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Geocriticism with a focus on the subject of place is one of the fundamental
concepts in literature, the study of place in literary works became more
important, especially in the postmodern era because not only literature plays
an important role in the representation of space, but also the presence of
geography has expanded in approaches such as thematic and postcolonial
criticism. In geocriticism, the relation between imagination and reality is
considered, it is the author's experience which means this linked to the
category of place, so the author's view of a particular place is considered. In
other words, It is not the description of the real places that matters, but it's
the author's imagination that makes up the geography of the work. This
approach is also related to thematic criticism. The theme of time and space
shifts has been particularly popular in the literature for ages, with characters
searching for their lost identities, so they begin the journey to know
themselves by shifting in space as well as time. Reza.Ghasemi, who is one
of the contemporary Iranian writers living in France, deals with this issue in
the novel The Nocturnal Harmony of Wood Orchestra. In the present article,
with the descriptive-analytical processing, the story is analyzed  relying on
the opinions of Bertran Westphal, in the scope of geographical criticism. In
this novel, a vivid and dynamic image of the city of Paris and Tehran is
displayed for the active audience; because the place and time shift in this
story is not linear and the author does this with his own logic and without
confusion; but it is necessary for the reader to sort out this confusing tangle
in order to reach the world represented by the narrator.
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مقاله پژوهشی
، یّـات اسـتگـذار در ادبنقد جغرافیایی با محوریّت موضـوع مکـان، یکـی از مفـاهیم بنیـادین و تـأثیر

ا کـه نـه تنهـت؛ چـرااهمّیت بیشـتري یافتـه اسـمدرن ویژه در دوران پستبررسی مکان در آثار ادبی به
ضـمونی انند نقد مهایی مسزایی دارد؛ بلکه حضور جغرافیا در رویکردنمایی فضا نقش بهادبیّات در باز

تجربـۀ ونظر است و پسااستعماري نیز گسترده شده است. در این نوع نقد رابطۀ بین تخیّل و واقعیّت مد
ي بیشـتروجّـهخورد، پس به نگاه نویسنده به یک مکان خـاص توند مینویسنده با مقولۀ مکان پی» من«

ویسـنده اسـت کـه هاي واقعی مهـم نیسـت؛ بلکـه ایـن تخیّـل نعبارتی دیگر توصیف مکانشود. بهمی
ضـمون جابجـایی چنین این رویکرد با نقد مضمونی نیز مرتبط اسـت. از مسازد. همجغرافیاي اثر را می

وجوي هـا در جسـتشده اسـت، شخصـیّتاي میباز در ادبیّات، استقبال ویژهدر زمان و مکان، از دیر
ین زمـان بـه چنـکنند تا با جابجایی در فضـا و هـمرفتۀ خود هستند پس سفر را آغاز میهویّت ازدست

سـت، در اشناخت خویشتن برسند. رضا قاسمی که یکی از نویسندگان معاصر ایرانی و سـاکن فرانسـه 
ا پـردازش ها به همین موضـوع پرداختـه اسـت. در مقالـه حاضـر، بـانۀ ارکستر چوبنوایی شبرمان هم
ن رمـان ان و با تکیه بر آراي برتران وستفال، در گسـترة نقـد جغرافیـایی؛ در ایـتحلیلی داست-توصیفی

زیـرا تصویري زنده و پویـا از شـهر پـاریس و تهـران بـراي مخاطـب فعّـال بـه نمـایش گذاشـته شـده؛
بدون صّ خود وی و زمانی در این داستان خطّی نیست و نویسنده این کار را با منطق خاجابجایی مکان

بـه جهـان دهد؛ ولی الزم است تا خواننده این کالف سردرگم را سـامان بخشـد تـاآشفتگی انجام می
شدة راوي برسد.بازنمایی

23/03/1400:افتیدرخیتار
25/07/1400تاریخ بازنگري:

11/08/1400: رشیپذخیتار

هاي کلیدي:واژه
نقد جغرافیایی،

وستفال،
حسّیت،چند

قاسمی،
مدرن.پست

پژوهشنامۀ .هانوایی مکانها تا همنوایی حسها: از همنوایی شبانۀ ارکستر چوبهم).1401(اکرم، آیتیو مریم، توکلی: استناد
.223- 199)، 2(11، ادبیات داستانی

نویسندگان.©مؤلف قحناشر: دانشگاه رازي                                                                           
DOI: 10.22126/RP.2021.6512.1347



)39(پیاپی 1401تابستان، 2، شمارة یازدهمفصلنامۀ پژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 200

. پیشگفتار1
ا آن، بتبط ی و رویکردهاي خاّص فکري و ادبی مرامروزه، مهاجرت و جابجایی، به جهت گسترش کمّ

زم است الرو، براي شناخت آن به موضوع موردعالقۀ بسیاري از نویسندگان تبدیل شده است و ازاین
قل از روشنگر توان به ناي متعدّدي انجام شود. این مفهوم را میرشتههاي میانمطالعات و نگرش

گونه تعریف کرد: این
ان و بر اثـر فضـا و مکـادبیّات مهاجرت، بیان یک حالت از احساس مهاجر است. این بیان«

).10: 1386(روشنگر، » یابدهاي متفاوتی میهاي داستانی، شکلشخصیّت
ردازد کهپی میتر به مسائلآید و بیشاین ادبیّات، خارج از زادگاه اصلی نویسندگانش پدید می

دوجود آمده در کشور مقصگیرندة مشکالت بهسبب جابجایی فرد مهاجر شده است. پس هم دربر
وان گفت، تی مینوعشمارد (اشتیاق به وطن). بههاي کشور مبدأ را برمیاست (فراق وطن) و هم خوبی

اي میان دو کشور شکل خواهد گرفت. حین نوشتن یک اثر مقایسه
ان، زم- گونه از ادبیّات شایان توجّه است، مسئلۀ فضابر مسائل محتوایی و مضمونی که در اینعالوه

شود. نقد جغرافیایی، رویکرد نوینی است عات مهمّی است که کمتر به آن پرداخته مینیز یکی از موضو
بار توسّط کند. این مفهوم نخستینهاي آن را در آثار ادبی بررسی میفضاي جغرافیایی و بازنماییکه 

مطرح شد و »2نقد جغرافیایی، شیوة استفاده«اي با عنوان پرداز فرانسوي در مقاله، نظریه1برتران وستفال
به تفصیل توضیح داده شد نقد جغرافیایی. واقعیّت، تخیّل، مکان،  در اثري با عنوان 2007سپس در سال 

درباره 5و ادوارد سعید4، همی بابا3که درواقع، تا حدي برخواسته  از نظریات ژیل دولوز
استعماري است.گرایی و پساپساساختار

کند؛ یعنی از نگاه راوي بومی (فردي مجراي چندکانونی نگاه میوستفال به ادراك چندگانۀ فضا از 
صورت گذرا که بومی همان مکان باشد)، راوي غیر بومی (فردي که متعلّق به آن مکان نیست؛ ولی به

جا اي در آنگونهآنجا بوده یا هنوز هست) و راوي خارجی (فردي که تعلّقی به آن مکان ندارد؛ اما به
________________________________________________________________
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در تحقیقات مربوط به حوزة نقد جغرافیایی الزم است تا حداقل دو راوي حضور مستقر شده است).
عنوان راوي، هم غیربومی و هم ، رضا قاسمی بههانوایی شبانۀ ارکستر چوبهمداشته باشند، در رمان 

گر مهاجرت یک ایرانی به پاریس است. درنتیجه با توجّه به شود که روایتخارجی در نظر گرفته می
گذاري فضا در هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر رسوب،زمان، از منظر نقد جغرافیایی-یۀ فضانظر

شده است.خوانش مخاطب از رمان  مطالعه

هدف پژوهشو. ضرورت، پیشینه 1-2
این حقیقت که مفهوم مکان در کنار زمان، عنصر معنابخش وجود و زندگی آدمی است، باعث شده 

پردازان قرار گیرد. هاي مهم در بحث فیلسوفان و نظریهدیرباز یکی از مضموناست که این مفهوم از
تري به خود تر و متنوّعهاي جهانی، ابعاد گستردهخصوص بعد از جنگاین مسئله در قرن بیستم و به

و 9، هانري لوفور8،  میخاییل باختین7، موریس بالنشو6گرفت. در حوزة علوم انسانی، گاستون باشالر
پردازان، مفهوم مکان را از و بسیاري دیگر از نظریه12، ادوارد سوجا11، کنت وایت10دتر میشل فوکوبع

اند. ها بحث و بررسی کردهزوایاي مختلف و نیز در ارتباط با دیگر علوم و رشته
گذار نظریه نقد جغرافیایی، عنوان پایهبرتران وستفال، متخصّص ادبیّات تطبیفی دانشگاه لیموژ، به

هاي خود را بر بررسی فرآیند بازنمایی فضاهاي انسانی قرار داده و تحقیقات متمرکز ثقل پژوهشنقطۀ 
ریزي و چاپ نموده است. نقد جغرافیایی وستفال سه مؤلّفۀ پی، با عنوان این نظریه2001خود را از سال 

کند که تعریف میادراكو یاتجربهرا بر مبناي15و ارجاع14، تخّطی13زمانمندي-اصلی با عنوان فضا
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گران بسیاري در جهان را به خود اساس تحقیقات در زمینۀ نقد جغرافیایی است و توانسته نظر پژوهش
جلب کند. 

در خصوص کاربست این نظریه بر روي آثار داستانی ایرانی یا اشعار فارسی نیز مطالعاتی انجام شده 
)، تالش کرده است در 1392اند. مظهري (یه پرداختهاست که هر کدام به بررسی و تبیین بخشی از نظر

و به بررسی دو نگاه از دو فرهنگ متفاوت به شهر پاریس بپردازد. عظیمیسن قرمز بودو ثریّا در اغما
)، فضاي کربال را در آثار سه تن از نویسندگان با تکیه بر آراي وستفال در حوزة نقد 1392(همکاران 

، نقد جغرافیایی را در ارتباط شعر آپولینر و سپانلو)، در 1394د. تقوي فردود (انجغرافیایی بررسی کرده
گرایی جغرافیایی در این خصوص کاوي جغرافیایی قرار داده است و به بررسی ساختاربا روان

چند نویسندة فرانسوي را که از قرن »من«)، واژگان احساسات و تجربۀ 1396چنین (پردازد.  او هممی
اند. اند، در رویارویی با فضاهاي معماري ایران مطالعه و بررسی کردهبعد گزینش شدههجده به

هاي شهر تهران را در قالب یک کار تطبیقی با استفاده )، جلوه1396کریمیان و حاجی حسن عارضی (
دستار ۀ )، در سفرنام1396ها (اند، آنبررسی کردهسالومهو گوشهرزاد غیباز نظریۀ وستفال در دو اثر 

شده توسّط نویسندگان دست یابند. اند تا به جهان بازنمایینیز به همین موضوع پرداختهو گل سرخ
به بررسی فضاي حّسی نویسنده با سولوي یک باز آمده)، در کتاب 1398نیک رفعت و نامور مطلق (

پردازند. جا بازگشته) در سایۀ نظریۀ نقد جغرافیایی میکه پس از ده سال به آنوطنش (
هاي روایت، چون بینامتنّیت، شیوههاي متعدّدي با رویکردها و نظریات متفاوتی همپژوهش

شده این مقاله؛ یعنی مدرنیسم، نقد مضمونی و واکاوي عناصر ادبیّات مهاجرت روي اثر مطالعۀپست
ته بر روي این اثر گرفهاي صورتنیز انجام گرفته است. ازجمله پژوهشهانوایی شبانۀ ارکستر چوبهم
صورت تطبیقی با را بههانوایی شبانۀ ارکستر چوبهم)، 1383توان به این موارد اشاره کرد: صادقی (می

)، با توّجه به اختالالت شخصیّتی 1389از منظر بینامتنّیت بررسی کرده است. حسنلی (بوف کوررمان 
ا  تجزیه و تحلیل کرده است. سادات هاشمی گري این رمان رهاي روایتپرسوناژ اصلی این اثر، شیوه

چنین دو نماد آب و آتش به نقد مضمونی و )، با استفاده از نظریات گاستون باشالر و هم1392(
تمامأ و هانوایی شبانۀ ارکستر چوبهم)، نیز به مقایسۀ 1398شناسی اثر پرداخته است. اسکویی (نشانه

است. از منظر ادبیّات مهاجرت پرداختهمخصوص
با تکیه بر آراي هانوایی شبانۀ ارکستر چوبهمکنون پژوهشی دربارة رمان رسد که تانظر میبه

توجّه به اهمّیت این نقد نوین در برتران وستفال در حوزة نقد جغرافیایی انجام نشده است. بنابراین با
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ین حوزه و تعامالت ادبی و نماید که آثار پژوهشی بیشتري براي شناخت اادبیّات معاصر، ضروري می
فرهنگی میان این آثار و اصول زیربنایی این شکل از نقد انجام شود، پس نگارندگان هدف اصلی خود 

اند و بدین منظور تمام عناصر داستانی مرتبط با نقد جغرافیایی را در تحقیق حاضر این مهم در نظر گرفته
اند.در این اثر را تجزیه و تحلیل کرده

هاي پژوهشسش. پر1-3
هاي زیر هستند:دادن به پرسشگران در پی پاسخدر این مقاله پژوهش

شده توسّط راوي غیربومی و خارجی در مورد شهر پاریس بر طبـق روشزمانی، بیان-فضاهاي الیه-1
کنند؟چند حسّیت، چگونه تصویري ایجاد می

هر پـاریس را از اعمـاق فراموشـی بیـرونشـزمانیِ -هاي فضااز چه طریق نویسنده توانسته است الیه-2
اش پی ببرد؟شدهها به هویّت گمبکشد و از خالل آن

ژوهش . مبانی نظري و روش پ1-4
ترین رویداد قرن بیستم، باعث تحوّالت ژرفی در تمام زیرساختارها و عنوان مهمجنگ جهانی به

هاي تمدّنی است که به گر ویرانهم قرن نظارهروساختارهاي زندگی بشر شد. درواقع، بشر در نیمۀ دوّ
دار سخن به میان باره از فضاي صیقلی و شیاراینچه دولوز درکرده است. چناندست خود نابود 

شود که هنوز توّسط . فضاي صیقلی؛ به آن بخش از کرة زمین گفته می)477: 1987دولوز، (16آوردمی
را از حالت شود که انسان آندار؛ به فضایی گفته میارانسان دخل و تصرّف نشده است و فضاي شی

توان گفت که تصویر نتیجه میشدن است، درطبیعی خودش خارج کرده است و همواره در حال اضافه
هاي ها در عرصههاي کشورها و مرزدنبال این تحوّالت و تغییر در نقشهکرة زمین در حال تغییر است. به

هاي دیگر چنان جایی باز کرد تدریج جغرافیا در رشتههاي تازه با جغرافیا، بهگوناگون و تعریف نسبت
).192: 1395اي تبدیل گردید (نامور مطلق، اي بینارشتهکه به شاخه

گرایی است که ساختاراستعماري و پسااز دیگر وقایع نیمۀ دوّم قرن بیستم، مطالعات پسا
نظر اند. بهها داشتهوارد سعید و هومی بابا مطالعاتی در این زمینهپردازانی ازجمله فرانتس فانون، ادنظریه

حدودي متأثّر از اصول همی بابا رسد مفاهیم ارائه شده توّسط وستفال در حوزة نقد جغرافیایی تامی
گردد؛ یعنی زمانی که استعمار میباشد. آغاز این جریانات به تعبیري به دورة جنگ جهانی اول برمی

________________________________________________________________
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شود، استعماري میسازي استعماري تبدیل به پسانوعی غربیآید و بهمیتغییر استراتژي بردرصدد 
هاي زیاد ترك کنند سپس هاي مستعمره را به سبب هزینهگیرند سرزمینهاي بزرگ تصمیم میدولت

ر فرض اصلی این است که امپریالیسم فرهنگی داز طریق تسخیر اذهان عمومی به اهداف خود برسند.  
اي گذاشته است کنندهتشکیل هویّت، شیوة زندگی و زیست فرهنگی مردم در سراسر جهان تأثیر تعیین

شده توّسط دیگري توان گفت که تصویر ارائهتوجّه به اهمّیت بحث فرهنگ میبا). 133: 1379(بشیریه، 
شود.نیز مهم می

دن است، به این معنا که گروهی یا کند در آستانه بویکی از اصولی که همی بابا به آن اشاره می
-فرهنگ را وارد مقصد جدید میفردي که حامل فرهنگی است در صورت جابجایی یا مهاجرت آن

نتیجه فرهنگ خودي کند، حال باید بین فرهنگی که حاملش است و فرهنگ جدید زیست کند. در
گیرد که خود مقدّمات مبانی ر میرود و تنها در آستانه قرامیگاه به نفع فرهنگ دیگري از بین نهیچ

کند. جدید و تبادالت فرهنگی جدیدي ایجاد می
- که یک نظریه را برطوريوجود آمد بهگرایی نیز در واکنش به تفکّر استعماري بهساختارمفهوم پسا

-ا پساکند؛ امعنوان ساختار برتر، مرکزیّت پیدا میکنند سپس آن نظریه بهگزینند، آن را تقویّت میمی

شود و دولوز، این مرکزیّت را نفی کرده، ایدة ی در واکنش به این تفکّر ظاهر میگرایساختار
توان گفت که هیچ تفسیر واحدي از یک متن وجود کند. پس میگرایی یا ریزوماتیک را بیان میتکثّر

ندارد. دولوز معتقد است:
گوناگون و متفاوت رمزگان پیونــد هاي معناي هر ماهیّت و منظري به وجوه بسیارزنجیره«

هـا را هـاي متفـاوت نشـانهتنها رژیـمشناسی، سیاست، اقتصاد و ...) که نهزیست(اند خورده
کنند؛ بلکه گویاي شأن و وضع متفاوت چیزها هستند. یـک ریـزوم بـدون وقفـه ور میکنش

یشـاوندگونۀ هـاي نسـبی و خوهاي قدرت و وضـعیّتشناسی، سازمانهاي نشانهمیان حلقه
).42: 1394نیا، (رامین» کندی پیوند برقرار میهاي اجتماعهنـر، علوم و کشمکش

ریزي کرده و زمان پایه-برتران وستفال، با الهام از این دو تفکّر، نقد جغرافیایی را با محوریّت فضا
:کندمیبیان

اي است ترین ریشهجوانچونکند، همرا بازنمایی میهر متن در روابطش با فضایی که آن «
حدّي وابسته بـه قابلیـت و بندي زمانی فضاي انسانی تابیش مانند درخت است. الیهوکه کم

.)110: 1399(عظیمی و همکاران، »متنی آن استتوانایی بینا
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توپ -زمانی، تخّطی و مرجعیت. نظریۀ کرونو- اصول نظریۀ وي بر سه محور استوار است: فضا
توسّط نظریه پردازانی مانند باختین مطرح شده بود:تر پیش

زمان در نقد جغرافیایی بیانگر -سازد. فضارا مطرح میبار وستفال با تقدّم مکان و فضا آنامّا این«
-گیرند. هماي تعلّق دارند و در انتزاع شکل نمیشدهآن است که آثار ادبی هنري به فضا و زمان داده

گیرد و همواره در حال تغییر و ، فضا همواره در نسبت با فضاهاي دیگر قرار میچنین در این رویکرد
). 196: 1395(نامور مطلق، » تبدیل است

غرافیا زمانی وجود ندارد و حاالت روحی انسان و حتّی خود جبر این اساس، از نظر وستفال هیچ هم
گذار هستند، بنابراین:و مکان نیز بر زمان تأثیر

اي از بار کـه فضـا انسـانی باشـد، مـوزهگذاري است. هرادراك حاصل رسوبفضاي قابل«
نمـایی فضـا بـه نسـبت هـا اسـت. بـازاي از هـراسمایه و به همان اندازه موزههاي پرلحظه

متنـی) اسـت، اي و در مجمـوع بینـااش (تـاریخی، اسـطورهزمـانیگوناگونی که شاخصۀ در
).112: 1399(عظیمی و همکاران، » شودپیچیده می

تواند به میل فرد یا به اجبار صورت تخّطی به معناي زیر پا گذاشتن قانون است که این رخداد می
هاي جدیدي را شود و فضاکه شخصی از فضایی که به آن عادت کرده است خارج میهنگامیگیرد.

شود. از نظر دار میمعنااش نیز یابد؛ بلکه فضاي گذشتهمیهاي جدید را درکند، نه فقط فضاتجربه می
شود:زدایی است که معنا ایجاد میوستفال، با قلمرو

چـه بـه حاشـیۀ آزادي اي کلّی در عبور از یک حد و مرز و البته فراتر از آنتخطّی به قاعده«
چنین{تخطّی} گریـز هم. بخش استنتیجه تخطّی رهاییشود. درگردد، مربوط میاطالق می

: 1399(عظیمـی و همکـاران،»دگریـزسیستم، از فضـاي مرجـع مـیاز مرکز است: از قلب
123(.

شود کند) خارج میکه از فضاي مرجعش (همان فضایی که در آن زندگی میتوان گفت کسیمی
اش رها شده و به دنبال شود، در حقیقت از شکل زندگی قبلیگریزد یا حّتی تبعید مییا بنا به دالیلی می

توانیم به ادبیّات مهاجرت اشاره کنیم، اولیس نوشتۀ جیمز براي مثال نیز می. رودزندگی جدیدي می
أتواند به دلیل شرایط نامساعد کشور مبدجویس، نمونۀ بارز تخطّی در ادبیّات است. ترك وطن می

انجام شود یا بنا بر خواستۀ خود شخص باشد.
شاره کرد که به چند شکل است. توان به رابطۀ یک شهر با مرجع خودش ادر مورد ارجاعیت می
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ها و غیره کامالً منطبق بر ها، آدرسها اعم از فاصلهشده از مکانابتدا ممکن است تمامی توصیفات ارائه
صورت است که فضایی در یک داستان باشد؛ اما درحالت بعدي؛ یعنی تغییر شکل، به اینواقعیّت 

و منطبق بر تخیّالت نویسنده است یا حّتی جود نداردوجود دارد؛ ولی بر روي نقشه و در عالم واقعی و
طور کل نفی مرجع کند و ارتباطی با فضاي بیرونی تواند توصیف یک شهر با نام دیگري باشد یا بهمی

گوید:طور که وستفال مینداشته باشد. همان
ن است و چه ارتباطی میان جهان تخیّلی و جهان واقعیّت وجود دارد؟ آیا این ارتباط ناهمگ«

چـه در بیـرون از چند جهان دیگر تشکیل شده است؟ آیا فضاي مطرح شده در ادبیّات از آن
.),25:2000Westphal(17»است جداست و یا با آن در تعامل است؟

ز ند که اکمیشناختی نقد جغرافیایی را نیز بیاناش، اصول روشوستفال پس از معرّفی اصول نظري
هش این پژونگاري و بینامتنیّت. هدفحسّیت، الیهکانونگی، چندشود: چندچهار بخش تشکیل می

ر ت را مدنظحّسیهاي مختلف مفهومی مکان نیست؛ بلکه نگارندگان در این مقاله روش چندمطالعۀ جنبه
ورت که صینابهمحور اثر را بررسی کنند. قرار خواهند داد تا بتوان از طریق این رویکرد مکان

ق قط از طریها فنهایی که ما از زمان و مکان داریم دخیل است. دریافت ما از مکادر دریافتاحساس، 
ار مهمّیبسیحس بینایی نیست، گاهی حواس دیگر مانند بویایی، شنوایی، المسه و حّتی چشایی نقش

رسل ما؛اندها مدنظر داشترسد برخی از نویسندگان قرن بیستم، این رویکرد رنظر میکنند. بهایفا می
رده کع اشاره آید، به این موضومحور درحسّیت به شکل یک نظریۀ مکانکه چندپروست پیش از این

ن شده این موضوع در قالب تجربه بیاوجوي زمان از دست رفتهدر جستطور مثال در رمان بود. به
است: 

ام ، ناگهـان ایّـخورد، مزة یک کیک کوچک شـیرینها بعد، وقتی با مادرش چاي میاو سال«
تـوان گفـت فضـا و). پـس مـی2: 1383(نور احمـر، » را در کولبري به یادش آوردگذشته 

صورت ناخودآگـاه تواند بهقط تصاویر دیداري نیستند؛ بلکه هر حسّی میفدنبال آن زمان، به
سبب جابجایی فضایی و زمانی شود. 

