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چکیذه
ایٗ ٔمبِ ٝث ٝثزرعی ؽبجبٞ ٞبب واببة «چٟببر ٔمبِبَ٘ »ٝببٔی ّزٚمبی « ٚرعببِ»ٝ
الٍ٘یٛٙط ٔیپزداسد .الٍ٘یٛٙط یىی اس ثبشريتبزیٗ ٔٙامبناٖ اعب وب ٝتببِی ارعبيٛ
دا٘غأ ٝی ؽٛد .ا ٚدر َ٘زی ٝادثی  ٚا٘امبد خٛد ثب ىزح ٔمٕ٘" ِٝٛو ّببِی" ثب ٝىبزح
ٚیضٌیٞب یه اثز ادثی ثزجغأ ٝیپزداسد  ٚدر ٚالِ خقیقب ٝؽببٞىبر ادثبی را ٘ؾببٖ
ٔیدٞن .الٍ٘یٛٙط ثز ایٗ ثبٚر اع و ٝاثز ادثی ثب داؽاٗ ٚیضٌیٞبیی ٔیتٛا٘ن ثّٛٙ ٝاٖ
ٕٕ٘٘ ٚ ٝ٘ٛو ّبِی ٔيزح ؽٛد  ٚایٗ ٕ٘و ّبِی ٙٔ ٓٞحقز ث ٝیه صا٘ز ادثی ٕ٘بیؽبٛد.
َ٘بٔی ّزٚمی عٕزلٙن فبحت «چٟبر ٔمبِ ٓٞ »ٝدر ٔمبِ دثیز ٞ ٚبٓ در ٔمبِب
ؽبّز ْٔ ،امن اع و ٝؽزایيی خبؿ ٔیتٛا٘ن ث ٝاثبز ادثبی تْببِی ث.ؾبنٛ٘ .ؽبابر
حبمز تجییٗ آراء الٍ٘یٛٙط  ٚا٘يجبق آٖ ثب دینٌبَ٘ ٜبٔی ّزٚمی اعب  .در ایبٗ ٔیببٖ
اِجا ٝثبین تٛج ٝداؽ و ٝدینٌبٜٞب ٙٞز  ٚا٘امببد ؽببّزاٖ  ٚادیجببٖ ایزا٘بی تببثِ
افٔ ٚ َٛجب٘ی ثالغی خبفی اع ؤٕ ٝىٗ اع ثب ٔجب٘ی فىز  ٚثالغی ادیجبٖ غزثبی
تفبٚتٞبیی ٘یش داؽا ٝثبؽن أب ایٗ پضٞٚؼ فزفبً ث ٝد٘جبَ دریبف ؽجبٞ ٞبیی اع وٝ
در ایٗ د ٚاثز دینٔ ٜیؽٛد .ؽبین تحّیُ ایٗ ٔؾبثٞ ٟب ثاٛا٘بن ثیببٍ٘ز عزچؾبٕٞٝبب
ٔؾازن در د ٚاثز  ٚثیبٖ وٙٙن٘ ٜؾب٘ٞٝبیی اس حنٛر  ٚتبثیز آراء ارعي ٛدر ٞز د ٚواببة
ثبؽن.
کلیذواژگانٔ :مبیغٕ٘ ،ٝو ّبِی٘ ،من ،ارعي.ٛ

* اعابدیبر ٌز ٜٚسثبٖ  ٚادثیبت فبرعی ،دا٘ؾٍب ٜفزٍٙٞیبٖ ،پزدیظ ثحز اِّْ ْٛؽٟزوزد.
** اعابدیبر ٌزّٕٔٛ ٜٚی دا٘ؾٍب ٚ ّّْٛ ٜف ٖٛٙدریبیی خزٔؾٟز.
٘ٛیغٙنٔ ٜغئّّ :َٛی ثبس٘ٚن

bazvanda@yahoo.com
amiri879@gmail.com

ٔ /98يبِْبت ادثیبت تيجیمی ،عبَ چٟبرد ،ٓٞؽٕبر ،56 ٜسٔغابٖ 1399

مقذمه
پیؼ اس پزداخاٗ ثٔ ٝمنٔٔ ٚ ٝجبحثی در ثبة ادثیبت تيجیمی ،مزٚرت دارد ثب ٝدِیبُ
ّنْ آؽٙبیی احإبِی ثزخی اس ٔ.بىجیٗ ثب واببة الٍ٘یٙبٛط ،جٟب تٙبٛیز خٛا٘ٙبنٌبٖ
ٌزأی ثْٔ ٝزفی وابة پزداخأ ٝیؽٛد« :یىی اس ٟٔٓتزیٗ آثبر ی٘ٛبٖ لنیٓ در فٗ ٘مبن ٚ
ٔغبئُ ٔزثٛه ث ّّٓ ٝثالغ  ،وابثی اع در ثبة «ٕ٘و ّبِی» یب «جشاِ اعّٛة» و٘ ٝبْ
٘ٛیغٙن ٜثٚ ٝمٛح  ٚفزاح در ٔاٗ آٖ ٘یبٔن ٜاع أّب  ٓٞاس دیزثبس ثب ٝاعباٙبد ثْنبی
لزائٗ آٖ را ث ٝالٍ٘یٛٙط اس ادثب  ٚحىٕب لزٖ عٔ ْٛیالد ی٘ٛبٖ ٔٙغبٛة داؽباٝا٘بن  ٚاس
ایٗ ر ٚث« ٝوابة ِ٘ٛضٖ» یب «رعبِ ٝالٍ٘یٛٙط» ٔؾبٟٛر ؽبن ٜاعب  .در فبح ا٘اغببة
وابة ث ٝالٍ٘یٛٙط اخاالف اع  ٚحمیم ایٗ اع و ٝتحمیك در ٛٞیب ٔلِبآ آعببٖ
٘یغ ؛ سیزا ٘ ٝدر ٔاٗ وابة ٘بْ ٔلِآ ث ٝفزاح ٚ ٚمٛح  ٚثن ٖٚؽبئج ٝتزدیبن  ٚؽبه
آٔن ٜاع  ٝ٘ ٚدر وات  ٚآثبر لنٔب دالئُ  ٚلزائٙی ج ٟتحمیك در ا٘اغبة وابة ٞغ .
در یه ٘غب ٝ.خيبی ٘ببْ ٔلِبآ ٘یبٔبن ٜاعب  ٚدر ٘غب ٝ.دیٍبز ٔلِبآ را ثب ٝتزدیبن
«دی٘ٛیشٚط» یب الٍ٘یٛٙط ذوز وزد ٜاع  .ایٗ فمزٜ؛ یْٙی تزدین در ا٘اغببة واببة ثبٝ
یىی اس د٘ ٚفز ٔذوٛر را ٔحممبٖ ٘بؽی اس ایٗ أز ٔیدا٘غاٝا٘بن وب٘ ٝببْ ِ ٚمبت وبٔبُ ٚ
درع الٍ٘یٛٙط «دی٘ٛیشٚط وبعیٛط الٍ٘یٛٙط» ثٛد ٜاع  .أّبب الٍ٘یٙبٛط ویغب
دی٘ٛیشٚط وبعیٛط الٍ٘یٛٙط اس اٞبُ حٕبـ عبٛری ٝثبٛد .در جبٛا٘ی ثبب وغببٖ خبٛد
ٔغبفزتٞب ثغیبر وزد .چٙن در اعىٙنریٔ ٚ ٝنتی ٘شدیه عی عبَ در آتٗ ث ٝتّْبیٓ
 ٚوغت فنبیُ پزداخ  .ثب اوثز ثشرٌبٖ ٘ ٚبٔٛراٖ ّقبز خبٛد ارتجببه  ٚآؽبٙبیی داؽب .
