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 چکیده

 محای باشا.  ما  زناان جامعاه باه جایگااه فرهنا  از نگااه متأثردر ادبیات  زنان تصویر

سااز رشا. زمیناه زن دارد بللاه یا  گیار  هویا در شال  ی بسازا تأثیر تنهانه  زن.گ

  الگوهااو  ی محا ساب  تیییارباهنیاز مهااجرت  ،در جامعاه اسا  اوپیشارف   ماان یا 

 دختار  مهااجرت، تار  و لارز  رماان باشا. یا هو تیییارسااز زمیناهتوان. م زن.گ  

 قهرمااانو شاار ،  غاار   هااا  تفاااوت ارز کشاا. م یرتصااو بااه پاپاا  را بااه یلاا بلژ

آگاهانااه بااه  بلژیلاا ، ۀنویساان.، املاا  نوتوماا کناا.  م  یت هااو تضااادداسااتان را درااار 

در اساا    داده توجااه نشااان داسااتان زن در ناازد قهرمااانهویاا   بحااراننمااود ایاا  

ذهاا  او   کارکردهاااو  داسااتان قهرماااناملاا ،   دروناا هااا حاضاار، کشاامل  پااژوه 

هورنااا   کااارن یاااتنظر  تحلیلاا  و بااا تلیااه باار بااا رویلاارد  ختشااناروان از دیاا.

و  دهاا. مدروناا  افااراد را ملااا  قاارار   تضااادها  هورنااا  شاا. بررساا  خواهاا.

هااا را در براباار جامعااه بااه سااه خصوصاای  مهر لباا ، دفااا   انسااان یساا ملان

جامعاا  در املاا   یاا هو بحااران   در کناا. مبن.  گزین  دسااته لباا  و  زلاا برتر 

دارد تااا  تلاا   ایا  پااژوه  یراسا پراملانخت  شااناروان یلا تحل از گارر، مردساالار

 ،داسااتان زن دیگااران و محاای  باار ش صاای   اجتمااا   رفتارهااا تااأثیربررساا   بااا

جامعاا   ۀزاد ،اجتمااا   نااامطلو  از شاارای گریااز در را او   دفااا  هااا ملانیساا 

 بررس  نمای.  مردسالار

 مهاجرت ،جنسی  ،نوتوم  ن،زنا ی هو بحران،  اجتما  رفتارها  :هاواپهکلی.
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 مقدمه . ۱

 سااانشناروان توجاه« شا.نجهاان » پ.یا.ۀمعاصار و   صاردر  اجتماا   تیییارات رونا.

 دیگار  از روایا هویا  در حیییا   جساتجو ، کارد جلا  هویا  بحاران  را به مسالل

بااه  متوساا  هااا ، گاارر از هوی معاصاار انسااان سرگشااتگ  دلیاا یاب  اساا   خویشاات 

حاضاار   صار انساااناسا    کنااون  جامعا  نااوی  هاا کهاا  و توجاه بااه ارز  هاا ارز 

 راهاا  بیاباا. تااا باای  ،خااود پیرامااون و  یناا  بااا محاای  ذهناا  پیوناا.باارا   دارد  سااع

  برقرارکناا.م.رنیتااه آشاات   معنااا بااه  نااو هااا یعناا  ساان  و ارز  کهاا  هااا ارز 

.  ناامهاااجر دار فااردهویاا   بحاارانباار  ا کنناا.هتعیاای  مهاااجرت نیااز نیاا  هااا رال 

فاارد الگااو   شااودم  و میصاا.، با اا  مباا.  کشااور میااان  اجتمااا فرهنگ  هااا تفاوت

 فرهنگا  هویا  تزلاز  و ایا  امار موجا  کنا. متفااوت  را پاا از مهااجرت تجرباه کاملاً

خااود خواسااته یااا ناخواسااته  محاای از ساارزمی  و  مهاااجر انسااانشاا.   خواهاا. مهاااجر فاارد

شااود  جسااتجو  باارا  او م  دردناااک     بااه تجربااگسسااتگ  تباا.یاساا ، ایاا   گسسااته

سااز  اسا ، بایا. باه ایا  نلتاه هویا  جها  درو اجتما   اولای  واکان   فرد  هوی 

کنای   ا  اسا  کاه در آن زنا.گ  ما اجتماا   معطاوب باه جامعاه هوی که  داش  توجه

 بااه قااادرداناا. یااا نماا  اجتمااا   خااود را در گااروههویاا ، نیاا  بحاارانفاارد در هنگااام 

همچااون  متییاار  شاا.ناضافه  دارد کااه آن جامعااه از او انتظااارنیساا  نیشاا   پااریر 

 هویا زیارا  ؛کنا.م تر برجساتهرا  اجتماا    ناصارنیا  ، هویا  جنسی  بارا  تعریا 

  دارد ارتباااا   اجتماااا فرهنگ دیگااار باااا فضاااا  از ساااوی  خودسااااخته و از ساااو  

شااود و بااا نم  خلاصااه فاارد  تنهااا بااه هویاا  م تلاا  در جواماا  هویاا  گیاار شاال 

 اجتماا   فراتار از کنتار   ناصارکاه  گفا  تاوانم   دارد اجتماا   ارتباا  هوی  ساخ 

زن و ماارد در جامعااه بااا  هویاا بنااابرای   ؛دارناا. او نیاا  هویاا  گیر در شاال  شاا ص

در آن جامعااه  تاااری   ها و ریشااه بنیااادی   یایاا.، انسااان  مسااا  ، فرهنگاا  هااا ماا. 

باار  گاارارتأثیر اجتمااا   هااا سااازه م.ارانسااان یااا جامعااه امعاا  مردسااالارجدر   دارد ارتبااا 

 ،پاژوه  منت ا  ایا  کتاا در  یابا. نم  ظهاورو زن باه یا  شال   مارد هاویت   ناصر

شاود کاه خاود را در کنا. و ایا  سافر با ا  ما به پاپ  سافر ما  کشورخوداز  زن قهرمان
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 احسااا تا.ری  بیابا. و باه اوتمتفاا فرهنگا و  اجتماا   ها ساازهبااا  ج.یا. کاار محای 

یااا  «از خااود فاارد جاا.ای » احسااا  ج.یاا. منجاار بااه محاای جاا.ای  و بیگااانگ  بااا ایاا  

 شود  م در و   «خودبیگانگ از » بارت  مسب  بروز به

افااراد در واقاا   ۀروزماار زناا.گ  بیااان  ریاا ، از بلژیلاا  ۀ، نویساان.9نوتوماا  املاا 

آن جامعااه دارد  نوتوماا  ساااده و روان اجتمااا  ، فرهنگاا  و سیاساا   مسااا  گریااز  بااه 

 قاارار جامعااه اقشااار توجااه همااه مااوردآثااار   شااودم  با اا نگااارد و ایاا  سااب  او ماا 

تاوان باه اسا  کاه از آن جملاه ما  خاود کارده آنرا از  متعا.د  ادب  جوایز او   آثاربگیرد

 9زو لاار تاار  ،او کتااا هشااتمی   باارا  ،2گرناا.پر فرانسااه  فرهنگسااتان ادباا  مهاا  جااایزۀ

از زنااا.گ  و  «خودنگاااار »در حیییااا   کتاااا ایااا    1کرداشااااره( 9111)نوتومااا ، 

و  شار  تضااد دو جامعاه تار  و لارز  نوتوما  در آیا.م  شامارباهش صا  او  تجربیات

را بااا زنااان  جایگاااهو و فرهناا  ایاا  دو کشااور  کشاا.م  غاار  را موشاالافانه بااه تصااویر

 ماا.یرانبااا  داسااتان زن قهرمااان مشااللاتهاا و   او از خلااا  رااال کناا.م  ظرافا  بررساا 

  املاا  پااردازدم  کااار در محاای  زنااان اجتمااا   مشااللات بااه بیااان هملاااران و  شاارک 

 باهپاپنا  مشایو   شارک گاردد و در یا  ما  زادگااه  بار کشورها به پاپ ، پا از سا 

دارد بااا  شااود و سااع ماا  اساات .امدر آن شاارک   متاارج   نااوانشااود  او بااهکااار ماا 

 ساتیززن ما.یری  نظاامو  ادار   رحمانابا  سیسات ولا   بیایا. پاپا  کناار خش  میررات

و تااا  گیاارد قاارار شاارک  مردسااالار سااا ؤر ظلاا  شااود کااه او مااوردماا  با اا  پاپاا 

  یاب. کار  تنز   درجتری  پایی 

 ایاا  روح و روانشلساات  رهاا مانناا. جنایتلاااران بااا آزار و اذیاا  و د شاارک  سااا ؤر

مساااب   اجتماااا   ها ساااازهفرهنگااا  و  تضااااد  برنااا.م  بااای  زا را او آرامااا  ،زن

                                                           
1. Amélie Nothomb 

2. Grand prix du roman de l'Académie française 

3. stupeur et tremblements 

 ترجما  ه اسا  ترجمه ش. و لرزبه  رازان  با  نوان و توس  موگه  تر  و لرزبا  نوان   حا ر شهلاای  کتا  توس    1

نله برا  ارجا ات از مات  از ترجما  شاهلا حاا ر  رس.، نظر به اینظر م به  بهتررازان  پیشنهاد  نوان کتا  توس  موگه

  گردداستفاده م   شهلاحا ربودن نام ای  رمان در میاله از  نوان پیشنهاد  اس ، جه  یلساناستفاده ش.ه 
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و تعاار   تضااددرونا   ها واگویاهشاود  نویسان.ه باه کما  ما  امل  روح ها  آسی 

