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پضٍّطٖ اًجوي اٗزاًٖ سٗاى ٍ  هجلٔ علوٖ ـ

ش . ّـ 1343 بْار، 50 ضوارُ، ادب٘ات عزٖب

 101-122م، صص  2014

 «ًَادر جُحا»كَدكأً  ّٕا بالغت طٌش در داستاى
 3ٖب٘حب اصغزٖ عل، 2ٕآباد َسفٗعبدالباسط عزب ، 1احودٖ عل ِ٘راض

 اكُـ مثبٖ ٚ اؿث٥بت ٣لث٣ ؿاٍِ٘بٜ ماثُ ٣آٔٛؽت١ وبكُٙبً ؿاَ٘. 1

 ماثُؿاٍِ٘بٜ مثبٖ ٚ اؿث٥بت ٣لث٣ ٌلٜٚ  بك٤اًتبؿ. 2

 ماثُ ٌلٜٚ مثبٖ ٚ اؿث٥بت ٣لث٣ ؿاٍِ٘بٜ بك٥ؿاِ٘. 3
 1342/ 03/ 522 پذٗزش تارٗخ    1341/ 04/ 522 درٗافت تارٗخ

 چک٘دُ
ْ    اًت ٢آحبك ُبُٔ وٛؿن بت٥اؿث ٌ  وٝ ٔؾبٛت آٖ وٛؿن اًتت ٚ ؿٚ ٞتـس ًتلٌل ٚ  ٣وٙٙتـ

ٛٙن ٔٛرٛؿ ؿك آٖ اًت وتٝ  ، ١ٛ٘٣ اؿث ٤ٗا ٢لٌقاك٥ام ٣ٛأُ تأح ٣ى٤. ـوٙ َ ٣ٔكا ؿ٘جب ٣آٔٛمُ

 ٣لثت٣  وتٛؿن  تب٥ت اؿثؿك . ـٙت وٙ ٣ٔت  فتب ٤ؿك تغمتك آٖ ا  ٣٘مَ ٟٕٔ ٣ٔؾتّف ثالغ ٢ٍُلؿٞب

رُغتب كا   ٤ٗثٙبثلا آٚك٘ـ؛ ٣ا٘جٌبٙ ؽبٛل وٛؿن كا فلاٞٓ ٔ، رُغب ٕضٖٛٞ ٣فُىبٞ ٤٣ٞب ت٥ُؾٔ

 اٍ ٣مؿ٘ فلؿ ٚ ثالغت ٔخبَ ٔٙغٔلثٝ ٣٤ٌِٛ كا ثب ثقِٝ ن٥ص وٝ ٕٞٝ وٙٙـ ٣ٔ ٤ٔ٣لف ٣٢ٙٛاٖ فلؿ ثٝ

اًتت وتٝ    ٣ؽبٓت  ٣ثالغت  ٢ؿك ٌلٚ ُتٍلؿٞب  ٢آحبك ٥ٗٛٙن ؿك صٙ ٣. اكمٍ اؿثوٙـ ٣ٔ ت٤كٚا

ؿك  ٥ّ٣تغّت   ٣ف٥ثل كٍٚ تٛٓ ٥ٝ. رٌتبك عبٗل ثب تىكٚؿ ٣ٔ ثٝ وبكوٛؿن  بت٥ٔتٙبًت ثب كٚع

رُغب كا  ت٥وٛؿن ثب ُؾٔ ٢پٙـاك ؿك ٕٞقات ٣ثالغ ٢ٍُلؿٞب ٢لٌقاك٥تأح نا٥ٖٔ، تالٍ اًت

ٞتـس تٕتبْ    ٤ٗت ثتٝ ا  ٣بث٥ؿًتت  ٢. ثلاـ٤ْ( وِف ٕ٘ب2007) «٘ٛاؿك رُغب» ٣ؿك ٔز١٣ٕٛ ؿاًتب٘

 ٤ٗاًت وٝ ؿك ا ٤ٗام ا ٣عبو ذ٤. ٘تبـ٤ٌلؿ ٣بث٤اكمآٖ  ٣ٚ ٣ٙبٓل ثالغ ٣ٞب ثلكً ٚاهٌبٖ ؿاًتبٖ

ثتٝ   ٢ا ٌٛ٘ٝ ٚ ت٘بؿ ثٝ ٤ٝوٙب، ٢پٙـاك اٌ٘بٖ، ل٠٘٥ ٔلا٣بت، تىلاك ٤ٗٛٙنآفل ٢ٞب ًبمٜ ت٥ثٝ تلتاحل 

ؿاًتبٖ ٚ  ٢كؽـاؿٞب ٣ؿك ٛٙنٌٍٛ٘، ٚ ؽٙـٜ ؿك وٛؿن ٣ٍُفت زبؿ٤وٝ ٣الٜٚ ثل ااًت ٝ كفت وبك

 ؿاكؿ. تأح٥ل ٣٘ثالغت ٛٙن ٔز١٣ٕٛ ؿاًتب ز٥ٝؿك٘ت

  ٘ٛاؿك رُغب. ؛رُغب ؛٣ثالغ ٢ٍُلؿٞب ؛ٛٙن ؛وٛؿن بت٥اؿث5 ّا كل٘دٍاصُ
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 هقدهِ. 1
: 2010، )ا٣ًِٕٛ« آ٤ـ ثل پب١٤ فٚق ٚ ٥ًّم١ وٛؿن پـ٤ـ ٣ٔ»ا٢ اؿث٣ اًت وٝ  اؿث٥بت وٛؿن ٌٛ٘ٝ

آٔٛمٍ غ٥لٌٔتم٥ٓ ٚ پلٚكٍ فىتل ٚ فٚق  »ولؿٖ وٛؿن  ٚ ٞـس ا٣ّٓ آٖ ٣الٜٚ ثل ًلٌلْ (9

لـكت ا٘تمبؿپق٤ل٢ پ٥ـا وتلؿٜ  ، . وٛؿن ثب ٜٔب١٤ِ ا٤ٗ آحبك(36: 2000، )٣جـاِفتبط« ٚ ٣ٛاٛف اًٚت

٥ٌلؿ. اؿث٥بت ٛٙن ٥٘ن ؿك رقة وٛؿن ثتٝ وتتبة ٚ ا٤زتبؿ     ٞب٢ ٔمبثّٝ ثب ِٔىالت كا فلا٣ٜٔ ٚ كا

آٚك ٚ  ٞتتب٢ ُتتبؿ٢ ُتتٛق ؽٛا٘تتـٖ ٚ ُ٘ٛتتتٗ ثٌتت٥بك ٔتترحل اًتتت؛ صلاوتتٝ وتتٛؿن ٚٗتت٥٤ت  

ٞتب٣٤ ٚرتٛؿ    ٚ وٛؿن تفبٚت ًبَ ثنكيؿاك كا ث٥ٌبك ؿًٚت ؿاكؿ. ٥ٔبٖ ٛٙن  ٞب٢ ؽٙـٜ ُؾ٥ٔت

ٖ  ٘تمبؿ ام ٘بٞٙزبك٢ا، ًبَ ثنكيؿاكؿ. ٞـس ام ٛٙن  ٝ  ؿكعتب٣ِ ، ٞبًتت  ٞب٢ رب٤ٔٝ ٚ آتالط آ  وت

ٛٙنپتلؿام  »ولؿٖ ٢ٚ ٚ ُتٛؽ٣ ثتب رٟتبٖ پ٥لأتَٛ٘ اًتت.       ٞـس ام ٛٙن وٛؿن ث٥ِتل ًلٌلْ

ثب للاكؿاؿٞب٢ حبثت ٚ ٣ٍِ٥ٕٞ م٘تـ٣ٌ  ، وٙـ ثب ٛٙنآ٥ٔن ًبؽتٗ ٔغتٛا٢ احلٍ وٛؿن تالٍ ٣ٔ

ٗ « ا٥ٍ٘ن وٛؿن كا ثٝ صبَِ ثىِب٘ـ ثبم٢ وٙـ ٚ فٞٗ ؽ٥بَ . ام ث٤ُتـ مثتب٣٘ ٥٘تن    (99: 1392، ماؿٜ )عٌت

. (9: 2004، )رّت٣ِٛ « ٞب٢ ث٥ِتل٢ ٌ٘جت ثٝ ٛٙن وٛؿن ثلؽٛكؿاك اًتت  ام پ٥ض٥ـ٣ٌ ًبَ ثنكيٛٙن »

ٞب ثل ٣ٟـ٠ ٛٙنپلؿام اًت؛ صلاوتٝ ؽّتٚ ٞتل ٤ته ام ا٤تٗ       آٌب٣ٞ ؿكًت ٌ٘جت ثٝ ا٤ٗ تفبٚت

پٙـاك٢ ٘بؿكًت وٛؿن ثب ٔغتٛا٢ پ٥بْ ؽٛاٞـ ُـ. ؿك ٤ته   بت ثب ٤ىـ٤ٍل ثب٣ج ٕٞقاتٔؾتٔ

٣٤ٌٛ ٚ  كاًت، ٍ٘ل٢ رنئ٣، ٞب٢ ٛٙن وٛؿن كا ؿك ًبؿ٣ٌ ٚ ٓلاعت تٛاٖ ٤ٚو٣ٌ ٍ٘بٜ و٣ّ ٣ٔ

 .ْ(28/3/2011: )٤غ٥ىپ٥لا٣ٍ٤ ٚ لـكت تؾ٥ُ ؿاٌ٘ت  ث٣

ؿاك ثلا٢ وتٛؿن   ا٢ ؽٙـٜ ثٝ ٥ُٜٛ وٝ ٛٙنپلؿام وٛؿن ثتٛا٘ـ پ٥بَٔ كا ؛ ثلا٢ ا٤ًٗٛ ٤ٍلؿام 

ٝ  ثب٤ـ ؿك ًبؽتبك ٛٙن ام ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ثٝ، ثِٙبًب٘ـ ٓ     ٌٛ٘ت مٔتبٖ ثتب    ا٢ اًتتفبؿٜ ٕ٘ب٤تـ وتٝ ٞت

ث٤ُـ وٛؿوب١٘ احل اؿث٣ كا ٥٘ن ثلرٌتٝ ٕ٘ب٤تـ ٚ ثتل   ، آٚكؿٖ ٔٛرجبت ؽٙـٜ ٚ ُبؿٔب٣٘ وٛؿن فلاٞٓ

ُٛؿ ؽ٣ّ٥ ث٥ِتل ام ؿ٤ٍل  ثبٖ اكائٝ ٣ٔوٝ ؿك لبِت م آٖ ثٝ ِغبٝرقاث٥ت آٖ ث٥فنا٤ـ. ا٤ٗ ٍُلؿٞب 

تٛا٘تـ اٚ   ثلؽٛكؿاك ام م٤جب٣٤ ثبُـ ٣ٔ وٝ ؿكٓٛكت٣وٙـ ٚ  ٣ٙبٓل اؿث٣ ثب وٛؿن پ٥ٛ٘ـ ثلللاك ٣ٔ

ُ  ثٝ ٥ٕٞٗكا ثٝ الٙب١ ؿك٣٘ٚ ٥٘ن ثلًب٘ـ.  ٌ٘تجت ثتٝ   ، اًتت وتٝ ٛٙنپتلؿام٢ ثتلا٢ وتٛؿن      ؿ٥ِت

ب٤تـ ٌ٘تجت ثتٝ ا٤تٗ آتَٛ ٚ      ٞب٢ ؽب٣ٓ ثلؽٛكؿاك اًت ٚ ٛٙنپتلؿام ث  ام ؿُٛاك٢ ًبَ ثنكي

ا٢ ثتٛا٘تـ ٚعتـت ؽت٤َٛ كا ثتب وتٛؿن       ٚلت٣ ُب٣ل ٤ب ٤ٌٛ٘تٙـٜ »ٗٛاثٚ ٚالف ثبُـ. ثٙبثلا٤ٗ 
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، تٛا٘ـ آٖ ٚعـت كا ٔبٞلا٘ٝ ٌبٜ ٣ٔ آٖ، تغى٥ٓ ثؾِـ ٚ ما١٤ٚ ؿ٤ـ٢ ثلٌن٤ٙـ وٝ اٚ كا رقة وٙـ

 .(132: 1387، )صٕجلم« ٥ٌلؿ ثٝ وبكثلا٢ كإٞٙب٣٤ ؽٛا٘ٙـٜ ثٝ ٤ٔٙبٞب٢ ٔـ٠٘ل ؽ٤َٛ 

ٌٛ ٚاكؿ ؿ٥٘ب٢ وٛؿن ُـٜ ٚ  ٞب٢ ثقِٝ ا٘ـ ام ٛل٤ك ُؾ٥ٔت ٤ٌٛ٘ٙـٌبِٖ ث٥ٌبك٢ تالٍ ولؿٜ

ٞب ثتٝ   اٚ كا ثؾٙـا٘ٙـ. رُغب٢ ٣لث٣ وٝ ؿك ؿ٤ٍل فلًٞٙ، ثب پ٥ٛ٘ـؿاؿٖ وٛؿن ثب ُؾ٥ٔت ٔقوٛك

ؿك »ٞبًتتت.  ام رّٕت١ ا٤تتٗ ُؾٔتت٥ت ، ُتتٛؿ ٔال٘ٔتلاِـ٤ٗ ٚ ؽٛارتتٝ ٘ٔتتلاِـ٤ٗ ُتٙبؽتٝ ٔتت٣  

ؿك ٥ٔبٖ تلوبٖ ٣خٕب٣٘ ُؾ٥ٔت٣ ثٝ ٘بْ ؽٛارٝ ٘ٔلاِـ٤ٗ ُٟلت ٤بفت وتٝ ث٤تـٞب   ، ٣ًٜٚ للٖٚ

  ٓ ٔٔتل٤بٖ ام رُغتب ٚ ؽٛارتٝ ٘ٔتلاِـ٤ٗ ُؾٔت٥ت٣ ٚاعتـ       ، رب٤ٍن٤ٗ رُغب ُـ... ؿك لتلٖ ٘تٛمؿٞ

ٝ   ٥ٞئتت رُغتب ؿك  ، ٞب٢ وٛؿوب٘ت١ ٣لثت٣   . ؿك ؿاًتبٖ(1/836: 1375، )اُ٘ٛٝ« ًبؽتٙـ ًتٙذ ثتب    پ٥تل٢ ٘ىتت

ا٘تـامؿ؛   ٕٞٛاكٜ ؽٛؿ ٚ ؿ٤ٍلاٖ كا ؿًت ٣ٔ»ُٛؿ. اٚ  و٥ِـٜ ٣ٔ ثٝ ت٤ٛٔلّٙـ ؿًتبك٢ ثنكي ٚ لجب٣٤ ث

زبك« وٙـ ثلا٢ عفٞ ُلافت اٌ٘ب٣٘ ٔجبكمٜ ٣ٔ اٍ فىب٣ٞثب ِغٗ  عبَ ؿك٥٣ٗأب   .(16: 1978، )اِٙ

ـ  ٞب٢ وٛؿوب١٘  غب ثب٤ـ ؿك ؿاًتبٖثلا٢ ُٙبؽت ُؾ٥ٔت رُ ْ( تأٔتُ ٕ٘تٛؿ.   2007) اًـَادر جُح