چٙن ٘شد «آٔ٘ٛیٛط عبوبط» تّٕذ وزد ٔ ٚنتی ٘یش ثب «فّٛىیٗ» فحج داؽ  .تبثثیز
فحج حىٕب در آثبرػ ْٔٙىظ اع ٌ .فاٝا٘ن وٚ ٝلای فّبٛىیٗ رعببِ ٝا ٚرا «در ثببة
ٔجبد اِٚی» ٔيبِْب ٝوبزد ٌفب  ٚحىبیٓ ٘یغب أّبب ٔحممبی فبمبُ اعب  .ثببر ؛
ٍِ٘ٛیٛٙط پظ اس عی عبَ البٔ در آتٗ ث ٝعبَ ٔ 266یالد اس آٖ ؽٟز رخ ثزٌزف
 ٚثِٛٔ ٝن خٛد عٛری ٝثبسٌؾ  .در آ٘جب ّٔى ٝس٘ٚیب ا ٚرا ث ٝدرثببر خبٛیؼ خٛا٘بن  ٚچبٖٛ
لنر  ٚثٟب ا ٚرا دریبف ثزوؾینػ  ٚثبّْٕٔ ٝبی  ٚعب ظ ثبٚ ٝسارت خبٛیؼ ثزٌشیبن»
(سریٗوٛة .)274-275 :1333،ادثیبت تيجیمی ٔمبیغ ٝادثیبت یه سثبٖ  ٚیبه ّٔب ثبب
سثبٖ  ٚادثیبت یه ّٔ دیٍز اع ٕٞ .چٙیٗ ثٔ ٝمبیغ ٝیه ٔاٗ یب یه اثز ادثی در یىی
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اس سثبٖٞب س٘بن ٜد٘یبب ثبب اثبز ٔؾببث ٝدر سثبب٘ی دیٍبز ٔبیپبزداسد« .ادثیببت تيجیمبی
ٔجّٕٝٛا اس ٔا٘ ٖٛیغ ؛ ثّى ٝچؾٓا٘ناس اع اس ثزرعی  ٚتحمیك در ثبة ادثیببت .اس
ىزف دیٍز ،ادثیبت تيجیمی ٔٙحقز ث ٝتيجیك ادثی  ٚیب حابی ا٘جببْ ّّٕبی «ٔابٛاس »
٘یغ  .ادثیبت تيجیمی ٔٙيجك اع ثب آ٘چ ٝو ٝدر سثبٖ إِٓب٘ی ثیبٖ ؽبن ٚ ٜآٖ را رؽباٝ
«ّّٓ تيجیمی ادثیبت» ٔی٘بٔٙن .اعبعبًَٛٙٔ ،ر اس آٖ النأی اع ّمالیی ثب ٞنف ٔيبِْٝ
 ٚثزرعی ٞز چیش وٌ ٝفا ٝؽٛد یب ثاٛاٖ ٌف ادثی اع ٔ ٚزتجو ٕ٘ٛدٖ آٖ ثبب دیٍبز
ّٙبفز تؾىیُ دٙٞن ٜیه فز(»ًٙٞؽٛرَ.)23 :1389 ،
او ٖٛٙث ٝتْزیآ دیٍز اس ادثیبت تيجیمی ٔیپزداسیٓ« :ادثیبت تيجیمبی ثبٔ ٝمبیغبٝ
ادثیبتی ٔؾ.ـ ثب ادثیبت عبیز ُّٔ یب ثزخی اس آٖٞب ّٙبی داردٕٞ .چٙبیٗ ثبٔ ٝمبیغبٝ
یه اثز ادثی در یىی اس سثبٖٞب ثب اثز ٔؾبث ٝدر سثب٘ی دیٍبز اٞإببْ ٔبیٚرسد...؛ ادثیببت
تيجیمی٘ -شد اعبتین ٔىات فزا٘غ -ٝجٙجٞٝب ثزخبٛرد ٔیببٖ ادثیببت ّٔبی ٞبز یبه اس
ّٔ ٞب  ٚادثیبت عبیز ّٔ ٞب را ثب تجییٗ جٙجٞٝب تثثیز  ٚتثثّز ٔٛرد ثزرعی لزار ٔیدٞبن
 ٚدر  ٕٝٞایٗٞب اس أٛر وٕه ٔیٌیزد و ٝعٙنٞب تببری.ی ،ثزخبٛرد ایبٗ ّٔب ٞبب را
تثیین ٔیوٙن  ٚایٗ تثثیز  ٚتثثّز ٔیبٖ آٖٞب را ٕٔىٗ ٔیعبسد»(وفبفی.)17-20 :1382،
َ٘زات ا٘امبد  ٚثالغی ٘ٛیغٙن« ٜچٟبر ٔمبِ »ٝثبّث ؽن ٜو ٝآراء ایؾبٖ لبثُ اّاٙبب ٚ
تٛجٚ ٝالِ ؽٛد  ٚخٛا٘ٙن ٜرا ٔجبة وٙن و ٝثٔ ٝمبیغٔ ٝاٗ واببة ثبب عببیز وابت ّٔبُ
ٔجبدرت ٕ٘بین« .آراء ا٘امبد َ٘بٔی ّزٚمی ٔلِآ چٟبر ٔمبِ ٝدر دٔ ٚمبِ ٟٔبٓ اس ایبٗ
وابة؛ یْٙی ٔمبِ ؽبّز ٔ ٚمبِ دثیز  ،ؽبیغا ٝتٛج ٚ ٝإٞیّ اع ٘ .ىببت ٔاْبند
ا٘امبد  ٚدر ّیٗ حبَ ثنیِ وابة ،آٖ را ث ٝفبٛرت یىبی اس ٔٙببثِ لبثبُ اّاٙبب در ٘مبن
ٌذؽا ٝدرآٚرد ٜاع »(أبٔی .)32 :1385 ،وابة «چٟبر ٔمبَِ٘ »ٝبٔی ّزٚمی را اس ثْٔبن
ٔيبِت اثناّی ثب ا٘نوی تبٔح  ٚتغبٔ ُٞیتٛاٖ تٛعْبً جبش ٚادثیببت داعباب٘ی ثب ٝحغببة
آٚرد« .ادثیبت داعاب٘ی در ْٔٙب جبِٔ آٖ ثٞ ٝز رٚایای و ٝخقّ عببخاٍی  ٚاثبناّی
آٖ ثز جٙج ٝتبری.ی ٚ ٚالْیاؼ غّج ٝوٙن ،اىالق ٔیؽٛد؛ اس ایٗ رٍ ٚبٞزاً ثبین  ٕٝٞا٘ٛاُ
خّّبل ٝادثی را در ثز ثٍیزد أّب در ّزف ٘من أزٚس ث ٝآثبر رٚایابی ٔٙثبٛر ،ادثیببت داعباب٘ی
ٔیٌٛیٙن؛ یْٙی ٞز اثز رٚایای ٔٙثٛر خّّبلٝا و ٝثب د٘یب ٚالْی ارتجبه ْٔٙی داؽاٝثبؽن
در حٛس ٜادثیبت داعاب٘ی لبزار ٔبیٌیبزد» (ٔیزفببدلی .)29 :1394 ،خٛاعباٍب ٜادثیببت
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تيجیمی ثٙب ث ٝاٍٟبر َ٘ز اغّت دا٘ؾٕٙناٖ ایٗ رؽا ٝوؾٛر فزا٘غ ٝدر اٚایُ لزٖ ٘بٛسدٓٞ
اع « .ادثیبت تيجیمی ّّٕی اع اعبعبً فزا٘غ ٛو ٝدر اٚایُ لبزٖ ٘بٛسد ٚ ٓٞدر وٙببر
عبیز رؽاٞٝب تيجیمی ٘ٛپب ؽىُ ٌزف  ...ایٗ دعابٚرد ٔٛرد تٛج ٝفزا٘غٛا ٚیّٕٗ  ٚچٙن
تٗ اس ادثب فزا٘غ ٛآؽٙب ثب سثبٖٞب ثیٍب٘ ،ٝاس جّٕ ٝسثبٖٞبب ؽبزلی ،لزارٌزفب  ٚدر
٘ایج ،ٝآثبر تيجیمی چٙن و ٝجٙجبٞٝبب تبثثیز  ٚتبثثّز ٘ٛیغبٙنٌبٖ فزا٘غب ٛدر آثببر
خبرجی  ٚثبِْىظ را در ثزداؽ ارائ ٝؽن ،آثبر ؤ ٝجبب٘ی تببری.ی ادثیببت تيجیمبی را
ثزا ٕٞیؾ ٝتثجی وزد»(عبجن .)88 :1390 ،
در ٔجحث ث ٝتثثیز ٘فٛذ فز ٚ ًٙٞادثیبت ایزا٘ی در وؾٛر فزا٘غب ٝپزداخابٔ ٝبیؽبٛد:
«تثثیز ٔامبثُ سثبٖ  ٚادثیبت فبرعی ثب سثبٖ  ٚادثیبت فزا٘غ ٝثغیبر ٌغازد ٜثبٛد ٜاعب ٚ
خبف ٝتثثیز ادثیبت فبرعی در ادثیبت فزا٘غ ٝعببثم ٝدیزیٙب ٝدارد.٘ .غبایٗ پضٞٚؾبٍزاٖ
ادثیبت تيجیمی در لزٖ ثیغآ چٍٍ٘ٛی ٘فٛذ ادثیبت ایزاٖ در فزا٘غّ ٝقز ر٘غب٘ظ را ثبٝ
خٛثی ٘ؾبٖ داد٘ن  ٚثبث وزد٘ن و ٝآؽٙبیی ثب سثبٖ ایابِیبیی ٚاعي ٝایٗ ٘فٛذ ثٛد ٜاعب .
٘.غایٗ ثبر ادثیبت فبرعی ث ٝعبَ  ْ1634ثب تزجٌّٕ ٝغابٖ عْن ث ٝسثبٖ فزا٘غ ٚ ٝثبب
لّٓ آ٘نر ٜدٚرٚی ٝدر ارٚپب ؽٙبخا ٝؽن  ٚپظ اس آٖ در عبَ  ْ1644تزجٕ ٝا٘بٛار عبٟیّی
ٚاٌّ وبؽفی عجشٚار ثٔ ٝحبفُ ادثی را ٜیبف  .پبظ اس تزجٕب ٝایبٗ د ٚواببة ،تبثثّز اس
فز ًٙٞایزاٖ ثبعابٖ ٔ ٟٓتزیٗ ّبٔبُ ٘فبٛذ ادثیببت فبرعبی در لبزٖ ٞفبن ٓٞثب ٝؽبٕبر
ٔیآین»(ٕٞبٖ.)107 :
ٔزاٚدات ایزا٘یبٖ ثب غزة ثٚ ٝیض ٜثب فزا٘غ ٚ ٝاٍّ٘یظ  ٚآٔزیىب ثبّث آؽٙبیی ّٔ ٞب ثبب
ٛٞی فزٍٙٞی  ٚسثبٖ  ٚادثیبت یىنیٍز ؽن ٘ ٚایج ٝایٗ آؽٙبیی تزجٕبٔ ٝاب ٖٛفببخزٚ ،
آؽٙبیی ٔزدْ وؾٛرٔبٖ ثب غزة ؽن  ٚدر ٘ایجٔ ٝجبدالت فزٍٙٞبی ٔیببٖ آ٘ببٖ ثبٚ ٝلبُٛ
پیٛع  .او ٖٛٙث ٝتثثیز  ٚتثثّز ٔامبثُ سثبٖ  ٚادثیبت فبرعبی ثبب سثببٖ  ٚادثیببت اٍّ٘یغبی
ٔیپزداسیٓٛ٘ « :یغبٙنٌبٖ اٍّ٘یغبی اس لبزٖ ؽبب٘شدٛ٘ ٚ ٓٞیغبٙنٌبٖ آٔزیىببیی اس لبزٖ
ٞجن ٓٞثب فز ٚ ًٙٞتٕنٖ ایزاٖ ،لجُ  ٚثْبن اس اعبالْ آؽبٙب ؽبن٘ن .تزجٕب ٝآثببر ادثبی
اٍّ٘یغی ث ٝفبرعی اس اٚاخز لزٖ ٘ٛسد ٚ ٓٞتزجٕ ٝآثبر ادثی آٔزیىبیی اس اٚایُ لزٖ ثْبن ٚ
ع ظ ث ٝفٛرت ٌغازدٜتز ثْن اس ج ًٙد ْٚجٟب٘ی آغبس ؽن  ٚآثبر ثبنیْی پنیبن آٚرد.
