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 ّبی کتت فبضؾی زٍضُ اثتسايی زاؾتبىثطضؾی ؾبذتبض 

 ٣اـ ٨٣یـ٤غگاف:

 ٠2ؼجىی اکتؼمك  1قت٤ٟ ٨٣رم ٗؼد

 

 چکیسُ

م اةحغایی ةا چارچ٨ب  ٦ام کحاب ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق داؿحاف٦غؼ امٞی ای٢ جضٛیٙ جضٞیٜ 

از٣ُؼ ٦غؼ جضٛیٙ صاوؼ کارةؼدم ك از٣ُؼ ركش، ركش  .اٝگ٨م ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ة٨د

گؼٗح٥ درز٠ی٥٤  ةا٠ٌا٥ْٝ کحب، ٠ٛاالت ١ّٞی ك ٠ٌاْٝات پیكی٢ ا٣ساـ .جضٞیٞی ة٨د -می٘یج٨

جضٞیٜ  داؿحاف٦ا ا٣حعاب ك در٠س٨١ع چ٧ٜ  داؿحافجضٛیٙ چارچ٨ب جضٞیٜ ٤٠اؿب ةؼام جضٞیٜ 

 .داد٣غ ٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی جككیٜ ٠ی زا٥ْ٠ آ٠ارم جضٛیٙ صاوؼ را کحاب .گؼدیغ

م اةحغایی ةا چارچ٨ب اٝگ٨م ؿاظحارگؼایی  ٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق فداؿحاگیؼم قغ ک٥  ٣حیس٥

 .ةاق٤غ ر٣گ ٨ٚم ك ؿاظحار ركایی ٤٠ٌٛی ٠ی گؼی١اس ٠ٌاةٛث دارد ةاكز٨د ؿادگی دارام پی

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی  داؿحافج١ا٠ی قف ٨٣ع ک٤كگؼ٦ام ٨٠رد٣ُؼ گؼی١اس در 

٦ا كز٨د  داؿحاف٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ در  144د٦غ ک٥  اف ٠ی٦ام جضٛیٙ ٣ك یاٗح٥ .كز٨د دار٣غ

دارد ک٥ ًت٥ٛ ٠ؼداف ك پـؼاف ةاالجؼی٢ ٠یؽاف ٨٣ع ک٤كگؼ قعنیث را ة٥ ظ٨د اظحناص دادق 

١٦چ٤ی٢ ١٦گی  .اؿث ك ٣یؽ ًت٥ٛ صی٨ا٣ات ك ماصتاف ٠كأٜ ٣یؽ از زایگاق ٤٠اؿتی ةؼظ٨ردار٣غ

 .ةاق٤غ ٣گ ازؼایی ك ٦غ٤١ٗغ ٠یر ٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی دارام پی داؿحاف

 

 

                                                           
 دا٣كس٨م کارق٤اؿی ٨ّٞـ جؼةیحی دا٣كگاق ٗؼ٤٦گیاف پؼدیؾ ٗا٥١ً اٝؽ٦ؼا، جتؼیؽ، ایؼاف . 1
 م ظیاـ ا٦ؼ، جتؼیؽ، ایؼافپژك٦ف ؿؼاکارق٤اس ارقغ ٠غیؼیث، ٠غیؼ .  2
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 هقسهِ

ای٢  .ی اؿثداؿحا٣ک٥ ةؼ اؿاس راة٥ٌ ّٞی ك ٨ْٞ٠ٝی ةاقغ، ٤٠ٌٙ  ٤٠ٌٙ ز٣غگی ةكؼ پیف از آف

ی ج٨اٝی رظغاد٦ا در ةـحؼ ز٠اف اؿث داؿحا٣د٤٦غ ك ٦ؼ  رظغاد٦ا ٦ـح٤غ ک٥ ز٣غگی ٠ا را ٣ٛف ٠ی

٦ام پیؼا٨٠ف  ا٣ـاف ةؼام درؾ پغیغق٦ػا  ی، ركایث اؿث؛ ركایحی از رظغاد٦ا؛ ٠ِداؿحا٣ك ٦ؼ 

٦ام ز٢ ك پؼم،  پیف از آف ک٨دؾ ةا ق٤یغف ٚن٥ .ظ٨یف ة٥ ركایث ك ق٤اظث آف ٣یاز٤٠غ اؿث

٦ام ک٢٧ ة٥ ةازیاةی قعنیث ظ٨د ك ركاف آگاق ك  داؿحاف٦ا ك  ٦ام جعیٞی ك درؾ اٗـا٥٣ داؿحاف

٦ام آی٤غق را در ٠یاف  جا جسؼة٥رؿا٤٣غ  ٦ا ة٥ ک٨دؾ یارم ٠ی ركایث .پؼدازد ٣ی٥١ آگاق ظ٨یف ٠ی

ج٨اف ةؼام آف  کؼد ك ٠ی داؿحافج٨اف ركایث را ٠ضغكد ة٥ ٚن٥ ك  اگؼچ٥ ١٣ی .رظغاد٦ا ؿا٠اف د٦غ

ی ک٥ داؿحا٣اؿث؛  داؿحاف٨ًر ظاص یك  جؼم را ٣یؽ در ٣ُؼ گؼٗث ا٠ا ركایث ة٥ ٦ام ّاـ ز٤ت٥

٤اةؼای٢، ركایث آف چیؽم اؿث ک٥ گیؼد؛ ة ام از رظغاد٦ا در ز٣سیؼق ز٠ا٣ی دراف قكٜ ٠ی ٠س٥ّ٨١

ام از ز٠اف ةاقغ $ج٨الف،  را ةازگ٨یغ یا ١٣ایف د٦غ ك ای٢ ١٣ایف یا ةازگ٨یی ةایغ در ةؼ٥٦ داؿحاف

٣ُؼیات ركایث را در ةؼداقث ک٥ ٠حأدؼ از  جؼی٢ ٧٠ٟق٤اؿی  ؿاظحارگؼایی؛ در جاریط ركایث .1386#

١٦چ٨ف ركالف ةارت، ژرار ژ٣ث، ج٨دكركؼ، اٝگ٨م ٗؼدی٤اف دكؿ٨ؿ٨ر ة٨د ك ؿاظحارگؼایاف ةؽرگی 

 .#1387، ةا اؿح٤اد ة٥ ٣ُؼیات ؿاظحارگؼایی، آرام ١٧٠ی ةؼ زام گػاقح٤غ $اؿك٨ٝؽ، ...گؼی١اس ك

ق٨د ک٥ ّٛیغق  گؼی١اس ةؼ اؿاس جئ٨رم پؼاپ، زیؼؿاظحی ٠كاة٥ ةؼام ركایث ٠حن٨ر ٠ی 

ة٥ ای٢ ا٠ؼ پی ةؼد ك  داؿحاف٥ ج٨اف ةا٠ٌاْٝ دارد ؿاظحار ركایث ةـیار قتی٥ گؼا٠ؼ اؿث ك ٠ی

 .#1387ک٤٤غ $ؿاداجی،  ٦ایكاف از یك گؼا٠ؼ جتْیث ٠ی رٟٔ ج٘اكت ٦ا ّٞی داؿحافج١ا٠ی 

ی اؿث ک٥ ةعكی از آف ةا داؿحا٦٣ام ادةیات  زیؼقاظ٥ جؼی٢ ٦ٟ٧٠ام ک٨دکاف یكی از  داؿحاف 

٨٤ّاف یك ٨٣ع ادةی  ٦ام ک٨دکاف ة٥ داؿحاف .ق٨د ادةیات ّا٠یا٥٣ ٠ؼجتي اؿث ك از آف اظػ ٠ی

٦ام ک٨دکاف ٣یؽ ٠ا٤٣غ ؿایؼ ا٨٣اع  داؿحافةؼرؿی ك ارزیاةی اؿث، زیؼا  ٠ا٤٣غ دیگؼ ا٨٣اع ادةی ٚاةٜ

 .#٤٠1392غم دار٣غ $پؼآب،  ی، ؿاظحار ك و٨اةي ٠كعل ك ٣ُاـداؿحا٣ركایی ك 
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رك٣ٙ  ٦ام ٣ٛغ ٠غرف ؿاظحارگؼایی در ای٢ ز٠اف ةا ٣ُؼ ة٥ ای٤ك٥ جضٞیٜ ٠ح٨ف ادةی ةا ٠الؾ

ج٨ا٣غ یارم ک٤٤غق ةاقغ ك ةا ٣ُؼ  كجضٞیٜ ٠ح٨ف ٠ی گؼٗح٥ اؿث ك ای٢ ٗؼای٤غ در ق٤اؿایی ك جسؽی٥

