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One of the important elements of the novel that constitutes its main 
form is the element of plot. The plot consists of a structure consisting 

of start, expansion, suspension, climax, untying, and ending. Knowing 

this structure allows the reader to experience the story well and 

understand it through a specific time process. Contemporary novelists, 

given the experience they gained from the new world, They found that 

in writing the story, the sequence of the plot structure could be broken 

and disturbed. In such stories, due to the abandonment of accepted 

traditions of art and the creation of new narrative styles, the events of 

the story are intertwined and the boundary between beginning and end 

is not defined. It also sometimes happens that the characters of the 

story invite the reader to implicitly play a role in the ending of the 
story. In the present study, based on the descriptive-analytical method, 

an attempt is made to make a comparative study of nonlinear plot in 

the novel “Land of the Missing” by Elias Khoury and the novel “I am 

not a tiger” by Mohammad Reza Safdari. Given that in these two 

works, traces of modern and postmodern fiction can be seen; 

Therefore, the initial impression is that the plot of both stories is very 

confused; In addition to time confusion and lack of sequence in the 

retelling of events, open ending and inviting the reader to end the story 

is also used. Also, the novel Land of the Missing has a further collapse 

in the traditional order of the story. 
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 حملمدرضا صفدري من برب نيستمإللياس خوري و ملکة الغرابءدراسة مقارنة عن احلبکة املتشظّية بني رواييت 

 3ي| جمتبی هبروز 2يآابد عبدالباسط عرب يوسف |1ينورروز پودينه حبر 

 اإلکتتتتتتتتت ق   العنتتتتتتتتت ا  جامعتتتتتتتت  بابتتتتتتتتت   بابتتتتتتتتت     تتتتتتتترا . نستتتتتتتتتاني  العربيتتتتتتتتت  قسما تتتتتتتتتا   ليتتتتتتتت  ا ما  قالعلتتتتتتتتت   اإ اللّغتتتتتتتت العربيتتتتتتتت  قسما تتتتتتتتتا   ستتتتتتتتت   اللّغتتتتتتتتت . ماجستتتتتتتت     1
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  اإلکتتتتتتتتتت ق  العنتتتتتتتتتت ا  نستتتتتتتتتتاني   جامعتتتتتتتتتت  بابتتتتتتتتتت   بابتتتتتتتتتت     تتتتتتتتتترا . ليتتتتتتتتتت  ا ما  قالعلتتتتتتتتتت   اإ   العربيتتتتتتتتتت  قسما تتتتتتتتتتا اللّغتتتتتتتتتت أستتتتتتتتتت ا  مستتتتتتتتتتا       الکاتتتتتتتتتتت  ا ستتتتتتتتتت ق . 2
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 mojtababehroozi@uoz.ac.ir  اإلک ق  العن ا  نساني   جامع  باب   باب     را . لي  ا ما  قالعل   اإ   ي  قسما االعرب اللّغ أس ا  مسا     . 3

 امللّخص معلومات املقال
يق،  قابتتّ   قالنلا تت .   تتّي    مقال  حمّکم قال  املنوع  تعتّ  ابککتت   ن تترا  اّمتتا لکنيتت  الرقا تت  قالتتل ت کتتّ   متد ال مليتت   قالعقتت ،  قال عليتتن  قالتُت

الرقا   ال قلي     لی خط  حمکمت  يا تف هيلتا ال سلست  التعما لعنابتر ابککت      تل  ملتف الرقا ت  مابعت  اب ا يت  
ُا ه  تتتا استت ل هف ابککتتت   لتتی تکستت  خطيتتت  التتعمد  ق تتت مف ابکا  تت  بلتتتک  مت لتتو قامتتا قهتتتن ستترم م قطتتتد. ق تت

ُا  لتتر  تت  تلتت  ي القتتاي  ق ي  تتر.  تت   يقا  تتا  ملکتت  بلتتک  مکا تتر  متتد ختته  تو ي لتتا  ق تتا  الستتعک متتد قياي  تت
ا ال ياست  مد برب نيس  إلياس خ ي  ق الغر ي قهقتا  حملم يضا بو ي   لی  ککت  م لتةي  متالوت  لل ا تد. تستعی  ُت

ال حليلک  لی الکلو  تد خ تا ا ابککت  ا  لتةي  للترقا  ل. قأالتر  الن تا ج  لتی أ   ککت   - للمنلج ال بوک
الترقا  ل تطتترم التعمد الکرقن لتت جک اکطتک م  تت ،  لتی تکستت  خطيت  التتعمد  ن تا تغتت ا   نتا  نقتت   ت اي ماخلتتک 

 ا ابککتتت  للتتترقا  ل ال عقيتتت   قال وديديتتت   ق تتت   قمضتتک  استتتالي  تيتتتاي التتت  ک  قتکستتت  التتتعمد. قمتتتد أ تتت  خ تتتا
 .االنسجا   قال مثيلي 

 9/4/1442  الوصول
 19/6/1442املراجعة  التنقيح و 
 22/8/1442  القبول

   الّدليليّةالكلمات 
 ابکک  ا  لةي  
     االنسجا  

   وديدي ال
 ال مثيلي  

  مملک  الغر ي
 .مد برب نيس  

إليتاس خت ي   ملکت  الغتر يمياست  مقاينت   تد ابککت  ا  لتةّي  بتل يقا تل (. 1443)  کتی  جم    ترقب ک الکاست     س م    تر    ستو ييقب  نت  تر   پ  نتر اإلحالة
 .18-1(  4) 11    ث   انم  ا قاي . حملم يضا بو ي  مد برب نيس  ق

 .الک ّا ©                                                                                                               جامع  ياب   النلر
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 و   خورياز الیاس  مملکة الغرباءدر رمان  خطیغیر سی تطبیقی پیرنگ برر

 از محمدرضا صفدري من ببر نیستم

1نورروز پودینه بحري
2آبادي عبدالباسط عرب یوسف |

 3مجتبی بهروزي |

 . رایانامشش  ایششرا ز اانشش ز اانشش   ز دانشششها   علششوا اننششان   ادنیششا ة دانششش  ز عرنشش  ادنیششا ارششش ز انششا       کارشناسشش  آموختشش  دانشش . 1
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 چکیده اطالعات مقاله

دارد. پیرنشگ اا عناصشر ششر  ز     نرشاکل  اصل  رما  در عنوا  ن را  پیرنگ پرداای عنصر مهمّ داستا  پژ هش  مقال نوع مقاله: 

عناصشر را در  است کش  ایشن نشو  ترتیش      ش    تش ی گشای    پایا   گنترشز تعلیقز نقط  ا جز گر 

هشای     در رمشا  سشن ت م توا  یافت. در حال  ک  ترتی  عناصر پیرنشگ مشن     های کالسیک م  داستا 

ریخته    هنجارش ن  در نافت هنری پیرنشگ هرشرا  اسشتی ایشرا هش         م ر  نا نوع  نرهم پنت

 طشور  نش     ش ن    نیا  اف ار نوینشن   ز شالود سن تم ر  نرخال  داستا   های پنت اصل  در داستا 

است. کشی   ذهن مخاط   چال     ن های داستا   های ذهن  شخصیت قی  در قال  ت اع  آااد   ن 

اا  من نبر نینشتمز پیییش   نش  نشاوی خشود تشاکم          خوریاا الیاس  ملکة الغرباءم ر   های پنت  رما 

انش . نشر ایشن اسشاس      داد ن پیرنه  نامن مز نافت  آششفت  نش  خواننش   ارا ش      محر رضا صف ری نا داشت

را در د  رمشا    خط غیر های پیرنگ   مؤل فتحلیل   - پژ ه  حاضر نر آ  است تا نا ر ش توصیف 

  یش ترت ای اسشت کش    گون  ساای در د  رما  ن  ده  شیوة پیرنگ  . نتایج نشا  م کن اکا ی  یادش  

 اری  ننش  ششون    مش  تیش ر ا  یپس   پش  ها  رخ اد شود  در آ  کنار گذاشت  م عی قا  توال  ریتقو

غیشر  هرینشین نشاراترین  یژگش  پیرنشگ      ی جود نش ارد  تیدر ر ا  حال ما ک  اصالً ا  یآ  م  یپ

 محوری است. نحث انهاا در ر انطز فق ا  پی ر ز ع ا اننجاا   نرای  در د  رما  مورد خط 

 5/9/1399 :افتیدر خیتار

 14/11/1399تاریخ بازنگري: 

 16/1/1400: رشیپذ خیتار

  هاي کلیدي: واژه

 زخط غیر پیرنگ 

 زع ا اننجاا

 زفق ا  پی ر 

 زارا   تنلنل  ر ی ادها

 زمملکة الغرباء

 .من نبر نینتم

مملکةة در رمشا    خطش  غیشر   رنگیپ  قیتطب  نررس(. 1400) جتب ی نهر ایز مب الباسطآنادیز ع ی عرب یوسفورر این  نحریز ندپو  استناد

 .18-1(ز 4) 11ز تطبیق  ادنیا   نام  کا ش. یاا محر رضا صف ر نتمیمن نبر ن    خوری اسیاا ال الغرباء

 نوینن گا . ©                                                                                                                                  راایناشر  دانشها  
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 پیشگفتار .1

 . تعریف موضوع1-1

 یا گونش   نش  شود. این ترایز  م ر  معرف  م  تبارشناس  داستا  نا س  د رة مهم   مترایز کالسیکز م ر    پنا

هششای پنششام ر       مشش ر ز در داسششتا سششن تهششای  پششرداای در داسشتا   اسشت کشش  ن ششم   ترتیشش  رایششج داسششتا  

