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 چکیده 

 ۀساارود حاصاا یساارزمرب بکنون بساارارا  ز مقااااان بااه پرسراااری سااا تارا شااعر تااا

رو بااپ پرسااونانها نراا  نمااود ها در  نااا کااه  یااب پرسراااریتاایا   ا  لرااوت  شاااره کرده

یافته  ستا در  یاب ماالاه، راتاار و رفتاار پان  زوم  ز مراان مجماوا پرساونانهاا  یاب 

ا بررساای  و هااا شااا ریااب باارن،  «تقلراا  رفتااار متااباا »شااعر، بر سااا  ت ااورا 

هاا در  یاب شااعر و کااوا  و هاا شاا تااا شناساای رو نای زومهمارب منواور، یسار باه

هااا شناسااایی شاااه و بااه  یااب وساارله، در  ین ۀنشاااوفصاا مشااالات حاا  ةریشاا

ترا  ز رو بپ برب یناان حاصا  شاودا نتاای   یاب تقارای رویااا ین  سات کاه  ز روشب

، در مجمااوا دو اشناساای سااا تارن  زیررااروه مااورد بررساای جباات یسر مرااان پاا

مااورد بااالو  سااهمااورد یلااودری بااالو بااه کااود ، دو مااورد یلااودری بااالو بااه و لااا و 

تو ناا باثا  شودا بناابر یب، حواور ما حر حالات ماب باالو کاه میطردکنناه مشاهاه می

و  فااردادرون رو بااپ  یجاااد تعااادن باارب دو حالاات مااب و لااا و مااب کااود  شااود، در

 ارنگ  ستکم هازوم یب  فردابرب

 ریااب   لراوت، تقلراا  رفتااار متااباا ، ا   ا، شااعر تاایحاصاا یسارزمرب ب :هاواژهکلیددد

 رو نی شناسییسر برن، 
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 مقدمه .1

 سات کاه یاای  ز  شاعار  حررراا رتریب شااثر ن نارن برساتمأیاای  ز ت 9 لروت ا   اتی 

هااا ساا تارا،  حارا شانا ته شااه پرسرااری لقاظباه،  حاصا یبسارزمرب بخش  و،  لبام

 یااای  ز ثنو نبااهثلاااوه،  یااب  حاار  دباای بارهااا ه(ا باا2119، 9بااایم؛ 2192، 2را ساات )

 ،4)ترلااور و برو اار  شااعار ناارن راشااته معرفاای شاااه  ساات رررااا رتریبتأحتااریب و مبم

هاساات نساا  1، ز یااایی و ناااز ییحاصاا ساارزمرب بیشااعر  1ۀشااوناتار رمواامون  ا(9189

شااود کااه در ین تلااا  طور کلاای بااه پاان  بخااش تاساارم ماایب شااعر بااه(ا  یاا2191، 7)ر و

 یاب  (ا9111، 1شاود )پاالمرحر باا شاسات مو جاه می بار ا برنار را  رتطاا  ما 8پرسونانها

ر  باا  ساتااده  ز ت اورا حاصا  یسارزمرب بهااا تعاا دا  ز زوم تااین  سات  بار پژوهش

تقلرا  هاا ین 10شناسای رو نایبارن باا تمرکا  بار بخاش یسر  تقلر  رفتاار متاابا   ریاب

 کناا

و در هماارب  کار رفتااهبااه ز مطالعااات  دباای   ناااکیتعااا د  ، در99تقلراا  رفتااار متااباا  

کاار ررفتاه شااه  ساتا در  یاب پاژوهش، همو رد،  غل  بار ا تقلرا  رماان و نمایشانامه با

بار ا  یاب   حار نمایشای ر  د ر سات،هااا رتنابلماارن کاه هم ماان  بار، شاعرابر ا  ولرب

، حاصاا یساارزمرب بهاااا تقلراا  زوم شااودا سااتااده مینااوا  ز تقلراا  رو نااو نااه 

شااودا  یااب شناسااایی مییااب  ز پرسااونانهاا  یااب  حاار  در هاار 92«حالاات مااب» یبترغالاا 

نامرااه  PAC»99ماان »کاه باه   تصاار « کاود  ماان و لاا، باالو،»بر سا  بخش  ز تقلر ، 

                                                           
1. T. S. Eliot  
2. Rhee 

3. Baym 

4. Taylor & Brewer 

5. motif 

6. (in)fertility 

7. Rao 

8. personages 

9. Palmer 

10. structural pathology 

11. transactional analysis (TA) 
12. ego state 

13. PAC model 
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« حالاات مااب»ا  یااب مااان برااانار ین  ساات کااه هاار شااخص سااه راارددبررساای میشااود، می

تاو ن حالات طریای میتر ساتا باایبهاا، یاای بار دو حالات دیاار غال د رد که  ز برب ین

 شود، شناسایی کردابالو می ناسالم ر  که منجر به ثملارد نامناس  حالت مبِ مبِ

 ةهاااا نابخرد نااررراتصاامرمکنااا دلراا  بااه  و نناااران کمااب ماای پااژوهش یااب  

، 9، راار  ، نرااوتب و حانرسااب)کورناا «  لاوهاااا ناسااالم» ز هااا ین پرسااونانها و پرااروا

حاا    همرات ین  سات کاه  ز مراان  ةشاان، شناساایی شاودا ناتافاردابربدر رو بپ  (2191

 یااب تریب ر ینااه باار ا مناساا  هااازوم، حاصاا ساارزمرب بیپرسااونانهاا بساارار متنااوا 

رو باپ  یاب راروه  ز  ،زیر   یب شعر باه زیطاایی و در نالا  ج  رااتی نابا  توجاها؛  نبررسی

ا مااب و ثملااارد هاااحالتبنااابر یب، در  ولاارب مرحلااه،   فاار د ر  بااه تصااویر کشااراه  سااتا

 چاارچو  نوارابخاش  ساسای تقلرا  رفتاار متاابا  در بخاش  ثنو نهاا باهین هر یب  ز

ا مااب در نالاا  هاااحالتسااا تارا  شناسااییسر شااودا ساا   معرفاای می  لاصااه طوربااه

 ابررسی  و ها شا 9«طرد» و 2«ییلودر» هااثنو ن اب شا ه دو زیر

،  پار ا حاصا سارزمرب بینابا  توجاه دیاار در  شااره باه یحاار  دبای مانناا شاعر  ناتة

و سااایر کتاا   یساایدرردهاا  فسااانه، ینتااونی و کل وپاااتر  ة، نمایشاانامتریسااتان و  ی ولااا

کاه در هار یاب،  ثاا د د  ا  پر نتا ، ماباوم منقصار باه  اود   ساتی و ناا( شناسرو ن)

بعااا  ز سااان چااا، کتااا ، ثاااد  ،حاصاا ساارزمرب بی، در شااعر باار ا ملاااند رناااا 

ترتراا  ،  ثااا د بااهتریسااتان و  ی ولاااباشااا؛ در  پاار ا براات مینشااانة ناارمشاااه ثنااو ن

، پاارده، صااقنه و  ااپ نتااونی و کل وپاااتر ی نمایشاانامة؛ در  ناصااقنهپاارده و  دهناۀنشااان

فارسای ین نلار  سات و ساایر کتا  بررارد ن کاه یسای درردهاا در  فساانه شاودامیمطرح 

 صاقه  ستا ۀشمار دهناۀنشانی و ناا، ثاد بعا  ز سان چا، کتا ، شناسرو ن

  

                                                           
1. Cornell, Graff, Newton, & Thunnissen  
2. contamination 

3. exclusion 
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 چارچوب نظری پیشینة پژوهش و . ۲ 

، 9تقلراا  رفتااار متااباا   ریااب باارنی، شناساارو نهاااا دیااار در ماایسااه بااا ت ورا 

 افردامراانو رو باپ  فاردادرونمساا    در حاوزۀرساترده  دهاااکاربرباا دیاراهی  سات 

ساه حالات ساا تار رو ن هار فارد،  ریب برن در مشاها تش باه  یاب ناتاه پای بارد کاه در 

و  9بااالو ، حالاات ماب2ِو لاا حالات ماابِماب مجا   ناباا  شناساایی  سااتا  و  یاب حالااات ر  

  و ناااه  تصااار و لااا، بااالو و کااود   ز  یااب پاا ، بااه نامرااا کااه 4کااود  لاات ماابِحا

ثناو نی  سات کاه باه  یاب مجموثاه نساطت  ،«ا مابهااحالتماان » یا PACمان ا شونامی

  ناا د ده

 نشااربو لااا ویااعرتی  ساات کااه در ین، شااخص هماننااا و لااایب یااا جا ،PACدر مااان  

کنااا باالو حاالتی رفتاار میمعلام(  و پاار با ر، با ر،، ملاان، ماادر ثنو نباه)ها ین رو نی

ثنو ن باهکنااا در  یاب ویاعرت، فارد  رزیاابی می بااون غار  ز مب  ست کاه و نعرات ر  

کاود  حالات ماب ا دهاایمباه شار یپ  ینجاا و  کناون پاساخی در اور  ،یافته نسانی رشاا

در  کااه بازرشااتی بااه دور ن کااودکی  سااتی ااریب و سااومرب بخااش  ز  یااب مااان،  ثنو نبااه

کورناا  و هماااار ن، )شااود رفتارهااا و  اااطر ت دور ن کااودکی بااازنو زا می  یااب ویااعرت،

« و حاااا  ز تعاملااات  جتماااثی»ثنو ن باارن رفتااار متااباا  ر  بااه ریااب (ا 9111؛ باارن، 2191

نواار  و، زمااانی کااه دو فاارد در یااب  رتطااا  ناار ر بااه (ا21صا ، 9111تعریااک کاارد )

دهناه بااه و دیااارا پاساا  1(زرر رفتااار متااباا  )مقاار هااا یغااارررنااا، یااای  ز ینمی

