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غالهؼلٖسل٘واًٖ
چکیده
حوظه ؾیبؾی نوین زض خوامٕ اؾالمی ،ثط ثنیبز انجوویی اظ ممووت اؾبؾوی نوو ؛
آظازی ،موطز ؾووبتضی ،لووبنو گطایوی اؾوورواض اؾوود وو زض مرووو ؾیبؾووی لووسی
مؿلمبنب  ،اظ مموت انسیكیسه نبقسه یؿورنس .اظ ایون ض وویوبیی فمو ؾیبؾو زض
خبمٗ ویچیوسهی اموط ظ ،مؿورلع ض ز ض قومنس خوسی آ زض یجیوین مؿوب
مويوٖب نوین زض حوظه اخرمبٔ ؾیبؾد اؾد .ثطغ ایون ممو غب وت آ وبض زض
حوظه فم ؾیبؾی یمچنب ثط یٗطیف والؾیه ؾیبؾود لوسض یٗنوی ز ود
نمف یػگییبی حبو یمطوع یبفر اؾد .زض این میب ومروط ا وطی ضا موی یووا
یبفد و ثب محوضید نمف خبمٗ زضنسز ثبظیبثی ؾند ثطآمسه ث ثطضؾوی فمو
آموظهیبی فممی وطزاذر ثبقس .وربة خووه فمموی نموف موطز زض حىومود ا وط
ؾیسمحؿن َجبَجبییفط یالقی ثطای وط وطز این ذالء اضظیبثی مویقووز .نویؿونسه
ثطضؾی نمف مطز زض حىومد ضا زض لب ت ز ض یىطز ؾنری نوگطا ویگیطی می-
ونس .ثب یوخ ث ایمید حؿبؾید این گونو آ وبض ،نموس ثطضؾوی آ ز ننوسا
حب ع ایمید اؾد .ثب این یويوی وو ا وط اظ خنجو ووطزاظـ مويوؤ ،یواموب ثوب
ثطخؿرگییبیی و زاضز ،اظ ذالءیب نمهبنمبیی نیع ضنح میثطز وو زض لب وت نموس
قىلی محروایی ث آنمب وطزاذر میقوز.
كلیدواژهها :فم ؾیبؾی ،ض یىطز ؾنری ،ض یىطز نوگطا ،مطز  ،حىومد.

زانفآموذر زورطای خبمٗ قنبؾی ؾیبؾی زانكگبه یمطا  ،اؾربزیبض وػ یكگبه ٖلو انؿبنی مُب ٗب
فطینگی( .نویؿنسه مؿؤل)hamidsajadi@alumni.ut.ac.ir
ًٖو ییب

ٖلمی گط ه یبضید یمس اؾالمی زانكگبه یمطا .

یبضید زضیبفد ،1397/3/12:یبضید وصیطـ1397/6/1:

Soleimani1359@ut.ac.ir
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 .1مقدمه
ؾبثم زیطین نٓب ؾیبؾی زض خوامٕ اؾالمی و یحد ٖنوا نٓب ؾلُبنی نوض ثنسی
نٓطی میقوز ،موخت قسه یب فطاینس ز د ؾبظی یحمك نٓو مجرنوی ثوط خبمٗو  ،زض
وكوضیبی اؾالمی ،مؿیطی وطمربَطه ثبقس .زغسغ انلی فمو ؾیبؾوی اخوطای احىوب
اؾالمی یكىی حىومد زینی اؾد ثط وبی آ ث اضا حى یىلیف مویووطزاظز.
این زض حب ی اؾد و خبمٗ زض ز ضا مٗبنط یط ض ظ ثوب وطؾكومب مؿوب خسیوسی
ض ثط می قوز این يط ض آقنبیی ثب ض اثٍ ویچیسه الرهبزی ،ؾیبؾوی ،اخرموبٖی
فطینگی ،ثب مالحٓ یحوت خمبنی ،قونبذد یػگوی یوب قبذهو یوبی خبمٗو
ؾیبؾد ضا قبم میقوز نبضؾبیی فم انسیك ؾیبؾی اؾالمی زض وبؾرگویی ث ایون
وطؾكمب زض ٖم مندط ث حبقی ضفرن زین اظ نیبظیبی خبمٗ امط ظ میقوز.
زغسغ یبی نووین زض خواموٕ
خؿردو زض مرو زینی ثطای اضا وبؾد یبیی ث مؿب
اؾالمی ،مويؤ یحمیك یفحم ثؿیبضی اظ مرفىطا زینی ثوزه اؾد .اظ این ض ثحو
ثطضؾی این مؿب یحد ٖنب ین گونبگونی یمچو يط ض یجیوین نٓوب ؾیبؾوی زض
اؾال  ،نٓطی وطزاظی زض فم ؾیبؾی ،ثطضؾی مجبنی حبومید ز ود زض اؾوال  ،یجیوین
ضاثُ زین ؾیبؾد ،ض یىطز زین نؿجد ث مطز ؾبتضی موضز یوخ انسیكمنسا ثوزه
اؾد آ بض لبث یوخمی نیع زض حوظه یب یس ین نگبضـ قسه اؾد .ثب یوخ ث اینىو
یمطوع یمبمی آ بض مجرنی ثط یٗطیفی ؾونری اظ ؾیبؾود ثووزه تخوط غب وت مجبحو ثوط
مويؤ حىومد حبو یس ین یب یف قوسه ،ومروط نمونو ای ضا موی یووا ؾوطا٘
گطفد و ثب محوضید زغسغ نمف مطز ث ؾطا٘ فم ضفر ثبقس .ثنبث یوه یٗطیوف
یمؿی ثنسی ولی ز د خبمٗ  ،غب ت یحمیمب اندب قوسه ینموب ثو حووظه ز ود
حبو یب ع حًوض زین زض حوظه ٖمومی وطزاذر خبمٗو حلفو مفمووز قوسه زض
این آ بض اؾد .زض غب ت آ بض اندب قسه زض ؾُ ولی یمچو ثطضؾی یػگوی حوبو
ضاثُ آ مطز  ،ضاثُ زین ؾیبؾد یب محس ز ث ٖنب ین ثنیبزین محس ز مبنسه اؾد.
اگط زض خبیی نیع اقبضه ای ث مطز قسه اظ ثبة حمولی ثوزه و زض شی ْوبیف ز ود
نٓب ؾیبؾی ثسا وطزاذر قسه اؾد .زض حب یى امط ظه ث نٓط می ضؾس فمو ؾیبؾوی
مفوبیی
ثبیؿری ث قطایٍ خع یب ظنسگی ؾیبؾوی وطزاذرو ثوب قونبذد مؿوب
خسیس ،مويٕ زین ضا نؿجد ث آنمب اٖال یجیین خسیسی اضا وننس.
نمف مطز زض حىومد اظ نمُ نٓط فم زلیمب مويوٖی اؾد و آلوبی َجبَجوبییفوط زض
وربة ذوز ث آ وطزاذر اؾد زض آ یالـ زاقر یوب ثؿورط نموف آفطینوی موطز زض
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حىومد ضا یجیین وطزه آ ضا زض مدموٖ ؾیٗی اظ آضاء الوال انسیكمنسا فممبی
یوسلیك لوطاض زیوس.
ثطخؿر یمچنین مدموٖ ای اظ مفبیی انی فممی موضز ثح
لبث شوط اؾد و وربة موضز ثطضؾی ،ضؾب زورطی آلبی َجبَجبییفط یحود ضاینموبیی
زورط زا ز فیطحی ثوزه ذوز نویؿنسه نیع ،زانف آموذر حوظه زانكگبه اؾد .اموط ظه
زؾرگبه فم ثب زغسغ یب مؿب نوین ض ثط اؾد وربة خوه فممی نمف موطز زض
ض ـ فمو اخوعاء آ ثوب ثحو زضثوبضه حوك،
حىومد ثب َطح مفبیی  ،مفط يب
ٖطف زض مرو فممی ؾپؽ ثیٗد ،قوضا مكوض  ،وب د
آظازی ،مؿب ا ٖ ،م
امط ث مٗط ف نمی اظ منىط ث ٖنوا مفبیی انولی فمموی ،ثو یجیوین نموف موطز زض
حىومد میوطزاظز .نویؿنسه ثب یبویس ثط لبنو ایىبء آضای ٖمومی ث ٖنوا واظ فممی
ث یجیین خوه نمف مطز زض لب ت ز خطیب ؾنری نوگطا وطزاذر ثب ثمطه گیوطی اظ
منبثٕ مطخٕ مرو انلی این حوظه ،گؿرطه ؾیٗی اظ زازه یبی مطیجٍ زض حوظه نموف
مطز زض حىومد ضا نیع ث اؾررسا مویگیوطز .نویؿونسه ملروع ثو منوبثٕ فمو ض ـ
اخرمبزی اؾد اظ این ض ثح مجبنی ،ؾبظ وبضیب وواظ یویود ثروف ذووز ضا زاضز.
ٖال ه ثط این و این یمیس موخت قسه یب نویؿنسه اظ ممبیؿو یموبیع ثركوی ثوب زیگوط
ا گویبی ثبظثمبنس .ازٖبی نویؿنسه زض وربة حبيط آ اؾد و نمف موطز زض حىومود
ضا مییوا ثط اؾبؼ ض یىطزیبی فممی ثب اؾرفبزه اظ ض ـ اخرمبز ثیب وطز.

