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 چكيدٌ

ی فرَىگیِی یرریوایان یسیای یریه ضىاسیٍگ رر مینر زایانگ بیا          ضىاسٍزبانِ پارسی 
بًرٌ یسای َیدِ  یریه وًضی ار ضیىا  هِ بر یی       ري ريبٍ ساز پدردیرَای رمرمًن

ریابیِ   رٌی یوید  ضدٌیرىکگ رر َس یِ زبانِ پارسی پدردیر  َای زباوی یسا کٍ َم ردٌپد
ی يیژمییانِ باگاوییٍ بییٍ ررينِ سییااانِ زبییانِ پارسییی ي ض سیی ٍ ی     اخ ٍمسیی لجییا 

ٌ »َا َس ىد کیٍ رر یریه وًضی ار     ردٌپدرسا  ره ی یزوًرسی  واررسا وااایدٌ  « تیًر
ٌ لالیی ي  ضًودی اقالٍ با کاربسا  ريشِ تًصافی ی تح  یا ایری یز ري رریدماٌ    م بُیر

ٍ »باىطًریوٍ:    پاسی  رر پییِ   گ«اطاادَای بد امپ»ي « سازیِ زبان کاس ی ی َمبس 
گ  پاسی  بیریی  « ری بد ام واااید   َا تًرٌتًین یره  یاچری »بٍ یره پرسص یسا کٍ: 

واپنررویدگ مطًروطیان رضیًیر     یرسیا  َا تًرٌیره »ضًر کٍ:  یایره یوگارٌ آزاًرٌ 
« گ بازیودرطیی بارسی ٍ یسیای   آوُای وامًیر ریرود؛ پس بریی رراانِ ادَاپاایسا ي 

ری  آوُاگ َا تًرٌکٍ بس رَاری چىدماوٍگ وُف ٍ رر پطا  یره  آزااریگ آن فرجا ِ یوگارٌ
ٌ ریوىدی یریه   یاپاص  سیاز َسی ىد ي یز    گ بیٍ سرضیاگ پادایدٌ ي سیرررمم    َیا  تیًر

کىىیید ي  یاییَسیی یِ َمبسیی ٍ ي کاسیی یِ ریسیی اهِ یرریوییی جلییًماری   رییابیِ سییا ا
 ری زريری آوُاتًین  یومبازیودرطی ي بُسازیِ سا  اری  یب

 
ٌ  :َدد  ياصٌ كليددد َییای بیید امگ يیژمییانِ باگاوییٍگ ض سیی ٍ ی      زبییانِ پارسیییگ تییًر

 یوًرسیگ کاس یِ یرریوی واررسا

                                                           

 هاصًذساى داًـگاُ ػیاػی، اػتاد علَم *

 ی هؼؤٍل ، ًَیؼٌذُهاصًذساى داًـگاُ ایشاى، هؼائل گشایؾ ػیاػی، علَم دکتشای داًـدَی **
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 رآمدد
 اص تَاًٌذ تِ داؿتٌؾ تثالٌذ. ایني گنَّش،   یهػت کِ ایشاًیاى تْا گشاىپاسػی گَّشی  صتاىِ
تنَد؛   یفشاٍاًن  سا ؿکَُِ پاسػی صتاىِ پیـیٌِ، تِ. اػت تَدُ ایشاًیاى کیؼتیِ ًوَداسِ دیشتاص،
 اص ٍػنایِ افکٌنذُ تنَد     ٌّذ، خٌَب تا تالکاى اص گیتی، اص تضسگی یِ پٌِْتش  ی کِا گًَِ تِ

 قنذس ِ » اص پاسػنی  صتناىِ  خایگناُِ  ایني . داؿنت  دسخـٌذگی فاسع یحخل تا زیي خٌَب
، دیگشاى سا تِ پنزیشؽِ نى  صٍس تِیعٌی فشهاًشٍایاىِ ایشاًی،  تشخَسداس ًثَد؛ «گفتواى پـتِ

 ّونِ،  یني ا تنا  تشنهذ. اسصؿوٌذ تاسیخیِ ٍ ادتی ّایِ گٌدیٌِ اص نى اسج ٍاداس ًکشدًذ، تلکِ
ِ  ایشاًیناى  اػتَاسِ ی خاًِ ایي صهاى، دسگزسِ کِ دسیغ  نهنذ؛  دزناس  دسدًناکی  دگشدیؼنیِ  تن
ٍ    داًاىِ صتاى ؿواسِ ٍ  گؼتشُ اص سٍص سٍصتِ کِ ای گًَِ تِ  نى تٌگٌاّنایِ  پاسػنی کاػنتِ ؿنذ 

ّنای صتناًیِ کـنَسّای تنضس       یخَاّ فضٍىّای تیشًٍی ٍ  یٌِصهّویـِ، . فضًٍی گشفت
، گاّی، ایي تؼنتشّای دسًٍنی ٍ   تؼا زِکـاًذ،  یهی تَهی سا تِ ًیؼتی ّا صتاىًیؼت کِ 

هیشاًٌذ. تا ًگشیؼتي تِ دسٍىِ ّؼتیِ صتاىِ پاسػی ٍ  یهخَدِ کاستشاىِ صتاى ّؼتٌذ کِ نى سا 
ٍسصاىِ پاسػنی تنا    تَاى گفت کِ ایٌک، صتناى  یهّای گفتاسی ٍ ًَؿتاسیِ کًٌَیِ نى،  یَُؿ

گشینضی دس   ٍ نینیي  ی ًاتٌْداسیا گًَِی صتاًیِ ٍیظُ، دس ػپْشِ هداصی ٍ حقیقی، ّا کٌؾ
 ًاهیذ کِ تش پیکشِ« ّایی تَدُ»تَاى  یهی صتاًیِ ًاتٌْداس سا ّا کٌؾاًذ. ایي  یذُنفشایي صتاى 
پاسػی  صتاىِ دسٍىِ تِ تیگاًِ ٍاطگاىِ نػای هغَل یاتیِ سُ اًذ: گًَِ نى اص ٍ اًذ ًـؼتِایي قٌذ 

ِ   ًادسػنت  نن  ؿکؼتِ ٍنًْا ی  گؼتشدُتِ ّوشاُِ کاستؼتِ  ِ  ًَیؼنی کن  ػنپْشِ  دس ینظُ ٍ تن
 ٍلنی  تٌوایٌنذ،  ػنادُ  ًخؼنت  ًگناُِ  دس ؿایذّا  تَدًُوایـی فضایٌذُ داسًذ؛ ایي  یا سػاًِ
اًنذ   یدسدػشػاصٍ   یسیذُپیـاهذّای پیا ًانسام  1ی تذخینّا تَدُ داسًذ. «تذخین» ػشؿتی

هذّا یِ ایني پیـنا  ػاص زاسُزٌیي، ؿٌاخت ٍ  داسًذ. ّن یتاصهکِ ندهیاى سا اص صیؼتِ تْیٌِ 
 هاًٌذ. یه« ًاپزیش یاىپا»ٍ  «ًاپزیش ایؼت»اًذ ٍ  یػشدسگوی  یِهادؿَاس اػت؛ صیٌؼاى، 

 
 ی وًضت ر اوگ رٌپزسص ي 

ّای ًـؼنتِ تنش پیکنشِ صتناىِ پاسػنی،       تا پغ اص تشؿوشدىِ تَدُ تش نى اػتًَؿتاسِ کًٌَی 
ی ًَؿنتاس زٌنیي    اًگناسُ « تذخین ّؼنتٌذ   ّا تَدُزشا ایي »تذیي پشػؾ پاػخ دّذ کِ: 

تشایـاى دؿنَاس اػنت ٍ پیاهنذّای     ساّکاسًاپزیشًذ، سػیذى تِ  ایؼت ّا تَدُایي »اػت: 
دس ایني ًَؿنتاس، ًخؼنت    « ًاگَاسی داسًذ ٍ دسهاىِ نًْا تِ ًگاّی تاصاًذیـاًِ ًیناص داسد. 

، تنا کاستؼنتِ   نى اص  پغکٌین.  یهی پظٍّؾ ٍ ػپغ زْاسزَب ًظشی سا تشسػی  یـیٌِپ
                                                           
1. Wicked Problems 
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ؿواسین ٍ تِ فشخام، تا سٍیکنشدی تللیلنی،    یتشهی زٌذگاًِ سا ّا تَدَُكیفی، سٍیکشدِ ت
 ساًین. یهاص زشایی تذخین تَدًـاى ػخي 

 
 ی پضيَص پيطيىٍ
ِ  پیـیٌِ ِ   یهن ی ًناّوگَى خنای    ی پظٍّؾِ کًٌَی دس ػِ دػنت ی ًخؼنت،   گینشد. دػنت
کِ کَؿیذًذ تا تا کاستؼنتِ سّیافنتِ پیـناهذّای     اًذ«کاستؼتی»ّایی تا سٍیکشدِ  پظٍّؾ

تِ صتاى اًگلیؼی ّؼتٌذ ٍ تِ صتاىِ  ّا پظٍّؾّای گًَاگَى سا ٍاکاًٍذ. ایي  تذخین پذیذُ
 اًذ: یيزٌیٌْا اؿَد. دٍ ًوًَِ اص  یًودػت دیذُ  یياصاپاسػی پظٍّـی 

 (2016ی ػاى ٍ یاًگ ) خاهِ، تِ «؛ پیـاهذی تذخینٍَّا نبدگشگًَیِ » -
 (2014ی کشاهش ) ًَؿتِ، «ٍ پیـاهذّای تذخین ًاتؼاهاىّای  یشیدسگ» -

اًذ کِ تا پیًَنذصدى هیناىِ صتناىِ    «پیًَذی»ّای تشنهذُ اص ًگاّی  ی دٍم، پظٍّؾ دػتِ
یناتیِ کیؼنتیِ ایشاًنی     ی ایي صتاى دس ػناخت  تشخؼتِپاسػی ٍ کیؼتیِ ایشاًی، اص خایگاُِ 

 :اًذ گًَِ نىداًٌذ ٍ اص  ی تٌیادیيِ نى هیّا ػاصُساًٌذ ٍ صتاىِ پاسػی سا اص  یهػخي 
ِ      تاصتاب کاسکشد َّیت» - ی هنَسدی ػنثک    تخـنی صتناى پاسػنی دس ؿنعش؛ هغالعن

ی صتناى ٍ   گفتاسّایی دستاسُ»ی هٌَزْشِ لک دس کتابِ  خاهِتِ  ،خشاػاًی ٍ عشاقی
 (1384تِ کَؿؾِ حؼیيِ گَدسصی ) ،«َّیت

 (1385ی ؿاّشخِ هؼکَب ) ًگاؿتِ ،«َّیت ایشاًی ٍ صتاى پاسػی»کتابِ  -
ّنایی   یةنػن کنِ تنِ    اًنذ «ؿٌاػاًِ نػیة»ای  یِها دسٍىّایی تا  ػَهیي دػتِ، پظٍّؾ

