ًؾزیِ علوی -پضٍّؾی
پضٍّؾٌاهِ ازتیات بعلیوی
عال ّؾتن ،ؽوارٓ عی ٍ زٍم ،سهغتاى  ،1395ؿ 69 -100

بررسی الگوی کنشگران حکایتهای باب نخست کلیله و دمنه


دكتز هحوذرضا حاجیآقابابایی
چکيذُ

یکی اس ًظزیِّای هغزح زر حَسُ رٍایتً ،ظزیِ گزیواط اعت کهِ تهز اعهاط بلاته ّهای
زٍگاًِ هتي عزاحی ؽسُ اعت .اگزچِ ًظزیِ گزیواط با حسٍز تغیار سیازی قات اًغثها تها
ققِّای هتَى ازب فارعی اعت ،زر پارُای اس هَارز ؽاّس ًاّنذَاًیّهایی زر ایهي سهیٌهِ
ّغتین .پضٍّؼ حاضز تِ تزرعی حکایتّای تاب اٍل کتاب کلیلِ ٍ زهٌهِ اس هٌظهز ًظزیهِ
رٍایی گزیواط پززاذتِ اعت .تا تزرعی فَرت گزفتِ هؾرـ گززیس کهِ اگوهَی رٍایهی
گزیواط را ًویبَاى تِفَرت کاه تز بواهی حکایتّای کلیلِ ٍ زهٌِ هٌغثه زاًغهت .زر
تعضی اس حکایتّا ارشایی اس عزح رٍایی گزیواط تا ّوسیوز بلفی هیؽًَس .ایي هَضهَ
تا اگوَی رٍایی گزیواط زر بضاز اعت؛ اگثتِ هیبَاى ایي اهز را تزذاعهتِ اس بعلیوهی تهَزى
کتاب کلیلِ ٍ زهٌِ زاًغت کِ راٍیاى حکایتّا تیؾتز تِ هفَْهی کِ هیذَاٌّهس تیهاى کٌٌهس،
بَرِ زارًس ًِ ،تِ عاذتار حکایت .اگزچِ تْزُگیزی اس ًظزیات گًَاگَى زر حهَسُ رٍایهت
هیبَاًس هَرة ؽٌاذت تْتز هتَى ازتی ؽَز ،تا بَرِ تهِ ٍیضگهیّهای ذهاؿ ققهِّهای
 اعتازیار ستاى ٍ ازتیات فارعی زاًؾواُ عالهِ عثاعثایی hajibaba@atu.ac.ir
بارید ٍفَل 95/5/4

بارید پذیزػ 95/8/5
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ایزاًی ،السم اعت عزحی تَهی تزای تزرعی عاذتار رٍایی ایي ققِّا ارائهِ گهززز ٍ یها تهِ
بٌاعة حکایات ،بغییزابی زر ایي اگوَّا ایزاز ؽَز.
ٍاصُّای كليذی
رٍایتؽٌاعیً ،ظزیِ گزیواط ،اگوَی کٌؾوزاى،کلیلِ ٍ زهٌِ.
 -1هقذهِ
هتَى ازب فارعی اس ًظزگاُ هحتَا تِ گًَِّای هرتلفی بلغهین ههیؽهًَس کهِ یکهی اس
هْنبزیي ایي گًَِّا ازتیات بعلیوی اعت .آحار هَرَز زر ایي گًَِ ازتهی بٌهَ ؽهکلی
فزاٍاًی زارًس ٍ اس ایي رٍ اس هٌظز هغاگعات ؽکلی(فزم) هیبَاى ایي آحار را تزرعی کزز.
گًَِ ازتی()Genreزاعتاى ،یکی اس پزکارتززبزیي گًَِّا زر حَسُ ازتیهات بعلیوهی تهِ
ؽوار هی آیس ٍ بَرِ تِ عٌافز زاعتاى تٍِیضُ ؽرقیت ،هیبَاًس هَرة ؽٌاذت اتعهاز
باسُبزی اس ایي هتَى گززز.
یکی اس هْنبزیي اگوَّای تزرعی عولکزز ؽرقیتّا زر زاعتاى اس عَی گزیوهاط
هغزح ؽسُ اعت .گزیواط زر اگوَی رٍایی ذَز تز بلات ّای زٍگاًهِ بأکیهس ههیکٌهس.
اگوَی گزیواط اس عِ رفت زٍبایی کِ زر هلات ّنزیوز قزار زارًس ،بؾکی ههیؽهَز.
ٍی تهِ رههای ٍاصُ ؽرقههیت اس ٍاصُ کٌؾههوز اعههتفازُ هههیکٌههس .اس زیههسگاُ اٍ کٌؾههوز
رایواّی تزبز اس ؽرقیت زارز ٍ حَسُ عولکزز ؽرقهیت را ًیهش هؾهرـ ههیکٌهس.
کٌؾوزاى اگوَی گزیواط عوهسبا زر پهی اًزهام کهاری ٍ یها ٍاکٌؾهی زر هلاته زیوهز
ؽرقیتّای زاعتاى ّغتٌس ٍ تزرعی عولکزز ایؾاى زر هتَى زاعتاًی هیبَاًس هَرهة
فْن تْتزی اس ایي هتَى گززز.
کلیلِ ٍ زهٌِ اس هتَى ارسؽوٌس ازتیات فارعی زر حَسُ ازب بعلیوی تِ ؽوار هیآیهس.

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 71 /
حکایابی کِ زر ایي کتاب هغزح ؽسُ اعت ،تِگًَِای زر پی تیاى آهَسُّایی ّغتٌس کهِ
هَرز بَرِ پسیسآٍرًسگاى آىّا ٍ زر راعهتای عهزح اًسیؾهِّهای ایؾهاى تهَزُ اعهت.
ؽرقیتپززاسی زر حکایتّای کلیلِ ٍ زهٌِ تِ ؽیَُّای هرتلفی اًزام گزفتِ اعهت ٍ
عوسبا ؽرقیتّای هَرَز زر ایي احز تِ هٌظَر ذافی ٍ تزای تیاى ًکتِای اذالقی یها
بعلیوی ذل ؽسُاًس .حیَاًات تیؾتزیي کٌؼ را زر ایي کتاب تزعْسُ زارًس ٍ اس ایي رٍ
ایي کتاب زر گًَِی ازتی فات ( )fableرای هیگیزز کِ یکی اس گًَِّهای هْهن ازب
بعلیوی تِ ؽوار هیآیس.
ّ -1-1ذف ٍ بياى هسألِ
تا بَرِ تِ ایي کِ اگوَی کٌؾوز گزیواط ،حَسُ عو ؽرقیت را هؾرـ هیکٌس،
تا تْزُگیزی اس ایي اگوَ هیبَاى تِ ایي هَضَ زعت یافت کِ هیشاى کٌؾهوزاى اًغهاًی
زر هلات کٌؾوزاى غیزاًغاًی با چِ اًساسُ اعت ٍ ایي اههز تیهاًوز هیهشاى آسازی عولهی
اعت کِ پسیسآٍرًسگاى کتاب زاؽتِاًسّ .سف ایهي پهضٍّؼ ،بحلیه ؽرقهیتّها تهز
اعاط حَسُ کارکززؽاى ٍ هیشاى بلات ّایی اعت کِ تا یکسیوز زارًس.
 -2-1پيشيٌِ پضٍّش
زر ذقَؿ اگوَی کٌؾوزاى گزیواط ،تا بَرِ تِ تزرعیّای فهَرت گزفتهِ ،عهِ
هلاگِ یافت ؽس کِ زر ازاهِ تهِ هعزفهی آىّها ههیپهززاسین« :اگوهَی کٌؾهوز زر تزذهی
رٍایتّای کالهی هخٌَی هعٌَی تز اعاط ًظزیِ اگوَی کٌؾوز آگضیززاط گزیواط» .زر
ایي پضٍّؼ ًَیغٌسگاى ،کٌؾوزاى را زر رٍایتّهای هخٌهَی اس هٌظهز ًظزیهِ گزیوهاط
تزرعی کززُاًس ٍ هعتلسًس زر رٍایتّایی کِ گفتٍگَی هیاى اًغاى ٍ ذساعت ،بلاتلی
تٌیههازیي ٍرههَز زارز( .هؾههیسی ٍ آساز« .)35-46 :1390 ،بحلیهه هعٌهها-عههاذتاری زٍ
حکایت اس بارید تیْلی تها بکیهِ تهز اگوهَی کٌؾهوزّای گزیوهاط» .زر ایهي پهضٍّؼ
ًَیغههٌسگاى زٍ حکایههت را تزرعههی کههززُاًههس کههِ حکایههت اٍل تههِ علههت ضههع

