زْزز٪غٟٚ ٩طى ْهتٓ ٩٪١زر اؽؿبر ي٫قز اٝ٫ٚپ١ر :اس
آرٚبٓٞزا ٩٪تب زرْٜ٠زا٩٪


احٛس ق٩ٟپ١ر ُٗٚؾب٢

دا٣كیار زةاف ك ادةیّات ٗارؿی دا٣كگاق ٠از٣غراف ،ةاةٞـؼ


ٚزت ٚ ٩حغ٩ٟ

دا٣كیار زةاف ك ادةیّات ٗارؿی دا٣كگاق ٠از٣غراف ،ةاةٞـؼ


ٚزض ٣٫حً٩ً٫

دا٣كس٨ی دکحؼی زةاف ك ادةیّات ٗارؿی دا٣كگاق ٠از٣غراف ،ةاةٞـؼ
(جاریط دریاٗث1393/02/16 :؛ جاریط پػیؼش)1394/03/30:

چُ٫س٢
ُ٣ؼیّة  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ةاظحی ٢ة ٥ةؼرؿػی ز٠ی٤ػ٦٥ای ایسػاد گ٘حگػ ٨ك چ٤غمػغایی در
٠ح٨ف ٠ی پؼدازدٌ٠ .اة ٙدیغگاق ةاظحی ،٢از آ٣سا کػ ٥گ٘حگ٤٠٨ػغی در ذات یػک ادػؼ ٤٦ػؼی
٘٧٣ح ٥اؿث  ،در ایٛ٠ ٢اٗ ،٥ٝىای گ٘حگ٨یی صاک ٟةؼ ٠سّ٨١ة اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ة٤ّ ٥ػ٨اف
یک قاّؼ ةؼزـحة ْ٠امؼ ٨٠رد ج٨زّٚ ٥ؼار گؼٗح ٥اؿػث .صیػات قػْؼی ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ةػ٥
ؿاؿ٦ای 1386ػ 1357ةؼ٠ی گؼدد ك ا٣غیكة صاک ٟةؼ اقْار اك ،ؿ ٥دكرة ٠عح ٖٞآر٠ا٣گؼایی،
ؿؼظ٨ردگی ك درك٣گؼایی را در ةؼ ٠یگیؼد ک ٥در ٦ؼ دكرق ،ة٤ا ةؼ ٘٠ا٦ی ٟك ٠ىا٠ی ٢ةػ ٥کػار
رٗح ٥در اقْار كی ،زةاف ك ةیاف كیژقای ةػ ٥کػار گؼٗحػ ٥قػغق اؿػث .در ایػٛ٠ ٢اٝػ ،٥اقػْار
دكرق٦ای ٠عح ٖٞصیات قْؼی ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ةا ركقی ج٨مػی٘ی ػ جضٞیٞػی ك ةػا ركیکػؼدی
كیژق ةُ٣ ٥ؼیّػة ٌ٤٠ػ ٙگ٘حگػ٨یی ٠یعائیػ ٜةػاظحی٠ ٢ػ٨رد جضٞیػٚ ٜػؼار گؼٗحػ ٥اؿػث جػا
دگؼدیـی ٦ای ایساد قغق در ص٨زة زةاف ك گ٘حار ةؼرؿی ق٨د .دؿحاكرد پژك٦ف صاکی از آف
اؿث کٚ ٥ینؼ ا٠ی ٢پ٨ر قاّؼی گ٘حگ٨گؼاؿث ك ةؼای ایساد ٗىایی گ٘حگ٨یی در اقْار ظػ٨د
از ج٧١یغات ك قگؼد٦ای ٠ؼة٨ط ة ٌٙ٤٠ ٥گ٘حگ٨یی ،از ز ٥ٞ١دیگؼمػغایی ،گ٘حػار دكؿػ٨ی،٥
ةی٤ا٠ح٤یّث ،گؽارق٦ای ظٌاةی ك کؼك٨٣ج ٓ٨ة٧ؼق ةػؼدق اؿػث .ركش ةػ ٥کػارگیؼی ج٧١یػغات
گ٘حگ٨یی در قْؼ ا٠ی٢پ٨ر ٣یؽ جاةِ دگؼگ٣٨ی٦ایی اؿػث کػ ٥در دكرق٦ػای ٠عحٞػٖ صیػات
قْؼی اك ،ةؼ زةاف ك ا٣غیكة كی صاک ٟة٨دق اؿث.

٠اصْب٫َٗ ٜس٠ :٨یعائی ٜةاظحی٠ ٌٙ٤٠ ،٢کا١ٝػ ،٥چ٤غمػغایی ،قػْؼ ْ٠امػؼٚ ،ینػؼ
ا٠ی٢پ٨ر.
(نویسندة مسئول) E-mail: A.ghanipour@umz.ac.ir
E-mail: mohseni@umz.ac.ir
E-mail: marziehhaghighi865@yahoo.com
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ًٚس٘٣ٚ
ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر از قاّؼاف ةؼزـحة ْ٠امؼ اؿث ک ٥در ؿاؿ  1338در ركؿحای گح٣٨غِ دزٗػ٨ؿ
ة ٥د٣یا آ٠غ .اك ١٦ؽ٠اف ةا اكجگیؼی اٛ٣ػالت ٠ػؼدـ ایػؼاف در ؿػاؿ  1357ك ةػا ا٣حكػار ٠سّ٨١ػ٥
قْؼ٦ای جّ٘٤ؾ متش ك در ک٨چة آٗحات ةّ ٥ؼمة قاّؼی پا گػاقث .کار٣ا٠ػة قػْؼی ٚینػؼ ةػا
ا٣حكار ٠س٥ّ٨١قْؼ٦ای آی٦٥٤ای ٣اگ٧اف» ،گ٦ٜا  ٥١٦آٗحاةگؼدا٤٣غ ك دؿح٨ر زةاف ّكػ ٙةػ ٥اكج
رؿیغ ك ةا ٠ؼٖ زكد٤٦گا٠ف ة ٥ؿاؿ  1386در  ٟ٦پیچیغق قغ ك قاّؼ در ٣ی١ػة راق از پیكػؼكی
ةاز٠ا٣غ .صیات قْؼی ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ة ٥ؿ ٥ةعف ّ١غق جٛـػی٠ ٟیقػ٨د ك در ٦ػؼ دكرق ،ة٤ػا ةػؼ
قؼایي ازح١اّی ك ز٧افةی٤ی اك ،دارای ؿتک ،كإگاف ك گ٘ح١اف ظامّی اؿث ک ٥آف را ٣ـتث ة٥
دكرة ةْغ ٠ح١ایؽ ٠یگؼدا٣غ .ای ٢ؿ ٥ؿتک قْؼی ا٠ی٢پ٨ر٠ ،حْ ّٙٞة ٥ؿ ٥د ٥٦از ز٣غگی اكؿث:
اٖم) ز٠ر ٦ا :ٔ٘٠كیژگی قاظل ای ٢ؿتک «ّٜ١گؼایی اٛ٣الةی ك آر٠افگؼایی ایػغئٕ٨ٝ٨یک»
اؿث ک ٥ةا اٛ٣الت ؿاؿ  1357آٔاز ٠یق٨د ك ةا قؼكع ز٤گ جض١یٞػی اكج ٠یگیػؼد ك جػا ؿػاؿ
 1367ادا٠ ٥٠ییاةغ٠ .س ٥ّ٨١قْؼ جّ٘٤ؾ متش صام ٜایٗ ٢ن ٜاز ز٣غگی اكؿث.
ة) ز٠ر ٦ز« :٘٠اْ٘٣اؿ ك كاظ٨ردگی آر٠ا٣ی» كیژگی ٔاٝب ای ٢ؿتک اؿث ک ٥در ٠سّ٨١ػة
آی٦٥٤ای ٣اگ٧اف ظ٨د را ٣كػاف ٠ید٦ػغ ك صػؾّ دردآگػا٦ی در قػاّؼ ةػ ٥كزػ٨د آ٠ػغق اؿػث ك
ص١اؿ٥ؿازی دكرة ٚت ٜزایف را ة« ٥درد٦ای ٣گ٘ح٤ی ك ٘٧٣ح٤ی» ٠ید٦غ .ای ٢ؿتک ؿػاؿ٦ای
1376ػ 1367از صیات قاّؼ را در ةؼ ٠یگیؼد.
د) ز٠ر ٦ع :٘١در ای ٢ؿػتک کػ ٥از ؿػاؿ  1376جػا پایػاف ز٣ػغگی قػاّؼ ادا٠ػ٠ ٥ییاةػغ،

دركفگؼایی ك ق٨٧د٦ای قعنی ا٠ی٢پ٨ر در ٠س٥ّ٨١قْؼ٦ای گ٦ٜا  ٥١٦آٗحاةگؼدا٤٣غ ك دؿػح٨ر
زةاف ّك ٙة ٥ةار ٠ی٣كی٤غ ك قاّؼ ة ٥د٣یای قعنی ك ّػ٨ا ٟٝدرك٣ػی ظػ٨یف ٠یگؼیػؽد (ر.ؾ؛
ٗح٨صی ركدْ٠س٤ی21 :1387 ،ػ.)10

9ـ پزعؼ٤ب ٨پض٤٠ؼ
ةا ج٨زّ ٥ةػ ٥دگؼدیـػی٦ای ایسػاد قػغق در ٗىػای ذ٤٦ػی قػاّؼ ،گ٘ح١ػاف قػْؼی اك ٣یػؽ
دؿحع٨ش دگؼگ٣٨ی ٠یق٨د .در ایٛ٠ ٢ا ٥ٝؿْی قغق اؿث ٗىای گ٘حگ٨یی صاک ٟةؼ اقْار ایػ٢
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ؿ ٥دكرق از صیات قْؼی ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ةا اؿح٘ادق از ُ٣ؼیّػة ٌ٤٠ػ٠ ٙکا١ٝػة ٠یعائیػ ٜةػاظحی٢
٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار ةگیؼد جا ة ٥پؼؿف٦ای زیؼ پاؿط دادق ق٨د:
1ػ آیا اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر از كیژگی٦ای  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ةؼظ٨ردار اؿث
2ػ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر از چ ٥قگؼد٦ایی ةؼای ایساد گ٘حگ ٨در اقْارش ؿ٨د زـح ٥اؿث
3ػ ةؼ ٗىای گ٘حگ٨یی ادكار ٠عح ٖٞصیات قْؼی ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر چػ ٥جٕییؼ٦ػایی اِّ١ػاؿ قػغق
اؿث

2ـ پ٫ؾ ٧ٟ٫پض٤٠ؼ
جا آ٣سا ک ٥ةؼرؿی قغ ،اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر جػاک٨٤ف ةػا اؿػح٘ادق از ُ٣ؼیّػة ٌ٤٠ػ٠ ٙکا١ٝػة
٠یعائی ٜةاظحی٨٠ ٢رد جضٞیٚ ٜؼار ٣گؼٗح ٥اؿث ،اّ٠ا ةؼظی پژك٦كگؼاف از ز٤ت٦٥ای ٠عحٞػٖ ةػ٥
ةؼرؿی اقْار ای ٢قاّؼ ةؼزـحة ْ٠امؼ پؼداظح٥ا٣غ ك ةٚ ٥اةٞیّث٦ای زةا٣ی ك ادةػی قػْؼ ٚینػؼ ك
دگؼدیـی٦ای ایساد قغق در ؿ ٥دكرق از صیات قْؼی اك اقارق داقح٤غ کػ ٥از زٞ١ػة ٟ٧٠جػؼی٢
ای ٢پژك٦ف٦ا٠ ،یج٨اف از ٨٠ارد زیؼ ٣اـ ةؼد:
ػ ٠ض٨١د ٗح٨صی ركدْ٠س٤ی در ٛ٠اٝة «ؿ ٥مغا ،ؿ ٥ر٣گ ،ؿ ٥ؿتک در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» ة٥
ةؼرؿی ج١ایؽ٦ای زةا٣ی ،ةالٔی ،ك ا٣غیك٥ای در ؿػ ٥دكرق از صیػات قػْؼی ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر
پؼداظح ٥اؿث (ر.ؾ؛ ١٦اف9 :ػ.)30
ػ ؿ٧یال مالصی ٛ٠غّـ در ٛ٠اٝػ٥ای ةػا ّ٤ػ٨اف «٣ػ٨آكری در قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر» ةػ ٥ةؼرؿػی
ز٤ت٦٥ای ٨٣آكری در ٠س٥ّ٨١قْؼ جّ٘٤ؾ متش پؼداظح ٥اؿث (ر.ؾ؛ مالصی ٛ٠ػغّـ:1389 ،
160ػ.)133

ػ ٧٠غی ٣یک٤٠ف ك ٗاًٛ٠ ٥١ی١ی در ٛ٠ا٥ٝای ٠كحؼؾ ةا ٨٠وػ٨ع «ركش پایافة٤ػغی در قػْؼ
ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» ة ٥ةؼرؿی قگؼد٦ا ك قی٨ق٦ای ٚینػؼ در پایافة٤ػغی اقػْارش پؼداظح٥ا٣ػغ
(ر.ؾ؛ ٣یک٤٠ف ك ٛ٠ی١ی123 :1388 ،ػ.)101
ػ ٗاً ٥١راکْی در ٛ٠اٝة «٣گا٦ی  ٨٣ة ٥اؿحْارق (جضٞیػ ٜاؿػحْارق در قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر)» ةػا

اؿح٘ادق از ُ٣ؼیّة زةا٣ك٤اؿی ق٤اظحی ة ٥ق٤اؿایی ك ْ٠ؼّٗی اؿحْارق در ٠س٥ّ٨١قْؼ دؿػح٨ر
زةاف ّك ٙپؼداظح ٥اؿث (ر.ؾ؛ راکْی99 :1388 ،ػ.)77

