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 مقدمه

رتباط متنون  ا بررسي» تطبيقي ادبيات در يقتحق هايزمينه و هاحوزه یناز پرطرفدارتر کيی

 ادبينات  بنا  گنام هنم . اسنت ( 4: 2008 ،1جرجور و 23-25: 1389 منظم،)نظري «یکدیگربا 

(. 56: 1390 ننامورمطلق، ) «پرداخت ادبي متون متقابل تأثّر و تأثير به نيز بينامتنيّت» تطبيقي،

 و نيسنت  تنهنا  و یکنه بسته و مسنتقل و   نظامي متن،» کهاست  مبتني اندیشه این بر بينامتنيّت

 2کریسنتوا  ژولينا . (Frow, 2005: 48) «شنود مني  فهنم  غيرقابنل  منتن  آن باشد، چنين اگر

(. او 12: 1995 الزغبنني،) داد رواج را اصننطالح ینننمننيالدي ا1960اوّلننين بننار در  (1941)

 «اسنت  زینادي و تقناطع متنون    تالقني  محنلّ  کنه اسنت   ينامتنب یکهر متن » کهمعتقد بود 

(Abrams, 1993 :285)مطالعنات او را گسنترش    3(1930) ژنت ژرار کریستوا، . پس از

 ايرابطنه  ننوع  هنر  بنه  تر از بينامتنيّت در نظر گرفت ورا عام 4(. او واژۀ ترامتنيّت1997داد )

 ينل تحل يخناص را بنرا   نظنامي  و کردباشد، اطالق  خود داشتهغير با توانديمتن م یک که

 و دانسنت مني  خاص نظام ینرا برگرفته از ا يآثار ادب همة او». کرد يممتن ترس هايداللت

خلنق متنون و    هناي يوهشن  ۀاثنر منفنرد، دربنار    روي کنز تمر جناي  بنه  اشنظرینه  يينتب براي

او،  نظرینة  در بننابراین  ؛م(30/3/2017)عبدالسنالم:   «کنرد بحنث   يفقابنل توصن   يهنا نظام

بنا   منتن  ینک  رابطنة  اسنت،  متنون  یگراز د گاهيجلوه حقيقت در متن هر کهاین به توجهبا

 ینک  کنه اسنت   يااز منظر او شامل هر نوع رابطنه  چندمتنيّتنظام، مورد توجّه است.  یک

در  کنه  کنرد  تقسنيم  قسنمت  پنج به را روابط این ژنت. باشد داشته غيرخود با تواندميمتن 

 خواهد شد. يها به طور جداگانه معرفاز آن یکادامه هر 

                                                           

1- Jarjour 

2-  Julia Kristeva 

3-  Gerard Genette 

4-Transtextuality 

 است.هش( گرفته شد1388معادل فارسي این اصطالح از پورنامداریان و بامشکي )
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 مادینان  آن» رمنان  شنود، يمن  بررسني  و ليلتح نظریه این با که متنيپژوهش حاضر  در

 نيمنه  اسنت  رمناني  رمان، این. است( 1319) آباديدولت محمود نوشتة (1383) «یالسرخ

 یکني  سنرایندۀ  و عنرب  نامدار شاعر ،امرؤالقيس احوال و زندگي از بُرشي بيان در تاریخي

دولنت . است ماسال از پيش دوران شعر شاهکارهاي جمله از که «معلّقات» قصيدۀ هفت از

و جننگ و   ءبنه زرقنا   عشنق  یعنني  امنرؤالقيس؛  زندگي بزرگ کافش رمان یندر ا آبادي

ننامعلوم   شخصني  زبنان  از داسنتان ». کنند يمن  يپندر را بررسن   خنواهي کين يبرا یزيخونر

 داسنتان  ینن در ا ء. زرقنا پنردازد مي یتبه روا امرؤالقيسخود  جاهایي در و شودمي یتروا

را در  يحضنور دارد و نقنش مهمن    امنرؤالقيس  کننار همواره در  کهاست  یبغا ايمعشوقه

چنند نفنر    یناري  به رمان این در روایت. کندمي ایفا جنگجو شاعر ینا يفراز و فرود زندگ

 و دهند مني  تشنکيل  توصنيف  و ي از رونند داسنتان را توضن    ايعمده قسمت. شودينقل م

بنا   ارتبناط رمنان   نین ا يجنا  ي(. در جا60: 1383 قنبري،) «است کم بسيار آن در دیالوگ

و فقندان   سنو کین  از هنا يژگن یو نین ا وجود. است آشکار امرؤالقيسو آثار  يخیمتون تار

سننبب شنند  ،گننرید يرمننان از سننو نینندر ا متننون ارتبنناط انننواع دربننارۀ نیاديننبن يقننيتحق

 متون بچردازند. گریرمان با د نیارتباط متن ا يو بررس قينگارندگان به تحق

 آن» رمانمتون در  روابط انواع تبيينپژوهش،  این در هدفگفته شد،  هآنچ به توجه با

 فارسني و  عربي ادبيات يانروابط م بررسي و شناخت به تواندمي که است «یالسرخ مادیان

در  کنه  يپرسشن . کنند  يمؤثر کمک مورد بررسي رماندر  يانب هايشيوه انواع شناخت و

 آن رمنان ارتباط  ،ژنت چندمتنيّت نظریة ساسبرا» کهاست  این شودمي مطرح حاضر مقالة

 «.است؟ ارتباطي چگونه مختلف، متون با یالسرخ مادیان

و  رمنان  اینن منتن   هناي سنازه  يفو توصن  ارزینابي  بنه  پرسنش  ینن به ا یيپاسخگو براي

 کنه گرفنت   کلشن  هنا فرضنيه  ینا یةپژوهش بر پا .يمآن پرداخت ياز روابط متن يامجموعه

 بنا  خودآگاهاننه  کنه  است چندمتنيّت داراي از متون کاملي نمونة الیسرخ مادیان آن رمان
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 نظنام  ایجاد جهت در ارتباط این و کردهبرقرار  ارتباط عربي متوناز  يگوناگون هايطيف

 نظرینة  در پيرامتنيّنت  و سنرمتنيّت  ،متنيّنت بنيش  ،بينامتنيّنت متون، شنامل روابنط    ینا معنایي

 ژرار ژنت است. چندمتنيّت

 

 پژوهش نۀپیشی. 1

 ينان موجنود اسنت. در م   ديانواع ارتباط متون، آثنار متعندّ   يو بررس چندمتنيّت ةزمين در

