٘ ازر٤غ٣ؽرق٥ز

ٞب٢ ذٛزآٌبٜ ٚ ٘بذٛزآٌبٜ ؽرق٥ش٣، ثزذ٣ اس ٟٕٔشز٤ٗ سٕزوش ثز ٔفب٥ٞٓ رٚا٘ؾٙبذش٣ ٕٞچٖٛ ع٤ٛٝ

ٞب٢ ا٤ٗ رٔبٖ ٕٞچٖٛ ذب٘ٓ ازر٤غ٣، ِمب ٚ ٚٞبة را ٘مس وٙٙس. ٕٞچ٥ٙٗ ٔحٕٛز٢ ٚ ح٥سر٢  ؽرق٥ز

زر لغٕش٣ اس ٔمب١ِ ذٛز ثب « ٞب٢ غشاِٝ ػ٥ّشازٜ ح٥ُّ ػب٤ٍبٜ سٖ زر رٔبٖس»ا٢ ثب ػٙٛاٖ ( زر ٔمب1397ِٝ)

ٞب٢ ؽرق٥ش٣ ٚ ػبعف٣ ٚ رٚح٣ س٘ب٘ٝ را زر اؽربؿ  ػٙجٝاس ثزذ٣  ٞب ذب١٘ ازر٤غ٣سٕزوش ثز رٔبٖ 

ٞب٢ سز٤ٗ ٔإِفٝ ؽٛز سب ثزذ٣ اس ٟٕٔشز٤ٗ ٚ ٔحٛر٢٘س. زر ٔمب١ِ د٥ؼِ رٚ، سالػ ٣ٔاٜ زاعشبٖ ثزرع٣ وزز

ثب اعشفبزٜ اس ثزذ٣ ارػبػبر ثٝ  ،وؾ، ٚ ضجظ ؽسٜ ٞبذب١٘ ازر٤غ٣زر رٚا٤ز ٚ عبذشبر رٔبٖ  ف٥ٙ٥ٕغش٣

 .ؽٛزٔشٗ رٔبٖ سح٥ُّ ٚ ارس٤بث٣ 
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 مثانی نظزی پضوهص .1

 . نقذ فمینیست6 اتعاد و تعاریف1-2

زر فزا٘غٝ دس٤س آٔس.  1960فٛرر رع٣ٕ زر اٚاذز ز١ٞ  ٘مس ف٥ٙ٥ٕغش٣ ثب ٌذؽش١ سبر٤ر٣ د٥چ٥س٠ ذٛز ثٝ

ٞب ثز  ف٥ٙ٥ٕغز(.  1388259:ٞب٢ ٔشفبٚر ٌغشزػ ٤بفز )سغ٣ٕ٥ّ،  عذظ زر آٔز٤ىب ٚ ا٥ٍّ٘ظ ثٝ ؽ٥ٜٛ

  :ا٤ٗ اػشمبز ثٛز٘س وٝ

زاضز وٝ زاضا٢ ؾطقت٣ ٔطزا٘ٝ  چٝ زض ظباٖ اؾت بٝ ٤ه ٘ظاْ ٔؤوّس، فٟٓ ٚ ٔٙطم٣ تؼّكٞط آ٘»

ٞا ٤ا ػّْٛ ٥٘ع شاتاً ٔطزا٘ٝ ٞؿتٙس. اظ ططف ز٤ٍط ٚجهٝ ظ٘ا٘هٝ زض ظبهاٖ     اؾت. زض ٘ت٥جٝ ٘ظط٤ٝ
ٝ   قأُ ٞط آٖ چ٥ع٢ اؾت وٝ با٤س با وٙا٤ات، والْ ٞها ٚ قها٤س بها ؾهاظ ٚ      ٞا٢ ٔرفه٣، ضا٘ه

 . (Kristeva, 1981: 116)« ٕ٘ا٤س... ؾطا٤ف ذٛز ضا آقىاض واضٞا٢ ا٥ِٚٝ، ٔثالً بٝ ٚؾ٥ّٝ

 ف٥ٙ٥ٕغز سؼز٤، ٚ ٔزس رٚؽ٣ٙ ٘سارز ٚ زر حم٥مز ثب٤س ٌفز:

ػ٥ٕك ٚ زل٥مه٣   ١ا٘س وٝ ٔطاِؼٞا٢ ٘رؿت٥ٗ غاِباً ظ٘ا٣٘ ٔتفىط ٚ ناحب ضأ٢ بٛزٜف٥ٙ٥ٕؿت»

ٞها،  ا٘س ٚ بٝ ا٤ٗ حم٥مت پ٣ بطز٘س وٝ ضٚا٤هت بكهط اظ تهاض٤د، ٌصقهتٝ، ض٘ه      اظ تاض٤د زاقتٝ

ٝ  ٞا، تٛؾؼٝاوا٣ٔٞا، ٘افتراضات، پ٥طٚظ٢ ا٘هس. ا٤هٗ   ٞا ٚ... ٣ٍٕٞ اظ ٔهسض٢ ٔطزا٘هٝ بطذاؾهت
ؾهاظ باقهٙس،    تٛا٘ؿتٙس وهٝ تهاض٤د  ا٘س ٚ چٝ بؿا اٌط ظ٘اٖ ٣ٔٔطزاٖ بٛز٘س وٝ تاض٤د ضا ضلٓ ظزٜ

ٞها  بهٛز. اظ ؾه٢ٛ ز٤ٍهط زض ٘ظهط ف٥ٙ٥ٕؿهت     اٚضاع بكط بؿ٣ بٟتط اظ آ٘چٝ اوٖٙٛ ٞؿت، ٣ٔ

٘ظهط ٚ پؿهٙس ٔهطزاٖ     قى٣ّ ٔٙفؼت٣ ٚ زض ضاؾتا٢ جّهب واضوطز ظ٘اٖ زض طَٛ تاض٤د ٕٞٛاضٜ 

 .  (Mohanty, 1984: 174)«اؾت بٛزٜ

رٚؽ٣ٙ زرثبر٠ ٘ظز١٤ ازث٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ دززاذشٝ ؽٛز، ٔإ٤س ا٤ٗ ٔٛضٛع اعز وٝ ٞسف ا٤ٗ ٘ظز٤ٝ  ٌز ثٝا

 زر اثشسا ا٤ٗ ثٛز وٝ:

تٛجٝ پػٚٞكٍطاٖ ضا بٝ ٚجٛز از٤باٖ ظٖ جّب وٙس ٚ تأو٥س بٍصاضز وٝ باظٕ٘ها٣٤ تجطب٥هات   »

وهاض اضظقهٕٙس٢    -وٝ ناحب ٘فٛشاِٖ ٔطز زض ازب٥ات آٖ ضا ٔؿىٛت ٌصاقهتٝ بٛز٘هس   –ظ٘ا٘ٝ 
ٞها ضا ٘اقه٣ اظ    ٞا٢ جٙؿ٥ت٣، ا٤هٗ تفهاٚت   اؾت. ا٤ٗ ٘ظط٤ٝ با اضائ١ تؼط٤ف٣ جس٤س اظ تفاٚت

« ٞا٢ فىط٢ ٚ جؿٕا٣٘ ظ٘اٖ ٞا٢ لسضت زا٘ؿت ٚ ٘ٝ ٔحسٚز٤ت پ٤ٛفضفتاضٞا٢ فط٣ٍٙٞ ٚ 

 (.  ۱۳۹۶ۺ۲۱۲)وٛـ، 

  ضناسی فمینیستی . روایت1-1

ٞب٢ ٘ظز٢ زر ٔغبِؼبر ازث٣ اعز وٝ زر ٔٛرز چ٣ٍٍ٘ٛ  ؽٙبع٣ ٤ى٣ اس سأط٥زٌذارسز٤ٗ ؽبذٝ رٚا٤ز

ٞب،  ٞب، وبروزز آٟ٘ب ٚ زرٟ٘ب٤ز چ٣ٍٍ٘ٛ سأط٥ز آٟ٘ب ثز ٔربعت وبرثزز زارز. زر عَٛ عبَ ذّك زاعشبٖ
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زك وٝ ؽٙبع٣ ؽزا٤غ٣ را ثٝ ٚػٛز آٚرزٜ اعز وٝ أزٚسٜ دضٚٞؾٍزاٖ ثب ا٤ٗ ف ٌغشزػ زا٘ؼ رٚا٤ز

٥ٌز٢  ٌذار٘س ٔٙؼز ثٝ ؽىُ ٞب زر ٕٞٝ ػب حضٛر زار٘س ٚ ثز ١ٕٞ اثؼبز س٘س٣ٌ ثؾز سأط٥ز ٣ٔ زاعشبٖ

ٞب٢ ٔرشّ، ػ٣ّٕ ٚ ٘ظز٢  ا٘س ٚ ثب سزو٥ت ؽبذٝؽٙبع٣ ؽسٜ ٞب٢ ٔرشّ، س٤زٔؼٕٛػٝ رٚا٤ز ؽبذٝ

ع٣ را ٚعؼز ؽٙب ٌزا٣٤، رٚا٘ىب٢ٚ، دشؽى٣ ٚ ف٥ٙ٥ٕغٓ ٚ... ٌغشز٠ رٚا٤ز ؽٙبع٣، سبر٤د ٔب٘ٙس ػبٔؼٝ

 (. 9:1398ا٘س )ٟٔز٤ش٢،  ثرؾ٥سٜ

سؼز٤ف٣  ؽٙبع٣ اعز وٝ زر ٞب٢ ػ٣ّٕ سزو٥ج٣ ثب رٚا٤ز ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ٤ى٣ اس ا٤ٗ ؽبذٝ رٚا٤ز

 ؽٛز:  ٌٛ٘ٝ ث٥بٖ ٣ٔ ٔؼشجز ا٤ٗ
ٚ  وٙهس  ٞا٢ جٙؿ٥ت٣ ٔطاِؼٝ ٔه٣  ا٢ ٘ظإٔٙس، زاؾتاٖ ٚ ٌفتٕاٖ ضا با تٛجٝ بٝ تفاٚتبٝ ق٥ٜٛ»

قهٛزۺ   قٙاؼِ ف٥ٙ٥ٕؿت بط ٤ىه٣ اظ ا٤هٗ ٔهٛاضز ٔتٕطوهع ٔه٣      بؿتٝ بٝ ض٤ٚىطز ٔطاِؼٝ، ضٚا٤ت
٢ ٚ ضاٚ ،ٞها  ٚ قرهه٥ت  ٣ذٛا٘ٙسٌاٖ ٚالؼه  ٤ؿٙسٜ،٘ٛ ٣ٔراطباٖ فطض ٤ؿٙسٌاٖ،٘ٛ ٥تجٙؿ

