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تاريد زريافت6936/5/4 :

علي اهیسی
حویس احوسیًضاز 
تاريد پذيزػ6937/6/66 :

چكيذُ
در میان الیههای هویتی متعدد ،شاهنامه فزدوسی عاملی بزجستته در ععزیت
هویت ملی ایزانیان است .در واقت بته اظتام سمتانی ،عتداوت هویتت اجت تاعی
مستلشت داشتن گذشته ای معنادار استت و ایتن گذشتته در شتاهنامه نچنتان
شکار است کته گتویی در سمتان کنتونی قزایتت متیشتود .بتز ه تین استا
شاهنامه را خود گاه ج عی هویت ایزانی مینامند .این خود گتاهی بته عنتوان
یک «ما» در مقابل «دیگزی» به عنوان غیز ن ود یافته استت .هتدا ایتلی ایتن
مقااه پزداختن به نظوهی فز یند غیزیتساسانه نسبت به دیگزی در شاهنامه و
انعکا این فز یند در نوع رابطه میان ختود و دیگتزی استت .یافتتههتای ایتن
پتتهوهب بزاستتا ن زیتته الکمیتتو و موفتته ،حتتاکی اس ن استتت کتته ایتتن
غیزیتتستتاسی بتتهیتتور مطلت ستتیاه و ستتدید نبتتوده بلکتته بیشتتتز ماهیتتت
خاکستزی دارد و در نتیجه دیگزی هزگش به طور کامتل در دات طتزد ،عقابتل و
عناسع قزار ن یگیزد.
كليذ ٍاشُّا :هویت ،شاهنامه فزدوسی ،غیزیتساسی ،الکمیو و موفه.

ؿاًِیبككٍاثٚثیيالوللؿاًِگبُآفْبىًَ،یٌٌـُهٌئَل

*
ؿاًِزَیؿکتلیكٍاثٚثیيالوللؿاًِگبُآفْبى 
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هقذهِ ٍ طرح هسألِ

هكهؿٍهنیلؿكکتبة«ًلًَُترٌگزَی»عیبتیک هلکتكاثکِاًکَٜكُّکبینى
پیًَـهیؿّـ؛صلاکِاٍهؼتقـاًتهلتثکـٍىاًکَٜكُهلکیهکلؿُاًکت(ؿٍهنیکل،

.)17:1383ثلهجٌبیایيرولِ،ثبیـگفتفلؿًٍیُلیبىعیبتایلاىكاؿكاًکَٜكُّکب
ربكیًبؽتِاًت.ؿكٍاقغفلؿًٍیؿكُبٌّبهِػولکلؿّبیاًٌبًیٍفلااًٌکبًیكاؿك
ّبٍتقبثلّبثلایتجییياثؼبؿَّیتاًٌبىؿكؿٍكاىًبؽتٍتخجیتًْکبؿ


ػلِٓتؼبهل
ُْل،ثًِوبیَهیگقاكؿتبامایيكّگقكفلاؽٌبیاًـیٍِِػظوکتّوکتّکبی


ایلاى
ثلٌـاًٌبًیؿكثٌتلتبكیؼثبتجییيَّیتتبكیؾیٍفلٌّگکیایلاًیکبى،رلکَُگکلُکَؿ
(ٓبؿقیگیَیٍٜٛلی.)90:1390،کنامیهََٗعُبٌّبهِكاُبهلًِقلولٍرـاگبًکِ

هیؿاًـً:ؾٌتٌُبًٌبهِفلٌّگٍهٌَایلاًیاًت،ؿٍمُبّکبكیاؿثیاًتًٍَم

ایاًتکِاًـیِِّبیفلؿًٍیؿكنىپـیـاكُـُاًکت(ککنامی.)30:1388،


ؽلؿًبهِ
فلؿًٍیثبتَلـکَِكایلاىاممهبىتقٌینهُل فلیـٍىُکبُهیکبىفلمًکـاًَتک ٍ
هیکٌـؽٍَٜٙؽٔ بیّْکَیتیهوکـٍطایلاًکیكاثکبکٌکبكّکنًْکبؿىاقکـاهبتٍ

كرنّبیهلؿهبىٍپْلَاًبىکَِكّبیرـیـثیلٍىثکِـ.ؿكٍاقغامّویيمهکبىثکیَ
امپیًَگبَُّیتیایلاًیٍغیلیتغیلایلاًکیؿكعکبلُککلگیکلیاًکت(ػٜکبییٍ
ثٌْتبًی.)83:1389،ثٌبثلایيؿكؿًتگبُفکلیفلؿًٍکیغیلیکتًکبمیهیکبىایلاًکیٍ
اًیلاًیهجٌبیاٍلیٍِعـتًلمهیٌیٍَّیتایلاًیبىثکُِکوبكهکینیکـ.ؿكًتیزکِؿك
ُبٌّبهِؿٍگفتوبىقبثلتِؾیْاًت،گفتوبىایلاًیکِؿكتقبثلثکبگفتوکبىاًیلاًکی
ُکلگلفتِاًت(ثٌتبى.)4:1390،هغَكآلیایيهقبلِتجییيٍنُکبكکلؿىًغکَُی
كاثِٜاییاًت
تؼلیفگفتوبىایلاًیاماًیلاًیبىؿكُبٌّبهًٍِپياًؼکبىنىؿكًَع 
کِهیبىایيؿٍُکلهیگیلؿٗ.لٍكتتجییيایکيهٌکألًِبُکیامنىاًکتککًِکَع

کِهجٌبیتؼلیفَّیتؽَؿقلاكهیگیلؿًٍ،یکنککٌٍَ

تؼلیفؿیگلی،ػ ٍُثلنى
ٍاکٌَهیبىؽَؿٍؿیگلیكاًینتؼییيهیکٌـ.ثٌبثلایيثبتَرِثِتزلیاًکتولاكگًَِ
ثلؽیكًکَثبتّکَیتیُکبٌّبهِؿكاکًٌَیکتَّیکتایلاًیکبى،كٍُکيُکـىفلنیٌکـ
ًبماًِؿكایيهٌجغَّیتًبمٗوينُکبكکلؿىًغَُعفک ٍتؼلیکفَّیکت


غیلیت
ِیثِكًٍـّبیکًٌَیغیلیتًبمیهیبىهبٍؿیگلیًیکن

تَاًـؿكنگبّیثؾ


ایلاًیبىهی
الهیپلؿامؿکِ:فلنیٌکـغیلیکتًکبمی

کو کٌـ.امایيكٍایيهقبلِثِثلكًیایيًؤ
فلؿًٍیامَّیت«ؿیگلی»ؿكُبٌّبهِصگًَِاًتٍاًؼکبىنىؿككٍاثٚثیيؽکَؿ
ٍؿیگلیثِصَِٓكتیكقنؽَكؿُاًت؟ 
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سؤال تحقيق

غیلیتًبمیفلؿًٍیامَّیت«ؿیگلی»ؿكُبٌّبهِصگًَکٍِاًؼککبىنىؿك

فلنیٌـ
كٍاثٚثیيؽَؿٍؿیگلیثِصَِٓكتیكقنؽَكؿُاًت؟ 


فرضيِ تحقيق

ًبمیَّیتایلاًیٍعبُیِكاًیَّیکت


ًبمیفلؿًٍیهجتٌیثلثلرٌتِ

فلنیٌـغیلیت
ثَؿُاًت،اهبایيفلنیٌـثیِتلامنىکًِیبًٍُکفیـثبُکـهبّیکت

اًیلاًی کؿیگلی ک
ّب،اكمٍّبٍَّیکتایلاًکیكا


ؽبکٌتلیؿاكؿٍؿكًتیزِؿیگلیتبٌّگبهیکِنكهبى
هَكؿّزَمقلاكًـّـؿكؿامٛلؿ،تقبثلٍتٌبمعهٜلققلاكًویگیلؿ .


رٍش تحقيق

ؿكایيپوٍَّامكٍٍتغلیلگفتوبى کالک ئٍَهَفکِ کاًکتفبؿُهکیُکَؿ.ؿكایکي
هٌیلامٛلیقًِبًٌُِبًی،ػٌبٓلگفتوبىفلؿًٍیًٌجتثِغیلًبمیؿیگکلیهکَكؿ

ثٌـیعبٓلامایيػٌبٓلثِػٌَاىاًؼککبىایکي


گیلؿٍؿكاًتْبهفٔل

ٍاکبٍیقلاكهی
ًبماًِتغلیلٍاكمیبثیهیَُؿ .


فلنیٌـغیلیت

چارچَب هفَْهیً :ظریِ گفتواى الكالئَ ٍ هَفِ

فلًٕظلیِگفتوبىایياًتکِتوبماُیبءٍاػوکبلهؼٌکیؿاكٌّکتٌـٍ،ایکيهؼکبًی
ّبیؽبّتبكیؾیثٍِرَؿنهـُاًـ(َّاكث.)5:2000،ؿكًظلیِگفتوبى


تًًَٚیٌتن
ایيًؤالٛلطهیَُؿکِتؼلیفٍؿكکهلؿمامؽَؿُبىصیٌت؟ٍثِتجغُکٌبؽتی

تؼلیفثِؿًتهینٍكًـ،الگَیكفتبكینًبىکـاماًکت؟(هکبكٍٍرکلی،

کِامایي
رَیعقیقتًبةثیلٍىامگفتوبىّکبثیْکَؿُ

.)207:1378فَکَهؼتقـاًت؛«رٌتٍ
ّبثِهبهیگَیٌـکِصِصیکنیؿكًکتٍصکِصیکنیغلکٚ


اًت.ثِایيهؼٌبگفتوبى
(عٌیٌیماؿُ.)78:1384،امّویيثبةًینًظلیِالک ئٍَهَفًِظلیِایهٌٌکزن

اًت»
اًتکِاثناكِتغلیلیهٌبًجیثلایتغلیلپـیـُّبیًیبًی کارتوبػیؿكًٜظکک ى
کٌـ.ایيًظلیِثِؿلیلتأکیـثلَّیتثِػٌکَاىیک هکـلهٜلکَةًیبًکت


فلاّنهی
فلٌّگیثلایربهؼٌُِبًیًیبًیرـیـٌُبؽتُِـُاًت(ًکَ.)47:1384،ؿكایکي

ًظلیَِّیتؿكًتیزِتٌبمعگفتوبًیُکلهیگیلؿ.الجتِایياهلًینهغٔکَلپیکلٍمی

ی گفتوبىاًتکِالمهِایيغلجٍِپیلٍمیًینقبثلیتؿًتلًکییؼٌکیؿكؿًکتلى
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ثَؿىؿكهَقؼیتیاًتکِّیشگفتوبىؿیگلیؽکَؿكاثکِػٌکَاىرکبیگنیينىًِکبى
ًـّـ(الک ئَ.)66:1990،ثِایيتلتیتهلمّبیی گفتوکبىٍاًٌکزبمنىثبمتکبثیام
ّبیؿكًٍینىًیٌت،ثلکِؿالّبیگفتوبًیی گفتوکبىؿكرلیکبىتٌکبمعثکب


