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چکیذُ
وتة آٔٛظقی ظتاٖ فاضؾی زض ٔمغـ اتتسایی اؾاؼ قىُ ٌیطی
چیسٔاٖ ازتی زض ش ٗٞوٛزواٖ ٔی تاقس  ,اظ ایٗ ض ٚتٛخ ٝت ٝواضوطز
٘مكٟای ظتاٖ  ٚتحّیُ  ٚتطضؾی ٙٞداضٌطیعی زض اِمای ٔفاٞیٓ ٔی
تٛا٘س ٔثٕط ثٕط ٚالـ قٛز .زض ایٗ پػٞٚف ؾقی قس ٜو ٝتا اٍِٛی
یاوٛتؿٗ ِ ٚیچ ت ٝتطضؾی ایٗ ٔٛضٛؿ پطزاذت ٚ ٝتقییٗ قٛز زض
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ٔت٘ٛی و ٝزا٘ف آٔٛظاٖ اظ آٟ٘ا زضن تیكتطی زاقت ٝا٘س  ,تا چ ٝحس
اظ ایٗ اتعاض اؾتفاز ٜقس ٚ ٜاِٛٚیت تٙسی اؾتفاز ٜاظ آٟ٘ا ت ٝچ ٝنٛضت
تٛز ٜاؾت .تا تٛخ ٝت ٝحدٓ تاالی ٔغاِة  ,فمظ اظ اققاض ٔٛخٛز زض
وتاب ذٛا٘ساضی پای ٝپٙدٓ اتتسایی اضظقیاتی ت ٝفُٕ آٔس .خأقٝ
آٔاضی ٘ 011فط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ پؿط قٟط تٟطاٖ تٛز٘س ٘ .تیدٝ
ایٙپػٞٚف ٔی تٛا٘س زض تاال تطزٖ ویفیت تاِیف ٔحتٛای آٔٛظقی
ذال ایٗ ضز ٜؾٙی ٔفیس ٚالـ قٛز ٘.تید ٝتطضؾی ٞا ٘كاٖ زاز ٜوٝ
٘مف اضخافی ٙٞ ٚداضٌطیعی ظٔا٘ی زض ققطی و ٝتیكتط زضن قسٜ
اؾت  ,واضتطز ظیازتطی زاقت ٝاؾت.
کلیذ ٍاطگاى ٙٞ :داضٌطیعی ,اٍِٛی یاوٛتؿٗ ِ ٚیچ٘ ,مكٟای
ظتا٘ی ٘ ,مف اضخافی ٙٞ ,داضٌطیعی ظٔا٘ی.

هقذهِ
٘ٛیؿٙسٌاٖ تا ضاٞىاضٞای ٌ٘ٛأٌ ٖٛی تٛا٘ٙس تط ٔراعثاٖ ذٛز تاثیطٌصاض تاقٙس  .تؿیاضی اظ
قافطاٖ تا تٟطٌ ٜیطی اظ نٙایـ ٔرتّف ازتی زض تیاٖ ٘ىات تقّیٕی ؾقی ٚافط زاض٘س و ٝتط
ٔراعثیٗ ذٛز تاثیطٌصاض تاقٙس ٞ.سف ِٔٛفیٗ اظ تاِیف ٔحتٛای آٔٛظقی وتة ظتاٖ  ٚازتیات
فاضؾی اظ ایٗ ٔم ِٝٛخسا ٘یؿت  ,تٙاتطایٗ تٛخ ٝتٔ ٝغاِة ٌطزآٚضی قسٔ ٜی تٛا٘س زض خٟت
افتالی ٘فؽ  ٚحفؼ اضظقٟای ّٔیتی ٌاْ ٔٛثطی تطزاضز  .وتاب ذٛا٘ساضی پٙدٓ اتتسایی
ٔكتُٕ تط  01ققط اظ قافطاٖ ٔرتّف  ٚتا ؾثىٟای ٌ٘ٛاٌ ٖٛاؾت و ٝتیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ
ٔیعاٖ زضن زا٘ف آٔٛظاٖ ت ٝتطتیة اظ ز ٚققط « فضُ ذسا »  « ٚؾطٚز ّٔی » ضخ زاز ٜاؾت
.زض ایٗ پػٞٚف ؾقی قس ٜتا ز ٚققط ٘اْ تطز ٜتا تٛخ ٝت ٝاٍِٛی ٘مكٟا  ٚفطاٙٞداضی ظتا٘ی
ٔٛضز اضظیاتی لطاض ٌیط٘س ٞ .ؿتٔ ٝطوعی ایٗ پػٞٚف ایٗ اؾت و ٝاؾاؾا تا چٔ ٝیعاٖ ضفایت
ان َٛظتا٘كٙاؾی ٘ ٚمكٟای ظتا٘ی ٔی تٛا٘س زضن زا٘ف آٔٛظاٖ اظ ٔت ٖٛفّٕی ضا تاالتط تثطز؟ ٚ
 . 2تا تٛخ ٝت ٝایٗ و ٝظتاٖ ققط تٛ٘ ٝفی فطاٙٞداض اظ ظتاٖ ٔتسأ َٚحؿٛب ٔی قٛز  ,فّت فٟٓ
تاالتط زا٘ف آٔٛظاٖ اظ یه ققط ترهٛل چٔ ٝی تٛا٘س تاقس؟
تطذالف آ٘چ ٝؤٕ ٝىٗ اؾت زضتاض ٜوتة آٔٛظقی ظتاٖ فاضؾی زض شٕٙٞاٖ تاقس  ٚتپٙساضیٓ وٝ
خٙثٞ ٝای ازتی آٖ زض ٔمغـ ؾٙی تعضٌؿاالٖ تا وٛزواٖ تفاٚت چكٍٕیطی ٘ساضز  ,أا تا
تطضؾی ٔحتٛای آٟ٘ا ٔؿّٕا اِٚیٗ چیعی و ٝخّة ٘ؾط ٔی وٙس ٚ ,یػٌیٟای ظتا٘ی آٟ٘اؾت.اٌط
حٛظ « ٜققط » تقٛٙاٖ یىی اظ ِٔٛفٞ ٝای ٔتٕایع زض ٘ؾط ٌطفت ٝقٛز ٔ ,ی تٛاٖ اظ عطیك
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ؾٙدف ٔیعاٖ « ا٘حطاف اظ ٘طْ » ٘ « ٚمكٟای ظتا٘ی » تٕایع ؾثىی ضا تطضؾی ٕ٘ٛز .ت ٝایٗ
تطتیة ٔی تٛاٖ  ,ت ٝقاذهٞ ٝای ازتیات وٛزن پی تطز  ٚفُّ زضن تاالتط زا٘ف آٔٛظاٖ اظ
تطذی اظ ٔت ٖٛازتی ضا قٙاذت .زض ایٗ ٔماِ ٝتا تطضؾی ٘مكٟا  ٚفطاٙٞداضٞا ؾقی زض قٙاذت
ایٗ زؾت اظ فٛأُ قس ٜاؾت.
ضٚـ واض زض ایٗ ٔماِ ٝت ٝنٛضت ٔیسا٘ی  ٚت ٝایٗ قىُ تٛز ٜو ٝت ٝزِیُ إٞیت تاالی اققاض
زض ٔت ٖٛآٔٛظقی  ,اتتسا اظ ٔیعاٖ زضن  ٚپاؾرٍٛیی ٘ 011فط اظ زا٘ف آٔٛظاٖ پای ٝپٙدٓ
اتتسایی زض قٟط تٟطاٖ اظ  01ققط ٔٛخٛز زض وتاب ذٛا٘ساضی  ,اضظقیاتی نٛضت ٌطفت ٚ ٝؾپؽ
تا ٔمایؿ ٝتاظذٛضزٞا  ,ز ٚققط تا تیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ ٔیعاٖ زضن ٔكرم قس ٜا٘س .زض ازأٝ
قٛاٞسی اظ ٞط وساْ اضائ ٚ ٝؾپؽ اعالفات آٔاضی ایٗ ٘ٛقتاض اظ عطیك ٔحاؾث ٝزضنس ٚلٛؿ ٞط
ٔٛضز ت ٝوُ اتیات ٌطزآٚضی قس ٜاؾت .تا تطضؾی زازٞ ٜا زض خساِٚی ٕٛ٘ ,زاض ٔطتٛط ت ٝآٟ٘ا
ضؾٓ قس ٜتا ٘تایح آٖ ّٕٔٛؾتط تاقس .

