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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Reza Baraheni, in addition to working in the 
field of poetry and literary criticism, is one of the leading contemporary 
novelists. His works are a reflection of the political situation in Iran before the 
Islamic Revolution and the events of the Revolution with a focus on the socio-
political issues of Pahlavi society. In this article, with the aim of expressing the 
author's intellectual style, the central ideas in his stories are examined with a 
sociological approach.   
METHODOLOGY: Research method is descriptive-analytical. The statistical 
population of the research is the stories of "Song of the Killed", "What 
happened after the wedding", "Secrets of my land", "Well to well" and "Mr. 
Ayaz's hellish days". 
FINDINGS: Baraheni by combining symbolic expression and modernity, the 
choice of historical and contemporary figures, with realism and 
postmodernism, has repeated the three central ideas of the dynasty 's 
Despotism, depravity of the dynasty and popular struggles in all his stories. In 
recounting his thought, describing corruption, poverty, imprisonment and 
torture of the Pahlavi dynasty is the author's style of thought. 
CONCLUSION:  Baraheni stories can be called a historical account of the life of 
the people and the events of the Pahlavi period. He is a political writer who has 
tried to describe the despotism of the Pahlavi dynasty, the poverty of the 
people, the popular struggles against the Pahlavi dynasty, torture and the 
consequences of imprisonment. 
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 مقدمه

امری بدیهی است كه ادبیات آیینج تاریخ دورۀ خود است. حوادث تاریخی داه غیرمستقیم و داه صریح در ادبیات  

حضور یافته است. ارتباط ادبیات و اجتماع بویژه در دورۀ معاصر بسیار نزدیک است و محتوای سیاسی اجتماعی و 

 سیاسی كاركردهای با ادبیات آغاز میتوانست. درواقع زنددی مردم در آثار شاعران و نویسنددان نمود یافته ا

: 4397در نظر درفت )وحیدا،  مشروطه انقالب و خواهیمشروطه افکار آمدن پدید با همزمان اجتماعی را در ایران،

(. در دورۀ پهلوی، با دردیر شدن شاعران و نویسنددان با حوادث جامعه و تنشهای میان حکومت و مردم، تأثیر 67

ه بر ادبیات دوچندان شد و بطور مستقیم در آثار ادبی منعکس دشت؛ چنانکه بررسی این آثار از منظر جامع

یا شاعری با تجربه و یا تخیالت خود از  شناسی، دزارشی از وقایع آن دوران را به دست میدهد. هر نویسندهجامعه

 اند. حوادث جامعه، شعر و داستان خلق كرده

 شناسیمحقق جامعه»شناسی در ادبیات، بررسی محتوایی آثار است. در این رویکرد عهیکی از رویکردهای جام

 سیاسی، تحوالت و تغییر انعکاس بررسی میزان برای ایوسیله بمثابج را ادبی آثار در مطرح درونمایج و محتوا ادبی،

نیز، سبک فکری نویسنده (. در بررسی محتوایی 54: 4397)عسگری حسنکلو، « میکند مطالعه فرهنگی و اجتماعی

 و نویسنده صداقت. شود استنباط متن خود از كه است مهم معنایی»یا شاعر قابل بیان است. در سبک فکری 

( و در ارتباط با مسائل جامعه میتوان دزارشی از آثار 459: 4375شمیسا، ) «یافت باید را باطن و پنهانی معنای

 آنها، برای آن دوره تهیه كرد.   

( است. 4154ی 4341سنددان معاصر كه داستانهایش را با تکیه بر حوادث جامعه نوشته است، رضا براهنی )از نوی

وی زادۀ تبریز است و در جوانی برای ادامه تحصیل به تركیه سفر كرد. بعد از اخذ مدرک دكتری ادبیات انگلیسی 

با نویسنددان و شاعران در تهران، به پژوهش  از تركیه، به ایران بازدشت و به تهران رفت. در دهج چهل با آشنایی

مند شد. ابتدا با درایش نقد ادبی وارد ادبیات شد ی و اغلب نیز بعنوان منتقد ادبی در حوزۀ ادبیات فارسی عالقه

بعد  .دفتاا انندزمدت نُه ماه به  به 4356 لسا مشهور است ی  اما در كنار آن به شاعری و نویسنددی پرداخت. در

دی از زندان، از ایران رفت تا اینکه بعد از پیروزی انقالب اسالمی به ایران بازدشت و كتابهایش را چاپ كرد. از آزا

 ،رازهای سرزمین من، آواز كشتگاننویسی را قبل از انقالب آغاز كرده بود و تاكنون داستانهایی از جمله داستان

را  در نیویورک الیاس و، اشو نویسنده آزاده خانم ،دذشت بعد از عروسی چه، چاه به چاه ،روزدار دوزخی آقای ایاز

 ای و روش توصیفیهای فکری نویسنده، با مطالعج كتابخانهچاپ كرده است. در این مقاله، در رهیافت به بنمایه

شناسی مورد بررسی قرار های محوری وی در سبک فکری، در پنج داستان اول با رویکرد جامعهتحلیلی، اندیشه

ناسی شه است. هدف تحقیق این است كه دانسته شود موضوعهای محوری داستانهای براهنی در رویکرد جامعهدرفت

 كدام موارد است و در داستانهای وی كدام محتوای جامعج عصر پهلوی مشهود است.   

 

 سابقۀ پژوهش

ناسانه شست اما نگرش سبکشناسانه به آثار براهنی در تحقیقات و پژوهشهای دونادون بررسی شده انگاه جامعه

شده در قالب مقاله است كه عبارتند شناسی انجام نگرفته است. پژوهشهای انجامبه داستانهای وی از منظر جامعه

 از:

پیش و پس از انقالب با تکیه بر دو رمان رازهای سرزمین  جازنمایی جامعب»( در مقالج 4345آزاد ارمکی و سبزی )

قبل و بعد از انقالب اسالمی در  ۀدر دو دور را ایران جتصویر جامع «اش اثر رضا براهنیهمن و آزاده خانم و نویسند
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( 4344اند. صدقی و قادری )با تکیه بر نظریج ساختاردرایی دلدمن مورد بحث قرار داده ادبیات داستانی رضا براهنی

ود در كنش طبقاتی موج «ی رضا براهنیمورد جمطالع ایران: ثیر آن بر ادبیات داستانیأكنش طبقاتی و ت»در مقالج 

اند و از داستانهای رازهای سرزمین من، دانستهدرایی حماسی او ثر از چپأمتاند و آن را بررسی كردهآثار براهنی را 

