تحلیل داعتاى «عِ ؽٌبِی خیظ» بیضى ًجذی بزاعاط ًظزیِی هعاصز اعتعارُ
دوتش فإً ٝواػی
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چکیذُ
تیظٖ ٘ذذی یىی اص ٘ٛیؼٙذٌاٖ دٚساٖ ٔؼاكش اػت و ٝآثاس اسصؿٕٙذی اص خٛد ته ٝیادٌهاس ٌزاؿهت ٝاػهتس داػهتاٖ ػهٝ
ؿٙثٝی خیغ اص ٔذٕٛػ ٝداػتاٟ٘ای یَسپلٌگاًی کِ با هي دٍیذُاًذ ،ا٘تخاب ؿهذ ٜاػهتس اٌش هٌ ٝهشایؾٞهایی فشٔهی ٚ
ػاختی دس آثاس ٘ٛیؼٙذ ٜت ٝـٓ ٔیخٛسد ،أا ٞذف ٍ٘اس٘ذ ٜدس ایٗ ٔماِ ٝػخٗ ٌفهتٗ اص اػهتؼاس ٜتهٔ ٝفٟه ْٛویػهیه آٖ
٘یؼت؛ شا و ٝدس ٘ظشی ٝویػیه اػتؼاس ٜسا كشفاً ٔٛهٛػی ادتی  ٚصتا٘ی ٔیدا٘ؼتٙذس ایٗ ٔماِ ٝتش آٖ اػهت وه ٝته٘ ٝظشیهٝ
ٔؼاكش ا ػتؼاسٕٛ٘ ٚ ٜد آٖ دس ایٗ داػتاٖ تپشداصدس ایٗ ٘ظشی ٝو٘ ٝخؼتیٗ تاس تٛػي دٛسح ِیىهاف ٔ ٚهاسن دا٘ؼهٌٔ ٖٛهش
ٌشدیذ ٜاػت ،ادػا ٔی وٙذ و٘ ٝظاْ ادساوی و ٝا٘ؼاٖ اػاػ ًا ػشؿهتی اػهتؼاسی داسد  ٚاػهتؼاس ٜته ٝؿهىُ ٘اخٛدآٌها ٚ ٜیهش
اختیاسی ،دس ص٘ذٌی سٚصٔشٜی ا٘ؼاٖ فشاٚاٖ ت ٝواس ٔیسٚدس ایٗ اػتؼاسٜٞای ٔفٟٔٛی خٛد ت ٝػ ٝدػتٝی اكّی اػهتؼاسٜٞهای
دٟتی ،اػتؼاسٜٞای ٞؼتیؿٙاختی  ٚاػتؼاسٜٞای ػاختاسی تمؼیٓ ٔیؿ٘ٛذس
ٍاصگاى کلیذی :اػتؼاس ، ٜاػتؼاسٜی ػاختاس سٚیذاد٘ ،ذذی ،ػ ٝؿٙث ٝخیغ
هقذهِ
ٌٔاِؼات صتاٖ ؿٙاػاٖ ؿٙاختی دس ٔٛسد اػتؼاس ،ٜـٓ ا٘ذاص دذیذی سا دس ٔماتُ دیذٌاٖ لشاس ٔیدٞذس ایهٗ ٌٔاِؼهات ،وهاٖ٘ٛ
اػتؼاس ٜسا دس ٔف ْٟٛدؼتذٔ ٛیوٙذ ٘ ٝدس صتاٖس یىی اص صتاٖ ؿٙاػا٘ی و ٝاص ٔحٛسیت اػتؼاس ٜدس صتاٖ ػخٗ ٌفت ٝاػت ،سٗٔٚ
یاوٛتؼٗ اػتس اػتؼاس ٜاص ٘ظش اٚ ٚدٛد یه ؿثاٞت یا ٍٕ٘ٛٞی «ا٘تماَپزیش» ٔیاٖ یه ٔٛدٛد (ٔجیً حشوت اتٔٛثیهُ ٔهٗو ٚ
ٔٛدٛدی دیٍش سا ؤ ٝیتٛا٘ذ دا٘ـیٗ آٖ ؿٛد (حشوت اػةو ،پیـٟٙاد ٔیوٙهذ (ٞهاٚوغ111 :1831 ،وس اص ٘ظهش یاوٛتؼهٗ
٘ٛػی ٌٔاتمت ٔ ٚمایؼ ٝتیٗ صتاٖ  ٚتخیُ كٛست ٔی ٌیشدس ٚی ػاختاس صتهاٖ سا ته ٝاػهتؼاسٔ ٚ ٜذهاص تمؼهیٓ ٔهی وٙهذ؛وُ
ػاختاس صتاٖ تا اػتؼاس  ٜػاختٔ ٝی ؿٛدسٔا دس ٘ـا٘ ٝؿٙاػی صتاٖ ت ٝیضی دهض تهاصی اػهتؼاسی تهش ٕ٘هی خٛسیٓستؼهیاسی اص
٘ظشی ٝپشداصاٖ دٟاٖ ٔؼاكش  ٖٛیاوٛتؼهٗ،طان کواِٖ،یىهاف  ٚدیٍهشاٖ صتهاٖ سا داسای ػشؿهتی ٕ٘هادیٗ  ٚاػهتؼاسی ٔهی
دا٘ٙذ(تؼّیٕی131 :1831،وس
دػتاٚسدٞای ٘ظشیٔ ٝؼاكش اػتؼاس ٜدس ٘مٌٔ ٝماتُ ٘ظشی ٝویػیه دس ٔٛسد اػتؼاس ٜلشاس داسد ؤ ٝاٞیت  ٚاػاع اػهتؼاس ٜسا دس
صتاٖ دؼتذٔ ٛیوٙذٕٝٞ ،ی ٔفاٞیٓ سا حمیمی فشم ٔیوٙذ  ٚاػتؼاس ٜسا ٔشتٛى ت ٝتخؾ یشحمیمی صتهاٖ ٔهیدا٘هذ  ٚاػهتؼاس ٜسا
یه تفىش ػمی٘ی  ٚخٛدآٌا ٜلّٕذاد ٔیوٙذ ٝ٘ ،ؿیٜٛای و ٝتها ًثیؼهت رٞهٗ  ٚتهذٖٞهای ٔها ؿهىُ ٌشفته ٝاػهتس & (Lakoff
)Johnson, 1980: 244
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ِیىاف  ٚدا٘ؼ ٖٛتا ت ٝاِؾ وـیذٖ ٘ظشی ٝویػیه تؼشیف دٚتاسٜای اص اػتؼاس ٜاسائ ٝداد٘ذس آ٘اٖ تا ٌٔش وشدٖ ٘ظشیٝ
اػتؼاسٔ ٜفٟٔٛی ،وا٘ ٖٛاػتؼاس ٜسا ٘ ٝدس وّٕات وه ٝدس ٔفهاٞیٓ دؼهتذ ٛوشد٘ذ(٘هستاسػهّ٘ٛا01 :1831،وس ٕٞچٙهیٗ تٙیهاد
اػتؼاس ٜسا ٘ ٝتشاػاع ؿثاٞت ،و ٝتش پای ٝاستثاى لّٕشٞٚای ٔتماًغ ٕٞضٔهاٖ دس تذشتهٝی ا٘ؼهاٖ  ٚدسن ؿهثاٞتٞهای ایهٗ
حٛصٜٞا دا٘ؼتٙذس آ٘اٖ ٕٞچٙیٗ ٔؼتمذ٘ذ و ٝتخؾ ػٕذ ٜی ٘ظاْ ٔفٟهٔٛی ٔها اػهتؼاسی اػهت وه ٝؿهأُ ٔفهاٞیٓ ػٕیهك ٚ