ِ پشداصًذ کِ دس کونیيِ صتناىِ پاسػنی     یه ٍ تؼتشػناصِ دگشگنًَی ٍ ػؼنتی نى     اًنذ  ًـؼنت
 ؿًَذ هاًٌذِ: یه

 (1395ی عاهشی ) خاهِتِ « صتاى، َّیت هلی، ٍ فضای ػایثش» -
 (1393صادُ ٍ داٍسی ) نقا گلًگاؿتِ  ،«ؿذى ٍ گؼتشؽ صتاى اًگلیؼی یخْاً» -
ِ گنَی کناستشاى   ٍ تغییشا  ًَؿتاسی صتاى پاسػنی دس گفنت  » - ی کناستشدی  ّنا  تشًاهن

 (1396اص علیخاًی، حشهتی، ٍ هیشی ) ،«سػاًی تلفي ّوشاُ یامپ
ػنِ دسیسنِ،   تَاى گفت کِ ایي ًَؿنتاس، اص ّنش    ی پظٍّؾ، هی یـیٌِپتا ًگشیؼتي تِ 
 یي هعٌا کِ:تذًَؿتاسی تاصُ اػت؛ 

گیشد کِ دس صتاىِ پاسػی تشای کاٍینذىِ   یهی کاستؼتی، سّیافتی سا تِ کاس  اص دسیسِ -
ّا زٌذاى یا ّشگض تِ کاس گشفتِ ًـذُ اػت؛ گشزِ اًذک ًَؿتاسی تا ّذف  پذیذُ

 خَسد. ؿٌاػاًذىِ ایي سّیافت تِ زـن هی
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ؿنواسد کنِ تناکٌَى ًَؿنتاسّای      یتشهن ّنایی سا   ػیةؿٌاختی، ن ی نػیة اص دسیسِ -
 .اًذ ًپشداختِ ّا تذاىپظٍّـیِ زٌذاًی 

 ّنایِ صتناًی تنشای کیؼنتیِ     ی پیًَذی، تِ تشسػیِ پیاهنذّای ایني نػنیة    اص دسیسِ -
 پشداصد. یهایشاًی 

 
 ی وظزیَ  گشارٌ

ِ  نن  کیؼتی ایي ًَؿتاس اص دٍ سّیافتِ یـناهذّای تنذخین تْنشُ    پصتناى ٍ   ػناصیِ  ّوثؼنت
 گیشد. یه
 س سی َمبستٍ دكيستی  ي سب ن -1
ٍ  تٌیادیي داسد: پیًَذدّیِ صتاى دٍ کاسکشدِ پظٍّـگشاى، تاٍسِ تِ خْناى   تاصًوناییِ  ندهیناى 

 پیًَنذ  اتنضاسِ  تنشیي  تٌینادی  ٍ تشیي ّوگاًی صتاى ًخؼت، دس کاسکشدِ. (15: 2004 )خَصف،
دّذ  پیًَذ هی ػشصهیي ٍ تاسیخ، گزؿتِ، تا ٍ نًاى ساسٍصهشُ اػت  صًذگیِ دس ندهیاى هیاىِ

ِ  سا هنشدم  پیًَنذدّی،  ساُِ اص صتناى،  سػناًذ.  هی نیٌذُ ٍ تِ ایٌک ٍ گزؿتِ سا  نهنَختيِ  تن
 پشاکٌنذگی،  اص دٍسی ؿَد؛ هی سٌّوَى ػشصهیي ّای پاػذاسی اص ؿیَُ ٍ ّا، هٌؾ ًوادّا،
 کِ سٍػت ایي اص ؛(20: 1385 هؼکَب،) اػت صتاى ؿذى ًیاصهٌذِ یکی ٍ دلی، ّن تِ سػیذى
ِ  خایگناُِ  تنش  ٍ ّاتؼنثام  گلٌش، اًذسػَى،  پنای  ػناصی  هلنت  فشنیٌنذِ  دس صتناى  ی تشخؼنت

 .ػاصی اػت یا کیؼتی صتاى ًوادیيِ کاسکشدِ ّواى ایي ٍ (241: 2006 )تلَهاس ،فـاسًذ  هی
 ها صتاى، دسٍىِ اص. داسد ی صیؼتي ؿیَُ تا ًاگؼؼتٌی پیًَذی صتاى تاٍسِ اًذیـوٌذاى، تِ
 ًونایی،  ّؼنتی  تنش  افنضٍى  صتناى،  ػناصین؛  هنی  سا «خنَد » ینا  «هني » ٍ ًگشین هی خْاى تِ

 تنش  تشخؼتِ ػاصِ صتاى کیؼتی کاسکشدِ ایٌک،. (139: 1389 هَػَی،) کٌذ هی ّن ػاصی ّؼتی
 ٍ تناسیخی  ّای سیـِ اص گزسد. صتاى هی ّوگاًی صتاًی داالىِ اص یاتی کیؼتی ٍ فشنیٌذِ ؿذُ

ِ  ایي ٍ سٍد هی ؿواس تِ کیؼتی فشٌّگیِ  ای پیکنشُ  کنِ تتَاًنذ   تناسیخی، تنشای نى   ی سیـن
  ِ  ًیناص داسد  ؿنْشًٍذاى  دسٍىِ دس ؿنذى  تٌَهٌذ یاتذ ٍ کیؼتیِ هشدهاى سا تؼاصد، تنِ ًْادیٌن

 تْتنشیي  صتاى کِ فـاسًذ هی پای ساػتی ایي تش تؼیاسی نى، تش . افضٍى(78: 1396 کشیوی،)
 فشٌّنگ  تاصًواییِ تشای صتاى ًوایـگاّی .(27: 2003 )ػلیواى،اػت پزیشی خاهعِتشای   ؿیَُ
 ّنای  ٍیظگنی  ٍ ّنا  اسصؽ هنا  صتاى، یاسیِ تِ. اػت فشٌّگی کیؼتیِ ًاپزیشِ خذایی تخؾِ ٍ

 .(63: 2008 )سٍُیشا،سػاًین  هی نیٌذگاى سا تِ نى ٍ ػاصین هی نؿکاس سا خَد فشٌّگیِ
ِ  سػنیذى  تنشای  هنشدم  یاسیگشِ خَد، اتضاسیِ ػشؿتِ تِ صتاى، ِ  تن ٍ  ای خاهعن  ّوگني 

 ینک  اص پاػنذاسی  َّینتِ هلنی،   ٍ صتناى  هیاىِ ًضدیک پیًَذِ ی پایِ تش خَدتؼٌذُ اػت ٍ
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 اص ػناصد؛  یهن سا  نیٌنذگاى  کشداسِ ٍ پٌذاس کِ ّایی اػت اسصؽ اص تِ هعٌای پاػذاسی صتاى،
ِ  ٍاطگاىِ اص نلواًی، صتاىِ ػاصیِ پاک تشای فیختِ سٍ،  ایي ِ  ای تیگاًن  ؿنکَُِ  ٍ یکذػنتی  کن
ِ  ٍاطگناىِ  خؼتيِ سُ ٍی، تاٍسِ تِ. صدٍد، تشخاػت هی سا نلواى هشدمِ ِ  تیگاًن  ینک  دسٍىِ تن
ِ  دسٍىِ تِ تیگاًِ ّای یاتیِ تشخی اسصؽ تِ هعٌای سُ صتاى،  سا صتناى  ػنشاًدام،  نى اػت کن
 .(29: 2003 )ػلیواى،هیشاًذ  هی

. داسد نًْنا  یگناًگیِ  اص ًـناى  هشدهنی  ّش صتاىِ ٍ اًذ ٍاتؼتِ ّن تِ َّیتِ هلی ٍ صتاى
 تش خَد ای، خاهعِ زٌیي پایذاسیِ  اػت ٍ ّوثؼتِ ای خاهعِ نفشیٌؾِ صتاى ًوادیيِ کاسکشدِ

ًَیؼنٌذ   یهخَاًٌذ، ٍ  یهگَیٌذ،  یهاػت کِ هشدهاى تِ نى ػخي  اػتَاس صتاًی هاًذگاسیِ
 ّش ًیؼتٌذ، تلکِ زٌذٍزَىِ ًاتَاى یا تَاًوٌذ ػشؿت، تِ ّا، صتاى. (249: 2003 )کَسیذع،
ِ  اػنت؛  ٍاتؼتِ ندهیاى فشٌّگِ تِ صتاًی ِ  تن ِ  ای گًَن ِ  ّؼنتٌذ  صتناى  کناستشاىِ  ایني  کن  کن
 صتناًی  دگشگًَیِ .(5: 2014 )اػتشٍهؼکی،ؿَد  ًاتَد یا تواًذ پایذاس صتاى یک گضیٌٌذ تشهی

 گؼنتشدُ  ّنای  دگشدیؼنی  ػشنغاص ٍ ٍ هیشایی احؼاعِ ّوثؼتگی هشدم اًذیـِ دگشگًَیِ
 ی تاصتاتٌننذُصتنناى  زننَى ؛(1857: 2014 )هیٌاػننیاى تنناسد،اػننت  کـننَس یننک ی نیٌننذُ دس

 ًاکنام  ساُِ اص هشدم ی اًذیـِ ػاصیِ دگشگَى اػت؛ صیٌؼاى، فشٌّگی ٍ هشدهی ّای ٍیظگی
 .اػت تش نػاى تؼیاس هلیِ خَد صتاىِ تِ گفتي ػخي دس نًْا گزاؿتيِ
 صهناى،  گنزسِ  صتناًی، دس  ّنای  ًاتٌْدناسی  اػنت.  کیؼنتی  ی ػناختواىِ  یٌٌذُنفش صتاى
ِ  ٍ نیٌنذ  یدسهن ٌّدناس   ینا  خَی یک هاًٌذِ تِ اًذک، اًذک ٍ یاتٌذ یهگؼتشؽ   ای ؿنیَُ  تن
 دلِ دس صتناًی،  ٍاطگناىِ . (244: 2006 )تلَهناس ، دٌّنذ   یه ٍػَ ػوت سا سفتاسّا خَدکاس
 تؼتشّای اص تشخاػتِ ًادسػت، ای گًَِ تِ گاّی، ٍلی داسًذ، ًْفتِ ای ٍیظُ هعٌاّای خَد،

ٍاطگناىِ   کِ نٍسًذ تشهی ػش ًانؿٌا ٍاطگاًی ٍ ؿًَذ هی نلَدُ ندهی، ّای کٌؾ ٍ اختواعی
 ٍ پاؿذ یفشٍه ّوگاًی ٍ فشاگیش صتاىِ فشنیٌذ، ایي دس ػاصًذ. یهدسػت ٍ تٌیادیي سا ًاتَد 