 اند.آواز كشتگان و چاه به چاه نمونه آورده

« تشناسی انتقادی مکتب فرانکفورروزدار دوزخی آقای ایاز از منظر زیبایی»در مقالج  (4349و همکاران )فوالدی 

ا براهنی ب اندنتیجه درفته و  بررسی كردهبا توجه به نظریات هربرت ماركوزه و تئودور آدورنو این داستان را 

 نقد» مقالج در( 4347)همکاران  و . عباسیكشیده است نقدبرشمردن معضالت جامعه، نظم موجود را به 

 طجسل سنت، و تقابل چون پسااستعماری ادبیات هایمؤلفه «براهنی رضا ثرا سرزمین رازهای رمان پسااستعماری

 اند.كرده بررسی را استعمارستیزی و اخالقی مشکالت جامعه، بر مردانه

، به این مسئله كه براهنی كدام سبک فکری مشخص را در داستانها تکرار كرده و اندیشج كلی وی در این پیشینه

نشده است؛ همچنین جامعیت آماری تحقیق حاضر و مقایسج تطبیقی آنها، در این  در نویسنددی چیست، پرداخته

پژوهشها وجود ندارد. تازدی پژوهش حاضر در این است كه صرفاً مضامین اجتماعی در داستانهای براهنی موردنظر 

عنوان سبک است ب های اساسی نویسنده را كه در داستانها تکرار شدهنیست بلکه بر مبنای مطالعات سبکی، اندیشه

 است.  فکری وی بررسی كرده

 

 بحث و بررسی 

سوسیالیستی به زنددی مردم و تقابل با حکومت پهلوی براهنی منتقد و نویسندۀ اجتماعی است و با اندیشج 

ن منظر ؛ از ایپرداخته است. وی رسالت نویسنددی خود را در این میداند كه نویسنده باید زبان دویای جامعه باشد

 و دارد حضور همیشه رمان در سیاسی و اجتماعی شناسی دارد. بُعدارش بستر مناسبی برای بررسی جامعهآث

 زرافا،)بگذارد  خواننده دید معرض در ادبیات ازطریق كه ادبیات در نه را جامعه تاریخ بتواند باید رمان شناسیجامعه

 ازطریق اجتماعی، مسائل درمقابل جتماعیا روشنفکر»دفته است:  نویسیقصه(. خود وی در كتاب 7 :4394

 عمیق و بزرگ بینیجهان داشتن معنای به تعهد این. میکند مسئول و متعهد را خود حقیقت و حق از جانبداری

. براهنی نشان داده با ابزار قلم به فکر مبارزه با شرایط جامعه است؛ در این (144: 4349 براهنی،) «است اجتماعی

 و مسئول من» است: دفته مذكر تاریخ كتاب وقایع جامعه و معضالت آن را شرح داده است. او در راه نیز با مبالغه

: 4343براهنی، ) «برود راه بیماركننده شرایط با مبارزه راه در قدمش و قلمش كه میدانم را كسی جهان در متعهد

 انقالب: است بیشتر تفنگ از قلم ارزش» است: شخصیت دكتر دفته زبان از «چاه به چاه» داستان . در(644

 بیخود .چریکهاست بهترین قلم .است چریکتر چریکی هر از باشد داشته زبان ادر كاغذ. داده نشان را این مشروطیت

 .(45 :4346براهنی، ) «برید مملکت را هاینویسنده زبان دولت كه نیست

( در آثار براهنی مشخص 73: 4399كوب، این مسئله كه ادبیات و جامعه در یکدیگر تأثیر متقابل دارند )زرین 

ه شناسی نوشتبا محوریت مسائل سیاسی و جامعهاست. وی داستانهایش را با تأثیر مستقیم از حوادث جامعه و 

شناسی رمان دارد. است. او را باید در دروه نویسنددان اجتماعی قرار دهیم كه آثارش بستری مناسب برای جامعه

ی روایت دورۀ پهلوی دوم و حوادث انقالب اسالمی است. در ادامه هركدام بطور مختصر محتوای كلی داستانهای و

 معرفی میگردد.
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روزدار دوزخی آقای ایاز: این رمان تاریخی است. ایاز از غالمان خای محمود غزنوی است كه زنددی محمود را  

 توصیف میکند. در ارتباط با مردم بیان كرده و حاكمیت ظالمانه و فاسد محمود غزنوی را

ان قهرم)محمود شریفی  سالهای منتهی به انقالب اسالمی را در تهران نشان میدهد. : حوادث داستانآواز كشتگان

آید و در همانجا بعد از اتمام تحصیل با سمت ( اهل تبریز است كه برای تحصیالت دانشگاهی به تهران میداستان

 مااطور مخفیانه به فعالیتهای سیاسی علیه رهیم می ردازد، د. او باستادی در دانشگاه تهران مشغول به كار میشو

 .افتدو به زندان می میشوددستگیر 

رازهای سرزمین من: حوادث این داستان، تاریخ دهج سی انقالب اسالمی را نشان میدهد كه با تکیه بر تحوالت 

صیف كرده است. حسین تنظیفی سیاسی كشور نوشته شده و در عینحال زنددی اجتماعی مردم ایران را تو

د و افت)شخصیت اصلی داستان( مترجم سروان امریکایی است كه به جرم حضور در صحنج قتل وی به زندان می

 آید و سرانجام در این راه كشته میشود. بعد از آزادی در صدد افشای فساد رهیم برمی

جرم فروختن ط انچه به یک مجرم دستگیر میشود : دربارۀ زندانی شدن فردی به نام حمید است كه به چاه به چاه

 قرار میگیرد و راه مبارزه را انتخاب میکند.« دكتر»و در زندان تحت تأثیر زندانی دیگری به نام 

: داستان معلمی به نام رحمت است كه با مشاهده وضعیت نابسامان كشور، به شاه توهین بعد از عروسی چه دذشت

وسط ساواک دستگیر میشود و زندانی شدنش باعث میشود زنددی خانواددی او میکند و با دزارش همکارش، ت

 دچار مشکل دردد و همسرش را طالق بدهد. 

، باستانگرایی، مدرنیسمآمیز، آمیختگی بیانی رئالیستی و عناصر پستدر این داستانها، براهنی با زبان نمادین، مبالغه

ز( و شخصیتهای نمادین )شخصیت تهمینه و سودابه در رمان رازهای در قالب رمان تاریخی )روزدار دوزخی آقای ایا

سرزمین من(، عناوین نمادین )چاه به چاه( و رویکرد مستقیم )عنوان رازهای سرزمین من و آواز كشتگان( چند 

اندیشج محوری را تکرار كرده است كه سبک فکری نویسنده میتوان نامید. موارد ذیل در سبک فکری نویسنده در 

 استانها تکرار شده است. د

 

 استبداد و سلطه   
در پنج داستان، استبداد حاكمیت  علت اصلی زوال جامعه و اولین موضوع برجستج داستانهای وی استبداد است.  