مهاا  اساا   کتااا آنچااه در ایاا  »  سااازدم  نمایاااناملاا   ش صاای  بااا خااود را در

 ،9)ناودو «اسا  ج.یا. املا  و ظهاور یا  هویا  هویا  توهماات ت.ریج  ساختارشلن 

 (11، ص  2001

بیشااتر  برخوردارناا. و در  اجتمااا   مردسااالار  نظااام  اساا  کااه مااردان از مزایااا 

 زیاار، سیاساا  و اقتصاااد ، زنااان را اجتمااا   کااه نهادهااا  گاارددم  ایاا  ساااختار مشاااه.ه

مااردان در تمااام  اقتاا.اربااه زنااان در جااوامع  کااه  فرودسااتانه نگاااهدارناا.   خااود ساالط 

 فرهناا ذهناا  و  در داناا ،  بتوانناا. مااردان شااودم  اساا ، با اا  زناا.گ  هااا حااوزه

، 9و والاا  2گیارد )آباوت شال میاان زناان و ماردان    نا ادلانا روابارا انلار کنن. و  زنان

9930)    

 :داسااتان دریااابی  ها ش صاای  سااان شناروان بررساا بااا  داریاا  پااژوه  سااع  ایاا  در

در  لاارز و ر تاا تانداساا زن قهرمااان ش صاای  هویاا  هااای  نشااانگر بحاارانرااه ویژگاا 

باا جامعاه  داساتان قهرماان هویا  بحاران میاان معناادار   آیاا رابطا اس ؟ جامع  مردسالار

رااه  ا رافیااان   نا ادلاناا در قبااا  رفتارهااا  داسااتان زن قهرماااناملاا ، ؟ دارد وجااود

 ده.؟ م ان نش های واکن 

باه تعریا   آلماان ،  شاناروان، 1هورناا  کاارن  منظور ن س  باا بررسا  نظریاب.ی 

، املاا  هویاا  بحااران بررساا بااه پااردازی  و ساا ا ساات  آن ماا یهویاا  و ر بحااران

را باا تلیاه بار ایا  نظریاه  دفاا   او ها ملانیسا پاردازی  و ما  داساتان اصال  ش صی 

    کرد خواهی  گزین  تحلی  لب  و  زل سه  نصر مهر لب ، برتر   ری از 

  پژوهش پیشینة. ۲

 فرانساه باه زباان انجاام شا.هنوتوما   املا  آثاار باارۀکنون درتاا که  لم  ها پژوه 

باا   دکتار  تاوان باه رساال  از آن میاان م اسا  شا.ه انجاام فرانساه در کشور اکثراًو بوده 

                                                           
1. Nodot 

2. Pamella Abotte 

3. Claire Wallace 
4. Karen Horney 
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 پا   براساا  نظریاکاه نویسان.ه  کارد اشااره نوتوما  آثاارش صای  و هویا  در  نوان 

  (2001، 9)آمااانیو دازدپاارنوتوماا  م  املاا  داسااتان  ها ریلااور بااه بررساا  ش صاای 

 داسااتان ش صاای  بررساا بااه  نوتوماا   بااا تلیااه باار زن.گیناماا هاا  (2091) 2هارسااان

از دوران  املااا  ش صااای  تحاااو گیر  و شااال  (2099) 9باااوبل پاااردازد  همچنااای  م 

  کن.بررس  م کودک  تا بزرگسال  را 

پاپاا   باا هاای  در   پژوه کناا.م  و  ایفاا رماان در سااختار مهماا  پاپا  نیاز نیا 

تااوان بااه پااژوه  کااه از آن میااان م  اساا  شاا.ه انجااام نوتوماا  و تصااویر آن در آثااار

دارد و  پاپاا  باار فرهناا  نیاا.   نویساان.ه در ایاا  پااژوه  اشاااره کاارد( 2099) 1کوالساال 

  در کشاا.م  تصااویر در پاپاا  بااه املاا  و روحیااات رفتااار  دو فرهناا  را بااا مطالعاا  فاصاال

بااا نگاااه  کلاا  بااه  کتااا از  برگرفتااه هااا کماا  مثا بااه  (2009) 5وناااهماای  راسااتا 

 رماااناز ایاا   ج.یاا.  پااردازد و بااه تفساایرم  داسااتان ها ش صاای  رفتارهااا  تحلیاا 

 شاا.ه انجااامنوتوماا   اتوبیوگرافیاا  نوشااتار رو  نیااز باار هااای پژوه   یاباا.م  دساا 

ار محماا.  باار رو  نوشااتتااوان بااه پژوهشاا  از شااجا   و خااانکااه از آن جملااه م  اساا 

محماا. ، )شااجا   و خااانبااا تلیااه باار نظریاا  لااوپون و دوبروفساال  اشاااره نمودنوتوماا  

9915)  

 انتیااا  ترجمااه و قالاا بیشااتر در  نوتوماا  املاا  هااا در ایااران توجااه بااه کتا 

، بااا موجااود هااا یاا  از پژوه امااا هاای   اوساا  نویساان.ه در مااورد آثااار گفتگوهااا 

  اس  ن رداخته تر  و لرزقهرمان  ی هو بحرانتحلی   سانه، بهشناروان نگاه 

 روش پژوهش. ۳

 ،ساا شناروانتحلیاا  و تفساایر متااون نزدیاا  بااه یاا  قاارن قاا.م  دارد و بااا تحااو  

یااا  بیروناا  ها بااا توجااه بااه واقعیاا انسااان رفتااار شااناخ متنااو   سااع  در  ملاتاا 

                                                           
1. Amanieux 

2. Hărsan 

3. Boubli 

4. Kowalski 

5. Vance 
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 رگااونگ سااع  در یااافت   خت شااناروان هااا دارناا.  در واقاا  تحلی  «ماا »کارکردهااا  

 هورناا  ها دارنا.  کاارندر انساان رفتاار اختلاا  هاا یاا  لام  فارد گیر  رفتارهاا ل ش

 فرویا. ماننا. بناام ساانشناروان ساایراسا  کاه همچاون  ناوزده آلمان  قرن سانشنارواناز 

 ده.  ادب  توجه نشان م  ها ش صی و  افراد س شناروانبه  و یون 

 هویاا  در تحلیاا  بحااران هورنااا  نساا  کااارشناروان  نظریاادر ایاا  پااژوه  از 

 کتااا  هورنااا  در ن سااتی  صاافحات  اسااتفاده شاا.ه اساا  داسااتان اصاال  ش صاای 

  نوانبااه کااود  محاای  در رشاا. نیاا  در مااورد (9911)هورنااا ،  آدماا  رشاا. صاابی  و 

فاارد  ،ساا ا معتیاا.گویاا.  او م  ساا   فاارد ش صاای  گیر شاال  اصاال  یلاا  از  واماا 

، کماا ، راهنمااای  و نسااب    و گرماا ، حمایاا ، آزاد نیاااز بااه محباا  بیعاا  باارا  رشاا.

سااو  راحتاا  بااهتواناا. بااهی  احسااا  امنیاا  کناا.، م تشااوی  دارد  وقتاا  فاارد در محاا

ذاتاا  و  بیعاا   اسااتع.ادها دارد، رشاا. کناا. و  ها  خااود گااام باارمناا. تمایلااات و  لاقه

 بیعا   رشا.از  ، کاود نشاون. ایجااددرسات  خود را ب روران.  اما رنانچاه ایا  شارای  باه

مااان  ه ساا.های  کااشااود  م  منحااربخااود  اسااتع.ادها   بیعاا  ماناا. و از مساایرم  باااز

تحییار، اجحااب، تعا.  و زور، نا. از رفتارهاای  نظیار ا بارتشاون.، م  فارد  بیعا  رش.

تنهاا ناه  ایا   واما  غیاره ها  بای  از حا. و، سا تگیر نااام  محای توجه ، وجاود ب 

کاود  در حالا  دفاا   تاا شاود با ا  م  بللاهشاود م  کاود  ها مان  باروز اساتع.اد

 کارگیر  اناارپ  خااود و شاالوفای  اسااتع.ادهای  نشااود قاارار بگیاارد و موفاا  بااه بااه

ناما.  اضاطراب  کاه کاود  یاا م  «اساسا  اضاطرا »ایا  اضاطرا  و تشاوی  را  هورنا 

 آزاردهناا.هو  زورگااو ها ناا.ارد و در دنیااا  ا ااراف  انسااان  اختیاااریااا فاارد آزاد نیساا  

   در میابا  رفتاارکنا. دوساتانه برقارار رابطا توان. داو لباناه باا دیگاران دارن. و نم  وجود

کنا. و  تلاا  خاود امنیا  ا رافیان ، کاود  ناراار اسا  بارا  ایجااد احساا  نامناس 

 ( 9911)هورنا ،  ده. نشان واکن 

مهر لباا  »کناا.: مشاا ص م سااه راه را  دیگااران از آزار ماناا.ن باارا  در امااان هورنااا 

گزین  و  زلاا »و  « لباا پرخاشااگر  و برتر »، «ندیگاارا محباا و  حمایاا  و جلاا 

ایا  اسا  کاه کاود   ایا  ساه ملانیسا  دفاا   دارنا.،  اما مشلل  که «دور  از اش اص
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در  اساا  و نارااار کناا. اسااتفاده دفااا   مواقاا  از یاا  راه  قااادر نیساا  همیشااه و در هماا

با اا  تواناا. اماار م کااه ایاا   گیاارد کاااربااههااا  م تلاا  را رو  فاااوت،مت هااا موقعی 

