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اؿحادیار گؼكق زةاف ك ادةیات فارؿی ،داٌكگاق فؼٍُگیاف ،جِؼاف ،ایؼافٌّ$یـٍغق ىـئّؿ.#
هحوذ ػالٖ زادُ هرضت
داٌكسّی کارقٍاؿی ارقغ ،گؼكق زةاف ك ادةیات فارؿی ،داٌكگاق ىازٌغراف ،ایؼاف

چک٘ذُ
آقٍایی ةا ادةیات زِاف ةغكف جّزَ ةَ ىکحب ُای ادةی ىيکً ٌیـث ك آقٍایی زـحَ ك گؼیعحَ ةا ىحّف ةؼظی از
قاّؼاف ك ٌّیـٍغگاف غیؼ فارؿیزةاف ٌيیجّاٌغ ىٍسؼ ةَ قٍ اظث ادةیات زِاف قّد .از آٌسا کَ ٌعـحیً ىّازِة رؿيی
داٌف آىّزاف ةا ادب زِاف در کحاب فارؿی دكرة ىحّؿٌَ اجفاؽ ىیافحغ ،زا دارد ایً آقٍایی ةَ قکهی ٌُاـىٍغ ك
ىتحٍی ةؼ ؿیؼ زؼیاف ُای ادةی زِاف مّرت پػیؼد .در ةؼٌاىة درؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ ؿَ کحاب فارؿی جغریؾ
ىیقّد کَ ُؼیک از کحاب ُا قاىم ُكث فنم اؿث ك فنم آظؼ ةا ٍّّاف «ادةیات زِاف» چِار ىحً جؼزيَای را
درظّد دارد .پژكُف صاوؼ ةَ ركش جّمیفی  -جضهیهی ةَ جضهیم ىضحّای ایً دكازدق ادؼ از ىٍُؼ پؼاکٍغگی زغؼافیایی،
كانبٌّ ،ع ادةی ك ىکحبُای ادةی پؼداظحَ جا کهیّث جؼؿیو قغق از ادةیات زِاف در ذًُ داٌفآىّزاف را ةَ جنّیؼ کكغ.
یافحَُای پژكُف ٌكاف ىی دُغ کَ در ُية ىّارد ىػکّر ٌلغُایی ةؼ اٌحعابُای کحابُای ىّرد ةؼرؿی كارد اؿث.
ُيچٍیً قاّؼاف ك ٌّیـٍغگاف ىٍحعب از ُؼ ىکحب ك ٌیؽ آدار ةؼگؽیغق از آٌاف در ةـیاری از ىّارد اٌحعابُای
قایـحَای ٌیـث ك ٌيیجّاٌغ ٌكاٌگؼ كیژگی ُای امهی آدار ىکاجب ةؼزـحة ادةیات زِاف ةاقغ .ةَ ًّر کهی در اٌحعاب
ىحً ةؼای کحابُای یاد قغق ةیف از آف کَ جّزَ ىؤنفاف ىٌّْؼ ةَ فؼـ ،ىکحب ادةی ك زؼیافُای ىِو ادةی زِاف
ةاقغ ،ىضحّا ىضّر اؿث ك ةَ جْتیؼی در فنم ادةیات زِاف ،جٍِا ةَ زای ىحًُای فارؿی ،ىحًُایی غیؼ فارؿی آكردق
قغق اؿث.
کل٘ذٍاشُّا :ادةیات زِاف ،ىکحبُای ادةی ،کحاب فارؿی ،دكرة دكـ ىحّؿي
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 .1هقذهِ
ٌُاـ آىّزش ك پؼكرش ُؼ کكّری ُيّارق ىّرد جّزَ ؿیاؿثگػاراف کالف آف اؿث زیؼا ّالكق ةؼ اٌحلاؿ ىیؼاث
فؼٍُگی ك جسارب ةكؼی ةَ ٌـم زغیغ ،در ایساد جغییؼات ىٌهّب در قٍاظث ُاٌ ،گؼش ُا ك در ٌِایث رفحار
کّدکاف ك ٌّزّاٌاف ك زّاٌاف ىؤدؼ اؿث .ةؼای ٌیم ةَ ایً اُغاؼ در ُؼ کكّری ؿؼىایَ ُای فؼاكاٌی ةؼای آىّزش
ك پؼكرش کّدکافٌّ ،زّاٌاف ك زّاٌاف ُؽیٍَ ىیقّد $مافی .#1 :1373،از ایً رك ةایغ ةؼٌاىَریؽیی کاىال ٌُاـىٍغ
ك ةؼ پایَی ركیکؼدُای مضیش ك ىتحٍی ةؼ ركش ُای ىٌٍلی ك کارةؼدی مّرت گیؼد جا ةحّاٌغ از ِّغة جؼةیث
ٌیؼكی اٌـاٌی فکّر ك جّاٌا ةؼآیغ .دركاكِ «آىّزش ك پؼكرش ةایغ ةؼٌاىَریؽی کٍغ جا ةَ رقغ كّقی كىاكت مضیش،
ىـئّنیثپػیؼی ،ظّدآگاُی ك ایساد ركصیة ظالؽٌ ،لاد ك ىحفکؼ در ةؼظّرد ةا ىـائم فؼدی ك ازحياّی ةپؼدازد ك
ىِوجؼ از ُيَ ،رؿانث ُغایث جکاىم فؼدی ك ازحياّی را در اةْاد ىعحهف ةَ ٌضّ اصـً ةَ اٌساـ
ةؼؿاٌغ»ٌ$غیيی.#5:1380،
کكّر ىا ٌیؽ از ایً اىؼ ىـحذٍی ٌیـث ك «از آٌسا کَ ٌُاـ آىّزش ك پؼكرش ایؼاف ىحيؼکؽ اؿث ك ةؼٌاىَی
درؿی ،کحاب ك ىْهو ،ىضّرُای اؿاؿی آىّزش ك یادگیؼی ُـحٍغ ك ةا جّزَ ةَ آف کَ در ةـیاری از ىّارد ،کحاب
درؿی یگاٌَ كؿیهَی آىّزقی ك ىْیار ارزشُای جضنیهی ىی ةاقغ ٌلف ىضحّای آىّزقی کحاب ةـیار ىِو جهلی
قغق ك زای ةؼرؿی فؼاكاف دارد» $فؼداٌف  #132: 1379،ىٍُّر از ىضحّای یک ةؼٌاىَ درؿی ،داٌف ؿازىاف
یافحَ ك اٌغكظحَ قغق ،امٌالصات ،كاكْیات ،صلایق ،كّاٌیً ،امّؿ ،ركشُا ،ىفاُیو ،ایغقُا ك ىـائم ىؼةّط ةَ
ُياف ىادق درؿی ىی ةاقغ$كّرچیافٌ ،ادركهی ك دیگؼاف.#12 :1374 ،
جضهیم ىضحّای ایً آدار ك ةؼرؿی جٍاؿب یا ّغ ـ جٍاؿب آف ُا ةا اكحىائات ادةی داٌف آىّزاف ىـانَ ای صائؽ
اُيیث اؿث ك جْییً ك جْؼیف ُغؼُا ةؼای جْهیو ك جؼةیث كَیفَای ىِو ك ُيؼاق ةا ظالكیث اؿث کَ ىـحهؽـ
جّزَ دكیق ةَ داكریُای ارزقی اؿث$ؿتضاٌی ٌژاد ك دیگؼاف #86 :1393 ،ك ةازٌگؼی ،جسغیغ ٌُؼ ،امالح ةؼٌاىَ ك
ىضحّای کحابُای درؿی زىیٍَُای رقغ ةؼٌاىَریؽی پیكؼفث جضنیهی را فؼاُو ىیآكرد$رئیؾ داٌا.#88 :1375 ،
از ًؼفی درس فارؿی ك کحاب آف ةَ ٍّّاف ىِوجؼیً اةؽار آىّزش زةاف رؿيی از اُيیث ةـیاری ةؼظّردار
اؿث؛ زیؼا پیكؼفث در یادگیؼی درس زةاف ك ادةیات فارؿی ىیجّاٌغ دری رك ةَ دٌیایی دیگؼ پیف ركی داٌف-
آىّزاف ةگكایغ .نؽكـ جّزَ ةَ ُيَ ی ایً ىّارد در اٌحعاب ىضحّای درؿی ىٍاؿب کار را دقّار ىیؿازد ك ٌیاز ةَ
صىّر جعنلُای ىعحهف در زيِ ًؼاصاف کحاب درؿی را انؽاىی ىیؿازد .اىا ایً جياـ ىازؼا ٌیـث.
در كاكِ جنيیوگیؼی درةارقی ىضحّای ةؼٌاىَ ی درؿی ك ةَ جتِ آف کحاب درؿی کَ یکی از ىّاد ىِو آف
اؿث ،فؼآیٍغی اؿث کَ ةایغ ةا ةؼرؿی دالیم گٌّاگّف درةارقی زٍتَُای ىعحهف ىضحّا ةَ مّرت ىٌٍلی ك ىغنم
اٌساـ قّد .ةا ایً صاؿ ىالصُات ٌُؼی ّ$هيی ،#فؼٍُگی ،ؿیاؿی ك فؼدی ةَ قغت ةؼ ایً زؼیاف جأدیؼ
ىیگػارد$فحضی كازارگاق  #177 :1394 ،ك ركیکؼدُا ك زِثگیؼی کهی ك ىْػكریثُا را ىكعل ىیکٍغ.
در دكرة دكـ ىحّؿٌَ ُؼ کحاب فارؿی از یک كـيث ىلغىاجی $قاىم پیفگفحار ،ىلغىَ ك ،#..یک كـيث
ىیاٌی ك یک كـيث پایاٌی $قاىم پیّؿثُا ،ىٍاةِ ك  #...جكکیم ىی قّد کَ كـيث ىیاٌی ىِوجؼیً ةعف آف
اؿث ك ىحً امهی كاصغُای یادگیؼی در آف كؼاردارد .ةعف ىیاٌی کحاب فارؿی در دكرقی دكـ ىحّؿٌَ قاىم
ىحًُایی از ىحّف کالؿیک ك ىْامؼ ك کارگاقُای ىحً پژكُی اؿث کَ ةَ ارائَی ىٌانتی در ؿَ كهيؼكی زةاٌی،
ادةی ك فکؼی ىیپؼدازدُ .ؼیک از کحابُا قاىم ُكث فنم اؿث ك فنم آظؼ ةا ٍّّاف «ادةیات زِاف» چِار
ىحً جؼزيَ ای از ىحّف قاّؼاف ك ٌّیـٍغگاف غیؼفارؿی زةاف را درظّد دارد .ىؤنفاف کحابدرؿی در آغاز ایً فنم
اذّاف داقحَاٌغ کَ داٌفآىّزاف از ًؼیق ىٌانْة ایً فنم ،ةا افکار ىكاُیؼ ،اٌغیكَُای ىهم ك آدار ةؼزـحَ ك
قعنیثُای ىكِّر ادةیات زِاف آقٍا ظّاٍُغ قغ$ؿازىاف پژكُف ك ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی.#134 :1398،
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اىا آیا ةَ راؿحی ایًگٌَّ اؿث ك آقٍایی ةا آداری کَ در ةعف ادةیات زِاف ایً کحابُا آىغق ىیجّاٌغ داٌف-
آىّزاف را ةا زؼیاٌات ادةی زِاف ك آدار ةؼزـحة آف آقٍا ؿازد؟! ةَ ىٍُّر پاؿط ةَ ایً ؿؤاؿ ٌگارٌغگاف ایً ىلانَ
ةؼ آٌٍغ کَ ةَ جّمیف ك جتییً ىْیارُای گؽیٍف آدار در ایً فنّؿ ك جٍاؿب اٌحعابُا ةا ىکحب ُای ادةی
ةپؼدازٌغ؛ زیؼا ُيافًّر کَ قيّؿ ىکحبُای ادةی ىِو ك جأدیؼگػار زِاف ،پؼاکٍغگی ىٍاؿب آدار در ىکحبُای
ىعحهف ادةی ك ٌیؽ گؽیٍفُای درؿث از ُؼ ىکحب ىیجّاٌغ جنّیؼی درؿث ك ىٌاةق كاكِ از ادةیات زِاف را در
ذًُ داٌف آىّزاف قکم ةغُغ ك ایكاف را ةا ّنارق ای از ىاككِ زؼیاٌات ادةی ك آداری کَ در ؿؼاؿؼ زِاف
غیؼفارؿی زةاف ركو ىیظّرد آقٍا ؿازدّ ،غـ جٍاؿب کيی ك کیفی آدار غیؼ فارؿی ىٍغرج در کحاب فارؿی ةا
ىکحبُای ادةی ك ؿیؼ جضّؿ زؼیافُای ادةی صاکو ةؼ ادةیات زِافٌ ،حایسی چّف ّغـ آقٍایی مضیش داٌف