درایشهای روشنفکری شده است. شخصیتهای قهرمان همگی در دردیری با حکومت درفتار هستند. در داستان 

با سبک رمان تاریخی بصورت نمادین، شخصیتهای داستان و وقایع را با زمانج خود « روزدار دوزخی آقای ایاز»

تطبیق داده است. این داستان با استبداد سلطان محمود غزنوی آغاز شده است. ایاز، كه غالم محبوب اوست، وقایع 

ه شخصیتی كه شکنجرا روایت میکند. محمود با خشونت بدون تفکر، به شکنجه و مُثله كردن فردی می ردازد. 

 چه اسمش كشتیم امروز كه مردی محمود»میشود مشخص نیست كیست. در پایان داستان نیز ایاز از او می رسد 

(. دویی برای حکومت مهم نیست چگونه و چه كسی را شکنجه 161: 4314براهنی، ) «نمیزند حرفی محمود بود؟

ود را در نابود كردن مخالفانش حفظ كند. این عادت كند، مهم این است كه حاكمیت باید مستبد باشد و قدرت خ

 حکومت است كه خون بکند و از خون نهراسد و در عینحال خود را دلسوز مردم بداند. 

 مردانه هم را كارهایش تمام و بود مردانه ولی نبود زیبا محمود»ایاز در معرفی محمود و ستمگری او دفته است:  

 و بتدریج داهی او نکنیم. وحشت خون از كه بود داده عادت هم را ما و نداشت خون از وحشتی هردز. میداد انجام

 بایستد نماز به مردم دربرابر بعد و بگیرد وضو خون با حتی میتوانست او بود. داده عادت خون به را ما نادهانی زمانی
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 متفکران زا نفر بیست یتوانستم. بدهد سخن داد خداوند بزردی دربارۀ ایقصبه مردم عام قتل از پس میتوانست یا و

 رابردرب بعد و ماندند آوار زیر بگوید و بکشد یکجا را آنها همج بعد روز دو آنکه برای تنها كند آزاد زندان از را قوم

 .(33 ی36 همان:) «بریزد اشک انسانی تعالی و فکر بربستن رخت خطَّه، برای این مردم تمام

و مثله كردن می ردازند در دورۀ پهلوی در نمود ساواک در داستانهای مزدورانی كه در دورۀ محمود به شکنجه 

تشکیل شد  4335اند. سازمان اطالعات و امنیت كشور با نام مخفف ساواک بعد از كودتا در سال براهنی تکرار شده

 ت.و تا انقالب اسالمی فعالیت داشت. در طی مبارزات مردمی نیز ساواک نقش مهمی در سركوب مبارزان داش

سالها در زندان ساواک میماند و بعد ، محمود، آواز كشتگاندر چهار داستان دیگر ساواک حضور دارد؛ در داستان 

 بعد از عروسی چهاز آزادی نیز درصدد افشای بیرحمیهای ساواک است كه بار دیگر دستگیر میشود. در داستان 
حمید  چاه به چاهر ساواک میشود. در داستان ، رحمت كه تازه ازدواج كرده بخاطر توهین به شاه درفتادذشت

واک نیز سا رازهای سرزمین منبخاطر فروختن ط انچه به یک چریک، توسط ساواک دستگیر میشود. در داستان 

 های آنها را روایت كرده است. در بطن قصه حضور دارد و فسادها و شکنجه

 ادر پیشنهاد میدهد حمید به ساواک مأمور «چاه به چاه» در داستانها نیز ساواک بدنبال جذب نیرو است. در

ش میشود و برای استخدام ساواكی بعنوان و میگردد آزاد میشود، مثبت اشكند، پرونده قبول همکاری با ساواک را

 بیمه هم مادرت و پدر هستی، ما مساوی و ما همکار بعد و میشوی مرخص اینجا از روزهده»مزیت خواهد داشت. 

 با نکهای جای به زیادتر نه كمتر نه مایی مثل خالصه. میگیری فراوان العادهفوق بابتش بگیری ادر زن. هستند

 واستخ دلت كه هر كاری تا میکنیم خط به جلوت را دكترها و لیسانسها این همج بنشینی ما جلو سرافکنددی

ر، تعریف میکند و دكتر قضیج . حمید این قضیه را به دوست زندانی خود، دكت(64: 4346براهنی، ) «بکنی باهاشان

روی آبله سرهنگ طرف از نظامی دانشگاه در خدمت دوران درخواست همکاری خودش را توضیح میدهد كه در

 سازمان از.. . میشود كسی نصیب كمتر كه شد داده افتخاری شما به»داده شد:  او به همکاری پیشنهاد ساواک،

 همان:) «كنید قبول شغلی سازمان در كه كنیم پیشنهاد شما به كه هشد داده اطالع ما به كشور امنیت و اطالعات

 .(34ی 35

نیز به رحمت این پیشنهاد همکاری داده میشود و رحمت نمی ذیرد و همسرش را طالق میدهد.  عروسیدر داستان 

 و دمیکن تعریف امریکایی سروان برای را شدنش ساواكی قصج ، شخصیت هوشنگمن سرزمین رازهایداستان  در

 وعن چه زندان است. جایم نشوم امنیتی سازمان ادر شد دفته بهم بعد و دوخت پاپوش یک اول برایم»میگوید: 

 .(647: 4344براهنی، ) «بودن كمونیست پاپوش بودن، شاه ضد پاپوش. معمولی پاپوشهای همین از پاپوشی؟

ی كه در این داستانها از آنها كرده، شبیه توصیف اند.در معرفی شدهساواكیها انسانهای بیرحم، خونریز، شکنجه

، حمید در توصیف بازجو دفته است چشمهای آنها پر از خون چاه به چاهمزدوران سلطان محمود است. در داستان 

 شالق كه دیگری قدبلند مرد چشمهای. همانطور هم سربازجو چشمهای. بود خون كاسج بازجو چشمهای»است: 

 ی3 :4346براهنی، ) «بود شقی و خون پر میداد دستور دائماً و میرفت سو آن به سو این از دوم طبقج در دست به

1). 

عنتی ل جآدم وقتی كه با چشمهای بسته، با آن پارچ دكتر میگفت:»دكتر آنها را حیوان دمنام و داو نامیده است. 