ػ ّٞی ٠ضّ١غی ك ز١ی ٥ٞزارّی در ٛ٠ا٥ٝای ٠كحؼؾ ةػ« ٥ةؼرؿػی ك جضٞیػ ٜآرایػة جكػعیل در
٠سّ٨١ة اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» پؼداظح٥ا٣غ (ر.ؾ؛ ٠ضّ١غی ك زارّی127 :1388 ،ػ.)105
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ػ ٠نٌ٘ی گؼزی در ٛ٠اٝة «چك٦ٟای ٣گػؼاف آی٤ػة جؼدیغ٣ػغ» ةػ ٥ةؼرؿػی ك جضٞیػ ٜصیػؼت ك
ؿؼگكحگی ا٣ـاف ْ٠امػؼ در قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر پؼداظحػ ٥اؿػث (ر.ؾ؛ گؼزػی:1389 ،
337ػ )317ك در ٛ٠اٝة «ةؼرؿی ٠ا٦یّث ك ٨٧٘٠ـ درد ك ر٣ر در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر»٨٧٘٠ ،ـ
درد ك ر٣ػػر را در قػػْؼ ایػػ ٢قػػاّؼ ٠ػػ٨رد جضٞیػػٚ ٜػػؼار دادق اؿػػث (ر.ؾ؛ ١٦ػػاف:1387 ،
130ػ.)107

ػ ٠ضّ١غروا ركزة ٥ك ٚغرتاهلل وؼك٣ی در ٛ٠اٝة ٠كحؼؾ ظ٨د ةا ٣ػاـ «جضٞیػ٠ ٜا٦یّػث ْ٠كػ٨ؽ ك
ؿیؼ جضّ٨ؿ آف در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» ،ةػ ٥جضػّ٨ؿ ك دگؼدیـػی چ٧ػؼة ْ٠كػ٨ؽ در اقػْار
دكرق٦ای ٠عح ٖٞصیات قْؼی ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر پؼداظح٥ا٣ػغ (ر.ؾ؛ ركزةػ ٥ك وػؼك٣ی:1390 ،
308ػ.)291

ػ صـی ٢آٚاصـی٤ی ك ٠سا٦غ ٔال٠ی ٣یؽ در ٛ٠اٝة ٠كحؼکی ةا ّ٨٤اف «ز٨ٞق٦ػای ز١اؿقػ٤اظحی
ؿتک ٤٦غی در قْؼ پایغاری ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» جأدیؼپػیؼی٦ای ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر از ز٨ٞق٦ػای
ز١اؿق٤اظحی ؿتک ٤٦غی را ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادقا٣غ (ر.ؾ؛ آٚاصـی٤ی ك ٔال٠ػی:1389 ،
29ػ.)1

3ـ نزض ٧٘٫پض٤٠ؼ
ةا ج٨زّ ٥ة ٥ركح صاک ٟةػؼ ز٠ا٣ػ ،٥اةْػاد قعنػیّحی ك كیژگی٦ػای قػْؼی ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ك
دگؼدیـی ٦ای ایساد قغق در ٗىای ٗکؼی ك ایغئٕ٨ٝ٨یک قاّؼ در ادكار ٠عح ٖٞصیات قْؼی اك،
اقْار كی ٚاةٞیّث ةؼرؿی از دیغگاق  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ةاظحی ٢را دار٣غ.

4ـ ر٠ػ پض٤٠ؼ
ركش ای ٢پژك٦ف ،ج٨می٘ی ػ جضٞیٞی اؿػث ك كاصػغ جضٞیػ ،ٜچ٧ػار ٠سّ٨١ػ ٥قػْؼ ٚینػؼ

ا٠ی٢پ٨ر از ؿ ٥د٦ة ز٣غگی اك؛ د٦ة قنث :جّ٘٤ؾ متش ( ،)1363د٦ة ٘٦حػاد :آی٤ػ٦٥ای ٣اگ٧ػاف
( ،)1372د٦ة ٦كحاد :گ٦ٜا  ٥١٦آٗحاةگؼدا٤٣غ ( )1381ك دؿح٨ر زةاف ّك )1386( ٙة٨دق اؿػث.
در اؿح٤اد ة ٥اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ٣یؽ ٣ـعة زیؼ ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗح ٥اؿث:
ػ ا٠ی٢پ٨رٚ ،ینؼٚ .)1390( .ز١ٛؾَ ٣ب ٕٚاؽؿبر .چآ ٦كح .ٟج٧ؼاف٠ :ؼكاریغ.
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5ـ ٚجبٞ ٩ٞػز٨
ٟٚطى ْهتٓ٩٪١
٠یعائی ٜةاظحیُ٣ ٢ؼیّة  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی یا ٠ ٌٙ٤٠کا ٥١ٝرا در ّنؼ پؼاظح٤اؽ ،اؿحتغادزدق ك
قادیؿحیؽ اؿحاٝیٌ٠ ٢ؼح کؼد .در دكرقای ک ٥زؽـا٣غیكی ك اٌْ٣اؼ٣اپػیؼی رٕیػ ٟظ٨دکا٠ػ ٥ك
جک مغای اؿحاٝی٦ ،٢ؼ ٨٣ع ج٘کّؼ ك آكای ٠عا ٖٝرا ة ٥قغّت ؿؼک٨ت ٠یکؼد ،ج١ایالت ازح١ػاّی
ك آر٠اف٦ای آزادیظ٨ا٦ا ٥٣ةاظحی ٢را ةػؼ آف داقػث جػا در اّحػؼاض ةػ ٥ارّػات ،زؽ٠یّػثگؼایی،
اؿحتغاد ك جک آكایی رٕی ٟصاک ٟة ٥گ٘حگ ٨ركی آكرد ك ةا ًػؼح اٝگػ٨ی ٌ٤٠ػ ٙگ٘حگػ٨ییُ٣ ،ػاـ
صاک ٟرا ة ٥چاٝف ةکكػغ؛ ةػّ ٥تػارت دیگػؼ ،پؼد١ؼجػؼی ٢دكراف ز٣ػغگی ك ّْٗاٝیّػث ةػاظحی ٢ةػا
جػػاریکحؼی ٢دكرة ركؿػػیٛ٠ ٥ػػارف ةػػ٨د؛ یْ٤ػػی د٨٠کؼاجیػػکجؼی ٢ا٣غیكػػ٦٥ای ةػػاظحی ٢در
ٔیؼد٨٠کؼاجیػکجؼی ٢دكرق٦ػػا قػک ٜگؼٗػػث (ر.ؾ؛ ٔال٠ضـػی٢زادق ك ٔالـپػػ٨ر .)24 :1387 ،ةػػا
كز٨دی ک ٌٙ٤٠ ٥گ٘حگ٨ییٚ ،ت ٜاز ةاظحی٨٠ ٟ٦ ٢رد ج٨زّ ٥ةـیاری از ُ٣ؼیّ٥پؼدازاف ٚؼار داقث،
اّ٠ا اةحکار ةاظحی ٢در ای ٢ة٨د ک ٥اك ٠ ٌٙ٤٠کا ٥١ٝرا «ة٤یاف ؿعْ٠ »٢ؼّٗی کؼد ك اّحٛاد داقػث،
١٦افگ ٥٣٨ک ٥اؿا س گ٘حار ،کارةؼد قعنی زةاف ة٨ُ٤٠ ٥ر ایساد ٠کا ٥١ٝاؿث٦ ،ػؼ قػک ٜةیػاف
ادةی ٣یؽ گ٥٣٨ای ؿع ٢ادةی ة٨ُ٤٠ ٥ر گ٘حگ٨ؿث (ر.ؾ؛ اص١غی 98 :1378 ،ك  .)103ركیکؼد اك
ة ٥چ٤ی ٢ر٦یاٗحی ،از یػک ًػؼؼ ،جضػث جػأدیؼ ّ٨ا٠ػ ٜؿیاؿػی ك ازح١ػاّی ّنػؼ ك جٛاةػ ٜةػا
ا٣غیك٦٥ای اؿحاٝی٤ی ٚؼار داقث ك از ؿ٨ی دیگؼ ،در جٛاةػ ٜةػا ز٤تف٦ػای ٗکػؼی ك ًؼح٦ػای
زةا٣ی ػ ٤٦ؼی در ص٨زة ٛ٣غ ادةی ة٨د ک ٥از دك ؿؼچك١ة زةافق٤اؿی ؿػیؼات ٠یقػغ٣غ .از یػک
ؿٛ٣ ،٨غ ؿتکق٤اظحی کٛٗ ٥ي ة ٥ةیاف ٗؼدی ا١٦یّث ٠یداد ك ة ٥زةاف کاری ٣غاقػث ك کـػا٣ی
چ٨ف كاؿٞؼ٠٨٦ ،تٝ٨ث ك اؿػ یحؽر در ایػ ٢زؼیػاف ٚػؼار داقػح٤غ ك از ؿػ٨ی دیگػؼ ،زةا٣ك٤اؿػی
ؿاظحارگؼای ؿ٨ؿ٨ری کٛٗ ٥ي ةؼ ٣گ ( )Langueیا م٨رت دؿح٨ری ٠سؼّد جأکیغ ٠یکؼد ك ة٥
گ٘حار ة٨٤ّ ٥اف یک پغیغة ٘٤٠ی چ٤ػغاف جػ٨زّ٧ی ٣كػاف ١٣ػیداد (ر.ؾ؛ جػ٨دكركؼ.)8 :1377 ،
ةاظحی ٢در جٛاة ٜةا ٦ؼ دك زؼیاف زةا٣ك٤اؿی ٚؼار داقث؛ زیؼا ٦ؼ دك ٠کحػب را در ٗ٧ػ ٟكاْٚیّػث
کال٠ی ٣اج٨اف ٠یدیغ .اك ةؼای ةؼكفرٗث از ای ٢ج٤گ٤ا ،ة ٥گ٘حار ا٣ـػا٣ی ( ،)Utteranceةػ٤ّ ٥ػ٨اف
ّ٠ ٜ١حٛاة٣ ٜگ ك ز٠ی٤ة گ٘حار ركی آكرد (ر.ؾ؛ ١٦اف .)49 :1373،ةُ٣ ٥ؼ ةاظحی ،٢قعنی ك
ٗؼدی ة٨دف گ٘ح٦٥ا٣ ،گؼقی ظالؼ كا ِٚاؿث ك گ٘حار ،ؿػاظحاری ازح١ػاّی دارد .گ٘حگػ٨گؼایی
ةػػاظحی٣ ٢ػػّ٨ی اؿػػ٨ٞت ْ٠ؼٗثقػػ٤اظحی ظػػاصّ ز٧ػػا٣ی اؿػػث کػػ ٥جضػػث جـ ػّٞي دیگؼزةػػا٣ی
(ٚ )Heteroglossiaؼار دارد .ةغی٤ْ٠ ٢ی ک٦ ٥ؼ چیؽ ٤ْ٠اداری ة٤٠ ٥ؽٝػة ةعكػی از یػک کّٞیّػث
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ةؽرٖ ٗ١٧یغق ٠ی ق٨د ك ٨١٦ارق ةیْ٠ ٢ا٣ی ک٦ ٥ؼ یک ٚادر ة٠ ٥كػؼكط کػؼدف ْ٠ػا٣ی دیگؼ٣ػغ،
جْاٞ٠ی كز٨د دارد ك ٠یؽاف جأدیؼگػاری ْ٠ا٣ی ةؼ یکغیگؼ ،در ٝضُة ةیاف ٠كعّل ٠یقػ٨د .ایػ٢
وؼكرت گ٘حگ٨یی ک ٥صام٣ ٜاگؽیؼ كز٨د پیكی٤ی د٣یای زةاف ٣ـػتث ةػ ٥جکجػک ؿػع٢گ٨یاف
ْٗٞی آف اؿػث ،جػکگ٨یی ( )Monologismeرا ٣ػا١٠ک٠ ٢یؿػازد؛ ةػّ ٥تػارت دیگػؼ« ،گ٘حػار
گ٘حگ٨یی ،گ٘ح١ا٣ی اؿث ک ٥ج٨زّ ٥ة٠ ٥عاًب را ة ٥پیچیغگی پیكی ٥٤ك ؿحیؽ ٤ْ٠ایی ظ٨د زٞب
٠یک٤غ» (ٝ٨٣ؽ.)3 :1391 ،
ةاظحی ٢در زایگاق یک ٗیٞـ٨ؼ ك پژك٦كگؼ ازح١اّی ،ةؼ ارجتاط ٠ض٨ری ٤٦ؼ جأکیغ ٠یکػؼد.
گؼچ ٥در اةحغا اك گ٘حگ٨گؼایی را ٠عحلّ گ٣٨ة ر٠اف ٠یدا٣ـػث ك داؿحای٘ـػکی را ٠تػغع ر٠ػاف
چ٤غآكایی ٠یق٤اظث ،اّ٠ا در ٨٣قح٦٥ای پـی ٢ظ٨د ،گ٦٥٣٨ای دیگػؼ ادةػی را ٣یػؽ ٝضػاظ کػؼد.
ةاظحیْ٠ ٢حٛغ اؿث ک« ٥ةؼٚؼاری ارجتاط ة٤ْ٠ ٥ای جتادؿ پیاـ٦ای ٤ْ٠ادار ،در ذات ٤٦ػؼ اؿػث»
(١٦ػػاف .)4 :از ١٦ػػی ٢ركؿػػث کػػ ٥در ّنػػؼ صاوػػؼ٠ ،تاصػػخ ك امػػٌالصات ةػػاظحی٤ی از ٚتیػػٜ
چ٤غمغایی ،کؼك٨٣ج ،)Chronotope( ٓ٨دیگؼزةا٣ی ك  ...ةؼای ظ٨ا٣ف ا٨٣اع ٠عح ٖٞآدػار ادةػی ك
٤٦ؼی ة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٨د .از ای ٢رك ،در پژك٦ف صاوؼ ،اقػْار ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ةػا ركیکػؼدی
ةاظحی٤ی ٨٠رد ارزیاةی ٚؼار ٠یگیؼ٣غ.