 یاب زنجراره  تاار ر ایابااا  یاب ناوا  رتطاا  زنجرارو ر  د ماه می1(یغازرر راتاوست )پاس 

 ا(2119) بسرار کاربردا  ستحالت مب در هر شخص  یبترغال  یابیرد بر ا

 المناساا ،شااود کااه سااا تارهاا رو ناایمشااا   صاالی در رو بااپ زمااانی پایااا ر ماای 

 دشااوچناارب مااونعرتی مقتااو ا دو حالاات مااب بااا هاام  دغااام می ةو سااطشااونا کااه بااهمی

                                                           
1. Eric Berne  
2. parent ego state 

3. adult ego state 

4. child ego state 

5. stimulus 

6. response 
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ابجااایی بااه دو حالاات دیااار مااب  ااروم  ز یااب حالاات مااب  اااص و جیااا  )یلااودری(

تر، یلااودری ثطااارتی دنراای(ا بااه2112 ،9)طاارد( ) سااتو رت و جااو ن  پااایر نرساات ماااان

بنااابر یب  ؛باارش  ز  نااا زه ناورپایرناااا مااب هاااحالتکااه مرزهاااا باارب  دهااایمزمااانی ر  

تار  کاود  یاا هار دو  یمرختاه باه هااارامو لاا، پ ةهااا متعصاطانپراامباا  ،حالت مب باالو

و دو  رودکار ماایبااهشااودا در طاارد، تنبااا یااب حالاات مااب صااورت هم مااان، یلااوده میبه

 2 را، نررورااا ایااژهشااوناا  لطتاه مماااب  ساات در شاار یپ ومی کنااار را شااتهحالات دیااار 

 یااب ،  مااا صااورت باراارد «حالاات مااب طردشاااه»بااا شااات بساارار زیااادا در یااای  ز دو 

ررارد دسات میپا   ز مااتی مجااد د ناارت ر  باه ، غالا بخاشپایا ر نرسات و  ویعرت

 ا(2191کورن  و هماار ن، )

ر  مجطااور بااه ساات و دیااار ن   و غررمنطااای کنناااهشااخص بااا و لااا طردکنناااه، کنتاارن 

 مااا بااا ثاایااا و  حساسااات   ساات یمنطااا ،کناااا بااالو طردکنناااهمیپااایر  نااو نرب 

سات کاه همرشاه  و هاان   مسا ولرتیفاار و بیکننااه، فارد بیسروکارا نا ردا کاود  طرد

در ااور  ةناتاا (ا2191 ساات )کورناا  و هماااار ن،  دلااات در زناااری  ااوبالاااتریب سااط  

 فر تار  ز ساط  کلاام ر  درهنااام تقلرا  رفتارهااا متاابا ، بایاا معنااا ست که   توجه ین

 ا ر  مطارح ثطاارت دیاار، ممااب  سات فاردا در حالات ماب باالو، مسا لههنور ررفتا با

 تی شاانارو نکنااا کااه ماصااود و نعاای  و نرساات و معناااا و نعاای راتااار  و در سااط  

زباان ، 9 بناابر یب، توجاه باه ترررار ت در تاب صاا ؛نباتاه باشاا کاود حالت مب  صورتبه

حااا    همراات  ساات ، باار ا شناسااایی حالاات مااب و نعاای فاارد1ورتو حالااات صاا 4بااان

منجاار  کااهر  دیاااه یساار حالاات مااب  تااو نیمشاااه، (ا ططاای مااو رد مطاارح2119، 1)هااری 

 به رو بپ نافرجام شاه، شناسایی کردا 

                                                           
1. Stewart & Joines 

زمانی ر   (cathexis)یاا نررورا را  (psychic energy)( جریاان یاافتب  نرنا رو نی 2119نور  ریاب برن ) باه ا2

 ررردادست میتاری  بهدها که در یب لقوة  اص، یای  ز حالات مب، نارت ر  بهمی
3. tone 

4. body language 

5. facial expression 

6. Harris 
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شناساای، فمرنرساام، رونااارون سااا تارا، زیطایی اهاجنطااه باار روامطالعااات فر و ناای 

هاا جنطااه درباااره سااتا  مااا  ررفتااه نجااام  حاصاا یبساارزمرب  بعاااد فرهنااای و تاااریخی 

 ر  ااه  2و یونااگ 9مااااهرمی کااه فرویااا  ز هاااا  دباایتقاریبرشااتر ی شااعر،  تشاانارو ن

ثلاا  رونااارون، بااههاااا  دباای، پژوهشااار ن حوزهکلاای،  طوربااها رونااافر تاار نمی نااا، کرده

و رو باپ، نادیااه  هاشخصارتدر بررسای دنرای ر  فار و ن تقلرا  رفتاار متاابا   هاارتنابل

  نااررفته

هااا،  ز تقلراا  رفتااار متااباا  باار ا بررساای رمااان و نمایشاانامه در بر اای پژوهش 

د دن شاو ها دسات به  ستااده شااه  سات،  ز ینجاا کاه در  یاب ن نرهاا، فوااا کاافی بار ا

 وجاود د رداهاا ین و دیااراه هاشخصارتمورد نراز بار ا پای باردن باه  حساساات درونای 

؛ شاوناباافتی مناسا  بار ا تقلرا  رفتاار متاابا  را ینش می ثنو نباهناارت  ما  شاعار باه

در  هاشخصارت ا  سات کاه ج  راات  نااکی در ماورد روناهباههاا زیر  ساا تار فشاردۀ ین

 دلر بااه ر ، حاصاا یبساارزمرب رو، شااعر دهاااا پااژوهش پاارشِ  ترااار  و نناااران ناار ر می

ر، بار ا چنارب تقلرلای برر یااه هاا منقصار باه فارد ین در ماایساه باا ساایر  شاعاویژری

 494رونااه بااودن شااعر، حجاام کااافی ین )تااو ن بااه نمایشاانامه یااب مرااان، میکااه در   ساات

 برت/سطر( و ری برنی  لروت در سا ت و پرد  ت پرسونانها  شاره کردا

 حاصلیبسرزمین ها در شعر شناسی روانی زوج. آسیب۳

نامرااا کااه  4د رنااا برماررونااه 9مااب ر  کااه ثملاااردا غررببرنااه اهاااحالت ریااب باارن،  

نوار برسااا  یاب نامااا را باه رروهای  ز  فار د  شااره د رد کاه  ز بهیمر   غر ق مماب  ست

هاااا کننااا و بااا  نتخااا رررا  سااتااده نمی ااود در حاارب تصاامرم 1ةبااالو رشااایافت

 ر ینناا )کورنا ،مای  لاوهااا رفتاارا ناساالم، مسارر  اود ر  بارغررمابر نه یاا پراروا  ز 

  ، زن یی چااون د تاار ساانط  و دلااا دههااازوم، رفتااار متااباا  در  یااب پااژوهش (ا2191

                                                           
1. Freud 

2. Jung 

3. non-optimal 

4. pathological 

5. integrated adult 
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 9تررزیااا سااخب، لراا  و یلطاارت، تای رساات و کارمنااا بنااااه  ملااا  و جااو و ماارد کم رده

( ، زوجاای و حااا  سااتتنباییزن و ماارد ر  درون  ااود د رد پاا  بااه) و هاار دو وجااه 

 شودابررسی می

دلراا   نتخااا   یااب پاان  زوم باار ا تقلراا  ین  ساات کااه بررساای رو بااپ  یااب  

کاه نماادا  حاصا یب طلاثاات کاافی و یارورا ر  در ماورد سااکنان سارزمرب  پرسونانها،

بااه  و نناااه منتااا   (،2119، 2مااارن هسااتنا )لوپااا  و لوپااا  جامعااةباار ا کاا   ثواااا 

و  و ردا چااون رفتارهاااا کلااامی یااا غررکلااامی  یااب پرسااونانهاکناااا همسناارب، ماامی

 هااازوم ا در حارب راتاوهاااا  یااب ا  دباای و  سااطورههاشخصارت رجاثاات برنااامتنی بااه 

در حاان حایار کماب هاا ین و دلایا  رو باپ نافرجاامهاا ین تر ست که باه شانا ت ثمرای

یااا  الاا   سااطورهجالاا  توجااه ین  ساات کااه،  رجاثااات برنااامتنی در ن ناتااةکناااا می

هاااا  دباای نااایمی،  فاااار،  حساسااات،  ثمااان و رفتااار  یااب پاان  زوم ر  در زمااان د سااتان

، د تاار ساانط  و باار ا ملاااندهاااا راشااته و حااان حایاار بااا شاااافرت تمااام  نعاااا  می

در نارون هاا ین شاونا کاه  یاب ناکاامیثاشااانه نمیماة ر بطاة    هرر  موفای باه  د دلا ده

باااه تصاااویر در یمااااه  ساااتا بناااابر یب تقلرااا   ریساااتان و  ی ولااااتراشاااته در  پااار ا 

   کمااب زیااادا بااه شاانا ت د تاار ساانط  و دلااا ده تریسااتان و  ی ولاااا هاشخصاارت

 (ا2191، 9کنا )بوثا زمان معاصر( میهازوم)

ثااام در   دهناۀنشااانسااخب، جااو و ماارد کمپاا   ز ین، راتاااوا مرااان زن  رده 

ثلااوه،  رتطاا  برناامتنی  یاب بخاش ههاا یااایار  ساتا باو ساته ز نرازها و  ها ین متااب 

 یااب   ا باار ا ماایسااةزمرنااه ،ینتااونی و کل وپاااتر  ا چااون ا نمایشاانامههااازوم ز شااعر بااا 

جااو فااردا  یااب زوم )زن  ردههاا برببااردن بااه دلایاا   حتمااالی مشااا و پی هاشخصاارت