را حّسیتدتفال و چنمعرّفی کرده، سپس نظریۀ وسرا هانوایی شبانۀ ارکستر چوبهمادامه رماندر
کنیم.در آن بررسی می
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. پردازش تحلیلی موضوع2
هاي سرشناس ادبیّات عنوان یکی از چهرهرضا قاسمی، نویسندة معاصر اصفهانی است که  امروزه به

ر آمریکا انتشار د1996که در سال هانوایی شبانۀ ارکستر چوبهمآید. او با رمانشمار میمهاجرت به
، چاپ مجدّد همین کتاب 1381نویسی فارسی رسید. بعدها، در سال یافت، به جایگاه خاّصی در داستان

.اش کردبر استقبال گرم خوانندگان، جوایز ادبی متعدّدي را هم نصیب نویسندهدر ایران عالوه

تبعیدیان خودخواسته یا ناخواسته، اي از مهاجران ایرانی، داستان روایتی متفاوت از زندگی عدّه
است که از تهران به فرانسه مهاجرت یداهللاگر قّصۀ زندگی، مردى چهل ساله به اسماست. روایت

کند که اکثر همسایگانش نیز ایرانى کرده، در زیر شیروانى طبقۀ ششم ساختمانى در پاریس، زندگى می
نوشته که با هانوایى شبانۀ ارکستر چوبهمى به اسم هاى دور رمانچنین راوىِ اثر در گذشتههم.هستند

رود. الزم به ذکر است گذر زمان حقیقت داستان زندگی ساکنان به سوي همین رمان خیالى پیش مى
نگري، بیماري آینه) که هاي زمانی، خودویرابر مشکالت فلسفى (بیماري وقفهکه راوى عالوه

اي براي ادامۀ زندگی گردانى هم شده است. او هیچ انگیزهگیرش شده، دچار نوعی پوچى و سرگریبان
کند که بر اثر اتّفاقى که در چهارده اش شود. راوي عنوان میخواهد کسی وارد زندگیندارد و نمی

چیز از او باقی نمانده جز مشکالت اش به درونش حلول کرده، حاال هیچسالگى برایش افتاده سایه
شود. و زمان میه و مالیخولیایى که سبب جابجایی و وقفۀ او در مکانروحی و روانى پارانوئیدگون

شناخت ،مدرن و سوررئال تبدیل کرده است. از طرفیهمین ویژگی این اثر را به یک رمان پست
رسد، ساکنان این آپارتمان نظر میشود؛ زیرا بههاي داستان سبب کشش و جذابیّت رمان میشخصیّت

شده توسّط اند و در درك ما از فضاي شهري توصیفکه تیپ باشند مفهومشش طبقه، بیش از این
کنند.سزایی ایفا میراوي نیز نقش به

زمان، تخطّی و ارجاعیت در رمان-بررسی مفهوم فضا. 2-1
که خود بخواهند به یک به دلیلی و بدون ایناست که هرايساکنان سّیارهگر قّصۀ رضا قاسمی، روایت

توانند مدّت زیادي بدون اند. این افراد مانند اجرام آسمانی هستند که میدنیا پرتاب شدهاي از گوشه
اند هویتی کدام از این افراد نتوانستهها سرگردان باشند، هیچپایان کهکشاناتّصال به جایی در فضاي بی
شان باعث شده چرخند و همین آشفتگیها  همواره به دور خودشان میآنبراي خود دست و پا کنند،

آویزي چنگ بزنند تا به هستی خود معنایی ببخشند، است تا در زمان و مکان جابجا شوند و به هر دست
کند و این مسئله را هرچند تالششان بیهوده باشد. راوي در جاي جاي داستان به توّقف زمان اشاره می
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شود و فکر کند، درنتیجه این تواند بر روي موضوعی متمرکزکه نمیکند؛ چراآور توصیف میرنج
ماند:هویّت میچنان بیشوند و همهاي زمانی مانع بازیابی شخصیتش میوقفه

وقتی زمان براي کسی متوقّف شده باشـد، در هـیچ کجـاي ذهـنش دیگـر جـایی، هرچنـد «
).8: 1397(قاسمی، » کس دیگر وجود ندارد کوچک، نه براي من و نه براي هیچ

بیند؛ اش نمیرود هیچ نشانی از آشنایی در چهرهخانه، میبقۀ ماتیلد، زن پیر صاحبوقتی یداهللا به ط
اش براي همیشه به جا مانده است. او در اینجا به زیرا از نظر راوي، حافظۀ زن در بخشی از زندگی

ت که کند؛ از نظر او از شدّت رنج بسیار اسروشنی اشاره میشده توسّط وستفال بهمفهوم نسبیّت مطرح
اش غرق نشود. به این دهد زمان را فراموش کند تا در گذشتهرود و ترجیح میحافظۀ آدمی تحلیل می

تنها زمان؛ بلکه جغرافیا و مکان را هم در گذار است، نهمعنی که حاالت روحی انسان بر گذر زمان تأثیر
گیرد.میبر

ي در محضر فائوست مورنائو نشسته است و بینیم که راوترین نشان این مفهوم را در لحظاتی میبارز
-شناختی چندتوان گفت که مفهوم نسبیّت زمان با روشتمام مدّت در حال جابجایی است. پس می

هایشان (فائوست حسّیت ارتباط تنگاتنگی دارد، براي مثال از طریق حس شنوایی؛ یعنی شنیدن نصیحت
هاي گذشته هاي دیگران در زمانبه یاد نصیحتمورنائو و همکارش) از آن زمان و مکان خارج شده و

افتد:می
گشتم جملۀ مناسبی بیـابم تـا ناگهان حس کردم میان من و او چاهی دهان گشود ژرف. می«

شد، در امان تر میتر و ژرفآور ژرفاز سقوط در این چاه وحشتناك که با سرعتی سرگیجه
دیـدم کـه بـا دهان پدرم را میرفت.یاش نصیحت بود که پیش چشمم رژه م؛ اما همهبمانم

هایم را: دهان معلّمم را: دهان رییسم را. داشتم بـا جنبید: دهان مادرم را: دهان عمّهخشم می
(همـان : » کردم که صداي مالیمی در فضا پیچید و چاه از ژرفش باز ایسـتاد سر سقوط می

13 .(
گوید:طور میشدن خاطرات از طریق حواس اینوستفال در مورد زنده

ی کـه در گـروهشده از نظر اهمّیـت، سـکانسطبقه بندي حواس بازنمایی« هـاي هـاي حسـّ
مختلف سنّی حتّی در یک فرهنگ خاص هم با هم تفـاوت دارنـد، مطالعـۀ انـواع مختلـف 

چنین ارتباط دو جانبه میـان فـرد و ها در آثار موردنظر و همآستانۀ تحریک حسّی شخصیّت
هاي حسّی را که نـزد شخصـیّت داسـتانی توان خاطرهبر این میثر. عالوهجهان ملموس در ا

). 11: 1396(کریمیان و همکاران، » شوند مورد بررسی کردبیدار می
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گانه کند، پس بررسی هریک از حواس پنجحّسیت اشاره میبینیم وستفال به چندکه میطورهمان
شده در یک اثر دست یابیم. ه جهان ذهنی پروراندهتوانیم بمهم است؛ زیرا ما از این طریق هم می

خانۀ پیر برود، او عنوان خواست به طبقۀ صاحبگردد که میسپس راوي دوباره به زمانی باز می
کند که یک ماه و دو روز از زمان واقعه گذشته است (اشاره به حملۀ پروفت به سیّد) حال این سؤال می

ون چه زمانی است؟ و این همان ویژگی سفر در زمان و مکان است. آید که اکنبراي خواننده پیش می
-سپتامبر؛ یعنی شبی را که پروفت به اتاق سیّد رفته بود به یاد می17در فصل پنجم کتاب، یداهللا خاطرة 

چرخد:آورد که مطالب نقل شده در کتاب حول این اتّفاق می
هاي زیر چنین دودستی به آن اتاقینهمه فالکت و بدبختی، ادر آن صورت، ما با وجود آن«

کم، بعد از آن شب شوم هفدهم سپتامبر، جُل و پالسـمان را چسبیدیم یا دستشیروانی نمی
).22: 1397(قاسمی، » شدة دیگررفتیم به یک خرابکردیم و میجمع می

افراد دیگري که آورد؛ چرا که در این میان ازمنّظم به یاد میصورت ناحقیقت راوي وقایع را بهدر
تواند سیر داستان را به دهد. خواننده تنها در صورتی میمیئهدر ساختمان هستند نیز توصیفاتی ارا

شده بهتر ئهدیگر متصل کند تا از خالل توصیفات اراهاي مختلف را به یکدرستی متوجه شود که فصل
بتواند دریافت راوي از فضا و زمان را درك کند.

شود که نشان از شود و ساعتی که نواخته میز رمان به کلیساي سنت پل اشاره میهایی ادر بخش
ها محدود به یک دورة زمانی و مکانی خاص نیست؛ گذر زمان در طول داستان دارد و این جابجایی

شود که هاي دیگر نیز جابجا میهاي مختلف، حّتی کشوربلکه راوي از کودکی تا به حال و در مکان
دلیلی بر ادّعاي وستفال درباره نسبّیت زمان است: این خود 
خیره بـه مـن، طور،خیره به او در زمان عقب رفتم. البد او هم مرا جایی دیده بود که همین«

رفت. کیلومترها از قلب اروپا دور شده بودم و میان مه و خـاطره بـه در زمان عقب عقب می
).111: 1397، (قاسمی» زدممیگذشت چنگهرچه از پیش چشمم می

اش؛ اريتوّجه به بیمبینیم؛ زیرا راوي باهایی از کتاب تأثیر گذر زمان بر چهره را نیز میدر بخش
درستی زمان از دست رفته را تشخیص دهد؛ ولی هر از گاهی که تواند بههاي زمانی نمییعنی وقفه

هربار که دچار نومیدي مطلق «شود: بیند متوجه ردّ پاي زمان میاش را در آینه میبخشی یا تمام چهره
).69: 1397(قاسمی، » دادشدم این آینه بود که نجاتم میمی

کند و آن براي او به مثابه سّیارة کند نیز توصیف میراوي فضایی را که یداهللا در آن زندگی می
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:شده توّسط راوي از آپارتمانش) است که او خود تنها ناخدایش استکوچکی (تصویر ارائه
طبقۀ ششم این ساختمان سیّارة کوچکی بود که تنها ناخـدایش مـن بـودم و از ایـن بابـت «

). 9: 1397(قاسمی، » کس هم شکایتی نداشتهیچ
شود گویی او را از آن زمان و مکان خارج و لحظاتی که ساعت کلیساي سنت پل نواخته می

کند: می
کردم سیّارة کوچکم از مدار خـارج زنگ کلیساي سنت پل، چهارده بار نواخت و من حس «

).10: 1397(قاسمی، » شد
کند و مکان زندگی هریک از او این سیّاره را با افرادي که در آن ساکن هستند توصیف می

تواند نشانۀ اي که نمادي از کشور میزبان است؛ چرا که هر مکان میدهد، خانهساکنان را شرح می
یعنی طبقۀ ششم ساختمانی که به «[...] هوم خاصّی داشته باشد. خاصّی تلقی شود و براي هر شخص مف

نشست [...] به اي که در طبقۀ چهارم مینه سالهاریک فرانسوا اشمیت تعلّق داشت: پزشک هشتادو
همین، دل خوش کرده بود که آن جهان آرمانی را در تنها حیطۀ اقتداري که برایش مانده بود؛ یعنی 

بینیم که ساکنان ). در این بخش آشکارا می18: 1397(قاسمی، » اي که [...] همین ساختمان شش طبقه
چون راوي در پی یافتن هویّت خود هستند و حتّی در همین فضاي کوچک که این آپارتمان نیز هم

-دست آوردن حقوق انسانی و اجتماعینمادي از شهر پاریس است، در حد توانایی خود و با هدف به

تقا و گسترش قدرت خود در این فضاي کوچک هستند.شان به دنبال ار
کند) به کشوري بعد از انقالب تشبیه اي که یداهللا در آن زندگی میدر بخشی دیگر، فضا (طبقه

چنین وضعّیت آن دهندة نظر راوي دربارة وضعیّت مهاجران ایرانی به پاریس و همشده است که نشان
زمان کشور خودش است: 

شباهت به اوضاع کشوري بعد از انقالب نبود. دار و دستۀ کالنتر به قـدرت اوضاع طبقه بی«
(قاسـمی، » اي معزول، خانه نشـینرسیده بودند، سیّد فراري شده بود و من هم، مثل فرمانده

1397 :144.(
زند و دریافت خود از توان گفت راوي در طول داستان، گریزي نیز به فضاي کشور خودش میمی

رسد راوي در این بخش به نظر میکند. بهس را از طریق مقایسۀ شرایط دو کشور بیان میایران و پاری
هاي مختلف در ایران توانند نمادي از گروهکند که میازجمله کالنتر و... نیز اشاره میاسامی مستعاري 

اي شهري چنان نقش اجتماعی خود را در فضاند و در کشوري بیگانه همباشند که حاال مهاجرت کرده
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هاي اجتماعی خاصّی وجود دارند که به ها و گروهاند؛ زیرا در پاریس نیز دستهجدید حفظ کرده
هایشان دهد که کسی در کارشان اجازه نمیهایی از این دست مشغولند و فرهنگ فرانسويفعّالیّت
کرد: توان مشاهدهاین، تأثیر فضا بر اخالقیات را نیز میبرکند. عالوهاي مداخله

هایمـان دور کردیم در حریم اتاقدر تمام این مدّت ما در برابر هم برهنه بودیم و گمان می«
). 61: 1397(قاسمی، » از چشم اغیاریم

ترسند، هم را دیگر میکنند از همساکنان این آپارتمان متأثّر از فضایی که در آن زندگی می
، رقیب هم هستند و حّتی قصد کشتن یکدیگر را دارند.ایستندگوش میلها فاپایند و پشت دیوارمی

دیگر بگذارد، به فضاي ذهنی هاي پازل مکان و زمان را کنار یکچه خوانندة فعّال، این تّکهچنان
نویسنده دست خواهد یافت.   

تر اشاره کردیم، یکی دیگر از موضوعاتی که با اصول نظري نقد جغرافیایی که پیشطورهمان
ده توّسط وستفال مرتبط است، مفهوم در آستانه بودن است بدین صورت که فردي که بنا به هر شارائه

گیرد؛ بلکه همواره حامل طور کامل فرهنگ کشور مقصد را نمیدلیلی مهاجرت کرده است هرگز به
طوري که هم راوي بار در رمان اشاره شده است، بهفرهنگ قبلی خویش است و به این موضوع چندین

کنند:شان اشاره میاش به فضاي حاکم بر کشورشان و فرهنگهم دوستان ایرانیو
).98: 1397(قاسمی، » چون خداي اینجا خداي جوادیه و دروازه دوالب نبود...«[...] 

مسجد اصغریه در محلّۀ قدیمی جوادیۀ تهران واقع شده است. دروازه دوالب نیز یکی از 
گورستان توان به موجود در این محّله، میبر آثار تاریخیاست، عالوههاي تهران ترین محّلهقدیمی

ارامنۀ تهران که محل دفن بزرگانی مانند آنتوان سوروگین، نیکالي مارکوف و... است، اشاره کرد. 
زاده اهل بن علی (ع) در جنوب روایان حکومت آل بویه و امامچنین بقعۀ سیّده ملکه خاتون از فرمانهم

رسد راوي با نام بردن نظر میبه.استاهللا نیز در دوالبۀبقیشوند. مسجد جامع میوالب مشاهده محلّۀ د
هاي قدیمی، سعی در مقایسۀ فرهنگ دینی کشورش با کشوري که به آن مهاجرت کرده، این محلّه

کند:بینیم که اعتقاداتش را نیز مطرح میدارد حتّی در بخش دیگري از اثر می
هـا البتـه که با آن بار آمده بودم، سگ موجودي بود نجس... کنارآمدن با سـگدر فرهنگی«

هـا اعتقـاد نداشـته چیز و ازجمله به این چیزها باشد که به هیچآسان نیست. حتّی اگر مدّت
).27-28: 1397(قاسمی، » باشی

باشد، تخّطی است.اصل دوّم وستفال که در ارتباط با در آستانه بودن می
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ط دادن ضرورت درك فضا در ابعاد ناهمگن، به مفـاهیم ارائهبراي نشانوستفال« شـده توسـّ
عنوان فضاي مسطّح/ فضـاي چه دولوز و گاتاري بهکند مانند آنپردازان اشاره میسایر نظریه

ط دار، قلمروزدایی/ بازقلمروسازي مطرح مـیشکاف کننـد و یـا مفهـوم چندسیسـتمی توسـّ
ط هـومی بابـا کـه -مفهوم فضا،18اِوِن ُزهر نشانه توسّط لـوتمن و مفهـوم فضـاي سـوّم توسـّ

). 250: 1395(خامنه باقري، » عنوان مفهومی پایدار ارائه دهندهمگی تالش دارند فضا را به
بب شود تواند سیتواند اجباري باشد هم اختیاري. شرایط نامساعد مصورت جابجایی هم میاینبه 

رکستر اایی شبانۀ نوهمعنوان تبعید یاد کند. در رمان ت بیفتد و از آن بهفرد به فکر جابجایی یا مهاجر
ون ن را چبار به این موضوع اشاره شده است، راوي خود و دیگر ساکنان ساختماچندینها،چوب

اند: بیند که بنا به دالیلی از سرزمین خود رانده شدهتبعیدیانی می
ید است و گفتند این هم یکی دیگر از عوارض تبعمیشناسان شناسان و جامعهکه روانبا آن«

ود کـه در اطـراف خـدانسـتند و بـا آنهـا در غربـت مـیتِ علل جـدایی خـانوادهرا علّآن 
: 1397(قاسـمی، [...]» شناختم که به عارضۀ مشابهی مبتال بودنـد هاي بسیاري را میتبعیدي

70 .(
ن شش شان (آپارتمارهکشوري را ندارند و سیّاهاي رمان تابعیت هیچ رسد که شخصیّتنظر میبه

طبقه) به حال خود رها شده است.
شده (تصاویر نکته سوّم از نظریۀ وستفال ارجاعیت است به این صورت که آیا اماکن توصیف

پرداز، شده) توّسط نویسنده واقعی هستند یا تنها ساخته و پرداختۀ ذهن اوست؟ از نظر نظریهتوصیف
طور که ساختارگرایان از این ایده چه خارج از این فضا است (همانشده در ادبیّات از آنفضاي ارائه«

چه در مورد نقد . آن),p2007Westphal ,.162(19»کنند) قطع شده یا با آن ارتباط دارد؟دفاع می
در دهد. مکان اصلی شود درباره تصویري است که دیگري از یک مکان ارائه میجغرافیایی مطرح می

نظر کند، بهاین رمان آپارتمانی است در پاریس که راوي در آن به همراه دیگر تبعیدیان زندگی می
کند. او محّل رسد که این مکان نمادي از شهر پاریس است و او این فضا را از زبان خود توصیف میمی

صویري از محیط را براي سنجد و تتوّجه به محلّ قرارگرفتن خود میقرارگرفتن هریک از ساکنان را با
کند:مخاطب مجسم می

________________________________________________________________

18. Even-Zohar
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شـد و درِ ساختمان ما همیشه باز بود و نه تنها قفل نداشت که حتّی چفـت هـم نمـی]...[«
آمـد کـه خیال درمیها و ولگردان مست و بیخانماناش چنان به تصرّف بیپلهها راهزمستان
گشت ا هر گام به دنبال جاي پایی مینوردان بخواست باال بیاید باید، مثل کوهکه میشب هر

).74: 1397(قاسمی، » تا مبادا کسی را لگد بکند
فهمیدم که چرا زوج جوان معتادي را که سرایدار ساختمان بودند و سـال تـا سـال حاال می«

کردند و شایع بود که در کار خرید و فـروش مـواد مخـدر هـم دسـت ها را نظافت نمیپلّه
).166:همان([...]» دارند، 

تمام روز، ارکستر ارّة برقی، ارّة دستی، سمبادة برقی و میخ و چکش، براي ساختن زنـدگی «
هـاي کـوبی و چرخشـی، صـداي ها به ایـن مجموعـۀ سـازبهتر، در کار بود و بعضی وقت

هـاي سوز زن کالنتـر و صـداي ذکـرهاي جانبردن امانوئل از اپراي کارمن، صداي نالهلذّت
).144: همان(» شدم اضافه میانگیز علی هغم

طبقۀ چوبی براي خودش و بندیکت، حاال داشت سطح مفیـد اتـاقفریدون پس از زدن نیم«
).153: همان» ( کردخودش و کالنتر را زیاد می

کس مالک زندگی خصوصی خود نیسـت و امـر خصوصـی، هاي زیر شیروانی هیچدر اتاق«
).     117: (همان» شودامري عمومی بدل میبقه، به خیلی زود، مثل توالت این ط

تواند واقعی باشد و هم خیالی، راوي براي شناساندن مکانی کهکه ارجاعیت هم میتوّجه به اینبا
گذارد تا از این طریق فضاي فعلی را که در هایی نیز براي خواننده به جا میدر آن حضور دارد، نشانه

کند ترسیم کند: میآن زیست
ام و حاال راستی مردهکرد و همین امر مرا متقاعد کرد که بهود چپق رو به پایین حرکت مید«

). 166: همان(» در عالم باال هستم
کند: طور که وستفال اشاره میهمان
(کریمیـان و » نسبت میان جنبۀ واقعـی و تخیّلـی بـه میـزان ابتکـار نویسـنده بسـتگی دارد«

).19: 1396همکاران، 
اش منظور یافتن هویّت واقعی خود مهاجرت کرده است؛ اما به جاي رسیدن به خواستهراوي به
رسد  نظر میاش را هم در این جابجایی از دست داده و به فردي آشفته تبدیل شده است. بههویّت قبلی

اي را با فضنویسد، آن اش؛ یعنی پاریس میهایش را از فضاي جدید زندگیزمان که دریافتراوي هم
- اش خاطراتش را به یاد مینوعی در هر لحظه از زندگیکند و بهاش در تهران مقایسه میزندگی قبلی
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ویژه کوشد تا دریافت خود از فضاي شهري پاریس را براي مخاطب، بهآورد. او از خالل این مقایسه می
قصّه رنگ و بویی صورتی آشناگونه توصیف کند و حّتی از یک جایی به بعد، مخاطبان ایرانی، به

شود. گیرد؛ ولی در پیوستگی و درك متن خللی ایجاد نمیایرانی به خود می
کند و هر مکان براي او نشان از زمان دارد و برعکس. دیگر مرتبط میراوي مکان و زمان را به یک

د و هریک بر انطور کامل با هم در ارتباطتر اشاره کردیم دو مفهوم زمان و مکان بهطور که پیشهمان
گونه تقدّم و تاخّري وجود ندارد. هر زمان که راوي مکانی را که هیچحالیگذارند، درتأثیر میدیگري 

شود: کند و جابجا میآورد در حقیقت در زمان سفر میبه یاد می
دادم یک بار دیگر نگاهم به چشمانش افتاد و ناگهـان پـرت شـدم بـه وقتی با او دست می«

(قاسـمی، » کوبـده یک ظهر تابستان. به عدل ظهر که تیغ آفتاب به فرق سر میشهري دور. ب
1397 :111.(

به کند و در قالب این تصاویر، نظریاتش را راجعراوي با تصاویر شخصی خودش زندگی می
چنین با ایرانیان عنوان یک خارجی و همها بهها، ارتباطاتش با آناش در شهر پاریس، فرانسويزندگی

اند از طریق مقایسه با فضاي شهري یم یک کشور خارجی که تحت تأثیر فرهنگ جدیدي قرار گرفتهمق
دهد: و القاي فرهنگی کشور خودش شرح می

کردن این امر به اریک فرانسوا اشمیت آسان نبود. در ایـن دانستم که تلقینرا هم میاما این«
» کدام چشم دیدن دیگري را نـدارده هیچدانست کها را خوب شناخته بود و میمدّت ایرانی

). 195(همان: 
ها این است که نسبت به قهرمانان ملی خویش به اندازة کافی سیّد گفته بود: عیب فرانسوي«

اند که اشتباهاتشان را ها، هروقت که الزم باشد، آمادهشناس نیستند؛ ولی همین فرانسويقدر
). 177همان: » ( بپذیرند

عتبار و به اشود راجعشود، مجبور میشود و به شهر دیگري رانده میجابجا میکسی که در فضا
ها داشته باشد:تري به آناش تجدیدنظر کند و نگاه عمیقهاي وجوديها و ارزشکارآمدي معیار

کنند براي من که متعلّق بـه انـزواي ها معموالً در زندگی کسی دخالت نمیکه فرانسوياین«
بار از خودم پرسیدم مرز این عـدم دخالـت تـا متیاز بزرگی بود؛ اما براي اوّلینخودم بودم، ا

). 181(همان: » کجاست؟
شوند یا بیش از پیش سبب ایجاد ها درنهایت یا منجر به شناخت فرد از خویشتن میاین درگیري