 بنه ( 1383) ساسناني  فرهناد  نوشنتة  «بينامتني نقد پسينة و پيشينه بينامتنيّت،» مقالة آثار این

 در همچننين  و مغنرب  در بينامتنيّنت  ینة نظر کننوني  يتخاسنتگاه و وضنع   بررسي و بحث

 . پردازديم اسالمي بالغت

کتنناب  در گراهننام آلننن(، 1995) «وتطبيقنناا نظرینناا التننناص» کتنناب در زغبنني احمنند

«Intertextuality» (2000 ،)( 2006« )التنناص المقنارن   علم»کتاب  در المناصره عزّالدین

 بنه  (1390) «کاربردهنا و  هنا ینه : نظرينامتنيّنت بنر ب  درآمندي » کتناب در  نامورمطلق بهمن و

 . اندکرده يفارتباط متون را توص کاربردهايو  هانظریه تاریخچة تفصيل

خناص   ينظنام  ”Palimpsests: Literature in Second Degree“ در ژننت  ژرار

نشنان دادن اننواع    يرا برا چندمتنيّتو اصطالح  کرد يممتن ترس هايداللت يلتحل يرا برا

 . برگزید متون یگرمتن با د یکارتباط 

 یگنر منتن بنا د   ینک مطالعة روابنط   ترامتنيّت،»با عنوان  ايمقاله در نيز مطلقنامور بهمن

  .پردازديانواع ارتباط متون از منظر ژرار ژنت م معرفي به( 1386) «هامتن

 ،بنه عننوان مثنال    اسنت؛ صورت گرفته هایيپژوهش ،مقالة حاضر آماري جامعة دربارۀ

نوشنتة   ینال سنرخ  ینان بنه آن ماد  نگناهي »عننوان   با ايصفحه دو ايمقاله در (1383) قنبري

نثنر   يداسنتان و شناعرانگ   زباني عدبه بُ «يداستان ریسک شاعرانه زبان آبادي،دولتمحمود 

 .  است پرداخته رمان این
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 بنه  صنفحه  دو حندود  «یالسرخ مادیان با» ايچهار صفحه ةدر مقال (1389) فيروزیان

 شاهد شش فقط یگردر دو صفحة دو  پردازدمي امرؤالقيسمعلّقة  و سبع قاتمعلّ معرفي

رمنان آمنده    این متن در اشترجمه که کنديم معرفي را يسامرؤالق دیوان ياتاب از مثال

 برخنوردار  الزم جامعينت  از کنه اینن  بنر  عنالوه  مقاله این مطالب کهاست  آشکاراست. 

 حاضنر  پژوهش در موجود مطالب با آن از حاصل نتایج و روش و نظریه حيث از نيست

 دارد.  وتتفا

ینال  سبک شناسي زباني رمان آن مادیان سُرخ» مقالة در يزن (1394) دیگران و همتي

 هناي يو برجسنتگ  اندپرداخته رمان ینزبان ا شناسيسبک به «آبادينوشتة محمود دولت

 آثنار،  اینن  در تأمنل  بنا . اندداده نشان جمالت و کيباتآن را در سط  واژگان، تر يزبان

ارتبناط   بررسني  بنه  پژوهشنگران از  ینک هنيچ  تناکنون  کنه  شنود مي آشکار حقيقت این

 بنه  منظنر  اینن  از کنه اسنت   پژوهشي نخستين این و نچرداخته رمان ینمضامين ا متنيچند

 .پردازدمي اثر این مطالعة

 

 بررسی و بحث. 2

 اژرارژنت یکي از تأثيرگذارترین پژوهشگران در عرصة بينامتنيّت است که نظامي خاص ر

. ژنت براي تحليل ارتباط یک متن مشخص با کل کردهاي متن ترسيم ليل داللتبراي تح

متنيّت را بنراي نشنان دادن   چنند نظام فرهنگي، بوطيقایي نسبتاا ثابت را طراحي کنرد و واژۀ  

 ايرابطنه  ننوع  راز منظر او شامل ه چندمتنيّتانواع ارتباط یک متن با دیگر متون برگزید. 

 قسنمت  پننج  بنه  را روابنط  اینن  ژننت . باشند  داشنته  خود غير با توانديمتن م یک کهاست 

آن در منتن   هناي شاخصنه  و روابنط  یناز ا یکهر ةجداگان بررسي به ادامه در. کرد تقسيم

 .پردازیممي یالسرخ مادیان آن رمان
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 1بینامتنیّت. 2-1

م داد. انجنا  تحقيقناتي  ينامتنيّنت ب دربنارۀ  کنه اسنت   پژوهشنگراني  نخستين از ستواژوليا کری

 رابطنة  بنه  محندود  فقنط  بينامتنيّنت »از منظر ژنت  کهاست  این در ژنت با او یدگاهتفاوت د

 يمنتن در متنن   ینک  واقعني  حضنور  شامل اساساا کهچند متن است  یادو  يانم حضوريهم

از  بخشني  هرگناه  ژننت  نگناه  از ،دیگر عبارت به ؛.(Genette, 1997: 1-2) «است یگرد

 ايرابطنه  دو، اینن  مينان  رابطنة  یابند، ( حضنور  B منتن ) دیگري متن در( A متنمتن ) یک

 :شودمي يمبه سه دستة مجزا تقس حضوريهم این کهاست  ينامتنيب

 

 2قول نقل. 2-1-1

 اسنت  شنده  حاضنر  اشنوشته در کهرا  دیگري متن( B متن) مولّف» نامتنيّت،در این نوع بي

 ینال سنرخ  مادینان  آن رمنان (. در 2 همنان:  ) «کنند مني  متمنایز  ارجناع  ینا  گيومنه  وسنيلة  به

در ارتبناط   يسامنرؤالق  يبنا زنندگ   نوعي به که يمتون يهااز گفتمان يگوناگون هايطيف

 کثّنر مت ينشنانگر صنداها   رمنان  ینن موجنود در ا  يهنا قنول است. نقل شده بازنگاري بوده،

 دربنارۀ  آبنادي دولنت . کنند مني  یيند را تأ يننامتني ب مناسباتي کهموجود در آن است  معنایي

 بسننده  معاصنرین  بنه  خنودم  کنار  تکمينل  در»: گویند مي چنين پيشين کهن آثار از استفاده