پایذاسی  ٖٛصٔاٖ ،سخذادٞا ،ػُّ ،اخیق ،ر ٚ ٗٞسسس ٔیؿ٘ٛذس ایٗ ٔفهاٞیٓ تهٚ ٝػهیّٝی اػهتؼاسٜٞهای ٙذٌا٘هٝای دسن ٚ
فٕٟیذٔ ٜیؿٛد و ٝداسای ٔفٟٔٛی ٔؼتذَا٘ذ  ٚػشا٘ذاْ ایٗ و٘ ٝظاْ ٔفٟٔٛی اػتؼاسٜٞها ،اختیهاسی  ٚدَتخهٛاٞی ٘یؼهتٙذس
)(Ibid: 245
ِیىاف  ٚدا٘ؼٔ ٖٛذػی ؿذ٘ذ ؤ ٝفاٞیٓ حاوٓ تش ا٘ذیـٝی ٔا فمي ؿأُ ٔٛههٛػات فىهشی ٕ٘هیؿهٛد ،تّىه ٝاػٕهاَ
سٚصٔشٜی ٔا  ٚحتی پیؾ پا افتادٜتشیٗ دضئیات آٖ سا دس تش ٔیٌیهشدس ػهاختاس ادساوهات٘ ،حهٜٛی ٔهشاٚدٜی ٔها دس دٟهاٖٚ ،

ٍٍ٘ٛی تؼأُ ٔا تا ػایش افشاد سا ٕٞیٗ ٔفاٞیٓ رٙٞی تـىیُ ٔیدٞذس تٙاتشایٗ٘ ،ظاْ ٔفٟٔٛی ٔها ٘مهؾ اػاػهی دس تؼشیهف
ٚالؼیات سٚصٔشٜٔاٖ ایفا ٔیوٙذ  ٚاٌش دسػتی ایٗ ادػا سا لث َٛوٙیٓ ،تایذ تپزیشیٓ و٘ ٝحٜٛی ا٘ذیـیذٖ ،تذشتهٞٝها  ٚاػٕهاَ
سٚصا٘ٔٝاٖ ٔٛهٛػاتی ٔشتثي تا اػتؼاسٜا٘ذس ایٗ دٔ ٚحمك یادآٚس ؿذ٘ذ ٘ظاْ ٔفٟٔٛی ٔا یضی ٘یؼت و ٝدس حاِت ػادی تذاٖ

ٚالف تاؿیٓ تذیٗ ٔؼٙی ؤ ٝا دس تؼیاسی اص أٛس دضئی سٚصا٘ ،ٝوٕا تیؾ تهٌ٘ٛ ٝهٝای ٘اخٛدآٌها ٜدس أتهذاد خٌهٛى خاكهی
ٔیا٘ذیـیٓ  ٚػُٕ ٔیوٙیٓ )(Ibid:5

اٍِٛی ؿٙاختی اػتؼاس ٜسا ٚػیّٝای ٔیدا٘ذ و ٝاص ًشیك آٖ حتی تذاسب ا٘تضاػیتش ٘ ٚأحؼٛعتهش  ٚتهش حؼهة ٔهٛاسد
آؿٙا ّٕٛٔ ٚع ٔفْٟٛػاصی ٔیؿٛدس تذیٗ تشتیهة؛ اٍ٘یهض ٜی اػهتؼاسی دؼهت  ٚدهٛی فٟهٓ اػهتس اػهتؼاس٘ ٜه ٝتها ٘مهن
ٔحذٚدیتٞای ٌضیٙـی ،تّى ٝتا ٔفْٟٛػاصی یه لّٕشٚی ؿٙاختی تش حؼة ٔؤِفٞٝایی و ٝتیـتش ت ٝیه دأٙهٝی ؿهٙاختی

دیٍش ٔشتثي اػت ،تٛكیف ٔیؿٛدس ٕٞاٌ٘ٛس وِ ٝیىاف  ٚدا٘ؼ1331( ٖٛو ؿٛاٞذ فشاٚاٖ ٔیآٚس٘ذ ،تیـتش فٔ ٟٓا اص تذشتٝی
سٚصا٘ ٝتش پایٝی اػتؼاس ٜػاختٔ ٝیؿٛدسسس ٍٙٞأی وٚ ٝاسد یه ٔـادشٔ ٜیؿٛیٓٛٔ ،لؼیتٞایی سا ایذاد ٔهیوٙهیٓ تها حّٕهٝ
وٙیٓ ،دفاع وٙیٓ  ٚػمة ٘ـیٙی ٕ٘اییٓ  ٚواس سا تا پیشٚصی یا ؿىؼت ت ٝپایاٖ تشیٓس ؿىٌُیشی ایٗ ػثاسات اػتؼاسی تا تٛدٝ
ٔی٘أٙذ ،یؼٙی ٔـادش ٜد ًٙاػتٕٔ ،ىٗ ٔیؿٛد (تیّهش05 :1831 ،
اػتؼاسٜی ٔفٟٔٛی» 

