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مقذمه
ؾبحت افدبظ قطآن كطيم ي ايىكٍ مثل ي مبوىس وساضز ،اظ خُتَاب گًوابگًوي ماًضز
ثطضؾي قطاض گطفتٍ اؾت .يكي اظ حًظٌَبيي كٍ قبيؿتٍ اؾت ثٍ آن تًخاٍ يياػٌا قاًز،
حًظٌ ازثيبت زاؾتبوي قطآن اؾت ي ايىكٍ چگًوٍ قطآن كطيم مقبضو فابيي ي حيابتي ضا ثاب
ثطَبنَب فبيي ي ؾج ي وؾمي ذبل ي زض كمبد فهبحت ي ثالغت اظ مدطا زاؾاتبن ي
قهٍ ثيبن ومًزٌ اؾت.
قطآن كطيم كتبة َسايت اؾت ي ذسايوس ايه كتبة ضا ثطا ضاَىمبيي ثكاط ثاط آذاطيه
پيبمجطـ ،حضطت محمس مهغ ي نهًات اهلل فهيٍ يآيٍ ،وبظد كطزٌ اؾت .قاسض مؿاهم آن
اؾت كٍ َسو قطآن كطيم ،قهٍ گًيي ي تبضيد وگبض ويؿت .قطآن كتبة زفًت ي َاسايت
اؾت ي زض ايه ضؾبيت ي َسفي كٍ زاضز ،ي قسم ضاٌ ضا ثٍ عطو چيعَاب زيگاط اظ قجيال
تبضيد ي يب ضقتٍَب زيگط كح وميكىس عجبعجبيي ،1379 ،ج . 11
قهااٍ زض قااطآن كااطيم خبيگاابٌ ييااػٌا ضا ثااٍ ذااًز اذتهاابل زازٌ اؾاات .پاابضٌا اظ
تكىي َبيي كٍ زض مته قهٍَب قطآن ثٍ كبض ضفتٍ ثٍ َاي يخاٍ زض ظمابن واعيد قاطآن
مغطح وجًزٌ ي امطيظٌ ثب پيكطفت فهًم ،ققبفي اظ آن مقهًم ي ككف ميگطزز .اياه مقبياٍ
ثطذي اظ ايه تكىي َب مسضن كٍ زض ازثيبت زاؾتبوي مقبنط مغاطح قاسٌ ي اظ يقبقات ي
خبيگبٌ مُمي ثطذًضزاض اؾت ضا زض آيبت قطآن كطيم ضزيبثي كطزٌ اؾت.
ضمبن ي زاؾتبن مقمًالً وثط ضيايي ي وًقتٍ قسٌ اؾات . Merriam-Webster,2012
زاؾتبن زاضا مىكأ ثبؾتبوي اؾت ثٍ عًض كٍ فطَىا َاب مًخاًز زض مهاط ،فطَىا
يًوبوي ،چيىيَ ،ىس  ،ي ايطاوي اؾغًضٌَب ذًز ضا زض َميه غبيات ثيابن مايكاطزٌاواس.
زاؾتبن َمچىيه يكي اظ اخعاء مًخًز اضتجبعبت اوؿبوي ،ثاٍ فىاًان مثال ي ومًواٍ ثاطا
وكبن زازن وقبط اؾت بزٌ ميقًز .زاؾتبنگًيي احتمبالً يكي اظ ايييه اقكبد اظ ؾاطگطمي
ثًز . Vladimir Propp, 1968, p25
ثب ايه حبد زاؾتبنوًيؿي اظ كمتط اظ چُبض قطن پيف اظ حبيت اؾغًضٌا ذبضج قاس ي
اظ ؾىت زاؾتبن ؾطايي زض ايايل قطن  ،17زاؾتبن مت بيتي ضقس كطز .ضيايتي كٍ مكاتمل
اؾت ثط متىي كٍ اظ عطح ،ككمكف ،وقغٍ ايج ،گطٌ ي گاطٌگكابيي ،قرهايتپاطزاظ ي
فىًن زيگط اؾت بزٌ ميكىس .ضمبنوًيؿي ثٍ قيًٌ كالؾاي ي اماطيظ آن ايايال قاطن
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َ سَم ي ثب ضمبن مقطيو «زن كيكًت» اقط ميگل ز ؾطياوتؽ ظاييسٌ قس .زاؾتبن كًتابٌ
گصقتٍ كًتبٌتط وؿجت ثٍ ضمبنوًيؿي زاضز .ورؿاتيه زاؾاتبنَاب كًتابٌ ايايال قاطن
وًظزَم ذهق قسوس.
زض ايه وًؿ زاؾتبنَب كٍ اظ چُبض قطن پيف متًيس قس ي ثٍ ضمبن ي زاؾاتبن كالؾاي
مًؾًم اؾت ،اظ ثبظ َب ظثبوي ي وثط ذجط ويؿت ي فطم ي تكىي اثتسايي زاضوس يب ثاٍ
فجبضتي قكل ي فطم پيچيسٌ وساضوس .ثيف تط مًضاًؿ ثاطا زاؾاتبن مُام اؾات تاب وحاًٌ
پطزاذت زاؾتبن.
