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ثؤختة:
ظةطيَرانناسى مينا ديتنةكا نوى و بنياتطةرى ،هةوال شروَظةكرنا بنياتىَ دةقىَ ظةطيَرانى دةت .ظةطيَرانناسى لدويظ ثةيدا كرنا دةستور
زمانىَ ضريوَكىَ ،رِيَزمانا ظةطيَرانىَ و ئةو سيستةمىَ زال دناظ هةمة جور دةقيَن ظةطيَرانىَ ية .طرمياس مينا ئيَك ذ تيوَر دانةريَن
ظةطيَرانناسيىَ؛ بريَيا سادةكرنا منوونا سيه و ئيَك ئةركى يا ثروَثى بسةر شةش ئةركان كو ئةو ب كريار ناظكرن .ئةوى بريَيا ظى تيوَرى،
كريار و رِوَلطيَرى يا كاراكتةران و ئةركىَ زجنريةيى يا ظةطيَرانىَ ،هةوال ظةدوزينا ياسا و رِيَزمانا طشتى يا ظةطيَرانىَ دا .ذ تايبةمتةندييَن
تيوَرا طرمياسى ئةوة كو لطةل هةمى جوريَن دةقيَن ظةطيَرانىَ دطوجنيت .دظىَ ظةكولينىَ دا هةول هاتية دان منوونيَن ئاشكرا ذ ضريوَكة
شيعرا "بةرصيصىَ عابد" لدويف تيوَرا طرمياسى بهيَنة شروَظةكرن .ضريوَكة شيعرا "بةرصيصىَ عابد" ئيَك ذ ضريوَكة شيعريَن دريَذ و
بناظ ودةنط يا فةقيىَ تةيرانة و ذ وان ضريوَكيَن ثر ملمالنىَ ية دناظبةرا مروَظ ،حةز و باوةريىَ.
ثةيظيَن سةرةكى :بنياتطةرى ،ظةطيَرانناسى ،طرمياس ،كريار و رِوَلطريى يا كاراكتةران ،ئةركىَ زجنريةيى ،فةقيىَ تةيران ،بةرصيص َ
ى
عابد.
 .1ثيَشةكى
ئةظ ظةكولينة ذيَر ناظ و نيشان (شروَظةكرنا ضريوَكة شيعرا "بةرصيصىَ
عابد" يا "فةقيىَ تةيران" لدويظ تيوَرا طرمياسى (ئةركىَ كرياريَن
كاراكتةران و ئةركىَ زجنريةيى) ) ب خواندنةكا ظةطيَرانناسى يا
بنياتطةرى؛ جةختيىَ لسةر فرة رِوَىل يا كاراكتةران د ضريوَكيَدا دكةت.
د ظةكولينيَن كةظندا رِوَليَن كاراكتةران ديار كرى بوون و كاراكتةر بتنىَ
لدويظ ئةرك يان ثيَكهاتةيظة دهاتنة ثوَلني كرن .ىلَ دخواندنيَن
ظةطيَرانناسيىَ دا ذ بلى طرنطى دان ب ثيَكهاتا رِيَزمانى يا رِستةى ل
تةوةرةكىَ ديرت ب ديتنةكا واتايى تةماشا ثيَكهاتةيَن ضريوَكىَ دكةن و
ئيَدى كاراكتةر بتنىَ طةشةكرى يان رِاوستياى نينة ،بةلكو بوارىَ
دةروونى ،حةز و ئارماجنيَن كاراكتةرى كارتيَكرنىَ لسةر دكةت و
كاراكتةر ضةندين رِوَالن وةردطريت و رِةوتا ضريوَكىَ دطوهريت و بةرةف

ثيَشظة دبةت .طرنطى يا ظىَ ظةكولينىَ د وىَ ضةندىَ داية كو ذاليةكيظة
ظةكولني لسةر ضريوَكة شيعرةكا فةقيىَ تةيران ب ديتنةكا ظةطيَرانناسى
يا بوَنيادطةرى دهيَتة كرن .ئةظ ظةكولينة ب رِيَبازا وةسفى -شروَظةكارى
دهيَتة ئةجنامدان .ثةيكةرىَ ظةكولينىَ ذ بلى ثوَختة و ثيَشةكيىَ ذ دوو
تةوةران ثيَك دهيَت:
ل تةوةرىَ ئيَكىَ دا طرنطى ب ضةمك و ميَذووا ظةطيَرانناسى ،ضةمك َ
ى
كرياريَن كاراكتةر و ئةركىَ زجنريةيى ،لطةل كورتيا تيوَرا طرمياسى هاتية
دان.
ل تةوةرىَ دووىَ دا كو ثراكتيكة ،ذبلى كورتيا ضريوَكة شيعرا بةرصيص َ
ى
عابد اليةنيَن كرياريَن كاراكتةر و ئةركىَ زجنريةيى يا كاراكتةران لسةر
ضريوَكة شيعرا فةقيىَ تةيران هاتية ثراكتيك كرن .ل طةل ئةجنام و ليستا
ذيَدةران.

* ظةكولةرىَ بةرثرس.
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 .2ظةطيَرانناسى و تيوَرا طرمياسى
 .1.2ظةطيَرانناسى :ضةمك و زارظ:
ظةطيَرانناسى د بنةرةتدا لقةكة ذ تيوَرا ئةدةبى ئةوا ليَكولينىَ لسةر
ضةمكيَن طرىَ ،ظةطيَر ،طوشة نيطا ،كاراكتةر ،رِيَزكرنا دةمى ...هتد
دكةت.
 .1.1.2زاراظ :هةر ضةندة ذيىَ ظةطيَرانىَ ب دريَذاهييا ذيىَ هةبوونا
مروَظانة ىلَ ظةطيَرانناسى مينا زانستةك نوى؛ ذيىَ وىَ بوَ بةرى ضةند
دةهكان دزظريتةظة و زاراظىَ ظةطيَرانناسى ذ زاراظىَ Narratologie
يا فرةنسى هاتية وةرطرتن .ئةوا لساال 1969ىَ بوَ جارا ئيَكىَ "
تزظيتان توَدوَروَظ" د ثةرتوكا خوة يا (دةستور زمانىَ ديكامريون) ى
بكار ئيناى( .ابوالفضل حرى )10-9 :1392 ،ظةطيَرانناسى د زمانىَ
كورديدا ب زانستىَ ظةطيَرانىَ ذى دهيَتة نياسني ب واتا زانستىَ ظةطيَرانىَ
يان تيوَرا ظةطيَرانىَ بريتيية ذ ((تيوَرا ظةطيَرانان ،دةقيَن ظةطيَرانىَ،
ئيماذ ،دميةن ،رِوويدان ،دةستكةفتيَن كلتورى و رِةوشةنبريى؛ ئانكو
ظةطيَران و ضريوَكة)Bal, 1997:3( )).

هةر ضةندة رِةخنةطر و ظةكولةريَن ظى بوارى د مةسةال بنةما ،ناظةروك
و هةبوونا ظةطيَرانىَ هةظ رِا بوون ،ىلَ هةر ئيَك ذ وان دةرك ،ضةمك و
ويَنةيةك جياواز ذ ظى زانستى ثيَشكيَش كرية.
ظةطيَرانناسى بريتيية ذ ((كوَمةكا ياساييَن طشتى دةربارةى ذانريَن
داستانى ،سيستةمىَ ظةطيَرانىَ و ثيَكهاتا طرىَ( )).رميا مكاريك،
 )149 :1385ظةطيَرانناسى هةول دةت ((يةكةييَن ظةطيَرانىَ ئانكو
رِيَزمانا طرىَ ئةوا هندةك دبيَذنىَ "رِيَزمانا ضريوَكىَ" ديار بكةت)).
(سجودى)72 :1382 ،
ظةطيَرانناسى ظةكولينىَ لدور شروَظةكرنا ظةطيَرانىَ و ب تايبةتى جوريَن
ظةطيَرانىَ ،جوريَن ظةطيَر ،هةليَنجانا ياساييَن ناظةكييَن ذانريَن ئةدةبى و
دةرئيَخستنا ياسايا زال لسةر بنياتىَ دةقيية و ليَطةريانىَ لسةر شيَواز،
بنيات و دةاللةتيَن دناظ دةقيَن ظةطيَرانيَية( .ابراهيم)7 :2005 ،
 .2.2ميَذوويا ظةطيَرانناسيىَ:
تةمةنىَ ميَذووا ظةكولني و طرنطيدان ب يةكة و بنيات و جوريَن جودا
جوداييَن رِةطةزيَن ظةطيَرانىَ و بطشتى شروَظةكرنا جوريَن طووتارىَ
برةنطةكىَ زانستى بوَ بةرى ضةند دةهكان دزظريت .ىلَ دشيَني بيَذين كو

 .2.1.2ضةمك :ظةطيَرانناسى مينا زانستةكىَ نوى ،د ظان ساليَن
دوماهيىَ ذاليىَ زوَربةى رِةخنةطريَن ئةدةبيظة د سةرتاسةرى جيهانيَدا
طرنطى ثىَ هاتية دان .ديارة هيض تيوَرةك ب جارةكىَ و ذ نيشكيَظة و بىَ

طرنطى ثيَدان بظىَ ضةندىَ ئيَك ذ ئةوان بابةتانة ييَن "ئةرستو"ى د
هونةرىَ شيعرى دةربارةى تراذيديا دةستثيَكر .ئةرستو د هونةرىَ

بار و زةمينةكا هزرى و ئايديوَلوَذى ل دةم و سةردةمةكىَ طوجناى ذ
دايك نابيت و تيوَر و ياساييَن بنةرةتى ييَن كةظنرت باندوَرا خوة د

شيعريَدا دةمىَ ئاماذة ب رِةطةزيَن ثيَكهيَنةريَن تراذيديايىَ دكةت
رِةطةزيَن ((طرىَ ،كاراكتةر ،ديالوَط ،بابةت ،دميةن و موسيقا ب رِةطةزيَن

سةرهلدانا تيوَريَن نوى هةنة .ظةطيَرانناسى ذى ذ ظىَ ياسايىَ دوير نينة.

