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چکیده
در پژژهو ح ضا ژژ دو ااژژ داسژژهار کوتژژاه روا اسژژب نجی اا بیژژهر نجژژدی و سژژ ولگژژ د اا ژژاد
ژژدانا اا من ژ رنا ژ داسژژهانی ماننژژد پی ن ژ  ،شردژژیا ،ژژونه پ ژ داای وییی و م نژژین بژژا ت یژژه ب ژ
آراء ژرار ژنژا پی امژور ابژژار دسژهوری ،و ژژه و ژدا بژژا رون ژ د روانژژاشناسژانه در نقژژد تطبیقژی مژژورد
ب رسی ق ار گ فهژهانژدی بژا تو ژه بژه انن ژه ژ دو داسژهار کوتژاه مژورد ن ژ دارای شردژیا ا ژلی یژ
انسژژانی مژژی باشژژند خژژوا ی دنژژد کژژه در انژژن دو داسژژهار ب خژژی درونمانژژه ژژای مشژژه س و سژژاخهار روانژژی
نجدنژژب بژژه ژ و ژژود داردی ااونژژه دنژژد انهرژژای شژژده در انژژن آاژژار اا م ژ تژ نن رنا ژ روانژژی بژژوده و
سبب ب سهگی و تمانج انن آاژار بژا آاژار دنگژ نونسژندگار شژده و روارشناسژی روانژا نیژج بژا تو ژه بژه
انن ژژه در ن ژژی داسژژهار را اا ابژژار نژژب اسژژب و در دنگ ژ ی اا ابژژار نژژب س ژ مژژیخژژوانی مژژدن دو
نونسژژنده بژژوده اسژژا کژژه اا ن ژژ نونسژژنده مقالژژه ضا ژژ بانژژد بژژه آر تو ژژه ونژژههای نمژژودی اا ملژژه
درونمانژژه ژژای مشژژه س دو اا ژ مژژیتژژوار بژژه نژژاب و بژژدبینی ،ب دگژژی ،آاادی و ییی و م نژژین بژژنبسژژا
روابژژب بژژین شردژژیا ژژای داسژژهار اشژژاره نمژژودی روا اسژژب نجی را بژژا تو ژژه بژژه سژژاخهار مژژیتژژوار در
دسهه داسهار ایف اواقعگ انانژه پسژامژدرر و سژ ولگژ د را در دسژهه داسژهار ژای واقژع گ انانژه هبقژه-
بندی نمودی
کلیدواژه:ها نقد تطبیقی ،رواناشناسی ،ساخهار روانی ،ژرار ژنا ،بیهر نجدی ،اد

دانا

 .1مقدمه
در انن مقاله ،روانژاشناسژی بژه من ژور تولیژا رنا ژ روانژی مژهن م فژی شژده و اا مولهژه ژای آر در تولیژا
دو داسژژهار کوتژژاه کمژژب گ فهژژه مژژیشژژود و م نژژین اا ن نژژه ژژای روانژژاشناسژژانه ژرار ژنژژا در مشژژر
نمودر و تولیا رنا روانژا اسژههاده مژی گژ ددی بیژهر نجژدی و ژاد ژدانا دو نونسژنده پیشژ و م ا ژ ند
که دو اا داسهار کوتژاه خژود ن نژی روا اسژب نجی و سژ ولگژ د داسژهار را اا ااونژه دنژد یژ انسژانی روانژا
ک ده و بژه انژن ه نژب سژبب ب سژهگی آاارشژار و نژوآوری قابژا تژو ی شژدهانژدی بژا تولیژا انژن داسژهار ژا
خوا ی دند کژه ژ دو نونسژنده نگونژه بژا اسژههاده اا رنا ژ روانژی ماننژد پی نژ  ،شردژیا پژ داای ،گژ ه-
اف نژی ،اسژههاده اا ابژژانی مناسژب در فاژژا سژاای وییی م نژین مولهژژه ژای م بژژوه بژه داسژهار مژژدرر نژا پسژژا
مژدرر توانسژژههانژد ژژار داسژژهانی ف اخژور بژژا ضژار و ژژوای راوی یژ انسژانی را بژژه مراهژب ر ژژه نمژژوده و
ضس مذات پنداری بین انسار و ضیوار انجاد مینمانند که الب تو ه اسای
 1-1بیان مسأله و ضرورت پژوهش
واژه روانژژا شناسژژی را اولژژین بژژار تجوتژژار تژژودورو در کهژژای دسژژهور ابژژار دکژژام ور ( )1969م فژژی نمژژودی
رواناشناسی بنا به ن ژ رنمژور-کنژار « شژ ضی اا ن ژام ضژاک بژ تمژام روانژا ژای داسژهانی ارا ژه مژید ژد
ویییی] ژ [ شژژیوه ای را کژژه ژژمن آر مژژیتژژوار تژژب تژژب روانژژا ژژا را بژژه منجلژژه ی مودژژور منودژ بژژه فژ د
ن امی مگانی مطال ژه کژ دی» (رنمژور-کنژار )40:1387،اا انژن ن ژام ضژاک بژ روانژا ژا انژ ن نژه روانژا و اا
شیوهی ب رسی و تولیا تژبتژب روانژا ژا انژ رنژوار ن نژه روانژاشناسژی نژا رون ژ د روانژاشژناخهی بژه
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ادبیژژات داسژژهانی نژژا داسژژهار روانژژی نژژاد مژژیکننژژدی در ضقیقژژا ن ژژی اا ارمهژژار ژژای م ژ سژژاخهارگ انی ب ژ ای
ادبیات ،بوث روانا شناسی اسای (می اانی بسطامی)5:1395 ،
اد ژدانا اا ملژه نونسژندگار پیشژ ونی بژود کژه در ژان ژای مرهلژ اا ژای بجرگژی را خلژب نمژوده
اسای دانا که به داسژهار کوتژاه رهقژه ونژههای داشژا کوشژح نمژود در انژن قالژب نژوآوری ژای انژادی را
ابا نماندی ن ی اا انن نوآوری ژا کژه البهژه در ادبیژات ژار نمونژه ژانی نیژج بژ انح و ژود داشژا ،انهرژای
شردژژیا ا ژژلی ی انسژژار و روانژژا داسژژهار اا ااونژژه دنژژد نژژب ضیژژوار اسژژا کژژه خوانژژدر داسژژهار را ب ژ ای
مراهب ذایت میکنژدی بیژهر نجژدی شژار و داسژهارنژونس م ا ژ اا ملژه نونسژندگانی اسژا کژه در آاژار
ابژار داسژهار را بژه شژ نجدنژب نمژود و بژه انژن ه نژب توانسژا
داسهانی خود به سبب روضیه شار ی وافژ
روانا ژای ف اواقژعگ انانژهای ارا ژه د ژد کژه در رژین انجژاا ،ونهگژی ژای داسژهانی شژگ فی را در خژود ژای
دادهانژژدی ژژدانا و نجژژدی دو تژژن اا نونسژژندگانی بودنژژد کژژه در رنا ژژ داسژژهانی دو داسژژهار کوتژژاه خژژود اا
ااونه دند ی انسانی ب ه ب ده و بژا نژوخ خلژب شردژیا داسژهار خژود و فااسژاای ااژ سژبب ب سژهگی انژن
آاار شدهاندی
ام ژهی ادبژی بژ ای شژ وفانی بیشژه و خلژب آاژار ب هژ نیژاا بژه و ژود
اا ادبی و در مقیاب بجرگه
رند نقادی داشهه و اا ه دنگ با تو ژه بژه انن ژه نقژد ژ مژهن مژی توانژد تهشژی باشژد بژ ای را یژابی بژه
اوانژژای پن ژژار و ت افژژا و نژ نونسژژندگار بژژجرن آر بنژژاب انن نونسژژنده انژژن مقالژژه س ژ ی نمژژوده اسژژا تژژا بژژا
ا ور و بنیاد ای نقد روانژاشناسژانه بژه نقژد تطبیقژی دو داسژهار کوتژاه روا اسژب نجی ااژ بیژهر نجژدی و سژ
ولگ د اا اد دانا بپ دااد تژا رژهوه بژ مشژر نمژودر شژبا ا ژا و تهژاوت ژای انژن دو نژوخ روانژا،
خوانح ب ه ی اا انن آاار نیج ارا ه د دی
 1-2روش پژوهش
انژژن پژژهو ح رو تو ژژیهی -تولیلژژی را در راسژژهای ب رسژژی و تطبیژبِ نگژژونگی نمژژود رنا ژ داسژژهانی بژ ای
دسهیابی به د خود انهرای ک ده اسای
 1-3سواالت پژوهش
م نین در انن پهو ح به پ سح ای ان پاسخ داده خوا د شد:
 -1ب ژ مبنژژای ن نژژات روانژژاشناسژژی و نقژژد داسژژهار ،کژژدام ونهگژژی ژژا در انژژن دو اا ژ ب سژژهه و بژژوده و
شبا ا ا و تهاوت ا در روانا انن دو کدامند؟
 -2کژژدام نونسژژنده بژژا تو ژژه بژژه انهرژژای ااونژژهدنژژد ی انسژژانی ب ه ژ توانسژژهه ابژژار روانژژا و فااسژژاای
داسهار را با آر منطبب نماند؟
 -3کارک د انبانیشناسانه رنا روانا در انن دو داسهار نه می باشد؟
 -4نب اا نونسژندگار در انژن دو ااژ نگونژه بژه نمژانح دنژدگاه سژهیشناسژانه و انسژارشناسژانه خژود
پ داخهه اند؟
 1-4اهداف پژوهش
د انن پهو ح در و له اور تولیا و ب ر سی دو اا روا اسب نجی و س ولگ د اا بیهر نجدی و اد دانا
به من ور ارا ه خوانشی ب ای ف ب ه دو اا و نشار دادر شبا ا ا و تهاوت ای روانی دو اا در سطوی که پیشه
ناد شد بوده و در نگا ی کهرت ارا ه توقیقی در ضواه نقد تطبیقی میباشدی
 1-5پیشینه پژوهش
تا کنور توقیقی که درباره نقد تطبیقی روانا شناسانه بین دو اا س

ولگ د اد

دانا و روا اسب نجی بیهر
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نجدی ارا ه د د انجام نشده اسای اما در مقالهای توا رنوار مولههی امار روانی در داسهار ای روا اسب نجی و
نش ای دکمه ای من بیهر نجدی ب اساب ن نهی ژرار ژنا ،فاهمه کاسی و سمیه باق ی ،گ د مانی انجمن
ت ونج ابار و ادی فارسی ان ار ،انجمن ت ونج ابار و ادی فارسی ان ار ،دانشگاه انجار ،دوره  ،8سار  1392نقدی
رواناشناسانه ب روی داسهار روا اسب نجی انجام شده و با تو ه به انن ه مقاله نادشده نقدی با ت یه ب آراء اضبن ار
انن ر ه نور ژرار ژنا ،رنمور-کنار وییی ارا ه داده اسا تا ضدودی مطمح ن نگارنده انن مقاله واقع شدی
 .2روایت و عناصر روایی در داستان
ن نه روانژا بژا ارسژطو آ ژاا مژیگژ دد امژا اا ه فژی دنگژ افههژور نیژج "تمثیژا ژار" را بژه رنژوار ه ضژی
روانی ر ه میکندی تمثیا ار رهوه ب تمثیژا بژودر نژب روانژا نیژج سژا نژ ا کژه مژواره بژه نیژجی یژ
اا خژژود ار ژژاخ مژژید ژژد (می اانژژی بسژژطامی .)25 ،سژژپس ن نژژه ژژای روانژژا در آاژژار اف ژ ادی ماننژژد بژژاخهین،
پ ژ و  ،ژنژژا وییی مط ژ شژژد و بژژه دنبژژار آر بژژا رل ژ روانژژاشناسژژی بژژه رنژژوار ن ژژی اا نهژژانج سژژاخهارگ انی