آىّزاف ةا فىای زاىَْ ادةی ةیً انيهم ،ةؼداقحی غیؼ كاكْی از گفحياف ادةی صاکو ةؼ فىای قْؼ ك داؿحاف ادةیات
زِافّ ،غـ ككّؼ ةؼ كیژگیُا ك زؽئیات ادةی ّاىم جيییؽ آدار ةؼزـحَ ادةی ،دؿ زدگی ك ةی ىیهی ٌـتث ةَ
ظّاٌف ك ّغـ دكث الزـ در کالس درس ك ةَ جتِ آف کـانث فىای جغریؾ را ةَ ُيؼاق دارد .ةا ایً جفاؿیؼ
پژكُف صاوؼ ةَ دٌتاؿ پاؿط ةَ ؿؤاالت زیؼ اؿث:
 پؼاکٍغگی زغؼافیایی ك جاریعی آدار ىٍحعب از ادةیات زِاف چگٌَّ اؿث ك آیا ىیجّاٌغ جنّیؼ ىحّازٌی از ادةیاتزِاف را ةؼای داٌفآىّزاف جؼؿیو کٍغ؟
 پؼاکٍغگی آدار ایً ةعف از صیخ كانبٌّ ،ع ادةی ك ىکحبُای ادةی چگٌَّ اؿث ك آیا ىیجّاٌغ جنّیؼ كایم كتّنیاز ادةیات زِاف را ةؼای داٌفآىّزاف جؼؿیو کٍغ؟
 آیا قاّؼاف ك ٌّیـٍغگاف ىٍحعب از ُؼ ىکحب ك ٌیؽ آدار ىٍحعب از آٌاف اٌحعابُای قایـحَای اؿث ك ىیجّاٌغٌكاٌگؼ كیژگیُای امهی آدار كةاقغ؟
 .1.1پ٘طٌِ٘ پصٍّص
در ؿاؿُای اظیؼ جغییؼ ىضحّای کحاب ُای درؿی ىغارس ،ارجلای ؿٌش پژكُكی دةیؼاف آىّزش ك پؼكرش ،دایؼ
قغف ىلٌِ کارقٍاؿی ارقغ در داٌكگاق فؼٍُگیاف ك ّّاىهی از ایً دؿث ،ىّزتات جّزَ ةیكحؼ ةَ پژكُف در
صّزة کحابُای درؿی اةحغایی ك ىحّؿٌَ را فؼاُو کؼد .اگؼچَ پژكُفُای مّرت گؼفحَ ٍُّز ٌيّد کيؼٌگی در
ؿٌش ىسالت ّهيی-پژكُكی دارٌغ ك اغهب ىّارد چاپ قغق ةَ ؿتب جغییؼ ىضحّای کحابُای درؿی کارایی
چٍغاٌی ٌغارد اىا پایافٌاىَُا ك ىلاالت ُيایكی ةـیاری ةَ ٌلغ ىحّف درؿی اظحناص دادق قغق اؿث .از ایً
ىیاف آدار ىحْغدی ٌیؽ ةَ جضهیم ىضحّای کحابُای فارؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ پؼداظحَاٌغ .زردظكّیی،
ةعحیارىِغی  #1397$در پایاف ٌاىَ «ةؼرؿی ؿاظحاری ك ىضحّایی کحابُای فارؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ» کّقیغق
اؿث ىضحّای کحاب ُای ٌٌّگاقث را از ىٍُؼُای ىعحهف ىّرد ةؼرؿی كؼار دُغٌ .تاجی ،ىـّْدٌ #1397$یؽ در
پایاف ٌاىة ظّد ةا ٍّّاف «ٌلغ ك جضهیم ىضحّای آىّزقی کحابُای فارؿی ىلٌِ ىحّؿٌة اكؿ ك دكـ» ةَ دٌتاؿ
ُيیً ُغؼ اؿث .ؿحاریٌّ ،اءانَ  #1397$در پایاف ٌاىَای ةا ٍّّاف «جضهیم ىضحّای کحابُای فارؿی دكرة دكـ
ىحّؿٌَ از ىٍُؼ ىفِّـ ادةیث ةؼ اؿاس ٌُؼیة نیچ» ةَ ٌلغ اٌحعابُای مّرت گؼفحَ پؼداظحَ .نسو اكرؾ رىَ-
چیّ ،هی  # 1397$در پایاف ٌاىَ ظّد در پی «ؿتکقٍاؿی الیَای ىحّف ىٍحعب کحابُای دكرة ىحّؿٌَ ةؼ
اؿاس دیغگاق ؿیيپـّف» اؿث ك ةَ ایً ٌحیسَ رؿیغق کَ جّزَ ىؤنفاف ةیكحؼ ةَ الیَُای كاژگاٌی ك ٌضّی اقْار
ةّدق ك در الیة کارةؼد ةیكحؼ ةؼ آٌٍغ کَ داٌفآىّزاف ةا ىفاُیو ىػُتی ك ىهی آقٍا قٌّغ .اگؼچَ ةؼظی از ایً
پژكُفُا فنم ادةیات زِاف کحابُای فارؿی را ٌیؽ در زاىْة آىاری ىّرد ةؼرؿی ظّد دارٌغ اىا جا کٍّف
پژكُكی ىـحلم ةؼ ٌيّد ىکحبُای ادةی زِاف در کحابُای فارؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ مّرت ٌپػیؼفحَ اؿث ك
از ایً رك پژكُف صاوؼ جضلیلی ةغیِ ةَ صـاب ىیآیغ.
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 .1.2رٍش پصٍّص
پژكُف کارةؼدی صاوؼ ةَ ركش جّمیفی  -جضهیهی ةؼ پایة ىٌانْات کحاةعاٌَای مّرت گؼفحَ اؿث .در ایً ٌّع
جضلیق ةَ ىٍُّر جّمیف ّیٍی ك کیفی ،ىضحّای ىفاُیو ةَ مّرت ٌُاـىٍغ ىّرد ةؼرؿی كؼار ىیگیؼد ك ؿپؾ ةؼ
اؿاس ىتاٌی ٌُؼی جضلیقٌ ،لغ ك ةؼرؿی ىیقّد .كاصغ دتث در جضهیم کيی ىضحّا ،درس ك ؿٌؼ اؿث ك زاىْة
آىاری پژكُف ،قْؼُا ك ٌذؼُای ىٍغرج در فنم ادةیات زِاف کحاب فارؿی  3 ،2 ،1ىحّؿٌة دكـ اؿث کَ ةَ
ؿتب ىضغكدیث ،از گؼفحً ٌيٌّة آىاری پؼُیؽ قغق اؿث.
 .2هثاًٖ ًظرٕ
ىکحب ٍّّ #School$اف دؿحَ ای از ٌّیـٍغگاف یا قْؼاؿث کَ در ظهق آدار ظّد ةؼ امّؿ ىْیٍی جّافق ىیکٍٍغ.
گاُی ایً امّؿ ةَ مّرت ةیاٌیَ ىٍحكؼ ىیقّد ك چٍاٌچَ یک ىکحب کكّرُای ىعحهفی را جضث جأدیؼ كؼار دُغ
آف را ٌِىث ىیٌاىٍغ ...غانتاً ةیً ىکحب ك ؿتک ،ظهي ىٍْی كزّد دارد .ىکحب ةؼ پایة امّؿ فکؼی ك گؼایكات
آگاُاٌة گؼكُی از ٌّیـٍغگاف یا قْؼای ُوفکؼ ایساد ىیگؼدد .ىتٍای ىکحب ٌُؼیَای ىْیً اؿث ك ةؼای جكکیم
آف اةحغا امّؿ ىْیٍی پایَریؽی ىیقّد ك ىّرد ىّافلث اّىای گؼكق كؼار ىیگیؼد .ؿپؾ ىکحب زٍتة رؿيی پیغا
ىیکٍغ اىا در پیغایف ؿتک اةحغا آدار ةَ كزّد ىیآیٍغ ك ؿپؾ ةؼ ىتٍای كیژگیُای ىكحؼؾ دؿحَةٍغی ىی-
قٌّغ $داد447 :1385 ،ك.#448
ایً چٍیً اؿث کَ ىا در ادةیات فارؿی کًِ «ىکحب» ةَ ىٍْای ىنٌهش اركپایی ٌغاریو ك آدار ادةی را در
صّزة ؿتک ًتلَةٍغی ىیکٍیو ك از آٌسا کَ ؿتک ٌيّد ىکحب را در ؿیؼ زؼیافُای فکؼی ك ادةی ٌغارد انؽاىی
ةَ آىّزش ادةیات ةؼ اؿاس ًتلَةٍغیُای ؿتکقٍاظحی ٌیـث ك ىذال ةَ ُيیً دنیم آدار ىٍغرج در کحابُای
فارؿی ةؼ اؿاس ٌّع ادةی فنمةٍغی قغقاٌغ .اىا ةا جّزَ ةَ اُيیث ىکحبُای ادةی در ادةیات زِاف ك جتییً ظي
فکؼی ًی قغق ،در آىّزش ادةیات زِاف ٌتایغ از ایً ىِو فارغ ةّد؛ زیؼا ةَ جْتیؼی ىکحبُای ادةی ،ىسيّّة
ٌُؼیَُا ك ظنّمیثُایی اؿث کَ در اكواع ك اصّاؿ فؼٍُگی ،ازحياّی ك ؿیاؿی دكرقای ،در ادةیات یک یا چٍغ
کكّر ةَ كزّد ىیآیغ ك آٌگاق از ًؼیق پیؼكاٌی کَ ةؼای ظّد ىییاةغ دكرقای کّجاق یا ًّالٌی را ةَ ظّد اظحناص
ىیدُغ .ىِو جؼیً ّاىم پیغایی ُؼ ىکحب ادةیٌّ ،ع ٌگؼقی اؿث کَ ادیتاف ُؼ دكرق ةَ كاكْیث زٌغگی ،ظّیكحً
ك دٌیای پیؼاىٌّكاف دارٌغ .درٌحیسة ُيیً ٌگؼش ك ُيؼاق ةا آف جغییؼاجی در قکم ةیاف ٍُؼی ٌیؽ ةَ كزّد ىی-
آیغ ٌّع ةِؼقگیؼی از زةاف ك کیفیث ةَ کارگیؼی كاژقُا جفاكت ىییاةغ ك ةَ ًّر ظالمَ جفکؼ ك ذٍُیث در قیّة
ةیاف ٍُؼی ادؼ ىیگػارد ك كزَ ىكعنَای ةؼای جيایؽ ىکحتی از دیگؼ ىکحبُا ىیقّد$ىیؼمادكی.#619 :1368 ،
ةا ایً جفاؿیؼ ةـیار ىِو اؿث کَ داٌفآىّزاف ةا ادةیات زِاف آقٍا قٌّغ زیؼا ظالؼ ٌُؼ گّجَ ك ُوفکؼاٌف
کَ در اٌحُار قکمگیؼی ادةیات زِاٌی ةّدق اٌغ ،ادةیات زِاف ُيچٍاف ةا كزّد اجضاد ارزشُا ك آرىافُای
اٌـاٌی ،ؿؼقار از جفاكتُاؿث؛ زیؼا ادةیات كتم از ُؼچیؽ پاؿط ةَ ٌیازُای فکؼی ،ركصی ،ازحياّی ،ىیٍِی ك
كّىی اؿث ...پؾ ٌاگؽیؼ از ٌُؼ ظاؿحگاق ،ىضهی ك ىّوْی اؿث $غٍیيی ُالؿ .#138 :1373 ،
ىِوجؼ آفکَ ىحٌّی کَ در دكرة ىحّؿٌَ کَ دكراف ةهّغ فکؼی افؼاد اؿث ةؼای آقٍایی داٌفآىّزاف ةا ادةیات
زِاف اٌحعاب قغق از ةیً ُية ىکحبُای ادةی ىِو زِاف $کالؿیـیـو ،رىاٌحیـیـو ،رئانیـوٌ ،اجّرانیـو،
ؿيتّنیـو ك ؿّررئانیـو #اٌحعاب قغق ةاقغ ك چَ ةِحؼ آفکَ ويً ارائة اًالّات کّجاُی در ةاب ُؼ ىکحب،
جؼجیب ىکحبُای ادةی ىػکّر ٌیؽ رّایث قّد .زیؼا «ُؼیک از ىکحبُای ادةی ةَ ةِحؼیً كزَ ٌيایكگؼ ركح
كاكْی دكرق ای اؿث کَ در آف پغیغ آىغق اؿث ك در آف دكرق ةَ ؿاف زٍتكی ُيگاٌی کار کؼدق اؿث»ُ$ياف:
 #487در ُؼ ىکحب ٌیؽ ةغیِی اؿث کَ ةا جّزَ ةَ ىضغكدیث مفضات ،اكنّیث ةا ىْؼفی قاُکارُای ادةی اؿث
کَ اغهب امّؿ آف ىکحب ةَ ًّر ةؼزـحَ در آفُا جسهی یافحَ اؿث .یافحً ایً قاُکارُا ٌیؽ ةَ ظنّص در آدار
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45