 تنن چهنل ) «گرفتم مایه هاآن از بارها و شدم خودمان پيشينيان دامن به دست رفتم و نکردم

 منتن  کنه اسنت   ينامتنيب م نشي دهندۀنشان ،شودمي ارائه که قولي نقل(. 66: 1380 فریاد، و

 ينآجن  اميري امرؤالقيس، پدر حجر»: استقرار داده تاریخي متون با ارتباط در را رمان این

 يسدر سنر، قن   سلطاني نخوت باد شعر، است بادیه شب آتش دانستنمي خود کهبه خشم 

                                                           

1- Intertextuality 

2- Quotation 
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بخنش از رمنان در    این(. 10: 1383 آبادي،دولت) «حدّت به خانمان از بود برانده. براند را

 (.17: 1964 قتيبه، ابن) «راند خوداز  يو جواني در را او پدرش»: شد یدهد یخيتار منابع

 

 1ضمنی بینامتنیّت. 2-1-2

 را( A منتن ) مرجنع  کهبل ،ندارد کاريدر پنهان سعي( B متن) مولّف نامتنيّت،در این نوع بي

دقنت و   انندکي  بنا  بينامتنيّنت  از شنکل  این در ،بنابراین کند؛يم معرفي غيرمستقيم شکل به

 و اشننارات کنایننات،(. Genette, 1997: 2) اسننت فهننم قابننل مننتن دو ارتبنناط کنناوتذ

 بنه  یالسرخ یانآن ماد رماندر  کهاست  بينامتن نوع این اشکال نوع ترینمهم از تلميحات

وابسنته بنه    آناز فهنم   يبخشن  کنه  اسنت  يزبنان  داراي کتناب  این زیرا شود؛مي دیده وفور

 ،مثنال  عننوان  به .است ارتباط در آن با رمانمتن  که است تاریخي متوني و الگوها یافتدر

 بنه  دارد اشاره قيس، براي( 15: 1383، آباديدولت) «گمراه و مطرود امير» لقب از استفاده

و  15: 1968 الجمحني، » شند مني  بنرده  کنار بنه  امنرؤالقيس  براي که «الضليل الملک» لقب

 «.236: 1453 األندلسي،

 و هنا کنان بنه رخندادها، م   ضنمني  ارجاعنات  رمنان  ناین  در شند  گفتنه  چنه آن بر عالوه

 بخنش  اینن  در مطلنب  وضنوح  دليل به که شوديمشاهده م یخيتار يداستان هايشخصيت

 خناموش  زود چنه »: کننيم مني  کتفاآن ا ضمني ينامتنيّتب هاينمونه وارفهرست ذکر به فقط

دولنت « )اراد و سنکندر  غوغناي  از دور بنه  بنودم،  برگزینده  منن  که گذراني آن آتش شد

. شنود مني  دیده دارا و اسکندر معروف داستان به تلمي  نمونه این در(. 120: 1383، آبادي

 تنو  شنب ! دمون، دمنون، دمنون  »شود: اشاره مي 2دمّون شهر به رمان این از دیگر بخشي در

 امنرؤالقيس  کنه  دهدينشان م یخي(. منابع تار33 همان: ) «گذردمي من بر گران چه امشب

                                                           

1- Implicit Intertextuality 

2- Dammun.نام شهري است در یمن : 
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شنهر   ویژهبه یمن؛ يدر بخش شرق که است یليمجموعه قبا» کندهو  استه کنده ب منسوب

دمّون ننام  »آمده که  زين گرید یي(. در جا292: 1372 ،1پيگولوسکایا) «داشتند يدموّن سکن

 بنه  کنرر اشنارۀ م  همچننين (. 412: 2005)السنقاف،  « است واقع در غرب حضرموت يرود

 کنه  هنگنامي  شناعر » کنه  دارد کوهي از حکایت( 10: 1383، آباديدولت) «عسيب دامنة»

 «سنرود  جنا آن در را منرگ  شعر و فرودآمد آن پاي در رسيده، پایان به زندگيش دریافت

 (.18: 1964 قتيبه،ابن)

 ارتبناط بنه   غيرمسنتقيم  طنور  بنه  کنه  ینر ز هاينمونه در موجود تلميحات است همچنين

منا را فنرود    که در پوست اسب یناري  2نسسوشيابسا  چه»: پردازدمي ایرانيانو  امرؤالقيس

 در چنانچنه  نشنانه  بنه  هم داریوشو  اردشير ،کمبوجيهباور از  این در اندآمده است... نبشته

: 1383، آبنادي )دولنت « 3ارداوینراز و سرنوشت آن مرد،  کتاباز آن  یابمدرمي تو اشارت

در آن هنگامنه  (. »139 آبنادي: )دولنت « امآموخته 4استخررا در  من زبان پارسي(. »44-43

 شناهان  کجاینند  ؟کسنري روي داده بنود... کجاسنت    5ذواالکتناف  شناپور  کودکيدر  که

و  7هيربندان نبود از چشم و گنوش   پوشيده(. »90)همان:  « ؟6ارتشتارانبودند  کجا ؟ساسان

                                                           

1- Pyguluskaya 

2- Saoshyantشود.: به منجيان دین زردشت اطالق مي 

 (.2/311: 1384موبد بزرگ زردشتي برگزیده شد )راشد محصل،  7نام مرد پرهيزگاري است که از ميان  -3

 (.8/169: 1367شهري ساساني و یکي از تقسيمات اداري پنجگانة اوایل دورۀ اسالمي در استان فارس )ناجي،   -4

 هایياو با عرب. حکومت کرد سال 72 بود که مدت ساساني پادشاه دهمين»شاپور ذواالکتاف یا شاپور دوم،   -5

 مرزهاي به را امنيت و مقابله کرد بودند، دهدا قرار تاز و تاخت مورد را ساساني شاهنشاهي جنوبي هايبخش که

 (.1/194: 2005)المسعودي، « بازگرداند جنوبي

 (.2/255: 1384)رجبي، « ترین مقام نظامي پس از شاه در زمان ساسانيانبلندپایه» -6

 (.42: 1374)تفضلي، « است مزدیسنا آئين پيشوایان از از طبقات روحانيون و یکي» -7
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داشنتن سنچاه    يلگس یعنيسخت بزرگ؛  ، آن کارروانانوشهپيرامون  2موب دانو  1اسچهبدان