 .(۱۳۹۱ۺ۹۳)ٚاضَٞٛ، « ضٚا٤ت قٙٛٞا

ٞب٣٤ وٝ اس  زٌٛ٘ٝ وٝ زر رٚا٤ ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ زارا٢ زٚ ٚػٝ ٘ظز٢ ٚ ػ٣ّٕ اعز ٕٞبٖ رٚا٤ز

وٙس زر ذٛا٘سٖ ٔشٖٛ رٚا٣٤ ٔٙفزز، ذٛا٘ؾ٣ ػٙغ٥ز ٔسار ذّك  ِحبػ ػٙغ٥ش٣ ذٙظ٣ ٞغشٙس، ٔساذّٝ ٣ٔ

 وٙس )ٕٞبٖ(. ٣ٔ

 ؽٙبعبٖ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ػم٥سٜ زار٘س: رٚا٤ز
تٛا٘س ٔجٕٛػٝ ٚاغٌا٣٘ ضا فهطاٞٓ وٙهس وهٝ بهٝ ٚؾه١ّ٥ آٖ بتهٛاٖ        قٙاؾ٣ ٣ٔ ٚضٛح ضٚا٤ت»

تكر٥م زاز. با ا٤ٗ حاَ آٟ٘ا ٞٙٛظ ا٢ٍِٛ ضٚا٤ته٣ جهأؼ٣   ٞا٢ جٙؿ٥ت٣ ضا زض ضٚا٤ت  ٘كا٘ٝ
ٞها٢ ف٥ٙ٥ٕؿهٓ ضا بها     ا٘س؛ أا تٕا٤ُ زاض٘س زض٤افهت  بٙس٢ ٘ظط٤ات ذٛز اضائٝ ٘سازٜ بطا٢ تمؿ٥ٓ

ٔحٛض٢ ضا اظ ٔتهٖٛ   قٛز، تطو٥ب ٚ تفاؾ٥ط جٙؿ٥ت قٙاذت٣ حانُ ٣ٔ آ٘چٝ اظ تح٥ُّ ضٚا٤ت
 (.۱۳۹۸ۺ۱۱)ٟٔط٤ع٢، « ذال اضائٝ زٞٙس

ؽٙبع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ػٕسسبً ثز ٔغبِؼٝ ٔشٖٛ ازث٣ س٘بٖ ٔشٕزوش اعز. زر ز١ٞ ٌذؽشٝ  زدظ رٚا٤

ؽٙبع٣ ف٥ٕٙغش٣ د٥ؼ اس زاعشبٖ، ثز ٌفشٕبٖ رٚا٣٤ ٔشٕزوش ثٛزٜ اعز ٚ ثب ٔغبِؼ١ ٞٛؽٕٙسا٘ٝ  رٚا٤ز

ٚ ػٖٛ. ز٢ د٥شزس زرثبر٠ « رٚا٤ز»( زرثبر٠ 1999، آ٥ِغٖٛ و٥ظ )«ثغشبر»( زرثبر٠ 1993آ٥ِغٖٛ ثٛر )

 .(97:1391ازأٝ ٤بفشٝ اعز )ٚارَٞٛ، « ٗ رٚا٣٤ِح»

 مثانی عملی پضوهص .3

 ها خانة ادریسیپزداسی سنانه داستان  . روایتِ ضخصیت3-2

عٝ ػضٛ ثبل٣  ٞب ذب٘ٛازٜ ازر٤غ٣اس ا٤ٗ لزار اعز وٝ  ٞب ذب١٘ ازر٤غ٣ٞب٢  سٖ زاعشبٖ  رٚا٤ز ؽرق٥ز
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ٞب٢ زاعشبٖ  ؽرق٥زوٙٙس.  ثشرٌؾبٖ س٘س٣ٌ ٣ٔدسروٝ زر ذب٘ٝ ٥ٔزاط٣  ٞغشٙس ازر٤غ٣ ذب٘ساٖ اس ٔب٘سٜ

سٟٙب٣٤ ٚ زٚر اس ٔززاٖ  اعز ٚ ِمب، د٥ز زذشز٢ وٝ ثٝ ٤ب س٥ِرب ٔبزرثشري ٤ب ذب٘ٓ ازر٤غ٣ا٘س اس:  ػجبرر

وٙٙس وٝ ٌفشٕبٖ  وٙس ٚ ٚٞبة ٜ٘ٛ دغز٢ ذبٓ٘ ازر٤غ٣. ا٤ٗ ذب٘ٛازٜ زر ؽٟز٢ س٘س٣ٌ ٣ٔ س٘س٣ٌ ٣ٔ

ثٝ زاز  ،ذٛاٞٙس طزٚسٕٙسٞب را ٘بثٛز وززٜ ا٘س وٝ ٣ٔ ر٢ٚ وبر آٔسٜٚ ٌز٣ٞٚ اػ سغ٥٥ز ٤بفشٝ  اػشٕبػ٣

. آ٘چٝ عجت سؾرـ س٘بٖ ا٤ٗ ذب٘ٝ اعز، ا٘شٚا ٚ زٚر٢ اس اػشٕبع اعز ٚ ثٝ ز٥ُِ ضؼفب ثزعٙس

ا٘س. ذب٘ٓ ازر٤غ٣  ٘ؾ٣ٙ٥ را اذش٥بر وززٜ ٌزفشبرؽسٖ زر ا٥ٔبَ ٚ ذٛزذٛا٣ٞ ٔززاٖ ذب٘ٛازٜ چ٥ٙٗ ٌٛؽٝ

اػ ثٛزٜ، اسزٚاع وٙس ٚ اس ا٤ٗ اسفبق زچبر آؽفش٣ٍ فىز٢ اعز ثب سِٛس  وٝ ٔؼؾٛلٝوٝ ٘شٛا٘غشٝ ثب لجبز 

٥ٌزز؛ أب رح٥ال ٥٘ش ثب اسزٚاػ٣ ٘بذٛاعشٝ ػٛإ٘زي  ا٢ ٣ٔ ػٙٛاٖ فزس٘س عْٛ ػبٖ سبسٜ زذشزػ رح٥ال ثٝ

ٔب٘س ٚ ٚٞبة دغز ثزازرػ، زِجغشٝ  ؽٛز ٚ اسبق ٚ ٚعب٤ّؼ ثزا٢ ٥ٕٞؾٝ زعز ٘رٛرزٜ ثبل٣ ٣ٔ ٣ٔ

ٌززز وٝ سق٤ٛز ا٤ٗ  ؽٛز. ٚٞبة زچبر سٛٞٓ ػؾم٣ زر ذ٥بالسؼ ٣ٔ اػ رح٥ال ٚ ذبعزار اٚ ٣ٔ ػٕٝ

ؽٛز. ِمب ٥٘ش وٝ سٟٙب ٞٙزػ ٘ٛاذشٗ د٥ب٘ٛ اعز ٔسس٣ ثب  ذ٥بَ ثب آٔسٖ روغب٘ب ثٝ ػؾك ٚالؼ٣ سجس٤ُ ٣ٔ

رز ثبس ذٛ وٙس؛ أب آ٘چٝ زر دب٤بٖ زاعشبٖ رلٓ ٣ٔ آٔسٖ سٖ ز٤ٍز٢ ثٝ ٘بْ ؽٛوز احغبط عزس٘س٣ٌ ٣ٔ

ٔب٘س؛ أب ؽٛوز، ٕ٘ب٤ٙسٜ آسؾرب٘ٝ ٔزوش٢، زر ا٤ٗ ذب٘ٝ  ا٢ چٖٛ لجُ ثبل٣ ٣ٔ ٞٓ سٖ افغززٜ ٚ زِٕززٜ

ٞب٢ س٘ب٘ٝ را  وٙس ٤ٚض٣ٌ آٚرز. اٚ حش٣ زر دٛؽؼ ِجبعؼ ثٝ رً٘ سرز عؼ٣ ٣ٔ ا٘مالث٣ ثٝ ٚػٛز ٣ٔ

سٛا٘ٙس ٟ٘ضز را  ٖ ٣ٔاػ ثزا٢ زازذٛا٣ٞ، ثب وٕه لجبز ٚ ز٤ٍزا ٘ذذ٤زز. ؽٛوز ٚ ٕٞزاٞبٖ ر٘غ وؾ٥سٜ

سٛاٖ اس رذغبرٜ  ٚ وٛوت ٘بْ ثزز. وٛوت اس آٖ ٘ٛع س٘ب٣٘  ثٝ ٘ظبْ سجس٤ُ وٙٙس. اس ز٤ٍز س٘بٖ زاعشبٖ ٣ٔ

اعز وٝ حش٣ ثب ٚػٛز ظّٓ ٕٞغزػ ٚ وشه ذٛرزٖ اس اٚ ٕٞچٙبٖ ػبؽمب٘ٝ ٕٞغزػ را زٚعز زارز ٚ 

ٚ ٤ب ذٛز روغب٘ب اعز. روغب٘ب ؽج٥ٝ ا٢ اعز وٝ ٤ب ؽ٥فشٝ ؽٛٞز روغب٘ب  دغزػ ٤ٛع،، ػٛاٖ ػبؽك د٥ؾٝ

ثرؾس. اٚ ثب اؽزاف ثز  رح٥ال اعز ٚ ثب حضٛرػ زر آٖ ذب٘ٝ ثٝ ٕٞٝ اؽربؿ زاعشبٖ س٘س٣ٌ زٚثبرٜ ٣ٔ

ذٛا٣ٞ را آٔٛذشٝ اعز، زر ازأٝ  سٛعظ رػٙب آٔٛسٌبرػ وٝ اس اٚ آساز٢ ٞب ذب١٘ ازر٤غ٣راسٞب٢ 

 وٙس. زاعشبٖ اس ؽرق٥ز عبذش٣ٍ ذ٤ٛؼ اظٟبر سٙفز ٣ٔ

٘س اس: ذب٘ٓ ازر٤غ٣، ِمب، ٌّزخ، دز٢، ا ٞب٢ سٖ رٔبٖ اػٓ اس اف٣ّ ٚ فزػ٣ ػجبرر ٙبثزا٤ٗ ؽرق٥زث

دززاسا٣٘ ٕٞچٖٛ سئٛزٚر آزٚر٘ٛ ٤ب رذغبرٜ، ؽٛوز، روغب٘ب ٚ اِجشٝ رح٥ال وٝ )ثب ٚا٥ٌز٢ اس آرا٢ ٘ظز٤ٝ

