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 چكيذُ

های هویتی متعدد، شاهنامه فزدوسی عاملی بزجستته در ععزیت     در میان الیه
هویت ملی ایزانیان است. در واقت  بته اظتام سمتانی، عتداوت هویتت اجت تاعی        

چنتان   ای معنادار استت و ایتن گذشتته در شتاهنامه  ن     مستلشت داشتن گذشته
شتود. بتز ه تین استا        شکار است کته گتویی در سمتان کنتونی قزایتت متی      

نامند. این خود گتاهی بته عنتوان     شاهنامه را خود گاه ج عی هویت ایزانی می
یتن  به عنوان غیز ن ود یافته استت. هتدا ایتلی ا   « دیگزی»در مقابل « ما»یک 

ساسانه نسبت به دیگزی در شاهنامه و  ی فز یند غیزیت مقااه پزداختن به نظوه
هتای ایتن    انعکا  این فز یند در نوع رابطه میان ختود و دیگتزی استت. یافتته    

 ن استتت کتته ایتتن  حتتاکی اس  ،پتتهوهب بزاستتا  ن زیتته الکمیتتو و موفتته   
 ماهیتتت بیشتتتز بلکتته نبتتوده ستتدید و ستتیاه مطلتت  یتتور  بتته ستتاسی غیزیتت 

دارد و در نتیجه دیگزی هزگش به طور کامتل در دات طتزد، عقابتل و     خاکستزی
 گیزد. عناسع قزار ن ی

 
 .ساسی، الکمیو و موفه هویت، شاهنامه فزدوسی، غیزیت :ّا ٍاشُ كليذ

                                                           

 ًَیٌٌـُهٌئَلالوللؿاًِگبُآفْبى،ؿاًِیبككٍاثٚثیي *

الوللؿاًِگبُآفْبىؿاًِزَیؿکتلیكٍاثٚثیي**
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 ِِ ٍ طرح هسألقذهه
ّکبینىكاثکِاًکَٜكُهلکتعیبتیک «ًلًَُترٌگزَی»هكهؿٍهنیلؿكکتبة

)ؿٍهنیکل،یهکلؿُاًکتهلکثکـٍىاًکَٜكُهلتصلاکِاٍهؼتقـاًت؛ؿّـپیًَـهی
ّکب.ثلهجٌبیایيرولِ،ثبیـگفتفلؿًٍیُلیبىعیبتایلاىكاؿكاًکَٜكُ(1383:17

ػولکلؿّبیاًٌبًیٍفلااًٌکبًیكاؿكربكیًبؽتِاًت.ؿكٍاقغفلؿًٍیؿكُبٌّبهِ
َیتاًٌبىؿكؿٍكاىًبؽتٍتخجیتًْکبؿّبثلایتجییياثؼبؿّّبٍتقبثلػلِٓتؼبهل

ّکبیگقاكؿتبامایيكّگقكفلاؽٌبیاًـیٍِِػظوکتّوکتُْل،ثًِوبیَهیایلاى
گکلُکَؿثلٌـاًٌبًیؿكثٌتلتبكیؼثبتجییيَّیتتبكیؾیٍفلٌّگکیایلاًیکبى،رلکَُ

ِكاُبهلًِهََٗعُبٌّبهِکنامی.(1390:90گیَیٍٜٛلی،)ٓبؿقی قلولٍرـاگبًک
ُبّکبكیاؿثیاًتًٍَمؿٍمفلٌّگٍهٌَایلاًیاًت،ٌُبًٌبهًِؾٌت:ؿاًـهی

 .(1388:30)ککنامی،یفلؿًٍیؿكنىپـیـاكُـُاًکتّبایاًتکِاًـیِِؽلؿًبهِ
فلؿًٍیثبتَلـکَِكایلاىاممهبىتقٌینهُل فلیـٍىُکبُهیکبىفلمًکـاًَتک ٍ

بیّْکَیتیهوکـٍطایلاًکیكاثکبکٌکبكّکنًْکبؿىاقکـاهبتٍکٌـؽٍَٜٙؽٔهی
كرنّبیهلؿهبىٍپْلَاًبىکَِكّبیرـیـثیلٍىثکِـ.ؿكٍاقغامّویيمهکبىثکیَ

)ػٜکبییٍگیکلیاًکتامپیًَگبَُّیتیایلاًیٍغیلیتغیلایلاًکیؿكعکبلُککل
ًکبمیهیکبىایلاًکیٍ.ثٌبثلایيؿكؿًتگبُفکلیفلؿًٍکیغیلیکت(1389:83ثٌْتبًی،

نیکـ.ؿكًتیزکِؿكاًیلاًیهجٌبیاٍلیٍِعـتًلمهیٌیٍَّیتایلاًیبىثکُِکوبكهکی
ُبٌّبهِؿٍگفتوبىقبثلتِؾیْاًت،گفتوبىایلاًیکِؿكتقبثلثکبگفتوکبىاًیلاًکی

یًغکَُکلؿى.هغَكآلیایيهقبلِتجییيٍنُکبك(1390:4)ثٌتبى،ُکلگلفتِاًت
اییاًتكاثِٜفگفتوبىایلاًیاماًیلاًیبىؿكُبٌّبهًٍِپياًؼکبىنىؿكًَعتؼلی

لًِبُکیامنىاًکتککًِکَعأگیلؿ.ٗلٍكتتجییيایکيهٌککِهیبىایيؿٍُکلهی
ککًٌٍٍَیکنگیلؿ،کِهجٌبیتؼلیفَّیتؽَؿقلاكهیػ ٍُثلنى،تؼلیفؿیگلی

.ثٌبثلایيثبتَرِثِتزلیاًکتولاكگًَِکٌـٍاکٌَهیبىؽَؿٍؿیگلیكاًینتؼییيهی
ثلؽیكًکَثبتّکَیتیُکبٌّبهِؿكاکًٌَیکتَّیکتایلاًیکبى،كٍُکيُکـىفلنیٌکـ

ًبمٗوينُکبكکلؿىًغَُعفک ٍتؼلیکفَّیکتًبماًِؿكایيهٌجغَّیتغیلیت
ًبمیهیبىهبٍؿیگلیًیکنِیثِكًٍـّبیکًٌَیغیلیتثؾتَاًـؿكنگبّیایلاًیبىهی

ًکبمیپلؿامؿکِ:فلنیٌکـغیلیکتالهیؤكٍایيهقبلِثِثلكًیایيًکو کٌـ.امایي
ٍاًؼکبىنىؿككٍاثٚثیيؽکَؿاًتؿكُبٌّبهِصگًَِ«ؿیگلی»فلؿًٍیامَّیت

ؽَكؿُاًت؟ٍؿیگلیثِصَِٓكتیكقن
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 سؤال تحقيق
ؿكُبٌّبهِصگًَکٍِاًؼککبىنىؿك«ؿیگلی»ًبمیفلؿًٍیامَّیتغیلیتفلنیٌـ

ؽَكؿُاًت؟كٍاثٚثیيؽَؿٍؿیگلیثِصَِٓكتیكقن


 فرضيِ تحقيق
كاًیَّیکتًبمیَّیتایلاًیٍعبُیًِبمیفلؿًٍیهجتٌیثلثلرٌتِفلنیٌـغیلیت

کًِیبًٍُکفیـثبُکـهبّیکتثَؿُاًت،اهبایيفلنیٌـثیِتلامنىکؿیگلیکاًیلاًی
ّبٍَّیکتایلاًکیكاّب،اكمٍؽبکٌتلیؿاكؿٍؿكًتیزِؿیگلیتبٌّگبهیکِنكهبى

گیلؿ.هَكؿّزَمقلاكًـّـؿكؿامٛلؿ،تقبثلٍتٌبمعهٜلققلاكًوی


 رٍش تحقيق
ِالکؿكایيپوٍَّامكٍٍتغلیلگفتوبى ُکَؿ.ؿكایکياًکتفبؿُهکیکک ئٍَهَفک

ٌُبًی،ػٌبٓلگفتوبىفلؿًٍیًٌجتثِغیلًبمیؿیگکلیهکَكؿهٌیلامٛلیقًِبًِ
ػٌَاىاًؼککبىایکيثٌـیعبٓلامایيػٌبٓلثِگیلؿٍؿكاًتْبهفٔلٍاکبٍیقلاكهی
.َُؿًبماًِتغلیلٍاكمیبثیهیفلنیٌـغیلیت


 گفتواى الكالئَ ٍ هَفِچارچَب هفَْهی: ًظریِ 

ؿاكٌّکتٌـ،ٍایکيهؼکبًیفلًٕظلیِگفتوبىایياًتکِتوبماُیبءٍاػوکبلهؼٌکی
.ؿكًظلیِگفتوبى(2000:5)َّاكث،اًـّبیؽبّتبكیؾیثٍِرَؿنهـُتًًَٚیٌتن

َُؿکِتؼلیفٍؿكکهلؿمامؽَؿُبىصیٌت؟ٍثِتجغُکٌبؽتیایيًؤالٛلطهی
)هکبكٍٍرکلی،نٍكًـ،الگَیكفتبكینًبىکـاماًکت؟تؼلیفثِؿًتهیکِامایي

ّکبثیْکَؿُرَیعقیقتًبةثیلٍىامگفتوبىٍرٌت».فَکَهؼتقـاًت؛(1378:207
گَیٌـکِصِصیکنیؿكًکتٍصکِصیکنیغلکّٚبثِهبهیاًت.ثِایيهؼٌبگفتوبى

ایهٌٌکزنظلیِالک ئٍَهَفًِظلیِ.امّویيثبةًینً(1384:78ماؿُ،)عٌیٌی«اًت
ارتوبػیؿكًٜظکک ىکّبیًیبًیاًتکِاثناكِتغلیلیهٌبًجیثلایتغلیلپـیـُ

ػٌکَاىیک هکـلهٜلکَةًیبًکتکٌـ.ایيًظلیِثِؿلیلتأکیـثلَّیتثِفلاّنهی
یکي.ؿكا(1384:47)ًکَ،ٌُبًیًیبًیرـیـٌُبؽتُِـُاًتفلٌّگیثلایربهؼِ

گیلؿ.الجتِایياهلًینهغٔکَلپیکلٍمیًظلیَِّیتؿكًتیزِتٌبمعگفتوبًیُکلهی
ی گفتوبىاًتکِالمهِایيغلجٍِپیلٍمیًینقبثلیتؿًتلًکییؼٌکیؿكؿًکتلى
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ِ ػٌکَاىرکبیگنیينىًِکبىثَؿىؿكهَقؼیتیاًتکِّیشگفتوبىؿیگلیؽکَؿكاثک
هلمّبیی گفتوکبىٍاًٌکزبمنىثبمتکبثیامیيتلتیت.ثِا(1990:66)الک ئَ،ًـّـ

