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Article Info ABSTRACT

Article type:
Research Article

The current study has investigated the narrative time and the
relationship with the suspension element by library research method
and analytically based on Gérard Genette's theory. The novel
“Freydoun had three sons” is mainly narrated by a psychotic
character and the events are unfolded in an irregular, complicated
and vague way. This novel somehow begins at the end and the reader
perceives the fate of many characters and events from the very
beginning. Such components leads to and expands suspension in the
characters, time, place and events of the novel in a way that the
overall interpretation of the plot requires an examination of its
timeliness. The present study based on Genet’s theory concerns the
narrative time and its relationship with the suspension element. The
results show that in the order section, “retrospective” is of high
frequency. This retrospective gradually eliminates the use of
suspension. The foreshadowing in the first pages of the book also
encourages the author to pursue the reason of the happenings with
more motivation. The pace of the narration of this novel is greatly
reduced due to the use of repeated descriptions that include
characters, atmospheres, and the narrator's illusions. Descriptive
pauses are aimed at expanding suspense and in some cases creating
artistic and poetic pleasure. By omitting and summarizing some
events, Abbas Maaroofi has avoided marginalization and accelerated
the pace of the narration. Regarding the frequency, it can be said that
the repetition of some incidents and events was due to the
importance of the topic and attracting the reader's attention. The
most important of these repetitions is the feeling of sadness,
loneliness and psychosis of the central character of the story.
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چکیدهاطالعات مقاله
نوع مقاله: 

مقاله پژوهشی
بر نظریۀ ژرار ژنـت بـه بررسـی صورت تحلیلی، با تکیه اي و بهپژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه

فریدون سه پسر داشـتاي از رمان با عنصر تعلیق پرداخته است. بخش عمدهزمان روایی و ارتباط آن
صورت بسیار نامنظم، تودرتـو و مـبهم شود که سیر حوادث بهپریش روایت میاز زبان شخصیتی روان

شود و خواننده در همان ابتدا سرنوشت بسیاري نوعی از پایان آغاز میروایت شده  است. این رمان به 
هایی سـبب ایجـاد و گسـترش تعلیـق در هـا و حـوادث را پـیش چشـم دارد. چنـین مؤلّفـهاز شخصیت

-که تفسیر کلی داستان نیازمنـد بررسـی زمـاناي گونهشود. بهها، زمان، مکان و حوادث میشخصیت

بیشـترین بسـامد را دارد؛ زیـرا در » نگـريپـس«دهد که در بخش نظم، مندي آن است. نتایج نشان می
اي از اسـت و صـفحات عمـدهاختصـار گفتـه شـدهتدایی رمان، بسیاري از وقایع آینـده بـه صفحات اب

ها، کـاربرد تعلیـق داسـتان را نگريکند. این پسکتاب، خألهاي سیر حوادث تا زمان کنونی را پر می
کنـد نگري در صفحات ابتداي کتاب نیز نویسنده را ترغیب مـیکنند. پیشصورت تدریجی رفع میبه
گیـري نمایـد. شـتاب روایـت ایـن رمـان بـه دلیـل دلیل حوادث اتفاق افتاده را با انگیزة بیشتري پـیتا

ها و توهمـات راوي اسـت بسـیار کـاهش ها، فضاسازياستفاده از توصیفات مکرر که شامل شخصیت
هــاي توصــیفی در راســتاي گســترش تعلیــق و در مــواردي ایجــاد لــذت هنــري و یافتــه اســت. درنگ

پـردازي دوري کـرده، ی است. عباس معروفی با حذف و تلخیص برخی از حوادث از حاشیهشاعرانگ
توان گفت که تکرار برخی حـوادث و اتفاقـات است. در مورد بسامد نیز میبه روایت شتاب  بخشیده 

ترین این تکرارها احساس غـم غربـت و توجه خواننده بوده است. مهمبه دلیل اهمیت موضوع و جلب
پریش بودن شخصیت محوري داستان است.و روانتنهایی
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. پیشگفتار1
پردازان، از پژوهشگران و نظریه«که اهمیت روایت در آثار ادبی اذعان دارند، چناناغلب منتقدان به

: 1380(وبستر، » اندترین اصل متون نمایشی و داستانی دانستهتا کنون، روایت را بنیادي1زمان ارسطو
هاي شناخت شیوه«). بنابراین مخاطب براي درك متون ادبی به روایت و شناخت آن نیازمند است و 79

رو پژوهش حاضر به بررسی ). ازاین92(همان: » کندکارکرد روایت، ما را در فهم متون ادبی یاري می
) اثر عباس 1380(فریدون سه پسر داشتساختار زمان روایت و رابطه آن با عنصر تعلیق در رمان 

اي است که در دهپردازد. معروفی نویسنمدرنیست ایرانی می) نویسنده مدرنیست و پست1336معروفی (
سبک است. تلخی و گزندگی جزء جدانشدنی آثار اوست و موضوع روایت داستان صاحب 

ها، روایت داستان گیري از توصیف دقیق شخصیتآید. معروفی با بهرهبرمیهایش از دل جامعهداستان
ها و ، خاطرهکوشد انبوه افکاراز زوایاي مختلف، جریان سیال ذهن، روشی که در آن، نویسنده می

گذرد، طور طبیعی و بدون ترتیب منطقی در ذهن شخصیت داستان میهایی را نشان دهد که بهتداعی
هاي موقع در حین روایت و گاه زبان طنز و تمسخر دربارة وضعیت جامعه، به زیباییهاي بهبکفلش

نوعی قربانی جامعه و به هاي آثارش نیز معموالًافزاید. شخصیتکار و البته تأثیرگذاري قلمش می
پردازي است و شناسی نتیجۀ انقالب ساختارگرایی در عرصۀ داستانروایتروزگار خودشان هستند. 

شده است که ارتباط غیراتفاقی دارند و نوعًا مستلزم توالی ادراك شدة وقایعی گفته «روایت نیز به 
ها گر است که ما انسانعنوان شخصیت تجربهشعور بهوجود انسان یا ِشبه انسان یا دیگر موجودات ذي

).149: 1385، نیز: مکاریک، 20: 1383(توالن، » گیریماز تجربۀ آنها درس می
هاي حاکم بر روایـت اي از احکام کلی دربارة ژانرهاي روایی، نظامشناسی، مجموعهروایت«

هـا، متغیرهـا و ثابتگویی) و ساختار پیرنگ است. هدف نظریۀ روایت این است که (داستان
هاي متون روایـی در ترکیبات سخنی روایت را توصیف کند و نشان بدهد که چگونه ویژگی

).497: 1398(دریایی، » پیوندنددیگر میبطن الگوهاي نظري به یک
هاي کارکرد روایت، ما شناخت شیوه«هاي ادبی دارد؛ زیرا اي در نظریهپژوهی اهمیت ویژهروایت

________________________________________________________________
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)40(پیاپی 1401پائیز، 3، شمارة یازدهمپژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 26

هاي دانش موجود در دنیاي چنین تفسیر سایر متون و شکلکند؛ هممتون ادبی یاري میرا در فهم 
جزئیات ظریفِ «). درواقع، 92: 1380(وبستر،» کنداجتماعی و ارتباط ما را با آنها تفسیر می

شوند تا واحدهاي درونیِ متون ادبی در تحلیل ساختارگرایانۀ روایت بررسی می» سازوکارهاي«
یادین مانند واحدهاي پیشرويِ روایت یا عملکردهاي حاکم بر کارکردهاي رواییِ متون ساختاري بن

ها کار چندانی شناسی با ساختار بنیادین درونمایۀ داستان). روایت364: 1387(تایسن، » کشف شوند
نز، (برت» شودها از طریق روایت است، متمرکز میندارد، بلکه بر ساختار روایت، که شیوة نقل داستان

1388 :86.(
ترتیب رویدادها و زمان روایی  در این » زمان روایی در پیکر فرهاد«)، در مقاله 1391اکبري بیرق (

هایی مانند اغتشاش زمانی و مکانی، تداعی دهد که ویژگیرمان را بررسی کرده است. نتایج نشان می
روایت به دلیل نمایش مستقیم آزاد، حذف نویسنده از متن و در نظر گرفتن نقشی براي خواننده در

گویی درونی، حدیث نفس، گیري از تکذهنیاتی مشوش و خاطرات سیال بدون سانسور و بهره
شعرگونگی، ابهام ذهنی و دشواريِ یافتن معنایی قطعی براي رمان از شگردهاي روایی معروفی در این 

پژوهی، خصوصاً در هاي روایتیهاي به ژرار ژنت و یا سایر نظررمان است. در پژوهش مذکور اشاره
هاي مدرنیستی رمان بوده است. دادن مؤلّفهحوزة زمان، وجود ندارد و پژوهشگر بیشتر درصدد نشان

عباس معروفی از منظر پیکر فرهادبررسی ساختار روایی رمان «)، نیز در 1393محمودي و همکاران (
عوامل مؤثر بر «)، در 1394اند. دهقانی (ر کردهتقریباً نتایج پژوهش قبلی را تکرا» جریان سیال ذهن

بر نظریۀ ژنت، بر نقش فعّال خواننده در دریافت روایت عالوه» سمفونی مردگانشتاب روایت در رمان 
بررسی رمان «)، در 1398اله (و بازآفرینی آن و تأثیر آن بر شتاب روایت تأکید کرده است. روح

، این رمان را از نظریۀ گریماس بررسی کرده »2شناسی گریماساز منظر نظریه روایتسمفونی مردگان
ها را تواند روابط و مناسبات شخصیتو به این نتیجه رسیده است که خواننده با ذهنیّتی روشن می

شمارد، در هاي فولکلوریک برمیهایی را که گریماس براي حکایتکند و برخی از ویژگیگیريپی
هاي معروفی پژوهشی مستقل وجود ندارد؛ اما دربارة زمان ربارة سایر رمانتوان دید. داین داستان می
تحلیل «دهد که تاکنون غیر از دو پژوهش ها نشان میهایی صورت گرفته است.  بررسیروایی، پژوهش
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27...در رمان فریدون سه پسر داشت»تعلیق«و رابطۀ آن با عنصر » زمان روایی«بررسی 

) و 1395نوشتۀ زمانی و همکاران (» 3گویی باختینوبر اساس منطق گفتفریدون سه پسر داشترمان 
زاده و نوشتۀ حسن» در شاهنامه» فریدون«با داستان فریدون سه پسر داشتتنی رمان روابط بینام«

هایی )، پژوهش دیگري در بارة رمان مذکور صورت نگرفته است. برخی از پژوهش1395همکاران (
نظمی روایی در بی«)، در 1393اند به این شرح هستند:  اردالنی (که دربارة زمان روایی نوشته شده

لیلی تحلیل زمان روایی «)، در 1397غالمرضایی (». بر اساس دیدگاه ژرار ژنتهافرشتهپیرنگ داستان 
تحلیل ساختارگرایانۀ زمان روایی در «)، در 1398؛ جعفري (»نظامی بر اساس نظریه ژنتو مجنون

مقاالت علمی ـ نقد «) با عنوان 1398؛ گفتنی است پژوهش حیاتی (»اسرائیلموسی(ع) و قوم بنیداستان 
ترین نقاط ضعف این برخی از مهم» پژوهشی با موضوع بررسی متون ادبی از دیدگاه زمان روایی ژنت

ها را نشان داده است که در پژوهش حاضر نیز مورد توجه بوده است.پژوهش

هاي پژوهش. پرسش1ـ1
ها بیابیم:در این تحقیق بر آنیم تا پاسخی براي این پرسش

کار گرفته شده است؟بهچگونهفریدون سه پسر داشترمان زمان در -
زمان روایی چه کارکردي در ایجاد تعلیق در این رمان داشته است؟-
شود؟ پریشی چگونه منجر به ایجاد تعلیق در این رمان میاستفاده از انواع زمان-
ن رمان مؤثر است؟وجود آوردن تعلیق در ایوگو در بهآیا استفاده از انواع گفت-
شود؟ آیا به کارگیري انواع بسامد در این رمان منجر به ایجاد تعلیق می-

. روش پژوهش2ـ1
بر نظریۀ ژرار ژنت به بررسی صورت تحلیلی، با تکیه اي و بهپژوهش حاضر با روش تحقیق کتابخانه

پرداخته است.تفریدون سه پسر داشدر رمان زمان روایی و ارتباط آن با عنصر تعلیق

. چارچوب نظري3ـ1
هاي داستانی کند؛ بدون آن، حوادث و کنششک عنصر زمان در داستان نقشی حیاتی ایفا میبی

هاي داستانی ایجاد آیند و گرهوجود نمیها بهشوند، کشمکشها خلق نمیدهند، شخصیترخ نمی
ها، ها، ساعتگردد و دقیقهشمار متولد میشوند. اصوالٌ زمان با حرکت آرام و پیوسته عقربه ثانیهنمی

________________________________________________________________
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)40(پیاپی 1401پائیز، 3، شمارة یازدهمپژوهشنامۀ ادبیّات داستانی، دورة 28

حضور آن، شود و بیآورد. با حذف زمان، پیکره داستان متالشی میوجود میها و غیره را بهروزها، ماه
تنها پیوندد؛ بنابراین زمان و روایت نسبت مستقیمی با همدیگر دارند. نهاي به وقوع نمیهیچ حادثه

تواند وجود داشته باشد. تعریف کرد، روایتِ بدون زمان نیز نمیتوانروایت را بدون زمان نمی
اي داسـتان و هاي روایی است، بلکه عنصر سـازهفقط درونمایۀ مکرر داستانعنصر زمان نه «

آید. مشخصۀ روایت کالمی این است که در آن، زمان، مؤلّفۀ اصلی ابزار شمار میمتن هم به
). 12: 1387کنان، (ریمون» شوده (حوادث) داستان محسوب میبازنمایی (زبان) و شیءِ بازنمود

، گذشته، حال و آینده سخن گفت. 4بنابراین در تعریف روایت، باید از آغاز، پایان، توالی، اپیزود
گوید: در تعریف روایت می5تودوروف

).9: 1371(به نقل از: اخوت، » روایت متنی است ارجاعی که داراي بازنمودة زمانی است«
پژوهان ساختارگراست که به منظور یافتن ارتباطاتی ترین روایتشدهیکی از شناخته6ژرار ژنت

پردازد. الگوي گوناگون میان زمان داستان و زمان متن در یک روایت، به تحلیل مقولۀ زمان می
ترین ته)، یکی از برجس1980متد (اي درباره: مقالهگفتمان روایتپیشنهادي ژرار ژنت در کتاب 

اي است که ترین نوشتهترین و پالودهکامل«معتقد است 7پژوهی است که دیوید الجالگوهاي روایت
(احمدي، » استهاي روسی میان داستان و طرح گذاشتند، منتشر شده پس از تمایزي که فرمالیست

1380 :309.(
دهد، روایت را به سه یل میرا تشکمجازها کتاب که قسمتی از اثر سه جلدي او؛ یعنی ژنت در این 

سازد.دیگر متمایز میها را از یککند و آنبندي میسطح اساسی طبقه
هاست که از طرز قرارگرفتن در متن منتزع و بر اساس نظم کنندگان آنرخدادها و شرکتداستان: 

رتیب زمانی و علّی ). داستان شامل رویدادهایی با ت12: 1387کنان، شود (ریمونمیشمارانه برساخته گاه
)؛ یعنی توالی واقعی رخدادهاست 78: 1382شود (مارتین، است پیش از آنکه در قالب واژگان ریخته 

). 1387:370توان آن را از متن روایی استخراج کرد (تایسن، که می
شوند. متن روایی همان کالمی مکتوب یا شفاهی است که رخدادها در آن نقل میمتن روایی:

________________________________________________________________

. بخش یا قسمت در هنرهاي نمایشی4
5 . Tzvetan Todorov

6 . Gérard Genette

7 . David Lodge
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). 1387:12شمارانه ندارند (کنان، است که پیش رو داریم و رخدادها لزوماً در آن نظم گاهچیزي 
). درواقع متن روایی همان گفتمان متن است (تایسن، 78: 1382رسیت همان نوشتار است (مارتین، 

1387:370 .(
ست. چون متن رو ایجاد یا عمل روایت اکنش یا فرایند خلق متن روایی است، ازاینگري:روایت

1387کنان، را بگوید یا بنویسد (ریمونروایی کالمی شفاهی یا مکتوب است، الزم است کسی آن
). 78: 1382گیرد (مارتین، گري رابطۀ میان گوینده/نویسنده و شنونده/خواننده را در بر می). روایت12:

و معتقد است این سه سطح توجه بیشتر ژنت براي بررسی، مختص به سطح دوم؛ یعنی متن روایی است
دیگر در تعامل قرار ) صدا یا لحن با یک3) وجه یا حالت، 2) زمان دستوري، 1از طریق سه مشخصۀ 

گیرند.می
اثر عباس معروفی که از تکنیک فریدون سه پسر داشتبررسی زمان روایی در متونی مانند رمان 

صورت خطی نیست، در تفسیر و درك ها بهدر پیرنگ آن» زمان«اند و جریان سیال ذهن بهره برده
ها جز با کنار گونه روایتتوجهی از اینحوادث داستان بسیار کارآمد و ضروري است؛ زیرا بخش قابل

اند، ممکن نیست؛ بنابراین انجام پژوهش حاضر صورت پراکنده روایت شدههم گذاشتن حوادثی که به
یابد. یژه میبراي درك و خوانش بهتر رمان مذکور ضرورتی و

اثر فریدون سه پسر داشتبررسی زمان روایی و عنصر تعلیق، در رمان هدف از انجام این پژوهش 
عباس معروفی است؛ تا ببینیم چه ارتباطی میان زمان روایی و تعلیق در ساختار روایی این رمان وجود 
دارد. براي رسیدن به این هدف، نگارندگان، الگوي پیشنهادي ژرار ژنت را که از نظر بسیاري از 

اند. گزیدهترین الگوهاي بررسی زمان در روایت است برمنتقدان ازجمله دیوید الج از کامل

. بحث و بررسی2
. پیرنگ و خالصۀ رمان1ـ2

(همان: » تو«)، 124- 7: 1380(معروفی، » من«از چهار بخش با عناوین فریدون سه پسر داشترمان 
که » ما«شده است و غیر از فصل ) تشکیل 271-267(همان: » ما«) و 266- 65(همان: » او«)، 234- 125

گسري است، تفاوتی از لحاظ سیر داستان و یا عناصر داستانی با هم مربوط به یک افسانۀ فولکوریک سن
ندارند. رمان، روایت زندگی خانوادة امانی است که از زبان مجید امانی که اکنون در حال بازگشت به 

شود. پدر خانواده حاج فریدون امانی، تاجر و ایران (از آلمان و از مرز ترکیه) است، روایت می
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ور زمان محمدرضا شاه پهلوي است که صاحب کارخانۀ تولید الستیک بی. اف. دار مشهکارخانه
) و نمایندة مردم تهران در مجلس است. فریدون در عصر پهلوي رابطۀ خوبی با 73گودریچ (همان: 

هاي سیاسی، ایرج، فرزند بازيوجود سفارش پدر به دوربودن فرزندان از کثافتحکومت و شاه دارد. با 
شود. هاي ضد انقالبی محاکمه و اعدام میانقالب، زندانی و در اوایل انقالب به دالیل فعالیتاو، قبل از

تري فریدون پس از انقالب به دلیل شهیدشدن برادرش صادق، در دوران پهلوي، چهرة متشخص
مشی شود و خطاي حامی حکومت مییابد. پسر بزرگ خانواده، اسد، پس از انقالب اسالمی چهرهمی

پسندد. اسد سرانجام با شراکت دادستان در جزیزة کیش به کسب و کار مشغول رادران خود را نمیب
شود. فرزند دیگر خانواده سعید، عضو گروهک منافقین است و در عملیات مرصاد که منافقین آن را می

کند و واج میشود. انسی، تنها دختر فریدون امانی، با داوود ازداند، کشته میفروغ جاویدان نامیده
شود. داري به شخص دیگري واگذار میالخلقه به نام فریدون دوم دارد که براي نگهفرزندي ناقص

صورت پراکنده و مجید، فرزند دیگر فریدون، شخصیت محوري داستان است که حوادث از زبان او به
پهلوي و از مخالفان گیرد. مجید از فعاالن سیاسی عصر با تداعی ذهنی (جریان سیال ذهن) صورت می

است. مجید همراه با دوست انقالب اسالمی است که او را ناگزیر به پناهندگی در کشور آلمان کرده 
خود عبدالناصر ناصري در آلمان حضور دارد. ناصري در حال دیدن رابطه نامشروع مجید با دخترش 

ادثه به آسایشگاه روانی منتقل میرد. مجید نیز پس از این حکند و در بیمارستان میرؤیا سکته می
شود. مجید که شانزده سال در آلمان گرفتار رنج و مشقت فراوان است و چهار سال هم در می

آسایشگاه روانی برادران آلکسیانا تحت درمان بوده است، ذهنی مشوش و سردرگم دارد و حاال قصد 
جعبۀ «جید جعبۀ عکسی دارد که به آن دارد با کمک برخی از افراد در داخل ایران، به وطن بازگردد. م

هاي مختلف زندگی او اي است براي مرور نامرتب و نامنظم دورهگوید. این جعبه، بهانهمی» افتخارات
شود و بدین ترتیب برداري برده میهاي آن، به همان زمان عکسکه با هر بار مراجعه به عکس

پردازد. در نهایت، مجید امانی در راه خود میبریده به شرح زندگی و حوادث زندگیصورت بریدهبه
بر شود. عالوهرند، کشته میآوبرگشت به ایران، در مرز ترکیه توسط کسانی که او را به ایران می

سروصداي راویان (مجید امانی و راوي داناي کل) بودن زمان در این رمان، تغییرهاي مداوم و بیسیال
کند. ازد و در برخی موارد مخاطب را نیز سردرگم میستر میپیرنگ داستان را پیچیده

. تعلیق 2ـ2
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، با گسترش »هول و وال«ذره اطالعات دادن. حالت تعلیق یا داشتن و ذره؛ یعنی معلق نگه»تعلیق«
کردن ماجراهاي داستان، شود. کنجکاوي خواننده بیشتر و شور و اشتیاقش براي دنبالپیرنگ ایجاد می

گرفتن کنجکاوي خواننده، داستان به ها و فزونیبا افزایش کیفی و کمّی پرسششود. زیادتر می
خواهد آینده شود. تعلیق محصول شرایطی است که خواننده میرسد که تعلیق نامیده میشرایطی می

تواند. پس ارزش تعلیق به دو نکته وابسته است: اول، تحریک داستان را حدس بزند؛ اما به دالیلی نمی
بسیاري بینی ادامه داستان. تعلیق به گفتهل به دانستن ادامه داستان. دوم، ناتوانی خواننده در پیشحس می

دارد تا از خود بپرسد که  بعد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یا چگونه پردازان، خواننده را بر آن میاز نظریه
هاي خود، اکردن جواب پرسشکند که براي پیدرو او را مجبور میآید؟ ازایناین رویداد پیش می

خواندن داستان را ادامه دهد.
آفریند تا گیري است، میکیفیتی است که نویسنده براي وقایعی که در داستان در حال شکل«تعلیق 

خواننده را  کنجکاو و نسبت به ادامۀ خواندن داستان مشتاق کند. تعلیق ممکن است به دو صورت در 
که نویسنده، رازي را در داستان مطرح کند تا خواننده مشتاِق دریافت و وجود آید، یکی آنداستان به

هاي داستان را در وضعیت و موقعیت دشواري قرار دهد، درك آن شود و یا شخصیت یا شخصیت
؛ نیز: انوشه، 320: 1388(میرصادقی، » ها کنجکاو کندکه خواننده را نسبت به سرنوشت آنطوري به

چندان سروکار نداریم و مخاطب بیشتر کنجکاو » راز«با فریدون سه پسر داشت). در رمان 380: 1377
هاي متعدد چه خواهد شد؟است که سرانجام شخصیت محوري داستان با این گرفتاري

است. استفاده از تکنیک جریان » رمان نو و مدرن«از دیدگاه ادبی یک فریدون سه پسر داشترمان 
پریش صورت فردي روانپردازي بهاده از راویان متعدد، شخصیتگرایی، استفسیال ذهن، اسطوره

هاي مدرن این رمان است. بنابراین آنچه در این رمان اهمیت اي از ویژگی(پارانویا) و شاعرانگی، نمونه
هایی، بیشتري دارد فقط واقعه یا حادثه نیست، بلکه تأثیر حادثه در ذهن است. در چنین رمان

اي براي کاوش در روان گوید (ظاهر واقعیت)، صرفاً وسیلهمیدر داستان بازرخدادهایی که راوي«
: 1388(پاینده، » ساخت و تعلیقگسیختۀ شخصیت اصلی هستند نه تمهیدي براي ایجاد پیرنگ خوش

رو نیستیم. مخاطب در رمان بهگشایی قطعی نیز چندان رو). به همین دلیل در این رمان با گره29/ 2ج
که » شایدها«دلیل سردرگم بودن خودِ راوي، در توضیح و تشریح علت رویدادها و تکرار مذکور به

مرور زمانِ گیرد. به همین دلیل دوباره به اي از ابهام و تعلیق قرار مینشان از عدم قطعیت دارد، در هاله
ابد. در این پردازد تا علل آشفتگی شخصیت محوري داستان را دریحوادثی که اتفاق افتاده است می
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کرده است گیرد، چنانکه خود راوي به آن اشاره اي از ابهام قرار میرمان، زمان حوادث در هاله
هاي مدرن دیگر، شود و همانند رمان) و هم در مواردي مکان حوادث مبهم می10: 1380(معروفی،