ؽٔلت
کٌٌـ،ثلًبؽتِهیًَُـ(ٓکبؿقیفٌکبییٍكٍمؽکٍَ،


نًْبكاتْـیـهی
ؿالّبیثـیلیکِ

ُربهؼِكاهیًبمًـ(الک ئکَ

.)20:1392ثٌبثلایيثِگفتِالک ئٍَهَفِت٘بؿّبهغـٍؿ
ًبمیّبنىاًتککِثکِؿًکتنٍكؿى
غیلیت 

ٍهَفِ.)125:1985،ػلتایيت٘بؿّبٍ
َّیتیهخجتٍکبهلثلایگلٍُّبغیلهوکياًت.ایيًینثـاىػلتاًتککِع٘کَك

ایغیلیتًبماًِهبًغامکٌتَّیتامًَی«ؿًٍت»هکیُکَؿ.ؿك


ؿككاثِٜ
«ؿُوي»
ًبمیّبیارتوکبػیًکِاّویکتاًبًکیؿاكؿ:اٍلثکلای
ایزبؿٍتزلثِغیلیت 

ًتیزِ
تأًیيهلمّبیًیبًی،ؿٍمتخجیتایيهلمّبًٍْبیتکبثکلایتخجیکتَّیکت(ّکَاكث،
 .)165:1377
کبكهیثکلؿ.ثکِ

كاثلایتَٗیظٍیوگیّبیغیلیتثِ

الک ئَهفَْم«ثیلٍىًبمًـُ»
ایيهؼٌبکِؽَٔهتثبکبكکلؿیؿٍگبًِامٛلفیػبهلاًٌزبمٍٍعـتیک َّیکت
اًتٍامًَیؿیگلّ،وَاكَُّیتی پـیـُكاؿكهؼلٕفلٍپبُیقلاكهیؿّکـٍ
ّبهیُکَؿ(عکبریماؿُ.)146:1392،ایکي

ؿكًتیزِهبًغتخجیتکبهلگفتوبىّبٍَّیت
ٍّیشگکبُ

گفتوبىّبؽٔلتیاهکبًیٍهَقتیؿاُتِ

کبكکلؿؿٍگبًِثبػجُـُتبّوِی
(عٌیٌیماؿُ.)192:1383،ؿكًظلیِیالک ئٍَهَفِگفتوکبىّکبامٛلیکق

تخجیتًًَِـ
مًزیلُّناكمی،تفبٍتّبیهَرَؿؿكهیبىػٌبٓلكاامثیيهکیثلًکـٍثکًِکَػیثکِ
ٍعـتٍاًٌزبمهیبىنًْبکو هیکٌٌـ.ثـیيَٓكتکِؿكیک مًزیکلًُِ،کبًِّکب
ثلاًبىهؼبًییکـًتٍّوٌبىؿكتقبثلثبمًزیلُّبیًبّوٌبىٍكقیتؿًکتِثٌکـی

یکـیگلهلتجٚهیًَُـ.امؿلایياكتجبٙمًزیلٍاكًَ،هُهجتٌکیثکلایکيککِصکِ

ٍثب
صینیاًتٍصِصینیًیٌتؽَؿكاتؼلیفهیکٌـ(یَكگٌٌيٍفیلیکپي.)83:1389،

هٌزلثِّوهًَیُـىگفتوبىٍایيککِککـامًیکلٍیًیبًکیهکیتَاًکـؿكثکبكُی

ایي
الگَّبیكفتبكیربهؼِتٔوینثگیلؿهیَُؿ(هبكٍٍرلی .)209:1378،

تعریف هفاّين

گفتواى :گفتوبىُکلیامکٌَارتوبػیاًتکًِقَهْویؿكتَلیـرْبىارتوکبػی
امرولِؿاًََّ،یت،كٍاثٚارتوبػیٍؿكًتیزِعف الگَّبیارتوبػیؽبّؿاكؿ
(فیلیپيٍیَكگٌٌي .)5:2002،
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َّیتػجبكتاًتامؿكکهبامایيکِصکِکٌکیٌّکتینٍؿیگکلاىصکِ

َّیت:
ٌّتٌـٍ،هتقبث ،ؿكکؿیگلاىامؽَؿُبىٍامافلاؿؿیگل(رٌکیٌن .)5:2004،
ًبمیاًت.غیلیتًبمی


یآلیؿكَّیت
غیلیتًبمیًقَؿٌّـُ

غيریتسازی:
ثِهؼٌبیهجبكمٍُتقبثلثلایؽلقهؼٌبًت.امایيكٍامًظلالک ئٍَهَفِغیلیتثکِ
اهکبًیٍتٔبؿفیثَؿىًْبییپـیـُّباُبكُؿاكؿ(الک ئَ .)28:1990،
هفصلتٌذی :الک ئٍَهَفِهفٔلثٌـیكاػولیهکیؿاًٌکـککِهٌزکلثکِثلقکلاكی
َُؿثِگًَِایکَِّیتایيػٌبٓلؿكًتیزِایيػولتؼلیف


ایهیبىػٌبٓلهی

كاثِٜ
ٍتؼـیلهیگلؿؿ(الک ئٍَهَفِ .)105:1985،


َّیت ایراًی در شاٌّاهِ

فلؿًٍیؿكُبٌّبهِت ٍکلؿُتبٗويكٍایبتاًکبٛیلی،نىصکِكاککِیک هلکت
ثلایتِکیلَّیتؽکَؿًیبمهٌکـنىاًکتكاثیکبىکٌکـ.هؤلفکِّکبییهبًٌکـؿٍلکت،
گیلیٛجقبت ارتوبػیٍهلمّبیًیبًیًٍیکنًکبمٍکبكّبیمًکـگیارتوکبػی


ُکل
َیتًبم،اٍلیيثؾَ
لفِّبیّ 
ُلیفنثکبؿی.)115:1390،اهبؿكکٌبكایيهؤ 

(عٌٌی 
ثبقلی

ُبٌّبهِ ثبًیلؿكرْبىاًبٛیلَّ،یتایلاًیكاؿكػوقنگبّیروؼیایلاًیکبىًِکبى
هیؿّـ.ؿكایيثؾَ،ایلاىمهیيؿكهیبًِرْبىربیؿاكؿٍایيثلرٌکتِتکلیيًوکَؿ

اػتـالفاتیؿكایيًلمهیياًت.اَّكاهنؿاًؾٌتیياًٌبىًٍؾٌکتیيپبؿُکبُربهؼکِ
اًٌبًیكاؿكایيًلمهیيهکینفلیٌکـٍپکيامنىمهکبىگٌکتلٍثکِغکلةٍُکل 
فلاهیكًـ.هلعلًَِمرـاییٍتقٌینرْبىثًِِکَِكایلاىؿكهیبًِ،یًَکبىٍكٍم

ؿكغلةٍ،صیيٍتَكاىؿكُل اًتٍامایکيمهکبىاًکتککَِّیکتایلاًکیثکب
بؿُهیَُؿ .

پبؿُبّیایلدؿكثلاثلَّیتُل ٍغلةثٌیبؿًْ
بِ عِ برؼ کزز آفزيـسٍى جْــاى
عـَم زؽت گززاى ايــزاى سهیــي
(فلؿًٍی )26:1386،

ًْفتِ چـَ بیــزٍى کؾیس اس ًْــاى
يکي رٍم ٍ ذاٍر يکي تزک ٍ چیي

هیَُؿ.
ثِػٌَاىهظْلاًٌبىؽلؿهٌـٍثلؿثبكپبؿُبُغلة 
ؿكایيتقٌینثٌـیً،لن 

ؿكتَكاىمهیي،تَكهظْلُتبة،تؼٔتٍؿلیلی،پبؿُکبُهکیُکَؿ.ایکلدککِرکبهغ
ٍیوگیّبیؿٍپبؿُبُغلةٍتَكاىاًتًینًؾٌکتیيپبؿُکبُایکلاىمهکیيهکیُکَؿ

.اهبایيتقٌینفلیـٍىثِکبمًلنٍتَكؽَُبیٌـًوینیکـ؛صکلا

(تبریک )163:1379،
کِهؼتقـٌّتٌـثْتلیيقٌوتهل فلهبًلٍاییكاثِثلاؿكکَص تلؿاؿُاًت .
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کِ زاز اٍ بِ کْتز پغز ترت سر
(فلؿًٍی )26:1386،

ًبــَزػ پغٌسيسُ برؼ پــسر

اهبهجٌبیتقٌینفلیـٍىًِثنكگیٍکَصکیًيًٍبل،ثلکِلیبقکتٍُبیٌکتگی
اًت،کِاٍؿكرلیبىًفلفلمًـاًَثِیوينىكاهغ مؿُثَؿ .
هز اٍ را پسر ؽاُ ايـزاى گشيـس
ّواى تیغ ٍ هْز ٍ ًگیي ٍ کالُ
(فلؿًٍی )26:1386،

پظ آًگِ ًیابت بِ ايـزج رعیس
بسٍ زاز کِ اٍ را عـشا زيسگـاُ

ثِایيتلتیتاٍلیيرلقِغیلیتًکبمیؿكفّکيایلاًکیثکِتقٌکینمهکیيتًَکٚ
ایثلهیگلؿؿکِپيامکِکتيایکلد


ٍکیٌِ
فلیـٍىثیيًِفلمًـٍٍثلٍمؽَٔهت
ثِؿًتًِلنٍتَككػؿاؿ.هیٌَیؽلؿ،ایيفلایٌـكاایيگًَُِلطهکیؿّکـ«:آکل
ثـؽَاّیكٍهیبىٍتلکبىًٌجتثِایلاًیبىامکیٌیثکَؿککِثکبکِکتيایکلدکبُکتٌـ»
ایيقتلًبرَاًولؿاًِایلد،مهیٌِكاثلایتـاٍمرٌگّبیٛکَالًی

(تف٘لی.)37:1354،
هـتفلاّنکلؿ .
بِ ذَى بزگ ٍ بارػ برَاّین رعت
(فلؿًٍی )32:1386،

زرذتــي کِ اس کیي ايــزج بـزعت

كٍؿكُبٌّبهِکیيٍكمیایلاًیهؼلَلتزبٍمٍرٌکگٛلجکیؿیگکلیاًکت.

