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چکیدُ
پیطً٘ یىی اظ عٙبطط زاستبٖ است و ٝچطاییِ سّسٝی حٛازث ضا ثطای ذٛا٘ٙس ٜثبظٌٔ ٛیوٙس .پیط٘گً ثگ ٝز٘ ٚگ" ٛثگبظ" ٚ
"ثست "ٝتمسیٓ ٔی شٛز .پیطً٘ ثبظ ،پیطٍ٘ی است و ٝزض آٖ٘،ظٓ عجیعی حٛازث ،ثط ٘ظٓ سبذتٍی  ٚلطاضزازی زاستبٖ غّج ٝزاضز.
زض ایٗ زاستبٖٞب٘تیدٌ ٝیطی ٔحت ْٛیب ٚخٛز ٘ساضز یب ث ٝچشٓ ٕ٘ی ظ٘سٛ٘ .یسٙس ٜسعی ٔی وٙس ثی عطفب٘ ٝعُٕ وٙس  ٚثٔ ٝسبئُ
ٔغطح شس ٜپبسری ٘سٞس تب ذٛا٘ٙسٔ ٜدبِی ثطای تریُ  ٚخستدٛی پبسد ثیبثس .پیطً٘ ثست ٝپیطٍ٘ی است و ٝاظ ویفیتی پیچیسٜ
 ٚت ٛزض ت ٛثطذٛضزاض ثبشس ،ث ٝعجبضت زیٍط٘ ،ظٓ سگبذتٍی حگٛازث ثگط ٘ظگٓ عجیعگی آٖ ثطتگطی زاشگت ٝثبشگس .زاسگتبٖ ٞگبی
اسگطاضآٔیع  ٚضٔبٖ ٞبی پّیسی  ٚخٙبیی و٘ ٝتیگدٌٝیطی لغعی زاض٘س ،زاضای پیطً٘ ثستٝا٘س .زاستبٖٞگبی وٛزوب٘گ ٚ ٝلظگٞٝگبی
عبٔیب٘٘ ٝیع پیطٍ٘ی ثست ٝزاض٘س .زاستبٖٞبی فبلس پیطً٘ "عطح" ٘بٔیسٔ ٜیش٘ٛس.
احٕسضضب احٕسی ،شبعط ٘بْ آشٙبی "ٔٛج ٘ ،"ٛزض آثبضی و ٝثطای وٛزوبٖ ذّك وطز ٜاست  ،غبِجبً اظ پیطً٘ٞبی ثبظ اسگتفبزٜ
ٔیوٙس  ٚتٛطیف فضب  ٚشرظیتٞبضا ثط حبزث ٝپطزاظی ثطتطی ٔیزٞس .ایٗ آثبض زض ٔطظ ٔیگبٖ "عگطح"  ٚزاسگتبٖ" ٞسگتٙس .اٚ
غبِجبً ثب استفبز ٜاظ پیطٍ٘ی ضعیف ،ث ٝتٛطیف ضؤیبیی خٟبٖ ٔیپگطزاظز .ثگب ایگٗ حگبَ ،ثگٌ ٝفتگٝی ذگٛز ،سگعی زاضز زض پبیگبٖ
زاستبٖٞب وٛزن ضا زض ثسثیٙی  ٚحطٔبٖٞبی شرظی ضٞب ٘ىٙس  ٚأیسٞبی وبشة ٘یع ثٚ ٝی ٘سٞس.
ٍاشگاى کلیدی :پیطً٘ ،زاستبٖ وٛزن ،احٕس ضضب احٕسی ،عطح.
Key words: plot, child’s story, Ahmadreza Ahmadi, sketch.

 -1هقدهِ
احٕسضضب احٕسی ،زض اضزیجٟشت ٔب ٜسبَ  3131زض شٟط وطٔبٖ ٔتِٛس شس٘ .رسگتیٗ زفتگط شگعط" ،،عگطح" وگٝ
آشضٔب 3133 ٜا٘تشبض یبفت ،اظ آثبض ضاٍٞشب زض خطیب٘ی ثٛز و ٝثعسٞب ث٘ ٝبْ "ٔٛج ٘ "ٛزض شعط ٔعبطط فبضسگی شگٙبذتٝ
شس  ٚثط ٘سّی اظ شبعطاٖ تأثیط ٌصاشت (وبئسی .)31 :3133،زض سبَ  3133ا َٚتدطثگٝی وٛزوب٘گ ٝا ،ضا ثگب ٘گبْ "ٔگٗ
حطفی زاضْ و ٝفمظ شٕب ثچٞٝب ثبٚض ٔیوٙیس "ٔٙتشط وطز و ٝزض ضٚظٞبی ٘رستیٗ چبح تٛلیف شس  ٚپرش ٍٕٞگب٘ی
٘یبفت (ٕٞبٖ .)05 :پس اظ ٚلف ٝای عٛال٘ی ،زض  3133وتبة "ٞفت ضٚظ ٞفت ٝزاضْ" ضا ث ٝچبح ضسب٘سٚ .ی تب أطٚظ ثگٝ
ٍ٘بض ،آثبضی ثطای وٛزوبٖ ازأ ٝزاز ٜاست.
زاستبٖٞبی احٕسی تمطیجبً ٚیژٌیٞبی شعطی ا ٚضا و ٝثطای ثعضٌسبالٖ سطٚز ٜشسٜا٘س ،زاضا ٞستٙس( .ثگطای ٔمبیسگٝ
ی شعط احٕسی ثب زاستبٖ ٞبیش ٘هٚ" .یژٌیٞبی شعطی احٕس ضضب احٕسی  ٚتأثیط آٟ٘ب زض آثبض وٛزن ٚی" ،عغیگٝ
فیطٚظٔٙس  ٚآظاز٘ ٜدفیبٖ ،وتبة ٔب ٜوٛزن ٛ٘ ٚخٛأٖٟ ،ط  ،83طض  .)33-33زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝیىگی اظ ٚیژٌگیٞگبی
ٔتٕبیعوٙٙسٕٔ ٚ ٜتبظ ایٗ زاستبٖٞب ذٛاٞیٓ پطزاذت :عٙظط پیطً٘ .عّّت إٞیت ایٗ عٙظط زض ایٗ آثبض ،آٖ اسگت وگٝ
تٛلعبت ٔعٕ َٛذٛا٘ٙس ٜضا اظ یه زاستبٖ ،ثطآٚضزٕ٘ ٜیسبظز  ٚثب ٙٞدبضشىٙی  ٚسٙتٌطیگعی ،لظگٝی وٛزوب٘گ ٝضا اظ
اثطی ططفبً آٔٛظشی یب سطٌطْوٙٙس ٜثب پبیب٘ی شبز ،ث ٝشج ِٝضٚایتی شبعطا٘ ٚ ٝتب حسی ٔج ٟٓثسَ ٔیسبظز.
تظٛض فطاٌیط اظ یه زاستبٖ -ذظٛطبً زاستبٖ وٛزوب٘ -ٝچیسٔبٖ ٔٙظٓ ضذسازٞبییست و ٝسیطی طگعٛزی ضا ثگطای
ضسیسٖ ث٘ ٝمغٝی اٚج عی ٔیوٙٙس  ٚثب ٌشبیش ٌط ٚ ٜضفع وشٕىش ،ث٘ ٝتیدٝای ٔٙغمی ٔٙدط ٔیشگ٘ٛس .پیط٘گً وگٝ
عّت اطّی وٙش لٟطٔبٖ است ،ث ٝضذسازٞب یىپبضچٍی ٔیثرشس ٕٛٞ ٚاض ٜث ٝذٛا٘ٙگسٌٛ ٜشگعز ٔگیوٙگس وگ ٝعّگت
تعمیت ٔبخطا تب ٘مغٝی پبیبٖ چیست.
زض ایٗ ٔمبِ ٝلظس زاضیٓ ث ٝچٙس ٔسأِٝی اسبسی زضثبضٜی پیطً٘ زض زاستبٖٞبی احٕسضضب احٕسی ثپطزاظیٓ:
لٛی یب ضعیف ثٛزٖ پیطً٘ٞب
ثطضسی سبذتبض زاستبٖٞب اظ ٘ظط پیطً٘ (پیطً٘ والٖ  ٚضیع پیطً٘)
 .-3عضٞ ٛیأت عّٕی زا٘شٍب ٜپیبْ ٘ٛض
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ثبظ یب ثست ٝثٛزٖ پیطً٘ٞب
اضتجبط پیطً٘  ٚظٔبٖ زاستبٖ (ذغی یب سیبَ ثٛزٖ)
 -1تؼریف پیرًگ
پیطً٘ ٘ ،مُ حٛازث زاستبٖ است؛ أب ٘مّی و ٝزض آٖ حفظ سججیت یب ٚخٛز ضاثغٝی عّّگی ،إٞیگت ذبطگی زاضز.
پیطً٘٘ ،مش ،ٝعطح ،اٍِ ٛیب شجىٝی استسالِی حٛازث است  ٚچ ٚ ٖٛچطایی حٛازث ضا زض زاستبٖ ٘شبٖ ٔیزٞس .ثگٝ
عجبضت زیٍط ،پیطً٘ ،حٛازث ضا زض زاستبٖ چٙبٖ تٙظیٓ  ٚتطویت ٔیوٙس و ٝزض ٘ظط ذٛا٘ٙسٙٔ ٜغمی خّ ٜٛوٙس .اظ ایگٗ
٘ظط ،پیطً٘ ،تٟٙب تطتیت  ٚتٛاِی حٛازث ٘یست؛ ثّىٔ ٝدٕٛع ٝی سبظٔبٖ یبفت ٝی ٚلبیع است (ی٘ٛسی.)33 :3133 ،
 -9اًَاع پیرًگ
از ًظر قَت ٍ ضؼف

