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راًٖ زٗاى ٍ  هجلٔ علوٖ  پصٍّطٖ اًجوي ٗا

ات عرٖت ش . ُ 1399، تْار 54 ضوارُ، اد٘ت

 113-136 صص، م 2020

 «العطر الفرًسٖ»ضٌاسٖ قْرهاى رهاى  ًقذ رٍاى

 ّإ دفاعٖ فرٍٗذ هکاً٘سن ًٔظرٗ تا تکِ٘ تر
 سلوا قَ٘هٖ ،هرٗن صالح زادُ، 1*تٌْام فارسٖ

 كؼ٤ؼاٍٍ٘بٜ  ٣ػفث بت٥اوتبؼ٤بـ ٌفٜٚ قثبٖ ٚ اؼث. 1

 ٚ ٍٔبٚـٜ ؼاٍٍ٘بٜ ٤كؼ ٣ٌفٜٚ ـٚاٍ٘ٙبو بـ٤اوتبؼ. 2

 كؼ٤ؼاٍٍ٘بٜ  ٣ػفث بت٥اـٌؽ قثبٖ ٚ اؼث ٣وبـٌٙبو ٢ؼاٍ٘دٛ. 3

 1398/ 29/10: پؿ٤في تبـ٤ع    1398/ 06/05: ؼـ٤بفت تبـ٤ع

 چک٘ذُ
تبوٖٙٛ( اق ٤ٛ٘ىٙؽٌبٖ وٛؼا٣٘، ـٚا٤تٍف  -1960ْاثف ا٥ٔف تبج اِىّف)« اِؼٙف اِفف٘ى٣»ـٔبٖ 

، ثٝ ؼٚـ اق تٛخّٝ ٚ ػٙب٤ت ضىٛٔت، «غبئت»وٛؼاٖ اوت وٝ ؼـ ٔط١ّّ  ق٘ؽ٣ٌ ثػ٣ٍ اق خبٔؼ١
وٙٙؽ. لٟفٔبٖ ا٤ٗ ـٔبٖ  ثب ٍٔىالت اختٕبػ٣، التّبؼ٢، فف٣ٍٙٞ ٚ ـٚا٣٘ ؼوت ٚ پٙدٝ ٘فْ ٣ٔ

ثفا٢ ففاـ اق فٍبـٞب٢ ـٚا٣٘ ٚ  )ػ٣ّ خفخبـ( ثٝ ػٙٛاٖ ٕ٘ب٤ٙؽ٠ لٍف ٔؼ٥ف خبٔؼ١ وٛؼاٖ،
ٞب٢ ؼفبػ٣،  ٔىب٥٘كْوٙؽ.  ٞب٢ ؼفبع ـٚا٣٘ اوتفبؼٜ ٣ٔ قؼ٠ غ٤ًٛ، اق ٔىب٥٘ىٓ ا٥ٔبَ ٚاپه

ٞب٢  ٚالغ ٍ٘ؽٖ فؼّب٥ِّت آٔؽٖ أٙفاة ٚ ٔف٥ؽ ٞب٣٤ ـٚا٣٘ ٞىتٙؽ وٝ ؼـ لجبَ پؽ٤ؽ فؼّب٥ِّت
-آ٤ٙؽ. ا٤ٗ ٔمبِٝ ثف آٖ اوت تب ثٝ ـٚي ت٥ِٛف٣ ٞب ثٝ ٚخٛؼ ٣ٔ ٔٙٙم٣ ثفا٢ ؼفغ ا٤ٗ أٙفاة

ٍ٘بٖ ؼٞؽ ٞب٢ ؼفبػ٣،  ٕٔٗ تؼف٤ف ٚ تج٥٥ٗ ٔىب٥٘ىٓ ٌٙبو٣، تط٣ّ٥ّ ٚ ثب اوتفبؼٜ اق ٘مؽ ـٚاٖ
ثفؼٜ ٚ وؽاْ ٔىب٥٘ىٓ، وبـثفؼ ث٥ٍتف٢  ٞب٢ ؼفبػ٣ ثٟفٜ وٝ لٟفٔبٖ ـٔبٖ زفا ٚ زٍٛ٘ٝ اق ٔىب٥٘ىٓ

٘ت٥د١ ثٝ ؼوت آٔؽٜ ا٤ٗ اوت وٝ أٙفاة ٚ  ثفؼاـ٢ ث٥ٍتف اٚ ز٥ىت. اوت ٚ ػّّت ثٟفٜ ؼاٌتٝ
ٞب٢ ؼفبع ـٚا٣٘ ثٛؼٜ وٝ ثب تٛوُّ ثٝ آٖ،  ق ٔىب٥٘ىٓتف٤ٗ ػبُٔ اوتفبؼ٠ ٢ٚ ا تًٙ ٘ٛـٚت٥ه، ٟٔٓ

وؼ٣ وفؼٜ اق تفن غٛؼ ثىبٞؽ ٚ غ٤ٍٛتٗ ـا ؼـ ضب٥ٌٝ ا٣ٙٔ ٍ٘ٝ ؼاـؼ ٚ ثب اوتفبؼٜ اق 
-ٞب٢ ٘بپػتٝ ٚثّٛؽ پفؼاق٢ وٝ ٍ٘ب١٘ ٌػ٥ّّت ٞب٢ ؼفبػ٣ ٌٛ٘بٌٖٛ، ثٝ غَّٛ غ٥بَ ٔىب٥٘ىٓ

 ٞب٢ ا٤دبؼ ٌؽٜ، پبوػ٣ ٔىبئُ ٚ أٙفاةآٔؽٖ ثف  وؼ٣ ثف آٖ ؼاـؼ تب ٕٔٗ فبئك ٥٘بفتٝ اوت،
أّب اـتجبً٘ ـا ثب ٚالؼ٥ّت اق ؼوت ؼاؼٜ، ؼزبـ ففٚپب٣ٌ  ؼـغٛـ ثٝ ٥٘بقٞب٢ غٛؼ ؼٞؽ،

 ٌٛؼ. ٣ٔ  ٌػ٥ّّت )اوى٥كٚفف٣٘ پبـا٘ٛئ٥ؽ٢( ٌؽٜ ٚ ثٝ خٖٙٛ و٥ٍؽٜ

 .٣ا٥ٔفتبج اِىّف، اِؼٙف اِفف٘ى ،٣ؼفبػ ٞب٢ى٥ٓٔىب٘ ؽ،٤ففٚ ،٣ٌٙبو ٘مؽ ـٚاٖ :ّاذٍاشُ٘کل
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 هقذهِ -1
ثٝ ا٤ٗ ؼ٥ُِ وٝ ت٥ِٛؽ  ؛ٌٙبو٣ أف٢ ثبثت ٌؽٜ ٚ غ٥فلبثُ ا٘ىبـ اوت بت ٚ ـٚاٖپ٥ٛ٘ؽ ٥ٔبٖ اؼث٥ّ

ا٤ٗ پ٥ٛ٘ؽ ٕٞٛاـٜ اق » .ـٚا٣٘ ٤ٛ٘ىٙؽٜ پ٥ٛ٘ؽ٢ تٍٙبتًٙ ؼاـؼ ـٚض٣ ٚ غّبؼَآثبـ اؼث٣ ثب 

بت ـٚاٖ ا٘ىبٖ ـا وبقؼ ٚ اؼث٥ّ ت ـا ٣ٔبت٣ ٔتمبثُ ثفغٛـؼاـ اوت. ـٚاٖ ا٘ىبٖ اؼث٥ّو٥ف٥ّ

ؼ٤ؽ ؼ٤ٍف٢ ثٝ ض٥بت ا٘ىب٣٘  ١ٌٙبن اق قا٤ٚ ؼ٤ؽ ٚ ـٚاٖ ١پفٚـا٘ؽ. ٌبػف ٚ اؼ٤ت اق ٤ه قا٤ٚ ٣ٔ

٤ؼ٣ٙ ٞف ؼٚ ض٥بت ا٘ىب٣٘ ٚ ٔظبٞف آٖ ـا  ؛ٝ ٞف ؼٚ ٤ى٣ اوتتٛخّ ٘ظف ٚ ١ب ٚخٟأّ ،ٍ٘ف٘ؽ ٣ٔ

ـٚش آؼ٣ٔ  ٠بت قا٥٤ؽثفغ٣ ٥٘ك اػتمبؼ ؼاـ٘ؽ وٝ اؼث٥ّ .(129: 1377أب٣ٔ، ) «ؼٞٙؽ ٝ لفاـ ٣ٔٔٛـؼ تٛخّ

-ػم٥ؽٜ ؼاـؼ وٝ ـٚاٖ 1«ـٚثبن»» (.64: 2009)لّبة، ٚ تؼج٥ف٢ اق ٥ٕٔف ٘بغٛؼآٌبٜ ٢ٚ اوت 

 «پفؼاق٘ؽ وٝ ٕٞبٖ افىبـ، ػٛا٘ف ٚ غ٥بَ اوتبت ٞف ؼٚ ثٝ ٔٛٔٛع ٍٔتفو٣ ٣ٌٔٙبو٣ ٚ اؼث٥ّ

تؼب٣ِ ٥ِج٥ؽ٢ٚ اـٔبٍ٘ؽٜ ػبُٔ ا٣ِّ ا٤دبؼ » ،فف٤ٚؽثٝ اػتمبؼ . (32: 1395)افػ٣ٕ ٚ ٕٞىبـاٖ، 

ا٢ اق ٘مؽ اؼث٣،  ٥ٕٞٗ پ٥ٛ٘ؽ وجت ٌؽ تب ٌبغٝ .(storr,1989: 92)« تٕب٣ٔ ٞٙفٞب ٚ آثبـ اؼث٣ اوت

ا٘ؽ٤ٍٕٙؽاٖ  ٢بت، اق آـاٌٙبو٣ اغتّبَ ٤بثؽ ٚ ثفا٢ ؼـن ثٟتف اؼث٥ّ ثٝ ٔجبضث ـٚاٖ

 ؼ.ٌٌٛٙبو٣ اوتفبؼٜ  ـٚاٖ

اوت وٝ وٟٓ ثىكا٣٤ ؼـ ـٌؽ ٚ  2«ق٤ٍٕٛ٘ؽ فف٤ٚؽ»ٌٙبو٣  ـٚاٖ ٤١ى٣ اق وفآٔؽاٖ ػفِ

 ١ت، ٘ظف٤ٞب٢ فف٤ٚؽ ؼـ ثبة ٌػ٥ّّ . ٤ى٣ اق ٘ظف٤ٝاوت ٌٙبو٣ ؼاٌتٝ ٌىٛفب٣٤ ػّٓ ـٚاٖ

ٞب اوتفبؼٜ وفؼٜ تب ثتٛا٘ؽ ثف  ؼاـؼ وٝ ا٘ىبٖ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ اوت. اٚ ث٥بٖ ٣ٔ« ٞب٢ ؼفبػ٣ ٔىب٥٘كْ»

ؼ وٝ وفـاوتب، زٙؽ٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ؼفبػ٣ ـا ففْ ٚ اػالْ أٙفاة غٛؼ فبئك آ٤ؽ. ؼـ ٥ٕٞٗ 

ا٘ىبٖ ؼـ اوثف اٚلبت ثفا٢ ٔمبثّٝ ثب أٙفاة اق زٙؽ ٔىب٥٘كْ ؼفبػ٣ ثٝ ِٛـت ٕٞكٔبٖ اوتفبؼٜ 

ـ٢ٚ،  وفوٛث٣، ا٘ىبـ، ٚاوًٙ ٚاـٚ٘ٝ، ٚاپه»ٞب ٌبُٔ  ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ (.41: 1978)قٞفاٖ، وٙؽ ٣ٔ

ٚاال٤ً ٤ب تّؼ٥ؽ، وفوٛث٣، ٕٞب٘ٙؽوبق٢، ففافى٣ٙ، تفا٣ٌ، تٛخ٥ٝ ػم٣ّ، خبثدب٣٤،  ؼ٥ُِ

قؼا٣٤، خؽاوبق٢، تثج٥ت، خجفاٖ،  قؼا٣٤، تى٥ّٓ ا٤ثبـٌٛ٘ٝ، ػُٕ فى٣ٙ، تٛخ٥ٝ ٔٙٙم٣، ػب٘فٝ ؼـٖٚ

 (.28: 2013؛ اِؽوتٛل٣، 42-37: 1989)ضىب٥٘ٗ،  اوت« ٥ٌف٢ پفؼاق٢ ٚ ٌٌٛٝ ٚاوًٙ تجؽ٣ّ٤، غ٥بَ

وٙٙؽ ٚ  ت ٞىتٙؽ، ثٝ ِٛـت ٘ب٥ٍٞبـ ػُٕ ٣ٔف٤ف ٚالؼ٥ّٞب٢ ؼفبػ٣ تٕبٔبً ا٘ىبـ ٤ب تط ٔىب٥٘ىٓ

 (. 66: 1377)ٌِٛتك ٚ ٌِٛتك، ؼـ وٙص ٥ٍٞبـ ؾٞٗ ا٘ىبٖ ٚخٛؼ ٘ؽاـ٘ؽ 

 ٠ؼٞٙؽ تبوٖٙٛ(، ٍ٘بٖ-1970وٛؼا٣٘ ) ٠ف ٤ٛ٘ىٙؽا٥ٔف تبج اِىّ ١ٌ٘ٛت« اِؼٙفاِفف٘ى٣»ـٔبٖ 

وٛؼاٖ ثٝ ضىبة  ١ق خبٔؼا٢ ا ٕ٘ٛ٘ٝ« اِغبئت ض٣ّ»ػ٣ّ خفخبـ  ١وٛؼاٖ ٚ ٔطّّ ١ثُؼؽ٢ اق خبٔؼ
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ؼاٌتٝ تب قٚا٤ب٢ پٟٙبٖ خبٔؼٝ ـا ثٝ ٔػب٘ت غٛؼ ٍ٘بٖ  لّؽ ٤ٛ٘ٝىٙؽٜ ثب ا٘تػبة ٔطّّ»آ٤ؽ ٚ  ٣ٔ

  .(123: 2015)ٕٔف٠، « ؼٞؽ

 تب خب٣٤ ؼ ٣ ؼاـٕ٘ٛؼ غبِّ ،«ػ٣ّ خفخبـ» ،ت ا٣ِّ ـٔبٖٞب٢ ؼفبػ٣ ؼـ ٌػ٥ّّ ٔىب٥٘ىٓ

ٝث ِٛـت غبَ ؼـ ٔتٗ ـٔبٖ ٍٔبٞؽٜ وفؼ. ٞب ـا  تٛاٖ وبـوفؼ ثفغ٣ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ وٝ ٣ٔ

ٞب٢ ؼفبػ٣ ؼـِؽؼ ٘دبت ـٚاٖ  ُ ثٝ ٔىب٥٘ىٓت٣ وٝ ثب تٛوّـٔبٖ ثب پفؼاقي ٌػ٥ّّ ٤ٛ٘٠ىٙؽ

ـٚ القْ اوت تب ثٝ  ٣ ـا ثٝ ٔػب٘ت اِمب وٙؽ؛ اق ا٤ّٟٕٗٔ ١، ؼـ پ٣ آٖ اوت تب ٘ىتثٛؼٜغ٤ٍٛتٗ 

  وؤاالت ق٤ف پبوع ؼاؼٜ ٌٛؼ:

 ٞب٢ ؼفبػ٣ ز٥ىت؟ اوتفبؼ٠ لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ اق ٔىب٥٘ىٓتف٤ٗ ػبُٔ ٔؤثّف ؼـ  ٟٔٓ. 1

 ثٝ زٝ ِٛـت اوت؟ «العطر الفرنسی»ٞب٢ ؼفبػ٣ ؼـ ـٔبٖ  ٕ٘ٛؼ ٔىب٥٘ىٓ. 2

 لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ ث٥ٍتف اق وؽاْ ٔىب٥٘ىٓ ؼفبػ٣ ثٟفٜ ٌففتٝ ٚ ػّّت آٖ ز٥ىت؟. 3

 پ٘طٌ٘ٔ پصٍّص -1-1
ٔٙبِؼبت  ٠ٞب٢ ؼفبػ٣، ؼـ ضٛق ٔىب٥٘ىٓ ٠ٌففتٝ ؼـثبـ ٞب٢ ِٛـت اغّت ٔمبالت ٚ پمًٚٞ

ت ق٤بؼ٢ ِٛـت ب٥ِّبت ػفث٣ فؼّٚ ؼـ اؼث٥ّ ثٛؼٜبت فبـو٣ ٌٙبو٣ ٚ اؼث٥ّ ٣ّ ـٚاٖتػّّ

وٝ اق آٖ ٥ٔبٖ  ٝث  و٥ٙٓ ٣ٔ قثبٖ ػفث٣ ثفغٛـؼ ٠، ثٝ ٔٛاـؼ٢ ؼـ ضٛقا٤ٗ ثب ٚخٛؼ .اوت ٘پؿ٤ففتٝ

 ٌٛؼ:  وٝ پمًٚٞ ق٤ف اٌبـٜ ٣ٔ

)امرية جابر ىاشم و باقر عبداذلادی « طلبة جامعة الکوفة فسية لدیفاع النّ آليات الدّ »ٔمب١ِ  -1
وٝ ؼـ آٖ ثٝ ا٤ٗ  ،(051-086: 0، ش4اجلامعة العربية اإلمريکية للبحوث، ج ةرللّ  -8108عبدالرسول: 

ٞب٢ ؼفبػ٣ ث٥ٍتف اق  ٘ت٥دٝ ـو٥ؽٜ ٌؽ وٝ ؼاٍ٘د٤ٛبٖ ؼاٍٍ٘بٜ وٛفٝ ؼـ ث٥ٗ ٔىب٥٘ىٓ

ٞب٢ ثّٛؽ ٥٘بفتٝ اوتفبؼ٠   وٙٙؽ ٚ اق ٔىب٥٘ىٓ اوتفبؼٜ ٣ٔـ٘دٛـ ٚ ثّٛؽ ٤بفتٝ  ٞب٢ ـٚاٖ ٔىب٥٘ىٓ

، ٌ٘ٛت١ تٛـج وٟفاث٣ ٚ «فاع النفسية لدی بشار بن بردآليات الدّ »ؼـ ٔمب١ِ  -2وٕتف٢ ؼاـ٘ؽ. 

