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چکیده
اِىسا٘ذس پٛضىیٗ  ،تضسٌتشیٗ ضاعش سٚسی ، ٝتیطتش اص اتٕاْ ادیثاٖ سٚسی ت ٝضشق عطك ٔی ٚسصیذ  ٚاص ـشٚ ًٙٞ
ٔیشاث آٖ تاحیش پزیشـت ٝتٛد.أا عّی سؼٓ ایٗ تاحیش پزیشی آضىاس ٛٙٞ،ص پژٞٚص ٚاـی دس ایٗ صٔی ٝٙا٘زاْ ٘طذٜ
است.یىی اص وتاتٟایی و ٝتیطتشیٗ تاحیش سا سٚی پٛضىیٗ داضت ٝاست وتاب «ٞضاس  ٚیىطة» است .ایٗ احش ضىٕٙٞٛذ
ادتی – ـشٍٙٞی ضاٞذی تضسي تش س٘ٚذ تٕذٖ اعشاب دس ع َٛضص لشٖ ٔتٕادی است و ٝتاصٌ ٛوٙٙذٌٛ ٜضٞ ٝای تٕذ٘ی
است و ٟٓٔ ٝتشیٗ ٘مغ ٝآٖ دیٗ است .ایٗ وتاب ٔطٟٛس تشیٗ احشی است و ٝتش ضاعشاٖ اسٚپایی تٛیژ ٜسٔا٘تیه ٞا ٚ
تخصٛظ پٛضىیٗ احش ٌزاضت ٝاست .تاحیش ایٗ وتاب دس آحاس پٛضىیٗ ٕٞچ «ٖٛسٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال» « ،ضثٟای ٔصشی»،
« ا٘ذٌیّ ٚ »ٛدٚسشٚدٔ «ٜأ ٜی دسخطذ»  «ٚچطٓ صخٓ» ت ٝخٛتی ٕ٘ایاٖ است  ٚتٙظش ٔی سسذ تاحیشآٖ تش داستاٖ
ٔٙظ« ْٛسٚسالٖ ِٛ ٚدٔیالی» پٛضىیٗ ـشاتش  ٚتیطتش اص سایش آحاس اٚست.تغٛسیى ٝایٗ تاحیش پزیشی ـفظ تٔ ٝضٕ ٖٛآٖ
ٔحذٚد ٕ٘ی ضٛد تّى ٝلاِة  ٚساختاس سا  ٓٞدس تش ٔیٍیشد.
دس ایٗ ٔماِ ،ٝتاحیش« ٞضاس  ٚیىطة» دس ٍ٘اسش ٔٙظ «ٝٔٛسٚسالٖ ِٛ ٚدٔیالی» پٛضىیٗ ٘ ٚماط ٔطتشن آٖ دٚ
تشسسی  ٚتیاٖ ٔیٍشدد .
کلیدواژه ها  :پٛضىیٗٞ،ضاس  ٚیىطة،سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال...
مقدمه:
تاحیشپزیشی اِىسا٘ذس پٛضىیٗ ،اص ـش ًٙٞاسالٔی تٟٙا ت ٝاِٟاْ ٌشـتٗ اص لشآٖ وشیٓ  ٚص٘ذٌا٘ی سسوٌ َٛشأوی
ٔحذٚد ٕ٘ی ضٛد ،تّى ٝت ٝاِٟاْ ٌیشی اص ضعش  ٚحىایات اسالٔی  ٚعشتی  ٚحتی تاسیخ ٔصش لذیٓ ٘یض ٔوی سسوذ .یىوی اص
وتاتٟایی و ٝتیطتشیٗ تاحیش سا سٚی پٛضىیٗ داضت ،ٝوتاب ((ٞضاس ٚیىطة)) است .ایوٗ احوش ضوىٕٙٞٛذ ادتوی -ـشٍٙٞوی
ضاٞذی تضسي تش س٘ٚذ تٕذٖ اعشاب دس ع َٛضص لشٖ ٔتٕادی  ٚتاصٌ ٛوٙٙذٌٛ ٜضٞ ٝای تٕوذ٘ی اسوت وؤٕٟ ٝتوشیٗ
٘مغ ٝآٖ دیٗ است.
وتاب«ٞضاس ٚیىطة» ٔطٟٛس تشیٗ وتاتی است و ٝتش ضاعشاٖ اسٚپایی تٚ ٝیژ ٜسٔا٘تیىٟا ٚتخصٛظ پٛضىیٗ احش
ٌزاضت ٝاست .تاحیش ایٗ وتواب دس آحواس پٛضوىیٗ ٕٞچو« ٖٛسٚسوالٖ ِ ٚوٛدٔیال»« ،ضوثٟای ٔصوشی»« ،ا٘وذٌیّ ٚ»ٛدٚ
سشٚدٔ«ٜأ ٜی دسخطذ»«ٚچطٓ صخٓ» ت ٝخٛتی ٕ٘ایاٖ است .أا ت٘ ٝظش ٔی سسوذ وو ٝایوٗ تواحیش توش داسوتاٖ ٔٙظوْٛ
«سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال» ی پٛضىیٗ ـشاتش ٚتیطتش اص سایش آحاس ا ٚتاضذ.