جوامع ایرانی و توان اشاره کرد که راوي نحوة تربیت شوند. حتّی میمشکالت اجتماعی و هویتی می
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دنبال آن هاي مختلف و بهکشد که این خود برگرفته از زندگی در شهرفرانسوي را نیز به چالش می
باشد: هاي مختلف میفرهنگ
رد، از تـر مبـادا بهـش بربخـوطور بارم آورده بودند که بترسم. از همـه چیـز. از بـزرگاین«

بـادا و تنهـایم بگـذارد، از دشـمن کـه متر مبادا دلش بشکند، از دوست مبادا برنجد کوچک
). 46(همان: » برآشوبد و به سراغم بیاید

نتخاب اراهی ها در فضاي جدید زندگی راوي نمود پیدا کرده و او را بر سر دوحاال این نگرش
جدیدش او وهاي فرهنگ قبلی یرا آموزهگیري نیست؛ زمسیر صحیح قرار داده است. او قادر به تصمیم

اند.  اش شدهاند و به جاي رشد فکري موجب سرگردانیکردهرا احاطه
ردیم و کررسیبدر این بخش، رمان قاسمی را با استناد به مفهوم فضا و زمان، تخطی و ارجاعیت 

ونیستند دیگر جداهاي مختلف کتاب ارائه دادیم. مفهوم فضا و زمان از یکهایی را از بخشنقل قول
گ اي از فرهند که خود نشانهشوان وارد جغرافیا شده است و در آن جابجا میبر مسئلۀ زمراوي عالوه

ستفالی ونقد هاي اصلیاش است که وارد جغرافیاي دیگري شده است. در ادامه یکی از ویژگیایرانی
هاي چه در بخشهر آنحّسیت است، بررسی کرده، درنهایت با استفاده ازشناختی چندرا که روش

کنیم. شده در این اثررا مشخص میآمده، دنیاي بازنماییقبلی به دست

حسّیت در رمانبررسی مفهوم چند. 2-1-1
اي هه دیدگاهککند کند و شرایطی مهیّا مینقد جغرافیایی  بین زوایاي دید مختلف، هماهنگی ایجاد می

تی اي متفاوهطعمرسند،هاي مختلفی به مشام بهاي متنوّعی دیده شوند، رایحهمختلفی عنوان شود: چیز
اي افراد هافتتواند بر دریچشیده شوند، اصوات گوناگونی به گوش برسند و حتّی حس المسه نیز می

گوید:تأثیر گذار باشد. وستفال می
مان از آن مکان و نیز به هاي شخصیفهم ما از یک مکان خاص بیش از همه به واسطۀ تجربه«

. 20»شودآن مکان تعیین میواسطۀ مطالعۀ تجارب دیگران از 
اي از یک مکانِ خاص بر تصاویر محدودکننده یا کلیشهتواند نقد جغرافیایی به همین روش می

ترتیب اینبه منصۀ ظهور برساند و به حقیقتو متفاوت ازمتمایزچیره شود و درنتیجه یک تفسیر 
کدام دیگر کامالً فرق دارد و هریکهاي مختلف یا حقایق را تکثیر کند. پس دریافت افراد از مکان

________________________________________________________________

ترجمه از نویسندگان مقاله است.. 20
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د و راه را براي شونسویه حذف میتوانند به تنهایی بررسی و مطالعه شوند، در این نقد، نظریات یکمی
گذارد.  هاي دیگر باز میشناخت دیدگاه

گوید: گانه است. وستفال میدریافت ما از مکان، نیازمند تمامی حواس پنج
تواننـد براسـاس طیفـی از احسـاس رضـایت و حسّی است که مـیاي از ادراکاتمجموعه«

ها چندین نـوع ادراك فضـایی را بـا هـم بندي شوند. بعضی از رماناحساس نارضایتی طبقه
. ),220:2007Westphal(21»کنند، تا یک منظرة وسیع حسّی را تشکیل دهندهماهنگ می

ا از ت رمانش رآمیزد تا شخصیّ ا در هم میچندین حس رهانوایی شبانۀ ارکستر چوبهمراوي در 
شهر ومهاجرت ش ازفضایی که در آن قرار دارد خارج کند تا بهتر بتواند تجربه و فضایی را که در ذهن

لف را مختپاریس شکل گرفته است براي مخاطب ترسیم کند. در این بخش چندین نمونه از احساسات
کنیم.در رمان قاسمی بررسی می

است؛ ثر داشتهتري در این ارسد حس بینایی، شنوایی و المسه در بازنمایی فضا اهمّیت بیشنظر میبه
کنیم.ره مینه اشاشود، در ادامه به چندین نموهاي بیشتري از این حواس در رمان یافت میزیرا مثال

اندازد:اش میحس بینایی، راوي را به یاد خاطرات گذشته

سـابق زارمین بار آن، دفتر خاطرات جلد چرمـی را کـه افسـرکنم و براي هکشو را باز می«
و بـا افتـدکنم. چشمم به تقدیم نامچۀ صفحۀ اول مـیوصّیت کرده بود به من بدهند باز می

). 121: 1397(قاسمی، » زنم...لبخندي تلخ دفتر را ورق می
ین اهدف راوي از رسد نظر میافتد. بهاش میراوي در این بخش به یاد خاطرات همسر ایرانی

و یرا اوزباشد؛ چنین پاریس میهاي رایج در شهر خودش و همیادآوري، بازنمایی یکی از باور
حبت چنان درباره خرافاتی از این دست صرهمسرش ساکن پاریس هستند؛ ولی همهمسرش و ماد

ریق یکی از از این طتواندکند تا بکنند. در ادامه باز هم فرهنگ ایرانی و فرانسوي را با هم مقایسه میمی
هاي فرهنگی ایرانی را نشان دهد: نماد

» ایـماش دنبـال تـابوت رفتـهمان گذاشته، همـهقدمش، قدم مرگ است! از وقتی پا به خانه«
). 165: 1397(قاسمی، 

ت.شده (بد قدم) مادر همسر راوي اسفرد اشاره

________________________________________________________________
نویسندگان مقاله است.ترجمه از. ٢١
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یت (حس بینایی) شخصیّت داستانش را حسّدر بخشی دیگر نیز به همین ترتیب راوي از طریق چند
کند: در مکان و زمان جابجا می

اما حضور سنگین سیّد که حاال طوري به جلو خم شده بود که گویی منتظر فرصـتی اسـت «
).112: همان([...]» هاي دریایی تا چیز مهمّی را به من بگوید، مرا برد به کافۀ چراغ

هاي ایرانی در فکرهاي تهران است که روشننمادي از کافهشده نیز،رسد که کافۀ گفتهنظر میبه
پرداختند. راوي و برخی از ساکنان آپارتمان نیز در ها به بحث درباره فضاي حاکم بر ایران میآن مکان

- افتاد صحبت میشدند و از وقایعی که در آپارتمانشان میهاي دریایی جمع میاي به نام چراغکافه

که قبال گفته شد آپارتمان نمادي از کشور فرانسه و شهر پاریس است که ساکنان آن طور کردند. همان
اند و راوي دریافت خود از فضاي شهري پاریس را براي خواننده در جا تبعید شدهنوعی به آنهریک به

- همهااین، ایرانیان مقیم پاریس و پاریسیبرکند. عالوهقالب مشکالت ساکنان طبقات مختلف بیان می

پس دو کردند، شدند و درباره شرایطشان صحبت میهاي دریایی گرد هم جمع میزمان در کافۀ چراغ
توانند در کنار هم و در یک دیگر وارد کنند میهاي یککه خللی در کارفرهنگ متفاوت بدون این

مکان قرار بگیرند. 
کند:راوي از طریق حس المسه نیز شخصیّت رمان را جابجا می

اش را هـم زمـان سـنگینیدر دو سمت تصویر چهرة زیبایش، دو دست ظاهر شد کـه هـم«
و سینۀ مرغ شـد هاي سپید و لنگکردم [...] ناگهان فضا پر از پرحساس میهایم اروي شانه

» شویی آپارتمانم برگشـتمهاي نبرد با مرگ، دوباره به دستو بر اثر این اختالل، من از جبهه
). 50: همان(

هاي مرغ کنتاکی در اش خارج شده و فروشگاههایش از مکان فعلیشدن شانهوي از طریق لمسرا
هاي دیگر جابجا گیرد و در کشورآورد. یا در فصل چهارم که از اروپا فاصله میپاریس را به یاد می

شود: می
خـل سـالن ام، مرا از گرماي سوزان آن بعدازظهر دوباره به داتماس آهستۀ دستی روي شانه«

).111همان:(» کشاند
آورد: راوي از طریق حس شنوایی نیز خاطراتش را به یاد می

قـدر آ ... م، آم، آم، آم، آم نغمۀ شومشان را آنها شده بود که با ریتم آمبعد هم نوبت قمري«
هـاي گـره تکرار کرده بودند که سرانجام، به یاد آورده بودم روزي را که جمعیّتی بـا مشـت
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زدند اعدام بایـد که، با همین ریتم، فریاد میحالیمان ازدحام کرده بودند و درکوچهه در کرد
). 135همان:([...]» گردد! 

راوي از طریق این حس، سعی در توصیف فضاي زمان انقالب در تهران را دارد، تأثیر فرهنگ 
با وجود مهاجرت و جابجایی هنوز اش و وقایعی که آن زمان در کشورش اتّفاق افتاده بوده، حتّی ایرانی

شود. پا برجاست و توّسط حس شنوایی، آن فضا در ذهن او زنده می
).113: همان(» چیددر متنی از صداي ابوا و کالوسن باز آن پرنده داشت دانه برمی«
گانه عامل جداناپذیري از توصیفات مکانی آید، حواس پنجهاي فوق برمیطورکه از مثالهمان

هاي نویسنده به خواننده دارد. سزایی در انتقال دریافتچنین نقش بهو همواره وجود دارد، همنیست 
حسّیت که رویکردي مکان محور دارد شناختی چندنگارندگان این مقاله سعی کردند تا از طریق روش

ی در نظر شده در اثر قاسمی بپردازند. راوي در این رمان هم غیربومی و هم خارجبه جهان بازنمایی
دست آمده از شهر، مهم عنوان دیگري در تصویر بهنتیجه نگاه او به شهر پاریس بهگرفته شده است، در

هایی هرچند هاي شهرش بپردازد و چیزکه شاید یک بومی نتواند به همۀ جنبهشود؛ چراتلقّی می
ا تهران زوایاي متفاوتی از نظرش نیاید؛ اما راوي کوشیده است تا از طریق مقایسۀ پاریس بمعمولی به

این فضا را ترسیم کند.

گیري. نتیجه3
شناختی به روشزمان، تخطّی و ارجاعیت راجع-پس از مطالعۀ عناصر نقد جغرافیایی وستفال؛ یعنی فضا

- همحسّیت تحقیق را تکمیل کردیم. او نیز توضیحاتی ارائه دادیم و درنهایت، با استفاده از تکنیک چند

چنین شهر تهران را براي مخاطب تصویري زنده و پویا از شهر پاریس و همهاانۀ ارکستر چوبنوایی شب
گذارد؛ زیرا جابجایی مکانی و زمانی در این داستان خطّی نیست و نویسنده این کار فعّال به نمایش می

ف سردرگم دهد؛ ولی الزم است تا خواننده این کالرا با منطق خاصّ خود و بدون آشفتگی انجام می
شدة راوي برسد. را سامان بخشد تا به جهان بازنمایی

آید، او راوي کسی است که در پی یافتن هویّت خود سفر را آغاز و به ناچار از تهران به پاریس می
سازد کند و همین جابجایی ناخواسته از او فردي بیمار و آشفته میبارها به این تبعید اجباري اشاره می

هایش کند و تمامی باوربه برقراري ارتباط با دیگران ندارد، پس ذهنش شروع به مقایسه میکه تمایلی 
دهد رود. او این کار را در قالب مقایسۀ فضاي شهري و فرهنگی تهران و پاریس انجام میزیر سؤال می
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زندگی، شود. او تصویري از فضاياي در زمان و مکان جابجا میو هر لحظه با به یاد آوردن خاطره
فرهنگ، ارتباطات مردم، اخالق و حتّی مذهب را در این دو شهر را با توجّه به تجربیات و دیدگاه 

کند.دیگر مقایسه میهاست با یکاش که برگرفته از زندگی در این مکانشخصی
عنوان نمادي از شهر اش؛ یعنی آپارتمان شش طبقۀ اریک فرانسوا اشمیت را بهراوي محلّ زندگی

داند. او فضاي ها را نمادي از مردم کشور بیگانه میریس و همسایگانش، چه ایرانیان و چه فرانسويپا
حفاظ، شلوغ و پر امن و بیآپارتمان را بسیار تنگ و درهم، شلوغ و نامرتّب، فاقد حریم شخصی، نا

-، همانگویدمیدیگر و با بیگانگان نیز سخنکند. او از مردم و روابطشان با یکسروصدا توصیف می

شود و ناگزیر یک فضاي اجتماعی هم از اش تعریف میوستفال نیز مکان با جنبۀ انسانیبراي طور که 
آید.دل این فضاي انسانی بیرون می

شان و سیاست کوشد تا در این اثر مشکالت مربوط به مهاجران، حقوق شهرونديچنین راوي میهم
چنان زوایاي پنهان رسد که همنظر میبیگانگان را هم بیان کند. پس بههاي خارجی در مواجهه با کشور

- تر فضاي شهري پاریس، نقش مهمّی ایفا میدیگري از این رمان باقی مانده است که در درك کامل

توانند حتّی در حوزة ادبیّات تطبیقی نیز شود. این مطالعات میان احساس میشکنند که ضرورت بررسی
قرار گیرند.

کتابنامه
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فرانسه.-ادبیّات تطبیقی فارسی
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رافیـایی : نقدي جغدستار و گل سرخهاي تهران در جلوه) «1396حاجی حسن عارضی، غزاله. (کریمیان، فرزانه؛ 
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 نوع هقاله: 

 ٔمبِٝ دػٚٞك٣
ٌیصاض زض ازث٥ّیبر اؾیز،    ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ثب ٔحٛض٤ّز ٔٛضٛؿ ٔىبٖ، ٤ىی٣ اظ ٔفیب٥ٞٓ ث٥ٙیبز٤ٗ ٚ سی  ٥ط    

ویٝ ٘یٝ سٟٙیب    ا٥ّٕٞز ث٥كشط٢ ٤بفشٝ اؾیز  ریطا  ٔسضٖ  ٤ٚػٜ زض زٚضاٖ دؿزثطضؾ٣ ٔىبٖ زض آ بض ازث٣ ثٝ

ٞب٣٤ ٔب٘ٙس ٘مس ٔض٣ٕ٘ٛ ؾعا٣٤ زاضز  ثّىٝ حضٛض خغطاف٥ب زض ض٤ٚىطزٕ٘ب٣٤ فضب ٘مف ثٝازث٥ّبر زض ثبظ

ٜ قسٜ اؾز. زض ا٤ٗ ٘ٛؿ ٘مس ضاثغ١ ث٥ٗ سر٥ُّ ٚ ٚالق٥ّز ٔس٘ؾط اؾز ٚ سدطث١  ٚ دؿباؾشقٕبض٢ ٥٘ع ٌؿشطز

ٝ ٛ٘س ٤ٛ٘٣ٔؿٙسٜ ثب ٔم١ِٛ ٔىبٖ د٥« ٔٗ» ث٥كیشط٢   ذٛضز، دؽ ثٝ ٍ٘بٜ ٤ٛ٘ؿٙسٜ ثٝ ٤ه ٔىبٖ ذبل سٛخّی

ٞب٢ ٚالق٣ ٟٔٓ ٥٘ؿز  ثّىیٝ ا٤یٗ سر٥ّیُ ٤ٛ٘ؿیٙسٜ اؾیز ویٝ       فجبضس٣ ز٤ٍط سٛن٥ف ٔىبٖقٛز. ثٝ ٣ٔ

ر٥ٙٗ ا٤ٗ ض٤ٚىطز ثب ٘مس ٔض٣ٕ٘ٛ ٥٘ع ٔطسجظ اؾز. اظ ٔضٕٖٛ خبثدیب٣٤  ؾبظز. ٞٓخغطاف٥ب٢ ا ط ضا ٣ٔ

ٚخی٢ٛ   ٞب زض خؿیز قسٜ اؾز، قره٥ّز ا٢ ٣ٔثبظ زض ازث٥ّبر، اؾشمجبَ ٤ٚػٜزض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ، اظ ز٤ط

رٙی٥ٗ ظٔیبٖ ثیٝ    وٙٙس سب ثب خبثدب٣٤ زض فضب ٚ ٞٓضفش١ ذٛز ٞؿشٙس دؽ ؾفط ضا آغبظ ٤ٛٞ٣ّٔز اظزؾز

قٙبذز ذ٤ٛكشٗ ثطؾٙس. ضضب لبؾ٣ٕ وٝ ٤ى٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٔقبنط ا٤طا٣٘ ٚ ؾبوٗ فطا٘ؿٝ اؾیز، زض  

ٞب ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٛضٛؿ دطزاذشٝ اؾیز. زض ٔمبِیٝ حبضیط، ثیب دیطزاظـ      ب١٘ اضوؿشط رٛة٘ٛا٣٤ قجضٔبٖ ٞٓ

سح٣ّ٥ّ زاؾشبٖ ٚ ثب سى٥ٝ ثط آضا٢ ثطسطاٖ ٚؾشفبَ، زض ٌؿشط٠ ٘مس خغطاف٥یب٣٤  زض ا٤یٗ ضٔیبٖ     -سٛن٥ف٣

سه٤ٛط٢ ظ٘سٜ ٚ د٤ٛب اظ قٟط دیبض٤ؽ ٚ سٟیطاٖ ثیطا٢ ٔربعیت فّقیبَ ثیٝ ٕ٘یب٤ف ٌصاقیشٝ قیسٜ  ظ٤یطا           
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 . پیطگفتار1

٣ ٚ ض٤ٚىطزٞب٢ ذبلّ فىط٢ ٚ ازث٣ ٔطسجظ ثب آٖ، أطٚظٜ، ٟٔبخطر ٚ خبثدب٣٤، ثٝ خٟز ٌؿشطـ وّٕ

ضٚ، ثطا٢ قٙبذز آٖ الظْ اؾز  ثٝ ٔٛضٛؿ ٔٛضزفالل١ ثؿ٥بض٢ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ سجس٤ُ قسٜ اؾز ٚ اظا٤ٗ

سٛاٖ ثٝ ٘مُ اظ ضٚقٍٙط ا٢ ٔشقسّز٢ ا٘دبْ قٛز. ا٤ٗ ٔفْٟٛ ضا ٣ٔضقشٝٞب٢ ٥ٔبٖٔغبِقبر ٚ ٍ٘طـ

 ٌٛ٘ٝ سقط٤ف وطز:  ا٤ٗ

تش اثش ـضاا ٚ ٔىااٖ ٚ    ادت٥ّات ٟٔاجشت، ت٥اٖ ٤ه حاِت اص احساس ٟٔاجش است. ا٤ٗ ت٥اٖ»

 (.10: 1386)سٚضٍٙش، « ٤اتذٞا٢ ٔتفاٚت٣ ٣ٔٞا٢ داستا٣٘، ضىُضخص٥ّت

دطزاظز وٝ سط ثٝ ٔؿبئ٣ّ ٣ٔآ٤س ٚ ث٥فا٤ٗ ازث٥ّبر، ذبضج اظ ظازٌبٜ ان٣ّ ٤ٛ٘ؿٙسٌب٘ف دس٤س ٣ٔ

 ٚخٛز آٔسٜ زض وكٛض ٔمهس ٥ٌط٘س٠ ٔكىالر ثٝؾجت خبثدب٣٤ فطز ٟٔبخط قسٜ اؾز. دؽ ٞٓ زضثط

سٛاٖ ٌفز، ٘ٛف٣ ٣ٔقٕبضز )اقش٥بق ثٝ ٚعٗ(. ثٝٞب٢ وكٛض ٔجسأ ضا ثط٣ٔاؾز )فطاق ٚعٗ( ٚ ٞٓ ذٛث٣

 ا٢ ٥ٔبٖ زٚ وكٛض قىُ ذٛاٞس ٌطفز. ح٥ٗ ٘ٛقشٗ ٤ه ا ط ٔمب٤ؿٝ

ظٔبٖ،  -ٌٛ٘ٝ اظ ازث٥ّبر قب٤بٖ سٛخّٝ اؾز، ٔؿئ١ّ فضب ثط ٔؿبئُ ٔحشٛا٣٤ ٚ ٔض٣ٕ٘ٛ وٝ زض ا٤ٗ فالٜٚ

قٛز. ٘مس خغطاف٥ب٣٤، ض٤ٚىطز ٣ٙ٤ٛ٘ اؾز  فبر ٣ّٕٟٔ اؾز وٝ وٕشط ثٝ آٖ دطزاذشٝ ٥٘٣ٔع ٤ى٣ اظ ٔٛضٛ

ثبض سٛؾّظ  وٙس. ا٤ٗ ٔفْٟٛ ٘رؿش٥ٗٞب٢ آٖ ضا زض آ بض ازث٣ ثطضؾ٣ ٣ٔفضب٢ خغطاف٥ب٣٤ ٚ ثبظٕ٘ب٣٤وٝ 

ٔغطح قس ٚ  «2٘مس خغطاف٥ب٣٤، ق٠ٛ٥ اؾشفبزٜ»ا٢ ثب فٙٛاٖ دطزاظ فطا٘ؿ٢ٛ زض ٔمبِٝ، ٘ؾط1ٝ٤ثطسطاٖ ٚؾشفبَ

ثٝ سفه٥ُ سٛض٥ح زازٜ قس  ٘مس خغطاف٥ب٣٤. ٚالق٥ّز، سر٥ُّ، ٔىبٖ،  زض ا ط٢ ثب فٙٛاٖ 2007ؾذؽ زض ؾبَ 

زضثبضٜ  5ٚ ازٚاضز ؾق٥س 4، ٣ٕٞ ثبثب3وٝ زضٚالـ، سب حس٢ ثطذٛاؾشٝ  اظ ٘ؾط٤بر غ٤ُ زِٚٛظ

 اؾشقٕبض٢ اؾز.ٌطا٣٤ ٚ دؿبدؿبؾبذشبض

وٙس  ٤ق٣ٙ اظ ٍ٘بٜ ضا٢ٚ ث٣ٔٛ )فطز٢ ٔدطا٢ رٙسوب٣٘ٛ٘ ٍ٘بٜ ٣ٔٚؾشفبَ ثٝ ازضان رٙسٌب١٘ فضب اظ 

نٛضر ٌصضا  وٝ ث٣ٔٛ ٕٞبٖ ٔىبٖ ثبقس(، ضا٢ٚ غ٥ط ث٣ٔٛ )فطز٢ وٝ ٔشقّّك ثٝ آٖ ٔىبٖ ٥٘ؿز  ٣ِٚ ثٝ

خب ا٢ زض آٌٖٛ٘ٝ آ٘دب ثٛزٜ ٤ب ٞٙٛظ ٞؿز( ٚ ضا٢ٚ ذبضخ٣ )فطز٢ وٝ سقّّم٣ ثٝ آٖ ٔىبٖ ٘ساضز  أب ثٝ

زض سحم٥مبر ٔطثٛط ثٝ حٛظ٠ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ الظْ اؾز سب حسالُ زٚ ضا٢ٚ حضٛض  ٔؿشمط قسٜ اؾز(.