امایي
ثـیي ًبىاٍلَیتّوَاكُثلتک ٍثکلایارکلایاؽ قیکبتٍفلاگیکلُکـىٓکفبت

ٛلتقلوـاؿهیَُؿ(ػٜکبیی


ایلاًیٓلظ
اَّكاییاًتٍایيثبػجهیَُؿکِایلاىٍ

ٍثٌْتبًی .)98:1389،
هیتَاىصٌیيًتیزِگلفتکِؿكفلنیٌکـَّیکتًکبمیُکبٌّبهًِ،ؾٌکتَّیکت

ایلاًیبىكاتخجیتهیکٌـًٍپيثبهؼلفیًبؽتبكّبیکْکي

كاثِٜای کتلًینؿیگلی ک

هییبثـکًِبؽتبكّبیربهؼِؽکَؿ
ٍنكهبًیًبمینًْب،ایياكاؿُؿكهیبىایلاًیبىكٍاد 

كاؿكُلایًٚیبًیهتفبٍتیثبمًبمیکٌٌـ.ؿكایيكًٍـفلؿًٍکیثکِؽکَثیاممثکبى
ًبمیَّیتایلاىثْلُهیگیلؿ.ثِایيهؼٌبککِاٍثکب


ػٌَاىػبهلیاًبًیؿكثلرٌتِ

ثِ
ًلٍؿىتبكیؼگقُتگبىثِمثبىپبكًی،اعیبگلیكاثِاٍدكًبًـٍػٌٔکلاًبًکیؿك
ػیيالقبٗی .)34:1395،
(هٌِبؿیٍثْلاهی 

ثلًبمیَّیتایلاًیبىكافلاّننٍكؿ
عزاعز ّوِ سًـسُ کـززم بِ ًـام
عجن سًـسُ کززم بسيي پـارعي
(فلؿًٍی )816:1386،

چَ عیغي هي ايي هززگاى را توام
بغي رًج بـززم زر ايي عال عي
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هیتَاىگفتكًذػظینفلؿًٍیثلایمًـُکلؿىایلاىثِایيؽبٛلثکَؿُککٍِی

لفِّبیَّیتهلیُبهلمثکبى،ؿیکي،تکبكیؼٍرفلافیکبكا
تَاًٌتّوِیػٌبٓلٍهؤ 
اعیبءکٌـ،کِؿكایيهٌیلتولکنػوـُفلؿًٍیثلٍرکِفلٌّگکیَّیکتهلکیثکَؿُ
(هٌَٔكیبىًلؽگلیِ.)26:1388،

اًت
دالّای گفتواًی فردٍسی ٍ غيریتسازی

َّیتایلاًیؿالّبییؿكُبٌّبهِامهـطًٍکتبیَؽکَؿیٍقکجظٍ

ؿككًٍـاعیبیِ
ًلمًَؿیگلیٍرَؿؿاكؿکِثبغَكؿكنًْبهیتَاىفلنیٌکـّوهًَیک ُکـىَّیکت

ایلاًیكاؿكیبفت .
 -1تخاصن؛ خير ٍ شر /خَتی ٍ تذی

ًلتبًلُبٌّبهِفلؿًٍیهجتٌیثلًیلؽٜیرـالٍکِوکَهیبىؽیلٍُل،ؽکَثی
ثؾَػوـُینىٓلفاًکتیفبیعکقٍغلجکِیکبفتيؽکَثیثکلثکـی

ٍثـیاًتٍ
هیَُؿ(امغٌـیٍهٌتکیي.)11:1392،ایيتؾبٓنؿائویٍّویِگیؿكًؾٌتیيؿٍكُ

(کیَهلث)ّنرلیبىؿاُتِاًت .
هگـز زر ًْـاى ريوي آّزهٌا
(فلؿًٍی )7:1386،

بِ گیتيً ،بَزػ کغي زؽوٌا

فلؿًٍیتٌْبثکِػکبلناًکَٜكُهغکـٍؿ

ؿكُبٌّبهِ

تقبثلثیياّلیويٍاَّكاهنؿا،
اًَٜكٍُاًتناعثِػبلناهکبىٍػیيتٌلیهییبثـ.ؿكًتیزکِ

ًویَُؿ،ثلکِامعبلت

ّبیؽیلًوبؿاَّكاهنؿاٍؿكهقبثلثلؽیًوبؿاّلیويهیًَُـ.ؿكایيتقبثلًین


اًٌبى
عولِی ًؾٌتامٛلفػبهلُلَّٓكتهیگیکلؿ(هغلهکیٍهوکیماؿُ:1390،
ّوَاكُ 
.ثِػٌَاىهخبلؿكُبٌّبهِؿكًِّناكًبلًَِمًِثبكُلّثِقلوکلٍؽیکلعولکِ
 )128
هَقتپیلٍمهیَُؿ،اهکبؿكًْبیکتامًیلٍّکبیؽیکل

هیکٌـٍّلًِثبكّنثَِٛك

ُکٌتهیؽَكؿٍؿٍثبكُعبکویتؽیلربیگنیيعکَهتهَقتُلّهیَُؿ.ثبكاٍل

روِیـكاُکٌتهیؿّـاهبػبقجتثِؿًکتفلیکـٍىُکٌکت

ٗغبکً،وبؿُلّهٜلق،
ؽَكؿٍؿكکَُؿهبًٍـثِثٌـکِیـُهیَُؿًَ.ثتؿٍمًلنٍتَك،ایلدً،وبؿؽیل


هی
كاهیکٌِـ،اهبثؼـامهـتیثِؿًتهٌَصْلکِکتٍِؿٍثکبكُایکلاىً،وکبؿًیککی،ثکل

تَكاىً،وبؿُلّ،پیلٍمهیَُؿًَ.ثتًَمًوبؿُلّؿكقبلتافلاًکیبةً،کیبًٍٍ،وکبؿ
ایلاىعولِهیکٌـٍهـتیایلاىكاتغتًلِٜؽکَؿؿكهکینٍكؿ،

ؽیلكاهیکِـٍثِ

(هغلهیٍهویماؿُ .)129:1390،

کیؾٌلٍٍكًتنکِتِهیَُؿ

ٍلیػبقجتثِؿًت
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ثِایيتلتیتؿكُبٌّبهِ،ت ٍهٌکتولثکلایپیکلٍمیاّکَكاهنؿاٍامثکیيثکلؿى
ٌلیهییبثـ.ثکِگًَکِایککِ

ًیلٍّبیاّلیوٌیؿكؿٍكاىاًبٛیلی،ثِؿٍكاىتبكیؾیت
ّوَاكُثغجثلًلایلاىًٍزکبتٍپیکلٍمیایلاًیکبىؿكثلاثکلغیلایلاًیکبىٍػوَهکب
تَكاًیبىاًت.ثلاًبىایيؿیـگبُ،ایلاىًلمهیياّکَكاهنؿاٍهظْکلنفکلیٌَپکبکٍ
تیلگیٍاّلیوٌیاًت .کِوکًٍَجلؿهیبىایي

ًیبلَؿٍُؿكثلاثلنى،تَكاىً،لمهیي

ؿًٍلمهیيًینتزلّیّوبىًجلؿکیْبًیاَّكاهنؿاٍاّکلیوياًکت(ًکتبكیٍعقیقکی،
 .)115:1393


 -2دال هركسی؛ َّیت ایراى ٍ ایراًی

ّبؿكُبٌّبهِکِؽَاًٌـُثبنىهَارِهیُکَؿ«ایکلاى»


امنٌُبتلیيٍپلثٌبهـتلیيٍاهُ
ٍٍاهُّبییهؼبؿلنىّوبًٌـپبكًکی،نمؿاگکبىٍغیکلُاًکتً.کبمایکلاىٍایلاًکیؿك

ُبٌّبهِّناكٍّفتٔـثبكتکلاكُـُاًت(هغلهکی،پَكالؾکبٍُّکلیفی.)36:1395،
یؿالّکبیؿیگکل


ؿّـکِّوِ

ثلایياًبىً،گبّیّلصٌـًٜغیؿكُبٌّبهًِِبىهی
صلؽـٍایيثـاىهؼٌبًتکِایلاىگلاییٍت ٍثلایمًکـُ


ثلهـاكایلاىٍایلاًیهی
هبیُِکلگیلیُبٌّبهِثَؿُاًت؛صلاککِثکِاػتقکبؿ

کلؿىَّیتایلاًیاًبىٍثُي
فلؿًٍیؿكمهبًِیاٍ«کٌیًَیایلاًیبىًٌگلؿ»(هٌٔکَكیبىًکلؽگلیِ.)90:1388،ثکِ

ّویيؿلیلایلاىقلتتپٌـُیُبٌّبهِاًت؛صلاکِثـٍىٍرَؿایکلاىفلؿًٍکیّکیش
کٌـ.ؿكتأکیـثلًقََّیتًبمُبّکبكفلؿًٍکیایکي


َّیتیكاثلایؽَؿتَٔكًوی
ًؾياًتبؿهغیٛٚجبٛجبییگَیبًتکِ«فلؿًٍیثکِهؼٌکبیتوکبمکلوکُِکبػلهلکی
هبًت.نهبلٍافکبكهبٍؿیيهبٍهقّتهبٍمثبىهبٍُیَُثیبىهبّ،وِامُکبٌّبهِ
فلؿًٍیتَاًٌتؿٍػٌٔلهلتًبم،تکبكیؼٍمثکبىكاتٌکیٍاعکـٍ

اًٍیلٍهیگیلؿ».

یکپبكصِثجؾِـ؛احلیثلرٌتِکِثؼـّبًقکَؿیگکلیكاًیکنایفکبککلؿٍنىایکيککِ
تلیيػبهلفلٌّگیًگِؿاكًـُهلیتهبهیَُؿً.کِػٌٔکلَّیکتًکبمایکلاىؿك


هْن
ُبٌّبهِػجبكتٌـامیکپبكصگیكٍایبتتبكیؾی،ثِایيهؼٌبکِتوبمكٍایبتؿكُکبٌّبهِ
ًویکٌٌـ،ثلکِهکولیکـیگلٌّتٌـ.ؿیگلییکپبكصگیًیبًیایلاى
یکـیگلكاًقٖ 
اًتٍثبالؽلُیکپبكصگیرفلافیبیی(ػٜبییٍثٌْتبًی.)89:1389،فلؿًٍیّوًٌِي
ایلاىقجکلاماًک مكاامماٍیکِتٜکَكی کتکبكیؾیتلًکینهکیکٌکـً.وبیکِایککِام
ُکلگیلیثـٍیتلیيهلاعلفلٌّگیً،یبًیٍعککَهتیایکلاىُکلٍعهکیُکَؿٍ

نىكاًِبىهیؿّکـ.

