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پضٍّشی اًجوي ایزاًی سیاى ٍ  هجلة ػلوی ـ

ش . ّـ 1396 ، تْار42 شوارُ، ادتیات ػزتی

 239-260م، صص  2017

 سیمیائیة النص السردي کتاب یاًتقاد لیتحل

 يالفرطوس أحمد يادهعبدال اثز

 ُساد یاکثزِ فاطو

 ؼ() طاٞاِعٜ زا٘كٍب ٣ػطث بر٥ازث ٚ ظثبٖٜ ٌطٚ اؾشبز٤بض

 21/06/1395: پذیزش تاریخ    15/09/1394: دریافت تاریخ

 ُچکیذ
ٗ  زض ٔؼٙ ب  سٖق  ٝ ؾ بذش  چٍ ٣ٍ٘ٛ ٝ و   اؾز ازث٣ ٘مس زض ٣ضٚق ٣ٙبؾقٝ ٘كب٘  ٣٤قٙبؾ ب  ضا ٔ ش

ٗ  ٚاْ ثب ظ٤بز٢ ٍطاٖدػٚٞك ط٥اذ ب٢ٞ ٞٝز زض. وٙس ٣ٔ ٗ  اظ ٌ طتش  ٤ٗ  ا ٔغبِؼ بر  ٚاضز ،٤ٝ  ٘ظط ا٤ 

ثب آٖ  ٔشٗ ك٥سغجثٝ  ب٤ٚ  ٜثٛزٝ ٤٘ظط ٥٥ٗسجزض حس  نطتبً ٤ب آٟ٘ب ٞب٢ دػٚٞفٞطچٙس . حٛظٜ قس٘س

ْ  ،زاض٘س ٣م٥سغجٞب ض٤ٚىطز  دػٚٞفا٤ٗ  اغّت اظآ٘دبوٝ. ا٘س دطزاذشٝ  آٟ٘ ب  ٣بثاضظ٤   ثٙبثطا٤ٗ ٍٞٙ ب

 ٢بٞ  ىطز٤ضٚ ٚ بٞ  اٍِٛ ك٥  زل ٚ ٚاض    ك٥  سغج زض آٟ٘ ب  ز٥ٔٛتم ؾٙدف ٥ٔعاٖسط٤ٗ ٘ىشٝ  ٟٔٓ

 للفرطوسد  لمحدا ادیعبدالذل ١٘ٛقش سیمیائیة النص السرردي وشبة. اؾز ثب ٔشٗ ٔٛضز٘ظط ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘

ٞب٢ اذ٥ط خعء ٔٙ بثغ آٔٛظق ٣    اؾز وٝ زض ؾبَ ٙبؾ٣قٝ حٛظ٠ ٘كب٘ زض ٣م٥سغج آثبض اظ ا٢ٕٝ٘ٛ٘

 ٣قىّ ٢ٞب ٤ٚػ٣ٌ ٣ثطضؾ ثبوٛق٥ٓ  زض ا٤ٗ ٔمبِٝ ٣ٔ. اؾز ضقش١ ظثبٖ ٚ ازث٥بر ػطث٣ لطاض ٌطتشٝ

 ضٚـ رل ٛ   ٚ ض ؼف  ٘مبط ب٥ٖث ثٝ ٣آٔٛظق وشت سأ٥ِف ٢بٞبض٥ٔؼ ثطاؾبؼ اثط ٤ٗا ٣٤ٔحشٛا ٚ

ٖ  ٙبؾ ٣ قٝ ٘ك ب٘  ذ ٛا٘ف  زض اث ط  ٤ٗا زٞس ٣ٔ٘شب٤ح ٘كبٖ . ثذطزاظ٤ٜٓ ؿٙس٤٘ٛ ٥ُسحّ ٢ ٞ ب  زاؾ شب

 ٘م س  ضٚـ ٚ ٣ّ  ٥سحّ ى طز ٤ضٚضٚق ٗ ٘ج ٛزٖ    ػّ ز ٝ ث   ِٚ ٣  ،ٜث ٛز  ٔٛت ك  ٢سبح س  ٔٙشرت

 ،٣ك  ٤طا٤ٚ ٚ ٍ٘بضق ٣  ب٢ٞ غّظٚخٛز  ،٢طٞظب ؾبذشبض ضؼف ،ٔشٖٛ ذٛا٘ف زض ٙبؾب٘ٝقٝ ٘كب٘

 ٠ظٔ ط  زض ٚ زا٘ؿزٝ خب٘جٝ ٕٞ ٣ٔطخؼ ضا آٖ سٛا٣ٖٕ٘ ،٣٤ٔحشٛا ٚ ٢ؾبذشبض دط٤كب٣٘ ٚ ٣٘ظٕ ث٣

 .لطاض زاز ٣ػطث ازث٥بر ٚ ظثبٖ ضقش١ ٣آٔٛظق ٚ زضؾ٣ ٣انّ ٔٙبثغ

 . للسردي للنص ةیائیمیس ؛٣اِفطعٛؾ ؛آٔٛظـ ؛ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ؛وشبة ٘مس: اُّ کلیذٍاص

                                                                                                                   

 
 ٔؿئَٛ ٤ٛ٘٠ؿٙس                f.akbarizadeh@alzahra.ac.Ir  



 1396، تْار 42شوارُ  هجلة ػلوی ـ پضٍّشی اًجوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتی

942 

 

 ِهقذه. 1
ٖ  زض ٔؼٙب سٖق ٝثطؾبذش ٥ٛ٠قٝ و اؾز ٔشٗ ٥ُسحّ ٢ٞب ضٚـ اظ ٣ى٤ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘  ضا ازث ٣  ٔش ٛ

ٖ  ٥ُ  سحّ ز٘جبَٝ ث ٚ وٙس ٣ٔ ثطضؾ٣ ٓ  زض ٔش ٛ ٛ  خؿ ز  زض ٚ ؾ بذشٕٙس  ب٢ٞ   ز٥  وّ حى   ٢ٚخ 

َ  زض ؾٛؾ ٛض  ٢ز ٖٙب٤تطز٘رؿش٥ٗ ثبض . (29: 1387 ،چٙسِط) اؾز ٣ضٕٙ ٚ بٖٟدٙ ٢بٞٔؼٙب  ب٢ٞ   ؾ ب

ٖ  ٢ٚ اظ ثؼ س  ٚ و طز  ٔغ ط  ضا ثٝ ػٙٛاٖ ٤ ه ػّ ٓ   قٙبؾ٣  ٘كب٘ٝ زا٘ف 1906-1911  زا٘ك ٕٙسا

ٓ  ٤ٗ  ا. دطزاذشٙ س  آٖ ٥ُ  سىٕٝ ث  ... ٚ فبسط٤ض ،ّٕؿّف٤ ،طؼ٥د چٖٛ ٢بز٤ظ  اظ ػج ٛض  اظ ثؼ س  ػّ 

 س٥  سِٛ ضٚ٘ س ثٝ ثطضؾ ٣   ٚ قس ٣ٔؼٙبقٙبؾ ٠حٛظ ٚاضز ٕبؼ٤ٌط ٚؾ١ّ٥ ثٝ ،٣٤ؾبذشبضٌطا ىطز٤ضٚ

ٛ  ٤ٗ  ا ك٥  سغج ٚ ٥٥ٗسج زض. (161: 1388 ،٢احٕس) دطزاذز ٔشٗ زض ٔؼٙب  ١ٔغبِؼ   زض ضٚق ٕٙس  ٢اٍِ 

 ٢ض طٚض ٝ و  اؾ ز  ٜ قسٝ ثطزاقش ٢بض٥ثؿ ٣دػٚٞكٞب٢  ٌبْ ٙبؾب٘ٝ،قٝ ٘كب٘ ذٛا٘ف ١اضائ ٚ ٔشٖٛ

سٛخٝ وطز  آٟ٘ب ثٝ اضقس ٣وبضقٙبؾ ب٤ ٣وبضقٙبؾ ٔمبعغ زض ٘مس آٔٛظـ ٙس٤تطا ٥ُسىٕ ثطا٢ اؾز

سٛخ ٝ   ،فبر٥سأِ ٤ٗا ز٥ٔٛتم ٥ٔعاٖ ٣بث٤اضظ زض ٟٓٔ ١٘ىش. ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ زضؾ٣ ثٟطٜ ثطز آٟ٘ب ٚ اظ

 ٘ظ ط  زضٝ ٔمبِ ٤ٗاثٙبثطا٤ٗ . اؾز ٣آٔٛظق ٢ٞب تهُؾط ثب آٟ٘ب ثٛزٖ ٔشٙبؾت ٚ ثٛزٖ ضٚقٕٙسثٝ 

ٖ ٝ ث   السرردي الرنص ةیائیمیسر فري وش بة  ٢ا٘شمبز ٥ُسحّ ثب زاضز ح ٛظ٠   زض ٣م  ٥سغج ٣ف٥س أِ  ػٙ ٛا

 ثب آٖ سٙبؾت ٚ ثذطزاظز اثط ٣٤ٔحشٛا ٚ ٢طٞظب ٢ٞب ٤ٚػ٣ٌ ٣ثطضؾٝ ث ،٣زاؾشب٘ ٔشٖٛ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘

 .وٙس ٥٥ٗسج ضا ٣ٛظقآٔ وشت ٢بٞبض٥ٔؼ

ُ  ٚ ٣ٍ٘بضق ٘ىبر ،اثط ؾبذشبض :وطز ٘مس سٛاٖ ٣ٔٝ خٙج ٝؾ اظ ضا ٢اثط طٞ  ٣٤ٔحش ٛا  ٔؿ بئ

 ،٣ق ىّ  ؾ بذشبض  ثب٤ س  ،اث ط  اظ خ بٔغ  ٢ا٘شم بز  ٥ُ  سحّ ٤ ه  زضثٙبثطا٤ٗ  ؛(123: 1391، ٣اؾ مٔ )

 سٙبؾ ت  ،ٜؿ ٙس ٤٘ٛ ٣ّ  ٥سحّ ى طز ٤ضٚ ،٢طٞظ ب  اظ ٘ظط آٖ ٣وٕ  م٤ذهب ،٣ك٤طا٤ٚ ،٣ٍ٘بضق

ٓ  ،ػٙٛاٖ ٚ طؾزٟت ثب ٔحشٛا ا٘غجبق عا٥ٖٔ ،ثط٘ب١ٔ زضؾ٣ ٢ٞب تهُؾط بث ٔحشٛا ْ  ٚ ٘ظ   ا٘ؿ دب

 اث ط ٔحشٛا٢  ٣ػّٕ اضظـ ٚ ٢٘ٛآٚض ٚ سخس٤ ٔٙبثغٝ ث اضخبع ،بٜٞ زاز ٢ضٚظآٔس عا٥ٖٔ ،ٔغبِت

 ةیائیمیسر فري وش بة  زض ٣تطعٛؾز٥ٞٓ وٝ  ٞب دبؾد ٣ٔ ثٝ ا٤ٗ ؾإاَ زض ا٤ٗ ٔمبِٝ .قٛز ٣بث٤اضظ
 ِح بػ  ضا ٔغّ ٛة  ٣ػّٕ   اث ط  ه٤   ٣٤ٔحش ٛا  ٚ ٢ؾبذشبض انَٛ عا٥ٖٔٝ چ سب السرردي الرنص

 اؾز؟ وبضآٔس ٚ زاضز سٙبؾت ثط٘ب١ٔ زضؾ٣ ٢ٞب تهُؾط ثب عا٥ٖٔٝ چ سب اثط ٤ٗا اؾز؟ٜ وطز
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 هَضَع پیشیٌة. 2

 ةیالسررد جهالمنرا ضوء يف يلهالجا الشعر قراءة وشبة آثبض٢ ٔب٘ٙس سبوٖٙٛاظ ػجساِٟبز٢ تطعٛؾ٣ 
 الررنص ةیائیمیسرر وش  بة ؛للعامددة ةیددفللثقا للشددو   دلر زض ا٘شك  بضارق  سٜ  چ  بح (،2006) ثررةیالحد

 أقنعرة وشبة ع٥٘ طا٥ًاذ ٚ ػطاق للکتدا    لألدبدا  للعدا  لالحتاد منشورلت ٘كط اظ ،(2007) السردي
 ب٢ٞ   ٍ بٜ ٤ٚخٛ زض دب ثب خؿز. اؾزٜ س٥ضؾ چبحٝ ث (2013) الشرعر فري االسطوري لیللتأو  رمسه

 ٠حبَ زضث بض  قٛز وٝ سبثٝ ٔكبٞسٜ ٣ٔ، حٕس تطعٛؾ٣ا زضثبض٠ ػجساِٟبز٢ بٞ ٚ وشبثرب٘ٝ ٣ى٥اِىشطٚ٘

ٝ   ٣ٚ ػّٕ ٣زا٘كٍبٞ ٞب٣٢ٞب٤كبٖ ثطضؾ ٚ وشبة كب٤ٖا  ضا خؿ شبض  ٤ٗ  ا ٚ اؾ ز  ن ٛضر ٍ٘طتش 

 .٘ؿززا تطعٛؾ٣ النص السردي ةیائیمیفي سوشبة  ٘مس زض ٣دػٚٞك ٌبْ ٥ٗاِٚ سٛاٖ ٣ٔ

 السردي النص ةیائیمیس في کتاب یزّظا ساختار لیتحل. 3

 اثز یشکل یهؼزف. 1-3

 لالحتداد ا٘شك بضار  ٢ؾٛ اظ تطعٛؾ٣ حٕسا ٢بزٟػجساِ زوشط سأ٥ِف سریمیائیة الرنص السرردي وشبة
ٝ ث   وشبة ٣انّ ػٙٛاٖ ١نفح. اؾزٜ س٥ضؾ چبحٝ ث 2007 ؾبَ ،ثغساز زض  للکتدا  لألدبدا  للعدا 

ً  أب ضً٘ ٕبٖٞ ثب ٣تٛلب٘ ثرف زض ٚ اؾز ٣٘بض٘د ضً٘ ْ  ،س ط دطض٘  ٖ  ث ب  ٘بق ط  ٘ ب  آفدا  ػٙ ٛا
 چ خ  ١ٌٛق زض ا٘شكبضار آضْ ثب ٜٕطاٞ للعرل  يف  للکتا  لألدبا  للعا  لالحتاد منشورلت اةیاج

ُ  ٣ٔطثؼ ٢وبزض ب٥ٖٔ زض ٚؾظ زض. اؾز ٜآٔس وشبة ً  ث ب  ق ى ْ  اغّ ت  ب٢ٞ  ض٘  ُ  ٌ ط  لطٔ ع  ٔث 