ّبیگفتوبًیی گفتوکبىؿكرلیکبىتٌکبمعثکبّبیؿكًٍینىًیٌت،ثلکِؿالؽٔلت
فٌکبییٍكٍمؽکٍَ،)ٓکبؿقیًَُـکٌٌـ،ثلًبؽتِهینًْبكاتْـیـهیّبیثـیلیکِؿال

)الک ئکًَبمًـُربهؼِكاهی.ثٌبثلایيثِگفتِالک ئٍَهَفِت٘بؿّبهغـٍؿ(1392:20
ککِثکِؿًکتنٍكؿىنىاًتّبًبمیغیلیتػلتایيت٘بؿّبٍ.(1985:125ٍهَفِ،

ثـاىػلتاًتککِع٘کَكًینّبغیلهوکياًت.ایيَّیتیهخجتٍکبهلثلایگلٍُ
.ؿكُکَؿهکی«ؿًٍت»امًَیًبماًِهبًغامکٌتَّیتایغیلیتؿككاثِٜ«ؿُوي»

ًکِاّویکتاًبًکیؿاكؿ:اٍلثکلایّبیارتوکبػیًبمیایزبؿٍتزلثِغیلیتًتیزِ
،ّکَاكث)ًٍْبیتکب ثکلایتخجیکتَّیکتهلمّبایيتخجیتتأًیيهلمّبیًیبًی،ؿٍم

1377:165).
.ثکِثکلؿکبكهیّبیغیلیتثِكاثلایتَٗیظٍیوگی«ًبمًـُثیلٍى»هفَْمالک ئَ

ایيهؼٌبکِؽَٔهتثبکبكکلؿیؿٍگبًِامٛلفیػبهلاًٌزبمٍٍعـتیک َّیکت
ؿّکـٍاًتٍامًَیؿیگل،ّوَاكَُّیتی پـیـُكاؿكهؼلٕفلٍپبُیقلاكهی

.ایکي(1392:146ماؿُ،)عکبریُکَؿّبهیّبٍَّیتؿكًتیزِهبًغتخجیتکبهلگفتوبى
گکبٍُّیشُتِیؿاهَقتّبؽٔلتیاهکبًیٍگفتوبىیوِّکبكکلؿؿٍگبًِثبػجُـُتب

ّکبامٛلیکقگفتوکبىیالک ئٍَهَفِ.ؿكًظلیِ(1383:192ماؿُ،)عٌیٌیتخجیتًًَِـ
ِّبیهَرَؿؿكهیبىػٌبٓلكاامثیيهکیاكمی،تفبٍتمًزیلُّن ثکًِکَػیثلًکـٍثک

ِثـیيَٓكتککٌٌـ.ٍعـتٍاًٌزبمهیبىنًْبکو هی ّکبِؿكیک مًزیکلُ،ًِکبً
ِثلاًبىهؼبًییکـًتٍّوٌبىؿكتقبثلثبمًزیلُ ثٌکـیّبیًبّوٌبىٍكقیتؿًکت

ککِصکِ.امؿلایياكتجبٙمًزیلٍاك،ًَهُهجتٌکیثکلایکيًَُـیکـیگلهلتجٚهیبٍث
.(1389:83)یَكگٌٌيٍفیلیکپي،کٌـصینیاًتٍصِصینیًیٌتؽَؿكاتؼلیفهی

یتَاًکـؿكثکبكُککِککـامًیکلٍیًیبًکیهکیهٌزلثِّوهًَیُـىگفتوبىٍایيایي
.(1378:209)هبكٍٍرلی،َُؿالگَّبیكفتبكیربهؼِتٔوینثگیلؿهی

 
 تعریف هفاّين

گفتوبىُکلیامکٌَارتوبػیاًتکًِقَهْویؿكتَلیـرْبىارتوکبػی گفتواى:
امرولِؿاًَ،َّیت،كٍاثٚارتوبػیٍؿكًتیزِعف الگَّبیارتوبػیؽبّؿاكؿ

.(2002:5)فیلیپيٍیَكگٌٌي،
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کِصکِکٌکیٌّکتینٍؿیگکلاىصکَِّیتػجبكتاًتامؿكکهبامایي َّیت:
.(2004:5)رٌکیٌن،ؿیگلاىامؽَؿُبىٍامافلاؿؿیگلٌّتٌـ،ٍهتقبث  ،ؿكک

ًبمیًبمیاًت.غیلیتیآلیؿكَّیتًبمیًقَؿٌّـُغیلیت سازی: غيریت
كٍامًظلالک ئٍَهَفِغیلیتثکِثِهؼٌبیهجبكمٍُتقبثلثلایؽلقهؼٌبًت.امایي
.(1990:28ئَ،)الک اهکبًیٍتٔبؿفیثَؿىًْبییپـیـُّباُبكُؿاكؿ

ؿاًٌکـککِهٌزکلثکِثلقکلاكیثٌـیكاػولیهکیالک ئٍَهَفِهفٔل تٌذی: هفصل
ایکَِّیتایيػٌبٓلؿكًتیزِایيػولتؼلیفَُؿثِگًَِایهیبىػٌبٓلهیكاثِٜ

.(1985:105)الک ئٍَهَفِ،گلؿؿٍتؼـیلهی


 َّیت ایراًی در شاٌّاهِ
ت ٍکلؿُتبٗويكٍایبتاًکبٛیلی،نىصکِكاککِیک هلکتفلؿًٍیؿكُبٌّبهِ

ِؤلَّیتؽکَؿًیبمهٌکـنىاًکتكاثیکبىکٌکـ.هیثلایتِک ّکبییهبًٌکـؿٍلکت،لفک
ًکبمٍکبكّبیمًکـگیارتوکبػیارتوبػیٍهلمّبیًیبًیًٍیکنگیلیٛجقبتُکل
ثؾًَبم،اٍلیيَیتّبیّلفِؤ.اهبؿكکٌبكایيه(1390:115نثکبؿی،ُلیفثبقلی)عٌٌی
ثبًیلؿكرْبىاًبٛیل،َّیتایلاًیكاؿكػوقنگبّیروؼیایلاًیکبىًِکبىُبٌّبهِ

ِایلاىمهیيؿكهیبًِرْبىربیؿاكؿؿكایيثؾَ،ؿّـ.هی تکلیيًوکَؿٍایيثلرٌکت
ًؾٌتیياًٌبىًٍؾٌکتیيپبؿُکبُربهؼکِهنؿاااَّكاػتـالفاتیؿكایيًلمهیياًت.

ـهکیایيًلمهیيكاؿكاًٌبًی ٍپکيامنىمهکبىگٌکتلٍثکِغکلةٍُکل نفلیٌک
كًـ.هلعلًَِمرـاییٍتقٌینرْبىثًِِکَِكایلاىؿكهیبًِ،یًَکبىٍكٍمفلاهی

َّیکتایلاًکیثکباًکتککِامایکيمهکبىؿكغلة،ٍصیيٍتَكاىؿكُل اًتٍ
َُؿ.بؿُهیپبؿُبّیایلدؿكثلاثلَّیتُل ٍغلةثٌیبؿًْ

 اىــسٍى جْـبِ عِ برؼ کزز آفزي    اىــزٍى کؾیس اس ًْــَ بیـًْفتِ چ
 يــزاى سهیــَم زؽت گززاى ايـع    يکي رٍم ٍ ذاٍر يکي تزک ٍ چیي

(1386:26)فلؿًٍی،
َُؿ.هیپبؿُبُغلةػٌَاىهظْلاًٌبىؽلؿهٌـٍثلؿثبكثًِلنثٌـی،ؿكایيتقٌین

ککِرکبهغایکلدُکَؿ.،پبؿُکبُهکیتؼٔتٍؿلیلی،هظْلُتبة،تَكتَكاىمهیيؿك
ُکَؿهکیًؾٌکتیيپبؿُکبُایکلاىمهکیيّبیؿٍپبؿُبُغلةٍتَكاىاًتًینٍیوگی

نیکـ؛صکلا.اهبایيتقٌینفلیـٍىثِکبمًلنٍتَكؽَُبیٌـًوی(1379:163)تبریک ،
تلؿاؿُاًت.كکَص کِهؼتقـٌّتٌـثْتلیيقٌوتهل فلهبًلٍاییكاثِثلاؿ
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 کِ زاز اٍ بِ کْتز پغز ترت سر     سرــَزػ پغٌسيسُ برؼ پــًب
(1386:26)فلؿًٍی،

اهبهجٌبیتقٌینفلیـٍىًِثنكگیٍکَصکیًيًٍبل،ثلکِلیبقکتٍُبیٌکتگی
اًت،کِاٍؿكرلیبىًفلفلمًـاًَثِیوينىكاهغ مؿُثَؿ.

 سـزاى گشيـهز اٍ را پسر ؽاُ اي    زج رعیسـپظ آًگِ ًیابت بِ اي
 ّواى تیغ ٍ هْز ٍ ًگیي ٍ کالُ    اُـشا زيسگـبسٍ زاز کِ اٍ را ع

(1386:26)فلؿًٍی،
ًِکبمیؿكفّکيایلاًکیغیلیتثِایيتلتیتاٍلیيرلقِ تقٌکینمهکیيتًَکٚثک
کِپيامکِکتيایکلدگلؿؿایثلهیٍکیٌِؽَٔهتثلٍمفلیـٍىثیيًِفلمًـٍٍ

آکل»ؿّکـ:ایيفلایٌـكاایيگًَُِلطهکیهیٌَیؽلؿ،كػؿاؿ.ًلنٍتَكثِؿًتِ
«ـکبُکتٌثـؽَاّیكٍهیبىٍتلکبىًٌجتثِایلاًیبىامکیٌیثکَؿککِثکبکِکتيایکلد

ّبیٛکَالًیایيقتلًبرَاًولؿاًِایلد،مهیٌِكاثلایتـاٍمرٌگ .(1354:37)تف٘لی،
هـتفلاّنکلؿ.

