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 دارهبر کینهاردر باب 
 ای حماسیهسازرویکردی ترامتنی به 

 1آبادی دکتر محمود حسن

 چکیده

میسعقاایبمای رابطهمهس آ مس یآورد،معمسدیرامفرامگریدمیعقام،یهرگسهمعقاشناساس معتقدندنمم تیوار

جودمومای رابطهمنیعقو مهموارهمچامس یعتقدندنمعمزیدمی(مبرقرارمشنننهمااننتخمبر یتراعقامسی)

عقو مرامطرحمکردخممس یادواعمروابطمعمیبان طبدهمۀیژدت،مدظرمبودمکنهممریعسنننمهمیندرمم؛رددا

مستیرواملیتحلمی سصمبرامیاس معسدانمپراپمومتودوروفمروششناسم روایتمزامگریدمیا عنه

می(مبرااهیکممیاشم)واحنهسانننسزدنهمیاجزامنیتر بهمکوچکمتیروامۀیعرضنننهمکرددنجمت ز

مترخیعلمملیومتحلمیبررا

ادواعمعقو مآعنه،معوردممگری،مدرمدشنننسهاسعهکهمعالوهمبرممیبسانننقسدمیا انننسزهمق،یتحدمنیامدر

عوردممۀازمروشمژدتمومتودوروفماات؛ماسزمیبیترکمقیقرارمگرفقهمااتخمروشمتحدمیبررا

واهنم مس یبمستیروامس یعمۀدوعمرابطمل،یومپسمازمتحلشنهممهیاشمت ز اسزدنهمیبحثمبهماجزا

آ ممیهس وماسزهمشسهاسعهملیتسکاو مدرمتحلمیبیروشمترکمنیدادن،مایعمنهتسمآد سمکهمدگسردمشنخ

 معوردمعقومگریومدمشسهاسعهمس یدشنسدگرمآ ماانتمکهماوً ممعمممقیتحدمجیسبهمکسرمدرفقهماانتخمدقم

منیامکهمدراینممگری(موجودمداردخمدودی)تراعقامیاسعقایبمیگفقگومیانننسزهمدوعمنیبحث،مدرما

مگرید هزبرعقنخمامسیعقنم عقو ،مپسمیۀااتمومبدمرعقنیزمسیعقنم شی،مپشنسهاسعهم سص،ممۀانسزم

مییگفقگوهسمنیوجودمداشنننقهمکهمچاممیدزدمعردعس مقنمیوماجقمسعمیذهامییهس یژگیکهمواینم

مکردهمااتخ یعملیآوردهمومتسه یرامبهموجودمع

مخعقن عقن،مپس شی،مپشسهاسعهاسزه،ممت،یتراعقامها:کلیدواژه

 مقدمه 

هسیمدیگرمازمعوضنوعستمعهمیمااتمکهمبسماس قسرگراییمومپسساس قسرگراییممارتبسطمیکمعقنمبسمعقن

عوردمتوجهمپژوهشننگرادیمچو مکریسننقوا،مبسرت،مریفستر،مژدتمومخخخمقرارمگرفقهمااننتخمبرماینمااننس مبهم
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مچهسرمجسقسرهسیمادبیم)ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق(ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀمممممممممممممممممممممممممممممممممم07

«موجودمدناردمتاهسیی ومهیچماثریمبهمیسبنعیمرماثرمادبیمدرمگرومعكسلمهمبسمآثسرمدیگرمعتاسه»م،تتبیرمبنس قینم

م1930سییمدشنتمارژده،مم)رضنم سقدلمعقنمدظسعیمبسانهمومع»هم(خمبیاسعقایتمعبقایمبرماینمادنیشهمااتمک93ج

نمعشخصمگفتمدرمیکمعقتوا مانویهمومتاگستا مبسمانسیرمعقو مداردخمحقیمعیممدیسنت؛مبلكهمپیودنیمدوم

اینمعقو ممایمعسنننقمرمعینس مآ معقنمومعقودیمکهمبیرو مازمآ معقنموجودمداردن،مجریس مداردخمعكنسلمنهمممدیز

«ماشقهمبسشاندهسیمپیشینمتتلقمعصرمهمس معقنمبسشانمیسمبهمانه تمادبیمیسمغیرمادبیمبسشان،مهمعمكنماانم

م1933)عكنسرینک،ممم دویسنننانگس مفدطمدظریهمرامبسرتمچاینمعطرحمکردمکهمترماینمشنننكنلمافراطیمم(خ07ج

دهانممدوبسرهمگسنننقرشآ مرامیسممکاانموترکیبممیسرامبسمیكنیگرمعخلوطممپیشنننینهسیمتوادانمدوشنننقه عی

م(خ99جم1907)النو ،م

رامبرایمهرمدوعمارتبسطمعیس مم7اصنننطالحمبیاسعقایتم،1997دخسنننقینمبنسرمدرمدهۀممم1ژولینسمکریسنننقوام

برماینماانننس مدرمواقرمهرگسهمعطسلتۀمعقای،معكقوامیسمشنننفسهی،معقنممخهنسیمگودنسگو معطرحمکردمم عقن

همهرمعقنماومعتقدنمبودمکمخیمصننورتمگرفقهمااننتدیگریمرامبهمیسدمآورد،مدوعیمعكسلمهمومگفقگویمبیاسعقا

سبن؛میددطۀمتالقیمعقو مدیگرماانتمومهیچمعللفیمبهمیسریمذهنماصنیلم ودمبهمآفریاشمهاریمداتمدمیمم

م(خ970جم1907)احمنی،م«مدهنایم،معتاسمعیترم وادنههرمعقنمبرمااس معقودیمکهمپیش»ازماینمرو،م

هسیمپیشمازم ودمومبسمگسنقرشمداعاۀمعطسلتستمکریسقواممبسماانقفسدهمازمدینگسهمم9پسمازمآ مژرارمژدتم

ترموملپردازا مقبلمکسعافقمجننیننیمازمبیاسعقایتمرامفرامرویم وادانهمقرارمدادمکهمبهمعراتبمازمآرایمدظریهمم

ومینمدسعم1هسیمدیگرمیسمغیرم ودمرامتراعقایتراننننخمویمهرمدوعمرابطهمعیس معقنمبسمعقنترمبنهمدظرمعیمدقیق

سممدیگرمشننودخماقسننداننقهمتدسننیممکردمکهمبیاسعقایتماتاهسیمیكیمازماقسننسممآ معحسننوامعیمآ مرامبهمپاج

)یسمباسمبرمترجمۀمیزداد و،ممعقایتومبیشم0،مفراعقایت9،مپیراعقایت3تازجمانننرعقایمتراعقایتمعبسرتماانننت

قایتمعشننودخمازماینمعیس ،مبیاسعقایتمومبیشهسیمدیگریمرامشننسعلمعیبانیهرمیکمتدسننیممکهم3زبرعقایت(

پردازدمومانننسیرماقسنننسممتراعقایتمبهمرابطۀمعیس میکمعقنمومشنننبهمبهمرابطۀمعیس مدومعقنمهاریمیسمادبیمعی

                                                 
1- Julia Kristeva 

2- Intertextuality 

3- Gerard Genette 

4- Transtextuality 

5- Architextuality 

6- Paratextuality 

7- Metatextuality 

8- Hypertextuality 



 01مممممممممممممممم  مممممممم  مممممممم   مممخخخردااهیدرمبسامراهبرمکممم مممممم        مممممم    اسلمچهلمومهشقمممممممممممم

(خمژرارمژدتمبسمعطرحم1939هنسیمعرتبطمبسمآ متوجهمداردم)برایماطالعستمبیشنننقر،مراجمدسعورمعطلق،ممعقن

یمدویایمرامبرمیكنیگر(،مپویسیمهس آ کرد مبحنثمتراعقاینتم)ددبنسلمکرد مروابطمعیس معقو مومترثیرمومترثرمممم

مدرمبحثم وادشمعقو مای سدمکردخمم

آینمومح ممبنهمکسرمعیممتحدیقمازمعینس مادواعمروابطیمکنهمدرمتراعقاینتمعطرحماانننت،مآدانهمدرماینمممم

عقایتمدیزمبیش»ااتخمم)زبرعقایت(عقایتمه،مبیشایمازمتحدیدستمژدتمرامدیزمبهم ودما قصسصمدادگسقرده

بر الفممعقایتکان،ماعًسماینمرابطهمدرمبیشبطۀمدومعقنمادبیمیسمهاریمرامبررانننیمعیهمنسدانمبیاسعقایتمرام

(خمدرم91جم1939)دسعورمعطلق،م«مگرفقگیمباسمشنهمااتکهمبرمااس مبرم،حضوریبیاسعقایتمدهمبرماانس مهمم

حضورمعیایمومبیمکممومکساتمبخشیمازمعقنمالفمدرمعقنمامعنمدظرمدیست،مبلكهمترثیرمعقنمم،عقایت بیش

هن،ماعًسمدرمددرمبیاسعقایتمحضورمعقایمدرمعقنمدیگرمرخمعیم،گرددخمبهمبیس مدیگرالفمدرمعقنمامبررایمعی

همکاانهماانننتمومانننراد سمماینمک یمعقنمالفمدرمآفریاشمعقنمامتتیینبخشننن عقاینتمترثیرمومالهسممبیش

برایم)رودمومهیچماثرمادبیمدیسننتمکهماثرمدیگرمرامبردیاگیزدممتنمجهسدیمادبیستمبهمشننمسرمعیمعقایتمبُ بیش

ممخ(1)(مGenette, 1982: 11بهمجلو؛مدیزمم139جم1933اطالعستمبیشقر،مراجمآلن،م

ترمومیقطورمدقهمازمدیگرمانننو،مبرایماینمکنهمعدسیسنننهمومتحلیلمبینمیکمعقنمومعقنمیسمعقو مدیگرمبم

شناساس مبسمم روایتمخممشنودمیتریمتدسنمزایمکوچکترماد سممشنود،مضنرورتمداردمهرمروایتمبهماجممعلمی

ترینمجزءم)قضننیهمیسمواحنمکمیاه(مدرمپیمآ مهسننقانمکهمروایتمرامبهمکوچکمالهسممگرفقنمازماننواننورم

رامکشننفمکاانمومبهمدوعیمبهمداننقورمروایتمداننتممهس آ ومانن سمقوادینمحسکممبرمترکیبممکاانتدسننمم

م1903یسبانم)راجمانلن ،مم هسیمروایمپریس (موم)درمتحلیلمقصهم1بهمجلو(خماینمکسریمااتمکهمپراپم93ج

مبسمی،رادیشنناس ما شننسهاسعهم،یاننراعادنخمایمعلمیماد سممدادهبوکسچیو(مبهمشننیوهمدکسعرو )درمم7تودوروف

بهرهممشننسهاسعهملیدرمتحلمتودوروفمعشننسبهمروشمپراپمومیازمروشننمتتریفیم سصمازماننسزهم)شننكل(،

بسمچاینمروشیماد سممدشنهمااتخممشسهاسعههسیمهسمتحدیقمچانادیمدرمعوردماسزه؛مغیرمازماینجسنقهمااتم

همکمشنههسیمعطرحمشننهمدرماینمعدسله،مبهمصورتمعافرد،مدظرهسییمکلیماههسرممدرمبسامبتضنیمازمروایتم

بهمهمینمدومدلیلمومبهم سطرمتفسوتماانننسانننیمدرمرویكرد،مبهمبر یمدرمذیلمهمس مروایتمدرمعقنمومبهم

کوامزرینم(مو10جم7390/1930هسماشننسرهمشنننهمااننتمعسدانمدظرمدولنکهم)ممبر یمدرمبخشمیسدداشننت

                                                 
1- Vladimir Propp 

2- Tzvetan Todorov 



مچهسرمجسقسرهسیمادبیم)ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق(ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀمممممممممممممممممممممممممممممممممم07