. اؾ ز ٜ ق س  شوط وشبة ػٙٛاِٖ آٖ ٢ثبال زض ٚ زاضز ٚخٛز ٤ٕ٣لس ب٢ٜٞ ؾٍٙٛاض ٕچٖٛٞ ٢ط٤سهبٚ

، ٜؿٙس٤٘ٛ ،٘بقط اعمػبر ٍط٤ز ثبض وشبة اَٚ نفح١ زض. اؾزٜ آٔس ط٤سهٛ ٤٥ٗدب زضٜ ؿٙس٤٘ٛ ٘بْ

د ؽ   ؾْٛ نفح١ اظ ٚ قسٜ سىطاض وشبة چبحا٢  قٙبؾٙبٔٝ اعمػبر زْٚ نفح١ زض ٚ وشبة ٘بْ

 .  قٛز ٣ٔ آغبظ وشبة ٣انّ ٔشٗ ،ٝٔمسٔ اظ



 1396، تْار 42شوارُ  هجلة ػلوی ـ پضٍّشی اًجوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتی

949 

 

 زضث بض٠  ٣م٥سغج تهُ دٙح ٚ ٣اخٕبِ ١ٔمسٔ ه٤ ٚ ٔرشهط طؾزٟت ه٤ قبُٔ اثط ٣انّ ١ثس٘

ٖ  ث ب  ٣ثرك   ع٥٘ ٚ ٔهبزض طؾزٟت ٚ ٣ػطث زاؾشبٖ دٙح  156 ح سٚز  ،«اهدمن البدا إشدارلت» ػٙ ٛا

ُ  زض ،ٜوٛس ب  ا٢ٝ ٔمسٔ اظ ثؼس ٢ٚ. نفحٝ اؾز ٖ  ٤ُ  ش وش بة  اَٚ ته   ةیرالدالل اتیرالتجل ػٙ ٛا
 ٣ثطضؾ  ٝ ن فح  26 زض ضا ٣وٙفب٘ غؿبٖ ١٘ٛقش 21 رقر  ریسرر  مروت ٔبٖض زض ٣زالِش ٢بٞ ثبظسبة

ٖ  ه٤سئِٛٛغ٤  ا «لألسدوورة أدجلة» ػٙٛاٖ ثب زْٚ تهُ زض. وٙس ٣ٔ ٖ  زض ضاٜ اؾ غٛض  ق س  لرو زاؾ شب
ُ  زض. وٙ س  ٔ ٣  ٣ثطضؾٝ نفح 37 زض ٣وٙفب٘ غؿبٖ ٘ٛقش١ حصانا کنت ْ  ته  ٖ  ٤ُ  ش ،ؾ ٛ  ػٙ ٛا

ٝ ن فح  26 زض ضا ذّ ف  احٕ س  ٘ٛق ش١  نیالحز  موریت اؾشبٖز زض بٔجط٥د ب٢ٞ٘مبة «للنبو ة أقنعة»

ٖ  ثب ضا س٥ٔد بزٟخ اثط الجنرد  دومة بر٤حىب ،بضْٟچ تهُ زض. وٙس ٣ٔ ٥ُسحّ  سدنال  نیبد» ػٙ ٛا
 36 زض ،(٢ىش بسٛض ٤ز چى ف  ٚ ٢ؾ بظ  ٣بٟ٘خ بة٥آؾ ؾًٙ ب٥ٖٔ) «ةیدکتاتور یللا مورقدة   للعودلة

ُ  زض ،ب٤ٖدب زض ٚ وٙس ٣ٔ ٣ثطضؾٝ نفح ٖ  ث ب  ،ٙدٓد   ته   للنسدوي للدنص يف للقمد  سدطوة» ػٙ ٛا
. د طزاظز ٣ٔ  ٝ ن فح 18 زض ٣ػطث ١ظ٘ب٘ زاؾشبٖ ٔشٗ زض ٢ؾطوٛثٍط ز٥حبوٕ ذٛا٘فٝ ث ،« للعربد

ُ  اظ ثؼ س  ٚ زٞس ٥ٌ٣ٕط٢ اذشهبل ٘ٝ د٥٘شثٝ  ضا ٣تهّ ،ف٤ذٛ اثط ب٤ٖدب زضٜ ؿٙس٤٘ٛ  ٢ٞ ب  ته 

ٝ نفح طٞ زض ٔؿّؿُ نٛضرٝ ث بٞ ٣دبٚضل ٠قٕبض .دطزاظز ٣ٔ ٔهبزض ٣ٔؼطتٝ ثثمتبنّٝ  ٣م٥سغج

ٖ  ث ب  ٣ٔغّج   ،ٔهبزض شوط اظ ثؼس ،اثط ٛؾز٥د زض. اؾزٜ قس ٢ط٥ٍ٥د ٔدعا عٛضٝ ث  إشدارلت  » ػٙ ٛا
َ ٝ و وٙس ٣ٜٔ اقبض لؿٕز ٤ٗا زضٜ ؿٙس٤٘ٛ. اؾزٜ آٔس «اهدمن البدا    بضْٟ  چ س ب  اَٚ ٣م  ٥سغج ته ٛ

 زض زْٚ ٚ اَٚ ُته  . ا٘ س  قسٜ چبح ٔرشّف ٔدمر زضٝ و ؿشٙسٞ ب٣٤ٞدػٚٞف زضٚالغ ،وشبة

ٖ      المعاصرر بیراألد ١ٔدّ زض ؾْٛ تهُ ؛2004 ؾبَٝ وٛتٜ زا٘كٍب ةیرنجف دراسات ١ٔدّ  ث سٚ

 وٙف طا٘ؽ  ٥ٗزٚٔ   ٢بٞ   د ػٚٞف ٝ ٔدٕٛػ  » زض بضْٟچ تهُ ٚ 2005 ؾبَ زض    ٘كط ٔىبٖ شوط

 . ا٘سٜس٥ضؾ چبحٝ ثٜ ثهطٜ زا٘كٍب زض «بة٥ ؾ ٠زضثبض

 اثز یشیزایٍ ٍ یًگارش ،یکوّ اتؼاد لیتحل ٍ ًقذ. 4

. اؾ ز ٜ قس ٤ٗسسٚ تهُ دٙح زض ،٢اٝ نفحٜ زٚاظز ا٢ٝٔمسٔ اظ ثؼس سیمیائیة الرنص السرردي وشبة

 ٔب٘ٙ س  ٣تهّ زض اٌط ٚ قٛ٘س٣ٔ ٥ُسحّ ىؿط٤ بٟا٘ش سب اثشسا اظ ،٣تطػ ٗػٙب٤ٚ ثسٖٚ ٞب تهُ اغّت
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 زض. ا٘ س  ك سٜ ٘ ٢ٌ صاض  قٕبضٜ ٤ٗػٙبٚ ،ثبقسٜ قس شوط ٣تطػ ٤ٗػٙبٚ ،21 رقر  ریسرر  موت زاؾشبٖ

 حدٓٝ ٕ٘ٛ٘ ٢ثطا ؛٘ساضز ٚخٛز الظْ ٣ٍٕٙٞبٞ ع٥٘ نفحبر سؼساز ٚ تهَٛ حدٓ ٚ ز٥وٕ  ٔٛضز

. اؾز ضا ثٝ ذٛز اذشهبل زازٜنفحٝ  36 بضْٟچ تهُٝ و زضحب٣ِ ؛نفحٝ اؾز 18 دٙدٓ تهُ

 .٘ساضز ٣ٔغّٛث ا٘ؿدبْ عٛضو٣ّٝ ث اثط ؾبذشبض

ٓ  ٠ا٘ ساظ . اؾ ز  ٔٙبؾت ٔشٗ زض لّٓ ٠ا٘ساظ ٚ ٘ٛعٚ  ذٛا٘بؾز ٚ ٚاض  اثط ٢ٍ٘بض حطٚف  لّ 

 ح س  س ب ظث بٖ ٘ٛق شبض   . اؾزٜ قس ا٘شربة ان٣ّ ٔشٗ ٠ا٘ساظ اظ سطوٛچه زضؾش٣ٝ ث ،ب٣ٞدبٚضل زض

 ٚ ٙبؾ ٣ قٝ ٘ك ب٘  ٔرشّ ف  ٢ٞ ب  ضٚـ اظٜ اؾ شفبز  ػّزٝ ثٝ اِجش ؛اؾز ٟٓت لبثُ ٚ ضٚاٖ ،٣ٔغّٛث

. ق ٛز  ٔ ٣  احؿ بؼ  آٖ زض ٣٤ٞب د٥چ٥س٣ٌ ٚ بٔبرٟاثٜ ٌب ،ٍط٤ز ٔٛضٛعٝ ث ٔٛضٛع ه٤ اظ ع٤ٌط

ـ  ٚ ف٤طا٤  ٚ ٣ػٕٛٔ ؾٛاز ٘ظط اظثٙبثطا٤ٗ  ،ٜقس ٘ٛقشٝ ػطث٣ ظثبٖٝ ث حبضط وشبة ٖ  ٍ٘ بض  ظث ب

. ث طا٢  قٛز ٣ٜٔ سٞٔكب آٖ زض ٥٘ع ٣ك٤طا٤ٚ ٣ٍ٘بضق برٞاقشجبٜ ٌب ٚ اؾز ٔشٛؾظ حس زض ػطث٣

 اؾ ز ٝ ضتش   و بض ٝ ث   «منولدوج» ٢خبٝ ث «منطدوج» ٠ٚاغ ٚ «الوجيیدد» ٢خبٝ ث «الوجيیدل» ٔثبَ ٚاغ٠

ٖ  ٣ٔ ع٥٘ ٣ٔشٙ زاذُ ٣چبداقشجبٞبر  ٕٝ٘ٛ٘ اظ. (49 ٚ 44، 10 ٞب٢ٝ نفح)  131 ١ن فح ٝ ث   س ٛا

 ٢خ ب ٝ ث   « لحدا آ  قدي تدتتط » 133 ١نفح زض. وطزٜ اقبض (للدي للعتمدة) ٢خبٝ ث (للدي للعتمة)

 رلطدة»ٜ اق شجب ٝ ث   «بیدلألد رلطدة» ٚ «لجلامغدة»ٜ اق شجب ٝ ث   «لجلامعدة» 156 ١ن فح زض . اؾزٜ آٔس «يف»
. اؾز آٔسٜ «ویدل تول   برندو  ر ال » اقشجبٜ ػجبضر ٥٘ط ثٝ 153 نفح١ زض. اؾزٜ قسچبح  «بیلأل

 ن فح١  زض ٝاظخّٕ  : اؾ ز ٜ ق س  زلش٣ وٓ «إ      أ   » وبض٥ٌط٢ٝ ث زض ع٥٘ ٢٘حٛ ِحبػ اظ ٥ٕٗچٙٞ

ٝ خّٕ ٢اثشساٝ و زضحب٣ِ ؛«ةیشخص ةیلنفعال غةیص  إل للعرضي للرمز رمزی أمنا»ٚ زض ػجبضر  137

ا اظ س٤ثب ُ ٝ ث   بٞ  «أ   » اغّ ت . وٙ س  ٔ ٣  ع٥٘ حهط ثط زالِزٝ و وٙسٜ اؾشفبز إمن د ٝ ق ش ٘ٛ «أ » ق ى

ٝ سٛخ   بٞس٤سكسٝ ث ،ٔشٗ زض ٥ٕٗچٙٞ. «...أ   إلد كذلد ؤمئید» ،143 زض نفح١ٝ اظخّٕ: ا٘س قسٜ

 ٍ ط ز٤ اظ. اؾ ز ٜ ق س ٝ ٘ٛق ش  «أمدا»ٝ و   «أم دا» ٔب٘ٙس ؛ا٘س قسٜحصف  بٞس٤سكس اغّت ٜٚ ٘كس الظْ

زض  «يطىجلدا عصدر كصدعالی»: و طز ٜ اق بض  بٞٝ ٕ٘ٛ٘ ٤ٗاٝ ث سٛا٣ٖٔ ٓٞ ٣نطت    ٢٘حٛ اقشجبٞبر



 1396، تْار 42شوارُ  هجلة ػلوی ـ پضٍّشی اًجوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتی

944 

 

 ػج بضر  زض 136 ن فح١  زض. ق س ٣ٔ شوط «طيىلجلدا للعصدر كیصعال» نٛضرٝ ث س٤ثب 90 فح١ن

 ٚ ن فز  ب٥ٖٔ ٔغبثمز «ةیدثطج ورىدز  مىدلأل للقصدة عندا سنق  لألرب  مناتیهلدله ذى ضو  يف»

 اظ ف٥ث   ٚ ق ٛز  ٔ ٣ ٜ س٤  ز ٚتٛضٝ ث وشبة ٤ٗا زض ٣چبداقشجبٞبر  .اؾزٝ ٍ٘طتش نٛضر ٔٛنٛف

 ٜٚ ق س ٝ ٘ٛق ش  خ ب ٝ خبث   حطٚف ب٣ٞدبٚضل غّتا زض. اؾز ٛزٟٔك سرقٝ ث ب٣ٞدبٚضل زض طخبٞ

 ب٤ ٚ «ی ة لدلصدر» قىُٝ ث «ةیلدلصدر » 30 نفح١ زضٝ ٕ٘ٛ٘ ٢ثطا ؛ا٘س كسٜ٘ٝ ٘ٛقش زضؾش٣ٝ ث وّٕبر
 . اؾزٜ قس چبح «ظنری»ٜ اقشجبٝ ث «نظری»

 اثز یصَر تیّجاهؼ یاتیارس. 5

 ییاًْ تٌذی جوغ ،تٌذی فصل ،ذفّ اىیت ،ِهقذه. 1-5
َ  ه٤   ع ط   ث ب  ضا ذٛز (15-3 برنفح) وشبة ١ٔمسٔ تطعٛؾ٣ ٝ چٍٛ٘  : وٙ س  ٔ ٣  آغ بظ  ؾ إا

 ع ط   ث ب  ؾ ذؽ  ٚ س؟٥وك   ط٥ٖٚث ب٥َذ ٢ب٥ز٘ٝ ث ٔٙشؿت ١سدطث زَ اظ ضا ٣ٚالؼ ؾبذشبض سٛاٖ ٣ٔ

ُ  اثط ٣ط٥٘ٚث ٚ ٣زضٚ٘ ؾبذشبضس٥ٙس٣ٌ  زضٞٓٝ و وٙس ٣ٔ ب٥ٖث ٘بلس ه٤ دبؾد  زٚ ػٙبن ط  اظ ٔشك ى