وٙتـ   فلؿ ؽٛؿ كٚا٤ت ٣ٔ ٣٤ٌِٛ ٔٙغٔلثٝ ص٥ن كا ثب ثقِٝ ُؾ٣ٔ اًت وٝ ٕٞٝ، لٟلٔبٖ ؿاًتبٖ، رُغب

، اٚ ثتب فٔتبعت ٚ ثالغتت   »ًتبمؿ.   آ٥ٔنٍ ٥ُل٤ٗ ٔت٣  تل٤ٗ ِغ٠بت م٘ـ٣ٌ كا ثب كفتبك ؽٙـٜ ٚ تّؼ

وٙتـ وتٝ ٔٛرجتبت     ٞب٢ ٔجبكمٜ ثب آٖ كا ثب مثب٣٘ ث٥تبٖ ٔت٣   وٙـ ٚ كاٜ پلًت٣ كا ٤ٔلف٣ ٣ٔ ِٔٙأ ؽلافٝ

ٖ (14: 1965، )٣جـا٥ِّٜف« آٚكؿ ُبؿٔب٣٘ ٚ ؽٙـٜ كا فلاٞٓ ٣ٔ ام  ًـَادر جُحـا  ٞتب٢   . ؿك ٍ٘بكٍ ؿاًتتب

٥ٕتت آٖ ؿك  وٝ ٕٗٗ اٞاًت ٜ ا٢ اًتفبؿٜ ُـ ٌٛ٘ٝ ٞب٢ ثالغ٣ ثٝ ت٥ٙـ٠ ٛٙن ٚ ثبم٢ ٍُلؿٞب٢ ؿكٞٓ

 ُٛؿ. احل٢ اكم٘ـٜ ؿك اؿث٥بت ؿاًتب٣٘ وٛؿن ٤بؿ ٣ٔثٝ ٣ٙٛاٖ  ام ا٤ٗ احل، ا٘جٌبٙ ؽبٛل وٛؿن

ُتٙبؽت ٚ تغ٥ّتُ   ، ٞتب٢ اكم٤تبث٣ اكمٍ ٞٙتل٢ ٚ اؿثت٣ ٔتتٖٛ ٛٙتن       ٤ىت٣ ام كاٜ  امآ٘زبوٝ

رٌتتبك عبٗتل ؿك تتالٍ اًتت ٥ٔتناٖ      ، الغ٣ ٚ ٔؾتٔبت م٤جبُتٙبؽت٣ آٖ اًتت  ٍُلؿٞب٢ ث

پٙـاك٢ وٛؿن ثب ُؾ٥ٔت رُغب كا وِف ٕ٘ب٤تـ ٚ ام ا٤تٗ    ٍُلؿٞب ؿك ٕٞقاتتأح٥لٌقاك٢ ا٤ٗ 

ٗ ٞتـس  پلؿٜ ثلؿاكؿ. ثلا٢ ؿًت٥بث٣ ثتٝ ا٤ت   ًَادر جُحاٞب٢  ثالغت ٛٙن ٟ٘فتٝ ؿك ؿاًتبٖ ٛل٤ك ام

ا٢ وتٝ   ٣ٙبٓل ثالغت٣ ، تغ٣ّ٥ّت   ٚ ثب اًتٙبؿ ثٝ كٍٚ ت٥ٓٛف٣ ُـثلك٣ً  ٞب تٕبْ ٚاهٌبٖ ؿاًتبٖ

ُتٛؿ ثتٝ    . ؿك ا٤ٗ پوَٚٞ تتالٍ ٔت٣  ُـ اكم٤بث٣، ؿك ا٤ٗ احل ؿاك٘ـ ٣٘مَ ٔرحل٢ ؿك ٛٙنآفل٤ٙ

 :  پلًَ م٤ل پبًؼ ؿاؿٜ ُٛؿ

 ٝوـاْ اًت؟ ًَادر جُحاتل٤ٗ ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ٛٙنآفل٤ٗ ؿك  ثلرٌت 
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ُتٍلؿٞب٢ ثالغت٣ ٛٙنًتبم ؿك    پوَٚٞ ثل پب١٤ ا٤ٗ فل٥ٗٝ ُىُ ٌلفت وتٝ پلثٌتبٔـتل٤ٗ   

 رب٘ـاكپٙـاك٢ ٚ ت٘بؿ.، پٙـاك٢ اٌ٘بٖ، ٥٠٘ل ٔلا٣بت ،تىلاك: ام ا٘ـ ٣جبكت ًَادر جُحأز١٣ٕٛ 

 پ٘طٌ٘ٔ تحق٘ق
ٞب٢ اؽ٥ل اؿث٥بت وٛؿن ٔٛكؿتٛرٝ ٤ٚو٠ پوٍِٚٞلاٖ للاك ٌلفت ٚ ؿك ا٤تٗ م٥ٔٙتٝ آحتبك     ؿك ًبَ

ٝ ٔت٤ـؿ٢ ثٝ كُت١تغل٤ل ؿكآٔـ. ام  : أدب األطفال ْ( ؿك وتتبة  1988أث٤ٔٛتبَ ) : اًتت  آٖ رّٕت
لط ٞب٢ ًبؽتبك٢ ٚ ٔغتتٛا٣٤ اؿث٥تبت وتٛؿن ٜٔت     ٤ٚو٣ٌ بكصٛث٣ و٣ّ ؿكثبك٠ٟص دراسة وتطبيق

أدب ْ( ؿك وتتتبة 1996ٚ ثتتل٤ َ ) أدب األطفال  لماو و ا ْ( ؿك وتتتبة 1991) ٕ٘تتٛؿ. ٘ز٥تتت
و٥ـ ثل اٞـاس آٔٛمُت٣ ٚ  ٘مَ ؿاًتبٖ ؿك كُـ ُؾ٥ٔت وٛؿن كا ثب تأ أهدا ا  والتا : األطفال 

ثتٝ   فا  الرا ب  ال العاوامل وابلا  ب أدب الطْ( ؿك وتتبة  1999ٕ٘ٛؿ٘ـ. لـ٤ل٢ ) تج٥٥ٗ تلث٥ت٣ آٖ

ؿ٘جبَ اكائ١ كاٞىبكٞب٣٤ اًت وٝ ؿاًتبٖ ٚ ٤ُل وٛؿن ثتٛا٘ـ ُى٣ّ رـ٤ـ ثٝ ؽتٛؿ ث٥ٍتلؿ ٚ ام   

األدب ال صصا  ْ( ؿك وتبة 2000) حالوةةبكصٛة ؿاًتبٖ ٚ ٤ُل ًٙت٣ وٛؿوب٘ٝ ؽبكد ُٛؿ. ٟص
 وٛؿن پلؿاؽت. ُٙب٣ً اؿث٥بت ؿاًتب٣٘ ثٝ تغ٥ُّ كٚاٖ مضمعن اج ملل  نفل : لمطف 

ٝ ٞب٣٤ ٓٛكت ٌلفتت؛   ؿكثبك٠ رُغب )ٔال٘ٔلاِـ٤ٗ( ٥٘ن پوَٚٞ ْ( ؿك ٣1934تناْ ) : امرّٕت

پ٥ٛ٘ـ ِٔتلو٣ ث٥ٗ ُؾ٥ٔت رُغب٢ ٣لثت٣  « ُجحال  يف األدب الا ريالي: يف األدب الشرقي»ٔمب١ِ 

ةالنقد جح  : فلساة النموذج اجلحوي»ْ( ؿك ٔمب١ِ 1977ٚ ٔال٘ٔلاِـ٤ٗ ا٤لا٣٘ پ٥ـا ولؿ. اِٙزبك )
ٞب٢ وٛؿن وبكولؿ٢  ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ اُبكٜ ؿاُت وٝ ُؾ٥ٔت رُغب ؿك ثلؽ٣ ام ؿاًتبٖ« السي يالي

شخصاي   و ملاف   ا اايالة : ُجحال الرا بْ( ؿك وتتبة  1978اِٙزتبك )  اًتت. ٜ ٥ًبًت٣ پ٥تـا وتلؿ   
ٞتب ٚ اؿث٥تبت ٔؾتّتف پلؿاؽتت.      ثٝ ثلك٣ً ُؾ٥ٔت ٚال٣٤ ٚ ٕ٘بؿ٤ٗ رُغب ؿك فلًٞٙ وال ربار

ثب فول ٌٔتٙـات ٣ّٕت٣ ٚ  « تغم٥ك رب٢ٔ ؿك ُؾ٥ٔت ٔال٘ٔلاِـ٤ٗ»ٍ( ؿك ٔمب١ِ ٣1387جـ٢ )

 ٣وتٝ ؿك فلٞٙتً ٚ اؿث٥تبت    ا٘ـ ٔتفبٚت ٥تُؾٔ ؿٚتبك٤ؾ٣ ٔتقول ُـ وٝ ٔال٘ٔلاِـ٤ٗ ٚ رُغب 

 ٔؾتّف ٟٟٛك ٤بفتٙـ.

ٞب٢ فبك٣ً وٝ ام ٠ٙٔل ث٥ٙبؿ ٠٘ل٢ پوَٚٞ ثتب ثؾِت٣ ام پتوَٚٞ عبٗتل      پوَٚٞ امرّٕٝ

ٍ( ام 1390« )ٛج٤ت٣ ؿك اؿث٥تبت وتٛؿن    ُتٛػ »ا٢ اًتت ثتب ٣ٙتٛاٖ     ٘بٔٝ ؿٚ پب٤بٖ، اُتلان ؿاكؿ
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ٍ( ام 1391« )ثلك٣ً ٛٙتن ٚ فىبٞتٝ ؿك ُت٤ل وتٛؿن ٚ ٘ٛرتٛاٖ ؿٞت١ ِٞتتبؿ       »پٛك ٚ  ٤ًٛف

ٓ   ا٤لاٖ تتل٤ٗ ُتٍلؿٞب ٚ ٔ٘تب٥ٔٗ ٛٙتن ؿك ُت٤ل وتٛؿن        ماؿٜ. ٤ٌٛ٘ٙـٌبٖ ؿك ا٤ٗ ؿٚ احل ثتٝ ٟٔت

ٛٙن غبف٥ٍّل٢ ٚ ٛٙتن ٔٛل٥٤تت   ، ث٥ب٣٘ت   ٞب٢ مثب٣٘ م٢پلؿاؽتٙـ ٚ ؿك ثؾَ ٍُلؿٞب ثٝ ا٘ٛا١ ثب

ٞتب٢ ٛٙتن ٚ    ثلك٣ً تى٥ٙته »ٍ( ؿك ٔمب١ِ 1390پٛك ٚ ٕٞىبكاٖ ) اُبكٜ ٕ٘ٛؿ٘ـ. ٕٞض٥ٙٗ عٌبْ

ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ٌٌتل٠ ٛٙن ٚ ٜٔب٤جٝ ٚ »ٍ( ؿك ٔمب١ِ 1394ٚ ٓفب٣٤ )« ٜٔب٤جٝ ؿك آحبك ًُٞٛٙ ٔلاؿ٢

ٛٙتتن ٚ »ؽتتـاث٥ٗ ٚ ٕٞىتتبكاٖ ؿك ٔمبِتت١ ٚ « ماؿٜ ُتتٍلؿٞب٢ آفتتل٤َٙ آٖ ؿك آحتتبك فلٞتتبؿ عٌتتٗ

ٛٙن كا ٤ىت٣ ام ٣ٙبٓتل   « ماؿٜ ٞب٢ وٛؿن ٚ ٘ٛرٛاٖ فلٞبؿ عٌٗ ٞب٢ ٛٙنپلؿام٢ ؿك ؿاًتبٖ ٥ُٜٛ

ثبم٢ مثب٣٘ ٚ ، ٔٛل٥٤ت، ٞب٢ ٛٙن ٌفتبك٢ ماؿٜ ٚ ٔلاؿ٢ ٤ٔلف٣ ولؿ٘ـ ٚ ٥ُٜٛ ثلرٌت١ آحبك عٌٗ

ٖ ٞب٢ ٛٙنپلؿام٢ آحبك  پلؿام٢ كا ام پلثٌبٔـتل٤ٗ ٥ُٜٛ ٘م٥٘ٝ ؿا٘ٙتـ. ؿك   ٘ت٤ٛي ٔت٣   ا٤ٗ ؿٚ ؿاًتتب

ٝ ، ٞب٣٤ وٝ ثٝ مثبٖ ٣لث٣ ا٘زبْ ُتـٜ  ٥ٔبٖ پوَٚٞ الاك ىالة يف ددب األفاال ل »ا٢ ثتب ٣ٙتٛاٖ    ٔمبِت
ٛج٤ت٣ كا رتنال ن٤ٙفته     ٛٙن ٚ ُتٛػ ، ْ( ام كاف٢ ٤غ٣٥ ٤بفت ُـ وٝ ٤ٌٛ٘ٙـ٠ آ2011ٖ« )العالري

ٕ٘ب٤ـ. ام  ٖٛ وٛؿن ٤ٔلف٣ ٣ٔؿا٘ـ ٚ ٥٤ٔبكٞب٣٤ كا رٟت م٤جبتلُـٖ ٛٙن ؿك ٔت اؿث٥بت وٛؿن ٣ٔ

 تٛا٘ـ ام ر١ّٕ ا٤ٗ ٥٤ٔبكٞب ثبُـ. ٠٘ل ٢ٚ ا٘ٛا١ ٓٙب٢٤ ثالغ٣ ٣ٔ

ثلكًت٣   ا٢ وتٝ ؿك ا٤تٗ آحتبك    اؿ٣ب ولؿ وٝ رب١٤ٔ آٔبك٢ ٣ؿكًت ثٝتٛاٖ  ثب ثلك٣ً ا٤ٗ آحبك ٣ٔ

ٞتب ٥٘تن ثتب ٘تتب٤ذ ا٤تٗ       ثب رب١٤ٔ آٔبك٢ پوَٚٞ عبٗل ٔتفبٚت اًت ٚ ٘تب٤ذ عبُٓ ام آٖ، ُٜـ

ٞب٢ ثالغ٣ ا٤ٗ ٔمبِٝ ٘ؾٌت٥ٗ پو٣ِٞٚ اًت وٝ ثٝ ثلك٣ً ٍُلؿ، تفبٚت ؿاكؿ؛ ثٙبثلا٤ٗ پوَٚٞ

 پلؿامؿ. ٣ٔ ًَادر جُحاٞب٢  ٛٙنًبم ؿك ؿاًتبٖ

 بحث ٍ بزرسٖ

 طٌش در لغت ٍ اصطالح

ٗ « ٚ ثل و٣ٌ ؽٙـ٤ـٖ ؿًت ا٘ـاؽتٗ»ٛٙن ؿك ِ ت ثٝ ٣ٙ٤ٔ  اًتت ٚ ؿك   (4/353: 1408، ٠ٙٔتٛك  )اثت

فٌبؿ ارتٕب٣٣ ٤ب اُتتجبٞبت ثِتل٢ ثتٝ    ، ٞب٢ اؽالل٣ وٝ ؿك آٖ ٤ٗف احل اؿث٣ اًت»، آٜالط

. ٛٙتن كا  (51: 2003، )٣جـاِغ٥ٕـ« ُٛؿ ا٢ تٌٕؾلآ٥ٔن ٚ ثب ٞـس كف٢ كفا٤ُ اؽالل٣ ثبمٌٛ ٣ٔ ٥ُٜٛ