٦ام  داؿحافدر دكرق اةحغایی در ا٣حٛاؿ ٠٘ا٦یٟ، ای٢ جضٛیٙ در پی آف اؿث ک٥  داؿحافة٥ ا١٦یث 

ضٞیٜ ٚؼار كج ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی را ةؼ اؿاس ام٨ؿ ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ٨٠رد جسؽی٥

م اةحغایی ةا  ٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق داؿحاف٠ـئ٥ٞ امٞی ای٢ جضٛیٙ ای٢ اؿث ک٥: آیا  .د٦غ

 چارچ٨ب اٝگ٨م ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ٤٠ٌتٙ اؿث؟

 

 ّسف انلی تحقیق

م اةحغایی ةا چارچ٨ب اٝگ٨م ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ك  ٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق داؿحافجضٞیٜ 

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق  داؿحافجْیی٢ ا٨٣اع ک٤كگؼ٦ام ةكار رٗح٥ در  -1ا٦غاؼ ٗؼّی جضٛیٙ: 

 -3 .٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی داؿحافجْیی٢ ٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ٦ا در  -2 .اةحغایی

 .٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی داؿحاف٦ام ةكار رٗح٥ در  ر٣گ جْیی٢ ا٨٣اع پی

٦ا ك ٠ْیار٦ا ك  م ارزش ک٤٤غق ١٣ایكگؼ ز٣غگی ك ةیاف ادةیات در ٦ؼ قكٜ ك ٚاٝتی ک٥ ةاقغ، 

٣ٛغ ك ةؼرؿی ك ارزیاةی  .چؼظغ ٠ی ٦ا آف٦ایی اؿث ک٥ در ز٣غگی ٗؼدم ك ز١ْی ةؼ ٠ض٨ر  كیژگی

 ٦ا آفج٨ز٥ از ک٤ار  ٦ا ك ٠ْیار٦ا ةاقغ ك ةی دكراز آف ارزش ج٨ا٣غ ة٥ آدار ادةی ٣یؽ چ٤ی٢ اؿث ك ١٣ی

م  ٥١٦ ج٨اف درس ز٣غگی ٣ا٠یغ ةا ؼرؿی آدار ادةی را از دیغگا٦ی ٠یدیگؼ ٣ٛغ ك ة ّتارت ةگػرد؛ ة٥

د٦غ:  ادةیات، از دك گػرگاق ٠ا را ةاز٣غگی پی٣٨غ ٠ی .گـحؼدگی ك ج٨٤ع ك ظن٨میات ك ٠ُا٦ؼ آف

ک٥ آف را ةؼرؿی  ظ٨ا٣یٟ؛ از گػرگاق ظؼدكرزم، كٚحی ک٥ آف را ٠ی از گػرگاق ّاً٘ی، كٚحی

ایث اةؽار اؿاؿی دا٣ف ةكؼم اؿث، ١٦چ٤ی٢ اةؽار اؿاؿی ك ة٤یاد در ٨ّٞـ ق٤اظحی، رك .ک٤یٟ ٠ی

ج٨اف گ٘ث صحی یك  کار ٗكؼم ك اةؽار ةؼام درك٣ی کؼدف ٤٦سار٦ام ازح١اّی ٣یؽ ٦ـث ك ٠ی

 .#٣1387ُؼی٥ ١ّٞی ٣یؽ ٨٣ّی ٚن٥ اؿث $ؿٞغف ك كیغكؿ٨ف، 
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ارجتاط، راة٥ٌ  ةی گــح٥، پؼاک٤غق ك َا٦ؼان  ج٨ا٣غ ٠یاف ازؽام از٦ٟ در ركایث، ذ٢٦ ظالؽ ٠ی 

٣ُٟ ك ١٦ا٤٦گی د٦غ، ة٥ ١٦ی٢ دٝیٜ ركایث، ٔٞت٥ ةؼ  ٦ا آفقتا٦ث ج٤اؿب ةؼٚؼار ک٤غ ك ة٥ 

ج٨ا٣یٟ در ز٠اف ة٥ ؿؼ ةؼیٟ ك ةؼ آف ٗائٙ  گ٨یی ٠ی داؿحافاز ًؼیٙ  .١٦ا٤٦گی ةؼ ٣ا١٦ا٤٦گی اؿث

اؿ ك ٗؼكپاقی در ام ك ص١اؿی ظ٨د را از زك ٦ام جاریعی، اؿ٨ٌرق ٦ا ةا ک١ك ركایث ٠ٞث .آییٟ

 .#23-24: 1384ک٤٤غ $٨ٗرؿحؼ،  ز٠اف صٍ٘ ٠ی

آكرد ك ة٥ اك  از دیگؼ کارکؼد٦ام ركایث ای٢ اؿث ک٥ ظ٨ا٤٣غق را جضث ؿیٌؼق ظ٨د در٠ی 

راكم از ًؼیٙ ایساد یك ٨٠ْٚیث، ٠یاف ظ٨ا٤٣غق  .د٦غ پػیؼم ٠ی اصـاس ١٦غٝی، ٨٦یث ك ٣ٛف

ارزش ركایحگؼم در ةاز١٣ایی  .ک٤غ ؼار ٠ی٦ام ظامی پی٣٨غ ّاً٘ی ك ١٦غٝی ةؼٚ ك قعنیث

گیؼد، ؿؼ٨٣قث ركایث ة٥ ة٨دف ةا دیگؼاف  در ارجتاط ةا دیگؼاف قكٜ ٠ی داؿحاف .كاْٚیث اؿث

گكایغ ك در قكٜ  ک٤غ ك راق جأكیٜ را ٠ی قغف یك ک٤ف ز٨ٞگیؼم ٠ی از ٗؼا٨٠ش .ةـحگی دارد

ک٤غ  ٨٠و٨ّی ٣یـث ک٥ ةازگ٨ ٠ی مؼٗان ١٦اف داؿحاف .م ةكؼ ٣ٛكی اؿاؿی دارد دادف ة٥ جسؼة٥

د٦غ ك آف را اةؽارم ٧٠ٟ ةؼام  كؿْث ٠ی داؿحافةٞك٥ ةؼ كز٨د یك ازح١اع دالٝث دارد ك ة٥ ٤ٔام 

 .دا٣غ قغق در ز٣غگی ٠ی ٦ام جسؼة٥ ظالم٥ کؼدف صؾ

٦ایی  م گؼی١اس ةؼرؿی ٦ایی از ادب ٗارؿی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٣ُؼی٥ داؿحافةاای٤ك٥ در ٨٠رد  

م اةحغایی ٦یچ جضٛیٛی  ٦ام کحاب ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ در دكرق داؿحاف؛ ا٠ا در ٨٠رد آ٠غق اؿث ١ّٜ ة٥

 .صاؿ م٨رت ٣گؼٗح٥ اؿث جاة٥

 

 جبهؼِ آهبضی ٍ حجن ًوًَِ

پای٥#  ٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ در دكرق اةحغایی $ج١ا٠ی قف زا٥ْ٠ آ٠ارم ای٢ جضٛیٙ قا٠ٜ کحاب

٦ام  ؿاز٠اف جغكی٢ ك چاپ کحابدر  1393-٦1394ا در ؿاؿ جضنیٞی  ةاقغ ک٥ ای٢ کحاب ٠ی

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق  ٦ام کحاب داؿحاف٥٣٨١٣ آ٠ارم جضٛیٙ از ةی٢  .ا٣غ درؿی ا٣حكاریاٗح٥
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ام  ی در پای٥ اكؿ كز٨د ٣غاقث، ٦یچ ٥٣٨١٣داؿحا٣اةحغایی ا٣حعاب قغ ك ٗٛي ةغی٢ ظاًؼ ک٥ ٦یچ 

اؿاس چارچ٨ب گؼی١اس جضٞیٜ ٦ام دكـ جا قكٟ ةؼ  ٦ام پای٥ داؿحاف٣یؽ ا٣حعاب ٣گؼدیغ كٝی 

قغق ة٥ ج٘كیك ك ق١ارق م٘ضات در زغاكؿ زغاگا٥٣ آكردق قغق اؿث  ٦ام ا٣حعاب داؿحاف .قغ٣غ

٦ام  الزـ ة٥ یادآكرم اؿث ک٥ ق١ارق .ةؼام جضٞیٜ ا٣حعاب قغ داؿحاف 40ک٥ در٠س٨١ع 

 .٦ا ك زغاكؿ در ٗن٨ؿ ةْغم اؿث ٤٠ٌتٙ ةؼ جضٞیٜ داؿحافقغق ةؼام ٦ؼ  ٠كعل

 