ال ٤ى٣ اس ٞب٣٤ اعز وٝ اعبعبً زر غ٥بة ذٛز حضٛر زارز. حضٛر رح٥ ص٥ِٚب وز٤غشٛا( اس چٟزٜ

ذٛز ٔؼٙب  ؽبٞىبرٞب٢ ػ٥ّشازٜ زر ا٤ٗ رٔبٖ اعز. حضٛر اٚ ٕٞب٘ب ٔف٣ٟٔٛ اعز وٝ اعبعبً زر غ٥بة

  اعز.  اس اػشٕبع ٔززعبالرا٘ٝ زاعشبٖ «عشٓ وؾ٥سٜ سٖ»ؽٛز. ػ١ٕ ػٛإ٘زي ٚٞبة، چٟز٠   ٣ٔ
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 ها خانة ادریسیضناسی فمینیستی در داستان  روایت .3-1

ٞز چ٥ش ٚ ث٥ؼ اس ٞز أز٢ سؼ٣ّ د٥ؼ اس  ٞب ذب١٘ ازر٤غ٣ زاعشبٖ ٤زِاآ٘چٝ زر ثزرع٣ ف٥ٙ٥ٕغش٣ رٚ

ؽسٜ زر رٔبٖ  ٞب٢ اػشٕبػ٣ ٚف، ٞب ٚ سؽش٣ ثس٢ زلز ثغ٥بر،٤بثس ا٤ٗ حم٥مز اعز وٝ ػ٥ّشازٜ ثب  ٣ٔ

اعز. اٚ اس فمز، ٌزع٣ٍٙ، فالوز   سق٤ٛز وؾ٥سٜ ٞب٢ ٔرشّ، آٖ را ثٝ  ػٙجٝ ،را وب٤ٚسٜ ٞب ازر٤غ٣ ١ذب٘

ٌفشٝ ٚ سق٤ٛز٢ راعش٥ٗ ٚ  عرٗ ٤ٚضٜ س٘بٖ زر راعشب٢ سضؼ٥، حمٛق افزاز ػبٔؼٝ ثٝ ٚ ث٥چبر٣ٌ

اعز؛ اٚ ٔرقٛفبً فمز ٚ ٌزع٣ٍٙ   سزع٥ٓ وززٜؽسٜ سٖ  ٚ حمٛق سضؼ٥،ٌزا٤ب٘ٝ را اس اػشٕبع  ٚالغ

اس ٔززعبالر٢ ٚ ذؾٛ٘ز ثٝ س٘بٖ، عرز ا٘شمبز وززٜ  ،زٜٕ٘ٛ  عجمٝ  دب٥٤ٗ ٚ فغبز عجمٝ اؽزاف را سٛف٥،

زرً٘ دظ اس د٥زٚس٢ ا٘مالة ثّؾ٤ٛى٣،  اعز. ث٣  ٕب٤الر ف٥ٙ٥ٕغش٣ ذٛزػ را اثزاس وززٜٚ س

ُ، ٕٞچٖٛ وبخ، ّا٢ ثشري ٚ ٔؼ ٞب وٝ زر ذب٘ٝ ازر٤غ٣ ١ثبسٔب٘سٌبٖ ذب٘ٛازٜ اؽزاف ٚ دسرعبالر٢ ذب٘

 ؽبٖ اؽربف٣ زر ذب٘ٝ .ؽٛ٘س آعب٢ ثزذبعشٝ اس ا٘مالة ٣ٔ ٞب٢ عٛفبٖ وٙٙس، زعشرٛػ ثحزاٖ س٘س٣ٌ ٣ٔ

زٞٙس وٝ ػٕٛٔبً ثب آزاة ٚ رعْٛ س٘سٌب٣٘ اؽزاف٣ آؽٙب٣٤ ٘سار٘س ٚ زر٘ش٥ؼٝ  ٘بٍٕٞٗ را ػب٢ ٣ٔ

 :رٚ٘س ا٢ فزا٣ٔ ا٥ٍ٘ش٘س ٚ عزا٘ؼبْ ٞز٤ه اس ٌٛؽٝ ٞب ثز٣ٔ آؽفش٣ٍ

ٝ    ا٢ ٘اٌٟا٣٘ ٥٘ؿت، ب٥ٗ قىاف چهٛ   ذا٘ٝ  بطٚظ آقفت٣ٍ زض ٥ٞچ» ٞها، زضظ   ٞها، تها٢ ٔالفه

٘ك٥ٙس. بٝ ا٘تظاض باز٢ وٝ اظ زض٢ ٌكٛزٜ بهٝ ذا٘هٝ ضاٜ    ٣ٔ ٣ٔٞا غباض ٘ط ٞا ٚ چ٥ٗ پطزٜ زض٤چٝ

ٞا ظ٘س٣ٌ بٝ ضٚاَ ٥ٕٞكٝ  ٌاٜ آظاز وٙس. زض ذا٘ٝ ازض٤ؿ٣ ب٥ابس ٚ اجعا٢ پطاوٙس٣ٌ ضا اظ و٥ٕٗ
 .(۱۱ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، « بٛز

ثغ٥بر ػبِت سٛػٝ اعز. سٖ ا٤زا٣٘ زر ٥ٌزٚزار اطجبر ٤ٛٞز ذٛز اعز.  ثبرٜرٚا٤ز ػ٥ّشازٜ زر ا٤ٗ 

٘شاع اٚ ثز عز ٤ٛٞز اعز ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ ز٥ُِ اعز وٝ ٘مغٝ طمُ زاعشبٖ ثحض ؽٙبعب٣٤ اعز. چٙب٘چٝ 

  :ف٥ّغٛف ا٤شب٥ِب٣٤ ػٛرػٛ آٌبٔجٗ ٔؼشمس اعز

 .(۱۸۳ۺ ۱۳۹۴)آٌأبٗ، « ٘عاع ز٥٘ا٢ جس٤س، جسا٣ِ بط ؾط ٤ٛٞت اؾت»

  وٙس: دززاس٢ ٣ٔػ٥ّشازٜ ثحزاٖ ٤ٛٞز را اس سثبٖ ثب٣٤ٛ٘ د٥ز چ٥ٙٗ رٚا٤ز

ِمها ٚ ٚٞها ، ضا٘هسٜ اظ    « ا٤هٗ ٔهٙٓ.  »آٔس ٌفتۺ با٢ٛ٘ پ٥ط با نسا٣٤ وٝ اٍ٘اض اظ ٥ٔاٖ ٔٝ ٣ٔ»
 .(۳۶ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، .« ..قاز٢ ٌصقتٝ، ب٥ٕٙان ٚ تحم٥طقسٜ

ا٘س ٚ  ٞب٢ ٔب٘سٌبر سبر٤ر٣ سبث٣ اس ذبعز٣٤ٌٜٛ ثبس ،ٞب٢ سٖ زاعشبٖ ثٝ ٥ٕٞٗ ز٥ُِ اعز وٝ ؽرق٥ز

ا٘س سب  سز٘س ٚاْ ٌزفشٝ ؽسٜ اٍ٘بر اس زَ سبر٤د ٞٙز، ع٥ٕٙب ٚ ازث٥بر غزة وٝ زر س٥ٔٙٝ حمٛق س٘بٖ د٥ؾزفشٝ

 ٘ٛػ٣ ٤ٛٞز ا٣٤ٍِٛ ٤ب دبرازا٤ٍٕبس٥ه ثزعب٘س. 
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بتهٛاٖ   ٢ ف٥ّٓ جازٜ ف٣ٙ٥ّ ضا زض ٚجٛز ِمها ز٤هس، قها٤س   «جّؿ٥ٔٛٙا»ٞا٣٤ اظ  قا٤س بتٛاٖ ضٌٝ»

ٞا٢ ٟ٘فتٝ قرهه٥ت ضوؿها٘ا )٤ها ضحه٥ال( ٤افهت.       ضا زض ال٤ٝ ٞسا٤ت ٞا٣٤ اظ ظٖ اث٥ط٢ باضلٝ

شات با ضا٢ِٚ ػاقكِ ٔاضٌط٤هت زٚضاؼ زض   ٞا٤ف ٞٓ قٛز ذا٘ٓ ازض٤ؿ٣ ضا زض بطذ٣ ؾ٤ٛٝ ٣ٔ

بس٤ُ وٝ پ٥ف اظ ذٛز ا٣٤ٍِٛ  قٛوت ضا قره٥ت٣ ب٣ ػ٥ّعازٜ أا ؛اـ پٙساقت ٞا٢ پ٥ط٢ ؾاَ
ضٚز وٝ قا٤س بؼس اظ ا٤ٗ ا٣٤ٍِٛ بكهٛز بهطا٢ ؾهاذتٗ ٚ     وٙس ٚ احتٕاَ ٣ٔ ف٣ ٣ٔ٘ساضز، ٔؼط

 .(۱۴ۺ ۱۳۷۸)ٔحٕس٢، « ٘اپص٤ط ب٣ٙ٥ پ٥ف  پ٥چ٥سٜ ٚ پطٚضا٘سٖ واضاوتطٞا٣٤ ٘اؾاظٜ، 

 ٞب ازر٤غ٣  ١ذب٘ٞب٢  ا٤ٗ سٕبْ سٛف٥، آٟ٘ب زر رٚا٤ز رٔبٖ ٥٘غز. اس ع٢ٛ ز٤ٍز سٖ ٞزچٙس

ٕ٘بزٞب٣٤ اس سزط، سٟٙب٣٤، حغزر ٚ ٘بوب٣ٔ ٞغشٙس. ا٤ٗ ٕ٘بزٞب حش٣ زر س٣٘ ٔظُ روغب٘ب وٝ آؽٛثٍزا٘ٝ 

 ،ؽٛز. ِمب ؽٛز ٞٓ ز٤سٜ ٣ٔ دززاسز ٚ زرٟ٘ب٤ز ثب ٘بوب٣ٔ ٚ ؽىغز ٔٛاػٝ ٣ٔ ؽى٣ٙ ٣ٔ  ثٝ عٙز

ثس٤ُ اس ٔززاٖ ؽسٜ  اػ زر اٚ، سجس٤ُ ثٝ ٘فزس٣ ث٣ ٞب ٚ ٥٘زٚٞب٢ س٘ب٘ٝ د٥ززذشز٢ سٟٙبعز وٝ سٕبْ سٛا٘ب٣٤