 (.115همان:  ) «جمشيد کشور به یمن

 نویسننده آن  در کنه وجنود دارد   متعددي ضمني ارجاعات ،فوق هاينمونهبر  عالوه

 سُنرایان نقنل  و کتابنداران »: دهند  نشان پارسيان کتبرا به  امرؤالقيس يدارد آگاه سعي

 کتنب نشسته بود بر تخت مُننذر ماءالسنماء    حيره سلطنت به کهالمرار  آکل حار  جدّم

 داشتم مانده یاد به چهآن» ؛(22همان:  ) «عرب زبان به بازگردان داشت دست به انپارسي

 در از بودشنان  آورده مينان  بنه  حنار   جندّم  و بنود  درآمنده  تنازي  به که فارس کتب از

 تنو  که مانده چهآن» ؛(21همان:  ) «ظاهر به بود گرویده بدان خود که آیيني گريآوازه

 و عربني  زبنان  دو هنر  بنه  شناهي  کتابخاننة  از امروبرداشته که است ايکتابه باشي، ندیده

 (.119همان:  ) «پارسي

 دارد سنعي  نویسننده  آن براسناس  کنه  رمنان  اینن  در مطنالبي  درج دلينل  است همچنين

مننذر مناء   بنه  کسنري  فرمنان  نخستين»: دهد نشان را ایرانيان با شاعر خاندان نابودي ارتباط

مني  توضني   در(. 36همنان:   « )بنود  کنندي خاندان  گسيختنهم از و حار  کشتنالسماء 

تحنت   يطنوالن  زمناني  مدت شاعر زادگاه که دهندينشان م تاریخي کهن منابع که افزایيم

السنماء کنارگزار   قباد پادشاه ساساني، منذر بن ماء» مثال، عنوانبه است؛بوده ایرانيان يطرۀس

را  امنرؤالقيس  جدّ ،، حار او یرشپذ عدم يلبه دل ولي ؛حيره را به آیين مزدک فراخواند

مننذر را برکننار و حنار  را کنارگزار      حنار ،  پنذیرش  از پسبدین آیين دعوت کرد و 

(. چون قبناد درگذشنت و   1/125: 2003 مسکویه،ابن) «خویش در حيره و نواحي آن کرد

دوبناره   وهمت خویش سناخت   ةسرکوب مزدکيان را وجه» ،انوشيروان به پادشاهي رسيد

ا به حکومت حيره منصوب کرد تنا در ننواحي عنراق بنه مقابلنه بنا آینين منزدک و         منذر ر

                                                           

 بودند. ساسانيان و اشکانيان زمان در پارتي بزرگ هايخاندان از یکي -1

 شود.مي اطالق روحاني فرد به مزدیسنا آیين یا زرتشت کيش در -2
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(. منذر، حار  را به چنگ 1/396: 1987 األثير،ابن) «بچردازد امرؤالقيسدستگيري خاندان 

تعداد بسياري از خاندان وي را که به آینين منزدک گرودینده بودنند، بنه قتنل       »اما  ،نياورد

و او را بنه قتنل    ندالقيس شنورید ؤاسد و کنانه بر حجر پدر امريرساند در این زمان قبایل بن

 (.11/97: 1415 ،هانيبصاأل) «رساندند

 

  1متنیّتبیش. 2-2

 بنر  کيدتأ جايبه» ، اماکنديم بررسي را متن دو يانم رابطة بينامتنيّت، همانند نيز متنيّتبيش

: 1386 ننامورمطلق، ) «ردازدپن مي متون بخشو الهام کلي يرو تأث يبه برگرفتگ حضوريهم

از  2منتن زینر  یعنيمتن؛  یک برگرفتگي سبب» کهاست  ايرابطه هر شامل متنيّتبيش(. 94

 «نباشند  تفسنيري  ننوع  از پيونند  اینن  کنه اي گونهشود به 3متنزبر یعني ين؛یکي از متون پيش

(Genette, 1997: 5) .تفسنيري  طشنر  بنا  و ينامتنيّنت از ب متنيّنت بنيش  يبرگرفتگ رابطة با 

 شنده  بازنوشنته  متنون  بنه  پنرداختن  متنيّنت بيش ،بنابراین شود؛مي متمایزنبودن از فرامتنيّت 

 .است پيشين متون براساس

 از ینال سرخ مادیان آن رمان هايیتروا گيريالهام هايينهها و زمنشانه بررسي از پس

 وجنود  محتنوا  و منتن  جمح تغييراز  نوعياثر  این در که شد حاصل نتيجه این تاریخي آثار

 هندف  بنا  يشنين متنون پ  بازنویسني ». گشتار شودناميده مي 4ژنت، گَشتار نظریة در که دارد

 دیگنر  منتن  یجناد ا يمنتن بنرا   یک تغييراست.  (Genette, 1997: 309) «تغييرات ایجاد

از دو نوع گشتار استفاده  یالسرخ مادیان آن رماندر متن  کهاست  يانواع گوناگون داراي

 ها پرداخته شده است.در ادامه به آن  کهشده است 

                                                           

1- Hypertextuality 

2- Hypotext 

3- Hypertext 

4- Transformation 
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 1کمّی گشتار. 2-2-1

 زینرمتن  حجنم  در تغيينر » دیگنر  منتن  خلنق  و یجناد ا يمنتن بنرا   یک ييرهاي تغیکي از راه

 اگنر . (Genette, 1997: 228) «آن است محتواي تغيير بدون گسترش، یا تقليل براساس

رخ داده  2منتن  کناهش  یا کردنخالصه  کمّيبود در آن گشتار  Aمتن تر از فشرده Bمتن 

اسنتفاده   3منتن  یشافزا کمّيبود در آن از گشتار  Aمتن تر از مبسوط Bاست، اما اگر متن 

 مطالنب  و حنواد   گسترش به هاي مختلف رمان مورد بحث نویسندهشده است. در بخش

 :بنگرید زیر هايقول نقل به. کرده است اذعان

 چنه  امنرؤالقيس آن شب بر  چکة چکه که روایتي و نقل هيچ در است نيامده هيچ... آري» 

 کندي،حُجر بن حار   بن قيس من، که اندآورده» ،(36: يآباد)دولت «گذشت چگونه و

اسنت   يامنده ن روایتني  هنيچ  در اما... يچو ه نکردم مویه هيچ پدر، قتل خبر شنودن هنگام به

 از منن؛  از اسنت  ف حنال نشنده  وصن  روایتني  هنيچ  در... آمند  صب  به چگونه شب آن که

