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شناسی نظم و نثر فارسی نشریه علمی سبک   
 (بهار ادب) 

 چکیده:
ۀ «جهان: زمینه و هدف ت   وطنی» یکیاندیـش ترك در ادبیات ملل اـس امین نوپدید و مـش از مـض

در این مقاله به بررسی بازتاب هاي گذشته بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است؛  که در دهه
 میشود.  وطنی در رمان «خانۀ خار» اثر عبدالحسین فرزاد پرداختهاندیشۀ جهان

ـپاـیۀ تحلـیل محتوا ازطریق مـطالـعۀ مـنابع و اي بوده و بر  نوع این پژوهش کـتابـخاـنه روش مـطالـعه:
ــت. به این ترتـیب که ابـتدا به مـطالـعۀ مـنابع مربوط ـبه  فیش ـــهاسـ برداري و تجزیه و تحلـیل فیشـ

ـشده و ـسپس با مطالعۀ  هاي آن پرداختهوطنی» و مؤلفهـشناـسی «جهانـشناـسی و مفهوماـصطالح
در قالب فیش اسـتخراج کرده و در  وطنی راهاي مرتبط با موضـوع جهانرمان، جمالت و نشـانه

بندي موضـوعی فیشـها پرداخته و سـپس به تجزیه و تحلیل مطالب مرحلۀ پایانی، ابتدا به طبقه
 اقدام شده است. 

هاي خود پرداخته و یکی از ها و اندیشــهعبدالحســین فرزاد در این رمان به بیان ایده  ها:یافته
جاي رمان از جمله در ســت. این اندیشــه در جايوطن» اهاي او، «جهانترین اندیشــهبرجســته

هاي خود راوي، در ـشخصیتهاي رمان از جمله قضابیک و در مجموع در تمامی عناصر رمان  گفته
 انعکاس یافته است. 

بازتاب این اندیشه در رمان به معناي امیدواري نویسنده به تحقق آن نیست، بلکه گیري: نتیجه 
وطن» منجر  دار میدهد که مسیر کنونی جهان هرگز به «جهاناو همواره به مخاطبان خود هش

نخواهد شد و براي تحقق این مهم باید طرحی نو درانداخت. طرح و تدبیري که نویسنده براي 
وطن» پیشنهاد میدهد، «عشق» است که موضوع محوري رمان را تشکیل میدهد.  تحقق «جهان

است و در صورتی میتوان به فعلیّت یافتن  فرزاد معتقد است عشق، حلقۀ گمشدة انسان معاصر  
انسان انسانیت و تحقق «جهان امید داشت که عشق و عاطفه در تمامی زوایاي زندگی  وطن» 

 معاصر بروز و ظهور یافته باشد.
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"cosmopolitan" in the novel "House of Thorns" 
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  The idea of "cosmopolitanism" is one of the 
emerging and common themes in the literature of nations that has received 
more and more attention in recent decades; This article examines the reflection 
of cosmopolitan thought in the novel "House of Thorns" by Abdolhossein 
Farzad. 
METHODOLOGY: This type of research is a library and is based on content 
analysis through the study of sources and filing and analysis of slips. In this way, 
first, the sources related to the terminology and semantics of 
"cosmopolitanism" and its components have been studied, and then, by 
studying the novel, the sentences and signs related to the subject of 
cosmopolitanism in the form of The receipt was extracted and in the final stage, 
first the thematic classification of the receipts was done and then the contents 
were analyzed. 
FINDINGS: Abdolhossein Farzad has expressed his ideas and thoughts in this 
novel and one of his most prominent ideas is "Jahan-e-Watan". This idea is 
reflected everywhere in the novel, including in the narrator's own words, in the 
characters of the novel, including Qadabik, and in general in all the elements of 
the novel. 
CONCLUSION: The reflection of this idea in the novel does not mean that the 
author hopes for its realization, but he always warns his audience that the 
current path of the world will never lead to a "cosmopolitan" and a new plan 
must be devised to achieve this. The plan that the author proposes for the 
realization of the "worldview" is "love", which is the central theme of the novel. 
Farzad believes that love is the lost link of contemporary man, and if one can 
hope for the actualization of humanity and the realization of the 
"cosmopolitan" that love and affection have emerged in all aspects of 
contemporary human life. 
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 مقدمه 
هاي گذشـته بیش از  وطنی» یکی از مضـامین نوپدید و مشـترك در ادبیات ملل اسـت که در دههاندیشـۀ «جهان

پرســتی و ملیّت  مورد توجه قرار گرفته اســت؛ «پیروان این اندیشــه بر این باورند که در دنیاي کنونی میهن پیش
ــت و مردم باید جهان را وطن خود قلمداد کنند» (  ). تعاریف 217تراویک: ص تاریخ ادبیات جهان،  رنگ باخته اس

ان ددي از «جـه انمتـع ــت؛ از نظر گلمحـمدي «جـه ــده اسـ ه شـ ان    وطنیوطن» اراـئ ا هـم ــموپولـی اسـ ــم ـک   یتیسـ
 )COSMOPOLITISMEاظ لغو انی  ةاز دو واژ  ي ) بلـح ه معنcosmos(   یوـن ادن  ی) ـب ه معن politesو (   ـی   ی ) ـب

 ۀاسـت که هم یناند و مفهوم آن اصـطالحاً اترجمه کرده یوطنواژه را جهان  ینسـاخته شـده اسـت. ا ي شـهروند
ورها ور و هم یک یادن  ي کـش اکنان ا ۀکـش ورها در وا ینـس تند  لتم  یکقع کـش دن » ( بوده و هموطن هـس جهانی ـش

مردم جهان ۀ اـصل اـست که هم ینبر ا  یمبتن ییگرامکتب جهان«در واقع  ). 55گلمحمدي: ص فرهنگ و هویت، 
ــطالحات ادبی، داد: ص بدانند  یکدیگررا هموطن  یگرهمد  یدبا از    یشتا پ« این مکتب فکري  ).415» (فرهنگ اص

ــتمقرن ب ــتمدر قرن ب ینکهباور و اعتقاد مطرح بود تا ا یکبعنوان   یس ــد و بعنوان  یاتوارد ادب یدها ینا یس  یکش
ــاعر و نو یمکتب ادب ــط دو شـ ــندةتوسـ ــو یسـ  Paul(  ) و پل مورانValery Larbaudالربو(   ي والر  ي،فرانسـ

Morandعر و ادب امروز،د» ( ـش ریزي یه)، پا دن ـش تن  ینالبته ا ).169قوامی: ص   عوامل مؤثر بر جهانی ـش برداـش
ا تـس یاي در دن یدمرزها ـش د، ول  یرممکنغ  یاـس اعر و نو یباـش و تعلق   یدارد احسـاس همبسـتگ یفهوظ  یسـندهـش

الشعاع قرار داده است و ادبیات . این اندیشه تقریباً اکثر علوم انسانی را تحتبوجود آورد یاتادب یاي را در دن یجهان
ظرفیت مناسـبی براي بیان ایده و اندیشـه دارد، از این قاعده مسـتثنی  داسـتانی نیز بعنوان یکی از انواع ادبی که  

نیست. البته «اندیشمندانی که در ابتدا به موضوع دهکدة جهانی اشاره میکردند، اکثراً به ظاهر امر و جنبۀ فناوري 
ـــته و معتـقد بودـند ـکه جـهان تـحت ـتأثیر ابزارـهاي نوین ارتـباطی، ـبه دهـکد ــاي مـجازي ـتأکـید داشـ اي واـحد  هو فضـ