 یااب بخااش  ز شااعر، لراا  و یلطاارت معرفاای  در  د مااةیوردا سااخب( فاار هم ماایو ماارد کم

شااونا کااه راتاااوا مسااتارم بااا یاااایار نا رنااا  مااا کلمااات و  فاااار دوساات لراا ، می

 اااطر نصااور در زناااری طور مرتاا  بااهبااه نعاااا  باورهاااا یلطاارت  ساات کااه لراا  ر  

                                                           
1. Tiresias 

2. Lupack & Lupack 

3. Booth 
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 ثمااان، رفتااار و  حساسااات تای رساات و کارمنااا بنااااه  ساا  ، کناااازناشااویی ساارزنش می

 ه تویاارقاتی در مااورد زناااری یانو  اات و ماااانرای دور ن مااارن،  طلاثااات  ملااا  هماار

 ثنو نبااه  در  یااب تقاراای، تررزیااایوردا مناسااطی ر  باار ا تقلراا   یااب زوم فاار هم ماای

تنبااا یااب فاارد مقسااو   تررزیااا ا در نااااه  ون، شااودبررساای میی ااریب پرسااونان، 

تااو ن  و ر  باار  یااب  سااا ، میطور هم مااان هاام ماارد و هاام زن  سااتا  و بااه مااا  ،شااودمی

 (ا2119یب زوم در نور ررفت ) لروت، 

و پرشااااو ر  در شاااعر  نناهررر، مشااااهاهکاااه نااااش نوااااوت تررزیاااا پرساااونان  

کشاا کاه ر  باه تصاویر می یافتهرشاا ا باارز  ز باالو نموناه ،کناامی  یااحاص  یبسرزمرب 

ناباا   ا مساا لةدهاااولانااه میا  یااب شااعر نواارا معاهااازوممااورد  بااه  نتواااا شاار یپ، در

یرنی و  اانم پاورتر،  لر  بات و ست کاه دیاار پرساونانهاا  یاب  حار مانناا ساوو  توجه ین

زیاار   لرااوت در  ؛ ناحااا  شاااه پااژوهشو همطسااتر   ز  یااب  یوجنرااا سااتر و یناااا ل

دهاا و نار یب کاافی ر  بار ا توجراه مورد  یاب پرساونانها تویارقات بسارار مختصارا می

هااا بخشکنااا در در رفتاار متاابلشاان  ر  اه نمی هاازومساساات  یاب دساته  ز رفتار و  ح

هااا یلاودری تقات ثناو ن دو زیار راروه باه ناام هاازومساا تارا  شناسییسر رو، پرشِ

 اشودبررسی میو طرد 

 . آلودگی1. ۳ 

ا مااب هاااحالترو ناای کااه در ین  شناسااییسر  ریااب باارن باار ا  شاااره بااه نااوثی  ز  

 تخصصاای ۀکننااا، و ن نا زا میمااب کااود  بااه  طلاثااات درون بااالو دسااتو لااا و 

 در نترجاة ناورپاایرا بارش  ز  ناا زۀثطاارت دیاار، یلاودری، باردا باهمیکار ر  به «یلودری»

دهاا کاه در  یاب ویاعرت، بخشای  ز  طلاثاات حالات ماب و لاا یاا ر  می 9ا مبهاحالت

ناشای  ز  اهاتعصا کنااا رسای پراا  میصاورت هم ماان، باه باالو دستههر دو بایا  کود 

بااالو بااه  ااوبی باار ا یلااودری  هااااملان ،باورهاااا ناهماهنااگ بااا زمااان حااان و  دثاهااا

کاودکی  سات کاه  کننااۀ  نترجاة تجاار  ناکاما در  یب مران، یلاودری باالو باه کاودو لانا

                                                           
1. ego states 
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 نثنو بااهظااب،  ر فااات، بااارمانی و هاار    ااود ر  سااو  در  حاار ین، فاارد مااو ردا چااون 

 (ا2191کنا )کورن  و هماار ن، و نعرت مقض تعریک می

 اش. رفتار متقابل دختر سنبل و دلداده1. 1. ۳ 

    ولاارب  رتطااا  متااباا  نافرجااام در  یااب شااعر، تعاماا  مرااان د تاار ساانط  و دلااا ده 

رلاای  ز ساانط  بااه د تاار ساانط  تاااایم در یغاااز  یااب  رتطااا ، جااو ن دلااا ده دسااته سااتا 

بااارا/ کااه ساانط  بااه دسااتم د دا/ و ماار  د تاار ساانط  نخسااترب سااالی، ز راشااته: کناااماای

رشااترم/ ز باااب ساانط  دیروناات/ پاار بااود می د دنااا نااام/ بااا  ینقااان هناااامی کااه باار

 رفات ساراهی چشامانمهایات/ و  ار  باود موهایات/ و ماب بناا یمااه زباانم/ و میدست

 (ا91-91 ،9919 ) لروت،

توجااه  دهناۀنشااان ساات کااه  و مقرکاای هااا، رفتااارا غررکلااامیکااردن راا پرشاااش

باه  هاا نرا  رفتاارا غررکلاامی  سات کاه در پاسا ثاشی باه معشاوق  سات و پاایر  را 

ا هر دو باه  یاب مسا له کاه یاای ثاشای دیاارا  سات یرااهی ثم  ثاشی صادر شاه  ست

 .سازدها،  حساسات و نعی  ود ر  در سط  کلامی یشاار نمییب  ز یند رنا  ما هرچ

 یاب ثشای  بر زنشااه، همسناان باه  یاا برشاتر،  ااطرۀ ساانراشت حاود یاب  بعا  ز 

تمایلاااتی نسااطت بااه هااا ین زیاار  ؛ماناااه  ساات  ناراا  در رهااب هاار دو بااانی ا ملااانرونااه

تنباا  راره  راره/ در »  ناا:کردناا کاه ین ر  سارکو  نماودهیاایار در  اود  حساا  مای

کااا م حایاار، هارچ ( ولاای در حاان49 ،9919  لراوت،( «ناریسااتممی سااوت: روشاناییدن 

 شونا، با طر نرستناا حساسات یاایار و رنجی که متقم  می ز  ها، ز ین

صاطر نه درون د تار زیطاا مشاتانانه و بای رساا کاود ِنوار مایها، بهبعا  ز دریافت ر  

بعااا  ز راشاات یااب سااان، زیاار   ؛ سااتبااوده یمراا   ز جاناا  ثاشاای منتواار کلااامی مقطاات

  حتمالاادکودکاناه، باا  اود دلساوزا و »شاونا به رهاب د تار جاو ن متطاادر مایکلماتی که 

و براااانار  حساساااات  (98صا ، 2117، 9کنااار) سااات  «نجاااو ا درونااای صاااورتبه

مساتارم در ماورد دلرا  سااوت د تار سانط  و  طورباهماتب شاعر   وساتا ۀشااد رجریقه

هاا توجااه بااه  شاااره  مااا بااا ، حسااا   و در مااورد لاااطش، سااخنی بااه مرااان نراااورده  ساات
                                                           
1. Kenner 
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تااو ن متوجااه شااا  و نلطاااد یرزو د شااته  یااب  تااااق مقااای شااود  مااا بایااا یاامنی شااعر می

 و منتور بمانااساوت ر   نتخا  کنا 

 ماا در  د ناا،میجامعاه د تار ر  مناعا  و مارد ر  فعاان  معتااا  سات (2111) 9پاناروم 

کناا پنجه نارم میوهاا درونای  اود دساته باا یشااتایمارد ثاشای کا ، یب ماورد  ااص

ناه کاه ماورد  نتواار جامعاه روبه موجودا مناعا  باان شااه و نااش جنسارتی  اود ر  ین

راشاته ساالی، ز ر  رتطاا  باوده: و ناه د تار سانط ، یغاازر مارد ثاشای کنااا،  یاا نمی ست

رروهاای  ز مااردم  (ا91-91، 9919نخسااترب بااارا/ کااه ساانط  بااه دسااتم د دا ) لرااوت، 

د تار باا  یاب دیاا ر، هویات کسا  کارده و ماردم  و ر  د تار  ا نااودهشاها  یب ملاناات ب

ر تر د تاار ساانط  د همرااتتااو ن بااه ناااش کمتوجااه بااه  یااب مااو رد، می  ناااا باااساانط  نامراه

زیار  د تار، هام در  رتطاا  باا مارد ثاشای و هام  ؛باردماایسه با مرد ثاشای در ر بطاه پای 

تاار ساانط ( د شااته و ونتاای ماارد ثاشاای کنناااه )راا  ساانط  و لااا  د مااردم، ناااش دریافت

کنااا و همسنااان کنااا، د تاار ساانط  تلاشاای باار ا  ز ساارررفتب  رتطااا  نمیساااوت می

 ساکت و منتور  ستا 

 نااا، هاااا مااردم و لاطاای کااه بااه  و د دهپرد زاشااایعهصااقطت د تاار زیطااا در مااورد 

ین مااردم  کنااا کااه درپاار کب زناااری میشااایعه ا ین  ساات کااه  و در جامعااه دهناۀنشااان

ا در چناارب مااونعرتی، د تاار جااو ن تاارجر  هسااتنا زناااری دیااار ن د نسااتب ج  رااات تشاانة

زیاار  باورهاااا نااایمی جامعااه  و ر   ؛دهااا کااه بالرانااه و مقتاطانااه، ساااوت   ترااار کنااامی

تاو ن ا باا توجاه باه  یاب ماو رد، رفتاار د تار سانط  ر  نمیکنناامینوارت و کنتارن شایا د 

پرو یاای در  باار ز ثشاای، باار ا  و چااون بی ؛ سااا  د نسااتکودکانااه و بیناشاای  ز ترساای 

