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گنشوھ رثا "یعار هدشمگ هرب" زا یتیاور / دوشیم ینابرق "ناگدنز نیفدت" رد هک یسک نیتسخن

یریشلگ

هدزاش" ینعی شماگنھدوز راکھاش زا دعب لاس ود ار نامر نیا یریشلگ .دیآیم باسح هب یریشلگ یسیونناتساد رد ییون نارود عورش "یعار هدشمگ هرب"

.دنکیم رشتنم "باجتحا

یقلت تخاسشوخ ینامر ،رصاعم یسیونناتساد هعماج و دقن یلاھا نایم رد "باجتحا هدزاش" هک نیا اب :نیالنآرنھ تایبدا و گنھرف سیورس
رثا نیا نوماریپ هک ینیسحت جوم هب و دریگیمن یپ رثا نیا رب مکاح یاقیطوب یانبم رب ار شایسیونناتساد یدعب ریسم یریشلگ اما ،ددرگیم
اھنامر نیمھ اقافتا و دناهدمآ رد شراگن هب توافتم رسکی یایژولودتم اب هک تسییاھنامر هدنسیون وا ،سپ نیا زا .دنامیم هجوتیب تشاد نایرج
زگرھ و تسا هدوب لفاغ راثآ نیا لیلحت زا رصاعم دقن نایرج الوصا هک یلاح رد ،دنھدیم لیکشت ار وا یسیونهصق هزاریش و راثآ یلصا هندب
رتشیب رد .تسا هتفرگنرارق نیدقتنم هجوت دروم "باجتحا هدزاش" نوچمھ ،"هماننج" یتح و "مجنپ موصعم" ،"یعار هدشمگ هرب" لثم ییاھنامر
و هدش هتفرگ راک هب نابز ،یناریا یییاور تنس اب نردم ییاور یاھتخاس یزیمآمھ ،کیسالک نوتم اب )Intertextuality( تینتمانیب ،راثآ نیا
.تسا زکرمتم رثا ِیگنھرف -یخیرات هوجو رب نآ هجوت نوناک هک تسیسیونهصق زا یدرکیور تمدخ رد ،تیاور عون هاگ

یسایس مولع هزوح رد میھافم نیرتیدیلک ناونعهب نآ زا ناوتیم هک تسا ییاھهرازگ نتخاسرب ددص رد هراومھ یریشلگ یسیونهصق زا هجو نیا 
هب و دھدیم ناشن هجوت یسیونهصق یاھدنفرت و مرف هب هک تسا رصاعم ناگدنسیون دودعم زا یریشلگ هک نیا اب .درب مان یگنھرف تاعلاطم و
نیا رد نتم ییاغ فدھ تفگ دیاب دیاش .درک دای ارگموھفم ناگدنسیون زا یکی ناونعهب وا زا ناوتیم لاح نیع رد ،تسا دنبیاپ نآ دعاوق بوچراچ
کت کت رد ارگهبخن یاهدنسیون ناونعهب یریشلگ .دنک کمک نامزورما تیوھ زا یشخبمھف هب هک تسا هصق زا یھوجو نتخاسرب اھنامر
لابند ار شایسایس -یگنھرف تایرظن رتھب ترابع هب و نتم یاوحف ،شراثآ یدنمنایب و اھرتکاراک راتفر و لامعا ،هصق یاھ ]event[دادخر
تافیصوت یتح و تارابع ،تالمج مامت ،هصق رصانع ،تیعقوم نیا رد .تسیدربراک یموھفم هباثم هب اوتحم تیولوا اجنیا رد مھم یهلاسم .دنکیم
دادملق یلومعم قافتا کی افرص یتیعقاو چیھ و دنکیمن لمع یثنخ یاهلمج چیھ بیترت نیا هب .دنوشیم هتفرگ راک هب یصاخ روظنم و فدھ اب
هریاد ،تسین "یعار هدشمگ هرب" رتکاراک مان اھنت یعار لاثم یارب .دباییم لیلقت تیعقاو رب یباجح هلزنم هب رثا مسیلائر ثیح نیا زا و دوشیمن
 ،نارچدنفسوگ ،هلگ هدننار .1 :تسا نینچ نیعم گنھرفزا لقن هب یعار ینمض یانعم .دنکیم افیا یگنررپ شقن ناتساد لوط رد "یعار" ییانعم
هک تسایس مولع تفرعم هب دشاب ققحتم هک تسا یسک .4]و[ یلاو ،ریما ؛دنک یتسرپرس ار یموق هک نآ .3 ،نابھگن و یماح .2 ،نابش  و نابوچ
هک تسیلاح رد نیا .تسا سان روما ریبدت و ناھج روما و حالصا رومام هک یسک هلمجلاب و تسا یرشب یگدنز و ندمت روما هب طوبرم و قلعتم
یفرعم "ریبد" ناونعهب ار یعار فلوم هک عوضوم نیا ،بیترت نیمھ هب .تسا نامر کیتامت هوجو نیرتیروحم زا "یعار" مراھچ و موس یناعم
نیا نیرتهداس زا نایم نیا رد دارفا مان باختنا و دریگیم راک هب زین شراثآ رگید رد یریشلگ ار دنفرت نیا هتبلا .تسین تلع نودب زین دنکیم
هدیمان "وناب" ار "رادرد یاھهنیآ" ای "هماننج" هلمج زا شیاھناتساد ِیروحم ِنز یاھتیصخش زا یکی اھراب یریشلگ ،هنومن یارب .تساھدنفرت
نیا دش هتفگ هک روطنامھ .دنکیم رارقرب طابترا یخیرات -یگنھرف هرتسگ رد نز و یسراف یاھلزغ قوشعم اب مان نیا شنیزگ هطساو هب و تسا