 تحقیقضٍـ 

 .جضٞیٞی ة٨د -جضٛیٙ صاوؼ از٣ُؼ ٦غؼ جضٛیٙ کارةؼدم ك از٣ُؼ ركش، ركش ج٨می٘ی

 

 ضٍـ گطزآٍضی اعالػبت

 کحاةعا٥٣ ك ة٥ در اةحغا ةا ٠ؼاز٥ْ .ام ك ج٨می٘ی م٨رت گؼٗث م٨رت کحاةعا٥٣ ای٢ جضٛیٙ ة٥

 ٦ا، ٠ٛاالت ١ّٞی ك پژك٦كی ك م ادةیات جضٛیٙ از کحاب آكرم اًالّات درز٠ی٥٤ ز١ِ

پؼداظح٥ قغ؛ ك ٠ؼاصٜ زیؼ در جغكی٢ آف اؿاس کار ٚؼار  پژك٦ف ٨٠و٨ع ةؼرؿی ة٥ ٦ا، ٣ا٥٠ پایاف

 .دٚث ٠ٌا٥ْٝ قغ قغق ة٥ ٦ام ا٣حعاب داؿحافگؼٗث: در اةحغا ٤٠اةِ ٠ؼة٥ً٨ گؼدآكرم قغ ك ؿپؾ 

گؼٗح٥ چ٧ارچ٨ب امٞی ةؼام جضٞیٜ ٠كعل قغ ك ةؼ اؿاس  ةا ةؼرؿی ٠سغد ؿایؼ ٠ٌاْٝات ا٣ساـ

از اًالّات  .٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی جضٞیٜ قغ داؿحافقغق  رچ٨ب ٠كعلچ٧ا

٦ا، جضٞیٜ ؿاظحار ركایی از  ةؼدارم قغ ك در٧٣ایث ةْغ از ةازةی٤ی ٠سغد دادق قغق ٗیف جضٞیٜ

 .٦ا ٨٣قح٥ قغ داؿحاف
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 ٍتحلیل اعالػبت ضٍـ تجعيِ

جضٞیٜ قغ ك در جضٞیٜ ؿاظحارم در  م ٤ْ٠ائی گؼی١اس ٦ا در ای٢ پژك٦ف ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ دادق

٣حایر  .٦ا ةا دٚث جضٞیٜ قغ ٦ا ك ٣ـتث ر٣گ چ٧ارچ٨ب ٣ُؼی٥ گؼی١اس، ا٨٣اع ک٤كگؼ٦ا، پی

ؽار  آ٠غق كارد رایا٥٣ قغ ك ٗؼاكا٣ی ك درمغ٦ام ٦ؼکغاـ از ٨٠ارد یادقغق ةا اؿح٘ادق از ٣ؼـ دؿث ة٥ ٗا

Excel 2013 ؽار  ٣ؼـآ٠غق در  دؿث جضٞیٜ ك در٧٣ایث اًالّات ة٥  .٣كاف دادق قغ word 2013ٗا

قغق  اٝگ٨م جضٞیٞی جضٛیٙ ٣كاف دادق .Error! Reference source not foundدر 

٦ا از اٝگ٨م  ةؼام ٨٣ع ک٤كگؼ قعنیث .اؿث ک٥ ای٢ اٝگ٨ ةؼ اؿاس اٝگ٨م ک٤كگؼ گؼی١اس ٦ـث

 Error! Reference source notةؼ اؿاس ای٢ اٝگ٨ $ .# اؿح٘ادق گؼدیغ٣1392تی ٨ٝ $

found. ا٣غ ک٥ در ای٢ جضٛیٙ قعنیث  ًت٥ٛ کٞی زام گؼٗح٥ 9#، ٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ٦ا در

 .ة٤غم ةؼرؿی قغ٣غ ک٤كگؼ٦ا ةؼ اؿاس ای٢ ًت٥ٛ

 الگَی کٌكگط گطيوبؼ

 
 .(73: 1392ثبقطی ذلیلی، )(1960اؾبؼ الگَی گطيوبؼ ) هسل تحلیلی تحقیق ثط -1ًوَزاض 

 الگَی ًَع قرهیت کٌكگط
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 (59: 1392تبيؿي، کٌكگط )ًَع قرهیت  -2ًوَزاض 

كیك کارکؼد اك را ة٥  ؿی .جؼ د٣تاؿ کؼد ام كؿیِ گؼی١اس کار ركایث پژك٦ی پؼاپ را درز٠ی٥٤ 

ةؼ @ ک٤كگؼ»ؿح٥ دكجایی ةیـث ٨٠رد کا٦ف داد ك در ٨ّض ٦٘ث دؿح٥ قعنیث پؼاپ، ؿ٥ د

 .#٦1390ام دكگا٥٣ ٤ْ٠اق٤اؿی در ٣ُؼ گؼٗث $جأدی٥،  اؿاس جٛاةٜ

ی را ةؼ داؿحا٦٣ا ك ص٨ادث  اؿث ک٥ ک٤ف داؿحاف، ؿاظحار یا ًؼح؛ ١٦اف چارچ٨ب 1ر٣گ پی 

م ّٞث  ًؼح، ةیاف جؼجیب ك ج٨اٝی ةؼصـب راة٥ٌ .ریؽد ٦ا پی ٠ی اؿاس ٣ُٟ ك ة٥ ک١ك قعنیث

ی ةؼ جؼجیب ّٞث ك ٨ْٞ٠ؿ ص٨ادث داؿحا٤٠٣ٌٙ ٦ؼ  .رت پ٧٤اف ك ٠ـححؼ اؿثم٨ ك ٨ْٞ٠ٝی ة٥

ک٤غ  ٦ام جـتیش را ردیٖ ٠ی ؿاظحار ٠ا٤٣غ ریـ١ا٣ی اؿث ک٥ ةغكف دیغق قغف، دا٥٣ .كٚایِ اؿث

 .#1392ؿازد $داد،  ة٤غم اؿث ک٥ ا٣غاـ ا٣ـاف را ٠ی ك یا ٠ذٜ اؿحع٨اف

                                                           
1. plot 
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 .ةاقغ جؼجیب ٤٠ٌٛی ص٨ادث در ادؼ ادةی ٠ی ی ك ٣ُٟداؿحا٣یكی از ٤ّامؼ ة٤یادی٢ ادةیات  

 .ةا جأکیغ ةؼ راة٥ٌ چؼایی ك ّٞیث ٦ـث داؿحافة٥ ٤ْ٠ام ركایث ص٨ادث  داؿحافر٣گ در  كاژق پی

ر٣گ ةا ٤ّامؼم چ٨ف $قعنیث# ك $کك١كف# پی٨ؿحگی ك راة٥ٌ ٣ؽدیكی دارد ك ١٠ك٢ اؿث  پی

گ٨م ركیغاد٦ام یك ١٣ایف یا قْؼ ٣ٛك٥ ك اٝ .#1384ة٥ كاژگ٣٨ی ك کكٖ ٤٠ح٧ی ق٨د $٨ٗرؿحؼ، 

گ٨ی٤غ ةغاف  ر٣گ ٠ی گیؼد پی د٦ی صادد٥ ك قعنیث را ة٥ ٧ّغق ٠ی ی را ک٥ ؿاز٠افداؿحا٣یا ادؼ 

 .#1386م٨رت ک٥ صؾ ک٤سكاكم ك جضؼیك ظ٨ا٤٣غق یا ةی٤٤غق را ةؼا٣گیؽد $کادف، 

ادةی در ٠ح٨ف  آق٤ام ادةیات کالؿیك اؿث ک٥ از دیؼز٠اف در ادكار ٠عحٖٞ ٦ام ٣اـ از كاژق 

گؼ چ٥ ا٠ؼكزق  .٨٤ّاف یكی از ا٨٣اع ادةی رایر ٨٠رداؿح٘ادق ٚؼارگؼٗح٥ اؿث ٣ُٟ ك ٣ذؼ ٗارؿی ة٥

٠٘ا٦یٟ ظامی  ...ك، ٗاةٜ ك داؿحا٣، داؿحافةؼام ٦ؼ یك از كاژگاف صكایث، ٚن٥، ج١ذیٜ، ٠ذٜ، 

حؼاؽ رٟٔ كز د٦غ ک٥ ّٞی گؼدد كٝی جأ٠ٜ در آدار ادةی ٣كاف ٠ی ة٥ ذ٢٦ ٠حتادر ٠ی ٨ق جكاة٥ ك ٗا