 ثو ن  سنارنی در بر د ردا 

 ز سوا دیار، دلا ده  ز براان ثشای  اود نساطت باه د تار سانط  و هماه د رد کاه  یاب  

حتای  ز دسات یاا   و  ز نادیااه ررفتاه شاان، رد شاان یمس له ناشی  ز تر  شاایا کاودک

« مرخاااو  شااان  ساات ةلقواایورد،  اااطر مااینسااه ثاشاای بااهی»د دن د تاار ساانط   سااتا 

رفات ساراهی چشامانم/ و ماب بناا یمااه زباانم/ و می» کاه در  یاب مونعرات (2191)بوث، 

                                                           
1. Pondrom 



 911اااا                                                                                    حاص یب برها در شعر سرزمرفتار متااب  زوم یبررس

 

ثجاا  دلااا ده  ز سااخب ر نااان،  (ا41-98، 9919) لرااوت، « نااه زناااه بااودم/ نااه ماارده بااودم

در لقوااه  ناااتو نی  و در دیااان و  حسااا  نایراااهی نسااطت بااه ماار، یااا زناااری  ااود،

 سات کاه در رهاب  (2191)کورنا ، « تاوهم»یاا «  راال رد زا»ناوثی  تصمرم به  بر ز ثشای

دلر  تاار   ز رد شااان یااا  ز دساات د دن معشااوق شااا  ررفتااه  سااتا بنااابر یب ثاشاای بااه

کنااا تااا بااا تاار  حاصاا   ز دلااا ده  مرااان  ااود ر  نسااطت بااه د تاار ساانط  ساارکو  می

ا تار  ریشاه در یلاودری باالو باه کاود  د رد کاه شاست  حتمالی مو جه نشاودا  یاب ناو

 رررداثنو ن حاایای  ز زناری در نور میر  به« هر  »و « وهم»

تریسااتان  برااات شااعرا کااه  ز  پاار ا  ثلاااوه، تاار   ز رد شااان و  ز دساات د دن، درهباا 
 هاشخصارتحاا    همرات ین  سات کاه ساایر  ناتاةییااا نرا  بار می ررفتاه شااه، و  ی ولا

باا کننااا هاایی دیاار بازنماایی میناوثی، تریساتان و  ی ولاا ر  در نالا باهنرا   ، پر  در  یب

   ر   نعااساای  ز زوم تریسااتان و تااو ن د تاار ساانط  و دلااا دهتوجااه بااه  یااب مساا له، می

جاا یی هاا ین ثشی مراان تریساتان و  ی ولاا ینسناان ثمرای  سات کاه بار ا ی ولا د نستا 

ثشاای هااا، ر ز در یااای  ز  یااب ملانات  مااا ،فرساساات طانااتشااان سااخت  جطااارا هرروزه

و یااای  ز  فااا  شااان  یااب ر ز، جنااای سااخت مرااان تریسااتان باااشااودا یشاااار میهااا ین

ین تریسااتان مجااروح نترجااه رراارد کااه در نااام ملااوت در میوفاااد رتریب دوسااتانش بااه

مر نطات کناا  ماا در   ا بارد تاا  ز  وشودا یای دیاار  ز دوساتان تریساتان  و ر  باه نلعاهمی

 ااکشصطر نه  نتوار ورود  ی ولا ر  می یب زمان، تریستان با دوستش تنباست و بی

 در نسرم شامااهی

 نو  تغمارنانه می

 ین زمان که در کودکی

 با  طر مر، پارم، بانم  ز شات تر  به لرزه  فتاد

 در مه صطقااهی

  نار   یب تصنرک غم

   یابا ح ن برشترا  ز کنارم 

  ا بودمزمانی که  و پسر بسه
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 سرنوشت مادرم رنم  ورده بود

 که به مب زناری بخشرانا ییهاین

 هر دو در کام مر، فرو رفتنا
 اااااا

  یب چه سرنوشتی بود که با ن دچار شام؟

  ا چنرب سوزنا نرمه

 شود:باز تار ر می

 (9ا 9، 9811)و رنر، بر ا شوق ببم رسران و مردن 
 

نابطاانی دنات باه شاودهاسات، د وطلا  میه بررون  ز نلعاه مقا   نامات ینچوپانی ک 

 ا شاور نار  باا نای بناو زد و  ز دها تاا بلافاصاله پا   ز مشااهاه هار روناه کشاتی، نرماه

 ناراا  ناای  یااب طریاای تریسااتان ر   ز ورود  ی ولااا مطلاا  کناااا  مااا  ز ینجااا کااه موساارای غم

تااری   مراا  اود ر   ز دسات د د؛ زیار  باه یااد شانرا، بهتنبا چرا ا باود کاه تریساتان می

کشارا  ماا بعاا  ز مااتی، صاطر نه  نتواار دیاا ر و لااینش ر  میته  فتااد کاه بیزمانی  ز راش

و  9ا 9، 9811)و رناار، هااا ر  باار ا ی ااریب بااار بطرنااا  ز مررشاان مطلاا  شااا و نتو نساات ین

هاااا غررمنطااای کااود  یلااوده (ا بنااابر یب  یااب ر ااا د، حالاات مااب بااالو  و ر  بااا تر 9ا 9

 یااب باااور رسااراه  ساات کااه هماننااا پااار و مااادر ،  کاارده  ساات و در نترجااة ین،  و بااه

تو نا بطرنااا بااور مرکا ا تریساتان کاه باالو  و ر  یلاوده کارده  سات  ی ولا ر  هم دیار نمی

 ماا هاایی ر  کاه ثاشااانه دوسات د رم، مجااد د بطرانما تاو نم ینماب هررا  نمی ین  ست کاه

د  ی ولااا بااه د  اا  نلعااه، چنااان  ا شااور نار  و وروهاا ناای بااه نرمااهتررراار ناربااانی نالااه

کشااا هاااا ی اار  ر  در یغااو   ی ولااا می ناراا د کااه  و نا ثو طااک تریسااتان ر  باار می

 (ا9ا 9، 9811)و رنر، س ارد و در نبایت جان می

پرور ناا کاه تریساتان ر  در رهاب  اود می ةدغاغا، ثاشای هماان ناونبنا بر  یاب ناا   

مااب ا بااه زبااان تقلراا  رفتااار متااباا ، حالاات  باار ز ثشاای منجاار بااه جااا یی در ییناااه شااود

، بااورا ر  در نسامت باالو حطات کارده  سات کاه ین ر   و مساتولی شااه که تر  بر کود 

د نااا:  راار مااب ثشاای  ااود ر  بااه  و  باار ز کاانم، بعاااها بااه سااط  درد حارااات مقااض می
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ت تاو نم تاا  برااورما باه همارب دلرا   ساجا یی، رن  فر و نی متقما   او هم شاا و نمی

یور  ااود هاااا ساانط  بااه د تاار زیطااا در  فاااار  یااطر  کااه ماارد دلااا ده بعااا  ز د دن ر 

تو نااا رااام بعاااا  ااود ر  در  باار ز ثشاای باارد ردا در نترجااه، شااود و نمیور میغوطااه

رساااا پاا  رونااه ساار نجامی بااه پایااان میباااون هاارچ رتطااا  مرااان د تاار ساانط  و دلااا ده 

ططرعای و ثاشااانه یغااز  صاورتبه رتطاا   یاب زوم  تو ن راات  ز دیااراه  ریاب بارن،می

هااا درونای ناشای  ز یلاودری باالو باه کاود ،  رتطاا  تار  دلر باه ما در پایان،  ،شودمی

 یاباا یب زوم  د مه نمی

 . رفتار متقابل لیل و آلبرت۲. 1. ۳ 

کمطااود  ا بنااابر یبیلطاارت، در  یااب شااعر، راتاااوا مسااتارمی بااا همساار  لراا  نااا رد 

کاه مراان لرا   لاثات در ماورد ویاعرت زنااری زناشاویی  یاب زوم  ز طریای راتااویی ط

هاا دوساات لراا ،  نعااساای  ز شااودا زیاار  راتااه، جطاار ن میو دوسااتش صااورت ررفتااه

  نااتاار یلطرت  ست که هر دو دیاراه برررفته  ز باورهاا سنتی جامعه ۀشرو

 رست حسابیلر  همه دناوناتو باش و یب دست دناون د»ببت رات 

 راتکه   ورمیممب نسم « توا دهنت باا رااا

 کنم ببت نرااه کنمادیاه رغطت نمی

 «دیار منم نمرتونما»منم راتم 

 و تازه حروونای یلطرت ر  باو که چبار سان یزرار تو نوام بوده

 و دلش بر ا  وشی لب زدها تازه  رر تو هم ببش  وشی نرسونی،

 بتونه باهاشون چر ا که فر و نه زنه تا یلطرت

 (ا  941 -941، 9919) لروت، بری ه رویبم 
 

زیاار   ؛تعاااملی ناااموفی  ساات دهناۀنشااانروشاانی راتاااوا مرااان لراا  و دوسااتش، بااه

کنااا باه براان تقلرا  رفتاار متاابا ، دوست لرا  تلاشای بار ا فبمراان  و و نرازهاایش نمی

دوساات لراا  و یلطاارت بااه دلراا  نطااود در  صااقر   ز نرازهاااا لراا ، یلااودری شااایا بااالو 

ها ر  یمر  و لااا و باورهاااا نااایمی جامعااه  ساات کااه  و  یااب پنا شااتهاااا تعصاا پرااام



 مطالعات زبان و ترجمه                                  دورۀ  پنجاه و سوم،  شمارۀ دوم                                                    918 

 

هااا ر  در ثتااا  رفتااار و ماانش لراا  ین د نااا و در راتااار  ااود مرتاا حارااات مقااض می

تااو ن  ز راتاااوا لراا  و ر  می نااایمی ا  ز  یااب باورهاااا بااردا مجموثااهکااار میبااه