مط شد و رشد و نمو بیشژه ی نافژای ا ژطه "روانژا شناسژی" بژه رنژوار رلژ مطال ژه قدژه را اولژین بژار
تجوتژژار تژژودورو در کهژژای "دسژژهور ابژژار دکژژام ور"( )1969بژژه کژژار بژ دی اا ن ژ تژژودورو روانژژا شناسژژی
تن ا بژه ب رسژی قدژه ،داسژهار و رمژار موژدود نمژی شژود بل ژه تمژام گونژه ژای روانژا را در بژ مژی گیژ دی
(اخوت)7:1371 ،

برژژح رمژژده آن ژژه امژ وا «ن نژژه انهقژژادی م ا ژ » مژژیدانژژی  ،در واقژژع تن ژژا ادامژژه ب نامژژهی سژژاخهارگ انی
اسژژا کژژه اا ر گژژذر روانژژاشناسژژی بژژه آکژژادمی آم ن ژژا رسژژیده اسژژای ننژژین ته ژ ی مسژژهلجم ننژژدنن کهژژای
مشهما بژ اسژهد ر ج ژی نگژ بژ ای اابژات آر اسژای مسژ له تن ژا ق ا ژا روانژا توسژب بژه ا ژطه ن نژه
نیسژژا و نیژژج روانژژا مو ژژوری اابژژا نیسژژا کژژه مژژا بژژ ای ب رسژژی آر ابجار ژژای مرهلهژژی را اا بژژه دارو
ب دارن و نبه ای گوناگور آر را روشژن سژاان  ،بل ژه بژه ر ژس ،روانژا مه ژومی ژ وری اسژا کژه ژی
اا ض کا ای ن ی نمژی توانژد نشژ اا آر ب گیژ د ،انژ ا بژا ن خشژی ن ژ ی سژ انجام کشژ مژی شژود کژه
کار خود ب انده نا تدوری اا روانا کژه بانژد بژه تهدژیا مژورد تججنژه و تولیژا قژ ار گیژ د اسژهوار اسژا و
سژ انجام انن ژه پ سژح روانژا ،مژژار فاژای نژامم نی اسژا کژه فلسژژهه و ادبیژات در آر بژا ن ژدنگ مهقژژات
می کنندی(م و یهر)1،6:1388 ،
بژژه بژژاور ژرار ژنژژا روانژژا مژژار رمژژا روانژژا کژ در اسژژا(انگلهژژور )145:1383 ،و راوی ژژدا نژژا رندژ ی
اسژا کژژه بژا گژژجننح و انجژاد ن ژ و منشژژینی در هژ و منطژژب روانژا  ،داسژژهار ( ن ژ ن ژژانی رخژژداد ا در
ار بی ونی مهن) را روانژا مژی کنژدی در انژن نگژاه راوی نقژح م مژی در شژ و بسژب یژ مسژهقی روانژا
انهژا مژی کنژد ،انژ ا ت تیژب ارا ژه برژح ژای مرهلژ مو ژوخ بژه خدو ژیا روانژا و انهرژابگ ی راوی بژ
می گ ددی (ناکوبسن)309،1385 ،
 .3نقد تطبیقی دو داستان کوتاه
 3-1داستان روز اسبریزی
داسهار روا اسب نجی که در کهای نواپلنگانی که بژا مژن دونژده انژد آمژده اسژا داسژهانی اسژا کژه اا ابژار نژب
اسژژب روانژژا مژژیشژژود کژژه اتهاقژژات و ما ا ژژای ننژژد رواه ،او را اا نژژب و ژ یا بژژه و ژ یا دنگ ژ مژژی-
رساندی داسهار اا انن قژ ار اسژا کژه اسژب پژس اا انن ژه دو سژالح تمژام شژده و اا کژودکی بیژ ور مژیآنژد بژه
دلیژا توانژژانی ژژانح تبژژدنا بژژه اسژژب مسژژابقه ژاضبح قژژا رخژژار شژژده و او را در مسژژابقه ای ب نژژده نمژژوده و
نب انن ن ا دوای شده و نب پوسژهین بلنژد پژ اا منجژو ندژیب قژا رخژار مژیشژود .روا ب ژد قژا رخژار
انن ب پشژا اسژب گذاشژهه و در نگژا ژا و دامنژه کژوه اا اسژب سژواری مژیگیژ د و انژن مو ژب نژاراضهی
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اسب مژی گژ دد و نگژامی کژه بژه خانژه بژاامیگ دنژد آسژیه دخهژ قا خژار کژه بسژیار اسژب را دوسژا دارد و
رابطه میمانهای نیج با او ب ق ار کژ ده اسژا ،اا اسژب مژی خوا ژد کژه سژوار شژود و بژدور انژن و نژ ا بژه
او سواری د دی انن نین میشود و اسژب و آسژیه بژا شژهای اا خانژه خژارو شژده و بژه سژما نگژا مژیتاانژدی
وی اسب آسژیه را بژه خانژه بژاا مژیگ دانژدی روا ب ژد وقهژی قا خژار مژیخوا ژد اسژب را انژن کنژد ،اسژب
روی پا انح میانسهد و با دسژا ژای بژه ژوا رفهژه بژه سژینه قا خژار کوبیژده و او را بژه گوشژه ا ژطبا پژ ت
مژژی کنژژدی دولژژولی کژژه پاکژژار گلنگژژدنح را کشژژیده و قا خژژار مژژیخوا ژژد بژژا آر ضیژژوار را ژژی کشژژهه شژژود بژژا
پادرمیانی آسیه و پاکژار ،اسژب را نمژیکشژدی پژس اا آر اسژب را بژه ف مژار قژا رخژار بژه گژاری مژیبندنژد و اا
آر به ب د او اسب گژاری مژیشژود .بژاری را کژه در امسژهار و بژا و ژود نربنژدار و بژ بانژد بژه ژانی ببژ د
سژژنگین اسژژا و او بسژژرهی آر را مژژی کشژژدی در راه ما ا ژژای پ مشژژقهی بژژ ای اسژژب کژژه شردژژیا ا ژژلی
روانا اسا اتها مژی افهژدی اسژب در مسژی بژارب یِ هاقژا ف سژا در نگژا اسژب ژای آااد و وضشژی را مژی
بیند و ضس ت می خورد ،مژار ژا کژه(( :دنژدار انشژار تژارن ی را گژاا مژی اد))ی امژا بژا خ ه بژار بژه مقدژد
می رسد و گارن ی اسب را اا گاری باا مژی کنژد تژا بژار را پیژاده کننژدی اسژب در نژب لو ژه تدژمی مژی گیژ د
ژا بژدود و بژه آاادی ب سژدی اسژب پژیح رونژح را نگژاه
ف ار کند ،او اسب مسژابقه اسژا و مژی توانژد ف سژن
می کند ،دشا ژای بژاا و آااد م یژای فژ ار سژهند ،امژا اسژب دنگژ نمژی توانژد بژدودی او دنگژ اسژب مسژابقه
نیسای او اسب گاری اسا و اندگی ا با گاری ت ن شده اسای
 3-2داستان سگ ولگرد
س ولگژ د داسژهار سژگی ا ژیا و اسژ اتلندی بژه نژام "پژات" اسژا کژه در ورامژین ژاضبح را گژ کژ ده و
م دم آنجا ی لطهژی بژه او نشژار نمید نژدی بل ژه ضهژی او را آاار داده ،بژه سژمهح سژن پ تژای میکننژد و او
را اا مهااه انشژژار میراننژژدی دربژژاره گمگشژژهگی او مژژیخژژوانی کژژه روای پژژات بژژه مژ اه ژژاضبح بژژه ورامژژین
مژژیرود و بژژه بژژوی س ژ مژژادهای اا ژژاضب خژژود ژژدا میشژژود و دنگ ژ نمیتوانژژد رد او را بیابژژدی اا آر پژژس
اندگی انگیج او آ اا میشژود :پژات ضژس میکژ د وارد دنیژای دنژدی شژده اسژای اا انژدگی گذشژهه فقژب
نب مشا خیا ت مژب و ب اژی بو ژا بژ انح بژاقی مانژد ه بژود و ژ وقژا بژه او خیلژی سژرا میگذشژای
لژژو دکژژار نژژانوانی پژژادو او را کهژژب میان ژد ،لژژو دکژژار قدژژابی شژژاگ د بژژه او سژژن میپ انژژد ،اگ ژ ان ژ
سانهی اتومبیا پنژاه میبژ د ،لگژد سژنگین کهژح مژیخدار شژوف اا او پژذن انی میکژ د و امژانی کژه مژه اا آاار
او خسهه میشدند ،ب ژهی شژی بژ نج فژ و لژذت مردو ژی اا شژ نجهی او میبژ دی امژا نژب روا مژ دی در
میدار ورامین اا اتومبیژا پیژاده شژد و پژات را نژواا کژ دی دنگژ قژهده بژه گژ در پژات نبژود کژه بژه خژاه آر
نژواا ا کننژژد ،انژژن نژژواا بی ژژانه بژژودی امژژا در انه ژژا کژژه مژ د ژژذای لذنژژذی لژژوی پژژات مژژیگژژذارد و
س آر را میخورد میف می که آر م د مو ب م ن س میشودی
 3-3پیرنگ
ژ نوی بژ ای پی نژ ارا ژژه داده اسژژا و پی ن ژ را ت کیژژب کننژژده ضژژواد و تقلیژژد اا رمژژا
«ارسژژطو ت نژ
دانسژژهه اسژژای ت نهژژی اسژژا کلژژی و مه ژژوم داسژژهار را نیژژج در ب ژ مژژی گی ژ دی» (می ژژادقی )82:1394 ،اا ژژا
دنگ ژ «پی ن ژ وابسژژهگی مو ژژود میژژار ضژژواد داسژژهار را بژژه هژژور رقهنژژی و منطقژژی تن ژژی مژژیکنژژدیی ]امژژا[
پی ن فقژب ت تیژب و تژوالی وقژانع نیسژا بل ژه مجمورژه سژاامار نافهژه وقژانع اسژای انژن مجمورژه وقژانع و
ضواد بژا رابطژه رلژا و م لژولی بژه ژ پیونژد خژورده و بژا الگژو و نقشژهای م تژب و مسژهدر شژده اسژای»
( مار ،ص )84بناب انن پی ن نارنوی روانا اسا و ساخهار آر را تش یا مید دی
داسهار ای روا اسژب نجی و سژ ولگژ د ژ دو دارای پی نژ مشردژی بژا سژاخهار ارسژطونی مژیباشژندی
در دو روانا با برح اولیژهای بژه رنژوار مقدمژه روبژ و سژهی کژه در آر شردژیا ا ژلی داسژهار و دنگژ
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شردژژیا ژژا م فژژی مژژیشژژوند ،سژژپس گژژ هاف نژژی در داسژژهار دارنژژ و وارد برژژح دوم ن نژژی کشژژم ح
می شون و در پانژار نیژج موق یژا دراماتیژب تهییژ کژ ده و وارد برژح نهیجژهگیژ ی مژیشژون کژه در ادامژه بژه
ورت مبسوه به انن قسما ا و نقاه رط روانا اشاره خوا ی نمودی
در داسهار روا اسژب نجی در برژح اور بژا شردژیا اسژب آشژنا مژیشژون کژه راوی داسژهار اسژا ،او کژه
در مسابقه ب نژده شژده مژورد تشژونب ژاضبح قژا رخژار قژ ار گ فهژه و توسژب پاکژار خژدمه ار خژار ا ژطبا
خوبی ب انح ف ا می گ ددی سژپس دربژاره آسژیه دخهژ قژا رخژار و رابطژه م بژار او بژا اسژب مژی خژوانی « :
ژژدانی نژ م ،مثژژا رلژ گهژژا :سژژهم» (نجژژدی )21،1387،انژژن مقدمژژهی روانژژا اسژژای پژژس اا انژژن وارد برژژح
دوم روانا میشون که موسژوم بژه برژح تقابژا نژا کشژم ح اسژا و هژو نی تژ نن برژح روانژا را نیژج بژه