6ـ ٚاّٖه٤٣بٟٚ ٨طى ْهتٓ ٩٪١زر اؽؿبر ي٫قز اٝ٫ٚپ١ر
ٟ٧٠جؼی ٢ز٠ی٦٥٤ای ایساد ٠کا ٥١ٝدر اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ّتارج٤غ از:

اٖم) ْهتبر ز٠ع٣٪١
٠کا ٥١ٝدر اٝگ٨ی ةاظحی ٢ةؼاةؼ ةا چ٤غمغایی ك در جٛاة ٜةا جک مغایی اؿث .ةاظحیْ٠ ٢حٛػغ
ة٨د در ر٠اف چ٤غآكایی ،ز٧افةی٤ی٦ا ك ایغئٕ٨ٝ٨ی٦ای ٠ح٘اكجی در گ٘حگ ٨ةا یکغیگؼ٣ػغ ك از زةػاف
قعنیّث٦ا ق٤یغق ٠یق٣٨غ (ر.ؾ؛ ق١یـا185 :1388 ،ػ .)184ة ٥اّحٛػاد اك «كیژگػی ة٤یػادی٢
ر٠اف در زـحس٨ی آگا٦ا ٥٣ك ُ٣اـكار ؿاظحار٦ای گ٘حاری زةاف در چ٤غ٠٨٧٘٠ی كإق ك در صى٨ر
١٠حغ مغای  ٢٠ك دیگؼی در یک گؽارق ظالم٠ ٥یق٨د» (ةاظحی .)16 :1384 ،٢ةاظحی ٢آقکارا
ةا ج١اـ گ٘ح١اف٦ای کا٠الن قْؼی ،جکگ٨یی ك ظ٨دکا٠ػ ٥کػ ٥صىػ٨ر «دیگػؼی» را ةؼ١٣یجاة٤ػغ،
٠عا ٖٝة٨د (ر.ؾ؛ ٣ا٨٠ر  .)401 :1387 ،ٌٙٞ٠از ُ٣ؼ اك« ،ؿع »٢در ر٠اف ا٨٣اع ٠عح٘ٞػی دارد ك
ة ٥گ٦٥٣٨ای زیؼ جٛـی٠ ٟیق٨د:
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«1ػ ؿع٠ ٢ـحٛی٨٣ ٟیـ٤غة ةغكف ٠یا٣سی ک٠ ٥ـحٛی١ان ة ٥قیء یا اُةژقای ظاص اقارق دارد ك ة٥
٤٠ؽٝة ّتارت یا ةیا٣ی ٠ضـ٨ت ٠یق٨د ک٣ ٥كا٣گؼ اٚحغار ٤ْ٠ایی ٔایی گ٨ی٤غق ةاقغ.
2ػ گ٘حار ةاز١٣ایی قغق (ؿع ٢قعل ةاز١٣ایی قغق).
 3ػ گ٘حار یا ؿع ٢دكؿ٨ی( ٥ؿع٤ی ک ٥از یک ز٧ث ة ٥ؿ١ث گ٘حار یا ؿع ٢قعل دیگؼ ز٧ث
دادق قغق اؿث).
٨٠رد اكّؿ ة ٥مغای راكی در ادؼ اقارق دارد ك ٨٠رد دكـ ة٠ ٥کا١ٝاجی ک ٥ةی ٢قعنیّث٦ا ردّ ك
ةغؿ ٠یق٣٨غ٠ ،یپؼدازد ،اّ٠ا ٦یچ یک از ای ٢دك ٨٠رد ،كیژگی ر٠اف چ٤غآكایی را ١٣یرؿا٤٣غ  ...ك
ج٧٤ا ٨٠رد ؿ٨ـ اؿث ک٠ ٥یج٨ا٣غ دارای چ٤ی ٢كیژگی ةاقغ» (ٔال٠ضـی٢زادق ك ٔالـپ٨ر:1387 ،
122ػ .)121
ةاظحی٨٧٘٠ ٢ـ گ٘حار دكؿ٨ی ٥یا ؿع ٢دكمغایگی را در دك ٤ْ٠ا ة ٥کار ٠یةػؼد .یػک ٤ْ٠ػای
دكمغایی ک٠ ٥عحلّ ٣ذؼ ر٠اف اؿث« ،ة٤٠ ٥ؽٝة ّ٤نؼ یا ّاٞ٠ی ة ٥کار ٠یركد ک ٥ؿػاظحار زةػا٣ی
ر٠اف را ٠یؿازد؛ ؿاظحار زةا٣ی ک ٥ة ٥م٨رت درك٣ی ٠کا٥١ٝپؼدازی قغق اؿث ،ة ٥گ٥٣٨ای کػ ٥در
یک ؿاظث دؿح٨ری كاصغ ،دك مغا كز٨د دارد .دكمغایی در ر٠اف ز٠ا٣ی ٚاة ٜجكعیل اؿث ک٥
گ٨ی٤غق از ق٣٨٤غق ٠ی ظ٨ا٦غ جا ة ٥ک١ٞات چ٤اف گ٨ش ک٤غ ک ٥گ٨یی ةا ّال٠ث ٛ٣ػٚ ٜػ٨ؿ گ٘حػ٥
قغقا٣غ» (١٦اف.)123 :
در ٤ْ٠ای دیگؼ ،دكمغایی ة٨٤ّ ٥اف كیژگی ٦ؼ کال٠ی اؿث ک٣« ٥كاف ٠ید٦غ ٦یچ ؿػع٤ی
در ا٣ؽكا كز٨د ٣غارد ،ةٞک١٦ ٥یك ٥ةعكی از یک کُ ّٜةؽرگحؼ اؿث ک ٥ةؼگؼٗح ٥از ةاٗث ّا ٟٝزةػا٣ی
ٛ٠غّـ ةؼ آف اؿث .از آ٣سا ک ٥زةاف از دیغگاق ةاظحی ،٢پغیػغقای ازح١ػاّی ػ ایػغئٕ٨ٝ٨یک اؿػث،
قغیغان جضث جأدیؼ قؼایي ٠ادّی ػ ازح١اّی اؿث ك ٦یچ گػاق ١٣یج٨ا٣ػغ ظ٤ذػی یػا ر٦ػا از ٣یّػات
دیگؼاف ةاقغ .ک١ٞات ةؼای اك دؿث دكـ ٦ـح٤غ ك ةػ ٥دیگػؼاف جّْٞػ ٙدار٣ػغ» (١٦ػاف) .ةػاظحی٢
ک٨قیغ جا ج٘اكت٦ای ٠یاف گ٘حار (; ؿع )٢ك گؽارق (; ز )٥ٞ١را ٌ٠ؼح ١٣ایغ .ة ٥اّحٛاد اك ،گػؽارق
یا ز ٥ٞ١ج٧٤ا ٤٠ضنؼ ة٠ ٥ادّة زةا٣ك٤اظحی اؿث ك ج٘اكت٦ػایی ةػا گ٘حػار دارد کػ ٥از زٞ١ػة آ٧٣ػا
ّتارج٤غ از:
1ػ گ٘حار وؼكرجان در ز٠ی٥٤ای ازح١اّی جٝ٨یغ ٠یق٨د ،اّ٠ا گؽارق ة ٥ای ٢ةـحؼ ٣یاز ٣غارد.
2ػ گ٘حار ظٌات ة ٥کـی ادا ٠یق٨د؛ یْ٤ػی صػغّا ٜٚدر ازح١ػاع ٠حكػکّ ٜاز دك ٘٣ػؼ گ٨ی٤ػغق ك
ق٣٨٤غق ٚؼار ٠یگیؼد.
3ػ گ٘حار ٗٛي ة٨٠ ٥و٨ع ظ٨د اقارق ٣غارد ك ٗاّ ٜیا گ٨ی٤غة ظ٨د را  ٟ٦ةیاف ٠یک٤غ.
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4ػ گ٘حار در ٤٠اؿتث ةا گ٘حار٦ای گػقح ٥ك آی٤غق ٚؼار ٠یگیؼد (ر.ؾ؛ ج٨دكركؼ108 :1377 ،ػػ
.)106
٨ُ٤٠ر ةاظحی ٢از  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ١٦ی ٢ظامیّث ةی٤ا٠ح٤ی اؿث ک ٥ةْغ٦ا ٕكٝیا کؼیـح٨ا آف
را گـحؼش دادق اؿث (ر.ؾ؛ اص١غی .)103 :1378 ،از ُ٣ؼ ةاظحی ،٢جضٞیٞی ک ٥ةاٗث ازح١اّی،
جاریعی ك ایغئٕ٨ٝ٨یک جٝ٨یغ ٠ح ٢ك ٣یؽ ةاٗثِ دریاٗث آف را ٣ادیغق ٠یا٣گارد٠ ،ػؼدكد اؿػث (ر.ؾ؛
٠کاریک .)417 :1390 ،گؼچ ٥ةاظحی ٢آقکارا ةا ج١ػاـ گ٘ح١اف٦ػای کػا٠الن قػْؼی ،جػکگ٨یی ك
ظ٨دکا ٥٠ک ٥صى٨ر «دیگؼی» را ةؼ١٣یجاة٤غ٠ ،عػا ٖٝةػ٨د (ر.ؾ؛ ٣ػا٨٠ر ٌٞ٠ػ )401 :1387 ،ٙك
ْ٠حٛغ ة٨د ة ٥دٝی ٜركیکؼد جکگ٨یی قاّؼٌ٤٠ ،ػ٠ ٙکا١ٝػ ٥در قػْؼ ك ؿػع ٢اك ظ٘ػ٠ ٥یقػ٨د
(ر.ؾ؛ ج٨دكركؼ ،)128 :1377 ،اّ٠ا گ٘حگ٨گؼایی را در ذات آدار ٤٦ؼی ٘٧٣ح٠ ٥یدا٣ـث .ةػؼظالؼ
ةاظحی ،٢کؼیـح٨ا ةیكحؼ ٣گا٦ف ٨ٌْ٠ؼ ة ٥زةاف قاّؼا ٥٣ة٨د؛ زةا٣ی کػ ٥ةػاظحی ٢آف را در ر٠ػاف
یاٗح ٥ة٨د ،ة ٥زّ ٟکؼ یـح٨ا ،ة١٦ ٥اف ا٣غازق در ٕا٣ؼ٦ای قْؼی ك در دیگؼ ٠ح٨ف ٣یؽ ٚاة ٜدریاٗػث
اؿث (ر.ؾ؛ آ .)62 :1385 ،٢ٝای ٢ظامیّث ةی٤ا٠ح٤ی ک ٥اؿاس قکٜگیؼی چ٤غمغایی ك گ٘حگ٨
در آدار ٤٦ؼی اؿث ،در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ةػ ٥ظػ٨ةی دیػغق ٠یقػ٨د .قػْؼ ٚینػؼ ؿؼقػار از
ز٠ی٦٥٤ایی اؿث کٚ ٥ینؼ ةؼای ظٗ ٙٞىای گ٘حگ٨یی ةا گ٘حار٦ای گػقح ٥راةٌة ةی٤ا٠ح٤ی ایساد
٠یک٤غ .از ٟ٧٠جؼی ٢ج٧١یغ٦ایی ک ٥در ایساد ایٗ ٢ىا در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ة ٥کار گؼٗح ٥قػغق
اؿث ،دك آرایة ج١ٞیش ك جى١ی ٢اؿث .ای ٢دك مْ٤ث ةا ٗؼای٤غ كاـگیؼی ک ٥از قگؼد٦ای ١٣ػایف
راةٌة ةی٤ا٠ح٤ی اؿث (ر.ؾ؛ ٠کاریک ،)73 :1390 ،ةػؼ ظامػیّث جْػاٞ٠ی ٠حػ٨ف ةػا ؿػایؼ ٠حػ٨ف
٠یاٗؽایغ ك ٨٠زب قکٜگیؼی ٗىای گ٘حگ٨یی ٠یق٨د .ةا اؿح٘ادق از قگؼد٦ایی از ایػ ٢دؿػث،
قاّؼ ٣كاف ٠ید٦غ ک ٥كا٠غار ؿع ٢پیكی٤یاف اؿث ك ةا ای ٢قی٨ق ة ٥مغا٦ای دیگػؼ ٣یػؽ ازػازة
َ٨٧ر در ٠ح٠ ٢ید٦غ ك چ٤غمغایی ایساد ٠یک٤غ .گؼچ ٥جاک٨٤ف در ٦ػیچ یػک از پژك٦ف٦ػایی
ک ٥در ز٠ی٤ػة ٌ٤٠ػ ٙگ٘حگػ٨یی ةػاظحی٤ی مػ٨رت گؼٗحػ ،٥ةػ ٥ظامػیّث ةی٤ػا٠ح٤ی ك گ٘حگػ٨یی
آرای٦٥ایی از ای ٢دؿث اقارق ٣كغق اؿث ،اّ٠ا در ایػٛ٠ ٢اٝػ ٥ؿػْی قػغق اؿػث ،در ک٤ػار دیگػؼ
ز٠ی٦٥٤ای ایساد ٠ ٌٙ٤٠کا ٥١ٝدر قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ،ةؼ ةـحؼؿازی ٤٠اؿب ٚینؼ ةؼای گ٘حگػ٨
ةا اؿح٘ادق از ای ٢دك قگؼد ادةی جأکیغ ق٨د ك ٚاةٞیّث٦ػای ایػ ٢ة٧ؼقگیػؼی ادةػی ةػؼای اٗػؽایف
جْا٠ ٜ٠ح ٢ةا ؿایؼ ٠ح٨ف ١٣ایا٣غق ق٨د.
جى١ی ٢ة ٥قگؼدی اًالؽ ٠یق٨د ک ٥در آف «ؿع٨٤ر پارقای یا ةیحی یػا گػاق چ٤ػغ ةیػث از
ؿع٨٤ری دیگؼ را در ؿع ٢ظ٨یف ةازآكرد ...ة ٥گ٥٣٨ای ک ٥ةح٨اف دا٣ـث آ٣چ ٥ةازآكردق قػغق ،از
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دیگؼی اؿث» (کؽّازی .)114 :1373 ،در ای ٢قی٨ق ک ٥ؿع ٢دیگؼی ة٨ً ٥ر کا ٜ٠ك ٠ـح ٜٛدر
کالـ جکؼار ٠ی ق٨د ،قاّؼ ة ٥كو٨ح صى٨ر یک راكی دیگؼ را ٣یؽ در قْؼ ظ٨د ٣كاف ٠ید٦غ ك ةا
قْؼ یا ؿع ٢اك كارد ٠کا٠ ٥١ٝیق٨د ك ةػغی ٢جؼجیػبٗ ،ىػایی گ٘حگػ٨یی ایسػاد ٠یک٤ػغ .آرایػة
جى١ی ٢ةا ةـا٠غ ةـیار ةا یی در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ة ٥کار گؼٗح ٥قغق اؿث ك جٛؼیتػان در ج١ػاـ
دكرق٦ای صیات قْؼی كی ،ایٗ ٢ىای ةی٤ا٠ح٤ی ك گ٘حگ٨یی صاک ٟاؿثٚ .ینؼ ا٠ی٢پ٨ر ةّّٞ ٥ػث
آق٤ایی ةا ادةیّات ایؼاف ك ز٧اف ك ٣یؽ گـحؼة كؿیِ ٌ٠اْٝات ادةی در اقْار ظ٨د ،ةا ؿػع٨٤راف ك
قاّؼاف ةـیاری ارجتاط ةؼٚؼار ٠یک٤غ ك ةا اؿح٘ادق از آرایة جى١ی ٢ةا آ٧٣ػا كارد گ٘حگػ٠ ٨یقػ٨د.
٦٥٣٨١٣ایی از کارةؼد ای ٢قگؼد در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر:
ػ قْؼ صاٍٗ« :زی ٢آجف ٘٧٣ح ٥ک ٥در ؿی٤ة  ٢٠اؿث» /ظ٨رقیغ قػْ٣ ،٥ٞػ ،٥قػؼری پػیف
چك ٟج( »٨ا٠ی٢پ٨ر.)47 :1390 ،
در زایی ٣یؽ از ٗؼكغ ٗؼّظؽاد یاد ٠یک٤غ ك ؿع٤ف را در قْؼ ظ٨یف ٠یآكرد« :یػا ةػٚ ٥ػ٨ؿ
ظ٨ا٦ؼـ ٗؼكغ :دؿث٦ای ظ٨یف را /در کغاـ ةأچّ /٥اقٛا ٥٣کاقحی » (١٦اف.)114 :
گا٦ی ٣یؽ ،ج٧٤ا كإق یا یک ّتارت ک٨جاق از یک قاّؼ دیگػؼ در قػْؼ اك ٠ػ٨رد اؿػح٘ادق ٚػؼار
٠یگیؼد:
ػ «ای ٟ٦ ٢قؼات ظا٣گی ٠ا  /ةی جؼس ٠ضحـب» (١٦اف )108 :؛ «جا ةاز ركح ٚغؿی صاٍٗ ٠ػغد
ک٤غ /دـ ٠یز ٟ٣ک ٥کار ٠ـیضا ک ٟ٤كٝی١٦( »...اف)227 :ک ٥ةؼگؼٗح ٥از قْؼ صاٍٗ اؿث.
ػ جْتیؼ «از ج٧ی ؿؼقار» ک٠ ٥ؼة٨ط ة٧٠ ٥غی اظ٨اف داٝخ اؿث« :از ج٧ی ؿؼقار ك از ظاٝی پُؼـ»
(١٦اف.)215 :
ػ اؿح٘ادق از قْؼ ؿ٧ؼات ؿ ٧ؼی ک٠ ٥یگ٨یغ« :ک٨چ٥ةأی اؿث ک ٥از ظ٨ات ظغا ؿتؽجؼ اؿث»
ك ٚینؼ ٠یگ٨یغ« :ک ٨ک٨چ٥ای زِ ظ٨ات ظغا ؿتؽجؼ ةگ١٦( » ٨اف.)178 :
١٦چ٤ی ،٢قْؼ «ةیٚؼاری» را در صاؿ ك ٨٦ای ٣ی١ا ی٨قیر ٠یؿؼایغ ك ةیث آظؼ قْؼ ظ٨د را
ةا جى١ی ٢قْؼ ٣ی١ا ای ٢گ ٥٣٨پایاف ٠یةعكغ« :ك ؿؼ ا٣گكحی ة ٥ركی قیك٦٥ای ٠ات /ةار دیگػؼ
٠ی٨٣یـغ «:ظا٥٣اـ اةؼی اؿث» (١٦اف .)357 :قْؼ «ٔػؽؿ ج٨ٛی٦ٟػا» ةػا ایػ ٢ةیػث دکحػؼ ّٞػی
قؼیْحی آٔاز ٠یق٨د:
«ّ١ؼی ةسؽ ةی٨٧دق ة٨دف ؿؼ ٣کؼدیٟ