 (.21همان: « )مطرود مردي از... تنهایي

 از را رواینت  منتن  زمناني  محدودۀ که است هایيتوصيف از سرشارهمچنين  رمان این

 توصنيف  صنرف  سنخن  زمان که حالت این در». کندمي ترطوالني آن داستان زماني دامنة

 ینا  روینداد  و (Allan Powell, 1990: 38) «دهند نمي رخ کنشي هيچ شود،مي تفسير یا

. شنود مني  رواینت  جزئيات واکاوي شيوۀ به و مفصّل ايگونهبه کلّي رویداد یک از برشي

 گوننه اینن  آوردن عمنل  بنه  بنراي  شنده  گرفتنه  کنار بنه  زماني دامنة که دليل این به واقع در

 بنراي  خوانننده  کنه  اسنت  زماني طول از کمتر همواره داستاني، شخصيت سوي از هاکنش

 بنراي  ادامنه  در. شنود مني  برخنوردار  گسنترش  کمّني  گشتار از روایت کند،مي صرف آن

 دامننة  از تنر طنوالني  هنا، توصنيف  و تصنویر  این خواندن زماني دامنة که دهيم نشان کهآن

                                                           

1- Quantitative Transformation 

2- Reduction 

3- Augmentation 
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 لحظنة  بنه  مربنوط  کنه  را ایسنتا  هناي توصنيف  اینن  از اينمونه است، واقعيت در آن تجسّم

 :کنيممي نقل عيناا است، او به قيس پدر مرگ خبر رسيدن

 از کنه  پيکني  تنن  ناآشنناي  عنرق  بوي و مرکبي کوبسم صداي شنوممي! قيس شنوممي»

  نامننه»(. 11 آبننادي:)دولننت «!قننيس خننوش، خبننري بننا نننه اکنننون. رسنندفرامنني بادیننه بيننراه

 خنواه  سنکوت، . لنرزد مني  وکنم بنيش  او دسنت  و مانده پيک دست به حُجر -نامةصيتو-

 را برکننه رخ غننروب، در خورشننيد مننس و خرگنناه گرداگننرد بننر سنناخته ايحلقننه ننناخواه

 از صندا  گنویي  امنا  رونند، مني  و آینند مني  و کنندمي حرکت کسان. است کرده زنگارین

 ریخنتن  صنداي  همنان  بنس  صندا  و است ساکن دمّون و ساکن بادیة. است گریخته محيط

 دو دم بنا  دم هناي نفنس  و هنا مهنره  شندن  جنا جابنه  صنداي  نرمه و است نرد صفحة بر تاس

 هادست حرکت و است روان که است زروان و ندارد یافتن پایان سر انگار بازي و حریف

ابرینق  گلنوي  از حتي غُلغُلي و صدایندبي گردشند، در نيز هاجام و هامهره شدن جاجابه و

 (.12همان: ) «آیدبرنمي ها

 آن تصنویر  تجسّنم  دامننة  از تنر النيطنو  ،يفخوانندن توصن   زماني دامنة فوق، نمونة در

 خندمت  در شده داده نمایش جمله چندین در کهفشرده  تصویر این تجسم ،بنابراین است؛

 .است یشافزا کمّي گشتار شيوۀ

 

  1کاربردی گشتار. 2-2-2

و  يمعنن  حوزۀ در تغييرات یجادا يلةبه وس Bمتن » گاهي کمّي،و  عالوه بر تغييرات صوري

 کناربردي  گشنتار  کنه  (Genette, 1997: 309) «شنود مي یجادا Aمتن محتوا و مضمون 

 «داستان اسنت  اصلي مضامين و یعاز وقا بسياري در تغيير شامل» گشتار نیا. شودمي يدهنام

 امنرؤالقيس اتحاد وجودش بنا   کيفيت بيان به نویسنده زیر بخش در ،مثال عنوان به .(همان)

                                                           

1- Pragmatic Transformation 
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 خنودش  تولند  تناریز  بنه  کهنن  تناریخي  داسنتان  یک ميانة در و پردازدمي حاضر عصر در

 منادر  از باشنم  بنزاده  کنه آن از پيش بودممي قيس در من و»: کندمي اشاره (1319/ 5/ 10)

 «نننوزده و سيصنند و یکهننزار مننرداد ميانمنناه در جنگنني، هننايطينناره غننرّش اضننطراب در

 (.11 :1383، آباديدولت)

 انوشنيروان  تحسنين  بنه  امنرؤالقيس  بانز از نویسنده آن در که زیر نمونة است همچنين

 اسنت  حنالي  در و اینن  شده معرفي خاندانش نابودي عامل تاریخي کتب در که پردازدمي

انتقنام و   راسنتاي  در پندرش  قتنل  خبر شنيدن از پس امرؤالقيس تالش تمام واقعيت در که

 و بيننم مني  نيکنوتر  را روانانوشنه  اکننون ! پارسني  منرد  اي منن  امنا »: استبوده يخونخواه

 (.127همان: ) «ایمبوده او برنشاندۀ که را قباد تا پسندممي

 چننين  تناریخي  رویندادهاي  تغيينر  در خنود  نگنارش  سنبک  اینن  دربنارۀ  آبنادي دولت

 زنندگي  بنه  کنند مني  ممکنن  منن  بنراي  تاریخي واقعيت فضاي که امکاناتي در»: گویدمي

 بازآفریني و بازکشف در را آن بقية و کرد خواهم توجه اينشانه عنوانبه فقط هاشخصيت

 واقعني  زنندگي  از کنه  هنایي بخنش  آن. کرد خواهم رها روابط، و محيط آن و قهرمان آن

 حنواد   جرینان  در خواسنتم  کجنا  هنر  کنه  است هایيقالب مانند هست؛ موجود قهرماني

 و تنن چهنل ) «بنروم  عمنق  بنه  دوبناره  و بگيرم نفس بيندازم، چنگ آن به بشوم غرق تخيلي

 (.280: 1380 ،فریاد

بنه ننام زرقناء     معشنوقي  دربنارۀ  یسننده نو ينالي خ هناي فوق، افنزوده  هاينمونه بر عالوه

 در یسننده نو ینرا برخنوردار اسنت؛ ز   کناربردي ر وگشنتا  از( 23-29: 1383، يآبناد )دولت

 منن  ذهنن  ساختة بر هم زرقاء با دیدار آن» کندمي اعتراف يناز رمان دربارۀ آن چن بخشي