« پٛضىیٗ ،اص عشیك تشرٕٞ ٝایی و ٝدس اٚاخش لشٖ ٞیزذٚ ٜاٚایُ لوشٖ ٘وٛصد ٓٞاص وتواب ٞوضاس ٚیىطوة دس
سٚسیٙٔ ٝتطش ٌشدیذ ،تا ایٗ وتاب آضٙا ضذ ٜاسو ت .ضوایذ ٞوٓ آضوٙایی ا ٚتوٌ ٝفتو ٝوشاچىٚٛسوىی ،اص عشیوك تشرٕوٝ
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ـشا٘سٛی ٌاالٖ ،و ٝت ٝعٛٙاٖ ٔٙطا تشرٕٞ ٝای دیٍش اسٚپایی است ،صٛست ٌشـت ٝتاضوذ»(.گزیده تالیفات بهه ققها ا
کراچکوفسکی ج  5ص )24
داستاٖ اصّی «سٚسالٖ ِٛٚدٔیا» حىایت ضاٞضاد ٜضزاعی ت٘ ٝاْ سٚسالٖ است و ٝلصذ داسد تا صیثاتشیٗ دختوش
ضٟش وی یؿ ،ت٘ ٝاْ ضاٞضاد ٜخا٘ٓ ِٛدٔیوا ،اصدٚاد وٙوذ .دس ضوة اصدٚاد وو ٝتو ٝضوىُ ضوثٟای ٞوضاس ٚیىطوة اسوت
دی،ٛعشٚس صیثا سا ٔی ستایذ ٚتا خٛد ٔی تشد .خا٘ٓ ِٛتیىٚٛا ،دس تفسیشی و ٝتش ایٗ داستاٖ داضت ،ٝعشیم ٝظٟوٛس دیو ٛسا،
داسای سیط ٝای ضشلی ت ٝضٕاس ٔی آٚسد .صیشا دس ایٗ داستاٖ ٘یض ٔا٘ٙذ لصٞ ٝای ضوشلی ،دیو ٛتغوٛس ٘اٌٟوا٘ی ٕٞوشا ٜتوا
سشٚصذای سعذ ٔا٘ٙذ ،دٚد سیا ٚ ٜـشیادٞای ؼشش آسا ،ظاٞش ٔی ضٛد .دس اـسا٘ٞ ٝای ضشلی ٘یض دیو ٛاص دسیوا تو ٝضوىُ
یه ست ٖٛتّٙذ ٚلغٛس ظاٞش ٔی ضٛد و ٝپیص اص آٖ ـشیادٞای ٞشاسٙان  ٚصاعمٔ ٝا٘ٙذ تٌٛ ٝش ٔی سسذ.
داستاٖ «سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال» سا اص تسیاسی رٟات ٔی تٛاٖ تا داستاٖ «اتٔٛحٕذوسالٖ» وتاب ٞوضاس ٚیىطوة،
ضثی ٝدا٘ست .صیشا دس داستاٖ اتٔ ٛحٕذ وسالٖ ،یه رٗ عشٚس ٔحٕذ وسالٖ سا ،و ٝدختش یىوی اص تضسٌواٖ اسوت ،دس
ضة اصدٚاد ٔی ستایذ ٚدس داستاٖ پٛضىیٗ یعٙی سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال ٘یض چٙیٗ اتفاق ٔی اـتذ ٚرٙی ِٛدٔیال سا و ٝدختوش
ضاٞضادٚ ٜالدیٕیش است ٔی ستایذ.
عأُ«ٔارشارٛیی» دس ایٗ د ٚداستاٖ ٘مص ٕٟٔی سا ایفا ٔی وٙذ .صیشا دس ٞش د ٚداستاٖ «سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال»
«ٚاتٔٛحٕذ وسالٖ» دأاد تشای رستزٛی عشٚس خوٛد تو ٝسوفشی دٚس ٚدساص ٔوی سٚد .تو ٝسٚایوت داسوتاٖ «سٚسوالٖ
ِٛٚدٔیال» دس ایٗ سفش ٔخاعش ٜآٔیض ،س ٝسلیة تشای سٚسالٖ ٚرٛد داس٘ذ و ٝت ٝتشتیة عثاستٙذ اص« :سٚد رای»تا ضٕطیش
تش٘ذٔ« ،ٜاسِٛٚؾ»ضىاسچی تی ٘ظیش « ٚساتٕیش» ٔشد تاٛٞش.
«ایٗ عذد تا س ٝعذدی ؤ ٝعٕٛال دس داستاٟ٘ای دیٚ ٛپشی ٔی آیذ ٔغاتمت داسد .صیوشا دس ایوٗ ٘وٛا داسوتاٟ٘ا
تعذاد ضخصیتٟای ـعاَ یا حٛادث پیص س2 ٚیا 3است»(عّٓ ـّىّٛس تشرٕ ٝسضذی صاِح) .سٚسالٖ دس آؼاص سا ٜرستزٛی
ِٛدٔیال تا پیشی صاَ سٚتشٔ ٚی ضٛد و ٝتٟٙا تش دس ؼاسی ٘طست ٝاست .ایٗ پیشدس داستاٖ پٛضىیٗ دس ٚالع دٔٚیٗ لوذست
ؼیش عثیعی پس اص ظٟٛس دی ٛاست.پیشصاَ رادٌٚش است ٚاصؼیة خثش ٔی آٚسد .پیش صاَ ت ٝسٚسالٖ ٔژدٔ ٜی دٞذ و ٝؼٓ
 ٚؼص ٝا ٚت ٝصٚدی پایاٖ ٔی یاتذ  ٚا ٚسا ت ٝادأ ٝسا ٜتشای یاـتٗ ِٛدٔیال تطٛیك ٔی وٙذ:
«سٚسالٖ!
تِٛ ،ٛدٔیال سا،
اص دست داد ٜای.
سٚح استٛاس ت،ٛ
تٛا٘ص سا،
اص دست ٟ٘اد ٜاست
أا ضشاست،
تا چطٓ تش ٓٞصد٘ی،
ت ٝپایاٖ ٔی سسذ.
ؼٓ ت،ٛ
دیش ٕ٘ی پایذ
سا ٜتیفت.
ؼٍٕیٗ ٔثاش.