پیطیٌِ تحقیق
تحمیمات ٔتفاٚت ٌ٘ٛ ٚاٌ٘ٛی زضتاض٘ ٜمكٟای ظتا٘ی ا٘داْ قس ٜأا ٞیچساْ زض
اضتثاط تا زضن زا٘ف آٔٛظاٖ  ٚازتیات آٔٛظقی ذال ٔساضؼ ٘ثٛز ٜاؾت  .أا
زض حٛظٙٞ ٜداضٌطیعی زض ایٗ ضاتغ ٝپػٞٚكٟایی نٛضت ٌطفت ٝاؾت.نازلی
٘ # 0731$یع ت ٝتطضؾی ؾثه قٙاؾی ققط ؾٟطاب ؾپٟطی تا ضٚیىطزی
ظتا٘كٙاذتی پطزاذت ٚ ٝت ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜوٙٞ ٝداضٌطیعی ٔقٙایی تیكتطیٗ
ٙٞ ٚداضٌطیعی ٘ٛقتاضی ٌٛ ٚیكی وٕتطیٗ تؿأس ضا زاضاؾت .
فّی ٘ؿة  # 0731$تا تطضؾی ٙٞداضٌطیعی زض اققاض ٘یع ت ٝایٗ ٘تید ٝضؾیسٜ
و ٝقٙاذت ا٘ٛاؿ آٖ زض تاال تطزٖ زضن ازتی  ٚاِتصاش اظ آثاض فاذط قافطاٖ ٔٛثط
اؾت .
عاٞط٘ػاز ٙٞ # 0717$داضٌطیعی ضا تقٛٙاٖ یىی اظ اتعاضٞای ققط آفطیٙی زض ققط
 ٚازتیات وٛزن ٔی زا٘س و ٝزض تطضؾی اتعاضٞای ققط آفطیٙی زض ققط وٛزن ,
ٙٞداضٌطیعی ٔقٙایی ضا زاضای تیكتطیٗ تؿأس شوط وطز ٚ ٜفّت واضتطز آ٘طا
ّٕٔٛؼ  ٚلاتُ ضٚیت تٛزٖ آٖ ٔی زا٘س.
پّٟٛاٖ ٘ػاز  ٚتیطوا٘ی  # 0711$تا تطضؾی ٙٞداضٌطیعی زض ققط قفیقی وسوٙی
ت ٝضٚـ تٛنیفی – تحّیّی  ٚزض چاضچٛب ٔىتة ؾاذتٍطایی  ٚتط ٔثٙای
اٍِٛی ِیچ ت ٝتطضؾی ٞكت ٘ٛؿ ٙٞداضٌطیعی پطاذت ٝا٘س  .ت ٝایٗ نٛضت وٝ
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 02ققط ضا تهٛضت تهازفی ا٘تراب ٕ٘ٛز ٚ ٜتقس تا تٛخ ٝت ٝتؿأس ٚلٛؿ ٞط
وساْ ت ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜا٘س وٙٞ ٝداضٌطیعی ٔقٙایی زض ٔطحّ٘ ٝرؿت ٚ
ٙٞداضٌطیعی ٌٛیكی زض آذط اظ  ٕٝٞلطاض زاض٘س  ٚققط قفیقی وسوٙی ت ٝایٗ
فّت تطخؿت ٝقس ٜاؾت.
ضٚحا٘ی  ٚلازیىالیی  # 0711$تا تطضؾی ٙٞداضٌطیعی زؾتٛضی زض ققط ٔٛٙچٟط
آتكی ت ٝضٚـ وتاترا٘ ٝای  ٚت ٝقی ٜٛتحّیُ ٔحتٛا ٔ 07دٕٛف ٝققط ضا ٔٛضز
اضظیاتی لطاض زاز ٚ ٜت ٝایٗ ٘تید ٝضؾیس ٜا٘سو ٝؾاذت ٚاغٌاٖ خسیس ٚ
ٙٞداضٌطیعی ظٔا٘ی ٌٛ ٚیكی تیكتط اظ ؾایط ٔٛاضز تٛز ٚ ٜزض تیٗ ٙٞداضٌطیعی
٘حٛی  ,خاتدایی اضواٖ خّٕ , ٝحصف  ,ا٘ٛاؿ تىطاض  ٚضلم ضٕیط  ٚزض
ٟ٘ایت وٍ٘ ٟٝٙاضی ٘حٛی ت ٝتطتیة تؿأس  ٚإٞیت لطاض ٌطفت ٝا٘س.