ت ٝآ٘چِ ٝیىاف  ٚدا٘ؼ ٖٛآٖ سا «
01 ٚو
ت ٝتیاٖ فٙیتش ،اػتؼاس ٜسا ٔیتٛاٖ ٍ٘اؿت (تٔ ٝف ْٟٛسیاهی وّٕٝو اص یه لّٕشٚی ٔثذأ ت ٝیه لّٕشٔ ٚملذس ایٗ ٍ٘اؿت
ت ٝؿذت ػاختٕٙذ اػت (ِیىاف118 :1831 ،وس ِیىاف  ٚدا٘ؼ ٖٛاػاع ایهٗ ساتٌه ٝسا وه ٝته ٝؿهىُ تٙایشٞهایی ٔیهاٖ دٚ
ٔی٘أٙذس آٟ٘ا ٔذٕٛػٝای سا و ٝداسای ٔفٟٔٛی ػیٙیتش ٔ ٚتؼاسفتش اػت ،لّٕشٔ ٚثذأ یها
ٔذٕٛػ ٝكٛست ٔیٌیشدٍ٘« ،اؿت» 
ٔٙثغ ٔ ٚذٕٛػٝی دیٍش سا و ٝداسای ٔفاٞیٓ ا٘تضاػی  ٚرٙٞیتش اػت ،لّٕشٔ ٚملذ یها ٞهذف ٔهیخٛا٘ٙهذس (ٞاؿهٕی:1833 ،
150و
تیظٖ ٘ذذی دس ٔذٕٛػ ٝی یَسپلٌگاًی کِ با هي دٍیذُ اًذ،تٔ ٝذَ ٞای ػیٕٙایی،ػییٖ ر ٚ ٗٞسئاِیؼٓ دهادٚیی ٚ
صتاٖ شیثٌ ٝشداٖ خاف خٛد س ٚوشد ٜاػتسسسٚی ٞیچ ٌا ٜػٕك تّخ ٞؼتی سا تش ٔی ٕ٘ی وٙذسا ٚتا تاصی ٞای ػٕی ٘ـاٖ ٔهی
دٞذ وٞ ٝیچ ٚالؼیتی دض صتاٖ ٚدٛد ٘ذاسدساٌش  ٝخٛد ایٗ اػهتثاى تشآٔهذی تّهخ داسد،أا٘ذهذی تها ایهٗ اػهتٙثاى دسٌیهش
٘یؼتس٘ذذی تاتشویثی و ٝاص ػاص  ٚواسٞای دذیذ،ؿاِٛد ٜؿىٗ صتاٖ-أا ٘ ٝافشاًی -ایذاد ٔی وٙذ،ت ٝصتاٖ خاف خٛد دػهت
ٔی یاتذسا ٚخٛد سا ت ٝصحٕت ٕ٘ی ا٘ذاصدسػادت صتا٘ی اؽ ؿذ ٜاػت(تؼّیٕی505 ٚ513 :1833،وس
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عِ ؽٌبِ ی خیظ داػتاٖ دختشی اػت تٟٙا ت٘ ٝاْ ّٔیح ٝؤ ٝادسؽ سا اص دػت داد ٜاػت  ٚاو ٖٛٙتا ؿٙیذٖ خثهش آصادی
ص٘ذا٘یاٖ ساٞی ص٘ذاٖ اٚیٗ ٔیؿٛد تا ؿاٞذ آصادی پذسؽ – ػیاٚؽ -تاؿذس حهاَ آ٘ىهٕ٘ ٝهیدا٘هذ ٞفهت ػهاَ پهیؾ ا ٚسا تیشتهاساٖ
وشدٜا٘ذ!

یشفیت ٞای داػتاٖ ٕٞ ٚیٗ ًٛس صتاٖ خاف ٘ذذیٍ٘ ،اس٘ذ ٜسا ت ٝتشسػی ا٘ٛاع اػتؼاسٞ ٜای ٔفٟهٔٛی تش یهة  ٚتـهٛیك وهشد
و ٝؿش وأُ آٖ تذیٗ ٌ ٝ٘ٛاػت:
اًَاع اعتعارُّای هفَْهی
اػتؼاسٜٞای ٚهؼی یا دٟتی اػتؼاسٜٞایی ٞؼتٙذ و ٝػٕذتاً ٔفاٞیٓ سا تشاػهاع دٟهتٌیهشی

اعتعارُّای جْتی:

-1
ٌیشیٞهای
فواییٔ ،ا٘ٙذ تاک ،پاییٗ ،ػمة ،دّ ،ٛدٚس٘ ،ضدیه  ٚسسس ،ػاصٔاٖدٞی ٔ ٚفٟٔٛی ٔیوٙٙذس واسوشد اػتؼاسی ایٗ دٟت 
فوایی اص ایٗ ٚالؼیت ٘ـأت ٔیٌیشد و ٝتذاٖ ا٘ؼاٖ ٔىإ٘ٙذ  ٚفوایی اػت  ٚؿىُ ػّٕىشد دؼٓ ٚی تها واسوشدٞهایؾ دس ٔحهیي
تیش ٖٚیىؼاٖ اػت )(Lak off & Johnson, 1980: 14س اػتؼاسٜٞای دٟتی دٛ٘ ٚع اص ٔفاٞیٓ سا ػاصٔاٖدٞی ٔهیوٙٙهذ؛
دػتٝی أ َٚفاٞیٓ ػاد ٜی فوایی (ٔا٘ٙذ تهاک ،پهاییٗ  ٚسسسو یها ٔفهاٞیٕی وهٔ ٝها آٟ٘ها سا تهً ٝهٛس ٔؼهتمیٓ  ٚدس پی٘ٛهذ تها

واسوشدٞای تذ٘ی ٞش سٚصٜٔاٖ دسن ٔیوٙیٓس دػتٝی دٔ ،ْٚفاٞیٕی و ٝتًٛ ٝس آؿىاسٔ ،شتٛى ت ٝفیضیهه تهذٖ ٔها ٘یؼهتٙذ،
تّى ٝدس تذشتٝی سٚصٔشٜی ٔا و ٝداسای دایٍا ٜػظیٕی دس صٔیٝٙی پیؾ فشمٞای فشٍٙٞی ٔاػتسسس سیـ ٝداس٘ذس ایٗ ٔفاٞیٓ
ٔشتٛى ت ٝلّٕش ٚلواٚتٞای رٙٞی ،احؼاػات  ٚػٛاًف ،ػذاِت  ٚأٛسی ٔا٘ٙذ ایٟٙا ٔیؿ٘ٛذس ت ٝػثاست دیٍش ،تؼوی ٔفهاٞیٓ
وا٘٘ٛی دس اِفایی ؤ ٝشتٛى ت ٝدٟات تاک – پاییٗ ،دس – ٖٚتیش ،ٖٚػمة -دّ ٚ ٛسسس ٔیؿٛد ،سٚؿهٗتهش تؼشیهف ؿهذٜا٘هذ؛ دس
حاِی و ٝتذشتٞٝای ػاًفی ٔفٟٔٛی ؿذ ،ٜتش پایٝی تذشتٝی فوایی  ٚادساوی ٔاٚ ،ه ٛوٕتشی داس٘ذ  ٚاػتؼاسٜٞهای دٟتهی
تٔ ٝا ایٗ أىاٖ سا ٔیدٞذ تا ػٛاًفٕاٖ سا دس اكٌیحاتی و ٝسٚؿٗتش تؼشیف ؿذ ٚ ،ٜیها ٔشتهٛى تهٔ ٝفهاٞیٓ دیٍهشی اػهت
(ٔا٘ٙذ ػیٔت ،ص٘ذٌی ،تؼّي  ٚسسسو ٔفٟٔٛی وٙیٓس اص ایٗ ٔٙظش ٔیتٛا٘یٓ اص اػتؼاسٜٞای پذیهذاس ؿه٘ٛذ ٜیها ٔفهاٞیٓ پذیهذاس
ؿ٘ٛذ ٜػخٗ تٍٛییٓ )(Ibid: 58س
اػتؼاسٜٞای دٟتی دس داػتاٖ ػ ٝؿٙثٝی خیغ استثاى تٍٙاتٍٙی تا سٚحیهّٔ ٝیحه – ٝؿخلهیت داػهتاٖ -داسدس ٘ٛیؼهٙذ ٜاص

فواٞا  ٚدٟتٞا ت ٝػٛٙاٖ ٚػیّٝای تشای ٘ـاٖ دادٖ تٟٙایی ،تشع ؿخلیت داػتاٖ اػتفادٔ ٜیوٙذس