از ًؼٗی در  .ا٣غ کاررٗح٥ زام ٦ٟ ة٥ ٦ام ٠حؼادؼ ة٥ ٨٤ّاف كاژق ٦ا ة٥ ةـا ای٢ كاژق ٦ام ٠ؽة٨ر، چ٥ كاژق

٦ام ٠عحٖٞ، اّٟ از ق٨ظی، زغم،  در ٔؼب ك قؼؽ ةؼام ركایث@ صكایث»٨ًؿ جاریط كاژق 

ؼیٖ ٠كعل ك ٌْٚی از آف رٟٔ جْاریٖ ٠عحٖٞ از ای٢ كاژق، جْ کاررٗح٥ اؿث ك ّٞی ة٥ ...صٛیٛی ك 

 .#2: 1384ارائ٥ ٣كغق اؿث $ا٨٣ق٥، 

ِ ةؼ ّٞث ك ٨ْٞ٠ٝی  داؿحافًؼح  .ًؼح آف یا ؿاظحار آف اؿث داؿحافكیژگی  جؼی٢ ٧٠ٟ  دركٚا

ة٤غم اؿث ك در امٌالح  ؿاظحار در ٕٝث ة٥ ٤ْ٠ی اؿكٞث ك اؿحع٨اف .كٚایِ ك اج٘اٚات جأکیغ دارد

ؿاظحار ٠ا٤٣غ ریـ١ا٣ی اؿث ک٥  .م ادؼ ادةی اؿث ؿاز٣غقم اجناؿ ٠یاف ٤ّامؼ ك ازؽاء  قی٨ق

ة٤غم اؿث ک٥ ا٣غاـ ا٣ـاف  ک٤غ ك یا ٠ذٜ اؿحع٨اف ٦ام جـتیش را ردیٖ ٠ی ةغكف دیغق قغف، دا٥٣

 .#274: 1392ؿازد $داد،  را ٠ی

ادؼ ادةی ١٠ك٢ اؿث از ٤ّامؼ  .ة٤غم در یك ادؼ ادةی، ؿاظحار آف اؿث امٜ کٞی ؿاز٠اف 

٦ام  ٦ا ك ةضخ ٠ای٥ ر٣گ، جن٨یؼ٦ام ظیاؿ جكؼارق٣٨غق، ١٣اد٦ا، ة٢ ف ركایث، پیگ٣٨اگ٣٨ی چ٨

ؿاظحار ادؼ ١٠ك٢ اؿث ة٥ ٦ؼ یك از ای٢ ٤ّامؼ در ٦ؼ جٞ٘یٙ ك جؼکیتی  .٤٠ٌٛی جككیٜ ق٨د
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٤ّنؼ زةا٣ی ١٠ك٢ اؿث ةؼام ظالؽ ٠ى٨١ف ؿاظحار در ادؼم ة٥ کار ركد جا قكٜ ك  .كاةـح٥ ةاقغ

 .#164: 1388كز٨د آكرد $٠یؼ مادٚی، ٚاٝب ٤ْ٠ادارم را ة٥ 

 کتت قكن اثتسايی زاؾتبىًوًَِ تحلیل چٌس 

ةؼ ٠ت٤ام جْٞیٟ ك جؼةیث اؿال٠ی ك ةا ج٨ز٥ ة٥ چارچ٨ب ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٠ٞی ة٥ ةاز٣گؼم ك ج٨ٝیغ 

ؿازاف ك رقغ ك  پؼدازد ک٥ ةؼام قك٨ٗایی اؿحْغاد ٨٣آ٨٠زاف ك آی٤غق ٠ضح٨ام درؿی ٗارؿی ٠ی

٨زش ٠٨١ّی اؿث زیؼا زةاف ٗارؿی ك ادةیات ةؼام ٠ا زایگاق ك ا١٦یث ةـیار ة٧ت٨د ٗؼای٤غ آ٠

ؿ٨م آ٨٠زش ك یادگیؼم دیگؼ ٨ّٞـ  ارز٤١غم دارد ك از ؿ٨یی ٨٦یث ٗؼ٤٦گ ٠ا را رقغ ك ة٥

٦ام ٗؼ٤٦گی از ةؽرگاف  ٠ای٥ ز٦٨ؼق آدار صكی١اف ك ٗؼزا٣گاف ّٟٞ ك ادب اؿال٠ی ك ة٢ .کكا٣غ ٠ی

ا٣غ در ای٢ کحاب ة٥  ٦ام ٗؼ٤٦گ ، ؿْغم، ٨ٝ٨٠م، صاٍٗ ك ا٣ـافچ٨ف ٗؼدكؿیٗؼ٤٦گ ك ادب 

گا٥٣ $ّٟٞ، ای١اف،  ظ٨رد ک٥ چارچ٨ب ةؼ٣ا٥٠ درؿی ٗارؿی اةحغایی ةا ج٨ز٥ ة٥ ٤ّامؼ پ٤ر چكٟ ٠ی

ؿ٨م ادةیات اؿث  پای٥ درؿی اكؿ دةـحاف جا قكٟ صؼکحی از زةاف ة٥ .اظالؽ، ١ّٜ ك ج٘كؼ# اؿث

ؽكدق ٠ی ةاالجؼ ٠یآ٨٠زم  ك ٦ؼچ٤غ از پٞكاف زةاف  .ق٨د آییٟ، ةار ٗؼ٤٦گی ادةی آف ٗا

ظ٨ا٣ی، پژك٦ف  ظ٨ا٣غارم، ة٥ ٨٠و٨ع ج٨ٛیث ٠ٌا٥ْٝ ك کحاب ٦ام ٧٠ارتدر جغكی٢  

در ای٢ کحاب ؿ٥ ٨٣ع ظي  .ج٨ز٥ کاٗی قغق اؿث ...كرزم ك پؼكرش ج٘كؼ، ٣ٛغ ك جضٞیٜ ك  ا٣غیك٥

قغق  ؿادق یا ظي ٤٦ؼم جْٞیٟ دادق٣ـط یا ظ٨ا٣غ٣ی، ظي جضؼیؼم یا ٨٣قح٤ی ك ظي ٣ـحْٞیٙ 

٦ا ك ظي جضؼیؼم در ٠ح٢ درس ك ظي ٣ـحْٞیٙ  ٦ا ك ركز٣ا٥٠ اؿث ک٥ ظي ظ٨ا٣غف در کحاب

٦ا ك ٠٘ا٦یٟ یادگیؼم  كیژگی جٞ٘یٙ آ٨٠ظح٥ .ق٨د ؿادق یا ٤٦ؼم، قْؼ٦ام کحاب ةا آف ٨٣قح٥ ٠ی

در کحاب ٗارؿی ةا ق٨د جا ةـیارم از ٠٘ا٦یٟ ازح١اّی، ٤٦ؼم، ١ّٞی ك صحی ریاوی  ؿتب ٠ی

در ای٢ کحاب ا٨٣اع ز٥ٞ١ از٣ُؼ ٠ضح٨ا ك ٨٣ع آف  .٦ام ٚن٥ ك قْؼ ارائ٥ ق٨د اؿح٘ادق از قی٨ق

ةؼام ٥٣٨١٣ جضٞیٜ  .قغق اؿث ج٨ویش دادق...ق٨د ك م٤اّات ادةی ٠ا٤٣غ ٠تا٥ٕٝ، ک٤ای٥ ك  ةؼرؿی ٠ی

 .٠ضتث از کحاب قكٟ آكردق قغق اؿث داؿحاف
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در ًت٥ٛ کٞی صی٨ا٣ات  .جضٞیٜ قغ٣غ داؿحافف ٦٘ث در کحاب ةع٨ا٣یٟ قكٟ دةـحا 

٦ایی ک٥ در ًت٥ٛ ٠ؼداف ك پـؼاف ٚؼار  از ٥٣٨١٣ .ج٨اف ذکؼ کؼد ٦ایی ١٦ا٤٣غ ٦غ٦غ را ٠ی ٥٣٨١٣

ال٨ًف،  دار٣غ، ٠ی ج٨اف از دك دكؿث، ٠ؼد ؿ٨ار، اص١غ $پـؼ ةؽرگ ٦ؼ٠ؽ#، ٚازاف، ٠ؼد ؿ٨ار، ٗا