بایست رویدادها باشد، میعلّی و معلولی بینخواننده هنگام خواندن بیش از آنکه در پی یافتن رابطه«
فریدون وهواي رمان ). حال19: 1394(پاینده، » وهواي خاصی را دریابد که بر داستان حاکم استحال

خورده ، جز احساس ترس و تنهایی و غربت و واماندگی از یک ایدئولوژي شکستسه پسر داشت
زمانمندي روایت رمان مذکور در شده، یکی از فواید بسیار مهم بررسینیست. با توجه به مطالب گفته

تر روان شخصیت داستان است.کاوش و کشف دقیق

هاي زمان روایت از منظر با مولّفهفریدون سه پسر داشت. بررسی زمان روایی رمان 3ـ2
ژرار ژنت 

هاي خاص یا تغییرات است؛ چراکه روابط میان موقعیتعنصر زمان، مفهومی ساختاردهنده«
). 1383:54(توالن، » دهدمییک حالت را نشان

شمارانه میان داسـتان و زمان، بازگویی رابطۀ میان متن روایی و داستان است و در رابطۀ گاه«
شـده، چیسـت؟ یابد. موقعیت زمانی راوي نسبت به رخدادهایی که گفته متن روایی معنا می

تیجـۀ نهـایی، چگونـه باید دانست داستان نسبت به متن روایی به مثابۀ یک کل، نسبت بـه ن
).500: 1398(دریایی، » است؟ارائه شده

زمانی که متعلق به داستان است؛ یعنی نظم واقعی «در هر روایت داستانی دو نوع زمان وجود دارد، 
حوادث و رویدادها و دیگري، نظم دروغین و ساختگی آن؛ یعنی زمان روایت که به نحوة روایت 

هاي ). زمان روایی و زمان تقویمی تفاوت356: 1391(بامشکی،» شودراوي یا نویسنده مربوط می
اي با یکدیگر دارند. با این توضیح که در زمان تقویمی، حرکت در مسیر ثابت و پیوستۀ زمان عمده

تواند این خط سیر مستقیم شکسته شود و که در زمانِ متنِ روایی، میگیرد. در صورتیصورت می
).11: 1371کند (ر.ك: اخوت، پسندد آن را بیان میدوست دارد و میگونه که خودنویسنده، آن

ترین بحث را ذیل ناهمخوانی کنان و توالن)، ژرار ژنت جامعپژوهان (همانند: ریموناز میان روایت
میان زمان داستان و زمان متن مطرح کرده است و معتقد به سه نوع رابطۀ زمانی میان زمان داستان و 

چه «تداوم یا دیرش (پاسخ به پرسش .2، »)کی؟«. نظم یا ترتیب (پاسخ به پرسش 1ت: زمان متن اس
»). بار؟چند وقت یک«. بسامد (پاسخ به پرسش 3، »)مدت؟

. نظم یا ترتیب 1ـ3ـ2



33...در رمان فریدون سه پسر داشت»تعلیق«و رابطۀ آن با عنصر » زمان روایی«بررسی 

بر روابط میان توالی مورد نظر رخدادها در داسـتان و سـامان واقعـی عرضـۀ «نظم یا ترتیب 
).1383:55(توالن، » ردها در متن روایی نظارت داآن
انـد ارائـه دهـد؛ یعنـی نظـم ممکن است راوي رخدادها را به همان ترتیب که اتفاق افتـاده«

شدن نظم زمانی، ها را بدون نظم گزارش کند که درنهایت این درهمتواند آنتقویمی و یا می
). 500: 1398(دریایی، » شودبه تولید طرحی پیچیده و محکم منجر می

ژنت هرگونه انحراف در نظم و آرایش ارائۀ عناصر متن روایی را از نظـم و سـامان وقـوع «
). 1383:55(توالن، » نامدپریشی میعینی رخدادها در داستان، زمان

اي زودتر یا دیرتر از موقعیت اي از متن روایی که در نقطهپریشی عبارت است از هر پارهزمان
ترین گوید: سادهپریشی مینیز در بارة زمانها بیان شود. تودوروفطبیعی یا منطقی توالی رخداد

است. ترتیب زمان روایت (سخن) با ترتیب » ترتیب«شود، رابطۀ اي که در روایت مشاهده میرابطه
وجود تغییر به» پیشین و پسین«شده (داستان) متوازن نیست و به ناگزیر در ترتیب وقایع زمان روایت

مندي سخن تغییر این ترتیب، در تفاوت میان این دو نوع زمان نهفته است. زمانآورد. دلیل می
» پریشیزمان«مندي به بودگی زمانمندي داستان چندساحتی. در نتیجه، ناممکنساحتی است و زمانتک
پریشی در دو نوع بازگشت به گذشته و بازگشت به آینده یا به ). زمان59: 1379انجامد (تودوروف، می

شود.نگرها تقسیم مینگرها و آیندهاصطالح ژنت به گذشته

نگر نگر آیندهنگر یا پیشپریشی آینده. زمان1ـ1ـ3ـ2
هاي اولیه است. گویی داستان به آینده داستان نقل مکان روایتِ رخداد داستان، پیش از نقل داستان

کند.می
پشـت سـر هـم قـرار گیرنـد، اگر رخدادهاي الف، ب، ج در متن به ترتیبِ ج، الـف و ب«

). 75: 1386؛ نیز: لوته، Genette, 1980: 48» (نگر خواهد بودآینده» ج«گاه رخداد آن
راوي هر از گاهی به وقایع بعدي که به زمان حال خود آن «رسد که نظر میدر این روایات طبیعی به

توان ه موضوع پژوهش حاضر می). با توجه ب86: 1383(توالن، » ترند، جهشی داشته باشدراوي نزدیک
شود؛ به این علت که رفتن میزان تعلیق داستان میشدن یا از بینپریشی باعث کمگفت که این نوع زمان
هاي آینده را، خیلی پیش از آنکه هرگونه ضرورت زمانی گفتن آن را ایجاب تقدم شرایط و موقعیت

).85: 1383نماید (توالن، کند، براي خواننده آشکار می
داستانی در بارة شخصیت، رخداد یا خط سیر اصلیِ روایت باشد، نگري دروناگر آینده«چنین هم
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داستانی شامل نگري برون). آینده91: 1382(مارتین، » شوداصلی و در غیر این صورت فرعی نامیده می
رخ بدهند. همچنین نقل و روایت رخدادهایی است که پس از پایان خطّ اصلی داستان یا روایتِ اصلی «

داستانی دربارة شخصیت، رخداد یا خط سیر اصلیِ روایت باشد، اصلی و در غیر نگري بروناگر آینده
). 135: 1387پور، (قاسمی» شوداین صورت فرعی نامیده می
توان گفت که یک شود که ناصري در بیمارستان مرده است و تقریباً میرمان از جایی آغاز می

، همچون فریدون سه پسر داشتنوعی رمان افتد. درواقع، به توجه زمانی اتفاق میبل نگري قاپیش
). شروع 29/ 3: ج1393شود (ر.ك: پاینده، هاي نو از پایان یا نزدیک به پایان آن آغاز میبرخی رمان

خاطب ) و نیز مرگ ناصري، این تعلیق را در ذهن م7: 1380(معروفی، » شاید«رمان با ابهام در کلمۀ 
نگري در نخستین کیست؟ درواقع این پیش» ناصري«چیست و » چیزهمه «کند که منظور از ایجاد می

دهد. این ابهام به دلیل جمالت رمان، مخاطب را در دو نوع تعلیق روایی و تعلیق در شخصیت قرار می
ه و شدت تعلیق نیز سرودة شاملو و نیز عبارات بعدي رمان بیشتر شد» مرگ ناصري«تداعی ذهنی به شعر 

شود. در چند سطر بعد در بارة ناصري چنین آمده است:میبیشتر
اند. صـداي عبدالناصر ناصري از هزار سال پیش مرده اسـت و اتـاقش را از سـرب سـاخته«

چیـز دیگـر. ناقوس بر او اثري ندارد، نه شیپور جنگ است، نـه بیـدارباش صـبح و نـه هیچ
هم به همت طلبۀ جوانی که موظف اسـت کند، آنبدرقه میموسیقی متنی است که مرگ را 

هاي مقرر طناب کلفت آویخته از ناقوس را به دور کمر باریکش ببندد، خود را از در ساعت
این دیوار بکوبد به آن دیوار، تا چکـش سـنگین فـوالدي بـر دل نـاقوس بگویـد: دینـگ... 

). 8همان: »(دانگ... اهللا اکبر دینگ... دانگ...
(بعد از نیمۀ کتاب) 152دهد و تا صفحۀ تکه و پریشان داستان را ادامه میهاي تکهوي با روایترا

پردازد:به معرفی شخصیت اصلی او می
هاي دبیرستان را با کار شبانه گذراند، دو سالگی یتیم شد و از همان وقت تمام سالاز یازده«

گرد میدان فوزیه بـود کـه روش دورهفتر از خودش هم داشت. پدرش میوهتا خواهر کوچک
هـا را هـا و ادارههاي شـرکتشب ماشینی بهش زده بود و فرار کرده بود. مادرش شیشهیک 

هــا، در هــا و کارگاهها و مغــازهخانــهکــرد. عبدالناصــر هــم بــا کــارگري در خیاطپــاك مــی
). 152همان: »(سالگی کار ثابتی در کاباره میامی پیدا کرد شانزده

نگري، چرایی و چگونگی سکتۀ ها در این رمان بسیار است. نخستیِن این پیشنگرير این پیشنظی
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شود، در تعلیق باقی که رابطۀ مجید با رؤیا فاش می164) که تا صفحۀ 7ناصري و مردن اوست (همان: 
شود تکرار می53شدن مطلب دوباره در صفحۀ مانده است. همین تعلیق و اشتیاق مخاطب براي روشن

تا انگیزه و اشتیاق مخاطب همچنان براي خوانش ادامۀ متن تحریک شود: 
ات، ناصـر ناصـري هـم کردن دختر رفیق قدیمیاي، بدبخت! ماجراي حاملهتو سقوط کرده«

هاست؟ فقط مانده بود به بچۀ مهمانت تجاوز کنی که کـردي. بـه قـول شـاملو: جوريهمین
).53(همان: » دل باخته بودگریست، به یکی قناريسالخی زار می

هاي متعددي هاي مکرر او به گذشته و آینده تعلیقپریش بودن مجید امانی و تداعیدر حقیقت روان
نگري در همان صفحات نخستین کتاب است. براي هاي این پیشآورد. بهترین نمونهوجود میرا به

شدن رابطۀ او و ) و تا زمان فاش9(همان: پردازدنمونه، در عباراتی که به وصف اندام رؤیا ناصري می
ماند. ) ناگفته می164رؤیا در مقابل ناصري (همان: 

گوید: نمونۀ دیگر زمانی است که پدر می
» چند بار گفتم با شاخ سیاست درنیفتید؟ گـوش نکردیـد و آبرویـی بـراي مـن نگذاشـتید«

).15(همان: 
نوعی دچار بازي که هرکدام از فرزندان به دهداین عبارت در همان صفحات نخستین نشان می

داند که عاقبت می150و 148هاي بعدي ازجمله در صفحات سیاست خواهند شد و مخاطب در بخش
فرزندان او چه شده است.

نگر پریشی آیندهنگر در مقابل زماننگر یا پسپریشی گذشته. زمان2ـ1ـ3ـ2
» الف«گاه رخداد بِ ب، ج و الف قرار گیرند، آناگر رخدادهاي الف، ب، ج در متن به ترتی«

نگر، خألهاي داستان را انواع گذشته«). از لحاظ کارکرد Genette, 1980: 4» (نگر خواهد بودگذشته
). 59: 1383(توالن، » شمار آیندتواند تمهید و شگرد نویسنده بهکنند، گرچه این خألها، خود میپر می

داستانی نگر دروننماي بیرونی، درونی و مختلط (مرکب).  گذشتهپسسه نوع است: نگر بر گذشته
صورت است؛ اما یا بهکه پس از نقطۀ آغازِ اولین روایت رخ داده«آورد اي را فرایاد میگذشته

). در 67: 1387کنان، (ریمون» اولین مرتبه نقل شده استنگرانه یا خارج از مکان مقرر، برايپس
گردد؛ امّا این نقطه در درونِ داستان داستانی، روایت به جایی در اوایل داستان برمینگري درونگذشته

اصلی قرار دارد.
شود، بسیاري از مطالب و حوادث داستان با که داستان از مرگ ناصري شروع میاز آنجا 
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مجید هاي ذهنی راوي (اي نیست که تداعینگري همراه است. تقریبًا در هیچ بخش یا صفحهگذشته
هاي دور یا نزدیک نبرده باشد. عباس معروفی با چند شیوه توانسته است ذهن امانی) او را به گذشته

محوري داستان (مجید امانی) را در مرز میان گذشته و حال و آینده قرار بدهد. روش نخست شخصیتِ 
درهم ریخته و بیمار او، قراردادن شخصیت داستان در بیمارستان روانی است که شخصیتی بسیار لرزان،

)؛ روش دوم او ابزاري است به نام 14: 1380کند (معروفی،هاي روانی استفاده میدارد و از قرص
گویی، به محوري داستان را در هر دو حالت هشیاري و هذیانکه ذهن شخصیتِ » جعبۀ افتخارات«

هاي دور و نزدیک، در گذشتهآمدها، بهوکند. کاربرد این رفت هاي دور یا نزدیک پرتاب میگذشته
ها وجود ها و تعلیقاتی است که دربارة حوادث و شخصیتپرکردن خألهاي داستان و گشودن گره

ها با این نگري را نشان داد که اغلب آنهایی از پستوان نمونهاي از این رمان، میدارد. در هر صفحه
)، 223و 48و 167و28(همان: » به یاد افتادم«)، 15(همان: » اي افتادمیاد لحظه«شوند: عبارت آغاز می

) و ... . این 28(همان: » آنجا به فکر پدربزرگم افتادم«)، 27همان: » ( هاي انیستیتو گوته افتادمیاد شب«
که مجید امانی به » جعبۀ افتخاراتی«که گفته شد، ها نیز وجود دارد. چناننگري در مرور عکسنوع پس

گرداند. براي نمونه: شت او و خانوادة اوست که هر عکسی ذهن او را به گذشته بازمیهمراه دارد، سرنو
)، او را به روایت آن 14عکس زمانی که در سازمان اینترناسیونال مشغول فعالیت بوده است (همان: 

تازگی از زندان )، عکس زمانی که ایرج به27دارد. عکس اولین سخنرانی سیاسی (همان: دوران وامی
)، عکس با ناصري در 45بازي با او (همان: )، عکس رؤیا و خاطرات عشق36زاد شده بود (همان: آ

)، 46ها در آلپ (همان: حزبی)، عکس با هم47تازگی وارد آلمان شده بودند (همان: زمانی که به
) و غیره. هرکدام از این 177ـ176و 127عکس زمان حاملگی انسی و مرور آن خاطرات (همان: 

هاي داستان را نگري است که قسمتی از سرگذشت راوي و یا دیگر شخصیتها، یک پسکسع
نماید. ها و روایت را روشن میکند و بخشی از تعلیق شخصیتتکمیل می

است. در » تداعی ذهنی«نگري استفاده کرده است استفاده از روش دیگري که معروفی براي پس
اکبر به اص همانند ناقوس یا یک کلمۀ خاص، مثل اهللاین روش معروفی با شنیدن یک صداي خ

ها از حالت تعلیق و ابهام شود و بخشی از زندگی او و یا سایر شخصیتهاي دور منتقل میگذشته
کند بوي دود و آید. براي نمونه زمانی که مجید امانی در بیمارستان در بخشی مخصوص کار میدرمی

) یا از صحنۀ درختانی که به موازات هم 89کند (همان: تداعی میرنگ زمان انقالب اسالمی را برایش
). 131افتد (همان: اند به یاد دوران دبستان و صف منظم آن میکاشته شده
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هاي پریشان است که در چندیننمونه مرز میان واقعیت و نگري در داستان، خوابروش دیگر پس
اند که خود راوي نیز شدهي واقعی و باورپذیر توصیف اگونهها بهآمیخته است. این خوابتخیل به هم

اکنون در کجاست.داند همنمی
توانـد دانست که آن راهبـۀ خاکسـتري مـیدانست کجاست. نمیوقتی از خواب پرید، نمی«

اش را به بـاد فراموشـی اي جوان را چنان به درون بکشد که مجید امانی غم گمگشتگیطلبه
هـاي نهـانی چکـش رفت؟ و چقدر تـپشآمده بود؟ و به کجا میدهد و یادش برود از کجا

).11ـ10(همان: » انگیز استفوالدي در دل ناقوس، وسوسه

. تداوم یا دیرش 2ـ3ـ2
افتد و تعداد صفحاتی از رابطۀ بین مدت زمانی که رویدادي معین در داستان طی آن اتفاق می

؛ 372: 1387شود (تایسن، است، تداوم نامیده میروایت که به توصیِف آن رویداد اختصاص داده شده 
ژنت معتقد است:).  88: 1387؛ برتنز: 73: 1387کنان، نیز: ریمون

دارتر از همین مفهوم در خصـوص مشکل مفهوم زمان متن روایی در خصوص تداوم مسأله«
یـت نظم و بسامد است. مفاهیم نظم و بسامد ممکن است به سهولت از زمان داستان به خطّی

هاي تداوم متن روایـی و تـداوم زمان واژه(فضاي) متن روایی انتقال یابند...؛ اما توصیف هم
توان تداوم متن روایـی را از هـیچ زاتر است. به این دلیل ساده که نمیداستان، اندکی مشکل

گیري، مدّت زمان قرائت متن روایـی اسـت کـهگرفت. یگانه ابزارِ زمانیِ اندازهراهی اندازه
را بـه منزلـۀ تـوان آن کنـد و در نتیجـه نمـیاي به خواننده دیگر فرق میاین امر از خواننده

).  72: 1387کنان، (ریمون» معیاري عینی انتخاب کرد
ژنت، ثبات دست آورد. توان تأثیرات خوانشی دیگري بهکردن سرعت روایت میبا دگرگون

کند و مراد از آن، نسبت ثابت میان تداوم پیشنهاد میپویایی را به منزلۀ معیار سنجش درجات تداوم 
یافته به آن تکه از داستان است و با در نظر گرفتن پویایی ثابت به منزلۀ داستان و طول متن اختصاص

آید: شتاب مثبت و شتاب منفی. اختصاص یک تکۀ کوتاه از متن به مدت وجود میمعیار، دو شتاب به
ب مثبت و اختصاص یک تکۀ بلند از متن به مدت زمان کوتاهی از داستان، زمان درازي از داستان، شتا

نام دارد. میان این دو » درنگ توصیفی«و سرعت حداقل، » حذف«شتاب منفی است. سرعت حداکثر، 
گیرد. در حذف، پویایی صفر متن متناظر قرار می» صحنۀ نمایشی«و » خالصه یا تلخیص«نهایت نیز، بی

تر از تداوم داستان است. در ي داستان است. در درنگ توصیفی، تداوم متن طوالنیهابا برخی تداوم
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در صحنۀ نمایشی، تداوم داستان و متن تقریباً برابر .تر از تداوم داستان استخالصه، تداوم متن کوتاه
د نقش تواناند. تداوم و دیرش مینامیده» زمان طبیعی«) که آن را 73: 1387است (ر.ك: ریموندکنان، 

تواند در تداوم روایت نشان دهد که اي در شیوة تعلیق داستان داشته باشد؛ زیرا نویسنده میعمده
توان گسترش داد یا حذف کرد؛ در چه مواردي داستان را باید با یک از رخدادهاي داستان را میکدام

گویی سرعت بگیرد و یا آرام بشود. شرح دقیق و بیشتري آورد و کجا قصه

. درنگ توصیفی یا گسست توصیف 1ـ2ـ3ـ2
شود تا فقط جا داستان قطع می)؛ یعنی 116: 1387نیاز، (بی» عنصر ساکن در روایت است«درنگ، 

ها ایستا هستند. زمان متن روایی در حرکت و زمان به گفتمان راوي بدهد. در این حالت توصیف
کند تا از کندي سرعت ملول اننده ترسیم میحال، مناظري را براي خوامّا در عینداستان ساکن است؛ 

تواند اشتیاق مخاطب را در رسیدن به گیر ادامۀ داستان باشد. درواقع، توصیف مینشود و پی
همچنان حفظ نماید و مسیري که مخاطب براي گشوده شدن رمان در پیش دارد، » گشایی داستانگره«

شاعرانۀ نویسنده در همین قسمت است که به منصۀ تزیین نماید. هنر تصویرپردازي، نمادگرایی و تخیل
را در پی دارد. » شتاب منفی«رسد؛ از همین روي، درنگ توصیفی ظهور می

یابد، از پیش رفتنِ زمان داستان جلوگیري اي از داستان توصیف افزایش میکه در مرحلههنگامی
یابد و شتاب منفی در داستان اختصاص میقطعۀ بلندي از متن، به زمان کوتاهی از «کند و در نتیجه، می

سو و پویاییِ نقِل آورد. این مطلب از تفاوت عمیقاً ثابتِ توصیفِ حالت از یکوجود میروایت به
به چندین دلیل فریدون سه پسر داشت). رمان 59: 1383(آدام، » شودداستان از سوي دیگر ناشی می

محوري آور و خستۀ شخصیتِ دادن زندگی ماللت. نشانبیشترین استفاده را از درنگ توصیفی برده اس
ترین این دالیل است. گفتنی است که این احوالی او مهمداستان (مجید امانی) و توصیف پریشان

ماند. کند و داستان همچنان در حالت تعلیق باقی میها، شتاب روایت را منفی میتوصیف
اند از: پیرامون چند موضوع است که عبارتشتفریدون سه پسر داهاي موجود در رمان توصیف

)، توصیف 35: 1380ها، براي نمونه: توصیف امیر کمونیست (معروفی،توصیف چهرة ظاهري شخصیت
)، توصیف 49)، توصیف ناصري (همان: 48)، توصیف عفت زن ناصري (همان: 42خانم هایکه (همان: 

)، توصیف فرزند انسی (همان: 62مانی (همان: )، توصیف سعید برادر مجید ا54آقاي توبیاس (همان:
)، توصیف آقاي اسموژنکو 77)، توصیف دایی احمد (همان: 67)، توصیف آقاي چیتمن (همان: 64

)، توصیف مادر راوي در خانه (همان: 108)، توصیف سیگارکشیدن پدر راوي (همان: 96(همان: 
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).97)، توصیف فتانه (همان: 111
ها ایجاد ابهام هنري و تعلیق در زمان و مکان داستان مهم این توصیفیکی دیگر از کارکردهاي

ها را بخواند. اگر این دقت آنیافتن به روند سیر داستان باید بهاست که مخاطب ناچار براي دست
آور خواهد بود. نقطۀ قوت معروفی در خوانش متن همراه با لذت ادبی براي مخاطب نباشد مالل

پردازي، ابهام، لذت شعري شود و اهدافی چون شخصیتآور نمیات او هرگز ماللاینجاست که توصیف
کند.و تعلیق را دنبال می

. حذف و ایجاز 2ـ2ـ3ـ2
» شودشود؛ ولی فهمیده میبیشترین شتاب و سرعت در زمان داستان است که روایت نمی«حذف 

ست که خواننده را مستقیم در بطن ترین دلیل حذف در روایت این ا). مهم136: 1387پور، (قاسمی
گویی صورت تقطیع زمانی و یا خالصهکند. حذف بهدهد و او را از حاشیه دور میحوادث قرار می

گیرد. صورت می
به فریدون سه پسر داشتاي در روایت داستان دارد. حذف در رمان این روش نقش بسیار عمده

گویی، افزایش سرعت داستان و ارائه دالیل مختلفی صورت گرفته است. ایجاد تعلیق، پرهیز از حاشیه
هاست. هدف عمدة حذف ایجاد تعلیق ترین دالیل این حذفچکانی، مهمصورت قطرهاطالعات به

هاي شتکه اطالعات الزم را از بخصورت تکهاست که مخاطب براي پرکردن خألهاي زمانی باید به
دست بیاورد. مختلف رمان به

گوید پس از ارائۀ اندك اطالعاتی براي نمونه، زمانی که از زندگی امیر کمونیست سخن می
گوید:می

همه اسـنادي آخرش هم معلوم نشد کجا گم شد، شاید مرد، یا سر به جایی گذاشت. با آن«
). 9: 1380(معروفی، » کشیدکه همراه خود می

شود و زندگی او ها ارائه نمیسخن از اسنادي است که هیچ اطالعاتی دربارة آندر این عبارت
گویی نیز بسامد باالیی دارد. ها، خالصهشدنوار گفته شده است. در کنار این حذفبسیار خالصه

صورت که با مختصر ها و مرگ سعید (برادر مجید) بسیار خالصه گفته شده است. به این فعالیت
شده است:شود که در عملیات فروغ جاویدان (مرصاد) کشته ه میتوضیحی گفت

کـرد و عاقبـت در عملیـات فـروغ ها در بغـداد زنـدگی میبرادر دیگرم مجاهد بـود. سـال«
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).36(همان: » جاویدان مثل یک جرقه آتش در سیاهی شب گم شد
ختصار گفته شده است. الخلقۀ انسی (فریدون دوم) به اشدن و به دانشگاه رفتن فرزند ناقصبزرگ

گوید: آهان. فریدون دوم و خندیدم. هنوز زنده است؟ اوه چـه جـور خیال کردم پدر را می«
هاي استثنایی دانم. خالصه جزو بچههم. چه قدي! چه قامتی! حیف که پیشانی ندارد. چه می