نیا هب زین اھتیصخش یاھگولاید و تالمج ،تاریبعت رد ناوتیم هکییاج ات ،دباییم طسب هصق فلتخم داعبا رد یریشلگ یسیونهصق زا هجو
یھاگآ یریشلگ نلامتحا .تسا هتفرگ هرھب زین تایبدا رد هنازادرپدامن یاھتنس زا یریشلگ ،تفگ ناوتیم رظنم نیا زا و درک ادیپ تسد هیامنورد
هب و درکیم باختنا ار یرتهداس شور وا دوب هنوگنیا رگا .دراذگیمن شیامن هب شیاھنامر رد رظندم میھافم یهطساو هب ار شرایشوھ نادجو و
یاھدنفرت و هصق راتخاس نوتفم یلوا زارط هدنسیون رھ لثم وا .دروآیم یور یگنھرف -یملع یاھهلاقم ای یاهشیدنا یاھنامر نتشون
هرب". دریگیم لکش ،دش تبحص نآ زا رتشیپ هک ییاوتحم هب لین فدھ اب یو راثآ یشراگن یاھهویش رد مکاح تابسانم دنچ رھ ،تسیسیونهصق
رگید یواکاو رد دناوتیم رثا نیا یسررب ورنیا زا و دیآیمرد شراگن هب یدرکیور نینچ اب هک تسینامر نیتسخن نایم نیا رد "یعار هدشمگ
.دوش عقاو رثوم یو یاھنامر

"یعار هدشمگ هرب" رد تیاور

موس .تسا دودحم )یعار( هصق یلصا رتکاراک هب و یشیامن یوار دید هیواز و دوشیم تیاور صخش موس تروص هب "یعار هدشمگ هرب" 
لکش نیا زا یوگنیمھ هلمج زا نردم ناگدنسیون زا تیعبت هب اھراب وا .دیآیم باسح هب تیاور رد یریشلگ هقالع دروم هویش یشیامن صخش
مدع و یتوافتیب و نآ ندوب یثنخ ،هدرک فوطعم دوخ هب ار یریشلگ هک تیاور زا عون نیا رد هصیصخ نیرتمھم دیاش .تسا هتفرگ هرھب ییاور
زا نوریب ناھج و یعقاو یگدنز اب هصق رد یگدنز یاضف و تسیز یقطنم یناسمھ نتیاھن و هصق یاھمدآ لامعا و عیاقو هب تبسن یوار تواضق
زا ییاھشخب رد یعار .دش میھاوخ ورهب ور زین یعار ینورد ییوگکت اب نامر زا ییاھشخب رد و تیاور لوط رد هک تسیلاح رد نیا .دشاب نتم
،زین یرگید یاھشخب رد و دروآیم دای هب ار شاهتفر تسد زا ردام و ردپ تارطاخ و ددرگیمرب هتشذگ هب  -لوا لصف اصوصخ- هصق
و وحن و تخاس زا اما ،دیآیم مالک هب ینورد ییوگکت ماقم رد هک نیا اب ،اھییوگکت نیا. دوشیم هتشون یوار هطساو هب شاینورد یاھییوگکت