 .(776: 2014 تناهغ، )تلَگا ٍ ؿَد  هی ًاتَاى گزؿتِ ػشًَؿت، ٍ ّا، تاصًوایی اسصؽ تشای
ِ  ،اًداهذ هی تیگاًگیِ تا صتاى تاسیخ ٍ گزؿتِ، فشاهَؿی تِ یادتشدىِ صتاى اص  اص ؿنذى  تیگاًن
 اص ٍ سػنذ  ًونی  نیٌنذگاى  تِ گزؿتگاى صیؼتِ تذیي هعٌاػت کِ ػشگزؿت ٍ خْاى صتاى
تناسیخِ   پاػذاسِ تَاًٌذ ًوی صیٌؼاى، ٍ ؿًَذ هی تیگاًِ ّای خَد سیـِ نیٌذگاى اص سٍی، ایي

 .(63: 2008 )سٍُیشا،تاؿٌذ  خَد فشٌّگ ٍ پیـیٌیاى
 دسػنتِ  فشاگینشیِ . اػت تذاى پایثٌذی ٍ ػشصهیي اص پاػذاسی تشای کْي ًْادی صتاى
ِ  ایني  تضسگذاؿنتِ  ، ٍینا  نى گؼنتشاًذىِ  تنشای  کَؿؾ ٍ صتاى  کٌـنی  هشدهنی  ی گٌدیٌن
ٍ  گفنتي  ػنخي  دسػت صیٌؼاى، ؛(44: 2014 )الًگؼتي ٍ پتی اػتاًتیک،اػت  دٍػتاًِ هیْي
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 دٍػنتی  هنیْي  ًوایناًگشِ  نى، اص تاالتش ًیؼت، نهَصؿی کٌـی تٌْا هلی صتاىِ ًَؿتيِ دسػت
 .(774: 2014 )تلَگا ٍ تاهغ،ّؼتٌذ  ػیاػی ّای صتاًی کٌؾ ّای کٌؾ پغ اػت؛
 

 مدَ ی بدخيم پيط -2
ِ  ی ّنا  سخذادتا  ّوَاسُاختواعی ٍ ػیاػی  گیتیِ ٍ   هنی  سٍ فنشاٍاى سٍتن  ؿنَد. سخنذادّا 
هنشدم سا اص  ؿًَذ ٍ  ، دسدػشػاص هییذ، گاّخاهعِ ّؼتٌ پَیاییِی  ًـاًِ شزِهذّا، گیـاپ

تنذخین   . پیـاهذًِاهٌذ یه« ذّای تذخیناهپیـ»زٌیي پیـاهذّایی سا  ؛داسًذ یتاصهتْضیؼتی 
. (1: 2016 )ػناى ٍ یاًنگ،  ٍ پشپیاهذ اػت  ّای تضس  دگشدیؼی تشدى تِ پیتشای  یسّیافت

، ًخؼنتیي تناس   داسد« ػنتش  ای  ینؿنفتگ ٍ  ػنشدسگوی »کنِ ػنخي اص    سا، ایي سّیافنت 
ػنپغ   ؛نٍسد ؿٌاػی ٍ هذیشیت پذینذ  دس ادتیا ِ هشدم، .م1960ی  ّاسػت سیتل، دس دِّ

 .(5: 1992 تَکاًي،) ایي سّیافت تِ دسٍىِ سؿتِ ّای دیگش سخٌِ کشد
ِ  ، تنِ تشسػنیِ  سّیافت، دس نغاصایي  گزاساىِ تٌیاى ، ٍلنی  پشداختٌنذ  خنشد  1ّنای  ػناهاً
 )کناهي ٍلنغ اػنتشالیا،   شُ گشفتٌذ تْگًَاگَى هذّای اایي سّیافت تشای پیـاص اًذک،  اًذک
ػیاػتگزاساى تا نًْا ػشٍکاس داسًنذ،   هذّایی کِا؛ صیشا دسیافتٌذ کِ تشخی اص پیـ(3: 2007

فشنیٌنذِ   نًاى دسیافتٌذ کِ هؼنائل  ٌذ؛ّؼتهذّای علَم عثیعی ـااص پی دگشػاىتِ ػشؿت، 
 .(155: 1973 )سیتل ٍ ٍتش، ، تذخین ّؼتٌذػشؿتػیاػتگزاسی، تِ 

 پیـناهذّای . یاتٌنذ  هیهعٌا خین یا سام  خَؽ پیـاهذّایذّای تذخین دس تشاتشِ اهپیـ
نًْنا سا تنِ   سػنیذ ٍ  زٌنذی   تَاى ؿٌاخت ٍ تشایـناى تنِ ساّکاسّنای    هیسا خین  خَؽ
 پیـیي ّای ی سّیافت تَاى تش پایِ ًویسا تذخین  پیـاهذّای لیٍ ،گـَد ػٌتیّای  ؿیَُ
ٍ دس ینک   ،ػنتیضتشاًگیض  ،پیسیذُ، ًاسٍؿني  گـَد؛ صیشاای پیشٍصهٌذاًِ  خغی، تِ ؿیَُ ٍ

ِ  ٍ تنذتش نى  کٌٌذ ایي پیـاهذّا دس تشاتشِ ساّکاسّا ایؼتادگی هی. ّؼتٌذ« سام ًـذًی»ٍاطُ   کن
ؿنًَذ ٍ دس   گاُ، صدٍدُ ًونی  ، ّیرتٌاتشایي؛ ؿَد افت ًوییای تشای نًْا  تْیٌِ ساّکاسِ ّیر

ِ یاتٌنذ  ونی پایاى ً ٍ« ًذًاپزیش ایؼت» ،سٍی ایي ؿًَذ؛ اص دّی هی ػاهاى حالتتْتشیي   ، گشزن
 گشدًنذ  صهاى، ساًذُ ٍ خاهَؽ ؿًَذ، دٍتاسُ تاصهی کَتاُؿایذ، اًذکی فشٍکؾ کٌٌذ ٍ دس 

ّننای اینني  اص دیگننش ٍیظگننی .(21: 2010 تتننی ٍ ؿننیخاسد،؛ 680: 2015 )تشهیننش ٍ دیگننشاى،
ای اص سخذادّای  ًـاًِ کٌذ، خَد هیدسگیشِ سا ؿواسی  کٌـگشاىِ تیپیـاهذّا نى اػت کِ 

سأی ًیؼتٌذ، ٍ دس پشداختيِ تذاى،  اػت، اًذیـوٌذاى تش ػش زشاییِ پذیذاسیِ نًْا ّن دیگش
 .(1176: 2008 )تتی، ؿًَذکاسی  ًادسػت سیضاى ًثایذ دزاسِ لغضؽ ٍ تشًاهِسٍی،   ّیر  تِ

                                                           
1. Systems 
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ٌذ کنِ  ّؼتػش  ای اص سخذادّای خیشُ دػتِ ـگی ًیؼتٌذ، تلکِّوی ی تذخینپیـاهذّا
 نًْا ًیاصهٌذِ ؿٌاختِ سٍی، ؿٌاختِ ایي اص ؛یاتٌذ پشٍسؽ هی« پَیا اختواعیِتؼتشِ »دس یک 

خَد، تذخین ًیؼتٌذ،  ّا، خَدتِ ای دیگش، ایي پذیذُ ؛ تِ گفتِ(1: 2013 )سیسی، تؼتشّاػت
)تنَس  ٍ   ذًتش ًاپزیشی ٍ ػتیضتشاًگیضی هی پایاى یػَ کِ نًْا سا تِ ّؼتٌذّایی  تلکِ تؼتش
 .(200: 2014 هک هال،

اهنا ًاؿنذًی ًیؼنت؛    ّنا تؼنیاس دؿنَاس اػنت،      گشزِ، گـَدىِ ایي دػت گشفتناسی 
ِ  ّنای پیـنیيِ ػیاػنتگزاسی ت    ؿیَُ ِت ًِپیکاس تا نًْا  ی کِا گًَِ تِ ّنای   ًگنشؽ  لکنِ تن

 ِ ِ  ّوکنناسی» ساّثنشدِ  هاًٌننذِ ًَنٍساًن ی  . زنناسُ(1: 2000 )ساتننش ، اػنت ًیاصهٌننذ « خَیاًن
ٍ سفتاسی اػت ٍ اص سّگزسِ دگشدیؼی  پٌذاسی،تذخین دگشدیؼیِ ػاختاسی،  پیـاهذّای

: 2016 )یاکَتؼي ٍ دیگنشاى،  دگـَنًْا سا تَاى  اػت کِ هی« ّای ؿْشًٍذاى تیٌی خْاى»دس 
ًَایی تا فشٌّگ ٍ  ّنٍ  «یادگیشی» زٌیي پیـاهذّایی دس گشٍِسٍی، گـَدىِ  ایي ؛ اص(761

ّنای   داساینی »ؿنْشًٍذاى تنِ    تؼنتگی  دل یي،زٌ ّناػت. اص تیگاًگی تا نى  ضادب ٍ پشّی
ًیناص   ییگَ پاػخٍ  تؼیاس تایؼتِ اػت. دس ایي هیاى، تِ ػاختاسّای پَیا« ّواًٌذ ٍ دیشیي

ذ ٍ ٌسا تـٌاػن  نصاسًذُّای خَد، سخذادّای  ی کاسٍیظُ اػت تا تا اًدام دادىِ َّؿوٌذاًِ
 ذ.ٌسفتاسی تشاًگیضاً دیؼیِؿْشًٍذاى سا تِ دگش

صتناىِ پاسػنی اص    -1گینشین زنَى    یهن تْنشُ    یافنت سّی تاال، اص ایي ّا گفتِی  یِپاتش 
 داًؼنتي اػنت.   پاسػنی  تنَدى دسگنشٍِ   ٍ ایشاًنی  اػنت ػتش  کیؼنتیِ ایشاًنی    یّا ػاصُ
ّنایی تنذخین    صتناىِ پاسػنی تنَدُ    ّای ًـؼتِ تش پیکشُِ تشنًین تا ًـاى دّین کِ تَدُ -2

تشای ًوًَِ، ایني   سٍاػت. ی نًْا ًیض گفتِ ؿذُ، دستاسُ ّای پیؾ ّؼتٌذ ٍ تشخی اص گضاسُ
هنذّای ًناگَاسِ   اپی -2 تنشد  زٌذ نًْا سا پنیؾ هنی   ٍ تؼتشّاییًاپزیشًذ  ایؼت -1 ّا تَدُ

ٍ        -3داسًذ.  اختواعی ن  فشٌّگی  سػنیذى تنِ ساّکناس تنشایِ گـَدًـناى ػنخت اػنت 
ّا،  ی ایي گضاسُ . تش پایِاًذ تاصاًذیـاًِخَیاًِ ٍ  ّوکاسیًیاصهٌذِ ساّثشدّای  -4ػشاًدام، 
 اػت: ًَؿتاس ایي ها دس پیگیشیِ ًگاسؽِ صیش سٌّوای ًوَداسِ
 
 
 

 تستز ٍ سهیٌِ
 
 

 ی ستاىِ پارسي پیکزُ

 

 ییکزُپ
ٍ  ّستي
 کیستي
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ّای ًـؼتِ تش پیکشِ  ًـاى اص تَدُ سًگ ػشخّای  یگشددس ایي ًوَداس،  ی:ساس رٍضي
ِ صهًذ کِ تؼنتش ٍ  سًگ( داس ینتصتاىِ پاسػی )گشدیِ  ّنایی )گنشدیِ هـنکی( نًْنا سا،      یٌن

سػٌذ ٍ  یهی کیؼتیِ ایشاًی  یکشُپّا ػشاًدام تِ  یـشٍیپتشًذ ٍ ایي  ًاپزیش، پیؾ هی یاىپا
ی  یکنشُ پ، خنَد،  ؿنذُ  دگشگَىی فشٌّگیِ  یکشُپکٌٌذ. نؿکاس اػت کِ  نى سا دگشگَى هی

 خشاؿذ. یهصتاى سا 
 

 ريشِ پضيَص
      َ ِ ی اػنٌادی ٍ  ُ سٍؽِ ًَؿتاس تَكنیفی ٍ تللیلنی اػنت. ًینض دادُ تنِ ؿنی ی ا کتاتخاًن

 گشدنٍسی ؿذُ اػت.
 