).130(همان:» رود دانشگاهبود جهشی خوانده و دارد می
آباد گذاري عشرتد همچون اعظم، اسماعیل و همچنین ماجراي بمبهاي مجیحزبیدربارة هم
اند: شدهها در دو یا سه خط گفته گویی و حذف صورت گرفته است. این اتفاقبسیار خالصه

فهمـی؟ آره. حیـوانکی زیدي فقط به خاطر اینکه تو را لو ندهد اعدام شد، میاسماعیل شاه«
اعظم بیات یادت هست؟ شـش شد. سر هیچ و پوچ.جهت اعدام خود و بیاسماعیل هم بی

رفیق، همـۀ ایـن روز به تو پناه داد و بعدها که به شوروي فرار کردي، لو رفت و اعدام شد.
آباد چطـور؟ آنگذاري عشرتمسائل مربوط به سازمان بود. به من هیچ ربطی نداشت. بمب

). 29(همان: » هم حساب شخصی سازمانت بود؟ سیزده نفر الکی کشته شدند؟
اي نشده است ها اشارهشده دیگري نیز در رمان وجود دارد که به چگونگی آنماجراهاي حذف

مانند:
شدن به شهر سیواس در ترکیه؛چگونگی ترك آلمان تا وارد-
وزیر به دست ایرج؛ چگونگی ترور نخست-
نشینی پدر تا انقالب اسالمی؛چگونگی خانه-
دیگر؛ ها از یکمجید با فخري و جدایی آنچگونگی ازدواج -
چگونگی طالق انسی از داوود.-

. تلخیص 3ـ2ـ3ـ2
تلخیص با صرفِ بخشِ کوتاهی از سخن روایی براي یک دورة طوالنی از زمانِ داستان پدید 

ن تر از زماشود که زمان داستان بسیار طوالنیآید. این گونه شتاب، در بسیاري از متون دیده میمی
اي از سخن بیان گردد. گفتنی است که در تلخیص اغلب با تواند در خالصهسخن باشد. چندین سال می

آید. رفتارها و قیدهاي استمراري (بارها، همیشه و...) می
خواهد خواننده را دهد؛ زیرا میشدت تلخیص انجام میدر مواردي نویسنده در ارائۀ اطالعات به

سازي خواننده به قلب گاه شخصیت داستان در حال نزدیک«بکشاند. درواقع، بیشتر به وادي متن 
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رو جهد و خواننده را با دریغ روبهنهد؛ از روي آن میدرنگ سخن را ناتمام فرا میهزارتوست که بی
» گشایداي است که گره از کار فروبستۀ معما میپرد، همان واژهسازد؛ آنچه نویسنده از روي آن میمی
). براي نمونه زمانی که رابطۀ مجید با رؤیا در مقابل چشمان ناصري آشکار 41: 1386حاقیان، (اس
بیند. خود راوي این قسمت از رمان را سال بعد در زندان می4باره مجید را شود، مخاطب به یکمی
سپارد.قطعه در خاطره میهاي قطعهصورت عکسبه

چشمم به عبدالناصر افتاد. الي در باز مانده بود و من باره برگشتم و ناگاهدانم چرا یکنمی«
اي در گوشـم تیـر شد و حادثـهزدم. قلبم داشت منفجر میجایی بین گناه و مذهب پرپر می

» کشــید. آن لحظــۀ وحشــتناك عکــس شــد و بــراي ابــد بــه دیوارهــاي ذهــنم آویخــتمی
).95: 1380(معروفی،

. صحنۀ نمایشی 4ـ2ـ3ـ2
وگو این روایی با زمان داستان هماهنگ و منطبق است. براي نمونه در گفتدر صحنه، زمان متن

ترین شیوه در ایجاد صحنه نمایش است. بیان نمایشی یکی از وگو عاديدیالوگ و گفتگونه است. 
اي از حوادث جزئی و مفصل است که به بیان جریان پیوسته» هايِ روایتحالت«هاي مبحِث بنديتقسیم
). Gennet, 1980: 95(شودمیگفته

» وگوي درونیگفت«وگوهاست. مربوط به گفتفریدون سه پسر داشتتوجهی از رمان بخش قابل
وگوهاي میان شخصیت محوري داستان (مجید امانی) بسامد بسیار زیادي دارد. بسامد گفت

ت؛ اما در کند بسیار پایین اسهایی که راوي داناي کل، روایت میهاي داستان در بخششخصیت
وگوها از لحاظ زمانی خورد. کارکرد این گفتتري به چشم میوگوي بیشروایت مجید امانی، گفت

شود و از لحاظ عنصر تعلیق باید بگوییم که این این است که سبب کندشدن زمان روایت می
زي و پرداگشایی، صحنههاي داستان، پیشبرد روایت و گرهوگوها مقاصدي چون معرفی شخصیتگفت

وگوي درونی زیر با روحیه و شخصیت آشفته و خستۀ دارند. براي مثال در گفتفضاسازي را بر عهده
شویم: مجید آشنا می

دانـم. چـه شاید خستگی طوالنی و تنهایی وحشتناك باعث این ماجرا بود، شاید هـم نمـی«
: 1380(معروفـی،» دهـدبلعد که دیگر پس نمیشود کرد. گاهی اژدها چنان زندگی را میمی
82.(

هاي او و تداعیمجید امانی از طریق تصویرکردن دنیاها و کابوسدر اغلب این موارد شخصیت
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او در کانون روایت است (ر.ك: پاینده، » فراخود«و » نهاد«گیرد که نشانگر تعارض میان شکل می
).33/ 2: ج1388

. بسامد 3ـ3ـ2
از ژنت ذکري از آن در میان نبود. بسامد رابطۀ میان تعداد اي است که تا پیشمؤلّفۀ زمانی«بسامد

» شودافتد و تعداد دفعاتی که در متن روایی بیان میدفعاتی است که یک رخداد در داستان اتفاق می
هاي تکرار رخدادها در داستان و در رابطۀ میان راه«). به عبارت دیگر، بسامد 78: 1387کنان، (ریمون

بسامد چیزي است که فقط با بازگشت به عقب، وقتی که ). «372: 1387(تایسن،» متن روایی است
در ضمن این تکرارها، ممکن ). 67: 1383(توالن، » رسد قابل تعیین استقرائت متن روایی به پایان می

صورت ). اگر بسامد به66: 1383است با سبک، راوي، تداوم و زاویۀ دید تغییر کند یا نکند (توالن، 
کردن رویدادي باشد که بار اتفاق افتاده است و یا چند بار نقلاي باشد که یککردن واقعهار نقلبیک

؛ Gennet, 1980: 114شود (ر.ك: نامیده میبه همان تعداد در داستان رخ داده ، بسامد مفرد
).316: 1386؛ احمدي، 66ـ7: 1383؛ توالن، 6: 1382تودوروف، 

. بسامد بازگو 1ـ3ـ3ـ2
). 78-80: 1387کنان، است (ریموندادهبارة رویدادي است که چندبار رخامد بازگو، بیان یکبس

بار افتد یکبار اتفاق میاین نوع بسامد اغلب ایجازي را نیز به همراه دارد؛ زیرا وقایعی را که چندین
شده این بسامد استفاده ، در اغلب موارد، در حوادثی از فریدون سه پسر داشتکند. در رمان روایت می

شود. براي هاست که یک بار گفته میاست که چندان درخور اهمیت نیست و یا عادات شخصیت
کنم، گریه راه نفسم را اي نان در دهنم بگذارم و آن را فرو دهم بغض میآیم لقمههر وقت می«نمونه:

» دانم چراخفه شوم. نمیهقم دهم در هقخواهد با همان لقمه که فرو میبندد و دلم میمی
). 17: 1380(معروفی،

لرزیدند. مثل هر روز باید از سه درخت غان برابر پنجره، زیر باران و هواي سرد، ریزریز می«
گوجه رفت سراغ سوسیس که در ربنشود. بعد می8کرد که تسمهکرده شروع میزمینی سرخسیب

و 112، 102، 95، 79، 77، 76، 60، 17صفحات )؛ نظیر چنین بسامدي در38(همان: » خوردغوطه می
نیز وجود دارد. کاربرد وجه استمراري افعال و نیز قیدهاي تکرار از قبیل همیشه، هر وقت، مدام، 131

________________________________________________________________

تسمه:  مراد حلقه حلقه  شدن سیب زمینی است که به شکل تسمه قابلیت حلقه شدن دارد....8
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هاي عباراتی است که این نوع بسامد در آن وجود دارد.وقت و... از ویژگیهر روز، تمام

. بسامد مکرر2ـ3ـ3ـ2
از این نوع بسامد در است. داده بار رخ ر و چندبارة رویدادي است که یکبسامد مکرر، بیان مکر

تواند توجه مخاطب را به آن حادثه جلب نماید متن رمان چندین نمونه وجود دارد. این نوع از بسامد می
که مجید امانی در زمان » اکبراهللا«و نسبت به یک واقعه حساس و یا تحریک کند. براي نمونه، صداي 

اي که حتی در آلمان با صداي گونهافکند، بهگاه در گوش او طنین میو بیقالب شنیده است گاهان
آمیزد. ناقوس کلیسا در هم می

(همـان: » گفت دینگ... دانگ... اهللا... اکبر... دینگ... دانـگام میچکش فوالدي در جمجمه«
157 .(

حضرت امام خمینی (ره) است که توسط راوي نمونۀ دیگر این بسامد در مالقات فریدون امانی با 
آمده است 195کرده است. شرح این مالقات در صفحۀ بار به تأثیرپذیري پدرش از ایشان اشارهچندین

گوید:و در جایی دیگر می
چنـین ). هم123(همـان: » گرفتـه بـوداز وقتی امام خمینی(ره) را مالقـات کـرده بـود آرام«

، 84، 73، 19صـورت مکـرر در صـفحات اعضاي خانواده بهسرنوشت و سرانجام مختصر
آمده است. 195، 175، 105

گیري. نتیجه3
اي است صاحب سبک  که در آثار خود، توجه فراوانی بر عنصر زمان در عباس معروفی نویسنده

ي زمان هارا در مولّفهفریدون سه پسر داشترمان روایت نشان داده است. در این پژوهش، نگارندگان، 
روایی ژنت؛ یعنی نظم، تداوم و بسامد را بررسی نموده، رابطه آن عناصر با عنصر تعلیق در این رمان را 

بر اساس فریدون سه پسر داشترمان رو به دست آمد: اند. در این پژوهش، نتایج پیشسنجیده
سیر خطی حوادث هایی چون جریان سیال ذهن، راوي و شخصیت پارانویا، تعدد راوي و عدممؤلّفه

شود. شخصیِت محوري داستان (مجید امانی) سرگذشت زندگی آن، یک رمان مدرن محسوب می
ها هاي تصادفی از یک جعبۀ عکس، بدون رعایت سیر خطی آنخود را، بر حسب انتخاب عکس

ن و پردازي، زمان، مکاکند و به همین دلیل ابهام و تعلیق داستان در عناصري چون شخصیتروایت می
تواند در تفسیر حوادث و عنصر تعلیق شود. بررسی زمان روایی این رمان میحوادث داستان ایجاد می
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که نقش مهمی در ترغیب و انگیزة خواننده دارد، بسیار کارساز باشد. بر اساس نظریۀ ژنت و با در نظر 
هاي ابتداي داستان »نگريپیش«توان گفت که در بخش نظم گرفتن سه عامل نظم، تداوم و بسامد می

شود و سرنوشت اغلب که این رمان از پایان آغاز میشود. از آنجاسبب ایجاد و گسترش تعلیقات می
هاي آن در ابتدا گفته شده است، مخاطب با انگیزه و رغبت بیشتري داستان را دنبال حوادث و شخصیت

ها دلیلی است بر »نگريیشپ«خوردن این حوادث را در بیابد. همین کند تا چگونگی رقممی
هاي مختلف رمان وجود دارد. درواقع زمانی که سرنوشت هاي متعددي که در بخش»نگريپس«

هاي متعدد رمان، شود، اغلب مطالب بعدي در بخشها و حوادث در ابتداي داستان گفته میشخصیت
ها وظیفۀ نگريوي، پسمحلی است براي پرکردن خأل زمانی زمان گذشته تا زمان کنونی. از همین ر

اي از درنگ توصیفی دارند. در بخش تداوم با طیف گستردهگشودن و رفع تعلیقات داستان را بر عهده 
ها و تصویرپردازي برخی توهمات شخصیِت ها، فضاسازيکه توصیف شخصیترو هستیم چنانروبه

بر لذت ها عالوهاین توصیفاند. کارکردرا به خود اختصاص دادهتوجهیمحوري داستان بخش قابل
ها، وگوها میان شخصیتتصویرپردازي و شاعرانگی، گسترش تعلیقات داستان است. وجود گفت

وگوي درونی شخصیت محوري داستان سبب کندي زمان روایی است؛ اما کارکرد این ویژه گفتبه
هایی براي لی چنین رمانوگوها در رفع یا ایجاد تعلیق بسیار مهم است؛ زیرا یکی از اهداف اصگفت

در مورد ساخت داستانی.وهواي خاصی است که بر داستان حاکم است نه تعلیقات خوشدریافتن حال
شخص و داناي کل از باره و توصیفات متعددي که راوي اولتوان گفت تکرار چندینبسامد نیز می

درپی در ننده را پیدهند، خوادست میپریش شخصیت اصلی داستان بهوضعیت آشفته و روان
ترین تکرار این رمان در ترس، اضطراب و دهد. مهموهواي داستان و تعلیقات متعدد آن قرار میحال

غم غربتی است که شخصیت اصلی داستان در آن گرفتار است. کارکرد این تکرارها اغلب در 
هاست. قراردادن خواننده در تعلیقات مربوط به شخصیت
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 چکیذُ اطالعات هقالِ

 ًَع هقالِ: 

 ٲ٣بٮٻ دػٸټكځ
ثط ٶٓطڂٿ غضاض غٶز ثٻ ثطضؾیځ  نٹضر سحٯڃٯځ، ثب س٧ڃٻ  اڀ ٸ ثٻ دػٸټف حبيط ثب ضٸـ سح٣ڃ١ ٦شبثربٶٻ

 ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزاڀ اظ ضٲبٴ ثب ٖٷهط سٗٯڃ١ دطزاذشٻ اؾز. ثرف ٖٳسٺ ظٲبٴ ضٸاڂځ ٸ اضسجبٌ آٴ

نٹضر ثؿڃبض ٶبٲٷٓٱ، سٹزضسٹ ٸ ٲجٽٱ  قٹز ٦ٻ ؾڃط حٹازص ثٻدطڂف ضٸاڂز ٲځاظ ظثبٴ قرهڃشځ ضٸاٴ

قٹز ٸ ذٹاٶٷسٺ زض ټٳبٴ اثشسا ؾطٶٹقز ثؿڃبضڀ ٶٹٖځ اظ دبڂبٴ آٚبظ ٲځضٸاڂز قسٺ  اؾز. اڂٵ ضٲبٴ ثٻ 

یٻ  اظ قرهڃز ټیبڂځ ؾیجت اڂؼیبز ٸ ٪ؿیشطـ سٗٯڃی١ زض        ټب ٸ حٹازص ضا دڃف چكٱ زاضز. چٷیڃٵ ٲإٮٟف

-٦ٻ سٟؿڃط ٦ٯځ زاؾشبٴ ٶڃبظٲٷس ثطضؾځ ظٲیبٴ اڀ ٪ٹٶٻ قٹز. ثٻټب، ظٲبٴ، ٲ٧بٴ ٸ حٹازص ٲځقرهڃز

ثڃكیشطڂٵ ثؿیبٲس ضا زاضزز ظڂیطا زض    « ٶ٫طڀدؽ»زټس ٦ٻ زض ثرف ٶٓٱ، ٲٷسڀ آٴ اؾز. ٶشبڂغ ٶكبٴ ٲځ

اڀ اظ اؾیز ٸ نیٟحبر ٖٳیسٺ    اذشهیبض ٪ٟشیٻ قیسٺ   شساڂځ ضٲبٴ، ثؿڃبضڀ اظ ٸ٢بڂٕ آڂٷسٺ ثٻ نٟحبر اث

ټب، ٦بضثطز سٗٯڃی١ زاؾیشبٴ ضا   ٶ٫طڀ٦ٷس. اڂٵ دؽ٦شبة، ذألټبڀ ؾڃط حٹازص سب ظٲبٴ ٦ٷٹٶځ ضا دط ٲځ

٦ٷس ٶ٫طڀ زض نٟحبر اثشساڀ ٦شبة ٶڃع ٶٹڂؿٷسٺ ضا سطٚڃت ٲځ٦ٷٷس. دڃفنٹضر سسضڂؼځ ضٕٞ ٲځ ثٻ

٪ڃطڀ ٶٳبڂیس. قیشبة ضٸاڂیز اڂیٵ ضٲیبٴ ثیٻ زٮڃی٭        زٮڃ٭ حٹازص اسٟب٠ اٞشبزٺ ضا ثب اٶ٫ڃعپ ثڃكشطڀ دځ سب

ټب ٸ سٹټٳبر ضاٸڀ اؾز ثؿیڃبض ٦یبټف   ټب، ًٞبؾبظڀاؾشٟبزٺ اظ سٹنڃٟبر ٲ٧طض ٦ٻ قبٲ٭ قرهڃز

ټیبڀ سٹنیڃٟځ زض ضاؾیشبڀ ٪ؿیشطـ سٗٯڃی١ ٸ زض ٲیٹاضزڀ اڂؼیبز ٮیصر ټٷیطڀ ٸ           ڂبٞشٻ اؾز. زضٶی٩  

دطزاظڀ زٸضڀ ٦طزٺ، ځ اؾز. ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ ثب حصٜ ٸ سٯرڃم ثطذځ اظ حٹازص اظ حبقڃٻقبٖطاٶ٫

سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ س٧طاض ثطذځ حٹازص ٸ اسٟب٢بر اؾز. زض ٲٹضز ثؿبٲس ٶڃع ٲځثٻ ضٸاڂز قشبة  ثركڃسٺ 

سطڂٵ اڂٵ س٧طاضټب احؿبؼ ٚٱ ٚطثیز ٸ   سٹػٻ ذٹاٶٷسٺ ثٹزٺ اؾز. ٲٽٱ  ثٻ زٮڃ٭ اټٳڃز ٲٹيٹٔ ٸ ػٯت

 دطڂف ثٹزٴ قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ اؾز.ٸ ضٸاٴ سٷٽبڂځ
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 . پیؾگفتار1

دطزاظاٴ، اظ دػٸټك٫طاٴ ٸ ٶٓطڂٻ»٦ٻ اټٳڃز ضٸاڂز زض آطبض ازثځ اشٖبٴ زاضٶس، چٷبٴ اٚٯت ٲٷش٣ساٴ ثٻ

: 1380)ٸثؿشط، « اٶسسطڂٵ ان٭ ٲشٹٴ ٶٳبڂكځ ٸ زاؾشبٶځ زاٶؿشٻسب ٦ٷٹٴ، ضٸاڂز ضا ثٷڃبزڀ 1ظٲبٴ اضؾُٹ

ټبڀ قٷبذز قڃٹٺ»(. ثٷبثطاڂٵ ٲربَت ثطاڀ زض٤ ٲشٹٴ ازثځ ثٻ ضٸاڂز ٸ قٷبذز آٴ ٶڃبظٲٷس اؾز ٸ 79

ضٸ دػٸټف حبيط ثٻ ثطضؾځ  (. اظاڂٵ92)ټٳبٴ: « ٦ٷس٦بض٦طز ضٸاڂز، ٲب ضا زض ٞٽٱ ٲشٹٴ ازثځ ڂبضڀ ٲځ

( اطط ٖجبؼ 1380) ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزؾبذشبض ظٲبٴ ضٸاڂز ٸ ضاثُٻ آٴ ثب ٖٷهط سٗٯڃ١ زض ضٲبٴ 

اڀ اؾز ٦ٻ زض  سٺدطزاظز. ٲٗطٸٞځ ٶٹڂؿٷ ٲسضٶڃؿز اڂطاٶځ ٲځ( ٶٹڂؿٷسٺ ٲسضٶڃؿز ٸ دؿز1336ٲٗطٸٞځ )

ؾج٥ اؾز. سٯرځ ٸ ٪عٶس٪ځ ػعء ػساٶكسٶځ آطبض اٸؾز ٸ ٲٹيٹٔ  ضٸاڂز زاؾشبٴ نبحت 

ټب، ضٸاڂز زاؾشبٴ  ٪ڃطڀ اظ سٹنڃٝ ز٢ڃ١ قرهڃز آڂس. ٲٗطٸٞځ ثب ثٽطٺ ثطٲځ  ټبڂف اظ ز٬ ػبٲٗٻ زاؾشبٴ

ټب ٸ  ، ذبَطٺ٦ٹقس اٶجٹٺ ا٧ٞبض اظ ظٸاڂبڀ ٲرشٯٝ، ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ، ضٸقځ ٦ٻ زض آٴ، ٶٹڂؿٷسٺ ٲځ

٪صضز،  َٹض َجڃٗځ ٸ ثسٸٴ سطسڃت ٲٷ٣ُځ زض شټٵ قرهڃز زاؾشبٴ ٲځ  ټبڂځ ضا ٶكبٴ زټس ٦ٻ ثٻ سساٖځ

ټبڀ  ٲٹ٢ٕ زض حڃٵ ضٸاڂز ٸ ٪بٺ ظثبٴ َٷع ٸ سٳؿرط زضثبضپ ٸيٗڃز ػبٲٗٻ، ثٻ ظڂجبڂځ  ټبڀ ثٻ ث٥ ٞٯف

ٶٹٖځ ٢طثبٶځ ػبٲٗٻ ٸ  ثٻ  ټبڀ آطبضـ ٶڃع ٲٗٳٹالً اٞعاڂس. قرهڃز ٦بض ٸ اٮجشٻ سأطڃط٪صاضڀ ٢ٯٳف ٲځ

دطزاظڀ اؾز ٸ قٷبؾځ ٶشڃؼٿ اٶ٣الة ؾبذشبض٪طاڂځ زض ٖطنٿ زاؾشبٴضٸاڂزضٸظ٪بض ذٹزقبٴ ټؿشٷس. 

قسٺ اؾز ٦ٻ اضسجبٌ ٚڃطاسٟب٢ځ زاضٶس ٸ ٶٹٖبً ٲؿشٯعٰ  سٹاٮځ ازضا٤ قسپ ٸ٢بڂٗځ ٪ٟشٻ »ضٸاڂز ٶڃع ثٻ 

ټب ٪ط اؾز ٦ٻ ٲب اٶؿبٴٖٷٹاٴ قرهڃز سؼطثٻ قٗٹض ثٻ ٸػٹز اٶؿبٴ ڂب قِجٻ اٶؿبٴ ڂب زڂ٫ط ٲٹػٹزار شڀ

 (.149: 1385، ٶڃع: ٲ٧بضڂ٥، 20: 1383)سٹالٴ، « ٪ڃطڂٱاظ سؼطثٿ آٶٽب زضؼ ٲځ

ٞا٢ حاوٓ تش سٚا٤ت ا٢ اص احىاْ و٣ّ دستاس٠ طا٘شٞا٢ سٚا٣٤، ٘ظاْؿٙاػ٣، ٔجٕٛعٝسٚا٤ت»

ٞا، ٔتغ٥شٞاا ٚ  حاتت٣٤ٌٛ( ٚ ػاختاس پ٥شً٘ اػت. ٞذف ٘ظش١٤ سٚا٤ت ا٤ٗ اػت وٝ )داػتاٖ

ٞا٢ ٔتٖٛ سٚا٣٤ دس تشو٥ثات ػخ٣ٙ سٚا٤ت سا تٛص٥ف وٙذ ٚ ٘ـاٖ تذٞذ وٝ چٍٛ٘ٝ ٤ٚظ٣ٌ

  (.734: 8931)دس٤ا٣٤، « پ٥ٛ٘ذ٘ذ د٤ٍش ٣ٔ تطٗ اٍِٛٞا٢ ٘ظش٢ تٝ ٤ه

ټبڀ ٦بض٦طز ضٸاڂز، ٲب قٷبذز قڃٹٺ»ټبڀ ازثځ زاضزز ظڂطا اڀ زض ٶٓطڂٻ دػٸټځ اټٳڃز ٸڂػٺضٸاڂز

ټبڀ زاٶف ٲٹػٹز زض زٶڃبڀ چٷڃٵ سٟؿڃط ؾبڂط ٲشٹٴ ٸ ق٧٭٦ٷسز ټٱٲشٹٴ ازثځ ڂبضڀ ٲځضا زض ٞٽٱ 

ػعئڃبر ْطڂِٝ »(. زضٸا٢ٕ، 92: 1380)ٸثؿشط،« ٦ٷس اػشٳبٖځ ٸ اضسجبٌ ٲب ضا ثب آٶٽب سٟؿڃط ٲځ

قٹٶس سب ٸاحسټبڀ زضٸٶځِ ٲشٹٴ ازثځ زض سحٯڃ٭ ؾبذشبض٪طاڂبٶٿ ضٸاڂز ثطضؾځ ٲځ« ؾبظٸ٦بضټبڀ»

 ________________________________________________________________      
1 . Aristotle 
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ڃبزڂٵ ٲبٶٷس ٸاحسټبڀ دڃكطٸڀِ ضٸاڂز ڂب ٖٳٯ٧طزټبڀ حب٦ٱ ثط ٦بض٦طزټبڀ ضٸاڂځِ ٲشٹٴ ؾبذشبضڀ ثٷ

ټب ٦بض چٷساٶځ قٷبؾځ ثب ؾبذشبض ثٷڃبزڂٵ زضٸٶٳبڂٿ زاؾشبٴ(. ضٸاڂز364: 1387)سبڂؿٵ، « ٦كٝ قٹٶس

ٷع، )ثطس« قٹزټب اظ َطڂ١ ضٸاڂز اؾز، ٲشٳط٦ع ٲځٶساضز، ثٯ٧ٻ ثط ؾبذشبض ضٸاڂز، ٦ٻ قڃٹپ ٶ٣٭ زاؾشبٴ

1388 :86.) 