عطح والسیه  ،وبُٔ تطیٗ  ٚثطخست ٝتطیٗ عطح زاستب٘ی استٔ .مظٛز اظ عطح والسگیه ،عگطح سگٙتی زاسگتبٖ
است؛ سٛای ایٙى ٝزض خبٔعٝی ٔتٕسٖ ثبشس یب ثَسَٚی ،لسیٓ ثبشس یب خسیس (ٔىی  .)13 :3111 ،ایٗ عطحٞ ،فگت ٚیژٌگی
ثبضظ زاضز و ٝپیطً٘ وبُٔ ضا ٔیسبظ٘س .ایٗ ٚیژٌیٞب عجبضتٙس اظ  )3 :ضٚاثظ عّت ٔ ٚعِّٛی؛  )1پبیگبٖ ثسگتٝ؛  )1ظٔگبٖ
ذغی؛  )3وشٕىش ثیط٘ٚی؛  )0لٟطٔبٖ ٔٙفطز؛ ٚ )3العیت یىپبضچگٝ؛  )8لٟطٔگبٖ وٙشگٍط (ٕٞگبٖ .)11:حتگی زض "ٌیگُ
ٌَِٕش" ،لسیٓ تطیٗ حٕبسٝی ثشطی ،تٕبٔی ایٗ ٚیژٌیٞب ٚخٛز زاضز:
یه لٟطٔبٖ (لٟطٔبٖ ٔٙفطز  ٚوٙشٍط) ث ٝزِیُ تطس اظ ٔطي ،زض خستدٛی زاضٚی خبٚزاٍ٘ی است (ضاثغٝی عّت
ٔ ٚعِّٛی) .ثب عٙبطط عجیعت زضٌیط ٔیشٛز (وشٕىش ثیط٘ٚی) ٔ ٚسیط ٔشرظی ضا عی ٔیوٙس (ٚالعیت یىپبضچگٚ ٝ
ظٔبٖ ذغی) .زاض ٚیبفت ٔیشٛز؛ أب اظ زست ٔیضٚز  ٚلٟطٔبٖ تسّیٓ ٔطي ٔیشٛز (پبیبٖ ثست.)ٝ
(ثطای ٔتٗ "ٌیُ ٌٕش" ٘ه .افسب٘ٝی ٌیُ ٌٕش :وٟٗتطیٗ حٕبسٝی ثشطی .)3131( .تطخٕٝی ِٛحٞٝبی ٔیری
خطج اسٕیت؛ تطخٕ ٝث ٝإِٓب٘ی ٌئٛضن ثٛوٟبضت؛ تطخٕٝی فبضسی زاٚز ٔٙشی ظاز .ٜتٟطاٖ :اذتطاٖ).
ثب تمّیُ ایٗ ٚیژٌی ٞب ،پیطً٘ ضعیف تط ٔیٌطزز  ٚعطح ٔیٙی ٔبِیستی ثب "پیطً٘ ٘گبلض" شگىُ ٔگیٌیگطز وگٝ
زاضای  )3پبیبٖ ثبظ؛  )1وشٕىش زض٘ٚی؛  )1تعسز لٟطٔبٖ؛  )3لٟطٔبٖ ٚاوٙشٍط است؛
 ٚزض ٟ٘بیت ،ثب حصف تٕبٔی ایٗ ٚیژٌیٞب  ٚتىی ٝثط  )3تظبزف؛  )1ظٔبٖ غیط ذغی؛ ٚ )1العیبت ٘بسگبظٌبض ،ضگس
سبذتبض ثب "ضس پیطً٘" پسیس ٔیآیس (ٔىی.)11 :3111 ،
عطح والسیه زاضای سٔ ٝطحّ ٝاستٛٔ :لعیت آغبظیٗٛٔ لعیت ٔیب٘یٛٔ لعیت فطخبٔیٗ
ثطای ایٙى ٝایٗ سٔ ٝطحّ ٝث ٓٞ ٝپی٘ٛس ثرٛض٘س  ٚتعمیت حٛازث ثگطای ذٛا٘ٙگسٔ ٜفٟگ ْٛثیبثگس٘ ،یبظٔٙگس سگ٘ ٝیگطٚ
ٞستیٓ:
اذالٌَط (ض٘ٚس تغییط  ٚتح َٛضا ث ٝضأ ٜیا٘ساظز)؛
پٛیب (تغییط  ٚتح َٛضا تحمك ٔیثرشس یب ٕ٘یثرشس)؛
سبٔبٖ زٙٞس( ٜض٘ٚس تغییط  ٚتح َٛضا ذبتٕٔ ٝیثرشس).
(عجبسی.)33 :3130 ،
فمساٖ ٞط یه اظ ایٗ س٘ ٝیط ،ٚعطح والسیه ضا ث ٝسٕت سبذتٞبی ٘ ٚ ٛضس سٙتی سٛق ٔیزٞس.
Plot -1
Classical design -2
Mckee -1

 -3ضاثطت ٔىی پیطً٘ وبُٔ ضا "شب ٜپیطً٘"  ٚپیطً٘ ٘بلض ضا "ذطز ٜپیطً٘" ٔی٘بٔس؛ أب زض ایٗ ٔمبِ ٝث ٝخبی ایٗ اطغالحبت اظ تعبثیط
"وبُٔ" ٘" ٚبلض" استفبز ٜشس؛ ظیطا وبضثطز اطغالحبت "والٖ" یب "ضیع" ،ثطای پیطً٘ ،ثیشتط ٘بظط ثٔ ٝفبٞیٓ سبذتبضی است ٘ ٝوٕبَ یب
وبستی عٙبطط سبظ٘سٜی پیطً٘.
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اظ ایٗ ٘ظط ،پیطً٘ ث ٝز ٛ٘ ٚثبظ  ٚثست ٝتمسیٓ ٔیشٛز.
پیطً٘ ثبظ پیطٍ٘ی است و ٝزض آٖ٘ ،ظٓ عجیعی حگٛازث ،ثگط ٘ظگٓ سگبذتٍی  ٚلگطاضزازی زاسگتبٖ غّجگ ٝزاضز .زض
زاستبٖ ٞبیی و ٝپیطً٘ ثبظ زاض٘س٘ ،تیدٌ ٝیطی ٔحت ٚ ْٛلغعی یب ٚخٛز ٘ساضز یب ث ٝچشگٓ ٕ٘گی ظ٘گسٛ٘ .یسگٙس ٜسگعی
ٔیوٙس ثی عطفب٘ ٝعُٕ وٙس  ٚثٔ ٝسبئُ ٔغطح شس ٜپبسری ٘سٞس تب ذٛا٘ٙسٔ ٜدبِی ثگطای تریگُ  ٚخسگتدٛی پبسگد
ثیبثس .آ٘تٛاٖ چرٛف ) ).ْ1904-1860یىی اظ اِٚیٗ ٘ٛیسٙسٌب٘ی است و ٝثٛ٘ ٝشتٗ زاستبٖ ثب پیطً٘ ثبظ تٛخ ٝثسگیبض
٘شبٖ ٔیزٞس (فٛضستط.)331 -331 :3101 ،
پیطً٘ ثست ٝپیطٍ٘ی است و ٝاظ ویفیتی پیچیس ٚ ٜت ٛزض ت ٚ ٛذظٛطیت فٙی ٘یطٙٔٚس ثطذٛضزاض ثبشس ،ثگ ٝعجگبضت
زیٍط٘ ،ظٓ سبذتٍی حٛازث ثط ٘ظٓ عجیعی آٖ ثطتطی زاشت ٝثبشس .زاستبٖ ٞگبی اسگگطاضآٔیع  ٚضٔگبٖ ٞگبی پّیسگی ٚ
خٙبیی و٘ ٝتیگدٌ ٝیطی لغعی ٔ ٚحتٔٛی زاض٘سٔ ،ب٘ٙس زاستبٖ ٞبی ازٌبض آِٗ پ1909( ٛگ) .ْ1949زاضای پیطً٘ ثسگتٝ
ٞستٙس .زض ٌصشت ٝزاستبٖ ٞبی زاضای پیطً٘ ،ثٚ ٝیژ ٜزاستبٖ ٞبی زاضای پیط٘گً ثسگت ،ٝاظ اعتجگبض فطاٚا٘گی ثطذگٛضزاض
ثٛز٘س؛ أب أطٚظ ٜثط عٙبطط "ِحٗ"" ،فضب"" ٚ ،ضً٘" یب ٔفبٞیٓ خٙجی ضٚشٙفىطإ٘٘ ٚ ٝبزیٗ ،تٛخ ٝثیشتطی ٔیشگٛز
(ٔیططبزلی .)01 :3188 ،حتی ثسیبضی اظ ٛٞازاضاٖ ٟ٘ضتٞبی ازثی غیط ٚالع ٌطایب٘ ،ٝثٙب وطزٖ سبذتٕبٖ آثبض ازثگی ضا ثگط
ٌطز پیطً٘ٔ ،ب٘عی اسبسی ثط سط ضا ٜتىبُٔ "ٙٞط ٘ٔ "ٛییبثٙس (ٔیططبزلی .)33 :3135 ،آ٘سضٔ ٜگبِط3153( ٚگگ ).ْ3183
ٔیٌٛیس" :پیطً٘ زاستب٘ی ثبیس ظایُ شٛز تب ٙٞط ضٚظٌبض ٔب ظاز ٜشٛز ،و ٝاظ ایٙدگب ثگ ٝظٟگٛض شگىّی تگبظ ٜاظ پیط٘گً
زاستب٘ی ضأ ٜی یبثیٓ؛ ث ٝحضٛض ذٛز ٙٞطٔٙس و ٝثط اثط ،حىٔٛت ٔی وٙس" (ذطاثچٙى.)313 :3133 ،ٛ
ث ٝزاستبٖٞبی فبلس پیطً٘ ،عطح ٌفتٔ ٝیشٛز .زض عطح ،تىی ٝثط تٛطیف ٔٛلعیتٞبست .لظٞٝب ٘یع زاضای پیطً٘
پیطً٘ ضعیفی ٞستٙس .حٛازث شٍفتاٍ٘یعی و ٝزض لظٞٝب ضخ ٔیزٙٞس ،خٙج ٝی عّت ٔ ٚعِّٛی لسضتٕٙگسی ٘ساض٘گس
 ٚپبیبٖ آٟ٘ب اغّت زٚض اظ ا٘تظبض است .ثب ٚخٛز ایٕٗ٘ ،ی تٛا٘یٓ لظٞٝب ضا عطح ثٙبٔیٓ؛ ظیطا ٞسف عطح ،ایدبز تگأثیط ٚ
حبَ ٛٞ ٚایی ٚاحس ،ثب استفبز ٜاظ تٛطیف است؛ زض حبِی و ٝاسبس لظٞٝب ثط شوط حٛازث ٌ٘ٛگبٌ ٖٛاسگتٛاض اسگت.
زض پسِ تٛطیفبتِ ث ٝظبٞط سغحی یه عطحٔ ،عٙبیی خٙجی ٟ٘فتگ ٝاسگتٕٞ .گیٗ ٘ىتگ ،ٝعگطح ضا اظ زاسگتبٖٞگبیی ثگب
تٛطیفبت ٔفظُ خسا ٔیوٙس.
 -4پیرًگ در داستاىّای کَدکاًِی احودرضا احودی
 1-4اقسام داستاىّا از ًظر قَت ٍ ضؼف پیرًگ