 تًصيف ي تحليل
 َ  تًدٌ -1

ی  یختِگؼن  لدامؿذ ٍ کاستشدِ  نصادیِ دسٍى»یکشِ صتاىِ پاسػی، پّای ًـؼتِ تش  یکی اص تَدُ
ّشدم افضًٍی، تِ دسیای صتناىِ   بِنتٌذیظُ هیاىِ ًَتاٍگاى اػت کِ زَى ٍ تِ« ٍاطگاىِ تیگاًِ

ی  یَُؿن ی  دستناسُ  (151: 1396 )ّذایت هفیذی ٍ ّوکاساى، ّا پظٍّؾسیضد.  یفشٍهپاسػی 
ّنای کٌنًَیِ    یةنػن یي تش تضس کِ ایي تَدُ اص  اًذ دادُسػاىِ تلگشام ًـاى  یامپًَؿتاس دس 

یَاسِ ؿنْشّا، دس دلِ تؼنیاسی   دسٍدٍ  ّا صتاىتش ػشِ  ًـؼتيِ تشافضٍى ٍ صتاىِ پاسػی اػت 
ی ایني ٍاطگناى    ّوِ، ایي ٌّگاهی اػت کِ ِ اػتگشفتاص ًَؿتاسّای نهَصؿی ًیض خای 

یی اص ّنا  ًوًَِ. دس ًوَداسِ صیش، (4: 1361 )ًدفی،ی دسخَسی تشای خَد داسًذ تشاتشًْادّا
 ؿَد: یهایي ٍاطگاى نٍسدُ 
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 ٍاصگاىِ تیگاًِ در ًَضتارّای آهَسضي ٍ فضای هجاسی
 

 
 (17: 1396 ي،ضزیف/ 151: 1396 هفیذی ٍ ّوکاراى، )ّذایت

 
تِ هعٌای ًگاسؽِ ٍاطگاىِ پاسػی تا حنشٍف  « فیٌگلیؾ»ی ًگاسؽِ  یَُؿی دیگش  تَدُ

ِ یظُ دس اًثَّی اص ٍ تِاًگلیؼی اػت کِ  ِ ی  صادُی ًَخَاًناى ٍ خَاًناىِ   ّنا  ًَؿنت ی  دّن
تناس اػنت ٍ    یناى صی ًگاسؽ تشایِ صتاىِ پاسػنی   یَُؿؿَد. ایي  یهػَ یافت  یياّفتاد تِ 

دس  (119: 1393 ًْناد،  )خعفنشی ٍ کونالی  تَاًذ دس نیٌذُ خظِ پاسػی سا دگشگَى ػناصد   یه
 تَاى دیذ: یهًَیؼی سا  فیٌگلیـی ی اصا ًوًَِصیش، 
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اػنت.  « ًَیؼنی  ؿکؼتِ»ی دیگش یعٌی ا تَدًَُیؼی، خَد، ػشنغاصِ پیذایؾِ  فیٌگلیـی

کِ هیاىِ صتاىِ گفتناس   یدسحالی گفتي اػت؛  گًَِ  ّواىًَیؼی تِ هعٌای ًَؿتي تِ  ؿکؼتِ
ٍ ًَؿتاسِ پاسػی ؿکافِ ؿگشفی اػت. ایٌک، ایي ؿکاف یا هشص اص هیناى تشداؿنتِ ؿنذُ    

. ایني  (78: 1397 )ؿَّاًی ٍ حؼیٌی،ًَیؼٌذ  یهخَاٌّذ  یهکِ  گًَِ ّواىاػت ٍ تؼیاسی 
ِ ی تلشاى سػیذُ اػت،  ؿیَُ، کِ تِ گشدًِ ِ  ٍ تن ٍ    ینظُ دس تشگن  ّنای نصهنَىِ داًـندَیاى 

ِ (37: 1396 )َّؿنٌگی، ؿَد  یهنهَصاى ًیض دیذُ  داًؾ ًَیؼنی، خنَد، تؼتشػناصِ     . ؿکؼنت
دسنٍسدی،  ّایی ًانؿٌا، هي ؿذُ اػت کِ تِ هعٌای ٍاطُ« ًَیؼی ؿلختِ ن  ًادسػت»ی  تَدُ

 ٍ تیشٍى اص نییي اػت.
ِ  ن  ی اهالیی ٍ فشاٍاًیِ ًادسػت یَُؿاکٌَى، نؿفتگیِ  ّنای   یظگنی ًٍَیؼنی اص   ؿنلخت

کنِ   ی ًَؿنتاسّای سػنوی اػنت ٍ تنذتش نى    حتنؿکاسِ صتاىِ ًَؿتاس دس فضایِ هداصی ٍ 
)ؿنَّاًی ٍ  پٌذاسًذ  یهًَیؼٌذگاىِ خَاى نییيِ ًگاسؽِ ًادسػت ٍ ًَپذیذِ خَد سا دسػت 

ٍزنشا تنشای صتناى ٍ ادبِ پاسػنی اػنت       زَى یتکِ ایي خَد نػیثی  (78: 1397 حؼیٌی،
ِ تنَاى   تنشای ایني تنَدُ هنی    (. 6: 1396 )رٍالفقاسی،  یی نٍسد کنِ الثتنِ هـنتی   ّنا  ًوًَن
 اص خشٍاسًذ:
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ًَضتارّای ًادرست ٍ ضکستِ

 
 

 تش تؼنتشّای ٍ « ّا تِ هعٌای ٍاقعی کلوِ عاسضِ ّؼتٌذ ایي عاسضِ» ،تِ تاٍسِ کاسؿٌاػاى
 کَؿین. ساى هی سًٍذ. ایٌک، تْشِ ؿٌاػاییِ تؼتشّای پیؾ یؾ هیپ تِسٍیٌذ ٍ  پشؿواسی هی

 
 و پذیزی بستزَ ی ایست -2
 َ  ضتپىدا -2-1

داسد کنِ تشخنی   « ؿٌاػیِ اختواعی سٍاى»دس ّا سیـِ  ی ایي تَدُ تشًذُ ًخؼتیي تؼتشِ پیؾ
صدگنیِ   افؼنَى » ّنا  هنٌؾ گینشد. یکنی اص ایني     یتشهن ّا ٍ تاٍسّنای ایشاًیناى سا دس    هٌؾ

داسد ٍ تنذیي هعٌاػنت کنِ صینشِ     « ًگشؽ»یا « اًگاسُ»اػت کِ ًـاى اص یک « خشدخاهاًِ
ػنَ ٍ ًانگناّی اص    ؿذى ٍ خَد سا ؿْشًٍذی خْاًی پٌذاؿتي اص ینک  یخْاًفـاسِ فشنیٌذِ 

ًغضی ٍ پشهغضی ٍ ؿیَاییِ صتاىِ پاسػی اص ػَی دیگش، تشخی، ًوَدّای فشٌّگِ خنَد سا  
اًگاسًذ کِ دس  یه« پشهایِ»ٍ « تشتش»ٍ ًـاًگاىِ فشٌّگیِ دیگشاى سا « یِها تٌک»ٍ « تش پؼت»

« کالع تَدىِ صتاىِ پاسػی تی»ٍ « ٍیظُ اًگلیؼی تاکالع تَدىِ صتاىِ تیگاًِ تِ»تاٍسِ ًاسٍای 
ّنای   تاٍساًذ کنِ کاستؼنتِ زٌنیي ؿنیَُ     یهصدگی تؼیاسی سا  ؿَد. ایي افؼَى ًوایاى هی

تیٌنی ٍ   افتخناس ٍ تضسگنی اػنت ٍ صیٌؼناى، حنغِ خنَدتضس       ًَؿتاسی ساُِ سػیذى تنِ  

-نادرست
 شکستهنویسی

یهموقه
هاییهص
کهحال
 عمانت هیچینی

 مصلن

 عجیجم

 وعضی

 خدافظ

 خاهش

 قساس

 لدفن

اینک
بمن
ربتی
 نداره
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، ایي (14: 2008 )ػیوپؼَى،تا ػیوپؼَى  ًَا ّناًگیضاًذ؛ تِ دیگش ػخي،  یتشهًَؿذگی سا 
ی کٌـی تشای تِ دػت نٍسدىِ خایگاُ ٍ پایگاُ دس خاهعِ اػت ٍ تؼنیاسی  صتاًی ّا کٌؾ
 )ؿناّشخی، سا ًخَاٌّذ پزیشفت  نًْا ػاالى ّناًگاسًذ کِ اگش زٌیي سفتاس ًکٌٌذ، گشٍُِ  یه

ّنا   تش ایي تَدُ یؾتگشیِ  خشدخاهاًِ تؼتشی تشای سخٌِ صدگیِ سٍ، افؼَى یيا اص؛ (5: 1397
 .(151: 1396 )ّذایت هفیذی ٍ ّوکاساى،تِ دسٍىِ صتاىِ پاسػی اػت 

: 1396 ؿنشی،،  )هنؤهٌی اػنت  « تعلنثی تنِ صتناىِ پاسػنی     تیواسیِ تنی »ٍیظگیِ دیگش، 
www.Migna.ir)  ِگشایاًنِ تنِ صتناىِ پاسػنی،      نى، تشخی تا ًگاّی فشٍکاػنت  ی تش پایِک

گیشًنذ.   خَد، تذاى خَ هی ًذاسد ٍ هشدم، خَدتِ نهَصؽ تِ ًیاص پٌذاسًذ کِ صتاى ّشگض هی
پَؿنی اص   دس ینادگیشیِ صتناًیِ کَدکناى ٍ زـنن     ّا خاًَادُیشیِ گ نػاىزٌیي پٌذاؿتی تِ 
نهنَصاًی پنشٍسؽ    گًَنِ اػنت کنِ داًنؾ     اًداهذ ٍ ایني  یِ صتاى هیدٍساىِ حیاتیِ یادگیش

یاتٌذ کِ نگاّیِ دسػتی اص ایي صتاى ًذاسًنذ، تنا ٌّشّنایِ صتناًی ٍ ادتنی ًانؿنٌا، ٍ اص        یه
ّای فشٌّگؼتاىِ صتاى ٍ ادبِ پاسػی ًـناى اص زٌنیي    یتشسػ؛ اًذ ًاتَاىخَاًذى ٍ ًَؿتي 
 ًاگَاسی داسد.