 و( 26-28همنان:  ) نندیم  دوستانش با مرتبط مطالب همچنين(. 44همان: ) «شودمي روایت

( و 24همنان:  ) يداربه نام ق غالمي( 29 و 20همان: ) حریر عنوان با اسبش( 28همان: ) ادیم

 زبنان يپارسن  منردي  زبان از سوشيانس دربارۀ ایرانيان اعتقادات و یزدگردمرگ  يچگونگ
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 کنناربردير واز گشننتا همگنني ،(43همننان: ) اسننت شننده قلمننداد امننرؤالقيسهمنندم  کننه

سناخته و   صنرفاا  و نشنده  دینده  متقندم  مننابع  در مطالنب  یناز ا یکهيچ زیرا ؛برخوردارند

 .است نویسنده يالپرداختة خ

 

 1سرمتنیّت. 2-3

 و ينان ب هناي يوههنا، شن  عنام ماننند اننواع گفتمنان     هايمقوله و هابنديسرمتنيّت به کل دسته

 لهأمسن  اینن  به سرمتنيّت». گيرندمي نشأت هاآن از هامتن تمام کهاشاره دارد  يادب رهايژان

 ینا رمنان   مقالنه،  شعر، ژانر در غيرمستقيم یا مستقيممتن بخواهد خود را  یک که پردازدمي

 ینن ا ینادآوري بخنش،   اینن  مطالنب  توضي  در. (Genette, 1997: 4) «کند معرّفي فيلم

و  2ينه اول ژانرهناي  گروه دو به و نيستند ييرقابل تغيرژانرها ثابت و غ کهاست  ضروري نکته

 گينري، شکل هنگامبه»... و نمایشنامه رمان، همچون ژانرهاي ثانویه ؛شوندتقسيم مي 3ثانویه

 و کنندمي جذب خود در را هايفهروزانه و لط هايیادداشتهمچون نامه،  اييهاول ژانرهاي

 (.99 -100: 1390 مقدم،عمارتي) «يرندگمي کلها شآن مبناي بر

شنود. اینن   مطنرح مني   4يانواع ادبن  تداخلبه نام  لهأمس ینمعاصر ا يانواع ادب نظریة در

 ینک  در ]مثنال[  عنوانوجود ندارد. به يخالص ادبي گونةهيچ» کهنگرش ناظر به این است 

)ودیجني،   «ابند ی دنمنو  يدهقصن  و غزل یشنامه،همچون نما يمختلف هايگونه توانديمرمان 

 .است گونه و متون ميان سرمتن روابط دهندۀنشان امر این(. 281: 2014

 کسنب  هناي مشخصه ترینياز اساس یکي يانواع ادب تداخلگفته شد،  آنچه به توجه با

اسنت مملنو از    فضنایي  رمنان،  نیابر  کمحا ي. فضااست یالسرخ مادیان آننگارش رمان 

رمنان اسنت و در گنروه     ینال سنرخ  مادینان  آندر درجة اول،  زیرا نثر؛ و نظم گونةتداخل 
                                                           

1- Architextuality 

2- Primary Genres 

3- Secondary Genres 

4- Literary Types Interaction 
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 ژاننر از  هایيترجمه رمان، این متن يجا جاي دردرجة دوم  درو  گنجدمي ثانویه ژانرهاي

 گوننة  وارد یشو سناختار  شنناختي کلشن  هناي ویژگني  حفظ با که شوديم یدهد شعر اولية

 بنه . ددر آن حضنور دار  یيسنا قابنل شنا  هنایي شنکل  بنا  متغير، سطوح در و استشده رمان

 :بنگرید یرز هاينمونه

 «باشني  گرفتنه  آمناج  منرا  قلنب  نگاهنت  هناي نينزه  بنا  مگنر  نتنافتي  من بر را چشمانت برق»

 :است يسامرؤالقمعلّقة  از زیر بيت از برگرفته که( 14 :1383، آباديدولت)

 

 لتَضْننننرِبي إال ع يرننننناکِ ذَر فَننننتر وم ننننا
 

 مُقَتَّننننلِ لننننبٍقَ أعشننننارِ فنننني بس ننننهم يکِ 
 

 (24: 2007 امرؤالقيس،)

 

 گویند مني  سخن خود معشوق با مهرورزي از امرؤالقيس که رمان از دیگري بخش در

 و: »هسنتيم  معلّقنة او  ابيات حضور شاهد هم باز کند،مي شماتت دالل و ناز سبب به را او و

 منن  جسنارت  از یار هک آن آزارچشم هُرم و ریگستان ميان آفتاب، تابش از تفتيده ظهر آن

 آینا : بنرآوردم  باننگ . برآشفتم نيز من. دید نخواهد مرا ابد تا که خورد سوگند و برآشفت

 آمنوزي دسنت  کبنوتر  منن  قلنب  ايبرده گمان آیا و است؟ من هالک تو عشق ايپنداشته

« تنابي برنمني  منرا  خصنال  اگنر  کنن  بينرون  قلبنت  از را قلنبم  تنو؟  هناي سنرپنجه  اسير است

 (.29: 1383، آباديولتد)

 :است شده درج ابيات این ترجمة رمان از بخش این در

 

 تعااذَّر  للكثَاا ِ ظهاار يلااب ويوماااً

 للتااادلل هاااذل َعااا  مهاااالً أفاااا ِمُ

 خَلَقَااة منااي ساااءتكِ قااد تااكُ وَإنْ

 تَحَلَّااالِ لااامً  حَلْفَاااة وَآلَااا ْ يَلااايم 

 أجَليفاا صاارمي أزمعاا  قااد کناا ِ وإن

 تَنُِْااالِ ثَاَِاااكِ مااا  ثَااااَي فُِااالّي



 1399 پاييز، 85شمارة ، 24سال  پژوهی ادبی؛متن 276

 قااااتِلي حُبماااكِ أنّ مناااي أفَااارّ ِ
 

 يَفعااال للقلااا َ تاااأمُر  مهَاااا وأناااكِ
 

 (22-23: 2007 امرؤالقيس،)

 

بخش از رمنان اسنت:    این در امرؤالقيسمعلّقة  از دیگري ابيات حضور نيز دیگر نمونة

 خفينده  دلهنره  و تشنویش  بنه  و اننداختم  در مشنتاق  زن آن کجناوۀ  به را خود که شب آن»

 کشنتي  را امناقنه : گفتنا  کنه  بنود  شده کج کجاوه! افکندي فرو مرا! قيس تو بر واي: فتگ