أیذ،

ایٕاٖ ٘ ٚطاط
ٕٞشا ٜت ٛتاد! »(وّیات پٛضىیٗ د 4ظ .)14
پیطٍٛیی ایٗ رادٌٚش ،خٛضثیٙی  ٚتاویذ تش عطك ٚسصی ت ٝص٘ذٌی  ٚتطٛیك ت ٝادأو ٝسا ٚ ٜپایوذاسی دس تشاتوش
دضٛاسیٟا سا تٕٞ ٝشا ٜداسد و ٝدس داستاٖ اتٔ ٛحٕذ وسالٖ٘ ،یض چٙیٗ أشی اتفاق ٔی اـتذ.
«سٚسالٖ ِٛٚدٔیال» اص ٘ظش ساختاسی ٘یض تا داستاٖ «اتٔ ٛحٕذ وسالٖ» ضثاٞت داسد .صیوشا دس ٞوش د ٚداسوتاٖ
یه ٔارشای اصّی ٚرٛد داسد ؤ ٝارشا ٞای ـشعی دیٍشی اصآٖ ٔٙطعة ٔی ضٛد ٔا٘ٙذ وطوت ٝضوذٖ سٚدروای ،سلیوة
٘خست سٚسالٖ ٔٚارشای ساتٕیش ،سلیة د ْٚا.ٚ
لاتُ روشاست پٛضىیٗ دس داستاٟ٘ای ـشعی اص خوظ داسوتاٖ اتؤ ٛحٕوذ وسوالٖ خواسد ضوذِٚ ٜوی دس ووُ اص
داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة اِٟاْ ٌشـت ٝاست .تشای ٔخاَ ٔارشای ـشعی ضاٞضاد ٜساتٕیش سلیة سٚسوالٖ دس خغوٛط وّوی توا
داستاٖ «حسٗ تصشی» دس ٞضاس ٚیىطة ضثاٞت داسد .دس ایٗ داستاٖ آٔذ ٜاست« :حسٗ تصشی دس ٘ضدیىی وٞٛی ،لذْ
ٔی صد و٘ ٝاٌٟاٖ لصشی سا ٔطاٞذ ٜوشد .ت ٝلصش ٘ضدیه ضذ ٚدس آٖ سا تاص دیذ .اص دس وٚ ٝاسد ضوذ٘ ،یٕىتوی سا سٚتوشٚی
خٛد دیذ و ٝد ٚد ختش صیثا دس آ٘زا ٘طست ٝتٛد٘ذٚ .لتی ا ٚسا دیذ٘ذ وِ ٝثاسوٟای وٟٙو ٝتوشتٗ داسد ،ا ٚسا تو ٝدس ٖٚلصوش
تشد٘ذ ِ ٚثاسٟای ضاٞا٘ ٝت ٝا ٚداد٘ذ تا تپٛضذ .سپس ؼزای سٍ٘اسً٘ آٚسد٘ذ تا تٙا َٚوٙذ»(ٕٞاٖ د 2ظ.)1223
دس سٚسالٖ ِٛٚدٔیال ٘یض ضاٞضاد ٜس اتٕیش سا ٔی تیٙیٓ و ٝدس سا ٜرستزٛی ِٛدٔیال ،اص ٔیاٖ صخشٞ ٜا ٚدسٞ ٜا تٝ
لصشی تضسي تش ٔی خٛسد .ا ٚت ٝلصش ٘ضدیه ٔی ضٛد  ٚدس دس ٖٚآٖ تعذادی دختش ٔی تیٙوذ .دختشٞوا اص ا ٚدعوٛت ٔوی
وٙٙذ و ٝدس آ٘زا الأت وٙذ ٚتٕاْ ٘یاصٞای ٕٟٔاٖ سا تشای ا ٚـشأ ٓٞی وٙٙذ .ساتٕیش و ٝدسایٗ لصش آسوٛد ٜخواعش ٔوی
ٌشدد ،تش یىی اص دختشاٖ لصشعاضك ٔی ضٛد ٚعطك ِٛدٔیال ساـشأٛش ٔی وٙذ ٚاٍ٘یض ٜیاـتٗ ا ٚسا اص دست ٔی دٞذ  ٚاص
ایٗ عشیك ،سٚسالٖ اص ضش یىی اص سلیثاٖ خٛد ،سٞایی ٔی یاتذ.
٘یشٞ ٚای ـشا عثیعی دس داستاٖ سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال ،رایٍاٚ ٜیژ ٜای داس٘ذ .ایوٗ ٘یشٞٚوا ووٕٞ ٝا٘ٙوذ داسوتاٟ٘ای
ٞضاس ٚیىطة دس التالی ٔارشاٞا ت ٝایفای ٘مص ٔی پشداص٘ذ ،داستاٖ سا پیص ٔی تش٘ذ .دس داستاٖ پٛضوىیٗ ،ایوٗ ٘یوشٚی
ـشاعثیعی ،ت ٝصٛست پیشص٘ی رادٌٚش  ٚتذرٙس ظاٞش ٔی ضٛد .ا ٚتش سش سا ٜـاسِٛؾ ،دٔٚویٗ سلیوة سٚسوالٖ ،لوشاس ٔوی
ٌیشد  ٚسعی ٔی وٙذ ا ٚسا اص ادأ ٝرستز ٛت ٝد٘ثاَ ِٛدٔیال تاص داسد .پیشصٖ رادٌٚش داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة ٘یوض چٙویٗ
٘مطی سا ایفا ٔی وٙذ.
سٚسالٖ ِٛٚدٔیال ٕٞچٙیٗ دس آٔیختٍی ٔیاٖ ٚالعیت  ٚخیاَ تا داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة اضتشان داسد .لذست
تخیُ ٘ٛیسٙذ ٜتٍٙٞ ٝاْ تٛصیؿ د٘یای دیٞٛا تشرستٍی خاصی ٔی یاتذ .صحٞ ٝٙای تٛصیؿ ّٕٔىوت ستایٙوذِ ٜوٛدٔیال
دس داستاٖ پٛضىیٗ ٘یض رایٍاٚ ٜیژ ٜای داسد .ایٗ تٛصیفات دلیما اص داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة ٌشـت ٝضذ ٜاست.