ششود.   پیرنگ خط  داستا  مشاه   م   یژ   ن پرداای      نوع  آشفته  در ترتی  عناصر داستا  خت یر هم ن 

جشایهزین  را ی   -1پشرداای پنشام ر  ششرو ششون        داستا کل    اا این ر ز شاینت  است ک  نرخ  اا اصو 

خلشق   -3 قش    سشیر عقالنش  یهانش  در داسشتا ی     اد  قواعش  منط  نشرهم  -2ششخصی   سشوا  یجشا  نش   شخص ا  

ت ی  نیشتر نر عام  جریا  سیا  ذهشن   تشیریرا  عشاطف    نرتشری      -4 یدر خال  ر ایت تنوّ های م داستانک

 .(1  2008)نه ز  گوی   ... گرای  ن  کم -5ی احناسا  ذهن  نر مشاه ا  عین 

را دارد    داسشتا  عنصشری کش  ح شم سشاخترا  ف شری       .داستا ز پیرنشگ اسشت   عناصرترین  مهمی   اا 

ترتیش    شش   نش    ر ایت نوین ز رانط  عل     معلول  رخ ادهای  داستا در ده . شاکل  اصل  آ  را تش ی  م 

 اان شر  ششود.    سشب  نقش  نرش     عل شت گوین ی این ن ا  معناست ک  هیچ رخش ادی نش        قو  را پیرنگ م 

 نراسشاس در آ  نر دوی ز نتایج   توال  این حوادث »ای اا حوادث است ک   پیرنگ مجروع  1فورستراد ارد 

ایز  معرشو  نشا مق مش    طشور   ن (ی ن ین ش   ک  این عنصر 129  2000)انوشریفز « شود توال  امان  تیکی  م 

گششای    اا آ  منجر نش  گشر    پسرس     شود تا جای  ک  ن  ا ج م  آغاا   سپس ن  حوادث داستا  منتق  م 

ایشن  پیرنگ ن  خوانن   »  ی  گفتاهریت پیرنگ نا گردد. درمورد   داستا  طرو م ز پایاتیدرنهاگردد    م 

رخ    معشین مننجم   ی پارچ  تجرنش  کنش    داسشتان  را کش  طش  امشان       مطال  داستا  را تا ده   مام ا  را 

 (12  1383و ز یهان« ).درك نرای ز داد 

هریشو    هشای نیشان    ششیو  نشا  کل ش    طور ن گوی  داستا  نیز ک   م ر ز تناقض   پییی   های پنت در رما 

هشاز عرومشاً    . در ایشن نشو  داسشتا    افزایش   پشذیرد نشر آششفته  پیرنشگ مش       استعار ز کنای    مجشاا صشور  مش    

   انش   را نرهم م   حاضر نویس ن م امان  ر ی ادهای گذشت   داستا  شودی نل   نن ی منطق  دی   نر   پایا

 کشان . نن ی نیز م  این آشفته  را ن  ساختار پایا 

نویس معاصر عرن    ایران  هنتن  کش  آرشار    رما  ( د 1332) یصف ر(   محر رضا 1948)  خوریالیاس 

نا تیریر اا جریانشا  نشو در جایهشا  یشک       خوریان .  نوین  اا خود نرجای گذاشت  ننیاری را در عرص  داستا 

را نشا الهشاا اا    الغربةاءملکةة ا  رمشا    های  طرا     پویای  نبخش . استا کوش  ن  د نویس ر شنف ر م  رما 

                                                                                                                             
1. Edward Forster 
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م رنینت  نهاشت. ناراترین  یژگ  این ارشرز   های پنت  مؤل ف نراساسنوین  معاصر غربز  های داستا  جریا 

عنوا  یشک   نود  است. محر رضا صف ری نیز ن  ز ناپیوست ج یدرنتن ر  امان    ن اشتن پیرنگ مننجم    ن 

من نبر نینتم پییی   ن  نشاوی  پرداا معاصر ایران  نا نوآ ری در ر ایت داستا ز تواننت نا نهارش رما   داستا 
خشط سشیر   ایشرا  ایجشاد نرایش . در ایشن رمشا ز       مش ر  در  نوین  پنت رما    ج ی  در عرص تحوّل خود تاکم

ششود. ایشن تش اخ  نشا دخالشت       خیال     اقع  داستا  تش اخ  ایجشاد مش      میا  جها شود    داستا  ش نت  م 

 جششود چنششین افزایشش .  پیرنششگ مشش  ااحشش   ینششنششااگوی  داسششتا ز نششر آشششفته   چهششونه هششا در  شخصششیت

ننیادین ک  ن  نررس  تطبیقش  ر سشاخت   ایرسشاخت ایشن د  ارشر       پژ هش   فق ا   سو کیهای  اا  مشانهت

 مشورد نحشث  مهم نپرداادز اا دیهرسوز نهارن گا  را نر آ  داششت کش  نش  نررسش  تطبیقش  پیرنشگ د  رمشا         

 نپرداان .

 و هدف اهمیت. ضرورت، 1-2

هشای معاصشر نشا ی ش یهر      ای ک  در ارتبشا  اجشزای پیرنشگ داسشتا      تحلی  نرخ  اا انهاما  پییی     عام ان 

ا ا  میشا   هشای فشر   ن  شباهت توجّ نا شود. اا دیهرسو  آی ز جز  ضر ریا  نق  ادن  محنوب م   جود م   ن

ز نررس  آرشار داسشتان  ایشن د  انشا  در نررسش         ها دارد انا  عرن    فارس  ک  ریش  در ر انط د سوی  آ 

د   دریی  دیهری نرای نشا  داد  نقا  اششتراك   افتشرا    های داستان  د  ملت تیریر منتقیم دار تقان  سبک

هریشو  نررسش  میشزا  مهشار    انت شار       زنرایش . پشژ ه  حاضشر نراسشاس اهش اف       هشا ارا ش  مش     آ  ادنیا 

م ر  در طراح  پیرنگ   نااگوی  کیفیت   چهونه  طراح  پیرنگ آششفت  در رمشا     نوینا  پنت داستا 

 سااد. ضر ر  انجاا پژ هش  منتق  را فراهم م  گون  اینپذیرد    معاصر صور  م 

 هاي پژوهش . پرسش1-3

 ؟چینتساای  در شیوة پیرنگ من نبر نینتم   الغرباء ةمملکد  رما    جو  اشتراك -

 ؟استدر چ  مواردی  این د  اررهای پیرنگ  ترین  یژگ  مهم -

 . پیشینة پژوهش1-4

در داستا ز آراری چن  یافشت شش  کش  البتش  نشا ر ش   چشارچوب        خط غیر های پیرنگ  در ارتبا  نا  یژگ 

 کشرد  نررسش   را مجروع  داستان  دفا  مق س  نُ ( 1393جرل   م فری ) پژ ه  حاضر متفا   استز اا آ 

ها را ن  س  دست  مفهوم ز نالغش    نیشان  تقنشیم نرشود   نش          در این داستا سن ت  انزارهای جایهزین پیرنگ 

نرگزی   ش     تناس  کامل  نا فضشای    درست ن  خط غیر ها پیرنگ  این داستا  یشترنرسی  ک  در این نتیج  
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را نررسش    در نخشش  اا آ    نوینش  مش ر     ( ششهردهای داسشتا   2008ها دارد. نهش  )  پریشا  ذهن شخصیت

را آشفته  پیرنشگ  ترین نرود آ     مهم  دگنیخته  ساختار ر ایت اشار  کر های ااهم ( ن  جنب 88)صفح  

ر ی م شا    امشان ز تزلشز  شخصشیت    حاششی       هشاز ش نشت   پریشش  شخصشیت   گریزیز ر ا  داستا ز قهرما 

اد   قصش  نشرهم   زگیشری اا ششهردهای ر ایش  ج یش      نوینن   نا نهر ک  ( معتق  است 2019نرشررد. ملی   )

گششای    تیکیش  نشر     اف نش    گشر    ر جشای  ششر  ز گش     نا جانش  نراینامنطق  پیرنگ داستا  را داردی ننتنلن  

 افزای . ش نت امان  نر آشفته  پیرنگ م 

ااد     حشاج  جرلش     نیشز آرشار پژ هشش  یافشت شش ی اا آ       من نبر نینشتم    ملکة الغرباءدر ارتبا  نا رما  

کش   م رنینت  تحلی  کردن    نش  ایشن نتیجش  رسشی ن       های پنت  مؤل فرا اا من ر  الغرباء ةمملک( 1396خاایر )

نشر ایشن   ( 1394مباحث  جودشناس    ما راء طبیعت را مطرو نرای . نرااجشان  ) کوش   نوینن   در این ارر م 

توا  یافشتز مرکشزی کش  نتشوا  نشا قاطعیشت آ  را        هیچ نقط  مرکزی رانت  نر  زمن نبر نینتمدر ک  است  نا ر

هشای   اصل  داستا  تلق  کرد. ا  معتق  است متن داستا ز ترکیبش  آششفت ز پریششا    گنشگ اا ر ایشت     محور 

 های متن پنها  است. شود ک  در وی    م یب تی تع ّدهای م معناست ک  این امر ن  ام ا  نامفهوا   ن 

هشای   در داسشتا   خطش  غیر های پیرنگ  تاکنو  هیچ پژ هش  ن  نررس   یژگ  زن  پیشین  یادش   توجّ نا 

 زدرسشت  ادعشا کشرد    تشوا  نش    های فارس  نپرداخت  استی ننانراین م  ها نا داستا  م ر  عرن    مقاین  آ  پنت

 پردااد. این نخنتین ارری است ک  ن  این موضو  م 

 . روش پژوهش و چارچوب نظري1-5

تطبیق  اسشت. نوینشن گا  جنشتار     ادنیا  های چارچوبتوصیف    نر مبنای  -تحلیل  زر ش پژ ه  حاضر