ــوع رفته ــد اما این موض ــد و مورد توجه تبدیل خواهد ش ــکافی ش ــفه و علوم اجتماعی نیز موش رفته از منظر فلس
فه قرار گرفت» (گزیدة ۀ فرهنگ و فلـس طالحات، متفکّران عرـص امین  اـص وعات و  مـض ی، ادب موـض ه: ص  فارـس انوـش

حد تبدیل ـشود، ـسؤاالت زیادي باید پاـسخ داده ـشود، اي وا)؛ زیرا از نظر این قـشر، اگر قرار بود جهان به دهکده89
ــد و فرهـنگ ـغاـلب این دهـکده ـباـید ـچه ویژگیـهایی از جمـله اینـکه ـعاقـبت خرده فرهنگـهاي موجود ـچه خواـهد شـ

 داشته باشد؟ 
ــر بنا به دالیل مختلف از جمله ترجمۀ آثار ادبی غرب و  ــتانی ایران در دوران معاصـ با توجه به اینـکه ادبیات داسـ

ــۀ ا ابراین اـندیشـ ــورـمان، تـحت ـتأثیر ادبـیات غرب قرار گرـفت، بـن ــفی غربی بر ادیـبان کشـ ثرـگذاري مـکاـتب فلسـ
نفکر قرار جهان ندگان روـش وطنی یا همان «دهکدة جهانی» نیز به این مرزوبوم راه یافت و مورد توجه برخی نویـس

 گرفت. 
تانیش از جمله رمان «خانۀ خار» به این موضوع عبدالحـسین فرزاد یکی از نویسندگانی است که در برخی آثار داس

وطنی در این رمان مشــهود اســت. او مردم کل دنیا را داراي هاي اندیشــۀ جهاننظر داشــته اســت و برخی مؤلفه
کالت، راه ترك میداند که این مـش کالت مـش ترك و جمعی را میطلبد. فرزاد در این رمان، جهانی حلمـش هایی مـش

 ک مصلح اجتماعی، به موشکافی مشکالت جهان میپردازد.اندیشد و در قامت یمی
 سابقۀ پژوهش 

دي بیانگر آن اســـت که آي هاي پژوهشـــی همچون ایرانداك، نورمگز، مگیران و اسهاي دادهجســـتجو در پایگاه
و  هاي همـس ت. در اینجا به معرفی چند مورد از پژوهـش ده اـس ی انجام نـش وع این مقاله پژوهـش تاکنون درمورد موـض
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  بر  «نقدي  ) در1397(   پژوهش، الگوي کار ما باشـند، پرداخته میشـود. سـپیده سـپهري  میتوانند ازلحاظ روشکه 
  یـست داـستان ن یک رمان ـصرفاً ینافرزاد» به این نتیجه رـسیده اـست که   عبدالحـسین دکتر  نوـشتۀ  خار، خانۀ رمان

از رمان، خوانندگان در   ي شــده اســت با اســتناد بر ســطور یمقاله ســع یندر ا  دارد.  ي اناشــناخته و  بکر  اهیممفو 
  يها بر داده  یحیو شــرح و بســط و توضــ یرندقرار گ  یســندهنو  یدرون  ي هایهها و ال، افکار، دغدغهیاتذهن  یانجر

ــ ــرح  یوةمتنوع رمان با توجه به ش ــود.  ئهارا ییو محتوا  یلیو تحل ینقد ش اي با  ) در مقاله1394ی ( نزهت نوح ش
یی انعکاس  شـاهنامه حائز توانای» به این نتیجه رسـیده اسـت که  وطنجهان  یکردبه شـاهنامه با رو  یاهنگعنوان «

ۀ «جهان ت   وطنی»اندیـش اهکارها  یّتخود را در مع یگاهجاو اـس  ۀ عرـص جهان حفظ کرده و در یاتماندگار ادب  ي ـش
ــب با  »یجهانة  «دهکد ــمندانه به خو ی،ادب  یوطنجهان  معیارهاي متناس ــلت  خواند.می  یشمخاطبان را هوش اباص

» به این نتیجه یاردر شـعر شـهر  یوطنجهاناي با عنوان «) در مقاله1396(   زادهیموسـ  یزج و معصـومهد ي احمد
  يا هو به شاخص  یدهدسوق م  یوطنکه او را به جهان  یوطن  مخصوصاً  ؛عشق و درد وطن دارد  یار،شهر  اند کهرسیده
ــب ـبا مع  ینرا دارد ـکه در ا  تواـنایی  ینپردازد و ایم  یوانشدر د  یوطنجـهان ا، متـناسـ ــر متـمدن و داـن   ـیارـهايعصـ
 .بخواند و مانا شود یشمخاطبان را هوشمندانه به خو  ی،ادب یوطنجهان

چنانکه مشــاهده میشــود، بطور عام در ادبیات داســتانی معاصــر و باالخص در رمان «خانۀ خار» اثر عبدالحســین  
 وطنی نوشته نشده است.تاکنون پژوهشی در زمینۀ بررسی اندیشۀ جهانفرزاد، 

 
 بحث و بررسی

 نویسنده و آثار او  معرفی
در   تباریستانیس ي ادر خانواده 1329در سال یرانی  مترجم، پژوهـشگر، منتقد و اـستاد دانشگاه ا  ،فرزاد  ینعبدالحـس

ــ  یازاهدان به دن ــه ییابتدا یالتآمد. تحص ــطه را در ش ــهرزاهدان، ا ي رهاو متوس  یتدر نها .و خاش گذراند یرانش
 تۀ و دکترا را در رـش  یبهـشت یدرا از دانـشگاه ـشه  یـسانسمعلم و فوق ل یترا از دانـشگاه ترب  یفارـس یاتادب  یـسانسل

گاه تهران در یفارـس یاتادب تادان بنام ي کرد. و  یافتاز دانـش اگرد اـس ا ینزر  ینچون عبدالحـس  یـش کوب، محمدرـض
 است. و محمدجواد مشکور بوده یمحمدجعفر محجوب، جعفر شعار، محسن ابوالقاسم  ی،کدکن  یعیشف

عبدالحسـین فرزاد عالوه بر نویسـندگی داسـتان و رمان و پژوهش در زمینۀ ادبیات فارسـی، به کنکاش در ادبیات 
ت. فرزاد ب ده اـس تر تحقیقات او در این زمینه انجام ـش ان داده و بیـش ر عرب عالقه نـش اعران معاـص ه ترجمۀ آثار ـش

وي آثار تألیفی  اثر ترجمه دارد و  9الـسمّان پرداخته و در این زمینه نیز آثاري دارد. وي معاـصر عربی از جمله غاده
 ). 1394( خار  ) و خانۀ1395(  مورد است که دو مورد آن رمان است؛ سرواغوم 9نیز جمعاً 

تان  »خار ۀخان«رمان  ارات روز 1394در زمـس ط انتـش د.  توـس رفاً ینا«گار وارد بازار کتاب ـش تان  یک رمان ـص داـس
تن اهایاز رهگذر آن م  و  یـس ناـسیقی، موـسیخمتفاوت تار ي توان در فـض د.  یرهو غ  یقی، موـسیلم، فی، روانـش   وارد ـش
، تکرار،  ی، بازگشــت به گذشــته، من درونیزي گرو زمان یزمانی، بیروان یهمچون خودکشــ  یوان با اصــالحاتیتم

د و به مفاه  یرهو غ  یقتعل نا ـش ناخته  و بکر  یمآـش ت    ي اناـش پهري: ص  خار، خانۀ رمان  بر  یافت (نقدي از آنها دـس ـس
ــت که نو نامهیخودزندگ یک  یرمان به نوع ینا ).2 ــندهاس ــ ۀدغدغ  یس ــیس   یتخود را روا یو ادب  یاجتماع-یاس
  .یپردازدم یزن یاتفلسفه و ادب یخ،و در خالل آن به تار یکندم
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 برجستۀ رمان بررسی عناصر 
 نام رمان  

