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 چکیده:
اند وخسرونامه اثري منظوم و عاشقانه است که برخی آن را به عطار نسبت داده زمینه و هدف:

کرده رد  را  انتساب  این  دیگر  است،  برخی  تشخیص  قابل  و  واضح  که  امري  میان  این  در  اند. 
عاشقانۀ دو  از داستان  روایتی  است. خسرونامه  آثار عطار  با سایر  منظومه  این  تفاوت محتوایی 

هرمز و گلرخ است که بنوعی یادآور خسرو و شیرین نظامی گنجوي است. در شاهزاده به نامهاي 
و  انواع  تمثیل،  عطار،  به  اثر  این  انتساب  سقم  و  صحت  اجمالی  بررسی  از  پس  نوشته  این 
گستردگی آن در خسرونامه مورد توجه و تحلیل قرار میگیرد. هدف از پژوهش حاضر این است 

واسته است از شگرد تمثیل براي پیش بردن روایت خویش و که شاعر تا چه اندازه توانسته یا خ
 جذاب کردن آن بهره ببرد.

تحلیلی انجام شده   -اي و شیوة توصیفیاین پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه  روش مطالعه:
 ) است.1339است. نسخۀ مورد مطالعه متعلق به تصحیح احمد سهیلی خوانساري (

میشود، در خسرونامه   ها:یافته تقسیم  توصیفی  و  (روایی)  بزرگ داستانی  به دو دستۀ  تمثیل 
تقریبًا در دستۀ اول بسامدي ندارد (جز یک مورد در ابتداي آن). مگر اینکه مجموع داستان را 

 روایتی تمثیلی بدانیم براي بیمهري و ناپایداري دنیا.
المثل، استعارة تمثیلی،  نامه بسامد ارسالدر میان انواع تمثیل توصیفی در خسرو گیري:  نتیجه

المثل و استعارة تمثیلی  تشبیه تمثیلی، و اسلوب معادله بترتیب بیشتر است. قرار گرفتن ارسال
و  زبان  در  رایج  و  سائر  عبارات  ذکر  به  تشبیه،  از خلق  بیش  شاعر  که  میدهد  نشان  در صدر، 

ه زبان و درك عوام نزدیک کرده است. نکتۀ مند است. این امر، اثر او را بادبیات فارسی عالقه
 دیگر این است که غالب این تمثیالت در زبان امروز نیز کاربرد دارند.
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Khosronameh is a poetic and romantic 
work that some have attributed to Attar and others have rejected this 
attribution. In the meantime, what is clear and recognizable is the difference 
in the content of this poem with other works of Attar. Khosronameh is a 
narration of the love story of two princes named Hormoz and Golrokh, which 
is somewhat reminiscent of Khosrow and Shirin Nezami Ganjavi. In this article, 
after a brief review of the accuracy and correctness of the attribution of this 
work to Attar, its allegory, types and extent in the loss letter are considered 
and analyzed. The purpose of the present study is to what extent the poet has 
been able or willing to use the art of allegory to advance his narrative and 
make it attractive. 
METHODOLOGY: This research is based on library studies and descriptive-
analytical method. The study version belongs to the correction of Ahmad 
Soheili Khansari (١٩٦٠). 
FINDINGS: Allegory is divided into two major categories: narrative (narrative) 
and descriptive. In the loss-making letter, it has almost no frequency in the 
first category (except for one case at the beginning). Unless we consider the 
whole story as an allegorical narrative for the insurance and instability of the 
world. 
CONCLUSION: Among the types of descriptive allegories in the loss statement, 
the frequency of sending proverbs, allegorical metaphor, allegorical 
metaphor, and equation style are respectively higher. Placing proverbs and 
allegorical metaphors at the top shows that the poet is more interested in 
mentioning other common expressions in Persian language and literature 
than creating similes. This has brought his work closer to the language and 
understanding of the masses. Another point is that most of these allegories 
are also used in today's language. 
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 مقدمه 
از آثار منسوب به عطار است که عشق دو دلداده را روایت میکند که پس طی مراحل و دشواریهاي  خسرونامه 

غ ادب  آثار  زمرة  در  ازاینرو  میرسند؛  وصال  به  داستانهاي  گوناگون  نظم  که  است  مشهور  میشود.  محسوب  نایی 
از زبان پهلوي به دري جان گرفت و در قرن ششم توسط نظامی گنجوي    ویس و رامینغنایی با ترجمۀ منظومۀ  

عبدالرحمان  و  کرمانی  خواجوي  دهلوي،  امیرخسرو  مانند  توانمندي  شاعران  نظامی  از  پس  رسید.  خود  اوج  به 
ادامه د او را  اثر در نسخ مختلف حدود  جامی شیوة  بیت دارد که در چاپ خوانساري    8364تا    7600ادند. این 

 ) آمده است.8364بیشترین تعداد ابیات ( 
یادآور شده است که خسرونامه متعلق به عطار نیشابوري   زبور پارسی و در    الطیرمنطقشفیعی کدکنی در مقدمۀ  

نام دیگر   نام عطار است و خسرونامه  از شاعر دیگري به  -عطار نیشابوري است (مقدمۀ منطق  نامۀالهینبوده و 
). گرچه فروزانفر آن را جزو آثار مسلّم عطار 38و شفیعی کدکنی، زبور پارسی: ص  33الطیر، شفیعی کدکنی: ص 

ا فروزانفر: ص  دانسته  عطار،  فریدالدین  شیخ  آثار  نقد  و  احوال  شرح  (ر.ك:  ادیب  74ست  عارفی  را  عطار  اگر   .(
بدانیم که در آثار مسلّم خویش، جز به مسائل عرفانی نپرداخته است، وجود منظومۀ غنایی خسرونامه که هیچ  

ی خوانساري که این اثر را بدون تردید  وبویی از عرفان ندارد، در میان آثار او دور از ذهن بنظر میرسد. سهیلرنگ
را   خویش  ادعاي  جمالتی،  چنین  بیان  با  پنج)،  ص  خوانساري:  سهیلی  خسرونامه،  (مقدمۀ  دانسته  عطار  از 

هاي دیگر ناخواسته زیر سؤال برده است: «خسرونامه با هیچیک از مثنویات شیخ قابل مقایسه نیست؛ چه منظومه
منطق جز  و  وي  حکایات ک  مختارنامهالطیر  بر  مشتمل  دارد،  مبوّب  نظمی  و  شده  سروده  خاصی  اسلوب  به  ه 

