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 چک٘ذُ
عت. ا ؽبٞٙبٔٝپّٟٛاٖ ا٢ ا٤زاٖ اعت ٚ رعتٓ ٥٘ش خٟبٖتز٤ٗ پّٟٛاٖ اعغٛرٌٜزؽبعپ ثشري
تز٤ٗ ٚ راسآ٥ٔشتز٤ٗ دؽٕٙبٖ ٌزؽبعپ، د٢ٛ٤ اعت ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٘ابْ واٝ پّٟاٛاٖ    ٤ى٣ اس ؽٍفت

د٤اٛ ٥٘اش اس   آٚرد. اواٛاٖ  واز  اس پاب٢ درٔا٣   پظ اس ر٘ح ثغ٥بر، اٚ را در وٙبر در٤اب٢ رازا   
راسآ٥ٔشتز٤ٗ دؽٕٙبٖ رعتٓ اعت وٝ تٟٕتٗ ثب وٛؽاؼ ثغا٥بر، عازا٘دبْ اٚ را در ٘شد٤ىا٣     

٘جازد رعاتٓ   »تح٣ّ٥ّ، دٚ داعتبٖ ارىٙد. در ا٤ٗ خغتبر، ثب رٚػ تٛص٥ف٣ٔ٣در٤ب٣٤ اس پب٢ 
ؽاٛد.  ٔا٣ ٔب٤اٝ ٚ عاباتبر عاٙد٥دٜ    ، اس د٤د ثٗ«٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ»ٚ « د٤ٛ ثب اوٛاٖ
دٞاد واٝ ا٤اٗ دٚ داعاتبٖ، در عاباتبر ٚ رٚ٘اد وبروزدٞاب٢        ٔا٣ ٞب٢ پضٚٞؼ ٘ؾبٖ ٤برتٝ

ٝ   ا٢ٞاب٢ اعاغٛرٜ  عباترف٥٘زٚٞب٢ دٚع٤ٛٝ ٚ ٥٘ش اس د٤د ص ا٢ ؽاٍفت  حٕبعا٣، ثاٝ ٌٛ٘ا
اٍِٛٞاب٢ ررتابر٢ دٚ پّٟاٛاٖ، ا٤اٗ     ٞب ٤ب وٟٗعب٘ٙد. رٚ٘د عباتبر٢ دٚ داعتبٖ ٚ آرٔبٖ ٞٓ

ا٢ د٤ٍز اس داعاتبٖ  د٤ٛ، ٌٛ٘ٝدٞد وٝ ٣٤ٌٛ داعتبٖ ٘جزد رعتٓ ثب اوٛاٖ ٣ٔاٍ٘برٜ را عبٔبٖ 
 ا٘د. عتبٖ اس ٤ه عزچؾٕٝ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ اعت ٚ ٤ب ٞز دٚ دا
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 هقذّهِ
ا٢ ا٤زاٖ اعت وٝ پ٥ؾ١ٙ٥ داعتبٖ ٢ٚ درپ٥ٛ٘د ثاب  تز٤ٗ پّٟٛاٖ اعغٛرٜٔٙدٌزؽبعپ ارج

تز٤ٗ پّٟٛاٖ ا٤زاٖ ثاٛدٜ واٝ   پ٥ؼ اس رعتٓ دعتبٖ، ثّٙدآٚاسٜ»رٚسٌبر ٞٙدٚا٤زا٣٘ اعت. ٢ٚ 
اعت ٚ ااجبر٢ پزاوٙدٜ را درثابر٠  اػ در حٕبع١ ٣ّّٔ ا٤زاٖ ثٍغتزد٣ٌ ثبسٌٛ ٘ؾدٜ ٔٝوبر٘ب

ٝ  ٞب٢ ٥ٕ٘ٝٚ ٔؾت٣ رٚا٤ت ؽبٞٙبٔٝٞب٢ اٚ در وبرو٥ب٣٤ خاب ؽادٜ   حٕبع٣ ٔغؾاٛػ ٚ خبثا
 ٓ ٝ  درثبر٠ ٔبخزاٞب٢ ؽٍفت اٚ وٝ ثب عٙبصز ٘ابٞ ٞاب٢ عب٥ٔب٘اٝ درآ٥ٔهتاٝ، در    آٞٙاً ارغاب٘

ٓ ٔا٣ ٞاب٢ حاب٢ٚ تابر٤ن عاّٙت٣ ا٤ازاٖ ثبعاتبٖ ثابس       ٞاب٢ پّٟاٛا٣٘ ٚ وتابة   ٔٙظٛٔٝ  « ٤ابث٥

 ثهاؼ  ،ؽهص٥ّت ٌزؽبعپ، ثب ٌذؽت رٚسٌابر ثاٝ چٙاد ؽهصا٥ّت     (.256، 1385)عزوبرات٣، 
پغز ثز٤تٓ اس اب٘داٖ عبْ ٚ ٔٛصٛف اعت ثاٝ صافب  ٥ٌغاٛدار     ]ٌزؽبعپ[اٚ »اعت.  ؽدٜ

٥ِز ٚ پّٟاٛاٖ. اس صافت ٘هغات٥ٗ، ٤عٙا٣     ٤ع٣ٙ د )َ٘ئ٥زَِٔٓٙٛ(،ٚ ٘زٔٙؼ  )ٌَذَٚٓرٓ(ٚ ٌُزسٚٓر  )ٌَئغٛ(
ٞب٢ ٣ّّٔ ٔب اثز٢ ٥٘غت، أّب اس دٚ صافت د٤ٍاز،   ٥ٌغٛدار ٤ب صبحت ٢ٛٔ ٔدعّد در حٕبعٝ

چٙدثبر ثٝ تعاز٤  ثازا٢ ٌزؽبعاپ ٚ عابْ شواز ؽادٜ ٚ عا           ؽبٞٙبٔٝصفت ٌُزسٚٓر در 
ٛاٖ ٌزس اعت. ٌزؽبعپ ؽ٥ز٤ٚٝ، پّٟا  ٘بٌٔٝزؽبعپٚ  ؽبٞٙبٔٝٔعَٕٛ ٌزؽبعپ ٚ عبْ در 

ٝ تاز در  ثشري ِؾىز عّٓ ٚ تٛر، را ثب ٌازس٠ ٌابٚر٢ٚ اس پاب٢ درآٚرد ٚ عابْ ثا٥ؼ       ؽابٞٙبٔ
سآ اعت. صافت د٤ٍاز ٌزؽبعاپ،    سآ ٚ ٌبٜ اٛد ٔٛصٛف ثٝ صفت ٤هصبحت ٌزس ٤ه

ؽدٜ ٚ پغز ٌزؽبعپ ٌزد٤دٜ اعت. پاظ  ٤ع٣ٙ ٘ئ٥زٔٙٛ در ادث٥ب  ربرع٣ ثٝ ٘ز٤ٕبٖ تجد٤ُ 
بْ اب٘ٛاد٣ٌ، ٘بْ ٚ صفت ٤ه تاٗ، ٤عٙا٣ ٌزؽبعاپ اعات     عبْ... ٚ ٌزؽبعپ ٚ ٘ز٤ٕبٖ... ٘

 اِااد٤ّٗ وااشّاس٢  ٚ ٥ٔاازخ َ (256: 1385). ثٟٕااٗ عاازوبرات٣  (538: 1383)صاافب، « الغ٥ااز
 ٥٘ش ٥ٕٞٗ د٤دٌبٜ را دار٘د. ( 364/ 1 :1386)

آٚرد. ٔا٣ آؽٛة را اس پب٢ در، ٌزؽبعپ ثغ٥بر٢ اس اَصدٓٞب٤بٖ ٚ د٤ٛاٖ خٟبٖاٚعتبثز پب١٤  
اٚثبر٤اد،  دار را واٝ اعاجبٖ ٚ آد٥ٔابٖ را ٔا٣    ٤ع٣ٙ ؽاب   1وٝ اصدٞب٢ عٕزُٚٚٓرٓ،ثز آٖ اٚ ارشٖٚ

ٗ  3ٌَْٙادٓر٢ِٕٓٚ  واز ( )رازا   2وؾد، ثز وٙبر در٤ب٢ ٚٔٚرٔٚوَؼٓ ٣ٔ د٤اٛ را ٥٘اش اس پاب٢    پبؽا١ٙ سر٤ا
وؾد ٚ ُ٘ٝ رزس٘اد  تبج را ٥٘ش ٥ٞ٣ٔتبعپ سر٤ٗ 4آٚرد ٚ ثٝ ا٘تمبْ ثزادر اٛد، اُٚرٚااؾ٥ٝ، در٣ٔ

ٚ  11ٚ اَرِسٚؽَإَٓٗ  10اَُٖ ٓٚ پا٣  9ٚ ٚٓرِؽَاٛٓ  8َٖٚ دا٘ا٣   7ٚ داؽات٥َّب٣٘  6ٚ پغزاٖ ٤ٛ٥٘اهٓ  5ث٥ََّٙٝپٓ

 
1. Srowvara 
2. Vowrowkasha  
3. Gandarva  
4. Owrvakhshiya  
5. Pasanniya  
6. Nivika  
7. Dâshtayyani  
8. Dâniyana  
9. Vareshava  
10. Pitaona  
11. Arezushamana  



 

  31 ... «دَٗاىًثزد رستن تا اکَ»ّإ ّا ٍ ساختار داستاىهاِٗتاسکإٍ تي
 

 
 2ثَئ٥تا٣ِ اٚص٘د، أّب در پب٤بٖ وبر، ثاٝ اْاَٗ  دعت ثٛدٜ، ٣ٔدار ٚ ع٥ٍٙٗرا وٝ ؽب  1عٙب٤ٚذنٓ

َ  ٤عٙا٣ وبثّغاتبٖ آرز٤ادٜ    3پز٢ وٝ اٞز٤ٕٗ اٚ را در عزس٥ٔٗ ٚٓاِوّزِ ٓ، ثابسد ٚ  ٔا٣  ثاٛد، د
، ٌزؽبعاپ خب٤ٚاداٖ ٚ   ٞاب ٤ؾت ؽٛد. ثز پب١٤ ٌشارػ٣ٌٔٛ٘ٝ اس ع٢ٛ اٞٛرأشدا را٘دٜ  ثد٤ٗ

٥٘ش،  عٛتٍز٘غهوٙٙد. ثز پب١٤ ٌشارػ ثب٣٘ ٣ٔرزٚٞز پ٥ىز اٚ را ٍ٘بٜ 99999٘بٔزد٣٘ اعت ٚ 
ؽٕبرد، ثٝ ت٥از پّٟاٛا٣٘ تاٛرا٣٘، در در٠ پ٥ؾا٥ٗ     ارج ٣ٔچٖٛ ٌزؽبعپ آ٥٤ٗ ٔشدا٣٤ را ث٣

ؽٛد ٚ ثزا٢ سٔاب٣٘ دراس،  ٌزرتبر ٣ٔ)اٛاة غ٥ز عبد٢(  ، در عزس٥ٔٗ وبثُ، ثٝ ثٛؽبعت)پؾ٥ٗ(
ثاب٣٘  چ٥ٙٗ رزٚٞزاٖ پبن پ٥ىزػ را ٍ٘بٜٔب٘د ٚ رزّ اس رزاس عز اٚ ٚ ٞٓچٙبٖ دراٛاة ٣ٔٞٓ
آرد، ٌزؽبعاپ   ٌغّد ٚ خٟبٖ را ث٤ٛزا٣٘ ٣ٔوٙٙد ٚ چٖٛ دٞبن در پب٤بٖ خٟبٖ س٘د٥ز ٣ٔ٣ٔ

. در ٥ٔابٖ ا٘جاٜٛ   (540ا  539 :1383)صافب،  وؾاد  ؽاٛد ٚ دٞابن را ٔا٣   ٣ٔثزا٥ٍ٘هتٝ اس اٛاة 
 (.45: 1385)عزوبرات٣، تز٤ٗ دؽٕٗ اٚعت تز٤ٗ ٚ تزعٙبندؽٕٙبٖ ٌزؽبعپ، ٌَْٙدٓرٕٚٓ ثشري

ا٢ ٚ ٞب٢ اعاغٛرٜ پّٟٛا٣٘ وٝ ٤ٚض٣ٌپّٟٛاٖ ا٤زاٖ اعت؛ خٟبٖ، رعتٓ خٟبٖؽبٞٙبٔٝدر  
ٝ اعات. در عزاعاز   ٤برتاٝ  دا٘ٝ در وزدارٞب٢ اٚ ثبستابة  ا٢ ٞٙزٌٔٙٛ٘ٝحٕبع٣ ثٝ  ، ؽابٞٙبٔ
ٚآٔد اعت. تٟٕتٗ، در ا٢ پ٥ٛعتٝ ٚ ث٥ٙبد٤ٗ، ٥ٔبٖ اعغٛرٜ ٚ حٕبعٝ در ررتٌٛ٘ٝرعتٓ ثٝ 

عاابرد. اس ٥ٔابٖ دؽإٙبٖ    پب٤بٖ، در عزس٥ٔٗ وبثُ در چبٜ ؽاغبد، ثازادر ااٛد، خابٖ ٔا٣     
تٛا٘اد تٟٕاتٗ را ثاب آٖ ٕٞاٝ     وٝ ثآعب٣٘ ٣ٔ ا٢ اعت ؽٍفتد٤ٛ پت٥برٌٜٛ٘بٌٖٛ ٢ٚ، اوٛاٖ 

سٚرٔٙد٢ ٚ تٙٛٔٙد٤ؼ، اس س٥ٔٗ ثزدارد ٚ در ٥ٔب١٘ در٤ب ا٘داسد. رعتٓ در ٘جزد ثاب اواٛاٖ، در   
 تٛا٘د خبٖ اٛد را اس ٔزي ثزٞب٘د.ا٢ اس داعتبٖ، ثغهت٣ ٣ٔثزٞٝ
ٛار ،ثزا٣ ٞٓ  ٖ ٔبرو ِٛٝ ٤ٚ7ىٙدر، 6ٞٛع٥ًٙ، 5رٖٛ اؽتبوُ ثزي، 4چٛ ا٤ٗ ثبٚر٘د وٝ  ٚ... ثز 8ٔ

عزوبرات٣ ا٤ٗ  (.29ا  28: 1385)عزوبرات٣، ا٢ اعت رعتٓ ١ٌ٘ٛ داعتب٣٘ ٚ حٕبع٣ ٌزؽبعپ اعغٛرٜ
واشّاس٢ ثاز ا٤اٗ ثابٚر اعات واٝ        (.50 - 40)ٕٞابٖ:  دا٘اد  ؽٕبر٢ را پذ٤زرت٣ٙ ٕ٘ا٣ عب٤ٖه
ٝ ٞب ٚ وبرٞب٢ ٕ٘ب٤بٖ پّٟٛا٥٘ؼ را در ا٢ اس ٤ٚض٣ٌٌزؽبعپ پبرٜ» ادٜ ، ثاٝ رعاتٓ د  ؽابٞٙبٔ

ا٢ اس وزدارٞب٢ پّٟاٛا٣٘  ٔغّك ا٢ٍِٛ ٘هغت٥ٗ پبرٜخ َ ابِم٣ (.47: 1388)وشّاس٢، « اعت
ٔحٕااٛد (. 416-382: 1987ٔغّااك، )ااابِم٣دا٘ااد ٞااب٢ ٌزؽبعااپ ٔاا٣  رعااتٓ را دالٚر٢

ا٢ د٤ٍاز ثاٝ پا٥ؼ    خب٣٤ اعغٛر٠ رعاتٓ، اٍ٘ابرٜ  ارص٘ٝ در خغتبر٢ درثبر٠ خبثٝدؽت رضب٣٤
، دعتبٖ، ٤ٚض٣ٌ رعتٓ اعت ٘ٝ ساَ. اس د٤دٌبٜ ٢ٚ، دعتبٖ ٤ى٣ وؾ٥دٜ اعت وٝ ثز پب١٤ آٖ

خب٣٤ ٚ ؽىغت اعاغٛرٜ ٚ حٕبعاٝ، در   ٞب٢ ث٥ٙبد٤ٗ رعتٓ اعت وٝ در رٚ٘د خبثٝاس ٤ٚض٣ٌ

 
1 . Senâvizka 
2 . KHnasaiti 
3 . Vaekreta 
4 . Marquart 
5 . Von Stackelberg 
6 . Husing 
7 . Wikander 
8 . Mole 
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ٟٔزداد ثٟبر ثز ا٤اٗ ثابٚر اعات     (.89: 1388ارص٘ٝ، دؽت)رضب٣٤اعت پ٥ىز٠ پدر ٢ٚ ٕ٘ٛد ٤برتٝ 

ا٤ؾابٖ در  (. 37: 1374؛ ٕٞٛ، 471: 1376)ثٟبر، اعت وٝ تٟٕتٗ، ١ٌ٘ٛ داعتب٣٘ ا٤ٙدرا٢ ٚدا٣٤ 
ٞب٢ ٔزثٛط ثٝ ٌزؽبعپ ٚ عظٕات ؽهصا٥ّتؼ،   ثغ٥بر٢ اس ارغب٘ٝ»٤ٛ٘غد: خب٣٤ د٤ٍز ٣ٔ

 (.239: 1376)ثٟبر، « اعت خذة رعتٓ ؽدٜ

، ٤ٚضٌا٣ ٥ٌغاٛدار٢ ٌزؽبعاپ در پ٥ىاز٠ عاا٥د٣٤ٛٔ ٚ      تاز  تابسٜ ٞاب٢  ثزپب١٤ پاضٚٞؼ  
اعت وٝ ٤ى٣ د٤ٍز اس ٕ٘ٛدٞاب٢ ٌزؽبعاپ ٚ رعاتٓ اعات.     دراس٥ٌغ٣٤ٛ ساَ ثبستبة ٤برتٝ 

 (.133اِا::   1394)ؽاٟز٣٤ٚ،  اعات  ثٝ رعتٓ رعا٥دٜ   ؽبٞٙبٔٝپّٟٛا٣ِ٘ ٌزؽبعپ ٥٘ش در خٟبٖ
« خابٚدا٣ٍ٘ »ا٢ اس دٞٙد٠ ٤ٚض٣ٌ ٥ٌغٛدار٢ ٌزؽبعپ اعت، ٕ٘بد ٚ ٘ؾب٘ٝتٟٙب ٘ؾبٖساَ ٘ٝ

ثٛؽبعپ رزٚررتاٝ ٚ تاب پب٤ابٖ    وٝ ٌزؽبعپ در در٠ّ پؾ٥ٗ ثٝ چٙبٌٖزؽبعپ ٥٘ش ٞغت. ٞٓ
ٔاز٥ٌؼ، ثبس٤ٌٛا١   ررتٗ ٘بٌٟاب٣٘ اس حٕبعا١ ّّٔا٣ ٚ ثا٣    خٟبٖ س٘دٜ اعت، ساَ ٥٘ش ثب ث٥زٖٚ
ٞاب ٚ وبروزدٞاب٢   عبات. ثزرع٣ ث٥ٙبد٤ِٗ صرف(131)ٕٞبٖ: ٘ب٥ٔزا٣٤ ٌزؽبعپ پّٟٛاٖ اعت 