هةرة طرنط د ظةطيَرانيَدا دزانيت( )).كوئيالن )66 :1388 ،لدويظدا

ظةطيَرانناسى دةر ئةجنامىَ بةرفرةه بوونا تيوَريَن فوَرماليزم و
بنياتطةريىَ – ئةوا رِوَلةكىَ هةرة مةزن د ثةيدا بوون و طةشةكرنا زانستىَ

((لساال 1961ىَ "وون بووث" د ثةرتوكا "رِةوانبيَذييا ئةدةبىَ
داستانى" ب رِةنطةكىَ زانستى بةردةوامى ثىَ دا( )).حممدى فشاركى،

ظةطيَرانىَ د سةد ساليا بيستىَ هةبوو -سةرهلدا .هةر ضةندة
فوَرماليزمان ثيَنطاظيَن سةرةكى و بنةرةتى د ظى بواريدا هاظيَتينة ،ىلَ د
ظىَ مابةينيَدا رِوَىلَ بنياتطةران ذ بوَ شروَظةكرنا دةقىَ ظةطيَرانىَ ديار و

خدادادى)141 :1397 ،
ل درستبوونا تيوَريَن نوييَن ظةطيَرانىَ ،شةش كةسان رِوَلةكىَ مةزن و
سةرةكى طيَراينة ئةو ذى بريتينة ذ(( :ظيالدميري ثروَث ،رِوَالن بارت،

بةرضاظترتة ضنكو د رِاستيدا ظةطيَرانناسى ،ذ دايك بوويىَ بنياتطةري ية.
بنياتطةرى د بنةرةتدا ثةيوةندييةكا موكم لطةل بوَ ضوونيَن زمانناسى

تزظيتان توَدوَروظ ،ذيرار ذينيَت ،طرمياس و كلود برموون( )).انوشة،
)696 :1376

يا "دى سوسيَر" و "ضومسكى" هةية" .ضومسكى رِوَىلَ خوة هةبوو د

تيوَريَن فوَرماليزميَن رِووس بتايبةتى "ظيكتور شكلوظيسكى" يىَ

سةملاندنا هةبوونا ثةيوةندييةكا ئاشكرا دناظبةرا رِيَزمان و واتا .بظى
واتاى كو ئةطةر واتايا رِستىَ تيَبطةهني دشيَني هةمان رِستةى ذاليىَ

رِةخنةطر ،د بوارىَ تيوَرا ثةخشانىَ ( )1929رِوَلةكىَ مةزن د طرساندنا
ظةطيَرانناسيىَ هةبوو .لدويظدا زمانناسيَن قوتاخبانا ثراط (-1926

رِيَزمانيظة شروَظة بكةين و بةروَظاذى .ئانكو "ضومسكى" ((زمان لة
ئاستى رستةدا وةسف دةكاتةوة ،ئةم تيَروانينة بوَ زمان كة لة رِاستيدا

 )1948مينا "يان موكاروَظسكى" ( )1975 -1891زمانناسىَ
ضيكى و "رِوَمان ياكوبسن" ( )1982-1896زمانناسىَ رِووسى-
ئةمريكى رِيَك خوشكر كو ظةطيَرانناس ب مفا وةرطرتن ذ بوَ ضوونيَن

"ضومسكى" نويَنةرايةتى دةكرد و لة رِيَبازى رِوَناكى  /ثيَكهاتة خوازيدا
خوَى ناساندبوو ،تيَروانينى زاىل زمانةوانى بوو بوَ زمان( )).سورخى،
)22 :2013
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ئةوان كارىَ شروَظةكرنا دةقيَن ظةطيَرانىَ ئةجنام بدةن .هةروةسا طةلةك
ذ ظةطيَرانناسيَن فرةنسى مفايةكا هةرة زوَر ذ موديَال ئوَستورةناسى يا
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"ليظى شرتاوس" مروَظناسىَ فرةنسى -هةر ئةو ب خوة كةتبوو ذيَر

ب اليةنىَ واتايى يا ثةيظان ددةت و مةرجىَ طةهشنت ب ياسا ضريوَكىَ ب

كاريطةرييا بنياتطةران -وةرطرتن( .انوشة)696 :1380 ،
هةر وةك ئاماذة ثىَ هاتية دان "توَدوَروَظ" لساال 1969ىَ لطةل

زانني و تيَطةهشتنا واتا ثةيظان طريَدةت .ب ديتنا وى ضةوا ذ ب َو
((تيَطةهشتنا واتايا رِستةكىَ ثيَدظى ية واتايا ثةيظان و ياسا و دةستورىَ

ثةرتوكا "دةستور زمانىَ ديكامريون" بوَ جارا ئيَكىَ ئاماذة ب زاراظىَ
زانستىَ ظةطيَرانىَ دا و زاراظىَ ظةطيَرانناسي بكار ئينا .ئةظ ثةرتوكة مينا
ئيَكةمني ثيَنطاظ بوو بةرةف ئاقارةكى ئةوا هيَشتا ب درستى جهىَ خوة

رِيَزمانى بزانني ،ب هةمان شيَوة ذ بوَ تيَطةهشتنا واتايا هةر دةقةكى
ثيَدظى ية واتاييَن رِيَز بوون و ياسا و دةستورىَ ضريوَكىَ بزانني)).
(امحدى )162 :1380 ،ب ديتنا طرمياسى -كو ظةكولينيَن خوة

نةطرتبوو" .توَدوَروَظ" لطةل تيَكةل بوون د رِةوتا بنياتطةرى ئةوا هةولدا
ظةكولينىَ لسةر ديارديَن ئةدةبى ب ثشت بةسنت ب زمانناسى يا "دى

لسةر بنةمايىَ زمانناسى يا سوسيَر و ياكوبسنى دةستثيَكر -دةاللةت
لطةل جووتة هةظدذييان دةست ثيَدكةت .ئانكو ضةمكيَن دةستثيَكى ييَن

سوسيَر" بكةت .شروَظةكرنا (( بونيادطةرييا زمانةوانى بوَ تيَكستا
ئةدةبى ،ثةيوةندييةكا مةزن ثةيدا دكةت دناظبةرا شيعر وةك هونةر و
زمان وةك زانستةك( )).تةيب )20 :2006 ،هندةك كةسان مينا

هزرى ،بدرستى وةكو فوَرميَن سادةييَن ئاخفتنىَ نة و هةر لسةر ظى
بنةماى ذ هةظ دهيَنة جياواز كرن .بوَ منوونة وةكو ذيَر و ذوور ،ضةث و
رِاست ،تارى و رِوناهى .لدويظ ئاستىَ هةظدذييا لطةل ئيَك هةى دهيَنة

"بارت"" ،برمون" ،ذينيَت" ،طرمياس" و توَدوَروَظ" ثشتى بنياتنانا
ظةطيَرانناسيىَ لدويظ وىَ جياوازييا "سوَسيَرى" دناظبةرا زمان و

ثيَناسة كرن.
ى ديار دكةت .ئةو ((لذيَر
لدويظدا طرمياسى ئاستةك ذ بةرى دةربرين َ

ئاخفتنىَ كرى ب هةمان شيَوة هةر ضريوَكةك ب دةقةكىَ ظةطيَرانى زانني
لدويظ سيستةمةكىَ نيشانةييَن هةظثشك دناظبةرا هةمى ضريوَكاندا
هةية.

