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چکیذٌ
یٛی اظ ي٧سٮسطی ٩ضبذٯٰبی ازثیبر ٚٯ ثٯ ق٭ض ث٫یبزی ٩ثهٯ اذه ٔ ٦هیدهطزاظز ازثیهبر
س٧ظی٣ی اسز .ثٯ ق٭ض ٣ٚی زض ح٭ظٮ اذ ٔ  ٬ازثیبر ٫٦شٗسا ٨ثٯ قطح ٦سشٗی٦ ٥ؿهب٦ی٩
اذ ٖی ا٪شٗبز ٬اضز ٚطزٮ ا٪س  ٬ي٧سٮ ای ٩ایطازٰب  ٬ا٪شٗبزٰب ثٯ ق٭ض ذهبظ ٦ش٭ػهٯ ٪ه٭و
ازثی س٧ظی ١اسز ٚٯ ٰ٧٭اضٮ ٦طش ١٧ثط ثیب ٨غطیح ٦ؿب٦ی ٩اذ ٖی اسز .اظ س٭ی زیٟط
زض ای ٩ثحضٰبی ا٪شٗبزی ثب ٪هطٰبی ٞ٭٪بٞ٭٪ی زضثبضٮ ٓ٦بٰی٧ی چ٭ ٨ض٦ع ٧٪بز سه٧ج١
ْ ٬بثٚ ١ٯ اضسجبـ سٟ٫بسٟ٫ی ثب ازثیبر س٧ظی٣ی  ٬ثیبٞ ٨عاضٮٰبی اذ ٖهی زاض٪هس ٦ه٭اػٱی٥
ٚٯ ٪یبظ٫٦س ثطضسی ي٧یٕ سط ٰسش٫س .ای ٩دژٰ٬ص ٪طب٦ ٨ی زٰهس ٚهٯ ثبیهس ز٢یهٚ ١هبضثطز
ٞعاضٮٰبی اذ ٖی غطیح ضا زض س٧ظی ١زض سبذشبض حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی ػسز٬ػه٭ ٚهطز.
اظ ػ٣٧ٯ ي٭ا ١٦سًیی٫٫ٚ ٩سٮ زض ای ٩ثهبضٮ ضه٫بذز ظ٦ی٫هٯ زاسهشب٪ی س٧ظیه ٬ ١سریه ١زض
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حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی اسز .زض ایٗ٦ ٩ب٢ٯ ای ٩ي٭ا ١٦ثهب ػعییهبر ٰ٨هب ثطضسهی ٞطزیهسٮ
اضسجبـ سبذشبضی ٦ ٬حش٭ایی حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی سجیی ٩ضسٮ اسز.
ياشٌَای کلیذی
اذ ٔ ازثیبر س٧ظی٣ی ض٦ع ٧٪بز س٧جْ ١بث.١
 .1ممذمٍ
اذ ٔ زض ازثیبر اظ ٦ح٭ضٰبی ي٧سٮای اسز ٚهٯ ثهٯ اضهٛبٞ ٠٭٪هبٞ٭ ٨ذه٭ز ضا ٪طهب٨
٦یزٰس ا٦ب «٦یب ٨دژٰ٬ص ٣ٚی زض ثبة ٦بٰیز ذ٭ثی  ٬اضظیبثی طبض ٰ٫طی ذبغی ٩ٛ٧٦
اسز ضٛبْی ي٧یٕ ثٯ ٪هط یسَ ...ب٢جبً ثب اذ ٖیبر ثٯ٬یژٮ زض ظ٦بٰ٨بی ٦شأذط ثٯ ي٫٭ا٨
یٛی اظ ٦٭ؾ٭يبر ػب٪جی ٗ٪س ٚٯ ٚبض سرػػی ٫٦شٗس ضا ثبیس ثٯ زٖهز اظ  ٨ػهسا ٚهطز
ً٦ب٣٦ٯ ٦یض٭ز» (ضیچبضزظ  .)27 :1388زض چ٫هی ٩زیهسٞبٰی اظ ٞهعاضٮٰهبی اذ ٖهی ثهب
ي٫٭ا ٨ضًبضظزٞی یبز ٦یض٭ز ٚٯ اظ اضظش اطط ازثی ٪ ٬یع ٗ٪س ازثی ٦یٚبٰس؛ «ثهس ٪یسهز
ثٯ یبز ٬ضیٚ ٥ٯ زض ٦یب٧ٰ ٨ٯ ٪هطیبر ٦ٱٗ٪ ٥س ٪هطیٯ اذ ٖی ٰ٫ط (ٚٯ ثٱشط اسهز  ٨ضا
٪هطیٯ اضظشٰبی ضایغ ث٫ب٦ی )٥ثیطشط ُ٦عٰبی ثعض ٜضا دطز سط ذ٭ز زاضز ...س٫ٱب ثٯ شٚط
٪ب ٤ثطػسشٯسطیٰ ٨ ٩ب ثس٫سٮ ٦ی٫ٚی :٥اْ ق٭ ٨اضسك٭ ٰ٭ضاس زا٪شٯ اسذ٫سط ٦ی٣شه٭٨
ٖطٰ ٨ؼسٰ٧یٰبٚ :٭٢طیغ ض٣ی ٦ظی٭ ض٪٭٢س  ٬دبسط ٚٯ ٰٟ٧ی ثهب ٬ػه٭ز سٓهب٬ر زضػهٯ
سٱصة زیسٞبٰی ٦طبثٯ زاضش٫س» (ٰ٧ب.)59 :٨
اسبس ای ٩زیسٞبٮ ٚٯ ثیب ٨غطیح یب حشی َیط غطیح ٞعاضٮٰهبی اذ ٖهی ضا زض طهبض
ازثی ثطاثط ثب ضًبضظزٞی ٦یزا٪س ثٯ ٦سئ٣ٯ ػ٫ؼب٢ی ا٪شهبض اظ ازثیبر ثبظ٦یٞطزز« .ثٯ قه٭ض
٣ٚی ثب ذ٭ا٪س ٨سبضید ظیجبییض٫بسی یب ْ ٩ضًط ضرع ثٯ ایْٛ ٩ط ٦یاْشس ٚهٯ ٦بٰیهز
ٚبضٚطز ازثیبر سب ٪ؼب ٚٯ ثش٭ا ٨ثٯ ٫٦ه٭ض ٗ٦بیسٯ ٗ٦ ٬بث٣ٯ ثب سبیط ًْب٢یزٰب  ٬اضظشٰبی
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ا٪سب٪ی زض ٖب٢ت ٓ٦بٰی٣ٚ ٥هی  ٬يهب ٤ثیهب٪ص ٚهطز سُییهط اسبسهی ٪یبْشهٯ اسهز .سهبضید
ظیجبییض٫بسی زض زیبٛ٢شیٛی ذ غٯ ٦یض٭ز ٚٯ ٢صر  ٬س٭ز٫٦سی ٚٯ ٰ٭ضاس ٦یٓٞهز
٪ٱبز  ٬ثطاثط ٪ٱبز  ٨اسز .ضًط ٢صرثرص ٓ٦ ٬یس اسزٰ .ط ی ٙاظ ایه ٩ز ٬غهٓز ثهٯ
س٫ٱبیی سػ٭ض ٪بزضسشی اظ ٬نیٓٯ ضهًط ثهٯ زسهز ٦هیزٰهس .ضهبیس سهب٨سهط ثبضهس ٚهٯ
٢صرثرطی  ٬س٭ز٫٦سی ضا ثط اسبس ٬نیٓٯ ضًط ثٯ ٰ ٥اضسجبـ زٰی ٥سب ثطاسهبس ٦بٰیهز
 .٨زض ثطاثط ای٪ ٩هط ٚٯ ضًط ٢صر ٦یثرطس (٦ب٫٪س ٰط ٢صر زیٟط) ای٪ ٩ههط ٖهطاض زاضز
ٚٯ ضًط سً٣ی٦ ٥یزٰس (٦ظٰ ١ط ٚشبة زضسی زیٟط) .زض ثطاثط ای٪ ٩هط ٚٯ ضًط سج٣یٍ اسز
یب ثبیس ثبضس ای٪ ٩هط ٖطاض زاضز ٚٯ ضًط سػ٭یط  ٬غ٭ضر ٦حؽ اسز؛ یً٫ی ٗ٪صث٫هسی
ثسٰ ٨٬یچ دی٭٪سی ثب ػٱب ٨ي٭اقّ ثططی اسز .زض ثطاثط ٰ٪ ٥ٱبز ٨ای٪ ٩هطٰهب ٚهبض ضا
ثٯ ٪ؼب ٦یٚطب٪س ٚٯ ثٯ ض ١ٛدطزاذشٯسطی ٦یس٭آٞ ٨ز ٞطٰ٬ی ٰ٫ط ضا ثبظی ٦یزا٫٪هس ٬
ٞطٰ٬ی ٚبض (غ٫بيز ٖػٯ٪٭یسی ٚبض ٰ٫طی)ٰ .یچ ی ٙاظ ای ٩ز٪ ٬هط ثٯ س٫ٱبیی دصیطْشٯ
٪یسز .اٞط ٓٞشٯ ض٭ز ضًط ثبظی یب سطٞط٦ی ذ٭زاٟ٪یرشٯای اسز احسبس ٦ی٫ٚیٚ ٥هٯ
٪ٯ حٕ ٦طاٖجز ٦ ٬ٱبضر قطحضیعی ٰ٫ط٫٦س ازا ضسٮ اسز ٪ ٬ٯ ثٯ ػسی ث٭ز ٬ ٨اٰ٧یهز
ضًط س٭ػٯ ضسٮ اسز ا٦ب اٞط ٓٞشٯ ض٭ز ٚٯ ضًط ٚبض یب غ٫بيز اسز احسبس ٦ی٫ٚهی٥
ٚٯ ضبزی ٪بضی اظ ٪ ٬ ٨چٯ ٚب٪ز ثیَطؾی ضًط ٦ی٪ب٦یهس ٦هُ٫ع ضهسٮ اسهز .ثبیهس
٬نیٓٯ ٰ٫ط ضا ٨چ٫ب ٨ثیب٫ٚ ٨یٚ ٥ٯ زض ٬ ٨احس ٰ ٥حٕ ٢صر ازا ضسٮ ثبضس ٰ ٬ه ٥حهٕ
ْبیسٮ» (٬ ٬ ٙ٢٬اض.)21 :1373 ٨
چ٫بٚ٨ٯ زض ایٖ ١ٗ٪ ٩٭ٰ٠ب زیسٮ ٦یض٭ز زضثبضٮ ٦سئ٣ٯ اذ ٔ زض ضهًط  ٬ازثیهبر ثهب
ای ٩چ٫س ض٬یٛطز ٦٭اػٯ ٰسشی:٥
 .1ثب٬ض٫٦سی ثٯ ضسب٢ز یب ضسب٢زٰبی ٦شًسز ثطای ضًط  ٬ازثیبر.
 .2اٰ٧یز زاز ٨ثٯ دسیسٮ سریٚ ٬ ١بضٚطز  ٨زض ْطی٫صٰبی ازثی.
 .3س٭ػٯ ٬یژٮ ثٯ ذ٭ز اطط ازثی  ٬دطٰیع اظ زذب٢ز زازٞ ٨عاضٮٰبی ذبضع اظ ٦ش ٩زض .٨
 .4ػسا ٠ثط سط س٭ز٫٦سی ٢ ٬صرثرطی.
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ٰط ی ٙاظ ایٞ ٩عی٫ٯٰب ضاثكٯٰبی زضسهز  ٬زٖیهٕ ذه٭ز ضا ثهب ازثیهبر زاضا ٰسهش٫س؛
ث٫بثطای ٩ای٦ ٩ب ٰسشیٚ ٥ٯ ثبیس اظ یٛس٭ٟ٪طی ٦ ٬٭ؾىٞیطیٰبی ثیػب ثطای زْبو اظ ٰهط
ی ٙاظ ای٦ ٩سبی ١زسز ثطزاضی ٬ ٥زض ٪هط زاضشٯ ثبضیٚ ٥ٯ ازثیهبر ٪ه٭يی ظ٪هسٞب٪ی ز٤٬
ثطهط اسهز  ٬زضسهز ٦ب٫٪هس ذه٭ز ظ٪هسٞی حٗیٗهی ثسهیبضی اظ چیعٰهبی ٰ٧ره٭ا٬ ٨
٪بٰ٧ر٭ا ٨ضا ٦یس٭ا ٨زض  ٨یبْز  ٬ثٯ زیسٮ ايؼبة زض ٰ٨ب ٟ٪طیسز؛ دس ٨چٯ ٦ٱه٥
اسز دطٰیع اظ ٚ٭سٯثی٫ی ٦ ٬حس٬زیزسبظی ثهطای اضایهٯ ٚبضٚطزٰهب ٰ ٬هسِٰهبی ایه٩
ظ٪سٞی اسز.
ز ٤٬ایٚ٩ٯ ٣ٚیس ض٫بذز زضسهز ٦هب اظ ٚهبضٚطز طهبض ٦رش٣هّ ازثهی ضه٫بذز ٪ه٭و
ٰ٨بسز .سب ٖ٬شی ٚٯ ٦حش٭ا ٖ ٬ب٢ت ی ٙاطط ازثی ضا ثب ٰ٧ٯ ٦رشػهبر ٪ ٨طه٫بذشٯایه٥
چٟ٭٪ٯ ٦یس٭ا٪ی ٥ثب ٪طب ٨زاز٬ ٨ػهٯ َب٢هت ٚ ٨بضٚطزٰهب  ٬اٰهساِ ٦ش٫بسهت ثهب  ٨ضا
سًطیّ ٫ٚی٥؟
س٭٧ٰ ٤ٯ ٪چٯ ٦یس٭ا٪س سجت ضؾبیز٫٦سی یب ٪بضؾبیشی ٦هب اظ ثًؿهی اظ ػ٫جهٯٰهبی
ازثیبر ثبضس ض٫بذز نطْیز حٗیٗی ی٪ ٙ٭و ازثی  ٬س٭ػهٯ ثهٯ ٖبيهسٮ اسبسهی «٬ػهٯ
َب٢ت» زض ٰط اطط ازثی اسز .ای ٩اسز ٚٯ ٞبٰی ٦ب ضا ثٯ اضشجبٮ ٦یا٪ساظز سب زضثبضٮ ٦یهعا٨
زذب٢ز ثرطی اظ ً٦ب٪ی ٦٭ػ٭ز زض ی ٙاطط ازثی ح ٥ٛضز  ٬اثكب ٠غبزض ٫ٚی ٥ثهی ٚ٨هٯ
٦طظ ٬اًٖی نطْیز حٗیٗی ٪ ٨٭و ازثی ضا زضثبضٮ قهطح  ٬ا٪شٗهبً٦ ٠هب٪ی ٦ه٭ضز ٪ههط ٨
ض٫بذشٯ ثبضی !٥دطسص اغ٣ی ای ٩دژٰ٬ص  ٨اسز ٚهٯ چهطا زض حٛبیهزٰهبی س٧ظی٣هی
ٓ٦بٰی ٥اذ ٖی ثٯ غطاحز ثیب ٨ضسٮ اسز  ٬سبذشبض ٦ ٬حش٭ای ٰ٨ب سبزٮ  ٬ضًبضی ثهٯ
٪هط ٦یضسس؟ ْطؾیٯ دژٰ٬ص ای ٩اسز ٚٯ قجیًهز ٦حشه٭ای اذ ٖهی س٧ظیه ٬ ١ض٬ایهی
ث٭ز ٨سبذشبض  ٨ظ٦ی٫ٯ زاسشب٪ی ٦ ٬طظ ٦شٓب٬سی اظ سری ١ضا زض ای٪ ٩٭و ازثی ضٖ٦ ٥یظ٪هس
ٚٯ ثب ثطضسی ٰ٨ب ٦یس٭ا ٨ثٯ دبسد ای ٩دطسص زسز یبْز  ٬اضظش حٗیٗی ٪ه٭و ازثهی
س٧ظی ١ضا ٪طب ٨زاز؛ ث٫بثطای ٩زض ای ٩دژٰ٬ص ثط ٪هی ٥ثهب اضایهٯ سًطیهّ ٫٦بسهت س٧ظیه٬ ١
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اثعاضٰب  ٬اٛ٦ب٪بر  ٨ضاثكٯ اذ ٔ  ٬چٟ٭ٟ٪ی ض٬شٰبی ثهبظٞ٭یی  ٨ضا زض ایه٪ ٩ه٭و
ازثی ٪طب ٨زٰی ٥سب ثٯ ٬ؾ٭ح ٧٪بیب ٨ض٭ز ٚٯ چٟ٭ٟ٪ی ض٬ایز زض ٰط ٪٭يی اظ ا٪٭او ازثی
ٚب ً ٦ثٯ شار حٗیٗی ٪ ٨٭و ٬اثسشٟی زاضز  ٬زض ایْ ٩طای٫س سبذشبض ٦ ٬حش٭ا ثٯ غ٭ضسی
ٚب ً ٦قجیًی ضاثكٯ ٰ ٥د٭ضب٪ی زاض٪س  ٬ثس ٨٬چ٫ی ٩ض٫بذشی ٧٪یس٭ا ٨ایطازٰبی ٪بضهی اظ
ٖؿب٬رٰبی سكحی ضا زضثبضٮ ی٪ ٙ٭و ازثی ثٯذػ٭ظ س٧ظی ١دصیطْز.