.2نقد و بررسی شکلی اثر
.7.1هَلفِّإجاهؼِصَرٍٕک٘ف٘تچاپٖ
وربة خوه فممی نمف مطز زض حىومود ،نوقور زوروط َجبَجوبییفوط زض ؾوبل 1393
یوؾٍ نكط نی زض یه خلس زض 480نفح ث نبح ضؾیسه اؾدَ .طح خلوس منبؾوت
ثب قیوه ای ؾبزه معین قسه اؾد و َطح مفموومی مُلووثی ثوطای مربَجوب فوطای
آ ضزه اؾد .ثب این یويی و خلس ض ی وربة اظ نیم ث ز لؿمد یمؿی قوسه؛ ووؽ
ظمین ثرف ثبتی خلس مدموٖ اغگبنی اؾد و نمبزی اظ ؾند نم اؾد گوی
ض ی آ یموید وننسه این ثطزاقد زض شین اؾد زض ثرف وبیینی خلس ض ی وروبة ظضز
ضنگ ثوزه وحی نبنوقر اؾد و زضی آمیعی این ز ث نوض یه نمبز ثوب محرووا
ثبظگووننسۀ گؿرطه حوظه ثبظیگطی نمف آفطینی مطز زض شی ثبیؿور یوب ا عاموب
نهول مرو زینی اؾد و زض ثبتی آ لطاض زاضز.
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وربة مكرم ثط ویكگفربض ،نمبض ثرف ذالن نرید گیطی اؾد .یؿلؿ ٖنوب ین
ولی ا ط اظ نٓ منُم ثطذوضزاض ثوزه زض نمبید موخت قوسه یوب مُب وت زض وو ا وط
انؿدب زاقر ثبقس .زض ویكگفربض قمبی ولی وربة ثروثی یهوویط قوسه اؾود .یطییوت
فهول مويوٖب موضز ثطضؾی زض یط یه اظ ثرف یب فهول نیع گب ث گوب ثوب
یطییت ا وید ثیب قسه اؾد .مفبیی موضز ثح زض اضیجبٌ منُمی ثب یىوسیگط ثووزه
یم ویطامو مفمو انلی ث یجیین قنبؾبیی خبیگبه نمف مطز زض مروو فمموی لبثو
خمٕ یؿرنس .یط فه ثب ؾوا ی زض ممسم آغوبظ گكور اظ نگوبه ز ض یىوطز ؾونری
ثطضؾی لطاض میگیطز زض وبیب یموب فهو نریدو آ ذالنو
نوگطا موضز ثح
اضا می قوز زض نمبید ثب ثیب َطحی اظ ثح مطیجٍ ث فه ثٗسی ذووز ویونوس زازه
میقوز.

.1.1قَاػذػوَهًٖگارشٍٍٗراٗصتخصصٖاثر

حط ف نگبضی وربة ثؿیبض ذوة مُلوة اؾد .ث َوض ولوی انوساظه فونود ؾوبیع
فبنل خمال منبؾت نك نواظ اؾد .ؾجه قیوه نگوبضـ ا وط ض ا
ولمب
ضؾبؾوود ،لواٖووس یووطایف نگووبضـ ث و َوووض منبؾووجی ضٖبیوود قووسه نووحبفی
نفح آضایی منبؾت ذوة اؾد .ویفید نبح ثؿیبض مُلوة اؾد ییچگونو ایوطاز
نبوی نساضز.
لواٖس ٖمومی نگبضـ یطایف یرههی زض وروبة موصووض ثو ذووثی ضٖبیود قوسه
اؾد؛ نویؿنسه ثب یؿلٍ ثوط حووظه فمو ؾیبؾوی اغگوب فمموی ،ثو ذووثی یوانؿور
انُالحب ضا ثیب اظ َطیك نوض ثنسی منبؾت ،نگبضـ منبؾجی ضا اندب زیس .ینموب
موضز مطثوٌ ث خمال ثلنس زض مرن اؾد .زض الٕ ا ط ؾطقبض اظ خمال ثلنس اؾد وو
این خمال مییوانؿد زض ننسین خمل وویبه ثیب قوز .ایون اموط ثواؾوُ یرههوی
ثوز مرن ض ز مرغیطیبی مرنؤ زض یط ٖجبض یب حس زی لبث زضن اؾود اموب یٗوسز
این خمال ثلنس زض ثطذی مواضز موخت غبمى قس مٗنوبی مورن قوسه اؾود .ذوطز
وطز خمال ثلنس زض لب ت مدموٖ ای خمال وویبه یط زضن مورن ضا آؾوب یوط موی-
ؾبظز .ثطای نمون می یوا ث نفح  16وبضاگطاف ز خمل ا ل ،نفح  17ووبضاگطاف
ؾو خمل ا ل ،اقبضه وطز.

.9.1ک٘ف٘ترٍاىبَدىٍرساٖٗکتاب
وربة حب ی حد ؾیٗی اظ اغهیب انُالحب یرههی حوظه فمو ؾیبؾوی اؾود
و زض خبی خبی مُب ت وربة ث فطاذوض مويؤ ثىبض گطفر قسه اؾد .ثب این حوبل
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مرن وربة ث قى ض ا یس ین قسه مٗنبی آ نیع ضؾب گویب می ثبقوس .ینموب مووضز
یرههوی نبموبنوؼ ثوطای ذواننوسه ؿود وو
مطثوٌ ث اؾرفبزه ثطذی اغگب می
نویؿنسه نیع یويی ننسانی اظ آ اضا نمیونس .زض نگبضـ ثبیس ضٖبید مربَت ضا نیوع
نموز یب مُب ت ث ذوثی منرم گطزز ،اظ این ض ثمرط این ثوز زض ثیوب ٖجوبضا اظ ؾوبزه
ؾبظی ثیكرطی اؾرفبزه میقس .اظ خمل مواضز می یوا ثو ؛ قوطیٗد مُموطه مًوجوٌ
ؾیبؾب نوٖی نفح  75وبضاگطاف ؾو  ،یكریم اخرجوب نوفح  77ووبضاگطاف ا ل،
ؾبی ؾبض نفح  76ووبضاگطاف ز  ،مبؾوه ٖنو ا كوبضٔ نوفح  130ووبضاگطاف ا ل،
اؾمبٌ نفح  133وبضاگطاف ؾو  ،یطاثٍ نفح  136وبضگطاف ز  ،قووض ید نوفح
 189وبضاگطاف ا ل ،مبییب مررطٖ  ،مرٗبلسین ،حیبظ قوسه ،یىمون ،مُمو  ،یفووه
امهبض نفحب  234یب  238اقبضه وطز.
زض مواضزی نیع خمل انُالحی ث ظثب ٖطثی نگوبضـ یبفرو وو نویؿونسه ثویآنىو
یطخم یب یويیحی زضثبضه آ اضا ونس اظ آ گصض وطزه اؾد این موخوت اثموب زض
فم و موورن قووسه اؾوود .ثووطای نمون و نووفح  88وووبضاگطاف ا ل ،نووفح 123 122
وبضاضگطاف  3 2یب انُالح نىبح قغبض نفح  234یب یهوطف زض امووال غیوت
لهط نفح  118ووبضاگطاف ؾوو  ،لبثو شووط اؾود .یٗطیوف اغگوب انوُالحب
ثهوض ظیط نویؽ یب زض نوض امىب اؾرفبزه اظ اغگب ثو شیون آقونبیط اظ َطیوك
مٗبزل ؾبظی می یوانس مطیفٕ وننسه این اثمب زض شین ذواننسه ثبقس.

 .3بررسى ابعاد محتوايى اثر
.7.9اًسجامًٍظنهٌطقٖ
محروای ا ط ثب ٖنوا فمطؾد آ منُجك ثب نبضنوة یوسف نویؿونسه اؾودٖ .نوب ین
خع ی فه یبی وربة نیع ثب محروا نرید وربة ث قىلی منؿد ویونس ذوضزه اؾود.
یمچنین وو مو فو یوب ثوب
ٖنب ین یط ثرف ثب ٖنب ین ظیط مدموٖ آ زض یط فه
مويؤ وربة زض یه ویوؾربض منُمی منؿد لوطاض زاضنوس .اضیجوبٌ مو فو یوبی مووضز
قوفبفی ثیوب
یط ثرف ث َوض نوطی
ثطضؾی ثب مويؤ وربة زض اثرسای یط فه
قسه زض وبیب یط فهو نریدو آ اضا و قوسه اؾود .ینموب مووضز مطثووٌ ثو ثروف
نبضنوةنٓطی وربة اؾد و یب یطا محروایی یب حس زی قوىلی ثوط مورن ثطخوبی
گصاضزه اؾد .یموب آنچو زض ثروف ا ل یحود ٖنووا نوبضنوة نٓوطی اضا و قوسه،
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ا گویبی یحلی زض فم ؾیبؾی اؾد .ا گوی یحلی مصووض خبیگعین نبضنوة نٓطیوی
قسه و نویؿنسه ثبیؿری ثطای یحلی ذوز آنطا مالن ضاینمبی وبض ذوز لوطاض موی زاز.
و یوخمی زض این امط موخت قسه یب زض مواضز ثؿیبضی نویؿنسه ثب زغسغ یبی وطضنوگ
مفط يب لوی انرٓبضا محىمی ،مرن ضا ث نسا زضآ ضزٖ .ال ه ثط این يوٗف زض
نبضنوة نٓطی ض ـ یحمیك ،ثبٖ قسه یب یمبمی مرغیطیب یحمیوك قنبؾوبیی نكووز.
مرغیط حىومد ،انوأ حىومد وبضوطز فلؿف آ  ،مممرطین مو ف زض این میب اؾود
و مكبضود مساذل مطز زض ؾیبؾد زض اضیجبٌ ثب آ لبث فم اؾد.
یمچنین ثطغ اینى نوقربض ین مبی ممبیؿ ای ثروز گطفر امب ومرط واظ این ض یىوطز
ث اؾررسا مرن زضآمسه اؾد .زض الٕ ثب یوخ ثو زغسغو یوبی محىو نویؿونسه وو
زضنسز ثبظوط ضی ،ثؿٍ یٗمی مفبیی فممی مرنبؾت ثب ظنسگی موطز ؾوبتض (نوفح
ٖ )18نوا قسه نوٖی نگبه اضظقی ثط مرن حبو قسه و اظ ویف ض یىطز ؾنری ،ثبظی ضا
ث ض یىطز نوگطا اگصاض وطزه اؾد .حد نوقربض اذرهبل زازه قسه ث یط یوه اظ ز
ض یىطز نیع ثطای ثیب اؾرستتیكب  ،آقىبضا نبموظ اؾد .ثطای مثبل از نوگطایوب ثوط
حموق زض نفح  105حس ز  20نفح ث ذوز اذرهبل زازه زض حب یىو ایون حدو
ثطای ض یىطز ؾنری حس ز  4نفح اؾد.