عثك ایٗ تٛصیفات ،ص٘ذٌی دیٞٛا ضثاٞت صیادی ت ٝص٘ذٌی آدٟٔا داسد ٚرضئیات آٖ ٘یض تا رضئیات ص٘ذٌی آدٟٔا ٔغاتمت
داسد.تشای ٔخاَ لصش دیٛی وِٛ ٝدٔیال سا ستٛد ٜاستٔ ،ا٘ٙذ لصش تضسٌاٖ ٚپادضاٞاٖ است .لصشی تضسي ٚصیثاست وو ٝتوا
تاؼی ٔصفا ٔحصٛس ضذ ٜاست .پٛضىیٗ دس ایٗ داستاٖ ٔحُ الأت دی ٛسا ایٗ ٌ ٝ٘ٛتٛصیؿ ٔی وٙذ.
«تا ضى ٜٛتش اص تاؼٟای آسٔیذا،
ٚصیثاتش
اص ا٘چ ٝسّیٕاٖ داضت،
یا ضاٞضاد ٜتاـشیذی(اص ٔمشتیٗ واتشیٗ د ْٚتٛد و ٝصٔیٗ ٞا  ٚلصشٞا  ٚتاغ ٞای ـشاٚاٖ داضت)
ٌشداٌشدش
دسختاٖ ضىٕٙٞٛذ تّٛط
دس اٞتضاص٘ذ

ٚساٟٞای ٔیاٖ ٘خّستاٖ
ٚتیطٞ ٝای رادٚیی(».سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال د  4ظ .)29
پٛضىیٗ تٍٙٞ ٝاْ سخٗ ٌفتٗ اصرٗ ،ت  ٝحضشت سّیٕاٖ اضاس ٜداسد و ٝایٗ أش ت٘ ٝظش ٔی سسذ تحت تواحیش
ٔیشاث دیٙی اسالْ صٛست ٌشـت ٝتاضذ .صیشا دس لشآٖ وشیٓ دس آی82 ٝسٛس ٜا٘ثیا تٔ ٝسخش ضذٖ ضیاعیٗ توشای حضوشت
سّیٕاٖ اضاس ٜداسد .دس ایٗ آی ٝچٙیٗ آٔذ ٜاست٘ٚ(( :یض تشخی اص دیٛاٖ سا ٔسخش سّیٕاٖ ووشدیٓ وو ٝتو ٝدسیوا ؼٛاصوی
وٙٙذ ٚیا ت ٝواسٞای دیٍش دس دستٍا ٜا ٚتپشداص٘ذ ٔٚا ٍٟ٘ثاٖ دیٛاٖ تشای حفظ ّٔه سّیٕاٖ تٛدیٓ» .
«ٞضاس ٚیىطة ا٘ثاضت ٝاص حىایات رٗ است ٔ ٚطٟٛستشیٗ حىایاتٔ ،شتٛط ت ٝروٗ حضوشت سوّیٕاٖ عّیوٝ
اِسالْ ٚاص رّٕ ٝداستاٖ تغشی ٞای حضشت سّیٕاٖ است .أا دسوٙاس یاد حضشت سّیٕاٖ دس داستاٖ ٔٙظو ْٛپٛضوىیٗ
اضاسٞ ٜایی ٘یض تٙٔ ٝاظش عثیعی ضشلی ٚرٛد داسد .دس تٛصیفات پٛضىیٗٔ ،یاٖ ٘خّستاٖ ،و ٝرّ ٜٛای اص ٔٙاظش عثیعوی
ضشلی استٚ ،دسختاٖ تّٛط ،و ٝدس ٘ضد تشخی الٛاْ ضشلی دس ٌزضت ٝرایٍاٞی ٚیژ ٜداضت ،ٝآٔیختٍی تٛرٛد آٔذ ٜاست.
دسخ تاٖ تّٛط تا ا٘ٛاا ٔختّؿ خٛد تخصٛظ دس سوشصٔیٗ ضواْ  ٚوٞٛسوتاٟ٘ای لّسوغیٗ ٚدسٞ ٜوای ِثٙواٖ یاـوت ٔوی
ضٛد»(ـّىّٛس دس سٚصٌاس تاستاٖ د  2ظ .)633
اضاس ٜوشدیٓ لصش دیٛی وِٛ ٝدٔیال سا ستٛدٕٞ ،ٜا٘ٙذ لصش تضسٌاٖ ٞضاس ٚیىطة ،پشاص خذْ ٚحطٓ است .ایٗ
٘طا٘ی اص اتٟت ٚضى ٜٛلصش دی ٛت ٝضٕاس ٔی آیٙذ .دس ایٗ داستاٖ ٘ذیٕٞ ٝا پیشأِٛ ٖٛدٔیال سا ٔی ٌیش٘ذ  ٚخٛاستٞ ٝوای
ا ٚسا تشاٚسدٔ ٜی ساص٘ذ .پٛضىیٗ چٙیٗ ادأٔ ٝی دٞذ:
«س ٝدختش،
صیثا ٚتا ضىٜٛ
تا صیٛسآالتی سٚضٗ ٚضفاؾ،
پیص سٚی ضاٞضاد،ٜ
ٕ٘ایاٖ ٔی ض٘ٛذ
٘ضدیه ٔی آیٙذ
ٚتا صٔیٗ خٓ ٔی ض٘ٛذ
آٍ٘ا،ٜ
یىیطاٖ
تا ٌأٟایی سثه،
٘ضدیىتش آٔذ
ٚتا اٍ٘طتا٘ی ٘شْ