س٘د. در٘اً  ٣ٔ ا٢ ثب ٞٓ پ٥ٛ٘دا٢ اعتٛار ٚ ر٤ؾٝپّٟٛا٘بٖ اب٘داٖ رعتٓ، آٖ ٤ ٖ را ثٝ ٌٛ٘ٝ
ٞاب٢  دٞد وٝ ١ٕٞ ا٤ٗ ٤ا ٖ، ثهاؼ  ٣ٔ ٞب٢ ٘ز٤ٕبٖ، عبْ، ساَ ٚ رعتٓ، ٘ؾبٖدر وبرو٥ب٣٤

ٝ (132)ٕٞابٖ:  ٞغاتٙد   خداارتبد٠ ؽهص٥ّت٣ ٤ٍب٘ٝ ثٝ ٘بْ ٌزؽبعپ ٖ   . ٤برتا  ٞاب٢ ٘اٛتز ٘ؾاب
ٖ ا٢ دارد ٚ ٕ٘ا٣ دٞد وٝ رعتٓ پ٥ٛ٘د٢ ث٥ٙبد٤ٗ ثب ٌزؽبعپ اعاغٛرٜ  ٣ٔ ٌٛ٘اٝ واٝ   تاٛاٖ آ

عزٜ اس اعغٛرٜ خدا دا٘غت. رعتٓ اس دٚ عٛ: ٤ىا٣  اعت، تٟٕتٗ را ٤ه٣ ا٘د٤ؾ٥دٜ عزوبرات
پّٟٛا٣٘ ٚ د٤ٍز٢ در پ٥ٛ٘د ث٥ٙبد٣ٙ٤ واٝ ثاب عابْ ٚ ٘ز٤ٕابٖ ٚ ثا٤ٛضٜ ثاب ساَ دارد،       در خٟبٖ

 .(132: )ٕٞبٖا٢ اعتٛار، ٤بدآٚر اعغٛرٜ ٚ حٕبع١ پدر اٛد، ٌزؽبعپ، اعت ٌٛ٘ٝ ثٝ
ٝ ا٢ اس وبرو٥ب٣٤عپ، چٝ در ر١٤ٚ پبرٜٞب٢ رعتٓ ثب ٌزؽبعب٣٘ٞٓ  ٞاب٢  ٞب ٚ چٝ در ال٤ا

ٔب١٤ وابروزد پّٟاٛاٖ   اٍِٛ ٤ب ثٗٞب را وٟٗعب٣٘ٞٓ تٛاٖ آٖپٟٙبٖ ٚ ٞشارت٢ٛ اعغٛرٜ وٝ ٣ٔ
ٖ  ٤ب ثٝ عهٗ ثٟتز، ثٗ ٞاب٢ ٌزؽبعاپ ٚ تٟٕاتٗ    ٔب٤ٝ ٚ پد٤دآٚر٘د٠ ا٘د٤ؾ١ عابس٘د٠ داعاتب

ا٢ رعتٓ ؽهص٥ّت٣ اعاغٛرٜ »ث٤ٛضٜ در خغتبر ٞب٢ ٌذؽتٝ دا٘غت، ثغ٥بر اعت. در پضٚٞؼ
اعت. در ا٤اٗ خغاتبر،    ٞب٢ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ ثبسٌٛ ؽدٜعب٣٘ثغ٥بر٢ اس ٞٓ« ٤ب حٕبع٣؟

ٞب٢ عب٣٘ داعتبٖوٙد ٚ آٖ، ٞٓٞب را ثزرع٣ٍ٘بر٘دٜ ثز آٖ اعت ٤ى٣ د٤ٍز اس ا٤ٗ ٕٞب٘ٙد٢
ؽاٛد ثاب ثزرعا٣    ٔا٣ ٛؽا٥دٜ  اعات. و « ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ»ٚ « ٘جزد رعتٓ ثب اوٛاٖ»

   ٓ عابٖ ٥٘زٚٞاب٢ دٚعا٤ٛٝ در آٖ ٘جزدٞاب،     عباتبر آٖ دٚ داعتبٖ ٚ عاٙدؼ وزدارٞاب٢ ٞا
 ؽٛد.دادٜ ا٢ ٘ؾبٖ ٞب٢ اعغٛرٜٔب٤ٝٞب اس د٤د عباتبر ٚ ثٗٞب٢ آٖٕٞب٘ٙد٢

ٞب تٛاٖ ١ٕٞ آٖاعت وٝ ٣ٌٕ٘زرتٝ  ٞب٣٤ ثغ٥بر ا٘دبْدرثبر٠ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ، پضٚٞؼ 
ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٕٔىاٗ اعات در دٚر٠    »٤ٛ٘غاد:  خب ثزؽٕزد. ٟٔزداد ثٟبر درثبر٠ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٣ٔٗرا در ا٤

ٞاب  ٞب٢ دراؾبٖ عٕب٢ٚ ثٛدٜ وٝ ٌبٜ ٔغاىٗ ٢ٚ در آة رزًٞٙ ٞٙدٚا٤زا٣٘ ٤ى٣ اس پد٤دٜ
 . (480: 1376)ثٟبر، « اعتؽدٜ ٣ٔاٍ٘بؽتٝ 

، وٝ وبردار ٚ ودادا٢ «وٙدرٚ» خب در پ٥ىز٠، ٤هؽبٞٙبٔٝثٝ ثبٚر عزوبرات٣، ٌَْٙدٓرٕٚٓ در  
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ٌازدد ٚ در خاب٢ د٤ٍاز، در داعاتبٖ ٘جازد رعاتٓ ٚ اعافٙد٤بر،        دٞبن اعات، ٕ٘اٛدار ٔا٣   

ؽٕبرد اس ٞب٢ پّٟٛا٘بٖ اب٘داٖ اٛد را ثز٣ٔوٝ تٟٕتٗ در ثزاثز اعفٙد٤بر، عزارزاس٢ ٍٞٙب٣ٔ
    ٞ ٣ ثازا٢ اعافٙد٤بر   ٥٘ب٢ اٛد، عبْ، ٤بد وزدٜ، پ٥زٚس٢ اٚ را ثز اصدٞاب ٚ د٤اٛ ٌَْٙادٓرٕٚٓ ثىٛتاب

ٝ ٌزؽبعاپ دا٘اد واٝ در   وٙد. عزوبرات٣ ا٤ٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٕٞبٖ د٢ٛ٤ ٣ٔثبسٌٛ ٣ٔ ثاب ٘ابْ    ٘بٔا
َ »ا٤غتد. ٢ٚ ثز ا٤ٗ ثبٚر اعت وٝ د٤ٛ در ثزاثز ٌزؽبعپ ثٝ ٘جزد ٣ٟٔٔٙزاط ٛ ٍٟ٘ٙاب ٚ « د٤ا

ٝ  در ثزاثز عابْ ٘جازد ٔا٣    ٘بٔٝعبْغ٣ِٛ وٝ ثب ٘بْ عٛج ثٗ عٙك، در  د٤ٍاز اس  ا٢ وٙٙاد، ٌٛ٘ا
 .(278ا  271: 1385)عزوبرات٣، ٣٤ ٞغتٙد اٚعتبٌَْٙدٓر٢ِٕٓٚ 

ٗ    »ثزپب١٤ د٤دٌبٜ اوجز٢ ٔفباز،   ٞاب٢  ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٤ى٣ اس ادا٤بٖ وٟٗ آر٤اب٣٤ اعات واٝ در ٔات
ٔب٘دٜ، أّب در ٔتاٖٛ ا٤زا٘ا٣ ٕٞب٘ٙاد د٤ٍاز     ٌبٜ اٛد ثب عٙٛاٖ ادا٢ اٛرؽ٥د ثبل٣ٞٙد٢ در خب٢

ٚ ثاٝ ٌٛ٘ا١    ٞب٤ؾتؽٛد. ٘هغت٥ٗ حضٛر ٌَْٙدٓرٕٚٓ در ٣ٔرٜ دٌزٌٖٛ ادا٤بٖ ٞٙد٢ ثٝ د٢ٛ٤ پت٥ب
ا٢ اٞز٣ٕٙ٤ اعت وٝ ٕٞب٘ٙد اٞز٤ٕٗ لصاد ٤ٚزا٘ا٣ خٟابٖ را دارد، أّاب ٞٙاٛس ؽهصا٥ّت       پت٥برٜ

ؽاٛد.  ٣ٔ ؽهص٥ّت د٢ٛ٤ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ثب ٚاص٠ د٤ٛ ثبثت ازد،٢ٛٙ٥ٔ ٚ  وزدد٤ٗاعت. در د٢ٛ٤ ٥٘برتٝ 
ٞ ٚ  رٚا٤ت پ٢ّٟٛدر  ، ٔجابرس٠ ٌزؽبعاپ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ، عاباتبر     رٚا٤اب  داراة ٞزٔشد٤ابر  ٚ  ؼثٙاد

ٓ  .(69ا   68: 1389)اوجز٢ ٔفباز، « ٤بثد٣ٔ ٞب٢ ٣ّّٔ راٜحٕبع٣ ٤برتٝ ٚ ثٝ حٕبعٝ د٤ادٌبٜ  ٢ٚ ٞا
 (.69)ٕٞبٖ: دا٘د عٙك را ١ٌ٘ٛ د٤ٍز ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٣ٔ ثٗ د٤ٛ ٚ عٛجثب عزوبرات٣، ٟٔٙزاط

ٞب٢ ا٘غب٣٘ ٚ رزاعج٥ع٣ ٌَْٙادٓرٕٚٓ را  زساد لبئ٣ٕ در پضٚٞؾ٣، ٕ٘ٛداِد٤ّٗ ٌز٥ٌح ٚ رخ َ 
ْ     ٞب ٘بْ ثزدٜا٘د ٚ اس ثزا٣ پضٚٞؼثب اعغٛر٠ آة ثزرع٣ وزدٜ  ا٘اد واٝ درثابر٠ ٌَْٙادٓرٕٚٓ ا٘داب

ٞب٢ در رٚا٤ب  ا٤زا٣٘، آ٥ٔغ٣ اس خٙجٝ»ثٝ ثبٚر آ٘بٖ  (.4ا   3: 1392)ٌز٥ٌح ا لابئ٣ٕ،  اعت  ؽدٜ 
٘ح٢ٛ وٝ حتّب در رٚا٤بت٣ وٝ ظبٞزاً رمظ ثٝ خٙج١ ٣ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚخٛد دارد، ثٝ ا٘غب٣٘ ٚ رزاعج٥ع

 (.45)ٕٞابٖ:  « تاٛاٖ ردّپاب٢ خٙجا١ ا٘غاب٣٘ اٚ را ٤برات     غ٥زا٘غب٣٘ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٔعغٛف اعت، ٣ٔ
ا٘اد  وازدٜ ٞب٢ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚ ٌٙدٞزٚا در ادث٥ب  ٞٙد٢ را ثزرعا٣ عب٣٘چ٥ٙٗ آ٘بٖ ثزا٣ ٞٓ ٞٓ

 (.4)ٕٞبٖ: 

رضب ؽعجبّ٘ٛ در پضٚٞؾا٣  اعت. ع٣ّ ؽدٜد٤ٛ، چٙد خغتبر ٘ٛؽتٝ  بر٠ اعغٛر٠ اوٛاٖدرث 
ْ دراٛر درً٘، پ٥ؾ١ٙ٥ پضٚٞؼ وازدٜ  ٌزرتاٝ، ٌاشارػ  ٞب٣٤ را وٝ درثبر٠ ا٤ٗ اعغٛرٜ ا٘داب

ثٝ د٥ُِ راس٘بو٣ ا٤ٗ داعتبٖ، ث٤ٛضٜ چ٥غت٣ اوٛاٖ، ٘هغات٥ٗ وغا٣   »٤ٛ٘غد: اعت. ٢ٚ ٣ٔ 
ث٥ٙاد  واٝ ٔا٣  ، رزدٚع٣ اعت. ٢ٚ در پب٤بٖ داعتبٖ ٍٞٙاب٣ٔ وٝ در رٔشٌؾب٣٤ آٖ وٛؽ٥دٜ

اعات، ٘هٛاٞاد    رٚسٌبرػ وٝ ثغا٥بر اس سٔابٖ اعاغٛرٜ دٚر ؽادٜ    ا٤ٗ اعغٛرٜ را ا٘غبٖ ٞٓ
« آ٤اد وٙد ٚ در پ٣ تٛخ٥ٝ داعتبٖ ثز٣ٔپذ٤زرت، اٛد الداْ ثٝ رٔشٌؾب٣٤ اس ٚاص٠ اوٛاٖ ٣ٔ

 آٚرد:را ٣ٔ ٝؽبٞٙبٔٞب٢ ٌبٜ ا٤ٗ ث٥تآٖ (.110: 1391ٛ، ّ٘)ؽعجب
 ٌاااااٛ آٖ پاّٟاٛا٘ااااا٣ ثاااااٛد سٚرٔاٙااااااد 
 ٖ  ٌاااٖٛا ااااٖٛا تاااٛ اواااٖٛا د٤اااٛػ ٔهاااٛا
 

 ثااااٝ ثاااابسٚ عاتاجااااز ٚ ثااااٝ ثاااابال ثااااّٙد   
 ٘اااٝ ثااااز پاٟااااّٛا٣٘، ثاٍاااازدد سثاااااابٖ؟   

(297/ 3: 1371)رزدٚع٣،   
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تز ثٝ اظٟبر٘ظز ٚ تحم٥ك درثبر٠ داعتبٖ اواٛاٖ ٚ رعاتٓ   ٔحمّمبٖ وٓ»٤ٛ٘غد: عاظ ٣ٔ 
ا٘د ٚ ٥ٕٞٗ ارزاد ا٘دن ٞٓ ٔب٘ٙاد رزدٚعا٣ تٕابْ وٛؽاؼ ااٛد را ثاز ؽاٙباتٗ        تٝپزداا
داؽتٝ ٚ ثٝ د٤ٍاز خٛا٘ات آٖ    ٞب٢ اعبع٥ز٢ ٔصزٚفد٤ٛ ٚ تغج٥ك آٖ ثب ثزا٣ چٟزٜ اوٛاٖ

وٝ در ٥ٔبٖ آرا٢ ا٘ادن ارازاد ٥٘اش ااات ف ثغا٥بر اعات، در ٔدٕاٛ         ا٘د. ثب آٍٖ٘ٙز٤غتٝ
 ثٙد٢ وزد:ثهؼ س٤ز عجمٝ ٞب٢ آ٘بٖ را در عٝتٛاٖ د٤دٌبٜ ٣ٔ
ٟ٘ٙد. و٤ٛبخ٣ ٚ ٔهتبر٤بٖ ثبٚر دار٘اد اواٛاٖ   ثزاثز ٣ٔ« ٚا٢»ا ٌز٣ٞٚ اوٛاٖ را ثب ا٤شد 1 

ٗ ر٣»اعت. و٤ٛبخ٣ اوٛاٖ را ثب  )ٚا٢(ٕٞبٖ ادا٢ ثبد  ، د٤اٛ چ٥ٙا٣، واٝ ٔٛعاْٛ ثاٝ      «ِا٥
ثٝ اثعابد   ٥ِٗ ٥٘ش ٔب٘ٙد اوٛاٖ ثد٣٘ ثٝ ؽىُ ٌٛسٖ ٟٚ٘د، چٖٛ ر٣ادا٢ ثبد اعت، ثزاثز ٣ٔ

آ٤اد ٚ ٌاب٣ٞ ثاٝ ؽاىُ پ٥زٔازد٢      ٤ه پًّٙ دارد ٚ ٞزٌبٜ ثهٛاٞد ثٝ ؽىُ ثبد ٚساٖ در٣ٔ
اعت وٝ ؽُٙ سرد ثز تٗ دارد ٚ دِْٔ ا٤ٗ ٥ٞٛال ٤ه ٔبر اعت. و٤ٛبخ٣ ثز ا٤ٗ ثبٚر اعات واٝ   

پ٥ىز٢ را اس س٥ٔٗ ثىٙد ٚ ثاٝ در٤اب ا٘اداسد.    تٛا٘د پّٟٛاٖ پ٥ُتٟٙب ٤ه ثبد ثغ٥بر ٥٘زٚٔٙد ٣ٔ
ثٛدٖ اوٛاٖ ٚ ادا٢ ثبد ا٤ٗ اعت وٝ چ٥ز٣ٌ ثز ادا٢ ثبد در اب٘داٖ د٤ٍز اٚ ثز ٤ى٣ د٥ُِ

اعت: ٌزؽبعپ، ٥٘ب٢ رعتٓ،  آٔدٜ وزد د٤ٗدر  س٤زارعتٓ، پّٟٛاٖ عىب٣٤، ٤ه عّٙت اعت؛ 
 و٤ٛبخ٣ دارد. د٤دٌب٣ٞ ٕٞب٘ٙدثبد تٙٛٔٙد را رزٚ٘ؾب٘د. ٔهتبر٤بٖ ٥٘ش 

، إِعابرف ا٤زا٥٘ىاب  دا٤ازٜ ٔغّاك در  وٙٙاد: اابِم٣  ٔا٣ ا ٌز٣ٞٚ اوٛاٖ را ثب اوٛٔٙٝ تغج٥ك 2 
ٔج٣ٙ ثز ؽاجبٞت ٥ٔابٖ ٘ابْ اواٛاٖ ٚ اوٛٔٙاٝ ٚ       1د٤ٛ، پظ اس ٘مُ د٤دٌبٜ اؽا٥ٍُٔداُ اوٛاٖ 

اعات، ٘ظاز   را ٕٞبٖ اوٛٔٙاٝ در ٔٙابثپ پّٟا٢ٛ دا٘غاتٝ      ؽبٞٙبٔٝوٝ اوٛاٖ  2ث٥بٖ عم٥د٠ ِ٘ٛدوٝ
 ا٘د.وزدٜ  ٥٘ش ٥ٕٞٗ د٤دٌبٜ را پذ٤زرتٝ ٚ ٘مُ وٙد. وشّاس٢ ٚ خٕبَ احٕد٢ِ٘ٛدوٝ را تأ٥٤د ٣ٔ

غٙاٝ  ٤اب ٕٞابٖ ٚرثازٜ   )ا٤ٙادرا(  ٞاب  ا خٛاد ٔٙفزد وٟ ٖ، رعتٓ را ثب ادا٢ رعد آر٤ب3٣٤ 
٤ا٣  اٚعاتب دٞاد ٚ اواٛاٖ را ثاب اَرِسٕٚؽَإَٓٙٝ، دؽإٗ      ٔا٣  ٚ ٌزؽبعپ ٚ تؾتز تغج٥ك )ثٟزاْ(