٤ٛ٘ىٙؽٌبٖ  (https://www.diwanalarab.com :5112: ديوان العربٕٞىبـاٖ )ٔٙتٍفٌؽٜ ؼـ وب٤ت 

ثػً ٔثجت ٚ ٔتف٣ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـو٥ؽ٘ؽ وٝ ثٍبـ ثٝ ؼ٥ُِ  ٞب٢ ؼفبػ٣ ثٝ ؼٚ ثب تمى٥ٓ ٔىب٥٘ىٓ

 -3اوت.  ٞب٢ ٔٙف٣ اوتفبؼٜ وفؼٜ اي غبِجبً اق ٔىب٥٘ىٓٚٔؼ٥ّت خىٕب٣٘ ٚ ٔٛلؼ٥ّت اختٕبػ٣

رين دراسياً من طلبة ادلرحلة الثانوية و ميکانيزمات الدفاع ادلستخدمة لدی ادلتأخّ »ٔمب١ِ ٤ٛ٘ىٙؽٌبٖ 
(، په اق ثفـو٣ 8107صحيب خالد التخاينة و اآلخرون: « )األکادمية ىا بکفايتهم الذاتية عالمت
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آٔٛقاٖ خب ٔب٘ؽٜ اق  آٔٛقاٖ، ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـو٥ؽ٘ؽ وٝ ؼاً٘ ٞب٢ ٔٛـؼ اوتفبؼ٠ ؼاً٘ ٔىب٥٘ىٓ

وٙٙؽ ٚ ٥ٔكاٖ  ٞب اوتفبؼٜ ٣ٔث٥ً اق وب٤ف ٔىب٥٘ىٓ« ففافى٣ٙ ٚ تٛخ٥ٝ»تط٥ُّ، اق ؼٚ ٔىب٥٘ىٓ 

 ؼغتف ٚ پىف تفبٚت٣ ٘ؽاـؼ.  آٔٛقاٖ اوتفبؼٜ ث٥ٗ ؼاً٘

 درتارٓ ًَٗسٌذُ ٍ رهاى هَرد تحث:

( ٕٔٗ ّٔبضجٝ ثب ٤ٛ٘ىٙؽٜ رللو ادلوقف األدبی-م 8101سوزان ابراىيم:« )رحوار مع امري تاج السّ »-1

ت آٟ٘ب ِٛـت و٥ف٥ّ ٠ٌؽٜ، ثطث ٚ تط٥ُّ ٔػتّف٢ ٥٘ك ؼـثبـ ٞب٢ ٌ٘ٛتٝؼـثبـٜ ٞف٤ه اق ؼاوتبٖ

، رللة افکار( -م8105)يوسف ضمره: « رأمري تاج السّ  ةالعطر الفرنسی رواي» ١ٔمبِ-2اوت.  پؿ٤ففتٝ

ت ػ٣ّ خفخبـ ٚ ضٛا٣ٌ ٔفثٖٛ ثٝ آٖ ٔٙبِج٣ ؼـ ا٤ٗ ٔمبِٝ پ٥فأٖٛ ؼاوتبٖ، ٌػ٥ّّ

 اوت.  ٌؽٜ ٌ٘ٛتٝ

ثطفاٖ »٘بٔٝ ثب ػٙٛاٖ  ٌؽٜ ؼـ ا٤فاٖ، تٟٙب ٤ه پب٤بٖٞب٢ ا٘دبْ ضبُِ خىتدٛٞب ؼـ پفٚلٜ

-ثٍف٢ خكا٤ف٢» اوت ي(1398« )پىباوتؼٕبـ٢ف ؼـ پفتٛ ٘مؽ اِىّا٥ٔفتبجٞب٢ ت ؼـ ـٔب٤ّٖٛٞ

فصام اذلوية بنی أنوثة قاىره »ٚ ٤ه ٔمبِٝ ثٝ قثبٖ ػفث٣ ثب ػٙٛاٖ  ا٘دبْ ؼاؼٜ ؼـ ٔمٙغ ؼوتف٢« ـاؼ
بشری )« رألمري تاج السّ « العطر الفرنسی»قراءة ما بعد کولونياليو فی رواية  -ورجولة مقهورة

. ٤ٛ٘ىٙؽٌبٖ ؼـ ا٤ٗ اوتٜ ثٛؼ م(8108رللو دراسات فی اللغة العربية و آداهبا:  -واآلخرونجزائری راد 

ٞب٢ ٔٛخٛؼ ؼـ  تٔمبِٝ ثب ثفـو٣ ـٔبٖ اق ؼ٤ؽٌبٜ پىباوتؼٕبـ٢ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـو٥ؽ٘ؽ وٝ ٌػ٥ّّ

 ١آٚـؼٖ ٔؼٍٛل ٘ؽ ٚ ػؽْ تٛا٘ب٣٤ لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ ؼـ ثٝ ؼوت ت٣ ٌؽٜـٔبٖ، ؼزبـ ثطفاٖ ٌػ٥ّّ

 آٚـؼٞب٢ غفث٣ اوت. ػدك ٚ ٘بتٛا٣٘ ٌفق ؼـ ـو٥ؽٖ ثٝ ؼوت ٠ؼٞٙؽاي ٍ٘بٖ غ٥ب٣ِغفث٣ 

٤ٛ٘ىٙؽٜ ٚ ـٔبٖ ٔٛـؼ٘ظف ٍٔبٞؽٜ ٍ٘ؽ ٚ ٔٛٔٛع  ٠غ٥ف اق ا٤ٗ ؼٚ، پمًٚٞ ؼ٤ٍف٢ ؼـثبـ

 ٥ٌفؼ.  ـ٢ٚ ثفا٢ ا٥ِٚٗ ثبـ ٔٙفش ٚ ّٔبؼ٤ك آٖ ٔٛـؼ ثفـو٣ ٚ تط٥ُّ لفاـ ٣ٔ پ٥ً

 خالصٔ رهاى-2

وٙؽ. ؼـ ٤ى٣  ـا ـٚا٤ت ٣ٔ« علی جرجار»پفؼاق ثٝ ٘بْ  ؼاوتبٖ ففؼ٢ غ٥بَ« اِؼٙف اِفف٘ى٣»ـٔبٖ 

ا٣ِّّٕ،  ثفا٢ ا٘دبْ تطم٥مبت٣ ث٥ٗ« وبت٥ب»ـوؽ وٝ ثب٣٤ٛ٘ ففا٘ى٢ٛ ثٝ ٘بْ  اق ـٚقٞب ثٝ اٚ غجف ٣ٔ

ؼاؼٖ ثٝ ا٤ٗ غجف،  اوت. ػ٣ّ خفخبـ ثب پف ٚ ثبَ وفف وفؼٜ ،«اِغبئت ض٣ّ» ،فم٥ف٥ٍ٘ٗ آٟ٘ب ١ثٝ ٔطّّ

ٌفٚع ثٝ ـ٤ٚبپفؼاق٢ وفؼٜ،  ،ـوب٘ؽ. اٚ په اق ٥ٌٙؽٖ ا٤ٗ غجف ٝ وٕغ اٞب٣ِ ٔطُ ٣ٔآٖ ـا ث

ٌٛؼ وٝ وبت٥ب ٤ه پفوتبـ اوت وٝ ؼـ  ٝ ٣ٔؼٞؽ ٚ ٔتٛخّ ا٤ٗ ثب٘ٛ تطم٥مبت٣ ـا ا٘دبْ ٣ٔ ٠ؼـثبـ
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ت ففاٚا٣٘ وٍٛـٞب٢ آفف٤مب٣٤ ٍٔغَٛ أؽاؼـوب٣٘ اوت ٚ ٘كؼ ٔفؼْ ٚ ٔىئٛالٖ آ٘دب ٔطجٛث٥ّ

ـٚقٌبـ غ٤ًٛ ـا  ،ٞب٢ ٢ٚ ٌؽٜ ٚ ثب ػىه ايٝ ٥ٌفت ،ٖٚ ٔاللبت ثب آٖ قٖؼاـؼ. خفخبـ ثؽ

وٙؽ وٝ تٛا٘ىتٝ ؼَ وبت٥ب  ـ ٣ٌٔٛؼ ٚ تّّٛوٙؽ. ا٘ؽن ا٘ؽن اٚ ؼـ غ٥بَ غٛؼ غفق ٣ٔ وپف٢ ٣ٔ

ب ـفتٝ ـفتٝ ؼـ غ٥بَ غٛؼ ٘ىجت ثٝ ـفتبـٞب٣٤ وٝ ٔفؼْ ؼـ ا٤ٗ أّ ،وٙؽ ـا ثفثب٤ؽ ٚ ثب اٚ اقؼٚاج

ؼٞؽ. ٢ٚ تب خب٣٤ ؼـ  ت اق غٛؼ ثفٚق ٣ٔٞب٣٤ ٌبٜ ٕٞفاٜ ثب ػّجب٥ّ٘ ٥ٌف٢ ٔٛـؼ ؼاٌتٙؽ، ٔٛٔغ

ٝ ٘ىجت ثٝ وبت٥ب زٍٓ ٕ٘غ ؼاـ٘ؽ ٚ وٙؽ تٕبْ اففاؼ ٔطّّ ـ ٣ٔؽ وٝ تّّٛـو اففاٖ ٣ٔثٝ ا٤ٗ ػاللٝ 

٣ ٝث لتُ ٝث اٞب٣ِ ٔطّٝ ضّٕٝ وفؼٜ ٚ اففاؼ٢ ـا قغ٣ٕ ٚ ضتّ . اٚوبت٥ب ؼـضبَ غ٥ب٘ت ثٝ اٚوت

-ٚ اٚ ـا ؼـ ضب٣ِ وٝ ثبـؼاـ اوت، ٣ٔ وٙؽ ٣ٔ ب٤ت ؼـ غ٥بَ غٛؼ ثٝ وبت٥ب ضّٕٝـوب٘ؽ. ؼـ ٟ٘ ٣ٔ

ؼـ ضبَ ا٘تمبَ ثٝ ق٘ؽاٖ،  .وٙؽ ٣ٔ يپ٥ّه ؼوت٥ٍف ،وٝ وبت٥ب ـا ثٝ لتُ ـوب٘ؽ وٍؽ. په اق ا٤ٗ

 ٌٛؼ. )وبت٥ب( اق آٖ پ٥بؼٜ ٣ٔ ب٣٤ٛ٘ غفث٣ثآٟ٘ب ا٤ىتبؼٜ ٚ  ١وٝ غٛؼـ٣٤ٚ ؼِٚت٣ ؼـ ٔطّّ ث٥ٙؽ ٣ٔ

 ظرٕهثاحث ً -3
ُ ٌٛؼ وٝ زٝ ز٥ك٢ وجت ٞب٢ ؼفبػ٣، اثتؽا ثب٤ؽ ٍٔػّ پ٥ً اق پفؼاغتٗ ثٝ ٔجطث ٔىب٥٘ىٓ

ت ٚاـؼ ٞب٣٤ وٝ ثف ٌػ٥ّّ ٞب٢ ؼفبػ٣ اوتفبؼٜ وٙؽ. ٤ى٣ اق ػبـٔٝ ٌٛؼ ففؼ اق ٔىب٥٘ى٣ٔٓ

اوت. أٙفاة ػجبـت اوت اق ٚاوًٙ ففؼ ؼـ ثفاثف غٙف٢ وٝ ؼـ لبِت  3«أٙفاة» ،ٌٛؼ ٣ٔ

(. 12: 1366)وبپالٖ، وبؼٚن، ٕ٘ب٤ؽ  ٢ٚ ـا تٟؽ٤ؽ ٣ٔ ،غف٤ك٢ وفوً اق ؼـٖٚ ٌػُ ٤٠ه ا٥ٍ٘ك

ٞؽف ٚ ٔؼٕٛالً ٔجٟٓ اوت  أٙفاة ٤ه ضبِت ػب٘ف٣ ٘بغٌٛب٤ٙؽ، تفو٣ ث٣ ،ثٙبثف٘ظف فف٤ٚؽ

ت ا٘ىبٖ ٣ اق ٌػ٥ّّآ٤ؽ. فف٤ٚؽ أٙفاة ـا خكء ّٟٕٔ ثٝ ٚخٛؼ ٣ٔ 4«ٔٗ»وٝ ؼـ اثف تٟؽ٤ؽ 

پف٤ً،  ـ٘دٛـ ٚ ـٚاٖ ٌبـٜ ؼاـؼ وٝ أٙفاة ثفا٢ ـٌؽ ـفتبـ ـٚاٖؼا٘ؽ ٚ ثٝ ا٤ٗ ٔٛٔٛع ا ٣ٔ

أٙفاة ػجبـت اوت اق ٍ٘فا٣٘ ق٤بؼ ثٝ وجت تفو٣ » (.841: 8111)الرفاعی، ٔفٚـ٢ اوت 

ؼـ٣٘ٚ اوت ٤ب ثبغتٗ ػٍك ٚ  ػٛأُ ا٤دبؼ أٙفاة غبِجبً ٤ب ٤ه تٕبؼّ .ُ ٚ غ٥فٔٙٙم٣٘بٍٔػّ

آٌبٜ ٌؽٖ ففؼ اق ا٤ٙىٝ »وٙؽ:  ٌٛ٘ٝ تؼف٤ف ٣ٔ أٙفاة ـا ا٤ٗ 5«٣ٔ» .(176: 1377)٤ًٛ٘، « ٔطجت

  .(50: 1387)ف٥ىت، « ٚخٛؼي ؼـ ضبَ ٘بثٛؼ٢ اوت

)ػ٣ٙ٥( وٝ ٌبُٔ تفن اق 6أٙفاة ٚالؼ٣-1وٙؽ:  فف٤ٚؽ أٙفاة ـاثٝ وٝ ؼوتٝ تمى٥ٓ ٣ٔ 

غٙفٞب٢ ّٕٔٛن اوت ٚ ؼـ ـاوتب٢ غؽٔت ثٝ ٞؽف٣ ٔثجت وٝ ٔطبفظت اق ففؼ اوت ثٝ وبـ 

-2. ٛؼٌ ٣ٔ ثٝ ـاضت٣ ثف٘فف ،ٔٙجغ ا٤ٗ أٙفاة اق ٔط٥ٗ ث٥فٖٚ اوتزٖٛ ٌٛؼ.  ؼٜ ٣ٔثف

وٝ ٌبُٔ تفن ٚأٙفاة ؼٚـاٖ وٛؼو٣ اوت ٚ ثٝ وٝ  ـ٘دٛـ( )ـٚاٖ 7أٙفاة ٘ٛـٚت٥ه
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أٙفاة  -٤3بثؽ.  قؼ٣ٌ ثفٚق ٣ٔ ٞب٢ ٚضٍت ِٛـت ٔجٟٓ، تفن ٌؽ٤ؽ ٚ ٘بٔؼمَٛ ٚ ٚاوًٙ

بت اوت. اضىبن ٌٙبٜ ٚ ٌفْ اق غٛاوت غف٤ك٢ ٚ اغالل٥ّوٝ ٘ب٣ٌ اق تؼبـْ ث٥ٗ  8اغالل٣

ت ؼـ٣٘ٚ ٌػُ ٥ٌفؼ ٚ ٍٞؽاـ٢ اوت ٔج٣ٙ ثف ا٤ٙىٝ ٚٔؼ٥ّ ا٤ٗ أٙفاة وفزٍٕٝ ٣ٔ

: 1396)غّؼتجف٢ ٚ ٕٞىبـاٖ، ٔٙبوت ٥٘ىت ٚ ا٥ٔبَ ٘بغٛؼآٌبٜ ؼـ ضبَ ظٟٛـ ؼـ غٛؼآٌبٜ ٞىتٙؽ 

25) . 