دا٣ـث# ك ١ّاد $یكی از  چیؽ را ٠ی ٥١زا٦ٜ، ٨٤١٠ف $٣اـ قعنی ک٥ ة٥ ظیاؿ ظ٨دش ٦

آ٨٠ز، ةؽاز، د٦ٛاف $٦ؼ٠ؽ#، قیط  ٦ام ماصتاف ٠كأٜ ٠ْٟٞ، دا٣ف از ٥٣٨١٣ .قاگؼداف# را ٣اـ ةؼد

كٝی ةؼام ؿایؼ ًتٛات در کحاب قكٟ  .٦ام ز٣اف ك دظحؼاف از پیؼزف ٣اـ ةؼد ظا٥٣ ك از ٥٣٨١٣ ٠كحب

 .ام كز٨د ٣غاقث ٥٣٨١٣

 

 ّبی ثرَاًین قكن زاؾتبىط زض ًَع قرهیت کٌكگ -1جسٍل 

 ٗؼاكا٣ی ًت٥ٛ کٞی

 2 صی٨ا٣ات

 16 ٠ؼداف ك پـؼاف

 7 ماصتاف ٠كأٜ

 2 ز٣اف ك دظحؼاف

 0 ٦ا ركییغ٣ی

 0 ٦ام ؿ١اكم پغیغق

 0 ز٠ی٢

 0 اقعاص ٗؼاكاْٚی

 0 اقعاص ةؼگؼٗح٥ از اقیا

 27 ٠س٨١ع
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 ّبٍتحلیل زازُ تجعيِ

م اةحغایی ةا چارچ٨ب اٝگ٨م  ٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق داؿحافپاؿط پؼؿف امٞی جضٛیٙ: آیا 

 ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ٤٠ٌتٙ اؿث؟

، داؿحافج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ک٥ در ٦ؼ  ٦ام دكرق دةـحاف ٠ی ٦ام ةؼگؼٗح٥ از کحاب داؿحافاز 

٦ا از ٌْٚیث ك اصح١اؿ ك  داؿحافج٨اف دیغ ک٥ در  ٨ًر کا٠ٜ ٠ی ٦ایی از٣ُؼی٥ گؼی١اس را ة٥ ٥٣٨١٣

آ٨٠زاف  ١٦چ٤ی٢ دا٣ف .قغق اؿث ٦ام آگا٦ا٥٣ ك ٔیؼ آگا٦ا٥٣ اؿح٘ادق ك ٤٠ْٜ٘ ة٨دف ك ک٤ف ْٗاؿ

زایی ك ارزاع ة٥ ا٨٠ر ٔایب  ق٣٨غ ک٥ ةا ٠ح٢ ّسی٢ قغق ك ظامیث زاة٥ رك ٠ی ةا ٤ّنؼ جٛاةٜ ركة٥

ر٣گ ٨ٚم ك ؿاظحار  ق٨د ك ةاكز٨د ؿادگی دارام پی ٦ام آف دیغق ٠ی ٠ای٥ ٦ا ك ة٢ داؿحافدر 

٦ام  داؿحافج٨اف ادّا کؼد ک٥  ٤٠غ ٦ـح٤غ ك ٠ی ٦ا ةـیار ٣ُاـ داؿحاف .ةاق٤غ یی ٤٠ٌٛی ٠یركا

م اةحغایی ةا چارچ٨ب اٝگ٨م ؿاظحارگؼایی گؼی١اس ٠ٌاةٛث دارد ک٥ در  ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق

 ةاقغ پؾ پاؿط ؿؤاؿ امٞی جضٛیٙ مضیش، ة٥ٞ ٠ی .ةی٤غ ٠ی ٦ا ْٗاٝیثم  ٠ؼکؽ کٞی٥

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی  داؿحافکاررٗح٥ در  اع ک٤كگؼ٦ام ة٥ا٨٣پؼؿف ٗؼّی اكؿ: 

 ا٣غ؟ کغـ

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق  داؿحافٗؼوی٥: ج١ا٠ی قف ٨٣ع ک٤كگؼ٦ام ٨٠رد٣ُؼ گؼی١اس در 

 .اةحغایی كز٨د دار٣غ

٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق  داؿحاف٦ا ج١ا٠ی قف ک٤كگؼ ٨٠رد٣ُؼ گؼی١اس در  ةؼ اؿاس ةؼرؿی

ک٥ درمغ ا٨٣اع ک٤كگؼ٦ا را ٣كاف  3ك ٣یؽ ٨١٣دار  2دار٣غ ك ةؼ اؿاس زغكؿ  اةحغایی كز٨د

د٤٦غق،  یارم 92م پیاـ،  گیؼ٣غق 103م پیاـ،  ٗؼؿح٤غق 110ک٤كگؼ،  119د٦غ، در٠س٨١ع  ٠ی

م ةی٢ ا٨٣اع ک٤كگؼ٦ا ٣كاف  ٠ٛایـ٥ .٦ا كز٨د دار٣غ داؿحافء ارزقی در  قی 100ةازدار٣غق ك  49

درمغ ک٤كگؼ ك ک١حؼی٢ ٨٣ع ک٤كگؼ، ک٤كگؼ  ٨20.77ع ک٤كگؼ، ةا د٦غ ک٥ ةیكحؼی٢ ٣ ٠ی

 .ةاقغ درمغ ک٤كگؼ ةازدار٣غق ٠ی 8.55ةازدار٣غق ةا 
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 ّبی ثرَاًین زٍضُ اثتسايی زاؾتبىاًَاع کٌكگطّب زض  -2جسٍل 

 
 ء ارزقی قی ةازدار٣غق د٤٦غق یارم گیؼ٣غق پیاـ ٗؼؿح٤غق پیاـ ک٤كگؼ

 14 10 14 15 15 17 دكـ

 24 9 21 23 28 28 ؿ٨ـ

 20 8 15 19 20 21 چ٧ارـ

 22 9 21 25 26 29 پ٤سٟ

 20 13 21 21 21 24 قكٟ

 100 49 92 103 110 119 ٠س٨١ع

 
 ّبی ثرَاًین زٍضُ اثتسايی زاؾتبىزضنس اًَاع کٌكگط زض  -3ًوَزاض 

، کحاب ةع٨ا٣یٟ پای٥ 4ق در ٨١٣دار قغ قغق ك ٣حایر ٣كاف دادق ٦ام جضٞیٜ داؿحافةؼ اؿاس  

پ٤سٟ ةیكحؼی٢ ٠یؽاف ا٨٣اع ک٤كگؼ را دارد ك کحاب ةع٨ا٣یٟ پای٥ ؿ٨ـ ٣یؽ ةا ٠یؽاف اظحالؼ ک١ی 

 .ةاقغ ک١حؼی٢ ٠یؽاف ٨٣ع ک٤كگؼ ٠ؼة٨ط ة٥ کحاب ةع٨ا٣یٟ دكـ اةحغایی ٠ی .در رجت٥ دكـ ٚؼار دارد
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 ّبی هرتلف اع کٌكگطّب زض پبيِزضنس اًَ -4ًوَزاض 

٨ًر ٔیؼ٠ـحٛیٟ ةیاف  ك ة٥ داؿحافزام ای٤ك٥ مؼیش گ٘ح٥ ق٨د، و٢١  أٞب ة٥ داؿحافپیاـ  

ق٨د؛  ١٣ایاف ٠ی داؿحاف٨ًر ًتیْی در دركف  ق٨د ک٥ ٨٣یـ٤غق ةایغ ١ٌ٠ئ٢ اؿث ک٥ پیاـ ة٥ ٠ی

در زغاكؿ ك  گ٥٣٨ ک٥ ظ٨ةی ای٢ ٨٠و٨ع رّایث قغق اؿث ك ١٦اف ک٥ در کحب ٗارؿی ة٥

 .٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی كز٨د دار٣غ ٨١٣دار٦ام ةاال ٣كاف دادق قغ ا٨٣اع ک٤كگؼ٦ا در کحاب

٦ام  داؿحافج٨اف ٣حیس٥ گؼٗث ج١ا٠ی قف ٨٣ع ک٤كگؼ٦ام ٨٠رد٣ُؼ گؼی١اس در  پؾ ٠ی

 .ةاقغ ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی كز٨د دار٣غ ك ٗؼوی٥ اكؿ جضٛیٙ مضیش ٠ی

 ٦ایی ٦ـح٤غ؟ ٦ام دكرق اةحغایی چ٥ قعنیث داؿحاف٨٣ع ک٤كگؼ٦ا در  پؼؿف ٗؼّی دكـ:

٦ام ٦ـح٤غ ک٥ از ٣اـ  ٦ام دكرق اةحغایی ةیكحؼ قعنیث داؿحافٗؼوی٥: ٨٣ع ک٤كگؼ٦ا در 

 .قغق اؿث صی٨ا٣ات ةؼگؼٗح٥

٦ام  داؿحاف٨٣ع ک٤كگؼ در  144د٦غ ک٥ در٠س٨١ع  ٦ا ٣كاف ٠ی ةؼرؿی ٨٣ع ک٤كگؼ قعنیث

# ک٥ در ٨١٣دار 1392ةؼ اؿاس اٝگ٨م پیك٧٤ادم ٣تی ٨ٝ $ .ق اةحغایی كز٨د دارددكرق ةع٨ا٣یٟ دكر

درمغ ٠ؼة٨ط ة٥ ٠ؼداف ك  72/34قغق اؿث، ةیكحؼی٢ ٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ ةا  ٣كاف دادق 5

ةاقغ ك  درمغ ٠ی 08/27دك٠ی٢ ٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ ماصتاف ٠كأٜ ةا  .ةاقغ پـؼاف ٠ی

در ای٢  .ةاقغ درمغ ٠ی 25ط ة٥ ًت٥ٛ صی٨ا٣ات ةا ؿ٠٨ی٢ ٨٣ع قعنیث ک٤كگؼ پؼکارةؼد ٠ؼة٨

 ٦69/0ا ةا  ک١حؼی٢ ًت٥ٛ ركییغ٣ی .٦ام ؿ١اكم ٨٠ردم یاٗث ٣كغ ة٤غم ةؼام ز٠ی٢ ك پغیغق ًت٥ٛ
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ْی ةا  7/0درمغ، اقعاص ةؼگؼٗح٥ از اقیا ةا  درمغ ة٨د؛ ا٠ا ًت٥ٛ  78/2درمغ ك اقعاص ٗؼاكٚا

 .ًت٥ٛ اكؿ ٚؼار دارد زیادم ٣ـتث ة٥ ؿ٥درمغ ةاٗام٥ٞ ٣ـتحان  02/9ز٣اف ك دظحؼاف ةا 
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 زضنس ًَع کٌكگط قرهیت -5ًوَزاض 

٠ٛایـ٥ ٨٣ع  .قغق اؿث ٦ا ة٥ ج٘كیك پای٥ ٣كاف دادق ٠ٛایـ٥ کٞی ٨٣ع قعنیث 6در ٨١٣دار  

ات د٦غ ک٥ ًت٥ٛ صی٨ا٣ات در پای٥ دكـ از ؿایؼ ًتٛ قعنیث ک٤كگؼ پای٥ دكـ ك قكٟ ٣كاف ٠ی

درمغ از  25/59پیكی گؼٗح٥ ك ای٢ در صاٝی اؿث ک٥ در پای٥ قكٟ ًت٥ٛ ٠ؼداف ك پـؼاف ةا 

ة٤غم ای٢ اؿث ک٥ ًت٥ٛ ز٣اف ك دظحؼاف  ج٨ز٥ در ای٢ ًت٥ٛ از ٣كات ٚاةٜ .ؿایؼ ًتٛات پیف اؿث

 ٦ا در زایگاق چ٧ارـ ٚؼار دارد كٝی ٠یؽاف ٗام٥ٞ ای٢ ًت٥ٛ ٣ـتث ة٥ ًت٥ٛ ٠ؼداف ك در ج١ا٠ی پای٥

درمغ# در ةٛی٥  33/3زؽ پای٥ ؿ٨ـ $ ًت٥ٛ ماصتاف ٠كأٜ ة٥ .درمغ# 84/51پـؼاف ةـیار اؿث $

 .٦ا زایگاق ٤٠اؿتی دارد پای٥
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 هقبيؿِ کلی ًَع قرهیت ثِ تفکیک پبيِ -6ًوَزاض 

ث ز٣غ، در كاؿ٥ٌ دؿ ک٥ ة٥ جْا٠ٞی ةی زام آف ذ٢٦ ا٣ـاف در ةؼظ٨رد ةا ٠ـائٜ ٠ضیٌی ة٥ 

ق٣٨غ، ٣ٛف  جؼ اةؽار ١٣ادی٢ كؿاًث ٠ی ٦ام ٦ؼچ٥ پیچیغق كؿی٥ٞ ٣ُاـ ركاةي ٔیؼ٠ـحٛی١ی ک٥ ة٥

زایی در ذ٢٦ ا٣ـاف  ةاقغ ١٦چ٤ی٢ ظامیث زاة٥ ٦ا ٠ی داؿحافک٤غ ک٥ ٦غؼ امٞی  ای٘ا ٠ی

ق٨د دؿث ة٥ ظٞٙ ٨٠ز٨دات ظیاٝی ٠ا٤٣غ ز٢ ك پؼم ةؽ٣غ ک٥ در  ّا٠ٞی اؿث ک٥ ةاّخ ٠ی

قغق اؿث ١٦چ٤ی٢ ٨٣ع ک٤كگؼ٦ا در  زایی اؿح٘ادق م اةحغایی از ظامیث زاة٦٥ا کحاب

ْی ٦ـح٤غ ک٥ گا٦ی از ٣اـ صی٨ا٣ات  ٦ام دكرق اةحغایی ةیكحؼ قعنیث داؿحاف ٦ام كٚا

 .ةاقغ ٨ًر کا٠ٜ ٨٠رد جائیغ ١٣ی ج٨اف گ٘ث ک٥ ٗؼوی٥ دكـ ة٥ پؾ ٠ی .قغق اؿث ةؼگؼٗح٥

٦ام  داؿحاف٦ام ةكار رٗح٥ در  ر٣گ ا٨٣اع پیةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ گؼی١اس پؼؿف ٗؼّی ؿ٨ـ: 

 ا٣غ؟ دكرق اةحغایی کغـ

٦ام ٗارؿی ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی ٥١٦  داؿحافٗؼوی٥ جضٛیٙ: ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ گؼی١اس در 

 .کاررٗح٥ اؿث ر٣گ ة٥ ا٨٣اع پی
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ر٣گ ة٥ کار  پی ٦304ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی در٠س٨١ع  داؿحاف٦ا در  ةؼ اؿاس ةؼرؿی 

گ٥٣٨  ر٣گ ٦غ٤١ٗغ اؿث؛ ك ١٦اف پی 84ر٣گ ازؼایی ك  پی 190از ای٢ جْغاد،  .قغق اؿث گؼٗح٥

 65/35ر٣گ ازؼایی ك  ٦ا را پی ر٣گ درمغ ا٨٣اع پی 35/69قغق اؿث،  ٣كاف دادق 7ک٥ در ٨١٣دار 

 .د٦غ ر٣گ ٦غ٤١ٗغ جككیٜ ٠ی درمغ را پی

 
 زض زٍضُ اثتسايیضًگ  زضنس اًَاع پی -7ًوَزاض 

درمغ دارام ةیكحؼی٢ ا٨٣اع  ٦91/25ام ةع٨ا٣یٟ پای٥ پ٤سٟ ةا  داؿحاف، 8ةؼ اؿاس ٨١٣دار  

درمغ در ٠كاف دكـ  ٦43/20ام ةع٨ا٣یٟ پای٥ چ٧ارـ اةحغایی ةا  داؿحافةاق٤غ ك ؿپؾ  ر٣گ ٠ی پی

درمغ ک١حؼی٢  ٦79/16ام ةع٨ا٣یٟ پای٥ دكـ ةا  افداؿحو٢١ ای٤ك٥  .ر٣گ اؿث ةیكحؼی٢ ا٨٣اع پی

٦ام جضٛیٙ صاکی از ای٢ اؿث ک٥ ١٦گی  ١٦چ٤ی٢ یاٗح٥ .ةاق٤غ ر٣گ را دارا ٠ی ا٨٣اع پی

 .ةاق٤غ ر٣گ ازؼایی ك ٦غ٤١ٗغ ٠ی ٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی دارام پی داؿحاف
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 ّب ثِ تفکیک پبيِ ضًگ زضنس اًَاع پی -8ًوَزاض 

قغق ک٥ ة٤یاد ًؼح ٤ْ٠ی  $پای٥ ك ة٤یاد# ك ر٣گ $ًؼح ك ٣ٛف# جؼکیب م ر٣گ از دك كاژق پی 

کكغ ك  ر٣گ ام٨الن از ٣ٛاقی كارد ادةیات قغق ك ًؼصی اؿث ک٥ ٣ٛاش ةؼ کأػ ٠ی ق٨د پی ٠ی