٘ؾسٖ ثبؽس. ا٤ٗ عزذٛرز٣ٌ زرٟ٘ب٤ز زر ثب٢ٛ٘ وٟٙغبَ  اعز؛ ٘فزس٣ وٝ ؽب٤س سائ٥سٜ ٔغّٛة ٚالغ 

٘ٛػ٣ ٥ٔزاص سٖ ؽزل٣  ٞب٣٤ وٝ ثٝ ؽٛز؛ عٙز ذب٘ٝ، ذب٘ٓ ازر٤غ٣ ثٝ ٕ٘بزٞب٣٤ فز٣ٍٙٞ ٚ عٙش٣ سجس٤ُ ٣ٔ

 .اعز

وٙٙس. زرز٢ وٝ آٟ٘ب را ثٝ سٟٙب٣٤ ٚ  ٣ٔ ٞب ٥ٕٞؾٝ زرز٢ ػب٘ىبٜ را سحُٕ سٚع ،ٞب٢ ػ٥ّشازٜ زر زاعشبٖ

ٞب٤ؼ ٥ٞچٍبٜ ٤ه ع٤ٛٝ ٍ٘بٜ ٘ىززٜ اعز. اٌز سق٤ٛز ٔظجز ٤ب ٔٙف٣  ػ٥ّشازٜ زر زاعشبٖ وؾب٘س. ا٘شٚا ٣ٔ

اس س٘بٖ ارائٝ زازٜ زر ٔمبثُ اس سق٤ٛز ٔظجز ٤ب ٔٙف٣ ٔززاٖ ٥٘ش ٘ٛؽشٝ اعز. ٔٙش٣ٟ ٘مؼ س٘بٖ را ثٝ ز٥ُِ 

٤ب٢ ؤٞب٢ اٚ ٥٘ش زر ر ٞب٢ زاعشبٖ زػغشٝ ٘ؾبٖ زازٜ اعز. ؽرق٥زوٕزً٘ ثٛزٖ آٖ زر عَٛ سبر٤د ث

آ٤ٙس.  ٚػ٣٤ٛ اؽزال٣ ٚ اعبع٥ز٢ زر د٣ ذٛؽجرش٣ ثز٣ٔ ٘بدذ٤ز ثٝ ػغز ٞب٢ سغى٥ٗ ٌز٤ش اس زِش٣ٍٙ

وززٖ احغبعبر  ػز٤بٖ ٚ ثب وٙٙس ٞب ٣ٔ دززاس٢ عذز٘س ٚ ٔظال ً ٌزز ٔزز٢ ذ٥بَ ٤ب٣٤ ٣ٔؤا٤ٙبٖ زَ ثٝ ر

 :وٙٙسدزٚا ػُٕ ٣ٔ ذٛز ث٣

ٞا ضا پا٥٤ٗ ا٘ساذت. با ظز٘س. )چكٓت٢ٛ ٔحّٝ ٔا آواضزئٖٛ ٣ٔ»ٞا ضا ٔكت وطزۺ زذتط زؾت»

وٙه٥ٓ.  قهٛز. ٌهٛـ ٔه٣   ظ٥٘س زَ آزْ باظ ٔه٣ جا وطز( ٚلت٣ قٕا ٣ٔ قؿت پا ض٣ٍ٤ ضا جابٝ

زذتط ٣ٌّ اظ باغچٝ چ٥س. بٝ ِما زازۺ «  زاض اؾت؟ٍٔط ذ٣ّ٥ ذٙسٜ»ِما اذٓ وطزۺ « ذٙس٤ٓ. ٣ٔ
ٞه٥چ  »ٞا ضا ٌهاظ ٌطفهتۺ    ٌّطخ ِب«  چطا؟ چٛ٘ىٝ ذ٣ّ٥ ظقتٓ؟» «ا با ٕٞٝ فطق زاض٤س.قٕ»

 .(۱۴۳ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، « ..ظ٣٘ ٔثُ قٕا ٥٘ؿت.

ٚ ػؾك آٟ٘ب زر دب٤بٖ  ا٘س ٤بثٙس ذٛؽجرز ٘ش٤غشٝ آ٤ٙس ٚ زر٣ٔ أب زر ثزذٛرز ثب ٚالؼ٥ز اس اٚٞبْ زر ٣ٔ
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 ارز:ؽٛز ٚ حبف٣ّ ػش عزذٛرز٣ٌ ٘س ثٝ ٘فزر سجس٤ُ ٣ٔ

ّٔتٕؽ بٝ ٔازض ٍ٘اٜ وطز. بها٢ٛ٘   ا٤ؿتاز. تا٘ٝا٢ بط آؾحظٝپط٤سٜ، ِ ض٣ٍ٘ با ِما ٚ سزض باظ ق»
اػتٙا٣٤ جا بٝ ٕٞسضز٢ ٚ ٟٔط زاز. ِما ٥ٕٞكٝ تٟٙا بٛز. زض ؾطاؾط  پ٥ط ٔٙمّب قس. زٚض٢ ٚ ب٣

 ٚلهت . بهٛز  وهطزٜ  اٚ ٘ثهاض  ػكهك  وهٛزو٣،  زض ضٚؾتا٣٤ زا١٤بٟطٜ اظ ٔحبت. فمط  ظ٘س٣ٌ ب٣

ٝ  تذٛا٘هسٜ بهٛز، لههٝ ٌفتهٝ بهٛز، زؾه       زػا بطا٤ف ب٥ٕاض٢، ٗ  ذهٛا   اظ په٥ف  ضا بچه  به٥

 )ٕٞاٖ(.« زبٛ ٌطفتٝ ذٛز ٌطْ ٚ ظٔرت ٞا٢ اٍ٘كت

ا٢ س٘بٖ را ٘جب٤س ثٝ دب٢ آٖ ٘ٛؽز وٝ اح٥ب٘بً ٤ٛ٘غٙسٜ فز٤ت ا٤ٗ  ٞب٢ و٥ّؾٝزازٖ زغسغٝ٘ؾبٖٕٞچ٥ٙٗ 

وٙس. وبر  ٚالؼ٥ز اػشٕبػ٣ را ثسٖٚ زذبِز ثبس٘ؾز ٣ٔٞب را ذٛرزٜ ٚ ٤ب فزفبً ٤ه رئب٥ِشٝ ٤ب  و٥ّؾٝ

سق٤ٛز ا٤ٗ ثب  ٚ ثٛزٖ ثزا٢ ِمب ٔغئّٝ اعز ػب٣٤ وٝ سؽز ،ا٤ٗ ٔفْٟٛ زر ٘مُ لَٛ ثبال ارائٝ ػ٥ّشازٜ اس

 وٝزر ا٤ٗ ثبرٜ اػشمبز زار٘س  ٞب وٙس. ف٥ٕٙغز اٞساف ذبف٣ را ز٘جبَ ٣ٔ ،ا٢ اس سٖ ٞب٢ و٥ّؾٝ ٌٛ٘ٝ س٥خ

ثٛزٖ ا٤ٗ ٔٛضٛع  ٤بثس ٚ ثب سفبٚر ٌذاؽشٗ ث٥ٗ سٖ ٚ ٔإ٘ض حضٛر ٣ٔفح١ٙ س٘س٣ٌ اس ا٤ٗ عز٤ك زر  سٖ

ٞب٢ رفشبر٢ سٖ اس ػبٔؼٝ  ثٛزٖ ثٝ ٔغئ١ّ ث٥ِٛٛص٤ى٣ ارسجبط زارز؛ أب ٤ٚض٣ٌ وٙٙس وٝ ٔإ٘ض را ٔغزح ٣ٔ

ؽٛز. دظ سأ٥٘ض ٘بؽ٣ اس ثُؼس س٤غش٣ ٚ ٔبزرساز٢ اعز؛ أب رفشبر اوشغبث٣ ٚ ثزٌزفشٝ اس  ٘بؽ٣ ٣ٔ

 .(299: 1389)ٔٛراٖ،  برٞب٢ ػبٔؼٝ اعزٞٙؼ

 ثٙس٢ ٘ٛػ٣ رٚا٤ز ٔسرٖ ف٥ٙ٥ٕغش٣ عبس٢ ٚ فٛرر زر راعشب٢ د٥بزٜ ،ٚار ا٤ٗ ٍ٘بٜ ثبسٕ٘ب٤ب٘ٝ ٚ آ٤ٙٝ

 ؽٛز: ٔؾبٞسٜ ٣ٔٞب٢ رٔبٖ ٥٘ش  زر عب٤ز لغٕز اعز وٝ

ط ٞا ضا بٝ ٞٓ ض٤رت. جؼبٝ ضا بطزاقت. بطابه پطتٚ ضفت. زض ٌٙجٝ ضا باظ وطز. ذطت ِما باال»
ٞا٢ ذاوؿتط٢  آ٤ٙٝ، با اٍ٘كت ابطٚٞا ضا ناف وطز. ِب ضا ٌاظ ٌطفت تا نٛضت٣ قٛز. چكٓ

٘اٌٟهاٖ لهسْ    ٞها پها٥٤ٗ ضفهت.   آِٛز زضذك٥س. جؼبٝ ضا ظ٤ط باظٚ ٌصاقت. اظ پّٝزض فضا٢ ٔٝ

وهؽ لابهُ اػتٕهاز     ؾؿت وطز ٚ ا٘س٤ك٥س اظ وجا ٔؼّْٛ وٛزواٖ ضا تؼ٥ّٓ ٘سازٜ باقٙس؟ ٞه٥چ 

 .(۱۴۴ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، « ..ا٢ غط٤ب٣ زاضز.٥٘ٞؿت. ز٥٘ا زاْ

ٞب٢ وٙس سب ؽىُدٙب٣ٞ س٘بٖ اعز. ػ٥ّشازٜ زر ا٤ٗ لغؼبر سالػ ٣ٔ ثبسسبث٣ اس ث٣ ،اػشٕبز٢ث٣

ٞب ا٢ را وٝ زر س٘بٖ زر ػبٔؼ١ ٔززعبالرا٘ٝ ثٝ ٚػٛز آٔسٜ ٚ ؽب٤س ثزا٢ لزٖػس٤س٢ اس احغبعبر ٔٙف٣

ٔحٛر اعز وٝ زر زعشٍبٜ ٘مس ف٥ٕٙغش٣  رٚا٤ز ٤ٛ٘غٙسٜ ،عزوٛة ؽسٜ رٚا٤ز وٙس. ا٤ٗ ؽىُ اس رٚا٤ز