كاريطةرييا ليظى شرتاوس دبيَذيت كو بنياتىَ ضريوكىَ لسةر بنةمايىَ
هةظدذى و ملمالنىَ ئاظا دبيت( )).اخوت )64 :1392 ،ئةو دبيَذيت،
زوَر جاران مروَظ دكةظيتة د بارودوخىَ ملمالنىَ و هةظدذييان .ئةطةر ئةظ

برةنطةكىَ طشتى ثرانيا رِةخنةطران ميَذووا ظةطيَرانناسيىَ بةرى ثةيدا
بوون و ثشتى طةشةكرن و بةرفرةه بوون بسةر سىَ قوَناغان دابةش

هةظدذى و ملمالنة بريَيا زمانى بةرفرةهرت ىلَ بهيَت دبيتة ضريوَك.
((بتايبةتى دةمىَ هندةك تايبةمتةندييَن جظاكى يان كلتورى لسةر بهيَتة

دكةن:
ى هةتا  ، 1960قوَناغا بنياتطةري َ
ى
 -قوَناغا بةرى بنياتطةري َ

زيَدةكرن و هندةك رِوَل و كارظةدانيَن رِةفتارى ل ضريوكيَدا بهيَنة
زيَدةكرن .ئةطةر ب ئةوان رِوَليَن رِةفتارى هندةك سالوخةتيَن تايبةت

 ، 1980 -1960قوَناغا ثشتى بنياتطةريىَ (مكاريك:1385 ،

بهيَنة بةخشني دبنة مروَظ ئانكو كاراكتةر( )).اسكولز)147 :1392 ،

)149

طرمياسى طورانكارى د تيوَر و رِيَكا ثروَثى كر" .ثروَث" وةكو طةلةك ذ
ظةكوَلةريَن ظىَ دوماهيىَ ،ذ بوَ شروظةكرنا ظةطيَرانا داستان و حيكايةتان
مفا ذ زمانناسيىَ وةرطرتبوو .ئةوى د ثوَلني كرنا بةرهةميَن فوَلكلوَرى

 .3.2تيوَرا طرمياسى:
ئالطرداس ذولني طرمياس ذ بناظ و دةنطرتين زانايىَ سيميوَلوَذيىَ
هةظضةرخة .طرمياس د بةرهةميَن خوةدا لذيَر ناظو نيشان (دةربارةى
ضةمك /ثةرتوك( )1970 /يةكة و اليةنيَن دةستور زمانىَ ظةطيَرانىَ
/وتار( )1971 /رِةطةزيَن دةستور زمانىَ ظةطيَرانىَ /وتار) باسىَ بنياتىَ
ضريوكىَ كرية( .اخوت )63 :1392 ،طرمياس سنوريَن خواندن و
ظةكوَلينيَن خوة ذ تيوَر و بوَ ضونيَن ثروَثى – ضريوَكيَن فوَلكلوَرى-
بةرفرةهرت ىلَ كر و هةولدا بطةهيتة ضارضوظةكىَ طشتى ذ بوَ هةمى ذانر
و تاييَن ئةدةبىَ ظةطيَرانى ،ئانكو ظةدوزينا دةستور زمانىَ ظةطيَرانىَ.
((ئةوا بوَ طرمياسى طرنطة ظةدوزينا ياسا و دةستورىَ بنةرةتى يا هةمى
جوريَن ظةطيَرانىَ ية .زجنريةكا رِوويدانيَن ظةطيَرايى ئةوا بريَيا دوو اليةن
يان كاراكتةران ثةيوةندييا وان دبيتة ئةطةرىَ درست بوونا كردةييَن
سةرةكى د حيكايةتيَدا ,كو رِيَكىَ دةتة هةظريَكييَن دوو اليةنة .ذ بلى
ظىَ ضةندىَ ،ب باوةرا طرمياسى دةستورىَ ظةطيَرانىَ مينا دةستورىَ
زمانى سنوردارة( )).طرين و لبيهان )110 :1382 ،طرمياس طرنطى

طرنطى ب فوَرمىَ دةقى داية؛ بظى كارىَ وى موَرفوَلوَذى دهيَتة طوتن.
(امحدى )144 :1386 ،زاراظىَ موَرفوَلوَذى ب واتا شروَظةكرنا
يةكةيان دهيَت(( .ثروَث لة بوارى ثةخشان و هونةرى طيَرانةوةدا بايةخى
بة ليَكوَلينةوةى حكايةتى خورافى دا و زياتر تةركيزى كردة سةر
ضةمكى ئةركى كةسيَتى دا لة طيَرانةوةدا نةك خودى كةسيَتى ،واتة
بايةخى بةو ئةركة دةدا كة كةسيَتيةكة ئةجنامى دةدا( )).قطوس،
" )100 :2011ثروَث" ثشتى سةد ضريوَك ذ كوَمةلة ضريوَكيَن
رِووسى "ئاظاناسيظ" هةلبذاردى ،ئةو لسةر بنضينةيا كاردانةوة و
رِوويدانان شروَظة كرن ،طةهشتة ظىَ ئةجنامىَ كو كرداريَن كةسايةتييَن
داستان و حيكايةتان هةمى د بنياتدا بسةر سيه و ئيَك ئةركان ثارظة
دبيت( .سةمارة )50 :2008 ،ئةو بضويكرتين ثيَكهاتةييَن حيكايةتان
ب ئةرك ناظ دكةت" .ثروَث" قارةمانيَن ضريوَكان بسةر حةفت جوران
ثارظة دكةت:
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 -1كةسىَ بةدخواز  -2كةسىَ بةخشندة  -3كةسىَ ياريدةر و

ضريوَك و رِوويدانيَن ضريوَكىَ ية و هةر ئةظ رِوى ب رِوى بوونة،

هاريكار  -4شاذن يان كةسىَ مةبةست  -5قارةمانىَ دويركةفتى -6
قارةمان (تووشى كيَشة و ملمالنىَ دبيت)  -7قارةمانىَ ساختة و دروَزن

ثةيوةندييَن دناظبةرا مروَظاندا درست دكةت.
لدويف ئةوا هاتية طوتن دشيَني منوونا كردة و رِوَلطيَرى يا كاراكتةران يا

(بارت)13 -12 :1387 ،
طرمياسى هةر ((حةفت ئةركيَن ثروَثى بسةر سىَ دةستةييَن جووت ييَن
هةظدذ دابةشكر و ب رِوَلطيَر ناظكر( )).موران )229 :1389 ،هةر

طرمياسى د هيَلكارييا ذيَريدا ديار بكةين:

شةش ئةركيَن رِوَلطيَرى يا كاراكتةران ييَن طرمياسى ديار كرى بريتى نة
ذ:
 -1ظريَكةر ( -2)Senderوةرطر ) -3(Receiverبةركار
(مةبةست  -4)Objectبكةر (قارةمان -5) Subject
هاريكار(ثالدةر  -6)Supporterهةظريَكى (رِيَطر )Conflict
(امحدى)163 :1380 ،
هةر ضةندة تشتةكىَ ئاسايى ية ئةطةر ئةظ ئةركة ب دريَذاهييا ضريوك َ
ى
((هيَدى هيَدى بسةر كاراكتةرةكيدا زيَدة بن( )).هارلند:1385 ،
 )364د رِاستيدا ئةظ دابةشكرنا طرمياسى ((ليستةكا تةواوة ذ
ثةيوةندييَن دناظبةرا مروَظان ،ئةطةر لناظ دةقى دا بدرستى بهيَنة بكار
ئينان ،هاريكارة ذ بوَ رِةخنةطرى ذ بوَ ظةدوزينا رِاستييَن ظةشارتى)).
(سلدون )127 :1384 ،ضةوا د يةكةييَن ثيَكهيَنةريَن رِستةى هةر
ئيَك لدور ئةركىَ خوة ل جهىَ خوة رِادوةستيت .دوو ئةرك ذ شةش
ئةركيَن طرمياسى ذ ضارجوريَن دى سةرةكيرتن ,ئةو ذى بكةر و بةركارة
(( د ظيَريَدا جورة ثةيووةندييةك لسةر بنةمايىَ حةز دهيَتة دينت .بكةر
خودان ئارماجنة و خودان حةزا بدةستظة ئينانا وىَ ئارماجنىَ ية كو
ضريوَكىَ بةرةف ثيَشظة دبةت .ئارمانج ثالدةرةكىَ بهيَزة .لةورا ئارمانج
ئةو تشتة ئةوا بكةر ,بةردةوام ثيَكوليَن بدةستظة ئينانا وىَ دكةت – و
دظيَت بدةستظة بينيت و ببيتة خودانىَ وىَ ... -لةورا دشيَني بيَذين كو
بةردةوام هيَز و وزةيةك كارتيَكرنىَ ل بكةرى دكةت .د رِيَيا طةهشنت ب