گوناگون از اقوال بزرگان دین و علم و ادب و احوال و سیرت پادشاهان ایران و عربست ولی خسرونامه از آغاز تا  
 آمیز میباشد» (همان: ص چهار).انجام شرح یک داستان خیال

را   اثر  این  انتساب  ابوالفضل سعدالدیننکتۀ دیگر که میتواند  الربیب در مقدمه است. به عطار رد کند، مدح  ابن 
-546شاعر این شخص را قطب اولیا خوانده و گفته است اوتاد و ابدال را کشف حال از اوست (خسرونامه: ابیات  

  االولیا رهتذکیک از آثار مسلم عطار نام و نشانی از او یاد نمیشود؛ این موضوع بویژه در  )، درحالیکه در هیچ548
 آید.بیشتر بچشم می

انواع تمثیل در این اثر است. در تاریخ ادبیات ایران، نویسندگان و شاعران  موضوع اصلی پژوهش حاضر بررسی 
هاي خود، از انواع تمثیل در آثار خویش بهره همواره براي بیان تأثیرگذار یا غیرمستقیم و پنهان افکار و اندیشه

ر آثاري با مضامین و موضوعات گوناگونی از جمله عرفانی، حماسی، تعلیمی و غنایی بکار اند. این فن ادبی دبرده
خویش   آثار  مجموع  در  عطار  که  است  شده  داده  نشان  پژوهشی  در  است.  است ضرب  286رفته  آورده  المثل 

کاربرد تمثیل   ). در این پژوهش انواع، گستردگی و1391ی، ذوالفقاري،  رانیالمثل در شعر شاعران اکاربرد ضرب( 
 قابل ساده،  نسبتاً  زبان بدلیل خسرونامه در منظومۀ غنایی خسرونامه مورد بررسی و تحلیل قرار میگیرد. مثنوي 

 مضمون بسبب و نیز گلرخ  و هرمز اي افسانه تقریباً المثلها، شخصیتضرب و  کنایات از پر و عامیانه  گاه و فهم
 شده عطار آثار مطالعۀ مندان به عالقه خصوصاً فارسی ادب و شعر دوستداران عموم توجه  مورد عاشقانه، زیباي 

 انتساب اثبات و ردّ درجهت بیشتر هم آن که گرفته صورت اندکی مطالعات و تحقیقات راستا  این در ولی
انواع تمثیل است. بر این اساس سؤال اصلی این پژوهش این است که شاعر خسرونامه از کدام   عطار  به خسرونامه

تحلیلی به    –هاي خویش بهره برده است؟ که سعی شده است با روش توصیفی  در راستاي بیان و انتقال اندیشه
 این سؤال پاسخ داده شود.
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 سابقۀ پژوهش 
دربارة خسرونامه پژوهشهاي متعددي انجام نگرفته است. در ادامه به پژوهشهاي مرتبط که بر اساس جستجوي 

  بر  تکیه  با  خسرونامه  و  شیرین  و  خسرو) به بررسی تطبیقی  1396ده، اشاره میشود. فهیمی ( نگارندگان بدست آم
 بودن قوي، یکسان پیرنگ نداشتن همچون عناصر برخی داستانی پرداخته و نتیجه گرفته است که در  عناصر

 جمله از  دارد وجود تفاوتهایی برخی عناصر در  و دارد  وجود شباهت لحن، یکنواختی و داستان شخصیتهاي  زبان
 خسرو  در شخصیت عنصر نیز و است بیرونی بیشتر در خسرونامه و درونی بیشتر شیرین و خسرو در جدال  عنصر

خسرونامه شیرین و از  ( یکنواختتر  کوهساریان  و  بیرق  اکبري  مقاله1395است.  در  «بررسی )  عنوان  با   اي 
 به است توانسته عناصر این بردن  بکار با اند که عطارصورتگرایی» نشان داده  دیدگاه  از  نیشابوري   عطار  خسرونامۀ
 با او  یابد. دست نزدیک میکند، دیگرش آثار  به و متمایز شاعران دیگر آثار از را او شعر که خاصی زبانی ویژگیهاي 

 ایجاد را پیوستگی و انسجامشعر،   عمودي  فرم در است توانسته روایت و هنجارگریزي  تکرار، الگوهاي  از استفاده
(  ارائه آن از یافتهنسازما کلیتی و کند مالمیر  «بررسی1390دهد.  مقالۀ  در   تبیین   براي   خسرونامه  سبکی  ) 

 بیان شیوة محتوا، و موضوع بلحاظ عطار مسلّم و قطعی آثار با را نیشابوري» خسرونامه  عطار  به  آن  انتساب  صحت
 آثار  با مشترکات خسرونامه بسامد و معتقد است سنجیده تعابیر و واژگان نما،متناقض مثل سبکی هاي و خصیصه 

(  تأیید نیشابوري  عطار به را اثر این انتساب صحت عطار، مسلّم اکبري  و  نجفی  مقالۀ 1399میکند.  در  نیز   (
-که وجود خرده  اندهدادنشان  گریماس»    کنشگران  الگوي   بر   تکیه  با  خسرونامه؛  پیرنگ  در  روایتهاخرده  «ساختار

نهفته در دل کالن پیرنگهاي  و  الگوهاي سازهروایت «خسرونامه» عالوهروایتها  ایجاد  باعث بر  پیرنگ،  متعدد  اي 
است گردیده  متنوع  اپیزودهاي  و  تعلیق  (   .ایجاد  واردي  و  مقاله1398گرامی  در  نیز  بر )  «مروري  عنوان  با  اي 

شاعر است که گاهی ۀ  عشق مرکز و محور اندیش  که  انددانستهعاشقانه    اي منظومه  مضامین خسرونامه» این اثر را
 . اصطالحات عرفانی نیز در آن آمده است

همانطورکه مشاهده میشود تا کنون پژوهشی که بررسی انواع تمثیل و کارکرد آن در خسرونامه پرداخته باشد، 
 صورت نگرفته است. این امر ضرورت انجام پژوهش حاضر را تأیید میکند. 