ُ  ستٕٙ س ٞ ٣بس٥ػّٕ ٍصضٞض اظ اؾز وٝ ٥ُسر ٚ ز٥ٚالؼ ٔرشّف ٢ب٥ز٘  زضٚال غ . ٥ٌ طز  ٔ ٣  ق ى

؛ ثٝ ٕٞ ٥ٗ  اؾز ٔرشّف ٢ٞب زاؾشبٖ ٥ُسحّ ٙس٤تطا زضٝ د٥٘ش ٤ٗا ٣٤ثبظٕ٘ب وشبة ٤ٗا سفٞ ٣٤ٌٛ

 ٣ّ  ٥سر ١سدطث   زَ اظ ضا ٣ٚالؼ   بٖٟخ ٣ط٥٘ٚث ؾبذشبض وٙس ٣ٔ سمـ تهُ دٙح زضٜ ؿٙس٤٘ٛ ز٥ُِ

ٝ ث  ٜ اقبض اظ ثؼس وشبة ١ٔمسٔ زضٜ ؿٙس٤٘ٛ. سٞز ٘كبٖ ٢٘مس ٔرشّف ٢ٞب ضٚـ ٤١دب ثط ضٔبٖ ٙطٞ

 ضٚق ٣ٙ ٝ ث   ضا ذٛز ٥ّ٣سحّ ضٚـ ،ضٔبٖٜ ٤ٚػٝ ث ٔشٖٛ ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٘مس ١رچ٤سبض

 ١رچ  ٤سبض ٔ طٚض  ك شط ٥ثٝ ٔمسٔ زضٚالغ ؛ٌع٤ٙس ثط٣ٕ٘ ٚاحس ضا ٢٘مس ٢اٍِٛ ه٤ ٚ وٙس ٣ٕ٘ ٥٥ٗسج

 .اثط ٥ّ٣سحّ ضٚـ ك٥زل ٢اٍِٛ ٥٥ٗسج سب اؾز ٢٘مس بر٤٘ظط

ٝ  وٝ اقبضٜ قس چٙبٖ ٚ اؾز ٣وّ ٢نٛض ز٥خبٔؼ تبلس اثط ٤ٗا ٥ٌ ط٢ ٚ ث ب    وشبة ثسٖٚ ٘ش٥د 

ٝ و   وٙ س  ٣ٕ٘ ضٚقٜٗ ذٛا٘ٙس ٢ثطا طٌعٜٞ ؿٙس٤٘ٛ ٚ اؾزٜ س٥ضؾ اسٕبْٝ ث ٔطاخغ ٚ ٔٙبثغ طؾزٟت

 ٢ح س ٝ چ   س ب  ٚ ٝزاق ش  ٢زؾ شبٚضز ٝ چ ٔرشّف ٢ٞب زاؾشبٖ ٥ُسحّ زض ٢٘مس ٔرشّف ٢بٞاٍِٛ

 ٥ُ  سحّ ٚ ٘مس زض تهُ طٞ ىطز٤ضٚ سفبٚر س٤قب .اؾزٝ ؾبذش ٔحمك ضا سأ٥ِف اظٜ ؿٙس٤٘ٛ سفٞ
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 اظ ٤ٗ  اٝ و   طز٥  ٍ٘ ٘ظ ط  زض ٥ٌ ط٢ ٝ ٘ش٥د ػٙٛاٖ ثب ضا ٣تهّ ع٥٘ وبض ب٤ٖدب زضٜ ؿٙس٤ٜ٘ٛ قس ؾجت

ٕ  ٣تهّ زضٜ ؿٙس٤٘ٛ ٥ٕٗچٙٞ. سٞوب ٣ٔ اثط ٣٤ٔحشٛا ٚ ٢ؾبذشبض ا٘ؿدبْ  ث ب  ٔشٙبؾ ت  ،ا٥ٕٝ٢ض 

َ  اظ ٣ثطذ زضثبض٠ ٣اعمػبس «اهدمن البا إشارلت» ػٙٛاٖ ٤ُش ،سأ٥ِف زض ٣ػّٕ ضٚ   وش بة  ته ٛ

ٚؾ٥ّٝ  وٙس ٚ ثس٤ٗ اضائٝ ٣ٔ ذٛا٘ٙسٌبٖٝ ث ا٘س، چبح قسٜ ٣ػطث ٔدمر زضٝ ٔمبِ ػٙٛاٖٝ ثوٝ لجمً 

ٌ طزآٚض٢ آٟ٘ ب    ن طتبً ٝ ٔدٕٛػ   ٤ٗ  ا وٝ ٘م ف ٜ ثٛزٝ خساٌب٘ ٣ف٥سأِ تهُ طٞ وٙس وٝ ٣ٔسأو٥س 

ٚ  زض ى طز ٤ضٚ ٤ٗ  اٝ ث  ٝ سٛخ ثبثس٤ٗ سطس٥ت  اؾز. ثٛزٜ ُ  ٘ج ٛز   ع٥  ٘ ٚ وش بة  ٤ٗس س  ٣ب٤٘  دب ته 

 .قٛز ٣ٔ بٞض دبؾد٣ث اؾز، ٔغط  وطزٜ آغبظ وٝ ٤ٛ٘ؿٙسٜ زض ؾإا٣ِ ،٢ط٥ٌٝ د٥٘ش

 هزاجغ ٍ هطالة زستْف. 6
ٚ  شو ط ٝ ث   بٟ  سٙ ٚ اؾز ٣وّ ٚ ٔدُٕ بض٥ثؿ وشبة ٔغبِت طؾزٟت َ  ٣ان ّ  ٤ٗػٙ ب  اوشف ب  ته ٛ

 ع٥  ٘ طؾزٟت زض ،ذٛض٘س ٣ٔ چكٓٝ ث وٕشط ٣تطػ ٤ٗػٙبٚ ،٣انّ ٔشٗ زضٝ و عٛض ٕبٖٞ. اؾزٜ قس

ٝ و   ثبق س  ٥ُزِ ٤ٗاٝ ث س٤قب ثٙس٢ طؾزٟت زضٜ ٥ٛق ٗا٤. ؾزا ٘كسٜٜ اقبض انمً ٣تطػ ٤ٗػٙبٚثٝ 

 ٔغبِ ت  طؾ ز ٟت. ا٘ س  ق سٜ  ٤ٗسسٚ ٣ػّٕ ٔحبتُ زضٝ اضائ ٢ثطا ،ٔدعا عٛضٝ ث تهَٛ ٤ٗا اغّت

 ٣ثطضؾ   ٔشفبٚر ٤ٗػٙبٚ ثب ٚ ٔرشّف ٢٘مس ٢بٞىطز٤ضٚ ثب ٔرشّف ٢ٞب زاؾشبٖٝ و زٞس ٣ٔ ٘كبٖ

 طٞ زض ٚ وٙس ٣ٔ ٣ثطضؾ ٢٘مس ىطز٤ضٚ ه٤ ثب ضا زاؾشبٖ ب٤ ضٔبٖ ه٤ ،وشبة اظ تهُ طٞ. ا٘س قسٜ

 .ٙسٔشفبٚس ٣تطػ ب٢ٞػٙٛاٖ ٚ ٘مس ضٚـ تهُ

َ  تبلس وشبةاظ ؾ٢ٛ ز٤ٍط،  َ  ه٤   بٟ  سٙ ٚ اؾ ز  ٣ح٥سٛض   ٢بٞ  ٕ٘ٛزاض ٚ خ سٚ  زض خ سٚ

 ٣آٔٛظق   ١خٙج وشبةا٤ٙىٝ  ٝثٝ سٛخ ثب ٥ٕٗچٙٞ. قٛز ٣ٜٔ سٞٔكب زْٚ تهُ زض 46-45فحبر ن

 .  اؾز تهُ طٞ ب٤ٖدب زضٝ ذمن ٚ ٤ٗسٕط تبلسثٙبثطا٤ٗ  ،٘ساضز ٣زضؾ ٚ

 بٞ  د ػٚٞف  ٚ بٞ  وشبة ثرف زٚ زض ٚ اثط ٢بٟا٘ش زضٝ نفح دٙح زض ٔطاخغ ٚ ٔٙبثغ طؾزٟت

 ف٥ِد   وش بة ا٤ٙىٝ  ثب. اؾزٜ قس ٥ٓسٙظ اِفجب حطٚف تسطس٥ٝ ث اثط ٘بْ ثطاؾبؼٜ ٌب آٖ ٚ ثٙس٢ٝزؾش

 طٞ   اظ ؼ س ث أ ب  ا٘ س  ٌطتشٝ ا٘دبْٝ خساٌب٘ٝ و اؾز ب٣٤ٞ دػٚٞف ٚ ب٣ٞثطضؾ ٔدٕٛع زضٚالغ ضٚ
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 زضٝ و   ٣ٔٙ بثؼ  ٥١  وّ اظ طؾ ز ٟت ه٤ بٟسٙ ٜٚ ٘كس شوطٝ خساٌب٘ نٛضرٝ ث ٔٙبثغ طؾزٟت ثرف

 . اؾزٜ آٔس ٔغبِت طؾزٟت اظ لجُ وشبة ٢بٟا٘ش زضٜ قسٜ اؾشفبز ٔشٗ

 سیمیائیة النص السردي في کتاب ییهحتَا یتزرس. 7

 (ُسٌذیًَ یًقذ رٍش ٍ کزدیرٍ) اثز یشٌاخت رٍش لیتحل. 1-7
 ٣ثطضؾ اؾز الظْ ،اثط طٞ ٘مس ٢ثطا ٚ ٞؿشٙس اثط ؾبذشٕبٖ زض ٣اؾبؾٝ ٔإِف زٚ ٔضٕٖٛ ٚ قىُ

 زضثٙ بثطا٤ٗ   ؛(7 :1393 ،٣ث ب٘  ٢اثٛ ٚ ٣٤طظا٥ٔ) طز٥ٌ لطاضٝ سٛخ ٔٛضز ٣قىّ ٥ُسحّ وٙبض زض ٣٤ٔحشٛا

 .ٓدطزاظ٣٤ٔ سیمیائیة النص السردي وشبة ٣ػّٕ ٢ٔحشٛا ٣ثطضؾٝ ث ثرف ٤ٗا

 ١ٔمسٔ   زض تطعٛؾ ٣ . اؾز ٥ّ٣سحّ    ٢٘مس سیمیائیة النص السرردي وشبة ثط حبوٓ ىطز٤ضٚ

 ٢ٔجٙ ب  ث ط  ضا و بض  ضٚـ ٚ زا٘ س ٣ٔ   ٢٘م س  دطؾ ف  ه٤  ٝ ث   دبؾ د  ضا س أ٥ِف  اظ سفٞ ،وشبة

 ؛زٞ س  ٔ ٣  لطاض ٣اخشٕبػ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ػّٓ ٢بٞاثعاضثطاؾبؼ  ٣م٥سغج ٢بٞ ٣ثطضؾ

ُ  اظ ثر ف  طٞ   زض ٢٘م س  ٢اٍِٛ سفبٚرثطاؾبؼ  ٢٘مس ىطز٤ضٚ سفبٚر ضٚ ٥ٕٗٞ اظ  ٢ٞ ب  ته 

 زض ٙبؾ ٣ قٝ خبٔؼ   ٘م س  ضٚـ وبض آذط تهَٛ زضٜ ؿٙس٤٘ٛثطا٢ ٔثبَ  ؛اؾز ٜسٞٔكب لبثُ وشبة

ٜ ثؿ ٙس  ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٢اٍِٛٝ ث نطتبً ،اثط ١ٔمسٔ زض ٚ ٣٤اثشسا تهَٛ زض أب ٥ٌطز ٣ٔ ٣د ضا زاؾشبٖ

 اغّ ت  ،ٞ ب  ضٚـ ٚ بٞ  ىطز٤ضٚ ٔ ٙظِٓ  ثٙس٢ٝ زؾش ثسٖٚ ٚ اذشهبضٝ ث ٔإِف ،ٔمس١ٔ اثط زض. وٙس ٣ٔ

 ٚ ث بضر  ضٚالٖ ،ٕ بؼ ٤ٌط ،دطٚح اظ ؛وٙس ٣ٔ ٔطٚض ضا ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٢بٞىطزض٤ٚ

 زض ٣ٔشف بٚس  ٢بٞىطز٤ضٚ ،زا٘كٕٙساٖ ٤ٗا اظ ه٤ طٝ ٞو زضحب٣ِ ؛٤ٌٛس ٣ٔ ٥ٗثبذش ٚ ٣سٛٔبچفؿى

 .زاز٘سٝ اضائ ٔشٗ اظ ٣ٔشفبٚس ٢بٞ ذٛا٘ف ٚ زاض٘س ٔشٖٛ ٣ثطضؾ

 ٚ ٔٛض ٛع ٝ ث   ٘ؿجز ضا ٔربعت ٗٞش اثشساٝ و اؾز آٖ ٔٛضٛع ٥ٟٓسف ٢بٞؾبظٚوبض اظ ٤ى٣

 ٗٞ  شٝ ث   ٔغّ ت  ت٤  سمط ٢ث طا ٜ ؿ ٙس ٤٘ٛٝ و   ٢و بض  بٟسٙ وطز، أب آقٙب ٔٛضز٘ظط ٢٘مس ىطز٤ضٚ

 ثسا٘سٜ ذٛا٘ٙس سب وٙس ٣ٔ ٔغط  ضا ٣ؾإاالس تهُ طٞ ٢اثشسا زضٝ و اؾز ٤ٗا ،ٜزاز ا٘دبْ ٔربعت

ْ  ب٥ٖ  ٔ اظٜ ؿ ٙس ٤٘ٛ. ضٚؾ ز ٝ ضٚث ٢٘مس ٚ ٥ُسحّ ٘ٛعٝ چ ثب تهُ آٖ زض  ٢بٞ  ىطز٤ضٚ ٤ٗ  ا سٕ ب

 ٣ض ٕٙ  عٛضٝ ثٜ ٌب ٚ وٙس اقبضٜ ٣ٕ٘ ضٚـ ذٛز ٢اٍِٛثٝ  ٘ٝ زض ٔمسٔٝ ٚ ٘ٝ زض تهَٛ، ،ٔشفبٚر

ُ  طٞ  . ٤ٌٛس ٣ٔ ٣ٔشٙ ٢ٞب سمبثُ ٥ُسحّ ٚ ثبضر ضٚـ اظ ؾْٛ تهُ زض بُٞ ٥سحّ ٢الٝ الث زض  ته 
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ْ  ،ٚ ٘مس ٥ُسحّاظ ٘ظط ضٚـ  ُ  اظ ٣ثرك  ٝ ٕ٘ٛ٘   ٢ث طا  ؛زاضز ٔشف بٚر  ٣ضٚق   ٚ ٘ظ ب  زْٚ ته 

