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 چكيده
 حاوز  در ،هاای ویژگی باه توجّاه باا که است مقدّس دفاع دوران از اینوشتهخاطره ،ایران پسر نورالدّین کتاب
 اماروزی، نویسایداساتان در کنندهتعیین بسیار و کلیدی عناصر از یكی که آنجا از. گیردمی قرار داستانی ادبیّات

 یادشااده کتاااب در شخصاایّت مقولاا  بااه حاضاار نوشااتار در اساات، پااردازیشخصاایّت و شخصاایّت بااه پاارداختن
 ایان نتاای . است کتاب این در پردازیشخصیّت هایویژگی بندیدسته و یافتن پژوه  اصلی مسئل . پردازیممی

 و چرخادمای اصالی شخصیّت حول داستان محور تاحدودی ایران پسر نورالدّین کتاب در دهد،می نشان بررسی
. برنادمای پای  را داساتان و کننادمای ایفا نق  اصلی شخصیّت پیشبرد به کمك جهت در فرعی هایشخصیّت
 بهاره نمایشای روش از داساتان اصالی شخصیّت معرّفی در و است کرده تفادهاس گزارشی شیو  از بیشتر نویسنده
 پویاایی و تحاوّل شااهد هاشخصایّت از برخای گیریشاك  در امّاا ایستاست؛ کتاب، اصلی شخصیّت. است برده
 پردازیشخصایّت عماد . پاردازدمی هااشخصایّت توصای  باه غیرمساتقیم و مستقیم شیو  دو به نویسنده. هستیم
 طریا  از جملاه از اسات؛ جساته سود مستقیم غیر روش از نویسنده نیز مواردی در. است مستقیم روش به ،کتاب
 پردازیشخصایّت باه مختلا ، شاهرهای نام و ظاهر توصی  ،(نمای ) رفتار و عم  ذهن، سیّال جریان گفتگو،
 کارده اقادام کتاب هایخصیّتش پردازش به مكان و زمان و دید زاوی  از استفاده با او همچنین است؛ زده دست
 .اندیافته نمود درونی و بیرونی صورت دو به هاشخصیّت کتاب، این در. است

 .پردازیشخصیّت ،ایران پسر نورالدّین نوشته،خاطره مقدّس، دفاع ادبیّات :هاكليدواژه
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 قدّمهم. 3

 در تحمیلای، جنا  باا انهمزما کاه باود ادبی نوین هایشاخه از یكی مقدّس، دفاع داستانی ادبیّات

 ناوع. »است نویسیخاطره مقدّس، دفاع داستانی ادبیّات هایزیرمجموعه از یكی. گرفت شك  ایران

 نیاز آن از پای  هرچناد. گرفات رونا  و اوج تحمیلی جن  پایان از پس هایسال در خاطره، ادبی

 نگاارش و خااطره هاایشا  برگازاری امّاا داشات، اختصاص بدان مطبوعات در مقاالتی و هابحث

 دیگار بار تادری  باه خااطره آياار تولیاد کاه اسات داشاته تاثيیر نوع این پرورش در چنان خاطرات

 روایتگاری و روایات از ایگونه که خاطره(. »44: 1913 سنگری،) «است یافته تفوّق ادبی هایگونه

 در اسات؛ گذشاته نزماا هاایکارده و هااشنیده ها،دیده بازآفرینی گاه و بازنویسی بازگویی، است،

 محساوب داساتانی ادبیّاات و داساتان زمار  در خااطره(. 199: 1913 همان،) «باشد مستند باید نتیجه

 تشاكی  گونااگون عناصار و اجازا از کاه است ک ّ یك منزل  به داستان هر منظور همین به شود؛می

 باه را آن خاود، ذهنای خلّاقیّات و نویسندگی قدرت هنرمندی، میزان به باتوجّه نویسنده و استشده

 یاا مایاهدرون شخصایّت، پیرن ،: از عبارتند داستان عناصر. کندمی خل  کام  داستان یك صورت

 سااختمان... . و فضاا پاردازی، لحان و لحان نگاارش، شایو  و سابك گفتگاو، دید، زاوی  مضمون،

 و تصاوّر رقاب غی شخصیّت حضور بدون آن گیریشك  و شودمی بنا شخصیّت عنصر پای  بر داستان

 از را پاردازیشخصایّت و شخصایّت منتقادان، و نظرانصااح  از بسیاری که طوری به است؛ محال

 پذیرش رمز که دارند تثکید نكته این بر و آورندمی شمار به داستان هر پراهمیّت و مهم بسیار عناصر

. دارد هااآن پاردازش نحاو  و شخصایّت باه بساتگی آن نفاوذ و دوام میازان و ادبای ايار هر امتیاز و

 کاه جاایی تاا هسات نیاز نویسانده قادرت و تواناایی دهند نشاان و داساتان جاذّابیّت مای  شخصیّت

 داساتانی شخصایّت داساتان، طرح عام  ترینمهم و داستان تم کنند منتق  عنصر ترینمهم: »اندگفته

  از یكاای در زیپاارداشخصاایّت و شخصاایّت بررساای بااه حاضاار مقالاا (. 99: 1911 یونساای،) «اساات

 و شخصایّت پردازش چگونگی تا پردازدمی ایران پسر نورالدّین نام به مقدّس دفاع هاینوشتهخاطره

 شاده بیان روایت صورت به که خاطره کتاب این هایشخصیّت در را جامعه واقعیّت نمود و انعكاس

 باودن مساتند ایاران پسار نورالدّین کتاب مزایای از. کند بیان است، شده نوشته جن  محوریّت با و

 قابا  و ايار باودن واقعای باه کاه اسات رزمان هم دیگر و راوی هایعكس و هانوشته دست به آن

 باه کتااب کلماات جای جای در راوی صدای گفت باید نیز. کندمی کمك آن دادن جلوه پذیرش

 خاود اصلی، یّتشخص. کند منتق  خواننده به را آن خوبی به است توانسته نویسنده و رسدمی گوش
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 کماك داساتان باردپی  باه و چرخنادمای او محاور حول دیگر، فرعی هایشخصیّت و است راوی

 .است گرفته صورت تحلیلی و اسنادی صورت به پژوه  این. کنندمی

 تحقيق پيشينة .3-3

هاای مایاه و شخصایّت در داساتان( به بررسی دو عنصر از عناصر داستانی، یعنی درون1914) هویدا

هاای کوتااه دفااع پاردازی در داساتان( شخصایّت1911) وتاه دفاع مقدّس پرداخته است. بارونیانک