زر
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ؽرقیتپززاسی تا اگوَ هٌغث ًیغت ٍ زر حکایت زٍم ،ایي اگوهَ هٌغثه تها حکایهت
اعت (ذازهی ٍ پَرذاگلی« .)47-67 :1388 ،کارتزز اگوَی کٌؾوز گزیوهاط زر ًلهس ٍ
بحلی ؽرقیت ّای زاعتاًی ًازر اتزاّیوی» .زر ایي پضٍّؼ تها تزرعهی ؽرقهیت زر
زاعتاىّای ًازر اتزاّیویً ،لؼ ّز ؽرقیت زر رًٍهس زاعهتاًی هؾهرـ ؽهسُ اعهت
(علَیهلسم ٍ پَرؽْزام .)95-116 :1387 ،تز اعاط رغتٍرَّهای اًزهام گزفتهِ زر
ذقَؿ هَضَ ایي پضٍّؼ ،هلاگِای یافت ًؾس.
 -2بحث ٍ بزرسی
یکی اس اگوَّای هْن زر تزرعی هتَى زاعتاًی ٍ ازتی ،اگوَی کهٌؼ ٍ کٌؾهوزاى اعهت
سیزا زر رٍایتؽٌاعی تزرعی کٌؾوزاى ٍ افزازی کِ ًلؾی زر هتي زاعتاى ایفا هیکٌٌهس،
حائش اّویت اعت .اس رولِ پضٍّؾوزاًی کِ زر ایي تارُ اگوَیی قات بَرِ هغزح کزز،
آگزیززاط گزیواط اعت .گزیواط تا هغاگعات هعٌاؽٌاعی ٍ عاذتاری ههتي ،بَاًغهت
اگوَیی هثتٌی تز هسل کٌؾی هتي ارائِ کٌسّ.سف گزیواط زر ایي اگوَی کٌؼهحهَر یها
کٌؾی( ،)Actional Patternهؾرـ کززى ًلؼ ؽرقیتّا زر عَل هتي رٍایهت ٍ
بثییي اربثاط هیاى کٌؼ ٍ ؽرقیت تَز .گزیواط علیسُ زاؽت کِ عاذتارّای حاکن تز
ًظام ستاى اًغاى تِفَرت ًاذَزآگاُ زر هتي زاعتاى ٍ ًیش رٍایت رلَُگز هیؽَز ٍ تهِ
ّویي عثة بالػ کزز با ایي اگوَی کٌؾی را تز اعهاط عهاذتارّای هَرهَز زر ستهاى
(فاع  ،هفعَل ،فع ) پایِریشی کٌس ٍ تز ّویي هثٌا اعاط کهار ذهَز را تهز بلاته ّهای
زٍگاًِ گذاؽت.
اس ًظز گزیواط تایس ؽرقیتّای زاعتاى را زر گغهتزُ کٌؾهی کهِ اًزهام ههیزٌّهس،
تزرعی کزز ًِ ،تز اعاط ًلؾی کِ زر عَل زاعتاى تز عْسُ هیگیزًسٍ .یضگی هْن اگوهَی
کٌؾی گزیواط زر ایي اعت کِ ّوِ چیش هعغهَف تهِ کهٌؼ ؽرقهیت اعهت ٍ حهَسُ

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 73 /
کارایی ٍ عولکززً ،لؼ تغیار هْوی زر ایي اگوَ زارزً .کتِ زیوز ایهي اعهت کهِ زر ایهي
اگوٍَ ،یضگی ؽرقیت اس کٌؼ اٍ رسا ًویؽَز تلکِ ّز کٌؾی کِ اًزام هیزّس ،زرعهت
زر رْت ٍیضگیّای ؽرقیتی اعت کِ زارز (ر.ک .کٌْوَیی.)25 :1381 ،
گزیواط تِ پیزٍی اس پزاج کِ ّفت ًلؼ رٍایی یا حَسُ عولکهزز را تهز اعهاط 31
کارکزز هؾرـ کززُ تَز ،اس ؽؼ کٌؾوز یاز هیکٌس کِ تِفَرت عِ بلاته زٍ عهَیِ
زر هلات یکسیوز قزار زارًهس (ر.ک .بهَالى .)82 :1383 ،اس زیهس گزیوهاط ،ؽرقهیت
افلی زر پی رعیسى تِ ّسف اعت ٍ زر ایي راُ تا هلاٍهت حزی

هَارِ ههیؽهَز .اٍ

تزای رعیسى تِ ّسف اس یک یاریگز کوک هیگیزز ٍ یک ًیزٍی راعد اٍ را تِ عهوت
ّسفؼ ّسایت هیکٌس .زر ایي رًٍس یک گیزًسُ ًیش ٍرَز زارز (ر.ک .هکاریهک:1384 ،
 . )152گزیواط تا زر ًظز گزفتي ایي هغلة کِ اعاعا بلات  ،عاذتار تٌیهازیي رٍایهت را
ؽک هیزّس ،ؽؼ ًَ کٌؾوز را زر قاگة عِ رفت هتلات هغزح کهزز ٍ عهِ اگوهَی
کٌؾی تِ ٍرَز آٍرز:
-1اگوههَی کٌؾههی اٍل ،رفههت هتلاتهه فاعهه ( ٍ )subjectهفعههَل ( )objectرا
زرتزهیگیزز .فاع کٌؾوز افلی رٍایت اعت کِ ّسفی را زًثهال ههیکٌهس ٍ هفعهَل آى
چیشی اعت کِ فاع زر پی تِ زعت آٍرزى آى اعت .زر حلیلت ایي فاع اعت کِ زر
هتي زاعتاى زر پی یافتي هفعَل اعت ٍ تزای رعیسى تِ آى بالػ هیکٌس .هفعَل ّوهاى
ؽیء ارسؽی ٍ یا ّسف فاع اعت کِ اٍ را ٍازار تِ حزکهت ههیکٌهس .زر ایهي ًهَ اس
زاعتاىّا کِ فاع زر تزاتز هفعَل قزار هیگیزز ٍ تزای رعهیسى تهِ آى بهالػ ههیکٌهس،
عوسبا تا زرٍىهایِّای رغتٍرَ ٍ یا رعیسى تِ ذَاعتِ هَارِ ّغتین.
 -2اگوَی کٌؾی زٍم ،رفت هتلاته فزعهتٌسُ ( ٍ )senderگیزًهسُ ( )receiverرا
زر تزهیگیزز .فزعتٌسُ یا هحزک ،عاه یا علتی اعت کِ کٌؾهوز افهلی (فاعه ) را تهِ
زًثال ّسفی (هفعَل) هی فزعتس .گیزًسُ کغی اعت کِ اس کٌؼ کٌؾهوز افهلی (فاعه )
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عَز ٍ هٌفعت هیتزز .زر ایي اگوَی کٌؾی ،هعوَال اربثهاعی تهِفهَرت هغهتلین هیهاى
فزعتٌسُ ٍ گیزًسُ فَرت هیگیزز سیزا گاّی فزعتٌسُ یهک ًیهزٍی هحهزک ٍ یها یهک
عاه اعت ٍ یا یک فزز اعت کِ فاع را تزای رعیسى عَز ٍ یها هٌفعتهی تهِ گیزًهسُ،
زًثال هفعَل هیفزعتس .زر زاعتاىّایی کِ هثتٌهی تهز راتغهِ فزعهتٌسُ ٍ گیزًهسُ اعهت،
هحَر افلی عوسبا تِفَرت اربثاط اعت.
 -3اگوَی کٌؾی عَم ،رفت هتلاته ًیهزٍی هرهاگ
( )helperاعتً .یزٍی هراگ

( ٍ )opponentیهاریرعهاى

کغی یا عاهلی اعهت کهِ بهالػ ههیکٌهس فاعه را اس

رعیسى تِ هفعَل تاسزارز ٍ ًیزٍی یاری رعاى کغهی یها عهاهلی اعهت کهِ تهِ فاعه زر
رعیسى تِ هفعَل کوک هیکٌس(ر.ک .اذَت ٍ 146-147 :1371 ،هکاریهک152 :1384 ،
ٍ ّارگٌههس ٍ 363 :1385 ،هحوههسی.)Greimas, 1983: 86 ٍ 113-114 :1381 ،
حضَر ّز زٍ ًلؼ ًیزٍی هراگ

ٍ یاریرعاى تغتوی تِ هیشاى اربثاط هیهاى فزعهتٌسُ،

گیزًسُ ٍ فاع زارزّ .ز چِ زعتیاتی تِ هفعَل زؽَاربز تاؽس ٍ زر عیي حهال هفعهَل
زارای ارسػ هازی یا هعٌَی تیؾتزی تاؽس ،حضَر ًیزٍی هراگ