 اسا  ناراارناما.  در نتیجاه کاود  م  «اساسا  تضااد»و هورناا  آن را  شاود تضااد بروز

را پنهااان کناا.  هااا آن ن.هاا. و تجلاا  دیگاار فرصاا  رو یاا  رو  را برگزیناا. و بااه دو 

شاود تر م دفاا   پررنا  سااز  آن حالا ، تمایا  او باه برجساتهکاود  رشا.رفته با رفته

(  املا  نیاز ایا  ساه ملانیسا  دفاا   را بارا  9911)هورناا ،  ساازدو ش صی  او را م 

 درگاارارد تااا بااه آزمااای  م  جامعاا  مردسااالاردر ایاا   ا رافیااان آزارامااان ماناا.ن از  در

برتاار برگزیناا.  ایاا   حاا  راه نوان یلاا  را بااه دفااا   راهلااار در باای  ایاا  سااه نهایاا 

 زن. م  رق را  امل  و ش صی  هوی  ها پایه دفا   س ملانی

 و بحثها یافته. ۴

گاارار تأثیرها  دفااا   از تعریاا  هویاا  و ملانیساا  لاا  لاا  بحااران ام باارا  بررساا 

در بااروز ایاا   در ساط  جامعااه و فارد  تااأثیرشاود و هورناا  اسااتفاده م  نظریاا  براساا 

 اس  و مشاه.ه قاب  بررس   بحران

  هویت چیستی. ۱. ۴

  رابطاا فاارد در هویاا  اختلااا  در ایجاااد ماارثر و  واماا  هویاا  گیر شاال  بررساا 

گر ماهیاا  و هساات  وجااود اساا   در هویاا  تاا.ا   دارد  اجتمااا   بااا  ناصاار تنگاتناا 

از ایا  نیا   او و در  فارد اجتماا   نیا » منزلا  هویا  باه ،سا شناروان لیا  فرهن 

 ،حاا.اد اد و زیاار نظر گزیناا گااروه واپه)« شااودماا  کااه نو اااً در نوجااوان  پیاا.ا ]باشاا.م [

  نظریاا  هسااتدارد   ا ویااژه گاااهساا  جایشناروان مباحاا در نتیجااه هویاا  در   (9911

 گونه اس :ای  آلمان  بنام  شناروان، 9اریلسون

ه شاا. احا ااه معیناا  و بااا فرهناا  اساا  اجتمااا  ، فاارد بااا دیگااران مواجااه جهاااندر 

فارد را نیاز از ساه  ش صای  و رشا. هویا  گیر باه ایا  جهاات اسا  کاه شال  اس  

و  فاارد بیولااوپیل  تاااری بااه  مربااو   جنباا: یلاا  نمااود عاا. گوناااگون بایاا. ملاحظااهب

                                                           
1. Erik Erikson 

http://www.persianacademy.ir/fa/VG.aspx
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84
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 مرباو   ، و ساوم جنبافارد روانا  رشا.و  زنا.گ  باه تااری  مربو   جنباو، دوم  ارگانیس 

، انسااان مواجااه بااا یاا  رشاا. یاا  از مراحاا    در هااراو اجتمااا   و فرهنگاا  تاااری بااه 

 .(192  ص، 9911آباد ، )لط  اس  اجتما  -روان  بحران

 تعلاا  با اا دانناا. کااه فاارد  م  خصوصاایاتا  از بنااابرای  هویاا  را مجمو ااه

هویا  توانا. با های  فارد  نما    با.یه  اسا  کاهشاودما  اجتماا   گاروهبه  ش ص

اساا  کااه در رابطااه بااا دیگااران  فااردو اخلاقیااات  روحیااات باشاا.  ایاا  هویاا  بازنمااای 

 هااای دگرگون  تواناا. دساات و دماا  م آ هویاا  م تلاا  دلایاا   امااا بااهشااودم  آشاالار

 بااه اساا    انسااان در تلااا شااودمنجاار دروناا  در او  تضاااد احسااا شااود و ایاا  اماار بااه 

  شا ص شاودنم  و  فاراه  بارا  مناسا  گاردد، اماا شارای  بااز خاود و هوی  اصال 

 هااا زناا.  رااال م  دساا  خااود هویاا  ظدسااتیاب  یااا حفاا باارا  متفاااوت هااا هبااه را

ا  کااه بااه گونااه شااودم  با اا  ج.یاا. در رویاااروی  بااا ایاا  هویاا  ردفاافاارارو   هااویت 

  لااا   ، ختشااناروان لحااا دیگاار، از   بااارتبااه  شااود متفاااوت بااا ایاا  مساالله درگیاار

 ببری   پ  فرد به ش صی ها آن توانی  از  ری و م  باشن.م معنا  حام رفتار  

دارد   ییا.هاماا فرویا.  یاا محای  اسا   خاار  باا دنیاا  فارد کن محصو  بره  «م »

 «ما »کلا    ورباهشاود  م  کنتار نیاز  بلاو  ینا.اوراثا  و فر  وسایلکل  آن به تلوی که 

غریااز  از  تمایلاااتو  سااو از یاا  بیروناا  هااا تعاااد  باای  واقعی  ایجااادبااا  یلانیاا  و 

)شمشاایر ،  اساا  واقعیاا  پیاارو اصاا  «ما » خااا ر هماای کار دارد  بااهدیگاار، ساارو ساو 

 .(22  ، ص9931

در هاا آن و اش اصا  کاه باا کنا.زنا.گ  ما ، محیطا  کاه شا ص در آن ای  با وجود

دارناا.   او هویاا  هویاا  یااا بازساااز  گیر شاال در  ا ویااژه اهمیاا  ،اساا  ارتبااا 

، نوجااوان  و کااودک  ولاا  دوران آماا.ه دنیااا بااه، املاا ، گررااه در پاپاا  داسااتان ش صاای 

 دنباا  هویا املا  باه» پاپا  در حیییا و پاا از بازگشا  باه  باودهجوان  را در بلژی  

  (90  ، ص2099)بوبل ،  «گرددم  ]پاپ [در و ن   خود

 شاا.ه ج.یاا.  وارد محاای  تنهانااهبااا ساافر بااه پاپاا  پااژوه ، املاا   مااورد کتااا در 

باا  ج.یا.   باارت  کنشاگرانشا.ه یاا باه روهروبا ج.یا.  افارادباا  آن تبا  بلله به ،اس 
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کاه ایا   یافتاه تیییار و  بیرونا  واقعیا در نتیجاه  انا. وارد  رصاه شا.همتفاوت  فرهنگ 

 ، ش صای هورناا  ناا بار نظریا دیگار ب جها   از شاودما  او درونا  بحاران مساب امر 

 محاا  ا تیییار، بنااابرای  باگرفتاه شال خااانواده  محای در  رشا. در کاودک  و هنگااام املا 

هااا و اشاان.، ارز بم  دیگاار  متعلاا  بااه جامعاا بااا دیگراناا  کااه  شاا.ن روهروباازناا.گ  و 

 پاساا گو همیشااگ  هااا اناا. بااا واکن تونم و املاا   کناا.م  تیییاار فرهنگاا  ها ماا. 

و  دروناا  دیاللتیاا  ازهویاا    گاارددو هااویت  م  روحاا  بحااران بنااابرای  درااار ،باشاا.

در و غیرخاود   خاودنظا  ایا  تعاما  و مرزهاا   خاوردنبره شاود و م  بیرون  حاصا 

  گردد م برا  او  ارزش  موج  نوساناتنزد امل  

 یاباا.؛ آنجااا کااه فاارد بااا دیگااران دراجتمااا   معنااا م   شاابلهویاا  بااا حضااور در 

  اگار فارد موفا  باه کنا. رابطاه برقارارتوانا. ما  اجتما   و ساختار خود و بی  اس تعام 

  هار فارد تصاویر  از شا. و روانا  خواها. روحا  تزلاز  برقرار  ای  رابطه نشود، دراار

 معار ، اگار باه هار دلیلا  ایا  تصاویر م ا.و  گاردد، در دارد خاود ی خود و ش صا

 رفتااار ،محاای  میتضااا بااه  داردسااع   ااور کااه املاا    همااانگیااردم  قاارار هویاا  بحااران

  کن. خود را سازگار

   املی تیهو بحران. ۲. ۴

 زن قهرماان ،املا  و در نازد تار  و لارز رماانوضاوح در تاوان باهرا م  هوی  بحران

  زناا  کااه بااا  اارب و فرهناا  پاپاا  آشاانای  رناا.ان  ناا.ارد و در کاارده شاااه.م ،داسااتان

 محای  خاود را درج.یا. اسا   املا   روابا سااخت  باا افاراد و  و پیونا. سااز  تلاپو 

 پاپناا  متاارج  در شاارک   نوانبااهقااوانی  آن آشاانای  ناا.ارد  او  بااه بیناا. کااهم .یاا.  ج

دارد  او سا نان و جاز ترجماه وا ما  کاار  ، اماا ماافوق  او را باه هاراس  است .ام ش.ه

 واکاان و از ایاا  رفتارهااا متحیاار اساا ، امااا  کناا.ا مااا  تحییرآمیااز ر یساا  را تحماا  ماا 

 بیشااتر روز بااه روز تحییرآمیااز ایاا  ا مااا  شااودم  و ایاا  با اا  دهاا.نم  مناساا  نشااان