سطسڃت ضٸڂسازټب ٸ ظٲبٴ ضٸاڂځ  زض اڂٵ « ظٲبٴ ضٸاڂځ زض دڃ٧ط ٞطټبز»(، زض ٲ٣بٮٻ 1391ا٦جطڀ ثڃط٠ )

ټبڂځ ٲبٶٷس اٚشكبـ ظٲبٶځ ٸ ٲ٧بٶځ، سساٖځ زټس ٦ٻ ٸڂػ٪ځضٲبٴ ضا ثطضؾځ ٦طزٺ اؾز. ٶشبڂغ ٶكبٴ ٲځ

ضٸاڂز ثٻ زٮڃ٭ ٶٳبڂف ٲؿش٣ڃٱ  آظاز، حصٜ ٶٹڂؿٷسٺ اظ ٲشٵ ٸ زض ٶٓط ٪طٞشٵ ٶ٣كځ ثطاڀ ذٹاٶٷسٺ زض

٪ٹڂځ زضٸٶځ، حسڂض ٶٟؽ،  ٪ڃطڀ اظ س٥شټٷڃبسځ ٲكٹـ ٸ ذبَطار ؾڃب٬ ثسٸٴ ؾبٶؿٹض ٸ ثٽطٺ

قٗط٪ٹٶ٫ځ، اثٽبٰ شټٷځ ٸ زقٹاضڀِ ڂبٞشٵ ٲٗٷبڂځ ٢ُٗځ ثطاڀ ضٲبٴ اظ ق٫طزټبڀ ضٸاڂځ ٲٗطٸٞځ زض اڂٵ 

دػٸټځ، ذهٹنبً زض ټبڀ ضٸاڂزڂٻاڀ ثٻ غضاض غٶز ٸ ڂب ؾبڂط ٶٓطضٲبٴ اؾز. زض دػٸټف ٲص٦ٹض اقبضٺ

ٻ حٹظپ ظٲبٴ، ٸػٹز ٶساضز ٸ دػٸټك٫ط ثڃكشط زضنسز ٶكبٴ ټبڀ ٲسضٶڃؿشځ ضٲبٴ ثٹزٺ اؾز.   زازٴ ٲإٮٟف

ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ اظ ٲٷٓط  دڃ٧ط ٞطټبزثطضؾځ ؾبذشبض ضٸاڂځ ضٲبٴ »(، ٶڃع زض 1393ٲحٳٹزڀ ٸ ټٳ٧بضاٴ )

ٖٹاٲ٭ ٲإطط ثط »(، زض 1394اٶس. زټ٣بٶځ )ض ٦طزٺس٣طڂجبً ٶشبڂغ دػٸټف ٢جٯځ ضا س٧طا« ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ

ثط ٶٓطڂٿ غٶز، ثط ٶ٣ف ّٞٗب٬ ذٹاٶٷسٺ زض زضڂبٞز ضٸاڂز  ٖالٸٺ« ؾٳٟٹٶځ ٲطز٪بٴقشبة ضٸاڂز زض ضٲبٴ 

ثطضؾځ ضٲبٴ »(، زض 1398اٮٻ )ٸ ثبظآٞطڂٷځ آٴ ٸ سأطڃط آٴ ثط قشبة ضٸاڂز سأ٦ڃس ٦طزٺ اؾز. ضٸح

، اڂٵ ضٲبٴ ضا اظ ٶٓطڂٿ ٪طڂٳبؼ ثطضؾځ ٦طزٺ «2قٷبؾځ ٪طڂٳبؼاظ ٲٷٓط ٶٓطڂٻ ضٸاڂز ؾٳٟٹٶځ ٲطز٪بٴ

ټب ضا سٹاٶس ضٸاثٍ ٸ ٲٷبؾجبر قرهڃزٸ ثٻ اڂٵ ٶشڃؼٻ ضؾڃسٺ اؾز ٦ٻ ذٹاٶٷسٺ ثب شټٷڃّشځ ضٸقٵ ٲځ

قٳبضز، زض  ټبڀ ٞٹٮ٧ٯٹضڂ٥ ثطٲځ ټبڂځ ضا ٦ٻ ٪طڂٳبؼ ثطاڀ ح٧بڂز ٦ٷس ٸ ثطذځ اظ ٸڂػ٪ځ ٪ڃطڀ دځ

ټبڀ ٲٗطٸٞځ دػٸټكځ ٲؿش٣٭ ٸػٹز ٶساضزز اٲب زضثبضپ ظٲبٴ ضثبضپ ؾبڂط ضٲبٴسٹاٴ زڂس. زاڂٵ زاؾشبٴ ٲځ

سحٯڃ٭ »زټس ٦ٻ سب٦ٷٹٴ ٚڃط اظ زٸ دػٸټف ټب ٶكبٴ ٲځټبڂځ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز.  ثطضؾځضٸاڂځ، دػٸټف

( ٸ 1395ٶٹقشٿ ظٲبٶځ ٸ ټٳ٧بضاٴ )« 3٪ٹڂځ ثبذشڃٵٸثط اؾبؼ ٲٷ١ُ ٪ٟز ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ 

ظازٺ ٸ ٶٹقشٿ حؿٵ« زض قبټٷبٲٻ« ٞطڂسٸٴ»ثب زاؾشبٴ  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزشٷځ ضٲبٴ ضٸاثٍ ثڃٷبٲ»

ټبڂځ (، دػٸټف زڂ٫طڀ زض ثبضپ ضٲبٴ ٲص٦ٹض نٹضر ٶ٫طٞشٻ اؾز. ثطذځ اظ دػٸټف1395ټٳ٧بضاٴ )

ٶٓٳځ ضٸاڂځ زض  ثځ»(، زض 1393اٶس ثٻ اڂٵ قطح ټؿشٷس:  اضزالٶځ ) ٦ٻ زضثبضپ ظٲبٴ ضٸاڂځ ٶٹقشٻ قسٺ
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ٮڃٯځ سحٯڃ٭ ظٲبٴ ضٸاڂځ »(، زض 1397ٚالٲطيبڂځ )«. ثط اؾبؼ زڂس٪بٺ غضاض غٶز ټب ٞطقشٻدڃطٶ٩ زاؾشبٴ 

سحٯڃ٭ ؾبذشبض٪طاڂبٶٿ ظٲبٴ ضٸاڂځ زض »(، زض 1398ز ػٟٗطڀ )«ٶٓبٲځ ثط اؾبؼ ٶٓطڂٻ غٶز ٸ ٲؼٷٹٴ

ٲ٣بالر ٖٯٳځ ی ٶ٣س »( ثب ٖٷٹاٴ 1398ز ٪ٟشٷځ اؾز دػٸټف حڃبسځ )«اؾطائڃ٭ ٲٹؾځ)ٔ( ٸ ٢ٹٰ ثٷځزاؾشبٴ 

سطڂٵ ٶ٣بٌ يٗٝ اڂٵ  ثطذځ اظ ٲٽٱ« دػٸټكځ ثب ٲٹيٹٔ ثطضؾځ ٲشٹٴ ازثځ اظ زڂس٪بٺ ظٲبٴ ضٸاڂځ غٶز

 ټب ضا ٶكبٴ زازٺ اؾز ٦ٻ زض دػٸټف حبيط ٶڃع ٲٹضز سٹػٻ ثٹزٺ اؾز.دػٸټف

 ّای پضٍّؼ . پزعؼ1ـ1

 ټب ثڃبثڃٱ: زض اڂٵ سح٣ڃ١ ثط آٶڃٱ سب دبؾرځ ثطاڀ اڂٵ دطؾف

 ٦بض ٪طٞشٻ قسٺ اؾز؟ ثٻ چ٫ٹٶٻ ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ ظٲبٴ زض    -

 ظٲبٴ ضٸاڂځ چٻ ٦بض٦طزڀ زض اڂؼبز سٗٯڃ١ زض اڂٵ ضٲبٴ زاقشٻ اؾز؟   -

 قٹز؟  دطڂكځ چ٫ٹٶٻ ٲٷؼط ثٻ اڂؼبز سٗٯڃ١ زض اڂٵ ضٲبٴ ٲځاؾشٟبزٺ اظ اٶٹأ ظٲبٴ   -

 ٵ ضٲبٴ ٲإطط اؾز؟ٸػٹز آٸضزٴ سٗٯڃ١ زض اڂ ٸ٪ٹ زض ثٻآڂب اؾشٟبزٺ اظ اٶٹأ ٪ٟز   -

 قٹز؟  آڂب ثٻ ٦بض٪ڃطڀ اٶٹأ ثؿبٲس زض اڂٵ ضٲبٴ ٲٷؼط ثٻ اڂؼبز سٗٯڃ١ ٲځ   -

 . رٍػ پضٍّؼ6ـ1

ثط ٶٓطڂٿ غضاض غٶز ثٻ ثطضؾځ نٹضر سحٯڃٯځ، ثب س٧ڃٻ  اڀ ٸ ثٻ دػٸټف حبيط ثب ضٸـ سح٣ڃ١ ٦شبثربٶٻ

 دطزاذشٻ اؾز. زٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزض ضٲبٴ  ظٲبٴ ضٸاڂځ ٸ اضسجبٌ آٴ ثب ٖٷهط سٗٯڃ١

 . چارچَب ًظزی۳ـ1

ټبڀ زاؾشبٶځ  ٦ٷسز ثسٸٴ آٴ، حٹازص ٸ ٦ٷف ق٥ ٖٷهط ظٲبٴ زض زاؾشبٴ ٶ٣كځ حڃبسځ اڂٟب ٲځثځ

ټبڀ زاؾشبٶځ اڂؼبز  آڂٷس ٸ ٪طٺ ٸػٹز ٶٳځ ټب ثٻ قٹٶس، ٦كٳ٧ف ټب ذٯ١ ٶٳځ زټٷس، قرهڃز ضخ ٶٳځ

ټب،  ټب، ؾبٖز ٪طزز ٸ ز٢ڃ٣ٻ قٳبض ٲشٹٮس ٲځقٹٶس. انٹالٌ ظٲبٴ ثب حط٦ز آضاٰ ٸ دڃٹؾشٻ ٣ٖطثٻ طبٶڃٻ ٶٳځ

حًٹض آٴ، قٹز ٸ ثځ آٸضز. ثب حصٜ ظٲبٴ، دڃ٧طٺ زاؾشبٴ ٲشالقځ ٲځ ٸػٹز ٲځ ټب ٸ ٚڃطٺ ضا ثٻ ضٸظټب، ٲبٺ

سٷٽب  دڃٹٶسزز ثٷبثطاڂٵ ظٲبٴ ٸ ضٸاڂز ٶؿجز ٲؿش٣ڃٳځ ثب ټٳسڂ٫ط زاضٶس. ٶٻ اڀ ثٻ ٸ٢ٹٔ ٶٳځ ټڃچ حبزطٻ

 سٹاٶس ٸػٹز زاقشٻ ثبقس. سٗطڂٝ ٦طز، ضٸاڂزِ ثسٸٴ ظٲبٴ ٶڃع ٶٳځ سٹاٴضٸاڂز ضا ثسٸٴ ظٲبٴ ٶٳځ

ا٢ داػاتاٖ ٚ  ٞا٢ سٚا٣٤ اػت، تّىٝ عٙصش ػاصٜفمط دسٕٚ٘ا١٤ ٔىشس داػتاٖ عٙصش صٔاٖ ٘ٝ »

آ٤ذ. ٔـخص١ سٚا٤ت وال٣ٔ ا٤ٗ اػت وٝ دس آٖ، صٔاٖ، ٔؤِّف١ اص٣ّ اتضاس ؿٕاس ٣ٔ ٔتٗ ٞٓ تٝ

 (. 81: 8914وٙاٖ،  )س٤ٕٖٛ« ؿٛدٜ )حٛادث( داػتاٖ ٔحؼٛب ٣ٔتاصٕ٘ا٣٤ )صتاٖ( ٚ ؿ٣ءِ تاصٕ٘ٛد
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، ٪صقشٻ، حب٬ ٸ آڂٷسٺ ؾرٵ ٪ٟز. 4ثٷبثطاڂٵ زض سٗطڂٝ ضٸاڂز، ثبڂس اظ آٚبظ، دبڂبٴ، سٹاٮځ، ادڃعٸز

 ٪ٹڂس: زض سٗطڂٝ ضٸاڂز ٲځ 5سٹزٸضٸٜ

 (.3: 8948)تٝ ٘مُ اص: اخٛت، « سٚا٤ت ٔت٣ٙ اػت اسجاع٣ وٝ داسا٢ تاصٕ٘ٛد٠ صٔا٣٘ اػت»

دػٸټبٴ ؾبذشبض٪طاؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷٓٹض ڂبٞشٵ اضسجبَبسځ سطڂٵ ضٸاڂز قسٺ ڂ٧ځ اظ قٷبذشٻ 6غضاض غٶز

دطزاظز. اٮ٫ٹڀ ٪ٹٶب٪ٹٴ ٲڃبٴ ظٲبٴ زاؾشبٴ ٸ ظٲبٴ ٲشٵ زض ڂ٥ ضٸاڂز، ثٻ سحٯڃ٭ ٲ٣ٹٮٿ ظٲبٴ ٲځ

سطڂٵ شٻ(، ڂ٧ځ اظ ثطػؿ1980ٲشس ) اڀ زضثبضٺ: ٲ٣بٮٻ٪ٟشٳبٴ ضٸاڂزدڃكٷٽبزڀ غضاض غٶز زض ٦شبة 

اڀ اؾز ٦ٻ سطڂٵ ٶٹقشٻسطڂٵ ٸ دبٮٹزٺ ٦بٲ٭»ٲٗش٣س اؾز  7دػٸټځ اؾز ٦ٻ زڂٹڂس العاٮ٫ٹټبڀ ضٸاڂز

)احٳسڀ، « اؾزټبڀ ضٸؾځ ٲڃبٴ زاؾشبٴ ٸ َطح ٪صاقشٷس، ٲٷشكط قسٺ دؽ اظ سٳبڂعڀ ٦ٻ ٞطٲبٮڃؿز

1380 :309.) 

زټس، ضٸاڂز ضا ثٻ ؾٻ ڃ٭ ٲځضا سك٧ٲؼبظټب ٦شبة ٦ٻ ٢ؿٳشځ اظ اطط ؾٻ ػٯسڀ اٸز ڂٗٷځ غٶز زض اڂٵ 

 ؾبظز.زڂ٫ط ٲشٳبڂع ٲځټب ضا اظ ڂ٦٥ٷس ٸ آٴثٷسڀ ٲځؾُح اؾبؾځ َج٣ٻ

ټبؾز ٦ٻ اظ َطظ ٢طاض٪طٞشٵ زض ٲشٵ ٲٷشعٔ ٸ ثط اؾبؼ ٶٓٱ ٦ٷٷس٪بٴ آٴضذسازټب ٸ قط٦زداعتاى: 

طسڃت ظٲبٶځ ٸ ٖٯفځ (. زاؾشبٴ قبٲ٭ ضٸڂسازټبڂځ ثب س12: ٦1387ٷبٴ، قٹز )ضڂٳٹٴٲځقٳبضاٶٻ ثطؾبذشٻ ٪بٺ

(ز ڂٗٷځ سٹاٮځ ٸا٢ٗځ ضذسازټبؾز 78: 1382قٹز )ٲبضسڃٵ، اؾز دڃف اظ آٶ٧ٻ زض ٢بٮت ٸاغ٪بٴ ضڂرشٻ 

 (. 370: 1387سٹاٴ آٴ ضا اظ ٲشٵ ضٸاڂځ اؾشرطاع ٦طز )سبڂؿٵ، ٦ٻ ٲځ

قٹٶس. ٲشٵ ضٸاڂځ ټٳبٴ ٦الٲځ ٲ٧شٹة ڂب قٟبټځ اؾز ٦ٻ ضذسازټب زض آٴ ٶ٣٭ ٲځ هتي رٍایی:

(. 12: 1387قٳبضاٶٻ ٶساضٶس )٦ٷبٴ، اؾز ٦ٻ دڃف ضٸ زاضڂٱ ٸ ضذسازټب ٮعٸٲبً زض آٴ ٶٓٱ ٪بٺچڃعڀ 

(. زضٸا٢ٕ ٲشٵ ضٸاڂځ ټٳبٴ ٪ٟشٳبٴ ٲشٵ اؾز )سبڂؿٵ، 78: 1382ضؾڃز ټٳبٴ ٶٹقشبض اؾز )ٲبضسڃٵ، 

1387 :370 .) 

ؾز. چٹٴ ٲشٵ ضٸ اڂؼبز ڂب ٖٳ٭ ضٸاڂز ا ٦ٷف ڂب ٞطاڂٷس ذٯ١ ٲشٵ ضٸاڂځ اؾز، اظاڂٵ گزی:رٍایت

 ٦1387ٷبٴ، ضا ث٫ٹڂس ڂب ثٷٹڂؿس )ضڂٳٹٴ ضٸاڂځ ٦الٲځ قٟبټځ ڂب ٲ٧شٹة اؾز، الظٰ اؾز ٦ؿځ آٴ

(. 78: 1382٪ڃطز )ٲبضسڃٵ، ٪طڀ ضاثُٿ ٲڃبٴ ٪ٹڂٷسٺ/ٶٹڂؿٷسٺ ٸ قٷٹٶسٺ/ذٹاٶٷسٺ ضا زض ثط ٲځ(. ضٸاڂز12:

 ________________________________________________________________      
 . ثرف ڂب ٢ؿٳز زض ټٷطټبڀ ٶٳبڂكځ 4

5 . Tzvetan Todorov 

6 . Gérard Genette 

7 . David Lodge 



 

 (04)پیاپی  1041 پائیش، ۳، ؽوارة یاسدّنپضٍّؾٌاهة ادتیّات داعتاًی، دٍرة  ۳4
 

 

ٸ ٲٗش٣س اؾز اڂٵ ؾٻ ؾُح  سٹػٻ ثڃكشط غٶز ثطاڀ ثطضؾځ، ٲرشم ثٻ ؾُح زٸٰز ڂٗٷځ ٲشٵ ضٸاڂځ اؾز

زڂ٫ط زض سٗبٲ٭ ٢طاض  ( نسا ڂب ٮحٵ ثب ڂ3٥( ٸػٻ ڂب حبٮز، 2( ظٲبٴ زؾشٹضڀ، 1اظ َطڂ١ ؾٻ ٲكرهٿ 

 ٪ڃطٶس.ٲځ

اطط ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ ٦ٻ اظ س٧ٷڃ٥  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزثطضؾځ ظٲبٴ ضٸاڂځ زض ٲشٹٶځ ٲبٶٷس ضٲبٴ 

نٹضر ذُځ ٶڃؿز، زض سٟؿڃط ٸ زض٤  ټب ثٻ زض دڃطٶ٩ آٴ« ظٲبٴ»اٶس ٸ ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ ثٽطٺ ثطزٺ

ټب ػع ثب ٦ٷبض ٪ٹٶٻ ضٸاڂز سٹػٽځ اظ اڂٵ حٹازص زاؾشبٴ ثؿڃبض ٦بضآٲس ٸ يطٸضڀ اؾزز ظڂطا ثرف ٢بث٭

اٶس، ٲٳ٧ٵ ٶڃؿزز ثٷبثطاڂٵ اٶؼبٰ دػٸټف حبيط نٹضر دطا٦ٷسٺ ضٸاڂز قسٺ ټٱ ٪صاقشٵ حٹازطځ ٦ٻ ثٻ

 ڂبثس. ڂػٺ ٲځثطاڀ زض٤ ٸ ذٹاٶف ثٽشط ضٲبٴ ٲص٦ٹض يطٸضسځ ٸ

اطط  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزثطضؾځ ظٲبٴ ضٸاڂځ ٸ ٖٷهط سٗٯڃ١، زض ضٲبٴ ټسٜ اظ اٶؼبٰ اڂٵ دػٸټف 

ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ اؾزز سب ثجڃٷڃٱ چٻ اضسجبَځ ٲڃبٴ ظٲبٴ ضٸاڂځ ٸ سٗٯڃ١ زض ؾبذشبض ضٸاڂځ اڂٵ ضٲبٴ ٸػٹز 

زاضز. ثطاڀ ضؾڃسٴ ثٻ اڂٵ ټسٜ، ٶ٫بضٶس٪بٴ، اٮ٫ٹڀ دڃكٷٽبزڀ غضاض غٶز ضا ٦ٻ اظ ٶٓط ثؿڃبضڀ اظ 

 اٶس. ٪عڂسٺسطڂٵ اٮ٫ٹټبڀ ثطضؾځ ظٲبٴ زض ضٸاڂز اؾز ثط ٲٷش٣ساٴ اظػٳٯٻ زڂٹڂس الع اظ ٦بٲ٭

 . تحث ٍ تزرعی6

 . پیزًگ ٍ خالصة رهاى1ـ6

)ټٳبٴ: « سٹ»(، 124-7: 1380)ٲٗطٸٞځ، « ٲٵ»اظ چٽبض ثرف ثب ٖٷبٸڂٵ  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ 

٦ٻ « ٲب»قسٺ اؾز ٸ ٚڃط اظ ٞه٭  ( سك٧ڃ٭ 271-267)ټٳبٴ: « ٲب»( ٸ 266-65)ټٳبٴ: « اٸ»(، 125-234

٫ؿطڀ اؾز، سٟبٸسځ اظ ٮحبِ ؾڃط زاؾشبٴ ٸ ڂب ٖٷبنط زاؾشبٶځ ثب ټٱ ٲطثٹٌ ثٻ ڂ٥ اٞؿبٶٿ ٞٹٮ٧ٹضڂ٥ ؾٷ

ٶساضٶس. ضٲبٴ، ضٸاڂز ظٶس٪ځ ذبٶٹازپ اٲبٶځ اؾز ٦ٻ اظ ظثبٴ ٲؼڃس اٲبٶځ ٦ٻ ا٦ٷٹٴ زض حب٬ ثبظ٪كز ثٻ 

قٹز. دسض ذبٶٹازٺ حبع ٞطڂسٸٴ اٲبٶځ، سبػط ٸ اڂطاٴ )اظ آٮٳبٴ ٸ اظ ٲطظ سط٦ڃٻ( اؾز، ضٸاڂز ٲځ

ٹض ظٲبٴ ٲحٳسضيب قبٺ دٽٯٹڀ اؾز ٦ٻ نبحت ٦بضذبٶٿ سٹٮڃس الؾشڃ٥ ثځ. اٜ. زاض ٲكٽ٦بضذبٶٻ

( ٸ ٶٳبڂٷسپ ٲطزٰ سٽطاٴ زض ٲؼٯؽ اؾز. ٞطڂسٸٴ زض ٖهط دٽٯٹڀ ضاثُٿ ذٹثځ ثب 73٪ٹزضڂچ )ټٳبٴ: 

ټبڀ ؾڃبؾځ، اڂطع، ٞطظٶس  ثبظڀ ٸػٹز ؾٟبضـ دسض ثٻ زٸضثٹزٴ ٞطظٶساٴ اظ ٦ظبٞز ح٧ٹٲز ٸ قبٺ زاضز. ثب 

قٹز. ټبڀ يس اٶ٣الثځ ٲحب٦ٳٻ ٸ اٖساٰ ٲځ اٶ٣الة، ظٶساٶځ ٸ زض اٸاڂ٭ اٶ٣الة ثٻ زالڂ٭ ٞٗبٮڃز اٸ، ٢ج٭ اظ

سطڀ ٞطڂسٸٴ دؽ اظ اٶ٣الة ثٻ زٮڃ٭ قٽڃسقسٴ ثطازضـ نبز٠، زض زٸضاٴ دٽٯٹڀ، چٽطپ ٲشكرم

ٲكځ قٹز ٸ ذٍ اڀ حبٲځ ح٧ٹٲز ٲځ ڂبثس. دؿط ثعض٨ ذبٶٹازٺ، اؾس، دؽ اظ اٶ٣الة اؾالٲځ چٽطٺ ٲځ
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دؿٷسز. اؾس ؾطاٶؼبٰ ثب قطا٦ز زازؾشبٴ زض ػعڂعپ ٦ڃف ثٻ ٦ؿت ٸ ٦بض ٲكٛٹ٬ طازضاٴ ذٹز ضا ٶٳځث

قٹز. ٞطظٶس زڂ٫ط ذبٶٹازٺ ؾٗڃس، ًٖٹ ٪طٸټ٥ ٲٷب٣ٞڃٵ اؾز ٸ زض ٖٳٯڃبر ٲطنبز ٦ٻ ٲٷب٣ٞڃٵ آٴ ضا  ٲځ

٦ٷس ٸ ٸاع ٲځقٹز. اٶؿځ، سٷٽب زذشط ٞطڂسٸٴ اٲبٶځ، ثب زاٸٸز اظزاٶس، ٦كشٻ ٲځٞطٸ٘ ػبٸڂساٴ ٶبٲڃسٺ