.1.9اػتبارهٌابغازجْتػلوٖ
ثب یوخ ث حس ز حوظه یٗطیف قسه اظ مويؤ موضز ثطضؾی ،منبثٕ موضز اؾرفبزه زض ز
َیف موضز ثطضؾی یٗنی اضخبٖب ض یىطز ؾنری اضخبٖوب ض یىوطز نووگطا ،منوبثٗی
منبثٕ ،اؾورستت مورن
یك موضز اَمینب ثوزه ثٗال ه اینى ثب یىثطی اظ اضخبٖب
وكریجبنی قسه اؾد .زض حوظه فم  ،اؾرفبزه اظ منبثٕ مطخٕ اضا نم لوول یوب اظ وروت
انلی ثمطه گیطی اظ یٗساز وثیطی اظ ورت فممب اظ خمل نمبٌ لو این وربة اؾد .امب
زض حوظه ؾیبؾی ،ثطغ اینى مويؤ موضز ثح زض اضیجبٌ ثب مفبیی ٖلو اخرموبٖی
ؾیبؾی اؾد نویؿنسه نیع نبگعیط زض وطزاذرن ث آنمب ثوزه اؾد (اظ خملو زض یٗطیوف
نمف اظ نمُ نٓط خبمٗ قنبؾی ،یٗطیف مكبضود ؾیبؾی نفحب  )26 25ثو وروت
این حوظه اضخبٔ ننسانی نوض نگطفر اؾد .ثنبث این مم ثمرط می ثوز یب ث منبثٕ این
حوظه نگبیی ٖمیك یط گؿرطزه می زاقرنس اظ منبثٕ زؾد ا ل این حووظه ثموطه موی
خؿرنس .اظ این نمُ نٓط فمطؾد منبثٕ تیین و زض ایون وروبة ثوسا اضخوبٔ زازه قوسه
اؾد ثؿیبض يٗیف می ثبقس.
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زض این ضاؾورب خلوت مكوبضود قومط نسا یوؾوٍ نٓوب ؾیبؾوی زض ونوبض زضذواؾود
مكبضود خبمٗ زض حىومد ،نىر زضذوض یوخ اؾد .اموط ظه مكوبضود اخرموبٖی زض
ویكگیطی زض یمبمی حوظه یوب اٖو
یمبمی مطاح اٖ اظ ثطنبم ضیعی ،اخطا ،نٓبض
ا ظ حوظه یوؾٗ اخرمبٖی یب مكبضود یمىبضی ثب ولیؽ یحد ٖنب ینی یمچو ولویؽ
خبمٗ محوض ثؿٍ یبفر اؾد .اظ آندب و نویؿنسه محرط زض آغبظ وربة نیوع زٖوویف ضا
ثط مجنبی نوض ثنسی نٓطی مفمو «نمف» زض خبمٗ لطاض زازه اظ ؾویی ث الٗیوب
ض ظ نیع ث ٖنوا ٖوام مو ط زض اضا نٓط فممی یوخ زاضنس ،تخط یوخ وؿت فمو
ٖمیك زض ذهول زغسغ یبی نوین اخرمبٖی ویطامو مكبضود و یمبمی اضووب نٓوب
اخرمبٖی ضا زضثطگطفر  ،اضخبٖب مرمن یطی ضا میَلجس .نمبیرب اینى ثطای یجیوین نموف
مكبضود مطز زض حىومد نیبظ ث زانف امط ظین زاضی این امط مؿرلع منبثٕ مٗرجوط
ث ض ظ زض این حوظه اؾد .ثطغ این مم اضخبٖب زض این حووظه يوٗف اؾبؾوی زاضز
آنچنبنى ؾبل انركبض ز وربة موضز اؾرنبز ث ظثب انگلیؿی ،اظ ؾ وربة اقبضه قوسه ثو
آنمب ،یحد ٖنب ین مكبضود ؾیبؾی فطینگ ؾیبؾی یوؾٗ ؾیبؾی ،ؾوب مبی 1944
 1965اؾد و ثؿیبض لسیمی می ثبقس زض حب ی و یحول مفمومی ثؿویبض گؿورطزه
ٖمیمی زض این حوظه ض ی زازه اؾد.

اصَلهٌبغدّٖػلوٖ

.9.9
یمبمی زازهیبی نم لول قسه زض وربة ،ثب شوط منجٕ ثوزه اؾرنبزا ثو نووض وبمو
زض ظیط مُلت زضج قسه زض مواضزی نیع ث نكب امبنرساضی اضخبٖب نم ثو مًومو
نیع شوط قسه اؾد ،ثطای نمون اضخوبٔ ثو نمو مًومو نوفح  ،291اؾورنبزا زض
زلیوك زضج قوسه
نفحب  .278 271 ،227یمچنین زض مرن اؾرنبزا ثب خعییب
مكرهب یمبمی منبثٕ ث زلد شوط قسه اؾد .امب زض فمطؾد منبثٕ ،ننسین اقىبل ثوط
آنمب مرطیت اؾد و اظ خمل مییوا ث مواضز شی اقبضه وطز؛
ثطای ثطذی اظ وربثمب ،نب نویؿنسه زضج نكسه؛ نوفح  462وروبة مجوبنی فىوطی حوعة
ا سٖوه اؾالمی .زض فمطؾد منبثٕ ث ننسمین خلس ثوز آ وبض اقوبضه نكوسه اؾود ثوطای
نمون می یوا ث مواضز ظیط اقبضه وطز ،ذوانؿبضی نوفح  ،467قومؽ ا وسین نوفح
 ،467یطومب َ ،459ب مبنی نفح  ،461اظ زیگط ورت می یوا ثو وروبة مجوبنی فمموی
حىومد منرٓطی ،وربة یفؿیط نمون مىبض قیطاظی ،وربة مدمٕ ثیب َجطؾوی ،وروبة
حبقی وفبی ا میعا َجبَجبیی ،وربة ا مواٖس ا فممی ثدنوضزی ،وربة ثحوث فی ا ٗل
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نسض ،وربة ضؾب مطیًی اظ قطیف مطیًی ،وربة حموق ؾیبؾد زض لطآ مهجبح،
وربة انول ا فم مٓفط.

.3.9بررسٖک٘ف٘تتجسٍِٗتحل٘ل

نویؿنسه ث ممبیؿ ز ض یىطز ؾنری ض یىطز نوگطا ثس یوخ وبفی ث یؿری قنبؾی
آ ز وطزاذر اؾد ،آنچنبنى زض یٗطیف ز ض یىطز ،آنمب ضا یفؿیطی اظ زازهیوب ،منوبثٕ
مكبث ض ـ یىؿب می زانس .زض ایندوب نویؿونسه ثوب ایون یٗطیوف اظ یؿوری قنبؾوی
ض یىطز ؾنری ٖس ل می ونس زض حب یى ننین خواظی ضا ثوطای یحلیو ض یىوطز ؾونری
نساضز(.نفح  84وبضاگطاف ا ل) زض الٕ زض ض یىطز ؾونری موطظ میوب زیون مٗطفود
زینی ثؿیبض ومرط اظ آ اؾد و ثروایس ثب ض زینی افطاز ضا زؾرروـ یحوول زا و لوطاض
زیس ،این امط گبه یب ؾطحس میب آگبیی زاقرن نساقرن ومطنگ میقووز ،اظ یموین ض
آز موی
یٗطیفی و زین اضا میونس ضا ث ٖنوا  ،یفؿیط قنبذری حمیموی ثو ٖوب
قمبضز زینساض ثوز ضا نیع زض گط این مٗطفد ٖم ث آ مٗطفد مینمبیس.
زض ایندب ث نٓط می ضؾس نویؿونسه ثو منٓووض یلُیوف فًوبی ممبیؿو ایدوبز فًوبی
یمعیؿری زضگیطنؿبذرن ذویف ثب نمس نب كی و میب این ز ض یىطز خووز زاضز
اظ نبضنوة ض قی ممبیؿ ای ٖس ل وطزه اؾد(.ل )168وػ یكوگط زض نمبیود ضا ی
نطف انسیك یبی ض یىطز نوگطا می قوز زض این میب اقبضایی ضا و ث ض یىطز ؾنری
میونس نطفب زض خمد یموید ض یىطز نوگطایی اؾد و محس زیرمبی این نؤ ض یىوطز
ضا زض مواخ ثب مؿب ض ظ ثیب زاقور ثوط يوط ض ثوبظوط ی مفوبیی فمموی خمود
وبؾرگویی ث مؿب امط ظ و ض یىطز نوگطا زاٖی زاض آنؿد یبویس ونوس(.ثطضؾوی از و
نوگطایب زض  20نفح اظ  105یوب  124ثطضؾوی از و خطیوب ؾونری زض  4نوفح اظ
نفح  125یب )128
نمبیرب این و ض یىطز ؾنری ،ثنبثو یؿوری قنبؾوی وو ثوط آ یبویوس زاضز حطوود اظ
مفط يب زینی ضا یونی می ونس ،مطظ میب زین مٗطفود زینوی ضا آنچنوب
یمینیب
فطاخ نمی گصاضز و ثروا ث ٖنوا یفؿیطی مرفب اظ آ یبز وطز ث ضاحروی آنوطا زض
شی یه ض یىطز زض ونبض زیگط ض یىطزیب َجم ثنسی وطز مگط اینى ویف اظ این محموك
ض یىطز یفؿیطی ضا ثطای یحلی ثطگعینس.