لمع م(مدرمبسامروایتمهرودوت،مدظرمعلکمالشننترامبهسرم)13جم1909(مومآعوزگسرم)337ومم119جم1900)

بهمجلو(مومم77جم1931دظرمفروزادفرم)موم(مدرمبسامروایتمشننمرعیش3،مپسورقیمشم139جم1913،مالقواریخ

مخعثاوی(مدرمبسامحكسیتمشسهمجهودمومدصسرامدرم971جم1933کوام)زرین

 روش تحقیق

م1933آلن،موممGenette, 1982راننننمدظریۀمبیاسعقایتمیسمتراعقایتمژدتم)راجمبهمدظرمعی بهمم199ج

بهمجلو(مجمرمشود،مبهمروشیمکسرآعنمبرایمم39جم1909بسمشنیوۀمتودوروفم)راجمتودوروف،مممهرگسهجلو(م

ایممپردا قهمایدرماینمتحدیقمبسمچاینمرویكردی،مبهمبررایماسزهلمگرددخمبنتحلیلمآثسرمحمسانیمفسرایمم

مهس  آمتمثیلی(مآعنهمومگفقگویمعیس م-،مدرمعقو معخقلفم)تسریخی،معرفسدی،مدااقسدیشنسهاسعهمکهمعالوهمبرم

هسیمعخقلفماینماسزهمومتغییراتمومتحو تمایممضنمنمبررایمشكلمرامبسعثمشننهماانتخمتالشمکردهمم

راهممهسیهسیمعقتندیمکهمبرایمعدسصنننمعقتندمازمآ مشنننه،مبسمتوجهمبهمدگردیسننیتنری یمآ مومااننقفسده

ماننسزیمم)گرچهعطرحمهسییمیسمزیرعقنماینماننسزهمحن م(7)عقنیسفقهمدرمپیكرۀماینماننسزه،مدرمعوردمپیش

سیمهان سمدگردیسیممانسدگیمعیسنرمدیسنت(خممم هچاس مکهمبتنترم واهیممدین،مدرماینمعوردم سص،مکسرمب

هسمبرراننیم واهیممکردموماننراد سممعلتمآعن ماینماننسزهمدرمعقو معقنعقنمبهمپساینماننسزهمرامازمپیش

ممودخعخقلفمومدرمدقی همپیناییمگفقگویمبیاسعقایم)یسمتراعقای(مرامواکسویم واهیممد

 طرح مسأله

ایماانتمکهمدرمآ مشخصیمبسمفریبمدشمنمبهماردویماومدفوذممانسزۀمعوردمدظرمدرماینمتحدیقمانسزهمم

اومرامشكستمدهنخمطرفماوًلماینممکوشننمعیدمومبسماینمدیرد مانسزمکان،مان سمدشنمنمرامگمراهمعیممیع

ادنخمگرچهمدانسزهمطبتسممقسدرمبهمعدسبلۀمرومدرمرومبسمدشمنمدیست،مپسمتاهسمچسرهمرامدرمتوالمبهمدیرد معیم

ایمخمدرماینمقصننننماحصنننسیمتنسممدرمعیس مدبوده،ماعًسماینمانننسزهمرامحنودمیسزدهمبسرمدرمآثسرمعخقلفمیسفقهم

دانمبلتمیمومطبریمآعنه،متاهسمیکمبسرمآ مرامبهمحسنننساماگرمیکمروایتمواحنمدرمدوماثرمعسم،شنننمنسرشم

مایمجآورده

اشمبسمشسهمکسبلمبرایمبهمداممکشسدن مراقمم)=دشمن(مومکشقنمداانقس مشغسدمومدعوایماس قگیمم-م1

داده،مبرماینمگمس مااتمکهمبهمدلیلماینم ویشسودنی،ممسکممکسبلمکهمد قرم ودمرامبهمشنغسدمپسرمزالماو؛مح



 09مممممممممممممممم  مممممممم  مممممممم   مممخخخردااهیدرمبسامراهبرمکممم مممممم        مممممم    اسلمچهلمومهشقمممممممممممم

عرانوممومعدررمرامدخواهنمطلبین،ماعًسمبسژ واهس مانیسقسدیمآعندنمومهمۀمکسولسقس مبهمممرانقممازماومعسلیستمم

مهممبرمزددن؛مشغسدمکهماومدیزمازماینمکسرماختمدسراحتمشنهج
م

مکننسبننلمشنننغننسدممنیچنانمم مشننننسه مگفننتمبننس

مبننخننوا م،انننورمکنننممیكننینن معننهننقننرا مرا

مانننردمگننوممیعننمبننه می ننورد مادنننرمعننرا

مزابننلسننننقننس میشننننومماننننومی ننوارمز

مپنننرمشیننپننمچننهم،بننرادرمشیننپننمچننه

معنننممبننرآشننننوبننن مبننهننر ماز ماننننر مرا ماو

مراهمیرگننسهننینندننخنناننمتننو مدننگننهمکنننمبننه

ماننننسزمممۀبننرادنننازم مر ننش مو مراننننقننم

محننربننممزهینندننمهننمننس م مآبننگننو ممۀو

مبننهننقننرمزمپنناننجم،چننسهمیصنننننمکنناننماگننر

ماننننسز ردنن یآرمصنننننمعنردمدنمممیجننسهمبنن

مانننخننتمکننمزممانننر م ماننن سآچننسهمرا
 

مدادممیانننخننمدادم نواهنممممنینمگنرمزممکننهم

مبننخننوا ممیعنن مرا مراعشننننگننرا  مو مرود مو

مگننوممناننننخننمس یننعنن میدننسجننوادننمننرد

مکننسممبنناننسلننممم ماننننس ر ملسننننقننس موز

متنن مبنننگننهننرمممراو مو م ننوادننم مدننساننننزا

معنننممننیننبننمسبنننیننبنن مشننننهننر مدننسعننور

مرگننسهیننبننهمدننخنناننمیچننسهمچننانننمبننكننن

متننمممبننه مدردشننننس  مدرازمیهننسغیننبننن

مادنننرو مریننزمدانننقننهمازمبننرمومماننناننس 

مزمردجمیکننهمآانننودهمگردمی نواهنمممچنوم

معننگشننننسممبننكننن مبننسد مبننر مو مرازمیچننسه

مکسمچیبننسمهمزیانننخننمدنمممنینمامیعنگنومم
م

م(31-3/113/07مج1991)فردوای،م

قممکشقهمیسبان؛مالبقهمشنغسدمبالفسصننلهمبهمداتمرامبسماینمددشنهمدرمفریفقنمومکشنقنمرانقممتوفیقمعیممم

 شودمومشسهمکسبلمپسمازمچانیمبهمداتمفراعرزخعی

یم)=مپیرعردی/وزیری(مآینجمشنننخصننناینمانننسزهمبسمادنکیمدگردیسنننیمبهمصنننورتیمدیگرمدرمعی

زمعلقیماکشننسدن؛مرهامودیمیسمگرفقنمادقدسممآدس ،مدشننمنمرامبهمدسبودیمعیمیقوعگذشننقهمبرایمد ستم ازجس 

،مگیردعیراهامسییمانن سهمفسترمرامبرمعهنهمبسمدیرد /متنبیر،مکهمیسمدرمعترضمشننكسننتمردهم وتسننكشنن

م دازمعیس مبراعًسمبسمم،راننننعیچهم ودمابقنامبهمققلمکشنننسدنمومگرعیمبهمبیسبسدیمبیمآامومعلفراممهنسم آ 

یسمعسدرممیردگعیادقدسمم،میگاارگرعسیماوزا موم،مگیگاشرمتاثمبر/معهسجم،مفستردشنمنممعظممان سهممبخشما

بهمبر یمازمشسهس مجاگسورمعاسوامشنهماسزه،معسیهمومبنخماینمداانقس مبهمعاوا میکممشنودمشنكسنتمعیمم

مااتخمم



مچهسرمجسقسرهسیمادبیم)ادبیستمومعلوممادسسدیماسبق(ممممممممممممممممممممممممممممممشمسرۀمممممممممممممممممممممممممممممممممم01

همعینمشنننندساهاگسعیمکهمداریوشمازمفقرمبسبلم»کانجمهرودوتمروایقیمازمدورا مداریوشمددلمعیم-م7

بود،میكیمازمدربسریسدشمبهمدسممزوپیرو مداوطلبسدهمگوشمومبیایم ودمرامبرینمومعویم ودمرامتراشنننینموم

تنم ودمرامبسمتسزیسدهمع روحمکرد؛مگوییمکهمعكسفستمجاسیقكسرا مرامدینهمااننتخمانن سمبهمانن سهمدشننمنم

جلبماعقمسدمآدس ،مبرمطبقمگریختموموادمودمکردمکهمازمهلممداریوشمبهمپاسهانگیمآعنهماانننتمومپسمازم

هسیمبسبلمرامبرمدروازهم،(ی337جم1900کوا،مدروغینم)زرینمیاومدرمددبسلمجاگمبیایمشنننه ایمپیشددشننه

بردم خمآعوزگسرمگمس معی(9)(بهمجلوم791جم1997؛مدیزمراجمهرودوت،م91جم1909)تفضّلی،م«مداریوشمگشنودم

شننسینمدااننقس مم»افزاینمکهمهخسعاشننیمبسشنننمومعیمترمازمدورۀمعسیۀماینمدااننقس مبسینمکهنکهماحقمس ممبن

)آعوزگسر،م«مایمدرم ودمداشنننقهمبسشننننعسیهچاینمبنم(1)هسیمبرینۀمبردیسیمدروغینمیسمگئوعستسیمعغگوش

م(خ13جم1909

بر یمازممنخکاعوردمدیگرمدااننقس مااننفانیسرمااننتمدرم سدیمکهمراهامس،مگرگسننسر،مگمراهشمعیم-م9

یسبنموم،ماعًسماومپسمازمرازمومدیسزمبسم ناماننراد سممراهمدراننتمرامعیرودنجلودارا مانن سهشمازمداننتمعی

مخ(3)(بهمبتنم3/711جم1991فردوای،مکشنم)راهبرمرامعی

بهمم937جم1939،م)بلتمیمتسریخمبلتمیدرممفیروزموم وشنناواز،معلکمهیسطلهدااننقس معوردمدیگرمم–م1

م9)جلو( هیسطلهمدرما قیسرشمدهسده،مبرمهرعزماانتجمفیروزمبنمیزدگرد،مشنسهمانسانسدی،مبسما سهیمکهمعلکممممم(

دشنیان،ماعًسمبهمددبسلمافزایشمهلممعلکمهیسطلهمومشكسیتمعردعس ماومبهمفیروز،ممیسبنمومبهمشنسهیمعیمهفرمعی

درمعدسبلمفیروزمآگسهمااننت،مبسممفم ودبردخم وشنناوازمدرمحسلیمکهمازمضننتبهماننرزعینمهیسطهمیورشمعی

عردیمبزرگوارماات،مبهمشرطیمکهمپسمازماومپیرکهممدشنیانخمیكیمازمایشنس ممانرهاگسدشمبهمعشنورتمعیمم

دانتمومپسیماومببردنمومبرمارمم» واهنمکهمشنودمومعیمفرزدنادشمرامدیكومبناردن،محسضنرمبهمفناکسریمعیم

(متسمفیروزمومانن سهشمرامدرمبیسبس مگمراهمکانخم931جمهمس «م)گذرمفیروزمااننتبیسبس مبیفكاانمبناد سمکهمراه

ایمدخواهنمداشتمزیرامپسمازمگمراهمکرد مفیروزمومکسرمبرایمپیرعردمفسینهمعلکمهیسطلهمعتقدنماانتماینم

عنمعردیمپیرممومجهس مبسیسرمدینم،م واهممکهم»دهنمکهجمان سهشمکشنقهم واهنمشنن؛مپیرعردمپسانخمعیمممم

(؛مپیرعردمبیمداننتمومپسی،م933م)همس ج«مینمجهس مبیرو مشننوم،معرامبنینمجهس مادنرماثریمعسدنامچو ماز

