
 

 

  123 -99  م، صص2012/ ش. هـ1391  تابستان،23  انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهيمجله

  

  ميق الحكياثر توف» اهل الكهف« در ييگرا  مكالمهيها جلوه

  
   2انيفاطمه خرم   ،1)يآمل (يوسفين  يحس        

  ده يچك

ش و پس از خود در ارتباط ي آثار پ باي از ارتباط بوده و هر اثر ادبيات، شكليادب
در گفت وگو و . نديا مكالمه گوي است كه به آن گفت وگو يگفت و شنود

 دوم، يجاد شود و صدايا ن صداي است تا اولياز به شخص دوميمكالمه، همواره ن
 يك اثر، صداهاي ييب، در كنار مكالمه گراين ترتيپاسخ به آن صداست؛ بد

  .شود يه مديز از آن اثر شنيمختلف ن
را در آثار ) ييگرا مكالمه (يي حاضر، بر آن است تا امكانات گفت وگوي مقاله

را با » اهل الكهف«ژه اثر مهم او، يو ، بهيس مصرينو شنامهيم، نمايق الحكيتوف
 يعني آن يها ل قرار دهد و جلوهيه و تحلي و تجزيل محتوا مورد بررسيتحل

 را ي قرآنيعني ير فرهنگ خودين تأثيچن هم كند؛ يت را بررسينامتني و بييچندصدا
  . قرار دهديابيبر اثر مذكور، مورد ارز

  

  الكهف  اهل ،ميالحك قيت، توفينامتني، بيي، چندصداييگرا مكالمه: هادواژهيكل

  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Hoseinyosofi@yahoo.com                       . دانشگاه مازندران، گروه زبان و ادبيات عربي،ارياستاد . 1

  ، دانشگاه مازندرانيات عربي ارشد زبان و ادبيكارشناس.  2
 7/81/91: رشيخ پذيتار   2/2/91:افتيخ دريتار

 



  1391تابستان . 23 انجمن ايراني زبان و ادبيات عربي، علمي ـ پژوهشي، شمارهيمجله

 

 

100 

  مقدمه

ا چند نفر، ين دو ي بيرات كالميست؛ بلكه تأثيك فرد نيگاه در انحصار  چيزبان، ه
  . شود يموجب تولد زبان م

، در مقابل تك )Polyphony (ييو چند آوا) Dialogism (ييمفهوم مكالمه گرا
 ي ن در حوزهي است كه توجه به آن، با آثار باختي، مفهوم)Monophony (ييآوا
هاست؛   زباني  همهي ، از جمله عناصر سازندهي شكل گرفت؛ مكالمه باوريادب
ت، دست دوم هستند و به  كلماي ست؛ همهي ني خنثيا چ كلمهين اساس، هيبر ا
 و مفهوم يگر، معنيكدين يهركلمه به دنبال رد و بدل شدن ب. گران تعلق دارنديد

ست؛ بلكه ي نييآوا گر، زبان، مفرد و تكيرد؛ به عبارت ديگ ي به خود ميخاص
  .  استي و چند وجهيجمع

ن بار در آثار ي دارد، نخستيشتري بييت هم كه شمول معناينامتنياصطالح ب
ن و ي باختيها شهي شصت، با الهام از اندي ستوا در اواسط تا اواخر دههيو كريژول

شه ين اندي بر ايت، مبتنينامتني؛ ب)121تودوروف، (در شرح آثار او مطرح شد 
ه و ي دوسويونديست؛ بلكه پي بسته، مستقل و خودبسنده نياست كه متن، نظام

ك متن مشخص، مكالمه يدر توان گفت كه  ي مير متون دارد؛ حتيتنگاتنگ با سا
ان دارد يرون از آن متن وجود دارد، جري كه بيان آن متن و متوني مستمر ميا
ن اساس، يشود؛ بر ا يده مي، بهتر از همه در رمان دييچندآوا). 73ك،يمكار(

تواند از امكانات گفت  يشود، م ي رمان محسوب ميشنامه هم كه از انواع ادبينما
 حاضر برآن است تا امكانات ي ن رو مقالهي باشد، از ا برخورداريي باالييوگو

 اهل "را در) تينامتني و بيي، چندصداييمكالمه گرا( آن يها  و جلوهييگفت وگو
 بپردازد كه ين سؤال اساسيد و به ايل نمايه و تحلي نموده و تجزي بررس"الكهف

ن امكانات يز ام، تاچه حد ايالحك قي توفيا شنامهين اثر نمايتر ، مهم"اهل الكهف"
 برخوردار است؟
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  پژوهشي هي فرض

» اهل الكهف «ي شنامهي چگونه در نماييگرا ن سؤال كه مكالمهيبا توجه به ا
، با ييگر ن اصل استوار است كه مكالمهيشود؟ فرض ما بر ا يگر م جلوه

گر شده  شنامه، جلوهين نمايت، در اينامتني و بيي گفت وگو، چندصدايمحورها
  .است

  
  ز پژوهش هدف ا

ك ي ي محتواي  دربارهييها  پاسخ دادن به سؤالي مناسب برايل محتوا، روشيتحل
  .ام استي آن پيها يژگيف وين كاربرد آن، توصيتر ام بوده و مهميپ

م، به يق الحكي توفي شنامهي نمايل محتوايم با تحليكوش ين اساس، ميبر ا
ل ين هدف، تحليبنابرام؛ ي برسيي امكانات گفت وگوي پاسخ موردنظر، درباره

  .است» اهل الكهف «ي شنامهي نمايمحتوا
 

  قي تحقي نهيشيپ

ده است، اما آثار ترجمه ي به چاپ رسييگرا  مكالمهي هي در زمنيمقاالت متعدد
  .ن باره اندك استي در ايشده به زبان فارس

ر زاده د لي، خانم نرگس قندي توان به مقاله ي حاضر، فقط مي در ارتباط با مقاله
آثار و  ي هي كلي ضمن بررسيو.  اشاره كرديات عربي انجمن زبان و ادبي مجله
  . ز پرداخته استي از اهل الكهف نيم، به شرح مختصريالحك قي توفيها شهياند
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  يچارچوب نظر

  زبان و متن 

. دهد يل ميت زبان را تشكيگذارند، واقع ي هم مي كه الفاظ بر رويراتيتأث
ست و ي نييصدا كيك موجود واحد و ير، زبان ين تعبيبه هم) 24، يمحمد(