٤ؼ٣ٙ وؾ، عبذشبر  ؛ا٤ِٛٚز س٤بز٢ زارز. ا٤ٗ ٕٞبٖ ٔؼ٣ٙ عبذشبرٌزا٣٤ زر رٚا٤ز اعز. عبذشبرٌزا٣٤

رٚا٤ز ٚ فزآ٤ٙس سؾى٥ُ د٥زً٘ ٚ ؽدٙبذز ٔب٥ٞدز رٚا٤دز ثدب ر٤ٚىدزز ػ٥ٙد٣ وبرودزز ٤دب وٙدؼ 
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ٞب٢ دٛس٤ٛ٤غش٣ ٔززاٖ،  ٌٕبٖ ذٛزؽبٖ ػٟز اسٕبْ عّغٝ رٚػٞب ثٝ  ؽدسٜ زر آٖ. ف٥ٙ٥ٕغز ث٥ٙبز٤دٗ ٤بفشٝ

 :زٞٙس ٘ىبر س٤ز را ٔس٘ظز لزار ٣ٔ

 ٞب٢ ػ٣ّٕ آٚر٢، سح٥ُّ ٚ عزاح٣ زازٜ  اػشٙبة اس عشٓ ػٙغ٥ش٣ زر ػٕغ».   1

 ثٛزٖ حم٥مز ٚ ثبٚرٞب٢ فؼ٣ّ سأو٥س ثز عبذز اػشٕبػ٣ ٚالؼ٥ز ٚ ٔشغ٥ز ٚ سبر٤ر٣.   2

ٝ  سٛػٝ ثٝ اؽىبَ .   3 غ٥زرعٕدد٣ ٚ   -فدٛرر رعدد٣ٕ   د٥چ٥سٜ اػٕبَ لسرر ٚ عّغٝ ٔززاٖ ثز س٘بٖ ودٝ ثد

 .)  (Lockwood, 2006: 120 «آؽىبر ٚ دٟٙبٖ ػز٤بٖ زارز

حمٛق، ػال٤ك ٚ   ٞب٢ ػٙغ٥ش٣ ٚ ٘بثزاثز٢، سٕزوش ذٛز را ث٥ؾشز زر حٛسٜ  ف٥ٙ٥ٕغٓ ،زر ٍ٘بٜ ػ٥ّشازٜ

ذب١٘ ػ٥ّشازٜ ٚ ذبفٝ زر رٚا٤ز زاعشب٣٘  عشبٖزاثرؾ٣ اس حمٛقِ س٘بٖ زر . اعز  ُ س٘بٖ وززٜئٔغب
ٔب٘ٙس  ا٘س: دززاساٖ ف٥ٕٙغز ٥٘ش ثبرٞب ثساٖ اؽبرٜ وززٜ زرثز٥ٌز٘سٜ ٔٛارز٢ اعز وٝ ٘ظز٤ٝ ٞب ازر٤غ٣

ذبعزِ وبرِ ثزاثز، حكِ ٔبِى٥ز،  ٥ٔزِ ثس٣٘ ٚ ذٛزٔرشبر٢، حكِ رأ٢، حكِ وبر، حكِ زعشٕشزِ ثزاثز ثٝسٕب

ؼ، حكِ ٔؾبروز زر لزارزازٞب٢ لب٣٘ٛ٘ ٚ زرٟ٘ب٤ز؛ حكِ عزدزعش٣ِ حكِ سحق٥ُ، حكِ ؽزوز زر ارس

فزس٘ساٖ، حكِ اسزٚاعِ آسازا٘ٝ ٚ آساز٢ِ ٔذٞج٣ ٚ آساز٢ زر ثزاثز سٕبْ سق٥ٕٕبر، حك ا٘ؼبْ وبرٞب ثسٖٚ 

 (.147)ٕٞبٖ:« اػبسٜ ٕٞغز ٤ب دسر، حك ذزٚع اس وؾٛر ثسٖٚ اػبسٜ ٕٞغز

ؽٙبع٣ ف٥ٕٙغش٣ ٔشفبٚر  ٣ زر ا٤ٙؼب ثب ٔحشٛا ٚ ٔضٕٖٛؽٙبع٣ ف٥ٕٙغش ثب٤س زر ٘ظز زاؽز وٝ رٚا٤ز

ٞب٢ آٖ ثٝ ؽىُ ٤ه وُ ٔٙغؼٓ دٛؽؼ زٞس سٛا٘س ٔحشٛا را ثب سٕب٣ٔ ٔإِفٝاعز. ثب ا٤ٗ حبَ رٚا٤ز ٣ٔ

٤ؼ٣ٙ ٘مغٝ اسقبَ ٚ وب٣٘ٛ٘  ؛ٚ ثبػض د٥ٛ٘س سٕبْ اروبٖ عبذشبر٢ ؽٛز. ا٤ٗ ٕٞبٖ وبروزز فزْ اعز. فزْ

 وٝ زر فزْ س٤ز ػ٥ّشازٜ چ٥ٙٗ رٚا٤ز وززٜ اعز: (144: 1388ؽسٖ سٕب٣ٔ اػشا٢ رٚا٤ز )فزٞبزدٛر، 

زا٘ٓ اٚ تها  وٙٓ ضاض٣ بكٛز. تا جا٣٤ وٝ ٔٗ ٣ٔذٛا٥ٞس بطا٢ قٕا ظ٘س٣ٌ وٙس! فىط ٣ٔ٣ٕ٘»

اؾهط فهسا٢   ٔعذطف ٍ٘هٛ! ظ٘هس٣ٌ ا٤هٗ ظٖ ؾط   « »بٝ حاَ بطا٢ ذٛزـ ظ٘س٣ٌ وطزٜ اؾت.

ا٤هس. ٌصقهتٝ اظ تهٛ، اَٚ پهسض ٚ بؼهس قهٛٞطـ       ز٤ٍطاٖ قهسٜ. ٕٞهٝ قهٕا طف٥ّه٣ اٚ بهٛزٜ     
ٚٞها   « وطز( پسض تٛ، ِما ٚ حته٣ ضاحه٥ال.  ٞا٢ زؾت چپ ضا با شوط ٞط ٘اْ، تا ٣ٔ )اٍ٘كت

ا٤س! ٔازض بعضي بٝ ضاح٥ال ٔتى٣ بٛز. بؼس اظ تِٛس اٚ ٤ىباضٜ آذط٢ ضا وٛض ذٛا٘سٜ»بطافطٚذتۺ 

ضفتٙس ٕٞٝ آٟ٘ا ضا جا٢ زٚ ذٛاٞط ٤ٌٛس ٚلت٣ با ٞٓ ضاٜ ٣ٔجٛاٖ قس. ذٛزـ ٣ٔب٥ؿت ؾاَ 

ذب وٝ چ٣؟ ذٛاٞط باقٙس؛ ا٤ٗ چٝ جٛض أت٥هاظ٢ اؾهت؟   »ضوؿا٘ا پٛظذٙس ظزۺ « ٌطفتٙس.٣ٔ
 .(۱۹۴ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، « ٚٞا ! ظ٤طآب٣ ٘طٚ. ا٤ٗ ظ٘س٣ٌ قا٤ؿتٝ اٚ ٘بٛزٜ

ثٝ ػٙجٝ س٘س٣ٌ ذب٘ٛاز٣ٌ ٚ ٞٓ آ٘چٝ زر اػشٕبع ثٝ ٥ٕٞٗ ز٥ُِ اعز وٝ ػ٥ّشازٜ زر آطبرػ ٞٓ 
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ٞب٤ؼ ٤ه  ٌذؽشٝ، دززاذشٝ ٚ ٘مؼ س٘بٖ ٚ ٔززاٖ را زر آٖ ث٥بٖ وززٜ اعز. اٚ زر زاعشبٖ سٔب٘ؼ ٣ٔ

ع٤ٛٝ ٍ٘بٜ ٘ىززٜ ٚ اٌز سق٤ٛز ٔظجز ٤ب ٔٙف٣ اس س٘بٖ ارائٝ زازٜ، زر ٔمبثُ آٖ، سق٤ٛز ٔظجز ٤ب ٔٙف٣ را اس 

ٔشمبثالً ثزا٢ ٔززاٖ ٞٓ آٚرزٜ ٚ  ،٤ب ؽىغز را ثزا٢ س٘بٖ ػٙٛاٖ وززٜ ٔززاٖ ٞٓ آٚرزٜ؛ اٌز ٔٛفم٥ز

ؽٙبذش٣ ٚ ف٥ش٤ِٛٛص٤ى٣ را ذبؿ ٤ه ػٙظ ٘سا٘غشٝ اعز. اِجشٝ ا٤ٗ زر حب٣ِ اعز  ٞب٢ س٤غز سفبٚر

رعس آطبر  ٘ظز ٣ٔ رً٘ ثٛزٖ آٖ زر عَٛ سبر٤د، ثزػغشٝ ٘ؾبٖ زازٜ ٚ ثٝوٝ اٚ ٘مؼ س٘بٖ را ثٝ ز٥ُِ وٓ

ٞب٢ زاعشب٣٘ ٔغزح  چزا وٝ ٢ٚ ذٛز را زر لبِت ؽرق٥ز ؛فٛرس٣ اس سؼسز ازث٣ اعز غشاِٝ ػ٥ّشازٜ

 :وٙس ٣ٔ

ذٛضْ ٚ بٝ ظٔه٥ٗ ظ٤هط پها٤ٓ ٍ٘هاٜ     ب٥ٙٓ، افؿٛؼ ٣ٔا٢ ضا زٚض ٥ٔع قاْ ٣ٔٞط ٚلت ذا٘ٛازٜ»

بهٝ ٕٞه٥ٗ   « »ا٢ بؿهاظ٤س! بهطا٢ قهٕا ز٤هط ٥٘ؿهت. ذها٘ٛازٜ     « »وٙٓ وٝ ٥ٕٞكٝ ِطظاٖ بٛزٜ. ٣ٔ
ظ آٖ! زؾت ٔطز٢ ضا ب٥ٍط٤س، بط٤ٚس ٤ه جا٢ زٚض. ٔثالً ضٚؾتا. بچٝ پ٥هسا  ب٥كتط ا» «ؾاز٣ٌ؟

ا٤ٗ ٔطز ضا بطا٤ٓ » وٙس.با ٚحكت فىط وطز بٝ ٔطز ذ٥ا٣ِ حؿازت ٣ٔ« و٥ٙس! ق٥ط بع بسٚق٥س.