درتحل٘لّإاٗياثر

ه٘ساىرػاٗتبٖطرفٖػلوٖ

.3.9
زض مدمؤ یالـ نویؿنسه ثطای ثی َطفی ٖلمی ثب ضخؤ ثو ذووز مروو لبثو یموسیط
اؾد امب نو این یالـ ثط مجنبی ض قی زضؾری ثنب نكسه تخط اقوىبتیی ثوط آ اضز
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اؾد و زض شی ث شوط مواضز ولی آ می وطزاظی  :ثطای زاقرن یه یحلی زلیك ثبیؿری
اثعاض فىطی آ نیع زلیك ثبقس ث ٖجبضیی زیگط ثطای ٖس ؾوگیطی خبنجساضی غیطٖلمی
ثبیس ویف اظ یط نیع ض ـ منبؾجی ثطای یحمیك ثطگعیوس ؾوپؽ ممیوس ثو ض ـ ثووز.
نطف ٖس اؾررسا مفبیی نوین ؾیبؾی و ث ْن نویؿونسه مفوبیی ذوبضخی میووه
یبضیری زیگط خوامٕ اؾد نمییوانس این ثیَطفی ضا حفوّ ونوس .یمیوع قنبؾوبیی ز
ض یىطز فممی ث ٖنوا حد نمون اظ خبمٗ آمبضی گؿرطزهای و زض این حوظه خووز
زاضز (ل )19ث قىلی غیط ض قمنس نوض گطفر اؾد .ویبمس ایون اموط حوصف َیوف
خطیبنب زض این حوظه اؾد و نویؿنسه ث آنمب نپطزاذر اؾد.
گؿرطزهای اظ مؿب
اؾرفبزه اظ مفمو نمف ث خبی مكبضود زض ٖنوا ث مثبث یوالـ نویؿونسه ثوطای مجوطا
یمب اثرسا ثطای یٗطیف
وطز وػ یف اظ ویكفطو للمساز میقوز حبل آنى زض ٖم
مفمو نمف ملع می قوز یب آ ضا مٗوبزل انوُالح مكوبضود ؾیبؾوی لوطاض زازه ثو
یٗطیف یويی آ ثپطزاظز( .ل)26

طرحاستذاللًَ

ًَ.6.9آٍرٍٕ
نگبضـ یب یف این گون مرو و خبی ذب ی آ ثكس احؿبؼ می قوز ،ذووز یوه
نوآ ضی یلمی میقوز .نویؿنسه ثب گطزآ ضی َجم ثنسی انسیك یوب مفوبیی فمموی
ثبظؾبظی آنمب زض یه قجى مطیجٍ مٗنبیی وو ثوب مدموٖو ؾویٗی اظ زازه یوبی غنوی
یجیین ایسهیوبیی وو زض لب وت خطیوب
حمبید میقوز اؾرستل نوینی ضا ثطای یويی
نوگطایی زینی َجم ثنسی قسه ،ث نمبیف گصاضزه اؾد .ثویػه اینى انسیك یب ایسه یوب
ثطخؿر یط اظ افطاز زض مرن ْموض ثط ظ یبفر انسٖ .ال ه ثط این نویؿنسه زض یجیوین ایوسه
یبی ذوز ینمب ث نم لول یبیی اظ مرو ثطخؿر وفبید نمیونوس ثلىو مفوبیی انولی
نم ضا نیع ث ذسمد ایسه ذوز آ ضزه ث یجیین یويی آ میوطزاظز.
ثب این حبل یالـ نویؿنسه زض وربة خوه فممی نمف مطز زض حىومد ذب ی اظ اقىبل
نیع نیؿد ،اظ خمل اینى نویؿنسه محرط زض ا ط مصووض و ث ض اید خطیبنمبی فممی زض
اظ
ز لب ت ولی ثؿنسه ووطزه اؾود اظ ض یوبض یی ممبیؿو یموین ز ض یىوطز
زضافربز زض ومنس مجبح انرمبزی خبضی میب این ز ض یىطز نیع وطییع می ونوس ینموب
ث نینف گعینف مُب ت ث نوٖی ذالن وطز نٓبمنس زازهیوب اَالٖوب ثؿونسه
وطزه اؾد .اظ این ض ومرط خبیی اؾد و مرن خ اؾرست ی انرمبزی ث ذووز ثگیوطز
یب انرٓبض نٓطی ای نوین ؾبذربضی ثسیٕ ایدبز یه افك خسیسی زاقر ثبقی .

 067پژوهشنامة انتقادي ،سال هجدهم ،شمارة ششم ،شهريور 0286

.1.9ک٘ف٘ترٍزآهذىبحث
یمچنین نویؿنسه زض اثرسای وربة زاٖی یمس نٓطی ثط ٖم ضا زض این نوقربض ضا میونوس
(نفح  )21امب زض ٖم یط ن ویكرط می ض ی خبمبنسگی خ نٓطی ثط ٖم ضا ثیكرط
احؿبؼ می ونی آنچ ث ٖنوا ثبظوط ضی ،ثؿٍ یٗمی مفوبیی فمموی مرنبؾوت ثوب
ظنسگی مطز ؾبتض (نوفح  )18اظ آ یوبز مویقووز نمبیروب ثو یوالـ نویؿونسه ثوطای
نوض ثنسی نٓطی مجرنی ثط فم  ،ونف ؾیبؾی خبمٗ مؿولمبنب ضا زض ٖمو  ،مٗنوب موی
قوز .ثب این یويی و خبمٗ اؾالمی ایطا گون یبی مررلف انرربثب ضا یدطث ووطزه
یم حك ضای زاقر ث َوضیى یم افطاز زض یط ؾن خنؿی اظ یط زین مصیجی
حك ضای زاضنس ،زض حب یى اظ نٓط نٓطی ث نوض یه مؿئل اخرمبزی زض فم ؾیبؾوی
مويؤ ومبوب یه مؿئل اؾد .این مويؤ نبقوی اظ آ اؾود وو خبمٗو زض ٖمو
خلویط اظ یئوضی ثوزه ث قیوه یبیی ٖم می قوز و یئووضیف یوس ین نكوسه اؾود.
نمبیرب اینى ثطغ اینى نویؿنسه زض اثرسای وربة زاٖی این یمس نٓطی ثوط ٖمو زض ایون
نوقربض ضا زاضز امب زض ٖم یط ن ویكرط میض ی خبمبنوسگی خو نٓوطی ثوط ٖمو ضا
ثیكرط احؿبؼ میونی .
ثنبثطاین ثبیس اشٖب زاقد و مويؤ موضز ثح مويوٖی خسیس نیؿد یمبنگونو وو
منبثٕ اضخبٔ زازه قسه زض مرن نیع خسیس نیؿورنس .زض الوٕ ثو ٖلود ٖموت مبنوس فمو
ؾیبؾی اظ مؿب ض ظ انچ زض نٓب اخرمبٖی یثجید قسه (اظ خمل انووأ قویوه یوبی
قوضایب مواضزی اظ این لجی ) تخط زؾرب ضز ومروطی
مكبضورمبی مطز زض انرربثب
ثطای خبمٗ امط ظ ث یمطاه ذوایس زاقد .ثطغ این مم  ،وطزاذرن ث مويؤ مكبضود
مطز زض حىومد اظ نمُ نٓط فم ث منٓوض نوض ثنسی نٓطی مؿب حوبزث قوسه زض
حوظه ؾیبؾد يط ضی اؾد .اظ این خنج یحمیك حبيوط یوانؿور ثوب ثوبظوط ضی منوبثٕ
گصقر  ،یطویت نوینی اظ زازهیب اضخبٖب  ،زض فم قنبؾوبیی ض یىوطزی وو یحود
ٖنوا نوگطایی زض مرن اظ آ یبز میقوز اضا ونس .نىر زیگط اینى ض یىطز نوگطایی زض
مواضزی فبض٘ اظ ثبیؿر یبی نبقی اظ خمب ذبضج حوازث مؿرحس  ،ض اید نووینی اظ
زین اضا وطز ه انوس اموطی وو ثویف اظ یوط نیوع مجرنوی ثوط نگوبه مٗطفود قنبؾوبن
نمس ثطضؾی ایون آ وبض زض ایون وروبة
مرس وغیىبل اؾد .اقبضه ث این حی ممبت
مییوانؿد ثؿیبض مفیس مو ط ثبقس ظ ایبی ثح ضا ثمرط ثیكرط ثبظ ونس.
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.1.9ه٘ساىسازٍارٕهحتَإػلوٖ
ؾواؼ نویؿنسه ثطای حطود زض نبضنوة مجبنی فممی موخت قسه یب محروای ٖلموی
ا ط وبمال ؾبظگبض ثب مجوبنی انوول زینوی اؾوالمی ثبقوسٖ .وال ه ثوطاین زض گوعینف
ض یىطزیبی فممی موضز یحلی نیع و مويؤ ووػ یف نموس ثطضؾوی یؿورنس ایون
ؾواؼ نوض می گیطز .زض یمین ضاؾرب نویؿنسه ثب یبویس ثط يط ض ذاللید فم زض
یم ٖطن یب ثویػه ٖطن اخرمبٔ (نفح  ،)19ثوبظوط ضی شذیوطه فموبیری موخووز زض
ظمین اضیمبی نمف مطز زض حىومد (نفح  )18ضا َلت می ونس .نىرو اینىو یموبمی
مُب ت ثب زغسغ حطود زض نبضنوة مجبنی انول زینی اؾالمی اؾد .این اموط یوب
ثساندب ویگیطی میقوز و نویؿنسه مجنبی اضظیبثی ذوز ضا نیع زض نوبضنوة اخرموبز ثو
ٖنوا یه ض ـ زنجبل میونس.