خود اخهداص داده اسای آن ژه کژه در ادامژه مژیآنژد انژن اسژا کژه اسژب دنگژ بژجرن و توسژب قژا ر خژار
انژژنگژژذاری شژژده و در ده بژژه ژژاضبح سژژواری مژژید ژژدی راوی اا انژژن خوشژژنود نیسژژا و نگژژامی کژژه آسژژیه
بدور انن سوار میشود و اسب را ی مژیکنژدی اسژب و آسژیه بژه سژما نگژا بژا شژهای ض کژا ک دنژد و
تمام د ده ب انشار دسا ت ژار دادنژد ،قژا ر خژار ت سژیده و ردژبانی میشژود و پاکژار را ت دنژد مژی کنژد کژه
اگ آر اسب بژه آسژیه آسژیب ب سژاند او را خوا ژد کشژای اسژب آسژیه را آرام آرام بژه خانژه بژاا مژی گ دانژد و
نگامی که قا ر خار وارد ا طبا مژی شژود بژه ژوا بلنژد شژده و بژا دو دسژا بژه سژینه قژا ر خژار کوبیژده و
او را نقح امین مژی کنژد و در انژن ضاداژه دسژا ژاضبح مژی شژ ند قژا ر خژار قدژد کشژهن اسژب را مژی
کند اما آسیه مانع می شودی قا ر خژار اسژب را کژه اسژب مسژابقه بژود تبژدنا بژه اسژب گژاری مژیکنژد و پاکژار
او بژا او بارکشژی مژیکنژدی پژژس اا انژن بژا جنیژات انژاد م افژات اسژب را در بارکشژیدر مژی خژوانی و برژژح
تقابا در اننجا بژه پانژار مژی رسژدی برژح پانژانی کژه موسژوم بژه نهیجژه گیژ ی اسژا در داسژهار نجژدی بسژیار
کوتژاه بژژوده و مژژی تژژوار گهژژا کژژه نهیجژژه گیژ ی در برژح کشژژم ح بژژه گونژژه ای اد ژژام شژژده اسژژای در آخژ
داسهار می خژوانی  « :مژن دنگژ نمیهوانسژه بژدور گژاری راه بژ وم و نژا بانسه یاسژب دنگژ نمیتوانسژا بژدور
گاری بانسهد نژا راه بژ ودی مژن دنگژ نمیهوانسژه ...اسژب...مژن...اسژبییی»( مژار)28،ی پژس برژح پانژانی داسژهار
بسژژیار کوتژژاه بژژوده و بژژه نژژوری برژژح پانژژانی و میژژانی مژژواای ژ پژژیح مژژی رونژژد و خواننژژده پیشژژه اا پانژژار
روانژژا بژژاخب اسژژای امژژا نونسژژنده بژژا تو ژژه بژژه روضیژژه ردژژیانی کژژه اا اسژژب ارا ژژه داده بژژه خواننژژده ا ژژااه
نمید ژژد کژژه پانژژار را تمژژام و کمژژار ضژژدب بجنژژد و ت لیژژب پ کشژژح داسژژهار نجژژدی تژژا واژه آخژ ادامژژه دارد و
انژژن شژژگ د بیژژهر نجژژدی اسژژای بژژه انژژن ت تیژژب نجژژدی بژژه خواننژژده ا ژژااه مژژید ژژد کژژه نهیجژژه داسژژهار را تژژا
ضژژدودی ضژژدب اده و انژژن نهیجژژه امژ ی تومیلژژی اا انژژب نونسژژنده نباشژژد و انژژن داسژژهار نجژژدی را اا لوژاظ
ساخهار به داسهار ای پسا مدرر نجدنب می نماندی
در داسهار سژ ولگژ د پژس اا و ژ فاژای کونژه و خیابژار و میژدار بژا سژ اسژ اتلندی ولگژ دی بژه
نام پات روب و می شون که بژه سژبب انن ژه مژدتی اسژا ژاضب خژود را گژ کژ ده و در خیابژار انژدگی مژی
کندی پات که دنگ اا انژدگی گذشژهه خژود کنژده شژده و ژاضبی نژدارد در نهیجژه « :ضژس مژیکژ د وارد دنیژای
دندی شده که نه آنجا را اا خود مژیدانسژا و نژه کسژی بژه اضساسژات و رژوال او پژی مژیبژ دی ننژد روا
اور را بسژژرهی گذرانیژژدی ولژژی ب ژژد ک ک ژ رژژادت ک ژ دی» انژژن نقطژژه رط ژ و نقطژژه رجنمژژا روانژژا اا برژژح
ابهدانی به برح میانی داسژهار اسژای در برژح ب ژدی تقژه و تژه پژات انژن سژ ولگژ د اا مژه ژا رانژده
شده اسا که مژی خوا ژد بژا انژن دنیژای دنژد کنژار بیانژد و انژده بمانژد و امژا نقطژه رطژ دنگژ ی مژا را بژه
برژژح پانژژانی روانژژا مژژیبژ د و آر ژ پیژدا شژژدر ف ژ دی اسژژا کژژه بژژا پژژات بسژژیار م بژژانی مژژیکنژژد و او را
نواا میکند و ب انح ژذای خژوبی مژیآورد و پژات ژ دوبژاره خوشژوار مژیشژودی برژح پانژانی و نهیجژه-
گی ی با م ن پات رقژ مژیخژورد و مراهژب دلیژا انژن م بژانی فژ د ناشژناب بژا سژ ولگژ د را در مژینابژدی
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مامور داسهار ژدانا و مژذاتپنژداری او بژا سژگی ولگژ د اا ملژه مهژا یمی مژدرر اسژا کژه بژا فژ م ااژ
مروانی دارد اما در ساخهار روانا ماننژد روانژا نجژدی رنا ژ داسژهارنونسژی مژدرر نژا ضهژی پسژامژدرر
مانگونه که پیشه گههه شد و ود نداردی
 3-4شخصیت و شخصیت پردازی
«شار ]نونسنده[ بانژد دربژاره شردژیا ن ژار رندژ را در ن ژ بگیژ دی نرسژا انژن کژه شردژیا بانژد نیژب
باشژژدی آدم ژژای ت ژ اژدی در ژژورتی دارای شردژژیا سژژهند کژژه سژژرنار و کژژنح انشژژار آش ژ ارا بژژه م نژژای
قژژدرت انهرژژای و تژژ یح اخهقژژی آر ژژا باشژژدی شردژژیا در ژژورتی نیژژب اسژژا کژژه انهرژژای و تژژ یح
اخهقژژی شژژانانی را در سژ بپ ورانژژدیییی مسژ له دوم تناسژژب اسژژای شژژجارا امژ ی م دانژژه اسژژا و شژژجارا نژژا
ذکاوتِ بی پ وا در انژار مهناسژب نمژینمانژدی مسژ له سژوم انژن کژه شردژیا بانژد در انژدگیِ واق ژی مابژهااای
بی ونژژی داشژژهه باشژژد و انژژن امژ ی اسژژا بژژه انژژا مههژژاوت اا نی ژژی و تناسژژبی ن هژژه ن ژژارم ابژژات شردژژیا
اسای ضهی اگ شردژیا بژیابژات باشژد بانژد در بژیابژاتی خژود اابژا قژدم باشژدی» (ارسژطو )101:1397 ،من ژور
ارسطور اا شردیا ای ت اژدی مژار شردژیا ژانی سژهند کژه امژ واه مژا آر ژا را بژه رنژوار راژو م مژی
اا رنا ژ روانژی مژیدانژژی ی شردژیا م ژ تژ نن رکژن اا ارکژار نژژب روانژا اسژا نژ ا کژه بژدور شردژژیا
نیاای و ود نروا د داشژا و بژدور نیژاا ژ کنشژی نروا ژد بژود و بژدور کژنح ژ کشم شژی نیسژا و در
ن انا قده و روانهی ش ا نروا د گ فژای بنژاب انن مژه نیژج اا شردژیا آ ژاا مژیگژ ددی بژه هژور دقیژبتژ
«اشژراص سژژاخهه شژده ای (مرلژژوقی) را کژه در داسژژهار (قدژژه ،رمژانس ،داسژژهار کوتژاه و رمژژار) و نمانشژژنامه و
ییی تژژا مژژی شژژوند ،شردژژیا مژژی نامنژژدی شردژژیا در اا ژ روانهژژی نژژا نمانشژژی ،ف ژ دی اسژژا کژژه کیهیژژا
اخهقی و روانی او ،در رما او آن ه مژی گونژد و مژیکنژد ،و ژود داشژهه باشژدی خلژب ننژین شردژیا ژانی را
که بژ ای خواننژده در ضژواه داسژهار تق نبژا مثژا افژ اد واق ژی لژوه مژیکننژد ،شردژیا پژ داای مژیخواننژدی»
(می

ادقی)122:1394 ،

در داسژژهار روا اسژژب نجی ن ژژار شردژژیا و ژژود داردی روانژژا دارای نژژب شردژژیا یژژ انسژژانی ن نژژی
اسژژب اسژژا کژژه شردژژیا م کژژجی مژژیباشژژد و ن ژژی اا راونژژار داسژژهار اسژژا و پژژس اا آر بژژا سژژه شردژژیا
انسژژانی ن نژژی ژژاضب اسژژب  -قژژا ر خژژار  -و خژژدمه ار پاکژژار و م نژژین آسژژیه دخهژ قژژا رخژژار روبژ و
سهی ی شردیا ای داسژهار بژه دو گژ وه تقسژی مژیشژوند کژه در گژ وه اور اسژب و آسژیه قژ ار دارنژد و در
گژ وه دوم قژژا رخژژار و خژژدمه ار پاکژژار کژژه م ژ اسژژهبداد مژژیباشژژندی آسژژیه دخهژ م دژژومی اسژژا کژژه بژژه
اسب رشب میوراد و اسژب ژ شردژیا نیژب روانژا اسژا کژه در و ژود نقطژه تژارن ی نیسژا و شژاند
ن ژی اا د نلژی کژه نجژدی شردژژیا ا ژلی داسژهانح را نژب اسژژب قژ ار داده مژین م دژومیا یژ ارادی و
نجی نب ضیوار اسا که آر را اا ار انسژار ژا ژدا مژیکنژدی اسژب نمژیتوانژد ماننژد انسژار ژا بژین منژافع
شردژژی و راههژژه و دنگ دوسژژهی ،منژژافع را انهرژژای نمانژژدی مژژار کژژاری کژژه قژژا رخژژار انجژژام دادی آسژژیه نیژژج
کژژودس اسژژا و دنیژژای کژژودس ژژا پژ اا انبژژانی و دوسژژا داشژژهنِ دنگژ ی اسژژای نجژژدی آسژژیه را نمژژاد م ژ و
اسب را نمژاد وفژاداری قژ ار داده اسژای انژن آسژیه اسژا کژه در هژور داسژهار بژا م ژ بژا اسژب ارتبژاه ب قژ ار
میکند و نژور مژیدانژد کژه پژس اا سژواریدادر نگژامی کژه اسژب خسژهه اسژا و نیژاا بژه نژواا و خشژب
کژ در بژژدنح دارد پارنژژه را اا دسژژا خژژدمه ار مسژژهبد مژژیگیژ د و خژژود اسژژب را خشژژب مژژیکنژژد و سژ ی
میکند با دادر قندی بژه اسژب ژ نژه مژیتوانژد بژه او نجدن هژ شژود و نگژامی کژه اسژب قنژد را نمژیخژورد
س ی میکند با او گههگو کند:
«اا یب دامنح نب ضبژه قنژد در آورد و آر را انژ لژب ژان گ فژای نهوانسژه برژورمی انگشژهانح بژوی رژ
تن را میدادی و خود آسیه بوی نگا.
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گها :برور دنگه.
گها :نیه؟ اا من بدت میاد؟
من فقب انن را نگاه میک دم.