وٙد وٝ ٔغبثمت اوٛاٖ ثاب  ٣ٔ ٤حؽٕبرد ٚ تصزعبٖ ٣ٌٔزؽبعپ، پب٣٘/ ِٚٝ ٚ ا٣ٞ ٚداٞب ٤ه
  (.111: 1391)ؽعجبّ٘ٛ، « ٥٘غت ٚا٢ درعت

چٖٛ و٤ٛابخ٣ ٚ ٔهتبر٤ابٖ، اواٛاٖ را ٕٞابٖ     و٥بدٜ ٥٘ش ٞٓحغٗ ٞب، ثبلز٢ارشٖٚ ثز ا٤ٗ 
ٗ  )ثبلز٢دا٘د ٣ٔ« ٚا٢ ثد» وازد٢  ؽاعجبّ٘ٛ ثاب ر٢ٚ   در ا٤اٗ ٥ٔابٖ،   (.134: 1388و٥ابدٜ،  حغا

وؾد. ٢ٚ در ثزرع٣ اٛد، ثب ٍ٘زؽا٣  ا٥ؼ ٣ٔد٤ٛ ث٠ اوٛاٖ دٌب٣ٞ د٤ٍز درثبرد٤ٍزعبٖ، د٤
دا٘د ٞب٢ سرٚا٣٘ ٚ ٟٔز٢ درپ٥ٛ٘د ٣ٔعباتبرؽٙبعب٘ٝ، ٘جزد رعتٓ ٚ اوٛاٖ را ثب اعبع٥ز آ٥٤ٗ

ٗ »٤ٛ٘غد: ٚ ٣ٔ ٞاب٢ سرٚا٘ا٣ ٚ   داعتبٖ خًٙ رعتٓ ثب اوٛاٖ اس ر٢ٚ اعبع٥ز ٔزثٛط ثٝ آ٤ا٥
تاز ٕ٘اٛد دارد.   ٞب٢ سرٚا٣٘، ث٥ؼأث٥ز ا٘د٤ؾٝاعت ٚ در ا٤ٗ ٥ٔبٖ ت ؽدٜٟٔزپزعت٣ عباتٝ 

رعتٓ، آ٥ٔهت١ ثٟٕٗ، ت٥ؾتز ٚ ٟٔز اعت ٚ اوٛاٖ ٥٘ش آ٥ٔهت١ اوٛٔٙٝ، اپٛؽٝ ٚ ٌاب٢ٚ اعات   

 
1. Spiegel 
2 . Noldeke 
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وؾد، أّب ؽجبٞت رعاتٓ ثاٝ ثٟٕاٗ ٚ ؽاجبٞت اواٛاٖ ثاٝ اوٛٔٙاٝ        وٝ ٟٔز آٖ را در غبر ٣ٔ

ا٤ٗ ٘جزد، ثز اعبط ث٥ٙبد  ثز اعبط د٤دٌبٜ ٢ٚ، داعتبٖ (.113: 1391)ؽاعجبّ٘ٛ،  « تز اعت ث٥ؼ
ٌٛ٘ٝ وٝ: عٝ رٚس ٘هغات٣ٙ٥ واٝ   اعت، ثد٤ٗ ؽدٜ عٝ ثهؾ٣ اعغٛر٠ آرز٤ٙؼ سرٚا٣٘ ٟ٘بدٜ

ٌزدد تب آٖ را پ٥دا وٙد، ثزاثز ثب عٝ ٞشار٠ ٘هغت٥ٗ اعت. تٟٕتٗ در دؽت ثٝ د٘جبَ ٌٛر ٣ٔ
ؽاٛد ٚ  ٘بپد٤د ٣ٔ ا٢ ؽٍفتٌٛ٘ٝ ٤بثد، أّب ٌٛر اس ثزاثز ٢ٚ ثٝتٟٕتٗ رٚس چٟبرْ، ٌٛر را ٣ٔ

ٌبٜ وٝ در وٙابر چؾا١ٕ آة   ٌزدد تب آٖرعتٓ عٝ رٚس ٚ عٝ ؽت د٤ٍز ٥٘ش ثٝ د٘جبَ آٖ ٣ٔ
اعات، ٢ٚ  رٚد. اوٛاٖ، در ا٤ٗ ٍٞٙبْ ثب ثز٤دٖ س٣ٙ٥ٔ وٝ تٟٕتٗ ثز آٖ اٛاث٥ادٜ  ثهٛاة ٣ٔ
ٖ ا٘داسد وٝ ا٤ٗ ثزاثز اعت ثاب عاٝ ٞاشار٠ دْٚ واٝ اٞاز٤ٕٗ در آ     وٙد ٚ ثدر٤ب ٣ٔرا ثّٙد ٣ٔ
ٗ  ؽٛد. در پب٤بٖ، رعتٓ اٛد را اس در٤ب ث٥زٖٚ ٣ٔپ٥زٚس ٣ٔ واٝ ثاٝ وٙابر    وؾب٘د ٚ پاظ اس ا٤ا

)ٌزرتٗ ثب وٕٙد، وٛث٥دٖ ثاب  ٤بثد ٚ ا٤ٗ ثبر در عٝ ٔزحّٝ ٌزدد، اوٛاٖ را ٣ٕٔٞبٖ چؾٕٝ ثبس٣ٔ

وؾد وٝ ا٤ٗ ثزاثز اعت ثب عاٝ ٞاشار٠ عاْٛ واٝ سٔابٖ      ، اوٛاٖ را ٣ٌٔزس، ٚ عزثز٤دٖ ثب اٙدز(
 (.125ا  113)ٕٞبٖ: ٚس٢ ٥٘ى٣ ثز ثد٢ اعت پ٥ز
٤ٛ٘غد: ٤ى٣ وٙد ٚ ٣ٔ٣ٔد٤ٛ اؽبرٜ اوجز٢ ٔفباز، ثٝ دٚ س١ٙ٥ٔ ٥ٌت٥ه ٚ ٢ٛٙ٥ٔ اوٛاٖ  

ٖ    ٞب٢ اوٛاٖاس ٤ٚض٣ٌ د٤اٛ را ثاٝ دعات     د٤ٛ، وبِجدپذ٤ز٢ اٚعت. ٢ٚ وٙادٖ پٛعات اواٛا
 (. 79: 1389از، )اوجز٢ ٔفبدا٘د رعتٓ ثب وبِجدؽى٣ٙ د٤ٛاٖ ثٝ دعت سردؽت، ٤ى٣ ٣ٔ

ا٢ ٞب٢ اعاغٛرٜ د٤ٛ ثب ثزا٣ اس ؽهص٥ّتٞب، اوٛاٖؽٛد در ا٤ٗ پضٚٞؼ٣ٔ وٝ د٤دٜچٙبٖٞٓ 
اعت. ٔٙفزد وٟ ٖ، اوٛاٖ را ثاب ارسٚؽإٙٝ، ٤ىا٣ اس دؽإٙبٖ ٌزؽبعاپ،      ؽدٜ  درپ٥ٛ٘د دا٘غتٝ

ٗ   درپ٥ٛ٘د دا٘غتٝ وٝ ا٤ٗ ٍ٘زػ ٥٘ش ؽب٤غت١ درً٘ ٣ٔ ٞاب،  پاضٚٞؼ  تٛا٘د ثٛد، أّاب در ٥ٔابٖ ا٤ا
ٖ  ، درثبر٠ ٞٓپضٚٞٙدٌبٖوداْ اس ٥ٞچ ٗ   عب٣٘ داعاتبٖ اواٛا  پبؽاٙٝ عاه٣ٙ   د٤اٛ ٚ ٌَْٙادٓر٢ِٕٓٚ سر٤ّا

ٞاب٢  پب٤ا١ ا٤اٗ خغاتبر، در پا٣ آٖ ٥٘غات واٝ د٤ادٌبٜ        اعت وٝ ٍ٘بر٘دٜ ثاز ا٘د. ٌفت٣ٙ ٍ٘فتٝ 
ٞاب، ا٤اٗ   ٌبٜؽدٜ را ٘بپذ٤زرت٣ٙ ثدا٘د، ثّىٝ ثز آٖ اعت در وٙابر ا٤اٗ د٤اد   ثزدٜ  ٌزاٖ ٘بْ پضٚٞؼ

 ٝ خاب٣٤ ٚ د٤ٍزٌا٣٘ٛ   اٍ٘برٜ را رزاد٤د ٟ٘د وٝ ؽب٤د داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ در رٚ٘د خبثا
وٓ، عبات ٚ ٌاشارػ ا٤اٗ دٚ    ثبؽد ٤ب دعتِٞب، در پ٥ىز٠ داعتبٖ رعتٓ ٚ اوٛاٖ درآٔدٜ اعغٛرٜ

 اعت.ٌزرتٝ عبٖ، ٔب٤ٝ ا٢ٍِٛ ٤ٚض٠ ٞٓداعتبٖ، اس ٤ه عزچؾ١ٕ ٤ٍب٘ٝ ٤ب ٤ه وٟٗ

 پاضًٌِثزد گزضاسپ تا گٌَْذَرٍَِْٕ سرّٗي -1
رٚا٤ات  ٞب٢ ٌزؽبعپ، وؾتٗ د٢ٛ٤ اعت ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٘بْ. ثاز پب٤ا١   تز٤ٗ وبرو٥ب٣٤اس ثزخغتٝ

وٙد: ٌٛ٘ٝ ٤بد ٣ٔپبؽٙٝ ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ وؾتٗ آٖ، ا٤ٗ، ٌزؽبعپ، اٛد، اس ٌَْٙدٓر٢ٕٓٚ سر٤ّٗپ٢ّٟٛ
دِٜ را خ٤ٛد، چٖٛ ا٘ادر د٘اداٖ ٌَْٙادٓرٕٚٓ ثٍٙز٤غاتٓ،     ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ثىؾتٓ وٝ ثٝ ٤ه ثبر دٚاسدٜ »

ثٛد٘د. اٚ ر٤ؼ ٔزا ٌزرت ٚ ٔزا ثٝ در٤اب وؾا٥د. ٔاب ُ٘اٝ     پظ ٔزدِْ ٔزدٜ ثٝ د٘دا٘ؼ آ٤ٚهتٝ 
ْٙادٕٓرٚٓ را        ؽجب٘ٝ ٌَ ْٙادٕٓرٚٓ ٥٘زٚٔٙادتز ثاٛدْ. تاٝ پاب٢  ٌَ رٚس در در٤ب وبرسار داؽت٥ٓ. پظ ٔاٗ اس 

دعت ٚ پاب٢ ٌَْٙادٓرٕٚٓ را ثاب آٖ ثغاتٓ ٚ اس در٤اب ثاٝ       ٌزرتٓ ٚ پٛعت اٚ را تب عز ثزوؾ٥دْ ٚ 
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عازدْ. پب٘شدٜ اعت وؾتٓ ٚ اٛردْ ٚ ثٝ عب١٤ عتٛر افاتٓ.   1وؾ٥دْ ٚ ثٝ آازٚرن،عبحُ

ٌَْٙدٓرٕٚٓ، آازٚرن، دٚعت ٔزا، وؾ٥د ٚ سٖ ٔزا وؾ٥د ٚ پدر ٚ دا١٤ ٔزا وؾ٥د. ١ٕٞ ٔزدْ ٔزا 
چاٝ اس پاب٢ ٔاٗ    ٞشار ٌبْ ثدغتٓ ٚ آ٤ٖه  اس اٛاة ث٥دار وزد٘د ٚ ثزابعتٓ ٚ ثب ٞز ٌب٣ٔ

خغاات ثااز ٞااز چااٝ ثزاااٛرد آتااؼ در آٖ ارتاابد. ثااٝ در٤ااب ا٘اادر ؽاادْ ٚ آ٘اابٖ را اس در٤ااب 
 (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ)« وؾ٥دْ. ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٌزرتٓ ٚ وؾتٓ ث٥زٖٚ

 دَٗ ًثزد رستن تا اکَاى -2
اغازٚ  درثابر وا٣   پب١٤ ٌشارػ رزدٚع٣، رٚس٢ رعتٓ ٚ ثزاا٣ د٤ٍاز اس پّٟٛا٘ابٖ در    ثز

اعات   ؽدٜ ٤ٌٛد وٝ ٌٛر٢ در دؽت پ٥داآ٤د ٚ ٣ٔثٛد٘د. در ا٤ٗ ٍٞٙبْ، ؽجب٣٘ ثٝ درثبر ٣ٔ
رزعاتد.  اغزٚ رعتٓ را ثٝ ٘جزد ثب ٌاٛر ٔا٣  وؾد. و٣ٞب را ٣ٔٚ ثب تباتٗ ثز ١ٌّ اعجبٖ، آٖ

ب٘ٛر را ٤بثاد. رٚس چٟابرْ آٖ خا   ٌزدد، آٖ را ٣ٕ٘تٟٕتٗ عٝ رٚس در ٔزغشار ثٝ د٘جبَ ٌٛر ٣ٔ
ؽاٛد واٝ خاب٘ٛر را س٘ادٜ ثاٝ      اعت ٚ دراؾٙدٜ. ٌِٛ پ٥ّتٗ ثز آٖ ٔا٣ « سر٤ّٗ»ث٥ٙد. ٌٛر ٣ٔ

ؽاٛد.  ارىٙد تب آٖ را ثٝ داْ ا٘داسد، ٣ِٚ ٘بٌٟبٖ خب٘ٛر ٘بپد٤د ٣ٔدرٌبٜ ؽبٜ ثجزد. وٕٙد٢ ٣ٔ
ثب٤اد آٖ را ثاب   اعت واٝ ٔا٣  « د٤ٛاوٛاٖ »٤بثد وٝ آٖ خب٘ٛر، ٌٛر ٥٘غت، ثّىٝ تٟٕتٗ در٣ٔ

دا٘اد. ثابر   د٤ٛ ٔا٣ اوٛاٖ « پٛعت»ٔٙدتز٤ٗ دالٚر٢ را وٙدِٖ ٥زً٘ اس پب٢ درآٚرد. ٢ٚ ارج٘
ؽٛد. تٟٕاتٗ عاٝ   ا٘داسد، أّب اوٛاٖ ثبس ٘بپد٤د ٣ٔؽٛد. رعتٓ ت٥ز٢ ٣ٔد٤ٍز، ٌٛر پد٤دار ٣ٔ

رٚد ٚ س٤اٗ رااؼ را   ٔب٘د. رٚس ٞؾتٓ ثٝ وٙبر چؾٕٝ ٣ٔرٚس ٚ عٝ ؽت د٤ٍز در ٔزغشار ٣ٔ
ث٥ٙد، ٣ٔد٤ٛ، رعتٓ را افتٝ رٚد. اوٛاٖ ٟ٘د ٚ ثهٛاة ٥ٌ٣ٔزد ٚ ثز ثب٥ِٗ اٛد ٣ٔاس اٚ ثز٣ٔ

٥ٌازد ٚ ثاٝ   اعت، ٢ٚ را ثزٔا٣ آ٤د ٚ ثب ثز٤دٖ س٣ٙ٥ٔ وٝ تٟٕتٗ ثز آٖ افتٝ ثز ثب٥ِٙؼ ٣ٔ
پزعد ثٝ در٤ب ث٥ٙداسٔت ٤ب ثٝ ؽٛد. د٤ٛ اس تٟٕتٗ ٣ٔثزد. رعتٓ اس اٛاة ث٥دار ٣ٔع٣٤ٛ ٣ٔ

٤ٌٛد ثٝ وٜٛ ا٘اداس. د٤اٛ تٟٕاتٗ را ثاٝ     دا٘د وبر د٤ٛاٖ ٚاصٌٛ٘ٝ اعت، ٣ٔ٣ٔوٜٛ؟ رعتٓ وٝ 
وؾد تاب ٍٟ٘ٙاب٣٘ را ثىؾاد واٝ     ا٘داسد. رعتٓ پ٥ؼ اس ارتبدٖ در آة، ؽٕؾ٥ز ثز٣ٔدر٤ب ٣ٔ

آٔبد٠ ارتبدٖ ٢ٚ در آة ٞغتٙد. پظ اس وؾتٗ ٍٟ٘ٙبٖ، ؽاٙبوٙبٖ ااٛد را ثاٝ وزا٘ا١ در٤اب      
ٚخٛ، اعات  ث٥ٙد. پظ اس چٙد٢ خغت، أّب راؼ را ٣ٌٕ٘زددرعب٘د. ثداٖ چؾٕٝ ثبس ٣ٔ ٣ٔ

٥ٌازد ٚ ٌّا١   ا٘اداسد ٚ رااؼ را ٔا٣   ٤بثد. وٕٙد ٔا٣ اٛد را ٥ٔبٖ ١ٌّ اعجبٖ ارزاع٥بة ٣ٔ
ٝ اعجبٖ ارزاع٥بة را ثاب ااٛد ثاٝ عا٢ٛ ا٤ازاٖ ٔا٣       دار ٚ عاٛاراٖ ارزاعا٥بة ثاب اٚ    آٚرد. ٌّا

ٍٞٙابْ، ارزاعا٥بة ثازا٢ د٤ادٖ ٌّا١      دارد. در ا٤اٗ  آ٤ٚش٘د. تٟٕتٗ آ٘بٖ را ثٍز٤ش ٚا٣ٔ در٣ٔ
٤ٌٛاد. ؽابٜ   ؽدٖ اعجبٖ را ثدٚ ٔا٣ دار، داعتبٖ رثٛدٜآ٤د. ٌّٝاعجبٖ اٛد ثٝ آٖ ٔزغشار ٣ٔ

ؽاتبثد. تٟٕاتٗ ثاب    راٜ ثب د٤ٍز عٛاراِٖ ِؾىز اٛد، ثٝ د٘جبَ رعتٓ ٣ٔتٛراٖ ثب چٟبر پ٥ُ ٞٓ
آٚرد ٚ رٚا٘ا١ ا٤ازاٖ   ٔا٣ وؾد ٚ پ٥ ٖ را ٥٘اش ثدعات   د٤دٖ آ٘بٖ، صد ٘فز اس آٖ ٌزٜٚ را ٣ٔ
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ٗ  ث٥ٙاد. وٕٙاد٢ ٔا٣   د٤ٛ را ٣ٔؽٛد. در راٜ، ثبر د٤ٍز اوٛاٖ   ٣ٔ ثابر ٌزرتابرػ   ا٘اداسد ٚ ا٤ا
ٖ آؽٛثد ٚ ثاب ؽٕؾا٥ز عاز اس تاٙؼ خادا ٔا٣      وٙد ٚ ثب ٌزس ٔغشػ را ثز٣ٔ ٣ٔ ٌابٜ  وٙاد. آ

 (.300-289/ 3 :1371)رزدٚع٣، ؽٛد ا٢ اس اعجبٖ ٚ پ٥ ٖ رٚا١٘ ا٤زاٖ ٣ٔپ٥زٚسٔٙدا٘ٝ ثب ٌّٝ