در ىی ایٗ ٔنت تثثیز تزجٕ ٝادثیبت آٔزیىب در سثبٖ ٘ٛیغٙنٌبٖ ایزا٘ی ٔٛجبت آفبزیٙؼ
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آثبر ثبارسؽی ؽن  ٚایٗ ر٘ٚن تثثیزپذیز ٘ٛیغٙنٌبٖ ایزا٘ی در عبَٞب پظ اس ا٘مالة ٘یش
ادأ ٝیبف »(ٕٞبٖ.)97 :
ٍٙٞبٔی و ٝفحج اس ٔؾبث ٚ ٟا٘يجبق آثبر غزثی ثب آثبر ادثبی سثببٖ فبرعبی ٔيبزح
ٔیؽٛد ،ایٗ علاَ ث ٝذ ٗٞخيٛر ٔیوٙن و ٝآیب اعبعبً چٙیٗ ٔؾبث ٚ ٟا٘يجبلی ٕٔىبٗ
اع ثبین ٌف و ٝؽجب ٚ ٞا٘يجبقٞبیی ثیٗ ادة ٔغزة سٔبیٗ ثبب ادثیببت فبرعبی در
ٔٛارد لبثُ دریبف اع  .ثزخی اس ایٗ ؽجبٞ ٞب را ٔیتٛاٖ در ادثیبت والعیه ٔغبزة
سٔیٗ ثٚ ٝیض ٜی٘ٛبٖ  ٚر ْٚلنیٓ ثب ادثیبت والعیه سثبٖ فبرعی ٔؾبٞنٕٛ٘ ٜدٔ .ب در ایبٗ
ٔمبِ ٝث ٝد٘جبَ ا٘يجبق  ٚؽجب ٞثیٗ د ٚاثبز« ،رعببِٕ٘ ٝبو ّببِی» الٍ٘یٙبٛط « ٚچٟببر
ٔمبَِ٘ »ٝبٔی ّزٚمی و ٝث ٝاّاجبر ٞز د ٚرا ٔیتٛاٖ در ؽٕبر ادة والعیه ث ٝحغبة
آٚردٞ ،غایٓ .ایٗ د ٚاثز در ثبر ٜؽیٍ٘ ٜٛبرػ ٛ٘ ٚیغٙنٌی  ٚؽببّز عبٌ ٗ.فابٝا٘بن ٚ
ٔمنٔبتی را ثزا پزداخاٗ ث ٝایٗ أٛر السْ ٔیدا٘ٙن  ٚاس ایبٗ جٟب ٕٞب٘ٙبن ٞببیی ثبب
یىنیٍز دار٘ن و ٝتب حنٚد ٌٛیب ع.ٙی فبحجبٖ ٞز د ٚاثز اع .
پیطینه تحقیق
اٌزچ ٝث ٝلبىْی ٕ٘یتٛاٖ اٍٟبر َ٘ز وزد أّب ٔيبثك پضٞٚؼٞب ٍ٘بر٘نٌبٖ تب وٖٛٙ
جش ٔمبِٝا و ٝتٛعو اعابد سریٗوٛة در ٔجّ ٝیغٕب در عببَ  1333ثبب ّٙبٛاٖ «رعببِٝ
الٍ٘یٛٙط» ٔٙاؾز ؽن ٜاع ٞ ،یچ پضٞٚؾی در ایبٗ سٔیٙب ٝفبٛرت ٍ٘زفاب ٚ ٝثبَ٘ ٝبز
ٔیرعن تب و ٖٛٙاس َٔٙز تؾبثٟبت ادثی ثیٗ ایٗ د ٚاثز وبر خبفی ا٘جبْ ٘ؾن ٜاع .
ضثاهتهای چهار مقاله تا رساله النگینوس
.1استفاده اس نکات تالغی و آرایههای ادتی در امز ضاعزی
٘ىبت ثنیِ  ٚا٘امبد وابة ،آٖ را ث ٝفٛرت یىی اس ٔٙبثِ لبثُ تٛج ٝدر ٘مبن ٌذؽباٝ
درآٚرد ٜاع  .آ٘چ ٝرا وَ٘ ٝبٔی ّزٚمی در ٔمبِ ؽببّز آٚرد ٜاعب  ،یىبی اس ٔٙببثِ
ٔ ٟٓلنٔب در ٘من ؽْز اع َ٘ .ببٔی ّزٚمبی ثبب اعبافبد ٜاس َ٘بزات ا٘امببد ٌذؽباٚ ٝ
دریبف ٞب ذٚلی خٛد ،اعاٙجبهٞب سیجبیی اس ؽْز ارائٔ ٝیدٞن .ا ٚثبزا پبزداخاٗ ثبٝ
وبر خيیز ؽبّز ٔ ،منٔبتی ثیبٖ ٔیوٙبن  ٚؽببّزاٖ جبٛاٖ را ثب ٝیببدٌیز  ٚآٔبٛخاٗ
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ٔمنٔبت ؽْز تؾٛیك  ٚتزغیت ٔیوٙنَ٘ .بٔی ّزٚمی ثزا ؽبّز جٛاٖ راٞىبرٞبیی ثیبٖ
ٔیوٙن و ٝثن ٖٚیبدٌیز ایٗ ٔمنٔبت ٞیچ وظ ؽبیغا ٝؽببّز ٕ٘بیؽبٛد« .ؽببّز
فٙبّای اع و ٝؽبّز ثناٖ فٙبّ  ،اتّغبق ٔمنٔبت ٔ ٕٝٞٛوٙن  ٚاِائبْ لیبعبت ٔٙاجٝ
ثز آٖ ٚج ٝوْٙٔ ٝی خُزد را ثشري ٌزدا٘ن ْٙٔ ٚبی ثبشري را خُبزد ٘ ٚیىب ٛرا در خّْب
سؽ ثبسٕ٘بین  ٚسؽ را در فٛرت ٘یى ٛجّب ٜٛوٙبن  ٚثب ٝایٟببْ لبٛتٞبب غنبجب٘ی ٚ
ؽٟٛا٘ی را ثزاٍ٘یشد ،تب ثناٖ ایٟبْ ىجبُ را ا٘مجبمی  ٚا٘جغبىی ثٔٛد  ٚأٛر َّبْ را در َ٘بْ
ّبِٓ عجت ؽٛد»(َ٘بٔی ّزٚمی.)42 :1387 ،
آ٘چَ٘ ٝبٔی ّزٚمی در ثبة ؽْز ٔیآٚرد ایٗ اع و ٝؽبّز اثابنا ثبیبن ثب ٝوغبت ٚ
تحقیُ ّّٔٛی و ٝثبّث افشایؼ دا٘ؼ ؽبّز ٔیؽٛدٌٕ ٕٞ ،برد؛ سیزا ثن ٖٚتحقبیُ
 ٚیبدٌیز ٔجبحث ٔزثٛه ث ٝفٗ ؽْز ٕ٘یتٛا٘ن ؽببّز تٛإ٘ٙبن ؽبٛدَ٘ .ببٔی ّزٚمبی
اِٚیٗ ؽزه ٚرٚد ثّ ٝزف ٝؽبّز را فزآٞوزدٖ ٔمنٔبت ؽبّز ٔیدا٘بن .پبظ ؽبْز را
والٔی ٔ.یُّ ٔیدا٘ن و ٝثب ثىبرٌیز ل ٜٛت.یُ ٔیتبٛاٖ ثب ٝاغبزاق ٔ ٚجبِغب ٝپزداخب .
ْٔٙب ثشري را وٛچه ْٙٔ ٚی وٛچه را خُزد ٕ٘ٛد  ٚایٗ ٕٞبٖ ثىبرٌیز آرایب ٝاغبزاق
در ؽْز اع و ٝاِجا ٝاٌزچ ٝآرای ٝاغزاق ْٕٔٛالً در  ٕٝٞا٘ٛاُ ؽْز پینا ٔیؽٛد أّب اغزاق
ثیؼتز در عزٚدٜٞب حٕبعی وبرثزد ثیؼتبز دارد .اعبعببً حٕبعب ٝثبن ٖٚثىببرٌیز
اغزاق دیٍز حٕبع٘ ٝیغ َ٘ .بٔی ّزٚمی در ادأ ٝایٗ عيٛر وٛتب ٜثب ٝحنبٛر ٚ ٚجبٛد
احغبط در ؽْز اؽبرٔ ٜیوٙن ؤ ٝیتٛاٖ ثب ؽْز احغبعبت آدٔی را ثزاٍ٘ی.ب ؛ سیبزا ثبب
ثزاٍ٘ی.اٗ احغبط خٛا٘ٙن ،ٜؽبّز ٔیتٛا٘ن ث ٝخٛاعا ٝخٛد وٕٞ ٝب٘بب تحزیبه  ٚتٟیبی
احغبعبت افزاد اع  ،ثزعنٞ .یچ چیش ٕ٘یتٛا٘ن ثب ٝا٘بناس ٜؽبْز در تحزیبه احغبعببت
ا٘غبٖٞب ٔلثّز افان .اٌز ثٛ.اٞیٓ ٕ٘ٝ٘ٛا ثزا ایٗ َٔٛٙر ذوز وٙیٓ ؽْز ْٔبزٚف «ثبٛ
جِٛٔ ٛیبٖ» رٚدوی اع ؤ ٝحزن أیبز ٘قبز عببٔب٘ی ثبزا ّببسْ ؽبنٖ ثب ٝث.ببرا
ٔیؽٛد .اٌز َ٘بٔی ّزٚمی ث ٝایٗ ٔٛم ُٛاؽبرٔ ٜیوٙن ث ٝخبىز آٖ اع وٌ ٝببٞی ثبب
ٞیچ سثبٖ یب ؽیٜٛا ٕ٘یتٛاٖ احغبعبت دیٍزاٖ را تٟیی ٕ٘ٛد أّب ثٚ ٝعیّ ٝؽْز لبٛ
ایٗ وبر ٔؾىُ ،عبد ٚ ٜؽن٘ی ٔیؽٛدَ٘ .بٔی ّزٚمی ٔب٘ٙن ؽبّزاٖ ٛ٘ ٚیغٙنٌبٖ ْٔبفز
خٛد تْبثیز ٔب٘ٙن ٔمنٔبت ٔ ،ٕٝٞٛلیبعبت ٔٙاج ٚ ٝأثبَ آٖ را در ٘ٛؽا ٝخٛد ثب ٝوببر
ٔیٌیزد و ٝدرثزدار٘نٔ ٜفبٞیٕی وّی ٞغاٙن.