پزرًگبز اعهت ٍ تهِ

ّویي هیشاىً ،یزٍی یاریرعاى ًیش ععی هیکٌس زر ههتي زاعهتاى حضهَر زاؽهتِ تاؽهس.
آًچِ زر ذقَؿ ایي زٍ ًیزٍ ،هْن تِ ًظز هیآیس ،هاّیت آىّاعت سیهزا گهاّی عاهه
یاریرعاى اس ؽک اًغاًی ذارد هیؽَز ٍ َّػ ٍ زرایت ذَز فاع زر حکن عهاهلی
یاریرعاى قزار هی گیزز ٍ یا گاّی عَاه عثیعی تِ یاری فاع ههیآیٌهس .زر ذقهَؿ
ًیزٍی هراگ

ًیش ّویي ٍضعیت فاز اعتً .یزٍی هراگ

ّن هیبَاًس اًغهاى تاؽهس

ٍ ّن هیبَاى عاهلی عثیعی تاؽس.
اگوَی کٌؾی اٍل ٍ زٍم؛ یعٌی رفت هتلات فاع ٍ هفعَل ٍ گیزًسُ ٍ فزعهتٌسُ ،زر
ّز رٍایتی حتوی اعت اها اگوَی کٌؾی عَم؛ یعٌی ًیزٍی هراگ

ٍ یاریرعاى هوکهي

اعت زر رٍایت ٍرَز زاؽتِ تاؽس ٍ یا ٍرَز ًساؽتِ تاؽس ٍ ههیبهَاًین رٍایتهی زاؽهتِ

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 75 /
تاؽین کِ زر آى ًیزٍی هراگ

ٍ یاریرعاى حضَر ًساؽتِ تاؽس (ر.ک .اعهکَگش:1383 ،

 .)150اگوَی کٌؾوزاى ًظزیِ گزیواط را هیبَاى زر قاگة سیز ارائِ کزز:
فرستنده

یاریرسان

فاعل

مفعول

گیرنده

نیروی مخالف

تا بَرِ تِ آى کِ کتاب کلیلِ ٍ زهٌِ زر حَسُ ازتیهات بعلیوهی قهزار زارز ٍ یکهی اس
ؽیَُّای بأحیزگذاری زر ایي حَسُ ،تْزُگیزی اس زاعهتاىّها ٍ بوخیه ّاعهت .تزرعهی
اگوَی کٌؾوزاى ایي زاعتاىّا هیبَاًس هَرة زرک باسُبزی اس هتي ؽهَز ٍ تها بحلیه
ایي اگوَّا تِ ؽٌاذت تْتزی اس آًچِ ًَیغٌسُ زر پی تیاى آى تَزُ اعت ،زعت هییاتین.
تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌهِ اس یهک حکایهت هلهسهابی ٍ زٍ حکایهت افهلی ٍ چٌهس
حکایت فزعی بؾکی ؽسُ اعت .حکایت هلسهابی ایي تاب زرتارُ تاسرگاًی اعهت کهِ
فزسًساًؼ را تزای بزارت ٍ کغة بززتِ راّی عفز هیکٌس .زر ایي عفز یکی اس پغزاى
تاسرگاى ،زٍ گاٍ تِ ًامّای ؽٌشتِ ٍ ًٌستِ ّوزاُ ذَز هیتزز .زر راُ ؽٌشتِ آعیة هیتیٌس
ٍ پغز تاسرگاى اٍ را رّا هیکٌس .ؽٌشتِ پظ اس هسبی تْثَز هییاتس ٍ ؽهزٍ تهِ گهززػ
هیکٌس ٍ تاًوی عز هیزّس .ؽیز اس ؽٌیسى فسای گاٍ ّزاعاى هیؽَز .زر ایي تیي زهٌِ
کِ ؽغال سیزکی اعت ،اس فزفت اعتفازُ هیکٌس ٍ ذَز را تِ ؽیز ًشزیک هیعهاسز ٍ اس
علت ًاراحتی اٍ رَیا هیؽَز .ؽیز زگی ًوزاًی ذَز را تیاى هیکٌس .زهٌِ تا بزفٌسی کِ
تِ کار هیتزز ،گاٍ را ًشز ؽیز هیآٍرز .زٍعتی گاٍ ٍ ؽیز رٍستِرٍس تیؾتز هیؽَز .ایهي
هَضَ هَرة ًاراحتی زهٌِ هیگززز ٍ تِ عثة حغازت ،هیاًِ ؽیز ٍ گهاٍ را تهز ّهن

 / 76پضٍّؾٌاهِ ازتیات بعلیوی ،ؽوارٓ عی ٍ زٍم ،سهغتاى 1395

هیسًس ٍ هَرهة کؾهتِ ؽهسى گهاٍ ههیؽهَز .زر ذهالل ایهي حکایهتّ ،هز کهسام اس
ؽرقیت ّای زاعتاى تزای بثییي ٍ احثات ًظزات ذَز حکایابی هغزح ههیکٌٌهس کهِ زر
راعتای اًسیؾِّای عزح ؽسُ زر حکایت افلی اعت.
 -1-2بزرسی الگَی كٌشگزاى در حکایت اٍل
حکایت ًرغت را هیبَاى تِ عٌَاى هلسهِای تزای ٍرٍز تِ زاعهتاى زر ًظهز گزفهت.
ایي حکایت تِ ًحَی سهیٌِعاس تزٍس حکایتّای زیوز ایي تاب اعت .تز اعهاط آًچهِ
زر ایي حکایت آهسُ اعت ،تاسرگاًی پغزاى ذَز را ًقیحت هیکٌهس کهِ تهزای کغهة
هٌافع تِ بزارت تپززاسًس .پغزاى تاسرگاى پهظ اس ؽهٌیسى عهرٌاى پهسر ،راّهی عهفزی
بزاری هیؽًَس .پغز تشرگبز تا زٍ گاٍ تِ ًامّای ؽٌشتِ ٍ ًٌستِ راّی عفز ههیؽهَز ٍ
زر هیاًِ راُ ،ؽٌشتِ را تِ عثة ًابَاًی رّا هیکٌس ٍ تِ عفز ذَز ازاهِ هیزّهس .اگوهَی
کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

هزد تاسرگاى

پسزاى تاسرگاى

پسزاى تاسرگاى

مفعول
کسة رٍسی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت اٍل)
فاع ٍ گیزًسُ زر ایي حکایت یکی اعت کِ ایي هَرز تهز ذهالف ًظزیهِ گزیوهاط
اعت .زر ایي حکایت ًیزٍی یاری رعاى ٍ ًیزٍی هرهاگ

ٍرهَز ًهسارزً .ثهَز ًیهزٍی

یاریرعاى زر راعتای پیؾثزز زاعتاى اعت .اگز ًیزٍیی تِ یاری پغز ٍ ؽهٌشتِ ههیآههس،
حَازث تعسی زاعتاى ؽک ًوهیگزفت.گزفتهاری ؽهٌشتِ هَرهة ؽهک گیهزی بوهاهی
ابفاقات ٍ حکایتّای تعسی ایي تاب اعت.

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 77 /
ًکتِ زیوز ایي کِ هفعَل زر ایي حکایت کغة رٍسی حالل اعت اها هفعَل زر ایهي
حکایت هزکش بَرِ ًیغت تلکِ فزفا عاهلی اعت کِ پغز را تهِ حزکهت ٍاههیزارز بها
ازاهِ زاعتاى ؽک تویزز .گزفتاری ؽهٌشتِ ٍ زر راُ هاًهسى اٍ اّویهت زارزً .کتهِ قاته
بَرِ زیوز ایي کِ گزفتاری ؽٌشتِ ،عثة هیؽَز با بأذیزی زر حزکهت پغهز تاسرگهاى
پسیس تیایس اها ایي گزفتاریً ،یزٍیی زر رْت هراگفت تا حزکهت پغهز تاسرگهاى ًیغهت
سیزا اٍ پظ اس گزفتاری ؽٌشتِ تِ راُ ذَز ازاهِ هیزّس ٍ ؽٌشتِ را رّا هیکٌس.
 -2-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت دٍم
پظ اس حکایت هلسهابی کِ سهیٌِعاس زیوز حکایهتّهاعهت ،حکایهت افهلی آٍرزُ
هیؽَز .ؽٌشتِ پظ اس گذؽت هسبی تْثَز هییاتس ٍ تِ گززػ زر رٌوه ههیپهززاسز ٍ
تاًوی تلٌس عز هیزّس .ایي تاًگ هَرة ّزاط ؽهیز ههیؽهَز .زر ایهي تهیي زهٌهِ کهِ
ؽغاگی سیزک اعت ،اس بغییز حاگت ؽیز ،هتَرِ ًاراحتی اٍ هیؽَز ٍ ًشز ؽیز ههیرٍز ٍ
علت ًاراحتی اٍ را رَیا هیؽَز .ؽیز زگی ًوزاًی ذَز را تاًوی هیزاًهس کهِ هٌؾهأ آى
هعلَم ًیغت .زهٌِ تزای پیسا کززى عاه فسا راّی هیؽَز ٍ گاٍ را هییاتس ٍ اٍ را تهِ
ذسهت ؽیز هی آٍرز ٍ هیاى ؽیز ٍ گاٍ ،زٍعتی گزهی پسیس هیآیس (ر.کً .قزاهلل هٌؾی،
 .)100-119 :1391اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