    کن. ها را تمیزدستشوی  ک دهن. م  دستور، تا روز  که به او شود

، شااه. ج.یا. املا  در ایا  محای  کاار از شارو  باه حا.ود یا  مااه پا از گرشا 

 فرهناا  ایاا  بحااران هسااتی   منشااأاو  دروناا  ها در واگویااه هویاا  بحااران هااا نشااانه
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تااوان  بااا ایاا  ناا. نم رتاار اساا   هرگاار اسااتعفا باا.ه  منطی ا»اساا    دو کشااور متفاااوت

هااا نااو   امااا باارا  پاپناا مساالله کنااار بیااای   از دیاا. یاا  غرباا  ایاا  کااار مااانع  ناا.ارد، 

دو متفااااوت  رساااومو آدا  و فرهنااا    (1 ، ص9111)نوتومااا ،  «احترامااا  اسااا ب 

و  شااودماا  تردیاا. درااارگیر  در تصاامی کناا. و حتاا  ردرگم  م کشااور او را درااار ساا

در  خااود املاا  را از تعریاا  ارزشاا  تیییاارات  کناا.  ماا  تمایلااات   باا تواناا. نم 

 هااای  کااه بااا رفتااار  بااهبااا پیام دارد او در ابتاا.ا سااع  ،دهاا.م  قاارار دگرگااون  معاار 

 بناا. ردهامااا ، کناا. هااا  آن جامعااه کساا هااویت  مطاااب  بااا ارز  ،دهاا.م  دیگااران

گارارد ما  تاأثیریااب  فارد  او تاا ساط  هوی ، جامعاه در ایا  جنسی  بر مبتن اجتما   

  ده. ها سو  م ارز  ای یا تیییر رد  ،پریر  سم را به اوو 

کاه یلا   دارد و تربیا  در پاپا  باه ایا  نلتاه اشااره تعلای  با بررسا  نظاام ر شمشی

اساا   و   ملاا  و هویاا  فرهنگاا  ها کیاا. باار جنبااهأت پاپاا   برجساات هااا ویژگ از 

، بنیااد  بار فلسافه هاا، پاپنا ملا  و فرهنا  هویا  کاردنبارا  نهادیناهکاه  اسا  معتی.

 ملا  خاود فرهنا   پاپا  باه هویا  و کننا.ما  تلیاه پاپن  اخلاق  و اصو سنت  باورها 

 شاودم  امار با ا  ایا اماا   کنا.م  تیویا م تلا    ار دارد و آن را از  بسایار  توجه

)شمشایر ،  اسا  افتااده سانت  پاپنا  گیار باورهاا و  فرهنا  در جبار کنا. امل  احسا 

 مااردان سااه شااود گرا با اا  م ساان  نگاار  حاکمیاا ا ، در رناای  جامعااه  (9931

اجتمااا    نهادهااا ز  ریاا  ، اجامعا  مردسااالار  باشاان. شااتهاجتمااا   دا مزایااا از  یشاتر ب

 حاکمیاا مردسااالار  و  تیویاا  با اا  جنساایت  کااار تیساای دارد،  ساالطه زیاارزنااان را 

در ایا  جامعاه بار  رایا  نگار کاه  یابا.م  درتا.ری  املا  بهشاود و مردان بر زناان ما 

 اسا  مسال  جامعاهمرداناه بار ایا   هاا ارز   اسا  مرداناه سالط  پاریر  در ح. زنان

 کنن. م  ایفارا در ای  ررخه  اصل  و مردان نی 

 از انسااان از معاصاار ایراناا   در جامعاا هویاا  بحااراندر کتااا   (9915) فااردبابااای 

 ابعااد قاادر باه شالوفای  تماام بیگاناه خاود ازگویا.  انساان م  سا   ماارکا  بیگان خود

 تااام   انساااندهاا.م  قااراررا  تااام در میاباا  او انسااان 9مااارکا  نیساا  خااود ش صاای 

                                                           
1. Marx 
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کناا.  مااارکا نم  جز اا  هااا و فعالی  ت صااص گرا نیساا  و خااود را محبااو ت صااص

ایاا    ریشااداناا. و م  آن و کارکردهااا  اجتمااا   را محصااو  ساااختارها  ازخودبیگااانگ 

کناا.، ر ماا شاارکت  کااه املاا  در آن کاااواقاا  در  در گیاارد پ.یاا.ه را اقتصاااد  در نظاار ماا 

ساار   شاارایط  را باارا  او رقاا  و بااه شااودکشاای.ه م در بناا.  او اسااتع.ادها  تمااام

   . که دیگر قادر به شلوفای  استع.ادها  خود نباش. نزنم 

 جنساای ا  کلیشااهگیاار  موجاا  شاال  ،بااا معیارهااا  کاااذ  نیااز نظااام مردسااالارانه

 دنبا بااهرا  زنااان دها و ساارکو  اسااتع.ا جنساایت  تبعاای  شااود کااهماا  و زنانااه مردانااه

  نوانبااه خااود نیازهااا  تااأمی اساا  کااه باارا   فااراوان زناا  بااا اسااتع.ادها  املاا  دارد 

  جمااه نیساا تراو در ایاا  شاارک    وظیفااامااا  ه اساا شاا.در شاارک  اساات .ام متاارج  

رفتااه بااا   رفتااهگیااردم باارا  او در نظاار را ساام  آباا.ارر   او  مااافوق  از همااان روز

را باارا   میااز رو  هااا تیوی کناا. م  سااع د در شاارک ، خااو کااردن هاا.ب ساارگرم

د  ایا  در شاوها ما دستشاوی  نظافا و در نهایا  مجباور باه  نا.روز کبه کارکنان ت ت 

و  دها. نشااندر شارک   دیگار  خاود را باه ما.یر اساتع.اد دارد ساع س  که و  ا حال 

جامعاا   لاا غا بااا نگاار  اصاال  ، امااا ماا.یرکناا. اثبااات دیگااران را بااه خااود صاالاحی 

گونااه و ایاا  ساا کااه ت صااص او ب ااردازد املاا  بااه کااار  دهاا.نم  اجااازه مردسااالار

   شود استع.ادهای  سرکو  و ش صی  او تحییر م 

کناا.  م  بیااان مااارکا را از دیاا.گاه هویاا  بحااران اقتصاااد   لاا نیااز  (9931)قنباار  

قا اا   و اجتمااا   و اشااتراک  زیساات  انسااان   باارا  جامعاا ا ویااژه مااارکا اهمیاا 

خودبیگاانگ  دراار از ،کنا. شود  انسان  کاه بتوانا. باا جامعاه و فرهنا  ارتباا  برقارارم 

فاارد   ، هااراساا  اسااتوار ماللیاا  اقتصاااد  باار پایااه نظااامسااب  اینلااه شااود  بااهنم 

  در نتیجااه باشاا. مناااف دساا  آورد و بااه فلاار هکوشاا. میااام بالاااتر  را در آن جایگاااه باام 

دیگار  دشاوار زنا.گ  را بار  باا خصاوم  تلاا  یلا.یگر باشان. جا  آنله ملم بهافراد 

    .نشوم یل.یگر  و ناکام  رن و با    .نسازم 

زمای  اسا ،  بار رو  خا.ا ساان نماینا.ۀبه مارکر جانانیاز  مردسالارانه ای. ولوپ در 

ایا  ناو   دلی باهاسا   ضارور   مارد هویا  مرداناه بارا  اثباات اقتا.اردر ای  جواما ، 
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 ساالطه نظااامزنااان تحاا  اجتمااا   شاااه. ساارکو هااا نتنااه اقت.ارگرایانااه ایاا. ولوپ 

 را بااه دنبااا  خواهاا. ماارد زن از رهبااران تبعیاا بللااه ایاا  نگاار   ،باشاای ماا  مردسااالارانه

و  سیاساا  و مسااا    ماارهب هااا آموزه، جامعااه ریشااه ایاا  باورهااا در بافاا   داشاا 

  (992، ص  9911، صبا ، تا ب  نین.ر ، )حی ، قربان اجتما   اس 

 و دارساارمایه جامعااه ناصاار  یومیموتااو در شاارک ، نوتوماا  تاار  و لاارزرمااان در 

 مردسااالار در نظااام  دهاا.م  سااو  هویاا  ساام  بحااران، املاا  را بااهمردسااالارانهنگاار  

 ایفاارا  جامعاه مردساالارانه هنجارهاا  زتولیا.و با حفاظ تواننا. نیا ، زناان م شرک  ای 

خااود  حیاو بارا  رسای.ن باه  قا.رت زناان از ا مااا نا. کاه هرردر ایا  سااختار، کننا.  

 کوراا  توانناا. با اا  بازتولیاا. رواباا  مردسااالارانه در جامعااهماا باشاان. امااا محااروم ماا 

امااا از سلسااله  ،پناا.اردخااود، فوبااوک ، را دوساا  و همااراه خااود م  مااافو املاا   شااون. 

