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پضيَطٓ اوجمه أزآو سٔبن ي  ـ مجلّ علمٓ

ش . َـ 1395 ، سمستبن41ضمبرٌ، ادثٕبت عزٓث

 127-152صص ، م 2017

 ْاس محمد سلمبي «اجنحة الفراشة»گفتمبن غبلت رمبن  لٕتحل
 (وًرمه فزکالف ْگفتمبن اوتقبد لٕتحل ّٔثز اسبط وظز)

 4وستٓ عدالت ٓعل، 3ٓبحٕصبدق س، 2حسه دادخًاٌ، 1عچزش ٍٔزٕخ

 چ٘طاٙ ا١ٞاظ س٨زاٛكِبٟ ق٢ ٦ػطث بت٨ازثظثبٙ ٝ ُطٟٝ  بض٧اؾتبز. 1
 ظثبٙ ٝ ازث٨بت ػطث٦ زاٛكِبٟ ق٨٢س چ٘طاٙ ا١ٞاظُطٟٝ زاٛك٨بض . 2
 ظثبٙ ٝ ازث٨بت ػطث٦ زاٛكِبٟ ق٨٢س چ٘طاٙ ا١ٞاظ ُطٟٝ اؾتبز٧بض. 3
 زاٛكِبٟ ق٨٢س چ٘طاٙ ا١ٞاظظثبٙ ٝ ازث٨بت ػطث٦ زًتط٥  ز٥ٞزاٛك. 4

 12/04/1395 :پذٔزش تبرٔخ    23/09/1394 :درٔبفت تبرٔخ

 چکٕدٌ
 ب٧ا  س٨ا تٞٓ. ُلت٘ابٙ اؾا    ٨ْتحٔ ٛظط٤٧ اظ ٢ٗ٦٘ ٤قبذٝ ٛٞ  ٥ٌطز٧ضٝ، ٥ُلت٘بٙ اٛتوبز ٨ْتحٔ

 ٨ْٗٞيٞػبت تحٔ ٚتط٧ تاظ ربٓ، ذبل ٝ ِٛطـ ث٠ ؾُٞح ثبالتط ر٠ٔ٘ ث٦ٜ٨ ر٢بٙ ي٧  ٧توٞ

 ،س٧ا ٗتاٞٙ رس  ٨ْا تحٔاظآٛزب٠ً  .ث٠ ٗتٞٙ زاضز ٥ٝ ًبضثطز ٦ػٔ٘ ٦اؾ  ٝ ِٛب١ ٥ُلت٘بٙ اٛتوبز

 ٦٧ر٢بٙ ٗؼبنط ٛوف ثؿعا ٦ٝ ارت٘بػ ٦ٝ تحٞالت كط١ِٜ ط٨٨تـقٜبؾب٦٧ ػْٔ زض  ،ضٗبٙ ػ٧ٟٝ ث٠

 ٧ٚا اٗؼبنط اؾ .  ةاز تح٨ْٔ ١٥ب تاظ يطٝض آ٢ٛب ٦ز١ ٝ ر٢  ٗتٞٙ ُلت٘بٙ ؿبٓت ب٨ٙث ،زاضز

زض  ضا اجنحة الفراشةضٗبٙ  (1941) ٛٞضٗٚ كطًالف ٧٤ثط اؾبؼ ٛظط ٝ ٨ٛع ثط ٨٘١ٚ ٗجٜب پػ١ٝف

پاػ١ٝف   ذ٧ٛتاب . ًٜاس  ٦ٗ ٦ثطضؾ، ٦ٔتح٨ٔ ا  ٦ل٨تٞن ٨ٞ٣ث٠ ق ٨٨ٚٝ تج ط٨تلؿ، ق٨ؾ٠ ؾُح تٞن

١٘چٜا٨ٚ  تًابز ٝ   ٦ٝ ُاب١  ٦ٜٛكا٨ ضٝاثٍ ١ٖ زبز٧ثب ا ق٨زض ؾُح تٞن ؿٜس٧ٟٛٞ ز١س ٛكبٙ ٦ٗ

اظ ثبكا    ط٨ؾاُح تلؿا   زض ؛اؾ  ف٧ذٞ ١ب٥ ٚ اٛس٧ك٨٨٠تج ٦زض پ، ٝاغُبٙ ٨ٚاضتجبٌ ث ٥ثطهطاض

 ب٨ٙا ظٙ ضا ث  ٨تحاّٞ قرها   ط٨ثاطزٟ ٝ ؾا   ث٢اطٟ ٗٞراٞز    ٨ثبك  ٗٞهؼ تطؾ٨ٖ ٥ثطا ٦ٜبٗت٨ٜث

ٞ   ا  ُلت٘بٙ ؿبٓات  ،٨٨ٚزض ؾُح تج اؾ ؛ ًطزٟ ضا زض ا اؾا     ٦ذاٞا١  ٥ٝ آظاز  ٧ا ًا٠ ١٘ابٙ ١

 اؾ .ٟ س٨ًك ط٧ث٠ تهٞ ٦ٗتٜ ٝ ثطٝٙ ٦ٗتٜ اضتجبٌ ثب ػٞاْٗ زضٝٙ

 .اجنحة الفراشةضٗبٙ  ؛ؾُٞح ُلت٘بٙ ؛كطًالف ؛ُلت٘بٙ ٥اٛتوبز ٨ْتحٔ :١ب ٟ کلٕدياص
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 مقدمٍ
زاضز ٝ ١٘ٞاضٟ ٧ٌا٦  ا٥ ٟ رب٧ِبٟ ٝ ا٨٘١  ٧ٝػ، زاؾتبٙ ٝ ُؿتطز٦ُ آٙ زض ازث٨بت ْٗٔ ُٞٛبُٞٙ

ٙ زض ُصقات٠   اؾا . ٟ ثٜاس٥ آٙ ثاٞز   آٝض٥ ٝ َجو٠ ر٘غ، ٥ ٗحووبٙ ازث١٦ب ٠اظ زؿسؿ ضا  ١اب  زاؾاتب

اذ٨اط   ١اب٥  ز٠١اٛس اٗب زض  ًطزٟ ثٜس٥ ٦ٗ َجو٠ ...زاؾتبٙ ٝ ١ب٥ قره٨  ٗحتٞا،، اؾبؼ ًٗ٘ٞٙثط

ٙ  ثب تحّٞ ٖ   ٛواس ازثا٦    ١اب٥  رط٧اب ظ٢اٞض ٛظط٧ابت كطٗب٨ٓؿاٖ ٝ     ٧ٝاػٟ  ثا٠ ، زض آؾاتب٤ٛ هاطٙ ث٨ؿات

ثاط ا٧اٚ   . قاس زه  ث٨كتط٥ تٞر٠ ٝ ث٠ قٌْ ٝ هبٓت آحبض ازث٦ ٝ اظر٠ٔ٘ زاؾتبٙ ، ؾبذتبضُطا٦٧

١٘چاٞٙ   ٦ٗتلبٝتتٞاٙ آٙ ضا اظ ظٝا٧ب٥  ٗتٚ ٝ ٧ب زاؾتبٙ ٦ٗ، ٧ي ُلت٠ اؾبؼ ١ِٜبٕ تح٨ْٔ هبٓت

ز٧اس   ظا٤٧ٝ ،(ٗسّ ًٜك٦) ٜبؾ٦ق قره٨  ،(ضَٛ پ٦) َطح ثس٧غ زاؾتبٙ، ٛبة ١ب٥ پطزاظ٥ ذ٨بّ

 .(149: 1384، ٌٗبض٧ي) ٝ تح٨ْٔ ًطزثطضؾ٦  ...تح٨ْٔ ُلت٘بٙ ضا٧ذ ثط ربٗؼ٤ احط ازث٦ ٝ، ٗتلبٝت

١اب٥ ٗرتٔاق    كٌط٥ ٝ اٛوالث٦ تب ظٗبٙ حبيط زض هبٓات  ١ب٥ رط٧بٙاظ آؿبظ  ٨ٛع ٧ٞٛؿٜسُبٙ ػطة

 .اٛاس  اذتا٠ ٗؿابلْ ٗرتٔاق كط١ِٜا٦ ٝ ارت٘ابػ٦ پطز    زض ظ٨ٜٗا٤  ضٗبٙ ث٠ ثحج ٝ ًٌٜبـ  ٧ٝػٟ ازث٦، ث٠

زض ٝ اٛاس   ذٔن ًطزٟآحبض ثؿ٨بض٥  ُبٕ ثب تحٞالت ؾ٨بؾ٦ ًكٞضقبٙ، ٨ٛع ١ٖ ٧ٞٛؿٜسُبٙ ٗهط٥

ت٨ٓٞاس ٧اي    ثب تو٧ٞا  ٧اي ُلت٘ابٙ ذابل ٧اب      ٥ ؾ٨بؾ١٦ب اٛوالةٝ  ١ب ه٨بٕپ٨كجطز ا١ساف 

 1اجنحةة الفراشةةضٗابٙ   ٗح٘س ؾٔ٘ب٥ٝ ٨ٛع ثاب ذٔان   .اٛس تأح٨ط ظ٧بز٥ ُصاقت٠ا٧سلٞٓٞغ٥ رس٧س 

 ٝ ثط حٞازث ٗهط تأ٨ًسزض ا٧ٚ پػ١ٝف ثب اظر٠ٔ٘ ٧ٞٛؿٜسُبٙ احطُصاض زض ا٧ٚ حٞظٟ اؾ  ٠ً 

 .٨ًٜٖثطضؾ٦ ًٞق٨ٖ چ٦ِِٛٞ ا٧ٚ تأح٨طُصاض٥ ضا  ٦ٗ ،ُلت٘بٙ كطًالف ٛظط٤٧ تح٨ْٔثط اؾبؼ 

 پضيَص اَداف ي پٕطٕىّ، ثٕبن مسئلٍ .1
ٛظط٧ا٤   ٗبٜٛاس  ١ب ضٝـ ثطذ٦ ؛ًٜٜس ٦ٗض٧ٌٝطز١ب٥ تح٨ْٔ ٗتٚ ث٠ چٜس٧ٚ ضٝـ ٗتٞٙ ضا اضظ٧بث٦ 

ب٥ ٗاثحط  ١ا اظ ض٧ٌٝطز. ث٠ نٞضت ٗتٚ تٞر٠ زاضٛس ث٨كتط ؾبذتبضُطا٦٧ ٝ ٛوس ٛٞ، ٛوس كطٗب٨ٓؿت٦

 اقبضٟ ًطز.اٛتوبز٥  تح٨ْٔ ُلت٘بٙ ضٝا٦٧ ٝ تح٨ْٔ ُلت٘بٙ تٞاٙ ث٠ ق٣ٞ٨ ز٧ِط ٦ٗ

 ٗؼتوسٛاس  ٛوس ازث٦ ظطاِٙ ا٧ٚ ض٨١بك  زض حٞظ٣ٛ نبحت ،تح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ ُبٟ ٛظطاظ 

، ػٞاٗاْ ُٞٛابُٞٙ كط١ِٜا٦   ، نٞض٥ ٝ ٝاغُاب٦ٛ  ١ب٥ رٜج٠ازث٦ اكعٝٙ ثط  ١ب٥ ٗتٚزض تح٨ْٔ 

                                                                                                                   

 
 ١ب٥ پطٝا٠ٛ ثبّ. 1



 ي...  حسه دادخًاٌ، عچزش ٍٔزٕخ  ْاس محمد سلمبي« اجنحة الفراشة»گفتمبن غبلت رمبن  لٕتحل

721 

 

ٛٞػ٦ تح٨ْٔ ًالٕ اؾ  ٠ً ، ا٧ٚ ٛظط٠٧. (3-131 :1378، ٗوساز٥) ارت٘بػ٦ ٝ ؾ٨بؾ٦ ٛوف زاضٛس

اَالػابت٦ اظ  ، ٦طظثابٛ ٨ؿٝ ػالٟٝ ثط اَالػبت ثبك   قٞز ٦ٗٛبق٦  قٜبذت٦ ربٗؼ٠اظ ُٗبٓؼبت 

ٝ ، ضٝاثاٍ هاسضت  ، ط ثبكا  تابض٧ر٦  تا  ط ٝ ػ٘اسٟ تا  اٛتعاػ٦، ؾُٞح ثبالتط ُابٟ   ] ا٧اسلٞٓٞغ٥ 

ْ   ٝ ضٝاثٍ  ١ب ؾبذ ، ٨ٜ٦ث ر٢بٙ  ٗاثحط ٦ ثا٠ ظثابٙ   ز١ا  ثبك  ارت٘ابػ٦ ٝ كط١ِٜا٦ ضا زض قاٌ

 .(121: 1385، ازٟظ آهبُْ ؛48 :1378، زث٨طٗوسٕ) ٛسزا ٦ٗ

ِٛاطـ ٧ٞٛؿاٜسٟ ضا   ، ٝ تطؾا٨ٖ حواب٧ن   ١اب  زُطُا٦ٛٞ ضٗبٙ ث٠ ز٨ٓاْ تٞرا٠ ثا٠    ٛٞع ازث٦ 

ث٠ ق٘بض  ١ب هبٓتط٧ٚ ت اظ رس٥زضآ٨ٗرت٦ِ ثب اثؼبز ارت٘بػ٦ ٝ كط٦ِٜ١  ث٠ ز٨ْٓظ٧طا ؛ ثطزاضززض

ٞ  ز٧ِاط٥  ث٨ف اظ ١ط هبٓت ازثا٦  ٝ (51 :1379، پٞض ث٢طإ) ٝزض ٦ٗ نا٨ق ٝ تطؾا٨ٖ ا٧اٚ    تاٞاٙ ت

٧ٝػٟ ضٗبٙ ضا ثبظآكط٦ٜ٧  ازث٨بت زاؾتب٦ٛ ث٠ ،ث٠ ٨٘١ٚ ؾجت ثؿ٨بض٥ اظ ٜٗتوساٙ تحٞالت ضا زاضز.

ثط اؾبؼ  ًٞقٜس ٦ٗپػ١ٝكِطاٙ ، زض ا٧ٚ رؿتبض(. 415-411 :1376، ٦طنبزه٨ٗ) ٛسا ٝاهؼ٨  زاٛؿت٠

ٝ اثؼابز ٗرتٔاق آٙ ضا    ٗاٞضزٛظط ضٗبٙ ( 1941) ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ ٛٞضٗٚ كطًالف ٛظط٤٧ تح٨ْٔ

ٝ  ثطضؾا٦ ، ٦ ٧ٞٛؿٜسٟ ٝ اٛؼٌبؼ ٗؿبلْ ؾ٨بؾا٦ ٝ ارت٘ابػ٦  ٨ٜث ر٢بٙثطا٥ ًكق حو٨و  ٝ 

 ًٜٜس. تح٨ْٔ

تح٨ْٔ ُلت٘بٙ اقؼبض ؾ٨٘ح »ٞاٙ ث٠ ت ٦ٗ قسٟ ٛٞقت٦٘٢ٗ٠ ٠ً زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ  ١ب٥ پػ١ٝفاظ 

تح٨ٔاْ ُلت٘ابٙ ؿبٓات زض ضٗابٙ     » ،(1391، پٞض ٌٗٔا٦  ضؾتٖ) «ز ث٨ٜبكطز٥آوبؾٖ ثط اؾبؼ ض٧ٌٝط

ثاط   لا٠ ٨ذٔ ؾاحط  «آهاجبض »ثطضؾ٦ ضٗابٙ  » ،(1388، هجبز٥ ٝ ١ٌ٘بضاٙ) «ؾٞٝقٞٙ ؾ٨٘٨ٚ زاٛكٞض

حتليل  اطال ا النيللي لة يلة » ،(1391، ػجبؾ٦) «اؾبؼ ا٥ِٞٓ تح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ ك٨طًالف
حتليلل  اطالل ا اليي لللا سللل  اصيلليف ا الرللرح ح اشللع    للي  » ،(1391، ٗح٘سضيااب٦٧) «العللرا
٥ ٗرتٔل٦ اظ تح٨ْٔ ُلت٘بٙ ١بٟ زض ا٧ٚ ٗوبالت ث٠ رٔٞ. اقبضٟ ًطز ...ٝ (1391، پٞض ضؾتٖ) «الي لم

ٙ »تح٨ٔاْ ُلت٘ابٙ ضٗابٙ     ١اب٥  ٗوب٠ٓٝ زض  قسٟ  اقبضٟثط اؾبؼ آضاء پػ١ٝكِطاٙ  ٝ  «ؾٞٝقاٞ

ثط اؾبؼ ٛظط كطًالف زض ؾ٠ ؾاُحِ   ٧بزقسٟ ١ب٥ ضٗبٙ، «آهجبض»تح٨ْٔ اٛتوبز٥ ُلت٘بٙ ضٗبٙ 
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زٝ نالح٠   راع  ثا٠ زض ٗٞضز ضٗبٙ ٗصًٞض . ٛسا هطاض ُطكت٠ ٗٞضزثطضؾ٦، تلؿ٨ط ٝ تج٨٨ٚ، تٞن٨ق