( جایگاه ایثار و جانبازی را در ادبیّاات انقا ب برسای 1919) مقدّس را تحلی  کرده است. افسردیر

ی ( سیر تحوّل و تطاوّر ادبیّاات داساتان1913) کرده و وارد عرص  عناصر داستانی نشده است. ناظری

هاای ایثاار و شاهادت را در ( جلاوه1931دفاع مقدّس را مورد بررسای قارار داده اسات. امجادیان )

 صاحفی وجاوادی یگاناه کارده اسات.  های برجسات  دفااع مقادّس ارزیاابیعناصر داستانیِ داستان

شاود هایپ پژوهشای درباار  گونه که دیده میهمان اند.پرداخته دا( به تحلی  گفتمان کتاب 1931)

انجاام نشاده اسات و پاژوه  حاضار  نورالدّین پسر ایاراننوشت  گاه عنصر شخصیّت در خاطرهجای

   شود.نخستین کار در این زمینه محسوب می

 مقدّس دفاع ادبياتّ .3-4

 و دینای هاایارزش بار مبتنای دفااع و ایستادگی و مقاومت دربار  که ادبیّاتی به مقدّس دفاع ادبیّات

 یعنای اسات؛ هماراه عرفاانی هایمایاه بان باا و انفسای وعمادتاً شودمی تهگف است، شده تولید الهی

(. 11: 1913 سنگری،) است محسوس کام ً مقدّس دفاع ادبی آيار در عرفانی ادبیّات آشكار حضور

 نویساندگان هاآن در که اير هزاران نگارش زمین  آن، از ناشی پیامدهای و ایران علیه تحمیلی جن 

 جهاانی، هاایبازتااب جنا ؛ جغرافیاای رخادادها؛ گازارش ها؛عملیات تاریخ چون موضوعاتی به

 و رزمنادگان فرمانادهان، هاا،رساانه ماردم، نقا  جنا ؛ فرهنگای و اقتصاادی اجتمااعی، سیاسی،

 ایان در. اسات شاده اناد،پرداخته آن بیرونی و درونی هایجنبه دیگر و جن  طول در سیاستمداران

 بازتااب و مقادّس دفاع سال هشت هایجلوه و ابعاد رخدادها، ها،رزشا که شده نگاشته آياری میان

 و تغییار دنباال باه(. 14: هماان) انادکرده بیاان هنرمندانه زبانی با را سال هشت این به پیوسته حوادث

 پدیاد مقادّس دفااع ادبیّاات 1913 تابساتان پایان در تحمیلی جن  شروع و کشور اوضاع در تحوّل

 شاعران و داد قرار ادبیّات کار دستور در را ایتازه مسائ  جن ، اير بر ندگیز شدن دگرگون. آمد

 هناری مطلا  روح دلیا  باه شاعر میاان ایان در. پرداختند زیبایی ادبی آيار آفرین  به نویسندگان و

 ادبیّاات بناابراین کناد؛ مانعكس را دوران حاوادث و معضا ت واقعیّات، توانساتنمی آن بر حاکم
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 همراهای و داساتان مكاان و فضاا در کاه ایگوناه باه کشاد؛مای دوش باه را سائولیّتم این داستانی

 یافات دسات زماان آن از آشاكار درکی به و کشید نفس دوران آن فضای در توانمی ها،شخصیّت

 معیارهاای روحای، - اجتمااعی فضاای تغییار باا 1964 هاایسال همان از(. »13: 1919 میرعابدینی،)

 باه را خاود جاای سیاسای تعهّاد و نهادمی تغییر به رو نیز ادبیّات وظیف  از گاننویسند تلقّی و داوری

 گونا  از جزئای کاه هانگاشتهخاطره میان این در(. 39 :همان) «دهدمی ادبی فرم و زبان قبال در تعهّد

 آغاز در هاخاطره. »است یافته فراوان عم  و گسترش و رشد کمّی لحاظ به است، مقدّس دفاع ادبی

 از گازارش تهی  در خبرنگاران و جبهه از بازگشت در رزمندگان. شدند زاده هاگزارش دل از  جن

 برگازاری و گاوییخااطره بعادها. گفتنادمای بااز نیاز را خاطرات گزارش، ضمن در جن ، مناط 

 خااطره، کتااب باا هماراه نگارهاا خاطره. شد ادبی شاخ  این باروری برای فرصتی خاطره، هایش 

 باه تااریخی ساندی همچون را خاطره تا پرداختندمی مستندات و هاخطدست ها،عكس اپچ به گاه

  نوشاات خاطره مقاادّس، دفاااع خاااطرات جملاا  از(. 91 و 96: 1913 ساانگری،) «کننااد منتقاا  آینااده

 حضاور تاوانمای که است سپهری معصومه نوشت  و عافی نورالدّین سیّد روایت ،ایران پسر نورالدّین

 بیاان روایات شایو  باه کاه نوشاتهخاطره این در. دید آن در اند،دوره آن مظهر که را یهایشخصیّت

 را هااییشخصایّت نویسانده. اسات داساتان اصالی هاایشخصایّت از یكای خاود راوی اسات، شده

 کاه اسات واقعی داستانی واقع، در اند؛بوده زمان آن هایواقعیّت کنند منعكس که کندمی پردازش

 .هستند جامعه به خدمت حال در و زنده اکنون آن هاییّتشخص از بسیاری

 بررسي و بحث .4

 معنای باه kharasseix کلما  از کااراکتر واژ  ریشا . اسات کااراکتر انگلیسی واژ  معادل شخصیّت

 بار عا وه «کااراکتر» کلما  کهان یوناان در. اسات شده گرفته دادن خراش عمیقاً و کردن حكّاکی

 از منثاوری هاایطارح» از باود عباارت اسات،کارده استنباط آن از تراژدی برای ارسطو که مفهومی

 اشخاص(. »114: 1961 براهنی،) «بودند شده گنجانده خاصّی الگوی در که هاآدم مختل  هایتیپ

. نامناادمی شخصاایّت شااوند،ماای ظاااهر... و نمایشاانامه و داسااتان در کااه را( مخلااوقی) ایشادهساخته

 آنچاه و او عما  در او، اخ قی و روانی کیفیّت که است فردی نمایشی، یا روایتی اير در شخصیّت،

 حاوز  در خوانناده بارای کاه را هااییشخصایّت چناین خل . باشد داشته وجود کند،می و گویدمی

 و 14: 1911 میرصاادقی،) «خوانندمی پردازیشخصیّت کنند،می جلوه واقعی افراد مث  تقریباً داستان

