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دس سای ٝاسغٛاٖ  ٚتا عشاٚت تاساٖ
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یضداٖ ٔٙصٛسیاٖ ،دا٘طیاس دا٘طٍا ٜخٛاسصٔی
mansourian@khu.ac.ir

اٌش ضٕا ٔ ٓٞثُ ٔٗ ٔجثٛس تٛدیذ ٞفتٝای ٞطت تا د ٜساعت سا دس ٔتش ٚتٍزسا٘یذ ،حتٕاً
تشای استفاد ٜاص ایٗ ٚلت فىشی ٔیوشدیذ .آ٘چ ٗٔ ٝتا أشٚص تشای ایٗ ٔٙظٛس ا٘جاْ
دادٜاْ ،ا٘تخاب ٕٞسفشاٖ تاتجشت ٚ ٝخٛشصحثت تٛد ٜاست .یىی اص ایٗ ٕٞسفشاِٖ ٘ادیذٜ
جٙاب «پشٚیض دٚائی» است ،و ٝدس یىی د ٚساَ اخیش چٙذ اثش ایطاٖ سا دس ٕٞیٗ ٔسیش
خٛا٘ذٜاْ .جذیذتشیٗ آٖٞا «ت ٝخاعش تاساٖ» است و ٝدٔٚیٗ ٔجٕٛع ٝاص ٘أٞٝای پشاي
ٔحسٛب ٔیضٛد .وتاب ٘خست «دسخت اسغٛاٖ» تٛد و ٝپاسساَ ٔطتالا٘ ٝخٛا٘ذْ  ٚاص آٖ
تسیاس آٔٛختٓ .اِثت ٝاغّة – یا ضایذ ٕٝٞء  -ایٗ ٘أٞٝا پیص اص ایٗ دس «جٟاٖ وتاب»
ٔٙتطش ضذٜا٘ذ .أا ٌشدآٚسی آٟ٘ا دس یه ٔجّذ اتتىاس خٛتی تٛد  ٚخٛا٘ٙذٔ ٜیتٛا٘ذ
ٍٕٞی سا یىجا دس اختیاس داضت ٝتاضذ.
آ٘چ ٝایٗ وتاتٟا سا تشایٓ جزاب ساخت ،ٝسادٌی  ٚصٕیٕیتی است و ٝدس ٘ثش پاویضٜء آٖٞا
ٔٛج ٔیص٘ذٔ .تٗ  ٚسٚایتی سٚاٖ و ٝتی ضتاب ٕٞ ٚشا ٜتا آسأطی خاظ تیاٖ ضذ ٜاست.
آ٘چٙاٖ وٌٛ ٝیی ٘ٛیسٙذ ٜدس ٔتش ٚوٙاست ٘طست ٚ ٝتا حٛصّ ٚ ٝاضتیاق تشایت داستاٖ
تعشیف ٔیوٙذ .ایٗ ٌفتٍ ٛآ٘مذس ٚالعی است وٚ ٝلتی دس صفحٝء « 17ت ٝخاعش تاساٖ»
خٛا٘ذْٞ« :ش چٙذ وٌٛ ٝضت سا تیاٚس جّ ٛیٛاضىی تٍٛیٓ »... :وٓ ٔا٘ذ ٜتٛد سشْ سا تٝ
سٕت وتاب جّٛتش تثشْ! تٙاتشایٗ ،ت٘ ٝظشْ ایٗ ٌفتٍٛی ص٘ذ ٚ ٜتیسیا یىی اص جزاتیتٞای
ایٗ ٘أٞٝا تاضذ .أا ایٗ فمظ تاثیش ٘ثش ٘یست و ٝت ٝایٗ آثاس عشاٚت  ٚتاصٌی ٔی تخطذ.
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تّىٔ ٝحتٛا ٘یض آٌاٞیتخص  ٚپش اص ٘ىات آٔٛص٘ذ ٜاست .اص ایٗ س ٗٔ ٚاص ٔغاِعٝء آٟ٘ا
٘ىتٞٝا آٔٛختٝاْ ٔ ٚیخٛا ٓٞدس ایٙجا تخطی اص آٖ سا تا ضٕا دس ٔیاٖ تٍزاسْ.