 ّاساخت داستاىتزرسٖ ساختار ٍ صرف -4
وٙٙادٜ را د٤اد. ا٤اٗ    ٞب٣٤ ثغ٥بر ؽٍفت ٚ ا٥ازٜ عب٣٘تٛاٖ ٞٓثب ثزرع٣ دٚ داعتبٖ، ٣ٔ

 ا٘د:ٌٛ٘ٝٞب ثد٤ٕٗٞب٘ٙد٢

 ّستٌذ« دَٗ»دضوٌاى گزضاسپ ٍ رستن،  -1 -4
ٛ »عب٣٘ ٥ٔبٖ اواٛاٖ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ،   ٘هغت٥ٗ ٞٓ ٖ « د٤ا ، (593: 1383)ٞبعات. صافب   ثاٛدٖ آ

دا٘ٙاد. ثازا٢   ، ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٤ى٣ اس د٤اٛاٖ ٔا٣  (273: 1385)ٚ عزوبرات٣  (315/ 1: 1386)وشّاس٢ 
ؽادٜ،   آعب تٛص٥:ا٤ٗ ٥ٞٛال٢ ع٥ٍٕٟٗ وٝ ثغبٖ د٢ٛ٤ غَٛ»٤ٛ٘غد: ٕ٘ٛ٘ٝ عزوبرات٣ ٣ٔ

 (.271)ٕٞبٖ: « آٔدٜ ٚ ٞٓ در ٚداٞب اٚعتب٘بٔؼ ٞٓ در 
ا٢ اس د٤ٛاٖ اعت. ا٤ٗ خب٘ٛر، ٘هغات  آ٤د، اٚ ٥ٌ٘ٝ٘ٛش ثز٣ٔد٤ٛ  وٝ اس ٘بْ اوٛاٖچٙبٖٞٓ 

ا٘اداسد تاب   وٝ تٟٕتٗ وٕٙد ٣ٍٔٞٙب٣ٔ أّبدٞد، ٣ٔدر پ٥ىز ٌٛر٢، اٛد را ثٝ تٟٕتٗ ٘ؾبٖ 
٤بثد وٝ خب٘ٛر، ٌٛر ٥٘غت، ثّىٝ د٤ا٢ٛ اعات   ؽٛد ٚ رعتٓ در٣ٌٔزرتبرػ وٙد، ٘بپد٤د ٣ٔ

 ٘بْ:اوٛاٖ
ٙدوااااإ ث٥اٙادااااااات رعاتااااآ وا٥اااااب٣٘  

 چااااٛ ٌااااٛر دالٚر وإاٙاااااادػ ثد٤ااااد   
 ثادا٘ااااغت رعااااتٓ واااٝ آٖ ٥٘ااااغت ٌاااٛر 
    ٖ ِ د٤ااااٛ ا٤اااٗ ٘اؾاااب٤د ثٔاااادٓ  خاااش اواااٖٛا
 

 چٙااابٖ اٛاعااات واااآرد عااازػ را ثجٙاااد    
 ؽاااااد اس چاؾااااآ اٚ ٘بٌاااااااٟبٖ ٘ااااابپد٤د
 اثااااب اٚ واٙااااٖٛ چاااابرٜ ثاب٤ااااد ٘ااااٝ سٚر   
 ٖ  ثاجاب٤اغاتاااااؼ اس ثاااااابد تاا٥اغااااا٣ سد

(291/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

ا٘د اٛد را ٘بپد٤اد  تٛعٛ ٣ٔ وٙد. اس ٤هٌزدا٣٘ ٣ٔٛعتٝ پ٥ىزٜاوٛاٖ در ٘جزد ثب رعتٓ، پ٥ 
واٝ ا٤اٗ د٤اٛ، در    تز ا٤ٗتٛا٘د د٢ٛ٤ِ اٛد را در پ٥ىز٠ ٌٛر درآٚرد. ٟٔٓعٛ ٣ٔوٙد ٚ اس د٤ٍز

را ١ٌ٘ٛ خب٘ٛر٢ دٚپب، ٘هغت رعاتٓ  آ٤د ٚ ثٝعزٜ اس پ٥ىز٠ ٌٛر در٣ٔا٢ اس داعتبٖ، ٤هثزٞٝ
ٗ   در٤ب ٣ٔٝ ٌبٜ ثز دٚػ اٛد ٌذاؽتٝ، ثدارد، آٖاس س٥ٔٗ ثز٣ٔ  وؾد. اس عا٣٤ٛ د٤ٍاز، چٙا٥

ثٙد٢ دؽٕٙبٖ ٚ پت٥برٌبٖ در حٕبع١ ّّٔا٣، ثاز پب٤ا١ ٞٙدبرٞاب٣٤ ٤ٚاضٜ      ٕ٘ب٤د وٝ دعت٣ٔٝ
ؽاٛد واٝ د٤اٛ ٚ اصدٞاب در اعاغٛرٜ، ٞزچٙاد دٚ خاب٘ٛر        ٔا٣ اعت. ٌبٜ د٤دٜ  ؽد٣ٜٔا٘دبْ 
وٝ در ثهؼ پغ٥ٗ ا٤اٗ خغاتبر   چٙبٌٖٛ٘ٙد. ٞٓعبٖ ٚ ٞٓٔب١٤ ٞٓد ٤ه ثٗا٘د، ثبسٕ٘ٛ ٤ٚضٜ
تٛا٘د ثاٛد واٝ   عب٥ِٙد. ٣ٔعبٖ، ٕ٘بد اؾها٢ ٌٞٓٛ٘ٝاٛاٞد ؽد، ٌبٜ اصدٞب ٚ د٤ٛ، ثٌٝفتٝ 

ا٘د، ثب دٌز٣ٌ٘ٛ ؽهصا٥ّت د٤ٛٞاب   وٝ ٞز دٚ در عزؽت ٤ٍب٘ٝخداعبس٢ د٤ٛ اس اصدٞب درحب٣ِ
ٝ      در اعبع٥ز ا٤زا٣٘ درپ٥ٛ٘د ث ا٢ اس بؽد، س٤ازا در اعاغٛر٠ ٞٙادٚا٤زا٣٘، د٤اٛاٖ در آغابس ٌٛ٘ا

ٞاب٢  دٌزٌا٣٘ٛ »اوجز٢ ٔفباز ثاز ا٤اٗ ثابٚر اعات واٝ       (.16: 1371)آٔٛسٌبر، ادا٤بٖ ثٛد٘د 
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ٞب، ٥٘بس ٞغت٣ پاذ٤ز٢ د٤اٛاٖ را   أؾبعاٙداٖ ٚ ا٤شداٖ اس ٥ٔٙٛ ثٝ ٥ٌت٣ ٚ ٞغت٣ ٤برتٗ آٖ

رد. اٞاز٤ٕٗ ٚ د٤اٛاٖ، ٥ٕ٘ا١ ٚارٚ٘ا١ اٚرٔاشد،      آٚث٤ٛضٜ در د٥٘ب٢ س٣ٙ٥ٔ ٚ حٕبعٝ ثٛخٛد ٣ٔ
أؾبعاٙداٖ ٚ ا٤شداٖ ٞغتٙد. ٞزٌبٜ وٝ اٞٛرا٥٤ابٖ ٘ؾابٖ ٥ٌتا٣ ٚ تاٗ خغإب٣٘ ث٥بثٙاد،       
اٞز٤ٕٗ ٚ د٤ٛاٖ ٥٘ش ثزا٢ وبُٔ ؽدٖ آراز٤ٙؼ اٚرٔاشد٢ ٚ درن ٚ در٤برات ٥ٌتا٣ ٚ تاٗ      

ىت١ ؽب٤غت١ ٤بدوزد ٘ (.80: 1389)اوجز٢ ٔفاباز،  « پذ٤ز٘دٞب٢ اٞٛرا٣٤، ٥ٌت٣ ٚ تٗ ٣ٔآرز٤دٜ
ٌابٜ اصدٞاب ٚ د٤اٛ    »٣ّّٔ  ٞب٢ رٚا٤تا٘د. در ؽدٜ ا٤ٗ اعت وٝ ٌبٜ د٤ٛ ٚ اصدٞب ٤ى٣ پٙداؽتٝ

« ا٘اد ؽٛ٘د. در داعتبٖ ضحّبن، ضحّبن ٚ عاب٥ٞب٘ؼ د٤ٛ ثؾإبر آٔادٜ  ٣ٔ عبٖ ؽٕزدٜ ٤ه
پ٥ٛ٘اد   «اصدٞب٣٤ ثٝ ٘ابْ آس »ٔحّٕد٤ٛ٘د ثبسرٌبٖ در خغتبر٢ ثب ٘بْ  (.313: 1379)ٚاحددٚعت، 

اِجتّاٝ ثاز ث٥ٙابٖ     (.126ا111: 1384)ثبسرٌبٖ، اعت  دادٜاصدٞبن را ثب آس چٛ٘بٖ ٤ه د٤ٛ ٘ؾبٖ 
ٝ ٍ٘زػ اختٕبع٣ ثٝ  دٚر٠ چ٥زٌا٣ ارازاد وبٞاُ ٚ    »، رٚسٌابر دٞابن ٚ پ٥ازٚاٖ اٚ    ؽابٞٙبٔ

ر٘احِ  پزٚر٘د ٚ در وٕبَ آسٔٙاد٢، دعات  داْ ٣ٕ٘ ،وٙٙدا٢ اعت وٝ وِؾت ٚ ثزس ٣ٕ٘وبرٜ ث٣
ثاٝ عاهٗ د٤ٍاز، دٞابن ٚ      (.9: 1394رعات٣ٕ،  )اردعاتب٣٘ « ثّعٙاد ٖ خبٔعاٝ را ٔا٣  وٛؽٙدٌب

پزٚر٢ ث٤ٛضٜ ٌبٚپزٚر٢، عاهت  ا٘د وٝ ثب وؾبٚرس٢ ٚ داْؽدٜرٚ د٤ٛ دا٘غتٝ پ٥زٚا٘ؼ اس ا٤ٗ
ثب ا٤اٗ ٍ٘ازػ، عات٥ش دٞابنِ اصدٞبعابٖ ٚ د٤ٌٛاٖٛ ثاب وؾابٚرس٢ ٚ          (.7)ٕٞبٖ:  عت٥ش٘د٣ٔ
 سا٤ؼ ٚ رزاٚا٣٘ اعت.عب٣ِ ثب پزٚر٢، عت٥ش اؾه داْ
ا٢، ٘ؾاب٣٘ اس  تٛا٘د ثز پب١٤ ٞٙدبرٞب٢ اعاغٛرٜ ٌٛ٘ٝ، د٤ٛ ثٛدٖ اوٛاٖ ٚ ٌَْٙدٓرٕٚٓ، ٣ٔثد٤ٗ 

وٝ اصدٞب در اعاغٛر٠ ا٤زا٘ا٣ ٕ٘ابد٢ اس    چٙبٖپ٥ٛ٘د عزؽت آ٘بٖ ثب عزؽت اصدٞب ثبؽد ٚ ٞٓ
ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٥٘اش   اواٛاٖ ٚ   (.131، ة: 1394)ؽاٟز٣٤ٚ،  ثٙداٖ اعات  عب٣ِ ث٤ٛضٜ ٕ٘بد٢ اس ٤ناؾه

 آ٤د.٣ٔعب٥ِٙد. ا٤ٗ ٤ٚض٣ٌ اوٛاٖ ٚ ٌَْٙدٓرٕٚٓ در ثهؼ پب٤ب٣٘ خغتبر ٌشاردٜ ٕ٘بد٢ اس اؾه

 دارًذ ساىّاٖٗ ّناکَاى ٍ گٌَْذَرٍَْ، در پ٘کزُ، ًطاًِ -2 -4
اعات: ٌزؽبعاپ   ثابسٌٛ ؽادٜ    اٚعاتب ٞب٢ ٌَْٙدٓرٕٚٓ اعات واٝ در   پبؽ٣ٍٙ ٤ى٣ اس ٤ٚض٣ٌسر٤ّٗ

 «ثاٛد  وزدٖ خٟبِٖ اَعتٛٔٙدِ اَؽَٝ ثزابعاتٝ  ٌؾبدٜ، ثٝ تجبٜپبؽٙٝ را وؾت وٝ پٛسٜسر٤ٌَّْٗٙدٓر٢ِٕٓٚ »
 (.491: 1385، اٚعتب)

ٝ ا٤ٗ ٤ٚض٣ٌ، در پ٥ىز٠ اوٛاٖ   اغازٚ  دارِ وا٣ د٤ٛ ٥٘ش ٕ٘ب٤بٖ اعت. رزدٚع٣، اس سثبٖ ٌّا
 ٤ٌٛد:٣ٔد٤ٛ عهٌٗٛ٘ٝ اس اوٛاٖ ا٤ٗ

 ٕٞاااابٖ ر٘ااااً اٛرؽاااا٥د دارد درعاااات   
٥دٜ ااااااظ اس ٤ااااابَ ا٤٢ٚىااااا٣ ثزواااااؾ  

 

 عااٟااااازػ ثااااٝ سرّآة ٌاااا٣٤ٛ ثؾغاااات   
 س ٔؾااااه عا٥ااااٝ تااااب ثااااٝ د٘ااااجبَ ا٢ٚ  

(289/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

       ٝ ٝ  ؽب٤غت١ ٤بدوزد اعت واٝ د٤اٛاٖ در حٕبعا١ ّّٔا٣، در پ٥ىازٜ ٚ ٘ؾاب٘ ا٢، ٞاب٢ ثزٚ٘ا
ٜ ، د٢ٛ٤ وٝ ع٥بٔه ثب اٚ ٘جزد ٣ٔؽبٞٙبٔٝعبٖ ٥٘غتٙد. در آغبس عزٜ ٞٓ ٤ه ر٘اً  وٙد، عا٥ب

ا٢ سردرً٘ دارد وٝ اغ٣ّ ع٥بٜ اس عز تب دِْٔ اٚ ثاز  أّب اوٛاٖ پ٥ىزٜ (،23/ 1: 1366)ٕٞٛ، اعت 
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ؽاٛد،  ٣ٔوٝ اٞز٤ٕٗ اس سرٚاٖ سادٜ ٍٞٙب٣ٔ»اعت. ثز ث٥ٙبد اعبع٥ز سرٚا٣٘  ؽدٜآٖ وؾ٥دٜ 

٥اش  خ٣ٟ، داتز اٞز٤ٕٗ ٚ ٥٘ش اپٛػ ٚ د٤ٛ ٘غاٛ ٘  (.70: 1389ٔفباز،  )اوجز٢« ت٥زٜ ٚ ثدثٛعت
ٗ  (.71اا 70)ٕٞابٖ:  پ٥ىز٘د. حتّب د٤ٛ عا٥د ٥٘ش ثزا ف ٘بٔؼ، پ٥ىز٢ ع٥بٜ دارد ع٥بٜ واٝ  ا٤ا

ا٢ اعت واٝ ٥٘بسٔٙاد   پ٥ىز٘د، س٥ٔٙٝچزا ثزا٣ د٤ٛاٖ ر٣ٍ٘ رٚؽٗ دار٘د ٚ ثزا٣ د٤ٍز ع٥بٜ
ٌفت ا٤اٗ اعات واٝ ؽاب٤د ا٤اٗ      تٛاٖ ا٢ ٌذرا ٣ٔچٝ در اٍ٘برٜاعت. آٖ پضٚٞؾ٣ ٌغتزدٜ

عبات د٤ٛاٖ ٚ ٥٘ش ثغتز٢ اعت وٝ ا٤اٗ اعاغٛرٜ در   رتٝ اس عزؽت ٚ صرفثٙد٢ ثزٌزدعتٝ
وٙاد،  پ٥ىز٢ د٤ا٢ٛ واٝ عا٥بٔه ثاب آٖ ٘جازد ٔا٣      ثبؽد. ثز ا٤ٗ ث٥ٙبٖ، ع٥بٜآٖ پد٤د آٔدٜ 

ٟ٘بدٖ آر٤ب٥٤بٖ ثزآٔادٜ ثبؽاد ٚ سردرٍ٘ا٣    پ٥ىز٢ ث٥ٔٛبٖ ا٤زاٖ پ٥ؼ اس پب٢تٛا٘د اس ع٥بٜ ٣ٔ
ٞب٢ عج٥ع٣ ٔب١٤ سٔبٖ ٚ ٤ب پد٤دٜآرز٤ٙؼ سرٚا٣٘ ٚ ثٗ د٢ٛ٤ چٖٛ اوٛاٖ درپ٥ٛ٘د ثب اعبع٥ز

ا٢ ٞب٢ دراؾٙدٜ ثبؽاد. اٌاز سردرٍ٘ا٣ اواٛاٖ ثاب پد٤اد٠ عج٥عا٣ دراؾاٙدٜ        ث٤ٛضٜ پد٤دٜ
ٞب اس ا٤ٗ د٤د، پ٥ٛ٘اد٢ را  تٛاٖ ٥ٔبٖ آٖدرپ٥ٛ٘د ثبؽد، ثزپب١٤ د٤دٌبٜ ثٟبر درثبر٠ ٌَْٙدٓرٕٚٓ، ٣ٔ

د٤ٛ عا٥د ت٣ٙ ع٥بٜ ٚ ٔا٣٤ٛ  »ا٤ٗ د٤ٛاٖ اعت. عبٖ ثزا٣ اس ثزد. دٚر٣ٍ٘ ٤ٚض٣ٌ ٌٕٞٓبٖ
ٖ عا٥د دارد، ٟٔٙزاط ٞاب رٚثازٚ   د٤ٛ ٥٘ش را٣ سرد ٚ ر٣ٍ٘ ٣ّ٥٘ دارد. د٤ٛا٣٘ وٝ رزأزس ثاب آ

   ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚ اوٛاٖ ٥٘ش دٚرٍ٘ٙد. (.71)ٕٞبٖ: « ا٘داعت ٥٘ش دٚرً٘ ثٛدٜثٛدٜ 
  ٖ  اعات:  ؽادٜ  هٗ ٌفتاٝ  ثابر ٌَْٙادٓرٕٚٓ عا   ٞاب٢ ٔازي  در داعتبٖ ٌزؽبعپ، ٥٘ش اس د٘ادا
 (.273: 1385)عازوبرات٣،  « ثٛد٘اد چٖٛ ثٝ د٘دا٘ؼ ٍ٘ز٤غتٓ، ٔزدْ ٔزدٜ ثٝ د٘دا٘ؼ آ٤ٚشاٖ »