 ارائا  اوّل،: کناد اساتفاده شایوه ساه از داساتان در پردازیشخصیّت برای است كنمم نویسنده(. 19
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 و شارح باا نویسانده دیگار عباارت باه مساتقیم؛ توضیح و شرح از گرفتنیاری با هاشخصیّت صریح

 زاویا  از یا کندمی معرّفی خواننده به را داستان  هایآدم ها،شخصیّت افكار و اعمال و رفتار تحلی 

 شاودمی داده توضیح داستان دیگر هایشخصیّت هایخصلت و هاخصوصیّت داستان، در دیفر دید

 کمای باا آناان عما  طری  از هاشخصیت ارائ  دوم،. گیردمی قرار تعبیر و تفسیر مورد آنها اعمال و

 نمایشای روش ناپاذیر جادایی جاز  هااشخصایّت کردنعرضه روش این. آن بدون یا تفسیر و شرح

 درون ارائا  ساوم،. شناسایممای را آنهاا کاه هاساتشخصایّت رفتاار و اعماال طریا  از زیارا است؛

 عواطا  و ذهنای هاایکشامك  و هااعم  نمای  با که ترتی  این به. تفسیر و تعبیربی شخصیّت،

 باه را ذهان سایّال جریاان روش، ایان. شناسادمی را شخصیّت غیرمستقیم خواننده، شخصیّت درونی

ه،" هااایشخصاایّت(. »14-31: 1911 یرصااادقی،م) اساات آورده وجااود  رمااان، کوتاااه، داسااتان قصااّ

 ایساتا هایشخصیّت گروه: جمله از کرد؛ بندی تقسیم مختل  هایجنبه از توانمی را "...و نمایشنامه

 تغییار که است داستان در شخصیّتی ایستا، شخصیّت. اندکرده بندی تقسیم... و فرعی و اصلی پویا، و

 و استبوده آغاز در که باشد همان داستان پایان در دیگر عبارت به بپذیرد؛ را تغییری ندكا یا نكند

 داساتان، در ماداوم و یكریاز کاه اسات شخصایّتی پویاا، شخصایّت. نكند تثيیر او بر داستان حوادث

 و خصاالت یااا او بینیجهااان و عقایااد او، شخصاایّت از ایجنبااه و باشااد تحااوّل و تغییاار دسااتخوش

 ایاران پسر نورالدّین کتاب در(. 39 و 34: 1911 میرصادقی،) «شود دگرگون او شخصی خصوصیّت

 شاوند،مای گرفتاه کاار باه پاردازیشخصیّت در که را تدابیری. »است شده برده بهره شیوه دو هر از

 نویسانده اگار. کارد بنادیطبقه و تقسایم "گزارشای" و "نمایشای" تادابیر باه کلّای طور به توانمی

 اساتفاده گزارشای شایو  از صورت آن در کند، معرّفی را داستان شخصیّت راوی، زبان از و مستقیماً

 آن در کند، معرّفی را خویشتن خود گفتار و رفتار با که دهد اجازه داستان شخصیّت به اگر کند؛می

 دهنویسان ،ایاران پسار نورالادّین در(. 91: 1911 یونسی،) «است برده کار به را نمایشی شیو  صورت

 نمایشای روش از داساتان اصالی شخصایّت معرّفای در و اسات کرده استفاده گزارشی شیو  از بیشتر

 بغرن  یا جامع) بودن بعدی سه یا داستان شخصیّت بودن ساده یعنی بودن، بعدی دو. »است برده بهره

 اگار. کندمی داستانی شخصیّت یا داستان تم یا طرح بر نویسنده که دارد تثکیدی به بستگی او( بودن

 اگار و بسازد بعدی سه صورت به را او است ناگزیر طبعاً کند، غور او شخصیّت در بخواهد نویسنده

 را ایسااده تشخصایّ دهاد تارجیح است ممكن صورت آن در کند بیان را واحد فكر یك بخواهد
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 بغارن  اشاخاص و نوعی نمون  اغل  داستانی ساد  اشخاص. نسازد آشفته را داستان «تم» که بیافریند

 شخصایّت یاك کاه بگویاد کاه نیسات قانونی و قاعده امّا هستند؛ ممتاز و ویژه هایشخصیّت اغل 

 احسااس نویسانده کاه آیادمی پای  اوقاات گااهی. باشاد خاود نوع نمون  تواندنمی بغرن  و جامع

 در(. 94 :نهما) «برسد نظر مورد نوعی نمون  به تواندمی بهتر جامع، شخصیّت یك ساختن با کندمی

 ممتااز و ویاژه بغرن ، و جامع شخصیّتی اصلی، شخصیّت. استشده برده بهره شیوه این از کتاب این

 نشاان تیاپ، یا نوعی شخصیّت. باشد نیز خود نوع نمون  تواندمی حال عین در و است تحسین قاب  و

: 1911 داد،) کنادمای متماایز دیگاران از را او که است مردم از ایطبقه یا گروه خصوصیّات دهند 

 را حقیقات باید شخصیّتی چنین آفریدن برای. خود امثال برای است، اینمونه نوعی شخصیّت(. 946

 آفریاده نظر مورد نوعی شخصیّت تا آمیخت هم در هنرمندی با و گرفت زنده و واقعی نمون  چند از

 متحاوّلِ مناسابات او کاار اساسی موضوع که این به است معتقد سخت اینك نو نویسیداستان. »شود

 کشامك  جریاان در کاه را داساتانی اشخاص از یكی کم دست اوقات اغل  بنابراین است؛ انسانی

 بیشااتر اگرچاه. کناادمای ارائااه اسات، گذرانااده سار از جسااماً یاا روحاااً را تحاوّلی و تغییاار حاوادث

 کاه فرعای هاایشخصایّت اغلا  دارند، یابنده گسترش شخصیّت یك کم دست جدید هایداستان

 و اسات داساتان اصالی شخصایّت دادنجلاوه امار ایان از ماراد و هستند ساده یا ساکن کنندمی ارائه

 بغارن  و جامعیّات میزان داستان اصلی شخصیّت با اشخاص گونه این مقابل  با تواندمی خود خواننده

 و خاوی از بخشای کاه باشد منظور این به تنها داستان فرعی شخصیّت وجود اگر. بسنجد را او بودن

 نیسات لشاكر سایاهی جاز شخصایّتی، چناین صاورت آن در دهاد، جلوه را اصلی شخصیّت خصال

 و چرخادمای اصالی شخصایّت حاول داساتان محاور تاحدودی کتاب این در(. 91: 1911 یونسی،)