ـ ثفاثف ٤ه غٙف ث٥ف٣٘ٚ ٚ ٔتفاؼف ثب ث٥ٙب٘ٝ ؼ فف٤ٚؽ ٥ٔبٖ أٙفاة ػ٣ٙ٥ وٝ ثٝ ِٛـت ٚالغ

ـ٘دٛـ  . ثٝ ٘ظف اٚ أٙفاة ـٚاٖاوت ٌؽٜ تفبٚت لبئُ ،ـ٘دٛـ ٚ أٙفاة ـٚاٖ اوتتفن 

ٗ ٞب٢ اػٕبَ ٌؽٜ تٛوّ ٚ ٔطف٥ٔٚت9«ٟ٘بؼ»ٞب٢  تؼبـ٣ٔ ٘ب٥ٍٞبـ اوت وٝ ٥ٔبٖ تىب٘ٝ ١٘ت٥د

 (.43: 1983)اثفا٥ٞٓ، ٌٛؼ  ا٤دبؼ ٣ٔ 10«ٔٗ ثفتف»ٚ « ٔٗ»

ت تٟؽ٤ؽآ٥ٔك، ا٘بػت اق ففاـ اق ٔٛلؼ٥ّ»ٞب ػجبـتٙؽ اق:  ؼـ ٔمبثُ ا٤ٗ أٙفاة ٞب٢ ؼفبع ـاٜ

: 1396)غّؼتجف٢ ٚ ٕٞىبـاٖ،  11«ٞب٢ ؼفبػ٣ ٚخؽاٖ، خ٥ٌّٛف٢ اق ٥٘بق غف٤ك٢ ٚ اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٓ

25). 
 ،«ق٤ٍٕٛ٘ؽ فف٤ٚؽ» ،وبـ ثفؼٝ ـا ث« ٞب٢ ؼفبػ٣ ٔىب٘ى٥ٓ»٥ِٗ ففؼ٢ وٝ اِٙالش اّٚ»

ٞب٣٤ اوت وٝ اففاؼ اق  ٚيـٞب٢ ؼفبػ٣  ٔىب٥٘ىٓ(  56: 1985)خالَ، « ثٛؼ ،ثفخىتٌٝٙبن  ـٚاٖ

: 2016)اِدبوٓ، ثف٘ؽ  ٞب ثٟفٜ ٣ٔ ثفؼٖ ؼـ٥ٌف٢ ٚ أٙفاة آٟ٘ب ؼـ خٟت ضفبظت اق غٛؼ ٚ اق ث٥ٗ

ٞب٢ ثؼٕبً غ٥فػمال٣٘  ٞب٢ ـٚا٣٘ ٚ ـٚيتب٥ِّٞب٢ ؼفبػ٣، فؼّ ٔىب٥٘ىٓ ،اق ؼ٤ؽٌبٜ فف٤ٚؽ (.2

وٙؽ. اق ٘ظف اٚ، تٕبْ  ؼاؼٖ ٚ اق ث٥ٗ ثفؼٖ أٙفاة اق آٟ٘ب اوتفبؼٜ ٣ٔ ثفا٢ وبًٞ egoٞىتٙؽ وٝ 

ؼاؼٖ  ت خ٥ّّٜٛإّٞ ق٤فا ٚخٛؼ آٟ٘ب ثفا٢ ث٣ ؛وٙٙؽ ٞب٢ ؼفبػ٣ اوتفبؼٜ ٣ٔ ٞب اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ا٘ىبٖ

ٞب٢ ٚاوًٙ»ٞب ٚ ضٕب٤ت ؼـ ثفاثف ٥ٞدب٘بت وٛؼٔٙؽ اوت ٚ ثٝ ٥ٕٞٗ خٟت ثٝ آٟ٘ب  ٌىىت

ؼـ ا٤ٗ ـاوتب، فف٤ٚؽ زٙؽ٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ؼفبػ٣  (.14: 1384)فف٤ٚؽ، ٌٛؼ  ٥٘ك ٌفتٝ ٣ٔ« بؼ٢وبق٣ٌ ػ

وٝ غّجٝ ثف أٙفاة، غبِجبً ثب اوتفبؼٜ اق زٙؽ٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ؼفبػ٣ ثٝ  وفؼـا ففْ ٚ اػالْ 

 پٌٛب٣٘ ٚخٛؼ ؼاـؼ.  ٞب٢ ؼفبػ٣ تؼؽاؼ٢ ٞٓ پؿ٤فؼ ٚ ث٥ٗ ٔىب٥٘ىٓ ِٛـت ٕٞكٔبٖ ِٛـت ٣ٔ

ت ٞىتٙؽ ٞب٢ ؼفبػ٣ ا٤ٗ اوت وٝ آٟ٘ب ا٘ىبـ ٤ب تطف٤ف ٚالؼ٥ّ ْ ٔىب٥٘ى٤ٚٓم٣ٌ ٍٔتفن تٕب

ٍ٘ؽٜ ٤ب  ـات تطف٤فتّّٛ ،وٙٙؽ؛ ثؽ٤ٗ ٔؼ٣ٙ وٝ ؼـ وٙص ٥ٍٞبـ ٚ ثٝ ِٛـت ٘ب٥ٍٞبـ ػُٕ ٣ٔ

اٌف ا٤ٗ  ،اق ٘ظف فف٤ٚؽ(. 66: 1396)غّؼتجف٢ ٚ ٕٞىبـاٖ، غ٥فٚالؼ٣ اق غٛؼ ٚ ٔط٥ٗ ا٘فاف ؼاـؼ 

وٙٙؽٜ ـا  ت اوت وٝ آٟ٘ب ٔٛاؼ تٟؽ٤ؽوٙٙؽٜ ٤ب ٘بـاضتوٙٙؽ، ثٝ ا٤ٗ ػّّ ٞب ثٝ غٛث٣ ػُٕ ٣ٔؼفبع



ٌْام فارسٖ، هر  …«ٖالعطر الفرًس»قْرهاى رهاى  ٖضٌاس ًقذ رٍاى  َٖه٘صالح زادُ، سلوا ق نٗت

119 

ٞب ـا ؼـ ٔٛـؼ تؼاـ٘ؽ؛ ؼـ ٘ت٥دٝ ٕٔىٗ اوت ففؼ ٚالؼ٥ّ غبـج اق آٌب٣ٞ ٥ٍٞبـ ا٘ىبٖ ٍ٘ٝ ٣ٔ

: 1377)ٌِٛتك ٚ ٌِٛتك،ثبٌؽ  ٞب ٚ ا٥ٔبًِ ؼاٌتٝ ا٢ اق ٥٘بقٞب، تفن ٌؽٜ غٛؼ ٘ؽا٘ؽ ٚ ت٤ّٛف تطف٤ف

ثف٘ؽ ٚ  ت ٥ٞدب٘بت وبوتٝ ٚ اثفات ٔٙف٣ آٖ ـا اق ث٥ٗ ٣ٔؼفبػ٣ اق ٌؽّٞب٢  ٔىب٥٘ىٓ(. 69

وٙٙؽ تب ثب ػٛأُ ٘بٔىبػؽ ٔط٥ٗ ٚ ا٘فافً تٛا٘ب٣٤ تٙبثك ث٥ٍتف٢  ت ـا ثفا٢ ففؼ ا٤دبؼ ٣ٔٔٛلؼ٥ّ

تٛا٘ؽ اثتؽا٣٤ ٤ب  ٞب٢ ؼفبػ٣ ٣ٔ ثف ا٤ٗ ثبٚـ اوت وٝ ٔىب٥٘ى12ٓ«آوتبؼ(. »17: 1384)فف٤ٚؽ، پ٥ؽا وٙؽ 

فف٤ٚؽ (. 127: 1390)آوتبؼ، ٘بپؿ٤ف ثبٌؽ  پؿ٤ف ٤ب ا٘ؼٙبف ىٙٙؽٜ ٤ب ٔىتطىٓ ٚ ا٘ؼٙبفپ٥س٥ؽٜ، ٌ

ٞب  ٌٛؼ ٚ ا٘ىبٖ ٥٘ك لبؼـ ٥٘ىت وٝ ؼـ ٔمبثُ أٙفاة ٞب ٌىىتٝ ٣ٔ ػم٥ؽٜ ؼاٌت وٝ ٚلت٣ ؼفبع

ففؼ آٌىبـٌؽٜ ٚ  ٠ت ؼـثبـآ٤ؽ وٝ ؼـ آٖ، ٚالؼ٥ّ ت٣ پؽ٤ؽ ٣ٔاق غٛؼي ٔطبفظت وٙؽ، ٔٛلؼ٥ّ

اـق٣ٌ وفؼٜ وٝ ا٤ٗ ضبِت تب  ت٣ٍٙ، افىفؼ٣ٌ ٚ ث٣ ٌٛؼ؛ اضىبن ؼَ وبٜ ٣ٔ ؼزبـ أٙفاة تٛاٖ

ِٛتك ٚ ٌِٛتك، ؼ ٤ب خب٤ٍك٣ٙ٤ ؼفبع خؽ٤ؽ اؼأٝ ؼاـؼ قٔبٖ ثفلفاـ٢ ؼفبع ٔدؽّ ٕ٘ٛؼ (. 65: 1377)ٌ

 ٞب٢ ؼفبػ٣ ؼـ ـٔبٖ ٔٛـؼ ٘ظف ثٝ ا٤ٗ ٌفش اوت: ٔىب٥٘ىٓ

 ّإ دفاعٖ در رهاى العطر الفرًسٖ کارکرد هکاً٘سن -4

ٞب٢ ـٚا٣٘  تف٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ق٣٘، ٤ى٣ اق ٌب٤غ ـا٘ؽٖ ٤ب ٚاپه : وفوٛث٣، په13سرکَتٖ -1-4

ؼـ  (.20: 1384)فف٤ٚؽ، ٞب٢ ؼفبػ٣ ـٚا٣٘ ؼا٘ىت  تب٥ِّتٕب٣ٔ فؼّ ٠تٛاٖ آٖ ـا آغبقوٙٙؽ اوت ٚ ٣ٔ

غبـج ٚ ثٝ ٘بغٛؼآٌبٜ ـا٘ؽٜ  قا ثٝ ِٛـت ٌك٣ٍٙ٤ اق ٥ٍٞبـ٢ غب٘فات اوتفن»ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ، 

 ٠ؼا٘ؽ وٝ ٌبِٛؼ ـا وًٙ ثٙب٣٤ ٣ٔ« ٔىب٥٘ىٓ وفوٛث٣»فف٤ٚؽ، (. 101: 1393)ٔطٕؽ٥٘ب، « ؽٌ٘ٛ ٣ٔ

قا ؼـ ا٤ٗ  افىبـ اوتفن(. 332: 1389ٚ ّٞف ،  118: 1373)پف٤ٚٗ، وب٢ٚ ثف آٖ اوتٛاـ اوت  ـٚاٖ

ٙؽ ٚ ففؼ ثب فىف٘ىفؼٖ ثٝ افىبـ وٙ ٣ثّٛوٝ ٔ  آٖ ـا ٣ِٚ  وب٤ف افىبـ ،ٔىب٥٘ىٓ لبثُ ؼوت٥بث٣ اوت

 (.  374تب، )ػجؽاِمبٞف ٘ٝ ٚ ا٦غفٖٚ، الوٙؽ تب أٙفاة غٛؼ ـا اق ث٥ٗ ثجفؼ  آٚـ وؼ٣ ٣ٔ أٙفاة

.. مل أفَعللکّّن »وٙٙؽ:  ٞب٢ اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ؼـ ا٤ٗ خٕالت غٛؼٕ٘ب٣٤ ٣ٔ ٕ٘ٛ٘ٝ
ىف،  «يفرُّ يب بعيداً َخويف من ادلصرِي دائمًا ما  ؼـ ا٤ٗ خّٕٝ، لٟفٔبٖ وؼ٣ ؼاـؼ تب ( 22: 2009)تبج ِا

 ١ثب ثٟب٘« ث٥ٗ ض٥ّٕٝ وف» ١ثب اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٓ وفوٛث٣، ٥ُٔ غٛؼي ـا ثفا٢ ـفتٗ ثٝ غب٘

يت ُُتثُّلّن الّ  َوِر التذکاريةِ ن ُىواة تأّمُل الصُّ مل أکن مِ »تفن اق ؼا٘ىتٗ آ٤ٙؽٜ وفوٛة وٙؽ. ؼـ خ١ّٕ 
٥٘ك اٚ وؼ٣ ؼاـؼ تب ثب وفوٛث٣، ٥ُٔ غٛؼي ـا  ،(33: ٕٞبٖ) ....«راِحل العمِر فی مرحلة ما، ِمن م

ؼـ ثٝ ٤بؼآٚـ٢ غب٘فات ٌؿٌتٝ اق ث٥ٗ ثجفؼ. اق ٘ظف اٚ ؼـ غب٘فات ٌؿٌتٝ ز٥ك٢ ٥٘ىت وٝ ٢ٚ 

ٞب ـا تدفثٝ وفؼٜ ٚ ٘جب٤ؽ ثب  ٕبً تٕبْ پ٥ٍففتثؽاٖ افتػبـ وٙؽ ٚ وبت٥ب ثب٣٤ٛ٘ غفث٣ اوت وٝ ٔىّّ
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زٝ ؼـ ؾٞٗ اٚ ٚ زٝ ؼـ آِجْٛ –ثٙؽ٢   ٞب٢ وٙص پب٥٤ٗ ػ٣ّ خفخبـ ؼـ ٤ه ٘جمٝآٖ تدفثٝ

ٚخٛؼ آٖ غب٘فات ـا اق ث٥ٗ  ١ٞب ِٛـت ٔىأِ وفؼٖ ػىه لفاـ ٥ٌفؼ. اٚ ثب پبـٜ -ٞب٤ً ػىه

 ثبٌؽ.  ٘ؽاٌتٝ ٌبٖ ا٢ ثفا٢ ثٝ ٤بؼآٚـ٢ ثفؼٜ تب ثٟب٘ٝ

ففؼ ثفا٢ اـٔب٢ ا٥ٔبَ ٚ  .تٕٞفاٜ او 14«خبثدب٣٤»ٞب، وفوٛث٣ ثب ٔىب٥٘ىٓ  ؼـ اغّت ٕ٘ٛ٘ٝ

ٚ ؼـ آٖ ٤ه ( 91: 1384)فف٤ٚؽ، وٙؽ  اي اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ اوتفبؼٜ ٣ٔ ٌؽٜ ٞب٢ وفوٛة ا٥ٍ٘كٜ

ثب ٘ٛػ٣ ؼ٤ٍف خب٤ٍك٤ٗ ٌؽٜ ٚ اضىبن ـٚا٣٘ ٚ ضبِت ػب٘ف٣ اق ٤ه « ٥٘بق ٠وٙٙؽ ثف٘فف»

تٟؽ٤ؽ وٝ ٔجؽأ آٖ ثٛؼٜ، ثٝ ٌػُ ٤ب ٣ٌء ؼ٤ٍف٢ وٝ ٔؼٕٛالً غٙف ٚ ٤ه ٣ٌء ٌػُ ٤ب 

ٌػُ » ،اق ٘ظف فف٤ٚؽ(. 60: 1383)فف٤ٚؽ، ٌٛؼ  وٕتف٢ ٘ىجت ثٝ ٔٙجغ ا٣ِّ آٖ ؼاـؼ، ٔٙتمُ ٣ٔ

( ٚ 94: 1384)فف٤ٚؽ، « وفؼ ٘ظف ٘ػٛاٞؽ ؼـ خبثدب٣٤ ٞفٌك اق ٔٛٔٛع ٞؽف ا٣ِّ غٛؼ ِفف

ٚ ثب فؼٜ آٖ خؽا و ٠ت٥ِٛؽوٙٙؽ تٞب ـا اق ػّّ وٌٛؽ أٙفاة ٣ٔ ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٍٓٞٙبْ اوتفبؼٜ اق 