 111مي وگيه اس  َ  تًاومىدی

 37/53 ًَضتي

 15/50 خَاًذى

 64/62 گفتي

 84/55 ضٌیذى

 (.www.tasnimnews.com: 1395 )فزٌّگستاىِ ستاى ٍ ادبِ پارسي،
 
ایني  » ،«صتاىِ پاسػی ًیاص تنِ نهنَصؽ ًنذاسد   »ی ًادسػتِ دیگش نى اػت کِ ّا  ًگشُاص 

« ی سٍصِ داًؾ فشاگشفتِ ؿنَد. ّا صتاىنى  یخا تِتْتش اػت »ٍ  ،«صتاى اسصؽِ خْاًی ًذاسد
نینا تواینل داسینذ    »دس پاػخ تِ ایي پشػنؾ کنِ    ّا خاًَادُتشایِ ًوًَِ، دس ًظشػٌدی اص 

ِ »ی  یٌِگضدسكذ  71، «ی علَمِ اًؼاًی سا اًتخاب کٌذ  سؿتِفشصًذتاى دس دتیشػتاى  سا « ًن
ٍلَیت سا تِ دسكذ ا 5دسكذ اٍلَیت سا تِ صتاىِ اًگلیؼی ٍ تٌْا  10زٌیي،  تشگضیذًذ. ّن

یی زنشتؾِ  ّنا  ًگنشُ ؛ صیٌؼناى، زٌنیي   (459: 1393 )فاضلی ٍ اسدتیلنی، صتاىِ پاسػی دادًذ 
؛ دس (15: 1391 )ثونشُ، ی داؿتِ اػنت  دس پگشایی  گشایی سا تش پاسػی یضِ اًگلیؼیاًگ ّشاع

ِ نساه تِایي ساػتا، صتاىِ اًگلیؼی  ِ  ی خایگاُِ خَد سا دس تذًن ی ایشاًنی اػنتَاستش    ی خاهعن
ِ یافتنِ ٍ تنِ    ساًُیض  ّا کَدکؼتاىػاصد ٍ افضٍى تش دػتگاُِ نهَصؽِ سػوی، تِ  هی ی ا ػنٌد
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صادُ ٍ  نقاگنل )ّا دسنهذُ اػت  ٍ کَدکؼتاى ّا نهَصؿگاٍُ هادساى تْشِ گضیٌؾِ  اىتشای پذس
صتناىِ اًگلیؼنی ػنَدهٌذتش اص داًؼنتيِ صتناىِ       . ایي پٌذاسُ، کِ داًؼتيِ(179: 1393 داٍسی،

سا ٍاداؿنتِ تنا تنِ     ّنا  خناًَادُ نٍسد،  یهن تنِ اسهغناى     دسخـناى ای  یٌذُنپاسػی اػت ٍ 
ی اسصؽ ٍ خایگاُِ  دستاسُی ایشاًی ّا خاًَادُسٍ،  یيا اصفشصًذاًـاى ایي صتاى سا تیاهَصًذ؛ 

(. تننشایِ ًوًَننِ، 459: 1393 اسدتیلننی،)فاضننلی ٍ ؿننایاًی ًذاسًننذ  ی پٌننذاسُ صتنناىِ پاسػننی
 6/31کنِ   اًنذ  دادُدس پظٍّؾِ هیذاًیِ خنَد ًـناى    (81: 1389 اسدکاًی ٍ ّوکاساى، )داٍسی

دسكذ، ًگشؿی هٌفی تِ صتاىِ پاسػنی داسًنذ ٍ اص    4/32دس تشاتشِ  دٌّذگاى پاػخدسكذ اص 
دسكنذ   4/85ًَنِ،  ی صتاىِ اًگلیؼی ًیض هثثت اػت. تشایِ ًو دستاسُ ّا ًگشؽػَی دیگش، 

دسكنذ اًگلیؼنی سا    66//4افضاینذ ٍ   یهکِ داًؼتيِ صتاىِ اًگلیؼی تش داًؾِ ندهی  اًذ گفتِ
 .اًذ داًؼتِصتاىِ صیثایی 

سٍاًنیِ   نّای فشٌّگنی    ؿٌاختی، ٍیظگی ی سٍاى تَاى گفت کِ اص دسیسِ دس پایاى، هی
 ساًٌذ: ًاپزیش، پیؾ هی ّایی سا، ایؼت صیش زٌیي تَدُ

ِ  اص خاًَادُتؼیاسی  - ّنای فشٌّگنی    ّا اًگیضُ ٍ صهاىِ تؼٌذُ تشای تضسگذاؿتِ داؿنت
 خَد ًذاسًذ.

-        ِ ای  حتی تا داؿتِي اًگینضُ ٍ صهناِى تؼنٌذُ، فشٌّنِگ خنَیؾ سا داساِی زٌناى هاین
ّای پیًَذنفشیي هیاىِ فشٌّگِ هلنی   سٍی، سؿتِ ایي داًٌذ کِ تذاى دل تٌذًذ؛ اص ًوی

 .(45: 1385 )ؿشفی،تِ اػت یخگؼ  ّن اصٍ تشخی ؿْشًٍذاى 
 يپزيرش آمًسشدستگ ٌِ  -2-2

ّا تشنیٌذ ًانگاّی اص صتاىِ پاسػی اػت کنِ خنَد سیـنِ دس     تخؾِ تضسگی اص ایي تَدُ
دس ؿنکَفایی   ٍپنشٍسؽ  نهَصؽاّویتِ خایگاُِ  ٍخَدِ تاػاختاسِ نهَصؿیِ ًاکاسنهذ داسد. 

ِ ّنایِ فشاٍاًنی    یکاػنت هشدم، ؿَستختاًِ، زٌیي ًْادی دس اینشاى تنا    هاًٌنذِ   سٍػنت  سٍتن
کِ ؿایؼتِ اػت تنِ صتناىِ پاسػنی     گًَِ نى؛ صیٌؼاى، «ّا ی هیاىِ اتضاسّا ٍ نسهاىًاّوخَاً»

ِ  دٍی صتاىِ پاسػی  ّای نهَصؿی دستاسُ یکاػتؿَد.  ًگشیؼتِ ًوی اػنت. ًخؼنت،    دػنت
 ًَؿتاسّای نهَصؿی. دٍم، نهَصگاساى.

یِ ؿنٌاخت  صتناى ّنای   ییًاسػا ّا نهَصؿگاُّای نهَصؿیِ ایي صتاى دس  ًَؿتاسّا ٍ ؿیَُ
ِ ها دسٍىی نهَصؿنیِ ًیؼنتٌذ.   ّنا  خَاػنت ی  فشاٍاًی داسًذ ٍ تشنٍسًذُ ی ًَؿنتاسّای   ین

 (65: 1393 )ػثضٍاسی ٍ هلونذی، نیذ  یًونهَصؿیِ صتاىِ پاسػی دس صًذگیِ سٍصهشُ تِ کاس 
 100ای کنِ اص   یًظشػنٌد اًداهذ. تنشایِ ًوًَنِ، دس    ى اص نى هینهَصا صدگیِ داًؾ ٍ تِ دل
عالقگنی   یتن دسكذ تِ دسعِ ادتیا  اتنشاصِ   34دس دُ هذسػِ اًدام ؿذُ اػت،  نهَص داًؾ
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ادتینا ِ   ّنا  داًـنگاُ نیا دٍػت داسیذ دس »کِ  دسكذ تِ ایي پشػؾ 67زٌیي،  کشدًذ. ّن
 .(459: 1393 اسدتیلی،)فاضلی ٍ پاػخِ هٌفی دادًذ « فاسػی تخَاًیذ 

)ػنثضٍاسی ٍ  ی هینذاًی  ّنا  پنظٍّؾ ًاسػاییِ دیگش، داًؾ ٍ تیٌؾِ نهَصگاساى اػنت.  
ّا نهَصؽِ  دّذ کِ تیـتشِ نهَصگاساىِ صتاىِ پاسػی دس داًـگاُ یهًـاى  (65: 1393 هلوذی،
تیٌٌننذ ٍ دس نهننَختيِ صتنناىِ پاسػننی تننِ  یًوننای کاسؿٌاػنناًِ  یَُؿننی سا تننِ ؿٌاػنن صتنناى
اص نهَصگناساى    یاسیتؼنهَصاًٌذ.  یهٍ تا ؿَسی ًاتؼٌذ ایي سؿتِ سا  اًذ ًاتَاىنهَصاى  داًؾ

کٌٌذ. تشنیٌذِ تَدىِ زٌنیي نهَصگناساًی    یهی سٍصنهذ ایؼتادگی ّا سٍؽدس تشاتشِ کاستؼتِ 
 )تْنضادی، ؿنًَذ   نى دٍس هنی فشصًذاًی اػت کِ اص صتاىِ پاسػی ٍ ػاختِ دسػتِ  پشٍسدىِ
ِ  سا فشاگینشاى  کِ اػت نى نهَصؿی دػتگاُِ تضس ِ کاػتیِ پایاى، دس .(13: 1396  ػنوتِ  تن
 ؿنَد  سٌّوَى هی ؿکي کوش ایِ زْاسگضیٌِ ّای نصهَى ػذِ اص تا نسهاىِ گزؿتي «یادػپاسی»
 اص صًذگی کنِ خنَد   فشنیٌذِ دس یشیکاسگ تِ نسهاىِ تا «یادگیشی» یا« پایذاس ػاصیِ دسًٍی»ًِ 
 .(459: 1393 فاضلی ٍ اسدتیلی،) ّاػت تَدُ ایي تٌیادیيِ ّای سیـِ
 َ  رس وٍ -2-3

: 1380 کاػنتلض، ) افضاػت نگاّی یّا سػاًِ ّا ٍ یفٌاٍس زیشگیِ دیگش ًیشٍهٌذِ ساىِ پیؾ
دػنتِ   . دٍدٌّذ یه ػاخت سا صتاًی یّا کٌؾ اص ػتشگی تخؾِ یشخْاًگی ّا سػاًِ .(59
ِ  ًخؼنت،  اًنذ:  یيزٌپاسػی  صتاىِ ّای ساىِ تَدُ یؾپ ّای سػاًِ اص  ٍ دینذاسی  ّنای  سػناً

اًنذ   گفتِ تشخی کِ اػت ای اًذاصُ تِ ّا سػاًِ ایي تَاىِ. پیًَذی ّای سػاًِ دٍم،. ؿٌیذاسی
 دیگنشاى،  ٍ علیخاًی) کٌذ هی ػپشی سا ؿَهی ػشًَؿتِ تِدزاسنهذى  سٍصگاسِ پاسػی صتاىِ
1396 :169). 