صذای گاٍ

دهٌِ

ضیز

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

سیزکی دهٌِ

ضٌاخت عاهل صذا

کلیلِ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت زٍم)
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زر ایي حکایت یاریرعاى ٍ فاع یک ًفز اعت ٍ کلیلِ ،اگزچِ زٍعت ًشزیک زهٌِ
اعت ،تا اًسیؾِ ٍی هراگ

اعت ٍ هعتلس اعت ًثایس تِ ؽیز ًشزیک ؽهس سیهزا رایوهاُ

ذَز ٍ زهٌِ را زر عغح ؽیز ًویزیس ٍ پایاى ذَؽی تزای ایي کار هتقَر ًثَز.
 -3-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت سَم
زیوز حکایتّای ایي تاب زر هیهاى حکایهت افهلی قهزار زارز ٍ تٌها تهِ ضهزٍرت
هَضَ  ،حکایتی اس عَی ؽرقیتّا عزح هیؽَز .کلیلِ ،زهٌِ را اس ًشزیکی تِ پازؽاُ
هٌع هیکٌس ٍ تزای ایزاز بأحیزگذاری تیؼبز ،حکهایتی تیهاى ههیکٌهس .حکایهت زرتهارُ
تَسًِای اعت کِ تِ عثة بللیس ،زچار هؾک هیؽَز .تَسًِای ،زرٍزگزی را زیس کِ زر
حال ًزاری تَزٍ .قتی کِ زرٍزگز تزای کاری رفت ،تَسًِ ذَاعت کِ اس کهار اٍ بللیهس
تکٌس اها تِ عثة ًاآؽٌایی تا کار ،زچار عاًحِ ؽس ٍ زرٍزگز ًیش تهِ عهرتی اٍ را بٌثیهِ
کزز(ر.کً .قزاهلل هٌؾی.)101 :1391 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

فاعل

ٍسَسِی تقلیذ


تَسًِ

مفعول
عول درٍدگزی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت عَم)
ًکتِ هْن زر ایي اگوًَ ،ثَز گیزًسُ اعت .تِ ًظز گزیواط زر ّز زاعتاًی ،گیزًهسُای
ٍرَز زارز اها زر ایي حکایت گیزًسُای زیسُ ًویؽَز سیزا اس کاری کِ تَسًِ ههیکٌهس،
ًِ ذَز اٍ ٍ ًِ کظ زیوزی هٌفعتی ًویتزز .زر ایي حکایت تِ علت پیاهی کِ راٍی زر
پی تیاى آى اعتً ،یزٍی یاریرعاى ٍرَز ًسارز .راٍی حکایت کلیلِ اعت ٍ اس ًظهز اٍ
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اگز فززی ٍارز کاری ؽَز کِ ؽایغتِ آى ًیغت ،کغهی تهِ اٍ کوهک ًوهیکٌهس .عٌقهز
تاسزارًسُ یا ًیزٍی هراگ

ًیش زر ایي حکایت زیسُ ًویؽَز سیزا کلیلِ هعتلس اعت کهِ

کغی ًویبَاًس ًازاى را اس بقویوی کِ گزفتِ اعت ،تاسزارز.
ًکتِ قات بَرْی کِ ؽایس تتَاى زر ذقَؿ ایي حکایت ٍ زیوز حکایتّهایی کهِ
گیزًسُ ًسارز ،هغزح کزز ،آى اعت کِ تا بَرِ تِ بعلیوی تَزى هتي ،ذَاًٌسُ یا هراعة
ایي حکایتّا زر رایواُ گیزًسُ قزار هیگیزز سیهزا ًَیغهٌسُ حکایهت را تهزای اًتلهال
هفَْم ٍ پیاهی ذاؿ تیاى هیکٌس.
 -4-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت چْارم
ایي حکایت سهاًی هغزح هیؽَز کِ زهٌِ ًشز ؽیز هیرٍز ٍ علت ًهاراحتی ٍی را رَیها
هیؽَز .زهٌِ تزای ایي کِ تتَاًس ًیت ذَز را تِزرعتی تیاى کٌس ،حکهایتی عهزح ههیًوایهس.
حکایت زرتارُ رٍتاّی اعت کِ فسای عثلی را هیؽٌَز ٍ گواى هیکٌهس کهِ ارسػ غهذایی
آى ًیش تِ هاًٌس فسایؼ اعت اها پظ اس بالػ فهزاٍاى ،تْهزُ چٌهساًی اس آى ًوهیتهزز (ر.ک.
ًقزاهلل هٌؾی .)114-115 :1391 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

صذای هْیة

رٍتاُ

رٍتاُ

مفعول
یافتي غذایی هٌاسة

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت چْارم)
زگی ًثَز ًیزٍی یاریرعاى ٍ هراگ

زر ایي حکایت ،آى اعهت کهِ زهٌهِ زر حهال

ًقیحت ؽیز ٍ زگساری تِ اٍعت؛ اس ایي رٍ تا بَرِ تِ ّسفی کِ راٍی (زهٌهِ) اس تیهاى
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ایي حکایت زر ًظز زارز ،هفعَگی تهیارسػ ٍ فهاعلی ًهازاى زر ایهي حکایهت عزاحهی
هیکٌس با تِ فَر بغیز هغتلین تِ ؽیز تفْواًس کِ اگز هؾاٍری زاًا (ًیزٍی یاریرعهاى)
زاؽتِ تاؽس ،زچار عرتی ٍ رًذ تیَْزُ ًویؽَز ٍ زهٌِ تها تیهاى ایهي حکایهت ذهَز را
ّوچَى یاریگزی بَاًا تزای ؽیز رلَُ هیزّس کِ هیبَاًس تا رایشًی زرعت ،ؽهیز را اس
هؾکالت ٍ گزفتاریّا رّایی ترؾس.
 -5-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت پٌجن
کلیلِ تزای آى کِ تِ زهٌِ تفْواًس بواهی ابفاقابی کِ رخ زازُ اعت ،تهِ عهثة تهیبهَرْی
ٍی تِ عاقثت اهَر اعت« :ایي هثل بذاى آٍردم تا بذاًی كهِ ایهي هحٌهت تهَ بهِ هَد
كشيذی ٍ اس ًتایج عاقبت آى غافل بَدی»(ّواى،)126 :1391 ،تزای اٍ حکهایتی را تهاسگَ
هیکٌس ٍ چٌس حکایت ًیش زر زل آى تیاى هیؽَز .حکایت زرتارُ ساّسی اعت کِ ذلعتهی اس
پازؽاُ هیگیزز ٍ زسز آى را هیتزز .ساّس زر پهی زسز تهِ ؽهْز ههیرٍز .زر راُ زٍ ًرزیهز را
هیتیٌس کِ تا یکسیوز زر حال ًشا ّغتٌس .رٍتاّی ههیآیهس ٍ تهِ عهثة گزعهٌوی اس ذهَى
ریرتِ ؽسُ آىّا هیذَرز .آى ًرزیزاى تِ رٍتاُ ضزتِای هیسًٌس ٍ رٍتاُ کؾتِ ههیؽهَز .اس
ایي تِ تعس ،حَازحی رٍی هیزّس ٍ هَرة پسیس آهسى زرک بهاسُای تهزای ساّهس ههیؽهَز
(ّواى .)120-126 :1391 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

دسدیذُ ضذى خلعت

ساّذ

ساّذ

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

حَادث پذیذ آهذُ

پس گزفتي خلعت

دسد

(اگوَی کٌؾوزاى ترؼ اٍل حکایت پٌزن)
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تا بَرِ تِ آ ى کِ ایي حکایت زارای زٍ ترؼ اعت ،اگوَی کٌؾوزاى ترؼ زٍم ایي
حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

گزسٌگی

رٍتاُ

رٍتاُ

یاریرسان

مفعول

درگیزی ًخجیزاى

خَردى خَى

راٍی زر ایي حکایت زر پی تیاى ایي هغلة اعت کِ ّز رایواّی ،عزفِ ٍرٍز ّهز
کغی ًیغت ٍ چَى هی ذَاّهس تهز رٍی ایهي هغلهة بأکیهس کٌهسً ،یهزٍی هرهاگفی زر
حکایت زیسُ ًویؽَز سیزا اگز ًیزٍی هراگفی زر ایي حکایت ،رٍتاُ را اس ٍارز ؽسى تِ
آى تاس هیزاؽت ،رٍتاُ را اس ٍارز ؽسى تِ آى هعزکِ تاسهیزاؽت ،رٍتاُ کؾتِ ًویؽهس ٍ
پیاهی کِ راٍی حکایت زر پی تیاى آى اعت ،ؽک ًویگزفت.
 -6-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ششن
پظ اس رعیسى ساّس تِ ؽْزٍ ،ی تِ ذاًِی سًی تسکارُ هیرٍز .زر ایي ذاًهِ کٌیهشی
تَز کِ تِ ذَاعتِّای سى بَرْی ًویکزز .سى بقوین هیگیزز با هعؾهَ کٌیهشک را اس
هیاى تثزز ٍگی ابفاقی غیزهٌتظزُ رٍی هیزّس ٍ سى تسکارُ ّالک هیؽهَز(ّواى:1391 ،
 .)120-126اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
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فرستنده