زض ؾسٌ گصقتٍ ثب پيسايف مسضويتٍ ي اقطات آن ثط اختمبؿَ ،ىاط ياضز فطناٍ خسياس
قس كٍ اظ آن ثب فىًان َىط مسضن يبز ميقًز .ثاٍ َمايه ناًضت زاؾاتبن َام اظ حبيات
كالؾي ي كُه ،تغييط فطم ي قكل يبفتٍ ي زاؾتبن مسضن ذهق قسٌ اؾت .زاؾتبن مسضن
قًافس ي محسيزيتَبيي زض قكل ي ؾبذتبض زاضز تب ثتًاوس مربعت ثبًَـتط ضا اقىبؿ كاطزٌ
ي شَه اي ضا ثيفتط زضگيط ذًز ؾبظز ميطنبزقي. 1382 ،
زاؾتبن ثٍ ايه وحاًٌ ،ثاٍ زي ثراف كالؾاي كُه ي ماسضن قبثال تقؿايم اؾات ي
َمبنعًض كٍ زض فطَى وبمٍ فمًمي ييكيپسيب زض قؿمت تقطيف زاؾاتبن كًتابٌ ماسضن
آمسٌ ،زاؾتبن مسضن گطچٍ مبوىس زاؾتبن كالؾي ممكه اؾات وقغاٍ ايج ،ثحاطان ،ي ياب
وقغٍ فغف زاقتٍ ثبقس يب وساقتٍ ثبقس ،ثب ايه حبد ،ممكه اؾت ،ثسين مقسمٍ ي وبگُبوي
قطيؿ قسٌ ،پبيبوي ثبظ زاقتٍ ي ممكه اؾت ذالو ضييٍ زاؾتبن ي ضمابن كالؾاي  ،زضؼ
اذالقي ي فمهي وساقتٍ ثبقىس .قًافس متىي ثًخًزآماسٌ زض ماته زاؾاتبن ماسضن آن ضا اظ
زاؾتبنَب كالؾي مدعا ميكىس ،ايه تكىي َب زض زاؾاتبن ،فجابضتاواس اظ ثابظ َاب ي
تكىي َب ظثبوي ي مقىبيي ،اظ قجيل پبيبن ثبظ زاؾتبن ،قرهيتؾبظ ثب زيابيً ،،اقابضٌ
غيطمؿتقيم ،فسم قغقيت ي فه "وگً! وكبن ثسٌ" ي اؾت بزٌ اظ اوًاؿ زيبيً.،
فنون متنی در فرم و شكل داستان مذرن
فىًن ي فقبييتَبيي كٍ ثٍ فىًان ؾيؿتمي اظ تكىي َب مغطح ميقًوس ي مقماًالً ثاٍ
نًضت مدمًفٍا اظ تكىي َب ثطا زضگيط ثيفتط شَه مربعت ي اوتقبد يصت ثيفتط
ثب َم زض قبيت فطمي ثط محتًا اقط ميكىىس ،ي اظ محتًا اقاط مايگيطواس .زاؾاتبن ثاٍ ماسز
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قيًٌَب وًيه ميتًاوس فمق قىبذتي مربعت ضا ثيفتط كطزٌ ي مربعجيه ضا وؿجت ثاٍ
محسيزيتَب زيس ي ثيىف ذًز آگبٌتط ؾبظز ي ويع ميتًاوس ضاٌَب متىًفي ثاطا ت كاط
ثٍ آنَب وكبن ثسَس  . Murphey, 1993ثٍ عًض قبثل تاًخُي ،اياه تغيياطات وؿاجت ثاٍ
زاؾتبن كالؾي  ،مربعجبن ثبًَـتط ضا ضاضيتط وگٍ زاقاتٍ ي شَاه آنَاب ضا فقابدتاط ي
قًق آنَب ضا وؿجت ثٍ زاؾتبن ثيفتط ميكىس .ثطا ضؾيسن ثٍ ايه اَساو زاؾتبن مسضن
تكىي َبيي ضا پيكىُبز ميكىس:
.1نگو! نشان بذه
يكي اظ مُمتطيه فىًن زاؾتبنوًيؿي ي قهٍگًيي مسضن ،فاه وگاً وكابن ثاسٌ اؾات.
يقىي ضاخـ ثٍ مؿبئل نحجت وكه ،آنَب ضا وكبن ثاسٌ .اياه فاه ثاطا احتاطام ي خاصة
مربعت تيعًَـ ي ثبًَقتط اؾت .ثٍ ايه مقىب كٍ قهٍگً وگًيس كٍ كبخ ظيجبؾت ،ثهكٍ ثب
حطكبت ي فمهكطز يب زيبيً ،وكبن زَس كٍ كبخ ثعض ،ي ظيجبؾت ،ي ذًز مربعت فؾمت
ي ظيجبيي ضا زضک كىس وٍ ايىكٍ قهٍ گً آن ضا ايقب كىس .ثب تًخٍ ثٍ آوچٍ آمس ،حضاًض ضاي
زض تهريم ثيف اظ تًنيف ي زض تًنيف ثيف اظ نحىٍ اؾت .اياه مقًياٍ ضا مايتاًان اظ
مىؾط انل "وگً! وكبن ثسٌ" ويع ثٍ َميه تطتيت ثيبن كطز قبكط . 1385 ،
حبد آوكٍ زض زاؾتبنگًيي ي قهٍ كُه ،ؾبفتَب زض تًنيف ي كبخ ياب يا ناحىٍ
قهمفطؾبيي ميقسٌ اؾت.
زض قطآن كطيم زض زاؾتبوي كٍ ثهقيؽ ياضز كبخ ؾهيمبن ميقًز ،اياه انال ثاٍ عاًض
ثؿيبض ؽطي ي افمبد قسٌ ي زض قطآن كطيم ثٍ خب تًنيف عًالوي كابخ ،زض يا خمهاٍ
فؾمت كبخ ضا وكبن زازٌ قسٌ اؾت.
آودب كٍ ميفطمبيس ثهقيؽ يقتي ياضز كبخ قس ،زامهاـ ضا اظ تطؼ ذيؽقسن ثابال ظز
ي ثقس ثٍ اي گ تىس كٍ كف كبخ قيكٍا اؾت:
﴿قيه مها ادخلى امصزح فنيا راته حسبته مجة شفة ع ةا يةاقيها قةاو احةه رةزح ىيةزد ىةا
قواريز قامع رب انى ظنيع ن سى اينيع ىع ينييان ٘ رب امعاميين﴾ ومل44 /
«ثٍ اي گ تٍ قس« :زاذل حيبط قهط قً!» َىگبمي كٍ وؾط ثاٍ آن افكىاس،
پىساقت وُط آثي اؾت ي ؾبق پبَب ذًز ضا ثطَىٍ كطز تب اظ آة ثگاصضز امااب
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ؾهيمبن گ ت « :ايه آة ويؿت ،ثهكٍ قهط اؾت اظ ثهاًض نابو!» مهكاٍ
ؾجب گ ت« :پطيضزگبضا! مه ثٍ ذًز ؾتم كطزم ي ايى ثاب ؾاهيمبن ثاطا
ذسايوس كٍ پطيضزگبض فبيميبن اؾت اؾالم آيضزم!»».