ِ  دسِ گـنَدىِ  تنا  ّوگاًی، ؿٌیذاسیِ ٍ دیذاسی ّای سػاًِ تَدهناغی ٍ   گنَیی،  ؿنلخت
ای ٍ صینادُ خَدهناًی، نٍاّنا ٍ ًَاّنای گفتناسیِ       یـِکلخَیذُ ػخي گفتي، گفتاسّای 

ِ س (1: 1382 گیالًنی،  )ػویعی نصاس گَؽًادسػت ٍ  ػنَصاًٌذ.   سا هنی  پاسػنی  صتناىِ  ی یـن
ِ  اص تخـی صتاىِ کِ اػت زٌذی هعیاس، صتاىِ اص دٍسی تا كذاٍػیوا،  گفتناسی  ساّنا   تشًاهن
افنضٍى تنش    دّذ. یشی اص ٍاطگاىِ تیگاًِ سٍاج هیگ تْشًَُیؼی سا تا  ن گَیی ؿکؼتِ کشدُ ٍ
ِ   ایٌناى  ّن ٍ پاسػی اػت صتاىِ اص تیگاًِ افشاد ًوایـگاّی تشای ّا سػاًِ ایي، ایي  اًنذ کن
 تیـنتشِ  ػناصهاىِ  دس صتناى،  پظٍّـنگشاىِ  اص تنِ تناٍسِ تشخنی   . ؿًَذ هی هشدم صتاًی الگَیِ
 :1395 ؿنکشاللْی، ) ؿنَد  ًونی  دینذُ  ًَیؼنی  دسػنت  نهنَصؽِ  تنشای  ػاختاسی ّا سػاًِ

http//garegin.blogfa.com). 
نًدلؼنی ٍ   لنغ  ًاتٌْداسِ گفتيِ ػخي کِ ّؼتٌذ ای هاَّاسُ ّای سػاًِ دیگش، ػَی دس
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 ّنا  خناًَادُ  دس ػادگی تِّا  هاَّاسُایٌک، . دٌّذ هی سٍاج سا اًگلیؼی ٍیظُ تِ تیگاًِ صتاىِ
 صتناىِ  عنشب  کَدکناىِ  کِ صهاًی دس خَصػتاى تا کِ دّذ هی ًـاى ّا تشسػی. اًذ کشدُ سخٌِ

تنا   ٍلنی  نهَختٌنذ،  هی خَتی تِ سا پاسػی داؿتٌذ، هی دسًٍی ّای دیذُ تِ سػاًِ ایي اػتاى
 سٍ سٍتِ کاػتی کَدکاى تا دس پاسػی صتاىِ فشاگیشیِ ،ّا خاًَادُ دسٍىِ تِ ّا هاَّاسُ یاتیِ ساُ

 ؿنًَذ،  هی ّوشاُ ای هاَّاسُ ّای سػاًِ تا کِ کَدکاًی تش ؿواسِ کِ اػت ٌّگاهی ؿذ، ایي
 ّننا هنناَّاسُ؛ تننِ ػننخٌی، (www.tasnimnews.com :1395 )رٍالفقنناسی، ؿننَد هننی افننضٍدُ

ّنای طسفِ   یؼنی دگشدّوسٌاى خایگاّی تشخؼتِ دس هیاى خَاًاى ٍ ًَخَاًناى داسًنذ ٍ   
فشٌّگی سا دس نًاى داهي صدُ ٍ خَاٌّذ صد کِ خَد زالـی تٌیادیي فشاسٍی دٍلت اػنت  

 .(157: 1396 یاٍسی ٍ كلَاتیاى، ؛139: 1394 )اػواعیلی ٍ ًلشاللْی،
ِ  کٌٌذ هی داسی هیذاى تَک یغف ٍ تلگشام زَى پیًَذی ّای سػاًِ دٍ، ایي فشاػَی  کن

ِ  ایني . ّؼتٌذ گؼتشؽسٍ تِ پشکاستشد ٍ  تؼیاس ًًَْاالى هیاىِ  صتناىِ  ّنای  تنَدُ  ّنا  سػناً
 تشًذ؛ صیشا: هی ؿٌیذاسی ٍ دیذاسی پیؾ ّای سػاًِ اص تیـتش سا پاسػی
 کٌٌذ. هی نى سا ؿذًی ّا سػاًِ ایي ٍ استثاط ّؼتٌذ اص ًاگضیش ندهیاى -
 ّؼتٌذ. دیگشی تِ خَد ؿٌاػاًذىِ ٍ یاتی کیؼتی تشای اتضاسی -
 ّؼتٌذ. خَدًوایی تشای ًوایـگاّی -
 تَاى دس نى دػت تِ کٌؾِ ًَؿتاسی صد. هی ػادگی تِ کِ ّؼتٌذ هیذاًی -
 اػنت؛ صیٌؼناى،   یپشداص داػتاى ٍ کٌدکاٍی ی،گزساً خَؽ ػشگشهی، تشای هیذاًی -

 گیشاػت. تؼیاس
 ًوًَنِ، ّا، اثشتخـیِ نًْا ًیض افضایؾ یافتِ اػنت. تنشایِ    فشاگیشیِ ایي سػاًِ ی یِتش پا
ِ  ٍقتنی : »ًَؿت ی ًاگَاسیِ صتاًیِ سػاًِ دستاسُ نهَصگاساى اص یکی  گفنتن نهنَص   داًنؾ  تن
 هٌظنَس  » گفتن.« ًَیؼٌذ هی گًَِ ایيخا  ّوِ: »داد پاػخ« «اكي» ًٌَیغ «اكالً» خای تِ
ِ  دیگنش  ٍ تلگنشام : »گفنت  «کداػنت  خا  ّوِ اص  :1395 فتنایی، ).« اختوناعی  یّنا  ؿنثک

http//garegin.blogfa.com) .اػت؛ یعٌنی   «صتاًی داًؾِ ؿذىِ ای سػاًِ» ی ًـاًِ ًوًَِ ایي
 .(12: 1391 ؿاد، هٌلَسی)اًذ  ؿذُ خَاًذى ٍ ًَؿتي الگَی ّا سػاًِ ایٌک
ِ  سًٍنذ  یهن  صتاًی یِاػتَاسػاص یػَ تِ ّا سػاًِ کِ گفت تایذ پایاى، دس ِ  کن اص  دٍس  تن
ِ  هینذاىِ  دس کناستشاى،  صینشا  ؛اػنت  پاسػی صتاىِ نییيِ ِ    ای، سػناً  اسصؽِ تْنای زٌنذاًی تن

ًَ  سٍ، یني ا اص ٍ دٌّنذ  ًونی  پاسػنی  صتاىِ اص پاػذاسی  ی ؿنیَُ  دس تٌینادیي  ّنای  یدگشگن
 .(169: 1396 دیگشاى، ٍ علیخاًی) پاسػی فشخاهی ًاگضیش اػت صتاىِ گفتاسیِ ٍ ًَؿتاسی
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 س سی چ رٌ دضًاریِ -3
 تنشای  ساّکناس  یافتيِ. اػتصی ػا زاسُ دؿَاسیِ ّا، تَدُ ایيِ تذخیوی ّای دیگش ًـاًِ اص
. ػناصًذ  فشػا، ٍ ػشدسگن تَاى تش، صهاى پیسیذُ، پیـاهذّایی زَى ًیؼت؛ ػادُ ّا تَدُ ایي
ِ  ّؼتٌذ؛ صیشا تش صهاى -2 ؿَد. ًوی دیذُ نًْا ی دستاسُ سأیی ّن ّیر صیشا اًذ؛ پیسیذُ -1  تن

 تشاتشیناتی  تاینذ  کِ داسین پاسػی صتاىِ دس تیگاًِ ٍاطگاىِ كذّضاس اص تیؾ کاسؿٌاػاى، ی گفتِ
ِ  سًٍذ، تا ایي. اػت کشدُ تشاتشػاصی ٍاطُ ّضاس 30 تشای فشٌّگؼتاى. ؿًَذ  50 ًضدیک تن
ِ  ٍ فشػنا  تَاى -3 ؿًَذ. تشاتشیاتی ٍاطگاى ایي ی ّوِ کِ تشد یه صهاى ػال  تشداسًنذ؛  ّضیٌن
 کاسػاصیِ ؿتابِ اص تیـتش پاسػی صتاىِ هشصّای دسٍىِ تِ تیگاًِ ٍاطگاىِ یاتیِ سُ ؿتابِ صیشا

ِ  ،تؼی صٍد ٍ ؿتاتاى ٍاطگاى، ایي دیگش، ػَی اص. اػت فشٌّگؼتاى ِ  هنشدم  هغنض  تن  سخٌن
 ایني  تیـنتش،  ینشا ص اًنذ؛  کٌٌذُ ػشدسگن -4. ؿَد هی ػخت کٌٌذ ٍ صیٌؼاى، صدٍدًـاى هی

 اص تَاى ًِ هی ٌّگاهی اػت کِیي ا داسًذ. ػشٍکاس ّا تَدُ ایي تا کِاًذ  ًَخَاى ٍ خَاًاى
ِ  سا پاسػی صتاىِ ّشصسفتيِ تَاى ًِ هی ٍ کشد خلَگیشی نًْا تِ خَاًاى یاتیِ دػت  دینذُ  تن

 تاصؿٌاخت. سا دسػت ساُِ تَاى اػت کِ ًوی دٍساّی ػاى تِ تیـتش سٍی، صیي ًگشیؼت؛
ٍ  صتناىِ پاسػنی   تیوناسیِ  ٍ کظػناختی  ًخؼنت،  گنامِ  دس ًاپزیش، ّای ایؼت تَدُ ایي

؛ تنِ دیگشػنخي،   (29: 1395 دیگنشاى،  ٍ اینَتی ) نٍسًنذ  یهن نى سا دس پنی   ػشاًدام هنش ِ 
 کنِ پنظٍاکِ   کٌنذ  هنی  تْی تثاسهٌذیِ خَد ٍ ؿکَُ اص سا پاسػی صتاىِ ّا تَدُ ایي پیـشفتِ
 .لشصاًذ خَاّذ سا کیؼتی ٍ فشٌّگ، خاهعِ، پیکشِ نى، فشٍپاؿیذى

 
 پي مدضى سی -4

ؿنذُ   ّنای یناد   ؿنَد. تنَدُ   ّا ًوایاى هنی  تذخین تَدىِ تَدُی پیاهذؿٌاػی ًیض  اص دسیسِ
 پیاهذّای صیش سا تش ّؼتی ٍ کیؼتیِ ایشاًی داسًذ.