گها :اا اور بدت میاد؟ بدور انن میذاری سوار ش ؟» (نجدی)22: 1387
آسیه به راضهی درد اسب ابژار بسژهه را مژیف مژد و انژن ونهگژی دوسژهار نجدنژب بژه ژ اسژای اسژب و آسژیه
دوسژژهار خژژوبی ب ژ ای ژ سژژهندی شردژژیاپ ژ داای نجژژدی در نژژوخ رابطژژه انژژن دو بژژا ژ اا ه نژژب رند ژ
دنالون بژه انبژانی خژود را نشژار مژی د ژد بژه هژوری کژه در ژای ژای داسژهار وقهژی قژا ر خژار نژا پاکژار
مهتی را خطای به اسب می گونند آر مژهت امژ و ن ژی و تژو ین اسژا نژه نیژج دنگژ ی امژا آسژیه اا اسژب
سوا تی را می پ سژد و منه ژ ژوای مژیمانژدی انژن منه ژ ژوای مانژدر بسژیار م ژ و ضیژاتی اسژا و نشژار
مژژید ژژد کژژه ضژژا ت اسژژب بژژ ای دخهژژ م ژژ اسژژا و دوسژژا نژژدارد کژژه اسژژب اضسژژاب نژژاراضهی کنژژد و
میخوا د کاری کنژد کژه آسژانح او فژ ا شژودی دخهژ س کژه مژیدانژد اسژب اا تنگژی تسژمه و سژنگینی انژن
ناراضژژا اسژژا بژژدور انژژن سژژوار اسژژب مژژیشژژود و اسژژب نیژژج پاسژژخ انژژن آاادی را داده و سژ ی مژژیکنژژد ننژژد
سژژارا بژژدور مجاضمژژا کسژژی در نگژژا ژژا آسژژیه را ب خانژژد و سژژپس او را ژژویح و سژژال بژژه خانژژه بژژاا
میگ داندی
در سژ ولگژ د نیژژج انژژن دو سژژونه بژژودر را در شردژژیا پژ داای ررانژژا شژژده اسژژای نژژب سژژما سژ
ولگژ د م دژژومی قژ ار دارد کژژه «در تژژه نشژژم ای او نژژب رو انسژژانی دنژژده میشژژد ،در نی شژژبی کژژه انژژدگی او
را ف اگ فهه بود نب نیج بیپانژار در نشژ انح مژوو میژجد و پیژامی بژا خژود داشژا کژه نمیشژد آنژ ا درنافژا،
ولی پشا نینی نش او گیژ کژ ده بژود» ( مژار )12،و در هژ دنگژ کژا آدم ژانی کژه بژ انح سژن پ تژای
مژیکننژد و او را مژورد آاار قژ ار مژید نژدی اگژ گذشژهه و آننژده شردژژیا ژا را در ن ژ بگیژ ن مژیبینژی کژژه
پژژات گذشژژهه شژژی ننی داشژژهه و اکنژژور بژژه ورهژژه سژژقوه افهژژاده اسژژا و روا بژژه روا ضژژار و روا بژژدت
میشژژودی «نونسژژنده مم ژژن اسژژا بژژ ای شردژژیا پژژ داای در داسژژهار اا سژژه شژژیوه اسژژههاده کنژژد :اور ارا ژژه
نح شردیا ا با اسژههاده اا شژ و تو ژی مسژهقی ی بژه ربژارت دنگژ نونسژنده بژا شژ و تولیژا رفهژار
و ارمژژار و اف ژژار شردژژیا ژژا ،آدم ژژای داسژژهانح را بژژه خواننژژده م فژژی مژژیکنژژدی دوم ارا ژژه شردژژیا ژژا اا
ه نژژب ارمژژار آنژژار بژژا کمژژی ش ژ و تهسژژی نژژا بژژدور آری سژژوم ارا ژژه درور شردژژیا بژژی ت بی ژ و تهسژژی ی »
(می ژژادقی )125،128،131 ،نژژب داسژژهار خژژوی بانژژد اا ژ سژژه شژژیوه بژ ای شردژژیاپژ داای روانژژهح اسژژههاده
نماند و در روا اسب نجی و س ولگ د نیژج نونسژندگار اا انژن شژیوه ژا بژه خژوبی ب ژ ه بژ دهانژدی در شژیوه اور
که در با با رنوار شژ مسژهقی بیژار شژد بیشژه اا ابژار راوی کژا انژن تو ژی ژا را مژیخژوانی و خلژب و
خوی پژات سژ ولگژ د بژ ای مثژار اننگونژه بیژار شژده ماننژد «نژهتن ا نژب تشژابه بژین نشژ ژای او و انسژار
و ود داشا بل ه نب نژوخ تسژاوی دنژده مژیشژدی – دو نشژ میشژی پژ اا درد و ا ژ و انه ژار کژه فقژب در
پواهی نب س س گ دار مم ژن اسژا دنژده شژودی ولژی بن ژ مژیآمژد نگژاه ژای دردنژاس پژ اا الهمژاب او را
کسژژی نمژژیدنژژد و نمیف میژژدی» ( مژژار )13 ،ارا ژژه انژژن گونژژه تو ژژی ژژای تژژا ی اا شردژژیا ا ژژلی بارژژث
میشژژود کژژه خواننژژده بژژه س ژ را رنژژج س ژ ولگ ژ د را درس کنژژدی نجژژدی نیژژج در داسژژهار خژژود اا ااونژژه دنژژد
دانای کا در کنار اور شژر اسژههاده کژ ده و در ژ کژدام نیژج ابژار خژاص خژود را انهرژای نمژوده اسژا تژا
انن شژ و تهسژی شردژیا ا ژلی رنژ ب هژ ی بژه خژود بگیژ دی نجژدی تو ژی دنگژ شردژیا ژا را بژه
ورت دانای کا بژه خواننژده ا ر ژه مژینمانژد امژا نژه شردژیا ا ژلی رای درابهژدای داسژهانح ا ژااه مژی
د د اسژب خژود را م فژی کنژد و ونهگژی ژای تژا ی اسژب را اا ابژار خژود اسژب مژی خژوانی « :پوسژه
سژهید بژودی مو ژای رنرهژژه روی گژ دن اردی گنژدم را داشژژای دو ل ژه بارنژب تنبژژاکونی ی دسژا ژان بژژودی
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ف می ن بوی اسب بودن اا روی مژین ل ژه ژا بژه دمژا مژیخژورد«( .نجژدی )21:1387،ضهژی توانژانی ژای
اسب و سنح را نیج اا ابژار خژود مژیخژوانی ی نجژدی در م فژی شردژیا ا ژلیا دخژالهی نژدارد و انژن
کار را بژه خژود شردژیا مژیسژپارد و بژا انژن کژار بژدور انن ژه خواننژده مهو ژه شژود شردژیا را در مژار
سژژط ای ابهژژدانی پونژژا و انژژده و واق ژژی بژژه مراهژژب ر ژژه مژژیکنژژدی انژژن کژژاری اسژژا کژژه ژژدانا انجژژامح
نمید د و اا ابهدا تا انه ای داسهار را ما اا ااونه دند سوم شر می خوانی ی
کژژنح شردژژیا ن ژژی اا برژژح ژژای م ژ شردژژیا پ ژ داای اسژژا و در انژژن دو داسژژهار نیژژج رژژهوه بژژ
تو ی شردیا ا نونسنده شردیا ژا را بژه رمژا نیژج واداشژهه اسژا تژا اا ه نژب انژن ارمژار ونهگژی ژای
شردیهی ب ه نمانژار شژودی مژثه در داسژهار روا اسژب نجی پیشژه در گههگژوی آسژیه بژا اسژب پژی بژ ده بژودن
که اسب اا انن ه با انن به ژاضبح سژواری بد ژد ناراضژا اسژا امژا کمژی لژوت در قسژمهی کژه او بژه سژینه
قا رخار می کوبد بژا کنشژی اا او رو بژه رو مژی شژنون کژه نشژار د نژده روضیژه ردژیانگ ی اوسژای در سژ
ولگ ژ د نیژژج روضیژژه شژژود و س ژ انده پژژات را در انژژدگی گذشژژهه ا اا ه نژژب بژژاای ژژای او بژژا مژژادر و در
رابطه ا با ژاضبح مژی خژوانی ی امژا در کژا سژ ولگژ د منه ژا اسژا و کنشژی کژه در روانژا تژاای داشژهه
باشد اا او نمیبینی ی وقهی که گژ مژیشژود ژ کژاری کژه بژا او مژیکننژد را نمژی توانژد پاسژری بد ژد و وقهژی
نیج که شردی پیدا میشژود او را نژواا کنژد و بژه او ژذانی بد ژد بژه راضهژی مژیپژذن دی دربژاره مژورد سژوم
ن نژژی ارا ژژه درور شردژژیا بژژی ت بیژ و تهسژژی م مژژو انژژن کژژار توسژژب راوی اور شژژر بژژه خواننژژده ارا ژژه
می گ دد و مانطور که پیشه نیژج گههژه شژد ژدانا اا انژن ت نیژب ب ژ ه نبژ ده امژا نجژدی نژه تن ژا ب ژ ه بژ ده
بل ژه تاکیژژد خا ژی نیژژج روی آر داشژهه اسژژا مژژانطوری کژه شژ وخ داسژهار نیژژج تو ژی اسژژب اا خژژود و
اضساسات دورنی ا اسای
در روا اسب نجی مژانطور کژه اا نژام داسژهار پیداسژا شردژیا اسژب تهییژ مژی کنژد و آگژا ی او نسژبا
به ار اه افح افجانح پیدا میکنژدی در ابهژدا بژا خژود مژیاندنشژید کژه اسژب مسژابقه و مژواره مژورد سژهانح
اضبح خوا د بود اما هی ضوادای که اتها میافهد بژه انژن پژی مژیبژ د کژه او را تبژدنا بژه نژب اسژب گژاری
نموده اند و دنگژ راه گ نژجی و ژود نژداردی امژا در داسژهار ژدانا پژات نژب سژ تیپی ژار اسژا کژه تهییژ ی
در او رد نمژژید ژژد ،امژژانی رواگژژار خژژوی بژژود و شژ انب بژژه کژژامح بژژود امژژا اکنژژور شژ انب تهییژ کژ ده و
تبدنا به سژ ولگژ د شژده اسژا کژه در انه ژا نیژج کشژهه مژی شژودی امژا شردژیا اا درور تهییژ ی پیژدا نمژی
کند و در ذ نیا و نگ شح بژه سژهی دگ گژونی رد نمژی د ژد و انژن بارژث مژی شژود کژه مراهژب نهوانژد او
را به رنوار سمبلی اا انسار و انژدگیا در ژار م ا ژ بپژذن د و او را تن ژا نژب سژ مژیبینژدی امژا نجژدی
به اسب ارمژالی انسژانی برشژیده و ضهژی اا ن ژ اسژب انبژانی ژای تژا ی آسژیه را نیژج تو ژی مژینمانژد و
روضیه ردژیارگژ ی و ژوای دادر بژه ناسپاسژی قژا رخژار توسژب اسژب بارژث مژی شژود مراهژب بهوانژد بژا
اسب مذات پنداری نماندی
 3-5زاویه دید
« ااونه دند نا کانور روانژا ،نمژانح د نژده شژیوه ای اسژا کژه نونسژنده بژا آر مدژالح و مژواد داسژهار خژود را
به خواننده ارا ه میکنژد و در واقژع رابطژه نونسژنده را بژا داسژهار نشژار مژید ژدی» (میژ ژادقی  )503 ،ااونژه دنژد
مم ژژن اسژژا درونژژی (اور شژژر ) باشژژد و مم ژژن اسژژا بی ونژژی ( سژژوم شژژر )ی در داسژژهار نجژژدی ژ دو
ااونه دنژد را توامژار دارنژ و نونسژنده بژ ای انن ژه ژ اا درونیژات شردژیا ا ژلی کژه نژب اسژب اسژا بژا
خب باشژی و ژ اا دنگژ شردژیا ژای مو ژود در داسژهار اا ژ دو ااونژه دنژد اسژههاده نمژوده اسژای انژن
کار بارث شده اسب کژه ژار بینژی موژدود تژ ی دارد بژه نژب نژوخ نگژاه داسژهار را پژیح ببژ د و اضساسژاتح
را بااگو نماند و برح ژای دنگژ را نیژج راوی سژوم شژر روانژا کنژد« :منه ژ بژودم کژه تی ک ژا را بژ داردی