 ________________________________________________________________      
1. Bertrand Westpha  
2. La géocritique, monde d’emploi  
3. Gilles Deleuze  
4. Homi Bhabha  
5. Edward Saïd  
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فٙٛاٖ ضا٢ٚ، ٞٓ غ٥طث٣ٔٛ ٚ ٞٓ  ، ضضب لبؾ٣ٕ ثٝٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓزاقشٝ ثبقٙس، زض ضٔبٖ 

ٌط ٟٔبخطر ٤ه ا٤طا٣٘ ثٝ دبض٤ؽ اؾز. زض٘ش٥دٝ ثب سٛخّٝ ثٝ قٛز وٝ ضٚا٤زذبضخ٣ زض ٘ؾط ٌطفشٝ ٣ٔ

ٌصاض٢ فضب زض ٞسف ان٣ّ ا٤ٗ ٔمبِٝ ثطضؾ٣ س  ٥ط ضؾٛة ،ظٔبٖ، اظ ٔٙؾط ٘مس خغطاف٥ب٣٤ -١٤ فضب٘ؾط 

 قسٜ اؾز. ذٛا٘ف ٔربعت اظ ضٔبٖ  ٔغبِقٝ

 . ضزورت، پیطینه و هذف پژوهص1-0

ا٤ٗ حم٥مز وٝ ٔفْٟٛ ٔىبٖ زض وٙبض ظٔبٖ، فٙهط ٔقٙبثرف ٚخٛز ٚ ظ٘س٣ٌ آز٣ٔ اؾز، ثبفث قسٜ 

دطزاظاٖ لطاض ٥ٌطز.  ٞب٢ ٟٔٓ زض ثحث ف٥ّؿٛفبٖ ٚ ٘ؾط٤ٝ ز٤طثبظ ٤ى٣ اظ ٔضٕٖٛ اؾز وٝ ا٤ٗ ٔفْٟٛ اظ

سط٢ ثٝ ذٛز  سط ٚ ٔشّٙٛؿ ٞب٢ خٟب٣٘، اثقبز ٌؿشطزٜ ذهٛل ثقس اظ خًٙ ا٤ٗ ٔؿئّٝ زض لطٖ ث٥ؿشٓ ٚ ثٝ

ٚ  4، ٞب٘ط٢ ِٛفٛض3،  ٥ٔرب٥٤ُ ثبذش2ٗ٥، ٔٛض٤ؽ ثال٘ك1ٌٛطفز. زض حٛظ٠ فّْٛ ا٘ؿب٣٘، ٌبؾشٖٛ ثبقالض

دطزاظاٖ، ٔفْٟٛ ٔىبٖ ضا اظ  ٚ ثؿ٥بض٢ ز٤ٍط اظ ٘ؾط٤ٝ 7، ازٚاضز ؾٛخب6، وٙز ٚا٤ز5سسط ٥ٔكُ فٛوٛثق

 ا٘س.  ٞب ثحث ٚ ثطضؾ٣ وطزٜ ظٚا٤ب٢ ٔرشّف ٚ ٥٘ع زض اضسجبط ثب ز٤ٍط فّْٛ ٚ ضقشٝ

ٌصاض ٘ؾط٤ٝ ٘مس خغطاف٥ب٣٤،  فٙٛاٖ دب٤ٝ ثطسطاٖ ٚؾشفبَ، ٔشرهّم ازث٥ّبر سغج٥ف٣ زا٘كٍبٜ ٥ِٕٛغ، ثٝ

ٞب٢ ذٛز ضا ثط ثطضؾ٣ فطآ٤ٙس ثبظٕ٘ب٣٤ فضبٞب٢ ا٘ؿب٣٘ لطاض زازٜ ٚ سحم٥مبر ٔشٕطوع   مُ دػٚٞف ٘مغ١ 

ض٤ع٢ ٚ ربح ٕ٘ٛزٜ اؾز. ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ٚؾشفبَ ؾٝ ٔؤِّف١  د٣ ، ثب فٙٛاٖ ا٤ٗ ٘ؾط2001ٝ٤ذٛز ضا اظ ؾبَ 

وٙس وٝ  سقط٤ف ٣ٔ ازضان ٚ ٤ب سدطثٝ ضا ثط ٔجٙب٢ 10ٚ اضخبؿ 9، سرغ8٣ّظٔبٕ٘ٙس٢ -ان٣ّ ثب فٙٛاٖ فضب

ٌطاٖ ثؿ٥بض٢ زض خٟبٖ ضا ثٝ  وٝ اؾبؼ سحم٥مبر زض ظ١ٙ٥ٔ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ اؾز ٚ سٛا٘ؿشٝ ٘ؾط دػٚٞف

 ذٛز خّت وٙس. 

زض ذهٛل وبضثؿز ا٤ٗ ٘ؾط٤ٝ ثط ض٢ٚ آ بض زاؾشب٣٘ ا٤طا٣٘ ٤ب اققبض فبضؾ٣ ٥٘ع ٔغبِقبس٣ ا٘دبْ قسٜ 

(، سالـ وطزٜ اؾز زض 1392ا٘س. ٔؾٟط٢ ) ٤ٝ دطزاذشٝاؾز وٝ ٞط وساْ ثٝ ثطضؾ٣ ٚ سج٥٥ٗ ثرك٣ اظ ٘ؾط

 ________________________________________________________________      
1. Gaston Bachelard  
2. Maurice Blanchot 

3. Mikail Bakhtine  
4. Henri Lefevre  
5. Michel Foucault  
6. Kenneth White  
7. Edward Soja  
8. Spatio-temporalité  
9. Transgressivité  
10. Référentialité  
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ٚ  ثٝ ثطضؾ٣ زٚ ٍ٘بٜ اظ زٚ فطًٞٙ ٔشفبٚر ثٝ قٟط دبض٤ؽ ثذطزاظز. فؾ٣ٕ٥ ؾٗ لطٔع ثٛزٚ   ط٤ّب زض اغٕب

(، فضب٢ وطثال ضا زض آ بض ؾٝ سٗ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ثب سى٥ٝ ثط آضا٢ ٚؾشفبَ زض حٛظ٠ ٘مس 1392)ٕٞىبضاٖ 

، ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ضا زض اضسجبط ققط آد٥ِٛٙط ٚ ؾذبّ٘ٛ(، زض 1394س. سم٢ٛ فطزٚز )ا٘خغطاف٥ب٣٤ ثطضؾ٣ وطزٜ

ٌطا٣٤ خغطاف٥ب٣٤ زض ا٤ٗ ذهٛل وب٢ٚ خغطاف٥ب٣٤ لطاض زازٜ اؾز ٚ ثٝ ثطضؾ٣ ؾبذشبضثب ضٚاٖ

رٙس ٤ٛ٘ؿٙس٠ فطا٘ؿ٢ٛ ضا وٝ اظ لطٖ  «ٔٗ»(، ٚاغٌبٖ احؿبؾبر ٚ سدطث١ 1396ر٥ٙٗ )دطزاظز.  اٚ ٞٓ ٣ٔ

ا٘س.  ا٘س، زض ض٤ٚبض٣٤ٚ ثب فضبٞب٢ ٔقٕبض٢ ا٤طاٖ ٔغبِقٝ ٚ ثطضؾ٣ وطزٜ ثقس ٌع٤ٙف قسٜ ٞدسٜ ثٝ

ٞب٢ قٟط سٟطاٖ ضا زض لبِت ٤ه وبض سغج٥م٣ ثب اؾشفبزٜ (، خ1396ّٜٛوط٥ٕ٤بٖ ٚ حبخ٣ حؿٗ فبضض٣ )

زؾشبض ١ (، زض ؾفط٘ب1396ٔٞب )ا٘س، آٖ ثطضؾ٣ وطزٜ ؾبِٛٔٝٚ  ٌٛقٟطظاز غ٥تاظ ٘ؾط١٤ ٚؾشفبَ زض زٚ ا ط 
قسٜ سٛؾّظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ زؾز ٤بثٙس.  ا٘س سب ثٝ خٟبٖ ثبظٕ٘ب٥٘٣٤ع ثٝ ٥ٕٞٗ ٔٛضٛؿ دطزاذشٝ ٚ ٌُ ؾطخ

ثٝ ثطضؾ٣ فضب٢ حؿ٣ّ ٤ٛ٘ؿٙسٜ ثب  ؾ٢ِٛٛ ٤ه ثبظ آٔسٜ(، زض وشبة ٥٘1398ه ضفقز ٚ ٘بٔٛض ٔغّك )

 دطزاظ٘س.  خب ثبظٌكشٝ( زض ؾب١٤ ٘ؾط١٤ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ٣ٔوٝ دؽ اظ زٜ ؾبَ ثٝ آٖ ٚعٙف )

ٞب٢ ضٚا٤ز، رٖٛ ث٥ٙبٔش٥ّٙز، ق٥ٜٛٞب٢ ٔشقسّز٢ ثب ض٤ٚىطزٞب ٚ ٘ؾط٤بر ٔشفبٚس٣ ٞٓدػٚٞف

قسٜ ا٤ٗ ٔمبِٝ  ٤ق٣ٙ  ٔسض٥٘ؿٓ، ٘مس ٔض٣ٕ٘ٛ ٚ ٚاوب٢ٚ فٙبنط ازث٥ّبر ٟٔبخطر ض٢ٚ ا ط ٔغبِق١ دؿز

شٝ ثط ض٢ٚ ا٤ٗ ا ط ٌطف ٞب٢ نٛضر٥٘ع ا٘دبْ ٌطفشٝ اؾز. اظخّٕٝ دػٚٞف ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ

نٛضر سغج٥م٣ ثب  ضا ثٝ ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ(، 1383سٛاٖ ثٝ ا٤ٗ ٔٛاضز اقبضٜ وطز: نبزل٣ )٣ٔ

(، ثب سٛخّٝ ثٝ اذشالالر قره٥ّش٣ 1389اظ ٔٙؾط ث٥ٙبٔش٥ّٙز ثطضؾ٣ وطزٜ اؾز. حؿ٣ّٙ ) ثٛف وٛضضٔبٖ 

ا  سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ وطزٜ اؾز. ؾبزار ٞبق٣ٕ ٌط٢ ا٤ٗ ضٔبٖ ضٞب٢ ضٚا٤زدطؾٛ٘بغ ان٣ّ ا٤ٗ ا ط، ق٥ٜٛ

ر٥ٙٗ زٚ ٕ٘بز آة ٚ آسف ثٝ ٘مس ٔض٣ٕ٘ٛ ٚ (، ثب اؾشفبزٜ اظ ٘ؾط٤بر ٌبؾشٖٛ ثبقالض ٚ 1392ٓٞ)

سٕبٔ  ٚ  ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ(، ٥٘ع ثٝ ٔمب٤ؿ١ 1398قٙبؾ٣ ا ط دطزاذشٝ اؾز. اؾى٣٤ٛ ) ٘كب٘ٝ
 اؾز.  اظ ٔٙؾط ازث٥ّبر ٟٔبخطر دطزاذشٝ ٔرهٛل

ثب سى٥ٝ ثط آضا٢  ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓوٖٙٛ دػٚٞك٣ زضثبض٠ ضٔبٖ ضؾس وٝ سب٘ؾط ٣ٔ ثٝ

سٛخّٝ ثٝ ا٥ّٕٞز ا٤ٗ ٘مس ٤ٛ٘ٗ زض ثطسطاٖ ٚؾشفبَ زض حٛظ٠ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ا٘دبْ ٘كسٜ اؾز. ثٙبثطا٤ٗ ثب

٤ٗ حٛظٜ ٚ سقبٔالر ازث٣ ٚ ٕ٘ب٤س وٝ آ بض دػٚٞك٣ ث٥كشط٢ ثطا٢ قٙبذز اازث٥ّبر ٔقبنط، ضطٚض٢ ٣ٔ

فط٣ٍٙٞ ٥ٔبٖ ا٤ٗ آ بض ٚ انَٛ ظ٤طثٙب٣٤ ا٤ٗ قىُ اظ ٘مس ا٘دبْ قٛز، دؽ ٍ٘بض٘سٌبٖ ٞسف ان٣ّ ذٛز 

ا٘س ٚ ثس٤ٗ ٔٙؾٛض سٕبْ فٙبنط زاؾشب٣٘ ٔطسجظ ثب ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ضا زض سحم٥ك حبضط ا٤ٗ ٟٔٓ زض ٘ؾط ٌطفشٝ

 ا٘س. زض ا٤ٗ ا ط ضا سدع٤ٝ ٚ سح٥ُّ وطزٜ
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 های پژوهص سص. پز1-۳

 ٞب٢ ظ٤ط ٞؿشٙس: زازٖ ثٝ دطؾف ٌطاٖ زض د٣ دبؾدزض ا٤ٗ ٔمبِٝ دػٚٞف

ظٔب٣٘، ث٥بٖ قسٜ سٛؾّظ ضا٢ٚ غ٥طث٣ٔٛ ٚ ذبضخ٣ زض ٔٛضز قٟط دبض٤ؽ ثط عجك ضٚـ  -فضبٞب٢  ال٤ٝ -1

 وٙٙس؟ رٙس حؿ٥ّز، رٍٛ٘ٝ سه٤ٛط٢ ا٤دبز ٣ٔ

ظٔب٣ِ٘ قیٟط دیبض٤ؽ ضا اظ افٕیبق فطأٛقی٣ ث٥یطٖٚ       -ٞب٢ فضباظ رٝ عط٤ك ٤ٛ٘ؿٙسٜ سٛا٘ؿشٝ اؾز ال٤ٝ -2

 اـ د٣ ثجطز؟قسٜٞب ثٝ ٤ّٛٞز ٌٓثىكس ٚ اظ ذالَ آٖ
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سط٤ٗ ض٤ٚساز لطٖ ث٥ؿشٓ، ثبفث سحّٛالر غضف٣ زض سٕبْ ظ٤طؾبذشبضٞب ٚ فٙٛاٖ ٟٔٓ خًٙ خٟب٣٘ ثٝ

ٞب٢ سٕس٣ّ٘ اؾز وٝ ثٝ ٌط ٤ٚطا٘ٝ ْ لطٖ ٘ؾبضٜضٚؾبذشبضٞب٢ ظ٘س٣ٌ ثكط قس. زضٚالـ، ثكط زض ١ٕ٥٘ زّٚ

زاض ؾرٗ ثٝ ٥ٔبٖ ثبضٜ اظ فضب٢ ن٥م٣ّ ٚ ق٥بض ا٤ٗ رٝ زِٚٛظ زضوطزٜ اؾز. رٙبٖزؾز ذٛز ٘بثٛز 

قٛز وٝ ٞٙٛظ سٛؾّظ . فضب٢ ن٥م٣ّ  ثٝ آٖ ثرف اظ وط٠ ظ٥ٔٗ ٌفشٝ ٣ٔ(477: 1987زِٚٛظ، ) 1آٚضز ٣ٔ

ضا اظ حبِز  قٛز وٝ ا٘ؿبٖ آٖزاض  ثٝ فضب٣٤ ٌفشٝ ٣ٔبضا٘ؿبٖ زذُ ٚ سهطّف ٘كسٜ اؾز ٚ فضب٢ ق٥

سٛاٖ ٌفز وٝ سه٤ٛط ٘ش٥دٝ ٣ٔقسٖ اؾز، زض عج٥ق٣ ذٛزـ ذبضج وطزٜ اؾز ٚ ٕٞٛاضٜ زض حبَ اضبفٝ

ٞب٢ ٞب زض فطنٝٞب٢ وكٛضٞب ٚ ٔطظز٘جبَ ا٤ٗ سحّٛالر ٚ سغ٥٥ط زض ٘مكٝوط٠ ظ٥ٔٗ زض حبَ سغ٥٥ط اؾز. ثٝ

ٞب٢ ز٤ٍط رٙبٖ خب٣٤ ثبظ وطز سسض٤ح خغطاف٥ب زض ضقشٝٞب٢ سبظٜ ثب خغطاف٥ب، ثٌٝٛ٘بٌٖٛ ٚ سقط٤ف ٘ؿجز

 (.192: 1395ا٢ سجس٤ُ ٌطز٤س )٘بٔٛض ٔغّك، ا٢ ث٥ٙبضقشٝوٝ ثٝ قبذٝ

ٌطا٣٤ اؾز وٝ ؾبذشبضاؾشقٕبض٢ ٚ دؿباظ ز٤ٍط ٚلب٤ـ ١ٕ٥٘ زّْٚ لطٖ ث٥ؿشٓ، ٔغبِقبر دؿب

٘ؾط ا٘س. ثٝٞب زاقشٝٚاضز ؾق٥س ٚ ٣ٔٛٞ ثبثب ٔغبِقبس٣ زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝدطزاظا٣٘ اظخّٕٝ فطا٘شؽ فبٖ٘ٛ، از ٘ؾط٤ٝ

حسٚز٢ ٔش  ّط اظ انَٛ ٣ٕٞ ثبثب  ضؾس ٔفب٥ٞٓ اضائٝ قسٜ سٛؾّظ ٚؾشفبَ زض حٛظ٠ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ سب٣ٔ

ٌطزز  ٤ق٣ٙ ظٔب٣٘ وٝ اؾشقٕبض ٣ٔثبقس. آغبظ ا٤ٗ خط٤ب٘بر ثٝ سقج٥ط٢ ثٝ زٚض٠ خًٙ خٟب٣٘ اَٚ ثط٣ٔ

قٛز، اؾشقٕبض٢ ٣ٔؾبظ٢ اؾشقٕبض٢ سجس٤ُ ثٝ دؿب ٘ٛف٣ غطث٣آ٤س ٚ ث٣ٔٝسغ٥٥ط اؾشطاسػ٢ ثطزضنسز 

ٞب٢ ظ٤بز سطن وٙٙس ؾذؽ ٞب٢ ٔؿشقٕطٜ ضا ثٝ ؾجت ٞع٥ٌٝٙ٤ط٘س ؾطظ٥ٔٗٞب٢ ثعضي سه٥ٕٓ ٣ٔزِٚز

ض فطو ان٣ّ ا٤ٗ اؾز وٝ أذط٤ب٥ِؿٓ فط٣ٍٙٞ زاظ عط٤ك سؿر٥ط اشٞبٖ ف٣ٕٔٛ ثٝ اٞساف ذٛز ثطؾٙس.  

ا٢ ٌصاقشٝ اؾز وٙٙسٜ سكى٥ُ ٤ّٛٞز، ق٠ٛ٥ ظ٘س٣ٌ ٚ ظ٤ؿز فط٣ٍٙٞ ٔطزْ زض ؾطاؾط خٟبٖ س  ٥ط سق٥٥ٗ

 ________________________________________________________________      
 . سطخٕٝ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ اؾز. 1
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قسٜ سٛؾّظ ز٤ٍط٢  سٛاٖ ٌفز وٝ سه٤ٛط اضائٝ سٛخّٝ ثٝ ا٥ّٕٞز ثحث فطًٞٙ ٣ٔثب(. 133: 1379)ثك٥ط٤ٝ، 

 قٛز.٥٘ع ٟٔٓ ٣ٔ

زٖ اؾز، ثٝ ا٤ٗ ٔقٙب وٝ ٌط٣ٞٚ ٤ب وٙس زض آؾشب٘ٝ ث٤ٛى٣ اظ ان٣ِٛ وٝ ٣ٕٞ ثبثب ثٝ آٖ اقبضٜ ٣ٔ

-فطًٞٙ ضا ٚاضز ٔمهس خس٤س ٣ٔ فطز٢ وٝ حبُٔ فط٣ٍٙٞ اؾز زض نٛضر خبثدب٣٤ ٤ب ٟٔبخطر آٖ

٘ش٥دٝ فطًٞٙ ذٛز٢ وٙس، حبَ ثب٤س ث٥ٗ فط٣ٍٙٞ وٝ حبّٔف اؾز ٚ فطًٞٙ خس٤س ظ٤ؿز وٙس. زض

٥ٌطز وٝ ذٛز ٔمسّٔبر ٔجب٣٘  ض ٣ٔضٚز ٚ سٟٙب زض آؾشب٘ٝ لطا٣ٌٕبٜ ثٝ ٘فـ فطًٞٙ ز٤ٍط٢ اظ ث٥ٗ ٥ٞ٘چ

 وٙس. خس٤س ٚ سجبزالر فط٣ٍٙٞ خس٤س٢ ا٤دبز ٣ٔ

-وٝ ٤ه ٘ؾط٤ٝ ضا ثطعٛض٢ٚخٛز آٔس ثٝ ٌطا٣٤ ٥٘ع زض ٚاوٙف ثٝ سفىّط اؾشقٕبض٢ ثٝؾبذشبضٔفْٟٛ دؿب

-ب دؿبوٙس  أفٙٛاٖ ؾبذشبض ثطسط، ٔطوع٤ّز د٥سا ٣ٔ وٙٙس ؾذؽ آٖ ٘ؾط٤ٝ ثٌٝع٤ٙٙس، آٖ ضا سم٤ّٛز ٣ٔ ٣ٔ

قٛز ٚ زِٚٛظ، ا٤ٗ ٔطوع٤ّز ضا ٘ف٣ وطزٜ، ا٤س٠  ٣ زض ٚاوٙف ثٝ ا٤ٗ سفىّط ؽبٞط ٣ٌٔطا٤ؾبذشبض

سٛاٖ ٌفز وٝ ٥ٞچ سفؿ٥ط ٚاحس٢ اظ ٤ه ٔشٗ ٚخٛز وٙس. دؽ ٣ٌٔطا٣٤ ٤ب ض٤عٚٔبس٥ه ضا ث٥بٖ ٣ٔ سىثّط

 ٘ساضز. زِٚٛظ ٔقشمس اؾز:

ٌٛ٘اٌٖٛ ٚ ٔتفاٚت سٔضٌاٖ پ٥ٛ٘اذ  ٞا٢ ٔعٙا٢ ٞش ٔا٥ّٞت ٚ ٔٙظش٢ تٝ ٚجٜٛ تس٥اسص٘ج٥شٜ» 

ٝ   تٟٙا سط٤ٓضٙاس٣، س٥است، التصاد ٚ ...( وٝ ٘ٝ ص٤ست)ا٘ذ خٛسدٜ ٞاا سا  ٞاا٢ ٔتفااٚت ٘طاا٘
وٙٙذ؛ تّىٝ ٤ٌٛا٢ ضأٖ ٚ ٚضع ٔتفاٚت چ٥ضٞا ٞستٙذ. ٤ه س٤اضْٚ تاذٖٚ ٚلفاٝ    ٚس ٣ٔوٙص

ٛ  ٞا٢ لذست ٚ ٚضاع٥ّت ضٙاس٣، ساصٔاٖٞا٢ ٘طا٥ٔٝ٘اٖ حّمٝ ٤طااٚ٘ذ١ٌ٘ٛ  ٞاا٢ ٘ساث٣ ٚ خ

 (.42: ٥٘1394ا،  )سا٥ٔٗ« وٙذ٣ پ٥ٛ٘ذ تشلشاس ٣ٔٞا٢ اجتٕاعٞٙاش، عّْٛ ٚ وطٕىص

ض٤ع٢ وطزٜ ٚ  ظٔبٖ دب٤ٝ -ثطسطاٖ ٚؾشفبَ، ثب اِٟبْ اظ ا٤ٗ زٚ سفىّط، ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ضا ثب ٔحٛض٤ّز فضب

 :وٙس ٣ٔ ث٥بٖ

ا٢ است تش٤ٗ س٤طٝجٛاٖ چٖٛوٙذ، ٞٓسا تاصٕ٘ا٣٤ ٣ٔٞش ٔتٗ دس سٚاتغص تا ـضا٣٤ وٝ آٖ »  

حذ٢ّ ٚاتستٝ تاٝ لات٥ّات ٚ   تٙذ٢ صٔا٣٘ ـضا٢ ا٘سا٣٘ تا ت٥ص ٔا٘ٙذ دسخت است. ال٤ٝٚوٝ وٓ

 .(110: 1399 )عظ٣ٕ٥ ٚ ٕٞىاساٖ،  «ٔت٣ٙ آٖ استتٛا٘ا٣٤ ت٥ٙا

سٛح  -ظٔب٣٘، سرغ٣ّ ٚ ٔطخق٥ز. ٘ؾط١٤ وطٚ٘ٛ -انَٛ ٘ؾط١٤ ٢ٚ ثط ؾٝ ٔحٛض اؾشٛاض اؾز: فضب 

 سٛؾّظ ٘ؾط٤ٝ دطزاظا٣٘ ٔب٘ٙس ثبذش٥ٗ ٔغطح قسٜ ثٛز:سط د٥ف

ظٔبٖ زض ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ث٥بٍ٘ط  -ؾبظز. فضبضا ٔغطح ٣ٔ ثبض ٚؾشفبَ ثب سمسّْ ٔىبٖ ٚ فضب آٖأّب ا٤ٗ» 

-٥ٌط٘س. ٞٓا٢ سقّّك زاض٘س ٚ زض ا٘شعاؿ قىُ ٣ٕ٘قسٜ آٖ اؾز وٝ آ بض ازث٣ ٞٙط٢ ثٝ فضب ٚ ظٔبٖ زازٜ
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٥ٌطز ٚ ٕٞٛاضٜ زض حبَ سغ٥٥ط ٚ ، فضب ٕٞٛاضٜ زض ٘ؿجز ثب فضبٞب٢ ز٤ٍط لطاض ٣ٔر٥ٙٗ زض ا٤ٗ ض٤ٚىطز

 (. 196: 1395)٘بٔٛض ٔغّك، « سجس٤ُ اؾز

غطاف٥ب ظٔب٣٘ ٚخٛز ٘ساضز ٚ حبالر ضٚح٣ ا٘ؿبٖ ٚ حش٣ّ ذٛز خثط ا٤ٗ اؾبؼ، اظ ٘ؾط ٚؾشفبَ ٥ٞچ ٞٓ

 ٌصاض ٞؿشٙس، ثٙبثطا٤ٗ:ٚ ٔىبٖ ٥٘ع ثط ظٔبٖ س  ٥ط

ا٢ اص تاس وٝ ـضاا ا٘ساا٣٘ تاضاذ، ٔاٛصٜ    ٌزاس٢ است. ٞشادسان حاصُ سسٛب ـضا٢ لاتُ» 

ٕ٘اا٣٤ ـضاا تاٝ ٘ساثت     ٞاا اسات. تااص   ا٢ اص ٞشاسٔا٤ٝ ٚ تٝ ٕٞاٖ ا٘ذاصٜ ٔٛصٜٞا٢ پشِحظٝ

ٔتٙا٣( اسات،   ا٢ ٚ دس ٔجٕاٛ  ت٥ٙاا  اش )تااس٤خ٣، اساغٛسٜ  صٔا٣ٌ٘ٛ٘ا٣ٌ٘ٛ وٝ ضاخص١ دس

 (.112: 1399)عظ٣ٕ٥ ٚ ٕٞىاساٖ، « ضٛدپ٥چ٥ذٜ ٣ٔ

سٛا٘س ثٝ ٥ُٔ فطز ٤ب ثٝ اخجبض نٛضر سرغ٣ّ ثٝ ٔقٙب٢ ظ٤ط دب ٌصاقشٗ لبٖ٘ٛ اؾز وٝ ا٤ٗ ضذساز ٣ٔ

ٞب٢ خس٤س٢ ضا قٛز ٚ فضبوٝ قره٣ اظ فضب٣٤ وٝ ثٝ آٖ فبزر وطزٜ اؾز ذبضج ٣ٍٔٞٙب٣ٔ ٥ٌطز.