تىُب ثب ايه وكبن زازن ثٍ يؾيهٍ حطكات ،ثاٍ خاب َاعاضان خمهاٍ زض تًنايف كابخ،
فؾمت ثٍ مربعت مىتقل ميقًز.
.2اشاره غيرمستقيم
زض فىًن قهٍگًيي وًيه ،ي زاؾتبنوًيؿي مسضن ،انهي يخًز زاضز كٍ مب ثبيس ثٍ خب
ايىكٍ ذبد ؾيبٌ ضا وكبوٍ ثطييم ي اظ آن ؾاره ثگاًييم ،ثبياس پيطاماًناـ ضا وكابن زازٌ،
ثسين ايىكٍ حطفي اظ انل مبخطا ثعويم ي ذًز مربعت ثب قاىيسن اياه پيطاماًن ،پاي ثاٍ
وقغٍ َسو ثجطز.
ثطا مثبد زض زاؾتبنَب مقطيو « »Carverقمب ثب زاؾتبوي ضيثٍضي َؿتيس كٍ ثسين
ايىكٍ ات بق ذبني زض آن يخًز زاقتٍ ثبقس ،ثقس اظ زاؾتبن ميفُمياس كاٍ ناحىٍَاب ضا
م ًُم وبگ تٍا مثل ود تؿجيح ثٍ َم ضثظ زازٌ اؾت .زض ايه زاؾتبنَب ،وًيؿىسٌ قجل اظ
َط چيع اظ مؿتقيمگًيي پطَيع ميكىس مكتبق. 1388 ،
ايه غيطمؿتقيمگًيي ،زض قهٍَب قطآوي ثٍ نًضتَب مرتهف قبثل ثطضؾي اؾت .امب
مب زض ايه مقبيٍ ثٍ ي ومًوٍ زض ؾًضٌ يًؾف كٍ قطآن كطيم اظ آن ثٍ احؿهايقهم تقجيط
ومًزٌ ،ميپطزاظيم:
زض قهٍ يًؾف پيبمجط ،محًضيت مًضًؿ زاؾتبوي ،ظيجبيي يًؾاف اؾات كاٍ زض ؾابيٍ
تقًا ايُي اي ثٍ تهًيط زضآمسٌ اؾت .اظ ايه ضي َط كؿي كٍ زاؾتبن يًؾف ضا ميقىًز ي
ميذًاوس ،ثط ي وكتٍ تًافق زاضز كاٍ زييال فماسٌ حاًازج ثًخًزآماسٌ ثاطا حضاطت
يًؾف ،ظيجبيي اي اؾت .امب زض ؾطاؾط ايه قهٍَ ،ي حطفي اظ ظيجبيي يًؾاف ثاٍ ناًضت
مؿتقيم ظزٌ وميقًز .زض َي خبيي ثيبن وميقًز كٍ يًؾف چاٍ قيبفاٍا زاضز ي تمابم
ايهَب ثٍ فُسٌ زضک ي ققًض مربعت اؾت كٍ تهًيطؾبظ كىس ي يًؾف ضا ثجيىس.
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.3استفاده از دیالوگ برای شخصيت پردازی
زيبيً ،فجبضت اؾت اظ گ تيگً قرهيتَب ثب ذًز ي ثب زيگاطان .زيابيً ،عاطح ضا
گؿتطـ ميزَس ي زضيومبيٍ ضا ثٍ ومابيف مايگاصاضز ي قرهايتَاب ضا مقطفاي ي فمال
زاؾتبوي ضا ثٍ پيف ميثطز ميطنبزقي . 1378 ،زض فىًن وًيه زض زاؾاتبنَاب ماسضن ي
پؿبمسضن ،ثطا قىبؾبوسن قرهيت ثٍ مربعت ،ميتًان اظ اي وقل قًدَبيي اودابم زاز ي
ثٍ ايه عطيق ،قرهيت ضا ثٍ مربعت قىبؾبوس.
زض خب خب قهٍَب قطآوي ايه فه ثٍ كبض ضفتٍ اؾت .تًخٍ كىيس ثٍ آيبتي كٍ َبثيل
ثٍ قبثيل گ ت :تً اگط ثٍ ككته مه اقسام كىي ،مه زؾت ثٍ ذًن تً آيًزٌ ورًاَم كاطز.
ايه زيبيً ،كبفي اؾت كٍ مب ث ُميم َبثيل چٍ ضازمطز ي خًاومطز اؾت .ي َمابوغًض كاٍ
زض آيبت ؾًضٌ مبئسٌ ويبمسٌ ،الظم ثٍ گ ته تًني ي قرهيت ويؿت.
خاف ا٘ ر ِ
ک ل ٔأَ ِق ُتن َ َ
يين﴾
ک م ٔ َت ِك ُتنَني ىا َأحَا بٔبا ٔي ٕط َيذ َي إ ٔ َم ِي َ
﴿ َم ٔئ ِا َب َس ِط َع إٔلَ َّي َي َذ َ
ب امعا َم َ
َک إٔنِّي أ ُ َ َ َّ
مبئسٌ28 /
«اگط زؾت ذًز ضا ثٍ ؾً مه زضاظ كىي تب مطا ثككي ،ماه زؾاتام ضا ثاٍ
ؾً تً زضاظ ومي كىم تاب تاً ضا ثككام ،چطاكاٍ ماه اظ ذسايواس ،پطيضزگابض
خُبويبن ميتطؾم».
َميهعًض زض زاؾتبن گ تيگً ؾهيمبن ي مًضچاٍ ،ؾاهيمبن ي َسَاس ي ؾاهيمبن ي
ثهقيؽ ،قرهيت ؾهيمبن وكبن زازٌ ميقًز كٍ آيبت آن زض قؿامت قجهاي آيضزٌ قاسٌ
اؾت.