ًپيًیلتکبهل،اًتولاكٍؿكًْبیتامّنگٌٌتگیٍاًغٜبٙ
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ؿكایيهٌیلتبكیؾیٍپیشٍؽنّویيتغَالت«َّیتایلاًی»ّکنثکِ
ثِایيتلتیت 
ًٍلاًزبمثِهؾبٛلُهیافتـ(كًتگبك .)103:1392،

نیـ
تـكیذثٍِرَؿهی 

ؿكرْتغلجِثلایيثغلاىفلؿًٍیاكکبىَّیتًبمیّوبًٌکـثکبمنفلیٌیَّیکت

روؼککیؿكرْککتایزککبؿعبکویککتهتولکککن،ؽلککقؿیگککلی،اعیککبءمثککبىفبكًککی،
هِلٍػیتمؿاییامؿیگلی،احجبتهِلٍػیتؽَؿكاتَلیکـهکیکٌکـککِثبػکجتکـاٍم

َّیتایلاىهیَُؿ.ثِػجبكتؿیگلت ٍفلؿًٍیثبػجُـُکِربهَِّیتهلیثکب

ّوِػٌبٓلنفیيثٌتُِـُثِنى،ثِتيایلاىؿٍؽتَُِؿ.فلؿًٍیثکبهْکبكتّلصکِ
توبمتلایيربهِكاثِّلؿٍٍرًِیبًیٍفلٌّگیَِّیتهکنیيهکیکٌکـ.اٍؿیکيٍ

تبكیؼكاؿكثُؼـًیبًیٍمثبىٍاًَٜكُكاؿكثُؼکـفلٌّگکیاعیکبءٍثکِكٍمكًکبًی
تَاىگفتُبٌّبهِصِوِایرَُکبىاًکت

(هٌَٔكیبىًلؽگلیِ )26:1388،
.هی

هیکٌـ

کِؿًتَّیتایلاًیبىكاگلفتٍِامؿًیبیاًبٛیلثِؿًیبیؿٍكاىعوبًیهیكًبًـٍ

گبُایيَّیتهیَُؿثلایكًبًـىنىثِؿٍكاى


نّوضَىػٔبییتکیِ
ؿكایيؿٍكاىًی
تبكیؾیٍؿكًْبیتاًتولاكّویِگینى .

 -3ترجستِسازی؛ در قالة زتاى

مثبىهیتَاًـعکنهٌکٌیثبُـؿكمهبىًجَؿؿیگلػَاهلارتوبػیهکؤحلثکلاًکتولاك

َّیت.ثِّویيؿلیلمثبىٍثِتؼجیلُبٌّبهًِؾي،آلیتلیيپبًؼثِثغلاىَّیکت

اًت؛صلاکِثبعف مثبىاهکبىاًتقبلتبكیؼثِنیٌکـگبىفکلاّنهکینیکـ.مثکبىهیکبى
هیمًـٍؽَؿامگنًکـكٍمگکبكؿكاهکبىاًکت(هٌِکبؿیٍ
گقُتِ،عبلٍنیٌـُپیًَـ 
ػیيالقبٗی .)34:1395،
ثْلاهی 

عري بْتـز اس گَّز ؽاٍُار
(فلؿًٍی )523:1386،

عري هاًس اًسر جْاى يازگار

ثٌبثلایي،مثبىفبكًیهغولیثلایثلرٌتًِبمیَّیتایلاًیثَؿکِفلؿًٍکیثکِ

ؽَثیامنىثْلُگلفت.ؿكٍاقغمثبىؿكُبٌّبهِثِهٌنلًِتَىفقلاتَّیکتایلاًکی
اًت.ؿكؿٍكُهغوَؿغنًَیثکلایهقبثلکِثکبگفتوکبىایلاًکیگلایکیامعبُکیِكاًکی
افناكییؼٌیٛلؿفلؿًٍیٍّنقٜبكاىاٍاًتفبؿُُکـ.امًکَیؿیگکل،گفتوکبى


ًؾت
افناكیًٍلمافناكیت ٍکلؿتبهؼبًیهَكؿًظلؽکَؿكا


َٓكتًؾت

گلاییثِ

ایلاًی
ثلرٌتِکٌـ.ایيؿًٍَعثلرٌتًِبمیپیًَـیتٌگبتٌگٍتقَیتکٌٌـُثبّکنؿاُکتٌـ

اهبّوبىَٛكکُِبّلػهٌکَةًینثیبىکلؿُ،ثلرٌتًِبمیًکلمؿكاعیکبیَّیکت
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ایلاًیٍتـاٍمفلٌّگایلاًیؿكهقبثلغیلایلاًیثیِتلهؤحلٍاقغُـٍثیگوبىتک ٍ

بػلاىُبٌّبهًِلاؿكایيهْنًقکَهْوکیؿاُکت(یًَکفیّ،بُکویٍثٌکتبى:1391،

ُ
کِفلؿًٍیؿكایيثبكُهیگَیـ؛ 


.صٌبى
)161
کِ اس بـاز ٍ باراى ًیابس گشًس
(فلؿًٍی )345:1386،
کِ ترـن عرـي را پزاکٌـسُام
(فلؿًٍی )815:1386،

پي افکٌسم اس ًظن کاذي بلٌس
ًویزم اس ايي پظ کِ هي سًسُام

ًبمقلاكهیؿّـ.ؿكٍاقغاٍمثکبىكا


فلؿًٍیمثبىفبكًیكاؿكٓـكػَاهلَّیت
ؿاًـثِگًَِایکِثِتؼجیلؽَؿاٍ،عیکبت


ؿكیضٍِكٍؿثِهیـاىاعیبءَّیتایلاًیهی
ٍَّیتؿٍثبكُػزنؿكًبیِمثبىفبكًیهیٌّلُـُاًت؛صلاکُِبٌّبهِتَاًٌتثکب
تولکنٍتَرِثلثُؼـفلٌّگیَّیتیؼٌیمثبىٍثلرٌتِککلؿىنىًٌکجتثکٍِرکِ
ًیبًی،ت ٍ«غیل/ؿیگلی»ثِػٌَاىگلٍُفلاؿًتثلایثِعبُیِكاًـىمثکبىٍثکِ
تجغنىَّیتایلاًیكاػقینثگقاكؿ.ؿكٍاقغت ٍفلؿًٍیؿكثکِککبكثکلؿىٍاهگکبى
فبكًی،ثِهَاماتعبُیِكاًـىٍهغـٍؿکلؿىًیٜلُیمثبىثیگبًِ،عبکیامكًکبلت

فلٌّگککیاٍثککلایًککَماییفلٌّگککیٍتوککـًیایککلاىؿكؿٍكُایثککَؿکککِؿٍٍؿیگککل
ّبیَّیتثؾَّوبًٌـتبكیؼًویتَاًٌتًٌگیٌیایيثبككاتغوکلکٌکـ.پکي


هقَلِ
ّنثِؿًتتَاًکبیفلؿًٍکی،ظْکَكککلؿ
نى 
لتی هٌزی ،
ؿكقب 
هیتَاىگفتمثبى 

(هٌَٔكیبىًلؽگلیِ .)86ٍ94:1388،


 -4حاشيِراًی؛ اًيراًياى

کلوبتثِکبكگلفتُِـُامًَیًَهُارتوبػیثٌکتِثکًِکَعؿكکاٍامؿیگکلاىٍ
ؽَؿؿكُکلؿّیثِکٌَهکؤحلاًکت(ٍاكیٌکگ.)45:2004،ؿكّوکیيؽٔکٍَّى

ًبمؿکِهلثؼیهفَْهیكاتِکیلهیؿّـ.اٍایکيهلثکغكا


هٜلطهی
ؿای صْبكاهکبى
هیًبهـ-1.ثیبىٍتأکیـثلا ٛػبتهخجتهلثَٙثِهب-2.ثیکبىٍ
«هلثغایـئَلَهی » 
تأکیـثلا ٛػبتهٌفیهلثَٙثِنًْبً-3.لپٍَگقاُتيٍتأکیـًکلؿىثلا ٛػبت
هخجتهلثَٙثِنًْبً-4.لپٍَگقاُتيٍتأکیـًکلؿىثلا ٛػبتهٌفیهلثَٙثِهب
ثلرٌتًِبمی کًکتکِّکبیهخجکت

(ٍىؿای .)44:2003،ایيهلثغایـئَلَهی هجتٌیثل
ؽَؿًٍکتِّبیهٌفیؿیگلی کٍّکنصٌکیيعبُکیِكاًکی کًکتکِّکبیهٌفکیؽکَؿٍ

ؿًٍیثلایعبُیِكاًکیامؿٍُکیَُثْکلُهکیگیکلؿ.

ًکتِّبیهخجتؿیگلیکاًت.فل
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یکیتأکیـٍثیبىف٘بئلٍثلتلیایلاًیکبىثکلایثْتکلًوکَؿیکبفتياكمٍّکبیهٌفکی
ثِػٌَاىهخبلاٍ اماؽت ًٙکواؿیغ هکبىتکلکؿیکلٍمٍعبکوکبىاهکلٍمثکب
اًیلاًیبى؛ 
ػِقگلؿنفلیـهیثٌکـؿ،

ایلاًیبى،اظْبكتأًفهیکٌـٌٍّگبهیکًِْلاةؿلؿكگلٍ

ثبپبًؼًیِـاكاٍهَارِهیَُؿکِ(ٛلفـاكی .)133:1385،

کِ تـزکاى س ايـزاى ًیابٌس جفت
(فلؿًٍی )121:1386،

برٌسيس ٍ آًگاُ بِ افغَط گفت

ُیَُؿیگلفلؿًٍیثلایعبُیِكاًیثْتلاًیلاًیکبى،تَٓکیفّکبیهخجکتٍثلتکلی

اًیلاًیبىاًت.ثِػٌَاىهخبلتوزیـافلاًیبةُبُتَكاىامًکیبٍٍ

ؿاؿىایلاًیبىاممثبى
کِهیگَیـ؛ 

چٌیي رٍی ٍ باال ٍ فز ٍ هْواى
(فلؿًٍی )437:1386،

ًِ سييگًَِ هززم بَز زر جْاى

ؿكربییامقَلًْلاةکِكممنٍكیصَىگلؿنفلیـ،ؿؽتلایلاًیثکًِجکلؿاٍ

ٍیب
نهـُ،هیًلایـ :