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٘ىبت لبثُ تٛج ٝدیٍز و ٝثبین ث ٝآٖ اؽبر ٜوزد ،اعافبد ٜفزاٚاٖ َ٘ببٔی ّزٚمبی اس
ِغبت ٚ ٚاصٌبٖ ّزثی در ٘ٛؽا ٝخٛیؼ اع وٕٞ ٝیٗ ثبّبث دیزفٕٟبی ٔ ٚؾبىُ ؽبنٖ
ثْنی اس ٔجبحث وابة ٔیؽٛدٕٞ .چٙیٗ عجه ا٘ؾب وابة دارا ایجبس در ِفٌ ٚ ٚعبْ
ْٔب٘ی اع  ٚؽبین ایٗ عجه ؽیٛ٘ ٜٛیغٙنٌبٖ ْٔبفز َ٘بٔی ّزٚمی ٔ ٚاثخزیٗ ایؾببٖ
ثٛد ٜاع ٛ٘ .ؽاٞٝب ایؾبٖ ثب ٚجٛد ایجبس دارا ْٔب٘ی ٌغازدٜا ٞغاٙن .اِجا ٝذوز ایٗ
٘ىا ٝمزٚر اع و ٝایجبسٌٛیی اس ٔ.اقببت ٘ٛیغبٙنٌبٖ ّقبز َ٘ببٔی ّزٚمبی ثبٛدٜ
اع  ،ا ٓٞ ٚاس ایٗ ؽیٔ ٜٛابثْ ٕ٘ٛد ٜاع .
٘ىا ٝدیٍز ٔٛرد اؽبر ٜدر ثبة َ٘بٔی ّزٚمی ،وٛتبٞی جٕالت ایبٗ واببة اعب  .ثبز
خالف وابةٞبیی ٔب٘ٙن «وّیّ ٚ ٝدٔ »ٝٙو ٝاىبِ ٝوالْ  ٚجٕالت آ٘منر ث ٝدراسا ٔیوؾبن
وَٛٙٔ ٝر ٔ ٚمقٛد ٘ٛیغٙن ٜفزأٛػ ٔیؽٛدٕٞ .چٙبیٗ اعبافبد ٜاس افبيالحبت ّّٕبی
یىی دیٍز اس اخاقبفبت عجىی ٘ٛیغٙنٔ ٜیثبؽن .چٙب٘ىبٔ ٝبیدا٘بیٓ اس ّقبز غش٘بٚ ٛ
عّجٛلیبٖ ث ٝثْن ،اعافبد ٜاس دا٘ؼٞب ٔ.اّآ در عبخاٗ ٔنبٔیٗ ؽْز أز رایب ٚ
ٔانا َٚثٛد ٜاع  ٚثزا ؽبّزاٖ ٞیچ ٔحنٚدیای ٘ناؽاٝاع َ٘ .بٔی ّزٚمی اس چٙبیٗ
عٙای تثثیز پذیزفا ٝاع  .ا ٚآ٘چ ٝرا و ٝدر ٔٛرد ؽْز  ٚؽزایو یه ؽبّز ثیببٖ ٔبیوٙبن
اغّت اعاٙجبهٞب ؽ.قی  ٚثْنبً ا٘افبُ اس آثبر ادثی  ٚآراء ا٘امبد دیٍزاٖ اع  .یىی اس
دینٌبٜٞب َ٘بٔی ّزٚمی در ؽبّز اعافبد ٜثجب  ٚؽبیغا ٝاس ٘ىبت ثالغی  ٚآرایبٞٝبب
ادثی اع و ٝدر ایٗ ٔمنٔ ٝوٛتبٔ ٜزثٛه ث ٝؽبّز ث ٝچٙن ٔٛرد اس آٖٞب اؽبرٔ ٜیؽٛد:
اس جّٕ ٝاغزاق ٔ ٚجبِغ ٚ ٝآٚردٖ ایٟبْ وٛٔ ٝجت اعاٙجبه  ٚا٘مجبك ىجبیِ ٔیٌزدد.
الٍ٘یٛٙط  ٓٞدر ٕ٘و ّبِی ث٘ ٝىبت ثالغی  ٚآرایٞٝب ادثی إٞی فزاٚا٘ی داد ٚ ٜدر
چٙن جب رعبِ ٝخٛد ث ٝفزاح در ٔٛرد اعافبد ٜوزدٖ اس آرایٞٝب ادثی عٌ ٗ.فابٚ ٝ
ثز ایٗ ثبٚر اع و ٝعٙ.ی دارا ؽى ِٜٛا٘نیؾ ٚ َّٕ ٚ ٝسیجبیی اع و ٝاس فٛر خیبَ
ث ٝلنر وبفی اعافبدٕٛ٘ ٜد ٚ ،ٜخٛا٘ٙن ٜاس خٛا٘ن٘ؼ ث ٝا٘جغبه خبىز ثزعن  ٚثبّث ٔالَ ٚ
خغاٍی خٛا٘ٙنٍ٘ ٜزدد؛ سیزا ٘ٛؽا ٝخؾه  ٚثیرٚح ٘ٝتٟٙب ثبّث خغاٍی در خٛا٘ٙبنٚ ٜ
ٔ.بىت ٔیؽٛد؛ ثّىٛٔ ٝجت ٔیؽٛد و ٝخٛا٘ٙن ٜاس خٛا٘نٖ چٙیٗ ٘ٛؽاٝا عز ثبس ثش٘ن.
اس دیٍز ٔٛارد ؽجبٞ ٞب آٖ اع وَ٘ ٝبٔی ّزٚمی آٚردٖ ٔجبِغب ٚ ٝایٟببْ  ٚدر ٔجٕبُٛ
ذوز ٘ىبت ثالغی را ثزا ؽبّز ٔ ٚ ٟٓاعبعی ٔیدا٘ن .اِجا ٝایٗ اغزاق ٔ ٚجبِغ ٝثغاٍی ثبٝ
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ٌ ٝ٘ٛادثی ؽْز ؽبّز  ٓٞثبین داؽا ٝثبؽنٔ .ثالً در ٘ ُٛحٕبع ٝليْبً ؽبّز ثبیبن اس ٔجبِغبٝ
در عيح ٚعیِ اعافبد ٜوٙن أّب در دیٍز ا٘ٛاُ ث ٝفزاخٛر ؽْز ٕٔىٗ اعب وبٓتبز ٔبٛرد
اعافبد ٜلزار ٌیزد.
«رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط  ٓٞثىبرٌیز اغزاق  ٚفٛر خیبَ را در ؽْز ثزا ؽبّز أز السْ
 ٚمزٚر ٔیدا٘ن« .ؽبّزاٖ تٕبیّی دار٘ن در ثیبٖ حٛادث اعبىیز و ٝاس ثبٚر ّبد فزاتز
اع  ،رأ ٜجبِغ ٝدر پیؼ ثٍیز٘ن  ٚحبَ آ٘ى ٝثبٚرپذیز  ٚحمیم ٕ٘بیی پیٛعا ٝسیجبتزیٗ
ففبت ت.یُ خيبثی اع  .آ٘جب و ٝعٛٙ.ر عجىی ؽبّزا٘ ٚ ٝافغب٘ٝا دارد  ٚوبر را ثبٝ
ٔجّٕٝٛا اس ٔحبالت ٔیوؾب٘ن ،افزاه وبر ّجیت  ٚخيز٘ببن اعب  ٚؽبٍف آ٘ىبٝ
عٛٙ.راٖ ٔؾٟٛر ّقز ٔب ٕٞیٗ وبر را ٔیوٙٙن»(عینحغیٙی.)36:1387 ،
٘ایج ٝایٗ ٔمبَ ایٗ اع وٞ ٝز د ٚاثز ث ٝافبُ ت.یبُ  ٚاعبافبد ٜاس أبٛر ت.یّبی ٚ
ٕٞٚی در ؽْز ْٔامن ٔیثبؽٙن .ثزا ٕ٘ ٝ٘ٛدر «رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط آٔن ٜاع « :أّب جٟبٖ
ثب تٕبْ وّیاؼ ثزا ا٘نیؾ ٚ ٝتثُّٔ ا٘غببٖ وفبیب ٕ٘بیوٙبن؛ ثّىب ٝت.یبُ ٔبب اغّبت اس
ٔزسٞب جٟب٘ی و ٝاحبىٔٝبٖ وزد ٜاع ٔ ،یٌذرد  ٚاٌز ٔب س٘نٌی را ثبب ٕٞبٚ ٝجب ٜٛآٖ
َ٘بر ٜوٙیٓ  ٚثجیٙیٓ و ٚ َّٕ ٚ ّّٛ ٝسیجبیی چ ٝعٕٟٔ ٟٓی در آٖ دارد ،پی ٔیثبزیٓ
وٞ ٝنف اس آفزیٙؼ ٔب چ ٝثٛد ٜاع »(ٕٞبٖ.)60 :
ثب ایٗ اٚفبف «رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط ٔ ٓٞب٘ٙن «چٟبر ٔمبِ »ٝثزا ت.یُ در وبر ؽببّز
 ٚعزٚدٖ ؽْز إٞیّ خبفی لبیُ اع ؛ سیزا ؽْز خبِی اس ت.یُ ثب سثبٖ ٛ٘ ٚؽاّ ٝببد
تفبٚتی ٘ناردٞ .ز د ٚاعافبد ٜاس ت.یُ را ٔمنٔٝا ثزا عبزٚدٖ  ٚپبزداخاٗ ثب ٝؽببّز
ٔیدا٘ٙن.