زاستبٖٞبی احٕسی ،اظ ٘ظط لٛت  ٚضعف پیطً٘ ،ث ٝس ٝزست ٝتمسیٓ ٔیٌطز٘س )3 :زاضای پیطً٘ وبٔگُ؛  )1زاضای
پیطً٘ ٘بلض  )1فبلس پیطً٘ .زض ازأ ٝث ٝتٛضیح ٞط یه اظ ایٗ السبْ ،ثٕٞ ٝطا ٕٝ٘ٛ٘ ٜای زاستب٘ی ذٛاٞیٓ پطزاذت.
 1-1-4دارای پیرًگ کاهل

زض ایٗ ٌط ،ٜٚزاستبٖٞبیی خبی ٔیٌیط٘س و ٝتٕبْ عٙبطط سبظ٘سٜی یه پیطً٘ ضا زاضا ٞستٙس .فگطْ ضٚایگی زض ایگٗ
آثبض ٔشٟٛز است .زض اثتسای زاستبٖ ثب یه ثستط سبظی اظ فضب (شبُٔ ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ) ٔٛاخٞ ٝستیٓ ٛٔ ٚلعیت آغبظیٗ،
شطح زازٔ ٜیشٛز ،سپس ٘یطٚی اذالٌَط ٚاضز طحٔ ٝٙیشٛز  ٚآضأش آغبظیٗ ضا ثٔ ٓٞ ٝیظ٘گس .لٟطٔگبٖ ثگ ٝوگٙش
Open plot -3
Anton Pavlovich Chekhov -1
Closed plot -1
Edgar Allan Poe -3
Andre Maraux -0
Sketch -3
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ٚازاشتٔ ٝیشٛز  ٚحطوتی ضا ث ٝسٕت ٌشٛزٖ ٌط ٜآغبظ ٔیوٙس (غبِجبً ث ٝزست آٚضزٖ شیء اضظشگیٞ ،گسف حطوگت
لٟطٔبٖ است)٘ .یطٚی سبٔبٖ زٙٞس ٜث ٝیبضی أ ،یآیس ٛٔ ٚلعیت پبیب٘ی وگ ٝغبِجگبً ثگب آضأگش ٕٞگطا ٜاسگت ،شگىُ
ٔیٌیطز.
ثٟتطیٗ ٕ٘ ٝ٘ٛثطای ایٗ ٌ ٝ٘ٛپیطً٘ ،زاستبٖ "٘شب٘ی" است:
پسطوی ثب ٔبزض ثعضٌش ظ٘سٌی ٔیوٙس .یه ضٚظ چٟبضشٙجٝی فظُ ظٔستبٖ استٔ .بزض ثعضي ثیٕبض است  ٚسگطفٝ
ٔیوٙس (ٚضعیت پبیساض ٘رستیٗ) .شطثت سطف ٝتٕبْ ٔیشٛز (اٍ٘یعٜی وگٙش لٟطٔگبٖ) .پسگطن ثگطای یگبفتٗ ٘شگب٘ی
زاضٚذب٘ ٝاظ ذب٘ ٝذبضج ٔیشٛز (آغبظ ٔٛلعیت ٔیب٘ی  ٚشط ٚوٙش لٟطٔبٖ ثطای ث ٝزست آٚضزٖ شگیء اضظشگی) .ثگٝ
پبسجب٘ی ثطذٛضز ٔیوٙس٘ .شب٘ی ضا اظ أ ٚیپطسس؛ أب پبسجبٖ ث ٝخبی پبسد ،طسای سٛت اظ زٞگب٘ش ذگبضج ٔگیشگٛز
(عبُٔ اذالٌَط) .زض ٔطاحُ ثعسی ،پسطن ثب یه سط وبضٌط ،ظٖ ٔبشیٗ ٘ٛیسٔ ٚ ،طز تّفٗ چی ثطذٛضز ٔیوٙسِٚ .ی
ٔٛفك ث ٝاضتجبط والٔی ٕ٘یشٛز (عٛأُ اذالَ ٌط و ٝیبز آٚض ظ٘سٌی شٟطی ٔ ٚبشیٙی ٞستٙس) .ثبالذط ٜثگب ٘ٛاظ٘گسٌبٖ
ثطذٛضز ٔیوٙس(عبُٔ سبٔبٖ زٙٞسٛ٘ .)ٜاظ٘سٌبٖ ٘شب٘ی ضا ث ٝأ ٚیٌٛیٙس .پسطن شطثت سطف ٝضا ٔیذطز .زیٍط طسای
سطفٝی ٔبزض ثعضي ٕ٘یآیس .ث ٝخبی آٖ ،طسای تبض شٙیسٔ ٜیشٛز (ٔٛلعیت پبیساض فطخبٔیٗ).
ایٗ زاستبٖ ،عال ٜٚثط پیطٍ٘ی وبُٔ ،تٕبٔی عٙبطط یه عطح والسیه ضا ٘یع زاضاست:
ضاثغٝی عّت ٔ ٚعِّٛی ٚخٛز زاضز (پسطن اظ ذب٘ ٝذبضج ٔیشٛز چ ٖٛزاضٚی ٔبزض ثعضي تٕبْ شس ٜاست)؛
لٟطٔبٖ ٔٙفطز است؛
لٟطٔبٖ وٙشٍط است.
ظٔبٖ ذغی است؛
ٚالعیت یىپبضچ ٝاست (ٞسف ٔشرظی اظ اثتسا تب ا٘تٟب تعمیت ٔیشٛز)؛
وشٕىش ثیط٘ٚی است (لٟطٔبٖ ثب ٟ٘بزٞبی اختٕبعی زض ٌیط ٔیشٛز)؛
پبیبٖ ثست ٝاست (زاض ٚذطیساضی ٔیشٛز ٔ ٚبزض ثعضي ثٟجٛز ٔییبثس).
1-1-4دارای پیرًگ ًاقص

زض ایٗ زست ،ٝزاستبٖٞبیی خبی ٔیٌیط٘س وٕٝٞ ٝی عٙبطط سبظ٘سٜی پیطً٘ ضا زاضا ٘یستٙس .اظ ٘ظط ٘جٛز ٞگط عٙظگط،
زاستبٖٞبی ایٗ ٌط ٜٚث ٝچٙس شبذ ٝتمسیٓ ٔیٌطز٘س:
ً 1-1-1-4یرٍی اخالل گر ًدارد