هشای مششترك    ای گردآ ری کرد ز سپس داد  ر ز انت ا اطالعا  مرنو  ن  پژ ه  را ن  ر ش کتانخان  پی 

 تعش ّد گششای  یشا    را در تن  اصل  مقال  در پنج حواة انهاا در ر انطز فق ا  پی ر ز ع ا اننشجااز حشذ  گشر    

 ان . نررس  تطبیق  قرار داد  گشای    ارا   تنلنل  ر ی ادها مورد گر 

 پردازش تحلیلی موضوع .2

های  هریو  ن مز تتانع حوادثز خط سیر امان  مناس ز اننشجااز   طور ک  پیرنگ خط  دارای  یژگ  هرا 

نیشز دارای   خطش  غیشر   جود ر انط عقالن    عل   نین حوادث   فقرة مناس  اا انت ا تا پایشا  اسشتی پیرنشگ    

نشود  پیرنشگ در    خطش  غیشر  ساان . نرودار ایر نیانهر  اش را نرایا  م  های  است ک  شناسنام  هویت   یژگ 

 است  مورد نحثد  رما  
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هاز اکنو  نش  نررسش     نود  پیرنگ آ  خط غیر ن  د  نرودار فو    اربا  تشان  هر د  داستا  در  توجّ نا 

 .خواه  ش ش   پیرنگ د  داستا  پرداخت   خط غیر تیریرگذار نر  های  مؤل ف  تحلی  

 . ابهام در روابط2-1

ای   جشود چنشین  یژگش     معلول  نا ی  یهر قرار دارن  - رخ ادها در ر انط  عل های کالسیکز  در داستا 

ر انطش   اضشو     های داسشتا  نیشز نشا ی ش یهر      . شخصیتشود م هرگون  انهاا در ر انط رخ ادها  مانع نر ا

ششود   فرجشاا آ     م ر  نا ن م تقویر    منطق  ر ایت نر  های پنت اما رخ ادها در داستا ی فهم دارن  قان 

ای کش    گونش   ای اا انهاا قرار داردز نش   ها نیز در هال  های این داستا  اغل  نا انهاا هررا  است. ر انط شخصیت

 خطش  غیر های  اا داستا  است. این  یژگ  پیرنگ  د نخ ها نیاا ن  خوان  مج  نرای کشف کُن  شخصیت

توانش  در آ  رخ    ای مش    ک  هشر ر یش اد غیرمنت شر     -های پیشام ر  در ر اگار معاصر   قطعیت»ده    نشا  م 

هشای پیششام ر  جشای      م ر ز قطعیشت  نوین  پنت  آی ی ننانراین در داستا   دیهر ن  کار اننا  امر ا نر  -ده 
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توانش  اا    مش ر  نرش    نوین  پنشت   پیرنگ در داستا  ننانرایندهن ی   ن  تش یک   اضطراب  جودی م خود را 

 (.92  1992)ری ورز «   ر انط منطق  عل    معلول  نرخوردار ناش  مشخ ص اجزای

. پییی گ    انهاا در صورت  اسشت کش     در م  شرار ن ااا اساس  در پیرنگ اا دیهرسوز پییی گ  اا لو

ای نهر  نهیرد کش  گرراهش  خواننش   را     منجر ن  گرراه  خوانن   نشود. حا  اگر نهارن   اا انهاا   پییی گ 

(. ایشن  16  2000داشت  ناش ز نیانهر ع ا علیشت نشین ر انشط مختلشف ر ایش  خواهش  نشود )لحرش ان ز          دنبا  ن 

 آی . م شرار  ن  من نبر نینتم   ملکة الغرباءدر رما   خط غیر های ساان ة پیرنگ   مؤل ف یژگ  اا 

دهش  کش  اا    ای را در تششان  قشرار مش     های ر ای  شخصیت ملکة الغرباءدر رما    خورینرای نرون ز الیاس 

نُع  جنران  هیچ شباهت  ن  ی  یهر ن ارن . ا  شخصیت عل  را هریشو  شخصشیت قشا قی  نرانشر خشوی       

  را ششرو  عل تش گونش    ظاهری نا ی  یهر در تضاد هنشتن    هشیچ   االحاظده  ک   نین ز اما در ادام  شرو م  م 

أراه أماام  مماا رأيا  »اسشت.    در ذهشن را ی نقش  ننشت     شش    کیش شخصشیت را نش    ده  ک  چشرا ایشن د     نر 
 .  (17  2007، ي)خور « حاجبان مقفالنصريًا و حنيالً وله حلية مثَّة و القاوقج . القاوقج  مان طوياًل ورفيعاً، وأّما عّل  فكان ق

کن ز این در حال  اسشت کش     ت مناسب  را نرای تشان  نین د  شخصیت ذکر نر یدر این مثا ز نوینن   عل 

  معلشو  در ر انشط نشین     عل شت ز خواننش   نش    نرقشراری    ایشن ر  حادر  مرگشا  را نیز شرو نش اد  اسشت. اا   

هشای   نشا خشوان  نخش     ننشانراین ششودی   خورد   دچار تف ر مش   های ر ای  ن  انهاا نرم  رخ ادها   شخصیت

  دچشار   اسشت گرفتار  تیدر داا ر اننانراین خوانن   ی گردد این تشان  م  عل تکشف  دنبا  ن مختلف داستا  

 .  ریخ ایرا اا دست داد   ی ک  جا شود  م کیتش 

   خوانش    ا  را نش  چشال  فرامش   ز ایشن اسشت کش     مخاط  دارد ینرا نوین  داستا سبک  نیک  ا  تیجذان

عنشوا    هشای داسشتا  نش     شخصشیت . ایجشاد پیونش  ششباهت میشا      دارد  داستا  نهشا  مش   ریذهن ا  را درگ پیوست 

مشهود است. در نخش  ایشر نیشز نوینشن   نش    ایجشاد        ملکة الغرباءهای  دیهر اا  شهردی ت راری در نخ 

دهش    ا  را نش  انطبشا      های داستا  نا ی  یهرز خوانن   را در حالت تعلیق قرار مش   ارتبا  میا  چن  شخصیت

فاااد الّشرمساّية الايت ماما  منا  عشار سانوات »خوانش     نشین آ  فرامش   های پیشین یشا پ  این نخ  اا داستا ز نا نخ 
مشبه ه ه الدمية املكسورة اليت أراها اآلن على شرفة مكتب القوميسيون لصاحبه جورج نّفااع. مساكني جاورج نّفااع. أقاول مساكني 

و أيضاااً، ولكنّاه بقاا  ر  اماار  م نّااه ألنّاه مااات. أحااين علياه دون أن يكااون لاا لّ عالقاة ابلّشاااعر فااااد  اربتل نّفاااع الاا ي ماات هاا
ای نشود کش  ا   ر ی    ترجر    داد شرکن  ک  د  سا  پی  مرد  نودز شبی  آ  عر سک ش نشت  ) (21)مهان  « متثال.

گشویم نییشار ز چشو  ا  هشم مُشرد. نشرای         نیشنم. نییشار  جشورج نف شا . مش       دفتر کرینیو  متعلق ن  جورج نف ا  م  ایوا 

اش در مشن مثش  تن ینش  نشاق       آن   ارتباط  نا فؤاد غبریا  نف ا ِ شاعر داشت  ناش  ک  ا  هم مرد ز اما خشاطر   ناراحتم ن 

 (است. مان  
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شود خوانن   دچار انهاا ششود   دسشت آخشر نتوانش       ی  نیز ناعث م گرای  در شخصیت مریم   سام التقا 

کش    یا ی   هنتن ؟ آیا سامی  مریم اسشت؟ یشا مشریم سشامی ؟   ایشن      ان  متفا   ناهمها  تشخیص ده  ک  آیا آ 

 حتاّولي وحنان نقاف أمااجل اعاامه امل اّدجل الا »ای اا انهاا   ارتبا  میا  این د  شخصیت ارتباط  منطق  است یا در هال 
ترجرش   در حشال  کش  مقانش      ) (12)مهاان  « إىل مقربٍة ر خميَّم شاميال... حَّتَّ ملمة حّب مل أملّفظ هبا. مان امس ا سامية ال مارم

نشار هشم کلرش      من یشک  ...ش   استای در ارد گا  شاتیال  ای اینتاد  نودیم ک  حاو تب ی  ن  مقبر  منج  جامع مخر ن 

أان أمكلَّم عن امرأٍة واحادٍة امس اا مارم. ها ه املارأة ها  الايت أخا م  إىل » (.نودا. اسر  سامی  نود ن  مریمعشق را تلفظ ن رد  
کنم ک  اسر  مریم اسشت. ایشن ا  مشرا نش       من درنارة ان  صحبت م ترجر   ) (14)مهاان  « .خطوط التماس ر باريوت

 (.منطق  مرای نیر   نرد

   هشا  شخصشیت  ارتبشا  توان  اا پس توجی   های علر  نر  یک اا قانونرن ی هیچنیز  من نبر نینتم در رما 

پیشر ی   مششخ ص  کش  اا یشک سشیر ر ایش      است های چن گان  نرخ ادهای داستا  نرآی . رما ز ترکیب  اا مت

توصشیف   زداسشتا   کنش .  ر د کش  ی ش  دیهشری را نقشض مش       کن . ر ایت نر مبنای احترشاوت  پشی  مش     نر 

درصش    زننشانراین ی هشا اا ماهیشت خشود تهش  گششت  اسشت       ان    یا اتفا  در آ  حوادر  است ک  یا اتفا  نیفتاد 

ای را تبیشین   شود   پیرنگ پیییش    ها ن  ناای گرفت  م  عل ت در این داستا ز قوعشا  نا نبودشا  ی نا  است. 