گػقحگاف کار دقّاری ٌیـث زیؼا «ىؼكر زىاف ك كىاكتُای ىؼدـ ماصبرأی ك ةازجابُای ذككی ك فکؼی ىؼدـ
کحاةعّاف ةَ كیژق زّاىِ ُوزةاف ك ُوفؼٍُگ ٌـتث ةَ آف آدار ُيَ ىیجّاٌٍغ ىْیارُایی درةارة ارزش آف آدار
ةاقٍغ  ...اىا آٌچَ ىكکم اؿث ك ىضحاج ىٌانَْ ك جضلیق کافی ،اٌحعاب قاُکار از ىیاف آدار ىْامؼاف اؿث»$قِتاز،
 :1384دكازدق.#
انتحَ افؽكف ةؼ پؼاکٍغگی ىکحتی ،نضاظ کؼدف پؼاکٍغگی زغؼافیایی در اٌحعاب ىحّف ٌیؽ اُيیث كیژقای دارد ك
ىیجّاٌغ ةَ جؼؿیو جنّیؼی ُيَ زاٌتَجؼ از ادةیات زِاف کيک کٍغٌ .کحة صایؽ اُيیث دیگؼ در جنّیؼؿازی
درؿث از ادةیات زِاف ،مضث ك ؿلو جؼزية آدار اؿث .اٌحعاب جؼزيَُای وْیف ىّزب ارجتاط ٌگؼفحً ظّاٌٍغق
ةا ىحً ك ةیىیهی ةَ اداىة ظّاٌف ىحً ظّاُغ قغ.
ٗ .3افتِّإ پصٍّص
 .3.1پراکٌذگٖ جغراف٘اٖٗ آثار
در فنم ادةیات زِاف ؿَ کحاب فارؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ ،از پٍر ىٌٍلة زغؼافیایی ةا ادةیات ىحفاكت ،ىحً آكردق
قغق اؿث .زغكؿ زیؼ درمغ فؼاكاٌی ایً پؼاکٍغگی را ٌكاف ىیدُغ.
جذٍل ضوارُ  :1درصذ فراٍاًٖ جغراف٘اٖٗ آثار
درصذ فراٍاًٖ تؼذاد درض
درصذ فراٍاًٖ تؼذاد سطر

ارٍپا

رٍسِ٘

خاٍر ه٘اًِ

ٌّذ

آهرٗکا

" 50

"8

" 17

"8

" 17

" 38

" 15

" 11

"5

" 31

چٍافکَ در زغكؿ آىغق ،ةیكحؼیً اٌحعابُا از ادةیات اركپاؿث کَ ةا جّزَ ةَ ٌلف زؼیافؿاز آف در ادةیات
زِاف صحی ىی جّاٌـث ؿِو ةیكحؼی از ىحّف داقحَ ةاقغ .انتحَ در ایً اٌحعاب ٌیؽ اظحناص دادف دك ادؼ ةَ
ادةیات آنياف كاةم ةضخ اؿث .اٌحعاب دك ادؼ از ظاكرىیاٌَ ك یک ادؼ از ٍُغكؿحاف کَ در ادةیات زِاف اُيیث
چٍغاٌی ٌغارٌغ ةیكحؼ زٍتة ایغئّنّژیک دارد .چٍافکَ از قاّؼی ّاقلاٌَؿؼا چّف كتّاٌی قْؼی از ادةیات ىلاكىث
اٌحعاب قغق اؿثً .ؼح ادةیات ٍُغ ك اٌحعاب كٌْاجی از جاگّر کَ اصحياال ةَ ؿتب کـب زایؽة ٌّةم جّؿي
اكؿث در ىیاف دكازدق ادؼ ةؼگؽیغق از ادةیات زِاف زایگاق چٍغاٌی ٌغارد ك ىٌٍلی ةّد الاكم اٌحعاب ىحً از ادؼ
ىكِّر اك ،گیحاٌسانی ،مّرت گیؼد؛ اگؼچَ كٌْات ىٍحعب ةا ؿً داٌفآىّزاف جٍاؿب دارد .از ادةیات اىؼیکا دك ادؼ
اٌحعاب قغق کَ یکی از آف ُا از ادةیات اىؼیکای الجیً اؿث .ةا جّزَ ةَ اُيیث اىؼیکای الجیً ك ؿتک ظاص
ٌّیـٍغگاف آف در داؿحافٌ ،تّد صحی یک داؿحاف از ایً ىٌٍلَ وْف آقکاری اؿث .ركؿیَ ٌیؽ جٍِا یک ؿِو از
دكازدق اٌحعاب دارد کَ ةَ ؿتب جْغاد ؿٌؼ ةاال ،ىْلّؿ ةَ ٌُؼ ىیآیغٌ .کحة دیگؼ آفکَ اگؼ كنغ آقٍایی ةا
قاّؼاف ك ٌّیـٍغگاف ٌلاط ىعحهف زِاف اؿث ٌَ مؼفا ادةیات زِاف ىحيؼکؽ ةؼ اركپا ،غیتث ادةیات قؼؽ آؿیا
ظنّما ژاپً ،اىؼی كاةم جاىم اؿثٌ .يّدار زیؼ ٌكاٌگؼ پؼاکٍغگی زغؼافیایی آدار ىٍحعب اؿث.
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ًوَدار ضوارُ :1پراکٌذگٖ جغراف٘اٖٗ آثار
 .3.2پراکٌذگٖ تارٗخٖ آثار
در ایً ؿَ کحاب یک ادؼ از كؼف ُفغُو $از قکـپیؼ #ك یک ادؼ از كؼف ُسغُو $از قیههؼ #آكردق قغق اؿث .اىا
ةیكحؼیً اٌحعابُا از كؼف  19ك  20مّرت گؼفحَ کَ ةا جّزَ ةَ اُيیث كؼف ٌّزدُو در ادةیات زِاف ك ٌیؽ
ىحأظؼ ةّدف آدار كؼف ةیـحو ك ٌؽدیکی ةیكحؼ ةا ىعاًتاف ،ىٌٍلی ةَ ٌُؼ ىیرؿغ .زیؼا آغاز كؼف ٌّزدُو را ةایغ
قؼكع ّنؼ زغیغی در ادةیات اركپا ك ةَ جتِ آف ادةیات زِاف داٌـث $ؿیغصـیٍی .#176 :1376 ،زغكؿ ذیم
پؼاکٍغگی جاریعی آدار ىٍحعب را ٌكاف ىیدُغ.
جذٍل ضوارُ  :2درصذ فراٍاًٖ جغراف٘اٖٗ آثار
قرى
درصذ فراٍاًٖ تؼذاد درض

قرى

17

18

8/3
"

8/3
"

قرى
19ٍ18
" 8/3

قرى

قرى 19

قرى

19

ٍ 20

20

25
"

" 25

" 25

 .3.3پراکٌذگٖ آثار از ح٘ث قالة
ةیكحؼیً صسو آدار ىٍحعب از ادب زِاف در کحابُای ىّرد ةؼرؿی ،ةَ ٌذؼ داؿ حاٌی اظحناص دارد کَ ةا جّزَ ةَ
اُيیث داؿحاف در اغهب ىکحبُای ادةی اركپا اٌحعاب قایـحَای اؿث .اىا آٌچَ زای ظانی آف در ایً ؿَ کحاب
صؾ ىی قّدٌ ،يایكٍاىَ اؿث .ایً در صانی اؿث کَ كانب ٌيایكٍاىَ در ادةیات یٌّاف ك ركـ ةاؿحاف از ىٍاؿک
ىػُتی ةاؿحاٌی ؿؼچكيَ ىیگیؼد $جؼاكیک #83 :1376 ،ك ةؽرگجؼیً آدار اكنیة كؼف قاٌؽدُو ك ُفغُو اركپا از
ٌّع ٌيایكٍاىَ اؿث .اٌحعاب قکـپیؼ ةَ ٍّّاف ٌيایٍغة ادةیات كؼف ُفغُو اركپا اىکاف ظّةی ةّد کَ كانب
ٌيایكٍاىَ ٌیؽ ىٌؼح قّد .زغكؿ ذیم پؼاکٍغگی آدار ىٍحعب از صیخ كانب را ٌكاف ىیدُغ.
جذٍل ضوارُ  :3درصذ فراٍاًٖ قالة آثار
ًثر غ٘ر داستاًٖ

ضؼر

ًثر داستاًٖ

درصذ فراٍاًٖ تؼذاد درض

" 33

" 50

" 17

درصذ فراٍاًٖ تؼذاد سطر

" 23

" 68

"9

ةغیِی اؿث کَ ةَ ؿتب ىاُیث ًّالٌیجؼ داؿحاف ٌـتث ةَ قْؼ ،اظحالؼ درمغ در كاصغ ؿٌؼ ةیكحؼ اؿث.
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 .3.4پراکٌذگٖ آثار از ح٘ث ًَع ادتٖ
یافحَُای پژكُف ٌكاف ىی دُغ کَ از ةیً اٌّاع ادةی ،ادةیات جْهیيی در فنم ادةیات زِاف ةیكحؼیً ٌيّد را دارد
ك پؾ از آف ادةیات ىلاكىث ،ادب ّؼفاٌی ك ادب غٍایی در زایگاقُای ةْغی كؼار ىیگیؼد .اكنیً ىـأنَای کَ در
ُيیً ٌگاق ازيانی زهب جّزَ ىیکٍغ غا نب ةّدف ادب ّؼفاٌی ةؼ غٍایی اؿث کَ کاىالً گؽیٍكی اؿث ك جنّیؼ
ٌادرؿحی از ادةیات زِاف ةَ ىعاًب ىی دُغ .صسو زیاد ادةیات ىلاكىث کَ ةا اٌحعاب آدار از ظاكر ىیاٌَ ك اىؼیکای
زٍّةی ایساد قغق ٌیؽ كاةم ٌلغ اؿث .ایً ٌكاف ىی دُغ کَ ىؤنفاف کحاب درؿی در اٌحعاب ىضحّای آدار ٌگاُی
ایغئّنّگ داقحَ اٌغ .ىٍُّر از ٌگاق ایغئّنّژی گ ركیکؼدی اؿث کَ ةَ دٌتاؿ جتغیم ىعاًب ةَ ّاىم ٌلفپػیؼ
اؿث $کهیگؽ .# 171 :1388 ،انتحَ ةؼظی از ىحّف ىٍحعب در دك ٌّع ادةی زای ىیگیؼٌغ .ةؼای ىذاؿ غٍایی -
ىلاكىث یا جْهیيیّ -ؼفاٌی ىضـّب ىیقٌّغ کَ ةؼای جٍُیو زغكؿ زیؼ ،ىضّر غانب در آدار آف قاّؼ یا ٌّیـٍغق
دتث قغ.
جذٍل ضوارُ  :4درصذ فراٍاًٖ اًَاع ادتٖ
تؼل٘وٖ