ٌٛ٘ٝ، اس دٞبٖ اٛد تٛا٘د ٔزدٔبٖ را آٖٞب٢ ثشري ٣ٔرٚؽٗ اعت وٝ تٟٙب، خب٘ٛر٢ ثب د٘داٖ
ْٙدٓرٕٚٓ اعات. اس  ٕٞبٖ ٌَ ٘بٌٔٝزؽبعپد٤ٛ در ؽد، ٟٔٙزاطوٝ ٌفتٝ چٙبٖدارد. ٞٓآ٤ٚشاٖ ٍ٘ٝ
 اعت: ؽدٜ ٌٛ٘ٝ ٘بْ ثزدٜا٤ٗ ٘بٌٔٝزؽبعپا٤ٗ د٤ٛ در 

 دٚ ٌٛؽااااؼ چااااٛ دٚ پاااازدٜ پٟااااٗ ٚ دراس 
 

 ثااازٖٚ رعاااتٝ د٘ااادٖا چاااٛ ٤ؾاااه ٌااازاس   
(182: 1354)اعد٢،   

ٞاب٢ اواٛاٖ را ثازا٢ ؽابٜ     ثزپب١٤ عهٗ رزدٚع٣، رعتٓ پظ اس آٔدٖ ثٝ درٌبٜ، ٤ٚضٌا٣  
 ٤ٌٛد: وٙد. ثزا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ٣ٔثبسٌٛ ٣ٔ

 عااازػ چاااٖٛ عاااز پ٥اااُ ٚ ٔااا٤ٛؼ دراس   
 دٚ چاؾإااااؼ عااااا٥د ٚ ِجاااب٘ؼ عااا٥بٜ   
 

  ٖ ٞاااااب٢ ٌااااازاس دٞاااابٖ پاااااز س د٘ااااادا  
 تاٙااااؼ را ٘ؾب٤اغاااات وااااازدٖ ٘اااااٍبٜ   

(298/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

ٝ د٤ٛ ارشٖٚ ثز آٌٖٛ٘ٝ، اوٛاٖ ثد٤ٗ ٓ    وٝ در ٘ؾاب٘ عاب٣٘ دارد،  ا٢ سردر٘اً، ثاب ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٞا
ٓ   ٞب٣٤ ٔزياٖٕٞب٘ٙد ٌَْٙدٓرٕٚٓ د٘د عابٖ  ثبر ٥٘ش دارد. ٢ٛٔ دراس داؽتٗ ٥٘ش د٤ٍاز ٤ٚضٌا٣ ٞا

دار٢ ٚ دراسٔا٣٤ٛ اواٛاٖ   ، ثٝ ٤ٚضٌا٣ ٔا٢ٛ  ٌفتٝٞب٢ پ٥ؼد٤ٛ اعت. در ث٥تٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚ اوٛاٖ
 د٤ٛ چٖٛ ٥ٔؾبٖ، ت٣ٙ پز٢ٛٔ دارد:٥٘ش، ٟٔٙزاط ٘بٌٔٝزؽبعپاعت. در  ؽدٜ اؽبرٜ

 چاااٛ ؽااا٥زٖا چٍٙااابَ ٚ چاااٖٛ غاااَٛ ر٢ٚ 
 

وااازدار ٥ٔؾااابٖ ٕٞاااٝ تاااٙؼ ٔااا٢ٛ   ثاااٝ   
(282: 1354)اعد٢،   
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 ضًَذهٖ کط٘ذُ« درٗا»تِ « ًاخَاستِ»در دٍ داستاى، پْلَاًاى  -3 -4
ٖ    ٞب٢ ٞٓارشٖٚ ثز ٤ٚض٣ٌ ٞاب ٥٘اش   عبٖ در پ٥ىزٜ ٚ تٗ اواٛاٖ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ، عاباتبر داعاتب

ٖ د٤ٛ، ر٤ؼ پّٟاٛاٖ  عبٖ اعت. در داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ، آا٢ ؽٍفت ٌٞٓٛ٘ٝ ثٝ
 ر٤ؼ ٔازا ٌَْٙدٓرٕٚٓ... »٤ٌٛد: وؾد. ٌزؽبعپ ثٝ اٞٛرأشدا ٣ٔ٣ٔ« در٤ب»٥ٌزد ٚ اٚ را ثٝ را ٣ٔ

ٌٛ٘ٝ، ٌزؽبعپ ثب آٖ ٕٞٝ ٣ّ٤ ٚ ثد٤ٗ (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ) «ٌزرت ٚ ٔزا ثٝ در٤ب وؾ٥د
 ؽٛد.٣ٔ سٚرٔٙد٤ؼ، ٘باٛاعتٝ ثٝ دعت د٢ٛ٤، ثٝ در٤ب وؾ٥دٜ

ؽٛد. در ا٤ٗ ٣ٔوؾ٥دٜ « در٤ب»٘جزد رعتٓ ٚ اوٛاٖ ٥٘ش، تٟٕتٗ ٘باٛاعتٝ ثٝ  در داعتبٖ 
ثٔازَد ٚ اٚ  د٤ٛ س٥ٔٗ پ٥زأٖٛ تٟٕتٗ را ٣ٔ وٝ پّٟٛاٖ در اٛاة اعت، اوٛاٖداعتبٖ، ٍٞٙب٣ٔ

ٓ    ع٢ٛ در٤ب ٣ٔرا ثٝ  چاٖٛ ٌزؽبعاپ، ثاب آٖ ٕٞاٝ تٙٛٔٙاد٢ ٚ      ثٓزد، ٤عٙا٣ رعاتٓ ٥٘اش ٞا
 ؽٛد:٣ٔ اوٛاٖ ثٝ در٤ب وؾ٥دٜسٚرٔٙد٤ؼ، ٘باٛاعتٝ ثٝ دعت 

 چااااٛ اوااااٛا٘ؼ اس دٚر افتااااٝ ثااد٤اااااد   
 سٔااااا٥ٗ ٌااااازد ثاااااجز٤د ٚ ثزداؽتاااااؼ   
 ثاااااٝ در٤اااااب٢ صرف ا٘اااااااادر ا٘اااادااتؼ 
 

 ٤اىاااا٣ ثاااابد ؽااااد تاااب ثاااز اٚ رع٥ااااد     
 س ٞاااااابٖٔٛ ثٍاااااازدٖٚ ثزارزاؽاااااااتؼ  
 س وا٥ٙاااااٝ ااااااٛر ٔب٥ٞاااابٖ عااااباتؼ   

(292/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

 ضًَذًوٍٖ گٌَْذَرٍَْ کطتِ  در کارسار ًخست، اکَاى -4 -4
در داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعپ ٚ ٌَْٙدٓرٕٚٓ، پّٟٛاٖ پظ اس ٘جازد٢ دراس، ٥٘زٚٔٙادتز اس ٌَْٙادٓرٕٚٓ اس    

ٖ أّا  ،جٙد ثىؾدتٛا٘د آٖ را ثآ٤د ٚ ٣ٔ٣ٔوبرسار ث٥زٖٚ  واٝ د٤اٛ را در ثٙاد دارد، آٖ را    ب ثاب آ
ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٌزرتٓ ٚ پٛعات اٚ را وٙادْ    پظ ٔٗ ٥٘زٚٔٙدتز اس ٌَْٙدٓرٕٚٓ ؽدْ. پبؽ١ٙ»وؾد: ٣ٕ٘

 ٖ وؾا٥دْ ٚ ثاٝ آاازٚرن، دٚعاتٓ، عاازدْ.      ٚ دعت ٚ پب٤ؼ را ثداٖ ثغتٓ ٚ اس در٤ب ث٥ازٚ
  (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ) «ٌَْٙدٓرٕٚٓ، آازٚرن دٚعت ٔزا، وؾ٥د...

 ؽدٖ ٢ٚ، وبرسار ٘هغات ؽدٖ رعتٓ اس س٥ٔٗ ٚ ثٝ در٤ب ارىٙد٥ٜ٘ش، ثزداؽتٝ ؽبٞٙبٔٝدر  
ٞب٘اد،  وٛؽد خبٖ اٛد را اس ٔزي ثزد٤ٛ اعت ٚ رعتٓ در ا٤ٗ ٘جزد، تٟٙب ٣ٔتٟٕتٗ ثب اوٛاٖ 

ٗ  ثدٖٚ آٖ ٌٛ٘اٝ، اواٛاٖ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ در ٞاز دٚ داعاتبٖ      وٝ ثتٛا٘د اوٛاٖ را ٌزرتبر وٙاد. ثاد٤
 رٚ٘د.٣ٔؽٛ٘د، اس ٥ٔداٖ وبرسار ث٥زٖٚ وٝ وؾتٝ  آٖ ث٣

 ساى استإ تس٘ار، ّناًذاسُ سهاى ًثزدّا در دٍ داستاى تا -5 -4
٤ٌٛاد:  وؾد. ٌزؽبعپ ثٝ اٞاٛرأشدا ٔا٣  رٚس ثدراسا ٣ٔ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ، ُ٘ٝ ؽجب٘ٝ

اعت، ا٤ٗ ٘جازد  ؽدٜ خب وٝ ثزرع٣ تب آٖ (.273)ٕٞبٖ: « رٚس در در٤ب وبرسار وزد٤ُٓ٘ٝ ؽجب٘ٝ»
 اعت.ٌزؽبعپ ث٥ؼ اس ٞز ٘جزد د٤ٍز پّٟٛاٖ سٔبٖ ثزدٜ 

اعات.  ؽادٜ  رٚس٠ رعتٓ ثب د٤اٛ عاهٗ ٌفتاٝ    « ٞؾت»٥٘ش، آؽىبرا اس ٘جزد  ؽبٞٙبٔٝدر  
٤بثاد، أّاب   ٌزدد ٚ رٚس چٟبرْ، آٖ را ٔا٣ تٟٕتٗ ٘هغت عٝ رٚس در ٔزغشار ثٝ د٘جبَ ٌٛر ٣ٔ

ٌازدد  رٚس د٤ٍز در پ٣ اواٛاٖ ٔا٣  ؽٛد. تٟٕتٗ عٝ ؽجب٘ٝآٖ خب٘ٛر اس ثزاثز رعتٓ ٘بپد٤د ٣ٔ
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ٗ  وٙبر چؾٕٝ ثهٛاة ٣ٔوٝ عزا٘دبْ در تب ا٤ٗ واٝ د٤اٛ، رعاتٓ را ثاٝ در٤اب      رٚد. پاظ اس ا٤ا
ٌزدد ٚ ٤ه رٚس د٤ٍز ٥٘ش ثٝ د٘جابَ رااؼ   ا٘داسد، تٟٕتٗ، ؽٙبوٙبٖ، ثداٖ چؾٕٝ ثبس٣ٔ ٣ٔ
را٘اد  وٙد. عاظ ١ٌّ اعجبٖ ارزاع٥بة را ثب اٛد ثٝ ع٢ٛ ا٤زاٖ ٔا٣ ٌزدد تب اٚ را پ٥دا ٣ٔ٣ٔ

ٌبٜ واٝ  دٞد تب آ٣ٖٔارزاع٥بة ٚ عاب٥ٞب٘ؼ ا٘دبْ  ٚ در ا٤ٗ ٍٞٙبْ چٙد ٘جزد ؽٍفت ٥٘ش ثب
ؽٛد، ٘جزد رعتٓ ثاب اواٛاٖ اس   ٣ٔوٝ د٤دٜ چٙبٖوؾد. ٞٓؽٛد ٚ اٚ را ٣ٔرٚ ٣ٔثب اوٛاٖ رٚثٝ

ٝ سٔب٣٘ وٝ تٟٕتٗ در ٔزغشار ثٝ د٘جبَ د٤ٛ ٣ٔ وآ  ؽادٖ اواٛاٖ، دعات   ٌزدد تب سٔبٖ وؾات
ٗ ٢ اعت وٝ ٥ٞچاٌٛ٘ٝ ؽٛد. ا٤ٗ ث٣ٔٝٞؾت رٚس ثدراسا وؾ٥دٜ  ٝ وداْ اس ٘جزدٞب٢ تا تاٗ  ثا

وؾ٥د، حتّب ٘جازد ثاب اصدٞاب ٤اب ٘جازد ثاب د٤ٛعاا٥د ٚ اعافٙد٤بر         رعتٓ ا٤ٗ ا٘داسٜ ثدراسا ٣ٕ٘
خ٥ٍٙاد،  ٞب رعتٓ ثتٟٙب٣٤ ثب عاب٣ٞ ا٘جٜٛ ٣ٔوداْ اس ٘جزدٞب٣٤ وٝ در آٖتٗ. ٥٘ش ٥ٞچ ر٥٤ٚٗ

اعت، ؽعجبّ٘ٛ، ٘جزد تٟٕاتٗ را  ؽدٜ ٝ وٝ ٌفتچٙبٖثزد. اس د٤ٍز عٛ، ٞٓا٤ٗ ا٘داسٜ سٔبٖ ٣ٕ٘
دا٘اد واٝ   ٞشار عبَ اعغٛر٠ آرز٤ٙؼ سرٚا٣٘ ٔا٣ « ُ٘ٝ»ثٙد٢، ثزاثز ثب ثب اوٛاٖ، در ٤ه ثهؼ

ٓ  ا٢ د٤ٍز ٣ٌٔٛ٘ٝ ا٤ٗ ٥٘ش ثٝ ٖ    »عاب٣٘ سٔابٖ   تٛا٘اد ٞا  را ثاب سٔابٖ   « ٘جازد رعاتٓ ثاب اواٛا
 ث٥بد آٚرد.« ُ٘ٝ»، در ؽٕبر٠ «٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ»

ٝ وٙاد. ا٤اٗ   د٤ٍز عٛ، در داعتبٖ ٌزؽبعپ، پّٟٛاٖ در در٤ب، عهت ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ وبرسار ٔا٣  اس    ثا
ٍٙبٖ، عهت ٘جزد ٔا٣ ٌٛٝ٘ وٙاد ٚ حتّاب پاظ اس    ا٢ اعت وٝ تٟٕتٗ ٥٘ش پظ اس ارتبدٖ ٝث در٤ب، ثب ٟ٘

اداسٜ   خٍٙد وٝ ا٤ٗث٥زٖٚ آٔدٖ اس در٤ب، ثب ارزاع٥بة ٚ عاب٥ٞب٘ؼ ٥٘ش ٣ٔ ٕٞابٖ   ا٢ ٤ابدآٚر ٞاب تاب ٘ا
بٖ، در در٤اب  چٝ ٞٓ٘جزد ٌزؽبعپ در در٤بعت. آٖ ٛ٘ا عبٖ اعت ا٤ٗ اعت وٝ در ٞز دٚ داعتبٖ، پّٟ

بد پبو٣ ٚ س٘د٣ٌ اعت، ٘بچبر٘د ثزا٢ رٞب٣٤ اس ٔزي، عهت ثدٍٙٙد.« آة»٤ب   وٝ ٕ٘

دٍ داستاى، کَضطٖ پٌْاى ٍ راسآه٘ش تزإ گزفتار کزدى، اهّا سًدذُ   -6 -4
  گذاردى اکَاى ٍ گٌَْذَرٍَْ

ٖ   ٌزؽبعپ، پظ اس ٘جزد عهتؼ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ اٚ را ٌزرتابر ٔا٣   واٝ ا٤اٗ   وٙاد، أّاب ثادٖٚ آ
  ٖ واٝ تٛا٘اب٣٤ ا٤اٗ وابر را دارد، آٖ را س٘ادٜ ثاٝ دٚعاتؼ        دؽٕٗ ع٥ٍٕٟٗ را ثىؾاد، ثاب آ

دارد وٝ پزعؼ ا٤ٗ اعت وٝ ثزاعت٣ چٝ چ٥ش٢ پّٟٛاٖ را ثز آٖ ٣ٔ (.273)ٕٞابٖ:  عابرد  ٣ٔ
 را س٘دٜ ثٍذارد؟چ٥ٙٗ دؽٕٗ ٥٘زٚٔٙد٢ 

ٗ   رٚس ثٝ د٘جبَ اواٛاٖ ٔا٣  وٝ عٝ ؽجب٥٘ٝ٘ش، رعتٓ ثب ا٤ٗ ؽبٞٙبٔٝدر   واٝ  ٌازدد ٚ ثاب ا٤ا
ا٢ ث٥ٙد، در ا٘د٤ؾٝدا٘د آٖ ٌٛر، ثغ٥بر٢ اس اعجبٖ ؽبٜ را وؾتٝ اعت، سٔب٣٘ وٝ اٚ را ٣ٔ ٣ٔ

 ٌاابٜ آٖ خااب٘ٛر را وااٝ ؽااٛد وااٝ ٌااٛر را س٘اادٜ ث٥ٍاازد ٚ آٖؽااٍفت ٚ راسآ٥ٔااش ثااز آٖ ٔاا٣
 ، ثٝ درثبر ؽبٜ ثجزد:«ثچزْ ا٘درٖٚ سؽت پت٥برٜ ثٛد»

خغاااات اس آٖ ٔزغااااشاررٚسػ ٕٞاااا٣عااااٝ  
دؽااااتچاٟااااابرْ ثد٤اااادػ ٌاااازاسٖا ثااااٝ  

 درااؾٙااااادٜ سر٤اااااٗ ٤ىاااا٣ ثاااابرٜ ثااااٛد

 ٞاااا٣ٕ واااازد ثااااز ٌاااازد اعاااابٖ ؽاااىبر   
اٛ ثاااابد ؽإااااب٣ِ ثااازٚ ثاااز ٌذؽااات  چااا  

 ثاچاااازْ ا٘اااادرٖٚ سؽاااات پت٥ااابرٜ ثاااٛد    



 

 42  سال ،ٖ ٔ ادب حواس ٌاه ٍّط لپض ُ ٍا ن، ضوار ٖ س٘شّد ٘اپ ٍ تاتستاى ، 23، پ ْار   1396ت

 
 ثازا٥ٍ٘هااااااات راااااااؼ دالٚر س خااااااب٢
 چاااا٥ٙٗ ٌاااافت واااب٤ٗ را ٘جب٤اااد رٍٙاااد    

  ٝ اٙادااااز تااااجبٜ ٘اؾب٤اااادػ وااازدٖ ثاااا  
 

 چاااٛ تٙااااً ا٘اااادرآٔد دٌاااز ؽااااد ثِااازا٢ 
 ٝ ااااآّ واااإٙدثاجاب٤ااااد ٌاازرااتااااٗ ثاااا  

 ثاز٤ااااٗ عااااب٘ؼ س٘اااادٜ ثاااازْ ٘اااشد ؽااابٜ 
(291/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

 کٌذى اکَاى ٍ گٌَْذَرٍَْ در دٍ داستاى تِ دست پْلَاًاى «پَست» -7 -4
 آٖ خاب٘ٛر را  « پٛعات »ٖ ٌزؽبعاپ، پّٟاٛاٖ پاظ اس ٌازرتٗ ٌَْٙادٓرٕٚٓ، س٘ادٜ،       در داعتب

ٓ      »وََٙد: ٣ٔ   «پبؽ١ٙ ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٌزرتٓ ٚ پٛعات اٚ را وَٙادْ ٚ دعات ٚ پاب٤ؼ را ثاداٖ ثغات
 (. 30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ)

