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اى پبيِ قكن زض جوغ ٍ تفطيق اػساز آهَظ زاًفی ّب ثسفْویثطضؾی  

 اػكبضی

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

2ك ؿضؼ کارداف 1ؼكم٦ادم ظـ
 

 

 چکیسُ

م ٦ا ةغ١٧ٗیق٤اؿایی  م ز٠ی٥٤م پژك٦كی در ٦ا یاٗح٠٥ٛا٥ٝ جالش قغق جا ةعكی از در ای٢ 

م ٦ا ةغ١٧ٗیةؼام ق٤اؿایی  .اف در ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار گیؼدآ٨٠ز دا٣ف

اف پای٥ قكٟ آ٨٠ز دا٣ف٣٘ؼ از  549ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم، از  م ز٠ی٥٤اف در آ٨٠ز دا٣فرایر 

٣حایر ة٥ دؿث آ٠غق از ١ّٞكؼد  .٠ض٨١دآةاد اؿحاف ٠از٣غراف آز٣٨٠ی گؼٗح٥ قغق٧ؼؿحاف 

ز١ِ ك  م ز٠ی٥٤م رایر در ٦ا ةغ١٧ٗیاف در آز٨٠ف ًؼاصی قغق ٣كاف داد ک٥ یكی از آ٨٠ز دا٣ف

اف ةغكف در ٣ُؼ گؼٗح٢ ارزش ٠كا٣ی آ٨٠ز دا٣فج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم ای٢ اؿث ک٥ ةـیارم از 

 .د٤٦غ ٠یـ١ث مضیش اّغاد را زغاگا٥٣ ٨٠رد ٠ضاؿت٥ ٚؼار ارٚاـ، ٚـ١ث اّكارم ك ٚ

 ثسفْوی جوغ ٍ تفطيق، ّبی کلیسی: اػساز اػكبضی، ٍاغُ

 

 هقسهِ

ادگیؼم، چگ٣٨گی درؾ ك ٧ٟٗ ی ٠ٌا٨ّ٥ْٝا٠ٜ در  جؼی٢ ٧٠ٟاز دیغگاق ؿاظث ك ؿاز گؼایی یكی از 

اؿث ك ةا ٧ٟٗ درؿث  گا٦ی درؾ ك ٧ٟٗ یادگیؼ٣غق دچار اقكاؿ .یادگیؼ٣غق از یك ٨٧٘٠ـ اؿث

ة٥ ١٦ی٢ ّٞث در ادةیات ٨٠و٨ّی ركا٣ك٤اؿاف یادگیؼم ك آ٨٠زش ریاوی،  .٨٧٘٠ـ، ٗام٥ٞ دارد

                                                           
 Hadi2066@yahoo.com، دةیؼ ریاوی ق٧ؼؿحاف ٠ض٨١دآةاد . 1
 کارق٤اس آ٨٠زش اةحغایی آ٨٠زش پؼكرش ق٧ؼؿحاف ٠ض٨١دآةاد. 2
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یكی از ٨٠و٨ّات ١٧٠ی  .ای٢ ٨٣ع درؾ ٣اٚل ك ٣امضیش ةغ١٧ٗی یا کر ١٧ٗی ٣ا٠یغق قغق اؿث

اّكارم  ریؽاف درؿی ریاوی ة٨دق، اّغاد ٨١٦ارق ٨٠رد ج٨ز٥ ةؼ٣ا٥٠ ام ٠غرؿ٥ک٥ در ریاویات 

٧٠ٟ ٠ؼجتي ةا اّغاد اّكارم در ریاوی  ٦ام ز٠ی٥٤ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم یكی از  .اؿث

م پژك٦كی در ز٠ی٥٤ ةؼرؿی ٦ا یاٗح٦٥غؼ از ای٢ ٠ٛا٥ٝ ٠كعل کؼدف ةعكی از  .٠غرؿ٥ اؿث

 .م ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم اؿث٦ا ةغ١٧ٗی

 

 پػٍّف ی پیكیٌِ

 ذغبّبی هحبؾجبتی

 ٦ا آفةی٤ی# ٣یـح٤غ ك ٠ا ٨٤ّاف اقحتاق را ة٥  ٤٠غ $ٚاةٜ پیف دٚحی، ٣ُاـ ك ةی ظٌا٦ام ٠ضاؿتاجی