 ثب ًٞتبٟا٥  ٠ٗوبٓ زض «٦آح٘بٗه ٗح٘س». ث٠ ٨١چ پػ١ٝك٦ زض ا٧ٚ ظ٠ٜ٨ٗ زؾ  ٨ٛبكت٨ٖ، ا٧ٜتطٛت٦

 ٦ٜتطٛتا ٧ا  ٧ؾاب  ٝة زض ًٞتابٟ  ٦ؾرٜبٛ زض 1«اصرلري الغضل  اليفبيت الفراشة أجنحة» ػٜٞاٙ

 ٧ٚا ٠ً زاقت٠ اقبضٟ ٧ٚا ث٠ ٝ ُلت٠ ؾرٚ آٙ ٥ٗحتٞا ٝ ضٗبٙ ٧٤ٗب زضٝٙ ٗٞضز زض «ٛ  ط٧ٟآزع»

 ٨ٚث. اؾ  ُٞٛبُٞٙ ١ب٥ ضاٟ اظ آ٢ٛب آٗسٙ ١ٖ ُطز ٨ٞ٣ق ٝ ٥ٗهط رٞاٛبٙ ٝ ٗطزٕ ٥نسا ضٗبٙ

 ًا٠  قاٞز  ٗا٦  ثطهاطاض  ٦ػابَل  ٝ ٥كٌاط  ٤زُٝبٛا  اضتجبَابت  ٦ٗرتٔل ١٥ب ٠ُٞٛ ث٠ ١ب قره٨ 

 ًكاق  ٝ اكاطاز  ١٦٘اسٓ  ٝ اتحبز ٧ؼ٦ٜ ذٞز ٦اؾبؾ كٌط زٛجبّ ث٠ ٢ٜب٧ا ١٤٘ ٥ٝضا زض ؿٜس٧ٟٛٞ

 ٧ٚا ا ٦ٗؼطك ث٠ ضاا٥  ٠نلح «آؿبثغ ا٨ٕٓٞ» ٦ٜتطٛت٧ا ٤نلح زض ضًٗبٙ ثالّ. 2اؾ  ذٞز  ١٧ٞ

 ٝ ٧ٜ٦آع اقطف ثب ٥ٝ ٦٧آقٜب ٝ ٦يح حطً  آؿبظ اظ ضا حٞازث ط٨ؾ ٝ زازٟ اذتهبل ضٗبٙ

 3.اؾ  ًطزٟ ب٨ٙث ضا ضٗبٙ ٦انٔ كٌط ٝ ٗب٠٧ زضٝٙ

 پضيَص ْوظز بتٕادث. 2
 ػٕٔٞ ٝاضز ؾطػ  ث٠ ٠ً اؾ  ذت٦ٜبق ظثبٙ ٦انُالح ،Discourse ٥كطاٛؿٞ ٣ٝاغ ٗؼبزّ ُلت٘بٙ

ٕ ) ًبضثطز ث٠ ضا انُالح ٧ٚا ؽ١ط٧ ٨َظٓ ثبض ٨ٚاٝٓ. بك ٧ غ٨ٝؾ ٝ ًبضثطز٥ قس اٛؿب٦ٛ ، پاٞض  ث٢اطا

 ب٧ا  ٥ُلتابض  ٝ زه٨ان  ػبٓ٘بٛا٠  بض٨ثؿا  ٗجبحاج  ث٠ اَالم زض ضا ُلت٘بٙ، ًبزٙ. ٥ا. ٦ر(. 1379: 22

ٞ  ؛72 :1383، ٧بضٗح٘اس٥ ) ثاطز  ٗا٦  ًابض  ثا٠  ...ٝ ٦ازث، ٦كٔؿل ٗٞيٞع ي٧ زضثبض٣ ٥ٛٞقتبض ، ػًاساٛٔ

 نسا ي٧ ثبظٛ٘ٞز، قٜٞٛسٟ ٝ ٜس٧ُٟٞ ٨ٚث ٦ثؿتبٛ ثسٟ، ٦ًالٗ ٣ٗطاٝز ضا ُلت٘بٙ ١٨ٚ٘چٜ. (14 :1381

 ثا٠ . (19-23 :2112، ٨ٔاع ٗ) ٛاس ا زاٛؿات٠  ٦٧ٗؼٜب ٝ ٦ارت٘بػ ٥ًبضًطز١ب ثب ُلت٠ تالظٕ ٝ ٗتٚ ي٧ زّ زض

ْ ) اؾا   اضتجبٌ ٥ثطهطاض ٜٗظٞض ث٠ ًبضثطز ١ِٜبٕ ث٠ ظثبٙ اظ ػجبضت ُلت٘بٙ ِط٧ز ػجبضت  ،ظازٟ آهبُا

 ؾاطًٝبض  ٗتٚ ٝ ٌٗب٠٘ٓ، ٗهبحج٠، پبضاُطاف چٞٙ تط ثعضٍ ٦ظثبٛ ٥ٝاحس١ب ثب ُلت٘بٙ. (26 :1385

 .(55 :1381، ٗي زاْٛ ؛17-38 :1369، كبٝٓط ٝ ز٧ِطاٙ) زاضز

                                                                                                                   

 
 ذكٖ ٗطزٕ ٗهط ضا تخج٨  ًطز.« ١ب٥ پطٝا٠ٛ ثبّ. »1

2. http://www.aljazeera.net/news/cultureandart/2011/2/7 

3. http://www.youm7.com/story/0000/0/0/-/33809  
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 اؾا   سٟقا  ق٧تؼط ًالٕ ٦ٗؼٜ ث٠ ٝ اؾ  ُلت٘بٙ ٗؼبزّ «ذُبة» ٣ٝاغ ١ٖ ٦ػطث ظثبٙ زض 

، ١ٜاط٥  ٝ ٦ازثا  ًبض١ب٥ ثط اؾ  ٛوس٥ ،ُلت٘بٙ ٦حٜلاظ ٛظط . (361 :1د، ذُات  ٣ٗبز، ٜٗظٞض اثٚ)

 ٝ ذٞاٜٛاسٟ  ثاط  طُاصاض٥ ٨تأح هاسضت  ٝ آ٢ٛاب  ب١٥ا  ضٝـ ٝ ب١ طُط٧٥تهٞ، ب١ ظ٧جب٦٧ ب٨ٙث ثطا٥

 ًكاق  ٥ثطا ٦ضا١ ُلت٘بٙ ٨ْتحٔ. (15 :2116، ٝ ن٘ٞز 26 :1998، حٜل٦) ٥ٝ احؿبؼ رت٨ٚثطاِٛ

ٚ  ١ط ٥ثطا ٝ اؾ  كطاٗتٚ زض ٗٞرٞز و ٨حو  كٌاط  زض ٗٞراٞز  ن٧حواب  ًكاق ثا٠ ٗؼٜا٦    ٗات

 .(24 :1391، پٞض ضؾتٖ) اٝؾ  ب١٥ ُطا٧ف ٝ ٧ٞٛؿٜسٟ

زض . قبذم زض ظ٤ٜ٨ٗ تح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ اؾ  ١ب٥ قره٨ ٦ٌ٧ اظ  ٛٞضٗٚ كطًالف

ثطا٥ ثطضؾا٦ تـ٨٨اطات    ١ب ضٝـتح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ ضٝق٦ اؾ  ٠ً زض ًٜبض ؾب٧ط ، ٛظط اٝ

ٙ  آهبُْ) قٞز ٦ٗارت٘بػ٦ ٝ كط٦ِٜ١ ث٠ ًبض ُطكت٠  كاطًالف تح٨ٔاْ   . (41-41 :1386، ظازٟ ٝ ؿ٨بح٨اب

٥ٝ . (57 :1379، كاطًالف ) ًٜاس  ٗا٦ تلؿا٨ط ٝ تج٨ا٨ٚ ثطضؾا٦    ، تٞن٨ق، ُلت٘بٙ ضا زض ؾ٠ ؾُح

زض زاذاْ ٗاتٚ    اؾا .   ٠اّٝ زاضا٥ ٨ًٔت٦ اؾا  ًا٠ ثاساٙ ٝاثؿات     ٗتٚ زض زضر٤ :ػو٨سٟ زاضز

ؾابظٛس   ٨ًٔت٦ ضا ٗا٦ ، اظ ػٜبنط ٝرٞز زاضز ٠ً ػالٟٝ ثط ا٠ٌٜ٧ ث٠ ٧ٌس٧ِط ٗطتجُٜسا٥  ٠ٗز٘ٞػ

تح٨ْٔ زض ُلت٘بٙ اٛتوابز٥ كاطًالف    ؾ٠ ٗطح٤ٔ. (13 :1383، ٨ٛؿتب٦ٛ) ٧ٜٞسُ ٠ً ثساٙ ُلت٘بٙ ٦ٗ

 :اٛس اظ ػجبضت

 تًصٕف مزحلّ. 1-2
. ٨طزُ ب ٝ ظ٠ٜ٨ٗ ٝ قطا٧ٍ ارت٘بػ٦ ٗٞضز تح٨ْٔ هطاض ١٦ٗ ٗتٚ رسا٥ اظ ؾب٧ط ٗتٚ، زض ا٧ٚ ٗطح٠ٔ

ب٦٧ ١ا  ٞاٜٛس ث٠ ػٜٞاٙ اٛتربةت ٦ٗ، قٞٛس ٥٦ٗ ٠ً زض ٧ي ٗتٚ ٧بك  ا نٞض٥ ١ب٥ ٧ٝػ٦ُٗز٘ٞػ٤ 

٥ ٗطثٌٞ ث٠ ٝاغُبٙ ٝ زؾتٞض ٗٞرٞز تٔو٦ قٞٛس ٠ً ٗتٚ اظ آ٢ٛب اؾاتلبزٟ  ١ب ٠ُع٧ٜذبل اظ ٨ٗبٙ 

كاطًالف تح٨ٔاْ اٛتعاػا٦ ٗاتٚ ضا زض ؾاُح      . ٗتٚ اؾا   اظ اٛتعاػ٦ ٦تح٨ٔٔ، ا٧ٚ تح٨ْٔ. ًٜس ٦ٗ

ٗخالً ث٠ ا٧اٚ  . (167-171 :1379، كطًالف) ًٜس ٗتٚ ثطضؾ٦ ٦ٗ ؾبذتبض١ب٥ ٛح٥ٞ ٝ ؾبذتبض، ٝاغُبٙ

 :ز٨١ٖ زض ذهٞل ٝاغُبٙ زض ٗتٚ پبؾد ٦ٗ ؾثاالت
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  ضٝاثاٍ ٗؼٜاب٦٧   ٦ اظًٔ٘بت ٝارس ًسإ اضظـ تزطث٦ ١ؿتٜس؟ چ٠ ٛاٞػ ( ٖ ، ٗؼٜاب٦٧  ١ا

 اضز؟ث٠ ٓحبِ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ث٨ٚ ًٔ٘بت ٝرٞز ز( تًبز ٗؼٜب٦٧، قّ٘ٞ ٗؼٜب٦٧

 ُ١ؿتٜس؟ آ٧ب ػجبضات٦ ٝرٞز زاضز ٠ً ثط حؿاٚ تؼج٨اط   ا٥  ٠ًٔ٘بت ٝارس ًسإ اضظـ ضاث

 ثبقس؟ا٥ ٟ آ٧ب ًٔ٘بت٦ ٝرٞز زاضز ٠ً ضؾ٦٘ ٧ب ٗحبٝض زالٓ  ًٜس؟

 زؾاتٞض٥ ٝ ؾابذتبض٥   ٛظاط ٝ اظ  اؾا ؟ ٟ اؾاتلبزٟ قاس   ١اب ٟ زض ًٔ٘بت اظ ًسإ اؾتؼبض 

٧اب ٗز٢اّٞ؟    ٜاس تزطث٦ ١ؿتٜس؟ ر٘االت ٗؼٔٞٗ  ١ب٥ اضظـزؾتٞض٥ ٝارس ًسإ  ١ب٥ ٧ٝػ٦ُ

 .(167-171 :1379، كطًالف) ٧ب ٜٗل٦؟ ٜسر٘الت ٗخجت

 مزحلّ تفسٕز. 2-2
ت٨ٓٞس ٝ ، سٜز١ ٗت٦ٜ اضظـ ٦ٗ ١ب٥ ٧ٝػ٠ً٦ُ ث٠  ١ب٦٧ كطو پ٨فٗتٞٙ ثط اؾبؼ  زض ٗطح٤ٔ تلؿ٨ط

ط اؾ  ٠ً زض ٗلؿ( ٠ٜ٨ٗظ  زاٛف) تلؿ٨ط١ب تط٨ًج٦ اظ ٗحت٧ٞبت ٗتٚ ٝ ش٨ٜ١ . سٛقٞ ٦ٗتلؿ٨ط 

ٗتٚ ٗبٜٛس  ظ٤ٜ٨ٗب٥ تلؿ٨ط ١اظ ٛظط كطًالف هٔ٘طٝ. (215 :1379، كطًالف) ثٜسز تلؿ٨ط ٗتٚ ث٠ ًبض ٦ٗ

 .ارت٘بػ٦ ٝ ًٜف ٗتوبثْ تبض٧ر٦ ُٜٗجن اؾ  ١ب٥ ٛظٖپ٨ك٨ٚ ٗبٜٛس  ١ب٥ آُب٦١ث٨ٜبٗت٦ٜ ثط  ١ب٥ ظ٠ٜ٨ٗ

ٗكبض٨ًٚ ُلت٘بٙ اظ ثبك  ٗٞهؼ٨  ٝ ث٨ٜبٗت٦ٜ ُٗطح  ط٨تلؿثبك  ٧ب ظ٠ٜ٨ٗ ٝ ٠ً زض ا٧ٚ ٗطح٠ٔ 

 ؾبظز ٦ٗضٝقٚ  تلؿ٨طٗطح٤ٔ  زضٝاهغ. زقٞ تحٞالت ثطضؾ٦ ٦ٗ ٝ اٛٞاع ُلت٘بٙ ٝ تـ٨٨ط، قٞز ٦ٗ

 .(215-244 :1379، كطًالف) كبػالٙ زض ُلت٘بٙ ٗؿتوْ ٨ٛؿتٜس ٠ً

 تجٕٕه مزحلّ. 3-2
ٗتٚ ث٠ ػٜٞاٙ رعل٦ اظ ضٝٛس ٗجبضظ٣ ارت٘بػ٦ زض ظطف ٜٗبؾجبت زض ا٧ٚ ٗطح٠ٔ ٗحون ث٠ تح٨ْٔ  

ث٠ ػٜٞاٙ ا٥  ٨ٗ٠ٜظ  ُٞٛبُٞٙ زاٛف ١ب٥ رٜج٠اظ  ُطكتٚ ث٢طٟزض ا٧ٚ ٗطح٠ٔ ثب . پطزاظز هسضت ٦ٗ

ثبظت٨ٓٞس ٗطاحْ ُٞٛبُٞٙ . ذٞا١س قس س٨ثبظتٞٓزاٛف ، تلؿ٨ط٥ زض ت٨ٓٞس ٝ تلؿ٨ط ٗتٞٙ ١ب٥ ق٨ٟٞ

ؿتٚ اظ زاٛف ر تلؿ٨ط چ٦ِِٛٞ ث٢طٟ ٠ً ٦زضحبٓظ٧طا ؛ ٛسظ تلؿ٨ط ٝ تج٨٨ٚ ضا ث٠ ١ٖ پ٨ٞٛس ٦ٗ

تـ٨٨طات تج٨٨ٚ ث٠ قبٓٞز٣ ارت٘بػ٦ ٝ ، ز١س هطاض ٦ٗ زض پطزاظـ ُلت٘بٙ ضا ٗٞضز تٞر٠ا٥  ٠ظ٨ٜٗ

 آٛچ٠. (245 :1379، كطًالف) پطزاظز ٨ٓٞس آٙ زض رط٧بٙ ًٜف ُلت٘ب٦ٛ ٦ٗٝ ثبظتا٥  ٠زاٛف ظ٨ٜٗ

 ضٝاثٍ اظ ٦ٛٞػ چ٠ ؛٦ارت٘بػ ػٞاْٗ (1 :اؾ  پطؾف ؾ٠ ُطك  ٛظط زض س٧ثب ٨٨ٚتج زضثبضٟ

 اؾ ؟ ٗثحط ُلت٘بٙ ٧ٚا زازٙ قٌْ زض ٦ت٨ٗٞهؼ ٝ ٦ارت٘بػ، ٢ٛ٥بز ُٞٛبُٞٙ ؾُٞح زض هسضت
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 بت٨ذهٞن ،اٛس قسٟ  ٝاهغ اؾتلبزٟ ٗٞضز ٠ًا٥  ٠ٜظ٨ٗ زاٛف اظ ٥ػٜبنط چ٠ ؛٥سلٞٓٞغ٧ا (2