ٕ٘ٝ٘ٛی ایٗ ٌ ٝ٘ٛپیطً٘ ،زاستبٖ "زذتطنٔ ،بٞی ،تٟٙبیی" است:
زذتطوی ثب پسض ٔ ٚبزض ،زض وٙبض زضیب ظ٘سٌی ٔیوٙسٛٔ .جٞب ٔگبٞی سگفیسی ضا وگ ٝزذتگطن ذگٛاة آٖ ضا زیگسٜ
است ،ث ٝسبحُ ٔیآٚض٘س .زذتط ث ٝوٕه پسضٔ ،،بٞی ضا زض آة ٔگیا٘گساظز (ٔٛلعیگت پبیگساض ٘رسگتیٗ -زض ٕٞگیٗ
ٔطحّ ٝاٍ٘یع ٜای ثطای وٙش لٟطٔبٖ ثٚ ٝخٛز ٔیآیس) .زذتطن تٟٙبست (اٍ٘یعٜی اطّی وٙش لٟطٔبٖ) .ا ٚثب ٘ی ِجىگی
سفیس ضً٘ ث ٝوٙبض زضیب ٔیضٚز ٔ ٚی٘ٛاظز (ٔٛلعیت ٔیب٘ی)ٔ .بٞی و ٝحبال ظضز ض٘گً شگسٔ ،ٜگیآیگس (٘یگطٚی سگبٔبٖ
زٙٞس .)ٜزذتطن تٟٙبیی ذٛز ضا فطأٔ ،ٛیوٙس (ثس٘ ٖٚیطٚیی اذالَ ٌط ثٛٔ ٝلعیت پبیساض فطخبٔیٗ ٔیضسیٓ).
ث٘ ٝظط ٔیضسس زاستبٖ ثبیس زض ایٙدب ث ٝپبیبٖ ضسیس ٜثبشس .أب ضفتٗ زذتط ث ٝوٙبض زضیب ٞفگت ثگبض زیٍگط ٞگٓ ازأگٝ
ٔییبثس .زض ثبض آذطٔ ،بٞی ث ٝا ٚز ٚخبْ عالیی ٘ ٚمط ٜای ٔیزٞس .زذتط ٚلتی زستش ضا زض خبْ عالیی ٔیوٙسٌُٞ ،ب
ٔی ضٚیٙسٚ ٚ ،لتی زض خبْ ٘مط ٜای ٔیوٙس ،طسای سبظٞب شٙیسٔ ٜیش٘ٛس .زذتطن زیٍط ثگ ٝوٙگبض زضیگب ٕ٘گیضٚز  ٚثگب
ٌُ ٞب ٚسبظٞب تٟٙبیی ذٛز ضا پط ٔیوٙس .اٌ ٚبٞی ذٛاة ٔبٞی سفیس ضا و ٝزیٍط پیط شس ٜاسگتٔ ،گیثیٙگس (ٔٛلعیگت
پبیساض فطخبٔیٗ).
 -3زض ایٗ ٔمبِ ،ٝثٙٔ ٝظٛض پطٞیع اظ وس ٌصاضیِ ٔٙبثعی و ٝسبَ ا٘تشبض یىسبٖ زاض٘سٕٛٞ ،اض٘ ٜبْ وتبة ،پیشتط شوط شس ٜاست.
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فطْ ضٚایی زض ایٗ زاستبٖ ،تحت اِشعب ِ فضبٞب لطاض ٔیٌیطز  ٚوشش ٔبخطا ثعس اظ ثرش ا ،َٚث ٝزِیُ ٘جگٛزِ عّتگی
ثطای ز٘جبَ وطزٖ لٟطٔبٖ ،اظ ٔیبٖ ٔیضٚز .وٙشٞب تىطاضی ٞستٙس  ٚثیشتط ثٟٙٔ ٝسسی وّٕبت شجیٔ ٝیش٘ٛس ،تگب لظگٝ
پطزاظیٞ .ط ثرش فمظ ثب تغییط چٙس وّٕ ٝزض ٔحٛض خب٘شیٙیٔ ،جسَ ث ٝثرش ثعسی ٔیشٛزٔ .ب٘ٙس ایٗ لسٕتٞب:
زذتطن زض ضٚظ زٚشٙج ٝثب یه ٘ی ِجه سفیس ضً٘ ث ٝوٙبض زضیب ضفت .آضاْ آضاْ ٘ی ِجه ٘ٛاذت٘ .ی ِجگه آضاْ آضاْ
ث ٝضً٘ ثٙفش زض آٔسٔ .بٞی سفیس ضً٘ ،اظ طسای ٘ی ِجه زذتطن ،ث ٝضٚی آة زضیب آٔسٕٝٞ .ی ثگسٖ ٔگبٞی سگفیس
ضً٘ ،ث ٝضً٘ ثٙفش زض آٔس ٜثٛز .زذتطن ثب زیسٖ ٔبٞی ثٙفش ،ضً٘ تٟٙبیی ضا فطأ ،ٛوطزٔ .گبٞی ثگٙفش ثگ ٝعٕگك
زضیب ضفت .زذتطن ثب ٘ی ِجه ثٙفش ضً٘ ،ث ٝوّج ٝثبظٌشت.
زذتطن زض ضٚظ س ٝشٙج ٝثب یه ٘ی ِجه سفیس ضً٘ ث ٝوٙبض زضیب ضفت .آضاْ آضاْ ٘ی ِجگه ٘ٛاذگت٘ .گی ِجگه آضاْ
آضاْ ث ٝضً٘ سجع زض آٔسٔ .بٞی سفیس ضً٘ ،اظ طسای ٘ی ِجه زذتطن ،ث ٝضٚی آة زضیب آٔسٕٝٞ .ی ثسٖ ٔبٞی سگفیس
ضً٘ ،ث ٝضً٘ سجع زض آٔس ٜثٛز .زذتطن ثب زیسٖ ٔبٞی سجع ،ضً٘ تٟٙبیی ضا فطأ ،ٛوطزٔ .بٞی سگجع ثگ ٝعٕگك زضیگب
ضفت .زذتطن ثب ٘ی ِجه سجع ضً٘ ،ث ٝوّج ٝثبظٌشت (احٕسی.)8 :3131 ،
أب آ٘چ ٝزض ایٗ لظ ٝخّت ٘ظط ٔیوٙسٔ ،عٙبی ثب٘ٛی آٖ است .زذتط ثعس اظ عگی عطیگك طگٛضی ،ثگ ٝعگی عطیگك
ٔعٛٙی ٔیضسس  ٚایٙى ٝزض پبیبٖ زیٍط ٘یبظی ث ٝحضٛض ٔبٞی ٘ساضز ،اظ ثّٛغ ٚی حىبیت ٔیوٙگس .اظ ایگٗ ٘ظگط ،ازأگٝ
زاستبٖ ،ثعس اظ فطخبْ ٘رستیٗٔ ،عٙبزاض ٔیشٛز.
ً 1-1-1-4یرٍی پَیا ًدارد

ٞط چٙس زض اوثط زاستبٖٞبی احٕسی ،لٟطٔبٖ پٛیبست؛ أب وٙشٞبی ٚی آٌبٞب٘ ٚ ٝث ٝلظس ٘ ٚیت ذبطگی ٘یسگت.
ا ٚفمظ ثٔ ٝحطن پبسد ٔیزٞس ٚ ٚاوٙشٍط ٔحسٛة ٔیشٛز تب وٙشٍطٕٝ٘ٛ٘ .ی ایٗ پیط٘گً زض زاسگتبٖ "ثٟگبض ثگٛز"
زیسٔ ٜیشٛز:
ضٚظی زض ثٟبض ،زض ثبغ ثٛزْ .ظیط پٙدط٘ ٜشست ٝثٛزٌّْٟ .ب اظ شبذٞٝبی زضذتبٖ ثط ظٔگیٗ ثگبغ ٔگیضیرگت٘ .بٌٟگبٖ
زستی اظ تبضیىی پٙدط ٜثیط ٖٚآٔس .ث ٗٔ ٝیه ثٛتٝی ٌُ سطخ زاز .ث ٝا٘تٟبی ثبغ ضفگتٓ .ظٔگیٗ ضا وٙگسْ .ثٛتگٝی ٌگُ
سطخ ضا زض ظٔیٗ وبشتٓ (احٕسی.)3 :3130 ،
تب ا٘تٟبی زاستبٖ ،لٟطٔبٖ فمظ ث ٝا٘دبْ اعٕبِی ٔیپطزاظز و" ٝزستِ ثیط ٖٚآٔس ٜاظ پٙدط "ٜث ٝا ٚفطٔبٖ ٔیزٞس.
ً 9-1-1-4یرٍی ساهاى دٌّدُ ًدارد

ٕ٘ٝ٘ٛی ایٗ ٌ ٝ٘ٛپیطً٘ ،زض زاستبٖ "وجٛتط سفیس وٙبض آی "ٝٙاست:
زذتطن اظ ذٛاة ثیساض ٔیشٛز  ٚوجٛتط سفیسی ضا زض ایٛاٖ ٔیثیٙگس (ٔٛلعیگت آغگبظیٗ) .ثگطای ثگ ٝزسگت آٚضزٖ
وجٛتط ضاٞی ٔیشٛز (اٍ٘یعٜی حطوت ثطای ث ٝزست آٚضزٖ شیء اضظشی ٔشرض ٘یست) .اٞ ٚفگت ٔطحّگ ٝضا ثگطای
ث ٝزست آٚضزٖ وجٛتط عی ٔیوٙس وٞ ٝط ثبض یه عبُٔ اذالَ ٌطٔ ،ب٘ع زستیبثی ٚی ٔیشٛز .زض پبیبٖ ،زذتگط ٘گب أیگس
ث ٝذب٘ ٝثبظ ٔیٌطزز؛ أب وجٛتط ذٛز ث ٝذب٘ ٝآٔس ٚ ٜزض وٙبض آی٘ ٝٙشست ٝاست (عبُٔ سبٔبٖ زٙٞسٚ ٜخٛز ٘ساضز  ٚشیء
اضظشی ،ذٛز ث ٝذٛز ث ٝزست ٔیآیس).
 9-1-4فاقد پیرًگ