ته. و بعد میخندید و روی چشمهاش، وسط دو تا از اینها نشسته، انگار وسط دو حیوان دمنام و بیهویت نشس

 .(6 :همان« )مثل آهویی است كه وسط دو تا داو به آخور بسته شده» میگفت:
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 ظلم و شکنجه 

های ساواک و وضعیت غیرانسانی زندانیان سیاسی دورۀ پهلوی است. داستانهای براهنی دویای روشنی از شکنجه

 و شدیدترین مسلحانه، مبارز؛ به معتقد هایدرو انواع مختلف شکنجه در این زندانها رایج بود؛ بویژه برای

 (.75: 4349نقل از خزایی، )میکردند  اعمال را هاشکنجه سیستماتیکترین

نجه با شک« روزدار دوزخی آقای ایاز»در پنج داستان مورد مطالعه، شخصیتهای زندانی شکنجه میشوند. داستان  

های محمود است. همچنان ایاز تا پایان داستان شکنجه ، آغاز شدهبریدن دستها، پاها و زبان مرد روی داربستو 

محمود فریاد زد:  »...را توصیف میکند، برای نمونه بریدن دست را با فرمان محمود در آغاز داستان دفته است: 

و با حركت هماهنگ موزونی، او اره را كشید و من آزاد كردم و من اره را كشیدم و او آزاد كرد و اره « شروع كن!»

ریدن و بریدن آغاز كرد و بازوی نخستین؛ خرَّاطان بازار غزنین، ری و بغداد، سُ جر پوست، همچون چرخ خرناسانب

پس از آنکه او اره را تند كشید و من آزاد كردم و بعد او اره را آزاد كرد و من محکم كشیدم، با دو وجب فاصله از 

 (.44: 4314)براهنی، « مچ، كمی باالتر از آرنج، بریده شد...

شده از بدن، بسوی زمین آویزان بود و سفیدی شفاف استخوان، از میان بست، بصورت مثله دو دست او، از چوب»

هر دست  ۀشدهم پیوسته یا جدا از هم، از جای بریده بسته و ردهای بهدرهم جوش دوشت ناچیز و خون دلمه ۀتود

پشه نشسته بود و هریک از بازوها در آن به تخماق یا های دست، مگس و به این زودی بر روی الشه. دیده میشد

 (.44)همان: ...« شده فرورفته باشدآلوده و لهكوبی میماند كه در دوشت خوندوشت

 اخنن صحنج دكتر ، شخصیت چاه به چاههای ساواک تکرار شده است، در داستان در داستانهای دیگر نیز شکنجه

  است: دفته او به درشکنجه كه میکند تعریف را كشیدنش

. شمدو تو زد محکم بعد بماند. انگشت روی همانطور ناخنت میگذارم و كنم تمامش نمیتوانم بکشی جیغ ادر»

 تنم یموها تمام فروبرود سوزن ناخنم زیر اینکه تصور از فرومیکنم. سوزن ناخنت زیر بکنی صدا و سر ادر دفت

. است اخنن كشیدن بیرحمی از كمتر مراتب به كشتن یبیرحم باشد، بیرحم میتوانست نفر یک چقد. شد سیخ

 شیدهك تا شده سست اشریشه كه است ناخنی زیر فروكردن سوزن بیرحمی از كمتر مراتب به كشتن بیرحمی

 اتفاق ینالعطرفه یک به كه قدیم سبک به زدن دردن یا تیرباران مثل افتدمی اتفاق بسرعت كه قتلهایی شود.

 اور كنب است، محبت نوعی است، لطافت نوعی دیگر آدم بوسیلج آدم یک ناخن تدریجی شیدنك مقابل در افتادمی

 . (49 ی47: 4346براهنی،) «نمیدانی تو نکشیدند، را تو ناخن

 بیرون سلول زا و دذاشتند نردبانی روی را جسد. نداشتند تابوت كمیته در» میمیرد شکنجه براثرسرانجام نیز دكتر 

 .(455 همان:) «بردند

 در شکنجج محمود آمده است كه یک ساواكی در حین شکنجه به دهان او میشاشد: آواز كشتگاندر داستان  

یک نفر دستهای محمود را درفت برد به پشتش دستبند زد و دوباره روی صندلی ول كرد و آن وقت محمود »

ی صدای بسیار متشخص دفت: میداناحساس كرد یکی از آنها پرید روی میز یا روی یک بلندی دیگر وایستاد و با 

ما با كسی كه علیه حکومت حرف بزند چه میکنیم؟ و معطل نکرد كه محمود جوابی بدهد سؤالی بکند، دستور داد 

دهان دهن محمود را باز كنند. صدای متشخص جواب سؤال خود را داد: ما دهنش را سرویس میکنیم اینطور. 

محمود كه روی بلندی ایستاده بود در دهن او سرازیر شد. ی اش مردباز ماند و سیل درم شاختیار بیمحمود 

 (.611: 4396)براهنی، « كوشید شاش مرد را از توی دهنش به بیرون استفراغ كند و تا حدی موفق شد

 ، رحمت را با شالق، زغال داغ، و اتوی داغ شکنجه میکنند:بعد از عروسی چه دذشتدر داستان 
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مانند و دفت: دراز بکش و او دست اچه دراز كشید. ند كرد و دذاشت روی یک تخت فنرییک نفر پاهای او را بل» 

احساس كرد كه تخت شیب دارد. از سر به طرف پاهایش. دست و پایش را محکم به باال و پایین تخت بستند و 

كسی كه سؤالها  فحشی بود كه او داده بود چند هفته پیش و از روی عصبانیت شدید. و همانۀ سؤالها همه دربار

را میکرد، دستور داد با شالق بزنندش. و این شالق نبود. با سرعت برق، یک تکه زغال سرخ را میگذاشتند روی 

وی شلوار و بعد صدای تو را میگذارند روی خط اتكف پاهایش، پاهایش میسوخت. احساس میکرد كه همانطوركه ا

: 4394)براهنی، « د...آن زغال با كف پاهایش بخار بلند شده باشآید و بخار بلند میشود، باید از اصابت جزوجز می

49.) 