هيَلكارييا ذمارة ( ( ) 1اسنت)57 :1386 ،
ب ديتنا طرمياسى ضريوَك و حيكايةت بتنىَ زجنريةكا رِستة ييَن جودا
جودا و جياوازن ئةويَن ذ ئةجنامىَ ثةيوندييَن دةروونى و دةرظةيى لطةل
ئيَك دةقةكى درست دكةن .طرمياس رِستةييَن ظةطيَرانىَ بسةر سىَ
دةستةيا ثارظةدكةت:
 -1رِوويدانيَن بارودوخةكى وةسف دكةت.
 -2رِوويدانيَن دةاللةت ل كردةى دكةت.
 -3ئةويَن هةلطرىَ بارودوخةكينة( .اخوت)63 :1392 ،
لدةف طرمياسى ثيَدظية ((كاراكتةريَن ضريوَكىَ لسةر بنةمايىَ كار و
كردةييَن ئةجنام دةن ثيَناسة يان ثولني بكةن ،نة لسةر بنةمايىَ
هةبوونا وان (Barthes, 1977: 106) )).لدويف ئةظىَ ضةندىَ
هةر كاراكتةرةك لدويظ كار و كردةييَن خوة د ئيك ذ ظان دةستةياندا
جهىَ خوة دطريت:
(( -1ثيظةرىَ حةز و ئارةزوو (ىلَ طةريان ،ئارماجندارى)

ئارماجنى هندةك كردةييَن رِيَطر د رِيَيا طةهشتنا بكةرى بوَ ئارماجنى
دبيتة ئةركىَ رِيَطرى و دذايةتى( )).برتنز )97 :1382 ،دظيَريَدا
مةبةست ذ كاراكتةرى ((رِوَلةكىَ بةرفرةهرت ذ سنوريَن كاراكتةرانة ،ضنكو

 -2ثةيوةندييا كاراكتةران لطةل ئيَك (ظريَكةر ،وةرطر)
 -3ثيظةرىَ شةر و ملمالنىَ (ثشتةظانى يان رِيَطرى) )) (سلدون،
)144 :1384

مينا ضةمكىَ ئازاديىَ بيت( )).حممدى ،عباسى)113 :1381 ,

منوونا طرمياسى سىَ اليةنيَن رِةهةنديَن رِةفتارى يا كاركتةران وةسف
دكةن و ذ تايبةمتةندييا وىَ ئةوة كو ئةظ سىَ اليةنة د ثرانى و هةمى
جوريَن دةقيَن ظةطيَرانىَ دا ئامادةنة .ئةظ هةر سىَ اليةنيَن طرمياسى

كاراكتةر رِةنطة مروَظ ،تشت ،طروَث يان هةتا دةستة واذةيةكا سيمبوَىل
ثةيوةندييا دناظبةرا بكةر (قارةمان) و بةركار (مةبةست و ئارمانج) واتا
ئةو هيَز و وزةيا دطةهيتة بكةرى و بكةرى ثالدةت بوَ طةهشنت و
بدةستظةئينانا ئارماجنى ،و د رِيَيا بدةستظة ئينانا ئارماجنى كوَمةكا
كارظةدان و ئةرك رِوَىل دبينن .د رِاستيدا هيَزا ثالنةر بوَ بدةستظة ئينانا
ئارماجنى و خةبات و كوَلنةدانا بكةرى ،ئةطةرىَ سةرةكيىَ درست بوونا
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ئاماذة ثىَ داى لطةل هةر شةش ئةركيَن كاراكتةران ،هةمى اليةن و
رِةهةنديَن ظةطيَرانىَ – هةتا بضويكرتين و الوةكى ترين اليةن -خبوةظة
دطريت ئانكو هةمة جورة كار و رِةفتاريَن د ضريوكيَدا رِووى دةت هاتية
ثولني كرن.
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ئيَك ذ ضةمكيَن طرمياسى د شروَظةكرنا بنياتىَ ضريوَكىَ بكار ئيناى،

(زجنرية رووداويَكى خاوةن يةكيَتى مانا) ،كريار)) (ليذنةى ئةدةب لة

ضةمكىَ زجنريةية .ب ديتنا وى سىَ جور زجنرييَن ذ هةظ جودا د
((ضريوَكيَن فوَلكلوَرى ييَن ثروَث و ظةكولينيَن وى ب خوةدا ديار دبن.

كورى زانيارى كورد )1 :2006 ،هاتية دانان .هةروةسا د فةرهةنطا
"زاراظيَن ظةطيَرانىَ" دا ((روودان)) (ثريَنس )20 :2011 ،هاتية بكار

ئةو ذى:
 -1زجنريا جىَ بة جىَ كرنىَ (ئةزمون – ملمالنىَ)
 -2زجنريا ثةمياندارى (وةفادارى يان شكةستنا سوَز و وةفا)

ئينان .سنوريَن زاراظىَ كريار طةلةك نيَزيكى رِوويدانىَ دبيت واتا ئةو
((روويدان و كرياريَن كاراكتةريَن ضريوَكىَ ئةجنام ددةن و بريَيا كريار و
ئةركيَن ثالدةريَن ئةوان كرياران دشيَني باشرت كةسايةتى يا كاراكتةران،

-3زجنريا جوداكةر (جبه هيَالن ،ليَظة بوون و زظرينةظة)) (اسكولز،
 )154 :1393كردةييَن ظةطيَرانىَ ،ئةوا هةر يةكةيةك ذ وىَ نيشان

ئةطةريَن كريار و كارظةدان و ئارماجنيَن ئةوان بزانني( )).فشاركى،
خدادادى )204 :1397 ،كريارا ضريوَكىَ بريتى ية ذ سةرجةم

دةت رِويدانيَن ضريوَكىَ ضةوا مينا زجنريةكىَ لدويف ئيَك دهيَن(( .هةر
جورة كردةيةك د ضريوكيَدا ذ ظةكرنا دةرطةهى بطرة هةتا كوشتنا
مروَظان ،لدويف زجنريا كردةيَن ظةطيَرانىَ دهيَنة ديار كرن( )).امحدى،

رِوويدان و باروَدوخيَن دناظ بةرهةميَن ئةدةبى – ب هةمى ذانرانظة -دا
دهيَنة بةرجستةكرن .لدويظ ظىَ ضةندىَ هندةك جاران كريارا ضريوَكىَ
ب طرىَ ناظ دكةت .ذ بوَ شروَظةكرنيَدا ثيَدظية بزانني كاراكتةر ض دبيَذن،

)240 :1380
ى بنياتىَ سةرةكى يا ضريوكىَ درست دكةت،
زجنرييَن جىَ بة جىَ كرن َ

ض دكةن ،ضةوا هزر دكةن و دةرئةجنامىَ ئةظان ثرسياران دبيتة ئةو
كريارا كاراكتةر ئةجنام ددةن(( .ثرتيا جاران كريار رِةهةندةكىَ فيزيكى

زجنريا ثةميانى دويفضوونة لسةر باروَدوخان .ب ديتنا طرمياسى ((ثرتيا
ضريوَكان ذ بوارىَ خراب بةرةف باشرتظة دضن يان بةروَظاذى كو
لدوماهيىَ دبيتة ئةطةرىَ شكةستنا سوَز و ثةميان و ضريوَك دطةهيتة

و ماددى نينة ،هةتا هندةك جاران بىَ كو ئاخفتنةك دناظبةرا كاراكتةران
دا بهيَتة كرن كريار دهيَتة ئةجنامدان ،ئانكو كريار خودان رِةهةندةك
دةروونى ية( )).مري صادقى)230-229 :1388 ،

زجنريا جوداكةر( )).امحدى )162 :1380 ،ئةطةر بكةر لسةر سوَزا
خوة ما دىَ هيَتة ثاداش دان و بةروَظاذى دىَ هيَتة سزادان(( .د

ثشكةكا طرنط ذ ئةركىَ كريارىَ ئاشكراكرنا رِةوتا طةشةكرنا كاراكتةر
و طرىَ ية .د ظةطيَرانناسيىَ دا ب واتا ((ئةو كار و كريارىَ خودان بكةر

ضارضوظىَ طشتى يىَ ضريوَكىَ ،ثةميان بةردةوام ل دةست ثيَكىَ و ثاداش
لدوماهيىَ دهيَت( )).اسكولز)155 :1393 ،

بيت ،ئةظجا وةك هزر ،هةست ثيَكرن ،طوتن يان د رِاستى دا برِةنطةكىَ
ماددى و بةرجستة كرى بيتة ديار كرن( )).كزازى ،سبزيان مري ابادى،

ئةظ هةر سىَ قوَناغة كو زجنرييَن دال و مةدلولينة ،بتنىَ رِةنطة د

 )8 :1388ئةظ ثيَناسة هةمان مةبةستا طرمياسى ية ذ بوَ واتا كريارىَ.

