هقبیغِ تطجیقی ًقؼ درخت عزٍ ثز رٍی یک تزهِ ٍ قبلی کزهبى دٍرُ قبخبر
ًبدیب پَر ػجبط تحَیلذاری
ًقؾوبیِ ی عزٍ ثب کبر کزدّبی هتٌَػی در ٌّز ،فزٌّگ ٍ ،ادیبى هتؼذد ؽٌبختِ ؽذُ اعت .چٌبى کِ اس
دیزثبس تبکٌَى اعتفبدُ اس ایي ًقؼ در ثغیبری اس ٌّزّب رخ ًوبیی هی کٌذ ٍ تکزار آى غیز قبثل چؾن پَؽی
در ٌّز ایزاى اعت .ثِ دیگز عخي ایي ًقؼ تکزاری اعت ًوبدیي اس خبٍداًگی .ثی تزدیذ ایي ًقؼ ّوچَى
ًقَػ ًوبدیي دیگز ریؾِ در گذؽتِ ّبی ثظ دٍر دارد کِ اعطَرُ ٍ رهشی را در خَد پبط هی دارد.
هحققیي ٍ پضٍّؾگزاى هتؼذدی ثِ ًقؼ اًَاع درختبى در دٍرُ ّبی هختلف ثِ هفَْم درخت سًذگی
پزداختِ اًذ ٍلی تبکٌَى ثِ رٍایت پظ پؾت آى اؽبرُ ًؾذُ اعت .پظ اکٌَى ثز هبعت کِ پظ اس اطویٌبى اس
ّغتی آى ،در تجییي چیغتی آى ثکَؽین ،ثٌبثزایي ثِ ًظز هی رعذ ًظزٍرسی در ثي هبیِ ّبی درخت عزٍ ًِ
تٌْب ؽبیغتِ ثلکِ ثبیغتِ هیً-وبیذ کِ ثِ رٍایت ؽٌبعی ٍ اعطَرُ ؽٌبعی درخت عزٍ پزداختِ ؽَد .ثز
ّویي اعبط پیکزُّبی هطبلؼبتی ایي پضٍّؼ اس قبلی عزٍی هحزاثی قبخبری کزهبى هَخَد در هَسُ فزػ ٍ
تزهِ کزهبى قبخبری اس هدوَػِ خصَصی ثِ دلیل داؽتي تزکیت ػٌبصز اعطَرُ ای ،آًْب را اس دیگز ًقَػ
رایح دٍرُ خَد هتوبیش هی ًوبیذ ثزگشیذُ ؽذُ اعتً .قؼ ایي دٍ دعت ثبفتِ ثب عزٍی خبؿ کِ در هزکش
طزح هحزاثی قزار دارد ٍ رٍی ٍ ّز دٍ عَی آى پزًذگبى هتؼذد ٍ هتٌَػی ًؾغتِاًذ ٍ ،ریؾِی آى را دٍ
اصدّب احبطِ کزدُ اعتً .گبرًذُ ثب ایي ثبٍر کِ هی تَاى ریؾِ ّبی توثیلی ٍ رهشی ًقؾوبیِ عزٍ را در
هفبّین ٍ هتَى هقذط سرتؾتی خغتدَ ًوَد ثِ تحلیل آى ثِ ؽیَُ ی اعطَرّؾٌبعی توثیلی پزداختِ
اعت .اعطَرُ ؽٌبعی توثیلی یکی اس هْنتزیي رٍػّبی اعطَرُؽٌبعیِ ٌّز اعت کِ اس طزف خَرج
فزدریؼ کزٍسر ،فیلغَف ٍ ثبعتبىؽٌبط آلوبًی ،اثذاع ؽذُ اعت .اعطَرُؽٌبعی توثیلی کزٍسر ثز توثیل
( )allegoneاعتَار اعت ثِ ایي هؼٌب کِ اثز ٌّزی (توثبل) چیشی ّغت کِ چیشی را کِ ًیغت (هثبل)
ًوبیٌذگی هیکٌذ ،اگز هیبى توثبل ٍ هثبل آى راثطِای غیزهغتقین (توثیلی) ثزقزار ثبؽذ ٍ داللت ایي دٍ ثِ
ّن ضوٌی ثبؽذ ،راثطِی هذکَر اعطَرُای اعت ٍ اثز ٌّزی هذًظز یک اثز ٌّزی اعطَرُای اعت .اس ّویي
راُ ایي ًَؽتبر ثِ رٍػ تَصیفی  -تحلیلی کَؽیذُ اعت تب ثب رٍػ اعطَرُؽٌبعی توثیلی کزٍسر ثب ّذف
دعت یبثی ثِ ثي هبیِ ی ًقؾوبیِ ی عزٍ ًخغت ػلت ًوًَِای ایي دٍ اثز ٌّزی را کؾف کزدُ ،عپظ ثب
کؾف ًحَُی داللت در آىّب ،ثِ ًوًَِی پظپؾت آىّب رُ ثزد .پیکزُ ی هطبلؼبتی( عزٍِ قبلی ٍ تزهِ)
توثبلی ّغت کِ ثٌب ثز رٍػ کزٍسر هثبل رٍایت اعطَرّبی اعت ،کِ هؾخصب ثِ تَصیف درخت سًذگی
ٍیغپَثیؼ( ّوِ تخوِ ،گئَکزى یب گبئَکزى) در کتبة اٍعتب ( ثٌُذّؼ -گشیذُ ّبی سادعپزم) هی پزداسد ،ثب
ایي ؽیَُ راثطِ ی توثیلی ثز قزار اعت ٍ عزٍ رٍی ایي آثبر در ٍاقغ ػلت ًوًَِ ای آى رٍایت اعت .ایي

ًقؼ¬هبیِ ثب تَخِ ثِ خٌجۀ درهبًی ٍ ؽفب ثخؾیؼ ثز رٍی دعت ثبفتِ ّب کبرثزدی آییٌی ٍ هذّجی داؽتِ
اعت.