زاستبٖٞبی ایٗ ٌط ،ٜٚزض ٚالع اشعبض ٔٙثٛضی ٞستٙس و ٝفضبیی شبعطا٘ ٚ ٝغیط ضٚایی ٔیسبظ٘س؛ أگب وگبٔالً اظ فگطْ
زاستبٖ ذبضج ٕ٘یش٘ٛس٘ .د ٞبیی ٘بٔطئی ،پبضٜٞبی والْ ضا ث ٓٞ ٝپی٘ٛس ٔیظ٘س .ایٗ ٌط ٜٚضا ٔیتٛاٖ "عطح" ٘بٔیس.
ٕ٘ٞٝ٘ٛبی ذٛة ثطای ایٗ ٌ ٝ٘ٛپیطً٘ ،زاستبٖٞبی "زض یه شت ٟٔتبثی و ٝشت چٟبضزٔ ٓٞگب ٜثگٛز" " ٚپسگطن
زضیب ضا ٍ٘ب ٜوطز ٌ ٚفت" ٞستٙس:
زض زاستبٖ ٘رستیٗٛ٘ ،یسٙس ٜتظٛیط ٔب ٜضا زض شت چٟبضزٔ ٓٞبٞ ِٜط یه اظ ٔبٜٞبی سبَ ،تٛطیف ٔیوٙس .وٛزوبٖ
اظ ٔب ٜفطٚضزیٗ٘ ،ظبضٌ ٜط ٔبٞ ٜستٙس ٞ ٚط ثبض آٖ ضا ث ٝشىّی ٔیثیٙٙس؛ ٌب ٜضٚشٌٗ ،ب ٜاثطیٌ ،بٕٞ ٜطا ٜثب ِىٞ ٝبیی زض
پیطأ٘ٛش .آ٘بٖ ٞط ثبض ٔب ٜضا ث ٝشىّی ٔتفبٚت٘ ،مبشی ٔیوٙٙس .تب ایٙى ٝزٚثبضٔ ٜب ٜفطٚضزیٗ سط ٔیضسس.
لٟطٔب٘بٖ ایٗ زاستبٖ ،وٙشٍط ٘یستٙس .آ٘بٖ ٘بظط٘س ٙٔ ٚفعُ .اٍ٘یع ٜای ٘یع آ٘بٖ ضا ث ٝتعمیت ٔبخطا یگب شگیء اضظشگی
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ٚإ٘یزاضز٘ .مغٝی شطٔ ٚبخطا فطٚضزیٗ است٘ .مغٝی پبیب٘ی ٘یع فطٚزیٗ است .تٟٙب تفبٚتِ ز٘ ٚمغگ ٝایگٗ اسگت وگٝ
وٛزوب٘ی و ٝزض اثتسا فمظ ِىٞ ٝبیی ث ٝزٚض ٔبٔ ٜیزیس٘س ،حبال آٖ ِىٞٝب ضا ث ٝطٛضت ٌُٞبی ضٍ٘بضً٘ ٔیثیٙٙس .آ٘گبٖ
ِىٞٝب ضا اظ زفتطچٞٝب پبن ٔیوٙٙس  ٚث ٝخبی آٖ تظٛیط ٌُٞب ضا ٔیوشٙس (وست ٘ٛعی ثّٛغ  ٚاحسبس آضأش).
زاستبٖ "پسطن زضیب ضا ٍ٘ب ٜوطز ٌ ٚفت" ٘یع فبلس پیطً٘ است .زض ایٙدب ٘یع عس ٜای لٟطٔبِٖ ٘گبظط  ٚغیگط وٙشگٍط
وٞ ٝسف ذبطی ضا ز٘جبَ ٕ٘یوٙٙس ،حضٛض زاض٘س .أب پیچیسٌیٞب ٚحضٛض ٘شب٘ٞ ٝبیی و ٝاضخب ثگطٔ ٖٚتٙگی زاض٘گس ،
ض٘ٚس زاستب٘ی ضا اظ ٔٛضز پیشیٗ ،ثیشتط حفظ ٔیوٙٙس.
 1-4پیرًگ کالى ٍ ریس پیرًگّا

پیطً٘ ،عال ٜٚثط ایٙىٛٔ ٝخت وشش زاستبٖ ٔیٌطزز ،عبُٔ شگىُ زٙٞگسٜی سگبذتبض ٘یگع ٞسگت .پیط٘گًٔ ،یگب ِٖ
پبضٞ ٜبی زاستبٖ ،پی٘ٛس ثطلطاض ٔیوٙس  ٚآٖ ضا ث ٝطٛضت یه ٔدٕٛعٝی سبٔبٖ ٔٙس زض ٔگیآٚضز .ایدگبز اضتجگبط ٔیگبٖ
پبضٞ ٜبی پسیٗٔ ،یب٘ی ٚ ،فطخبٔیٗٚ ،ظیفٝی پیطً٘ استٌ .ب ٜایٗ س ٝثرش ،پیطٍ٘ی ٚاحگس زاض٘گس .زض ایگٗ طگٛضت،
پیطً٘ اظ ٘ ٛوالٖ ث ٝشٕبض ٔیآیس؛ أب ٌبٞی زاستبٖ ،زاضای سبذتبض شض ٜای است .ث ٝایٗ ٔعٙب وٞ ٝط یه اظ ایگٗ سگٝ
ثرش (عٕٔٛبً ثرش ٔیب٘ی) ذٛز ث ٝپبضٜٞبی وٛچه تط تمسیٓ ٔیش٘ٛس .زض ایگٗ طگٛضت ٞگط پگبض٘ ٜیگع ٔگیتٛا٘گس
پیطٍ٘ی ٔستمُ زاشت ٝثبشس .پیطً٘ والٖ ثٕٞ ٝطا ٜضیع پیطً٘ٞب شجىٝی ث ٓٞ ٝپیٛست ٝای ضا تشىیُ ٔیزٙٞس.
زاستبٖٞبی احٕسی ،اغّت زاضای سبذتبض شض ٜای ٞستٙس ٕٞ ٚبٍ٘ ٝ٘ٛوگ ٝزض تحّیگُ زاسگتبٖٞگبی پیشگیٗ زیگسیٓ،
ٔٛلعیت ٔیب٘ی ،اظ چٙس ضذساز تشىیُ ٔیشٛز .ایٗ ضذسازٞب ثگب ایٙىگ ٝزض خٟگت پیشگجطز پیط٘گًِ وگالٖ زض حطوتٙگس،
ٛٞیت ٔستمُ ٘یع زاض٘س  ٚث ٝسٛٔ ٝلعیتِ پسیٗٔ ،یب٘ی ٚ ،فطخبٔیٗ تدعیٔ ٝیش٘ٛس.
ٕ٘ٝ٘ٛی ایٗ پیطً٘ ضا ٔیتٛاٖ زض زاستبٖ "عٕط ٞفت چٛة وجطیت وٛتب ٜثٛز" زیس:
پسض پیش اظ ضفتٗ ث ٝسفط ،یه لٛعی وجطیت ثٕٞ ٝطا ٜوّیس ٘ ٚشب٘ی ثبغی ضا ث ٝپسطٔ ،یزٞس تب ا ٚشجب٘ ٝث ٝآ٘دگب
ثطٚز  ٚا٘بض ثیبٚضز (ٔٛلعیت آغبظیٗ  ٚاٍ٘یعٜی وٙش لٟطٔبٖ) .پسطن ثبیس زض ٞط ٔطحّ ٝفمگظ ثگب ضٚشگٗ وگطزٖ یگه
وجطیتٔ ،سیط ذٛز ضا ثیبثس  ٚثٔ ٝطحّٝی ثعس ضا ٜپیسا وٙس (ٔٛلعیت ٔیب٘ی) .ا ٚتٕبْ ٔطاحُ ضا ثب ٔٛفمیگت سگپطی ٔگی
وٙس  ٚثب سجسٞبیی پط اظ ا٘بض ث ٝذب٘ ٝثبظ ٔیٌطزز (ٔٛلعیت فطخبٔیٗ).
ٕ٘ٛزاض ظیط ،ثیبٍ٘ط پیطً٘ والٖ  ٚضیعپیطً٘ٞب زض زاستبٖ فٛق است:
ٔٛلعیگگگگگگت ٔٛلعیت ٔیب٘ی
آغبظیٗ

ٔٛلعیگگگگگگگگت
فطخبٔیٗ

زض شجی ٟٔتبثی
وگگگگگٛزوی زض
ا٘سیشٝی ا٘دبْ
سگگفبض ،پگگسض
است.

پسگگطن زض وٙگگبض
ا٘بضٞگگبی سگگطذی
و ٝث ٝذب٘ ٝآٚضزٜ
است ،ثگ ٝذگٛاة
ٔیضٚز.