 انتیااال  قا.رت در کساا جااوی  فوباوک  منفعا و ردسااالارانه م سااختاردر  قاا.رت مراتا 

 باه شاباه  ایا   ورضامن بههر رن. کاه املا  در توصای  دوشایزه فوباوک  ، اس  غاف 

از مردهااا دوشاایزه فوبااوک   قاا. گویاا. کااهو م  کناا.م  اشااارهجامعااه خااود  مااردانبااه  زن

باه او  ،مردساالار اسا  نظاامفوباوک  نیاز قرباان  ایا   دوشایزهدر نهایا   اماا بلن.تر اسا 

  گارددما  املا  دها. و با ا  تحییارنادرسا  م  گازار  شارک  اصال و  ماافو  م.یر

باا  املا  نباودن و همساو زنا.م  املا  لطماه فارد  باه رشا. شارک  اقت.ارگرایانه ساختار

باا  املا  رابطاه  در یابا. ه تناز تاری  رتباه در آن مجمو اتاا باه پاایی  شودم  آنها، موج 

نظااام مشاااه.ه ایاا  بازتولیاا.  در حفااظ و جامعاا  مردسااالار زنااان نیاا  ،دوشاایزه فوبااوک 

 ماا   جامعاا  مردسااالار زنااان  کااه مطاااب  هنجارهااا فوبااوک  مانناا. تمااام   گاارددم 

 سااایتو و زیردساا  آقااا  گرفتااه قااراردر موقعیاا  فرودساا  نسااب  بااه مااردان  ،کنناا.م 

 فوباوک  دوشایزهاماا  اس  کاه ماافو  او آقاا  اموشا  و ماافو  اموشا  آقاا  هان.اسا  

ایاا  زنااان ، مردسااالار در نظااام، .دهاایااار  فرادساا  ن را در موقعیاا دارد تااا ماارداسااع 

بااه آنااان  مااردانو نظااارت بااه  ماا.یری  بااا دادن حاا  فرهنگاا  فشااارها  در براباارجامعااه 

    دهن.م  ق.رت اختیار ا ما 
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 هااای  از جاانا همااان ساااختارتباا.ی  بااه پلیاتوانناا. م  جامعاا  مردسااالارزنااان در 

 زنااان از مناااب  دوربااودن(  9911 ، تااا ب  نیناا.ر ، )حیاا ، قربااان صاابا شااون. قاا.رت

 تا.ری  باه کاارگزار باهکاه زناان  شاودم  مردساالار، با ا  نظاام ها و قبو  ارز  ق.رت

 ا مااا مردسااالار  نظااامراااررو  در  لاازوم صااورتدر توانناا. بشااون. و  تباا.ی  مااردان

 هنجارهاا  تاا کننا. کاه زناان تلاا  شاودم  با ا  انتیاال  کس  ای  قا.رت  کنن. ق.رت

 هاا زناان  کاه در میابا  ارز بناابرای  کننا.   ا ماا  ساایرزنانمردساالار را بار رو   نظام

بللااه از  اارب  مااردان ز  ااربا تنهانااه، همانناا.امل کنناا. میاوماا  م  جامعاا  مردسااالار

، زنناا.م  داماا  مااردان  لب کااارگزار بااه قاا.رت  نوانبااهکااه )دوشاایزه فوبااوک (  زنااان 

ماردان بللاه زناان ایا  جامعاه نیاز  تنهاناهر ایا  سااختار تنهاسا ، داملا    شون.تحییر م 

بنااابرای  کنناا.  ، اورا تحییاار م مردسااالارانه بااه صااورت غیرمسااتیی  در راااررو  ساااختار

 ا ماا نحاو  ساع  در را ن.ارنا. اماا باه ماردان ، قا.رتجامعا  مردساالاربا اینله زناان در 

 ( 9911صبا ، تا ب  نین.ر ، )حی ، قربان ن.دارزیردس  خود  زنانانتیال  بر  ق.رت

ایاا  شاارک  درااار تردیاا. و  ۀپیچیاا. نظااامخااود در  زناناا  املاا  در جسااتجو  هویاا 

 حااک  قارار ایا. ولوپ سردرگم  اس   او باا احتارام باه قاوانی  شارک  ابتا.ا در خا.م  

 نظااام دادن اسااتع.ادهای  او را در میاباا  اقتاا.ار نشااانهااا  او باارا  امااا تلا  گیااردم 

 خااود در ایاا  ساااختار  زناناا در نتیجااه در تعریاا  هویاا  دهاا. قاارار ماا  مردسااالارانه

و تیاباا  آن بااا اجتمااا  ، سیاساا ، ماارهب   ها دیاا.گاه شااود درااار ابهااام م  مردبرتاار 

ایا. ولوپی  در  ابازار   مثاباباه زناناه هویا  نماودو  باه تعریا حاک  بار جامعاه  ق.رت

 ( 9911صبا ، تا ب  نین.ر ، )حی ، قربانانجام. جامعه م 

دفااا   باارا   ملانیساا سااه  هورنااا   نظریاا براسااا ، شاا. ذکاار قبلاااًگونااه کااه همااان

 تیاا تباا.ی  بااه  تاا.ری وجااود دارد کااه بااه حاا راه  نوانبااه هویاا  بحاارانمبااارزه بااا 

مباارزه باا ایا  بارا   دفاا   راهلارهاا  بررسا   در اداماه باه شا. ش صیت  فارد خواها.

 در ساااختار برتاار دفااا   پرداخاا  تااا بااه راهلااار خااواهی لاا  د امسرگشااتگ  در نااز

را  هااویت  و نیاا  آن در بحااران املاا  و تیاا  ش صاایت  ببااری  شاارک  پاا  مردسااالاران 

  دریابی  
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 مهرطلبی. ۱. ۲. ۴

، رام سااربراه ، فاارد مهر لاا  انسااان  اساا مهر لباا   «اساساا  تضااادها »اولاای  رکاا  

اسا   دیگاران و رضاای  محبا  جلا  دنیاا شاه باهاسا   او همی دیگران و تسلی  و تاب 

 بینا.  ایا  تیا م  افتارا  خاود را باا دیگاران بای  از وجاوه مشاتر  کل  وجوه  ورو به

 دیگاران موردپسان.و  داشاتن  دوسا فارد احتیاا  مبارم دارد کاه از هار لحاا   ش صیت 

عاتشااان سااادگ  تساالی  توقهباشاا.  فاارد مهر لاا  از تاار  اینلااه دیگااران را نرنجاناا. باا

 جلاا  دنبااا فاارد بااه  (9931)هورنااا ،  اساا حباا  و حمایتشااان م  تشاانرراکااه  ،شااودم 

  بگیارد قارار انماورد ساتای  آناباا لطا  و اکارام  دارد اسا  و ساع  ا رافیاان  رضای 

کناا. و بااه هاار  تلیااههااا آن باشاا.  بااه دیگااران میاا  دارد مطیاا  و زیردساا »مهر لاا  

  ، ص9931)هورنااا ، « دارد خوشااحا  نگااه را راضاا  وهااا آن ا  مملاا  اساا وساایله

911   ) 

تااوجه  ب  و ظلاا مااورد  ابتاا.ااملاا  پااا از ورود بااه پاپاا  و اساات .ام در شاارک ، از 

 او روحیاات رراکاه؛ گیاردم  قارار باا ماردان ناابرابر م.یران به اساتع.ادهای  و در جایگااه

   در نتیجاهسا نیبار شارک  ساازگار  حااک   نا ادلانا فرهنا و  خشا  با نظ  و میاررات

 تناز در شارک   او روز میاام باه و روز شاودرو م باهرو زیااد  مشاللاتباا  ابتا.ااز  امل 

هااا و توانای  اسااتع.ادها براسااا شاارک   و مااردان در ایاا  زنااان جایگاااهرراکااه  ،یاباا.م 

 اس   نش.هتعری  

هاای  خاوی  باه مافو  اثبااتپا  املا  بارا   در پا هاا  تلا  شااه. رمااندر ای  

و  دور کناا. خااود ازا رافیااان  را  خشاا کااه  کناا. ا  رفتااارگونااهدارد بااه   او سااع سااتی ه

تحییار  نهایا  دراماا  ؛گیاردم  کاارتلاشا  را بارا  انجاام هرراه بهتار وظاایف  باه تمام

 جایگاااهدر را  درساا  شااود و رفتااارم  ش صاای  در و دوگااانگ  تضاااددرااار او   شااودم 

کنا. و ما خاود را فراماو   پیشای  رفتاار  الگوهاا  ،دها.تشا یص نم  اجتما   نابرابر

  املا  مهر لا  اسا  و در میابا  او کنا.گرایا  ها  میصا. کشاور فرهنا دارد باا  سع 

 منظااور بااه دارناا.   لاا برتر  هااا ش صاای کااه  وجااود دارناا.مرداناا  در ایاا  شاارک  

 ماا ِ»ساا ارد و خااود را بااه فراموشاا  م  ش صاای حتاا  هویاا  و  نااانآ رضااای  جلاا 
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شاارک  احتاارام قااوانی  آن بااه سااع  دارد او حتاا    سااازدم  خااود را برجسااته « پاپناا

همگااام بااا و   یایاا. مطاااب هررناا. کااه  دهاا. درساات  انجااامرا بااهو وظااایف   بگاارارد

  نیس او  فرهنگ  باورها 

معتیاا. اساا  کااه ( 9931)، شمشاایر  اساا  و پاپناا  مساال  فرانسااه املاا  بااه دو زبااان

، بللاه رودما  شامارباه ارتبا اات  ، ابازار و وسایلاجتماا    نوان محصاو باه تنهاناهزبان 

شاود کاه در تولیا. و بازسااز  محساو  م  اجتماا   روابا  ب شا  از مات   نوانبهخود 

 آن معناای  ملا ، نظاام هارمهما  دارد  زباان  نیا فرهن  و هوی  متعل  باه هار جامعاه 

املا    آیا.م  شامارباه فرهنا  انتیاا   و گیرمل  اس  و ابزار  مه  بارا  حفاظ، شال 

خااود در  اسااتع.ادها کااردن  نمایااانو همچناای  بااا هاا.ب  ج.یاا. بااا فرهناا پیوناا. باارا  

باا همساوی  باا دارد  ساع کاه املا   اسا  واضا کنا.  م  صاحب  پاپنا  شرک  به زبان

  هنگاام  کاه نزدیا  کنا.پاپنا   فرهنا  خاود را باه، آناان دیگران و با صاحب  باه زباان

شاود، تماام تلاشا  باه او واگارار م  مها  ا در جلساه شارک  همانااناز م پریرای   وظیف

کنا. م  خا.م  انباه آنا پاپنا  گیارد و باا زباانکاار م باهبرا  انجام هرره بهتر ای  امر  را

 بااا سااین » :بگیاارد قاارارتوجااه  مااوردرا بااه اسااتع.ادهای  برانگیاازد و  دیگاارانتااا توجااه 

  هاار دادم بهتااری  شال  آن کااار را انجااام اوماور  وارد شاا.م و بااه آقااا  اتااا بااه  بزرگا 

« هارشاا  بااردن ، تعظاای  و پااایی اد  بااا کمااا  کااردم: سااروفروتناا   نهایاا فنجااان را بااا 

 از ماا.یران  نامناساابحاصاا  اساا  و واکنشاا  انتظااار او ب   (1  ، ص9111)نوتوماا ، 

 زبااانشااون. کااه آباا.ارر  شاارک  نبایاا.   میهمانااان معتاار  م بیناا.م  شاارک  سااتیززن

بااا  صاابان  و  سااایتو گیاارد  آقااا  قارار ماا.یران در جریااان امااور و ساا نان و پاپنا  ب.اناا.