 افرادی كه دروهبان امریکایی را كشتند، شکنجه میدهد:ساواک « رازهای سرزمین من»در داستان 

 هب و بودند كشیده را سرهنگ ناخن. بود كرده شركت بود، شده ساواک وارد تازه دویا كه تیمسار هم زن برادر»

 داغ آب. بودند داده شکنجه سخت میزده، آواز زیر اتاقش از داهی كه را دروهبانی تهرانی، ساواک أمورم دو كمک

هوشنگ كه ساواكی و  (.655: 4344)براهنی، « بود كرده چرک اشتنهپایین و بودند كرده اماله ماتحتش تو

 میخچار به خواهرش خانج دلخانج وت را زنی جاسوس همین اخیراً»بطرز فجیعی زنی را میکشد: جاسوس امریکاست، 

 .(433 همان:) «آقاست حسین خواهر زن آن میکرد فکر چون بود، كشیده

 

 زندان و تبعات زندان
زندان را از سر  جپنجاه تجرب جكه خود در سالهای نخستین ده ،اوای كلیدی در داستانهای براهنی است. زندان واهه

های ساواک آشناست و در داستانهایش آن را بعنوان مضمون نجهبخوبی با مصائب زندان و شک ،دذرانده است

. به (45: 4397 شیری،)است  زندان از او خود مستقیم تجربیات از متأثر محوری تکرار كرده است؛ داستانهایش

ز د ابعای از ماجرای داستانهای ادبیات زندان دانست. بخش عمده ۀرا باید در حوزدفتج میرعابدینی داستانهای وی 
(. در این داستانها 946: 4397میرعابدینی، ) در زندان میگذرد آواز كشتگان و چاه به چاه، عروسی چه دذشت

وقایع روزهای منتهی به انقالب ، كه داستان سرزمین مندزارش زندانهای پهلوی را میتوان به دست آورد؛ بویژه در 

تنظیفی،  حسینده است. شخصیت اصلی داستان، و آزادی زندانیان سیاسی و حوادث مربوط به آن را توصیف كر

ای از بخاطر اینکه در صحنج قتل شاهد بوده، هجده سال در زندان میماند. وقتی آزاد میشود، مادرش كه تجربه

 : زندان ندارد به او میگوید بین قبر و زندان تفاوتی نیست

 امندیده را زندان من. آیینمی بیرون نزندا آن از هیچوقت میکردم فکر. مردی هم تو میکردم فکر من میدانی»

 «زندان توی را تو و بودیم كرده چال قبرش توی را پدرت ما نیست. فرقی زندان و قبر بین میکردم فکر داهی ولی

 .(137 ی134: 4344براهنی،)

ید براهنی تبعات زندان برای خانوادۀ زندانیان، و ظلم و رنجی كه ساواک بر خانوادۀ آنها تحمیل كرده نیز از د

، ساواک برای پیدا كردن ت انچه بسراغ خانوادۀ حمید میرود. مأمور ساواک چاه به چاهتوصیف شده است. در داستان 

 وقتی ت انچه را پیدا نمیکند، با خشونت با پدر و مادر حمید رفتار میکند و ابتدا مادر او را كتک میزند:

 «ادرم صورت تو زد محکم دیگر یکی بعد و دستش توی بود تهدرف را مادرم سر. مادرم صورت توی زد محکم افسر»

 بلندش و درفت را پدرم یقج افسر». وقتی از مادرش جوابی نمیگیرد، به سراغ پدرش میرود: (94: 4346براهنی،)

 (.93)همان:  «كجاست؟ اسلحه بگو پیرمرد بگو: كرد
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اش را نخواهد دید. در داستان داند او دیگر خانوادهای در چاه پیدا میکنند و برمیگردند و حمید میسرانجام ت انچه

 ، سهیال همسر محمود همراه اوست و در راه مبارزه با محمود و زندانی شدنش با وی همراهی میکند. آواز كشتگان

، توصیف زنددی رحمت است كه با زندانی شدنش دردیر جدایی از زن خود بعد از عروسی چه دذشتداستان 

واند در افتد، نمیته ازدواج كرده است در كابوس اینکه با زندانی شدنش، زنش به دست دیگران میمیشود. او كه تاز

زندان در آرامش باشد و سرانجام تصمیم میگیرد او را طالق بدهد. او میداند دوستانش بخاطر اینکه وی زندانی 

تانش را میشناسند كه در نبود او اش كمک كنند؛ با اینحال دو نفر از دوسسیاسی است، نمیتوانند به خانواده

 میتوانستند بدون خطر با همسرش رابطه داشته باشند: 

؛ آن هم به قصد اینکه كمکی شوند کیشناخت كه ممکن بود به زنش نزدیرحمت سه چهار نفر از دوستانش را م»  

 دیگران میکردند؛ بدلیل آید به زنش بکنند. منتهی این كار را دور از چشم ساواک و دور از چشماز دستشان برمی

. ولی انداختكننده را به خطر میاینکه كمک به زن یک زندانی، زنددی، شغل، حیثیت خانواددی و اجتماعی كمک

آزمودند و بلد بودند های مختلف را میدو نفر از دوستانش را میشناخت كه در به چنگ آوردن دل زنان انواع راه

: 4394)براهنی، « ا به خطر بیندازند، زن مردم حتی زن یک زندانی را قر بزنندكه بدون اینکه از نظر سیاسی خود ر

17.) 

این را هم میدانست كه خانوادۀ همسرش دیگر او را قبول نخواهند كرد و مردم نیز سعی میکنند به زن جوان زیبا 

ق و دوستی كمک رحمت دفت: زهره بخاطر من، بخاطر عش» نزدیک شوند، و سرانجام تصمیم به طالق میگیرد:

كن كه طالق بگیری. آدم خوبی را در زنددی انتخاب كن. مرا فراموش كن. زن او بشو. من هر جا كه باشم، اینجوری 

 بیرجندیه ها و احساساتش را بگیرد و تا حدی موفق شد. بازجو بهخیالم راحتتر است! رحمت كوشید جلو اشک

، زنش از پشت سرش دفت: خداحافظ. و حاال قلب رحمت احساس دستور داد رحمت را ببرد. رحمت كه به راه افتاد

 (.59 همان:« )آرامش بیشتری میکرد

 گوید،می شعر او برای میکند، زنددی او یاد با میشود زندانی حسین كه وقتی از حسین مادر ،سرزمین من رازهایدر 

ینی كند، بکند تا آزادی او را پیشمی پیدا پیشگو حتی میشود، آزاد كی تا ببیند فرزندش میرود دعانویس دنبال

عمر او در تنهایی میگذرد. پدر حسین در غم فرزند از دنیا میرود و سرانجام كه حسین آزاد میشود، مادر از انتظار 

 خود به او میگوید:

 هم من بود در به چشممان. میشمردند خیلیها. میشمردمشان یک یک بیرون آمدندزندان می از كه زندانیها»

(. به او میگوید بعد از زندانی شدنش مردم با جهل خود، شایعه درست كردند كه 137: 4344براهنی، ) «دممیشمر