فاعل

گیرنده

خطن سى اس تیتَجْی
کٌیش

سى تذکارُ

سى تذکارُ

مفعول

نیروی مخالف

کطتي هعطَق کٌیش

رخذاد غیزهٌتظزُ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ؽؾن)
تا بَرِ تِ رٌثِ بعلیوی حکایات کلیلِ ٍ زهٌِ ،گاّی ههیتیٌهین کهِ ؽرقهیتّهای
زاعتاى زر حکایابی کِ تیاى هیکٌٌس ،یاریرعاًی تزای اؽراؿ ٍ رفتارّهای ًاپغهٌس زر
ًظز ًویگیزًس با تتَاًٌس ایي اهز را تهاسگَ کٌٌهس کهِ کغهی اؽهراؿ تهسکززار را یهاری
ًویکٌس؛ اگثتِ ایي اهز تغتوی تِ ّسفی زارز کِ راٍی حکایت زر پی آى اعت.
 -7-2الگَی كٌشگزاى حکایت ّفتن
ساّس پظ اس ایي کِ اس ذاًِ سى تسکارُ تیزٍى هیآیس ،ههززی کفؾهوز اٍ را تهِ ذاًهِ
ذَز هیتزز .ساّس زرهییاتس کِ سى کفؾوز ،عاؽ هززی زیوهز اعهت ٍ زر ًثهَز اٍ تها
هعؾَ قزار هیگذارز .ؽَّز سى هتَرِ ایي هَضَ هیؽهَز ٍ تهزای هزهاسات ،سى را
تِ عتًَی هیتٌسزٍ .قتی هزز هیذَاتهس ،سى کفؾهوز اس زٍعهتؼ کهِ سى حزهام اعهت،
کوک هی ذَاّس ٍ اٍ را تِ رای ذَز تِ عتَى هیتٌسز ٍ ًشز هعؾهَ ههیرٍز .زر ایهي
تیي ،کفؾوز تِ زگی ایي کِ سى پاعد اٍ را ًوهیزّهس ،تیٌهی اٍ را ههیتهزز ٍ تهِ عهثة
باریکی هتَرِ اؽتثاُ ذَز ًویؽَز .سى کفؾوز ٍقتی تاسهیگززز ،هیتیٌس کهِ ؽهَّزػ
تیٌی سى حزام را تزیسُ اعتٍ .ی سى حزام را اس عتَى تاس هیکٌس ٍ ذَز را تهِ رهای
ٍی هیتٌسز ٍ آُ ٍ ًاگِ زرٍغیي عز هیزّس ٍ اس ذسا هیذَاّس کِ اگز اٍ تیگٌاُ اعت،
ذسا تیٌی سذوی اٍ را عاگن کٌسٍ .قتی هزز کفؾوز هیتیٌهس سذوهی تهز فهَرت سًهؼ

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 83 /
ٍرَز ًسارز ،اٍ را پاک هیپٌسارز ٍ فزیة عهرٌاى اٍ را ههیذَرز(ّوهاى-126 :1391 ،
)122اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

گیرنده

فاعل

دیذار هعطَق

سى کفطگز

سى کفطگز

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

سى حجام

رسیذى تِ هعطَق

هزد کفطگز

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ّفتن)
تا بَرِ تِ ایي کِ ایي حکایت زارای زٍ ترؼ اعت ،اگوَی ترؼ زٍم را تهِ ؽهک
سیز هیبَاى ًؾاى زاز:
فرستنده

فاعل

گیرنده

اثثات تیگٌاّی

سى کفطگز

سى کفطگز

یاریرسان
حیلِی سى کفطگز

مفعول
تیگٌاّی

(اگوَی کٌؾوزاى ترؼ زٍم حکایت ّفتن)
 -8-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ّشتن
سى حزام ٍقتی تا تیٌی تزیسُ تِ ذاًِ تزهیگززز ،زر پهی چهارُای تهزای تیهاى علهت
تزیسُ ؽسى تیٌی ذَز اعت .هزز حزام اس سى هیذَاّس با اتشار کهارػ را تیهاٍرز ٍ تهِ
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عثة بعللی کِ سى هیکٌس ،هزز چیشی را تِعَی سى پزباب هیکٌس ٍ سى تِزرٍغ فزیهاز
هیکؾس کِ تیٌی هزا سذوی کززی ٍ ؽَّز را هلقز رلَُ هیزّهس .ذَیؾهاى سى تهزای
زازذَاّی تِ ًشز قاضی هیرًٍس ٍ قاضی ًیهش ههزز را هحکهَم ههیکٌهس (ّوهاى:1391 ،
.)122-126اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت چٌیي اعت:
فرستنده

فاعل

چارُاًذیطی

سى حجام

یاریرسان

مفعول

پزتاب ضذى ضیء

هقصز جلَُ دادى ضَّز

گیرنده
سى حجام

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ّؾتن)
ٍقتی قاضی حکن تِ هزاسات هزز حزام هیزّس ،ساّس بوهاهی آًچهِ را ؽهاّس تهَزُ
اعت ،تاسگَ هیکٌهس ٍ هَرهة رعهَایی سى حزهام ٍ سى کفؾهوز ههیگهززز .اگوهَی
کٌؾوزاى ترؼ آذز ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

هحکَهیت هزد حجام

ساّذ

هزد حجام

یاریرسان
اطالعات ساّذ

مفعول
اثثات تیگٌاّی حجام

(اگوَی کٌؾوزاى ترؼ آذز حکایت ّؾتن)

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 85 /
ًکتِ قات بَرِ زر حکایتّای ؽؾنّ ،فتن ٍ ّؾتن حضَر ساّس تِعٌهَاى ؽهاّسی
تزای بواهی هارزاّاعت .اگثتِ ساّس زر گحظِی ٍقَ هارزاّا ّیچ کٌؾی اس ذَز ًؾهاى
ًویزّس تلکِ زر پایاى هارزا ؽاّس کٌؼ ساّس تِعٌَاى ًیزٍی هراگ

ّغهتین .راٍی تها

تیاى ایي حکایتّا زر پی تاسگَیی ایي هغلة اعت کِ هوکهي اعهت کغهی تها فزیهة
زیوزاى تِ ّسفی کِ هیذَاّس تزعس ٍگی زر ًْایت رعهَا ههیؽهَز ٍ فزیهةکهاریاػ
آؽکار هیگززز.
 -9-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ًْن
ایي حکایت را هیبَاى زٍهیي حکایت افلی تاب اٍل کتاب کلیلِ ٍ زهٌهِ تهِ ؽهوار
آٍرز .پظ اس آى کِ زهٌِ تا سیزکی گاٍ را تِ ًشز ؽیز هیآٍرز ،هیاى ؽیز ٍ گهاٍ ،زٍعهتی
تزقزار هیؽَز ٍ ایي اهز هَرة حغازت زهٌِ هیگزززٍ .ی زر پی راّی تهزای ًهاتَزی
گاٍ تزهیآیس ٍ عزاًزام هَف هیؽَز تا حیلِگزی ،گاٍ را اس هیاى تثهززّ( .وهاى:1391 ،
 )119-194اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده
حسادت دهٌِ

فاعل
دهٌِ

گیرنده
دهٌِ

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

حیلِگزیدهٌِ

اس تیي تزدى گاٍ

کلیلِ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ًْن)
ًکتِ هْ ن زر ایي حکایت آى اعت کِ فزعتٌسُ ،گیزًسُ ،فاع ٍ یهاریرعهاى زر ایهي
حکایت یکی اعت ٍ ایي یکغاًی تا ًظزیِ گزیواط هغاتلت ًسارز.
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 -11-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت دّن
راٍی ایي حکایت ،زهٌِ اعت ٍ آى را تزای تیاى هؤحز تَزى هکهز ٍ فزیهة زر رْهت
رعیسى تِ ّسف تاسگَ هیکٌس .زر ایي حکایت ساغی کهِ اس ذهَرزُ ؽهسى تچهِّهایؼ
بَعظ هار تِ عتَُ آهسُ اعت ،تهزای حه هؾهک ًهشز ؽهغاگی ههیرٍز ٍ اس اٍ کوهک
هیذَاّس .تا راٌّوایی ٍ زرایت ؽغال ،ساغ حیلِای تهِ کهار ههیتهزز ٍ هؾهکلؼ حه
هیؽَز (ّواى .)129-134 :139 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده
ًاتَدی تچِّای ساغ