ٌیسٛی عالیی ضاٞضاد ٜخا٘ٓ سا
تاـت(» .وّیات پٛضىیٗ د  4ظ )27
دس ایٗ تٛصیؿ ،تعذاد ٘ذیٕٞ ٝای پیشأِٛ ٖٛدٔیال٘ ،یض س٘ ٝفشٞستٙذ .ایٗ عوذد توا داسوتاٟ٘ای سوٙتی دیوٛ
ٚپشی استثاط داسد .دس دا ستاٟ٘ای ٞضاس ٚیىطة ٘یض صحٞ ٝٙای حطٓ ٚخذْ ٘ ٚذیٕٞ ٝوا ٔوٛد ٔوی ص٘وذ توشای ٔخواَ دس
حىایت عیسی تٗ سضیذ ٚوٙیضوی ت٘ ٝاْ لش ٜاِعیٗ چٙیٗ تٛصیفی اص ٘ذیٕٞ ٝا آٔذ ٜاست« :د٘ ٜذیٕ ٝآٔذ٘ذ چؤ ٖٛواٜ
دسخطاٖ ٌّ ٚستاٖ سٍ٘اسًٍٕ٘ٞ ،ی رأ ٝای اص دیثای سیا ٜتشتٗ داضتٙذ ٚتارٟای عال تش سوش٘ .ذیٕوٞ ٝوا آٔذ٘وذ ٚتوش
صٙذِیٟای ٘طستٙذ ٚآٚاصٞای ٌ٘ٛاٌ ٖٛخٛا٘ذ٘ذ »(ٞضاس  ٚیىطة د  1ظ)672
داستاٖ ٔٙظ ْٛسٚسالٖ ِٛٚدٔیال دس واستشد ٚسایُ ـشاعثیعی تشای تحٔ َٛضٕ ٖٛداستاٖ تا داستاٖ اتؤ ٛحٕوذ
وسالٖ ٔطتشن است .دسداستاٖ اتٔٛحٕذ وسالٖ دس ٔی یاتیٓ و ٝدی ،ٛدِثاخت ٝضذیذ عشٚسی است و ٝستٛد ٜاست .ایٗ

دِثاختٍی تاعج ٔی ضٛد و ٝا ٚت ٝعشٚس اعتٕاد وٙذ  ٚساص عّسٓ سا تشای ا ٚـاش وٙذ .دس ایٙزا عّسٓ یوه ٚسویّ ٝـوشا
عثیعی است ؤ ٝی تٛاٖ ت ٝوٕه آٖ تٕاْ اٞاِی ضٟش  ٚحتی دی ٛسا ٘یض ٘اتٛد وشد.
دس داستاٖ ٔٙظ ْٛسٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال ٘یضِٛ ،دٔیال دس ّٕٔىت دیٛاٖ تا ساص وال ٜسوحشآٔیض ٚلاِیچو ٝپش٘وذ ٜوو ٝاص
ٚسایُ ـشاعثیعی دس داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة است ،آضٙا ٔی ضٛد .ا ٚاص ایٗ دٚ ٚسیّ ٝتشای ٔثاسص ٜتا دیو ٚ ٛسٞوا ضوذٖ اص
دست ا ٚتٟشٔ ٜی تشد ٚایٗ دس حاِی است و ٝدی ٛتالش ٔی وٙذ ٔحثت ا ٚسا وسة وٙذ .أا تٕاْ تالضٟای ا ٚتا ضىسوت
ٔٛارٔ ٝی ضٛد .دیٚ ٛلتی چٙیٗ ٔی تیٙذٔ ،ی تشسذ  ٚؼشق دس ا٘ذٔ ٜٚی ضٛد .احساسات دیو ٛدس ایوٗ صوح ٝٙووأال توا
ا٘ساٖ ٔطاتٟت داسد.
کا داستان:
داستاٖ سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال ،اص ایٗ لشاس است و ٝضاٞضاد ٜای ت٘ ٝاْ «سٚسالٖ» لصذ داسد تا ضاٞضاد ٜخإ٘ی تٝ
٘اْ «ِٛدٔیال»  ،اصدٚاد وٙذ .أا دس ضة اصدٚاد ایٗ د ،ٚدیٛی عشٚس سا ٔی ستایذ  ٚتّٕٔ ٝىت خٛیص ٚت ٝلصوش توا ضوىٜٛ
خٛد ؤ ٝا٘ٙذ لصشٞای اـسا٘ ٝای داستاٟ٘ای ٞضاس ٚیىطة است ٔی تشد .دی ٛدِثاختِٛ ٝدٔیال ٔی ضٛد ٚتشای تو ٝدسوت
آٚسدٖ دَ ا ٚاص ٞیچ واسی دسیػ ٕ٘ی وٙذ تا رایی و ٝعّسٓ ٘اتٛدی ضٟش  ٚخٛد سا ٘یض تشای ِٛدٔیال ،ـواش ٔوی سواصد.
ِٛدٔیال ٘یض چطٓ ت ٝساِ ٜحظ ٝای ٔی ٔا٘ذ و ٝتتٛا٘ذ اص ّٕٔىت دیٛاٖ تٍشیضد.