ثتٝ  آ٥ٔتنؿ ٚ   ٛج٣٤ كا ثٝ ٞتٓ ؿكٔت٣   ُٛؽ٣ ٚ ُٛػ، ٔناط»ا٢ ام اؿث٥بت ؿاٌ٘ت وٝ  تٛاٖ ٌٛ٘ٝ ٣ٔ
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، )ُت٥ل٢ « ًتبمؿ  ٞتب ٚ رٛأت٢ كا ثتلٔال ٔت٣     مُت ٚ ٤ٔب٤ت اٌ٘بٖكفتبكٞب٢ ، آ٥ٔن ٘ىَٛٞ ٛلم٢

تتل   ٌبٜ ٕٔىٗ اًت ؿن٤ُ ُؾ٣ٔ ؿاُتٝ ثبُـ وٝ ثٝ ٞزٛ ٘نؿ٤ه». ا٤ٗ ١ٛ٘ ٛٙن٣٤ٌٛ (42: 1376

ٞب٢ رب٤ٔتٝ وتٝ ث٥ِتتل ك٘تً ٞتنَ ثتٝ ؽتٛؿ         اًت ٚ ٌبٜ ؿن٤ُ ر٣٤ٕ ٚ ؿك رٟت كف٢ وبًت٣

ا٘تمتبؿ  ، ٛٙن»: ٥ٔبٖ ٛٙن ٚ ٞنَ ٚ ٞزٛ تفبٚت اًت ؛ ثٙبثلا٤ٗ(11-10: 2009، )٣جـاهلل ؽ٥ُّ« ٥ٌلؿ ٣ٔ

      ٝ ٖ   ٚ اًتٟنا٢ غ٥لٌٔتم٥ٓ ٤ٔب٤تت ٌتلٜٚ ٤تب رب٤ٔت١ ؽبٓت٣ ثت ٞبًتت. ٞزتٛ    ٠ٙٔتٛك آتالط آ

ثـ٣٤ٌٛ ٚ ٌبٜ ؿُٙبْ ثتٝ ُؾٔت٣ ٤تب ٔٛٗت٣٣ٛ ؽتبّ اًتت ٚ غتلٕ        ، اًتٟناال، ر٣٤ٛ ٥٣ت

كو٥ته ٚ  پتلؿٜ ٚ ٌتب٣ٞ    ثت٣ ، ٞتب٢ ٘تبٜٔج١ٛ   ُؾ٣ٔ ٚ رٙج١ تفل٤غ٣ ؿاكؿ. ٣ِٚ ٞتنَ ُتٛؽ٣  

 .(14: 1389، ٔٙـ )ثٟلٜ« ؽٙـٜ ٚ تفل٤ظ ٘ـاكؿ، رن ًلٌل٣ٔ غ٥لاؽالل٣ اًت وٝ ٞـس ؽب٣ٓ ثٝ

 جاٗگاُ بالغت در طٌشگًَگٖ آثار ادبٖ
 ٖ ٝ ، ُٙبًت٣  ام ٠ٙٔتل مثتتب پب٤تت١ آت٣ّ آفتتل٤َٙ آٖ كا  »ا٢ ام وتتبكثلؿ مثتبٖ اًتتت وتٝ    ٛٙتتن ٌٛ٘ت

، )ٛبِج٥بٖ ٚ تٌت٥ّٓ رٟلٔت٣  « ؿٞـ ٣ٔ تِى٥ُ 3افنا٣٤ ٚ ٞٙزبك 2ام ٛل٤ك ٞٙزبكٌل٤ن٢ 1ًبم٢ ثلرٌتٝ

ٞٙزبك ٜٔٙم٣ مثبٖ ثب ٍ٘لُت٣ ٞٙلٔٙـا٘تٝ ؿكٞتٓ    ، وٝ ؿك ٛٙنٞب٢ اؿث٣ ٓٛكت ٤ٗا  . ثٝ(14: 1388

ٞب  ٛٙن ثب ٟلافت، ُٛؿ. ثب ا٤ٗ ؿٚ كٍٚ ُىٙـ ٚ ٤ب لٛا٣ـ٢ ثل لٛا٣ـ عبوٓ ثل مثبٖ افنٚؿٜ ٣ٔ ٣ٔ

 ؿٞـ. كا افنا٤َ ٣ٔ ُٛؿ ٚ لـكت رقة ٔؾبٛت ٞب٢ ثالغ٣ ؿكآ٥ٔؾتٝ ٣ٔ ٚ ٘ٛآٚك٢

پي ثب٤ـ ؿك ًبؽت آٖ ام ُتٍلؿٞب٣٤ اًتتفبؿٜ   ، ؽٙـٜ اًت، ٞل ٛٙن تأح٥ل٘ؾٌت٥ٗ  امآ٘زبوٝ

اكوتبٖ   ٞٓ ٌقاُتٗٛٙنپلؿام ثب وٙبك ، ُٛؿ. ثلا٢ تِى٥ُ ثبفت ٛٙن ُٛؿ وٝ ًجت ت٥ِٛـ ؽٙـٜ ٣ٔ

   ٝ افنا٤تـ. ؿك عتٛم٠    اٍ ٔت٣  والْ ٚ ثب تى٥ٝ ثل ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ؽبّ ثل م٤جتب٣٤ ث٥تبِٖ ٛٙنٌٛ٘ت

٣ٙٔل آت٣ّ  ، اؿكان تٙبلٖ ٥ٔبٖ ٢ٗٚ ٔٛرٛؿ صٙب٘ضٝ ٌٞت ٚ صٙب٘ضٝ ثب٤ـ ثبُـ»، ا٘ـ٤ٍِب٣٘

، ُتٍلؿٞب٢ ثالغت٣ ٕٞضتٖٛ تىتلاك    ، ٚ ؿك عتٛم٠ مثتب٣٘   (Munn, 1962: 200)« ؽٙتـٜ اًتت  

ٚ ت٘بؿ ٌٞتتٙـ وتٝ ٛٙنآفل٤ٙٙتـ. ٞلصٙتـ ا٤تٗ ٔتٛاكؿ تٟٙتب        ، وٙب٤ٝ، ب٘ـاكپٙـاك٢ر، پٙـاك٢ اٌ٘بٖ

 ثٝ ٠٘ل٤بثـ ٚ  تل٤ٗ ٔٛاكؿ٢ اًت وٝ ؿك ٛٙن ٕ٘ٛؿ ٣ٔ أب ام ثلرٌتٝ، ٞب٢ مثبٖ ٛٙن ٥ٌ٘ت ٤ٚو٣ٌ

                                                                                                                   

 
1. Foregrounding 
2. Deviation 
3. Extraregularity 
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فول ا٤تٗ ٘ىتتٝ    ا٤ٙزبا٢ ثلا٢ ل٘بٚت ؿك ا٤ٗ م٥ٔٙٝ ثبُـ. ؿك  تٛا٘ـ ٥٤ٔبك ُب٤ٌتٝ كًـ وٝ ٣ٔ ٣ٔ

ثل٘ـ؛ أب ٛٙن٢ رٙجت١ م٤جبُتٙبؽت٣ پ٥تـا     ث٥ِتل ٛٙنٞب ام ٓٙب٢٤ ثالغ٣ ثٟلٜ ٣ٔٗلٚك٢ اًت وٝ 

 وٙـ وٝ ام ا٤ٗ ٓٙب٢٤ رٟت ًبؽت ت٤ٛٔل ٛٙنآ٥ٔن ثٟلٜ ٥ٌلؿ. ٣ٔ

ام ٣ٙبٓتل ٚ فٙتٖٛ ثالغت٣    ، ٛٙنپلؿام وتٛؿن ٥٘تن ثتلا٢ م٤جبًتبم٢ احتل ؽتٛؿ      ، ؿ٤ٍل ًٛام 

ا٢ لبثُ ؿكن ثلا٢ وٛؿن ثبُتـ ٚ ثتب    ٥ٌلؿ وٝ ما٥٤ـ٠ ٍ٘ل٣ُ ؽبّ ام ٔمِٛٝ ا٢ ثٟلٜ ٣ٔ ٌٛ٘ٝ ثٝ

ٌ٘جت ثتٝ  ، تٛاٖ ٌفت ٛٙنپلؿام٢ ثلا٢ وٛؿن فٞٗ ٚ مثبٖ اٚ ٕٞؾٛا٣٘ ؿاُتٝ ثبُـ. ثٙبثلا٤ٗ ٣ٔ

آَٛ ٚ ٗٛاث٣ٜ ٤ٚوٜ ؿاكؿ وٝ ٌبٜ ٛٙنپلؿامِ ا٤ٗ ٣لٓتٝ كا  »وبك ؿُٛاكتل٢ اًت ٚ ، ًبَ ثنكي

 .(75: 1394، )ٓفب٣٤ ٚ اؿ٣ٕٞ« ؿٞـ ؿك ٔغـٚؿ٤ت ٚ تٍٙٙب للاك ٣ٔ

 «ًَادر جُحا»ضگزدّإ طٌشآفزٗي در 
ثلا٢  ٓلفبًٞب وٝ  ؿك ا٤ٗ ؿاًتبٖ .٥ٌلؿ كا ؿك ثل ٣ٜٔ ؿاًتبِٖ وٛتب 26  ًَادر جُحأز١٣ٕٛ 

ٞٙل ؽاللب٘ت١ ٤ٌٛ٘تٙـٜ ؿك ا٤تٗ اًتت وتٝ ام      ، ُتٝ ُـٜ٘ٛ« د»ٚ « ة»لٜٚ ٣ًٙ وٛؿن ٌ

ٌن٤ٙـ وٝ  ثل٣ٔ ٞب ٚ عٛاؿح٣ كا ؿاًتبٖ ٢ٚوٙـ.  كٚا٤ت٣ ٛٙنآ٥ٔن ؽّك ٣ٔ، عٛاؿث ٤َٕٔٛ

ؿك پ٥تب٣ٔ ثتلا٢ وتٛؿن    ، ٞب تٕب٣ٔ ؿاًتبٖ ؿك پيِ ؛ ثٙبثلا٤ٗؿاكؿب ؿ٥٘ب٢ وٛؿوب٘ٝ اكتجبٙ ث

ا٢ ثٟلٜ  ٌٛ٘ٝ ام ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ثٝ، ؿاك ٞب٢ ؽٙـٜ وَٙ آفل٥ٌَٙ٤لؿ. ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثب  ٣ٔ ٠٘ل

ٛ  ثتلؿ ٚ ام   پ٥َ ٣ًٔٛ وٛؿن كا تب ا٘تٟب٢ ؿاًتبٖ  ٥ٌلؿ وٝ ام ٤ه ٣ٔ ٝ  ؿ٤ٍتل ًت  اٚ كا ثت

 ؿاكؿ. ٙـٜ ٚا٣ٔؽ

 ،آٖٚاهٌتبٖ   %17ٚاهٜ؛ ٣ٙ٤٤ عـٚؿ 1056ٚاهٜ( ت٤ـاؿ  7778) ًَادر جُحاام ٔز١ٕٛ ٚاهٌبٖ 

ؽٙـا٘ـٖ وٛؿن اًتتفبؿٜ   ثلا٢ ٓلفبًوٝ  ٝكفت ثٝ وبكا٢  ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ٚ آفل٤َٙ ًبؽت ثلا٢

ٞب٢ ثالغ٣  م٤جب٣٤ ٛٙنِ ا٤ٗ احل ؿك ٌلٚ ًبمٜ ؿٞـ ِ٘بٖ ٣ٔا٤ٗ وبكولؿ ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣  .ا٘ـٜ ُـ

ٞتب٢   ا٢ ام آكا٤ٝ ؿك و٥ّت ؽٛؿ ٌٛ٘ٝ ًَادر جُحا. ثٙبثلا٤ٗ اٌل ث٥٤ٍٛٓ ثبفت ٛٙن ًبم٘ـ٠ آٖ اًت

 ا٢ ام ُتٍلؿٞب٢ ثالغت٣ ؿك   ٌٌتتلؿٜ  آ٥ٔن ًؾٗ ٍ٘فت٥ٓ؛ صلاوٝ ٥ٛف صٙـاٖ ٔجبِ ٝ، ثالغ٣ اًت

لتـكت رتقة آٖ كا افتنا٤َ    ، ثٝ ؿ٥ُِ صٙـ٤ٔٙب٣٤ ولؿٖ ٔتٗ ٛٙتن  ًَادر جُحا ٔز٣ٕٛٝ ؿاًتبٖ

 ؿٞـ. ٣ٔ
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 1تکزار
، (2/449: 2001، )اِغٕت٢ٛ « ؿٚثبكٜ ٤ب صٙتـثبكٜ آٚكؿٖ ٤ته ٚاهٜ ٤تب ٣جتبكت اًتت     »تىلاك ثٝ ٣ٙ٤ٔ 

، )ٞبُت٣ٕ « آٖ كا ؿٚصٙتـاٖ ًتبمؿ   تتأح٥ل ثتٛا٘ـ ثل ٥ًٛٔم٣ ؿك٣٘ٚ ًؾٗ ث٥فنا٤ـ ٚ »ا٢ وٝ  ٌٛ٘ٝ ثٝ

ـ ، ت٤ِٛك، تأو٥ـ ٤ٔٙب»٤ه ٍُلؿ ثالغ٣ وبكولؿٞب٣٤ ٕٞضٖٛ ثٝ ٣ٙٛاٖ   تىلاك. (227: 1370 ، تلؿ٤ت

ٓ  (452: 1367، )كٗب٘واؿ« ثؾ٣ِ ٚ اكُبؿ ِقت ٞتب٢ وٕتـ٢ والًت٥ه     ؿاكؿ. تىلاك ٤ى٣ ام ٔىب٥ٌ٘ت

َ  اٚٗتب١ ٞب٢ ِٔتؾْ ؿك   ا٢ ٥٤ٔٗ ثب ُؾ٥ٔت ٓغٙٝ»ٌٛ٘ٝ وٝ  ثـ٤ٗ، اًت ـ  ٚاعتٛا ثتب  ، رـ٤ت

َ  اٚٗب١ٍل ؿك ٕٞبٖ ٞب٢ ؿ٤ ٕٞبٖ ٓغٙٝ ثب ُؾ٥ٔت ٖ « تىتلاك ُتٛؿ   ٚاعتٛا . (87: 1379، )ثلٌٌتٛ

ٖ  ، كٚؿ ثٝ وبكؿكًت٣  ٞب٢ وٛؿوب٘ٝ ثٝ ا٤ٗ ٍُلؿ ؿك ؿاًتبٖ وٝ ؿكٓٛكت٣ ٞتب   ثل ٛٙنٌت٣ٍ٘ٛ ؿاًتتب

٤بثـ وٝ ثـا٥٘ٓ وٛؿن ٥ُفت١ أتٛك تىتلاك٢ اًتت؛     مٔب٣٘ ا٥ٕٞت ٣ٔ، افنا٤ـ. ا٤ٗ ١ٛ٘ وبكولؿ ٣ٔ

: )ٛجبٛجتب٣٤ « آُٙب ُتٛؿ  ُبٖ ٢ُ٘ٛتبكآٔٛمؿ ٚ ثب ُىُ  ٞب كا ٣ٖٔ آ، ٞب ثب ٥ُٙـٖ ٔىلك ٚاهٜ»صلاوٝ 

ِ٘تبٍ٘ل تٛا٘تب٣٤   ، . تىلاكٞب٣٤ وٝ ثب ًبؽتبك ٛٙن١ٌ٘ٛ آحتبك وٛؿوب٘تٝ تٙبًتت ؿاكؿ   ٍ(14/5/1393