 بِ ذَى بزگ ٍ بارػ برَاّین رعت    زعتـزج بــکِ اس کیي اي يــزرذت
(1386:32)فلؿًٍی،

ٛلجکیؿیگکلیاًکت.ٍكمیایلاًیهؼلَلتزبٍمٍرٌکگكٍؿكُبٌّبهِکیيامایي
ًبىاٍلَیتّوَاكُثلتک ٍثکلایارکلایاؽ قیکبتٍفلاگیکلُکـىٓکفبتثـیي

)ػٜکبییَُؿٛلتقلوـاؿهیایلاًیٓلظَُؿکِایلاىٍاَّكاییاًتٍایيثبػجهی
.(1389:98ٍثٌْتبًی،
ًکبمیُکبٌّبهِ،ًؾٌکتَّیکتتَاىصٌیيًتیزِگلفتکِؿكفلنیٌکـَّیکتهی
کٌـًٍپيثبهؼلفیًبؽتبكّبیکْکيایلاًیبىكاتخجیتهیکتلًینؿیگلیکایكاثِٜ

یبثـکًِبؽتبكّبیربهؼِؽکَؿهیًبمینًْب،ایياكاؿُؿكهیبىایلاًیبىكٍادٍنكهبًی
كاؿكُلایًٚیبًیهتفبٍتیثبمًبمیکٌٌـ.ؿكایيكًٍـفلؿًٍکیثکِؽکَثیاممثکبى

اٍثکبگیلؿ.ثِایيهؼٌبککًِبمیَّیتایلاىثْلُهیػٌَاىػبهلیاًبًیؿكثلرٌتِثِ
اًبًکیؿكًلٍؿىتبكیؼگقُتگبىثِمثبىپبكًی،اعیبگلیكاثِاٍدكًبًـٍػٌٔکل

.(1395:34القبٗی،ػیي)هٌِبؿیٍثْلاهیثلًبمیَّیتایلاًیبىكافلاّننٍكؿ
 امـززم بِ ًـسُ کـعزاعز ّوِ سً    چَ عیغي هي ايي هززگاى را توام

 ارعيـسُ کززم بسيي پـعجن سً     ززم زر ايي عال عيـبغي رًج ب
(1386:816)فلؿًٍی،
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یيؽبٛلثکَؿُککٍِیاِثلایمًـُکلؿىایلاىثتَاىگفتكًذػظینفلؿًٍیهی
ّبیَّیتهلیُبهلمثکبى،ؿیکي،تکبكیؼٍرفلافیکبكالفِؤػٌبٓلٍهیتَاًٌتّوِ

ثکَؿٍُرکِفلٌّگکیَّیکتهلکیاعیبءکٌـ،کِؿكایيهٌیلتولکنػوـُفلؿًٍیثل
 .(1388:26ًلؽگلیِ،)هٌَٔكیبىاًت

 
 سازی یتّای گفتواًی فردٍسی ٍ غير دال

ّبییؿكُبٌّبهِامهـطًٍکتبیَؽکَؿیٍقکجظٍَّیتایلاًیؿالیِؿككًٍـاعیب
تَاىفلنیٌکـّوهًَیک ُکـىَّیکتًلمًَؿیگلیٍرَؿؿاكؿکِثبغَكؿكنًْبهی

ایلاًیكاؿكیبفت.
 خَتی ٍ تذی تخاصن؛ خير ٍ شر/ -1

ًلتبًلُبٌّبهِفلؿًٍیهجتٌیثلًیلؽٜیرـالٍکِوکَهیبىؽیلٍُل،ؽکَثی
ِیثؾَػوـٍُثـیاًتٍ یکبفتيؽکَثیثکلثکـینىٓلفاًکتیفبیعکقٍغلجک

.ایيتؾبٓنؿائویٍّویِگیؿكًؾٌتیيؿٍكُ(1392:11)امغٌـیٍهٌتکیي،ؿَُهی
)کیَهلث(ّنرلیبىؿاُتِاًت.

 اى ريوي آّزهٌاـز زر ًْـهگ     ػ کغي زؽوٌابِ گیتي، ًبَز
(1386:7)فلؿًٍی،

تٌْبثکِػکبلناًکَٜكُهغکـٍؿفلؿًٍیؿكُبٌّبهِ،تقبثلثیياّلیويٍاَّكاهنؿا
یبثـ.ؿكًتیزکِاًَٜكٍُاًتناعثِػبلناهکبىٍػیيتٌلیهیامعبلتَُؿ،ثلکًِوی
ًَُـ.ؿكایيتقبثلًینّبیؽیلًوبؿاَّكاهنؿاٍؿكهقبثلثلؽیًوبؿاّلیويهیاًٌبى

:1390ماؿُ،)هغلهکیٍهوکیگیکلؿًؾٌتامٛلفػبهلُلَّٓكتهییعولِّوَاكُ
ًَمًِثبكُلّثِقلوکلٍؽیکلعولکًِبلِؿكُبٌّبهِؿكًِّناكػٌَاىهخبل.ثِ(128
امًیلٍّکبیؽیکلؿكًْبیکتَُؿ،اهکبهَقتپیلٍمهیثَِٛكکٌـٍّلًِثبكّنهی

اٍل.ثبكَُؿؽَكؿٍؿٍثبكُعبکویتؽیلربیگنیيعکَهتهَقتُلّهیُکٌتهی
اهبػبقجتثِؿًکتفلیکـٍىُکٌکتؿّـروِیـكاُکٌتهیٗغبک،ًوبؿُلّهٜلق،

ًَثتؿٍمًلنٍتَك،ایلد،ًوبؿؽیل.َُؿؽَكؿٍؿكکَُؿهبًٍـثِثٌـکِیـُهیهی
ِکٌِـ،اهبثؼـامهـتیثِؿًتهٌَصْلكاهی ٍؿٍثکبكُایکلاى،ًوکبؿًیککی،ثکلکِکت

افلاًکیبة،ًکیبٍٍ،ًوکبؿًوبؿُلّؿكقبلتًَثتًَم.َُؿتَكاى،ًوبؿُلّ،پیلٍمهی
نٍكؿ،ؽکَؿؿكهکیِٜکٌـٍهـتیایلاىكاتغتًلایلاىعولِهیکِـٍثِؽیلكاهی

.(1390:129ماؿُ،)هغلهیٍهویَُؿکیؾٌلٍٍكًتنکِتِهیؿًتٍلیػبقجتثِ
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ت ٍهٌکتولثکلایپیکلٍمیاّکَكاهنؿاٍامثکیيثکلؿىؿكُبٌّبهِ،ثِایيتلتیت
ٌِلیهیًیلٍّبیاّلیوٌیؿكؿٍكاىاًبٛیلی،ثِؿٍكاىتبكیؾیت ایککِیبثـ.ثکِگًَک

ّوَاكُثغجثلًلایلاىًٍزکبتٍپیکلٍمیایلاًیکبىؿكثلاثکلغیلایلاًیکبىٍػوَهکب 
ثلاًبىایيؿیـگبُ،ایلاىًلمهیياّکَكاهنؿاٍهظْکلنفکلیٌَپکبکٍ.تَكاًیبىاًت

کِوکًٍَجلؿهیبىایي ت.ٍاّلیوٌیاًتیلگیًیبلَؿٍُؿكثلاثلنى،تَكاى،ًلمهیي
)ًکتبكیٍعقیقکی،ًجلؿکیْبًیاَّكاهنؿاٍاّکلیوياًکتّوبىؿًٍلمهیيًینتزلّی

1393:115).

 دال هركسی؛ َّیت ایراى ٍ ایراًی -2

«یکلاىا»ُکَؿّبؿكُبٌّبهِکِؽَاًٌـُثبنىهَارِهیامنٌُبتلیيٍپلثٌبهـتلیيٍاهُ
.ًکبمایکلاىٍایلاًکیؿكاًکتپبكًکی،نمؿاگکبىٍغیکلُّبییهؼبؿلنىّوبًٌـٍٍاهُ

.(1395:36)هغلهکی،پَكالؾکبٍُّکلیفی،تکلاكُـُاًتُبٌّبهِّناكٍّفتٔـثبك
ّکبیؿیگکلیؿالؿّـکِّوِثلایياًبى،ًگبّیّلصٌـًٜغیؿكُبٌّبهًِِبىهی

گلاییٍت ٍثلایمًکـُصلؽـٍایيثـاىهؼٌبًتکِایلاىثلهـاكایلاىٍایلاًیهی
گیلیُبٌّبهِثَؿُاًت؛صلاککِثکِاػتقکبؿهبیُِکلکلؿىَّیتایلاًیاًبىٍثُي

ثکِ.(1388:90ًکلؽگلیِ،)هٌٔکَكیبى«کٌیًَیایلاًیبىًٌگلؿ»یاٍفلؿًٍیؿكمهبًِ
یُبٌّبهِاًت؛صلاکِثـٍىٍرَؿایکلاىفلؿًٍکیّکیشایلاىقلتتپٌـُّویيؿلیل

ًبمُبّکبكفلؿًٍکیایکيکٌـ.ؿكتأکیـثلًقََّیتَّیتیكاثلایؽَؿتَٔكًوی
فلؿًٍیثکِهؼٌکبیتوکبمکلوکُِکبػلهلکی»ًؾياًتبؿهغیٚٛجبٛجبییگَیبًتکِ

بىهبٍُیَُثیبىهب،ّوِامُکبٌّبهِهبًت.نهبلٍافکبكهبٍؿیيهبٍهقّتهبٍمث
ًبم،تکبكیؼٍمثکبىكاتٌکیٍاعکـٍفلؿًٍیتَاًٌتؿٍػٌٔلهلت«.گیلؿاًٍیلٍهی

ککِیکپبكصِثجؾِـ؛احلیثلرٌتِکِثؼـّبًقکَؿیگکلیكاًیکنایفکبککلؿٍنىایکي
ىؿكًکبمایکلاَُؿ.ًکِػٌٔکلَّیکتتلیيػبهلفلٌّگیًگِؿاكًـُهلیتهبهیهْن

ُبٌّبهِػجبكتٌـامیکپبكصگیكٍایبتتبكیؾی،ثِایيهؼٌبکِتوبمكٍایبتؿكُکبٌّبهِ
کٌٌـ،ثلکِهکولیکـیگلٌّتٌـ.ؿیگلییکپبكصگیًیبًیایلاىًوییکـیگلكاًقٖ

ّوًٌِيفلؿًٍی.(1389:89)ػٜبییٍثٌْتبًی،اًتٍثبالؽلُیکپبكصگیرفلافیبیی
ِتکبكیؾیتلًکینهکیکكاامماٍیکِتٜکَكیایلاىقجکلاماًک م ایککِامکٌکـ.ًوبیک