پاپناا  بفهماا.  ایاا  در  ناا.ارد کااه دیگاار حاا  دهاا.م  حااالت  تحییرآمیااز بااه املاا  دسااتور

 ه اسا  شا.پاپنا  در آن شارک  اسات .ام   ل  تسال  باه زباانکاه املا  باه اسا  حال 

بااا دیگااران بااه شلساا   گرایاا تلااا  او باارا  هاا   سااازداملاا  را آشاافته م  رفتارهااا، ایاا 

پایااان او در ب  هااا تلا او در آن شاارک  ریساا ؟ گااوی   وظیفاا راساات  به انجاماا. ماا 

و  ش صاای مطاااب  بااا بایاا.    آیااا فایاا.ه اسااب هااا پاپناا فرهناا  و ساان  همسااوی  بااا 

 باه تر تحییربیشا ،بیرونا  درون باا محای  خاود تضااد یااکنا.؟ آ رفتاارخود  غرب  فرهن 
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منجاار  باا دیگاران پررااال  رابطا  باه املا  هااا ا تنااای  باه تواناای با  آورد؟نما  هماراه

نظااام مردسااالار،  یلاا  از پیاماا.ها  غلباا  املاا  اساا   هویاا  بحاارانایاا  آغاااز  ؛شااودماا 

 اجتمااا   مزایااا از زنااان  تنهانااهدر میاباا  مااردان اساا  بنااابرای   زنااان هویاا  فروپاشاا 

کاه زناان در کنا. ا   ما  ما گوناه، بلله ایا  نظاام باهباشن.نم ردار برابر  با مردان برخو

گوناه کاه در تعریا  نظاام هماان  باشان. بینا  و حیاارت داشاتهبرابر ماردان حاا خاودک 

و  ذهناا  ، در داناا  انلااار ایاا  نظااام اصاال  باااور و هاا.ب، شاا. ذکاار قبلاااًمردسااالار 

و  9جیاه باشا. )آباوتقابا  تودان میاان زناان و مار روابا  نا ادلانا اسا  تاا  زناان فرهن 

    (9930، 2والا 

جنساای   دلی شااود  از  رفاا  بااهناامیاا.  م و  ساارخوردگ  املاا  از دو جهاا  درااار

 ل  ناتوانااای  در دیگاار بااه بااودن( و از  ااربخااارج و زن بااودن ) بااودن  سفی.پوساا و 

داناا    شارک ماا.یران  (2091، )هارساان دوشاام  محاو اماور نامتناسااب  کاه بااه او  انجاام

او حفاظ خاود را بار اجتماا  ، اقتصااد   سالط تاا  گیرنا.ما  نادی.هها  امل  را و توانای 

  اماا گرفا م  همگاان قارار ساتای شا  ماورد ب ، خاود  در کشاورها  او تلا   کنن.

جایگاااه  در شاارک   و شاا.تحییاار م ، ماا.ام فرهنگاا  تفاااوت ل  بااه بیگانااه کشااوردر 

 هاا بار انگیازهدیگاران،  نادرسا  رفتارهاا تا.ری  باه  فا یا تناز  م آمیز ترح   گونبه

او  فاارد  هویاا نیااز با اا  شاا  و تردیاا. در  شلساا  گراشاا   تجرباا ماا  تااأثیر املاا 

و در نهایاا   دیاا.هااا ناااتوان ماا هویاا  در میااان پاپناا  کساا خااود را در املاا    .شااماا 

خوب  بااه نبااود قااادر بنااابرای  املاا  دیگاار انجامیاا.؛ هویاا  بااه بحاارانهویاا   دوگااانگ 

 موقعیاا تااا  کاارده او را ساارکو  محاای  اسااتع.ادها   دهاا. بااروزاسااتع.ادهای  را 

  قرارگیردفرودس  نسب  به مردان  جایگاهو در  یاب. او تنز  اجتما  

یاااروی  بااا ماا.یران زورگااو  شاارک  در روش صاای   ایاا  مهر لباا  خصوصاای 

مناسای  بارا  رسای.ن املا  باه حا  شود، اماا ایا  ملانیسا  دفاا   راهخوب  مشاه.ه م به

کااه فاارد هاار سااه خصوصاای  را  شاا. هورنااا  اشاااره نظریاا بیااان در هاا.ب ن واهاا. بااود  

                                                           
1. Pamela Abbott 

2. Claire Wallace 
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در  اخلااق  یا  خصوصای  زماان مارورباه، اماا بگیارد توانا. در پای راهلار ما   نوانبه

 شود م  برجستهش صی  او 

 طلبییبرتر .۲. ۲. ۴

  اساا    لباابرتر  تمایلااات ،بررساا  شااودتواناا. کااه ماا  دفااا   ملانیساا  دوماای 

افاراد   باشان.م  مهر لا  ش صای میابا   نیطاه تیا  افاراد ایا ، هورناا  نظری  براسا 

 لب  کااه بااه قاا.رتو هرگونااه احساساا  را  باشاان.م جسااور، خشاا  و مبااارز   لا ،برتر 

دهنا. و ها را ما. نظار قارار م انساان منفا   جنباکننا.  همیشاه نفا  م آنان ضاربه بزنا.، 

 ، لاا برتر  افاارادنظاار گرارناا.  بااهدیگااران م  بااا  موتوز  و خصاارا باار کینااه فاار 

 پای باا قا.رت از دیگاران  کننا.م  جا.ا  و مباارزه اسا  و همیشاه ساع  صاحن زن.گ  

گااه  ایا  احساا   و شاوددیا.ه م ایا  افاراد  در رفتاارآشالارا   گاه  ای  ان.یشه فتن.بی

ا  رساای.ن بااه باار  لاا برتر انسااان .  ننپوشااارا بااا اد  و انصاااب و خیرخااواه  م 

 لا  بارا  .  فارد برتر کنازنا. و رفتاار  را توجیاه م کاار  م  هار اه.اف  دس  باه

آمیازد، باه   نیلوکاار  م دها. کاه آدم خاوب  اسا  رفتاار  را باا کما له به بییه نشاناین

  (2091)هارسان،  نشود او تردی.  حاص  بودن برترله در شر  این

 نشااان از ایاا  اماار دارد کااه ملانیساا در برخااورد بااا دیگااران  املاا  ارهااا انعلااا  رفت

 ساایرنساب  باه  بیشاتر  نماوددر او اسا ، ایا  رفتاار مهر لبا  ، املا  در نزد برتر دفا  

او در داسااتان    لباابرتر  میاا  بااه، امااا گاااه  هااا  دفااا   داردو ملانیساا  خصوصاایات

بااا در رفتااار و واکاان   را دفااا   نیساا ملاایاا   نیساا  شااود  اگررااه املاا  قااادرم  دیاا.ه

یاا در میابا  دیگاران باا ایا  ملانیسا  دفاا   مباارزه کنا.،  ساازد نمایاانوضوح بهدیگران 

 درونا  میا تاوانی  باه ایا  آرزوهاای  باا فوباوک  م  بیااندرونا  و  ها واگویه  ری از 

 :پ  ببری 

   سااالگ  تحیاا   امااا در پاانساایحیانم کاودک  دوساا  داشاات  خاا.ا باشاا ، خاا.ا  در -

 مصاالو را غیاارممل  یااافت   کماا  آن را تعاا.ی  کااردم خواساات  مساای  باشاا    آرزویاا 

کاه ایا   شا.م ساالگ ، متوجاهشا.م  در هفا متصاور م  بشار ش.ن خود را در میاب  تماام
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یا  شاهی. بشاوم   گارفت  افتااد  پاا باا فروتنا  بیشاتر تصامی . ه  بارای  اتفاا  ن واها

 فای.ه بود  بودم  اما آن ه  ب ای  تصمی  مصم   برها سا 

 و بع.؟

کن  باای  از یومیموتااو حساااب.ار شاا.م  و فلاار ماا رک  دانیاا.: در شااخودتااان آن را م 

 (91  ، ص9111)نوتوم ،   اب ی تنز توانست  ای  ح. نم 

 ها خواسااتهاز  ملاا ا هسااتی   در املاا   لباا قاا.رت میاا  بااهدر ایاا  گفتگااو شاااه. 