لثم سای یوب و میتفریم .متفرگ ار شتسد هک دوب اجنیمھ" :میناوخیم باتک 29 هحفص رد هنومن یارب .دننکیم یوریپ یراجنھ هب و ملاس لکش
نیا تسیھیدب .تسا هتشون ار درذگیم یعار نھذ زا هک هناقشاع یدای یوار ."ام یاھهناش نایم قلعم دوب سای یوب همھ اوھ ای ،دوب یرتچ
هب و ملاس لکش زا دش هراشا نآ هب هک روطنامھ تالمج وحن و تخاس دنچرھ ،درادن یبطاخم و هداتفا قافتا یعار نھذ رد نفرص ینورد ییوگکت
هنوگنیا ناوتیم هک یروط ،دریگیم دوخ هب یرتهدیچیپ لکش تیعضو نیا )مراھچ لصف ینایاپ دنب( رثا زا یشخب رد اما .دننکیم یوریپ یاهدعاق
ار دوخ روضح یوار هک ،تسا نیا رد لومعم صخش لوا یاھتیاور اب نآ توافت اھنت و هدوب صخش لوا لکش هب هصق تیاور هک ،درک ضرف
تیعضو باختنا هتبلا هک ،دنکیم تیاور ینوریب دید هیواز زا زین ار دوخ اما ،دسیونیم یعار ینعی .هدرک تیاور صخش موس لکش هب هصق رد
.دسریم رظن هب رتیقطنم نتم نیا لیلحت رد تسخن

راگنا ،تسین الاح هک ،هرجنپ باق رد مدید هک تسا نامھ طقف .تسین ،مرادن مایعار ناخیلع دیس موحرم فلخ یعار دمحم دیس هک نم ،نم اما"
"...ماهدیدن ،تسا هدوبن

دنور و تاقافتا یعیبط ]tone[ ینحل و هاتوک یاھهفقو اب ،هداس یرثن هطساو هب مھ نآ "یعار هدشمگ هرب" رد دودحم صخش موس تیاور
لیھست هدنناوخ یارب ار نامر تسیز و اھدادیور یریذپرواب تیاور زا لکش نیا تفگ ناوتیم هک یدح ات ،دھدیم هولج یعقاو ار هصق یریگلکش
 .تسا هدیشخب

تدحو یایوناراپ

:فلا .دربیم شیپ ار شتسود تدحو و یحالص شراکمھ ،وا هطساو هب و یعار ]story[ ناتساد ناماوت )نامر لوا دلج مان("ناگدنز نیفدت" 
ینامتخاس هب بش رھ وا ،نینچمھ .لیلد نودب نرھاظ .دنکیم باوج ار وا یدنچ زا سپ اما دراد هطبار وا اب یعار هک تسیراکتمدخ نز ؛همیلح
بش کی .دروآیم نوریب نآ زا ار شتسد ؛دشکب راگیس ینز راگنا ،هظحل دنچ رھ هک یاهرجنپ هب ،دزودیم مشچ دراد رارق رتوسنآ نابایخ دنچ هک
.دراد همادا بش رھ یعار ینارچ مشچ نیا .دزادنایم نوریب هرجنپ زا ار یاهمانزور ،تسد 48 هام رھم مھدزناش ینعی ،مھ