عیرد،ماعًسمفیروزمکهمبرد،م ودمعیهسمعیراههاننن نسهمفیروزمرامبیسنننتمروزمدرمبینسبس مبهمبیمممپسمازمآ مکنهم

شودمشرایطم وشاوازمرامبرایمصلرمومتتیینمحنمب ذیردمبسنیسریمازما سهشمرامازمداتمداده،مع بورمعیم
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روزمپیمدهننمازمآ محننمهرگزمت نسوزمدكاننخمدرمحدیدتمبسمتنبیرمپیرعرد،معلکمهیسطلهمومقومماوممممومقولمعی

مخ(0)شودن عی

اتفسقیمرخمهانمومبسزگشنننتمازمآد سمدیزمچاینمانننوعاستممبهۀمعحمودمغزدویمدرمداانننقس محملم-م3

ممممایمبسمعطلرِفر یمدرمقصینهمخدهن عی
م

مبهمفسلمدیکمکاو ماویم سدهمرویمدهسدمممممممممممیمینمدولتمشسهمزعسدهمبسمدلمشسد
م

مانمکهجکتسریكیمشبمپردا قهماات؛ماومتصریرمعیبهمگممشن معحمودموما سهشمدرمبیسبسدیمبهم سطرم

مدهمرهبریمبودمآد سمبهمرهبریمااقسدمممممممممممممدهمعازلیمبودمآد سمبهمعازلیمعتروف
م

شننودمومانن سمآامومآبسدیمآینمومراهمپینامعیایمپنینمعیاعًسماننراد سممبهمشننكلیمعت زآاننسمروشنناسییم

میسبانموجممافزاینمومهمگس مد ستمعی عی
م

مچاینمکراعتمبسشنمدهمهفت،م ودمهفقسدمممممممدمبیشمازماینمومالطس مراکراعقیمدبو

مبهمجلو(م91جم1937)فر ی،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

مدااقس مفوقمبسمافزود مواحنیمدیگرمکسعلمشنهمومبهمصورتمزیرمدرآعنهمااتج

بهمانرزعینماانموم وااتمکهملشكرمااالممرامبهمغزدینمبسزمموققیمانلطس مازمانفرمانوعاستمبسزگشنتممممم»

نمهانوییمپیشمآعنمومگفتجمعنمدرمایمخدانقورمدادمرهامسییمرامپینامکاینمکهملشنكرمرامبهمعدصننمبراسدنمممم،گردادن

بهممخراننسدمخملشننكرمحرکتمکردمیکمشننبسدهمروزمگذشننتکسرمعهسرتمکسعلیمدارممومراهمدومعسهمرامبهمیکمعسهمعی

اننلطس مفرعودجمرهامسمرامبیسورینخموققیمم؛عینادیمرانیندنمکهم شننکمومبیمآامبودموملشنكرمتدسضننسیمآامکردمم

اننلطس معحمودمپراننینمچرامچاینمکردی مآ معلحنمگفتجمعنم ودممرامفنایمعاستم)بتممم،حسضننرشمکرددن

رامموشنسهمداقورمدادمتسماممخهسیمهانوهس(مکردممتسمتوموملشنكریسدتمرامبهمایا سمبیسورممتسمهالامشنوینممبزرگمازمبت

تمومرفمایگوشههمبمعمکاینموم وددرگسهم ناودنمتضنرّمهمجسم یمهمزدینمومببكشنانمومبتنمفرعودماعشنبمهمینمم

شنروعمبهمدعسمومدیسیشمکردمکهمدسگهس مروشناسییمازمطرفمشنمسلمهوینامشنمومبهمددبسلمآ مفراقسدمومبتنمازمدومممم

ممخ(3)«كهمد ستمیسفتعسیلمرود سدهمیسفقانموملشكرمااالممازماینمعهل

م1939)بلتمی،م«معنیمومهفرمیسفقاشمبرمزبسدرمحنیثمعمرومبنم»متسریخمبلتمیدرمم-م9 (م310-379ج

اش،مازمزبسمبود،مبنمعنیمدرمطلبم و مجذیمه،مداییمعمروخم(9)دمودۀمدیگریمازمهمینماننسزهمآعنهمااننت

بیایم»یسفتخمعوضنوعمرامبسمقصیر،مازمیسرادش،مدرمعیس مدهسدمومقصیرمپیشاهسدمدادمکهجمماعًسمبنا مکسرمتوفیقمدمی
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(مومچو معمرومبهماینمکسرمراضیم313)همس جم«معنمببرمومپشنتمعرامتسزیسدهمبز مومعرامبسمویمداتمبسزمدارم

سمتدشنن،مقصیرم ودمبیایم ودمبرینمومپشتم ویشمتسزیسدهمزدمومبهمدزدمزبسمرفتخمچهسرماسلمطولمکشینمم

هسیم اینمکهمقصنننیرماعقمسدمزبسمرامبهمدانننتمآوردخمقصنننیرمعمرومومدومهزارمتنمازمعردادشمرامدرمغراره

رامواردمشننهرمزبسمدمود؛ماننراد سممزبسمدرمراهمگریز،مبسمعمرومروبرومشنننمومبرایممهس آ ت سریمپاهس مکردموم

فتمشتمکشتمومگاشمدااینمکهمبهمدانتمعمرومکشنقهمدشود،م ودمرامبسمزهریمکهمزیرمدگینمادگشقریمم

م(خمم379)همس جم«مبینیم مبینا»

چاس مکهمپیناانت،ماینماسزهمبسماسزۀمآشاسیمپاهس مشن مدرمعیس مبسرهسیمکسروا مت سریمترکیبمشنهمم

هسیماانبسدمومخخخمدیزمبهمکسرمرفقهم،مدااقس شسهاسعهاات؛ماسزۀمپاهس مشن مدرمعیس مبسرهسمیسمدرم مرهمیسمخخخمدرم

مدیزمازمهمینمگودهمااتخمیلیسدااات؛ماسزۀماابمترویمدرم

درمدااننقس مشننمرعیشم)علکمشننمریرعش(مآعنهمااننتمکهمشننمرعیشمدرمممع ملمالقواریخدرمم-م0

کسرمويمکهمهمومازمآ مجسیگسهمانننويمچینمرفت،معلکمچینمادنرمعسدنمب»عشنننرقمفقوحستمبسنننیسرمکرد؛م

رمازمعماننت،مومعنمامگفتماینمحیلتمپیشمعنم،پسموزیريمبودشمعرديمپیرمخانن سهعمعظیممداشننتم

چهمعلکمگفتمهرم.دصنننینبمبرداشنننقم،مبنسزعنسدنگس معرامدیكودارمتسمعنمجس مفنامکامموماینمکسرمبرآورمممم

ارحنممراهمبیرو مرفتمومبرم واهعمچاس مکام،مپسمبفرعودمتسمدانتمومگوشمومبیاعمببریندنش،مومبنا م

نینمحسل مگفقسمعرديمبپراینمکهمچهمم،برددنما یمبیسبس مبیفقسدمتسمان سهمدشنمنمفرازمرانین،ماومرامپیشمتبرممم

همچو مدرمکسرمشنننمسماومرامدصنننیحتمکردممبم؛وزیرمعلکمچینمبودممومعمرمدرم نعتماوماننن ريمکردم

مهطسعتمداشنقن،معرامبنینمزارمکرد،مواجبمدینممادنرمآعن مکهماومهیچمدیانیشنینمازمشنمسمومعنما سهمرامبممم

م.نیسزم واهعنمازمويمبمۀآد سمبقوا مراننینمتسمکیامایهفقههماننرمایشننس مبرممکهمدرمبیسبس مبهمراهعمدزدیکمب

شنمرمشنسدمگشتمومگفقسرمآ مپیرمرااتمپاناشت،مگفتمچهمبسینمکرد ماکاو  مچیاعمگفقسمیکمهفقهمآاممم

ومزادمومعلفمبرمبسینمگرفقن،مشنمرمبفرعودمتسمدهمروزهمبرگرفقانمومبسمگزینگس ما سهمرويمدرمبیسبس مدهسددنمم

سمچانمچو مهفقهمبگذشت،مشمرمگفقمخومپیرعردمچیاعمرامدرمپیشمداشقانمرامهرگزمکرادهمکسنعمدنینممکهمآ 

چهم واهینمهرم؛حیلتمآوردمموماینمبیسبس مهرگزماننن ريمدگرددهمگفتمعنمشنننمسمرامبمانننت هماعنسدننمم

وماینمچیاعمهممآ مانسعتمبمردمومشنمرمفروعسدنمومعردعسدشمازمتشنناگعمومضتیفعمکهمشنهمممم؛کاینهمع

مرمازمپسمشمخشنمرمرامگفقهمبوددنمکهمعرگشمدرمعیس مدومکوهمآهنمبسشنننممومعا مس م؛عرد مگرفقانم،بوددن

مخفقساراماسیهمکردمبرابرمآمتفمانوزشمزعینمزرهمبیفكانمومبرمانرشمدشستموما ريمآهاینمداشت،مآ مم
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ومهمس ماننسعتمبمردمومم؛شننمسمتنبیرم ویشمکاینمکهمکسرمعنمببودمجپسماننخنمعا ممیسدمآعنش،مگفقس

رفقان،مومیمبسزجسدبمایمنهماننرحنًمبیسبس مبوددنمکهمبتنمازمروزگسريمبهمبدیگرا مهمااین،معگرمکسننعمکهم

م(17)(139-133جم1913،مع ملمالقواریخ«م)اگرمدهمهمهمتبسهمشندنخموماهللماعلم

مسییهدگردیسننیبسممهاننسزهمینمدیزممحبیبمالسننیر س معذکورمدرمتوققمشمدرمدااننقس متیمورمومم-م3

رمهسیمعكررمبهمدشننتمواننیمانن سهمتیمورمرامبسمعدبمرفقنم، س مازبک؛متوققمشبهمکسرمرفقهمااننتچانم

قباسقمکشنسدنمومبسمگرفقنماطرافمبیسبس ،مقصننمداشتما سهمتیمورمرامبرماثرمغلبۀمگرااگیمازمپسیمدرآورد؛ممم

معیر،جم وادن)رامرهسدینمحقمیمدسبودیمازمرامهس آ مآتشمومپخقنمآش(م)برپسمکرد بسمتنبیریممرواعنًسمتیمم

مخ(139م-119جم9م،مج1997

بسمتصمیممداردم)اهراا(ماایرمشنه،ممه یرمکهمدرمدانتمدشمنمم،رانقممومانهرااممداانقس ممدرمم-م9

،معسدرمکشننقهمشننن مراننقممشننودمومبسماینمکسرمبهمقومموماننرزعینم ودم نعتمداد ماطالعستمدسدراننت

م191/379-7/197مج1991شودم)فردوای،معیمانس تماینمداانقس مدیزمیسفتممدرمزیرهمینمانسزهممخم(11)کان

گرچهمه یرمبرایمرفقنمبهمدزدماننهراامدیردگیمبهمکسرمدبرده،ماعًسمازمزعسدیمکهماننهراامدشننس ممممجلو(؛بهم

مکانخپران،ماومبهمدیرد مآغسزمعیراقممرامعی

،مبرایمدشننس مداد مچگودگیمپنینمآعن ما قالفمدرمعیس مدصننسرامازماینماننسزهمعثاویعو دسمدرمم-م17

مگیردجبهرهمعی
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مزماننننسدرمجنهودا مهلمممیبنودمشننننسهنمم