فاعل

گیرنده

ساغ

ساغ ٍ فزسًذاًص

یاریرسان

مفعول

درایت ضگال

اس تیي تزدى هار

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت زّن)
 -11-2الگَی كٌشگزاى حکایت یاسدّن
زر هیاى حکایت پیؾیي ،حکایتی زیوز آهسُ اعت کِ زرتارُ هاّیذهَاری اعهت کهِ
زیوز بَاًایی فیس ًسارز؛ اس ایي رٍ ععی هیکٌس تا فزیة هاّیّا آىّها را ؽهکار کٌهس.
پظ اس آؽکار ؽسى حیلِگزی اٍ ،پٌذپایک (ذزچٌگ) اٍ را اس پای زر ههیآٍرز (ّوهاى،
 .)130-134 :1391اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت را اس عِ هٌظز هیبهَاى تزرعهی کهزز؛
اگز هتي را اس ًواُ هاّیذَار هَرز تزرعی کٌین ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽهک
سیز اعت:

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 87 /

فرستنده

فاعل

گیرنده

ًاتَاًی هاّیخَار

هاّیخَار

هاّیخَار

یاریرسان

مفعول

کنخزدی هاّیّا

خَردى هاّی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت یاسزّن)
اگز کٌؾوزاى را اس هٌظز هاّیّا تزرعی کٌین ،اگوَی کٌؾوزاى تِفَرت سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

ضایعِ کن ضذى آب تزکِ

هاّیخَار

هاّیّا

یاریرسان

مفعول

هاّیخَار

رفتي اس تزکِ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت یاسزّن)
ایي حکایت را هیبَاى تز احز کٌؾی کِ زر آى فَرت هیگیزز تهِ زٍ ترهؼ بلغهین
کزز؛ ترؼ ًرغت آى کِ ّوهاى کهن ؽهسى آب تزکهِ ٍ تهززُ ؽهسى ههاّیّها بَعهظ
هاّیذَار اعت کِ اگوَی آى اس هٌظز هاّیذَار تزرعی ؽس .ترهؼ زٍم سههاًی اعهت
کِ ذزچٌگ هیتیٌس کِ چِ حازحِای تزای هاّیاى رٍی زازُ اعت ٍ تزای ًزات رهاًؼ
ٍارز عو هیؽَز ٍ تِ ّویي زگی اگوَی کٌؾوزاى کاهال هتفاٍت هیؽَز؛
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فرستنده

فاعل

گیرنده

دیذى جسذ هاّیاى

خزچٌگ

هاّیّا ٍ خزچٌگ

یاریرسان

مفعول

درایت خزچٌگ

اس تیي تزدى هاّیخَار

(اگوَی ترؼ زٍم کٌؾوزاى حکایت یاسزّن)
ٍضعیت ًیزٍی هراگ

زر ایي حکایت راگة بَرِ اعت .ذزچٌهگ بها پهیؼ اس آى

کِ هاّیذَار اٍ را تِ تزکِ زیوز تثزز ،ذَز اس رولِ گیزًسُّها تهَز سیهزا تهزای ًزهات
راًؼ تِ علت ًلقاى زر آب تزکهِ ققهس زاؽهت اس تزکهِ تهزٍز ،اهها ٌّوهاهی کهِ تها
هاّیذَار هیرٍز ٍ رغس هاّیاى را هیتیٌس ،هتَرِ ًیت هاّیذهَار ههیؽهَز ٍ تهزای
ًزات راى ذَز ٍ زیوز هاّیّا بالػ هیکٌس .اس ایي هزحلِ تِ تعس ذزچٌگ تِ ًیهزٍی
هراگ

بثسی هیؽَز.

 -12-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت دٍاسدّن
ایي حکایت زرتارُ ؽیزی اعت کِ تا ؽکار ذهَز هَرهة آسار حیَاًهات ههیؽهَز.
حیَاًات بقوین هیگیزًس کِ ّز رٍس راًَری تزای ؽیز تفزعتٌس بها اٍ ترهَرز ٍ تهزای
زیوزاى هشاحوت ایزاز ًکٌس .سهاًی کِ ًَتت تِ ذزگَػ هیرعس ،ذزگَػ تا اعهتفازُ
اس زرایت ذَز ،ؽیز را فزیة هیزّس ٍ هَرة ًهاتَزی ؽهیز ههیؽهَز (ّوهاى:1391 ،
 .)135-138اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 89 /

فرستنده

فاعل

گیرنده

درًذگی ضیز

خزگَش

حیَاًات

یاریرسان

مفعول

عقل خزگَش

ًاتَدی ضیز

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت زٍاسزّن)
گَیٌسُ ایي حکایت زهٌِ اعت ٍ تِ ّویي رْت ًیهزٍی هرهاگ

زر حکایهت زیهسُ

ًویؽَز؛ سیزا اس ًظز زهٌِ ّز کاری کِ تا یاری عل ٍ زرایت اًزام ؽهَز ،کغهی تها آى
هراگفت ًویکٌس ٍ عاه تاسزارًسُای زر تزاتز آى ٍرَز ًسارز.
 -13-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت سيشدّن
ایي حکایت زرتارُ عِ هاّی اعت کِ زر آتویزی سًسگی هیکٌٌسٌّ .واهی کِ فیازاى
هیذَاٌّس آىّا را ؽکار کٌٌس ،زٍ هاّی تِ عهثة َّؽهوٌسی اس هْلکهِ ههیگزیشًهس ٍ
هاّی عَم ؽکار فیازاى ههیؽهَز (ّوهاى .)144-145 :1391 ،اگوهَی کٌؾهوزاى ایهي
حکایت اس زٍ رْت قات تزرعی اعت ،اس هٌظز زٍ ههاّی زاًها ،اگوهَی کٌؾهوزاى ایهي
حکایت تِفَرت سیز اعت:
فرستنده
حضَر صیاداى

فاعل
دٍ هاّی داًا

یاریرسان

مفعول

عقل ٍ درایت

نجات جان

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت عیشزّن)

گیرنده
دٍ هاّی داًا
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اگز حکایت را اس هٌظز هاّی ًازاى زر ًظز تویزین ،اگوهَی کٌؾهوزاى تهِ ؽهک سیهز
اعت:
فرستنده
حضَر صیاداى

گیرنده

فاعل

هاّی ًاداى

هاّی ًاداى

مفعول

نیروی مخالف

ًجات جاى

کنخزدی ٍ درًگ

(اگوَی زٍم کٌؾوزاى حکایت عیشزّن)
ًیزٍی هراگفی زر تزاتز زٍ هاّی زاًا ٍرَز ًسارز اها تزای هاّی ًازاى تهِ عهثة ایهي
کِ ّواًٌس زٍ هاّی زاًا زر چارُعاسی ؽتاب ًکززً ،یزٍی هراگ

اٍ بعزی ًکهززى زر

چارُعاسی تِ عثة ًساؽتي زرایت ٍ َّؽوٌسی اعت ٍ ایي عاه هَرة هیؽهَز کهِ
ًتَاًس راى ذَز را ًزات زّس؛ زر حلیلت ًیزٍی هراگ

تاعج هیؽَز فاع ًتَاًس تهِ

هفعَل هَرز ًظز زعت یاتسً .کتِ هْن زر ذقهَؿ ایهي اگوهًَ ،یهزٍی یهاریرعهاى ٍ
هراگ

اعت .اس ًظز زهٌِ بٌْا عل اعت کِ ًیزٍی یاریرعهاى اعهت ٍ تهسٍى عله ٍ

زرایت ،اهکاى ًزات فزاّن ًیغت؛ اگثتِ تِ ؽزط آى کِ اس عله زر ٍقهت هٌاعهة ٍ تهِ
هَقع اعتفازُ ؽَز .زیوز ایي کِ ًیزٍی هراگ

فلظ تهزای ههاّی ًهازاى اعهت سیهزا اٍ

عالٍُ تز ایي کِ هاّی تیزرایتی اعت ،زر چارُعاسی ّن عزلِای ًویکٌس ٍ ّویي اههز
هَرة هیؽَز با ؽکار فیازاى ؽَز .زهٌِ علیسُ زارز کِ ؽیز ّن ًثایهس ّواًٌهس ههاّی
ًازاى عغتی ٍ زرًگ کٌس« :ایي هثل بذاى آٍردم تا هلک را هقهزر شهَد كهِ در كهار
شٌشبِ تعجيل ٍاجب است ٍ پادشاُ كاهگار آى باشذ كِ تذبيز كارّا پهيش اس فهَ
فزصت ٍ عذم هکٌت بفزهایذ»(ّواى.)145 :1391 ،