 .2پیشیىٍ پصيَش
زضثبضٮ حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی اٞط چٯ دژٰ٬صٰبی ثسیبضی ا٪ؼب ٤ضسٮ ا٦ب اَ٣ت ثهط اسهبس
اضایٯ سًطیّ س٧ظی ٬ ١سح٣ی٦ ١حش٭ای طبض س٧ظی٣ی ذبغی اسز ٚٯ ثب ثحض ٗ٦ب٢هٯ حبؾهط
اضسجبقی ٪ساضز .زض ای ٩دژٰ٬صٰب ثحظی زضثبضٮ سبذشبض ٦ ٬حش٭ای حٛبیزٰبی س٧ظی٣هی-
ثٯ ق٭ض  ١ٚچ٫بٚ ٨ٯ ٗ٦ػ٭ز ٫٦ ٬ه٭ض دژٰ٬ص حبؾط اسز-غه٭ضر ٟ٪طْشهٯ اسهز .زض
٬اٖى ذأل اغ٣ی ای ٩دژٰ٬صٰب ٪یبْش ٩دبسری ثطای ای ٩دطسص اسهز ٚهٯ چهطا س٧ظیه١
سبذشبضی ٚ٭سبٮ زاضز ٦ ٬حش٭ای  ٨سبزٮ  ٬ضًبضی اسز؟
اظ ٦ٱ٥سطی ٩دژٰ٬ص ٰبیی ٚٯ ؾ ٩٧ثطضسی حٛبیهزٰهبی س٧ظی٣هی ثهٯ ٛ٪هبر ٖبثه١
س٭ػٱی زضثبضٮ سبذشبض حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی  ٬اضسجبـ ٰ٨ب ثب ٦حش٭ای س٧ظی ١دطزاذشٯا٪هس
٦٭اضز ظیط زضذ٭ض شٚط٪س:
ض٦ع  ٬زاسشبٰ٨بی ض٦عی زض ازة ْبضسی اظ سٗی د٭ض٪ب٦ساضیب:٨
٪٭یس٫سٮ زض ایٚ ٩شبة ثط  ٨اسز سب ض٦ع ضا زض دی٭٪س ثهب ٗ٦٭٢هٯٰهبی ازثیهبر زیه٬ ٩
يطْههب ٨ثطضسههی ٫ٚههس  ٬اظ ایهه ٩قطیههٕ ظ٦ی٫ههٯ اظ ٤ضا ثههطای سٓسههیط  ٬سح٣یهه ١سٓػههی٣ی
زاسشبٰ ٨بی ْ٣سٓی  ٬يطْب٪ی ٰ٧چ٭ ٨حی ث ٩یٗهب ٨س ٦ب ٬ ٨اثسب٬ ٠اظ دط ػجطیی٬ ١
يٗ ١سطخ ْهطاٰ٬ ٥ضز .زض ایهٚ ٩شهبة اٞطچهٯ ثهٯ سًطیهّ س٧ظیهٚ ٬ ١یٓیهز سهبذشبض
حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی س٭ػٯ ضسٮ ا٦ب ثب س٭ػٯ ثٯ ایهٚ٩هٯ ضهب٢٭زٮ سحٗیهٕ سأٚیهس ثهط ٦شه٭٨
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يطْب٪ی ٣ْ ٬سٓی اسز ای ٩ثحضٰب زض ح٣ٚ ٥ٛیسی ثطای ٞطبیص اثٱبٰ٤بی ٦٭ػ٭ز زض
طبضی اظ ٰ٧ب ٨زسز اسز  ٬دبسد دطسص ای ٩سحٗیٕ ضا اظ ٧٪ ٨یس٭ا ٨زضیبْز ٚطز.
حٛبیزٰبی حی٭ا٪بر زض ازة ْبضسی اظ ٦ح٧س سٗ٭ی:
زض ایٚ ٩شبة سٗطیجبً س٧ب ٤حٛبیزٰبی حی٭ا٪بر ٚهٯ سهب ٖهط ٨زٰه ٥زض ٦ؼ٧٭يهٯٰهبی
زاسشب٪ی  ٬سً٣ی٧ی ٦سٮا٪س ثطضسی ضسٮ اسز٪ .٭یس٫سٮ س٧ب ٤حٛبیزٰب ضا ذ غٯ ٚطزٮ
اسز  ٬ثب س٭ػٯ ثٯ ٰسِ ضا٬ی حٛبیز ٰب ٦ ٬ؿ٧٭ٰ ٨ ٨ب  ٬زیٟط ٛ٪شهٯٰهبیی ٚهٯ زض
سح٣ی ١زاسشبٰ ٨ب ثٯ ٚبض ٦ی یس ثٯ ثطضسی ٰ ٨ب دطزاذشٯ اسز.
ٗ٦ب٢ٯ «حٛبیز س٧ظی٣ی ٦طُ٣ٯ ٪هط ٬یٟ٭سسٛی» اظ ثٱط٬ظ يعة زْشطی:
زض ایٗ٦ ٩ب٢ٯ ٪٭یس٫سٮ ؾ ٩٧اضایٯ سبضیرچٯ ْبث ١ثٯ ٬ػه٭ٮ س٧هبیع  ٨ثهب ز ٬غه٭ضر
زیٟط حٛبیزٰبی س٧ظی٣ی یً٫ی ٦ parable ٬ allegoryیدطزاظز  ٬ثحض اغ٣ی ٗ٦ب٢ٯ ضا
ثٯ ٪هطیبر سح٣ی٣ی ٬یٟ٭سسٛی زا٪ط٫٧س ض٬سهی زضثهبضٮ ْبثه ١زض ْػه ١ده٫ؼٚ ٥شهبة
«ض٬ا٪ط٫بسی ٰ٫ط» ٬ی اذشػبظ ٦یزٰس .زض ایٗ٦ ٩ب٢ٯ ثیطشط ثٯ سٓهب٬ر ضرػهیزٰهبی
ا٪سب٪ی  ٬حی٭ا٪ی زض ٪٭و ْبث ٬ ١زای٦ ١ب٪سٞبضی یب ْطا٦٭ضی ْبثٰ١ب زض ق٭ ٠ظ٦ب ٨س٭ػٯ
ضسٮ اسز .زض ایٗ٦ ٩ب٢ٯ ثٯ ثحض اذ ٔ ٪ ٬شبیغ ٦طث٭ـ ثٯ ٪ ٨یع ثهب س٭ػهٯ ثهٯ سهبذشبض
ْبث ١دطزاذشٯ ضسٮ اسز ٖ ٬بث ١سً٧ی ٥ثٯ سبیط ٞ٭٪ٯٰبی س٧ظی٪ ١یسز  ٬ػبً٦یهز ثحهض
ٗ٦ب٢ٯ حبؾط ضا زض ٧٪ ٨یس٭ا ٨زیس.
 .3ادبیات تؼلیمی ي اخالق
ٰ٧ٯ طبض ازثی حشی ٗ٦٭٢ٯٰبیی اظ ٖجی ١ضًط ٪بة ٚٯ ثٯ ق٭ض ٦سهشٗیْٗ ٥هف ثهٯ سریه٬ ١
احسبس  ٬ي٭اقّ ٦هی دهطزاظز ثهب ثهطاٟ٪یرش ٩س٭ػهٯ ٦هب  ٬س٣كیهّ ٰ٧هی ٩ي٭اقهّ ٬
احسبسبر زض ٪ٱبیز ثٯ ٦٭ظش ذش٦ ٥یض٭٪س؛ ٦٭ذش ٩ضاٮ  ٬ضس ٥ظیجبییٰب ثطای ظیجهب
ث٭ز ٬ ٨ظیجب ظیسش٩؛ ٢ی ٩ٛثب س٭ػٯ ثٯ ایٚ٩ٯ ٰ٧هٯ چیهع زض ازثیهبر ظیهط سهیكطٮ ثیهب٬ ٨
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چٟ٭ٟ٪ی ضی٭ٮٰبی  ٨اسز زض ثسیبضی ٦٭اضز ای ٩دبیبٚ ٨بضه یً٫ی ٦٭ذش ٩ظیجبییٰبهه
اظ چط٦ ٥ب د٫ٱب٦ ٨ی٦ب٪س  ٬چ٫ب٦ ٨ؼص٬ة ٬ػٯ َب٢ت ای ٩طبض ٦هیضه٭یٚ ٥هٯ ٖهبزض ثهٯ
زیس٧ٰ ٨ٯ دیب٦سٰبی ٪بضی اظ ی ٙاطط ازثی ٧٪یضه٭یٗ٪ ٬ ٥هس ضا ثهٯ یٛسه٭ٟ٪طی  ٬زیهس
سٙثًُسی ٦یٚطب٪ی .٥چ٫ی ٩ض٫بذشی ثٯ ذ٭ثی ثٯ ٦ب ٦یْٱ٧ب٪س ٚٯ ثحض زضثبضٮ ازثیهبر ٬
طبضی ٚٯ زض ٞسهشطٮ ْ ٨طیهسٮ ٦هیضه٭٪س ٦ب٫٪هس ثحهض زضثهبضٮ سهبذشبض  ٬چٟه٭ٟ٪ی
٦٭ٛ٢٭ٰ٠بی سطٛی ١زٰ٫سٮ ة اسزٰ .طچٯ ثیطشط زضثبضٮ ٦٭ٛ٢٭ٰ٠بی ة ثهسا٪ی ٥ا٢جشهٯ
اضظض٫٧س  ٬ػصاة اسز ا٦ب سجت ٧٪یض٭ز سُییطی زض ٚبضٚطز ٬اًٖی ٪ ٬ٱهبیی  ٨یً٫هی
سیطاة ٚطز ٬ ٨قطا٬ر ثرطیس ٨ایؼبز ض٭ز؛ ث٫بثطای ٩دیساسهز ٚهٯ زضثهبضٮ ازثیهبر ٪یهع
چ٫ی ٩ثحظی ْٗف ٦ب ضا ثٯ س٭ی ض٫بذشی ػب٦ىسط اظ ای ٩دسیسٮ ضٰ٧٫٭٦ ٨هیضه٭ز ٪هٯ ثهٯ
س٭ی ػساٰ٠بی ايشٗبزی  ٬ح ٥ٛغبزض ٚطزٰ٨بیی ٚٯ اسبس ٰ٨هب ثیطهشط ثهط ٪هطٰهبی
ضرػی اسش٭اض اسز سب ً٦یبضٰبی حٗیٗی زیٟط.
یٛی اظ ٬ػ٭ٮ َب٢ت زض طبض ازثی ٞعاضٮٰبی اذ ٖی ٦ ٬ه٭ظشٰهبی ٦طثه٭ـ ثهٯ ٨
اسز ٚٯ ٧٪٭ز ثبضظ  ٨ضا زض ازثیبر سً٣ی٧ی ضبٰس ٰسشیٛ٪ .٥شٯ حبیع اٰ٧یز ایه ٩اسهز
ٚٯ زض ازثیبر سً٣ی٧ی ایٞ ٩عاضٮٰبی اذ ٖی -زض زاسشب٨دطزاظی  ٬حٛبیزٞ٭یی -ثٯ ز٬
ضی٭ٮ ٖبث٣یز ٦كطح ضس ٨زاض٪س :ضی٭ٮ ٫ٚطی اظ قطیٕ دطزاذز ٧٪بیطی  ٬ثیب٦ ٨سشٗی ٥اظ
قطیٕ ض٬ایزٞطی .زض ضی٭ٮ ٪رسز ٞعاضٮٰبی اذ ٖی اظ قطیٕ ضْشهبض ضرػهیزٰهب ٬
٫ٚصٰبی ٰ٨ب زض ٦٭ًٖیزٰبی ٦رش ّ٣ػ٣٭ٮٞط ٦یض٭٪س .ا٦ط٬ظٮ دسه٫سیسٮسهطی ٩ضهی٭ٮ
ثطای ثیب٧٪ ٬ ٨٭ز ٞعاضٮٰبی اذ ٖی ضا ٰ٧ی ٩ضی٭ٮ ٦یزا٫٪س  ٬ز٢یه ٨ ١ضا ٪یهع دطٰیهع اظ
ضًبضٞطایی ً٦طْی ٦ی٫٫ٚس .زض ضی٭ٮ ز٧ٰ ٤٬ٯ چیع ثٯ يٛس ایٖ ٩ؿیٯ اسز یً٫ی ثیب٨
٦سشٗی ٥یب ثٯ يجبضسی ا٦ط ٪ ٬ٱی .اٞط ثر٭اٰی ٥ای ٩يٗیسٮ ضا ٚٯ ثیبٞ ٨عاضٮٰبی اذ ٖهی ضا
ثطاثط ثب ضًبضظزٞی ٦یزا٪س ثٯ چب٢ص ثٛطی٪ ٥رسز ثبیس ثٯ ٦سهئ٣ٯ ٦حشه٭ا ٖ ٬ب٢هت اطهط
ازثی ثذطزاظی ٬ ٥ثب ٪طب ٨زاز ٨نطْیزٰبی ذبظ سبذشبضی ٦ ٬حش٭ایی  ٨س٣ٛیّ ذه٭ز
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ضا ثب ای ٩ضی٭ٮ ثیب -٨ثیب٦ ٨سشٗی ٥اظ قطیٕ ض٬ایشٟطی -ض٬ض ٩سبظی.٥
ز ٤٬ثبیس ٖبقًب٪ٯ دبسد ای ٩سؤا ٠ضا زاضشٯ ثبضیٚ ٥ٯ یب ْٗف ضهی٭ٮ ٫ٚطهی اظ قطیهٕ
دطزاذز ٧٪بیطی ثطای ثیب ٬ ٨اٗ٢بی ٓ٦بٰی ٥اذ ٖی ثٯ ٪ح٭ی ٚهٯ ثهٯ قهطظ ي٧یٗهی ٰه٥
سأطیطٞصاض ثبضس ٚبْی اسز؟ ثٯق٭ض ٦ظب ٠یب ٦یس٭اٖ ٨كًٯ «ث٫ی ز ٤ايؿهبی یٛسیٟط٪هس»
سًسی ضا ثطزاضز  ٬ثٯ ػبی ٧ٰ ٨ب٫ً٦ ٨ب ضا زض ٖب٢ت ی ٙزاسشبٚ ٨٭سبٮ چ٫س ذكی ثهب
ضرػیزٰبی ٫ٚصٞط ٪٭ضز  ٬ثٯ اٗ٢بء  ٬سأطیط  ٨ثٯ ثٱشطیٚ ٬ ٩ب١٦سطی ٩ضهٛ٧٦ ١ٛه٩
ٰ ٥ا٦یس٬اض ث٭ز؟
س٭ ٤ایٚ٩ٯ زض ی ٙاطط ازثی ٚٯ ٓ٦بٰی ٥اذ ٖی ضا ثب ثیب٦ ٨سشٗی ٥اظ قطیٕ ض٬ایشٟهطی
٦كطح ٦ی٫ٚس سب چٯ ا٪ساظٮ سٱ٬ ٥اًٖی ٫ٰ ٤ ٚطی ضا حٓم ٦هی٫ٚهی ٬ ٥ثهٯ قه٭ض ٦ظهب٠
چٟ٭٪ٯ ثٯ ضاحشی ٖب٢ت س٧ظی ١ضا یٛی اظ ؾًیّسطیٖ ٩ب٢تٰبی ثیب ٨ازثی ٦یذ٭ا٪ی٥؟ یب
غطِ دطزاذش ٩ثٯ ٓ٦بٰی ٥اذ ٖی اظ قطیٕ ثیب٦ ٨سشٗی ٬ ٥اسشٓبزٮ اظ سؼطثٯ َیط ضرػی
زض ٦حش٭ا ثطای چ٫ی ٩ح٧ٛی زایٖ ١كًی ٰسش٫س؟ یب ٰ٧یطٯ اثٱب ٬ ٤چ٫س٫ً٦بیی ٬اػهس
٢صر  ٬س٭ز٫٦سی ی ٙاطط ازثی اسز؟ چٯ ٚسی ٦یس٭ا٪س ثب ٖكًیز  ٬ثب زای٦ ١حٛه٬ ٥
٦شٗ ٩ثٯ ای ٩دطسصٰب دبسد ٞ٭یس؟
چٱبض ٤ایٚ٩ٯ ثب س٭ػٯ ثٯ ٛ٦شتٰبی ٞ٭٪هبٞ٭٪ی ٚهٯ زض حه٭ظٮ ٗ٪هس ٬ػه٭ز زاضز یهب
٦یس٭ا ٨ثطاسبس ٪هطیٯای ٫٦سؼٚ ٥ٯ ٰ٧ٯػب٪جٯ ثٯ ٦حش٭ا  ٬سبذشبض طهبض ازثهی ثٟ٫هطز ٬
ٚبضٚطزٰبی ٰ٨ب ضا زض ٰ٧ٯ ػ٫جٯٰبی احش٧ب٢ی ٰ٨ب ثط٫بسب٪س ثٯ ٖؿب٬ر دطزاذز؟ یهب
ی ٙضٰیبْز ٟ٪١ٚط زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ٦یس٭ا٪س ٬ػ٭ز زاضشٯ ثبضس  ٬ثٯ ٰ٧ٯ چطاییٰب یٙػهب
دبسد ٞ٭یس؟
ث٫بثطای ٩س ش ٦ب ٪جبیس غطْب ٦حس٬ز ٚطز ٨سبظ٦ب٪سٰیٰبی ٰ٫طی ثهٯ ٰهط ضهٚ ١ٛهٯ
٦یذ٭اٰس ثبضس ض٭ز؛ ظیطا ٦ربقت ازثیبر  ٬ثٯ٬یژٮ «٦ربقت ضًط ٰ٧یطٯ  ٬س٫ٱهب ذیهب٠
یب يبقٓٯ ٪یسز .اضًبضی ٰٰ ٥سز ٚٯ زض ٰ٨ب َیط اظ ذیب ٬ ٠يبقٓٯ  ٬ي ٬ٮ ثط ٰ٨هب
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يٗ ١ا٪سب٪ ٨یع ٦ربقت اسز  ٬زض ٦ ٨٭اضز ضبيط ٪ٯ ْٗف زض يبقٓهٯ  ٬ذیهب ٠سػهطِ
٦ی٫ٚس ثٛ٣ٯ زض يٗ ١آ٪ ٥ٰ ٬٭ش ٦ی٧٪بیس  ٨ ٬ضا ٦شأطط ٦یسهبظز» (ظضیهٚ٩ه٭ة :1363
 .)37س٭ػٯ ثٯ ایٛ٪ ٩شٯ ٦ٱ ٥سجت ٫ٚبض ٪ٱبز ٨زیهس سهٙثًُهسی  ٬دطٰیهع اظ یٛسه٭ٟ٪طی
٦یض٭ز  ٬ظ٦ی٫ٯ ض٫بذز ثٱشط  ٬زٖیٕسط ضا اظ ایٛ٪ ٩شٯ ٦ٱ٥سط ْطاٰ٦ ٥ی ٬ضز ٚهٯ «ٰهسِ
ازثیبر ای ٩اسز ٚٯ اٟ٪یع٪سٮ ٦ٱیغ ايش ثرص  ٬زٞطٞ٭٫٫ٚ٨سٮ ثبضس ٬ ٬نیٓٯ ٫٦شٗس ٨
اسز ٚٯ ثب اضایٯ ي٫بغطی ٚٯ ازای ایٗ٦ ٩ػ٭ز ضا ثٯ ثٱشطی ٩غ٭ضر ٦ ٩ٛ٧٦یسبظز ثجی٫س
ای٫٦ ٩ه٭ض چٟ٭٪ٯ حبغ٦ ١یض٭ز» (زیچع .)96 :1379
 .4ساختار ي محتًای تمثیل ي شیًٌ بیان مفاَیم اخاللی در آن
ثطذی ثط ٫٪س ٚٯ «اسبسبً س٧ظی ١ؾًیّسطی ٩ض ١ٛازثی اسز چطا ٚٯ ا٬اً ٬ػهٯ ضهجٯ ٨
ٰیئشی ٫٦شعو اظ چ٫س ا٦ط يٗ٣ی اسز ٞ ٬سشطشدصیط ثٯ ذیهبار ٦شٛظهط ٪یسهز .زض طهب٪ی
٦ج٫بی س٧ظی ١سؼطثٯ ضرػی ٪یسز ثٛ٣ٯ حٛبیز ٬ ٬اًٖهٯای اسهز ٚهٯ ثهطای س٭ػیهٯ ٬
ض٬ضٟ٫طی ٦٭ؾ٭يی َب٦ؽ ٦ ١ٗ٪یض٭ز؛ ثٯ ای ٩ز٢ی ١ثسهیبضی ً٦شٗس٪هس ٚهٯ زض س٧ظیه١
ثیص اظ ز ٬سبذشبض ٫ً٦بیی ػبی ٧٪یٞیهطز :یه٫ً٦ ٙهی نهبٰطی  ٬یه٫ً٦ ٙهی ثهبق٫ی»
(اضػی  .)56 :1392ای٦ ٩سئ٣ٯ ضا یٗ٪ ٙع ثعض ٜثطای ی ٙاطط ازثی ٦یزا٫٪س ٚهٯ یٛهی
اظ زٮٰب ٞ٭٪ٯ ٰ٫ط زاسشب٨دطزاظی ثٯ ض٧بض ٦یض٬ز .زض ٫ٚبض ای ٩زیسٞبٮ ٚٯ ثسثی٫ب٪ٯ ثٯ سهبذشبض
س٧ظی٦ ١یٟ٪طز ی ٙزیسٞبٮ ا٪شٗبزی ٰ٧ٯ ػب٪جهٯسهط ٬ػه٭ز زاضز ٦ ٨ ٬سهئ٣ٯ ضهًبض زاز٬ ٨
٦طز٬ز ث٭ز ٨ ٨زض طبض ٦رش٣هّ ٰ٫هطی اسهز؛ زیهسٞبٰی ٚهٯ زض اَ٣هت ٦ه٭اضز زض ضاء ٬
٪هطٰبی ٫٦شٗسا ٨سجت ایؼبز ا٪حطاِٰبی ٪بذ٭ضبی٫سی ٦یٞطزز ٚهٯ سهطا٪ؼب ٤ثهٯ قهطز ٬
٦طز٬ز ض٧طز ٨ثًؿی طبض ازثی ٫٦ؼط ٦یض٭ز؛ ث٫بثطای ٩زض ا٢٬یٞ ٩ب ٤اظ ٤اسز سب ػبیی ٚٯ
ثٯ ای ٩طبض ٦طث٭ـ ٦یض٭ز اثٱبٰ٤ب ٟ٪ ٬بٮٰبی ثسثی٫ب٪ٯ ضا زضثهبضٮ ایه ٩زٟ٪ ٬هطش ثطقهطِ
سبذز  ٬ثٯ زیسٞبٰی ض٬ض ٩زسز یبْز ٬ ٬ػ٭ٮ ٰ٫طی ای ٩طبض ضا ثٱشط ٧٪بیب٪س.