زاؾتبن حضطت يًؾف ،زيبيً ،ضا ثٍ فىاًان يكاي اظ مفي اٍَاب ؾابذتبض مقطفاي
ميكىس .ثٍ عًض كٍ قرهيتَب ي ضذسازَب اظ عطيق زيبيً ،وقل ميقًوس كاٍ ثاٍ ؾاٍ
ضيـ زيبيً ،زضيوي ،زيبيً ،ثيطيواي ي زيابيً ،ومبيكاي اياه اماط ناًضت مايپاصيطز.
گ تيگً ثيطيوي ،يقىي گ تيگً قرم ثب قرم مثل گ تيگً يققًة ي يًؾاف،
آيبت  4ي :5
ِ
َ
بع إٔنِّي َر َأيِ ُ َ
وي ُف لٔأَبٔيه ٔ َيا َأ ٔ
يا4
﴿إ ٔ ِذ َق َ
او ي ُ ُ
ع أ َح َذ َ َف َز َش ِو َشبّا َ ام َّف ِي َس َ امك ََي َةز َرأيِة ُته ًُِ لٔةي َيةأِ ٔذ َ
ةك َش ِيةذّ ا إ ٔ َّن ام َّفة ِي َط َان م ٔ ٔ
ةك َف َي ْٔ ُ
َد َنسةانٔ َ ُةذ
ةي لةتَ ْ َِك ُص ِةُ رُ ِا َي َ
َق َ
يةذ ِا َم َ
ةال َ لَةى إ ٔ ِخ َوت ٔ َ
او َيةا بُن َ َّ
ُّىب ْٔين﴾ يًؾف5-4 /
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«چًن يًؾف ثٍ پسضـ گ ت ا پسض! مه زض ذًاة يبظزٌ ؾتبضٌ ثب ذًضقيس
ي مبٌ زيسم كٍ ثطا مه زض حبد ؾدسٌاوس] .يققًة[ گ ت ا پؿاطک ماه
ذًاةات ضا ثطا ثطازضاناتحكبيت مكه كٍ ثطا تاً ويطوگاي ماياوسيكاىس
ظيطا قيغبن ثطا آزمي زقمىي آقكبض اؾت».
ي گ تيگً فطز ثب خمـ يب خمـ ثب خمـ يب خماـ ثاب فاطز .مبوىاس زيابيً ،يًؾاف ي
ثطازضان ،آيبت  59ي :60
ُ
او ائ ِ ُتون ٔي ب َٔأ ٕخ ل َّ ًُْ ِّى ِا َأب ُ
ةه َ َأح َِةا خَ ِية ُ
﴿ َ َم َّيا َِه ََّزهًُ ب َٔجهَا ٔز ٔه ًِ َق َ
ٔيْ ًِ َألتَ ت ََةز ِ َن َأنِّةي أ ئةي ِال َْ ِي َ
ِ
ِ
ينَ 95فإٔن م ًَِّ تَأتُون ٔي بٔه ٔ َفَتَ َش ِي َه لَ ُْ ًِ ٔن ٔذي َ لتَ ْ َِك َزب ُونٔ ﴾ يًؾف60-59 /
ام ُينزٔم ٔ َ
«ي چًن آوبن ضا ثٍ ذًاض ي ثبضقبن مدُع كطز گ ت ثطازض پسض ذاًز ضا واعز
مه آيضيس مگط وميثيىيس كٍ مه پيمبواٍ ضا تمابم مايزَام ي ماه ثُتاطيه
ميعثبوبنام .پؽ اگط اي ضا وعز مه ويبيضزيس ثطا قمب وعز مه پيمبوٍا ويؿت
ي ثٍ مه وعزي وكًيس».
زيبيً ،زضيوي يقىي زاوب كل ي ضاي زاؾاتبن ثاٍ خاب قرهايت يًؾاف ناحجت
ميكىس مبوىس آيبت  6ي  7ي :15
ِ
ةك ٔىةا تَأ ٔية ٔه الأَ َحا ٔد ٔ
ةك َ َ لَةى ٔو
يةُ َ يُة ٔت ًُّ ح ٔ ِع َي َتة ُه َ نَ ِي َ
ةك َ ي ُ َعن ِّ ُي َ
ٔيةك َرب ُّ َ
ك َي ِج َتب َ
﴿ َ َش َذم ٔ َ
َةان ئةي
ك ٔىةا َقبِة ُه إ ٔ ِب َةزا ٔه ًَ َ إ ٔ ِية َ َل إ ٔ َّن َرب َّ َ
وب َش َيا َأت ََّيهَا َ لَى َأ َب َويِ َ
ةك َ نٔة ًْ َح ْٔة ًْ .6مَّك َِةذ َ َ
يَ ِع ُك َ
وي َف َ إ ٔ ِخ َوتٔه ٔ َي ْ ِّ
ين ﴾ يًؾف7-6 /
يُ ُ
نسائٔن ٔ َ
ات م َّ
«ي ايهچىيه وؾيط اوتربةات زض ايه ذاًاة پطيضزگابضت تاً ضا زض آيىاسٌ
ثطميگعيىس ي اظ تقجيط ذًاةَب ي حسيثَب يي كٍ زض كتبةَاب آؾامبوي ي
كهمبت پيبمجطان آمسٌ ثٍ تً ميآمًظز ي وقماتاـ ضا ثاط تاً ي ثاط ذبواسان
يققًة تمبم ميكىس چىبوكٍ پيف اظ تً ثط پسضانات اثطاَيم ي اؾاحبق تمابم
ومًز كٍ َمبوب پطيضزگبض تً زاوب ي ثب حكمات اؾات .حقاب كاٍ زض يًؾاف زض
قرم اي اظ وؾط فؾمت ضيح ي كمبالت اوؿبوي ي مقبم وجًت ،ي زض ؾطوًقت
اي ي ثطازضاناـ وكبوٍَبيي اظ فجاطت ي َاسايت ثاطا پطؾكاگطان وُ تاٍ
اؾت».