ج٨ٛی٦ٟا گ٘ح٤ػغ ك ٠ػا ةػاكر ٣کػؼدی»ٟ
(١٦اف.)392 :
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قْؼ «ةاراف زرد» ةا ّتارتِ «در ركز٣ا٦٥٠ا ظتؼی ٣یـث» از ق٘یْی کػغک٤ی پایػاف ٠ییاةػغ
(١٦اف )332 :ك قْؼ٦ای «٣کح١٦( »٥اف )428 :ك «دیؼكز ك ا٠ؼكز» (١٦اف ،)453 :كا٠غار ظ٨از٥
ّتغاهلل ا٣ناری اؿث٨٤ّ .اف ةؼظی قْؼ٦ا را  ٟ٦كاـدار ا٣غیك ٥ك قْؼ ؿع٨٤راف دیگؼ اؿث .ةؼای
 ٥٣٨١٣قْؼ «ؿٌؼ٦ای ؿ٘یغ» را ةا اٝگ٨گیؼی از قْؼ ؿ٧ؼات ؿػ ٧ؼی ةػ٣ ٥ػاـ «٦ػ ٟؿػٌؼ ٦ػٟ
ؿ یغ» ؿؼكدق اؿث (١٦اف )281 :ك یا جؼکیػبِ «پایحعػث درد» در قػْؼِ «دردكارق٦ػا»ّ :اٚتػث
٦س٨ـ ٣اگ٧اف ّكٗ /ٙحش ٠یک٤غ /پایحعث درد را» ٣اـ دٗحؼ قػْؼی از پُػ ٜاٝػ٨ار اؿػث (١٦ػاف:
.)247
ٚینؼ ةـیاری از قْؼ٦ای ظ٨د را در پاؿط یا ُ٣یؼقگ٨یی ة ٥قاّؼاف دیگؼ ٠یؿػؼایغ .ةػغی٢
م٨رت ک ٥اةحغا ةیث یا ٠نؼّی از یک قاّؼ دیگؼ ٠یآكرد ك در ١٦اف كزف یا ٚاٗیػ ٥یػا ٠ىػ٨١ف
قْؼی ٠یؿؼایغ .ةؼای  ،٥٣٨١٣قْؼ «ةؼ ٠غارِ ٦یچ» ،كاـدار قْؼی از دکحؼ ُ٠ػا٦ؼ ٠نّ٘اؿػث کػ٥
ای ٢گ ٥٣٨آٔاز ٠یق٨د٠« :ؼدی زِ ق٧ؼ ٦ؼگؽـ ك از دیار ٦یچ »...ك ٚینؼ در ادا٠ػ٠ ٥یگ٨یػغ٦« :ػؼ
چ ٥دارـ یا ٣غارـ ٦یچ٦یچ» (١٦اف .)215 :یا قْؼ «چٞگی» ةا ا٧ٝػاـ از قػْؼ اٚتػاؿ ٦ػ٨ری ةػا
« ٌِٞ٠ج ٨ظ٨دی از ةیع٨دی ٣ك٤اظحی» ؿؼكدق قغق اؿث (١٦اف.)223 :
قْؼ «صام ٜجضنی »ٜةا ای ٢ةیث ٨ٝ٨٠ی آٔاز ٠یق٨د:
« ٢٠ای ٢ای٨اف ٥ُ٣ج ٨را ١٣یدا١٣ ،ٟ٣یداٟ٣

 ٢٠ایّٛ٣ ٢اش زادك را ١٣یدا١٣ ،ٟ٣یدا»ٟ٣

ك ٚینؼ ٠یگ٨یغ:
«ز ةؾ ةی جات آف ز ٖٝپؼیكا١٣ ،ٟ٣یداٟ٣

صتات ٨٠ج ؿؼگؼداف ًٗ٨ا١٣ ٟ٣ػیدا»ٟ٣
(١٦اف.)180 :

ة٤اةؼایٚ ،٢ینؼ ةا اؿح٘ادق از ای ٢قگؼد ٨٠زب چ٤غمغایی در اقْار ظ٨یف ٠یق٨د ك آقکارا
ةا قاّؼاف ك ؿع٨٤راف دیگؼ ة٠ ٥کا٠ ٥١ٝیپؼدازد ك ةا ظٞػ ٙچ٤ػیٗ ٢ىػای ةی٤ػا٠ح٤ی ،ةػ ٥گ٘حػار
دكؿ٨یة ةاظحی٣ ٢ؽدیک ٠یق٨د.
١٦چ٤ی ٢ةا آرایة ج١ٞیش ،ةا داؿحاف٦ا ك اٗـا٦٥٣ای پیكی٤اف ارجتاط ك ٠کا ٥١ٝةؼٚؼار ٠یک٤ػغ.
ج١ٞیش « در ٕٝث ة٤ْ٠ ٥ی دیغف ك ُ٣ؼ کؼدف ،آقکار ؿاظح ٢ك اقارق کؼدف اؿػث ك در امػٌالح
ّ ٟٞةغیِ ،اقارق ةٚ ٥نّ ٥یا قْؼ یا َ٠ذَ ٜؿایؼ اؿث ،ة ٥قؼًی ک ٥آف اقارق ،ج١اـ داؿحاف یا قػْؼ
یا َ٠ذَ ٜؿایؼ را در ةؼ ٣گیؼد .از ای ٢رك ،ةؼای درؾ ةیث یا ّتارجی ک ٥صػاكی ج١ٞػیش اؿػث ،ةایػغ
داؿحاف یا قْؼ یا َ٠ذَ ٜؿایؼ ٨٠رد اقارق را ةػ ٥ج١ػا٠ی دا٣ـػث» (ق١یـػا .)9 :1386 ،ة٤ػاةؼای،٢
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قاّؼی ک ٥از ای ٢قگؼد ة٧ؼق ٠یةؼد٣ ،كاف ٠ید٦غ ک ٥جضث جأدیؼ ؿع ِ٢پیكی٤ی اؿث ك ؿػْی
دارد ةا صى٨ر راكی گ٘حاری در گػقح ،٥ةا ؿع ٢ظ٨د٠ ،ح٤ی ارجتاط٠ض٨ر ك گ٘حگ٠٨غار ظ ٙٞک٤غ.
آرایة ج١ٞیش از ز ٥ٞ١قگؼد٦ایی اؿث ک ٥ةا ةـا٠غ چك١گیؼی در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر ةػ ٥کػار
گؼٗح ٥قغق اؿث .پُؼجکؼارجؼی ٢داؿحا٣ی ک ٥در قْؼ ٚینؼ ة ٥م٨رت ج١ٞیضی ة ٥کار رٗحػ ٥اؿػث،
داؿحاف صىؼت ی٨ؿٖ(ع) اؿث کٚ ٥ینؼ در چ٤غ قْؼ ة ٥م٨رت ٠ـحٛی ٟك ٨١ٞ٠س ،ةعف٦ػایی
از ؿؼگػقث ای ٢پیا٠تؼ را در ةیاف ٠ى٨١ف ٨٠رد ُ٣ؼ ظ٨یف ة ٥کار گؼٗح ٥اؿث ك ة ٥ایً ٢ؼی،ٙ
ةا ةیاف جكتی٧ی ركیغاد٦ای ّنؼ ظ٨یف ةا داؿحاف صىؼت ی٨ؿٖٗ ،ىایی گ٘حگ٠٨غار ظ ٙٞکؼدق
اؿث .ةؼای  ،٥٣٨١٣قْؼ «ركایث رؤیا» ة ٥آیة  5ؿ٨رة ی٨ؿٖ اقارق ٠یک٤غ ك در و ،٢١آف ا٣حُػار
٤٠سی ٨ّ٨٠د را یادآكر ٠یق٨دٗ« :ؼز٣غـ  /رؤیای ركق٤ث را /دیگؼ ةؼای ٦یچ کـی ةازگ٠ ٨ک / ٢ػ
صحّی ةؼادراف ّؽیؽت ػ٠ /یجؼؿ /ٟقایغ دكةارق دؿث ةی٤غاز٣غ /ظ٨ات ج ٨را /در چاق /قایغ دكةػارق
گؼٖ٠ /...یدا /ٟ٣ج ٨یازدق ؿحارق ك ظ٨رقیغ ك ٠اق /در ظ٨ات دیغقای /صا ةػاش /جػا ظػ٨ات یػک
ؿحارة دیگؼ /جْتیؼ ظ٨ات٦ای ج ٨را /ركق ٢ک٤غ /ای کاش( » ...ا٠ی٢پ٨ر11 :1390 ،ػ.)10
١٦چ٤ی ٢در قْؼ «ةی ک ٥ی٨ؿٖ ةاقی»« :از ةغ ةَحَؼ اگؼ ٦ـث /ای ٢اؿػث /ای٤کػ ٥ةاقػی /در
چاق ٣اةؼادر ،ج٧٤ا /ز٣غا٣ی زٝیعا /چ٨ت صؼاج ظ٨ردة ةازار ةؼدق٦ا /اٝتحّ ٥ةی ک ٥ی٨ؿٖ ةاقػی  /پػؾ
ة٧حؼ اؿث درز ةگیؼی /ای ٢پارقپ٨رة پیؼ /٢٦ةیة ٨ك ظامیّث را /ک ٥چك٦ ٟیچ چك ٟة ٥را٦ػی را/
ركق١٣ ٢یک٤غ » (١٦اف .)23 :در قْؼ «ةاد ةیٚؼاری» ٣یؽ ای٠ ٢ى٨١ف ة ٥کػار گؼٗحػ٠ ٥یقػ٨د
(١٦اف.)335 :
داؿحاف کكحی ٨٣ح (١٦اف ،)43 :داؿحاف صىؼت آدـ ك صّ٨ا (١٦اف ،)49 :صىػؼت ٨٠ؿػی

(ع)

(١٦اف٠ ،)56 :ازؼای کؼةال (١٦اف٠ ،)20 :ازؼای ٗؼیب ظػ٨ردف آدـ (١٦ػاف )264 :ك ...از دیگػؼ
ج١ٞیش٦ای ة ٥کار رٗح ٥در ٠س ٥ّ٨١اقْار ا٠ی٢پ٨ر اؿث .در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ٥٣ ،ج٧٤ا ؿػع ٢ك
آكای ؿع٨٤راف ك قاّؼاف ٠عح ٖٞة ٥کار گؼٗح٠ ٥یق٨د ،ةٞک ٥اك از ٠ىا٠ی ٢ك ا٘ٝاظ ّ٨ٞـ ٠عحٖٞ
در قْؼ ظ٨یف اؿح٘ادق ٠یک٤غ ك ٠ح ٢ادةی را ةا ج٤اؿب كإق٦ایی ةؼگؼٗح ٥از دا٣ف٦ای ٠عحٞػٖ
زٕؼاٗیا ،دؿح٨ر ،ریاوی ك  ...گـحؼش ٠ید٦غ ك ةی٤ا٠ح٤یّث ایساد ٠یک٤غ .ةػؼای ٣٨١٣ػ ،٥در قػْؼ