  (.20: 1996)ػف٤ٕٝ،  ٔٛػ٣ وٝ ؼـ ٚالغ ٥ٞر اـتجب٣٘ ثب آٖ ٘ؽاـؼ، ٔفتجٗ وبقؼٔٛ

، ال َجييب يف يأدَخلُت يد»...اوت :  ٤بفتٝ ٔىب٥٘ىٓ ؼـ ؼاوتبٖ ثؽ٤ٗ ِٛـت ٕ٘ٛؼا٤ٗ 
 وأتلمَّسو ُکلَّماأِلناَم  يحتی حنی َأسَتقلِ  ِبتُّ ُأِحبُّو أيضًا وال يُفارُق َجييب يأِلُعطيها ادلفتاَح الذ
ِٕه و٥ّؽ اتبل٣  ١ػ٣ّ خفخبـ وؼ٣ ؼاـؼ تب ثٝ ٚو٥ّ .(85: 2009)تبج اِىف،  «أحَسسُت بالَعطشِ 

ثفا٢ تأغ٥ف وبت٥ب ٚ ٘ؽ٤ؽٖ اٚ ثىبٞؽ ٚ غأل اضىبو٣   ًوٝ ثفا٢ وبت٥ب اخبـٜ وفؼٜ، اق أٙفاث

ٌؽٜ  ق٘ؽ٣ٌ اخبـٜ ٣ ٔطُّؼا٘ؽ ٚ ضتّ ق٘ؽ٣ٌ اٚ ٣ٔ ثػٍؽ. اٚ اتبق وبت٥ب ـا ٔطُّغٛؼ ـا ثٟجٛؼ 

ٞب٢ ثٝ ظبٞف  ُ ثٝ ٥ٕٞٗ ٤بؼآٚـ٢وٌٛؽ تب ثب تٛوّ وت. ػ٣ّ خفخبـ ٣ٔا ثفا٢ اٚ، ٤بؼآٚـ وبت٥ب

٤ؼ٣ٙ اضىبن ـٚا٣٘ٚ   ؛ُ وٙؽوٛزه، اوتفن ٘ب٣ٌ اق ػؽْ ضٕٛـ اٚ ـا ثفا٢ غٛؼ لبثُ تطّٕ

البٔت وبت٥ب  ػب٘ف٣ وٝ ؼـ ؾٞٗ ػ٣ّ خفخبـ ثفا٢ وبت٥ب ٚخٛؼ ؼاٌتٝ، ثب ػؽْ ضٕٛـ اٚ، ثٝ ٔطُّ

آ٤ؽ، ٔٙتمُ ٌؽٜ ٚ خفخبـ وؼ٣ ؼاـؼ تب  ٣ و٥ّؽ آ٘دب وٝ خكئ٣ اق آٖ اتبق ثٝ ضىبة ٣ٔتّٚ ض

 فٍبـ ػّج٣ ٘ب٣ٌ اق ٘جٛؼِ وبت٥ب ـا ثب ضٕٛـ ؼـ ا٤ٗ اتبق وفوٛة وٙؽ. 

٢ ـا خؽا  ٚ اق افىبـ  ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ وؼ٣ ؼاـؼ تدفثٝ :15جذاسازٕ )تفک٘ک کردى( -2-4

 وٙؽا٢ وٝ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ اوت، اوتفبؼٜ  ػب٘فٝ ٚ تدفٝثٌٛ٘ٝ ثفا٢ خ٥ٌّٛف٢ اق ٞفٌٛ٘ٝ  ٚوٛان

 16«وبق٢ غٙث٣»وٙٙؽ، ٔؼٕٛالً ٔىب٥٘ىٓ  اففاؼ٢ وٝ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ اوتفبؼٜ ٣ٔ(. 61: 1391)٥ٌفافىٗ، 

وبق٢ ٤ه فىف  وبق٢، ثفا٢ فىع ٤ب غٙث٣ ؼٞٙؽ. ٔىب٥٘ىٓ غث٣ٙ ـا ٥٘ك ٔٛـؼ اوتفبؼٜ غٛؼ لفاـ ٣ٔ

ثفؼاٌتٗ اثف اٌتجبٜ  ٌٛؼ ٚ ففؼ ثفا٢ اق ٥ٔبٖ ٙؽ ثٝ وبـ ثفؼٜ ٣ٔپ٥ّؽ، ٚوٛوٝ ٚ ٤ب ػُٕ ٘بغٌٛب٤
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ففؼ ثٝ ٘ط٣٤ٛ خبؼ٣٤ٚ » ؼـ ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ،(. 210: 1384)فف٤ٚؽ، وٙؽ  غٛؼ، الؽاْ ثٝ وبـ ؼ٤ٍف٢ ٣ٔ

فبق وؽاْ اتّ ا٢ وٝ ٣٤ٌٛ ٥ٞر ٌٛ٘ٝٝ وٙؽ ث٤ه ػُٕ ٤ب آـقٚ ـا ثب ػُٕ ٚ آـق٣٤ٚ ؼ٤ٍف خبثدب ٣ٔ

 (. 117: 1373)پف٤ٚٗ، « اوت ٞفؼٚ ـظ ؼاؼ٣ِٜٚ ؼـ ٚالغ  ،٥٘فتبؼٜ

ثفؼاـ٢ ٕٞكٔبٖ اق ا٤ٗ ؼٚ ٔىب٥٘ىٓ ؼـ ـٔبٖ ثٝ ا٤ٗ ِٛـت اوت وٝ ػ٣ّ خفخبـ  ٕ٘ٛؼ ثٟفٜ

ٔدبِه(، غب٘فات آٖ ـا ٞٓ اق ؾٞٗ غٛؼ پبن  ٠)غٛا٘ٙؽ« ضٛا»ؼاـؼ تب ثب ضؿف ػىه وؼ٣

اوت ٚ ثب٤ؽ  ٔب٘ؽ٣ٌ زٖٛ ٔؼتمؽ اوت ضٛا ٚ غب٘فات اٚ، ٔفثٖٛ ثٝ ؼٚـاٖ ػمت ؛وٙؽ

ٕبً وبت٥ب( وٝ ٔفثٖٛ ثٝ ؼٚـاٖ ٔؽـٖ ٚ اق وفق٣ٙ٥ٔ اـٚپب٣٤ تف )ٔىّّ اةت٤ّٛفي ثب ففؼ٢ خؿّ

مع ُمغنيِة األفراح الشهرية حواَء...مل  و حنَی وصلُت إلی صورٍة ََتمُعّن» خب٤ٍك٤ٗ ٌٛؼ. ،اوت
ا لتشغلو فيما بوم الصُّور، ربّ أل َمّزقُت الصورَة وألقيُتها علی األرض..ليظلَّ مکاُُنا خالياً يفأبتهج. 

ؼـ ضم٥مت ػ٣ّ خفخبـ ثفا٢ وبغتٗ (. 33-34: 2009)تبج اِىف،  «بعد صورٌة أشدُّ جاذبيةً 

تىب٣٘ فىف٢ ؼاـؼ. ٌب٤ؽ ؼـ ٥٘بق ثٝ غب٘ٝ ،غب٘فات خؽ٤ؽ ٚ پفٚـا٘ؽٖ غ٥ب٣ِ ٘ٛ ؼـ ؾًٞٙ

 ١ِٙؽٚلسٞب٢ ٌؿٌتٝ ا٤ٗ وٝ اٚ ثب آٖ غٛا٘ٙؽٜ ٔدبِه ػىه ث٥ٍفؼ ٚ آٖ ـا ؼـ  ؼٚـٜ

ٖ ٚ پ٥ٍففتٝ، ثبٌؽ، آـق٣٤ٚ غٌٛب٤ٙؽ ثٛؼٜ، ٣ِٚ ثب آٔؽٖ وبت٥ب اق وٍٛـ٢ ٔتٕؽّ غب٘فاتً ؼاٌتٝ

آـق٢ٚ  ؼ٥ُِ،اوت. ثٝ ٥ٕٞٗ  ؽ٤ُ ٌؽٜجآٖ آـقٚ ـً٘ ثبغتٝ ٚ ثٝ ـو٥ؽٖ ٚ ٔاللبت ثب وبت٥ب ت

٥ب ـا وفؼٖ آٖ ػىه اق ث٥ٗ ثفؼٜ ٚ آـق٢ٚ ـو٥ؽٖ ثٝ وبت ٙؽٜ  ـا ثب پبـٜ٘ؼاٌتٗ ػىه ثب آٖ غٛا

پفٚـا٘ؽ تب ثٝ خب٢ آٖ ػىه، ػىه وبت٥ب ـا ؼـ آِجْٛ غب٘فات غٛؼ  ؼـ ؾٞٗ غٛؼ ٣ٔ

 ثبٌؽ.  ؼاٌتٝ

ا٢ ثبثت ٕٞفاٜ اوت. ا٤ٗ  ٔىب٥٘ى٣ٕ وٝ ثب ٘ت٥دٝ :17ّواًٌذسازٕ)تراترسازٕ( -3-4

غٛؼ ثب غ٥ِّٛبت ٤ى٣ ؼا٘ىتٗ تٛاٖ ثٝ ٚاثىت٣ٍ ٘بغٛؼآٌبٜ ثٝ ٌػ٣ّ ؼ٤ٍف ٤ب  ٔىب٥٘ىٓ ـا ٣ٔ

ففؼ ؼـ ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ثٝ ِٛـت ٘بغٛؼآٌبٜ ثب تم٥ّؽ (. 68: 1384)فف٤ٚؽ، ف، تؼف٤ف وفؼ ففؼ٢ ؼ٤ٍ

اضىبن  ،ٞب٢ ثفخىتٝ ٚ ٘بٔؽاـ تبت، ـفتبـ، وال٤ك ففؼ ٚ اٍِٛ لفاـؼاؼٖ ٌػ٥ّّافىبـ، اغالل٥ّ

٥ٌفؼ وٝ ثب  ت ففؼ٢ ـا ثٝ غٛؼ ٣ٔت ٚالؼ٣ غٛؼ ـا اق ؼوت ؼاؼٜ، ٤ّٛٞاـقٌٕٙؽ٢ وفؼٜ، ٤ّٛٞ

)ٔطٕؽ٥٘ب، وٙؽ  ا٘فؼب٣ِ ٚ ل٢ٛ ثب اٚ ٔفتجٗ اوت ٚ اق ففؼ ؼـ ثفاثف ٌىىت ٔطبفظت ٣ٔـٚاثٗ 

تالي  «ٔٗ»فف٤ٚؽ ا٤ٗ اِٙالش ـا ثٝ ٔؼ٣ٙ ففآ٤ٙؽ٢ وٝ ؼـ آٖ  .(3: 2016ٚ اِدبوٓ،  105: 1393

ٔٙبثمت ؼٞؽ، ٝث « ٟ٘بؼ»ٞب ٚ آـقٚٞب٢  وٙؽ تب ا٥ٌب ٤ب ـ٤ٚؽاؼٞب٢ ؼـٖٚ ٔط٥ٗ ـا ثب غٛاوتٝ ٣ٔ

ٕٞب٘ٙؽوبق٢ ا٤ٗ اوت وٝ ففؼ غٛؼ ـا ؼـ ؼ٤ٍف٢ ففأٛي وٙؽ ٚ اق  ١ثبالتف٤ٗ ٔفضّ وبـ ثفؼ.
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: 1367)و٥بو٣، ٣ ثب ففؼ ٔٛـؼ ٘ظف ٤ىىبٖ ثؽا٘ؽ ت٣، غٛؼ ـا ثٝ ٘ٛـ وّّض٥ث تٕبْ ٚخٜٛ ٌػ٥ّّ

39 .) 
الع اق آٔؽٖ وبت٥ب ٚ ف٥ٕٟؽٖ ػال٤ك اٚ، وؼ٣ ؼاـؼ وٝ ػال٤ك غٛؼ ـا ؼـ ـٔبٖ، خفخبـ ثب اّ٘

غب٘ٝ  وبت٥ب تغ٥٥ف ؼٞؽ. آغبقٌف ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ، ٚاوًٙ ٢ٚ ثٝ ِؽا٢ ٘بغٌٛب٤ٙؽ ؼـِ ٘جك ػال٤ك

الصرير ادلزعج  لكفأحدث ذ» :ٝ اوتاوت؛ ٕٞبٖ ِؽا٣٤ وٝ ثٝ ٘ٛػ٣ ففًٞٙ ٔثجت آٖ ٔطّّ
يُفتُح  يذال باَب يُفتُح بال صريٍر والباُب الّ اّلذي کان جزءًا من ثقافة ابواب البيوت يف احلي...

ٚلت٣ اق آٔؽٖ ٟٕٔبٖ ففا٘ى٢ٛ « ػ٣ّ خفخبـ»ب أّ ،(12: 2009)تبج اِىف،  «ىادئًا ال حیرتُمو أحدٌ 

صريرُه ألّوِل مرٍة  فأزَعَجّن، فتحُت باَب بييت»ثفا٤ً آقاـؼٞٙؽٜ ٌؽ:  ،ّغ ٌؽ، ِؽا٢ ؼـّٔٙ
 ...«أحتضََّرىا ا يتممر ليفسد حضارًة أريد أنْ بّ أحسسُت بو عائقا زُلتمال رُ 

ثٝ ٥ٕٞٗ  ؛(32: ٕٞبٖ)

ته  ـا اق غب٘ٝ غٛؼ ضؿف وٙؽ ٚ ا٤ٗ ٔٛٔٛع ـا ثٝ ته وجت وؼ٣ وفؼ اثتؽا ِؽا٢ ؼـِ

ٝ ٔب٘ؽٌبـ ٌٛؼ؛ ٝ وفا٤ت ؼٞؽ تب وبت٥ب آ٘دب ـا ثفا٢ ق٘ؽ٣ٌ ثپىٙؽؼ ٚ ؼـ آٖ ٔطّّٞب٢ ٔطّّ غب٘ٝ

. .ٝ آ٘دبوتوٝ ؼـ ٔى٥ف ـو٥ؽٖ ث وٙؽ ٣ٔ ت٣ٝ ـا فؽا٢ ففًٞٙ ٚ ٤ّٛٞت لج٣ّ ٔط٤ّّؼ٣ٙ ٤ّٛٞ

ٞب٣٤ ثٝ  ٌؽ وٝ اٚ ثٝ ـً٘ آث٣ ػاللٝ ؼاـؼ، ِجبنٝ ٔتٛخّ ،ٞب٢ وبت٥ب ػىه ٠په اق ٍٔبٞؽ خفخبـ

اي ـا  ثٝ ـً٘ آث٣ تغ٥٥فؼاؼ؛ ٤ؼ٣ٙ ػ٣ّ خفخبـ  ا٤ٗ ـً٘ ت٥ٟٝ وفؼ ٚ ـً٘ ؼـ ٚ ؼ٤ٛاـ غب٘ٝ

٢ٚ ٞب ٚ ػال٤ك وبت٥ب تٙج٥ك ؼٞؽ تب ثب  اي ـا ثب غٛاوتٝ ت٣وؼ٣ ؼاـؼ غٛؼ ٚ ٚخٜٛ ٌػ٥ّّ

  يأعود إلی اإلغريق»،  ...« الصُّور ثوبًا ارزقَ  کل    يف يترتدوالحظُت أُنا »...تفاق ٌٛؼ:  ٞٓ
أشرتيها منو، بأخری کلُّها  اليت يوبناطيل أفاوُضو بشقٍة استبدَل قمصاينالسوق الکبري،  کوستا يف

ؼـ ٔثب٣ِ ؼ٤ٍف، اٚ ؼـ . (74ٚ73: ٕٞبٖ) ...«أنقُب عن األرزق بداخلو إلتفتُّ إلی بييتو »، «زرقاءُ 

تف٤ٗ ػبؼ٢وٙؽ؛ ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ  ٥٘ك اوتفبؼٜ ٣ٔ 18«تفا٣ٌؼ٥ُِ»ٔى٥ف ٕٞب٘ٙؽوبق٢ اق ٔىب٥٘ىٓ 

-وفؼٖ اوت ٚ تؼج٥ف٢ غٛؼ  ـٚؼ ٚ ِففبً ثٝ ٔؼ٣ٙ تٛخ٥ٝ ٤ب وفىٙٝ ؼفبػ٣ ثٝ ٌٕبـ ٣ٔ ١ٚو٥ّ

. ـٚؼ ٌٕبـ ٣ٔثٝ ؼاؼٖ فىف ٤ب ػ٣ّٕ تٟؽ٤ؽوٙٙؽٜ  فف٤جب٘ٝ ٚ غٛؼثكـي وٙٙؽٜ ثفا٢ ٔٛخٝ خّٜٛ

ؼاؼٖ ـفتبـ قٔب٣٘ وٝ ففؼ ثفا٢ ٔٙٙم٣ خّٜٛ-1ٌٛؼ:  ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ؼـ ٔٛاـؼ ق٤ف ثٝ وبـ ثفؼٜ ٣ٔ»

فبلبت ٘بٔٛافك ٚ ؼال٤ُ ٔػبِف ـا اق ؼوت قٔب٣٘ وٝ تٛا٘ب٣٤ ؼـن اتّ -2غٛؼ، ثٝ تىبپٛ پفؼاغتٝ.