اسشت. نشاراترین    ای اا انهشاا  در هالش   رخش ادها اا شود   پیام  ترش  دنیای  اقعیت   توهم مخ  ش م ن . ک م 

ششود کش  را ی نیشز     ت. انهاا در ر انطِ امان ِ داسشتا  سشب  مش    اس انهاار این رما ز آشفته  پیرنگ دش   

تا چه  سا  گذشت  اا آ  ر اهاز پارسا  هرین امر از پنجا  سشا    د تشا   »اما   قو  رخ اد را ن  یاد نیا رد  

گذششت  نشودز    سشا   کیش سشا ز چنش  ر ا اا    کیش   نشت ینسال ز س  هفت سا   پی  اا میا ر ای ننیار  کمز

 (100  1382)صف ریز .« رهرین پار   پیرا

خشواهم   مش  »ششود    نر آشفته  امان    انهاا در ر انط امشا  تیکیش  مش     گون  ایندر نخش  دیهر اا رما  

کش  ر ا نشود مشا آمش یم   شش  مشا را گرفشت        خواهم چیزی نهویم اگر نهذاری  تو خرمنجا دیش ا   نهویم م 

(. 59)هرشا    « گشذارد  خواهم نهویم ناد نرش   خواهم نهویم آنجا ک  ر ا نود اینجا هم ر ا نود هرین را م  م 

تشوا  در نشاا    گششته  را حتش  مش     اما  کامالً گم است. این گم عنصر م ا  نیز هریو عنصر  زدر این رما 

کر ش    تنهشا  نش  ششود   فضشاهای  کش  توصشیف مش      در اقعها دی   ریهنتا ز نی نا ز شیهلنتا ز ر دا .  م ا 

نشر  نیش یز    چیدرپش  چیپش هشای   افزای . هریو  توصشیف داو   ک  نر انهاا آ  نیز م  کن  داستا  نر  ر شن  ن 

کن ز نل ش    م ا  را تعریف نر  تنها ن شون . هر    هر   ک  ن  پنتوهای پنها  ختم م  ی ها یدر پنجها    اا ی 

 .سااد م  تر نیز تر   پییی   تصویر را تاریک
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هشا       ارتبشا  شخصشیت   حش   امشا    م شا     آی ز در هر د  رما   های ناو نرم  طور ک  اا مثا  هرا 

داسشتا ز آ  را اا   هشر د      م شان   امشان   . انهشاا   رمزآلشودگ  نشت ین قیش داستا  قانش  تطب  تینا کلرخ ادها 

ی سشااد   د ر مش  ی ای  م ا  جغراف  خیدر اما  تار یریگ یجا  عنینشان   ح   در اما    م ا ی  نیتر مهم

ی دهش   ی احش  ر    ک  در اما    م ان نتی اح  ن   اح  نا موضوع ر ایت  زداستا  ننانراین پیرنگ هر د 

. هرینشین انهشاا در ر انشط    اسشت    مششهود سن تهای  داستا در اما    م ا   آنی نا  ریاستز مغا  داستان نل  

. داد  اسشت دهش  کش  را ی ارا ش      میا  عناصر ر ایت در د  رما  فو ز گا  ن  سب  اطالعا  مبهرش  رخ مش   

هشا   کنش  کش  نشاگزیر نایش  درنشارة آ       مش   ر  ر ن نا عناصری  لح   ن  لح  را ی هر د  داستا  گا  مخاط  را 

گیشرد   مخاطش  اا    ای خو گرفتز را ی ر ال  دیهر در پشی  مش    ک  مخاط  ن  چنین ر ی  آنها نین یش . 

دان  آیا این عنصر یا عناصر نش  کشار تحلیش    تی یش  داسشتا        مان    نر  نود  عناصر درم  تعیین اصل  یا ن ل 

 آی  یا ن ؟ م 

 . فقدان پیکرة آغاز، میانه و پایان2-2

ششود. ایشن     خط  مترشایز مش    نبود  ن  منیر حرکت اما  )در دنیای  اقع( اا پیرنگپیرنگ غیرخط  نا  فادار 

پایبنش  پی رننش ی    شش    نش    سشن ت م ر  کارنرد ایادی داردی ایرا پیرنشگ   نوین  پنت    نو  پیرنگ در داستا 

کننش    در    مش   مششخ ص  ر ی ادهای   جود دارن  ک  آغاا   پایا  داستا  را دقیقشاً  آغااز میان    پایا  است  

 ر دهنش ی اا ایشن     نش  ی ش یهر پیونش  مش     هشای انجیشر ایشن انتش ا   انتهشا را        این میا ز  قشایع دیهشر ماننش  حلقش     

ر دی   مش    یپ ن است  مشخ ص ر ی ادهای  ن  ترتی  اما  در دنیای  اقع   نا منطق  ک  نرای خوانن   کامالً

تاننش ی    هنشتن  کش  آغشاا   پایشا  را نرنرش       یا   یییپ درهمم ر ز ر ی ادها کال   اما در پیرنگ داستا  پنت

ننشیاری اا  »هشا نیشز نشاا اسشت.      نینشتن    پایشا  آ    نرخشوردار   مشخ صش  ها اا نقط  آغشاا  ننانراین ننیاری اا آ 

کننش      هشا آغشاا مش     هایشا  را اا فرجشاا آ   نوینن گا  نا نرگزی   ر ن ی خال  عاد     اژگون ز داستا 

دهنش    دسشت مش      ز تعریف  تاا  اا مقول  اما  ن ن ین طریقز مفاهیر  هریو  آغاا   پایا  را ن  چال  کشی 

 (.99  1394ز   هر ارا )نخش  «   معر   نُع ی حجر  نرای اما  است خط ک  ناقض سیر 

 ار دارنش    اا چنین ساختاری نرخوردار است. هر د  داستا ز سیری دایر  من نبر نینتم   ملکة الغرباءرما  

های انت ای  داستا ز نشا فرجشاا    هرینین در نخ  یشود رسیمز تاا  ماجرا آغاا م    امان  ک  ن  انتهای آ  م 

میششا  گذششت    حششا    هرشوار   ار  ششویمز امششا نشرای سششیر رخش ادهاز در حرکتش  آ نششگ     مشش  ر  ر نش  داسشتا   

در مقطشع    خشوری مثشا ز   راین یپذیرد ش   م  سا  نین گیرد   ساختار ر ای  داستا   های  صور  م  نوسا 

های داستا  ن    توال    ترتیش  امشان    درآمیخشتن ایشن      ها در ذهن شخصیت ر صحن جای  م ر  ایر نا جان 
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    هفتک  خوانن ة داستا  دچار آش ش   استها موج   عادی   پییی ة آ  ها نا فرآین  ذهن ِ غیر جای  جان 

املفاج ة مان  أن  ر حبث  داخل مكتبة جامعة مولومبياا ر نيوياورع عثارت ر صا يفة مانا  ماادعى القادس » سردرگر  گردد 
إ ن، فماا روماه ا املارأة الفلساطينية مل يكان حكاياة شاعبية، ماان  ...على وصف حلادثة مقتل الراهاب جرجا  خاريي الادومال اللبناال

حادثااة حقيقيااة. هنااا يطاار: الساااال  مااا الفاارمع ميااف أمعاماال مااه حكايااة الّراهااب اللبنااالع هاال أعيااد منظاايم روايااة املاارأة الفلسااطينية 
 خبششرِ غیششرترجرشش   ) (51  2007)خااوري، « .حبسااب اقاافا: فالدرااري بااروب بشاا ن احلكاااتت الشااعبية، أجل أحباا  عاان احلقيقااة

ای نرخشوردا نش  نشاا القش س       جوهایم در کتانخان  دانشها  کلربیای نیویوركز ن  مجل  منت ر  این نود ک  من در جنت

پس آنی  پیرا  فلنشطین  نشرای مشن ر ایشت      ...ک  در مورد حادر  قت  راه  جورج  خیری ال  مان ِ لبنان  نوشت  نود

دارنش ؟   نشاهم شود ک  این د ز چ  تفا ت   ای  اقع  نود. خ ز این سؤا  مطرو م  کردز داستان  نوم  نبودی نل   حادر 

های  ودیریشر پشراب نایش      ر  شوا؟ آیا ح ایت پیرا  فلنطین  را نرحن  انهار  من نا داستا  راه  لبنان  چطور ر ن 

 (.حقیقت موضو  ناشم دنبا  ن ح ایت  عامیان  نپذیرا یا  ا عنو ن 

  ششر ع    مانش   اسشت  نرای داستا  نبیل  اا آغشاا غافش      خوریآی ز  نرم  گفت  پی ک  اا مقطع  چنا  آ 

ناگهشان    طشور  نش  . ا  در حال  ک  مشغو  ر ایت داستا  امی    پیرمرد استز است قرار ن اد ن ر  نرای آ  م ّ

مياف أطلقاوا »کن  سامی  پذیرای داننتن چهونه  مر  دختشرشز نبیلش  نبشود      پردی   نیا  م  ن  داستا  نبیل  م 
)مهااان  « النَّااار، وأياانع هاال أطلقااوا علي ااا ماان الااوراء أجل ماان األماااجلع منّااا ر الّصااف الثااانوي ا ااامي، ونبيلااة مااروي لنااا عاان فلسااطني

تیران اای کردن    کجا؟ آیا اا پشت ن  ا  تیر ادن  یا اا جلو؟ مشا کشالس د اِ پشنج     ترجر   چهون  ن  ا ) (114-115

ششودز نوینشن      دی   مش   ها  این عبارطور ک  در  هرا  (.کرد های  اا فلنطین نرای ما نق  م  نودیم   نبیل  داستا 