ٗ  ٘م س ٝ ٤  ٘ظط ٤١  دب ث ط  ضا ؾْٛ تهُٝ و زضحب٣ِ ،قٛز ٣ٔ ٥ُسحّ ٥ٗثبذش بر٤٘ظط ثطاؾبؼ  ٌّ سٔ

 ضا ٟ ب آ٘ ٥ُ  سحّ ضٚـ ٚ ٣زاؾ شب٘  ٖٛٔش   ا٘شر بة  ػّز طٌعٜٞ ؿٙس٤٘ٛ ٥ٕٗچٙٞ. سوٙ ٣ٔ ٣ثطضؾ

 .وٙس اقبضٜ ٣ٕ٘ ثرف آٖ زض ٥٘ع ٘بلساٖ ٥١ثمٜ سٌب٤زثٝ  طٌعٞا٤ٙىٝ  ضٕٗ ؾبظز؛ ٣ٕ٘ ضٚقٗ

 تزًاهة درسی یّا فصلسز تا اثز یهحتَا تیجاهؼ ٍ تٌاسة شاىیه. 8
ٚ  ٣ػطث بر٥ازث ٚ ظثبٖ ضقش١ ٚ ٣وبضقٙبؾ ٔمغغ زض ٔٛخٛز ٢ٞب تهُؾط اظ ه٤چ٥ٞ ثب وشبة ٤ٗا

ٖ  ٕ ٣ ٘ سمط٤ج بً ٝ اِجش   ؛٘ساضز وبُٔ ٔغبثمز ضقش١ ازث٥بر ػطث٣ اضقس ٣وبضقٙبؾ ُ  ٣وش بث  س ٛا  وبٔ 

 ٢ٔحش ٛا  ؾ بظ٢ غٙ ٣  ث طا٢  ٌطتشٝ نٛضر فبر٥سأِ اظ سٛا٣ٖٔ أب بتز٤ ٞب تهُؾط ٤ٗا ثب ٔٙغجك

 .  ثطزٜ طٟث زضٚؼ

ُ  ٚ ٣آٔٛظق ١ثط٘بٔ ٣وّ ٔكرهبرثطاؾبؼ   ضق ش١  اضق س  ٣وبضقٙبؾ   ٠زٚض زضٚؼ ؾطته 

 ؾبَ زض ٢تٙبٚض ٚ مبر٥سحم ،ػّْٛ ٚظاضر ٔهٛة ،٣ػطث بر٥ازث ف٤ٌطا ثب ٣ػطث بر٥ازث ٚ ظثبٖ

ٝ ث   آٖ اؾ شٙبز  ع٥  ٘ ٚ ٣ػطث   ٔؼبنط ضٔبٖ ٘مس زض اثط ٤ٗا ٥ّ٣سحّ ؼسثُٝ ثٝ سٛخ ثب ٥ٕٗچٙٞ ،1385

ٝ ث آٖ اظ سٛا٣ٖٔ ،٣ؿش٥ٙ٥تٕ ٘مس ٚ ٔشٗ ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ،ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٖٛچ س٤خس ٢٘مس ٢ٞب ضٚـ

 سفٞ   اظ ٣ثرك سب ثطزٜ طٟث «٢٘مس ٔىبست ٚ ٣ازث ٘مس»ٝ ٤دب زضؼ ؽ٤سسض زض ٣تطػ ٔٙجغ ػٙٛاٖ

 ٤ٗ  ا ٥ٕٗچٙٞ. ٌطزز ٔحمك «٘ثط ٚ ٘ظٓ ٔشٖٛ ا٘ٛاع ٘مس ٚ ٥ُسحّ زض بضرٟٔ وؿت» زض زضؼ ٤ٗا

 ثبق س  ع٥  ٘ «٣زاؾشب٘ بر٥ازث» ٢بض٥اذش زضؼ آٔٛظـ ؾبذشٗ ٣غٙ زض ٣تطػ ٣ٔٙجؼ سسٛا٘ ٣ٔ وشبة

 ٚ ٘ ٛالم  اؾز ٢ضطٚضٝ اِجش. طز٥ٌ لطاضٜ اؾشفبز ٔٛضز «٣زاؾشب٘ ب٢ٞٝ ٕ٘ٛ٘ ٘مس ٚ ٣ثطضؾ» زض ٚ

 ٙس٤ٕ٘ب ثطعطف ؽ٤سسض ٥ٗح زض ٚ ثبقس س٥اؾبس ٔس٘ظط اثط ٤ٗا ٣٤ٔحشٛا ٚ ٢طٞظب ؾبذشبض ٛة٥ػ

 ٣وبضقٙبؾ ٔمغغ زض آٖ اظ سٛاٖ ٣ٔ ،وشبة ٤ٗا ٣دػٚٞك    ٥ّ٣سحّ ىطز٤ضٚ ثط ثٙب ت٥سطس طٝ ٞث أب

 .ثطزٜ طٟث ٔحٛض دػٚٞف اضقس
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 ٣خ ب٘ج  ٔٙج غ  ه٤ ػٙٛاٖٝ ث ضا وشبة ٤ٗا اظ ب٣٤ٞثرف سٙسٛا٘ ٣ٔ ع٥٘ ٣وبضقٙبؾ ٔمغغ س٥اؾبس

ُ  ٚ ٣آٔٛظق   ١ثط٘بٔ   ٣وّ   ٔكره بر ثطاؾ بؼ  ٝ و وٙٙس ٣ٔؼطت ب٤ٖزا٘كدٛٝ ث  زضٚؼ ؾطته 

ٖ  ضق ش١  ١ٛؾ ش ٥د ٣وبضقٙبؾ   ٠زٚض ٠ق س  ٢ثبظٍ٘ط ْ  ٚظاضر ةٔه ٛ   ٣ػطث   بر٥  ازث ٚ ظث ب  ،ػّ ٛ

ٖ  زضؼ زض سسٛا٘ ٣ٔ وشبة ٤ٗا ،1389 ؾبَ زض ٢تٙبٚض ٚ مبر٥سحم  ٘م س  ٚ (2) ٔؼبن ط  ٘ث ط  ٔش ٛ

 ٣٤سٛا٘ ب  وؿت ٚ ؿٙسٌب٤ٖ٘ٛ ٘ثط قٙبذز » ،(2) ٔؼبنط ٘ثط ٔشٖٛ زضؼ سفٞ. قٛزٜ اؾشفبز ٣ازث

ٔٛضز٘ظط ا٤ٗ  ؿٙسٌب٤ٖ٘ٛ اظ ٣ى٤ اؾز ٚ «ٔؼبنط ٘ثط ٔشٖٛ ١سطخٕ ٚ ٥ُسحّ ٚ زضن ،ذٛا٘سٖ زض

 زضثطزاض٘  س٠ ،زْٚ ٚ اَٚ ته  ُ زٜٚ ٤ٚ  ػٝ ث   تطعٛؾ  ٣ وش  بة. اؾ  ز ٣وٙف  ب٘ غؿ  بٖ زضؼ ٥٘  ع

 وش بة  ٤ٗ  ا ٥ٕٗچٙٞ. وٙس وٕه سفٞ ٤ٗا سحمكٝ ث سسٛا٘ ٣ٔاؾز وٝ  ٣وٙفب٘ غؿبٖ ٢ٞب زاؾشبٖ

ٛ  ث ب  ٣٤آقٙب» زض ٣ازث ٘مس زضؼ سفٞ سحمك زض ٛا٘سس ٣ٔ ٥ّ٣سحّ ب٢ٞذٛا٘ف ثب  ٟٓ  ت ب٢ٞ  ٜ ق ٥

 اظ ٔؼبنط ٚ ٤ٕ٣لس ٣ازث ب٢ٞٝ ٤٘ظط ٚ ٔساضؼ ٚ بٞ ٔىشت زض آٖ بٖٟدٙ ب٢ٞٝ ال٤ٝ ث ضؾ٥سٖ ٚ ٔشٗ

 وٕ ه  ٣تطػ   ٔٙج غ  ػٙٛاٖٝ ث «٢٘مس ٔساضؼ ٚ ٘مس ٢ٞب ضٚـ ،الظْ ٢بٞاثعاض وبض٥ٌط٢ٝ ث ك٤عط

 ث٥بٔٛظ٘س. ضا ٘ثط ٔشٖٛ ثط ٢٘مس بر٤٘ظط ك٥سغج ،ػُٕ زض ب٤ٖزا٘كدٛ سب وٙس

 آى زستْف ٍ ػٌَاى تا هحتَا اًطثاق شاىیه. 9
 ٤ٗ  ا ؛اؾ ز  ٙبؾ ٣ قٝ ٘كب٘ ٚ ٣ر٤سبض ،ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ١٘مّبزا٘ ب٣ٞ٢ثطضؾ قبُٔ وشبة ٤ٗا ٢ٔحشٛا

٘جٛز  سٙبؾت  ٘كبٍ٘ط ٤ٗا ٚاؾز ٜ قسٜ اقبض ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ٝ ث نطتبً اثط ػٙٛاٖ زضٝ و اؾز ٣حبِ زض

 اؾ ز  ٣٤ضٚا ٔشٗ ب٢ٞٝ ٘كب٘ ٥ُسحّ اثط ٤ٗا زضٚالغٝ چطاو اؾز؛ اثط ٢ٔحشٛا ٚ ػٙٛاٖ ٥ٔبٖ ك٥زل

ُ  طٞ   زض ٞ ب  زاؾشبٖ ٘مس ضٚـ ٚ وشبة زاذُ زض تهَٛ ٤ٗػٙبٚ أب ؛نطف ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ٝ ٘  ته 

ٖ  ث ب  اَٚ تهُ: زاض٘س ٣ٔغّٛث سٙبؾت ٚ ا٘ؿدبْ سمط٤جبً  ریسدر  مدوت» يف ةیدللاالل اتیدللتجط» ػٙ ٛا
 ٚ ٣ؾ  ثطض ٙبؾ ٣ قٝ ٘كب٘ ػّٓ ٢بٞاثعاض ثب ضا ٣وٙفب٘ غؿبٖ اظ ٣زاؾشب٘ ،«کنفداي لغسدا  «21 رقدم

ُ  زضٜ ؿٙس٤٘ٛ. وٙس ٣ٔ ٥ُسحّ ضا آٖ ٣زاؾشب٘ ػٙبنط ٣٤ٔؼٙب ٢ٞب زالِز  لألسدوورة أدجلدة» زْٚ ته 
 ٜٚ اؾ   غٛضٝ ث    اثش   سا اظ ػٙ   ٛاٖ ث   طذمف ،«کنفددداي لغسدددا  «حصدددانا کنددد  لدددو» قصدددة يف

ُ  ٤ٗ  ا ز٤  بٟ٘ س ب  ضا ٔٛضٛع ٤ٗا ٚ دطزاظز٣ٕ٘ زاؾشبٖ زض آٖ قسٖ ه٤سئِٛٛغ٤ا  ك٤  سؼٛٝ ث   ته 

ُ  ٛاٖػٙ. ٘ساظزا ٣ٔ ْ  ته   ث ب  ٔشٙبؾ ت  ،«خطد  ألمحدا «نیلحلدز  مدوریت» قصدة يف للنبدو ة أقنعدة» ؾ ٛ
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ٗ  زض ٔغ ط   ٢ٞب ا٤سئِٛٛغ٢ ٚ اؾز ٌّسٔٗ ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٘مس ٤١دب ثط آٖ ٥ّ٣سحّ ىطز٤ضٚ  زض ٔ ش

 د مة» اتیحکا» بضْٟچ ػٙٛاٖ. قٛ٘س٣ٔ ٥ُسحّ ٔشٗ ط٥ٖٚث ١خبٔؼ ٠ٙس٤آ ٚ حبَ ز٥ٚضؼ اظ ط٥سؼج
 ٔحشٛاؾز ٚ ٢٘مس ضٚـ ثب ٔشٙبؾت «ةیکتاتور یللا مورقة   للعودلة سنال  نیب ایرل ادهجل «لجلنال

ُ . د طزاظز  ٣ٔ ٔسض٥٘ؿٓ دؿز ٚ ؿ٥ٓٔسض٘ ػهط زٚ ب٥ٖٔ سمبثمر ٚ ٣ٔشٙ ػٙبنط ٣ثطضؾٝ ث ٚ  ته 

ٖ  ٤ُ  ش ٢ؾبذشبض ا٘ؿدبْ زض ع٥٘ آذط  «ةیدثطج ورىدز » للعدري للنسدوي للدنص يف للقمد  سدطوة» ػٙ ٛا
ٝ ظ٘ب٘   زاؾشبٖ ٔشٗ زضٝ ؾّغ ػٙهط ،ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ذٛا٘ف ثب «مصدالقا ایرل مةیلنع

 . وٙس ٣ٔ ٢ٚاوبٚ ضا

  اثز کل در ٍ فصل زّ در هطالة اًسجام ٍ یهٌطق ًظن. 10
 ث بض  طٞ   ٚ وٙ س  ٣ثطضؾ  ٜ سبظ ٢ىطز٤ضٚ ثب ضا زاؾشبٖ ه٤ ،تهُ طٞ زض سب وٙس ٣ٔ سمـ ٜؿٙس٤٘ٛ

 ضا٣ٕٟٔ  ٚ خبِت ب٢ٞٝ ٘ىش ،٘ٛ ا٢ٝ ظا٤ٚ اظ ٚ ٕ٘ب٤س ٣ثطضؾ ٚ ٥ُسحّ ضا ٣ٔشٙ ب٢ٞٝ ٘كب٘ اظ ٣ثرك

 ٣ ٘ ساضز ٔغّٛث ا٘ؿدبْٜ ؿٙس٤٘ٛ ٥ّ٣سحّ ىطز٤ضٚا٤ٙىٝ  ٗػ٥ زض عٛضو٣ّ ثٝ .سٞزٝ اضائٜ ذٛا٘ٙسٝ ث

ٖ  ق ب٤س  أ ب  ،د طزاظز  ٣ٔ ٔشٖٛ ٣ثطضؾٝ ث لجُ تهُ اظ ٔشفبٚر ٚ س٤خس ا٢ٜ ق٥ٛٝ ث ثبض طٞ ٚ  ثش ٛا

ُ  طٞ   زض ٢٘م س  ٔرشّ ف  ٢بٞ  ىطز٤ضٚ اظ ث طزاض٢ ٜ طٟث ٌفز ٖ  سسٛا٘   ٔ ٣  ته   ث ب  ضا ذٛا٘ٙ سٌب