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زض سًطیّ س٧ظیٓٞ ١شهٯ ا٪هس «س٧ظیه )Allegory( ١يجهبضر اسهز اظ اضایهٯ زاز ٨یهٙ
٦٭ؾ٭و سحز غ٭ضر نبٰط ٦٭ؾ٭و زیٟط .ای ٩اغك ح ثهٯ ي٫ه٭ا ٨یه ٙقهطظ  ٬ضهی٭ٮ
ازثی يجبضر اسز اظ ثیب ٨ی ٙيٗیسٮ یب ی٦ ٙ٭ؾ٭و ٪ٯ اظ قطیٕ ثیهب٦ ٨سهشٗی ٥ثٛ٣هٯ زض
٢جبس ٰ ٬یئز ی ٙحٛبیز سبذشٟی ٚٯ ثب ٦٭ؾ٭و ْٛ ٬ط اغه٣ی اظ قطیهٕ ٖیهبس ٖبثه١
ٗ٦بیسٯ  ٬سكجیٕ ثبضسَ٦ .ظَ ٩ٛ٧٦ ١اسز ٖ٭٢ی ٚ٭سبٮ  ٩ٛ٧٦ ٬اسز ثٯ ض ١ٛی ٙزاسهشب٨
اظ ظثب ٨حی٭ا٪بر  ٬اضیبء  ٬یب حشی اظ ظثب ٨اضربظ ٦ ٬طث٭ـ ثٯ ٰ٨ب ثبضس؛ چ٫بٚ ٨ٯ زض
ٖط ٚ ٨طی ٥ذسا٪٬س ٦یْط٦بیس٬ :اؾطِة َ٢ٱَُ٦ ٥ظَ ً أغحبة اٗ٢طیٯِ إِش ػبءٰب اُ٧٢طسَ٣٭ٚ ٨هٯ
ای٫ؼب َ٦ظَ ١زض ٬اٖى ثٯ ٫ً٦ی زاسشب٪ی اسز ٚٯ ضرػیزٰهبی  ٬ ٨حه٭ازطص ٦طثه٭ـ ثهٯ
ا٪سب٦ ٨یٞطزز» (د٭ض٪ب٦ساضیب .)141 ٬ 143 :1389 ٨ا٢جشٯ ثبظ ٰ ٥زض ٖط ٚ ٨هطی ٥اظ ٓ٢هم
َ٦ظَه ١ثطای ثیب ٨ضجبٰز حب٦ ٠یب ٨ز ٬چیع اسشٓبزٮ ضهسٮ اسز ٚٯ ثٯ ٧٪٭٪ٯٰهبیی اظ ٰ٨هب
اضبضٮ ٦ی٫ٚی:٥
َ٦ .1ظَ ُ١ا٢صی َ٩حُُ٣٧٭ا ا٢شَ٭ضیٯ طُ ٥َ٢ ٥یَح٣ِ٧٭ٰب َ٧َٚظ ِ١ا٢حِ٧بضِ یَح ُ١ِ٧أَسٓبضا (ػً٧ٯ .)4
َ٦ .2ظَ٪ ُ١٭ضِٮِ ٧َٚطٛ٭ٮِ ْیٱب ِ٦ػجبحٌ (٪٭ض .)35
ٚ .3ب٢صی یُ٦ ُِٕٓ٫بَ٢ٯ ضِیبءَ ا٫٢بسِ  ٬ا یُؤ ُ٩٦ثِبهلل  ٬ثِب٢ی٭ ِ٤اآلذطِ ََْ٧ظَُ٣ٯُ َ٧َٚظَ ِ١غَٓ٭ا ٍ٨يَ٣یٯِ
سُطاةٌ ْأغبثَٯُ ٬اثَْ ٌ١شَطََٚٯُ غَ٣ساً (ثٗطٮ .)264
«٧ً٦٭اً ٦ٱ٧شطی٪ ٩٭و س٧ظی ١ضا ثٯ ي٫٭ا ٨اسهشًبضٮ ٞسهشطزٮ ()extended metaphor
سًطیّ ٚطزٮا٪س ٥ٰ .زض اسشًبضٮ  ٥ٰ ٬زض س٧ظی ١ضجبٰشی ؾ٫٧ی س٣٭یحبً ْٱ٧یسٮ ٦هیضه٭ز
ا٦ب زض س٧ظی ١ضجبٰز ؾ٫٧ی ازا٦ٯ ٞ ٬سشطش ٦ییبثسٚ .٭ی٫شی٣یب 37( ٨ه  35یب  100ه .99
٪ )٤٭یس٫سٮ ض٦٬ی زض اطط ذ٭ز ثٯ ٪بٛ٦ ٤شت ذكبثهٯ ثهطای ٧٪٭٪هٯ اظ ٫٦ه٭٦هٯ ٰه٭ضاس
ضبيط ض٦٬ی یبز ٦ی٫ٚس ٚٯ زض ٚ ٨ط٭ض ض ٤٬سحز ضهجبٰشی س٣ه٭یحی ثهٯ غه٭ضر یهٙ
ٚطشی ٧٪٭زٮ ٦یض٭ز .ای ٩س٭غیّ اسشًبضی زض ق٭ ٠ضًط ازا٦ٯ ٦ییبثس؛ ق٭ْبٰ٨ب ٧٪بی٫سٮ
ػٰٝ٫بی زاذ٣ی  ٬ث٫سضٞبٮٰب ٧٪بی٫سٮ غه٣ح  ٬سهبظش ٰسهش٫س» (د٭ض٪ب٦هساضیب:1389 ٨

زضا٦سی ا٪شٗبزی ثط ضی٭ٮ ٰبی ثیبٓ٦ ٨بٰی ٥اذ ٖی 65 /
 .)143زض ای ٩سًطیّ ٛ٪شٯ سأ١٦ثطاٟ٪یعی ٚٯ ثسیبض حهبیع اٰ٧یهز اسهز  ٬س٭ؾهیح ٨
٦یس٭ا٪س ضاٰٟطبی ضسیس ٨ثٯ ٓ٦ٱ٭ ٤زٖیٕسطی اظ س٧ظی ١ثبضس ای ٩اسز ٚٯ ازا٦هٯ یهبْش٩
اسشًبضٮ چٯ ٫ً٦بیی ٦یس٭ا٪س زاضشٯ ثبضس ٚٯ زض ٪ٱبیز س٧ظی ١ضا ضٖ٦ ٥یظ٪س .ثٯ ق٭ض ٣ٚی
«اسشًبضٮ ٞسشطزٮ» یً٫ی چٯ  ٬چٯ سٓب٬سی ٦یهب ٬ ٨ ٨اسهشًبضٮ ثهٯ ٓ٦ٱه٭٦ی ٚهٯ زض ي٣ه٥
ث َز ٦٭ػ٭ز اسز ٬ػ٭ز زاضز؟ ثطای ضسیس ٨ثٯ دبسد ثبیس ثٯ سطاٌ سًطیّ اسشًبضٮ ٬
س٧ظی ١زض يً٦ ٥٣ب٪ی  ٬ثیب ٨ثط٬ی.٥
«اسشًبضٮ زض حٗیٗز ثٯ ٖ٭ْ ٠طٟ٪یٰب سطجیٯ ْطهطزٮ اسهز؛ یً٫هی سطهجیٯ ضا ٖ ٨هسض
ذ غٯ ْ ٬ططزٮ ٦ی٫ٚی ٥سب اظ ْٗ ٨ف ٦طجٯٌثٯ ثبٖی ث٧ب٪س٫٦ .شٱب زض سطجیٯ ازيبی ضهجبٰز
اسز  ٬زض اسشًبضٮ ازيبی یٛسب٪ی  ٬ای٧ٰ ٩ب٪ی ...اسشًبضٮ ٦ٱ٧شطی ٩ثحض ث َز اسهز.
ثحض ٦ؼبظ  ٬سطجیٯ زض حٗیٗز ثطای قطح  ٨اسز ٦ ٬جبحض ثًسی ثیب٪ ٨هیط س٧ج٭٠
اسك٭ضٮ  ٬ضٚیسبیخ ٰ٦ ٥جش٫ی ثط ٰ ٨سش٫س» (ض٧یسب  1387ة.)53 ٬ 55 67 :
«س٧ظی )Allegory( ١حبغ ١ی ٙاضسجبـ زٞ٬ب٪ٯ ثی٦ ٩طجٯ ٦ ٬طجٯٌثٯ (; ٧٦ظ )١اسهز.
زض س٧ظی ٥ٰ ١اغ ١ثط ای ٩اسز ٚٯ ْٗهف ٦طهجٯٌثهٯ (ٚهٯ ػ٣٧هٯ ٚ ٬ه  ٤قه٭ا٪ی ٦ ٬هظ ً
حٛبیشی اسز ٪ٯ ٧٣ٚٯ) شٚط ض٭ز  ٬اظ ٦ ٨ش٭ػٯ ٦طجٯ ض٭ی:٥
٦ههبػطای ٦هههههطز  ٬ظ ٨اْشهههههبز ٗ٪ههه١

٦ ٨ظب ;( ٠س٧ظیٓ٪ )١س ذ٭ز ٦یزا ٬ ٨يٗ١

ا٦ب ٞبٰی  ٩ٛ٧٦اسز ٦طجٯ ٰ ٥شٚط ض٭زَ٦ :ظَٚ ١سب٪ی ٚٯ ْٗف ثٯ ز٪یب چسجیسٮا٪س َ٦ظَه١
ٚسب٪ی اسز ٚٯ زض ضٰٟصض سی ١ذب٪ٯ ٦یسبظ٪س .زض ای ٩غ٭ضر ٰه ٥اظ ٦طهجٯ ٰ ٬ه ٥اظ
٦طجٯٌثٯ (یً٫ی اظ سطجیٯ س٧ظی٣ی) ا٦ط ٣ٚیسطی ضا اسش٫جبـ ٦ی٫ٚی٥؛ ٚسب٪ی ٚٯ ثٯ ا٦٭ض حٗیط
٪ ٬بدبیساض ٦طُ٭٫٢س  ٬يبٖجز ضا ٧٪یثی٫٫س اظ ٚبض ذ٭ز ثٱطٮای ٧٪یثط٪س ...دس س٧ظی ١ثیب٨
حٛبیز  ٬ض٬ایشی اسز ٚٯ ٰط چ٫س ٫ً٦بی نبٰطی زاضز ا٦هب ٦هطاز ٞ٭ی٫هسٮ ٫ً٦هبی ٣ٚهی
زیٟطی اسز» (ٰ٧ب)73 :٨
ا٫ٚ٭ ٨ض٬ض ٩ضس ٚٯ ای« ٩ازا٦ٯ» ٞ« ٬سشطش» یبْش ٩اسهشًبضٮ زض ٣ٰ٬هٯ ا ٠٬ثهٯ ایه٩
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٫ً٦بسز ٚٯ اسشًبضٮ اظ ٖیس ٧٣ٚٯ ظاز ٦ی ض٭ز  ٬ثٯ ػ٣٧ٯ سجسی٦ ١یٞطزز؛ سهذس ػ٣٧هٯ
ثبیس سبذشبضی زاسشب٪ی زاضشٯ ثبضس سب ثش٭ا٪س ثٯ ي٫٭ا ٨س٧ظیٗ٦ ١ػ٭ز ٞ٭ی٫سٮ ضا ثٯ ذه٭ثی
ثطسب٪س؛ یً٫ی زض ٦طح٣ٯ ثًسی اسشًبضٮ ثبیس ٧٪بیطی  ٬ض٬ایی ػ٣٭ٮ ٫ٚس  ٬ثب سجسی ١ضس٨
ثٯ ضرػیزٚ -ٯ زض ثیطشط ٦٭اضز ٰ ٥سیخ اسز -دهب ثهٯ يطغهٯ ٚه٫ص ثهطای زاسهشب٬ ٨
حٛبیز ضس ٨ثٟصاضز؛ ثٯ ق٭ض ٦ظب ٠ثب ٦طبٰسٮ ضرػهی ٚهٯ ثسهیبض ْطیجٛهبض  ٬حٗهٯثهبظ
اسز اظ قطیٕ ازيبی ٦طبثٱز  ٬سذس ٰ٧ب٫٪سی ا ٬ضا ض٬ثهبٮ ٦هیذه٭ا٪ی ٬ ٥چ٫هب٨چهٯ
ثر٭اٰی ٥ظضشی ْطیجٛبضی  ٬حٗٯثبظی ضا ثٯ غ٭ضر ٰ٫هطی ٪طهب ٨زٰهی ٥اظ ض٬ثهبٮ یهٙ
ضرػیز ٦یسبظیٚ ٥ٯ زض ی٦ ٙ٭ًٖیز زاسشب٪یٚ -٭سبٮ یب ث٫٣س -ثٯ ٬ا٫ٚص ٦یدهطزاظز ٬
زض ٪ٱبیز ٗ٦ػ٭ز ذ٭ز ضا ثٯ ٚطسی ٦ی٪طب٪ی٥؛ ثط ای ٩اسبس ٦یثی٫یٚ ٥ٯ ضرػیزٰهبی
ػب٪٭ضی ثیطشط اظ ٚ ٨ٯ ٧٪بز ض٦ع یب س٧ج ١ثبض٫س زض حٗیٗز اسشًبضٮٰبیی ٰسش٫س ٚٯ ثهب
ٞسشطش یبْش ٩ثٯ ثبْز ض٬ایی  ٬زاسشب٪ی ٧٪بیصزٰ٫سٮ ٪شیؼٯ ٦٭ضز ٪ههط ضا٬یهب٫٪ ٨هس ٬
اق ٔ ایٓ٦ ٩بٰی٧٪ -٥بز ض٦ع س٧ج -١ثٯ حٛبیزٰبی ػب٪٭ضی س٫ٱب ثٯ سهجت سهطازِ ٬
سطبثٱی اسز ٚٯ زض ثبْز ٫ً٦بیی ای٧٣ٚ ٩بر ٦٭ػ٭ز اسز  ٬سٱٞ١یطی غهبحت٪ههطا٨
زض سًطیّٰبییٚٯ زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ اضایٯ ٚطزٮا٪س سجت ای٧ٰ ٩ٯ دیچیسٞیٰبی شٰ٫هی ضهسٮ
اسز اٞط ٪ٯ ثب ٬ػ٭ز س٧ب ٤ای٦ ٩طبثٱزٰبی نبٰطی ثط اسبس ٖبيسٮ «٬ػٯ َب٢ت» ثبیهس
ٓٞز ٚٯ ثٱشطیٓ٦ ٩ٱ٭ ٤ثطای ٞ٭٪ٯ ازثی حٛبیزٰب  ٬زاسشبٰ٨بی ػب٪٭ضی ٰ٧هب ٨س٧ظیه١
اسز ٚٯ ثب ضطایف ٫٦حػط ثٯ ْطز ذ٭ز ثٯ ذ٭ثی ٗ٦ػ٭ز ضا ثٯ ازا ٦یضسب٪س.
حب ٠ثطای ض٬ض٩سط ضس٪ ٨چٯ زضثبضٮ ْبث ٬ ١غ٭ضر س٧ظی٣ی ٓٞ ٨شی ٥ثبیهس ثهٯ ایه٩
ٛ٪شٯ اضبضٮ ٫ٚیٚ ٥ٯ «س٧ظی ١ثٯ ق٭ض ٣ٚی حٛبیز یب زاسشبٚ ٨٭سبٮ یب ث٫٣سی اسز ٚهٯ ْٛهط
یب دیب٦ی اذ ٖی يطْب٪ی زی٫ی اػش٧بيی  ٬سیبسی یب ػع  ٨ضا ثیب٦ ٨هی٫ٚهس .اٞهط ایه٩
ْٛط یب دیب ٤ثٯ ي٫٭ا٪ ٨شیؼٯ ٫٦كٗی حٛبیز یب زاسشب ٨زض  ٤ ٚدیسا  ٬ضٛبض ثبضهس یهب ثهٯ
غطاحز شٚط ض٭ز  ٨ضا َ٦ظَ ١یب س٧ظی٦ ١یٞ٭یی ٬ ٥اٞط ایْٛ ٩ط یب دیهب ٤زض حٛبیهز یهب
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زاسشب ٨ثٯ ٣ٚی د٫ٱب ٨ثبضس ٚ ٬طّ  ٨احشیبع ثٯ ًْب٢یز ا٪سیطٯ  ٬سری ٬ ١سٓسیط زاسشب٨
زاضشٯ ثبضس  ٨ضا س٧ظی ١ض٦عی ٦ی٪ب٦ی .٥ضرػیزٰب زض ٰط ز٪ ٬٭و س٧ظیٛ٧٦ ١ه ٩اسهز
حی٭ا٪بر اضیبء  ٬ا٪سبٰ٨ب ثبض٫س» (د٭ض٪ب٦ساضیب)147 :1389 ٨؛ ٢هی٪ ٩ٛچهٯ ْهطٔ ٦یهب٨
ْبث٢ ٬ ١یٟ٭ضی ضا ٪طب٦ ٨یزٰس سبذشبض ٚ ٬بضٚطزٰبی ٦شٓب٬ر ٰ٨ب ثهب یٛهسیٟط اسهز
ٚٯ زض ثرص ثًس ثٯ ثطضسی  ٨ذ٭اٰی ٥دطزاذز.