چاسچَب ًظشی
ًظشیِ ّای هْن هطشح ضذُ ساجغ بِ ادبیات دس صباًطٌاسی
یىی اظ ٔىاتة ظتا٘كٙاؾی و ٝت ٝتفهیُ زضٔٛضز ازتیات ٔغاِق ٝزاقتٔ , ٝىتة پطاي تٛز ٜاؾت
.زض لطٖ تیؿتٓ ٔ ,ىتة پطاي تٛز و ٝپایٌ ٝصاض آٖ ٔاتؿیٛؼ تٛز.تقسٞا تا تٟط ٜخؿتٗ اظ ٘ؾطیٝ
ٞای ایٗ ٔىتة ٔ ,ىتة ٘مكٍطایی تٛخٛز آٔس .زض ایٗ ٔىتة افطاز ظیازی فٕستا زض ظٔیٝٙ
ٚاخكٙاؾی تحمیك وطز٘س أا زض ظٔی ٝٙازتیات  ,وأّتطیٗ ٘ٛؿ ٔغاِقات ضا یاوٛتؿٗ ا٘داْ زاز.
یاوٛتؿٗ ظتا٘كٙاؼ ضٚؾی ٘ ٚؾطی ٝپطزاظ ازتی تٛز ٜو ٝاظ تٙیاٍ٘صاضاٖ ٔىتة ظتا٘كٙاؾی پطاي
ٔی تاقس.ا ٚخٙثٞ ٝای ٔرتّف ظتا٘ی ضا ٔٛضز ٔغاِق ٝلطاض زازٔ ٚ ٜماالتی ضاخـ ت ٝظتاٖ آٔٛظی
وٛزن  ,یازٌیطی ٔفاٞیٓ ظتا٘ی ٘ ٚح ٜٛفطاٌیطی آٚاٞا زاضز ٚ .ی تحث ٘كا٘ساض7ی  ٚتی ٘كا٘ی ضا
تطای اِٚیٗ تاض زض ظتاٖ ٔغطح ٕ٘ٛز ٔ ٚفاٞیٕی ضا و ٝوٛزواٖ زیطتط آٔٛذت ٚ ٝظٚزتط فطأٛـ
ٔی وٙٙس ضا ٘كا٘ساض لّٕساز وطز " .ا ٚزض ظٔیٔ ٝٙغاِقات ظتا٘كٙاؾی  ٚازتیات ت ٝتطضؾی اؾتقاضٜ
ٔ ٚداظ ٘یع پطزاذت  ٚتا تٛخ ٝت ٝقف فأُ ظتا٘ی « ق٘ٛٙسٌٛ « , » ٜیٙس « , » ٜتافت » « ,
پیاْ »  « ,اضتثاط »  « ٚضٔع » ٘مكٟای ظتا٘ی ضا پیكٟٙاز ٕ٘ٛز" ( دبیرمقدم .)33 :1399 ,
ظتاٖ ٔقٕٔ ٚ َٛتسا َٚاظ آٖ خٟت ٙٞ ,داض ٘أیسٔ ٜی قٛز و ٝؾاذتاض قىٙی تِ ٝحاػ ٘حٛی
 ٚؾاذتاضی زض آٖ زیسٕ٘ ٜی قٛز٘ .مكٟای ظتا٘ی چٙٞ ٝداض  ٚچ ٝغیط ٙٞداض فٕستا فثاضتٙدس اظ
٘ .0 :مف اضخافی٘ .2,مف فاعفی٘ .7 ,مف تطغیثی٘.1,مف اضتثاعیٞ,ط چٙس و ٝتط اؾاؼ
اٍِٛی یاوٛتؿٗ ٘مكٟای ظتا٘ی ت ٝقف نٛضت ٔتثّٛض ٔی ق٘ٛس .
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ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝشوط قس ٞط ز ٌٝ٘ٛ ٚظتاٖ چٙٞ ٝداض  ٚچ ٝغیط ٙٞداض اظ تطخؿت ٝؾاظی ٔی تٛا٘ٙس
وٕه تٍیط٘س أا ٘مف آٖ زض اققاض  ,ظیثایی آفطیٙی ٞطچ ٝتیكتط  ٚاِتصاش ٔراعة اؾت وٝ
زض ظتاٖ ٙٞداض وٕتط زیسٔ ٜی قٛز ,تٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض تفاٚتٟای ایٗ ز٘ ٚمف ظتا٘ی زض لؿٕت
شیُ آٚضز ٜقس ٜاؾت:
ً قص تشغیبی٘ .مف تطغیثی زض ظتاٖ ٙٞداض تؿیاض وٓ إٞیت اؾت ٔا٘ٙس٘ :أ ٝضا پؿت ودٗ.
أا زض ازتیات إٞیت تؿیاض زاضز ٔ ٚی تٛا٘س زض فٛاعف  ٚاحؿاؾات ق٘ٛٙس ٜاثط وٙدس ,چٙسا٘ىدٝ
تا عیة ذاعط تا ٘ٛیؿٙس ٚ ٜقافط  ٓٞتاٚض ٔی قٛز ,خٕالت أطی تیكتط اظ ایٗ زؾت ٞؿتٙس$
احٕسی ,#27 :0711,
ٔثاَ  « :تط ٚواضٌط تاـ  ٚأیسٚاض
و ٝاظ یاؼ  ,خع ٔطي ٘ایس ت ٝواض »  $ذٛا٘ساضی .#021 ,
خٟت پیاْ ٔتٛخ ٝق٘ٛٙسٔ ٜی تاقس ٔ .هطؿ ا َٚتٛضٛح ایٗ ٔؿاِ ٝضا ٘كاٖ ٔی زٞس.
ً قص اسجاػی  :زض ظتاٖ ذٛزواض و ٝتطای تطلطاضی اضتثاط اظ آٖ اؾتفازٔ ٜی قٛز ایدٗ ٘مدف
ٔتثّٛض ٔی قٛز و ٝتطخؿتٍی ذٛز ضا اظ زؾت زاز ٚ ٜت ٝأطی فازی تثسیُ ٔی قٛز.تفاٚتی وٝ
تا ٘مف تطغیثی زاضز زض نحت  ٚوصب آٖ اؾت  .زض ٚالـ خٟت ٌیطی آٖ ٘ؿدثت تدٛٔ ٝضدٛؿ
اؾت,
ٔثاَ ٘ « :كس اظ پاؾد ؾ , ًٙؾطز
ت ٝوٙسٖ زضاؾتاز  ٚاتطاْ وطز»  $ذٛا٘ساضی .#021 ,
خّٕ ٝاظ ٘ٛؿ ذثطی ٘ ٚمف اظ ٘ٛؿ اضخافی اؾت  ٚنسق  ٚوصب زاضز.
ً قص ػاطفی زض ظتاٖ ٙٞداض تؿیاض فازی  ٚوٓ إٞیت أا زض ظتاٖ ققط آ٘مسض تاثیط زاضز ودٝ
و ٝترف افؾٓ ازتیات ضا زض تط ٔی ٌیطز  ٚتاض فاعفی ٚاغٌاٖ ٔی تٛا٘ٙس ٔٙؾٛض ٌٛیٙس ٜضا تحت
اِكقاؿ لطاض زٙٞس.ت ٝافتماز یاوٛتؿٗ خٟت ٌیطی پیاْ ت ٝؾٕت ٌٛیٙس ٜاؾت یقٙدی احؿاؾدات
ٌٛیٙسٔ ٜتثّٛض ٔی قٛز ٔ ٚقٕٛال خٕالت تقدثی ٙٔ ٚازایی اظ ایٗ زؾت ٔی تاقٙس,
ٔثاَ  « :ت٘ ٝطٔی چٙیٗ ٌفت تا ؾ ًٙؾرت
ضْ وطز , ٜضاٞی ز ٜای ٘یىثرت!» ٕٞ$اٖ .#021 ,
زض ٔهطؿ ز ْٚاظ ٔٙازا اؾتفاز ٜقس , ٜتٙاتطایٗ ٘مف فاعفی زاضز.
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ً قص استباطی یا ضؼشی٘ :مف اضتثاعی زض ظتاٖ ٙٞداض تؿیاض ٔ ٟٓاؾت ،أدا یىدی اظ ٘مدف
ٞای ظتاٖ فطاٙٞداض ٔ ٓٞی تٛا٘س تاقس  ٚآٖ زض نٛضتی اؾت و ٝزض فیٗ اعالؿ ضؾا٘ی ظیثا ٞدٓ
تاقس,
ٔثاَ« :قٟط ضا تؿریط وطز٘س  ٚقا ٜضا ت ٝاؾاضت زض آٚضز٘س» .
ایٗ خّٕ ٝت ٝظتاٖ ٙٞداض ٌفت ٝقس ٜاؾت  ,أا ٕٞاٖ خّٕ ٝزض ٘مف اضتثداعی تهدٛضت خّٕدٝی
ظیط زض ٔی آیس:
«قٟط ضا تؿریط وطز٘س  ٚقٟطیاض ضا اؾیط» ت ٝظتا٘ی فطاٙٞداض  ٚظیثا  ٚققطٌٔ ٝ٘ٛثسَ ٔی قٛز.
ً قص فشاصباًیٞ :طٌ ٝ٘ٛتٛنیف  ٚضٔعٌكایی خع ایٗ پیاْ ٔحؿٛب ٔی قٛز و ٝخٟدت پیداْ
تؿٛی ضٔع اؾت .
ایٙه ت, ٓٙخا٘ٓ »
زض آذطیٗ ؾٍٙطْ
فطظ٘س ایطا٘ٓ
ٔثاَ  ٗٔ « :آضی ٛتطظ٘ٓ
ٕٞ $اٖ .#81 ,
خٟت پیاْ تؿٛی ضٔع اؾت  ٚآذطیٗ ؾٍٙط ضا تٔ ٝقٙای اظ ذٛز ٌصقتٗ  ٚفساوطزٖ تٗ  ٚخاٖ
تٛنیف وطز ٜاؾت .
ً قص ّوذلی ٞ :ط ٌ ٝ٘ٛایداز اضتثاط  ٚاعٕیٙاٖ اظ ایٙى ٝضاتغ ٝای تطلطاض قس ٜاؾت زض ایدٗ
٘مف ظتا٘ی ٌٙدا٘سٔ ٜی قٛز  .زض ایٗ لؿٕت ٔددطای اضتثداعی تؿدیاض ٟٔدٓ اؾدتٔ,ا٘ٙدس «:
نسایٓ ضا ٔی قٛٙی؟»,
ٔثاَ  « :ض ٜاؾت ایٗ خا ٔ ٚطزْ ضٍٞصاض٘س
ٔثازا تط ؾطت پایی ٌصاض٘س» ٕٞ $اٖ .#070 ,
ٔهطؿ ز ْٚضاٚی ایٗ ٔهساق ٔی تاقس.
ٌّجاس ٍ ٌّجاس گشیضی
یىی اظ ا٘حطافات ِٔٛفٞ ٝای ظتاٖ ٙٞداض  ,ا٘حطاف اظ لٛافس حاوٓ تط آٖ اؾت و ٝفطا ٙٞداضی
یا« ٙٞداضٌطیعی» ٘أیسٔ ٜی قٛز ٙٞ .داضٌطیعی ٘ٛفی تطخؿت ٝؾاظی اؾت وٞ ٝسف آٖ تٝ