هقاٍهت

ػرفاًٖ

غٌاٖٗ

درصذ فراٍاًٖ تؼذاد درض

" 33

" 25

" 25

" 17

درصذ فراٍاًٖ تؼذاد سطر

" 47/5

" 34

" 14

"4/5

 .3.5پراکٌذگٖ آثار از ح٘ث هکتةّإ ادتٖ
آقٍایی ةا ادةیات زِاف ةغكف جّزَ ةَ ىکحبُای ادةی اىؼی ةْیغ ةَ ٌُؼ ىیرؿغ چؼا کَ ةؼای درؾ ادةیات زِاف
ةایغ اةحغا ةا چِارچّب فکؼی صاکو ةؼ آف ك ؿیؼ جضّؿ زؼیاٌات ٍُؼی ك ادةی ایً پٍِة كؿیِ آقٍا قغ .قٍاظث
ىکحبُای ادةی ك ؿیؼ جضّؿ آفُا ىیجّاٌغ داٌفآىّز را ةَ قکهی ٌُاـىٍغ ةا آدار ةؽرگ زِاف آقٍا کٍغ .اىا
افؽكف ةؼ ایًکَ زای جتییً ك قؼح ىکحبُای ادةی در کحابُای فارؿی ظانی اؿث ،ىحّف ىٍحعب ٌیؽ ةؼ اؿاس
ىکحبُا گؽیٍف ٌكغقاٌغ؛ صحی از دك ىکحب ىِو کالؿیـیـو ك ؿّررئانیـو ،در ایً ؿَ کحاب ىحٍی كزّد ٌغارد.
جذٍل ضوارُ  :4درصذ فراٍاًٖ هکتةّإ ادتٖ
رهاًت٘س٘سن
درصذ فراٍاًٖ تؼذاد