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 91 /
 -14-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت چْاردّن
ایي حکایت زرتارُ تغی (هزغاتی) اعت کِ عکظ عهتارگاى را زر آب ،ههاّی ههیپٌهسارز ٍ
ّزچِ بالػ هیکٌس ،چیشی تِ زعهت ًوهیآٍرز (ّوهاى .)1391:160 ،اگوهَی کٌؾهوزاى ایهي
حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده
دیذى عکس ستارگاى

فاعل

گیرنده

تط

تط

مفعول

نیروی مخالف

گزفتي هاّی

ًاداًی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت چْارزّن)
ایي حکایت اس ستاى گاٍ تیاى هیؽَز ٍ چَى بأکیس ٍی تز تیزرایتی ؽهیز ٍ ًساؽهتي بهستیز
هٌاعة اعتً ،یزٍی هراگ ًیش ّویي هَضَ اًتراب ؽسُاعت .اس ًظز اٍ ّهز کهظ زرایهت
ًساؽتِ تاؽس ،یاریرعاًی ًیش ًرَاّس زاؽت ٍ ذَز را تِ سحوت هیافکٌس.
 -15-2بزرسی الگَی حکایت پاًشدّن
ایي حکایت زرتارُ ؽتزی اعت کِ تِ ؽیز پٌهاُ تهززُ اعهت ٍ چهَى ؽهکاری ًقهیة ؽهیز
ًویؽَز ،اعزافیاى ؽیز ،ؽتز را فزیة هیزٌّس ٍ اٍ را ععوِ ؽیز هیکٌٌس (ّوهاى-171 :1391 ،
 .)167اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل
اطزافیاى ضیز

ضعف ضیز
یاریرسان

مفعول

سادُلَحی ضتز

رفع گزسٌگی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت پاًشزّن)

گیرنده
ضیز ٍ اطزافیاى
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ًیزٍی یاریرعاىزر ایي حکایت عازُگَحی ؽتز اعت کِ تهِ ؽهیز ٍ زیوهزاى تهزای
رفع گزعٌوی کوک هیکٌسً .یهزٍی هرهاگ

ًیهش زر ایهي حکایهت ٍرهَز ًهسارز سیهزا

عازُگَحی ذَز عاهلی تزای کوک تِ فاع اعت با تِ راحتی تِ ذَاعتِاػ تزعهس.ایهي
حکایت را ؽٌشتِ تزای زهٌِ بعزی

هیکٌس ٍ اگوَی آى هغات تا ّسفی اعت کِ زر ًظز

زارز .اس ؽٌشتِ،فزز عازُگَح ،تِبٌْایی هَرثات هزگ ٍ اس تیي رفتٌؼ را فزاّن ههیکٌهس.
ؽٌشتِ تا عزح ایي حکایت زر پی عزح ذثاحت اعزافیاى ؽیز ٍ عْسؽکٌی ؽیز اعت.
 -16-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت شاًشدّن
حکایت زرتارُ گفتٍگَیی تیي زٍ عیغَی ًز ٍ هازُ اعت کِ اهَاد زریا تچهِّهای
آىّا را تا ذَز تززُ اعت .عیغَی ًز تا یاری زیوز هزغاى ٍ رّثهزی عهیوزغ ،فزسًهساى
ذَز را اس زریا پظ هیگیزز (ّواى .)172-176 :1391 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ
ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

رتَدُ ضذى فزسًذاى

طیطَی ًز

طیطَی ًز ٍ هادُ

یاریرسان
هزغاى ٍ سیوزغ

مفعول
پس گزفتي فزسًذاى

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ؽاًشزّن)
ایي حکایت اس ستاى زهٌِ تزای ًقیحت گاٍ تیاى ؽسُ اعت .زهٌِ تِ گاٍ هیگَیس کهِ
ًثایس ؽیز ٍ اعزافیاى اٍ را ًابَاى تپٌهساری ٍ اس ّوهیي رٍی علیهسُ زارز کهِ ّهزکظ اس
زیوزاى یاری ترَاّس ،تِ ّسفؼ هیرعس .هٌظَر زهٌِ اس تیاى ایي حکایت آى اعهت کهِ
اٍال گاٍ ًثایس ؽیز را زعت کن تویزز ٍ زیوز ایي کِ تِ فَرت غیزهغتلیویذَاّس کهِ

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 93 /
گاٍ تِ اٍ اعتواز کٌس ٍ اس اٍ یاری ترَاّس ٍ« .ایي افساًِ بذاى آٍردم تا بذاًی كِ ّيچ
دشوي را َار ًشایذ» (ّواى.)176 :1391 ،
 -17-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ّفذّن:
ایي حکایت زرتارُ زٍ تظ ٍ یک تاذِ اعت .تِ علت کوثَز آب ،هزغاتیّها بقهوین
هیگیزًس هْارزت کٌٌس .پظ اس ذَاّؼ تاذِ اٍ را ًیش تا ذَز هیتزًس ٍ چَى تاذهِ تهِ
بَفیِّای ایؾاى را بَرِ ًویکٌس ،اس آعواى تز سهیي هیافتس ٍ اس هیاى هیرٍز .اگوهَی
کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده
ًقصاى آب تزکِ

فاعل

گیرنده

دٍ تط

تاخِ

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

درایت دٍ تط

هْاجزت

عذم خَیطتيداری تاخِ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ّفسّن)
اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت را اس هٌظز تاذِ ًیش هیبَاى تزرعی کزز .تِ گًَِای کهِ
تاذِ فاع تاؽس .تز ایي اعاط اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِفَرت سیز اعت:
فرستنده
ًقصاى آب تزکِ

فاعل
تاخِ

گیرنده
تاخِ

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

هزغاتیّا

هْاجزت

عذم خَیطتيداری تاخِ

(اگوَی زٍم کٌؾوزاى حکایت ّفسّن)
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 -18-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ّجذّن
ایي حکایت زرتارُ تَسًِّایی اعت کِ کزمؽةباتی را هیتیٌٌس ٍ گواى هیکٌٌهس کهِ
آبؼ اعت ٍ زر پی گزم کززى ذَز تزهیآیٌس .هزغی ًشز آًاى هیرٍز ٍ ههیگَیهس ایهي
کزم ؽةباب اعت ،اها آىّا بَرْی تِ عهري اٍ ًوهیکٌٌهس .ههززی ههزغ را ًقهیحت
هیکٌس کِ تا ایي کار ،زچار رًذ هیؽَی .هزغی بَرْی تِ عرٌاى ههزز ًوهیکٌهس ٍ زر
ًْایت تَسًِّا اٍ را هیگیزًهس ٍ اس هیهاى ههیتزًهس (ّوهاى .)181-182 :1391 ،اگوهَی
کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فاعل

فرستنده

تَسًِّا

سزها

گیرنده
تَسًِّا

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

رٍضٌی کزم ضةتاب

گزم ضذى

هزغ

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ّزسّن)
اگثتِ هیبَاى تزای ایي زاعتاى اگوَی زیوزی را ًیش عزاحی کزز:
فرستنده

فاعل

گیرنده

گزم ضذى تَسًگاى

هزغ

تَسًِّا

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

هزد ًصیحتگز

تز حذر داضتي تَسًِّا

تیتَجْی تِ ًصیحت

(اگوَی زٍم کٌؾوزاى حکایت ّزسّن)

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 95 /
ایي حکایت اس ستاى کلیلِ تزای زهٌِ تیاى ؽسُ اعتً .کتِ هْن زر ایهي حکایهت ایهي
اعت کِ اگوَی زٍم تِ آًچِ کلیلِ زر پی تیاى آى اعتً ،شزیهکبهز اعهت سیهزا ًیهزٍی
هراگفی کِ هٌزز تِ اس تیي رفتي آزهی هیؽَز ،تیبَرْی تهِ ًقهیحت زیوهزاى اعهت،
زقیلا کاری کِ زهٌِ اًزام هیزّس ٍ تِ ًقایح کلیلِ گَػ ًویزّس.
 -19-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت ًَسدّن
ایي حکایت زرتارُ زٍ تاسرگاى اعت کِ کیغِای سر هییاتٌس ٍ بقوین ههیگیزًهس آى
را رایی پٌْاى کٌٌس ٍ تِ قسر حارت اس آى تززارًس .یکهی اس ههززاى کهِ زعهَی سیزکهی
زاؽت ،سر را تزهیزارز ٍ زیوزی را هتْن تِ زسزی هیکٌس ٍ ًشز قاضهی ههیرًٍهس .ههزز
سیزک هیگَیس زرذت گَاّی هیزّس کِ پَل را چِ کغی تززاؽتِ اعهت .اٍ اس پهسرػ
هیذَاّس هیاى زرذت تزٍز ٍ توَیس ؽزیکؼ سر را تززُ اعت .پسر ایي کار را هیکٌهس
ٍ قاضی زرهییاتس کِ ًیزًوی زر کار اعت ٍ سیز زرذت آبؼ رٍؽي هیکٌس .پهسر ههزز
اس هیاى زرذت تیزٍى هیآیس ٍ هارزا آؽکار هیؽهَز(ّواى .)182-187 :1391 ،اگوهَی
کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