واضٌیطی فٙانط ت ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت و ٝقی ٜٛتیاٖ ٔٛضز ٘ؾط خّة تٛخ ٝوٙس  ٚغیط ٔتقاضف تاقس
 .تطای اِٚیٗ تاض نٛضت ٌطایاٖ  ٚتقسٞا ٘یع افطازی اظ ٔىتة پطاي  ٚاٍّ٘یؽ ت ٝآٖ پطزاذتٙس .
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نفٛی ٔ #0737$ی ٘ٛیؿس  ":زض فطایٙس تطخؿت ٝؾاظی تایس فٛأّی ٔا٘ٙس ا٘ؿداْ ٘ ,ؾاْ
ٔٙسی  ٚظیثاقٙاذتی  ,اٍ٘یعقی  ٚظیثا قٙاذتی ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٌیط٘س "  $نفٛی : 0737 ,
 . #11ت ٝایٗ قىُ تطخؿت ٝؾاظی ت ٝز ٚنٛضت ٙٞداضٌطیعی «قاعده کاهی»  ٚلافس ٜافعایی
ٔتدّی ٔی قٛز  ٚتغٛض وّی ٞسف آٖ آفطیٙف ؾاظٞ ٜایی زض ٔحٛضٞای ٘ ٓٞكیٙی ٚ
خا٘كیٙی ٚاغٌاٖ اؾت ٙٞ .داضٌطیعی اظ ٔٛثطتطیٗ ضٚقٟای تطخؿتٍی ظتاٖ  ٚآقٙاظزایی ا٘ٛاؿ
آثاض ازتی افٓ اظ ٘ثط ٘ ٚؾٓ ٔی تاقس اظ ایٗ ض ٚاققاض ضا ت ٝذاعط ؾٙت قىٙی زض تٛاِی وّٕات ٚ
لٛافس ٘حٛی  ٚؾاذتاضی ظتاٖ ,فطاٙٞداض ٔی ٘أٙس .
ٞط ٌ ٝ٘ٛضفایت ان ٚ َٛلٛافس ظتاٖ ٔتسأ ٚ َٚقیاض ضا ٙٞدداض ٞ ٚطٌ٘ٛد ٝتدٞ ٝدٓ ضیرتٍدی ٚ
فس َٚاظ لٛا٘یٗ ظتاٖ یاز قس ٜضا تداالذم زض قدقط ٔ ٚتد ٖٛازتدی ٙٞدداضٌطیعی ٔدی ٘أٙدس
$نفٛی. #17:0717 ,
تددط اؾدداؼ اٍِددٛی ِددیچ  ,تطخؿددت ٝؾدداظی تدد 1 ٝزؾددت ٝتمؿددیٓ ٔددی قددٛز.تدد ٝافتمدداز
نفٛی"ٙٞداضٌطیعی ضا تاخایی ٔی تٛاٖ ازأ ٝزاز و ٝزض ایداز اضتثاط ذّّدی ٚاضز ٕ٘ٙایدس "
$نفٛی .# 12-18 :3131,
ا٘ٛاؿ فطاٙٞداضی زض اققاض  ٚتقضی اظ ٔت ٖٛازتی لسیٕی فثاضتٙس اظ:
 فشاٌّجاسی ٍاطگاًی
ایٗ ٌ ٝ٘ٛاظ فطاٙٞداضی یىی اظ قیٞ ٜٛایی اؾت و ٝقافط اظ عطیك آٖ ظتاٖ ذٛز ضا تطخؿدتٝ
ٔی ؾاظز تسیٗ تطتیة و ٝتطحؿة لیاؼ ٌٚطیع اظ لٛافدس ؾداذت ٚاغ ٜظتداٖ ٙٞدداض ٚاغ ٜای
خسیس ٔی آفطیٙس ٚت ٝواض ٔی تٙسز,
اظیطا ٘ساضز تط وؽ قىٕٞ $ " ٜٛاٖ .#72 ,
ٔثاَ  " :0ظ ٘ازاٖ تٙاِس زَ ؾ ٚ ًٙوٜٛ
ؾاذتٗ ٚاغ« ٜاظیطا» ت ٝخای « ظیطا» یىی اظ ٕٞیٗ ٙٞداضٌطیعی ٞاؾت .
ٔثاَ  " : 2چ ٖٛوٌ ٓٙط آٖ ٌٓ ٌطزز؟"ٕٞ $اٖ .#02 ,
ت ٝواض تطزٖ « چ » ٖٛتٔ ٝقٙای « چٍ ٝ٘ٛا٘داْ زازٖ » اؾت  ٚزض ٔقٙای ٕٞیكٍی آٖ وٝ
تیاٖ« فّت » ٔی تاقس ٘ ,یأس ٜاؾت  ,تٙاتطایٗ یه ٚاغ ٜخسیس اؾت.
 فشاٌّجاسی ًحَی
ٞطٌٌ ٝ٘ٛطیع اظ لٛافس حاوٓ تط ٘ح ٛظتاٖ ٙٞداض ضا فطاٙٞداضی ٘حٛی ٔی ٘أٙس  .قافط تا
خاتدا ٕ٘ٛزٖ ؾاظٞ ٜای تكىیُ زٙٞس ٜخٕالت  ,ظتاٖ ضا ٘ؿثت تٛ٘ ٝؿ ٙٞداض آٖ تطخؿتٝ
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تط ٔی ؾاظز  .تٕٞ ٝیٗ ٔٙؾٛض اظ خاتدایی ٔضاف ٔ ٚضاف اِی ٝیا نفت ٛٔ ٚنٛف ٔ ...ٚی
تٛاٖ تٟط ٜتطز,
خاٚیساٖ ,قى ٜٛت ٛتاز " ٕٞ $اٖ .#31 ,
ٔثاَ  " : 0ای ایطاٖ غٕت ٔطؾاز
زض ٔهطؿ ز ْٚخاتدایی ٔؿٙس «خاٚزاٖ» تافث ایداز تطخؿت ٝؾاظی ٘حٛی ٌكت ٝاؾت .
ٔثاَ  ٕٝٞ " :2تٛؾتا٘ف ؾطاؾط ٌُ اؾت ا٘سض , ٖٚالِٚ ٝؾٙثُ اؾت" ٕٞ$اٖ .#81,
« ت ٝتاك ا٘سض » ٖٚخاتدایی « ا٘سض« ٚ » ٖٚتاك » ؤ ٝضاف ٔ ٚضاف اِیٔ ٝی تاقٙس اتفاق
افتاز ٚ ٜلّة اضاف ٝضخ زاز ٜاؾت
 فشاٌّجاسی آٍائی
زض ایٗ ٘ٛؿ فطاٙٞداضی قافط اظ لٛافس آٚایی ٙٞداض ٌطیع ٔی ظ٘س  ٚنٛضتی ضا ت ٝواض ٔی تطز
و ٝاظ ٘ؾط آٚایی زض ظتاٖ ٙٞداض ٔتسٚاَ ٘یؿت ,
ٔثاَ ٔ " :0ط ٚضاٞی و ٝپایت ضا تثٙسز ٔىٗ واضی وٞ ٝكیاضاٖ ترٙس٘س "ٕٞ$اٖ .#070 ,
ت ٝواض تطزٖ نٛضت ٟ٘ی  #ْ$ت ٝخای  #ٖ $زض اتتسای فقُ نٛضتی آٚایی اؾت و ٝأطٚظ ٜزیٍط
واضتطزی ٘ساضز .
ٔثاَ ٌ " :2طت ٕٛٞاض ٜتایس وأىاضی ظ ٔٛض آٔٛظ ضؾٓ تطزتاضی" ٕٞ $اٖ .#070,
ٌ$طت  #یىی اظ ایٗ ٚاغٞ ٜایی اؾت و ٝأطٚظ ٜزض ٔقٙای « اٌط »  « ٚتٔ » ٛتدّی ٔی قٛز .
 فشاٌّجاسی ًَضتاسی
ٌا ٜقافط اظ ٘ٛفی فطاٙٞداضی زض٘ٛقتاضؾٛز ٔی تطز ؤ ٝقازَ آٚایی ٘ساضز.ت ٝفثاضت زیٍط قافط
قی ٜٛای ضا زض٘ٛقتاض ت ٝواض ٔی تطز و ٝتغییطی زضتّفؼ ٚاغ ٜتٚ ٝخٛز ٕ٘ی آٚضز تّىٔ ٝفٟٔٛی
ثا٘ٛی ٝت ٝآٖ ٔی تركس,
ٔثاَ  " :0زض وٙاض ذغٛط ؾیٓ پیاْ
ذاضج اظ ز , ٜز ٚواج ضٚییس٘س
ؾاِیاٖ زضاظ  ,ضٍٞصضاٖ
آٖ ز ٚضا چ ٖٛز ٚزٚؾت ٔی زیس٘س" ٕٞ $اٖ .#000 ,
زضٕ٘ ٝ٘ٛتاال ٔی تیٙیٓ و ٝقافط چٍ ٝ٘ٛاظ ٙٞداض ٌطیعی ٘ٛقتاضی ؾٛز تطز ٜاؾت .قیٛ٘ ٜٛقتٗ
ٔهطفٟا ت ٌٝ٘ٛ ٝای اؾت وٌ « ٝصض »  « ٚتٛاِی » ضا ٘كاٖ ٔی زٞس تس ٖٚآ٘ىد ٝاظ ٚاغ ٜای ٔدٗ
تاب ٔقٙای ٔٛضز ٘ؾط اؾتفاز ٜوطز ٜتاقس.
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ٔثاَ  " :2ضأ ٜا  ,ضا ٜحك  ,ضا ٜتٟطٚظی اؾت
اتحاز  ,اتحاز ,ضٔع پیطٚظی اؾت
نّح  ٚآظازی
خاٚزا٘ ٝزض  ٕٝٞخٟاٖ ,ذٛـ تاز" ٕٞ $اٖ . #31,
زض ٔثاَ تاال ٘یع ٚاغ « ٜاتحاز » زض وٙاض ٚاغٌاٖ زیٍط تهٛضت تٍٙات « ًٙتا  ٓٞتٛزٖ» ضا ٘كاٖ
ٔی زٞس  .تقال ٜٚآٚضزٖ «نّح  ٚآظازی» ت ٝآٖ قىُ ٔی تٛا٘س تطای خّة ٘ؾط تیكتط ذٛا٘ٙسٜ
تاقس.
 فشاٌّجاسی هؼٌایی
زض ایٗ ٘ٛؿ اظ فطاٙٞداضی ,تا  ٓٞآیی ٚاغٌاٖ اظ ٔكرهٞ ٝای حاوٓ تط واضتطز ٚاغٌاٖ زض ظتاٖ
ٔقیاض ترغی ٔی ٕ٘ایس  .نازلی  ٚؾدٛزیٙٞ #0731 $داضٌطیعی ٔقٙایی ضا تا ٘كا٘ ٝقٙاؾی
ازغاْ ٕٛ٘ ٚزاض ظیط ضا ت ٝتهٛیط وكیس ٜا٘س:
جذٍل ضواسُ .1صیش ضاخِ ّای ٌّجاس گشیضی هؼٌایی
ٙٞداضٌطیعی {←-----------تدؿٓ ٌطایی}{ ←-------خؿٓ پٙساضی  ,خا٘ساض پٙساضی  ,ؾیاَ
پٙساضی}
↓↓
↓↓
حیٛاٖ پٙساضی →ٌ ←-یا ٜپٙساضی
↓
↓↓
{تدطیس ٌطایی}

