معرفی کتاب «رمان تیک»
متاب «سهاىتيل (هؼشفي جزابتشيي سهاىّاي داساي پيام تشتيتي تشاي ًَجَاًاى)» ،تَسط هؼاًٍت پژٍّص هؤسسِ
هػثاح الْذي گشدآٍسي ضذُ ٍ اًتطاسات ضفق ايي اثش سا دس  333غفحِ تِ چاج سساًذُ است.
تسياسي اص مساًي مِ دغذغِ تشتيت داسًذ (اػن اص ٍالذيي ،هؼلواى (تِ ٍيژُ هؼلواى پشٍسضي) ،فؼاالى فشٌّگي ٍ  )...تِ
دًثال ايي ّستٌذ مِ دس هسيش تشتيت ،اص ظشفيت تسياس اسصضوٌذ ٍ گستشدُ متاب استفادُ مٌٌذ؛ چشامِ متاب تِ ٍيژُ دس غالة
ادتيات داستاًياش ،هيتَاًذ جايگضيٌي هٌاسة تشاي طشح ضؼاسّاي فشهايطي ٍ سٍضي تشاي آهَختي ضيَُ تشخَسد تا هسائل
ٍ هطنالت تاضذ؛ اها دس هسيش استفادُ اص متاب تشاي تشتيتٍ ،الذيي ٍ هشتياى تا ايي سؤال هَاجٌْذ مِ چِ متاتي سا تِ هٌظَس
اًتقال چِ پياهي تِ هخاطة مَدك ٍ ًَجَاى خَد پيطٌْاد دٌّذ .ضوي آًنِ تؼذاد قاتل تَجْي اص متابّايي مِ داساي
پيامّاي هٌاسة ّستٌذ ،اص جزاتيت مافي تشاي هخاطة مَدك ٍ ًَجَاى ًيض تشخَسداس ًيستٌذ.
سّثش هؼظّن اًقالب دس هَاسد هتؼذدي دس ديذاس تا اّالي متاب تياى فشهَدًذ« :تايذ تشاي پشسص چِ تخَاًينِ هشدم ٍ تِ ٍيژُ
جَاًاى ،پاسخ هٌاسة تْيِ ضَد».
«سهاى تيل» دس حقيقت ،تالضي است دس خَس دس ساستاي پاسخ تِ پشسص چِ تخَاًينِ ًسل ًَجَاى .الثتِ هخاطة اغلي
ايي متاب ،خَد ًَجَاًاى ًيستٌذ؛ تلنِ هشتياى ٍ ٍالذيٌي ّستٌذ مِ خَاستاس دس اختياس داضتي فْشست هٌاتغ هٌاسة تشاي
هطالؼِ ًَجَاًاًطاى ّستٌذ.
ايي اثش مِ جلذ پٌجن اص هجوَػِ «تشتيت تا متاب» است ،هطتول تش هؼشفي تَغيفي  031ػٌَاى اص جزابتشيي سهاىّا ٍ
داستاىّاي داساي پيام تشتيتي تشاي ًَجَاًاى است .ايي  031ػٌَاى ،حاغل تشسسي دقيقِ تيص اص  311اثش داستاًيِ ايشاًي ٍ
خاسجي است مِ تا دٍ هؼياس اساسي جزاتيت ٍ داضتي حذاقل يل پيام هتٌاسة تا فشٌّگ اسالهي– ايشاًي ها گضيٌص
ضذُاًذ.
دس گشدآٍسي ايي هجوَػِ تِ سِ ػٌػش «ػالقِ»ً« ،ياص» ٍ «سٍحيِ» ّاي ًسل ًَجَاى ايشاًي تَجِ ٍيژُ ضذُ است ٍ
هشتياى تا دس ًظش گشفتي ايي هؤلفِّا تايذ هتٌاسة تا سٍحيات ٍ ػاليق ٍ ًياصّاي هخاطة خَد تِ اسائِ پيطٌْاد هٌاسة اص
ايي هجوَػِ اقذام ًوايٌذ.
تشاي هؼشفي ّش يل اص ايي  031ػٌَاى 9 ،قسوت دس ًظش گشفتِ ضذُ است مِ ػثاستٌذ اص :ضٌاسٌاهِ متاب ،خالغِ
داستاى ،هَضَع اغلي ،پيام اغلي ،پيامّاي فشػي ،هيضاى ٍ ػَاهل جزاتيت ،تْشُّاي تشتيتي ٍ تيٌطي ،هخاطة ٍ
آسيةضٌاسي .هشتي تا هطالؼِ ايي قسوتّا تِ خَتي هيتَاًذ تطخيع دّذ مِ آيا پيطٌْاد ايي متاب تِ هخاطثص تشاي
هٌظَس تشتيتي هذ ًظشش هفيذ است يا خيش.

ايي  031ػٌَاى دس ضص تخص تقسين ضذُاًذ .تخص ًخست تا ػٌَاى داستاىّاي اجتواػي ضاهل  63داستاى ايشاًي ٍ
 62داستاى خاسجي ،تخص دٍم تا ػٌَاى داستاىّاي هشتَط تِ اًقالب اسالهي ضاهل  01داستاى ،تخص سَم تا ػٌَاى
داستاىّاي تاسيخي ضاهل  7داستاى ،تخص چْاسم تا ػٌَاى داستاىّاي تخيلي ضاهل  3داستاى ،تخص پٌجن تا ػٌَاى
صًذگيًاهِ ضاهل  31داستاى ٍ تخص ضطن تا ػٌَاى متابّاي هشتَط تِ دفاع هقذس ضاهل  67داستاى هيضَد.
دس قسوت پاياًي متاب ًيض ،يل فْشست تسياس اسصضوٌذ ٍجَد داسد مِ تِ تْشُگيشي تْيٌِ هشتياى اص متاب مول ضاياًي
هيمٌذ .دس ايي فْشست ،توام تْشُّاي تشتيتي مِ دس ايي هجوَػِ ،متاب يا متابّايي تِ آى اختػاظ يافتِ ،تياى ضذُ ٍ
متابّاي هتٌاظش تا ّش هَضَع تشتيتي ًيض رمش ضذُ است .تِ ػٌَاى ًوًَِ ،اگش يل هشتي تخَاّذ هخاطة سا تا هفَْم
خَدتاٍسي ٍ خذاهحَسي آضٌا مٌذ ،ايي فْشست  06ػٌَاى ًظيش پسشاى جضيشُ ،تش تاليي اهپشاتَس ،خاكّاي ًشم مَضل،
صًذاًي قلؼِ ّفت حػاس ،مَچل جٌگلي ،هسيح مشدستاى ٍ  ...سا پيطٌْاد هيمٌذ.
ّوچٌيي تشاي سَْلت دستشسي ٍ خشيذ متابّا دس اًتْاي متاب ،فْشست ٍ ضواسُ تلفي ًاضشاًي مِ متابّايطاى دس ايي
هجوَػِ اًتخاب ضذُاًذ ،رمش ضذُ است.
ضاياى رمش است ،امثش متابّاي تياى ضذُ دس ايي هجوَػِ ،دس متاتخاًِّاي ػوَهي ًيض هَجَد هيتاضذ.