.3.9اًطباقٍجاهؼ٘ت
مؿئل خوه فممی نمف مطز زض حىومد ث ٖنوا زغسغ ییرط انلی وربة ،اظ َطیك
ؾ ؾوال یحد ٖنب ین شی  -و یمگی زض اضیجبٌ مو می ثب ٖنووا زاضنوس -وویگیوطی
میقوز؛ ْطفیرمب فطاینس اؾرستل فممی زض ثطضؾی نمف مطز زض ٖطن یبی حىومود
زض فم ؾیبؾی مٗبنط قیٗ نیؿد؟(ل ،)449احبز مطز مؿلمب ثط اؾبؼ وسا حى
قطٖی ،نگون نطا زض ؾیبؾد خبمٗ ذوز مساذل مویوننوس؟ نمبیروب اینىو مٗوبثط
فممی ضای نٓط مطز زض حىومد وسا اؾد یط یه اظ مىبیت فم ؾیبؾی ن ثموطه
ثطزاضی اظ آ وطزهانس؟(ل)450
ض ـ فم اخعاء آ ث ٖنوا مفوبیی انولی ثوطای
زض این ضاؾرب مفبیی  ،مفط يب
ض ز ث ثح زض ثرف ا ل موضز یوخ ثطضؾوی لوطاض موی گیطنوس( .نوم )25-79
ثرف ز زضثطگیطنسه ثح زض ونح ممو حك ،آظازی ،مؿب ا ٖ ،م ٖطف ث ٖنووا
مجبنی فممی نمف مطز زض حىومد ثط مجنبی مرو فممی اؾد( .نم  )83-238مفبیی
فممی اظ خمل ثیٗد ،قوضا مكوض  ،وب د نمبیرب امط ث مٗط ف نمی اظ منىوط زض
ثرف ؾو وربة موضز ثطضؾی لطاض میگیطنس( .نم )241-374زض ثرف نمبض نیع ثوب
یبویس ثط لوبنو ایىوبء آضای ٖموومی ثو ٖنووا وواظ فمموی ثو یجیوین نموف موطز
زضحىومد میوطزاظز(.نم  )377-445زض وبیب نیع ثب یلریم مُب ت نرد ثح ثو
َوض مررهط اضا میقوز( .نم)449-458
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ینمب موضز ا جر ٖمسهیطین مؿئل زض ذهول نبیموب ثووز ثحو زض فهوول وروبة،
مطثوٌ ث نبزیسه گطفرن مفمو حىومد ث ٖنوا ینٓی وننسه حس ز مكبضود اؾود .اظ
این ض ثطضؾی نمف مطز زض حىومد ووبمال اثؿور ثو گؿورطه لوسض حىومود زض
خبمٗ اؾد .ثبیس ث این نىر یوخ زاقد و مكبضود ضلبثد ؾیبؾی اضیجوبٌ یموی
ثب انوأ ز د ث َوض ٖب یمطوع منبثٕ لسض ثُوض ذبل زاضز .اظ این ض انرٓوبض موی
ثطضؾی لطاض
ض ز نمف مطز یوامب ثب گؿرطه وبضوطزیبی ز د انوأ آ موضز ثح
ثگیطز .زض الٕ ث منٓوض قنبؾبیی نمف مطز  ،ثبیؿری ظمین این مفمو نیع مووضز یوخو
لطاض گیطز ٖس ض ز ث ثح وبضوطزیبی حىومد فلؿف آ ثح ضا نیمو یموب
نرید گیطی ضا نبلم ؾبذر اؾد.

ً.7..9حَُبکارگ٘رٕابسارّإػلوٖ
نویؿنسه زض این ا ط اظ ویكگفربض ،فمطؾد مُب ت ،نرید گیوطی یوط فهو خموٕثنوس
نمبی  ،ثطای یفمی مويؤ ث ذوثی اؾرفبزه وطزه اؾد .زض نگبه ا ل ذواننوسه ثوب موط ض
فمطؾد ث آؾبنی ثب ولید مرن آقنب می قوز .زض ویكگفربض ،ث یجیین مؿوئل يوط ض
وػ یف زض این حوظه وطزاذر اؾد .آغبظ یط ثرف ثب ثحثی یحد ٖنوا زضآمس ث ثیوب
مؿئل و ثرف وطزاذر قسه اؾد خبیگبه آ ثرف ضا زض اضیجبٌ ثب مويؤ یجیوین
ض قن ؾبذر زض ازام ث یويی مفبیی مطثوَ ث قى فه ث فه وطزاذرو موی
قوز .زض یط فه نیع مويؤ ثب اضا یه ممسم َ ،طح ثح وطزه نمبیب ثب یوه خموٕ
ثنسی زض یط فه ث وبیب می ضؾس .زض لؿمد ذالنو ؾوبظی نریدو گیوطی نیوع ثوب
یس ین ؾوات ث نوض منؿد ث ثیب وبؾد یبی یط یه زض لب ت مفبیی ثبظوط ضی
قسه ذالء یبیی و ثب ض ـ اخرمبز می ثبیؿد زض یوط ظموب یىمیو قووز وطزاذرو
اؾد .نمبیرب اینى نویؿنسه ث ذوثی یوانؿر زض وطیو این اثعاضیبی ٖلموی ،گؿورطه ای اظ
مفبیی فممی زض اثٗبز حمولی اخرموبٖی ضا زض اضیجوبٌ قوجى ای موطیجٍ ثوب یىوسیگط
یٗطیف وطزه نمبیرب نربیح حبنل ضا زض لب ت مكبضود مطز زض حىومد یويی زیس.

ٍهؼادلسازٕاصطالحاتتخصصى

.77.9استخذام
نویؿنسه زض مرن ثیكرط اظ انُالحب فممی ث ظثب ٖطثی ثمطه خؿر اؾد ثب یوخ ث
یمیس ثبتی نویؿنسه ث حطود زض نبنوة فممی ،ذووز ضا ومروط زضگیوط مٗوبزل ؾوبظی
ثطای انُالحب یرههی وطزه اؾد .اظ این ض ث وطاض اظ انُالحب یرههی ایون
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وطزاذرو

حوظه زض مرن اؾرفبزه وطزه اؾد .زض ثیكرط موواضز ثو یويوی انوُالحب
مٗنبی و اظ آ مؿرفبز میقوز ضا ث زلد ثیب وطزه اؾد.
زض ثطذی مواضز این انالحب یٗطیف یويی زازه قسه (ثوطای نمونو موی یووا ثو
ؾوججی ،قوطَی مووبنٗی زض ل ،102انوب اتثبحو ل ،105حمیمو  ،حؿوب اٖرجووبضا
ل ،114انب ا جطا ل ،120مهلحد ؾلووی ل 122اقبضه وطز) ثویػه اینى یموین
مٗنب میثبیؿد ثبظوط ضی ثبظیٗطیف قوز اظ این ض نویؿونسه نیوع حؿبؾوید ذبنوی
ثطای ض قن ؾبذرن مٗنبی آ ثىبض گطفر اؾد .امب زض ثطذی مواضز ثطای این انالحب
یويی زازه نكسه مٗبزل ؾبظیی نوض نپصیطفر اؾود( .ثوطای نمونو موی یووا ثو
انُیبز ل ،73اؾحجبثی ل ،76اخرجب ل ،77اتن فوی اتقویبء ،ای ا منوٕ ل ،105
ان حٓط یولف لٖ124مومب اثبح ل 129اقبضه وطز) ٖال ه ثط ایون یطخمو
اضا یويیحی زض ذهول این انُالحب زض مرن یب زض وب ضلی نیع نوض نگطفرو
اؾد( .ثوطای نمونو موی یووا ثو ل  147ووبضاگطاف ؾوو  ،ل 131ووبضاگطاف ز ،
ل 122وبضاگطاف ز  ،ل 123وبضاگطاف ز اقبضه وطز )
یمچنین زض مواضزی اؾرفبزه غیط آوبزمیىی اظ انُالحب یرههی نوض گطفر قوسه
اؾد و زض شی ث شوط ثطذی آنمب میوطزاظی :
گفرمب (ل ،) ،69 ،40نٓب مٗنوبیی یوب اویؿورم (ل ،70ل )242مفهو ثنوسی
(ل ،)123 ،76 ،74 ،70زض حب یى مٗطفد قنبؾی وربة حبيوط وربنؿوی ایون نگوطـ
ظمین منس قس یمب ٖیبض گفرمبنی ضا نساضز زض یموبمی حوبت ثوب نگطقوی فطایوبضیری
نم مجنب مطخٕ لطاض گطفر ثطضؾی یب نوآ ضییبی ذویف ضا نیع ثط مجنبی ؾىو
نم ویگیطی میونس .ولوضا یؿ (ل )45یىثطگطایی موضز اقوبضه زض مفموو یرههوی
اـ یىثطی ثب حسال مجبنی ضا موضز نٓط زاضز ،زض حب یى یٗسز انسیك یب زض فم ملع ثو
نبضنوثمبیی محى وطضنگ ذوز یؿرنس ییچگون یٗسی اظ این مطظیب ضا ثوط نموی-
یبثنس.