٘خست آ٘ىٔ ٝحتٛای ایٗ ٘أٞٝا واسوشدی چٙذٌا٘ ٝداس٘ذ ٓٞ .سشٌشْوٙٙذ ٜاست ٓٞ ٚ
آٌاٞی تخص ٓٞ .تشای خٛا٘ٙذ ٜتصٛیشپشداصی ٔیوٙذ  ٓٞ ٚا ٚسا ت ٝتأُٔ  ٚتفىش فشا
ٔیخٛا٘ذٌ .ا ٜاص صٔاٖ حاَ تا ا ٚصحثت ٔیوٙذ ٌ ٚا ٜا ٚسا تا خٛد تٌ ٝزضتٔ ٝیتشد .دس
٘تیج ٝاص یه سٌ ٛضاسضی خٛا٘ذ٘ی اص جشیاٖ ص٘ذٌی دس ضٟش جادٚیی پشاي است  ٚاص
سٛیی ٔ -ثُ تسیاسی دیٍش اص آثاس ایطاٖ ٘ظیش «ایستٍا ٜآتطاس» « ٚأطة دس سیٕٙا ستاس»ٜ
 تشضی اص تاسیخ ٔعاصش دس دٞٝٞای  20تا ٔ 40حسٛب ٔیضٛد .صیشا ساٚی داستاٖ دسعیٗ حاِی و ٝدس ٛٞای أشٚص پشاي ٘فس ٔیوطذ  ٚپاویضٌی  ٚعشاٚت آٖ سا ٔیستایذ،
پی٘ٛذی عٕیك تا ٌزضت ٚ ٝسیطٞٝای خٛد دس ایٗ آب  ٚخان داسد .دس ٘تیج ٝخٛا٘ٙذٜ
ٕٞشا ٜتا ر ٗٞسیاَ أ ٚشتة ٔیاٖ «پشاي أشٚص» « ٚتٟشاٖ دیشٚص» دس سفت  ٚآٔذ است.
ضٕٗ آ٘ى ٝیادآٚسی خاعشات وٛدوی دس وٛچ ٚ ٝخیاتاٖٞای تٟشاٖ لذیٓ و ٝدس لاِة
سٚایتٞای ٔٛجض ٔ ٚختصش تیاٖ ضذٜا٘ذ ،واسوشدٞای اجتٕاعی  ٚتاسیخی  ٓٞداس٘ذ .آدْ
و٘ ٝثایذ فمظ ٌضاسش  ٚوتاب تاسیخی تخٛا٘ذ و ٝتٌ ٝزضت ٝسفش وٙذ« .خا٘ ٝاعیا٘یٞا» ٚ
«خٛاب الالیا» دس «ایستٍا ٜآتطاس» ٘یض تخطی اص تاسیخ اجتٕاعی ٔاست« :اص صثح سحش ساٜ
ٔیافتادیٓ .یه فشسخ سا ٜتٛد .اص ایٗ سش تا آٖ سش ضٟشٔ .یسفتیٓٔ ،یسفتیٓ تا ٔیسسیذیٓ
تٔ ٝحّٞٝای تاالی ضٟش ،خیاتاٖٞای خّٛت لط ،ًٙوٛچٞٝای دسختیِٚ ... .ی اص ایٗ سش
تا آٖ سش خیاتاٖ سا وٍ٘ ٝأ ٜیوشدیٞ ،یچ جا اثشی اص دواٖ  ٚتاصاس ٘ثٛد ٝ٘ .تماِیٝ٘ ،
ٔاستتٙذیٔ ٝ٘ ،شغفشٚضی٘ ٝ٘ ،ا٘ٛاییٔ ٝ٘ ،سٍشی ٝ٘ ،چشاغ  ٚسٕاٚس ساصی ٝ٘ ،وّٝپضی،
٘ ٝلشاتٞٝای سشو ٚ ٝصغاَ فشٚضیٞ ،یچ جا ،یعٙی ایٟٙا تشٜتاس  ٚتٙطٗ ٕ٘یخشیذ٘ذ؟ صغاَ
ٕ٘یسٛصا٘ذ٘ذ؟ سٕاٚس سٚضٗ ٕ٘یوشد٘ذ؟ ٞ ...یچ وس لاتّٕٕ٘ ٝیساتیذ ،وٟٝٙء تچٚ ٝ
صیّٕ٘ ٛیضست .یعٙی ایٗٞا عٙاب سخت ٘ذاضتٙذ؟ ضایذ چیضٞای دیٍشی ٔیپٛضیذ٘ذ.