 .5فابل ،رمس ،سمبل
زضثبضٮ ْبث ١سًطیّٰبی ٦شًسزی اضایٯ ضسٮ اسز ٚٯ ثٯ چ٫س ٧٪٭٪ٯ اظ ٰ٨هب اضهبضٮ ٦هی٫ٚهی.٥
سذس ثٯ ز٢ی ١ضجبٰزٰبیی ٚٯ زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ثب ٓ٦بٰی٧ی ٦ب٫٪هس س٧ظیه ١ض٦هع  ٬سه٧ج٬ ١ػه٭ز
زاضز ثٯ ثیب ٨ای ٩ضجبٰزٰب ٧ٰ ٬چ٫ی ٩اذش ِٰبی ٰ٨ب ثب یٛسیٟط ٦یدطزاظی.٥
«ْبث ١یُ٢ ٙز ْطا٪س٭ی زذی ١زض ظثهبْ ٨بضسهی اسهز  ٬ثهٯ حٛبیهز ٚ٭سهبٰی اقه ٔ
٦یض٭ز ٚٯ ی٦ ٙؿ٧٭ ٨اذ ٖی ضا زض ثط زاضشٯ ثبضس ...زض ْطٰٰٝ٫بی ْطا٪س٭ی ایه٧٣ٚ ٩هٯ
ثههب ٧٣ٚههبر ٦ Mythe ٬ Historire Apologie L egende Fiction Conteشههطازِ
اسز .ثب س٭ػٯ ثٯ ایٚ ٩ٯ زض س٭ؾیحبر ْطا٪س٭ی ایه٧٣ٚ ٩هٯ ٓ٦ٱه٭٦ی اظ ذیهب٢ی  ٬اذ ٖهی
ث٭ز٦ ٨حش٭ا ٪ٱٓشٯ اسز ضبیس ضسبسطیً٦ ٩بز ٨ ٠زض ْبضسی سطٚیت اْسهب٪ٯ اذ ٖهی ثبضهس»
(ایطا٨ز٬سز سجطیعی .)1 :1371
«ْبثٰ١ب ٖػٯٰبیی ٚ٭سبٮ ثب ضرػیزٰبی ػهب٪٭ضی ٰسهش٫س ٚهٯ ٦ب٫٪هس ا٪سهب ٨حهطِ
٦یظ٫٪س  ٬ضْشبض ٦ی٫٫ٚس .ایٖ ٩ػٯٰب زضسٰبی اذ ٖی ٦یزٰ٫س  ٬ثٯ ٛ٪٭ٰص ضْشبضٰهبی
ا٪سب٪ی ٦یدطزاظ٪س» (٪٭ضس٭.)237 /1 :1382 ٨
«اظ ْبثٰ١ب ٦یس٭ا ٨ثٯ ي٫٭ا ٨زاسشبٰ٨بیی سطٞط٫٫ٚ٤سٮ  ٬اثعاضٰهبیی ثهطای ٦ه٭ظش یهب
٦٭يهٯ اسشٓبزٮ ٚطزٰ٨ .ب ٰ٧چ٫ی٦ ٩یس٭ا٫٪س ثهب ٦طز٦هی زاضای ٦یهعا٦ ٨شٓهب٬ر ٰه٭ش ٬
ذطز اضسجبـ ثطٖطاض ٫٫ٚس  ٬ثٯ ض٬ض٫ی دیب ٤ذ٭ز ضا ثیب٫٫ٚ ٨هس ٦ ٬هیس٭ا٫٪هس ضیطهر٫سٰبیی
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ٰ٭ض٫٧سا٪ٯ ٦٭ظضی یب ضٙثطاٟ٪یع ثبض٫ههس ٖ ٬ػهٯٞ٭ٰهب ٦هیس٭ا٫٪هس ض٬ی ٰهط یه ٙاظ
ٚبضٚطزٰههبی ٰ٨ههب ٚههٯ ثر٭اٰ٫ههس دبْطههبضی ٫٫ٚههس» (ٚطیچ٣ههی  268 :1384ه « .)266اظ
٬یژٞیٰبی ای٪ ٩٭و ازثی  ٨اسز ٚٯ َب٢جبً ٰهسِ  ٨اػش٧هبيی اسهز ٰطچ٫هس ٞهبٰی
ٰسِ ا٪سب٪ی  ٬سیبسی ٰ ٥زض ٪هط زاضز» (ضػبیی .)85 :1383
«ْبث ١ضیطٯ زض ازثیبر يب٦یب٪ٯ زاضز  ٬ث٫یبزیسطی ٩ي٫ػط ٧٪ ٨بز اسز .اغ٭اً ٰط ٪ه٭و
زاسشب ٨ثب٬ضٛ٪طز٪ی یب زاسشب٪یٚٯ دسیسٮٰبی يؼیت َ ٬یط ٬اًٖی ضا ٪طب ٨زٰس یب زاسشب٪ی
زضثبضٮ ٚسی یب چیعی ٚٯ ث٫ب ثٯ ٬یژٞیٰبیی َ٦ظَ ١سبیط ضسٮ ثبضهس ْبثه ١اسهز» (ا٪٭ضهٯ
.)1007 :1381
ثب زٖز زض ای ٩سًطیّٰب ٦یثی٫یٚ ٥ٯ ٰ٧ٯ ٰ٨ب زض زٛ٪ ٬شٯ «دیب ٤اذ ٖی» ٧٪« ٬بز» ثهب
ٰ٦ ٥طشط٘ ٰسش٫س .زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ س٣ٛیّ دیهب ٤اذ ٖهی ض٬ضه ٩اسهز  ٬اثٱهب٦ی زض ٨
٬ػ٭ز ٪ساضز ا٦ب ثٯ ز٢یٚ ٨ ١ٯ ٓ٦ٱ٭٧٪ ٤بز ثب ٓ٦بٰی ٥ض٦ع س٧ج ٬ ١س٧ظی ١اظ ٪ههط ٫ً٦هبیی
٪عزیٛی زاضز  ٩ٛ٧٦اسز زض ض٫بذز سًطیّ زٖیٕ ْبث ١اضشجبٰبسی ضا ثٯ ٬ػه٭ز ثیهب٬ضز
ٚٯ ي ٬ٮ ثط چ٫سٞبٟ٪ی اثٱب٦ ٤یع ٫ً٦بیی زضثبضٮ ایٓ٦ ٩بٰی٫٦ ٥ؼط ثٯ ٰطع ٦ ٬هطعٰهبیی
زض اضسجبـ ثب ٬ػ٭ٮ زٖیٕ اذش ِٰب  ٬ضجبٰزٰبی ٰ٨ب ثهب ْبثهٞ ١هطزز؛ اظ ایه ٩ض ٬اظ٤
اسز زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ثٯ سًطیهّ ایهٓ٦ ٩هبٰی٧٪ -٥هبز ض٦هع سه٧ج ١س٧ظیه -١ثذهطزاظی٬ ٥
ضجبٰزٰب  ٬اذش ِٰبی اسبسی ٫ً٦بیی ٰ٨ب ضا ثب ْبث٪ ١طب ٨زٰی.٥
٧٪بز «ٞ٭٪ٯای اظ ثیب ٬ ٨دیب٤ضسب٪ی اسز ٚٯ ً٦ب٪ی ٓ٦ ٬بٰیَ ٥یط ٦حس٭س ٪بضه٫بذشٯ
ضاظ٪ب٘ َ ٬یطٖبث ١ثیب ٨ثٯ ض٣ٛی ٦جٱَ ٬ ٥یط ٖكًهی  ٬ثهب ٬یژٞهی ثسهیبض ٫ً٦هبیی زض ٨
٦شؼ٣ی ٦یض٭ز ٧ً٦ ٬٭اً ٫ً٦ی ض٬سهبذشی ذه٭ز ضا ٪یهع حٓهم ٦هی٫ٚهس» ( ٖبحسهی٫ی ٬
ذسط٬ی  .)17 :1389ی٭ ٝ٪زضثبضٮ ٧٪بز ٦یٞ٭یس٧٪« :بز يجبضر اسز اظ یه ٙاغهك ح
ی٪ ٙب ٤یب حشی سػ٭یطی ٚٯ  ٩ٛ٧٦اسز ٧٪بی٫سٮ چیع ٦أ٪٭سی زض ظ٪سٞی ض٬ظ٦هطٮ ثبضهس
 ٬ثب ای ٩حب ٠ي ٬ٮ ثط ٫ً٦ی ضٛبض ٧ً٦ ٬٭ ٠ذ٭ز ً٦ب٪ی س٣ه٭یحی ثهٯ ذػ٭غهی ٪یهع
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زاضشٯ ثبضس؛ ث٫بثطای ٩ی٧٣ٚ ٙٯ یب ی ٙضٖ٬ ١ٛشی ض٦عی ٧٪ ٬بزی ٩ثٯ حسبة ٦ی یس ٚهٯ
ثٯ چیعی ثیطشط اظ ٫ً٦ی ضٛبض ٦ ٬سشٗی ٥ذ٭ز زا٢ز ٫ٚس٧٪ ...بز زاضای ػ٫جٯ ٪بذ٭ز ٞهبٮ
ٞسشطزٮسطی اسز ٚٯ ٰطٞع ثٯ ق٭ض زٖیٕ سًطیّ یب ثٯ قه٭ض ٚب٦ه ١س٭ؾهیح زازٮ ٪طهسٮ
اسز» (ی٭ 23 :1359 ٝ٪ه .)24
«ض٦ع ٧٣ٚٯای اسز يطثی ٚٯ زض ظثبْ ٨بضسی ٪یع ثٯ ٚبض ٦یض٬ز٫ً٦ .ی  ٨ثٯ ٢ت یب ثهٯ
اثط ٬یب ثٯ زٰ ٩یب ثٯ زسز یب ثٯ ظثب ٨اضبضر ٚطز ٨اسز .ای٧٣ٚ ٩ٯ ٰ٧چ٫بٚ ٨ٯ زض ظثب٨
يطثی زض ظثبْ ٨بضسی ٪یع ثٯ ٫ً٦یٰبی ٞ٭٪بٞ٭ ٨ثٯ ٚبض ضْشٯ اسز .اظ ػ٣٧هٯ اضهبضٮ ضاظ
سط ای٧ب زٖیٗٯ ٛ٪شٯ ٧ً٦ب ٪طب٪ٯ ي ٦ز اضبضر ٚطز ٬ ٨اضهبضر ٚهطز ٨د٫ٱهب .٨ایه٩
٧٣ٚٯ ز٫ً٦ ٬ی اغك حی زیٟط ٪یع زض ي ٥٣ثیب ٬ ٨سػ٭ِ زاضز .زض ي ٥٣ثیب ٨ض٦هع یٛهی
اظ ا٪٭او ٫ٚبیٯ ٦حس٭ة ضسٮ اسز ٓٞ ٬شٯا٪س ض٦ع ٫ٚبیهٯای اسهز ٚهٯ ٬سهبیف  ٨ا٪هس٘
ثبضس ٫ً٦ ٬ی د٫ٱب ٬ ٨احشیبع ثٯ ٖسضی سأ ١٦زاضشٯ ثبضس .زض ای٪ ٩٭و ٫ٚبیٯ چ٭٬ ٨سهبیف
ا٪س٘ اسز زا٢ز ٫ٚبیٯ ثط ٫ٛ٦ی ي٫ٯ ٬اؾحسط اسهز؛ ث٫هبثطای ٩ایه٪ ٩ه٭و ضا زض ٗ٦بثه١
س٣٭یح ٚٯ ٫ٚبیٯ ثًیس اسز ذ٭ا٪سٮا٪س؛ ٦ب٫٪س يطیؽآٗ٢ب ٚٯ ٫ٚبیهٯ اظ ز ٤اث٣هٯ اسهز ...زض
طبض ٦شػ٭ْٯ ٪یع ٞبٰی ض٦ع ثٯ ي٫٭ا ٨ی ٙاغك ح سًطیّ ضهسٮ اسهز :ض٦هع يجهبضر اظ
٫ً٦ی ثبق٫ی اسز ٚٯ ٦رع ٨٬اسز سحز  ٤ ٚنبٰطی ٚٯ َیط اظ اٰه ٨ ١ثهسا ٨زسهز
٪یبث٫س» (د٭ض٪ب٦ساضیب.)1 ٬ 3-4 :1389 ٨
«٧٣ٚٯ س٧ج٪ ١یع ٦ب٫٪س ض٦ع ثٯ سسضیغ ً٦ب٪ی ٞ٭٪بٞ٭٪ی یبْشٯ اسهز  ٬ثهٯ ي٫ه٭ا ٨یهٙ
اغك ح ٪یع سًطیّٰبی ٦شًسزی زض ح٭ظٮٰبی ٦ش٫٭و زا٪ص  ٬سؼطثٯ اظ  ٨ضهسٮ اسهز
اظ ػ٣٧ٯ:
 .1چیعی ٚٯ ٧٪بی٫سٮ چیع زیٟط اسز یب چیعی ٚٯ ثط چیع زیٟطی اضبضٮ زاضز ثٯ سهجت
ٰ٧جسشٟی یب ٖهطاضزاز٦ ...هظ ً ضهیط سه٧ج ١ضهؼبيز اسهز  ٬غه٣یت ٰ٧ه٭اضٮ یٛهی اظ
س٧جٰ١بی ٦سیحیز ث٭زٮ اسز.
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 .2ی ٙي ٦ز اذشیبضی یب ٖطاضزازی (٦ظ ١ی ٙغهٓز یه٧٪ ٙه٭زاض یه ٙحهطِ یهٙ
ي ٦ز اذشػبضی) ٚٯ زض اضسجبـ ثب ح٭ظٮ ٬یژٮای اظ زا٪صٰب (٦ظ ١ضیبؾیبر ْیعی ٙضهی٧ی
٦٭سیٗی ٬اض٫بسی) ثطای ٧٪بیب٪س ٨اي٧هب٧ٚ ٠یهزٰهب ْ٭اغه ١نطْیهز ػٱهز ي٫بغهط
٪سجزٰب ٚیٓیزٰب غساٰب یب ٦٭ؾ٭يبر زیٟط ثٯ غ٭ضر ٪٭ضشٯ یب ٗ٪ص ثٯ ٚبض ٦یض٬ز.
٬ .3احس ً٦ی٫ی اظ یْٛ ٙط ا٪شعايی ضا ث٧٫بیب٪س  ٬ثٯ ي٫ه٭ا ٨یه٬ ٙاحهس ٖبثه٦ ١كبً٢هٯ
ثبضس.
 .4ی ٙي ٦ز ٖطاضزازی َ ٬یط قجیًی ٚٯ ٫ً٦ی ٦ ٨٭ٚ٭ ٠ثٯ سٓسیط اسز.
 .5ی ٙضیء یب ی ٙيٚ ١٧ٯ يٗسٮای سطٚ٭ْشٯ ضا ثٯ ٬اسكٯ سسايی ٪ب ٞبٮ ٦ی٧٪بیس.
 .6ی ٙي ١٧غ٭ر یهب ضهیء ٦هبزی ٚهٯ ٬اػهس ٓ٦ٱه٭ْ ٤طٰٟ٫هی اسهز  ٬اسهشًساز
ثطاٟ٪یرش ٩یب سؼس٦ ٥بزی زاز ٨ثٯ ی ٙاحسبس ضا زاضاسز» (د٭ض٪ب٦ساضیب.)6 :1389 ٨
 ٦حهٯ ٦یض٭ز ٚٯ زض ای ٩سًطیّٰب ػ٫جٯٰبی ظیط ٦كطح ضسٮ اسز:
ا٪ .ّ٢طبٟ٪ط چیعی ث٭ز ٨زض يی ٩ایٚ ٩ٯ ٫ً٦بی اغ٣ی ذ٭زش ضا ٰه ٥ضا زاضا ثبضهس;
زض سًطیّ ٧٪بز.
ة٫ً٦ .ی د٫ٱب٪ی ٚٯ زض ثك ٩چیعی ٪ٱٓشهٯ ثبضهس  ٬ثهٯ سهرشی  ٬زا٢هز ثشه٭ا ٨ ٨ضا
زضیبْز; زض سًطیّ ض٦ع.
ح٬ .ػ٭ز ضجبٰز ٦یب ٨چیعی ٦طیی  ٬ضٛبض  ٬یٓ٦ ٙٱ٭٪ ٤ب٦طیی ثطای ٧٪بیب٪س٨ ٨
ٓ٦ٱ٭٪ ٤ب٦طیی; زض سًطیّ س٧ج.١
ر .ثیبَ ٨یط ٦سشٗی ٥ی ٙيٗیسٮ یب ٦٭ؾ٭و اظ قطیٕ ٖیبس زض ٖب٢ت یه ٙحٛبیهز یهب
زاسشب ;٨زض سًطیّ س٧ظی.١
ٰ٧بٞ٨٭٪ٯ ٚٯ دیساسز زض ا٪كجبٔ ای ٩سًطیّٰب -ثٯ َیهط اظ سًطیهّ س٧ظیه -١ثهب ٪ه٭و
ازثی ْبث ١سسب٦حی غ٭ضر ٞطْشٯ اسز ٚٯ اٞطچٯ ثٯ ق٭ض ٣ٚی ثب ٓ٦ٱ٭ْ ٤بثه ١ثهیضثهف
٪یسز ا٦ب ٰطٞع ٰ٧٪ ٥یس٭ا٪س اظ دس اضایٯ سًطیّ ػبً٦ی ثطای  ٨ثط یهس؛ زض ٪شیؼهٯ ثهٯ
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ی ٙضضشٯ ٣ٚیٞ٭یی ٫٦ؼط ٦یض٭ز ٚٯ شٰ ٩ضا زض ایه ٩ظ٦ی٫هٯ ثهٯ ضهسر زچهبض ذكهب ٬
اَشطبش ٦یٞطزا٪س .ا٢جشٯ ای٦ ٩ط ١ٛضا ٦یس٭ا ٨ثب سحٗیٕ زضثبضٮ ٚبضٚطزٰبی ٰهط یه ٙاظ
ٓ٦بٰی٧٪ ٥بز ض٦ع س٧ج ٬ ١س٧ظی ١ثٯ ذ٭ثی ثطقطِ ٚطز؛ یً٫ی اثشسا ثبیس ثٯ ٓ٦ٱه٭ ٤زٖیهٕ
ض٦ع  ٬سبذشبض زاسشبٰ٨بی ض٦عی ٧٪ ٬بزی ٬ ٩س٧ج٭٢ی ٙدی ثطز  ٬سذس ثطضسی ٚهطز ٚهٯ
یب ٞ٭٪ٯ ازثی ْبث ١اظ ٬یژٞیٰبی سبذشبضی چ٫ی ٩زاسشبٰ٨بیی ثطذ٭ضزاض اسز یهب ذیهط.