 نواار برسااازن بایااا همرشااه در بر باار همساار  جااا   بااها 9کاارد: دوسااتش برد شاات 

ا ماارد مختااار  ساات کااه هاار موناا    ترااار کاارد همساار  ر  رهااا 2(؛ 942، 2119) لرااوت، 

ا  رلاای  ز زناان حایاارنا کاه باار ا 9(؛ 911ر بطاه د شااته باشاا ) ترجااا  کناا و بااا زنای 

ر زنای باه نرازهاااا ا  راا4(؛ 941فرمان باشانا )باهرفا  نرازهااا جنسای ماارد، مطرا  و رو 

ا زن بایااا  ز ظاااهر 1(؛ 911-919همساار  توجااه نانااا، ماارد  و ر  تاار   و هااا کاارد )

ا هاار زن متاااهلی بایااا فرزنااا د شااته باشااا 1(؛ 911غراار جااا    ااود شرمسااار باشااا )

 (ا914)

ناولی غررمساتارم  ز یلطارت  سات، باالو یلاوده باه و لاا هاا دوسات لرا  کاه ناا راته 

شااات منتاا نااه و سااازد کااه نسااطت بااه ظاااهر لراا  بااا نااااهی بااهمییلطاارت ر  یشاااار 

باه دنراا یوردن پان  فرزناا، دیاار جاا    دلر باهزیار  لرا   ؛کناایمرا  بر اورد میسرزنش

( نرساتا  و هاایمروناه کاه  و نرست و ناادر باه پاساخاویی نرازهااا جنسای یلطارت )ین

ثصااطانرت،  سااتای و کنااا و راااهی  ونااات،  ز طاار  دیااار، لراا  زیاااد صااقطت نمی

( )ثصااطانرت «برباار بااه مااب نااااه کاارد» نااار حترش ر   ز طریاای رفتارهاااا غررکلااامی ماننااا

( بااه دوسااتش نشااان 918حالاات چباارۀ  فساارده( )« )   یویاا  ن شاااولوچااهل »( و 912)

دهااا کااه دهاااا  و در جااو   دوسااتش، بااا حالاات مااب بااالو  ااود  یااب چناارب پاساا  میمی

هااایی  ساات کااه باار ا ساااپ جناارب حایاار بااه  اااطر نرص ظاااهر غررجااا    و در حااان

 (ا911مصر  کرده  ست: تاصرر  ون نرصا بود که  وردم تا بسه برنا زم )

بارد ییاا کاه  و  ز  فساردری رنا  می ز رفتارهاا کلامی و غررکلاامی لرا  چنارب بار می 

و باه سااط  ویاعرت روحاای  اود،  شااترانی بار ا توجااه باه ظاااهر  ناا ردا  و نطلاااد پاان  

 اطر  یااب مسا له متقماا  درد زیااادا در هناااام ز یمااان شاااه فرزناا بااه دنرااا یورده کااه بااه

در پایاان  یاب بخاش  ز شاعر، لرا  در  رساایمنوار باه رغم ناریاایتی لرا ،ثلای ستا  ماا 

هاا دوسااتش و یلطاارت زیاار  راتااه ؛شااودیمراا  جامعااه میباورهاااا تعصاا نبایاات تساالرم 

هاا و لاا( در رهاب  و نااور کارده و در هااا جامعاه و جانشاربنماینااران سانت ثنو نباه)
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د  کاه  ز کاو ین، حالت ماب باالو در شخصارت لرا  باا تار  حاصا   ز رهاشااری ةنترج

 سااتا بنااابر یب، لراا  بسااان  ااامتاارا مناعاا ،  شاااه یلااوده شااود،درون  و ناشاای می

کناا تاا  ز حمایات یلطارت و  منرات حواور  و مقاروم نشاودا سخب رفتاار می شنود و کم

فرماانرو  و مراان لرا  و یلطارت مااهرتی برمارروناه د رد کاه در ین یاای  به  یب دلرا ، ر بطاة

  ستا برد ردیارا فرمان

 . طرد ۲. ۳

هاا ناباا  ، بااا رروهاای  ز دیاااراهشناساای سااا تارا  سااتطاارد کااه رونااة دوم یسر  

ررفته  سااتا طاارد برناای و یمرختااه بااه تعصاا  در هناااام رویااارویی بااا  طاار شااا پرش

طور کلاای بااه سااه دسااتة و لااا طردکنناااه، بااالو طردکنناااه و کااود  طردکنناااه تاساارم بااه

یاب ساه حالات، ناارت برشاترا نساطت باه ساایر ماو رد شودا در صاورتی کاه یاای  ز  می

؛  سااتو رت و جااو ن ، 2119کنااا )باارن، د شااته باشااا، دو حالاات دیااار مااب ر  طاارد می

 (ا2112

 سخن گیر و مرد کم. رفتار متقابل زن خرده1. ۲. ۳ 

، زناای حروتمنااا بااا د ر یاای فاار و نش حاصاا ساارزمرب بی ز یغاااز بخااش دوم شااعر  

 ساات: تختاای کااه زن روا ین نشسااته بااود، بسااان سااریرا باار ق چناارب توصاارک شاااه  یب

 نااا زد کااه (ا در  بتااا  جاربااة  یااب زن،  و نناااه ر  بااه یاااد کل وپاااتر  می78، 9919) لرااوت

کناا کل وپاااتر     تلاا  میدر نمایشانامه 9ینتاونی ثاشای و دلطا تاه  و شااه باودا شاسا رر

پاارد زد؛ زیاار  جاربااة  و، ر  وصااک کنااا  مااا در ثااو  بااه توصاارک  شااراا مجاااور  و می

 (ا2191حتی در  شرا هم  نعاا  یافته  ست )بوث، 

ین کشااتی کااه کل وپاااتر  در ین نشسااته بااود چااون تخاات در شااانی بنواار  - نوباااربو  

 رسامی

 هاا طلا پوشاناه شاهت، بانه ین  ز ورنهکه بر روا ی  تلأل  د ش 

  رغو نی و باارا ثطریررب بودنا  ها برنگو بادبان

                                                           
1. Shakespeare 
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 که نسرم  ز بوا ین دچار برمارا ثشی شاه بود

 پاروها همه  ز ناره درست شاه و با یهنگ نی

 زدنادر حرکت بودنا و  مو جی ر  که به ین یربت می
 

ها شاااه کااه رااو ی دلطا تااه ین یااربت اسااا تنیم ترای ساارطااورا و د ر بااه جریااان 

 (918 -911، 2.2، 9944 شاس رر،بودناا  ما  ود  و که در وصک نانجاا )

باارد،  مااا تااااوت کار میرر نراا  بااه لرااوت هماارب رونااه توصااراات ر  باار ا زن ملاماات

ثماااۀ  و بااا کل وپاااتر  در ین  ساات کااه موجودیاات  و تااا حااا زیااادا، بااه هماارب  شااراا 

شااودا در هاار حااان هماارب وسااای  و شاار یپ مقاارپ، شاامایلی  ز می طاار فش مقاااود 

(  و 11، 9919) لرااااوت، « غمارناااای»( و 88، 9919) لرااااوت، « یشاااااتای»، «یزردراااای»

تااو ن بااه  یااب  برااات  شاااره کاارد: کماارب کاارده بااود دهناااا باار ا نمونااه میدساات میبه

، ‘یزردماای’  ا و جامااا و یبااای ثجراا  و غااریطش/ و  حسااا  ر ثطرهاااا ترکرطاای/ راارده

 (ا81-87، 9919سا ت ) لروت، ها غرق میو در بوا ‘یشاتمی’

رراار کااه  ز زناااری زناشااویی  ااود نار یاای  ساات نااار حتی  ااود زن حروتمنااا و  رده

شاود، باا نا مرااا دسات کنا،  ما زماانی کاه باا پاسا  سارد همسار  مو جاه میر   بر ز می

شاا، رو یات ناراتاة  یاب زن، بعاا  ز تلاا   روناه کاه در  بتاا  براانکشاا همان ز تلا  می

حماار  و باار ا صااقطت در مااورد غاام درونااش )رااویی کااه  ناااوهش در نالاا  کلمااات بی

هاااا ثمراای یب، ز مبااهرنجااا( در  شااراا  طاار فش ماانعا  شاااه  ساات کااه یبنمی

رشات/ کنناا: موهاایش در روشانایی یتاش، زیار بار  سار  فشاان میثاطای  و ر  برملا می

صااورت کلمااات/ کااه ناربااان در ا فروز ناای و ن دیااب بااود بار شااا بههادر جرنااه

(ا بناااابر یب،  ز دیااااراه 991-917، 9919کااارد ) لراااوت، سااااوتی وحشااارانه فاااروکش می

شااات نرازمنااا حمایاات ثاااطای حالاات تقلراا  رفتااار متااباا ، کااود  مقاا ون درون  و، به

تااق بماناا و  و  و هاا کاه شا  در  مب و لاا همسار   سات  ز  یاب رو  ز همسار  می

(ا 999ر  تنبااا رهااا نانااا:  مشاا   ثصااابم  ااردها باااور کااب  اارد  ااردها پبلااویم بمااان )

    ز ساااوت ماارد،  ز طریاای کااود  درون  و، پافشااارا  ااود ر  باار مساا لة ناریااایتی

بااا مااب صااقطت کااب، چاار  همرشااه ساااکتیا چراا ا باااوا/ چااه فااار »هااایی چااون ثطارت
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-999« )کنایا فاار باابد نم باه چاه فاار میمایکنی/ چاه فاارا؟/ چاه؟/ هرسونات نمی

 و هااا، پااا بااه زماارب دهااا، رااویی کااه کااودکی کوچااب باار ا ینسااه می( نشااان می994