هلیحِ سیز چتز آبی ٍ در چادری کِ رٍی عزتاعز الغزیؼ ریختِ بَد ،اس کَچِای هیگذؽت کِ ّواى پیچ ٍ
خن خَابْا ٍ کابَطّای اٍ را داؽت (ًجذی.)96 :1331 ،
حوٛس تش دس ایٗ داػتاٖ ٘مؾ ـٍٕیشی داسدس ت ٝیش اص ٘مؾ  ٚواسوشد سٚصٔشٜی آٖ دس ص٘ذٌی ؤ ٝؼٕٛکً ت ٝػٙهٛاٖ
ػشپٙاٞی دس ٔماتُ تاساٖ ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٔیٌیشد ،ت ٝتذشتٝی ػاًفی ٔفٟهٔٛی ؿهذ ،ٜتهش پایه ٝتذشته ٝفوهایی  ٚادساوهی
تی داٖ و ٝتٛػهي دػهت تـهش ػهاخت ٝؿهذ ٜاػهت ،دهایٍضیٗ
(ٞاؿٕی153 :1833 ،و تش ٘یض تایذ اؿاس ٜؿٛدس ایٗ ػشپٙا ٜ
ػشپٙاٞی ٔی ؿٛد و ٝاو ٖٛٙدس ص٘ذٌی ّٔیح ٝحوٛس ٘ذاسد أا تٕٙای حوٛس پذس (ػشپٙاٜو دس تٕاْ ٚدٛدؽ ؿهؼّٔ ٝهیوـهذ؛
ػشپٙاٞی وٕٞ ٝچ ٖٛتشی ٔیتٛا٘ؼت ا ٚسا حٕایت وٙذ  ٚا ٚسا اص دسد تٟٙایی تشٞا٘هذس ٌها ٜته ٝكهٛست ٘اخٛدآٌها٘ ٜمهؾ ٚ
واسوشد تش دس ٍ٘أّ ٜیح ٝدایٍضیٗ ٘مؾ  ٚواسوشد پهذسی ٔهیؿهٛد وه ٝا ٚآسص ٚداسد ،اص ٕٞهیٗ سّٔ ،ٚیحه ٝتهش سا هٖٛ
ٔٛدٛدی ص٘ذ ٜدس آ ٛؽ ٔیٌیشد  ٚتا ا ٚػخٗ ٔیٌٛیذس

ًویدًٍن ،فقط با ّویي چؾوْام دیذم کِ هزدم بچِّاؽًََ ،ؽَّزاؽًََ بغل کزدى ٍ رفتِى  ...بعدذ هدي
 دعتْاهَ باس کزدم ،دًبال یِ کغی بَدم ،یِ چیشی ...دیذم یِ چیشی تَی دعتوِ ،اًَ بغلؼ کزدم ،یِ رٍیا رٍ کدِ
آبی بَد ،اٍى خیلی آبی بَد ،با خَدم بزدهؼ خًَِ ،با ّن حزف سدین...

3

 پظ تَ حاال یِ چتز داری کِ ّن ٍاقعیت تَعتّ ،ن رٍیاط ّ(...واى.)69:ایٗ دایٍضیٙی ٘اخٛدآٌا ٜاػتؼاسی حتی سٍ٘ی آتی داسد دسػت ٕٞا٘ٙذ تش و ٕٝٞ ٝدا دس داػتاٖ آتی اػت أا ایٗ تهاس
ایٗ سً٘ آتی تا خٛد آسأؾ حوٛس پذس  ٚسٞایی اص اهٌشاب تٟٙایی سا تٕٞ ٝهشا ٜداسدس دس ایهٗ تهاس ٜدس ٔثحهت اػهتؼاسٜٞهای
ػاختاسی ػخٗ خٛاٞیٓ ٌفتس
ایٗ سٚیا صٔا٘ی ؤّ ٝیح ٝت ٝخا٘ٝی پذستضسي ٔیآیذ ٕٞا٘ذا دس ٕٞاٖ خا٘ ٝسٞا ٔیؿٛدس ایٙذاػت ؤّ ٝیح ٝتا ٚالؼیهت
ٔشي پذس سٚتشٔ ٚیؿٛدس اٌش  ٝدٙاص ٜای اص ا٘ ٚذیذ ٜاػتس افض ٖٚتش ایٗ تؼٕهذ آؿهىاسی دس ٔهٛاصیػهاصی ػش٘ٛؿهت تهش ٚ
ػیاٚؽ دس ایٗ داػتاٖ دیذٔ ٜیؿٛدس

هلیحِ ٍ پذربشرگً ،تَاًغتٌذ ًع ؼ چتز را سیز ّیچ کذام اس درختاى کَچِ پیذا کٌٌذ ،حاال چتدز ّدن ید
عیاٍػ ؽذُ بَد (ّواى.)66 :
تشی (پذسو تا ٘ؼـی ٘اپیذاس
اػهتؼاسٜٞهای ٞؼهتیؿهٙاختی ،ؿهیٜٞٛهایی اص دیهذٖ ٔفهاٞیٓ ٘أحؼهٛع ٔا٘ٙهذ

اعتعارُّای ّغتیؽٌاختی:
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احؼاػات ،فؼاِیتٞا  ٚػمایذ سا تٔ ٝجاتٝی یه ٞؼتی یا دٞٛش فشأ ٓٞیػاص٘ذس تشای ٔجاَٚ ،لتی «تٛسْ» سا و ٝأشی ا٘تضاػی
تٙهذیاؽ ٔهیوٙهیٓ ،دٙثهٝای

اػت ت ٝكٛست یه ٞؼتٙٔٛذ دس ٘ظش ٔیٌیشیٓ  ٚتا ػثاسات صیهش ته ٝآٖ اسدهاع داد ٚ ٜدسدهٝ
ٔـخق اص آٖ سا تشٌضیذٕٞ ٚ ،ٜچ ٖٛیه ػّت ٔحؼٛتؾ ٔیوٙیٓ ،تا احتیاى تا آٖ تشخٛسد ٔیوٙیٓ  ٚؿایذ حتی تاٚس داؿتٝ
تاؿیٓ و ٝآٖ سا دسن ٔیوٙیٓس
 تٛسْ اػتا٘ذاسدٞای ص٘ذٌی ٔا سا پاییٗ آٚسد ٜاػتس اٌش تٛسْ تیـتش ؿٛد ،دیٍش ٞشٌض ،ص٘ذ٘ ٜخٛاٞیٓ ٔا٘ذس تایذ تا تٛسْ تذٍٙیٓس تٛسْ ٔا سا ٌٛؿٌٝیش وشد ٜاػتس خشیذٖ صٔیٗ تٟتشیٗ سا ٜتشخٛسد تا تٛسْ اػت )(Lakoff & Johnson, 1980: 244ٍٙٞأی ؤّ ٝیح ٝتا خیاَ پذس دس ٔٛسد ٚلایغ اتفاق افتاد ٜتٌ ٝفتٍٔ ٛیپشداصد ،اص ٔشي ٔادس  ٚتغییش ٔحُ ص٘ذٌی خهٛد
ٔیٌٛیذ ،خٛا٘ٙذ ٜتا اػتؼاسٜی ٞؼتیؿٙاختی سٚتشٚػتس


بعذ اس هادر( ...ؽوا ّن کِ ًبَدیي) دیگِ ًوی ؽذ اٍى اتاقْدا را تحودل کدزد ،بدا خدزر ٍ پزتْدای هاهداى
ًویدًٍغتن چکار کٌن ،صذای عزفِّاػ بعذ اس چلّن ّن اس خًَِ بیزٍى ًزفتِ بَدً( ...جذی)63 :1331 ،