یا دراـ، ةا جأکیغ ةؼ راة٥ٌ  داؿحافر٣گ ٣ٛغ ركیغاد٦ا در  در ادةیات پی .ک٤غ ؿپؾ آف را جك١یٜ ٠ی

ِ پی .ّٞیث اؿث ر٣گ ٠ا٤٣غ  پی .د٦ی ص٨ادث یا چارچ٨ب اكٝی٥ ادؼ اؿث ٣گ ؿاز٠افر دركٚا

 .٣ا٥٠ اؿث ك ١٣ایف داؿحافگاق  ة٤غم ك جكی٥ اؿحع٨اف

ر٣گ آٔاز،  گ٨یغ: یك پی اك ٠ی .ر٣گ اقارق کؼد ٣عـحی٢ ةار ارؿ٨ٌ در کحاب ٢ٗ قْؼ ة٥ پی 

غادم را ةغكف ٥١ٌٝ زدف كپؼداظح٥ ق٨د ک٥ ٣ح٨اف ٦یچ ركی ٠یا٥٣ ك پایا٣ی دارد ك ةایغ چ٤اف ؿاظح٥

صى٨ر ج٧٤ا یك قعنیث ٣یؽ ةؼام ایساد كصغت در ادؼ  .زا یا صػؼ کؼد ة٥ كصغت کٞی ادؼ زاة٥

صاؿ،  درّی٢ .ر٣گ ةایغ ٤٠ُٟ ك ٤٠ـسٟ ةاقغ ٦ام ركیغاد٦ام پی رك، رقح٥ ازای٢ .کاٗی ٣یـث

را ٠ٌؼح ؿازد  ٦ایی ةاقغ ک٥ ٠ـائٜ اؿاؿی ر٣گ ةایغ ؿادق ك ركق٢ ك ١٦ؼاق ةا پیچ یا پیچ پی

ر٣گ ةایغ ٠حى٢١ راز یا راز٦ایی ةاقغ ک٥ ةْغ٦ا آقكار ق٣٨غ ک٥ ای٢ ا٠ؼ ایساب  ١٦چ٤ی٢ پی

 .ر٣گ ٣تایغ از پؼداظح٢ ة٥ ٨ّاًٖ ا٣ـا٣ی ٔاٜٗ ة١ا٣غ ک٤غ ة٥ اكزی ٤٠ٌٛی ةؼؿغ در و٢١ پی ٠ی

ؼار ر٣گ، ةا ٦ؼ ٨٣ع آرایف ؿاظحارم ٨١ْ٠الن ٠حى٢١ زغاٝی اؿث ک٥ ٠ت٤ام ركیغاد٦ا ٚ پی

دارد ک٥ اگؼ ًؼح گــح٥ ك  ٠ی ای٢ زغاؿ ظ٨ا٤٣غق را جا صٜ ٠ككالت در ص٨ؿ ك كال ٣گ٥ .گیؼد ٠ی
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ج٨اف گ٘ث ک٥ ٗؼوی٥  ةاةیاف ٠ٌاٝب ٨ٗؽ ٠ی .ق٨د زؽء زؽء ةاقغ ؿیؼ ركیغاد٦ا دچار ك٥٘ٚ ٠ی

٦ام ٗارؿی  داؿحافةاقغ ك ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥ گؼی١اس در ةیكحؼ  ؿ٨ـ جضٛیٙ ٣یؽ مضیش ٠ی

 .قغق اؿث کارگؼٗح٥ ٦ا ة٥ داؿحافر٣گ در  دكرق اةحغایی ٥١٦ ا٨٣اع پیةع٨ا٣یٟ 

 

 گیطی ثحث ٍ ًتیجِ

دٚث ك ج٨ز٥ در ا٣حعاب کحب ز٧ث جك٨ی٢ ٚىاكت اظالٚی در ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف ٦غؼ كاالیی 

قاف ؿازگار کؼد  م ز٣غگی ج٨اف ک٨دکاف ك ٨٣ز٨ا٣اف را ٣ـتث ة٥ ّٛایغ دیگؼاف ك ٣ض٨ق اؿث ک٥ ٠ی

م کحاب ةؼ جأٝیٖ ةؼجؼم  یاٗث اٝتح٥ در ةْىی کك٨ر٦ا ٠یؽاف جؼز٥١ س٥ ة٥ مٞش دؿثك در٣حی

زدگی دارد ك  دارد ک٥ ظٌؼ ٨٣ّی ازظ٨دةیگا٣گی ةا ج٨ز٥ ة٥ ج٨ٝیغ ةاالم ٔؼةی ك ظٌؼ ٨٣ّی ٔؼب

آكرد ک٥  ةْغم ک٨دکاف را پیف ٠ی قغق، ظٌؼ یك دار ١٣ایكی ك از پیف جْیی٢ ادةیات ٦غؼ

٦ام ک٨دکاف ظن٨میاجی چ٨ف  در ٚن٥ .ک٤غ ز رقغ ادةیات ٠ٞی ز٨ٞگیؼم ٠ی٦ام كارداجی ا کحاب

 .ک٨دکاف كز٨د دارد داؿحافجكؼار، زةاف یك٨٤اظث، اج٘اؽ ك صادد٥، ظؼؽ ّادت ك ایـحایی در 

ةؼرؿی ك ارزیاةی اؿث، زیؼا  ٨٤ّاف یك ٨٣ع ادةی ٠ا٤٣غ دیگؼ ا٨٣اع ادةی ٚاةٜ ٦ام ک٨دکاف ة٥ ٚن٥

ی، ؿاظحار ك و٨اةي ٠كعل ك داؿحا٣ؽ ٠ا٤٣غ ؿایؼ ا٨٣اع ركایی ك ٦ام ک٨دکاف ٣ی داؿحاف

م یكـا٣ی  ٠ای٥ ٦ام ؿ٤حی، ٨٠و٨ع ك دركف داؿحاف٦ام ک٨دکاف ٠ا٤٣غ  داؿحافدر  .٤٠غم دارد ٣ُاـ

٦ا ؿاظحگی ك  پؾ در ای٢ ركایث .٦ا ةؼرؿی ٨١٣د داؿحافظامیث زاةسایی را ةایغ در  .كز٨د دارد

ة٨دف، جكؼارم ة٨دف، داقح٢ ظي ؿیؼ ٠كعل ك ٚاةٞیث زاةسایی ؿاظح٥  جن٤ْی ة٨دف، از پیف

م گؼی١اس ك ا٠كاف  ج٨اف ة٥ ا١٦یث ٣ُؼی٥ ٦ؼصاؿ از ٣حایر ای٢ پژك٦ف ٠ی ة٥ .١٣ایا٣گؼ اؿث

٦ام ةع٨ا٣یٟ دكرق اةحغایی پی ةتؼیٟ ک٥ در كرام ؿادگی  داؿحافةؼرؿی ك جٌتیٙ آف ةا 

٦ام دكگا٥٣ ةی٢ ک٤كگؼ٦ا  جٛاةٜ .ؼظ٨ردار ٦ـح٤غقاف از اٝگ٨م ؿاظحارم ك ركایی کا٠ٞی ة َا٦ؼم

، ٦ا آف٦ا صى٨ر دار٣غ ك اگؼچ٥ گاق ٥١٦ ک٤كگؼ٦ا صى٨ر داقح٤غ ك گاق ةؼظی از  داؿحافک٥ در 
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٦ام ازؼایی ك  ر٣گ كز٨د پی .ی اؿثداؿحا٦٣ام  ٦ا ةی٢ قعنیث ٦ا ك جٛاةٜ صاکی از كز٨د ک٤ف

٨د٣غ ٣كاف از كز٨د ز٣سیؼق ركایی ٤٠ٌٛی ك ةؼظ٨ردار ة ٦ا آف٦ا از  داؿحاف٦غ٤١ٗغ ک٥ ج١ا٠ی 

٦ام ٠ؼداف ك پـؼاف ك ٣یؽ ة٥ ٣ـتث ةـیار ک١حؼ  كز٨د ًت٥ٛ .٦اؿث داؿحاف٤٠ـس١ی در ةی٢ 

ْیث دار٣غ  ٦ا ةیكحؼ ركم ة٥ داؿحاف٦ام صاکی از ای٢ اؿث ک٥  داؿحافدظحؼاف كز٣اف در  ؿ٨م كٚا

ْی  آف كز٨د ةـیار ا٣غؾ ًتٛات ظیٞی ك  گػرا٣غ ك در ٠ٛاةٜ را ة٥ ١٣ایف ٠ی ٦ا آفكز٣غگی كٚا