 چ٥ ع  طٞ   اظ ف٥ث  ٝ اِجش   ٚ وٙ س  آق ٙب  ٣ٔشف بٚس  ٥ّ٣سحّ ٚ ٘مس ٢بٞىطز٤ضٚ ٚ ٔرشّف ب٢ٜٞ حٛظ

 ٤ٗ  اٝ ث  ٜ ٌب ذٛز ٞب٢ُ ٥سحّ زضٜ ؿٙس٤٘ٛٝ چطاو ؛ثبقس كشط٥ث ١ٔغبِؼ ٢ثطا ٣ؾط٘ر بٟسٙ سسٛا٘ ٣ٔ

 ٣ّ  ٥سحّ ى طز ٤ضٚٝ اِجش. زٞس ٣ٕ٘ٝ اضائ وبُٔ ٢ط٥سفؿ ٚ ٔفهُ  ٥سٛض ٚ ظ٘س ٣ٔ ٢ع٤ٌط بر٤٘ظط

ٗ  ضٕٗ تهُ طٞ زضٜ ؿٙس٤٘ٛ ْ  اظ سمط٤ج بً  ،بٞ  ٣وبؾ ش  ٣ثطذ   زاق ش  ٥٘ ع  ٣ٔغّ ٛث  ٘ؿ جشبً  ا٘ؿ دب

 .  ٌفز ٥ٓٞذٛا ؾرٗ آٖ اظ سفه٥ُٝ ثٝ و اؾز ثطذٛضزاض

 ذٛا٘فٝ ث «کنفاي لغسا  «21 رقم ریسر  موت» يف ةیللاالل اتیللتجط» ػٙٛاٖ ثب اَٚ تهُ

ٝ ٌصق ش  اظ ٙبؾ ٣ قٝ ٘ك ب٘  ٢ٞ ب  ضٚـ زا٥٘ س  ٔ ٣ ٝ و عٛض ٕبٖٞ. دطزاظز٣ٔ زاؾشبٖ ٣قٙبؾٝ ٘كب٘
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 ٚ قسٜ ٢٘ظط ٠ٌؿشطز ب٣ٞ٢زٌطٌٛ٘ زؾشرٛـ ٚ اؾز سحَٛ ٚ ط٥٥سغ حبَ زضٜ ٕٛاضٞ سبوٖٙٛ

ِٛ  ط٥ٔؿ   ٤ٗا .(72: 1388، ٢ؾ دٛز ) اؾزٜ وطزٝ سدطث ضا قٙبؾ٣ ضٚـ ٠ٌؿشطز سحٛالر  اظ ٣سح 

 ٢بٞاٍِٛ ٚ ٣ؿش٤ش٤ٛدٛظ ٢ٞب ضٚـ سب ٌطتشٝ ٣٤ؾبذشبضٌطا ىطز٤ضٚ زض طؼ٥د ٚ ؾٛؾٛض ضٚـ

. خّٛؾ ز ٝ ضٚث  ٔؿ ٥ط٢   ...ٚ ثبضر ،سا٤زض ٣٤دؿبؾبذشبضٌطا ضٚـ ،ٌطٔبؼ ٔؼٙبقٙبذش٣ٝ ٘كب٘

 ٣ثطضؾ   ٢ساض٤  دس ٢ىطز٤ضٚ زض ضا ٙبٔؼ بتز٤زض ٚ ا٘شمبَ سب ٔشٗ س٥سِٛ ط٥ؾ قٙبذز ٕبؼ٤ٌط

 ب٢ٞ   لغت ب٥ٖٔ نطف ٣سمبثّ ١ضاثغ ،٣٤ؾبذشبضٌطا ٤١دب ثط ؾٛؾٛض سط د٥فٝ و زضحب٣ِ ،وٙس ٣ٔ

 اؾز ٚاخت ٚ الظْ ٢ٍطدػٚٞك طٞ ثطثٙبثطا٤ٗ  ؛(11: 1391، حز٥٘ه) ٕ٘ٛز ٣ٔ ٣ثطضؾ ضا ٣٤ٔؼٙب

ٗ  ك٥سغج زضٜ ذٛا٘ٙس سب وٙس ضٚقٗ زضؾش٣ٝ ث ضا ذٛز ٥ُسحّ ضٚـ ٚ ىطز٤ضٚٝ و ٓ  ٔ ش  ؾ طزضٌ

 ب٥ٖ  ٔ زض ضا ذ ٛز  ٢٘مس ضٚـ ،ٔمس١ٔ اثط زض ع٥٘ ٚ ٣م٥سغج تهَٛ زضٜ ؿٙس٤٘ٛٝ ٔشأؾفب٘. ٕ٘ب٘س

 ٘ظطٝ ث ،٥ُسحّ زض ٢ٚ ىطز٤ضٚٝ ثٝ سٛخ ثب ٣ِٚ وٙس ٣ٕ٘ ٔكرم ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٢ٞب ضٚـٜ ا٘جٛ

 زاضز ٣ؾ ؼ ٝ چطاو   ؛اؾ ز ٜ س٤  ثطٌع ذ ٛا٘ف  ٢ث طا  ضا ثبضر ٣٤دؿبؾبذشبضٌطا ضٚـ ضؾس ٣ٔ

ٝ فش  ٟ٘ ٢ٞ ب  ا٤سئِٛٛغ٢ ٚ بٞاضظـ ذٛا٘ف ٚٝ زٌٚب٘ ٢ٞب سمبثُ ٥ُسحّ ثب ضا ٔشٗ بٖٟدٙ مز٥مح

ُ  ػٙبن ط  اظ ه٤ طٞ ،٣٤ؾٛ اظ .(96: 1388، ٢ؾدٛز. ن. ض) بثسزض٤ ٞب سمبثُ ٤ٗا زض  ٠ٙ س ٞز سك ى٥

ٍٕٞ ٣   ،٣ٔى ب٘  ٚ ٣ظٔ ب٘  ػٙبن ط  ٥١  وّ ٚ ٞب قره٥ز سب ٌطتشٝ اثط ػٙٛاٖ اظ ،زاؾشبٖ ؾبذشبض

 ٢ٞب زالِز ثب ٚ ظ٘ٙس٣ٔ ضلٓ ضا زاؾشبٖ چٟبضچٛة ٍط٤ىس٤ ثب ٥ٙ٣ٕٙكٞ زضٝ و ؿشٙسٞ ب٣٤َٞ زا

ُ  زض. (88-84: 1998 ،ٔطس بو ) زٞٙ س  ٔ ٣  قىُ ضا ٔسَِٛ ب٤شبًٟ٘ ٣ضٕٙ ٚ ٥ٓٔؿشم  ٤ٗ  ا اَٚ ته 

ٖ  ٚ ٞب قره٥ز ،ز٤ضٚا ٣وب٘ٛ٘ ١٘مغ ،٢ضاٚ) ضٔبٖ ػٙبنطٜ ؿٙس٤٘ٛ ،وشبة  ٚ ٣ثطضؾ   ( ضأى ب

 .وٙس ٣ٔ ٥ُسحّ ٣ٔشٙ ٞب٢ سمبثُ ٢ٚاوبٜٚ ضا اظ ضا نٙسٚق ٚ ب٤زض ٔب٘ٙس ٣ٔشٙ ١٘كب٘ چٙس ؾذؽ

 ،« کنفددان لغسددا  «حصددانا کندد  لددو» قصددة يف لألسددوورة أدجلددة» ػٙ  ٛاٖ ث  ب زْٚ ته  ُ زض
ٖ  ذٛز اثشساٜ ؿٙس٤٘ٛ. قٛز ٣ٔ ٣وٙفب٘ غؿبٖ ٢ٞب زاؾشبٖ اظ ٍط٤ز ٣ى٤ ٥ُسحّ ٚاضزٜ ؿٙس٤٘ٛ  ػٙ ٛا

 ٣زاؾ شب٘  ٢بٞضذ ساز  سىطاض ٚ ت٥سطسٝ ث ؾذؽ ٚ ٌصاضز ٣ٔ« ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٣ثطضؾ» ضا زاؾشبٖ ٤ٗا

ٝ اضائ ٣خسِٚ زض ٚ وٙس ٣ٔ ٢ط٥ٍ٥د ٣ٔشٙ ب٢ٞٝ ٘كب٘ ػٙٛاٖٝ ث ضا آٖ سؿّؿُ ٚ ٣سٛاِ ٚ وٙس ٣ٔ ٘ظط

ٖ  ت٤  غب ٘م ٚ ٣زاؾشب٘ حبضط ٘م ب٥ٖٜٔ آٍ٘ب ؛زٞس ٣ٔ  ٚ ؾ بظز  ثطل طاض ٔ ٣   اضسج بط  ٔشٙ ٣  ث طٚ

ٖ  ه٤سئِٛٛغ٤  اٜ سٌب٤  ز وك ف  ٚاضزٝ چ  ٤زض ٤ٗ  ا اظ ٚ ٕ٘ب٤س ٣ٔ وكف ضا ٣ٔشٙ ٢ٞب زالِز  غؿ ب
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 ٔرشّ ف  ٢ٞ ب  ا٤سئِٛٛغ٢ حضٛض ٚ ؾشبٖزا ٔشٗ ٣٤چٙسآٚا ز٥ذبن اظ تطعٛؾ٣. قٛز ٣ٔ ٣وٙفب٘

 ػٙبنط ب٥ٖٔ اضسجبط زض ضا« ٜاؾغٛض ٚ ٢سئِٛٛغ٤ا» ١زٌٚب٘ ٢ٚ .٤ٌٛس ٣ٔ ؾرٗ ٥ٗثبذش ٘ظط ٤١دب ثط

 اظ ثبظٕ٘ ب٣٤  بٞ  ٜ اؾ غٛض ٝ وٝ ك٤ا٘س ٤ٗا ثب ٚ وٙس ٣ٔ ٣ثطضؾ ٔش٣ٙ ثطٖٚ ٚ ٔش٣ٙ زضٖٚ ب٢ٞٝ ٘كب٘ ٚ

 .ظ٘س ٣ٜٔ ٌط ضا ثٝ ٞٓ ز٥ٚالؼ ٚ ب٥َذ ،ا٘س ٚالؼ٥ز

ٜ زٚاظز ،«خطدد  ألمحددا «نیلحلددز  مددوریت» قصددة يف للنبوعددة أقنعددة» ػٙ  ٛاٖ ث  ب ؾ  ْٛ ته  ُ زض

ٗ  ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٘مس ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ اثعاض ثب ذّف احٕس اظ ٣زاؾشب٘ٝ ٔدٕٛػ اظ ز٤حىب  ٌّ سٔ

 ا٘ س  ٣ى٤سئِٛٛغ٤  ا ٚ ٣ٍٙ  ٞتط اضظـ زاضا٢ بٞ  ٝ ٘ك ب٘  ،ث بضر  ٤١  ٘ظط ٤١دب ثط. قٛز ٣ٔ ٣ثطضؾ

 بٞـاضظ اظٜ ثطآٔس ٣٤ٞب زالِز ٢زاضا ٔشٗ زض ٔشمبثُ ب٢ٞٝ زٌٚب٘ثٙبثطا٤ٗ  ؛(157: 1383، طا٥ٖضٕ)

ٚ ٕٞچٙ ٥ٗ   ،٢ٍط٤ز ٚ ٔٗ ب٥ٖٔ وكٕىف ٚ ٢ط٥زضٌ ؛اؾبؼ ٥ٕٗٞ ثط. ؿشٙسٞ ٞب ا٤سئِٛٛغ٢ ٚ

ٗ   . قٛز ٣ٔ ٥ُسحّ ٔشٗ زض ٔٛخٛز ٢ٞب ا٤سئِٛٛغ٢ ٚ ٣اخشٕبػ عجمبر وكٕىف  ات عٖٚ ث ط ا٤ 

 ٥ُ  سحّٝ ث   ٔشٙ ٣  زضٖٚ ٢ٞ ب  آٌ ب٣ٞ  ٥ُ  سحّ ث ب  ٌّسٔٗ ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٤١٘ظط ٤١دب ثط تطعٛؾ٣

 ٤١  دب ثط ذّف احٕس زاؾشبٖٝ و دطزاظز٣ٔ ػطاق ١خبٔؼ زض ٔٛخٛز ٢ٞب ا٤سئِٛٛغ٢ ٚ ٞب آٌب٣ٞ

 .اؾزٜ قس ٤ٗسسٚ ٟبآ٘

ٖ  ث ب  بضْٟ  چ تهُ   مورقدة للعودلدة سدنال  نیبد ایدرل ادهدجل «لجلندال د مدة» اتیدحکا» ػٙ ٛا
ُ  ٤ٗا زض. وٙس ٣ٔ ٣ثطضؾ س٥ٔد بزٟخ ٢ٞب زاؾشبٖ زضضا  ضٔبٖ ٚ د٤سبض ١زٌٚب٘ ،«ةیدکتاتور یللا  ته 

ٛ  خؿ ز  اظ. اؾز ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٚ ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٘مس ٢بٞاٍِٛ ،وبض ٢ٔجٙب  دطؾ ف  ز٤  ٛٞ ٢ٚخ 

 ٚ م ز ٥حم ١ٙ  ٤آٝ چٍٛ٘   ٚ ق ٛز  ٔ ٣  ٣٤ثبظٕ٘بٝ چٍٛ٘ ٣زاؾشب٘ ٔشٗ زض د٤بضسا٤ٙىٝ  اظ ٚ قٛز ٣ٔ

ٖ  ب٣ٟ٘  خ اظ ،ز٤  ٛٞ ١ٔؿئّ ٣ثطضؾ ٚ د٤سبض ٣ثبظذٛا٘ زض. ٌطزز ٣ٔ ٔشٗ اظ ط٥ٖٚث ز٥ٚالؼ  ٚ ق س

ٖ  ب٣ٟ٘  خ ب٥ٖ  ٔ سؼ بضو  ٚ ٣ش٤ٛٞ ٢بٞٔطظ ثطزاقشٗ ٢ثطا سمـ ٗ  ٚ ق س ُ  ز٤  ٛٞ زاق ش  ٔؿ شم

 . وٙس ٣ٔ س٥سأوٝ مِٛٔ زٚ ٤ٗا ب٥ٖٔ سؼبضوحم٥مز ٚخٛز  ثطٜ ؿٙس٤٘ٛ ٚ قٛز ٣ٔ نحجز
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 ایدرل مدةیلنع «ةیدثطج ورىدز » للعدري للنسدوي للنص يف للقم  سطوة» ػٙٛاٖ ٤ُش ع٥٘ آذط تهُ
 ،زاؾشبٖ ٠ؿٙس٤٘ٛ ثبض ٤ٗا. قٛز ٣ٔٝ ٔغبِؼ ٥ٗك٥د ٣زاؾشب٘ ٔشٖٛٝ ث ٘ؿجز ٣ٔشفبٚس ١ٕ٘ٛ٘ «مصدالقا