در میاباا    واناا. آن را در رفتااار  ا مااا  کناا.تمااا نم ، اکناا.ماا  صااحب   ادروناا 

 رضااای  دهاا.م  ماناا. و تاارجی ساااک  م  مردسااالاردار و ساارمایه نظااام هااا زورگوی 

 بحااراننیااز حلایاا  از میاا  فرونشااان.ن ایاا    کناا. جلاا شاارک  را  زورگااو  ماا.یران

 هااای  ازهو از کااودک  نشااان یومیموتااو   قباا  از ورود بااه شاارک دارد املاا  دروناا  هویاا 

امااا  دانسا ،دیگااران م خااود را برتار از ، املا  شااوددیا.ه م  او در ش صاای    لبابرتر 

 سالط  زیار و یافا  هاای  تیلیا خواساته جامعا  مردساالار فشاارها  تاأثیر رفته تح رفته

 .ها.کاار  ب هارتا  باه  شا. مجباور آناان توجاه جلا برا   رویه تیییربا  ،شرک  رؤسا 

 بایا.، اجتماا   محای  باا ورود باه آن شارک  و تیییار رراکاه ،ی.و ل  به ا تارا  نگشاا

 حا ، املا  پاپنا  شارک ایا   مردساالار نظاام در سااختارو  دها. تیییار نیزرفتارهای  را 

قااا.رت  موضااا ماااردان در ایااا  شااارک  در  یااا  زن نااا.ارد   نوانباااه  را  لبااابرتر 

زنااان  برناا. اساتفاده را م  حاا.اکثر زنااان جایگااه قراردارنا. و از ایاا  موقعیا  باارا  کنتاار 

 حاا  املاانشاون. و در ایا  م  ا محرومیا  از قا.رت باه حاشایه رانا.هبدر ای  شرک  یا 

 انتیاال  قا.رتقا.رت ماننا.  غیرمتعاارباشالا  یاا باا  داشا  ن واهنا.و پیشرف  را  ارتیا

در ایا   ماردان اقتا.ار رساانن. ایا  سیسات  یاار  م  ماردان از مردان باه جایگااه و قا.رت

مااردان، فیاا   توساا  قاا.رت شاارک  اماار  باا.یه  اساا  و زنااان بااا پااریر  ایاا  ا مااا 

 گرار باشن. تأثیرظاهر بهاهمی  و ب  تصنع  توانن. با ق.رت م 

 و بارا  ت لیا  نیسا  آمیازتحییر رفتارهاا  و پاریر در نهای  املا  قاادر باه تحما  

خاود را  اسا  مانا.ه در شارک  تنهاا کاار شاب  کاه بارا  انجاام ،روان روح  و  فشارها 

زنا. و از رو  فریااد م او   دها.م  باروز اجاازه خاود آماا  و باه یابا.آزاد ما در تاریل  
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فوبااوک  ماا  »کناا.: نگااارد کااه باار شاارک  حلوماا  م اپاارد و م میااز  بااه میااز دیگاار م 

بااا ایاا    (20  ، ص9112)نوتوماا ، « حتاا  اگاار باااور نلناا  ماا  خاا.ا هساات  خاا.ا هساات ،

 خااود کوشاا. بااا دوگااانگ  وجااود رساا. و ماا ا  م زو  کااودک  ماا  املاا  بااه آر

 بجنگ. 

 گزینیعزلت .۳. ۲. ۴

  اساا و دور  از مااردم  گزین  زلاا مربااو  بااه  «اساساا  تضاااد»  سااومی  گزیناا

و انزجااار از رابطااه بااا  تاار  دانناا. کااه معلااو رفتااار  م  اختلااا را زمااان   گزین  زلاا 

 میاا آشاانای  نسااب  بااه دیگااران اساا   او نا ،ایاا  تیاا  اصاال  ان باشاا.  خصوصاای دیگاار

بسااته  هاانسااانگزیناا  از دور شاا.ی.  بااه دور  و بیگااانگ  از مااردم دارد  شاا.ت ایاا  

 انساااان  اسااا  قابااا  مشاااه.ه دیگااران توسااا بااه آزار و اذیااا  او در دوران کااودک  

حسا  و روحا  و  اا ف  دراار ناو   با  لحاا با خود نیاز بیگاناه اسا ، از   ل  زل 

ها.ب و در   دارد و از راه ریاز متنفار اسا  دوسا دانا. راه ریاز را   نما اس رخوت 

کنناا. بااه کساا  طلاا  سااع  م  زلت  اشاا اص شااود  دیاا.ه ماا تفاااوتباا نااو   ا تیاااد  

کنناا.، بااا کساا  بااه ریااز را باارا  خااود محاا.ود م همااهدر نتیجااه  ؛باشاان. احتیااا  ن.اشااته

هاا آن کننا. ان ارتباا  برقارار نم خیزنا. و از های   رییا  باا دیگارج.ا  و مبارزه بار نم 

کساا   کنناا. دهناا. و اگاار احسااا خصوصاا  خااود نم  دیگااران بااه حااری  ورود ۀاجاااز

ایاا    (9931)هورنااا ،  کنناا.م ساا ، احسااا  هاارا  و تشااوی  هاآن تنهااای  م اا 

فوباوک   دارد باا ساع املا   شاود اصال  ایا  داساتان دیا.ه م  ویژگ  کمتر در ش صای 

و تحییاار پااا از در میااان بگاارارد  امااا و نظاارات  را بااا او  و مسااا   ارتبااا  داشااته باشاا.

، بللااه دیگاار تمااایل  یاباا.  ابااراز وجااود نم  ااجر تنهانااهشااود و م  ساارخورده اوخیاناا  

   ده.نم  دیگران نشان و دوست  با نزدی  ارتبا به 

 تنهاای  خاود خلاوتشاود فارد باه با ا  م ها سارخوردگ خیانا  و هورنا ،  نظراز 

در اماان باشا.  دارد  باه ایا  شال  ساع   شاود ظااهر ا رافیاان  پناه ببرد و کمتر در میاب 

تنها موجاا  ، نااهاهمیاا و ب  جز اا  لااو در مااورد اماار و «.گ شاا رد»هرگونااه احسااا  »
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گاردد و خشا   م فارددر نازد  حیاارت و نااریز  احساا بروز اضاطرا ، بللاه موجا  

  (911 ص ، 9915)هورنا ،  «آوردوجود م هدر او ب ش.ی.  فرتو ن

ا  ، ناماهبارا  د اوت از آدام جانساون بارا  گلا خواها. تاا املا  ما آقا  ساایتو از 

نویساا.  اماا سااایتو گیاارد و ناماه را م دقاا ، تماام جواناا  را در نظار م    املاا  باابنویسا.

 رشا  املا  ، آن را در میابا پاریردنما ا  ناماه را باا فریااد  خشامگی  گفت  کلمه ب.ون

کنا. کاه ایا  قا.ر ایا  کاار را تلارار م خواها. دوبااره بنویسا.  آنکنا. و از او م پاره م 

آن را  ناماه خوانا.ن با.ونساایتو بااز ها  شاود و سارگرم  م تبا.ی  باه  امل  نامه در نظر

دلیاا  سااایتو دارد کااه باا   لاا برتر  کناا.  ایاا  نشااان از ش صاای رد م هاار بااار 

تاا قا.رت خاود را  پاریرددلیا  کاار او را نما  با.ونکنا. و را قباو   املا  کارخواه. نم 

دها.، بللاه حتا  باه خاود اجاازه ا تارا  نم  تنهاناه املا  در میابا  اوبه نمای  بگرارد  

نامااه را بهتاار آن  ناو  سااع  دارد بااه و هربااردر ریساا  نامااه  یارادا ناا.ارد ب رساا.   اجر

بتوانا. رضاای  ساایتو را جلا   تاا کنا.تلارار قا.ر ایا  کاار را بنویس. و حاضر اسا  آن

دارد ایا  و ساع  دها. کوشا. قا.رت خاود را نشاانساایتو در تماام  او  داساتان م   کن.

را باه  گزین  زلا ایا  گوناه تحییرهاا روز باه روز  کسا  کنا.  املا  ق.رت را باا تحییار

بینا.، باا ماردان م  ناابرابر شا.ه کاه خاود را در حیاو  سارکو  زن کنا. امل  تحمی  ما 

 تیییاردر وضعی  خاود نیسا  و هار گوناه امیا. باه دورنماای  بارا   مرثر ر به تیییراتقاد

بنااابرای  تنهااا راهلااار را در دور  از افااراد  بیناا.؛رممل  م معنااادار در ایاا  وضااعی  را غیاا

 بین. ای  جامعه م 

خواها. تعا.اد هازار برگاه را هنگاام  اسا  کاه ساایتو از املا  م  دیگار مشاابه نمون  

کناا. و کااار را قبااو  نم   نتیجااکناا.، امااا سااایتو او  ماا  م   خواساات.  املاا  بااه ک اا  بزناا

دوباره انجاام ب.ها. تاا مات  درسا  در وسا  صافحه قارار بگیارد  املا  از  ده.م  دستور

ها را بادقاا  و ظرافاا  در یاا  برگااهبااهکناا. و یاا دسااتگاه اسااتفاده نم  املااان اتوماتیاا 

امااا باااز هاا  سااایتو قبااو   ،دساا  آوردبه خااوب   دهاا. تااا بتواناا. نتیجااتگاه قاارار م دساا

گاااه قاا.رت خااود هی  اثباااتشااود  سااایتو باارا  کناا. و ایاا  اتفااا  بارهااا تلاارار م نم 

تاری  باه بهکاار خاود را ساع  دارد حاضر نیس  تلا  امل  را قباو  کنا.  اماا املا  ما.ام 
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 باارت  در آن  یاا باهخاود را در آن شارک  واقعا  جایگااهبتوانا. نجام.ها. و نحو مملا  ا

گزینا  را  زلا گوناه تحییرهاا تنهاا ویژگا فایا.ه اسا  و ایا اما تلا  او با  بیای.جامعه 

 کنن. در امل  تیوی  م 

بایا. میاام املا   ،مردساالار نظاامکاه از نظار  یاابی م  در ذکرشا.ههاا  با توجه به مثاا 

  تبعیاا  رتاار  ایاا  شاارکب ماارد رراکااه از قااوانی  یاباا. تنااز  فرودساا  زن در حاا.