↓
{ا٘ؿاٖ پٙساضی ,خا٘ٛض پٙساضی}

«تدطیس ٌطایی» :ت ٝایٗ ٔقٙا ؾت ود ٝزض حاِدت فدازی  ٚزض ظتداٖ ٔقیداض  ,زازٖ ٔكرهدٝ
ٔقٙایی [& ٔدطز]و ٝزض ٘مف اضخافی زاضای ٔكرهدٔ ٝقٙدایی [ّٕٔدٛؼ] اؾدت زض قدقط ,
تقٛٙاٖ ٕ٘ازی اظ ٙٞداض ٌطیعی تهٛضت [ٔ -دطز] ت ٝواضٔیطٚز .
«تدؿٓ ٌطایی»  :یه ٘ٛؿ تطخؿت ٝؾاظی ظتا٘ی اؾت و ٝزض قىّٟای ٔتفاٚت ؽٟٛض ٔی یاتس,
ٔثاَ  «:0ای ایطاٖ غٕت ٔطؾاز

خاٚیساٖ  ,قى ٜٛت ٛتاز» ٕٞ$اٖ.#31 :
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ٕٞا٘غٛض ؤ ٝكاٞسٔ ٜی ٌطزز  ,قافط« ایطاٖ» ضا تقٛٙاٖ ا٘ؿا٘ی زض ٘ؾط ٌطفت ٝو ٝزچاض غٓ
 ٚقازی ٔی ٌطزز.
تاظ  ٓٞفٛاضٌٙ ٜدكٍٟا»ٕٞ$اٖ.#018 :
ٔثاَ  « :2زض فضای تاغٟا پط ٔی قٛز
زض ایٗ ٔٛضز ,قافط زؾتٌٙ ٝدكٍٟا ضا تٔ ٝثات ٝفٛاض ٜزض ٘ؾط ٌطفت ٝوٛ٘ ٝفی ؾیاَ پٙساضی
اؾت.
ت ٝضٚقٙی زیسٔ ٜدی قدٛز ودٛ٘ ٝیؿدٙس ٜتدا ٙٞدداض ٌطیدعی ٔقٙدایی ودٔ ٝتدساِٚتطیٗ ٘دٛؿ
ٙٞداضٌطیعی زض ظتاٖ ققط اؾت  ,ت ٝظیثایی والْ افعٚز ٜاؾت.
 فشاٌّجاسی گَیطی
زض نٛضتی و ٝقافط اظ ٚاغٞ ٜای ٔهغّح زض ٌٛیكدٟا اؾدتفاز ٜوٙدس  ,ایدٗ ٘اٙٞدداضی ضا فدطا
ٙٞداضی ٌٛیكی ٔی ٘أٙس,
زض وتاب ذٛا٘ساضی ٞیچ ٔٛضزی اظ ایٗ حیث یافت ٍ٘طزیس أا ٔثاَ شیُ و ٝاظ زٚتیتی ٞای تاتدا
عاٞط ٔی تاقس ت ٝضٚقٙی ٌٛ ,یف ذطاؾا٘ی ضا ٘كاٖ ٔی زٞس:
ٔثاَ :تٞ ٝط خا تٍٙطْ ضٚی ت ٛتی. ٓٙ
 فشاٌّجاسی سبکی
ایٗ فطاٙٞداضی تیكتطذال اققاض ٘ٔ ٛی تاقس ٞط چٙس ؤٕ ٝىٗ اؾت زض اقدقاض فهدط ٔتداذط
٘یع زیس ٜقٛز و ٝزض آٖ قافط تا اؾتفاز ٜاظ ظتاٖ ٔحاٚض ٜای ٔٚقیداض ٘ ٚدٙٞ ٝدداض ٌطیدع ٘حدٛی
اعالفات ضا ٔٙتمُ ٔی ٕ٘ایس ,
ٔثاَ  : 0ضٚظی اظ ضٚظٞای پاییعی
ذٛز ِطظیس  ٚافتاز ٕٞ$اٖ .#000 ,