ضایذ اِه  ٚآتطٍشداٖ ٘ذاضتٙذ ( »...ایستٍا ٜآتطاس ،ظ)148 .
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ٕٞیٗ سٚایتٞای ساد ٜوٕٞٝ٘ٛ٘ ٝای آٖ دس د ٚوتاب «دسخت اسغٛاٖ» « ٚت ٝخاعش تاساٖ»
٘یض ٔطٟٛد است ،اغّة ٔضٕ ٖٛاجتٕاعی داس٘ذ .ت ٝسخٙی دیٍش ،اضاس ٜت ٝخاعشات
وٛدوی فمظ ت ٝضشح سخذادٞا ٔحذٚد ٕ٘یضٛد ٛ٘ ٚیسٙذٞ ٜش جا ؤ ٝیسش تٛد ٜتٔ ٝثاحث
ٔختّف ٌشیضی ٔیص٘ذ ٘ ٚظشاتص سا تاصٌٔ ٛیوٙذٔ .ثالً یادآٚسی دٚساٖ ٔذسس ٝتا
٘ىتٞٝای تشتیتی ٌ ٚا ٜتا ا٘تمادٞایی اص سٚیٞٝای ٘ ٝچٙذاٖ واسآٔذ آٔٛصضی دس آٖ ساَٞا
ٕٞشا ٜاست« :تاص والس ٘یٕ ٝتاسیه دس اعشافٓ تشافشاضتٔ ٝیضٛد  ٚخا٘ٓ «اِف» ٔیآیذ تٛ
ٔ ٚی سٚد پطت ٔیضش ٔیایستذ  ٚ ...ت ٝوالس خأٛش ٞشاساٖ چطٓ ٔیدٚصد تا ٍ٘اٞی
عثٛس عصثا٘یٍ٘ ،اٞی ؤ ٝثُ دٚستیٗ صیش دسیایی سٚی سش  ٚوّٝء ت ٝصیش افتادٜء تچٞٝا
ٌشدش ٔیدٞذ .تعذ اص وطٛی ٔیضش آٖ لٛعی ِٙٛٞان سا دس ٔیآٚسد ( » ...ظ.) 50 .
اساساً اضاس ٜت ٝعٙصش صٔاٖ دس ایٗ ٘أٞٝا دس سفت  ٚتشٌطتی پیدسپی خٛد سا ٘طاٖ
ٔیدٞذ .دس ٘تیجٔ ٝحصٟ٘ َٛایی تشویثی اص ٘ٛستاِژی  ٚصیستٗ دس ِحظ ٚ ٝصٔاٖ حاَ
است« :حاال ایٗ ٔجٕٛع ،ٝایٗ ٛٞاپیٕای اتش٘ٛسدٔ ،ا سا وٓوٓ اص ایٗ صٔی ٝٙتّٙذ ٔیوٙذ ٚ
پشٚاص ٔیدٞذ ٞ ٚفت وٞ ٚ ٜٛفت دسیا آٖ سٛتش ٚ ،فشٚد ٔیآٚسد دس تاالس دیٍشی دس آٖ
سٛی صٔاٖ ،و٘ ٝطستٝایٓ تا جٕعی اص دٚستاٖ جٛا٘یٞایٕاٖ  ...سش پُ تجشیص (ٔاَ N
ساَ پیص)  ٚتیش ٖٚسشد است  ٚتٛی وافٌ ٝشْ است  ٚعغش ل ٜٟٛدسش ٞست  ٚتٛی
ٚا٘یُ  ٚضىالت ( »...صفحٝء  .)83ت ٝایٗ تشتیة ٞشچٙذ تخص عٕذٜای اص سٚایتٞا
یادآٚسی خاعشٜٞای ٔشتٛط تٌ ٝزضتٞٝای دٚس است ،أا صٔاٖ حاَ ٘یض حضٛسی جذی
دس ٔتٗ داسد  ٚفمظ دس ٌزضت ٝسیش ٕ٘یوٙذ.