 کوبا تا به ینسه مطلو   وست دست یاباا می

هاا همسار  پاسا  ساخب در حالات ماب باالو  اود باه لاباهدر همرب زماان، مارد کم 

 وشاااینا جامعااه )جنااگ و ماار،( کااه ر هاای    ر  دربااارۀ شاار یپ نارویااا و نار ناایمی

کنم مااا در راررااه کنااا: فااار ماایچناارب مطاارح میشناسااا،  یبهااا نمیباار ا  لاصاای  ز ین

، 9919 وت،راا لهاا  ااود ر   ز دساات د ده هسااترم )جااا کااه یدمرااان  سااتخو نهااا/ ینمو 

دهاا سخب، همسناان باا حالات ماب باالو  اود باه همسار  پاسا  می(ا مرد کم991-991

شااود زن، بازجورونااه شااود و باثاا  میرر بر نارختااه میدنطان ین،  شاام زن ملامااتکااه بااه

برناای؟ د ناای؟ هرساای نمیو بااا لقناای  شاامارب، ماارد ر   طااا  ناار ر دهااا: هرساای نمی

ساخب ینساه در و نا  رهانش ر  باه (ا سا  ، مارد کم922-929یورا؟ )هرسی به یااد نمای

کناا:  یاب ر  باه  تاای همسار ، مطارح می ود مشارون ساا ته، بااون توجاه باه بر فرو

(؛ بناابر یب، باا در نواار 921-924هاا مرو ریاهایرساات کاه چشامانش بااود )یورم/ ینیااد مای

بااالو در راتاااوا  یااب -تااو ن پاای باارد کااه  لاااوا رفتااارا کااود راارفتب  یااب بخااش، می

 زوم تار روناه  ستا

هااا ز، درررار و نعرتساخب، بارش  ز حاا نراارساا مارد کمنور می ز طرفی دیاار، باه 

رویاااا بااه زبااان زناااری شاااه و بااه همساار  بااا ملایماات یااا حتاای ثصااطانرت پاساا  نمی

ساخب، حالات ماب کاود  و حالات ماب و لاا تقلر  رفتار متاابا ، باالو طردکننااۀ مارد کم

دهااا  یاب دو حالات  ز ماب، یشااار شااوناا  ز ر  تقات کنتارن  اود در یورده و  جاازه نمی

کننااه( و ناه کناا )و لاا کنترنجاویی سارزنش میر  ناه بار ا  رده  یب رو، مارد همسار 

هاا سااخب در پاساا  بااه نالااهکنااا )و لااا نو زشااار(ا ماارد کمبااا  و  باار ز همااالی می

کنااا کااه بااا شااود )کااود  ساارکش( یااا سااعی نمیرراار نمیهمساار ،  ااود کااودکی  رده

)کااود  هاا کودکانااه، حااان و هااو ا همساار  ر  ثااو  کنااا ها و سر وشاایشااو ی

تاااوت  سات کاه و لاا و کاود  ططرعی(ا تنبا  نتخاا   و، حالات ماب باالو طردکننااه و بی

طور کلاای  یااب زوم فباام صااقرقی  ز نرازهاااا کناااا پاا  بااهدرون  ااود ر  ساارکو  می
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 ا سرشااار  ز کننااا کااه در نترجااة ین، ر بطااهیاااایار نا رنااا و تلاشاای باار ا همااالی نمی

 رنااهاا فرو ورده و نا مراا د  شم

 . رفتار متقابل تایپیست و کارمند بنگاه معاملات املاک۲. ۲. ۳ 

ر بطااة مرااان تای رساات و کارمنااا بسااان  رتطااا  دو کااود   ساات کااه یااای نلااارم   و  

زنگ  ساات، هرچنااا در نااااه  ون چناارب بااههااایش یر م و رو و سااطة تر دیااارا به

تااااوتی و سااردا بااه چشاام رساااا نخساات، در ر بطااة مرااان  یااب دو، نااوثی بینور نمیبااه

روح ثصاار مااارن هاار چراا ا حتاای ر بطااة جنساای ر ،  ااورد؛ زیاار  دنراااا بالرانااه و باایمی

هاااا زناااری پرونااا د ده  سااتا باااون در نواار راارفتب کراراات ین، بااا بخشاای  ز روزمرری

ثنو ن نارتمنااتریب حالات ماب روناه کاه جامعاه  نتواار د رد، باالو طردکننااه باهبنابر یب ین

 ا  یاب  فار د حواور د رد و باا توجراه باه ظااهر منطاای  یاب رو باپ سارد، بپ حرفهدر رو 

دهااا باا  یاب حاان، چرررای حالات ماب باالو بار هاا ماب مجاان باروز نمیبه دیار حالت

 نجاماا و همارب کاه تای رسات و کارمناا  ز فشاار مقارپ کاارا ها به طاون نمیدیار حالت

 ننااک ا دیار ثم  میرونهشونا بهرها می

هاااا روزمااره در شرلشااان سااروکار د رنااا کااه تای رساات و کارمنااا، هاار دو بااا فعالرت 

 ا کاه تای رسات ها ر  تقت تاأحرر  اود نار ر د ده  ساتا  یاب تاأحرر در شاروهکلرت رفتار ین

دهاا،  نعااا  یافتاه  سات: کارهاا من لش ر  بعاا  ز سااثات طولاانی کاار، سروساامان می

چرنااا،   / بسااا  صااطقانه ر  باار مینوی  در  انااهاشاارببااه هناااام صاار  ثصاار نه، م

، 9919رسااترد ) لرااوت، هاااا حلطاای میکنااا/ و ثصاار نه ر  تااوا نوطی جاااق ر  روشااب می

 ورنااا کااه (ا بعااا  ز ورود کارمنااا بااه مناا ن تای رساات، هاار دو بااا هاام شااام می222-229

کاه د رناا باا هام غاا   یب کار در ظاهر ثملی بالرانه  سات  ماا در و نا  دو کاود  هساتنا 

 ورنااا؛ زیاار  هافشااان شااام یااا دورهماای صاامرمانه نرساات بلاااه ر بطااة جنساای  سااتا می

هااایی رغطاات تای رساات ر  کنااا تااا بااا نو ز پاا   ز ماااتی، کارمنااا بنااااه  ملااا  تلااا  می

هاا  ز سار ثشای بر ا برنر را ر بطة جنسی بر نارا دا بایاا در نوار د شات کاه  یاب نو ز 

شاود، تنا و فااپ بار ا برطار  کاردن نرااز مارد باه ر بطاة جنسای  نجاام مییا مبربانی نرس

 پروناداتااوتی به  و میمرلی و بیهمرب دلر   ست که تای رست با بیپ  به
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دهناۀ  حساسااات و نعاای  و نرساات؛ زیاار  یحااار تااااوت تای رساات نشااانظاااهر بی 

ن  و شناسااایی کاارد، ین تااو ن نطاا   ز ورود کارمنااا  ملااا ، در کااود  درو یااطر   ر  می

هااایش ر  بااا ترساای ناشاای  ز  طاار در کماارب، پبااب براارون پنجااره لطا » هاام در زمااانی کااه

ساامت حالاات مااب  ز سااوا دیااار رفتااار کارمنااا هاام بااه (ا224، 2119) لرااوت، « کااردمی

بااا ر سااارا بر فرو تااه و ث ماای » ، ین زمااان کااه کارمناااباار ا ملااانکااود  نوسااان د ردا 

جنسای د شاته باشاا یاا ونتای  ةر بطا ( تاا291، 9919 لراوت، ) «شاودمیج م/ دست به کار 

 «باه هرجاان دریورد» تاا  و ر  بار ا ر بطاه کناایمتای رست ر  باون مقطات و نعای ناو ز  

 جنسای پایاان ر بطاةکاود   ساتا حاان کاه  همسنان در حالات مابِ (،297، 9917) لروت، 

سارثت  اناة تای رسات ر  تار  ، بهیافته و کارمناا مرارور باه مار د دن  اود رساراه  سات

 زنااکنا و باز ناا  حالت مب بالو ر  به چبره  ود میمی

 دم   یب که حا  زده، مساثا  ست بر یش فرصت در رونههمان 

 زده  ست بانو سته و ملان شام صر  شاه و

 هاا  ویشکوشا که به هرجان در یورد وا ر  با نو ز می
 

 ،9919 لرااوت، نرساات  ز  ودر نااانی نراا  نرساات ) هااایی کااه  راار  و سااتنینو ز 

 ا(291-298

تااااوتی و سااردا هاا کارمنااا بااا بیین سااان کااه پرا ساات، تاپرساات بااه در و ساات

رساا  یاب ر بطاه بار ا  و  همرتای ناا رد  ماا  و در و نا  تار  نور میدها؛ پ  بهپاس  می

پوشااانا؛ لو میتااااوتی ظاااهرا حالاات مااب باااو  شاام کااود  درون  ااود ر  بااا ناااا  بی

شاود و در  یاب زماان کناا،  راالش یساوده میزیر  زماانی کاه کارمناا،  اناة  و ر  تار  می

 ا ر  کااه هنااوز شااا  نارفتااه/ کااارا  ساات کااه دهااا  نایشااهمراا   رااار می» ساات کااه 

( رااویی کااه  ز بااار ساانارب 212 -219، 9919) لرااوت، « شاااه و  شاانودم کااه پایااان یافتااه

ا روزماارۀ  ااود رهااایی یافتااه  سااتا پاا   ز ین، تای رساات کااار هااایااای دیااار  ز فعالرت

رررد تا درد ر بطاة جنسای ر  کاه )باا  شااره یامنی  یاب  حار( باه  و روز نة  ود ر   ز سر می
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رااه کشاا بار ررساو ن یشااتة  اویش/ و ین ر ده دسات میتقمر  شاه، فر ماو  کناا: بای

 (ا211-211 ا به درون رر مافون )نبا صاقهمی

نور رسااا کااه بر سااا   ساات در  جتماااا  یااب نااوا ر بطااه، تعاااملی بالرانااه بااه مماااب 