٤٦گا٠ی  .د٤٦غ رخ ٠ی دٚحی ةیاقحتا٦ات ٨١ْ٠الن ظٌا٦ایی ٦ـح٤غ ک٥ در ادؼ  .د٦یٟ اظحناص ٠ی

٦ایف را ةیاز٠ایغ یا ٠سغدان ٠ضاؿتاجف را ٣گاق ک٤غ،  ظ٨ا٦غ پاؿط آ٨٠ز ٠ی ک٥ ٠ْٟٞ از دا٣ف

ق٨د  ٨ز ٨٧٘٠ـ جغریؾ قغق را ة٥ ظ٨ةی درؾ کؼدق ةاقغ، ٠ح٨ز٥ آف اقحتاق ٠یآ٠ چ٤ا٣چ٥ دا٣ف

 .#1389$ةاجٜ، 

 يب ثسفْوی هٌس ًظبمذغبّبی 

د٤٦غ ک٥  ق٣٨غ، ٨١ْ٠الن ز٠ا٣ی رخ ٠ی ق٤اظح٥ ٠ی@ ةغ١٧ٗی»٤٠غ ک٥ جضث ٨٤ّاف  ظٌا٦ام ٣ُاـ

٨ز در صاٝث کٞی آ٠ ق٨د ك ؿپؾ دا٣ف آ٨٠ز ایساد ٠ی ٦ایی در ذ٢٦ دا٣ف در صاٝث ظاص، ایغق

آ٨٠زاف ١٠ك٢  ةغ١٧ٗی دا٣ف .#2008د٦غ $ؿ٨یگ٨ر،  ٦ا را ة٥ ٨ًر ٣ادرؿث ج١ْیٟ ٠ی ای٢ ایغق

در ز٣غگی ركز٠ؼق ٣كأت ةگیؼد ك ة٨ٌر زغم ج٨ؿي  ٦ا آف٦ام پیكی٢  اؿث از جسؼةیات ك دا٣ـح٥

 .را ة٥ جأظیؼ ا٣غازد ٦ا آفق٨د ك ٝػا ٣حایر صامٜ از یادگیؼم  آ٨٠زاف صٍ٘  دا٣ف

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

 |97 
 
 

 ثسفْوی زض ظهیٌِ اػساز اػكبضی

پژك٦كی را ةا ٨٠و٨ع ةؼرؿی  1394روا ٠ٌْی، ؿ٧یال ٔالـ آزاد ك ّتاس ٠٘اظؼم در ؿاؿ 

در ای٢ پژك٦ف ة٥  ٦ا آف .>2= ا٣غ دادقاف در ز٠ی٥٤ جتغیٜ کـؼ ة٥ اّكار ا٣ساـ آ٨٠ز دا٣فةغ١٧ٗی 

راة٥ٌ ةا جتغیٜ کـؼ٦ایی  اف درآ٨٠ز دا٣فم ٦ا ةغ١٧ٗیای٢ ٣حیس٥ رؿیغ٣غ ک٥ یكی از ةیكحؼی٢ 

اف در جتغیٜ کـؼ ة٥ اّكار آ٨٠ز دا٣فم ٦ا ةغ١٧ٗی .٣یـث ٠10ىؼةی از  ٦ا آفک٥ ٠عؼج  ةاقغ ٠ی

اف م٨رت کـؼ را ة٥ ٨٤ّاف زؽء آ٨٠ز دا٣فة٥ م٨رت زیؼ ظالم٥ کؼد: جْغاد زیادم از  ج٨اف ٠یرا 

3اؿ کـؼ مضیش ك ٠عؼج کـؼ را ة٥ ٨٤ّاف زؽء اّكار در ٣ُؼ ٠ی گیؼ٣غ ةؼام ٠ذ
20
را ة٥ م٨رت  

3 / اف ة٥ دٝیٜ ای٢ ک٥ ٠عؼج کـؼ ج٨ا٣ی از آ٨٠ز دا٣ف ٦ام پاؿطدر ةْىی از  .ک٤٤غ ٠یجتغیٜ  20

اف ٣یؽ در آ٨٠ز دا٣فةؼظی  .کـؼ را ة٥ اّكار جتغیٜ کؼد ج٨اف ١ی٣یـث ةؼ ای٢ ةاكر٣غ ک٥ ٣ 10