وتٝ ؿك  اًت ٝ ٞب٣٤ ام تىلاك ؿك تلو٥ت ٤ه احل ٞٙل٢ ٌبٜ ثـاٖ پب٤ ٌٛ٘ٝ تأح٥ل. »اًتٍ٘بك٘ـ٠ آٖ 

 .(408: 1385، )ُف٣٤٥ وـو٣ٙ« ٥ٌلؿ ٔلون ؽالل٥ت ٞٙل٢ ٤ٌٛٙـٜ للاك ٣ٔ

ؿك ٌلٚ تىلاك ٚاهٌب٣٘ اًت وٝ ٔتٙبًت ثتب كٚع٥تبت    ًَادر جُحاثؾ٣ِ ام تِؾْ ثالغ٣ 

( كا ٌ٘جت %28. تىلاكٞب٢ ا٤ٗ ٔز٣ٕٛٝ ث٥ِتل٤ٗ ٥ٔناٖ )افتـ ٛؿن ٚ رٟت ؽٙـاٖ اٚ اتفبق ٣ٔو

، ٓتٛكت ٔتتٛا٣ِ  ىلاكٞب ام ١ٛ٘ ٚاهٌتب٣٘ ثتٛؿٜ ٚ ثتٝ    . ا٤ٗ تثٝ ؿ٤ٍل ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ؿاكاًت

٘متَ  ، پق٤لؿ تب ؿك ؽٙـا٘ـٖ وتٛؿن  ٞب٢ مٔب٣٘ ٓٛكت ٣ٔ ٕٞلاٜ ثب ك٣ب٤ت ٥٤ٔٗ ٚ ٠ٙٔٓ فبّٓٝ

 :  ُٛؿ ٞب اُبكٜ ٣ٔ ٣ٕٟٔ ا٤فب ٕ٘ب٤ـ. ؿك م٤ل ثٝ ثلؽ٣ ام آٖ

بكال  : الالدقيِِ ةقال ل لالو ابئعِ  فذىَب إىل، البَّطِ يُريُد دن يشرتيَ دقيق ً ألىل بيِتو ابئعُ ةك ن »
 .(150: 2007، )عٙب «البَّطِ الدين رَ  ابئعُ ذتَنُو دين ٌر. دفعَ : الب ئعُ يل ىذا اجلواِل؟ ق َل  تبيعُ 

ؿاك  ؽٙـا٘ـٖ وٛؿو٣ وٝ ِٔتتبق ُت٥ٙـٖ ؿاًتتبٖ ؽٙتـٜ     ثلا٢، ِٔتمبت آٖتىلاك ِفٞ ثبئ٢ ٚ 

 .٤ٔب١ّٔ رُغب اًت
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اَسالالمَع االالذا  احلجالال رِة؟ إانالال  م َحسالال  َ : احلجالال رة؟ فقالال ل الرجالالل َحسالال  َ  ىالالل بالالربتُم  ذاَت  الالرّةٍ »
 .(170: ٕٞبٖ) «قبلَ اليوِم  س  ِ اللون  ن دلواِن احلَ 

تىلاك ِفٞ عٌَبال )ًٛح( ثلا٢ ث٥ِتل ؽٙـا٘ـٖ وٛؿو٣ وٝ ام تٛر٥ٝ رُغب ؿكثبك٠ كٍٚ ٛجؼ 

 .ًٛح ًًٙ ؿك ت٤زت اًت

 تنوّعالة. ةكال َن ُاال ةُر  ىدخالر  ة َزرةعال تٌ غنيَّةٌ أببج ِر الا كهِة   زرَعَةٌ ك َن ِللج ِر الطّمّ ِع »
،  زرعِتالولو د كنَوُ دن يَزيالَد  َسال حةَ  دكربُ ََيِلكه  ُجح ... ك َن الطّمّ عُ يَتَمنّ   َزرعَةٌ   زرعتَو
 .(330-329: ٕٞبٖ) «ج رِه ُجح   َزرعةِ حس ِب ى ةلو عل

ؿك ؿاًتبٖ وٝ ٘بُت٣ ام ؿكن ٘بؿكًتت ٌٕٞتب١٤    تىلاك ِفٞ ٔنك٣ٝ ثلا٢ تم٤ٛت ؽٙـ٠ ٟ٘فتٝ 

 وبك ام ٔفْٟٛ ٔنك٣ٝ ثٛؿ. ٢ٕٛ

ادر جُحاثب ثلك٣ً ٍُلؿ تىلاك ؿك ٔز١٣ٕٛ  ٖٛا ٌفت وٝ ا٤ٗ ٍُلؿ ثب وتبكثلؿ٢ ٔتٙبًتت ثتب     ٣ٔ ًَ ت

ب ٔالَ ٝ٘، وٛؿنفٟٓ ٚ ؿكن  ٤ٛتت ف٘تب ٚ ٘ ٕتٝ ٚ     تٟٙ ىٝ ٔتٙبًت ثب كٚع٥بت وٛؿوبٝ٘ ٝث تم آٚك ٥ٌ٘ت؛ ّث

تبٖ ٔت٣  ٝث ٓٛكتوٙـ ٚ  ن وٕه ٣ٔآًٞٙ والْ ٥٘ ٤ٛت ؽٙـ٠ ٔٛرٛؿ ؿك ؿًا ٌتلؿؿ   غ٥لٌٔتم٥ٓ ٔٛرت تم

٣ آٖ ٥٘ن  ٍ٘ٛ تٙـٜ ام    ٣ٔ تأح٥لٚ ثل ٛٙنٌ ٤ٌٛ ٥ٓفبت٣ وتٝ ٘ ٚاهٌبٖ ٚ ؿك ٛت ٌقاكؿ. ا٤ٗ ٍُلؿ ث٥ِتل ؿك لبِت 

ٛ٘ـ ٔغىٓ ٥ٔبٖ ٛٙن ٚ تىلاك ؿك ِٔبٞـٜ ٣ٔ، ؿٞـ ٞب اكاٝئ ٣ٔ عبنت ٚ كفتبك ُؾ٥ٔت ا٤تٗ   ُٛؿ. ا٤زبؿ پ٥

تبٖ ؿاكؿ. ـاؿٞب٢ ؿًا بٖ ام ثالغت ل٢ٛ آٖ ؿك پلؿاؽت كؽ تب٣٘ ِ٘  ٔز١٣ٕٛ ؿًا

 1ًظ٘ز هزاعات
تتالٍ  »آٚكؿ ٚ  لٛا٣ـ ؿًتٛك٢ مثبٖ كا ثب تزلث١ ُؾ٣ٔ ؽٛؿ ثتٝ ؿًتت ٔت٣   ، وٛؿن امآ٘زبوٝ

 ثٝ وتبك ؿك مثبٖ ُفب٣ٞ ، ٥ٌلؿ ا٢ ام ٚاهٌب٣٘ كا وٝ ؿك ٤ه ع١ٜ٥ ٤ٔٙب٣٤ للاك ٣ٔ وٙـ ٔز٣ٕٛٝ ٣ٔ

ٖ (305: 1391، ماؿٜ ماؿٜ ٚ ك٢ٛٗ )آلبٌُ« ثجلؿ ٤ٌٛ٘تبٖ وتٛؿن ثب٤تـ ثتٝ ٌٌتتلٍ ٚاهٌتبٖ        ؛ ِقا ؿاًتتب

ٞتب٢ ٌٌتتلٍ ٚ تخج٥تت     ٕ٘ب٤ٙـ. اًتفبؿٜ ام ٍُلؿ ٔلا٣بت ٥٠٘ل ٤ى٣ ام كاٜ ث٥ِتل تٛرٝآحبكُبٖ 

آٚكؿٖ ٚاهٌتب٣٘ اًتت وتٝ ام    »٥٠٘ل وتٝ ثتٝ ٤ٔٙتب٢     ب٢ پب٤ٝ ؿك فٞٗ وٛؿن اًت. ٔلا٣بتٞ ٚاهٜ

ـ    ؿك ٤ه م٘ز٥لٜ للاك ٣ٔ، رٟت ٔغتٛا « ٥ٌل٘ـ ٚ ٣٣ٛ٘ اكتجبٙ مثب٣٘ ٤ب ٤ٔٙب٣٤ ثتب ٤ىتـ٤ٍل ؿاك٘ت
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 ُ غ٥لٌٔتتم٥ٓ ؿك   ثٝ ٓٛكتا٢ ؿاكؿ ٚ  ؿك ٛٙن وٛؿن وبكولؿ لبثُ ٔالع٠ٝ، (177: 1996، )أعٕـفِت

اًتت   ًَادر جُحا٤ٗ ٍُلؿ وٝ ؿ٥ٔٚٗ ٍُلؿ پلوبكثلؿ ؽٙـا٘ـٖ وٛؿن تأح٥لٌقاك اًت. ثب وٕه ا

ٞتب كا وٙتبك    آٖ، ؽٛك٘تـ. ثٙتبثلا٤ٗ وتٛؿن    پ٥ٛ٘تـ ٔت٣   ثٝ ٞٓٞب٢ ٔت٤ـؿ٢  ب كُتٝٞب ث ٚاهٜ، (18%)

ٖ   ِ٘ب٘ـ ٚ ثب اكتجبٙ ؿاؿٖ آٖ ٤ىـ٤ٍل ٣ٔ ْ ٗتٕٗ ا٘جٌتبٙ ؽتبٛل    ، ٞب ثٝ كؽتـاؿ ؿاًتتب ، ثتب ؽٙتـٜ   تتٛأ

 :  ٞب٢ م٤ل ؿلت و٥ٙـ آفل٤ٙـ وٝ ثل غٙب٢ ٚاهٌب٣٘ اٚ ٥٘ن تأح٥لٌقاك اًت. ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ت٤ٛٔل٢ ٚاهٌب٣٘ ٣ٔ

 .(67: 2007، )عٙب «الق ضي ىيّ  بن  إىل ادلَحكمةإال يف  النزاعِ ىذا  َحس ُ ق َل الغينُّ الَُيكنُ »

ٝ  ثٝ ٘ت٣٣ٛ تأو٥تـ٢ اًتت ثتل كؽتـاؿ       وبك٥ٌل٢ ٚاهٌبٖ تؾ٣ٔٔ ؿك عٛم٠ ؿاؿؽٛا٣ٞ وٝ ثت

 رُغب ؿك ٔغىٕٝ اتفبق افتبؿ.١ّ٥ًٚ  ثٝ ؿاك٢ وٝ ؽٙـٜ

 .(125: ٕٞبٖ) «ادل ئَدةِ ى عل اخلُبزَ  كةتر  فَع   ً الا رغةَ ليَمؤلى   األفب قَ دخذ ُجح  »

٣٣ٛ٘ وٛؿن كا ٌ٘جت ثٝ ُت٠ٛ٥ ٣ز٥تت    ا٢ ام ٚاهٌبٖ ٔلتجٚ ثب غقا وٝ ثٝ وبك٥ٌل٢ م٘ز٥لٜ ثٝ

 ؽٙـا٘ـ. رُغب ٣ٔ غقا ؽٛكؿٖ

 .(135: ٕٞبٖ) «؟قَد يوِ ى عل يَسيُ ةالَده  كالغُومُ ةيرُت  يَركبُ دُاظُر كيَف »

ؿاك ًٛاك٢ ٌتلفتٗ ان٥   ٔلتجٚ ثب ًفل وٝ تأو٥ـ٢ اًت ثل ؿاًتبٖ ؽٙـٜا٢ ام ٚاهٌبٖ  م٘ز٥لٜ

 ام ٤ه پـك ٚ پٌل.

ثتب  ، ُٙبًـ كوٛة ٚ ٔغىٕٝ وٝ ام لجُ ٣ٔ، وٛؿن ؿك ثلؽٛكؿ ا٥ِٚٝ ثب ٚاهٌب٣٘ ٕٞضٖٛ ٤ٛبْ

وٙـ  ا٢ ثلللاك ٣ٔ اكتجبٙ م٘ز٥لٜ، ٞب٢ رـ٤ـِ ؿكٖٚ ٔتٗ وٝ ؿك اكتجبٙ ٤ٔٙب٣٤ ثب آٖ ٚاهٜ اًت ٚاهٜ

ثتٝ ا٘ـٚؽتت١    ٥ـٖغٙتب ثؾِت  ٕ٘ب٤ـ. ا٤تٗ أتل ًتٛا٢ ام     ٚ ؿك فٞٗ ؽٛؿ ا٤ٗ اكتجبٙ كا تغ٥ُّ ٣ٔ

ؿاك ؿاًتبٖ كا ثب ؿلت ث٥ِتل٢ پ٥ٍ٥تل٢   ٞب٢ ؽٙـٜ ٕ٘ب٤ـ وٝ وَٙ اٚ كا رقة ٣ٔ، ٚاهٌب٣٘ وٛؿن

 ٕ٘ب٤ـ ٚ ثب ٞل كؽـاؿ ؿاًتبٖ ثؾٙـؿ.

 1پٌدارٕ اًساى
ٖ  ٌ٘جت ؿاؿٖ»ثٝ ٤ٔٙب٢  پٙـاك٢ اٌ٘بٖ : 1975، )ّٜٔتٛة « عبنت ٚ كفتبك اٌ٘بٖ ثٝ ٔٛرٛؿات٣ غ٥ل ام اٌ٘تب

ٖ ؿك »اًت. ا٤ٗ ٍ٘لٍ ك٤ِٝ ؿك تفىل ثِتل ا٥ِٚتٝ ؿاكؿ؛ صلاوتٝ     (130 ٝ   تفىتلِ آ ص٥تن رب٘تـاك    ٞتب ٕٞت
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111 

ؿٜ ٍ٘تلؿ   ٞب٢ ٛج٤٥ت ٣ٔ . ام ٠ٙٔل وٛؿو٣ وٝ ام ؿك٤ض١ صِٓ اؿ٤ت ثٝ پـ٤ـٜ(65: 1381، )٥ٌُٕب« اًت ٛث

ٞتب٤َ ٌ٘تجت    رٟت اًت وٝ وٛؿن كفتبكٞب٢ اٌ٘بٖ كا ثٝ ثبم٢ ثٝ ٥ٕٞٗص٥ن ُج٥ٝ اٌ٘بٖ اًت؛  ٕٞٝ

ٖ  ٣ٔ، ؿٞـ. ٛٙنپلؿام وٛؿن ٥٘ن ٕٗٗ تٛرٝ ثٝ ا٤ٗ ٘ىتٝ ٣ٔ ام ٞٙزتبك  ، پٙتـاك٢  تٛا٘ـ ثب اًتفبؿٜ ام اٌ٘تب

ك٤ِتٝ ؿك ٠٘ل٤ت١   ، ثلرٌت٣ٍ ؽب٣ٓ ثجؾِـ. ا٤ٗ ١ٛ٘ وتبكولؿ مثتب٣٘  ، ن ثن٘ـ ٚ ثٝ آ٤َٖٕٔٛ مثبٖ ٌل٤

ـ ٛٙن ؿاكؿ  1٘بٕٞب٣ٍٙٞ غ٥ٕت ـِا ٛٙتن تزلثت١ ٘بٕٞتب٣ٍٙٞ ٥ٔتبٖ     »وتٝ ثتـاٖ ٤ٔٙبًتت وتٝ      (45: 2003، )٣ج