.71.9کاربردآهَزضٖ
وربة مصووض ا طی یرههی زض حوظه فم ؾیبؾی اؾد ض ز خوسی فمو ؾیبؾوی زض
مجبح نوین و خبی ذب ی آ ثكس احؿبؼ می قوز امبنروساضی ثموطه گیوطی اظ
منبثٕ مطخٕ مرو انلی این حوظه یمچنین گؿرطه زازهیوبی موطیجٍ زض حووظه نموف
مطز زض حىومد ،این وربة ضا ا طی زضذوض یوخ ثطای مُب ٗ یرههی زض زانكگبیمب
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ؾبذر اؾد .ثب این خوز یرههی ثوز حوظه وػ یف و زامن مجبح موبنٕ اظ ایون
قسه و وربة زضثطگیطنسه ؾطفهلمبی زض ؼ زانكوگبیی ثبقوسٖ .وال ه ثطاینىو حدو
وربة ثطای زض ؼ یرههی  -ثدع فمو ؾیبؾوی زض ز ضه فووق یؿوبنؽ -یمگوی ز
احس ثوزه نؿجرب ثبت اؾد .یمچنین وربة محهوض زض ز ض یىطز قسه اؾود تخوط
نمی یوانس زضثطگیطنسه یمبمی ؾطفهلمبیی ثبقس و زض زض ؼ این حوظه موضز نیبظ اؾد.
نىر لبث یوخ ؛ حد نؿجرب ظیبز وربة ( 480نفح ) یب حس زی اؾرفبزه اظ آ ث ٖنوا
وربة زضؾی ضا ثب مكى مواخ میؾبظز.
زض مدمؤ ثبیس ثیب زاقد و محروای وربة ثب ثطذی اظ آذوطین ؾطفهولمبی مهووة
ظاض ٖلو اقرطان مويوٖی محروایی زاضز اظ این ض اضخوبٔ زاز زانكودویب ثو
این وربة خمد یحمیك یب اضا آ ث قى ؾمینبض زض یىمی مجبح والؾی یونوی
میقوز .زض ؼ موضز نٓط ث قطح ظیط میثبقنس؛
ا ف .زضؼ نٓب ؾیبؾی ز د زض اؾال زض ز ضه وبضقنبؾی ٖلو ؾیبؾی؛ ؾطفه 7
زض ذهول نمف مطز  ،آظازی یب حموق مطز یب حس زی زض ؾطفهلمبی 6 5 ،4
مطثوٌ ث قى حىومد اؾالمی.
ة .زضؼ انسیك یوبی ؾیبؾوی زض اؾوال ایوطا زض ز ضه وبضقنبؾوی ٖلوو ؾیبؾوی؛
ؾطفه  : 4نوانسیكی زینی حوظه ؾیبؾد ،مطز ؾبتضی زینی ،قوضاوطاؾی.
ج .زض ثطنبم ممُ وبضقنبؾی ضقر ازیب مصایت زضؼ آقنبیی ثب زانف فم ؛ ؾطفه :
منبثٕ فم نمون یبی اظ وبضثطز آنمب.

ه٘ساىپاسخگَٖٗبًِ٘ازّإػلوٖٗاکاربردٕ

.79.9
ثب یوخ ث خب مبنسگی نٓط ثط ٖم نمییوا این وربة ضا ا طی ث ض ظ للموساز ووطز اموب
لبیٕ وویف ض ی خبمٗو اؾوالمی ،ایون
ثواؾُ يط ض نوض ثنسی نٓطی مؿب
وربة ضا می یوا یالقی زض این ضاؾرب للمساز وطز .ا وط حبيوط یالقوی آوبزمیوه ثوطای
یبفرن وبؾری ث وطؾكمبی خبمٗ زینی زض حوظه ؾیبؾود مؿوب گطیجوبنگیط خبمٗو
امط ظ اؾد ،ثویػه اینى فم زاٖی زاض این حوظه نیع می ثبقس .حطود نویؿنسه زض َوول
ا ط زض نبضنوة نهول زینی مرو فممی زنجبل قسه مجبنی ض قی اخرمبز نیع مٗیبض
اضظیبثی زض وربة لطاض گطفر اؾد .ث ٖجبضیی وربة زض نبضنوة اضظقمب مروو مٗرجوط
مو ك نگبضـ یبفر اؾد .این ا ط یالقی زض ضاؾوربی ثؿوٍ مفوبییمی یمچوو ثیٗود
(ل ،)243قوووضا (ل ،)227امووط ثوو مٗووط ف نمووی اظ منىووط (ل )335وب وود
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(ل ،)307یمچنین یموید خبیگوبه مفوبییمی زض فمو یمچوو ٖمو (ل ،)193حوك
(ل ،)85آظازی (ل )135مؿب ا (ل )167اؾد .نویؿنسه زض وربة مووضز ثحو
زض خؿردوی لطا رمبی نوین اظ اثواة فممی ثبظؾبظی آنموب اؾود یوب حًووض ثویف اظ
ویكی ضا ثطای فم زض ٖطن اخرمبٔ فطای آ ضز( .ل)33

 .4نقد و تحلیل جايگاه اثر
.7.3غفلتازاهکاىحکوراًٖهردم
ثح اظ مكبضود ث ٖنوا مالن مٗیبض ؾندف مكط ٖید ،مرورم ز رموبی موسض
اؾد و ث مواظا یغییط زض مفمو ؾیبؾد نٓب ؾیبؾوی اظ للموط ز ود ثو زایوطه
ؾیٗرط ٖم ؾیبؾی نوض گطفر اؾد .این مكبضود َیوف ؾویٗی اظ وونف یوب ضا
زضثطمیگیطز؛ اظ ونكمبی مطثوٌ ث حمبید حفبْد اظ ز د گطفرو یوب یوالـ ثوطای
انالح یغییط یهمی خمد گیطی نٓب ؾیبؾی ضا قبم می قوز( .فیطحی:1377 ،
 .)44وربة خوه فممی نمف مطز زض حىومد ،زض ثح مكبضود ،حىومود ضا زایوطه
ثؿر ای یهویط وطزه و مطز زض آ ضایی نساضنس نوطفب حوول آ موی یواننوس نموف
آفطینی وننس؛ ث ٖجبضیی امىب حىمطانی ذوز مطز زض وطیو انرربثب ث و نبزیسه گطفر
قسه اؾدٖ .ال ه ثطاین نویؿنسه ثب نگطقی مرهلجبن  ،فٗبت ؾیبؾی ضا ث ز گط ه ٖمسه
مٗبضيب موافمب نٓب ؾیبؾی َجم ثنسی وطزه اؾد(ل )26این زض حب ی اؾود وو
ث خبی یه نگبه ز گبن ؾبظ ثؿر می ثبیؿد ث این ممو زض لب ت یه َیوف نگوبه
قوز ثسینگون اظ ض یىطز غیطؾبظ زگطؾریع ضیبیی خؿد ٖطن ضا ثوطای ثوبظیگطی
َیف گؿرطزه ای اظ فٗبت مكبضود خبمٗ ثبظ نموز.

.1.3هرزجاهؼِاسالهٖدرهتَىفقْٖ
مطظ خبمٗ اؾالمی زض مرو فممی ،ثطاؾبؼ ٖمیسه ایمب یطؾوی قوسه ثوب مطظیوبی
خغطافیبیی ث ضؾمید قنبذر قسه امط ظی وبمال مرفب اؾود .اموط ظه ملود ثٗنووا
یىی اظ ٖنبنط یكىی زینسه ز د ث مطز ثم ویوؾر مرمطوعی گفر موی قووز وو
زض ؾطظمینی احس ثبحس ز غوض خغطافیبیی مكرم لطاض گطفرو ثوب زیگوط ملو زض
اضیجبٌ یٗبملنس این ثطذالف نگطـ امد اؾالمی اؾد و مطظیوبی ؾیبؾوی اـ ثوب
زاضاتؾال زاضا ىفط یٗطیف می قسه اؾد .ثطای یجیین ثح وربة وو زض نوبضنوة
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ثح ز د مسض َطح قسهَ ،طح ثحثمبی وال ا جر ممموی یمچوو مجوبنی یٗیوین
خغطافیبیی ؾیبؾی زضاؾال و یب یط ثؿعایی زض ضفربض ؾیبؾی خبمٗ زض لجبل ز د زاضز،
حب ع ایمید اؾد .این نىر ای لبثو یبمو اؾود وو زض فمو ؾیبؾوی منٓووض وكووض
اؾالمی ،آ منبَمی اؾد و اوثط ؾبونین آ مؿلمب یؿرنس یب مرٗلك ث مؿلمبنب ثبقوس
زض اندب لوانین زؾروضا زینی ؾیبؾی مٗبقی الرهبزی اذاللوی یطثیروی
اؾال ضٖبید قوز( .قىوضی)1361 ،
حبل اگط ث این نىر یوخ ونی و زؾرگبه فم ؾیبؾی مب زض ننین یٗطیفوی اظ موطظ وو
ثطاؾبؼ اٖرمبز ایس و وغی ثنب قسه ،قى گطفر  ،نب ف فم ؾیبؾی زض مواخ ثوب ملوی
گطایی حىومد وبمال محؿوؼ می قوز ثوالٕ زض وكووضیبی یموس اؾوالمی موطظی
خوز نساقر انؿب مؿلمب مب لج اظ ملی قس  ،انؿبنی ثوز و ا عامب حىومد ملی ضا
نمی قنبذد .زؾرگبیمبی مسض غطة اؾبؾبً ثطای ز د ملی َطاحی قسهانس .ث یموین
حبِ زؾرگبیمبی فممی و ثطای زنیبی ثس ملید َطاحی قسه انس ثطای نٓطی وطزاظی
زض زنیبی خسیس ثب نب ف مواخ می قونس نطا و ث مطظیبی ملوی ،لواٖوس حىوومری
الرًب بیی اینگون یوخ نمی وننس ،ثطغ این مم نویؿنسه اظ ثطضؾی مفمو امد اؾالمی
زض مواخم ثب مفمو ملد و یىی اظ اضوب اؾبؾی زض خغطافیبی ؾیبؾی امط ظ می ثبقوس
ثبظ مبنسه اؾد.