پیدا کردن

باال رفتن

پیدا کردن

پیدا کردن

کلید

ازتپه

قابق

اسب

پیدا کردن
قفل باغ

پیدا کردن
درخت انار

پیدا کردن
سبد

عبُٔ اذالَ ٌط :ذبٔ ،ٛشسٖ وجطیت زض ٞط ٔطحّٝ
عٛأُ سبٔبٖ زٙٞس :ٜسطعت عُٕ پسطن ،عبٚٚسٔ ،طز لبیمطأٖٟ ،تبة

ٔ -3ثالً اشبض ٜث ٝزضذت ٘بض٘ح و ٝث ٝخبی پسطن ٔیضٚیس ،یبز آٚض لظٝی "زذتط ٘بض٘ح  ٚتط٘ح "است .زض ایٗ لظ ،ٝلٟطٔبٖ (زذتط شبٜ
پطیبٖ) تٛسظ ضس لٟطٔبٖ (زذتط وِٛی) وشتٔ ٝیشٛز؛ أب اظ ذ ٖٛا ٚثٛتٝی ٌّی ٔی ضٚیس.
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زض ایٗ زاستبٖ ٞط یه اظ ضذسازٞبی ٔٛلعیت ٔیب٘ی ،زاضای ٘یطٚی اذالَ ٌط  ٚسبٔبٖزٙٞگسٞ ٜسگتٙس  ٚثگ ٝفطخگبْ
ٔی ضسٙس؛ أب زض ثطذی زیٍط اظ زاستبٖٞبی احٕسی ،ثب ٚخٛز سبذتبض شضٜای ،ضیع پیطً٘ ٘ساضیٓ  ٚثبیس ثطای ضسیسٖ ثٝ
فطخبْ ،تب پبیبِٖ تٕبٔی ٔٛلعیتٞبی ٔیب٘ی ٔٙتظط ثٕب٘یٓ.
ٕ٘ٝ٘ٛی ایٗ سبذتبض ،زاستبٖ "ٔٛجٞبی زضیب یه ثغطی ضا ث ٝسبحُ آٚضز٘س" است:
پسطوی ثب ٔبزض ،زض وٙبض زضیب ظ٘سٌی ٔیوٙس (ٔٛلعیت آغبظیٗ) پسگطن ثگ ٝوٙگبض زضیگب ٔگیضٚز (اٍ٘یگعٜی وگٙشِ
لٟطٔبٖٔ ،شرض ٘یست؛ ِٚی زض ا٘تٟبی زاستبٖ زض ٔییبثیٓ و ٝا٘تظبض زیساض پسض و ٝث ٝسفط زضیگب ضفتگ ،ٝعبٔگُ وشگش
وٛزن است) .پسطن ،عی ٞفت ٔطحّٞ ،ٝفت ثغطی ٔییبثس و ٝغیط اظ ثغگطیِ آذگطٍٕٞ ،گی حگبٚی چیگعی ٞسگتٙس
(ٔٛلعیت ٔیب٘ی) .پسض اظ سفط ٔیآیس  ٚاظٟبض ٔیزاضز وٞ ٝفت ثغطی ضا ا ٚث ٝزضیب ا٘ساذت ٚ ٝزض ٚالع آٟ٘ب سٛغبتیٞبی
ٚی ثٛزٜا٘س (ٔٛلعیت فطخبٔیٗ).
تفبٚت ایٗ زاستبٖ ،ثب زاستبٖ پیشیٗ زض آٖ است و ٝزض ایٙدب ٔٛلعیتٞبی ٔیب٘ی٘ ،یطٚی اذالَ ٌط  ٚسگبٔبٖزٙٞگسٜ
٘ساض٘س؛ ثٙبثطایٗ فبلس ضیع پیطً٘ ٞستٙس.
 9-4پیرًگ از ًظر پایاى داستاى
 1-9-4پیرًگّای تستِ

ثرشی اظ زاستبٖٞبی احٕسی ،پیطٍ٘ی ثست ٝزاض٘س؛ أب ٘ٛیسٙس ٜشیٜٛی ذبطی ثطای ٘شبٖ زازِٖ ٕ٘بی پبیب٘ی زاستبٖ
اثسا ٔیوٙس .ا ٚاظ شیٜٛی ٔعٕ" َِٛپبیبٖ شبز" زض زاستبٖٞبی وٛزوب٘ ٝعگسٔ َٚگیوٙگس " ٚپبیگبٖ آضاْ" ضا وگ ٝثیشگتط
فضبیی ثعضٌسبال٘ ٝزاضز ،ثب ثٟطٌٜیطی اظ چٙس ٕ٘بز ،ث ٝتظٛیط ٔیوشس .ایٗ ٕ٘بزٞگب عجبضتٙگس اظ :ذگٛاة ،ثگبضاٖ ،ثٟگبض،
ٔٛسیمی .زض ازأٞ ٕٝ٘ٛ٘ ٝبیی اظ ایٗ پبیبٖ ثٙسی ،ثب ٕ٘بزٞبی یبز شسٔ ٜیثیٙیٓ.
تاراى

"زض ثبغ ثعضي ثبضاٖ ٔیثبضیس":
"پیطٔطز طبحت ثبغ ثعضي ،زض اتبق ٞفتٓ ثب پسطاٖ  ٚزذتطاٖ ذساحبفظی وطز  ٚآضاْ ٌفگت ":ثگبغ ثگعضي ضا ثگطای
ٕٞیش ٝث ٝشٕب ٔیسپبضْ ".پیطٔطز اظ اتبق ٞفتٓ ثیط ٖٚآٔس .ثیط ٖٚاظ اتبق ٞفتٓ ،زض ثبغ ثعضي ،ثبضاٖ ٔیثبضیس" (احٕسی،
.)13 :3115
خَاب

"ٔٛجٞبی زضیب یه ثغطی ضا ث ٝسبحُ آٚضز٘س":

"پسض زض وبسٝی چیٙی و ٝث ٝضً٘ آثی زضیب ثگٛز ٞ ٚفگت تیّگ ٝزض آٖ ثگٛز ،آة ضیرگت .اظ تیّگٞٝگب طگسای زضیگب
ثطذبست .پسطن اظ طسای تیّٞٝب وٙب ضسفطٜی ٞفت سیٗ ث ٝذٛاة ضفت" (احٕسی.)13 :3133 ،
"عٕط ٞفت چٛة وجطیت وٛتب ٜثٛز .فمظ یه ِحظ ٝثٛز":
"وّیس ثبغ لسیٕی ضا زض اتبق پسضْ ث ٝزیٛاض آٚیرتٓ .سجسٞبی ا٘بض ضا ثٔ ٝبزضْ زازْ .زض وٙبض ا٘بضٞگب وگ ٝض٘گً لطٔگع
زاشتٙس ،ث ٝذٛاة ضفتٓ" (احٕسی.)33 :3131 ،

تاراى ٍ خَاب

"زیٍط زض ذب٘ٝی پسطن ٞفت طٙسِی ثٛز":
"پسض ثعضي ،پسطن ضا ضٚی طٙسِی تبظ ٜسبذت ٝشس٘ ٜشب٘س .ذٛز ،ضٚی طٙسِی ای و ٝذیّی ذیّی لسیٕی ثگٛز،
٘شست .پسض ثعضي  ٚپسطن اظ پٙدط ٜثبضاٖ ضا ٍ٘بٔ ٜیوطز٘س وٛٙٞ ٝظ ٔیثبضیگس .پگسض ثگعضي  ٚپسگطن ضٚی طگٙسِی
اِٚی ٞ ٚفتٕی ؤ ٝتعّك ث ٝپسطن ثٛز ،ث ٝذٛاة ضفتٙس" (احٕسی.)13- 15 :3133 ،
خَاب ،هَسیقی

"زذتطنٔ ،بٞی ،تٟٙبیی":
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"زذتط زیٍط تٟٙب ٘جٛز .شتٞب ثب طسای سبظٞبی ٚیّٗ ،تبضٚ ،یّٙسُ ،لب٘ ،ٖٛفّٛت و ٝاظ پٙح اٍ٘شت زست چگپش
ٔیشٙیس ،ث ٝذٛاة ٔیضفتٌ .بٞی ٔبٞی سفیس ضا زض ذٛاة ٔیزیس و ٝپیط شس ٜثٛز" (احٕسی.)13 :3131 ،
"وجٛتط سفیس وٙبض آی:"ٝٙ
"زذتطن ذست ٚ ٝغٍٕیٗ زض ثبضاٖ ث ٝذب٘ ٝآٔسٞ .فت پطِ سفیس ،آثی ،سجع ،لطٔع ،ثگٙفش ،ظضز  ٚسگیب ٜضا ثگ ٝآیٙگٝی
اتبلش چسجب٘س  ٚاظ ذستٍی ث ٝذٛاة ضفت .آ٘مسض ذست ٝثٛز و ٝفطأ ،ٛوطز پٙدطٜی اتبلش ضا ثجٙسز .ثیط ٖٚاظ اتگبق
زذتطن ثبضاٖ ٔیثبضیس .زذتطن طجح اظ طسای وجٛتط سفیس اظ ذٛاة ثیساض شگس .وجگٛتط سگفیس وٙگبض آیٙگٝی زذتگطن
٘شست ٝثٛز  ٚزذتطن ضا ٍ٘بٔ ٜیوطز" (احٕسی.)33-13 :3131 ،
تْار:

"زض یه شت ٟٔتبثی و ٝشت چٟبضزٔ ٓٞب ٜثٛز":
طجح ضٚظ أ َٚب ٜفطٚضزیٗ ،زض ضٚظ عیس ،زض ثبغچٞٝبی ذب٘ٞ ٝب ،ظٔیٗ ثبغ ٞب ،وٙبض خگبزٜٞگب  ٚظٔگیٗ پگبضنٞگبی
شٟطٞبٌُٞ ...بی ٔطیٓ ث ٝضً٘ سفیس ٌُٞ ٚبی اعّسی ث ٝضً٘ طٛضتی ضٚییس٘س .وٛزوبٖ اظ پشت شیشٞٝگبی ذب٘گ،ٝ
ثبغچٞٝبضا ٍ٘ب ٜوطز٘س ٚ ...زض زفتط سفیس ٘مبشیٌُٞ ...بی ٔطیٓ ضا ث ٝضً٘ سفیس ٌُٞ ٚبی اعّسی ضا ث ٝضً٘ طٛضتی
٘مبشی وطز٘س (احٕسی.)15-13 :3133 ،
"اسة ٍ سیة ٍ تْار":

"ثٟبض آٔس .زضذتبٖ سیت شىٛف ٝزاز٘س .پسطن وط ٜاسجی ضا زض ثٟبض زیس و ٝظیط زضذتگبٖ سگیت زض آضظٚی ضیرگتٗ
شىٛفٞٝبی سیت ثٛز" (احٕسی.)31 :3135 ،
"تْار تَد":

ثٟبض ثٛز .اظ ثبغ ثیط ٖٚآٔسٍْ٘ .ب ٜوطزْ .پٙدط ٜثست ٝثٛز .پیچهٞب آضاْ پٙدط ٜضا ٔیپٛشب٘س٘س .پٙدط ٜزض ظیط پیچگه
ٞب پٟٙبٖ شس (احٕسی.)33-35 :3130 ،
 1-9-4پیرًگّای تاز

زاستبٖٞبی ایٗ ٌط ،ٜٚشبُٔ ز ٌٝ٘ٛ ٚا٘س:
ٌٝ٘ٛی ا َٚزاستبٖ ٞبیی و٘ ٝمغٝی شط ٚآٟ٘ب ثط ٔجٙبی ضٚاثظ عِّّی شىُ ٌطفتگ ٝاسگت؛ ِٚگی زض ٔطاحگُ پبیگب٘ی
ٌطفتبض ثی سطا٘دبٔی ٔیش٘ٛس  ٚپیطً٘ ،ثبظ ٔیٔب٘س  ٚلٟطٔب٘بٖ زض سبحُ  ٚزضیب سط زض ٌٓ ٔیش٘ٛس؛ ٌ٘ٛگٝی ثعگسی،
زاستبٖ ٞبیی و ٝاظ اثتسا فبلس پیطً٘ ثٛز ٜا٘س  ٚتب پبیبٖ ٘یع ثس ٖٚضٚاثظ عِّّی ازأٔ ٝییبثٙس.
ٕ٘ٝ٘ٛی زاستبٖٞبی ٌط ٜٚا" َٚسٌّ ٝساٖ" است .زض ایٗ زاستبٖ ،خ ،ًٙعبّٔی است وگٛٔ ٝخگت وگٙش لٟطٔب٘گبٖ
ٔیشٛز .ضفتٗ ث ٝثیٕبضستبٖ ثطای عیبزت پسضِ ٔدطٚح  ٚسفط ثطای یبفتٗ ٔىب٘ی أٗ ،عىگس اِعٕگُ ٞگبیی ثگ ٝعٙظگط
اذالَ ٌط(خٞ )ًٙستٙس .أب عبُٔ سبٔبٖ زٙٞس ،ٜاظ خٙس ٔٙغك ٘یست ٌ ٚطٌ ٜشبیی طٛضت ٕ٘گیٌیگطز .زاسگتبٖ ،ثگب
فضبیی سٛضضئبِیستی و ٝثیشتط ث ٝتٛطیف یه ذٛاة شجی ٝاست ،پبیبٖ ٔیٌیطز:
سیب ٚ ،ٚٚسبضا  ٚحبٔس زضیب ضا ٍ٘بٔ ٜیوٙٙس٘ .بٌٟبٖ اظ ٔیبٖ زضیب لبیمی ث ٝسبحُ ٔیضسس ...سٛزاث ٝسٛاض آٖ لگبیك
است .زض زست یه ٌّساٖ ٘طٌس زاضز .اظ ٌّساٖ ،طسای س ٝتبض شٙیسٔ ٜیشٛز .سٛزاث ٝثب ٌّساٖ ٘طٌس اظ لبیك پیگبزٜ
ٔیشٛز .ث ٝوٙبض سیب ٚ ،ٚٚسبضا  ٚحبٔس ٔیضسس ...زض ا٘تٟبی سبحُٔ ،طز سفیس پ ،ٛاظ سٛ٘ ٝاظ٘سٜی سٙتٛض ،فّگٛت
 ٚس ٝتبض و ٝزض ظیط زضذتی ٔشغٛ٘ َٛاذتٗ ٞستٙس ،عىس ٔیٌیطزٛ٘ ...اظ٘سٌبٖ پیط ،سٛاض لبیك ٔیش٘ٛس  ٚزض ا٘تٟگبی
زضیب ٌٓ ٔیش٘ٛس .سیب ٚ ،ٚٚحبٔس  ٚسٛزاث ٝسبظ ٔی٘ٛاظ٘س .سبضا اظ آٟ٘ب عىس ٔیٌیطزٔ .طز سفیس پگٞ ،ٛگٓ سگٛاض
لبیك ٔیشٛز  ٚزض ا٘تٟبی زضیب ٌٓ ٔیشٛز (احٕسی.)38-33 :3133 ،
ٕ٘ٝ٘ٛی زاستبٖٞبی ٌط ٜٚز" ْٚپسطن زضیب ضا ٍ٘ب ٜوطز ٌ ٚفت" است .زاسگتبٖ ثگب ضٚییگسٖ (٘ ٚگ ٝثیگط ٖٚآٔگسٖ)
پسطوی اظ زضیب آغبظ ٔیشٛز .اٞ ٚط ثبض ثب ٌفتٗ خّٕ ٝای ،ث ٝذّك ضذسازی ٔیپطزاظز:

پیرًگ در داستاىّای کَدکاًِی احودرضا احودی 639 /

"پسطن زضیب ضا ٍ٘ب ٜوطز ٌ ٚفت" :زضیبی ٕٞیش ٝزضیبٌُٞ ،بی ٕٞیش٘ ٝطٌسٍٙٞ ".بٔی و ٝپسطن ٘بْ ٌُ ٘طٌس
ضا ٌفتٞ ،عاضاٖ شبذٝی ٌُ ٘طٌس اظ زضیب ضٚییسٞ .عاضاٖ شبذٝی ٌُ ٘طٌس اظ زضیب فٛضاٖ وطز .ثبز ٌُٞبی ٘گطٌس
ضا ث ٝسبحُ آٚضز .پسطن ٌُٞبی ٘طٌس ضا ٍ٘ب ٜوطزٌُٞ .بی ٘طٌس ث ٝضً٘ آثی زض آٔس٘س .پیطٔطز ٔبٞیٍیط ٌُٞگبی
٘طٌس ضا ث ٛوطز .چشٕبٖ پیطٔطز ٔبٞیٍیط ث ٝضً٘ آثی زض آٔس" (احٕسی.)3 :3131 ،
اسبس ایٗ زاستبٖ ،ثط ضس پیطً٘ (تظبزف  ٚحٛازث ذّكاِسبع )ٝشىُ ٌطفت ٝاست .ثٙبثطایٗ پبیب٘ی ٔج ٚ ٟٓذیگبَ
اٍ٘یع ٘یع زاضز:
"ٔبٞیٍیطاٖ ،طجح و ٝث ٝسبحُ آٔس٘س ،اظ پسطن ٘شب٘ی ٘یبفتٙس .ثب ا٘س ٚ ٜٚحسطت ثگ ٝزضیگب ذیگط ٜشگس٘س .اظ خگبی
پسطن و ٝث ٝعٕك زضیب ضفت ٝثٛز ،زضذت ٘بض٘دی خٛاٖ ضٚییگس ٜثگٛز وگ ٝپگط اظ شگىٛفٞٝگبی ثٟگبض ٘گبض٘ح ثگٛز .ثگبز،
شىٛفٞٝبی ثٟبض ٘بض٘ح ضا ث ٝسبحُ آٚضز ٜثٛزٔ .بٞیٍیطاٖ خٛأٖ ،بٞیٍیط پیط ضا اظ ذب٘ ٝث ٝوٙبض زضیب آٚضز٘گسٔ .گبٞیٍیط
پیط ،ث ٝشىٛفٞٝبی ثٟبض ٘بض٘ح  ٚزضذت ٘بض٘ح ذیط ٜشس .شىٛفٞٝبی ثٟبض ٘گبض٘ح  ٚزضذگت ٘گبض٘ح ،ثگ ٝض٘گً آثگی زض
آٔس٘س" (ٕٞبٖ.)31 :
 -6پیرًگ ٍ زهاى
ثب تٛخ ٝث ٝعٙظط ظٔبٖ ،پیطً٘ ٔیتٛا٘س سیبَ  ٚشىست ٝثبشس یب ذغی .زض پیطً٘ ذغی ،ضذگسازٞب پشگت سگط ٞگٓ
ضٚایت ٔیش٘ٛس؛ أب زض پیطً٘ سیبَ ،حٛازث ،ثیٗ ظٔبٖ ٌصشت ٚ ٝحبَ زض ٘ٛسبٖ ٞستٙس.
زض آثبض احٕسی ،ظٔبٖ ٘مش ا٘ىبض ٘بپصیطی زاضز٘" .بْ آثبض ا ،ٚیعٙی "ٞفت ضٚظ ٞفت" ،"...ٝثٟبض" ،" ...ضٚظٞبی آذگط
پبییع" ٚ " ...است  ٚسیت  ٚثٟبض"  ٕٝٞزض ثطزاض٘سٜی ضٚظ ٞ ٚفت ٚ ٝفظُ ٚ ،ثٛ٘ ٝعی ٌصض ظٔبٖ است .فظُٞبیی وٝ
س ٟٓآشىبضی زض ٘شب٘ ٝپطزاظی زاستبٖٞبی ا ٚزاض٘س .ا٘سیشیسٖ ث ٝظٔبٖ ،یعٙی ظٔبٖ ضا ضٚایت وطزٌٖ .طچٔ ٝیبٖ ظٔگبٖ
ضاستیٗ  ٚظٔبٖ ٔتٗ ،تفبٚت آشىبضی ٔٛخٛز است  ٚظٔبٖ ظثبٖ شٙبسیه ،اظ ظٔبٖ ٌبٙٞبٔ ٝای ٔتٕگبیع اسگت ،حضگٛض
ایٗ ظٔبٖ زض ظثبٖ  ٚسرٗ ازثی ،سٛی ٝظٔبٕ٘ٙس ضذسازٞب ضا ٘یع شىُ ٔیزٞس  ٚذگٛز سگبظ٘سٜی عگطحٞگبی زاسگتب٘ی
اٚست" (وبئسی .)01 :3133 ،زاستبٖٞبی احٕسی غبِجبً ثب ضٚظِ اٞ َٚفت ،ٝفظُ ،یب سگبَ ،آغگبظ ٔگیشگ٘ٛس  ٚزض پبیگبِٖ آٖ
ٔمغع ظٔب٘ی ،ث ٝپبیبٖ ٔیضسٙس.
ٕ٘ٝ٘ٛی آغبظ  ٚپبیبٖ ٞفت ٝاظ زاستبٖ "پطٚا٘ ٝضٚی ثبِش ٔٗ ث ٝذٛاة ضفت ٝثٛز":
"ٔبزضْ ضٚظ خٕع ٝیه شض ٜثیٗ ث ٗٔ ٝزاز ٗٔ .تب آٖ ضٚظ شض ٜثیٗ ٘ساز ٜثٛزْ .شٙج ٝثب شض ٜثیٗ ذب٘ ٝضا ٍ٘ب ٜوگطزْ...
یىشٙج ٝیه لبیك اظ وبغص سبذت ٝثٛزْ ...زٚشٙج ٝزض ثبِىٗ ذب٘ ٝیه ٌّساٖ شٕعسا٘ی زاشگتٓ ..سگ ٝشگٙج ٝثگب شض ٜثگیٗ،
پطٚا٘ ٝضا و ٝضٚی ثبِش ٔٗ ٘شست ٝثٛزٍ٘ ،ب ٜوطزْ ...چٟبضشٙج ٝیه اسجبة ثگبظی زاشگتٓ .یگه ٔبشگیٗ آتگش ٘شگب٘ی
وٛچه ثٛز ...پٙح شٙج ٝیه اسجبة ثبظی زاشتٓ .یه لغبض وٛچه ثٛز ...خٕع ٝذگٛاٞط وگٛچىٓ زض حیگبط ذب٘گ ٝثگب
عطٚسه ٞبیش ثبظی ٔیوطز( ".احٕسی.)33-3 :3131 ،
ٕٞیٗ ٘ظٓ ظٔب٘ی ،پیطً٘ ذغی ضا پسیس ٔیآٚضز ٔ ٚربعتِ وگٛزن ضا اظ ضفگت  ٚثطٌشگت زض ظٔگبٖ ،وگ ٝالظٔگٝی
پیطً٘ سیبَ است ،ضٞبیی ٔیثرشسٚ .خٛز لٟطٔبٖ ٔٙفگطز ٘یگع ثگ ٝایگٗ سگیط ذغگی  ٚتگٛاِی ٔگٙظٓ حگٛازث ،یگبضی
ٔیضسب٘س .زض ا٘سن ٔٛاضزی ٘یع سیط ذغی ظٔبٖ ثب ثبظٌشتی ثٌ ٝصشت ،ٝثٔ ٓٞ ٝیذٛضز؛ أب ٔدسزاً ث ٝظٔبٖ ذغگی ثگبظ
ٔیٌطززٔ .ثالً زض زاستبٖ "سٌّ ٝساٖ" حبٔس ض ٚث ٝضٚی ٌّساٖ الزٖ ٘شست ٚ ٝث ٝیبز ٔیآٚضز و ٝایٗ ٌّگساٖ ضا حٕیگس،
پسطوی خ ًٙظز ،ٜث ٝآ٘دب آٚضز ٜاست (احٕسی.)3 :3133 ،
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ً -5تیجِگیری
پیطً٘ٞب زض زاستبٖٞبی احٕس ضضب احٕسی ٌب ٜث ٝطٛضت وبُٔ ثیبٖ شس ٜا٘سٌ ،ب ٜث ٝطٛضت ٘بلضٌ ٚ ،بٚ ٜخگٛز
٘ساض٘س .پیطً٘ٞبی وبُٔ ،شٕبض ا٘سوی ضا ث ٝذٛز اذتظبص ٔیزٙٞس .زض پیطً٘ٞگبی ٘گبلض٘ ،جگٛزِ یىگی اظ ز ٚعبٔگُ
اذالَ ٌط  ٚسبٔبٖزٙٞس ،ٜیب ٘جٛزِ ٞط زٛٔ ،ٚخت اظ ٔیبٖ ضفتٗ ضٚاثظ عّت ٔ ٚعِّٛی  ٚاٚج  ٚفطٚز زاستبٖ ٔگیٌگطزز.
زض زاستبٖٞبی فبلس پیطً٘ ،ذٛا٘ٙس ٜث ٝتعمیت ٔبخطا ٕ٘یپطزاظز؛ ثّى ٝپس اظ اِتصاش اظ طح ٝٙای و ٝشگبٞس آٖ اسگت،
ث ٝسطاغ طحٝٙی ثعسی ٔیضٚز .فضبی ایٗ زاستبٖٞب شبعطا٘ ٚ ٝشج ِٝضٚایی است.
سبذتبض شض ٜای زض زاستبٖٞبی احٕسی ،شجىٝای ث ٓٞ ٝپیٛست ٝاظ پیطً٘ٞبضا ٔیسبظز؛ ثسیٗ تطتیت و ٝوگُ زاسگتبٖ
زاضای یه پیطً٘ والٖ است ٞ ٚط یه اظ پبضٜٞب ٘یع ث ٝتٟٙبیی زاضای پیطً٘ا٘س و ٝضیع پیطً٘ ٘بٔیسٔ ٜیشگ٘ٛسٌ .گبٞی
٘یع زاستبٖٞب سبذتبض شض ٜای زاض٘س؛ أب فبلس ضیع پیطً٘ا٘س  ٚضذسازٞب تبثع ٕٞبٖ پیطً٘ والٖ ٞستٙس.
ثرشی اظ زاستبٖٞبی احٕسی ،پیطٍ٘ی ثست ٝزاض٘س؛ أب ٘ٛیسٙس ٜثطای ٘شبٖ زازِٖ ٕ٘بی پبیب٘ی زاستبٖ اظ ٕ٘بزٞب ثٟگطٜ
ٔیٌیطز .ایٗ ٕ٘بزٞب عجبضتٙس اظ :ذٛاة ،ثبضاٖ ،ثٟبضٛٔ ،سیمی.
پیطً٘ٞبی ثبظ ،شبُٔ زٌٝ٘ٛ ٚا٘سٌٝ٘ٛ :ی ا َٚزاستبٖ ٞبیی و٘ ٝمغٝی شط ٚآٟ٘ب ثط ٔجٙبی ضٚاثظ عِّّی شىُ ٌطفتگٝ
است؛ ِٚی زض ٔطاحُ پبیب٘ی پیطً٘ ،ثبظ ٔیٔب٘س؛ ٌٝ٘ٛی ثعسی ،زاستبٖ ٞبیی و ٝاظ اثتسا فبلس پیطً٘ ثٛز ٜا٘س  ٚتب پبیبٖ
٘یع ثس ٖٚضٚاثظ عِّّی ازأٔ ٝییبثٙس .احٕسی ذگٛز زض خگبیی اظٟگبض ٔگیزاضز وگٔ ٝگالن ٚی ثگطای ا٘ترگبة شگبعط ٚ
٘ٛیسٙسٜی ذٛة ثطای وٛزوبٖ آٖ است وٛ٘ ٝیسگٙس" ٜوگٛزن ضا زض ثگسثیٙیٞگب  ٚحطٔبٟ٘گبی شرظگی ضٞگب ٘ىٙگس ٚ
ٕٞچٙبٖ ،أیسٞبی وبشة  ٚزضٚغیٗ ضا ث ٝوٛزوبٖ ٔب اِمب ٘ىٙس" (وبئسی.)05 :3133 ،
ظٔبٖ ذغی زض زاستبٖٞبی احٕسی ،پیطً٘ ذغی ضا پسیس ٔیآٚضز ؤ ٝربعت وٛزن ضا اظ سطٌشگتٍی زض ضفگت ٚ
ثطٌشت حٛازث زض ع َٛظٔبٖ ضٞبیی ٔیثرشس.
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