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بانژژد تژژا آر سژ اان ی میدونژژدم و خژژودم را اا بژژوی پ ژژن نسژژبیده بژژه تژژن دور می ژ دمی پاکژژار تی س ژژا را بژژاا
ک دی د ار اسب پژ اا ژدای دلژح بژودی لژذت نورتمژه بژه کشژاله ای رانژ اور آورده بژودی میدانسژه کژه نژه
پاکار و نه آتای ی س نمیتواند مثژا مژن بژدودی» ( مژار )23 ،وا ژح اسژا کژه ملژه بژه ملژه راوی رژو
میشود و نجدی دو ااونه دند مههاوت را به خوبی در تنیده اسای
مار هور که میدانژی « اگژ داسژهار داسژهار نبژی باشژد و مژا ای خژار ال اد ژای داشژهه باشژد ،نژا بژه
ورتی اتها بیههژد کژه بژاور کژ در آر مشژ ا بژه ن ژ ب سژد نونسژنده اا ااونژه دنژد اور شژر کمژب مژی-
گی د و شردژیا ا ژلی داسژهار را نقژا مژی کنژدی» (می ژادقی )509:1392،نجژدی در داسژهانح نژور مژیدانسژا
که شردیا ا لیا نژب ضیژوار اسژا و مم ژن اسژا مراهژب نهوانژد بژه انژدااه کژافی بژه او نجدنژب شژود
اا راوی اور شر نیژج اسژههاده کژ ده اسژا و بژه خدژوص در نیمژه دوم داسژهانح کژه شژا د کشژیدر گژاری
ژونه کژه توسژب دانژای کژا
سنگین و شه خوردر اسب سژهی انژن روانژا اور شژر در کنژار تو ژی
روانا میشود بارث ملمژوب تژ شژدر و مژذاتپنژداری بژا اسژب مژیشژودی امژا ژدانا در کژا داسژهانح اا
راوی دانژژای کژژا اسژژههاده نمژژوده و انژژن ام ژژار را بژژه خواننژژدها نمژژید ژژد کژژه اا درونیژژات و نژژوخ نگژژاه ن ژب
س به ار با خب شژود و بژا انن ژه شردژیا ا ژلی یژ انسژانی بژ ای داسژهانح در ن ژ گ فهژه امژا تژ یح
داده تمژژام ارمژژار و رفهژژار و رنژژج انژژن سژ ولگژ د را توسژژب ااونژژه دنژژد بی ونژژی بژژه مراهژژب ر ژژه نمانژژد و
اننگونژژه مراهژژب نمژژیتوانژژد بپژژذن د انژژن س ژ مژژیتوانژژد نمژژادی اا نژژب انسژژار م ا ژ باشژژد کژژه در ش ژ انب
اسهناکی گ فهار آمده اسا و تن ا ب ای نب ضیوار که ا میبیند در می سوااند و بسی
 3-6صحنه پردازی
در ا ژژطه داسژژهار« ،امژژار و م ژژانی را کژژه در آر رمژژا داسژژهار ژژورت مژژیگیژژ د ،ژژونه مژژی گوننژژدی»
(می ژژادقی)577 ،ی بیژژهر نجژژدی نژژور ژژدای اا داسژژهارنونسژژی شژژار مطژژ و ژژاضب سژژب ی نیژژج بژژود ،در
داسهار ژانح بژه جنیژات م ژانی بسژیار تو ژه مژینمژود و ژونهپژ داای بژ ای او ماننژد نژب ژونهپژ داا در
نمژژانح بژژا ا میژژا بژژودی نجژژدی در تو ژژی امژژار و م ژژار رونژژداد ا ابژژار ونژژهه شژژار انه ای داشژژا البهژژه آر
قدر دقیب انژن کژار را انجژام مژیداد کژه بژه ارکژار و منطژب داسژهانی ا لطمژهای وارد نشژودی نونسژنده نگژامی
اا ابار شار انه اسههاده میکند که دانژای کژا در ضژار روانژا اسژا نژه شردژیا ا ژلی کژه نژب اسژب اسژای
نجدی نگامی که داسهار را اا ااونه دند اسژب روانژا مژیکنژد ابژانی سژاده و سژطح پژانین دارد تژا بژا ذ نیژات
نب اسب مهناسب باشد ،به هور مثار در ابهدای داسهار می خوانی :
«روای که توانسژژه اا دنوارس کاو ای پاکوتاه ،سژژا بجن و بی آن ه پا را ببنی قا خار را اا روی آی رد
کن و آر ه رودخانه ،لوت اا مه اسب ا به میدار د ده ب س  ،دو ساله بودمی قا رخار نب انن ن ا دوای و
لا
نب پوسهین بلند پ اا منجو انجه گ فا و به پاکار گها که در ا طبا ،خاس اره ب نجد تا اگ گا ی بروا
بجن  ،پوسژژا پ لو و شژژانه ان  ،خ ا ب ندارد» (نجدی )21،نجدی با مله ای مو ج و در ضد انهقار مها ی در
سطوی م مولی به فااساای و ذک جنیات ونه داسهانح میپ دااد و س ی می کند اسب تا اندااه ای مانند نب
نماند اما به اندااه نه بیشه ی
انسار جنیات ونه را و
لژژوت نگژژامی کژژه بژ ای اولژژین بژژار ژژدای راوی سژژوم شژژر را مژژیشژژنون بژژا
امژژا در ننژژد پژژاراگ ا
ت ابی شار انه قوی روب و می شژنون کژه ژونه پژ داای قژوی نجژدی و انهقژار ضژس موژیب بژه شژ لی مژو ج
که اا مله ونهگی ای داسهار کوتاه اسا رق میخورد:
«سژژطا کنژژار دنژ س بودیآسژژیه سژژطا را وارونژژه کژ دی روی آر انسژژهاد و مثژژا نژژب مشژژا ابژ سژژوار اسژژب شژژدی
گ مانح را به تژن اسژب مالیژدی گژ در اسژب را بهژا کژ دی مو ژانح را روی آروارهی اسژب رنرژای مژین کژه
گها < ی> اسب و آسیه د ده را ب رنرهند» ( مار)23،ی
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اسههاده اا ت ابی ی ماننژد« :نژب مشژا ابژ سژوار اسژب شژد و گ مژانح را تژن اسژب مالیژد و اسژب و آسژیه
د ده را بژه ژ رنرهنژد» اا انژن دسژا مژیباشژندی در پژاراگ ا ب ژدی نیژج مژی خژوانی « :ب گ ژای افهژاده ،بژه
ه شژاخه ژا رفهنژد» .م نژین نونسژنده اا و ژ رنا ژ هبی ژی و رندژ بژارار اسژههاده بژه ژانی نمژوده
اسای در انی اا داسهار می خوانی  « :بارار مژیبارنژدی تژا بژارار بنژد بیانژد مژ ا بژین ردنژ درخهژار ژار ،روی
سینهی تپه ژا و در ضاشژیهی با ژای پنبژه دوانژدی کنژار رودخانژه پاشژنه ن مژها را بژه پوسژا شژ م کشژید
و مژ ا ژژی کژ د کژژه خژژودم را تژژا گژ در بژژه آی بژژجن ی ب ژژد آ نیژژب ژژا را دور ادنژ ی اا بژژوی دود ا ژژا ژژا رد
شدن ی انن و تسمه ،خیس شده به تن نسبیده بود ،خ اش میداد ،مثا ب ادهی شیشه» ( مار)25 ،ی
در کژژا در فااسژژاای و القژژای موژژیب روسژژهانی و افژژ ادی کژژه در ضژژار گذرانژژدر امژژورات رواانژژه خژژود
سژژهند و در سژژوی دنگ ژ ضیژژاه خانژژه و نژژاه و سژژطا آی و م نژژین موژژیب ا ژژطبا ،نونسژژنده بژژا وسژژواب
خاص و مو ج به ذک جنیژات پ داخهژه و انژن مو ژب انهقژار تدژاون ی انژده و پونژا اا اقلژی آر منطقژه شژده
اسای
در س ولگ د نیج ش امژار و م ژار بژ ای نونسژنده بژا ا میژا اسژا نژ ا کژه داسژهانح را اننگونژه شژ وخ
می کند:
«نند دکار کونب نژانوا ی ،قدژابی ،رطژاری ،دو ق وهخانژه و نژب سژلمانی کژه مژهی آن ژا بژ ای سژد ژوخ و
رفژع اضهیا ژات خیلژژی ابهژدا ی انژدگی بژژود تشژ یا میژدار ورامژژین را میژدادی میژدار و آدم ژژانح انژ خورشژژید
ق ژژار ،نی سژژوخهه ،نی ب نژژار شژژده ،آراوی اولژژین نسژژی ژژ وی و سژژانه شژژب را می دنژژد ،آدم ژژا ،دکژژار ژژا،
درخژا ژا و ژانورار ،اا کژار و نژژبح افهژاده بودنژدی ژوای گ مژی روی سژ آن ژا سژنگینی مژیکژ د و گژ د و
بار ن می لژو آسژمار ژوردی مژوو مژیاد ،کژه بواسژطه آمژد و شژد اتومبیا ژا پیوسژهه بژه ل ژا آر مژی-
افجودی» ( دانا)9:1385،
نونسژنده قبژژا اا آن ژه شردژژیا را م فژی کنژژد بژه ژژونهپژ داای روی آورده اسژژا و انژن کژژار را تژا سژژه
پاراگ ا ادامژه مژید ژد و پژس اا آر اا نالژه سژ سژرن مژیگونژدی انژن فاژای شژلو ی کژه ژدانا تدژون
مژژیکنژژد مو ژژب مژژیشژژود ذ ژژن خواننژژده در مژژار ابهژژدای کژژار مهو ژژه گ ژ شژژدر سژژگی کونژژب در ننژژین
ا همژاری گژ دد و بژا تژژداری م ژانی بژه تدژاون ی کژژه در ذ ژنح مژی گژذرد آسژژیبپژذن ی سژگی ولگژ د را در
مینابدی میدار ورامژین در داسژهار ژدانا ژونه م کژجی داسژهار را تشژ یا مژی د ژدی ژ موقژع کژه پژات بژه
انژژن میژژدار وارد مژژیشژژود اتهاقژژات بژژدی بژ انح مژژی افهژژد و «اا آر روا ،پژژات بجژژج لگژژد ،قلبژژه سژژن و ژ ی
نما نیج دنگ ی اانن مژ دم رانژد نشژده بژودی مثژا انن ژه مژه آن ژا دشژمن خژونی او بودنژد و اا شژ نجه
او کی مژیب دنژد!» مژوق ی کژه در کونژه ژا و خ ابژه اسژا و در بژین انژن آدم ژا کژه شردژیا ژای منهژی
روانا سژهند ضاژور نژدارد ضژالح ب هژ اسژا و آسژانح دارد امژا نژه کنژد کژه ژذا بژ انح تن ژا در لژوی
مار دکار ا پیدا می شژود و مجبژور اسژا بژ ای ت ژهای نژار ژ کژه شژده بژه میژدار بژ ودی در برژح پانژانی
داسهار نیج در مین م ار اسا که کسی پیدا می شود و او را می کشدی
 3-7حقیقتمانندی داستان
در ف ن ژ ا ژژطهضات ادبژژی تژژالی کژژارر ب سژژور و آرتژژور گژژانج "ضقیقژژا ماننژژدی" ننژژین ت ن ژ شژژده
اسژژا« :کیهیهژژی کژژه در رمژژا داسژژهانی و شردژژیا ژژای ااژ ی و ژژود دارد و اضهمژژار سژژاخهی قابژژا قبژژور را در
ذ ن خواننده ف ا مژیآورد ،انن ژه نژه در ژهای اا اضهمژار نژا شژبا ا بژه واق یژا ام اسژا تژا بژه ضقیقژا
گج به هور قطع م ژین نشژده اسژای» مطژابب انژن ت نژ «ضقیقژا ماننژدی داسژهار ژا بژه
مانندی دسا نابی
دو ورت توقب مینابد ن ژی آر کژه داسژهار بانژد واقژعگژ ا باشژد و شژ دقیژب واق یژا در آر ملوژوظ شژده