 سسنت  را شناقنه  مهنار  کنه  خواستم و را خود نيفکندم فرو من اما ؛افت در افت، در! قيس

 بگنذار ! بنانو  اي قنيس  از مندار  درینغ  را خود کنار و بوس. برود خواهد که هرکجا تا کند

 (.28: 1383، آباديدولت) «تو جمال بوستان از بچينم عشق هايميوه

 :است معلّقة  بيت سه این ترجمة رمان از بخش این

 

 يُنََْااةَ ٍ خِاادْرَ للخِاادْرَ دَخَلْاا ُ ويَااوْ َ

 :مَعاااً َِنَااا للغَبِااَْ ُ مَااالَ وقَاادْ تَقُااولُ

 زِمَامَاااه وأَرْخِاااي سِاااَْرِ :لَهَا فَقُلْااا ُ
 

 مُرْجِلِاااي ،إنَّاااكَ!يْالَ ُللوَ لَاااكَ:فَقَالَ ْ 

 فَااانْةِلِ للقَااَْ ِ لمْاارأَ يَااا ََعَِْاارِ  يَقَاارْ َ

 للَُعَلَّااالِ جَنَاااا ِ مِااا ْ تُبْعااادِيْنِي والَ
 

 (21 :2007 امرؤالقيس،)

 

 را بامندادي  هناي دریچنه  آینا ! دیرپناي  شب اي هان»: رمان از بخش این است همچنين

 شنگفتا ! شنامگاهان  تيرگي از بامدادي پرتو ار عاشقان نيست خوشتر گيرم گشود؟ نخواهي

 «انند بسنته  سنخت  هناي صنخره  بنر  تافتنه  هناي ریسنمان  بنا  گنویي  را ستارگانش که شبي از

  معلّقة از بيت دو این ترجمة آباديدولت رمان، از بخش این در(. 40 :1383، آباديدولت)

 :است کرده درج را
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 لنْجَلِااي أالَ للطَّوِيْاالُ لللََّْاالُ أَيُّهَااا أالَ

 نُجُومَااهُ کَااأنَّ لََْاالٍ مَاا ْ لَااكَ فَََااا
 

 َِأَمْثَاالِ منِااكَ لإلصْاابَا ُ وَمَااا َِصُاابْ ٍ، 

 َََِاااذَُلِ شُااادم  للفتااال مُغاااار کااال
 

 (31 :2007 امرؤالقيس،)

 

 مشنک  روزگناري »وجنود دارد:   شعر گونة نيز رمان این از زیر بخش در این، بر عالوه

. ینارانم  رفيقنانم،  بنراي  آوردممني  و دور هناي راه از ادمنهمي راهوار جمّازي پشت بر آب

 اشگرسننه  گرگنان  زوزۀ با بست من بر راه شبينيم شبي گياه؛بي و آببي و خشک بيابان

 با درآمدم، سخن به او با من مرگ، هايزوزه با من سوي گرفت پوزه چون گرگ آن که

 و نننوردیمدرمنني را صننحراها طلننب، بننه و مسنکينيم  دو هننر تننو و مننن! گننرگ اي. گنرگ 

 چنون  معيشتي کهآن و دهيممي دست از درنگبي ،بيابيم چيزي چون گرگ اي هردومان

 (.40 :1383، آباديدولت) «است باقي تهيدست و مسکين همواره باشد، داشته تو و من

 :است امرؤالقيس معلّقة از ابيات این ترجمة فوق نمونة

 

 يِصَاااامَهَا جَعَلْااا ُ أَقْاااوَل ٍ وقِرََْاااةِ

 وَوَلدٍ کَجَاااوْاِ للعََْااارِ قَفْااارٍ قَطَعْتُاااهُ  

 فَقُلْااا ُ لَاااهُ لَََّاااا يَاااوَأ : إِنَّ شَاااأْنَنَا

 کِالَنَاااا إِذَل مَاااا نَاااالَ شَاااَْهَاً أَفَاتَاااهُ  
 

 يَلَاااب کَاهِااالٍ مِنِّاااي ذَلُاااوْلٍ مُرَحَّااالِ  

 َِااهِ للااذِّ ْ ُ يَعْااوِ  کَااالخَلََِِْ للَُعَََّاالِ    

 غِنَاااب إِنْ کُنْااا َ لَََّاااا تَََاااوَّلِقَلَِْااالُ لل

 ومَاا ْ يَحْتَاارَِْ حَرْثِااي وحَرْثَااكَ يَهْااةَلِ 
 

 (33-32 :2007 امرؤالقيس،) 

 

مي دیده رمان یندر ا دیگري ابيات ترجمة امرؤالقيس، معلّقة به مربوط ابيات بر عالوه

 از طمّناح »: دبنگرین  رمان از بخش این به است؛ امرؤالقيس اشعار دیگر از برگرفته که شود
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 ايجامنه  تنا  سنگاليد  پس. بود دوخته من نابودي به چشم دور هايسرزمين از -عدوانبني-

 :است دیوان از بيت این ترجمة بخش این(. 9 :آباديدولت) «بچوشاند من بر هابختيتيره از

 

 للطََمااا ُ مِاا  َُعاادِ أَر ِااهِ   ََِاا َ لَقَااد
 

 لَُِلبَِِاااني مِااا  دل ِاااهِ ماااا تَلَبَِّاااا  
 

 (124 :2007 امرؤالقيس،)

 

اینن  تنو  و من برجاست عسيب کوهتا : »استآمده چنين رمان یناز ا دیگري بخش در

 دو هنر  تنو  و منن  عسنيب،  دامنن  در جااین. يسهمسامان ق اي من عروس. ماند خواهيم جا

 ايگوننه  ترجمه فوق بخش(. 8 :يآباد)دولت «همدیگرند یگانة غریبان اندگفته و غریبانيم

 :است امرؤالقيس از زیر ياتاز اب

 

 أجارتَنننننننننا إنّ المننننننننزار  قریننننننننبٌ

 نننننناأجارتَننننننا إنّنننننا غریبنننننانِ هنننننا هُ
 

 وإنّننننني مقنننننيمٌ منننننا أقنننننام  عسنننننيبُ  

 غرینننننبٍ للغرینننننبِ نسنننننيبُ  وکنننننلُ
 

 (351 :2007 امرؤالقيس،)

 