 ُٞٛبُٞٙ ؾُٞح زض ٗجبضظات ث٠ ٛؿج  ُلت٘بٙ ٧ٚا ِب٧ٟرب ؛تأح٨طات (3 ؟زاضٛس ي٧سلٞٓٞغ٧ا

 .(245-251 :1379، كطًالف) ؿ ؟٨چ ٦ت٨ٗٞهؼ ٝ ٦ارت٘بػ، ٢ٛ٥بز

 محمد سلمبيْ .3
اٝ زث٨طًاْ  . زض هب١طٟ ٗتٞٓس قس 1945از٧ت ٗهط٥ زض ؾبّ ٗتطرٖ ٝ ، ٗح٘س ؾٔ٘ب٥ٝ ٧ٞٛؿٜسٟ

ُٞٛبُٞٙ ازث٦ اظ ذٞز ث٠ رب٥  ١ب٥ حٞظٟاتحبز٠٧ ازثب ٝ ٧ٞٛؿٜسُبٙ ػطة اؾ  ٝ آحبض ٦٘٢ٗ زض 

اللل  ؛ فل   سلينل  رةلر » :٦ؿا ٧ٛٞ كاٜب٠ٗ ٧ٛ٘ب زض ػطن٤ :ٜس اظػجبضتآ٢ٛب  تط٧ٚ ٠ًٖ٢ٗ اؾ   ٠ُصاقت
 «اثنللحت حتللت ا   » ااا( 1986) «للل ل  ا» ااا( 1985) «الي تلل  رلل  س اليل  » ااا( 1983) «رعلل 

ٙ  ٣زض حٞظ(. 1999) « قرة لل ل  ا ا رل  »ا   (1992) «اجلنزير» ( ا 1987) الرجل  الل ي » :زاؾاتب
وفلل إ ي  يلل  » ا   (1994) «رلل ا اليف فيلل » ،(1991) «اطللرا اصللل ن» ا   (1983) «سلل    يليللك تا رتللك

اكتربض٥ ٝ ازثا٦   ١ب٥ ٛكب٥ٝٙ رٞا٧ع ٝ . (189 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ)( 2111) «وقرص فلياينية أررى

 1.اؾ  ر٢بٙ ػطة ٝ ذبضد اظ آٙ ًؿت ٛ٘ٞزٟٗتؼسز٥ زض 

 رمبن . خالص4ّ
 ٝزٝ ٦ؾا زض ٧اي رٔاس ٝ    ًا٠  اؾا  ٗهاط  ( ٨ٗساٙ آتحط٧اط ) ا٧ٚ ضٗبٙ ُعاضق٦ اظ ٨ٗساٙ آظاز٥

ٌٗ٘ٔتا٦  ا٨ٓٝٚ قره٨  ضٗبٙ اؾ  ٠ً ١٘ؿط ٦ٌ٧ اظ ؾاطاٙ  « يح٦» اؾ .ٟ هؿ٘  ٛٞقت٠ قس

تهبزك٦ ثب زًتاط اقاطف ًا٠ ٧اي كؼابّ       َٞض ث٥ٝ٠ زض ٗؿ٨ط پطٝاظ ث٠ ضٕ . ٝ َطاح ٓجبؼ اؾ 

ٝاضز ُل ، آقٜب ١ؿ ؾ٨بؾ٦ ٝ اظ ٗربٓلبٙ حٌٞٗ  ٝ ق١ٞطـ  ا٦  . قٞز ٦ُٗٞ ٝ ٝ ثب ٥ٝ  ع٧ٜ  اقاطف ٓا

اظ كؿابز حٌٞٗا  ٝ   ، حٌٞٗ  ػ٠٨ٔذٞز ا٥  ٠ؾ٨بؾ٦ ٝ ضؾبٛ ١ب٥ ٗجبضظ٥ُٟٞ ذٞز اظ ٝ زض ُل 

                                                                                                                   

 
1. http://www.pendialogue.com/ar/content 
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٠ً اظ ُصقت٠ ثطا٧ف ضٝا٧   ١ب٦٧ زاؾتبٙنسم ؾرٜبٙ زًتط اقطف ٝ . ًٜس نحج  ٦ٗ ...ضؾب٠ٛ ٝ

تب اظ اٝ ٝ ؾرٜبٛف تاأح٨ط پاص٧طز ٝ ٛؿاج  ثا٠      قٞز ٦ٗٝ ثبػج  ُصاضز ٦ًٜٗس ثط يح٦ تأح٨ط  ٦ٗ

 .قي ثِٜطز ، ث٠ ز٧س٣ُصقت٠ ٝ ٗح٦ُ٨ ٠ً زض آٙ هطاض زاق 

ؿ٦ اؾ  ٠ً اظ َٝٚ ان٦ٔ ذاٞز  اٝ ً. ضٗبٙ ا٧٘ٚ آح٘عا٥ٝ اؾ  ١ب٥ قره٨ اظ ز٧ِط 

ًطزٛاس   ا٧٘اٚ ٝ ثاطازضـ ػجسآها٘س ُ٘ابٙ ٗا٦      اؾا . ٟ ؾبّ زٝض ثٞز ١ب٥ ؾب٧ّؼ٦ٜ ٗبزضـ 

ٝاهؼا٦ ٗبزضقابٙ    ٦ٗ ثؼسا٦ًٓٝ  ،ؾ ٗبزض حو٨و٦ آ٢ٛب قبٙ ٛبٗبزض٥  «آ نلك سبللالرميم اليلعلا»ك٢ٜ٘س اؾٖ 

َُٜاب   ٝ ثطا٥ پ٨ساًطزٛف ضٝاٛا٤  قٞز ٦ٗٗبزضـ ُٗٔغ  ثٞزٙ ظٛسٟثؼس اظ ٗست٦ ا٧٘ٚ اظ  .اؾ 

ٗاسح  ١٘ؿاط   ، ٗكا٨طٟ زٝؾا  ياح٦   تٞاٙ ث٠  ٦ٗ، زاؾتبٙ ١ب٥ قره٨ اظ ز٧ِط . قٞز ٦ٗ

ٗكا٨طٟ اؾاتبز   . اقابضٟ ًاطز  ؾ٥ٞٔ ٛبٗعز ا٧٘ٚ ٝ ١بٓا٠ ٛابٗعز حؿاٚ    ، َٔؼ  ثطازضـ، يح٦

٥ٝ اظ كؼابالٙ ؾ٨بؾا٦   . ٛعز٧ٌا٦ زاضز  ضاث٤ُ تظب١طًٜٜسُبٙٝ ثب اقطف ٝ ز٧ِط  زاٛكِبٟ اؾ 

. ٗطز٦ٗ حًٞض٥ كؼبّ زاضز ١ب٥ ٗكبضً اؾ  ٝ ٗبٜٛس ؾ٥ٞٔ ٝ ١ب٠ٓ ٝ حؿٚ زض تظب١طات ٝ 

ٝ  قاٞز  ٗا٦ ٦ٌ٧  ١ب ١سف، ٗتلبٝت زاؾتبٙ زض آؿبظ ًبض ١ب٥ ذٞاؾت٠ضؿٖ  زض پب٧بٙ زاؾتبٙ ػ٦ٔ

 .قٞز ٦ٗذتٖ ، ث٠ ثطچ٨سٙ ٛظبٕ ٝ ضؾ٨سٙ ث٠ ٧ٞ١  ان٦ٔ ٧ؼ٦ٜ اؾتوالّ ٝ آظاز٥

 در سطح تًصٕف «اجنحة الفراشة»گفتمبن اوتقبدْ رمبن  تحلٕل .5
ٝ ( َُٜاب  ا  هاب١طٟ ) زض ُٜٗوا٤ رـطاك٨اب٦٧ ٗهاط    اجنحة الفراشةزاؾتبٙ ، اظ ٛظط ٗٞهؼ٨  ٗح٦ُ٨

ث٨كتط حٞازث زاؾتبٙ زض قا٢ط هاب١طٟ ٝ   . ز١س ضخ ٦ٗ( ٨ٗالٙ، پبٓطٗٞ، ضٕ) ذبضد اظ آٙ زض ا٧ُب٨ٓب

 ١اب٥  قٔٞؿ٧ٝ٦ػٟ ٨ٗساٙ تحط٧ط ٝ  زض ا٧ٚ زاؾتبٙ ٧ٞٛؿٜسٟ كًب٥ هب١طٟ ٝ ث٠ اؾ .ٟ ضٕ اتلبم اكتبز

ٝ  ١اب ٟ طا٦ٛ زًتط اقطف آع٧ٜا٦ زض زاٛكاٌس  ٜكًب٥ ؾر، آٙ ضا ث٠ نٞضت زه٨ن ث٠ ته٧ٞط ًك٨سٟ

 ذاٞث٦  ثا٠ زض ق٢ط ضا  ١ب قٞضق٦ٝ ثؼس اظ آٙ كًب٥ ظٛساٙ ٝ حًٞض ، ثؼس اظ آٙ زض ٨ٗساٙ تحط٧ط

ثبظتابة حاٞازث ؾ٨بؾا٦ ٝ     اجنحةة الفراشةةضٗابٙ  ، قاٜبذت٦  ربٗؼا٠  ُابٟ  ٛظطاظ  اؾ .ٟ ث٨بٙ ًطز

. ارت٘بػ٦ ٗهط زض ضٝظ١ب٥ هجْ اظ ؾوٌٞ حٌٞٗ  حؿ٦ٜ ٗجابضى تاب ظٗابٙ ؾاوٌٞ آٙ اؾا      

كؿابز   :٧ٞٛؿٜسٟ زض ا٧ٚ ضٗبٙ اٝيبع ارت٘ابػ٦ ربٗؼا٤ ذاٞز ضا ثا٠ َاطظ٥ آقاٌبض ث٨ابٙ ًاطزٟ        

تزبٝظ ثا٠  ( 39) رت٘بػ٦ ٝ ظٖٔ ث٠ ظٛبٙا ١ب٥ آظاز٥ٛجٞز ( 31) ٛجٞز آظاز٥ ٝ زًٗٞطاؾ٦، اهتهبز٥

ٙ  ، كطٝقا٦  َٝٚ، حوٞم ظٛبٙ ٖ اظ  ...ٝ( 142) حاجؽ رٞاٛاب ٚ  ٢ٗا  ١اب٥  ٗٞهؼ٨ا  ًٗاب٨ٗٚ ٝ   تاط٧
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 .  ارت٘بػ٦ ٝ ُلت٘ب٦ٛ ٗٞرٞز زض ضٗبٙ اؾ 

ٙ   ، زض ؾُح تٞن٨ق اجنحةة الفراشةةزض ثطضؾ٦ ضٗبٙ  ، ١اب  قرها٨  ، اٛترابة ٛاٞع ٝاغُاب

اؾتؼبض٥ ٠ً  ١ب٥ رٜج٠، ًبضثطز ي٘ب٧ط ٗب ٝ ق٘ب، ٗؼٜب٦٧تًبز ، ٦٧آٝا ١ٖك٦ٜ٨ ٝ ٛ ٝ ١ٖ ١ب ٌٗبٙ

ثطضؾا٦ ٝ   ٛح٥ٞ ٝاغُبٙ ٝ ر٘الت ٝ ؾبذتبض١ب٥، ًٜس ِٛبٟ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ٧ٞٛؿٜسٟ ضا ث٨بٙ ٦ٗ

 ُطزز. اضال٠ ٦ٗث٠ ػٜٞاٙ قبذم  ٨ٛع اظ ٝاغُبٙ ١ب٦٧ ٠ٛٞ٘ٛ قٞز ٝ تح٨ْٔ ٦ٗ

 تظبَزکىىدٌمزدم ، وٕزيَبْ امىٕتٓ، کىبوٓضحٓ ، مٕدان تحزٔز. 1-5
ًٜب٦ٛ آؿابظ قاسٟ ٝ ٧ٞٛؿاٜسٟ زض ١٘ا٨ٚ اثتاسا٥ زاؾاتبٙ ثاب        ثب حطً  ٝ كؼب٨ٓ  يح٦ زاؾتبٙ 

٦ ثا٠ ٨ٗاساٙ تحط٧اط ضا ثا٠     حبًٖ ثاط ٗؿا٨ط١ب٥ ٜٗت٢ا    ٨ًل٨  ٝ چ٦ِِٛٞ رّٞ ،زه٨ن پطزاظ٥ ٝاغٟ

 :ًكس ته٧ٞط ٦ٗ

آ٘ربضد ٗاٚ  ًْ . تٞهق آ٘طٝض ت٘بٗبً ك٦ ٨ٗساٙ آتحط٧ط كأن٨ت هٔت آ٘س٤ٜ٧ ثبٓكْٔ آٌبْٗ»

تظ  ك٢٨اب ا   العامةة ليلي  ا ا٨٘ٓساٙ ا٦ٓ ثو٤٨ أح٨بء آوب١ط٣ ؾُست ٝ ًْ آ٘ساذْ إ٦ٓ ا٨٘ٓساٙ ًا

 .(7 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) (1)«بالعطب ف أ  اصیبتمجيع   محرکاتها کأن. الخاصة و

ًكاس ٝ ثاب اؾاتلبزٟ اظ ؾابذتبض      زض ا٧ٚ هؿ٘  ٧ٞٛؿٜسٟ ٛ٘ب٦٧ ٦ًٔ اظ قا٢ط ضا ثا٠ تها٧ٞط ٗا٦    

 ٝ تًبز١ب( قلل  اصلينلة) ٝ ؾبذتبض٥ اؾتؼبض٥( للل ، اکيفظت، اصيبت) كؼْ ٗز٢ّٞزؾتٞض٥ 

ٗوهاٞز  ( شلل  و سال ، قل  و حملر ) ٗؼٜب٦٧ ١٥ب زفتطا ٝ ( س م و ر ص، خم  س و  لار )

اٛؿاب٦ٛ اؾا  ًا٠     ،٨ٗساٙ تحط٧ط هٔت ق٢ط٥ اؾ  ٠ً اظ ًبض اكتبزٟ ٝ ٗهط؛ ٜسً ذٞز ضا ث٨بٙ ٦ٗ

اؾتلبزٟ اظ ظثبٙ ٝاغُبٙ ٧ٞٛؿٜسٟ زض ا٧ٚ هؿ٘  ثب  زضحو٨و . زض زضٝٙ هٔجف ؿٞؿب٦٧ ث٠ پب قسٟ

تًبز ٗؼٜب٦٧ اظ ٧ي ؾاٞ ٝ ؾابذتبض ٛحا٥ٞ    ٝ ، ٦ٓٞ٘ق ٗؼٜب٦٧ ٝ ١ٖ ز ضٝاثٍ ١ٖا٧زب ٝ ر٘الت،

 ز١س. ٦ٗ ٛكبٙجبت٦ ٝ ١طد ٗطد ضا ح كس ٝ ث٦ً ق٢ط ضا ث٠ ته٧ٞط ٦ٗ، ٗز٢ّٞ ٝ ث٨ب٦ٛ اؾتؼبض٥
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٨ٗاساٙ تحط٧اط ضا ثا٠ تها٧ٞط      ١اب٥  قٔٞؿ٧ٞٛ٦ؿٜسٟ چ٦ِِٛٞ ثطذٞضز ا٨ٓٝٚ قره٨  زاؾتبٙ ثب 

ٙ ) (2)«ال تيلاي  اطلروس  نال  زنزانةة ارل  للي     کأ ل  ح  معتقلةة اآلنوجل  نفيلا  » :كسً ٦ٗ  .(١٘اب

 :ٜسً ؾٔ٘ب٥ٝ قطا٧ٍ حبًٖ ثط ق٢ط ٝ ٗكٌالت آٙ ضا اظ ز٧س يح٦ ث٨بٙ ٦ٗ

کالحةةةةالم  ...کسةةةة ر بةةةةرلی  القةةةة    ...کالحةةةةالم ال نیةةةة   اصرکللللزي تيلللل  األمةةةة قةةةة ات  ک نلللت»
 .(8 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) (3)« فصل مصر ع  غزةاجلليل ال ي الف الذي 

زض ا٧ٚ هؿ٘  ِٛبٟ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ٧ٞٛؿٜسٟ ث٠ حًٞض ٨ٛط١ٝب٥ ا٨ٜٗت٦ ٝ ذلوابٙ حابًٖ ثاط    

( و لل   رلرلحت و مل ط  فل التيمل ط  اصنيل  ،  عيفيللة وانزانلة) ق٢ط زض هبٓت تطازكابت ٗؼٜاب٦٧  

ٗؼجاط   ؾاسّ  ،(مل ط   نيل ، لل   رلرلحت) ًٜاب٦٧  پاطزاظ٥  ٝاغٟٗكرم اؾا  ٝ زض هبٓات    ًبٗالً

( للل   رللرلحت اليلللا و اللل ط  الفلل التي اجلليللل) تًاابز ٗؼٜااب٦٧. ٜااسً ًطزٛكاابٙ ضا ث٨اابٙ ٗاا٦ 

ب٥ ُصقات٠ ٝ  ١ا  ثبظُكا  ثا٠ ػهاج٨     ٗحٌٕٞ ًطزٙ كٌط ٧ٞٛؿٜسٟ زض ز١ٜس٣ ٛكبٙ حو٨و زض