 ا٢ راسٚارا٘اٝ وَٙادِٖ پٛعات د٤اٛ را وابر٢ ثغا٥بر      ٌٛ٘ٝ در داعتبٖ اوٛاٖ ٥٘ش، رعتٓ، ثٝ 
 تز اس دا٘ب٤بٖ ؽ٥ٙدْ:  ٤ٌٛد ا٤ٗ عهٗ را پ٥ؼدا٘د ٚ ٣ٔٔٙد ٣ٔ ارج

 س دا٘اااب ؽااا٥ٙدْ واااٝ ا٤اااٗ خاااب٢ اٚعااات   
 

 واااٝ ٌفتٙاااد ثغتاااااب٘د اس ٌاااٛر پٛعااات     
(291/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

ٌزرتابر وٙاد،   « وٕٙد»وٛؽد اوٛاٖ را ثب اس د٤ٍز عٛ، در ا٤ٗ داعتبٖ، رعتٓ اس ٕٞبٖ آغبس ٣ٔ 
ا٘داسد. ا٤اٗ وٛؽاؼ تٟٕاتٗ ثازا٢ در وٕٙدا٘ادااتٗ ٌاٛر       ٢ٛ اٚ ٣ٔٞزچٙد وٝ ت٥ز٢ ٥٘ش ثٝ ع

ٗ  « ثغتٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ثب پٛعتؼ»ا٢ ٤بدآٚر تٛا٘د تب ا٘داسٜ ٣ٔ واٝ رعاتٓ ٥٘اش،    ثبؽد. ٘ىت١ ؽاٍفت ا٤ا
ٓ ٌٛ٘ٝ اٚ را در ثٙد ٔا٣ وٙد ٚ ثد٤ٗعزا٘دبْ اوٛاٖ را در وٕٙد اٛد ٌزرتبر ٣ٔ ٖ   آٚرد. ٞا واٝ  چٙاب

ارتٙاد.  ؽدٖ، ثٝ دعت پّٟٛا٘بٖ در ثٙاد ٔا٣  ٚٓ ٚ اوٛاٖ، ٞز دٚ، پ٥ؼ اس وؾتٝؽٛد، ٌَْٙدٓر٣ٕٔد٤دٜ 
 ؽٛد. عبات ا٤ٗ وزدار در ثهؼ پغ٥ٗ خغتبر، عهٗ ٌفتٝ ٣ٔدرثبر٠ صرف

 کٌٌذدر دٍ داستاى، پْلَاًاى اسثاًٖ را اس آىِ خَد هٖ -8 -4
     ٖ را ثاٝ آاازٚرن   واٝ ٌَْٙادٓرٕٚٓ   در داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعاپ ثاب ٌَْٙادٓرٕٚٓ، پّٟاٛاٖ پاظ اس آ

ْ     »ااٛرد:  وؾاد ٚ ٔا٣  عابرد، پاب٘شدٜ اعات ٔا٣    ٣ٔ  « پاظ پاب٘شدٜ اعات وؾاتٓ ٚ ااٛرد
 (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ)

وٙاد، ٌّا١   وٝ رااؼ را پ٥ادا ٔا٣   در داعتبٖ ٘جزد رعتٓ ٚ اوٛاٖ ٥٘ش، رعتٓ پظ اس ا٤ٗ 
 آٚرد: ع٢ٛ ا٤زاٖ ٣ٔاعج٣ اس تٛرا٥٘بٖ را ٥٘ش ثب اٛد ثٝ 
٣٘ وٕٙاااادچاااااٛ رعااااتٓ ثد٤اااادػ و٥ااااب  

 ثٕبِاااااا٥دػ اس ٌااااازد ٚ س٤اااااٗ ثزٟ٘ااااابد 
عااااز ثااااز سد ٚ ثز٘ؾغاااات ٍِاااابٔؼ ثااااٝ  

عاااز ثزا٘اااد وادااااب ثاااٛد ٤اااه  ٌااااّٝ آٖ  
 

 ث٥فٍٙااااد ٚ عاااازػ ا٘اااادر آٔااااد ثجٙااااد   
 س ٤اااااشدٖا ٘ا٥اااااى٣ دٞااااؼ واااازد ٤اااابد 
ٟاااابد دعاااات  ثااااازٖا تااااا٥ش ؽٕاااااؾ٥ز ٙث
 ثاااٝ ؽاااإؾ٥ز ثاااز ٘ااابْ ٤اااشدٖا ثهٛا٘اااد    

(294/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

عبٖ اعت، ا٤ٗ اعت وٝ ٌزؽبعپ ٚ رعتٓ اعاجب٣٘  داعتبٖ ٞٓچٝ در عباتبر ا٤ٗ دٚ آٖ
اٛرد ٚ رعتٓ ١ٌّ اعج٣ ثب ااٛد ثاٝ عا٢ٛ    وٙٙد. ٌزؽبعپ ١ٌّ اعج٣ ٣ٔرا اس آِٖ اٛد ٣ٔ

آٚردٖ اعجبٖ اس ع٢ٛ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ و٥ّاد  عبات ٥٘ش، ثدعتآٚرد. اس د٤د صرفا٤زاٖ ٣ٔ



 

  43 ... «دَٗاىًثزد رستن تا اکَ»ّإ ّا ٍ ساختار داستاىهاِٗتاسکإٍ تي
 

 
تٛا٘ٙاد  آٚردٖ اعجبٖ اعت وٝ ٔا٣ ٚ رٔش پ٥زٚس٢ آ٘بٖ ثز دؽٕٙبٖ اعت. آ٘بٖ پظ اس ثدعت 

آٚردٖ اعاجبِٖ  دؽٕٙبٖ اٛد اس پاب٢ ارىٙٙاد. در داعاتبٖ اواٛاٖ، تٟٕاتٗ پا٥ؼ اس ثدعات       
وٛؽد اوٛاٖ را ثب وٕٙد ٌزرتبر وٙد ٚ ٤ب ثب ت٥ز ثش٘د، أّب ٞز ثابر ٘بوابْ   ارزاع٥بة، چٙد ثبر ٣ٔ

آٚرد، در ثبسٌؾت اس ت ٣ٔوٝ اعجبٖ را ثدعٌز٤شد. پظ اس ا٤ٗٔب٘د ٚ اوٛاٖ اس ثزاثز اٚ ٣ٔ٣ٔ
راٜ اٚعت، اوٛاٖ را ثاب  وٝ ١ٌّ اعج٣ ٞٓث٥ٙد ٚ ا٤ٗ ثبر درحب٣ِٔزغشار ارزاع٥بة، اوٛاٖ را ٣ٔ

آٚردٖ اعجبٖ ٚ در وٕٙادارتبدٖ  وٙد. در ثهؼ پغ٥ٗ خغتبر، پ٥ٛ٘د ثدعتوٕٙد ٌزرتبر ٣ٔ
 ؽٛد.٣ٔاوٛاٖ ثبسوب٤ٚدٜ 

 رًٍذب هٖگزضاسپ ٍ رستن تزإ سهاًٖ کَتاُ تخَا -9 -4
 رٚد. ااٛرد، ثازا٢ سٔاب٣٘ وٛتابٜ ثهاٛاة ٔا٣      وٝ پب٘شدٜ اعات ٔا٣  ٌزؽبعپ پظ اس ا٤ٗ

 (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ)« افتٓپب٘شدٜ اعت وؾتٓ ٚ اٛردْ ٚ در عب١٤ عتٛر »
ٌازدد، وٙابر   رٚس ثٝ د٘جبَ ٌٛر ٣ٔوٝ چٙد ؽجب٘ٝدر داعتبٖ اوٛاٖ ٥٘ش، رعتٓ پظ اس ا٤ٗ 

 رٚد:چؾ١ٕ آة ثهٛاة ٣ٔ
 راااااازٚد آٔاااااااد ٚ رااااااااؼ را آة داد  
 

 ٞاااآ اس ٔب٘ااااد٣ٌ چؾاااآ را اااااٛاة داد   
(292/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

 درپًَ٘ذ است« اسة»خَاب پْلَاًاى تا  -10 -4
 رٚد: ثهاٛاة ٔا٣  « در عاب١٤ عاتٛر  »ثز پب٤ا١ داعاتبٖ ٌزؽبعاپ، پّٟاٛاٖ در آٖ ٘جازد،      

 (.30: 1367، ٢ّٟٛرٚا٤ت پ)« افتٓ عب١٤ عتٛرپظ پب٘شدٜ اعت وؾتٓ ٚ اٛردْ ٚ در »
 )عبق س٤ٗ/ ٤ٖٛ(وٙد، خٙبغ وٝ آًٞٙ اٛاة ٣ٔدر داعتبٖ اوٛاٖ ٥٘ش، رعتٓ پظ اس ا٤ٗ 

 رٚد:ٌغتزا٘د ٚ ثهٛاة ٣ٟٔ٘د ٚ ٕ٘دس٤ٗ اعت را ٣ٔراؼ را ثز ثب٥ِٗ ٣ٔ
 رازٚدآٔااااااااااد ٚ راااااااااااؼ را آة داد 
 ً  س س٤ااااٗ وا٥اب٘ا٥اااااؼ ثٍؾااااااابد تٙاااا
ااابٜ رااااؼ آٔاااااد ٚ خاااب٢ ااااٛاة     چزٌا
 

ٔب٘ااااد٣ٌ چؾاااآ را اااااٛاة داد  ٞاااآ اس    
  ً  ثاجاب٥ِاااااٗ ٘اااااٟبد آٖ خٙااااب٢ اااااد٘
 ٘ااااإدس٤ٗ ثا٥فاٍٙااااااد ثاااااز پاااا٥ؼ آة 

(292/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

ٝ  ٣ٔ وٝ د٤دٜچٙبٖٞٓ ٝ ؽٛد اٛاة دٚ پّٟاٛاٖ ثا ا٢ ثاب اعات درپ٥ٛ٘اد اعات. اٌاز      ٌٛ٘ا
٤ٗ اٛاثد، رعتٓ ٥٘اش اس خٙابغ ٚ ٕ٘ادس   آٖ ٣ٔ« عب١٤»٥ٌزد ٚ در ٣ٌٔزؽبعپ اس اعت ثٟزٜ 

 خ٤ٛد.راؼ عٛد ٣ٔ

ضًَذ ٍ پْلَاًاى، غوگ٘ي ٍ آضفتِ، تِ ٗاراى پْلَاًاى اس آًاى دٍر هٖ -11 -4
 گزدًذّا هٖدًثال آى

عابرد، أّب ٌَْٙادٓرٕٚٓ  وٙد، اٚ را ثٝ دٚعتؼ ٣ٔوٝ ٌَْٙدٓرٕٚٓ را ٌزرتبر ٣ٌٔزؽبعپ، پظ اس آٖ
وؾاد ٚ ٌزؽبعاپ   ٝ در٤ب ٔا٣ ٌز٤شد ٚ آازٚرن ٚ ا٤ٛؾبٚ٘داٖ ٌزؽبعپ را ٥٘ش ثب اٛد ث٣ٔ

آازٚرن، دٚعت ٔزا، وؾا٥د  ٌَْٙدٓرٕٚٓ »ؽٛد ثٝ د٘جبَ ٤براٖ ٚ ا٤ٛؾبٖ اٛد ثٍزدد: ٘بچبر ٣ٔ
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ٔزدْ ٔزا اس اٛاة ث٥دار وزد٘د، ثزابعتٓ ٚ ثاٝ   ٚ سٖ ٔزا ٚ پدر ٚ دا١٤ )پزٚر٘د٠( ٔزا وؾ٥د.

آتاؼ در آٖ   چٝ اس س٤ز پب٢ خغت ثز ٞاز چاٝ ثزااٛرد   ٞز ٌب٣ٔ ٞشار ٌبْ ثدغتٓ ٚ ٞز آٖ
 (.30: 1367، رٚا٤ت پ٢ّٟٛ)« ارتبد
ارتد، ؽٙبوٙبٖ اٛد را ثاٝ چؾإٝ   وٝ ثٝ در٤ب ٣ٔدر داعتبٖ اوٛاٖ ٥٘ش، رعتٓ پظ اس آٖ 
 ٌزدد:ٍٞٙبْ ثٝ د٘جبَ اعت اٛد ٤٣ٔبثد ٚ ٘بچبر تب ؽتٌزدا٘د، أّب راؼ را ٣ٕ٘ثبس٣ٔ

 ثاااادٖا چااااؾٕٝ آٔاااد وداااب افتاااٝ ثاااااٛد
زغااااشار٘جااااد راااااؼ راؾااابٖ ثااازٖا ٔ     

 ثزآؽاااااافت ٚ ثزداؽااااات س٤اااااٗ ٚ ِاااااٍبْ
 

 ثاااازٖا د٤اااااٛ ثادٌٛٞاااااز آؽااااافتٝ ثاااااٛد 
خااا٢ٛ ؽااااد تٙاااد ثاااب رٚسٌااابر   خٟاااابٖ  

 ثؾااااد ثااااز پااا٣ رااااؼ تاااب ٌاااابٜ ثاااااابْ
(293/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

٤بثاد  وٝ درٔا٣ عبٖ د٤ٍز در ا٤ٗ دٚ داعتبٖ ا٤ٗ اعت وٝ ٌزؽبعپ پظ اس ا٤ٗ٘ىت١ ٞٓ 
ثٝ ٞاز ٌاب٣ٔ ٞاشار    »ؽٛد: ا٘د، ثغ٥بر آؽفتٝ ٚ اؾ٥ٍٕٗ ٣ٔد٤ٜبر ٚ ا٤ٛؾب٘ؼ اس اٚ دٚر ؽ

رعتٓ ٥٘اش  «. چٝ اس س٤ز پب٢ خغت ثز ٞز چٝ ثزاٛرد آتؼ در آٖ ارتبدٌبْ ثدغتٓ ٚ ٞز آٖ
ؽاٛد:  ث٥ٙاد، ثغا٥بر اؾإٙبن ٚ آؽافتٝ ٔا٣     ٍٞٙب٣ٔ وٝ راؼ را در وٙابر چؾإٝ ٕ٘ا٣   

 «.خ٢ٛ ؽد تٙد ثب رٚسٌبر، ثزآؽفت ٚ... خٟبٖ»

 ضًَذهٖ ٍَ ٍ اکَاى در کارسار دٍم کطتِگٌَْذَرْ-4-12
رٞب٘اد، در  وٝ آازٚرن ٚ ا٤ٛؾبٚ٘داٖ اٛد را اس دعت ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٔا٣  ٌزؽبعپ پظ اس ا٤ٗ

ٌَْٙادٓرٕٚٓ را  »وؾاد.  وٙد ٚ ا٤ٗ ثبر، ثغ٥بر آعابٖ، ٌَْٙادٓرٕٚٓ را ٔا٣   د٥ٔٚٗ وبرسار اٚ را ٌزرتبر ٣ٔ
ا٢ اعت واٝ ٢ٚ در وابرسار ٘هغات    ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ثٝ (.30: 1367، رٚا٤ت پّٟا٢ٛ )« ٌزرتٓ ٚ وؾتٓ

 عابرد.ثٙدد ٚ ثٝ دٚعتؼ ٣ٔپظ اس ٌزرتٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ، تٟٙب، دعت ٚ پب٤ؼ را ٣ٔ
، ٚا را ثب وٕٙد ٣ٔ  ٖٛا ٖٛا ٥٘ش، رعتٓ در د٥ٔٚٗ وبرسار ثب او  وؾد:٥ٌزد ٚ عاظ ٣ٔدر داعتبٖ او

 دٌازثااااابرٜ اواااااٖٛا ثااااااادٚ ثاااابساٛرد   
ٛ تٟإتااااٗ چااااٛ ثؾٙا٥ااااد ٌفتااابر د    ٤ااا  

 س راااااتزان ثاٍاؾااااابد خٙااااا٣ٍ وٕٙااااد  
  ٖ  ثا٥اچا٥ااااد ثاااااز س٤ااااٗ ٚ ٌااااازس ٌاااازا
 ثاااشد ثااااز عااااز د٤ااٛ چاااٖٛ پ٥اااُ ٔغااات  

ٌاااااٖٛ ااٙااااادزػ  راااازٚد آٔاااااد ٚ آة   
 

 ٍ٘ؾاااات٣ ثاااادٚ ٌفاااات عاااا٥ز اس ٘جاااازد؟... 
 ثااااازآٚرد چاااااٖٛ ؽااااا٥ز خٍٙاااا٣ غز٤ااااٛ
 ث٥افاٍاااااٙد ٚ آٔاااااد ٥ٔاب٘اااااؼ ثجٙااااد   

  ٗ ٌااازٖاثزآٞاااا٥هت ٚ چااااٖٛ پتاااه آٞااا  
رعاااتٓ ثهااااغت  اس ٌااازسعاااز ٚ ٔغاااشػ    

 ثازآٞااااا٥هت ٚ ثجز٤ااااد خٍٙاااا٣ عاااازػ  
(296/ 3: 1371)رزدٚع٣،   

ٖٛا را ٌزرتابر ٔا٣    ؽٛد، تٟٕتٗ پظ اس ا٣ٔٗ٤ وٝ د٤دٜچٙبٖٞٓ  وٙاد، ثغا٥بر آعابٖ ٚ    واٝ اوا
٣ ٚا را ٣ٔ ث٣ ٖٛا را س٘دٜ ٝث درثبر ٌٛٝ٘ وؾد. ا٤ٗ ٝث٥ٞچ درٍ٘ ا٢ اعت وٝ ٢ٚ در آغبس ثز آٖ اعت او

دبْ ا٤ٗ وبر را دارد، ٤اه سار دْٚ ثب آٖؽبٜ ثجزد ٚ در وبر ب٣٤ ٘ا ٛ٘ا ٖٛا خادا      وٝ ت عازٜ عاز اس تاٗ اوا
ابٖ در دٚٔا٥ٗ ٘جازد،      چٝ در عباتبر ا٤ٗ دٚ داعتبٖ ٞٓوٙد. آٖ ٣ٔ ٛ٘ا عبٖ اعت ا٤ٗ اعات واٝ پّٟ

د٤ؾ١ وؾتِٗ آٖوؾٙد، درحب٣ِدؽٕٙبٖ اٛد را ٣ٔ  ٥٘غتٙد. ٞبوٝ در ثهؾ٣ اس داعتبٖ، در ٘ا
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هاٗدٔ رّاسداسٕ آب   لَاى تا دضوٌاى، تا اسطَرٓ آب ٍ تيًثزد دٍ پْ -4-13
 درپًَ٘ذ است

ؽاٛد. در اعابع٥ز،   واز  ا٘دابْ ٔا٣   ٘جزد ٌزؽبعاپ ثاب ٌَْٙادٓرٕٚٓ، در وٙابر در٤اب٢ رازا       
ثابر در وٙابر در٤اب،    ٞب، ٘جزد پّٟٛاٖ ٚ ٥٘ز٢ٚ س٤بٖٞب٢ ثغ٥بر٢ آٔدٜ اعت وٝ در آٖ داعتبٖ