قٛز. اظ ٘ؾط  زاض ٣ٔٔقٙباـ ٥٘ع ٤بثس  ثّىٝ فضب٢ ٌصقش٣ٔٝٞب٢ خس٤س ضا زضوٙس، ٘ٝ فمظ فضبسدطثٝ ٣ٔ

 قٛز:ظزا٣٤ اؾز وٝ ٔقٙب ا٤دبز ٣ٔٚؾشفبَ، ثب لّٕطٚ

چٝ تاٝ حاضا١٥ آصاد٢   ا٢ و٣ّّ دس عثٛس اص ٤ه حذ ٚ ٔشص ٚ اِثتٝ ـشاتش اص آٖتخغ٣ّ تٝ لاعذٜ»

چ٥ٙٗ}تخغ٣ّ{ ٌش٤ض ٞٓ. تخص است ٘ت٥جٝ تخغ٣ّ سٞا٣٤ضٛد. دسٌشدد، ٔشتٛط ٣ٔ اعالق ٣ٔ

: 1399 )عظ٥ٕا٣ ٚ ٕٞىااساٖ،   «دٌش٤اض س٥ستٓ، اص ـضا٢ ٔشجاع ٔا٣   اص ٔشوض است: اص لّة
123). 

قٛز وٙس( ذبضج ٣ٔوٝ اظ فضب٢ ٔطخقف )ٕٞبٖ فضب٣٤ وٝ زض آٖ ظ٘س٣ٌ ٣ٔسٛاٖ ٌفز وؿ٣ٔ٣

اـ ضٞب قسٜ ٚ ثٝ ز٘جبَ قٛز، زض حم٥مز اظ قىُ ظ٘س٣ٌ لج٣ٌّط٤عز ٤ب حش٣ّ سجق٥س ٤٣ٔب ثٙب ثٝ زال٣ّ٤ ٣ٔ

سٛا٥٘ٓ ثٝ ازث٥ّبر ٟٔبخطر اقبضٜ و٥ٙٓ، ا٥ِٚؽ ٘ٛقش١ خ٥ٕع  ثطا٢ ٔثبَ ٥٘ع ٣ٔ. ضٚزظ٘س٣ٌ خس٤س٢ ٣ٔ

 أسٛا٘س ثٝ ز٥ُِ قطا٤ظ ٘بٔؿبفس وكٛض ٔجسخ٤ٛؽ، ١ٕ٘ٛ٘ ثبضظ سرغ٣ّ زض ازث٥ّبر اؾز. سطن ٚعٗ ٣ٔ

 ا٘دبْ قٛز ٤ب ثٙب ثط ذٛاؾش١ ذٛز قرم ثبقس.

قبضٜ وطز وٝ ثٝ رٙس قىُ اؾز. سٛاٖ ثٝ ضاثغ١ ٤ه قٟط ثب ٔطخـ ذٛزـ ازض ٔٛضز اضخبف٥ز ٣ٔ

ٞب ٚ غ٥طٜ وبٔالً ٔٙغجك ثط ٞب، آزضؼٞب افٓ اظ فبنّٝقسٜ اظ ٔىبٖ اثشسا ٕٔىٗ اؾز سٕب٣ٔ سٛن٥فبر اضائٝ

نٛضر اؾز وٝ فضب٣٤ زض ٤ه زاؾشبٖ ثبقس  أب زضحبِز ثقس٢  ٤ق٣ٙ سغ٥٥ط قىُ، ثٝ ا٤ٗٚالق٥ّز 

ٚ ٔٙغجك ثط سر٥ّالر ٤ٛ٘ؿٙسٜ اؾز ٤ب حش٣ّ  خٛز ٘ساضزٚخٛز زاضز  ٣ِٚ ثط ض٢ٚ ٘مكٝ ٚ زض فبِٓ ٚالق٣ ٚ

عٛض وُ ٘ف٣ ٔطخـ وٙس ٚ اضسجبع٣ ثب فضب٢ ث٥ط٣٘ٚ سٛا٘س سٛن٥ف ٤ه قٟط ثب ٘بْ ز٤ٍط٢ ثبقس ٤ب ث٣ٔٝ
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 ٤ٌٛس:عٛض وٝ ٚؾشفبَ ٣ٔ٘ساقشٝ ثبقس. ٕٞبٖ

ٗ است ٚ چٝ استثاع٣ ٥ٔاٖ جٟاٖ تخ٣ّّ٥ ٚ جٟاٖ ٚالع٥ّت ٚجٛد داسد؟ آ٤ا ا٤ٗ استثاط ٘إٍٞ»
چٝ دس ت٥اشٖٚ  اص چٙذ جٟاٖ د٤ٍش تطى٥ُ ضذٜ است؟ آ٤ا ـضا٢ ٔغشح ضذٜ دس ادت٥ّات اص آٖ

  .(Westphal, 2000 : 25) 1«است جذاست ٚ ٤ا تا آٖ دس تعأُ است؟

وٙس وٝ اظ ٣ٔ قٙبذش٣ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ضا ٥٘ع ث٥بٖ اـ، انَٛ ضٚـٚؾشفبَ دؽ اظ ٔقطّف٣ انَٛ ٘ؾط٢

ٍ٘بض٢ ٚ ث٥ٙبٔش٥ّٙز. ٞسف ا٤ٗ دػٚٞف حؿ٥ّز، ال٤ٝوب٣ٍ٘ٛ٘، رٙسقٛز: رٙس رٟبض ثرف سكى٥ُ ٣ٔ

حؿ٥ّز ضا ٔس٘ؾط ٞب٢ ٔرشّف ٔف٣ٟٔٛ ٔىبٖ ٥٘ؿز  ثّىٝ ٍ٘بض٘سٌبٖ زض ا٤ٗ ٔمبِٝ ضٚـ رٙسٔغبِق١ خٙجٝ

نٛضر وٝ  ا٤ٗ ثٝٔحٛض ا ط ضا ثطضؾ٣ وٙٙس. لطاض ذٛاٞٙس زاز سب ثشٛاٖ اظ عط٤ك ا٤ٗ ض٤ٚىطز ٔىبٖ

ٞب فمظ اظ عط٤ك ٞب٣٤ وٝ ٔب اظ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ زاض٤ٓ زذ٥ُ اؾز. زض٤بفز ٔب اظ ٔىبٖزض زض٤بفزاحؿبؼ، 

حؽ ث٥ٙب٣٤ ٥٘ؿز، ٌب٣ٞ حٛاؼ ز٤ٍط ٔب٘ٙس ث٤ٛب٣٤، قٙٛا٣٤، الٔؿٝ ٚ حش٣ّ ركب٣٤ ٘مف ثؿ٥بض ٣ّٕٟٔ 

ٔبضؾُ   ا٘سضؾس ثطذ٣ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ لطٖ ث٥ؿشٓ، ا٤ٗ ض٤ٚىطز ضا ٔس٘ؾط زاقشٝ٘ؾط ٣ٔ وٙٙس. ثٝا٤فب ٣ٔ

آ٤س، ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ اقبضٜ وطزٜ ٔحٛض زضحؿ٥ّز ثٝ قىُ ٤ه ٘ؾط١٤ ٔىبٖوٝ رٙسدطٚؾز د٥ف اظ ا٤ٗ

ا٤ٗ ٔٛضٛؿ زض لبِت سدطثٝ ث٥بٖ قسٜ  ٚخ٢ٛ ظٔبٖ اظ زؾز ضفشٝ زض خؿزعٛض ٔثبَ زض ضٔبٖ  ثٛز. ثٝ

 اؾز: 

، ٘اٌٟااٖ ا٤ّااْ   خٛسد، ٔض٠ ٤ه و٥ه وٛچه ض٥ش٤ٗٞا تعذ، ٚلت٣ تا ٔادسش چا٢ ٣ٔاٚ ساَ»

تاٛاٖ ٌفات ـضاا ٚ    (. پا  ٔا٣  2: 1383)٘ٛس احٕش، « سا دس وِٛثش٢ تٝ ٤ادش آٚسدٌزضتٝ 

صٛست ٘اخٛدآٌااٜ   تٛا٘ذ تٝد٘ثاَ آٖ صٔاٖ، ـمظ تصا٤ٚش د٤ذاس٢ ٥٘ستٙذ؛ تّىٝ ٞش حس٣ّ ٣ٔ تٝ
  سثة جاتجا٣٤ ـضا٣٤ ٚ صٔا٣٘ ضٛد. 

حؿ٥ّز ضا ٔقطّف٣ وطزٜ، ؾذؽ ٘ؾط١٤ ٚؾشفبَ ٚ رٙسضا  ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ ازأٝ ضٔبٖزض 

 و٥ٙٓ. زض آٖ ثطضؾ٣ ٣ٔ

 . پزداسش تحلیلی هوضوع0

ٞب٢ ؾطقٙبؼ ازث٥ّبر فٙٛاٖ ٤ى٣ اظ رٟطٜ ضضب لبؾ٣ٕ، ٤ٛ٘ؿٙس٠ ٔقبنط انفٟب٣٘ اؾز وٝ  أطٚظٜ ثٝ

ض آٔط٤ىب ا٘شكبض ز 1996وٝ زض ؾبَ  ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ آ٤س. اٚ ثب ضٔبٖقٕبض ٣ٔ ٟٔبخطر ثٝ

، ربح ٔدسّز ٥ٕٞٗ وشبة ٤ٛ٘1381ؿ٣ فبضؾ٣ ضؾ٥س. ثقسٞب، زض ؾبَ ٤بفز، ثٝ خب٤ٍبٜ ذبن٣ّ زض زاؾشبٖ

 ________________________________________________________________      
  .سطخٕٝ اظ ٤ٛ٘ؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ اؾز. 1
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  .اـ وطزثط اؾشمجبَ ٌطْ ذٛا٘ٙسٌبٖ، خٛا٤ع ازث٣ ٔشقسّز٢ ضا ٞٓ ٘ه٥ت ٤ٛ٘ؿٙسٜ زض ا٤طاٖ فالٜٚ

سجق٥س٤بٖ ذٛزذٛاؾشٝ ٤ب ٘بذٛاؾشٝ، ا٢ اظ ٟٔبخطاٖ ا٤طا٣٘، زاؾشبٖ ضٚا٤ش٣ ٔشفبٚر اظ ظ٘س٣ٌ فسّٜ

اؾز وٝ اظ سٟطاٖ ثٝ فطا٘ؿٝ ٟٔبخطر  ٤ساهلل ٌط له١ّ ظ٘س٣ٌ، ٔطزى رُٟ ؾبِٝ ثٝ اؾٓ اؾز. ضٚا٤ز

وٙس وٝ اوثط ٕٞؿب٤ٍب٘ف ٥٘ع ا٤طا٘ى  وطزٜ، زض ظ٤ط ق٥طٚا٘ى عجم١ قكٓ ؾبذشٕب٘ى زض دبض٤ؽ، ظ٘سٌى ٣ٔ

٘ٛقشٝ وٝ ثب  ٞب٘ٛا٤ى قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓى ثٝ اؾٓ ٞبى زٚض ضٔب٘ ر٥ٙٗ ضاٚىِ ا ط زض ٌصقشٝٞٓ .ٞؿشٙس

ضٚز. الظْ ثٝ شوط اؾز  ٌصض ظٔبٖ حم٥مز زاؾشبٖ ظ٘س٣ٌ ؾبوٙبٖ ثٝ ؾ٢ٛ ٥ٕٞٗ ضٔبٖ ذ٥بِى د٥ف ٔى

ٍ٘ط٢، ث٥ٕبض٢ آ٤ٙٝ( وٝ ٞب٢ ظٔب٣٘، ذٛز٤ٚطاثط ٔكىالر فّؿفى )ث٥ٕبض٢ ٚلفٝوٝ ضاٚى فالٜٚ

ا٢ ثطا٢ ازا١ٔ ظ٘س٣ٌ ٌطزا٘ى ٞٓ قسٜ اؾز. اٚ ٥ٞچ ا٥ٍ٘ع٥ٌٜطـ قسٜ، زربض ٘ٛف٣ دٛرى ٚ ؾط ٌط٤جبٖ

وٙس وٝ ثط ا ط اسّفبلى وٝ زض رٟبضزٜ اـ قٛز. ضا٢ٚ فٙٛاٖ ٣ٔذٛاٞس وؿ٣ ٚاضز ظ٘س٣ٌ٘ساضز ٚ ٣ٕ٘

ر٥ع اظ اٚ ثبل٣ ٕ٘ب٘سٜ خع ٔكىالر  اـ ثٝ زضٚ٘ف حَّٛ وطزٜ، حبال ٥ٞچ ؾبٍِى ثطا٤ف افشبزٜ ؾب٤ٝ

قٛز.  ٚ ظٔبٖ ٣ٔ ٝ ٚ ٔب٥ِر٥ِٛب٤ى وٝ ؾجت خبثدب٣٤ ٚ ٚلف١ اٚ زض ٔىبٖضٚح٣ ٚ ضٚا٘ى دبضا٘ٛئ٥سٌٛ٘

قٙبذز  ،ٔسضٖ ٚ ؾٛضضئبَ سجس٤ُ وطزٜ اؾز. اظ عطف٣ ٥ٕٞٗ ٤ٚػ٣ٌ ا٤ٗ ا ط ضا ثٝ ٤ه ضٔبٖ دؿز

ضؾس، ؾبوٙبٖ ا٤ٗ آدبضسٕبٖ ٘ؾط ٣ٔ قٛز  ظ٤طا ثٝٞب٢ زاؾشبٖ ؾجت وكف ٚ خصاث٥ّز ضٔبٖ ٣ٔقره٥ّز

قسٜ سٛؾّظ  ا٘س ٚ زض زضن ٔب اظ فضب٢ قٟط٢ سٛن٥فوٝ س٥خ ثبقٙس ٔفْٟٛقف عجمٝ، ث٥ف اظ ا٤ٗ

 وٙٙس.ؾعا٣٤ ا٤فب ٣ٔضا٢ٚ ٥٘ع ٘مف ثٝ

 سهاى، تخطّی و ارجاعیت در رهاى -بزرسی هفهوم فضا. 0-1

وٝ ذٛز ثرٛاٞٙس ثٝ ٤ه ثٝ ز٣ّ٥ِ ٚ ثسٖٚ ا٤ٗاؾز وٝ ٞط ا٢ؾبوٙبٖ ؾ٥ّبضٌٜط له١ّ ضضب لبؾ٣ٕ، ضٚا٤ز

سٛا٘ٙس ٔسّر ظ٤بز٢ ثسٖٚ ا٘س. ا٤ٗ افطاز ٔب٘ٙس اخطاْ آؾٕب٣٘ ٞؿشٙس وٝ ٣ٔز٥٘ب دطسبة قسٜا٢ اظ ٌٛقٝ

ا٘س ٤ٛٞش٣ وساْ اظ ا٤ٗ افطاز ٘شٛا٘ؿشٝٞب ؾطٌطزاٖ ثبقٙس، ٥ٞچدب٤بٖ وٟىكبٖاسّهبَ ثٝ خب٣٤ زض فضب٢ ث٣

قبٖ ثبفث قسٜ رطذٙس ٚ ٥ٕٞٗ آقفش٣ٍ ٞب  ٕٞٛاضٜ ثٝ زٚض ذٛزقبٖ ٣ٔآٖ ثطا٢ ذٛز زؾز ٚ دب وٙٙس،

آ٤ٚع٢ رًٙ ثع٘ٙس سب ثٝ ٞؿش٣ ذٛز ٔقٙب٣٤ ثجركٙس، اؾز سب زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ خبثدب قٛ٘س ٚ ثٝ ٞط زؾز

وٙس ٚ ا٤ٗ ٔؿئّٝ ضا  ٞطرٙس سالقكبٖ ث٥ٟٛزٜ ثبقس. ضا٢ٚ زض خب٢ خب٢ زاؾشبٖ ثٝ سٛلّف ظٔبٖ اقبضٜ ٣ٔ

قٛز ٚ فىط وٙس، زض٘ش٥دٝ ا٤ٗ  سٛا٘س ثط ض٢ٚ ٔٛضٛف٣ ٔشٕطوعوٝ ٣ٕ٘وٙس  رطا آٚض سٛن٥ف ٣ٔ ض٘ح

 ٔب٘س:٤ّٛٞز ٣ٔرٙبٖ ث٣قٛ٘س ٚ ٞٓٞب٢ ظٔب٣٘ ٔب٘ـ ثبظ٤بث٣ قره٥شف ٣ٔٚلفٝ

ٚلت٣ صٔاٖ تشا٢ وس٣ ٔتٛلّؿ ضذٜ تاضذ، دس ٞا٥  وجاا٢ رٞاٙص د٤ٍاش جاا٣٤، ٞشچٙاذ       »
 (.8: 1397)لاس٣ٕ، « و  د٤ٍش ٚجٛد ٘ذاسد وٛچه، ٘ٝ تشا٢ ٔٗ ٚ ٘ٝ تشا٢ ٥ٞ 
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ث٥ٙس  اـ ٣ٕ٘ضٚز ٥ٞچ ٘كب٣٘ اظ آقٙب٣٤ زض رٟطٜذب٘ٝ، ٣ٔجم١ ٔبس٥ّس، ظٖ د٥ط نبحتٚلش٣ ٤ساهلل ثٝ ع

اـ ثطا٢ ٥ٕٞكٝ ثٝ خب ٔب٘سٜ اؾز. اٚ زض ا٤ٙدب ثٝ ظ٤طا اظ ٘ؾط ضا٢ٚ، حبفؾ١ ظٖ زض ثرك٣ اظ ظ٘س٣ٌ

ز وٝ وٙس  اظ ٘ؾط اٚ اظ قسّر ض٘ح ثؿ٥بض اؾضٚق٣ٙ اقبضٜ ٣ٔ قسٜ سٛؾّظ ٚؾشفبَ ثٝ ٔفْٟٛ ٘ؿج٥ّز ٔغطح

اـ غطق ٘كٛز. ثٝ ا٤ٗ زٞس ظٔبٖ ضا فطأٛـ وٙس سب زض ٌصقشٝضٚز ٚ سطخ٥ح ٣ٔحبفؾ١ آز٣ٔ سح٥ُّ ٣ٔ

سٟٙب ظٔبٖ  ثّىٝ خغطاف٥ب ٚ ٔىبٖ ضا ٞٓ زض ٌصاض اؾز، ٘ٝٔق٣ٙ وٝ حبالر ضٚح٣ ا٘ؿبٖ ثط ٌصض ظٔبٖ س  ٥ط

 ٥ٌطز. ٣ٔثط

٢ زض ٔحضط فبئٛؾز ٔٛض٘بئٛ ٘كؿشٝ اؾز ٚ ث٥ٙ٥ٓ وٝ ضاٚسط٤ٗ ٘كبٖ ا٤ٗ ٔفْٟٛ ضا زض ِحؾبس٣ ٣ٔثبضظ

-قٙبذش٣ رٙس سٛاٖ ٌفز وٝ ٔفْٟٛ ٘ؿج٥ّز ظٔبٖ ثب ضٚـسٕبْ ٔسّر زض حبَ خبثدب٣٤ اؾز. دؽ ٣ٔ

ٞب٤كبٖ )فبئٛؾز  حؿ٥ّز اضسجبط سٍٙبس٣ٍٙ زاضز، ثطا٢ ٔثبَ اظ عط٤ك حؽ قٙٛا٣٤  ٤ق٣ٙ ق٥ٙسٖ ٘ه٥حز

ٞب٢ ٌصقشٝ  ٞب٢ ز٤ٍطاٖ زض ظٔبٖثٝ ٤بز ٘ه٥حز ٔٛض٘بئٛ ٚ ٕٞىبضـ( اظ آٖ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ذبضج قسٜ ٚ

 افشس:٣ٔ

ٌطتٓ ج١ّٕ ٔٙاسث٣ ت٥اتٓ تاا  ٘اٌٟاٖ ح  وشدْ ٥ٔاٖ ٔٗ ٚ اٚ چا٣ٞ دٞاٖ ٌطٛد طسؾ. ٣ٔ»

ضذ، دس أاٖ تش ٣ٔتش ٚ طسؾآٚس طسؾاص سمٛط دس ا٤ٗ چاٜ ٚحطتٙان وٝ تا سشعت٣ سش٥ٌجٝ
د٤ذْ واٝ تاا   دٞاٖ پذسْ سا ٣ٔ سـت.٣اش ٘ص٥حت تٛد وٝ پ٥ص چطٕٓ سطٜ ٔ؛ أا ٕٞٝتٕا٘ٓ

ٞا٤ٓ سا: دٞاٖ ٔعّّٕٓ سا: دٞاٖ س٥٤سٓ سا. داضتٓ تاا  جٙث٥ذ: دٞاٖ ٔادسْ سا: دٞاٖ عّٕٝخطٓ ٣ٔ

)ٕٞااٖ :  « وشدْ وٝ صذا٢ ٔال٣ٕ٤ دس ـضا پ٥چ٥ذ ٚ چاٜ اص طسـص تاص ا٤ساتاد  سش سمٛط ٣ٔ

13 .) 