مصنننننمهنزارا معنلعننمعظلوممکشننننتمممم

مدهمممیرینماوموز مداشننننتمگنبرمومعشنننوه

مپنناننسهمجننس مکاانننممس یننتننراننننسمگننفننت

مانننتمادنننرمصننننمغالفممامپاهننس مانننرّ

ممسننننتیچمریگفقشمپسمبگومتنننبمشننننسه

مدصننننرادننممتننس مجننهننس  مدر ممیایدننمننسدننن

مببرممیامگفننت مشننننهمگوشمومدانننقممرا

مزمبننتنننم مدر مآ  معننراممدارمرینناز مآور

مامگننسهیعنناننسدمبننر متننوممنیننکننن مکننسر

مشنننهرمدورممممگنهنممممآ  مازم نودمبنرا متننس

مممایانننرمدصنننرادهمعنمبننممیسمبننگننوپنن

ممکیننولمیسنننیازمعمسنننتیدمغمیجننس مدر

مکننس مدمآعنننیعننمفیننحنن مپننساممنیننعننرا

م

ممخخخگنننازمیومدصننننرادننمیسنننیعننمدشننننمنننم

مومپشننننتمیعوانننمنیکننهمپناننسهنممدمم ممخخخرا

مبننرممکننو معننكننر مآاماز مگننرهممیبسننننقننبننر

مازمعننلننکمپنناننهننس مکنناننانننمنینند ممخخخ ننودمرا

متمهننسهنرشم ماننننتمومبننسطنمبرم الفموبننس

ممسننننتیچننمریننآ معننكننرمومآ متننزومۀچننسر

مپنناننهننسدننمممنینندمنایننهننومیدنن مدننه ممیایو

مبشنننكننسفموملننبمدرمحننكننممعرممامیاننیننبنن

ممتننس معننرامشننننفننسعننقننممکیننبننخننواهننن مگننر

مکننهمبننسشنننننمچننسرانننومممیانننرمراهننممبننر

مشننننرمومشننننورممشننننس یامدرادنننازممدرمتننس

معننننمی نننننامیا مممایدادننننیرازدا 

مدمواقننفننم معننلننم ممکینندننکینندننماننشیننبننر

مهننالاممممس یننعننمدر مگننردد ممجننسهننال 

مبهمجلو(م1/971جم1999عولوی،م)ممممممممممممممممممم

مومهنفماومآ مبودمکهمبهمشسهمگفتج
م

  ادنننرمآ مکننسرممشنننهننسماننکیگننفننتما

 مم

مهننسمفقاننهمیسنننیعمنینمدرمدمافنكنانممممهمکنن 

 (1/130همس جم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م

کشننتمومبسماینمکسر،مدرمعیس مدصننسرامموزیرمبرایم ودمچانینمجسدشننینمتتیینمکردمومانن سم ودمرا

مآتشما قالفمومدشمایموم ودریزیمافكانخ

،معلنکمزاغنس مکهمعوردمه وممبوعس مواقرمشننننه،مازمممکلیلنهمومدعانهممدرمبنسامبوممومغراامدرممم–م11

مکهمعلکمدرمعالمبرمعنمامیبیچاس مصواامع»مجدهنطلبن؛میكیمازموزیرا مپساخمعیوزیرادشمعشنورتمعیم

لشننكرممیمسعومعلکمبسمتمفگاان،یدر تمبمریومدرمزمانیس ی و مبهمتسمعرامبزدانمومبمنیکانمومبفرعسمی شننم

ردازممومب مشننقنی وملتیومعاقظرمآعن معنمبسشنننمتسمعنمازمعكرمومحمنیفال معوضننرمعدسممفرعسهمبرودمومب

مدمسسگسهیعلکمرامبموممیسینمب م1997)دصنننراهللمعاشنننی،م« کانخموزیرمبهمعحلم(خمعلکمبسماومعوافدتمعی711ج
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شننودخمعلکمزاغس مبسماطالعستیمگرددمومبرمااننرارشننس مآگسهمعییسبن،معحلماعقمسدمعیزدنگیمبوعس مراهمعی

مشنننودکانمومپیروزمعیآورد،مبهمغسرمعحلمزدنگیمبوعس محملهمعیکنهموزیرشمبنینمگودهمبهمدانننتمعیم

مخ(17)بهمجلو(م717جم1997)دصراهللمعاشی،م

بهممرامکهمکقسامعدن انهماانتمکهمدااقس مااقرمعذکورمدرمعهنمعقیقمممدگسردنهمدرمعترضماینموانوم

آ مدرمهسننقیم،مدرمزعرۀماینمروایستمبیسوردخمبسمشننكلمدیگریمازماینماننسزهمعواجهممرانننمدرمآ مدظرمعی

رمنمومبسمدفوذمدکاعیازدواجمم)اردشنیر(،مشسهاشسهمایرا ،ممشور شنمااانقرمبرایمد ستمقومم ودمبسمممقضنیه،م

،مکقسامعدن )متوادنمبهمقومم ودم نعتمکانمومآدس مرامازمدسبودیمد ستمدهنانننراد نسممعیممدلمشنننسه

یسمرمااینمپسدشننسهمبهمعنبًجماردشننیرمدوم»آعنهمااننتجممالنولمتسریخمعخقصننردیزمدرممخجمکقسامااننقر(7770

دسعانخمچهلماننسلمپسدشننسهعمکردمومبسمااننقرمععسننیسمیودسدیس ماومرامآزتسگسننرکم.یمعتروفمااننتبسحسفظه

م،ااننرالیلمرامداشننتمپسکناعنمعبريمازدواجمکردمومهسعس معملیدعمرامکهمقصنننمدسبوديمآوارگس مباعد قرم

مخمم(19)(93جم1900)ابنمالتبری،م«مبردارمکردموماینمبهمدعسيمااقرمومدواقش،معرد سيمصنًیق،مبود

مشنود،مدخسنتمآ مااتمکهمدرممبسماینمهمه،مآداهمعسدرمازمآورد ماینمروایتمدرمزعرۀمروایستمفوقمعی

 ورد،مبلكهمبرمعكس،مابنمالتبریمآ مرامدسشیمازمدعسیمتاهسمدشسدیمازمفریبمبهمچشممدمیدهروایتماانقرمم

یمشاسایمیکمبسدودادن؛معضنمو ماینمروایتمتاهسمفناکسری،ماز ودگذشقگیمومدیزموقتماومومعرد سیمعی

،ماینماسزهمعالوهمدژادا م ویشماات؛مومحسلمآ مکهمدرماسیرمروایستکیشنس مومهممبسمایمس مدرمد ستمهم

کهماینمروایتمدرمعهنمعقیقمآعنهمماینمهمراهماانننتخمدودیگرمدیزمفریبمومدیرد دروغ،مبرمفنناکنسری،مبسممم

دگسردنهممکهمطلبنایمدیگرمااتمومتخصصیمدیگرمعیکهمکقسبیماانتمدیایمومبحثمدرمکقبمدیایمحوزهم

مااتخمآ فسقنم

 بحث و بررسی

سزهمرامهسیمیکماتوا مدگردیسیعقن،معیعقنمومپسدرمرویكردمبیاسعقایمپسمازمعشنخصمشن مپیشم

سمچانا مهعقنموما سمااقخراجمدگردیسیعقنمومپستشخیصمپیشم،بررایمکردخمدرمعوردمعقو معكقوا

هسیمعنینمبهمصورتمدشنوارمدیسنت،ماعًسمدرمعوردمروایستیمکهمدرماانس مصورتیمشفسهیمداشقهمومعنتممم

معقنمدشوارمبلكهمدسعمكنمااتخپسعقنمومادن،متشخیصمپیششفسهیمادقدسلمیسفقه
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یسبی،مگراییمدرمریشننهشننود؛میكیمدااننقس دگسریمقنیممدومویژگیمدینهمعی خدرمتواریخمانناقیمومتسری

ازمیزمدهسمازمداانقسدیمبهمداانقس مدیگرمومگسهیمممتتلیلمومتحلیلمحوادثمومدوممددلمومادقدسلمانسزهمیسمانسزهمم

درمعوردماینماننسزه،معردعس مبساننقسدیموققیمازمتتلیلممرانننجسننقانخمبهمدظرمعیهرمدومدرمیکمجسمبهرهمعی

عسدندنمیسمبرایمآ مکهمدا مشننكسننقیمشننگفتمرامبزدایانمومیسمخخخ،ماننسزۀمعوردمبحثمرامبهمکسرمحسدثهمدرعی

دوتمشننسیتستمرایجمدرمدزدموعر ذمهر»دویسنننجمدوتمعیوکوامدیزمدرمعوردمروایتمهرادن؛مزرینگرفقه

ادنمعغلوامشن م ودمرامبهمعواعلموماابسبیم واانقهمایمعیچاینمقصنهممهسیمعغلوامبودهمکهمبسمددلبسبلی

ایمجسلبمدرم(مومآ مرامعحلمتردینمومدموده779جم1933کوا،م)زرین«مغیرمعسدیمعاسننوامکردهمبسشننانم

ازمم(خ771-779مهردوتمااننتم)همس جدادنمکهمویژگیمروایستمپنرمتسریخ،ماعقزاجمبینمتسریخمومقصننهمعی

ایسیمصغیرمبهمددیسمآعن،مدرمبخشمعمنۀمعمرم ویشمدیزمشهرودنمومتسبرمایرا مدوتمدرمآودیگرمانو،مهرم

هسمبرایمبهمجلو(موماینم107مس مدانتمبهمانفرهسیمبسیسرمزدم)همس جممبسزرگسدمشننمومدرمزیًمعحسنوامعیم

قتیتمتخلیطمبینمافسسدهمومواهسمومآشناسییماومبسماینمانسزۀمکهنمشنرقیمکسفیمبودهمااتخمدواقناریمآتایممم

متوادسنقهمادگیزۀمددلماینماسزهمبسشنمکهمبهمهرمحسلمبهمدفرمایرادیس مدبودهمااتخمبهمجلو(مدیزمعیم109م)همس ج

خصمعقنمعشعقنمومپسدرمعوردماینمانسزه،ماگرمقرارمبسشننمبرمااس مزعس مدوشقهمشن مهرماثر،مپیشمم

کوامنیعقنماینماسزهماات،مچاس مکهمزردوتمیتایمفقرمبسبلمازمانویمداریوشمپیشموشنود،مروایتمهرم

مکوا، دادنم)زرینعی«مآعنهمعثاویترینمالگویمآداهمدرمقصنۀموزیرمجهودمومپسدشسهمجهودمدرممقنیم»آ مرام

م1933 عقنماانننت؛ماعنًسمچانس مکنهمگفقهمآعن،مدرمکسرمبسمممم(مومرواینتمعیر وادننمدرمعوردمتیمورمپسمم779ج

مادن،متشخیصیسفقهمهسمبهمصنورتمشنفسهیمااقمرارمومادقدسلممهسییمکهمریشنۀمشنفسهیمداردنمومعنتممانسزهم

دیستم«مزودترمدوشقهمشن »آانسدیمعیسورمدیست؛مضمنماینمکهمدرمایا سماخنمازمم هعقنمبعقنمومپسپیش

(خمباسبراینم970جم1907راجماحمنی،مماهااننتم)درماینمزعی«مزودترمشنناینهموم وادنهمشننن »بلكهمعسننرلهم

مهسییمدیگرمگشتجبسینمددبسلمعالا

لمبسماینمعاطقمومااقن م-یمبهمپیاینگیمرامعالامقرارمدهیماگرمحرکتمومدگردیسنیمانسزهمازماسدگمم

،مدرمآ مصنورتمروایتمراقممومم-کهمذهنمومادنیشنۀمبشنرمدرمطولمتسریخمدیزمچاینمرودنیمرامطیمکردهمم

م،شودعقن؛مچاس مکهمعشننسهنهمعیعقنمدادسنتمومروایتمشنسهمجهودموموزیرشمرامپسممشنغسدمرامبسینمپیشم

سمترینمشكلماینماسزهمااتمبشنود،ماسدهمکشنقنمرانقمماانقفسدهمعیمممایمکهمدرمداانقس مشنغسدمبرایمممحیله