اص عشؾ دیٍش ضاٞضادٚ ٜالدیٕیش ،پذس ِٛدٔیال ،تشای یاـتٗ دختش خٛد عال ٜٚتش سٚسالٖ سو ٝداٚعّوة دیٍوش ٘یوض
ساٞی تیاتاٟ٘ا ٔی وٙذ ٚرایض ٜیاتٙذ ٜضاٞضاد ٜخا٘ٓ سا اصدٚاد تا ا ٚلشاس ٔی دٞذ .تشایٗ اساس ،سٚسالٖ تایذ دس چٙذ رثٟوٝ
ستیض وٙذ .ا٘ ،ٚخست تایذ اص ضش سلیثاٖ خٛد سٞایی یاتذ .دس ایٗ سا ٜدست حٛادث ت ٝوٕه أ ٚی آیٙوذ .صیوشا ٘خسوتیٗ
سلیة ا ٚدس عطك ِٛدٔیال ضاٞضاد ٜای تٙاْ ساتٕیشاست .ساتٕیش دس سا ٜرستزٛی خٛد تو ٝد٘ثواَ ِوٛدٔیال ،تو ٝلصوشی توا
ضىٔ ٜٛی سسذ  ٚآ٘زا دِثاخت ٝدختش دیٍشی ٔی ضٛد ٚاصادأ ٝسا ٜتاص ٔی ٔا٘ذ .سفش سٚسوالٖ ،دس د٘یوای ا٘سواٖ ،سوفشی
سشضاس اص ٔارشارٛیی ٚخغش است .أا عطك ساستیٗ ا ٚتِٛ ٝدٔیال ،تاعج ٔی ضٛد و ٝدس تشاتش ایوٗ ٕٞو ٝدضوٛاسی ،تواب
تیاٚسد  ٚاص پای ٘یفتذ .یىی اص ایٗ دضٛاسیٟا ،رٍٙیذٖ تا سلیة د ،ْٚیعٙی سٚد رای است و ٝتوا پیوشٚصی سٚسوالٖ پایواٖ
ٔی پزیشد .دس ایٗ سفش ،سٚسالٖ تٟٙا تا ٘یشٚی ٔشئی رٟاٖ سٚتش٘ ٚیست .تّى٘ ٝیشٞٚای ـشاعثیعی ٘ٚأشئی ٘یض توش سوش ساٜ
ا ٚوٕیٗ وشد ٜا٘ذ.
سٚسالٖ پس اص س٘زٟای تسیاس ٔٚارشارٛیی ٞای ٔیاٖ ٚالعیت ٚخیاَ ت ٝلّٕش ٚدیؤ ٛوی سسوذ .دس ایٙزوا اٚ
تایذ تا دیٛی و ٝلذستی ضٍفت اٍ٘یض داسد ٚتٛا٘ص اص سٚسالٖ تیطتش است تزٍٙذ .سٚسالٖ اص آ٘زا و ٝتوٛاٖ سٚیواسٚیی توا
دی ٛسا ٘ذاسد عمُ  ٚخشد سا ت ٝواس ٔی ٌیشد ٚت ٝتشـٙذ پٙأ ٜی تشد .ا٘ ٚمغ ٝضعؿ دی ٛسا پیذا ٔی وٙذ ٚاص ٕٞاٖ ٘مغو ٝتوا
ٚی ٔی رٍٙذ  ٚاٚسا اص پای دس ٔی آٚسد .تالش سٚسالٖ تشای تٟشٌ ٜیشی اص عمُ ٚخشد دس سٚیاسٚیی تا لذستی خاسق اِعادٜ
ٔا سا ت ٝیاد تشـٙذٞای سٙذتاد دس داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة ٔی ا٘ذاصد.
پس اص ایٙى ٝسٚسالٖ تشدی ٛپیشٚص ٔی ضٛد ٚت ٝسٛی ِٛدٔیال ٔی سٚد ،دس ٔی یاتذ و ٝدیو ٛاٚسا خوٛاب ووشدٜ
است .خٛاتی و ٝتذ ٖٚضه ،عّسٓ تیذاسی ٘ذاسد٘ ،اٌٟاٖ صذایی تٌٛ ٝش ٔی سسذ و ٝت ٝسٚسالٖ ٔی ٌٛیذِ« :وٛدٔیالی
خفت ٝسا تا خٛد تثش ٚت ٝتیذاس ضذ٘ص أیذٚاس تاش».پٛضىیٗ ،ایٗ تصٛیش سا اص داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة اِٟاْ ٌشـتو ٝاسوت.
صیشا دس آ٘زا ٘یض تشخی اص دیٞٛا سا ،خیشخٛاٚ ٜدٚستذاس وٕه ت ٝا٘ساٖ٘ ،طاٖ داد ٜا٘ذ .دیٞٛای خیش ،وو ٝاِٟواْ ٌشـتو ٝاص
ٞضاسٚیىطة است ،دس ٚالع تاحیشی اص ٔیشاث دیٙی اسالْ است .دس آی 11ٝتا  13سٛس ٜرٗ دس لشآٖ وشیٓ تو٘ ٝوٛعی روٗ
خیشخٛا٘ٚ ٜیىٛواس اضاس ٜضذ ٜاست .خذا٘ٚذ ٔی ـشٔایذٕٞٚ « :ا٘ا تشخی اص ٔا صاِح ٘ٚیىٛواس ٞستیٓ ٚتشخوی خوالؾ آٖ،
عمیذٚ ٜاعٕاَ ٔا  ٓٞتسیاس ٔتفشق ٔٚختّؿ استٔ .ا چٙیٗ دا٘ست ٝایٓ وٞ ٝشٌض تش لذست خذا ؼّثٚ ٝاص ٔحیظ التوذاسش
ـشاس ٘تٛا٘یٓ وشدٔٚ .ا چ ٖٛت ٝآیات لشاٖ ٌٛش ـشادادیٓ تشخی ٞذایت یاـت ٚ ٝایٕاٖ آٚسدیٓ ٚتشخی ٘یاٚسدیٓٞٚ .شوو ٝتوٝ
خذای خٛد ایٕاٖ آٚسد ،دیٍش اص ٘مصاٖ خیشٚحٛاب ٚاص احاع ٝس٘ذ ٚعزاب تشخٛد ٞیچ ٘تشسذ» .