 .9.3ػذمٍرٍدبِحَزُتفس٘رهتَىدٌٖٗ
مجبح ٖمیك گؿرطزهای زض حوظه یفؿیط مرو زینی زض خبمٗ خطیب زاقر و وروبة
موضز ثح اقبضه نبوبفی ث آنمب زاقر اؾد .مجبحثی یمچو انىوبض فمو ٖینوی مورن
اورفبی لطا د ؾنری ث زت د فٓی زض فم مرو زینی نبزیسه گطفرن ثٗس یبضیری مرن
یبویس ثط این مم و ییچ یأ یلی ثس ویففطو امىب خوز نساضز ثوس زاقورن
ضثٍ نؿجد ثب ظمب حبل ،ییچ یأ یلی ث خوز نمیآیس این نؿجد ی ییچگبه بثود
وبیساض نیؿد (ثطای مُب ٗ ثیكرط نگبه ونیس ث ؛ حمیمود )1385 ،یوب اینىو زض وطیوو
ؾیبل ثوز فم  ،امىب لطا دیبی مرفب اظ مرن ثوخوز میآیس وو یىثوط مٗطفروی ضا
امىب وصیط میؾبظز .اظ ؾوی زیگط خطیبنی خوز زاضز و لطا د ؾنری نحی اظ مرن
ضا ث قس مرب ف ثب نؿجیگطایی یفؿیطی ثطمیقمبضز( .ثطای مُب ٗ ثیكرط نگبه ونیس ث ؛
آٖی .)1380 ،اظ یمین ض یٗطیفی و زین اضا میوننس ضا ث ٖنوا  ،یفؿیط قنبذری
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حمیمی می قمبضز زینساض ثوز ضا نیع زض گط این مٗطفد ٖم ث آ مٗطفود موی-
نمبیس( .وبضؾبنیب)114 :1380 ،

 .5نتیجهگیري
َطح فم ؾیبؾی ث ٖنوا یه گطایف ٖلموی ؾوبثم ظیوبزی زض ایوطا نوساضز یمچنوین
زغسغ یبی نوین اخرمبٖی ث یجٕ نب كومب موانوٕ فوطاض ی فمو  ،زض
گؿرطه مؿب
این حوظه ذالء یب نیبظیبی وػ یكی ثؿیبضی خوز زاضز ،آنچنبنىو یٗطیوف اثروسایی
فم ؾیبؾی ،امرنبٔ نٓطی زاقر نمكی ثبظزاضنسه زض ممبث نٓطی وطزاظی ایفبء موی ونوس
تخط فم ضا اظ لبثلید نٓطی وطزاظی زض ظنسگی ؾیبؾی اخرمبٖی یمی می ؾبظز .اظ
این ض ثبظیٗطیف مفبیی فم ؾیبؾی ،نٓطی ووطزاظی فٗوبل نمووز ایون حووظه ،اموط
يط ضی اؾد .یىی اظ مكىال ٖموسه زض مؿویط وویوبیی فمو قوىبف ایون زانوف ثوب
نیبظیبی خسیس زض حوظه اخرمبٖی ؾیبؾی اؾد .اظ این ض يط ضیؿد یب یٗبمو تظ
میب ٖطن نٓطی وطزاظی ٖم ثطلطاض قوز فبنول میوب ایون ز ٖطنو وطگوطزز.
ثویػه اینى خبمٗ زض ز ضا مٗبنط یط ض ظ ثب وطؾكمب مؿب نوینی ض ثط میقووز
يٗف زض حوظه نٓطی وطزاظی فم ؾیبؾی ثطای وبؾورگویی ثو ایون وطؾكومب ،تخوط
نب كی اؾبؾی ضا ثطای فم ؾیبؾی ث یمطاه میآ ضز .زض این ضاؾرب وروبة خووه فمموی
نمف مطز زض حىومد ،نوقربضی ؾبمب یبفر لبث یبم زض این حوظه محؿوة موی-
قوز.
وربة خوه فممی نمف مطز زض حىومد ،ثحو ضا زض ؾو مجحو ْطفیرموب فطاینوس
اؾرستل فممی ،نطایی نگونگی مساذل مطز زض ؾیبؾد خبمٗ نمبیرب مٗوبثط فمموی
ضای نٓط مطز زض حىومد ،وی گیطی وطزه اؾد .یمطوع ثح ثط فم ؾیبؾی مٗبنوط
قیٗ اؾد ثح زض ذهول مٗبثط فممی ث ثطضؾی مىبیت فم ؾیبؾی وكیسه قوسه
اؾد .وربة ثط یحلی ز ض یىطز موؾو ث ؾنری نوگطا مجرنوی اؾود .محموك وروبة
ثیكرط ضا ی مروو زض ز لب وت ولوی قوسه ثو قوى مهوطان اظ ض یوبض یی یموین
ض یىطزیب َطح ثح آنمب ،و خع تنیفه ننین ممبثل ممبیؿ ای اؾد ،اووطاه زاضز
اظ زضافربز زض ومنس مجبح انرمبزی ونبضه گطفر اؾد .اظ یمین ض وبؾد ث ؾووات
نیع ثیف اظ یط نیع خمی ض ایری یونیفی ث ذوز گطفر اؾود .نویؿونسه زض اثروسای
وربة زاٖی این یمس نٓطی ثط ٖم ضا زض این نوقربض ضا می ونس اموب زض ٖمو یوط نو
ویكرط می ض ی خبمبنسگی خ نٓطی ثط ٖم ضا ثیكرط احؿبؼ موی ونوی  .نىرو لبثو
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شوط زضثبضه نبضنوة نٓطیی و زض وربة ثسا اقبضه قسه اینى ثیب ض ـ فم ث ٖنوا
نبضنوة نٓطی وربة ،مطیفٕ وننسه نیوبظ ثو نوبضنوة نٓوطی ثوطای ووػ یف محموك
نیؿد.
ثب یوخ ث اینى نویؿنسه ث نطاحد اظ ایفبی نموف موطز زض حووظه حىومود مفموو
مكبضود ؾیبؾی ضا منٓوض زاقر  ،ملع ث وطزاذرن ثو اثٗوبز گونوبگو مكوبضود ثووزه
اؾد .ثطغ این مم امب وربة ثب نبزیسه گطفرن گؿرطه یٗطیف وبضوطزیبی حىومد زض
امىب ثركی یٗطیف حوظه مكبضود موطز موخوت قوسه یوب ینموب یىوی اظ ز خو
مويؤ ضا زض ثطضؾی ذوز اضز ونس .مكبضود ،مؿرلع مفط يوبیی اظ خملو ذكووند
ظزایی اظ ظنسگی ؾیبؾی ،ویف ظزایی اظ ؾیبؾد زض خمد یموید جب ؾیبؾوی ،امىوب
ثركووی ثو ضلبثوود زض حوووظه ؾیبؾوود ،ؾووبظمب یووبثی گط یمووب نیط یووبی اخرمووبٖی
اؾد(.ثكیطی  )12 :1382 ،ثب این حبل نویؿونسه یوخو ننوسانی ثو ایون مفط يوب زض
حوظه ؾیبؾد و اضیجبٌ یمی ثب نمف مطز زض حىومد زاضز ،نساقر اؾد.

.6پیشنهادات كاربردي
.7.6ضرٍرتتخصصٖسازٕدرفقِس٘اسٖ
زض یىمی مواضزی و یوؾٍ نویؿنسه زض وربة یحد ٖنوا ا عامبیی ثطای ثؿٍ امىب
ثبظوط ضی مفبیی زض حوظه فم ؾیبؾی ،خمٕ آ ضی قسه ثوسانمب وطزاذرو قوسه اؾود
مییوا زض ؾُحی زیگط امب زض یمین حوظه ث يط ض یرههی ؾبظی زض فم ؾیبؾی
اقبضه وطز ،زض الٕ فمسا نگطـ یرههی ث فم ؾیبؾی نیع اظ خملو ٖوامو محوس ز
وننسه فم ؾیبؾی می ثبقس .ثب این یويی و حوازث الٗ نجبیس نطفب محس ز ث حوظه
قطود زض احعاة مجنبی مكوط ٖید موواضزی اظ ایون
السا ؾیبؾی مث انرربثب
لجی قوز زض ایندب ثبیس ث خطیبنب ثنیبزی زانكی یب یطگصاضی یمچوو گؿورطـ
یوؾٗ ٖلو نیع یوخ زاقد .قى گیطی زانف یرههی زض یوط حووظه ثبیؿور یوبی
ذبنی ضا َطح میؾبظز .ث ٖنوا مثبل ث گفر اؾربز قمیس مُمطی «احریوبج ثو یمؿوی
وبض زض فم ثوخوز آمس ضقر یبی یرههی زض فمبید اظ نوس ؾوبل وویف ثو ایون
َطف يط ض ویسا وطزه اؾد( ».ث نم اظ ثبلطی )528 :1386 ،اخرمبزی اظ یموب اثٗوبز
اخرمبز نحی ذوانسه می قوز و ٖال ه ثط اینى حوازث الٗ ضا مويؤ موضز یفؿویط
ذوز لطاض می زیس ث قیوه ای یرههی ثب مؿب نگبه ونس امب « ض ز ث ٖطن ؾیبؾد
اظ منٓط فم یمچو ٖطن یبی زیگط ظنسگی نطفب نیبظمنس قونبذد ض ـ فمموی ثو
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وبض ثطز آ زانؿر می قوز زض حب یى ث ز ی حؿبؾید ایمید ظنسگی ؾیبؾی ،ثو
ٖنوا مويؤ انلی فم ؾیبؾی ،ث نٓط می ضؾس یوؾٗ فمو ؾیبؾوی ثو ٖنووا یوه
زانف زض مطحل ا ل نیبظمنس ننین نگطـ یرههی ث فمو ؾیبؾوی ثووزه زض مطحلو
ز مؿرلع ض ز فٗبل ٖب مبن ث آ اؾد .یغییط ننین نگطقی ،يط ض اقونبیی ثو
ٖلو خسیس ضا نیع آقىبض ؾبظز( ».میطاحمسی)89 :1386 ،
مؿب