قٹز. زاضڀ ثٻ قرم زڂ٫طڀ ٸا٪صاض ٲځ اٮرٯ٣ٻ ثٻ ٶبٰ ٞطڂسٸٴ زٸٰ زاضز ٦ٻ ثطاڀ ٶ٫ٻ ٞطظٶسڀ ٶب٢م

نٹضر دطا٦ٷسٺ ٸ  ٲؼڃس، ٞطظٶس زڂ٫ط ٞطڂسٸٴ، قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ اؾز ٦ٻ حٹازص اظ ظثبٴ اٸ ثٻ

دٽٯٹڀ ٸ اظ ٲربٮٟبٴ ٪ڃطز. ٲؼڃس اظ ٞٗبالٴ ؾڃبؾځ ٖهط ثب سساٖځ شټٷځ )ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ( نٹضر ٲځ

اؾز. ٲؼڃس ټٳطاٺ ثب زٸؾز  اٶ٣الة اؾالٲځ اؾز ٦ٻ اٸ ضا ٶب٪عڂط ثٻ دٷبټٷس٪ځ زض ٦كٹض آٮٳبٴ ٦طزٺ 

ذٹز ٖجساٮٷبنط ٶبنطڀ زض آٮٳبٴ حًٹض زاضز. ٶبنطڀ زض حب٬ زڂسٴ ضاثُٻ ٶبٲكطٸٔ ٲؼڃس ثب زذشطـ 

بزطٻ ثٻ آؾبڂك٫بٺ ضٸاٶځ ٲٷش٣٭ ٲڃطز. ٲؼڃس ٶڃع دؽ اظ اڂٵ ح ٦ٷس ٸ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲځ ضؤڂب ؾ٧شٻ ٲځ

قٹز. ٲؼڃس ٦ٻ قبٶعزٺ ؾب٬ زض آٮٳبٴ ٪طٞشبض ضٶغ ٸ ٲك٣ز ٞطاٸاٴ اؾز ٸ چٽبض ؾب٬ ټٱ زض  ٲځ

آؾبڂك٫بٺ ضٸاٶځ ثطازضاٴ آٮ٧ؿڃبٶب سحز زضٲبٴ ثٹزٺ اؾز، شټٷځ ٲكٹـ ٸ ؾطزض٪ٱ زاضز ٸ حبال ٢هس 

ػٗجٿ »ؼڃس ػٗجٿ ٧ٖؿځ زاضز ٦ٻ ثٻ آٴ زاضز ثب ٦ٳ٥ ثطذځ اظ اٞطاز زض زاذ٭ اڂطاٴ، ثٻ ٸَٵ ثبظ٪طزز. ٲ

ټبڀ ٲرشٯٝ ظٶس٪ځ اٸ اڀ اؾز ثطاڀ ٲطٸض ٶبٲطست ٸ ٶبٲٷٓٱ زٸضٺ٪ٹڂس. اڂٵ ػٗجٻ، ثٽبٶٻ ٲځ« اٞشربضار

قٹز ٸ ثسڂٵ سطسڃت ثطزاضڀ ثطزٺ ٲځټبڀ آٴ، ثٻ ټٳبٴ ظٲبٴ ٧ٖؽ٦ٻ ثب ټط ثبض ٲطاػٗٻ ثٻ ٧ٖؽ

دطزاظز. زض ٶٽبڂز، ٲؼڃس اٲبٶځ زض ضاٺ ذٹز ٲځ ثطڂسٺ ثٻ قطح ظٶس٪ځ ٸ حٹازص ظٶس٪ځنٹضر ثطڂسٺ ثٻ

ثط  قٹز. ٖالٸٺ ضٶس، ٦كشٻ ٲځآٸ ثط٪كز ثٻ اڂطاٴ، زض ٲطظ سط٦ڃٻ سٹؾٍ ٦ؿبٶځ ٦ٻ اٸ ضا ثٻ اڂطاٴ ٲځ

ؾطٸنساڀ ضاٸڂبٴ )ٲؼڃس اٲبٶځ ٸ ضاٸڀ زاٶبڀ ٦٭(  ثٹزٴ ظٲبٴ زض اڂٵ ضٲبٴ، سٛڃڃطټبڀ ٲساٸٰ ٸ ثځ ؾڃب٬

 ٦ٷس. بظز ٸ زض ثطذځ ٲٹاضز ٲربَت ضا ٶڃع ؾطزض٪ٱ ٲځؾسط ٲځدڃطٶ٩ زاؾشبٴ ضا دڃچڃسٺ

 . تعلیق 6ـ6

، ثب ٪ؿشطـ «ټٹ٬ ٸ ٸال»شضٺ اَالٖبر زازٴ. حبٮز سٗٯڃ١ ڂب زاقشٵ ٸ شضٺز ڂٗٷځ ٲٗٯ١ ٶ٫ٻ«سٗٯڃ١»

٦طزٴ ٲبػطاټبڀ زاؾشبٴ، قٹز. ٦ٷؼ٧بٸڀ ذٹاٶٷسٺ ثڃكشط ٸ قٹض ٸ اقشڃب٢ف ثطاڀ زٶجب٬ دڃطٶ٩ اڂؼبز ٲځ

٪طٞشٵ ٦ٷؼ٧بٸڀ ذٹاٶٷسٺ، زاؾشبٴ ثٻ ټب ٸ ٞعٸٶځ ثب اٞعاڂف ٦ڃٟځ ٸ ٦ٳّځ دطؾفقٹز.  ظڂبزسط ٲځ

ذٹاټس آڂٷسٺ  قٹز. سٗٯڃ١ ٲحهٹ٬ قطاڂُځ اؾز ٦ٻ ذٹاٶٷسٺ ٲځ ضؾس ٦ٻ سٗٯڃ١ ٶبٲڃسٺ ٲځ قطاڂُځ ٲځ

سٹاٶس. دؽ اضظـ سٗٯڃ١ ثٻ زٸ ٶ٧شٻ ٸاثؿشٻ اؾز: اٸ٬، سحطڂ٥  زاؾشبٴ ضا حسؼ ثعٶسز اٲب ثٻ زالڂٯځ ٶٳځ

ثؿڃبضڀ   ثڃٷځ ازاٲٻ زاؾشبٴ. سٗٯڃ١ ثٻ ٪ٟشٻ ٭ ثٻ زاٶؿشٵ ازاٲٻ زاؾشبٴ. زٸٰ، ٶبسٹاٶځ ذٹاٶٷسٺ زض دڃفحؽ ٲڃ
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زاضز سب اظ ذٹز ثذطؾس ٦ٻ  ثٗس چٻ اسٟب٢ځ ذٹاټس اٞشبز؟ ڂب چ٫ٹٶٻ  دطزاظاٴ، ذٹاٶٷسٺ ضا ثط آٴ ٲځاظ ٶٓطڂٻ

ټبڀ ذٹز،  ا٦طزٴ ػٹاة دطؾف٦ٷس ٦ٻ ثطاڀ دڃس ضٸ اٸ ضا ٲؼجٹض ٲځ آڂس؟ اظاڂٵ اڂٵ ضٸڂساز دڃف ٲځ

 ذٹاٶسٴ زاؾشبٴ ضا ازاٲٻ زټس.

آٞطڂٷس سب ٪ڃطڀ اؾز، ٲځ ٦ڃٟڃشځ اؾز ٦ٻ ٶٹڂؿٷسٺ ثطاڀ ٸ٢بڂٗځ ٦ٻ زض زاؾشبٴ زض حب٬ ق٧٭»سٗٯڃ١ 

ذٹاٶٷسٺ ضا  ٦ٷؼ٧بٸ ٸ ٶؿجز ثٻ ازاٲٿ ذٹاٶسٴ زاؾشبٴ ٲكشب٠ ٦ٷس. سٗٯڃ١ ٲٳ٧ٵ اؾز ثٻ زٸ نٹضر زض 

٧ٻ ٶٹڂؿٷسٺ، ضاظڀ ضا زض زاؾشبٴ ٲُطح ٦ٷس سب ذٹاٶٷسٺ ٲكشب٠ِ زضڂبٞز ٸ ٸػٹز آڂس، ڂ٧ځ آٶ زاؾشبٴ ثٻ

ټبڀ زاؾشبٴ ضا زض ٸيٗڃز ٸ ٲٹ٢ٗڃز زقٹاضڀ ٢طاض زټس، زض٤ آٴ قٹز ٸ ڂب قرهڃز ڂب قرهڃز

ز ٶڃع: اٶٹقٻ، 320: 1388)ٲڃطنبز٢ځ، « ټب ٦ٷؼ٧بٸ ٦ٷس٦ٻ ذٹاٶٷسٺ ضا ٶؿجز ثٻ ؾطٶٹقز آٴ َٹضڀ  ثٻ

چٷساٴ ؾطٸ٦بض ٶساضڂٱ ٸ ٲربَت ثڃكشط ٦ٷؼ٧بٸ « ضاظ»ثب  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقز(. زض ضٲبٴ 380: 1377

 ټبڀ ٲشٗسز چٻ ذٹاټس قس؟اؾز ٦ٻ ؾطاٶؼبٰ قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ ثب اڂٵ ٪طٞشبضڀ

اؾز. اؾشٟبزٺ اظ س٧ٷڃ٥ ػطڂبٴ « ضٲبٴ ٶٹ ٸ ٲسضٴ»اظ زڂس٪بٺ ازثځ ڂ٥  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ 

دطڂف نٹضر ٞطزڀ ضٸاٴ دطزاظڀ ثٻبزٺ اظ ضاٸڂبٴ ٲشٗسز، قرهڃز٪طاڂځ، اؾشٟؾڃب٬ شټٵ، اؾُٹضٺ

ټبڀ ٲسضٴ اڂٵ ضٲبٴ اؾز. ثٷبثطاڂٵ آٶچٻ زض اڂٵ ضٲبٴ اټٳڃز اڀ اظ ٸڂػ٪ځ )دبضاٶٹڂب( ٸ قبٖطاٶ٫ځ، ٶٳٹٶٻ

ټبڂځ، ثڃكشطڀ زاضز ٣ٍٞ ٸا٢ٗٻ ڂب حبزطٻ ٶڃؿز، ثٯ٧ٻ سأطڃط حبزطٻ زض شټٵ اؾز. زض چٷڃٵ ضٲبٴ

اڀ ثطاڀ ٦بٸـ زض ضٸاٴ ٪ٹڂس )ْبټط ٸا٢ٗڃز(، نطٞبً ٸؾڃٯٻٲځزض زاؾشبٴ ثبظ ضذسازټبڂځ ٦ٻ ضاٸڀ»

: 1388)دبڂٷسٺ، « ؾبذز ٸ سٗٯڃ١٪ؿڃرشٿ قرهڃز انٯځ ټؿشٷس ٶٻ سٳٽڃسڀ ثطاڀ اڂؼبز دڃطٶ٩ ذٹـ

ضٸ ٶڃؿشڃٱ. ٲربَت زض ضٲبٴ  ثٻ٪كبڂځ ٢ُٗځ ٶڃع چٷساٴ ضٸ(. ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ زض اڂٵ ضٲبٴ ثب ٪طٺ29/ 2ع

٦ٻ « قبڂسټب»زٮڃ٭ ؾطزض٪ٱ ثٹزٴ ذٹزِ ضاٸڀ، زض سٹيڃح ٸ سكطڂح ٖٯز ضٸڂسازټب ٸ س٧طاض  ٲص٦ٹض ثٻ

ٲطٸض ظٲبٴِ  ٪ڃطز. ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ زٸثبضٺ ثٻ اڀ اظ اثٽبٰ ٸ سٗٯڃ١ ٢طاض ٲځٶكبٴ اظ ٖسٰ ٢ُٗڃز زاضز، زض ټبٮٻ

بثس. زض اڂٵ دطزاظز سب ٖٯ٭ آقٟش٫ځ قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ ضا زضڂحٹازطځ ٦ٻ اسٟب٠ اٞشبزٺ اؾز ٲځ

٦طزٺ اؾز  ٪ڃطز، چٷبٶ٧ٻ ذٹز ضاٸڀ ثٻ آٴ اقبضٺ اڀ اظ اثٽبٰ ٢طاض ٲځضٲبٴ، ظٲبٴ حٹازص زض ټبٮٻ

ټبڀ ٲسضٴ زڂ٫ط، قٹز ٸ ټٳبٶٷس ضٲبٴ( ٸ ټٱ زض ٲٹاضزڀ ٲ٧بٴ حٹازص ٲجٽٱ ٲځ10: 1380)ٲٗطٸٞځ،

ثبڂؿز ضٸڂسازټب ثبقس، ٲځ ٖٯفځ ٸ ٲٗٯٹٮځ ثڃٵ ذٹاٶٷسٺ ټٷ٫بٰ ذٹاٶسٴ ثڃف اظ آٶ٧ٻ زض دځ ڂبٞشٵ ضاثُٻ»

ٞطڂسٸٴ ٸټٹاڀ ضٲبٴ  (. حب19٬: 1394)دبڂٷسٺ، « ٸټٹاڀ ذبنځ ضا زضڂبثس ٦ٻ ثط زاؾشبٴ حب٦ٱ اؾز حب٬

ذٹضزٺ ، ػع احؿبؼ سطؼ ٸ سٷٽبڂځ ٸ ٚطثز ٸ ٸاٲبٶس٪ځ اظ ڂ٥ اڂسئٹٮٹغڀ ق٧ؿزؾٻ دؿط زاقز

ظٲبٶٳٷسڀ ضٸاڂز ضٲبٴ ٲص٦ٹض زض  قسٺ، ڂ٧ځ اظ ٞٹاڂس ثؿڃبض ٲٽٱ ثطضؾځ ٶڃؿز. ثب سٹػٻ ثٻ ٲُبٮت ٪ٟشٻ
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 سط ضٸاٴ قرهڃز زاؾشبٴ اؾز.٦بٸـ ٸ ٦كٝ ز٢ڃ١

ّای سهاى رٍایت اس هٌظز  تا هَلّفِ فزیذٍى عِ پغز داؽت. تزرعی سهاى رٍایی رهاى ۳ـ6

 صرار صًت 
ٞا٢ خاف ٤ا تغ٥٥شات اػت؛ چشاوٝ سٚاتط ٥ٔاٖ ٔٛلع٥ت عٙصش صٔاٖ، ٔف٣ٟٔٛ ػاختاسدٞٙذٜ»

 (. 47: 8919)تٛالٖ، « دٞذ ٣ٔ ٤ه حاِت سا ٘ـاٖ

ؿٕاسا٘ٝ ٥ٔاٖ داػتاٖ ٚ صٔاٖ، تاص٣٤ٌٛ ساتط١ ٥ٔاٖ ٔتٗ سٚا٣٤ ٚ داػتاٖ اػت ٚ دس ساتط١ ٌاٜ»
ؿذٜ، چ٥ؼات   ٤اتذ. ٔٛلع٥ت صٔا٣٘ سا٢ٚ ٘ؼثت تٝ سخذادٞا٣٤ وٝ ٌفتٝ  ٔتٗ سٚا٣٤ ٔعٙا ٣ٔ

ت٥جا١ ٟ٘اا٣٤، چٍٛ٘اٝ    تا٤ذ دا٘ؼت داػتاٖ ٘ؼثت تٝ ٔتٗ سٚا٣٤ تٝ ٔخات١ ٤ه وُ، ٘ؼثت تاٝ ٘ 

 (.455: 8931)دس٤ا٣٤، « اػت  اسائٝ ؿذٜ

ظٲبٶځ ٦ٻ ٲشٗٯ١ ثٻ زاؾشبٴ اؾزز ڂٗٷځ ٶٓٱ ٸا٢ٗځ »زض ټط ضٸاڂز زاؾشبٶځ زٸ ٶٹٔ ظٲبٴ ٸػٹز زاضز، 

حٹازص ٸ ضٸڂسازټب ٸ زڂ٫طڀ، ٶٓٱ زضٸٚڃٵ ٸ ؾبذش٫ځ آٴز ڂٗٷځ ظٲبٴ ضٸاڂز ٦ٻ ثٻ ٶحٹپ ضٸاڂز 

ټبڀ (. ظٲبٴ ضٸاڂځ ٸ ظٲبٴ س٣ٹڂٳځ سٟبٸر356: 1391)ثبٲك٧ځ،« قٹزضاٸڀ ڂب ٶٹڂؿٷسٺ ٲطثٹٌ ٲځ

اڀ ثب ڂ٧سڂ٫ط زاضٶس. ثب اڂٵ سٹيڃح ٦ٻ زض ظٲبٴ س٣ٹڂٳځ، حط٦ز زض ٲؿڃط طبثز ٸ دڃٹؾشٿ ظٲبٴ ٖٳسٺ

سٹاٶس اڂٵ ذٍ ؾڃط ٲؿش٣ڃٱ ق٧ؿشٻ قٹز ٸ ٦ٻ زض ظٲبٴِ ٲشٵِ ضٸاڂځ، ٲځ  ٪ڃطز. زض نٹضسځ نٹضر ٲځ

 (.11: ٦1371ٷس )ض.٤: اذٹر، دؿٷسز آٴ ضا ثڃبٴ ٲځزٸؾز زاضز ٸ ٲځ ٪ٹٶٻ ٦ٻ ذٹز ٶٹڂؿٷسٺ، آٴ

سطڂٵ ثحض ضا شڂ٭ ٶبټٳرٹاٶځ ٦ٷبٴ ٸ سٹالٴ(، غضاض غٶز ػبٲٕ دػٸټبٴ )ټٳبٶٷس: ضڂٳٹٴاظ ٲڃبٴ ضٸاڂز

ٲڃبٴ ظٲبٴ زاؾشبٴ ٸ ظٲبٴ ٲشٵ ٲُطح ٦طزٺ اؾز ٸ ٲٗش٣س ثٻ ؾٻ ٶٹٔ ضاثُٿ ظٲبٶځ ٲڃبٴ ظٲبٴ زاؾشبٴ ٸ 

چٻ »سساٸٰ ڂب زڂطـ )دبؾد ثٻ دطؾف  .2، «(٦ځ؟». ٶٓٱ ڂب سطسڃت )دبؾد ثٻ دطؾف 1ز: ظٲبٴ ٲشٵ اؾ

 «(. ثبض؟چٷس ٸ٢ز ڂ٥». ثؿبٲس )دبؾد ثٻ دطؾف 3، «(ٲسر؟

 . ًظن یا تزتیة 1ـ۳ـ6

تش سٚاتط ٥ٔاٖ تٛا٣ِ ٔٛسد ٘ظش سخذادٞا دس داػتاٖ ٚ ػاأاٖ ٚالعا٣ عش ا١    »٘ظٓ ٤ا تشت٥ة 
 (.44: 8919)تٛالٖ، « سدٞا دس ٔتٗ سٚا٣٤ ٘ظاست داآٖ

ا٘اذ اسائاٝ دٞاذ؛ ٤عٙا٣ ٘ظآ      ٕٔىٗ اػت سا٢ٚ سخذادٞا سا تٝ ٕٞاٖ تشت٥ة وٝ اتفاق افتادٜ»

ؿذٖ ٘ظٓ صٔا٣٘، ٞا سا تذٖٚ ٘ظٓ ٌضاسؽ وٙذ وٝ دسٟ٘ا٤ت ا٤ٗ دسٞٓتٛا٘ذ آٖتم٣ٕ٤ٛ ٚ ٤ا ٣ٔ

 (. 455: 8931)دس٤ا٣٤، « ؿٛد تٝ ت٥ِٛذ طشح٣ پ٥چ٥ذٜ ٚ ٔحىٓ ٔٙجش ٣ٔ

ط٘ت ٞشٌٛ٘ٝ ا٘حشاف دس ٘ظٓ ٚ آسا٤ؾ اسائ١ عٙاصش ٔتٗ سٚا٣٤ سا اص ٘ظآ ٚ ػاأاٖ ٚلاٛ     »
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 (. 44: 8919)تٛالٖ، « ٘أذپش٤ـ٣ ٣ٔع٣ٙ٥ سخذادٞا دس داػتاٖ، صٔاٖ

اڀ ظٸزسط ڂب زڂطسط اظ ٲٹ٢ٗڃز اڀ اظ ٲشٵ ضٸاڂځ ٦ٻ زض ٶ٣ُٻدطڂكځ ٖجبضر اؾز اظ ټط دبضٺ ظٲبٴ

سطڂٵ ٪ٹڂس: ؾبزٺدطڂكځ ٲځٶڃع زض ثبضپ ظٲبٴ ټب ثڃبٴ قٹز. سٹزٸضٸَٜجڃٗځ ڂب ٲٷ٣ُځ سٹاٮځ ضذساز

اؾز. سطسڃت ظٲبٴ ضٸاڂز )ؾرٵ( ثب سطسڃت « سطسڃت»قٹز، ضاثُٿ اڀ ٦ٻ زض ضٸاڂز ٲكبټسٺ ٲځ ضاثُٻ

ٸػٹز  سٛڃڃط ثٻ« دڃكڃٵ ٸ دؿڃٵ»قسٺ )زاؾشبٴ( ٲشٹاظٴ ٶڃؿز ٸ ثٻ ٶب٪عڂط زض سطسڃت ٸ٢بڂٕ ظٲبٴ ضٸاڂز

ٲٷسڀ ؾرٵ سٛڃڃط اڂٵ سطسڃت، زض سٟبٸر ٲڃبٴ اڂٵ زٸ ٶٹٔ ظٲبٴ ٶٽٟشٻ اؾز. ظٲبٴآٸضز. زٮڃ٭  ٲځ

« دطڂكځظٲبٴ»ٲٷسڀ ثٻ ثٹز٪ځ ظٲبٴ ٲٷسڀ زاؾشبٴ چٷسؾبحشځ. زض ٶشڃؼٻ، ٶبٲٳ٧ٵؾبحشځ اؾز ٸ ظٲبٴ  س٥

دطڂكځ زض زٸ ٶٹٔ ثبظ٪كز ثٻ ٪صقشٻ ٸ ثبظ٪كز ثٻ آڂٷسٺ ڂب ثٻ  (. ظٲبٴ59: 1379اٶؼبٲس )سٹزٸضٸٜ، ٲځ

 قٹز.ٶ٫طټب س٣ؿڃٱ ٲځ ٶ٫طټب ٸ آڂٷسٺانُالح غٶز ثٻ ٪صقشٻ

 ًگز ًگز آیٌذًُگز یا پیؼپزیؾی آیٌذُ. سهاى1ـ1ـ۳ـ6

ټبڀ اٸٮڃٻ اؾز. ٪ٹڂځ زاؾشبٴ ثٻ آڂٷسٺ زاؾشبٴ ٶ٣٭ ٲ٧بٴ ضٸاڂزِ ضذساز زاؾشبٴ، دڃف اظ ٶ٣٭ زاؾشبٴ

 ٦ٷس.ٲځ

پـات ػاش ٞآ لاشاس ٥ٌش٘اذ،       اٌش سخذادٞا٢ اِف، ب، د دس ٔتٗ تٝ تشت٥ةِ د، اِف ٚ ب»

 (. 44: 8911؛ ٥٘ض: ِٛتٝ، Genette, 1980: 48« )ٍ٘ش خٛاٞذ تٛدآ٤ٙذٜ« د»ٌاٜ سخذاد  آٖ

ضاٸڀ ټط اظ ٪بټځ ثٻ ٸ٢بڂٕ ثٗسڀ ٦ٻ ثٻ ظٲبٴ حب٬ ذٹز آٴ »ضؾس ٦ٻ ٶٓط ٲځ زض اڂٵ ضٸاڂبر َجڃٗځ ثٻ

سٹاٴ  ٻ ٲٹيٹٔ دػٸټف حبيط ٲځ(. ثب سٹػٻ ث86: 1383)سٹالٴ، « سطٶس، ػٽكځ زاقشٻ ثبقس ضاٸڀ ٶعزڂ٥

قٹزز ثٻ اڂٵ ٖٯز ٦ٻ ضٞشٵ ٲڃعاٴ سٗٯڃ١ زاؾشبٴ ٲځقسٴ ڂب اظ ثڃٵدطڂكځ ثبٖض ٦ٱ٪ٟز ٦ٻ اڂٵ ٶٹٔ ظٲبٴ

ټبڀ آڂٷسٺ ضا، ذڃٯځ دڃف اظ آٶ٧ٻ ټط٪ٹٶٻ يطٸضر ظٲبٶځ ٪ٟشٵ آٴ ضا اڂؼبة س٣سٰ قطاڂٍ ٸ ٲٹ٢ٗڃز

 (.85: 1383ٶٳبڂس )سٹالٴ، ٦ٷس، ثطاڀ ذٹاٶٷسٺ آق٧بض ٲځ

زاؾشبٶځ زض ثبضپ قرهڃز، ضذساز ڂب ذٍ ؾڃط انٯځِ ضٸاڂز ثبقس، ٶ٫طڀ زضٸٴا٪ط آڂٷسٺ»چٷڃٵ  ټٱ

زاؾشبٶځ قبٲ٭ ٶ٫طڀ ثطٸٴ(. آڂٷسٺ91: 1382)ٲبضسڃٵ، « قٹزانٯځ ٸ زض ٚڃط اڂٵ نٹضر ٞطٖځ ٶبٲڃسٺ ٲځ

ضخ ثسټٷس. ټٳچٷڃٵ ٶ٣٭ ٸ ضٸاڂز ضذسازټبڂځ اؾز ٦ٻ دؽ اظ دبڂبٴ ذٍف انٯځ زاؾشبٴ ڂب ضٸاڂزِ انٯځ »