تٛا٘ایی ایطاٖ دس تاصٕ٘ایی خاعشات ساَٞای دٚس  ٚتٛجٟی و ٝت ٝجضئیات داس٘ذ ،تاعث
ضٍفتی است .تخطی اص ساص ایٗ تٛا٘ایی دس جایی اص وتاب «دسخت اسغٛاٖ» آضىاس ضذٜ
وٛ٘ ٝیسٙذ ٜاص آٖ تا عٛٙاٖ «صیست ٔٛلت» یاد ٔیوٙذ .تٔ ٝعٙای تٛج ٝت ٝایٗ ٚالعیت وٝ
فشصت تشای ص٘ذٌی تسیاس ٔحذٚد است  ٚتایذ ِحظٞٝای ٌشیضپا سا دسیاتیٓ .اٌش تاٚس تٝ
ایٗ ٚالعیت دس ر ٗٞآدٔی ٟ٘ادی ٝٙضٛد ،اسٔغا٘ص داضتٗ سٚحیٝای است و ٝآدْ سا تٝ
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دلیك دیذٖ د٘یای اعشافص تشغیة ٔیوٙذ .احساسی و ٝدس ٔتٗ وتاب ایٌٗ ٝ٘ٛتٛصیف
ضذ ٜاست« :آ٘چ ٝو ٝدس ساَٞای تعذتش تاعث ضذ و ٝآدْ ت ٝاعشاف خٛدش دلیكتش  ٚتا
تعٕذ  ٚتٕشوض ٍ٘ا ٜوٙذٚ ،ضعیت خاظ صیست ٔٛلت ا٘ساٖ تٛد؛ ایٗ حسی ؤ ٝذاْ دس
دَ  ٚسش آدْ ٚجٛد داضت  ٚتٍ٘ ٝا ٜآدْ لٛت ٔیداد و« :ٝخٛب ٍ٘ا ٜوٗ ت ٝایٗ پُ ٚ
ٔجسٕٞٝا  ٚچطٓا٘ذاص  ٚداس  ٚدسخت  ٚتپٞٝا .خٛب ٍ٘ا ٜوٗ .صَ تضٖ اصالً! و ٝاحتٕاالً
آخشیٗ تاس ،آخشیٗ ٔاٜٞا  ٚ ...سٚصٞایی است و ٝداسی ٔیتیٙی  ... »...ایٗ احساس – خذا
سا ضىش – تالی ٔا٘ذ ،ایٗ حس ٔٛلت تٛدٖ  ٚت ٝدِیُ ٔٛلت تٛدٖ ،ضذیذتش ٍ٘ا ٜوشدٖ (ٚ
ضایذ صیستٗ) ( »...صفحٝء .)38
دٔٚیٗ ٘ىتٝای و ٝتایذ ت ٝآٖ اضاس ٜو ،ٓٙآٔٛختٗ اص تأٔالت ٘ٛیسٙذ ٜدستاسٜء ٔٛضٛعاتی
است و ٝاص لضا تشخی اص آٖٞا دغذغٞٝای رٙٞی ٔٗ  ٓٞتٛدٜا٘ذ .دس ٘تیج ٝیافتٗ پاسخ
تشخی اص پشسصٞایٓ دس ٔتٗ ایٗ ٘أٞٝا اص دستاٚسدٞای دیٍش ایٗ ٔغاِعات ٔتشٚیی است.