ه او وحسابی بتو جاسوس بودی، خائن بودی، امریکا رفتی، زندانی شدنت دروغ است و... ساواكیها نیز جواب درست

ساواک سعی داشت با شایعه خانوادۀ زندانیان  ها را پذیرفته بود.ندادند، تا جایی كه حتی خودش نیز برخی شایعه

 تا ندكرد استفاده مردم جهل از چقدر كه میفهمم حاال»تأثیر بگذارد تا كسی بدنبال زندانی خود نباشد: را تحت

 (.139)همان: « بوده خائن و جاسوس پسرم كه كنند حالی میشناختم خوب را پسرم كه من خود به حتی

 

 فقر و فساد

فروشی در دستگاه حکومتی و زنددی مردم را در داستانهایش فاصلج طبقاتی، فسادهای جنسی، و تنبراهنی فقر، 

با دقت و توصیفهای جزئی آورده و این معضالت را به فساد حاكمیت و حضور بیگانگان در كشور ارتباط داده است. 
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جود فقر و فاصلج طبقاتی در كشور وفساد در دستگاه حکومتی رواج دارد؛ بیگانگان در كشور بدنبال فساد هستند؛ 

 آورند، خانوادۀ اشراف نیز اغلب در افیون و قمار و فساد غرق هستند.دارد؛ مردم از فقر به ساواک و یا فساد روی می

، فقر، فاصلج طبقاتی، و فساد سه كلیدواهۀ اصلی داستان است، شخصیت حسین از رازهای سرزمین مندر داستان 

ت كه در میان طبقج فرادست درس میخواند و رفتار و كردار آنها باعث ناراحتی اوست. دوران طبقج پایین جامعه اس

آورده است. ماندۀ غذاها را به خانه میهای اشراف كار میکرده و تهكودكی خود را تعریف میکند كه مادرش در خانه

كوچه به خانه آورد، فراموشم  راستجهای تاجرهای مختلف هردز طعم غذاهایی كه مادرم پس از كار كردن در خانه»

ها را ماندۀ سفرهتهها، در روزهای جشن و سودواری، عروسی و عزا كار میکرد. شب نشده است. مادر در این خانه

)همان:  «برمیگرداند خانه به بود، برده خانه از كه را ایدنده دیگ بردشتن، موقع ، مادرمیکردند بین فقرا قسمت

 االن خود از اینکه با آنها فاصلج طبقاتی دارد، در عذاب است.  (. او میان همس364

 هب ورود اولین سروان امریکایی، در است. كرده مطرح را فساد ایران، بحث در امریکاییها در این داستان با حضور

 چرا ؟دنیستن خوب امریکایی با تبریز هایفاحشه چرا» می رسد خود مترجم از و میگردد هافاحشه بدنبال تبریز

 (.47همان: ) «كنند؟ عشقبازی آمریکاییها با نمیخواهند تبریز هایفاحشه

 ورشت به زنی وقتی»و خودش را به مریضی میزند:  آیدنمی سركار به برای فساد مییابد فرصتی نیز زمان او هر

 با و میدهد بفری را ارمنی دختر دروهبان . این(49)همان:  «نمیشد حاضر سر كارش و میکرد تمارض میخورد،

 از بعد میکند. رها شدن كور بهانج به را او سرانجام  و نمیشود ازدواج به حاضر اما میشود همبستر او با ازدواج وعدۀ

 نیز سرانجام .(35: همان) «بودند دنبالش داردرجه هم و افسر هم دادند فریب را جوان زن دیگر امریکاییهای» آن

 هرانت مستشاری در و رفته تهران به دختر كه میگفتند ایعده زد. غیبش تعاقب و شد نماانگشت شهر در دختر

 .(همانجا) رسیده قتل به امریکایی داردرجه یک دست به دختر كه میگفتند دیگر ایعده و میکند كار

ن ت زنان فقیر شهر بخاطر فقر و درسنگی و بیکاری مجبور میشوند برای دروهبانهای امریکایی كلفتی كنند و داه

همین مسئله باعث بددمانی و تنشهای خانواددی شده بود. در یک مورد همسر  .بدهندهای آنان به تمامی خواسته

یکی از كلفتها، به همسرش اتهام میزند كه با دروهبان خوابیده و از وی باردار شده است. او قصد كشتن دروهبان 

س خره دروهبان رئیألشان با دروهبانها رفیقند. باهمه هاباجی» را دارد كه مانع میشوند. كلفت به مترجم میگوید

 دروهبانها روابط دربارۀ هیچوقت میکنند سفارش زن این (. به615)همان: « است، و هر حرفی بزند كلفت باید بکند

 .(همانجا)نزند  حرفی باجیها با

مادر رقیه بعد از مرگ  .کنندیفروشی مدذران زنددی، تنیا زنان دیگر داستان همچون رقیه و مادرش برای 

ها، هخانهمسرش، توسط برادر همسرش به داللها فروخته میشود. دوست رقیه، كه بعد از انقالب و سوزاندن فاحشه

 .كشته میشودتوسط هوشنگ بشکل فجیعی در خانج حسین میرزا ساكن میشود، 

ی امریکایی كه صاحب فرزند نمیشود، ای فرزندش را به امریکاییها بفروشد. دروهبانداهی فقر باعث شده خانواده

. دنمیشو مانبچه زنم و من»تصمیم دارد فرزند مرد فقیری را تصاحب كند. دروهبان كه راسی نام دارد میگوید 

)همانجا(. او از همکارش خواهش میکند كه واسطه شود بچه را از آن خانواده « بگیریم ایرانی بچج یک میخواهیم

د كه بدنبال پدر و مادر بچه میرود و آنها را در محلج فقیرنشینی پیدا میکند. او بگیرد. همکارش تعریف میکن

یگر بچج دهایش را شیر میداد و سه تا مادر بیچاره یکی از بچه»وضعیت زنددی آنها را چنین توصیف كرده است: 

 دود شان توینهخا. بچج دیگر از سروكول هم باال میرفتندحیاط كوچک با سی چهل تا  والی، تو یکتو دِل

د... چی و كاردر قالیباف توش زنددی میکننكثراً داریچی و درشکهات فقیرنشین تبریز كه الشوخانه بود. از محمرده



 413/ شناسیبررسی سبک فکری آثار داستانی رضا براهنی  با تکیه بر رویکرد جامعه

 

)همان: « مادره مرا كه دید زد زیر دریه، و دفت با پدر بچه صحبت كرده و شب تمام مدت با هم دریه میکردند

617.) 