شاانا تی، تای رساات  ز  یااب نااوا تااو فای دوسااویه شااا  ررفتااه  ساات،  مااا در سااط  رو ن

 اااطر  ساات؛ چااون بااه مقااض پایااان ر بطااة جنساای و رفااتب ماارد کارمنااا، ر بطااه یزرده

صاورت مساتارم در ماتب نابا  کشااا در و نا ،  لا  م باه وشقان  ست و ناا  ر حتای می

تاو ن باه ناریاایتی  و و تماایلش باه پایاان رؤیت نرست،  ما با دنات باه رفتاار تای رسات می

 یافتب ر بطه پی بردا

 عنوان یک استثنا . پرسوناژ تیرزیاس به۳. ۳ 

شااود، ناااش بساارار مقسااو  میحاصاا  ساارزمرب بیتررزیااا  کااه سااتون  صاالی شااعر  

سارزمرب رر تماام پرساونانهایی  سات کاه در کنااا  و مشااهاهمیمبمی ر  در  یاب  حار  یااا 
یااب  ز وجااه، بااا هرچهرچکنناااا ناتااة ناباا  توجااه ین  ساات کااه  و بهزناااری میحاصاا  بی

ثنو ن یااب پرشاااو  ز سرنوشاات  یااب پرسااونانها کناااا  و فاااپ بااههااا راتاااویی نمیین

زیااا   لاای کاارده  ساات،  ا کااه  لرااوت  ز ترر(ا  یااب چبااره2111یراااهی د رد ) لرااوت، 

شخصاارتی رشااا یافتااه و بااا در   ساات کااه در مااورد رفتااار و راتااار پرسااونانهاا دیااار 

حاصا  سارزمرب بیهاا در هایی منطاای د ردا وا باه رو باپ ناساالمی کاه بارب زومنواوت

 برداها ر  زیر س  ن مینارد و راه ینجریان د رد، با نااهی  نتاادیمر  می

 تیرزیاس در ادبیات .1. ۳. ۳ 

 اااطر  دبرااات یونااان حاااکی  ز ین  ساات کااه  و بااه رد تررزیااا ها بااه نخسااترب  شاااره 

 یناااه  غلاا   و ثااام بااودا بااا زبااان د  اااصکاارد، هایی کااه در سرتاساار شاابر مینواااوت

 اااطر تو نساات  و ر  بااهک  نمیهاارچ  طرهااایی نااارو ر بااود، دربرد رناااۀهایش اوییپرشاا

هاایش کاه بعااها نوااوت یاای  ز (؛  ماا2191ااا نار ر دهاا )باوث، هاایش ماورد نپاسا 

 زناشویی بودا  ةوجود یورد، در مورد ر بطبر ا  و مشالات زیادا به
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منطعای غنای بار ا شاعر  ثنو نباهکاه  لراوت  ز ین  9 ویاایو  حار  هاا درردیسی فسانه

 کناااامی ر  رو یاات تررزیااا کاارده  ساات، د سااتان نواااوت  حاصاا   سااتاادهیبساارزمرب 

یغاااز  ساار زودرناا  و حساسااش،هم، و هاار   وشاااار ند سااتان بااا جروبقاا  ز ااو  

جنساای و مراا  ن لاااتی  ساات کااه زن و ماارد،  ةر بطااهااا، شااودا مویااوا مااورد بقاا  ینمی

نبایاات، پاا   ز بااه در ز  کشااران  یااب  کنناااا درهرکااا م حاارب  یااب ثماا  دریافاات می

مسا له مشاورت کنناا و نوااوت  و ر   در ماورد  یاب تررزیاا تصمرم ررفتناا باا  مویوا،

ب ایرنااا د رد، زیسااتب در نالاا  زن و ماارد  ةتجربااهااات سااان کااه فااردا د نااا  ثنو نبااه

   (ا9981، یو ) ویا

 ر بطاة کنا کاه زناان لاات برشاترا ر  در ماایساه باا مارد ن در هناااممی یراتأ تررزیا 

 نارا د و بار ا تنطراه می ر  بار هار شاات  شام باه کننا کاه  یاب و نعراتجنسی تجربه می

باار ا  هاار باار  یااب باااور  ساات کااه  شاام  یو ررااردا  ویااا   ر   ز  و میبرنااایی تررزیااا 

کناا کاه ناارت و کراا میأ( ت2119) 9هررساالا 2اشاایا  سات بارش  ز حاا ا چنرب مس له

مرا  ن بالاایی  ز  تررزیاا همارب ساط ، تو نناا در یاب جایاااه نار ر باررناا، باهلات نمی

رازهاااا دهااا تاا ناارت برشاتر مارد ن ر  در باریوردن نلاات جنسای ر  باه زناان نساطت می

 اجنسی زنان توجره کنا

 حاصلیب. تیرزیاس در شعر سرزمین ۲. ۳. ۳

شااود بلاااه شخصاارت مقسااو  نمی لاای کاارده،  تررزیااا  ا کااه  لرااوت  ز چبااره 

 و،  ةثانلاناا اهانواااوتا رسونانهاسااتررا باار  ثمااان و رفتااار دیااار پنااوثی نوااارهبااه

ة و لااا متعصاا  یااا دهااا کااه تقاات تااأحرر تجااار  راشاات   ر  نشااان میشخصاارت پختااه

                                                           
1. Ovidius (Ovid) 

رد و د میرویا،  ستو ر شود و ینسه ر  نوپرتر میپ  تررزیا ، در ین ستر ه و چالش شو ، چونان د ور برر یاه میا  2

بایست و با د و بس   بود و شایسته ین شو ی و لاب، روینا که د ت ساتورن، برش  ز ینسه میشماردا میدرست و رو  می

 شمارب و تافته شا و د ور  ر  با ناه شطی جاود نه بر دیارانش سایه باسترد، کرار د دا  ما،  ز ینجا که هرچ  ا یی ر  

فروغی دیارانش، ی دیار ر   ز مران بطرد، پار ب  تو نا در بر بر ینسه بر تررزیا  رفته بود و بیرسا که کار و کرد ر  ا ینمی

 (ا19-11، ص 9981تو ن شنا ت ییناه ر  باو  رز نی د شت و با  یب نو  ت و دهش،  ز درشتی و سختی ین کرار کاست )

3. Hirschfeld 
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شاود کاه حالات  ود نر ر نارفتاه  ساتا در تقلرا  رفتاار متاابا ، راتاه می کود  ترسراۀ

ون و مااب بااالو، ین دسااته  ز رفتارهاااا کااود  و و لااا ر  کااه متناساا  بااا و نعراات  کناا

بااالو رشااایافته شااام  سااه بخااش کشااش منطااای، کنااا؛ بنااابر یب، ت، جااا  می ینجاساا

هماان و نعرات  االی  ز تعصا   9کشاش   لاانی»کشش   لاانی و کشاش ثااطای  سات: 

هام باا  صاون و  2کشاش منطاای اردراریمات  حالات ماب و لاا نشا وجه ملطت ست که  ز 

ماارتطپ  ساات و  حالاات مااب بااالووجااه ملطاات هاا   لااانی سااروکار د رد کااه بااا مساا ولرت

حالات ماب وجاه ملطات هماان  صالت حساسارت و جاا برت  سات کاه  ز  9کشش ثاطای

حاتم باا ناام  طورباهرراردا شخصای کاه  یاب ساه بخاش ر  د ر  باشاا، کود  سرچشمه می

 (ا98 ، صا2191 ،و هماار ن )کورن  «شودبالو رشا یافته شنا ته می

 ط شم مب تررزیا ،  رر چه کورم و در مرز دو زناری در»

 (ا291-298، 9919) لروت،  «زنانه ۀهاا چروکراپررمردا با پستان
 

، در نالا  هار دو جان  زن و مارد تاا تررزیاا برت بالا، برانار  یب و نعرات  سات کاه 

هاا تجرباه دوبااره باه شاا  مارد در یمااه،چاه در ظااهر ا  ررسب پررا زناری کرده  سات

و  نخو هاا کارد راویی  کناون هاار دو    ر  هررا  فر ماساالهدرردیسای هااتحاصا   ز 

بناابر یب  و یرااهی بسارار ثمراای در  ؛ نااوجاود  ببام پروناا  ورده ، درجن  زن و مارد

 ر  ساتا بار ا ملاان،  و ناادر  سات ینساه ر  کاه ناردسات یورده زن و مرد به مورد سرشت

د و یاب زن باوده و باا در نطلاادزیار   اود  ؛کناا رنایب ست بار ا تای رسات ر  دهاا، پارش

ماب، تررزیاا  پرشااپرش،  جنسای باا دیاار ن باشاا، یشناسات: ةیلام زنی که مجطور به ر بطا

 م، ماب کااه پاااا دیو رهااا ترااط  نشسااته/ و تاا تناناااا جباانم فاار و ن/ کشااراه اهاثاا  

 م برناای کاارده م/ ینسااه ر  روا هماارب تخاات  نجااام پایرفتااه/ بااه دناات پرشفاارو رفتااه

هااا در مااورد بخااش ب رراای  ز و نعرت تررزیااا بنااابر یب،  (ا241-249، 9919) لرااوت، 

تااا  هااا ین هااایی کااه هاار یااب  ززنااان و ماارد ن یراااهی د رد و  ز دردهااا و رناا  ۀدربااار

                                                           
1. ethos  

2. logos 

3. pathos 
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کنااا یورنااا، مطلاا   ساات )کشااش منطااای(، در نترجااه بااا تای رساات  باار ز همااالی میمی

  لااانی  ه  ساات،)کشااش ثاااطای( و معتاااا  ساات ینسااه ماارد کارمنااا در بر باار  و  نجااام د د