چٌیي زذتــز آيـس بِ آٍرزگــاُ
(فلؿًٍی )120:1386،

ؽگفت آهسػ گفت اس ايزاى عپاُ

ًکتِثٌیبكقبثلتأهلؿكُبٌّبهِنىاًکتککِفلؿًٍکیؿكعبُکیِكاًکیاًیلاًیکبى
ًگبّیهٜلقًٍواؿپلًتبًًِـاكؿ.ثلّویياًبىنًْبكاثِؿٍؿًتِؽَةٍثـتقٌکین
هیکٌـ.اهباغلتاًیلاًیبىؽَةًینکٌبًیٌّتٌـکِثًَِػیامی ایلاًیعوبیتککلؿُ

گقاكینًْبپلؿاؽتِاًـٍثِّویيؿلیلهَكؿًکتبیَ


ٍیبتبثغایلاًیبىثَؿٍُثِؽـهت
ّوضٌبىکِ

.ؿكهزوَعهیتَاىگفت؛

قلاكگلفتِاًـ(یًَفیّ،بُویٍثٌتبى)153:1391،

فلؿًٍىؿكًوَؿىؽلقیبتِّوٌَٛبىؽَیَ،ؿاؿگلٍثبأًبفاًتّ،ویيكفتبككاثب
ؿُوٌبىایلاىٍثیگبًگبىًیناِػوبلهىکٌکـ.ثکلاففلؿًٍکى،ثیگبًکِ،ؿُکويًیٌکتٍ
ػولکلؿثیگبًگبىه کتِؾیْؿًٍتىٍؿُوٌىنًبىثکبایلاًیکبىاًکت.ؿكعقیقکت
ّبً،کتِّبفهخجتكفتبكفٍاًٌبًىؿُوٌبىصِنفلًٍوکى


فلؿًٍىّلگنثلتَاًوٌـی
هىگَیـ:
ؿ.صٌبىکِاممثبىمال،هغبًيثنكگتلیيؿُويایلاى،افلاًیبة،كاصٌیيثبم 

ثٌـ
زم آٌّـج ٍ زر کیٌِ ،ابـز بـالعت
کِ هززى زلیز اعت ٍ بیـساربرت
(فلؿًٍی )85:1386،

کِ آى تزک زر جٌگ فز اصزّاعت
اس اٍ ذَيؾتـي را ًگـِزار عرت
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ّ -5صهًَيک شذى گفتواى فردٍسی

قلاكیػبهلیتلقیهیَُؿکًِلٍِّٜوهًَیگفتوکبىّکب

ؿكًظلیِالک ئٍَهَفِ،ثی
.غلجِثلایيثیقکلاكیهٌزکل

(کٌلاییٍپَمٍُیلامی)347:1388،

كاثِصبلَهیکِـ

ثِغبیتی گفتوبىیؼٌیّوهًَی ُـىنىامهٌیلرلتكٗبیتػوکَهیٍتخجیکت
ًظبمهؼٌبییهٜلَةؽَؿؿكفّيروؼیارتوبعهیُکَؿ(الک ئکٍَهَفکِ.)44:1985،

ؿكایيؽٌَّّٔ،لفلؿًٍیؿكّوهًَی کلؿىٍتـاٍمَّیتایلاًکینىگًَکِککِ
ًـٍُيهیگَیـایکيثکَؿککِ«تَاًٌکتتکبقلکتصبؿكّکب،ایک ت،

هغوـػلیاً 
هی
كگّکبی
ّبٍهلاکنپلروؼیتٍکنًَاؿكاُثیبثـٍ،ؽَىایلاىقکـینكاثکِ 

قَُْؽبًِ
فلٌّگایکلاى

ایلاًیؿكؿٍكُّبیهؾتلفرلیبىؿّـ.ثِػجبكتثْتلُبٌّبهِفلؿًٍی
هفَْمًٍیغتلثبیکـگفکت

پیَاماً مكاثبفلٌّگایلاىثؼـاماً مپیًَـؿاؿٍثِ

ؿًیبیپیَاماً مكاثِؿًیبیثؼـاماً مٍٓلکلؿ»(اً هیًـٍُي .)20:1353،
ایکِثِؽَثیًِبىگلّوهًَی ُـىًکبؽتَّیکتایکلاىؿك


تلیيرولِ

ثنكگ
ًتیزِت ٍفلؿًٍیاًتكاهیتَاىاممثبىنتبتَكکثِفلٍغکیؿیکـککِهکیگَیکـ:
ییبثیـکِایي
ًویٌُبًیـٍػظوتُبٌّبهِكاؿكًو 
«ُوبقـكٍقیوتثنكگبىؽَؿكا 
کتبةًٌـهبلکیتٍهلیتٍٍكقَِّیتُوبًتٍهيًبگنیلمثلایهلتتلکصٌیي
ؽبًیٍػلیهـؿی.)76:1393،ثبمؿكّویياكتجب«ٙاُپَلل»

ًَاثقیؿًتٍپبکٌن» 
(اهي
ؿاًـکِایلاًیبىهیتَاًٌکـؽکَؿ


ایهی

ًینُبٌّبهِكاػبهلٍعـتثؾَایلاًیبىٍنییٌِ
كاؿكنىثجیٌٌـٍثٌِبًٌـٍثٌِبًبًٌـ(هبكمٍلف.)45:1385،اهبُبیـثْتکلامّلکٌکی
ؽَؿفلؿًٍیایيّوهًَی ُـىَّیتٍگفتوبىایلاىگلاییكاقبلتمثبىفبكًکیؿك
ُبٌّبهِػٌَاىهیکٌـکِ :

س هـي رٍی کؾـَر ؽــَز پزعرـي
کـِ ترـن عرــي هـي پزاکٌــسُام
پظ اس هــزگ بـز هـي کٌس آفـزيي
(فلؿًٍی )815:1386،

چــَ ايـي ًـاهــَر ًاهـِ آهــس ببي
اس آى پظ ًویــزم کِ هــي سًــسُام
ّز آًکظ کِ زارز ّؼ ٍ رای ٍ زيي


اًعكاض هفصلتٌذی غيریتسازاًِ فردٍسی در رٍیكرد تِ «دیگری»

(ًبظلیٍثؾتیبكیفلؿًٍ)118:1395،کپي

ًبمیُکلهیگیلؿ


امٛلیقغیلیت
َّیت

(ًویؼیآکفْبًیٍفتغکیهظفکلی.)151:1391،ثٌکبثلایي

ثلالگَّبفتؼبهلاحلهىگقاكؿ
تَاًـٛیفّبیهتؼـؿیامكقبثتٍٛلؿگلفتِتبًلکَةٍؽِکًَت


ًبمیهی

غیلیت
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غیلیتًکبمی،ثلؿاُکتهکىتَاًکـّکبثنی،

كاؿكثلثگیلؿ.ثِػجبكتثْتلثٌتِثِهیناى
الکیٍکبًتىثبُـ(ًٍت.)450:1384،ؿكفلٌّگّبثنیالگَیكفتبكی«آلثکَیکب
کِتَُِ»اًت.ؿكایيًَعفلٌّگ«،ؿیگلی»ثبمیگلیؿُويتفٌیلهکیُکَؿ(ًٍکت،

.)380:1384ثلؽ ففلٌّگّبثنی،ؿكفلٌّگکبًتیٍرکِغبلکتؿًٍکتیٍتؼبهکل
مًـگىکيٍثگقاكؿیگلاىّنمًـگىکٌٌـ»،

اًت.ؿكفلٌّگالکیًینثلهغَكآل«
ثلؿاُتام«ؿیگلی»ؿكهیبًِؿٍفلٌّگّبثنیٍکبًتیقکلاكؿاكؿ(ًٍکت.)410:1384،
ؿكُبٌّبهِهیتَاىگفکت،فلٌّکگ

ؿكؽَّٔاًؼکبىغیلیتًبمیَّیتِ«ؿیگلی»

عبکنؿكُبٌّبهًٌِجتثِؿیگلیثَِٛكقٜغّبثنیًیٌت،ثلککِفلٌّگکیالککیثکب
ًٍتیٍاكمٍّکبیاؽ قکیهَرکَؿؿكفلٌّکگ

ىثِهؤلفِّبیتؼبهل،ؿ

اكرغیتؿاؿ
تلیيؿالیلایياهلثبًظلثِؿالّبیهٜلطُـُؿكگفتوکبىفلؿًٍکی


کبًتیاًت.هْن
فلنیٌـَّیتًبماًِؿكُبٌّبهِالناهبهجتٌکیثکلایزکبؿ«ؿیگکلی»

ػجبكتٌـامایيکِ-1
ثِػٌَاىؿُويًیٌت(فلٌّکگّکبثنی)؛-2ؿكُکبٌّبهِآکلثککَیکبکِکتُِکَ

(فلٌّگّبثنی)عبکنًیٌت؛-3رٌگهبّیتیتـافؼیؿاُتٍِایلاًیبىّلگکننغکبمگل
ػٌَاىنؽلیيكاُعلهکَكؿاًکتفبؿُ


رٌگّوَاكُثِ
رٌگًجَؿُاًـ(فلٌّگالکی)؛-4

قلاكگلفتِاًت؛-5ه کؿًٍتیٍؿُوٌیػولکلؿ«ؿیگلی»اًت(فلٌّکگالککی)؛
کیـثلٓلظٍهـاكاٍؿًٍتیهْنتلیياكمٍثَؿُ

ًتبیَؽَثیّبی«ؿیگلی»ٍتأ

-6
اًـیِِرْبىٌٍٛبًِؿكُبٌّبهِثٌیبكهلوَىاًت(فلٌّکگ

اًت(فلٌّگکبًتی)؛-7
کبًتی).ؿكاؿاهِرْتكٍُيُـىایياًٜجب ثباًتٌتبدامُبٌّبهِ،ثِثلكًکیؿالیکل
هٜلطُـُهیپلؿامین .