ــ ی»من درون« یک ي راوخار   خانۀکل رمان  در ــخص   ی دوران کودک   گذاریرثأمحبوب و ت  یتدارد که برگرفته از ش
حکم   یـسندهکه به قول نو  یی اـستهاخارخانه و ـشغلش ـساختنیک»  قـضاب«در جنوب کـشور اـست. نامش   نویـسنده

خار بر رمان نهاده   ۀجا نام خانینو از ا یداکولر قرار گرفته داخلیی تفاوت که گو  ینبا ا  ؛را داشـت  ي امروز  ي کولرها
 است. یزن یسندهو نو ي و سوزان زادگاه راو یشرج  ي وهواحال   ةکنندیانب حدودي  شد که تا

ـساختن  یگقـضاب  یاـصل . تخـصصآمدیما م  ۀبه خان  یگاهبود که گاه و ب یکبه نام قـضاب  ي ـساله بودم... کارگردوازده«
در گفتمان   یراانـسان، ز  یمویگبود. م یگقـضاب  ینهم یدمکه د انـسانی  ینریبتفـصل تابـستان بود... عج ي خارخانه برا

 ).8: ص فرزاد» (خانۀ خار، توان انسان گفت...یکلمه م ی دقیقمن تنها به معن
 

 رمان ایدة
به قول   ؛یدماینم  دشـوار  ندمطالب حول آن رشـد ک  یگرداشـته و د یتواحد که محور یدةا یک یافتنرمان   ینا در
  ی و، روانـشناـسیـشناـس، جامعهیوطن، جهانیونالیـسمناـس ،عرفان ،خاطره یخ،رمان، تار ی ازداـستان معجون یـسنده،نو

انه ناـسنـش ل  او جوّ ).41(همان: ص    ـستا  یـش تان را عـشق م  یاـص ود همه چین مآداند که با  یداـس خود    حتی  و یزـش
 و کائنات را معنا کرد. یزندگ

ت ي با طوفان فکردر برخی رمانها گرام،  یاهوفپرداز، یهقول منتقد و نظر به ها دغدغه ي بازتابکه برا  یمهمراه هـس
(گفتاري دربارة نقد،   کندیرا مطرح م ي متفاوتیهایدها یو درون یرونیب یدةو احسـاسـات خود و حل مشـکالت عد

یادآوري   یگمالیون،پ داســتان یک؛ خواندن  یمهســتنیز در رمان مزبور    ینطوفا  ینچن  ). شــاهد126 ص  گراهام:
 یک ، یخیتار  ي داربرده یادآوري ، بیاز زبان معلم نقاش  یاهپوشانداـستان ـشهر س یدنچون گروتـسک، ـشن ییهاقـصه

راع از د همقا یجادحافظ، ا یوانمـص مان  ینب یـس ا چـش مان زن اث بیگقـض دختر  یادآوري در بوف کور، به  یري و چـش
ــا ــت یههمس ــیب یو دچار نوع داده که مادرش را ازدس ــده همه و همه م  یروان  یحس ي  ا هها و محرکیدهواند ایتش

  خلق داستان و پردازش چارچوب آن باشد. ي برا نویسنده
 

 رمان يفضا لحن و 
ــمی،   لحن از نوع زاویۀ دید تأثیر میـپذیرد و ازآنـجاکه ــود، رسـ ــنفکر بیان میشـ لحن رمان از زبان یک راوي روشـ

ثیرگذار که القاکنندة ترس و حسرت است به موشکافانه و منتقدانه است. او با زبانی گیرا و همراه با طنزي تلخ و تأ
 . ودیرم یشپ  یت»ناانسان« ي و رو بسو است در حال اضمحالل  یتانسانروایت رمان میپردازد. نویسنده معتقد است 

ته یدي و ناام یأسداند که  یم  فقط ونت دـس ر  یجمعو خـش ده تا   ییکند و گوید میرا تهد ي جوامع بـش او انتخاب ـش
 بنابراین فضاي رمان سرشار از غم و اندوه و یأس و ناامیدي از آینده است. اوضاع نابسامان را سامان بخشد. ینا

 یدد یۀزاو
 یسنده باشد. نویبر رمان حاکم م  یال ذهنس  یانجر  یحال نوع  یناست، در ع  »من«  ي داستان راو  یندر ا  زاویۀ دید

در زمان و پرتاب به گذـشته  یـستاییا یرثأو غرض و تحت ت یلدلبی بظاهر یدادي ادراکات و افکار خود را همچون رو
 یانجر یندر رابطه با ا  یونـسی  ابراهیم کند.یارائه م  یمـشخـص یرنظم و بدون خط ـسیآن، ب در واقع ـشده  یاناتو جر
ود که از  میـش  فرد گفته روانی–یعاطف  ي و واکنـشها  یآگاه ةذهن، به کل حوز  یال ـس یانجر« :یدویگم  ینچن  یذهن
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ســـت ا  یتفکر منطق  ي مجزا کامالً ســـطح که ســـطح ینشـــود و به باالتریآغاز م یتکلم  یشســـطح پ  ینریینتپا
 ).630یونسی: ص نویسی،  هنر داستان» ( انجامدیم
 

 وطنی» در رمانبازتاب اندیشۀ «جهان
 وطن» عشق و «جهان

 نوشداروي عشق، درمان درد بشر
وطن» میداند. عنـصر  عبدالحـسین فرزاد عـشق را تنها چاره و تدبیر رهایی از اختالفات میان انـسانها و تحقق «جهان

فرد محدود نمیشــود؛ زیرا    عشــق در رمان «خانۀ خار» بُعدي اجتماعی دارد و هرگز در عواطف عاشــقانۀ مابین دو
ـشمول دارد و آرزوي او حاکمیت ـصلح و دوـستی در کل جهان اـست و در نظر او  نویـسنده افکار و احـساـساتی جهان

عشـق قویترین احسـاسـی اسـت که میتواند مسـیر تاریخ آلوده به خون را تغییر داده و جهان را جاي بهتري براي 
هاي  درمورد عـشق و تعریف آن اظهارنظر کرده که این بخش از نوـشتهزیـستن کند. نویـسنده تنها یک بار مـستقیماً

ق را تعریف ت، زیرا با آوردن مباحثی، عـش ته و معتقد اـست هرکس او یکی از زیباترین مطالب رمان اـس ناپذیر دانـس
 اي ـشخصی است که نمیتوان در مورد هرکس به فراخور طرز فکر و احـساـسات خود به عـشق مینگرد و عـشق تجربه

 نسخۀ واحدي پیچید:
کلمه، خودش را   ینکردن ا یدابتوان گفت که انســـان با پ  یدکه شـــا  ییجادو  ۀکلم ین! ایماز عشـــق چه بگو «اما

پنهان کردن همه  ي اـست که انـسان برا  ي ااـستعاره ینبزرگتر ین. ایـستن  یفقابل تعر کلمه اـصالً  ینـساخته اـست. ا
کار کردن آن ابداع کرده ا یزو ن  یشخو یزچ اـسآـش تان ةواژ ینا ایندر پـشت    یـست. چه احـس که   نهفته اـست یباـس

که در    ي اآن اســتعاره  یراشــود، زیکهنه نم یچوقترود. هینم  یختار  ي پســتو  یابد؟واند آن را درنمیت  یچکسهرگز ه
 ی اسـت که کاربرد جمع ي شـخصـیاتجربه..  ماند.یسـرنوشـت انسـان، وجود دارد، ناگشـوده م ي کلمه برا ینپس ا