.1.6اتخاررٍٗکردجاهؼِضٌاسٖهؼرفتدرفْناقَالفقْا
اظ نمُ نٓط یحلی ظمین ای ،نویؿنسه اظ اضا فممی خبمٗ قنبؾوبن اظ مروو فمموی ثوبظ
مبنسه اؾد .ثطغ اینى نویؿنسه ثطای قنبؾبیی خبیگبه فممی نمف مطز زض حىومد ثو
مجبنی فممی اضخبٔ می زیس امب یويی ذویف ضا ثط مجنبی مروو فمموی ثنوب موی نموس
ثح ذویف ضا ثُوض مىطض ث نم لو مبی فمموب مؿورنس مویونوس .زض ننوین قوطایُی
تخط یوخ ث یبضیرمنسی یٗبثیط فممب ،ثویػه زض حووظه اخرموبٔ ؾیبؾود موی یوانوس
ضایگكب ثبقس .ثطغ این مم نویؿنسه اظ ض ز ث ظمین اخرمبٖی مرو فممی امرنبٔ ووطزه
ثح ضا اظ غنی قس فم ضا اظ ٖمیك یط قس  ،ثبظ می زاضز .این زض حب ی اؾد وو
نویؿنسه ثط یب یط ظمین اخرمبٖی ؾیبؾی ثط نگبه فممب ،ثبضیب زض مرن یبویس زاقر اؾود.
ث ٖنوا مثبل نویؿنسه یدطث مرمبزی اؾرجساز زض ایطا ضا و ظمین اخرمبٖی َطح نٓطیو
یبی مطز ؾبتض ضا ث محوبق ثوطزه (ووبضاگطاف آذوط نوفح  )72یوب ایفبلوب ز ضا
مكط َ و مبنٕ شینی ض ز فممب ث َطح این مفبیی قسه (ووبضگطاف ا ل نوفح ،)73
مواضز مصووض ،نمون یبی اظ ثب ض اشٖب نویؿنسه ث ظمین منس ثوز نم لو مبیی اؾود
و ثسا ث نوض مىطض اؾرنبز قسه اؾد.
ث خبی یمطوع نوطف ثوط مفوبیی انوُالحب  ،اندوب یحمیوك زض ننوسین ؾوُ
ثىبضگیطی نگطقی وال یط ثطای فم قنبؾبیی ض یىطز ؾنری موی یوانوس ثؿویبض موو ط
ثبقس .فم نٓب ؾیبؾی حبو زض ظمب یس ین مرو فممی و محو اؾورنبز اضخبٖوب
مىطض نویؿنسه لطاض گطفر (زض موواضزی یمچوو انوع ای یحمیلوی فمموب اظ حىومود
ٖطن ؾیبؾد) زض فم قنبؾبیی این مرو می یوانؿد مو ط ثبقس .ثب این یويی وو
خطیب فم ؾیبؾی قیٗ ث ٖنوا یه اللید یمواضه انمالثی خبیگعینی حبو حمیموی
زض َول یبضید ثوزه ث گون ای و ؾبیط حبومید یب ثالاؾرثنبء ث خع تید مٗهوو
نبیجب ذبل یب ٖب آ ضا اظ اؾبؼ غبنجبن  ،اؾرجسازی َوبغویی زانؿور مكوط ٖید
آنمب ضا نفی نمی می وطزنس این ثینف یب و ثبٖو نبضيوبیری ٖوس ؾوبظـ ،ضفروبض
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ونروطل لوطاض گوطفرن
انمالثی اظ ؾوی اللید قیٗ مرمبثال ؾطووثی یحد نٓوبض
قیٗیب ثویػه ٖلمب ضیجطا آنمب قسه اؾد .صا این ض نس مبنٕ قى گیوطی یوس ین
یط یح گؿرطزه نٓطیب فممی ؾیبؾوی قویٗ گطزیوسه اؾود .یمؿوو ثوب آ گطایكوی
زیگطی نیع ثط یُٗیلی حىومد اؾالمی زض ز ضا غیجد اٖرمبز زاقر حفوّ اؾوبؼ
زینساضی ضا منوٌ ث ازاء یىب یف فطزی می زانؿرنس ثوسین گونو موانوٕ محوس زیری
ثطای یوؾٗ فم ؾیبؾی فطای آ ضزنس.

اجتواعهحَردرًظرٗاتفقِس٘اسٖ

.9.6اتخارًگرش
نگطـ غب ت زض یٗطیف فم  ،ض قن وطز یىلیف مىلفوب زض لب جموبی اخوت ،حوطا ،
مجبح ،مؿرحت مىط ه ضا منٓوض زاقر اؾد این ونح لب وت اؾبؾوب مجرنوی ثوط یٗجوس
اؾد ،فم ؾیبؾی نیع ثط یمین لیبؼ ویف ضفر یوسفف فمو افىوبض ؾیبؾوی لوطا
ؾند ،زض نمبید فم گعاضه یبی یىلیفی اؾد نگطـ یىلیف گطایبن خعء َجیٗد فم
اؾد ثطای آ نمس محؿوة نمیقوز ،امب لری اضز حوظه ؾیبؾد می قوز لبث نموس
اؾد (ٖلیربنی )49: 1386 ،نمبیرب اینى مربَت انلی فم فطز ثووزه ایون یػگوی زض
َول یبضید موخت قسه اؾد و فم ؾیبؾی یه ض یىطز فطزگطایبن ویوسا ونوس حروی
احىب اخرمبٖی ضا ثب نگطـ فطزگطایبن یفؿیط ونس (ٖلیربنی )50: 1386 ،ایون زض حوب ی
اؾد و فم ؾیبؾی ،ث منع ٖلمی و ضفربض انؿب ز د ضا زض ٖطن ؾیبؾد مووضز
ثطضؾی لطاض می زیس ثبیس نگبیی خبمٗ محوض ،نٓب منس زاقر ثبقس نٓطی یبی ذووز
ضا زض لب ت یبی وال زض حوظه اخرمبٔ اضا زیس.

رٍشضٌاسٖپ٘طٌْادٕ
 .3.6
نىر وبیبنی مطثوٌ ث ض ـ قنبؾی وربة حبيط اؾد .ثب این یويی و وروبة حبيوط
و ث نوض وػ یف یس ین قسه فبلس ض ـ ذبنی زض خمٕ آ ضی یحلیو زازه یوب
اؾد .ثنبث این مم ثب یوخ ث مويؤ مؿوئل ووػ یف گؿورطزگی مروو مو وك
اضظیوبثی ض یىطزیوبی فمموی موی
یب مربؾنرع زض یحلی
فممی ،ایربش ض ـ فطایحلی
یوانس ثؿیبض ضایگكب ثبقس .این مم نریدرب مندط ث یطویجی لبث لجول ،مؿورنس ض قومنس
اظ زیسگبیمب ض یىطزیب مىبیت فممی محرلف زض این حوظه می قس.
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كتابنامه
ثبلطی ،ضيب )1386( ،ض ـ زض فم ؾیبؾی :آؾیت یب ثبیؿرگی یب ،ض ـ قنبؾی زض مُب ٗب
زض وربة ض ـ قنبؾی زض مُب ٗب

ؾیبؾی،

ؾیبؾی اؾال  ،یمطا ؛ زانكگبه امب نبزق.

ثكیطی  ،حؿین ،)1382( ،موانٕ یوؾٗ ؾیبؾی زض ایطا  ،یمطا  :گب نو.
وبضؾبنیب ،حمیس ،)1380( ،ؾندٖ ،ل

ایس و وغی ،نبح ا ل ،یمطا  ،وفب.

حمیمد ،نبزق ،)1385( ،ض ـ قنبؾی ٖلو ؾیبؾی ،ل  ،زانكگبه مفیس.
قىوضی ،اثوا فً  ،)1361( ،فم ؾیبؾی اؾال  .انول ؾیبؾد زاذلی اؾال نبقط[:ثی خب]
َجبَجبییفط ،ؾیسمحؿن( ،)1393خوه فممی نمف مطز زض حىومد ،یمطا  :نكطنی.
ٖلیربنیٖ ،لی اوجط ،)1386( ،ممب قبذم یبی ض ـ قنبذری یفىیوه مُب ٗوب
وربة ض ـ قنبؾی زض مُب ٗب

ؾیبؾوی اؾوال  ،زض

ؾیبؾی اؾال  ،یمطا ؛ زانكگبه امب نبزق.

فیطحی زا ز ،مفمو مكبضود ؾیبؾی« ،فهلنبم ٖلو ؾیبؾی» ،ؾبل ا ل ،قمبضه ا ل ،یبثؿرب .1377
میطاحمسی ،منهوض ،)1386( ،نب كمب ،موانٕ ٖوام محس ز وننسه یوؾٗ فم ؾیبؾی ،زض وربة ض ـ
قنبؾی زض مُب ٗب

ؾیبؾی اؾال  ،یمطا ؛ زانكگبه امب نبزق.

آٖی ،احمس ،)1380( ،زضآمسی ثط یطمنوییه ،یمطا  :موؾؿ فطینگی زانف انسیك مٗبنط.