 -1عذم السام تر دیگری تِ عٌَاى دشوي

ّبّوَاكُثلایَّیتًبمیٍثقکبیؽکَؿؿُکويًکبمی


فلؿًٍیایياهلكاکِؿٍلت
کٌٌـیبثبیـثکٌٌـكاكؿهیکٌـ؛صکلاککِثٌکیبكیامُؾٔکیتّکبیتغٌکیيُکـُ


هی
ُبٌّبهِّوَاكُثِؿًجبلٓلظٍؿًٍتًبمیٌّتٌـ.ؿكٍاقغًگبُفلؿًٍیثکَِّیکت

ؽَؿٍؿیگلیًگبّیهٜلقهجتٌیثلؽَثیؽَؿٍثـیؿیگلیًیٌت.ثکِػجکبكتیؿك
ًگبُفلؿًٍیًِایلاًیؽیلهٜلقاًتًٍِؿیگلاىُکلّهٜلکقّ.کنؿكهیکبىایلاًیکبى
ًبکٌبىیبفتهیًَُـٍّنؽَثبًیؿكهیبىاغیبك؛ٍایيًقٜکِقکَتفلؿًٍکیاًکت

(ػٜبییٍثٌْتبًی .)93:1389،
تزا زؽوي اًسر جْاى ذَز زلغت
(فلؿًٍی )5:1386،

زلت گــز بِ راُ ذـطـا هايلغت
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فلؿًٍیثبایيثلؿاُتًِبىهیؿّـکِؽَثیٍثـیؿكفاتّلاًٌکبىكاٌّوکبٍ

هؼیبكیثلایتفٌیلؿیگلاىاماٍثِػٌَاىؿًٍتیبؿُوياًت.ؿكٍاقغًگکلٍؿٍكام

افلاٍٙتفلیٚثِایلاىؿكُبٌّبهِثبػجُـُتبفلؿًٍیثکـٍىنىککِاماّویکتثُؼکـ
اییکِهیتَاًکـؿكّکلاًٌکبى


ػٌَاىٍیوگی
هبؿیٍٛيغفلتکٌـ،ثُؼـهؼٌَیایلاىثِ
ًیکؾَییفلاتلامهلمایلاىپیـاَُؿكاثلرٌتِکٌـ.ؿكایيًگبُایکلاىنییٌکِایاًکت
کِتَٔیلکلاهتاًٌبىكاؿكؽَؿهٌؼکيهیکٌـ(هغلهی،پَكالؾبٍُّلیفی:1395،

ؿكًتیزَِّیتایلاًیؿكُبٌّبهِؿكتغقیلهلتّبیؿیگلًیٌتکِكًگٍرک 

.)25
هییبثـ،ثلکِؽَؿثلثٌیبؿّبیفکلیٍهؼٌَیٍاؽ قکیًیلٍهٌکـیاًکتَاكاًکت.ام

گبُثًِواؿپلًتیهجـلًویَُؿ(ؽٜیجی،


گلاییایلاًیبىؿكَٛلتبكیؼّیش

كٍهلی

ّویي
.)75:1385ؽ ِٓنىکِایلاىٍایلاًیبىؿكاًـیِکِفلؿًٍکینًضٌکبىف٘کبئلػویکق،
گیلیؿیگلیثِػٌَاىؿُکويثکلایاحجکبت


ًٌگٍاًٌبًیؿاكًـکًِیبمیثُِکل

گلاى
َّیتؽَؿًـاكؿ.اهبایيؿیگلیّلگبُثؾَاّـَّیتایلاًیكاهَكؿّزوِقلاكؿّکـ
وَؿهییبثـ .

كمٍّبیهٌفینًبىً
ؿكهقبثلاكمٍّبیهخجتایلاًیبى،ا 


 -2عولكرد «دیگری» هثٌای دٍستی ٍ دشوٌی

گیلیؽَٔهتهیبىپٌلاىفلیـٍىتَٓیفهیکٌکـ


نىصِکِفلؿًٍیؿككًٍـُکل
ػبهلفلٌّگیٍَّیتیكاػبهلمهیًٌِبمٍػٌبٓکلكٍاىُکٌبؽتیكاػَاهکلفکبػلییکب

ثیٌـ.اهبایياهلثبػجًویَُؿکِفلؿًٍیَّیت«ؿیگکلی»كاًکیبٍُ


ُلٍٙالممهی
ًفیـٍهٜلقِهجتٌیثلؿُويثجیٌـ.ثلایفلؿًٍیًکبمًِ،کبى،عٌکتٍؽَیِکبًٍـی
(هٌَٔكیبىًلؽگلیِ)93:1388،؛صلاکِاٍثبتأکیـ

ؽًَیهؼیبكؿًٍتیٍؿُوٌیًیٌت
ثلًقَػَاهلیّوضَىؽلؿ،پلّینکبكیٍؿیٌـاكیامػَاهکلػیٌکیِهلمثٌکـییؼٌکی
رفلافیبًٍلمهیيفلاتلكفتٍِّویيثبػجهیَُؿتب«ؿیگلِ»ؿكًکلمهیيؿُکويککِ

كٍثیگبًگبىُبیٌتِكاهیًتبیـٍ

ؽٔبیلاًٌبًیؿاكؿًینثِایلاًیبىپیًَـثیبثٌـ.امایي
ثی ؽلؿاىًٍبپلّینکبكاىعتیاگلؽَؿیثبٌُـكاًناٍاكًلمًَهیؿاًـ(ؽٌکلٍیٍ

هًََی.)112:1387،امًَیؿیگلثکلایفلؿًٍکیثیگبًکِؿُکويًیٌکتٍػولککلؿ
ثیگبًگبىه کتِؾیْؿًٍتیٍؿُوٌینًبىثبایلاًیبىاًت.ػ ٍُثلایيفلؿًٍکی
ّبٍٗـاكمٍّبییکِؿكؿُوٌبىایلاىٍرَؿؿاكؿ،ؿالیلتقبثکلكاثکِ


ثبکِفاكمٍ
.ثِػٌَاىهخبلیکیامؿّْبهکَاكؿ
ایهٌٜقیًِبىهیؿّـ(كًتگبكفٌبیی )7:1380،


گًَِ
ؿكًٌزَؿًٍتیٍؿُوٌیؿیگلاىثلاًبىػولکلؿنًْب،اقـاماًفٌـیبكؿكرٌکگثکب
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اكربًتتَكاًیثِؿلیلمًـاًیکلؿىؽَاّلاىاًٍتکِاًکفٌـیبكایکياهکلكاثبػکج
ًٌگیيُـىًبمهیؿاًـ .

بزًج اس پي ًام ٍ ًٌگ آهـسم
(فلؿًٍی )465:1386،

هي ايسر ًِ اس بْز جٌگ آهسم


 -3تذافعی تَدى جٌگ ٍ تِ كارگيری آى تِعٌَاى آخریي راُحل

رٌگؿكُبٌّبهِػوَهبهبّیتیتـافؼیؿاُتِاًت.ؿكربیربیُبٌّبهِعتکینًزکب
کِایلاًیبىؿكهقبثلِثبّزَمثیگبًگبىپیلٍمهیـاىثَؿُاًـعقَ اًٌبًیّوَاكُهکَكؿ

تَرِقلاكگلفتِاًت.ایيهؼلَلنىاًتکِؿكُبٌّبهِآبلتثبرٌگًیٌت؛ثلککِ

ٓلظٍهـاكاػولهیکٌٌـ.عتیپلؿُاٍلؿك

ّبؿكهقبمًتینُرَثبّنثبآبلت


اًٌبى
هقاکلٍُٓلظٛلجیاًت؛اهبكػبیتایيآلتبنًزبًکت

ثُؼـكمهیُبٌّبهِهجتٌیثل
کِثِنكهبىّبیایلاًِْلیلٜوٍِاكؿًَِؿ؛صلاکِػولکلؿّبیكمهیؿكُکبٌّبهِثکل

هـاكعف ایلاًِْلیٍآَلٍنكهبىّبیًلمهیيایلاىهکیصلؽکـ(ٓکبؿقیگیکَیٍ
.ثِایيتلتیتفلؿًٍیؿكربیربیُبٌّبهِرٌگكاتقجیظٍآکل

ٜٛلی)97:1390،
كاثلهـاكآٍلظقلاكهیؿّـ .

جْاى ذَاعتي يافتي ذَى هزيش (فلؿًٍی )29:1386،
تزا آؽتي بْتز آيس س جٌگ(فلؿًٍی)100:1386،

یػقتًِکیٌیامكًکبلت


ثِهٌنلِ
اهبهبّیتٍرٌيایيًلهٍَپلّینامًتینًِ،
اّلیويًتینیؿكُبٌّبهِاًکت،ثلککِگًَکِایػولگلایکیؿكًقکبٍٙگلاًیگکبُّکبی

عٌبىتبكیؼعوبًیایلاىمهیياًت(امغٌـیٍهٌتکیيٍّ)23:1392،وکبًَٜكککِ
گفتُِـایيًلهَتبٌّگبهیهزبماًتکِثِنكهبىّکبٍَّیکتایلاًکیلٜوکٍِاكؿ

ؿً.وًَِثبكمٓلظؽَاّیٍػـمتًَلثِرٌگ،تک ٍّکبیكًکتنؿكتقبثکلثکب

ًٌبم
اًفٌـیبكثلپبیًِلهَ،پیٌِْبؿاتهبلی،ؿاؿىّـیٍِهقاکلُثلایایزبؿتؼبهلٍٓکلظ
ثباٍاًت.ایيكٍٍكًکتنعتکیپکيامکِکتُِکـىاًکفٌـیبكثکلایرلکَگیلیام
تؼبكٕهزـؿاؿاهِهکییبثکـ.ثکِایکيهؼٌکبککِكًکتنؿكًبهکِایثکِگِتبًکتاماٍ
هیگَیـکِثٌیبكاماًفٌـیبكؽَاًتنکِامرٌکگهٌٔکلفُکَؿ؛
ػقكؽَاّیٍثِاٍ 
ٍلیاٍثِّیشصینیرناًبكتهيیبرٌگكاٗیًِـ .
هگـز کـن کٌـس کیٌـِ ٍ کـارسار
گـشيسم س ّـزگًَِ رًـج ذَيؼ

کِ هـي چٌس گفتن بِ اعفٌـسيـار
عپززم بسٍ کؾَر ٍ گٌج ذـَيؼ
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هزا زل پز اس زرز ٍ عز پز س هْز
(فلؿًٍی )469:1386،

سهـاًن چٌـاى بـَز ًگؾاز چْـز


 -4اّويت صلح ٍ دٍستی ٍ اًذیشِ جْاىٍطٌی

ٌٍٛیهَدهیمًـ.ؿكایيًَعاًـیِکٍِٛ،کيّوبًٌکـ


ؿكًگلٍفلؿًٍیاًـیِِرْبى
قلتًٌجتثًِبیلاػ٘بتَٔكهیَُؿ.اًـیِِایثباػتقبؿثِاتغبؿرنء(ٍٛي)ثبککل

(رْککبى)ًٍک هتهتقبثککلّککلؿٍثککـٍىتفکیک ٍهلمثٌککـیهیککبىنىؿٍ(هغلهککی،
َّیتًبمًبمگبكثکب

پَكالؾبٍُّلیفیُ.)28:1395،بٌّبهِثٍِاقغی اًَٜكُهتي
تًبمیُبٌّبهِؿكٍّلًِؾٌتؿكهکَكؿقکَم
رْبىٌٍٛیاًت.ؿكًتیزَِّی 
الگَی 
فلؿًٍیتٌْبثِایياهلاکتفبًویکٌـ.ثلکِثبه٘بهیيػویکق

ایلاًیَٓكتهیگیلؿ،اهب

ؽَؿؿكُکلؿّیثَِّیتفلاهلیاًٌبىًینتأحیلهْویؿاكؿً.وبؿّبییککِفلؿًٍکی

بنكهبىّبیثِلٍالگَیهٌبًجیثکلای

ؿكربیربیُبٌّبهِثِؽـهتگلفتًِینّوٌَث
امصْلُّبیًوبؿیيُبٌّبهِپْلَاًکبىٌّکتٌـ

ثبمؽَاًینىؿكعیِٜرْبىٌٍٛیاًت.