ٌ ثب ز٧ِطاٙ ٝ كطاض ثا٠  رس٧س ثطا٥ ًٜبض ظزٙ ٗربٓلبٙ ٝ ثؿتٚ زض١ب٥ اضتجب كّٜبٝض٥اؾتلبزٟ اظ 

 ٝ ًٔ٘بت( ک ف) ؾبذتبض ٛح٥ٞ ر٘الت ٠ً ثب تٌطاض حطف تكج٠٨ َٞض ٨٘١ٚؾ  ٝ ض٥ٝ آ٢ٛب

 .ربٗؼا٠ اؾا   ٧ٞٛؿٜسٟ ثط ذلوبٙ حابًٖ ثاط    تأ٨ًسث٨بِٛط  ،ث٠ ١ٖ ٗتهْ قسٟ( م ط  و لل  )

ًطزٛكابٙ اظ  ٝ رسااؾ  ضد ث٠ ض٥ٝ ٗهط٧بٙ ذب ٥زض١بثؿتٚ  ٛٞػ٦ ث٠زٙ ٗهط اظ ؿعٟ ًطرسا

، ا٧ٚ ِٛبٟ زض ز٧ِط نلحبت زاؾتبٙ ثب شًط قؼبض١ب٥ تظب١طًٜٜسُبٙ. ٜسً ؾب٧ط ٗطزٕ ضا ث٨بٙ ٦ٗ

اؾ  ٟ ث٠ ته٧ٞط ًك٨سٟ قس( ...ٗوبث٠ٔ ثب كؿبز ٝ، ٓـٞ اٛتربثبت، انالح هبٛٞٙ) آ٢ٛب ١ب٥ ذٞاؾت٠

 1اضظـ تزطث٦ ٝاغُبٙ ،١ٖ زض ا٧ٚ هؿ٘  ٝ ١ٖ زض ٗخبّ پ٨ك٨ٚ. (...121ٝ، 92، 91، 11، 8: ١٘بٙ)

ْ ٝ اضظـ تزطث٦ ؾبذتبض ٛحا٥ٞ زض هبٓات    ١بٟ اؾتؼبض ٝ ب١ تطازف زض هبٓت تًبز١ب،  ١اب٥  كؼا

 اؾ .ٟ ث٠ ًبض ُطكت٠ قس ٗل٢ٕٞ ٝ اٛس٧ك٠ تأ٨ًسٗز٢ّٞ ٝ اؾتلبزٟ اظ ر٘الت ذجط٥ ٝ تٌطاض ثطا٥ 

ٝ ؾبذتبض ٛح٥ٞ  ُع٦ٜ٧ ٝاغٟتظب١طًٜٜسُبٙ ٨ٛع  ١ب٥ ذٞاؾت٠قؼبض١ب ٝ  اٛتربة٧ٞٛؿٜسٟ زض 

 ١اب٥  ذٞاؾات٠ اظ اٝٓا٨ٚ  ؛ اٝؾ  ١٘بٙ ِٛبٟ ٝ كٌط ذٞزِ زضحو٨و ٜٗبؾج٦ ضا اٛتربة ًطزٟ ٠ً 

قبل   ل  نف ل   ..غل   غل  الللليف  »؛ ًطزٙ اٛتربثبت اؾ  تـ٨٨ط هبٛٞٙ ٝ ثبَْ تظب١طًٜٜسُبٙ
                                                                                                                   

 
 اؾ . ٧ؼ٦ٜ ث٠ ٓحبِ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ٧ٞٛؿٜسٟ اظ چ٠ تطكٜس١ب٦٧ ثطا٥ ثؿٍ كٌط ذٞز اؾتلبزٟ ًطزٟ. 1
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 ُاابٟ ٛظااطاظ . (8 :2112، ؾاأ٘ب٥ٝ) «وال للب ا س  لل  س  لل ا ...ر  لل اصيلليف  ا اليفرلل يت ر  لل  

. اؾا   ٗاٞضزٛظط ٗؼٜب٥  تأ٨ًسٝر٠ ؿبٓت قؼبض١بؾ  ٠ً ث٨بِٛط كٌط ٧ٞٛؿٜسٟ ٝ  تأ٨ًسٛح٥ٞ 

ٗاطزٕ   ١اب٥  ذٞاؾات٠ ٧ٞٛؿٜسٟ ثط  تأ٨ًسث٨بِٛط  ذٞث٦ ث٠ س  ل  و ر  ل  ًٔ٘بت، غلّ  كؼْ اٗط٥ِ 

ث٠ ٓحبِ ( س    و ر   ،  ييف   و  ليف  ) ٛبهم ث٨ٚ ًٔ٘بت ١ب٥ رٜبؼػالٟٝ ثط ا٧ٚ . اؾ 

٧ٞٛؿاٜسٟ ُاب٦١   . ٜسً آٝا٦٧ ظ٠ٜ٨ٗ ضا ثطا٥ تو٧ٞ  ٗؼٜب ثب اؾتلبزٟ اظ ٗٞؾ٨و٦ ث٨ط٦ٛٝ كطا١ٖ ٦ٗ

 ُابٟ  ٛظاط ًٔ٘ابت اظ   ٛاٞػ٦  ثا٠ ػب٨ٗب٠ٛ ث٨ابٙ ًاطزٟ ٝ    بض١ب ضا ث٠ نٞضت ٗحبٝضٟ ٝ ثب ٢ٓز٤قؼ

ض ع  نل  سرلرا و قل   ؛ فينک فينک ي  رلل»؛ ٛسا ػب٨ٗب٠ٛ ث٠ ًبض ُطكت٠ قسٟ ثب ٢ٓز٤ا٥  ٠ضاثُ
 .(17 :١٘بٙ) «ال لل

زاٜٛاس ًا٠    ٜاس ًا٠ ٗاطزٕ ٛ٘ا٦    ً ث٠ ا٧ٚ اقابضٟ ٗا٦   تأ٨ًسزض ا٧ٚ ر٠ٔ٘ ٧ٞٛؿٜسٟ ثب تٌطاض ٝ 

بـ ضٝظٗاطٟ ٝ هاٞت ؿابٓج٦    ٗؼا  تأ٨ٗٚؾطٛٞق  ًكٞضقبٙ ث٠ ًزب ًك٨سٟ ٝ ػ٘طقبٙ زض ضاٟ 

٠ً٘ٔ يح٦ ١٘بٙ ؾبَغ قسٙ ٛٞض٥ اؾا  ًا٠ زض ضكتابض ٗاطزٕ     . تجبٟ قسٟ، ح٨بت ثطا٥ ازا٤ٗ

١اٖ زاضا٥   ،ٗهط ث٠ ٝرٞز آٗس تب ثط ر٢ْ ٝ تبض٦ٌ٧ ؿٔج٠ ًٜس ٝ ث٠ ػجبضت٦ زض ؾُح تٞن٨ق

الصةب  ال ل  وللل  ح لل س   »ٝ ١ٖ زاضا٥ اضظـ ٗؼٜب٦٧ اؾ  ، اضظـ ا٧سلٞٓٞغ٧ي تزطث٦
٧ٞٛؿٜسٟ . (36 :2111، ٥ؾٔ٘بٝ) (4)«السة اءالظالر قبلة  ش سمیالدىا إ ذانا باعتالء فف ن ، األخیرة

زض ا٧ٚ ر٠ٔ٘ اثتسا زؾ  ث٠ چ٨ٜف ٝاغُب٦ٛ ظزٟ ٠ً ٠٘١ ٗتٜبؾت ثب كٌط ان٦ٔ ضٗبٙ ٝ ٗؼٜاب٥  

ثٜابثطا٧ٚ   ؛ذٞضقا٨س آظاز٥ اؾا    ع٨ا اِٛ ز٥ّٝ ٧ؼ٦ٜ زضذكف نجح ا٨ٗس ٝ َٔاٞع   ٗٞضزٛظط

زاضا٥  ٛاٞػ٦  ث٠٘١٠ ( قبلة اليلر إ، الظالرمش  ، اسيفةإ، اي ان،  ية ، صب ، ولل ) ٝاغُبٙ

ق٦ٓٞ٘ ٝرٞز  ٗؼٜب٦٧ ٝ ١ٖ ٓحبِ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ث٨ٚ ًٔ٘بت ضاث٤ُ ١ٖ اضظـ تزطث٦ ١ؿتٜس ٝ ث٠

ث٠ ٓحبِ ؾبذتبض٥ ٝ ٛح٥ٞ ر٠ٔ٘ ذجاط٥  . زاضز ٠ً ٠٘١ ثط ا٨ٗس ٝ نجح پ٨طٝظ٥ زالٓ  زاضٛس

ٝ ( اسليفةإ مشل  الظالر، لل س   الرلب  ا رل  ) ايابك٦ ، ٝنال٦  ١اب٥  تط٨ًات ٝ ٗتكٌْ اظ 

١اٖ   ،ايبك٦ ؾبػبت پب٧ب٦ٛ نجح ا  تط٨ًت ٝنل٦. اؾ ( مشل  الظالر، قبلة اليلر إ) اؾتؼبض٥
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ُطكتٚ ذٞضقا٨س ظ٢اط    َٔٞع كزط پ٨طٝظ٥ اؾ  ٝ اٝد سثرف٧ٛٞٝ ١ٖ  ١ب ؾ٨ب٦١ث٨بِٛط پب٧بٙ 

ثط ثبٕ آؾ٘بٙ ٛكبٙ اظ ثعض٦ُ ٝ ػظ٘  زاضز ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ ثب ا٧ٚ چ٨اٜف ٛحا٥ٞ ٝ اؾاتلبزٟ اظ    

ٞاٛس ٜٗهٞة ت ٦ٗ« قبلة اليلر إ» اؾ .ٟ اغُبٙ ثب ثبض ٗؼٜب٦٧ ٝ ا٧سلٞٓٞغ٦ٌ٧ ثبال آٙ ضا ث٨بٙ ًطزٝ

ٝ ثطاكطاقاتٚ ث٨اطم    ١اب  ت٨طُا٦ ظزٙ ث٨بِٛط ًٜسٙ ٝ ًٜابض  ٛٞػ٦ ث٠ث٠ ٛعع ذبكى ثبقس ٠ً ذٞز 

ػالٟٝ ثط ا٧اٚ اظ  . ٜٜسً ا٧ٚ ٗؼٜب ضا تو٧ٞ  ٦ٗ« آؾ٘بٙ، ق٘ؽ، اػتالء» ؾ  ٝ ًٔ٘بت١ب ثعض٦ُ

ًابٙ   ٠ً ثب كؼْ ٛبهه٤ اؾ٠٨٘ اؾ  نٞضت  ث٠ٛح٥ٞ ٝر٠ ؿبٓت ر٘الت زض ا٧ٚ ضٗبٙ  ُبٟ ٛظط

ظٗاب٦ٛ   ٧ٞٛؿاٜسٟ زض زٝض٣  ٗاٞضزٛظط ٜٗؿٞخ قسٟ ٝ ا٧ٚ اٗط ث٨بِٛط حجاٞت ٝ پب٧اساض٥ ٗؼٜاب٥    

 .ذبل اؾ 

ٔىٓ. 2-5  فقز، استجداد، فسبد سٕبسٓ، دمًکزاسٓ، مدٓو جبمعّ، سٕبست، اضزف الش
ا٧ٚ اؾ  ٠ً ثج٨ٜ٨ٖ زض ٗتٚ اظ چ٠ ، ٜسً كطًالف زض ؾُح تٞن٨ق ُٗطح ٦ٌ٧٦ٗ اظ ؾثاالت٦ ٠ً 

توبثْ ث٨ٚ يح٦ ٝ اقطف ٛ٘بز٥ اظ توبثْ حٌٞٗا  ٝ ٗاطزٕ اؾا      اؾ .ٟ ي٘ب٧ط٥ اؾتلبزٟ قس

ضؿاٖ ا٧ٌٜا٠ ياح٦ ذاٞز ضا اظ      اؾ  ٝ ػٔا٦  مه ي ت٠ًً زض اثتسا ي٘ب٧ط ٗرتٔق ٝ ث٠ نٞضت 

 ا     » :٥ اقطف ٝ ؾب٧ط ٗربٓلابٙ ١اٖ قاي زاضز   ٨ٜس ٦ٓٝ ث٠ نسم ازػبث ز٨ٛب٥ ؾ٨بؾ  زٝض ٦ٗ
 (5)«أن أسلللرف ين کللل ن أقاللل ا اصع  ضلللة کرللل  ييلللر  م ييفيلللر ن ر لرلللل  أم ي لللم مجيعللل  کللل تر ن

 :قاٞز  ٗا٦ زض اثتسا ي٘ب٧ط ث٠ قٌْ ٗٚ ٝ تٞ اؾ  ٦ٓٝ زض پب٧بٙ تجس٧ْ ث٠ ٗاب  . (28 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ)

أنل  » :ق ل  ون أن يفيل  وملك الب  شلة ...و   ها ي  ترا تلک ا هلاف اليت تعر     أجلا »
 (6) «...أتاللل  يللل  ا للل إ رعلل  اصبلل  ي اللليت رلللو   ال تفلل ن هنلل    عيرا يللة وال مفللم لل للع 

 ُٞ چٜس ٠ٛٞ٘ٛ اظ ٗكٌالت حٌٞٗا  اظر٘ٔا٠ ٛجاٞزِ   ٝ ٧ٞٛؿٜسٟ زض ا٧ٚ ُل . (29 :2112، ؾأ٘ب٥ٝ )

؛ تبض٧ر٦ ٝ ارت٘بػ٦ زاضز، ؾ٨بؾ٦ رٜج٤ب ١ حًٞض ٗطزٕ زض ضا١پ٨٘ب٦٧. ٘بضزق ٦ثطٗزًٗٞطاؾ٦ ضا 

 اظ ٛظط ؾ٨بؾ٦ پب٧بٙ زازٙ ث٠ اؾتجساز ٝ اظ ٛظط تبض٧ر٦ ضؾ٨سٙ ث٠ قٌٟٞ ٝ ػظ٘ا  ُصقات٠ ٝ اظ  

 َاٞض٦ًٔ  ثا٠ . (134: 2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) ٗطزٕ اؾ  ذٞاؾت٤، ذٞز ٛظط ارت٘بػ٦ ضؾ٨سٙ ث٠ حوٞم ا٤٨ٓٝ

ٖ    ث٨بِٛط ا٧سلٞٓٞغ٥ ٝ كٌط ٧ٞٛؿٜسٟ ١ؿتٜس ٝ ػٔ  شًط ١بٟ ٝاغ ، ا٧ٚ زؾت٠ اظ ٝاغُابٙ زض ًٜابض ١ا

 .ؾ ٦ زض ث٨ٚ آ٢ٛبٝ ا٧سلٞٓٞغ٧ٌ ٛك٦ٜ٨ ١ٖ، ٗؼٜب٦٧ ٝرٞز ضاث٤ُ
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 ًَٔت، عطك، روگ، سلًْ، پزياوٍ. 3-5

ٗظ٢ط٥ ٗؼٜاب٦٧ ٝ   ،ػٜٞاٙ. ٜسً آؿبظ ٦ٗ اجنحة الفراشة زض ا٧ٚ ضٗبٙ ٧ٞٛؿٜسٟ ًبض ذٞز ضا ثب ػٜٞاٙ

 ٜاس ً ٢ٛلت٠ زض ٗتٚ ازث٦ ضا ثابظ ٗا٦   ١ب٥ پ٢ٜب٦ٛكؼبّ اظ ٗظب١ط ٗتٚ ازث٦ اؾ  ٝ ٨ًٔس٥ اؾ  ٠ً 

 ؛21 :2117، نابثط ػج٨اس  ) طٛاس ث اظ ػٜٞاٙ ث٠ ػوْ ظب١ط زض رؿس ٗتٚ ٛبٕ ٦ٗ .(83 :2117، شًط٧ب آوبي٦)

٦١ اؾ  ٠ً ٜبتٝ حطً  ث٠ ؾ٥ٞ ٛبٗ، آظاز٦ُ، پطٝا٠ٛ ٛ٘بز٥ اظ پطٝاظ ١ب٥ ثبّ. (126 :2114، ٧ؼوٞة

٠ زض ٗٞياٞع آٙ ٝ حاٞازح٦ ًا   ، ٜس ٝ ضٝٛس زاؾتبًٙ اقبضٟ ٧ٞٛ٦ٗؿٜسٟ اظ ١٘بٙ آؿبظ ث٠ ا٧ٚ ٢ٖٗ 

 .٢سٛ ذٞضز ثط ا٧ٚ اٗط نح٠ ٦ٗ زاؾتبٙ ضهٖ ٦ٗ

 ٧ٞٛؿاٜسٟ ثاب ا٧زابز ضاثُا٤     .لطبفت ي مظُـز مُزثـبوٓ اسـت   ، پبکٓ، پزياوٍ ومبدْ اس عطك

، پاب٦ً ، آٙ زٝ ضا ٛ٘ابز٥ اظ ػكان  ( ؾا٥ٞٔ ) ١اب  قرها٨  ثا٨ٚ پطٝاٛا٠ ٝ ٧ٌا٦ اظ     ٛك٦ٜ٨ ١ٖ