ندکلمه که بظاهر همه او را   ینندارد. ا ناـس گفت اـست که حت ي ا، تجربهمیـش خـص یخدر طول تار  یـش   ی از حالت ـش
انند، یگراناند آن را به داـست. اهل عرفا کوـشش کرده یامدهن یرونب به    ناپذیروـصف  یشو گرا  یلیجز «م اما  بـشناـس
ین  ریینتاند. پاو امثال آن دانســته  یتنهایرا آنان، خداوند، ب  یگري د ینا اند.نگفتهآن  ي برا  یگري مفهوم د  یگري»د

د یلآن را، م درجۀ ان د یدـش ان به انـس دن یآن را فان  ۀدرج ینو باالتر یگرانـس ته در ـش ق به خداوند دانـس »  اند عـش
 ).101-102: ص فرزاد(خانۀ خار، 

او بالفاـصله پس از این مطلب، به تعریف ماجرایی نمادین درمورد عـشق و تأثیر آن بر ـسرنوشت انسان میپردازد که 
اله به نام «اـشرف» و ـشخـصی به اـسم «نادر» عاـشق همدیگر ـشدهدر این ماجرا دختري هفده اند، اما مادر اـشرف ـس

ار میکند و اشـــرف پس از شـــنیدن این ماجرا دچار وارد رابطۀ عاشـــقانۀ آنها شـــده و با نادر ارتباط عاطفی برقر
حالی ـشده و اقدام به خودکـشی میکند و نهایتاً با کمک و یاري ـشخـصی به اـسم «آقاي عنایت»، که مدرس پریـشان
 خانه است و در دعانویسی دستی دارد، حال اشرف بهتر میشود:مکتب

رف، دختر هفده« الهاـش کرد. پدرش براثر  یم یبزرگ و پردرخت زندگ  ي اانهبود که چند خانه آن طرفتر، در خ  ي اـس
به بـس  یماري ب د و  یارحـص رف که پس از مرگ پدرش توجه ز یکیو نادر،  مرد رنجور ـش تگان اـش به او و   یادي از بـس

ت، اندك ر زبانها افتاد. همه مادرش داـش رف و نادر بر ـس ق اـش ار کرد. عـش رـش رف را از محبت خود ـس اندك، قلب اـش
ــرف بیم ــت و بدون او خواهد مرد. آنقیگفتند اش ــال آخر دور رار نادر اس م» (همان: ص بود ییابتدا ةوقتها من س

103-102.( 
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 پس از این ماجرا، آقاي عنایت به راوي میگوید که غزلی از حافظ را بخواند و او نیز غزل زیر را میخواند:
ــدل به ک ي ا ــیکنینم  ي عشــق گذار  ي وـــ  ـــ

ـگو  ـچوگــان و  ـکف  در  زـنیـنم  ـییـحـکم   ــــــــی
 

دار  اســــبــاب  کــار  ي جـمـع  مـ  ي و  ی ـن کــن  ـی
ــ  ـباز ـــکارــــــظفر ـبه دسـ  یکنی...نم  ي ت و شـ

 )110(دیوان حافظ شیرازي: ص                 
 وطن» اشاره میکند و چنین میگوید:سپس خطاب به راوي به تأثیر عشق در زندگی انسان و تحقق «جهان

گفت یزو گفت: «عشـق چ  یدکشـ یآه  یتعنا« ت. ا ي و خانمان برانداز  یزانگـش  یش هایتب ۀهم یدي غزل را د یناـس
ق باعث میم ود. عـش ق بـش ان عاـش ان همیخواهد که انـس ود تا انـس تعدادها و توانا ۀـش کند و بکار    ـشفرا ک  یشهاییاـس
تطاب   ي هوگو، برا  یکتورجناب و  ین. ببیندازدب تن کتاب مـس ت. با یچه خون دل ینوایانبنوـش جا  ینهم  یدخورده اـس

ور م  یاررا خوانده بود و آن را بـس  ینوایانرمان ب یتکه عنا یمبگو ت. تـص ت داـش بود که او   یتنها رمان ینکنم ایدوـس
ــناخت، زیم ــت. او هم   یکتورزد. او معتقد بود که ویحرف نم  یگري رمان د  یچاز ه  یراش ــق حق بوده اس هوگو عاش

را که عشق   یـشناسد که همان عشق کوزت و آن جوان دانشجو است و هم عشق الهیم  یترا به رـسم  ینیعـشق زم
 ).105-106» (همان: ص آدمهاست ۀژان والژان به هم

آورد و اعتقاد چنانکه دیدیم، عنایت در اینجا از نقش عشـق در بروز و ظهور اسـتعدادهاي انسـان سـخن بمیان می
شـریت اسـت و اگر انسـان میتوانسـت ازطریق عشـق به کشــف  هاي گمشـده در تاریخ بدارد عشـق یکی از حلقه

اسـتعدادهاي درونی خود دسـت یابد، دیگر جنگ و خونریزي و ظلم و سـتم معنایی نداشـت و انسـان به آرزوهاي  
 راستین خود میرسید و تمام جهان بمثابۀ وطنی واحد براي انسانها میشد.

ریزي میزند و اـشرف را گرفتار تعلیقی کـُشنده میداند که کمتر در ادامه، آقاي عنایت باز به ماجراي اـشرف و نادر گ
 کسی میتواند از این تعلیق جان سالم بدر ببرد:

مادرش با نامزد دخترش ازدواج کرده اـست. اـشرف حالت   یچاره،و گفت: اـشرف ب  یدکـش  یقعم یدوباره آه  یتعنا«
 یندم معلق و پادرهوا باـشد و خدا او را به خودش وانهاده باـشد. اآخودش را نتوانـسته تحمل کند. خدا نکند    یقتعل

حضــرت حق خودش آدم وانهاده را    ید. بایابد  ییرها تحال ینتواند از ایم  یمرگبار اســت. کمتر آدم  یارحالت بســ
 ).107» (همان: ص نجات دهد

 
 عشق در نقش منجی 

ا نمیتوان رمانی عاشـقانه محسـوب کرد که موضـوع آن تنها به حوزة روابط عاطفی بین فردي رمان «خانۀ خار» ر
داراي مفاهیم اجتماعی،   محدود و مربوط باشـــد، بلکه این رمان را میتوان از نوع «رمان ایده» محســـوب کرد که

هاي کالن اندیـشه فردي محدودـشدنی نیـست. نویـسندة رمانروانـشناختی و ـسیاـسی متعددي اـست و در روابط بین
وطنی» اسـت و آرزوي تبدیل دنیا به مکانی بهتر را در شـمول دارد و تا حدودي معتقد به اندیشـۀ «جهانو جهان

سر میپرورد. او با استفاده از موضوعاتی همچون عشق و کمّ و کیف آن، میخواهد به خواننده القا کند که باید طرح  
انیت بنا نهاد که در آن از جنگ و خونریزي و ظلم   دنیا را بهم زد و دنیایی بر مبناي عـشق و دوـستی و ـصلح و انـس

عدالتی خبري نباشد. در این رمان به برخی از مهمترین وقایع تاریخی از جمله حملۀ مغول به ایران، جنگهاي  و بی
نده با پیش  ت و نویـس ده اـس اراتی ـش روطیت اـش اهان و کودتا و انقالب مـش اییهاي پادـش ورگـش یدن  جهانی، کـش کـش

ـشناـسی تاریخ بـشریت بپردازد و جهان را از تعلیقی کـشنده که در  مـسائل و حوادث تارخی، بر آن اـست تا به آـسیب
 آن گرفتار است، نجات دهد.
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ها جا گذاشـته اسـت و باید  او گاه رو به گذشـته دارد و معتقد اسـت که انسـان، گوهر وجودي خود را در گذشـته
این گوهر گرانبها را به وجود انسان بازگرداند و گاه نیز معتقد است عامل مشکالت کسی باشد تا با سفر به گذشته 