ٛ  ٞب ٚ تٛل٤بت ٔب ام ٤ته  ؿاٌ٘تٝ . ثتب ا٤تٗ   (12: 1384، )ول٤ضّت٣ « ؿاؿٜ ام ؿ٤ٍلًًٛتت  ٚ اتفبلتبت كػ ، ًت

ؽٙتـؿ. آ٘ضتٝ ؿك ٛٙتن كػ     ٘بؽٛؿآٌتبٜ ٔت٣  ، ٞب٢ احل اؿث٣ پٙـاك٢ ؿك٤بفت اٌ٘بٖ ثٝ ٍٞٙبْؿن وٛ، تٔٛك

آكأتَ ٚ   ، أتل٢ وتٝ ؽتٛؿ ث٥تبٍ٘ل ٘جتٛؿ     ك٤ؾتٗ ٔـاْٚ ٔلم ٥ٔبٖ اٌ٘بٖ ٚ ع٥ٛاٖ اًت ؿكٞٓ»ؿٞـ  ٣ٔ

 .(50: ٕٞبٖ)« رٙزبَ ؿك ٔلم ٥ٔبٖ ا٤ٗ ؿٚ لّٕلٚ اًتٚرٛؿ 

، ام ُتٍلؿٞب٢ ٤ٕٔتَٛ ٔز٣ٕٛت١    ام اٌ٘بٖ ؿاؿٖ ؽ٥ٓٛٔبت اٌ٘ب٣٘ ثٝ ٔٛرٛؿ٢ غ٥ل ٌ٘جت

ع٥ٛا٘تبت ؿاًتتبٖ كا ٕٞضتٖٛ اٌ٘تب٣٘     ، ( اًت. ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثب وٕه ٥٘ل٢ٚ تؾ٥ُ%14) ًَادر جُحا

م٘تـ.   ٞب ًل٣ٔ پٙـاكؿ وٝ تٟٙب ام ٠٘ل ٥ًٕب ثب اٌ٘بٖ تفبٚت ؿاك٘ـ؛ أب كفتبك٢ ُج٥ٝ اٌ٘بٖ ام آٖ ٣ٔ

ثتل اًتتفبؿ٠ ؿكًتت ام ُتٍلؿ     ، ٛؿٌلؿؿ وٝ ؽت  ًجت ؽٙـ٠ ٥ٕ٣ك وٛؿن ٣ٔ، ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ ِٔبثٟت

وٛؿن ثٝ ؿ٥ُِ تؾ٥ّت٣   ؿكٚال٢ٌقاكؿ.  ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ٔز١٣ٕٛ ؿاًتب٣٘ ٓغٝ ٣ٔ ثلا٢پٙـاك٢  اٌ٘بٖ

ٝ   ا٤ٗ تٛا٘ب٣٤ كا ؿاكؿ وٝ ثٝ رٟبٖ پ٥لأٖٛ ٚ ٚال٥٤تت ، ل٢ٛ ٚ پ٤ٛب ا٢ ٔتفتبٚت   ٞتب٢ آٖ ام ؿك٤ضت

 : ٔخبَ ؿلت و٥ٙـ ثٍٙلؿ ٚ لّٕلٚ ٥ٔبٖ اٌ٘بٖ ٚ ع٥ٛاٖ كا وٕلً٘ ًبمؿ. ثٝ صٙـ ٕ٘ٛ٘ٝ

 كغضالالالبَأ د َّالالالي ةدتَسالالالمَع كو الال م كيَظهالالرُ داالالال:  َسَ يف دذايالالالواقالالرتَب ُجحالالال   الالالن احلمالال ِر ة اَلالال»
 .(102: 2007، )عٙب «اثايةً 

٣٤ٌٛ ٥ٔبٖ رُغتب ٚ انغتَ كاٜ   ٚ ٌفت، ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثلا٢ ؽٙـا٘ـٖ وٛؿن ٚ تم٤ٛت ٛٙن ؿاًتبٖ

كفتبكٞب٢ اٌ٘ب٣٘ ٕٞضٖٛ ؿك٣ٌُٛ علس مؿٖ ٚ عتلس ٌتٍٛ ٘ىتلؿٖ ٚ    ، ا٘ـامؿ وٝ ؿك آٖ ٣ٔ

 اًت.ٜ ثٝ ان٥ ٌ٘جت ؿاؿ ٓلفبً٘بكاعت ولؿٖ ؿ٤ٍلاٖ كا 

 .(289: ٕٞبٖ) «ه دةالً يتشَي دَعين دذىُب للِحم ِر أل: ق ل ُجح »

 ٌلؿؿ. ثب٣ج تِـ٤ـ ؽٙـ٠ وٛؿن ٚ ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ ٣ٔ، ِٔٛكت ٌلفتٗ ام ان٥
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 .(290: ٕٞبٖ) «فلن د نَعَو كَ ُ ص حبَتيف  يَرغبُ إن ك َن احلم ُر »

ثٝ ان٥ رُغب ٌ٘تجت   ا٤ٙزبم٘ـ؛ أب ؿك  كفتبكٞب٣٤ اًت وٝ ام اٌ٘بٖ ًل٣ٔ، كغجت ٚ ٔٔبعجت

اعٌتبى كٗتبٔٙـ٢ وتلؿٜ ٚ ٗتٕٗ اُتت٥بق ثتٝ       ، وٛؿن ام ا٤ٗ وبكولؿ ثالغت٣  اًت.ٜ ؿاؿٜ ُـ

 ؽٙـؿ. ٣ٔ، پ٥ٍ٥ل٢ ؿاًتبٖ

ٚ ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثب ؿكن ؿكًت ام  ٖ  ، ٔٔبعجت رُغتب ٚ ان٥ ا ٝ   ام ُتٍلؿ اٌ٘تب ٝ  پٙتـاك٢ ثت ا٢  ٌٛ٘ت

ٝ ا٣ّٕ٤ِ رن ؽٙتـٜ ٘تـاكؿ.    وٙـ وٝ وٛؿن ٣ىي اًتفبؿٜ ٣ٔ ٗ  ثت وتٛؿن كفتتبك ان٥ كا   ، تلت٥تت  ا٤ت

٤بثـ وتٝ ا٤تٗ كفتبكٞتب ثتب اٍِٛٞتب٢ آُتٙب٢        ؿك٣ٔ، ًٙزـ ٚ ثب للاكؿاؿٖ آٖ ؿك اٍِٛٞب٢ آُٙب ٣ٔ

افتتـ. ا٤ٙزبًتت وتٝ     وٙـ؛ ِقا ثٝ ؽٙـٜ ٔت٣  ٜ رّٜٛ ٣ٔفَٞٙ ٕٞؾٛا٣٘ ٘ـاكؿ ٚ ثلا٤َ غ٥لٔٙت٠ل

 وٙـ. پٙـاك٢ تأح٥ل٢ ٌٔتم٥ٓ ثل ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ا٤ٗ ٔز١٣ٕٛ ؿاًتب٣٘ پ٥ـا ٣ٔ ٤بث٥ٓ اٌ٘بٖ ؿك٣ٔ

 1كٌاِٗ
آٚكؿٖ ًؾ٣ٙ وٝ ؿاكا٢ ؿٚ ٤ٔٙب٢ ٘نؿ٤ه ٚ ؿٚك اًت وٝ ٤ٔٙتب٢ ؿٚك آٖ  »وٙب٤ٝ ٣جبكت اًت ام 

ٗ  (117: 1997، )٤ٔتلٚس « اًتٔٛكؿ ٠٘ل ٤ٌٛٙـٜ ، ثٝ لل١ٙ٤ نمْ ٚ ّٔنْٚ وتٝ وٙب٤تٝ ؿك    . ثٝ ؿ٥ِتُ ا٤ت

ٖ  »ثتٝ آٖ  ، ت٤ٛٔلآفل٣ٙ٤ احل اؿث٣ ٘مَ ٔترحل ؿاكؿ  ٥٘تن   (139: 1383، )ٚع٥تـ٤بٖ وب٥ٔتبك  « ٘مبُت٣ مثتب

٣٤ٌٛ اًت؛ أب وبكثلؿ آٖ ؿك آحبك اؿثت٣   وٙب٤ٝ كًبتل ام ٓل٤ظ، ٤ٌٛٙـ. ٞلصٙـ ؿك ٣ّٓ ثالغت ٣ٔ

وٛؿوب٘ٝ ثب٤ـ ؿك ٔغـٚؿ٠ ؿاَ٘ وٛؿن ٚ ٣بك٢ ام ٞلٌٛ٘ٝ غٕٕٛ ثبُـ؛ م٤لا وٛؿن تٛاٖ ؿكن 

ٔف٣ٟٔٛ فلاتل ام ٤ٔٙب٢ ٟتبٞل٢ وتالْ   ، وٙب٤ٝ امآ٘زبوٝٞب٢ ؿٚك ام فٞٗ ٚ پ٥ض٥ـٜ كا ٘ـاكؿ.  وٙب٤ٝ

ٔغتٛا٢ ٛٙن ٚ ؽٙتـٜ  ، ب ٚاهٌب٣٘ ًبؿٜ ٚ لبثُ ؿكن ثلا٢ وٛؿنتٛا٘ـ ث ٛٙنپلؿام وٛؿن ٣ٔ، ؿاكؿ

ثٝ ، كا ؿك پِت ٚاهٌبٖ پٟٙبٖ ًبمؿ ٚ ثٝ وٛؿن ا٤ٗ فلٓت كا ثـٞـ تب ٕٗٗ كٔنٌِب٣٤ ٚاهٌبٖ

وٙـ. ا٤تٗ   ؽٙـؿ ٚ اعٌبى كٗبٔٙـ٢ ٣ٔ امپ٥َ ٣ٔ ٛٙن ٟ٘فت١ احل پ٣ ثجلؿ. ثب ا٤ٗ وبك وٛؿن ث٥َ

ا٤تٗ ٥ٔتناٖ    اًت.ٜ كا ثٝ ؽٛؿ اؽتٔبّ ؿاؿ ادر جُحاًَ% ام ٔز١ٕٛ ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ 12ٍُلؿ 

ٞب ثٟتلٜ   اًتفبؿٜ ام وٙب٤ٝ ِ٘بٍ٘ل آٖ اًت وٝ ٤ٌٛ٘ٙـٜ ام ا٤ٗ ٍُلؿ ؿك رٟت ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ

 : ٞب٢ م٤ل ثٍٙل٤ـ ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔخبَ اًت.ٜ ثلؿ
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 .(13: 2007، )عٙب «دةّی ذل  ادلَك نُ صَاعَ ُجح  الك تَب صاعةً قويةً »

ٝ   ثلا٢ ا٤ٗ، ؽٛا٣ٞ رُغب ؿاًتبٖ ٤ّٕٛ٘ٝ٠ٌٔٙـٜ ؿك  ا٢ اًتتفبؿٜ   وٝ وٛؿن كا ثؾٙـا٘تـ ام وٙب٤ت

 .اًترُغب ١ّ٥ًٚ  ثٝ وٙـ وٝ ؿاَ ثل ُـت ٣ّ٥ً ٣ٔ

 .(130: ٕٞبٖ) «السَّو َةُ  كَ َصحبَتفَ ، كةالدظُنُّ داَّن  يَنتق بَلُ بعَد ذل»

ٝ « ثٝ ًتالٔت »آ٥ٔن  وٙب٤ٝوٝ رُغب ام ٟٕٔبٖ پُلؽٛك ثٝ ًتٜٛ آٔـ ثب ٣جبكت  ث٤ـ ام ا٤ٗ ٛتٛك   ثت

اٍ ث٥لٖٚ ثلٚؿ. وٛؿن ثب للاكؿاؿٖ ا٤تٗ ٣جتبكت    غ٥لٌٔتم٥ٓ ثٝ ٢ٚ فٟٕب٘ـ وٝ ؿ٤ٍل ثب٤ـ ام ؽب٘ٝ

 .ؽٙـؿ ٘بؽٛاًتٝ ٣ٔ، ؿك وٙبك كؽـاؿ ؿاًتبٖ

 .(370: ٕٞبٖ) «بشدَّةٍ  جبيِنو ىضرَب ُجح  ِبيَده عل»

ٖ ؿًتت ثتل   »٤ٌٛ٘ٙـٜ ثلا٢ ث٥بٖ پ٥ِٕب٣٘ رُغتب ام ٣جتبكت    وٙتـ؛   اًتتفبؿٜ ٔت٣   «پ٥ِتب٣٘ مؿ

 .ُٛؿ آ٥ٔن وٝ ًجت ؽٙـ٠ وٛؿن ٣ٔ ت٤ٛٔل٢ وٙب٤ٝ

ٝ    ًَادر جُحا٤ٌٛ٘ٙـ٠  ٝ  ثب ؿكن ٥٘بمٞب٢ كٚع٣ ٚ فلؿ٢ وٛؿن ام فلْ ٞٙتل٢ وٙب٤تٝ ثت ا٢  ٌٛ٘ت

ًٛ ٚاهٌبٖ ٚ ت٤بث٥ل آٖ ثلا٢ وٛؿن لبثتُ ؿكن ثبُتـ ٚ ٘ت٣٣ٛ ت٤تبؿَ      وٙـ وٝ ام ٤ه اًتفبؿٜ ٣ٔ

وٛؿن ثب اكتجتبٙ ؿاؿٖ آٖ ت٤ج٥تل   ، ؿ٤ٍل ًٛاؿث٣ ٢ٚ ثلللاك ٕ٘ب٤ـ ٚ ام  ٥ٔبٖ ؿاَ٘ مثب٣٘ ٚ ؿاَ٘

ٛٛك ٘بؽٛؿآٌبٜ ثؾٙـؿ. ا٤ٗ ؽٙـ٠ وتٛؿن ث٥تبٍ٘ل اًتتفبؿ٠ ؿكًتت ام ُتٍلؿ       ثب كؽـاؿ ؿاًتبٖ ثٝ

 .اًتٞب  وٙب٤ٝ ؿك كاًتب٢ ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ

 1طٌش هَقع٘ت
ُتٛؿ.   ٔٛل٥٤ت٣ ٛٙنآ٥ٔن ؽّك ٔت٣ ، ؿٞـاكتجب٣ٛ غ٥ل٤َٕٔٛ كػ ، ٞلٌبٜ ؿك ٔتٖٛ ٛٙنآ٥ٔن ث٥ٗ ؿٚ پـ٤ـٜ

ٔغٛك٤تت ثتل ٔٛل٥٤تتِ    »ٛٙنپلؿام ث٥ِتل ثب ٔفتب٥ٞٓ ًتلٚوبك ؿاكؿ ٘تٝ ٚاهٌتبٖ؛ ِتقا      ، ؿك ا٤ٗ ١ٛ٘ ٛٙن

ؿك ؽتـٔت ٔٛل٥٤تت لتلاك    ، ٓغٙٝ ٚ ٌفتتبك ، ا٤زبؿوٙٙـ٠ آٖ اًتٛاك اًت ٚ ثم١٥ ٣ٙبٓل ٕٞضٖٛ كفتبك

َٛا« ٥ٌل٘ـ ٣ٔ ٚاهٌٖٛ وتلؿٖ  ، اغلاق»ام ٍُلؿٞب٣٤ ٕٞضٖٛ . ثلا٢ ًبؽت ٛٙن ٔٛل٥٤ت (46: 1982، )اِٟ