«زٕؼاٗیای كیؼا٣ی» ،ؿؼاؿؼ ٗىای قْؼ ةا كإق٦ػای ٠ؼةػ٨ط ةػ ٥درس زٕؼاٗیػا از ٚتیػ١ٞٚ ٜػؼك،
زٕؼاٗیا٣ ،اصی٨٦ ،٥ای ةارا٣ی ،دریای ؿؼخ ،ج٤گ٧٠ ،٥ار ،آجك٘كاف ظا٨٠ش ،گغازق٦ای دؿ ،ا٘٣سار،
اٚیا٨٣س آراـ ،ةیاةاف ك١٦( ..اف )393 :پُؼ قغق اؿث ك ای ٢ج٤اؿب كإگا٣ی  ٟ٦ةػا دا٣ػف زٕؼاٗیػا
ارجتاط ةؼٚؼار ٠یک٤غ ك  ٟ٦ظ٨ا٤٣ػغق را ةػٗ ٥ىػای درس ك ٠غرؿػ ٥ك جػغاّی ظػاًؼات گػقػح٥
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ر٨١٤٦ف ٠یق٨د .یا در قْؼ دؿح٨ر زةاف ّك ٙاز كإق٦ای ٠ؼة٨ط ة ٥دؿػح٨ر زةػاف ٗارؿػی ة٧ػؼق
٠یگیؼد ك ٤ْ٠ی ٨٠رد ُ٣ؼ ظ٨یف را ةیاف ٠یدارد (١٦اف.)34 :
در قْؼ ؿ٘ؼ در ٨٦ای ج ٨ةا ق٧ؼ٦ای ایؼاف ك ٠اق٦ای ؿاؿ كارد ٗىػایی ةی٤ػا٠ح٤ی ٠یقػ٨د ك
ةغی ٢گٗ ٥٣٨ىایی ّ٠٨١ی ظ٠ ٙٞیک٤غ ک ٥گـحؼة ق٨١ؿ آف ق٧ؼ٦ای ٠عح ٖٞرا در٠ی٨٣ردد:
« ...آٔاز ٗؼكردی ٢چكػ١ث٠ ،كػ٧غ ٠ػ٢

قػػػیؼاز ٠ػػػ ٢اردیت٧كػػػث دا٠ػػػ ٢جػػػ٨

٦ػػؼ امػػ٘٧اف اةػػؼكی جػػ٣ ٨نػػٖ ز٧ػػاٟ٣

ظؼ٠ای ظ٨زؿحاف ٠ػ ٢ظ٤غیػغف جػ»...٨
(١٦اف.)35 :

یا در قْؼ اظ٨ا٣یّ٥ای ک ٥ةؼ ای ؿیّغ صـ ٢صـی٤ی ؿؼكدق اؿث ك قْؼ را ٣یؽ ةا جى١ی ٢ةیحی
از اك ة ٥پایاف رؿا٣غق ،قْؼی اؿث کػ ٥در آف ةػا ّٞػ٨ـ ،کحات٦ػا ك رؿػا٦٥ٝای ٠عحٞػٖٗ ،ىػایی
دیاٝکحیکی ایساد ٠یک٤غ .در ای ٢قْؼ ،از ةضخ٦ای کال٠یٌٛ٤٠ ،یٞٗ ،ـ٘ی ك  ...ؿع ٢ةػ٠ ٥یػاف
٠یآكرد ك از کحات٦ای گٞك ٢راز ّٜٛ ،ؿؼخ ك کی١یای ؿْادت ٣اـ ٠یةؼد .از عینالقضاة ١٦غا٣ی
ؿع٠ ٢یگ٨یغ ك از ّّ ٟٞؼكض ك ٚاٗی ،٥رؿ ٟاظ٨ا٣یّ ٥ك «ةك ٨٤از ٣ی» مضتث ٠یک٤غ جا ةػ ٥ایػ٢
٣حیس ٥ةؼؿغ ک« ٥ةیا ّاقٛی را رّایث ک٤ػی١٦( »ٟػافٚ .)65 :ینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ١٦چػ٨ف ةػاظحی٢
دریاٗح ٥ة٨د ک ٥در ةؼاةؼ جکمغایی ،گ٘ح١اف رؿ١ی ك اٌْ٣اؼ٣اپػیؼی ک ٥ةؼ ز٨ا ِ٠صاک ٟاؿث ك
ةؼظی ّ٨ٞـ ک ٥داّیة ٠تاصخ ّّٞث ك ٨ْٞ٠ؿ ك چ٨ف ك چؼای ةیصام ٜدار٣غ٠ ،یج٨اف از گ٘ح١ػاف
ٔیؼرؿ١ی ك ٠ىا٠ی ٢اٌْ٣اؼپػیؼی ٠ذّ ٜك ٙؿع ٢ة٠ ٥یاف آكرد .ای ٢گ٘ح١اف اّحؼاوی آقکار
در ةؼاةؼ زؽ٠یّث ك جکمغایی ٔاٝب اؿث کػ ٥در ُ٣ؼیّػة ةػاظحی ٢ةػا ؿػع ٢کار٣ػاكاٝی ةؼزـػح٥
٠یق٨د.1

ة) ْشار٤٢ب ٨ذطبث٩
از دیغگاق ةاظحی« ،٢ازح١اع ةا َ٨٧ر قػعل دكـ آٔػاز ٠یقػ٨د» (جػ٨دكركؼ )67 :1377 ،ك
٨٠ز٨دیّث ا٣ـاف ك ز٧اف آد٠ی ،ج٧٤ا در«ارجتاط ٕرؼ» ٤ْ٠ا ٠ییاةغ .از ای ٢رك ،دؿ٠كٕٝ٨ی امٞی
ةػاظحی ،٢مػغای «ٔیػؼ» یػا «دیگػؼی» ( )Other- voicednessاؿػث (پژك٤٦ػغق.)23 :1384 ،
ةاظحی ٢در آدار ظ٨د ٠عاًب را در آؿحا٣ة صى٨ر ٚؼار ٠ید٦غ جا ةا ادؼ ظ٨د ة ٥گ٘حگ ٨ة ػؼدازد .از
ای٤سا ٠یج٨اف ة ٥ا٣ـافق٤اؿی ٗٞـ٘ی ةاظحی٣ ٢یؽ پی ةؼد .ةػاظحی ٢صحّػی قعنػیجػؼی١ّ ٢ػ،ٜ
یْ٤ی ظ٨دآگا٦ی را ج٧٤ا در راؿحای ٣گاق دیگؼاف جضّٙٛپػیؼ ٠یدا٣غ ك ْ٠حٛػغ اؿػث ظ٨دآگػا٦ی
یک ٗؼای٤غ کال٠ی اؿث ك ٦ؼ گ٣٨ػ ٥کـػب ظ٨دآگػا٦ی٣ ،ػّ٨ی ةؼٚػؼاری پی٣٨ػغ ةػا یػک ٤٦سػار
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ازح١اّی یا ّ٨٣ی ازح١اّی کؼدف ظ٨د ك ّ ٜ١ظ٨یف اؿث ك ةػ ٥جْتیػؼ ةػاظحی٠« ،٢ػ »٢ةػؼای
دؿث یاٗح ٢ة ٥ظ٨دآگا٦ی ٠یک٨ق ٟةّ٨٣ ٥ی ةا چك١اف ا٣ـػا٣ی دیگػؼ کػ١٣ ٥ای٤ػغقای از گػؼكق
ازح١اّی ظ٨دـ اؿث ،ة ٥ظ٨دـ ة٤گؼـ .از ای ٢رك ،زا ٥ْ٠ةؼای ةاظحی ٢ةػا ١٣ػ٨دار قػغف دك٠ػی٢
ا٣ـاف آٔاز ٠یق٨د (ر.ؾ؛ ج٨دكركؼ .)44 :1373 ،در ای ٢راةٌة « ٢٠ػ ج٨یی» ،ةػاظحی ٢ةػیف از
٦ؼ چیؽ از ٠ارجی ٢ة٨ةؼ ك ادؼ ْ٠ؼكؼ ظ٨د ٢٠« ،ك ج »٨ة٧ؼق ٠یگیؼد .ة٨ةؼ ْ٠حٛغ اؿػث ا٣ـػاف در
ركة٥ركیی ةا «ج٠ »٢٠« ،»٨یق٨د ك « »٢٠ة٨٤ّ ٥اف یػک ٨٠زػ٨د ٠ـػح٦ ،ٜٛؼگػؽ ةػغكف «جػ»٨
كاْٚیّث ١٣ییاةغ .از ُ٣ؼ ة٨ةؼ ٢٠« ،ةؼای قغف ،ة ٥ج٨یی اصحیاج دارـ ك كٚحی « »٢٠قػغـ« ،جػ»٨
٠یگ٨ی .ٟصیات كاْٚی ٤٦گا٠ة ٨٠از ٥٧اؿث» (ة٨ةؼ .)60 :1380،ز٧اف راةٌ٦٥ایی ک ٥ةػ٨ةؼ از آف
ؿع٠ ٢یگ٨یغ ك  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ك ا٣ـافق٤اؿی ٗٞـ٘ی ةاظحی ،٢ةغكف كز٨د ّ٤نؼ «ٔیػؼ» یػا
«دیگؼی» ک٨٠ ٥ز٨دی ازح١اّی اؿث ،ةی٤ْ٠اؿث .ة٤ا ةؼ ُ٣ؼیّة ٠ ٌٙ٤٠کا ،٥١ٝگ٘حگ ٨در ٗؼای٤غ
ایساد ارجتاط ٠یاف دك ٗؼد پغیغار ٠یگؼددٚ .ینؼ ا٠ی٢پ٨ر ٣یػؽ در اقػْار ظػ٨د ،زایگػاق كیػژقای
ةؼای دیگؼی یا «ج »٨در ُ٣ؼ ٠یگیؼد ك «ج »٨یا ٠عاًب ظ٨یف را ٤ْ٠ی راؿحی٦ ٢ـحی ظ٨یف
ة ٥ق١ار ٠یآكرد ك ٠یگ٨یغ« :كٚحی ج٣ ٨یـحی٦ ٥٣ /ـث٦ای ٠ا /چ٣٨اف ک ٥ةایغ٣غ٣ /ػ ٥ةایػغ٦ا»...
(ا٠ی٢پ٨ر .)251 :1390 ،اك در ةؼظی اقْار ظ٨د ،پی٣٨غی ازٝی ةا «ج »٨یا ٠عاًب ظ٨یف ةؼٚػؼار
٠یک٤غ ك از ای٤سا ة٦ ٥ـحیق٤اؿی ةاظحی٣ ٢ؽدیک ٠یق٨د:
« ٢٠از ّ٧ػغ آدـ جػ ٨را دكؿػث دارـ

از آٔػػاز ّػػا ٟٝجػػ ٨را دكؿػػث دارـ»
(١٦اف.)171 :

در زایی دیگؼ ٣یؽ ظ٨د را از «ج٣ »٨اگؽیؼ ٠یدا٣غ ٢٠« :از ج٣ ٨اگؽیؼـ /٢٠ /ةی ٣اـ ٣ػاگؽیؼ جػ٨
٠ی٠یؼـ» (١٦افٚ .)276 :ینؼ ا٠ی٢پ٨ر ؿؼ٨٣قث ظ٨یف را «ؿؼكدف» ٠یدا٣ػغ (١٦ػاف )123 :ك
ةؼای ایساد ٗىایی ٠کا٥١ٝای ك گ٘حگ٨گؼا ٠یگ٨یغ« :جٞط اؿث ؿک٨ت ،گ٘حگ٨یی ةک٤ی١٦( »ٟػاف:
 .)450از دیگؼ ٣کح٦٥ای ٨٠رد ج٨زّ ٥در جضٞیٗ ٜىای گ٘حگ٨یی قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ،اؿػح٘ادة
١٣ادی ٢اك از كإق٦ای «پ٤سؼق» ك «دی٨ار» اؿث« .دی٨ار» ١٣ایػا٣گؼ ٗىػایی ةـػح ٥ك ٗاٚػغ ارجتػاط
اؿث ك در ٛ٠اة« ٜپ٤سؼق» ،ة ٥جْا ٜ٠ك ارجتاط راق ٠یگكایغ .ای ٢دك كإة ٠حٛاة ٜةا ةـا٠غ ةػا یی
در قْؼ اك ة ٥کار رٗح٥ا٣غ ك ٚینؼ ٨١٦ارق در ةؼاةؼ «دی٨ار» ،ا٠یغ ة ٥گك٨دف یػک «پ٤سػؼق» دارد؛
پ٤سؼقای ک ٥از ًؼی ٙآف ةح٨ا٣غ ةا ازح١اع ك ة٨ً ٥ر کّٞی ةا ٦ـحی جْا ٜ٠ك ارجتاط ةؼٚؼار ک٤غ:
ػ «دی٨ار را /ةایغ دكةارق ؿیٟکكی کؼد ...ةایغ ٨٦ای پ٤سؼق را داقث؛ /زیؼا ةغكف راةٌ /٥ةا ای٨٦ ٢ا/
یک ٝضُ١٣ ٟ٦ ٥یق٨د ای٤سا٘٣ /ؾ کكیغ » (١٦اف.)283 :
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آیی٤ػػ ٥ةػػ٨د ك آت ك ک١ػػی پٟزــز»٢

«ای کاش زای ای ٥١٦ ٢ز١٪ار ك ؿ٤گ

(١٦اف.)218 :
*****
«پؼؿكی دارـ زِ ج :٨آف ؿػ٨ی ایػ ٢دیػ٨ار چیـػث
ای ؿػػػؤاؿ ركقػػػ٠ ٢ػػػا را ٣گػػػاق جػػػ ٨زػػػ٨ات »
(١٦اف.)172 :
*****
«جا آ٣کً ٥ؼح پٟزز ٢ا٣ ٨ػ ٨دراٗک٤ػی،ٟ

ز١٪ار ٠ا٣ػغ ك صـػؼت جنػ٨یؼ پٟزـز٢

٠ا ظ٨ات دیغقای ٟک ٥ز١٪ار قیك٥ایاؿث

ای٤ػػک رؿ ػیغقای ٟةػػ ٥جْتیػػؼ پٟزــز»٢
(١٦اف.)348 :

«٠تػػػػادا آؿػػػػ١اف ةیةػػػػاؿ ك ةیپػػػػؼ

٠تػػػادا در ز٠ػػػی ٢ز٪ـــ١ار ةػػػی زر»
(١٦اف.)361 :