طوعکاری

هزد سیزک

هزد سیزک

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

پذر هزد سیزک

تصاحة سر

خزد قاضی

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت ًَسزّن)
ًکتِ قات بَرِ زرتارُ ایي حکایت آى اعت کِ چَى عل ٍ ذزز تهِعٌهَاى ًیهزٍی
هراگ

زر ًظز گزفتِ ؽسُ اعتً ،ویگذارز با هزز سیزک (فاعه ) تهِ آًچهِ زر پهی آى

اعت (هفعَل) زعت یاتس؛ یعٌی ًیزٍی عل تز ّز ًیزٍی زیوزی غلثِ زارز.
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 -21-2الگَی كٌشگزاى حکایت بيستن
ایي حکایت زرتارُ غَکی اعهت کهِ ههار فزسًهساى اٍ را ههیذهَرز ٍ اس پهٌذپایهک
چارُرَیی هیکٌس .پٌذپایک تِ اٍ هیگَیس کِ یک هاّی ًشزیک الًِ راعَ تثهز ٍ راعهَ
را تٍِعیلِ آى با رایواُ هار تیاٍر .غَک ایي کار را هیکٌس ٍ راعَ ،هار را اس تیي هیتزز.
چٌسی تعس راعَ زٍتارُ تِ ّواى رها تزههیگهززز ٍ چهَى چیهشی ًوهییاتهس ،غهَک ٍ
فزسًساًؼ را هیذَرز (ّواى.)184-186 :
فرستنده

فاعل

گیرنده

اس تیي رفتي
فزسًذاى

غَک

فرزندان غوک

یاریرسان

مفعول

حیلِی پٌجپایک

ًاتَدی هار

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت تیغتن)
اگوَی کٌؾوزاى ترؼ زٍم حکایت تِ فَرت سیز اعت :تا ٍرهِ تهِ ایهي کهِ ایهي
حکایت زارای زٍ ترؼ اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

گزسٌگی راسَ

راسَ

راسَ

یاریرسان

مفعول

عولکزد پیطیي راسَ

تچِّای غَک

(اگوَی کٌؾوزاى ترؼ زٍم حکایت تیغتن)

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 97 /
کلیلِ ایي حکایت را تزای تیفایسُ تَزى عزاًزام حیلِگزی تیاى هیکٌس ٍ زر پی تیاى
ایي هَضَ اعت کِ حیلِگزی ٍ تیبَرْی تِ عزاًزام آى ،هَرة ّالکهت ههیؽهَز.
«ایي هثل بذاى آٍردم تا بذاًی كِ عاقبت هکز ًاهحوَد ٍ اتوهت غهذر ًهاهحبَ
است»(ّواى.)187 :1391 ،
 -21-2بزرسی الگَی كٌشگزاى حکایت بيستٍیکن
ایي حکایت زرتارُ تاسرگاًی اعت کِ هلساری آّي را ًشز زٍعتی تهِ اهاًهت ههیگهذارز.
زٍعت تاسرگاى زر هال ذیاًت هیکٌس ٍ ٌّواهی کِ تاسرگهاى تهِ علهة ههال ههیرٍز ،ازعها
هیکٌس کِ هَػ آّيّا را ذَرزُ اعت .تاسرگاى فزسًس هزز را هیزسزز ٍ ازعا هیکٌس کِ تهاس
فزسًس اٍ را تززُ اعت .زٍعت تاسرگاى هَضَ را هیفْوس ٍ تزای ًزات فزسًس ،آّهيّها را
پظ هیزّس (ّواى .)190 :1391 ،اگوَی کٌؾوزاى ایي حکایت تِ ؽک سیز اعت:
فرستنده

فاعل

گیرنده

درٍغ هزد اهیي

هزد تاسرگاى

هزد تاسرگاى

یاریرسان

مفعول

نیروی مخالف

عقل هزد تاسرگاى

آّيّا

هزد اهیي

(اگوَی کٌؾوزاى حکایت تیغتٍیکن)
اگوَی کٌؾوزاى زر ایي حکایت را تِ گًَِای زیوز ًیش هیبهَاى تزرعهی کهزز .اگهز
زاعتاى اس هٌظز زٍعت تاسرگاى زر ًظز گزفتِ ؽَز ،هیبهَاى اگوهَی سیهز را تهزای ایهي
حکایت زر ًظز گزفت:
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فرستنده
دسدیذُ ضذى پسز

فاعل
دٍست تاسرگاى

یاریرسان

مفعول

اعتزاف دٍست تاسرگاى

پس گزفتي پسز

گیرنده
دٍست تاسرگاى

(اگوَی زٍم کٌؾوزاى حکایت تیغتٍیکن)
ایي حکایت را کلیلِ زرتارُ ًتیزِ عوعکاری زهٌِ ٍ ًْایت کهار اٍ تیهاى ههیکٌهس .اگوهَی
ًرغت تِ ًظز کلیلِ ًشزیکبز اعت سیزا اس ًظز اٍ زرٍغی کِ زهٌِ هیگَیس هَرة هیؽهَز
با «دیگزاى را در تَ طوع ٍفاداری ٍ طوع حقگذاری ًواًذ»(ّواى.)190 :1391 ،
ً -3تيجِ
ًظزیِ رٍایی گزیواط تا بَرِ تِ ٍیضگیّای آى با حسٍز تغیار سیازی قاته اًغثها تها
ققِّای هتَى ازب فارعی اعتّ ،ز چٌس زر پارُای اس هَارز ،ؽهاّس عهسم بغهات ًیهش
ّغتین .تا تزرعی حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ هؾرـ ؽس کهِ زر پهارُای اس
هَارز ،ارشایی اس عزح رٍایی گزیواط زر ققِ تا ّوسیوز بلفیه ههیؽهًَس .زر تیؾهتز
قزیة تِ ابفا حکایتّای تاب ًرغت ،عوسبا گیزًسُ ٍ فاعه یکهی ّغهتٌس ٍ گهاّی
فزعتٌسُ ،گیزًسُ ،فاع ٍ یاریرعاى یک ًفز اعت (حکایت ًْن ٍ ترهؼ زٍم حکایهت
تیغتن) کِ ایي هَرز تا اگوَی گزیواط ّنذَاًی ًهسارز .زر اگوهَی کٌؾهوز گزیوهاط
تزای ّز کسام اس ایي هَارز کٌؾوزی رسا زر ًظز گزفتِ هیؽَز.
ًکتِ زیوزی کِ زر ایي پضٍّؼ هؾرـ گززیهس ،آى اعهت کهِاگوهَی رٍایهی ایهي

تزرعی اگوَی کٌؾوزاى حکایتّای تاب ًرغت کلیلِ ٍ زهٌِ 99 /
حکایات تز اعاط هَضهَ ٍ پیهام ّهز حکایهت ٍ راٍی حکایهت بغییهز ههیکٌهس .زر
حکایتّایی کِ اس ستاى کلیلِ هغزح هیؽَز ،عوسبا ًیزٍی هراگ
اعاط ،کلیلِ تا افعال ٍ حزکات زهٌِ هراگ

حضَر زارز سیهزا اس

اعت ٍ هعوَال عوهعکهاری ٍ حیلهِگهزی

اعت کِ تِ ضزر ؽرقیتّا بوام هیؽَزً .لغِ هلات ایي حکایهتّها ،حکایهتّهایی
اعت کِ اس ستاى زهٌِ تیاى هیؽَز .زهٌِ تهِ زگیه ایهي کهِ ههیذَاّهس تزبهزی عله ٍ
حلیِگزی را تِ کلیلِ حاتت کٌس ،زر حکایتّایؼ عوسبا ًیزٍی هراگ

ٍرهَز ًهسارز ٍ

ًیزٍی یاریرعاى عل ٍ حیلِگزی اعت.
تا بَرِ تِ تزرعیّای هیبَاى تِ ایي ًتیزِ رعیس کِ تزای بغثیه اگوهَی کٌؾهوزاى
ًظزیِ گزیواط تا حکایتّای کلیلِ ٍ زهٌِ السم اعت گاّی بغییزابی زر ایي اگوَ ایزاز
کزز ٍ یکی اس هْنبزیي عل ایي بغییزات ،تِ عثة بعلیوی تَزى هحتَای کتاب کلیلهِ ٍ
زهٌِ ٍ ّسفی اعت کِ پسیسآٍرًسگاى ایي کتاب اس عزح حکایتّا زر ًظز زاؽتِاًس.
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