 1پیرامتنیّت. 2-4

از منتن   شني پوش در همواره متون»بنا به اعتقاد ژنت، هيچ متني بدون پوشش وجود ندارد و 

هنا  منتن  اینن . اندبرگرفته در غيرمستقيم و مستقيم طور به را آن که شونديارائه م یيهاواژه

 ننامورمطلق، ) «شنوند مني  ينده نام پينرامتن  گيرند،يرا در برم اصلي متن ماهواره همچون که

 و گيرنند مني  قنرار  منتن  آسنتانة  در کنه اسنت   يعناصر بررسي» پيرامتنيّت(. 90-89: 1386

 «کننننندمننني کنتنننرلو  يدهنننخواننننندگان جهنننت  يمنننتن را از سنننو  ینننک فنننتدریا

                                                           

1  Paratextuality 
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 (Genette, 1997: 3)و هنناآگهنني مننؤخّره، و مقدمننه عنننوان،»شننامل  هننايننرامتن. پ 

 ( است.همان) « یانيپا هايیادداشت

 اینن  بندون  کنه  دهنند يارزننده در منورد منتن ارائنه من      توضنيحاتي  گاه ها،پيرامتن این

 یناني پا یادداشنتي  از یالسرخ مادیان آن رمان. یافتمتن دست  به فهم تواننمي توضيحات

 خنود  گرایش انگيزۀ دربارۀ آباديدولتاست.  يرامتنيپ یژگيو داراي کهبرخوردار است 

 چننين  شده، درج رمان این جلد پشت در که پيرامتن این از بخشي در داستان این نوشتن به

 نسنبتاا  شخصنيت  بنه  برخنوردم  کنه  بنود  قيس نام به رسيدن سلوک در» :است داده توضي 

 خنود؛  جنواني  روزگنار  از داشتم، او از گنگ پنداري که شاعري امرؤالقيس از تريروشن

 آیتني،  عبدالحميند  اسنتاد  ترجمنة  بنه  بودم، خوانده را( سبع) سبعه معلقات که زمان آن هم

 اويکنجکن  پنس  داننم، نمي هم عربي زبان من. اسالم از پيش عرب شاعر هفت هايسروده

 هناي ترجمه در جاآن و جااین که گفت توانستندمي پاسز هایيپراکنده فقط مرا سالة چند

 نتوانسنتم  کنه  گرفتنند  تأثير زیر چنانم پراکنده هاياندگک همان و داشته وجود دري زبان

 سنوار  و منن  ذهنن  از گرفت سبقت یالسرخ مادیان آن که چنان بچرهيزم، هاآن به تخيل از

 .«سلوک هايپيچ فرود فراز مسير در نشاندبرمي جا جاي را خود

 

 1فرامتنیّت. 2-5

(. 92: 1386 ننامورمطلق، اسنت )  متون بننا شنده   یليو تأو ريفرامتنيّت براساس روابط تفسي

 ننامي  یا کنداز آن نقل  کهاین بدون شود،مي یگرمتن با متن د یک پيوند موجب رابطه این

 عمنل  Aمتن  تأیيد یا انکار تشری ، در کههمان نقد است  شکل بهترین به رابطه این»ببرد. 

حاصنل شند    نتيجنه  ینن رمان مورد بحث ا ي. پس از بررس(Genette, 1997: 4) «کندمي

 .ندارد وجودمربوط به فرامتنيّت  یليو تأو تفسيري روابط روابط رمان این در که

                                                           

1- Metatextuality 
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 گیرینتیجه

 و فرهننگ  پيشنين  متنون  بطنن  از کنه  است متوني از خوبي نمونة یالسرخ مادیان آن رمان

 هناي طينف  آن در کنه  متننوع  بسنيار  ابعناد  بنا  شنده  فضنایي  به تبدیل و متولد عرب ادبيات

است. در این رمان انواع ارتباط متون در  شده يبازنگار یخيتار يهااز گفتمان يگوناگون

در  يرامتنيّنت پ وسنرمتنيّت   متنيّنت، يشبن  ينامتنيّنت، جهت ایجاد نظام معنایي، شامل روابنط ب 

 ژرار ژنت است. چندمتنيّتنظریة 

 متنوني  ینال سنرخ  مادینان  آن در کنه بنه دسنت آمند     نتيجه این بينامتنيّت رابطة براساس

اسنت. نقنل    شنده  يبازنگنار  بنوده،  ارتبناط  در يسامنرؤالق  يبا زنندگ  نوعي به که یخيتار

 کنه در آن اسنت  موجنود   معننایي  کثّنر مت صنداهاي  نشنانگر  کتاب ینموجود در ا يهاقول

 اشنکال  تنرین مهنم  از تلميحنات  و اشنارات  کناینات، . کنند مني  یيند را تأ يننامتني ب مناسباتي

 .  شودمي دیده وفور به بحث مورد رمان در کهاست  بينامتنيّت

 از ینال سرخ یانآن ماد رمان هايیتروا گيريالهام هايينهها و زمنشانه بررسي از پس

و  کمّني  روشنتا از دو ننوع گَ  رمنان  اینن  منتن  در کنه شند  حاصنل   نتيجنه  ینن ا تاریخي آثار

 بحنث  منورد  رمان مختلف هايبخش در کهاین برعالوه یرااستفاده شده است؛ ز کاربردي

 و یعاز وقنا  بخشني  در تغيينر  دارد، وجود زبرمتن متون به نسبت مطالب و حواد  گسترش

 .است آشکار نيزداستان  اصلي مضامين

 رمنان  ینن نگارش ا کسب هايمشخصه ترینياز اساس یکي بياد انواع تداخلهمچنين 

گوننة   يختگياست مملو از تداخل و آم فضایي یال،سرخ مادیان آن بر کمحا فضاي. است

 ثانوینه  ژانرهناي رمان است و در گنروه   یالسرخ مادیان آندر درجة اول،  یرانظم و نثر؛ ز

 دینده  شعر يةاز ژانر اول هایيجمهتر رمان، ینمتن ا يجا جاي در دوم درجة در و گنجدمي

 و اسنت شنده  رمنان  گونة وارد یشو ساختار شناختيکلش هايویژگي حفظ با که شودمي
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 آن رمنان  اینن،  بنر  عنالوه در آن حضور دارد.  یيقابل شناسا هایيشکل با متغير سطوح در

 است. يرامتنيپ یژگيو داراي کهبرخوردار است  یانيپا یادداشتي از یالسرخ مادیان
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