ضريوَكيَدا هةبن يان نةبن .ب ديتنا "واالس مارتني" ((ئةظ سىَ قوَناغة
زجنريةكا لوَذيكى درست دكةن ،ئانكو د ئةجنامىَ هةر سىَ زجنريةيان:
طةهشنت ب ئارماجنى ،نيشانا سةركةفتنىَ ية و ئةظ ضةندة د ناخىَ

د ثيَناسةكا ديرت دا كريار ((زجنريةكا ثيَكظةطريَدايا بوويةرانة ،يةكطرتى
و واتادارة و لدويظ يةك دهيَن وةك بةراهى و نيظةك و دوماهى.
سيستةمةكة ذ ل دووظ يةكهاتنا هذمارةكا كاران)) (ثريَنس:2011 ،

خوةدا دالة ذ بوَ رِوى ب رِوى بوون و سةركةفتنىَ( )).مارتني:1382 ،
)93

 )20ب رِةنطةكىَ طشتى كرياريَن ضريوَكىَ بسةر دوو دةستةيان دهيَنة
ثوَلني كرن ((مروَظ دذى مروَظ يان مروَظ دذى سروشتى)) (اسا برطر،

لدويف ئةظان هةر سىَ زجنرييَن ظةطيَرانىَ هةلطرىَ سىَ ئةركيَن تايبةت
دىَ بن ((ئةظ هةر سىَ ئةركة بريتى نة ذ :ثةميان ،ئةزموون ،برياردان))
(اسكولز)156 :1393 ،

)77 :1380
 .5 .2رِوَلطريي يا كاراكتةرى :ذ زاراظيَن ديرت ئةويَن طرمياسى طرنطى
ثىَ داى ،زاراظىَ رِوَلطريى يا كاراكتةرى ية ئةوا بةرامبةر  Actorد

ئيَك ذ تايبةمتةندييَن منوونا طرمياسى رِةوانى و هةمة اليةنى يا وى ية.

زمانىَ ئينطليزيدا دهيَتة بكار ئينان .ئةظ زاراظة لدةف ظةطيَرانناسيَن سةر

د ظى منوونةى دا هةر كاراكتةرةك دكاريت د رِوَليَن جودا جودا لطةل

ب بنياتطةريظة دهيَتة بكار ئينان و ذ وىَ ب مةبةستا ((دةرئيَخستنا

رِةفتار و كردةييَن جودا ل بارودوخيَن جياواز دا ديار بيت .ئانكو ئةو
كاراكتةرىَ لدةست ثيَكا ضريوَكىَ بكةرة ،دشيَت بدريَذاهييا ضريوَكىَ بيتة

كوَمةكا ئةركيَن كارتيَكرنىَ لسةر رِوَىلَ كاراكتةرى دكةت بكار دئينن)) .
(حممدى فشاركى ،خداداى )204 :1397 ،هةروةسا ئةظ زاراظة د

ظريَكةر ،وةرطر يان هةتا ثالدةر و رِيَطر.

فةرهةنطا "زاراظيَن ظةطيَرانىَ" ب ئةكتةر هاتية ناظكرن و ((ئةوة يا

 .4.2كريار :ضةمك و زاراظ :ل تيوَرا طرمياسى دةربارةى كاراكتةرى
ئةوا ب موَديَل يان منوونا كريار) (Actionهاتية ناظكرن ،د زمانىَ

هوَكار ل سةر ئاستىَ سرتاكتورا سةرظة ب جه دئينيت ،و ب رِوَىلَ
هوكارةكى رادبيت و رِوَلةكىَ بابةتى دطيَريت د رستةيةكا ناظيدا ديار

كورديدا بةرامبةر كريار د فةرهةنطا "زاراوةى ئةدةبى" ((كردةوة
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دبيت و ثيَكهاتةكا سةرخبوَية د جيهانا ظةطيَرانيَدا( )).ثريَنس:2011 ،

طوهداريا مورشيدىَ خوة دكةت و كضا مريى قةبول دكةت ىلَ دةمىَ

)21

جوانى و سثةهيا كضا مريى دبينيت دكةظيتة داظيَن طونةها مةزندا و
زنايىَ لطةل كضا نةخوش دكةت .ىلَ دهةماندةمدا ثةشيمان دبيت .دةمىَ

 .3ثراكتيك كرنا كرياريَن كاراكتةران و ئةركيَن زجنريةيى ل
ضريوَكة شيعرا " بةرصيصىَ عابد"
 .1.3كورتيا ضريوَكة شيعرا "بةرصيصىَ عابد":
بةرصيص ئةوىَ ثرتيا تةمةنىَ خوة مذويلى عيبادةتىَ بوو و د شكةفت
و ضيا لطةل ثةز كويظيان دذيا و ناظ و دةنطىَ وى ل هةر جهةكى بةالظ
بوو و خةلك ذ بوَ ضارةسةريىَ سةرةدانا وى دكرن .بةرصيص نة طريَداي
ض رِيَبةرةكى بوو و ئيبليسى ئةظ كيَماسية دزانى .بةرصيص مروَظةك
عابد بوو و زيَدة سوجدة و شوكر بوَ خودىَ دبرن .دةمىَ ئيبليس ذ
دةرطةهىَ خودىَ هاتة دوير ئيَخسنت و جهىَ خوة يىَ بلند ذ سةدةما
مروَظى ذ دةست دا و ئيَدى ئيبليس ببوو سويند خواريى مروَظان .ئيبليس
لدور ضارةيةكىَ دطةريا دا بةرصيصى ذ رِيَكىَ دةرئيَخيت .لةورا دوماهيىَ
د كراسىَ سوفيان دا دضيتة شكةفتىَ دا و خوة نيَزيكى بةرصيصى
دكةت .ئةو ذ بةرصيصى عابدترة ،باشرت نظيَذان دكةت و باشرت قورئانىَ
دخوينيت و هةردةم ب رِوَذيى ية .ئةظ جريانىَ نوى هاتى باال بةرصيصى
دكيَشيت و رِوَذةكىَ ل وى دبيتة ميَهظان و دكةظنة سوحبةتيَن ئيالهى.
ثشتى دةمةكى سوفى دبيَذيت بةرصيصى ئيخالص و عيبادةتا تة ثر
باشة و كةيفا من ثىَ هات؛ ىلَ كيَماسيةك لدةف تة هةية ئةو ذى تو
نةطريَداى ض ثري و شيَخانى و ض ضارة نينة دظيَت تة مورشد و رِيَبةرةك
هةبيت .بةرصيص ثسيارا رِيَبةرةكى دكةت؟ ئيبليس ناظىَ خوة
نابيَذيت ،ىلَ سالوخةت و مةرجيَن رِيَبةرةكىَ ذ هةذى بوَ بةرصيصى
دبيَذيت .بةرصيص دبيَذيت لدويظ ئةظان ثيظةران ض كةس ذ تة باشرت
نينة .ئةطةر تو قةبول بكةى ئةز دىَ مبة موريدىَ تة و تو مورشيدىَ من.
ئيبليس د ثالنا ئيَكىَ دا سةركةفت بوو و ئيَدى بةرصيص ببوو
هةظدةنطىَ وى.
شةظةكىَ ئبليس د كراسىَ ثريةذنةكيَدا دضيتة د كوضكا مريى و لبةر
تةختىَ كضا مريى د طوهىَ ويَدا دكةتة قيَرين و هاوار و كضا مريى ب ترس
و طرى و هاواران ذ خةو رِادبيت .هةمى دضنة دهةوارا كضا مريى ىلَ ض
كةس و نوذدار نةشيَن وىَ ضارةسةر كةن .لدويظدا ضةند شةظان لسةر
ئيَك ئيبليس دضيتة خةونا دايك و بابىَ كضىَ و دبيَذيتىَ ضارةسةريا كضا
هةوة لدةف بةرصيصى ية و بتنىَ ثيَدظيية بوَ شةظةكىَ كضا هةوة لدةف
بةرصيصى مبينيت ذ بوَ ضارةسةريىَ .سةرةراى رِيَطرى كرنا وةزيرى ىلَ
مري كضا خوة دبةتة لدةف بةرصيصى .بةرصيصى دةست ثيَكىَ خوة
ثاراست ىلَ دويفدا مورشيدىَ وى دبيَذيت ضةوا تو كضةكا نةخوش كو
ثيَدظى ب هاريكاريا تةية رِةد دكةى بةرصيص مينا مريدةكىَ طوهدار،
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ئيبليس رِوويدانىَ دزانيت بةرصيصى طونةهبار دكةت .دةمىَ بةرصيص
داخازا رِيَكا ضارةسةريىَ دكةت ئةو ثيَشنيارا كوشتنا كضا مريى دكةت
و بةرصيص ب طوتنا مورشيدىَ خوة دكةت.
ذ اليىَ ديظة ئيبليس د قالبىَ كضا مريى دضيتة د خةونا مرييدا و ئةوى ذ
رِوويدانىَ ئاطةهدار دكةت و جهىَ تةرمىَ كض ىلَ هاتية ظةشارتن ل مريى
ئاشكرا دكةت .دةمىَ مري دضيتة لدةف بةرصيصى و جهىَ تةرم ىلَ هاتية
ظةشارتن ،بةرصيصى دةستةسةردكةت و بريارا هةالويسنت و كوشتنا
بةرصيصى ددةت .جارةك دى بةرصيص داخازا ضارةسةريىَ ذ
مورشيدىَ خوة دخوازيت و دبيَذيت :تة ئةظ رِيَكة دانا لبةر من! ئيبليس
دبيَذيتىَ بتنىَ رِيَكةكا هةية ئةو ذى تو سوجدة بوَ من ببةى!! رِح لدةف
بةرصيصى شرينرت بوو ،لةورا سوجدة بوَ ئيبليسى بر و دتةمةنىَ سةر
حةفتىَ ساليدا دبيتة زناكار ،بكوذ و كافر .هةر لدويفدا مري بةرصيصى
دكوذيت( .ديَرةشى)310 -262 :2005 ،
 .2.3ثراكتيككرنا كرياريَن كاراكتةران د ضريوَكة شيعرا
"بةرصيصىَ عابد":
 .3.3قوَناغا ئيَكىَ ذ ضريوَكىَ:
ضريوَكة شيعرا "بةرصيصىَ عابد" ب ضةند ديَران كو ثيَشةكية دةست
ثيَدكةت .لدويظدا "فةقيىَ تةيران" دةست ب دانة نياسينا بةرصيصى
كو قارةمان (بكةر)ة دكةت ئةويَن هةمى كردةييَن ضريوَكىَ لدوَر وى
دزظريت:
هامت قضا بةرصيص ببيَم
شةيطانى يا ئيبليس ببيَم
ل عابدىَ حةبيس ببيَم
ئظهار بكم وىَ شوهرةتىَ (ديَرةشى)263 :2005 ،
لدويظدا بةحسىَ ضاوانيا ذيان و سالوخدانا عيبادةت و خودىَ ترسى يا
وى دكةت:
ضوو بوو مةقامىَ ئةوىل يا
ذ ترسا خودا كةفت بوو ضيا
دضيَرى د نيَظ ثةز كووظى يا
نيَزيكىَ حاىلَ حكمةتىَ
***
كفش بوو ل وى جةزبةك ذ حال
ئةو عابدىَ مةسكةن جبال
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ذ ترسا خودىَ قةد بوو بوو دال