ٓ « ا٢ اؾت.ب٥اٚض! ته٤ٛط فط٤بٙسٜ ؾه٢ٛ چهطاؽ وٛچهٝ،    ٚٞا  بٝ ظٖ ٍ٘اٜ وطز. زض پطت٢ٛ وه

ٔٗ وؿه٣ ضا  »ا٘ساذتۺ ا٢ اطّؿ٣ ٣ٔٞا٢ ِط٥ف ؾا٤ٝبط ٌٛ٘ٝٞا٢ ؾ٥اٜ ٞا٢ بّٙس با ٔػٜپّه
ب٥ا ٚ بكٙاؼ! تٛ ضا ٘رٛاؾتٝ بٛزْ وٝ ٘مف ٔكهاٚض تكهى٥ُ ذها٘ٛازٜ ضا بهطا٤ٓ     » «قٙاؾٓ.٣ٕ٘

 .(۱۹۴ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، « باظ٢ و٣ٙ

وٛؽس سب ٘ؾبٖ زٞس وٝ ػساِز ف٥ٙ٥ٕغش٣ ا٢ ٣ٔ ػ٥ّشازٜ ثٝ ؽىُ آٌبٞب٘ٝ ،ٞب غ٤٣ذب١٘ ازرزر رٚا٤ز 

زر ثبة دزعؼ ػساِز عٝ دبعد ٔشفبٚر زازٜ ؽسٜ اعز؛  ؛ س٤زآ ٔشضٕٗ ثزاثز٢ اعز ٚ ٞٓ اعشحمبقٞ

ٞب سٛس٤غ ثزاثز  وٙٙس ٚ ثب ا٘ىبر اعشؼساز ٔشفبٚر ا٘غبٖ دززاساٖ ػساِز را ثٝ ثزاثز٢ سزػٕٝ ٣ٔ ثزذ٣ ٘ظز٤ٝ

ٞب لبئُ  دؾشىبر ا٘غبٖ ٞب وٝ سفبٚس٣ ث٥ٗ اعشؼساز ٚ حش٣ ؽٕبر٘س ٔب٘ٙس ٔبروغ٥غز را ٔمسٔٝ ؽىٛفب٣٤ ٣ٔ

دززاساٖ سؼز٤ف٣ عٛع٥ب٥ِغش٣ اس ػساِز ارائٝ وززٜ ٚ ثزآ٘ٙس وٝ ثب٤س ثٝ ٞزوظ ثٝ  ٥٘غشٙس، زعشٝ زْٚ ٘ظز٤ٝ

 ،اػ عشب٘سٜ ؽٛز. زر سؼز٤، عْٛ اعشحمبق ٚ ٥ِبلز ا٘ساسٜ ٥٘بسػ زازٜ ؽٛز ٚ اس ٞزوظ ثٝ ا٘ساسٜ سٛا٘ب٣٤

٘شغبث٣ ٤ب ٔٛرٚط٣. ا٤ٗ سؼز٤، اس ػساِز، ٥ِجزا٣ِ اعز وٝ ا٥ٕٞز زارز وٝ ث٥ؾشز حبِز اوشغبث٣ زارز سب ا

ؽٛز. زر ا٤ٗ ثززاؽز،  ٞب سأو٥س ٣ٔ زر آٖ ثز فالح٥ز ٚ ؽب٤غش٣ٍ افزاز زر ثزذٛرزار٢ اس فزفز

٣ِٚ وٛؽؼ عزاحبٖ افَٛ ػساِز ٥ِجزا٥ِغش٣ ا٤ٗ اعز وٝ  ؛ضبثغٝ سؾر٥ـ ؽب٤غش٣ٍ ٔجٟٓ اعز

سز٤ٗ افزاز ػبٔؼٝ سسارن ز٤سٜ  ؼ٥ز ٕٔىٗ ثزا٢ ٔحزْٚٚضؼ٣ سزع٥ٓ وٙٙس سب زر دزسٛ آٖ ثٟشز٤ٗ ٚض

. زر ا٤ٗ سؼز٤، ٔمقٛز اس ػساِز، ا٘قبف اعز وٝ زر ؽٛزآساز٢ ٚ ثزاثز٢ افزاز سٛػٝ  ثٝ ؽٛز ٚ
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 (.Rawls, 1998: 52) ٘ظز اعز ٚ ٞٓ ٔالحظبر ػمال٣٤ٔسسؼز٤، آٖ، ٞٓ ٔالحظبر ػمال٣٘ 

اؾت وٝ ٔتؼّك بٝ ؾهٙت ٔتفهاٚت ٚ ٘ٛپها٢    ا٢  سٜٙٞا، ػ٥ّعازٜ ٤ٛ٘ؿ زض ضٚا٤ت ذا١٘ ازض٤ؿ٣»
ظ٤طا ظ٘هاٖ زض   ؛ٞا٢ ظٖ بطا٢ ذٛز ؾٙت٣ ز٤ٍطٌٖٛ زاض٘س ظ٘ا٘ٝ زض ضٔاٖ فاضؾ٣ اؾت. ٤ٛ٘ؿٙسٜ

ا٘س. بٙابطا٤ٗ طب٥ؼ٣ اؾهت وهٝ زضن ظٖ اظ جٟهاٖ ٚ     طَٛ تاض٤د ؾتٓ ٔكاب٣ٟ ضا ٔتحُٕ بٛزٜ

 ؛قاٖ ٥٘ؿت ف ب٥ِٛٛغ٤هأا ا٤ٗ تفاٚت ٘اق٣ اظ اذتال ؛ٔتفاٚت اظ زض٤افت ٔطز باقس ،ظ٘س٣ٌ

ٞا٣٤ اؾت وٝ ظٖ زض جأؼٝ با آٖ ٔٛاجٝ اؾت. ظ٘اٖ فطًٞٙ فطٚز٤ٙه٣   بّىٝ ٘ت٥جٝ ظٚض٣٤ٌٛ
ٞا٢ ظ٘هس٣ٌ، ضفتاضٞها٣٤ وهٝ اظ ذهٛز      ٞا٢ ٤ٛ٘ؿٙسٌا٘كاٖ ق٥ٜٛ زٞٙس ٚ زض ضٔاٖ ضا قىُ ٣ٔ

اٖ، )ٔهٛض « وٙٙس ٤ىسؾت ٤ا قهب٥ٝ ٤ىس٤ٍط٘هس   ٞا٣٤ وٝ اظ آٟ٘ا زفاع ٣ٔ زٞٙس ٚ اضظـ بطٚظ ٣ٔ

 .(۳۱۲-۳۱۱ۺ ۱۳۸۹

أب زر ثزذٛرز ثب  ؛س٤ٙس دزٚرا٘ٙس ٚ ػٕز٢ زر ذ٥بَ ٣ٔ ٤ب٣٤ را ٣ٔؤٞب٢ ػ٥ّشازٜ ر اغّت س٘بٖ زاعشبٖ

ذش٘س. ا٤ٗ عز٘ٛؽش٣ اعز  ر٤ش٘س ٚ زر الن سٟٙب٣٤ ٚ ا٘شٚا ٣ٔ آ٤ٙس ٚ فزٚ ٣ٔ ٚالؼ٥ز اس سٛٞٓ ثٝ زر٣ٔ

٤بثٙس  ا٘س ٚ ثب اضغزاة زر٣ٔ ىغز ذٛرزٜوٙٙس ؽ ؽٛز. حظ ٣ٔ وٝ ثزا٢ اغّت س٘بٖ ػ٥ّشازٜ سىزار ٣ٔ

 :٤ب٤ؾبٖ غزل١ ٚحؾز ثزذٛرز ثب ٚالؼ٥ز ؽسٜ اعزؤوٝ ر

ذ٥ّه٣  » «پطؾ٥س؟ؾ٥عزٜ ؾاَ. چطا ٣ٔ« »ٌّطخ تٛ چٙس ؾاَ زاض٢؟»ِما زؾت٣ بٝ ٘طزٜ وك٥سۺ »
بهطازضْ ٤ٛؾهف. اٚ ٕٞهٝ چ٥هع     »زذتطن ٌطزٖ بطافطاقتۺ « »قٛز. و٣ ٤ازت زازٜ؟ؾطت ٣ٔ

 .(۱۴۵ۺ ۱۳۷۳عازٜ، )ػ٥ّ.« ..زا٘س ٣ٔ

 . اقتذار ستان در نمایص تصویز سن در اجتماع    3-3

ٕ٘ب،  ثب ظبٞز٢ وٟٗ سٕبْ رٚا٤زاعز.  رٚا٤ز زاعشب٣٘ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ػ٥ّشازٜٞب٢ ز٤ٍز  اس ػّٜٛ ،الشسار سثبٖ

س٘س.  سثب٣٘ آروبئ٥ه ٚ وّٕبر ٘بٔب٘ٛط، فبذز ٚ طم٥ُ ٘ٛؽشٝ ؽسٜ اعز ٚ ثٝ آطبر والع٥ه دّٟٛ ٣ٔ

ػجبرار ٔغشؼ٣ّٕ ٚػٛز ٘سارز. ٤ٛ٘غٙسٜ ٞسا٤زِ آٌبٞب٘ٝ سثبٖ را ثز ػٟسٜ زارز ٚ فزآ٤ٙس ٌش٤ٙؼ ٚ 

و٥س أٝ ثز أىب٘بر ٔؼٙب٣٤ ذبف٣ سعبس٘س و ٞب ٚ اعشفبزٜ اس ػشئ٥بر، وٛالصٞب٢ سٛف٥ف٣ ٣ٔ  سزو٥ت ٚاصٜ

ؽٙبذش٣ اس اعشؼبرار ٚ ٔؼبسٞب٢ ازث٣  ا٘ششاػ٣ ٚ ٔحقٛرؽسٜ زر ٘ظبْ فٛر٢ س٤جب٣٤ زار٘س، ٔٙحقزاً

 آفز٤ٙٙس: وشبة ٣ٔ  ٥٘غشٙس. ػجبرار سٛف٥ف٣ زر ػ٥ٗ ذسٔز ثٝ فضبعبس٢، ٔضب٣ٙ٥ٔ ػس٤س زر حبؽ٥ٝ

افتهس. ٚٞها     ٞا ض٢ٚ ظ٥ٔٗ ٣ٔ ٣ٞا٢ بط٘ع٢ ٚ پكت٣ ب٥ض٣ نٙسِ بّٙس ٥ٔعٞا ٚ ٔجؿٕٝ ١ؾا٤»

ضفهت. نهسا٢ پاٞها٢ اٚ     وطز، وتا  بٝ زؾت اظ پّىاٖ باال ٣ٔ چطاؽ ز٤ٛاض٢ ضا ذأٛـ ٣ٔ