دید براهنی دور نمانده است. شخصیت ماهی، زنی است كه با افراد زیادی رابطج  فساد دربار و خانوادۀ اشراف هم از

 جزوی فساد و آمده فاسد اشراف زنان حتی جزایری، سرهنگ تیمسار شادان، جنسی دارد. در همین داستان فساد

)همان:  او توصیف كرده است كه همسر تیمسار شادان با یک امریکایی رابطج جنسی دارد است. آنها زنددی از

 را وهمسر ا نکرده، قبول او و داشته باشد رابطه خواهرزنش با میخواسته دلش كه دلیل این به تیمسار (. خود655

. در رابطج زن تیمسار با سروان امریکایی آورده است روزی كه سروان بیلتمور در خانج (651: همان)است  كشته

 (.645ی 654قورزی میکند )همان: تیمسار بود، همسرش خود را به وی نزدیک میکند و عش

 آدرس او از راه در بدهند، زندان تحویل تا میبرند رشت به را حمید مأموران كه وقتی چاه به چاهدر داستان 

. میخورد زندان در را شامش. میدهیم زندان تحویل را حمیدخان»می رسند تا در آنجا تفریح كنند.  خانه رافاحشه

 جناب نمیدانم كجاست؟ رشت عیش جای من. حمیدخان به كرد رو بعد و آوریممیدر عزا از شکمی میرویم بعد

 (.53: 4346)براهنی، « اندبسته را رشت هایخانهفاحشه كه شنیدم فقط سروان

رحمت همواره نگران این است كه همسرش تنها میماند و افراد عیاش « بعد از عروسی چه دذشت»در داستان 

خود میبرند، مخارج او را  جپیش خودش فکر میکرد كه پدر و مادر زنش او را به خان»بود:  مسلماً بدنبال او خواهند

ها، سرخالهپسرداییها، پج تأمین میکنند تا رحمت از زندان بیرون بیاید. ولی چگونه میتوانستند مانع ورود اغوادرایان

 به او حس میکردند، حسزنش نسبتخود بشوند؟ دلیلی نداشتند ترحمی كه خودش و البته  جپسرعموها به خان

ای چرب و نرمتر از یک زن زیبا كه شوهرش را دیوارها، درهای آهنین، سلولهای نمور، مقررات و چه طعمه .بکنند

، های مارپیچ، اتاقهای تمشیتهای برزنتی یا الستیکی، پلههای قطور، پروندهقوانین رنگین و سنگین، پرونده

، آدمهای عبوس، عصبی، درفتار و خشمگین از او جدا كرده باشند! تازه، كدام دیوار و نگهبانیها و از همه باالتر

های دیگران، در خیابانها، بان قرار بود مانع زنش بشود؟ زنش آزاد بود. غرایز زنش در خانه، در جامعه، در خانههنگ

 (.55ی  14: 4394)براهنی، « در شبهای تاریک، در زیر مهتابیها و پشت درها آزاد بود...

 

 مبارزات مردمی در حوادث انقالب اسالمی
در همج داستانها مبارزۀ روشنفکران و مردم با رهیم پهلوی آمده است. سعی براهنی این است كه روحیج مقاومت و 

ها، مبارزۀ قهرمانها را هم توصیف كرده طلبی در مخاطب ایجاد كند و با توصیف فجایع، فسادها و شکنجهمبارزه

، قهرمانهای داستان با هدف و برنامج مشخص درصدد افشای رازهای سرزمین من وآواز كشتگان، ر داستان است. د

 استبداد و فساد رهیم هستند و در این مسیر تالش میکنند، شکنجه میشوند، زندان میروند و كشته میشوند. 

می ردازد و میخواهد مدارک را حکومت و ساواک آوری مداركی علیه مخفیانه به جمع، محمود آواز كشتگاندر 

آوری اسناد. محمود در دل بسیار هم خوشحال بود. شروع كرد به جمع» بفرستد.المللی مجامع بینبرای افشا به 

دست ه و حاال محمود دو چشم بینا ب  كور از خدا چه میخواهد؟ یک چشم لوچ .سهیال هم سخت خوشحال بود

 محمود دفت: .كت دذاشتند. پاكتها را توی كیف دنده دذاشتند، بلند شدندآورده بود. اسناد را جمع كردند توی پا

ای درست كن، بفرست جایی چاپ شود و بعد عکسها و آمار را باید هرچه زودتر دست به كار شوی. اول خالصه

 :4396  )براهنی، « بفرست به خارج كه پیش آدم قابل اعتمادی بماند. تا روزی همه را یکجا به دست اهلش برسانی
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که ای كردی. بدون اینمن فکر میکنم تو كار شرافتمندانه»همسرش سهیال نیز حامی اوست و به او میگوید (. 367

 (.353)همان: « رهیم را افشا كردی ،تظاهر به كمک كنی

خرج بخاطر هزینج زنددی و كمک، حمید كه بطور اتفاقی دستگیر میشود، به ساواكیها میگوید چاه به چاه داستان در

 نای حاال و بخورد مادرم و پدر درد به تومان پانصد تا فروختم را ت انچه من»به خانواده، ت انچه را فروخته است: 

در « دكتر». در زندان تحت تأثیر دوست زندانی خود كه با عنوان (74: 4346براهنی، ) «آمده پیش درفتاری

مردم مثل یک »کند. دكتر در اتحاد مردم به او میگوید: داستان آمده است، قرار میگیرد و روحیج مبارزه پیدا می

جنگل هستند، یک درخت را میتوان با تبر زد و انداخت. میتوان صد یا هزار درخت را با تبر زد و انداخت ولی 

یک جنگل ت هیچکس این قدرت را ندارد. پس باید قدرتی مثل قدرهیچکس نمیتواند جنگل را بزند و بیندازد. 

باید جزئی از . باید به زنددی دیگران هم تکیه كرد .فقط به زنددی تکیه كردنمیتوان زنده ماندن برای داشت. 

 (.63)همان: ند« میمااینکه جنگل تقریباً همیشه دستنخورده باقی ، بدلیل جنگل بود

 رد و تاس احوالمریض پیرمردی او پدرسرانجام نیز پدرش به او وصیت میکند كه سالحها را به اهلش برساند. 