 پای  را داستان و کنندمی ایفا نق  اصلی شخصیّت پیشبرد به کمك جهت در فرعی هایشخصیّت

. باشاد دیگاری هاایشخصایّت کلیشا  یاا بادل نساخه کاه اسات شخصیّتی قالبی شخصیّت .برندمی

 نحاو  اسات؛ پیشبینی قاب  صحبت  آشناست؛ ظاهرش ندارد؛ تشخّصی هیپ خود از قالبی شخصیّت

 میرصاادقی،) «ایمشده آشنا قب ً آن با ما که کندمی رفتار الگویی طب  بر زیرا است؛ مشخّص عمل 

 .است شده پرداخته آن به جزئی صورت به کتاب این در که امری( 36: 1911

 (خاطره) داستان خالصة. 4-3

 خااطرات صاورت باه کاه اسات عاافی نورالادّین سایّد اسام باه جانباز ایرزمنده داستان کتاب، این

 .  استیافته نگارش مصاحبه و نوار طری  از و است شده بیان دیگرنگاشته
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 پادر. شد متولّد تبریز نزدیكی در خلجان روستای در 1949 شهریورماه هپانزد در عافی نورالدّین سیّد

 گذرانادن بارای کام کام. بودناد بچاه ش  دارای و کردندمی کشاورزی روستا همین در او مادر و

 و آقاجاان پادرش. شاودمای بهتار شانمالی وضع نتیجه در کنند؛می علم خانه در را قالی دار زندگی

 و باار هما  راهزناان کردساتان منطقا  در بازگشات در. شوندمی ح  فرس راهی نمكی خانم مادرش

 باه بیشتر هابچه بقی  از و بود دوست پدرش با خیلی نورالدّین سیّد. برندمی غارت به را کاروان بندی 

 ساال در نورالادّین. کاردمای کماك پدر به باغ نگهداری و کشاورزی کارهای در و بود نزدیك او

 یاك در و گاذردمای مدرسه و درس خیر از بنابراین برود؛ تبریز به کار برای دگیرمی تصمیم 1911

 زماان آن در. خوانادمای طلبگای درس نمكای محمّد آقای اشدایی پسر.  کندمی کار سازیباطری

 باا امام هایعكس و هااع میه کردنپخ  در و شنودمی او از را( ره) خمینی امام نام بار، اوّلین برای

 داخا  در. گارددبرمی تبریاز در خاود دِه باه انقا ب، پیاروزی از پاس مادّتی. کنادمی اریهمك او

 از بعاد. کنادمی اقادام جبهاه باه اعازام بارای که جاستهمین از و شنودمی را جن  خبر بوسمینی

 اعازام باه موفّا  سارانجام شاود،می رد بودنساال و سانّکم ساب  به وی، تقاضای بار چندین اینكه

 صاادر کردساتان جبها  در حضاور بارای اعازام  برگ ( سالگی شانزده) 1913 ماه دی در. شودمی

 در شاجاع و ورزیاده و متبحّار شخصای و دهادمی مكان تغییر مختلفی هایپادگان به بعدها. شودمی

 و شاودمای نبارد میادان راهی نیز صادق برادرش. شودمی مجروح بار چندین او. شودمی نبرد میدان

 نیاز مالبااش امیار ناام باه او فاداکار و دلسوز رفی  و دوست. رسدمی شهادت رفیع درج  به سرانجام

 جانبااز عنوان مختل ،به هایعملیات در شدنزخمی بار چندین از پس نورالدّین سیّد. شودمی شهید

 جباران ضاربات.. .و پاا و چشام و بینای و شاكم و صاورت ناحی  از او. شودمی شناخته درصد هفتاد

 تساویه 11/4/1964 تااریخ در. دارد خاود با را آنها آيار است هنوز که هم هنوز که بیندمی پذیرینا

 چاون امّاا رود؛مای آلماان باه هاای زخم درماان بارای بعدها. گرددبرمی تبریز به و کندمی حساب

 . کندمی نظر صرف درمان ادام  از نیست، بخ نتیجه درمان 

 پردازيصيّتشخ و شخصيّت عنصر بررسي. 4-4
 عاین در آنهاا بیشاتر واقاع در کاه ایاممواجاه هااییشخصایّت تعادّد با ایران پسر نورالدّین کتاب در

 و اهمیّات حس  بر  کوشیممی ما و کنندمی کمك داستان اصلی شخصیّت پرداخت به بودن،واقعی

 که است عافی رالدّینسیّدنو کتاب، این اصلی شخصیّت. بپردازیم آنها از تعدادی به بودنشانبرجسته

 هاایشخصایّت. ایستاسات شخصیّتی و گذرانده سر از که است حواديی و خاطرات گویند  واقع در
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 نورالادّین، دوست مالباش امیر عافی، سیّدحسین پدرش نمكی، خانم سیّدنورالدّین مادر یعنی فرعی،

 اصاغر نورالادّین، داییپسار نمكای اباراهیم نورالدّین، دوست کریم نورالدّین، پسردایی نمكی حسن

 هساتند؛ ایستا هاییشخصیّت نیز... و لشكر فرمانده باکری مهدی سیّدالشهدا ، گردان فرمانده قصّاب

 و جبهاه دایار  از ابتادا در چراکاه پویاسات؛ شخصایّتی دارای نورالادّین دوسات شیرافكن حسن امّا

 داد شغ  و عقیده تغییر و گرفت ارقر نورالدّین سیّد هایحرف تثيیر تحت بعدها و بود دور به جن 

 شخصایّتی نیاز نورالادّین بارادر صاادق، سایّد. رساید شاهادت به درنهایت و شد باز جبهه به پای  و

 باه راه ایان در و شاودمی متحوّل و آیدمی جبهه به دوباره امّا کند،می فرار جبهه از ابتدا او پویاست؛

 گاروه دو در کلّی طور به هاشخصیّت این. پیونددمی الهی معبود به سرانجام و رسدمی معنوی کمال

 .گیرندمی قرار قالبی و نوعی

 نوعي هايشخصيّت. 4-4-3

 نمونا  توانندمی و اندشده پردازش ممتاز و ویژه ای،کلیشه صورت به اغل  کتاب این هایشخصیّت

 و رزمناده شاود،مای مطارح داساتان مرکازی شخصایّت عناوان باه که نورالدّین. باشند نیز خود نوع

 سیّدصاادق،. اسات ویاژه شخصایّتی و شودمی متحمّ  را زیادی هایمجروحیّت که است ایبسیجی