اویمگیردخمروایتمعثهسمبیشننقرمعوردمپذیرشمعدلمقرارمعیهنفیمزعیایموماننسدهمومبهمدلیلمهمینماننسدگی
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ازمجهتمدومانویمروایتم)شنسهمجهودمومدصسرا(مومدیزمهنفمازمکسربردماسزهم)تخلیطمدرماحكسمماد یلموممم

مترمااتمومازمپذیرشمعدلمدورترخیمغیرزعیایماات(مپیاینهگمراهمکرد مدصسرامکهمهنف

ترینماس تمرامداراات؛مازمجهتمانسدگیمدرمانس تمروایت،مبسزمهممروایتمرانقممومشغسدماسدهممم

آعیزمبرایمفرودشنننسدن معدنۀمحدسرت/مد ردا قنم راج،میکمتنمدیگرمرامکهمازمینکمتنمبسمدیردگیم یسدتم

کشنننخماینمروایتمازمهرگودهمحشننومومزوالنمومتنا لمومومعیمآوردقضننسمبرادرمدستایماواننت،مبهمداممعی

عقنمبسشنخمدرمعدسبلمروایتمعمرومبنمعنیمتوادنمپیشهسیمدیگرمعسریماانت؛مازماینمرومعیمتزاحممانسزهم

عخفیمشننن معردا مدرمغرارهم) مرهمیسم»ومزبسمازمآد سمکهمدرمآ ،ماینماننسزهمبسماننسزۀمعشننهورمومپرکسربردم

مفقنمبهمدژم)=مشنهریمدارایمحصسرمعحكم(مکیسنهمیسمخخخ(مومراهمیسم ترکیبمشنه،مدارایمدوعیمپیاینگیمدرم«

بیبمحانس تم)ترکیبمدوماسزه(ماات؛مروایتمعربوطمبهمتیمورمبسمآ مکهمدرمیکمکقسامتسریخیمعقر ر،مم

رهسییممومهممدرمدوعم س قمش،معذکورمافقسده،ماعًسمهممدرمشیوۀمکشسدن متیمورمبهمبیسبس مازماویمتوقالسنیرم

مگریزیمداردخممازماینمدامم)روشنمکرد مآتشمومپخقنمآش(،مادنکیمابهسم،مپیاینگیمومعدلمتیمور

مهسییمراهمیسفقهمااتجممدرماینمروایستمدرم صوصمهنفمااقفسدهمازماینماسزهمدیزمدگردیسی

درمروایتمشنغسدمومراقم،مهنفمدناد مبسجمازماویمحسکممکسبلمومگشسد معدنۀمفرو فقۀمحدسرتمازمم

انویمشنغسدمااتمبسمکشقنمراقمخمدرمدیگرمعوارد،مگسهیمهنفمجلوگیریمازمه وممدشمنمومراهمیسفقنممم

شننكسننتمبهمانن سهم ودیمااننتمعسدانمروایتمگرگسننسرمومااننفانیسر،مپیروزموم وشنناواز،معلکمچینموم

تیمورمومتوققمشم س ؛مگسهیمبرایمجبرا مشننكسننتمومگرفقنمادقدسممعثلمعوردمعحمودمممشننمرعیش،مو

غزدویمومزاغس مومبوعس ؛میسمبرایمگشود مدژمیسمشهرمعسقحكممدشمنمومداتمیسفقنمبرماومومکشقاشمعسدانم

رواینتمداریوشمومعمرومبنمعنیمومیسمبرایمای سدمادحرافمومگمراهیمدرمپیروا میکمآیینمعسدانمروایتمم

مازمپسدشسهمجهودموموزیرمگبرشخمعثاوی

وممدهنترماات،مازمارمدسچسری،م ودمرامدرمعترضم طرمومآایبمقرارمعیدرمهرمحسلمآ مکهمضتیف

ترماات،مچشمسدشمرامقضسمومقنرمکانمومآ مکهمقویبسمفناکسریمبهمفریبمدشنمنم)طرفمعدسبل(ماقناممعیم

رماو،مروایتمگرگسسرموماافانیسرمبسمدیگرمروایستمدهنخمازمدیگباندمومحزممومدورادنیشیمرامازمداتمعیعی

تفسوتیم سصمدارد؛مگرگسنسرمگرچهمازماویمارجسا مبرایمجلوگیریمازمه ومماافانیسرمفراقسدهمشنه،مم

گیردمبسمراهامسییمدروغین،مااننفانیسرمومانن سهشمرامدسبودمکان،مبسمهیچمکسمماعًسمآ مهاگسممکهمتصننمیممعی

داشیمدگرفقهمااتم)تسمایا سمبسمه یرمومپیرعردمهانومدرمروایتمعشنورتمدكردهمومهیچمدانقورموموعنۀمپسمم
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اافانیسرماعقمسدشمم-اگرمدگوییممازمهمس مآغسزم-هسیمدااقس عحمودمشنبسهتمدارد(؛مضمنماینمکهمازمعیسدهم

دادنمکهمگرگسسرمدشمنماات؛مچاس مکهمقبلمازمآغسزم س مششممکهمدهنمومعیرامبهمگرگسنسرمازمداتمعیم

 دهنجدهن،ماافانیسرماومرامچاینمعوردم طسامقرارمعیرمآ مرخمعیاسزۀمعوردمبحثمعسمد

 

متنننمبننندننهننس بنننمبنننومگننفننتمکننسی

مبننهمعازلمکننهمادگیزدماینمبننسرمشنننور 

م

مگننردا مجننهننس خخخممم مکنننمبنننینننمکننسر مدننگننه

ماننننقننور ممم مو مگننیننس مجننسی مو مآا مبننود

ممم(730ومم3/711/733جم1991،م)فردوای         
 

 وما سج

 

مچاینمگفننتمانننس رمکزمگرگسنننسرم

م

مم مکننینناننهمممیننكننی ماننننس ننقننم مدارراهننبننر

م(3/737/937م)همس ج                               
 

شمومتنبیرشمبیانمتالشود؛موققیمگرگسسرمعیانراد سممددشهمومدیرد مگرگسسرمبسمعوفدیتمقرینمدمیم

ارجسانن مومعلقش،مدرمپساننخمااننفانیسر،مبهمدفرینمومدشنناسممممممبهمراهمبهمجسییمدبرده،مدرمدهسیتموفسداری

 وماراد سمجمپردازدعی

 

 زمگننفننقننسرماومتننیزمشنننننمشنننهریننسر

 ینكنیمتنینغمهنانننیمبزدمبرمانننرشممممم

مفنگنانننشمهممادنننرمزعننس مم  بننهمدریننس

 

متننانن ممم مبننس مگننرگسننننسربننرآشننننفننت مدل

مبننرشمم متننس مشننننن مدننیننم مدو مبننه متننسرا مز

مبنننگننمننس ممم متننن مشننننن معننسهننیننس  م ننور

م(170-3/733/179)همس جم                        
م

قنمعروایتمرانقممومشننغسدمدرمکسربردماینماسزهمپیشمراننممبهماینمترتیب،مدرمدگسهیمکلّیمبهمدظرمعی

معقنمااتخمم بنمپسمحبیبمالسیروممعثاویبدیۀمروایستمومروایتم

دراننتمبسشننن،مدرمآ مصننورت،مچاس مکهمگفقهممشننسهاسعهعقنمبود مروایتمپیشمیتایمگمس مایناگرم

شودمیس معیآعن،مدگردیسنیماینمانسزهمازمانسدگیمبهماویمپیاینگی،مهممدرماس تمومهممدرمهنفمدمسممم

توا معراحلمدگردیسیماینماسزهمرامازماسدگیمبهمدشواریمومپیاینگیمومچاینمتحولیمطبیتیماانت؛معیم

مدرمروایستمعخقلفمچاینمدرمدظرمآوردج
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تنبیرمومدیرد م) یسدت(میکمتنمبنو مرانسدن مآایبمجسمیمبهم ودمبرایمکشقنمیکمتنم)روایتممم-

م(خمشسهاسعهراقممومشغسدمدرم

تننبیرمومدیردن م) ینسدت/مفناکسری(میکمتنمبسمقرارمداد م ودمدرمعترضمآانننیبمومعرگمبرایممممم-

د ستمیکمقوممیسمگرفقنمادقدسمم)روایتماانفانیسرمومگرگسننسر،مروایتمپیروزموم وشنناواز،مروایتمپیرعردمم

مهانومومعحمودمغزدوی،مدااقس مبوعس مومزاغس (خمم

آانیبمرانسدن مبهم ودمبرایمتصنرفمعوضننرمدشمنممممتنبیرمومدیرد م) یسدت/مفناکسری(میکمتنمبسمم-

م)روایتمداریوشمدرمتسریخمهرودوت(خم

تنبیرمومدیرد م) یسدت/مفناکسری(میکمتنمبسمآانیبمراسدن مبهم ودمبرایمتصرفمعوضرمدشمنممم-

مایمدیگرم)روایتمعمرومبنمعنیمدرمتسریخمطبری/مبلتمی(خممبسمترکیبمبسماسزه

برایمای سدمادحرافمومرانننسدن مبهم ودممبیبسمآانننتنممتننبیرمومدیردن م) یسدت/مفناکسری(میکممم-

ما قالفمدرمپیروا میکمآیینم)روایتمشسهمجهودموموزیرش(خ

مآعیزمعوردمبحثمبسمتوفیقمهمراهمااتجدرماینمروایست،مدرمبیشقرمعوارد،مااقفسدهمازماسزۀمفریب

م،معلکمچینموروایستمشنغسدمومراقم،مداریوشمومشهرمبسبل،معمرومبنمعنیمومزبس،م وشاوازمومپیروزم

روایستمگرگسننسرمومااننفانیسر،متیمورمومم،ومدرمعدسبلماغس مومبوعس مبسمتوفیقمهمراهمااننتومزم،شننمرعیش

اد سعنخمروایتمپسدشننسهمجهودمومتوققمش،معحمودمومپیرعردمهانو،مومه یرموماننهراامبهمشننكسننتمعیم

تمادقدسدمچانمدوبمویعثاا قالفستمومتتصبستمدیایمرامدرم»وضتیقیم سصمدارد؛معو دسممعثاویدصنسرامدرمم

)راجم«مرامعاقهیمبهمحقمومحدیدتمدادسننقهمااننتممهس آ کردهموماصننولمادیس مرامواحنمشننمردهمومهمۀمم

م1909فروزادفر،م (خماومبسمآورد ماینمروایتمدرمپیمآ ماانتمتسمعرضیمبود ما قالفستمعیس مادیس مرامم191ج

امازمتسریخیمومعسیحیمچاینمروایقیمربیس مکانمومدرمدظرش،ماینمانسزهمبسمتوفیقمهمراهمبودهماانتخمعاسبرممم

هسمومعآ ذیمرامبرایماینمروایتمدرمعاسبرمااالعیمکاانخمدرمحسلیمکهمفروزادفرمانرچشنمهمماانس مردمعیم

قصننۀمعثاویمدرمبسام»دویسنننجمکوامدرماینمعوردمعیزرینمخبهمجلو(م77جم1931شننمسردم)فروزادفر،مبرعی

دصننسریمبسمآداهماهلمتفسننیرمدرمبسامبولسمراننولمومممدرمای سدمتفرقهمبینممهس آ حیلۀمجهودا موماقنامم

ادن،مشنبسهتمداردمومشکمدیستمکهمآ مروایستممددشماومدرمای سدما قالفمبینمطوایفمدصنسریمددلمکردهم

بسمحكسیتمبولسممهس آ درمبنسامبولسماانننس مدناردموما قالفمدسنننطوریمومیتدوبیمومعلكسییمومجزمم

(خمدسگفقهمدبسینمگذشننتمکهمروایتمعو دسمبسمهمس معاسبرمااننالعیم971 ج1933کوا،م)زرین«مارتبسطیمدنارد
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یروا مهسیمعیس مپددلمچاینمروایقیمبرما قالفمراننماانساسمممضنمنماینمکهمبهمدظرمعیممدیزمعقفسوتماانت،م