ـ گـل  ػٙٛاٖ ثب س٥ٔدٝ ٥ٕ٘ؼ اظ ٣زاؾشب٘ ،٣ػطث ١ظ٘ب٘ ٢بٞ٘ٛقشبض ب٥ٖٔ اظ. اؾز ظٖ ه٤ ـ ی ایّ  یخ

 ػٙه ط  ،ٙبؾ ٣ قٝ خبٔؼ   ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘ ٢بٞىطز٤ضٚ اظٜ ثطآٔس ب٣٤ٞ ف٘ذٛا ثب ٚ قٛز ٣ٔ شربةا٘

ٖ  ز٤  ضٚا ػٙبنط ٙدب٤ا زض. ٌطزز ٣ٔ ٢ٚاوبٚ ،ٝظ٘ب٘ زاؾشبٖ ٔشٗ زضٝ ؾّغ  ،٣زاذّ   ٢ضاٚ اظ زاؾ شب

 زضٝ و  ٝ ؾ ّغ  ػٙبنط اظ ب٣٤ٞٝ ٘كب٘ ػٙٛاٖٝ ث... ٚ ٣زاذّ ب٢ِٞٔٙٛٛي ،ثبثز ٣زضٚ٘ ٣وب٘ٛ٘ ١٘مغ

 ٢ب٥ز٘ ٚ ٣ط٥٘ٚث ظقز ٣ٚالؼ ٢ب٥ز٘ زٚ ٞب٢ سمبثُ. قٛز ٣ٔ نحجز ٕ٘ب٤ٙس ٣ٔ ضخٝ ظ٘ب٘ ٢بض٘ٛقش

ٗ  ٢ت ب٘شع  ز٥ذبن ٚ قٛز ٣ٔ ٥ُسحّ ٚ ف٥سٛن ،ٔشٗ زض جب٤ظ ضؤ٤ب٣٤ ٖ  ٔ ش ٝ  زاؾ شب  اظٜ ثطآٔ س  و 

ٖ  ٤ٗ  ا ٢ت ب٘شع  ٢ب٥ز٘. ٌطزز ٣ٔ ٥٥ٗسج اؾز، ٔشفبٚر ٢ب٥ز٘ زٚ ٤ٗا ط٤سهٛ  ٚ بٞ  ضٔع اظ د ط  زاؾ شب

ٗ  آٖ ط٥سفؿ   ٚ ٣ٔغ بثم  زالِ ز ٝ ث  ٝ سٛخ ٔؿشّعْ ضٔع ه٤ ٟٓت. اؾز ٣ضٕٙ ٢ٞب زالِز  ٔشض ٕ

ٕ ) اؾ ز  ضٔ ع  ه٤   ٣اِشعأ زالِزٝ ث ز٤ػٙب  ٥ُ  سحّٝ ث  ٜ ؿ ٙس ٤٘ٛثٙ بثطا٤ٗ   ؛(156: 1383، طا٥ٖض 

 ضا آٟ٘ ب  ٚٝ سٛخ ٔشٗ زضٝ ضٔعٌٛ٘ ط٤سهبٚ ٣ثطذ ٚ ٌُ ٔب٘ٙس ٣ٔشٙ ب٢ٞٝ ٘كب٘ اظ ٣ثطذ ٢ٞب زالِز

 .اؾز وطزٜ ٚاوب٢ٚ

 ٥ُسحّ زض ىطز٤ضٚ سٙٛع ٚ ضٚـ ٣دطاوٙسٌ سٞقب ٔب ، زض ا٤ٗ وشبةقس ٌفشٝٝ آ٘چٝ ثٝ سٛخ ثب

ٖ  طٝ ٞ  و   زا٘ؿ ز  وشبة ضٚـ ؿٗحُ ثشٛاٖ ضا ٤ٗا س٤قبٝ اِجش. ٥ٓؿشٞ ٣زاؾشب٘ ٔشٖٛ  ث ب  ضا زاؾ شب

ُ  ٣ازث ٔشٖٛ ٢٘مس ب٢ٞ سح٥ُّ زض أب وٙس ٣ٔ ٣ثطضؾ آٖ ثب ٔشٙبؾت ٣٤اٍِٛ  ش ط ٟث چ٥ ع  طٞ   اظ لج 

 وش بة  ٤ٗاٝ و طز٥ٌ نٛضر ٥ُسحّ آٖثطاؾبؼ  ؾذؽ ٚ قٛز غط ٔ ٔٛضز٘ظط ٤١٘ظط انَٛ اؾز

 ٣زاؾشب٘ ٔشٖٛ ذهٛل زض ٥ٗك٥د ب٢ٞ دػٚٞفٝ ثٜ ؿٙس٤٘ٛ ٥ٕٗچٙٞ. اؾز ٢ىطز٤ضٚ ٥ٗچٙ تبلس

 آ٤س. ثٝ قٕبض ٣ٔٝ ٘مبزا٘ دػٚٞف ه٤ ضؼفٝ ٘مغ ذٛز ٤ٗا ٚ ٘ساضز ا٢ اقبضٜ ٣ثطضؾ ٔٛضز

 ٣ٔٙغم   ٘ظٓ ٚ ؾبذشبض٢ ا٘ؿدبْ اثط ٥زوّزض  ،ٞب تهُ زضٖٚ ا٘ؿدبْ ٚخٛز ثباتعٖٚ ثط ا٤ٗ، 

ٖ  س٤قب ؛ ٌطچٝ٘ساٝ ٌطتش لطاض ٓٞ وٙبضزض  ٔرشّف ٢بٞىطز٤ضٚ تهُ طٞ زض ٚ قٛز ز٤سٜ ٣ٕ٘  ثش ٛا

 زاؾشبٖ ذٛز ثب ٔشٙبؾت ٣زاؾشب٘ ٘مس ٔرشّف ٢بٞىطز٤ضٚ ٥٥ٗسج ٣ؼ٤ٙ سفٞ ه٤ چشط ط٤ظ ضا ٕٝٞ

ٗ  ٔربعجبٖ ثطا٢ ضا ٞب زاؾشبٖ ٤ٗا ا٘شربة ٔمنٜ ؿٙس٤٘ٛٝ اٌطچ .وطز خٕغ  أ ب  وٙ س  ٕ ٣ ٘ ضٚق 

ٖ  ٘ ٛع . ثبق س  ٍط٤ىس٤ اظ ٞب زاؾشبٖذٛز ز٥ُِ سٕب٤ع  ،٣ وٝ ثٝ آٖ اقبضٜ قسستٞ س٤قب  ٢ٞ ب  زاؾ شب
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ً ٕٞبٞ ٓٞ   ث ب  ع ٛضو٣ّ ٝ ث   ع٥  ٘ ٘مس ٚ ٥ُسحّ ثطا٢ ٣ا٘شربث ٖ  ٣ثطذ   ؛ؿ ز ٥٘ ٙ   ٣ثطذ   ٚ ضٔ ب

 تهُٝ ؾٝ و زضحب٣ِ ثٟطٜ ثطزٜ، ٣وٙفب٘ غؿبٖ آثبض اظ زْٚ ٚ اَٚ تهُ زٚ ؛ؿشٙسٞ زاؾشبٖٝ ٔدٕٛػ

 ا٘س. اؾشفبزٜ وطزٜ ٍط٤ز ٠ؿٙس٤٘ٛٝ ؾ اظ ٢ثؼس

 اهاًت تیرػا ٍ ًقذ درُ سٌذیًَ طزفییت تیرػا. 11
 ت٥سطسٗ ٤ثس ؛اؾز اثط ٤ٗسسٚ زض ٣اذمل ب٢ٞلطاضزاز ٚ لٛاػس ز٤ضػب ٢ٔؼٙبٝ ث ٣دػٚٞك اذمق

 ٚ ٣قره   ١م٥ؾّ ٚ سؼهجبر اظ زٚضٝ ثٚ ٜ ؿٙس٤٘ٛ ٣دػٚٞك سمـ حبنُ اؾز وٝ ٥ُان ٢اثط

 ٔطاخغ ٍط٤ز اظٜ اؾشفبز ٚٝ ٔطاخؼ زض ٣ػّٕ زاض٢ زأب٘ ثب٤ؿش٣ ٥ٕٗچٙٞ .قٛز  سأ٥ِف ٢ٚ ٢تىط

 طٞ   ٚ اؾ ز ٝ خبٔؼ ٣ػّٕ ؾٙز اظ ٢ػضٜٛ ؿٙس٤٘ٛ. ٌطزز  ز٤ػبض آٟ٘ب اظ ٔغبِت زضؾز ٘مُ ٚ

 ٚ ثؿ ظ  ،ٝازأ   ٢ثطا ٚاؾز  ٝػطن آٖ زض ٍطا٤ٖز آثبضٝ ث ٘بظط ٢٘حٛٝ ث ،وٙس ٣ٔ س٥سِٛٝ و ٢اثط

 ٜٚ اق بض  ،ٜ ق س  ٔٙشك ط ٜ ح ٛظ  آٖ زضٝ و   ٢ٍطز٤ آثبضٝ ث زلزٝ ث اؾز الظْ ٞب ز٤ٍط دػٚٞف ٘مس

ُ  زض ٔح ٛض  اذمق اثط ه٤ ٤ٗثٙبثطا. (144: 1391 ،٣اؾمٔ) وٙس ضٚقٗ آٟ٘ب ثب ضا ذٛز وبض ٘ؿجز  ٘م 

 . زٞس ٣ٕ٘ ٢ضأٝ زاضا٘ خب٘ت ،٘مس ٚ بض٘ظطٟاظ زض ٚ اؾز ٥ٗأ ٍطا٤ٖز اظ ٔغبِت لَٛ

 ؛اؾ ز ٜ ٕ٘ ٛز  ضا زاض٢ أب٘ز ز٤ضػب ٔغبِت ٘مُ زض ،٣دػٚٞك اذمقِ ز٤ضػب ثب ع٥٘ تطعٛؾ٣

 ٢ث طا  ؛ٜقس٥٘ع ٣بسٞاقشجب ٚ سٙبلضبر زچبضٜ ٌب ٔغبِت ثطزاقز ٚ ٔٙبثغ اظٜ اؾشفبز زضٝ و طچٙسٞ

 :٤ٌٛس ٣ٔ وشبة ٥ّ٣سفه ١ٔمسٔ زضٝ ٕ٘ٛ٘

 ا یلوسدددددو أسسددددد يأرسددددد للدددددذي يیللتکدددددو  ويیدددددللبن جهلدلدددددن جىلدلندددددا كتطددددد مقامدددددة يف»
  ط ت نیللطذ نیباخت لیخائیم   يری ماش یریب  إل لإلشارة من البا كذل  قبل ،غولاما 

 .(8: 2007، تطعٛؾ٣) «لألدي للنص إجتماع  عطم ةینیللتکو  ةیو یللبن ورهظ  إل ماهمن کل

ٝ و   زضحب٣ِ زا٘س٣ٔ ٢ؾبذشبض ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٘مس ضٚـ ؾبظٝ ظ٥ٔٙ ضا ٥ٗثبذش ىطز٤ضٜٚ ؿٙس٤٘ٛ 

 ٣ِحٕ سا٘  س٥  حٕ اث ط  ایولوجیدیرواأل الروائري النقرد وش بة  ٣ؼٙ  ٤ ،اثط ٤ٗا ٠اؾشفبز ٔٛضز ٔطخغ زض
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 ،٢ٚ اظ ثؼس ٚ ٌٝطتش قىُ ٌّسٔٗ ىطز٤ضٚ اظ ٔشفبٚر وبٔمً ٢ط٥ٔبق ٚ ٥ٗثبذش ىطز٤ضٚ سفه٥ُٝ ث

 ٤ٗ  ا اظ ٣و بت  ٠طٟث ثطزٖ ثسٖٜٚ ؿٙس٤٘ٛ أب ؛(72-70: 1990، ٣ِحٕسا٘: ن. ض) اؾزٜ قسٜ زاز  ٥سٛض

ٝ اضائ   ٔطخ غ  اظ ٣ح٥ن ح  و بٔمً  ثطزاق ز  ٜٚ وطز اوشفب ٔرشهط اضخبػبر ٣ثطذٝ ث بٟسٙ ،وشبة

 ٔٙبؾت ٚ الظْٝ و طخبٞ ٚ ٜ٘جٛز ٔٛتك ٔٙبثغ اظ وبُٔ ثطزاض٢ٜ طٟث زضٜ ؿٙس٤٘ٛ ٙبثطا٤ٗث. اؾزٜ ٘ساز

ُ  زض ٥ٕٗچٙ  ٞ زلش٣٣ث ٚ ظز٣ٌ قشبة ٤ٗا .اؾزٜ زاز اضخبع ،ٜس٤ز ذٛزٜ سٌب٤ز ٖ  ٘م   ٤ٗ  ا ػٙ ٛا

ٖ  ؛قٛز ٣ٔ ز٤سٜ ع٥٘ وشبة  أ ب  اؾ ز  دیولوجیایرواإل الروائري النقرد ِحٕ سا٣٘  ٘ٛق ش١  وش بة  ػٙ ٛا

 .اؾزٜ وطز بز٤ آٖ اظ ایولوجیدیکاأل الروائي النقد ػٙٛاٖ ثب ٔٙبثغ ٚ اضخبػبر زضٜ اقشجبٝ ثٜ ؿٙس٤٘ٛ

 ٚ وٙ س  ٔ ٣  اسى ب  ٔرشّ ف  سٞق ٛا  ٚ ٤ُزالٝ ث ذٛز ٢٘مس ٢ضأ ب٥ٖث ٚ بض٘ظطٟاظ زض تطعٛؾ٣

 ٢ٍطدػٚٞك   ٥١ضٚح اظ ٤ٗاٝ و وٙس ٔدبة ٔش٣ٙ ثطٖٚ ٚ ٔش٣ٙ زضٖٚ ٤ُزال ثب ضاٜ ذٛا٘ٙس زاضز ٣ؾؼ

ٖ  ٍ ط ٤ز ٘ظطارٝ ث ٔشٖٛ ٥ُسحّ زض تطعٛؾ٣ أب زاضز ز٤حىبٜ ؿٙس٤٘ٛ  زض ٍطاٖدػٚٞك   ٚ ٘بل سا

 ثحثٝ ث ضا ٍطا٤ٖز بر٤٘ظط ٚ وٙس ٣ٔ اوشفب ذٛز ٘ظط ب٥ٖثٝ ث نطتبً ،٘ساضز ا٢ اقبضٜ ٔشٗ آٖ ٠حٛظ