 پاسخ به گفتار يك معنا در زبان وجود دارد؛ در واقع، هر گفتاريش از يشه بيهم
.  استي اجتماعيا دهيجه گرفت كه زبان، پديتوان نت يجا م نيگر است؛ از ايد
(www.ensani.ir)ز ينده نيا نه تنها با گذشته، با آيندمعنا و پوه و چي متون چندال

كه،  ني، زنده باشد مگر اي آتيها تواند در قرن ي نميچ اثريه. در گفت وگو هستند
م نمودار تعامل متون، با گذشته ياگر بخواه. ه كرده باشدي گذشته، تغذيها از قرن

  : ن شكل خواهد بوديم، بدينده را رسم كنيو آ
  ) 9، ي كدكنيعيشف. (دهني آ� متون � گذشته 

  

  يي و چندآواييگرا مكالمه

ان گذار منطق مكالمه، ي و بنيشمند شوروين انديتر ن، برجستهيل باختيخائيم
. گران شدير مكالمه با ديد درگيدست آوردن كلمه و معنا با   بهيمعتقد بود كه برا

 به يرد است كه از فيد كلمه را از دست صاحبان سابقش درآورد؛ كلمه، لباسيبا
، هرگز از آن زدوده ي صاحب قبلي حهيشود و را يگر، دست به دست ميفرد د

 يگريخواهند در د يا ميها  ، آدميدر جوامع استبداد) 491، يمقداد. (گردد ينم
ك ي» منتقد«ن يدگاه باختي را در خود ادغام كنند؛ اما طبق ديگريا ديادغام شوند، 

ستند، يء نيك شيچ يگر قرار گرفته كه هيد» من«است و در برابر او هزاران » من«
متون .  هستندي و آزاديبلكه همه شخصند؛ همه جاندار و صاحب اراده و آگاه

ن، منطق مكالمه در يهمچن). 111، ي كدكنيعيشف(ت را دارند ين وضعيز همين
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 يعيشف(» ييتك صدا«ابد، نه در فرهنگ ي يتحقق م» ييچند صدا« فرهنگ 
  ).295،  يكدكن

 و به موجب آن، يقي است در موسياصطالح) polyphony (يياچند آو
 سرنوشت و ي ن كنندهييشود؛ مؤلف نه تنها تع يده مي متعدد و متنوع شنيصداها

ده ي است كه در متن شنيي از صداهايكي مؤلف، يست، صدايان داستان نيپا
ر يها را به تن كرده باشد، سا تي از شخصيكي اگر مؤلف، لباس يحت. شود يم

ان ي، پاير است و  اثر هنريان ناپذيسنده، آزاداند و كالم، پايد نويها از ق تيشخص
 ). 10، يمحمد(رد يپذ ينم

 خارج از خود، مخالفت يك آگاهيا مونولوگ، با وجود يگفتار  اما تك
همه ). 491، يمقداد. (گران، ناشنواستيمونولوگ، نسبت به پاسخ د. ورزد يم

 ي مختلف زباني ها  گونهيكسان سازي يه در راستاسنديا نوينده ي گويها تالش
ن ي بي فاحش زبانيها بدون آن كه، به تفاوت. است) ياسي، سي، شخصيمذهب(
 وجود ي، اساساً مكالمه اييدر فرهنگ تك صدا.  داشته باشديها، توجه ن گونهيا

.  اخص آن وجود داردي، مكالمه به معنايياما در فرهنگ چند صدا... ندارد 
 است كه از متن آن و هم نهاد يكيالكتيست، برخورد و تقابل ديه، مناظره نمكالم

  ). 294،  ي كدكنيعيشف(شود  يده ميبرتر به در كش
  

  ت ينامتنيب

 يگر، باعث برقراريا متون ديك متن بامتن ين ي بييوگو  گفتي ازآن جا كه رابطه
ز يت نيمتنناي از بيبه شرح مختصر) 167سا، يشم(شود،  ي مينامتنيت بيخاص

  .        ميپرداز يم
 بودن، يا ت، در آن است كه، تصورات رابطهينامتني اصطالح بييظاهراً كارا

  ).11آلن، (كند  يات مدرن را برجسته مي متقابل در حي و وابستگينا متنيارتباط ب
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ان آن متن و ي مستمر ميا ك متن مشخص، مكالمهيتوان گفت، در  يدر واقع م
، در ي و اجتماعي عوامل فرامتنياز آن متن، وجود دارد و حترون يگر بيمتون د

 باشند، هم عصر همان متن ير ادبيا غي ين متون، ممكن است ادبيا. ان استيجر
البته ) 182ن زاده، يغالم حس(ن تعلق داشته باشند يشي پيها ا به سدهيباشند 
م ي بزرگ تقسي هتواند بنابر ارتباط آن با فرهنگ، به دو دست ي، مينامتنيروابط ب

تر،  ؛ به عبارت روشني و برون فرهنگيدرون فرهنگ: شود كه عبارت است از
ن صورت، ي داشته باشد، در اي با متن اصليكه متن مرجع، فرهنگ مشتركيهنگام

 كه متن مرجع يبرعكس، هنگام. شودي محسوب مي درون فرهنگينامتنيروابط ب
ن صورت روابط ي باشد، در ا داشتهي نسبت به متن اصليگري فرهنگ ديدارا

  ). iranianstudies.org(شود  ي مي تلقيان فرهنگيا مي ي، برون فرهنگينامتنيب
 

  ميق الحكيتوف

ك نوع ي را به عنوان يد عربي جديسينو شنامهي كه نمايا سندهين نويتر  شاخص
طور   كشورش و بهيات فرهنگي بر حيا ر عمدهي، شكل و گسترش داد و تأثيادب
 encyclop.eadia).  بود"ميالحك قيتوف" عرب زبان گذاشت، ياي، دنيكل

islamca.com)  
م و چند يالحك قي، به دست توفيات معاصر عربي هنر و ادبي درواقع، صحنه

ان،  يريم، مشيالحك(چرخد  ي ميسندگان لبنانيك عده از نوي، با ي مصري سندهينو
95.(  

، ي، فكرياجتماع: كند يم مي خود را به سه دسته تقسيها شنامهيم نمايالحك
 ي اجتماعيها شنامهيخ مصرف نمايتار) .iaal.ir/majazineزاده ليقند(گوناگون 

. شنامه در جامعه استيم، منحصر به دوران وجود مشكل مورد بحث نمايالحك
 ي خوش ساخت فرانسويها شنامهين آثار را از نمايز خود در ايان طنزآميم بيالحك

  )  همان  ،هل زاديقند(آموخته بود 
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 ساده و قابل يانه، با معانيها  اغلب عام شنامهين نمايزبان گفت وگو در ا
كه ) يمسرح ذهن (ي فكريها شنامهياما در نما) 1987حافظ، . (دسترس است