ُکَؿٍگیلیثـٍیتلیيهلاعلفلٌّگی،ًیبًیٍعککَهتیایکلاىُکلٍعهکیُکل
ـنىكاًِبىهیّنگٌٌتگیٍاًغٜبًٙپيًیلتکبهل،اًتولاكٍؿكًْبیتام .ؿّک
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ّکنثکِ«َّیتایلاًی»ّویيتغَالتایيهٌیلتبكیؾیٍپیشٍؽنؿكثِایيتلتیت
.(1392:103)كًتگبك،افتـًٍلاًزبمثِهؾبٛلُهینیـتـكیذثٍِرَؿهی

ًبمیّوبًٌکـثکبمنفلیٌیَّیکتؿكرْتغلجِثلایيثغلاىفلؿًٍیاكکبىَّیت
روؼککیؿكرْککتایزککبؿعبکویککتهتولکککن،ؽلککقؿیگککلی،اعیککبءمثککبىفبكًککی،

کٌکـککِثبػکجتکـاٍملٍػیتؽَؿكاتَلیکـهکیمؿاییامؿیگلی،احجبتهِهِلٍػیت
َُؿ.ثِػجبكتؿیگلت ٍفلؿًٍیثبػجُـُکِربهَِّیتهلیثکبَّیتایلاىهی

ّوِػٌبٓلنفیيثٌتُِـُثِنى،ثِتيایلاىؿٍؽتَُِؿ.فلؿًٍیثکبهْکبكتّلصکِ
اٍؿیکيٍکٌکـ.تلایيربهِكاثِّلؿٍٍرًِیبًیٍفلٌّگیَِّیتهکنیيهکیتوبم

تبكیؼكاؿكثُؼـًیبًیٍمثبىٍاًَٜكُكاؿكثُؼکـفلٌّگکیاعیکبءٍثکِكٍمكًکبًی
ایرَُکبىاًکتتَاىگفتُبٌّبهِصِوِ.هی(1388:26ًلؽگلیِ،)هٌَٔكیبىکٌـهی

كًبًـٍکِؿًتَّیتایلاًیبىكاگلفتٍِامؿًیبیاًبٛیلثِؿًیبیؿٍكاىعوبًیهی
َُؿثلایكًبًـىنىثِؿٍكاىگبُایيَّیتهینّوضَىػٔبییتکیِؿكایيؿٍكاىًی

تبكیؾیٍؿكًْبیتاًتولاكّویِگینى.

 سازی؛ در قالة زتاى ترجستِ -3

تَاًـعکنهٌکٌیثبُـؿكمهبىًجَؿؿیگلػَاهلارتوبػیهکؤحلثکلاًکتولاكمثبىهی
تلیيپبًؼثِثغلاىَّیکتَّیت.ثِّویيؿلیلمثبىٍثِتؼجیلُبٌّبهًِؾي،آلی

نیکـ.مثکبىهیکبىاًت؛صلاکِثبعف مثبىاهکبىاًتقبلتبكیؼثِنیٌکـگبىفکلاّنهکی
)هٌِکبؿیٍمًـٍؽَؿامگنًکـكٍمگکبكؿكاهکبىاًکتهیگقُتِ،عبلٍنیٌـُپیًَـ

.(1395:34القبٗی،ػیيثْلاهی
 ٍار ز اس گَّز ؽاُـعري بْت     عري هاًس اًسر جْاى يازگار

(1386:523)فلؿًٍی،
ًبمیَّیتایلاًیثَؿکِفلؿًٍکیثکِثٌبثلایي،مثبىفبكًیهغولیثلایثلرٌتِ

ٍاقغمثبىؿكُبٌّبهِثِهٌنلًِتَىفقلاتَّیکتایلاًکیؽَثیامنىثْلُگلفت.ؿك
ِاًت.ؿكؿٍكُهغوَؿغنًَیثکلایهقبثلکِثکبگفتوکبىایلاًکی كاًکیگلایکیامعبُکی

قٜبكاىاٍاًتفبؿُُکـ.امًکَیؿیگکل،گفتوکبىافناكییؼٌیٛلؿفلؿًٍیٍّنًؾت
بهؼبًیهَكؿًظلؽکَؿكاافناكیت ٍکلؿتافناكیًٍلمَٓكتًؾتگلاییثِایلاًی

ًبمیپیًَـیتٌگبتٌگٍتقَیتکٌٌـُثبّکنؿاُکتٌـثلرٌتِکٌـ.ایيؿًٍَعثلرٌتِ
ًبمیًکلمؿكاعیکبیَّیکتاهبّوبىَٛكکُِبّلػهٌکَةًینثیبىکلؿُ،ثلرٌتِ
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گوبىتک ٍایلاًیٍتـاٍمفلٌّگایلاًیؿكهقبثلغیلایلاًیثیِتلهؤحلٍاقغُـٍثی
:1391)یًَکفی،ّبُکویٍثٌکتبى،ًلاؿكایيهْنًقکَهْوکیؿاُکتبػلاىُبٌّبهُِ

گَیـ؛کِفلؿًٍیؿكایيثبكُهی.صٌبى(161
 از ٍ باراى ًیابس گشًسـکِ اس ب     پي افکٌسم اس ًظن کاذي بلٌس

(1386:345)فلؿًٍی،
 ام سُـپزاکٌ را يـعر نـتر کِ    ام سًسُ هي کِ پظ ايي اس ًویزم

(1386:815)فلؿًٍی،
ؿّـ.ؿكٍاقغاٍمثکبىكاًبمقلاكهیفلؿًٍیمثبىفبكًیكاؿكٓـكػَاهلَّیت

ایکِثِتؼجیلؽَؿاٍ،عیکبتؿاًـثِگًَِؿكیضٍِكٍؿثِهیـاىاعیبءَّیتایلاًیهی
صلاکُِبٌّبهِتَاًٌتثکبٍَّیتؿٍثبكُػزنؿكًبیِمثبىفبكًیهیٌّلُـُاًت؛

لکنٍتَرِثلثُؼـفلٌّگیَّیتیؼٌیمثبىٍثلرٌتِککلؿىنىًٌکجتثکٍِرکِتو
ثِػٌَاىگلٍُفلاؿًتثلایثِعبُیِكاًـىمثکبىٍثکِ«غیل/ؿیگلی»ًیبًی،ت ٍ

ثکلؿىٍاهگکبىتجغنىَّیتایلاًیكاػقینثگقاكؿ.ؿكٍاقغت ٍفلؿًٍیؿكثکِککبك
ثیگبًِ،عبکیامكًکبلتیمثبىفبكًی،ثِهَاماتعبُیِكاًـىٍهغـٍؿکلؿىًیٜلُ

ایثککَؿکککِؿٍٍؿیگککلفلٌّگککیاٍثککلایًککَماییفلٌّگککیٍتوککـًیایککلاىؿكؿٍكُ
تَاًٌتًٌگیٌیایيثبككاتغوکلکٌکـ.پکيّبیَّیتثؾَّوبًٌـتبكیؼًویهقَلِ
ؿککلظْکَك،ثِؿًتتَاًکبیفلؿًٍکیّننىی هٌزی،لتقبؿكتَاىگفتمثبىهی

.(1388:94ٍ86ًلؽگلیِ،)هٌَٔكیبى

 راًی؛ اًيراًياى حاشيِ -4

کلوبتثِکبكگلفتُِـُامًَیًَهُارتوبػیثٌکتِثکًِکَعؿكکاٍامؿیگکلاىٍ
ؿكّوکیيؽٔکٍَّى.(2004:45)ٍاكیٌکگ،حلاًکتؤؿّیثِکٌَهکؽَؿؿكُکل

ؿّـ.اٍایکيهلثکغكاًبمؿکِهلثؼیهفَْهیكاتِکیلهیهٜلطهیصْبكاهکبىؿای 
ٍ-2ب.ػبتهخجتهلثَٙثِه اٛکیـثلأتیبىٍث-1ـ.ًبههی«هلثغایـئَلَهی » ثیکبى
ػبت اًٛکلؿىثلکیـأتگقاُتيًٍلپٍَ-3ب.ػبتهٌفیهلثَٙثِنًْ اٛکیـثلأت

ػبتهٌفیهلثَٙثِهب اًٛکلؿىثلکیـأتگقاُتيًٍلپٍَ-4ِنًْب.هخجتهلثَٙث
ِکًبمیثلرٌتِهجتٌیثلایيهلثغایـئَلَهی .(2003:44)ٍىؿای ، ّکبیهخجکتًکتک
ٍِّکنکّبیهٌفیؿیگلیؽَؿًٍکتِ ِکكاًکیصٌکیيعبُکی ّکبیهٌفکیؽکَؿًٍکتک

گیکلؿ.كاًکیامؿٍُکیَُثْکلُهکیؿًٍیثلایعبُیِفلاًت.کّبیهخجتؿیگلیًکتِ
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ٍأیکیت ّکبیهٌفکیکیـٍثیبىف٘بئلٍثلتلیایلاًیکبىثکلایثْتکلًوکَؿیکبفتياكم
اماؽت ًٙکواؿیغ هکبىتکلکؿیکلٍمٍعبکوکبىاهکلٍمثکبػٌَاىهخبلاٍثِ؛اًیلاًیبى

ثٌکـؿ،ػِقگلؿنفلیـهیکٌـٌٍّگبهیکًِْلاةؿلؿكگلٍایلاًیبى،اظْبكتأًفهی
.(1385:133)ٛلفـاكی،َُِؿکثبپبًؼًیِـاكاٍهَارِهی

 تزاى ًیابٌس جفـزکاى س ايـکِ ت     تبرٌسيس ٍ آًگاُ بِ افغَط گف
(1386:121)فلؿًٍی،

ّکبیهخجکتٍثلتکلیكاًیثْتلاًیلاًیکبى،تَٓکیفُیَُؿیگلفلؿًٍیثلایعبُیِ
ػٌَاىهخبلتوزیـافلاًیبةُبُتَكاىامًکیبٍٍاًیلاًیبىاًت.ثِؿاؿىایلاًیبىاممثبى

گَیـ؛کِهی
 چٌیي رٍی ٍ باال ٍ فز ٍ هْواى     گًَِ هززم بَز زر جْاى ًِ سيي

(1386:437)فلؿًٍی،
ِؿكربییامقَلًْلاةکِكممٍیب ًجکلؿاٍنٍكیصَىگلؿنفلیـ،ؿؽتلایلاًیثک
ـ:ًلاینهـُ،هی

 اُــس بِ آٍرزگـز آيــچٌیي زذت     ُػ گفت اس ايزاى عپاؽگفت آهس
(1386:120)فلؿًٍی،

ِأًکتِثٌیبكقبثلت كاًکیاًیلاًیکبىهلؿكُبٌّبهِنىاًکتککِفلؿًٍکیؿكعبُکی
ًگبّیهٜلقًٍواؿپلًتبًًِـاكؿ.ثلّویياًبىنًْبكاثِؿٍؿًتِؽَةٍثـتقٌکین

ًینکٌبًیٌّتٌـکِثًَِػیامی ایلاًیعوبیتککلؿُکٌـ.اهباغلتاًیلاًیبىؽَةهی
اًـٍثِّویيؿلیلهَكؿًکتبیَگقاكینًْبپلؿاؽتٍِیبتبثغایلاًیبىثَؿٍُثِؽـهت

کِّوضٌبىتَاىگفت؛.ؿكهزوَعهی(1391:153)یًَفی،ّبُویٍثٌتبى،اًـقلاكگلفتِ
ؿگلٍثبأًبفاًت،ّویيكفتبككاثبفلؿًٍىؿكًوَؿىؽلقیبتِّوٌَٛبىؽَیَ،ؿا

کٌکـ.ثکلاففلؿًٍکى،ثیگبًکِ،ؿُکويًیٌکتٍؿُوٌبىایلاىٍثیگبًگبىًیناِػوبلهى
ؿكعقیقکتػولکلؿثیگبًگبىه کتِؾیْؿًٍتىٍؿُوٌىنًبىثکبایلاًیکبىاًکت.