 
 بحث و بررسی 

 خالصۀ داستان 
 تولّد از قبل اما فرزندي میشود صاحب خود کنیز از قیصر نمیشد. فرزند صاحب که داشت زنی روم پادشاه قیصر

 کنیزکان از یکی اما برساند، قتل به را طفل که درصدد است پادشاه زن میرود. بیرون روم از جنگ قصد به فرزند،
 اهواز بسمت آنجا از و آبسکون  بسمت کشتی با دایه و میسپارند اي دایه را به فرزند و میشود کار این مانع حیله با

 دو را آن است داده ازدست را خود کودك که مرد) باغبانی (مه میرسند، خوزستان به طفل و دایه. میکند حرکت
 طفل تربیت در آنها دل  و میکند تعریف همسرش و باغبان براي  را ماجرا مرگ، از قبل دایه. میبرد خانه به

و اقران همه سرآمد هرمز میگذارند. هرمز را او نام و میبندند  دوستی خوزستان پادشاه پسر بهرام با میشود 
 را دو  این دیدار مقدمات روزي  گلرخ میگردد. دایۀ وي  و عاشق دیده را هرمز گلرخ نام  به بهرام میگزیند. خواهر

 را سپاهان  سپاهیان دالوري  با هرمز میدهد، روي  سپاهان شاه و خوزستان شاه  که بین نبردي  میکند. در فراهم
میدهد. آنجا و میشود فرستاده روم قیصر بنزد  رسول  بعنوان هرمز آن از پس شکست  فرزندش  در   را  قیصر 

 میشود زنگیان ساالر قلعۀ  راه گرفتار در است، عازم سپاهان شاه از گرفتن انتقام براي  هرمز که وقتی میشناسد.
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 راه از مییابد. هرمز نجات زنگیان ساالر دختر به کمک اما است. نموده محبوسان خدمتکار را خود دختر که
 طبیب  و شده سپاهان وارد ناشناس بطور وي  میشود. سپاهان راهی میکند متصل سپاهان به را روم که دریایی
 افروزمیبندد و جهان دل  نیز حسنا وي  کنیز و سپاهان پادشاه خواهر افروزجهان به آنجا در میگردد. پادشاه خاص

 شاه و بازگشته دوباره و  میکند فرار روم به سپاهان  از شبانه خسرو سپس میدهد. خسرو به را حسنا  کنیزش
ازدواج و گل نهایت میدهد. در شکست را سپاهان یکدیگر  با   نام به فرزندي  صاحب و  میکنند هرمز (خسرو) 
 مرگ از پس میمیرد. آن براثر و میگزد خواب در افعی را هرمز  زندگی مشترك سالها از پس میشوند. جهانگیر

 میدهد. جان همانجا که میگرید وي  ماتم در آنقدر و میشود مجاور خاکش سر گل بر هرمز،
 

 انواع تمثیل در خسرونامه 
تمثیل به دو شکل کوتاه یا گسترده در ادبیات فارسی بکار رفته و به دو بخش کلی تقسیم میشود: تمثیلهایی با  

معروفند و تمثیلهایی در قالب چند کلمه یا عبارت که توصیفی، شکل داستانی که به تمثیلهاي روایی یا گسترده  
کوتاه یا فشرده خوانده میشوند. تمثیلهاي روایی عبارتند از فابل، پارابل و تمثیالت رمزي. تمثیلهاي توصیفی نیز 

سی از نوع المثل، و استعارة تمثیلی است. اغلب تمثیالت در ادبیات فارشامل تشبیه تمثیلی، اسلوب معادله، ارسال 
 ).  76توصیفی هستند (سرچشمۀ تکوین و توسعۀ انواع تمثیل، حمیدي و شامیان: ص 

عالقه شاعر  و  مورد)  یک  (بجز  هستند  توصیفی  نوع  از  تمثیلها  تمامی  تقریباً  خسرونامه  از در  استفاده  به  اي 
-نامه و منطق، مانند مصیبتتمثیلهاي روایی و داستانی از خود نشان نداده است. این اختالف با سایر آثار عطار

الطیر، که مشحون از حکایات تمثیلی از نوع فابل و پارابل است، نیز میتواند دلیل دیگري بر ردّ انتساب خسرونامه 
خانۀ  در  «پیل  مشهور  تمثیل  به  داستان،  روایت  به  ورود  از  پیش  و  منظومه  آغاز  در  تنها  شاعر  باشد.  عطار  به 

عی «فابل» محسوب میشود. وي براي تأیید یگانگی خداوند و اثبات وحدت در عین تاریک» اشاره میکند که به نو
 کثرت، از این حکایت معروف استفاده میکند:

ــت ــی ور صدهزارســـ ــه یکـــ ــر جملـــ  اگـــ
ــر ــت آخـ ــس چیسـ ــدد پـ ــویی عـ ــر گـ  اگـ
ــت ــه پیوسـ ــن نکتـ ــت ایـ ــو بسسـ ــواب تـ  جـ

 

آشکارست   خود  این  نیست  او   بجز 
آخر کیست  براي   شدوآمد 

میس پیل  کوران  ... که  دست  در   ودند 
 ).91-89(خسرونامه: ابیات                        

را   آنها  که  میکند  اشاره  اخالقی  نتایج  و  نکات  به  داستان،  روایت  در خالل  گاه  دیگر شاعر خسرونامه،  از سویی 
بیوفایی و ناپایداري دنیا حاصل تأمل در داستان میداند. میتوان گفت او مجموع این داستان را بنوعی تمثیلی از  

میداند؛ چراکه اوالً مضمون اصلی این ابیات، تأیید و تأکید بر این مسئله است؛ ثانیاً اکثر این ابیات در انتهاي اثر و 
گیري کلی را بیشتر اثبات میکند. براي نمونه پس از مرگ هرمز و بخشهاي پایانی روایت قرار دارند که این نتیجه 

 د:گلرخ چنین میسرای
 چــه حاصــل گرچــه عمــري غــم کشــیدند
ــدم ــواري ندیــ ــر، خونخــ ــرخ پیــ ــو چــ  چــ
ــري  ــد گیـ ــدان پنـ ــه چنـ ــد کـ ــو میبایـ  تـ

 

 ... رسیدند  درهم  چو  ببریدند   که 
 ... ندیدم  کاري  خوردنش  خون   بجز 
بمیري  محنت  کز  مرگ  یک   ازان 

 ) 8083و  8081، 8079(خسرونامه: ابیات      
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 تمثیل توصیفی و انواع آن در خسرونامه 
انواع تشبیه تمث فراتر نمیرود و داراي  یا جمله  یا چند عبارت  از یک  از نظر تعداد جمالت و حجم  یل توصیفی 

از این فنون تمثیلی،  استعارة تمثیلی، ارسال  المثل، و اسلوب معادله است. در خسرونامه موارد نغز و بیشماري 
تمثیلهاي توصیفی بکار رفته و از انواع تمثیل   بالغی دیده میشود که در واقع میتوان گفت در این اثر فقط انواع