 :ٛ٘ٞز٥ اظ تؿ٦ٔ ذبَط ث٠ ق٘بض آٝضزٟثرك٦ ٝ  آضإ

اللل ي يال ن سللل  أعلل  مي تلك اط ليللة    لل   لل  أي  الحنةة  العليرللا هلا  رللل   سةةل  ک نلت »
 راشةات  وقلل ا  يلت سليلك زرقةة السة اء الصةا یةل نلك ح « رل فر»ک نت ترتلي  ومن ن عطف  

 .(45 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) «بیضاء صغیرة

فراشل   ، اليلر إ الرل فية،  اقلة، سال ، منل ن، للل ا) زض ا٧ٚ ٗخابّ ٗز٘اٞع ًٔ٘ابت   
ًٔ٘بت ثا٠ ١اٖ    ٗؼب٦ٛ ا٧ٚ؛ ١ؿتٜس ٝ قّ٘ٞ ٗؼٜب٦٧ زاضٛس ٗؼٜب ١ٖ ٛٞػ٦ ث٠٘١٠ ( ريضل إ صلغ  

ؾ٥ٞٔ ٝ ػُق ٝ حٜبٙ ثاط پاب٦ً ٝ ٢ٗطثاب٦ٛ ٝ    ، ٨طٛسُ ٗؼٜب٦٧ هطاض ٦ٗ ٗطتجٍ ٝ زض ٧ي زا٧ط٣

( صلغ  ) پطٝا٠ٛ ٝ ٠ً٘ٔ ًٞچاي آؾ٘بٙ نبف آث٦ ٨ٛع تؼج٨ط ز٧ِط٥ اظ پب٦ً اؾ  ٝ زٝ ٠ً٘ٔ 

ًابض٨ُط٥ ٗز٘اٞع ا٧اٚ     اؾ  ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ ثب ثا٠  ٦ك٧آال ٦ثذٞز ٨ٛع ٗظ٢ط٥ اظ ٗظب١ط پب٦ً ٝ 

ٜزاب ٨ٛاع ؾابذتبض ٛحا٥ٞ ثا٠      ٝاغُبٙ زض پ٦ آوب٥ كٌط ذٞز اؾ  ٝ ٗبٜٛس ؾب٧ط ر٘الت زض ا٧

ث٠ تجاغ  زض ًٔ٘بت ٝ  ٗٞضزٛظط٠ً ا٧ٚ اٗط ذٞز ث٨بِٛط حجٞت ٗؼب٦ٛ  اؾ٠٨٘ اؾ  نٞضت ر٤ٔ٘

  .اؾ  ؿٜس٧ٟٛٞ ٗٞضزٛظطآٙ تخج٨  كٌط 
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 ؛ ثاطا٥ ا٧ٌٜا٠ پطٝاٛا٤   بٗاس ٛ ؾل٨س ٗا٦  ؾ٥ٞٔ ضا پطٝا٤ٛ، ٝ ا٧٘ٚ روگ سفٕد ومبد پبکٓ است

وصلل تا ». البیضةاء ة راشة   لي» :ػلاا  ٝ ذٔاٞل ٝ حو٨واا  ُٗٔان اؾاا   ، ؾال٨س ٛ٘اابز پاب٦ً  
اللليت  الحقیقةةة ال طلقةةةهلا . البةةراءة لالطهةةر لالنقةةاء  لز  الفراشةةة البیضةةاء ن » :قلل ل« ؟البیضةاء

ثب ُطز ١ٖ آٝضزٙ  ؿ٘  ٨ٛع ٧ٞٛؿٜسٟ ٗبٜٛس ٗخبّ پ٨فزض ا٧ٚ ه. (446 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) (7)«تيفلل نال

كٌط ذٞز ٠ً ١٘بٙ پب٦ً ٝ ذٔاٞل  ، ؼٜب ٝ ٧ب زاضا٥ قّ٘ٞ ٗؼٜب٦٧ٗ اظ ٝاغُبٙ ١ٖا٥  ٠ٗز٘ٞػ

اٛوالث٦ اؾ  ضا ث٠ ته٧ٞط ًك٨سٟ ٝ ثب ث٨ب٦ٛ تكج٦٢٨ ث٠ نٞضت تكج٠٨ ث٨ٔؾ تؼج٨ط  ١ب٥ قره٨ 

 اؾ .ٟ ذٞز ضا ظ٧جب ٝ ضؾب ٛ٘ٞز

ٛ٘بز٥ اظ تحّٞ ٝ ذطٝد اظ ظٛساٙ پ٠ٔ٨  ؛ديثبرٌ استپزياوٍ ومبدْ اس تغٕٕز ي تحًل ي تًلد 

ٝ ( ثؼس اظ آٙ ٝتٞٓس زٝثبض٣ ا ظٛس٦ُ زاذْ پ٠ٔ٨ ٝ) پطٝا٠ٛ چٜس٧ٚ ظٛس٦ُ زاضز. ث٠ ؾ٥ٞ ض١ب٦٧

ثؼاس اظ ا٧ٌٜا٠   . (54 :2112، ؾأ٘ب٥ٝ ) ٜاس ً ٥ اؾ  ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ آٙ ضا زٛجبّ ٗا٦ ا ١٘بٙ ٗؼ٦ٜ ٧ٚا

زًتط اقطف ػٔا  ا٧اٚ چاطذف ٝ تحاّٞ ًبٗاْ ضا      ، ًٜب٦ٛ زض ٛ٘ب٧كِبٟ قطً  ٌٛطزيح٦ 

تا   الفراشةةيلل   الة لدة ل   ل    التحة  هل  » :١اس ز پبؾاد ٗا٦   ٠ُٛٞٚ ٧اٝ اٝ  قٞز ٦ٗر٧ٞب 
ّ حطً   لًروش ٛظط٤٧ثط اؾبؼ . (112-114 :١٘بٙ) «ا جنحلة پطٝاٛا٠ زض ٧اي ٛوُا٠ اظ     ب١٥ا  ثاب

ٙ ) ١ٞا٦٧ زض ؾب٧ط ٛوبٌ ر٢ابٙ تاأح٨ط ثِاصاضز   ٝ ثط تـ٨٨طات آة تٞاٛس ٦ٗر٢بٙ  . (113-114: ١٘اب

٠ً پطٝا٠ٛ ثاب ا٧اٚ حزاٖ ٝ هاسضت ثاط ر٢ابٙ تاأح٨ط         ٠ُٛٞ ١٘بٜٙٗظٞض ٧ٞٛؿٜسٟ ا٧ٚ اؾ  ٠ً 

 ٛبپاص٧ط  ٝناق ، آ٢ٛب ٝهت٦ زض ًٜابض ١اٖ هاطاض ٨ُطٛاس     حطً هسضت ٗطزٕ ٝ  ؼتب٨ًَج ،ُصاضز ٦ٗ

 . ذٞا١س ثٞز

 ًَٔت، مصز، يطه، مبدر. 4-5
ثحاج ٗا٢٨ٚ ٝ َٝاٚ اؾا  ًا٠ زض ثؿا٨بض٥ اظ       ، ٝاغُابٙ زض ثحاج اٛواالة    تط٧ٚ ٦ٌ٧ٖ٢ٗ اظ 

كاطز٥ اؾا  ٝ   بث٦ ١اط  ٧ ٗبزض ٦ٌ٧ اظ اضًبٙ ان٦ٔ ٧ٞ١ . قٞز ٦ٗاظ آٙ تؼج٨ط ث٠ ٗبزض  ١ب كط١َٜ

٧ُٞاب ٗهاط   . ٜسً َٝٚ ثب ٧ٞ١  ٝ رٜؿ٨  ١ط كطز٥ ثطاثط٥ ٦ٗ ،٦ٔٔ٘ٓ ٝ ػ٦ٗٞ٘ا ث٨ٚ زض ػطن٤

ث٠ ػٜٞاٙ ٗبزض ٝ ٧ٞ١  ٗطزٗبٛف زچبض ٛٞػ٦ ؾطُكت٦ِ ٝ ثحاطاٙ قاسٟ ًا٠ ٧ٞٛؿاٜسٟ زض ا٧اٚ      

فلنن ا م أيضل  هلا ، ففرل  أن الل    هل  ا م» :ٜاس ً آٙ ضا ث٨ابٙ ٗا٦   ١ب قره٨ زاؾتبٙ اظ ظثبٙ 
رلة  ..رلة جل و  ..هل  ينيل ن رلة أصل . لاإلنسا  الذي ال  عرف لو أّماً ال  عرف لو لطنةاً ،  ال  
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ث٨ٚ ٝاغُبٙ ٝ ٗوهٞز  ٨ٜ٦ٛك ١ٖاضتجبٌ ٗؼٜب٦٧ ٝ  ٦ذٞث ث٠ا٧ٚ ر٘الت . (16 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) «ه يلة

٧ٞٛؿٜسٟ زض ا٧ٚ ٗوُاغ اضتجابٌ ثا٨ٚ ٗابزض ٝ َٝاٚ ضا زض هبٓات       . ١سز ٧ٞٛؿٜسٟ ضا ث٠ ٗب ٛكبٙ ٦ٗ

 تأ٨ًاس ( ه يلت، جل و ، اصل ) آٙ ضا ثاب ًٔ٘ابت   ٥ٜس ٝ ٗؼٜبً ث٨بٙ ٦ٗ ٗؼٜب ١ًٖٔ٘بت ٗتطازف ٝ 

ؾبذتبض ر٠ٔ٘ ٗتكٌْ اظ ٛٞػ٦ . ؾبٛسض ا٧سلٞٓٞغ٧ي ٝاغُبٙ ضا ٦ٗ ٜس ٠ً ا٧ٚ اٗط ١٘بٙ ٝظ٨ل٤ً ٦ٗ

ّ . بؾا  ٘ٞٙ ٝ ٗؼًٜٗا  تأ٨ًسٗؼبًؿ٠ ث٠ ١٘طاٟ تٌطاض ثطا٥  ففرل  أن الل    هل  ) زض هؿا٘  اٝ
ٗل٢إٞ آٙ  ثاط   زضحو٨وا  اّٝ  ٧ٞٛؿٜسٟ ثب ثطػٌؽ ًطزٙ ر٤ٔ٘( فلنن ا م أيضل  هلا الل   ، ا م

ثط ٝ زض ازا٠ٗ ثب آٗسٙ ر٘الت ثؼس٥ اؾ  ٟ زٝ ر٠ٔ٘ ضا زض ٧ي ٗؼٜب ث٠ ًبض ثطز ًطزٟ ٝ ١ط تأ٨ًس

ر٘الت ًٞتبٟ ثب حصف ٗجتسا ٛكبِٛط ا٨٘١ا  ذجاط    اظ اؾتلبزٟ. اؾ  قسٟ تأ٨ًس ا٧ٚ ٗل٢ٕٞ ث٨كتط

ثطا٥ ١٘ا٨ٚ   ؛ٞا١س ؾطٛٞق  ًؿ٦ ٠ً ثسٝٙ َٝٚ اؾ  ضا ث٠ ته٧ٞط ثٌكسذ ٧ٞٛؿٜسٟ ٦ٗ. اؾ 

زض هبٓت ر٘الت ًٞتبٟ ثب ؾبذتبض٥ ٗٞظٝٙ ٠ً ث٠ ٓحبِ ٗٞؾ٨وب٦٧ زاضا٥ ض٧تٖ ٧ٌؿب٦ٛ ١ؿتٜس ٝ 

ٗل٢ٕٞ ثا٠ ٓحابِ    تأ٨ًسس ٝ ػالٟٝ ثط ًٜ ٗل٢ٕٞ ضا ث٨بٙ ٦ٗ، ٛسا ث٠ نٞضت ًٞتبٟ پك  ؾط ١ٖ آٗسٟ

ثاب   اؾا . ٟ ثب تٌطاض آ٢ٛب ث٠ نٞضت ض٧ت٨٘ي ٝ ٗٞظٝٙ ا٧ٚ ٢ٗاٖ ضا ث٨ابٙ ًاطز   ، اؾ٠٨٘ ثٞزٙ ر٠ٔ٘

 ٗٞياٞع  ي٧ا  زض ٠ً اؾ ا٥  ٠ك٧اٛس ٝ كٌط ب٨ٙث ظثبٙ ٛوف ٨ٚٛرؿت٠ً  ٨ٖبث٧ ٦زضٗتٞر٠ ث٠ ا٧ٚ 

ٙ  ٗوبناس  ٝ ٜٗظٞض١اب  ٥ثطا، آٙ ٜٗبؾت ١ب٥ تؼس٧ْ ضاٟ اظ، ظثبٙ ؾبذ  ٝ زاضز ٝرٞز  ٝ ُٞٛابُٞ

 .(177 :1391، ٦٧ٗح٘سضيب) قٞز ٦ٗ ٗكرم ٛوف ١٨ٚ٘ ثطحؿت

ـ ا ـ اظ اٝ زٝض قاسٟ ٝ ٛبٗابزض٥  ا ٗبزض حو٨و٦ قٞز ٦ٗح٘عا٥ٝ ثؼس اظ ا٠ٌٜ٧ ُٗٔغ ٧٘ٚ أ

ٙ ) زپاطزاظ  ٗا٦ ر٥ٞ ٗبزض ٝ رؿ ث٠ ، ث٠ ػٜٞاٙ ٗبزض ث٠ اٝ تح٨ْ٘ قسٟ ٛبٗابزض٥ تؼج٨اط٥   . (١٘اب

ٙ ًبضثطز اٛس٧كِب٦ٛ ث٠  تٞر٠ثب . نبٓح ٝ كبؾس اؾ ٨طحٌٞٗ  ؿ اظًٜب٦٧ ٝ اؾتؼبض٥  ، ٝاغُاب

ٙ ) «ين  تاه  يل  أ  » :أ٧٘ٚ ث٠ ؾ٥ٞ ٗبزضـ ضٝا٠ٛ اؾ  يح٦ اظ ٧اي ؾاٞ ٜٗجاغ     ،(93 :١٘اب

ٙ ) «وجلل    رلل  ام  ل ت » :بثاس ٧ ٗهط٥ ضا ٗا٦  ١ب٥ پطٝا٠ٛا٢ٓبٕ ذٞز ٧ؼ٦ٜ  ٚ  (61 :١٘اب ، حؿا

َٝٚ ٝ ٗهط ، ٗبزض، ٝ زٛجبّ ٧ٞ١  ٥ضأ ١ٖٝ  ٛظط ١ٖاقطف ٝ ؾب٧ط تظب١طًٜٜسُبٙ ٨ٛع ثب ٗطزٕ 

 .(148-146-135-134-129-111-117-113-112-96، 91 :١٘بٙ) ٝاهؼ٦ ذٞز ١ؿتٜس



 1395، سمستبن 41ضمبرٌ  أزاوٓ سثبن ي ادثٕبت عزثٓمجلّ علمٓ ـ پضيَطٓ اوجمه 

742 

 

 جىسٕت، سن. 5-5
. ظٙ ٝ ثحاج رٜؿا٨  اؾا    ، ٝاغُب٦ٛ ا٧ٚ ضٗبٙ تٞر٠ ثا٠ راٜؽ ٗثٛاج    ١ب٥ ت٦ٌ٧ٖ ز٧ِط اظ 

ث٨بِٛط تٞر٠ ٧ٞٛؿٜسٟ ث٠ رٜؽ ٗثٛاج ٝ  ا٥  ٠ُٞٛ ث٠ً٠ ػٜٞاٙ ضٗبٙ اؾ  ٨ٛع ذٞز  اجنحةة الفراشةة

اظ ا٥  ٠زازٙ ٧ي ظٙ ٝ ٗز٘ٞػا هطاض. ٗؼٜب٦٧ آٙ اؾ  ١ب٥ تط٨ًتِٛبٟ ا٧سلٞٓٞغ٧ي ث٠ ا٧ٚ ٝاغٟ ٝ 

 ،(١بٓا٠ ، ؾا٥ٞٔ ، ٗكا٨طٟ ، يح٦) ثط حٞازث ضٗبٙ تأح٨طُصاض٢ٖٗ ٝ  ١ب٥ قره٨ ظٛبٙ ث٠ ػٜٞاٙ 

٨ٗعاٙ تٞرا٠ ٧ٞٛؿاٜسٟ ثا٠     ٣ز١ٜس ٛكب٧ٞ١ٙ  ٝ ؾطظ٨ٗٚ ٠٘١ ، ث٠ ػٜٞاٙ َٝٚ «ٗبزض :إٔ»تؼج٨ط اظ 

 :٠ً زض هؿ٘  پ٨ك٨ٚ تح٨ْٔ آٙ ُصق  ٗؿئ٠ٔ اؾ ا٧ٚ 

لاإلنسا  الةذي ال  عةرف لةو أمّةاً ال  عةرف ، فنن ا م أيض  ها ال   ، ال    ه  ا م ففر  أن»
 .(16 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) «رة ه ية ..رة ج و  ..ه  يني ن رة أص . لو لطناً 