ــمردن  ــتن در حال و غنیمت ش ــت و همین توجه به آینده او را از زیس ــر توجه بیش از اندازة او به آینده اس بش
 هاي مادي و معنوي غافل میکند.داشته

خی ماجراهاي عاشـقانه ارائه کرده اسـت و این یکی از  نویسـنده مضـامین و موضـوعات مدّنظر خود را در خالل بر
نقاط قوّت نویســندگی اوســت؛ زیرا توانســته برترین و مهمترین موضــوعات جامعۀ بشــري را در کنار یک یا چند 
ــوعات  ــتقیم به موض ــارة مس ــته که اش ــقانه به بهترین نحو ممکن ارائه دهد، زیرا او میدانس روایت و ماجراي عاش

در یک رمان بدون اـستفاده از چاـشنی دلنـشینی همچون عـشق باعث خـستگی مخاطب میـشود   تاریخی و اجتماعی
روح اسـت، مواجه اسـت اما فرزاد بصـورت هوشـمندانه، و خواننده احسـاس میکند با رمانی تاریخی که سـرد و بی

روایت عاـشقانه برخی از موـضوعات مبتال به جامعۀ بـشري در دوران معاـصر و حتی در طول تاریخ را در خالل چند 
 ارائه کرده است.

اي بهتر و عدم اقدام در زمینۀ وـصول به ـشرایط  نویـسنده نبود دانش تجربی و اتّکاي ـصرف به انتظار درجهت آینده
دانش   له. ما اصــالًئمســ یتواقع  ي خودمان اســت نه بر مبنا یلمبهتر را یکی از مهمترین نقایص جامعه میداند: «

ــمان نمیمرا ندار بیتجر ــلهیدآی. از تجربه کردن خوش ــوراخ  یکهم اســت که از   ي . برایماش را هم ندار. حوص س
 ).76یم» (همان: ص خوریم یشهزاران بار ن

بنابراین او هرگز وضـعیت موجود جامعه را نمیپذیرد و به آن انتقادهایی دارد و خود را نیز در این قضـیه مقصـر و  
التی میداند و چا عی میداند: «درعینحال داراي رـس ته و یافتن علت بروز چنین وـض فر به گذـش  ید بگذاررة کار را ـس

نتر بگو و یزهمه چ  یراندر ا یم،روـش عر م  ي بـس اعرانه دارد. رمان یتیهم روا  ینماـس یود. حتیرـش ما هم   ي هایـسنوـش
نه خودش    یاکند  یـشاعرمـسلک بودن، مـشکل ما را حل م  ینا آیا بلند اـست.  ي ـشعر  یدرکلـشاعرند. به نظر من رمان 

مشـکالتمان  ۀهم ي اسـت که برا  یانفعال یۀروح  ینهم یددانم شـایدارد. نمیاسـت که دسـت از سـر ما برنم  ییبال
  اینکه  ي به جا  ي کننده. در هر کارو نه دگرگون یماگر ـشدهیهـساخته اـست و ما توج  یعلمیرـشاعرانه و غ یهاتیتوج

از    یتدو ب یکی. ســـپس با آوردن یماواگذاشـــته  یخو آن را به تار  یماحق خودمان را نگرفته  یم،بدنبال چاره باشـــ
  ین هم یحتصح  ي که ممکن است برا یدآیبه سراغم م  یشهاند  ینا گاهی .یماکارمان را موجه ساخته  یس،قد  ي قدما
تن حق به گردن تار  یدها بالهئمـس ته برگردم. واگذاـش  یر پذاز مردم را ظلم  یاري و احقاق نکردن آن، بـس  یخبه گذـش

 ).111» (همان: ص کرده است
پذیري و گرایش به غم و اندوه و  ضـــعف بزرگی میداند، زیرا ثمرة آن چیزي جز ســـلطهاو شـــاعرانه بودن را نقطه

 نشینی نیست:گوشه
. تا  یندگویم  »ینغمگ یها به ما «شــرقیهمراه اســت. چرا غرب  ینیغمگ  یشــاعرانه بودن با نوع ینها اینافزون بر ا«

ههم یدآیم یادمآنجا که  ادمانند. آ ي ها نژادیاییاند آرگفته  یـش اد ینخاص ا  یخاص و به علت  ي در روزگار یاـش ي ـش
 ).124اند» (همان: ص را کنار گذاشته

 وطن» در قالب «شخصیتهاي نمادین»جلوة مضمون «جهان
 به بررسی آن میپردازیم:عنصر عشق در ویژگیهاي رفتاري شخصیتهاي رمان نیز بازتاب داشته است که 
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 قضابیک، نماد عشق و انسانیت
نمادین محسوب کرد، زیرا «حاصل   قضابیک یکی از محبوبترین شخصیتهاي رمان است که او را میتوان شخصیتی

تر از خودش راهنمایی میکند» (  تان،  جمع رفتار و گفتارش، خواننده را به چیزي بیـش ر داـس ادقی: ص عناـص میرـص
در ابتداي رمان، از نظر نویـسنده ـشخـصیت «قـضابیک» نماد عدالت و عـشق و انـسانیت اـست که بعد از قتل  ). 205

انیت از وجود او به درون راوي منتقل میـشود و او همواره احـساس انگیز او با خیانت همـسرش،  غم این عـشق و انـس
انگیز انـسان را تغییر دهد و او  ـشناـسی رفتار بـشر، مـسیر تاریخ غممیکند که مأمور ـشده با ـسفر به گذـشته و آـسیب

مسـیر تاریخ بشـر را  تنهاییهمواره در درون خود دچار پریشـانی و نگرانی اسـت، زیرا احسـاس میکند نمیتواند به
 تغییر دهد و دنیاي بهتري براي زیستن بسازد.

  یک قـضاباو از قـضابیک ـشخـصیتی رمزآلود و جذاب ـساخته که گویی او خالـصه و چکیدة تمام خوبیهاي دنیاـست: «
). شـخصـیت قضـابیک 48: صفرزاد» (خانۀ خار، من، صـلح مطلق اسـت. عدل مطلق اسـت. عشـق مطلق اسـت.

تمایۀ طرح اندی هدـس ین فرزاد با تجمیع واژهـش ت و عبدالحـس نده اـس ق و  هاي نویـس هاي زیبا و آرمانی همچون عـش
ـشناـسی رفتار انـسانها در طول تاریخ میپردازد و خود را براي عدالت و انـسانیت در وجود قـضابیک، به بحث و آـسیب
 اي بهتر براي بشریت رقم بزند. هاي را بیابد که بتواند آیندسفري به گذشته آماده میکند تا بتواند حلقۀ گمشده

عدالتی میداند و به  آورد و جهان را ـسراـسر بیاو مـسائل ـسیاـسی تاریخ معاـصر ایران و کـشورهاي دیگر را بمیان می
 الملل اعتراض میکند:عدالتی آشکار در سیاست بینبی
اب« ت. آ  یکقـض ق مطلق اـس ت. عـش ت. عدل مطلق اـس لح مطلق اـس ط ینکاربرد ا یامن، ـص ت؟ اـص ت اـس الحات درـس

به   یراـسه کلمه اـست؛ ز  ینجدالها بر ـسر هم یکرد؟ تمام یفتوان تعریـسه کلمه را چگونه م ینـصلح، عدل، عـشق، ا
بکار  ینوجود دارد. بنابرا  یفـسه کلمه تعر ینا  رةاند و هـستند و خواهند بود درباکه در جهان بوده  ییتعداد انـسانها