زاؾشبٶځ زضثبضپ قرهڃز، ضذساز ڂب ذٍ ؾڃط انٯځِ ضٸاڂز ثبقس، انٯځ ٸ زض ٚڃط ٶ٫طڀ ثطٸٴا٪ط آڂٷسٺ

 (. 135: 1387دٹض، )٢بؾٳځ« قٹزاڂٵ نٹضر ٞطٖځ ٶبٲڃسٺ ٲځ

سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ ڂ٥ قٹز ٦ٻ ٶبنطڀ زض ثڃٳبضؾشبٴ ٲطزٺ اؾز ٸ س٣طڂجبً ٲځضٲبٴ اظ ػبڂځ آٚبظ ٲځ

، ټٳچٹٴ ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزٶٹٖځ ضٲبٴ  اٞشس. زضٸا٢ٕ، ثٻ سٹػٻ ظٲبٶځ اسٟب٠ ٲځ ث٭ ٶ٫طڀ ٢بدڃف
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(. قطٸٔ 29/ 3: ع1393قٹز )ض.٤: دبڂٷسٺ، ټبڀ ٶٹ اظ دبڂبٴ ڂب ٶعزڂ٥ ثٻ دبڂبٴ آٴ آٚبظ ٲځثطذځ ضٲبٴ

ربَت ( ٸ ٶڃع ٲط٨ ٶبنطڀ، اڂٵ سٗٯڃ١ ضا زض شټٵ ٲ7: 1380)ٲٗطٸٞځ، « قبڂس»ضٲبٴ ثب اثٽبٰ زض ٦ٯٳٿ 

ٶ٫طڀ زض ٶرؿشڃٵ  ٦ڃؿز؟ زضٸا٢ٕ اڂٵ دڃف« ٶبنطڀ»چڃؿز ٸ « چڃع ټٳٻ »٦ٷس ٦ٻ ٲٷٓٹض اظ اڂؼبز ٲځ

زټس. اڂٵ اثٽبٰ ثٻ زٮڃ٭ ػٳالر ضٲبٴ، ٲربَت ضا زض زٸ ٶٹٔ سٗٯڃ١ ضٸاڂځ ٸ سٗٯڃ١ زض قرهڃز ٢طاض ٲځ

ٺ ٸ قسر سٗٯڃ١ ٶڃع ؾطٸزپ قبٲٯٹ ٸ ٶڃع ٖجبضار ثٗسڀ ضٲبٴ ثڃكشط قس« ٲط٨ ٶبنطڀ»سساٖځ شټٷځ ثٻ قٗط 

 قٹز. زض چٷس ؾُط ثٗس زض ثبضپ ٶبنطڀ چٷڃٵ آٲسٺ اؾز:ٲځ ثڃكشط

«  ٝ ا٘اذ. صاذا٢    عثذاِٙاصش ٘اصش٢ اص ٞضاس ػاَ پ٥ؾ ٔشدٜ اػت ٚ اتالؾ سا اص ػاشب ػااخت
چ٥اض د٤ٍاش.    ٘الٛع تش اٚ احش٢ ٘ذاسد، ٘ٝ ؿ٥پٛس جًٙ اػت، ٘ٝ ت٥اذاستاؽ صاثو ٚ ٘اٝ ٞا٥     

ٞٓ تٝ ٕٞت طّث١ جٛا٣٘ وٝ ٔٛظف اػت   وٙذ، آٖتذسلٝ ٣ٔٔٛػ٥م٣ ٔت٣ٙ اػت وٝ ٔشي سا 

ٞا٢ ٔمشس طٙاب وّفت آ٤ٚختٝ اص ٘الٛع سا تٝ دٚس وٕش تاس٤ىؾ تثٙذد، خٛد سا اص دس ػاعت

ا٤ٗ د٤ٛاس تىٛتذ تٝ آٖ د٤ٛاس، تا چىؾ ػا٥ٍٙٗ فاٛالد٢ تاش دَ ٘االٛع ت٤ٍٛاذ: د٤ٙاً...       
 (. 1ٕٞاٖ: «)داً٘... اهلل اوثش د٤ًٙ... داً٘...

)ثٗس اظ ٶڃٳٿ ٦شبة(  152زټس ٸ سب نٟحٿ س٧ٻ ٸ دطڂكبٴ زاؾشبٴ ضا ازاٲٻ ٲځ ټبڀ س٧ٻٸڀ ثب ضٸاڂزضا

 دطزاظز:ثٻ ٲٗطٞځ قرهڃز انٯځ اٸ ٲځ

ٞا٢ دت٥شػتاٖ سا تا واس ؿثا٘ٝ ٌزسا٘ذ، دٚ ػا٣ٍِ ٤ت٥ٓ ؿذ ٚ اص ٕٞاٖ ٚلت تٕاْ ػاَ اص ٤اصدٜ»
ٌشد ٥ٔذاٖ فٛص٤ٝ تٛد واٝ  شٚؽ دٚسٜف تش اص خٛدؽ ٞٓ داؿت. پذسؽ ٥ٜٔٛتا خٛاٞش وٛچه

ٞاا سا  ٞاا ٚ اداسٜ ٞا٢ ؿشوتؿة ٔاؿ٣ٙ٥ تٟؾ صدٜ تٛد ٚ فشاس وشدٜ تٛد. ٔادسؽ ؿ٥ـٝ ٤ه 

ٝ  وشد. عثذاِٙاصش ٞآ تاا وااسٌش٢ دس خ٥اا     پان ٣ٔ ٞاا، دس   ٞاا ٚ واسٌااٜ  ٞاا ٚ ٔغااصٜ   خا٘ا

 (. 841ٕٞاٖ: «)ػا٣ٍِ واس حاتت٣ دس واتاسٜ ٥ٔا٣ٔ پ٥ذا وشد  ؿا٘ضدٜ

ٶ٫طڀ، چطاڂځ ٸ چ٫ٹٶ٫ځ ؾ٧شٿ ټب زض اڂٵ ضٲبٴ ثؿڃبض اؾز. ٶرؿشڃٵِ اڂٵ دڃفٶ٫طڀط اڂٵ دڃفٶٓڃ

قٹز، زض سٗٯڃ١ ثب٢ځ ٦ٻ ضاثُٿ ٲؼڃس ثب ضؤڂب ٞبـ ٲځ 164( ٦ٻ سب نٟحٿ 7ٶبنطڀ ٸ ٲطزٴ اٸؾز )ټٳبٴ: 

قٹز س٧طاض ٲځ 53قسٴ ٲُٯت زٸثبضٺ زض نٟحٿ ٲبٶسٺ اؾز. ټٳڃٵ سٗٯڃ١ ٸ اقشڃب٠ ٲربَت ثطاڀ ضٸقٵ

 سب اٶ٫ڃعٺ ٸ اقشڃب٠ ٲربَت ټٳچٷبٴ ثطاڀ ذٹاٶف ازاٲٿ ٲشٵ سحطڂ٥ قٹز: 

ات، ٘اصش ٘اصاش٢ ٞآ   وشدٖ دختش سف٥ك لذ٣ٕ٤ا٢، تذتخت! ٔاجشا٢ حأّٝتٛ ػمٛ  وشدٜ»

ٞاػت  فمط ٔا٘ذٜ تٛد تٝ تچ١ ٟٕٔا٘ت تجاٚص و٣ٙ وٝ وشد٢. تاٝ لاَٛ ؿاأّٛ:     جٛس٢ ٥ٕٞٗ

 (.49)ٕٞاٖ: « دَ تاختٝ تٛد ٌش٤ؼت، تٝ ٤ى٣ لٙاس٢ػالخ٣ صاس ٣ٔ

ټبڀ ٲشٗسزڀ ټبڀ ٲ٧طض اٸ ثٻ ٪صقشٻ ٸ آڂٷسٺ سٗٯڃ١دطڂف ثٹزٴ ٲؼڃس اٲبٶځ ٸ سساٖځزض ح٣ڃ٣ز ضٸاٴ



 

 (04)پیاپی  1041 پائیش، ۳، ؽوارة یاسدّنپضٍّؾٌاهة ادتیّات داعتاًی، دٍرة  ۳2
 

 

ٶ٫طڀ زض ټٳبٴ نٟحبر ٶرؿشڃٵ ٦شبة اؾز. ثطاڀ ټبڀ اڂٵ دڃف آٸضز. ثٽشطڂٵ ٶٳٹٶٻ ٸػٹز ٲځ ضا ثٻ

قسٴ ضاثُٿ اٸ ٸ ( ٸ سب ظٲبٴ ٞبـ9)ټٳبٴ:  دطزاظزٶٳٹٶٻ، زض ٖجبضاسځ ٦ٻ ثٻ ٸنٝ اٶساٰ ضؤڂب ٶبنطڀ ٲځ

 ٲبٶس. ( ٶب٪ٟشٻ ٲځ164ضؤڂب زض ٲ٣بث٭ ٶبنطڀ )ټٳبٴ: 

 ٪ٹڂس: ٶٳٹٶٿ زڂ٫ط ظٲبٶځ اؾز ٦ٻ دسض ٲځ

« چٙذ تاس ٌفتٓ تا ؿاخ ػ٥اػت دس٥٘فت٥ذ  ٌاٛؽ ٘ىشد٤اذ ٚ آتش٤ٚا٣ تاشا٢ ٔاٗ ٍ٘زاؿات٥ذ      »

 (.84)ٕٞاٖ: 

ٶٹٖځ زچبض ثبظڀ  ٦ٻ ټط٦ساٰ اظ ٞطظٶساٴ ثٻ  زټساڂٵ ٖجبضر زض ټٳبٴ نٟحبر ٶرؿشڃٵ ٶكبٴ ٲځ

زاٶس ٦ٻ ٖب٢جز ٲځ 150ٸ  148ټبڀ ثٗسڀ اظػٳٯٻ زض نٟحبر ؾڃبؾز ذٹاټٷس قس ٸ ٲربَت زض ثرف

 ٞطظٶساٴ اٸ چٻ قسٺ اؾز.

 ًگز پزیؾی آیٌذًُگز در هقاتل سهاىًگز یا پظپزیؾی گذؽتِ. سهاى6ـ1ـ۳ـ6

« اٮٝ»٪بٺ ضذساز تِ ة، ع ٸ اٮٝ ٢طاض ٪ڃطٶس، آٴا٪ط ضذسازټبڀ اٮٝ، ة، ع زض ٲشٵ ثٻ سطسڃ»

ٶ٫ط، ذألټبڀ زاؾشبٴ ضا اٶٹأ ٪صقشٻ»(. اظ ٮحبِ ٦بض٦طز Genette, 1980: 4« )ٶ٫ط ذٹاټس ثٹز٪صقشٻ

(. 59: 1383)سٹالٴ، « قٳبض آڂٷس سٹاٶس سٳٽڃس ٸ ق٫طز ٶٹڂؿٷسٺ ثٻ٦ٷٷس، ٪طچٻ اڂٵ ذألټب، ذٹز ٲځدط ٲځ

زاؾشبٶځ ٶ٫ط زضٸٴٶٳبڀ ثڃطٸٶځ، زضٸٶځ ٸ ٲرشٯٍ )ٲط٦ت(.  ٪صقشٻدؽؾٻ ٶٹٔ اؾز: ٶ٫ط ثط ٪صقشٻ

نٹضر  اؾزز اٲب ڂب ثٻ ٦ٻ دؽ اظ ٶ٣ُٿ آٚبظِ اٸٮڃٵ ضٸاڂز ضخ زازٺ»آٸضز اڀ ضا ٞطاڂبز ٲځ٪صقشٻ

(. زض 67: ٦1387ٷبٴ، )ضڂٳٹٴ« اٸٮڃٵ ٲطسجٻ ٶ٣٭ قسٺ اؾز ٶ٫طاٶٻ ڂب ذبضع اظ ٲ٧بٴ ٲ٣طض، ثطاڀ دؽ

٪طززز اٲّب اڂٵ ٶ٣ُٻ زض زضٸٴِ زاؾشبٴ زاؾشبٶځ، ضٸاڂز ثٻ ػبڂځ زض اٸاڂ٭ زاؾشبٴ ثطٲځٶ٫طڀ زضٸٴ ٪صقشٻ

 انٯځ ٢طاض زاضز.

قٹز، ثؿڃبضڀ اظ ٲُبٮت ٸ حٹازص زاؾشبٴ ثب ٦ٻ زاؾشبٴ اظ ٲط٨ ٶبنطڀ قطٸٔ ٲځ اظ آٶؼب 

ٲؼڃس ټبڀ شټٷځ ضاٸڀ )اڀ ٶڃؿز ٦ٻ سساٖځٶ٫طڀ ټٳطاٺ اؾز. س٣طڂجبً زض ټڃچ ثرف ڂب نٟحٻ ٪صقشٻ

ټبڀ زٸض ڂب ٶعزڂ٥ ٶجطزٺ ثبقس. ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ ثب چٷس قڃٹٺ سٹاٶؿشٻ اؾز شټٵ اٲبٶځ( اٸ ضا ثٻ ٪صقشٻ

ٲحٹضڀ زاؾشبٴ )ٲؼڃس اٲبٶځ( ضا زض ٲطظ ٲڃبٴ ٪صقشٻ ٸ حب٬ ٸ آڂٷسٺ ٢طاض ثسټس. ضٸـ ٶرؿز  قرهڃزِ

زضټٱ ضڂرشٻ ٸ ثڃٳبض  اٸ، ٢طاضزازٴ قرهڃز زاؾشبٴ زض ثڃٳبضؾشبٴ ضٸاٶځ اؾز ٦ٻ قرهڃشځ ثؿڃبض ٮطظاٴ،

(ز ضٸـ زٸٰ اٸ اثعاضڀ اؾز ثٻ ٶبٰ 14: ٦1380ٷس )ٲٗطٸٞځ،ټبڀ ضٸاٶځ اؾشٟبزٺ ٲځزاضز ٸ اظ ٢طل

٪ٹڂځ، ثٻ ٲحٹضڀ زاؾشبٴ ضا زض ټط زٸ حبٮز ټكڃبضڀ ٸ ټصڂبٴ ٦ٻ شټٵ قرهڃزِ« ػٗجٿ اٞشربضار»

ټبڀ زٸض ٸ ٶعزڂ٥، زض ٪صقشٻ آٲسټب، ثٻٸ ٦ٷس. ٦بضثطز اڂٵ ضٞز ټبڀ زٸض ڂب ٶعزڂ٥ دطسبة ٲځ٪صقشٻ
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ټب ٸػٹز ټب ٸ سٗٯڃ٣بسځ اؾز ٦ٻ زضثبضپ حٹازص ٸ قرهڃزدط٦طزٴ ذألټبڀ زاؾشبٴ ٸ ٪كٹزٴ ٪طٺ

ټب ثب اڂٵ  ٶ٫طڀ ضا ٶكبٴ زاز ٦ٻ اٚٯت آٴټبڂځ اظ دؽسٹاٴ ٶٳٹٶٻاڀ اظ اڂٵ ضٲبٴ، ٲځزاضز. زض ټط نٟحٻ

(، 223ٸ  48ٸ 167ٸ 28)ټٳبٴ: « ثٻ ڂبز اٞشبزٰ»(، 15)ټٳبٴ: « اڀ اٞشبزٰڂبز ٮحٓٻ»قٹٶس: ٖجبضر آٚبظ ٲځ

( ٸ ... . اڂٵ 28)ټٳبٴ: « آٶؼب ثٻ ٧ٞط دسضثعض٪ٱ اٞشبزٰ»(، 27ټٳبٴ: « ) ټبڀ اٶڃؿشڃشٹ ٪ٹسٻ اٞشبزٰڂبز قت»

٦ٻ ٲؼڃس اٲبٶځ ثٻ « ػٗجٿ اٞشربضاسځ»٦ٻ ٪ٟشٻ قس، ټب ٶڃع ٸػٹز زاضز. چٷبٴٶ٫طڀ زض ٲطٸض ٧ٖؽٶٹٔ دؽ

٪طزاٶس. ثطاڀ ٶٳٹٶٻ:  قز اٸ ٸ ذبٶٹازپ اٸؾز ٦ٻ ټط ٧ٖؿځ شټٵ اٸ ضا ثٻ ٪صقشٻ ثبظٲځټٳطاٺ زاضز، ؾطٶٹ

(، اٸ ضا ثٻ ضٸاڂز آٴ ٧ٖ14ؽ ظٲبٶځ ٦ٻ زض ؾبظٲبٴ اڂٷشطٶبؾڃٹٶب٬ ٲكٛٹ٬ ٞٗبٮڃز ثٹزٺ اؾز )ټٳبٴ: 

سبظ٪ځ اظ ظٶساٴ  (، ٧ٖؽ ظٲبٶځ ٦ٻ اڂطع ثٻ27زاضز. ٧ٖؽ اٸٮڃٵ ؾرٷطاٶځ ؾڃبؾځ )ټٳبٴ: زٸضاٴ ٸاٲځ

(، ٧ٖؽ ثب ٶبنطڀ زض 45ثبظڀ ثب اٸ )ټٳبٴ:  (، ٧ٖؽ ضؤڂب ٸ ذبَطار ٖك36١ظاز قسٺ ثٹز )ټٳبٴ: آ

(، 46ټب زض آٮخ )ټٳبٴ:  حعثځ (، ٧ٖؽ ثب ټٱ47سبظ٪ځ ٸاضز آٮٳبٴ قسٺ ثٹزٶس )ټٳبٴ:  ظٲبٶځ ٦ٻ ثٻ

( ٸ ٚڃطٺ. ټط٦ساٰ اظ اڂٵ 177ی176ٸ  ٧ٖ127ؽ ظٲبٴ حبٲٯ٫ځ اٶؿځ ٸ ٲطٸض آٴ ذبَطار )ټٳبٴ: 

ټبڀ زاؾشبٴ ضا ٶ٫طڀ اؾز ٦ٻ ٢ؿٳشځ اظ ؾط٪صقز ضاٸڀ ٸ ڂب زڂ٫ط قرهڃزټب، ڂ٥ دؽ٧ؽٖ

 ٶٳبڂس. ټب ٸ ضٸاڂز ضا ضٸقٵ ٲځ٦ٷس ٸ ثركځ اظ سٗٯڃ١ قرهڃزس٧ٳڃ٭ ٲځ

اؾز. زض « سساٖځ شټٷځ»ٶ٫طڀ اؾشٟبزٺ ٦طزٺ اؾز اؾشٟبزٺ اظ ضٸـ زڂ٫طڀ ٦ٻ ٲٗطٸٞځ ثطاڀ دؽ

ا٦جط ثٻ بل ټٳبٶٷس ٶب٢ٹؼ ڂب ڂ٥ ٦ٯٳٿ ذبل، ٲظ٭ اهللاڂٵ ضٸـ ٲٗطٸٞځ ثب قٷڃسٴ ڂ٥ نساڀ ذ

ټب اظ حبٮز سٗٯڃ١ ٸ اثٽبٰ قٹز ٸ ثركځ اظ ظٶس٪ځ اٸ ٸ ڂب ؾبڂط قرهڃزټبڀ زٸض ٲٷش٣٭ ٲځ٪صقشٻ

٦ٷس ثٹڀ زٸز ٸ آڂس. ثطاڀ ٶٳٹٶٻ ظٲبٶځ ٦ٻ ٲؼڃس اٲبٶځ زض ثڃٳبضؾشبٴ زض ثركځ ٲرهٹل ٦بض ٲځزضٲځ

( ڂب اظ نحٷٿ زضذشبٶځ ٦ٻ ثٻ ٲٹاظار ټٱ ٦89ٷس )ټٳبٴ: سساٖځ ٲځ ضٶ٩ ظٲبٴ اٶ٣الة اؾالٲځ ضا ثطاڂف

 (. 131اٞشس )ټٳبٴ:  اٶس ثٻ ڂبز زٸضاٴ زثؿشبٴ ٸ نٝ ٲٷٓٱ آٴ ٲځ٦بقشٻ قسٺ

ټبڀ دطڂكبٴ اؾز ٦ٻ زض چٷسڂٷٷٳٹٶٻ ٲطظ ٲڃبٴ ٸا٢ٗڃز ٸ ٶ٫طڀ زض زاؾشبٴ، ذٹاة ضٸـ زڂ٫ط دؽ

اٶس ٦ٻ ذٹز ضاٸڀ ٶڃع  قسٺ ڀ ٸا٢ٗځ ٸ ثبٸضدصڂط سٹنڃٝ ا ٪ٹٶٻ ټب ثٻآٲڃرشٻ اؾز. اڂٵ ذٹاة سرڃ٭ ثٻ ټٱ

 ا٦ٷٹٴ زض ٦ؼبؾز. زاٶس ټٱٶٳځ

تٛا٘اذ  دا٘ؼت وٝ آٖ ساٞثا١ خاوؼاتش٢ ٔا٣   دا٘ؼت وجاػت. ٣ٕ٘ٚلت٣ اص خٛاب پش٤ذ، ٣ٕ٘»

اؽ سا تٝ تاد فشأٛؿا٣  ا٢ جٛاٖ سا چٙاٖ تٝ دسٖٚ تىـذ وٝ ٔج٥ذ أا٣٘ غٓ ٌٍٕـت٣ٍطّثٝ

ٞاا٢ ٟ٘اا٣٘ چىاؾ    سفت  ٚ چمذس تپؾ آٔذٜ تٛد  ٚ تٝ وجا ٣ٔ دٞذ ٚ ٤ادؽ تشٚد اص وجا
 (.88ا85)ٕٞاٖ: « ا٥ٍ٘ض اػتفٛالد٢ دس دَ ٘الٛع، ٚػٛػٝ
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 . تذاٍم یا دیزػ 6ـ۳ـ6

اٞشس ٸ سٗساز نٟحبسځ اظ ضاثُٿ ثڃٵ ٲسر ظٲبٶځ ٦ٻ ضٸڂسازڀ ٲٗڃٵ زض زاؾشبٴ َځ آٴ اسٟب٠ ٲځ

ز 372: 1387قٹز )سبڂؿٵ، اؾز، سساٸٰ ٶبٲڃسٺ ٲځضٸاڂز ٦ٻ ثٻ سٹنڃِٝ آٴ ضٸڂساز اذشهبل زازٺ قسٺ 

 غٶز ٲٗش٣س اؾز:(.  88: 1387ز ثطسٷع: 73: ٦1387ٷبٴ، ٶڃع: ضڂٳٹٴ

داستش اص ٥ٕٞٗ ٔفْٟٛ دس خصاٛف  ٔـىُ ٔفْٟٛ صٔاٖ ٔتٗ سٚا٣٤ دس خصٛف تذاْٚ ٔؼأِٝ»

٥ت ٘ظٓ ٚ تؼأذ اػت. ٔفا٥ٞٓ ٘ظٓ ٚ تؼأذ ٕٔىٗ اػت تٝ ػِٟٛت اص صٔاٖ داػتاٖ تٝ خط٥ّ
ٞا٢ تذاْٚ ٔتٗ سٚا٤ا٣ ٚ تاذاْٚ   صٔاٖ ٚاطٜ)فضا٢( ٔتٗ سٚا٣٤ ا٘تماَ ٤اتٙذ...؛ أا تٛص٥ف ٞٓ

تٛاٖ تذاْٚ ٔتٗ سٚا٤ا٣ سا اص ٞا٥    صاتش اػت. تٝ ا٤ٗ د٥ُِ ػادٜ وٝ ٣ٕ٘داػتاٖ، ا٘ذو٣ ٔـىُ

ٝ   ٌشفت. ٤ٍا٘ٝ اتضاسِ صٔا٣ِ٘ ا٘ذاصٜ سا٣ٞ ا٘ذاصٜ  ٥ٌش٢، ٔذّت صٔاٖ لشائت ٔتٗ سٚا٤ا٣ اػات وا

سا تاٝ ٔٙضِا١   تاٛاٖ آٖ  وٙذ ٚ دس ٘ت٥جاٝ ٕ٘ا٣  ا٢ تٝ خٛا٘ٙذٜ د٤ٍش فشق ٣ٔ ا٤ٗ أش اص خٛا٘ٙذٜ

 (. 41: 8914وٙاٖ، )س٤ٕٖٛ« ٔع٥اس٢ ع٣ٙ٥ ا٘تخاب وشد

غٶز، طجبر زؾز آٸضز.   سٹاٴ سأطڃطار ذٹاٶكځ زڂ٫طڀ ثٻ٦طزٴ ؾطٖز ضٸاڂز ٲځثب ز٪ط٪ٹٴ

٦ٷس ٸ ٲطاز اظ آٴ، ٶؿجز طبثز ٲڃبٴ سساٸٰ دڃكٷٽبز ٲځدٹڂبڂځ ضا ثٻ ٲٷعٮٿ ٲٗڃبض ؾٷؼف زضػبر سساٸٰ 

ڂبٞشٻ ثٻ آٴ س٧ٻ اظ زاؾشبٴ اؾز ٸ ثب زض ٶٓط ٪طٞشٵ دٹڂبڂځ طبثز ثٻ ٲٷعٮٿ زاؾشبٴ ٸ َٹ٬ ٲشٵ اذشهبل

آڂس: قشبة ٲظجز ٸ قشبة ٲٷٟځ. اذشهبل ڂ٥ س٧ٿ ٦ٹسبٺ اظ ٲشٵ ثٻ ٲسر ٸػٹز ٲځ ٲٗڃبض، زٸ قشبة ثٻ

ة ٲظجز ٸ اذشهبل ڂ٥ س٧ٿ ثٯٷس اظ ٲشٵ ثٻ ٲسر ظٲبٴ ٦ٹسبټځ اظ زاؾشبٴ، ظٲبٴ زضاظڀ اظ زاؾشبٴ، قشب