باا تای رسات  ز  تررزیاا و  نسانی نرست )کشش   لاانی(ا ثلااوه بار  یاب،  بار ز همااردا 

 شوداهایی که به  و و کارمنا بنااه  ملا  نسطت د ده شاه، نمایان میطریی صات

 ا کااه بااا ناااهی رساتا  و  رااره/ فرومایاه»ثنو ن فاردا تررزیاا   ز مارد کارمنااا، باه 

   بااه  نااا زۀ کلاااه  بریشاامی بردفااوردا باار ساار مرلرااونرا/ بر زناااه ثتماااد بااه نااا / 

و بااا  لاااابی « کناااحملااه می»کنااا کااه در زمااان ر بطااة جنساای، وحشاارانه یاااد می« باشااامی

، 9917) لرااوت،  کنااادر مااورد تای رساات صااقطت می« تااااوتزن زیطااا،  سااته و بی»ماننااا 

رر یاااننما، تررزیااا  کااه حاصاا یب ساارزمربهاااا پایااانی شااعر (ا در برت219و  242، 291

کناا کاه در نترجاة  رتطاا  باورهاا تایا   ا  لراوت  سات، باه فروپاشای جامعاه  شااره می

ییااا فاارود ییااا فاارود میناااموفی  فاار د، در حااان ر  د دن  ساات: پاا  لنااان د رد فاارود می

وا حاا   یااب مشااا  پرسراااه ر  پراار(ا ثلاااوه باار  یااب،  و ر ه427، 9919ییااا ) لرااوت، می

د نااا کااه شااام  مااو ردا چااون د تااا یااا کااردن  ز سااه  صاا  برررفتااه  ز ییاارب بااود  ی می

) لرااوت،  رساانان(، د مراتااا یاا هماااردا و د یاادهو م یااا کنتارن کااردن  ساتبخشاش )یارا

 ا بااا سااه بخااش بااالو رونااهتااو ن بها سااه مابااوم رکرشاااه در پااار رر   بالااا ر  می(2119

ترتراا  بااا مااو ردا شااام  کشااش   لااانی )و لااا در رشااایافته ماارتطپ د نساات کااه بااه

تریب سااط   ااود( و کشااش تریب سااط   ااود(، کشااش ثاااطای )کااود  در ثااالیثااالی

تریب ساط   اود( در  رتطاطناا و تعاادن در  یاب ساه بخاش منجار باه منطای )بالو در ثاالی

ثنو ن بااالری شااودا بااا وجااود  یااب، تررزیااا  بااهیر مشاای برررفتااه  ز در  متااباا  می

ایافته معتاااا  ساات  یااب نااوا یر مااش، تنبااا  ز طریاای  ر ده و  و سااتة نلطاای هاار فاارد رشاا

   (ا494-499، 9919پایر  ست ) لروت،  ماان

 گیرینتیجه .۴

بررساای  حاصاا یبساارزمرب ر  در شااعر  هااازومد ر حایاار رو بااپ مشااا  پااژوهش 

 ون، حالاات مااب نارتمنااا هاار یااب  ز پرسااونانها شناسااایی شاااه  ةا در مرحلاا ساات کاارده

  ثمااان و سااا تارا هاار شخصاارت بااا تقلراا  راتااار، رفتااار، شناساایر یسو   ساات
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 شناساای سااا تارا بااه دو دسااتةیسر  ا ساات شاااهماصاا  مطاارح  طوربااه  حساساااتش،

کاه در هساتنا  ییهاارروهکاا م  ز  یاب ماو رد شاام  زیر شااه و هار رمتاسایلودری و طرد 

ین  ساات کااه تعااا دا  ز پرسااونانها  ز  دهناۀها نشااان ناا یافتااهصاااقات نطلاای رکاار شاااه

 شناسااییسر برنااا کااه  ز مرااان پاان  زیررااروه  یااب دو نااوا یساار  سااا تارا رناا  می

، در مجموا دو مورد یلاودری باالو باه کاود ، دو ماورد یلاودری باالو باه و لاا و اسا تار

جاو ن  ودری باالو باه کاود  در ماورد دلاا دۀیلا ایی شااناامورد باالو طردکننااه شناسا سه

شاود، یلاودری باالو باه و لاا در تااار ت یلطارت و دوسات لرا  روشنی مشاهاه میو لر  به

، تای رسات و ساخبو کام توجاهدر رفتارهااا شاوهر بای طردکننااهییاا و باالو به چشم می

هاا دلر  تجرباهباهجاو ن  یلاودری باالو باه کاود  در دلاا دۀشاودا منعا  می مرد کارمنا

پناا رد راشته  سات کاه بار در   و  ز شار یپ کناونی تاأحرر را شاته  سات و می کنناۀناکام

حرر دلر  تااألراا  هاام بااه ااوردا هاااا تلاا  زناااری تنبااا بااه یااب شااا  رناام میکااه  تااق

پایرفتب  ز باورهاا نایمی جامعاه باه  یاب نترجاه رساراه  سات کاه  رار یلطارت  و ر  تار  

ماناااا  یااب باااور مرکاا ا  ز طریاای زناااری  ااود برییااا و تنبااا می ۀتو نااا  ز ثبااانمی کنااا،

مرتا  باه لرا  یاادیور  طورباهزیار   ؛شاود  ، تاویات می طر فران، مانناا دوسات صامرمی

یلااودری بااالو بااه  رودادنطااان زنااانی جااا   ماایکنااا و بااهکااه یلطاارت  و ر  رهااا می شااودمی

 ا  ساات کااه جانطااهیاابو  متعصااطانهنترجااه باورهاااا و لااا در یلطاارت و دوساات لراا  در 

د نااا در حااالی کااه پرور ناااه  ساات و زن ر  ناااتو ن و فرمااانطرد ر میهااا ین جامعااه در رهااب

تاااوت ر ه کننااه در ماورد شاوهر بیباالو طردرراردا کمتریب حاای ر  بار ا  و در نوار نمی

باشاا هاا ین تو ناا پاایر انمیهارچ ثناو ن هااا تلا  راشاته  سات کاه باهز  تااقرری ا  

ور شااود و بااه بااالری ساارد و رراارد کااه در تنبااایی  ااود و  فاااار  غوطااهپاا  تصاامرم می

بااالو ثلاوه، بااه شااود کااه تو نااایی همااالی بااا همساار  ر  نراا  نااا رداروح درررااون میباای

ثنو ن نارتمناااتریب حالاات مااب در رو بااپ کااارا تای رساات و ماارد کارمنااا طردکنناااه بااه

 نجاماا هاا باه طاون نمیرد با  یب حان، چرررای حالات ماب باالو بار دیاار حالتحوور د 

 ا شااونا بااه رونااهو هماارب کااه تای رساات و کارمنااا  ز فشااار مقاارپ کااارا رهااا می

کننااا و پاا   ز ر بطااة جنساای، مجاااد د ناااا  بااالو طردکنناااه ر  بااه ماا   ثماا  میکود 
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 ثماان و  کنناۀهاهمشاا ثنو نباهه کا تررزیاا  رردنااازنناا و باه جامعاه بااز میصورت می

د  سااتلنایی  سااتا  و ببتااریب نمونااة رفتااار پرسااونانها در  یااب شااعر معرفاای شااا، یااب مااور

حرر و لااا متعصاا  و کااود  هایش تقاات تااأ ساات کااه نواااوتشخصاارت بااالو رشااایافته 

 شااود و بااامشااالات پرسااونانها می وجااه ریشااةساارکش درون ناار ر نارفتااه  سااتا  و مت

 یااب دسااته  ز مشااالات جامعااه ر    مااا نااادر نرساات کااه ،کناااماااردا می باار ز ههااا ین

تنبایی، حا  کنااا  و معتااا  سات یر ماش و در  متاابا  کلرااا طلاایی بار ا موفارات به

 فاار د جامعااه  سااتا در  جانطااة یااب  هااا   نرازمنااا تلااا  همهرو بااپ هسااتنا  مااا نراا  بااه 

 ا  ساات بااا جامعااه حاصاا بیساارزمرب چاار  دهااا مجمااوا، نتااای   یااب تقلراا  نشااان می

 تو ن  ز چنرب ویعرتی رهایی یافتارو بپ ناسالم و چاونه می

 کتابنامه

 لااایب کاا  زاا تباار ن: ا ترجمااة مررجلانیساایدررد اها فسااانه(ا 9981 ویااایو  نسااو، ،ا )

 معربا

ا ترجماااة ثلا  لاااایب پاز ررااااداا تبااار ن: ثلمااای و  و کل وپااااتر یینتاااون (ا9944شاسااا رر، وا )

 فرهنایا

 ا ترجمة پروی  لشاراا تبر ن: نر اارید  شعار و سترون دشت(ا 9919 لروت، تیا   ا )

ا ترجمااة حسااب شاابطازا تباار ن: بنااااه حاصاا یباا برساارزم ةمنووماا(ا 9917ا ) لرااوت، تاایا   
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 دربارة نویسندگان

د نشااااه فردوساای مشاابا  سااتا  کارشاانا   رشااا  دبرااات  نالرساای فرزاندده رادمهددر

شناساای  ا یحااار  دباای مااارن و رو نرشااتههاااا  یشااان در حااوزۀ مطالعااات بربپژوهش

  ستا

 سااتادیار  دبرااات  نالرساای د نشااااه فردوساای مشاابا  سااتا  زهددره تددائبی نقندددری

مارن هاا  یشان برشاتر بار حاوزۀ  دبراات تططراای و یحاار  دبای ماارن و پساتپژوهش

 متمرک   ستا

هااا مربای  دبراات  نالرسای د نشاااه فردوسای مشابا  ساتا پژوهش ده سدیدیوحی

 شناسی تططرای متمرک   ستا یشان برشتر بر حوزۀ  دبرات کلاسرب و  سطوره

 

 

 