: 1384)فف٤ٚؽ،  «ٌٛؼ قٔب٣٘ وٝ ٔدجٛـ ثٝ تٛخ٥ٝ ـفتبـ غٛؼ اوت ٚ ٌففتبـ أٙفاة ٣ٔ-3ؼاؼٜ 

وفؼٖ تٕب٤الت  . اٌػبَ ٕٔٙفة ؼـ ٔمبثُ ٚخؽاٖ غٛؼ ٚ ؼ٤ٍفاٖ ٚ ثفا٢ غبٔٛي(82

ؼـ (. 78: ٕٞبٖ)وٙٙؽ  آٚـ غ٤ًٛ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ اوتفبؼٜ ٣ٔ وفوٛة ٌؽٜ ٚ وٕجٛؼٞب٢ ـ٘ح
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)ؼٞمبٖ، ٥ٌفؼ وٝ ثٝ ٘ظف ٔٙٙم٣ ٚ لب٤ُ لجَٛ ثفوؽ  ا٢ ٌىُ ٣ٔ تفا٣ٌ، تغ٥٥ف ـفتبـ ثٝ ٌٛ٘ٝ ؼ٥ُِ

 (. 30: 1394ٚ ٔى٣،  52: 1391لبو٣ٕ، 

، هبذه ادلوسيقی أکسُب نقطًة اجیابيًة وباللون األرزِق نقاطًا أکثرَ »... ؼـ ا٤ٗ ٕ٘ٛ٘ٝ: 
ػ٣ّ خفخبـ لّؽ ؼاـؼ (، 76: 2009)تبج اِىف،  «ا حنی أقرتُب أکثر، تذوب کلُّ العوائ بّ ورُ 

٣ِٚ ثٝ ِٛـت  ،ٌبْ ثفؼاـؼ« ق٢ٕٞب٘ٙؽوب»تب ثب ٥ٌٙؽٖ ٔٛو٥م٣ ففا٘ى٢ٛ ؼـ ٔى٥ف 

؛ ق٤فا اٚ لجالً ثٝ ٥ٞر ٚخٝ ثب ا٤ٗ اوت وفؼ٥ٜ٘ك اوتفبؼٜ « تفا٣ٌؼ٥ُِ»ٕٞكٔبٖ اق ٔىب٥٘ىٓ 

قثبٖ ٚ ففًٞٙ آٌٙب٣٤ ٘ؽاٌتٝ ٚ تغ٥٥ف ٘بٌٟب٣٘ ـفتبـي وجت ٌؽٜ تب ثفا٢ آٖ ؼ٣ّ٥ِ 

 ٔٙٙم٣ ثتفاٌؽ ٚ آٖ ـا ؼـ ٘ظف غٛؼي ٔثجت خّٜٛ ؼٞؽ. 

ٌؿاٌتٗ ٚ ق آٖ ثفا٢ پًٌٛاا٢ اوت وٝ ـٚاٖ ٌػُ  ٚو٥ّٝ :19جثراى-4-4

ٚ ضه ( 34ٚ 33: 1384)فف٤ٚؽ، ٥ٌفؼ  ـ٤ٚبـ٣٤ٚ ثب وٕجٛؼٞب ٚ ٍٔىالتً ثٝ وبـ ٣ٔ

ٞب٢ ؼ٤ٍف وبغتٗ غٛؼ ؼـ ق٥ٔٙٝ ٞب٤ً ـا ثب ٔٙفش ث٣ٙ٥ ٚ ضمبـت ٚ ٌىىت غٛؼوٓ

: 1393ٔطٕؽ٥٘ب، )اوت اـتمب پ٥ؽا وٙؽ  ـ ٌؽٜت٣ وٝ ثفا٢ غٛؼ ٔتّّٛتب ثٝ ٔٛلؼ٥ّ وفؼٜ خجفاٖ 

وفؼٖ خب٤ٍك٤ٗ -2تم٤ٛت ٤ٚم٣ٌ ٔٙف٣ ٚ ٔؼ٥ف  -1 ؛ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ  ؼٚ ٘ٛع اوت(. 105

 (. 3: 2016)اِدبوٓ، ٤ه ٤ٚم٣ٌ ٔثجت ٚ وبـآٔؽ ثب ٤ه ٤ٚم٣ٌ ٔٙف٣ 

بأنَّو صاحُب ما يزال مقتنعاً : »...ٌٛؼؼـ ـٔبٖ، ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ثٝ ا٤ٗ ِٛـت ث٥بٖ ٣ٔ
الصف الثالث  يکون العريَس ادلناسَب حتی لرقية الطالبِة يف جاذبية ال ُتقاَوُم ومیکن أنْ 

 ػ٣ّ خفخبـ ثٝ ؼ٥ُِ تٟٙب٣٤، وّٗ ( 11: 2009)تبج اِىف،  «... وبناِت صف ها کل هنئياالبتدا

٣ِٚ ثب ث٥بٖ ا٤ٗ ٔٛٔٛع وٝ ٔطجٛة ؼغتفاٖ  ،ثبال ٚ فمفي، اضىبن وفغٛـؼ٣ٌ ؼاـؼ

اي وفپٛي ٌؿاٌتٝ ٚ آٖ ـا  وفغٛـؼ٣ٌٞب اوت، ثف ا٤ٗ غّّت ٔٙف٣ ٚ  ٘ىُ ١ٕٞ

اوت تب غأل  ػ٣ّ خفخبـ اق ٘ٛع ؼْٚ ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ثٟفٜ ثفؼٜ ،وٙؽ. ؼـ ا٤ٗ ٔثبَ ٔػف٣ ٣ٔ

 ـٚا٣٘ غ٤ًٛ ـا پف وٙؽ.  

 

ػُٕ خؽاوبق٢ اضىبن ٤ب  :20عقلٖ(زداٖٗ، تَجِ٘ جذاسازٕ )عاطفِ -5-4

غ٥فٔىتم٥ٓ اق ٘ف٤ك  قا ثٝ ِٛـتت٣ ٘بغٌٛب٤ٙؽ ٤ب آو٥ت٥ٞدبٖ ٤ه ٞٙدبـ اق ٔٛلؼ٥ّ

ؼـ ا٤ٗ (. 105: 1393ٚ ٔطٕؽ٥٘ب،  69: 1391)٥ٌفافىٗ، ٘بٔٙؽ  ػم٣ّ ٣ٔ تفىف ا٘تكاػ٣ ـا تٛخ٥ٝ

ٌٛؼ ٚ ِففبً وٙٙؽٜ ثٝ ٥ٕٔف ٥ٍٞبـ خ٥ٌّٛف٢ ٣ٕ٘ اق ٚـٚؼ افىبـ ٘بـاضت ،ٔىب٥٘ىٓ



 1399، تْار 54ضوارُ   هجلٔ علوٖ پصٍّطٖ اًجوي اٗراًٖ زتاى ٍ ادت٘ات عرٖت

124 

ٌٛؼ؛ تط٥ُّ ػم٣ّ ٚ ٔٙٙم٣ ٔٛخٛؼ ؼـ آٖ،  اضىبن ٚ ٥ٞدبٖ ٔٙف٣ ٕٞفاٜ آٖ ٌففتٝ ٣ٔ

ا٢ وٝ اضتٕبالً ـ٘ح ٚ اوتفن ثٝ ٕٞفاٜ ؼاـؼ، ٔطتٛا٢ ػب٘ف٥ٞ/٣دب٣٘  تب ا٤ؽٌٜؽٜ ثبػث

ؼٞؽ  اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ثٝ ففؼ اخبقٜ ٣ٔ(. »476: 1968)ـاخص، غٛؼ ـا اق ؼوت ثؽٞؽ 

ٞب٢ ٌؽ٤ؽ ٚ... فىف وٙؽ ثؽٖٚ آ٘ىٝ تطت  تب ثٝ ٔٛٔٛػبت٣ ٔثُ ٔفي، ٘الق، ث٥ٕبـ٢

 (. 97ٚ96: 1393)ٌٙد٣ ٚ ٌٙد٣، « فاـ ٥ٌفؼتأث٥ف اضىبوبت ٔٙف٣ آٟ٘ب ل

 يکانت تنتشُر علی جسدي من أياِم عمل  حتی اجلروُح القدمیُة اليت»...ؼـ ا٤ٗ ٔثبَ 
بأسباهبا وتواريِخ ميالدىا ووفاهتا  ذاکريت کنُت أعرفها، احتفظ يف  يف صيانة القاطرات..

)تبج  «عدَة نقاط اجیابية، أعطيُتها يىکذا قيَّمت نفسحنی حتولت إلی خدوش يابسة.. 

- وٙؽ ثؽٖٚ آ٘ىٝ تطتاي ٤بؼ ٣ٔػ٣ّ خفخبـ اق غب٘فات ثؽ ق٘ؽ٣ٌ ،(20: 2009اِىف، 

تأث٥ف ا٤ٗ افىبـ ٚ غب٘فات ثؽ لفـا ٥ٌفؼ ٚ ا٤ٗ غب٘فات، ٔطتٛا٢ ػب٘ف٣ ٔٙف٣ غٛؼ ـا 

ثؽاٖ غب٘فات ٚ « ػ٣ّ خفخبـ»اوت. ا٤ٗ ٔٛٔٛع تب خب٣٤ اؼأٝ ؼاـؼ وٝ  اق ؼوت ؼاؼٜ

 آٚـؼ.٣ٔ ثٝ ٌٕبـ ًتا٢ ٔثجت ؼـ ٌػ٥ّّٞب افتػبـ وفؼٜ ٚ آٖ ـا ٘مٙٝ آو٥ت

ٌؽٖ ثب بن ٚ ػب٘ف٣ ؼـ اثف ٔٛاخٝٞب٢ ضىٌّفت ا٘ىبٖتٛاٖ ٣ٔ :21تافٖخ٘ال-6-4

ٚ  وٙٙؽ٣ٔ ٣ٙ٥ٍ٘ ػمتٍٔىالت ٚ ٔؼٕالت ق٘ؽ٣ٌ، اق ضمب٤ك تّع ق٘ؽ٣ٌ ثٝ وفػت 

پفؼاق٢، ففؼ وؼ٣ ؼـ غ٥بَ .(119: 1384)فف٤ٚؽ، ثف٘ؽ ثٝ اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ پٙبٜ ٣ٔ

(. 70: 1391)٥ٌفافىٗ، ـا اق ٘ف٤ك تػ٥ُّ اـٔب وٙؽ « ٔٗ» ٠وٙؽ ٥٘بقٞب٢ ثفآٚـؼٜ ٍ٘ؽ٣ٔ

اوت وٝ ففؼ  22«ثبف٣ ؼـ غٛؼ ٔب٘ؽٜغ٥بَ»ثبف٣، اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٓ ٘ٛع ٌؽ٤ؽ غ٥بَ»

ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ (. 108: 1393)ٔطٕؽ٥٘ب، « آٚـؼ٤ه ق٘ؽ٣ٌ غ٥ب٣ِ ـا ثفا٢ غٛؼ پؽ٤ؽ ٣ٔ وبٔالً

ثبف٣ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٣ِٚ ؼـ ثكـٌىبالٖ ٥٘ك ا٤ٗ غ٥بَ ،ٌٛؼث٥ٍتف ؼـ وٛؼوبٖ ٔالضظٝ ٣ٔ

 . (97-95: 1978)فف٤ٚؽ، 

 ،. ؼـ اثتؽا٢ ـٔبٖوٙؽ اوتفبؼٜ ٣ٔخفخبـ   ٣ اوت وٝتف٤ٗ ٔىب٥٘ىٕا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ٟٔٓ

: قلُت ذلم»ٝ آٖ اؾػبٖ ؼاـؼ: پفؼاق٢ غٛؼ ٚالف اوت ٚ ثػ٣ّ خفخبـ ٝث ٔٛٔٛع غ٥بَ
ىف،  «شخص يُّ يعرفُها أ يتالّ  هريةأنا علی جرجار صاحُب صيحِة التخيِل الشَّ  : 2009)تبج ِا

پفؼاق٢، ٝ، وؼ٣ ؼاـؼ تب ثب غ٥بَؼـ اؼأٝ، په اق ٥ٌٙؽٖ غجف آٔؽٖ وبت٥ب ثٝ ٔطّّ  (.92

 يکاتيا کادويلجعل  »ٝ ثفوب٘ؽ: ـ وٙؽ ٚ غجف آٔؽً٘ ـا ثٝ اٞب٣ِ ٔطّّوبت٥ب ـا تّّٛ
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شقوِق أذنيها أقراطًا  العشرين ....وضع حوَل عنقها عقداً من ادلاِس، يف الفرنسيَة فتاًة يف
اٚ وٝ اق آٔؽٖ وبت٥ب ٚ اقؼٚاج (.  10: ٕٞبٖ) «صوِص...خلع زينتها خوفًا من اللّ  ُمَذّىبًة ثّ 

جديٍد َيصلُح لَتَتبُِّعو خيط  يُّ مل يظهر أ يبان َمرّا وئشهران ک»ثب اٚ تب ضؽٚؼ٢ ٘با٥ٔؽ ٌؽٜ: 
پفؼاق٢ ثب اٚ اق ٘ف٤ك غ٥بَ(؛ 82: ٕٞبٖ) «کل هم.  يو أرقَّ سکاَن احل موضوع أرقَّّن يف

فقط حتتاُج إلی طرحة بيضاَء .... ي... ىذه ىيىذه صورُة ِعرس»وٙؽ: اقؼٚاج ٣ٔ
قلُت »، «للحدث الکبريِ  أنا أُرَت ب بييت» ٚ« ومراسَم خاصٍة سأقوم بإعدادىا ث أفرح

بؼ ثٝ ا٤ٗ ٌٛاٞؽ ٙ. ثب اوت(105ٚ  96،97: ٕٞبٖ) «يا علی كلنا يا کاتيا وقالت مربو  كمربو 

تٛاٖ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـو٥ؽ وٝ خفخبـ ؼـ تالي اوت تب أٙفاة ٥٘بٔؽٖ وبت٥ب ـا ثٝ ٣ٔ

 پفؼاق٢ ٚ اقؼٚاج ثب اٚ ا٘ىبـ وٙؽ. ٚو٥ّٝ غ٥بَ

تٛا٘ؽ ؼـ ثفاثف وٙؽ وٝ ؼ٤ٍف ٣ٕ٘پفؼاق٢ اففاٖ ٣ٔ ٢ ؼـ ا٤ٗ غ٥بَػ٣ّ خفخبـ ثٝ ضؽّ

-ت٣ ٚ ـٚا٣٘ ؼزبـ ففٚپب٣ٌ ٌؽٜ، اق ٔىب٥٘ىٓٞب ٔمبٚٔت وٙؽ، اق ٘ظف ٌػ٥ّّأٙفاة

اغتالَ اوى٥كٚفف٣٘  ثٝوٙؽ ٚ ٝث ِٛـت ففؼ٢ ٞب٢ ٘بپػتٝ ٚ ٘بوبـآٔؽ اوتفبؼٜ ٣ٔ

ئٓ ؼـ اففاؼ٢ وٝ ثٝ ا٤ٗ اغتالَ ؼزبـ ٞىتٙؽ، ػالٜٚ ثف ػال. »اوت ٔجتال ٌؽٜپبـا٘ٛئ٥ؽ٢ 

الت غبَ ٞٓ لبثُ ٔالضظٝ اوت وٝ ؼـ ثى٥بـ٢ اق آٟ٘ب، آو٥ت ٔؼ٣ِٕٛ، ٤ه ـٌتٝ تػ٥ّ

ـ  ؼاـؼ وٝ ٌف٣ٞٚ ؼـ ضبَ تؼم٥ت اٚ ٞىتٙؽ، اٚ ـا ٚ ق٤بٖ ٥٘ك ٚخٛؼ ؼاـؼ. ث٥ٕبـ تّّٛ

٤ى٣ اق ػٛاـْ  .(271: 1353)ػظ٣ٕ٥، « ؼٞٙؽ ٚ ضت٣ لّؽ خبٖ اٚ ـا ٥٘ك ؼاـ٘ؽـ٘ح ٣ٔ

ـات ى٥كٚفف٣٘ ا٤ٗ اوت وٝ ؾٞٗ ث٥ٕبـ، آوٙؽٜ اق وّىّٝ تّّٛاثتال ثٝ اغتالَ او ١ثب٤ٛ٘

-ٔثالً ث٥ٕبـ اِٛات٣ ٣ٔ ؛(267: ٕٞبٖ)و٣ ٚالؼ٣ ثٝ ٕٞفاٜ ٘ؽاـؼ ٌٛؼ وٝ ٔطف٣ّ ٣ٔضىّ

٤ٌٛؽ؛ ؼـ وٙؽ ٤ب ٝث اٚ ٘بوكا ٣ٌٔٙٛؼ وٝ اٚ ـا ٚاؼاـ ثٝ ا٘دبْ وبـٞب٢ قٌت ٚ لج٥ص ٣ٔ

يتصاحیون ويصّفرون ويقذفوننی بقشر ادلاجنو اُب ومّرت حافلٌة فيها الرکّ »... ا٤ٗ خّٕٝ 
ػ٣ّ خفخبـ ثٝ ٘ٛػ٣ ؼزبـ ا٤ٗ اغتالَ ٌؽٜ ٚ (، 139: 2009)تبج اِىف،  .....«والربتقال 