باشژژدییی و دنگژ انن ژژه ام نیسژژا ضهمژژا واقژژعگژ ا باشژژد و شژ رنژژج رنژژج واق یژژا در آر ررانژژا شژژود بل ژژه
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واق یا بژه ژورت رژام بژه نمژانح گذاشژهه مژیشژود و نبژه نمژادنن و تمثیلژی و سورر الیسژهی وییی بژه خژود
می گی دی» (می ادقی)194 ،
در دو داسهار روا اسژب نجی و سژ ولگژ د کژار نونسژندگار بژ ای باورپژذن کژ در ااژ کژار بسژیار مشژ لی
مژار انهرژای شردژیا ا ژلی ی انسژانی اسژای م مژو خواننژده مژیپژذن د کژه نونسژنده-
اسا و دلیلح
ای را ع به نب ضیوار داسژهانی را اا ااونژه دنژد دانژای کژا روانژا کنژد امژا انن ژه ژدای درور نژب اسژب را
بشژژنود و نژژه تن ژژا ب ژ انح ماژژوب نباشژژد بل ژژه بسژژیار باورپژژذن باشژژد کژژار سژژاده ای نیسژژای در داسژژهار ژژای
کودکار کژه م مژو ژجو داسژهار ژای تریلژی دسژهه بنژدی مژیشژوند روانژا اا ابژار ضیوانژات بسژیار م سژوم
بژوده و بژه سژ را نیژژج اا انژب مراهژب پذن فهژه مژژی شژود امژا در داسژهار روا اسژژب نجی بژا تو ژه بژه انن ژژه
واق یا در م نای رژاما در تمژام پدنژده ژا و ژود دارد و تن ژا شردژیا ا ژلی نژب اسژب اسژا کژه برژح
ژژانی اا داسژژهار را اا ابژژار او مژژیشژژنون بنژژاب انن روانژژا بژژه نژژب روانژژا ف اواقژژعگ انانژژه نجدنژژب مژژیشژژود و
ضقیقامانندی نیژج در آر ررانژا شژده اسژا و مراهژب نژور مه ژوم آاادی ،اسژارت ،رنژج ،ب دگژی وییی را کژه
در دنیای انسانی مها یمی رمیژب و رژام دارنژد بژه خژوبی درس مژیکنژد بنژاب انن انژن امژ بارژث ضژس مژذات
پنداری وی با اسب شده و نونسژنده بژه ژد ژانی خژود مژیرسژدی در سژ ولگژ د کژه داسژهار تمامژا واقژع-
گ انژژی اسژژا نونسژژنده س ژ ی ک ژ ده اسژژا جنیژژات فاژژای داسژژهار و شردژژیا ژژا را بژژا وسژژواب خا ژژی در
داسهانح ذک نماند و مراهب نگژامی کژه داسژهار را مژیخوانژد آنقژدر بژا ژونه ژای ااپژیحآشژنا در ذ ژنح
روب و میشود که را ی ج باور داسهار نداردی
دانا در برژح ژانی اا داسژهار اا اضساسژات درونژی پژات و نژاراضهی ژای او و نیژاا بژه نژواا او سژرن
به میژار مژیآورد کژه خواننژده را مژ دد مژیگژذارد کژه نونسژنده نگونژه اا اضژوار درونژی نژب ضیژوار بژا خبژ
اسای اما در برژح ژانی نیژج وقهژی بژه تو ژی ض کژات ضیژوار مژیپژ دااد انژن تدژاون آنقژدر انژده و پونژا
سژژهند و ضقیقژژا ماننژژدی در آر و ژژود دارد کژژه نژژه تن ژژا خواننژژده آر را مژژی پژژذن د بل ژژه بژژ باورپژژذن ی
قسما ای دنگ روانا نیج بی تاای نیسای
 3-8درونمایه
«درورمانژژه ف ژ ا ژژلی و مسژژلب در ژ ااژ ی اسژژا ،خژژب نژژا رشژژهه ای کژژه در خژژهر ااژ کشژژیده مژژیشژژود و
ضاداه ژا ،و ژ یا ژا و موق یژا ژای داسژهار را بژه ژ پیونژد مژید ژدی» (می ژادقی )229 ،درور مانژه نبانژد بژا
مو وخ اشهباه گ فهژه شژود بانژد گههژه شژود کژه درورمانژه «نهیجژه و ب آننژدی اسژا اا مو ژوخ داسژهار کژه بژ
و کنهژ ر داسژهار تاکیژد مژیکنژدی ژ نونسژندهای در هژور انژدگی نژه اا راه تج بژه و نژه اا راه
روند گسه
خواندر کهب وییی به سطوی اا درس دربژاره سژهی و پدنژده ژای اهژ ا خژود مژیرسژد کژه آر ژا بژه ژورت
لژژوه مژژیکنژژد ،گژژورکی مژژینونسژژد« :ماژژمور ربژژارت اا اندنشژژهای اسژژا کژژه اا
ماژژامین مههژژاوتی در آاژژار
تج به مول اخذ مژیشژود ،اندنشژهای کژه خژود انژدگی در اخهیژار او ن ژاده اسژاد ولژی در انبژار تژاا ات او بژه
ورت خام ش ا گ فهه ،او را ب میانگیجد که ب وشد تا آر را به ش لی نو در آوردی»( مار)230،
درورمانژژه ژژای مشژژه کی در ژژ دو ااژژ و ژژود داردی ژژدانا مژژواره اا پژژونی و پسژژهی دنیژژا در آاژژار
سژژرن گههژژه اسژژا و دنیژژا را سژژیا الی مژژیدانژژد کژژه انسژژار در آر گژژج ر ژژانی را تج بژژه نروا ژژد کژژ د و
اگجنسهانسیالیسژهی اسژای سژ ولگژ د در نژه ژای انژ نن روانژا داسژژهار
میتژوار گهژا انژن نژوری نگژ
انسژژانی اسژژا کژژه ژژاضب (خژژدا)ی خژژونح را در ژژار مژژدرر اا دسژژا داده اسژژا« :نطژژور پژژات میهوانسژژا
بی ژژاضب! بیخژژدانح انژژدگی ب نژژد ،نژژور ژژاضبح بژ ای او ض ژ نژژب خژژدا را داشژژا ،امژژا در رژژین ضژژار
مطم ن بود که ژاضبح بژه سژهجوی او خوا ژد آمژدی اسژناس در ننژدنن ژاده شژ وخ بژه دونژدر کژ د امژا
اضما او بی وده بودی ماامینی نژور تن ژانی و رژدم درس اا انژب دنگژ ار« :ولژی بژه ن ژ مژیآمژد نگژاه ژای
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دردنژژاس پژ اا الهمژژاب او را کسژژی نمژژیدنژژد و نمیف میژژد!» در انژژن اا ژ و ژژود داردی اا دنگژ ماژژامین داسژژهار
که نونسنده توانسهه بژا نژب پانژاربنژدی مناسژب آر را بژه خژوبی نشژار بد ژد بژی رضمژی و بژی رژاههگی سژا
که گ نبار انسار ا را گ فهه اسژا و آر شژر ناشژناب بژدور انن ژه مژا به مژی کیسژا و اا کجژا آمژده اسژا
(نه ف قی می ند؟) در ضالی که هوری رفهار میکنژد کژه مژیخوا ژد بژه کمژب پژات بیانژد و بژه او انژن امیژد
ذای مسموم میخوراند و او را ر ا میکند تا بمی دی
را مید د که اضب دندی پیدا ک ده اما به س
در روا اسژژب نجی ژ ماژژامینی مشژژه س بژژا س ژ ولگ ژ د و ژژود داردی اا ملژژه ماژژامین مشژژه س آر مژژی
تواند بن بسا روابب بین انسار ژا باشژدی اگژ بژا اسژب و رنژج ژانح مژذاتپنژداری کنژی مژیف مژی کژه ژ
نقدر که او درسا رفهار نماند بژاا ژ اننژی بژ گژ دها قژ ار داده شژده و بژا وی هژوری رفهژار مژیشژود
که خوشانند نیسای در داسهار نجژدی مژیتژوار ماژامینی ماننژد رابطژه اربژای و بژ ده ژ مشژا ده نمژود کژه
اا مله ماامین مارکسیسهی اسای اگژ اسژب را سژمبا هبقژه کژارگ در ن ژ بگیژ ن کژه ژ رواه بژ ای ژای
خوابی و انژدس ژذانی کژار مژیکننژد ،قژا رخژار ژاضب اسژب کسژی اسژا کژه در نقژح هبقژه سژ مانه دار و
اربای اوسا کژه بژدور در ن ژ گژ فهن کژه او مو ژودی انژدار اسژا و دارای اضساسژات اا او کژار مژی کشژد
و نگامی کژه او سژ پی ی مژینمانژد بژ تژنح شژه مژیانژد و مجژااات سژرهی را بژ انح در ن ژ مژی گیژ دی
اسب که در اضما بسیار ب ای کشژیدر گژاری قژ ار دارد بژه آسژیه ف ژ مژیکنژد کژه تن ژا کسژی اسژا کژه او را
مژژیف مژژد و ب ژ انح در مژژیسژژوااند ،آسژژیه نیژژج مژژیتوانژژد سژژمبا روشژژنه ار ام ژژه باشژژند کژژه ب ژ ای هبقژژه
اضمه ح در میسژواانند و تژه خژونح را ژ تسژ یا رونژد انژدگی بژ ای هبقژه کژارگ مژیکننژد امژا اا
دنژدگاه نجژدی نی ونشژار در ب ابژ قدرتمنژدار ام ژه آر قژدر کژ اسژا کژه راه بژه ژانی نمژیب نژدی ماژژمور
تن انی انسژار م ا ژ در داسژهار نجژدی نیژج و ژود دارد ،انژن داشژدگی انسژار اا آمژار و آراو ژانح و ن ژی
شدر بژا ت لقژات دنیژای دنژد را کژه بژه اور بژه او تومیژا کژ ده انژد ،مولژ بژا ن ژی کژ در ااونژه دنژد ا در
انه ای داسهار به خوبی نشار داده اسا:
« من دنگ نمیهوانسه بدور گاری راه ب وم و نا بانسه یاسب دنگ نمیتوانسا بدور
گاری بانسهد نا راه ب ودیمن دنگ نمیهوانسه ...
اسب...
من...
اسبییی» ( مار)28 ،
 3-9گفتگو
مژید ژد و درونمانژه را بژه نمژانح مژیگژذارد و درونمانژه را بژه نمژانح
گههگو در داسهار« ،پی نژ را گسژه
میگذارد و شردیا ژا را م فژی مژی کنژد و رمژا داسژهانی را پژیح مژی بژ دی» (می ژادقی )603 ،دقژا در ژ
دو اا نشار مید د که در داسژهار سژ ولگژ د ژی گونژه گههگژونی ژورت نمژیپژذن د و تن ژا گژا ی آدم ژا
پات را ژدا مژیکننژد نژا او را ژی مژیکننژد و او را اا خژود دور مژیکننژدی امژا در روا اسژب نجی گههگژو نقژح
م مژژی در م فژژی شردژژیا ژژا و ضهژژی در کشژ مح داسژژهار داردی در آر برشژژی اا داسژژهار کژژه آسژژیه بژژا اسژژب
مونولون نا گههگوی نژب ه فژهای ب قژ ار مژیکنژد نیژج نونسژنده اا گههگژو اسژههاده نمژوده تژا رابطژه دوسژهانه و
نجدنب اسب و آسیه را نمانح د د :
گها:برور دنگه.
گها:نیه؟اا من بدت میاد؟
من فقب انن را نگاه میک دم.
گها :اا اور بدت میاد؟بدور انن،میذاری سوار ش ؟ ( مانی)22،
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م نین گههگوی بین قژا ر خژار و پاکژار بژ ای تدژمی گیژ ی دربژاره آننژده اسژب و ضهژی امژانی کژه قدژد
کشهن اسب را می کند نقح کلیدی در پی ن داسهار دارد:
قا رخار با ان شلواری به ضیاه آمد و داد کشید:انن ا کجا رفهند؟پدر س !
را اا پنج ه اتاقب آر ه ناه بی ور آورده بود گها:نمیدان آقا.