" 41

رئال٘سن
"8

ًاتَرال٘سن
"17

سوثَل٘سن
" 17

ساٗر
" 17

درض
درصذ فراٍاًٖ تؼذاد

" 25

" 15

" 22

"31

"7

سطر
ةؼرؿی دادقُای زغكؿ ٌكاف ىی دُغ کَ رىاٌحیـیـو ك ؿيتّنیـو ةیكحؼیً ٌيّد را در آدار ىٍحعب یافحَ کَ
ةا جّزَ ةَ ذائلة ایؼاٌیاف ك ٌؽدیکی ةا فؼٍُگ غٍایی ك جيذیهی ىا كاةم پیفةیٍی ةّد .اىا رئانیـو ةا جٍِا یک ىّرد
کيحؼیً ةعف از ایً فنّ ؿ را ةَ ظّد اظحناص دادق اؿث ٌ .يّد اٌغؾ آدار رئاؿ ةا ٌُؼ ةَ جّزَ ُيیكگی
ىعاًتاف ُية ادكار ةَ ایً ىکحب از ایؼادُای آدار ةؼگؽیغق اؿث.
ىحًُای ىٍحعب از ىکحب ٌاجّرانیـو ٌیؽ ٌيٌَُّای ظّةی از ایً ىکحب ٌیـحٍغ ك جٍِا ةَ اجکای قِؼت ماصب
ادؼ ةَ ٌاجّرانیـو ،ةَ ىکحب ىػکّر ىٍحـب گكحَاٌغٌ .کحة ىِو دیگؼ ةیجّزِی ةَ ادب کالؿیک ك ؿّررئاؿ اؿث.
ایً ةیجّزِی ٌـتث ةَ کالؿیـیـو ةَ ؿتب كغىث ك قایغ کٍِگی ةؼای داٌفآىّزاف كاةم جّزیَ اؿث اىا
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ٌپؼداظحً ةَ ؿّررئانیـو ةَ ٍّّاف یک ىکحب ىحأظؼ ةاز ُو ٌكافدٍُغة جؼزیش ىضحّا ةؼ فؼـ در اٌحعاب آدار
اؿث .چٍاف کَ پیفجؼ گفحَ قغ ،گٍساٌغف داؿحاف ُایی ةا زؼیاف ؿیّاؿ ذًُ ةَ كیژق از ادةیات اىؼیکای الجیً ك
ةؽرگاٌی چّف ىارکؽ ىیجّاٌـث جا صغكدی ایً فلغاف را زتؼاف کٍغ.
دك ادؼ از ىحّف ةؼگؽیغق ٌیؽ جضث ٍّّاف ؿایؼ ،در زغكؿ فّؽ گٍساٌغق قغق اؿث .یکی از ایً آدار ،از آف زتؼاف
ظهیم زتؼاف اؿث کَ ةَ ؿتب ؿتک ظاص آدارش ،اك را ةؼ ىکحب زتؼاٌیـو داٌـحَاٌغ کَ آىیعحَای از
رىاٌحیـیـو ك ؿيتّنیـو اؿث ك دیگؼی قْؼ ٌؼكداؿث کَ ةَ ٍُؼ ىحِْغ ةَ ّلایغ ؿیاؿی ىْحلغ اؿث ك از
فحّریـو ٌیؽ جأدیؼ پػیؼفحَ اىا در ذیم یک ىکحب ىكعل ٌيیگٍسغ.
 .3.6تررسٖ آثار ترگسٗذُ از ضاػراى ٍ ًَٗسٌذگاى هٌتخة
 .3.6.1سپ٘ذُ دم
ٌؽار كتاٌی  #1923-1998$از قاّؼاف ةؼزـحة ؿّریَ ك پؼىعاًبجؼیً قاّؼ ىْامؼ در زِاف ّؼب اؿث
$غالىْهیزادق .#81 :1394،كی ىـیؼ قْؼیاش را ةَ ؿيث ؿؼكدقُای ّاقلاٌَ ةؼد ك در اقْارش زةاٌی اظحیار
کؼد کَ اؿحّاری ظّد را از زةاف فنیش ك گؼىی ك زـارجف را از زةاف ّاىة ىؼدـ ىیگؼفث $انعیؼ.#12: 2006،
اىا در کحاب فارؿی پایة دُو ،از ایً قاّؼ ؿؼقٍاس ّاقلاٌَؿؼا یک قْؼ ادةیات پایغاری آكردق قغق اؿث.
ایً درصانی اؿث کَ در ؿؼزىیٍی ٌؽدیک ٌؽار كتاٌی قاّؼ ی ةا ذًُ ك زةاٌی ةَ ىؼاجب دغغغَىٍغجؼ در ىـایم
ىلاكىث ك پایغاری ىیزیـحَ اؿث .ىضيّد دركیف #1941- 2008$از پیكگاىاف قْؼ ىلاكىث فهـٌیً اؿث کَ
قْؼش را ككف آرىاف فهـٌیً ٌيّدق ك ةَ قؼح دردُا ،رٌر ُا ك آرزكُای ُوكًٍاف ظّیف ةَ كیژق کّدکاف
ىُهّـ ایً ؿؼزىیً پؼداظحَ اؿث.
ىضيّد دركیف ظّد از دكراف کّدکی در مضٍَُای زٍگ ك ةيتاراف صىّر داقحَ ك ًْو جهط آكارگی ،غؼةث،
فلؼ ك ىضؼكىیث را چكیغق ك ةا چكياف ظّد قاُغ رٌر ك اٌغكق کّدکاف ؿؼزىیً ظّد ةّدق ك ةَ ُيیً ظاًؼ
جّاٌـحَ اؿث ةَ مّرت ىهيّس ك جادیؼگػار از اٌغكق کّدکاف فهـٌیٍی ؿعً ةگّیغ $ؿؼةاز ك دیگؼاف:1395 ،
.#99
اگؼ ُغؼ ىؤنفاف کحاب فارؿی دكرة دكـ ىحّؿٌَ از آكردف قْؼی از ٌؽار كتاٌی ةا ٍّّاف «ؿپیغق دـ» آقٍایی
داٌف آىّزاف ةا ادةیات پایغاری ك ىلاكىث ةّد چؼا از قاّؼی ُيچّف ىضيّد دركیف کَ در ایً صّزة ظاص
ةیكحؼ از ٌؽار كتاٌی قِؼت دارد ك ادؼ ظهق کؼدق اؿحفادق ٌکؼدقاٌغ .ك اگؼ غؼض ایكاف آقٍایی داٌفآىّزاف ةا ٌؽار
كتاٌی اؿث چؼا یکی از اقْار ّاقلاٌة كی کَ ٌيایاٌگؼ ؿتک قْؼی كتاٌی ةاقغ اٌحعاب ٌكغق اؿث.
 .3.6.2هسار ضاػر
فؼاٌـّا کّپَ ٌّ # 1842- 1908$یـٍغق ك قاّؼ كؼف ٌّزدُو ىیالدی اؿث ك ّاةؼ ،فؼدكؿی ،ةؼای جاج ،ميیيیثُا،
دفحؼ ؿؼخ ك فؼكدؿحاف از آدار اكؿث .درس «ىؽار قاّؼ» کَ در کحاب پایة دُو آىغق ،ةؼگؼفحَ از قْؼ «دككتؼ»
 # les deux Tombeaux$اؿث ك کّپَ در ایً قْؼ فؼدكؿی را ةا چٍگیؽ ك جیيّر ىلایـَ ىی کٍغ جا ةغیً
كؿیهَ ةؼجؼی زیتایی ةؼ زقحی ،ركقٍی ةؼ ؿایَ ك ةاالظؼق جفاكت ُّیو ةیً ایؼاف قکُّيٍغ ك اىپؼاًّری ىـحتغ
ىغّؿ را ٌكاف دُغ .كی پؾ از كمف جیيّر ك جّمیف گؼدقف در كتؼؿحاف ،اصحؼاـ ایً کكّرگكای ظٌّعّار را
ٌـتث ةَ فؼدكؿی ٌكاف ىیدُغ ك ىیگّیغ جیيّر پؾ از آف کَ  9قِؼ جّس را گكّد ،دؿحّر داد جا از كحم ّاـ
ىؼدـ ایً قِؼ چكو پّقٍغ زیؼا فؼدكؿی ،قاّؼ ایؼاٌی ،در آٌسا ةَ ؿؼ ةؼدق ةّد $زٌغی.#67: 1393،
کّپَ از پیؼكاف ىکحب ٌاجّرانیـو اؿث کَ در ةْىی آدار ظّد قاّؼی پارٌاؿیً اؿث $ؿیغصـیٍی:1376 ،
 .#485پیؼكاف ایً ىکحب ةؼ ایً ةاكرٌغ کَ « کياؿ ٍُؼ در ایً اؿث کَ جٍِا ةَ زیتایی آف جّزَ قّد ٌَ ةَ فایغق ك
ارزش اظالكی ك ىادی آف»ّ $تاؿی .# 97 : 1390 ،دركاكِ ىکحب پارٌاس جکیَ ةؼ ایً دارد کَ زیتایی ظّد ادؼ
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ىِو اؿث ٌَ آٌچَ كؼار اؿث اٌحلاؿ دُغ؛ یٍْی ایًکَ چگٌَّ ؿؼكدف قاّؼ ىِو اؿث ٌَ ،ىحْانی ةّدف
ىضحّاٌّ$ری .#5- 8 :1388 ،ةا ایًکَ ةـیاری از ىٍاةِ ایؼاٌی ادؼ دك كتؼ ك درٌگاُی کهیجؼ ىسيّّة قْؼ
«فؼدكؿی» کّپَ را از ةِحؼیً آدار اك ىی داٌٍغ اىا ایً قْؼ ٌَ جٍِا از امّؿ ك كیژگیُای ىکحب ٌاجّرانیـو ك
پارٌاس پیؼكی ٌيیکٍغ ةهکَ جالش قاّؼ ةؼای رؿاٌغف ىفاُیو جْهیيی ك زغاکؼدف ك ٌيایاٌغف ظیؼ ك قؼ ةَ كوّح
در آف دیغق ىیقّد ك ٌيیجّاٌغ ٌيٌّة ظّةی ةؼای ٌكاف دادف صاؿ ك ُّای اقْار کّپَ ةاقغَ .اُؼاً در اٌحعاب ایً
قْؼ ٌیؽ ىضحّا ةؼ جٌاةق ادؼ ةا ىکحب ادةی قاّؼ جؼزیش دادق قغق اؿث.
 .3.6.3ػظوت ًگاُ
پم گیّـ آٌغرق ژیغ  #1869-1951$از ٌّیـٍغگاف ىٌؼح ٌیية ٌعـث كؼف ةیـحو فؼاٌـَ ك از پیكگاىاف ىکحب
ؿيتّنیـو اؿثٌّ .قحَُای كی ةؼ ةؽرگاٌی چّف ژاف پم ؿارجؼ ،آنتؼکاىّ ك ركالف ةارت ادؼ گػاقحَ اؿث .در کحاب
فارؿی دُو ةؼقی از ادؼ فاظؼ اك ةَ ٌاـ «ىائغق ُای زىیٍی» آكردق قغق اؿث.
ایً ادؼ ةا كِؼىاٌف ،ىٍانک  # menalque$کَ یادآكر كِؼىاٌاف پیكیٍی ُيچّف كرجؼ  # werther$ك رٌَ rene$
 #اؿث ،پؾ از اٌحكار جّزَ چٍغاٌی را ةَ ظّد زهب ٌکؼد اىا در صّانی  1920زّاٌاف ةا قّر ك قّؽ ةَ ىٌانْة آف
پؼداظحٍغ ك از قِؼت ةـیاری ةؼظّردار قغ $ىارجً.#244 :1974،
ىائغق ُای زىیٍی ةا ٌگاُی ةَ فؼٍُگ ك ادةیات قؼؽ ٌّقحَ قغق اؿث ك اصحياالً ىؤنفاف از ایً ىٍُؼ گؽیٍف ایً
ادؼ ةؼای کحاب درؿی را ٌکحة ىذتحی داٌـحَاٌغ اىا ایً اٌحعاب در کٍار ؿایؼ اٌحعابُای ىؼجتي ةا فؼٍُگ ك ادب
ایؼاف ایً ةعف کحاب را از اُغاؼ ىػکّر در اكؿ فنم دكر ىیکٍغ.
 .3.6.4سِ پرسص
نّ ٌیکالی كیچ جّنـحّی  #1828-1910$فْاؿ ؿیاؿی -ازحياّی ك ٌّیـٍغة قِیؼ ركؿی اؿثٌّ .قحَُای كی
ٌلٌة ىلاةم ىکحب پارٌاس اؿث ك ٌيیجّاف از آدار اك اظالؽ ،جْهیو ك ُغؼ را صػؼ کؼد .ىْؼكؼجؼیً رىافُای
رئانیـحی ركس ،زٍگ ك مهش ك آٌاکارٌیٍای جّنـحّی اؿث .داؿحاف ؿَپؼؿف کَ از جّنـحّی در کحاب پایة دُو
آىغق ٌیؽ دارای دركٌيایة دّّت ةَ ظیؼ اؿث .اگؼچَ ایً ىحً ٌيٌّة ظّةی از یک ىحً رئاؿ اؿث اىا داؿحاف ؿادة
آف ةیكحؼ ىٍاؿب گؼكق ؿٍی «د» اؿث ك ةؼای ذًُ ك جعیم گؼكق ؿٍی «ق» پیف پا افحادق ىیٌيایغ .ىیقغ ةَ
زای آف از داؿحافُایی ةا کكيکف ةیكحؼ چّف «ارةاب ك ٌّکؼ» ك «ؿؼگیّس پیؼ» اؿحفادق کؼد.
 .3.6.5خاهَضٖ درٗا
جاگّر  #1862-1941$از ةؼزـحَجؼیً قاّؼاف ك ىحفکؼاف ٍُغ اؿث کَ آدار ىحْغدی ةَ زةاف ةٍگانی ك اٌگهیـی
ٌّقحَ اؿث .ركح ةؼظی آدار جاگّر ةا فؼٍُگ ادةی ایؼاف كؼاةث دارد .ظّد اك صـی كؼیب ةَ ایؼاف داقث ك در ًّؿ
ّيؼ ظّد دك ةار ةَ ایؼاف ؿفؼ کؼد ك در ةغك كركد ةَ قیؼاز ك ةَ ىؽار قاّؼاف ةؽرگ ایؼاف ،ؿْغی ك صافٍ ،رفحَ
اؿث.
در آدار جاگّ ر زای پای جفکؼ صافٍ ك ؿایَ ركقًُایی از ركش ك کٍف اك ىكِّد ك كاةم پیگیؼی اؿث .جّزَ
ةَ ًتیْثّ ،كق ،ریا ؿحیؽی ،ىالىثزّییٍّ ،ایث قّؽآىیؽ ةَ ىّؿیلی ،ركصیة امالح ًتیْث ك ٌگاُی ةا زاكیة
دیغ ىحفاكت در آدار اك پؼرٌگ اؿث .انتحَ ةـیاری از قاّؼافٌ ،لاقاف ،پیکؼ جؼاقاف ك صحی ةـیاری از ىؼدـ ّادی
دنتاظحَ ًتیْث ُـحٍغ اىا قیفحگی ّارفاٌة ماصتغالٌی چّف صافٍ ك جاگّر از ٌّّی دیگؼ اؿث ك ةا قیفحگی
مّری ك ّاىیاٌَ ىؼدـ ّادی جفاكت دارد .ایً قیفحگی صحی از ٌّع قیفحگی قاّؼاٌی چّف ىٍّچِؼی ك فؼظی
ٌیـث .آفُا ةا ةیٍكی ّارفاٌَ ًتیْث را فؼاجؼ از زیتاییُای َاُؼیاش ىیةیٍٍغ.
جاگّر در ىِوجؼیً ادؼ ّؼفاٌی ظّیف ،گیحاٌسانی  #Gitanjali$یؽداف را در آب ،درظث ك زٍگم زـث ك زّ
ال از دؿحَةٍغیُای ىکحبُای ادةی غؼب پیؼكی ٌيیکٍغ ك ةَ جْتیؼ
ىیکٍغ ك ةا ایًکَ ادةیات ىكؼؽ زىیً کاى ً
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پم دكؿً كیکحّر ركح اركپایی ك ركح ٍُغی مغىیهیّف ایؽد ُّؿ اٌگیؽ صایم اؿث $ژیغ #205 :1384 ،اىا ىیجّاف
گفث جاگّر قاّؼ رىاٌحیکی اؿث کَ ىیجّاف رٌگ ك ةّی ٌاجّرانیـو را در ةؼظی از آدارش دیغ $ىِغی پّر ّيؼاٌی،
.#203 :1396
آٌغرق ژیغ در ىلغىة ظّد در ىّرد کحاب «گیحاٌسانی» جاگّر چٍیً ىیگّیغ:
«آٌچَ ایً ادؼ را در ٌُؼـ جضـیً ىی کٍغ ایً اؿث کَ از اؿاًیؼ دؿث ك پاگیؼ در آف ادؼی ٌیـث ك ظّاٌٍغق
ةؼای ظّاٌغف آف ٌیازی ةَ آگاُی پیكیً ٌغارد  ...ىایهو ةغاٌو کَ ایً کحاب از چَ راق ةا ىا اركپاییاف اىؼكزیً ؿعً
ىیگّیغُ .ؼ یک از مغ ك ؿَ قْؼ کّچکی کَ ایً ىسيَّّ را پغیغ آكردقاٌغ از صیخ گؼاٌی ىٍْی ؿؽاكار
جضـیٍٍغ ُ$ياف .#اىا از ایً ادیب ٌاـآكر در ةعف ادةیات زِاف ،قْؼی از ىسيّّة «ىاق ٌّ ك ىؼغاف آكارق» آكردق
قغق اؿث .جاگّر از چٍغ کحاب ةا ٍّّافُای «کغی ك کيم»« ،جیؽیُا ك مافیُا»« ،قٌّارجؼی» ك ...ىسيَّّای
ؿاظحَ ك ةَ زةاف اٌگهیـی ةؼگؼداٌغق اؿث ك ةؼ ركی آف ٌاـ «ىاق ٌّ ك ىؼغاف آكارق» گػاقحَ کَ در کكّرُای
اٌگهیـی زةاف ةا ٌاـُ$ The crescent moonالؿ ىاق جازق #قٍاظحَ ىیقّد .ةؼظی از قْؼُای ایً کحاب از
زةاف ةچَ ُا گفحَ قغق اؿث ك اصـاؿات آٌاف را ةیاف ىیکٍغ ك ةْىی از زةاف پغر ك ىادر ةازگّ قغق اؿث.
فارغ از داكری رازِ ةَ غٍا یا کو ةِا ةّدف قْؼ ىٍحعب از جاگّر ،ایً ىـانَ از ىٍُؼ دیگؼی ىّرد جّزَ اؿث ك
آف ایًکَ چؼا ٌيٌَّای ىلحىی ایً گؼكق ؿٍی از کحاب «گیحاٌسانی» کَ ةؼٌغة زایؽق ٌّةم ادةیات ؿاؿ 1913
اؿث ٌیاىغق .ةٍا ةؼ ادّای پغیغآكرٌغة کحاب ىتٍی ةؼ آقٍایی ةا افکار ىكاُیؼ ،اٌغیكَُای ىهم ك آدار ةؼزـحَ ك
قعنیثُای ىكِّر ادةیات زِاف ،ةِحؼ ةّد ٌيٌّة قْؼی از مغ ك ؿَ قْؼ جضـیً قغة کحاب گیحاٌسانی ةؼای
داٌفآىّزاف آكردق ىیقغ.
 .3.6.6تجسن ػطق
زتؼاف ظهیم زتؼاف  # 1883-1931$قاّؼ ك ٌّیـٍغة ىكِّر زِاف ّؼب ،دكازدق ؿانَ ةّد کَ ةَ ُيؼاق ىادر ،ةؼادر
ك ظّاُؼاٌف ةَ آىؼیکای قيانی ىِازؼت کؼد $انفاظّری219 :1986،ك .#220زتؼاف ُو ىاٌٍغ قاّؼاف ك
ٌّیـٍغگاف ُو دكرق اش ىحيایم ةَ ىکحب رىاٌحیـیـو ةّد؛ ةَ جْتیؼ كیکحّر ُّگّ ،ىکحب آزادی ٍُؼ ك قعنیث
$صـیٍی.#180: 1366،
زتؼاف ةَ دنیم قؼایي ك ركصیات فؼدی ،ظاٌّادگی ،قؼایي اكحنادی ك ؿیاؿی نتٍاف ،اظحالفات فؼكَُای
ىـیضی ك یأس در دیار غؼةث ةَ ایً ىکحب گؼكیغ .اگؼچَ در کحاب پیاىتؼ ك دیّاٌَ اك ىایَُای ّؼفاف ك اٌغیكَ-
ُای ىػُتی ٌّ دیغق ىیقّد اىا اٌغیكة دیٍی ك ّؼفاٌی كی ىٍتْخ از ّلایغ فؼدی اؿث .از ؿّیی دیگؼ ةایغ جّزَ
داقث کَ زتؼاف یک قاّؼ اؿث؛ ىيکً اؿث قاّؼ ةا قگفحی جياـ قْؼ ةگّیغ ك ةا ایً كزّد ّاقق
ٌتاقغ$ةكؼكئی.#341: 1382 ،
«جسـو ّكق» از ةِحؼیً ىسيّّة زتؼاف ظهیم زتؼاف اٌحعاب قغق اؿث ك در چٍغ ؿٌؼ اُيیث ّكق را ةَ
ظّاٌٍغق ٌكاف ىیدُغ.
 .3.6.7خَاى ػذل
یُّاف كنفگاٌگ فّف گّجَ  # 1749-1832$ىحّنغ فؼاٌکفّرت آنياف از قاّؼاف ىکحب رىاٌحیـیـو ك از ةؽرگحؼیً
ىؼداف ادیب كؼفُای  18ك  19ىیالدی اركپاؿث .گّجَ جا دَُ اكؿ كؼف ٌّزدُو از قاّؼاف پؼکار ةّد اىا ةَ دالیم
ؿیاؿی ك اكحنادی آف ركزُای آنياف کَ ةَ دنیم ىٍازَّ ةا فؼاٌـَ ةَ كزّد آىغق ةّد ك از آف ىِوجؼ ىؼگ قیههؼ
کو کو ةَ پؼاکٍغقگّیی ك کو گّیی دچار قغ .ایً دالیم ةاّخ یک اٌؽكای ىٍّْی در اك قغق ةّد ك آقٍایی اك ةا
جؼزية کحاب صافٍ ٌیؽ ةِاٌَای ةؼای گؼیؽ ىٍّْی اك ةَ دٌیای قؼؽ قغ .ارادت ظاص گّجَ ةَ صافٍ ك ادةیات
قؼؽ ك ّكق افالًٌّی اك ةَ «ىاریاٌَ» در ظهق دیّاف غؼةی-قؼكی کَ در ادةیات آنياف از زایگاق كیژقای ةؼظّردار