قه٥ٙس،   قس. تٙفؽ ػٕٝ ٚ ٔازضبعضي ضا اظ پكت زضٞا ٣ٔ ض٢ٚ پطظٞا٢ فطـ ضر٥ٓ ذفٝ ٣ٔ

قس. ٘ٛض ِط٥ف نبح بط ٔرٕهُ ذهٛا  ٚ ب٥هساض     چطذا٘س ٚاضز اتاق ذٛز ٣ٔ زؾت٥ٍطٜ ضا ٣ٔ
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 .(۱۵۱ۺ ٕٞاٖ« )تاب٥س طالس٤ؽ ترت ٔا٤ُ ٣ٔ

 ٞب٢ ٔززا٘ٝ ٥٘ش ثبسسبة زارز: حش٣ ا٤ٗ رٚا٤ز زر سٛف٥، ٚ ز٤بِٛي

لٟطٔهاٖ ٤هٛ٘ؽ اذهٓ وهطزۺ     « ٔٗ با اٚ واض٢ ٘ساضْ.»ظزۺ ٞا ضا بٝ ظ٥ٔٗ ٣ٔٚٞا  ٘ٛن وفف»

ق٢ٛ ٚ بهٝ جها٢ تحؿه٥ٗ آٟ٘ها     ٞا٢ ٔمتسض ؾطافىٙسٜ ٣ٔا٢! پ٥ف ظٖپؽ تٛ ػمبٍطز وطزٜ»

 (.۱۹۱ٕٞاٖۺ« )و٣ٙ. ضفتاض فطٚٔا٤ٍاٖذاـ ٣ٔپط

ؽٛز، ٕٞبٖ  سثبٖ ذٛز ظبٞز ٣ٔ ٠ٞب٤ؼ ٥٘ش ٞز ثبر وٝ زر چزذٝ سىزارؽٛ٘س ػ٥ّشازٜ زر ز٤ٍز زاعشبٖ

رعس ٚ ٘ٝ سىزار٢. اٚ  ٘ظز ٣ٔ أب ثٙب ثٝ ٔضٕٖٛ زاعشبٖ، سبسٜ ثٝ ؛٣ٕ سغ٥٥ز٘بدذ٤ز ٚ لبثُ ثبس٤بث٣ اعز٤دبرازا

 ؽٛز:  زر سثب٘ؼ ٔشؼ٣ّ ٣ٔ

تاب٥س ٚ  ٥ٔع٢ فّع٢ ٌصاقتٝ بٛز٘س، زٚض آٖ ؾٝ نٙس٣ِ. آفتا  ػهط ٣ٔ ،بط ٌؿتطٜ ؾبع چٕٗ»

ٞا با ٚظـ باز ٘ٛؾاٖ زاقت. غطٚ  ٤ه٥الق زض به٢ٛ قه٥ط٤ٗ     شضات زضذكاٖ ٘ٛض ب٥ٗ قاذٝ

قهس   ٘طْ ٔغّٛ  قب پطؾتاضٜ ٔه٣  ٘طْ ،افتازٖ ٌاٜ ٚ ب٥ٍاٜ ؾ٥ب٣ بط ظ٥ٔٗ ،آ٢ِٛ ؾ٥اٜ ٚ ٤ٛ٘جٝ

  .اظ تابؿتاٖ()زاؾتاٖ وٛتاٜ بؼس 

، ٚاػس چ٥ٙٗ سثب٣٘ ٞغشٙس ٚ زر و٥ّشؾبٖ حش٣ ثٝ ِحبػ چٟبرراٜزاعشبٖ   ٞب٢ ٔؼٕٛػٝ رٚا٤ز

 رعٙس. ٘ظز ٣ٔ ثٝ ٞب ازر٤غ٣ ١ذب٘ؽسٜ  ٘ٛػ٣ فؾززٜ ثٙس٢ ٚ عبذشبر، ثٝ فقُ

ٚوهٓ   ٌفت. با لسضت ٔاز٢ قهٛوت به٥ف  ٚٞا  وٙ  ِب ضا ٌاظ ٌطفت. ٤ٛ٘ؽ پطب٥طاٜ ٣ٕ٘»

آٚضز. ظٖ  ب٣ٙ٥ اٚ ضا بٝ ٤ازـ ٣ٔوطز. وٛتٝأا لسضت ٔؼ٢ٛٙ ضوؿا٘ا حم٥طـ ٣ٔ ؛آٔسوٙاض ٣ٔ
وك٥س. ٤ه ٘فط ٘بٛز. چٙس تٗ بٛز. با پهؽ  ٞعاض جّٜٛ ظ٘س٣ٌ ضا بٝ ضخ ٣ٔ ،با ٞط تىاٖ آؾت٥ٗ

ٞا ال٤ٝ ال٤ٝ بط ٞٓ ٘كؿتٝ بٛز. ٔثُ وطز. زض ٔٙف اٚ ضً٘ا٢ پ٥سا ٣ٔتاظٜ ٠ضفتٗ ٞط پطزٜ، چٟط

ٌطفت. با ٘عز٤ى٣ ا٢ ٣ٔأا ضوؿا٘ا با ٞط چطذف ٘ٛض تاظٜ ؛ض ضح٥ال ؾپ٥س بٛزٞا٤ف. ٘ٛچكٓ

ْ زٚضتط ٣ٔ ٞها٢  ٞها٢ چهابى٣ ضا قه٥ٙس. ػطهط زضٜ    قس. ا٤ٗ ظٖ ذٛز ق٥طاٖ بٛز. نسا٢ لهس
ٞا ضا بٝ ٞٓ  وك٥ٕط با ٘ؿ٥ٓ ٚظ٤سٖ ٌطفت. ٚٞا  بطٌكت ٚ پط٥ٞب ا٘ساْ ضوؿا٘ا ضا ز٤س. فه

 .(۱۹۳ۺ  ۱۳۷۳ػ٥ّعازٜ، « )فكطز ٚ با ؾطٌكت٣ٍ ٍ٘اٜ وطز

زازٖ اعش٥ال٢ رٚا٤ز ٔززا٘ٝ زر ٌفشٕبٖ اػشٕبع ٔس٘ظز  دظ ٔٛضٛع الشسار سثبٖ زر ذسٔز ٘ؾبٖ

ػ٥ّشازٜ ثٛزٜ اعز ٚ اٚ عؼ٣ وززٜ سب اس عز٤ك سثبٖ ٚ ؽ٠ٛ٥ ث٥بٖ ٚ ٔمب٤غ١ ٌفشبر ٔززا٘ٝ ٚ س٘ب٘ٝ، 

اس ا٤ٗ عز٤ك، ٘مس ذ٤ٛؼ را ثز صرفغبذز ٟ٘بٖ ا٤ٗ ٌفشٕبٖ لسرر را زر اػشٕبع زاعشب٣٘ ٘ؾبٖ زٞس ٚ 

 ا٤ٗ ٌفشٕبٖ زر زاعشبٖ ثٝ ٕ٘ب٤ؼ ثٍذارز.
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 ها خانة ادریسی. ضیوه تحلیل  نقذ روایت فمینیستی در 3-0

وززٖ ا٤ٗ ٘ٛع رٚا٤ز اعز.  ثّىٝ رٚػ ٚ ؽ٥ٜٛ د٥بزٜ ؛ٔغئّٝ ٟٔٓ ز٤ٍز زر ا٤ٙؼب ٘ٝ سٟٙب رٚا٤ز ف٥ٙ٥ٕغش٣

سٛاٖ ٌفز وٝ زر ٔغبِؼٝ ٚ ٘مس  ظز ثٝ آطبر غشاِٝ ػ٥ّشازٜ، ٣ٔزرثبرٜ ؽ٥ٜٛ ٘مس ف٥ٙ٥ٕغش٣ ٚ ٍ٘بٜ اس ا٤ٗ ٔٙ

ٞب٢ سٖ زاعشبٖ را د٥سا  ؽرق٥ز ،٤ه ؽ٥ٜٛ ا٤ٙىٝ :سٛا٥٘ٓ زر ٘ظز زاؽشٝ ثبؽ٥ٓ ٞب زٚ ٔٙظز را ٣ٔ رٔبٖ

وززٜ، ٘مؼ آٟ٘ب را زر لقٝ ثزرع٣ و٥ٙٓ ٚ اس ا٤ٗ عز٤ك، ٔؾرـ و٥ٙٓ وٝ ٤ٛ٘غٙسٜ ثب آفز٤سٖ ا٤ٗ 

 ؟وززٖ ٔغبئُ س٘بٖ را زارز ٤ب ٘ٝ ٚ ثٝ ل٣ِٛ آ٤ب لقس ٔغزح ؟وٙس سف٣ را ز٘جبَ ٣ٔٞب زر زاعشبٖ چٝ ٞ ٘مؼ

زر ٔٛضٛع ػؾك، غشاِٝ ػ٥ّشازٜ افالً ٍ٘بٜ س٘ب٘ٝ ذبف٣ ٘سارز ٚ زرٚالغ ٝث  رعس ٘ظز ٣ٔ ثٝ ثبرٜوٝ زر ا٤ٗ 

ٍز٘س. ؽٛ٘س ٚ ثغ٥بر ؽج٥ٝ ثٝ ٤ىس٤ عبذز زٚ ػٙغ٣ ٔؼشمس اعز. اس ٘ظز اٚ، ٞز زٚ ػٙظ ثب ٞٓ ٔغزح ٣ٔ

ؽ٥ٜٛ ز٤ٍز٢ وٝ ثزا٢ ٔغبِؼٝ رٔبٖ ٚػٛز زارز، اس ٔٙظز سح٥ُّ زر ٔٛرز سٖ ٤ٛ٘غٙسٜ اعز وٝ ثزا٢ ٔظبَ 

٤ٛ٘ظ چمسر ثٝ ٔغبئُ س٘بٖ سٛػٝ وززٜ اعز.  ػٙٛاٖ ٤ه زاعشبٖ ٓ وٝ غشاِٝ ػ٥ّشازٜ ث٥ٝث٣ٔٙ٥ ثبرٜزر ا٤ٗ 

فٛرر رٚؽٗ ٚ  زرػٝ زْٚ س٘بٖ ثٝوززٖ ٔغبئُ سىزار٢ ٚ  ٞب چٙساٖ زر ثٙس ٔغزح اٚ زر ذب١٘ ازر٤غ٣