پاکار که س
اسب را،ب و پوسهین را بیار،نا  ( .مار)23 ،
قا ر خار گها:اگ آسیه را بندااه ،تو را میکش
 3-10زمان دستوری ،وجه و صدا
ژرار ژنژژا اا ن ژژ ه ژژای ب سژژهه سژژاخهارگ انی بژژین سژژه سژژطح اا روانژژاد ن نژژی "داسژژهار" " ،روانژژا" و
"روانا گ ی" تمانج ن ژاده اسژای او م هقژد بژود کژه داسژهار موهژوای قدژه ای اسژا ،بژه ت تیبژی کژه رونژداد ا
به ت تیبی که رونداد ا ب ای شردژیا اتهژا مژیافهنژدد ت تیبژی کژه ا لژب بژا آنجژه در روانژا ارا ژه مژی شژوند،
مههاوت ا سای من ور اا روانا مژار کلمژات روی کا ژذ  ،گههمژار ،نژا خژود مژهن اسژا کژه خواننژده اا ه نژب
آر ژ داسژژهار و ژ روانژژا را مژژیسژژاادی روانژژا مودژژور روانژژا ک ژ در راوی اسژژا (تانسژژن)370،1387 ،ی و
"روانا گ ی" نیج به رما انجاد "روانژا" گههژه مژیشژودی اا دنژدگاه ژنژا ژ سژه سژطح روانژا بژا ن ژدنگ
در ارتبژژاه و ت امژژا انژژدی او م هقژژد اسژژا کژژه "داسژژهار" " ،روانژژا" و "روانژژاگ ژ ی" بژژه کمژژب سژژه مولهژژه
"امار دسهوری" (" ، )Tenseو ه" ( )Modeو " دا" ( )Voiceبا ن دنگ در ارتباه اندی
زمففان دسففتوری :شژژاما ت تیژژب رونژژداد ا در روانژژا اا ن ژ امژژانی اسژژای انژژن آرانژژح ،مهژژا ی
الفف
ت تیب  ،تداوم و بسامد را در ب میگی د ( مار )371 ،که در ادامه به ب رسی آر ا میپ داان :
ترتیفف ( : Orderرابطژژه ای سژژا بژژین تژژوالی امژژانی رونژژداد ا در داسژژهار و تژژوالی امژژانی رونژژداد ا در
روانای اا انژواخ انژن نا مژا نگی ژا بااگشژا بژه گذشژهه و رفژهن بژه آننژده اسژای ناب نگژامی هبی هژا بژه پژس
نگاه و پیح نگاه تقسژی مژیشژود کژه ژنژا آر ژا را تقژدم و تژاخ مژی نامژدی تژاخ  ،نژب ض کژا ناب نگژام بژه
امار گذشهه اسا به هوری که ضاداژه ای کژه اا ن ژ تژوالی امژانی اودتژ اتهژا افهژاده در مژهن دن تژ نقژا مژی
شودی تقدم ،نب ض کژا ناب نگژام بژه امژار آننژده اسژا بژه هژوری کژه نژب واق ژه آننژده در مژهن قبژا اا امژار
خود و نیج قبا اا ارا ه وقانع امژانی میژانی (ن نژی وقژان ی کژه در مژهن دن تژ بژااگو مژی شژوند) نقژا مژیشژودی
(تو ر)80:1386 ،

در داسهار س ولگ د بژا روانژا خطژی موا ژه نیسژهی بل ژه در ابهژدای داسژهار اا ابژار دانژای کژا شژ ضی
اا میدار ورامین و دکژار ژای مرهلژ و آدم ژانح را مژی خژوانی  ،سژپس بژا پژات شردژیا ا ژلی داسژهار و
اندگی رذای آور کنژونی ا آشژنا مژیشژنون و پژس اا آر نونسژنده بژا فلژح بژب انژدگی گذشژهه پژات را در
کنار اضبح به مراهب ر ژه مژی کنژدی سژپس دوبژاره بژه امژار ضژار بژاامیگژ دن و دربژاره سژ ولگژ د و
ژانح بژ ای نژافهن ژذا و نژواا برژح ژانی را مژی خژوانی و تژا پانژار داسژهار نیژج در مژین امژار
ته
ضژژار مژژیمژژانی ی امژژا در داسژژهار روا اسژژب نجی کژژا روانژژا م بژژوه بژژه امژژار ضژژار اسژژا و داسژژهار بژژه ژژورت
خطی روانا میشود و ش سهی اتها نمیافهدی
تففداو ( : Durationژنژژا تژژداوم را نسژژبا بژژین امژژار مژژهن و ضجژژ مژژهن مژژیدانژژد و اا آر در ت یژژین
با ن مهن و شژهای داسژهار اسژههاده مژی نمانژدی اا ن ژ او اگژ نسژبا بژین امژار مژهن و ضجژ اخهدژاص
داده شده به آر اابا و ن سار باشد ،داسژهار بژا تژداوم و شژهابی اابژا پژیح مژیرودی او نسژبا اابژا بژین هژور
مهن و تداوم داسهار را به رنژوار ابژات در پونژانی و م یژار در ن ژ مژی گیژ د و در قیژاب بژا آر ((شژهای مثبژا))
و ((شژژهای منهژژی)) را بژژه دسژژا مژژید ژژدی شژژهای منهژژی در ضژژد ن ژژانی خژژود ،منجژژ بژژه ((م ژژث تو ژژیهی))
( )Discriptiveمیشودد ان ا تو ی  ،امژار خوانژدر را هژو نی تژ اا امژار رونژداد مژیکنژدی بژه مژین ت تیژب
شهای مثبا در ن انا منج به ضذ مژیشژود ،نژ ا کژه نونسژنده بنژا بژه ژ ورت ،بژه گژجننح در ضژواد نژا
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نقا اشاره وار آن ا میپژ دااد و سژ انجام شژهای اابژا ،منجژ بژه خلژب ژونه نمانشژی مژی شژود کژه بژارات نن
نمود آر دنالون اسا(رنمور-کنار)74-73:1387 ،ی
در داسژژهار روا اسژژب نجی دو نژژوخ شژژهای را مشژژا ده مژژی کنژژی د نرسژژا "شژژهای اابژژا" و سژژپس "شژژهای
منهژی" کژه منج بژژه م ژث تو ژیهی مژژیشژودی در برژژح ابهژدانی داسژهار نسژژبا بژین امژار مژژهن و ضجمژی کژژه
نونسژژنده بژ ای آر در ن ژ گ فهژژه اسژژا ن سژژار اسژژای انژژن قسژژمهی اا داسژژهار اسژژا کژژه رمژژدتا اا ابژژار راوی
اور شر ن نژی خژودِ اسژب روانژا مژیشژود و نژور ضژار اسژب خژوی اسژا و اا ب نژده شژدر در مسژابقه
لذت می ب د و در وقژع نژوا بو انژی بژ انح رد نژداده اسژا ،نونسژنده سژ ی کژ ده نسژبا مسژاوی بژین امژار
روانا و ضج مهن ب ق ار نمانژدی مژانطور کژه گههژه شژد شژهای منهژی در ضژد ن ژانی خژود ،منجژ بژه ((م ژث
تو یهی)) میشژودد انژ ا تو ژی  ،امژار خوانژدر را هژو نیتژ اا امژار رونژداد مژیکنژدی نونسژنده داسژهار نیژج
در برح ای میانی و پانژانی داسژهار کژه رنژج بسژیار انژاد اسژب و کشژیدر گژاری سژنگین و شژه خژوردر او
را تو ی مژیکنژد شژهای داسژهانح "شژهای منهژی" اسژا نژ ا کژه خا ژیا رنژج کشژیدر انژن اسژا کژه بژ
خه خوشی ،امژار را کشژدار لژوه مژید ژد و اا هژ دنگژ نونسژنده بژا م ژث تو ژیهی و ذکژ جنیژات
اناد ته میکند مشقا هو نی اسب را ب ه به خواننده منهقا نماندی
اما در س ولگ د در کا داسهار بژا شژهای منهژی مژوا ی ی بژا تو ژه بژه انن ژه کژا داسژهار سژ ولگژ د اا
لوژژاظ امژژار تقژژونمی در نژژب روا اتهژژا مژژیافهژژد امژژا نونسژژنده سژژ ی نمژژوده اسژژا بژژ ای نشژژار دادر رنژژج
مدار نب سژ ضجژ مهژنح را نسژبا بژه امژانح بیشژه در ن ژ بگیژ د و بژا م ژث تو ژیهی اا پژس انژن
م ب آمده اسای
بسفامد ( : Frequencyرابطژه دف ژات روانژا نژب واق ژه نسژبا بژه دف ژات روی دادر آر در داسژهار
اسا (انگلهور)146:1392 ،ی
در داسژژهار ژژدانا ت ژ اری رد نمژژید ژژد و ژ واق ژژهای بژژا تو ژژه بژژه انن ژژه نژژب بژژار رد داده اسژژا در
روانژژا نیژژج نژژب دف ژژه آمژژده اسژژا و نونسژژنده اا انژژن ت نیژژب ب ژ ای پیشژژب د مهژژا ی داسژژهانح ب ژ های نب ژ ده
اسای اما در داسهار نجدی بژا تو ژه بژه انن ژه در کژا داسژهار ت ژ ار خا ژی را شژا د نیسژهی امژا در دو ژونه
شا د ت ار واق ه ای میباشی ی دف ه اور امژانی سژا کژه آسژیه قنژدی را لژوی د ژای اسژب مژیگیژ د و بژا او
م بژژانی مژژی کنژژد :یاا یژژب دامژژنح نژژب ضبژژه قنژژد در آورد و آر را ان ژ لب ژژان گ فژژای نهوانسژژه برژژورمی و
دف ه ب د امانی اسا که اسژب در مشژقا کشژیدر گژاری اسژا و بژه لو ژه ژای شژی نن گذشژهه مژی اندنشژد:
(( اگ انگشهار آسیه نژب ضبژه قنژد را بژه لژب نجدنژب میکژ د ژورت را بژه کژ دسژهح ت یژه مژیدادمی)) و در
ونه ب دی نگامی که شردیا ا ژلی در پانژار داسژهار دنژار ت دنژد شژده و نمژیتوانژد اتهاقژاتی کژه بژ انح
هی روا گذشهه رد داده را بژاور نمانژد بژه ژانی مژیرسژی کژه دو راوی داسژهار در ژ اد ژام مژی شژوند و بژا
انژژن مژژهت روبژژ و مژژیشژژون  (( :مژژن دنگژژ نمیهوانسژژه بژژدور گژژاری راه بژژ وم و نژژا بانسه یاسژژب دنگژژ
نمیتوانسا بدور گاری بانسهد نا راه ب ودیمن دنگ نمیهوانسه ...اسب...من...اسبییی)) ( مار)28،ی
ب وجففه ( : Modeفاژژای روانژژا اسژژا کژژه اا ه نژژب "فا ژژله" و "دنژژدگاه" خلژژب میشژژودی فا ژژله
نگامی پدنژد مژیآنژد کژه راوی داسژهار ن ژی اا شردژیا ژای روانژا باشژدی ژ نژه ضاژور راوی داسژهار
پ رنگه باشد ،فا له بژین روانژاگژ ی و داسژهار بیشژه اسژای کمهژ نن فا ژله امژانی اسژا کژه ضاژور راوی
را کمهژ ضژس کنژی ی من ژور اا "دنژدگاه" ااونژه دنژدی اسژا کژه مژا اا من ژ آر برژح م ینژی اا روانژا را
میبینژی ی اگ نژه مم ژن اسژا راوی در ضژار گهژهنِ داسژهار باشژدد امژا ااونژ دنژد میهوانژد بژه شردژیا ژای
دنگ ی ت لب داشژهه باشژد و ام ژار دارد اضساسژات ننژین شردژیهی بژا اضساسژات راوی کژه داسژهار را بژااگو
میکند تهاوت داشهه باشد(تانسن)373:1387 ،ی
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نژژور در روا اسژژب نجی بژژا دو دنژژدگاه نژژا ااونژژه دنژژد مژژوا ی و راوی اور شژژر خژژود شردژژیا ا ژژلی
داسهار اسا بناب انن اا دنژدگاه ژنژا فا ژله بژین روانژاگژ ی و داسژهار بیشژه اسژای امژا مژانطور کژه پیشژه
گههژژه شژژد نژژور اضساسژژات راوی بژژا ااونژژه دنژژد اور شژژر تهژژاوت دارد بنژژاب انن انژژن فا ژژله کژ بژژوده و بژژا
و ژژود ااونژژه دنژژد کلژژی داسژژهار کژژه م بژژوه بژژه دانژژای کژژا اسژژاد انژژن مقولژژه بژژه ت نی ژژی اا گژژذار در دسژژا
نونسنده تبدنا شده اسای امژا در سژ ولگژ د در کژا داسژهار بژا ااونژه دنژد سژوم شژر رو بژه رو سژهی و
انن مو ب کمه شدر فا له می گ ددی
ج صفدا ( : Voiceلوژن سژطح سژوم داسژهار نژا مژار ژدای راوی اسژاد ن نژی نگژام تولیژا ژدا،
رابط راوی (رما رواناگ ی) را با داسهانی کژه گههژه میشژود و بژا روانژا (روشژی کژه بژا آر داسژهار گههژه مژی