 ٤ٌٛ٠ٙؽ ٚ ٔٛـؼ وػفوٙؽ وٝ ٔفؼْ اٚ ـا ق٤ف ٘ظف ؼاٌتٝ، ثٝ اٚ ٘بوكا ٣ٔـ ٣ٔتّّٛ

 ٥ٌفؼ. ت ٣ٔاي ثٝ آٟ٘ب ٌؽّؼٞٙؽ ٚ ثؽث٣ٙ٥غٛؼٌبٖ لفاـ ٣ٔ

ففؼ٢ وٝ ؼزبـ ا٤ٗ ت اٚ ٥٘ك اوت؛ثُؼؽ پبـا٘ٛئ٥ؽ٢ ٌػ٥ّّ ٠ؼٞٙؽٔثبَ ٍ٘ب٥ٕٖٞٗ 

ٌففتٗ ػّٙف اٚج ١٘ت٥د  .ٌٛؼٞب٢ ٥٘فٚٔٙؽ ـٚ ثٝ افكا٣ٍ٤ ٣ٔاغتالَ ثبٌؽ، ؼزبـ ٞؿ٤بٖ

)وؼؽ،  اوتـوب٣٘ ٚ ٌك٘ؽ ٌٛ٘ٝ ث٥ٕبـاٖ، ظٟٛـ ػّٙف آو٥تٞؿ٤بٖ ٚ ضىبؼت ؼـ ا٤ٗ
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ثٝ  ٞب٣٤ظٗوٛء ثٝفتبـ ثٝ اغتالَ پبـا٘ٛئ٥ؽ٢ ٌػُ ٌف (.54: 1999ٚ ػىبٌٝ،  242: 2007

ثفا٢  وٙؽ وٝ ٞب٣٤ وف٤غ ثب آٟ٘ب ٔمبثّٝ ٣ٔ ٌٛؼ ٚ ثب ٚاوًٙ ػٍك ٚ ض٥ث٥ّت غٛؼ ؼزبـ ٣ٔ

ٞب٢ ا٤ٗ اغتالَ ٤ّٝى٣ ؼ٤ٍف اق ٍٔػّ(. 246: 1389)وف٣ٕ٤، لبثُ تٛخ٥ٝ ٥٘ىت ؼ٤ٍفاٖ

اػتٕبؼ ثٛؼٖ ؼٚوتبٖ  ٤ب ٚفبؼاـ٢ ٤ب لبثُ  ٠غ٥فٔٛخٝ ؼـثبـ ٍٔغ٣ِٛ ٚ ٌهّت٣، ؼٌَػ٥ّّ

ػ٣ّ خفخبـ  ،ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ(. 229: 1393)ٔؼفٚف ٚ غك٣ِ، ٕٞىف ٚ ٌف٤ه ق٘ؽ٣ٌ اوت 

، لكبل وأکثر من ذ»ٝ ٚ وبت٥ب ؼـ ضبَ غ٥ب٘ت ثٝ اٚ ٞىتٙؽ: وٙؽ ٔفؼْ ٔطّّـ ٣ٔتّّٛ
أو وسَط ادلدينة کان فيها  ياحل تستعيُد مواقَف کثريًة حدثت يفتتِضُخ،  وجدت ذاکريت

ادلواقف  كذلک الوقت وأنتبو اآلن فقط. بدأت أستعرض تل حترٌُّش واضٌح مل أنتبو إليو يف
 «، وحاسة الشم والتذوق...يبلهيب جامع حرق حتی أمعائ يموقفًا موقفاً، وأنا أتشظ

ـوب٘ؽٜ ٚ  ٝ ضّٕٝ وفؼٜ ٚ ثفغ٣ ـا ثٝ لتُؼـ ٟ٘ب٤ت ثٝ ٔفؼْ ٔطّّ(، 136 :2009اِىف، تبج)

 ورأيت رُعبًا يف أزحُتو جانبا بال رمحٍة وأخرجت سکيّن»...وٙؽ: ثفغ٣ ـا  قغ٣ٕ ٣ٔ
وجهو، فتفاداىا  لوَّحُت بالسکنی يفأحٍد من قبل،  البقال، مل أره أبدًا فی َعيَّن  َعيَّن 

 . عثرت علی ادلشّرِد کنکل ساکِن الشوارعوىويُت علی رُأسو بالعصا ليخرَج الوجُع والدُم.
ساقيو بالسکنی  جرحُتو يفإحدی احلفر يَبعُث هباتفو احلموَل أنتزعتو من احلفرة،  رابضاً يف

خفخبـ ؼـ ٟ٘ب٤ت ؼ٤ٛا٘ٝ ٌؽٜ ٚوبت٥ب ـا )ؼـ ؼ٥٘ب٢ (. 138ٚ139: ٕٞبٖ) «وحطمُت ىاتَفو...

کانت الکاتيا مهدَّمة و قد تالشت فتنُتها ُتاماً، وبدأ »ـوب٘ؽ: ٣ّ غٛؼ( ثٝ لتُ ٣ٔتػ٥ّ
مل تقاوم حنی أمسکُتها من ِکتفيها وحنی ألتقيُت عالمات إغراء  يوجُهها نظيفًا من أ

، مل يکن  جبسدىا علی األرض وحنی غرسُت سکينتی يف  «أحشاءىا الّ إموضع طریٍّ
 . (140 ٕٞبٖ:)

ثٍف ؼـ ؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ غٛؼ ثٝ ؼ٘جبَ آٖ لؽـت ٚ تٛا٘ب٣٤ اوت وٝ ؼـ ق٘ؽ٣ٌ ٚالؼ٣ 

ٞب ٚ تٕب٤الت ا٘ىب٣٘ ٍ٘أت الت ٥ٍٕٞٝ اق غٛاوت٤ٝبثؽ. ا٤ٗ تػ٥ّتٛا٘ؽ ثٝ آٖ ؼوت ٣ٕ٘

٣ّ ٞب٢ تػ٥ّآ٤ٙؽ. ٌبٜ ا٤ٗ خجفاٖپؿ٤ف ؼـ٣ٔ ٞب٣٤ ؼ٥ٌَف٘ؽ وٝ ٌبٜ ثٝ ِٛـت افىب٣ٔٝ٘

 ،ؼـ ضم٥مت (56ٚ57: 1384)فف٤ٚؽ،  ٌٛؼٔٙدف  23«پفؼاق٢خٖٙٛ غ٥بَ»ٕٔىٗ اوت ثٝ 

ا٢ خك ٌٛؼ وٝ ٘ت٥دٝغ٥بَ لبئُ ٣ٕ٘ت ٚ ػبِٓ لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ ٥٘ك ٔفق٢ ثفا٢ ٚالؼ٥ّ

 خٖٙٛ ثفا٤ً ؼـ ثف ٘ؽاـؼ. 
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٥٘بفتٝ، ٞب٢ ٕٔفّ )ثّٛؽاق ٔىب٥٘ىٓ غبِجبً« ػ٣ّ خفخبـ»تٛاٖ ثٝ ا٤ٗ ٘ت٥دٝ ـو٥ؽ وٝ ٣ٔ

ٞب٢ ؼفبػ٣ ٔىب٥٘ىٓ ،٣ثٙؽ٢ وّّ. ؼـ ٤ه تمى٥ٓاوت وفؼٜـ٘دٛـ( اوتفبؼٜ ٘بپػتٝ ٚ ـٚاٖ

ثفؼاـ٢ اق ٞف ٥ٔكاٖ ثٟفٜ ،ٌٛؼف٣ ٣ٔف ٔؼفّثف اوبن ٔف٥ؽ ٤ب ٕٔف ثٛؼٖ، ثٝ ِٛـت ق٤

 ٞب ـا ؼـ ـٔبٖ ثؽ٤ٗ ٌفش اوت:ؼوتٝ اق ٔىب٥٘ىٓ

 

٘ٛع 

 ٔىب٥٘ىٓ

آٔؽٜ ؼـ ضبِت پ٥ً ٤ٚم٣ٌ

 ففؼ

ؼـِؽ ثٟفٜ  ٞب٢ ا٤ٗ ؼوتٝٔىب٥٘ىٓ

ثفؼاـ٢ اق ا٤ٗ 

 ؼوتٝ ؼـ ـٔبٖ

قا آو٥ت

 )ٕٔفّ(

٘بٕٔىٗ وبغتٗ 

 -ؼـن ٚالؼ٥ت

خٖٙٛ آ٥ٔك ٚ 

 ٘بثػفؼا٘ٝ

ٚالؼ٥ت ـا 

ثبقآفف٣ٙ٤ ٚثبقآـا٣٤ 

 ٣ٔ وٙؽ

ففافى٣ٙ ٞؿ٤ب٣٘ 

 )پبـا٘ٛئ٥ؽ٢(

23.52% 

٥٘بفتٝ ثّٛؽ

ٚ ٘بپػتٝ 

 )ٕٔف(

ؼـ وٛؼوبٖ ٚ 

ثكـٌىبالٖ وبـثفؼ 

 ؼاـؼ ٣ِٚ

ثكـٌىبالٖ اق آٖ 

اوتفبؼٜ ق٤بؼ٢ 

 وٙٙؽ٣ٕ٘

ٔٙدف ثٝ ـفتبـٞب٢ 

٘بپىٙؽ ٚ غ٥فلبثُ 

-پؿ٤في اختٕبػ٣ ٣ٔ

 ٌٛؼ.

 پفؼاق٢،غ٥بَ

 ٕٞب٘ٙؽ وبق٢

35.29% 

 

 ـ٘دٛــٚاٖ

 )ٕٔفّ(

ٔف٥ؽ ؼـ وٛتبٜ 

 ٔؽت

ؼـ ثّٙؽ ٔؽت ٔٙدف 

ثٝ ٍٔىالت٣ ؼـ 

ـٚاثٗ ٌغ٣ّ ٚ 

وب٥ٔبث٣ اق ق٘ؽ٣ٌ 

 ٥ٍٔفؼؼ

ق٣٘( وفوٛث٣ )ٚاپه

،تٛخ٥ٝ ػم٣ّ، 

  خبثدب٣٤

29.41% 

 %11.76 خجفاٖ ؼـ والٔت ـٚاٖ ا٘ىبٖ اق ثكـٌىبالٖ وف ثّٛؽ ٤بفتٝ 
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 %100خٕغ:  وٙٙؽٜ ؼاـؼ٘مً تؼ٥٥ٗ ق٘ؽ٣ٔ )ٔف٥ؽ(

 (101-100، 1393)ٔطٕؽ٥٘ب، 

 

ٞب٢ ؼفبػ٣ ثفا٢ غّجٝ ثف ٝ ثٝ ا٤ٗ خؽَٚ، ػ٣ّ خفخبـ ثب اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٓثب تٛخّ

تً ؼزبـ ففٚپب٣ٌ أٙفاة ٚ تفن غٛؼ، ٘تٛا٘ىتٝ آٟ٘ب ـا اق ث٥ٗ ثجفؼ؛ ؼـ ٘ت٥دٝ ٌػ٥ّّ

ثّٛؽ ٥٘بفتٝ ٌؽ.  قا ٚٞب٢ ٘بپػتٝ، آو٥ت ٌبٜ اٚ، اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٌٓؽٜ ٚ تٟٙب تى٥ٝ

ف٣ وٙؽ وٝ ثٝ ا٢ ـا ثٝ ٔػب٘جبٖ ٔؼف٥ّت٣ لّؽ ؼاـؼ خبٔؼ٤ٛ٘ٝىٙؽٜ ثب ٌك٤ًٙ ز٥ٙٗ ٌػّّ

ـٚ، ثٝ اٞؽاف ٚ آٔبَ غٛؼ ٘فو٥ؽٜ، ٔدجٛـ٘ؽ ثٝ ػبِٓ غ٥بَ پٙبٜ ثف٘ؽ ٚ ؼ٥ُِ ٔٛا٘غ پ٥ً

ت ـا اق ؼوت ؼٞٙؽ؛ ثٝ آ٘مؽـ ؼـ ا٤ٗ غ٥بالت  غفق ٌٛ٘ؽ وٝ اـتجبٖ غ٤ًٛ ثب ٚالؼ٥ّ

٣ّ ـا ثٝ خب٢ ؼ٥٘ب٢ ٚالؼ٣ ثبٚـ ؼاٌتٝ ٚ ثفا٢ ثبٚـپؿ٤فتفثٛؼٖ ا٤ٗ ا٢ وٝ ؼ٥٘ب٢ تػ٥ٌّٛ٘ٝ

ـ٘دٛـ آ٘بٖ ٥٘بفتٝ ٚ ـٚاٖو٥ؽ٢ ثف ثُؼؽ ثّٛؽأق٘ٙؽ وٝ تؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ، ؼوت ثٝ الؽأبت٣ ٣ٔ

 . اوت

ٍٔىالت التّبؼ٢: فمف ٚ تٍٙؽوت٣ لٟفٖٔب -1ـ٢ٚ آ٘بٖ ػجبـتٙؽ اق: ٔٛا٘غ پ٥ً

اي ٘بزبـ اوت ٔب٤طتبج ٣ ثفا٢ تأ٥ٔٗ ٥٘بقٞب٢ ق٘ؽ٣ٌاٚ ضتّ .اوت٘ب٣ٌ اق ا٤ٗ ٍٔىُ 

ديوين  ويف أحدی السنوات حنی وصلتْ »... غٛؼ ـا ثٝ ِٛـت ٘ى٥ٝ غف٤ؽاـ٢ وٙؽ 
)تبج « ه يف وجهيه إلی إغالق دفاترِ ه ويضطرّ و وصربَ طيبتَ  عنده مبلغًا أحس بو قد جیرحُ 

 كَ هبا، أن ُتل نعتزُّ  ىذه أيضًا ثقافةٌ » ٍٔىالت فف٣ٍٙٞ: ؼـ ا٤ٗ خّٕٝ-2(. 40: 2009اِىف، 
 أو سامسونغ تطوفُ « نوکيا»ه، تنتقيو من مارکة شهرية کـ سعرَ  ىاتفًا زلموآًل رّبا تستدينَ 

( ا٤ٗ ٔٛٔٛع ٚخٛؼ ؼاـؼ وٝ آٟ٘ب ؼـ فمف 33ٕٞبٖ: ) «بو مباىيًم.. ودائمًا بال رصيد...