.2ایجاد ضور و هیجان و تأثیزگذاری در مخاطة
تثثیز فٛر خیبَ  ٚاعافبد ٜثجب اس آرایٞٝب ادثی در وبر ؽبّز ٛ٘ ٚیغٙنٌی أز ثبب
إٞی  ٚتثثیزٌذار اع ٞ .زٌب ٜؽبّز یب ٘ٛیغٙنٜا تٛا٘ب ٚالآ ثز ایٗ ٘ىا ٝثبؽن وب ٝچبٝ
سٔب٘ی  ٚدر چٛٔ ٝلْیای ثبین اس وبرثزد ٘ىبت ثالغی اعافبد ٜوٙن ،عٙ.ی سیجب  ٚتثثیزٌذار
ٔیٌٛین و ٝثبّث ٚجن  ٚعزٔغای در ؽ٘ٛٙن.ٔ ٚ ٜبىبت ٔبیٌبزدد .در «چٟببر ٔمبِب»ٝ
آٔن ٜاع  ...« :أیزّّی ٘یىٛییٞب پیٛع  ٚثٔ ٝب ٜدینٖ ٔؾغ َٛؽن٘ن  ٚا َٚوغبی وبٝ
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ٔب ٜدین ،عّيبٖ ثٛدَّ .یٓ ؽبدٔب٘ ٝؽنّ .الءاِنٔ ِٝٚزا ٌف « :پغز ثزٞب٘ی دریٗ ٔبب٘ ٜبٛ
چیش ثٍ ٗٔ ، ٛثزفٛر ایٗ دٚثیای ثٍفآ:
یب ٘ی ،چ ٛوٕبٖ ؽٟزیبر ٌبٛیی
ا ٔبب :ٜچب ٛاثبزٚاٖ یبر ٌٛیی
در ٌٛػ ع ٟز ٌبٛؽٛار ٌٛیی
٘بْبّبی سد ٜاس سرّ ّبیببر ٌٛیی
چّ ٖٛزم ٝوزدْ ،أیزّّی تحغیٗ وزد»(َ٘بٔی ّزٚمی.)67-68 :1387 ،
چٙب٘ىٔ ٝیثیٙیٓ ؽبّز ٔيبثك ثب حبَ ٔ ٚمببَ ،ؽبْز سیجبب ٌفاب ٝاعب  ٚثبب آٚردٖ
تؾجیٟبتی سیجب ٙٔ ٚبعت تٛا٘غا ٝاع در ٔ.بىت خٛد تثثیز ؽٍزف ثٍبذارد  ٚا ٚرا ثبٝ
ٚجن آٚرد ثٌٝ٘ٛ ٝا وٛٔ ٝرد تحغیٗ  ٚتفمن أیز لزارٌزفاٝاعب « .رعببِ »ٝالٍ٘یٙبٛط
٘یش ٔؾبث ٝایٗ والْ را ذوز ٔیوٙن  ٚتثثیز ع ٗ.ثجب  ٚعبٙجین ٜرا ثب ٝؽببّز ٛ٘ ٚیغبٙنٜ
ٌٛؽشد ٔیٕ٘بین« .دٚع جٛاٖ ٔٗ ،فٛر خیبَ ٘یش در ایجبد َّٕ  ٚف.بٔ  ٚلنرت ٚ
عجٕه ،وبرعبس اع  ٚثٕٞ ٝیٗ اّاجبر اع وّ ٝنٜا آٖٞبب را فبٛر ذٙٞبی ٔبی٘بٔٙبن.
افيالح «فٛرت خیبَ» یب «ت.یُ» ث ٝىٛر وّی ث ٝا٘نیؾٝا اىبالق ٔبیؽبٛد وبٚ ٝارد
ٔغش ٔیؽٛد  ٚفٛرت ثیب٘ی ث ٝخٛد ٔیٌیزد أّب او ٖٛٙایٗ افيالح ٔ.قٛفببً ثب ٝحببِای
اخاقبؿ یبفا ٝاع و ٝت ٛدر آٖ ،ثب ٝتبثثیز اؽبایبق ّ ٚاللبٌ ،ٝبٛیی ٞبز آ٘چب ٝرا وبٝ
ٔیٌٛییٔ ،یثیٙی  ٚدر ثزاثز چؾٓ ؽ٘ٛٙنٌب٘ لزار ٔیدٞی»(عینحغیٙی.)33 :1387 ،
پظ ثبث ٔیؽٛد و ٝوبرثزد ثجب  ٚدرع فٛر خیبَ در ٘ٛؽا ٚ ٝؽبْز آ٘چٙببٖ ٔبلثّز
ٚالِ ٔیؽٛد و ٝؽ٘ٛٙن ٜرا تح تثثیز لزار ٔیدٞبن .پبدؽبب ٚ ٜأیبزاٖ را چٙببٖ ٔٙفْبُ
ٔیوٙن و ٝدع ث ٝث.ؾؼٞب ٌشاف ٍٙٞ ٚف ٔیس٘ٙنٔ .غّّٓ اعب ایبٗ ٌ٘ٛب ٝاؽبْبر
ٔٛجت ٔب٘نٌبر  ٚثمب ٘بْ ؽبّز ٔیؽ٘ٛن .چٙب٘ىٔ ٝیثیٙیٓ «رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط ٞبٓ ثبٝ
افُ تثثیزٌذار والْ ثغیبر إٞیّ ٔیدٞن  ٚعٙ.ی را جببٚداٖ  ٚپبیبنار ٔبیدا٘بن وبٝ
ّٛاىآ ا٘غبٖ را تح تثثیز لزار ٔیدٞن  ٚایٗ ٕٔىٗ ٕ٘یؽٛد ٍٔز آ٘ى ٝع ٗ.ؽببّز یبب
٘ٛیغٙن ٜاس أٛر ْٕٔ َٛفزاتز رٚد  ٚدر ذ.ٔ ٗٞبىبت خبٛد ٘مؾبی پبیبنار  ٚثبثب ثببلی
ثٍذارد٘ .ایج ٝثحث آٖ اع وَ٘ ٓٞ ٝبٔی ّزٚمی « ٓٞ ٚرعببِ »ٝالٍ٘یٙبٛط در افبُ
تثثیزٌذار عَ٘ ٓٞ ٗ.ز ٔیثبؽٙن  ٚعٙ.ی را پبینار  ٚجبٚداٖ ٔیدا٘ٙن و٘ ٝمؾی ثبث
 ٚپبینار در ذ.ٔ ٗٞبىت خٛد ایجبد وٙن .یىی دیٍز اس ٚج ٜٛؽجبَ٘ ٞبٔی ّزٚمبی ثبب
الٍ٘یٛٙط آٖ اع وٛ٘ ٝؽا ٚ ٝؽْز ثبین در خٛا٘ٙبن ٜایجببد ؽبٛر ٞ ٚیجببٖ  ٚؽببد ٚ
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٘ؾبه وٙن .خٛا٘ٙن ٜرا اس یىٛٙاخای  ٚخؾىی ثزٞب٘ن ٛٔ ٚججببت ا٘جغببه خببىز  ٚاِابذاذ
ادثی در خٛا٘ٙن ٜایجبد وٙن؛ سیزا یىی اس رعبِ ٞب ؽبّز ٛ٘ ٚیغٙن ٜایجبد ؽٛر ٞ ٚیجبٖ
در خٛا٘ٙن ٜاع  .وغی ٔیتٛا٘ن ث ٝایٗ ٔ ٟٓدع یبثن و ٝثاٛا٘ن ذٚق  ٚلزیحب ٝخٛا٘ٙبنٜ
را ثفٕٟن  ٚثب درن آٖ ثزا ٔ.بىت خٛد ؽْز ثٍٛین یب ثٛٙیغن ،تبب ٔٛجبت تثثیزٌبذار
ثیؼتز در ٔ.بىت ؽٛد  ٚث ٝلَ٘ َٛبٔی ّزٚمبی «ىِجببُ را ا٘مجبمبی  ٚا٘جغببىی ثٔبٛد»
(َ٘بٔی ّزٚمی« .)42 :1387 ،رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط  ٓٞدلیمبً ث ٝایٗ ٘ىا ٝاؽبرٔ ٜیوٙبن ٚ
ٔیٌٛین« :اٍٟبر ؽٛر ٞ ٚیجبٖ ثبالتزیٗ تثثّیز را سٔب٘ی در ؽ٘ٛٙنٔ ٜبیٌبذارد وبٌ ٝبٛیی
عٛٙ.ر آٖ را ادا ٘ىزدٜ؛ ثّى ٝسایینٛٔ ٜلْیّب اعب  .آ٘چب ٝعبٛٙ.ر اس خبٛد ٔبیپزعبن ٚ
پبعخٞبیی و ٝث ٝخٛد ٔیدٞن تمّین فٛراٖ ىجیْی احغبعبت اع  .تمزیجبً چٙبٖ اع وٝ
وغی ثز اثز علاَٞب دیٍزاٖ ثٞ ٝیجبٖ آٔنٜثبؽن  ٚثالفبفّ ٝثب حنت  ٚثب ِحٗ حمیمب
ٔحل ،ث ٝا ٚپبعخ ٔیدٞن»(عینحغیٙی.)41 :1387 ،
چٙب٘ىٔ ٝالحَٔ ٝیؽٛد َ٘ ٓٞبٔی ّزٚمی  ٓٞ ٚالٍ٘یٛٙط ،افُ تثثیزپذیز  ٚؽبٛر
ٞ ٚیجبٖ در ٔ.بىت را لج َٛدار٘ن؛ سیزا اٌز ؽبّز  ٚیب ٘ٛیغٙن ٜتٛا٘ب ثبؽبنٔ ،بیتٛا٘بن ثبب
ثیبٖ ؽْز  ٚیب ٘ٛؽاٝا ثیؼتزیٗ تثثیز را در خٛا٘ٙن.ٔ ٚ ٜبىت خٛد ثٍذارد  ٚخٛا٘ٙن ٜرا
آٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝیخٛاٞن ث ٝفٛرت غیز ّٕٔٛط ٞنای وٙن .یىی اس ایٗ ٕ٘٘ٛبٞٝبب در «چٟببر
ٔمبِ »ٝداعابٖ احٕن ثٗ ّجناهلل اُِ.جِغاب٘ی اع و ٝثبب خٛا٘بنٖ د ٚثیب ؽبنیناً تحب
تثثیز لزارٔیٌیزد  ٚاس خزْ ثٙنٌی ث ٝأیز ٔیرعن« .احٕبن ثبٗ ّجبناهلل اِ.جغباب٘ی را
پزعین٘ن و ٝتٔ ٛزد خز ثٙن ٜثٛد  ،ث ٝأیز خزاعبٖ چ ٖٛافابد ٌف  :ث ٝثببدغیظ
در خجغابٖ رٚس دیٛاٖ ح َّٝٙثبدغیغی ٕٞی خٛا٘نْ ثنیٗ د ٚثی رعینْ:
ؽ ٛخيز وٗ س وبْ ؽبیز ثجبٛ
ٟٔاز ٌز ث ٝوبْ ؽیز در اع
یببب چٔ ٛزداْ٘ ٔبزي رٚیببرٚ
یب ثشرٌیّ ّ ٚشّ ْٕ٘ ٚب  ٚجببٜ
داّیٝا در ثبىٗ ٔٗ پنین آٔن و ٝثٞ ٝیچ ٚج ٝدر آٖ حبِب وب ٝا٘بنر ثبٛدْ رامبی
٘اٛا٘غآ ثٛد ،خزاٖ را ثفزٚخآ  ٚاعت خزینْ  ٚاس ٚىٗ خٛیؼ رحّ وبزدَْ٘(»...ببٔی
ّزٚمی.)42-43 :1387 ،
ثنیٗ تزتیت احٕن خجغاب٘ی ثب خٛا٘نٖ ایٗ د ٚثی تح تثثیز لبزار ٔبیٌیبزد  ٚدر
خٛد احغبط ٞیجبٖ ٔیوٙن  ٚایٗ د ٚثی آ٘چٙبٖ لٛت لّت  ٚؽجبّای ثب ٝأ ٚبیدٞبن
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و ٝاس ٔزحّٔٔ ٝىبر ث ٝأیز ٔیرعن  ٚایٗ یىی اس تثثیزات عٕحز ثیبٖ در ٔ.بىت اع .