ٔثالً ساص ٔا٘ذٌاسی تشخی اص آثاس ٕٞیط ٝتشایٓ پشسطی اساسی تٛد ٜاست .پاسخٞای
ٔتعذدی  ٓٞاص سایش ٘ٛیسٙذٌاٖ دس ایٗ صٔی ٝٙخٛا٘ذٜاْ .أا دیذٌا ٜایطاٖ اص جٟاتی تشایٓ
تاصٌی داضت« :ضایذ چ ٖٛو ٝایٗ آثاس حىٓ یه ساختٕاٖ یا اسٌا٘یسٓ ص٘ذٜء دس خٛد
تپٙذ ٚ ٜجٛضا سا داس٘ذ ،وٞ ٝش صٔاٖ «٘مص ٍ٘اسیٗ»ی سٔ ٚیوٙٙذٕٞ .یط ٝچیضٞای تاصٜای
داس٘ذ و ٝت ٝآدْ عشض ٝوٙٙذٔ .ثُ آدْ ص٘ذٜای و ٝجّٜٞٛای ٚجٛدیاش غافٍّیش وٙٙذٜ
است ( » ...صفح .) 32 ،ٝضٕٗ آ٘ى ٝایطاٖ دس تیاٖ دیذٌاٜٞای خٛد دس صٔیٞٝٙای ٔختّف
٘یض ٔٛفك است« :اٌش لشاس است و ٝدس آدٔیضاد ضٙاختی ت ٝصٛست تعٟذ اجتٕاعی ضىُ
تٍیشد ،تایستی اص ضٙاخت صیثایی  ٚظشافت  ٚسّیم ،ٝضٙاخت ضعش  ٚعطك  ٚحادث٘ ٝاضی
تطٛد»( .صفح.)17 ٝ
أتیاص دیٍش ایٗ ٘أٞٝا سشضت چٙذٚجٟی ٔتٗ آٟ٘است .ت ٝایٗ ٔعٙا و ٝضٕا تا ٘ثشی تٝ
ظاٞش سادٛٔ ٜاجٞ ٝستیذ و ٝدس عیٗ سادٌی ٌ ٚا ٜتا ِحٙی عأیا٘ ،ٝضاعشا٘ ٓٞ ٝاست« :دس
ایٗ صثح ٘یٕ ٝاتش – آفتاتی جایت سا خاِی وشدْ  ٚآٔذْ تىٛب س ٚت ٝسثضٜصاس ،تٝ
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سثضستاٖ ،ت ٝایٗ ٘احی ٝحاضی ٝضٟش  ...آدْ الصْ داسد و ٝسٚح غثاس ٌشفتٝء خٛدش سا
ٌاٞی دس ٔعشض ٟٔش عّف لشاس تذٞذ  ٚسثض تش تٗ وٙذ  ٚتش چطٓ تىطذ  ٚیه ض ُٙسثض
تش دٚش خست ٝتیا٘ذاصد( .ظ .)39 .حضٛس ٕٞضٔاٖ «تىٛب ت ٝصحشا سفتٗ»« ،دس ٔعشض
ٟٔش عّف» « ٚض ُٙسثض تش دٚش خست ٝا٘ذاختٗ» دس یه تٙذ ٕ٘ٝ٘ٛای اص تضادٞای
خٛا٘ذ٘ی وتاب است.