جتغیٜ 
24
100
در  0/024د ة٥ اّكار، ةا ج٨ز٥ ة٥ م٘ؼ٦ام ّغد مغ $٠عؼج کـؼ#، دك م٘ؼ ةؼام ّغ 

اف ج١ؼکؽ آ٨٠ز دا٣فجْغادم از  .ک٥ یكی ٚتٜ از ١٠یؽ ك یكی ةْغ از ١٠یؽ اؿث ٣ُؼ ٠ی گیؼ٣غ

ةیكحؼم ةؼ م٨رت کـؼ دار٣غ ك م٨رت کـؼ را ةا ١٠یؽ یا ١٣اد اّكارم جؼکیب کؼدق ك یك ّغد 

یك ارجتاط ةی٢ م٨رت ك  ک٤٤غ ٠یاف ٣یؽ ؿْی آ٨٠ز دا٣فةؼظی دیگؼ از  .٨٣یـ٤غ ٠یاّكارم 

 .>2= یـ٤غة٨٤کـؼ ایساد ک٤٤غ ك یك ّغد اّكارم  ٠عؼج

جا یكی دیگؼ از اةْاد اّغاد اّكارم ک٥ ز١ِ ك  ایٟ ک٨قیغق٠ا ٣یؽ در ای٢ پژك٦ف 

م ٨٠ز٨د در ای٢ ٦ا ةغ١٧ٗیرا ٨٠رد ةؼرؿی ٚؼار دادق ك  ةاقغ ٠یج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم 

 .ز٠ی٥٤ را ق٤اؿایی ک٤یٟ
 

 ضٍـ تحقیق

در ای٢ پژك٦ف از ًؼیٙ  ٦ا دادق آكرم ز١ِ .ساـ گؼٗح٥ اؿثای٢ پژك٦ف ة٥ ركش ج٨می٘ی ا٣

ؿ٨اؿ $دك  1قا٠ٜ  ام پؼؿك٤ا٥٠ةؼام ا٣ساـ ای٢ پژك٦ف  .پؼؿك٤ا٥٠ کحتی م٨رت گؼٗح٥ اؿث
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ٚـ١حی# ریاوی ک٥ ةؼ اؿاس ادةیات پژك٦كی ًؼاصی ك جغكی٢ قغ ك ةؼام ازؼا در اظحیار 

اف پای٥ آ٨٠ز دا٣ف٠ارم ای٢ پژك٦ف کٞی٥ زا٥ْ٠ آ .اف پای٥ قكٟ اةحغایی ٚؼار گؼٗثآ٨٠ز دا٣ف

در ای٢ پژك٦ف ركش  .اؿث 1394-95قكٟ ق٧ؼؿحاف ٠ض٨١دآةاد در ؿاؿ جضنیٞی 

اف آ٨٠ز دا٣ف٣٘ؼ از  549در ٥٣٨١٣ ٨٠رد ٠ٌا٥ْٝ  .در دؿحؼس ٨٠رد اؿح٘ادق ٚؼار گؼٗث گیؼم ٥٣٨١٣

ف در ز٠ی٥٤ ز١ِ ك اآ٨٠ز دا٣فم ٦ا ةغ١٧ٗیةؼام ةؼرؿی  .ا٣غ داقح٥پای٥ قكٟ اةحغایی قؼکث 

ةا ةؼظی از  ٦ا ةغ١٧ٗیج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم ٣یؽ از اةؽار آز٨٠ف اؿح٘ادق قغق اؿث ك ةؼام ق٤اظث 

 .٣یؽ از ركش چ٨ب ظٌی اؿح٘ادق قغق اؿث ٦ا دادقدر پؼدازش  .اف ٠ناصت٥ ا٣ساـ قغآ٨٠ز دا٣ف

 

 ّب يبفتِ

 .آز٨٠ف ظ٨ا٦یٟ پؼداظث اف ة٥ ؿ٨االت ٠ٌؼح قغق درآ٨٠ز دا٣فدر ای٢ ةعف ة٥ ةؼرؿی پاؿط 

 یك ؿ٨اؿ دك ٚـ١حی در راة٥ٌ ةا ز١ِ ك ج٘ؼیٙ در ٣ُؼ گؼٗح٥ قغق ک٥ ة٥ م٨رت زیؼ اؿث:

 .زیؼ را ة٥ دؿث آكریغ ٦ام ّتارتصامٜ 

2 5 3 6

3 11 2 7

/ /

/ /

 

 
 

2اف در صٜ ّتارت آ٨٠ز دا٣فم ٦ا پاؿطدر ة٤غ اكؿ ای٢ ؿ٨اؿ  5 3 6/ /  1در زغكؿ 

 .ظالم٥ قغق اؿث

م ٦ا پاؿطةؼام ةؼرؿی  .ا٣غ دادقادرؿث اف پاؿط ٣آ٨٠ز دا٣فدرمغ  17در ای٢ ؿ٨اؿ 

 ة٤غم دؿح٥در ؿ٥ ٨٣ع $ةغكف پاؿط، پاؿط درؿث، پاؿط ٣ادرؿث#  ٦ا پاؿطاف ای٢ آ٨٠ز دا٣ف

ةا  .٠ْؼٗی قغق اؿث 1اف در ای٢ ؿ٨اؿ در دك دؿح٥ در زغكؿ آ٨٠ز دا٣فم ٦ا ةغ١٧ٗی .ا٣غ قغق

اكؿ  م دؿح٥در  .٥ اكؿ اؿثاف در راة٥ٌ ةا دؿحآ٨٠ز دا٣فةیكحؼی٢ ةغ١٧ٗی  1ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ 

مضیش دك ّغد را ةا ٦ٟ ز١ِ کؼدق ك  ٦ام ٚـ١ثز١ِ،  م ٠ضاؿت٥اف ةؼام آ٨٠ز دا٣فدرمغ  6/9

در  .د٤٦غ ٠یك ةی٢ پاؿط ای٢ دك ٚـ١ث ١٠یؽ ٚؼار  ک٤٤غ ٠یؿپؾ ٚـ١ث اّكارم را ةا ٦ٟ ز١ِ 
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ك ز١ِ ای٢  اف ةی٢ ٚـ١ث اّكارم ك ٚـ١ث مضیش ارجتاًی ٚائٜ ٣یـح٤غآ٨٠ز دا٣فای٢ دؿح٥ 

اف اةحغا ةغكف آ٨٠ز دا٣فدكـ اکذؼ  م دؿح٥در  .ک٤٤غ ٠یدك ٚـ١ث را ة٥ م٨رت ٠سؽا ٠ضاؿت٥ 

ک٥ أٞب در جكعیل  ک٤٤غ ٠ی١٠یؽ ة٥ ز١ِ دك ّتارت پؼداظح٥ ك پؾ از ٠ضاؿت٥ ١٠یؽ گػارم 

 .زایگاق اّكار ٣اج٨اف ٦ـح٤غ

 

2اى ثِ ػجبضت آهَظ زاًفی ّب پبؾد: ًحَُ ٍ زضنس 1جسٍل  5 3 6/ / 

 ج٘كؼ ٦ا پاؿطا٨٣اع  ٗؼاكا٣ی درمغ دؿح٥ پاؿط٨٣ع 

   6 1 ---- ةغكف پاؿط

61 454 82.7 ---- درؿث
6 1

10
/ , 

 

 

 ٣ادرؿث

٠ضاؿت٥ ز١ِ ٚـ١ث  5.11 53 9.6 دؿح٥ اكؿ

مضیش ك اّكارم ة٥ م٨رت 

 ٠سؽا

0.61، 61 16 3 دؿح٥ دكـ
 

ةغ١٧ٗی در جكعیل 

 زایگاق ١٠یؽ

 ٣كغق ة٤غم دؿح٥ ----- 20 3.7 دؿح٥ ؿ٨ـ

 

 2اف در ج٘ؼیٙ دك ّغد اّكارم در زغكؿ آ٨٠ز دا٣فم ٦ا پاؿطة٤غ دكـ ؿ٨اؿ پژك٦ف  در

 .ظالم٥ قغق اؿث

م ٦ا پاؿطةؼام ةؼرؿی  .ا٣غ دادقاف پاؿط ٣ادرؿث آ٨٠ز دا٣فدرمغ  41در ای٢ ؿ٨اؿ 

 ة٤غم دؿح٥در ؿ٥ ٨٣ع $ةغكف پاؿط، پاؿط درؿث، پاؿط ٣ادرؿث#  ٦ا پاؿطاف ای٢ آ٨٠ز دا٣ف

ةا  .٠ْؼٗی قغق اؿث 2اف در ای٢ ؿ٨اؿ در دك دؿح٥ در زغكؿ آ٨٠ز دا٣فم ٦ا ١یةغ٧ٗ .ا٣غ قغق