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ي زياابيً ،ومبيكااي كااٍ يقىااي عااطفيه زياابيً ،وقااف ومبيكااىبمٍا ويااع ثاابظ
ميكىىس پطييىي 1378 ،ي زاؾتبن ضا پيف ميثطوس ،مبوىس زيبيً ،يًؾف ي ثاطازضان كاٍ
ثبفث ميقًز ثىيبميه ضا ثٍ وعزـ ثيبيضوس زض آيٍ  59آيت ايهُي ي َمكبضان: 1386 ،
ُ
ِ
او ائ ِ ُتون ٔي ب َٔأ ٕخ ل َّ ًُْ ِّى ِا َأب ُ
ةه َ َأحَةا خَ ِية ُ
﴿ َ َم َّيا َِه ََّزهًُ ب َٔجهَا ٔز ٔه ًِ َق َ
ٔيْ ًِ َألتَ ت ََةز ِ َن َأنِّةي أ ئةي ِال َْ ِي َ
ِ
ين ﴾ يًؾف59 /
ام ُينزٔم ٔ َ
«ي چًن آوبن ضا ثٍ ذًاض ي ثبضقبن مدُع كطز گ ت ثطازض پسض ذاًز ضا واعز
مه آيضيس مگط وميثيىيس كٍ مه پيمبواٍ ضا تمابم مايزَام ي ماه ثُتاطيه
ميعثبوبنام».
.4استفاده از انواع دیالوگ
زض زاؾتبنَب كُه ،مقمًالً زيبيً ،قرهيتَب ثٍ ايه نًضت "پيى پًوگي" ي ثاٍ
انغالح پطؾف ي پبؾري اؾت .ثٍ ايه مقىب كٍ پطؾكي مغطح ميقاًز ي خاًاثي ثاٍ آن
ؾفاد زازٌ ميقًز.
قرهيتي ميگًيس:
 حبد قمب چغًض اؾت؟فطز مقبثل پبؾد ميزَس:
 ذيهي متككطم حبيم ذًة اؾت.امب زض زاؾتبنوًيؿاي ماسضن ي پؿابمسضن ،قاكلَاب مرتهاف زيابيً ،يخاًز زاضز.
قرهيت ؾفايي ميپطؾس ،فطز مربعت ،خًاثي وميزَس .فطز ايد ؾفايي ميپطؾاس ،فاطز
مربعت خًاة ثيضثغي ميزَس .قرهيت ؾفايي ميپطؾس ،فطز مربعت ،ثب ضفتبض خاًاة
ميزَس.
تًخٍ كىيس كٍ ايه قيًٌَب زيبيً ،زض قهٍَب قطآواي ،ثاٍ كابض ضفتاٍ ي ماب ناطفبً
زيبيًَ،ب "پيى پىگي" وساضيم .ثطا ومًوٍ ثٍ زيبيً ،مًضچٍ ي ؾهيمبن زقت كىيس:
﴿ َحتَّي إٔذَ ا َأت َِوا َ لَى َ ا ٔدي امن َّ ِي ٔه َقا َم ِع ح َِينَ ْ َيا َأيُّهَا امن َّ ِي ُه ا ِد ُخنُوا َى َساش ٔ َن ُْ ًِ َلت َي ِ ٔط َين َّ ُْ ًِ ُينَ ِي َيانُ
ب َأ ِ ٔز ِ نٔةي َأ ِن َأ ِك ُ
ةك
ةاو َر ِّ
َ ُِنُو ُد ُه َ ه ًُِ َلت َي ِف ُع ُز َن َ .81ف َت َب َّس ًَ َضا ٔحكّا ِّىا َق ِومٔهَا َ َق َ
ةْ َز ح ٔ ِع َي َت َ
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ةك يةٔةي ٔ َبةةا ٔد َل
ةه َرةةام ٔ ّ ا ت َِز َضةةا ُه َ َأ ِد ٔخنِنٔةةي ب َٔز ِح َيتٔة َ
ي َ َأ ِن َأ ِ َية َ
امَّتٔةةي َأ ِح َع ِية َ
ةي َ َ لَةةى َ امٔة َةذ َّ
ةع َ لَة َّ
ين ﴾ ومل19-18 /
امصام ٔ ٔ َ
َّ
«تب آوگبٌ كٍ ثٍ ياز مًضچگبن ضؾيسوس .مًضچٍا [ثٍ ظثبن ذاًيف گ ات:
«ا مًضچگبن ثٍ ذبوٍَب تبن زاذل قًيس ،مجبزا ؾاهيمبن ي ؾاهبَيبناـ-
وسيسٌ ي وساوؿتٍ -قمب ضا پبيمبد كىىاس»[ .ؾاهيمبن اظ گ تابض اي زَابن ثاٍ
ذىسٌ گكًز ي گ ت« :پطيضزگبضا! زض زدام افكه تب وقمتي ضا كٍ ثٍ مه ي پسض
ي مبزضم اضظاوي زاقاتٍا ؾاهبؼ ثگاعاضم ،ي ثاٍ كابض قبيؿاتٍا كاٍ آن ضا
ميپؿىس ثهطزاظم ،ي مطا ثٍ ضحمت ذاًيف زض ميابن ثىاسگبن قبيؿاتٍات
زاذل كه».
.5داستان دیالوگ محور
وًقته زاؾتبن ثط پبيٍ زيبيً ،يكاي اظ فىاًن زاؾاتبن ماسضن ي پؿات ماسضن اؾات.
وًقته زاؾتبن ثط پبياٍ زيابيً ،ؾاُل ي ممتىاـ اؾت ؾاىبپًض . 1390 ،زض انال يقىاي
محتًا 80 ،زضنس زاؾتبن ثط پبيٍ زيبيً ،ثبقس .ثب اياه كابض ،ثابض اناهي زاؾاتبن ضا فقاظ
زيبيًَ،ب ثٍ زيـ ميككىس ي ايجتٍ ذهق چىيه زاؾتبوي ؾارتيَاب ذاًزـ ضا زاضز ي
ومًوٍ آن زض ؾًضٌ يًؾف آيب  16تب  44آمسٌ اؾت.