ٝ، ٘جزد رعتٓ ثب اصدٞب در ابٖ عاْٛ در وٙابر چؾا١ٕ    دٞد. ثزا٢ ٣ٕٔ٘ٛ٘ رٚد ٚ ٤ب چؾٕٝ ر٢ٚ
ً   ٞب٢ دٞد. در ث٥ٙبٖ، اصدٞب در اعغٛر٣ٜٔ آة ر٢ٚ ٞاب خاش چا٥ٗ، ٘ؾابٖ ٚ ٕ٘ابد      ٕٞا١ رزٞٙا
 (.118: 1365)رعتٍبررغاب٣٤،   اعات « آة»عب٣ِ اعت ٚ ٘جزد پّٟٛاٖ ثب آٖ ٥٘ش، ثزا٢ رٞاب٣٤  اؾه

عب٣ِ اعات، ا٤اٗ   ْٛ رعتٓ، اٌزچٝ ٕ٘بد اؾه٣ّّٔ ٚ ث٤ٛضٜ در ابٖ ع ٞب٢ رٚا٤تاِجتّٝ اصدٞب در 
 (.  123ا121، ة: 1394)ؽٟز٣٤ٚ، ثٙداٖ اعت ٘ٝ اؾى٣ و٤ٛز٢ عب٣ِ، اؾى٣ عزٔب٣٤ ٚ ٤ناؾه
          ٗ ٚٓ ٤اه د٤اٛ اعات، ثا ْٙادٕٓر ٌَ ْٙادٕٓرٚٓ، ٞزچٙاد واٝ  ٌَ ٔب٤ا١  در داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعاپ ٚ 
ْٙدٓرٕٚٓ ٚ ؽىغت اٚ ٕ٘ابد٢  ٔجبرسٜ ثب ٌَ»وٙد. ٣ٔ ر٤ش٢ؽبِٛد٠ داعتبٖ را پب٤ٝ« رٞبعبس٢ آة»

ٞب تٛعظ ٟٔبخزاٖ ٞٙدٚا٤زا٣٘ اعت ٚ اس ا٤ٗ خٟت، ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٔٛخٛد٢ آثا٣  اس آساد وزدٖ آة
ٞاب٢ وٟاٗ   در اعاغٛرٜ »ا٤اٗ ٔٛخاٛد ؽاٍفت،     (.41: 1392)ٌز٥ٌح ا لابئ٣ٕ،   « ؽٛدٔعزر٣ ٣ٔ

ٕ٘ب٤اد واٝ   ٣ٔ چ٥ٙٗ (.269: 1380)و٤ٛابخ٣، « آٔدٜ اعتٞب ثؾٕبر ٣ٔآةٞٙدٚا٤زا٣٘، رٚاٖ صرف
اعات.   ٞب ثاٛدٜ آةٌَْٙدٓرٕٚٓ ثب ٌزرتبر وزدٖ آة ٚ پ٥ٛ٘د ث٥ٙبد٤ٙؼ ثب آٖ، ٌزرتبروٙٙد٠ رٚاٖ صرف

 ٞب را در چٙجز٠ رزٔبٖ اٛد درآٚردٜ اعت.اعت ٚ آٖٞب درآ٥ٔهتٝ آة٣٤ٌٛ اٚ ثب رٚاٖ صرف
عاٛ،  ٤اه وبروزد٢ ٌغتزدٜ ٚ ثزخغاتٝ دارد. اس  « آة»در داعتبٖ ٘جزد رعتٓ ثب اوٛاٖ،  

اٛر٘د ٚ آٖ، سٔب٣٘ اعت وٝ رعاتٓ در ااٛاة   رعتٓ ٚ اوٛاٖ در وٙبر چؾ١ٕ آة ثٟٓ ثبس٣ٔ
دارد. اس د٤ٍزعٛ، اوٛاٖ پظ اس ثّٙد وزدٖ رعتٓ اس سٔا٥ٗ،  اعت ٚ اوٛاٖ اٚ را اس س٥ٔٗ ثز٣ٔ

ا٘داسد. ارشٖٚ ثز ا٤ٗ، در ث٥ٙبٖ، ٔب١٤ پد٤دآ٣٤ ٘جزد رعاتٓ ثاب اواٛاٖ ٥٘اش     ٣ٔ« در٤ب»اٚ را ثٝ 
٥ِٗ ٔعٙب٢ اعبع٥ز٢ ٕ٘بد اعت، ٘مؾ٣ اعت واٝ  اّٚ»ٛؽؼ ثزا٢ رٞبعبس٢ آة اعت، س٤زا و

« در ٔمبثُ ح٥ب  رٚحب٣٘ ٚ آعإب٣٘ دارد  )ثب ٔظٟز آة(در ٕ٘بد٣ٍٙ٤ ح٥ب  ٔبد٢ّ ٚ ٥ٌت٥ب٘ٝ 
، ت٥ؾتز در پ٥ىز٠ اعت عاا٥د ٚ س٤جاب٣٤ اعات واٝ ثاٝ      اٚعتبدر  (.13: 1388)لبئ٣ٕ ا ٤بحم٣ّ،  

 (.343اا 329: 1385، اٚعاتب )آٚرد. رٚد ٚ در٤اب را ثدٛؽاؼ درٔا٣   ٔا٣  واز  رازٚ  در٤ب٢ رزا 
عاب٣ِ  ٞاب ٚ اپاٛػ را ٕ٘ابد اؾاه    تؾتز را عزچؾا١ٕ آة  ،ؽٙبات اعبع٥ز ا٤زا٤ٖٛ٘غٙد٠ 

ٞبعات، وغا٣ اعات واٝ     در ٌزدػ عبال١٘ عج٥عت، ت٥ؾتز عزچؾ١ٕ دائ٣ٕ آة»دا٘د:  ٣ٔ
عاتبرٌبٖ ٚ حااب٣ٔ   ؽاىٙد، عاازٚر ٕٞا١  وٙاد، خابدٌٚزاٖ را در ٞاآ ٔا٣   رزس٘اد عغاب ٔاا٣  

ا٢ واٝ ثاز سٔابٖ ر٤اشػ ثابراٖ      ٞب٢ آر٤ب٣٤ اعت. ثٝ ا٥ّّٕٞت آٖ ٔٛخٛد ٤ب عاتبرٜ  عزس٥ٔٗ
ثزد واٝ آرات ثشرٌا٣ را ث٥ابد آٚر٤آ واٝ ٘بؽا٣ اس ٌزٔاب٢         تٛاٖ پ٣ ٌبٜ ٣ٔ٘ظبر  دارد، آٖ

  «وٙاادٞااب٢ ٌغااتزدٜ را تٟد٤ااد ٔاا٣تبثغااتبٖ ٚ اؾىغااب٣ِ اعاات ٚ عاازس٣ٙ٥ٔ ثااب ث٥بثاابٖ
واٝ رل٥ات تؾاتز، د٤اٛ اؾاى٣      اس آٖ»٤ٛ٘غاد:  اثزا٥ٞٓ پٛرداٚٚد ٥٘ش ٣ٔ(. 38 :1387)٥ّٞٙش، 
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٥ٟٔت ٚ ع٥بٜ ٚ وُ تعج٥ز ؽدٜ اعت ثب حبَ تبثغتبٖ ا٤زاٖ وٝ س٥ٔٗ اس تؾا٣ٍٙ عاٛاتٝ ٚ   

ٞزچٙاد تؾاتز    (.332: 1377)پٛرداٚٚد، « ت٥زٜ ٚ اس س٤ٙت ٥ٌبٜ ٔحزْٚ ٔب٘دٜ، ٔٙبعجت تبْ دارد
عب٣ِ عزٔب٣٤ د٤ٛ ٕ٘بد٢ اس اؾهاپٛػ تز تبسٜٞب٢ ١٤ پضٚٞؼدار٘د٠ آة اعت، ثز پب  ارسا٣٘
وٝ اعات ٤اب   چٝ ٟٔٓ ٚ وبرآٔد اعت، ا٤ٗآٖ (.133ا130، ة: 1394)ؽٟز٣٤ٚ، ثٙداٖ اعت  ٚ ٤ن

 در پ٥ىز٠ اعت درآٔدِٖ لٟزٔبِٖ اعغٛرٜ، پ٥ٛ٘د٢ ث٥ٙبد٤ٗ ثب آة ٚ سا٤ؼ دارد.
ؽاٛد. ثاز پب٤ا١ ٌاشارػ     ٔا٣ ٤ادٜ  ٞب٣٤ د٤ٍز اس پ٥ٛ٘د آة ٚ اعات ٥٘اش د  ٕ٘ٛ٘ٝ اٚعتبدر  

ثاٝ ٔعٙا٣   )ٞٛعااب(  ر٤شد. ٘ابْ ا٤اٗ رٚد   ثٝ در٤ب٢ و٥ب٘غٝ رزٚ ٣ٔ 1رٚد ٞٛعاب»، سا٥ٔبد٤ؾت
تٛاٖ چ٥ٙٗ در٤برات واٝ   ثز ا٤ٗ ث٥ٙبٖ، ٣ٔ (.213: 1388سادٜ، )ل٣ّ« ٞب٢ ٥٘ىٛعتدارا٢ اعت
تٛا٘اد   ٙبات٣ ٔا٣ ؽٞب، در پٙداؽت٣ اعغٛرٜد٤ٛ ثز ١ٌّ اعجبٖ ؽبٜ ٚ اٛردٖ آٖتبسػ اوٛاٖ 

ٚ ثٝ پ٥زٚ آٖ، تبسػ ثز رزاٚا٣٘ ٚ سا٤ؼ در لّٕزٚ س٘د٣ٌ ٔزدٔابٖ  « آة»ثٝ ٔعٙب٢ تبسػ ثز 
٥ٌازد ٚ رزاٚا٘ا٣ ٚ سا٤اؼ را    ٔا٣  ا٢ د٤ٛعزؽت ا٘دبْوٟٗ ثبؽد؛ تبسؽ٣ وٝ اس ع٢ٛ پت٥برٜ

ا٢ ااٛد ثاب   عابات اعاغٛرٜ  ٌٛ٘ٝ، ا٤ٗ ٘جازد، در صرف وؾب٘د. ثد٤ٗثٍغتزد٣ٌ ث٥ِٙغت٣ ٣ٔ
 ب١٤ ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ پ٥ٛ٘د٢ اعتٛار دارد.ٔ ثٗ
ا٢ پٟٙبٖ ٚ ٌٛ٘ٝ اعت، پ٥زٚس٢ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ ثز دؽٕٙبٖ ثٝ ؽدٜوٝ ٌفتٝ چٙبٖٞٓ 

ٚٓ را ٌزرتابر ٔا٣         ْٙادٕٓر ٌَ وٙاد، اٚ را  راسآِٛد ثب اعت درپ٥ٛ٘اد اعات. ٌزؽبعاپ ٍٞٙاب٣ٔ واٝ 
دارد؟ رز٤دٖٚ ٥٘ش ٍٞٙب٣ٔ رٕٚٓ ثبس٣ٔوؾد. ثزاعت٣ چٝ چ٥ش٢ ٌزؽبعپ را اس وؾتٗ ٌَْٙدٓ ٣ٕ٘

ؽادٖ  وٙد، ثزپب١٤ رزٔب٣٘ اٞٛرا٣٤ ٘جب٤د اصدٞب را ثىؾد، س٤زا ثب وؾتٝوٝ دٞبن را ٌزرتبر ٣ٔ
عابس٘د. اس  ٔا٣  آ٤ٙد ٚ خٟبٖ را تجبٜاصدٞب، پت٥برٌبٖ ٚ ازرغتزا٣٘ ثغ٥بر اس پ٥ىز اٚ ث٥زٖٚ ٣ٔ

ٝ ٌزؽبعپ در پب٤بٖ خٟبٖ، ٘جزد رزخاب٥ٔٗ  ٌبٜ ووؾد تب آٖرٚ آٖ را در دٔبٚ٘د ثجٙد ٣ٔا٤ٗ
ٝ     ٔا٣ را ثٝ عٛد ٥٘زٚٞب٢ اٚرٔشد٢ ثاب٤ابٖ   ٞاب٣٤ اس  رعاب٘د. ثبسرٌابٖ پاظ اس ثزرعا٣ ٕ٘ٛ٘ا

   ٝ  ٤ٛ٘غااد: ٞااب ٔاا٣ ٘ؾاادٖ آٌٖزرتاابر٢ د٤ااٛاٖ ٚ اصدٞب٤اابٖ ثااٝ دعاات پّٟااٛاٖ ٚ وؾاات
ٝ  ]اپاٛػ [دا٘غتٙد وٝ حتّب اٌز ا٤اٗ د٤اٛ   ٣ٔ ]عبساٖ اعغٛرٜ[آ٘بٖ » ب٢ ااٛد  ٞا را در ارغاب٘

ٞب٣٤ وٝ ثاب  ثىؾٙد، در عبِٓ ٚالپ اٚ ٞٙٛس ح٥ب  ٚ حضٛر دارد. حداوثز پ٥زٚس٢ ثزا٢ ا٘غبٖ
عب٣ِ ٚ ٘زع٥دٖ ثبراٖ دار٘اد، ا٤اٗ   وٙٙد ٚ تزط اس اؾهالتصبد وؾبٚرس٢ أزار ٔعبػ ٣ٔ

عب٣ِ ٟٔبر ؽٛد ٚ ثٝ لّٕزٚ س٤غت آ٘بٖ دعات تغابَٚ ٍ٘ؾاب٤د. ثازا٢     اعت وٝ د٤ٛ اؾه
« عاب٣ِ رل٥ت ٚ ث ا٘مغب  ٥٘ش ٕٞابٖ ا٘اداسٜ ٔهازّة اعات واٝ اؾاه      ث٣آ٘بٖ ؽب٤د ثبراٖ 

 (. 126: 1384)ثبسرٌبٖ، 

ٚٓ را تٟٙاب ثاب پٛعاتؼ           ْٙادٕٓر ٌَ ٚٓ ٚ ٌزؽبعاپ، پّٟاٛاٖ اٌزچاٝ در آغابس،  در داعتبٖ ٌَْٙدٕٓر
ٗ  عابرد، در د٘جبِا١ داعاتبٖ آٖ را ٔا٣   ثٙدد ٚ ثٝ دٚعتؼ ٣ٔ ٣ٔ تاٛاٖ  رٚ ٕ٘ا٣ وؾاد. اس ا٤ا
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ُ ٘ىؾتٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ در آغبس، اس ١ٌ٘ٛ د٥ُِ ٘ىؾتٗ دٞبن ثٝ دعت رز٤دٖٚ ٤اب  پٙداؽت وٝ د٥ِ

٘ىؾتٗ اپٛػ ثٝ دعت تؾتز اعت. ا٤ٗ س٥ٔٙاٝ ٚ ٍ٘ازػ در داعاتبٖ رعاتٓ ٚ اواٛاٖ ٥٘اش       
چازا ٌزؽبعاپ ٚ رعاتٓ در آغابس،     »چٝ در پبعن ثٝ ا٤ٗ پزعؼ وٝ ٌٛ٘ٝ اعت. آ٥ٕٖٞٗ ثٝ

تاٛاٖ ٌفات، ا٤اٗ    ٣ٔ« دار٘دٞب را اس ٥ٔبٖ ثز٣ٔآٖوؾٙد، أّب در د٘جب١ِ ٘جزد دؽٕٙبٖ را ٣ٕ٘
واٝ  چٙبٖاعت وٝ آ٘بٖ در آٖ ثهؼ اس داعتبٖ، تٛاٖ وؾتٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚ اوٛاٖ را ٘داؽتٙد. ٞٓ

عب٣ِ ثبؽاٙد. ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٚ   چٖٛ اصدٞب، ٕ٘بد٢ اس اؾهتٛا٘ٙد ٞٓاعت د٤ٛاٖ ٣ٔثبسرٌبٖ ٌفتٝ 
رراتٗ  ٔب١٤ اس ث٥ٗآة ٚ اعت در ا٤ٗ داعتبٖ، ثٗٞغتٙد.  اوٛاٖ ٥٘ش ٌزرتبروٙٙد٠ اعت ٚ آة
وٝ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ اعجبٖ ٤عٙا٣ ٕٞابٖ   وٙٙد. ٍٞٙب٣ٔرزاٚا٣٘ ٚ سا٤ؼ س٥ٔٗ را ثبسٌٛ ٣ٔ

ؽاٛ٘د، اواٛاٖ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ اس وابروزد ااٛد      آٚر٘د ٤ب ثب آٖ ٤ٍب٘ٝ ٔا٣ آة ٚ سا٤ؼ را ثدعت ٣ٔ
ؽاٛ٘د.  ٔا٣ عتبٖ، اوٛاٖ ٚ ٌَْٙدٓرٕٚٓ وؾتٝ ٔب٘ٙد. ٣٤ٌٛ ثب پ٥ٛ٘د پّٟٛاٖ ثب اعت در ا٤ٗ داثبس٣ٔ

 دٔد.پ٥ٛ٘د ثب اعت، ٥٘ز٣٤ٚ رزاع٣٤ٛ در وبِجد پّٟٛاٖ ٣ٔ
دٞاد ٚ  تٛا٘د ٥٘زٚثهؾ٣ اعت را ثٝ رعتٓ در ٘جزد ثب اوٛاٖ ثبستبة ا٢ د٤ٍز وٝ ٣ٔ٘ؾب٘ٝ 

٤ب ثٝ عهٗ د٤ٍز ثبس١٤ٌٛ تزط اوٛاٖ اس ر٤ٚبر٣٤ٚ ٔغتم٥ٓ ثب تٟٕتٗ ثبؽاد، ا٤اٗ اعات واٝ     
ٝ ب٣ٍٔٞٙ اعات، اواٛاٖ   ٌزرتاٝ  اعات ٚ اس خٙابغ آٖ ثٟازٜ     وٝ رعتٓ ثز ٕ٘دس٤ٗ اعت افتا
س٘د، ثّىٝ ثازا٢ دٚر٢ اس  ٣ٕ٘ دارد ٚ ثٝ پّٟٛاٖ دعتعزٜ اٛدِ تٟٕتٗ را اس س٥ٔٗ ثز٣ٕ٘ ٤ه
ثزد. ؽٍفت ٥٘غت اٌاز  سدٖ ثٝ تٟٕتٗ وٝ ثز ٕ٘دس٤ٗ افتٝ، س٥ٔٗ پ٥زأٖٛ ٢ٚ را ٣ٔدعت