 ٤ٌٛس:عٛض ٣ٔقسٖ ذبعطار اظ عط٤ك حٛاؼ ا٤ٗ ٚؾشفبَ زض ٔٛضز ظ٘سٜ

ٞاا٢  ٞاا٢ حسّا٣ واٝ دس ٌاشٜٚ    ضذٜ اص ٘ظش ا٥ّٕٞات، ساىا٘    عثمٝ تٙذ٢ حٛاس تاصٕ٘ا٣٤»
ٔختّؿ س٣ّٙ حت٣ّ دس ٤ه ـشًٞٙ خاظ ٞٓ تا ٞٓ تفاٚت داس٘اذ، ٔغاِعا١ ا٘اٛا  ٔختّاؿ     

چ٥ٙٗ استثاط دٚ جا٘ثٝ ٥ٔااٖ ـاشد ٚ   ٞا دس آثاس ٔٛسد٘ظش ٚ ٞٓآستا١٘ تحش٤ه حس٣ّ ضخص٥ّت

ٞا٢ حس٣ّ سا وٝ ٘ضد ضخصا٥ّت داساتا٣٘   تٛاٖ خاعشٜتش ا٤ٗ ٣ٔ ثش. عالٜٚجٟاٖ ّٕٔٛس دس ا

 (. 11: 1396)وش٥ٕ٤اٖ ٚ ٕٞىاساٖ، « ضٛ٘ذ ٔٛسد تشسس٣ وشدت٥ذاس ٣ٔ

ٌب٘ٝ وٙس، دؽ ثطضؾ٣ ٞط٤ه اظ حٛاؼ دٙححؿ٥ّز اقبضٜ ٣ٔث٥ٙ٥ٓ ٚؾشفبَ ثٝ رٙسوٝ ٣ٔعٛضٕٞبٖ

 قسٜ زض ٤ه ا ط زؾز ٤بث٥ٓ.  ٝ خٟبٖ ش٣ٙٞ دطٚضا٘سٜسٛا٥٘ٓ ثٟٔٓ اؾز  ظ٤طا ٔب اظ ا٤ٗ عط٤ك ٞٓ ٣ٔ

ذب١٘ د٥ط ثطٚز، اٚ فٙٛاٖ ذٛاؾز ثٝ عجم١ نبحتٌطزز وٝ ٣ٔؾذؽ ضا٢ٚ زٚثبضٜ ثٝ ظٔب٣٘ ثبظ ٣ٔ
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وٙس وٝ ٤ه ٔبٜ ٚ زٚ ضٚظ اظ ظٔبٖ ٚالقٝ ٌصقشٝ اؾز )اقبضٜ ثٝ ح١ّٕ دطٚفز ثٝ ؾ٥ّس( حبَ ا٤ٗ ؾؤاَ ٣ٔ

ٖٛ رٝ ظٔب٣٘ اؾز؟ ٚ ا٤ٗ ٕٞبٖ ٤ٚػ٣ٌ ؾفط زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ اؾز. آ٤س وٝ اوٙثطا٢ ذٛا٘ٙسٜ د٥ف ٣ٔ

-ؾذشبٔجط  ٤ق٣ٙ قج٣ ضا وٝ دطٚفز ثٝ اسبق ؾ٥ّس ضفشٝ ثٛز ثٝ ٤بز ٣ٔ 17زض فهُ دٙدٓ وشبة، ٤ساهلل ذبعط٠ 

 رطذس:آٚضز وٝ ٔغبِت ٘مُ قسٜ زض وشبة حَٛ ا٤ٗ اسّفبق ٣ٔ

ٞا٢ ص٤ش چ٥ٙٗ دٚدست٣ تٝ آٖ اتاق٤ٕٗٞٝ ـالوت ٚ تذتخت٣، ادس آٖ صٛست، ٔا تا ٚجٛد آٖ»

وٓ، تعذ اص آٖ ضة ضْٛ ٞفذٞٓ سپتأثش، جُُ ٚ پالسٕاٖ سا  چسث٥ذ٤ٓ ٤ا دستض٥شٚا٣٘ ٣ٕ٘

 (.22: 1397)لاس٣ٕ، « ضذ٠ د٤ٍش سـت٥ٓ تٝ ٤ه خشابوشد٤ٓ ٚ ٣ٔجٕع ٣ٔ

افطاز ز٤ٍط٢ وٝ  آٚضز  رطا وٝ زض ا٤ٗ ٥ٔبٖ اظٔٙؾّٓ ثٝ ٤بز ٣ٔنٛضر ٘ب حم٥مز ضا٢ٚ ٚلب٤ـ ضا ثٝزض 

سٛا٘س ؾ٥ط زاؾشبٖ ضا ثٝ زٞس. ذٛا٘ٙسٜ سٟٙب زض نٛضس٣ ٣ٔ٣ٔ ئٝزض ؾبذشٕبٖ ٞؿشٙس ٥٘ع سٛن٥فبس٣ اضا

قسٜ ثٟشط  ئٝز٤ٍط ٔشهُ وٙس سب اظ ذالَ سٛن٥فبر اضاٞب٢ ٔرشّف ضا ثٝ ٤هزضؾش٣ ٔشٛخٝ قٛز وٝ فهُ

 ثشٛا٘س زض٤بفز ضا٢ٚ اظ فضب ٚ ظٔبٖ ضا زضن وٙس.

قٛز وٝ ٘كبٖ اظ قٛز ٚ ؾبفش٣ وٝ ٘ٛاذشٝ ٣ٔظ ضٔبٖ ثٝ و٥ّؿب٢ ؾٙز دُ اقبضٜ ٣ٔٞب٣٤ ازض ثرف

ٞب ٔحسٚز ثٝ ٤ه زٚض٠ ظٔب٣٘ ٚ ٔىب٣٘ ذبل ٥٘ؿز  ٌصض ظٔبٖ زض عَٛ زاؾشبٖ زاضز ٚ ا٤ٗ خبثدب٣٤

قٛز وٝ ٞب٢ ز٤ٍط ٥٘ع خبثدب ٣ٔٞب٢ ٔرشّف، حش٣ّ وكٛضثّىٝ ضا٢ٚ اظ وٛزو٣ سب ثٝ حبَ ٚ زض ٔىبٖ

 ز٣ّ٥ِ ثط ازّفب٢ ٚؾشفبَ زضثبضٜ ٘ؿج٥ّز ظٔبٖ اؾز: ا٤ٗ ذٛز 

خ٥شٜ تٝ ٔاٗ،   عٛس،خ٥شٜ تٝ اٚ دس صٔاٖ عمة سـتٓ. التذ اٚ ٞٓ ٔشا جا٣٤ د٤ذٜ تٛد وٝ ٥ٕٞٗ»

سـت. و٥ّٛٔتشٞا اص لّة اسٚپا دٚس ضذٜ تٛدْ ٚ ٥ٔاٖ ٔٝ ٚ خاعشٜ تاٝ   دس صٔاٖ عمة عمة ٣ٔ

 (.111: 1397، )لاس٣ٕ« صدْ ٣ٔ ٌزضت چًٙٞشچٝ اص پ٥ص چطٕٓ ٣ٔ

اـ  بض٢سٛخّٝ ثٝ ث٥ٕث٥ٙ٥ٓ  ظ٤طا ضا٢ٚ ثبٞب٣٤ اظ وشبة س  ٥ط ٌصض ظٔبٖ ثط رٟطٜ ضا ٥٘ع ٣ٔزض ثرف

زضؾش٣ ظٔبٖ اظ زؾز ضفشٝ ضا سكر٥م زٞس  ٣ِٚ ٞط اظ ٌب٣ٞ وٝ  سٛا٘س ثٝ ٞب٢ ظٔب٣٘ ٤٣ٕ٘ق٣ٙ ٚلفٝ

ٞطثبض وٝ زربض ٥ٔٛ٘س٢ ٔغّك »قٛز: ث٥ٙس ٔشٛخٝ ضزّ دب٢ ظٔبٖ ٣ٔاـ ضا زض آ٤ٙٝ ٣ٔثرك٣ ٤ب سٕبْ رٟطٜ

 (.69: 1397)لبؾ٣ٕ، « زازقسْ ا٤ٗ آ٤ٙٝ ثٛز وٝ ٘دبسٓ ٣ٔ٣ٔ

وٙس ٚ آٖ ثطا٢ اٚ ثٝ ٔثبثٝ ؾ٥ّبض٠ وٙس ٥٘ع سٛن٥ف ٣ٔضا٢ٚ فضب٣٤ ضا وٝ ٤ساهلل زض آٖ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ

 :قسٜ سٛؾّظ ضا٢ٚ اظ آدبضسٕب٘ف( اؾز وٝ اٚ ذٛز سٟٙب ٘بذسا٤ف اؾز وٛرى٣ )سه٤ٛط اضائٝ

عثم١ ضطٓ ا٤ٗ ساختٕاٖ س٥ّاس٠ وٛچى٣ تٛد وٝ تٟٙا ٘اخذا٤ص ٔاٗ تاٛدْ ٚ اص ا٤اٗ تاتات     »

 (. 9: 1397)لاس٣ٕ، « و  ٞٓ ضىا٤ت٣ ٘ذاضت ٥ٞ 



 

 (۳9)پیاپی  1021 تابستاى، 0، ضوارة یاسدهنفصلناهة پژوهطناهة ادبیّات داستانی، دورة  012
 

 

قٛز ٣٤ٌٛ اٚ ضا اظ آٖ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ذبضج ٚ ِحؾبس٣ وٝ ؾبفز و٥ّؿب٢ ؾٙز دُ ٘ٛاذشٝ ٣ٔ

 وٙس:  ٣ٔ

وشدْ س٥ّاس٠ وٛچىٓ اص ٔذاس خاسج صً٘ و٥ّسا٢ سٙت پُ، چٟاسدٜ تاس ٘ٛاخت ٚ ٔٗ ح  »

 (.10: 1397)لاس٣ٕ، « ضذ

وٙس ٚ ٔىبٖ ظ٘س٣ٌ ٞط٤ه اظ اٚ ا٤ٗ ؾ٥ّبضٜ ضا ثب افطاز٢ وٝ زض آٖ ؾبوٗ ٞؿشٙس سٛن٥ف ٣ٔ 

سٛا٘س ٘كب١٘ ا٢ وٝ ٕ٘بز٢ اظ وكٛض ٥ٔعثبٖ اؾز  رطا وٝ ٞط ٔىبٖ ٣ٔزٞس، ذب٘ٝؾبوٙبٖ ضا قطح ٣ٔ

٤ق٣ٙ عجم١ قكٓ ؾبذشٕب٣٘ وٝ ثٝ »]...[ ْٟٛ ذبن٣ّ زاقشٝ ثبقس. ذبن٣ّ سّم٣ قٛز ٚ ثطا٢ ٞط قرم ٔف

٘كؿز ]...[ ثٝ ا٢ وٝ زض عجم١ رٟبضْ ٣ٔ٘ٝ ؾبِٝ اض٤ه فطا٘ؿٛا اق٥ٕز سقّّك زاقز: دعقه ٞكشبزٚ

٥ٕٞٗ، زَ ذٛـ وطزٜ ثٛز وٝ آٖ خٟبٖ آضٔب٣٘ ضا زض سٟٙب ح٥غ١ الشساض٢ وٝ ثطا٤ف ٔب٘سٜ ثٛز  ٤ق٣ٙ 

ث٥ٙ٥ٓ وٝ ؾبوٙبٖ (. زض ا٤ٗ ثرف آقىبضا 18٣ٔ: 1397)لبؾ٣ٕ، « ا٢ وٝ ]...[ ٥ٕٞٗ ؾبذشٕبٖ قف عجمٝ

رٖٛ ضا٢ٚ زض د٣ ٤بفشٗ ٤ّٛٞز ذٛز ٞؿشٙس ٚ حش٣ّ زض ٥ٕٞٗ فضب٢ وٛره وٝ ا٤ٗ آدبضسٕبٖ ٥٘ع ٞٓ

-زؾز آٚضزٖ حمٛق ا٘ؿب٣٘ ٚ اخشٕبف٣ ٕ٘بز٢ اظ قٟط دبض٤ؽ اؾز، زض حس سٛا٘ب٣٤ ذٛز ٚ ثب ٞسف ثٝ

 سمب ٚ ٌؿشطـ لسضر ذٛز زض ا٤ٗ فضب٢ وٛره ٞؿشٙس.قبٖ ثٝ ز٘جبَ اض

وٙس( ثٝ وكٛض٢ ثقس اظ ا٘مالة سكج٥ٝ ا٢ وٝ ٤ساهلل زض آٖ ظ٘س٣ٌ ٣ٔزض ثرك٣ ز٤ٍط، فضب )عجمٝ

ر٥ٙٗ ٚضق٥ّز آٖ زٞٙس٠ ٘ؾط ضا٢ٚ زضثبض٠ ٚضق٥ّز ٟٔبخطاٖ ا٤طا٣٘ ثٝ دبض٤ؽ ٚ ٞٓ قسٜ اؾز وٝ ٘كبٖ

 ظٔبٖ وكٛض ذٛزـ اؾز: 

ضثاٞت تٝ اٚضا  وطٛس٢ تعذ اص ا٘مالب ٘ثٛد. داس ٚ دست١ وال٘تش تٝ لاذست  اٚضا  عثمٝ ت٣»

)لاسا٣ٕ،  « ا٢ ٔعضَٚ، خا٘ٝ ٘ط٥ٗسس٥ذٜ تٛد٘ذ، س٥ّذ ـشاس٢ ضذٜ تٛد ٚ ٔٗ ٞٓ، ٔثُ ـشٔا٘ذٜ
1397 :144.) 

ظ٘س ٚ زض٤بفز ذٛز اظ  سٛاٖ ٌفز ضا٢ٚ زض عَٛ زاؾشبٖ، ٌط٤ع٢ ٥٘ع ثٝ فضب٢ وكٛض ذٛزـ ٣ٔ٣ٔ

ضؾس ضا٢ٚ زض ا٤ٗ ثرف ثٝ  ٘ؾط ٣ٔ وٙس. ثٝؽ ضا اظ عط٤ك ٔمب٤ؿ١ قطا٤ظ زٚ وكٛض ث٥بٖ ٣ٔا٤طاٖ ٚ دبض٤

ٞب٢ ٔرشّف زض ا٤طاٖ سٛا٘ٙس ٕ٘بز٢ اظ ٌطٜٚوٙس وٝ ٣ٔ اظخّٕٝ وال٘شط ٚ... ٥٘ع اقبضٜ ٣ٔاؾب٣ٔ ٔؿشقبض٢ 

ب٢ قٟط٢ رٙبٖ ٘مف اخشٕبف٣ ذٛز ضا زض فضا٘س ٚ زض وكٛض٢ ث٥ٍب٘ٝ ٞٓثبقٙس وٝ حبال ٟٔبخطر وطزٜ

ٞب٢ اخشٕبف٣ ذبن٣ّ ٚخٛز زاض٘س وٝ ثٝ ٞب ٚ ٌطٜٚا٘س  ظ٤طا زض دبض٤ؽ ٥٘ع زؾشٝخس٤س حفؼ وطزٜ

ٞب٤كبٖ زٞس وٝ وؿ٣ زض وبضقبٖ اخبظٜ ٣ٕ٘ٞب٣٤ اظ ا٤ٗ زؾز ٔكغِٛٙس ٚ فطًٞٙ فطا٘ؿ٢ٛفقّب٥ِّز

 وطز:  سٛاٖ ٔكبٞسٜا٤ٗ، س  ٥ط فضب ثط اذالل٥بر ضا ٥٘ع ٣ٔثطوٙس. فالٜٚا٢ ٔساذّٝ



 

 011 ها نوایی هکاى ها تا هن نوایی حس : اس هنهانوایی ضبانة ارکستز چوبهن
 

 

ٞا٤ٕااٖ دٚس  وشد٤ٓ دس حش٤ٓ اتاقدس تٕاْ ا٤ٗ ٔذّت ٔا دس تشاتش ٞٓ تشٞٙٝ تٛد٤ٓ ٚ ٌٕاٖ ٣ٔ»

 (. 61: 1397)لاس٣ٕ، « اص چطٓ اؼ٥اس٤ٓ

سطؾٙس، ٞٓ ضا  ز٤ٍط ٣ٔوٙٙس اظ ٞٓؾبوٙبٖ ا٤ٗ آدبضسٕبٖ ٔش  ّط اظ فضب٣٤ وٝ زض آٖ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ

 ، ضل٥ت ٞٓ ٞؿشٙس ٚ حش٣ّ لهس وكشٗ ٤ىس٤ٍط ضا زاض٘س.ا٤ؿشٙس ٌٛـ ٣َٔ ٞب فبدب٤ٙس ٚ دكز ز٤ٛاض ٣ٔ

ز٤ٍط ثٍصاضز، ثٝ فضب٢ ش٣ٙٞ ٞب٢ دبظَ ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ضا وٙبض ٤هرٝ ذٛا٘ٙس٠ فقّبَ، ا٤ٗ سىّٝرٙبٖ

 ٤ٛ٘ؿٙسٜ زؾز ذٛاٞس ٤بفز.   

سط اقبضٜ وطز٤ٓ، ٤ى٣ ز٤ٍط اظ ٔٛضٛفبس٣ وٝ ثب انَٛ ٘ؾط٢ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ وٝ د٥فعٛضٕٞبٖ

سٜ سٛؾّظ ٚؾشفبَ ٔطسجظ اؾز، ٔفْٟٛ زض آؾشب٘ٝ ثٛزٖ اؾز ثس٤ٗ نٛضر وٝ فطز٢ وٝ ثٙب ثٝ ٞط ق اضائٝ

٥ٌطز  ثّىٝ ٕٞٛاضٜ حبُٔ عٛض وبُٔ فطًٞٙ وكٛض ٔمهس ضا ٣ٕ٘ ز٣ّ٥ِ ٟٔبخطر وطزٜ اؾز ٞطٌع ثٝ

عٛض٢ وٝ ٞٓ ضا٢ٚ ثبض زض ضٔبٖ اقبضٜ قسٜ اؾز، ثٝ فطًٞٙ لج٣ّ ذ٤ٛف اؾز ٚ ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ رٙس٤ٗ

 وٙٙس:قبٖ اقبضٜ ٣ٔاـ ثٝ فضب٢ حبوٓ ثط وكٛضقبٖ ٚ فطًٞٙٞٓ زٚؾشبٖ ا٤طا٣٘ ٚ

 (.98: 1397)لاس٣ٕ، « چٖٛ خذا٢ ا٤ٙجا خذا٢ جٛاد٤ٝ ٚ دسٚاصٜ دٚالب ٘ثٛد...»]...[ 

ٔؿدس انغط٤ٝ زض ٔح١ّّ لس٣ٕ٤ خٛاز١٤ سٟطاٖ ٚالـ قسٜ اؾز. زضٚاظٜ زٚالة ٥٘ع ٤ى٣ اظ  

ٌٛضؾشبٖ سٛاٖ ثٝ ٔٛخٛز زض ا٤ٗ ٔحّّٝ، ٣ٔ ثط آ بض سبض٤ر٣ اؾز، فالٜٚٞب٢ سٟطاٖ سط٤ٗ ٔحّّٝ لس٣ٕ٤

اضا١ٙٔ سٟطاٖ وٝ ٔحُ زفٗ ثعضٌب٣٘ ٔب٘ٙس آ٘شٛاٖ ؾٛض٥ٌٚٗ، ٥٘ىال٢ ٔبضوٛف ٚ... اؾز، اقبضٜ وطز. 

ظازٜ اُٞ ثٗ ف٣ّ )ؿ( زض خٙٛة  ضٚا٤بٖ حىٛٔز آَ ث٤ٛٝ ٚ أبْ ر٥ٙٗ ثمق١ ؾ٥ّسٜ ّٔىٝ ذبسٖٛ اظ فطٔبٖ ٞٓ

ضؾس ضا٢ٚ ثب ٘بْ ثطزٖ ٘ؾط ٣ٔثٝ .اؾز اهلل ٥٘ع زض زٚالةۀبقیقٛ٘س. ٔؿدس خبٔـ  ٣ٔٚالة ٔكبٞسٜ ٔح١ّّ ز

ٞب٢ لس٣ٕ٤، ؾق٣ زض ٔمب٤ؿ١ فطًٞٙ ز٣ٙ٤ وكٛضـ ثب وكٛض٢ وٝ ثٝ آٖ ٟٔبخطر وطزٜ، ا٤ٗ ٔحّّٝ

 وٙس:ث٥ٙ٥ٓ وٝ افشمبزاسف ضا ٥٘ع ٔغطح ٣ٔزاضز حش٣ّ زض ثرف ز٤ٍط٢ اظ ا ط ٣ٔ

ٞاا اِثتاٝ   وٝ تا آٖ تاس آٔذٜ تٛدْ، سً ٔٛجٛد٢ تٛد ٘ج ... وٙاسآٔذٖ تا سً دس ـش٣ٍٙٞ» 

ٞاا اعتمااد ٘ذاضاتٝ    چ٥ض ٚ اصجّٕٝ تٝ ا٤ٗ چ٥ضٞا تاضذ وٝ تٝ ٥ٞ آساٖ ٥٘ست. حت٣ّ اٌش ٔذّت
 (.27-28: 1397)لاس٣ٕ، « تاض٣

 ثبقس، سرغ٣ّ اؾز.انُ زّْٚ ٚؾشفبَ وٝ زض اضسجبط ثب زض آؾشب٘ٝ ثٛزٖ ٣ٔ

ٝ  تشا٢ ٘طاٖ ٚستفاَ» ضاذٜ تٛسّاظ    دادٖ ضشٚست دسن ـضا دس اتعاد ٘إٍٞٗ، تٝ ٔفا٥ٞٓ اسائا

عٙٛاٖ ـضا٢ ٔسغّح/ ـضاا٢   چٝ دِٚٛص ٚ ٌاتاس٢ تٝوٙذ ٔا٘ٙذ آٖپشداصاٖ اضاسٜ ٣ٔسا٤ش ٘ظش٤ٝ

وٙٙاذ ٚ ٤اا ٔفٟاْٛ چٙذس٥سات٣ٕ تٛسّاظ      داس، لّٕشٚصدا٣٤/ تاصلّٕشٚساص٢ ٔغشح ٣ٔضىاؾ
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٘طا٘ٝ تٛسّظ ِٛتٕٗ ٚ ٔفْٟٛ ـضا٢ سّْٛ تٛسّظ ٣ٔٛٞ تاتا وٝ ٣ٍٕٞ  -ٔفْٟٛ ـضا ،1اِِٖٚ ُصٞش

 (. 250: 1395)خأٙٝ تالش٢، « عٙٛاٖ ٔف٣ٟٔٛ پا٤ذاس اسائٝ دٞٙذ تالش داس٘ذ ـضا سا تٝ

سٛا٘س ؾجت قٛز سٛا٘س اخجبض٢ ثبقس ٞٓ اذش٥بض٢. قطا٤ظ ٘بٔؿبفس ٣ٔنٛضر خبثدب٣٤ ٞٓ ٣ٔا٤ٗثٝ 

٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط ٞٓفٙٛاٖ سجق٥س ٤بز وٙس. زض ضٔبٖ  ر ث٥فشس ٚ اظ آٖ ثٝفطز ثٝ فىط خبثدب٣٤ ٤ب ٟٔبخط
ثبض ثٝ ا٤ٗ ٔٛضٛؿ اقبضٜ قسٜ اؾز، ضا٢ٚ ذٛز ٚ ز٤ٍط ؾبوٙبٖ ؾبذشٕبٖ ضا رٖٛ رٙس٤ٗ ٞب،رٛة

 ا٘س: ث٥ٙس وٝ ثٙب ثٝ زال٣ّ٤ اظ ؾطظ٥ٔٗ ذٛز ضا٘سٜ قسٜسجق٥س٤ب٣٘ ٣ٔ

ٌفتٙذ ا٤ٗ ٞٓ ٤ى٣ د٤ٍش اص عٛاسض تثع٥ذ است ٚ ٣ٔضٙاساٖ ضٙاساٖ ٚ جأعٝوٝ سٚاٖتا آٖ»

ٖ  ٞاا دس ؼشتات ٔا٣   تِ عُّ جاذا٣٤ خاا٘ٛادٜ  سا عّّآٖ  واٝ دس اعاشاؾ خاٛد    دا٘ساتٙذ ٚ تاا آ
: 1397)لاسا٣ٕ،  ]...[« ضٙاختٓ وٝ تٝ عاسض١ ٔطات٣ٟ ٔثتال تٛد٘ذ  ٞا٢ تس٥اس٢ سا ٣ٔ تثع٥ذ٢

70 .) 

قبٖ )آدبضسٕبٖ قف وكٛض٢ ضا ٘ساض٘س ٚ ؾ٥ّبضٜٞب٢ ضٔبٖ سبثق٥ز ٥ٞچ ضؾس وٝ قره٥ّز٘ؾط ٣ٔ ثٝ

 عجمٝ( ثٝ حبَ ذٛز ضٞب قسٜ اؾز.