.6پایان باز در قصه
ايه فه وًيه كٍ زض زاؾتبن مسضن اؾت بزٌ قس ،پبيبن زاؾتبن ضا آظاز ميگصاضز ي آن ضا
تمبم وميكىس .مربعت آظاز اؾت كٍ ذًز زض مًضز پبيبن قهٍ فكط كىس .ايه وًؿ پبيبن ثابظ
اثساً زض قهٍگًيي قسيمي كبضكطز وساقتٍ اؾت .زض قهٍگاًيي واًيه ي زاؾاتبن ماسضن،
مربعجيه ذًـقبن ميآيس كٍ زض پبيبن َط ثرف ،قهٍ ضا ثب پبيبن ذًزقبن تمبم كىىاس.
ايه ثبظتبةَب مربعجبن ،فُام فمياقتاط ضا ثاب ثاٍ چابيف ككايسن مربعات ثاٍ ي
ميزَس ميطنبزقي . 1378 ،فاليٌ ثط آن ،مغبثق ثب قبفسٌ ضيانقىبؾي گكتبيت ي تماطيه
وبتمبم ظايگبضوي  ،قهٍ ثب پبيبوي ثبظ ،ثيفتط شَه ضا زضگيط ذًز مايكىاس ي ثقاس اظ اتمابم
قهٍ َم شَه ثط ضي قهٍ ثٍ نًضت غيط ًَقيبض كبض قىبذتي اودبم ميزَس.
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اقط ظايگبضوي  ،يقىي َىگبمي كٍ تكهي ي كبمل وميقًز حضًض مسايم ايه تاىف اياه
احتمبد ضا كٍ تكهيف ظيزتط ثٍ يبز آيضزٌ قًز افعايف ميزَاس .زض زضمابن گكاتبيت اياه
م ًُم ثب وبم "غبئهٍ وبتمبم" فىًان ميقًز ،يقىي احؿبؼ ثيابنوكاسٌا كاٍ َام اكىاًن
مىكأ تأقيط اؾت .ايه احؿبؼ ميتًاوس تطؼ ،و طت ،احؿبؼ گىبٌ ،فهاجبويت ي غياطٌ ياب
ذبعطات ي تريهي ثبقس كٍ َىًظ زضين فطز اؾت .اوؿبنَب ثب كبضكطزن ضي غبئهاٍ وبتمابم
ميتًاوىس گكتبيت مًضز وؾط ضا كبمل كىىس .پؽ اظ تكميال گكاتبيت ،اقاتغبد شَىاي ثاب
گصقتٍ ذبتمٍ مييبثس َيهگبضز . 1996 ،زض زاؾتبنَب قطآوي ،مبوىاس َمايه زاؾاتبن اظ
ثىي اؾطائيل كٍ زض مته ثٍ آن اقبضٌ قسٌَ ،ي ؾرىي اظ پبيبن زاؾتبن گبي ي ات بقي كاٍ
ثقس اظ ككته گبي ثٍ يخًز آمسٌ ،ثٍ ميابن ويبماسٌ ي ثاٍ ناًضت ثؿايبض ؽطي اي زاؾاتبن
چطذف كطزٌ ي اظ ثؿته زاؾتبن ذًززاض ميقًز:
ِ
ِ
الةنن
﴿ َق َ
او إٔح َّ ُه َي ُكو ُو إٔحَّهَا َبك ََزةْ لت َّذَ مُووْ تُثٔي ُ الأَ ِر َض َ لتَ ْ َِسكٔي ام َ ِز َث ى َُسن ََّي ْ لت َّ ٔك َي َ فٔيهَا َقامُوا َ
ِ
ِ
ِ ِ
ون ٗ َ ٖ18إ ٔ ِذ َق َتن ِ ُت ًِ َن ِ سا ّ َفادَّ َارأتُ ًِ فٔيهَا َ امن ٓ ُه ى ُِد ٔز ْج ىَّةا ُشنة ُت ًِ
وها َ َىا ََا ُد ا َي َعن ُ َ
ِٔ ِئ َع بٔام َ لِّ َف َذ َب ُ َ
ِ
ك ي ُ ِ ي ٔي امن ٓ ُه ِامي ِوت َى َ يُة ٔز ُ
ةون ٗ﴾ ٖ17
ون َٗ ٖ17ف ُكن ِ َنا ِاض ٔزب ُو ُه ب َٔب ِع ٔضهَا َش َذم ٔ َ
يْ ًِ يَاتٔةه ٔ َم َعن َُّْ ِةً ت َِعكٔن ُ َ
تَْ ُت ُي َ
َ
(بقره)17-17 /
«گ ت« :ي ميفطمبيس :زض حقيقت آن مبزٌ گبي اؾت كٍ وٍ ضام اؾات تاب
ظميه ضا قرم ظوس ي وٍ ككتعاض ضا آثيبض كىس ثي وقم اؾت ي َي يكاٍا
زض آن ويؿت» .گ تىس« :ايى ؾره زضؾت آيضز » پؽ آن ضا ؾط ثطيسوس،
ي چيع ومبوسٌ ثًز كٍ وكىىس  71ي چًن قرهي ضا ككتيس ،ي زضثبضٌ اي ثاب
يكسيگط ثٍ ؾتيعٌ ثطذبؾتيس ،ي حبد آوكٍ ذسا آوچاٍ ضا كتمابن مايكطزياس
آقكبض گطزاويس  72پؽ فطمًزيم« :پبضٌا اظ آن [گابي ؾاطثطيسٌ ضا ثاٍ آن
[مقتًد ثعويس» [تب ظوسٌ قًز  .ايىگًوٍ ذسا مطزگبن ضا ظوسٌ ميكىس ،ي آيبت
ذًز ضا ثٍ قمب ميومبيبوس ،ثبقس كٍ ثيىسيكيس .» 73
.7برداشتهای جذیذ و عذم قطعيت
فه وًيه زيگط ،ثطزاقت َب مت ابيت اؾات كاٍ قابمل اوترابة وؾاطات مربعجابن ي
زذبيت زازن وؾطاتقبن زض قهٍ ي زذبيتزازن فسم قغقيت زض قهٍگًيي اؾت.