 ٢ث طا  سه ٛض  ٤ٗ  اٝ چطاو   ؛ق ٛز  ٔ ٣  ٔحؿ ٛة  اثط ٤ٗا ضؼفٝ ٘مغ ٤ٗا وٝ ٌصاضز ٣ٕ٘ٝ ٔٙبلك ٚ

ـ ٜ ؿٙس٤٘ٛٝ و قٛز ٣ٔ دبز٤اٜ ذٛا٘ٙس ٛ  طٝ ٞ  ث   زاضز س م ٗ  ٘ح   وك ف ٝ و   ٢سٞق ٛا  ث ب  ٕٔى 

 . وٙس اِمبٜ ذٛا٘ٙسٝ ث ضا ذٛز ٥ّ٣سحّ ٘ظط ،اؾزٜ وطز

  ارجاػات ٍ استٌادات در دقت هیشاى. 12
٥٘ ع   اضخبػ بر  ٠ق٥ٛ. ؿز٥٘ ٣ػّٕ ٣ٞز ٔٙجغ انَٛ ثط ٔٙغجك وبٔمً اثط زض اضخبػبر ٚ اؾشٙبزار

 ٔب٘ٙ س  ؛اؾ ز  آٖ نفحبر ٤بٝ نفح ٚ ٔإِف ؾذؽ ٚ وشبة ػٙٛاٖٝ ث اضخبعٜ ٌب ؛ؿز٥٘ ٤ىؿبٖ

ٖ ٝ ث   تم ظ  ،36 ب٤   29 نفح١ ٔب٘ٙسٝ نفح ٕبٖٞ زضٜ ٌب ٚ.... 93، 37، 36 ،29 ،25 نفح١  ػٙ ٛا

 ؿ ز ٥٘ زضؾز ٣ٞزاضخبع زض دط٤كب٣٘ ٤ٗا. اؾزٜ قسٜ زاز اضخبعٝ نفح ٚ خّس ٠بضقٕ ٚ وشبة

 ٤ٗ  ا ق ٛز  ٔ ٣ ٜ سٞٔك ب  ٣ٞزاضخبع ضٚـ زضٝ و ٢ٍط٤ز ٢ذغب. قٛز اسربش ٚاحس ٣ضٚق س٤ثب ٚ

ث طا٢   ؛اؾ ز ٜ زاز اضخ بع  ٔٙج غ  ه٤ وُٝ ث ضاٜ ذٛا٘ٙس ،ٜؾبز ٔغّت ه٤ زضٜ ؿٙس٤ٜ٘ٛ ٌبٝ و اؾز

 :٤ٌٛس ٣ٔٔثبَ 
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 آخدر ي ش يکت وهف ،للصنا   للنص ذلى يف لألساسیة للسیمیائیة للعالمات من»
 .«رمز  إل تحولی  قا ،للنص داللة ملحی   ،لخلارجي للعامل يف  لقعة قةحقیو ل

 .(32: 2007، تطعٛؾ٣)
: یللدر لة بندا : ظندری»: اؾ ز ٜ ق س ٜ زاز اضخ بع  ٜٚ ذ ٛضز  ٣د بٚضل  ٠قٕبض ضٔع ١وّٕ ٢ضٚ ثؼس ٚ

 ان مً ا٤ٙىٝ  ٚ «ةیدللر ل ای نظری» ٠ٚاغ زضٝ ٌطتش نٛضر ٣دچبٜ اقشجب اظ ٘ظط نطف ثب. «000-222

ٝ ث   ٚٝ ٌطتش لطاض ٔطخغ ةیدللر ل بندا  وشبة سٕبْ ،ٜقسٜ زاز اضخبع ٣ٔغّجٝ چ زل٥مبً ؿز٥٘ ٔكرم

 زض ،بضْٟ  چ تهُ زضا٤ٙىٝ  وٕب. ؿز٥٘ لجَٛ لبثُ انمًٝ واؾز ٜ قسٜ زاز اضخبع آٖ نس سب نفط

 ذٛز ؾرٗ ٢ٔٛاضز وٕشط زض ٣ِٚ ٤ٌٛس ٣ٔ ؾرٗ ٣ر٤سبض ٢بٞساز٤ضٚ اظٜ ؿٙس٤٘ٛ ،ٔٛاضز ٢بض٥ثؿ

 .ٕ٘ٛزٜ اقبض 107 نفح١ٝ ث سٛاٖ ٣ٔٝ خّٕ آٖ اظٝ و زٞس ٣ٔ اضخبع ٔؿشٙسارٝ ث ضا

. اؾ ز   ٝٔمحظ لبثُ نفحبر اغّت زضٝ و زاضز ٚخٛز ٢بز٤ظ برٞاقشجب ع٥٘ بٞ دبٚضل٣ زض

ٝ و   زضحب٣ِ ،ٜقس شوط «...:ٝ٘فؿ» نٛضرٝ ث ٢بض٥ثؿ ٔٛاضز زض اضخبع ،ه٤ ٠قٕبض ثب ٣دبٚضل زض

ٖ  ٔ ٣ ثٙ بثطا٤ٗ   ؛قٛز شوطٝ نفح طٞ ٣دبٚضل ٢اثشسا زض ٔطخغ ٘بْ اؾز الظْ ْ  ٌف ز  س ٛا  سٕ ب

 ٜٚ ٘ك س  ز٤  ضػب زلز ثب ٣ٞز اضخبع انَٛ ع٥٘ ٔٙبثغ طؾزٟت زض. قٛز انم  س٤ثب بٞ دبٚضل٣

ٜ ٌ ب  ع٥  ٘ ضٚـ ٥ٕٗ  ٞ زض. اؾ ز ٜ ق س  د بز ٤اٝ تبن ّ  «:  » ث ب  اث ط  اظٜ سقٜ زاز اعمع زٚ ب٥ٖٔ

 ٢ث طا  « / » ػمٔ ز  اظٝ و   ق ٛز  ٣ٔٝ ٔمحظ ٢ٔٛاضزٝ ٕ٘ٛ٘ ٢ثطا ؛قٛز ٣ٜٔ سٞٔكب ٣اذشمتبس

 . اؾزٜ ٘كس شوط ع٥٘ آثبض ٣ثطذ د٤سبض. اؾزٜ قسٜ اؾشفبز اعمػبر ٢خساؾبظ

ٝ و   ثبق س  ٤ٗ  ا ث ط  سه ٛض  اٌط ٚ قٛز ٣ٔ ٤بتز ٚتٛضٝ ث حبضط اثط زض سرهه٣ انغمحبر

ٗ  نٛضر ٤ٗا زض ،آقٙبؾز ٢٘مس انمحبر ثب ٣٘ؿج حس سبٜ ذٛا٘ٙس ُ  ٔ ش  سٞ  ذٛاٜ اؾ شفبز  لبث 

 ،ٕٝ٘ٛ٘ ٤ٗا زض. 138 نفح١ ٔب٘ٙس ؛زٞس ٣ٔ  ٥سٛض ضا انغمحبرٜ ؿٙس٤٘ٛ ٢بض٥ثؿ ٔٛاضز زض. ثٛز

ْ  ٘ظ ط ٝ ث  ٜ ؿ ٙس ٤٘ٛ  للرمددز» آٖ ١ٌب٘  ٝؾ   ا٘ ٛاع  ٚ وٙ س  ٔ ٣  اؾ شٙبز  بٞ  ضٔع ثٙ س٢ ٥ٓسمؿ   زض ت طٚ
ٗ  زض ضا آٖ ك٤ٔه بز  ثؼ س  ٚ زٞ س  ٣ٔ  ٥سٛض ضا «لجلدام   للرمدز للعرضدي للرمدز ،لإلصدوالح   ٔ ش
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ٗ  ٔب٘ٙس ؛زاضز ضا ٣٤اذشهبضٌٛ ز٤بٟ٘ ،ٜؿٙس٤٘ٛ ع٥ٜ٘ ٌب أب. وٙس ٣ٔ ب٥ٖث ٣زاؾشب٘  ان غم   اظ ؾ ر

 «اىد أفکار  اهدنیع خدالل مدن لألحدالث ینر »: وٙس ٣ٜٔ اقبض نطتبًٝ و 134 نفح١ زض .«للالخطي ریللتبئ»
 :وٙس ٣ٔ اوشفبٝ ٌفش ٤ٗاٝ ث اذشهبضٝ ث « زلفزلت ینو » انغم  زٚ  ٥سٛض زض 65 نفح١ زض ب٤

 يف یللندو  فدن  ؛ زلفدزلت یندو  :نیصدنف ةیللسدرد للوحدالت صنب  قا بارت ر ال  کا  إذل»
 ،لحملفدزلت أمدا ،للثالثدة لدلنطجدات عط  توزع  قا د لطقصة ةیقحقی مفاصل اهبوصف  د لدلقو ذلى
  إذل. لألربعددة لجملمددالت  عطدد توزعدد  فقددا ،یللنددو  نیبدد للولقعددة للفسدد  متددأل للددي للوحددالت يىدد  

 تتجدا ز لدلقود  ذلىد يف لحملفدزلت فدن  ..: ظدائ  مجطدة لحملفزلت  إل نسب قا بارت ر ال  کا 
 .«...لتکو  لدلذکورة للوظائ 
. 37 ن فح١  زض «اِشٙ بل » ٔب٘ٙس ؛قٛ٘س٣ٕٜ٘ زاز  ٥سٛض انغمحبر ع٥٘ ٢بض٥ثؿ ٔٛاضز زض

 ٣ثطذ   أ ب  اؾ ز  ٥ُ  سحّ ٚ ٘م س  ُٞ  ا ٢ث طا  آق ٙب  ٚ غ٤ق ب  ٣ان غمح  ،ز٥ٙبٔش٥ٙث انغم 

 «ٔؿ بق » ٔب٘ٙس ؛قٛز ٣ٕٜ٘ زاز  ٥سٛض ع٥٘ آٟ٘ب ٌٜبٝ و ؿشٙس٥٘ آقٙب ٓٞ ٥ّ٣ذ ٍط٤ز انغمحبر

 لألحدالث میتنظد ةیدفیک د کنعدا   شطومی تقولد  للبنائي للوص  نی  بی»: ٜآٔس 42 نفح١ زضٝ و
 نظددر ةهدد ج» ان  غم  ب٤   «...ةری کبدد مسدداقات لیددلتکم اىبددا ر  تتحددا ،ةری صددغ مسدداقات خلطدد 

 اتیللشخصد» :ٌٝفش ٤ٗاٝ ث نطتبً ٚ قٛز ٣ٕٜ٘ زاز  ٥سٛضٝ و 61 نفح١ ٢بٟا٘ش زض «ةیدائولوجیل
 .قٛز ٣ٔ اوشفب «...ةیائولوجیل نظر اته ج لثالث حامطو ...... لدلار س للنص من لألرب 

َ ٝ اِجش ؛وٙسٜ اؾشفبز ٣ػّٕ ضٚظآٔس ٚ ٟٓٔ ٔٙبثغ اظ ٢٘ظط ثرف زضٜ وطز ٣ؾؼ ٜؿٙس٤٘ٛ  اق ىب

ْ . اؾ ز ٜ ٘كسٜ اؾشفبز ٣انّ ظثبٖٝ ث ٔٙبثغ اظٝ و اؾز ٔٙبثغ ٤ٗا ثٛزٖٝ سطخٕ زض تمظ  ٔٙ بثغ  سٕ ب

ٝ ث   ع٥  ٘ ثر ف  ٤ٗ  ا زض ثٛز شطٟث ؛قٛز ٣ٕ٘ ٔحؿٛة اَٚٝ زؾش ٔٙبثغ خعء ٚاؾز  ٝسطخٕ ،٣انّ

 ث بة  زض. ٌ طزز  س٥  سأو ف٥اظد   ف٥ث   اضخبػ بر  ن حز  سب سق ٣ٔ ضخٛع ٣انّ ظثبٖ ب٢ٞوشبة

ٝ ٘   ٝ ثٜ ؿٙس٤٘ٛ ،ٜحٛظ ٤ٗا زض ٔمبالر ٚ ب٣ٞثطضؾ وثطر ٚخٛز ثب ،س٤خس ب٢ٞدػٚٞف اظٜ اؾشفبز

ٝ وشبثٙبٔ حدٓ ز.اؾٜ قس اؾشرطاج ٢ٔدبظ ب٢ٞٝ قجى اظ آٟ٘ب اظ ٣ثركٝ وٜ وطزٝ ٔطاخؼ دػٚٞف

 ٚ بٞ  ذ ٛا٘ف  ط٤ؾ ب  اظ ٜٚ ٕ٘ ٛز  اوشف ب  ذ ٛز  ٘ظطٝ ث كشط٥ث ٥ُسحّ زضٜ ؿٙس٤٘ٛٝ و زٞس ٣ٔ ٘كبٖ

 .  اؾزٜ ٘جطز ا٢ٜ طٟث ٔصوٛض ٢ٞب زاؾشبٖ ٔٛضز زض بُٞسح٥ّ
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 اثز یػلو ارسش ٍ یًَآٍر. 13
ٝ سٛخ ثبٝ اِجش ؛اؾزٝ ٔمحظ لبثُ وشبة ٥ّ٣سحّ ثرف زض ،اثط ٤ٗا ٢٘ٛآٚض ٚ ٣ػّٕ ٢بٞزؾشبٚضز

 زض ٍطاٖدػٚٞك ٚ ٘بلساٖ ٍط٤ز ٥ّ٣سحّ ٘ظطار ٜٚ ٘كس ٔغط  اثط ٤ٗا زض دػٚٞف ١ؾبثما٤ٙىٝ  ٝث

 وشبة ٤ٗا ٢٘ٛآٚض ٥ٔعاٖ زضثبض٠ سٛاٖ ٣ٕ٘ثٙبثطا٤ٗ  ،اؾزٜ ٘كس ثحث ع٥٘ ٣زاؾشب٘ آثبض ٤ٗا ذٛا٘ف

 . ازز ٣لغؼ حىٓ

ٖ  ،٢٘م س  ٢بٞ  اثعاض ثب سب زاضز سمـ حبضط اثط ٖ ٤٘ٛ ٣زاؾ شب٘  ٣ازث   ٔش ٛ ٖ  ؿ ٙسٌب  ضا ٔؿ ّٕب

 ٢بٞػه ط  زضٝ چ   ٣اؾ مٔ  ١خبٔؼ   د٤سبض ٚ ًٙٞتطٝ ث ٣ٔشٙ ب٢ٞٝ ٘كب٘ ٟٓت زض ٚ وٙس ٣ثبظذٛا٘