ثلتلیرَییقَهیٍكٍعیِروؼیکهلییک 

کِؿكًگبًُؾٌتًوبؿیامعيكیِِؿاك
پبیبىًبپقیلًَعاًٌبىثلایغلجِثکلهٌکبثغ
هكفتلت ٍ 
ثیگبًِاًـ،اهبؿكًگبُ 
هلتػلیِ 
ٛجیؼی،اًٌبًیٍفلاٛجیؼیٍكًیـىثِپیلٍمیٍربٍؿاًگیاًـ(ًَعی .)116:1394،

ُبُثیتُبٌّبهِؿكؽَّٔاػتقبؿٍیثلتؼبهلٓ،لظٍػکـالتٍكمیککِؿكؿل
ؽَؿتؼبهلکبًتیكاثِّولاُؿاكؿایيثیتاًتکِ :
سهؾک ٍ س عٌبـز عـزؽتِ ًبــَز
تَ زاز ٍ زّؼ کي ،فزيسٍى تَيي
(فلؿًٍی )21:1386،

فـزيــسٍى فــزخ فـزؽتِ ًبــَز
بِ زاز ٍ زّـؼ يافت آى ًیکـَئي

ایيثِهؼٌبیاكائِیی الگَیؿًٍتیٍاؽ قیؿكرْکتٓکلظٍتکأهیيهٌکبفغ
روؼیثـٍىتقبثلاًت؛صلاکِ«ؿاؿ»ؿكُبٌّبهِامی ًَثؾٍَِقٌوتاملیّل
اًٌبىامعیبتاًتٍامًکَییعبکویکتهتؼکبؿلٍهٌٜکقؽلؿٍكماًکٍِهٔکلغبًِ
مًـگیهبؿیٍهؼٌَیاًٌبىكاثلػْـُؿاكؿٍلقاًیکلٍیتؼکبؿلثؾکٌَّکتیاًکت
(كًتگبكفٌبییًْ.)24:1380،بؿٍماكتٍٍمیلکًِوجلؽلؿهٌکـیٍؿاًکبییاًکتام
صِناًـامقبثلثلكًیاًت.ؿكُکبٌّبهِػکـالتٍؽکلؿهفکبّیویّوجٌکتٍِ
ّویي 
ّولاٌُّتٌـ،کُِبُػیٌیتیبفتِػـالتٍٍمیلتزٌنؽلؿثکلایثلقکلاكینىاًکت
(ؽٌلٍیٍهًََی.)115:1387،ثٍِاقغًْبؿتؼبؿلثؾٍَماكتؿكکٌبكّوکُِکبّبى
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ًتبیَُـُفلؿًٍیّوبًٌـٌَُّگْٛ،وَكث،اًَُیلٍاىٍ...قلاكؿاكؿٍمهیٌِػـل
ٍؿاؿٍٓلظٍؿًٍتیكافلاّننٍكؿُاًت .
کِ رايؼ س کززار بس زٍر بَز
کِ تابیـس اس اٍ فزُّ ايـشزی
(فلؿًٍی )9:1386،

هز اٍ را يکي پاک زعتَر بَز
چٌاى ؽاُ پالَزُ ؽس اس بسی

ثِایيتلتیتؿك رْبى ُبٌّبهِ ،توبی تِ ٓکلظرکَییثکب ثلٌکـپلٍامیّکبی تٌکـ ٍ
ؿاكؿٍٓلظٛلجکیٍنكاهکَثکلّکلصیکنی

ًلکَ ًیلٍّبی ثـثلؽَكؿّبی ُـیـی
.صٌبىکِثکلّوکیياًکبىایکلدؿك

(پِتـاكٍاقـامًَكالـیٌی)43:1389،

ثلتلیهییبثـ

كاؿكپیَهیگیلؿ .

هقبثلتَٛئِثلاؿكاًَكآُلظٍؿًٍتی
هساريـس با هـي ؽوا ّیچ کیي
ًبايس بِ هي ّیچ زل رًجِ کزز
ًباؽـس بجش هززهي زيي هـي
(فلؿًٍی )29:1386،

عپـززم ؽوـا را کـالُ ٍ ًگیي
هزا با ؽوا ًیغت جٌگ ٍ ًبزز
جش اس کْتزی ًیغت آئیي هي

هزوَعػَاهلهٜلطُـُؿكثبالًِ،بىهیؿّـکِفلٌّگعبکنؿكُبٌّبهًٌِجت

لاامًگلٍّبثنیٍؿكهیبًِفلٌّگالکیٍکبًتیقلاكهیگیلؿ.فلٌّگکی

ثِؿیگلیهجّ
هجتٌیثلكٍیکلؿؿًٍتبًٍِتؼبهلثب«ؿیگلی»تبٌّگبهیککِعکقعبکویکتٍَّیکت
«ؽَؿ/ایلاًی»كاهَكؿّزوِقلاكًـّـ .

ًتيجِگيری

ًبمیَّیتایلاًیٍعبُیِكاًیَّیتاًیلاًیبى(تَكاًیبى)


ثلرٌتِ
ُبّکبكفلؿًٍیؿك
ثلایغیلیتًبمیؿیگلیٍثبمتَلیـَّیتایلاًیگفتوبًیػیٌکی

ؿكقبلتمثبىفبكًی
اًت.گفتوبًیکِعبٓلفلنیٌـّبییؿكٛکَلتکبكیؼثکَؿٍُؿكًتیزکِصٌکبىهغککن
تخجیتُـُکِتٔبؿفیثَؿىنىفلاهٍَُـُاًکتٍؿكّکللغظکِهکیتَاًکـًقکَ
لُایكٍثکِ
َّیتًبماًِؽَؿكاایفبکٌـ.ؿكثیبىثْتلُ،بٌّبهِفلؿًٍکیّوبًٌکـپٌزک 

گقُتَِِّیتثلایُکٌبؽتينى،نییٌکِایؿكمهکبىعکبلثکلایهؼلفکتثکَِّیکتٍ
رْبىثیيثلایتـامنىؿكنیٌـُاًت.امایيكٍثبیکـفلؿًٍکیكانفٍقکِكًکبًی


ربهی
ؿائویٍُبٌّبهِكانفٍقکِایّویِکگیثکلایَّیکتایلاًکیًبهیکـ؛صکلاککِثبػکج
ّوهًَی ُـىگفتوبىَّیتیایلاىُـ.اهبًکتِقبثلتأهلنىاًکتککِفلؿًٍکیؿك
فلنیٌـغیلًبمی،ثبمتَلیـٍّوهًَی ُـىَّیتایلاًیؿكؿامًواؿپلًکتیٍفلٌّکگ
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یتؽَؿًویافتـ.ثلکًِگلٍاٍثِؿیگلی

ّبثنیهجتٌیثلایزبؿؿُويثلایاحجبتَّ
هجتٌیثلفلٌّگیالکیثباكرغیتؿاؿىثکِهؤلفکِّکبیتؼبهکل،ؿًٍکتیٍاكمٍّکبی
اؽ قیهَرَؿؿكفلٌّگکبًتیاًت.امهْنتلیيؿالیلایياهلنىاًتککِؿكُکبٌّبهِ
فلنیٌـَّیتًبماًِالناهبهجتٌیثلایزبؿ«ؿیگکلی»ثک ِػٌکَاىؿُکويًیٌکت(فلٌّکگ

ّبثنی)،آلثکَیبکِتَُِ(فلٌّگّبثنی)عبکنًیٌکت.رٌکگهکبّیتیتکـافؼی
ؿاُتٍِایلاًیبىّلگننغبمگلرٌگًجَؿُاًـ(فلٌّگالکی).رٌکگّوکَاكُثکِػٌکَاى

نؽلیيكاُعلهَكؿاًتفبؿُقلاكگلفتِاًت.ه کؿًٍتیٍؿُکوٌیػولککلؿ«ؿیگکلی»

ًتبیَؽَثیّبی«ؿیگلی»ٍتأکیـثلٓکلظٍهکـاكاٍؿًٍکتی

اًت(فلٌّگالکی)،
هْنتلیياكمٍثَؿُاًت(فلٌّگککبًتی).اًـیِکِرْکبىٌٍٛبًکِؿكُکبٌّبهِثٌکیبك

هلوَىاًت(ًوَؿیامفلٌّگکبًتی).ثٍِاقغفلٌّگهَرکَؿؿكُکبٌّبهِؿكهیبًکِ
تلامٍیفلٌّگالکیٍکبًتیقلاكهیگیلؿکِؿكنىًٌگیٌیکفِتبٌّگبهیکِنكهکبىّکب،

اكمٍّبٍَّیتایلاًیهَكؿّزَمؿیگلیقلاكًگیلؿ،ثًِفکغفلٌّکگککبًتیاًکت.

ًٍفیـثِغیلًـاكؿ،ثلکًِگبُاٍثیِتلهبیلثِؽبکٌتلیاًت .