ظیط ضٌثاض  ٚتاظیا٘ ٝتاز

یىی اظ واخٟا تٝ

ٔثاَ  :2تاز اضاْ قس ٔ ,الیٓ قس
 ٚؾآِ قس ٕٞ $اٖ .#002,
زض ٔثاِٟای فٛٙاٖ قسٔ ٜكاٞسٔ ٜی ٌطزز و ٝؾاذتاض خٕالت زلیما ٕٞاٖ قىُ  ٚؾداذتاضی ضا
زاضز و ٝخٕالت ظتاٖ ٔقیاض  .زض ٘تید ٝتا ؾاذتاضی و ٝاظ ققط زض شٔ ٗٞاؾت ٔتفداٚت تدٛزٚ ٜ
٘ٛفی ٙٞداضٌطیعی ت ٝحؿاب ٔی آیس.
واج آؾیة زیسٔ ٜا ٓٞ

وٓ وٕه پا ٌطفت
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 فشاٌّجاسی صهاًی
" قافط ٔیتٛا٘س اظ ٌ ٝ٘ٛظٔا٘ی ظتاٖ ٙٞداض تٍطیعز ٚنٛضتٟایی ضا ت ٝواض تثطز و ٝپیكدتط زض ظتداٖ
زٚض ٜلسیٓ ٔتسا َٚتٛز ٜا٘س  ٚأطٚظ ٜزیٍط ٚاغٌاٖ یا ؾاذتٟای ٘حٛی ٔدطز ٜا٘دس .ایدٗ زؾدت ٝاظ
فطاٙٞداضی ٞا ضا وٌ ٟٗطایی ٔی ٘أٙس" $قفیقی وسوٙی, #21 :0711 ،
و ٝزض ال٘ٔ ٝاویاٖ  ,تطز ٜزؾت $ذٛا٘ساضی ,
ٔثاَ ٛٙٞ : 0ظْ ظ ذطزی ت ٝذاعط زضؾت
.#11
زض ایٗ ٔثاَ ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛؤ ٝكاٞسٔ ٜی قٛز  ,ت ٝواض تطزٖ ٕٞعٔاٖ ز ٚحطف اضاف $ ٝت$ ٚ # ٝ
زض  #تا ٚاغ $ ٜذاعط #زض ظٔاٖ ٔقانط زیسٕ٘ ٜی قٛز  ٚتٛ٘ ٝفی وٌ ٟٝٙطایی تٛز ٜاؾت.
ٔثاَ ٌ : 2طاٖ ؾ ًٙتیط ٜزَ ؾرت ؾط ظزـ ؾیّی ٌ ٚفت  « :زٚض ای پؿط» ٕٞ $اٖ
.#021,
زض ٔٛضز تاال ٚاغ « ٜتیط ٜزَ »  «ٚؾرت ؾط » زض ایٗ زٚض ٜظٔا٘ی تٚ ٝاغٞ ٜای « ٘ا ٟٔطتاٖ ٚ
ؾ ًٙزَ»  « ٚوّ ٝقك ِ ٚدثاظ » تثسیُ قس ٜا٘س .
قاػذُ افضایی ٍ قاػذُ کاّی
لافس ٜافعایی  ٚلافس ٜواٞی تٔ ٝقٙای ا٘حطاف اظ لٛافس ظتاٖ ٙٞداض ٘یؿتٙس؛ تّى ٝافٕاَ لٛافس
اضافی یا واؾتٗ لٛافس ظتاٖ ٙٞداضی ت ٝقٕاض ٔی ض٘ٚس .ایٗ لٛافس ٔی تٛا٘ٙس تهٛضت ٕٞاٍٙٞی
آٚایی یا ٞ ٓٞدایی ٚاغٌاٖ ٚ ٓٞظٖ تاقس.تاویس ٔی ٌطزز و ٝلافس ٜافعایی  ٚلافس ٜواٞی تا
ٙٞداضٌطیعی یىی ٘یؿتٙس  .زض ایٗ تحمیك ٙٞداضٌطیعی تسِیُ آٖ و ٝتطای ذّك ققط الظْ
اؾت ٛٔ ,ضز تطضؾی لطاض ٔی ٌیطز  ,زض حاِی و ٝلافس ٜافعایی  ٚلافس ٜواٞی ضا تطای تطای
ذّك تٛاظٖ ٘ ٚؾٓ ت ٝواض ٔی تط٘س .
اققاضی و ٝت ٝتطتیة تیكتطیٗ  ٚوٕتطیٗ ٔیعاٖ زضن ضا ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜا٘س  ,ت ٝقطح
شیّٙس:
"فضل خذا"
فضُ ذسای ضاو ٝتٛا٘س قٕاض وطز
یا ویؿت آٖ و ٝقىط یىی اظ ٞعاض وطز؟
ذٛضقیس ٔ ٚا ٚ ٜا٘دٓ ِ ٚیُ ٟ٘ ٚاض وطز
تحط آفطیس  ٚتط  ٚزضذتاٖ  ٚآزٔی
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اخعای ذان ٔطز , ٜت ٝتاثیط آفتاب
اتط,آب زاز تید زضذتاٖ ٔطز ٜضا
تٛحیسٌٛی ا ٝ٘ , ٚتٙی آزٔٙس  ٚتؽ

تؿتاٖ ٔی ٚ ٜٛچٕٗ  ٚالِ ٝظاض وطز
قاخ تط , ٝٙٞپیط ٛ٘ ٗٞتٟاض وطز
ٞط تّثّی و ٝظٔعٔ ٝتط قاذؿاض وطز