َ٘یز ٕٞیٗ ٘ٛؽا ٝرا ٔیتٛاٖ در «رعببِ »ٝالٍ٘یٙبٛط ٘یبش ٔؾببٞنٜوبزد« .سیبزا حبفبُ
ؽىٕٙٞٛن ٔامبّن وزدٖ ؽ٘ٛٙن٘ ٜیغ ؛ ثّى ٝث ٝؽٛق آٚردٖ اٚع  ٕٝٞ .جبب  ٚدر ٞبز
سٔبٖ عٙ.ی ؤ ٝب را افغٔ ٖٛیوٙن ثز عٙ.ی وبٞ ٝبنفؼ ٔامبّبن وبزدٖ  ٚخٛؽببیٙن
ثٛدٖ اع ثزتز داردٔ ُّٕ .امبّن وزدٖ اغّت ٘بؽی اس خٛد ٔبع أّب ؽبى ٜٛلبنرت ٚ
٘یزٔ ٚمب٘ ٔٚبپذیز ث ٝعٔ ٗ.ی دٞن وب ٝثب ٝتٕببْ ْٔٙبی ثبز رٚح ؽب٘ٛٙنٔ ٜغبّو
ٔیؽٛد یب ثٟاز ثٍٛییٓ ٟٔبرت ٘ٛیغٙن ٜرا در اثالٓ  ٚیب َ٘ٓ  ٚتزتیت ع ٗ.تٟٙب اس یه یب
دّ ٚجبرت ٕ٘یتٛاٖ فٕٟین»(عینحغیٙی.)12 :1387 ،
اٌزچ ٝایٗ دٛ٘ ٚیغٙن ،ٜاس َ٘ز ٔىب٘ی  ٚسٔب٘ی ثٕٞ ٝنیٍز ٘شدیه ٘جٛدٜا٘ن أّبب ٞبز دٚ
ایٗ افُ ٔ ٟٓرا لج َٛدار٘ن و ٝع ٗ.ثبین تثثّیز جبدٚیی داؽاٝثبؽن تب ثاٛا٘ن خٛا٘ٙبن ٜرا
ٔغحٛر خٛد ٌزدا٘ن؛ اِجاب ٝؽببّزاٖ ٛ٘ ٚیغبٙنٌبٖ لّیّبی ٚجبٛد دار٘بن وب ٝدارا ایبٗ
خقٛفیّ ٔثج  ٟٓٔ ٚدر اثزؽبٖ ٞغاٙن؛ ٕٞیٗ دعا ٝا٘نن  ٓٞثب ثیببٖ عبٙ.بٖ سیجبب
و ٝاغّت ث ٝفٛرت ٔٓثَُ عبیز درآٔنٜا٘ن ،تٛا٘غاٝا٘بن ٔ.بىبت خبٛد را تحب تبثثّیز لبزار
دٙٞن.
.3تقلیذ و پیزوی اس ضاعزان و نویسنذگان متقذم
یىی دیٍز اس ؽجبٞ ٞب ثیٗ وابة «چٟبر ٔمبِ« ٚ »ٝرعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط ایٗ اع وٝ
ؽبّز ٛ٘ ٚیغٙن ٜثبین آثبر ٌذؽاٍبٖ را ٔٛرد ٔيبِْ ٝلزار دٞن ٘ ٚىببت ٔثجب آٖٞبب را در
َ٘ز خٛد ٔجغٓ عبسد  ٚثب تثعی  ٚپیز ٚاس آثبر آٖٞب اٍِبٕ٘ٛ٘ ٚ ٛبٝا ٔبن َ٘بز داؽباٝ
ثبؽن تب ثب اعافبد ٜاس ایٗ اٍِٞٛب ثاٛا٘ن ٘ٛؽا ٝیب ؽْز تثثّیزٌبذار  ٚجبٚدا٘ب ٝخّبك وٙبن.
َ٘بٔی ّزٚمی در ایٗ ٔٛرد ٔیٌٛین ...« :أّب ؽبّز ثنیٗ درج٘ ٝزعن اِّبب وب ٝدر ّٙفبٛاٖ
ؽجبة  ٚدر رٚسٌبر جٛا٘ی ثیغ ٞشار ثی اس اؽْبر ٔامنٔبٖ یبد ٌیزد  ٚدٜٞبشار وّٕب ٝاس
آثبر ٔاثخزاٖ پیؼ چؾٓ وٙن  ٚپیٛعا ٝدٚاٚیٗ اعابداٖ ٕٞیخٛا٘ن  ٚیبد ٕٞیٌیبزد وبٝ
در آٔن  ٚثیز ٖٚؽن ایؾبٖ اس ٔنبیك  ٚدلبیك ع ٗ.ثز چٚ ٝج ٝثٛد ٜاع تب ىزق  ٚا٘ٛاُ
ؽْز در ىجِ أ ٚزتغٓ ؽٛد ّ ٚیت ٙٞ ٚز ؽبْز ثبز فبحیف ٝخبزد أ ٚبٙمّؼ ٌبزدد ،تبب
عٙ.ؼ ر ٚدر تزلی دارد  ٚىجْؼ ث ٝجب٘ت ّّٔ ٛیُ وٙن َ٘(»...بٔی ّزٚمبی:1387 ،
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َ٘ .)47بٔی ّزٚمی افُ تمّین را ٘فی ٕ٘بیوٙبن  ٚؽببّزاٖ جبٛاٖ را ثب ٝتمّیبن اس آثببر
ؽبّزاٖ ثشري رإٙٞبیی ٔیوٙن .اِجاَٛٙٔ ٝر َ٘بٔی ّزٚمی تمّیبن فبزف اس آثببر دیٍبز
ؽبّزاٖ ٘یغ ؛ ثّى ٝتمّین اس ٚجٔ ٝثج آٖ ٔٛرد َ٘ز اع  .ثنیٗ ْٔٙب وب ٝؽببّز اٍِبٚ ٛ
عزٔؾمی در وبر ؽبّز ثبین داؽا ٝثبؽن تب ؽْز ا ٚر ٚث ٝتزلی  ٚپیؾزف ٟ٘بنَ٘ .یبز
ٕٞیٗ عٙ.بٖ در «رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط ٘یش ٔیتبٛاٖ یبفب « .ایبٗ ٘ٛیغبٙن ٜثبٔ ٝبب ٘ؾببٖ
ٔیدٞن و ٝاٌز ٘ٛؽا ٝا ٚرا عزٔؾك لزار دٞیٓ ث ٝجش عجهٞب  ٚرٚػٞبیی و ٝتبب وٙبٖٛ
٘ؾبٖ دادٜایٓ ،را ٜدیٍز  ٓٞثزا رعینٖ ث ٝؽىٕٙٞٛن ٚجٛد دارد .آٖ وناْ را ٜاعب
 ٚچٍ ٝ٘ٛراٞی اع آٖ راّ ٜجبرت اع اس تمّین  ٚپیز ٚاس ؽبّزاٖ ٛ٘ ٚیغٙنٌبٖ ثشري
ٌذؽا ٚ ٝایٗ ٔمقن اع دٚع ّشیبشْ وب ٝثبیبن ثبب اعباٛار ثب ٝعب ٛآٖ ثبزٚیٓ»
(عینحغیٙی.)31 :1387 ،
ٞز دٛ٘ ٚیغٙن ٜثز ایٗ افُ ْٔامن٘ن وٞ ٝز ٘ٛیغٙن ٚ ٜؽببّز خبٛة ثبیبن اس اعبابداٖ
ٌذؽأ ٚ ٝامنْ خٛد اٍِ ٛپذیزد  ٚرٚػ آٖٞب را ٔن َ٘ز لزار دٞن٘ ،ىبت ٔثجب آٖٞبب را
ثنا٘ن  ٚدل وٙن و ٝچّ ٝبّٔی ثبّث ؽٟزت ٟٔ ٚبرت آٖٞب در أز ٘ٛیغٙنٌی  ٚؽببّز
ؽن ٜاع  .اس ؽی ٜٛآٖٞب اِٟبْ ٌیزد  ٚایٗ ٔٛجت حنت  ٚتؾحیذ خبىز أ ٚیٌزدد  ٚثبب
تثعی اس ایٗ آثبرٛ٘ ،یغٙن ٜفزد ٘بٔی ٔ ٚؾٟٛر ٔیؽٛد  ٚؽبیغاٍی را ٜیبفاٗ ثب ٝدرثببر
ثشرٌبٖ  ٚپبدؽبٞبٖ را دارا ٔیؽٛد .اثز ٘ٛیغبٙنٜا ٔب٘بنٌبر اعب وبٛ٘ ٝؽبا ٝا ٚدر حبن
ؽبٞىبر ثبؽن  ٚثزا ٘غُٞب آیٙن ٜعزٔؾك  ٚاٍِٛیی ثبؽن .ایٗ أز ٔیغز ٕ٘یؽٛد؛ ٍٔز
آ٘ىببٛ٘ ٝیغببٙن ٚ ٜؽبببّزاٖ جٕیببِ ٚجبب ٜٛپیؾببزف اس جّٕببٔ ٝيبِْب ٝآثبببر پیؾببیٙیبٖ ٚ
اِٟبٌْیز اس آٖٞب را عزِٛح ٝوبر خٛد لزاردٞن .السْ ث ٝذوز اعب وبَٙٔ ٝبٛر اس تمّیبن
جٙجٔ ٝثج  ٚاٍِ ٛپذیز آٖ ٔٛرد َ٘ز ٔیثبؽن ٘ ٝتمّین و ٝؽبّز یبب ٘ٛیغبٙنٞ ٜبٓ اس
َ٘ز ٔنٕٔ ٚ ٖٛحاٛا  ٓٞ ٚاس جٙجٍ ٝبٞز ٌ ٚشیٙؼ اِفبً ٚاصٌبٖ ا٘جبْ ٔیدٞن.