سٚسالِٖٛ ،دٔیالی خفت ٝسا تشٔی داسد ٚتا خٛد ٔی تشد ٚچٙذ ضثا٘ ٝسٚص سا ٜسا عی ٔی وٙذ ،أوا خسوتٔ ٝوی
ضٛد ٚتشای استشاحت دس رایی اتشاق ٔی وٙذ .ا ٚاص ـشط خستٍی ت ٝخٛاب ٔی سٚد ٘ٚاٌٟاٖ سلیة ا ،ٚـاسِٛؾ ،ظاٞش ٔی
ضٛد .ت ٝسٚسالٖ حّٕٔ ٝی وٙذ ٚتا ضٕطیش اٚسا اص پای دس ٔی آٚسد .ـاسِٛؾِٛ ،دٔیالی خفت ٝسا ٔی ستایذ  ٚت ٝسٛی ضوٟش
وی یؿ سٚا٘ٔ ٝی ضٛدٚ .لتی ت ٝآ٘زا ٔی سسذ ،ادعا ٔی وٙذ و ٝاِٛ ٚدٔیال سا اص دست دی٘ ٛزات داد ٜاست.
دس ایٗ ٌیش ٚداس ،سٚح سٚسالٖ ت ٝوٕه «ـیویٗ»  ،سشدسوت ٝاسٚاح ،دٚتواس ٜتو ٝرسوٓ دس خو ٖٛؼّتیوذ ٜتواص ٔوی ٌوشدد.
«ـییٗ» وٕ٘ ٝادی اص یه ٘یشٚی ـشا عثیعی ٘یىٛواس است ،تشرسٓ سٚسالٖ آب ٔی پاضذ ٚصخٕٟای ا ٚسـت ٝسـتو ،ٝتٟثوٛد
ٔی یاتذ ٘ ٚطا٘ٞ ٝایی اص ص٘ذٌی ،دس رسٓ ٔشد ٜا ٚپذیذاس ٔی ضوٛدٚ .لتوی سٚسوالٖ ص٘وذٔ ٜوی ٌوشدد ،ـیویٗ اٍ٘طوتشی
سحشآٔیض ت ٝسٚسالٖ ٔی دٞذ ؤ ٝی تٛا٘ذ تٚ ٝسیّ ٝآٖ ِٛدٔیال سا اص خٛاب تیذاس وٙذ.
ت٘ ٝظش ٔی سسذ ،و ٝپٛضىیٗٔ ،ارشای تاصٌشدا٘ذٖ سٚح ت ٝرسٓ سٚسالٖ سا اص ٔیشاث اسالْ ٌشـت ٝتاضوذ .اٚ
چٙیٗ ا٘ذیط ٝای سا دس«لثساتی اص لشآٖ» ٘یض ٔغوشح ووشد ٜاسوتٕٞ .چٙویٗ پٛضوىیٗ توٚ ٝسوایّی ـشاعثیعوی وو ٝدس
ٞضاسٚیىطة تٚ ٝـٛس پیذا ٔی ضٛدٔ ،ا٘ٙذ اٍ٘طتشی سحشآٔیض یا اٍ٘طتش حضشت سّیٕاٖ تٟشٌ ٜیشی اص آب دس روادٌٚشی،
ٔتٛسُ ضذ ٜاست .سٚسالٖ تا اسثی پش٘ذ ٜتشـشاص وطتضاسٞا ت ٝسٕت وی یؿ پشٚاص ٔی وٙذ ٚضتاتاٖ ت ٝآ٘زا ٔی سسذ.
دس وی یؿ دس ٔی یاتذ و ٝدضٕٗ ضٟش سا ٔحاصش ٜوشد ٜاست ٚٚالدیٕیش ،پذس ِوٛدٔیالی خفتو ،ٝسوشٌشداٖ  ٚا٘وذٍٞٚیٗ
٘طست ٝاست .سسیذٖ سٚسالٖ ت ٝضٟش وی یؿ ،ؼٛؼایی ت ٝپا ٔی وٙذ  ٚدس ٔیاٖ لط ٖٛدضٕٗ ٞشاس ٔی ا٘ذاصد .دضوٕٗ
ٞشاسیذ ٜدس ٔیذاٖ واسصاس ضىست ٔی خٛسد  ٚاٞاِی وی یؿ ،پیشٚص ٔی ضٛد .سٚسالٖ ت ٝلصش ضاٞضادٚ ٜالدیٕیش ٔی سٚد
ٚا ٚسا تا ِٛدٔیال ٚـاسِٛٚؾ خائٗ پیذا ٔی وٙذ .سٚسالٖ اٍ٘طتشی سا دس ٔی آٚسد ٚتا ٍ٘یٗ آٖ ِٛدٔیال سا ٔی ٘وٛاصد ٚا ٚسا اص
خٛاب تیذاس ٔی وٙذ .آٍ٘ا ٜپذس ِٛدٔیال حمیمت ٔارشا سا دسٔی یاتذ  ٚسٚسالٖ ت ٝدِذاس خٛد ٔی سسذ.
تایذ یٍٛییٓ ،چٙا٘چ ٝاسة پش٘ذٚ ٜرٛد ٘ذاضت ،سٚسالٖ ٕ٘ی تٛا٘ست ت ٝسشعت تِ ٝوٛدٔیال تشسوذ .اسوة
پش٘ذ٘ ٜیض یىی اص ٘یشٞٚای ـشاعثیعی سایذ دس ٞضاس ٚیىطة است تشای ٔخاَ دس داستاٟ٘ای دصد دٔٚ ْٚوارشای تغشیٟوای
حضشت سّیٕاٖ اص چٙیٗ اسثی استفاد ٜضذ ٜاست .اسة پش٘ذ ٜدس داستاٖ ٔٙظ ْٛسٚسالٖ ِٛٚدٔیال ٕٞاٖ ٘مص سا تواصی
ٔی وٙذ و ٝدسٞضاس ٚیىط ة  ٚتذ ٖٚحضٛس آٖٔ ،ارشارٛیی سٚسالٖ تا ٔٛـمیت لشیٗ ٕ٘ی ضوٛد .اٍ٘طوتش سوحشآٔیض ووٝ
ِٛدٔیال سا اص خٛاب رادٚیی تیذاس ٔی وٙذ ٘یضٕٞاٖ ٘مطی سا تاصی ٔی وٙذ و ٝدس ٞضاس ٚیىطة داسد.