  نرای میان  داستا  نبیل  ن  امشا    ش   استگوی  ک  چهون  کشت   حت  نرای نیا  داستا  نبیل ز پایا  آ  را م 

 سااد. ان    ش نت امان  را ایجاد م  گذشت  پرش م 

توان  دا  نر فقش ا  پی شرة آغشااز میانش    پایشا  ناشش . هنهشام  کش  را ی          نخش  دیهر اا این رما  نیز م 

رد گشا  الششاط    کن ز ح ایت ا  را قطع   ن  ح ایت جز   اا پیرمشردی کش  در ا   ح ایت امی  را ر ایت م 

إميال الا ي ماان جمنادا ر العشارين مان عماره، خارج الرجال مان الصاف، وبادأ رشا  بتلّا الطريقاة املخيفاة، »پردااد   استز م 
ترجرشش   امیشش   ) (114)مهااان   «.جثااا علااى رمبتيااه، يااداه علااى األری، وحتاارع إلاای الااوراء، خمافااة أن يطلقااوا عليااه النااار ر   ااره

 پشا را      ترسناك ن  را  افتشاد. چهاردسشت  ش ل ن ک  سرناا نودی ن  ا  اجاا  داد. پیرمرد اا صف نیر   آم     سال  نتین

 .(گشت های  ر ی امین نودن    هراسا  اا اصانت گلول ز م اا ن  عق  نرم  رفت   دست م 

انش    اا رخش ادی    ناگهان  گریزی ن  گذشت  مش   طور ن را ی در این مقطعز در حین شر   ر ایت امی  

پریشش    سشرگردان  خواننش       ران    اما  حا  ر ای  داستا  را قطع کرد    نوع  اما  در گذشت  سخن م 

طور کش  ر ایشت را    هرا  زننانراینی سااد آ رد ک  سیر خط  ر ایت را اا حالت ن م خارج م  را ن   جود م 
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 کن . خوانن   را نیز چنین م  ساادی ذهن دچار تشوی  م 

رخش ادها در ایشن رمشا  ننشیار      من م اا آغااز میان    پایا  اسشتی نیز فاق  چین   من نبر نینتمپی رة رما  

گشذارد. نشرای نرونش        حوادث نامرتبط در پ  هم آم ن    نهارن   نتیج  نهای  را نرعه ة خوانن   م  تودرتو

 درمقانش  دهش  کش  اارپشوو      شرو م  گون  اینصف ری در جای  اا داستا ز نرخورد اارپوو  نا فرخن   را 

ششود     ن ارد   در هرا  حا  است ک  فرخن   خشرهین مش   - ها سگ -فرخن   نرخورد مناسب  نا حیوانا  

ا آنشا  را نش    گوی    نرخوردش ن اا اسفن    یعقوب م  نه ز در حال  ک  اارپوو  ن  دفا  اا نُتُ  فریاد سرم 

ر ایت نیز تششان  ایشادی نشا     ز این خرد من نبر نینتمهای  ر ایت پییی گ  خرد  دلی  درهم گذارد. ن  نرای  م 

ر ایت دشرن  اارپوو    فالمرا ر دانش  دارد. هشر د  داسشتا  سشرآغاا مناسشب  ن ارنش    نشوع  گنهش            

دانش  نشرای کش  ششیو       اارپوو  گفت  ان   سرتراشی  ز تو م »کنن    ی خوانن   ایجاد م سرگردان  را نرا

انش ی امشا پشی  اا هشر      هشای دششرن   ها هم درست ک  نیش   توستز این کن ؟ فرخن   گفت  نُتُ  پنر خواهر م 

نیا رنش  جلشو چشادر.    هشا را   چ  ا دتر سگ  فریاد کشی  سرتفنه ارها ک  هران . اارپوو چیزی نرادرهای نُتُ 

هشای فالمشرا راز اا    کشا  آ ردن  جلو چادر ان اختن . فرخن   دی  ک  یعقوب   اسشفن  راز نیش    ها را کشا  آ 

هشا را در پوسشت    ها را نها  کشرد   دسشتور داد تشا د نشار  آ      توی پوست گا  درآ ردن . اارپوو  خوب آ 

 (254  1382)صف ریز .« پیچ کردن  گا  پییی ن    گون 

مش ر  پایشا     نوینش  پنشت   داسشتا  جهت است ک  در  ن ا  من نبر نینتماستفاد  اا چنین شهردی در رما  

مش ر    نوینن گا  پنشت  زاین ر (ی اا 29  1389گردد )پاین  ز  معن    پوچ ارا   م  ای ن  گون  قطع  داستا  ن 

عهش ة  نرن    ایجاد پایا  داسشتا  را نر  نرای مخت  کرد  ر ن  خوان ز ن  ارا   چن  پایا  نرای داستا  ر ی م 

نش  نی شوی  ششرو نشش          زاا هرنشر ا لش    زفرانش  ا   اارپشوو    زداستا  گودرا ا  گذارن .  خوانن   م 

کنش    خیلش  سشریع آ      ارتبا  گودرا نا نخل  را ت اع  مش   اتفا  داستا  نرحن ناگهان     طور ن نهارن   

اش هشم گذششت  اا آب اا    های دیهشر ن اششت. ششادان     آ  گنتار چیزی نی  اا نخ »رس    داستا  ن  پایا  م 

جای  نود ک  خاك آنجای ناغ سااگارش نود. ا   نخ  کوچ   نود ک  گودرا پنر ا   اارپشوو  اا ا   

کششی  تشا در    نشنت فریاد مش   اا رفت  نود. در گرمای گرا تاننتا  ر ی گراهای  م گفتن  سر  ا ل  ک  م 

 زششودز نهارنش     طور کش  در مثشا  نشاو دیش   مش       . هرا (100  1382 ز)صف ری« ها شنا ن نن  ایر سای  آ  ا 

 افر ا ا   را گنگ   سریع آغاا کرد   ن    میان    پایان  آ  را ن  اتراا رسان . داستا  گ 

اش را  در ریهنشتا  رهانی نش    ا  انش گ     ی را افر ا د ا ک   ر ایت گ  هرینینز در مثا  ایر اا خرد 

کردز فق ا  پی رة ر ای  مشهود است. در ایشن مقطشع    هریو  شبح  گذرا   گاه  نر سر یک چا  سپری م 
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ود کش  ایشن داسشتا  نیشز     ش افر ا د ا ر ایت م  شودز داستا  گ  تر شر   م  ک  درحقیقت اا د  صفح  پی 

ششودی   ن    آغاا مناس  شر   ش     میان  مناسب  ن ارد   پایا  آ  نیز در ادام  رما  ن  فراموش  سپرد  مش  

فرخنش   دسشت ا  را گرفشت اا سشر چشا       »انش     ر ایت دیهری جه  مش   ن  خرد  سرعت ن نوینن    زننانراین

ا پی  ما نخواب یشا ایشن جامش  را نشر کشن. فرخنش   گفشت        خواهیم نخوانیمز تو هم نی د رش کرد. گفت ما م 

  کنش  آ اش را خودا چاك دادا. ا  گفشت نش ز    هرین جام  توستز ر  سنگ نهاد  نودیز من نرداشتم یخ 

ک  جام  را اا ر ی سنگ نرداشت من نودا ن  توز یک ش  هم رسی ا پای کنار پیر ز سواری آم  نهشو چش    

نها  ن نم یا ن  سوارش ک  دیش ا هشر د  ی ش  نشاوی ی ش  پشایین رفتنش  تشو          اسب  داشت. مان   نودا ن  اس 

اا را اا سین  چشاك دادا   خواستم آم ی؟ جام  آت ز گفتم ر یم سیا ... چن  شو اینتادا نیام ی امشو ک  نر 

 ش . فرخن   گفت س  کن این جام  هم د  ت   ش   خودا د ختر ز ا د نر کن اا اینجا نشر ...  ت   د ک  

 (.275 )هرا  « ...ی خواب کردز نی ار ش ا فرخن     مادرش رفتن  خوانی ن . فرخن   سین 

 . عدم انسجام2-3

 اان شر ششون       پیرنگ خط  اا سطو ناوی  اا اننجاا نرخوردار استی ایشرا حشوادث آ  اا د  هشم ااد  مش     

کنش ی امشا در     عل   ریش  در هم دارن . هرینین ن م امان    حرکت در منیر اما  نیز ن  این اننجاا کرک م 

ای اا اننجاا  جود ن اردی ایرا ر انشط علش    معلشول  اجشزای پیرنشگ        م ر  چنین درج  نوین  پنت  داستا 

داستا  پیشام ر  جشای خشود را نش     شود. در این حالت است ک  پیرنگ خط    ی پارچ   دستخوش تغییر م 

ت ش  شش   کش  تشوال        ده  ک  اغل  ر ایت  است نا ر یش ادهای ت ش    م ر  م  پیرنگ غیرخط  داستا  پنت

مش ر  ر یش ادها اا اننشجاا واا نرخشوردار      نوینش  پنشت    امان  ن ارن . ننانراین در پیرنگ غیرخطش  داسشتا   

هشای نامتعشار    ایجشاد      نشا ایجشاد فاصشل    » ننشانراین ان ی   دست داد   را ااسن تنافت مح م   انجیر ار نینتن    

هشای  در    تشوا  داسشتا  را نش  قنشرت      ها ک  گا  هررا  نا عنا ین  ج اگان  اسشت مش     فضاهای خال  میا  نخ 

سشاان ز  احش های کشوچ   کش  نش  ایشن طریشق نش            ظاهر مجزا تقنیم کرد ک  در پ  هم شاکل  داستا  را م 