حشی زض غ٭ضر ثطذ٭ضزاض ث٭ز٪ ٨جبیس ذكب ٚطز  ٬ثبیس ثٯ دبسد ای ٩سؤا٪ ٠یع ضسیس ٚهٯ
٬ػٯ َب٢ت ثب ٚسا ٤ی ٙاظ ای٬ ٩یژٞیٰب  ٬چٱبضچ٭ةٰبی سبذشبضی ٦ ٬حشه٭ایی اسهز؛
ظیطا زض ازثیبر دسیسٮ «ضجبٰز» زض ْٱه ٬ ٥سطهریع طهبض ازثهی اظ ٢حهبل سهبذشبضی ٬
٦حش٭ایی زذی ١اسز  ٬ی ٙاطط ازثی زض ٬ ِ٨احس  ٩ٛ٧٦اسز ٬یژٞهیٰهبی ا٪ه٭او ازثهی
زیٟطی ضا ٪یع زاضا ثبضس ا٦ب زض ٪ٱبیز ٪چٯ سًیی٫٫ٚ ٩سٮ اسز ٰ٧ی٬ ٩ػٯ َب٢ت اسز ٚٯ
س٣ٛیّ ی٪ ٙ٭و ازثی ضا اظ ٰط حیض ٦طرع ٦ی٫ٚس.
ثب ٟ٪بٰی ثٯ دیطهی٫ٯ ضهبٰٛبضٰبی ض٦هعی ٧٪ ٬هبزی ٬ ٩سه٧ج٭٢ی ٙازثیهبر ػٱهب ٨زض
٦ییبثیٚ ٥ٯ ٪رسز زاسشبٰ٨بی ض٦عی ٧٪ ٬هبزی ٩ثهٯ قه٭ض ٣ٚهی ثهطای ثیهبٓ٦ ٨هبٰی٬ ٥
سؼطثٯٰبی ي٧یٕ يطْب٪ی ثٯ ٚبض ضْشٯا٪س  ٬زض ظ٦ی٫ٯٰبی اػش٧بيی  ٬سیبسهی ثهٯ غه٭ضر
٦حس٬زسطی نبٰط ضسٮ ا٪س ٪ ٬سجز ثٯ ٟ٪ ٨طضی ثسهیبض ٞهصضا زاضهشٯا٪هس .ثهطای ٧٪٭٪هٯ
٦یس٭ا ٨ثٯ زاسشبٰ٨بیی اظ ٖیج ١حی ث ٩یٗهب ٨ضسب٢ٯا٢كیط  ٬س ٦ب ٬ ٨اثسب ٠اثه٩سهی٫ب ٬
ُ٢ههز ٦هه٭ضا٬ ٬ ٨اظ دههط ػجطییهه ١اظ ضههید ضههٱبةا٢ههسی ٩سههٱط٬ضزی ٪ ٬یههع ثسههیبضی اظ
زاسشبٰ٨بی ٦ظ٫ه٭ی ٦٭ا٪هب ػه ٠ا٢هسی ٩ث٣رهی ٬ -زض ضأس ٰ ٨هب زاسهشب ٨دبزضههبٮ ٬
٫ٚیع٘-یب ٧ٚهسی ا٢ٱهی زا٪شههٯ اضبضٮ ٚطز ٚٯ سبذشبض  ٬ضرػیزٰبی ٰ٨هب ثهب ٧٪هبز ٬
ض٦ع ٓ٦بٰی ٬ ٥سؼطثٯٰبی ي٧یٕ زض٪٬ی  ٬يطْب٪ی سطای٫سٞبٰ٨ ٨ب ضا ثیب٦ ٨هی٫٫ٚهس .ز٤٬
ایٚ ٩ٯ ػطیب ٨س٧ج٣یس ٥ثٯ ق٭ض اسبسی ؾسیز ذ٭ز ضا ثب دطزاذش ٩ثٯ ٓ٦بٰی ٥سً٣ی٧هی ٬
ٞعاضٮٰبی يٗ٣ی ثٯ ٰط ضه ١ٛايه ٦ ٤هیزاضز؛ ٨چ٫هبٚ ٨هٯ زض ٪هطیهٯٰهبی ثسهیبضی اظ
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ث٫یبٟ٪صاضا٦ ٨ ٨طبٰسٮ ٦ی٫ٚیٚ ٥ٯ «س٧ج ١ثطذ ِ اسشًبضٮ ا٪سب ٨ضا ثهٯ ض٫بسهبیی یهٙ
٫ً٦ی ٦رٓی زي٭ر ٦ی٫ٚس ٫ً٦ ٨ ٬ی ٦رٓی ٦یس٭ا٪س ی ٙچیع اظ زسز ضْشٯ یب ٫٧٦٭يهٯ
ثبضس ...زض سری ١س٧ج٣ی ٙثبظ ٰ ٥ای ٩ضاثكٯ ز٬ضسط اسز؛ ظیطا زض ٬اٖى ٫ً٦ی طهب٪٭ی یهب
٦س٢٭٬ ٠احسی ٬ػ٭ز ٪ساضز  ٬ثٯ ٓٞشٯ ٚبضٞ ٠٭سهشب ٬ی٭٪هْ ٝهطٔ ثهی ٩سػه٭ض سه٧ج٣ی٬ ٙ
سػ٭ض س٧ظی٣ی ای ٩اسز ٚٯ سػ٭ض س٧ظی٣ی ْٗف یٓ٦ ٙٱ٭٣ٚ ٤ی ثٯ زسز ٦یزٰههس یهب ایهسٮای
ٚٯ ثب ذ٭زش ٦شٓب٬ر اسز  ٬حبٚ ٨ ٠ٯ زض سػ٭ض س٧ج٣ی ٙذ٭زِ ایسٮ اسز ٚهٯ ٦حسه٭س
٦یض٭ز  ٬نٱ٭ض ٦ی٫ٚس» (سیسحسی٫ی )539-540 /2: 1376؛ ث٫بثطایٰ« ٩سِ ضًط سه٧ج٣یٙ
ای ٩اسز ٚٯ يه٧ز احسبسبر  ٬سری ر ضا ثب سطهطیح ٬اؾهح  ٬غهطیح اظ ٦یهب٪ ٨جهطی٬ ٥
ثطای ایٚ ٩بض ثبیس ٦حیكی ضا ٚٯ ثطای ضًط اظ ٤اسز ثٯ ٬ػ٭ز ثیب٬ضی٥؛ یً٫ی ذك٭ـ ظ٪هسٮ ٬
غطیح  ٬ثسیبض ض٬ضه ٩ضا ٦حه٭  ٬سیهطٮ سهبظی .٥ایه ٩سهبیٯض٬ضه ٩ضا ثهب سُییهط زازٖ ٨٭ايهس
٬احسٰبی  ٚسی ٙثب ز٬ض ا٪ساذشً٦ ٩ب٪ی ً٦شبز ثب ثطٰ ٥ظز ٨سسايیٰبیی ٚٯ ثهط اطهط زسهش٭ض
ظثب ٬ ٨سبثٗٯ ثٯ ٬ػ٭ز ٦سٮ اسز ٦یس٭ا ٨ثٯ زسز ٬ضز» (ٰ٧ب546 :٨ه .)545
ثط ای ٩اسبس ٦یثی٫یٚ ٥ٯ:
اْ .ّ٢بث ١ثب ٓ٦ٱ٭٧٪ ٤بز ٦طشط٘ اسز؛ ظیطا ٰ ٥ذ٭زش اسز ٓ٦ ٥ٰ ٬ٱ٭ ٤زیٟطی ضا
٦ی٧٪بیب٪س.
ةْ .بث ١ضا ٧٪یس٭ا ٨ض٦ع ثٯ حسبة ٬ضز؛ ظیطا ٓ٦ٱ٭ ٬ ٤اي٧ب ٠ضرػیزٰهب ٪ ٬شیؼهٯ
زاسشب٪ی ٰ ٨طٞع ٦ب٫٪س زاسشبٰ٨بی ض٦عی  ٬ ٝ٫ٞثٯ ضسر اثٱب٢ ٤٭ز  ٬ضاظ ٦یع ٪یسز سهب
ثٯ ض٦عٞطبیی ٪یبظ زاضشٯ ثبضس.
ح .ثبیس ٦یب ٨ازثیبر س٧ج٣یسشی ٧٣ٚ ٬ٯ س٧جٚ ١ٯ اٞطچٯ ٰ٧هبٓ٦ ٨ٱه٭٧٪ ٤هبز ضا زاضز
٢٬ی زض ازثیبر س٧ج٣یسشی ثٯ ضی٭ٮٰبی ٫٦حػط ثٯ ْطز ذ٭ز ثهٯ ٚهبض ٞطْشهٯ ٦هیضه٭ز ٬
اٰساْی َیط اظ سً٣ی٦ ٬ ٥٭ظ٪سٞی ضا ز٪جب٦ ٠ی٫ٚس سٓب٬ر ٖبیه ١ضهس ْ ٬بثه ١ضا ٞ٭٪هٯای
ػسای اظ س٧ج٣یس ٥زا٪سز.
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 .6ساختار ي کارکردَای حکایتَای تمثیلی
«زاسشب ٨اسبس ٰ٧ٯ ا٪٭او ازثی اسز چٯ ض٬ایشی چٯ ٧٪بیطی .اظ ای٪ ٩هط زاسشبٛ٧٦ ٨ه٩
اسز ٦بزٮ ذب٦ی ثبضس ثطای ٰ٧ٯ اضٛب ٠ازثیبر زاسشب٪ی٪ .٭یس٫سٮ زاسشب٪ی ضا ٦ی ْطی٫س ٬
ثٯ ثیب ٨زیٟط ػٱب٪ی ضا ذ٦ ٕ٣ی٫ٚس  ٬اظ ذ٭ا٫٪سٮ ٦یذ٭اٰس زض ذیب ٬ ٠سػ٭ض زاذه٨ ١
ض٭ز» (٦یطغبزٖی  .)28 :1367زای ١ثسیبضی ثطای ْطی٫ص زاسشب٦ ٨یس٭ا ٨شٚط ٚطز ا٦هب
اظ ٦ٱ٥سطیٰ٨ ٩ب «ض٬یبض٬یی ثب سطس اظ سُییطار س٭ػیٯ٪بدصیط اسز٬ .حطز ٪بض٫بذشٯای
ٚٯ زض ٦ش٧ٰ ٩ٯ ض٬اثف ا٪سب٪ی ٦ب ٪ٱٓشٯ اسز .زاسشب ٨ثٯ ٦ب ْطغز ٦یزٰس سب اٟ٪یهعٮٰهب ٬
زایهه ١ضْشبضٰههبی زٰ٤ههبی ٬اًٖههی ضا حههسس ثههع٪ی( »٥اسههٛبرٚههبضز  .)216 :1387زض
حٗیٗز ذ٭ا٪س ٨زاسشب٪ ٨٭يی ظیسش ٩زض ْؿبی  ٨اسز؛ «اظ ایه٪ ٩ههط زاسهشب٪ی ٚهٯ
ضرػیزٰب ضا زض ٫ٚصٰبی ثی٫بْطزی ٪طب٦ ٨یزٰس ذ٭ز ثٯ ذ٭ز ثطای ٦هب ٚهٯ زای٧هبً زض
٫ٚص ٦شٗبث ١ثب زیٟطا٪ی ٥ػصاثیز زاضز .ضرػیزٰبی چ٫ی ٩زاسشب٪ی اظ ػٱبسی ذه٭ز ٦هب
 ٬ا٪سبٰ٨بی اقطاِ ٦ب ٰسش٫س ٢ ٬صا ثب ذ٭ا٪هس ٨زاسهشب ٨زض٘ ي٧یهٕسهطی اظ ضرػهیز
ذ٭ز٦ب ٬ ٨زیٟطاٚ ٨ست ٦ی٫ٚی( »٥دبی٫سٮ .)85 :1390
یٛی اظ ٬ػ٭ٮ ْطاٞیط  ٬ثسیبض ٖبث ١زسشطس يب٦ٯ ٦طز ٤زض ظ٦ی٫هٯ ضهًطی  ٬زاسهشب٪ی
حٛبیزٰبیی اسز ٚٯ ثٯ ز٢یه ١سبذشبض سهبزٮ ٦ ٬حشه٭ای ٖبثهْ ١ٱه ٨ ٥دی٭سهشٯ ٦ه٭ضز
س٭ػٯ ٰ٨ب ث٭زٮ اسز .ایٞ ٩٭٪ٯ ازثی ٚٯ ثب زاضش٬ ٩یژٞیٰبیی اظ ٖجیٚ ١٭سبٰی  ٬اٛ٦هب٨
ذ٭ا٪سٚ ٨ب ٨ ١٦زض ی٪ ٙطسز ٦ب ضا ثٯ یبز زاسشبٚ ٨٭سبٮ ا٦ط٬ظی ٦یا٪ساظز ثهٯ يه ٬ٮ
ثطذ٭ضزاضی اظ ي٫ػط ٬ظ٦ ٬ ٨٭سهیٗبیی ثه٭ز ٨زض س٧هب ٤قه٭ ٠سهبضید ازثیهبر زاسهشب٪ی
س٭ا٪سشٯ اسز قیّ ٞسشطزٮای اظ ٦ربقجب ٨ضا ثٯ ذ٭ز ػصة ٧٪بیس.
«ثب س٭ػٯ ثٯ ثحهضٰهبی اْ قه٭ ٬ ٨اضسهك٭ زض ثهبة ٦بٰیهز ازثیهبر ٚهٯ ٦حبٚهبر
(ضجیٯسبظی :ضجیٯسطی٬ ٩ػٯ ضا اظ چیعی يطؾٯ ٚطز ٨ضجیٱی ٚٯ اغ ١ضا ثٯ یبز ٦ی ٬ضز
سٗ٣یس اظ يی ٬ ٩حٗیٗز چیعی) اسز ُ٢بسی چ٭ ٨زاسشب ٬ ٨حٛبیهز  ٬اْسهب٪ٯ ثبیهس زض
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اغ ١ثٯ چ٫یٓ٦ ٩ٱ٭٦ی (ضجیٯسبظی) زا٢ز زاضشٯ ثبض٫س .حٛبیز ٦ػهسض ط طهی ٦ؼهطز
ٰ٧ی٦ ٩حبٚبر (٦ػسض ط طی ٦عیسٌ ْیٯ) اسز .ثٯ ٚبضثطز  ٨زض ز ٬ثیز ظیط س٭ػٯ ٫ٚیس:
یااا مااه حکااای افمااا ر فااار ا رلتااٍ

ي للبرااٍر فااای ل ااايٌ افحجاااار

بىفشاٍ طرٌ مفتاًل خًد گرٌ ماایزد

صبا حکایت زفف تً در میان اوذاخت

دس ٫ً٦ی حٛبیز ضجیٯسبظی  ٬سصٚبض اسز٦ .طجٯثٱی ٚٯ ٦طجٯ ضا ثهٯ شٰه ٩سهسايی
٦ی ٫ٚس ٢صا زاسشبٓٞ ٨ش ٩ي ٬ٮ ثط ٫ً٦بی ا٦ط٬ظی ...ثٯ ٫ً٦هی َ٦ظَه ١ظز ٬ ٨س٧ظیه٬ ١ضز٨
ٰٰ ٥سز ٚٯ ضی٭ٮ ایطا٪یب ٨زض سرٓٞ ٩ش ٩ثه٭ز ٰ ٬سهز .حٛبیهز ثهٯ ٢حهبل سهبذز
غ٭ضی ٫ً٦ ٬٭ی سبزٮ ٦ ٬طث٭ـ ثٯ ػٱبٚ ٨ٱ ٩اسز ٚٯ سبذشبض سبزٮای زاضز .زض چ٫هس
ٖط ٨اذیط ٚٯ ػٱب ٨ض٬ظ ثٯ ض٬ظ ثٯ س٭ی دیچیسٞی ضْز ٪٭و ازثی حٛبیز سجسی ١ثٯ ٪٭و
ازثی ض٦ب ٨ضس» (ض٧یسب  1387ا 203 :ّ٢ه .)202
ثسیٱی اسز ٚٯ سٓب٬ر اغ٣ی ٦یهب ٨حٛبیهز  ٬زاسهشب ٨زض ٣ٰ٬هٯ ا٦ ٠٬یهعا ٨حؼه٥
سبذشبضی ٰ٨ب یب ثٯ يجبضر ثٱشط ٰ٧بٚ ٨٭سبٰی  ٬ث٫٣سی ٰ٨بسهز ا٦هب ایهٚ ٩٭سهبٰی ٬
ث٫٣سی ثیص اظ ٚ ٨ٯ ی٬ ٙیژٞی سػً٫ی ثطای ٰ٨هب ثبضهس ي٫ػهطی شاسهی اسهز ٚهٯ
اٰساِ ٦ش٫بست ثب ٰ٨ب ای ٩ي٫ػط شاسی ضا ایؼبة ٦ی٫ٚهس .ایه ٩اذهش ِ زض ٚ٭سهبٰی ٬
ث٫٣سی زاسشب ٨زضثبضٮ زاسشبٰ٨بی ٚ٭سبٮ ا٦ط٬ظی ٪یع ثٯ ٰ٧ی ٩ضی٭ٮ ٦كطح اسهز ٚ ٬هبً ٦
ثهٯ ٬یژٞهی ٰهبیی اظ ٖجیه٪ ١حه٭ٮ ضهط٬و زاسهشبْٛ ٨هط یهب ایهسٮ زاسهشب ٨اثٱهب٪ ٤حه٭ٮ
ضرػیزدطزاظی  ٬حشی چٟ٭ٟ٪ی س٭غیّ زاسشب٪ی ثسشٟی زاضز.
زض حٗیٗز ْٛط ٰ ٬سِ ٦ش٫بست ثب زاسشب ٨یب حٛبیهز ثهٯ ٫٦ع٢هٯ ٦هطْ٬هی ذهبظ
نطِ ذبظ ذ٭ز ضا ٦یق٣جس؛ ٰط چ٫س ٚٯ ایهْٛ ٩هط ٰ ٬هسِ اظ ا٢٬٭یهز ثیطهشطی ٪یهع
ثطذ٭ضزاض ثبضس .ثٯ ٖ٭ ٠ضٓیًی ٚس٫ٚی «سبضید ٧ً٦بضی ػٱب ٨ثهب ٧ٰ ٨هٯ ضهبٰٛبضٰبی
ضٟطِ ذ٭ز ثٯ ٦ب ٪طب٦ ٨یزٰس ٚٯ ٰیچ ٧ً٦بض ثعضٞهی زاضای ٚبضذب٪هٯ سهٝ٫سطاضهی ٬
ٚ٭ضٮ ٞچدعی  ٬ا٪جبض ْٰ٩ط٬ضی ٪ج٭زٮ اسز ٧ً٦ ٬بض ثعض ٜثٯ ای٧٪ ٩یا٪سیطس ٚٯ سٝ٫
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ٞ ٬چ  ٩ٰ ٬اظ ٚؼب ْطاٰ٦ ٥ی یسٚ .بض ا ٬سطٚیت  ٬يطؾٯ ای ٩ي٫بغط اسز اظ ٰهط ػهب
ٚٯ ٦سٮ ثبضس٦ .طزا ٨ثعض٧٣ٖ ٜط٦ ٬٭سیٗی ٗ٪بضی  ٬ضًهط  ٬زیٟط ٦یهساٰ٨بی ذ ٖیهز
ٰ٫طی ٪یع ٰطٞع ثٯ ای٪ ٩ی٫سیطیسٮا٪س ٚٯ اػعای سبظ٪سٮ ٰ٫طضب ٨اظ ٚؼب ْطاٰ٦ ٥سٮ اسز.