تذیٗ تشتیةٕٞ ،ا٘ٙذ لصٞ ٝای ٞضاسٚیىطة ،س٘ذ پایاٖ ٔی پوزیشد ٚخٛضوثختی روای آٖ سا ٔوی ٌیوشد ٚ
سٚضٙایی ،تاسیىی سا ٔی تاسا٘ذ ٚخیشتشضش پیشٚص ٔی ضٛد .تا ایوٗ پیوشٚصی داسوتاٖ سٚسوالٖ ٚسٚدٔویال توا داسوتاٖ ٞوای
ٞضاسٚیىطة ،اص ٘ظش ٔعٛٙی ،استثاط پیذا ٔی وٙذٚ .ایٗ ٕٞاٖ ٔعٙای عٕیمی است و ٝدس عٕك خیاَ ٘ٛیسٙذ ٜرای داسد.

قتیجه:
ضىی ٘یس ت و ٝداستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة ،سشچطٕ٘ ٝخستیٗ پٛضىیٗ توشای ٘ٛضوتٗ سٚسوالٖ ِ ٚوٛدٔیال
تٛدٚ ٜخظ اصّی داستاٖ ا٘ ٚیض اص ٔارشای اتٔٛحٕذ وسالٖ ٌشـت ٝضذ ٜاست تا ایٗ تفاٚت و ٝپٛضىیٗ ٔارشاٞای ـشعوی
٘یضت ٝآٖ ٔی اـضایذ و ٝیىی اص ایٗ ٔارشاٞا اص داستاٖ حسٗ تصشی تٟشٌ ٜشـت ٝاست.
تاحیش پزیشی پٛضىیٗ اص داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة تٔ ٝضٕ ٖٛآٖ ٔحذٚد ٕ٘ی ضٛد ،تّىو ٝلاِوة  ٚسواختاس سا
٘یض دس تش ٔی ٌیشد .صیشا سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیالٕٞ ،ا٘ٙذ داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة ،یه داسوتاٖ اصوّی داسد وو ٝچٙوذ داسوتاٖ
ـشعی اص آٖ ٔٙطعة ٔی ضٛدٕٞ .چٙیٗ داستاٖ سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال ٔا٘ٙذ داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة توا آسأوص ضوشٚا ٔوی
ضٛد ،سپس ت ٝتحشاٖ ٔی سسذ  ٚتعذ اص ٌزضتٗ اص حٛادث ٔ ٚارشاٞای ٔتعذد سشا٘زاْ ت ٝآسأص ٘خستیٗ تاص ٔی ٌشدد.

داستاٖ ٔٙظ ْٛسٚسالٖ ِٛٚدٔیال ت ٝپیشٚی اص داستاٟ٘ای ٞضاسٚیىطة سشضاس اص عٙاصشی ٔا٘ٙذ عطكٔ ،وارشارٛیی ،روٗ
ٚراد ٚاست .ایٗ عٙاصش تا آٔیض ٜای اص«ٚالعیت» «ٚخیاَ» تاـتی داستا٘ی پیذا ٔی وٙذ ٚلذست تخیُ ٘ٛیسٙذٚ ،ٜلتوی اص
د٘یای سحشآٔیض ضشق سخٗ ٔی ٌٛیذ ،ت ٝاٚد ٔی سسذ.
ٔارشارٛیی ٞای سٚسالٖ دس سشصٔیٗ ضشق اتفاق ٔی اـتذ ٚتشایٗ اساس دس داستاٖ سٚسالٖ ِٚوٛدٔیال تصوٛیش
«ضشلی» تا «تخیُ»ٔٛاصی ٔی ضٛد ٔ ٚی تٛاٖ تا لاععیت ٌفت و ٝدس ایٗ داستاٖ« ،خیاِی» «ٚضشلی» ٔعٙایی ٔتشادؾ
داس٘ذ .پٛضىیٗ دس ایٗ داستاٖ ٔٙظ ،ْٛتاحیش پزیشی خٛیص اص ٞضاسٚیىطة سا ٘ ٝتٟٙا پٟٙاٖ ٕ٘ی وٙوذ تّىو ٝصوشیحا توٝ
د٘یای سحشآٔیض ضٟشصاد لص ،ٌٛ ٝاضاسٔ ٜی وٙذ.
ا ٚدس تٛصیؿ ّٕٔىت دیٞٛا چٙیٗ ٔی سشایذ:
«دختشی ضٛس تخت،
دس ٔیاٖ تستشی پطٕی،ٝٙ
ٔی آسأذ.
دس سای ٝساس سشـشاص،
سای ٝتاٖ،
پشدٞ ٜا ٚتستشی ٘شْ،
دس ٔژٌاٖ ٚواضی واسیٟای ٌشا٘ثٟا
 ٕٝٞرا اتشیطٕی صسٍ٘اس ٌستشد ٜاست.
یالٛتٟا ٔی دسخطٙذ.
چ ٖٛضعّٞ ٝای آتص.
 ٕٝٞرا ٔزٕشٞای عال پیذاست
ٚتٛی ٔطه  ٚعثیش ٔی پشاوٙذ.
تس است دیٍش،
٘یاصی ت ٝتٛصیؿ تیطتش ایٗ لصش رادٚیی ٘یست.
و ٝضٟشصاد،
اص دیشتاص خثشش سا تشایٓ آٚسد ٜاست»(سٚسالٖ ِٛ ٚدٔیال د 4ظ .)27
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