 رزمناده، همگای.. .و فاداکار یوسا  اسدی، عبدالحسین ستّاری، کریم نمكی، ابراهیم مالباش، امیر

  .بودند بسی  نیروهای تیپ از و نورالدّین دوست

 قالبي هايشخصيّت. 4-4-4

 ایقاالبی هایشخصایّت کتااب ایان در اشرفی خانم نورالدّین، همسر و نمكی خانم نورالدّین، مادر 

 نورالادّین همسار از. اندنشده خارج خود زنان  رفتارهای یا و بودن مادر بُعد از که شوندمی محسوب

. کنادمای ارائاه داساتان در محدود عملكردی تزیینی، عنصری همچون او است؛ شده برده نامی تنها

 پسار شاهادت در مقاومات و صابر و او دلساوزهای و پسارش هاایزخام دیادن از مادر هایتابیبی

 ماردی کاه هام عاافی سیّدحساین پادرش،. دارد مادراناه رفتارهاای از حكایت سیّدصادق، دیگرش

 کماك او باه زنادگی مسایر در و نكارد خالی را پسرش پشت و بود ک زحمت و فداکار و شجاع

 .است ایکلیشه و قالبی تیشخصیّ کرد،

 پردازيشخصيّت هايشيوه .1-4

 :پردازدمی هاشخصیّت توصی  به غیرمستقیم و مستقیم شیو  دو به نویسنده
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 مستقيم پردازيشخصيّت .1-4-3

 داساتان هایشخصایّت و اسات شده برده بهره مستقیم پردازیشخصیّت روش از بیشتر کتاب این در

 نزدیاك از و دارد حضاور داساتان در و اسات داساتان هایتشخصیّ از یكی دخو که راوی زبان از

 مصااحبه طریا  باه داستان که آنجا از سب ، همین به شوند؛می معرّفی است، حوادث و وقایع شاهد

 هاا،شخصایّت هما  نگاوییم اگار. اسات کرده پیدا گونهگزارش و یكدست حالتی است، شده انجام

 کاه وايقای اکبار توصای  در ماث ً اناد؛شاده پاردازش شیوه این با اهشخصیّت غال  گفت توانمی

 اها  او. شادم آشانا "وايقای اکبار" باا جدیاد پایگااه در»: است آمده چنین است، نورالدّین دوست
 چوپاانی کارش گفتمی. کردمی زندگی برادرش خان  در و نداشت مادر و پدر. بود تبریز قرامَلك
 ماممن و برخاوردخوش صافا، با بود، بزرگی انسان. رسیدهمی آنها به که داشته گوسفند چند و بوده
 بااکری، مهادی شاهید توصای  در(. 41: 1931 ساپهری،) «محباوب ماا بارای و ماثنوس نماز با که

 گااهی. کاردمای حرکات شكنخط گردان نیروهای مقاب  آقامهدی» :گویدمی چنین لشكر فرمانده
 آن، کااربرد از و داشات دسات در رزمناده کاه ایاسالحه از کارد؛می صحبت نیروها با و ایستادمی
 زمین هم بار یك. کردمی درست آرام  با بود خورده تا که را ایرزمنده یق  گوش  گاه. پرسیدمی

 شادمای دنیا کجای. زد اضافی گره یك بود، بلند زیادی که را هارزمنده از یكی پوتین بند و نشست
 و نظام درس: دادمای بازر  درس دو ماا باه همزماان او کارد  داپیا ماا فرمانادهان مث  فرماندهی
 توصای  در همچناین( 146: 1931 ساپهری،).« اسا م ساپاه باین همادلی و محبّت درس و آمادگی

 و سانّ اینكاه باا. باود باصافایی آدم اسدی عبدالحسین»: گویدمی چنین اسدی عبدالحسین دوست ،
 اها . کاردمای تاا هاجوان با خوب و بود متواضع امّا ،داشت سال 91 حدود و بود ما از بیشتر سال 
 (.141: همان) «است شده شهید قب ً برادران  از یكی دانستممی و بود شرفخانه بندر

 غيرمستقيم پردازيشخصيّت .1-4-3-4

 مساتقیم پردازیشخصایّت شایو  از بیشاتر طاوالنی، و بلناد هاایخااطره و هااناماهزندگی در گرچه 

 اداماه در که است رفته کار به نیز مستقیم غیر شیو  ایران پسر نورالدّین کتاب در امّا شود،یم استفاده

  :پردازیممی آن گوناگون انواع توضیح به
 گفتگو .1-4-3-4-3

 زناده و بودن واقعی به هاشخصیّت بین گفتگو هستند، واقعی چون خاطرات حوادث و ماجرا هایشخصیّت 

 طبقا  ها،شخصایّت درونای هاایویژگای شناخت برای گفتگو عنصر از. کندمی مكک بیشتر ماجراها بودن

 نشسته قای  در آموزش حین در روز یك»: شودمی استفاده نیز آنان هایویژگی سایر و لهجه نوع اجتماعی،
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 و آماد بیارون آب از هاابچاه از یكای ناگهاان... و کردنادمی حرکت آب زیر که دیدممی را هابچه و بودم
 را دست ! کن ول طناب از دستتو - "لندیم خفه": زد فریاد و آمد باال باز کردم، دقّت. آب زیر رفت دوباره

.. .بود کرده رها هم را آن که داشت دست در یج. پی. آر قبضه یك. رفتیم طرف  به ما و کرد ول طناب از
 اشكالی! ... آب توی کردم ول رو یج.پی. آر! سیّد آقا -کنی می گریه چرا حاال. کردمی گریه شدّت به او

 باا فرماناده آمیزمحبّات رفتاار نموناه درایان (111: 1931 ساپهری،) .«کارد شاهمی کار چه ببینم حاال! نداره

 لیّت مسم احساس و انق ب  اس م، به آنها اعتقادات از ناشی که رزمندگان حرکات و رفتار نیز و نیروهای 

 .است مشخّص بود،

 ذهن سيّال جريان شيوة به پردازيتشخصيّ .1-4-3-4-4

 فرعی هایتشخصیّ ع وههب های شخصیّت از برخی خانوادگی وضعیّت و زندگی شناساندن برای نویسنده

 هار درونای هاایواگویاه. کنادمای اساتفاده ذهنای صاورت باه خااطرات سی ن طری  از داستان لاوّ  درج

 دوسات مالبااش امیار کاودکی خااطرات باه هااواگویه نای. دارد تعل  ذهن السیّ جریان بخ  به تشخصیّ

 را خاود باود، رعناا جاوانی کاه حااال و بود چشیده را محرومیّتی جور همه که شودمی مربوط دنورالدّینسیّ