ّبفهخجتكفتبكفٍاًٌبًىؿُوٌبىصِنفلًٍوکىّب،ًکتِفلؿًٍىّلگنثلتَاًوٌـی
 یـ:گَهىاممثبىمال،هغبًيثنكگتلیيؿُويایلاى،افلاًیبة،كاصٌیيثبمکِؿ.صٌبىثٌـ

 العتـب زـاب کیٌِ، زر ٍ جـآٌّ زم    تکِ آى تزک زر جٌگ فز اصزّاع
 ساربرتـبی ٍ اعت زلیز هززى کِ    تزار عرِ ـي را ًگـاس اٍ ذَيؾت

(1386:85)فلؿًٍی،
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 ّصهًَيک شذى گفتواى فردٍسی -5
ّکبَُؿکًِلٍِّٜوهًَیگفتوکبىقلاكیػبهلیتلقیهیؿكًظلیِالک ئٍَهَفِ،ثی

قکلاكیهٌزکل.غلجِثلایيثی(1388:347ُیلامی،)کٌلاییٍپَمٍکِـكاثِصبلَهی
ثِغبیتی گفتوبىیؼٌیّوهًَی ُـىنىامهٌیلرلتكٗبیتػوکَهیٍتخجیکت

.(1985:44)الک ئکٍَهَفکِ،ُکَؿًظبمهؼٌبییهٜلَةؽَؿؿكفّيروؼیارتوبعهی
ؿكایيؽَّٔ،ٌّلفلؿًٍیؿكّوهًَی کلؿىٍتـاٍمَّیتایلاًکینىگًَکِککِ

ًِـٍُيهیهیهغوـػلیاً  َاًٌکتتکبقلکتصبؿكّکب،ایک ت،ت»گَیـایکيثکَؿکک
ًَِاؿكاُثیبثـ،ٍؽَىایلاىقکـینكاّبٍهلاکنپلروؼیتٍکنؽبًِقَُْ ّکبیكگثک

ایکلاىفلٌّگ.ثِػجبكتثْتلُبٌّبهِفلؿًٍیّبیهؾتلفرلیبىؿّـایلاًیؿكؿٍكُ
ـهفَْمًٍیغِثٍاماً مپیًَـؿاؿاماً مكاثبفلٌّگایلاىثؼـپیَ گفکتتلثبیک

.(1353:20ًـٍُي،)اً هی«کلؿؿًیبیپیَاماً مكاثِؿًیبیثؼـاماً مٍٓل
گلّوهًَی ُـىًکبؽتَّیکتایکلاىؿكایکِثِؽَثیًِبىتلیيرولِثنكگ

گَیکـ:ککِهکیتَاىاممثبىنتبتَكکثِفلٍغکیؿیکـًتیزِت ٍفلؿًٍیاًتكاهی
یيِابثیـکییٌُبًیـٍػظوتُبٌّبهِكاؿكًوًویؿكاُوبقـكٍقیوتثنكگبىؽَ»

کصٌیيلَّیتُوبًتٍهيًبگنیلمثلایهلتتِکتبةًٌـهبلکیتٍهلیتٍٍكق
«اُپَلل».ثبمؿكّویياكتجبٙ(1393:76هـؿی،ؽبًیٍػلی)اهي«نًَاثقیؿًتٍپبکٌ

تَاًٌکـؽکَؿؿاًـکِایلاًیبىهیایهیًینُبٌّبهِكاػبهلٍعـتثؾَایلاًیبىٍنییٌِ
.اهبُبیـثْتکلامّلکٌکی(1385:45)هبكمٍلف،كاؿكنىثجیٌٌـٍثٌِبًٌـٍثٌِبًبًٌـ

مثبىفبكًکیؿكگلاییكاقبلتؽَؿفلؿًٍیایيّوهًَی ُـىَّیتٍگفتوبىایلاى
:کٌـکُِبٌّبهِػٌَاىهی

 يـَز پزعرــَر ؽـي رٍی کؾـس ه     س ببيــِ آهـَر ًاهــاهـي ًـاي َــچ
 ام سُــي پزاکٌـي هــن عرـِ ترـک     ام سُــي سًــزم کِ هــاس آى پظ ًوی

 زييـي کٌس آفـز هـزگ بــپظ اس ه      آًکظ کِ زارز ّؼ ٍ رای ٍ زيي ّز
(1386:815)فلؿًٍی،


 «دیگری»سازاًِ فردٍسی در رٍیكرد تِ  تٌذی غيریت اًعكاض هفصل

ًٍکپي(1395:118فلؿ،)ًبظلیٍثؾتیبكیگیلؿًبمیُکلهیامٛلیقغیلیتَّیت
.ثٌکبثلایي(1391:151هظفکلی،آکفْبًیٍفتغکی)ًویؼیگقاكؿالگَّبفتؼبهلاحلهىثل

ّبیهتؼـؿیامكقبثتٍٛلؿگلفتِتبًلکَةٍؽِکًَتتَاًـٛیفًبمیهیغیلیت
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،یتَاًکـّکبثنثلؿاُکتهکى،ًکبمیغیلیتثٌتِثِهیناىكاؿكثلثگیلؿ.ثِػجبكتثْتل
آلثکَیکب»ّبثنیالگَیكفتبكیفلٌّگ.ؿك(1384:450)ًٍت،کبًتىثبُـیٍالک

)ًٍکت،ُکَؿثبمیگلیؿُويتفٌیلهکی«ؿیگلی»ایيًَعفلٌّگ،.ؿكاًت«َُکِتِ
.ثلؽ ففلٌّگّبثنی،ؿكفلٌّگکبًتیٍرکِغبلکتؿًٍکتیٍتؼبهکل(1384:380

،«کيٍثگقاكؿیگلاىّنمًـگىکٌٌـمًـگى»آلاًت.ؿكفلٌّگالکیًینثلهغَك
.(1384:410)ًٍکت،ؿكهیبًِؿٍفلٌّگّبثنیٍکبًتیقکلاكؿاكؿ«ؿیگلی»ثلؿاُتام

تَاىگفکت،فلٌّکگؿكُبٌّبهِهی«ؿیگلی»ًبمیَّیتِؿكؽَّٔاًؼکبىغیلیت
عبکنؿكُبٌّبهًٌِجتثِؿیگلیثَِٛكقٜغّبثنیًیٌت،ثلککِفلٌّگکیالککیثکب

ّکبیاؽ قکیهَرکَؿؿكفلٌّکگًٍتیٍاكمٍّبیتؼبهل،ؿىثِهؤلفِاكرغیتؿاؿ
ّبیهٜلطُـُؿكگفتوکبىفلؿًٍکیتلیيؿالیلایياهلثبًظلثِؿالکبًتیاًت.هْن
«ؿیگکلی»ًبماًِؿكُبٌّبهِالناهبهجتٌکیثکلایزکبؿفلنیٌـَّیت-1ػجبكتٌـامایيکِ

کِکتُِکَؿكُکبٌّبهِآکلثککَیکب-2ػٌَاىؿُويًیٌت)فلٌّکگّکبثنی(؛ثِ
رٌگهبّیتیتـافؼیؿاُتٍِایلاًیبىّلگکننغکبمگل-3)فلٌّگّبثنی(عبکنًیٌت؛

علهکَكؿاًکتفبؿُػٌَاىنؽلیيكاُرٌگّوَاكُثِ-4اًـ)فلٌّگالکی(؛رٌگًجَؿُ
اًت)فلٌّکگالککی(؛«ؿیگلی»ه کؿًٍتیٍؿُوٌیػولکلؿ-5قلاكگلفتِاًت؛

تلیياكمٍثَؿُکیـثلٓلظٍهـاكاٍؿًٍتیهْنأٍت«ؿیگلی»ّبیًتبیَؽَثی-6
ٌٍٛبًِؿكُبٌّبهِثٌیبكهلوَىاًت)فلٌّکگاًـیِِرْبى-7اًت)فلٌّگکبًتی(؛

کبًتی(.ؿكاؿاهِرْتكٍُيُـىایياًٜجب ثباًتٌتبدامُبٌّبهِ،ثِثلكًکیؿالیکل
پلؿامین.هٜلطُـُهی

 دشوي عذم السام تر دیگری تِ عٌَاى -1
ًکبمیًبمیٍثقکبیؽکَؿؿُکويّبّوَاكُثلایَّیتفلؿًٍیایياهلكاکِؿٍلت

ّکبیتغٌکیيُکـُکٌـ؛صکلاککِثٌکیبكیامُؾٔکیتکٌٌـیبثبیـثکٌٌـكاكؿهیهی
ًبمیٌّتٌـ.ؿكٍاقغًگبُفلؿًٍیثکَِّیکتُبٌّبهِّوَاكُثِؿًجبلٓلظٍؿًٍت
ؽَثیؽَؿٍثـیؿیگلیًیٌت.ثکِػجکبكتیؿكؽَؿٍؿیگلیًگبّیهٜلقهجتٌیثل