المثل در هایی از این فنون اشاره میشود. باید گفت ارسال روایی (جز یک مورد) خبري نیست. در ادامه به نمونه
المثل دیده این میان بیشترین بسامد را به خود اختصاص داده است. در سایر آثار عطار چنین تراکمی از ضرب

 نمیشود.
 ه تمثیلی تشبی

 که است تشبیهی تشبیه تمثیلی او نظر از است. کرده تقسیم غیرتمثیلی و تمثیلی  گونۀ دو به را تشبیه جرجانی
 محسوس و مسلم بهمشبه و غیرمحسوس و معقول  مشبه و میآید بدست توضیح و تأویل نوعی با شبهوجه آن در

(اسرارالبالغه،  آن در که است تمثیل پایۀ بر مرکب تشبیهی تمثیلی تشبیه واقع  ). در52ص   جرجانی: است 
 در تمثیل  شبهوجه همچنین میرساند. اثبات  به  را آن و میپندارد بدیهی و مسلّم  امري  را بشکل ادعایی گوینده

 میتواند تمثیلی تشبیه  در  تشبیه ادات است معتقد شمیسا است. شده منتزع  متعدد امور از مرکب تشبیه مانند
(بیان، تأویل در و باشد محذوف جالل 421شمیسا: ص   بیاید   و ترینپرمایه را تمثیل تشبیه  کزازي  الدین). 

 ).57ص  کزازي: پارسی، سخن میداند (زیباشناسی تشبیه گونۀ هنریترین
را بدین گونه تشبیه میکند و   امر  این  با خدا بودن توصیه میکند و  به هر لحظه  را  ابیات زیر مخاطب  شاعر در 

 ه تمثیلی میسازد:تشبی
ــت ــا او جاودانـــ ــود بـــ ــد بـــ ــو بایـــ  چـــ
ــویش ــدیش از خـ ــو و منـ ــگ او شـ ــه رنـ  بـ
ــاز ــود بـ ــد ز خـ ــیچ نندیشـ ــره هـ ــو قطـ  چـ

 

زمانت  یک  او  بی  بود   نباید 
خویش  از  که  به  آخر  اندیشی   کزو 
اعزاز  ز  شد  دریا  که  میدان   یقین 

 ) 150-148(خسرونامه، ابیات                      
 تمثیلی را دربر گرفته است. بیت سوم تشبیه 

در ابیات زیر نیز شاعر براي تجسم و بازنمایی بهتر و روشنتر مقصود خویش در زمینۀ تعالیم دینی و مذهبی، از 
تشبیه تمثیل استفاده کرده است. وي کسی را که قرآن در او اثر نمیکند از سنگ هم کمتر دانسته است که نقش 

 در او درنمیگیرد.
ــرآن فروخو ــر قـ ــنگاگـ ــر سـ ــو بـ ــدي تـ  انـ

ــر ســنگ ــون نقشیســت ب ــم تــو چ  دل خص
 

  ... یکرنگ  و  نرم  سرمه  سنگ  چون   شود 
سنگ نرمتر  نگردد  قرآن  از   که 

 ) 280و  278(همان: ابیات                         
در جایی دیگر از زبان دوستی، در ستایش اشعار خویش چنین میگوید و اشعارش دریایی پر از درّ و گوهر جان  

 میخواند که نیازي به تحسین دیگران ندارد: 
ــدي  ــی بخوانــ ــن بیتــ ــوان مــ ــو از دیــ  چــ
 بــه مــن گفتــی کــه اي هــر نکتــه جــانی
 بــــدان دریــــا کــــه دُرّش جــــان پاکســــت

 

بماندي   واله  چون  که  من   چگویم 
زیانی  را  تحسین  هیچ   نداري 
باکست چه  ورنی  رود،  تحسین   اگر 

 ) 610-608(همان: ابیات                          
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ذهن  از  دور  تمثیل،  تشبیه  ذکر سه  با  را  (باغبان)  عادي  از شخصی  نیکو  فرزندي  زاده شدن  نیز  ابیات  این  در 
 نمیداند:

 عجـــــب نبـــــود گـــــر آیـــــد روزگـــــاري 
ــردون ــرخ گــ ــد چــ ــیار زایــ ــین بســ  چنــ
 نبینــــــــی آب حیــــــــوان را گرفتــــــــار

 

مه  از  شهریاري   1مردکه   زاید 
خون  از  مشک  زاید،  سنگ  از   عقیق 

می ز  که  پدیدارآید   تاریکی 
 ) 1882-1880(همان: ابیات                       

ترین تشبیهات تمثیلی در خسرونامه در ابیات ذیل آمده است که شاعر هرمز را به ترین و متراکمشاید منسجم
ناپذیر براي بدست آوردن دل «گل» توصیه کرده و از هشت تشبیه تمثیلی براي قانع تالش چندباره و خستگی

 دن مخاطب خویش استفاده میکند.کر
 دل گلــــــرخ بــــــرون آور ازیــــــن کــــــار
 بــــه یکبــــاري نیایــــد کارهــــا راســــت
 بـــه یـــک ضـــربت نخیـــزد گـــوهر از ســـنگ
 نگـــردد پختـــه هـــر دیگـــی بـــه یـــک ســـوز
ــرد ــران کـ ــوان قـ ــه نتـ ــیش مـ ــه روزي بـ  بـ
 چـــــو تخمـــــی را بکشـــــتی بـــــار اول 
ــر ور ــش ده ز هــــ ــو زود و رو آبــــ  مشــــ

 

بار   ازین  فروافتد  چیزي   مگر 
راست  بارها  را  ره  کرد   بباید 
تنگ  از  شکّر  نریزد  دفعت  یک   به 
روز  یک  به  میوه  پختگی   نیابد 
 ... کرد  میتوان  سالی  به  نیکو   حجی 
معطل  بمگذارش  آبی  بی   ز 
در  بر  به  آید  تخم  نزدیک  بس   که 

 ) 2129-2122(همان: ابیات                        
کامرا درخواست  گل  که  زمانی  در  دیگر،  بار  استدالل  شاعر  چنین  گل  زبان  از  میکند،  رد  را  (هرمز)  عاشق  نی 

 میکند: 
ــت ــت اي دوسـ ــل چندانسـ ــتان گـ ــه بسـ  بـ
 چـــو از پـــرده برآیـــد چســـت و چـــاالك
ــر ــر عنبـ ــر مُهـ ــد بـ ــاره شـ ــه پـ ــو بیضـ  چـ
ــاك ــت آورده حکـ ــان بدسـ ــز کـ ــین کـ  نگـ
ــار آهنــــگ ــن زنهــ ــر مــــن نکــ ــه مهــ  بــ