اؽتالَ ؿك ٞٙزبك ٣بؿ٢ والْ ٚ ٥٘تن ؿاؿٖ  ، ٞب٢ ٔت٘بؿ ؿك وٙبك ٞٓ ص٥ـٖ ٔٛل٥٤ت، ٞب عم٥مت ٔٛل٥٤ت

ٖ  )عٌبْ« ُى٣ّ تٕخ٣ّ٥ ثٝ ٚلب٢٤ ا٣ٕتبَ ٚ   ًَادر جُحـا ُٛؿ. ٤ٌٛ٘ٙـ٠  اًتفبؿٜ ٣ٔ (75: 1390، پٛك ٚ ٕٞىتبكا
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كا ٛٙنآ٥ٔتن  وٙـ وٝ ٔٛل٥٤ت ؿاًتتبٖ   ا٢ تل٥ًٓ ٣ٔ ٌٛ٘ٝ ب كا ثٝكفتبك رُغب ٚ ٕٞض٥ٙٗ عٛاؿث ٚ كؽـاؿٞ

ُتٛؿ.   وٙـ وٝ ٘بؽٛؿآٌبٜ ثب٣ج ؽٙـ٠ وٛؿن ٣ٔ لـك٢ غ٥لٔٙت٠لٜ رّٜٛ ٣ٔ ؿاؿٜ ثٝ وٙـ؛ ِقا عبؿح١ كػ ٣ٔ

ؿاكؿ. ٌفت٣ٙ اًت آٚكؿٖ ٕ٘ٛ٘ت١   ًَادر جُحا% ٘مَ لبثُ لج٣ِٛ ؿك ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ 11ا٤ٗ ٍُلؿ ثب وبكولؿ 

ـ  ؿ وبك ًبؿِٜٔؾ٣ٔ ثلا٢ ا٤ٗ ٍُل رّٕتٝ ٤تب ٣جتبكت    ، ا٢ ٥ٌ٘ت؛ م٤لا ٔٛل٥٤ت٣ وٝ عب٢ٚ ٛٙن ثبُت

ُٛؿ. ؿك م٤ل ثٝ ثلؽت٣   ثّىٝ صٙـ٤ٗ ٓغٙٝ ٚ ٔٛل٥٤ت ؿاًتبٖ كا ُبُٔ ٣ٔ ،٥ٌلؿ ِٔؾ٣ٔ كا ؿكثل٣ٕ٘

 :  ُٛؿ ٞب اُبكٜ ٣ٔ ام ا٤ٗ ٣جبكت

 .(4: 2007، )عٙب «ي خراً  نوُ قَا هُ صَاعَةً بديدةً ى ةصَاعَو علج  َ رجلٌ  ن خلِف ُجح  »

ً    ٤ٌٛ٘ٙـٜ ثب ٛلط ؿاًتبٖ پَيِ ٚثت٣٤ٛ   ٌلؿ٣٘ ؽٛكؿٖ رُغب وٝ غ٥لٔٙت٠لٜ اتفتبق افتتبؿ ٚ ك٘ت

وٙتـ. ا٤تٗ    ؿاك ٚ ت٤ٛٔل٢ و٥ٕه ؿك فٞٗ وٛؿن ا٤زبؿ ٣ٔ ٔٛل٥٤ت٣ ؽٙـٜ، ٥٘ن ؿاُت «آ٥ٔن اغلاق»

 .وٙـ ؽٙـ٠ وٛؿن كا ؿٚصٙـاٖ ٣ٔ، ٔٛل٥٤ت ٛٙنآ٥ٔن ٚ اكتجبٙ آٖ ثب كؽـاؿ ؿاًتبٖ

 .(8: ٕٞبٖ) !!«أبن يَصَاعَ الرُجلَ كم  صَاعَوُجح  ى ةلَمّ  مسعَ الك تُب دَعوا   َحك َ عل»

ُتٓ ٔلؿْ ٚ ا٢ ثلا٢ ٗلة وٝ ٣بُٔ ثبمؿاك٘ـٜٗ رب٢ ا٤ ثٝ، وبتت ٔغىٕٝ وٝ فلؿ٢ ٘ب٣بؿَ ثٛؿ

ا٢ وتٝ   ًت٣ّ٥ ؿٞـ ُج٥ٝ ٕٞتبٖ   ؽٛا٘ـ ٚ ثٝ اٚ ؿًتٛك ٣ٔ ٔخُ فلا٣ٔ ثٝ رُغب كا ثٝ ٔمبثّٝ، ا٤زبؿ وٙـ

ؿاك ؿك فٞتٗ   ٚ ٔٛل٥٤ت٣ ؽٙـٜ «ُىٌتٝٞٙزبك ٣بؿ٢ كا ؿك ٞٓ » ؽٛكؿٜ ثٝ آٖ فلؿ ثن٘ـ. ا٤ٗ اتفبق

 .وٙـ وٛؿن ا٤زبؿ ٣ٔ

ي: ةقَف اللصُّ ابكي ً ةدخَذ ََيسَحُ دُ وعَو ق ئوً »  .(98: ٕٞبٖ) «اي ييِّدي دان رجلٌ ج ىلٌ دغضَبُأ دّ ِ

ٛٙبة ان٥ كا ؿك ٌلؿٖ ؽٛؿ ا٘ـاؽت ، ُـٖ رُغب ٔتٛرٝث٤ـ ام ، فلؿ٢ وٝ ان٥ رُغب كا ؿمؿ٤ـ

٘ىلؿْ ثتٝ ان٥ تجتـ٤ُ ُتـْ؛ أتب      تٛرٝ آؿْ ثٛؿْ ٚ صٖٛ ثٝ علس ٔبؿكْ لجالًٔٗ : ٚ ثٝ اٚ ٌفت

 اٌ٘بٖ ؿكآٔـْ. ٥ٞئتتٛثٝ ولؿْ ٚ ؿٚثبكٜ ثٝ 

ـ٤ُ   ١ تج ٖ  ام ا ٥ٞئتا٤ٗ ٛ٘ ٛا ٖٛا ٚ ًؾٗ ٌفتٗ ام مثتبٖ ع٥ت بٖ ٝث ع٥ ٘ت١ٛ  ٔتٛل٥٤ت٣ ٛٙنآ٥ٔتن ام   ، ٌ٘

٣ ٝث ٓٛكتآٚكؿ وٝ  ٣ٔ ٝث ٚرٛؿ «ٚاهٌٖٛ ولؿٖ عم٥مت» ٚٔا  .ؿاكؿ ٘بؽٛؿآٌبٜ وٛؿن كا ٥٘ن ٝث ؽٙـٜ 

لبث٥ّت م٤بؿ٢ ؿك ثلللاك٢ اكتجتبٙ ثتب وتٛؿن ٚ ؽٙـا٘تـٖ ٢ٚ      ًَادر جُحاٛٙنٞب٢ ٔٛل٥٤ت 

وٛؿن ا٤ٗ ٔٛل٥٤تت   اًت.ٜ ؿاكؿ؛ م٤لا ام ٚاهٌبٖ ٚ مثب٣٘ ًبؿٜ ثب ٔ٘ب٣ٙ٥ٔ لبثُ تأُٔ اًتفبؿٜ ُـ

ام ثلؽ٣ ، وٙـ ؽٙـؿ ٚ ًبؽتبك ٛٙن ؿاًتبٖ كا ؿكن ٣ٔ وٝ ٣ٔ وٙـ ٚ ٕٗٗ آٖ ٛٙنآ٥ٔن كا ؿكن ٣ٔ

 ٥ٌلؿ. ٞب٢ ؿاًتبٖ ٥٘ن ٣جلت ٣ٔ كفتبكٞب ٚ ولؿاكٞب٢ ٘بؿكًت ُؾ٥ٔت
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115 

 1تضاد
مبثتُ  ٞب٣٤ وتٝ ثتب ٤ىتـ٤ٍل ت    ٚاهٜ»ثٝ ا٤ٗ ٤ٔٙبًت وٝ ، ا٢ ؿك ثالغت ؿاكؿ ا٤ٗ آكا٤ٝ وٝ وبكولؿ ٌٌتلؿٜ

ٞتٓ  . ٛٙنپلؿام ثب وٙبك (162: 1997، ٣الْ )غل٤ت« رٟت م٤جبًبم٢ والْ وٙبك ٞٓ للاك ٥ٌل٘ـ، ٤ٔٙب٣٤ ؿاك٘ـ

ًتبمؿ. ٤ىت٣ ام    لٔـ ؿاكؿ ٥٣تٛة ٚ ٔٛٗت٣ٛبت ٔٛكؿا٘تمتبؿٍ كا ثلرٌتتٝ     ، ؿٚ ٣ٙٔل ٔت٘بؿ ٥ـٖص

كٚ ثتٝ   ت٘بؿ ٚ ؿك ٤ه وّٕٝ ٘بٕٞب٣ٍٙٞ اًتت. ٞلصتٝ ا٤تٗ عبِتت    ، تل٤ٗ ٔمٛنت ًبم٘ـ٠ ٛٙن ٣ٕـٜ

ؿكن ٚ ، ُٛؿ. ٛٙنپلؿام ٔبٞل و٣ٌ اًت وٝ لـكت وِتف  تل ٣ٔ آٖ احل ثٝ ٔلم ٛٙن ٘نؿ٤ه، افلاٙ كٚؿ

ـ  %7ثٝ ٥ٔناٖ  ًَادر جُحا٘بؿٞب كا ؿاُتٝ ثبُـ. ؿك ٔز١٣ٕٛ اكائ١ ا٤ٗ ت  اًتت. ٜ ام ا٤ٗ ٍُلؿ اًتفبؿٜ ُت

ثتٝ  ٚاهٌب٣٘ وٛؿن ولؿٖ ١ٛٗٛٔ ٛٙن ٚ افنا٤َ ا٘ـٚؽت١  رٟت ثلرٌتٝ ٓلفبًت٘بؿٞب٢ ا٤ٗ ٔز٣ٕٛٝ 

ٖ    آٔـٖ ًبمٜ وٙبكٞٓ ثٝ ؿ٥ُِكفتٝ اًت؛ ِقا  وبك ثتل رتقاث٥ت ٛٙتن ٔز٣ٕٛتٝ     ، ٞتب٢ پلاوٙتـٜ ٚ ٔتٙتبل

 :  ٞب٢ م٤ل ؿلت و٥ٙـ ؽٙـؿ. ثٝ ٔخبَ امپ٥َ ٣ٔ افنٚؿٜ ُـٜ ٚ وٛؿن ث٥َ

 .(168: ٕٞبٖ) «الطع مِ  ةىو يف غِي ح جٍة إىل ََيكلَ ِ ن دن  اوعَ لإلاس ِن دن  ةخيٌ »

 .آٚكؿ ؿٞـ ٚ ٔٛرجبت ؽٙـ٠ وٛؿن كا فلاٞٓ ٣ٔ وٝ ٌل٣ًٍٙ كا ثل ٥ًل٢ تلر٥ظ ٣ٔت٘بؿ٢ 

 .(184: ٕٞبٖ) «؟قريٍب دة  بعيدٍ دَم تالََر يف ىذه الليلِة انراً  ن »

 آتَ ثنك٣ٌ، ؿك آٖ كًٚتب وي ٥ٞشٌلؿؿ وٝ  ت٘بؿ٢ وٝ ُـت ؽٙـ٠ آٖ مٔب٣٘ ِٔؾْ ٣ٔ

 .ث٥ٙـ ٣ٕ٘ ،وٝ ثٝ پب ُـٜ ثٛؿ كا

 .(240: ٕٞبٖ) «ردي ٌ اي ُجح  ىذا احلريرُ : ... ةق ل اآلخرُُمت زٌ إاّو حريرٌ : لآلخرق َل دحُد   »

وٙـ. وٛؿن  ٔتفبٚت آٖ كا ت٥ٓٛف ٣ٔ ٣ثٝ ُىّا٢ اًت وٝ ٞل فلُٚٙـٜ  ت٘بؿ ؿكثبك٠ پبكصٝ

 .ؽٙـؿ ٘بؽٛاًتٝ ٣ٔ، ٞب٢ ؿاًتبٖ ثب ؿكن تٙبلٖ ؿك ًٜظ ٤ُٛك ُؾ٥ٔت

 2جاًدارپٌدارٕ
ٖ  وٙـ ثٝ ا٥ُبال ثت٣  وٝ ٕٗٗ آٖ وٛؿن ٣٤ً ٣ٔاًت ٝ وٛؿوب٘رب٘ـاكپٙـاك٢ ٌلا٣ِ٤  رتبٖ  ، رتب

علوتت ٚ   ؿٞـ؛ ِقا ثٝ ث٥ِتل ا٥ُبئ٣ وٝ ثلا٢ ٔتب ثت٣   كٚاٖ كا ام رٌٓ ت٥٥ٕن ٣ٕ٘، وٛؿن»؛ 1ثـٞـ

                                                                                                                   

 
1. Opposition 

2. Animism 
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ٖ   )٣ًٛٔ« ثؾِـ ربٖ ٣ٔ، ربٖ اًت ث٣ ًتب٣ٍِ  ؿٚام ». ا٤تٗ ٘ت١ٛ ٍ٘تلٍ    (120: 1379، پتٛك ٚ ٛبِج٥تب

)أعٕتـ  « كٚؿ ام ث٥ٗ ٣ٔ، كًـ تب ا٤ٙىٝ ؿك ٥ًٙٗ ٔـكًٝ ٝ اٚد ٣ٔثًب٣ٍِ  صٟبك تب پٙذُل١ٚ ٚ ؿك 

ربٖ ثؾِت٥ـٜ  ، كٚط . وٛؿن ثب ٥ُٙـٖ ٚ ٤ب ٜٔب١٤ِ آحبك٢ وٝ ؿك آٖ ثٝ ا٥ُب٢ ث٣(56: 1981، ا٤ِب٣ٓ

ٝ  وٙتـ ٚ   ٣٣ٛ٘ اعٌبى كٗبٔٙـ٢ ؿك٣٘ٚ ٔت٣  ،ُٛؿ ٣ٔ ث٥ٙتـ   صٙت٥ٗ تٔت٤ٛل٢ كا ٔت٣    مٔتب٣٘ وت

ـ  %6ثٝ ٥ٔناٖ  ًَادر جُحاافتـ. ؿك ٔز١٣ٕٛ  ًتٝ ثٝ ؽٙـٜ ٣ٔ٘بؽٛا اًتت  ٜ ام ا٤ٗ ٍُلؿ اًتفبؿٜ ُت

 : تب ٔٛرجبت ُبؿ٢ ٚ ؽٙـ٠ وٛؿن فلاٞٓ ٌلؿؿ. ثٝ صٙـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔخبَ ثٍٙل٤ـ

: ابذلنالال   ةالشالالق ِ   خّ دخالالذ فبقالال ً لخالالَر ةقالال لَ  إبالالري اي عمالال  ي: خَلالالع ُجحالال  عم  َتاَلالو ةقالال ل»
 .(42: 2007، )عٙب «ص ِحبةَ الَاخِر ةالعَظمةِ اي  كلي اي جُبَّي

ؽتٛكؿ ٚ آة   تّٔٛك ولؿٖ ِجبى ٚ ٣ٕبٔٝ )غ٥لرب٘ـاك( ؿك لبِت اٌ٘ب٣٘ )رب٘ـاك( وٝ غقا ٔت٣ 