هطالؼٔ اًتقادٕ هتَى ترگسٗذُ از ادت٘ات جْاى در کتاب ّإ / ...ؿياٌَ زْفؼی ،ىضيغ ّانی زادق ىؼقث
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اؿثٌ ،لكی كیژق ك کهیغی ایفا کؼدقاٌغ$صغادی49 :1385 ،ك .#48ةا ُية ایً جفاؿیؼ گّجَ قْؼُای ىٌؼح ك
ىكِّری دارد کَ در ارجتاط ةا صافٍ ٌیـحٍغ .دیّاف غؼةی-قؼكی گّجَ از آدار ظّب اكؿث اىا اٌحعاب ایً ادؼ از
دیّاف ىػکّر ةَ ؿتب ارجتاط ك جٌتیق اٌغیكَُای ایً ادؼ ةا قْؼ ك ادةیات ایؼاف اؿث.
 .3.6.8پرًذُإ تِ ًام آررتاد
ریچارد ة اخ ٌّیـٍغق ك ظهتاف آىؼیکایی اؿث کَ درؿاؿ  1936در اكؾ پارؾ ایهیٍّیؽ ىحّنغ قغ .اك از ٌّادگاف
یُّاف ؿتاؿحیً ةاخ آٍُگـاز ىكِّر آنياٌی اؿث .جلؼیتا در جياـ ٌّقحَُای ةاخ ٍّنؼ پؼكاز كزّد دارد .اك جا
زایی کَ ىیجّاٌغ ظّد را ىلیغ ةَ ُیچ كیغی ٌيیکٍغ ك ازازق ٌيیدُغ کـی ةؼای اك ك افکار ك ّلایغش
ىضغكدیث ایساد کٍغ .اّحلاد ةاخ ةَ جّاٌایی اٌـاف ةؼای غهتَ ةؼ جلغیؼ ك ؿؼٌّقث ك ركو زدف آف ةَ دؿث ظّیف ك
ٌیؽ ةَ فْهیث رؿاٌغف جّاٌاییُای ةانلّقای کَ آرزكی ُيیكگی ك اؿاًیؼی ةكؼ ةّدق ،ةَ ظّةی ،در ُية آدارش ك
ةَ ًّر كیژق ك ةؼزـحَ در «زاٌاجاف ىؼغ دریایی» ةَ چكو ىیظّرد.
ایً داؿحاف کَ در کحاب فارؿی دكا زدُو آىغق ُو پیٌّغی ىـحضکو ةا ٍّنؼ پؼكاز دارد ك در كاكِ ٌّیـٍغق
ؿْی دارد از پؼكاز ك ٍّامؼ كاةـحَ ةَ پؼكاز کارکؼدُای ىٍْایی ىعحهف ك ّيیلی ُيچّف قساّث ،ظٌؼپػیؼی ك
زـث ك زّی دٌیای کكف ٌكغق را ةَ دؿث آكرد .ایً کحاب کَ ةیكحؼ ةا ٌاـ «زاٌاجاف ىؼغ دریایی» قٍاظحَ قغق
در جؼزيَ جّؿي ؿّداةَ پؼجّی «پؼٌغقای ةَ ٌاـ آذرةاد» ٌاىیغق قغق اؿث .داؿحاف ،ركایث ىؼغ دریایی زّاٌی
اؿث کَ ىاٌٍغ ُوؿاالٌف رفحار ٌيیکٍغ ك در پؼكاز ةَ دٌتاؿ چیؽی فؼاجؼ از یافحً غػاؿث .در كاكِ ىؼغُای
دریایی ٌيیظّاؿحٍغ ةیف از آٌچَ رازِ ةَ پؼكاز ىیداٌـحٍغ ،ةیاىّزٌغ .ةؼای آفُا فلي پؼكاز ةَ ًؼؼ ؿاصم ةؼای
دؿث یافحً ةَ غػا ىٌؼح ةّد ،كنی آذرةاد ةیف از ُؼ چیؽ در زٌغگی از آىّظحً پؼكاز نػت ىیةؼد .ةا ایًکَ
آذرةاد ٌحایر ایً جفکؼ را ىیداٌغ اىا ةاز ُو قّؽ اکحكاؼ ك قساّث ك ظٌؼپػیؼی ازازق ٌيیدُغ اك از جالش ك
ىـیؼی کَ اٌحعاب کؼدق ىٍنؼؼ قّد .اك ةَ ؿتب ایً جفاكت ك ؿؼپیچی از كّاٌیً گؼكق ىؼغاف دریایی ىٌؼكد ىی
قّد اىا ةاز ُو ا ز ایً اجفاؽ ٌاراصث ك پكیياف ٌيیقّد .آذرةاد جا زایی در ىـیؼ قساّث ك ظؼؽ ّادت صؼکث
ىیکٍغ کَ ركزی در زيِ ُية ىؼغاف دریایی رییؾ گؼكق اك را ىضکّـ ةَ ؿؼپیچی از كّاٌیً ازحياع ىیکٍغ.
آذرةاد ُؼركز جالش ىی کٍغ جا ؿؼّث ةیكحؼی را ةؼای ظّد دتث کٍغ .اك ةارُا از قغت ظـحگی ك قکـث ةَ
قغت ةَ ؿٌش دریا ةؼظّرد ىیکٍغ اىا ةاز ُو جالش ىیکٍغ .یک ركز در اٌحِای جٍِایی ككحی در اكج آؿياف
اؿث دك پؼٌغق کَ ىیگّیٍغ ىا ةؼادراف جّایو ك آىغقایو جا جّ را ةَ ىکاٌی ةااالجؼ ةتؼیو ىیآیٍغ ك اك ةَ ُيؼاق آف ُا
ةا ؿؼّحی ةیكحؼ از ُيیكَ پؼكاز ىیکٍغ .ككحی ةَ نب ؿاصهی ىیرؿٍغ ةْغ از ىغجی ىحّزَ ىی قّد کَ در زِاٌی
دیگؼ اؿث ك در کٍار یکی از آف پؼٌغقُا ةَ آىّزش پؼكاز ىكغّؿ ىیقّد ك راق جکاىم را ًی ىیکٍغ .آذر ةاد ككحی
ةَ کياؿ رؿیغ جنيیو ةَ ةؼگكث ىیگیؼد $ر .ؾ .ةاخ#1362،
ایً یک داؿحاف ؿيتّنیک اؿث کَ ةا ةیاٌی ٌيادیً زغاؿ اٌـاف ّنؼ ٌّیـٍغق ةا كوْیث ٌاىـاّغ ازحياّی را
ةَ جنّیؼ ىیکكغ$كنی پّر .#168 :1396 ،دركٌيایَ کهی داؿحاف ذًُ ظّاٌٍغة ایؼاٌی را ةَ یکی از ؿفؼُای ارةَْ
$اؿفار ارةَْ #ىٌّْؼ ىیدارد؛ ؿفؼی کَ در ىؼصهة اكؿ آف ،ؿفؼ ىً انعهق انی انضق ،ؿانک از ىؼدـ زغا قغق ك
ةَ زـث ك زّی صلیلث ىیركد .در ىؼصهة دكـ کَ ؿفؼ ىً انضق انی انضق فی انضق ٌاـ دارد ةَ ؿؼچكية کياؿ
دؿث ىییاةغ ك در ؿفؼ ؿّـ ةا ٍّّاف ؿفؼ ىً انضق انی انعهق ةانضق از زاٌب ظغاكٌغ ك ّانو كصغت ةؼای ُغایث
ةَ زاىَْ ةاز ىیگؼدد.
در كاكِ ایً داؿحاف ةا داقحً ٍّامؼی ىاٌٍغ پؼكاز ،اؿحِؽا جّؿي دیگؼاف ،ؿعث ةّدف ىـیؼ ،پیؼكی از راٍُيا
ك از ُيَ ىِوجؼ رؿیغف ةَ ظّیف ،داؿحاف ىٌٍق انٌیؼ ٌّار را ةَ ذًُ ىحتادر ىیؿازد اگؼچَ ةا جّزَ ةَ صسو
کو ك ىنّر ةّدٌف داؿحاف کّدؾ ك ٌّزّاف ىضـّب ىیقّد ُ$ياف .#167 :ةا ایً جفاؿیؼ درج چٍیً داؿحاٌی ةا