 

همپوست   است  غنچه  با  پرده  زیر   که 
در   بیندازند  و   خاك ببویند 

مجمر به  سوزندش  خام  عود   چو 
چاك  دلش  گردنده  چرخ  از   کند 
سنگ  در  لعل  بهتر،  غنچه  در  گل   که 

 ) 2593-2589(همان: ابیات                        
المثل بسیار ناچیز است. گرچه این اثر مشحون از انواع بسامد این فن بالغی در خسرونامه، در مقایسه با ارسال 

 ثیلی جایگاه چندانی در آن ندارد.تشبیه است، تشبیه تم
 

 استعارة تمثیلی 
 تمثیلی استعارة تشبیه تمثیلی، جاي  به گردد،  بیان بهمشبه فقط و شود حذف مشبه تمثیلی تشبیه در گاه هر

بهتر میگویند، هم  مرکب استعارة تمثیلی استعارة به داشت. خواهیم  در را  تمثیلی استعارة اصطالح است اما 
 تمثیلی تشبیه  از مأخوذ یعنی باشد؛ داشته المثلضرب یا المثلجنبۀ ارسال  مرکب استعارة که ببریم بکار موردي 

 
 هرمز را یافته و سرپرستی او را برعهده میگیرد. باغبان قیصر کهنام  1
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 داراي دو  عبارت کنایه در که گفت باید نیز کنایه با تمثیلی استعارة تفاوت ). دربارة124شمیسا: ص  باشد (بیان،
 با بااینکه تمثیلی در استعارة اما است؛ دوم معناي  گوینده منظور اما هستند، کاربردي  هم معنا دو هر و معناست

مثالً کاربردي  نخست معناي  هستیم،  روبرو معنا دو کنایۀ  نیست.   در خانه درِ است» باز فالنی خانۀ «درِ در 
 (تشبیه   زد گره آب بر نمیتوان زدن» حقیقتاً آب بر استعارة تمثیلی «گره در اما باشد  باز  میتواند نیز امر واقعیت
). استفاده از این فن در خسرونامه در 47-46جمکرانی: صص   رضایی بالغی، کتب تمثیلیه در استعارة و تمثیل

انواع تمثیل توصیفی در رتبۀ دوم (پس از ارسال  هایی از آن المثل) قرار دارد. در ادامه به نمونهمقایسه با دیگر 
 اشاره میشود. 

 )1560گهی با چوب گز مهتاب پیماي (خسرونامه: بیت /  *گهی از نرگست خوناب پاالي 
انجام کاري محال داشتن است (امثال و حکم، دهخدا، ج   از قصد  : ص 4با گز مهتاب پیمودن استعارة تمثیلی 

1760 .( 
 )4563به گِل خورشید اندودند آن روز (خسرونامه: بیت /  افروز*عجب آن بود کان چندان دل 

 » نیز استعارة تمثیلی از قصد انجام کاري محال داشتن است.«خورشید را به گِل اندودن
 ) 5277نهاده تا به شیر مرغ بر خوان (همان: بیت /   *ابا و قلیه و حلوا و بریان

 «شیر مرغ» استعارة تمثیلی از چیز نادر و نایاب است که امروزه نیز بکار میرود.
 ) 5771سوزن جاي در دشت (همان: بیت نیافت از خلق /  *همه صحرا و دشت از مرد پر گشت 

 «جاي سوزن انداختن نبودن» استعارة تمثیلی است از ازدحام و شلوغی جمعیت. 
 )4669به بویش مرده هم از گور برخاست (همان: بیت  / *ز رویش بار دیگر شور برخاست 

ا تمثیلی  استعارة  زنده کردن»  را  امروزي «مرده  تعبیر  به  یا  برخاستن»  از گور  و  «مرده  تأثیرگذار  بسیار  از  ست 
 خوشایند بودن. 

 )6588ز سردي چون فقع تا چند جوشی (همان: بیت /  کوشی*برو بر یخ نویس این گرم
اثر کردن و ضایع ساختن کاري و کار هیچ انگاشتن و کار بیمقدار و بی«بر یخ نوشتن» استعارة تمثیلی است از  

 یخ). این عبارت امروزه نیز کاربرد دارد.(لغتنامه، دهخدا: ذیل  بیهوده و بیفایده کردن
 ) 7204دلم در شرح مویت موي بشکافت (خسرونامه: بیت /  * ز من تا موي تو چون موي سر تافت

 «موي شکافتن» استعارة تمثیلی است از دقت بسیار در انجام کاري بخرج دادن.
 ) 7957ولی در دست آخر باد داري (همان: بیت  /  *ز هر دستی حسابی یاد داري 

 بهره بودن.«در دست باد داشتن» استعارة تمثیلی است از بی
 )1267ز من بر خشک میرانند کشتی (همان: بیت /  *چو من حوري که حوران بهشتی

 «بر خشک کشتی راندن» استعارة تمثیلی است از قصد انجام کاري محال داشتن. 
 ) 1754(همان: بیت به هرزه آب میکوبی به هاون /  *چه میریزي میان ریگ روغن

 «آب در هاون کوبیدن» نیز استعارة تمثیلی است از قصد انجام کار محال داشتن. 
همانطورکه مشاهده میشود، تمامی این عبارات مضمون و مفهومی محال و خالف امر واقع دارند و تفاوت آنها با 

 «کنایه» در همین است.
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 المثل ارسال
 و مختصر ایستکه مثل جمله است این تعاریف جامعترین از یکی اند.دهدا ارائه متعددي  تعاریف مثل دربارة

 باشد یافته  عام شهرت ترکیب لطف  و معنی و روشنی لفظ روانی  بسبب که حکیمانه  مضمون یا تشبیه بر مشتمل
بهمنیار: ص  بکار محاوره در تغییر اندك با  یا  و تغییر بدون را آن همگان و (مثل،  بر  52برند  بنا  تعریف ).  این 

 از نامشهور باشند،  اما باشند ترکیب لطف و معنی روشنی و لفظ اختصار محسنات و مزایا هایی که داراي جمله
 المثلارسال  با تمثیلی تفاوت تشبیه دربارة است. مثل اصلی شروط از عامه بین  شهرت چه میشوند، خارج مثل
 دارد المثلضرب جنبۀ بهمشبه اما میشود تشبیه محسوسبه  مشبه به معقول  مشبه نیز المثلارسال  در گفت باید