برد، گفت و  يش ميش را به پيملهم از قرآن، تورات و متون كهن است، آنچه نما
 ي روح شعريرگي، چيا هي و كنانيكاربرد نماد) ، همانزاده ليقند(گو است 

 و ي شناختي، هستي، روان شناختيان مسائل فلسفيو ب) ل و احساسيعناصر تخ(
 يشين سبك نماي ممتاز ايها يژگيگاه موضوعات و مسائل روز جامعه از جمله و

  ).180، يمي سل-دادخواه(است 
و و بسن، شاي ايعني او را با آثار بزرگان درام مدرن ي فكريها شنامهينما

 هم ي كامال فكريها يريزند و در درگيآم يت ميسارتر كه نمادها را با واقع
  )همان. (كنند يسه مينند مقايآفر ي زنده مييها تيشخص
) Theater_bijar.blogfa.com(شناخت  يونان را ميم يم، ادب قديق الحكيتوف

 اثر را يش موضوع و چارچوب كلي خوي فكريها شنامهي از نمايو در برخ
م، يالحك. )، همانل زادهيقند. (ونان و روم گرفتي يها كارا از اسطورهآش

ها به دلخواه استفاده  نگرد و از آن ي ميا ز با رمز اسطورهي را نيني ديها داستان
 ي، اسطوره را تكرار و بازپردازي البته و)encyclopaediaislamica.com(كند  يم
ش بهره يادث آن، از نمادها به موضوع و حوي بنديكند، بلكه بدون پا ينم
، زاده ليقند. (پوشاند ين نمادها مي بر ايدي جدي و فكري هنري رد و جامهيگ يم

ن ي از اياري مانده و بسيشنامه بر جاي داستان و نما65م يق الحكياز توف). همان
  )Theater_bijar.blogfa.com( .گر ترجمه شده استي ديها آثار به زبان

عودة «: ، منتشر شديسيمهم و مؤثر او در تحول رمان نو، دو اثر 1933در سال 
 ي ، كه براساس داستان هفت خفته»اهل الكهف «يشنامه ابتكاري و نما»الروح

م آمده است، نوشته ي كهف در قرآن كري گر آن در سورهي دي افسوس كه گونه
  )encyclopaediaislamica.com(.شده است
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  اهل الكهف

ق يتوف.  داردي،  مقام و منزلت خاص»اهل الكهف «ميق الحكيان آثار توفيدر م
 را ي و ذهني رمزي شنامهيس عرب است كه نمايشنامه نوين نمايم، نخستيالحك

، يشين سبك نمايق در ايتوف.  افزوديات عربي ادبي نهين اثر، به گنجيبا خلق ا
 و گاه بر يا  و شبه اسطورهيا  اسطورهيها تيشتر بر شخصيموضوعات خود را ب

  ). 39مندور، (داد  ي قرار مي واقعيها تيصشخ
 كه داستان اصحاب كهف در آن ذكر شده، ي و عربين منابع اسالميتر يميقد

ن ماجرا بطور اجمال و ي به ا26  تا 9ات يم است، كه در سوره كهف، آيقرآن كر
  . ار مؤثر پرداخته استيان ساده و بسيبا ب

 به ي الهام گرفته، ولي قرآني  از قصهميق الحكيشنامه، توفين نماينكه در ايبا ا
نان، يدهد كه چگونه همه غارنش ي داده، سرانجام نشان مين داستان، رنگ فانتزيا
 گذشته و يها صد سال از دست داده و از كردهيمان خود را پس از سيا

  ). 8م،  يالحك(اند  ماني خود نادم  و پشيها يسرسخت
  

   ينامتنياهل الكهف و ارتباط ب

نامتن ي، بيهرمتن«: دي گوي دارد ومينامتن سخن معروفيرخصوص ببارت د
  .)iranianstudies.org( ستيها ن گر متنيرات ديبهره از تأث ي بيچ متني هيعني»است

افته و ي اثر، بسط ي معنايشوند كه حجم و ژرفا ي موجب مينامتني بيها نسبت
رسد  يس به نظر من اسايبر ا. ردي متن اول را در برگييمتن دوم، داللت معنا

ن اثر خود با آثار يوند، بيجاد پي ايم برايق الحكي توفيدهاي از تمهيكيت، ينامتنيب
ك يرا بر اساس افسانه هزار و » شهرزاد«شنامه ي نمايگر است؛ بعنوان مثال ويد

س يري اوزي ان دربارهي مصري را از افسانه» سيزيا«نوشته و ) 1389م، يالحك(شب 
) 1942م، يالحك(» ونيجماليب«ن يو همچن) 1387م، يالحك(ست  كرده ايالگوبردار
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س بهره يا و نارسي گاالتيوناني ي ون و دو اسطورهيگمالي پي قبرسي را از اسطوره
  )..iaal.irmagazineل زادهيقند(برده است 
،  يستار. ( الهام گرفته استيم، از قصه قرآنيق الحكيالكهف هم، توف در اهل

شود، با  ي ما محسوب ميالكهف كه، متن اصل توان اهل  يل مين دليبه هم) 106
  . برقرار كرده استينامتني نسبت بي قرآن و منابع اسالميعنيش از خود، يآثار پ

شنامه نوشته است، با يصورت نما م از اصحاب كهف بهيالحك قي كه توفيداستان
. گردد ي مم بريالحك قي دارد كه به روح منتقد توفياصل داستان، اختالفات فاحش

 دارد و ي و عشقيد فلسفي اصحاب كهف دو عنصر جديشنامه، زندگين نمايدر ا
مان آمده يخته به روح اي و آنچه در قرآن به شكل ساده و آميحي مسيها با داستان

ان ي مينامتنياما در هر صورت، ارتباط ب) 33م، يالحك(ار دارد ياست تفاوت بس
 از يارين مسئله در بسيرار است و ا برقيمتن و متن اصل شيا پيمتن مرجع 

  :عبارات متن مشهود است از جمله

 	�� �����: (اينيمشل� �  ! ؟�� ����� �����!... ا مرنوش ي) 

  )7م، يالحك. ( وميوماً أو بعض ي: مرنوش
 است؛ يك و گفت وگومنديالكتي دي هين متن با قرآن، براساس نظريارتباط ا

 از افراد درون يكي. ( بشريصدا: ميصدا هستن صورت كه ما شاهد دو نوع يبد
و . كند يدر غار سؤال م) دنشيو خواب( از مدت درنگ يد و دودليكه با ترد) غار