 و میدهد به دست او هنگام خداحافظی با حمید كاغذی است. بوده جنگلی خانمیرزا كوچک حامیان از دذشته

 قبضه چهارده تفنگ، قبضه ششصد آسیاب، پشت از چهلم درخت زیر حمید»میخواند:  را آن زندان در دكتر

 :نهما) «ندارم وصیتی این از غیر رساناهلش ب به وقتش سر را اینها. امكرده چال فشنگ زیادی مقدار و مسلسل

 هلشا به وقتش سر را سالحها آن. است تو پدر وصیت هم من وصیت» او همین وصیت را میکند به نیز دكتر (.49

 .(همانجا) «سر وقتش باشد یادت برسان،

ادها یع، فسفجا ،مترجم یک سروان آمریکایی میشود، در دوران جوانیش كهحسین تنظیفی ، رازهای سرزمین مندر 

ستگیر دقتل كرازلی  جبخاطر حضور در صحنرا از نزدیک میبیند، تا اینکه  درباریان و اشخای مملکتیو استبداد 

بعد از آزادی تصمیم میگیرد با جمع كردن . به حبس ابد محکوم میشود، و با انقالب اسالمی آزاد میشود میشود و

تهمینه خواهرزن تیمسار شادان است كه بدلیل نیز، شخصیت  سرانجام داستان مدارک، فساد رهیم را افشا كند.

، قصد كشتن او را دارد و با حسین در افشای فساد حکومت همکاری میکند؛ اما به دست شادان همسرشقتل 

آید تا مدارک را بدهد، توسط برادر تهمینه )هوشنگ( كشته میشود اما تهمینه روزی كه حسین به خانج او می

حسین را به دست انقالبیون بس ارد و خودش به كندوان فرار میکند. در این رمان مبارزات مردمی میتواند مدارک 

حضور مردم در خیابان و سقوط كالنتریهای تهران را علیه رهیم در دهج پنجاه توصیف شده است؛ برای نمونه، 

مردم با حمله به كالنتریها مسلح میشوند و در خیابانها سنگر میزنند و به مقابله با نیروی  روایت كرده است.

 کتممل این كارۀهمه اند؟چکاره دیگر اینها. رفته شاه. مینشانیم سیاه خاک به را خائن دارد»شاهنشاهی میروند: 

 .(416: 4344براهنی، )« است مردم دست تو كه است سالحی حاال

 تکتک به نفر یک. شد بلند موتورسیکلت صدای سر پشت از»رزه نیز پیغام انقالب به آنها میرسد: در حین مبا

 یشپ پیامش است، قرار چه از جریان شد معلوم بزودی میرفت. دیگران سراغ به و میگفت چیزی میزد، سر سنگرها

 مردم از و بودند خوانده غیرقانونی را نظامی فرمانداری اعالمیج بازردان و رسید. امام سوارموتورسیکلت خود از

بر تعداد آدمهایی كه از هر  بود. تهدیدش ولی نبود جهاد حکم از صحبتی. بریزند خیابانها به كه بودند خواسته

آمدند افزوده میشد. سنگرها پرتر میشد. پشت بامها پر از آدم میشد. و خبرهایی مختلف دهان به دهان سویی می

مربوط به سقوط كالنتریهای تهران بود و اسلحه بود كه آورده میشد و بین مردم پخش  میگشت و مهمترین اخبار

 (.411ی 413:همان) «میشد
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 گیری نتیجه
های اصلی و محوری براهنی بعنوان سبک فکری نویسنده در پنج داستان در ارتباط با جامعج در این مقاله اندیشه

عی است كه داستانهایش را با تأثیر از حوادث سیاسی اجتماعی ای اجتماعصر پهلوی بررسی شد. براهنی نویسنده

آمیز به نقد ساختارهای اجتماعی و سیاسی پرداخته است. او دورۀ پهلوی دوم نوشته است و در آنها با زبانی مبالغه

کری ای روشنفشرایط جامعه را نابسامان و بیماردونه وصف میکند كه نیاز به درمان دارد و راه آن را مبارزه و درایشه

میداند. سبک فکری كه در داستانها تکرار شده، با محوریت فساد، فقر، زندان، مبارزات مردم و استبداد حاكمیت 

است. آثارش بازدویی تنشهای میان مردم و حاكمیت است و دوران مبارزات مردمی علیه رهیم را روایت كرده است 

دزارشی تاریخی براساس واقعیت نمیباشد و صرفاً با تأثیر از حوادث كه البته داستانها، ساختج تخیل نویسنده است و 

جامعه نوشته شده است. استبداد حاكمیت، وجود خفقان در جامعه، حضور بیگانگان، فقر و فساد مردم، معضالت 

های ساواک، زندانی شدن معترضان و مبارزان در داستانهای وی تکرار شده است و موضوع اجتماعی، شکنجه

ی میباشد. در این موضوعها، براهنی توانسته با سبک و بیان مختص خود در قالب رمان تاریخی، رمان محور

ظلم،  های رئالیسم جادویی، تصویری ازمدرنیسم، زبان نمادین و صریح، و بیانی رئالیستی با استفاده از مؤلفهپست

 ه اینها بیشتر تصورات اوست تا حقیقت.كه البت مبارزات مردمی، و فقر و فساد جامعج عصر پهلوی ارائه دهد

 

  نویسندگان مشاركت

علوم انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد  دانشکدۀ در بمصوّ فارسی ادبیات و زبان دكترای دورۀ جرسال از مقاله این

 لعهمطا این اصلی طراح و داشته هبرعهد را رساله این راهنمایی علی رمضانیآقای دكتر  .استشده استخراج اهر

 شنق نهایی متن تنظیم و هاداده دردآوری در رساله این پژوهشگر نوانعب وحیده جداری. سركار خانم اندبوده

ها و راهنماییهای تخصصی این به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل داده رضا آقایاری زاهدآقای دكتر . اندداشته

  .استبوده پژوهشگر سه هر مشاركت و تالش حاصل همقال محتوای تحلیل نهایت در. اندپژوهش نقش داشته

 

  قدردانی و تشکر

علوم انسانی  دانشکدۀ پژوهشی و آموزشی مسئوالن از را خود تشکر مراتب میدانند الزم خود بر نویسنددان

 .ایندنم اعالم دادند، پژوهش یاری این كیفی ارتقاء و انجام در را نویسنددان كهاهر دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
 

  منافع تعارض

 حاصل و نرسیده چاپ به خارجی و داخلی نشریج هیچ در اثر این كه مینمایند دواهی مقالج این نویسنددان

 تحقیق این .دارند رضایت و آداهی آن انتشار به نسبت ایشان و است، نویسنددان تمامی پژوهشی فعالیتهای

 تعارض دزارش مسئولیت .است نگرفته صورت تقلبی و خلفت هیچ و شدهااجر اخالقی مقررات و قوانین كلیج طبق

 ذكرشده موارد كلیج مسئولیت ایشان و است، مسئول نویسنده عهدۀ پژوهش به مالی حامیان و منافع احتمالی

 .میگیرند عهده بر را
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