جذٍل ضواسُ  .2بشسسی ًقطْای صباًی دس ضؼش « فضل خذا »
ابیات

هصشػْا

بیت اٍل

ًقص

اسجاػی

ػاطفی

استباطی

فشاصباًی

ّوذلی

تشغیبی
بشسسی

هصشع اٍل

-

-

-

-

-

$%و ٝتٛا٘س#

هصشع دٍم

-

-

-

-

-

$%ویؿت#

هصشع اٍل

-

$آفطیس#

-

-

-

-

-

$وطز#

-

-

-

-

ًقطْا

بیت دٍم

ی

هصشع دٍم

صباًی

بیت سَم

هصشع اٍل

-

-

-

-

-

-

هصشع دٍم

-

$وطز#

-

-

-

-

بیت

هصشع اٍل

-

$زاز#

-

-

-

-

چْاسم

هصشع دٍم

-

$وطز#

-

-

-

-

بیت پٌجن

هصشع اٍل

-

-

ٞؿتٙس-#

-

-

هصشع دٍم

-

$وطز#

-

-

-

-

*دس صذ بِ کاس بشدى ّش کذام اص ًقطْا

"1

"1.1

"1

"0.1

"1

"7.7

دس ضؼش هَسد ًظش

تطضؾی خس َٚتاال ٘كاٖ ٔی زٞس ؤ ٝیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ٘مف اضخافی ظتاٖ زض ایٗ ققط تٝ
ؾثة اؾتفاز ٜاظ خٕالت ذثطی تیكتطیٗ ٘ ٚمف تطغیثی  ,فطاظتا٘ی  ٚفاعفی  ٚاضتثاعی
وٕتطیٗ ٔمساض ضا ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜا٘س ,اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ضاتغ ٝضا تهٛضت ظیط ٘كاٖ
زاز :
اضخافی ≥ ٕٞسِی≥ اضتثاعی≥ فطاظتا٘ی ,فاعفی  ٚتطغیثی
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جذٍل ضواسُ  .3بشسسی فشاٌّجاسی صباى دس ضؼش « فضل خذا»
ابیات

ٍاطگاًی

ًحَی

آٍایی

ًَضتاسی

هؼٌایی

گَیطی

سبکی

صهاًی

بیت

-

خاتدایی فٙانط

-

-

-

-

-

-

اٍل
بیت

-

-

-

-

-

-

-

$وطز #تٔ ٝقٙی ؾاذت

دٍم
فشاٌّجاسی
صباى

بیت

-

-

-

-

-

-

-

$وطز #تٔ ٝقٙی ؾاذت

سَم
بیت

-

-

-

-

-

-

-

$وطز #تٔ ٝقٙی ؾاذت

چْاسم
بیت

-

خسا قسٖ فأُ
٘فی ؾاظ اظ
فقُ ٝ٘$تٙی
آزٔٙس#

"1

"2.8

پٌجن

دسصذ بِ کاس گیشی

-

"1

-

"1

-

"1

-

"1

-

"1

-

"3.8

فشاٌّجاس صباى

تا تطضؾی خسٔ َٚكاٞسٔ ٜی ٌطزز و ٝفطاٙٞداضی ظٔا٘ی تا  "3.8تیكتطیٗ  ٚفطاٙٞداضیٟای
ٚاغٌا٘ی,آٚایی ٌٛ ,یكی  ,ؾثىیٛ٘ ,قتاضی ٔ ٚقٙایی تا  "1وٕتطیٗ ٔمساض ضا زض ققط
ٔطتٛع ٝت ٝذٛز اذتهال زاز ٜا٘س  .ت ٝایٗ تطتیة ضاتغ ٝآٟ٘ا ت ٝایٗ قطح اؾت:
ظٔا٘ی≥ ٘حٛی ≥ ٚاغٌا٘ی,آٚایی ٌٛ ,یكی  ,ؾثىیٛ٘ ,قتاضی ٔ ٚقٙایی

ٍ هحتَای ضؼش دٍم ایي گًَِ است :
" سشٍد هلی"
ؾط ظز اظ افكٟٔ ,ط ذاٚضاٖ
فطٚك زیس ٜحك تاٚضاٖ
ت , ٕٟٗفط ایٕاٖ ٔاؾت  .پیأت ای أاْ
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اؾتمالَ  ,آظازی ٘ ,مف خاٖ ٔاؾت.
قٟیساٖ  ,پیچیس ٜزض ٌٛـ ظٔاٖ فطیازتاٖ
پایٙسٔ , ٜا٘ی  ٚخاٚزاٖ
خٕٟٛضی اؾالٔی ایطاٖ
جذٍل ضواسُ .4بشسسی ًقطْای صباًی دس ضؼش « سشٍد هلی »
ابیات

هصشػْا

بیت اٍل

ًقص

اسجاػی

ػاطفی

استباطی

فشاصباًی

ّوذلی

تشغیبی
هصشع اٍل

-

$%ؾطظز#

-

-

-

-

هصشع دٍم

-

-

-

-

-

-

هصشع اٍل

-

ٔ$%اؾت#

-

-

-

-

هصشع دٍم

-

-

$%ای أاْ#

-

-

-

بیت

هصشع اٍل

-

-

$%قٟیساٖ!#

-

-

-

سَم

هصشع دٍم

-

-

-

-

-

-

بیت

هصشع اٍل

-

-

-

-

-

ٔ$%ا٘ی#

چْاسم

هصشع دٍم

-

-

$%خٕٟٛضی
اؾالٔی ایطاٖ#
ٔٙازاؾت.

-

-

-

"1

"1.0

"1.2

"1

"1

"2

بشسسی
ًقطْای

بیت دٍم

صباًی

دس صذ بِ کاس بشدى ّش کذام اص ًقطْا

تطضؾی خس َٚتاال ٘كاٖ ٔی زٞس ؤ ٝیعاٖ اؾتفاز ٜاظ ٘مف فاعفی ظتاٖ  ٚاؾتفاز ٜاظ ٔٙازا زض
ایٗ ققط تیكتطیٗ ٘ ٚمف تطغیثی ,فطاظتا٘ی  ,اضتثاعیٕٞ ,سِی وٕتطیٗ ٔمساض ضا ت ٝذٛز
اذتهال زاز ٜا٘س ,اظ ایٗ ضٔ ٚی تٛاٖ ضاتغ ٝضا تهٛضت ظیط ٘كاٖ زاز :
فاعفی ≥ اضخافی ≥ ٕٞسِی ≥ تطغیثی ,فطاظتا٘ی  ,اضتثاعی
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جذٍل ضواسُ .5بشسسی فشاٌّجاسی صباى دس ضؼش« سشٍد هلی»
ابیات

ٍاطگاًی

ًحَی

آٍایی

ًَضتاسی

هؼٌایی

گَیطی

فشاٌّجاسی

سبکی

بیت دٍم

-

-

-

بیت اٍل

-

خاتدایی فٙانط

-

صهاًی

-

-

-

-

-

ع َٛایٗ تیت تّٙستط اظ تمیٝ
ٔهطفٟای زیٍط اؾت .ت ٝفالٜٚ
ققط ٔٛضز ٘ؾط یه ٔهطؿ اضافٝ
زض ٔیاٖ زاضز.

-

-

-

-

بیت سَم

-

خاتدایی فٙانط

-

-

-

-

-

-

بیت چْاسم

-

خاتدایی فٙانط

-

-

-

-

-

-

دسصذ بِ کاس گیشی فشاٌّجاس

1
"

"1.7

1
"

"7.0

1
"

1
"

1
"

1
"

صباى

صباى

تا تطضؾی خسٔ َٚكاٞسٔ ٜی ٌطزز و ٝفطاٙٞداضی ٘حٛی تا  "1.7تیكتطیٗ  ٚفطاٙٞداضیٟای
ٔقٙاییٌٛ,یكی  ,ؾثىی ,ظٔا٘ی  ,آٚایی ٚ ٚاغٌا٘ی تا  "1وٕتطیٗ ٔمساض ضا زض ققط ٔطتٛعٝ
ت ٝذٛز اذتهال زاز ٜا٘س  .ت ٝایٗ تطتیة ضاتغ ٝآٟ٘ا ت ٝایٗ قطح اؾت:
فطاٙٞداضی ٘حٛی ≥ ٘ٛقتاضی ≥ ٔقٙاییٌٛ,یكی  ,ؾثىی ,ظٔا٘ی  ,آٚایی ٚ ٚاغٌا٘ی
تا تطضؾی ٔ ٚمایؿ ٝزازٞ ٜا زض ٕ٘ٛزاضٞای ظیط زاضیٓ :
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12
10

8
ققط « فضُ ذسا »