قسٜ )سهب٤ٚط ٘ىشٝ ؾّْٛ اظ ٘ؾط١٤ ٚؾشفبَ اضخبف٥ز اؾز ثٝ ا٤ٗ نٛضر وٝ آ٤ب أبوٗ سٛن٥ف

دطزاظ،  قسٜ( سٛؾّظ ٤ٛ٘ؿٙسٜ ٚالق٣ ٞؿشٙس ٤ب سٟٙب ؾبذشٝ ٚ دطزاذش١ شٞٗ اٚؾز؟ اظ ٘ؾط ٘ؾط٤ٝسٛن٥ف

عٛض وٝ ؾبذشبضٌطا٤بٖ اظ ا٤ٗ ا٤سٜ رٝ ذبضج اظ ا٤ٗ فضب اؾز )ٕٞبٖقسٜ زض ازث٥ّبر اظ آٖ فضب٢ اضائٝ»

رٝ زض ٔٛضز ٘مس . آWestphal, 2007, p.162ٖ)) 2«وٙٙس( لغـ قسٜ ٤ب ثب آٖ اضسجبط زاضز؟زفبؿ ٣ٔ

زض زٞس. ٔىبٖ ان٣ّ قٛز زضثبضٜ سه٤ٛط٢ اؾز وٝ ز٤ٍط٢ اظ ٤ه ٔىبٖ اضائٝ ٣ٔخغطاف٥ب٣٤ ٔغطح ٣ٔ

٘ؾط  وٙس، ثٝا٤ٗ ضٔبٖ آدبضسٕب٣٘ اؾز زض دبض٤ؽ وٝ ضا٢ٚ زض آٖ ثٝ ٕٞطاٜ ز٤ٍط سجق٥س٤بٖ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ

وٙس. اٚ ٔحُّ ضؾس وٝ ا٤ٗ ٔىبٖ ٕ٘بز٢ اظ قٟط دبض٤ؽ اؾز ٚ اٚ ا٤ٗ فضب ضا اظ ظثبٖ ذٛز سٛن٥ف ٣ٔ٣ٔ

ه٤ٛط٢ اظ ٔح٥ظ ضا ثطا٢ ؾٙدس ٚ سسٛخّٝ ثٝ ٔحُّ لطاضٌطفشٗ ذٛز ٣ٔ لطاضٌطفشٗ ٞط٤ه اظ ؾبوٙبٖ ضا ثب

 وٙس:ٔربعت ٔدؿٓ ٣ٔ

ضاذ ٚ  دسِ ساختٕاٖ ٔا ٥ٕٞطٝ تاص تٛد ٚ ٘ٝ تٟٙا لفُ ٘ذاضت وٝ حت٣ّ چفت ٞآ ٕ٘ا٣   ]...[»

آٔذ واٝ  خ٥اَ دس٣ٔٞا ٚ ٍِٚشداٖ ٔست ٚ ت٣خإ٘اٖاش چٙاٖ تٝ تصشّؾ ت٣پّٝ ٞا ساٜصٔستاٖ

 ________________________________________________________________      
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ٌطت ا ٞش ٌاْ تٝ د٘ثاَ جا٢ پا٣٤ ٣ٔ٘ٛسداٖ تخٛاست تاال ت٥ا٤ذ تا٤ذ، ٔثُ وٜٛوٝ ٣ٔضة ٞش

 (.74: 1397)لاس٣ٕ، « تا ٔثادا وس٣ سا ٍِذ تىٙذ

ـ٥ٕٟذْ وٝ چشا صٚج جٛاٖ ٔعتاد٢ سا وٝ سشا٤ذاس ساختٕاٖ تٛد٘ذ ٚ ساَ تاا سااَ   حاال ٣ٔ»

وشد٘ذ ٚ ضا٤ع تٛد وٝ دس واس خش٤ذ ٚ ـاشٚش ٔاٛاد ٔخاذس ٞآ دسات      ٞا سا ٘ظاـت ٣ٕ٘ پّّٝ
 (.166 :ٕٞاٖ]...[« )داس٘ذ، 

تٕاْ سٚص، اسوستش اس٠ّ تشل٣، اس٠ّ دست٣، سٕثاد٠ تشل٣ ٚ ٥ٔخ ٚ چىص، تشا٢ ساختٗ ص٘ذ٣ٌ »

ٞاا٢ واٛت٣ ٚ چشخطا٣، صاذا٢     ٞا تٝ ا٤ٗ ٔجٕٛعا١ سااص  تٟتش، دس واس تٛد ٚ تعض٣ ٚلت

ٞاا٢  سٛص صٖ وال٘تش ٚ صاذا٢ رواش  ٞا٢ جاٖتشدٖ أا٘ٛئُ اص اپشا٢ واسٔٗ، صذا٢ ٘اِٝ ِزّت
 (.144: ٕٞاٖ« )ضذٓ اضاـٝ ٣ٔا٥ٍ٘ض ع٣ّ ٞ ؼٓ

 عثم١ چٛت٣ تشا٢ خٛدش ٚ تٙذ٤ىت، حاال داضت سغح ٔف٥ذ اتااق  ـش٤ذٖٚ پ  اص صدٖ ٥٘ٓ»

 (.153: ٕٞاٖ« ) وشدخٛدش ٚ وال٘تش سا ص٤اد ٣ٔ

و  ٔاِه ص٘ذ٣ٌ خصٛص٣ خٛد ٥٘ست ٚ أاش خصٛصا٣،   ٞا٢ ص٤ش ض٥شٚا٣٘ ٥ٞ دس اتاق»

 (.     117: )ٕٞاٖ« ضٛدأش٢ ع٣ٕٔٛ تذَ ٣ٔثمٝ، تٝ خ٣ّ٥ صٚد، ٔثُ تٛاِت ا٤ٗ ع

 سٛا٘س ٚالق٣ ثبقس ٚ ٞٓ ذ٥ب٣ِ، ضا٢ٚ ثطا٢ قٙبؾب٘سٖ ٔىب٣٘ وٝوٝ اضخبف٥ز ٞٓ ٣ٔسٛخّٝ ثٝ ا٤ٗثب 

ٌصاضز سب اظ ا٤ٗ عط٤ك فضب٢ فق٣ّ ضا وٝ زض ٞب٣٤ ٥٘ع ثطا٢ ذٛا٘ٙسٜ ثٝ خب ٣ٔ زض آٖ حضٛض زاضز، ٘كب٘ٝ

 وٙس سطؾ٥ٓ وٙس: ٣ٔ آٖ ظ٤ؿز

اْ ٚ حاال ساست٣ ٔشدٜوشد ٚ ٥ٕٞٗ أش ٔشا ٔتماعذ وشد وٝ تٝٚد چپك سٚ تٝ پا٥٤ٗ حشوت ٣ٔد»

 (. 166: ٕٞاٖ« )دس عآِ تاال ٞستٓ

 وٙس: عٛض وٝ ٚؾشفبَ اقبضٜ ٣ٕٔٞبٖ

)وش٥ٕ٤ااٖ ٚ  « ٘سثت ٥ٔاٖ جٙث١ ٚالع٣ ٚ تخ٥ّّا٣ تاٝ ٥ٔاضاٖ اتتىااس ٤ٛ٘ساٙذٜ تسات٣ٍ داسد      »
 (.19: 1396ٕٞىاساٖ، 

اـ ٔٙؾٛض ٤بفشٗ ٤ّٛٞز ٚالق٣ ذٛز ٟٔبخطر وطزٜ اؾز  أب ثٝ خب٢ ضؾ٥سٖ ثٝ ذٛاؾشٝ ضا٢ٚ ثٝ

ضؾس  ٘ؾط ٣ٔ اـ ضا ٞٓ زض ا٤ٗ خبثدب٣٤ اظ زؾز زازٜ ٚ ثٝ فطز٢ آقفشٝ سجس٤ُ قسٜ اؾز. ث٤ّٛٞٝز لج٣ّ

ب٢ ضا ثب فض٤ٛ٘ؿس، آٖ اـ  ٤ق٣ٙ دبض٤ؽ ٣ٔٞب٤ف ضا اظ فضب٢ خس٤س ظ٘س٣ٌظٔبٖ وٝ زض٤بفزضا٢ٚ ٞٓ

-اـ ذبعطاسف ضا ثٝ ٤بز ٣ٔ٘ٛف٣ زض ٞط ِحؾٝ اظ ظ٘س٣ٌ وٙس ٚ ثٝاـ زض سٟطاٖ ٔمب٤ؿٝ ٣ٔظ٘س٣ٌ لج٣ّ

٤ٚػٜ  وٛقس سب زض٤بفز ذٛز اظ فضب٢ قٟط٢ دبض٤ؽ ضا ثطا٢ ٔربعت، ثٝآٚضز. اٚ اظ ذالَ ا٤ٗ ٔمب٤ؿٝ ٣ٔ

لهّٝ ضً٘ ٚ ث٣٤ٛ نٛضس٣ آقٙبٌٛ٘ٝ سٛن٥ف وٙس ٚ حش٣ّ اظ ٤ه خب٣٤ ثٝ ثقس،  ٔربعجبٖ ا٤طا٣٘، ثٝ
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 قٛز. ٥ٌطز  ٣ِٚ زض د٥ٛؾش٣ٍ ٚ زضن ٔشٗ ذ٣ّّ ا٤دبز ٣ٕ٘ا٤طا٣٘ ثٝ ذٛز ٣ٔ

وٙس ٚ ٞط ٔىبٖ ثطا٢ اٚ ٘كبٖ اظ ظٔبٖ زاضز ٚ ثطفىؽ. ز٤ٍط ٔطسجظ ٣ٔضا٢ٚ ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ ضا ثٝ ٤ه

س ٚ ٞط٤ه ثط ا٘ عٛض وبُٔ ثب ٞٓ زض اضسجبط سط اقبضٜ وطز٤ٓ زٚ ٔفْٟٛ ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ ثٝعٛض وٝ د٥فٕٞبٖ

ٌٛ٘ٝ سمسّْ ٚ سبذّط٢ ٚخٛز ٘ساضز. ٞط ظٔبٖ وٝ ضا٢ٚ ٔىب٣٘ ضا  وٝ ٥ٞچحب٣ٌِصاض٘س، زضس  ٥ط ٣ٔز٤ٍط٢ 

 قٛز: وٙس ٚ خبثدب ٣ٔآٚضز زض حم٥مز زض ظٔبٖ ؾفط ٣ٔثٝ ٤بز ٣ٔ

دادْ ٤ه تاس د٤ٍش ٍ٘اٞٓ تٝ چطٕا٘ص اـتاد ٚ ٘اٌٟااٖ پاشت ضاذْ تاٝ     ٚلت٣ تا اٚ دست ٣ٔ»

)لاسا٣ٕ،  « وٛتذٝ ٤ه ظٟش تاتستاٖ. تٝ عذَ ظٟش وٝ ت٥ػ آـتاب تٝ ـشق سش ٣ٔضٟش٢ دٚس. ت

1397 :111.) 

ثٝ  وٙس ٚ زض لبِت ا٤ٗ سهب٤ٚط، ٘ؾط٤بسف ضا ضاخـضا٢ٚ ثب سهب٤ٚط قره٣ ذٛزـ ظ٘س٣ٌ ٣ٔ

ر٥ٙٗ ثب ا٤طا٥٘بٖ فٙٛاٖ ٤ه ذبضخ٣ ٚ ٞٓ ٞب ثٝٞب، اضسجبعبسف ثب آٖاـ زض قٟط دبض٤ؽ، فطا٘ؿ٢ٛظ٘س٣ٌ

ا٘س اظ عط٤ك ٔمب٤ؿٝ ثب فضب٢ قٟط٢ ٥ٓ ٤ه وكٛض ذبضخ٣ وٝ سحز س  ٥ط فطًٞٙ خس٤س٢ لطاض ٌطفشٝٔم

 زٞس: ٚ اِمب٢ فط٣ٍٙٞ وكٛض ذٛزـ قطح ٣ٔ

وشدٖ ا٤ٗ أش تٝ اس٤ه ـشا٘سٛا اض٥ٕت آساٖ ٘ثٛد. دس ا٤اٗ   دا٘ستٓ وٝ تّم٥ٗسا ٞٓ ٣ٔ أا ا٤ٗ»
« وذاْ چطٓ د٤ذٖ د٤ٍش٢ سا ٘اذاسد ٝ ٥ٞ دا٘ست وٞا سا خٛب ضٙاختٝ تٛد ٚ ٣ٔٔذّت ا٤شا٣٘

 (. 195)ٕٞاٖ: 

ٞا ا٤ٗ است وٝ ٘سثت تٝ لٟشٔا٘اٖ ٣ّٔ خ٤ٛص تٝ ا٘ذاص٠ واـ٣ س٥ّذ ٌفتٝ تٛد: ع٥ة ـشا٘س٢ٛ»

ا٘ذ وٝ اضتثاٞاتطاٖ سا ٞا، ٞشٚلت وٝ الصْ تاضذ، آٔادٜضٙاس ٥٘ستٙذ؛ ٣ِٚ ٥ٕٞٗ ـشا٘س٢ٛلذس
 (. 177ٕٞاٖ: « ) تپز٤ش٘ذ

فشجبض ٚ ثٝ ا قٛز ضاخـقٛز، ٔدجٛض ٣ٔقٛز ٚ ثٝ قٟط ز٤ٍط٢ ضا٘سٜ ٣ٔخبثدب ٣ٔ وؿ٣ وٝ زض فضب

 ٞب زاقشٝ ثبقس:سط٢ ثٝ آٖاـ سدس٤س٘ؾط وٙس ٚ ٍ٘بٜ ف٥ٕكٞب٢ ٚخٛز٢ ٞب ٚ اضظـوبضآٔس٢ ٔق٥بض

وٙٙذ تشا٢ ٔٗ وٝ ٔتعّّك تٝ ا٘اضٚا٢  ٞا ٔعٕٛالً دس ص٘ذ٣ٌ وس٣ دخاِت ٣ٕ٘وٝ ـشا٘س٢ٛا٤ٗ» 
تاس اص خٛدْ پشس٥ذْ ٔشص ا٤ٗ عاذْ دخاِات تاا    ٔت٥اص تضس٣ٌ تٛد؛ أا تشا٢ ا٥ِّٚٗخٛدْ تٛدْ، ا

 (. 181)ٕٞاٖ: « وجاست؟

قٛ٘س ٤ب ث٥ف اظ د٥ف ؾجت ا٤دبز ٞب زضٟ٘ب٤ز ٤ب ٔٙدط ثٝ قٙبذز فطز اظ ذ٤ٛكشٗ ٣ٔا٤ٗ زض٥ٌط٢

خٛأـ ا٤طا٣٘ ٚ سٛاٖ اقبضٜ وطز وٝ ضا٢ٚ ٘ح٠ٛ سطث٥ز قٛ٘س. حش٣ّ ٣ٔٔكىالر اخشٕبف٣ ٚ ٤ٛٞش٣ ٣ٔ

ز٘جبَ آٖ  ٞب٢ ٔرشّف ٚ ثٝوكس وٝ ا٤ٗ ذٛز ثطٌطفشٝ اظ ظ٘س٣ٌ زض قٟطفطا٘ؿ٢ٛ ضا ٥٘ع ثٝ ربِف ٣ٔ

 ثبقس: ٞب٢ ٔرشّف ٣ٔفطًٞٙ
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تاش ٔثاادا تٟاص تشتخاٛسد، اص     عٛس تاسْ آٚسدٜ تٛد٘ذ وٝ تتشسٓ. اص ٕٞاٝ چ٥اض. اص تاضسي   ا٤ٗ»

ٚ تٟٙاا٤ٓ تٍازاسد، اص دضإٗ واٝ ٔثاادا      تش ٔثادا دِص تطىٙذ، اص دٚست ٔثادا تش٘جذ وٛچه

 (. 46)ٕٞاٖ: « تشآضٛتذ ٚ تٝ سشاؼٓ ت٥ا٤ذ

ٞب زض فضب٢ خس٤س ظ٘س٣ٌ ضا٢ٚ ٕ٘ٛز د٥سا وطزٜ ٚ اٚ ضا ثط ؾط زٚ ضا٣ٞ ا٘شربة حبال ا٤ٗ ٍ٘طـ

ٞب٢ فطًٞٙ لج٣ّ ٚ خس٤سـ اٚ ٥ٌط٢ ٥٘ؿز  ظ٤طا آٔٛظٜ ٔؿ٥ط نح٥ح لطاض زازٜ اؾز. اٚ لبزض ثٝ سه٥ٕٓ

 ا٘س.  اـ قسٜا٘س ٚ ثٝ خب٢ ضقس فىط٢ ٔٛخت ؾطٌطزا٣٘وطزٜ ضا احبعٝ

وطز٤ٓ ٚ  زض ا٤ٗ ثرف، ضٔبٖ لبؾ٣ٕ ضا ثب اؾشٙبز ثٝ ٔفْٟٛ فضب ٚ ظٔبٖ، سرغ٣ ٚ اضخبف٥ز ثطضؾ٣

ز٤ٍط خسا ٥٘ؿشٙس ٚ  ٞب٢ ٔرشّف وشبة اضائٝ زاز٤ٓ. ٔفْٟٛ فضب ٚ ظٔبٖ اظ ٤ه ٞب٣٤ ضا اظ ثرف٘مُ لَٛ

ا٢ اظ فطًٞٙ  قٛز وٝ ذٛز ٘كب٘ٝبٖ ٚاضز خغطاف٥ب قسٜ اؾز ٚ زض آٖ خبثدب ٣ٔثط ٔؿئ١ّ ظٔ ضا٢ٚ فالٜٚ

ٞب٢ ان٣ّ ٘مس ٚؾشفب٣ِ اـ اؾز وٝ ٚاضز خغطاف٥ب٢ ز٤ٍط٢ قسٜ اؾز. زض ازأٝ ٤ى٣ اظ ٤ٚػ٣ٌا٤طا٣٘

ٞب٢  رٝ زض ثرفحؿ٥ّز اؾز، ثطضؾ٣ وطزٜ، زضٟ٘ب٤ز ثب اؾشفبزٜ اظ ٞط آٖقٙبذش٣ رٙس ضا وٝ ضٚـ

 و٥ٙٓ.  قسٜ زض ا٤ٗ ا طضا ٔكرم ٣ٔ آٔسٜ، ز٥٘ب٢ ثبظٕ٘ب٣٤ لج٣ّ ثٝ زؾز

 حسّیت در رهاىبزرسی هفهوم چنذ. 0-1-1

ٞب٢ وٙس وٝ ز٤سٌبٜوٙس ٚ قطا٤غ٣ ٥ّٟٔب ٣ٔ٘مس خغطاف٥ب٣٤  ث٥ٗ ظٚا٤ب٢ ز٤س ٔرشّف، ٕٞب٣ٍٙٞ ا٤دبز ٣ٔ

ٞب٢ ٔشفبٚس٣  طؾٙس، عقٓٞب٢ ٔرشّف٣ ثٝ ٔكبْ ثٞب٢ ٔشّٙٛف٣ ز٤سٜ قٛ٘س، ضا٤حٝٔرشّف٣ فٙٛاٖ قٛز: ر٥ع

ٞب٢ افطاز سٛا٘س ثط زض٤بفزرك٥سٜ قٛ٘س، انٛار ٌٛ٘ب٣ٌ٘ٛ ثٝ ٌٛـ ثطؾٙس ٚ حش٣ّ حؽ الٔؿٝ ٥٘ع ٣ٔ

 ٤ٌٛس:س  ٥ط ٌصاض ثبقس. ٚؾشفبَ ٣ٔ

ٔبٖ اظ آٖ ٔىبٖ ٚ ٥٘ع ثٝ  ٞب٢ قره٣ فٟٓ ٔب اظ ٤ه ٔىبٖ ذبل ث٥ف اظ ٕٞٝ ثٝ ٚاؾغ١ سدطثٝ» 

 . 1«قٛز آٖ ٔىبٖ سق٥٥ٗ ٣ٔٚاؾغ١ ٔغبِق١ سدبضة ز٤ٍطاٖ اظ 

ا٢ اظ ٤ه ٔىبِٖ ذبل ثط سهب٤ٚط ٔحسٚزوٙٙسٜ ٤ب و٥ّكٝسٛا٘س ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ثٝ ٥ٕٞٗ ضٚـ ٣ٔ

سطس٥ت  ا٤ٗثٝ ٔٙه١ ؽٟٛض ثطؾب٘س ٚ ثٝ  حم٥مز ٚ ٔشفبٚر اظ ٔشٕب٤عر٥طٜ قٛز ٚ زض٘ش٥دٝ ٤ه سفؿ٥ط 

وساْ ز٤ٍط وبٔالً فطق زاضز ٚ ٞط ٤هٞب٢ ٔرشّف ٤ب حمب٤ك ضا سىث٥ط وٙس. دؽ زض٤بفز افطاز اظ ٔىبٖ

س ٚ ضاٜ ضا ثطا٢ قٛ٘ؾ٤ٛٝ حصف ٣ٔسٛا٘ٙس ثٝ سٟٙب٣٤ ثطضؾ٣ ٚ ٔغبِقٝ قٛ٘س، زض ا٤ٗ ٘مس، ٘ؾط٤بر ٤ه٣ٔ

 ٌصاضز.  ٞب٢ ز٤ٍط ثبظ ٣ٔقٙبذز ز٤سٌبٜ
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 ٤ٌٛس: ٌب٘ٝ اؾز. ٚؾشفبَ ٣ٔزض٤بفز ٔب اظ ٔىبٖ، ٥٘بظٔٙس سٕب٣ٔ حٛاؼ دٙح

تٛا٘ٙاذ تشاسااس ع٥فا٣ اص احسااس سضاا٤ت ٚ      حس٣ّ است وٝ ٣ٔ ا٢ اص ادساواتٔجٕٛعٝ»
ٞا چٙذ٤ٗ ٘ٛ  ادسان ـضاا٣٤ سا تاا ٞآ    تٙذ٢ ضٛ٘ذ. تعض٣ اص سٔاٖاحساس ٘اسضا٤ت٣ عثمٝ

 . (Westphal, 2007 : 220) 1«وٙٙذ، تا ٤ه ٔٙظش٠ ٚس٥ع حس٣ّ سا تطى٥ُ دٞٙذ ٕٞاًٞٙ ٣ٔ

آ٥ٔعز سب قره٥ّز ضٔب٘ف ضا اظ ا زض ٞٓ ٣ٔرٙس٤ٗ حؽ ض ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓضا٢ٚ زض 

فضب٣٤ وٝ زض آٖ لطاض زاضز ذبضج وٙس سب ثٟشط ثشٛا٘س سدطثٝ ٚ فضب٣٤ ضا وٝ زض شٞٙف اظ ٟٔبخطر ٚ قٟط 

دبض٤ؽ قىُ ٌطفشٝ اؾز ثطا٢ ٔربعت سطؾ٥ٓ وٙس. زض ا٤ٗ ثرف رٙس٤ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اظ احؿبؾبر ٔرشّف ضا 

 و٥ٙٓ.زض ضٔبٖ لبؾ٣ٕ ثطضؾ٣ ٣ٔ

ضؾس حؽ ث٥ٙب٣٤، قٙٛا٣٤ ٚ الٔؿٝ زض ثبظٕ٘ب٣٤ فضب ا٥ّٕٞز ث٥كشط٢ زض ا٤ٗ ا ط زاقشٝ اؾز  ٘ؾط ٣ٔ ثٝ

 و٥ٙٓ. قٛز، زض ازأٝ ثٝ رٙس٤ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ اقبضٜ ٣ٔٞب٢ ث٥كشط٢ اظ ا٤ٗ حٛاؼ زض ضٔبٖ ٤بفز ٣ٔظ٤طا ٔثبَ

 ا٘ساظز:اـ ٣ٔحؽ ث٥ٙب٣٤، ضا٢ٚ ضا ثٝ ٤بز ذبعطار ٌصقشٝ

ضاس٥ٔٗ تاس آٖ، دـتش خاعشات جّذ چش٣ٔ سا واٝ اـساش سااتك    وٙٓ ٚ تشا٢ ٞوطٛ سا تاص ٣ٔ» 

اـتاذ ٚ تاا   وٙٓ. چطٕٓ تٝ تمذ٤ٓ ٘أچ١ صفح١ اَٚ ٣ٔٚص٥ّت وشدٜ تٛد تٝ ٔٗ تذٞٙذ تاص ٣ٔ
 (. 121: 1397)لاس٣ٕ، « ص٘ٓ...ِثخٙذ٢ تّخ دـتش سا ٚسق ٣ٔ

ٞسف ضا٢ٚ اظ ا٤ٗ ضؾس ٘ؾط ٣ٔ افشس. ثٝاـ ٣ٔضا٢ٚ زض ا٤ٗ ثرف ثٝ ٤بز ذبعطار ٕٞؿط ا٤طا٣٘

ٚ  ر٥ٙٗ دبض٤ؽ ٣ٔٞب٢ ضا٤ح زض قٟط ذٛزـ ٚ ٤ٓٞبزآٚض٢، ثبظٕ٘ب٣٤ ٤ى٣ اظ ثبٚض ثبقس  ظ٤طا اٚ

رٙبٖ زضثبضٜ ذطافبس٣ اظ ا٤ٗ زؾز نحجز  ضٕٞؿطـ ؾبوٗ دبض٤ؽ ٞؿشٙس  ٣ِٚ ٕٞٓٞؿطـ ٚ ٔبز

شٛا٘س اظ ا٤ٗ عط٤ك ٤ى٣ اظ وٙس سب ثوٙٙس. زض ازأٝ ثبظ ٞٓ فطًٞٙ ا٤طا٣٘ ٚ فطا٘ؿ٢ٛ ضا ثب ٞٓ ٔمب٤ؿٝ ٣ٔ ٣ٔ

 ٞب٢ فط٣ٍٙٞ ا٤طا٣٘ ضا ٘كبٖ زٞس: ٕ٘بز

ٝ لذٔص، لذْ ٔشي است! اص ٚلت٣ پا تٝ خا٘ٝ» ٝ   ٔاٖ ٌزاضتٝ، ٕٞا ٓ اش د٘ثااَ تااتٛت سـتا « ا٤ا

 (. 165: 1397)لاس٣ٕ، 

 قسٜ )ثس لسْ( ٔبزض ٕٞؿط ضا٢ٚ اؾز. فطز اقبضٜ

٥ز )حؽ ث٥ٙب٣٤( قره٥ّز زاؾشب٘ف ضا حؿّزض ثرك٣ ز٤ٍط ٥٘ع ثٝ ٥ٕٞٗ سطس٥ت ضا٢ٚ اظ عط٤ك رٙس

 وٙس: زض ٔىبٖ ٚ ظٔبٖ خبثدب ٣ٔ

 ________________________________________________________________      
٤ؿٙسٌبٖ ٔمبِٝ اؾز..  1  سطخٕٝ اظ ٛ٘
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أا حضٛس س٥ٍٙٗ س٥ّذ وٝ حاال عٛس٢ تٝ جّٛ خٓ ضذٜ تٛد وٝ ٣٤ٌٛ ٔٙتظش ـشصت٣ اسات  »

 (.112: ٕٞاٖ]...[« )ٞا٢ دس٤ا٣٤ تا چ٥ض ٣ّٕٟٔ سا تٝ ٔٗ ت٤ٍٛذ، ٔشا تشد تٝ واـ١ چشاغ

ٞب٢ ا٤طا٣٘ زض  فىطٞب٢ سٟطاٖ اؾز وٝ ضٚقٕٗ٘بز٢ اظ وبفٝ قسٜ ٥٘ع، ضؾس وٝ وبف١ ٌفشٝ٘ؾط ٣ٔ ثٝ

دطزاذشٙس. ضا٢ٚ ٚ ثطذ٣ اظ ؾبوٙبٖ آدبضسٕبٖ ٥٘ع زض ٞب ثٝ ثحث زضثبضٜ فضب٢ حبوٓ ثط ا٤طاٖ ٣ٔآٖ ٔىبٖ

-افشبز نحجز ٣ٔقس٘س ٚ اظ ٚلب٤ق٣ وٝ زض آدبضسٕب٘كبٖ ٣ٔٞب٢ زض٤ب٣٤ خٕـ ٣ٔا٢ ثٝ ٘بْ رطاكوبفٝ

وٝ لجال ٌفشٝ قس آدبضسٕبٖ ٕ٘بز٢ اظ وكٛض فطا٘ؿٝ ٚ قٟط دبض٤ؽ اؾز وٝ ؾبوٙبٖ آٖ عٛض  وطز٘س. ٕٞبٖ

ا٘س ٚ ضا٢ٚ زض٤بفز ذٛز اظ فضب٢ قٟط٢ دبض٤ؽ ضا ثطا٢ ذٛا٘ٙسٜ زض خب سجق٥س قسٜ٘ٛف٣ ثٝ آٖٞط٤ه ثٝ

-ٞٓ ٞبا٤ٗ، ا٤طا٥٘بٖ ٔم٥ٓ دبض٤ؽ ٚ دبض٤ؿ٣ثط وٙس. فالٜٚلبِت ٔكىالر ؾبوٙبٖ عجمبر ٔرشّف ث٥بٖ ٣ٔ

دؽ زٚ وطز٘س، قس٘س ٚ زضثبضٜ قطا٤غكبٖ نحجز ٣ٔ ٞب٢ زض٤ب٣٤ ٌطز ٞٓ خٕـ ٣ٔظٔبٖ زض وبف١ رطاك

سٛا٘ٙس زض وٙبض ٞٓ ٚ زض ٤ه ز٤ٍط ٚاضز وٙٙس ٣ٔٞب٢ ٤هوٝ ذ٣ّّ زض وبضفطًٞٙ ٔشفبٚر ثسٖٚ ا٤ٗ

 ٔىبٖ لطاض ث٥ٍط٘س. 