يا تةواو يا بةرصيصى ب مورشيدىَ خوة ئبليس ،رِوَىلَ رِيَطرى دبينيت؛

دلةرزى ذ تايا خةشيةتىَ (هةمان ذيَدةر)264 :
لدويظدا ئةطةرىَ ثالدةرىَ بكةرى دىَ هيَتة طورةثانا ضريوكيَدا .هةر ئةظ

ئةوا ناهيَليت ئةو رِاستيا ببينيت.
شةيطان ل شةيخ بوو سةرميَر

ئةطةرة دىَ بكةرى ثالدةت و دىَ ضريوكىَ ب بزاظ ئيَخيت .ئيبليس ئةوىَ
ذ دةرطةهىَ خودىَ هاتية دوير ئيَخسنت و بةردةوام د هةوال سةردابرنا
مروَظانة.

نيشان ددت شوغال خبيَر
خةلقنو دنىَ نائيَت ب كيَر
دا جوهد بكن ل ئاخرةتىَ (ديَرةشى)285 :2005 ،

رِوَذا كو ئادةم ئافرى
خالق ل ئبليس ئازرى

باوةر ثيَكرنا بكةرى ب ظريَكةرى ب مةبةستا تةواو كرنا عيبادةتيَن خوة
و سةركةفتنا ظريَكةرى د قوَناغا ئيَكىَ ذ ثالنا خوة دبيتة ئةطةرىَ جىَ

بوَ مانعىَ سةجدة برى
ئيَخستة طوقا لةعنةتىَ
***

بة جىَ كرنا ثالنا دووىَ.

خالق ل ئبليس كر غةضه ب
با ثري ظ جه نانى ئةدةب
ئادةم شةياطني بوو سةبةب
ئاظيَتة دةر ذ جةننةتىَ (هةمان ذيَدةر)268 :
ثشتى ئبليس بريار دةت كو بةرصيصى سةردا بةت و ذ تاعةتىَ دوير
بيَخيت و هةروةسا ذ هةر دوو كوريَن خوة (أبيض) و (وةسواس) بىَ هيظى
دبيت ،ضنكو ئةو نةشيا بوون كو بةرصيصى ذ عيبادةتىَ دوير بيَخن و
بةروظاذى كوريَن وى ذ زوهد ،ئريادة و عةبداتى يا بةرصيصى بةرامبةر
خودىَ هةست ب بىَ هيَزى و الوازى كربوون .لةورا بريار دةت ئةو ب
خوة ب رِيَكا شةهوةتىَ بةرصيصى سةردا ببةت:
تة د ظىَ خرابكى ناظةك َ
ى
شةيخ بيَخى قةيد و داظةكىَ
نيشان بدة طول باظةكىَ
ىلَ راست و ضةث كةيسا تةتىَ (هةمان ذيَدةر)273 ،
د ظيَرىَ دا مورشيد بوونا ئبليسى ظريَكةرة و دبيتة ئيَكةم ثيَنطاظا دوير
كةفتنا بةرصيصى ذ خودىَ و ضوون بةرةف طونةهىَ .د منونا طرمياسى
دا ((ظريَكةر بوونةوةرة يان هيَزةكة كو كارتيَكرنىَ ل بكةرى دكةت و
ئةظة دةست ثيَكةكة كو بكةرى ثالدةت ذ بوَ ليَطةريان لدويف بةركارى
ئةوا د بةرذةوةنديا وةرطرى ية و بكةر د ظىَ رِيَكىَ دا ض بسةركةظيت و
هاريكاريا وى بهيَتة كرن يان رِيَطرى ىلَ بهيَتة كرن دا بةرةف دوماهيى يا
ثالنىَ بريَكةظيت( )).اسنت )57 :1386 ،دظيَريَدا بةرصيصى ض
هاريكار نينن كو وى ئاطةهدار بكةت .دظيَريَدا بةرصيص بكةرة و ذ بوَ
متامكرنا عيبادةتا خوة ئةوا د تةمةنىَ سةر حةفتىَ ساليىَ دا دكةظيتة
لدويظ مورشيدىَ خوة؛ ئةوىَ ظريَكةرة و بزاظ د ضريوكيَدا دةست
ثيَدكةت .لةورا دظيَريَدا بةرصيص ب رِوَىلَ وةرطرى ذى رِادبيت و باوةري

هيَلكارييا ذمارة ( ) 2
هيَلكارييا شروَظة كرنا قوَناغا ئيَكىَ ذ ضريوَكىَ
 .4.3قوَناغا دووىَ ذ ضريوكىَ:
لطةل بدوماهى هاتنا قوَناغا ئيَكىَ ئةوا ئبليس تيَدا سةركةفتنىَ بدةست
خوةظة دئينيت و ثالنا وى يا ئيَكىَ جىَ بة جىَ دبيت ،ضريوَك ذ قوناغةكا
ئارام بةرةف قوَناغا دةستثيَكرنا ملمالنان دضيت .د ظىَ قوَناغيَدا بكةر
هةمبةرى ضةندين ئةزموونان دبيت .ئةظ ثالنا ظى قوَناغىَ ب خةونىَ
دةست ثيَدكةت .دةمىَ ئبليس دكراسىَ ثريةذنةكىَ مينا كابووس دضيتة
د خةونا كضا مريى دا:
ئةو نازكا وةى موعتةبةر
شةيطان د خةودة هاتة سةر
(ثري عةفييا) كابووس دبةر
زةبانييا قيامةتىَ
...
شةيطان بووة جن طازييةك
راهشت د طوهدة طازييةك
ىلَ بووية تاى و لةرزييةك
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كض هلبوة ذ غةفلةتىَ (ديَرةشى)289 -288 :2005 ،

***

د ظىَ قوَناغيَدا بةرصيص هةر بكةرة و رِوَل هةر وةك خوة دمينن واتا
بةرصيص بكةر و ئبليس هةر ثالدةر و ظريَكةرة .ىلَ ئةطةر ضريوَكىَ ذ

ثاش كو بةال بوو صادرة
قةتال كضىَ ئةوالترة

طوَشة نيطا ئبليسى تةماشا بكةين ،بةرصيص هةر ذ دةست ثيَكا
ضريوَكىَ هةتا دوماهيىَ ئارماجنة ،ظريَكةرة و ثالدةر ذى دبيتة كضا مريى،
جوانى و سثةهى يا وىَ .ظريَكةرةك ديرت بكةرى ثالدةت ذ بلى ئبليسى،

دا سةح نةكن باب و برة
ترسم ذ تة سياسةتىَ (هةمان ذيَدةر)299 :
ثشتى ظىَ ضةندىَ جارةكا دى رِوَىلَ ئبليسى ذ هاريكار دىَ هيَتة طوهارتن

ئةو ذى شةهوةتة.
ئةو عابدىَ قائم ل رِىَ

بوَ رِوَىلَ رِيَطر دةمىَ د قالبىَ كضا كوشتى يا مريى دضيتة خةونا مريى دا
و ذ كوشنت و جهىَ ىلَ هاتية ظةشارتن مريى ئاطةهدار دكةت:

جارةك نةظةر دا ديَم دورِىَ
طةيرىَ دىلَ شةيخ هلفرىَ
بىَ ئيختيار كر قامةتىَ

شةيطني ب صورةت باكرىَ
هاوار كرة باب و برىَ
ئان وى د نيَظ ئاخىَ كرىَ

...
شةيطان لة عينىَ فاسدة

قةط كةس د هانا من نةتىَ
***

صوَر طول نةما بو عابدة
وى موبتةال كر زاهدة
دل طرت ب داظا رةغبةتىَ

جارةك وةرن تةفتيش بكن
طهماهييا قةميَش بكن
باندىَ ل من ظةتيَش بكن

...
ئةو عابدىَ حةيران و مةست

من زيَر و زيظ ب كيَر نةتىَ (هةمان ذيَدةر)305 :
ى مرييظة دهيَتة
ل دميةنىَ دوماهيى يا ضريوَكىَ دةمىَ بكةر ذالي َ

بةند بوو ب تةديرا (الست)
شةيخ ئختيار ضوو بوو ذ دةست

دةستةسةر كرن و هةالويسنت ب مةبةستا كوشتنىَ بكةر داخازا
هاريكاريىَ ذ ئبليس كو رِوَىلَ ظريَكةرى دطيَريت دكةت جارةك دى ظريَكةر

شةرم نة بوو د خةلوةتىَ (هةمان ذيَدةر)298-297 :

ذ بوَ طةهشنت ب ئارماجنا خوةيا دوماهيىَ رِيَكا ضارةى نيشا وى دةت

لدويظدا هاريكارىَ ثيَدظى و طوجناى لطةل باروَدوَخىَ وى كو هةستكرن
ب ثةشيمانى ية لدةف وى ثةيدا دبيت ,ىلَ جارةك دى بةركار ب رِوَىلَ
ثالدةر رِادبيتةظة:

ئةو ذى سوجدة كرنة ذ بوَ وى.
دوذمنان ئنصاف ضو نينة
تة دظىَ دونيا شريينة

شةيطان دبىَ قةط شةرم مةكة
يةك ئادةمةك نني بىَ لةكة

سةجدة بوَ ذاتىَ مةبينة
دا بكم شةفاعةتىَ

باندىَ ذ عةيبان توبةكة
مووسا دكت شةفاعةتىَ (هةمان ذيَدةر)298 :
ى ثةشيَمانى و داخازا
د ظىَ مابةينىَ دا دناظبةرا بوارىَ دةرووني َ

***
ئةو عابدىَ بينايى و عود
شةيخ ب ئيشارةت بر سجود

ضارةسةريىَ ذ مورشيدى؛ مورشيد ل دوو رِوَالن دىَ رِابيت .ئيَك ذ

شركا عةظيم ضوو بو وجود

ئاليةكيظة مينا ياريدةر و هاريكار ذ بوَ قورتالبوونا بكةرى ذ وى

ئيمانىَ بر ب شركةتىَ (هةمان ذيَدةر)309 -308 :

بارودوَخى و ذ ئاليةكىَ دى ب رِوَىلَ مةبةست و ئاارمانج رِادبيت كو
دخوازيت بةرصيصى زيَدةتر تووشى طونةهان بكةت.
شةيطني ذ بةرصيص لةومةكر
تة فتنةكة هةظروو خوة كر
ضا خو ذ مري شةرمةندة كر
داخل بووى د خةطيئةتىَ
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دينداريىَ لةورا دةمىَ هزر دكةت كو ثيَدظى ية بوَ طةهشنت ب ئارماجنا
سةرةكى يا ذيانا خوة ،رِيَبةر و مورشيدةكى بوَ خوة هةلبذيَريت.رِوَىلَ
بكةرى هةر ذ ظىَ خاىلَ دةست ثيَدكةت و ذ دوو اليانظة زجنريا ثةميانداريىَ
رِوَىلَ خوة دبينن .ذاليةكيظة ثةميانا ئيبليس ذ بوَ سةردابرنا مروَظان ب
طشتى و بةرصيصى ب تايبةتى ،لطةل سوَز و وةفادارى يا بةرصيصى-
هةتا دوماهى يا ضريوَكىَ بةرامبةر مورشيدىَ خوة-
سةرجةم رِويدان و كرياريَن دناظ ضريوَكىَ رِوى دةن مينا زناكارى ،كوشنت
و كافر بوون ،هةمى مينا زجنريةكىَ ئيَك لدويظ ئيَك دهيَن و ئيَك

هيَلكارييا ذمارة () 3
هيَلكارييا شروَظة كرنا قوَناغا دووىَ ذ ضريوَكىَ
 .4شروَظة كرنا بنياتىَ ضريوَكا بةرصيصىَ عابد لدويظ بنياتىَ
زجنريةيى
كرياريَن ضريوَكىَ ،لدويظ سىَ زجنريةيان بةرةف ثيَشظة دضيت ،زجنريا
جىَ بة دىَ كرن ،زجنريا ثةميان و سوَزدارى لطةل زجنريا جوداكةر
((بنياتىَ ظةطيَرانىَ لسةر زجنريا جىَ بة جىَ كرنىَ دهيَتة ئاظا كرن ،ل
زجنريا ثةميان و سوَزدارى بارودوَخ دهيَنة ديار كرن( )).امحدى،
 )163 :1386لدويظ وىَ ضةندىَ كو بةرصيصىَ عابد ،سوفييةك ثرية
و بدريَذاهييا ذيىَ خوة هةولداية بطةهيتة بةرزترين ثلةييَن تةسةوف و

تةمامكةرا قوَناغا بةرى خوةية و ئةظة هةمى د ئاستىَ زجنريا جىَ بة
جىَ كرنىَ دهيَنة ئةجنامدان.
دةمىَ ئبليس نيَزيكى ئارماجنا خوة يا سةرةكى دبيت د زجنريا ب جه
هيَالن ،بةرصيصى د ئيَخيتة د قوَناغةكا ديرت دا كو ئارماجنا سةرةكى
يا ئبلبيسى ية ،ئةو ذى كافر بوونا بةرصيصى ب مةبةستا قوَرتالكرنا
خوة .بهيَز بوونا ئارماجنا سةرةكى يا بكةرى (طةهشنت ب ثلةيا هةرة
بةرزا دينداريىَ) لطةل بهيَز بوونا ئارماجنا سةرةكى يا ظريَكةرى
(سةردابرنا بةرصيصى) دبيتة ئةطةرىَ بزاظ و ملمالنةكا بةردةوام دناظ
ضريوَكيَدا .هةر شةش كرياريَن طرمياسى بدريَذاهييا ضريوَكىَ سىَ جور
ثةيوةندى يان درست دكةن :د هةر باروَدوَخةكيدا ،كاراكتةر ب
ثيظةرةكيظة طريَداينة ئةو هةر سىَ ثيظةر ذى بريتى نة ذ  :ثيظةرىَ حةز
و ئارمانج ،ثيظةرىَ ثةيوةندييَن كاراكتةران لطةل ئيَك و ثيظةرىَ ملمالنىَ.
ئةظ ضةندة د هيَلكاريا ذمارة (  ) 4دا هاتينة ديار كرن
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هيَلكارييا ذمارة ( ) 4
هيَلكارييا ئةركيَن زجنريةيى د ضريوَكة شيعرا " بةرصيصىَ عابد"
 .5ئةجنام
 -1ذ تايبةمتةندييا تيوَرا طرمياسى فرة رِةهةندىية ،واتا لطةل هةمى
جور دةقيََن ظةطيَرانىَ دطوجنيت ئةظجا ض كةظن بيت يان نوى.
 -2دئاستىَ كريارا كاراكتةراندا ،ضريوَكة شيعرا بةرصيصىَ عابد بسةر
دوو قوَناغان هاتية ثارظةكرن .د قوَناغا ئيَكىَ كو قوَناغا نياسني و ئامادة
كرنا بكةر (بةرصيص)ية ذ بوَ قوَناغا دووىَ ،هةروةسا بةرصيص رِوَىلَ
وةرطرى ذى وةردطريت.
 -3د قوَناغا ئيًكىَ دا ،ئبليس رِوَىلَ ظريَكةرى وةردطريت .ئارمانج و
بةركار د قوَناغا ئيَكىَ دا ،حةزا بةرصيصى ية ذ بوَ تةواو كرنا عيبادةت
و طةهشنت ب ثليَن بةرزيَن خوَدىَ ثةريَسى.