 کاه گفات. گفت برایم اشزندگی از که بود آنجا. برد شانخانه به مرا امیر روز یك» :بود کرده جبهه وق 
 و دارایی تمام او موقعیّت از استفاده سو  با مادرش و بوده ساواکی اشدایی امّا اند؛بوده فامی  مادرش و پدر
 ساخت روزهاای باوده، سااله پان  روزهاا آن که امیر. شودمی جدا آنها از و کرده تصاح  را پدرش اموال
 یاك. دیمکار اجااره اتاقی اتّفاق، آن از پس گفتمی. یادداشت به خوب را مادرش و پدر همراه به زندگی
 باافی قاالی معااش، امارار بارای پادرم. خوابیادیممای آن روی نفری سه هاش  که بود اتاقمان گوش  تخت
 از. کارد منقلابم امیار کاودکی خاطرات شنیدن. گذشتمی مانزندگی گرفتمی که کمی پول با و کردمی
 در ش  آن. نبود هرکس کار کردن، زندگی عزّت و صبر با ولی شدن، ش  نان محتاج و آمدن زیر به اوج

 (111: همان).« کردم گریه تنهایی

 (نمايش) رفتار و عمل طريق از پردازيشخصيّت .1-4-3-4-1

 و وطان از پاساداری که است اعتقادات  بر مبتنی یعنی او، درونی شخصیّت با متناس  سیّدنورالدّین اعمال 

 دفاع مجروح بدنی با حتّی اعتقادات  و وطن از جان پای تا او. است بوده آن سرلوح  در امام دستور به عم 

 خاودم دور و رفتمی گی  سرم انگار. خورممی تلوتلو دارم کردم احساس ناگهان لحظه، یك در»: کردمی
 کاه بود عجی .. .کردممی احساس رفتند،می فرو تنم در پی در پی که را داغی هایترک  و.. .چرخیدممی

. خاوردم زماین بار صاورت باا.. . .ورمغوطاه محاو و داغ فضایی در کردممی احساس. نداشتم بدی احساس
 هم  با بودم، افتاده زمین روی که حالی در من و بود شده قاطی چیز همه.. .خون و خاك طعم بوها، صداها،
 .دیادمنمی را جااهیپ امّاا کاردم؛ بلناد زماین از زحمت به را سرم. است شده چه بدانم کردممی سعی توانم
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! رفات فارو صورتم توی دستم ناگهان امّا بزنم، کنار چشمانم از را خون و خاك تا بردم صورتم به را دستم
 را هااخاون تا کردم جمع انگشتانم در را قدرتم هم .. .ریخت دلم. کرد خیس را انگشتانم لزج و گرم مایعی
 (.119: همان).« کنم پاك

. شاد شاروع بیمارساتان از تارخیص خاطر به اصرارهایم. گرفت شدّت بیمارستان محیط از امدلتنگی دوباره»
 حاالم بیارون دانساتممای و هازخم به کردممی عادت داشتم من ولی است؛ باز هنوز شكمت زخم گفتندمی
 هاوای هام مان دیگار طرف از. نداشت شدن خوب خیال و بود داده آزارم هاماه که زخمی ؛...شودمی بهتر
 (141: همان) .«بودم کرده را جبهه

 ظاهر توصيف طريق از پردازيشخصيّت .1-4-3-4-2

 اسات؛ پرداخته هاشخصیّت از برخی ظاهری توصی  به پوشیده و گذرا صورت به موارد بعضی در نویسنده

 هااشااخص دیگار کناار در بلكاه نیسات؛ شخصایّت دادن نشان برای مهمّی شاخص تنهایی به شیوه این البتّه

 شاعر در باباا باود، چردهسیه کمی که این خاطر به و بود آزاد نیروی هم پیشقدم مصطفی»: شودمی ارزشمند
 (114: 1931 سپهری،) .«داشت او وص  در هم هاییبیت بود، گفته هابچه برای که بلندی

 و قدبلناد او. نوشتمی نق  خودش و من برای و شدمی کار به دست اسدی نباشیم، کاربی را ساعته دو تا»
 (.141: همان) !«الغر و چاق کمدی زوج شدیم بودم؛ الغر خیلی ایام آن در من و بود چاق کمی

 مختلف شهرهاي نام طريق از پردازيشخصيّت .1-4-3-4-1

 از دفاع برای رزمندگان که دهدمی نشان این و شوندمی معرّفی شهرهایشان اسم با ماجرا هایشخصیّت بیشتر

 حاضار نبارد صاحن  در مختلا  نقااط از توان تمام با و شناختند نمی پا از سر امام ندای به لبیك و میهنشان

 از صالح تبریز، از سیّدنورالدّین جنوب، از ستّاری کریم بود، شهر آذر بچ  پرویزی کریم: جمله از شدند؛می

 . ...و کرمان اه  بسیجی فندرسكی و کردستان از کاکاقادر تبریز، قرامَلِك از وايقی اکبر تهران،

 پروتوتيپ .1-4-4
 به توجّه با پژوه  مورد اير در و گیردمی صورت مختلفی  هایشیوه به نویسندگان آيار در شخصیّت ورود

 اسات، راوی مشااهدات و اتتجربیّا حاصا  کاه خاود واقعای و طبیعی موجودیّت همان با آن، بودنِ واقعی

 طریقای باه خاود زنادگی طاول در او کاه را سندهنوی ذهن از بیرون و اوّلیه هایشخصیّت. شودمی گرجلوه

 گونااگونی اناواع در تاوانمای را پروتوتیاپ. (14: 1941 دقیقیاان،) گویناد پروتوتیاپ است،نموده مشاهده

 کتااب ایان در... . و ادبای حماسای، طبقاتی، سیاسی، تاریخی، مذهبی، پروتوتیپ: جمله از کرد؛ بندیطبقه

 .گیرندمی قرار سیاسی و یمذهب گروه دو در بیشتر هاشخصیّت

 مذهبي پروتوتيپ .1-4-4-3

 باه و مقدّس دفاع رزمندگان طبق  و تیپ در گرفتن قرار و بودن رزمنده سب  به داستان هایشخصیّت غال 

 سیّدصاادق خااطره، اصالی و اوّل شخصایّت سایّدنورالدّین. هستند پروتوتیپ دسته این جز  رسیدن شهادت
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 دساته، فرماناده شاریعتی اماین نورالادّین، دوسات مالبااش امیار گردان، فرمانده وايقی اکبر نورالدّین، برادر