 يمنثور. مثلها   ایمنظوم است    ای  یدر فارس  جیرا  يمثلها ).443شمیسا: ص نمیشود (بیان، ذکر نیز تشبیه ادات و
اند. گاه دسته  نیاز ا  یفارس  ي و اغلب مثلها  روندیبکار م  اریمع  ای  ي جمله به زبان گفتارشبه  ایمنثور در قالب جمله  

المثل در شعر شاعران (کاربرد ضرب   شودیارائه م  یادب  ي هاه یاز آرا  یساده و خال  ي امنثور در قالب جمله  ي مثلها 
 ). 98ایرانی، ذوالفقاري: ص 

 ز پنهانیت پیدا میندانیم/  *تویی جمله ولی ما میندانیم
 )168-167(خسرونامه: اگر خفاش نابیناست غم نیست  /  جهان پر آفتابست و ستم نیست

المثل درآمده است، از جمله در این مضمون در عبارات و ابیات گوناگون در ادب فارسی بکار رفته و بشکل ضرب
 سعدي:  گلستان

 د (گلستان: باب پنجم)رونق بازار آفتاب نکاه / پره گر وصل آفتاب نخواهدشب
 ) 378و نیم (خسرونامه: همی گفتند چون سیبی به د/  *رخ او را و مه را اهل اقلیم

 «مثل سیبی که از وسط نصف کرده باشند» به معنی «عیناً شبیه هم بودن» است که امروزه نیز بکار میرود.
 ) 701بناحق خونی از بینی نیاورد (همان: بیت /  دینی نیاورد*چو برحق بود، بی

 نرسیدن» امروزه نیز کاربرد دارد. «خون از بینی کسی نیامدن» در مفهوم «به کسی کوچکترین آسیبی 
 )831نباید کند خود را نیز چاهی (همان: بیت /  *نباید کرد بد با بیگناهی

المثل «چاه مکن بهر کسی /  اول خودت دوم کسی» اشاره دارد که امروزه نیز این بیت بصورت ضمنی به ضرب
 رایج است.

 هرگز برنتابد پیه  1سرسیه/  *مگر نشنیدي این تنبیه هرگز
 ) 1729-1728بچه آخر (همان: بیت تو شاه او روستایی / بچه آخرتو خسرو و او گدایی

نیز آن را بکار برده، در معناي تعلق گرفتن چیزي به کسی است که ظرفیت آن را    2المثل که سناییاین ضرب
 ).1002: ص 2ندارد و موجب هالکتش میشود (امثال و حکم، دهخدا، ج 

 )1767(خسرونامه: بیت  3که هر مرغی به پاي خویش آویخت /  ن بیش آویخت*نباید با منت زی

 
 نهنگ ۱
 )661(حدیقه: ص  سار برنتابد پیهکه سیه  سفله گردد ز مال و جاه سفیه2
شـعر   طـاهر چغـانی، بـه نقـل از پیشـاهنگان(هر مرغـی را بـه پـاي خـویش آویزنـد   چه استیزند مابا ما به حدیث عشق 3

 )188دبیرسیاقی: ص  پارسی،
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المثل امروزي «هر کسی را در قبر خود خواباندن» «هر مرغی را به پاي خویش آویختن» معادل کهن براي ضرب
 است.

 )1768که با تو نان من در روغن افتاد (همان: بیت /  *بده آبم چو قرعه بر من افتاد
 مند و کامیاب شدن» امروزه نیز رایج است.کسی در روغن افتادن» در معناي «بهره«نانِ 

 مرا پشتی به رویت گرم بودي / *تو را چون مردمان گر شرم بودي 
 ) 1771و 1772نیابد شرم، سگ به زو به در باز (همان: بیت  / چو گربه نقد بیند دیگ سرباز

 گ باز است، حیاي گربه کجا رفته است».بیت دوم بطور ضمنی اشاره دارد به مثل «در دی
 )1988(همان: بیت  1ازو دایه چو خر در یخ فروماند /  *چو زین شیوه سخن هرمز فروخواند

 «چو خر در یخ ماندن» مانند «چون خر در خالب ماندن» به معناي «گرفتار شدن» است. 
 ) 2159بیت (همان:  2به عشوه نان در انبانم نهادي /  *بسا لوسی رگ جانم گشادي 

نهادن انبان کسی  در  تهی  :نان  را  روانه  او.  کردن  غربت  تکلیف  و  سفر  اسباب  ۀاو  .  خواستن   را  عذرش.  کردن  را 
 (لغتنامه، دهخدا: ذیل نان). نکرد طردش

 ) 2305که او را زین نمد باشد کالهی (خسرونامه: بیت /  *کسی را سوي این رازست راهی
امروزه نیز رایج است، به این معنی است: کمترین سودي از امر متعلق به دیگران، «از این کاله، نمدي بردن» که  

 براي خود درنظر گرفتن.
 ) 2409بگو شیر آمدي یا روبه آخر (همان: بیت  /  *چسانت پرسم از گرد ره آخر

ري از شخصی  «شیري یا روباه؟» که امروز نیز شایع است، هنگامی بکار میرود که بخواهند دربارة نتیجۀ انجام کا
 سؤال کنند.

 ) 2994که مهر و خون نخسبد در زمانه (خسرونامه: بیت /  *نکو گفت این مثل پیر یگانه
این بیت در   بیدار کردن نیز آمده است: «  کلیله و دمنهمفهوم مصراع دوم  برهمن گفت: خون هرگز نخسبد، و 

نیست منظور از «پیر یگانه» در این بیت   ). مشخص127...» (کلیله و دمنه: ص    فتنه به هیچ تأویل مهنا نماند
چه کسی است (آیا نصراهللا منشی است؟!). این مورد جزو معدود مواردي است که شاعر خسرونامه قبل از ذکر 

 مثل، به گویندة آن اشاره میکند و در واقع «مثل» بودن عبارت را بصراحت تأیید میکند. 
 بتداي خسرونامه نیز آمده است: مضمون این مصراع در ستایش امام حسین (ع) در ا

 ) 498(خسرونامه: بیت  ولی این خون نخسبد تا قیامت / اند اهل مالمتبسی خون کرده
 )3138که نیکویی کن و در آب انداز (خسرونامه: بیت  / پرداز*نکو گفت آن حکیم نکته

و دیگران نیز آن را    3حافظ  پرداز» بعنوان راوي این مثل سائر آمده است. سعدي،در این بیت نیز «حکیم نکته
پرداز» چه شخصی است. بنظر میرسد اشاره به صاحب اند. مشخص نیست منظور شاعر از «حکیم نکتهبکار برده