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زض آيبتي اظ كالماهلل مديس ،فسم ثيبن قغقي ثقضي مؿبئل ،ثؿيبض خبيت ثٍ كابض گطفتاٍ
قسٌ اؾت .ثطا مثل آودب كٍ زض قهٍ انحبة كُف ،تقساز قغقي انحبة كُف ضا ثٍ عًض
قغقي ثيبن وميكىس.
ِ
ِ
ِ
ةون
ةون خَ ِي َسة ْ َيا ٔد ُيةه ًُِ ََنة ُبه ًُِ َر ِِ ّيةا بٔام ََ ِية ٔ َ َي ُكوم ُ َ
ون ث َََت َث ْ َّراب ُٔعه ُِةً ََنة ُبه ًُِ َ َي ُكوم ُ َ
﴿ َي َي ُكوم ُ َ
يه َف ََت تُ َيا ٔر فٔيه ًِٔ إ ٔلَّت ٔى َةزا َظةا ٔه ّزا
َيب َِع ْ َ ثَا ٔى ُنه ًُِ ََن ِ ُبه ًُِ ُقه َّرب ِّي َأ ِ ن ًَُ ٔب ٔع َّذتٔهًٔ ىَّا َي ِعن َُيه ًُِ إٔلَّت َقن ٔ ْ
َ َلت ْ َِس َت ِ ٔ
ع فٔيهًٔ ِّى ِنه ًُِ َأ َحذّ ا ٗ ﴾ ٖ77كُف22 /
«ثٍ ظيز ذًاَىس گ ت« :ؾٍ ته ثًزوس [ي چُبضميه آنَب ؾ قبن ثاًز»
ي ميگًيىس« :پىح ته ثًزواس [ي قكاميه آنَاب ؾا قابن ثاًز» تياط زض
تبضيكي مياوساظوس .ي [فسٌا ميگًيىس َ« :ت ته ثًزوس ي َكتميه آنَاب
ؾ قبن ثًز» ثگً« :پطيضزگبضم ثٍ قمبضٌ آنَب آگابٌتاط اؾات ،خاع اواسكي
[كؿي قمبضٌ آنَب ضا وميزاوس» .پؽ زضثبضٌ ايكبن خاع ثاٍ ناًضت ؽابَط
خساد مكه ي زض مًضز آنَب اظ َي كؽ خًيب مكً».
.8كانون داستان
كبوًن زض زاؾتبنَب مسضن ثٍ ايه مقىبؾت كٍ فاطز مطكاع زاؾاتبن ،ثاب تًخاٍ ثاٍ
قطايظ ضيانقىبذتي ي محسيزيتَب قىبذتي ي فبع ي ذًزـ فكط ي نحجت كىاس .ثاٍ
ايه مقىب كٍ زض زاؾتبوي كٍ ي فطيؾ قرهيت مطكع زاؾتبن اؾت ،فطيؾ چيع
اظ زويب ذبضخي ي مثالً خى وميزاوس .يصا َىگبم فكطكطزن يب نحجتكطزنَ ،مٍ چيع ضا
اظ كبوًن شَه ذًز ازضاک ميكىسَ .مبوغًض كٍ زض كتبة «ذكام ي َيابًَ» فابكىط ،زض
فهل ايد كٍ ثبودي فقتافتبزٌ قرهيت مطكع زاؾتبن اؾات ،اي ومايتًاواس زضذات ضا
زضؾت وبمگصاض كىس ي زضذت ضا َم ي گل ميزاوس .ايه ضفبيات كابوًن زاؾاتبن ضا ثاٍ
ؽطافت زض قطآن كطيم زض زيبيً ،مًضچٍ ثٍ َمطاَبناـ زض زاؾتبن ؾهيمبن وجي متًخاٍ
ميقًيم .مًضچٍ ثٍ زييل مًضچٍ ثًزن ،چيع اظ مقبمبت اوؿبوي ي ايُي وميزاوس ي يصا ثاٍ
زيؾتبناـ ثبو ميظوس كٍ مًاؽت ذًزتبن ثبقيس كٍ ؾهيمبن ي يبضاناـ قمب ضا ظياط پاب
وكىىس ي آنَب وميفُمىس.
ايه زيس محسيز مًضچٍ ي ايه حطواـ ضاخـ ثٍ ؾاهيمبن ،ماب ي َمايهعاًض حضاطت
ؾهيمبن ضا ثٍ ذىسٌ مياوساظز.
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﴿ َحتَّي إٔذَ ا َأت َِوا َ لَى َ ا ٔدي امن َّ ِي ٔه َقا َم ِع ح َِينَ ْ َيا َأيُّهَا امن َّ ِي ُه ِاد ُخنُوا َى َساش ٔ َن ُْ ًِ َلت َي ِ ٔط َين َّ ُْ ًِ ُينَ ِي َيانُ
َ ُِنُو ُد ُه َ ه ًُِ َلت َي ِف ُع ُز َن َ .81ف َت َب َّس ًَ َضا ٔحكّا﴾ ومل18 /
«تب آوگبٌ كٍ ثٍ ياز مًضچگبن ضؾيسوس مًضچٍا [ثٍ ظثبن ذًيف گ ت ا
مًضچگبن ثٍ ذبوٍَب تبن زاذل قًيس مجبزا ؾهيمبن ي ؾهبَيبناـ وسيسٌ ي
وساوؿتٍ قمب ضا پبيمبد كىىس».
زض حبيي كٍ اگط اي زيسـ كمي ثعض،تاط ثاًز ،مايفُمياس كاٍ ؾاهيمبن كاٍ پيابمجط
ذساؾت ،حطو اي ضا ميقىًز ي ميتًاوس ثب افطازـ نحجت كىس ي آنَب ضا اظ ظيط پب كاطزن
مًضچگبن ثط حصض زاضز.