 تیاپ از آناان اکثار که.. .و قصّاب اصغر دسته، مسئول افتخاری رحیم گردان، فرمانده دوم معاون گنجگاهی

 .اندبوده گروهان سرشناس افراد و معاونان و فرماندهان

 سياسي پروتوتيپ .1-4-4-4

. اسات حادياه اصالی هاایشخصیّت از یكی که راوی خودِ جمله از هستند؛ واقعی کتاب این ایهشخصیّت

 از کاه.. .و وزیار صدرنخسات بنای آهنگران، صادق حاج ،(ره) خمینی امام بهشتی، شهید اهللآیت شخصیّت

 .شوندمی محسوب کتاب این در سیاسی هایپروتوتیپ

 نيداستا عنصر چند با شخصيّت ارتباط .1-4-1

 شخصيّت و ديد زاوية .1-4-1-3

 پاردازیشخصایّت بار مساتقیمی تاثيیر شاود،مای محساوب داساتان اصلی عناصر از که دیدگاه یا دید زاوی 

 متماایز، شاكلی باه تواندمی داستان در راوی مختل  هایدیدگاه از کدام هر دیگر عبارت به دارد؛ نویسنده

 .کند ترسیم را هاشخصیّت هایویژگی دیگر و افكار احساسات،

 خااطره، واقاع در و نگاردمای خااطره باه مفارد شاخص اوّل دیادگاه باا ایاران پسر نورالدّین کتاب نویسند 

 هاشخصیّت توصی  و چرخندمی او شخصیّت و محور حول هاشخصیّت بقی  و است راوی خود نام زندگی

 نیروهاای از یكای باار اوّلاین بارای کاه باود اوّل روزهاای همان»: گیردمی صورت راوی خود زبان از بیشتر
 بلوك از سنگر دو متر، چند فاصل  با پایگاه جلوی. بود متر 44 تا 94 فلكه از سپه بانك فاصل . زدم را دشمن
 (.44: 1931 سپهری،) «بودم جا آن دیگر نفر چند با هم من روز آن که بود شده ساخته سیمانی

 شخصيّت و داستان زمان .1-4-1-4

 پژوه ، مورد خاطرات راوی. شودمی روایت آن در داستان که است نظر مورد تاریخ و دوره استاند زمان

 شارح کاه زماان از ایبرهاه در را حاوادث انتهاای تاا ابتادا از و اسات داشته سال هجده رخدادها هنگام در

 ایان. اسات هکشاید تصاویر باه و کرده توصی  شود،می شام  را جنوب تا کردستان از رزمندگان نبردهای

 از درمان  جریان جبهه، در او حضور ماه 44 شام  که گیردمی بر در را 1961 تا 1913 سال از زمان از برهه

 1961 ساال در تبریاز پزشاكی علاوم دانشاگاه کارمنادی و درماان بارای خاارج باه رفتن بعد، به 1969 سال

 .شودمی

 شخصيّت نمود .1-1

 بيروني هايشاخص .1-1-3

 شخصایّت درونای ویژگای در توانادمای نسابی طاور باه شخصایّت شاغ  :هاشخصيّت شغل .1-1-3-3

 شاغ  از نویسانده اجتمااع، مختلا  طبقاات و هااتیاپ دادن نشاان بارای داساتان در گاهی. باشد تثيیرگذار



 43/از منظر عنصر شخصیّت  نورالدّین پسر ایراننوشت  تحلی  خاطره

 

 نآناا اناد؛جامعاه پاایین طبقاات از بیشاتر هارزمنده ایران پسر نورالدّین کتاب در. گیردمی بهره هاشخصیّت

 از غیار باه نیاز اکناونهام و انادداشاته سختی گذشت  کودکی در اند،کشیده زندگی در بسیاری هایسختی

 دسات از را ماادرش کودکی در که مالباش امیر جمله از کشند؛می دوش به را زندگی مشك ت بار جن ،

 و باود فرماناده هام که ینوبر خلی  بود؛ او عهد  به مادرش و زندگی و زن بار که افتخاری رحیم بود؛ داده

 نبارد میادان در پاا و گذشاته خاود شاغ  از باود، انگلیسی معلّم که غفّاری موسی دار؛میان و خواننوحه هم

 .. ..و بود گذاشته

. دهنادمای تشاكی  جاوان طیفی را ایران پسر نورالدّین کتاب هایشخصیّت :هاشخصيّت سنّ. 1-1-3-4

. دارد ساال شاانزده نورالادّین سایّد داستان، اصلی شخصیّت. است سال 91 تا سال شانزده بین آنها غال  سنّ

: زدمی موج شلوغی و شوق شور، رزمندگان بین در دلی  همین به بودند؛ سال و سنّ کم هم فرماندهان بیشتر

 هنادی تمار موقع آن تا. آورد هم من برای. خرید هندی تمر و رفت جواد ایستاد، دختر پ  در ماشین وقتی»
 دوسات هنادی تمار جاواد "!داره هام خاوردن مگه سیاهی این به چیز چیه  این آخه": گفتم. بودم وردهنخ

 کاه چیزهاایی بودند؛ خریده هم دیگر چیزهای و بیسكویت! ایهخوشمزه چیز دیدم و خوردم هم من. داشت
 و خاوردمای چیازی یكی نماشی در مث ً... نبود زیاد سنّشان که بود این واقعیّت. دارند دوست هابچه معموالً
  (493: 1931 سپهری،).« یكی این کلّ  تو زدمی گشتبرمی هم او جلویی؛ سر توی زدمی را اشماندهباقی

 اسات، جبهاه آن، مكاان و جنا  زماان زمان، که آنجا از کتاب، این در :هاشخصيّت جنس .1-1-3-1

 اسات؛ هماهنا  کاام ً موضاوع و حوادث فضای با که امری دهند؛می تشكی  مردان را هاشخصیّت غال 

یدنورالدّین، ماادر نمكای خاانم. اسات کمرنا  آناان نق  امّا دارند؛ حضور کتاب این در نیز زنان البتّه  ساّ

 محساوب داستان زن هایشخصیّت از نورالدّین، همسر اشرفی معصومه و بیمارستان در سیّدنورالدّین پرستار

 .شوندمی

 دروني هايشاخص .1-1-4

 برخاوردار ایدرونای و بیرونای مساائ  از شخصایّتی هر :شخصيّت عاطفي و روحي مسائل. 1-1-4-3

 خاوبی، باه ایاران پسر نورالدّین کتاب در راوی. شودمی نزدیك شخصیّت به آن طری  از مخاط  که است