در ایشن   ننشانراین آین  مر ن است خود ظرفیت آ  را داشت  ناشن  ک  متنش  مجشزا   منشتق  ناششن ی         جود م

شیو ز مقانل  قنرت سفی  صفح    قنرت دارای حر   چاپ  یا تغییر در ان ااة حر     نو  قلمز نر چشاپ   

 (183  1978هی ز  )مک «.کن   شودز تیکی  م   نود  آنی  خوان   م 

مضشرو   شود    ها تب ی  م  های  ن  اجزاء کوچ   اا رخ ادها   موقعیت داستا  در چنین داستا پیرنگ  

هشای   انش    عُشر    اا نیخ   نُن ناهنجار   غیرعشادی  کس هر چیز    هر  زننانراینی شود اهریت م  ن نیز داستا  

 شود. ها فنخ م  نرای    عق  سلیم در این داستا   اقع
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هشا نشا ی ش یهرز     نیز چنین  یژگ  مشهود است. سردرگر ز عش ا ارتبشا  شخصشیت    الغرباءملکة در رما  

ساای پیرنشگ ایشن داسشتا      خط غیر ع ا اننجاا در قواع    ع ا مضرو  دقیق ااجرل  مواردی است ک  نر 

دخلناا إىل  سا لت  مان أماون، و ضا  مان األرجوحاة، فتبع اا.»گذارد. مقطع ایشر گویشای ایشن  اقعیشت اسشت        تیریر م 
 ایشن  در (8  2007، ي)خاور « .أ مر  لّ البيای الا ي يشابه فقامل املاوج، وأ مار السافينة الصالون... قال  معال، وجئ ...

  نشوع    شش   اسشت  خشط ر ایش  مشن م      ختهیگنش  ااهشم سشب    زمثا  ت اع  اف ار   احناسا  نین ر ایت

را ی انش ک  اا   .آ رد  اسشت را ن   جود  را یخاطرا  اننجام  نین ر ایت قب    نع  اا ت اع  اف ار    ن 

قش ا   ای پر اا رمز   راا   توأا نا سرخوش  گیرد   نا مخاطب  ن  دنیای  آرمان    گذشت  اما  حا  فاصل  م 

اما ن    این   آ  را تراا کنش    یشا    ی کن م را ر ایت آلبیر آااییف  داستا ِ زدر مثال  دیهرز را یگذارد.  م 

وآلباري آزايياف لايي مثال فيصال.  »کنش     م  فیص  نرس ز آ  را رها کرد    شر   ن  ر ایت داستا  قطع   ن  نتیج
 (32  مهان« ).ميف أمتب قّصة فيصل، وفيصل مات قبل أن مكتمل قّصته

طشو ز فیصش    را ی    ع ا اننجاا محتوای  در پیون  نین ر ایت سامی  نا ر ایت  داد   ر ایشت علش  انشو   

   انش  قهرمانجایهشا   توا  نشین علش    فیصش  اا حیشث      گردد. نا این   م  داستا ز سب  نوع  تحیّر خوانن   م 

نشا آ  د  قهرمشا   جشود     ششخص  ا  را ی  میشا   پیونش ی  گون  هیچ اما نرقرار کردی ارتبا  شهادتشا  ن  ةنحو

دارد کش  سشامی     گوی ز در حال  ک  در ادام  نیشا  مش    ن ارد. اا سوی  دیهرز نهارن   اا ع ا حضور سامی  م 

قال  مرم إّن املرأة ه  املرأة، وأّن وداد مان  مب   عن امس ا، فلام داده ولا لّ عاادت إىل حيا  »  دست ا  را گرفت  است
، ساامية حااني أمساكت  ماان يادي أماااجل القاارب. ساامية متضاا  إىل حيا  متضاا ، قلا  ملاارم. قلا   ااا إّن دساامية مل معااجياب أن معااود. 

إىل ملمات، مان  مب   عن فيصال، وها  مشاري إىل قارب علاّ  أبوطاوم. فعلاّ   ت ّولوصعد إىل عي   لّ احلّب ال ي مل جيرؤ أن ي
 (90  مهان« )قد يكون فيصل، وأّما أان فال. ولكن ملا ا اندم  فيصلع

ت ثرگرایشش  در هششا    دلیشش  داسششتا  در داسششتا  نششود  ر ایششت  نشش  مششن نبششر نینششتمعشش ا اننششجاا در رمششا  

 زطشور عام انش    نش  های مختلفز  نا ذکر ر ایتدر نخش  اا داستا  . نهارن   رددا جلوة خاص ز ها ر ایت خرد 

را نا عرل  خراف  هریو  تشف اد    فریا   پیالکن  ک   چنین ر ایت م  زرهان .  ی نخنت را م  کالا  رشت

ز رخش اد اصشل  را نش      ادهای مختلشف خنا ذکر رپای  ک   دیری نر اما  ( یافت  استین  ر ایت شاتو)نر سنگ 

ز اسشت  پیالش  را نشا دسشت  اا آب گرفتش      زششاتو کش      نا تیکی  نشر ایشن   دیهر  ش ل ن را  آ   فراموش  سپرد  

 پیش ا  خودش پیال  نیین ز هم ر ی ای پیال  ةان اا ن ها را  گویا اا کن  شنی   نود اگر خورنگ»  کن  ر ایت م 

کشرد نش     هرگا  چیزی را گشم مش   ا نا د  سنگ کوچک کرد  نود امان  ک  نی  نود ر کار این شاتو شودی م 

اش را پیش ا   شش    گششت گشم   گذاششت   مش    سشنه  دیهشر ر ی آ  مش       ت ش   مالی  سنه  تف م  ر ی ت  

ای ر ی آب  سشر جشوی آب پیالش    کرد... در خان  ک  نشنتن  شاتو ن  ا  گفت چن  ر ا پی  نشنشت  نشود     م 
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 (76  1382)صف ریز « .آم   آ  را گرفت 

در انا  ر ایت اسشت.  توا  آ  را ن  ع ا اننجاا نیز ارتبا  دادز نحث دستورگریزی    دیهری ک  م من ل

 ختش  یر هشم  ت ش    نش    گننت ز ت ش   ق ر آ گا   طوری ک  استی ن  مننجم یرغ زم ر  های پنت انا  در داستا 

  مشخ صش  دستوری یالهو کیتانعِ  ز ذهن صور  ن توا  آ  را  ر ن زیمواجه  نا ارر ن ا یدر پا  ک  حتاست 

  دیالو  را ی یافشت کش  توا  د  نو  فع  گفتاری را در یک  م  من نبر نینتمدر نخ  ایر اا رما   قرار داد.

را در فعش  ششرط     ششخص  ا  انت ا فع  ماضش  نقلش     زرا ی. ارتبا  دارد دستوریاین امر نیز ن  ع ا اننجاا 

ای نشود اراش   فالمشرا مشرد دیش ار    »  کنش   مش   اسشتفاد   غایش   شخص ا   ةسپس اا فع  ماض  ساد آ ردز م 

چش   هر... اا کرد ک  من نش  فالمشرا را  را نششا  داد     اگر اارپوو  یافت م  هر کاری ن نمزداشت ک  نرای  

 دیش    قطعیشت  عش ا  نشوع   ا   ةشش   کششی    ننشانراین در عبشار  خشط   ی (251  )هرشا  « ن  سرا آ رد خواست

   ششرط   عبشار   کش   حشال   در. اسشت  گرفتش   صشور   کش   کاری انجاا   قطعیت د از عبار  در   شود م 

 .شود ذکر توان  نر  استز ش   نهای    رسی   اتراا ن  کار ک  ساد   گذشت نا احترال 

 گشایی گره تعدّدگشایی یا  . حذف گره2-4

 یا منش ل  کشرد    گشای    ح   گر  یسو ن کن ز هروار    محور است   منیری ک  دنبا  م    ز نتیج سن تپیرنگ 

مش اری احناسش  یشا     اغل  نا نوع  غایتهای   ی ایرا ماهیت چنین داستا ش   استاست ک  در داستا  ایجاد 

مش ر  نشرای    ی ش  اا ششهردهای نوینشن گا  پنشت    مش ر ز   هشای پنشت    اما در داسشتا  ی است ول  هررا  است

ساای  اقعیت ک  هش     آ  است. نا این کارز شفا  تع ّدگشای    یا  کرد  ر ن  خوان ز حذ  گر   مخت 

 مش ر ز  نوینشن ة پنشت   زشود. نرای تحقق این هش     های ر الینت   م ر  نودز ن  سخر  گرفت  م   غای  رما 

ششودی نش ین معنشا      گذارد   خود اا صحن  داستا  خارج م   عه ة خوانن   م ایجاد طرو   فرجاا داستا  را نر

  را اا انتش ا تشا انتهشا تعریشف     های ر الینت  قر  نواد  نا را ی دانای ک  کش  ترشاا داسشتا     دیهر مانن  رما »ک  

معرششو  ی شش  اا طششور   نشش ر  نینششتیمی نل شش  خواننشش   خششود نایشش  اا مشششاه ا  عینشش  را ی کشش      کنشش ز ر نشش 

این نو  داستا  نا محر ا کرد  خوانن   اا انت شارات    های داستا  استز پیرنگ داستا  را ننااد.    شخصیت

نایش   است ک  خوانن    اینکن ی ن  هرین دلی    ش ة خود جل  م  ت ا  را ن  ر ن  نرساخ توجّ ک  اا متن داردز 

فرجشاا یهانش     یجشا  نش  »مش ر    هشای پنشت    داسشتا   زر ها فرجام  تصور کن . اا این   خصیتنرای هریک اا ش

 (65  1389)پاین  ز « «.فرجام  چن گان  دارد غالباًهای م ر   های ر الینت  یا فرجاا مبهم داستا   داستا 