 
 )431: ص فرخیدیوان اشعار همچو خر در یخ بماند چون گه برهان بود (  بس کسا کاندر گهر و اندر هنر دعوي کند1
 )159ص  نهادي (نظامی، خسرو و شیرین:در انبانم روم چون نان    نشستم تا همی خوانم نهادي۲
 )787ص  دهد باز (سعدي، مواعظ:که ایزد در بیابانت    تو نیکویی کن و در دجله انداز3

 اند نکویی کن و در آب انداز (حافظ)که گفته   مرا به کشتی باده درافکن اي ساقی
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ابوالمعالی  قابوسنامه باشد که چنین گفته است: «بن وشمگیرکیکاووس،  نیکویی کن و در آب  ،  بودم که  شنوده 
 ). 22» (قابوسنامه: ص انداز که روزي بر دهد

 ) 3184پس از رنگ سیه رنگی دگر نیست (خسرونامه: بیت  / *سیه کردي مرا زین بد بتر نیست
«باالتر از سیاهی رنگی نبودن» امروزه نیز بکار میرود در معناي «اتفاقی بدتر از این نیفتادن». این مثل در ادبیات 

 1فارسی بسیار رایج است.
 ) 4158من کوتاهتر بود (همان: بیت  مگر دیوار/  *ندانم تا چه دیوت راهبر بود

«دیواري کوتاهتر از دیوارِ من نبودن / پیدا نکردن» که امروزه نیز بکار میرود، در معنی «مظلومتر از همه بودن» 
 است. این عبارت را هرمز خطاب به گل میگوید و از جفاکاري او شکایت میکند.

 ) 6490راه (همان: بیت  که یابنده بود جویندة/  *شنودستم من از گویندة راه
 المثل درآمده است: که بشکل ضرب مثنوي «عاقبت جوینده یابنده بود» مصراع مشهوري است از موالنا در 

 ) 4781(مثنوي، دفتر سوم، بیت  عاقبت جوینده یابنده بود/  بود بنده سر بر حق یۀسا
 )6534(خسرونامه: بیت خرد را دست زیر سنگ او بود /  *شکر وقف لب گلرنگ او بود

نیز  امروزه  که  دارد  اشاره  بودن»  آن  یا  او  دربند  و  «گرفتار  به  بودن»  چیزي  یا  زیر سنگ کسی  «دست کسی 
 کاربرد دارد.

 )6569چو پیلی یاد هندستانش آید (همان: بیت /   *که گر ترکی نه در فرمانش آید
  میشود،   دلتنگ  و  افتدمی  قدیمتر  زمانهاي   در  جایی  یا  کسی  یا  چیزي   یاد  به  و  میکند  یاد  هاگذشته  از  کسی  وقتی

 است که امروزه نیز رایج است. »کرده هندوستان یاد فیلش باز« میگویند
 )6579برون آمد ز گو در چاه افتاد (خسرونامه: بیت /  *دل مسکین من گمراه افتاد

به «از بد به بدتر و از مشکلی به مشکل  «از چاله درآمدن و به چاه افتادن» که امروز نیز رایج است، اشاره دارد  
معادلهاي آن در زبان و ادبیات فارسی عبارتند از   2بزرگتر دچار شدن». این مثل نیز در ادبیات فارسی رایج است.

رمال   چنگ  به  و  درآمدن  دزد  چنگ  «از  رفتن»،  اژدها  کام  به  مار  بیم  «از  گریختن»،  ناودان  بسوي  باران  «از 
 ).89-82ا (ر.ك: مالحظاتی دربارة مثل از چاله به چاه افتادن، کتابی: صص افتادن» و مانند آنه

 ) 2370وزین آتش ز سر بگذشت آبم (خسرونامه: بیت  *ز گل هم سیخ سوخت و هم کبابم 
المثل «نه سیخ و نه کباب سوختن» در معناي «به هیچیک از طرفین ضرري نرسیدن» در این بیت بصورت ضرب

 هرمز در وصف جفاکاري گل میگوید که هیچ سودي از او نصیب من نشده است. مثبت بکار رفته است. 
دست المثل دیگري نیز بکار رفته است. «آب از سر کسی گذشتن» به مفهوم « در مصراع دوم بیت مذکور، ضرب

». این عبارت کاربرد کهنی در زبان فارسی زمانی که دیگر تالش کردن سودي ندارد  در  کشیدن از تالش است
 رد؛ چنانچه فردوسی گفته است: دا

 )365: ص 4گذشت (شاهنامه، ج  برتر آب تارکم از هم / اندر گذشت من کار گفت بدو
 )2601ز معروفان گواهش بود دنبال (خسرونامه: بیت /  *ز روباهی بپرسیدند احوال 

 
 )181 (هفت پیکر، نظامی: ص رنگ نیست باالتر از سیاهی       هفت رنگ است زیر هفت اورنگ  ۱
 )لغتنامۀ دهخدا در چاه (یغماي جندقی، به نقل ازند برون از چاله و افک  فغان کآوردم این چرخ روانکاه 2
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شخصی براي اثبات المثل «به روباه میگویند شاهدت چه کسی است، میگوید دُمم» هنگامی بکار میرود که  ضرب
 ادعاي خویش، از همدستان خود شاهد بیاورد که امروزه نیز کاربرد دارد.

 ) 3704که غرقه در همه چیزي زند دست (همان: بیت /  *یکی نیکو مثل زد عاشق مست
بکل   یتشبث  «الغریقُ  اینست:  آن  عربی  معادل  است.  شده  اشاره  بصراحت  «مثل»  واژة  به  نیز  عبارت  این  در 

: ص  1در معناي اینکه انسان مضطر و درمانده، از هر امري کمک میجوید (امثال و حکم، دهخدا، ج    الحشیش».
264 .( 

 ) 4527که من رفتم ولی نایم دگر باز (خسرونامه: بیت /  *ز جو آب روان برداشت آواز
در معناي «قابل برگشت و جبران نبودن چیزي   1«آبِ رفته به جوي بازنمیگردد» مثلی سائر در زبان فارسی است

 یا کاري». 
 