اص سٛیی دیٍش تصٛیشٞای ضفافی و ٝاص ٔٙاظش ضٟشی پشاي  ٚچطٓا٘ذاصٞای عثیعی
حاضی ٝایٗ ضٟش تشسیٓ ٔیضٛد ،سشٔطك خٛتی تشای تاصٜواسا٘ی ٔثُ است ؤ ٝیخٛاٙٞذ
تٛاٖ تٛصیف خٛد سا تٟثٛد تخطٙذ .تٛج ٝت ٝجضئیات ٍ٘ ٚا ٜتیضتیٗ دس ثثت آٟ٘ا دس ٟ٘ایت
ٕٞچ ٖٛعىاسی تا دٚستیٗ است٘ .أٞٝای ایٗ ٔجٕٛع ٚ ٝدسخت اسغٛاٖ سشضاس٘ذ اص ایٗ
تصٛیشٞا« :اص آٖ تاال آدْ یىی اص صیثاتشیٗ ٔٙظشٜٞای ضٟش  ٚسٚدخا٘ ٝسا دس تشاتش چطٓ
داسد؛ خٓ سٚدخا٘ ٚ ٝپُٞایص و ٝتا فاصّٞٝای خاظ پطت سش  ٓٞسدیف ضذٜا٘ذ ٚ
ٔیس٘ٚذ تا آٖ ت ٚ ،ٝآٖ سٛی سٚدخا٘ ٝتاْٞای تٙاٞا  ٚلپٞٝای عالیی لصشٞا  ٚوّیساٞا ٚ
یه حىایتی؛ اص آٖ ٔٙاظشی و ٝجض ٚجذایی٘اپزیش تٕأی وتابٞای ٔصّٛس ٔشتٛط تٝ
جّٜٞٛای پشاي است ( »...صفح.)56 ٝ
ت ٝایٗ تشتیة خٛا٘ٙذ ٜتا ٔعٕاسی  ٚفضای ایٗ ضٟش آضٙا ٔیضٛد .عال ٜٚتش آٖ ،اضاسات
ٔتعذد ت ٝتاسیخ ،فش ٚ ًٙٞسیاست دس چه ٘یض اص ٔضایای دیٍش ایٗ ٔغاِع ٝاست« :خیّی
اص ساختٕاٖٞای ایٙجا اسٓ داس٘ذ اص لذیٓٔ ،ثُ لصش تشٚیأ ،ثُ ساٚاسیٗ ،تٙای ِٚٛس،
تٙاٞای تال٘یه ِٛ ٚتسش٘ا (فا٘ٛس)  ٚآدسیا ٔ ٚال٘تشیخ ،و ٝایٗ آخشی ساختٕاٖ
تضسٌیست دس ٚسظ آٖ خیاتاٖ پٟٙاٚس اصّی (ٚاسالٚان) و ٝصٔا٘ی چاپخا٘ ٝتٛد»... ٜ
(صفح .)90-91 ،ٝاِثت ٝایىاش دس وٙاس ایٗ تٛصیفٞا تصاٚیشی  ٓٞاص ایٗ أاوٗ تٔ ٝتٗ
وتاب اضافٔ ٝیضذ ،و ٝخٛد ٔیتٛا٘ست تش ٔیضاٖ آٌاٞیتخطی ٔحتٛا تیافضایذ.
پژٚاوی اص ضیفتٍی ت ٝعثیعت دس سشاسش ٔتٗ ٌستشد ٜاست؛  ٚتا تٛصیفٞای ضاعشا٘ٝ
خٛا٘ٙذ ٜسا دس ضادی وطف  ٚضىاس ایٗ صیثاییٞا ضشیه ٔیساصد« :سفتٓ خیاتاٖ
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دسختآصیٗ  ٚسً٘آوٙذ سا تا ا٘تٟایص ،تا لذْٞای وٙذ  ٚچطٓٞای تط ... ٝٙدْ دس لثُ اص
خشٚج تشٌطتٓ  ٚیه ٍ٘ا ٜدیٍش ،تا سپاس  ٚتا عطك  ٚتا تٕٙای حفظ یاد ایٗ سً٘ٞا دس
غیاب آٖٞا٘ ،ثاس تساط سً٘ وشدْ ٚ ،دس دَ ٌفتٓ ٌٕٔ ،ٓ٘ٛٙفتٓ صتا٘ٓ لاصش است ...