دانم. یمانند جنگ م  ي ا. من صــلح را کلمهیســتت چندان درســت نکلما ینمطلق بعنوان صــفت ا ۀبردن کلم
ت، کلمدلهره  یمهمانقدرکه جنگ برا لح ن ۀآور اـس اننگران یزـص ت. چه کـس لح را م  ینا  یکننده اـس   یدارتوانند پایـص

ــلح ـبه نوعیـقکنـند. درحق ــت. اـما جنگ  یت، صـ در آن وجود ـندارد. اـما ـبه هر ـحال  یزیکیـکه برخورد ف  یجـنگ اسـ
ت، ز اند و حاال هر کدام با غرب، آلمان با دول متفق برده  یانرا ازم یکدیگراز منافع   یاري دو طرف بـس  یراجنگ اـس

است   ینو غرب، عدالت ا  یکانظر آمر  ن ازاند. همانند صلح ژاپمسلح تن داده یبه صلح یگري،و ... بدون اعتماد به د
ند با کـشورهاکه ژاپن و آلما تار جمع یگرد ي ن فاقد ارتش باـش ند و به هر  یهمه ارتش و ـسالح کـش ته باـش هم داـش

 يبرا  ي انتحار  ي هایقهجل یفروشــند. حت  یمیاییخواهند ســالح شــیخواهند حمله کنند و به هر جا که میجا که م
خانه  گر هم در کاردار سفارتها باشد و ایساخت خود غرب  یدهم با  یانهخاورم ي کشورها  یرافغانستان و سا  ي تندروها

ورها، ا یناز ا یکی ود، ه یافتها  یقهجل  ینکـش کال  یچـش ر بخطر نم  ۀلئندارد و مـس  یاـش  یف تعر  یراافتد، زیحقوق بـش
گفت مردم یکرده بود. او م یممردم جهان را به دو قســمت تقســ یکاجمهور ســابق آمر. رئیساســت  ینعدالت هم

تند و   یاجهان  ان،از نظر ا یگرد یانما. به ب  یهعل  یابا ما هـس  ی هژمون ةوجود ندارد. هر کس در حوز  ي ایانهحد م  یـش
 ). 51یکاست» (همان: ص آمر  شمنقرار دارد، د  یري پذسلطه  یناز ا  یروناست و هر که ب ي وجود دارد، خود  یکاآمر

ت و راوي در عالم خیال، هم ابیک همواره یار و همراه راوي اـس ته و گویی روح  قـض ـس ابیک نـش واره به گفتگو با قـض
ابیک را به زن اثیري در رمان بوف کور تـشبیه میکند و ـسپس  ابیک در جلد او حلول کرده اـست. راوي گاه قـض قـض

 از این تشبیه پشیمان میشود و جایگاه و ارزش قضابیک را فراتر از زن اثیري بوف کور میداند:
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ابیک، در م. قـض مان  «روي تختم دراز میکـش مانش فروغی موج میزند که من آن را در چـش ت. در چـش کنار من اـس
ت. یادم می ناـس یار آـش الگی بوف کور را خواندم، آید وقتی در پانزدهزن اثیري بوف کور دیده بودم. این فروغ بـس ـس

 این فروغ را حس کردم. چـشمان آن زن اثیري مرا ـسخت مجذوب خود کرده بود و هنگامی که آن معـشوق اثیري
اطیري،  به لکاته تبدیل ـشد، مدتها گریـستم. اما نمیتوانـستم دریابم که چرا معـشوق زیباي اثیري با آن چـشمان اـس
در سـیر داسـتان به لکاته بدل شـد و چرا راوي به پیرمرد خنزرپنزري، مسـخ گردید. چشـمان قضـابیک، اما هرگز 

ــد. من ه ــت نخواهد داد و به لکاته تبدیل نخواهد ش ــوم چون نمیخواهم که فروغش را ازدس م خنزرپنزري نمیش
 ).22اینطور یکباره، ازدست بروم. اصالً نباید ازدست بروم» (همان: ص 

 
 خیانت بمثابۀ آغاز فروپاشی روابط انسانی

ــت و چند نفر از مهمترین و تأثیرگذارترین  ــته اسـ ــوعات پررنگ و برجسـ ــوع خیانت در این رمان از موضـ موضـ
یتهاي رمان با خیانت هم خـص دهـش ر خود مواجه ـش همگین و غمـس وع در زندگی آنها تأثیري ـس انگیز  اند و این موـض

اند. البته موضـوع خیانت در این رمان برخالف رمانهاي گذاشـته اسـت و گاه خود آنها نیز قربانی این خیانت شـده
قانۀ صـرف، تنها به معناي بی نیسـت؛ بلکه داراي وفایی انسـانی به انسـان دیگر و خیانت به معناي عاطفی آن عاـش

هاي مفهومی دیگري نیز هسـت و نویسـنده از این طریق خواسـته تا آنچه را که انسـان امروز در اثر پیروي از  الیه
انها را فراهم کرده اـست، به تـصویر بکـشد. نویـسنده  غرایز پـست خود ازدـست داده و موجبات اختالف و جدایی انـس

ن بر آن اـست تا به بیان دردها و مـشکالتی بپردازد که انـسان بـصورت در این رما  ازطریق به تـصویر کـشیدن خیانت
خودخواـسته و در اثر دور ـشدن از اـصول انـسانیت در زندگی خود بوجود آورده اـست و خود را از مقام واالي انـسانی 

 وطن» را غیرممکن کرده است.به درجۀ پایینتر سوق داده است و تحقق «جهان
 

 خیانت همسر قضابیک 
رین و تأثیرگذارترین خیانت همـسر را در جریان زندگی قـضابیک میبینیم که همـسرش با مرد دیگري ارتباط  مهمت

داـشته و او را به کـشتن ـشوهرش تـشویق کرده و در نهایت به خواـستۀ ـشوم خود رـسیده اـست؛ این قـضیه را از زبان 
 راوي چنین میخوانیم:

ــه به خانه آمدم، مادر و پ یروز وقت «یک ــرش که با مرد  یک. بابیدمد یاندر را گراز مدرس ــته بودند. همس را کش
ــ  ارتـباط برقرار کرده بود،  یگري د ــاـنده بود. ـبا آنـکه    ـیۀـبه توصـ ــوهرش را در هنـگام خواب ـبا تبر ـبه قـتل رسـ او شـ

ن و ي آموزدانش ال بودم، اندوه و غم کم ـس ک  یـس ب اـش هولناك در درونم حس کردم و با مادرم آن روز را تا ـش
  یادقبضــه بلند بود، آغشــته به خون به  یک ةرا که تنها در قســمت چانه به انداز  »یک«قضــاب  یش. مرتب ریختمر
  یت از ما جنـس  یچیکه ي عاـشقش بودم. او برا دوـستش داـشتم. اـصالً  یلیکردم. خیم یهدل گر  یمآوردم و از ـصمیم

  .غذا بود هماد  ۀواـست غذا درـست کند، و گوـشت گوـسالیخکه مادر م  یآمد گاهیم یادماو خود انـسان بود.   نداـشت.
 ).9-10» (همان: صص  کندیتکه کن! مچ دستم درد متکه اا رهگوش ینا یاب  یک،قضاب  ي فت آقایگم یکبه قضاب

د، بنابراین قضـیۀ خیانت همســر  ازآنجاکه راوي شـخصـیت اخالقی و رفتار و گفتار قضـابیک را عمیقًا دوسـت دار
تقیم میگذارد و هم  ت که هم بر روحیه و طرز فکر راوي تأثیر مـس دن او نقطۀ عطف رمان اـس ته ـش ابیک و کـش قـض