52

ًطرٗٔ پَٗص در آهَزش ػلَم اًساًٖ داًطگاُ فرٌّگ٘اى؛ قيارق  / 18ةِار 1399

ٍّامؼ ادةیات ىغرف غؼب ك در ّیً صاؿ ژرؼ ؿاظث جفکؼات ىکاجب ّؼفاٌی ك ادةی زاىْة ادةی ىا ،ةؼای داٌف-
آىّزاف غؼیب ك ةْیغ ٌیـث .از ایً رك ُو ةَ ظّةی آفُا را ةا ادةیات دیگؼ کكّرُا آقٍا ىیؿازد ك ُو یَ آٌاف یاد
ىیدُغ کَ ةا كزّد جفاكتُای فؼٍُگی ك زغؼافیایی ،ةَ ؿتب آرىافُا ك ارزشُای ىكحؼؾ اٌـاٌی ،در ةیً
فؼٍُگُای ىحفاكت ٌیؽ آداری ةا ىفاُیو ىكاةَ یافث ىیقّد.
 .3.6.9خٌذُ تَ
ظٍغق جّ قْؼی اؿث از پاةهّ ٌؼكدا  #1904- 1973$ةَ جؼزية اصيغ پّری کَ در کحاب فارؿی در اٌحِای قْؼ
اقارق ای ةَ آف ٌكغق اؿث .قْؼ آىیؽق ای از ّكق ك پایغاری اؿث .قاّؼ ّكق را كّقی ىضؼکة ىلاكىث ىیداٌغ ك
ایً ةاكر در ؿٌؼ «ك اگؼ دیغی ةَ ٌاگاق ظّف ىً ةؼ ؿٍگفؼش ظیاةاف زاری ؿث ،ةعٍغ؛ زیؼا ظٍغة جّ ةؼای
دؿحاف ىً ،قيكیؼی اؿث آظحَ» آقکارجؼ ىی قّد$ؿازىاف پژكُف ك ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی.#150 :1398 ،3
قْؼ ةَ ًّر کهی ةَ دك قیّق قکم ىیگیؼد؛ قاّؼ در قکم اكؿ از كاژقُایی کَ ةَ جٍِایی صاىم اصـاس ك
ّاًفَ ُـحٍغ اؿحفادق ىیکٍغ .كاژقُایی چّف ّكق ،ةاراف ،پیاٌٌّ ،گاق ،غؼكب ك ...کَ ةَ قْؼ فىایی ّاقلاٌَ ك
ّاًفی ىیةعكٍغ؛ چَ ةـا آف ادؼ فاكغ ٌگاُی جازق ك کكفی ادةی ةاقغٌّ .ع دیگؼ ایً اؿث کَ قاّؼ ةحّاٌغ ةا
چیغف كاژقُایی ُيچّف ىیؽ ،ظّدکار ،ىاقیً ك  ...کَ ةَ جٍِایی صاىم اصـاس ك ّاًفَ ٌیـحٍغ در کٍار ُو ،از
آفُا ةار ّاًفی ةگیؼد ك کكف ادةی ةـازد .قْؼ «ظٍغق جّ» ُؼ دك كیژگی را جّاىاف دارد؛ ةا اؿحفادق از كاژقُای
صاكی ّاًفَ ك كاژقُایی ؿادق ك ركزىؼق ٌگاُی ّاقلاٌَ ك ةا ةًىایة ىیًِپؼؿحی ظهق کؼدق کَ در ذًُ ظّاٌٍغق
جادیؼگػار اؿث.
اىا در ٌلغ ىحٍی کَ در کحاب آكردق قغق ةایغ دكث داقث کَ ؿٌّر زیؼ در کحاب فارؿی صػؼ قغق اؿث.
ؿٌّری کَ ةؼ زٍتة غٍایی ىحً ىیافؽایغ.
the water that suddenly / bursts forth in joy / the sudden wave /of silver born in
you…laugh at this clumsy/ fool who loves you
 .3.6.10هسافر
یُّاف کؼیـحّؼ فؼیغریف فّف قیهؼ  #1759-1805$از ٌاىغارجؼیً ٌيایكٍاىٌَّیـاف آنياٌی اؿث .اك ّالكق ةؼ
ٌيایكٍاىَ آداری جاریعی ك فهـفی ٌیؽ دارد .كی ةا جّاٌایی ىٍّْیی کَ داقث ةَ مّْةات زٌغگاٌی فایق ىیآىغ ك ةَ
ٌفؾ ظّد ىانک ك افکار ك ركاٌف ةؼ ميیيیث اؿحّار ةّد .کارالیمٌّ ،یـٍغة ٌاىی اٌگهیـی در کحاةی کَ درةارة اك
جأنیف کؼدق ىی گّیغ :ظّاق قیهؼ از ًؼؼ ىٍحلغیٍف ٌاةغَ قيؼدق قّد یا ٌَ در ُؼ مّرت ركصی کَ اك داقث
ُيّارق ىّزب غتٌة آدىیاف ظّاُغ ةّد$روازادق قفق .#11 :1341 ،ىحً «ىـافؼ» کَ از ایً ٌّیـٍغة رىاٌحیک در
فارؿی پایة دكازدُو آىغق ،ىحً ىّزؽ ك جأدیؼگػاری اؿث کَ اگؼچَ ةا ىفاُیو ىٍّْی قؼؽ كؼاةث دارد ك یادآكر
ىفاُیيی چّف ىْؼاج اؿث ،ةا ىؤنّفَُای فهـفی غؼب ٌیؽ ةیارجتاط ٌیـث.
 .3.6.11ػطق جاٍداًٖ
كیهیاـ قکـپیؼ  #1564-1616$از ةؽرگجؼیً ٌيایكٍاىٌَّیـاف رىاٌحیک زِاف اؿث .اك از ؿاؿ  1594جا 1606
ؿی ٌيایكٍاىَ ٌّقث ك در ؿاؿ  1609ىسيّّة اقْار ظّد را ىٍحكؼ کؼد .اقْار اك کَ  sonnetظّاٌغق ىیقّد
كٌْات ىٍُّىی اؿث کَ از زِات ىعحهف ةَ غؽؿ ایؼاٌی قتیَ اؿث .ؿاٌث ىاٌٍغ غؽؿُای ایؼاٌی یکی از صاالت
ّكق ك دنتـحگی را ةیاف ىیکٍغ ك در آغاز اىؼ جٍِا ةَ ةضخ در کیفیث ك ّالكة ّكّاؽ یا ٌاز ىْكّؽ ىیپؼدازد
$قفق .#97 :1389 ،قْؼ ّكق زاكداٌی ٌیؽ از ؿاٌث ُای قکـپیؼ اؿثٌ .کحة كاةم ٌلغ در ةاب ایً قْؼ كركد
كاژقُایی چّف «ذکؼ»« ،جالكت» ك «مضیفَ» در جؼزية قْؼ اؿث کَ در غؽنّارقای رىاٌحیک از دكرة رٌـاٌؾ زا
ٌغارد .ةا ُية ایً جفاؿیؼ ىیقغ از قکـپیؼ ةؼقی از یک ٌيایكٍاىة ىكِّر زِاٌی را آكرد.
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 .3.6.12آخرٗي درض
آنفٌّؾ دكدق ٌّ #1840-1897$یـٍغة ىکحب ٌاجّرانیـو ادةیات فؼاٌـَ ةّد« .كنَُای دكقٍتَ» اك جضث جادیؼ
زٍگ فؼاٌـَ ك پؼكس ٌّقحَ قغق اؿث کَ درآف رد پای كضٌی پاریؾ ،ؿؼکّب كرؿای ك صکّىث کيّف ةَ
چكو ىیظّرد .داؿحاف آظؼیً درس از ُيیً ىسيَّّ داؿحافُای دكدق اٌحعاب قغق اؿث.
دركٌيایة ایً داؿحاف اصـاؿات ىیًِ دكؿحاٌَ اؿث کَ ةَ قکهی زیتا ك جادیؼگػار از زةاف یک کّدؾ دةـحاٌی
ةیاف قغق اؿث .راك ی اكؿ قعل ،قعنیث اكؿ داؿحاف یٍْی کّدؾ دةـحاف اؿث .قعنیث دكـ ىْهو ك
قعنیث ؿّـ کغظغا ك ةَ ىّازات اك اُانی ركؿحا ُـحٍغ .ایً داؿحاف ّالكق ةؼ پیاـ امهی کَ صؾ ىیًِپؼؿحی
اؿث پیاىِای دیگؼی ُيچّف پی ةؼدف ةَ اقحتاق ك پؼُیؽ از ؿٍثگؼایی ك ىیم ةَ جغییؼ ىذتث را در ظّد زای
دادق ك ةَ ٌّّی ركصیة قساّث را در ذًُ ظّاٌٍغق ةَ كیژق ظّاٌٍغة ٌّزّاف ایساد ىیکٍغ.
زةاف ركایث ؿادق ك ميیيی اؿث ك درپایاف داؿحاف جنّیؼی از ُیساٌات ىْهو ك ؿکّت ُيؼاق ةا ةغه اك ةَ
زیتایی جنّیؼ قغق اؿثٌ .اـ آظؼیً درس از آظؼیً کحاب فارؿی ىحّؿٌة دكـ ُو کَ ةا ٍّّاف «درس آظؼ»
آىغق اؿث اقارة ایِاىی زانتی ةَ پایاف کح اب ك جياـ قغف ىلٌِ دةیؼؿحاف دارد کَ در زای ظّد درظّر جّزَ
اؿث.
ً .4ت٘جِگ٘رٕ
جضهیم یافحَُای پژكُف ٌكاف ىیدُغ کَ از ٌُؼ پؼاکٍغگی زغؼافیایی ،جلؼیتاً  " 50آدار از ادةیات اركپاؿث.
ركؿیَ ٌیؽ یک ؿِو از دكازدق اٌحعاب را دارد .اىا آٌچَ كاةم ٌلغ اؿث ایًکَ از ادةیات اىؼیکای الجیً ةا كزّد
ٌّیـٍغگاف ةؼزـحَ ای چّف ىارکؽ کَ ةَ زایؽة ٌّةم ٌیؽ دؿث یافحَ ،در اٌحعاةی ایغئّنّگ ،جٍِا یک قْؼ از پاةهّ
ٌؼكدا در ایً ؿَ کحاب آكردق قغق اؿث ..اٌحعاب دك ادؼ از ظاكرىیاٌَ ك یک ادؼ از ٍُغكؿحاف کَ در ادةیات زِاف
اُيیث چٍغاٌی ٌغارٌغ ٌیؽ ةیكحؼ زٍتة ایغئّنّژیک دارد .چٍافکَ از قاّؼی ّاقلاٌَؿؼا چّف كتّاٌی قْؼی از
ادةیات ىلاكىث اٌحعاب قغق اؿثً .ؼح ادةیات ٍُغ ك اٌحعاب كٌْاجی از جاگّر کَ اصحياال ةَ ؿتب کـب زایؽة
ٌّةم جّؿي اكؿث در ىیاف دكازدق ادؼ ةؼگؽیغق از ادةیات زِاف زایگاق چٍغاٌی ٌغارد ك ىٌٍلی ةّد الاكم اٌحعاب
ىحً از ادؼ ىكِّر اك ،گیحاٌسانی ،مّرت گیؼد.
پؼاکٍغگی جاریعی آدار ىٍاؿب اؿث ك ةیكحؼیً ىحّف از كؼف  19ك  20اٌحعاب قغق اؿث .از صیخ كانب
ةیكحؼیً صسو آدار ىٍحعب از ادب زِاف در کحاب ُای ىّرد ةؼرؿی ،ةَ ٌذؼ داؿحاٌی اظحناص دارد کَ ةا جّزَ ةَ
اُيیث داؿحاف در اغهب ىکحبُای ادةی اركپا اٌحعاب قایـحَای اؿث .اىا آٌچَ زای ظانی آف در ایً ؿَ کحاب
صؾ ىیقّدٌ ،يایكٍاىَ اؿث .ایً در صانی اؿث کَ ةؽرگجؼیً آدار اكنیة كؼف قاٌؽدُو ك ُفغُو اركپا از ٌّع
ٌيایكٍاىَ اؿث.
ةؼرؿی پؼاکٍغگی آدار از صیخ ٌّع ادةی ٌكاف ىی دُغ کَ از ةیً اٌّاع ادةی ،ادةیات جْهیيی ك پؾ از آف
ادةیات ىلاكىث ،ةیكحؼیً ٌيّد را در ایً دكازدق ادؼ دارد کَ ایً ةا کهّیث ادةیات زِاف ؿازگاری ٌغاردٌ .کحة كاةم
ٌلغ دیگؼ ،غانب ةّدف ادب ّؼفاٌی ةؼ ادةیات غٍایی اؿث کَ کاىالً گؽیٍكی اؿث ك جنّیؼ ٌادرؿحی از ادةیات
زِاف ةَ ىعاًب ىیدُغ .ایً ٌكاف ىی دُغ کَ ىؤنفاف کحاب درؿی در اٌحعاب ىضحّا از ادةیات زِاف ؿهیلَ ای