مافزاینخادیس معی

ورمکانمدیزمدر دوعمآانننیبیمکنهمشنننخصمفناکسر/م سلنمبرایمفریفقنمطرفمعدسبلمبهم ودمواردمعیم

مهسمبهمترتیبماخقیمومشنت،مازمکممبهمزیسد،معبسرتمااتمازجممت؛مدوعمآایبترعلماا

بنو مرانسدن مآانیبمبهم ودم)شغسد،مگرگسسر،مه یرمومپیرعردمهانومدرمروایتمعحمودمغزدوی(؛مممم-

ولیمالبقهم طرمعرگمهموارهمبرمفرازمانرمعسعلمفریبمدرمپروازماانتمچاس مکهمشنغسد،مگرگسسرمومپیرعردمممم

ردن؛مه یرمهممپسمازمعرگماهراامدزدیکمااتمبهمداتمراقممکشقهمشودمومتاهسمعیهانومانراد سممعیم

مخ(11)(9پسورقیم/7/197جم1991مفردوای،یسبنم)بسمپوزشمومپسیمردیمبزرگس مازمعرگمرهسییمعی

مزد مومبهم و مآلود م)زاغمدرمروایتمزاغس مومبوعس (م-

میتمعمرومبنمعنی(برین م)برینهمشن (مبیایمومشالقم ورد مبرمپشتم)قصیرمدرمروام-

مدرمروایتمداریوش(مرو یزوپبرین مگوشمومبیایمعسدانمع سزاتمعحكوعس م)م-

مبرین مداتمومگوشمومبیایم)وزیرمپیرمدرمروایتمشمرعیش(م-

مبرین مداتمومپسم)پیرعردمارها مدرمروایتم وشاواز(م-

مبرین مگوش،مدات،ملبمومبیایموماراد سمم ودکشیم)وزیرمدرمروایتمپسدشسهمجهود(م-

م س توققمشگرچهمآانیبمجسنمیمبهمشخصیمدرمعیس مدیست،مممم س توققمشدرمروایتمتیمورمومم-

دهنمومدرمدهسیتمدیزمچاینمدرمواقرم ودمومتمسممانن سهشمرامدرمعترضم طرمشننكسننتمومعرگمقرارمعی

مشودخعی

هسمرودنیمازماننسدگیمبهمپیاینگیموجودمداردجمبسزمهممدرمدوعمآاننیبم،شننودچاس مکهمعشننسهنهمعی

ترینمصورتمآایبمرام)شنغسد،مگرگسسر،مه یر(مومروایتمعسعیسدۀمعحمودمغزدویماسدهممشنسهاسعهمروایستم

ترمومازمهمهمپیاینهمعثاویآانننیبمعطرحمشننننهمدرمروایتمپسدشنننسهمجهودموموزیرمدرمم،داردنخمدرمعدسبل

مترمااتخاخت

مرانننمبرایمفریفقنماومدیسزمچانادیمبهمدشننس پیاینهمدناردمومبهمدظرمعیادسننس مبساننقسدیمذهایمچانا م

شودمومبرایمترمعیهسمتیزترمومورزینههسیمجسنمیمدبودهماانت،ماعًسمبسمگذرمزعس مذهنمادسس ممداد مآانیبم

سهنم،مش«پسدشنسهمجهودموموزیرشمومدصسرام»فریفقنماومعسنسعیمبیشنقریم زمماانت،مچاس مکهمدرمروایتمممم

،ملبمومبیایموزیرمومانراد سمم ودکشیماومهسقیمخمدرمروایتمتیمورمبهمدظرمآایبممبرین مگوش،مدانتم
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 ودمومهمۀمانن سهشمرامدرمعترضمم س توققمشگردد،ملذاممتوادنمبسعثمفریفقنجسننمیمبهمیکمتنمدمی

دهنمتسمدشنننمنمرامبفریبنمومحقیمبسماینمهمهمدیزمدرمفریفقنمومدسبودیمدشنننمنمتوفیقمآانننینبمقرارمعیم

میسبنخ دمی

 طرف و هدف از کاربرد این سازه در روایات مختلف -1جدول 

 منبع
طرف اوّل 

شاه/حاکم/پهلوان/قوم 

 دهندهفریب

طرف میانی 

فداکار/ خائن 

 عامل فریب

طرف دوم 

شاه/حاکم/پهلوان/قوم 

 خورندهفریب

 هدف

مراقممشغسدمشغسد/مشسهمکسبلمشسهاسعه
مپیروزی

مکشقنمطرفمدوم

متورا د ستمماافانیسرمگرگسسرم-مشسهاسعه

مد ستمراقم/ایرا ماهراامه یرم-مشسهاسعه

مپیروزیمشهرمبسبلمرو یزوپموشیدارمتسریخمهرودوت

تسریخم
مبلتمی/طبری

م واهی پیروزی/کینمزبسمقصیرمعمرومبنمعنی

تسریخم
مبلتمی/طبری

م وشاواز
پیرعردم

مارها 
مپیروزموما سهمایرا 

مجلوگیریماز

مشكستمقوم

معلکمشمرعیشموزیرمپیرمعلکمچینمع ملمالقواریخ
مجلوگیریماز

مشكستمقوم

م س قمشتوقمریالسمبیحب
م س توققمش

موما سهش
مبرمدشمنمپیروزیمموریت

م واهی پیروزی/کینمبوعس موزیرمزاغس /معلکمزاغس مکلیلهمومدعاه

م واهیکینمعحمودموما سهشمپیرعردم-معسعیسده

معسیحیس موزیرمشسهمجهودا معثاویمعولوی

ای سدما قالفمدرم

م،دشمن

مگمراهماس قنمدصسرا
م

درمتوضننیرمعللمومعواعلیمکهمبسعثمگفقگومعیس معقو مفوقمشنننه،مچانمدكقهمگفقایمااننتجمیكیمازمم

دمرهسمعوهممتسمعنتهس،مااّقیمااتمشگفتمکهمدرمعصرمتسریخیماعلمعهممدرمتحوًلماانسطیرمومحمساهموع
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مومایزدا خمازمدینگسهمجواعرمانناّقی،مهمۀمکسرهسیمعهممزدنگیمدرمآغسزمبهمواننیلۀممفتگرااننقفسدهمقرارمعی

دهسیتمومعردعنس مدرمروزگسرا مبتنیمفدطماینمکردارهسیمعثسلیمومدمودگسریمرامتسمبیممیال ماد نسممشننننهم

کاانخمبرماینمپسیه،میکمچیزمیسمیکمکردارمیسمیکمشننخصننیتمفدطمتسمآ مغسیتمرااننقینمومواقتیمتكرارمعی

کانخمبنینمترتیبمتاهسمازمراهمتكرارمومیسمعشنننسرکتمومایمازلیمرامتكرارمینسمتدلیننمعیممرددمکنهمدمودنهممگعی

ن،مایمکهنمبسشننثسلیمیسمادگسرهآینخمهرمچیزیمکهمفسقنمالگویمعبهمداننتمعی«مواقتیت»هابسزیمااننتمکهم

معتایبی» لگوهسمومپیرویمازمااانتمیتایمواقتیتمدناردخمادگسرمگرایشنیمدرمادسس مدهفقهمااتمکهماومرامبهممم«

کانخمتسریخمازمدظرمادسننس مبساننقسدیمدرمحدیدتمعبسرتمبودمازماحیسیمع ندموممهسیمآغسزینموادارمعیدموده

تحدقمدوبسرۀمیکمعسجرایمحمساننیمکهنموماینمیتایمجریس متبنیلمتسریخمبهمااننطورهمومحمساننهم)بهسر،مم

م1901 ازممایعطسبقمبسمالگومومدمودهم،سریخیایمکرد متسریخمومافرادمتاانننطورهماینمجریس مخ(بنهمجلومم779ج

پذیردخمروینادمتسریخیمبهم ودیم ود،مهرمچانمهممکهمعهممبسشنننن،مدرم سطرۀمپیشمپردا قنهماد نسممعیمم

یسدمیکمواقتۀمتسریخیموممخعسدنمزیرامحسفظۀمجمتی،مدهسدیمدستسریخیمااننتمبسمعحنودیتمبسننیسرعسعًهمدمی

معسدندرمحسفظۀمعردعس مبسقیمدمیمیسمیکمشننخصمحدیدی،محناکثرمبیشمازمدومیسماننهمقر م مرددحوۀمکسرکخ

بهمگودۀمدیگریماانتمومبسمعسسیلمومعبسدیمارمومکسرمداردجمعدو تمکلّیمبهمجسیمحوادثممحسفظۀمجمتیم

اننقیزمحسفظۀمجمتی،م سطرۀمباسبراینماننرشننتمتسریخمهسیمازلیمبهمجسیماشنخسصمتسریخیخمجزلی،مدموده

دمنسینمبهمترتیبیمکهمبقوادنمدرممدهننمومدگرگو معیمبنسمگنذشنننتمعننتیمتغییرمعیمممعلنلمآ مراممحوادثموم

ودیمومتحوًلمعطنسبقمبسمعبسدیممچنسرچوامذهاینستمومدمودگنسرهنسیمبنسانننقنسدیمکهنمدرآینن؛ماینمدگرگممممممم

همادنمومهموارهمازمآ مبهرپذیردمومعردممجواعرمااّقیمازماینمفرایانمآگسهمبودهشناسایمکهنماد سممعیم هسنقیم

ممماینمااّتمبهمطورمکسعلمجسریموماسریمبودهمااتخمرقشادنخمدرمجسعتۀمبساقسدیمگرفقهعی

یس ،مگویس معردعی،مدزدمایرادپردازا مومقصًهپردازیمشفسهیمتواطمدااقس گوییمومداانقس ماناّتمقصنًهمم

سدیمومهسمومااسطیرمبساقاناّقیمآشاسمومعشهور،مغای،معردعیمومپرمعخسطبمبودهمااتخمدرماینمااّت،مافسسدهم

گویس محفظمومحرااننتمشنننه،متسریخی،مصننورتمقصننًهمپذیرفقه،متواننطمقصننًهدیزمبسننیسریمازمحوادثم

شنهمااتم)راجمبویس،مهسیمعقمسدیمزدنهمعسدنهمومهسهراممازمانویمعخسطبس مهماو متسریخمتلدیمعیم قر 

اعریمعسدیمومرایجمبهمهسمعسیهومبنمهسهیماننسزیت،مددلمومادقدسلمومجسب سانناّاینمدرمبهمجلو(خمم90جم1999

یمداشقهمقرشجسذبۀمبیمهسیش،و،مبرایمآ مکهمدااقس گقس ابهماینمعتایمکهمراویمومدام؛تاامآعنهشنمسرمعیم

امرمسهیسماسزهمکردههسیم ویشمواردمعی،مآ مرامبهمدااقس هیسفقسزۀمعاسانبمومجسلبیمرامعیمانمجسمهر،مبسشننم
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سهمازماومگیچهس مهممگاودنشومالبقهممهدادادقدسلمعیمومازمزعسدیمبهمزعس مدیگرمدیگرمازمشنخصنیمبهمشخصمم

مممدنخاهینبطلعنراموماانمدمی

ماهماعروزهمتسریخمومددنمتسریخیانننقس مومدگسهمآدس مبهمتسریخمبسمآددگنسریمعردممبسمعالوهمبرماین،متنسریخم

ترینمتفسوت،مغیبتمدسننبیمکا كسویمادقدسدیمدرمهسییمااننساننیمداشننتخمعهمشننود،متفسوتشننمردهمعی

البقهمبسمبر یماانننقثاسهسمکهمهموارهمهسنننت،معموعسممتسریخمرامدگسریمایرادیماانننتخمعور س مقنیم،متسریخ

بزارمآعوزشمامواقر،درمدادسقانمبلكهمتسریخایمبرایمایراامکرد متشاگس محدیدتمدمیانرچشمهمومقسعنهم