 ميدان ي مىص -4-1
« تاصاسِ صتناًیِ »یا « هیذاى»یاتیِ یک  اص ػاخت  ًـاىّای صتاًیِ زٌذگاًِ  ّا یا کٌؾ تَدُ

ٍسصاى نى سا  اػنت؛ یعٌنی صتناى   « ٌنذ ه ػاخت»داسًذ کِ   تشخَسداس اص نییي یا ٌّداسِ ٍیظُ
ًاگضیش اص پاػذاؿتِ ٌّداسّای زیشُ تنش هینذاى    ٍسصاى نفشیذًذ. دس ایي هیذاىِ صتاًی، صتاى

؛ تنِ دیگنش ػنخي،    (17: 1394 )تاهـنادی، اػنت  « پنزیشی  فشٌّنگ »ّؼتٌذ کِ فشخنام نى  
یناتیِ نًْنا تنِ ػناهاىِ      ّنای صتناًی، دس زْناسزَبِ هینذاىِ صتناًی، سُ      پایذاسیِ ایي کٌؾ

ًوایاًذ، خشدِ ساػتیي  یهاًذیـگاًیِ کاستشاى سا دس پی خَاّذ داؿت ٍ صیٌؼاى، تِ ٌّداس 
 نیذ. یدسهًاپزیش دس ّؼتی نًاى  ییخذا« خَی ٍ هٌـی» ػاىِ تِؿَد، ٍ  یهاًگاؿتِ 
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 ًی ي داوصخ -4-2
 سا« ػناختاسدّی »ّایِ صتاًی، ػَی دیگشِ ایي هیذاىِ صتاًی یعٌی  ؿذىِ ایي کٌؾ دسًٍی
دّنذ   ػاصد. ایي هٌؾْ گفتواًی الگَدٌّذُ اػت کِ کٌؾِ ندهیاى سا ػاخت هی تشخؼتِ هی

داسد؛ صینشا ًیاصهٌنذِ پنزیشؽ دس هینذاىِ      یٍاهن ّای صتناًی   ٍ نًاى سا تِ کاستشدِ زٌیي کٌؾ
تنش   ؿًَذ؛ سٍؿني  دس پیًَذِ تا دیگشاى ّؼتٌذ؛ ٍگشًِ، اص هیذاى تیشٍى ساًذُ هیاختواعی ٍ 

ؿًَذ کِ ًاگضیش اص فشٍؽِ صٍدٌّگامِ خَد دس ایني تناصاسِ    کِ، کاستشاى زًَاى کاالیی هی نى
« داًنؾ »ی  یٌِصهیح تذس تِصتاًی ّؼتٌذ. اسصؿوٌذپٌذاؿتيِ تَدى دس ایي تاصاسِ صتاًی، خَد، 

 .(75: 1397 )ؿَّاًی ٍ حؼیٌی،کٌذ  یِ دسػت سا دؿَاس هیؿٌاػ صتاىؿَد ٍ ّشنیٌِ،  هی
 بيگ وگی: َستیِ و گطًدٌ ي كيستیِ و راستيه -4-3

ی گفتي ٍ ًَؿنتي، سًٍنذِ دگشگنًَیِ صتناىِ      تاصُ  ی یَُؿتاصی دس ایي هیذاىِ صتاًی، تا 
ّای ایي صتاى تیگاًنِ   نفشیٌذ کِ تا تَدِ ساػتیي ٍ تٌیاى دّذ ٍ ًؼلی هی پاسػی سا ؿتاب هی

کٌنذ ٍ تنذاى    ؿٌاػنیِ ندهیناى سا دؿنَاس هنی     ؿذى تا ایني صتناى، ؿنٌاخت    ؿَد. تیگاًِ هی
ػٌگِ  ّای گشاى ذ ٍ ًتَاًٌذ تا گٌدیٌِصتاىِ گزؿتگاى سا فشاهَؽ کٌٌ نیٌذگاىاًداهذ کِ  یه

 تْنضادی،  ؛4: 1361ًدفی، ) ادتی زَى ؿاٌّاهِ، گلؼتاى ٍ تَػتاى، هثٌَی، ٍ... پیًَذ یاتٌذ
1396 :13). 

ػناصًذ.   یهن )اؿعاس( تخؾِ تضسگنی اص کیؼنتیِ ایشاًنی سا     ّا زاهِّای ادتی ٍ  گٌدیٌِ
پٌاُ تنشدى تنِ نًْنا     یتیاى ًوایاًگشاىِ صیؼتِ ساػتیيِ ایشاًی ّؼتٌذ ٍ ػشا زاهٌِّشهٌذاى ٍ 

تناٍس داسًنذ    سٍػنت کنِ تشخنی    یني ا اصتَاى ادب، کشداس، ٍ پٌذاسِ ایشاًی سا نصهنَد؛   ًوی
 دٍسی ایشاًنی داسًنذ، ٍلنی اص فشٌّنگ ٍ هنٌِؾ ایشاًنی تنِ         ؿٌاػٌاهِتؼیاسی اص ایشاًیاى 

ِ  اص . دس فشنیٌذِ نگاّی(defapress.ir :1397 ی،کضاص) اًذ هاًذُ گزؿنتِ، کیؼنتیِ    ّنای  ًَؿنت
 نصاد کیؼنتیِ  ٍ نصادی اػنت؛  «نصادی» گیشد کِ ّواًا، سخـٌذگیِ یهداس سخـٌذگی  یـِس

ِ  صتناى  ٍ تاؿین خَد نگاُ فشٌّگیِ ّای ٍیظگی تِ کِ ًوایذ یهسخ  ٌّگاهی دادُ  ندهنی  تن
؛ (1: 1389 پینشاٍی ًٍنک،   دس 298: 1956 ّاینذگش، ) گشدد ؿذًی نصادی تاسیخِ تا اػت ؿذُ 

 سا نى صتناى،  ایني  تاصتناتیِ  تا صدٍدىِ تَاىِ پاسػی، صتاىِ پیکشِ تش ًـؼتِ ّای تَدُ صیٌؼاى،
 ایشاًی ّؼتیِ نؿکاسػاصیِ اص ًاتَاى گَّشِ تْی اص تاصتاتٌذگی، تی صتاىِ. ػاصًذ هی گَّش تی

 ادبِ ًخؼنتیيِ  تضسگناىِ  تیٌنیِ  خْناى  گامِ تِ گام ؿذىِ گَّش، فشاهَؽ صتاىِ تی نٍسدِ سُاػت. 
 .اػت ایشاًی ّؼتیِ «یادنٍسیِ» اص دٍسی ٍ پاسػی

ًیاص داسد ٍ کیؼتیِ ایشاًیاى دس خْاى هعٌای   تاسیخِ نصادی تِ نگاّی اص کیؼتیِ فشٌّگی
ِ ی ّنا  کٌؾگیشد؛ ٍلی  یه« هٌذی صتاى»خَد سا اص سٍاىِ صتاىِ پاسػی یا  ی صتناًی،   زٌذگاًن
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اػت کنِ خنَد سا دس    هٌذ  یختاستاًوٌذی اػت. ّؼتیِ ساػتیيِ ندهی ّؼتیِ پَییذىِ ساُِ ًاص
 هٌننذ ٍ فشٍّـننتي دس یختنناسکٌننذ ٍ ًاصتاًوٌننذی گؼؼننتي اص ّؼننتیِ  یهننصتنناى ًواینناى 

 ی سفتاسِ دیگنشاى،  یِپاتِ سفتاسکشدى تش  ٍسصاى صتاى گضًذ، ایي ی پایِ تش. اػت «سٍصهشگی»
 ٍ گنزساًی، ػنشگشهی،   خنَؽ  ّونشاُ تنا   ّشسٍصگنی  ی پایِ تش صًذگی صهاىِ کشدىِ ػپشی
 خنَد  ساػنتیيِ  کیؼتیِ اص ػشاًدام ٍ ؿًَذ گشفتاس هی پاافتادُ پیؾ صًذگیِ دس ؿذىٍسِ تغَ

 .(23: 1393 قشتاًی، دس 230: 1988 ّایذگش،) ؿًَذ هی تیگاًِ
 ریطگی یباسخًدبيگ وگی ي  -4-4

گشاینی تنِ    ی گزاس اص ػشؿنت ا گًَِی  دٌّذُ اص کیؼتیِ نصاد ٍ ساػتیي ًـاى دٍسؿذى
گشایی اػت؛ تذیي هعٌا کِ هشدم ّشزِ تیـتش اص ػشؿتِ تناسیخی ٍ فشٌّگنیِ خنَد     ػاصُ

ی فشٌّگی ٍ تناسیخی   یـیٌِپای تْی اص  یاتیِ خاهعِ ؿًَذ کِ فشخامِ نى، ػاخت تیگاًِ هی
 ؿنیشصادی، دس  103: 1364 )فاًَى،ًاهذ  یه« صیشتٌا تَدىِ تی»ی کِ فاًَى نى سا ا خاهعِاػت، 
ِ اًذّای صتاًی اص تاصنفشیٌیِ  ؛ تِ ػخٌی، تَدُ(149: 1388 ػناصِ ّؼنتیِ    یناى ًواای کنِ   یـن

ِ س، اًنذک  اًذککٌذ ٍ  یهایشاًی اػت خلَگیشی  دٍاًنذ.   یهن یگناًگی سا  اصخَدتّنای   یـن
ِ ّنایِ نؿنفتِ ٍ گؼؼنتِ اص     یؼنتی کسیـِ ػشؿاس اص  یتی  خاهعِ ّ ی  گزؿنت تخنؾِ   ینگنا

: 1386 دس سٍؿني،  361ٍ  257: 1361 )ؿشیعتی،ًیض ًخَاٌّذ داؿت فشٌّگی اػت کِ نیٌذُ 
 .(95: 1391 تْاس ٍ گلؼتاًِ، ؛1

 فزس یصِ َستیِ َمبستٍ -4-5
ِ « صتاىِ هي»ای ؿگفت تِ ًامِ  ّای صتاًی ًـاى اص پذیذُ ایي تَدُ ی نى  داسًذ کِ تش پاین

ِ  نفشیٌذ. ایي پذیذُ  ّشکغ، فشاخَسِ خَاػتِ خَیؾ، صتاىِ خَد سا هی ػناصیِ   تنا زٌذگاًن
ِ  صتاىِ پاسػی ٍ تیشٍى تشدىِ نى اص یکذػنتی، ؿنالَدُ   سینضد کنِ دس نى    ای سا هنی  یِ خاهعن