ٗكٌالت ، ٜسً ٦ٌ٧ اظ ٗكٌالت٦ ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ زض ٗٞضز رٜؿ٨  ظٙ زض ا٧ٚ ضٗبٙ ُٗطح ٦ٗ

ق١ٞط يح٦ زاضا٥ ٗكٌْ رٜؿ٦ اؾ  ٦ٓٝ يح٦ ثا٠ زٝ ز٨ٓاْ   . رٜؿ٦ ث٨ٚ ظٙ ٝ ٗطز اؾ 

ػل٨اق ٝ  ٦ٌ٧ ا٠ٌٜ٧ ربٗؼ٤ ٗطزؾبالض چ٨ٜٚ ظٛاب٦ٛ ضا ؿ٨ط ؛ ٞاٛس ا٧ٚ ٗكٌْ ضا ُٗطح ًٜست ٦٘ٛ

ط٧ٚ ت ٞوجـٗ ت٢ٜب ٠ٜٛس ٠ً َالم ً ظٛس٦ُ ٦ٗا٥ ٟ ٝ ز٧ِط ا٠ٌٜ٧ ٥ٝ زض ذبٛٞازاٜٛس ز ق٢ٞا٦ٛ ٦ٗ

ٛجب٧س اظ آٙ حطك٦ ظز چٞٙ قاأٙ ٝ رب٧ِابٟ ارت٘ابػ٦ ذابٛٞازٟ      ٝر٠ ٨١چ ث٠ث٠ٌٔ  ،حالّ اؾ 

 :١سز ٦٘ٛا٥ ٟ چ٨ٜٚ اربظ

لليت أ   أن    يع ن  الزوس الي ف اصبفر فنن اجمليفرل  الل ک  ي الل ي نعليه فيلك للينظر للرلرأ  ا»
لليفي ل مل  واللل   أن الالة  أرغل   ...تيف  ر    تلک ال ض  سل  أ ل  شلا انية غل  سفيفلة

 .(119-117-115 :١٘بٙ) «...الةل

٨ط٥ ؾ٨بؾ٦ اظ ٗٞيٞع اظزٝاد ٝ ُ ث٢طٟ ،ٜسً ز٧ِط٥ ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ زض ا٧ٜزب ُٗطح ٦ٗ ٗؿئ٤ٔ

 زاض ٌٓا٠ ٗسح  ثطا٥ ا٠ٌٜ٧ زض اٛتربثبت ٗك٦ٌٔ ثطا٧ف پا٨ف ٨ٛب٧اس ٝ قا٢طتف    . َالم اؾ 

 :ٜسً ٝ اٛتربثبت ضا ث٢ب٠ٛ ٦ٗ قٞز ٦٘ٛزازٙ يح٦  ث٠ َالم ضاي٦، ٛكٞز

 ن البة  تييفعل لةنيفخ ر   الع  ة وه   اآلنک ن لك في   ل  وميل وه  أال ييفم الاة  »
فرصلللة لرلللح  اصع  ضلللة اللللليفغةل و ثللل  هللل ا الالللة  لللليعاا ، اللللزا  ترشلللح اهلللم ملللل

 .(131 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) (8)«.اص ض ع ضل  واريفة    ي  إون    أک تي 
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ٚ ، ظٙ ٛ٘بز٥ اظ ٧ٞ١ ، ٗٞاضز ٗصًٞض رع ث٠ ٝ ا٧اٚ ٗاٞاضز    ػالها٠ اؾا   ٝ ػكان ٝ  ، َٝا

حاعة حابًٖ ٝ ؾاٞزر٦٧ٞ ٝ     ١اب٥  ا٨ِٛاعٟ  زضثابض٣ كٌاط ٝ ا٧اسلٞٓٞغ٥ ٧ٞٛؿاٜسٟ     ًٜٜاس٣  ث٨بٙ

 .ذبٛٞازٟ اؾ حت٦ ظٙ ٝ  ٥ع١٨ط چآٙ اظ  َٔج٦ كطن 

 در سطح تفسٕز اجنحة الفراشة .6
٨اط٥ ٗاتٚ ٝ ػٜهاط ٗكاتطى آٙ ثاب      ُ زض ا٧ٚ ثرف ظ٤ٜ٨ٗ ٗكتطى ثبك  ث٨ٜبٗت٦ٜ زذ٨ْ زض قٌْ

 :٨طزُ هطاض ٦ٗ ٗٞضزثطضؾ٦ُلت٘بٙ ربض٥ زض ضٗبٙ 

ٙ اظ ٗجبضظا ٗبزضـ زذتط ٦ٌ٧ ؛اٝؾ  ثي ٧ٞٛؿٜسٟ ث٠ ُصقت٤ اقطف ٝ ذبٛٞاز٣ ا٨ٓٝٚ كٔف

بؾتٜس ٝ ثب زٝٓ  ػخ٘ب٦ٛ ٗجبضظٟ ًطزٛس ٝ زض تظب١طات ظٖٔ ث٠ پب ذ ػ٠٨ٔثٞز ٠ً  1919اٛوالة 

ٝ ٗبزضـ . ٗك٢ٞض٥ ٛ٘بز هسضت حٌٞٗ  ػخ٘ب٦ٛ ٧ؼ٦ٜ ٧ك٘ي ضا ذٔغ ًطزٛس ػكان ثا٠    ثا٠ ا

ٝاضز ؾاپؽ   .ُٞـ ذاٞز هاطاض زاز   آٗٞذ  ٝ اٝ ٨٘١ٚ ضا آ٧ٝع٣ ضا َٝٚ ٝ ًبض ث٠ ذبَط ٗطزٕ

ٗس٦ٛ قطً   ١ب٥ تكٌْٝ زض ، قسبٓلبٙ زض ظٗبٙ حٌٞٗ  اٛٞض ؾبزات ض١جط ٗر، زاٛكِبٟ قس

 .(34 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) طز ٝ زض ًٜبض زضؼ ث٠ اٗٞض ؾ٨بؾ٦ ٝ ارت٘بػ٦ ١ٖ تٞر٠ زاق ً 

ظ٨ٜٗا٠  ا٥  ٠ُٞٛا  ث٠ٜس ٠ً ً ٗٞهؼ٨  ٗتٚ ا٧زبة ٦ٗ .ربٗؼ٠ اؾ ضٗبٙ ثطا٥ ا٧زبز تـ٨٨ط زض 

اؾاتلبزٟ   ذاٞث٦  ث٧ٞٛ٠ؿٜسٟ اظ ثبك  ثبال ثطا٥ تـ٨٨ط ٗٞهؼ٨  ٦ًٜٛٞ . ثطا٥ ٗكبضً  كطا١ٖ آ٧س

١س ٠ً كطظٛس ٧ي اٛوالث٦ اؾ  ٝ ٗابزضـ اٝ  ز ًطزٟ ٝ يح٦ ضا زض توبثْ ثب پؿطِ ظ٦ٛ هطاض ٦ٗ

اؾا  ًا٠ ٧ٞٛؿاٜسٟ     تاأح٨ط٥ ػكن ث٠ َٝٚ ثاعضٍ ًاطزٟ ٝ آٝضزٙ اؾاٖ ا٧اٚ ظٙ ١٘ابٙ       ثبضا 

ا٧ٚ تأح٨ط ١٘ب٦ٛ اؾ  ٠ً كطًالف زض ؾُح تلؿا٨ط   .ٞا١س ثط ٗكبضى زض ٗٞهؼ٨  ثِصاضزذ ٦ٗ

 .(215-244 :1379، كطًالف) ١سز ُلت٘بٙ آٙ ضا ث٠ ٝاًٜف ٗكبض٨ًٚ ث٠ ثبك  ٗٞهؼ٨  اضتجبٌ ٦ٗ

ياح٦   ١اب٥  َاطح بث٦ ٧ا  ثحج ٧ٞ١ا  ، ث٨ٜبٗت٦ٜ ثب ثبك  ٗٞهؼ٨  ٗطح٤ٔ زٕٝ ا٧زبز ضاث٤ُ

پطؾاس ًا٠    ٦ٗ ١ب٧ف َطاح٦اقطف ث٠ ػٜٞاٙ ٧ي كؼبّ ؾ٨بؾ٦ ٝهت٦ اظ يح٦ زض ٗٞضز . اؾ 

ٗتٞر٠  ثؼساًرس٥ اؾ  ٦ٓٝ يح٦ زض ٗطح٤ٔ اّٝ ٝاًٜكف ؿ٨ط، آ٧ب ٧ٞ١ت٦ ٗهط٥ زاضٛس ٧ب ٠ٛ
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ٙ ) ٠ً ٜٗظٞضـ اظ زاقاتٚ ٧ٞ١ا  ٗهاط٥ چ٨ؿا      قٞز ٦ٜٗٗظٞض اقطف  ا٧ٜزاب  زض . (58 :١٘اب

ياح٦  . ٜاس ً ؾطٛد ث٠ ياح٦ ٗؼطكا٦ ٗا٦    ٧ٞٛؿٜسٟ كط١َٜ ٝ ت٘سٙ ُصقت٤ ٗهط ضا ث٠ ػٜٞاٙ

 سبثا ٧ ٗهط٥ زؾ  ٦ٗ ١ب٥ پطٝا٠ٛٞاٛس ٝ ث٠ اٛٞاػ٦ اظ ث٢تط٧ٚ ذ ٗهط٥ ضا ٦ٗ ١ب٥ پطٝا٠ًٛتبة 

( ٙ  ١ب٧ف َطح٠ً  قٞز ٦ٗٝ ٝهت٦ ٗتٞر٠  بثس٧ ٦ثبظٗذٞز ضا  ٧ٞ١  ُصقت٤ زضحو٨و  ،(59: ١٘اب

 .(74، 68، 67، 65 :١٘بٙ) ٜسً ٦ٗ ٥ذٞززاضاظ قطً  زض ٛ٘ب٧كِبٟ ، ٧ٞ١  ٗهط٥ ٛساضز

زض رب٥ ز٧ِط٥ ٨ٛع ُٗاطح  ( ٠ً ٗرتم يح٦ اؾ ) زض َطح ػالٟٝ ثط ا٧ٚ ثحج ٧ٞ١ 

تأح٨ط ُصقت٠ ٦ٓٝ اظ َطح ٗهط٥  ١ب َطح ٛٞػ٦ َطح ضٝٗب٦ٛ اؾ  ٠ً ثط ٤٘١« تٞرب». قٞز ٦ٗ

زض ضٝٗاب٦ٛ ٝ زض  ا٥ ٟ ثؿ٨بض تأح٨ط پص٧طكتا٠ ٝ ياح٦ ا٧اٚ ٗؿائ٠ٔ ضا زض ثبظز٧اس ذاٞز اظ ٗاٞظ       

ٙ ) قاٞز  ٗا٦ ٥ُٞ ذٞز ثب ٧ٌا٦ اظ زٝؾاتبٛف ٗتٞرا٠    ٝ ُل  زٝؾا  ياح٦ اظ ٥ٝ   . (87 :١٘اب

ًاطزٟ ٝ زض   ظزٟ قِل ٨طز ٠ً ر٢بٙ ضا ُ ٗهط٥ هس٧ٖ ا٢ٓبٕ ٦٘ٛ ١ب٥ َطحپطؾس ٠ً چطا اظ  ٦ٗ

١ط پػ١ٝك٦ زض ٗٞضز َطاحا٦ ٓجابؼ    عء رساٛكس٦ٛاؾتوبٗ  ٝضظ٧سٟ ٝ را٥  ٠ٗوبثْ ١ط ح٘ٔ

 .(87 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) اؾ 

پطٝا٠ٛ ثبك  ث٨ٜبٗت٦ٜ ضا ثطا٥ ثبك  ٗٞهؼ٨  ث٠  ١ب٥ ثبّحطً   ٧ٞٛؿٜسٟ ثب اؾتلبزٟ اظ ه٤٨ً

تأث اً ح ا  ص    ل  ار  صغر م را  ل ي وا   ن  ت ن ل  نز تي ل رأن لف  فراشة» :٨طزُ ًبض ٦ٗ
فنتا  فرفت فراشة جبن ميا  ح ج ن     الفر  ا  ضية أثر  ح مرکة الري ح ر ف  ، ح الع مل

سٟ ثب تًا٨٘ٚ ا٧اٚ ُلتا٠ ٝ ثاب     زض ا٧ٚ هؿ٘  ٧ٞٛؿٜ (115 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) «   ح ج ن  اآلرلر

زًتط اقطف ٝ ثب تٞرا٠ ثا٠ ثبكا  ٝ ٗاٞهؼ٨ت٦ ًا٠       ١ب٥ ُلت٨ُ٠ط٥ اظ ا٧ٚ ٛظط٠٧ زض هبٓت  ا٢ٓبٕ

ٜس ٝ آٙ ١سف ١ٖ ا٧زبز تـ٨٨اط  ً ٗكبضى زض آٙ هطاض زاضز اظ آٙ ر٢  ا١ساف ذٞز اؾتلبزٟ ٦ٗ

آ٢ٛاب  ، ٙبثطا٥ تك٧ٞن ٤٘١ ٗطزٕ ٝ ثطا٨ِٛرتٜكحْ پب٧ب٦ٛ ًبض ٨ٛع زض ٗطا. (116-114 :١٘بٙ) اؾ 

غٝال٥ ٠ً ٜٗزط ث٠ اؾتوالّ ٝ آظاز٥ ٗاطزٕ   25اٛوالة ، 1919ث٠ اٛوالة ، طزث ضا ث٠ ُصقت٠ ٦ٗ

. (135 :١٘بٙ) ؿ٨ط آٙ نحج  ًطز كؿبز ٝاظ ٛوف ٗطزٕ زض ٗجبضظٟ ثب اقـبّ ٝ  َٞض٦ًٔ ث٠قس ٝ 

ُصقت٠ ٝ حبّ آٙ زض ربٗؼ٠ تٞر٠ ثؿا٨بض٥  ٧ٞ١  ظٙ ٝ ًبضًطز ، زض ا٧ٚ ضٗبٙ ٧ٞٛؿٜسٟ ث٠ ظٙ

ث٠ٌٔ ثطٗجٜاب٥ ِٛاطـ ذاٞز    ، ٜسً ُطح ٧ٞ١ٗ٦ٗ  ظٙ ضا ٛؿج  ث٠ ٗطز  ت٢ٜب ٥ٝ٠ٛ  اؾ .ٟ ًطز
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ٜس ٝ قره٨  ظٙ ضا ً ث٠ اٛؿبٙ ٨ٛع اظ ز٧س٥ ٗتلبٝت ٝ اٛوالث٦ ِٛبٟ ٦ٗ، ٛؿج  ث٠ ٗٞهؼ٨  ظٙ

 .ٜسً ٦ٗ زُطُٞٙ، ٛؿج  ث٠ آٛچ٠ زض ِٛطـ ربٗؼ٤ ٗطزؾبالض اؾ 

ٚ ه٨ابٕ ٝ   ،حطًا   ظٙ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ٛ٘ابز٥ اظ ٗجابضظٟ،  اّٝ  ٧ٞٛؿٜسٟ زض ٤ٔ١ٝ  ٦زٝؾات  َٝا

ؿجتا٦  ض ث٨ٚ يح٦ ٝ زًتط اقطف ٝهتا٦ ياح٦ اظ ثا٦    ١ب٥ ز٧بٍٓٞزض رط٧بٙ  ؛ٜسً ٗؼطك٦ ٦ٗ

٧ٞٛؿٜسٟ قرها٨   ، ٛسظ حطف ٦ٗ ٝ ر٢بٙ ؾ٨بؾ٦ ٝ ٗطزٕ ٝ تظب١طات ٝ...ٛؿج  ث٠ ؾ٨بؾ  

ا٧اٚ هؿا٘  ٧ٞٛؿاٜسٟ ثا٠ تؼط٧اق       زض. (34 :2112، ؾٔ٘ب٥ٝ) ٜسً ظٙ ضا ث٠ اٝ ٗؼطك٦ ٦ٗ ُصقت٤

ٗهط ٧ٌا٦   آٙ ا٧ٚ اؾ  ٠ً ظٙ زض كط١َٜ ُصقت٤ پطزاظز ٝ ُصقت٤ ظٙ ٝ ثبك  ث٨ٜبٗت٦ٜ آٙ ٦ٗ

ٝ     اؾ .ٟ اظ ػٞاْٗ تحّٞ ٝ ٛ٘بز٥ ثطا٥ تـ٨٨ط ٝ ٗوبٝٗ  ثٞز  ػاالٟٝ ثاط آٙ ظٙ ٛ٘ابز ٧ٞ١ا  

٨ٗعاٙ ا٨٘١  ٝ ِٛبٟ ٧ٞٛؿٜسٟ ث٠ ظٙ  ٣ٜسز١ ٛكبٙٝ ا٧ٚ  (16 :١٘بٙ)اؾ  ٟ ٗؼطك٦ قس : ٗبزضَٝٚ