ثٌبثلایي،فلؿًٍیًگبًُیبُ




هٌاتع









امغٌـی،ػلیلٗب؛هٌتکیي،ػجـالوْـی()1392؛«ًقَُبٌّبهِفلؿًٍیؿكتکَیيَّیکتًٍغکًَُگکلٍ
ثیيالوللیاًٌبىایلاى»،فصلٌاهِ پضٍّؼّای راّبززی عیاعت،ى(7ٍ،2پیبپی .32-9ْٓ،)37

اكمٍّبیعوبًیُبٌّبهِ(تأحیلُبٌّبهِؿكفلٌّگٍتوکـىایکلاى)»،

اً هیًـٍُي،هغوـػلی()1353؛«
هجلِ ٌّز ٍ هززم .24-16ْٓ،138ٍ،
ػیٌی؛ػلیهـؿی،هٌب()1393؛«فلؿًٍیٍگفتوبىهـكىایلاًی(ُبٌّبهِفلؿًٍکیًٍقکَنىؿك

اهيؽبًی،

تکَیيَّیتهلیایلاًیبىؿكؿٍكُهؼبٓل»،فصلٌاهِ جغتارّای ازبي .88-65ْٓ،185ٍ،
ثٌتبى،مّلا()1390؛ تحلیل گفتواى اًتقازی َّيت ايزاًي زر زاعتاى عیاٍػ ؽاٌّاهِ فززٍعـي،یًَکفی،
ػلیٍغ هلٗبٓـیقاٍكػی،هِْـ:ؿاًِگبُفلؿًٍی،ؿاًِکـُاؿثیبتٍػلَماًٌبًی .
پِتـاك،هغوـػلی؛اقـامًَكالـیٌی،یغیی()1389؛«ثلكًیتٜجیقیاًَٜكُایلدٍقِٔیًَکف»،فصـلٌاهِ

پیک ًَر سباى ٍ ازبیات فارعيً،بلاٍل .59-30ْٓ،2ٍ،
تبری ،هغوـكٗب()1379؛«كٌٍُفکلایلاًیٍهؼوبیَّیتهلی»،فصلٌاهِ هطالعـات هلـي،ى،5ٍ،2
ْٓ .176-159
تف٘لی،اعوـ()1354؛هیٌَی ذزز،تْلاى:ثٌیبؿفلٌّگایلاى .

 40

غیزیتساسی خاکستزی در شاهنامه فزدوسی بزاسا

...

عبریماؿُ،اثَالف٘ل()1392؛«ًظلیِگفتوبىاكًٌتَالک ئٍَُبًتبلهَفکِ»،فصـلٌاهِ جاهعـِ ،فزٌّـگ ٍ


رعاًِ،ى .150-139ْٓ،9ٍ،3





















هؤلفِّبیتِکیلٍتغککینَّیکتًیبًکیٍارتوکبػیایکلاىؿك
ُلیفنثبؿ،هْـی()1390؛« 

ٌی 
ثبقلی
عٌ 
ثؾَاًبٛیلیُبٌّبهِ»،فصلٌاهِ هطالعات هلي،ى .116-97ْٓ،1ٍ،12
عٌیٌیماؿُ،هغوـػلی()1383؛«تغلیلگفتوبىٍتغلیلًیبًی»،فصلٌاهِ علـَم عیاعـيٓ،28ٍ،کْ

 .211-181
ؽٌلٍی،اُلف؛هًََیً،یـکبظن()1387؛«ؽلؿٍكمیٍؿیيؿاكیاًکبىَّیکتایلاًکیؿكُکبٌّبهِ»،
فصلٌاهِ کاٍػًاهِ،ى .127-100ْٓ،16ٍ،9
ؽٜیجی،اثَالف٘ل()1385؛«َّیتایلاًیؿكُبٌّبهِ»،هجلِ ًاهِ فزٌّگغتاى .76-69ْٓ،32ٍ،
،تلروِیهْـیثبقیٍهؾتبكیبى،تْلاىًِ:لقِٔ .

ؿٍهنیل،هكه()1383؛عزًَؽت جٌگجَ
كًتگبكًٔ،لتاهلل()1392؛«كؿپبیَّیتایلاًیؿكُبٌّبهِفلؿًٍی»،هجلِ آيٌِ هیزاث .126-99ْٓ،53ٍ،

فلؿًٍیٍَّیتٌُبًیایلاًیؿكُکبٌّبهِ»،هجلِ تـاريد اًجوـي،3ٍ،

كًتگبكفٌبیی،هٌَٔك()1380؛«
ْٓ .30-4
ًقـکْيالگَیكیِِّکبیؿٍگبًکِاًگکبكیاًکَٜكُایؿكُکبٌّبهِ

ًتبكی،كٗب؛عقیقی،هلٗیِ()1393؛«
فلؿًٍی»،فصلٌاهِ هتَىؽٌاعي ازب فارعي،ى .130-111ْٓ،21ٍ،6
آفْبًی،ػلیلٗب؛فتغیهظفلی،ػجـاللٗب()1391؛«ًقٍَربیگبُقـكتًلمؿكؿیپلوبًیفلٌّگکی


ًویؼی
روَْكیاً هیایلاى»،هجلِ هطالعات ذاٍرهیاًِ.176-145ْٓ،70ٍ،
ًکبتیتغلیلیٍكٌٍٍُبؽتیؿكثبكُتغلیکلگفتوکبى(ثکب

ٓبؿقیفٌبییًْ،ی ؛كٍمؽٍَ،هغوـ()1392؛«

ًگبّیثِپوٍَّّبیایلاى)»،هجلِ هطالعات اجتواعي ايزاى،ؿٍكُ .29-4ْٓ،4ٍ،7

ٓبؿقیگیَی،هلین؛ٜٛلی،ؽـیزِ()1390؛«ثلكًیٍتجییيًیلتبكیؾیَّیتاًٌبًیثلاًکبىالگَّکبی

ایلاًِْلیؿكُبٌّبهِفلؿًٍی»،فصلٌاهِ پضٍّؼّای ازب فارعي،ى(2ٍ،5پیبپی .114-89ْٓ،)18
ٛلفـاكی،هٌَٔك()1385؛«فلامٍفلٍؿّبیَّیتایلاًی کاً هی(امنغبمتکبتْکبرنتیوکَك)»،فصـلٌاهِ
تاريد ٍ توسى اعالهي،ى .140-123ْٓ،3ٍ،2
گیلیکَِكایلاىامهٌظلُبٌّبهِ:ؿیـگبُاًٌبىثبٍكاًِایلاًکی

ػٜبیی،فلّبؿ؛ثٌْتبًی،هزیـ()1389؛« 
ُکل
ؿكًیبًتؽبكری»،فصلٌاهِ رٍابط ذارجي،ى .109-79ْٓ،4ٍ،2
فلؿًٍی،اثَالقبًن()1386؛ؽاٌّاهِ،ثِتٔغیظهٍلهَل،س،10تْلاى:ثْناؿ .
گبًًِِ،گبًکِاییگبًکِ»،کتـاب هـاُ ازبیـات25ٍ،


ایًِ

ُبٌّبهِ:یگبًِ
کنامی،هیلر لالـیي()1388؛«
(پیبپی .35-30ْٓ،)139
کٌلایی،هغوـًبالك؛پَمٍُیلامی،ػلی()1388؛«ًظلیِگفتوبىالک ٍهَفکِ؛اثکناكیکبكنهکـؿكفْکنٍ

تجییيپـیـُّبیًیبًی»،فصلٌاهِ عیاعت،ؿٍكُ .360-339ْٓ،3ٍ،39

هبكمٍلف،اٍللیَ()1385؛«ُبٌّبهٍَِّیتایلاًی»،هجلِ حافظ .49-43ْٓ،27ٍ،
هبكٍ،ؿیَیـ؛رلی،اًتَکل(،)1378رٍػ ٍ ًظزيِ زر علَم عیاعي،تلروِیاهیلهغوـعکبرییًَکفی،
تْلاى:اًتِبكاتپوٍِّکـُهٜبلؼبتكاّجلؿی .
هغلهی،كاهیي؛پَكالؾبُّ،کلاهلل؛ُلیفی)1395( ُْ،؛«تجلَكهفَْمایلاىؿكُبٌّبهِفلؿًٍکی:اهتکناد
ػق ًیتٍػِقؿكَّیتایلاًی»،فصلٌاهِ هطالعات هلي،ى.40-24ْٓ،2ٍ،17

 41

سال نوسدهم ،ش ارهی 7931 ،2

هغلهی،كاهیي؛هویماؿُ،كقیِ()1390؛«تقبثلًوبؿّبیؽیلٍُلؿكؿٍكُاًبٛیلیُبٌّبهِ»،فصلٌاهِ هـتي


پضٍّي ازبي .144-127ْٓ،49ٍ،











ّبیتـاٍمَّیتایلاًیؿككٍایتّبیُکبٌّبهِ»،

ػیيالقبٗیٍ،عیـ()1395؛« 
مهیٌِ
هٌِبؿی،هلت٘ی؛ثْلاهی 

فصلٌاهِ هطالعات هلي،ى .38-23ْٓ،2ٍ،17
هٌَٔكیبىًلؽگلیِ،عٌیي()1388؛«َّیتهلیًٍَماییفلٌّگیؿكُبٌّبهِ»،فصلٌاهِ هطالعـات هلـي،
ٍ .100-75ْٓ،38
ًبظلی،افٌبًِ؛ثؾتیبكیفلؿ،عویـكٗب()1395؛«هٌألَِّیتؿكػْـایلؾکبًیهٜکبثقثکبالگکَیکبًکتلن»،

فصلٌاهِ پضٍّؼّای علَم تاريري،ؿٍكُ .134-115ْٓ،1ٍ،8
،تلروِیهغوـتقیؿلفلٍم،تْلاىًِ:لکَیل .

ًَ،کیت()1384؛جاهعِؽٌاعي عیاعي هعاصز
ًَعیً،نّت()1394؛«ًگبّیثُِبٌّبهِثبكٍیکلؿرْبىٌٍٛی»،فصلٌاهِ تحلیـل ٍ ًقـس هتـَى سبـاى ٍ
ازبیات فارعي .126-99ْٓ،26ٍ،
ًیـػلیآفلًلٜبًی،فصلٌاهِ علَم عیاعـي،ىٍ،1

،تلروِی

َّاكث،ؿیَیـ()1377؛«ًظلیِگفتوبى»
.183-156ْٓ،2
ًٍت،الکٌبًـك()1384؛ًظزيِ اجتواعى عیاعت بیيالولل،تلروِیعویلاهِیلماؿُ،تْلاى:اًتِبكاتؿفتل
الولل .
هٜبلؼبتًیبًىٍثیي 

،تلروِیّکبؿیرلیلکی،تْکلاى:

یَكگٌٌي،هبكیبى؛فیلیپي،لَئین()1389؛رٍػ ٍ ًظزيِ زر تحلیل گفتواى
ًِلًی .
یًَفی،ػلی؛ّبُویً،یـهغوـكٗب؛ثٌتبى،مّلا()1391؛«تغلیلگفتوبىاًتقبؿیَّیتایلاًیؿكُبٌّبهِ
فلؿًٍی(هَكؿهٜبلؼِ:ؿاًتبىًیبٍٍ)»،فصلٌاهِ جاهعِؽٌاعي تاريري،ؿٍكُ.172-145ْٓ،2ٍ،4
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