ًگبُفلؿًٍیًِایلاًیؽیلهٜلقاًتًٍِؿیگلاىُکلّهٜلکق.ّکنؿكهیکبىایلاًیکبى
ًَُـٍّنؽَثبًیؿكهیبىاغیبك؛ٍایيًقٜکِقکَتفلؿًٍکیاًکتًبکٌبىیبفتهی
.(1389:93)ػٜبییٍثٌْتبًی،

 زؽوي اًسر جْاى ذَز زلغتتزا     ا هايلغتـطـز بِ راُ ذــزلت گ
(1386:5)فلؿًٍی،
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ؿّـکِؽَثیٍثـیؿكفاتّلاًٌکبىكاٌّوکبٍفلؿًٍیثبایيثلؿاُتًِبىهی
ػٌَاىؿًٍتیبؿُوياًت.ؿكٍاقغًگکلٍؿٍكامهؼیبكیثلایتفٌیلؿیگلاىاماٍثِ

اماّویکتثُؼکـککِافلاٍٙتفلیٚثِایلاىؿكُبٌّبهِثبػجُـُتبفلؿًٍیثکـٍىنى
تَاًکـؿكّکلاًٌکبىاییکِهیػٌَاىٍیوگیهبؿیٍٛيغفلتکٌـ،ثُؼـهؼٌَیایلاىثِ

ِ ایاًکتًیکؾَییفلاتلامهلمایلاىپیـاَُؿكاثلرٌتِکٌـ.ؿكایيًگبُایکلاىنییٌک
:1395)هغلهی،پَكالؾبٍُّلیفی،کٌـکِتَٔیلکلاهتاًٌبىكاؿكؽَؿهٌؼکيهی

ّبیؿیگلًیٌتکِكًگٍرک ؿكًتیزَِّیتایلاًیؿكُبٌّبهِؿكتغقیلهلت.(25
یبثـ،ثلکِؽَؿثلثٌیبؿّبیفکلیٍهؼٌَیٍاؽ قکیًیلٍهٌکـیاًکتَاكاًکت.امهی

)ؽٜیجی،َُؿگبُثًِواؿپلًتیهجـلًویگلاییایلاًیبىؿكَٛلتبكیؼّیشكٍهلیّویي
اىٍایلاًیبىؿكاًـیِکِفلؿًٍکینًضٌکبىف٘کبئلػویکق،کِایل.ؽ ِٓنى(1385:75
ػٌَاىؿُکويثکلایاحجکبتگیلیؿیگلیثًٌِگٍاًٌبًیؿاكًـکًِیبمیثُِکلگلاى

َّیتؽَؿًـاكؿ.اهبایيؿیگلیّلگبُثؾَاّـَّیتایلاًیكاهَكؿّزوِقلاكؿّکـ
یبثـ.وَؿهیّبیهٌفینًبىًكمٍّبیهخجتایلاًیبى،اؿكهقبثلاكمٍ


 هثٌای دٍستی ٍ دشوٌی« دیگری»عولكرد  -2

کٌکـگیلیؽَٔهتهیبىپٌلاىفلیـٍىتَٓیفهینىصِکِفلؿًٍیؿككًٍـُکل
ُکٌبؽتیكاػَاهکلفکبػلییکبًبمٍػٌبٓکلكٍاىػبهلفلٌّگیٍَّیتیكاػبهلمهیٌِ

كاًکیبٍُ«ؿیگکلی»َُؿکِفلؿًٍیَّیتثیٌـ.اهبایياهلثبػجًویُلٍٙالممهی
ًفیـٍهٜلقِهجتٌیثلؿُويثجیٌـ.ثلایفلؿًٍیًکبم،ًِکبى،عٌکتٍؽَیِکبًٍـی

؛صلاکِاٍثبتأکیـ(1388:93ًلؽگلیِ،)هٌَٔكیبىؽًَیهؼیبكؿًٍتیٍؿُوٌیًیٌت
ثلًقَػَاهلیّوضَىؽلؿ،پلّینکبكیٍؿیٌـاكیامػَاهکلػیٌکیِهلمثٌکـییؼٌکی

ؿكًکلمهیيؿُکويککِ«ؿیگلِ»َُؿتبرفلافیبًٍلمهیيفلاتلكفتٍِّویيثبػجهی
ًٍتبیـكٍثیگبًگبىُبیٌتِكاهیؽٔبیلاًٌبًیؿاكؿًینثِایلاًیبىپیًَـثیبثٌـ.امایي

)ؽٌکلٍیٍؽلؿاىًٍبپلّینکبكاىعتیاگلؽَؿیثبٌُـكاًناٍاكًلمًَهیؿاًـثی
.امًَیؿیگلثکلایفلؿًٍکیثیگبًکِؿُکويًیٌکتٍػولککلؿ(1387:112هًََی،

ثیگبًگبىه کتِؾیْؿًٍتیٍؿُوٌینًبىثبایلاًیبىاًت.ػ ٍُثلایيفلؿًٍکی
كؿُوٌبىایلاىٍرَؿؿاكؿ،ؿالیلتقبثکلكاثکِّبییکِؿّبٍٗـاكمٍثبکِفاكمٍ

ػٌَاىهخبلیکیامؿّْبهکَاكؿ.ثِ(1380:7)كًتگبكفٌبیی،ؿّـایهٌٜقیًِبىهیگًَِ
ؿكًٌزَؿًٍتیٍؿُوٌیؿیگلاىثلاًبىػولکلؿنًْب،اقـاماًفٌـیبكؿكرٌکگثکب
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بكایکياهکلكاثبػکجاكربًتتَكاًیثِؿلیلمًـاًیکلؿىؽَاّلاىاًٍتکِاًکفٌـی
ؿاًـ.ًٌگیيُـىًبمهی

 سمـبزًج اس پي ًام ٍ ًٌگ آه    هي ايسر ًِ اس بْز جٌگ آهسم
(1386:465)فلؿًٍی،


 حل عٌَاى آخریي راُ تذافعی تَدى جٌگ ٍ تِ كارگيری آى تِ -3

هبّیتیتـافؼیؿاُتِاًت.ؿكربیربیُبٌّبهِعتکینًزکبرٌگؿكُبٌّبهِػوَهب 
اًـعقَ اًٌبًیّوَاكُهکَكؿکِایلاًیبىؿكهقبثلِثبّزَمثیگبًگبىپیلٍمهیـاىثَؿُ

؛ثلککِثبرٌگًیٌتآبلتایيهؼلَلنىاًتکِؿكُبٌّبهِتَرِقلاكگلفتِاًت.
ـ.عتیپلؿُاٍلؿكکٌٌٓلظٍهـاكاػولهیرَثبّنثبآبلتّبؿكهقبمًتینُاًٌبى

ٛلجیاًت؛اهبكػبیتایيآلتبنًزبًکتهقاکلٍُٓلظهجتٌیثلؼـكمهیُبٌّبهِثُ
ثکلػولکلؿّبیكمهیؿكُکبٌّبهِصلاکِ؛ّبیایلاًِْلیلٜوٍِاكؿًَِؿکِثِنكهبى

ـهکیّبیًلمهیيایلاىعف ایلاًِْلیٍآَلٍنكهبىهـاك گیکَیٍ)ٓکبؿقیصلؽک
ربیُبٌّبهِرٌگكاتقجیظٍآکل.ثِایيتلتیتفلؿًٍیؿكربی(1390:97ٜٛلی،

ؿّـ.كاثلهـاكآٍلظقلاكهی
(1386:29)فلؿًٍی، جْاى ذَاعتي يافتي ذَى هزيش

 (1386:100)فلؿًٍی،تزا آؽتي بْتز آيس س جٌگ
ًِکیٌیامكًکبلتیػقتثِهٌنلِاهبهبّیتٍرٌيایيًلهٍَپلّینامًتین،ًِ

ِ،ًتینیؿكُبٌّبهِاًکتاّلیوي ّکبیایػولگلایکیؿكًقکبٍٙگلاًیگکبُثلککِگًَک
ٍّوکبًَٜكککِ(1392:23)امغٌـیٍهٌتکیي،تعٌبىتبكیؼعوبًیایلاىمهیياً

ّکبٍَّیکتایلاًکیلٜوکٍِاكؿگفتُِـایيًلهَتبٌّگبهیهزبماًتکِثِنكهبى
ٍؿ.ًوًَِثبكمٓلظًٌبم ّکبیكًکتنؿكتقبثکلثکبؽَاّیٍػـمتًَلثِرٌگ،تک 

اًفٌـیبكثلپبیًِلهَ،پیٌِْبؿاتهبلی،ؿاؿىّـیٍِهقاکلُثلایایزبؿتؼبهلٍٓکلظ
ثباٍاًت.ایيكٍٍكًکتنعتکیپکيامکِکتُِکـىاًکفٌـیبكثکلایرلکَگیلیام

ِیبثکـ.ثکِایکيهؼٌکبتؼبكٕهزـؿاؿاهِهکی ِککِكًکتنؿكًبهک اماٍگِتبًکتایثک
هٌٔکلفُکَؿ؛گکِثٌیبكاماًفٌـیبكؽَاًتنکِامرٌکگَیـهیػقكؽَاّیٍثِاٍ

ـ.كاٗیًٌِگٍلیاٍثِّیشصینیرناًبكتهيیبر
 رارساـِ ٍ کـس کیٌـن کٌـز کـهگ     راـسيـي چٌس گفتن بِ اعفٌـکِ ه

 ؼج ذَيـرً  زگًَِـشيسم س ّـگ    ؼَيـعپززم بسٍ کؾَر ٍ گٌج ذ
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 زهزا زل پز اس زرز ٍ عز پز س هْ     زـَز ًگؾاز چْـى باـچٌ ناًـسه
(1386:469)فلؿًٍی،


 ٍطٌی اّويت صلح ٍ دٍستی ٍ اًذیشِ جْاى -4

مًـ.ؿكایيًَعاًـیِکِ،ٍٛکيّوبًٌکـٌٍٛیهَدهیؿكًگلٍفلؿًٍیاًـیِِرْبى
ایثباػتقبؿثِاتغبؿرنء)ٍٛي(ثبککلَُؿ.اًـیِِقلتًٌجتثًِبیلاػ٘بتَٔكهی

)هغلهککی،)رْککبى(ًٍکک هتهتقبثککلّککلؿٍثککـٍىتفکیکک ٍهلمثٌککـیهیککبىنىؿٍ
ثکبًبمگبكًبمَّیتهتيَٜكُی اًثٍِاقغُِبٌّبه.(1395:28پَكالؾبٍُّلیفی،