ٶبٰ زاضز. ٲڃبٴ اڂٵ زٸ « زضٶ٩ سٹنڃٟځ»ٸ ؾطٖز حسا٢٭، « حصٜ»قشبة ٲٷٟځ اؾز. ؾطٖز حسا٦ظط، 

٪ڃطز. زض حصٜ، دٹڂبڂځ نٟط ٲشٵ ٲشٷبْط ٢طاض ٲځ« نحٷٿ ٶٳبڂكځ»ٸ « ذالنٻ ڂب سٯرڃم»ٶٽبڂز ٶڃع، ثځ

سط اظ سساٸٰ زاؾشبٴ اؾز. زض ڀ زاؾشبٴ اؾز. زض زضٶ٩ سٹنڃٟځ، سساٸٰ ٲشٵ َٹالٶځټبثب ثطذځ سساٸٰ

زض نحٷٿ ٶٳبڂكځ، سساٸٰ زاؾشبٴ ٸ ٲشٵ س٣طڂجبً ثطاثط  .سط اظ سساٸٰ زاؾشبٴ اؾزذالنٻ، سساٸٰ ٲشٵ ٦ٹسبٺ

س ٶ٣ف سٹاٶاٶس. سساٸٰ ٸ زڂطـ ٲځٶبٲڃسٺ« ظٲبٴ َجڃٗځ»( ٦ٻ آٴ ضا 73: 1387اؾز )ض.٤: ضڂٳٹٶس٦ٷبٴ، 

سٹاٶس زض سساٸٰ ضٸاڂز ٶكبٴ زټس ٦ٻ اڀ زض قڃٹپ سٗٯڃ١ زاؾشبٴ زاقشٻ ثبقسز ظڂطا ٶٹڂؿٷسٺ ٲځٖٳسٺ

سٹاٴ ٪ؿشطـ زاز ڂب حصٜ ٦طزز زض چٻ ٲٹاضزڀ زاؾشبٴ ضا ثبڂس ثب ڂ٥ اظ ضذسازټبڀ زاؾشبٴ ضا ٲځ ٦ساٰ

 ٪ٹڂځ ؾطٖز ث٫ڃطز ٸ ڂب آضاٰ ثكٹز. قطح ز٢ڃ١ ٸ ثڃكشطڀ آٸضز ٸ ٦ؼب ٢هٻ

 . درًگ تَصیفی یا گغغت تَصیف 1ـ6ـ۳ـ6

قٹز سب ٣ٍٞ ػب زاؾشبٴ ٢ُٕ ٲځ(ز ڂٗٷځ 116: 1387ٶڃبظ، )ثځ« ٖٷهط ؾب٦ٵ زض ضٸاڂز اؾز»زضٶ٩، 



 

 ۳2 ... در رهاى فزیذٍى عِ پغز داؽت «تعلیق»ٍ راتطة آى تا عٌصز « سهاى رٍایی»تزرعی 
 

 

ټب اڂؿشب ټؿشٷس. ظٲبٴ ٲشٵ ضٸاڂځ زض حط٦ز ٸ ظٲبٴ  ثٻ ٪ٟشٳبٴ ضاٸڀ ثسټس. زض اڂٵ حبٮز سٹنڃٝ

٦ٷس سب اظ ٦ٷسڀ ؾطٖز ٲٯٹ٬ اٶٷسٺ سطؾڃٱ ٲځحب٬، ٲٷبْطڀ ضا ثطاڀ ذٹ  اٲّب زض ٖڃٵزاؾشبٴ ؾب٦ٵ اؾزز 

سٹاٶس اقشڃب٠ ٲربَت ضا زض ضؾڃسٴ ثٻ ٪ڃط ازاٲٿ زاؾشبٴ ثبقس. زضٸا٢ٕ، سٹنڃٝ ٲځٶكٹز ٸ دځ

ټٳچٷبٴ حّٟ ٶٳبڂس ٸ ٲؿڃطڀ ٦ٻ ٲربَت ثطاڀ ٪كٹزٺ قسٴ ضٲبٴ زض دڃف زاضز، « ٪كبڂځ زاؾشبٴ ٪طٺ»

قبٖطاٶٿ ٶٹڂؿٷسٺ زض ټٳڃٵ ٢ؿٳز اؾز ٦ٻ ثٻ ٲٷهٿ  سعڂڃٵ ٶٳبڂس. ټٷط سهٹڂطدطزاظڀ، ٶٳبز٪طاڂځ ٸ سرڃ٭

 ضا زض دځ زاضز. « قشبة ٲٷٟځ»ضؾسز اظ ټٳڃٵ ضٸڀ، زضٶ٩ سٹنڃٟځ  ْٽٹض ٲځ

ڂبثس، اظ دڃف ضٞشٵِ ظٲبٴ زاؾشبٴ ػٯٹ٪ڃطڀ اڀ اظ زاؾشبٴ سٹنڃٝ اٞعاڂف ٲځ٦ٻ زض ٲطحٯٻ ټٷ٫بٲځ

ڂبثس ٸ قشبة ٲٷٟځ زض زاؾشبٴ اذشهبل ٲځ٢ُٗٿ ثٯٷسڀ اظ ٲشٵ، ثٻ ظٲبٴ ٦ٹسبټځ اظ »٦ٷس ٸ زض ٶشڃؼٻ، ٲځ

ؾٹ ٸ دٹڂبڂځِ ٶ٣٭ِ آٸضز. اڂٵ ٲُٯت اظ سٟبٸر ٖٳڃ٣بً طبثزِ سٹنڃِٝ حبٮز اظ ڂ٥ٸػٹز ٲځ ضٸاڂز ثٻ

ثٻ چٷسڂٵ زٮڃ٭  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقز(. ضٲبٴ 59: 1383)آزاٰ، « قٹززاؾشبٴ اظ ؾٹڀ زڂ٫ط ٶبقځ ٲځ

ٲحٹضڀ  آٸض ٸ ذؿشٿ قرهڃزِزازٴ ظٶس٪ځ ٲال٬ ز. ٶكبٴثڃكشطڂٵ اؾشٟبزٺ ضا اظ زضٶ٩ سٹنڃٟځ ثطزٺ اؾ

سطڂٵ اڂٵ زالڂ٭ اؾز. ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ اڂٵ  احٹاٮځ اٸ ٲٽٱزاؾشبٴ )ٲؼڃس اٲبٶځ( ٸ سٹنڃٝ دطڂكبٴ

 ٲبٶس. ٦ٷس ٸ زاؾشبٴ ټٳچٷبٴ زض حبٮز سٗٯڃ١ ثب٢ځ ٲځټب، قشبة ضٸاڂز ضا ٲٷٟځ ٲځ سٹنڃٝ

اٶس اظ:  دڃطاٲٹٴ چٷس ٲٹيٹٔ اؾز ٦ٻ ٖجبضر قزٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاټبڀ ٲٹػٹز زض ضٲبٴ  سٹنڃٝ

(، سٹنڃٝ 35: 1380ټب، ثطاڀ ٶٳٹٶٻ: سٹنڃٝ اٲڃط ٦ٳٹٶڃؿز )ٲٗطٸٞځ،سٹنڃٝ چٽطپ ْبټطڀ قرهڃز

(، سٹنڃٝ 49(، سٹنڃٝ ٶبنطڀ )ټٳبٴ: 48(، سٹنڃٝ ٖٟز ظٴ ٶبنطڀ )ټٳبٴ: 42ذبٶٱ ټبڂ٧ٻ )ټٳبٴ: 

(، سٹنڃٝ ٞطظٶس اٶؿځ )ټٳبٴ: 62ٲبٶځ )ټٳبٴ: (، سٹنڃٝ ؾٗڃس ثطازض ٲؼڃس ا54 آ٢بڀ سٹثڃبؼ )ټٳبٴ:

(، سٹنڃٝ آ٢بڀ اؾٳٹغٶ٧ٹ 77(، سٹنڃٝ زاڂځ احٳس )ټٳبٴ: 67(، سٹنڃٝ آ٢بڀ چڃشٳٵ )ټٳبٴ: 64

(، سٹنڃٝ ٲبزض ضاٸڀ زض ذبٶٻ )ټٳبٴ: 108(، سٹنڃٝ ؾڃ٫بض٦كڃسٴ دسض ضاٸڀ )ټٳبٴ: 96)ټٳبٴ: 

 (.97(، سٹنڃٝ ٞشبٶٻ )ټٳبٴ: 111

ټب اڂؼبز اثٽبٰ ټٷطڀ ٸ سٗٯڃ١ زض ظٲبٴ ٸ ٲ٧بٴ زاؾشبٴ  ٲٽٱ اڂٵ سٹنڃٝ ڂ٧ځ زڂ٫ط اظ ٦بض٦طزټبڀ

ټب ضا ثرٹاٶس. ا٪ط اڂٵ  ز٢ز آٴ  ڂبٞشٵ ثٻ ضٸٶس ؾڃط زاؾشبٴ ثبڂس ثٻاؾز ٦ٻ ٲربَت ٶبچبض ثطاڀ زؾز

آٸض ذٹاټس ثٹز. ٶ٣ُٿ ٢ٹر ٲٗطٸٞځ زض ذٹاٶف ٲشٵ ټٳطاٺ ثب ٮصر ازثځ ثطاڀ ٲربَت ٶجبقس ٲال٬

دطزاظڀ، اثٽبٰ، ٮصر قٗطڀ قٹز ٸ اټساٞځ چٹٴ قرهڃزآٸض ٶٳځبر اٸ ټط٪ع ٲال٬اڂٷؼبؾز ٦ٻ سٹنڃٟ

 ٦ٷس.ٸ سٗٯڃ١ ضا زٶجب٬ ٲځ
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« قٹز قٹزز ٸٮځ ٞٽٳڃسٺ ٲځ ثڃكشطڂٵ قشبة ٸ ؾطٖز زض ظٲبٴ زاؾشبٴ اؾز ٦ٻ ضٸاڂز ٶٳځ»حصٜ 

ؾز ٦ٻ ذٹاٶٷسٺ ضا ٲؿش٣ڃٱ زض ثُٵ سطڂٵ زٮڃ٭ حصٜ زض ضٸاڂز اڂٵ ا (. ٲٽٱ136: 1387دٹض، )٢بؾٳځ

٪ٹڂځ نٹضر س٣ُڃٕ ظٲبٶځ ٸ ڂب ذالنٻ ٦ٷس. حصٜ ثٻزټس ٸ اٸ ضا اظ حبقڃٻ زٸض ٲځحٹازص ٢طاض ٲځ

 ٪ڃطز. نٹضر ٲځ

ثٻ  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزاڀ زض ضٸاڂز زاؾشبٴ زاضز. حصٜ زض ضٲبٴ اڂٵ ضٸـ ٶ٣ف ثؿڃبض ٖٳسٺ

٪ٹڂځ، اٞعاڂف ؾطٖز زاؾشبٴ ٸ اضائٻ زالڂ٭ ٲرشٯٟځ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. اڂؼبز سٗٯڃ١، دطټڃع اظ حبقڃٻ

ټبؾز. ټسٜ ٖٳسپ حصٜ اڂؼبز سٗٯڃ١  سطڂٵ زالڂ٭ اڂٵ حصٜ چ٧بٶځ، ٲٽٱ نٹضر ٢ُطٺ اَالٖبر ثٻ

ټبڀ فس٧ٻ اَالٖبر الظٰ ضا اظ ثر نٹضر س٧ٻ اؾز ٦ٻ ٲربَت ثطاڀ دط٦طزٴ ذألټبڀ ظٲبٶځ ثبڂس ثٻ

 زؾز ثڃبٸضز.  ٲرشٯٝ ضٲبٴ ثٻ

٪ٹڂس دؽ اظ اضائٿ اٶس٤ اَالٖبسځ ثطاڀ ٶٳٹٶٻ، ظٲبٶځ ٦ٻ اظ ظٶس٪ځ اٲڃط ٦ٳٹٶڃؿز ؾرٵ ٲځ

 ٪ٹڂس: ٲځ

ٕٞٝ اػٙاد٢   آخشؽ ٞٓ ٔعّْٛ ٘ـذ وجا ٌٓ ؿذ، ؿا٤ذ ٔشد، ٤ا ػش تٝ جا٣٤ ٌزاؿت. تا آٖ»
 (. 3: 8915)ٔعشٚف٣، « وـ٥ذوٝ ٕٞشاٜ خٛد ٣ٔ

قٹز ٸ ظٶس٪ځ اٸ ټب اضائٻ ٶٳځ ؾرٵ اظ اؾٷبزڀ اؾز ٦ٻ ټڃچ اَالٖبسځ زضثبضپ آٴ زض اڂٵ ٖجبضر

٪ٹڂځ ٶڃع ثؿبٲس ثبالڂځ زاضز. ټب، ذالنٻ قسٴ ٸاض ٪ٟشٻ قسٺ اؾز. زض ٦ٷبض اڂٵ حصٜثؿڃبض ذالنٻ

نٹضر ٦ٻ ثب ٲرشهط  ټب ٸ ٲط٨ ؾٗڃس )ثطازض ٲؼڃس( ثؿڃبض ذالنٻ ٪ٟشٻ قسٺ اؾز. ثٻ اڂٵ ٞٗبٮڃز

 قسٺ اؾز: قٹز ٦ٻ زض ٖٳٯڃبر ٞطٸ٘ ػبٸڂساٴ )ٲطنبز( ٦كشٻ ٻ ٲځسٹيڃحځ ٪ٟش

واشد ٚ عالثات دس ع٥ّٕاات فاشٚ       ٞا دس تغاذاد ص٘اذ٣ٌ ٔا٣    تشادس د٤ٍشْ ٔجاٞذ تٛد. ػاَ»

 (.91)ٕٞاٖ: « جا٤ٚذاٖ ٔخُ ٤ه جشلٝ آتؾ دس ػ٥ا٣ٞ ؿة ٌٓ ؿذ

 ذشهبض ٪ٟشٻ قسٺ اؾز. اٮرٯ٣ٿ اٶؿځ )ٞطڂسٸٴ زٸٰ( ثٻ اقسٴ ٸ ثٻ زاٶك٫بٺ ضٞشٵ ٞطظٶس ٶب٢مثعض٨

٤ٌٛذ: آٞاٖ. فش٤ذٖٚ دْٚ ٚ خٙذ٤ذْ. ٞٙٛص ص٘ذٜ اػت  اٜٚ چٝ جاٛس   خ٥اَ وشدْ پذس سا ٣ٔ»

ٞا٢ اػتخٙا٣٤  دا٘ٓ. خالصٝ جضٚ تچٝ ٞٓ. چٝ لذ٢! چٝ لأت٣! ح٥ف وٝ پ٥ـا٣٘ ٘ذاسد. چٝ ٣ٔ
 (.895)ٕٞاٖ:« سٚد دا٘ـٍاٜ تٛد جٟـ٣ خٛا٘ذٜ ٚ داسد ٣ٔ

آثبز ٪صاضڀ ٖكطرس ټٳچٹٴ آٖٱ، اؾٳبٖڃ٭ ٸ ټٳچٷڃٵ ٲبػطاڀ ثٳتټبڀ ٲؼڃ حعثځ زضثبضپ ټٱ

 اٶس:  قسٺ ټب زض زٸ ڂب ؾٻ ذٍ ٪ٟشٻ  ٪ٹڂځ ٸ حصٜ نٹضر ٪طٞشٻ اؾز. اڂٵ اسٟب٠ثؿڃبض ذالنٻ
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فٟٕا٣  آسٜ. ح٥اٛا٘ى٣    ص٤ذ٢ فمط تٝ خاطش ا٤ٙىٝ تٛ سا ِٛ ٘ذٞذ اعذاْ ؿذ، ٣ٔاػٕاع٥ُ ؿاٜ»

اعظٓ ت٥ات ٤ادت ٞؼت  ؿؾ  ؿذ. ػش ٥ٞ  ٚ پٛچ.جٟت اعذاْ  خٛد ٚ ت٣اػٕاع٥ُ ٞٓ ت٣

سف٥ك، ١ٕٞ ا٤اٗ   سٚص تٝ تٛ پٙاٜ داد ٚ تعذٞا وٝ تٝ ؿٛس٢ٚ فشاس وشد٢، ِٛ سفت ٚ اعذاْ ؿذ.

ٖ ٌزاس٢ عـشتٔؼائُ ٔشتٛ  تٝ ػاصٔاٖ تٛد. تٝ ٔٗ ٥ٞ  ستط٣ ٘ذاؿت. تٕة   آتاد چطاٛس  آ
 (. 13)ٕٞاٖ: « ٞٓ حؼاب ؿخص٣ ػاصٔا٘ت تٛد  ػ٥ضدٜ ٘فش اِى٣ وـتٝ ؿذ٘ذ 

اڀ ٶكسٺ اؾز ټب اقبضٺ قسٺ زڂ٫طڀ ٶڃع زض ضٲبٴ ٸػٹز زاضز ٦ٻ ثٻ چ٫ٹٶ٫ځ آٴ ٲبػطاټبڀ حصٜ

 ٲبٶٷس:

 قسٴ ثٻ قٽط ؾڃٹاؼ زض سط٦ڃٻزچ٫ٹٶ٫ځ سط٤ آٮٳبٴ سب ٸاضز  -

 ٸظڂط ثٻ زؾز اڂطعز  چ٫ٹٶ٫ځ سطٸض ٶرؿز  -

 ٶكڃٷځ دسض سب اٶ٣الة اؾالٲځز چ٫ٹٶ٫ځ ذبٶٻ  -

 زڂ٫طز  ټب اظ ڂ٥ ٲؼڃس ثب ٞرطڀ ٸ ػساڂځ آٴچ٫ٹٶ٫ځ اظزٸاع   -

 چ٫ٹٶ٫ځ َال٠ اٶؿځ اظ زاٸٸز.  -

 . تلخیص ۳ـ6ـ۳ـ6

سٯرڃم ثب نطِٜ ثرفِ ٦ٹسبټځ اظ ؾرٵ ضٸاڂځ ثطاڀ ڂ٥ زٸضپ َٹالٶځ اظ ظٲبٴِ زاؾشبٴ دسڂس 

ٴ سط اظ ظٲب قٹز ٦ٻ ظٲبٴ زاؾشبٴ ثؿڃبض َٹالٶځآڂس. اڂٵ ٪ٹٶٻ قشبة، زض ثؿڃبضڀ اظ ٲشٹٴ زڂسٺ ٲځ ٲځ

اڀ اظ ؾرٵ ثڃبٴ ٪طزز. ٪ٟشٷځ اؾز ٦ٻ زض سٯرڃم اٚٯت ثب سٹاٶس زض ذالنٻؾرٵ ثبقس. چٷسڂٵ ؾب٬ ٲځ

 آڂس. ضٞشبضټب ٸ ٢ڃسټبڀ اؾشٳطاضڀ )ثبضټب، ټٳڃكٻ ٸ...( ٲځ

ذٹاټس ذٹاٶٷسٺ ضا زټسز ظڂطا ٲځقسر سٯرڃم اٶؼبٰ ٲځ زض ٲٹاضزڀ ٶٹڂؿٷسٺ زض اضائٿ اَالٖبر ثٻ

ؾبظڀ ذٹاٶٷسٺ ثٻ ٢ٯت ٪بٺ قرهڃز زاؾشبٴ زض حب٬ ٶعزڂ٥»ث٧كبٶس. زضٸا٢ٕ، ثڃكشط ثٻ ٸازڀ ٲشٵ 

ضٸ ػٽس ٸ ذٹاٶٷسٺ ضا ثب زضڂٙ ضٸثٻٶٽسز اظ ضٸڀ آٴ ٲځزضٶ٩ ؾرٵ ضا ٶبسٳبٰ ٞطا ٲځ ټعاضسٹؾز ٦ٻ ثځ

« ٪كبڂساڀ اؾز ٦ٻ ٪طٺ اظ ٦بض ٞطٸثؿشٿ ٲٗٳب ٲځدطز، ټٳبٴ ٸاغٺؾبظزز آٶچٻ ٶٹڂؿٷسٺ اظ ضٸڀ آٴ ٲځٲځ

(. ثطاڀ ٶٳٹٶٻ ظٲبٶځ ٦ٻ ضاثُٿ ٲؼڃس ثب ضؤڂب زض ٲ٣بث٭ چكٳبٴ ٶبنطڀ آق٧بض 41: 1386حب٢ڃبٴ، )اؾ

ثڃٷس. ذٹز ضاٸڀ اڂٵ ٢ؿٳز اظ ضٲبٴ ضا ؾب٬ ثٗس زض ظٶساٴ ٲځ 4ثبضٺ ٲؼڃس ضا  قٹز، ٲربَت ثٻ ڂ٥ ٲځ

 ؾذبضز.٢ُٗٻ زض ذبَطٺ ٲځ ټبڀ ٢ُٗٻ نٹضر ٧ٖؽ ثٻ

چـٕٓ تٝ عثذاِٙاصش افتاد. ال٢ دس تاص ٔا٘ذٜ تٛد ٚ ٔٗ  تاسٜ تشٌـتٓ ٚ ٘اٌاٜ دا٘ٓ چشا ٤ه٣ٕ٘»

ٝ صدْ. لّثٓ داؿت ٔٙفجش ٣ٔجا٣٤ ت٥ٗ ٌٙاٜ ٚ ٔزٞة پشپش ٣ٔ ا٢ دس ٌٛؿآ ت٥اش   ؿذ ٚ حادحا



 

 (04)پیاپی  1041 پائیش، ۳، ؽوارة یاسدّنپضٍّؾٌاهة ادتیّات داعتاًی، دٍرة  06
 

 

« وـا٥ذ. آٖ ِحظا١ ٚحـاتٙان عىاغ ؿاذ ٚ تاشا٢ اتاذ تاٝ د٤ٛاسٞاا٢ رٞاٙٓ آ٤ٚخات            ٣ٔ

 (.34: 8915)ٔعشٚف٣،

 . صحٌة ًوایؾی 0ـ6ـ۳ـ6

ٸ٪ٹ اڂٵ ضٸاڂځ ثب ظٲبٴ زاؾشبٴ ټٳبټٷ٩ ٸ ٲٷُج١ اؾز. ثطاڀ ٶٳٹٶٻ زض ٪ٟز زض نحٷٻ، ظٲبٴ ٲشٵ

سطڂٵ قڃٹٺ زض اڂؼبز نحٷٻ ٶٳبڂف اؾز. ثڃبٴ ٶٳبڂكځ ڂ٧ځ اظ ٸ٪ٹ ٖبزڀزڂبٮٹ٨ ٸ ٪ٟز٪ٹٶٻ اؾز. 

اڀ اظ حٹازص ػعئځ ٸ ٲٟه٭ اؾز ٦ٻ ثٻ ثڃبٴ ػطڂبٴ دڃٹؾشٻ« ټبڀِ ضٸاڂزحبٮز»ټبڀ ٲجحضِ ثٷسڀس٣ؿڃٱ

 (. Gennet, 1980: 95) قٹزٲځ ٪ٟشٻ

« ٸ٪ٹڀ زضٸٶځ٪ٟز»ٸ٪ٹټبؾز. ٲطثٹٌ ثٻ ٪ٟز ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزسٹػٽځ اظ ضٲبٴ   ثرف ٢بث٭

ٸ٪ٹټبڀ ٲڃبٴ قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ )ٲؼڃس اٲبٶځ( ثؿبٲس ثؿڃبض ظڂبزڀ زاضز. ثؿبٲس ٪ٟز

زز اٲب زض ٦ٷس ثؿڃبض دبڂڃٵ اؾټبڂځ ٦ٻ ضاٸڀ زاٶبڀ ٦٭، ضٸاڂز ٲځ ټبڀ زاؾشبٴ زض ثرف قرهڃز

ٸ٪ٹټب اظ ٮحبِ ظٲبٶځ ذٹضز. ٦بض٦طز اڂٵ ٪ٟز سطڀ ثٻ چكٱ ٲځ ٸ٪ٹڀ ثڃفضٸاڂز ٲؼڃس اٲبٶځ، ٪ٟز

قٹز ٸ اظ ٮحبِ ٖٷهط سٗٯڃ١ ثبڂس ث٫ٹڂڃٱ ٦ٻ اڂٵ اڂٵ اؾز ٦ٻ ؾجت ٦ٷسقسٴ ظٲبٴ ضٸاڂز ٲځ

ظڀ ٸ دطزا٪كبڂځ، نحٷٻټبڀ زاؾشبٴ، دڃكجطز ضٸاڂز ٸ ٪طٺٸ٪ٹټب ٲ٣بنسڀ چٹٴ ٲٗطٞځ قرهڃز ٪ٟز

ٸ٪ٹڀ زضٸٶځ ظڂط ثب ضٸحڃٻ ٸ قرهڃز آقٟشٻ ٸ ذؿشٿ  زاضٶس. ثطاڀ ٲظب٬ زض ٪ٟز  ًٞبؾبظڀ ضا ثط ٖٽسٺ

 قٹڂٱ: ٲؼڃس آقٷب ٲځ

دا٘آ. چاٝ   ؿا٤ذ خؼت٣ٍ طٛال٣٘ ٚ تٟٙا٣٤ ٚحـتٙان تاعج ا٤ٗ ٔاجشا تٛد، ؿا٤ذ ٞٓ ٕ٘ا٣ »

: 8915)ٔعشٚفا٣، « دٞاذ  تّعذ وٝ د٤ٍش پغ ٣ٕ٘ ؿٛد وشد. ٌا٣ٞ اطدٞا چٙاٖ ص٘ذ٣ٌ سا ٣ٔ٣ٔ

11.) 