ابیک را بارها در جاي  اي رمان را با یأس و ناراحتی همراه میکند. راوي عالقۀ خود به قـض جاي رمان بیان کرده فـض
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ــت و او را مثل هیچکس نمیداند   ــر و طبقهاس ــابیک در هیچ قش ــت که قض اي جاي نمیگیرد و قابل  و معتقد اس
 مقایسه با دیگران نیست:

ــابیک« ــت دارم. فراتر از هر چ یکیرا فراتر از هر تفک  قضـ کند و آنها را در یم یککه آدمها را از هم تفک یزي دوسـ
هـست که   یزي من دارد. در نگاهش چ بهحس را نـسبت  یندهد. او هم همیها و طبقات و اقـشار مختلف قرار میفرد

 ).47» (همان: ص بوشب کوچک  ي و برگها یدب ي کند، به برگهایم یهشب یزاو را به همه چ
یۀ غم  اعف یاد میکند و  راوي قـض رت و ناراحتی مـض ابیک را همواره با حـس ابیک و قتل قـض ر قـض انگیز خیانت همـس

جهان میداند؛ زیرا قضـابیک از نظر راوي نماد انسـانی قتل قضـابیک را بمثابۀ مرگ انسـانیت و عشـق و عدالت در 
انگیز دلسـوز و عادل و مهربان اسـت که در طول عمرش آزارش به یک مورچه نیز نرسـیده بود اما سـرنوشـتی غم

 انگیزي قربانی خیانت همسرش شده و جان خود را ازدست میدهد.گریبان او را میگیرد و درنهایت غم
یۀ خیانت همـسر قـضابیک به او بگذریم، زیرا این اتفاق فقط خیانت یک انـسان به انـسانی نباید بـسادگی از کنار قـض

دیگر نیسـت، بلکه مفهومی نمادین دارد و به معناي غلبۀ امیال و غرایز پسـت انسـان بر بُعد فطري و انسـانی او و  
ــنده بزرگترین مانع تحق ــانیت در دوران مدرن که از نظر نویس ــت از مرگ انس ــت. ق «جهانتمثیلی اس وطن» اس

ت  دیافته اـس ان رـش ابیک در این رمان ازلحاظ اخالقی و رفتاري نمونۀ یک انـس چنانکه از زبان راوي میخوانیم، قـض
که هیچگونه نقصـی در شـخصـیت او وجود ندارد اما در اوج ناباوري دچار مشـکلی میشـود که حق او نیسـت. در  

ین میتوان خیانت انـسان به خودش نیز قلمداد کرد؛ به این تفـسیري فلـسفی، خیانت همـسر قـضابیک به او را همچن
انی انـسان اـست و همـسر او که بی وفایی پیـشه کرده و توـضیح که خود قـضابیک نمود بیرونی فطرت و ـسرـشت انـس

ته انی به او خیانت میکند، نماد خواـس ت و در این میان، فطرت پاك انـس هاي زودگذر اـس انی و هوا و هوـس هاي نفـس
 اهشهاي نفسانی میشود و بُعد فطري انسان در اثر غلبۀ بُعد حیوانی او به محاق میرود.قربانی خو

 
 خیانت همسر آقاي عنایت 

گویی قربانی خیانت شـدن در این رمان سـرنوشـت تمامی شـخصـیتهاي مثبت و درسـتکار اسـت و یکی دیگر از 
زگار و متدیّن و حلّال مـشکالت مردم قربانیان خیانت، ـشخـصیتی به اـسم آقاي عنایت اـست که خودش انـسانی پرهی

اســت اما در عین حال همســرش با فرد دیگري فرار کرده و او را تنها گذاشــته اســت. البته آقاي عنایت درمقابل  
ت. خیانت همسـر آقاي عنایت را نیز  خیانت همسـرش، همچنان به عشـق او وفادار مانده و هرگز ازدواج نکرده اـس

افتد قلمداد کرد، زیرا او نیز از شـخصـیتهاي  آنچه در روابط بین فردي اتفاق می  اي در حدنمیتوان موضـوع سـاده
یر  ود، مطمئناً ازلحاظ نمادگرایی نیز قابل تفـس انی میـش ت و اینکه قربانی خیانتی غیرانـس ادق رمان اـس مثبت و ـص

 است. 
م که او نیز سـرنوشـتی  اگر از نظر مفهومی و نمادین به قضـیۀ خیانت همسـر آقاي عنایت بنگریم، متوجه میشـوی

ـشبیه قـضابیک دارد و با اینکه مثل قـضابیک کـشته نشده است، زندگی او نیز با مرگ تفاوتی ندارد و به نوعی مرگ 
ن   ده و رفتارش تند و خـش رش دچار تغییر ـش ت و اخالق و رفتارش نیز بعد از خیانت همـس ده اـس عاطفی دچار ـش

 است.
اینجاســت که راوي میگوید همســر آقاي عنایت ســالهاســت که او را رها انگیزترین نکتۀ این بحث جالبترین و غم

کرده و با مرد دیگري فرار کرده اـست اما آقاي عنایت همچنان به عـشق او وفادار مانده و او تا حدودي ـسرنوـشت و  
 اي مشابه با اشرف داشته است:گذشته
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رش    یتعنا« رش او را ترك کرده بود و تنها پـس ت. همـس هر کوزن و بچه نداـش تان مغازه یتههم در ـش دار در پاکـس
نتوانســت بفهمد که زنش به کجا رفته اســت. او عاشــق  یت هرگزفرار کرده بود. عنا  یگري بود. همســرش با مرد د

ــت با    یناو به هم  ي هایخلقگفت کجیزنش بود. پدرم م ــق زنش بود که هرگز نتوانس ــت. اما او آنقدر عاش خاطر اس
ا  یگري کس د د. زنـه ا  ي ازدواج کـن ه عـن ادي احترام ز  ـیتمـحل ـب د. او مردیم  ـی ــتـن ا  ي ـگذاشـ ا ـپ ه ـت انبود ـک ه   ـی عمر ـب

 ).106-107» (همان: ص سکته کرد یترا تمام کنم، عنا یسانسمل ةاز آنکه من دور یشپند. ما ادارهمسرش وف
انۀ پیگمالیون پرداخته و از این طریق به   ین به بیان افـس نده از زبان راوي به طرزي دلنـش ی از رمان، نویـس در بخـش
ق وجود   ت ك عـش ان میداند و معتقد اـس اختۀ ذهن و تخیل انـس ق را ـس ق میپردازد و عـش عگیري درمورد عـش موـض

ق را می ت خویش عـش ان به دـس ت یرهتراش چیکرپ  یگمالیونپ  یندگویمآفریند: «خارجی و بیرونی ندارد و انـس   ی دـس
م ي بود. او روز  یمقد  یوناندر  تاد یو تمام یدرا تراـش یباز یزن  ۀمجـس اختن ا  ي اـس مه   ینو مهارتش را در ـس مجـس

ـشد که یچه م یانخدا  ي ن عاـشقش ـشد و گفت: «ایگمالیوبود که پ  یباکارش تمام ـشد، آنچنان ز یبکار گرفت. وقت
 ).105ان: ص » (همداشت؟یمجسمه جان م ینا

که پدرم  یو ژرف  یقگمان من، آن گودال عم گیري از داسـتان بیگمالیون میپردازد: «بهنویسـنده سـپس به نتیجه
» (همان: ص اـست یرامونو پ یـشتنبه خو  یحد ـشناخت و آگاه یندـست خود ماـست. عـشق باالتر ۀگفت، ـساختیم

142.( 
نمود عشق در نظر راوي در وجود قضابیک خالصه شده است و هر جا او سخن از عشق میگوید، حرف از قضابیک  