 .ٝ قره٨  ٝ رٜؽ آٙ اؾ 

كا٨ٚ ٝ ثا٠   ٛ ُط١ٝا٦ ذبٛا٠   ؛ُٞٛا٠ اؾا   زٝ  ١ب ِٛطـزض ظٗبٙ حبيط ٝ زض ػهط اٛوالة 

 ُط٦١ٝ ٨ٛاع ثا٠ ػٜاٞاٙ كؼابّ زض ػطنا٤      ٝ( يح٦ هجْ اظ تـ٨٨ط) ًبض١ب٦٧ اٛحطاك٦ ؾطُطٜٗس

١بٓا٠ ٝ ؾا٥ٞٔ   ، اؾاتبز زاٛكاِبٟ  ٗك٨طٟ ؾ٨بؾا٦ ٝ  ) ٜٜسً زاٛف ٝ ؾ٨بؾ  ث٠ ٗطزٕ ذسٗ  ٦ٗ

، زض اثتسا٥ اٗاط ًا٠ ثاط ظٛاس٦ُ ياح٦ اؾاتجساز ؾ٨بؾا٦ ؿٔجا٠ زاضز        (. تظب١طًٜٜسٟزاٛكزٞ ٝ 

ثطا٥  طز ٝث ذٞز ث٠ ؾط ٦ٗ زض ظٛساٙ ٝ پ٤ٔ٨ ت٦ ٛساضز،اظ ظٛس٦ُ ضيب٧، اظزٝارف ارجبض٥ اؾ 

ًا٠ زض   ٦تحاٞالت  ٦ٓٝ زض ؾ٨ط. (38، 36 :١٘بٙ) آٝضز ٦ًٗطزٙ ذٞز ث٠ ًبض َطاح٦ ض٥ٝ  كطاٗٞـ

ٙ )( تجاس٧ْ اظ پ٨ٔا٠ ثا٠ پطٝاٛا٠    ) آ٧س ٧ٞ١٦ٗ  ٝ كٌطـ ث٠ ٝرٞز ، ٜٗف، ظٛس٦ُقره٨ ،   ،(112 :١٘اب

ٙ ) ٜس ١ٖ ثب ذبٛٞازٟ ٝ ثطازضـ َٔؼ  ٗؿئ٠ٔ ضا زض ٨ٗابٙ ثِاصاضز  ً ٦ٗ رطل ٥ٝ  ٝ  (121 :١٘اب

٧ؼٜا٦  ُاطٟٝ زٕٝ ظٛابٙ    پ٨ٞٛسز ٝ ثطا٥ ٨٘١ٚ ثاب آؿاٞـ ثابظِ   ث١ٖ اظ ٓحبِ ارت٘بػ٦ ث٠ ٗطزٕ 

 .(ث٠ ثؼس 131) قٞز ٦ٗضٝ  ٠ضٝث، ٛسا تظب١طًٜٜس١ٟب٠ٓ ٝ ؾ٥ٞٔ ٠ً كؼبّ ؾ٨بؾ٦ ٝ  ٗك٨طٟ،
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 در سطح تجٕٕه «اجنحة الفراشة» .7
ٚ . ؾاُح تح٨ٔاْ تج٨٨ٜا٦ اؾا     ، اظ ٛظاط كاطًالف  ، ؾ٨ٗٞٚ ٝ آذط٧ٚ ؾُح تح٨ْٔ ُلت٘بٙ ، تج٨ا٨

ُلت٘بٙ چ٠ تأح٨ط ثبظت٨ٓٞس٥ ١س ز ٜس ٝ ٛكبٙ ٦ًٗ ُلت٘بٙ ضا ث٠ ػٜٞاٙ ًٜك٦ ارت٘بػ٦ تٞن٨ق ٦ٗ

ُلت٘ب٦ٛ اؾ  ٠ً ٜٗزط ث٠ ، ُلت٘بٙ ٧ٞٛؿٜسٟ ُلت٘بٙ تـ٨٨ط ٝ تحّٞ اؾ . صاضزُ زض ؾبذتبض١ب ٦ٗ

ا٧ٚ ُلت٘بٙ ٝ ؾ٨ط  ٥ط٨ُ قٌْػٞاْٗ زض٦ٛٝ ٝ ث٨ط٦ٛٝ ظ٧بز٥ زض . قٞز ٦ٗبث٦ ٝ اؾتوالّ ٧ ٧ٞ١ 

ٕ   ػسٕ تٞر، تؤت زض اٛتربثبت، ث٨ٌبض٥ ٗطزٕ اؾ ؛ ٠زاقت ط٨تأححٞازث  ظٔاٖ ٝ  ، ٠ ثا٠ اٗاٞض ٗاطز

ا٧اٚ ُلت٘ابٙ ٛاعز     ٨ُط٥ قٌْان٦ٔ  ١ب٥ ٗب٠٧ ثٚكطز٥ ٝ ؿ٨ط آٙ اظ  ١ب٥ آظاز٥ٛجٞز ، كؿبز، ؾتٖ

ضٝ ثاٞزٟ ٝ زض   ٠ٗطز٦ٗ ٠ً چٞٙ زض ُصقت٠ ثب چ٨ٜٚ ٗؿبل٦ٔ ضٝث ؛٧ٞٛؿٜسٟ ٝ ث٠ تجغ آٙ ٗطزٕ اؾ 

ٜاس  ١زض ظٗبٙ حبيط ٨ٛع زض ٗوبثْ آ٢ٛب ذٞا١ٜاس ا٧ؿاتبز ٝ ٗجابضظٟ ذٞا    ،ٗوبثْ آٙ ؾط ذٖ ٌٛطزٛس

، ؾأ٘ب٥ٝ ) (9)«لیسقم حک  حزب الفساد لاالسةتب اد لالطغیةا    جليل  ىذا الشعب سیث ر» :ًطز

2112: 135). 
٧ٞ١  ، ٛٞع ِٛبٟ رٞاٗغ ذبضر٦ ث٠ ٗهط ٝ ٗطزٗبٙ آٙ، ذبضر٦ ١٥ب ٦٧كطا١٘بقطً  زض 

ٝ  ٧ابث٦  ٧ٞ١ا  ٛوف كط١َٜ ٝ ت٘سٙ ٝ ١ٜط زض ، آ٢ٛب ١ب٥ ٧ٝػ٦ُٗهط ٝ ٗطزٕ ٗهط ٝ  ُصقت٤

ٙ رٞاٗغ ز٧ِط ٝ ٛوف آ٢ٛب زض ؾب٧ط رٞاٗغ اظ ز٧ِاط   ١ب٥ زُط٦ُٛٞ، ًؿت ٧ٞ١   ١اب٥  ُلت٘اب

ُلتا٠ ٝ كٌاط انا٦ٔ ذاٞز اظ آ٢ٛاب اؾاتلبزٟ ًاطزٟ ٝ زض         ٨ٚا٨ تجؿبٓج٦ اؾ  ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ ثطا٥ 

ثٜب ث٠ ػو٨سٟ كطًالف ؾاُح تج٨ا٨ٚ    اؾ .ٟ زاز ُلت٘بٙ ان٦ٔ زاؾتبٙ آ٢ٛب ضا زذبٓ  ٨ُط٥ قٌْ

 آٛچا٠ ا٧ٜزب ٨ٛع ثٜب ثط  ٝ زض (245-251 :1379، كاطًالف ) تلؿ٨ط اؾ  ز١ٜس٣ ازا٠ٗؾُح٦ اؾ  ٠ً 

 ١اب  ٝاهؼ٨ا  كٌط ٧ٞٛؿٜسٟ ٝ اضتجابَف ثاب ر٢ابٙ ذابضد اظ ٗاتٚ ٝ      ، زض ؾُح تلؿ٨ط ُلت٠ قس

 .قٞز ٦ٗؾٜز٨سٟ 

زض ٗٞضز ظٙ ٝ احتطإ ث٠ حواٞم ظٙ ٧ٌا٦ ز٧ِاط اظ انا٦ٓٞ      ٥ٗطزؾبالضٗوبث٠ٔ ثب ؾٜ  ٝ 

 سٟ ٝ كٌط ٝ رؿٖ ٝ رٜؽ ٗؼتوس اؾا . ٥ٝ ث٠ آظاز٥ ػو٨. اؾ  ٠ً ٧ٞٛؿٜسٟ زض پ٦ آٙ اؾ 

ٝ ا١ساكف ثطؾس ٝ  ١ب ٠ًؿ٦ ا٧ٚ اذت٨بض ضا زاقت٠ ثبقس ٠ً آظازا٠ٛ ث٠ ذٞاؾت زض ٛظط اٝ ثب٧س ١ط

ثا٨ٚ ياح٦ ٝ    ١اب٥  ُلتا٠ رٜؿ٨  ٨ٛع ٦ٌ٧ اظ ا٧ٚ ٗٞاضز اؾ  ٠ً زض ضٗبٙ ٝ زض هبٓت  ٗؿئ٤ٔ

 .قٞز ٦ٗيح٦ ُٗطح  ٦ذٞاٛ ش١ٚاقطف ٝ 
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 اظ ٛظاط كاطًالف   سٟق ُٗطحٝ ثب تٞر٠ ث٠ ؾ٠ ؾثاّ ان٦ٔ  تج٨٨ٚث٠ َٞض ذالن٠ زض ؾُح 

زض ػٞاٗاْ ارت٘ابػ٦ ٝ ضٝاثُا٦ ًا٠     ، زض ا٧ٚ ؾُح( تأح٨طات، يا٧سلٞٓٞغ٧، ػٞاْٗ ارت٘بػ٦)

ٙ   ٨ُط٥ قٌْ  :ٜاس اظ ػجبضت ،زاقاتٜس  ٛواف  (٧ؼٜا٦ ٧ٞ١ا  ٝ تـ٨٨اط   ) ا٧ٚ ا٧اسلٞٓٞغ٥ ٝ ُلت٘اب

ا٧اٚ ػٞاٗاْ   . ٛظبٕ ؾا٠ُٔ ٝ هاسضت   َٞض٦ًٔ ث٠ٝ  ...كؿبز ٝ، اؾتجساز، ظٖٔ، كوط، ٞا٦١ذ آظاز٥

ٗطزٕ ضا ، ٗجبضظات قس ٝ ا٧ٚ ٗجبضظات ثط ٢ٛبز١ب٥ ارت٘بػ٦ تأح٨ط ُصاق  ٨ُط٥ قٌْٜٗزط ث٠ 

آ٢ٛب ثب ت٠٨ٌ ثط ١٘س٧ِط ثطا٥ ُلت٘ب٦ٛ ثط ياس ُلت٘ابٙ حابًٖ تاالـ     ، ر٘غ ًطززض ًٜبض ١ٖ 

ًطزٛس ٝ ا٧ٚ تالـ زض قٌْ ٧ي ٛظبٕ ارت٘بػ٦ هسضتٜ٘س ٧ؼ٦ٜ تظب١طات ث٠ ٝرٞز آٗاس ٝ ثا٠   

بضظٟ ثاب كؿابز ٜٗزاط قاس ٝ ا٧اٚ      آظاز٥ ٝ ٗجا ، ٧ؼ٦ٜ ًؿت ٧ٞ١  ٗٞضزٛظطكٌط ٝ ا٧سلٞٓٞغ٥ 

  .ؾُح تج٨٨ٚ اظ ز٧س كطًالف اؾ  چ٨ٌس٣

 گٕزْ وتٕجٍ

  ًٙا٠  قاس  ضٝقٚ، تٞن٨ق ٗتٚ زض ٗطح٤ٔ اجنحة الفراشةزض ثطضؾ٦ ضٗب   ٙ  زض ا٧اٚ ضٗاب

ٖ  ٛظاط ٝر٦٢ ٛ٘بز٧ٚ ٝ اؾاتؼبض٥ زاضٛاس ٝ اظ    ٝاغُبٙ ثبض ا٧سلٞٓٞغ٧ي ٝ كا٦ٜ٨ ٝ قاّ٘ٞ   ٛ ١ا

ٖ    ؾُح ثب ١ٜ٘س ٝ ٗل٢ٕٞ زض زا٧اط٣  زاضا٥ ٗؼب٦ٛ ١ٖ ػ٘ٞٗبًٗؼٜب٦٧  ؼٜاب  ٗ ٝؾا٨ؼ٦ اظ ٝاغُابٙ ١ا

زاؾاتبٙ ثاط اؾابؼ ١٘ا٨ٚ ًابضًطز ا٧اسلٞٓٞغ٧ي        ١ب٥ قره٨ اؾب٦ٗ  اؾ .ٟ قسُؿتطا٨ٛسٟ 

قاطاك    اقطف ضؾ٨سٙ ثا٠ هٔا٤  ، بثست ٦ٗ ١ب تبض٦ٌ٧يح٦ ٛٞض٥ اؾ  ٠ً ث٠ ) ٛسا اٛتربة قسٟ

ٝ حؿاٚ پاب٦ً ٝ پاب٨ًع٦ُ     ؾ٥ٞٔ ث٨بِٛط ؾٌٞٙ ٝ آضاٗاف ، ٧٘ٚ ٛ٘بز ضاؾت٦ ٝ نٔحأ، اؾ 

ٙ   ١ب٥ ُلت٘بٙٗتؼٔن ث٠  ، ٝاغُب٦ٛزض ًٜبض ا٧ٚ ٝاغُبٙ(. اؾ  ٨ٛاع هاطاض    زُٝب٠ٛ زض ٗاتٚ زاؾاتب

ُاطكتٚ اٗاٞاّ   ، احتٌبض اٗٞاّ ٗطزٕ» ثطا٥ ٗخبّ زض ُلت٘بٙ ؾ٠ُٔ ث٠ ٗٞاضز٥ اظ هج٨ْ. اٛس ُطكت٠

 زض ٗوبثْ ذٞض٧ٖ ٝ ثط٦ٗ« ...ذ٨بٛ  ٝ، كطٝق٦ َٝٚ، ظٖٔ ٝ ؾتٖ، كوط ٝ كؿبز ٝ ُؿتطـٗطزٕ 

، تٞراا٠ ثاا٠ ٗااطزٕ» ٗااٞاضز٥ اظ هج٨ااْ ١ااب اؾااتبٙزآٙ زض ُلت٘اابٙ ضٝقااٜلٌطا٠ٛ ٝ اٛوالثاا٦ زض 

ٙ   ٝ ًكٞضزكبع اظ َٝٚ ، آظاز٥، ا٨ٜٗ  ربٗؼ٠، ٗحٞض٥ هبٛٞٙ ثا٠   «ٗاص١ت ، زض ٗوبثاْ ث٨ِبِٛاب
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اؾ٠٨٘ ٝ ثب كؼْ  اًخطاًٛح٥ٞ ٨ٛع ر٘الت  اظ ٛظط. قٞٛس ٦ٗػٜٞاٙ اهالٕ ٝاغُب٦ٛ ذبل قٜبذت٠ 

٧ٞٛؿاٜسٟ زض   ؛ث٨كاتط٥ قاٞز   تأ٨ًاس  ١اب  ٠ذٞاؾات جٞت ٗؼٜاب ٝ  اٛس تب ثط ح ث٠ ًبض ضكت٠ «ًبٙ» ٛبهه٤

ٟ ًاطزٟ  ك٦ٜ٨ زض ؾبذتبض ر٘الت اظ ظثبٙ ػب٨ٗب٠ٛ اؾاتلبز ٛ ١ٖ ض١ب ثطا٥ ثبض ػبَل٦ ٝ ا٧زبز ضاث٤ُقؼب

ؾابذ  اؾاتؼبض٥ ٝ ًابضثطز     ٧ٚا ثاط ا ػالٟٝ . اؾ  آ٨ِٜ١ٚآٝا٦٧ ٝ ض٧تٖ قؼبض١ب ٗٞظٝٙ ٝ اظ ٛظط 

 .ٝايح اؾ  ذٞث٦ ث٠ًٔ٘بت زض زاؾتبٙ  ٛ٘بز٤ُٛٞ

 ُتابض٧ر٦ ٝ قاطا٧ٍ    ١اب٥  ُصقات٠ ثاب   ٗتٚا٥  ٨ٗ٠ٜظ زاٛف، ؼس تلؿ٨ط زض ا٧ٚ زاؾتبٙزض ث

اظ ثبك  ث٨ٜبٗت٦ٜ ٝ پطٝضـ آٙ  ٥ط٨ُ ث٢ط٧ٟٞٛؿٜسٟ ثب . ٞضزذ حبًٖ ثط رٞاٗغ اٗطٝظ٥ پ٨ٞٛس ٦ٗ

ٙ   ،زض ٗٞهؼ٨  حبيط ٝ  اٛواالة ، اظ ٧ٞ١  ُصقت٤ ٗهط، تبض٧د پطثبض ٝ ػظ٘ا  ُصقات٤ آ  ١اب 

ٝ ٛ٘بز آٙ  (1919اٛوالة ، زٝٓ  ػخ٘ب٦ٛ، ٛبپٔئٞٙ، اؾتؼ٘بض) ثب ظٖٔ ٝ ؾتٖ پ٨ك٨ٜ٨بٙ اـ ٗوبث٠ٔ