ششود   ایشن امشر میشزا  انهشاا را در       ش ل   اضو مطرو م  ن  ملکة الغرباءها در داستا   گشای  حذ  گر 

يوَم اا ف ما ا أجل أ،اد، أمساكت  مان  راعا  وأخا م  »گشردد    خوانن   ننیار افز   ساخت    سب  سرگردان   ی مش  
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گویش ی کنش  کش  نش  خشودش       احر  مش  ا  اا را ی اا سخن (107  2007، ي)خور « .إىل املقربة اعماعية ر املخيم

  ن  اا سخنا    طشرا تف شر  ی مقش اری نشرای خواننش   ارا ش  شش   اسشت. را ی در ادامش            ش   استمعرف  

اا یش  دیش    در نخشش  دیهشر اا رمشا ز نشا       خشوری کن .  گشای  این من ل  نر  داستا  نیز تالش  در جهت گر 

  نشاا ا  سشامی  اسشت نش  مشریم        کنش  گوی    انشراا مش    مریم م  شخص در ن ز اا عشق  ننبت ن   را ی ا  

قلا  »گشذارد    ده    موضو  را نا هرا  انهااز ن  حشا  خشود نشاق  مش      این تشان  ناا را شرو نر  عل تادام  در
ملماة حاّب مل أملّفاظ هبااع ماان   إىل مقاربٍة ر خمايَّم شااميال. حاَّّت  حتّولنقف أماجل اعامه امل ّدجل ال ي  وحنن لسامّية إّ ا ليس   مرت ،

 (12  2007، يخور « ).امس ا سامية ال مرم
   تعش ّد شش ل  م  گششای  نش    ای دیهشر اسشت. در ایشن رمشا  گشر       گون  ن  من نبر نینتمگشای  در رما   گر 

های مختلف ر ای  در رما  ناشش  کش     توان  نیانهر حضور نوینن   در متن شود. این امر م  چن گان  مطرو م 

تشوا  نش  مثشا      سااد. نشرای نرونش  مش     رنگ م   کم زهای مبهم ها   ر ایت اف ن  نق  خوانن   را در تفنیر گر 

ک  انهاا در توصیف این شخصشیت   جای این  گوی    ن  نت اا ان  مبهم سخن م ایر اشار  کرد ک  را ی نخ

های مرتبط نشا موضشوعا  مختلشف هریشو       کن  ک  در خال  آ ز گر  معرف  م  یا گون  ن ز ا  را ناا کن را 

گفتن  یک انش    م »نرای    خورد  را مطرو م  ش     آب افر ا   من ل  تشن  ان اختنز گ  چا  گبرهاز سنگ

تشاا  چشا     ...کن ز ما هم گفتیم نر یم نبینیم ایشن ا  کینشت   آی  سر چا  گبرها مش   را آب م  هر ش  م 

گبرها آب ن اشت... ن ی ا ا   چ  کن  ا   سنگ ادز ن  پهلوش گرفتز نا خشودش د     ننش  هشم آ رد     

افشر ا نینشت... هرشا      سنه  ادن . گفتم ای مردا این ا  گش   نااهمنودز نن  اا دست     ش  تو چا  افتادز 

ا  نشنشت پاهشای  آ یشزا  تشوی چشا ز      ان  ک  د  س  ر ا پی  تو ناغ دی   نودیم اا دهن  چا  درآم  سر چش 

اا شش  آمش ا آب    خواسشتم نشر ا ریهنشتا  تششن      کن ؟ گفت مش   رفتم نزدی   گفتم تو توی خان  ما چ  م 

« اا. ان افشر ا ریهنشت   شناسشیم  مشن گش     گوی  آب نخورا؟ گفتم تشو کش  هنشت ؟ گفشت نش   نرش        نخورا م 

 (273-272  1382)صف ریز 

ای را کش  در   گوی  کش  ششاتو   تشاتو گشون      اا رخ اد سواان   ریهنتا  م ر ایت  دیهرز را ی  در خرد 

دهش    کنن . در این نینز ر ایت را نا نرخورد فریا  نا نزغال  شرو مش   جا م  انبار کا  در حا  سوختن نودز جان 

را ششرو   تعل ش هاز این ن شوم  اسشت   در مثشا  ایشر     کن ی اما ننا ن  گفت  ریهنتان  ک  چهون  ا  را حفظ م 

کردنش    محتشوای گشون  چش  چیشزی نشود         جا مش   ده  ک  چرا آ  گون  را در انبار در حا  سوختن جان  م 

گششت   فریشا  نرمش    ...گون  دیهر ا  را پوششان ن   د  س آتو گون  نرداشت اا پشت ا  را گرفت   نا »است  

  میشا  کشاه  گرفتنش  تشا ششاتو نشر د       ها را پس ادن  جای  نشاا کردنش   مان . نا آن   کا  چهار دست   پا م 
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پشیچ کردنش    ا د رفتنش  در آسشیاب کهنش  جشای  نشرای  آمشاد            درست کن ز نا مومیای  ا  را کهنش  مومیای  

 (.85)هرا   « ها را آت  نزنن  کردن  نرای این   پاسها  دستور داد  نود ک  فردا هر  خان 

نرداشتن اا مومیای  در   گشون ز قصش  دارد    سوختن انبار   هرینین پرد  عل تدرحقیقت نوینن   نا نیا  

 نرای . ر  ر ن طو  داستا  است  تع ّدهای م ی ک  مرنو  ن  داستانکتع ّدهای م گشای  خوانن   را نا گر 

 . ارائة تسلسلی رخدادها2-5

   مطرو کرد  یک گر ز نش  سشرت  گشای  است. پیرنگ نا    ز محور اصل  ر ایت نر گر سن تدر پیرنگ خط  

ای کامش  نش  دسشت      ده ی ن  صشورت  کش  در پایشا ز نتیجش       ر د   این منیر را تا پایا  ادام  م   گشود  آ  م 

ر دی امشا در پیرنشگ غیرخطش ز محشور   مبنشا تنهشا نشر          آیش    هرگونش  انهشااز گشر    پرسشش  اا میشا  مش          م 

ششون ی    هشم قشرار گرفتش    تنهشا نششا  داد  مش       های متفا ت  در پ  رخ اد»پیرنگز  داد  است. در این نرای 

کرد  نینشتی  م ر  نر گشود    ناا ر پیرنگ پنتن    این   کشر ش  ح  یا گره  ناا شود. مبنای سیر د

)ملی ش ز  « ششود   م ر  پرس ِ چ  خواهش  شش    چش  ر ی خواهش  داد؟ حشذ  مش        ننانراین در پیرنگ پنت

ی را در ذهشن خواننش     تعش ّد هشای م  توان  پرسش   ی  نر نرای  رخ ادهای  است ک  م (ی ایرا تیک171  2019

 من شور  نش  مش ر    نشویس پنشت    خود خوانن   اسشت. داسشتا    نرعه ةها  ایجاد کن    ح  هر یک اا این پرس 

 زکنش . ا    خشود را نش  ر ان شا ی معطشو  مش       توجّش  گشذرد    نرای  نحوة کارکرد ذهن   آنی  در   آ  مش  

 من شور  نش  »کنش ی نل ش      هشا اکتفشا نرش      ن  ربت  قشایع   گفتهشوی شخصشیت    زهای قر  نینتم  نرخال  ر الینت

پشرداادز نش  هرشین      هشا مش     نررس  نحوة درك اننا ز نیشتر ن  نااتاب این  قایع   گفتهوها در ذهن شخصشیت 

هشا نرداششت   احناسشا ِ شخصشیت       ای نین شخصشیت   ها پس اا هر گفتهو یا  اقع   دلی  در ننیاری اا داستا 

 (31  1384)ترانیا ز « شود.  نویس م  رما  توجّ اصل  رما  درنارة آ ز کانو  

ک  نهارن   ن    اترشاا   یطور ن پری   ن  موضو    ر ایت  دیهر امری رایج استی  ملکة الغرباءدر رما   

اف نش  رهانیش     نش  داسشتا  دیهشری       گشر   نا جودیااد   یا داستا  را  ر ایت قبل  ن  ر ایت ج ی  دست م 

نن ی(   پرداختن ن  ر ایت  دیهر نرخاسشت  اا ارا ش     گشای    پایا  پرد. ترك نرخ  اا عناصر داستان  )گر  م 

ساامية متضا  إىل حيا  متضا ، قلا  »توا  ن  مثا  ایشر اششار  کشرد      داستا  است. نرای نرون  م  تنلنل  ر ی ادها
إىل الكلماات،   ت اّول، وصاعد إىل عياّ   لّا احلاّب الا ي مل جيارؤ أن يساامية حاني أمساكت  مان يادي أمااجل القارب ملرم. قل   اا إنّ 

. فعلّ  قد يكون فيصل، وأّماا أان فاال. ولكان ملاا ا اندما  فيصال، وملاا ا قرب علّ  أبو طوم، وه  مشري إىل مب   عن فيصلمان  
جاوبت ا حني مسّت  ابسم أخرع هل ألّن  جمرد عاشق عاابر أو جماّرد زا ار عاابرع هال ساك   ألنّا  عاابر، أجل أّن العاابرين ال يساكتونع 

ودمعا   قبّل اا جاورجّل شا ء ت ابا  أان ماا باّدي شا . يوم اا إن املسا لة ال حتارز، خا  ما قال  وداد البان زوج اااحلياة زترة عابرة، 
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 (91-90  2007،  خوري« ).عيناه، وصار ييورها مّرة ر األسبوع، يقض  مع ا بضه دقا ق وي هب
منشتق    صشور   نش  های  ک  در طو  داستا   ر ایت میا  تراا خرد  زنوینن   در این مقطع کوتا  اا داستا  