 -4د قوَناغا دووىَ دا ،بةرصيص هةر بكةرة و ئبليس وةرطر ،خةونا
كضا مريى دبيتة ظريَكةر و ئارمانج ،و بةركار ،سةردابرنا بةرصيصى ية
بريَيا ئبليسى.
 -5شروَظةكرنا بنياتىَ ضريوَكىَ لدويظ بنياتىَ زجنريةيى دا ،هةر سىَ
زجنرية رِوَىلَ خوة دبينن و هةر زجنريةك ب ثيظةرةكيظة طريَداية.
 .6ليستا ذيَدةران
 .1.6ثةرتوك ب زمانىَ كوردى:
ابراهيم امحد ،دلدار ( .)2017تيوَر و تةكنيكيَن ظةطيَرانىَ ثراكتيزة كرن ل سةر روَمانا
(ئاىلَ دى يىَ ثرىَ) ،ضاثا ئيَكىَ ،دهوك :دةزطةهىَ نالبةند يىَ ضاث و وةشانىَ.
ديَرةشى ،سةعيد ( .)2005ديوانا فةيىَ تةيران ،ضاثا ئيَكىَ ،دهوك ،دةزطةها سثرييَز
يا ضاث و وةشانىَ.
تةيب ،هةظال سةليم ( .)2006بونيادطةرى د ناظ رةخنا كورديدا (ذ دةستثيَكىَ هةتا
ساال )2003ى ،ضاثا ئيَكىَ ،دهوك :دةزطةها سثرييَز يا ضاث و وةشانىَ.
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سةمارة ،رانيا ( .)2008ئةفسانة و ئةدةب ،و :حسيَن سابري عةىل ،ضاثى يةكةم،
هةوليَر ،ضاثخانةى شةهاب.
سورخى ،رِةحيم ()2013ز شيكردنةوةييَكى رِةخنةيى طوتارى رِوَذنامةنووسيى
كوردى ( )1932-1918بة ثيَى رِيَبازى طوتار شيكاريى رِةخنةيى،
هةوليَر :بلَاوكراوةى ئةكادميياى كوردى ذمارة (.)214
طقوس ،بسام ()2011ز دةروازةيةك بوَ ميتوَدةكانى رةخنةى هاوضةرخ ،و :حمةمةد
تاتانى ،ضاثى يةكةم ،ضاثخانةى شظان.

 .2.6فةرهةنط ب زمانىَ كوردى:
ثريَنس ،جريالد ( .)2011زاراظيَن ظةطيَرانىَ ،و :جةالل مستةفا ،ضاثا ئيَكىَ ،دهوك:
ثروَذىَ هةظثشكىَ طوظارا مةتني و رِيَظةبةرييا طشتى يا ضاث و بةالظكرنىَ.

 .3.6ثةرتوك ب زمانىَ فارسى:
اسنت .الن ،ساونا .جرج ( .)1386نشانة شناسى منت و اجراى تئاترى ،ت :داود زينلو،
فرزان سجودى ،تهران :سورة مهر.
امحدى ،بابك ( .) 1380ساختار و تاويل منت ،ضاث نهم ،تهران :نشر مركز.
اخوت ،امحد ( .) 1392دستور زبان داستان ،ضاث دوم ،اصفهان :نشر فردا.
اسكولز ،رابرت ( .)1393درامدى بر ساختارطرايى در ادبيات ،ت :فرزانة طاهرى ،ضاث
سوم ،تهران :انتشارات اطاة.
اسابرطر ،ارتور ( .)1380روايت در فرهنط عاميانة ،رسانة و زندطى روزمرة ،ت :حممد
رضا لرياوى ،تهران :كانون انديشة ادارة كل ثذوهشهاى سيما.
بارت ،روالن ( .) 1387درامدى بر حتليل ساختارى روايت ها ،ت :حممد غالب ،ضاث
اول ،تهران :فرهنط صبا.
برتنز ،يوهانس ويلهلم ( .)1382نظرية ادبى ،ت :فرزان سجودى ،ضاث اول ،تهران:
اهنط ديطر.
توالن ،مايكل ( .)1383درامدى نقادانة – زيبا شناختى بر روايت ،ت :ابوالفضل حرى،
تهران :بنياد سينمايى فارابى.
سجودى ،فرزان ( .)1382نشانة شناسى كاربردى ،تهران :نشر قصة.
سلدون ،رامان و ويدوسون ،ثيرت ( .)1384راهنماى نظرية ادبى معاصر ،ت :عباس
خمرب ،ضاث سوم ،تهران :طرح نو.
طرين ،كيت و جيل لبيهان ( .)1383درسنامة نظرية و نقد ادبى ،ت :طروة مرتمجان،

مارتني ،واالس ( .)1382نظرية هاى روايت ،ت :حممد شهبا ،ضاث اول ،تهران:
انتشارات هرمس.
حممدى ،حممد هادى .عباسى ،على ( .)1381صمد :ساختار يك اسطورة ،ضاث اول،
تهران :ضيستا.
مكوئيالن ،مارتني ( .)1388طزيدة مقاالت روايت ،ت :فتاح حممدى ،ضاث اول ،تهرا:
انتشارات مينوى خرد.
موران ،برنا ( .)1389نظريةهاى ادبيات و نقد ،ت :ناصر داوران ،ضاث اول ،تهران:
انتشارات نطاة.
هارلند ،ريضارد ( .) 1385درامدى تارخيى بر نظرية ى ادبيات از افالطون تا بارت،
طروة ترمجة شرياز ،ضاث دوم ،تهران :نشر ضشمة.

 .4.6فةرهةنط ب زمانىَ فارسى:
انوشة ،حسن ( .)1381فةرهةنطنامة ادب فارسى (طزيدة اصطالحات ادب فارسى
دانشنامة ادب فارسى) ،جلد دوم ،ضاث دوم ،تهران :وزارت فرهنط و ارشاد
اسالمى.
رميا مكاريك ،ايرنا ( .)1388دانشنامة نظرية هاى ادبى معاصر ،ت :حممد نبوى و
مهران مهاجر ،ضاث سوم ،تهران :انتشارات اطاة.
سبزيان .سعيد ،كزازى .مري جالل الدين ( .)1388فرهنط نظرية و نقد ادبى ،واذطان
ادبيات و حوزةهاى وابستة انطليسى – فارسى ،ضاث اول ،تهران :انتشارات
مرواريد.
حممدى فشاركى ،حمسن .خدادادى ،فضل اللة ( .)1397فرهنط توصيفى اصطالحات
روايت شناسى ،ضاث اول ،تهران :انتشارات سورة مهر.
مري صادقى ،مجال .مري صادقى ،ميمنت ( .)1388واذةنامة هنر داستان نويسى/
فرهنط تفصيلى اصطالح هاى ادبيات داستانى ،ضاث دوم ،تهران :كتاب
مهناز.

 .5.6ثةرتوك ب زمانىَ ئينطليزى:
Bal, Mieke (1997). Narratology: Introduction to the Theory
of Narrative. Toronto: University of Toronto Press.
Barthes, Roland, “Introduction to the Structural Analysis
of Narratives”,Image- Music- Text, Trans. Stephen
Heath, Fontana Press, London:1977.

تهران :روزنطار.
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-حتليل ملحمة "برصيصىَ عابد" ل "فقي تريان" حسب نظرية جرمياس (دور حدوث الكركرت و دور الرتدد) – قراءة سردية
:امللخص
، حسب لغة القصة، علم السرد كنظرية جديدة مع البنوية حياوالن حتليل بنية النص السردي:ملخص
 النحو السردي والنظام املسيطر، علم السرد وحبسب لغة القصة. علم السرد من خالل رؤية جديدة والبنيوية حياوالن حتليل بنية النص السردي:ملخص
 جرمياس كاحد مؤسسي علم السرد عمل عن طريق تسهيل منوذج لواحد وثالثني دور ل (بروب) على ستة ادوار حتت مسمى.على كل انواع السرد
 من مسات نظرية جرمياس هي مالئمتها. حاول استكشاف قانون و قواعد السرد، احداث الكراكرت ودور الرتدد للسرد، وعن طريق هذه النظرية.ا الحداث
 ملحمة. يف هذا البحث مت احملاولة على حتليل بعض النماذج من ملحمة " برصيصىَ عابد" حسب نظرية جرمياس.مع مجيع النصوص السردية
. والرغبة واالميان،"برصيصى عابد" احدى القصص الشعرية الطويلة واملشهورة ل (فقي طريان) ومن القصص املليئة بالصراع بني البشر
. برصيص عابد، فقي طريان، دور الرتدد، دور الكراكرت، جرمياس، علم السرد، البنيوية:الكلمات الدالة
Analysis of the epic "Bersisi Abed" for poet "Faqi Tayran" according to Grimas Theory
Abstract:
Narrative science through a new and structuralist vision attempt to analyze the structure of narrative
text. Narrative science and according to the language of the story, narrative grammar and the system
controlling all types of narrative science. Grimas as one of the founders of the narrative science
worked by facilitating a model of thirty-one roles for (Brob) on six roles under the title of events.
Through this theory, the events of the character and the role of the frequency of the narrative, he tried
to explore the law and rules of the narrative. A characteristic of Grimas' theory is its compatibility
with all narrative texts. In this paper, an attempt was made to analyze some models of the epic “Bersesi
Abed” according to Grimas' theory. The epic "Baresisi Abed" is one of the long and famous poetry
stories of (Faqi Tayran) and one of the stories full of human conflict, desire and faith.
Keywords: Structuralism, narrative science, Grimas, the role of the character, the role of
frequency, Faqi Tayran, Barsis Abid.
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