ًبمیُبٌّبهِؿكٍّلًِؾٌتؿكهکَكؿقکَمتَّیؿكًتیزِ.اًتٌٍٛیرْبىالگَی
ثبه٘بهیيػویکقکٌـ.ثلکِفلؿًٍیتٌْبثِایياهلاکتفبًویگیلؿ،اهبایلاًیَٓكتهی
ِیًوبؿّبیؿاكؿ.حیلهْویأَّیتفلاهلیاًٌبىًینتثِؿّیؽَؿؿكُکل فلؿًٍکیکک

ّبیثِلٍالگَیهٌبًجیثکلایبنكهبىثّوًٌَینگلفتِؽـهتثُِبٌّبهِربیربیؿك
ـبٌّبهِپْلَاًکبىُّبیًوبؿیيامصْلُت.ٌٍٛیاًثبمؽَاًینىؿكعیِٜرْبى ٌّکتٌ

 یکهلیکیوؼركٍعیٍِقَهیرَییثلتلیؿاكِِيكیعامًوبؿیًؾٌتًگبُؿكکِ
ًبپقیلًَعاًٌبىثلایغلجِثکلهٌکبثغپبیبى ٍتلتهكفًگبُكؿاهباًـ،ثیگبًِػلیِهلت

.(1394:116)ًَعی،اًـٛجیؼی،اًٌبًیٍفلاٛجیؼیٍكًیـىثِپیلٍمیٍربٍؿاًگی
ٍكمیککِؿكؿلُبُثیتُبٌّبهِؿكؽَّٔاػتقبؿٍیثلتؼبهل،ٓلظٍػکـالت

ؿاكؿایيثیتاًتکِ:كاثِّولاُؽَؿتؼبهلکبًتی
 َزــزؽتِ ًبـز عـسهؾک ٍ س عٌب    َزــزؽتِ ًبـزخ فــسٍى فــزيـف

 تَ زاز ٍ زّؼ کي، فزيسٍى تَيي    َئيـؼ يافت آى ًیکـبِ زاز ٍ زّ
(1386:21)فلؿًٍی،

یی الگَیؿًٍتیٍاؽ قیؿكرْکتٓکلظٍتکأهیيهٌکبفغایيثِهؼٌبیاكائِ
ًَثؾٍَِقٌوتاملیّلؿكُبٌّبهِامی «ؿاؿ»صلاکِروؼیثـٍىتقبثلاًت؛

اًٌبىامعیبتاًتٍامًکَییعبکویکتهتؼکبؿلٍهٌٜکقؽلؿٍكماًکٍِهٔکلغبًِ
مًـگیهبؿیٍهؼٌَیاًٌبىكاثلػْـُؿاكؿٍلقاًیکلٍیتؼکبؿلثؾکٌَّکتیاًکت

امٍٍمیلکًِوجلؽلؿهٌکـیٍؿاًکبییاًکتًْبؿٍماكت.(1380:24)كًتگبكفٌبیی،
ُکبٌّبهِػکـالتٍؽکلؿهفکبّیویّوجٌکتٍِؿكت.اًـامقبثلثلكًیاًصِنّویي

ّولاٌُّتٌـ،کُِبُػیٌیتیبفتِػـالتٍٍمیلتزٌنؽلؿثکلایثلقکلاكینىاًکت
ّ(1387:115)ؽٌلٍیٍهًََی، بى.ثٍِاقغًْبؿتؼبؿلثؾٍَماكتؿكکٌبكّوکُِکب
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ًتبیَُـُفلؿًٍیّوبًٌـٌَُّگ،ْٛوَكث،اًَُیلٍاىٍ...قلاكؿاكؿٍمهیٌِػـل
ٍؿاؿٍٓلظٍؿًٍتیكافلاّننٍكؿُاًت.

 زکِ رايؼ س کززار بس زٍر بَ     زهز اٍ را يکي پاک زعتَر بَ
 شزیـس اس اٍ فزُّ ايـکِ تابی      یچٌاى ؽاُ پالَزُ ؽس اس بس

(1386:9)فلؿًٍی،
ـ ّکبیثلٌکـپلٍامی رکَییثکبٓکلظ توبی تِ ُبٌّبهِ، رْبى ایيتلتیتؿكثِ ٍ تٌک
ٛلجکیٍنكاهکَثکلّکلصیکنیؿاكؿٍٓلظ ُـیـی ثـثلؽَكؿّبی ًیلٍّبی ًلکَ

کِثکلّوکیياًکبىایکلدؿك.صٌبى(1389:43ًَكالـیٌی،)پِتـاكٍاقـامیبثـثلتلیهی
گیلؿ.كاؿكپیَهیهقبثلتَٛئِثلاؿكاًَكآُلظٍؿًٍتی

 ي ؽوا ّیچ کیيـس با هـهساري     الُ ٍ ًگیيـا را کـززم ؽوـعپ
 ًبايس بِ هي ّیچ زل رًجِ کزز     هزا با ؽوا ًیغت جٌگ ٍ ًبزز
 يـس بجش هززهي زيي هـًباؽ      جش اس کْتزی ًیغت آئیي هي

(1386:29)فلؿًٍی،
فلٌّگعبکنؿكُبٌّبهًٌِجتؿّـکِهزوَعػَاهلهٜلطُـُؿكثبال،ًِبىهی

گیلؿ.فلٌّگکیلاامًگلٍّبثنیٍؿكهیبًِفلٌّگالکیٍکبًتیقلاكهیثِؿیگلیهجّ
تبٌّگبهیککِعکقعبکویکتٍَّیکت«ؿیگلی»هجتٌیثلكٍیکلؿؿًٍتبًٍِتؼبهلثب

كاهَكؿّزوِقلاكًـّـ.«ایلاًیؽَؿ/»


 گيری ًتيجِ
كاًیَّیتاًیلاًیبى)تَكاًیبى(ًبمیَّیتایلاًیٍعبُیِثلرٌتِؿكُبّکبكفلؿًٍی

ًبمیؿیگلیٍثبمتَلیـَّیتایلاًیگفتوبًیػیٌکیثلایغیلیتؿكقبلتمثبىفبكًی
اًت.گفتوبًیکِعبٓلفلنیٌـّبییؿكٛکَلتکبكیؼثکَؿٍُؿكًتیزکِصٌکبىهغککن

تَاًکـًقکَكّکللغظکِهکیتخجیتُـُکِتٔبؿفیثَؿىنىفلاهٍَُـُاًکتٍؿ
ایكٍثکِلُزکًبماًِؽَؿكاایفبکٌـ.ؿكثیبىثْتل،ُبٌّبهِفلؿًٍکیّوبًٌکـپٌَّیت

ِ ایؿكمهکبىعکبلثکلایهؼلفکتثکَِّیکتٍگقُتَِِّیتثلایُکٌبؽتينى،نییٌک
ِرْبىثیيثلایتـامنىؿكنیٌـُاًت.امایيربهی ًکبًیككٍثبیکـفلؿًٍکیكانفٍقک
ِؿائوی ـٍُبٌّبهِكانفٍقک صکلاککِثبػکج؛ایّویِکگیثکلایَّیکتایلاًکیًبهیک

هلنىاًکتککِفلؿًٍکیؿكأّوهًَی ُـىگفتوبىَّیتیایلاىُـ.اهبًکتِقبثلت
ًبمی،ثبمتَلیـٍّوهًَی ُـىَّیتایلاًیؿكؿامًواؿپلًکتیٍفلٌّکگفلنیٌـغیل
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ًگلٍاٍثِؿیگلیافتـ.ثلکِیتؽَؿًویّبثنیهجتٌیثلایزبؿؿُويثلایاحجبتَّ
ِؤىثکِههجتٌیثلفلٌّگیالکیثباكرغیتؿاؿ ٍلفک ّکبیّکبیتؼبهکل،ؿًٍکتیٍاكم

ِاؽ قیهَرَؿؿكفلٌّگکبًتیاًت.امهْن تلیيؿالیلایياهلنىاًتککِؿكُکبٌّبه
ِ«ؿیگکلی»هجتٌیثلایزبؿًبماًِالناهب فلنیٌـَّیت ًیٌکت)فلٌّکگػٌکَاىؿُکويثک

رٌکگهکبّیتیتکـافؼی.ّبثنی(،آلثکَیبکِتَُِ)فلٌّگّبثنی(عبکنًیٌکت
ِ.)فلٌّگالکی(اًـؿاُتٍِایلاًیبىّلگننغبمگلرٌگًجَؿُ ػٌکَاىرٌکگّوکَاكُثک

«ؿیگکلی»علهَكؿاًتفبؿُقلاكگلفتِاًت.ه کؿًٍتیٍؿُکوٌیػولککلؿنؽلیيكاُ
کیـثلٓکلظٍهکـاكاٍؿًٍکتیأٍت«ؿیگلی»ّبیًتبیَؽَثی)فلٌّگالکی(،اًت
ٌٍٛبًکِؿكُکبٌّبهِثٌکیبكاًـیِکِرْکبى.)فلٌّگککبًتی(تلیياكمٍثَؿُاًتهْن

)ًوَؿیامفلٌّگکبًتی(.ثٍِاقغفلٌّگهَرکَؿؿكُکبٌّبهِؿكهیبًکِهلوَىاًت
ّکب،کفِتبٌّگبهیکِنكهکبىگیلؿکِؿكنىًٌگیٌیتلامٍیفلٌّگالکیٍکبًتیقلاكهی

ثًِفکغفلٌّکگککبًتیاًکت.،ّبٍَّیتایلاًیهَكؿّزَمؿیگلیقلاكًگیلؿاكمٍ
غیلًـاكؿ،ثلکًِگبُاٍثیِتلهبیلثِؽبکٌتلیاًت.ًٍفیـثِثٌبثلایي،فلؿًٍیًگبًُیبُ






 هٌاتع
 (؛1392امغٌـی،ػلیلٗب؛هٌتکیي،ػجـالوْـی)«ِفلؿًٍیؿكتکَیيَّیکتًٍغکًَُگکلًٍقَُبٌّبه

.32-9(،37ْٓ)پیبپی2ٍ،7،ىّای راّبززی عیاعت فصلٌاهِ پضٍّؼ،«الوللیاًٌبىایلاىثیي
 ّبیعوبًیُبٌّبهِ)تأحیلُبٌّبهِؿكفلٌّگٍتوکـىایکلاى(اكمٍ»(؛1353ًـٍُي،هغوـػلی)اً هی»،

.24-138ْٓ،16،ٍهجلِ ٌّز ٍ هززم
 فلؿًٍیٍگفتوبىهـكىایلاًی)ُبٌّبهِفلؿًٍکیًٍقکَنىؿك»(؛1393هـؿی،هٌب)ػیٌی؛ػلیؽبًی،اهي