تشيٞا ٌفتٙذ خٛش آٔذی تش ٚت ٝسالٔتٌ ،فتٙذ تش ٚ ٚایٗ سً٘ٞا سا ت ٝأا٘ت ت ٝضٕا
سپشدیٓ ،تشای تسّی عٕش خاوستشیات .تش ٚ ٚیه ٔذتی سٍ٘یٗ تٕاٖ ،ضیفت ٚ ٝسشٌطتٝ
تٕاٖ ،تش ٚو ٝجٛاٖ ضٛی پیشٔشد( .صفح)74 ٚ 73 ،ٝ
ٚیژٌی دیٍش ایٗ ٘أٞٝا ا٘سجاْ ٔحتٛایی  ٚساختاسی آٟ٘استٞ .ش چٙذ ٞش یه دس صٔاٖ
ٔتفاٚتی ٘ٛضت ٝضذٔ ٚ ٜخاعة خٛدش سا داضت ٝاست ،أا ُٟٔش ٘ٛیسٙذ ٜسا ت ٝسٚضٙی دس
ٍٕٞی ٔیتٛاٖ دیذ .دس ٘تیج ٝخٛا٘ٙذٜای و ٝتا ایٗ ٘ثش آضٙا تاضذ ،فٛساً آٖ سا دس ٔیاٖ آثاس
ٔطاتٔ ٝیضٙاسذ .صیشا ٚجٞٛی ٔطتشن ٔیتیٙذ وٕٞ ٝچ٘ ٖٛخی ٘أشئی آٖٞا سا تٓٞ ٝ
پی٘ٛذ ٔیدٞذٔ .ثالً اضاسٜٞای پی دس پی ت ٝفضای پیشأ ٚ ٖٛتٛصیف ٚاوٙص رٙٞی تٝ
سخذادٞای ٞش سٚص ص٘ذٌی یىی اص ایٗ ٚجٔ ٜٛطتشن است  ٚاص تٛج ٝعٕیك ٘ٛیسٙذ ٜتٝ
ٔحیظ حىایت داسدٔ .حیغی و ٝخٛا٘ ٜاخٛا ٜتش ر ٚ ٗٞصتاٖ تاثیش ٔیٌزاسد  ٚایٗ ٙٞش
ساٚی داستاٖ است و ٝتتٛا٘ذ ایٗ وٙصٞا ٚ ٚاوٙصٞا سا ت ٝسٚضٙی تشسیٓ وٙذٔ .ثالً ٌا ٜاص
دیذٖ ٔٙظشٜای – ٔثُ اعالٖ فیّٓٞای سیٕٙایی سخیف تش چٟشٜء ضٟش – و ٝحىایت اص
خذضٝداس ضذٖ ٙٞش سیٕٙا دس سٚصٌاس ٔاست ا٘ذٍٞٚیٗ ٔیضٛد  ٚتعذ تشای تسىیٗ ایٗ
ا٘ذ ٜٚت ٝپاسنٞای سثض پشاي پٙأ ٜیتشد تا تٕاضای صیثایی عثیعت جای صضتیٞا سا
تٍیشد« :چاسٜای ٘یست جض آ٘ى ٝآدْ تاص پٙا ٜتثشد ت ٝیه فضای آساْ  ٚآساْتخص ،ت ٝیىی
اص ایٗ تاغ/پاسنٞای اعشاف  ...تا ضایذ ت ٝل َٛضاعش وذٚست ایٗ تصٛیشٞا سا اص رٔ ٗٞا
تطٛیذ( ».صفحٝء )54
عٙض ٔالیٓ ٔ ٚغثٛعی و ٝدس ٌٛض ٚ ٝوٙاس ایٗ ٘أٞٝا ٌٙجا٘ذ ٜضذ ،ٜتش جزاتیت ٔتٗ
ٔیافضایذٌ .اٞی ٘یض ٘ٛیسٙذ ٜتا خٛدش ضٛخی ٔیوٙذٔ .ثالً جّٕٝای سا ٔی٘ٛیسذ  ٚتعذ
تجای ٚیشایص آٖ تشجیح ٔیدٞذ ،ضىُ اِٚی ٝسا ٔایٝء عٙضی ٔالیٓ لشاس دٞذ« :آدْ
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دٚست داسد و ٝچیضٞایی سا و ٝدٚست ٔیداسد ،تا وسا٘ی و ٝدٚست ٔیداسد لسٕت وٙذ
(ٕٝٞاش «دٚست» ضذ)( .صفحٝء  .)121یا دس جایی دیٍش ٚ« :حاال تٟاس  ٓٞاست اِثتٝ
(چشا «اِثت»ٝ؟ ٕ٘یدا٘ٓ!).