نمرو،مادگیزمبسشنننخمازمایبسیسنتم وادندیمومرغبتمبودمومبرایماینمکهمبقوادنموهیفۀم ودمراماد سممدهن،معی

هسمرامبهمیكسننس مدرممدهسددنمومهرمیکمازماین محدیدت،مااننطورهمومافسننسدهمتمسیزیمدمیمدگسرا معیستسریخ

هسیمعسعیسدهمبرایمدرآعن مبهمقلمرومتسریخمومبهمدااننقس م،دادسننقانخمبسماینمحسننسا نعتمهنفیمواحنمعی

(خم137-137جم9/1،م1939م،یسرشننسطرداننتمآورد مارزشمحدسیقمتسریخیمدشننواریمچانادیمدناشننقانم)م

مبهماشننخسصمهسیمعخقلفدرمکقساس مسننحوادثیمعشننسبهمومیكمیهسهمۀماینمد یلمبسشنننمکهمگشننسینمبهم

مبتمدادهمشنهمااتخسعخقلفمد

وماننراد سمماینمکهمذهنمادسننس مبساننقسدیمبهمجسیمدگسهمعلمیمومتسریخی،مبسمبیاشمااننسطیریم وگیرمم

لمیمومذهایتمهسیمفراوا معیس ماینمدومیكیمدرمبسامعلیتماانننت؛مدرمبیاشمعاانننت؛مازمجملهمتفسوت

م(؛مدرمحسلیمکهمدرمبیاش«چرا»المشننودنم)اننلیسبیمعیتسریخی،محوادثمبهمشننكلیمعلمیمتتلیلمومریشننه

(جمعللمعسوراییمومعواعلمعرعوزموم«ازمک س»المشننودنم)اننلااننسطیری،معللیمعسفوقمعللمواقتیمدرگیرمعی

رمبرایمدین مبحثمبیشقشودنم)بهمعسورامومعللمعرعوزمعاسوامعیگسهمگسهمجسدوییخمتصنسدفموماتفسقمهممم

مبهمجلو(م19جم1933درمعوردمبیاشمااسطیری،مراجمشسیگس ،م

 نتیجه

مشناسانس ماس قگرامهماو مکریسقوامومژدتمعطرحممدظریۀمبیاسعقایتمومتراعقایت،مکهمازمانویمروایتم

هسیماسزهمومشسهاسعهتریمیسفقه،مدرمبررایمعقو مکهنمازمجملهمشننهمومبسمتحدیدستمتودوروفمجابۀمعیایم

مگذاردخهسیمدویایمرامپیشمپسیمعحدقمعیتاسهسمومشیوهآ مع

دارمدرمعقو مکهنمبهمکسرمرفقهمومگفقگوییمبیاسعقایمیسمتراعقایمعیس مکسرمکیاهانننسزۀمراهامنسیمدیرد م

پنینمآوردهماانتخمدرمپینامآعن مگفقگومعیس مروایستیمکهمگذشنت،مچانمعسعلمد یلمبودهمااتجممممهس آ 
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ذهایتمادسننس مبساننقسدیمکهمبرمااننس مآ ،مبهمجسیمتتلیلمعلمیمممدخسننت،مغلبۀمبیاشمااننسطیریمبرمم

رامبهمعللیمعسورایی،معرعوزمومشننگفت،مغیرطبیتیمومدااننقسدیمعاسننواممهس آ دهنمحوادث،مترجیرمعی

کانخمدودیگر،ماناّتمرایجمدرمجواعرمبسانقسدیمکهمبرماانس مآ مهرمچیزمزعسدیمواقتیمااتمکهمبسمیکمممم

گر،مشننكلمشننفسهیمادقدسلمروایست،مبهمراویس ماجسزۀمبرقراریمارتبسطمدیه سطرۀمازلیمتطبیقمپینامکانخمانم

و مهسماخنمگفقنمعقددلمومادقدسلمشنفسهیمانسزهممم،واقرهدادخمبهسیمازلیمرامعیومتطبیقمحوادثمبسمدموده

وممتمدگسهکانخمچهسرم،متفسوا ذموماققبس معقو مازمیكنیگرمرامتسنننهیلمعیم،بسمیكنیگرمومبهمبیسدیمدیگر

دا ماعروزی؛معور س مبساقسدی،مایرادیمومغیرمایرادی،م ودمبهم دگسرمومتسریخ انقسدیمبسمتسریخمذهنمعورخمبس

تسریخمومافسنننسدهمبهمیکمادنازهممهس آ ایمازلیمعتقدنمبوددنخمدرمدظرملزوممتطبیقمینکمرواینتمبسم سطرهمم

سعنهمدیزمازماینمقمشننننمبنسمهممآعیزشمیسبانمومجمرمشنننودنخمهرودوت،مپنرمعلممتسریخ،معهممبودمومعی

توادستمگفقگویمعیس معقو مرامبسمیكنیگرمتسهیلمبلكهمحقمیمومدبودخمبهمهرمحسل،ماینمهمهمعیمعسنقثاسم

مخاسزدقطتیم

درمعوردماننسزۀمعوردمبحثمدرمعقو مکهن،مدكقۀمدخسننتماینمکهمگفقگویماینمعقو مبسمیكنیگرمدرم

همکاینمخمدومدیگرمآیندرد مدیگریمبهمیسدمعیاینماننسزهمچاس مآشننكسرمااننتمکهمبسم وادن میكی،مبیمم

دهنمکهمرابطۀمعقو مفوقمدرماینمدشننس معیمهس آ ت زیۀماینماننسزهمبهمواحنهسیمکمیاهمومانن سمتحلیلم

اینهمعقایتم)اققبس مومبرگرفقگی(مرحضنوری(مگذشنقهمومبهمحنمبیشممعقایتم)همانسزهمگسهمازمحنمبیاسم

یم،محستمژدتمبهرهمبگیرکهمرابطۀماینمعقو مبسمیكنیگر،ماگرمبخواهیممازماصننطالاینمدیگرم هااننتخمانن

عقایمازمدوعمدیگرگودگیمبسنطیماانت؛مبهماینمعتایمکهماینماسزهمدرمروایستمعوردمبحث،مممرابطۀمبیش

رکیبمایمدیگرمتازمجهتمعاسصنرمانسزدنه،مازمانسدگیمبهمپیاینگیمتحولمیسفقهمومحقیمگسهیمبسماسزهممم

جهمبهمواحنهسیمکمیاۀمترینماات،مبسمتویروایتمهرودوتمقنیمم،شننهماانتخمگرچهمازمدظرمتسریخیمم

اتمرانمعلتمآ مابهمدظرمعیمدمسیسدنخعیهسیمدیریاگیمومقنعتمبیشقریمرامانسزه،مروایتمشغسدمدشسدهم

هسیمعنینمبهمصننورتمشننفسهیمرواجمداشقهم،متسمپیشمازمعكقوامشنن ،معنتمشنسهاسعهمکهمبر یمعوادم

ترینم ومروایتمعولویمتحولمیسفقهمعقن پیشفردوایممشسهاسعۀبرماینماانس مروایتمشنغسدمدرممماانتخمم

،مگرچهمدرمزیرانس تمهمینماسزهمرامداراات،ماعًسمچاس متحولمیسفقهمکهممحبیبمالسنیرماانتمومروایتمم

مدرمرواس تمشبسهتمکمقریمبسمدیگرمروایستمداردخ

م
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  س ماافانیسرجمم *مبرگرفقهمازماینمبیتمفردوایمدرمدااقس مهفت

 

مچاینمگفننتماننننس رمکزمگرگسننننسر

 

مکننینناننهمممم ماننننس ننقننم مراهننبننر مداریننكننی

م(3/737/937جم1991م،ی)فردوا                   
م

م1 عللفمم،ینیلتدمتعقاینمشیخمدرمبگرددیعممیتدسنننمیگرگودگیومدمینینمتدلمۀبنهمدومگودنمممتعقاینمشیبمۀرابطنمخ

وممی،مدگردیسنننرییدچننسرمتغمعقنشیپم،یگرگودگیحفظمشنننودماعننسمدرمدمعقنشیدرمتالشماانننتمتننسمپمعقن شیب

جمشنننودعیمتدسنننیمعقنمبهمدومدانننقۀمکلیمعقنمومبیشرابطۀمپیشمخ(1939)دنسعورمعطلق،مممشنننودیعمیگرگودگید

حفظمعقنماوًلمدرموضنننتیقیمجنینماانننتمکهمالبقهمدرماینمتدلین،مم،یسمتدلینمکهمدرمآ مهنفمعللف«مهمسدگودگی»

مهمیشننهمجوهرۀمعقنماوًلمدرمگیرد،ماعًسدگرگودیماعریمااننتمبنیهیخمتدلینمعتمو ممبهمطورمغیرعسننقدیممشننكلمعی

رینمتجسییجماینمبخشمکهمارتبسطمعسنننقدیممبسماینمجسنننقسرمدارد،مازمعهمینسمجسبهم«متراگودگی»عقنمدومموجودمداردخم

ودخمتوادنمبسمتراگودگیمعقنمدیگرمای سدمشگسهیمیکمعقنمعی»هسیمدظریۀمتراعقایتمژدتماانتخمبرماینمااس ممبخش

م)شنودمعقایتمای سدمعیدگرگودیمپیشمعقایتمبسمتغییرمودرمتراگودگی،مبیش مهمس « (خمدرماینماطرمعمكنمااتم99ج

سبلمبیاسعقایتمهاگسعیمکهمدرمعقنمقرارمگرفقهمبسشنننمومغیرمق»عقنمای سدمشننودخمدومفرآیانمقبضننیمومبسننطیمدرمپیش

ستمیگردد؛ماعسمبسلتكسمهاگسعیمکهمبرمااننس مت ربحذفمیسمادكسرمبسشننن،مبیاسعقایتمحقمیمیسماجبسریمعحسننوامعی

جم1997ق،معطلم)دسعور«مشننودشننخصننیمیکمفردموم وادانهمای سدمگردد،مبیاسعقایقیماحقمسلیمومتصننسدفیمتلدیمعیمم

دادشمشنخصنیمعخسطبمومت ربیستمفرهاگیماومدرمپیودنمداد مدوماثرمد یلمااتخمممم،(خمدرمبیاسعقایتماحقمسلی700

قهمبیرو مبود مآ مازمعقنموموابس»راممترینمعشخصۀمآ اینمدریسفتمبرایم وادانگس معخقلف،معقفسوتماانتمومعهمم

م(خ709)همس جممدادانعیم«بود مآ مبهمشرایطم سصم وادانه

زبس مفسرایممایمخماینمعتاسمبسمایسقعقنمرامعقنمعقر رمدادسنقهمعقنمیسمزبرقنمرامعقنمعقدنممومپسععقنمیسمزیرخمپیش7

اینمعتاسمرامبرایمهرمیکممراتمعكسِرانن،مگرچهماحمنیمعتاسییمدمترمبهمدظرمعیزبسدس معقاسانبمانیمومدرامفسر

م(خ971جم1907آوردهمااتم)احمنی،م

کانمکهمااینمقضننیهیمبرایمزوبیرو مومیسمتصننورمعیمخخخعسرکوارتم»دویسنننجمخمدولنکهمدرمبساماینمدااننقس معی9

کهماینممیآینمازیراعگسبیزو مدرمزعس مداریوشمومیسم شنسیسرشنسماتفسقمافقسدهمبسشن،ماعسمازماینملحسبمبتینمبهمدظرمعیمم

م7390/1930شنننودم)دولنکه،معیهسیمعخقلفمعربوطمهسمومزعس قصنننۀمعرغوامدرمعواردمدیگرمدیزمبهمعحل مخ(10ج

صحتمدناردمچرامکهمعحسصرۀمبسبلمومدفرمطغیس مآ متسمآ مادنازهمکهم»کوامعتقدنماانتماینمداانقس مممعرحوممزرین
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لمایمرامالزاممکان،معمكنمدیستمطویمافسسدهکانمومبسمآ مطولمومتفصنیلیمکهموقوعمچاینمفناکسرمهرودوتمددلمعی