وٙٙؽ وٝ اػتجبـ٢ ٘ؽاـؼ ٚ اق ٣ٔ ل٥ٕت٣ غف٤ؽاـ٢ٞب٢ ٕٞفاٜ ٌفاٖب تّفٗأّ ،ٌؽ٤ؽ ٞىتٙؽ

أمین احلضاري » ١+ؼـ خّٕ :فمف فف٣ٍٙٞ-3وٙٙؽ. آٖ ثفا٢ تٕبن ثب ؼ٤ٍفاٖ اوتفبؼٜ ٣ٕ٘
 هبا أىلَ  بهرُ کان يُ   کبريةً   ثقافةً  الدردشة واکتسبَ  التکنولوجيا واإلنرتنت ومواقعَ  سکةَ  عرفَ 

ياىو وجوجل  مثلُ  کلماتٌ نا ماذا تعنی  ، وعن طريقو عرفنا کلُّ احلي يف کل مناسبةٍ 
(، 31ٚ  30)ٕٞبٖ: « يوتيوب أو اإلخوة أونالين موقعًا مثلَ  وادلسنجر، وماذا میکن أن يضمَّ 
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 ٞىتٝ وبف٣ ٘ت ٚخٛؼ ؼاـؼ، ٣ِٚ تٟٙب ٤ه پىف خٛاٖ ؼـ ٔطّّ ،٤ٗ ٔٛٔٛع ٚخٛؼ ؼاـؼا

فت ت ٚ ض٥وٙؽ ٚ تؼدّف٣ ٣ٔـا ٝث ٔفؼْ ٔؼفّ آٟ٘بالع ؼاـؼ ٚ وٝ اق ا٤ٗ ٔٛٔٛػبت اّ٘

ت ٝ اق غفافبت تجؼ٥ّاففاؼ ٔطّّ :ٍٔىالت اختٕبػ٣ -4ا٥ٍ٘كؼ. وب٤ف اٞب٣ِ ٔطّٝ ـا ثف٣ٔ

ب٣ِ ثفا٤ٍٖب ث٣ٙ٥ ٚ ـّٔٚ ٔٛٔٛػبت غفاف٣ ؼ٤ٍف٢ ٕٞسٖٛ وف وٙٙؽ ٚ خ٣ّٔٗ

 حليمة قارئةِ  أعرفو جيداً، بابِ  وجهي ملتصقًا ببابٍ  وجدتُ »خب٤ٍب٣ٞ ٤ٚمٜ ؼاـؼ: 
(. ؼـ ا٤ٗ 22ٕٞبٖ: ) «النبوی ضلعًا يف جلنة السداسية. حکيمُ ىا ختارَ االيت ك ادلصائر، تل

اقغٛؼث٥ٍب٣ٍ٘ -5ٌٛ٘ؽ. ٞب٢ ٟٔٓ ٌفوت ؼاؼٜ ٥ٌ٣ٔف٢بالٖ ؼـ ت٥ّٕٓٔثبَ، ـّٔ

 بقماشٍ  مغطیً  يعود حاماًل لوحًا مستطياًل من اخلشبِ »... ١ؼـ خّٕ :اختٕبػ٣-فف٣ٍٙٞ
 علی واجهاتِ   ُ علَّ ک اليت تُ من تل أمامي... وجدُت لوحةً  و حنی أزاح القماشُ  أبيضَ 

)ٕٞبٖ: « کاتيا....  عليها خبط عريض و باللغتنی العربية و اإلجنليزية: بقالةُ  اً احملالت مکتوب

-آٟ٘ب په اق ٥ٌٙؽٖ غجف آٔؽٖ وبت٥ب ٝث فىف تؼ٤ٛٓ ٘بْ ٔغبقٜ .غٛـؼثٝ زٍٓ ٣ٔ (41

ػفث٣ ٚ  ٞب٣٤ ثٝ قثبٖوٙٙؽ ٚ تبثّٛٞب ضه ٣ٔٞب٤ٍبٖ افتبؼٜ، ٘بْ وبت٥ب ـا ثف وفؼـ ٔغبقٜ

اوتمالَ فف٣ٍٙٞ القْ ؼـ ث٥ٗ آٟ٘ب  -ؼٞٙؽٜ ػؽْ ا٤ٗ ّٔٙت ٍ٘بٖ .وٙٙؽالت٥ٗ ّ٘ت ٣ٔ

 اوت. 

 

 ًت٘جِ:-
تػف٥ف آٖ ثفٚق  ثفا٢ٞب٢ ؼفبػ٣ ؼـ ٚاوًٙ ثٝ پؽ٤ؽآٔؽٖ أٙفاة ٚ تًٙ ٔىب٥٘ىٓ-1

ٞب ٚ فاةا٘ٛاع أٙ ٠ٞب٢ اـائٝ ٌؽٜ ؼـثبـ٤بثؽ. ؼـ ـٔبٖ، ثف اوبن تؼف٤فٚ ظٟٛـ ٣ٔ

ٞب٢ ؼفبػ٣ ثٟفٜ ثفؼٜ ٚ وٛؼا٢ ٞب، آ٘سٝ ػ٣ّ خفخبـ ـا ثف آٖ ؼاٌتٝ تب اق ٔىب٥٘ىٓتًٙ

وٝ « وبت٥ب»ق٤فا غجف آٔؽٖ  ثٛؼٜ؛« أٙفاة ٘ٛـٚت٥ه»غّجٝ ثف آٖ ـا ؼـ ؾٞٗ ثپفٚـا٘ؽ، 

، أف٢ ٔجٟٓ ٚ ٘بٍٔػُ اوت ٚ لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ وؼ٣ ـٚؼ ٝث ٌٕبـ ٣ٔػبُٔ ا٤دبؼ تًٙ 

فىف وٙؽ وٝ زٙٛـ ثٝ ٝث ا٤ٗ وٙبـ٤ٛٞب ـا ؼـ ؾٞٗ غٛؼ ثىٗ ؼٞؽ ٚ  تب ثؽتف٤ٗؼاـؼ 

اق فىفوفؼٖ ؼـثبـٜ  اٚ؛ ؼـ ٘ت٥دٝ، ث٥ٍتف اوتفن ثپفؼاقؼـ٤ٚؽاؼٞب٢ اضتٕب٣ِ ٚ ثؼ٥ؽ، 

 .وٝ ـظ ٘ػٛاٞٙؽ ؼاؼاوت  ٞب٣٤تٔٛلؼ٥ّ
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ٌؽٜ ـا لٟفٔبٖ ؼاوتبٖ )ػ٣ّ خفخبـ( وٝ غفا٤ك٢ وفوٛة« اِؼٙف اِفف٘ى٣»ؼـ ـٔبٖ -2

٢ ففا٘ى٢ٛ، ؼزبـ أٙفاة «وبت٥ب»٘بغٛؼآٌبٜ غ٤ًٛ ؼاـؼ، په اق ٥ٌٙؽٖ غجف آٔؽٖ ؼـ 

وبق٢، ٞب٢ وفوٛث٣، خبثدب٣٤، خؽاوبق٢، غٙث٣ُ ثٝ ٔىب٥٘ىٓٚ تًٙ ٌؽٜ ٚ ثب تٛوّ

غٛاٜ ثٝ ِٛـت ا٘ففاؼ٢ ٚ غٛاٜ ٝث -پفؼاق٢قؼا٣٤، ٕٞب٘ٙؽوبق٢، خجفاٖ ٚ غ٥بَػُٕ

أىبٖ  أٙفاة ٚ تًٙ غٛؼ ـا تب ضؽّ -ٚاضؽ ثفؼاـ٢ اق ؼٚ ٔىب٥٘ىٓ ؼـ آِِٖٛـت ثٟفٜ

ٞب٢ ؼفبػ٣ ٕٔف، وجت ٌؽ تب ـ٢ٚ ؼـ اوتفبؼٜ اق ٔىب٥٘ىٓٝ ق٤بؼٜوٙؽ. اِجتّثف٘فف ٣ٔ

 ت ٘ففٜ ـفتٝ ٚ آٖ ـا ٘پؿ٤فؼ. ففؼ اق لجَٛ ٚالؼ٥ّ

وٛؼاٖ( اق ٔىب٥٘ىٓ  ١خبٔؼ ٠٘جمبت ٔطفْٚ ٚ ؼـغٛؼٔب٘ؽ ٠ػ٣ّ خفخبـ )ٕ٘ب٤ٙؽ-3

ؼفبػ٣ ؼ٤ٍف ثٟفٜ ثفؼٜ، ٚ ثٝ ؼ٥ُِ ٍٔىالت ٞب٢ ٔىب٥٘ىٓث٥ً اق « پفؼاق٢غ٥بَ»

٣ٟ ضىٛٔت تٛخّٖ ٚ ث٣التّبؼ٢، اختٕبػ٣، فف٣ٍٙٞ، ؼٚـثٛؼٖ اق لٙبـ پ٥ٍففت ٚ تٕؽّ

٤بث٣ ٝث اٞؽاف ٚ آٔبَ غٛؼ ـا ٘ؽاـؼ؛ ؼـ ٘ت٥دٝ ؼ٥٘ب٣٤ غ٥ب٣ِ  ثٝ ا٤ٗ لٍف، تٛاٖ ؼوت

ٌٛؼ وٝ اـتجبٖ  ثب ٣ٔ ٢ غفقضؽّٝ ث ،وبقؼ ٚ ؼـ ا٤ٗ ؼ٥٘ب٢ وبغت٣ٍثفا٢ غٛؼ ٣ٔ

وٙؽ وٝ ـ٢ٚ ٣ٔؼٞؽ. اٚ زٙبٖ ؼـ اوتفبؼٜ اق ا٤ٗ ٔىب٥٘ىٓ ق٤بؼٜت ـا اق ؼوت ٣ٔٚالؼ٥ّ

ت ٚ ؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ ثٝ ؼ٘جبَ ٘ؽاـؼ ٚ ثُؼؽ ضب٣ِّ خك ػؽْ تٛاٖ تٕب٤ك ٥ٔبٖ ٚالؼ٥ّ

لٟفٔبٖ  ٣ وٝٞب٤ٌٛؼ. تٕب٣ٔ ٔىب٥٘ىٓت اٚ پؽ٤ؽاـ ٣ٔپبـا٘ٛئ٥ؽ٢ ٚ اوى٥كٚفف٣٘ ٌػ٥ّّ

ؼـ ـاوتب٢ تم٤ٛت ا٤ٗ ا٤ؽٜ ٢ٚ اوت وٝ ؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ ٚ  اوتفبؼٜ وفؼٜ ؼاوتبٖ ا٤ٗ

ثفؼٖ ثٝ ؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ ضبو٣ اق ثُؼؽ ٘بپػتٝ ٚ فف٣ٔ اٚ، ٕ٘ٛؼ٢ ٚالؼ٣ پ٥ؽا وٙؽ. ا٤ٗ پٙبٜ

ؼاؼٖ ٚ تالًٌ ثفا٢ ٍ٘بٖ ؼـ وٛؼو٣ غٛؼ ٔب٘ؽٜ اٚففؼ اوت؛  ت٥٘بفتٝ ٌػ٥ّّثّٛؽ

ؼاؼٜ ٚ و٥ف لٟمفا٣٤ ـا ثفا٤ً ثٝ ٕٞفاٜ ؼاـؼ ٚ ػىه ١اي، ٘ت٥دپػت٣ٍ ٚ والٔت ػم٣ّ

ٞب تبة ٔمبٚٔت ٘ؽاٌتٝ ٚ ؼزبـ ففٚپب٣ٌ ٞب ٚ تًٙتً ؼ٤ٍف ؼـ ثفاثف أٙفاةٌػ٥ّّ

وٙؽ، ؼزبـ ضٕٛـ تالي ٣ٔ ١ٌٛؼ. اٚ وٝ ؼـ ؼ٥٘ب٢ غ٥ب٣ِ غٛؼ ثفا٢ ٔب٘ؽٖ ؼـ ِط٣ٔٙ

ـ اق ٢ٚ ـثٛؼٜ ٚ ؼوت ـات ٚا٣ٞ ػٙبٖ اغت٥بٓ ٌؽٜ، ثؽث٣ٙ٥ ؼـ ٢ٚ ـٌؽ ٤بفتٝ، تّّٛتّٛٞ

ٌٛؼ. ا٤ٗ ٕٞبٖ خٖٙٛ ق٘ؽ ٚ ثٝ آٚـؼٌبٜ خٖٙٛ ففاغٛا٘ؽٜ ٣ٔثٝ الؽأبت٣ غ٥ف ا٘ىب٣٘ ٣ٔ

وٙؽ تب ؼـ آٖ ثٝ ز٥كٞب٣٤ ؼوت ٤بثؽ وٝ ؼـ پفؼاق٢ اوت وٝ ثٝ آؼ٣ٔ وٕه ٣ٔغ٥بَ

تف٤ٗ ثػً اق وبغتبـ ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ« ٔٗ»تٛاٖ ٌفت، ػبِٓ ٚالغ اق آٖ ٔطفْٚ اوت. ٣ٔ
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تٛا٘ؽ تًٙ ـا ػمُ ٚ غفؼ ٥٘ىت ٚ ٣ٕ٘ ٠، ؼـ لٟفٔبٖ ـٔبٖ، ؼ٤ٍف ٕ٘ب٤ٙؽتٌػ٥ّّ

ت ٔٛخٛؼ ؼـ ٔط٥ٗ ت ٚ ٚالؼ٥ّٞب٢ اـٌب٥٘ىٓ ٌػ٥ّّتؼبـْ وبًٞ ؼٞؽ ٚ ثٝ ضُّ

 ٌٛؼ. ؼزبـ ففٚپب٣ٌ ٣ٔ  ًتٌػ٥ّّ ،غبـج ثپفؼاقؼ؛ ؼـ ٘ت٥دٝ

 ّا:ًَضتپٖ-
1-Robak 

2-S. frued 

3-Anxiety 

4- ٗٔ(ego) : ٞؽفٞٓ ٞىتت وٝ اـثبة ٔٙٙم٣ آٖ ٌػ٥ّّؼ٥ٔٚٗ وبغتبـ .ً 

ثّىٝ وٕه ثٝ آٖ ثفا٢ ثٝ ؼوت آٚـؼٖ وبًٞ  ؛ٞب٢ ٟ٘بؼ ٥٘ىتخ٥ٌّٛف٢ اق تىبٝ٘

٥ٌفؼ وٝ ت آٌبٜ اوت، ت٥ّٕٓ ٣ٔاق ٚالؼ٥ّ« ٔٗ»ت٣ٍٙ اوت وٝ غٛاوتبـ آٖ اوت. زٖٛ 

« ٔٗ» (.79: 1982)وٕجف٘ٛف، تٛا٘ٙؽ ثٟتف اـٔب ٌٛ٘ؽ ٣ٔ« ٟ٘بؼ»زٝ ٚلت ٚ زٍٛ٘ٝ غفا٤ك 

وبـ  (.115: 1395)ِغ٥ف، ٥٘ف٢ٚ غفؼٚـق٢ اوت وٝ ثٝ ؼ٘جبَ تؼؽ٤ُ غفا٤ك ٤ب ٥ِج٥ؽٚ اوت 

ا٤ٗ اوت وٝ ٘طىت ٥ٔبٖ ٚخٜٛ ؾ٣ٙٞ ز٥ك٢، ٚ ٚخٜٛ غبـخ٣ آٖ ففق ثٍؿاـؼ ٚ « ٔٗ»

ـ آٔؽٜ ٚخٛؼ غبـخ٣ ٞٓ ؼاـؼ ٤ب غ٥ف ٚ آ٤ب لبث٥ّت ُ وٙؽ وٝ آ٤ب آ٘سٝ وٝ ثٝ تٍّّٛٔػّ

ؼـً٘ ثفا٢ ـو٥ؽٖ ثٝ آٖ خب٤ك اوت ٤ب تأغ٥ف ـؼ ٚ الؽاْ ث٣ـو٥ؽٖ ثٝ آٖ ٞٓ ٚخٛؼ ؼا

 (.7: 1379)و٥بو٣،ؼـ آٖ ثٟتف اوت 

 

5-May 

6-Reality Anxiety 

7-Neurotic Anxiety 

8-Moral Anxiety 

تٛاٖ تٕبْ ٥٘ف٢ٚ ـٚا٣٘ ؼا٘ىت. ا٤ٗ ثػً ت ـا ٣ٔ: ا٤ٗ ثػً اق ٌػ٥ّّ(Id)ٟ٘بؼ -9

خٙى٣، پفغبٌٍف٢ ٚ..  ٥٘٠بفتٝ ض٥ٛا٣٘ ٔثُ غف٤كٞب٢ غبْ ٚ تٍى٥ُ ٌبُٔ تٕبْ ا٥ٍ٘كٜ

وٙٙؽ.ا٤ٗ ت تجؼ٥ت ٣ٕ٘خك اُِ ِؿّٝ اوت وٝ تبثغ ٥ٞر لب٣٘ٛ٘ ٥٘ىتٙؽ ٚ اق ٥ٞر ا٣ِّ ث

وبٞؽ ٚ ثبػث ثفلفاـ٢ ٞب ٣ٔٞب ٚ ٘بـاضت٣وفؼٖ ا٘فل٢ ض٥بت٣ اق ت٥ٙؽ٣ٌثػً ثب ّٔفف

 .(109: 1395ٌٛؼ )ِغ٥ف، تؼبؼَ ض٥بت٣ ٣ٔ

تٛا٘ؽ اضىبن ٌٙبٜ، ا٣ِّ ٚ اوبو٣ اوت وٝ ٣ٔ ٣ٔٙجؼ: (superego)ففأٗ -10

تٕبٔبً اق ٌٙد٥ٙٝ « ٞبثب٤ؽٞب ٚ ٘جب٤ؽٞب، اخجبـٞب ٚ اِكْا. »وٙؽپبؼاي، تٙج٥ٝ ٚ غفٚـ ـا ا٤دبؼ 
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ت اوت وٝ ؼـ ٔمبثُ ٞىتٙؽ. ثٝ ػجبـت٣ ؼ٤ٍف ففأٗ ضفثٝ اغالل٣ ٌػ٥ّّ« ففأٗ»ِغبت 