 بر٥ازث) ٔٛضز٘ظط ٣ازث ٘ٛعٝ ه٥ذهٝ ثٝ سٛخ ثب ٣٤ؾٛ اظ. زاضز ٘ظط ٣وٙٛ٘ ػهط زضٝ چ ٚ ٥ٗك٥د

ٖ  ب٢ٞ  ٝ زغسغ  ٝ ث  ٜ ٕ ٛاض ٝ ٞو (٣زاؾشب٘  آٖ ٘م س  ٚ ٥ُ  سحّثٙ بثطا٤ٗ   ،زاضزٝ سٛخ   ٔؼبن ط  ا٘ؿ ب

ٛ  ضاٜ ٙس٤آ ٚ حبَ زض ٣اؾمٔ ١خبٔؼ آتبق اظ ٢بض٥ثؿٞب٢  ٤ٚػ٣ٌ ٖ . وٙ س  ٔ ٣  ث بظٌ  ٣زاؾ شب٘  ٔش ٛ

 ب٢ٞ  ثر ف ٝ ث   آٟ٘ ب  ٥ُسحّ زضثٙبثطا٤ٗ  ؛ؿشٙسٞ ٔؿّٕبٖ ؿٙسٌب٤ٖ٘ٛ لّٓ اثساع ٣خٍّٕ ،ٔٙشرت

 اظ ب٣٤ٞ  ٝ ٕ٘ٛ٘ بضْٟچ ٚ ؾْٛ تهُٝ اظخّٕ ؛اؾزٜ قسٜ اقبض ٣اؾمٔ د٤سبض ٚ اػشمبزار اظ ٢بز٤ظ

ٜ ؿ ٙس ٤٘ٛ ٥ٕٗچٙ  ٞ. اؾ ز ٜ آٔس ػطاق ٔؿّٕبٖ وكٛض ٣وٙٛ٘ ػهط ز٥ٚضؼ ٚ اؾمْ د٤سبض غ٤ٚلب

ٗ  ث ط  ذ ٛز  ٤ٗ  اٝ و   وٙس ٣ٔ اؾشٙبز بر٤ضٚا ٚ بر٤آٝ ث ذٛز ٞب٢ُ ٥سحّ زضٜ ٌب  وش بة  ٤ٗ  ا حؿ 

 ٘ ٛع  ضز ٓٞ   ٚ ٥ُ  سحّ ى طز ٤ضٚ ٚ ضٚـ زض ٓٞ   اث ط  ٤ٗ  ا ٌف ز  سٛاٖ ٣ٔثٙبثطا٤ٗ  ؛اؾز اتعٚزٜ

 ٢٘م س  ١ٔغبِؼ   ثط ا٤ ٗ اؾ بؼ   .وٙس ٣ٔٝ ػطضٜ ذٛا٘ٙسٝ ث ضا ٣ٟسٛخ لبثُ ٚ س٥ٔف ٘ىبر ٞبُ ٥سحّ

 ب٢ٞ   ذ ٛا٘ف  ا٘ ٛاع  ث ب  ضا آٟ٘ ب  ،٣زاؾشب٘ ازث٥بر ثب ذٛا٘ٙسٌبٖ آقٙبوطزٖ ضٕٗ ٔؼبنط ٘ثط ٔشٖٛ

 .  ؾبذز سٞذٛا آقٙب ٢٘مس ٢بٞىطز٤ضٚ ٚ ٔؼبنط ٢٘ثط ٔشٖٛ ب٢ٞ لبث٥ّز ٚ ٢٘مس



 1396، تْار 42شوارُ  هجلة ػلوی ـ پضٍّشی اًجوي ایزاًی ستاى ٍ ادتیات ػزتی

952 

 

 گیزیِ ًتیج. 14
 ح  ٛظ٠  زض ٣م  ٥سغج ٞ  ب٢ُ ٥  سحّ ٚ ٣ذٛا٘  س٘ ٔغبِ  ت ٢ٌ  طزآٚضٝ ث  ٝ سٛخ   ث  ب اث  ط ٤ٗ  ا

ٗ  ٣ظث ب٘  ث ب  ٚ زٞ س  ٔ ٣ ٝ اضائ   ٣ذٛث ٘ؿجشبً ٢٘مس ذٛا٘ف ،ٙبؾ٣قٝ خبٔؼ ٚ ٙبؾ٣قٝ ٘كب٘  ٚ ضٚق 

َ  زضػ٥ٗ ؛وٙس ٣ٔ ب٥ٖث ضا ٢٘مس مر٥سحّ ٚاض   ضا ٔؼبن ط  ٣زاؾ شب٘  بر٥  ازث اظ ٣ب٤ٞ  ٝ ٕ٘ٛ٘   ح ب

ٜ ؿ ٙس ٤ٛ٘. زاض٘س ثط زض ٣اؾمٔ ١خبٔؼ ٚ بر٥ازث ،د٤سبض زضثبض٠ ٢س٥ٔف اعمػبرٝ و وٙس ٣ٔ ٣ٔؼطت

 ٣دػٚٞك   اثكٛؾٝ ث ٘ىطزٖٜ اقبض أب زاضز ٔس٘ظط ضا اضخبػبر زض ٔغبِت ٘مُ زض ٣دػٚٞك اذمق

 .  قٛز ٣ٔ ٔحؿٛة آٖ ضؼف ٘مبط اظ ٔٙشرت ٞب٢ زاؾشبٖ ٔٛضز زض

 ٣ثطذ  ٚخ ٛز   ،٣تطػ   ٤ٗػٙبٚٝ ث ٣ٟسٛخ ث٣ ،ٔغبِت ٣وّ ثٙس٢ طؾزٟت ٚ ؾبذشبض ضؼف 

 ٣وّ سٙبؾت ٘جٛز  ،بٞ دبٚضل٣ زضٜ ٤ٚػٝ ث ٣ٍ٘بضق ٚ ٣ك٤طا٤ٚ ٔشؼسز ٢بٞذغب ٚ ٍ٘بضق٣ ب٢ٞ غّظ

ٖ ٗ ٥ ٥ سج ٥ٕٗچٙ  ٞ. اؾز اثط ٤ٗا ٢طٞظب ٛة٥ػ اظ ٔحشٛا ٚ تهَٛ ٤ٗػٙب٥ٔٚبٖ   و بض  ضٚـ ٘ى طز

 ٥ٌ ط٢ ٝ ٘ش٥د ٣ب٤٘دب تهُ ٘جٛز ،اثط وُ زض ٢٘مس ىطز٤ضٚ زض ا٘ؿدبْ ٘ساقشٗ ،٣ػّٕ ك٥سغج اظ لجُ

 ا٘شر بة ٝ ث   ٣ٟس ٛخ  ث ٣  ،دػٚٞف سفٞ ػٙٛاٖٝ ث ٝٔمسٔ زضٜ قس ٔغط  ؾإاَٝ ث ٘سازٖ دبؾد ٚ

ٗ  ا٥ٙٝ٢ك٥د ٘ىطزٖٝ اضائ ،٥ّ٣سحّ ىطز٤ضٚ وُ ثب ٔٙبؾت ػٙٛاٖ  زض ٥ٗك  ٥د ب٢ٞ  د ػٚٞف  اظ ضٚق 

 ٔ طٚض  ٚ ٘م س  ،آٖ ٠ؿ ٙس ٤٘ٛ ٚ ٥ُٔٛضزسحّ ٣٘زاؾشب ٔشٗ ك٥زل ٘ىطزٖ ٣ٔؼطت ،ٔٙشرت آثبض ذٛا٘ف

 ٣ٍٕ  ٞ ،آٟ٘ ب ٝ ث   دبؾد ٔٙظٛضٝ ث بٞ٘مس ٚ اقىبالر ٘ىطزٖ ثٙس٢ٝعجم ،٘بلس ٣انّ ٢ازػب ٘ىطزٖ 

 .  اؾز اثط ٤ٗا ت٤ٔؼبٝ اظخّٕ

 ّٔؼبن ط  ٣زاؾ شب٘  بر٥  ازث ذ ٛا٘ف  زض وش بة  ٤ٗا ٢٘مس س٤خس ٢بٞىطز٤ضٚ ٚ ب٥ُٞسح ٚ 

ٖ ٝ ث   ضا اث ط  ٤ٗ  ا سٛا٘س٣ٔ ،٣آٔٛظق زضٚؼ ٣ثطذ ؾطتهُ سافٞا اظ ٣ثرك ثب آٖ سٙبؾت  ػٙ ٛا

ٖ  ث ب  ٣٤آق ٙب  ع٥٘ ٚ ٘مس ٚ ٥ُسحّ ضٚـ ثب ٣٤آقٙب ٢ثطا ٣م٥سغج ١ٕ٘ٛ٘ ١اضائ زض ٣خب٘ج ٣ٔٙجؼ  ٔش ٛ

 ٚ ؿ ز ٥٘ ت٥ػ اظ ٣ذبِ ٚ ٣ػبِ ١ٕ٘ٛ٘ ه٤ طٌعٝ ٞو طچٙسٞ ؛ؾبظز ٔغط  نطٔؼب ٣زاؾشب٘ بر٥ازث

  . زاضز ٣خب٘ج ٣ٞآٌب ٚ ك٥سسلٝ ث بظ٥٘ آٖ اظ ثطزٖٜ طٟث
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 ِکتاتٌاه

 ػزتی (الف
 . للکتا  يف للعرل ، بغالد: منشورلت لالحتاد للعا  لألدبا  النص السردي ةیائیمیس(، 1002أمحا ) یعبالذلاد،  للفرطوس

، النص الروائي( ایولوجیسوس یإل ةیالروا ایولوجی)من سوس دئولوجیایالنقد الروائي و اإل(، 0991ا )یمححلمالي، 
 .: لدلرکز للثقايف للعري تری ب

 : عامل لدلعرفة.  ی، کو السرد اتیبحث في تقن ةیالروا ةیفي نظر (، 0991عبالدلطک )مرتاض، 

 ب( فارسی
 سٟطاٖ: ٔطوع.  ،چبح ٘رؿز ،هتي لیساختار ٍ تأٍ ،(1388) ثبثه، ٢احٕس

 سٟطاٖ: ذب٘ٝ وشبة.  ،ًقذ کتاب يییاخالق ٍ آ(، 1391) ٥ٗحؿ س٥ؾ، ٣اؾمٔ

 ، سٟطاٖ: ؾٛضٜ ٟٔط. بح زْٚچ ،دبضؾب ٢ٟٔس :شطخٓٔ، شٌاسی ًشاًِ یهثاً(، 1387) ٥ُزا٘چٙسِط، 

 . ٣سٟطاٖ: ػّٕ، تا ػولِ یًظزاس شٌاسی  ًشاًِ(، 1388) تطظاٖ، ٢ؾدٛز

 ، سٟطاٖ: لهٝ.بح زْٚ، چشٌاسی ٌّز تز ًشاًِ یدرآهذ(، 1383) ٔحٕسطاٖ، ٥ضٕ

 هقاالت
لالجتاىات  لحلرکات يف للشعر للعرب  وشبة  ٢ا٘شمبز ٥ُسحّ»(، 1393) ٣ؿب٤٘اثٛ ٥ٗحؿ ؛تطأطظ، ٣٤طظا٥ٔ

 . 16-1، نم 33ٕبض٠ ، ق14 ، زٚضٜیػلَم اًساً یّا هتَى ٍ تزًاهِ یپضٍّشٌاهِ اًتقاد، «لحلایث

ؾبذشبض  ٣ٔؼٙبقٙبؾٝ ٘كب٘»(، 1391) ٣٤طظا٥تطأطظ ٔ ؛٤ٙ٣دطٚ ٥ُذّ ؛ضٚقٙفىط ٢وجط ؛س٥٘بٞ حز٥٘ه

، 3ٕبض٠ ، قبَ زْٚؾ، یًقذ ادب هؼاصز ػزت ،«ٕبؼ٤ٌط ٤١ثطاؾبؼ ٘ظط «ٔب سكبؤٖٚ» زاؾشبٖ ٣٤ضٚا

  . 64-39نم 
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 یالفرطوس أحمد یادهال لعبد سیمیائیة النص السردي لکتاب النقدي لیالتحل
 ةزاد اکبري ةفاطم

 س() رل ىللز  ةجبامع ا آدلهب یةللعرب ةللطغ قسم يف ةساعام ةلستاذ

 صالملخ  
 اه عر فت. للنص يف  لدلعن نیتکو  ةیفیک دلعرفة أسطوبا تعترب ،ةیلألدب ةی للنظر  للنقا حقولو أجنزت للي ةیائیمیللس إ 

 ةیللعطم للنتائج  إل صطولی مل مأهن ریغ ،ةیللغرب لألطر حةه ذى ارسو ی للباحثو  أخذ ث   ،مر ة أل ل کعطم رید سوس
 ذلت لإلطار ذلى يف لدلا  نة للکتب ةیأغطب أ    فبما. للنص    عط اتال ذل أ  ةیقاللن اهآفاق ینیتب إطار يف إال اةیلجلا

  دقة  ضوح حسب للعمل جناح یما الحظی أ  البا ةیللعطم لدلنتوجاته ذى میی تق فطارلسة لدلقار  لألسطو 
سیمیائیة  کتا  نقا   درلسة نويی لدلقال ذلهف. ةیلدلعن ةیائیمیللس جى لدلنا بی لألسال لألطر  یتوب يف للبحث

 للارلسةه ذى مثل ةیفاعط ینیلتب ةیائیمیللس فاتیللتتل من کنموذج  للفرطوس أمحا یادلعبالذل للنص للسردي
 للکتا  ذلذل ةیومه لدلف ةیللشکط لخلصائص فُتارس ،ةیمیللتعط للکتب ضمن تستخا  إذل لحلقل ذلى يف لدلقارنة
و قرل ت يف نج ی قاو أن   نی  بیُ    لدلؤل  جهدلن  للقوة للضع  ولض م  تقصي ةیمیللتعط للکتب تتلی  أصول حسب
 للربنامج يف ةیسیللرئ لدلصادر قائمة ضمن شامال مصارله نعترب  أ  کنمیال لکن للنجاح بعض ةیلطر ل ةیائیمیللس
 للبنا   ضع  ائيیمیللس  للنقا للبحث يف  لألسطو  جهلدلن  ضوح عا  بسبب ا آدلهب ةیللعرب للطغة لفرع ميیللتعط

 .  لدلوضوعات نیلدلضام مناقشة نیح لدلنوقي بی للرتت لالنسجا   عا  ةیللکتاب لألخوا  عرب للشکطي
 . للسردي للنص ةیائیمیس ؛ للفرطوس ؛میللتعط ؛ةیائیمیللس ؛للکتا  نقا: رئیسةال الکلمات
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