 يعني( برتر ي كهف، شاهد صداي  سوره19 ي هي قرآن در آيعنيدر متن مرجع، 
  :دهد ي از افراد پاسخ ميكيم كه از زبان يهست) خداوند
)������� ���� ����	 �����
�  )دهد  ي را ميي پاسخ نها25ه يت در آي و در نها�(���� 

�! "#��$ �%&' ��()(��*�+�,- ��.�./�� .(  
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ز ي نيك ارتباط درون  فرهنگي، ينامتنين ارتباط بيالزم به ذكراست كه، ا
 با متن ي است كه فرهنگ مشتركيرا متن مرجع آن، قرآن و متون اسالميهست؛ ز

  .      داردياصل
د و ين افراد، براساس ترس و تردي بي، گفت وگوين، در متن اصليهمچن

ن ي است كه آنان را در برگرفته است؛ اي و زمانيت مكاني برگرفته از موقعيدودل
ص يت، بدون تشخيك خواب مشترك بوده و در نهاي ماجرا ي د كه همهيترد
  :سپارند يال، خود را به مرگ ميت و خي مرز واقعيينها

� ! �2�2$�1: مرنوش�	7 ��6 45	8 �  ! ؟+�* ���������* 2�9�1�$

:: خايملي;�$ <*���� �=� 7�� 	$� ?���� �<! ��1$2�2! 	2<@(��� 8$ "> ! �=� �

=�� A����B	� C  D�E� C  �=� F� %��	 "!	� G��� �#�; �;	 � و در ) 95: همان (!؟
ب آشكارا  اشاره ن مطليده در غار، به اي از سه خوابيكيخا، يمليگر، ي ديجا
) 99: همان(» ؟ةقيأم حق...حلما...ياتيكانت ح هل... أموت و الأعرفيأن«: كند يم

 آنان را به يشودخدا دل ها يان مي ب14 ي هي كه در متن مرجع در آيدر حال
����H ��".:سازد ي دور ميد و دو دليمان از ترديواسطه ا�G ���� �
��>I �
$�J K� �9
�J 

L� � M�
�,�� N� *�HHO �K� ���J �>� *�P� Q;�. 8$ �
��; 8� R�نكه يت ايو در نها"
ن ي داستان و كتابش آورده اي كهف را در ابتداي  مباركهي  سوره11ي هيسنده، آينو

 و متن ين متن اصلي كه بيفرهنگ  و درونينامتني است بر ارتباط بيليخود دل
  .» عدداني الكهف سني اذانهم فيفضربنا عل«: مرجع وجود دارد

. گري است با آثار ديا ، مكالمهيطوركه مشاهده شد، هر اثر ادب ن همانيبنابرا
، يم و قرآن و متون اسالميالحك قيالكهف توف ن اهليجه، بيدر نت) 103، ياحمد(

الكهف،  گر، داستان اهلي برقرار است؛ از طرف دينامتني و بيا ارتباط مكالمه
ك مقدمه و يسندگان و شاعران، با ي نوي وهي ندارد؛ نه به شيانيشروع و پا

، امر يرسد؛ به عبارت ي مي قطعي جهيشود و نه به نت ي شروع مي خاصي هيافتتاح
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 يانيماند و مكالمه را پا يمسئله و متن، باز م.  وجود ندارديشده و قطع تمام
 و ناكامل يافتگينا انيم متن و انسان و پاي متن، نشانگر حركت دايناتمام. ستين

  . استي دائمين و گفت وگوبود
ز ي رستاخي درون غار براييشود، تبرها ي در غار بسته ميان ماجرا، وقتيدر پا
گردند، بتوانند از  يا بازمي كه دوباره به دنيشود تا وقت ي مردگان گذاشته مي دوباره
ن بدان معناست ي غار استفاده كنند و ايوار جلوي بازكردن و شكستن ديآن برا

  ... .ماند ي ميت همچنان باقينان باز است و حكاكه متن، همچ
S�E� :�!� �K��2 *�>� �
U>C��V �2�� W����� ����� � X�2�(....    
��V2X� :Y=#���CL
$ �B ...Y=#��� ...L
$B !Z M�H? �>�*[��I ...   

S�E� :��$G<  
��V2X� :@(��� F?�. \��+$ �P ]��;... ���... ^�,; _ F?�E���
`.  �KaI � �
�+� �$

� b��c� ��.��	 �� W����� �����2���d �
��d �(I \��+E�� 2e�)�....   
S�E� :[��)��� Xf�L!  
��V2X� :\��+$ "'&'�
-��... �
��!	... ��
+d ��� F?�E���
  )114م،يالحك (.`
رد كه يگ ين مسئله صورت ميان حاكم و غالمش بر سر اي مين گفت وگويا

دار شوند و يگر آنان بي بار ديعنيابد؛ يا همچنان ادامه ن ماجريممكن است ا
ن، ممكن است يزشان را مشاهده كنند؛ بنابراينده رستاخي آيها  در قرنيمردم
اس به شاه ين خاطر گاليجاد شود؛ به ايگر اي ديتيز حكايگر ني دي مردمانيبرا
 باز ي برايا لهيها در آن زمان بهتر است وس  كمك به آنيكند كه برا يشنهاد ميپ

  . غار در نزدشان قرار دهندي كردن دهانه
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   در اهل الكهفيي و چندصداياصل گفت وگومند

 و ين جزء مهم از زندگيحذف ا.  استي از زندگيگفت وگو جزئ. الف
.  بس دشوار استي نقل ساده، كارياريت اشخاص داستان، به يانتقال شخص

   )347،  يونسي(
شنامه جالب باشند و درضمن، خواننده، حضور ينمانكه مردم داستان و ي ايبرا

ها سخن  نكه خود از جانب آنيد به عوض ايسنده بايسنده را حس نكند، نوينو
ش باشند و با ي خويشان باشد، اجازه دهد خود سخنگو د و مترجم احواليبگو

م،  به خصوص يالحك قيو آثار توف ). 348: همان(واسطه با خواننده روبرو نشوند 
 موارد از ياريق جداست، در بسي خود توفيالكهف، نه تنها از دخالت و آگاهاهل 
 او در بند تعلقات يي كه گويا گونه رد؛ بهيگ يش فاصله مي مخاطبان خويآگاه
 يافتيقت، دريابند درحقي ي او درمي شنامهيست و خوانندگان، آنچه از نمايمتن ن