رد هاگ .ددرگیم یزیچ لابند .دنکیم هاگن قیقد یعار .دوش یم زاغآ هیاسمھ تخر دنب زا یفیصوت یتالمج اب زین نامر تسخن دنب رگید یوس زا
راکمھ یحالص :ب .تسا هتشاد همیلح اب هک یراتفر هاگ و )دوشیم رجنم تسکش هب هک یاهطبار( دروآیم دای هب ار ونیم مان هب یرتخد شاهظفاح
یحالص .هتفرگیم هزور و هدناوخیم زامن شعبت هب  زین یحالص و هدوب یبھذم وا .داد تسد زا ار شنز یگزات هب هک تسا یایشاقن ریبد ؛یعار
و هدش ضیرم وا ،درادن داقتعا یزیچ هب رگید تفگ شرسمھ هب هک ینامز زا دنکیم رکف و تسوا زا یحرط ندیشک لوغشم شنز گرم زا دعب
و دنمھفیمن ار وا ،یعار دوخ هلمج زا شناتسود .دراد یناشیرپِ ناور و هدش لتخم شایگدنز .تسیرتهدیچیپ رتکاراک تدحو :ج .تسا هدرم اتیاھن
،تدحو یایوناراپ ،دروخیم مشچ هب )شرسمھ) ینز روضح زین تدحو یگدنز لقث هطقن رد هک نیا اب .تسا طوقس فرش رد شایگداوناخ یگدنز
شنیمزرس خیرات و هتشذگ نوتم و شایگدنز جنرغب لئاسم نایم هک یفیرظ هطبار و تسوا بیقعت لاح رد مئاد دنکیم رکف هک یدرف زا سارھ
و حرط یلصا طاقن ار ج و ب ، فلا یاھشخب زا مادک رھ رگا .دھدیم رارق نتم نوناک رد هصق یاھرتکاراک رگید زا رتشیب ار وا ،دنکیم داجیا
نوناک رد "نز" روضح نآ کرتشم لصا هک ،تخاس دھاوخرب ار نامر تسیز زا یمھم هجو طاقن نیا زا مادک رھ ،میروایب باسح هب نامر هئطوت
و تنس زا یوزج هک هچنآ و هتشذگ نوتم اب -میقتسمریغ و میقتسم لکش هب- نتم یاج یاج رد هک تسیطابترا و ناتساد یاھتیصخش یگدنز



راکشآ یلکش هب و نمیقتسم تسا هتفرگ رارق نتم نوناک رد یعار هک ییاھشخب رد تنیتمانیب نیا .دریگیم تروص ،میرمشیمرب روشک نیا خیرات
عییشت مسارم ماگنھ رد ای و هدش لقن بادآ نیا زا ام تنس رد هک ییاھهرازگ زا یشخب ،همیلح اب هلزاغم ماگنھ رد لاثم یارب ؛دریگیم تروص

رارق هدافتسا دروم کییاکرآ لکش هب اقلطم روبزم یاھتمسق رد نابز .دوشیم لقن کیسالک عبانم زا ننیع نییآ نیا هب طوبرم بلاطم زا یاهراپ
میدرک هراشا نآ هب زین رتشیپ هک روطنامھ ،تدحو                                                                                                    .دریگیم
لقادح ای ییایلوخیلام یدرف مشچ هب ار وا شنایفارطا و ناتسود .تسا هتفای شروشک یخیرات هتشذگ و لاح یگدنز نایم هک تسییاھطابترا ریگرد
یراعشا ،رمشاک ورس هصق هب تدحو .دنرادنپ یمن مھوت کی زج یزیچ ،تسوا بیقعت رد امئاد هک یسک هرابرد ار شیاھفرح و دننیبیم داتعم کی
ماهدرک یعس اھتشاددای نیا رد نم هک تسا نیا لصحام اما" :دیوگیم یعار هب موس لصف زا یشخب رد وا .دنکیم تعجر همانھاش ای و یقیقد زا
.دریگیم ار موادم و مارآ نایرج ولج هک یگنس میریگب ای ،دنکیم عطق ار هنت کی موادت و دیآیم دورف یساد ،یربت هک ییاجنامھ یور مراذگب تسد
                                      )171ص(".میتسھ مھ الاح و ،میاهوب لکشم نیمھ راتفرگ ،ییایفارغج تیعقوم الثم ،هدوب هک لیلد رھ هب اجنیا ام