 .تٛا٘ـ ٛٙن ؿاًتبٖ كا ُـت ثجؾِـ تٟٙب٣٤ ٣ٔ ؿاك اًت وٝ ثٝ تب عـ٢ ؽٙـٜ، ُ٘ٛـ ٣ٔ

 .(271: ٕٞبٖ) «فَريِقه  إىل ي قَوالتَِّع َسَ الذي  َحظَّويلومُ » 

 ٣ ٛ٘ا ـاك( ٕٞضٖٛ ع٥ بٖ كا ٝث ا٤ٗتّٔٛك ولؿٖ ثؾت )غ٥لرب٘ ـاك( وٝ اٌ٘ ثلؿ  ٛلس ٣ٔ ٛلس ٚ آٖ )رب٘

ت( وٛؿن كا ٝث ؽٙـٜ ٣ٔ بت ًا ٛ٘ا ٤ٛت ٣ٔ )ف٤ُ ًبق ٔؾتْ ع٥ تبٖ كا تم ٣ ؿًا ٍ٘ٛ ـامؿ ٚ ٛٙنٌ  .وٙـ ٘ا

ٙـ٠  ٤ٌٛ ادر جُحا٘ ت وٝ وٛؿن ث٥ٗ ؽٛؿ ٚ ؿ٥٘ب٢  ٌٔئّٝٝث ا٤ٗ  ًَ ٚ٘ت٣ ثٚالف ًا عتـ٢ لبئتُ    ٍا ٥ل

ٜ ـٖ وٛؿن ٞب٣٤ وٝ ٣ٔ ٥ٌ٘ت؛ ِقا ٤ى٣ ام ٥ُٛ ـ٘ا ـ ٕٗٗ ؽٙ ٛ٘ا ١ ٛٙتن  ، ت ـٖ اؿٔا ٛ٘ا ٚا كا ؿك ٥ُٙـٖ ٚ ٤ب ؽ

تبٖ رقة وٙـ تب  ، ؿًا ـاك٢ تٟٙ ـاكٙپ بثلا٤ٗ رب٘ ت. ٙث ـاك ًا ـاك ٚ غ٥لرب٘ ُىٌتٗ ٔلمٞب٢ ٔٛرٛؿ ٥ٔبٖ رب٘

٥ؾت٣ٍ ٚ ؽ ٣٣ اٍ٘ ىٝ ٛ٘ ٠ ث٥بٖ آٖ ٥ٌ٘ت؛ ّث ؿٖ مثبٖ ٚ ٥ُٛ ت.غ٥ل٣بؿ٢ ٛث ـٖ وٛؿن ًا ـ٘ا ٙ 

 2پٌدارٕ جسن

ثٝ ٞل ص٥ن٢ وٝ ؿك مثبٖ ٥٤ٔتبك  »پٙـاك٢ ٤ى٣ ام ٍُلؿٞب٢ اؿث٥بت وٛؿن اًت وٝ ٣ٛ آٖ  رٌٓ

. ؿك ٔز٣ٕٛت١  (27: 1378، )ًتزٛؿ٢ « ُٛؿ ا٤ٗ ِٔؾٔٝ ؿاؿٜ ٣ٔ، فبلـ ِٔؾ١ٔ ٤ٔٙب٣٤ رٌٓ اًت

تتل ٚ لبثتُ    كفتٝ وٝ ٤ٔٙب٢ آٖ ّٕٔٛى ثٝ وبكا٢  ٌٛ٘ٝ ثٝ، ثلؽ٣ ام ٚاهٌبٖ غ٥لّٕٔٛى ًَادر جُحا

                                                                                                                   

 
ربٖ، رتبٖ ؿاؿٜ   پٙـاك٢ ٔتفبٚت اًت؛ صلاوٝ ؿك رب٘ـاكپٙـاك٢ ثٝ ٔٛرٛؿات ث٣ ا٤ٗ ٍُلؿ ثب اٌ٘بٖ ٌفت٣ٙ اًت . 1

 ُٛؿ. پٙـاك٢، ٔٛرٛؿات رب٘ـاك٢ غ٥ل ام اٌ٘بٖ، ٕٞضٖٛ اٌ٘بٖ تٔٛك ٣ٔ ُٛؿ ٚ ؿك اٌ٘بٖ ٣ٔ

2. Corpuscallosum 
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111 

وبكولؿ ٤ى٣ ام  %٤4بثـ. ا٤ٗ ٍُلؿ ثب  پٙـاك٢ ؿك آٖ رل٤بٖ ٣ٔ رٌٓ، ٣٣ٛ٘ ٌلؿؿ ٚ ثٝ تٔٛكتل ٣ٔ

٣ٛأُ ؽّك مثبٖ اؿث٣ ٞٙزبكٌل٤ن ؿك ا٤تٗ ٔز٣ٕٛت١ ؿاًتتب٣٘ اًتت. وتٛؿن ثتب ؿكن تٔت٤ٛل        

ًتبؽتبك٢ ٛٙنٌٛ٘تٝ   ، تبٖثلؿ وٝ آٖ ٔمٜت٢ ؿاًت   ؽٙـؿ ٚ پ٣ ٣ٔ ٣ٔ، ٔتفبٚت ام ٔٛرٛؿات رب٘ـاك

 :  ؿاكؿ. ثٝ صٙـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔخبَ ؿلت و٥ٙـ

 .(59: ٕٞبٖ) «ةَخُذ داَأ صوََت : خّ التاَأ إلی الرجل اآلخر ةق ل، كَ خُذ درا َ : ق َل للحَطّ ِب »

ال ًّٕٔٛت٣ تٔتٛك    ٞتب )غ٥لّٕٔتٛى( ؿك لبِتت ُت٣     ؽٛكؿٖ ًىٝ ٞٓ ؿك ا٤ٗ ٔم٢ٜ ٓـا٢ ثٝ

 .ؿٞـ )ف٤ُ ؽُق( تغ٤ُٛ ٣ٔ وٝ آٖ كا ُؾ٣ٔ ثٝ ُؾْ ؿ٤ٍلاًت ٜ ُـ

 .(59: ٕٞبٖ) «الن سِ  ةدكِل حقوق كيالَتَّهمواَو بسو  السُّلو »

تٛا٘ـ  ٣ٔ ٛج٤٥تبًوٝ اًت ٜ عمٛق اٌ٘بٖ )غ٥لّٕٔٛى( ٕٞضٖٛ ؽٛكاو٣ )ّٕٔٛى( تزٌٓ ُـ

 .ؿك ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ تأح٥لٌقاك ثبُـ، ثب اكتجبٙ ؿاؿٖ آٖ ثٝ و٥ّت ؿاًتبٖ

ـاك٢ ثب تأُٔ ؿك رٌٓ ـٞب٢  ٙپ ٌٔب ٣ )ث ًت٘ب ز١٣ٕٛ ؿا  ٔ ٌٖب24 ا٤ٗ ١ ٖآ ثب ٘ا مب٤ٌ  ٔ ـ (ٚ  ٌٔب ـاك٢ )ث ( 83 ٙپ

ـ ٌٔب ـاك٢ )ث ـاكٙپ ٥ٗٙ 28 ٚ ر٘ب ٠ل( ص  ٘ٝ ٝ وتٛؿن      ٣ٔ ث ٣ ؿاكؿ وت تٞب ٝ ٌآ ىتت  ٘ٗ ٝ ا٤ ٌجت ث  ٜ٘ ٌـٙ ٤ٛ  ٘ٝ ـ و كً

ِتل ٣الٝل ٟٛك  ث٥ ـاكٟ  ٚ ر٘ب  ٖ ٌب ـ ٘ا ِج ٚ ؿك وب ٛؿ   ُٜ ِـ٥ ٖ ثؾ َ رب ت ثلا٤ ٛى ًا ّٕٔ ٞب٣٤ وٝ  ت ص٥ن ٔـٙ ًا

ًت ؿك وـٙ تب ا٤ٗ ٠ ؿكن ٚا ٌٜب ؽبكد ام ٛل ٛى وٝ  ّٕٔ ٞب٢ غ٥ل ٓ   وٝ ص٥ن ت٣ تزٌت ك ٥ٙ٣ ـ؛ ِتقا    لبِت اٛٔ ٤بثت

٘ٛ ٛٙنٌ ٜ ؿك  ٌـٙ ٤ٛ َادر جُحا٣ٍ ٘ ٌٖب ً ِتل ام ٘ا ٜ ثلؿ ث٥ ل ـاك٢ ٟث ـاكٙپ ٚ ر٘ب ـاك٢  ت ٜ ٙپ ـاك٢. تب رًٌٓا  ٙپ

 گ٘زٕ ًت٘جِ
 ثٝ ؿًت آٔـ:ا٤ٗ ٘تب٤ذ ، ُـٌفتٝ  ًَادر جُحاؿكثبك٠ ثالغت ٛٙن  آ٘ضٝام ٔز١ٕٛ 

  ص٥ٙٗ اًت: 1٘ٛاؿك رُغبفلاٚا٣٘ ٚ ؿكٓـ ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ٛٙنآفل٤ٗ ؿك 

 جمع پنداری جسم جاندارپنداری تضاد موقعیت  طنس كنایه پنداری انسان نظیر مراعات تكرار 

 144 91 14 39 22 31 49 424 441 فراوانی

 %444 %1 %1 %2 %44 %42 %41 %43 %23 درصد

                                                                                                                   

 
ٛٙن ٔٛل٥٤ت ام صٙـ٤ٗ ٚاهٜ اًتفبؿٜ پٙـاك٢ ٚ  ، اٌ٘بٖل٥٠٘ ثلا٢ ًبؽت ثلؽ٣ ام ٍُلؿٞب ٕٞضٖٛ وٙب٤ٝ، ٔلا٣بت .1

ُ ٥ٕٞٗ  ُٛؿ. ثٝ ُٛؿ وٝ ٔز١ٕٛ ا٤ٗ ٚاهٌبٖ ثٝ ًبؽت ٤ه آكا١٤ اؿث٣ ٔٙزل ٣ٔ ٣ٔ ثٌتبٔـ ٚاهٌتب٣٘ وتٝ ثتلا٢      ؿ٥ِت

 وبك كفتٝ ثب ثٌبٔـ ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ تفبٚت ؿاكؿ. ًبؽت ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ثٝ
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  ٌٖبٖ تٕتبْ  كفتٝ ؿك ٍُلؿٞب٢ ثالغ٣ ٛٙنآفل٤ٗ ٚ ٔز١ٕٛ ٚاهوبك ثٕٝٞض٥ٙٗ ثٌبٔـ ٚاهٌب

 :  اًت ٞب ص٥ٙٗ ؿاًتبٖ
 ها واشگان تمام داستان طنسسازواشگان  

 2223 4431 فراوانی
 %444 %41 درصد

( %14) ًَادر جُحاتٛر٣ٟ ام ٚاهٌبٖ  فت وٝ عزٓ لبثُتٛاٖ ؿك٤ب ثب ٍ٘بٜ ثٝ ا٤ٗ ؿٚ رـَٚ ٣ٔ

ٞبًت؛ ا٤ٗ أل ثـاٖ ٤ٔٙبًت وٝ ٤ٌٛ٘تٙـٜ تٕتبْ تتالٍ ؽتٛؿ كا      ؿك كاًتب٢ ثالغت ٛٙن ؿاًتبٖ

ٞتب   ثٙبثلا٤ٗ اٌل ٓٙب٢٤ ثالغ٣ ام و٥ّت ؿاًتبٖ اًت؛ٝ ؿاك ٔجقَٚ ؿاُت ؽّك كؽـاؿٞب٢ ؽٙـٜ ثلا٢

 ٔب٥ٞت ٛٙنثٛؿٖ آٖ ام ؿًت ؽٛاٞـ كفت.، ٌلفتٝ ُٛؿ

 ٖا٢ اًتت وتٝ تتأح٥ل٢     ٞب٢ رُغب ؿك ٌلٚ ُتٍلؿٞب٢ ثالغت٣   ثؾ٣ِ ام ثالغت ٛٙن ؿاًتب

، (%14پٙتـاك٢ )  اٌ٘بٖ: ام ا٘ـ ٣جبكت تثٝ تلت٥ٞب ؿاكؿ. ا٤ٗ ٍُلؿٞب  ٌٔتم٥ٓ ثل ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ

ٓ %6رب٘ـاكپٙتـاك٢ ) ، (%7ت٘تبؿ ) ، (%11ٛٙن ٔٛل٥٤ت )، (%12وٙب٤ٝ ) ام (. %4پٙتـاك٢ )  ( ٚ رٌت

ا٢ لبثُ ؿكن ثلا٢  ا٢ اًتفبؿٜ ُـٜ وٝ ما٥٤ـ٠ ٍ٘ل٣ُ ؽبّ ام ٔمِٛٝ ٌٛ٘ٝ ا٤ٗ ٍُلؿٞب ثٝ

٤ٌٛ٘ٙـٜ ثب وٕه ٥٘تل٢ٚ  وٛؿن ثبُـ ٚ ثب فٞٗ ٚ مثبٖ اٚ ٕٞؾٛا٣٘ ؿاُتٝ ثبُـ. ثٙبثلا٤ٗ 

ثؾِتـ   ؽٔٛٓت٥بت٣ اٌ٘تب٣٘ ٔت٣    ت  ع٥ٛا٘بت ٣ٕٛٔبًت ثٝ ٔٛرٛؿات٣ غ٥ل ام اٌ٘بٖ  ، تؾ٥ُ

ٌلؿؿ. ٕٞض٥ٙٗ ثب مثتب٣٘   ًجت ؽٙـ٠ ٥ٕ٣ك وٛؿن ٣ٔ، پٙـاك٢(. ا٤ٗ ٠ٛ٥ُ ِٔبثٟت )اٌ٘بٖ

ؿٞتـ تتب    اًت ثٝ وٛؿن ا٤ٗ فلٓتت كا ٔت٣   ٥ِ٘ٗ ؿَا٢  ؿك پلؿٜ )وٙب٤ٝ( وٝ تٛأْ ثب ؽٙـٜ

ٝ   ، ٕٗٗ كٔنٌِب٣٤ ٚاهٌبٖ كؽتـاؿٞب٢  ، ام ٛٙن ٟ٘فت١ احل پلؿٜ ثتلؿاكؿ. ٤ٌٛ٘تٙـٜ ؿك اؿأت

ٛٙنآ٥ٔتن ٌتلؿؿ )ٛٙتن ٔٛل٥٤تت(.     ، وٙـ وٝ ٔٛل٥٤ت ؿاًتبٖ ا٢ تل٥ًٓ ٣ٔ ٌٛ٘ٝ ؿاًتبٖ كا ثٝ

ٙتـ٠ وتٛؿن   وٙتـ وتٝ ٘بؽٛؿآٌتبٜ ثب٣تج ؽ     لـك٢ غ٥لٔٙت٠لٜ رّٜٛ ٔت٣  ثٙبثلا٤ٗ كؽـاؿ ثٝ

ثتل رتقاث٥ت ٛٙتن    ، ٞب٢ پلاوٙتـٜ ٚ ٔتٙتبلٖ )ت٘تبؿ(    آٚكؿٖ ًبمٜ ُٛؿ. ٢ٚ ثب وٙبكٞٓ ٣ٔ

٘ت٣٣ٛ اعٌتبى   ، كٚط )رب٘ـاكپٙتـاك٢(  ثؾ٥ِـٖ ثٝ ا٥ُبال ث٣ افنا٤ـ ٚ ثب ربٖ ٔز٣ٕٛٝ ٣ٔ