 از آن تجربه كسب  خود،يتِ فردي شخصياست از حال خودشان و بر مبنا
 اصحاب كهف ي غالمش دربارهن شاه و ير كه بي زيكنند؛ مثل گفت وگو يم

  : صورت گرفته است
��V2X� :gh	 D��GZi X���� j$ ��� Ck�� "2=�� .�B�� D�� � lc�� W�� G SO� 

Zi �(+$ N��=��m�� � n��g�� *[foI  $p� X�. M��=-q[.  
إنهم أبصروا .  عجباًيروي فرسه ويعود علي. اد اآلنيلقد عاد هذا الص: الملك

، و ةبيلبسون مالبس غري، أشعارهم مدالة، و ةئيبالغار ثالثة مخلوقات مفزعة اله
  ).32م، يالحك (ب النظرات، فولوا منهم رعباًيمعهم كلب عج
ك يپردازد، بلكه هر يت ماجرا ميست كه به حكايم نيق الحكين توقيدر واقع ا

 از متن يك سرنوشت قسمتي هر ييشنامه، گوي در نما موجوديها تيازشخص
. پردازد يل ماجرا ميدگاه خود به تحليداستان را به عهده دارند و خواننده بنابر د

ش يت خود و به حسب حال خوي باال، خواننده بنابر شخصيدر گفت وگو
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ق با گنجاندن وصف يگر توفيپردازد؛ به عبارت د يل ماجرا ميتواند به تحل يم
شنامه، شاه و غالمش، به يت نمايان صحبت دو شخصياد درون غار در مافر

ر يها را به تصو ت آنيل ماجرا بپردازد و وضعيمخاطب اجازه داده خود به تحل
  :دانند ي آنان را صاحب گنج مين عده، گروهيف ايل و توصيبكشد؛ لذا در تحل

X����: Cr��� A��h�! �i /��	2��. C@s L r��� A��h �. )26: همان(  
  :زنديگر يزده م شان وحشت يها دن چهرهي از ديگروه

P� "�t)$ M�J
�u ��g��� ���k�	 �vi2"w... *���� �(�$ �
�
I.  
  )32: همان( .مخلوقات مفزعة !يا الهي )خائفة( سكايبر

  :نامند ي آنان را اشباح ميا عده
S�E� :x��OL� F�  

  :كنند ي مي معرفس ي مورد تقديانيمان آنان را قدسيو اهل ا
��V2X�...: "'&' �� �(��� �(+���: �>��Cn:
;�$ y �>��C�1$ z2�2� �>�� �C y4�2�{. 

  )33: همان(
 كه يها به زبان  خود را دارد و انسانينيب نكه هر زبان، جهانيبا توجه به ا. ب

آورند؛  يشند، به زبان مياند يكنند و آنچه را به آن م يزنند، فكر م يحرف م
دهد  يقت را نشان مين حقي ايان زبان و تفكر در ذهن آدميز ميانگ رتي حي هرابط

ن يبر ا. آورد يها در انسان به وجود م گر زباني از دي، نگاه متفاوتيكه هر زبان
 و يونانيات فرانسه و يز زبان و ادبيم با زبان قرآن و نيالحك قي توفيياساس، آشنا

موجب شده تا نسبت به جهان ) iaal.ir/majazine.ل زادهيقند (يسيات انگليادب
 برخوردار شود و ي خوبيي داشته باشد و از امكانات گفت وگوي متفاوتيها  نگاه

  .كار برد آن را در آثار خود به
  :اد استيشنامه، زين نمايكثرت و تعداد گفت وگوها در ا. ج
ان ي كوتاه بينكه با عباراتين اين گفت وگوها در عيا:  كوتاهيگفت وگوها.1
  :اند م كاملي مفاهي  دربردارندهياند، ول شده
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4�2�{ :,��� �$L� |.2e.  
�1$2�2� :�2,E� D2 eC �} ��+C�d �J�
qB!  
4�2�{ :  �S1-�	 Q~;	 C<��+ !���)g�!� ! Q;	 �>��	C ��+)14م، يالحك(  

 را يد و دودليد كه تردين خود بگويخواهد به همراه غارنش يخا ميمليدرواقع، 
داند؛  يح آن را ميست، مسيت قابل درك نين مسئله برايواگرا ا. ز خود دور سازا

 ).حيدع االمر للمس(ح بسپار يپس كار را به مس

 داستان، از يها تي مواقع، شخصيدر بعض: ها تي شخصي درونيگفت وگو. 2
ش سخن يشتن خويشوند كه با خو ي ميآمده، چنان دچار سرگشتگ شيع پيوقا
دهند؛  يا به سؤال او پاسخ مي كه درون را مخاطب قرار داده و ييند؛ گويگو يم

 يداريد مرنوش را در مورد بيا، ترديني مشليشنامه، وقتي از نمايچنانچه در قسمت
ش را از دست داده، با يابد، او اعتقاد خوي يند و درميب ي دوباره ميمجدد و زندگ

  :ديگو ين ميش چنيخو
&�.&� ..k��� :
;�$ �>I �>�q[ ...*���� ��,� ��;��.. .L.. .����
� 8$t�� F�...  �$	
>�I 862">.. .7
J���� 86 � F#�t�� FU�� 
� ...�� 
�2? �2����... ��;��� Q� .
�� L�... 

  ) 104: همان(
. پردازد يدهد و با آن به گفت وگو م ي قرار ميا درون را چون فردينيمشل

ند و يب يستاده، او را ميدر مقابلش انك ي دارد و هم اي كه وجود خارجيگوئ
  .بندد يشنود و خود را با او جمع م يش را ميصدا
شنامه، شاهد استدالل ي از نماييدر قسمت ها: ي و استداللي عقليگفت وگو.3

 با غالم خود درباره زمان يحيمثالً شاهزاده مس. ميق گفت وگو هستياز طر
 زمان گم يما را كه در جادويراش اويكند و به عنوان شاهد، ماجرا ياستدالل م

  .كند ي ميادآوري خوانده، ييشده، و آن را قبالً در جا
ا و مرنوش در ينيان مشلي، مين گفت وگو و استدالل عقليگر، اي دييو در جا

  :ان استيجر
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:
;�$ :�2�� [�C�(+); �$ [� !�� .�� 7�2J L [�2�P "�.  
�� 7�28� � R�$ F� 8� [.��� ">�HE� [�P A�! F� 8� � "�h F� Gn��+�� 8$ FJ�  

� F�2��� �J ]��� y. �$ n��+�� � L�2">�HE� [� )66: همان(  
نگرند،  ي زمان مي  عقل به مسئلهي هيخا و مرنوش كه از زاويملي چون يافراد