٘ٛیؼٙذ ٜحوٛس ٕٔتذ تیٕاسی ٔادس ّٔیح ٝسا تٔ ٝا٘ٙذ ا٘ؼاٖ ػٕخ تلٛیشػاصی ٔیوٙذ وه ٝدهایٍیش ؿهذ ٜاػهت  ٚللهذ
تیش ٖٚسفتٗ ٘ ٓٞذاسدس
دس دایی دیٍش دس ا٘تٟای داػتاٖ ٘أؼّ ْٛتٛدٖ ػش٘ٛؿت تش سا ٘ٛاٖ ػش٘ٛؿت ػیاٚؽ ت ٝتلٛیش ٔهیوـهذس ٕٞهاٌ٘ٛس
وٌ ٝفت ٝؿذ تش دس ایٗ داػتاٖ اص ٔف ْٟٛسٚصٔش ٜخٛد تٟی ؿذ ٜاػت  ٚایٙذا ٕٞچ ٖٛػشپٙأ ٚ ٜهٛاصی ؿخلهیت ػهیاٚؽ
اػت ٛ٘ ٚیؼٙذٔ ٜح ٛؿذٖ ػشپٙا ٜحثابٌ ٝ٘ٛسا ٔٛاصی ػش٘ٛؿت ػیاٚؽ لشاس داد ٜاػتس
هلیحِ ٍ پذربشرگً ،تَاًغتٌذ ًعؼ چتز را سیز ّیچ کذام اس درختاى کَچِ پیذا کٌٌذ .حاال چتدز ّدن ید
عیاٍػ ؽذُ بَد (ّواى.)66 :
تٙاتشایٗ ادسان تذشتیاتٕاٖ دس ؿىُ اؿیاء  ٚدٞٛشٞا ،أىاٖ ؿٙاخت لؼٕتٞایی اص تذشت ٚ ٝتّمی ٔا سا اص آٟ٘ا تٔ ٝجاتٝی
ٞؼتٙٔٛذٞا  ٚدٞٛشٞای ٔذضای ٘ٛػی ٚاحذ ،فشأ ٓٞیوٙذس تٔ ٝحن ایٙىه ٝتذشتیاتٕهاٖ سا تهٔ ٝجاتهٝی دهٞٛش ٞ ٚؼهتٙٔٛذ
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تؼشیف ٔیوٙیٓٔ ،یتٛا٘یٓ ت ٝآٟ٘ا اسداع داد ،ٜآٟ٘ا سا ًثمٝتٙذی  ٚدسدٝتٙذی وشد ٚ ،ٜاص ایٗ ًشیهك دستهاسٜی آٟ٘ها اػهتذکَ
وٙیٓ )(Lakoff & Johnson, 1980: 244س
دس ٔٛسد ٔجاَ أ َٚی تٛاٖ ٌفت حوٛس ٕٔتذ ػشفٔ ٝادس اص ٍ٘أّ ٜیحٕٞ ٝاٖ حوٛس ٕٔتذ خاًشات دسد اٍ٘یض اػت وهٝ
ا ٚسا سٞا ٕ٘ی وٙذس ایٗ ٞؼتٙٔٛذ ل ٚ ٝس٘خ تا حوٛس ٕٔتذ وـذاسؽ تٕٞ ٝشا ٜاص دػهت دادٖ ػهشپٙاٞی ته٘ ٝهاْ پهذس تهٛاٖ
ٔیػتا٘ذ  ٚا ٚسا ٔذثٛس ت ٝتشن آٖ خا٘ٔ ٝیوٙذس
تحُٕ سا اص ا ٚ
دس ٕ٘ ٝ٘ٛدٔ ْٚف٘ ْٟٛأـخق تٛدٖ ػش٘ٛؿت دٙاصٜی تش سا (ػشپٙاٜو تٔ ٝا٘ٙذ ػش٘ٛؿت ػیاٞؾ (ٞؼهتی یها دهٞٛشو
دا٘ؼت ٝؿذ ٜاػتس
اعتعارُّای عاختاریِ :یىاف  ٚدا٘ؼ ،ٖٛاػاع اػتؼاسٜی ػاختاسی سا ػأاٖدٞهی یهه ٔفٟه ْٛدس ٟهاس ٛب
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ٔفٟٔٛی دیٍش ٔیدا٘ٙذ  ٚتشآ٘ٙذ و ٝاوجش اػتؼاسٜٞای ٌضاس ٜای اص ایٗ ٘ٛع ٞؼتٙذس آٟ٘ا تشای سٚؿٗ وشدٖ ایهٗ اػهتؼاسٜٞها ،تها
ًش اػتؼاسٜی «ٔثاحج ،ٝد ًٙاػت»٘ ،ـاٖ ٔیدٙٞذ ؤ ٝا ٍ« ٝ٘ٛتحت ٔ ٚذادِٝی ِفظی سا» سا تا تذشتٝی د٘ ٚ ًٙثشد،
ٔفٟٔٛی  ٚتلٛیشی ٔیوٙیٓس دس ػاختاس دشّ  ٚتحت ،ؿشوت وٙٙذٜٞا تا ٔٛهٛػی ٔخاِفت ٔیوٙٙذ ،ػپغ اص دیهذٌاٜٞایـهاٖ
دفاع  ٚیا ت٘ ٝظشات دیٍشی حّٕٔ ٝیٕ٘ایٙذ  ٚدس ٟ٘ایت ،پیشٚص ؿذ ٜیا ؿىؼت ٔیخٛس٘ذ (ٞاؿٕی153 :1833 ،وس
تایذ ٌفت اػتؼاسٜٞای ػاختاسی دس ایٗ داػتاٖ ،ت ٝد ٚؿىُ خٛدٕ٘ایی ٔیوٙذ :اػتؼاسٜٞای ػاختاسی ٕٞهشا ٜتها ِهٛاصْ
ا٘ؼا٘ی (دا٘ذاسٌشاییو  ٚاػتؼاسٜٞای ػاختاسی ٕٞشا ٜتا تلاٚیش ػیٕٙاییس
اعتعارُّای عاختاری ّوزاُ با لَاسم اًغاًی (جاًذارگزایی) :دس ایٗ تمؼیٓتٙذی ،اػتؼاسٜٞایی دای ٔیٌیش٘هذ
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و ٝیه ٔف ْٟٛدس ٟاس ٛب ٔف ْٟٛدیٍش تا ِٛاصْ ا٘ؼا٘ی تیاٖ ٔیؿ٘ٛذس ت ٝػثاست دیٍهش ایهٗ اػهتؼاسٜٞها ٕٞهٛاس ٜدا٘ذاس٘هذ،
ٔیتٛاٖ ٌفت تؼیاسی اص اػتؼاسٞ ٜای ٘ذذی دا٘ذاس٘ذس ا ٖٛ ٚا٘ؼاٖ اػاًیشی اػت؛ اص ٍ٘ا ٜا ٕٝٞ ٚیض دا٘ذاس اػتس ا٘ؼهاٖ