ثطای ٰ ٨ب غ٭ضر ٪ٱبیی ٚبض  ٬ضی٭ٮ سٓ٣یٕ ای ٩اػعاء اٰ٧یز زاضشٯ اسهز٧ٰ .هبٞ٨٭٪هٯ
ٚٯ زاسشبٰ٨ب  ٬اسٓبٖبر ثطػسشٯ ثط اطط ٞصضز ظ٦هبٞ ٨سهشطش ٦هییبث٫هس  ٬ضهبذٯٰهبی
( )epiesodeزیٟط ضا ٰٚ ٥ٯ ٦طث٭ـ ثٯ ز٬ضٮٰبی زیٟهط  ٬اْهطاز زیٟهط اسهز زض ز٬ضا٨
ذ٭ز ش٬ة ٦ی٫٫ٚس  ٬ثب ٰ٨ب سطٚیت ٦یض٭٪س ٦شٓٛطا ٨ثعض ٥ٰ ٜثب ٬ضز ٨ی ٙا٪سیطهٯ
 ٨ ٚیب ی ٙاس٣٭ة ْ ٬ط ٤ػسیس زیٟط ا٪سیطٯٰبی دطا٫ٚسٮ ضا ٚٯ ٰط ٚسا ٤حبغ ١شٰه٩
 ٬سؼطثٯای اسز ٬اضز ٫٦ه٭٦ٯٰبی ْ٣سٓی ٫ٰ ٬طی ذ٭ز ٦ی٫٫ٚهس .ضهبيطا ٨ثهعض٪ ٜیهع
٦ؼ٧٭يٯای اظ سؼطثٯٰبی دطا٫ٚسٮ ضا ٚٯ حبغ ١شٰهٰ٩هب  ٬شٰٔ٬هبی ٞ٭٪هبٞ٭ ٨زض از٬اض
٦رش ّ٣اسز زض ضی٭ٮ ضبيطی ذ٭یص ش٬ة ٦هی٫٫ٚهس  ٬ثهٯ ٬ ٨حهسر ٦هیثرطه٫س»
(يكبض ٪یطبث٭ضی ٗ٦ .27 :1387س٦ٯ ٦ػحح) .ای٧ٰ ٩بٖ ٨سضر ي٫ػط شاسی ضی٭ٮ ذهبظ
سر٩دطزاظی اسز ٚٯ غبحت سر ٩ضا ٬ا ٦یزاضز سب ٦ش٫بست ثب ْٛ ٨ط ٰ ٬سْی ٚهٯ زض
سط ٦یدط٬ضا٪س ٖب٢ت  ٨ضا ٪یع قطاحی ٫ٚس ٰ ٬٭ضه٫٧سا٪ٯ ٦ه٭از ٦هصاة ٦حشه٭ای اطهط ٬
٧٣ٚٯٰب  ٬يجبضرٰبی  ٨ضا زض ٖ ٨ب٢ت ثطیعز.
ثب ٟ٪بٰی ثٯ دیطی٫ٯ زاسشب٨دطزاظی زض ازثیبر ْبضسی ٦طبٰسٮ ٦ی٫ٚیٚ ٥ٯ زاسهشبٰ٨هب ٬
٫٦ه٭٦ٯٰبی ث٫٣س ثٯ ٞ٭٪ٯای ٬یژٮ زض ز ٬ح٭ظٮ ح٧بسی ٫َ ٬بیی ثٯ غ٭ضر یٙزسز ثٯ
ٚبض ضْشٯا٪س ْٗ ٬ف زض ح٭ظٮ سً٣ی٧ی اسز ٚٯ ٦یعٮ ای اظ ٚ٭سهبٰی  ٬ث٫٣هسی ضا ثهٯ ٚهبض
٦یٞیط٪هس ٚهٯ زض اغهك ح ثهٯ  ٨ضهی٭ٮ زاسهشب ٨زض زاسهشب٦ ٨هیٞ٭ی٫هس؛ ضهی٭ٮای ٚهٯ
حٛبیز ٰبی ٚ٭سبٮ زض  ٨ح٣٧ٛ٦ ٥ٛی ثطای ْٛط اغ٣ی زاسشب ٨اغ٣ی ضا زاضز  ٬د٣هٯد٣هٯ
٦حش٭ای ْٛطی  ٨ضا ثسف ٦یزٰس  ٬ثٯ دیص ٦هیثهطز٧ٰ .چ٫هی ٩زض ٰ٧هی ٩حه٭ظٮ ازة
سً٣ی٧ی اسز ٚٯ حٛبیزٰب اَ٣ت ثٯ غ٭ضر ثسیبض ٚ٭سبٮ ٦ ٬ه٭ػع ثهٯ ٚهبض ٦هیض٪٬هس ٬

 / 76دژٰ٬ط٫ب٦ٯ ازثیبر سً٣ی٧ی ض٧بضٮ ثیسز ٰ ٬طش ٥ظ٦سشب1394 ٨

ضسب٢ز ذبظ ذ٭ز ضا ثٯ ا٪ؼب٦ ٤یضسب٫٪س .حب ٠ای ٩سؤا٦ ٠كطح اسز ٚٯ چهٯ ضاثكهٯای
٦یب ٨ایٞ ٩٭٪ٯ سبذشبضٚ -٭سبٰی حٛبیز یب ٦یعٮای اظ ٚ٭سبٰی  ٬ث٫٣سی -ثب ازة سً٣ی٧ی
٬ػ٭ز زاضز؟ زض دبسد ثٯ ای ٩سؤا ٠سٯ ٛ٪شٯ ثسیبض ٦ٱه٬ ٥ػه٭ز زاضز٪ :رسهز ایهٚ ٩هٯ
ازثیبر سً٣ی٧ی ثط ذ ِ ازثیبر ح٧بسی ٫َ ٬بیی ثط ایسٮ ٢یس ٥اذ ٖی اسش٭اض اسهز ٬
زض  ٨ثب ٞعاضٮٰبی ثسیبض ظیبز اذ ٖی ض ٬ثٯ ضٰ ٬سشی .٥ا٢جشٯ ایٞ ٩عاضٮٰهبی اذ ٖهی زض
ز ٬ثرص قطح ٦یض٭ز ٰ ٬ط ی ٙاظ ٰ٨ب ٪یع دطسص  ٬دبسدٰبی ٬یژٮ ذ٭ز ضا ٦یق٣جهس.
ای ٩ز ٬ثرص ضب ١٦يطْب ٬ ٨اذ ٔ ْطزی  ٬اػش٧بيی اسز ٚٯ ثٯ سجت شار اثٱب٢ ٤ه٭ز
ذ٭ز  ٬ثطاٟ٪یرش ٩چطاییٰبی ٞ٭٪بٞ٭ ٨زای٧بً ثٯ قطح دطسصٰبی ٦ش٫٭و ٫٦ؼط ٦یضه٭ز.
ثسیٱی اسز ٚٯ قطح ٰط دطسطی ٪یع دبسدٞ٭یی ٪ی  ٬ضبیسشٯ ذ٭ز ضا ٦یق٣جس  ٬اظ ای٩
٪هط زا٫٦ٯ ٚبض ثٯ ثحض  ٬اسشساٖ ٬ ٠یبس  ٬ثطٰبٰ٨بی ٦رشٚ ّ٣طیسٮ ٦یض٭ز  ٬چه٭٨
٧٪یس٭ا ٨زض ایٞ ٩٭٪ٯ ٦٭اضز دبسد ضا ثٯ ی٫سٮ ز٬ض یب حشی ٪ٯ چ٫سا ٨ز٬ض ٦٭ٚه٭ٚ ٠هطز
ث٫بثطای ٩ثبیس ثٯ غ٭ضر ذی٣ی ٚ٭سبٮ ٦ ٬٭ػع ظ٦ی٫ٯ دبسد ٫٦بست ضا ْطاٰ٬ ٥ضز سب ْطای٫هس
اٖ٫بو ٰطچٯ سطیىسط  ٬ثٱشط ثٯ ا٪ؼب ٤ثطسس .ز ٤٬ایٚ ٩ٯ زض زاسشبٰ٨بی سً٣ی٧ی ثهبظ ٰه٥
ثط ذ ِ زاسشبٰ٨بی ح٧بسی ٫َ ٬بیی ي٫ػط ض٬ایی ثط ي٫ػط ٧٪بیطی ٧ٰ ٬چ٫یٰ ٩سِ
اذ ٖی ثط ٰهسِ سهطٞط٤سهبظی َ٣جهٯ زاضز  ٬ایه ٩ز٬ ٬یژٞهی٧٪ -هبیص زضا٦بسیه٬ ٙ
سطٞط٤سبظی ٦ربقت -زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ثسیبض ٧ٚط ٝ٪ػ٣ه٭ٮ ٦هی٫ٚهس؛ ثهط ٰ٧هی ٩اسهبس
٦ؼب٢ی ثطای دطزاذزٰبی ٞ٭٪بٞ٭ ٨زاسشب٪ی اظ ٖجی ١ایؼبز قطح ث٫٣س ضرػیزدهطزاظی
حبزطٯ ٚطٛ٧ص ثحطاٗ٪ ٨كٯ يكّ  ٬ي٫بغطی اظ ای ٩زسز ٬ػ٭ز ٪ساضز ٧ٰ ٬بٞ٨٭٪ٯ
ٚٯ اضبضٮ ٚطزی ٥اٞط ق٭ ٬ ٠سٓػی٣ی ٪یع ٦طبٰسٮ ٦یض٭ز ثٯ سجت ثٯ ٰ ٥ز٬ذشهٯ ضهس٨
حٛبیزٰبی ٚ٭سبٮ دیزضدی اسز ٚٯ دی٭سشٯ ثطای دبسدٞ٭یی  ٬اٖ٫هبو ٦ربقهت ثهٯ ٚهبض
٦یض٬ز ٞ ٬ب ٤ثٯ ٞب ٤ظ٦ی٫ٯ زض٘ ثٱشط ْٛط اغ٣ی زاسشب ٨ضا ْطاٰ٦ ٥ی ٬ضز .س٭ ٤ایهٚ ٩هٯ
زض زاسشبٰ٨بی ث٫٣س ز ٬ي٫ػط حٗیٗز٦ب٫٪سی  ٬س٭ٰ٬ ٥اًٖیز ثٯ چط٦ ٥یذه٭ضز ٚهٯ زض

زضا٦سی ا٪شٗبزی ثط ضی٭ٮ ٰبی ثیبٓ٦ ٨بٰی ٥اذ ٖی 77 /
زاسشبٰ٨بی سً٣ی٧ی ٪ٯ س٫ٱب ثٯ ٰیچ ٬ػٯ ٬ػ٭ز ٪ساض٪س ثٛ٣ٯ ثٯ يٛس زض  ٨ضبٰس ٬ػ٭ز
٪ساضش٬ ٩اًٖیز زض ضرػیزٰب  ٬سبذشبض ٖػٯٞ٭یی ٰسشی٧ٰ ٬ ٥هی٬ ٩اًٖیهز ٪ساضهش٩
اسز ٚٯ سجت ٦یض٭ز ظ٦ی٫ٯ زسز ثٯ زا٦ب ٨س٧ظی ١ضسْ ٨طاٰ ٥یس  ٬ثٯ س٫بست  ٨یهٙ
سبذشبض حٛبیزٞ٭یی ٚ٭سبٮ ٚ ٬ب٦ ً ٦٭ػع ثطٞعیسٮ ض٭ز.
«٪طب٪ٯٰبی يس٬ ٤اًٖیز زض زاسشب ٨ثٯ ثبضظسطی ٩ض ٨ ١ٛاظ قطیهٕ ضرػهیزثرطهی
( )Personificationدسیساض ٦یٞطززٖ٬ .شی زض زاسشب٪ی حی٭ا٪بر  ٬اضیبء ثهب ضرػهیز
ا٪سب٪ی نبٰط ٦یٞطز٪س  ٬اي٧ب ٬ ٠اًْب ٠ا٪سبٰ٨ب اظ ٰ٨هب سهط ٦هیظ٪هس احسهبس يهس٤
٬اًٖیز  ٬سػ٭ض ایٚ ٩ٯ ای ٩حی٭ا٪بر  ٬اضیبء ٰط ی٧٪ ٙبی٫سٮ ضرع یب غ ّ٫ذبغهی
اظ ا٪سبٰ٨ب ثب ذُ ٬ ٕ٣ذ٭ٰبی ٦رش٦ ٬ ّ٣طاست اػش٧بيی ٞ٭٪بٞ٭٫٪س ا٦طی قجیًهی اسهز.
زض ای ٩زاسشبٰ٨ب -ػسا اظ ضٚ ١ٛبضثطز ٚ ٨ٯ ٧٪٭٪ٯٰبیص ضا اظ ػ٣٧ٯ زض ٣ٚی٣هٯ  ٬ز٫٦هٯ
حسیٗٯ ا٢حٗیٗٯ س٫بیی ٦ظ٫٭یٰبی يكبض ٦ظ٫٭ی ٦٭٢٭ی ٦ ٬طظثب٪٨ب٦ٯ  ٬زیٟط طبض ٫٦ظ٭ض ٬
٫٦ه٭٦ ٤یثی٫ی -٥ثٯ ق٭ض ؾ٫٧ی ٦یدصیطیٚ ٥ٯ حی٭ا٪بر  ٬اضیبء زض ٫ً٦ی حٗیٗی ذ٭ز ثهٯ
ٚبض ٪طْشٯا٪س .ضرػیزثرطی یب سطریع -چ٫بٚ٨ٯ يطةٰب اغك ح ٚطزٮا٪س٪ -ه٭يی اظ
٦ؼبظ اسز .حی٭ا٪بر  ٬اضیبء زض ای ٩زاسشبٰ٨ب ٪یع ٫ً٦ی ٦ؼهبظی زاض٪هس ٖ ٬طی٫هٯای ٚهٯ
٫ً٦ی ٫٦ه٭ض ضا ٓ٦ٱ٭٦ ٤ی٫ٚس ٰ٧ب ٨اًْب ٬ ٠اي٧ب ٠ا٪سبٰ٨بسز ٚٯ اظ ٰ٨ب ثط٬ظ ٦ی٫ٚهس.