٦ا از زةاف  داؿحافاز ًؼؼ دیگؼ از دیؼةاز ٣ٜٛ  .٠اكرایی دٝیٜ ةـیار ٠ضك١ی در ٚتاؿ ای٢ ادّاؿث

صی٨ا٣ات در ةی٢ ز٨ا٠ِ ك ٠ٜٞ ك ا٣حٛاؿ ٠٘ا٦یٟ اظالٚی از زةاف صی٨ا٣ات ركاج داقح٥ اؿث ك 

ی ةـیار داؿحا٣م ٠ضح٨ام  در ارائ٥ د٦غ ک٥ ٣ٛف صی٨ا٣ات ةـا٠غ ةاالم ًت٥ٛ صی٨ا٣ات ٣كاف ٠ی

٧٠ٟ اؿث ك از ًؼیٙ دادف ٣ٛف ك قعنیث ا٣ـا٣ی ة٥ صی٨ا٣ات ٠٘ا٦یٟ ك ٨٠و٨ّات ٨٠رد٣ُؼ 

ةایغ ة٥ ای٢ ٣كح٥ ٣یؽ ج٨ز٥ داقث ک٥ در ز٣غگی ا٠ؼكزم كز٨د ٠كأٜ  .ق٣٨غ راصحی ٤٠حٜٛ ٠ی ة٥

ؼاد از وؼكریات ٔیؼٚاةٜ آ٨٠زاف در  ٗی ك آق٤ایی دا٣فا٣كار اؿث ك ٠ْؼ در پیكتؼد ز٣غگی ٥١٦ ٗا

٦ام الزـ را  ج٨ا٣غ آ٣اف را در ا٣حعاب قٕٜ ٨٠رد٣ُؼ یارم ك ا٣گیؽق ی ٠یداؿحا٦٣ام  ٚاٝب قعنیث

٦ام دكرق اةحغایی  داؿحافرؿغ ةـا٠غ ةاالم ًت٥ٛ ٠كأٜ در  ٚؼا٣اف ایساد ١٣ایغ ک٥ ة٥ ٣ُؼ ٠ی

 .ج٨ا٣غ دٝیٞی ةؼ ای٢ ا٠ؼ ةاقغ ٠ی

ج٨ا٣غ ک١ك قایا٣ی ة٥ ٠ضٛٛی٢ در جضٛیٛات  ی ٠یداؿحا٣ار٦ام آق٤ایی ك ٠ْؼٗی ةا ؿاظح 

٤٠غ ة٥ ادةیات  ٨٣یـ٤غگاف، اؿاجیغ دا٣كگاق، پژك٦كگؼاف ك دا٣كس٨یاف ّال٥ٚ .جٌتیٛی ة١٤ایغ

ج٨ا٤٣غ از ٣حایر جضٛیٙ ز٧ث جغریؾ  ٤٠غاف ة٥ جضٞیٜ گ٘ح١اف ٠ی $ا٣گٞیـی ك ٗارؿی# ك ٣یؽ ّال٥ٚ

ج٨ا٣غ از دؿحاكرد٦ام ای٢ جضٛیٙ  كپؼكرش ٠ی ٠اف آ٨٠زشؿاز .٤٠غ ق٣٨غ ك ٨٣قح٢ کحب ة٧ؼق

٠٘ا٦یٟ اظالٚی ك اةْاد  داؿحافریؽم ةؼام دركس ةع٨ا٣یٟ ة٧ؼق ةس٨ی٤غ ك در ٚاٝب  ز٧ث ةؼ٣ا٥٠

٠عحٖٞ ز٣غگی را ة٥ ک٨دکاف ة١٤ایا٤٣غ ك ةا آق٤ا ؿاظح٢ آ٣اف ةا ٠كأٜ ٠عحٖٞ از ١٦اف دكراف 

 .غرا ةؼام ز٣غگی آی٤غق آ٠ادق ؿاز٣ ٦ا آف
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 پیكٌْبزّب

٨٤ّاف اةؽارم ؿ٨د٤٠غ ةؼام جْٞیٟ ا٣ـاف در  ك صكایث از ٧ّغ ةاؿحاف جاک٨٤ف ة٥ داؿحافزاک٥  ازآف

٦ا ؿایؼ  داؿحافق٨د  ٨٠رد جتادؿ اًالّات ك دؿح٨رات اظالٚی ٨٠ردج٨ز٥ ة٨دق اؿث؛ پیك٧٤اد ٠ی

 .٦ام زغیغ جضٞیٜ گؼدد ٠ٛاًِ درؿی ٣یؽ ةؼ اؿاس ٣ُؼی٥

گؼدد ةؼ  چارچ٨ب ٣ُؼم گؼی١اس م٨رت گؼٗث؛ ة٤اةؼای٢ پیك٧٤اد ٠یای٢ جضٛیٙ ةؼ اؿاس 

 .اؿاس ٣ُؼیات زغیغ ٣یؽ جضٛیٙ ٠كاة٧ی ا٣ساـ گیؼد

 

 هٌبثغ 

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠ؼکؽ .م ٗؼزا٥٣ ًا٦ؼم# $جؼز٥١ داؿحاف٤ّامؼ  .#1387$ .اؿك٨ٝؽ، راةؼت

٤گ ك ارقاد ج٧ؼاف: ا٣حكارات كزارت ٗؼ٦ .٣ا٥٠ ادب ٗارؿیٗؼ٤٦گ .#1384$ .ا٨٣ق٥، صـ٢

 .اؿال٠ی

رؿحٟ ك »ك @ ٗؼیغكف ك وضاؾ» داؿحافق٤اؿی ریعث .#1392$ .اکتؼ ةاٚؼم ظٞیٞی، ّٞی

م کارق٤اؿی ارقغ، دا٣كگاق  ٣ا٥٠ پایاف .ةؼ اؿاس اٝگ٨م ک٤كی گؼی١اس@: اؿ٤٘غیار

 .٠از٣غراف

: ج٧ؼاف .م ٗؼیغكف ةغر٦ام# ٦ام پؼیاف $جؼز٥١ ق٤اؿی ٚن٥ ریعث .#1392$ .پؼآب، كالد٠یؼ

 .ا٣حكارات ج٨س

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٣ی٨ٞٗؼ .٣ٛغ ادةی در ٚؼف ةیـحٟ .#1390جأدی٥، ژاف ای٨ $

ج٧ؼاف:  .م ٠ازیار صـی٢ زادق# ٦ام ٣ٛغ ادةی ٠ْامؼ $جؼز٥١ ٣ُؼی٥ .#1392$ .جایـ٢، ٨ٝیؾ

 .قؼکث صكایث ٟٚٞ ٨٣ی٢

ٗا٥١ً م  ا٣حٛادم $جؼز٥١ –ق٤اظحی  ق٤اؿی: درآ٠غم زةاف ركایث .#1386$ .ج٨الف، ٠ایكٜ

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ؿ١ث .٨ّٞم ك ٗا٥١ً ١ْ٣حی#
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٣ا٥٠ ٠٘ا٦یٟ ك امٌالصات ادةی ٗارؿی ك  ٗؼ٤٦گ امٌالصات ادةی: كاژق .#1392$ .داد، ؿی١ا

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٠ؼكاریغ .اركپائی $جٌتیٛی ك ج٨ویضی#

 -کچٜ از ؿ٥ دیغگاق  صـ٢ داؿحافق٤اؿی  ركایث .#1387$ .اٝغی٢ ؿاداجی ؿیغ ق٧اب

گؼی١اس ك جؽكجاف ج٨دكركؼ گٞـحا٥٣، ؿاؿ دكازد٦ٟ، ق١ارق  ٨سیز٨ٝ پ،كالدی١یؼ پؼك

 .61-57مل ٦كحٟ، 

م ّتاس  را١٤٦ام ٣ُؼی٥ ادةی ٠ْامؼ $جؼز٥١ .#1387$ .ؿٞغف، را٠اف ك كیغكؿ٨ف، پیحؼ

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ًؼح ٨٣ .٠عتؼ#

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ٣گاق .٦ام ر٠اف ز٤ت٥ .#1384$ .٨ٗرؿحؼ، ادكارد ٨٠رگاف

ج٧ؼاف:  .م کاَٟ ٗیؼكز٤٠غ# ٗؼ٤٦گ امٌالصات ادةی $جؼز٥١ .#1386$ .ام .کادف، زی

 .ا٣حكارات قادگاف

 .ج٧ؼاف: ٣كؼ ؿع٢ .داؿحاف٤ّامؼ  .#1388$ .٠یؼمادٚی، ز١اؿ
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