6

ققط « ؾطٚز ّٔی »

4
2
0

٘مف ٕٞسِی

٘مف فطا ظتا٘ی

٘مف اضتثاعی

٘مف فاعفی

٘مف اضخافی

٘مف تطغیثی

ًوَداس ضواسُ  .1هقایسِ ًقطْای صباًی دٍ ضؼش با بیطتشیي ٍ کوتشیي هیضاى دسک
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ ٔمایؿٕٛ٘ ٝزاضٞا تط ٔی آیس ٘مف تطغیثی  ٚفطاظتا٘ی زض ٞیچىساْ اظ اققاض اؾتفازٜ
٘كس ٜاؾت ,تٙاتطایٗ زض زضن زا٘ف آٔٛظاٖ تاثیطٌصاض ٘ثٛز ٜاؾت ,أا ٘مف اضتثاعی ٕٞ ٚسِی زض
ققط « فضُ ذسا » ظیاز ٘ ٚمف اضخافی آٖ ٘ؿثت ت ٝققط « فضُ ذسا » تؿیاض تیكتط تٛز ٜاؾت
ِ ,صا ٔی تٛاٖ تا تٛخ ٝت ٝذهٛنیات ٌط ٜٚؾٙی زا٘ف آٔٛظاٖ زض ایٗ ٔمغـ  ,ای ٍٝ٘ٛٙاؾتٙثاط
ٕ٘ٛز و ٝت ٝزِثُ فسْ زضن آٟ٘ا اظٔؿائُ ا٘تعافی  ,زضن آٟ٘ا اظ خٕالت ذثطی  ٚؾاز ٜتؿیاض
تیكتط اتفاق ٔی افتس.
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10
9
8
7
6
5

ققط « فضُ ذسا »

4

ققط « ؾطٚز ّٔی »

3
2
1
0
فطاٙٞداضی
ظٔا٘ی

فطاٙٞداضی
ؾثىی

فطاٙٞداضی
ٌٛیكی

فطاٙٞداضی
ٔقٙایی

فطاٙٞداضی
٘ٛقتاضی

فطاٙٞداضی
آٚایی

فطاٙٞداضی
٘حٛی

فطاٙٞداضی
ٚاغٌا٘ی

ًوَداس ضواسُ  .2هقایسِ فشاٌّجاسی دٍ ضؼش با بیطتشیي ٍ کوتشیي هیضاى دسک
تا تحّیُ زازٞ ٜا زض ٕ٘ٛزاض تاال ٔی تٛاٖ ای ٍٝ٘ٛٙاؾتثاط وطز و ٝاؾتفاز ٜوٕتط اظ فطاٙٞداض زض
ٔت ٖٛآٔٛظقی تا زضن زا٘ف آٔٛظاٖ زض ایٗ ٔمغـ ؾٙی ضاتغٔ ٝؿتمیٓ زاضز ٕٞ .اٍ٘ ٝ٘ٛوٝ
ٔكاٞسٔ ٜی ٌطزز ت ٝؾثة آ٘ى ٝزض اققاض ذٛز ت ٝذٛز خاتدایی ؾاظٞ ٜای ٘حٛی ؾثة ایداز
ٚظٖ  ٚحاِت ققطٌٔ ٝ٘ٛی قٛز ٔ ,مساض وٕی اؾتفاز ٜاظ فطاٙٞداض ٘حٛی زض ققط « فضُ ذسا »
زیسٔ ٜی قٛز أا٘ؿثت ت ٝققط « ؾطٚز ّٔی » تٔ ٝطاتة وٕتط اؾت  ,زض ٘تید ٝزضن زا٘ف
آٔٛظاٖ اظ آٖ ت ٝؾثة قثاٞت ت ٝظتاٖ ٙٞداض  ,تیكتط تٛز ٜاؾت .فطاٙٞداضی ظٔا٘ی ٘یع زض ققط «
فضُ ذسا » تیكتط تٛز ٜاؾت أا ت ٝفّت آٖ و ٝتفاٚت چكٍٕیطی تا ٌٔ ٝ٘ٛقانط آٟ٘ا ٘ساضز
تٛؾظ زا٘ف آٔٛظاٖ ت ٝضاحتی زضن قس ٜاؾت.

ًتیجِ گیشی
ٕٞاٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاظ تطضؾی زازٞ ٜا ٔكرم ٌطزیس زض ققطی و ٝلسضت زضن زا٘ف آٔٛظاٖ اظ آٖ
تاالتط تٛز٘ , ٜمف اضخافی ظتاٖ زض ٔمایؿ ٝتا ؾایط ٘مكٟا تیكتط تٛز ٜاؾت  ,تٙاتطایٗ ٔی تٛاٖ
ٌفت و ٝواضتطز ٘مف اضخافی ظتاٖ تا زضن آٟ٘ا ضاتغٔ ٝؿتمیٓ زاقت ٝاؾت  ,ت ٝایٗ ٔقٙا و ٝچٖٛ
لسضت زضن آٟ٘ا اظ خٕالت تا ٚخٞ ٝای ٔرتّف  ٚا٘تعافی ذیّی تاال ٘یؿت  ,زض ٘تیدٞ ٝط چٝ
تؿأس اؾتفاز ٜاظ خٕالت ذثطی  ٚؾاز ٜتاالتط تاقس  ,زضن  ٚزض ٘تید ٝآٖ یازٌیطی تیكتط
ذٛاٞس تٛز ٕٞچٙیٗ تا تطضؾی ٙٞداضٌطیعی اثثات قس و ٝزض تٕأی اققاض ٙٞ,داضٌطیعی ٘حٛی ٚ
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خاتدایی ؾاظٞ ٜاتطای آٍٙٞیٗ ٕ٘ٛزٖ آٟ٘اواضتطز زاقت ٝاؾت .ت ٝواض تطزٖ $ب #زض اتتسای افقاَ ٚ
ٔ$هسض #ت ٝخای فقُ أط ٔٛخة ایداز ٙٞداضٌطیعی ظٔا٘ی قس ٜتٛز و ٝاِثت ٝزض زضن زا٘ف
آٔٛظاٖ ذّّی ٚاضز ٕ٘ٛٙز ٜاؾت  .زض اققاض تطٌعیس ٜاؾتفاز ٜاظ وّٕات ٔرفف تقٛٙاٖ ٕ٘ ٝ٘ٛای اظ
ٙٞداض ٌطیعی آٚایی تؿأس تیكتطی زاقت .ل ٜٛزضن زا٘ف آٔٛظاٖ ایٗ ٔمغـ ؾٙی ٛٙٞظ تٝ
ا٘ساظ ٜای ضقس ٘یافت ٝو ٝچٙس ٔقٙایی  ٚتغییط ٔقٙای ٚاغٌاٖ ضا ت ٝضاحتی تكریم زٙٞس  ٚتٝ
ؾثة آٖ وٛٙٞ ٝظ زا٘ف آ٘اٖ زض ؾغحی ٘یؿت و ٝتفاٚت عطظ ٘ٛقتاض اققاض  ٚأىاٖ تاثیطٌصاضی
آٖ تط ٔقٙای اققاض ٌٛٚیف ٞا  ٚؾثىٟای ٔتفاٚت ضا تفٕٟٙسِ ,صا ا٘تراب اققاضی و ٝایٍٝ٘ٛٙ
ٙٞداضٌطیعی ٞا ضا وٕتط ت ٝواض تطز ٜتاقس ,فّٕىطز نحیحی اؾت ؤ ٝی عّثس تٛؾظ ِٔٛفیٗ ٚ
ٌطزآٚض٘سٌاٖ ٔحتٛای ایٗ ٌ ٝ٘ٛوتاتٟایآٔٛظقیثیكتط ضفایت قٛز.
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