ق٨ا٦غ از ای ٢دؿث ةـیار اؿث ک ٥ای٠ ٢ساؿ ٗؼمث ذکؼ ١٦ة آ٧٣ا ٣یـث ك ة١٦ ٥یٛ٠ ٢غار
ةـ٤غق ٠یق٨د.
ة٤ا ةؼ ُ٣ؼیّة ةاظحی٦ ،٢ؼ ؿع٤ی ٨١٦ارق ظٌات ة ٥کـػی ةیػاف ٠یقػ٨د ك «ّ٤نػؼ اؿاؿػی
گ٘حگ٨ی كاْٚی٠ ،كا٦غة دیگؼی ( )Seeing the otherیا جسؼةة ًؼؼ ٛ٠اةػ( ٜ

Experiencing

 )the other sideاؿث» (پژك٤٦غق .)20 :1384 ،اگؼ ةعػ٨ا٦ی ٟجضٞیٞػی ٤٠ـػس ٟاز ظٌات٦ػا ك
گ٘حگ٦٨ای ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ارائ ٥د٦ی ،ٟةایغ ة ٥ز٦٥ٞ١ا ك گؽارق٦ایی ٣یؽ ة ػؼدازی ٟکػ ٥ةػ ٥مػ٨رت
كیژق ةؼ ٗؼای٤غ گ٘حگ ٨د ٝث دار٣غ ك صى٨ر ٠عاًب در ٨٠از ٥٧ةا آف ٠ضـ٨س اؿث .ةػؼای ایػ٢
٨ُ٤٠ر ،گؽارق٦ای پؼؿكی ،ا٠ؼی ك ٣غایی ک ٥از ُ٣ػؼ ةػاظحی٣ ،٢ػّ٨یجؼی ٢گ٘حار٦ػای ركز٠ػؼّق را
جكکی٠ ٜید٤٦غ ك ق٣٨٤غگاف ظػاصّ ظػ٨د را ٠یًٞت٤ػغ (ر.ؾ؛ جػ٨دكركؼ٠ ،)157 :1377 ،ػ٨رد
ةؼرؿی آ٠اری ٚؼار گؼٗث ك ٣حایر زیؼ ة ٥دؿث آ٠غ:
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رس )9 ٔ٠ةـا٠غ کارةؼد گؽارق٦ای ظٌاةی
ٚز١ٛؾ ٣ؽؿز

رٛالت پزعؾ٩

رٛالت اٚز٨

رٛالت ٞسا٩٪

تٟهّظ فجح

41

99

23

آ٤٣ٟ٪بٞ ٨بْ٥بٜ

49

53

40

ْٕ٤ب  ٣ٛ٤آنتبثٓززاٟٞس

101

27

32

زعت١ر سثب ٜؾؾى

57

27

22

رٛؽ

248

206

117

9ـ ر٤٣ٗٛب ٨پزعؾ٩
ٟ٧٠جؼی ٢گؽارقای ک ٥جغاّیگؼ ٗىای گ٘حگ٨یی در کػالـ اؿػث ،گؽارق٦ػای پؼؿكػی اؿػث.
ةاظحیُ٣ ،٢ؼیّ٥پؼداز ًؼح ٠ـأ ٥ٝك پؼؿف اؿث .از ُ٣ؼ اك« ،پؼؿف یکػی از ٟ٧٠جػؼی ٢پایػ٦٥ای
جغاكـ ٠کا ٥١ٝاؿث» (اص١غی )93 :1378 ،ك در پؼؿف اؿث ک٨١٦ ٥ارق صى٨ر ٗؼد یػا قػعل
دیگؼی ة٨٤ّ ٥اف  ِ٢٠دیگؼ ،دیگؼة٨دگی یا ةی٢ذ٤٦ی اصـاس ٠یق٨د ک ٥یا ٠ػ٨رد پؼؿػف ٚػؼار
٠یگیؼد ك یا ة ٥اك پاؿط ٠ید٦غ (ر.ؾ؛ ٔال٠ضـی٢زادق ك ٔالـپػ٨ر .)33 :1387 ،در قػْؼ ٚینػؼ
ا٠ی٢پ٨ر ٣یؽ ز١الت پؼؿكی یکی از ز٠ی٦٥٤ای امٞی ایساد گ٘حگ٨ؿث ك ٌ٠اة ٙزػغكؿ قػ١ارة
( 248 ،)1زٞ١ة پؼؿكی در ٠س ٥ّ٨١اقػْار ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر ةػ ٥کػار رٗحػ ٥اؿػث ك ةػ٣ ٥ـػتث
ز٦٥ٞ١ای ا٠ؼی ك ٣غایی ،از ةـا٠غ ةا جؼی ةؼظ٨ردار اؿث.
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رس )2 ٔ٠درمغ کارةؼد ز١الت پؼؿكی

ٚز١ٛؾ ٣ؽؿز

زرفس َبرثزز رٛالت پزعؾ٩

ْٕ٤ب  ٣ٛ٤آنتبثٓززاٟٞس

%40/72

زعت١ر سثب ٜؾؾى

%22/98

آ٤٣ٟ٪بٞ ٨بْ٥بٜ

%19/7

تٟهّظ فجح

%16/53
%100

رٛؽ

١٦اف گ ٥٣٨ک ٥از زغكؿ ق١ارة ( )2ةؼ٠یآیغ ،در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر٦ ،ؼچ ٥از ٠س٦٥ّ٨١ای
٣عـحی ٢ة ٥ؿ٨ی دكرق٦ای پایا٣ی صیات قْؼی اك پػیف ركیػ ،ٟةػؼ جْػغاد زٞ١ػ٦٥ای پؼؿكػی
اٗؽكدق ٠یق٨دٚ .ینؼ ا٠ی٢پ٨ر در ٠س٦٥ّ٨١ای ٣عـحی ٢در د٣یػایی آر٠ػا٣ی ك ایػغئٕ٨ٝ٨یک گػاـ
ةؼ٠یدارد ك ة ٥جْتیؼ ةؼظی ،ا٠ی٢پػ٨ر ایػ ٢دكرق را ةیصاددػ٥ای ،در زةػاف ك ا٣غیكػ ٥پكػث ؿػؼ
٠یگػارد ك آر٠اف ك ا٣غیك ٥در قْؼ اك مؼیش ك ّؼیاف اؿث (ر.ؾ؛ کاکػایی ،)32 :1385 ،اّ٠ػا در
دكرق٦ای دكـ ك ؿ٨ـ ،رٗح٥رٗح ٥از آر٠افگؼایی اٛ٣الةی ظ٨یف ٗام٠ ٥ٞیگیؼد ك ة ٥كاؿٌة ٠ضّٙٛ
٣كغف آر٠اف٦ای پیكی ،٢دچار ؿؼظ٨ردگی ٠یق٨د ك ة ٥د٣یای درك٣ی ظ٨یف پ٤ػاق ٠یةػؼد .در
ای ٢دكرق٠ ،ىا٠ی٦ ٢ـحیق٤اؿا ٥٣ك ز٧افق٨١ؿ ظارظار زاف اك قغق اؿث ك ذ٦ػ٤ف را درگیػؼ
پؼؿف٦ای ةـیار ٠یک٤غ .گؼچ ٥در ٠س٦٥ّ٨١ای ٣عـث ٣یؽ گؽارق٦ای پؼؿكی ةػ ٥کػار گؼٗحػ٥
٠یق٣٨غ ،اّ٠ا پؼؿف٦ای اك ةیكحؼ درةػارة ز٤ػگ ،اٛ٣ػالت ،قػ٧ادت ك  ...اؿػث ك ةیكػحؼ از ٣ػ٨ع
اؿح٘٧اـ ا٣کاری اؿث:
«آیػػػػا ركاؿػػػػث ٠ػػػػؼدق ة١ػػػػا٣ی،

در ة٤ػػػغ آفکػػػ ٥ز٣ػػػغق ة١ػػػا٣ی »
(ا٠ی٢پ٨ر.)388 :1390 ،

« ٢٠ ٥٣پؼ ک ٟ٤زای ١٦چ٨ف جػ٨یی را

کسا پؼق٨د زای گُؼدی ة ٥گَػؼدی »
(١٦اف.)398 :

«کؾ در ؿ٘ؼ کغاـ  ٥٠٨ُ٤٠قػ٤یغ،

یک ركز ک٤غ ٦ؽار ظ٨رقیغ ٔػؼكت »
(١٦اف.)438 :
*****
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ػ « ٢٠کسا ص ٙدارـ٠ /ك٦ٙای ٟرا /ركی کأػ٦ای ةاً ٥ٞةا ظ٨د ةتؼـ » (١٦اف.)376 :
اّ٠ا در ٠س٦٥ّ٨١ای پایا٣ی ،ذٚ ٢٦ینؼ درگیؼ پؼؿف٦ای ٕرؼجؼی ٠یق٨د:
ػ «ای ٔ ٟج ٨ک٦ ٥ـحی از کسا ٠یآیی » (١٦اف.)184 :
ػ «ق٧یغی ک ٥ةؼ ظاؾ ٠یظ٘ث /چ٤ی ٢در دٝف گ٘ث« /:اگؼ ٗحش ایػ ٢اؿػث /کػ ٥دقػ٢١
قکـث /،چؼا ١٦چ٤اف دق٤١ی ٦ـث » (١٦اف.)16 :
در ةؼظی از اقْار ای ٢دكرق ٣یؽ ّ٨٤اف یا ٚاٗیة قْؼ ،پؼؿف اؿث .در قْؼ «٣كا٣ة پؼؿػف»،
٦ؼ ةیث ةا یک چؼا آٔاز ٠یق٨د ك در ةیث آظؼ ،قاّؼ پؼؿكگؼی ظ٨د را ٣یؽ زیؼ ؿؤاؿ ٠یةؼد:
«چػػؼا در آظػػؼ ٦ػػؼ زٞ١ػػ٥ای کػػ٠ ٥یگػػ٨ی،ٟ
ج ٨ای ٣كػا٣ة پؼؿػف٣ ،كـػح٥ای ةػ ٥ک١ػی» ٢
(١٦اف.)53 :
ة٤اةؼای ،٢ةا ٗام ٥ٞگؼٗح ٢از ٗىای آر٠ا٣ی ّنؼ ز٤گ ،ذٚ ٢٦ینؼ درگیؼ ٠ـػائٗ ٜؼاگیؼجػؼی
٠یق٨د ك پؼؿف ك گ٘حگ ٨ةؼای ر٦ایی از ؿؼگكحگی٦ا ك صیؼت ظ٨یف ؿ٨د ٠یةؼد .از ایػ ٢رك،
ٗىای گ٘حگ٠٨غارجؼی در قْؼ ایساد ٠یک٤غ.
ّالكق ةؼ گؽارق٦ای پؼؿكی ک ٥ةـا٠غ آف ٣ـتث ة ٥دك گؽارة دیگؼ چك١گیؼجؼ اؿػث ،دك كإة
پؼؿف ك پاؿط یا ؿؤاؿ ك ز٨ات ٣یؽ از ز٨٠ ٥ٞ١جیٖ٦ای كإگا٣ی ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر اؿػث کػ ٥در
قْؼ اك ةـیار جکؼار قغق اؿث .اؿح٘ادق از ای ٢گؼكق كإگاف ٣كافد٤٦غة ذ ٢٦پؼؿكگؼ ك ز٨یػای
٠کا١ٝة ٚینؼ اؿث ک٨١٦ ٥ارق در ٗىػایی دیػاٝکحیکی ؿػیؼ ٠یک٤ػغ ك در مػغد جػغاّی ٌ٤٠ػٙ
گ٘حگ٨یی اؿث:
«ای ظ٨ا٦كی ک ٥ظ٨اؿح٤ی جؼ زِ پبعـر٩

ةا چ٨ف ج ٨پزعؾ ٩چ٣ ٥یازی رـ١اة را»
(ا٠ی٢پ٨ر.)217 :1390 ،

«چك٦ٟا پزعـؼ ةػی پبعـد صیؼا٣ی٦ػا

دؿػػػث٦ا جكػػػ٤ة جٛـػػػیٗ ٟؼاكا٣ی٦ػػػا»
(١٦اف.)355 :

«٨٣قػػیغف ٣ػػ٨ر ٣ػػات کػػاری اؿػػث قػػگ٘ث

ای ٢پزعؼ را ر١اة ،کاری اؿث قگ٘ث»
(١٦اف.)430 :

*****
ػ «ركق٣ ٢كغ ر١اةِ عااٖ ٩ک ٥داقحی١٦( »ٟاف.)222 :
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2ـ ر٤٣ٗٛب ٨اٚز٨
ز٦٥ٞ١ای ا٠ؼی از دیگؼ ز٠ی٦٥٤ای ایساد ٠کا ٥١ٝدر قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر اؿث .اگؼچ ٥در ای٢
ز٦٥ٞ١ا ،صاک١یّث ةا جکمغایی اؿث ك ٝضػ ٢آ٠ؼا٣ػ ،٥آكا٦ػای دیگػؼ را ةػ ٥ظا٨٠قػی ك ؿػک٨ت
كا٠ی دارد ،اّ٠ا در ای٨٣ ٢ع ز١الت ٠ ٟ٦عاًب صى٨ر دارد ك صى٨ر ٠عاًب ،صىػ٨ری ْ٘٤٠ػ ٜك
پػیؼاؿث ک ٥در ٗؼای٤غ گ٘حگ ٨ماصب ٛ٣ف ٣یـث .ةؼظالؼ ز٦٥ٞ١ای پؼؿكی ،در قْؼ ٚینؼ ةا
جضّ٨ؿ ٗىای ٗکؼی ك رؿیغف ة ٥دكرق٦ای پایا٣ی صیات قْؼی ،از ةـا٠غ گؽارق٦ای ا٠ؼی کاؿػح٥
٠یق٨د .در زغكؿ ك ٨١٣دار زیؼ ای ٢جٕییؼ ة ٥ظ٨ةی ٣كاف دادق قغق اؿث:

ٚز١ٛؾ ٣ؽؿز

زرفس َبرثزز رٛالت اٚز٨

ْٕ٤ب  ٣ٛ٤آنتبثٓززاٟٞس

%13/10

زعت١ر سثب ٜؾؾى

%13/10

آ٤٣ٟ٪بٞ ٨بْ٥بٜ

%25/72

تٟهّظ فجح

%48/05

رٛؽ

%100
رس )3 ٔ٠درمغ کارةؼد ز١الت ا٠ؼی
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دكرة اكّؿ صیات قْؼی ٚینؼ ةا آر٠افگؼایی ك ا٣غیك٦٥ای ایغئٕ٨ٝ٨یک ١٦ؼاق اؿػث« .امػ ٨ن
٠ح ٢ایغئٕ٨ٝ٨یک ٣اآراـ ،ةیجات ،صؼکثزا ،ةیاصحیاط ك ؿؼقار از ةاكر ك ای١اف ة٠ ٥تػا٣ی اّحٛػادی
اؿث .گاق ١٦چ٨ف ؿالصی اؿث ةؼای ٦س٨ـ ك ٔٞت ٥ةؼ دق .٢١ایغئٕ٨ٝ٨ی ظ٨د را ةؼ ركاةي ٣ض٨ی
ک١ٞات جض١ی٠ ٜیک٤غ ك ٨٣ع ظامّی از گؼا٠ؼ را ٣یؽ ةؼ٠یگؽی٤ػغ» (ٗحػ٨صی ركدْ٠س٤ػی:1387 ،
 .)13چ٤ی٠ ٢ح٤ی جکمغاؿث ك ایػغئٕ٨ٝ٨ی٦ا ك مػغا٦ای دیگػؼ را ةؼ١٣یجاةػغ .از ایػ ٢ركٗ ،اٚػغ
ٗىایی گ٘حگ٨یی اؿثٚ .ینؼ در قْؼ دكرة اكّؿ ظ٨د ةیكحؼ ٠حأدّؼ از ایغئٕ٨ٝ٨ی٦ا ك ةاكر٦ای ظػ٨د
پیؼا٨٠ف ز٤گ ك ق٧ادت ك  ...اؿث .ة٤اةؼای ،٢ةیكحؼ ة ٥گؽارق٦ػای ا٠ػؼی ج٨زّػ ٥دارد ك در اٛٝػای
ةاكر٦ای ظ٨د ك ٠ؼّ٨ت ك ٨ٕٞ٠ت ؿاظح٠ ٢عاًب ؿْی دارد٦ْٜٗ .ایی کػٚ ٥ینػؼ در ٠سّ٨١ػة
جّ٘٤ؾ متش ةؼ٠یگؽی٤غ ،در چ٤ی ٢صاؿ ك ٨٦ای جکمغایی ؿػیؼ ٠یک٤٤ػغ ك ٠حىػ ٢ّ١کػ٤ف ك
ّ٦ ٜ١ـح٤غ جا ٠عاًب را ٣ـتث ة ٥ةاكر٦ای ٌ٠ؼح در قْؼٞ٠ ،ؽـ ك ٠حّْ٧غ ١٣ای٤ػغ .ایػ ٢زةػاف ك
ةیاف ،گؼچ٠ ٥ح٤اؿب ةا ٗىای ذ٤٦ی صاک ٟةؼ ا٣غیك٦٥ای ٚینؼ در ّنػؼ ز٤ػگ ك ٠تػارزق ّٞیػ٥
دق ٢١اؿث ،ة ٥دٝیٞٔ ٜتة اصـاؿات ز٤گًٞتا٣ ،٥٣ـتث ة ٥آدار دكرق٦ػای ةْػغ ،از كیژگی٦ػای
ؿع٠ ٢کا٠٥١ٝض٨ر ك جْاٜ٠گؼا ک١حؼ ة٧ؼق ةؼدق اؿث ،اّ٠ا ٦ؼچ ٥ة ٥دكرق٦ای دكـ ك ؿػ٨ـ قػْؼی
ٚینؼ پیف ركی ،ٟاز ٔٞتة ز٦٥ٞ١ای ا٠ؼی کاؿح٠ ٥یق٨د ك ةؼ جْغاد گؽارق٦ای پؼؿكػی اٗػؽكدق
٠یگؼدد .ذٚ ٢٦ینؼ در دكرق٦ای ةْػغ ،ةػ٥كیژق در دك ٠سّ٨١ػة پایػا٣ی ،درگیػؼ ٦ـحیق٤اؿػی
كیژقای ٠یق٨د ك ةیكحؼ ةؼ ٠ىا٠ی ٢ز٧افق٨١ؿ جأکیغ ٠یک٤غ.

3ـ ر٤٣ٗٛبٞ ٨سا٩٪
ة٨ً ٥ر کّٞی ،در ٦ؼ گ٘حگ٨یی ،ؿّ ٥ا ٜ٠كز٨د دارد1 :ػ ٗؼؿح٤غق یا ٠حک ّٟٞک ٥ؿع ٢را جٝ٨یغ
٠یک٤غ2 .ػ ٠عاًب ک ٥کالـ را دریاٗث ٠یک٤غ3 .ػ کال٠ی ک٠ ٥یاف ٠حک ّٟٞك ٠عاًب ردّ ك ةػغؿ
٠یق٨د .اگؼ ای ٢ؿّ ٥ا ِٜ٠جض ّٙٛگ٘حگ ٨ةؼاةؼ ؿ ٥قعنػیّث ،اكّؿ قػعل (; ٠ػ ،)٢دكـ قػعل
(;ج )٨ك ؿ٨ـ قعل (; اك) ٚؼار دادق ق٨دً ٌٙ٤٠ ،تیْی گ٘حػار چ٤ػی٠ ٢یقػ٨د٠ :ػ٠( ٢ػحک)ّٟٞ
درةارة اك (کـی یا چیؽی) ةا ج٠( ٨عاًب) ؿػع٠ ٢یگ٨یػغ .از ایػ ٢رك٠ ،یجػ٨اف كزػ٨ق ٠عحٞػٖ
ً ٌٙ٤٠تیْی گ٘حار را ةؼ صـب ٨٠و٨ع ؿع ٢ةغی ٢قکٚ ٜؼار داد:
1ػ  ٝٚدرةارة ا ٠ةا ت ١ؿع٠ ٢یگ٨یغ.
2ػ  ٝٚدرةارة ت ١ةا ت ١ؿع٠ ٢یگ٨یغ.
3ػ  ٝٚدرةارة  ٝٚةا ت ١ؿع٠ ٢یگ٨یغ.
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راةٌة  1در آدار ص١اؿی ،راةٌة  2در آدار جْٞی١ی ك راةٌة  3در آدػار ٔ٤ػایی ةیكػحؼ کػارةؼد
دارد .از ٠یاف ای ٢ؿ ٥راةٌ ،٥در راةٌة دكـ« ،ج »٨یا ٠عاًب ةً ٥ػ٨ر ٠ـػحٛی ٟدر ؿػعً ٢ػؼؼ
ظٌات ٚػؼار ٠یگیػؼد ك در ایػ ٢مػ٨رت ،ؿػع ٢یػک ٠عاًػب ٠ـػحٛی ٟدارد ك یػک ٠عاًػب
ٔیؼ٠ـحٛی ٟک ٥قا ٜ٠ج١اـ ظ٨ا٤٣غگاف یک ادػؼ ٠یقػ٨د (ر.ؾ؛ پ٨ر٣ا٠ػغاریاف18 :1385 ،ػػ.)17
ز٦٥ٞ١ای ٣غایی از ز ٥ٞ١ز٠ی٦٥٤ایی اؿث ک ٥در آف ؿع٨٤ر ة٨ً ٥ر ٠ـحٛی ٟةا ٠عاًب یا «ج»٨
كارد ٠کا٠ ٥١ٝیق٨د ك آف را ٨٠رد ظٌات ٚؼار ٠ید٦غ .ةـا٠غ کارةؼد ای ٢گؽارق٦ػا ٣یػؽ در قػْؼ
ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر چك١گیؼ اؿث ك ةا جٕییؼ٦ای ا٣غکی در ٠س٦٥ّ٨١ای ٠عحٞػٖ صیػات قػْؼی اك،
دچار ٨٣ؿاف ٠یق٨د:

جدول  )4درصد کاربرد جمالت ندایی

ٚز١ٛؾ ٣ؽؿز

زرفس َبرثزز رٛالت ٞسا٩٪

ْٕ٤ب  ٣ٛ٤آنتبثٓززاٟٞس

%27/35

زعت١ر سثب ٜؾؾى

%18/8

آ٤٣ٟ٪بٞ ٨بْ٥بٜ

%34/18

تٟهّظ فجح

%19/65

رٛؽ

%100
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ةعف ُّی١ی از اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ظٌات ةػ« ٥جػ»٨یػی اؿػث کػ٠ ٥عاًتػا٣ی ١٦چػ٨ف
ظغاك٣غْ٠ ،ك٨ؽ ،دؿ ،ق٧یغاف ك  ...را در ةؼ ٠یگیؼد٨٤ّ .اف ةـیاری از اقْار ٚینػؼ ٣یػؽ ةػا كإة
«ج١٦ »٨ؼاق اؿث« :ؿ٘ؼ در ٨٦ای ج( »٨ا٠ی٢پ٨ر« ،)35 :1390 ،پیف چكػ ٟجػ١٦( »٨ػاف،)47 :
«ةؼای گ ٜركی ج١٦( »٨اف« ،)185 :ة ٥ةا ی ج١٦( »٨اف« ،)197 :از چك ٟجػ١٦( »٨ػاف،)207 :
«ج٧٤ا ج٠ ٨ی٠ا٣ی» (١٦اف« ،)212 :صؼٗی از ٣اـ ج١٦( »٨اف٣« ،)299 :ا٥٠ای ةػؼای جػ١٦( »٨ػاف:
٣« ،)309ا٠ی ةؼای ج١٦( »٨اف« ،)343 :متش ةیج١٦( »٨اف« ،)409 :آف ؿاف ک ٥ج٨یی» (١٦اف:
« ،)413آرا٠ف ج١٦( »٨اف )433 :ك. ...
ـ َز١ٞ٠ت١ح ()Chronotope
کؼك٨٣ج ٓ٨در ُ٣ؼیّة ةاظحی ٢ة٤ْ٠ ٥ای اٝگ٨ی ز٠ا٣ی ػ ٠کا٣ی اؿث کػ ٥كی آف را ٠حػؼادؼ ةػا
٨٣ع ادةی ة ٥کار ٠یةؼد .از ُ٣ؼ اك٦ ،ؼ ٨٣ع ادةی ةا کؼك٨٣ج ٓ٨ك ز٠اف ك ٠کاف ظاصّ ظ٨د ٠كػعّل
٠یق٨د (ر.ؾ؛ ق١یـا184 :1388 ،ػ .)183ةاظحی ٢در ٌ٠اْٝػة ا٣ػ٨اع ادةػی ،ةػؼ ّ٤نػؼ ز٠ػاف ك
٠کاف جأکیغ ٗؼاكا٣ی دارد ك ْ٠حٛغ اؿث «٦ؼ ٨٣ع ادةی ،جنػ٨یؼی ٠ح٘ػاكت از كاْٚیّػث ةػؼ صـػب
ز٠اف ك ٠کاف ارائ٠ ٥یک٤غّ .ؼمة ةاز١٣ایی ٨١٦ارق ظاصّ ك ٠كػعّل اؿػث ...ك آدػاری کػ ٥دارای
كیژگی گ٘حگ٤٠٨غی ٦ـح٤غ ،کؼك٨٣ج ٓ٨ز٣غگی زاْ٠ػة ظػ٨د را ةیػاف ٠یک٤٤ػغ» (٣ػا٨٠ر ٌٞ٠ػ،ٙ
 .)409 :1387ة٤اةؼای ،٢در ٨٧٘٠ـ کؼك٨٣ج ،ٓ٨كاْٚیّث ةػ ٥کػار گؼٗحػ٠ ٥یقػ٨د ك ٨٣یـػ٤غق ةایػغ
ةح٨ا٣غ از ١٦ة  ٨ٛ٠ت ؿاز٠افد٤٦غة د٣یایی ک ٥در آف ز٣غگی ٠یک٤ػغ ،اؿػح٘ادق ک٤ػغ جػا ادػؼی
گ٘حگ٤٠٨غ ك ز٧افق٨١ؿ ظ ٙٞک٤غ .قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر ةػ ٥كیػژق اقػْار دكرة اكّؿ اك ةازجػاةی از
كاْٚیّث٦ای ز٠اف ك ٠کا٣ی اؿث کٚ ٥ینؼ ةا آف ٨٠از ٥ة٨دق اؿث٠ .سّ٨١ػ ٥قػْؼ جػّ٘٤ؾ مػتش،
١٣ای٤غة ٣گاق ٚینؼ ة ٥اجّ٘اؽ٦ای ز٠ا٥٣اش اؿػث ك ٠ىػ٨١ف٦ایی ٠ذػ ٜز٤ػگ ،قػ٧ادت٠ ،تػارزق،
گؼایف ة ٥دی ،٢ؿحٟؿػحیؽی٠ ،ػؼدـداری ك ...در آف دیػغق ٠یقػ٨د کػ ٥از ٠ؤّ٘ٝػ٦٥ای قػ٤اظث
ادةیّات پایغاری یا ادةیّات دٗاع ٛ٠غّس اؿث (ر.ؾ؛ مؼٗی ك ٦اق١ی326 :1390 ،ػ .)325اگؼچػ٥
در اقْار دكرة دكـ ك ؿ٨ـ اك ٣یؽ ٠ىا٠ی٠ ٢ؼة٨ط ة ٥ادةیّات دٗاع ٛ٠غّس دیػغق ٠یقػ٨د ،كٝػی ةػا
ٗام ٥ٞگؼٗح ٢از ٗىای ز٤گ ،از ةـا٠غ ایػ٠ ٢ىػا٠ی ٢کاؿػح٠ ٥یقػ٨د ك ةػ ٥اٚحىػای جضػ ّ٨ت
ازح١اّی ،ةـحؼ ا٣غیك٦٥ای قاّؼ درگیؼ ٠ـائ ٜجازقای قغق اؿػث .ةػغی٧ی اؿػث کػ ٥یػک ادػؼ
گ٘حگ٠٨غار ،ةازجات قؼایي ازح١اّی ّنؼ ظ٨یف ةاقغ ك قْؼ ٚینؼ ٣یؽ از ایػُ٣ ٢ػؼ ،کؼك٨٣جػٓ٨
زا٥ْ٠ای اؿث ک ٥قاّؼ در آف ز٣غگی ٠یک٤غ.
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ٞت٫ز٫ْ٣ز٨
دؿحاكرد پژك٦ف صاکی از آف اؿث ک:٥
1ػ قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر در ٗىایی گ٘حگ٨یی ٚؼار دارد ك از زٟ٧٠ ٥ٞ١جؼی ٢اةؽار٦ای ظٞػ ٙچ٤ػی٢
ٗىایی در قْؼ ٚینؼ ٠یج٨اف ة ٥دیگؼمغایی ،گ٘حار دكؿ٨ی ،٥ةی٤ا٠ح٤یّث ،گؽارق٦ای ظٌاةی ك
کؼك٨٣ج ٓ٨اقارق کؼد.
2ػ ٚینؼ ا٠ی ٢پ٨ر ةؼای ةؼظ٨رداری قْؼش از گ٘حار دكؿػ٨ی ٥ك ٌ٤٠ػ ٙگ٘حگػ٨یی از قػگؼد٦ای
ادةی ١٦چ٨ف ج١ٞیش ك جى١ی ٢ة ٥قک ٜكیػژق ة٧ػؼق ٠یةػؼد .ایػ ٢دك قػگؼد کػ ٥ةػؼ ٠ت٤ػای
كاـگیؼی یک ؿع ٢از ؿع ٢دیگؼاف اؿث ،ة٧حؼی ٢ز٠ی٤ة ایساد ةی٤ا٠ح٤یّث ك گ٘حار دكؿػ٨ی٥
در قْؼ ٠یج٨ا٣غ ٚؼار ةگیؼد.
3ػ گؽارق٦ای ظٌاةی ک ٥در ایٛ٠ ٢ا٨٠ ٥ٝرد ةضخ ٚؼار گؼٗث ،گؽارق٦ای پؼؿكی ،ا٠ؼی ك ٣ػغایی
ة٨د ک ٥ة ٥اّحٛاد ةاظحیّ٨٣ ،٢یجؼی ٢گ٘حار ركزا ٥٣را جكکی٠ ٜید٤٦غ ك ةػؼ صىػ٨ر ٠عاًػب
د ٝث ٠یک٤٤غ٣ .حیسة ةؼرؿی آ٠اری ای ٢ز٦٥ٞ١ا ٣كاف داد ک ٥در دكرة اكّؿ صیػات قػْؼی
ٚینؼ ،ة ٥كاؿٌة ٔٞتة ا٣غیكة آر٠افگؼایی ك ایغئٕ٨ٝ٨یک ،گ٘ح١اف ا٠ؼی ٔاٝػب ك جکمػغایی
صاک ٟاؿث ،اّ٠ا در دكرق٦ای ةْغ ،از جْغاد ز١ػالت ا٠ػؼی کاؿػح٠ ٥یقػ٨د ك در ٛ٠اةػ ،ٜةػؼ
ةـا٠غ ز٦٥ٞ١ای پؼؿكی اٗؽكدق ٠یق٨د .ذٚ ٢٦ینؼ در دكرة ؿػ٨ـ صیػات قػْؼی ،درگیػؼ
٠ـائ ٜك ٠ىا٠ی١ّ ٢ی ٙك ز٧افق٨١ؿ قغق اؿث ك پؼؿف٦ای اك ٣یؽ ّ١یٙجؼ ك ٗؼاگیؼجؼ از
پؼؿف٦ای دكرق٦ای ٣عـث ٠یةاقغ.
4ػ قْؼ٦ای دكرة اكّؿ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر ،ة ٥كاؿٌة ّٟ٦نػؼی ك صىػ٨ر ٚینػؼ در ٗىػای ز٤ػگ ك
اٛ٣الت ،ةازجاة٤غة ٠ىا٠ی٠ ٢ؼة٨ط ة ٥ز٤گ ك ق٧ادت ك ...اؿث .از ای ٢رك ،کؼك٨٣جػ ٓ٨ازح١ػاع
ّنؼ قاّؼ اؿث .در دكرق٦ای ةْغ ،ةا ٗام٥ٞگیؼی از ٗىای ز٤ػگ ،از ةـػا٠غ ایػ٠ ٢ىػا٠ی٢
کاؿح٠ ٥یق٨د ك دٔغٔ٦٥ای ازح١اّی ٌ٠ؼح در زا ٥ْ٠در قْؼ پغیغار ٠یگػؼدد .از ایػ ٢رك،
قْؼ ٚینؼ کؼك٨٣ج ٓ٨ازح١اع قاّؼ ك از كیژگی٦ای  ٌٙ٤٠گ٘حگ٨یی ة٧ؼق٤٠غ اؿث.
پ١ٞ٩ؽت
1ػ در ُ٣ؼیّة ةاظحی ،٢ؿع ٢ة ٥دك ٨٣ع جکگ٘حاری (قا ٜ٠ؿ٨٣ ٥ع :ةیاف ج٨می٘ی ك ركایی كیػژة ص١اؿػ،٥
ؿع ٢جاریعی ،ؿع١ّٞ ٢ی) ك ؿع ٢اؿح٨ار ةؼ ٠ ٌٙ٤٠کا( ٥١ٝقا ٜ٠ؿ٨٣ ٥ع :ؿع ٢کار٣اكاٝی ،ؿع٢
«٤٠یپ »٥ك ؿع ٢داؿحاف چ٤غآكایی) جٛـی٠ ٟیق٨د (ر.ؾ؛ اص١غی.)103 :1378 ،
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ٟٚبثؽ ٚ ٠أذذ
آٚاصـی٤ی ،صـی ٢ك ٠سا٦غ ٔال٠ی« .)1389( .ز٨ٞق٦ای ز١اؿق٤اظحی ؿتک ٤٦غی در قػْؼ پایػغاری
ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر»ٞ .ؾز ٧٘٪ازث٘٫بت پب٪سار ٨زاٞؾٓب ٢ؽ٫٥س ثبٟ٤ز َزٚـب .ٜؿػاؿ اكّؿ .قػ١ارة دكـ.
مل 29ػ.1
آ ،٢ٝگؼا٦اـ .)1385( .ثٟ٫بٚت٘٫ٟت .جؼز١ة پیاـ یؽدا٣س .٨كیؼاؿث دكـ .ج٧ؼاف٠ :ؼکؽ.
اص١غی ،ةاةک .)1378( .عبذتبر  ٠تإٚ ٕ٪٠ت .ٝچآ چ٧ارـ .ج٧ؼاف٠ :ؼکؽ.
ا٠ی٢پ٨رٚ ،ینؼٚ .)1390( .ز١ٛؾَ ٧ب ٕٚاؽؿبر .چآ ٦كح .ٟج٧ؼاف٠ :ؼكایغ.
ةاظحی٠ ،٢یعائی .)1384( .ٜس٪جب٩٪ؽٟبعٞ ٠ ٩ػز ٧٘٪رٚب .ٜجؼز١ػة آذیػ ٢صـػی٢زادق .ج٧ػؼاف٠ :ؼکػؽ
ٌ٠اْٝات ك جضٛیٛات ٤٦ؼی.
ة٨ةؼ٠ ،ارجی ٠ ٝٚ .)1380( .٢ت .١جؼز١ة اة٨جؼات ؿ٧ؼات ك ا٧ٝاـ ٌّاردی .ج٧ؼافٗ :ؼزاف ركز.
پژك٤٦غقٝ ،یالٞٗ« .)1384( .ـ٘ ٥ك قؼایي گ٘حگ ٨از چكٟا٣غاز ٨ٝ٨٠ی ةا ٣گا٦ی جٌتیٛی ة ٥آراء ةػاظحی ٢ك
ة٨ةؼ»ًٚ .بالت  ٠ثزرع٤٩ب .دٗحؼ ٞٗ .)2( 77ـ٘ .٥مل 34ػ.11
پ٨ر٣ا٠غاریاف ،جٛی ٌٙ٤٠« .)1385( .گ٘حگ ٨ك ٔؽؿ ّؼٗا٣ی»ٚ .طبٖؿـبت ؾزنـب .٩ٞقػ١ارة ؿػ٨ـ .مػل
30ػ.15

ج٨دكركؼ ،جؽكجاف« .)1373( .ةاظحی٢؛ ةؽرٖجؼیُ٣ ٢ؼیّ٥پؼداز ادةیّات در ٚؼف ةیـح .»ٟع١زاُٚ ٨بٖٛـ،٣
ذٟس ،٢آساز٨؛ ٫ٚربئ ٕ٫ثبذت .ٝ٫جؼز١ة ٠ضّ١غ پ٨ی٤غق .ج٧ؼاف :آرؿث.
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ٟٚ .)1377( .طى ْهتٓ٫ٚ ٩٪١ربئ ٕ٫ثبذت .ٝ٫جؼز١ة داری٨ش کؼی١ی .ج٧ؼاف٠ :ؼکؽ.

راکْیٗ ،اً٣« .)1388( .٥١گا٦ی  ٨٣ة ٥اؿحْارق (جضٞی ٜاؿحْارق در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر)» .پض٤٠ؼ٤ـب٨
ازث .٩ؿاؿ  .7ق١ارة  .26مل 99ػ.77
ركزة٠ ،٥ضّ١غروا ك ٚغرتاهلل وؼك٣ی« .)1390( .جضٞی٠ ٜا٦یّث ْ٠ك٨ؽ ك ؿیؼ جضّ٨ؿ آف در اقْار ٚینػؼ
ا٠ی٢پ٨ر» .نقٟٗب ٧ٚعجٍ ؽٟبعٞ ٩ػٞ ٠ ٙخز نبرعـ( ٩ث٥ـبر ازة) .ؿػاؿ چ٧ػارـ .قػ١ارة اكّؿ
(پیاپی .)11مل 308ػ.291
ق١یـا ،ؿیؼكس .)1386( .نز ّٟ٤تٗ٫ٛحبت .ج٧ؼاف٠ :یحؼا.
ػػػػػػػػػػػػػػػػ ًٞ .)1388( .س ازث .٩چآ ؿ٨ـ .ج٧ؼاف٠ :یحؼا.
مؼٗی٠ ،ضّ١غروا ك ؿیّغروا ٦اق١ی« .)1390( .دٗاع ٛ٠غّس ،جّْ٧غ ك جضّ٨ؿ در قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر».
ٞؾز ٧٘٪ازث٘٫بت پب٪سار .٨ؿاؿ دكـ .ق١ارة ؿ٨ـ ك چ٧ارـ .مل 346ػ.323
مالصی ٛ٠غّـ ،ؿ٧یال٨٣« .)1389( .آكری در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» .پض٤٠ؾٟب ٧ٚسثب ٠ ٜازث٘٫بت نبرع.٩
ؿاؿ دكـ .ق١ارة قك160 .ٟػ.133
ٔال٠ضـی٢زادقٔ ،ؼیبروا ك ٣گار ٔالـپ٨ر٫ٚ .)1387( .ربئ ٕ٫ثبذت .ٝ٫ج٧ؼاف :ركزگار.
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ٗح٨صی ركدْ٠س٤ی٠ ،ض١ػ٨د« .)1387( .ؿػ ٥مػغا ،ؿػ ٥ر٣ػگ ،ؿػ ٥ؿػتک در قػْؼ ٚینػؼ ا٠ی٢پػ٨ر».
ازةپض .٩٤٠ق١ارة پ٤س .ٟمل 30ػ.9
کاکاییّ ،تغاٝستّار .)1385( .آ٠اس٤بٞ ٨غٕ عزخٓٞ :ب ٩٤ث ٣ؽؿز ٚؿبفز ا٪زا ٜاس  9357تـب .9367
ج٧ؼاف٠ :ؤؿّـة جُ٤ی ٟك ٣كؼ آدار ا٠اـ ظ١ی٤ی(رق).
کؽّازی٠ ،یؼ زالؿاٝغّی .)1373( .٢س٪جبؽٟبع ٩عر ٝپبرع( ٩ثس٪ؽ) .ج٧ؼاف :کحات ٠اد (٣كؼ ٠ؼکؽ).

گؼزی٠ ،نٌ٘ی« .)1387( .ةؼرؿی ٠ا٦یّث ك ٨٧٘٠ـ درد ك ر٣ر در اقْار ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر» .پض٤٠ؼ٤ـب٨
ازث .٩ؿاؿ  .5ق١ارة  .20مل 130ػ.107
ػػػػػػػػػػػػػػػػ « .)1389( .چك٦ٟای ٣گؼاف آی٤ة جؼدیغ٣غ (ةؼرؿی ك جضٞی ٜصیؼت ك ؿؼگؼدا٣ی ا٣ـػاف
ْ٠امؼ در ٣گاق ٚینؼ ا٠ی٢پ٨ر)»ٞ .ؾز ٧٘٪ازة  ٠سثب ٜزاٞؾٓب ٢ؽ٫٥س ثبٟ٤ز َزٚـب .ٜدكرة زغیػغ.
ق١ارة ( 28پیاپی  .)25مل 337ػ.317
٠ضّ١غیّٞ ،ی ك ز١ی ٥ٞزارّی« .)1388( .ةؼرؿی ك جضٞیػ ٜآرایػة جكػعیل در ٠سّ٨١ػة اقػْار ٚینػؼ
ا٠ی٢پ٨ر» .نقٟٗب ٧ٚسثب ٠ ٜازة پبرع .٩ق١ارة  .41مل 127ػ.105
٠کاریک ،ایؼ٣ا ری١ا .)1390( .زاٞؾٟبٞ ٧ٚػز٤٣٘٪ب ٨ازثٚ ٩ؿبفز .جؼز١ة ٧٠ؼاف ٧٠ازؼ ك ٠ضّ١ػغ ٣تػ٨ی.
چآ چ٧ارـ .ج٧ؼاف :آگ.٥
٣ا٨٠ر ،ٌٙٞ٠ة « .)1387( .٢١٧ةاظحی ،٢گ٘حگ٤٠٨غی ك چ٤غمػغایی؛ ٌ٠اْٝػة پیكػاةی٤ا٠ح٤یّث ةػاظحی٤ی».
پض٤٠ؾٟب ٧ٚؾٗ ٘١اٞغب .٩ٞق١ارة  .57مل 414ػ.397
ٝ٨٣ؽ ،ركٞ٣غ .)1391( .ؽُغپ٫ز َ ٠برٞب٠أ پظ اس ثبذت .ٝ٫ج٧ؼاف٦ :ؼ٠ؾ.
٣یک٤٠ف٧٠ ،غی ك ٗاًٛ٠ ٥١ی١ی« .)1388( .ركش پایافة٤غی در قْؼ ٚینؼ ا٠ی٢پػ٨ر» .ازةپض٤٠ـ.٩

ق١ارة ٘٦ح ٟك ٦كح .ٟمل 123ػ.101