ك ةیجّزَ ةَ ادةیات غانب زِاف ّيم کؼدقاٌغ.
ُيچٍیً ةؼرؿی ایً ؿَ فنم ٌكاف ىیدُغ کَ ىحّف ىٍحعب ىحٍاؿب ةا ىکحبُا ٌیؽ گؽیٍف ٌكغقاٌغ؛
اگؼچَ در ؿَ کحاب ىّرد ٌُؼ ،زؽ ىکحب کالؿیـیـو ك ؿّررئانیـو ،از ؿایؼ ىکحبُای ادةی ىِو ،ىحً كزّد
دارد .در آقٍایی ةا ٌيایٍغگاف ىکحبُا ٌیؽ جلغـ ك جأظؼ كزّد ٌغارد؛ در پایة دُو ٌيایٍغگاٌی از رىاٌحیـیـو،
ٌاجّرانیـو ىحأدؼ از پارٌاس ،ؿيتّنیـو ك رئانیـو صىّر دارٌغ .در پایة یازدُو رىاٌحیـیـو ك ؿيتّنیـو ةارز اؿث
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ك در پایة دكازدُو ةاز رىاٌحیـیـو كٌاجّرانیـو .از ىٍُؼ پؼاکٍغگی ىکحبُا ،رىاٌحیـیـو ك ؿيتّنیـو ةیكحؼیً
ٌيّد را در آدار ىٍحعب دارٌغ کَ ةا جّزَ ةَ ذائلة ایؼاٌی كُغؼ ىؤنفاف ك ٌؽدیکی ةا فؼٍُگ غٍایی ك جيذیهی ىا
ةغیِی ةَ ٌُؼ ىیرؿغ اىا کارةؼد کو آدار رئاؿ ةا ٌُؼ ةَ جّزَ ُيیكگی ىعاًتاف ُية ادكار ةَ ایً ىکحب از
ایؼادُای ةؼگؽیغف آدار اؿث .ىحًُای ىٍحعب از ىکحب ٌاجّرانیـو ٌیؽ ٌيٌَُّای ظّةی از ایً ىکحب ٌیـحٍغ ك
جٍِا ةَ اجکای قِؼت ماصب ادؼ ةَ ٌاجّرانیـو ةَ ىکحب ىػکّر ىٍحـب گكحَاٌغٌ .کحة ىِو دیگؼ ةیجّزِی ةَ
ادب ؿّررئاؿ ةَ ٍّّاف ىحأظؼجؼیً ىکحب از ىکاجب یادقغق اؿث کَ ةاز ُو ٌكافدٍُغة جِْغ ىضّر ةّدف اٌحعاب-
ُا ك جؼزیش ىضحّا ةؼ فؼـ در اٌحعاب آدار اؿث .گٍساٌغف داؿحافُایی ةا زؼیاف ؿیّاؿ ذًُ ةَ كیژق از ادةیات
اىؼیکای الجیً ىیجّاٌغ جا صغكدی ایً فلغاف را زتؼاف کٍغ.
هٌاتغ
ةاخ ،ریچارد  ،#1362$پرًذُإ تِ ًام آررتاد ،جؼزيَ ؿّداةَ پؼجّی ،جِؼاف :اىیؼکتیؼ.
ةكؼكئی ،ؿِیم ك زّ زٍکیؽ  ،#1382$جثراى خل٘ل جثراى؛ اًساى ٍ ضاػر ،جؼزيَ ىِؼداد اٌحُاری ،جِؼاف :ةغركَ ك
ٌاىک.
صغادی ،ىضيغصـیً « ،#1385$جادیؼ صافٍ ك ّكق ّؼفاٌی در ظهق دیّاف غؼةی-قؼكی گّجَ» ،پصٍّص زتاى ّإ
خارجٖ ،قيارق  ،34مل .47-60
انعیّؼُ ،اٌی ً ،#2006$سار قثاًٖ (قصائذ صٌؼت هجذٕ ٍ قصائذ تؼرضت لوقص الرق٘ة) ،دىكق :دار رؿالف نهٌتاَّ ك
انٍكؼ ك انحّزیِ.
داد ،ؿیيا  ،#1385$فرٌّگ اصطالحات ادتٖ ،جِؼاف :ىؼكاریغ ،چاپ ؿّـ.
رئیؾ داٌا ،فؼخ نلا  « ،#1375$جضلیق ك ةؼرؿی ىضحّای ةؼٌاىَ درؿی ریاوی دكرق راٍُيػایی» ،فصلٌاهِ تؼل٘ن ٍ ترت٘تت،
قيارق .2
جؼاكیک ،ةاکٍؼ  ،#1376$تارٗخ ادت٘ات جْاى ،جؼزيَ ّؼةْهی روایی ،چاپ دكـ ،جِؼاف :فؼزاف.
زردظكّیی ،ةعحیارىِغی  ،#1397$تررسٖ ساختارٕ ٍ هحتَاٖٗ کتابّإ فارسٖ دٍرٓ دٍم هتَسطِ ،پایاف ٌاىَ
کارقٍاؿی ارقغ ،امفِاف :پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ داٌكگاق فؼٍُگیاف.
زٌغی ،ىْنّىَ « ،#1393$جؼزيَ قاٍُاىَ ك جادیؼ آف در آدار ُّگّ ،الىارجیً ك کّپَ» ،فصلٌاهِ ادت٘ات ٍ زتاى ّإ
خارجٖ داًطگاُ آزاداسالهٖ ٍاحذ سٌٌذج ،س ،6ش ،18ةِار،مل .49-70
ژیغ ،آٌغرق « ،#1384$ىلغىة آٌغرق ژیغ ةَ کحاب گیحاٌسانی جاگّر» ،تخارا ،جؼزيَ ؿؼكش صتیتی ،ش  ،45پاییؽ ،مل
.205-218
ؿازىاف پژكُف ك ةؼٌاىَ ریؽی آىّزقی ،#1398$فارسٖ ( ،)1جِؼاف :قؼکث چاپ ك ٌكؼ کحابُای درؿی ایؼاف.
 ،#1398$ .....................................................................فارسٖ ( ،)2جِؼاف :قؼکث چاپ ك ٌكؼ کحابُای درؿی ایؼاف.
 ،#1398$ ....................................................................فارسٖ ( ،)3جِؼاف :قؼکث چاپ ك ٌكؼ کحابُای درؿی ایؼاف.
ؿتضاٌی ٌژاد ك دیگؼاف  « ،#1393$جتییً ىفِّىی فؼٍُگ ایذار ك قِادت ك جضهیم زایگاق آف در ؿٍغ جضّؿ ةٍیادیً
آىّزش ك پؼكرش ایؼاف» ،پصٍّص در هسائل تؼل٘ن ٍ ترت٘ت اسالهٖ ،س ،33ش ،25زىـحاف،مل .85-105
ؿحاریٌّ ،اءانَ  ،#1397$تحل٘ل هحتَإ کتاب ّإ فارسٖ دٍرٓ دٍم هتَسطِ از هٌظر هفَْم ادت٘ت تر اساض
ًظرٗٔ ل٘چ ،پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ  ،امفِاف :پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ داٌكگاق فؼٍُگیاف.
ؿؼةاز ،صـً؛ ىضـً پیكّایی ىلغـ؛ ؿيیَ مّنحی « ،#1395$درد ك رٌر کّدکاف فهـٌیٍی در قْؼ ىضيّد دركیف»،
ادت٘ات پاٗذارٕ ،س ،8ش ،14ةِار ك جاةـحاف،مل .99-122
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ؿیغصـیٍی ،روا  ،#1376$هکتةّإ ادتٖ ،جِؼافٌ :گاق ،چاپ دُو.
قفق ،اؿياّیم ك ٌّقیً ةِؼاىی « ،#1389$ىلایـة ّكق در غؽؿُای ؿْغی ك قکـپیؼ» ،پصٍّطٌاهِ ادب غٌاٖٗ،
س ،8ش ،14ةِار ك جاةـحاف،مل .95-118
قِتاز ،صـً  ،#1384$س٘رٕ در تسرگترٗي کتابّإ جْاى ،زهغ ،1جِؼاف :اٌحكارات ّهيی ك فؼٍُگی ،چاپ دكـ.
مافی ،اصيغ « ،#1373$ؿیؼ جضّؿ در ةؼٌاىَ درؿی دكرق راٍُيایی جضنیهی» ،فصلٌاهِ تؼل٘ن ٍ ترت٘ت ،قيارق .37
ّتاؿی ّؼب ك کهذّـ مغیلی ٌ « ،#1390$يّد پارٌاؿیـو در ىْهلَ اىؼكانلیؾ» ،هجلِ زتاى ٍ ادت٘ات ػرتٖ (هجلِ
ادت٘ات ػلَم اًساًٖ ساتق ،#ش  ،4ةِاركجاةـحاف،مل .95-121
غالىْهی زادق ،زّاد ،ىیؼ ،اةؼاُیو « ،#1394$ةؼرؿی جٌتیلی ىؼادی ٌؽار كتاٌی ك اصيغقاىهّ» ،پصٍّطٌاهِ ادب غٌاٖٗ،
س ،13ش ،25پاییؽ ك زىـحاف ،مل.79-96
غٍیيی ُالؿ ،ىضيغ  ،#1373$ادت٘ات تطث٘قٖ ،جؼزيَ ؿیغ ىؼجىی آیث اهلل زادق قیؼازی ،جِؼاف :اىیؼکتیؼ.
انفاظّری ،صٍا  ،#1986$الجاهغ فٖ تارٗخ االدتٖ الؼرتٖ ،ج  ،1ةیؼكت :دارانستم.
فحضی كازارگاق ،کّركش  ،#1394$اصَل ٍ هفاّ٘ن اساسٖ ترًاهِ رٗسٕ درسٖ ،جِؼافّ :هو اؿحاداف.
فؼداٌفُ ،اقو ك زُؼق قیؼاف « ،#1379$جضهیم ىضحّای کحاب ىحّف فارؿی  # 5$ؿاؿ ؿّـ ٌُاـ زغیغ آىّزش ىحّؿٌَ ك
ةؼرؿی ٌُؼ دةیؼاف ىؼةًَّ»ً ،طرِٗ داًص ٍ پصٍّص داًطگاُ آزاد اسالهٖ ٍاحذ اصفْاى  ،ش  ، 3ةِار ،مل -137
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كّرچیافٌ ،ادركهی ك دیگؼاف  ،#1374$س٘وإ رًٍذ تحَالت ترًاهِ درسٖ ،جِؼاف :ىؤؿـَ پژكُف ك ةؼٌاىَریؽی آىّزش
ّانی.
کهیگؽ ،ىؼی  ،#1388$درسٌاهِ ًظرِٗ ادتٖ ،جؼزيَ زالؿ ؿعٍّر ك دیگؼاف ،جِؼاف :اظحؼاف.
نسو اكرؾ رىَچیّ ،هی  ،#1397$سثکضٌاسٖ الِٗإ هتَى هٌتخة کتابّإ دٍرٓ هتَسطِ تر اساض دٗذگاُ
س٘وپسَى ،پایاف ٌاىَ کارقٍاؿی ارقغ  ،امفِاف :پؼدیؾ قِیغ ةاٍُؼ داٌكگاق فؼٍُگیاف.
ىِغی پّر ّيؼاٌی ،ركح انَ « ،#1396$ادةیات جٌ تیلی کّدؾ در دك جيغف ةؽرگ»ً ،قذ کتاب کَدک ٍ ًَجَاى،
ش،14مل .197-210
ىیؼمادكی ،ىیيٍث « ،#1368$قٍاظث ىکحبُای ادةی :ىکحب ادةی چیـث؟» ،چ٘ستا ،ش 59ك  ، 60جیؼ ك ىؼداد،مل
.618-621
ٌتاجی ،ىـّْد ً ،#1397$قذ ٍ تحل٘ل هحتَإ آهَزضٖ کتابّإ فارسٖ هفطغ هتَٗطٔ اٍل ٍ دٍم ،پایاف ٌاىَ
کارقٍاؿی ارقغ  ،اركىیَ :داٌكگاق اركىیَ.
ٌغیيی ،ىضيغجلی ك ةؼكج ىضيغصـیً  ،#1380$آهَزش ٍ پرٍرش سِ هقطغ ،جِؼاف :ىِؼداد ،چاپ پٍسو.
ٌّریٌُ ،اـ انغیً  ،#1388$از ٌّر ترإ ٌّر تا سوثَل٘سن ،چاج دٍم ،جِؼاف :ىّؿـَ اٌحكارات یادكارق اؿغی.
كنی پّر ّتغانَ؛ ركیَ ُيحی  « ،#1396$در زـث ك زّی کياؿ ىٌهّب؛ ةؼرؿی جٌتیلی ىاُی ؿیاق کّچّنّ ٌّقحة ميغ
ةِؼٌگی ةا زاٌاجاف ىؼغ دریایی ادؼ ریچارد ةاخ» ،هطالؼات ادت٘ات کَدک داًطگاُ ض٘راز ،س ،8ش ،2پاییؽ ك
زىـحاف،مل .161-178