)داستا  را ی   مریمی داسشتا  مشریم   فیصش ی داسشتا  انوطشو ی داسشتا  جشرج    دادی        ها پرداخت  نود  ن  آ 

هشا را داسشتا  عششق را ی   مشریم      ر ایشت  کن    محشور اصشل  خشرد     جرع م  داستا   داد   پنر هرنرش(ز

 کنشار هشم  تشوا  گفشت کش      مش   زششود  هشا نهشا  مش     ر ایت افق  ن  چی ما  خرد  ش   ن کن .  قت   معرف  م 

 پیرنگ است.ارا   تنلنل  ر ی ادهای ها نرپای   رارگرفتن آ ق

گشردد.   ارا ش  مش    ملکة الغربةاءتر اا داستا  تع ّدتر   م ننیار پییی   من نبر نینتمدر رما  تنلن  ر ی ادها  

اسشت کش  خواننش   را     یا گننشت   ااهشم هشای در ظشاهر    ر ایت خرد  نرپای تیکی  صف ری اا انت ا تا پایا  رما  

ماهرانش    پرتنشلط    یا گونش   نش   من نبر نینتمی ها ر ایت خرد ها ارتبا  نرقرار نرای .  کن  تا میا  آ  دعو  م 

ر نش .   ششون    نشاا درهشم فر مش      آهنشت  اا هشم  امش     لغزن    آهنشت   درهم   در   هم م  نر ر ی هم   گا 

اسشت   ر د اارپشوو  نش  ریهنشتا ز ااد اج اارپشوو  نشا       هشا ششام  مشوارد ایشر      ر ایت نخش  اا این خرد 

افششر ا د ای رسششوای  اسششتاد   اارپششوو  نششا گشش  ااد اجافششر ا ا  ی مششر  گششودرا ا  ی ااد اج نششوذری   گشش 

گیشری آتشو اا اارپششوو       آنشادیی ااد اج اارپشوو    فریشا ی درگیشری اارپشوو  نشا فالمشرای انتقشاا         غنش  

را ی  ششود   اا مشنِ    اا دانای ک  ن  منِ را ی ن   مها  در ترام  این داستا یت ر اهای  دیهر.  ر ایت خرد 

در داسشتا    تعش ّد امشا فراتشر اا آ ز حضشور را یشا  م    ی ن  را ی سوا شخص   ناا اا سوا شخص ن  دانای کش  

 است. 

هشا نیشز    ها   لحشن  انا  تع ّدگیری  این را یا ز موج  ش   تع ّدشود ک   ها تن گفت  م  داستا  اا انا  د  

هشا   اش را نااششناخت. ر ایشت   تشوا  گوینش     ها چنا  است ک  گا  نر  آمیخته  ر ایت زگردد. نا این حا  م 

ماننش .   هم ناترشاا مش    تیدرنهاکنن     میزن ز ی  یهر را قطع م آ  چرخن ز درهم م شون ز م  م  دها  ن  دها 

فاصشل      ن  نالانقطا ها  شود. جرل  محو م  کررنگ   حت ن  هرین دلی  هم گا  مرا نین سخن را یا  ننیار 

تشوا    داستا ز مش  کل      انطبا  آ  نا پیرنگ من نبر نینتمن  اجزای داستا  کل    نا نها  آین . پشت سر هم م 

کارکرد تنلنل  دارد تا نا این کشار نقش  خواننش   در     صرفاًها  ر ایت ای خرد  چنین گفت ک  ر ایت انجیر 

 تر شود. تحلی  داستا    ارتبا  هریک اا اجزا ن  ی  یهر نرجنت 

 يریگ جهینت .3

شش   کش  در    آشفت    نشامن م اسشت. نش ین    یا گون  ن  من نبر نینتم   ملکة الغرباءساای در رما   شیوة پیرنگ

 ز ن شاا علیشت رخش ادها   ترتیش      سشن ت هشای مرسشوا پیرنشگ     چارچوبهر د  رما  نا نقض آش ار قوانین   
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های مختلف در فرا هشر د  داسشتا  نقش  خواننش   را      شود.  جود هنجارش ن  ها ن  حاشی  ران   م  امان  آ 

 درمقانش  ششود     خوانن   نا رخش ادهای داسشتا  درگیشر مش      ننانراینکن ی  تر م  نن ی پیرنگ نرجنت  در شاکل 

ذ     خالقیشت هنشری خشودز پایشا  داسشتا  را تصشور        نراسشاس توان   گیرد ک  م  ی قرار م تع ّدهای م پایا 

سششب  جششذب خواننشش       مششن نبششر نینششتم    ملکةةة الغربةةاءنرایشش . عشش ا انجیششرة مناسشش  ر ایشش  در داسششتا   

    خشوری جهت است ک  قشرار نینشت    نن ی ن ا  شود   ع ا پایا  نرای مطالع  ادام  داستا  م  اش یکنج ا 

 مخاطش  دارد  ینشرا  هشر د  رمشا    خط غیر پیرنگ ک    تیجذانصف ری تراا ماجراها را ن  سرانجاا نرسانن . 

 .دارد  داستا  نها  م ریذهن ا  را درگ هروار    خوان   ا  را ن  چال  فراماین است ک  

آ    ارا ش    تعش ّد گششای  یشا    ع ا اننجااز حشذ  گشر    انهاا در ر انطز فق ا  پی رة آغاا   میان    پایا ز

در این د  رمشا  اسشت. در توضشیو نایش  افشز د کش         خط غیر ترین  یژگ  پیرنگ  تنلنل  ر ی ادها نرجنت 

 مشؤر ر های داستا    نرخ  اا رخ ادهای مشبهم     مناسب  را نرای تشان  نین شخصیت عل ت ز  صف ری  خوری

آیشا   کش    کننش   م کیدچار تش ا  را    نراین  م گرفتار  تیدر داا ر اخوانن   را  ننانراینکنن ی  آ  ذکر نر 

رخش ادها را هریشو     نرای تحقق این ه  ز هر د  نوینشن    .؟ )انهاا در ر انط(ریخ ایرا اا دست داد   ی جا

نینشتن  )فقش ا     نرخشوردار   مشخ صش  گذارن  کش  اا نقطش  آغشاا   پایشا      ن  نرای  م  یا   یییپ درهمکال  

دسشت    را ااسشن ت نافت مح م   انجیشر ار  پی ر (. رخ ادهای هر د  رما  اا اننجاا واا نرخوردار نینتن    

هشا کش  گشا       های نامتعار    ایجاد فضشاهای خشال  میشا  نخش       نا ایجاد فاصل  ننانراینان  )ع ا اننجاا(ی   داد 

های  در ظاهر مجشزا تقنشیم کشرد کش  در پش  هشم         وا  داستا  را ن  قنرتت  هررا  نا عنا ین  ج اگان  است م 

 ملکةة الغربةاءدر رما  خوانن  ز  توسّطکرد  ر ن  خوان    ساان . اا دیهرسو نرای مخت   شاکل  داستا  را م 

ننشانراین خواننش   نایش  اا    ی شش   اسشت  گششای  اسشتفاد     گشر   تعش ّد اا  من نبر نینتمگشای    در  اا حذ  گر 

هشای داسشتا  را نهششای . در     های داستا  استز گر   معرو  ی   اا شخصیتطور   ن مشاه ا  عین  را ی ک  

ششون  )ارا ش  تنلنشل  ر یش ادها(ی       هم قرار گرفت    تنها نشا  داد  مش  ما  رخ ادهای متفا ت  در پ  هر د  ر

« چش  ر ی خواهش  داد؟  »  « چ  خواه  شش ؟ »پرس ِ  زننانراینی ن    این   کشر ش  ح  یا گره  ناا شود

هشای   توانش  پرسش    ششود کش  مش     د  داستا  حذ  ش     تنها تیکی  نر نرای  رخش ادهای  مش   اا پیرنگ هر

 خود خوانن   است. نرعه ةها نیز  ی را در ذهن خوانن   ایجاد کن    ح  هر یک اا آ تع ّدم

 منابع
 الوکر. الثاني . ماي الطّکع .  م خ   لی  لي  الق ّ (. 2000القامي ) ر و   ک أب 

هشای کوتشا  فارسش .     (. مصادیق پیرنگ فرمالینت  در داستا 1394) پور  نخش ز مریمی منوچهر تش ری   ق ر  قاسر 
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 .116-87(ز 72) 21 زپژ ه  ادن  متن

 . چاب ا  . تهرا   نیلوفر.ر الینت    ناتورالینت  های داستا  کوتا  در ایرا   داستا (. 1389پاین  ز حنین )

 .سنبل   تهرا چاب ا  .  . نینو کارگا  داستا . (1384) اکبر  عل ا زیتران

 .ا ما  الثاني . ب ق   ماي الطّکع . مملد  الغر ي(. 2007خ ي   الياس )
 د ا. تهرا   ققنوس.. چاب من نبر نینتم پییی   ن  ناوی خود تاکم(. 1382صف ریز محر رضا )

 الثالث . ب ق   ا ركع الثقا . الطّکع . بني  النا السرم  مد منة ي النق  انميب(. 2000بم ا   محي  )
 .172-161(  16) 4  سهاق للع  .  نی بلل اکلي   توّ ف ابکک  قاحنه  ابکا     يقا   أ  ا (. 2019مليکی   ميا  )

 . اجلامع  اهلامشي   يسال  ا اجس  .  2005-1990تقنيا    ا ي    الرقا   انيمني   (. 2008 ی  بنف حمم  مجي  )
 پاین  ز حنین. چاب ا  . تهرا   ر اگار. ترجر طرو در رما  م ر . (. 1383هانیو ز آرتور )
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