ټبڀ اٸ ٸ سساٖځ ٲؼڃس اٲبٶځ اظ َطڂ١ سهٹڂط٦طزٴ زٶڃبټب ٸ ٦بثٹؼ زض اٚٯت اڂٵ ٲٹاضز قرهڃز

اٸ زض ٦بٶٹٴ ضٸاڂز اؾز )ض.٤: دبڂٷسٺ، « ٞطاذٹز»ٸ « ٶٽبز»٪ڃطز ٦ٻ ٶكبٶ٫ط سٗبضو ٲڃبٴ ق٧٭ ٲځ

 (.33/ 2: ع1388

 . تغاهذ ۳ـ۳ـ6

ٿ ظٲبٶځ» ثؿبٲس اظ غٶز ش٦طڀ اظ آٴ زض ٲڃبٴ ٶجٹز. ثؿبٲس ضاثُٿ ٲڃبٴ سٗساز  اڀ اؾز ٦ٻ سب دڃفٲإٮٟف

« قٹزاٞشس ٸ سٗساز زٞٗبسځ ٦ٻ زض ٲشٵ ضٸاڂځ ثڃبٴ ٲځزٞٗبسځ اؾز ٦ٻ ڂ٥ ضذساز زض زاؾشبٴ اسٟب٠ ٲځ

ټبڀ س٧طاض ضذسازټب زض زاؾشبٴ ٸ زض ضاثُٿ ٲڃبٴ ضاٺ»(. ثٻ ٖجبضر زڂ٫ط، ثؿبٲس 78: ٦1387ٷبٴ، )ضڂٳٹٴ

ثؿبٲس چڃعڀ اؾز ٦ٻ ٣ٍٞ ثب ثبظ٪كز ثٻ ٣ٖت، ٸ٢شځ ٦ٻ (. »372: 1387)سبڂؿٵ،« ٲشٵ ضٸاڂځ اؾز
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زض يٳٵ اڂٵ س٧طاضټب، ٲٳ٧ٵ (. 67: 1383)سٹالٴ، « ضؾس ٢بث٭ سٗڃڃٵ اؾز٢طائز ٲشٵ ضٸاڂځ ثٻ دبڂبٴ ٲځ

نٹضر  (. ا٪ط ثؿبٲس ثٻ66: 1383اؾز ثب ؾج٥، ضاٸڀ، سساٸٰ ٸ ظاٸڂٿ زڂس سٛڃڃط ٦ٷس ڂب ٶ٧ٷس )سٹالٴ، 

٦طزٴ ضٸڂسازڀ ثبقس ٦ٻ ثبض اسٟب٠ اٞشبزٺ اؾز ٸ ڂب چٷس ثبض ٶ٣٭ اڀ ثبقس ٦ٻ ڂ٦٥طزٴ ٸا٢ٗٻبض ٶ٣٭ث ڂ٥

ز Gennet, 1980: 114قٹز )ض.٤: ٶبٲڃسٺ ٲځ ثٻ ټٳبٴ سٗساز زض زاؾشبٴ ضخ زازٺ ، ثؿبٲس ٲٟطز

 (.316: 1386ز احٳسڀ، 66ی7: 1383ز سٹالٴ، 6: 1382سٹزٸضٸٜ، 

 . تغاهذ تاسگَ 1ـ۳ـ۳ـ6

(. 78-80: ٦1387ٷبٴ، اؾز )ضڂٳٹٴ زازٺ ثبضپ ضٸڂسازڀ اؾز ٦ٻ چٷسثبض ضخبٲس ثبظ٪ٹ، ثڃبٴ ڂ٥ثؿ

ثبض  اٞشس ڂ٥ثبض اسٟب٠ ٲځ اڂٵ ٶٹٔ ثؿبٲس اٚٯت اڂؼبظڀ ضا ٶڃع ثٻ ټٳطاٺ زاضزز ظڂطا ٸ٢بڂٗځ ضا ٦ٻ چٷسڂٵ

قسٺ  اڂٵ ثؿبٲس اؾشٟبزٺ ، زض اٚٯت ٲٹاضز، زض حٹازطځ اظ ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقز٦ٷس. زض ضٲبٴ ضٸاڂز ٲځ

قٹز. ثطاڀ ټبؾز ٦ٻ ڂ٥ ثبض ٪ٟشٻ ٲځاؾز ٦ٻ چٷساٴ زضذٹض اټٳڃز ٶڃؿز ٸ ڂب ٖبزار قرهڃز

٦ٷٱ، ٪طڂٻ ضاٺ ٶٟؿٱ ضا اڀ ٶبٴ زض زټٷٱ ث٫صاضٰ ٸ آٴ ضا ٞطٸ زټٱ ثٛى ٲځآڂٱ ٮ٣ٳٻټط ٸ٢ز ٲځ»ٶٳٹٶٻ:

« زاٶٱ چطا ذٟٻ قٹٰ. ٶٳځټ٣ٱ زټٱ زض ټ١ذٹاټس ثب ټٳبٴ ٮ٣ٳٻ ٦ٻ ٞطٸ ٲځ ثٷسز ٸ زٮٱ ٲځٲځ

 (. 17: 1380)ٲٗطٸٞځ،

ٮطظڂسٶس. ٲظ٭ ټط ضٸظ ثبڂس اظ ؾٻ زضذز ٚبٴ ثطاثط دٷؼطٺ، ظڂط ثبضاٴ ٸ ټٹاڀ ؾطز، ضڂعضڂع ٲځ»

٪ٹػٻ ضٞز ؾطا٘ ؾٹؾڃؽ ٦ٻ زض ضة ٶكٹز. ثٗس ٲځ ٦8طز ٦ٻ سؿٳٻ٦طزٺ قطٸٔ ٲځ ظٲڃٷځ ؾطخ ؾڃت

ٸ 112، 102، 95، 79، 77، 76، 60، 17نٟحبر  (ز ٶٓڃط چٷڃٵ ثؿبٲسڀ زض38)ټٳبٴ: « ذٹضز ٚٹَٻ ٲځ

ٶڃع ٸػٹز زاضز. ٦بضثطز ٸػٻ اؾشٳطاضڀ اٞٗب٬ ٸ ٶڃع ٢ڃسټبڀ س٧طاض اظ ٢جڃ٭ ټٳڃكٻ، ټط ٸ٢ز، ٲساٰ،   131

 ټبڀ ٖجبضاسځ اؾز ٦ٻ اڂٵ ٶٹٔ ثؿبٲس زض آٴ ٸػٹز زاضز.ٸ٢ز ٸ... اظ ٸڂػ٪ځ ټط ضٸظ، سٳبٰ

 . تغاهذ هکزر6ـ۳ـ۳ـ6

اظ اڂٵ ٶٹٔ ثؿبٲس زض اؾز. زازٺ ثبض ضخ  ض ٸ چٷسثبضپ ضٸڂسازڀ اؾز ٦ٻ ڂ٥ثؿبٲس ٲ٧طض، ثڃبٴ ٲ٧ط

سٹاٶس سٹػٻ ٲربَت ضا ثٻ آٴ حبزطٻ ػٯت ٶٳبڂس ٲشٵ ضٲبٴ چٷسڂٵ ٶٳٹٶٻ ٸػٹز زاضز. اڂٵ ٶٹٔ اظ ثؿبٲس ٲځ

٦ٻ ٲؼڃس اٲبٶځ زض ظٲبٴ « ا٦جطاهلل»ٸ ٶؿجز ثٻ ڂ٥ ٸا٢ٗٻ حؿبؼ ٸ ڂب سحطڂ٥ ٦ٷس. ثطاڀ ٶٳٹٶٻ، نساڀ 

اڀ ٦ٻ حشځ زض آٮٳبٴ ثب نساڀ  ٪ٹٶٻ ا٧ٞٷس، ثٻ ٪بٺ زض ٪ٹـ اٸ َٷڃٵ ٲځٸ ثځ  ٣الة قٷڃسٺ اؾز ٪بٺاٶ

 آٲڃعز. ٶب٢ٹؼ ٦ٯڃؿب زض ټٱ ٲځ

 ________________________________________________________________      
 سؿٳٻ:  ٲطاز حٯ٣ٻ حٯ٣ٻ  قسٴ ؾڃت ظٲڃٷځ اؾز ٦ٻ ثٻ ق٧٭ سؿٳٻ ٢بثٯڃز حٯ٣ٻ قسٴ زاضز... .8
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)ٕٞااٖ:  « ٌفت د٤ًٙ... داً٘... اهلل... اوثش... د٤ًٙ... داً٘ اْ ٣ٔ چىؾ فٛالد٢ دس جٕجٕٝ»

844 .) 

حًطر اٲبٰ ذٳڃٷځ )ضٺ( اؾز ٦ٻ سٹؾٍ ضاٸڀ ٶٳٹٶٿ زڂ٫ط اڂٵ ثؿبٲس زض ٲال٢بر ٞطڂسٸٴ اٲبٶځ ثب 

آٲسٺ اؾز  ٦195طزٺ اؾز. قطح اڂٵ ٲال٢بر زض نٟحٿ   ثبض ثٻ سأطڃطدصڂطڀ دسضـ اظ اڂكبٴ اقبضٺ چٷسڂٵ

 ٪ٹڂس:ٸ زض ػبڂځ زڂ٫ط ٲځ

« ْ ٓ 819)ٕٞااٖ:  « ٌشفتاٝ تاٛد    اص ٚلت٣ أاْ خ٣ٙ٥ٕ)سٜ( سا ٔاللات وشدٜ تاٛد آسا چٙا٥ٗ   (. ٞا
،  17، 49، 83صٛست ٔىاشس دس صافحات    اعضا٢ خا٘ٛادٜ تٝ ػش٘ٛؿت ٚ ػشا٘جاْ ٔختصش

 آٔذٜ اػت.  834، 844، 854

 گیزی . ًتیج۳ِ

اڀ اؾز نبحت ؾج٥  ٦ٻ زض آطبض ذٹز، سٹػٻ ٞطاٸاٶځ ثط ٖٷهط ظٲبٴ زض ٖجبؼ ٲٗطٸٞځ ٶٹڂؿٷسٺ

ٻ ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ ضٸاڂز ٶكبٴ زازٺ اؾز. زض اڂٵ دػٸټف، ٶ٫بضٶس٪بٴ،  ڀ ظٲبٴ ټب ضا زض ٲٹٮٟف

ضٸاڂځ غٶزز ڂٗٷځ ٶٓٱ، سساٸٰ ٸ ثؿبٲس ضا ثطضؾځ ٶٳٹزٺ، ضاثُٻ آٴ ٖٷبنط ثب ٖٷهط سٗٯڃ١ زض اڂٵ ضٲبٴ ضا 

ثط اؾبؼ  ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقزضٲبٴ ضٸ ثٻ زؾز آٲس:  اٶس. زض اڂٵ دػٸټف، ٶشبڂغ دڃفؾٷؼڃسٺ

ٻ ؾڃط ذُځ حٹازص  ټبڂځ چٹٴ ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ، ضاٸڀ ٸ قرهڃز دبضاٶٹڂب، سٗسز ضاٸڀ ٸ ٖسٰ  ٲإٮٟف

قٹز. قرهڃزِ ٲحٹضڀ زاؾشبٴ )ٲؼڃس اٲبٶځ( ؾط٪صقز ظٶس٪ځ آٴ، ڂ٥ ضٲبٴ ٲسضٴ ٲحؿٹة ٲځ

ټب  ټبڀ سهبزٞځ اظ ڂ٥ ػٗجٿ ٧ٖؽ، ثسٸٴ ضٖبڂز ؾڃط ذُځ آٴذٹز ضا، ثط حؿت اٶشربة ٧ٖؽ

ٴ ٸ دطزاظڀ، ظٲبٴ، ٲ٧ب٦ٷس ٸ ثٻ ټٳڃٵ زٮڃ٭ اثٽبٰ ٸ سٗٯڃ١ زاؾشبٴ زض ٖٷبنطڀ چٹٴ قرهڃزضٸاڂز ٲځ

سٹاٶس زض سٟؿڃط حٹازص ٸ ٖٷهط سٗٯڃ١  قٹز. ثطضؾځ ظٲبٴ ضٸاڂځ اڂٵ ضٲبٴ ٲځحٹازص زاؾشبٴ اڂؼبز ٲځ

٦ٻ ٶ٣ف ٲٽٳځ زض سطٚڃت ٸ اٶ٫ڃعپ ذٹاٶٷسٺ زاضز، ثؿڃبض ٦بضؾبظ ثبقس. ثط اؾبؼ ٶٓطڂٿ غٶز ٸ ثب زض ٶٓط 

ټبڀ اثشساڀ زاؾشبٴ «ٶ٫طڀدڃف»سٹاٴ ٪ٟز ٦ٻ زض ثرف ٶٓٱ ٪طٞشٵ ؾٻ ٖبٲ٭ ٶٓٱ، سساٸٰ ٸ ثؿبٲس ٲځ

قٹز ٸ ؾطٶٹقز اٚٯت ٦ٻ اڂٵ ضٲبٴ اظ دبڂبٴ آٚبظ ٲځ  قٹز. اظ آٶؼبؾجت اڂؼبز ٸ ٪ؿشطـ سٗٯڃ٣بر ٲځ

ټبڀ آٴ زض اثشسا ٪ٟشٻ قسٺ اؾز، ٲربَت ثب اٶ٫ڃعٺ ٸ ضٚجز ثڃكشطڀ زاؾشبٴ ضا زٶجب٬  حٹازص ٸ قرهڃز

ټب زٮڃٯځ اؾز ثط «ٶ٫طڀڃفد»ذٹضزٴ اڂٵ حٹازص ضا زض ثڃبثس. ټٳڃٵ ٦ٷس سب چ٫ٹٶ٫ځ ض٢ٱ ٲځ

ټبڀ ٲرشٯٝ ضٲبٴ ٸػٹز زاضز. زضٸا٢ٕ ظٲبٶځ ٦ٻ ؾطٶٹقز ټبڀ ٲشٗسزڀ ٦ٻ زض ثرف«ٶ٫طڀ دؽ»

ټبڀ ٲشٗسز ضٲبٴ، قٹز، اٚٯت ٲُبٮت ثٗسڀ زض ثرفټب ٸ حٹازص زض اثشساڀ زاؾشبٴ ٪ٟشٻ ٲځ قرهڃز

ټب ٸْڃٟٿ ٶ٫طڀٸڀ، دؽٲحٯځ اؾز ثطاڀ دط٦طزٴ ذأل ظٲبٶځ ظٲبٴ ٪صقشٻ سب ظٲبٴ ٦ٷٹٶځ. اظ ټٳڃٵ ض
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اڀ اظ زضٶ٩ سٹنڃٟځ زاضٶس. زض ثرف سساٸٰ ثب َڃٝ ٪ؿشطزٺ ٪كٹزٴ ٸ ضٕٞ سٗٯڃ٣بر زاؾشبٴ ضا ثط ٖٽسٺ 

ټب ٸ سهٹڂطدطزاظڀ ثطذځ سٹټٳبر قرهڃزِ ټب، ًٞبؾبظڀ٦ٻ سٹنڃٝ قرهڃزضٸ ټؿشڃٱ چٷبٴضٸثٻ

ثط ٮصر  ټب ٖالٸٺ اڂٵ سٹنڃٝ اٶس. ٦بض٦طزضا ثٻ ذٹز اذشهبل زازٺ سٹػٽځ ٲحٹضڀ زاؾشبٴ ثرف ٢بث٭

ټب، ٸ٪ٹټب ٲڃبٴ قرهڃز سهٹڂطدطزاظڀ ٸ قبٖطاٶ٫ځ، ٪ؿشطـ سٗٯڃ٣بر زاؾشبٴ اؾز. ٸػٹز ٪ٟز

ٸ٪ٹڀ زضٸٶځ قرهڃز ٲحٹضڀ زاؾشبٴ ؾجت ٦ٷسڀ ظٲبٴ ضٸاڂځ اؾزز اٲب ٦بض٦طز اڂٵ ٸڂػٺ ٪ٟز ثٻ

ټبڂځ ثطاڀ ٯځ چٷڃٵ ضٲبٴٸ٪ٹټب زض ضٕٞ ڂب اڂؼبز سٗٯڃ١ ثؿڃبض ٲٽٱ اؾزز ظڂطا ڂ٧ځ اظ اټساٜ ان ٪ٟز

زض ٲٹضز  ؾبذز زاؾشبٶځ. ٸټٹاڀ ذبنځ اؾز ٦ٻ ثط زاؾشبٴ حب٦ٱ اؾز ٶٻ سٗٯڃ٣بر ذٹـ زضڂبٞشٵ حب٬

قرم ٸ زاٶبڀ ٦٭ اظ  ثبضٺ ٸ سٹنڃٟبر ٲشٗسزڀ ٦ٻ ضاٸڀ اٸ٬ سٹاٴ ٪ٟز س٧طاض چٷسڂٵثؿبٲس ٶڃع ٲځ

زضدځ زض  ٶٷسٺ ضا دځزټٷس، ذٹا زؾز ٲځ دطڂف قرهڃز انٯځ زاؾشبٴ ثٻٸيٗڃز آقٟشٻ ٸ ضٸاٴ

سطڂٵ س٧طاض اڂٵ ضٲبٴ زض سطؼ، ايُطاة ٸ  زټس. ٲٽٱٸټٹاڀ زاؾشبٴ ٸ سٗٯڃ٣بر ٲشٗسز آٴ ٢طاض ٲځ حب٬

ٚٱ ٚطثشځ اؾز ٦ٻ قرهڃز انٯځ زاؾشبٴ زض آٴ ٪طٞشبض اؾز. ٦بض٦طز اڂٵ س٧طاضټب اٚٯت زض 

 ټبؾز. ٢طاضزازٴ ذٹاٶٷسٺ زض سٗٯڃ٣بر ٲطثٹٌ ثٻ قرهڃز

 کتاتٌاهِ
ظازٺ ٸ ٦شبڂٹٴ قٽذطظاز. سٽیطاٴ:  ، سطػٳٿ آشڂٵ حؿڃٵسحٯڃ٭ اٶٹأ زاؾشبٴ( 1383ٲڃك٭ز ضٸاظ، ٞطاٶؿٹا. ) آزاٰ، غاٴ

 ٢ُطٺ.

 . سٽطاٴ: ٲط٦ع.ؾبذشبض ٸ سأٸڂ٭ ٲشٵ( 1380احٳسڀ، ثبث٥. )

 . انٟٽبٴ: ٞطزا.زؾشٹض ظثبٴ زاؾشبٴ( 1371اذٹر، احٳس. )

. سٽیطاٴ:  ڂیٻ ٪یطڀ زض آطیبضڀ اظ: ٦ٹٶیسضا، ڂیبضٸر، ضة   »ضاټځ ثیٻ ټیعاض سیٹڀ ضٲیبٴ ٶیٹ      ( 1386اؾحب٢ڃبٴ، ػٹاز. )

 آشڂٵ. ٪٭

، 18، قیٳبضپ  5، زٸضپ  ٶ٣یس ازثیځ  «. ظٲبٴ ضٸاڂځ زض ضٲبٴ دڃ٧ط ٞطټبز( »1391ا٦جطڀ ثڃط٠، حؿٵز ٢طثبٶڃبٴ، ٲطڂٱ. )

 .  24ی  7نم

 قبز اؾالٲځ.. ػٯس زٸٰ. سٽطاٴ: چبح ٸ اٶشكبضار ٸظاضر ٞطټٷ٩ ٸ اضزاٶكٷبٲٿ ازة ٞبضؾځ( 1380اٶٹقٻ، حؿٵ. )

 . سٽطاٴ: ټطٲؽ.ټبڀ ٲظٷٹڀقٷبؾځ زاؾشبٴضٸاڂز( 1391ثبٲك٧ځ، ؾٳڃطا. )

 ٲبټځ. ، سطػٳٿ ٲحٳسضيب اثٹاٮ٣بؾٳځ. سٽطاٴ:ٲجبٶځ ٶٓطڂٿ ازثځ( 1388ثطسٷع، ڂٹټبٶؽ ٸڂ٭. )
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 . سٽطاٴ: اٞطاظ.قٷبؾځٶٹڂؿځ ٸ ضٸاڂززضآٲسڀ ثط زاؾشبٴ( 1387اهلل. )ٶڃبظ، ٞشحثځ

 . سٽطاٴ: ٶڃٯٹٞط.2، ع«ټبڀ ٲسضٴزاؾشبٴ»زاؾشبٴ ٦ٹسبٺ زض اڂطاٴ ( 1393دبڂٷسٺ، حؿڃٵ. )

 . سٽطاٴ: ٲطٸاضڂس. ٪كٹزٴ ضٲبٴ(  1394دبڂٷسٺ، حؿڃٵ. )

 ظازٺ ٸ حؿڃٷځ. سٽطاٴ: ٶ٫بٺ اٲطٸظ.، سطػٳٿ ٲبظڂبض حؿڃٵټبڀ ٶ٣س ازثځ ٲٗبنطٶٓطڂٻ( 1387سبڂؿٵ، ٮٹئڃؽ. )

 طػٳٿ ٲحٳس ٶجٹڀ. سٽطاٴ: آ٪ٻ.، سثٹَڃ٣بڀ ؾبذشبض٪طا( 1379) سٹزٸضٸٜ، سعٸسبٴ.

 ، سطػٳٿ اثٹاٮًٟ٭ حطڀ. سٽطاٴ: ٶڃٯٹٞط.قٷبذشځ ثط ضٸاڂززضآٲسڀ ٶ٣بزاٶٻ ٸ ظثبٴ( 1383سٹالٴ، ٲبڂ٧٭ ػځ. )

ٶ٣س ٲ٣بالر ٖٯٳځ ی دػٸټكځ ثیب ٲٹيیٹٔ ثطضؾیځ ٲشیٹٴ ازثیځ اظ زڂیس٪بٺ        ( »1398حڃبسځ، ظټطاز ٶؼبضڀ، ٲحٳس. )

 .83ی  37، نم 45، قٳبضپ 1398، ثٽبض ٶ٣س ازثځ«.  ظٲبٴ ضٸاڂځ غٶز

ثطضؾیځ زاؾیشبٴ ٦ٹسیبٺ ٲٗهیٹٰ اٸ٬ اطیط ټٹقیٷ٩       »( 1398ظازٺ، دطٸاٶٻز دبقبڂځ، ٦یبٲطاٴ. )  زضڂبڂځ، ٲٽسڀز ٖبز٬

زٸضٺ دیػٸټف ازة ٲٗبنیط ػٽیبٴ،    «. قٷبؾځ ؾبذشبض٪طاڀ غضاض غٶیز  ټبڀ ضٸاڂز ٪ٯكڃطڀ ثط اؾبؼ ٲإٮفٟٻ

 .521ی495، نم 1398، دبڂڃع ٸ ظٲؿشبٴ 2، قٳبضٺ 24

 ، سطػٳٿ اثٹاٮًٟ٭ حطفڀ. سٽطاٴ: ٶڃٯٹٞط.ضٸاڂز زاؾشبٶځ: ثٹَڃ٣بڀ ٲٗبنط( ٦1387ٷبٴ، قٯٹٲڃز. ) ضڂٳٹٴ

 .123ی144، نم 2، قٳبضپ 1، زٸضپ ٶ٣س ازثځ«. ظٲبٴ ٸ ضٸاڂز( »1387دٹض، ٢سضر. )٢بؾٳځ

 ، سطػٳٿ ٲحٳس قٽجب. سٽطاٴ: ټطٲؽ.ټبڀ ضٸاڂزٶٓطڂٻ( 1382ٲبضسڃٵ، ٸاالؼ. )

ثطضؾځ ؾبذشبض ضٸاڂځ ضٲبٴ دڃ٧یط ٞطټیبز ٖجیبؼ ٲٗطٸٞیځ اظ     ( »٢1393ٽطڀ، ٞطقشٻ. )بز ؾطحسڀٲحٳٹزڀ، ٖٯڃطي

 .109ی 87، نم 6، ؾب٬ زٸٰ، قٳبضپ دػٸټكٷبٲٿ ازثڃبر زاؾشبٶځ«. ٲٷٓط ػطڂبٴ ؾڃب٬ شټٵ

 . ٦ٯٵ: ٲطسًٹڀ.ٞطڂسٸٴ ؾٻ دؿط زاقز( 1380ٲٗطٸٞځ، ٖجبؼ. )

 ، سطػٳٿ ٲٽطاٴ ٲٽبػط ٸ ٲحٳس ٶجٹڀ. سٽطاٴ: آ٪ٻ.نطزاٶكٷبٲٿ ازثځ ٲٗب( 1385ٲ٧بضڂ٥، اڂطٶب ضڂٳب. )

 ټبڀ زاؾشبٴ ٶٹ(. سٽطاٴ: ٣٢ٷٹؼ. ټب، ق٫طزټب ٸ ٞطٰ( ٦شبة اضٸاح قٽطظاز )ؾبظٺ1389دٹض، قٽطڂبض. )ٲٷسٶځ

 . سٽطاٴ: ٦شبة ٲٽٷبظ.ٶٹڂؿځٶبٲٿ ټٷط زاؾشبٴٸاغٺ( 1388ٲڃطنبز٢ځ، ػٳب٬ ٸ ٲڃٳٷز ٲڃطنبز٢ځ. )

 ، سطػٳٿ ٲؼشجځ ٸڂؿځ. سٽطاٴ: ؾذڃسٺ ؾحط.سڀ ثط دػٸټف ٶٓطڂٿ ازثځزضآٲ( 1380ٸثؿشط، ضاػط. )
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