 وٙس:ضا٢ٚ اظ عط٤ك حؽ الٔؿٝ ٥٘ع قره٥ّز ضٔبٖ ضا خبثدب ٣ٔ

 « ٓ اش سا ٞآ  صٔااٖ سا٣ٙ٥ٍٙ  دس دٚ سٕت تص٤ٛش چٟش٠ ص٤ثا٤ص، دٚ دست ظاٞش ضذ وٝ ٞا

ٚ س١ٙ٥ ٔشغ ضذ  ٞا٢ سپ٥ذ ٚ ًِٙوشدْ ]...[ ٘اٌٟاٖ ـضا پش اص پش حساس ٣ٔٞا٤ٓ اس٢ٚ ضا٘ٝ

« ض٣٤ٛ آپاستٕا٘ٓ تشٌطتٓٞا٢ ٘ثشد تا ٔشي، دٚتاسٜ تٝ دستٚ تش اثش ا٤ٗ اختالَ، ٔٗ اص جثٟٝ
 (. 50: ٕٞاٖ)

ٞب٢ ٔطك وٙشبو٣ زض اـ ذبضج قسٜ ٚ فطٚقٍبٜٞب٤ف اظ ٔىبٖ فق٣ّقسٖ قب٘ٝ ٢ٚ اظ عط٤ك ِٕؽضا

ٞب٢ ز٤ٍط خبثدب ٥ٌطز ٚ زض وكٛضآٚضز. ٤ب زض فهُ رٟبضْ وٝ اظ اضٚدب فبنّٝ ٣ٔدبض٤ؽ ضا ثٝ ٤بز ٣ٔ

 قٛز: ٣ٔ

خُ سااِٗ  اْ، ٔشا اص ٌشٔا٢ سٛصاٖ آٖ تعذاصظٟش دٚتاسٜ تٝ داتٕاس آٞست١ دست٣ س٢ٚ ضا٘ٝ»

 (.111 ٕٞاٖ:« )وطا٘ذ

 آٚضز: ضا٢ٚ اظ عط٤ك حؽ قٙٛا٣٤ ٥٘ع ذبعطاسف ضا ثٝ ٤بز ٣ٔ

لاذس  آ ... ْ، آْ، آْ، آْ، آْ ٘ؽ١ٕ ضٛٔطاٖ سا آٖٞا ضذٜ تٛد وٝ تا س٤تٓ آْتعذ ٞٓ ٘ٛتت لٕش٢»
ٞاا٢ ٌاشٜ   تىشاس وشدٜ تٛد٘ذ وٝ سشا٘جاْ، تٝ ٤اد آٚسدٜ تٛدْ سٚص٢ سا وٝ جٕع٥ّت٣ تاا ٔطات  

صد٘ذ اعذاْ تا٤اذ  وٝ، تا ٥ٕٞٗ س٤تٓ، ـش٤اد ٣ٔحا٣ِٔاٖ اصدحاْ وشدٜ تٛد٘ذ ٚ دسوٛچٜٝ دس وشد

 (. 135 ٕٞاٖ:]...[« )ٌشدد! 

ضا٢ٚ اظ عط٤ك ا٤ٗ حؽ، ؾق٣ زض سٛن٥ف فضب٢ ظٔبٖ ا٘مالة زض سٟطاٖ ضا زاضز، س  ٥ط فطًٞٙ 
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ثب ٚخٛز ٟٔبخطر ٚ خبثدب٣٤ ٞٙٛظ اـ ٚ ٚلب٤ق٣ وٝ آٖ ظٔبٖ زض وكٛضـ اسّفبق افشبزٜ ثٛزٜ، حش٣ّ  ا٤طا٣٘

 قٛز. دب ثطخبؾز ٚ سٛؾّظ حؽ قٙٛا٣٤، آٖ فضب زض شٞٗ اٚ ظ٘سٜ ٣ٔ

 (.113: ٕٞاٖ« )چ٥ذدس ٔت٣ٙ اص صذا٢ اتٛا ٚ والٚسٗ تاص آٖ پش٘ذٜ داضت دا٘ٝ تش٣ٔ»

ٌب٘ٝ فبُٔ خسا٘بدص٤ط٢ اظ سٛن٥فبر ٔىب٣٘ آ٤س، حٛاؼ دٙحٞب٢ فٛق ثط٣ٔعٛضوٝ اظ ٔثبَٕٞبٖ

ٞب٢ ٤ٛ٘ؿٙسٜ ثٝ ذٛا٘ٙسٜ زاضز. ؾعا٣٤ زض ا٘شمبَ زض٤بفزر٥ٙٗ ٘مف ثٝٚ ٕٞٛاضٜ ٚخٛز زاضز، ٥٘ٓٞؿز 

حؿ٥ّز وٝ ض٤ٚىطز٢ ٔىبٖ ٔحٛض زاضز قٙبذش٣ رٙس ٍ٘بض٘سٌبٖ ا٤ٗ ٔمبِٝ ؾق٣ وطز٘س سب اظ عط٤ك ضٚـ

٣ زض ٘ؾط قسٜ زض ا ط لبؾ٣ٕ ثذطزاظ٘س. ضا٢ٚ زض ا٤ٗ ضٔبٖ ٞٓ غ٥طث٣ٔٛ ٚ ٞٓ ذبضخ ثٝ خٟبٖ ثبظٕ٘ب٣٤

زؾز آٔسٜ اظ قٟط، ٟٔٓ  فٙٛاٖ ز٤ٍط٢ زض سه٤ٛط ثٝ ٘ش٥دٝ ٍ٘بٜ اٚ ثٝ قٟط دبض٤ؽ ثٌٝطفشٝ قسٜ اؾز، زض

ٞب٣٤ ٞطرٙس ٞب٢ قٟطـ ثذطزاظز ٚ ر٥عوٝ قب٤س ٤ه ث٣ٔٛ ٘شٛا٘س ثٝ ١ٕٞ خٙجٝقٛز  رطاسّم٣ّ ٣ٔ

ب سٟطاٖ ظٚا٤ب٢ ٔشفبٚس٣ اظ ٘ؾطـ ٥٘ب٤س  أب ضا٢ٚ وٛق٥سٜ اؾز سب اظ عط٤ك ٔمب٤ؿ١ دبض٤ؽ ث ٔق٣ِٕٛ ثٝ

 ا٤ٗ فضب ضا سطؾ٥ٓ وٙس.

 گیزی . نتیجه۳

قٙبذش٣  ثٝ ضٚـ ظٔبٖ، سرغ٣ّ ٚ اضخبف٥ز ضاخـ -دؽ اظ ٔغبِق١ فٙبنط ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ٚؾشفبَ  ٤ق٣ٙ فضب

-ٞٓحؿ٥ّز سحم٥ك ضا سى٥ُٕ وطز٤ٓ. اٚ ٥٘ع سٛض٥حبس٣ اضائٝ زاز٤ٓ ٚ زضٟ٘ب٤ز، ثب اؾشفبزٜ اظ سى٥ٙه رٙس

ر٥ٙٗ قٟط سٟطاٖ ضا ثطا٢ ٔربعت سه٤ٛط٢ ظ٘سٜ ٚ د٤ٛب اظ قٟط دبض٤ؽ ٚ ٞٓ ٞبب١٘ اضوؿشط رٛة٘ٛا٣٤ قج

ٌصاضز  ظ٤طا خبثدب٣٤ ٔىب٣٘ ٚ ظٔب٣٘ زض ا٤ٗ زاؾشبٖ ذغ٣ّ ٥٘ؿز ٚ ٤ٛ٘ؿٙسٜ ا٤ٗ وبض فقّبَ ثٝ ٕ٘ب٤ف ٣ٔ

ف ؾطزضٌٓ زٞس  ٣ِٚ الظْ اؾز سب ذٛا٘ٙسٜ ا٤ٗ والضا ثب ٔٙغك ذبلّ ذٛز ٚ ثسٖٚ آقفش٣ٍ ا٘دبْ ٣ٔ

 قس٠ ضا٢ٚ ثطؾس.  ضا ؾبٔبٖ ثركس سب ثٝ خٟبٖ ثبظٕ٘ب٣٤

آ٤س، اٚ ضا٢ٚ وؿ٣ اؾز وٝ زض د٣ ٤بفشٗ ٤ّٛٞز ذٛز ؾفط ضا آغبظ ٚ ثٝ ٘بربض اظ سٟطاٖ ثٝ دبض٤ؽ ٣ٔ

ؾبظز وٙس ٚ ٥ٕٞٗ خبثدب٣٤ ٘بذٛاؾشٝ اظ اٚ فطز٢ ث٥ٕبض ٚ آقفشٝ ٣ٔثبضٞب ثٝ ا٤ٗ سجق٥س اخجبض٢ اقبضٜ ٣ٔ

ٞب٤ف وٙس ٚ سٕب٣ٔ ثبٚضثٝ ثطلطاض٢ اضسجبط ثب ز٤ٍطاٖ ٘ساضز، دؽ شٞٙف قطٚؿ ثٝ ٔمب٤ؿٝ ٣ٔوٝ سٕب٣ّ٤ 

زٞس  ضٚز. اٚ ا٤ٗ وبض ضا زض لبِت ٔمب٤ؿ١ فضب٢ قٟط٢ ٚ فط٣ٍٙٞ سٟطاٖ ٚ دبض٤ؽ ا٘دبْ ٣ٔظ٤ط ؾؤاَ ٣ٔ

ظ٘س٣ٌ،  قٛز. اٚ سه٤ٛط٢ اظ فضب٢ا٢ زض ظٔبٖ ٚ ٔىبٖ خبثدب ٣ٔٚ ٞط ِحؾٝ ثب ثٝ ٤بز آٚضزٖ ذبعطٜ

فطًٞٙ، اضسجبعبر ٔطزْ، اذالق ٚ حش٣ّ ٔصٞت ضا زض ا٤ٗ زٚ قٟط ضا ثب سٛخّٝ ثٝ سدطث٥بر ٚ ز٤سٌبٜ 

 وٙس.ز٤ٍط ٔمب٤ؿٝ ٣ٔٞبؾز ثب ٤هاـ وٝ ثطٌطفشٝ اظ ظ٘س٣ٌ زض ا٤ٗ ٔىبٖقره٣
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فٙٛاٖ ٕ٘بز٢ اظ قٟط  اـ  ٤ق٣ٙ آدبضسٕبٖ قف عجم١ اض٤ه فطا٘ؿٛا اق٥ٕز ضا ثٝضا٢ٚ ٔحُّ ظ٘س٣ٌ

زا٘س. اٚ فضب٢ ٞب ضا ٕ٘بز٢ اظ ٔطزْ وكٛض ث٥ٍب٘ٝ ٣ٔض٤ؽ ٚ ٕٞؿب٤ٍب٘ف، رٝ ا٤طا٥٘بٖ ٚ رٝ فطا٘ؿ٢ٛدب

حفبػ، قّٛك ٚ دط أٗ ٚ ث٣آدبضسٕبٖ ضا ثؿ٥بض سًٙ ٚ زضٞٓ، قّٛك ٚ ٘بٔطسّت، فبلس حط٤ٓ قره٣، ٘ب

-، ٕٞب٤ٌٖٛس٣ٔ ز٤ٍط ٚ ثب ث٥ٍبٍ٘بٖ ٥٘ع ؾرٗوٙس. اٚ اظ ٔطزْ ٚ ضٚاثغكبٖ ثب ٤هؾطٚنسا سٛن٥ف ٣ٔ

قٛز ٚ ٘بٌع٤ط ٤ه فضب٢ اخشٕبف٣ ٞٓ اظ اـ سقط٤ف ٣ٔٚؾشفبَ ٥٘ع ٔىبٖ ثب خٙج١ ا٘ؿب٣٘ثطا٢ عٛض وٝ 

   آ٤س.زَ ا٤ٗ فضب٢ ا٘ؿب٣٘ ث٥طٖٚ ٣ٔ

قبٖ ٚ ؾ٥بؾز وٛقس سب زض ا٤ٗ ا ط ٔكىالر ٔطثٛط ثٝ ٟٔبخطاٖ، حمٛق قٟطٚ٘س٢ر٥ٙٗ ضا٢ٚ ٣ٔٞٓ

رٙبٖ ظٚا٤ب٢ دٟٙبٖ ضؾس وٝ ٞٓ٘ؾط ٣ٔ ث٥ٍبٍ٘بٖ ضا ٞٓ ث٥بٖ وٙس. دؽ ثٝٞب٢ ذبضخ٣ زض ٔٛاخٟٝ ثب وكٛض

-سط فضب٢ قٟط٢ دبض٤ؽ، ٘مف ٣ّٕٟٔ ا٤فب ٣ٔ ز٤ٍط٢ اظ ا٤ٗ ضٔبٖ ثبل٣ ٔب٘سٜ اؾز وٝ زض زضن وبُٔ

سٛا٘ٙس حش٣ّ زض حٛظ٠ ازث٥ّبر سغج٥م٣ ٥٘ع  قٛز. ا٤ٗ ٔغبِقبر ٣ٔبٖ احؿبؼ ٣ٔقوٙٙس وٝ ضطٚضر ثطضؾ٣

 لطاض ٥ٌط٘س.
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ٖ  ٚاوب٢ٚ ٔؤِّفٝ»( 1397اؾى٣٤ٛ، ٘طٌؽ  خقفط٤بٖ، ظٞطا. ) ٓ ٞیب٢  ٞب٢ ازث٥ّبر ٟٔیبخطر زض ضٔیب ٘یٛا٣٤ قیجب١٘   ٞی
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 .46-24نم 

 ربح اَٚ. سٟطاٖ: ٔؤؾؿٝ فط٣ٍٙٞ آ٤ٙسٜ د٤ٛبٖ سٟطاٖ. ،ٞب٢ فطًٞٙ زض لطٖ ث٥ؿشٓ٘ؾط٤ٝ  (1379)ثك٥ط٤ٝ، حؿ٥ٗ. 

«. ثط ٘میس خغطاف٥یب٣٤   طا٘ؿ٢ٛ ثب سى٥ٝثبظٕ٘ب٣٤ فضب٢ ٔقٕبض٢ ا٤طاٖ اظ ٔدطا٢ سر٥ُّ ف»( 1396سم٢ٛ فطزٚز، ظٞطا. )

 .27-1، زٚض٠ دٙدٓ، قٕبض٠ ؾٝ، نم ٞب٢ ازث٥ّبر سغج٥م٣دػٚٞف

ٛ    ٝ ثطضؾ٣ سه٤ٛط قبفطا٘ٝ فضب ثب سى٥»( 1394) --------- «. ثط ض٤ٚىطز ٘مس خغطاف٥یب٣٤ زض قیقط آدی٥ِٛٙط ٚ ؾیذبّ٘

 .123-103، ؾبَ قكٓ، قٕبض٠ زٚ، نم ٔغبِقبر ظثبٖ ٚ ازث٥ّبر فطا٘ؿٝ

ٚخی٢ٛ ظٔیبٖ اظ    زض خؿیز ( ٤ٛ٘ؿٙس٠ فطا٘ؿی٢ٛ ٚ ضٔیبٖ   1871 - 1922ٔبضؾُ دطٚؾز )( »1383آ٘ش٣ٙ. ) سٛضِج٣،
- 65ط، ؾبَ زٚاظزٞٓ، قیٕبض٠ ٞكشبزٚؾیٝ، نیم    ، سطخ١ٕ ٕٞب٤ٖٛ ٘ٛضاحٕازث٥ّبر زاؾشب٣٘«. ضفش١ اٚزؾز 

68 . 

«. ٞیب ٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓزٚ ٔضٕٖٛ آة ٚ آسف زض ( »1392دٛض، غاِٝ. ) ؾبزار ٞبق٣ٕ، اِٟٝ  و٣٤ٕٟٛٙ

    . 183-167ٚٞكز، نم  ، زٚض٠ ٞدسٞٓ، قٕبض٠ قهزٞب٢ ازث٥ّبر ٔقبنط خٟبٖدػٚٞف
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٘ٛا٣٤ قجب١٘  ٌٞٓط٢ زض ضٔبٖ ثطضؾ٣ وبضوطز ضا٢ٚ ٚ ق٠ٛ٥ ضٚا٤ز»( 1389حؿ٣ّٙ، وبٚٚؼ  خٛقى٣، عبٞطٜ. )

 .51-31، زٚض٠ رٟبضْ، قٕبض٠ زٚاظزٜ، نم ازة دػ٣ٞٚ«. ٞباضوؿشط رٛة

ٗ    «. ٘مس٢ ٤ٛ٘ٗ زض ازث٥ّبر سغج٥م٣: ٘مس خغطاف٥ب٣٤( »1395ذبٔٙٝ ثبلط٢، عبٞطٜ. ) إِّّی٣   ٔكیٟس: اِّٚی٥ٗ ٕٞیب٤ف ثی٥

 فطا٘ؿٝ. -ازث٥ّبر سغج٥م٣ فبضؾ٣

ازة «. ض٤ٚىطز ض٤عٚٔبس٥ه ٚ زضذش٣: زٚ ق٠ٛ٥ ٔشفبٚر زض آفط٤ٙف ٚ ذٛا٘ف ا ط ازثی٣ ( »٥٘1394ب، ٔط٤ٓ. ) ٥ٔٗضا
 .62-31ٚزْٚ، نم  ، زٚض٠ ٟ٘ٓ، قٕبض٠ ؾ٣دػ٣ٞٚ

ا٘شكیییبض آ٘ال٤یییٗ: «. ازث٥ّیییبر ٟٔیییبخطر حبنیییُ ٘بدب٤یییساض٢ اخشٕیییبف٣ ( »1384ثٟٕیییٗ  11ضٚقیییٍٙط، ٔد٥یییس. )
https://www.bbc.com/persian/arts/story/2005/01/050108_la-cy-roshangar  . 

 ، ربح دب٘عزٞٓ. سٟطاٖ: ٥ّ٘ٛفط.ٞب٘ٛا٣٤ قجب١٘ اضوؿشط رٛةٞٓ(  1397لبؾ٣ٕ، ضضب. )

ٍ٘بض٢ فضب٢ وطثال زض  ال٤ٝ»( 1399، حؿٗ  زذز ذغبط، ٘ؿط٤ٗ. )ثّربض٢ ل٣ٟ  ٘بٔٛضٔغّك، ثٟٕٗ  ٘سا ،فؾ٣ٕ٥

«. ققط ثطٔجٙب٢ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ٚؾشفبَ ٔغبِق١ ٔٛضز٢: ٔحشكٓ وبقب٣٘، ٔٛؾ٢ٛ ٌطٔبضٚز٢، خٛضج قیىّٛض 

 .136-٤ٚ105ه، نم  قٕبض٠ دٙدبٜ، زٚض٠ ؾ٥عزٞٓ، ٘مس ازث٣

طاف٥ب٣٤ : ٘مس٢ خغزؾشبض ٚ ٌُ ؾطخٞب٢ سٟطاٖ زض خّٜٛ( »1396حبخ٣ حؿٗ فبضض٣، غعاِٝ. )وط٥ٕ٤بٖ، فطظا٘ٝ  

 .31-5ٚزّْٚ، قٕبض٠ ٤ه، نم  ، زٚض٠ ث٥ؿزدػٚٞف ازث٥ّبر ٔقبنط خٟبٖ«. ثط دب٤شرز ثط اؾبؼ ز٤س ذبضخ٣

٘مس ظثبٖ «. ؾبِٛٔٝٚ  ٌٛقٟطٚظ غ٥تٞب٢ سٟطاٖ زض خّٜٛ» (1396حبخ٣ حؿٗ فبضض٣، غعاِٝ. )وط٥ٕ٤بٖ، فطظا٘ٝ  
 .190-171، زٚض٠ رٟبضزٞٓ، قٕبض٠ ٞدسٜ، نم ٚ ازث٥ّبر ذبضخ٣

 .138 -133، ؾبَ اَٚ، قٕبض٠ زٚ، نم ؾٕطلٙس«. ٔبضؾُ دطٚؾز ٚ ا٥ّٕٞز ؾجه » (1382ٟبٖ، ذدؿشٝ. )و٥

«. ؾٗ لطٔع ثیٛز  ٚ   ط٤ّب زض اغٕبوبضثطز ٘مس خغطاف٥ب٣٤ زض ذٛا٘ف زٚ ضٔبٖ اظ زٚ فطًٞٙ: »( 1392ٔؾٟط٢، ٥ٔٙب. )

  .4-1، ؾبَ اَٚ، قٕبض٠ رٟبض، نم ٘مس٘ب١ٔ ٞٙط

 ، ربح اَٚ. سٟطاٖ: ؾرٗ.ٔسض٥٘ؿٌٓطا٣٤ سب دؿبث٥ٙبٔش٥ّٙز: اظ ؾبذشبض( 1395٘بٔٛض ٔغّك، ثٟٕٗ. )

 ، ربح اَٚ. سٟطاٖ: ؾبظٔبٖ فط٣ٍٙٞ ٞٙط٢ قٟطزاض٢ سٟطاٖ.٘مس خغطاف٥ب٣٤ ٞٙط( 1392) ٘بٔٛض ٔغّك، ثٟٕٗ.

ٛ ٔقٙیب٢ سطاغوش٤ٛ٥شیٝ زض زاؾیشبٖ    ( »٥٘1398ه ضفقز، قجٙٓ  ٘بٔٛض ٔغّك، ثٟٕیٗ. )  ٜ   ؾی ٘ٛقیش١   ٢ِٛ ٤یه ثیبظ آٔیس

-189ٚ٘یٝ، نیم    ، زٚض٠ دب٘عزٞٓ، قٕبضٜ ث٥ؿزلّٓ«. اؾبؼ ٘مس خغطاف٥ب٣٤ ثطسطاٖ ٚؾشفبَوٛؾ٣ اف٣٤ٛ ثط

214. 
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