.88-185ْٓ،65،ٍفصلٌاهِ جغتارّای ازبي،«تکَیيَّیتهلیایلاًیبىؿكؿٍكُهؼبٓل
 (؛1390ثٌتبى،مّلا) یًَکفیتحلیل گفتواى اًتقازی َّيت ايزاًي زر زاعتاى عیاٍػ ؽاٌّاهِ فززٍعـي،،

ػلیٍغ هلٗبٓـیقاٍكػی،هِْـ:ؿاًِگبُفلؿًٍی،ؿاًِکـُاؿثیبتٍػلَماًٌبًی.
 فصـلٌاهِ  ،«ثلكًیتٜجیقیاًَٜكُایلدٍقِٔیًَکف»(؛1389ًَكالـیٌی،یغیی)پِتـاك،هغوـػلی؛اقـام

.59-2ْٓ،30،ًبلاٍل،ٍپیک ًَر سباى ٍ ازبیات فارعي
 (؛1379تبری ،هغوـكٗب)«2ٍ،5،ىفصلٌاهِ هطالعـات هلـي  ،«کلایلاًیٍهؼوبیَّیتهلیكٌٍُف،

ْٓ159-176.
 (؛1354تف٘لی،اعوـ)تْلاى:ثٌیبؿفلٌّگایلاى.هیٌَی ذزز،
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 (؛1392ماؿُ،اثَالف٘ل)عبری«ِ فصـلٌاهِ جاهعـِ، فزٌّـگ ٍ    ،«ًظلیِگفتوبىاكًٌتَالک ئٍَُبًتبلهَفک
.150-3ٍ،9ْٓ،139،ىرعاًِ

 ٌّبیتِکیلٍتغککینَّیکتًیبًکیٍارتوکبػیایکلاىؿكهؤلفِ»(؛1390نثبؿ،هْـی)ُلیفثبقلیٌیع
.116-12ٍ،1ْٓ،97،ىفصلٌاهِ هطالعات هلي،«ثؾَاًبٛیلیُبٌّبهِ

 ٓک28ْ،ٍفصلٌاهِ علـَم عیاعـي  ،«تغلیلگفتوبىٍتغلیلًیبًی»(؛1383ماؿُ،هغوـػلی)عٌیٌی،
181-211.

 ،(؛1387اُلف؛هًََی،ًیـکبظن)ؽٌلٍی«ِ ،«ؽلؿٍكمیٍؿیيؿاكیاًکبىَّیکتایلاًکیؿكُکبٌّبه
.127-9ٍ،16ْٓ،100،ىًاهِ فصلٌاهِ کاٍػ

 (؛1385ؽٜیجی،اثَالف٘ل)«ِ76-32ْٓ،69،ٍهجلِ ًاهِ فزٌّگغتاى،«َّیتایلاًیؿكُبٌّبه.
 (؛1383ؿٍهنیل،هكه)َبقیٍهؾتبكیبى،تْلاى:ًِلقِٔ.هْـیثی،تلروِعزًَؽت جٌگج
 126-53ْٓ،99،ٍهجلِ آيٌِ هیزاث،«كؿپبیَّیتایلاًیؿكُبٌّبهِفلؿًٍی»(؛1392اهلل)كًتگبك،ًٔلت.
 (؛1380كًتگبكفٌبیی،هٌَٔك)«ِفلؿًٍیٍَّیت ،3،ٍهجلِ تـاريد اًجوـي  ،«ٌُبًیایلاًیؿكُکبٌّبه

ْٓ4-30.
 ِایؿكُکبٌّبهِّکبیؿٍگبًکِاًگکبكیاًکَٜكًُقـکْيالگَیكیِِ»(؛1393)ًتبكی،كٗب؛عقیقی،هلٗی

.130-6ٍ،21ْٓ،111،ىؽٌاعي ازب فارعي فصلٌاهِ هتَى،«فلؿًٍی
 ًقٍَربیگبُقـكتًلمؿكؿیپلوبًیفلٌّگکی»(؛1391هظفلی،ػجـاللٗب)آفْبًی،ػلیلٗب؛فتغیًویؼی

 .176-70ْٓ،145،ٍت ذاٍرهیاًِهجلِ هطالعا،«روَْكیاً هیایلاى
 ٌُبؽتیؿكثبكُتغلیکلگفتوکبى)ثکبًکبتیتغلیلیٍكٍٍ»(؛1392فٌبیی،ًْی ؛كٍمؽٍَ،هغوـ)ٓبؿقی

.29-7ٍ،4ْٓ،4،ؿٍكُهجلِ هطالعات اجتواعي ايزاى،«ّبیایلاى(ًگبّیثِپوٍَّ
 ثلكًیٍتجییيًیلتبكیؾیَّیتاًٌبًیثلاًکبىالگَّکبی»(؛1390گیَی،هلین؛ٜٛلی،ؽـیزِ)ٓبؿقی

.114-89(،18ْٓ)پیبپی5ٍ،2،ىّای ازب فارعي فصلٌاهِ پضٍّؼ،«ایلاًِْلیؿكُبٌّبهِفلؿًٍی
 (؛1385ٛلفـاكی،هٌَٔك)«کاً هی)امنغبمتکبتْکبر فصـلٌاهِ  ،«نتیوکَك(فلامٍفلٍؿّبیَّیتایلاًی

.140-2ٍ،3ْٓ،123،ىتاريد ٍ توسى اعالهي
 (؛1389ػٜبیی،فلّبؿ؛ثٌْتبًی،هزیـ)«ثبٍكاًِایلاًکیگیلیکَِكایلاىامهٌظلُبٌّبهِ:ؿیـگبُاًٌبىُکل

.109-2ٍ،4ْٓ،79،ىفصلٌاهِ رٍابط ذارجي،«ؿكًیبًتؽبكری
 (؛1386فلؿًٍی،اثَالقبًن)ِتْلاى:ثْناؿ.10،ثِتٔغیظهٍلهَل،سؽاٌّاه،
 ِگبًِ،ًِایًُِبٌّبهِ:یگبًِ»(؛1388الـیي)کنامی،هیلر ل ِگبًک 25ٍ،کتـاب هـاُ ازبیـات   ،«اییگبًک

.35-30(،139ْٓ)پیبپی
 ًٍظلیِگفتوبىالک ٍهَفکِ؛اثکناكیکبكنهکـؿكفْکنٍ»(؛1388ُیلامی،ػلی)کٌلایی،هغوـًبالك؛پَم

.360-39ٍ،3ْٓ،339،ؿٍكُفصلٌاهِ عیاعت،«ّبیًیبًیتجییيپـیـُ
 (َ؛1385هبكمٍلف،اٍللی)«49-27ْٓ،43،ٍهجلِ حافظ،«ُبٌّبهٍَِّیتایلاًی.
 (1378هبكٍ،ؿیَیـ؛رلی،اًتَکل،)یًَکفی،اهیلهغوـعکبریی،تلروِرٍػ ٍ ًظزيِ زر علَم عیاعي

تْلاى:اًتِبكاتپوٍِّکـُهٜبلؼبتكاّجلؿی.
 ( ُْ،؛1395هغلهی،كاهیي؛پَكالؾبّ،ُکلاهلل؛ُلیفی)«تجلَكهفَْمایلاىؿكُبٌّبهِفلؿًٍکی:اهتکناد

 .40-17ٍ،2ْٓ،24،ىفصلٌاهِ هطالعات هلي،«ػق ًیتٍػِقؿكَّیتایلاًی
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 فصلٌاهِ هـتي  ،«تقبثلًوبؿّبیؽیلٍُلؿكؿٍكُاًبٛیلیُبٌّبهِ»(؛1390ُ،كقیِ)ماؿهغلهی،كاهیي؛هوی
.144-49ْٓ،127،ٍپضٍّي ازبي

 ِّبیتـاٍمَّیتایلاًیؿككٍایتمهیٌِ»(؛1395القبٗی،ٍعیـ)ػیيهٌِبؿی،هلت٘ی؛ثْلاهی ،«ّبیُکبٌّبه
.38-17ٍ،2ْٓ،23،ىفصلٌاهِ هطالعات هلي

 فصلٌاهِ هطالعـات هلـي  ،«َّیتهلیًٍَماییفلٌّگیؿكُبٌّبهِ»(؛1388ًلؽگلیِ،عٌیي)ىهٌَٔكیب،
ٍ38ْٓ،75-100.

 هٌألَِّیتؿكػْـایلؾکبًیهٜکبثقثکبالگکَیکبًکتلن»(؛1395فلؿ،عویـكٗب)ًبظلی،افٌبًِ؛ثؾتیبكی»،
.134-8ٍ،1ْٓ،115،ؿٍكُّای علَم تاريري فصلٌاهِ پضٍّؼ

 ،ًَ(؛1384کیت)ِهغوـتقیؿلفلٍم،تْلاى:ًِلکَیل.ی،تلروِؽٌاعي عیاعي هعاصز جاهع
 (؛1394ًَعی،ًنّت)«فصلٌاهِ تحلیـل ٍ ًقـس هتـَى سبـاى ٍ     ،«ًگبّیثُِبٌّبهِثبكٍیکلؿرْبىٌٍٛی

.126-26ْٓ،99،ٍازبیات فارعي
 (؛1377َّاكث،ؿیَیـ)«1ٍ،ىفصلٌاهِ علَم عیاعـي ًلٜبًی،آفلًیـػلیی،تلروِ«ًظلیِگفتوبى،

2ْٓ،156-183. 
 ،ؿفتل:اًتِبكاتتْلاىعویلاهِیلماؿُ،یتلروِ،الولل ًظزيِ اجتواعى عیاعت بیي؛(1384)الکٌبًـكًٍت

.الوللهٜبلؼبتًیبًىٍثیي
 (؛1389یَكگٌٌي،هبكیبى؛فیلیپي،لَئین)ّکبؿیرلیلکی،تْکلاى:ی،تلروِرٍػ ٍ ًظزيِ زر تحلیل گفتواى

ًی.ًِل
 (؛1391یًَفی،ػلی؛ّبُوی،ًیـهغوـكٗب؛ثٌتبى،مّلا)«ِتغلیلگفتوبىاًتقبؿیَّیتایلاًیؿكُبٌّبه

 .172-4ٍ،2ْٓ،145،ؿٍكُؽٌاعي تاريري فصلٌاهِ جاهعِ،«فلؿًٍی)هَكؿهٜبلؼِ:ؿاًتبىًیبٍٍ(
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