اػاًیشی تا ًثیؼت ساتٌٝی ٘ضدیه تش داسدس
باراى هثل خَى اس سخوْای چتز هیریخت .چتز بِ تٌِی درخت کَبیذُ ؽذ ٍ ّواًجا ،سیز دعت ٍ پای پاییش،
بیرهق ٍ دٍر اس ؽباّتؼ بِ ی


چتز باس ؽذُ ٍ آبی افتاد (ًجذی.)61 :1331 ،

ٕٞاٖ ًٛس و ٝدیذٔ ٜی ؿٛد تاساٖ ٔا٘ٙهذ خه ٖٛتلٛیشػهاصی ؿهذ ٜاػهتس خه ٖٛاص ِهٛاصْ ٔٛدهٛد ص٘هذ ٜاػهتس ته ٝدهض
دا٘ذاسٌشاییٛ٘ ،یؼٙذ ٜدس پی ٘ـاٖ دادٖ حاَ ٛٞ ٚا  ٚفوایی پش اص دِٟش ٚ ٜتشع اػتس تاساٖ ،تاد ،پاییض ،خ ٕٝٞ ٚ ٕٝٞ ٖٛدس
پی ٕ٘ایا٘ذٖ ػش٘ٛؿت خ٘ٛثاس ػیاٚؽ  ٚا٘ذ ٚ ٜٚتٟٙایی ّٔیحٞ ٝؼتٙذس

چتز صذای هچالِ ؽذى فٌزّایؼ را ًویؽٌیذ .داؽت هیهزد ٍ دیگز ًویتَاًغت ّیچ بداراًی را بدِ یداد
آٍرد .فقط خاطزُای دٍر ٍ کوی گزم اس کف دعت هلیحٌَِّ ،س در چتز بَد کِ صبح ّواى رٍس اس پؾدت درّدای
بشرگ اٍیي بیزٍى آهذُ بَد (ّواى).
تاس دیٍش ٔیتیٙیٓ ٘ٛیؼٙذ ٜؿىؼت ٝؿذٖ فٙشٞای تش  ٚتیٔلشف ٔا٘ذٖ آٖ سا تا ِٛاصْ ا٘ؼا٘ی تلٛیشػاصی وشد ٜاػهتس
٘ٛیؼٙذ ٜتا تشدؼت ٝوشدٖ فشْ  ٚصتاٖ اػتؼاسٜٞایی اص ایٗ دػت سا دّٛی ـٕاٖ خٛا٘ٙذ ٜلشاس ٔیدٞذس
پاییش ،خَدػ را بِ آبی هیسد .باد ،چادر را اس تي هلیحِ دٍر هیکزد ٍ چتز را اس دعتؼ هیکؾیذ ٍ چتز را اس
دعتؼ هیکؾیذّ( ....واى.)64 :
٘ٛیؼٙذ ،ٜتا دا٘ـیٗ وشدٖ آتی ت ٝدای تش (ػشپٙاٜو ت ٝد٘ثاَ تشدؼتٝػاصی ٘مؾ ػشپٙا ٜاػتس تٚ ٝیظ ٜآ٘ى ٝسً٘ آتهی
سا تشای ػشپٙا ٜدس ٘ظش ٌشفت ٝاػتس سٍ٘ی و ٝآسأؾ خاًش سا تشای ؿخلیت داػتاٖ تٕٞ ٝشا ٜخٛاٞذ داؿتس

اس دٍر صذای ًفظ کؾیذى تْزاى بِ گَػ هیرعیذ (ّواى)61 :
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ایي طزف در بشرگ اٍیي ،کِ هثل سخوی کٌِْ ،سخوی خؾ  ،سخوی کِ خًَزیشیؼ بٌذ آهذُ باؽذ باس بدَد
(ّواى.)62 :
اػهتؼاسٞ ٜهایی اص ایهٗ دػهت ،فهشاٚاٖ دس آثهاس ٘ذهذی یافهت

اعتعارُّای عاختاری ّوزاُ با تصاٍیز عیٌوایی:
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ٔیؿٛدس اص دّٕٔ ٝیتٛاٖ ت ٝداػتاٖ « ـٕٟای دوٕٝای ٔهٗ» اؿهاس ٜوهشدس ایهٗ داػهتاٖ اص صتهاٖ ػشٚػهه فهاًی ،آثهاس ٚ

ٔیؿٛد (٘ه٘ ،ذذی14 :1831 ،وس دس تٕأی ایٗ داػهتاٟ٘ا ٔهیتهٛاٖ
ٔلیثتٞای دٕٞ ًٙچ ٖٛدٚستیٗ فیّٕثشداسی سٚایت 

حشوت دٚستیٗ  ٚشخؾ آٖ سا دیذس ٘ٛیؼٙذ ٜدس تؼیاسی اص ایٗ تلاٚیش تا ٘ؼثت دادٖ اػٕاَ ا٘ؼا٘ی ت ٝاؿیاء حشوت  ٚدٙة
 ٚدٛؽ تاصٜای ت ٝداػتاٖ ٔیتخـذس

بزج ًگْباًی با آى ًَر افکي خاهَػ دٍر ؽذّ ،وِ درختْا پا بِ پای هیٌیبَػ راُ افتادًذ .ردیفی اس عدین
خاردار رٍی دایزُای چزخیذ ٍ تیشیّایؼ در قطزُّای باراًی کِ ًویباریذ ٍ هلیحِ خیال هیکزد کِ هدیبدارد،
فزٍ رفت (ّواى.)62 :
ؽیؾِ کٌار صَرر هلیحِ اس تپِّا ٍ بزج ٍ عین خاردار خالی ؽذ (ّواى).
دس تٕأی ایٗ تلاٚیش ٌٛیی ،ـٕی  ٖٛدٚستیٗ تٕاْ ایٗ تلاٚیش سا د٘ثاَ ٔیوٙذس ٌا ٜتلٛیش ٔٛسد ٘ظش اص دٚستیٗ دٚس
ٔیؿٛد (تشح ٍٟ٘ثا٘یوٌ ،ا ٜپا ت ٝپای دٚستیٗ حشوت ٔیوٙذ (دسختٟاو ٌ ٚا ٜت ٝػشػت ٔحٔ ٛیؿهٛد (تپهٞٝها ،تهشح  ٚػهیٓ

خاسداسوس
٘ٛیؼٙذ ٜتا تشدؼت ٝوشدٖ صتاٖ  ٚت ٝوهاس تهشدٖ اػهتؼاسٜٞهایی ا ص ایهٗ دػهت ،فهش ٚسفهتٗ ؿخلهیت دس هٓ  ٚا٘هذ ٜٚسا
تشدؼتٝػاصی ٔیوٙذس ت ٝػثاست دیٍش تا ت ٝحاؿی ٝوـیذٖ كح ٚ ٝٙفوای داػتاٖ ،دسّٔ ٖٚیح ٝتشدؼتٔ ٝیؿٛدس
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اعتعارُ عاختار رٍیذاد
« دٛسح ِیىاف  ٚدا٘ـذٛیا٘ؾ پظٞٚؾ یا حٛٔ َٛهٛع دسن اػتؼاسی ػاختاس سٚیذاد سا دس صتاٖ اٍّ٘یؼی ا٘ذاْ دادٜا٘هذس
یافتٞٝای آ٘اٖ ٘ـاٖ ٔیدٞذ دٙثٞٝای ٔختّف ػاختاس سٚیذاد ،اص دّٕٔ ٝفْٟٞٛایی ٕٞچ ٖٛحاِتٞا ،دٌشٌه٘ٛیٞها ،س٘ٚهذٞا،