٘ىتٝء آخش ایٙى ٝدس ٍ٘اسش ایٗ اثشٛ٘ ،یسٙذ ٜعٕذاً یا سٟٛاً فمظ اص خاعشٜٞای خٛش ٚ
خٛتیٞا ٌفت٘ ٚ ٝاخٛضیٞا ٘ ٚأالیٕات سٚصٌاس سا ٘ا٘ٛضت ٝسٞا وشد ٜاست .ضایذ  ٓٞایٗ
٘اضی اص سشضت ٘أٍ٘ٝاسی تاضذ ،و ٝآدْ تشجیح ٔیدٞذ تیطتش اص سٚی خٛش سٚصٌاس
تٛٙیسذ تا غثاس غٕی تش رٔ ٗٞخاعة ٘ٙطیٙذ .تٞ ٝش حاَ ،دِیّص ٞش چ ٝتٛد ،ٜایطاٖ تشجیح
داد ٜپٙجش ٜرٙٞص سا ت ٝسٛی ٘یىثختی تٍطایذ ،و ٝاِثت ٝدس جای خٛد تشجیح ٔٙغمی ٚ
دسستی است .ضایذ ٔٗ  ٓٞتایذ دس ایٗ صٔی ٝٙتیطتش تٕشیٗ و!ٓٙ
دس پایاٖ تا ٕٞاٖ سثه  ٚسیاق ٌفتٍٛیی تایذ خغاب ت ٝجٙاب آلای دٚائی عشض وٓٙ
و ٝت ٝعٛٙاٖ یىی اص خٛا٘ٙذٌاٖ ایٗ ٘أٞٝا – ت ٝسغٓ ٍ٘شا٘ی ضٕا دس ٔمذٔٝء ٞش د ٚوتاب
 ٘ ٝتٟٙا اص خٛا٘ذٖ آٟ٘ا ّٔ٘ َٛطذْ ،تّى ٝتسیاس آٔٛختٓ ِ ٚزت تشدْ .حتی فىش ٔیوٓٙاو ٖٛٙایٗ د ٚوتاب ٌٛیی تشایٓ حىٓ ٘سخٝء ٘ٛضتاسی ٕٞاٖ «تاغ ٘ثاتات» سا داسد و ٝتٝ
ل َٛخٛدتاٖ « :آدْ تشای فشاس اص ٞج ْٛیادٞای دٚس  ٚاخثاس ٘ضدیه ٘یاص داسد و ٝت ٝتٟص
پٙا ٜتثشد ،تشای چٙذ جشع ٝتسّّی ،تشای ضفا ٌشفتٗ دس خالَ ٌزس اص ٔیاٖ تساط ٌُ ،وٝ
ایٗ عٛس سشتّٙذ  ٚپشغشٚس اص عّٕیات تاسیخساصاٖ سٚصٌاس جذاست» .تا سپاسی فشاٚاٖ ٚ
آسصٚی سالٔتی  ٚتٟشٚصی تشای ضٕا .لّٕتاٖ پشتٛاٖ  ٚپایٙذ ٜتاد!
ٔٙاتع:
دٚائی ،پشٚیض ( )1388أطة دس سیٕٙا ستاس .ٜچاج د ،ْٚتٟشاٖ :سٚص٘ ٝواس.
دٚائی ،پشٚیض ( )1391دسخت اسغٛاٖ٘ :أٞٝایی اص پشاي .تٟشاٖ :جٟاٖ وتاب.
دٚائی ،پشٚیض ( )1392ایستٍا ٜآتطاس .چاج س ،ْٛتٟشاٖ :سٚص٘ ٝواس.
دٚائی ،پشٚیض ( )1393ت ٝخاعش تاساٖ٘ :أٞٝایی اص پشاي .تٟشاٖ :جٟاٖ وتاب.