 عٛر وٝ ٕٞبٖ ؽٛ٘س، سٟٙب ثرؾ٣ اس س٘س٣ٌ ٞغشٙس ّٝ ذبؿ ٘جٛزٜ ٚ ٔغبئ٣ّ وٝ اس ع٢ٛ اٚ ٔغزح ٣ٔئٔغ

 : ثبرٜ ٔؼشمس اعز ٔٙشمس ف٥ٕٙغز ٔؾٟٛر، ص٥ِٚب وز٤غشٛا زر ا٤ٗ

تٛا٘ٙهس بهٝ ؾهٕت ٤هه      أا زض ػٛو ٔه٣  ؛ظ٘اٖ ٣ٕ٘ تٛا٘ٙس تابغ اذالق ؾٙت٣ لس٣ٕ٤ باقٙس»

 . (Kristeva, 1981: 311)«ق جس٤س حطوت وٙٙساذال

زذشز ػٛإ٘زٌؼ وٝ زر ثزاثز ٔؾىالر وٕز ذٓ وزز ثٝ سٖ « رح٥ال»ػ٥ّشازٜ ا٤ٗ ٍ٘بٜ را زر ا٘شمبز اس 

 وٙس:  ز٤ٍز٢ چ٥ٙٗ ٔغزح ٣ٔ

ؾهاذت،   ٘ظط ٔٗ قٕا ٔكابٝ اٚ ٞؿت٥س. اٌط اضازٜ ٚ ٕٞت زاقت، ؾط٘ٛقت ذٛزـ ضا ٣ٔ بٝ»

 (.۱۳۷۳ۺ۱۶۹)ػ٥ّعازٜ، « ضفت ٣ظز ٚ ٔ ظ٤ط ٕٞٝ چ٥ع ٣ٔ

ثٝ ٘بچبر ٕٞچٖٛ ٔززاٖ  ،ٞب٢ اػشٕبػ٣ ٔززا٘ٝ ثٙس٢ ٍٞٙب٣ٔ وٝ س٘بٖ زر فٛرر»زر حم٥مز، 

٤ٛ٘غٙس، ٘ظز٤ٝ لسرر فٛو٣٤ٛ ٔززاٖ ٚ ا٤سئِٛٛص٢ِ آِشٛعز٢ دسرعبالرا٘ٝ را زعشٛر وبر ذٛز لزار  ٣ٔ

زر سثبٖ س٘ب٣٘ وٝ حش٣ اس سؼزث٥بر چزا وٝ سثبٖ لسرر ٚ ا٤سئِٛٛص٢ِ دسرعبالر، ٘بذٛاعشٝ  ؛زٞٙس ٣ٔ

  .(259: 1388)سغ٣ٕ٥ّ، « وٙس ٤ٌٛٙس ذٛزٕ٘ب٣٤ ٣ٔ ؽرق٣ ذٛز عرٗ ٣ٔ

ٌفشٕبٖ ٔززعبالرا٘ٝ ثٝ ؽىُ سبر٤ر٣ لبئُ ثٝ ا٤ٗ ٘ىشٝ اعز وٝ ػٙظ سٖ زر سمبثُ ثب ٔززاٖ اس ف٥ٕ٥ٕز 

ٔٛاػٟٝ ثب ٔززاٖ ٚ ٤ب أٛر ٘ظز س٘بٖ ٕٞٛارٜ زر ٔزاست وٕشز٢ ثزذٛرزار اعز. اس ا٤ٗ ٘مغٝ ٚ فسالز ثٝ

ٔززاٖ فبف ٚ فبزق  ٞب، ث٥ؾشز ٚلزا٘س ٚ ؽبٖ ثٝ ا٘ٛاع ذسػٝ، ٥٘زً٘ ٚ ح٥ّٝ سٕغّه ػغشٝس٘س٣ٌ
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٤بثس ٚ ٣٤ٌٛ ٕٞٝ  ا٘س. ا٤ٗ ٔغئّٝ ثٝ ؽىُ ػبزٚ زر رٚا٤ز ػ٥ّشازٜ ٕ٘ٛز ٣ٔفز٤ت ا٤ٗ س٘بٖ را ذٛرزٜ

 ا٘س: دٛع٥س٥ٜس٠ ٔٙغٛخ ٚ مٔززاٖ ثٝ ؽىُ ٘بذٛزآٌبٜ حّمٝ ثٝ ٌٛػ ا٤ٗ ػ

« قهٛ٘س  ٞا٢ ٌصقتٝ زض ٚجٛزت تىهطاض ٔه٣   ٞا٢ زٚضاٖ جاز٢ٚ باؾتا٣٘ تٛ وٛتاٜ ٥٘ؿت! ظٖ»

 .(۹۱ۺ ۱۳۷۳)ػ٥ّعازٜ، 

 گیزی نتیجه.  0

ثٝ ػش ٔضٕٖٛ ٤ٛ٘ٗ،  را ٞبذب١٘ ازر٤غ٣ سٛاٖ ثب سٛػٝ ثٝ سح٥ُّ ٔمبِٝ ٚ دزعؼ ٚ فزض٥بر آٖ، ٣ٔ

ٞب٢ فىز٢، ؽٍززٞب٢ لبثُ سٛػٝ ازث٣ ٤ب عبذشبر لسرسٕٙس رٚا٣٤ آٖ؛ ثغشز٢ ثزا٢ ظٟٛر ٚ سؼ٣ّ ع٤ٛٝ

زٞٙس٠ ا٤ٗ ٚالؼ٥ز اعز وٝ  ٞب٢ ٔمب١ِ حبضز ٘ؾبٖ. ثزرع٣٘ب٥ٔس ٔف٣ٟٔٛ ٚ فّغف٣ ػٙجؼ ف٥ٙ٥ٕغٓ

عبسز: ٘رغز ٕ٘ب٤بٖ ٣ٔ ٞب زر٤غ٣ذب١٘ ازر را ػ٥ّشازٜ زر زٚ ػبُٔ ٤ب ؽبذقٝ ر٤ٚىززٞب٢ ف٥ٙ٥ٕغش٣ ذٛز 

ٞب٢ سٛف٥ف٣ س٘ب٘ٝ اس اؽ٥بء، عج٥ؼز ٚ ٔفب٥ٞٓ ثٝ وززٖ رٚا٤ز اس عز٤ك ثس٣ّ٤ ٘ٛ زر راعشب٢ ػب٤ٍش٤ٗ

ٞب٢ ػٙغ٥ش٣ زر آٖ ثؾٛز( ٚ زْٚ اس  ا٢ وٝ ذٛا٘ٙسٜ ثشٛا٘س ٔشٛػٝ سفبٚرٌٛ٘ٝ ٞب٢ ٔززا٘ٝ )ثٝػب٢ رٚا٤ز

زار وززِٖ  رعس وٝ ٔؼضُ٘ظز ٣ٔ ٢ سٖ رٔبٖ. ثٝٞبوززٖ ؽرق٥ز ثرؾ٥سٖ ٚ ٔحٛر٢ عز٤ك ٔزوش٤ز

عز. اٚ ٘ؾبٖ ٞبذب١٘ ازر٤غ٣ٞب٢ ٔٛرز ػالل١ ػ٥ّشازٜ زر رٔبٖ )دزٚثّٕبس٥شٜ( ٌفشٕبٖ ٔززا٘ٝ ٤ى٣ اس راٜ

ا٘س ٚ زر ا٢ اعز وٝ ٔززاٖ رٚا٤ز وززٜ٘غرٝ ،زٞسزٞس وٝ ػٟبٖ آ٘چٙبٖ وٝ سبر٤د ٌٛا٣ٞ ٣ٔ٣ٔ

سٛاٖ رز دب٢ اعش٥ال٢ ػٙغ٥ش٣ ٔززا٘ٝ را اس ٌفشٕبٖ رٚا٣٤ ٞغش٣ ٣ٕسز٤ٗ حبِز ٕٔىٗ ٥٘ش ٘ ث٥ٙب٘ٝ ذٛػ

سزٚز. زر ٔمبثُ ٚظ٥ف١ از٤جبٖ سٖ ا٤ٗ اعز وٝ ثب سٛػٝ ثٝ ٔفب٥ٞٓ و٣ّ ٚ ٔزوش٢ وٝ ٔزس ػٙغ٥ز را زر 

ؽٛز؛ ٍ٘ب٣ٞ سٕبْ ػ٥بر، ا٘شمبز٢ ٚ اِجشٝ ػغٛرا٘ٝ ثٝ اعش٥فب٢ ٘ٛرزز ٚ ثٝ ػٛٞز٠ ا٘غب٣٘ ٔشٕب٤ُ ٣ٔ٣ٔ

ٞب ٤ؼ٣ٙ رٚاثظ ٥ٔبٖ سٛف٥،، ز٤بِٛي ؛ٞٓ اس ٘ظز عبذشبر رٔبٖ ٞبذب١٘ ازر٤غ٣زاؽشٝ ثبؽٙس. حمٛق س٘بٖ 

رٔب٣٘  ،ٞب٢ سٖ زاعشبٖعبذشٗ ؽرق٥ز وززٖ ٚ د٥چ٥سٜ ٚ اِجشٝ اػشا٢ زاعشب٣٘ ٚ ٞٓ اس ٘ظز ٔف٣ٟٔٛ

اػشٕبع  اػشٕبػ٣ ٚ ذب٘ٛاز٣ٌ -ٌز ٚضؼ٥ز س٘بٖ ػبٔؼٝ زر حٛسٜ ع٥بع٣ ٘ؾبٖرعس ٚ ٘ظز ٣ٔ ٔٛفك ثٝ

عبذز ٟ٘ب٘ؼ، زر اعش٥ال٢ ٔزز ثز سٖ زر ػبٔؼٝ،  ٕٞچ٥ٙٗ زر ٔٛضٛع الشسار سثبٖ ٚ صرف  اعز زاعشب٣٘

زرعش٣ ذبرع اس سٛف٥فبر ٚ اعشؼبرار د٥چ٥سٜ ٚ ٔجٟٓ، ا٤ٗ لسرر ٟ٘فشٝ را زر ثغٗ اػشٕبع زاعشبٖ ثٝ  ثٝ

ؽٙبع٣  ٞب٢ رٚا٤ز سح٥ُّ ٔإِفٝ عٛر وٝ زر ا٤ٗ ٔمبِٝ ثب ٕ٘ب٤ؼ ٌذاؽشٝ ٚ زر سثبٖ ٘ؾبٖ زازٜ اعز؛ ٕٞبٖ

 ف٥ٙ٥ٕغش٣ ا٤ٗ ٘شب٤غ حبفُ ؽس.
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