٠ ٗطزٕ ٝ زػاٞت ثا   ٧ٞ١ت٦ ث٦ا٧سلٞٓٞغ٥ ٗوبث٠ٔ ثب ظٖٔ ٝ ؾتٖ ٝ  رٜج٤ اؾتلبزٟ ًطزٟ تب« فراشلة»

پ٢ٜابٙ   ١اب٥  ال٧ا٠ ٗرتٔق ثاط   ١ب٥ ظ٠ٜ٨ٗا٧ٚ ٗٞيٞع زض  .ؾ٥ٞ ثبظ٧بث٦ ٧ٞ١  ضا ثطرؿت٠ ًٜس

٧ٞٛؿٜسٟ زض ٗٞضز ؾ٨ط تحّٞ قره٨  ظٙ ثب ا٧زبز ثبكت٦ ث٨ٜبٗت٦ٜ ٛؿج  ثا٠  . كعا٧سا ٦ٗ زاؾتبٙ

ًطزٙ ٗوبٕ ظٙ زض ُصقت٠ ٗهط اظ ٧ي ؾٞ ٝ ا١ت٘بٕ ث٠ ٛوف ٝ راٜؽ ٗابزض    رمُصقت٠ ٝ ٗك

رٜؽ ظٙ ضا ث٠ ػٜاٞاٙ   ذهٞل ث٠ٗكبض٨ًٚ زض ٗتٚ ٝ ، ث٠ ػٜٞاٙ َٝٚ ٝ ًكٞض اظ ؾ٥ٞ ز٧ِط

 اؾ .ٟ ٗؼطك٦ ًطز ذٞا٦١ آظاز٥تـ٨٨ط ٝ ، ٛ٘بز٥ اظ ٗجبضظٟ

  ا٧ٚ ا٧سلٞٓٞغ٥ ٝ ُلت٘بٙ ٨ُط٥ قٌْػٞاْٗ ارت٘بػ٦ ٝ ضٝاث٦ُ ٠ً زض ، تج٨٨ٚزض ؾُح 

ٖ ، كواط ، ٞا٦١ذ آظاز٥ :اٛس اظ ٛوف زاقتٜس ػجبضت( ٧ؼ٦ٜ ٧ٞ١  ٝ تـ٨٨ط) ، كؿابز ، اؾاتجساز ، ظٔا

ا٧اٚ ػٞاٗاْ ٜٗزاط ثا٠     . ٝ ث٠ َٞض ػبٕ ٛظبٕ ؾ٠ُٔ ٝ هاسضت  ...تزبٝظ ٝ، كطٝق٦ َٝٚ، ذ٨بٛ 

ٗطزٕ ضا زض ًٜابض  ، ٗجبضظات قس ٝ ا٧ٚ ٗجبضظات ثط ٢ٛبز١ب٥ ارت٘بػ٦ تأح٨ط ُصاق  ٨ُط٥ قٌْ

آ٢ٛب ثب ت٠٨ٌ ثط ١٘س٧ِط ثطا٥ ُلت٘ب٦ٛ ثط يس ُلت٘بٙ حابًٖ تاالـ ًطزٛاس ٝ    ، ١ٖ ر٘غ ًطز

ا٧ٚ تالـ زض قٌْ ٧ي ٛظبٕ ارت٘بػ٦ هسضتٜ٘س ٧ؼ٦ٜ تظب١طات ث٠ ٝراٞز آٗاس ٝ ثا٠ كٌاط ٝ     

 .آظاز٥ ٝ ٗجبضظٟ ثب كؿبز ٜٗزط قس، ٧ؼ٦ٜ ًؿت ٧ٞ١  ٗٞضزٛظط٧سلٞٓٞغ٥ ا

 



 ي...  حسه دادخًاٌ، عچزش ٍٔزٕخ  ْاس محمد سلمبي« اجنحة الفراشة»گفتمبن غبلت رمبن  لٕتحل

741 

 

 َب وًضت پٓ
 

١ب٥ ٨ٗساٙ  كٔذ قسٟ، ٠٘١ ذطٝر٦ ًبٗالًٗتٞهق قسٟ، هٔت ق٢ط  ًبٗالً. ػجٞض ٝ ٗطٝض زض ٨ٗساٙ تحط٧ط 7

١ب٥ قره٦ ٝ ػ٦ٗٞ٘ اؾ ؛ ٦٧ُٞ ٠ً ٗٞتٞض ٤٘١  ١ب پط اظ ٗبق٨ٚ ث٠ ؾ٘  ث٨طٝٙ ثؿت٠ قسٟ ٝ ٝضٝز٥

 اؾ ... . آ٢ٛب اظ ًبض اكتبزٟ
 . ذٞزـ ضا زض ٗبق٨ٜف ٗبٜٛس ٧ي ثبظزاقت٦ ز٧س ٝ ٦٧ُٞ اٝ زض ظٛسا٦ٛ اؾ  ٠ً ضاٟ ذطٝر٦ ٛساضز.2
ض٥ ثٜٔس... ٗبٜٛس ز٧ٞاض ثط٨ٓٚ هس٧ٖ... ٝ ٗبٜٛس ٧ي ٗبٛغ كٞالز٥ رس٧س ٠ً . ٨ٛط١ٝب٥ ا٨ٜٗت٦ چٞٙ ز٧ٞا3

 طز، ا٧ؿتبزٟ ثٞزٛس.ً ٗهط ضا اظ ؿعٟ رسا ٦ٗ
. ثطا٥ ا٠ٌٜ٧ اٝ زض ؾبػبت پب٧ب٦ٛ نجح ٗتٞٓس قس ٝ تٞٓسـ ٧ٞٛس٥ ثط زضذكف ذٞضق٨س ظ٢ط ثط 4

 ضزا٥ آؾ٘بٙ ثٞز.
ُٞ  ٧ب ٦ِ٘١ زضٝؽ اٛس نبزمبٜٗس، ٛ ٠ً آ٢ٛب ضا ٦ٗ ٠ُٞٛ آ١ٙب٥ ٗؼتطيبٙ  ذٞاؾتٖ ثساٖٛ آ٧ب ؾطًطزٟ . 5٦ٗ

 ١ؿتٜس.
٦٧ ٠ً تٞ زٛجبٓكبٙ ١ؿت٦ چ٨ؿ ؟... ثسٝٙ اظ زؾ  زازٙ چ٢ط٣ ذٜساٛف ُل : ٗٚ ١ب ١سف. ٝ آٙ 6

 ان٦ٓٞ ثط ربٗؼ٠ حبًٖ قٞز ٠ً ثسٝٙ آ٢ٛب اظ زًٗٞطاؾ٦ ٝ اضاز٣ ٗطزٕ ذجط٥ ٨ٛؿ ... ذٞا١ٖ ٦ٗ
پطٝا٤ٛ ؾل٨س؟ ُل : ثطا٥ ا٠ٌٜ٧ پطٝا٤ٛ ؾل٨س ٛ٘بز پب٦ً ٝ ٢َبضت ٝ . اٝ پطٝا٤ٛ ؾل٨س اؾ ؟... چطا 1

 آال٧ك٦ اؾ  ٝ حو٨و  ُٗٔو٦ اؾ  ٠ً ٨٘١ك٠ حبث  اؾ . ث٦
٠ً َالم ا٩ٙ نٞضت ٨ِٛطز، چٞٙ ًكٞض آٗبز٣ اٛتربثبت  اؾ  ٧ٚا. كوٍ ٧ي زضذٞاؾ  زاق  ٝ آٙ 8

١ب٥ ٗربٓق اؾ  تب ثب آٙ  ٝظٛب١٠ٗب٥ ٢ٖٗ حعة اؾ  ٝ َالم كطنت٦ ثطا٥ ض اؾ  ٝ اٝ ٦ٌ٧ اظ ٛ٘ب٧ٜسٟ

 پطا٦ًٜ ًٜٜس. ػ٠٨ٔ اٝ ٗٞيغ ث٨ِطٛس ٝ زضٝؽ
 . ا٧ٚ ٗٔ  زٝثبضٟ اٛوالة ذٞا١ٜس ًطز تب حٌٞٗ  حعة كؿبز، اؾتجساز ٝ َـ٨بٙ ضا ثطچ٨ٜٜس.9
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 کتبثىبمٍ

 عزثٓ( الف
 . ال ا  ا اقم: االول،  ، اجملللالعرب لسا  (،5849)  فرم ر  حمرل  يالل مج ل نظ  ،  ار 

 .  ية لفيف ۀج   : الث لث، سر ن  العلر ، اصؤ ریالعرب خطابال لیتحل (،>==5) ، مي  منف

 . كياالجيفر س و كياالني ن البح ث و للل ال   حتس: ، الي هر 5. ط، ة الرلا ی  ة السرد ویالبن (،;644) ، سبلاصنعم الي ض  ياکر 

 ، الي هر : اللا  اصررية اللبن نية. 8، ط اجنحة الفراشة(، 6456للر وا، حمرل )

 غري  الفنل ، الابعة ا ول ، لبن ن:  ا الفيف  العلرية.  او تيل، ترمجة الخطاب(، 6456 يلز، ل  ا )

 .ةيالعرر اصؤلية :و   ، ر5. ط، ةیالعرب ة الرلا ی  اتهایتجل ل ة الشعر  اللغة (،6448) عي ا، ن صري

 ة( فبرسٓ
 ، چبح اّٝ، ت٢طاٙ: ػ٦٘ٔ ٝ كط٦ِٜ١. تحلٕل گفتمبن اوتقبدْ(، 1385ظازٟ، كطزٝؼ ) آهبُْ

 .، ت٢طاٙ: ؾرٚضىبسٓ وظزْ سثبن(، 1378ٗوسٕ، ٗح٘س )زث٨ط

 .، ت٢طاٙ: ٦ٛگفتمبن ي جبمعٍ(، 1381ػًساٛٔٞ، ح٨٘س )

حؿ٨ٚ پب٧ٜسٟ، چبح ، ٗتطر٘بٙ: ٗط٧ٖ ذٞظاٙ ٝ ضىبسٓ ي وقد ادثٓ سثبن(، 1369كبٝٓط، ضارط ٝ ز٧ِطاٙ )

 اّٝ، ت٢طاٙ: ٦ٛ.

 :، ٗتطر٘بٙ: كب٠َ٘ قب٧ؿت٠ پ٨طاٙ ٝ ز٧ِطاٙ، ٧ٝطاؾتبضاٙتحلٕل اوتقبدْ گفتمبن(، 1379كطًالف، ٛٞضٗٚ )

 ١ب. ٠ٗح٘س ٛج٥ٞ ٝ ٢ٗطاٙ ٢ٗبرط، چبح اّٝ، ت٢طاٙ: ٗطًع ُٗبٓؼبت ٝ تحو٨وبت ضؾبٛ

 .، ت٢طاٙ: كٌط ضٝظعصز حبضز فزَىگ اصطالحبت ادثٓ اس افالطًن تب(، 1378ٗوساز٥، ث٢طإ )

ٛج٥ٞ،  ٢ٗطاٙ ٢ٗبرط ٝ ٗح٘س ٗتطرٖ:، ْ ادثٓ معبصزَبٍ وبمّ وظزٔ داوص(، 1384ٌٗبض٧ي، ا٧طٛبض٧٘ب )

 .چبح زٕٝ، ت٢طاٙ: آ٠ُ

ْ، ز ٗي  .ُلت٘بٙ كط١َٜ ت٢طاٙ:٥، ٛٞشض ٦ٜؼ٨ٔحؿ :تطرٖٗ، گفتمبن َْبٍ ٔوظز اْ ثز مقدمٍ (،1381) ب٧ٙزاٛا

 ، چبح ؾٕٞ، ت٢طاٙ: ؾرٚ. ادثٕبت داستبوٓ(، ٨ٗ1376طنبزه٦، ر٘بّ )

تحلٕل گفتمبن اوتقبدْ در عمل: )تفسٕز، تجٕٕه ي جبٔگبٌ تحلٕلگز(؛ تحلٕل (، ٨ٛ1379ؿتب٦ٛ، ٗح٘ٞز )

 .١ب ، ت٢طاٙ: ٗطًع ُٗبٓؼبت ٝ تحو٨وبت ضؾب٠ٛگفتمبن اوتقبدْ وًرمه فزکالف



 ي...  حسه دادخًاٌ، عچزش ٍٔزٕخ  ْاس محمد سلمبي« اجنحة الفراشة»گفتمبن غبلت رمبن  لٕتحل

757 

 

 ، چبح اّٝ، ت٢طاٙ: ١طٗؽ. ٓ رأج ي اوتقبدْىبسض گفتمبن(، 1383اهلل ) ُٓق٧بضٗح٘س٥، 

 مقبالت
مجلّ ، «ض٧ٌٝطز١ب٥ ؿبٓت زض تح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥»(، 1386ؾبزات ؿ٨بح٨بٙ ) آهبُٔعازٟ كطزٝؼ ٝ ٗط٧ٖ

 ، ؾبّ ؾٕٞ، ق٘بض٣ اّٝ، پ٨بپ٦ پٜزٖ. ضىبسٓ سثبن ي سثبن

، مقبالت گفتمبن ي تحلٕل گفتمبوٓمجمًعٍ ، «زضآٗس٥ ثط تح٨ْٔ ُلت٘بٙ»(، 1379پٞض، قؼجبٛؼ٦ٔ ) ث٢طإ

 تبر٨ي، چبح اّٝ، ت٢طاٙ: كط١َٜ ُلت٘بٙ.  ٗح٘سضيبث٠ ا١ت٘بٕ 

 رحت   اانة) الي لم  ي  أشع   ح الررح ااصييف    سل اليي لا اطا ا حتلي » (،5=57)  غ  ير ن ي  و كير  ،  ق  ليفم
 .89-67 ، صص69 ، العل لآدابها العربیة للغة اال رانیة العل یة الج عیة مجلة، «(ورعله  ;:=5 مرا قب  اشع  

مجلٍ اوجمه أزاوٓ سثبن ي ، «ال ية العراتح٨ْٔ ُلت٘بٙ اٛتوبز٥ »(، 1391يب )ض ٗح٘سضيب٦٧، ػ٦ٔ

 .192-169، نم 21، ق٘بضٟ ادثٕبت عزثٓ

 مىبثع أىتزوتٓ
http//www.pendialogue.com/ar/content 
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 رلا ة "أجنحة الفراشة" ل ح   سل ال تحلیل الخطاب السال   ي 
 (نظر ة تحلیل الخطاب النق ي لن رم   یرکالف  ي ض ء) 

 4نسب یع الت یعل، 3یاحیصادق س، 2حس  دادخ اه، 1عچرش ة ر یخ

 اليف ت   ي سل  ح قيم اللغة العررية وآ اهب  جب  عة ال ايل مچران. 1
 جب  عة ال ايل مچراناليف ت     ك ح قيم اللغة العررية وآ اهب  . 2
 اليف ت  ي سل ح قيم اللغة العررية وآ اهب  جب  عة ال ايل مچران. 3
 رية وآ اهب  جب  عة ال ايل مچراناللکيف  ا  ح اللغة العر    ل . 4

 صال لخّ 
   اصن هج   ً  نا تعيفرب  ي  رة جليل  ح حتلي  اطا ا ال ي يعّل « النيلي حتلي  اطا ا»يّن نظرية 

 يفم ه   النظرية ر نيف س أو تنرية ايلط ل جية . اليفخرر   ح العل م اإلني نية واالجيفر سية يفعل   
ومب  أن . وتع جل اصييف ي   الع لية    اجلرلة رةل نظرتك العلرية واليفابييية يل  النر ص، ر صة

يعّل حتلي  اطا ا ، يةالنر ص الليثة ور صة الرواية حتر   و ًا ر  اًا ح اليفغي ا  الثي فية واالجيفر س
ح ض إ نظرية ه ا البحث سل  حتلي  اطا ا النيلي  يفبّن ي. الي طل    أهّم ضرو ي   ا  ا اصع صر

ففا . ف   حن  آ اإ  يفحلي  اطا الالي رية  اإلجت ه   تيفحل  ربع  اليت( 1441) ن    ن ف کةف
ح  حملرل للر وي« أجنحة الفراشة»ية  ت   الة  وا، ف کةفلنظرية حتلي  اطا ا النيلي  ض إ

الف ت  ح  ييف ا  للل الة يل  أنّ النيف طج رع     ت. وشرح  ، وتفي   ، ثةثة  ييف ي      وص   
وح  ييف ا اليففي  ، لف ظ ليفبيحت ففرتكواليف اص  رحت ا ، والرتا ف، ال ص  اليفخلم سةقة اليفض  

وح  ييف ا ال رح سرّب س  اطا ا الي طل ، ال خرية اصرأ  آ اطك واليفعب  ريفا   حتليفبي صاليفخلم اليفن 
 . و لا سةقيفك ر لع ا   النرية واصؤثرا  اط  جية ح النص، وال   ، والرية، وه  ام ية

 .«أجنحة الفراشة» واية ؛  ييف ي   اطا ا؛ ف کةف؛ حتلي  اطا ا النيلي :رلیسةال الکل ات
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