 26اكؿ  م دؿح٥در  .اف در راة٥ٌ ةا دؿح٥ اكؿ اؿثآ٨٠ز دا٣فةیكحؼی٢ ةغ١٧ٗی  2ج٨ز٥ ة٥ زغكؿ 
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مضیش دك ّغد را از ٦ٟ کٟ کؼدق ك  ٦ام ٚـ١ثج٘ؼیٙ،  م ٠ضاؿت٥اف ةؼام آ٨٠ز دا٣فدرمغ 

در  .د٤٦غ ٠یك ةی٢ پاؿط ای٢ دك ٚـ١ث ١٠یؽ ٚؼار  ک٤٤غ ٠یٟ کٟ ؿپؾ ٚـ١ث اّكارم را از ٦

اف ةی٢ ٚـ١ث اّكارم ك ٚـ١ث مضیش ارجتاًی ٚائٜ ٣یـح٤غ ك ج٘ؼیٙ ای٢ آ٨٠ز دا٣فای٢ دؿح٥ 

اف اةحغا ةغكف آ٨٠ز دا٣فدكـ اکذؼ  م دؿح٥در  .ک٤٤غ ٠یدك ٚـ١ث را ة٥ م٨رت ٠سؽا ٠ضاؿت٥ 

أٞب در جكعیل ک٥  ک٤٤غ ٠یاز ٠ضاؿت٥ ١٠یؽ گػارم  ١٠یؽ ة٥ ج٘ؼیٙ دك ّتارت پؼداظح٥ ك پؾ

 .زایگاق اّكار ٣اج٨اف ٦ـح٤غ

 

 3.11-2.7اى ثِ ػجبضت آهَظ زاًفی ّب پبؾد: ًحَُ ٍ زضنس 2جسٍل 

 ج٘كؼ ٦ا پاؿطا٨٣اع  ٗؼاكا٣ی درمغ دؿح٥ ٨٣ع پاؿط

ةغكف 

 پاؿط

---- 1.4 8   

41 315 57.3 ---- درؿث
0 41

100
/ , 

 

 

 ٣ادرؿث

٠ضاؿت٥ ج٘ؼیٙ ٚـ١ث  1.4، 1.04 143 26 دؿح٥ اكؿ

مضیش ك اّكارم ة٥ 

 م٨رت ٠سؽا

ةغ١٧ٗی در جكعیل  41ك 4.1، 0.041 9 1.6 دؿح٥ دكـ

 زایگاق ١٠یؽ

دؿح٥ 

 ؿ٨ـ

 ٣كغق ة٤غم دؿح٥ ----- 74 13.7
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 گیطی ًتیجِثحث ٍ 

اف در ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم ای٢ اؿث ک٥ آ٨٠ز دا٣فم ٦ا ةغ١٧ٗییكی از ةیكحؼی٢ 

كز٨د ٣غارد، از ای٢ رك  ام راة٥ٌةی٢ ٚـ١ث اّكارم ك مضیش اّغاد ٦یچ  پ٤غارد ٠ی ٨٠زآ دا٣ف

را ة٥ م٨رت ٠سؽا ٠ضاؿت٥ کؼدق ؿپؾ ١٠یؽ را ةی٢ پاؿط ای٢ دك  ٦ا ٚـ١ثز١ِ ك ج٘ؼیٙ ای٢ 

م ٦ا ةغ١٧ٗیةا ج٨ز٥ ة٥  ق٨د ٠یة٥ ١ْٞ٠اف پای٥ قكٟ اةحغایی ج٨می٥  .د٤٦غ ٠یٚـ١ث ٚؼار 

، در جغریؾ ز١ِ ك ج٘ؼیٙ اّغاد اّكارم ا١٦یث اّكار جاکیغ ق٨د جا ة٥ ٨٠ز٨د در ای٢ ٚـ١ث

 .اف ٤٠سؼ ق٨دآ٨٠ز دا٣فک١حؼی٢ ةغ١٧ٗی ١٠ك٢ در 
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