اٞط چٯ زض ثًؿی اظ ای ٩زاسشبٰ٨ب ٦ظ ١زاسشبٰ٨بی ٣ٚی٣ٯ  ٬ز٫٦ٯ ٦ ٬طظثب٪٨ب٦هٯ ٦هیسه٭ا٨
ٞصضشٯ اظ زضس سً٣ی٧ی  ٬اذ ٖی ٚٯ زاسشبٰ٨ب ثبظ ٦یٞ٭ی٫س س٭قئٯٰب  ٬زسیسٯٰهبیی ضا
ٚهٯ زض حؿههطر سهه٣كب ٨زض ػطیهب ٨اسههز ٪یههع زضیبْهز  ٬حی٭ا٪ههبر ضا ٧٪بی٫ههسٮ اْههطاز
ٞ٭٪بٞ٭٪ی ٚٯ دیطا٦٭ ٨حب ٥ٚضا ٞطْشٯا٪س سٗ٣ی ٚطز ا٦ب َطؼ اغ٣ی ثیطشط سٓٱی ٬ ٥سً٣هی٥
ٰ٧ب٪ ٨شبیغ اذ ٖی  ٬ا٪سضظٰبی ٦كطح زض زاسشب ٨اسزٗ٦ .ػ٭ز اغ٣ی اظ دهطزاذش ٩ایه٩
زاسشبٰ٨ب اَ٣ت ٧٪٭زاض ٚطز ٨ذ٭ة  ٬ثس ظ٪سٞی ٦ ٬٭ظش قطیٕ ضسهیس ٨ثهٯ زضػهبر
يب٢ی  ٬سًبزر  ٬ضسشٟبضی ثط ٦ج٫بی ثی٫ص ٪٭یس٫سٮ ثٯ ذ٭ا٫٪سٮ اسز .ث٫هبثطای ٩زض ایه٩
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زاسشبٰ٨ب ثب دصیطش ؾ٫٧ی ایٛ٪ ٩شٯ ٚٯ حی٭ا٪بر یب ٞیبٰب ٨یب اضیبء ٧٪بی٫هسٮ ا٪سهبٰ٨هب
ٰسش٫س ثٯ زضس  ٬سً٣ی٧ی ٚٯ اظ اي٧ب ٬ ٠ضْشبض ٰ٨ب ٪شیؼٯ ٦یض٭ز س٭ػٯ ٦ی٫ٚهی ٬ ٥ثهٯ
ػبی سأ ١٦زض ٗ٪ص ضرػیزٰب  ٬سٓسیط اػعای زاسشب ٨ثٯ دیب٣ٚ ٤ی حبغ ١اظ ثطذه٭ضز
ضرػیزٰب ٪ ٬شیؼٯ ح٭ازص ٦یا٪سیطی( »٥د٭ض٪ب٦ساضیب.)163 :1389 ٨
ثطای ض٬ض ٩ضس ٨ثٱشط ای ٩ثحض ثبیس ثٯ زٓ٦ ٬ٱ٭ ٤حٗیٗز٦ب٫٪سی  ٬سه٭ٰ٬ ٥اًٖیهز
٪یع ثذطزاظی ٥سب ثٱشط زض٘ ٫ٚیٚ ٥ٯ چٟ٭٪ٯ ای ٩ز ٬ي٫ػهط زض زاسهشبٰ٨هب  ٬حٛبیهزٰهبی
سً٣ی٧ی ػبی ذ٭ز ضا ثٯ یٗ٦ ٙ٭٢ٯ ٚب ً ٦ؾس ٦ ٨یزٰ٫س .ثبیس اْع٬ز ٚٯ «ظ٪سٞی ا٪جبضهشٯ
اظ ٖ٬بیى ٦ش٫٭و ٦ ٬٭ًٖیزٰبی ٞ٭٪بٞ٭ ٨اسهزٰ .هط ٬اًٖهٯای ٚهٯ ض٬ی ٦هیزٰهس ٰ ٬هط
٦٭ًٖیشی ٚٯ دیص ٦ی یس ثطای ٪٭یس٫سٮ ٦هیس٭ا٪هس زض حٛه٦ ٥ه٭از ذهب٦ی ثبضهس ٚهٯ اظ ٰ٨هب
زاسشبٰ٨بی دط ض٭ض  ٬احسبسی ذ٫ٚ ٕ٣س یب حشی ض٦بٰ٨بی ثهعض ٬ ٜثهب اضظضهی ثیبْطی٫هس .اظ
ای ٩ض٦ ٬٭از ٦ ٬ػب٢ح ثطای ٪٭یس٫سٮ ْطا٬ا ٨اسز ا٦ب اظ ٰ٨ب ثبیس ثٯٞ٭٪ٯای اسهشٓبزٮ ٫ٚهس ٚهٯ
زاسشب٪ص زض ٪هط اٚظطیز ذ٭ا٫٪سٞب ٨اظ حٗیٗهز٦ب٫٪هسی اظ ٤ثطذه٭ضزاض ثبضهس .ایه٦ ٩ه٭از ٬
٦ػب٢ح زض ظ٪سٞی ٬اًٖی ضٓشٯ  ٬زضٰ ٥ثطٰ ٥اسز٪ .٭یس٫سٮ ثبیس ثٯ ٪ٱب ٪ه ٬ ٥سب٦ب ٨ثسٰهس
٦ ٬یبٖ٬ ٨بیى اضسجبقی ٫٦كٗی ثطٖطاض ٫ٚهس؛ یً٫هی اظ ثهیٖ٬ ٩هبیى ػ٭ضاػه٭ض ٦ ٬٭ًٖیهزٰهبی
ٞ٭٪بٞ٭ٞ ٨عی٫ص ثٯ ي٬ ١٧ضز سب ذ٭ا٫٪سٞب ٨ثٯ ٖ٬٭و حه٭ازص ٦شٗبيهس ضه٭٪س» (٦یطغهبزٖی
121 :1367ه)120؛ ث٫بثطای ٩حٗیٗز٦ب٫٪سی یً٫ی «ٚیٓیشهی ٚهٯ زض اي٧هب ٬ ٠ضرػهیزٰهبی
اططی ٬ػ٭ز زاضز  ٬احش٧ب ٠سبذشی ٖبثٖ ١ج٭ ٠اظ ٬اًٖیز ضا زض ٪هط ذ٭ا٫٪سٮ ْهطاٰ٦ ٥هی ٬ضز»
(٦یطغبزٖی )119 :1367؛ ثٯ ای٫ً٦ ٩ب ٚٯ «٪٭یسه٫سٮ ثبیهس زض س٧هب ٤قه٭ ٠زاسهشب٪ ٨ههب٦ی اظ
چیعٰبی ٦حش ٬ ١٧ثب٬ضٚطز٪ی ثٯ ٬ػ٭ز ٬ضز ٧ٰ ٬ٯ ي٫بغط ای ٩ػٱهب ٨ضا ثهب ٰه ٥سهبظٞبض ٬
ٰ٧بٰ٫ٚ ٝ٫س  ٬زض ٦حس٬زٮ اططش ٫٦كٗی یٛسسز ثٯ ٬ػه٭ز ثیهب٬ضز ٰ ٬هط ػهعء ضا قه٭ضی
ا٪شربة ٫ٚس ٚٯ زض ٦ؼ٧٭و ثط ذ٭ا٫٪سٮ اططی ٬احس ثٟصاضز» (س٣ی٧ب٪ی .)127 :1369
س٭ٰ٬ ٥اًٖیز ٪یع «ثٯ ای٫ً٦ ٩ی اسز ٚٯ ذ٭ا٫٪سٮ زسز ٥ٚزض ٢حهٯٰبیی ٚٯ زاسهشب٨
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٦یذ٭ا٪س ٧٣ٚٯٰبی ٛ٦ش٭ة ٦كج٭و ضا ٪جی٫س ثٛ٣ٯ ثب ٠زض ثب ٠ذیب ٠ثٯ ػٱب ٨زاسشب ٨دط٬اظ
ٚطزٮ ٦ؼص٬ة  ٨ض٭ز ٦ ٬حهیف ظیسهز  ٬ضرػهیزٰهب  ٬ض٬یهسازٰبی  ٨ضا ٬اًٖهی
ثذ٫ساضز» (ایطا٪ی « .)162 :1380ای ٩ثٯ ٦ب ٦یٞ٭یس ٚٯ ٬اٖىٞطایی ٰ٦ ٥ظ ١ذ٭ز ٬اًٖیهز
ٓ٦ٱ٭٦ی ٦ك٪ ٕ٣یسز ثٛ٣ٯ ضی٭ٮای اظ ازضا٘ اسز؛ ث٫بثطای ٩چٯ ثٯ ٢حبل سهبضیری  ٬چهٯ
اظ ٢حبل سٓسیطٰبیی ٚٯ اْطاز  ٬اشٰب ٨اظ ٦ ٨هی٫٫ٚهس زای٧هبَ سُییهط  ٬سحه٭٦ ٠هیدهصیطز»
(سهه٣ی٧ب٪ی  .)121 :1369ایهه ٩ضههی٭ٮ ازضا٘ اظ ٬اًٖیههز ٰ٧ههب ٨يههب٣٦ی اسههز ٚههٯ زض
زاسشب٨دطزاظی ٦ب٪ى اظ ثٯ ٚبضٞیطی اسشًبضٮ  ٬س٧ظیه٦ ١هیٞهطزز  ٬ػهبیی ثهطای ضیب٢یسه٥
ػبز٬یی ٚٯ زض زاسشبٰ٨بی س٧ظی٣ی ی ٙاغ ١ي٧سٮ زض سبذشبض زاسشبٞ٨٭یی اسهز ثهبٖی
٧٪یٞصاضز .زض ای ٩ضی٭ٮ ازضا٘ اسز ٚٯ ثٯ ػبی س٧ظی٦ ١سئ٣ٯ «ا٪سب ٨زاسشب٪ی» « ٬ا٪سب٨
٬اًٖههی» (ض٧ٰ .٘.ههب٦ )٨كههطح  ٬سه ش ٦ههیضهه٭ز سریهه ١زاسههشب٨دههطزاظی دههب ثههٯ ٦ههطظ
ْطا٬اٖىٞطایی ٟ٪صاضز؛ ث٫بثطای ٩چ٫ب٨چٯ زاسشبٰ٨بی س٧ظی٣ی ضا ثب س٭ػٯ ثٯ ایه ٩ز ٬اغه١
حٗیٗز٦ب٫٪سی  ٬س٭ٰ٬ ٥اًٖیز -ثس٫ؼی٦ ٥یثی٫یٚ ٥هٯ زض ٰ٨هب ػهبیی ثهطای ٪ههب٦ی اظ
چیعٰبی ٦حش ٬ ١٧ثب٬ضٚطز٪ی  ٬سػ٭یطی ٞ٭یب اظ ٦حیف  ٬ضرػهیزٰهبی ٬اًٖهی  ٬زض
ی ٤ ٚ ٙػٱب ٨ذب٢ع ا٪سب٪ی ٬ػ٭ز ٪ساضز  ٬سری ١ثٯ ٚهبض ضْشهٯ زض ایه ٩ظ٦ی٫هٯ ثهب ظازی
٦كٰ ٕ٣ط ض٬یسازی ضا ضٖ٦ ٥یظ٪س ٰ ٬ط چیعی ضا ثٯ سره٬ ٩ا ٦هیزاضز؛ سریه٦ ١ٱبضضهسٮ ثهط
دبیٯ ٬اًٖیزٰهب  ٬ضرػهیزٰهبی ا٪سهب٪ی  ٬سریه ١ظاز ٚهٯ ثهطای ثیهب ٨اْٛهبض ٦ه٭ضز ٪ههط
٪٭یس٫سٮاش ثٯ ٰیچ حس ٦ ٬طظی ٦حس٬ز ٧٪یٞطزز؛ ای ٩ػب ٰ٧ب٪ؼبیی اسز ٚٯ سٓب٬ر سریه١
زض ٞ٭٪ٯٰبی ٦رش ّ٣زاسشب٪ی ضٛبض ٦یٞطزز  ٬زض٘ ای ٩سٓب٬ر ثٯ ض٫بذز ػٱب ٨زاسهشب٬ ٨
ضرػیزٰبی زاسشب٪ی ٦ش٫بست ثهب ٰهط ٞ٭٪هٯای ٫٦ؼهط ٦هیضه٭ز ٚ ٬بضٚطزٰهبی ٰ٨هب ضا اظ
یٛسیٟط ثبظ٦یض٫بسب٪س .زض ٪شیؼٯ چ٫ی ٩س٭ػٱی ثٯ ایٓ٦ ٩هبٰی ٥ؾهط٬ضر س٭ػهٯ ثهٯ ٓ٦ٱه٭٤
«ظ٦ی٫ٯ زاسشب٪ی» دیص ٦ی یس ٚٯ ض٫بذز ایٓ٦ ٩ٱ٭ ٤زض ثطذ٭ضز ثب ٪٭و س٧ظیه ١ثهٯ ٫٦ع٢هٯ ضهبٮ
٣ٚیس ْٱ ٥ضاثكٯ سبذشبض ٦ ٬حش٭ای اذ ٖی  ٨اسز ٚٯ ای ٙ٫ثٯ ٦ ٨یدطزاظی.٥
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 .7زمیىٍ داستاوی
ظ٦ی٫ٯ زاسشب ٨ضب٧ٰ ١٦ٯ ػعییبر س٭غیٓی اسز ٚٯ ثٯ ْ ٨ ٙ٧ٚؿبی ٬اًٖهی زاسهشب٨
ثٯ ذ٭ثی زض دیص چط٦ ٥ربقت سطسی٦ ٥یض٭ز سب ضرػیزٰب  ٬اٟ٪یعٮ ضْشبضٰبی ٰ٨هب
زض ٦٭ًٖیزٰبی ٦رش ّ٣زاسشب ٨ثٯ ذ٭ثی ض٫بذشٯ ض٭٪س .چٟه٭ٟ٪ی ثیهب ٬ ٨سطسهی ٥ایه٩
ػعییبر س٭غیٓی ٚٯ ی ٙثرص  ٨ضب٦ ١٦حیف ثیط٪٬هی  ٬ثرهص زیٟهط  ٨ثهٯ حهب٬ ٠
ٰ٭ای ض٬حی  ٬اٟ٪یعٮ ضْشبضٰبی ضرػیزٰب زض ٦٭ًٖیزٰبی ٫ٚطی ٬ ٬ا٫ٚطهی ٦طثه٭ـ
اسز ثٯ زضایز ٦ ٬٭ًٖیزض٫بسی ٪٭یس٫سٮ زاسشب ٨ثسشٟی زاضز .چ٫ب٨چٯ ٪٭یس٫سٮ ض٦هب٨
یب زاسشبٚ ٨٭سبٮ چ٫ی ٩ض٫بذشی ٪ساضشٯ ثبضس ثیسطزیهس اطهط ا ٬اٞهط یه ٙض٦هب ٨ثبضهس ثهٯ
زضاظٞ٭یی ثیٱ٭زٮ ْبغ٣ٯ اْشبز ٨ثی ٩اٟ٪یعٮٰب  ٬ضْشبضٰهبی ضرػهیزٰهبی زاسهشب ٬ ٨زض
٪ٱبیز ٦ ٠ ٦ربقت اظ ٪٭ضشٯٰبیی ٦هیا٪ؼب٦هس ٚهٯ ثهٯ ضاحشهی ٦هیس٭ا٪هس  ٨ثرهص اظ
٪٭ضشٯٰب ضا ٪بزیسٮ ٞیطز  ٬ثٯ ذ٭ا٪س ٨دطضی ض٦ب ٨اٖسا٫ٚ ٤س .زض زاسشبٚ ٨٭سهبٮ ٪یهع ٪جه٭ز
ای ٩ض٫بذز اظ س٭ی ٪٭یس٫سٮ سجت ٦یض٭ز زاسشبٚ ٨٭سبٮ ثٯ ػبی ذ٭ا٪سٮ ضس ٨زض یهٙ
٪طسز ثٯ ظ٦بٰ٨بی زیٟطی ٚطیسٮ ض٭ز  ٬ي ٬ٮ ثط ای٢ ٩ك٧ٯ ثٯ شار زاسشب٪ی ٦ ٨ب٪ى
اظ ای٦ ٩یٞطزز سب ضرػیزدطزاظی  ٬ظا٬یٯ زیس زاسشبٞ٨ ٨٭٪ٯ ٚٯ ثبیس ثبض٫س دطزاذشهٯ
ض٭٪س .ث٫ب ثٯ ٰ٧ی ٩زای ١اسز ٚٯ «ایؼبز ظ٦ی٫ٯ زاسشب٪ی ض٬ضه٦ ٬ ٩طهرع ثهطای اٚظهط
ذ٭ا٫٪سٞب ٨ا٢٬٭یز ض٬ا٪ط٫بذشی زاضز» (س٭ا .)165 :1386 ٨اٞط چ٫ی ٩ض٫بذز زٖیٗی اظ
س٭ی ٪٭یس٫سٮ زاسشب ٨زض اذشیبض ٦ربقت ٖطاض ٞیطز اثٱب ٬ ٤سطٞطزا٪ی ثط قطِ ٦یضه٭ز
 ٬ا ٬ثٯ ذ٭ثی ٦یس٭ا٪س سب دبیب ٨زاسشب٧ٰ ٨ٯ چیع ضا ثٯ ثٱشطی ٩ض ١ٛزض٘ ٫ٚس؛ ا٦هب «ایه٩
٦سئ٣ٯ ٚٯ ٦ب سب چٯ ا٪ساظٮ ا٪شهبض زاضی ٥ظ٦ی٫هٯ زاسهشب٪ی یه ٙض٬ایهز ٪٭ضهشبضی ٦طهرع
ثب ضس نبٰطاً ثٯ ٞ٭٪ٯ ٪ ٬٭و  ٨ض٬ایز ٦ ٬سبی٣ی اظ ایهٖ ٩جیه٦ ١طثه٭ـ اسهز .ث٫هبثطای٩
زاسشب٪ی زضثبضٮ ٦طَی ٚٯ ی ٙض٬ثبٮ ضا ْطیت ٦یزٰس ثٯ ٫٦ع٢هٯ ٦ش٫هی س٧ظی٣هی چهٯ ثهطای
ثعضٞسبا ٬ ٨چٯ ثطای ٚ٭زٚب٪ ٨یبظی ٪ساضز ٚٯ ثٯ ٦عضيهٯ ذهبظ ثهب قطحهی ٦طهرع
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دی٭٪س ثر٭ضز ٚهٯ زض ٦ ٨طاسهى ٦بضهی ٩ار  ٬حی٭ا٪هبر اٰ٣هی  ٨س٭غهیّ ضهسٮا٪هس.
دطزاذش ٩ثٯ ػعییبر زض چ٫ی٦ ٩٭ضزی ٚهٯ ٖهسضر زاسهشب ٨زض حٗیٗهزِ يهب ٨ ٤یً٫هی
ض٧٭٧ٰ ٠ٯ ٦٭ًٖیشی ٪ ٨ٱٓشٯ اسز  ٩ٛ٧٦اسز حشی يؼیت َ ٬طیت ثهٯ ٪ههط ثطسهس.
٦یس٭ا٪ی ٥حشی ثٯ ضاحشی ثب زاسشبٰ٨بیی زضثبضٮ ٦طٌ  ٬ض٬ثهبٮ ٚهٯ ٧٣ٚهٯ ٦عضيهٯ اغه ً زض
ٰ٨ب ثٯ ٚبض ٪طْشٯ اسز ٫ٚبض ثیبیی ٬ ٥ػع زض ٦٭اضزی ٚٯ ذ ِ  ٨ثط ٦ب طبثهز ضه٭ز غهطْبً
ی ٙدسظ٦ی٫ٯ ض٬سشبیی ٣ٚیطٯای ضا سػ٭ض ٫ٚی« ...٥ثٯ ثیب ٨سبزٮسط ض٬اثف ثهی ٩ظ٦ی٫هٯ زاسهشب٪ی
اظ ی ٙقطِ  ٬ضرػیز ٖ٬ ٬هبیى اظ قهطِ زیٟهط ٛ٧٦ه ٩اسهز ي٣هی یهب ٖیبسهی ثبضه٫س.
٦طرػٯٰبی ظ٦ی٫ٯ زاسشب٪ی  ٩ٛ٧٦اسز (حساٖ ١سهب حهس٬زی) ي٣هز یهب ٣ً٦ه٭ ٠چٟه٭ٟ٪ی
ضرػیزٰب  ٬ضْشبض ٪ٱب ثبضس؛ یب ایٚ ٩هٯ اظ قطیهٕ سٗ٭یهز  ٬س٫بسهت ٧٪هبزی ٩یه ٙظ٦ی٫هٯ
زاسشب٪ی  ٩ٛ٧٦اسز اظ ػٱبسی ضجیٯ ی ٙیب چ٫س ضرػیز ثبضس» (ٰ٧ب.)165 ٬ 167 :٨
ثسیٱی اسز ٚٯ زض٘ ایٗ٦ ٩٭٢ٯ ٪یع چ٫بٚ ٨ٯ دیطشط زض ای ٩ثبضٮ یهبز ٬ض ضهسٮایه ٥ثهٯ
ض٫بذز يٗ٧ی اظ س٧ظیٚ ٬ ١بضٚطزٰبی سبذشبضی ٦ ٬حشه٭ایی  ٨ثهبظ ٦هیٞهطزز .اسهبس
س٧ظی ١ثط ض٬ایز اسز « ٬ض٬ایز ٫ٚطی ث َی اسز ٚٯ زض ٚ ٨سی ثب ٗ٪ه ١ض٬یهسازی
ٚٯ اسٓبٔ اْشبزٮ ثطای زیٟطی ٦یٚ٭ضس ٰسِ یب اٰساْی ضا سحٕٗ ثرطس» (ْهی :1392 ٨
)13؛ ث٫بثطای ٩ػبی سًؼت ٪یسز ٚٯ « ثیطهشط ٖهس٦ب س٧ظیه ١ضا ثهٯ ٫ً٦هبی سطهجیٯ زا٪سهشٯ
ً٦شٗس٪س اظ ضاٮ س٧ظی ١ثسیبضی اظ ً٦ب٪ی ضا ٦یس٭ا ٨ثٯ شٰ٪ ٩عزیٚ ٙطز ...ثب س٭ػٯ ثهٯ ایه٩
ٚٯ ٰ ٥زض ٫ٚبیبر یبْز ٦یض٭ز  ٥ٰ ٬یٛی اظ ا٪٭او ٦ؼبظ اسز ٚٯ ٞ٭ی٫سٮ ثهب اسهشٓبزٮ اظ
٦ ٨یذ٭اٰس ٦طاز ذه٭ز ضا ٞ٭یه بسط  ٬ظیجهبسط ا٦هب ثهس ٨٬سػهطیح ثهٯ ٦ربقهت ثطسهب٪س»
(ظضٚ٭ة  ٬يجسا٣٢ٱی )115 :1389؛ ثٯ يجبضر زیٟط اظ ٖهسی ٥س٣ٛیهّ س٧ظیه ١ثهب زیٟهط
ا٪٭او زاسشب٪ی ٦طرع ث٭ز ا٦ب چ٭٪ ٨٭و ض٬ایز  ٨ض٫بذشٯ ٪طسٮ ث٭ز س ش ٦یضهس ثهب
چ٫ی ٩اسشسا٢ی سٓب٬رٰب ٚ ٬بضٚطزٰبی  ٨ثب زیٟط ا٪ه٭او زاسهشب٧٪ ٨بیب٪هسٮ ضه٭زٖ .هس٦ب
س٧ظی ١ضا َ٦ظَه٦ ١یزا٪سش٫س ٦ ٬یٓٞش٫س ٚٯ زض َ٦ظَه٪ ١یع ٫٦بٖطهٯ ٪یسهز .ایه ٩ض٬یٛهطز زض
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حٗیٗز س ضی ث٭ز ثطای س٭ػیٯ ؾًّٰبی نبٰطی ٚٯ س٧ظی ١زض ٗ٦بیسٯ ثب ا٪ه٭او زیٟهط
زاسشب ٨زاضز؛ ٦سئ٣ٯای ٚٯ ثٯز٢ی ١ض٫بذشٯ ٪طس ٨سبذشبض س٧ظیهٚ ٬ ١هبضٚطز ٚ ٨هٯ ظ٦ی٫هٯ
زاسشب٪یاش اسبسبً ثب ٞ٭٪ٯٰبی زیٟط زاسشب٦ ٨شٓب٬ر اسز ٰ٫ه٭ظ ٰه ٥ثهطای ثسهیبضی اظ
اْطاز ح٪١طس٪ی ثبٖی ٦ب٪سٮ اسز.