شژود) ب رسژی می نژی ی ژدا در ت یژین مو ژع راوی نسژبا بژه داسژهار و ارهبژار وی بژه مژا کمژب مژی کنژدی «
می توار ضژواد را قبژا ،ب ژد و نژا (ماننژد رمژار نامژه ای) مجمژار بژا وقژوخ آر بیژار کژ دی راوی مم ژن اسژا
خارو روانا خود ،داخژا روانژا خژود ( ماننژد روانژا ژانی کژه اا ابژار اور شژر بیژار مژی شژود) نژا نژه
تن ا داخا روانا ،بل ه شردیا اور آر نیج باشد» (انگلهور)147:1392 ،ی
دو داسهار در امژار روانژا در گذشژهه اتهژا افهژاده انژد و اکنژور توسژب راوی بژه نژاد آورده مژی شژوند
و در ضار رواناشژدر مژیباشژندی در سژ ولگژ د راوی دانژای کژا اسژا و خژود خژارو اا روانژا اسژای امژا
در داسژژهار روا اسژژب نجی بژژا نژژب راوی خژژارو اا روانژژا و نژژب راوی اور شژژر کژژه خژژود اسژژب اسژژا،
موا ی ی بناب انن میتوار نهیجژه گ فژا اا داسژهار سژ ولگژ د تن ژا نژب ژدا بژه گژو مراهژب مژیرسژد و
روانهی ت ددانی اسژای امژا در داسژهار روا اسژب نجی دو ژدا بژه گژو مراهژب مژیرسژد و انژن ف ژا در
ب ابژ خواننژژده قژ ار مژژیگیژ د کژژه نژژب واق ژژه را کژه در گذشژژهه اتهژژا افهژژاده اسژژا توسژژب دو ژژدای مههژژاوت
درنافژژا نمژژوده کژژه نژژب ژژدا در درور روانژژا و نژژب ژژدا اا بیژ ور و ژژود داردی اا انژژن رو ت فیژژا داسژژهار
روا اسب نجی با ت رفهه و جو داسهار ای نند دانی دسهه بندی میشودی
نتیجهگیری
اا نقد تطبیقی انن دو داسهار نهانج ان به دسا آمد:
 -1ژ دو داسژژهار پی نژ مشردژژی داشژژهه و دارای مقدمژژه ،گ ژ هاف نژژی ،برژژح میژژانی و پانژژانی مژژیباشژژندی
در داسهار روا اسب نجی برح پانژانی و نهیجژهگیژ ی ماننژد سژ ولگژ د کوتژاه بژوده و برژح موسژوم بژه تقابژا
بلندت اا بقیه قسژما ژای داسژهار اسژای داسژهار ژدانا بژا ت لیقژی کژه انجژاد مژیکنژد خواننژده را تژا سژطور
پانانی بژه دنبژار خژود مژیکشژد تژا انن ژه سژ انجام داسژهار را بژه او ر ژه مژی کنژدی امژا در داسژهار نجژدی بژا
و ژژود ت لیژژب و کشژژح بژژا ی داسژژهار خواننژژده در هژژور قسژژما تقابژژا رفهژژه رفهژژه خژژود بژژه ف ژژام شردژژیا
ا ژژلی پژژی مژژیب ژ د و مژژی دانژژد کژژه او را راه گ نژژجی اا انژژن و ژ یا نیسژژای انژژن مژژیتوانژژد سژژاخهار داسژژهار
نجدی را به داسهار ای مدرر نجدن ه نماندی
 -2در دو داسهار بژه دلیژا انن ژه شردژیا ا ژلی ضیژوار ضاژور دارد نونسژندگار سژ ی نمژوده انژد تژا
ت افا ژای ونژهه ای را در و ژ ضژا ت و و ژ یا آنژار بژه کژار بب نژدی در داسژهار نجژدی بژه دلیژا انن ژه
ن ی اا دو روانا کننده خود اسژب اسژا کژار بژه م اتژب سژرهه بژوده نژ ا کژه نونسژنده مژیبانسژا ابژانی را
انهرای نماند که در رژین ضژار کژه بیژار کننژده ضژا ت آر ضیژوار اسژا ،بژه بافژا داسژهانی نیژج ژ به ای وارد
ننمانژژد و اا روانژژا فا ژژله نگیژ دی اا دنگژ ونهگژژی ژژای انژژن دو داسژژهار کژژنح منطقژژی شردژژیا ژژا در کنژژار
تو ژژی آنژژار توسژژب راوی سژژوم شژژر اسژژا کژژه بژژین انژژن دو تناسژژب و ژژود داردی م نژژین در روا
اسب نجی در کنار تیپ ژانی کژه در داسژهار و ژود دارد ن نژی قژا رخژار ،پاکژار و آسژیه ،شردژیا ا ژلی ن نژی
اسژژب اا و ژ یا «ال ژ » در ابهژژدای داسژژهار بژژه و ژ یا «ی» در انه ژژای داسژژهار تهیی ژ پیژژدا مژژیکنژژد و انژژن
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ت فیا داسهار نجدی را با میبژ دی در ضژالی کژه در داسژهار سژ ولگژ د انژن و ژ یا پژات اسژا کژه تهییژ
کژ ده ن نژژی رواگژژار او اا نژژب انژژدگی خژژوی و دلرژژواه بژژه انژژدگی ن بژژابژژار تبژژدنا شژژده امژژا در خژژود پژژات
توژژور درونژژی و شردژژیهی شژژا د نیسژژهی ی بنژژاب انن پژژات نیژژج در کنژژار دنگژ افژ ادی کژژه -ننژژد بسژژیار کژ -
نونسنده و هشار ک ده تن ا نب تیپ اابا اسای
 -3دو داسهار اا ااونه دنژد نژب ضیژوار روانژا مژیشژوندی درسژا اسژا کژه در سژ ولگژ د بژا ااونژه
دند دانای کا موا ی اما راوی در ذکژ اضساسژات درونژی پژات تژا ژانی پژیح مژیرود کژه گژونی انژن پژات،
س ولگ د ،اسا کژه بژا خواننژده سژرن مژیگونژدی نونسژنده در روا اسژب نجی اا دو ااونژه دنژد اور شژر و
دانای کا داسهار را روانژا نمژوده و انژن بارژث شژده خواننژده بژا داسژهار ژ اا درور و ژ اا بیژ ور موا ژه
شژژود و مژژذات پنژژداری رمیقژژی اا من ژ درد و رنجژژی کژژه شردژژیا ا ژژلی مهومژژا مژژیشژژود بژژا او اضسژژاب
کندی اما داسهار دانا انن ونهگی را نداردی
 -4مانطور که اشاره شد ضقیقا ماننژدی مقولژهای اسژا کژه بژا مهژ و م یژار خا ژی قابژا سژنجح نیسژا
و به راضهی نمیتوار گها نور واق ژهای در رژال خژارو اتهژا افهژاده اسژا پژس اگژ آر را تبژدنا بژه داسژهار
نمژانی ضهمژژا اا انژب مراهژژب باورپژذن خوا ژژد بژژودی ضقیقژا ماننژژدی آر رو ژاری در کژژا ااژ اسژژا کژژه
خواننده با خواندر آر به آر پی میبژ د و اگژ داسژهار را بژاور نمانژد بژه انژن م نژی اسژا کژه نونسژنده در خلژب
رنا مرهل داسهانی واق یهی کلژی را ررانژا کژ ده و بنژا بژ قژوه تریژا خژود المژانی اا داسژهار را تهییژ داده
تژژا ژ مو ژژب آف ژ ننح ااژ ی ن ژ ی شژژود و ژ ضقیقژژا ماننژژدی در آر ررانژژا شژژودی ژ دو ااژ بژژه دلیژژا
داشه ن شردژیا ا ژلی ی انسژانی کژار مشژ لی را بژه انجژام رسژانده انژد و بژه ارژ نگارنژده ژ دو نونسژنده
توانسهه اند ااژ ی خلژب کننژد کژه بژ ای خواننژده باورپژذن بژوده و در مژواق ی نیژج سژبب مژذاتپنژداری وی بژا
شردیا ا لی داسهار شودی
پی ن ژ و ژژ بژژ ای م فژژی
 -5در داسژژهار روا اسژژب نجی نونسژژنده اا رندژژ گههگژژو ژژ بژژ ای گسژژه
شردیا ژا بژه خژوبی اسژههاده نمژوده اسژای امژا در داسژهار سژ ولگژ د اا رندژ گههگژو اسژههاده ای نشژده
اسای با تو ژه بژه انن ژه گههگژو در انژدگی روامژ ه مژه انسژار ژا نقشژی اساسژی دارد و انسژار ژا اا ه نژب
گههگو با ارتباه ب قژ ار مژیکننژد ،گههگژو ابژجاری در دسژا نونسژنده بژ ای پونژات نمژودر فاژای داسژهانی و
باورپذن ک در آر اسا که نجدی اا انن رند ن انا اسههاده را نموده اما دانا اا آر ب ه ای نمیب دی
 -6بژ پانژژه ن نژژات ژرار ژنژژا و بژژا تولیژژا رنا ژ امژژار دسژژهوری ،و ژژه و ژژدا در انژژن دو داسژژهار انژژن
نهیجه به دسا آمژد کژه داسژهار روا اسژب نجی ،اا ن ژ امژار دسژهوری روانژا و رندژ "ت تیژب" امژار روانژا
خطی بوده و ابهدا اسژب گذشژهه شژی ننح را بژه نژاد مژیآورد و سژپس وقژانع ن بژابژاری کژه بژ انح رد مژی-
د د را تژا بژه انه ژای داسژهار مژیخژوانی ی اا من ژ تژداوم بانژد گههژه شژود انژن داسژهار در ابهژدا شژهای ن سژار
داشهه و ضجژ مژهن بژا امژار داسژهار ن ژی بژوده و سژپس وارد برشژی مژیشژون موسژوم بژه شژهای منهژی کژه
مو ژب م ژث تو ژیهی اسژا و در اننجژا نونسژنده بژ ای تژاای ژ نژه بیشژه روی خواننژده ،لو ژات مشژژقا
اسب را نگژام کشژیدر گژاری سژنگین بژا ت ژداد مژهت بیشژه ی بیژار مژینمانژدی اا من ژ بسژامد نیژج نجژدی
کوشیده اسژا تژا در دو ژونه بژا کمژب گژ فهن اا رندژ ت ژ ار مژهت ژ ن ژی شژدر دو راوی داسژهار را
نشار د د و با دوبژاره بژه خژاه آوردر لو ژات شژی ننی کژه اسژب در کنژار آسژیه داشژا ،مراهژب را مهژاا
نماندی
اا من "و ه" نیج اگ داسژهار را مژورد تولیژا قژ ار د ژی مژیبینژی کژه بژا و ژود انن ژه داسژهار راوی اور
شر دارد و انن بارژث انجژاد "فا ژله" بژین روانژا گژ ی و روانژا مژیشژود ،امژا نجژدی کوشژیده اسژا اا
راوی دانای کا نیج ب ای ک نمژودر انژن فا ژله اسژههاده نمانژد بژا ب رسژی رندژ " ژدا" در ااژ بژه انژن نهیجژه
رسیدم که روانا نجدی نور اا ابژار اسژب روانژا مژیگژ دد ژ اا ابژار دانژای کژا ،ژجو داسژهار ژای
نند دانی قلمداد میشودی
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اما در داسهار س ولگ د اا دنژدگاه "ت تیژب" نهیجژه گ فهژه مژیشژود کژه امژار خطژی بژا اسژههاده اا ت نیژب
فلحبب ش سهه میشود و ابهدا با تو ی میژدار ورامژین روبژه رو مژیشژون و سژپس بژا پژات آشژنا مژیشژون
و پس اا آر اندگی گذشژهها بژ ای خواننژده روشژن مژیشژود و دوبژاره بژه امژار ف لژی بژاا مژی گژ دن و تژا
پانار نیج در انن امار باقی می مژانی ی امژا اا ن ژ "تژداوم" در کژا داسژهار ضجژ مژهن بژا امژار داسژهار مهناسژب
اسژژا و روانهژژی بژژا شژژهای اابژژا را شژژا د سژژهی ی دربژژاره رندژ "بسژژامد" بانژژد گههژژه شژژود ژژدانا اا رندژ
ت ار ب ای پیشب د ا ژدافح اسژههاده نمژی نمانژد و ژ نیژجی کژه اتهژا افهژاده اسژا را تن ژا نژب بژار اا ابژار
راوی بژژااگو مژژینمانژژدی م نژژین اا من ژ "و ژژه" مشژژا ده شژژد کژژه بژژا و ژژود راوی دانژژای کژژا فا ژژلهای بژژین
رما رواناگ ی و خود روانژا و ژود نژداردی م نژین بژا ب رسژی رندژ " ژدا" انژن نهیجژه ضا ژا شژد ث
اسا که دانا ب خه نجژدی داسژهانح را تن ژا بژا نژب ژدا روانژا نمژوده اسژا و بژه انژن ت تیژب رژهوه
ب انن ه داسهانح در دسهه داسهار ای کهسیب ق ار میگی د اا ت فیا ای داسهانح کاسهه اسای
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