رااون اسااتع.ادهای  ساارکو   کناا.درساات  کااار نم بااه تواناا.نم لاا  دیگاار ام  کناا.نم 

، املاا باارا   وجودآماا.هبهها  ودی نااابرابر  جنساایت  در ایاا  شاارک  و محاا.  شااودم 

هاا احساا ، ایا  اتفاا  کاه اسا  واضا  کنا. فاراه  م  املا  گزین زمینه را برا   زلا 

 اسا   و بااساتع.اد بااهو   املا  دختار دها.قرارم  تاأثیر و رفتار املا  را تحا  ان.یشه

و بااه او  بیناا.نم را  او در واقاا  جامعااه اسااتع.ادها  گیرناا. او را نادیاا.ه م  مااردانامااا 

 ده. شلوفای  نم  فرص 

دارد اساتع.ادها   ساع دها.، اماا بااز ها  شاهام  خاود را از دسا  م  تا.ری امل  به

ولا  موفا   ،بگارارد و ماورد ساتای  قارار بگیارد  نماای باه مملا  شال  هار بهخود را 

و راها  جاز تحما  ایا  وضاعی  را نا.ارد   گیاردم  تمسا ر قارار موردم.ام  او  شودنم 

بیناا.  در ابتاا.ا را در خااود نم  اسااتعفا ساااله بااا شاارک  دارد و قاا.رتاو قاارارداد  یاا 

گارارد  اماا دیار  م پنا.ارد و درونیاات  را باا او در میاان فوبوک  را باه خاود نزدیا  م 

تحییار و  کنا. وفوباوک  باه او خیانا  م یابا. و حتا  گررد کاه او را رقیا  خاود م نم 

  شودم ها دستشوی  نظاف نارار به  اوبه دستور  کن. و  م تمس ر

دیگااران و بااه  تااأثیرتحاا   تواناا.م ابعاااد ش صاای   هاار گونااه تیییاار و دگرگااون  در

 هاا  سانگی  ا رافیاان  ا تمااد باهتان، املا  زیار نگاهمیتضا  محای  باشا.  در ایا  داسا

هاای  نا.ارد و در میاان گراشات  حرب دها.  کسا  را بارا  درخاود را از دسا  م  نفا

 زن. کن. و با خود حرب م آن شرک  فی  کار م 

 ها گزین ، تلاشاا  باارا  پوشااان.ن و تاارمی  ضااع  لباا  و  زلاا مهر لباا ، برتر 

پوشاان.  ایا  راهلارهاا احساا  ضاع  و نااتوان  خاود را م  باافرد اسا   انساان  درون 

ج.یاا. و بااا فرهنگاا   محاای بااا حضااور در  املاا  هویاا  آشاافتگ سااردرگم  و همچناای  
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 در بازیاااب  مهماا  شااود  رگااونگ  فااا   آماا.ن باار ایاا  بحااران نیاا بیگانااه تشاا.ی. م 

تاا بتوانا. باه ثباات ها بجنگا. یاا راهلاار  بیابا. بای. باا ایا  آشافتگ امل  او دارد   هوی 

کنا. ما ِ پاپنا  جنگا. و ما.ام تلاا  م یا  ساا  باا ایا  بحاران م او ش صی  برسا.  

هاای  رفتاار کنا.  اماا روز باه روز رفتاار ماافو  هااپاپنا  میا و مطااب   بارز کنا.خود را 

، تاا اینلاه املا  تصامی  دهنا.کاار  تناز  ما   تری  درجاشاود و او باه پاایی م تر زنن.ه

دها.   پایاان هویا  باه ایا  بحاران تاابعا. تم.یا. نلنا.  خود را برا  سا قرارداد  گیردم 

 اصال  هویا تاا بتوانا.  بارود و نویسان.ه شاود خاود دنبا  آرزوهاا باهگیرد او تصمی  م 

    را حفظ کن.خود 

شاا.ن در پاپاا  و در ایاا  املاا  باارا  متاارج  کااه دهاا.توضاای  م  (2099) 9کوالساال 

او   باا ایا  حاا  درسات  آماوز  دیا.ه اسا داشاته و باه د زیاا مطالعااتشرک  بازر  

 باا شارای ، فرهنا ،از ایا  پاا یاهاای  ؤبناابرای  ر ؛ نوان متارج  کاار کنا.  نش. بهموف

یااا  ؤپاپاا  را بااا ردر حیییاا  قااوانی  و روحیااات افااراد آن کشااور مطاااب  نبااود  املاا  

هااا و توانای شاا. و ایاا  مساالله مسااب  نادوران کااودک  خااود در ذهاان  متصااور م 

اجتماا   و شایل  شا.  ایا  امار همچنای  نشاان از ایا    خطاها  پا  در پا  او در حیطا

ج.یاا. نبااود و نتوانساا  بااا  محاای در  هویاا  موضااو  دارد کااه املاا  قااادر بااه بازساااز 

  او دهاا. تیییاارا  را ش صاا  و معیارهااا  سااازگار شااود ج.یاا. فرهناا محاای  و قااوانی  

 ش.ن  محی  نش.  پاپن  یا ؤبازگش  اما ر به پاپ رویاها و تصورات  با 

 گیرینتیجه. ۵

، حالااات و رفتارهااا را بااا نگاااه بااهاملاا   هویاا  شاا. بحااران سااع در ایاا  پااژوه  

ساانت  و  جامعاا در ا  هااا  دفااا  و ملانیساا ارتبااا  او بااا دیگااران  ،دروناا  ها واگویااه

هاا  دلی  تفاوتباه دیاری  باه پاپا  بازگشا ، اماا تصاور   امل  باا بررس  شودمردسالار 

کاه  واما  بسایار  در باروز ایا  بحاران  شا. مشااه.هشا.   هویا  فرهنگ ، درار بحران

و ناسااازگار  آن  املاا  مهر لاا  ش صاایت  تیاا  بااهتااوان نیاا  داشااتن.، از آن جملااه م 

                                                           
1. Kowalski 
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  هورناا  معتیا. اسا  اشااره کارد پاپنا  ایا  شارک  مردبرتار  و نظاام خشا  با قوانی 

شا.ه  اساسا  کنا. دراار تضاادها محیطا  کاه در آن زنا.گ  م  که هر فارد باا توجاه باه

مهر لبااا ،   گانساااهها  یابااا. و یلااا  از ایااا  خصااال کاااه در رفتارهاااای  نماااود م 

 بررساا شااود  در ایاا  پااژوه  بااا گزین  در فاارد بیشااتر نمایااان م  لباا  و  زلاا برتر 

و بااودی ، در ا هویا  بحاران دروناا  و  واما  ایجااد تضاادشااه.  لا   املا  خصوصایات

را باه اثباات برساان.  اماا در  خاود اساتع.ادها ، یا  زن  نوانباهاو م.ام در تلا  باود تاا 

و میصا. باا ها   مبا. دو کشاور  اجتماا   هاا فرهنا  و ارز  رراکاهنهای  موف  نش.، 

در حیییاا  نهاااد  اساا  کااه از منظاار  لاارز و تاار  در پاپناا  شاارک در تضاااد بودناا.  

تحلیا  روابا   کشا. ورا باه تصاویر م  جامعا  مردساالار ارسااختهاا  اجتماا  ، موقعی 

 گشای. میان ا ضا  ای  شرک  راه را برا  تحلی  رواب  ق.رت در ای  جامعه م 

حسااا  و در  اای  حااا  قااو  او   ویژگاا  کااه در املاا  دیاا.ه شاا.، روحیاا بااارزتری 

  سا ت  در ایا  یا  ساا  کاار  در پاپا  پشا  سار گراشا ، اماا دسا روزها بود  او 

و حتا  ماردان ها  خاود را باه باه هار نحاو  شایساتگ  داشا  از تلا  نلشای. و ساع 

 خود  اثبات کن. 

 پاردازدبای  فرهنا  دو کشاور م  موجاود هاا باه بیاان ظراف  کتاا نوتوم  در ایا  

)شارک  یومیموتاو  کورا   ایا  جامعا کشای.ن تصاویر شود باا باهدر حییی  موف  م  و

تنها بررساا    بنااابرای  نااهقراردهاا. انتیاااد را مااورد ساانت  سااتیززن  و کارکنااان (، جامعاا

کارد تاا  لا   کما سا  باه ماا شناروان نظاراز  داساتان ها ش صای  فارد  خصوصیات

و دیگار  نیاز در  محای  تاأثیرو  اجتماا   ها را دریاابی ، بللاه جنباه املا  هویا  بحران

پااریر ، فرهناا ، تمهاااجر رساا. ادبیاااتم  نظاار  بااهشاا. مشاااه.ه لاا  بااروز ایاا  بحااران 

میزباان  جامعا ارتباا  باا  برقارار  و ساودا  مهااجر فارد هویا  بررس  اجتماا   بحاران

 ادبیااات  تاار در زمیناا میاا  ها بررساا تحلیاا  و  باارا مناسااب   بااالیوۀ موضااو ات

  ان.تطبیی 
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