یعار هب یگولاید رد وا هنومن یارب .دباییم موادت  یرگید هنوگ هب وا رد تیعضو نیا هک توافت نیا اب .تسین انثتسم هدعاق نیا زا زین یحالص
همھ هک متسنادیم لاح نیع رد اما ،ناشعورف و لوصا مامت ،ناشبادآ نامھ اب نارگید هک منک یگدنز روطنامھ ات مدرک یعس مھ یلیخ" :دیوگیم
دنا هتشاذگ ار شتشخ تشخ رکفتم یاھ مدآ رازھ نارازھ تساھ نرق هک میظع یانب نیا زا تسا یفاک هکنیا یارب" ،دنزرایمن مھ زیشپ کی اھنآ
تینتمانیب نیا هنماد و میتسھ هجاوم تینتمانیب اب هتسویپ "یعار هدشمگ هرب" رد ام. )75ص("... دزیرب شا همھ ات میشکب نوریب رجآ ود یکی طقف
زاغآ زا ییاھتیاور هعومجم ات هتفرگ "نیدلاردب خیش" هصق زا ؛تسا هدش هداد صاصتخا نآ هب نامر زا یھجوت لباق مجح هک تسا نانچنآ
.یبھذم کسانم و نوتم ،کیسالک راعشا ،شنیرفآ

اھلبمس ناھج

نیا نودب و یلومعم ییاھتیعضو رد هصق یاھرتکاراک ؛تسین یناھگان و نتعفد "یعار هدشمگ هرب" رد ناتساد یاھمدآ ینورد ]conflict[ لادج
یلعف یگدنز هب اھنت نارحب نیا .دنتسھ ورهب ور نآ اب هک دنوشیم ینارحب هجوتم یمارآ هب و دنانیگھودنا دتفیب قافتا یھجوت لباق هثداح هک
هدنام ردقنآ وب نیا ینادیم الصا" :دیوگیم تدحو یتقو .دراد زارد و رود یخیرات رد هشیر ؛دوشیمن دودحم ناشراتفر و لامعا یتح و اھرتکاراک
نیمھ هب )163ص("...تسا هدش زاب ناشاھهمخد ای نایتشدرز یاھنادوتسا هب یفاکش اجرھ و اجنیا زا منکیم رکف یھاگ هک تسا هنھک ردقنآ ،تسا
.درک ریبعت )رصاعم-(لاح ینامز فرظ رد خیرات رارکت هب ناوتیم هک یتیعضو ؛دنکیم هراشا هیامنورد

رد هتشذگ اب هملاکم .دنکیم هلباقم ،تسا هداد لکش ار ام تیوھ و خیرات هچنآ و تنس اب ،تینتمانیب لصا هطساو هب "یعار هدشمگ هرب" رد یریشلگ
هب شسرد یاھسالک رد نمیقتسم هک یعار یاھییوگکت رد هاگ و تدحو ای یحالص یاھهتفگ رد هاگ ؛دریگیم یتروص یفلتخم داعبا رد نامر نیا
هب یفرط زا ؛دنتسھ رصاعم و نھک تیعضو ود رھ تسیز هبرجت لاح رد ناماوت هصق یاھرتکاراک .دزادرپیم یخیرات یاھتیاور و اھهصق
یمامت تھج نیا زا .دنکیم داجیا للخ و هفقو تسیز نیا رد هتشذگ زا یاهدننکدوبان تردق رگید یوس زا و دنھدیم همادا دوخ زورما یگدنز
.دننکیم راتفر ناشیعقاو نایاتمھ زا رتمک یلمع تردق اب زین تلع نیمھ هب و دناهجاوم روآماسرس یضقانت اب یعون هب ناتساد یاھتیصخش
دوجو اب زین یعار و دوشیم دیدپان اھرظن زا یاهدش هل ناسنا لثم تدحو ،دوشیم لیدبت یتابن یگدنز کی هب شرسمھ توف اب یحالص یگدنز
اھرتکاراک رگید هب تبسن یرترب هاگیاج زا -میمانیم "تنس" هچنآ هب نیدامن دیاش یدنخبل - دراد بل هب مراھچ لصف نایاپ رد هک یراعتسا یدنخبل
یھجو رثا یناتساد راتخاس و تیاور عون ،تینتمانیب ،زورما و هتشذگ تسیز قیبطت ،ناتساد یاھتیصخش تلذ و تسکش هک نیا اب .تسین دنمهرھب
و یعطق ییاھضرف شیپ روحم رب نامر یوگلا هکارچ ،میتسین ورهب ور نردم یرثا اب ام عقاو هب اما ،تسا هدیشخب "یعار هدشمگ هرب" هب نردم
اب زور رھ ام هک یعقاو یاھگولاید اب یلومعم ناسنا کی هن و دشاب شیاھهشیدنا یوگدنلب هک دنیرفآیم یرتکاراک یریشلگ .تسا هتفرگ لکش ییاھن
.میراد راک و رس نآ