. است یدهکش تصویر به را جبهه هایرزمنده سختی و مقاومت و صمیمیّت و هاصبوری ها،اضطراب ها،ترس

 ولای افتااد؛. زدم را او ب فاصاله»...  :گرفاتمای سرچشامه آنها اعتقاد و ایمان از سختی و مقاومت همه این
 از ترسام از! ترسایدم خیلی. افتادمی پا از من گلول  با که بود آدمی اوّلین او. شده زخمی یا مُرده دانستمنمی
 حا  خاودم برای را مسئله توانستمنمی و بودم ناراحت. ماندم پایگاه داخ  و رفتم عق  پایگاه جلوی سنگر
! زدم را یكای مان کاه گفاتم او به. بود تبریز عبّاسی محلّ  هایبچّه از که پایگاهمان مسئول سراغ رفتم. کنم
 تو او زدی،نمی اونو تو اگر بوده، دشمن! بشه  چی که": گفت خونسردی با او. لرزیدمی پایم و دست هنوز
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 .«امکشاته را کسای کاه امکارده گنااه کاردممای فكار مادام امّاا کرد؛ آرامم کمی های فحر "!زدمی رو
 (44: 1931 سپهری،)

 آن در تارک  14 حادود فهمیادم رفتاه رفتاه. آمده سرم به چه دانستمنمی درستی به هنوز و بودم من ... »
. انادکارده درسات میقایع هاایزخام و خورده همروی هاترک  از بعضی و شده تصیبم ایخوشه بمباران
 تنهاا. فهمیادممای تدری  به را اینها. بود گرفته قرار جرّاحی مورد نوبت چند در صورتم و دست پاها، شكم،
 (111: همان) .«بود دستم یك بدنم، سالم عضو

 باا را شخصایّت مواردی در ایران پسر نورالدّین کتاب در نویسنده :شخصيّت استدالل و فكر .1-1-4-4

 جبهاه در فهمیادممای اگار شدم،می دیوانه من واقعاً»: کندمی معرّفی خواننده به او هایاستدالل و ارافك بیان
 مشاقّات، حتّای نباودم حاضار. باود شاده دریاا و ماهی قصّ  جن ، و ما قصّ ! شهرم در من و هست عملیات

 (196: 1931 ری،سپه) .«بفروشم شهر در خیالیبی روز یك به را جبهه اندوه و خوابیبی گرسنگی،

 گيرينتيجه. 2
 هاایشخصایّت و چرخادمای اصالی شخصایّت حول داستان محور تاحدودی ایران پسر نورالدّین کتاب در

 بیشتر نویسنده. برندمی پی  را داستان و کنندمی ایفا نق  اصلی شخصیّت پیشبرد به کمك جهت در فرعی

. اسات بارده بهره نمایشی روش از داستان اصلی صیّتشخ معرّفی در و است کرده استفاده گزارشی شیو  از

. هساتیم پویاایی و تحاوّل شااهد هاشخصایّت از برخی گیریشك  در امّا ایستاست؛ کتاب، اصلی شخصیّت

 حاال عین در و است تحسین قاب  و ممتاز و ویژه بغرن ، و جامع یعنی بُعدی، سه شخصیّتی اصلی، شخصیّت

 پردازش ممتاز و ویژه ای،کلیشه صورت به اغل  کتاب این هایشخصیّت. اشدب نیز خود نوع نمون  تواندمی

 توصای  باه غیرمساتقیم و مساتقیم شایو  دو باه نویسانده. باشاند نیاز خاود ناوع نمونا  تواننادمی و اندشده

 طریا  باه داساتان کاه آنجا از. است مستقیم روش به کتاب، پردازیشخصیّت عمد . پردازدمی هاشخصیّت

 هاا،شخصایّت هما  نگاوییم اگار. است کرده پیدا گونهگزارش و یكدست حالتی است، شده انجام همصاحب

 مساتقیم غیار روش از نویسنده نیز مواردی در. اندشده پردازش شیوه این با هاشخصیّت غال  گفت توانمی

 ناام و ظااهر ی توصا ،(نمای ) رفتار و عم  ذهن، سیّال جریان گفتگو، طری  از جمله از است؛ جسته سود

 به مكان و زمان و دید زاوی  از استفاده با او همچنین است؛ زده دست پردازیشخصیّت به مختل ، شهرهای

 درونای و بیرونای صاورت دو به هاشخصیّت کتاب، این در. است کرده اقدام کتاب هایشخصیّت پردازش

 مسائ  و گیرددربرمی را هاشخصیّت بیرونی نمودهای جنسشان، و هاآن سنّ ها،شخصیّت شغ . اندیافته نمود

 .هاستآن شخصّت درونی نمود ها،شخصیّت استدالل و فكر و عاطفی و روحی

 منابع
 نشار و آياار حفظ بنیاد: تهران ،مقدّس دفاع كوتاه هايداستان در پردازيشخصيّت ،(1914) حسن بارونیان،

 .مقدّس دفاع هایارزش



 11/از منظر عنصر شخصیّت  نورالدّین پسر ایراننوشت  تحلی  خاطره

 

 .نو: تهران سوم، چاپ ،ويسينقصّه ،(1911) رضا براهنی،

 .مروارید: تهران ،ادبي اصطالحات فرهنگ ،(1911) سیما داد،

 .نویسنده: جابی ،داستاني ادبيّات در شخصيّت منشأ ،(1941) شیریندخت دقیقیان،

 ساور : تهران پانزدهم، چاپ ،(عافي سيّدنورالدّين خاطرات) ايران پسر نورالدّين ،(1931) معصومه سپهری،

 .مهر

 .پالیزان: تهران اوّل، چاپ ،مقدّس دفاع منظوم ادبيّات بررسي و نقد ،(1913) محمّدرضا سنگری،

 . آن: تهران ،داستان در پردازيشخصيّت و شخصيّت ،(1911) حمید عبدالهیان،

 .سخن: تهران ششم، چاپ ،داستاني ادبيّات ،(1934) جمال میرصادقی،

 .مهر آی : تهران اوّل، چاپ ،ادبيّات و داستان ،(1919) ------------

 .سخن: تهران دوم، چاپ ،نويسيداستان راهنماي ،(1934) ------------

 .سخن: تهران ششم، چاپ ،داستان عناصر( 1911) ------------

 .چشمه: تهران ،1 و 1 ج ،نويسيداستان سال صد ،(1919) حسن میرعابدینی،

 .نگاه: تهران دهم، چاپ ،نويسيداستان هنر ،(1911)ابراهیم یونسی،

 

 