ابیهر وقت احـساس عـشق در من به اوج مآورد و او را عـشق مطلق و نمود بارز آن میداند: «بمیان می   یک رـسد قـض
ــتم حس م  یررا ز اســت و    تهنشــســ  یصــندل ي رو یاختم ت ي که رو  ینمبیروم او را میکنم و چون به اتاقم میپوس

 ).77» (همان: ص در کنارم نشسته است  یککنم قصابیحس م  ینویسمم یزخواند. هر وقت چیرا م یمهانوشته
 

 وطن» دیدگاه مثبت به زنان، گمشدة «جهان
ته اـست؛ البته او عـشق و  تان حس عاطفی خوبی داـش عالقۀ  بارها از بان راوي میخوانیم که او به برخی از زنان داـس

ود که او به عـشق دیدگاهی متعالی دارد و    خود را در لفافه و رازآلود بیان میکند و از گفتارش چنین برداـشت میـش
ال   ن و ـس م «خانم راهداري» که همـس تان به اـس ت. او به یکی از زنان داـس هاي زودگذر نبوده اـس هرگز دربند هوـس

انهمادر اوـست، اظهار عالقه میکند اما این عالقه از روي  ابیک را  هوس نیـست، بلکه راوي نـش هایی از ـشخـصیت قـض
 در شخصیت این زن مشاهده میکند و به این ترتیب احساس میکند که حس خوبی نسبت به او دارد:

اب  «گاهی ب  یبه کـس  یکقـض تم. کـس  یـشود که من در کودکیم  یهـش ا  یدوـستش داـش ما بود. او اگرچه با    یۀکه همـس
  ی برخوردار بود. با آنکه کودک   یبیکرد. نگاهش از عمق عجیزد اما نگاهش مرا از عشـق سـرشـار میمن کم حرف م

وجودم    ي بزند ژرفاها  یحرف ینکهشـد و بدون امی  یرهام خکردم. او به چهرهیبودم، عمق نگاه او را درك م یدبسـتان
ــت ـمادرم بود. ـخانم راـهدار  ي،رکرد. او ـخانم راـهدایم یزرا از خودش لبر ــتـناک ي دوسـ در من ـتأثیر   یـبه طرز وحشـ

 ).11یرفتم» (همان: ص پذیم یدرا بدون ترد یشحرفها ۀداشت. هم
ــت و راوي او را به این دلیل  البته مهمترین دلیل اظهار عالقۀ راوي به خانم راهداري در آخرین جملۀ او نهفته اس

  ینم بیکنم میاکنون که به آن روزها فکر مه دور از القاآت مردانه اـست: «دوـست دارد که او زنی خالص و محض و ب
 » (همانجا).ت مردانهئااو زن زن بود. زن خالص. زن محض. زن بدون القا
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در مجموع راوي را میتوان طرفدار حقوق زنان دانـست. او با اینکه چندین بار جریان خیانت زنان به ـشوهرانـشان را 
اي به زنان نـشان نمیدهد. از نظر او  گرایانهیکطرفه به قاـضی نمیرود و هیچ واکنش یکجانبه  آورد، هیچگاهبمیان می

الخطا هســتند و ممکن اســت در اثر برخی نارســاییها و مشــکالت عاطفی، اقدام به زنان نیز همانند مردان ممکن
ت که مرد ان ایرانی در مواجهه با زنان تنها خیانت کنند. او دیدگاهی انتقادي به مردان ایرانی نیز دارد و معتقد اـس

از زاویۀ دید مســائل جنســی به آنها مینگرند و ارزش وجودي زن را از مقام انســان به مقامی پایین در حد یک 
ــی پایین می ــیر گفتگو را عوض رو  کاالي جنس ــویم، مس ــتر ما مردها هنگامی که با زنها روبرو میش آورند: «بیش

میکنیم، مســائل جنســی اســت، اما زنها به آخرین چیزي که فکر میکنند،    میکنیم و به نخســتین چیزي که فکر
 ).108شاید مسائل جنسی باشد» (همان: ص 

زدگی به  راوي پس از برخورد سـردي که با پوران داشـته اسـت، خود را سـرزنش میکند، زیرا تحت تأثیر جنسـیت
زخواسـت میکند و میگوید: «اکنون که به  درخواسـت پوران درمورد ارتباط هنري جواب رد داده اسـت و خود را با

رم کردم تا پوران را از   ق همـس وم. حس میکنم تأکیدي که به عـش مکالمۀ خودم با پوران فکر میکنم، ناراحت میـش
تابزده عمل کردم»   رم جدا کند. اما من ـش یانه بود. زیرا پوران نیامده بود تا مرا از همـس یار ناـش خودم دور کنم، بـس

 ).109(همان: ص 
 
 گیريتیجهن

شـمول را در هایی جهاناندیشـد و اندیشـهبررسـی رمان «خانۀ خار» نشـان میدهد فرزاد در این رمان جهانی می
ــرفاً بیان حوادثی یا تعریف روایتی نیســت، بلکه نویســنده با  خالل عناصــر رمان مطرح کرده اســت. این رمان ص

هاي رمان، موضــوع ترین ایدههاي خود پرداخته اســت. یکی از برجســتهبه تبیین اندیشــه گیري از نمادگراییبهره
وطن» اســت که تحقق آن یکی از آرزوهاي نویســنده اســت و باور به عدم تحقق آن، باعث یأس و اندوه «جهان

یب ود. فرزاد در این رمان به آـس وب میـش نده محـس ري میپردازد و خود را دارنویـس ی جامعۀ بـش ناـس التی ـش اي رـس
ر میداند. او به کانونی ان معاـص تی بهتر براي انـس ق میپردازد و آن را  درجهت فراهم کردن زیـس وع عـش ازي موـض ـس

وطن» بدون تـصور وجود عـشق، غیرممکن اـست. گمـشدة انـسان معاـصر میداند و بر این باور اـست که تحقق «جهان
ــود، ابعادي نمادین دا ــتن و همنوعان حتی خیانتهایی که در رمان دیده میش ــان به خویش رد و بمنزلۀ خیانت انس

اوســـت. خیانت در رمان خانۀ خار، تفســـیري اجتماعی و نمادین دارد و به معناي مرگ انســـانیت و رنگ باختن 
اخالق اســت و نویســنده از این طریق به بشــر هشــدار میدهد که اگر همینگونه بدون توجه به همنوعان خود به  

ی خـص اس منفعت ـش تن براـس ود و تحقق    زیـس انیت مواجه ـش ق و انـس ت با جهانی بدون عـش ادامه دهد، ممکن اـس
 وطن» را به تأخیري بیش از این بیندازد.«جهان

در مجموع، فرزاد در این رمان به بیان آرزوهایی میپردازد که به گمان او قابل تحقق اســت و بر این باور اســت که 
تن فردمحوري و تأکید بر انسـ ان جهانی، میتوان جهانی انسـانی را تصـور کرد که انسـانها با  در صـورت کنار گذاـش

 عشق و صمیمیت و بدون وجود جنگ در کنار یکدیگر زندگی کنند.
 

 منافع  تعارض
ــندگان ــریه  هیچ در  اثر این که  مینمایند  گواهی مقاله این  نویس ــیده  چاپ به خارجی و داخلی نش ــل  و  نرس  حاص

 طبق   تحقیق این  .دارند  رضایت و  آگاهی  آن  انتشار  به نسبت ایشان و است، نویسندگان تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 
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 تعارض  گزارش  مســئولیت. اســت نگرفته  صــورت  تقلبی و تخلف  هیچ و شــده  اجرا اخالقی مقررات  و قوانین  کلیه
  را  ـشده ذکر  موارد  کلیه  مـسئولیت ایـشان و  اـست،  مـسئول  نویـسنده  عهده به پژوهش مالی  حامیان  و منافع  احتمالی

 .میگیرند عهده بر
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