قت يرو شدن با حق ابند و پس از روبهي ي ميزمان را اصل ثابت و مستقل در زندگ
 از گذشته است باز ين زمانه، به غار كه سمبليبا ا يزمان و فاصله جسم

 است و در ييمعنا ي بياي تعلقات، دني بياي آن ها، دني شهيرا در انديز. گردند يم
مشاهده . دهد يد را به انسان نمي جديل زندگي تشكي عقل اجازهين حالت يچن
گاه عقل دي زمان از دي ها، حول اثبات مسئله  آني استدالليم كه گفت وگويكن يم

  .است
ك ي به ي درونيك گفت وگويا در ينيم كه مشليكن ين، مشاهده مي همچن

  :پردازد ير آن  مي درك ماجرا و تفسي براياستدالل عقالن
 ةلي لي عام فةأولم نعش ثالث مئ. ع هدم كل ذلكي نستطينا قوة اُخريولكن ف

والء استطعنا أن س و األبعاد؟ نعم ها نحن أييفحطمنا بذلك الحدود والمقا. ةواحد
   )104: همان ( نمحوا الزمن

او . پردازد يق احساس و عاطفه مير زمان ازطريا به تفسينين قسمت، مشليدر ا
، انسان را در ي عاطفي ابد؛ اما از جنبهي ي ثابت مي، زمان را اصلياز  بعد جسم

 يطف ارتباطات عايكند؛ از نگاه او، انسان قادر به برقرار يحصار زمان محدود نم
  .گر استي ديها با زمان
شنامه، شاهد ي نمايانيدر قسمت پا: مان و انكاريان اهل ايگفت وگو م. 4
 يداريز و بيم كه به رستاخي داستان هستيها تي از شخصيان بعضيوگو م گفت

ن مسئله را ي قرار دارند كه ايشان گروه دوباره اهل الكهف معتقدند و در مقابل
  :پندارند ي در خواب ما آنان رايقبول ندارند و 
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ان خود يخواهد به اطراف يمصرانه م) شنامهيقهرمان زن نما(سكا ين پريهمچن

د شده يت شهيحي كه در راه مسيسي راه عشق است و نه قدي بقبوالند او كشته
 كه با يين مسئله در گفت وگوي به او) .iaal.ir/majazineل زاده يقند. (است

ن مطلب را يخواهد ا ي ميو با اصرار از و. كند ياس دارد اشاره ميغالم خود گال
  :ز بازگو كنديگران ني ديبرا

��V2X� :�J S;iC", C�L
$ �. �J S;i �+;C� ",�>�� C, ...  �$ �=� �Ct+Cm ...  
��C��,: "�($ � �?	B C��V �2X�. ��� D��� �Ki�kJ X���- � �G ��� �P ��K�I 
h�	2S�  

��V2X� )�  
�Cb��c�� �(( �J S;	C<",  
��C��,:&�...&�... 	CH�� ��L� �(2A. �2h�� �$ �=� y2S�  
��V2X�: <D��	 [	�$� S;	  
��C��,: �+;... )� �G. )117م،يالحك(  



  اثر توفيق الحكيم» هل الكهفا«گرايي در  هاي مكالمه جلوه                                      

 

 

115 

) 93، ياحمد. ( تداوم مكالمه استيها هين پايتر  از مهميكيز ي نپرسش. د
كار رفته است  ن بهيشتر آثار باختي آن در عنوان بيها و مترادف» پرسش «ي واژه

 يگاه مهميم كه در مكالمه، پرسش، جايكن ين اساس، مشاهده ميبر ا). همان(
ن اشخاص و ي بيها الوگيشتر ديم كه بينيب ي اهل الكهف، مي شنامهيدر نما. دارد

 ينه را براين خود، زميت و اها به شكل پرسش و پاسخ، مطرح شده اس تيشخص
  :كند ي فراهم ميا جاد گفت وگو و ارتباط مكالمهيا

�1$2�2� :	C����� 8G	 <C����� �����' 8G<  
:
;�$ :�-	���K *�H!�� ��� �Q���� e�O 2�Q.  
�1$2�2� :�- L	B����� �=� G C	 <����J ~A��o�C<
   )7م، يق الحكيتوف (8 �

د دارد، منظورش هر ي خصلت گفت وگو تأكن بريآنجا كه باخت: ييچند صدا
قاً همان ي افالطون را دقيتوان گفت وگوها يست؛ چنان كه نمي نيينوع گفت وگو

ن گفت وگوها يان ايرا نه تنها از مين بوده است؛ زي دانست كه مد نظر باختيزيچ
ر صداها ي او بر ساي صداي شود، غلبه يده مي حق به جانب افالطون دي چهره

 ي ها شهي به انديل دلبستگين به دلي كه باختيشهود است؛ در صورتكامالً م
ن، ي باختي شهيدر اند. ستي نييچ صداي و تفوق هيك، خواهان برتريدموكرات

). 10ان راد، يدزفول(رند و نه در طول هم يگر قرار گيكديد در عرض يصداها با
 و يينات گفتگوشنامه از امكاين نماي حاضر در ايها تيك از شخصين، هر يبنابرا

  .اند  الزم را بردهي ، بهرهييچند صدا
 و يشنامه، موجب شده است كه داستان از زبان راوي در نمايگريحضور د

 را در ين كشتيك، سكان اي داستان، هر يها تيسنده نقل نشود؛ بلكه  شخصينو
ن ييتع)  تئاتري  در صحنهيتماشاچ(ا ي خواننده ير آن را برايرند و مسيدست بگ

  .شنامه استي موجود در نمايها تيك از شخصي هريگرين ديند؛ اكن
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شنامه، به ين در نمايريسكا، شاه و سايا، پرينيخا، مرنوش، مشليمليحضور 
 را ي متعدد داستان، موجب شده كه حضور مسلط راويها تيعنوان شخص
ن يش باشند؛ بنابرايدار نما ن اشخاص خود عهدهيك از ايم، بلكه هر ياحساس نكن

 در يگريحضور د. شنامه، آشكار استيدر نما» گرانيد«ا يو » يگريد«ضور ح
دگاه متفاوت در يق زبان با ديها از طر تيشنامه موجب شده است كه شخصينما

  .ارتباط شركت كنند
تواند  به  ي، نميياست و به تنها» گانهيب «ين، هر خودي، از نظر باختياز طرف

گران و يق دي او از خودش از طرين رو آگاهي برسد؛ از ايدرك و شناخت
: 1387 (b)زاده،  نيغالم حس. (ديآ يدست م اش به يت انسانين، موجوديهمچن
173(  