.4نظاممنذ تودن کالم
َ٘بٔی ّزٚمی ثب ذٚق  ٚلزیح ٝعزؽبر خٛد ثب پبزداخاٗ ثبٔ ٝجبحبث ثبریبه ٘ ٚىببت
دلیك ثزا ؽبّز  ٚدثیبز ،ؽبجبٞ ٞبب ثغبیبر ثبیٗ َ٘بزات ا ٚ ٚالٍ٘یٙبٛط ٔؾببٞنٜ
ٔیؽٛدَ٘ .بٔی ّزٚمی در ٔمبِ ٝدثیز ث٘ ٝىاٝا جنین اؽبرٔ ٜیوٙبن  ٚآٖ ایبٗ اعب
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وٛ٘ ٝیغٙن ٜثَ٘ ٝبْٔٙن ثٛدٖ ع ٗ.إٞیّ ثغیبر ٔبیدٞبن« .دثیبز فبٙبّای اعب
ٔؾإُ ثز لیبعبت خيبثی  ٚثالغیٙٔ ،افِ در ٔ.بىجببتی وب ٝدر ٔیببٖ ٔبزدْ اعب ثبز
عجیُ ٔحبٚرت ٔ ٚؾببٚرت .ٔ ٚبفبٕ  ،در ٔبنح  ٚذّْ  ٚحیّب  ٚاعباْيبف  ٚاغبزاء ٚ
ثشري ٌزدا٘ینٖ إّبَ  ٚخزد ٌزدا٘ینٖ اؽغبَ  ٚعببخاٗ ٚجبّ ٜٛبذر ّ ٚاببة  ٚاحىببْ
ٚثبئك  ٚاذوبر عٛاثك ٍ ٚبٞز ٌزدا٘ینٖ تزتیت َ٘ ٚبْ ع ٗ.در ٞز ٚالْ ٝتب ثز ٚج ٝاِٚبی ٚ
احز ادا وزدٜآین .پظ دثیز ثبین و ٝوزیٓ االفُ ،ؽبزیآ اِِْبزك ،دلیبك اَِٙبزّٕ ،یبك
اِفىز  ٚثبلت اِزأ ثبؽن  ٚاس ادة  ٚثٕزات آٖ لغٓ اوجبز  ٚحبٌ اٚفبز ٘قبیت ا ٚرعبینٜ
ثبؽن»(َ٘بٔی ّزٚمی.)19-20 :1387 ،
َ٘بٔی ّزٚمی در ایٗ لغٕ ث٘ ٝىبت ثغیبر و ٝالسٔ ٝیه ٘ٛیغبٙن ٜخبٛة اعب ،
پزداخا .ٝاس جّٕ ٝثٟٔ ٝزثب٘ی  ٚخٛػ رفابر ثب ٔزدْ ،ثزاٍ٘ی.اٗ احغبعببت ٞ ٚیجب٘ببت
ٔزدْ ،پزداخاٗ ث٘ ٝىبت ثالغی ٔب٘ٙن اغزاق ،عجِ  ٚا٘ٛاُ آٖ  ٚآٚردٖ وّٕبت ٔاجبب٘ظ ٚ
ٔانبد .ؽٙبخاٗ پبیٍب ٜاجإبّی افزاد در ٔیبٖ جبْٔ ٚ ٝحفٌ آثزٔ ٚزدْ اس ٘ىبتی اعب
و ٝیه دثیز تٛا٘ب ثبین رّبی ٕ٘بینٕٞ .چٙیٗ ٘ىبتی را ث ٝخبٛد دثیبز ٛ٘ ٚیغبٙنٌٛ ٜؽبشد
ٔیوٙن تب اثز ٛ٘ ٚؽا ٝأ ٚمج َٛىجِ ٔزدْ ؽٛد .اس جّٕ ٝفزد ثب افبِ  ٚثب ٘ضاد ،ثب آثبزٚ
ٔ ٚق ٖٛاس ٞزٌ ٝ٘ٛخيب ِ ٚغشػ ثبؽن ،فبزد ثبریبهثبیٗ  ٚدارا ادة ثبؽبن .در ادأبٝ
ٔیٌٛین دثیز ثبین دِجغاٍی سیبد ث ٝد٘یب ٘ناؽا ٝثبؽن؛ سیزا دِجغاٍی  ٚتّْك خبىز ثبٝ
د٘یب ٔٛججبت ا٘حزاف ا ٚرا ٟٔیب ٔیعبسد٘ .ىا ٝتبسٜا و ٝدر ایٗ لغٕ ٔؾبث ٟسیبد ثب
«رعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط داردَ٘ ،بْ ع ٚ ٗ.تزتیت آٖ اع  .تَٙیٓ وّٕببت  ٚآٙٞبً ٔبٛسٖٚ
آٖٞب ٘ ٝفمو ثبّث ٘ٛاسػ ٌٛػ ٔیؽٛد؛ ثّىٛٔ ٝجت ؽبد ٞ ٚیجبٖ رٚح ٔیٌزدد...« .
تٙبعت ٓٞ ٚآٍٙٞی وّٕبت فمو ٚعیّٝا ثزا ٔامبّن وزدٖ  ٚخٛػ آیٙن ثٛدٖ ٘یغب
ثّىٝ؛ در ّیٗ حبَ اثشار خبرق اِْبدٜا ثزا ایجبد ؽى ٚ ٜٛؽٛر ٞ ٚیجببٖ اعب  .فّبٛت،
وغب٘ی را و ٝفنایؼ ٔیؽ٘ٛٙن ث ٝؽٛر ٞ ٚیجببٖ درٔبیآٚرد ،آ٘ببٖ را اس خبٛد ثبیخبٛد
ٔیوٙن  ٚدر عبی ٝمزةآًٞٙٞب ٔٛس٘ٚؼ ؽ٘ٛٙنٜا را و ٝحای ثب ٔٛعیمی ٘یش ثیٍب٘بٝ
ثبؽن ٚادار ٔیوٙن و ٝث ٝحزو درآین  ٚحزوبتؼ را ثب ٔٛعبیمی ٞبٓآٙٞبً وٙبن ...أّبب
تَٙیٓ وّٕبت و ٝآ ًٙٞوالْ فيز ٔٛجٛد ا٘غب٘ی اع  ،و ٝ٘ ٝفمو ٌٛػ ثّىب ٝرٚح را
ٔ ٓٞی٘ٛاسد ،و ٝا٘ٛاُ وّٕبت ،افىبر ،اؽیب ،سیجبییٞب ٘ ٚغٕٞٝب را ثٛ٘ ٝعبٖ درٔبیآٚردٚ ...،
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ث ٝیبر تزتیت وّٕبت ،ثٙبیی َّیٓ پی افىََٙن»(عینحغیٙیٔ .)64-65 :1387 ،یثیٙبیٓ
ثیٗ عٙ.بٖ َ٘بٔی ّزٚمی  ٚالٍ٘یٛٙط ؽجبٞ ٞبیی ٚجبٛد دارد .اس جّٕب ٝتبثثیز وبالْ
جذاة ٌ ٚیزا در ؽ٘ٛٙن ٜو ٚ ٝرا ثٚ ٝجن ٔیآٚرد ٔ ٚبیتٛا٘بن ؽبٛر  ٚاحغبعبی ٘ب ٝدر
جغٓ ثّى ٝدر رٚح ا ٚایجبد ٕ٘بینٞ .ز دٛ٘ ٚیغٙن ٜث ٝایٗ افُ ْٔامن٘ن وٛ٘ ٝیغٙن ٜثبیبن
آ٘منر تٛا٘ب  ٚثبریهثیٗ  ٚدلیك َ٘ز ثبؽن و ٝثاٛا٘ن ثبب چیبٙؼ وّٕببت در وٙببر ٞبٓ ثبٝ
ثٟازیٗ ؽىُ ٕٔىٗ ثاٛا٘ن آ٘چٙبٖ تثثیز ثز ٔ.بىت خٛد داؽا ٝثبؽن وبٞ ٝبیچ فبزد
٘اٛا٘ن ثز دیٍزاٖ چٙیٗ تثثیز ثٍذار٘ن .ایٗ أز ٕٔىٗ ٕ٘یؽٛد ٍٔز آ٘ىٛ٘ ٝیغٙن ٜفزد
دا٘ب  ٚدا٘ؾٕٙن  ٚثٙٞ ٝز ٘ٛیغٙنٌی ٚالآ ثبؽن  ٚثب ّٙبی ث ٝافُ «ع ٗ.وبش دَ ثزآیبن،
الجزْ ثز دَ ٘ؾیٙن» ٔیتٛا٘ن ثز احغبعبت  ٚرٚح ٔ.بىت خٛد تبثثیز ثٍبذارد  ٚتبرٞبب
دِؼ را ٔزتْؼ عبسد  ٚثِ ٝزس ٜدرآٚرد.