 اسلوب معادله
 چیزي  دوم  مصراع در میگوید و چیزي  اول مصراع در آن «شاعر در که است تمثیل انواع از یکی معادله اسلوب
فارسی، شفیعی  یکدیگرند» (صور خیال در شعر   به تبدیل قابل شباهت رهگذر از معادله این سوي دو اما دیگر،

بار شفیعی84کدکنی: ص   نخستین  مواردي که   نظر از برد. بکار و ساخت را اصطالح این کدکنی ).  او «تمام 
 از نظر کامالً مصراع دو که است این معادله اسلوب نیست. معادله اسلوب مصداق  بعنوان تمثیل آورده میشود

 ها، آینه (شاعر نکند هم مرتبط به معنا  حتی  را  دیگري  چیز یا شرط یا ربط حرف  هیچ باشند. مستقل نحوي 
 از که  المثلیضرب المثلارسال  در گفت باید المثلو ارسال  معادله اسلوب تفاوت دربارة ).63کدکنی: ص   شفیعی

 را دوم طرف معادله اسلوب  در درحالیکه میشود؛ آورده چیزي  علت یا  اثبات رد یا  براي  است، داشته شهرت پیش
 تبدیل شهرت یافتن، درصورت میتواند معادله اسلوب نماند است. ناگفته نبوده مشهور قبل از و میکندخلق   شاعر

 آید.ندارد. فقط چهار مورد از آن مشاهده شد که در ذیل می چندانی خسرونامه کاربرد در آرایه شود. این مثل به
وجود   و  داده  دلداري  را  او  هرمز  اطرافیان  زیر  بیت  جهاندر  و  گلرخ  مانند  یادآوري معشوقکانی  او  به  را  افروز 

نفره را تشکیل میدهند و دیگر اسبابی براي عشرت کم ندارند؛ همانطورکه دیگ میکنند که در کنار او جمعی سه
 پایه استوار میشود. بر سه

 )4309پایه بی سه پایه (خسرونامه: بیت ناستد دیگ/  *ز سه کمتر نشاید هیچ مایه 
 ) 4311تر آید (همان: بیت برة دو مادري فربه / معشوق کارت بهتر آید *ز دو

 این بیت نیز در تأیید بیت پیش است.
 )5695نسوزد سوخته بار دگر نیز (همان: بیت /  *کجا آتش کند در من اثر نیز

ند که دیگر توان  اي میدااین عبارات را هرمز در دوري از گل و ماجراي گم شدن او بیان میکند. او خود را سوخته
 و امکان سوختن ندارد.

 ) 5501چو آید آب برخیزد تیمم (همان: بیت  *چو صبح آید که جوید وصل انجم 
را   بر زبان میراند و گل را «صبح» و «آب» و حسنا  با «گل»  این بیت را خسرو در مقایسۀ «حسناي کنیزك» 

 «انجم» و «تیمم» میخواند.

 
 )2445: ص 5(دیوان صائب، ج ش کاین آب رفته بازنیاید به جوي خوی   در حفظ آبرو ز گهر باش سختتر۱
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 گیري نتیجه
فرهنگ مردم و یکی از اقسام ادبی همواره مورد توجه شاعران بوده است؛ چنانکه حتی کاربرد  مثلها بعنوان ستون  

شاخصه از  یکی  استشهاد  و  تمثیل  و  میمثل  بشمار  سبکی  استهاي  و آمده  قدیمیترین  از  تمثیل  واقع  در  ؛ 
بهتر،   انتقال  بمنظور  همواره  که  است  فارسی  ادبیات  و  زبان  در  بالغی  فنون  سریعتر پرکاربردترین  و  روشنتر 

ها و افکار به مخاطب بکار رفته است. این شگرد بالغی که به دو دستۀ بزرگ داستانی (روایی) و توصیفی اندیشه
تقسیم میشود، در خسرونامه تقریباً در دستۀ اول بسامدي ندارد (جز یک مورد در ابتداي آن). مگر اینکه مجموع 

 مهري و ناپایداري دنیا. داستان را روایتی تمثیلی بدانیم براي بی
المثل، استعارة تمثیلی، تشبیه تمثیلی، و اسلوب معادله  در میان انواع تمثیل توصیفی در خسرونامه بسامد ارسال 

ارسال  گرفتن  قرار  است.  بیشتر  خلق بترتیب  از  بیش  شاعر  که  میدهد  نشان  در صدر،  تمثیلی  استعارة  و  المثل 
مند است. این امر، اثر او را به زبان و درك عوام ر زبان و ادبیات فارسی عالقهتشبیه، به ذکر عبارات سائر و رایج د

 نزدیک کرده است. نکتۀ دیگر این است که غالب این تمثیالت در زبان امروز نیز کاربرد دارند.
آثار با  زمینه  این  در  تفاوت عمدة خسرونامه  پارابل،  و  فابل  مانند  تمثیلی  از حکایات  استفادة شاعر  مسلّم    عدم 

عطار است. این امر و همچنین رویکرد غنایی اثر، در مقایسه با عالئق عرفانی عطار، میتواند دلیلی بر ردّ انتساب 
 آن به عطار باشد. 

 
 نویسندگان  مشارکت

. است  شده  استخراج  پردیس البرز دانشگاه تهران  در  مصوبدکتري زبان و ادبیات فارسی    دوره  رساله  از  مقاله  این
سرکار خانم .  اندبوده  مطالعه  این  اصلی  طراح  و  داشته  عهده  بر  را   رساله  اینراهنمایی    دکتر منوچهر اکبري آقاي  

 تحلیل   نهایت  در.  اندداشته  نقش   نهایی  متن   تنظیم  و  هاداده  گردآوري   در  رساله  این  پژوهشگر  عنوان   به  ندا نجفی
 .است بوده پژوهشگر دو هر مشارکت و تالش حاصل مقاله محتواي 

 
 قدردانی  و تشکر

 پردیس البرز دانشگاه تهران   پژوهشی  و  آموزشی   مسئوالن  از   را  خود  تشکر  مراتب  میدانند  الزم  خود  بر  نویسندگان
 .نمایند اعالم دادند، یاري  پژوهش این کیفی ارتقاء و انجام در را نویسندگان که نامه پایان داوران هیئت و
 

 منافع  تعارض
 حاصل   و  نرسیده  چاپ  به  خارجی  و  داخلی  نشریه  هیچ  در  اثر  این  که  مینمایند  گواهی  مقاله  این  نویسندگان
 تحقیق   این  . دارند  رضایت  و  آگاهی  آن  انتشار  به  نسبت  ایشان  و  است،  نویسندگان  تمامی  پژوهشی  فعالیتهاي 

 گزارش  مسئولیت.  است  نگرفته  صورت  تقلبی   و  تخلف  هیچ  و  شده  اجرا  اخالقی  مقررات  و  قوانین   کلیه  طبق
 ذکر   موارد  کلیه  مسئولیت  ایشان  و  است،  مسئول  نویسنده  عهده  به  پژوهش  مالی  حامیان  و  منافع  احتمالی  تعارض

 .میگیرند عهده بر را شده
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