یاھهیوس اب ییاھهلاقم هک ،دنوشیم هتشون یروط زین اھگولاید .دیآیمن یعقاو رظن هب هک ،دنشکیم کدی هب یکیلوبمس مان یتح وا یاھرتکاراک
نیا زا تسا یفاک" :دیوگیم یحالص یتقو .یحالص و یعار یاھوگوتفگ ای و شناتسود اب تدحو یوگوتفگ زا ییاھشخب لثم ،هناسانشهعماج
اب ام "...دزیرب شاهمھ ات میشکب نوریب رجآ ود یکی طقف دناهتشاذگ ار شتشخ تشخ رکفتم یاھمدآ رازھ نارازھ تساھنرق هک میظع یانب

اب "...دنکیمن یگدنز یناتساب رثا کی یوت ،رگید زورما ،سکچیھ" میناوخیم یتقو و میوشیم ورهب ور هاگشناد داتسا ریظن یزیچ ،هبخن یتیصخش
و نیرتهداس هب اوتحم هئارا ینعی شایتنس مرف هطساو هب ییاھتیعقوم نینچ رد یریشلگ درکیور .تنس هیلع یریشلگ نایرع یریگهھبج
هرب" ؛دنکیم باختنا رایعم نیمھ رب زین ار نامر مان یتح وا .دنکیم لیدبت تنس زا یشخب هب ار تنس اب هلباقم نیا ،نکمم لکش نیرتتساررس
زا یاھرازبا هب نانچمھ هکارچ ،دوشیم ینابرق هک تسیسک نیتسخن "ناگدنز نیفدت" رد یریشلگ ."اھلوبمس ناھج" ریظن یزیچ ،"یعار هدشمگ
هتفرگارف ار نامر زا یھجوت لباق مجح هک یتینتمانیب .تسین هاگآ ،دوخ یامنضقانتم تیعضو نیا زا لقادح ای تسا دنبیاپ یسیونناتساد هداتفا راک
نودب ار دراد طابترا هتشذگ هب هک ییاوحف ای نتم یریشلگ .تسا هدش هتفرگراک هب یاهناراگنالھس و هداس تابسانم اب بیترت نیمھ هب زین
رد نردم یدنفرت یریگراک هب نفرص ،تین هک نیا لثم تسرد ،دھدیم رارق دوخ رظن دروم یاھهرازگ رانک رد یگتخلش اب و تفارظ نیرتکچوک
چیھ نودب و دنکیم افتکا ،تسا هتخادرپ مسارم نیا یرازگرب هب هک کیسالک نوتم زا یراتشون هب هصق تیصخش یراپسکاخ ماگنھ رد وا .دشاب رثا
رصاعم هدنسیون نیتسخن یریشلگ دیآیم رظن هب .دھدیم رارق هصق رد اھرتکاراک لوق زا ار رمشاک ورس یونثم ای نیدلاردب خیش هصق یرسدرد
.دروخیم تسکش نآ یریگراک هب رد و دسیونیم ،دیوگیم ناتساد رد مرف تیمھا زا هک تسا
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