ض٬ایی ث٭ز ٨ثیص اظ حس س٧ظیٚ ١ٯ ٬یژٞی شاسی  ٨اسهز سهجت ٦هیضه٭ز زض ظ٦ی٫هٯ
زاسشب٪ی  ٨ثطذ ِ ظ٦ی٫ٯٰبی زاسشب٪ی زیٟط اظ ػعییبر نبٰطی  ٬اٟ٪یهعٮٰهبی زض٪٬هی
ضرػیزٰب ثطای ضْشبضٰبی ذ٭ز سر٫ی زض ٦یب٪ ٨جبضس یب زض ثٱشطی ٩حب٢ز ثٯ اضهبضٮای
ثس٫سٮ ض٭ز .ا٪٭او زیٟط زاسشبٰ ٨سِ سً٣ی ٥اذ ٖهی ضا ز٪جهب٦ ٠هی٫٫ٚهس  ٬زض ٫ٚهبض ٨
اٰساِ زیٟطی ضا ٪یهع ٦ش٫بسهت ثهب سهبذشبض ٦ ٬حشهه٭ای ذه٭ز اظ ٖجیه ١سهطٞط٤سهبظی
٦ربقت ض٦عٞطایی ثطای ثیب ٨ا٪سیطٯای ذبظ ٧٪هبیص ٖهسضر ٦ ٬ٱهبضر ٪٭یسه٫سٮ زض
اضایٯ س٭غیّٰبی ٰ٫طی ٦رش ٬ ّ٣ثطاٟ٪یرش ٩احسبسبر ْطزی یب ٣٦هی ٬ ٬ق٫هی ز٪جهب٠
٦ی٫٫ٚس ا٦ب زض س٧ظی ١اذ ٖی ٰسِ ٦٭ظش اذ ٔ اسز  ٬ثس؛ ثٯ ٰ٧ی ٩ز٢یه ١ذهبٕ٢
اطط س٧ظی٣ی ٦یٚ٭ضس ثٯ ثٱشطی ٩ض ١ٛایٰ ٩سِ ضا ثط ٬ضزٮ سبظز ٰ ٬طٞع ذه٭ز ضا ٣٦هع٤
ثٯ ضيبیز ظ٦ی٫ٯ  ٬ي٫بغط سبذشبضی زاسشب٪ی ثهٯ ضه٧ً٦ ١ٛه٭ ٨ ٠زض ٰهط ز٬ضٮ ظ٦هب٪ی
ذبظ ٧٪یثی٫س ْٗ ٬ف زض دی  ٨اسهز سهب یه ٙثبیهس ٪ ٬جبیهس ضا زض یهٖ ٙب٢هت ٚ٭سهبٮ
ٰ٫ط٫٦سا٪ٯ ٦كطح سبظز .زض س٧ظی« ١ػعییبر ای ٩ظ٦ی٫ٯٰبی زاسشب٪ی ثٯ٪سضر ٦ٱ٫٧هس؛ ظیهطا
زض ٞسشطش قطح زاسشب ٨یب ًٛ٫٦س ٚهطز ٨ضرػهیز ثهٯ ٪هسضر ضاٰٟطهب ٦ ٬ؤطط٪هس»
(س٭ا.)166 :1386 ٨
ي ٬ٮ ثط ٪چٯ ٓٞشی ٥سٗسی٥ث٫سی زیٟطی ٪یع زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ٬ػ٭ز زاضز؛ ثسی ٩غ٭ضر
ٚٯ «اظ ض٬ی ضٚ ٬ ١ٛبضثطز حٛبیزٰب  ٬زاسشبٰ٨ب ٖ ٬ج٭ ٠ایٛ٪ ٩شٯ ٚٯ ثیبٰ٨ ٨ب ٰ٧یطٯ
ثٯ ٖػس ثیب ٨یب ٚش٧ب ٨ا٪سیطٯ یب دیب٦ی ث٭زٮ اسز ٦یس٭اٰ٨ ٨ب ضا ثٯ ق٭ض ٣ٚی ثٯ سٯ ٪٭و
یب ٞط٬ٮ سٗسیٚ ٥طز:
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 .1حٛبیبر ٚ٭سبٰی ٚٯ ي٫بغط سبظ٪سٮ ٰ ٨ب ٪ ٬یع ضرػیزٰب زض ٰ ٨ب ثسیبض ً٦س٬ز
اسز ٧ً٦ ٬٭اً ٦طش ١٧ثط حبزطٯ سبزٮ ٧ً٦ ٬٭٢ی ٰسش٫س ...ثطای ٧٪٭٪ٯ ٦یس٭ا ٨س٧ظیْ ١ی١
٪ ٬بثی٫بیب ٨زض ٚی٧یبی سًبزر یب ْی ٬ ١ذب٪ٯ سبضی ٙزض ٦ظ٫٭ی ضا ٦ظب ٠ظز.
 .2حٛبیزٰب  ٬زاسشبٰ٨بیی ٚٯ اَ٣هت ث٫٣هسسط اظ حٛبیهزٰهبی ٞهط٬ٮ اٰ ٠٬سهش٫س ٬
ي٫بغط سبظ٪سٮ  ٬ضرػیزٰبی ٦ ٨ش٫٭وسط  ٬حبزطٯای ٚٯ ثیب٦ ٨ی٫٫ٚس دیچیسٮسط اسز.
ضی٭ٮ ٚبضثطز ٰ٨ب زض اضسجبـ ثب ْٛط  ٬ثیب٪ ٨٭یس٫سٮ ثٯ ٰ٧ب ٨ضی٭ٮ ٪رسشی ٩اسز .سًهساز
ای٪ ٩٭و س٧ظیٰ١ب ٪سجز ثٯ ٞط٬ٮ ا٧ٚ ٠٬شط اسز .یٛی اظ ً٦طِ٬سطی٧٪ ٩٭٪ٯٰهب زض ایه٩
ظ٦ی٫ٯ س٧ظی٦ ١طزی اسز ٚٯ اظ دیص اضشط ٦سز ٦یٞطیعز  ٬ثٯ چبٮ ٦یاْشس.
ٞ .3ط٬ٮ س٭ ٤یب ٪٭و س٭ ٤زاسشبٰ٨بیی اسز ٚٯ غ٭ضر ٛ٦ش٭ة ٰ٨ب ثسٰ ٨٬یچٞ٭٪ٯ
س٭ؾیح  ٬سٓسیط س٧ظی٣ی ٗ٦ ٬بیسٯ ثب یْٛ ٙط  ٬دیب٬ ٤ػه٭ز زاضز. ...ایه ٩قهطظ سٗ٣هی زض
٬اٖى ثٯ زاسشب ٨ثٯ غ٭ضر ی ٙاسشًبضٮ ٞسشطزٮ ٦یٟ٪طز ٚٯ ٦طجٯٌثٯ ذه٭ز نهبٰط زاسهشب٨
اسز ٦ ٬طهجٯ یهب ٫ً٦هی ٛ٦شه٭ ٤زض شٰه ٩ثهٯ ٬ػ٭ز ٬ض٪هسٮ ( »٨د٭ض٪ب٦هساضیب:1389 ٨
161ه .)147اظ ثبضظسطی٧٪ ٩٭٪ٯٰب زض ای ٩ظ٦ی٫ٯ ٦یس٭ا ٨ثٯ زاسشب ٨دبزضبٮ ٫ٚ ٬یع٘ ٪ ٬یهع
زاسشب ٨ضیط ٪ ٬رؼیطا ٨زض زْشط ا٦ ٠٬ظ٫٭ی ٦٭ا٪ب اضبضٮ ٚطز.
یبز ٬ضی ایٛ٪ ٩شٯ اظ ٤اسز ٚٯ اٞط چٯ سبذشبض  ٬چٱبضچ٭ة ٰط اطط ازثهی ثبیهس ثهب
ْٛط ٦ ٬حش٭ای  ٨اطط ٚب٧ٰ ً ٦بٰ ٬ ٝ٫سبظ٬اض ثبضس ا٦ب ٟ٪طش  ٬زٖز ٦ب ٪یع ٪جبیس ػ٫جٯ
س ٙثًهسی زاضشٯ ثبضس .ثط ای ٩اسبس ٦ب ثطای ایٚ ٩ٯ ثٯ ض٬ض٫ی ثٟ٭ییٚ ٥ٯ س٧ظی ١یٛهی
اظ ؾًیّسطی ٩ضٰ١ٛبی ثیب ٨ازثی ٪یسز ٦ ٬ب٫٪س غسٰب ٖب٢ت ازثی زیٟهط ٖهب٢جی اسهز
ٚٯ ثب اضش٧ب ٠ثط نطْیزٰبی ذبظ ذ٭ز اظ قطیٕ ثیب٫ٰ ٨طی ثٯ ذ٭ثی س٭ا ٨سأطیطٞهصاضی
زض ثیبٞ ٨عاضٮٰبی اذ ٖی ضا زاضز زای ١ذبظ ذ٭ز ضا زاضی٪ ٬ ٥یع ثط ایٛ٪ ٩شهٯ سأٚیهس
٦ی٫ٚیٚ ٥ٯ زض ازثیبر ٰ٫ط «چٟ٭٪ٯ ٓٞش »٩اٰ٧یز  ٬ػ٣٭ٮ ثیطشطی زاضز سب «چهٯ ٓٞهش»٩؛
ث٫بثطای ٩اظ قطیٕ ٪طب ٨زاز٦ ٨یعا ٨نطْیز حٗیٗی س٧ظی ١زض ثیب٦ ٨حش٭ا ٪ ٬یع ضهی٭ٮ ثیهب٨
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سبذشبض  ٬سٱ٫ٰ ٤ ٚ ٥طی زض ٦ ٨یس٭ا٪ی٦ ٥ش٫بست ثب ٰط حٛبیشی ضاٰٛبضٰبی ضه٫بذشی
ا٬ع ْ ٬ط٬ز  ٨ضا ثٯ ٬ؾ٭ح ٪طب ٨زٰی ٥سب ثٯ ٦یعا ٨اضظش ازثی ٦ش٫بست ثب  ٨دی ثجهطی.٥
چ٫ی ٩ض٫بذز زٖیٗی اظ سبذشبض ٦ ٬حش٭ای س٧ظی ١ثٯ ٦ب ٦ ٙ٧ٚی٫ٚس سهب زض٘ ٫ٚهیٚ ٥هٯ
زض اضٛب ٠زاسشب٪ی زیٟط ثیب٦ ٨٭ظٮٰبی اذ ٖی زض ذس٦ز ٫ٚص زاسشب٪ی اسز  ٬ثهب ٨
٪طب ٨زازٮ ٦یض٭ز ا٦ب زض س٧ظی ٬ ١ثٯ٬یژٮ ْبثه ١زضسهز ثهٯ يٛهس ایهٖ ٩ؿهیٯ ٚه٫ص
زاسشب٪ی چ٫ب٪ ٨بچیع ٦ ٬حس٬ز اسز ٚٯ ْٗف حٗ٦ ٥ٛس٦ٯچی٫ی ثطای ثیب٦ ٨٭ظٮ اذ ٖهی
زاسشب ٨ضا زاضز ٪ ٬چٯ ضا ٚٯ ضًبض ٪ب٦یسٮ ٦یض٭ز ثب غطاحز ٦یٞ٭یس؛ ث٫بثطای ٩سٓهب٬ر
ای ٩ثیب ٨ضًبضی ثب ثیب ٨ضًبضی ذط ٬ ٙيبضی اظ ٰط ٞ٭٪ٯ ٢كبْز ٰ٫طی ض٬ض ٩اسز ٬
ای ٩ثیب٫ٰ ٨ط٫٦سا٪ٯ اسز ٚٯ زض ازثیبر حطِ ا ٬ ٠٬ذط ضا ٦یظ٪س.
 .8وتیجٍ
ثب س٭ػٯ ثٯ ٪چٯ زضثبضٮ سبذشبض س٧ظیٓٞ ١شی ٥ز٢یٚ ١بضثطز ٞعاضٮٰهبی اذ ٖهی غهطیح ضا
زض س٧ظی ١ثبیس زض سبذشبض ای ٩حٛبیزٰب ػسز٬ػ٭ ٚطز ٚٯ ثٯ ق٭ض قجیًی ٚ٭سبٮ اسهز.
اظ ػ٣٧ٯ زای ١چ٫یٚ ٩٭سبٰی شاسی ٦یس٭ا ٨ثٯ ای٦ ٩٭اضز اضهبضٮ ٚهطز٪ :رسهز ایهٚ ٩هٯ
س٧ظی ١یٛی اظ اسبسیسطی ٩ثرصٰبی ازثیبر سً٣ی٧ی اسز  ٬ای٪ ٩٭و ازثیبر ثط ذه ِ
ازثیبر ح٧بسی ٫َ ٬بیی ثط ایسٮ ٢یس ٥اذ ٖی اسش٭اض اسز  ٬ثب ضهٞ١ٛیهطی دطسهص ٬
دبسدٰبی اذ ٖی ثسیبض زا٫٦ٯ ٚبض ثٯ ثحض  ٬اسشساٚ ٠طیسٮ ٦یض٭ز؛ ث٫بثطای ٩ثبیهس ثهٯ
غ٭ضر ذی٣ی ٚ٭سبٮ ظ٦ی٫ٯ دبسد ٫٦بست ضا ْطاٰ٬ ٥ضز سب ْطای٫س اٖ٫بو ٰطچٯ سطیىسهط ٬
ثٱشط ثٯ ا٪ؼب ٤ثطسس .ز ٤٬ایٚ ٩ٯ زض زاسشبٰ٨بی سً٣ی٧ی ثطذ ِ زاسشبٰ٨بی ح٧بسهی ٬
َ٫بیی ي٫ػط ض٬ایی ثط ي٫ػط ٧٪بیطی ٰ ٬سِ اذ ٖی ثط ٰسِ سطٞط٤سبظی َ٣جٯ زاضز.
س٭ ٤ایٚ ٩ٯ زض زاسشبٰ٨بی ح٧بسی ٫َ ٬بیی ز ٬ي٫ػط حٗیٗز٦ب٫٪سی  ٬س٭ٰ٬ ٥اًٖیهز
ثٯ چط٦ ٥یذ٭ضز ٚٯ زض زاسشبٰ٨بی سً٣ی٧ی ٪ٯ س٫ٱب ٬ػ٭ز ٪ساض٪س ثٛ٣ٯ ثٯ يٛس ضهبٰس
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٪ج٭ز ٬اًٖیز زض ضرػیزٰب  ٬سبذشبض ٖػٯٞ٭یی ٰسشی.٥
اظ ػ٣٧ٯ ي٭ا ١٦سًیی٫٫ٚ ٩سٮ ضی٭ٮ ثیهبٓ٦ ٨هبٰی ٥اذ ٖهی زض س٧ظیه ١س٭ػهٯ ثهٯ ظ٦ی٫هٯ
زاسشب٪ی  ٨اسز .ظیطث٫بی ض٬ایی س٧ظی ١سجت ٦یض٭ز ظ٦ی٫هٯ زاسهشب٪ی س٧ظیه ١ثهطذ ِ
ظ٦ی٫ٯٰبی زاسشب٪ی زیٟط ْبٖس ثیب ٨ػعییبر نبٰطی  ٬اٟ٪یعٮٰهبی زض٪٬هی ضرػهیزٰهب
ثطای ضْشبضٰبی ذ٭ز ثبضس یب زض ثٱشطی ٩حب٢ز ثٯ اضبضٮای ثسه٫سٮ ضه٭ز  ٬چه٭ٰ ٨هسِ
شاسی زض س٧ظی٦ ١٭ظش اذ ٔ اسز  ٬ثس ثٯ ٰ٧ی ٩ز٢ی ١ذب ٕ٢اطط س٧ظی٣ی ٦یٚ٭ضس سهب
ثٯ ثٱشطی ٩ض ١ٛایٰ ٩سِ ضا ثط ٬ضزٮ سبظز؛ ث٫بثطایٰ ٩طٞهع ذه٭ز ضا ٣٦هع ٤ثهٯ ضيبیهز
ظ٦ی٫ٯ  ٬ي٫بغط سبذشبضی زاسشب٪ی ثٯ ض٧ً٦ ١ٛ٭٧٪ ٨ ٠یثی٫س ْٗ ٬ف زض دی  ٨اسز سهب
ی ٙثبیس ٪ ٬جبیس ضا زض یٖ ٙب٢ت ٚ٭سبٮ ٰ٫ط٫٦سا٪ٯ ٦كطح سبظز.
اظ زیٟط ي٭ا٦ ١٦ٱ٧ی ٚٯ زض ض٫بذز ٚیٓیز ثیبٓ٦ ٨بٰی ٥اذ ٖهی زض س٧ظیه ١اٰ٧یهز
ذبغی زاضز س٭ػٯ ثٯ ٦طظ سری ١زض س٧ظی ٬ ١سٓب٬ر  ٨ثب سری ١زض زیٟهط ا٪ه٭او زاسهشب٨
اسز؛ «سری٦ ١ٱبض ضسٮ ثط دبیٯ ٬اًٖیزٰب»  ٬ضرػیزٰهبی ا٪سهب٪ی « ٬سریه ١ظاز» ٚهٯ
ثطای ثیب ٨اْٛبض ٦٭ضز ٪هط ٪٭یس٫سٮاش ثٯ ٰیچ ٦طظی ٦حهس٬ز ٧٪هیٞهطزز؛ زض ایه٦ ٩هطظ
سٓب٬ر سری ١زض ٞ٭٪ٯٰبی ٦رش ّ٣زاسهشب٪ی ضهٛبض ٦هیضه٭ز  ٬زض٘ ایه ٩سٓهب٬ر ثهٯ
ض٫بذز ػٱب ٨زاسشب ٬ ٨ضرػیزٰبی زاسشب٪ی ٦ش٫بست ثب ٰط ٪٭يی ٫٦ؼهط ٦هی ضه٭ز ٬
ٚبضٚطزٰبی ٰ٨ب ضا اظ یٛسیٟط ثبظ ٦یض٫بسب٪س.
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