  .(39: 1390)قاـع، ـؼ تفبٚت٣ ٘ؽا« ػمُ ػ٣ّٕ»ٟ٘بؼ لفاـ ؼاـؼ ٚ ثب 

-11Defense Mechanisms 

15-Austad 

-11Suppression, Repression 

-11Displacement 

-12Isolation 

-13Undoing 

-11Identification 

-11Rationalization 

-11Compensation 

-51Intellectualization 

-51Fantasy 

-55Autistic Fantasy 

-51Mythomanie 

 

 ـ کتاتٌاهِ

 ّإ عرتٖ:کتابـ 

 ، القاىرة: مکتبة مدبويل8ط ،الحدیث قوة لإلنسان يالعالج النفس(، 0981ابراىيم، عبدالستار )
 ، بريوت، لبنان: الدار العربية للعلوم ناشرون.0ط ،يالعطر الفرنسم(، 8119تاج السر، امري )
 القاىرة: مکتبة ادلعارف احلديثة. ،علم النفس يالمرجع فم(، 0985جالل، سعد )

القاىرة: مکتبة األجنلو ادلصرية للنشر و  ،قائمة المیکانیزمات أو آلیات الدفاعم(، 8101) ، رلدیيالدستوق
 التوزيع
 ، دمش : جامعة دمش 04ط ،سیکولوجیا التکیف يالصحة النفسیة دراسة فم(، 8111، نعيم )يالرفاع

 ، القاىرة: عامل الکتب. 1ط ،يفسیة و العالج النفسالصحة النم(، 0978زىران، حامد )
 دمش : منشورات جامعة دمش . ،يعلم الشذوذ النفسم(، 8117سعد، علی )

، بريوت: ادلوسسة 8ترمجة فواد شاىي ، ط ،للولد يالتحلیل النفسم(، 0988مسرينوف، فيکتور )     
 اجلامعة للدراسات و النشر و التوزيع.
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بريوت: دار النهضة العربية للطباعة  ،يمعجم علم النفس و التحلیل النفسعبدالقادر، طو و اآلخرون ]د.ت[، 
 و النشر.

 بريوت: دار الکتب العلمية. ،علم النفس بین الشخصیة و الفکرم(، 0996عريضة، زلمد زلمد )
 للطباعة و النشر.، القاىرة: دار الکتاب العربی 4ط ،اصول علم النفسم(، 0968عزت، راجح )

منظمة الصحة  ،يالطب النفس يالمرشد ف ياضطرابات النفسیة فم(، 0999عکاشة، امحد و اآلخرون )
 العادلية: ادلکت اإلقليمی للشرق األوسط

 عرض و تقدمی: مصطفی غالب، بريوت: منشورات مکتبة اذلالل ،األحالم(، 0978فرويد، سيجموند )
 ، دمش : دارالفکر.8ط ،مناهج النقد األدبی الحدیث، رویة اسالمیةم(، 8119قصاب، وليد ابراىيم )

 ّإ فارسٖکتابـ 

تفخٕٝ ٟٔفؼاؼ ف٥فٚقثػت،  ّإ رٍاى درهاًٖ ٍ هطاٍرُ،ًظرِٗ ي(،1390)آوتبؼ، وبـَٚ ٌبٚ 

 تٟفاٖ: ٤ٚفا٤ً.

 ، تٟفاٖ: خب٣ّٔإ ًقذ ادتٖهثاًٖ ٍ رٍشي(، 1377أب٣ٔ، ّ٘فاهلل )

ٔتفخٓ ٔطٕؽ خؼفف  ، رٍاى ضٌاسٖ ضخص٘ت، ًظرِٗ ٍ تحق٘ق،ي(1373)پف٤ٚٗ، الـ٘ه اِ 

 ، تٟفاٖ: ٔؤوىٝ غؽٔبت فف٣ٍٙٞ ـوب2خٛاؼ٢ ٚ پف٤ٚٗ وؽ٤ٛـ، ذ

 قاؼٜ، تٟفاٖ : ا٘تٍبـات ٥ٞفٔٙؽ.تفخٕٝ ٔطٕؽ ضكثب٣٤عطر فراًسَٕ، ي(، 1396تبج اِىف، ا٥ٔف )

 ضخص٘ت )ًظرِٗ ّا(، هثاحث اساسٖ در رٍاى ضٌاسٖي(، 1396غّؼتجف٢، خٛاؼ ٚ ؼ٤ٍفاٖ )

 ، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات وبؼ.4ذ

ٖ: ا٘تٍبـات ّإ ضخص٘ت ٗا هکاتة رٍاًطٌاسٖ، ًظرِٗي(، 1367و٥بو٣، ػ٣ّ اوجف ) تٟفا

 ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ.

ٖ: ّإ ضخص٘ت ٗا هکاتة رٍاًطٌاسًٖظرِٗي(، 1379) _________،_______ ، تٟفا

 ا٘تٍبـات ؼاٍٍ٘بٜ تٟفاٖ.

تفخٕٝ ٟٔفؼاؼ ف٥فٚقثػت، درهاًٖ ٍ هطاٍرُ، ّإ رٍاىظرًِٗي(، 1381ٌبـف، ـ٤سبـؼ ان )

 تٟفاٖ: ـوب.

ٔتفخٓ ٤ط٣٥ و٥ؽٔطٕؽ٢، ّإ ضخص٘ت، ًظرِٗي(، 1377ٌِٛتك، ؼٚاٖ ٚ و٥ؽ٣٘ اِٗ ٌِٛتك )

 تٟفاٖ: ٍ٘ف ٕٞب.

 ، تٟفاٖ: پٛـاٖ پمًٚٞ.2ذّإ ضخص٘ت، ًظرِٗي(، ٥ٌ1391فافىٗ، ػ٣ّ )
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، 2ذ ضٌاسٖ ضخص٘ت )رفتار ضٌاسٖ(،در رٍاىهثاحث اساسٖ ي(، 1353ػظ٣ٕ٥، و٥فٚن )

 ٘ب[تٟفاٖ: ]ث٣

 ، ٔتفخٓ ٔطٕؽ ٔجٍف٢، تٟفاٖ: ٍ٘ف ٔب٣ّٞإ آىتوذى ٍ هاللت(، 1383فف٤ٚؽ، ق٤ٍٕٛ٘ؽ )

ـاؼ ٚ ، ٔتفخٓ ضج٥ت ٌٛٞف٢ّإ دفاع رٍاًٖهکاً٘سني(، 1384) ______،_______

 ٔطٕؽ خٛاؼ٢، تٟفاٖ: ـاؼٟٔف

، 3تفخٕٝ ٤ط٣٥ و٥ؽٔطٕؽ٢، ذّإ ضخص٘ت، ًظرِٗي(، 1387ف٥ىت، خه ٚ ؼ٤ٍفاٖ )

 تٟفاٖ: ٍ٘ف ـٚاٖ

تفخٕٝ ّ٘فت  ،ًَرٍزّا ٍ اختالالت ضخص٘ت ي(،1366وبؼٚن ٚ ث٥ٙب٥ٔٗ ٞبـِٚؽ )وبپالٖ، 

 .ا٘تٍبـات تبثًتجف٤ك: اهلل پٛـافىبـ٢، 

 ، تٟفاٖ: ٍ٘ف ٤ٚفا٤ً.14ذ رٍاًطٌاسٖ ضخص٘ت،ي(، 1389وف٣ٕ٤، ٤ٛوف )

 ، تٟفاٖ: ٍ٘ف وبٚاالٖ.2ذ ّإ ضخص٘ت،ًظرِٗي(، ٣1393 )ٌٙد٣، ضٕكٜ ٚ ٟٔؽ٢ ٌٙد

 تفخٕٝ ّٔٙف٣ پفؼَ، ٍٟٔؽ: تفا٘ٝ. داًطٌاهِ فرٍٗذ،ي(، 1389ّٞف، ٌبـٖٚ )

، تٟفاٖ: ا٘تٍبـات ػ٣ّٕ ٚ 2، ذرٍاًطٌاسٖ ضو٘ر ًاخَدآگاُ»ي(، ٤1377ًٛ٘، وبـَ ٌٛوتبٚ )

 فف٣ٍٙٞ

 اًگل٘سٖ: کتابـ 

1. Storr, Anthony, “Frued, a very short introduction”, 1989: Oxford, 

New York.  

 ًاهِ عرتٖ:پاٗاىـ 

محاضرة عن الوسائل الالشعوریة الدفاعیة )المیکانیزمات »م(، 8106اجلاسم، علی حسنی ). 1
 جامعة کربال، کلية الرتبية البدنية و علوم الرياضة، رسالة ادلاجستري.، «الدفاعیة(

 

 



ٌْام فارسٖ، هر  …«ٖالعطر الفرًس»قْرهاى رهاى  ٖضٌاس ًقذ رٍاى  َٖه٘صالح زادُ، سلوا ق نٗت

135 

 فارسٖ: ًاهِپاٗاىـ 

ّإ رٍاًطٌاسٖ ٍ ادب داستاًٖ )تررسٖ آثارٕ چٌذ از هکتة»(، 1390قاـع، ٔطجٛثٝ، )

٘بٔٝ وبـٌٙبو٣ اـٌؽ قثبٖ ٚ اؼث٥بت فبـو٣، ؼاٍ٘ىؽٜ ، پب٤بٖ«گلط٘رٕ از دٗذگاُ رٍاًطٌاسٖ(

 اؼث٥بت ٚ ػّْٛ ا٘ىب٣٘، ؼاٍٍ٘بٜ تفث٥ت ٔؼّٓ وجكٚاـ. 

اب ٍ هکاً٘سن ّإ دفاعٖ تر پاِٗ ًظرٗات گًَِ ضٌاسٖ اضطر»(، 1393ٔطٕؽ٥٘ب، ـٔب، )

٘بٔٝ وبـٌٙبو٣ اـٌؽ قثبٖ ٚ اؼث٥بت فبـو٣، ؼاٍٍ٘بٜ ضى٥ٓ . پب٤بٖ«رٍاى ضٌاسٖ فرٍٗذ ٍ آدلر

 وجكٚاـ٢.

 هقالِ عرتٖ:ـ 

،  مجلة التربیة و علم النفس، «آليات الدفاع العقلية و عالقتها بسمات الشخصية»م(، 0989حساننی، محدی، )    
 ، صص؟الرتبية، جامعة ادلنباکلية 

 081-087، صصمجلة أفکار، «العطر الفرنسی، رواية امري تاج السر»م(، 8105ضمرة، يوسف،)     

 هقاالت فارسٖ:ـ 

« ػٙف٠ ثٗ ٌؽاؼ»ٚاوب٢ٚ اضىبن وٟتف٢ ؼـ ٌػ٥ّت (. »1395افػ٣ٕ ػمؽا، ـٔب ٚ ٕٞىبـاٖ، )

ؼاٍٍٜ٘ب ت٘ات ٍ علَم اًساًٖ ساتق(: هجلِ زتاى ٍ ادت٘ات عرتٖ )اد، «اق ـٍٞؿـ وفٚؼٜ ٞب٤ً

 27-52،  14ُِ، ٌٕبـ8ٜؼٚـٜ ،ففؼٚو٣ ٍٟٔؽ

  ٘مؽ ـٚاٍ٘ٙبغت٣ آثبـ ففٚؽ ففغكاؼ ثف اوبن (. »1391ؼٞمبٖ، ػ٣ّ ٚ و٥ٟال لبو٣ٕ، )   

ؼاٍٍ٘بٜ پصٍّطٖ زتاى ٍ ادب فارسٖ، -فصلٌاهِ علوٖ، «ٔجب٣٘ ـٚا٘ىب٢ٚ فف٤ٚؽ ٚ آؼِف

 43-59، 12ُِ، ٌٕبـ4ٜوبَآقاؼ اوال٣ٔ ٚاضؽ وٙٙؽج، 

تط٥ُّ ٌػ٥ّت وبٚٚن ؼـ ٌبٞٙبٔٝ ففؼٚو٣ ثب تى٥ٝ ثف ٘ظف٤ٝ »(، 1395ِغ٥ف، ػ٥ّفٔب )

-120، 2ُِ، ٌٕبـ2ٜ، ؼٚـٜ هطالعات ادت٘ات، عرفاى ٍ فلسفِ، «وبغتبـ ٌػ٥ّت فف٤ٚؽ
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تط٥ُّ ـٚاٍ٘ٙبوب٘ٝ ـٔبٖ قلبق إِؽق اثف ٘د٥ت »(، 1395ٔؼفٚف، ٤ط٣٥ ٚ ٔىّٓ غك٣ِ )

، 3، ٌٕبـ6ٜوبَ  ،پصٍّطٖ ًقذ ادب هعاصر عرتٖ داًطگاُ ٗسد-، دٍ فصلٌاهِ علوٖ«ٚٔطفٛ

ُِ235-211 
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 «يالعطر الفرنس»بطل روایة لدراسة سیکولوجیة 
 للفروید« آلیات الدفاع»بناًء علی نظریة 

 سلما قیومی ، مریم صالح زاده، 1*بهنام فارسی
 زديوآداهبا جبامعة  ةيأستاذ مساعد يف قسم اللغة العرب -1

 زديجبامعة  علم النفس و االرشاد النفسیأستاذة مساعدة يف قسم  -2
 زديوآداهبا جبامعة  ةييف اللغة العرب ريطالبة ماجست -3

 الملخص
 يفی ح ونعيشالَّذين کانوا ي الشَّعب الّسوداينعن حياة رلموعة من « يالعطر الفرنس»تکشف رواية 

ة قافيَّ ثّ القتصادية و إلجتماعية وااالصائب حتت ادل منکسرة ظهورىمعن التفات احلکام  ينَ بعيد« الغائب»
يستفيد من اّلذي میّثل طبقة ادلعوزين السودانينی،  «جرجار يعل»بـ  یبطل الرواية ادلسمّ کان فسية.  نّ الو 

 يات الدفاع النفسية ىآليادلراد من ادلکبوتة.  وة وآمالالنفسيّ  وعن توترات اً فاع النفسية ىرعآليات الدّ 
. ية إلی النتيجة ادلطلوبةادلنطق التصّرفات د  ؤ إذا مل ت والقل  واليأسضطراب حترکات نفسية تظهر دلقابلة اإل

ما يدور حول ىذا ادلوضوع من الکتب علی  داً واستنا يالتحليل -يادلنهج الوصفُکتبت ىذه ادلقالُة عرَب 
ىذه وکيفية ظهور  ةَ فاعيّ لميکانيزمات الدّ ل بطلِ اليف إستخدام الرئيس  الّسبب وادلقاالت، للفحص عن

من  ّليت مّت إستخدامها أکثراالبحث اإلشارة إلی اآللّيات ىذا ادلدروسة کما يريد فی الرواية  اآللياتِ 
أنَّ القل   ادلقالُة من الّنتائج ىيليو ىذه إوصلت  إضافة إلی ذکر السبب فی ىذا األمر. أىّم ما األخری

هبذه  كُتسّ  فقد ،فاعيةادليکانيزمات الدّ إلی إستخدام  بطلَ ال دفعَ  ما مها من أىمّ العصايب ستفزاز إلوا
منة. الظروف اآل يفإلی العيش و  والتوّترات الّذاتية ستفزازاتاإل ما استولی عليو من تخفيفلادليکانيزمات 

« لماحل»اإلشارة إلی الّلجوء إلی نستطيع الرواية  بطلمن أکثر اآلليات الّدفاعية إستخدامًا لدی 
حّتی يغلب علی أزماتو النفسية ويرّد علی حوائجو رّدًا صحيحًا ولکّن ُمّن بالفشل؛ إذ « الکبت»و

 انتهت إلی اجلنون.شخصية اضطهادية متومهة عن الّناس، فأصبح نفصل إخاض فی عامل اخليال و 
، رواية رمري تاج السّ أفاع النفسية، الدّ  ، سيجموند فرويد، آلياتيالنقد النفس: الرئیسة الكلمات

 . "يالعطر الفرنس"
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