وٙؾٞا ،ػّتٞاٞ ،ذفٞا  ٚؿیٜٞٛا ،اص ٘ظش ؿٙاختی اص ًشیك اػتؼاس ٚ ٜتش حؼهة ٔىهاٖ ،حشوهت ٘ ٚیهش ٚتؼشیهف ٔهیؿه٘ٛذ

(ِیىاف164 :1831 ،وس
آ٘اٖ اػتؼاس ٜسا ٍ٘اؿت (تٔ ٝف ْٟٛسیاهی وّٕٝو اص یه لّٕشٚی ٔثذأ ت ٝیه لّٕشٔ ٚملذ ٔیدا٘ؼهتٙذس ایهٗ ٍ٘اؿهت تهٝ
ؿذت ػاختٕٙذ اػت (ٕٞاٖ118 :وس
تشایٗ اػاع ٔیتٛاٖ ایٗ داػتاٖ سا تشاػاع اػتؼاس ٜی ػاختاس سٚیذاد تشسػی وشدس داػتاٖ سٚایتٍش ص٘ذٌی دختشی اػت
ت٘ ٝاْ ّٔیح ٝوٙٔ ٝتظش آصادی پذس (ػیاٚؽو اص ص٘ذاٖ اػتس ػیاٚؽ ص٘ذا٘ی ػیاػی اػت وٞ ٝفت ػاَ پیؾ تیشتهاساٖ ؿهذٜ
تٛدس تذ ٖٚآ٘ىٞ ٝیچ وذاْ اص افشاد خا٘ٛادٜاؽ تذا٘ٙذس تٕٞ ٝیٗ دِیُ ّٔیح ٝتٔ ٝحن ؿهٙیذٖ خثهش آصادی ص٘هذا٘یاٖ ػیاػهی
ساٞی ص٘ذاٖ اٚیٗ ٔیؿٛدس ا ٚدس ایٗ ػاِٟا ٔادسؽ سا ٘یض اص دػت داد ٜاػت  ٚتٟٙا ص٘ذٌی ٔیوٙذس اٌش  ٝخٛد آٌا ٜت ٝتٟٙایی
خٛیـتٗ اػت ،أا ت ٝسٚؿٟای ٌ٘ٛاٌ ٖٛدس ٟ٘اٖ وشدٖ آٖ تیؽ ٔیوٙذس اص ٕٞاٖ اتتذا ّٔیح ٝفدزٍ رفتدِ دس هادس تلهٛیش
ٔیؿٛدس


هلیحِ ،عزػ را با چؾوْایؼ آرایؼ ًکزدُاػ در چادر فزٍ بزدُ بَد (ًجذی.)96 :1331 ،
آیا فش ٚسفتٗ دس ادس ٔؼٙای ثا٘ٛی سا دس تش ٘ذاسد؟ شا ٘ٛیؼٙذ ٜاص ایٗ تشویة (فش ٚسفتٗ دس ادسو اػتفاد ٜوشد ٜاػهت؟
آیا ٔی تٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتشداؿت وشد ؤّ ٝیح ٝتا فش ٚسفتٗ دس ادس للذ پٟٙاٖ وشدٖ تٟٙایی  ٚا٘ذ ٜٚخهٛد سا داسد؟  ٚیها آ٘ىهٝ
ٔیتٛاٖ ایٗ ٌ ٝ٘ٛتفؼیش وشد و ٝا ٚت ٝد٘ثهاَ ػهشپٙاٞی اػهت وه ٝپٛؿها٘ٙذٜی تٕهاْ ٍ٘شا٘هیٞها  ٚدِٟهشٜٞهایؾ تاؿهذ؟ تهٝ

اػتؼاسٞ ٜای ٔشتٛى ت ٝتش ٘یض تایذ تٛد ٝوشدس اص اتتذا تا ا٘تٟای داػتاٖ حوٛس ٘مـٕٙذی داسدس تش ٘یض ٘مـی ٔهٛاصی هٖٛ

ادس داسدس اص تش تشای دس أاٖ ٔا٘ذٖ اص تاساٖ اػتفادٔ ٜیوٙیٓس دس اتتذای داػتاٖ تهش ته ٝیهاٞش ٘مهؾ اػهتؼاسی ٙهذاٖ
آؿىاسی ٘ذاسدس خٛا٘ٙذ ٜتؼذ اص خٛا٘ذٖ وُ داػتاٖ  ٚآؿٙایی تا تافت وّی داػتاٖ پی ت٘ ٝمؾ اػتؼاسی آٖ ٔیتشدس اٌش ه ٝدس
یاٞش تش ت ٝػٛٙاٖ پٙاٍٞاٞی دس ٔماتُ تاساٖ اػتفادٔ ٜیؿٛد ،أا حاَ ٛٞ ٚا  ٚفوای ػاًفی حهاوٓ تهش داػهتاٖ خٛا٘ٙهذ ٜسا
ؿٙث ٝای و ٝخیغ اػت تٟٙا تیاٍ٘ش یه سٚص تاسا٘ی ٘یؼت ،تّىٕٞ ٝشاٞی آٖ تا تاد ،تهادی وهٝ
ٔتٛد ٝػٕك تٟٙایی ٔیوٙذ :ػ ٝ
للذ ستٛدٖ تش (ػشپٙاٜو سا داسد ،پاییض  ٚػثٛس اص وٝ ٛای پشپیچ  ٚخٓ ٕٞچ ٖٛخٛاتٟا  ٚواتٛعٞای ّٔیح ٝتاس ٔؼٙایی ت ٝآٖ
سٚص ٔیدٞذ و ٝتشدٕاٖ هٕیش آؿفت ،ٝتٟٙا  ٚا٘ذٞٚثاس ؿخلیت داػتاٖ اػتس ٌٛیی كح ٚ ٝٙحاَ ٛٞ ٚای داػتاٖ ته٘ ٝهٛػی
ٕٞا ًٙٞتا دسّٔ ٖٚیح ٝاػت  ٚا ٚسا ٕٞشاٞی ٔیوٙذس تؼذ اص سٚتش ٚؿذٖ ؿخلیت داػتاٖ تا ایٗ ٚالؼیت و ٝپذس آصاد ٘ـهذٜ
اػت تاس دیٍش ؿاٞذ ٘مؾ ایی تش ٞؼتیٓس أا ایٗ تاس تٌٝ٘ٛ ٝای د یٍشس دس ایهٗ لؼهٕت خٛا٘ٙهذ ٜتهً ٝهٛس ٚاههحی ؿهاٞذ
داتذایی ٘مؾ تش  ٚپذس ٔی ؿٛدس ٌا ٜتش ٕٞشأّ ٜیح ٝاػت ٌ ٚا ٜخیاَ پذسس دس پایاٖ داػتاٖ ٘ٛیؼٙذ ٜتها ٕٞؼهاٖػهاصی
ػش٘ٛؿت تش تا ػیاٚؽ ػؼی دس تاصٕ٘ایی ٘مؾ ٔٛاصی تش  ٚپذس «پٙاٍٞا »ٜدس رّٔ ٗٞیح ٝداسدس ؿخلیت داػتا٘ی ٕٛٞاسٜ
ٔی خٛاٞذ دس صیش پٙاٍٞا ٜتش (پذسو تاؿذس اٌش  ٝتاد  ٚتاساٖ (سطیٓ ٚلتو ایٗ ػشپٙا ٜسا اص اٌ ٚشفتٝا٘ذ (حاِتٟا ٔىاٖا٘ذوس