.8ترجمه
مؿأيٍ ثقس زاؾتبن ،تطخمٍ قهٍ ي زاؾتبن اؾت .يكي اظ ؾرتيَب تطخمٍ ثٍ ظثابن
زيم ايه اؾت كٍ ؾبذتبض گطامط ثبيس فًو قًز ،زض يغبت ثٍ ظثابن زيگاط ،احؿبؾابت ي
وؾطات ممكه اؾت تغييط يبثس .زض َط حبد زض قهٍگًيي وًيه ،يقتي قمب ميزاويس كٍ چٍ
چيع ضا ثبياس تقطياف كىياس ،ثبياس ذاًز ضا ثاٍ ظثابن ي گطاماط زضؾات تدُياع كىياس
 . Pavlenko,2000ايه مؿأيٍ زض تطخمٍَب قهم قطآوي مًضز حؿبؾيت اؾت ثٍ اياه
نًضت كٍ زض تمبم محبفل ت ؿيط ي تطخمٍ ،ثٍ تمبم مربعجيه قطآن تًنيٍ مايقاًز كاٍ
قطآن ضا ثٍ فطثي زضک كىىس تب ؽطافتَب احؿبؾي -ظثبوي قطآن ضا مؿتقيمبً زضک كىىس.
قطآن مبوىس ؾبيط كتبة َب تأيي ي ثكط ويؿت كٍ امكبن اوتقبد آن ثاب تمابم مىؾاًض ي
مطاز وًيؿىسٌاـ ثٍ زيگط ظثبنَب ثبقس .پؽ چگًوٍ زض تطخمٍ ييػگيَاب ظثابن فطثاي ي
يغبئف ي محؿىبتاـ ح ؼ ميقًز؟ زض حقيقت تطخمٍ ثٍ َاي يخاٍ ثيابوگط ناًضت ي
مقىب ظثبوي قطآن كطيم ويؿت .يصا ثٍ ت ؿيط اؾتبز ؾيس محمسثبقط حدتي ،تطخمٍ قاطآن
ثٍ َط ظثبوي َطگع وميتًاوس ياخس اثقبز مرتهف افدبظ قطآن كطيم ثبقس ي ثٍ تقجياط پابضٌا
اظ فهمب ،تطخمٍ قطآن ثٍ ؾبن اؾت بزٌ اظ اوسام مهىًفي ثٍ خب اوسام عجيقي اؾت ي َطگع
تطخمٍ وميتًاوس ثب قطآن كطيم َم ؾغح ثبقس فههىبمٍ فهماي فطَىگاي متاطخم ،قامبضٌ
زَم ،ؾبد . 35 :72
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نتيجه بحث
زاؾتبن وًيؿي ثب تكىي َب مسضن ي ثب اؾت بزٌ اظ تكىيا َابيي فطماي ي محتاًايي،
قهٍ وًيؿي ي زاؾتبن ؾىتي ضا ثٍ ؾمتي ميثطز كٍ اظ وؾط ضيانقىبذتي اقط ثيفتط ثاط
مربعت ذًز ثگصاضز ،ي يصت مربعت ضا غىب ثيفتط ثجركس .اماطيظٌ اظ تكىيا َاب ،
وگ ته ي وكبن زازن ،اقابضٌ غيطمؿاتقيم ،اؾات بزٌ اظ زيابيً ،ثاطا قرهايتپاطزاظ ،
اؾت بزٌ اظ اوًاؿ زيبيً ،،زاؾتبن زيبيً ،محًض ،زاؾتبن ثب پبيبوي ثبظ ،ثطزاقتَب خسيس ي
فسم قغقيت ي كبوًويت ،زض زاؾتبن مسضن اؾت بزٌ ميقًز .ايه تكىي َب فُم مربعت ضا
اظ مقبوي ي احؿبؾبت قهٍ ثبال ميثطز ي افكبض اي ضا ثٍ چبيف ككايسٌ ي شَاه اي ضا زضگياط
محتًا قهٍ ميكىس .ايه تكىي َب زض زاؾتبن مسضن ميتًاوس ،فطنت تغييط وگطـَاب ي
ؾج َب ظوسگي ضا ثٍ مربعجيه ثسَاس .تكىيا َاب زاؾاتبنپاطزاظ ماسضن ،زاؾاتبن
كالؾي ضا تغييط ؾبذتبض زازٌ ي آن ضا ثطا مربعت تيعًَـ ذًقگًاضاتط ي اقطثرفتط
ميكىس.
قطآن كطيم كٍ ؾطچكمٍ زاوف ي فهاًم حقيقاي اؾات ي زضخاٍ ثطتاط اـ ثاط ؾابيط
كتبةَب ي ؾرىبن ثٍ مثبثٍ ثطتط ذسايوس اؾت ثط ثىاسگبناـ ،حقابيق َؿاتي ضا كاٍ زض
تطثيت تًحيس آزمي م يس ثًزٌ ،زض ثُتطيه ي ظيجبتطيه اي بػ آيضزٌ اؾت .ياصا َاط چىاس
ظمبن وعيد قطآن زض فهط خبَهيت اودبم پصيطفتٍ امب ثقس مقىبيي ي ثبعىي ايه كتبة ي ثقس
نًضت ي ي ؼ ي ؾج وگبضقي آن ثٍ َي فهط ي ظمبوي محسيز وجًزٌ ي ويؿت؛ ي يكاي اظ
ؾبحتَب مقىبيي كٍ ثٍ ذًثي فؾمات اياه كتابة ضا وكابن مايزَاس ،حاًظٌ ازثيابت
زاؾتبوي قطآن اؾت .تكىي َب مسضوي كٍ امطيظٌ ازثيبت زاؾتبنوًيؿاي ضا ثاٍ ثبيىاسگي
ضؾبوسٌ ،زض عي چُبضزٌ قطن ،ايه كتبة قطيف آن ضا حمال وماًزٌ اؾات .تكىيا َاب
ثؿيبض َم مكىًن اؾت كٍ تب وًض تًحيس ثط قهت آزمي وتبثاس ي اضازٌ حاق ثاط ككاف آن
تقهق وگيطز ،مقهًم ورًاَس قس.
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