م(خ337ومم119جم1900کوا،مکشینهمبسشنم)زرین

مخ103-111جم1937،مراجمعشكور،معغمخمدرمعوردمگئوعستسی1

مشودخگرددمومفرجسممآ مدرم س مششممآشكسرمعیاسزیمگرگسسرمازمعیسدۀم س مپا ممآغسزمعیدیرد خم3

جم7،مج1933بهمصنورتیمعخقصنرترمآعنه،ماعسمقضیهمتغییریمدكردهمااتم)طبری،ممممتسریخمطبریخماینمداانقس مدرمم9

مبهمجلو(خم130جم1،مج1939م)عسكویه،مت سراما عمبهمجلو(؛مدیزمدرمم973

بهمشنكستمایرادیس مازم وشاوازمتورادیمکهمدرمعسورایمجیحو ممم،درمداانقس مپیروزمپسنرمیزدگردممشنسهاسعهمممدرخم0

یرخمفریبم ورد مایرادیس م مۀسمبهمعسرلاعًم،برماثرمافقسد مدرمکانهماشنسرهمشنهممکردمومکشنقهمشنن مپیروزممحكوعتمعی

شنننسیننمهمینمافقنسد مدرمچسلهم ودمدوعیمفریبمبودهموخخخمیسماینمکهمتسریخمرامبرایمزدود مآثسرمدا مبرماثرمفریبموممم

مبهمجلو(خممم0/13/17جم1991)فردوای،ممبسشانکشقهمشن معوضمکردهم

مhttp://www.fghan.com/soltanmahmood%20gaznawi.htmجمدرماینمعوردمباگرینمبهخم3

مبهمجلوخم1جم1997عوردمفقرماوعاست،مراجمفلسفی،ممدر

متبسمادنامتفسوتیمدرمجزلیستمآعنه،ماعسماننسزۀمعوردمبحثمدرمآ مددلمشنننهمااننمتسریخمطبریخماینمدااننقس مدرم9

م7،مج1933)طبری،م ا قصنسرمبرگزارمشنهمااتم)عسكویه،ممهابوعلیمعسنكویهمبممت سراما عمبهمجلو(؛مدیزمدرمم399ج

مبهمجلو(خم179جم1،مج1939

اهلمتحدیقماینم»،مدرم ستمۀمدااننقس مدرمپسورقیمدوشننقهمااننتجمع ملمالقواریخخمعلکمالشننترامبهسر،معصننحرم17

ومبرادرشمرامگزافهمدادان،مومبسماااسدمتسریخعمعقداعمکهمازمم)شمرعیش(مداانقس متبتس م سصنهمداانقس مشنمریرعشمممم

عتدولمدیسنتمکهمتبسبتهماینمدومکشنورمایرا مومروممرامب یمسیانمومعسلمگیرمشودنمومممم،انتمامروممومایرا مدرمدانتم

م(خ3،مپسورقیمشم139جم1913،مع ملمالقواریخ«م)اثريمدرمتواریخمهمسسیگس مازمآ مدبسشن !

همکمااتمبرمبس یمکوه،متخوار،مفرودمومراهامسیشمۀقضیآوردمومآ ماسزۀمدیگریمرامفرایسدمعیمخماینمانسزهم ودم11

مااتخمایلیسدهلنمدرم ودمعشسبهم

مازمپهلویمبهمعربیمرفقهموما سمبهمفسرایمترجمهمشنهمااتخمکلیلهمومدعاهخمفراعوشمدبسینمکردمکهم17

ااننقرمدرمعوردم واهرمکواتمبرایمآزادمکرد ماومابوعلیمعسننكویهمروایقیمشننبیهمبهمروایتممت سراما عمخمدرم19

م1،مج1939ازمزدنا مبسمفریفقنمزدنادبس مآعنهماانتم)عسنكویه،ممم قبسدمزدنادی،مبسمزرعهر،مزدنادبس مم،شسهاسعه(؛مدرم199ج

 ممجدهنمکهپردازدمومبهماوموعنهمعی ود،مبهمگفقگومعی

مگرماینننودننکمیننسبممرهننسییمزمبانننمممممممم

مپننسیمعنننم مبننرداریماز مبنناننن ماگننر
 

مبننسشنننممازمهرمبنننیمانننودعانننخخختنمم مومرا

مبننر ننوردیمازمرایمعننن مچنناننس مدا مکننه
م

http://www.fghan.com/soltanmahmood%20gaznawi.htm
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)راجمفردوانننی،م«مانننبکمبانمرامبرگشنننسدشمزمپسی»پرانننتمچو ماینمانننخاس مرامشننناین،مومزدنادبس میزدا 

ومچاس مکهمپینااننتمدهمااننمیمازم واهرمقبسدمدرمعیس مهسننتمومدهماثریمازمدفوذماومومممبهمجلو(؛م1991/0/97/179

مفریبمزدنادبس مومخخخخمخ

دسعینهمشنننه،مبهمطورممشننسهاسعهگیریمازمآداهمعلحدستمایمآعسدۀمچسپمدرمعوردملزوممبهرهخمدویسننانهمدرمعدسله11

معفصلمبحثمکردهمومد یلم ویشمرامبرشمردهمااتخ

 کتابنامه

م.تهرا جمعرکزمخویرااتمدوممخچسپماوًلمخپیسممیزداد ومۀترجممخبیاسعقایتمخ(1933)مخاهسمآلن،مگر

مخمم77-0صصممخ19شممخبخسرامخ«تسریخمواقتیمومتسریخمروایی»مخ(1909)مخآعوزگسر،مژاله

مخعلمعمومفرهاگعمجتهرا مخلاوًمسپچمخنمآیقععبنالمحمًمۀترجممختسریخمعخقصرمالنولمخ(1900)مخابنمالتبري

م.عرکزجمتهرا مخ(گراییراس قسمومشاسایاس قسرمومترویلمعقنم)دشسدهمخ(1907)مخبسبکاحمنی،م

بهمکوشننشمعحمًنمپروینممخالشننترامبهسر خمتصننحیرمعلکتسریخمبلتمیمخ(1939)مخبلتمی،مابوعلیمعحمًنمبنمعحمًن

متهرا جمکقسبفروشیمزوارخمخدومجلنمخچسپمدوممخگاسبسدی

مخچسپماوًلمخبررایمومتحدیقم)ع موعهمعدس ت(مخ«گوانس مپسرتیموماناّتمدوازدنگیمدرمایرا مم»مخ(1999)مخبویس،معری

مخم91-70صصممختهرا جمتو 

متهرا جمفكرمروزخمخچسپمدوممخجسقسریمچانمدرمفرها مایرا مخ(1901)مخبهسر،معهرداد

متهرا جمتو خمخچسپماوًلمخایترجمۀمفرینو مبنرهمخهسیمپریس شاسایمقصًهریختمخ(1993)مخپراپ،مو دیمیر

متهرا جماخنخمخبهمکوششمژالهمآعوزگسرمختسریخمادبیستمایرا مپیشمازمااالممخ(1909)مختفضّلی،ماحمن

م.تهرا جمآگهمخاوًلچسپممخینمدبوعحمًمۀترجممخاس قسرگرامیدسیبوطمخ(1909)مختزوتس متودوروف،

م یسمخمجتهرا مخاوملنمجمخایسقیخمزیرمدظرمعحمنمدبیرتسریخمحبیبمالسیرمخ(1997)مخ وادنعیر

شممخیدباددنممخ«تیاسعقایبمكردیبرمااس مرومعرزبس مدسعهازممیاقصهملیددنمومتحل»مخ(1930)مخعحمودمدشتمارژده،مییرضس

مخم37-91صصممخ1

مختهرا جماعیرکبیرمخچسپمپا ممختسریخمعردممایرا مقبلمازمااالممخ(1900)مخکوا،معبنالحسینزرین

متهرا جماخنخمخچسپمششممخددشمبرمآامخ(1933)مخ__________________ 

م.دورمانگس یپومجتهرا مخیزعسدممسیامومجاللماخاورمۀترجممخیومددنمعملمیادبمیۀدظرمخ(1903)مخراعس مالن ،

متهرا جماعیرکبیرخمخبهمکوششمغالعحسینماسعنیمخ(3کقسامالفبسم)مخ«بیاشمااسطیری»مخ(1933)مخشسیگس ،مداریوش

متهرا جمااسطیرخمخجلنم19مخچسپمششممخترجمۀمابوالدساممپسیانهمختسریخمطبریمخ(1933)مخطبری،معحمًنمبنمجریر
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چسپممختصننحیرمعحمًنمدبیراننیسقیمخدیوا محكیممفر یماننیسننقسدیمخ(1937)مخفر یماننیسننقسدی،معلیمبنمجولوغ

متهرا جمزوارخمخششم

متهرا جمزوًارخمخجلنماوًلمخچسپمششممخشرحمعثاویمشریفمخ(1909)مخفروزادفر،مبنیرمالزعس 

تهرا جممخترجمۀمکسعلمومتاظیممع ندمازمحسننینمداودیمخاحسدیثمومقصننصمعثاویمخ(1931)مخ______________ __

ماعیرکبیرخ

بسمت نینمدظرمکسراپتممخفنسضنننلم س مهمنادیمومهاریمعسرتینممخترجمنۀمویلینسممگلنمممخ(مخم7770)مخکقنسامعدنن مم

مادگلسقس جمایالمخمخاوهسدس

متهرا جمکاللۀم سورخمختصحیرمعلکمالشترامبهسرمخ(1913)مخع ملمالقواریخمومالدصص

مخدومجلنمخترجمهمومتحشنیۀمابوالدسامماعسعیممخهسیمعردعس (ت سراما عمم)آزعو مخ(1939)مخرازی،مابوعلیمعسنكویۀم

متهرا جماروشخ

مخمم103-111صصممخ99شممخیخیتسرمیهسیبررامخ«عغمیگئوعستس»مخ(1937)مخنمجوادعحمًمعشكور،

مخاننوممچسپمخدبویمعحمًنمومعهسجرمعهرا مترجمۀمخعتسصننرمادبیمهسیدادشنناسعۀمدظریهمخ(1933)مخریمسعكسریک،مایردس

م.آگهجمتهرا 

متهرا جماعیرکبیرخمخچسپماوًلمخعثاویمعتاویمخ(1999)مخالنینمعحمًن عولوی،مجالل

مخ39شممخیعلوممادسسدمپژوهشناسعۀممخ«هسعقنمگریعقنمبسمدمکیروابطممۀجمعطسلتتیتراعقا»مخ(1939)مخعطلق،مبهمنمدسعور

مخم93-39صصم

متهرا جماخنخمخدرآعنیمبرمبیاسعقایتمخ(1997)مخ_____________ 

متهرا جمدادشگسهمتهرا خمخچسپمهفقممختصحیرمع قبیمعیاویمخکلیلهمومدعاهمخ(1997)مخدصراهللمعاشی،مابوالمتسلی

متهرا جما هرخمخچسپماوممخترجمۀمبزرگمعلویمخحمساۀمعلیمایرا مخ(7390/1930)مختئودورمدولنکه،

مخچسپمانننوممخترجمنۀمغخموحینمعسزدنرادیممخاوادسمجخمتلخیصمومتاظیمماخمختنسریخمهرودوتممخ(1997)مخهرودوت

متهرا جمعلمیمومفرهاگیخ

چسپمچهسرمخمحسنننمادوشننهخمجلنماننومخمقسننمتماولخممترجمۀخمکمبریجمتسریخمایرا مخ(1939)مخیسرشننسطر،ماحسننس 

 تهرا جماعیرکبیرخ

Genette, Gérard. (1982). Figures of literary discourse, Trans. Alan Sheridan, Intro. Marie-

Rose Logan, New York: Columbia University Press. 
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