ایي طزف در بشرگ اٍیي ،کِ هثل سخوی کٌِْ ،سخوی خؾ  ،سخوی کِ خًَزیشیؼ بٌذ آهذُ باؽذ باس بدَد،
عیاٍػ رٍی غزٍر پیز ؽذُی پاّایؼ ایغتادُّ ،واى ؽال عفیذ ٍ بلٌذی را بِ گزدى داؽت کدِ عدالْا پدیؼ،
ؽب دعتگیز ؽذى ،آى را اس جارختی چَبی کٌار پیزاّي هلیحِ بزداؽتِ بَد(ّواى.)62 :
هی داًغت بزای دعت سدى بِ صَرر پذرػ بایذ اس فاصلِ دٍر ٍ دراس بیي ٍاقعیت تا رٍیا بگذرد (ّواى).
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پذربشرگ گفتٍ :اقعیت ایٌِ کِ اٍى هزدُ .هلیحِ گفتٍ :اقعیت ایٌِ کِ هي اهزٍس اًٍجا بَدم...
 کِ چی؟ًویدًٍن ،فقط با ّویي چؾوْام دیذم کِ هزدم بچِّاؽًََ ،ؽَّزاؽًََ بغل کزدى ٍ رفتِ ى....
 بعذ هي دعتْاهَ باس کزدم ،دًبال یِ کغی بَدم ،یِ چیشی ...دیذم یِ چتز تَی دعتوِ ،اًٍَ بغلؼ کزدم ،یدِ
رٍیا کِ آبی بَد ،اٍى خیلی آبی بَد ،با خَدم بزدهؼ خًَِ ،ها با ّن حزف سدین...
پظ تَ حاال یِ چتز داری کِ ّن ٍاقعیت تَعتّ ،ن رٍیاطّ( ....واى.)69 :
هلیحِ ٍ پذربشرگًَ ،اًغتٌذ ًعؼ چتز را سیز ّیچ کذام اس درختاى کَچِ پیذا کٌٌذ ،حداال چتدز ّدن ید
عیاٍػ ؽذُ بَد (ّواى.)66 :
اص ایٗ پغ ،ؿخلیت داػتاٖ دٌشٌٔ ٖٛیؿٛدس ٌٛیی ػفش اص لّٕشٚی ٔثذأ (خا٘ٝو ت ٝلّٕشٚی ٔملذ (اٚیهٗو  ٚس ٚته ٝسٚ
ؿذٖ تا ٚالؼیت  ٖٛػفشی دس دس ٚ ٖٚپزیشفتٗ حمیمت تٛد ٜاػت(ٍ٘اؿتوس دس ٘تیذٝی ایٗ تح َٛدس٘ٚی ّٔیحه ٝخٛا٘ٙهذٜ
ؿاٞذ سٞایی ؿخلیت اػت (دٌشٌ٘ٛیٞا حشوتا٘ذ ت ٝدس ٖٚیا تیش ٖٚاص ٌٔٙمٞٝای ٔحلٛسوس
ایٗ ػفش  ٚتح َٛدس٘ٚی٘ٛ ،اٖ حشوتی ٞذفٕٙذ ػُٕ وشد ٜاػت وهٌ ٝهٛیی ٚههؼیت ٘أتؼهادَ  ٚآؿهفتٝی ؿخلهیت
داػتاٖ سا تٚ ٝهؼیتی ٔتؼادَ تثذیُ ٔیوٙذ  ٚا ٚسا ت٘ ٝمٌٝی آسأؾ ٔیسػا٘ذس ا ٚتا ٌهزس اص ٔشصٞهای ٚالؼیهت  ٚخیهاَ تهٝ
٘مٌٝای سػیذ و ٝتایذ ٔیسػیذ  ٚآٖ حمیمت دذیذ ص٘ذٌی ا ٚ ٚپزیشفتٗ ٔشي ػیاٚؽ  ٚادأٝی ص٘ذٌی تذ ٖٚحوٛس اٚػتس


8

ًتیجِ
تحّیُ داػتاٖ ػ ٝؿٙثٝی خیغ ٕٞ ٚیٗ ًٛس وُ آثاس ٘ذذی ٘ـاٖ ٔیدٞذ و ٝتشداؿت ػٙتی اػتؼاس ٜو ٝآٖ سا فمهي
أشی صتا٘ی ٔیدا٘ؼتٙذ دیٍش ٕ٘یتٛا٘ذ ٙذاٖ ٔؼتثش تاؿذس شا وٕٞٝ٘ٛ٘ ٝای اػتؼاس ٜدس ایهٗ داػهتاٖ ٘ـهاٖ ٔهیدٞهذ وهٝ
اػتؼاس ٜدیٍش پذیذ ٜی صتا٘ی ٘یؼت تّىٛٔ ٝهٛػی اػت ٔشتٛى ت ٝا٘ذیـه ٚ ٝادسان تـهشس ٘ٛیؼهٙذ ٜاص دسیچهٝی اػهتؼاس ٜتهٝ
تؼاسٜٞهای
ؿٙاخت ،ادسان ً ٚثمٝتٙذی پذیذٜٞا ،ػٛاًف  ٚاحؼاػات ٔیپشداصدس ٘ذذی تها تشدؼهتٝػهاصی فهشْ  ٚصتهاٖ اػه 
ٔتٛٙػی سا دّٛی دیذٌاٖ خٛا٘ٙذ ٜلشاس ٔی دٞذس ت ٝػثاست دیٍش ؿٙاخت د٘یای ٘ذذی ٔٛٙى ت ٝاستثاى تشلشاس وشدٖ تا د٘یهای
اػتؼاسی اٚػتستشسػی ا٘ذاْ ؿذ٘ ٜـاٖ داد و ٝاػتؼاسٞ ٜای دٟتی ٚد ٝاِة داػتاٖ سا تـىیُ داد ٜاػتسٌا ٜایٗ اػتؼاسٜ
تا اػتؼاسٞ ٜایی  ٖٛاػتؼاسٞ ٜای ٞؼتی ؿٙاختی  ٚاػتؼاسٞ ٜای ػاختاسیٕٞ ،پٛؿا٘ی داسد(٘ه :اػتؼاس ٜی ٔشوضی تشدس
داػتاٖو؛ ایٗ خٛد تیاٖ وٙٙذ ٜی ایٗ ٔٛهٛع اػت و ٝدسآثاس ٘ٛیؼٙذ ٜای ٘ ٖٛذذی ،تٟٙا تشدؼتٍی ٞای صتا٘ی خٛد ٕ٘ایی
ٕ٘ی وٙٙذ تّىٛٔ ٝاصی تا آٖ ٔفاٞیٓ اػتؼاسی ٘یض حوٛس ٔلشا٘ ٝای داس٘ذس
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