 اٍ ث٥لٚ٘ت٣ وٙـ؛ م٤لا وتٛؿن ثت٥ٗ ؽتٛؿ ٚ ؿ٥٘تب٢      كٗبٔٙـ٢ ؿك٣٘ٚ ؿك وٛؿن ا٤زبؿ ٣ٔ

 عتـٚٔلم تٛا٘تـ ؿك ُىٌتتٗ ا٤تٗ     ٍُلؿ رب٘ـاكپٙتـاك٢ ٔت٣  ثٙبثلا٤ٗ ، عـ٢ لبئُ ٥ٌ٘ت

( ؿك ٔز٣ٕٛت١ ؿاًتتب٣٘ ِ٘تبٍ٘ل آٖ    %4پٙـاك٢ ) وٕه ث٥ِتل٢ ٕ٘ب٤ـ. وبكولؿ ا٘ـن رٌٓ
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أتٛك   ؿا٘ـ فٟٓ ؿكًت ام ٠ٛ٥ُ تزٌٓ ٤تبفتٗ أتٛك غ٥لّٕٔتٛى ؿك    اًت وٝ ٤ٌٛ٘ٙـٜ ٣ٔ

 ثلا٢ وٛؿن ث٥ٌبك ًؾت اًت.، پٙـاك٢( ٣ٙ٥٣ )رٌٓ

     ٖ ( ٚ %28رُغتب ٔت٤ّتك ثتٝ ُتٍلؿ تىتلاك )     ٞتب٢   ثؾ٣ِ ؿ٤ٍتل ام ثالغتت ٛٙتن ؿاًتتب

ٞتب ؿاك٘تـ.    اًت. ا٤ٗ ؿٚ ٍُلؿ تأح٥ل٢ غ٥لٌٔتم٥ٓ ثل ٛٙن٣ٌٍ٘ٛ ؿاًتبٖ( %18)٥٠٘ل  ٔلا٣بت

ٔٛرت تم٤ٛتت  ، وٛؿنفٟٓ ثب وبكثلؿ٢ ٔتٙبًت ثب ام ١ٛ٘ ٚاهٌب٣٘ ثٛؿٜ ٚ  ًَادر جُحاتىلاكٞب٢ 

م٘ز٥لٜ  ٞب٢ ٞٓ ٚاهٜ، (%٥٠٘18ل ) ثب وٕه ٍُلؿ ٔلا٣بتٕض٥ٙٗ وٛؿن ٌلؿؿ. ٞ ٞب ٣ٔ ٛٙن ؿاًتبٖ

ْ ٕٗٗ ا٘جٌبٙ ؽبٛل ، ٞب ثٝ كؽـاؿ ؿاًتبٖ ِ٘ب٘ـ ٚ ثب اكتجبٙ ؿاؿٖ آٖ كا وٙبك ٤ىـ٤ٍل ٣ٔ ثتب   تتٛأ

َ  وٛؿن كا رقة ٣ٔ، آفل٤ٙـ. ا٤ٗ ت٤ٛٔلپلؿام٢ ت٤ٛٔل٢ ٚاهٌب٣٘ ٣ٔ، ؽٙـٜ ٞتب٢   ٕ٘ب٤ـ تب وتٙ

 ث٥ِتل٢ پ٥ٍ٥ل٢ ٕ٘ب٤ـ ٚ ثب ٞل كؽـاؿ ؿاًتبٖ ثؾٙـؿ.ؿاك ؿاًتبٖ كا ثب ؿلت  ؽٙـٜ

 كتابٌاهِ

 الف( عزبٖ

 كتاب
 دارص در.: . بيةت3. طلللن الر بق(. 8044دمحم بن  كرم )،  نظور ابن
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 دارادلع رف.: . الق ىرة8. طرؤية جديدة: لمو البديملم(. 8552دزتد )، دزتدفشل
 دارص در.: . بيةت8كوكب. ط،  دايب: . دراية ةحتقيِخزانة األدب وغلية األربم(. 1448حجة ) ابن، احلموي
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  كتبة الدار العري.: . بيةت8. طأدب األطفل  ا الرلمل ابرلص م(. 1444امس عيل )، عبدالات ح

 الدار القو ية.: . الق ىرة8. طمذك ات ُجحلم(. 8521دمحم فهمي )، عبداللطيف
 ج  عة ق ريوا َس.: . ليبي 8. طالبالغة الر  يةدراسلت ا م(. 8553عبدالع في )، عوم غريب

 دارالبحوث العلمية.: . الكويأ8. طالبيلن والبديمل:  نعن  الغيةم(. 8531دزتد )،  طلوب
 دارالنا ئ َس.: . بيةت1. طابعجز الكلا ا لمعم البالغة والر وضم(. 8553انيف )،  عرةف
 دارالنهضة العربية.: . بيةت3. طل  ب أدب األطفل     ابم(. 1484داور عبداحلميد )، ادلويی
 ع م ادلعرفة.: . الكويأ8. طشخصي   و ملف   ا اايلة وال ربر: جحل الر بم(. 8534دمحم رجب )، النج ر
 دفرت تبليغ ت حوزه.: . ق جعاه  البالغة ا ابرلين والبيلن والبديملش(. 8334دزتد )، ى مشي
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 اذليئة ادلصرية الع  ة.: . الق ىرة8. طاللخ ية ا أدب ابلزينم(. 8541ح  د عبدة )، اذلوال

 ًاهِ پاٗاى
ري لة : جلمرة مؤتة«. السخرية ةالاك ىة يف النثر العب يي حتی القرن الرابع اذلجري»م(. 1445ازار )، عبداهلل خليل

 ادل جستي يف اللغة العربية ةلداا .

 هجالت
. جممة األث : ج  عة ةرقلة ابجلزائر«.  ب السردي ادلوجو لؤلفا ل يف اجلزائراللغة يف اخلط»م(. 1440العيد )، جلويل
 .11-5. صص 3العدد
دراسلت األدب : ج  عة جيفأ«. داواعو ةتطوره  دی العصور ادل ضية: األدب الس خر»ش(. 8354مشسي )، زادة ةاقف

 .813-848. صص 81. العدد1. السنةابرلص 

 ساٗت ّإ اٌٗتزًتٖ
 :رللة إلكرتواية ادلنهل«. ددب األفا ل العريك ىة يف الا»م(. 14/3/1488) رافع، حيىي

 http://platform.almanhal.com 

 ب( فارسٖ

 كتاب
 ٚماكت فلًٞٙ ٚ اكُبؿ اًال٣ٔ.: . تٟلا1ٖ. سداًطٌاهٔ ادب فارسٍٖ(. 1375عٌٗ )، اُ٘ٛٝ

 ُجب٤ٚن.: تٟلاٖ. ٣1جبى ٥ٔلثبلل٢. س: ٔتلرٓ. خٌدٍُ(. 1379ٞب٘ل٢ ٣٤ِٛ )، ثلٌٌٖٛ

ٔلت٣٘. ، ؽٌلٚ٘واؿ ٔتلرٓ:. ّإ ًاگشٗز دٗگزخَا5ًٖ خَاًٌدٓ درٍى هتيٍ(. 1387ا٤ـٖ )، صٕجلم

 فىل٢ وٛؿوبٖ ٚ ٘ٛرٛا٘بٖ. پلٚكٍوبٖ٘ٛ : . تٟلا1ٖس

 اِنٞلاال: . تٟلاٖاصَل علن بالغت در سباى فارسٍٖ(. 1367غالٔغ٥ٌٗ )، كٗب٘واؿ

 آٌبٜ.: . تٟلا1ٖ. سضعزهَس٘قٖ ٍ(. 1385ٔغٕـكٗب )، ُف٣٤٥ وـو٣ٙ

 فلؿٚى.: . تٟلا1ٖ. سب٘اى ٍ هعاًٍٖ(. ٥ً1381لٚى )، ٥ٌُٕب

 لمٙٛى.: . تٟلا٥ًٟ1ُٖ. س، ٣ًٕ ٔتلرٓ:. در باب طٌشٍ(. ٥ُ1384ٕٖٛ )، ول٤ض٣ّ

: . ِٟٔـ1س .ضَد؟ سباى چگًَِ ضعز ه5ٖ هجوَعِ هقاالتٍ(. 1383تم٣ )، ٚع٥ـ٤بٖ وب٥ٔبك

 ٌٌتل. ًؾٗ
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 هجالت
ٞب٢ ٚاهٌب٣٘ اؿث٥بت ؿاًتب٣٘ وٛؿوبٖ ؿك مثبٖ  ٤ٚو٣ٌ»ٍ(. 1391اولْ )، ماؿٜ فلؿٚى؛ ك٢ٛٗ، ماؿٜ آلبٌُ

. آهَسش ٍ ٗادگ٘زٕ سباى إ رضتِ ٘اىههجوَعِ هقاالت اٍل٘ي ّواٗص «. ُٙب٣ً فبك٣ً ام ؿ٤ـٌبٜ مثبٖ

 .312-301. ْٓ داًطگاُ فزدٍسٖ: ِٟٔـ

: ؿاٍِ٘بٜ ٣الٔٝ ٛجبٛجب٣٤«. ثالغ٣ ِٔبثٝ آ٤ل٣٘ٚ ٚ تفبٚت آٖ ثب ٓٙب٢٤»ٍ(. 1389مٞلا )، ٔٙـ ثٟلٜ

 .36-9. ْٓ 45 . ُٕبك٠پضٍّٖ ادبٖ هتي

ٞب٢ ٛٙن ٚ ٜٔب٤جٝ ؿك آحبك ًُٞٛٙ ٔلاؿ٢  ثلك٣ً تى٥ٙه»ٍ(. ٥٤ً1390ـ ٚ ٕٞىبكاٖ )، پٛك عٌبْ

 .90-61. ْٓ 3 . ُٕبك٠هطالعات ادب٘ات كَدك: ؿاٍِ٘بٜ ٥ُلام«. ولٔب٣٘

. هاٌّاهٔ اًطاء ٍ ًَٗسٌدگٖ: تٟلاٖ«. ٥٤ٗٚت ٛٙن ٘ٛرٛا٘بٖ ٍ٘ب٣ٞ ثٝ»ٍ(. 1392فلٞبؿ )، ماؿٜ عٌٗ

 .102-98. ْٓ 36 . ُٕبك5٠ًبَ

-20، ْٓ 26. ُٕبك٠ هجلٔ ضعز، تٟلاٖ: «ُٙب٣ً ٤ُل ؿكآٔـ٢ ثل ِ٘ب٘ٝ»ٍ(، 1378ًزٛؿ٢، فلماٖ )

29. 

ُٕبك٠ . 2 ًبَ ،پضٍّطٌاهٔ ادب٘ات هعاصز: ؿاٍِ٘بٜ ُٟلولؿ«. كام ٛٙنآٚك٢»ٍ(. 1376لٟلٔبٖ )، ٥ُل٢

17ٚ18 ْٓ .40-47. 

ٍ٘ب٣ٞ ثٝ ٌٌتل٠ ٛٙن ٚ ٜٔب٤جٝ ٚ ٍُلؿٞب٢ آفل٤َٙ آٖ ؿك »ٍ(. 1394ع٥ٌٗ )، ٣ّ٣؛ اؿ٣ٕٞ، ٓفب٣٤

 .98-73. ْٓ 2 . ُٕبك6٠ . ؿٚك٠هطالعات ادب٘ات كَدك: ؿاٍِ٘بٜ ٥ُلام«. ماؿٜ آحبك فلٞبؿ عٌٗ

«. ٚ ٜٔب٤جٝ ؿك وبك٤ىّٕبتٛكٞبٞب٢ مثبٖ ٛٙن  ٤ٚو٣ٌ»ٍ(. 1388فبٕٛٝ )، ت٥ٌّٓ رٟل٣ٔ، ٤غ٣٥، ٛبِج٥بٖ

 .40-13. ْٓ 1 . ُٕبك1٠ . ؿٚك٠فٌَى ادبٖ: ؿاٍِ٘بٜ آفٟبٖ

پ٥ٛ٘ـٞب٢ پٟٙبٖ رب٘ـاكپٙـاك٢ وٛؿوب٘ٝ ٚ تؾ٥ُ »ٍ(. ٤1379غ٣٥ )، اهلل؛ ٛبِج٥بٖ ٤ٕ٘ت، پٛك ٣ًٛٔ

 .133-119. ْٓ 9 ٚ 8 . ُٕبك٠ًطزٗٔ داًطکدٓ ادب٘ات ٍ علَم اًساًٖ: ؿاٍِ٘بٜ ولٔبٖ«. ُب٣لا٘ٝ

 ّإ اٌٗتزًتٖ ساٗت
 :ساٗت تب٘اى«. ٞب٢ تىلاك٢ ٞب ٣بُك ٥ُٙـٖ لٔٝ ثضٝ»ٍ(. 14/5/1393مٞلاًبؿات )، ٛجبٛجب٣٤

 http: //www.tebyan.net/newindex.aspx? 

 :ساٗت هدرسٔ الکتزًٍ٘کٖ«. رب٘ـاكپٙـاك٢ ا٥ُبال ؿك وٛؿوبٖ»ٍ(. 13/12/1388ًبكا )، لجبؿ٢
 http: //eschool.mihanblog.com/ 

 الت٘يج( 
Munn, Norman. Introduction to Psychology. Boston: Houghton Mifflin. 

.   
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 «نعادر ُجحل» الغة اللخ ية ا وصص 

 3أصغ  حبييب لم ، 2آابدي لبدالبلسط ل ب يعسف، 1أمحد راضية لم 

 زابلاللغة العربية ةلداا  جب  عة يف   جستية . 8
 زابلجب  عة  العربية ةلداا اللغة  قس  يف  س عد ديت ذ. 1
 زابلجب  عة اللغة العربية ةلداا   قس  يف  ش ركديت ذ . 3

 صابمخ  
ُيطلِ ددب األفا ل على دعم ل ُتكتب للطال ةالختلو  ن ىديف الرتفية ةالتعلي . تُعّد السخرية  ن األيب ب ادلؤثرة 

ىذا النوع األدي الي تربز البوغة كعنصر رئيسي لتحّققه . ح ةل دداب  الطال دن يدخلوا ع م األفا ل  ن  یعل
فيعرضوه كاك ىي حيكي الوق ئع بطرائاو الاريدة ، الخول بخصي ت ي خرة كُجح  ةذلك ادف ترفيو الط
يب بوغية خ صة تتن يب ةع م الطال. ةىذه دي ل یةبوغتو ادلثلى. تنتمي ِقي  السخرية األدبية ذلذه األعم ل إل

التحليلي تسعى إىل الكشف عن ةجوه أتثي األي ليب البوغية لتم ىي الطال  ع -الدراية ةفق ً للمنهج الوصاي
م(. ةلتحقيِ ىذا اذلدف دتأ دراية رتيع  1443ُجح  ةدتزاجو الع فاي يف قصص "اوادر ُجح " ) خصيةب

ة راع ة ، البوغية. تشي النت ئج إىل دن الك تب ةّظف دي ليب بوغية ك لتكرار كلم ت القصص ةتقيي  دي ليبه 
ةيف النه ية  ، ةالضحك يف ثن اي القصص ةةالطب ق ةذلك كي يلقي جّوا  ن السخري، ةالكن ية، ةالتشخيص، النظي 

 كي يربز بوغة السخرية يف اجملوعة القصصية.
 
 "اوادر ُجح ".، ُجح ، األي ليب البوغية، السخرية، ددب الطال:  ئيلةال الکمملت
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