ؽادٖ ثاٝ اٚ ٞازاط دارد، ثا٤ٛضٜ     وٛاٖ اس ٘جزد ثب رااؼ ٚ ٘شد٤اه  ؽٛد وٝ ا چ٥ٙٗ پٙداؽتٝ
رعب٘د. ا٤اٗ ٘ىتاٝ   وٝ سٔب٣٘ وٝ تٟٕتٗ در در٤ب ٌزرتبر اعت، اوٛاٖ، س٤ب٣٘ ثٝ راؼ ٣ٕ٘ ا٤ٗ

اغازٚ را ثٍغاتزد٣ٌ آسار   ثب رزاد٤د داؽتٗ ا٤اٗ س٥ٔٙاٝ واٝ اواٛاٖ در آغابس، اعاجبٖ وا٣       
ر رااؼ ٥٘ز٤ٚا٣ ثاٛدٜ واٝ اواٛاٖ تٛا٘اب٣٤       تٛا٘د ثٛد وٝ دٕ٘ب٤د. ٣ٔ٣ٔرعب٘دٜ، ؽٍفت  ٣ٔ

رٚ ٕ٘دس٤ٗ اعت، چٛ٘بٖ پٛؽؾا٣ خابد٣٤ٚ، رعاتٓ را    اعت. اس ٥ٕٞٗ ؽىغت آٖ را ٘داؽتٝ
ْ  ت٣ٙ رعب٘دٜ ا٢ ر٥٤ٌٚٗٛ٘ٝدر ثزاثز اوٛاٖ ثٝ ٝ   اعات. اس د٤زثابس رس ٝ  اثاشار پّٟاٛاٖ ثا ا٢ ٌٛ٘ا

وازدٜ  ؽٕٙبٖ را ٘بوبرآٔاد ٔا٣  دار پّٟٛاٖ ثٛدٜ ٚ سآ پت٥برٌبٖ ٚ دراسٚارا٘ٝ ٚ رزاع٣٤ٛ پبط
ْ اِجتّٝ آٖ (.390ا   363: 1385)عزوبرات٣،  اعت اثاشار  چٝ در پ٥ٛ٘د ثب رعتٓ ٚ خبد٣٤ٚ ثاٛدٖ رس

ٝ   ٢ٚ آؽىبرتز اعت، ٥٘ز٣٤ٚ اعت رزاع٣٤ٛ وٝ در ثجز اعات ٚ ٕٞاٛارٜ چٛ٘ابٖ     ث٥ابٖ ٟ٘فتا
 ٥٘اش واٝ در   ٌازس ٌزؽبعاپ   (.379)ٕٞابٖ:  اعات  رعبٖ تٟٕتٗ ثٛدٜ اثشار٢ ا٤شد٢، ٤بر٢ رسْ

چاٝ  آٖ (.380)ٕٞابٖ:  اثشارٞب٢ خبد٣٤ٚ اعت اعت، اس ١ٌ٘ٛ رسْؽدٜ  ثٝ رعتٓ دادٜؽبٞٙبٔٝ 
ٌبٜ وٝ ثجزث٥ابٖ را ثاز تاٗ دارد ٚ ثاز     در داعتبٖ اوٛاٖ آؽىبر اعت ا٤ٗ اعت وٝ تٟٕتٗ آٖ

اعت، اس آع٥ت ٔغتم٥ٓ اوٛاٖ ثدٚر اعات ٚ ثاٝ ٍٞٙابْ ٌزرتبرؽادٖ     ٕ٘دس٤ٗ راؼ افتٝ 
 وٕٙد تٟٕتٗ، پّٟٛاٖ تٟٙب ثٝ ثز٤دٖ عز اوٛاٖ ٤ب اٙدز سدٖ ثز پ٥ىز د٤اٛ ثغاٙدٜ  اوٛاٖ در 

 وٛثد.  ٥ٌزد ٚ آٖ را ثز عز اوٛاٖ رز٣ٔ٣ٔٚوٙد، ثّىٝ اس ٌزس ٥٘ش ثٟزٜ ٣ٕ٘
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تٛاٖ ثٝ آٖ اؽابرٜ وازد، ا٤اٗ اعات واٝ رااؼ در اابٖ        ا٢ دراٛر درً٘ وٝ ٣ٔ٘ىتٝ 

وٙاد. در  ٔا٣ دار٢ اس خبٖ پّٟٛاٖ پابط وٝ تٟٕتٗ در اٛاة اعت، ٘هغت ٚ عْٛ، ٍٞٙب٣ٔ
وازدٖ اٚ اس تابسػ   ابٖ ٘هغت ثب وؾتٗ ؽ٥ز ٚ در اٛاٖ عْٛ ثب ث٥داروزدٖ پّٟٛاٖ ٚ آٌابٜ 

وٝ پّٟٛاٖ در ااٛاة  دار٢ راؼ اس خبٖ رعتٓ ٍٞٙب٣ٕٔ٘ب٤د وٝ ا٤ٗ پبطاصدٞب. چ٥ٙٗ ٣ٔ
پ٥ىاز٠   اعات. ٌا٣٤ٛ ا٤اٗ ثهاؼ اس     اعت، در پ٥ىز٠ ٕٞبٖ ٕ٘دس٤ٗ ٚ خٙبغ راؼ درآٔادٜ 
ٕ٘ب٤اد واٝ   ٔا٣ وٙد. چٙا٥ٗ  دار٢ ٣ٔراؼ، ثٝ خب٢ اٛد اعت، اس خبٖ پّٟٛاِٖ افتٝ پبط

ٗ  ثٗ ؽاٛد، در حٕبعا١ ّّٔا٣    ٔا٣ خاب ٥٘اش د٤ادٜ    ٔب١٤ پّٟٛاِٖ افتٝ ٚ اعتِ ث٥دار واٝ در ا٤ا
 اعت.٘بْ ٔب٘دٜ ا٢ ثزخغتٝ ثٛدٜ وٝ ٘بؽٙباتٝ ٚ ٌٓ ٔب٤ٝ ثٗ
عاب٣ِ ٚ ٌزرتبروٙٙاد٠ آة ٚ   ا٢ د٤ٍز اس اؾاه در داعتبٖ اوٛاٖ، ارزاع٥بة ٥٘ش وٝ ٌٛ٘ٝ 

عاب٣ِ دارد  آ٤ٚشد. ارزاع٥بة پ٥ٛ٘اد٢ ث٥ٙابد٤ٗ ثاب اؾاه    دؽٕٗ اعت اعت، ثب رعتٓ در٣ٔ
ٓ « آة ٚ ارزاعا٥بة »ثبسرٌبٖ در پضٚٞؾ٣ ثب ٘بْ  (.10: 1382)آ٤ادّ٘ٛ،   ٞاب٢ ث٥ٙابد٤ٗ   عاب٣٘ ٞا

(. 50اا 45: 1388ثبسرٌابٖ،  )اعات  عب٣ِ ثبسوب٤ٚادٜ  د٤ٛ چٛ٘بٖ ٕ٘بد اؾهارزاع٥بة را ثب اپٛػ

 واز  ثابس  د٤ٛ وبروزد ٌدغت١ ااٛد را در وٙابر در٤اب٢ رازا     ٘ىت١ ٟٔٓ ا٤ٗ اعت وٝ اپٛػ
، ارزاع٥بة ٚ اوٛاٖ ٥٘ش در ٤ه ٌغتز٠ ثغا٥بر ٘شد٤اه در   ؽبٞٙبٔٝٚ در  (48)ٕٞبٖ: ٕ٘ب٤د  ٣ٔ

تاٛاٖ ثاد٤ٗ   آ٤ٚش٘د. اٌز پ٥ٛ٘د ارزاع٥بة را ثب اپٛػ ثاذ٤ز٤ٓ، ٔا٣ وٙبر در٤ب٣٤ ثب رعتٓ در٣ٔ
عات٥شد، ٕٞابٖ   ثزداؽت رع٥د وٝ در٤ب٣٤ وٝ تٟٕتٗ در وٙبر آٖ ثب ارزاع٥بة ٚ اواٛاٖ ٔا٣  

واز  ثاب   ا٢ اعت وٝ ٌزؽبعپ ٥٘ش در وٙبر در٤ب٢ رزا ٌٛ٘ٝ وز  اعت. ا٤ٗ ثٝدر٤ب٢ رزا 
ثٛدٖ در٤ب٣٤ وٝ رعتٓ ٚ ٌزؽبعپ در وٙبر اعت. ثز پب١٤ ا٤ٗ ٍ٘زػ، ٤ى٣ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٘جزد وزدٜ 

ثٛدٖ ااٛد اواٛاٖ ٚ ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٥٘اش     ا٢ ثز ٤ى٣تٛا٘د ٘ؾب٘ٝعت٥ش٘د، ٣ٔثب اوٛاٖ ٚ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٣ٔآٖ 
خب٣٤ اعاغٛرٜ در پ٥ىاز٠ ٌاٛر٢ راسآ٥ٔاش ثاٝ      ثبؽد؛ اوٛا٣٘ وٝ در رٚ٘د د٤ٍزٌؾت٣ٍ ٚ خبثٝ

ا٤غتد ٚ تٟٕتٗ را ثب آٖ ٕٞاٝ  ٌزدا٣٘ ثز دٚ پب ٣ٔاعت؛ ٌٛر٢ وٝ ٌبٜ ثب پ٥ىزٜٕ٘ٛد درآٔدٜ 
داؽاتٝ  دارد؛ تٟٕت٣ٙ وٝ اٛد ثٝ آعب٣٘ ارزاع٥بة را اس س٥ٔٗ ثز٣ٔٔٙد٤ؼ اس س٥ٔٗ ثز٣ٔتٙٛ

 اعت.

 گ٘زًٕت٘جِ
ثهؾاد واٝ   تٛا٘د ا٤ٗ اٍ٘برٜ را عبٔبٖ ؽٛد، ٣ٔ٣ٔٞب٣٤ وٝ در دٚ داعتبٖ د٤دٜ عب٣٘ٞٓ

رعاتٓ   ثٝ ؽبٞٙبٔٝرا در )وؾتٗ ٌَْٙدٓرٕٚٓ( ا٢ ٤ى٣ اس وزدارٞب٢ پّٟٛا٣٘ اٛد ٌزؽبعپ اعغٛرٜ
تٛا٘د ثز پب١٤ وٛؽؼ آٌبٞب١٘ ٌشار٘دٌبٖ داعتبٖ اعت. ا٤ٗ ٚاٌذار٢ وزدار پّٟٛا٣٘، ٣ٔدادٜ 

« اعغٛرٜ»ا٘د، ٌزاٖ ٌفتٌٝٛ٘ٝ وٝ ثغ٥بر٢ اس پضٚٞؼثبؽد، س٤زا ٕٞبٌٖزؽبعپ اعتٛار ثٛدٜ
ا٢، در ٞب٢ اعاغٛرٜ اعت ٚ ثزا٣ اس داعتبٖرا در پ٥ؼ ٌزرتٝ « حٕبعٝ»در ٌذر سٔبٖ راٜ 

تٛاٖ چ٥ٙٗ پٙداؽت واٝ داعاتبٖ ٘جازد    ٌٛ٘ٝ ٣ٔاعت. ثد٤ٗؽدٜ  سٌبر عاغ٥ٗ، دٌزٌٖٛرٚ
ٞب ٚ در پ٣ وٛؽاؼ آٌبٞب٘ا١   ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ، در ٌذر سٔبٖ ٚ در رٚ٘د دٌز٣ٌ٘ٛ اعغٛرٜ
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ٖ ا٢ ثازا٢ ازدپاذ٤ز  ٞب٢ اعاغٛرٜ ٌشار٘دٌبٖ ٚ ٤ٛ٘غٙدٌبٖ داعتبٖ ٞاب، در پ٥ىاز٠    وازدٖ آ

تٛا٘اد  ٞاب٢ دٚ داعاتبٖ ٥٘اش ٔا٣    عاب٣٘ اعت. ٘بٞٓد٤ٛ در آٔدٜ  اوٛاٖداعتبٖ ٘جزد رعتٓ ثب 
وازدٖ  پزداساٖ ثزا٢ ازدپذ٤زوزدٖ داعتبٖ ٌَْٙدٓرٕٚٓ ٚ ٘شد٤هثزآٔدٜ اس ٕٞبٖ وٛؽؼ داعتبٖ

ؽدٖ ر٤اؼ ٌزؽبعاپ ٚ   آٖ ثٝ حٕبعٝ ثبؽد. ثب ا٤ٗ ٍ٘زػ، اٌز در داعتبٖ ٌَْٙدٓرٕٚٓ، اس ٌزرتٝ
ٝ     ٣ٔتٝ ٌفؽدٖ اٚ ثٝ در٤ب عهٗ وؾ٥دٜ ؽادٖ ر٤اؼ   ؽاٛد، در داعاتبٖ اواٛاٖ، ا٤اٗ ٌزرتا

ٝ     ؽدِٖ س٥ٔٙا٣ دٌزٌاٖٛ ٔا٣   پّٟٛاٖ، ثٝ ثز٤دٜ اعات، س٤ازا    ؽاٛد واٝ تٟٕاتٗ ثاز آٖ افتا
ؽدٖ ر٤ؼ ٢ٚ ٤اب  اٛاعتٙد اس ٌزرتٝا٢ ثٛد وٝ ٣ٕ٘ٔٙد٢ رعتٓ ثٝ ا٘داسٜٔٙد٢ ٚ ارج ؽىٜٛ
ِٖ ثز٤دٖ س٥ٔٗ را ثزعاباتٙد.  رٚ ارغٛپٛػ اٚ ثٝ دعتِ ٌٛر٢ عهٗ ث٤ٍٛٙد ٚ اس ا٤ٗحتّب تٗ

اٛرد، ٌشار٘ادٌبٖ داعاتبٖ، در رٚسٌابر    ٤ب اٌز در داعتبٖ ٌزؽبعپ، پّٟٛاٖ پب٘شدٜ اعت ٣ٔ
دٚر٠ اٛد، آٖ را در پ٥ىز٠ آٚردٖ عاغ٥ٗ، ثزا٢ عبسٌبروزدٖ ا٤ٗ وزدار ثب ازد ٔزدٔبٖ ٞٓ

ٖ  آٚر٘د. سر٤ٗاعجبٖ اس عزس٥ٔٗ تٛراٖ در٣ٔ ثابر اٚ ٥٘اش   ٢ ٔازي ٞاب پبؽ٣ٍِٙ ٌَْٙادٓرٕٚٓ ٚ د٘ادا
آٚر اٚ ثبؽد. ٘جزد ٌزؽبعپ ثاب ٌَْٙادٓرٕٚٓ در   ٞب٢ ٔزيتٛا٘د ا٢ٍِٛ سردر٣ٍ٘ اوٛاٖ ٚ د٘داٖ ٣ٔ
ثبؽد. اس د٤ٍزعاٛ، اٌاز ٘جازد    « در٤ب»تز ٘جزد رعتٓ ثب ٍٟ٘ٙبٖ در تٛا٘د ١ٌ٘ٛ و٣ٟٔٗ« در٤ب»

ثابسٌزدا٥٘ٓ واٝ   د٤ٛ ثٝ ٘جزد تٟٕتٗ ثب ٍٟ٘ٙابٖ در در٤اب   عبْ ٤ب ٕٞبٖ ٌزؽبعپ را ثب ٍٟ٘ٙبَ
ٓ  ا٘د، پ٥ٛ٘د دٚ داعتبٖ اعتٛارتز ٣ٔد٤ٛ ثٛدٜا٢ خدا اس اوٛا٣٤ٌٖٛ پ٥ىزٜ عاب٣٘ دٚ  ؽاٛد. ٞا

ثبؽاد. ثاز ر٢ٚ ٞآ، اٌزچاٝ     تٛا٘د ر٤ؾٝ ٚ پ٥ٛ٘د٢ ث٥ٙبد٤ٗ داؽتٝ ٘بْ ٍٟ٘ٙبَ ٚ ٍٟ٘ٙبٖ ٣ٔ
ٌ  ٞب٢ ثهؼ«ٞغتٝ»ؽٛد، ٕٞٛارٜ ٣ٔٞب٣٤ ٥٘ش در دٚ داعتبٖ د٤دٜعب٣٘٘بٞٓ ٖٛ ٞاب٢ ٌٛ٘اب

 عب٘ٙد.دٚ داعتبٖ ٞٓ
ٖ »ٕ٘ب٤د وٝ داعتبٖ ٣ٔٞب، چ٥ٙٗ ثزپب١٤ ا٤ٗ ٕٞب٘ٙد٢  ثاب داعاتبٖ   « ٘جزد رعتٓ ثب اواٛا
ٗ  « ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ» ٔب٤اٝ پ٥ٛ٘اد دارد. ثاز ر٢ٚ ٞآ، درثابر٠ ا٤اٗ       در عاباتبر ٚ ثا
د٤اٛ ثاز   ٛاٖ وٝ داعتبٖ ٘جزد رعاتٓ ثاب اوا   تز اعت: ٤ى٣ ا٤ٗٞب دٚ اٍ٘برٜ پذ٤زرت٣ٙعب٣٘ ٞٓ

اعت، أّب در رٚ٘د دٌزٌا٣٘ٛ اعاغٛرٜ، ثاز    ث٥ٙبد داعتبٖ ٘جزد ٌزؽبعپ ثب ٌَْٙدٓرٕٚٓ پد٤د آٔدٜ 
اعت. اٍ٘بر٠ پاذ٤زرت٣ٙ د٤ٍاز ا٤اٗ    ٌٛ٘ٝ درآٔدٜ ٞب، ثداٖپب١٤ ٞٙدبر ازدپذ٤زوزدٖ داعتبٖ

ٗ  آٖا٘د ٚ در ا٤ٗ پزداسػ، ثا٣ اعت وٝ ؽب٤د ٞز دٚ داعتبٖ اس ٤ه عزچؾٕٝ ٝ واٝ ثا ٚ  ٔب٤ا
ثبؽد، در دٚ پ٥ىز٠ خداٌب٘ٝ ٚ ٤ٚضٜ، ثبسٕ٘ٛدٜ ؽدٜ ا٢ٍِٛ داعتبِٖ ر٤ؾٝ، د٤ٍزٌٖٛ ؽدٜ وٟٗ

تز ثتٛاٖ پبعه٣ ث٥ٙبد٤ٗ ثد٤ٗ چ٥غتبٖ داد. در ا٤اٗ  ٞب٢ ث٥ؼثبؽٙد. ا٥ٔد اعت ثب پضٚٞؼ
ٞب٢ دٚ داعتبٖ ٘باٛاعاتٝ ٚ اتّفابل٣ اعات.    عب٣٘وٙٙدٜ ا٤ٗ اعت وٝ ٞٓرا٥ٜٔبٖ، اٍ٘بر٠ ٌٓ

 ٞب، ا٤ٗ اٍ٘برٜ را ٘بپاذ٤زرت٣ٙ عبات داعتبٖٞب، ث٤ٛضٜ پ٥ٛ٘د ث٥ٙبد٤ٗ در صرفعب٣٘ٞٓ ثغبٔد
 عبسد.٣ٔ 
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