د يگو يم» كنم؛ پس هستم يمن فكر م«: گفت ين برخالف دكارت كه ميباخت
  )همان. (»، من هستميتو هست«

ل معنا شنامه به سرعت انتقاي عبارات نماير متن شده و كوتاهي تصاوي توسعه
  .سازد يكند و انتظار او را از درك مطلب برآورده م يبه مخاطب كمك م
شود كه در  يده مي شني متعددي اهل الكهف، صداهاي شنامهيدر واقع، در نما

ك بر يچ ي دادن هيگر، بدون برتريكديحال تعامل، حرف زدن و پاسخ دادن به 
 ي فرديژگي از وها، تيك از شخصيدر كتاب مورد نظر، هر .  هستنديگريد

ك ي بر مكالمه است و در حكم يها مبتن ن آني بي خاص برخوردارند و رابطه
، ي خود راويها و صداها تيگر شخصي ديشود و با صداها ي محسوب ميملود
ك است، ي هارمونيي، كه همان چندآواي اصلي هيق، ماين طريب شده و از ايترك

  )174: همان. (شود يساخته م
م كه بر يكن ي را مشاهده نمي مسلط راويصدا» اهل الكهف«گر سخن در يبه د

 هم وجود داشته ي راوي صدايي داشته باشد، بلكه اگر جايگر صداها برتريد
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قت، خود را در يها قرار گرفته است و درحق تي از شخصيكيباشد، در پشت 
ك رهبر مسلط، بلكه يعنوان  ها قرار داده است، نه به تي از شخصيكيقالب 

  :دير توجه كنيبه عنوان نمونه به موارد ز. شنامهي نماي  از مجموعهيوان جزئعن به
��C��,: )�� ����- .��- Lk- 2h e2n"$
��$ "� ��V N
' N���f� S,��-�2X�( 
^���  )37م، يالحك( !...

شود و  ي غالب محسوب نمي و حضور او صداي راوين قسمت، صدايدر ا
فاگر يچنان، ا سكاست كه همين پريلكه اسكا قرار نگرفته، بي پريدر طول صدا

  .تگر داستان استيشنامه و هدايش در نمايخو
  :ديگو ين ميا چنيني كتاب از قول مشل8 ي ا در صفحهيو 

DJ�h) .D�h( n)� [foI C� \
> lk�� �I�; 
� (�	C7��E� �=� 8$ b��c� �.  
ر داستان يست كه مسي نيز مشهود است؛ اما تنها راويجا ن ني در ايحضور راو

ز در يو ن. ديگو ي سخن ميق راوياست كه از طرينيرا به دست گرفته، بلكه مشل
م از عبارات كوتاه بهره گرفته تا به سرعت انتقال معنا به يموارد فوق، الحك

م، يق الحكين، توفيهمچن. رديمخاطب كمك شود و درك مطلب، بهتر صورت گ
. ار، بهره برده استيرار بس خواننده از تكي شهيجاد پرسش در اندي ايبرا

 يعيشف(ن تكرارهاست ي، همييها در چندآوا هين مايتر  از مهميكيقت، يدرحق
   ).408،  يكدكن

 يسكا وغالمش برايان پري ميوگو شنامه، در گفتي نمايانيمثالً در قسمت پا
سكا ياش با اصحاب كهف و انكار پر يسكا، به خاطر همراهيسه بودن پرياثبات قد

  .ميكن يسه را مشاهده مي قدي سئله، تكرار كلمهن ميبر ا
ان اصحاب كهف ي ميوگو ن كتاب، در گفتي ا97- 93 ي ن در صفحهيهمچن
ها اتفاق افتاده،   آني كه برايعيخواهند وقا يها م ك از آنيم كه هر يكن يمشاهده م
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چه رخ داده، در عالم  كنند آن يك گمان مين، هر يبه خواب مرتبط سازند؛ بنابرا
  .واب بوده استخ

 !	�=� ���>...�^ )�"h 2 ( :مرنوش
�1$2�2� :�- ��� ��t$B ...  
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ا درد ي ذهن مخاطب به مسئله ،رود و با تكرار ي مكار هد بي تأكي تكرار، برارايز
 ،ن تكرار در ذهن مخاطبيد ايشا.  كه در داستان استدشو ي معطوف ميخاص
 كه به يم با تكرار عبارات با موضوعاتيالحك قي توف،در واقع. جاد كندي ايپرسش

د ي دچار ترد،اند مثل مفهوم زمان و گم شدن اصحاب كهف در آن يدينظر او كل
 ا خواب،يرفته يت صورت پذينكه حوادث پس از خواب براساس واقعيشدن از ا

  به درك خواننده از معنا جهت،ر آنيمان و نظايمفهوم قلب و عشق، مفهوم ا
 سينو شنامهي مخاطب با نماييآوا هم سبب هم ن رو، تكرارهاياز ا؛ دهد يم
 يي گفت وگويا س رابطهينو شنامهيدگاه نماي ناخواسته با د،هم مخاطب شود و يم

  .كند ي م برقراريو عاطف
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  جهينت

، يي مكالمه گرايها ه كه در حوزييها ليها و تحل ي ضمن بررس حاضري در مقاله
ر يج زي نتا،م انجام گرفتيق حكيالكهف توف ، در كتاب اهلينامتني و بييچند صدا

  :دست آمد  هب
ن امر در يو ا.  استيكيالكتي، ارتباط د)قرآن( و متن مرجع يارتباط متن اصل .1

  .شنامه تكرار شده استي نمايها  از قسمتيبعض
 كهف را در آغاز ي سوره مباركه 10ي هيآ آشكار م،يالحك قين كه توفيا .2

ان ي موجود مينامتني بر ارتباط بيدييخود تأ، آورد ي م خودي شنامهينما
   . استميالكهف و قرآن كر اهل

، با متن ي متن اصلراي است؛ زي، خود از نوع درون فرهنگيامتنين ارتباط بيا .3
   . دارند مشتركياط فرهنگ ارتب، قرآنيعني ،مرجع

گفت :  وجود داردي متعدديي امكانات گفت وگو،اهل الكهف، يدر متن اصل .4
 و ي عقالنيت ها، گفت وگوهاي شخصي دروني كوتاه، گفت وگوهايوگوها
 يا نمونه...  ويگريمان و انكار، گفت وگو با دي اهل اي، گفت وگوهاياستدالل

  .ن گفت وگوها هستندياز ا
ن دو ي كه اميشنامه هستياد، شاهد پرسش و تكرار در نمايبه دفعات ز نيهمچن .5