.5نکوهص مذاحی
«چٟبر ٔمبِ« ٚ »ٝرعبِ »ٝالٍ٘یٛٙط ثٔ ٝذٔ  ٚثنٌٛیی اس ٔنیح ٝعزایی ٔیپزداس٘بن.
َ٘بٔی ّزٚمی یىی اس ؽزایو یه دثیز وبفی  ٚتٛا٘ب را آٖ ٔبیدا٘بن وب ٝفزیبت ٔبنایح ٚ
تْزیآٞب دیٍزاٖ را ٘ٛ.رد؛ سیزا اغّت ٔنحٞب ثَٛٙٔ ٝر ٔيبِٔ ؽ.قبی در ٔبٛرد افبزاد
ٌفأ ٝیؽٛد  ٚثبّث ٔیٌزدد و ٝؽ.ـ ٕٔنٚح در خٛد احغبط غبزٚر  ٚتىجبز  ٚخبٛد
ثشريثیٙی ٕ٘بین ّ ٚیٛة خٛد را فزأٛػ وٙن ٚ« .ث ٝتحغیٗ  ٚتمجیح افبحبة اغبزاك ٚ
ارثبة اغٕبك اِافبٚت ٘ىٙن  ٚغز٘ ٜؾٛد ِّ ٚزك ٔ.بن ْٚرا در ٔمبٔببت تزعّبُ اس ٔٛامبِ
٘بسَ ٔ ٚزاعٓ خبُٔ ٔحف ًٛدارد»(َ٘بٔی ّزٚمی.)20 :1387 ،
َ٘بٔی ّزٚمی یىی اس ؽزٚه دثیز ل ٛرا آٖ ٔیدا٘ن و ٝفزیت عابیؼ  ٚتْزیآٞب
دیٍزاٖ را ٘ٛ.رد تب ثاٛا٘ن در وبر دثیبز خبٛد دچببر ٔؾبىُ ٘ؾبٛد  ٚاحابزاْ  ٚحزٔب
دیٍزاٖ را ٍ٘ب ٜداردَ٘ .یز ٕٞیٗ عٙ.بٖ َ٘بٔی ّزٚمبی در «رعببِ »ٝالٍ٘یٙبٛط آٔبنٜ
اع « .در وبر عٛٙ.رأٖ ،نایح  ٚخيبثٞٝب رعٕی ٔ ٚيٙيٗ حبّ ٚجببراتی اعب پبز
تؾّ.ـ  ٚرفیِ أّب اغّت ّبر اس ؽٛر ٞ ٚیجبٖا٘ن ث ٝىٛر و ٝدر ٔیبٖ عبٛٙ.راٖ آ٘ببٖ
و ٝپزؽٛرتز٘ن وٓتز ٔٙبعت ٔنیحٝعزایی ٞغباٙن  ٚثبز ّىبظ ٔنیحب ٝعبزایبٖ وبٓتبز
ٔیتٛا٘ٙن اس خٛد ؽٛر ٞ ٚیجبٖ ٘ؾبٖدٙٞن»(عینحغیٙی.)20 :1387 ،
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ٞز دٛ٘ ٚیغٙن ٜثز ایٗ افُ اّامبد راعخ دار٘ن و ٝا٘غببٖ ثببٛٞػ  ٚدثیبز تٛا٘بب ٘جبیبن
فزیت ٔنایح دیٍزاٖ را ثٛ.رد؛ سیزا ٔنح افزاد اغّت ث ٝخبىز تٛلْبت د٘ی ٛاع ٘ .ایجبٝ
آٖ غزٚر وبذثی اع و ٝدر فزد ٔنح ؽ٘ٛٙن ٜایجبد ٔیٌزدد؛ اِجاب ٝذوبز ایبٗ ٘ىاب ٝالسْ
اع ؤ ٕٝٞ ٝنایح پغ  ٚثیارسػ ٕ٘یثبؽٙن .ثغیبر اس ایٗ ٔنایح در جٟب ٞبنای
غیز ّٕٔٛط ٕٔنٚحبٖ ٔلثّز ثٛد ٜاع  ٚثبّبث رإٙٞببیی  ٚارؽببد آ٘ببٖ ٌزدیبن ٜاعب .
َٔٛٙر دٛ٘ ٚیغٙن ٜدر ایٙجب ٔنح در ْٔٙب ٔٙفی  ٚمن ارسػ آٖ اع .
نتیجه تحث
ٕٞب٘يٛر ؤ ٝالحَ ٝؽن ایٗ د ٚاثز دارا ؽجبٞ ٞبیی ٞغاٙنٌٛ .یب اس ِحبً فىز ٚ
ثیب٘ی خیّی ث ٓٞ ٝؽجیٔ ٝیثبؽٙنٌ .زچ ٝایٗ د ٚاثز  ٓٞاس ثْٔن سٔبب٘ی ٔ ٚىبب٘ی ثغبیبر اس
 ٓٞفبفّ ٝدار٘ن أّب ؽبین در ادثیبت  ٕٝٞجٟبٖ ایٗ افُ ٚجٛد دارد وٞ ٝز وبظ ثب ٝوببر
ؽبّز  ٚیب ٘ٛیغٙنٌی ٔیپزداسد ثبین تح ؽزایيی ثاٛا٘ن ث ٝایٗ أبٛر خيیبز ث بزداسد.
ایٗ ؽزایو تمزیجبً در  ٕٝٞادثیبت ُّٔ یىغبٖ ٔیثبؽٙن؛ اٌزچب ٝایبٗ ا٘يجببق آثببر ّٔبُ
ٔ.اّآ ثب ٕٔ ٓٞىٗ اع دلیك  ٚجشٔی ٘جبؽن أّب ثبٞ ٝبز فبٛرت دارا ؽبجبٞ ٞببیی
ٞغاٙنٕٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝدر ایٗ ٔمبِٚ ٝج ٜٛؽجبٞ ٞبیی ثیٗ ایٗ د ٚاثز یبفاب ٝؽبن ٜوب ٝدر
ثْنی اس جٙجٞٝب حای ٔیتٛاٖ ٌف و ٝعٞ ٗ.ز دٛ٘ ٚیغٙنّ ٜیٗ  ٚ ٓٞؽبجی ٝثبٞ ٝبٓ
ٔیثبؽن  ٚایٗ ث ٝدِیُ ع.ٙی سٔیٞٝٙبب ّّٕبی ،فىبز  ٚاجإببّی در ادثیببت ّٔبُ
ٔ.اّآ اع ٞ .ز دٛ٘ ٚیغٙن ٜث ٝافُ تمّین در وبر ؽببّز ٛ٘ ٚیغبٙنٌی ْٔامن٘بن  ٚراٜ
پیؾزف  ٚتْبِی ؽبّز ٛ٘ ٚیغٙن ٜرا در اٍِٛپذیز  ٚاِٟبْ اس آثبر دیٍزاٖ ٔیدا٘ٙن .ایٗ ثٝ
آٖ دِیُ اع و ٝتمّین فيز ثؾز اع  ٚا٘غبٖ یه راثي ٝدر٘ٚی  ٚیه ٌبزایؼ ذٚلبی
٘غج ثٔ ٝبٞیّ تمّین داردٌ .بٞی ٔٛالِ تمّین ٔٛجت اِاذاذ  ٚثٟزٜٙٔبن ٔبب ا٘غببٖٞبب
ٔیؽٛد.
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کتاتنامه
أبٔی٘ ،قزاهلل1385 .ػ ،مثانی روشهای نقذ ادتی ،چبح ع ،ْٛتٟزاٖ :ا٘اؾبرات جبْ.
ثزٚتٙٔ ،قٛر1385 .ػ ،آضنایی تا مکتةهای ادتی ،تٟزاٖ :ا٘اؾبرات ع.ٗ.
سریٗوٛةّ ،جن اِحغیٗ1383 .ػ ،آضنایی تا نقذ ادتی ،چبح ٞفآ ،تٟزاٖ :ا٘اؾبرات ع.ٗ.
عبجن  ،ىٕٟٛرث1390 .ػ ،اس ادتیات تطثیقی تا نقذ ادتی ،چبح د ،ْٚتٟزاٖ :ا٘اؾبرات أیزوجیز.
عینحغیٙی ،رمب1387 .ػ ،در تاب ضکوه سخن ،تٟزاٖ :ا٘اؾبرات فزٍٙٞغابٖ سثبٖ  ٚادة فبرعی.
ؽٛرَ ،ای1389 .ٛػ ،ادتیاات تطثیقای ،تزجٕب ٝىٕٟبٛرث عببجن  ،چببح د ،ْٚتٟبزاٖ :ا٘اؾببرات
أیزوجیز.
وفبفیٔ ،حٕن ّجناِغالْ1382 .ػ ،ادتیات تطثیقی(پژوهطای در تااب نظزیاه ادتیاات و ضا ز
روایی) ،تزجٕ ٝعینحغیٗ حغیٙی ،چبح أ ،َٚؾٟن :ا٘اؾبرات آعابٖ لنط رم. ٛ
ٔیزفبدلی ،جٕبَ1394 .ػ ،عناصز داستان ،چبح ٘ ،ٟٓتٟزاٖ :ا٘اؾبرات ع.ٗ.
َ٘بٔی ّزٚمی عٕزلٙن  ،احٕن1387 .ػ ،چهار مقاله ،چبح ٞفآ ،ث ٝاٞإببْ دوابز ٔحٕبن ْٔبیٗ،
تٟزاٖ :ا٘اؾبرات جبْ.
ٞبرِٙن ،ریچبرد1388 .ػ ،درآمذی تاریخی تز نظزیه ادتیات اس افالتاون تاا تاارت ،تزجٕبّّ ٝبی
ْٔقٔٛی  ٚدیٍزاٖ ،چبح ع ،ْٛتٟزاٖ٘ :ؾز چؾٕ.ٝ
ٞبَٚ ،ر٘ٗ1388 .ػ ،تاریخچه نقذ ادتای  ،تزجٕبٞ ٝببد آلبجبب٘ی  ٚدیٍبزاٖ ،چببح عب ،ْٛتٟبزاٖ:
ا٘اؾبرات رٕٙٞب.

مقاالت
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