  . تداوم امر مكالمه و گفت وگو هستنديها  هيخود از پا) خصوصاً پرسش(
 يشود كه بدون برتر ي مدهي شني متعدديصداها الكهف،  در اهل،تيدر نها .6

 در حال تعامل، حرف زدن و پاسخ دادن به يگريك به ديچ يدادن ه
گر يبه د؛  استيي بر مكالمه و چند آوايها مبتن ن آني بي ند، و رابطهاگريدكي

ر صداها ي وجود ندارد كه بر ساي مسلط راويالكهف صدا سخن، در اهل
ت گر ي خود هدا،يها به نوع تيك از شخصي بلكه هر ، داشته باشديبرتر

 .ش هستندي نماي صحنه
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    و مأخذمنابع
  ها كتاب

  .ميقرآن كر - 

  . نشر مركز- زدانجو، تهرانيام ي پي ، ترجمهتينامتنيب،  )1380(ام، آلن، گراه -
 . نشر مركز- تهران-  چاپ نهم،ل متنيساختار و تأو، )1386(، بابك، ياحمد -

 . نشر مركز-  تهران-زدانجو، چاپ چهارميام ي پي ، ترجمهلذت متن، )1386(بارت، روالن،  -

زاده،  نين حسي آذي ، ترجمه رماني هي و نظري شناسييبايز، )1386(ل، يخائين، ميباخت -
 .، گسترش هنريقات هنريتهران، مركز مطالعات و تحق

نده، چاپ ي محمد پوي ، ترجمهي مكالمه، خنده، آزاديسودا، )1373(، ــــــــــــــ -
 . آرستياول، تهران، ناشر شركت فرهنگ

، يميوش كري داري ، ترجمهنيل باختيخائي مييمنطق گفتگو، )1377(تزوتان، تودوروف،  -
 .تهران، نشر مركز

، ترجمه ) روسيها ستي از فرمالييها متن(ات ي ادبي هينظر، )1385(، ــــــــــــــ -
 .، تهران، چاپ اول، نشر اخترانييعاطفه طاها

 يدرجستجو (ي كدكنيعي و شعر محمدرضا شفيزندگ، )1379(، يبشردوست، مجتب -
 .شجوي، تهران، چاپ اول، تهران، نشر ثالث )شابورين

 .، الطبعه السادسه، دارالشروق، القاهرهاهل الكهف، )2010(ق، يم، توفيالحك -

ان، چاپ اول، تهران، نشر يري بتول مشي ، ترجمهاصحاب كهف، )1382(ــــــــــ،  -
 .ارمغان

، چاپ اول، تهران، نشر پژواك يتي عبدالمحمد آي ، ترجمهسيزيا، )1387(ــــــــــ،   -
 .وانيك

، چاپ اول، تهران، نشر پژواك يتي عبدالمحمد آي ،ترجمهشهرزاد، )1389(ــــــــــ،   -
 ..وانيك

 .دي انتشارات مروار- ، چاپ دوميفرهنگ اصطالحات ادب، )1383(ما، يداد، س -

، چاپ اول، مشهد، انتشارات ي معاصر عربي با نقد ادبييآشنا، )1387(، نجمه، ييرجا -
 .يدانشگاه فردوس
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 .، چاپ اول، تهران، نشر مركز اصحاب كهفي  در قصهيپژوهش، )1376(، جالل، يستار -

 چاپ دوازدهم، تهران، انتشارات ،)2ج ( ي ادبيمكتب ها، )1384(، رضا، ينيد حسيس -
 .نگاه

 .، چاپ سوم، تهران، انتشارات آگاه شعريقيموس، )1370(، محمدرضا، ي كدكنيعيشف -

 .يردوس، چاپ پنجم، تهران، نشر فيانواع ادب، )1376(روس، يسا، سيشم -

 .،چاپ اول، تهران، انتشارات فردوسينقد ادب، ـــــــــــــــ -

ها  شهي، انديزندگ( نيباخت ليخائيم، )1387(ب رضا، غالم پور، نگار، يزاده، غر نيغالم حس -
 .، چاپ اول، تهران، نشر روزگار)نياديم بنيو مفاه

 ي ، ترجمهاتي ادبي فهيوظ، )1364... (روالن بارت... ونوفي اكسيليدلئونوف، واسيلئون -
 .، تهران، چاپ دوم، نشر كتاب زمانيابوالحسن نجف

 مهران مهاجر، ي ، ترجمهمعاصر ي ادبيها هي نظري دانشنامه، )1385(ماف يرناريك، ايمكار -
 .، چاپ دوم، انتشارات آگاهيمحمد نبو

اپ ، چ)از افالطون تا عصر حاضر (يفرهنگ اصطالحات نقد ادب ،)1378(، بهرام، ي مقداد- 
 .اول، تهران، نشر فكر روز

 .، مصر.�����)�"، قاهره، چاپ سوم، ميالحك قيمسرح توف)  تايب( مندور، محمد، -  

  

  ها نامه اني و پاها  مجله

 در يا اسطوره تي رواينامتنيل بيتحل، )1388(زيي پا،زاده ، قاسميد و قبادي، سعي بزرگ- 

  .  41-10 ي ،  صفحه25 ي شماره،  6، سال ي ادبيها  پژوهشي  فصلنامه، يسالمردگ
 .2 المسرح شماره ي ، مجلهميالحك قيالحوار عند توف، )1972( محمد ي حافظ، عل- 

 يها و نقش آن در داستان يگريد ،)1382(، تابستان يسي، عيابن خان. ان رادوكاظمي دزفول- 

 ي ، صفحه13 ي ، شمارهي پژوهش زبان و ادب فارسي پژوهش– ي فصلنامه علم- ،شاهنامه
1 -23.  

صدا و چندصدا در   تكياي حضور در دن،)1387( بهار،ب رضاي، غر)b(زاده  نيحس  غالم- 

 علوم ي پژوهشنامه ن،يل باختيخائي مي  در پرتو منطق مكالمهياشعار حافظ، خوانش
  .256- 235 ي ، صفحه57 ي ، شمارهيانسان
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 يآرا ا براساس در آثار موالنيي چند صدايبررس، )1389(، ماهروزه، بهار ي محمد- 

  ).نامهان يپا(، ) ارشد دانشگاه مازندراني كارشناسي،  دانشجونيل باختيخائيم
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  هف لتوفيق الحكيملكتجليات الحواريه في أهل ا

  
  2، فاطمه خرميان1)آملي(حسين يوسفي 
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