؛ صیٌؼناى، ینک   اًنذ  ًناتَاى نى  ی خَد سا داسد ٍ دیگشاى ًیض اص ؿٌاختِ ٍیظُ ّشکغ صتاىِ
 ؛13: 1396 )اًذیـنِ، دّنذ   یهن صتناىِ ًناّوگَى    صتاىِ ّوگاًی خایِ خَد سا تِ زٌذ خنشدُ  

)صتناىِ  « خَدصتناًی »صتناًی سا ٍیتگٌـنتایي    . ایي کنٌؾِ  (kabaronline.ir: 1395 خَاُ، علی
یاتنذ   یدسًون ، کغِ دیگشی نى سا صتاًاًؾ ّنًاهذ، صتاًی کِ خض ػخٌگَ ٍ  یهخلَكی( 
« صتاًوٌنذی »تشیي ٍیظگیِ ندهیاى یعٌی  یادیتٌ. خَدصتاًی گؼؼتي اص (115: 1388 )فضلی،

ِ سا دس پی داسد. هشدهاىِ خ ی ًاصتاًوٌنذ اص ؿنٌاختِ خنَد، دگنشی، ٍ خْناى ًناتَاى        اهعن
دّنذ   یهن ٍ ؿٌاخت ِدٍػَیِ خایِ خَد سا تنِ خَدصتناًی    ٍگَ گفتؿًَذ؛ صیشا صتاىِ  یه

 .(115: 1388 فضلی، ؛41: 1386 دس پْلَاى ٍ حؼیٌی ؿاّشٍدی، 214-215)گاداهش، 
داًین کِ پیًَذیافتيِ ؿْشًٍذاى تنا ّونذیگش، ؿنٌاختِ دٍػنَیِ ٍ پذینذاسیِ       یهًیک 
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ِی ّوثؼنتگِی هشدهنی اػنت، ٍلنی خَدصتناًی اص سػنیذى تنِ         یٌِصهّایِ ّوؼاى،  ینگاّ
خْناى اص ّوگشاینی، ػناصگاسیِ     کٌذ، ٍ صیٌؼاى، صیؼت ّایِ ّوؼاى خلَگیشی هی ینگاّ

؛ تِ دیگنش ػنخي، خَدصتناًی    (4: 1361، )ًدفیهاًذ  یتاصهاختواعی، ٍ ّوثؼتگیِ هشدهی 
ًَ ّا ٍ  یگؼؼتگّا ٍ صایؾِ  یَػتگیپاػت. ایي هٌؾ صدایؾِ « هٌؾ»یک  ّنای   یًناّوگ

 .(131: 1392 دس ًایثی ٍ هلوذی تلَس، 175: 1984 )تَسدیَ،نٍسد  تِ تاس هیسا اختواعی 
تِ ٍ یؼنتي تنِ گزؿن   ًگشػناصیِ هلنی، ًیاصهٌنذِ     یتَّدس پایاى، تایذ گفت کِ فشنیٌذِ 

ی ایشاًی اػت  ّوثؼتِی ّؼتیِ  خاًِیِ فشٌّگی اػت. دس ایي هیاى، صتاىِ پاسػی ّا داؿتِ
یٌنیِ  ت خْاىیاتٌذ ٍ ّؼتیِ ایشاًیِ ًْفتِ دس  کِ اهشٍصیاى تِ یاسیِ نى، تا گزؿتگاى پیًَذ هی

ّای ّوؼاى، نى سا تنِ   ینگاّػاصیِ نى ٍ سػیذى تِ کیؼتی ٍ  یاتٌذ ٍ تا دسًٍی یتاصهکْي سا 
تِ  ّای زٌذگاًِ، اص پیِ تَدُ  خاًِتاتاًٌذ، ٍلی ػؼت ؿذىِ تٌیادّای ایي  یتاصهگیتیِ نیٌذگاى 

 ی ؿکَُِ فشٌّگی ٍ تاسیخی خَاّذ تَد. هعٌیِ ًاتَاًی دس ػاختيِ کیؼتیِ ّوگاًی تش پایِ
 
 گيزی وتيجٍ

ی صیؼنتي   یَُؿػاص اػت. صتاى ٍ  ًیؼت، تاالتش اص نى، ّؼت ًوا ّؼتای  یٌِنصتاى، تٌْا، 
ػناصین. صتناىِ    یه پیًَذی ًاگؼؼتٌی داسًذ ٍ اص دّلیضِ صتاى اػت کِ خَیـتيِ خَیؾ سا

ی ّنا  تنَدُ یِ اػتَاس ٍ ًـاًگاىِ سخـاىِ کیؼتیِ ایشاًی اػت کِ اهنشٍص  ّا ػاصُپاسػی اص 
تیٌذ ٍ ًَؿتاسِ کًٌَی، خذای اص دیگنش ًَؿنتاسّا ٍ    یهتذخینِ زٌذی خلیذُ تش پیکشِ خَد 

ی ّا ٍ گضًنذّای اختوناع   یاىص، زگًَگی ٍ زشاییِ ّا تَدُّای صتاًیِ ایي  یةنػؿٌاختِ 
ی کِ ًـاى دادُ اػنت اکٌنَى، ایني صتناىِ     ا گًَِ تِسا ًوایاى ػاختِ اػت؛  نًْاٍ فشٌّگیِ 

ٍسصاىِ ایشاًنی   کنِ ایني صتناى   لتتخـنذ،   یهن پاسػی ًیؼت کِ ؿٌاختِ ایشاًیاى سا ػاخت 
دٌّنذ ٍ نى سا اص تنَدِ ًخؼنتیيِ خنَد دٍس      یهی صتاىِ پاسػی سا ػاخت  یکشُپّؼتٌذ کِ 

اػت؛ صیشا کٌؾِ صتاًی تا ػناختيِ  « ًاپزیش ایؼت»یِ ػاصًذگاى خاؿذگ خاتِػاصًذ؛ ایي  یه
کٌؾِ صتاًی  یِ اختواعی ًیض، تاصصایؾِ پٌِْنسایذ ٍ  یهیِ اختواعی سا  پٌِْکٌؾِ اختواعی، 

ػناصِ خنَد    سا دس پی داسد. ایي فشنیٌذ صتاىِ پاسػی سا، نلَدُ ٍ فشػَدُ، اص ػشؿتِ کیؼتی
ِ کٌذ کِ تؼتشػاصِ نؿفتگیِ فشٌّگی تنشای اینشاى ٍ تاصایؼنتادىِ     یهدٍس  ی تناصصاییِ   زشخن

 کیؼتیِ ایشاًی اػت.
ًیناص داسد کنِ    یی تایؼتِ ٍ ّوکناسیِ ّوگناًی  ّا گامتِ تشداؿتيِ  ّا تَدُگـَدىِ ایي 

. دس گنامِ ًخؼنت، ًناگضیش اص ًَػناصیِ     ّاػنت  تَدُایي، خَد، ًـاىِ دیگشِ تذخیویِ ایي 
 کنی اًذیـِ ٍ پٌذاسُ ّؼتین؛ صیشا صتاىِ پاسػی صتاًی ؿیشیي ٍ گَّشیي اػت ٍ  دگشتاسُ
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ی کناس   زاسُایٌک،  پغاًگاسین؛  یهی تیگاًِ ًیؼت. ایي ها ّؼتین کِ نى سا کن ّا صتاىاص 
َ ًاػنت، ندهیناًی دسدهٌنذ ٍ خَدتناٍس کنِ پاسػنی سا ًینک تیاهَصًنذ ٍ         « هیند» تنش   یکن

ػاصیِ هنٌؾِ فشّیختگنی    ٍ پیـِ« َّؿیاسیِ صتاًی»تیاهَصاًٌذ. ایٌک، ؿْشًٍذاىِ ایشاًی تِ 
کِ خَاػتِ پذساى ٍ هادساىِ  گًَِ ّواىیاتی تِ داًؾِ صتاًیِ ٌّداسیي ًیاصهٌذًذ.  دػتتْشِ 

یاتذ، ؿایؼتِ اػت نگناّیِ   یهی تیگاًِ افضایؾ ّا صتاىی تایؼتگیِ یادگیشیِ  دستاسُایشاًی 
 ی نى تیـتش گشدد. یٌِتْپیشاهَىِ تایؼتگیِ پاػذاؿتِ صتاىِ ایشاًی ٍ فشاگیشیِ  نًْا

َّؿیاسیِ صتاًی خَد تِ ػاختاسّایی پَیا ًیناص داسد تنا ؿنْشًٍذاى سا تنِ دگشدیؼنیِ      
ی ّا تَدُىِ پاسػی تشاًگیضاًذ. ّشنیٌِ، سّایی اص ایي سفتاسی ٍ ؿٌاختِ دسػتِ خایگاُ صتا

یٌؼاى، صپیًَذ تا ایي صتاى ًیاص داسد؛  ی کاسنهذِ دٍلت ٍ ػاختاسّای ّنّا تشًاهًِاگَاس، تِ 
ِ  »تا هالیٌا ػَػا، هنا ًناگضیش اص    ًَا ّن ّؼنتین، اتنضاسی اسصؿنوٌذ تنشای     « داس صتناىِ تشًاهن
 تِ کیؼتیِ ًاساػتیي. گـتيًدزاس

ػاصِ خَیؾ پای فـاسین ٍ خَاًاى سا تیناهَصین،   ؼتِ اػت تش ًوادّای کیؼتیپغ تای
ی فشٌّگنی ٍ یادگناسِ ًیاکناى سا    ّنا  داؿتِکِ اص ًوادّای تیگاًگاى تْشُ گیشًذ،  پیؾ اص نى

ػاصی سا تِ کاس گیشد کِ تنِ   اسج تذاسًذ. تش دٍلت اػت تا تا نٌّگی پایا، ًوادّای کیؼتی
تخـٌذ هاًٌذِ کـَسّای سٍػنیِ ٍ تشکینِ ٍ    یهوٌذی ٍ ؿکَُ ندهی صیؼتی نهیختِ تا فشّ

. اگش ها تختِ دینذىِ  اًذ کشدُیاػتگزاسیِ صتاًی ػگزاسیِ کالًی تش  یِػشهاطاپي ٍ زیي کِ 
ِ نٍسد، ًذاؿنتِ تاؿنین،    یهن یِ ساػتیيِ خَد سا، کِ صتاى فنشاّن  ّا اسصؽ هشدهناًی   ػناىِ  تن
 خَیؾ سفتاس خَاّین کشد. کشدُ گن
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 مى بع
 دٍسُ راّثرزد فزٌّر   ، «ؿذى ٍ گؼتشؽ صتاى اًگلیؼی یخْاً»(؛ 1393حؼیي )، داٍسی ؛فشدٍع صادُ، نقاگل ،

 .179-203، كق 25 ، ؽ7
 ؿٌاػی هیشاث صتاًی اص عشیق تاصؿٌاػی خایگناُ   یةنػ»(؛ 1395ؿْاب )، افاضت ؛صّشُ، یادگاسی ؛اتَیی، سضا

 .29-40، كق 11 ، ؽ6 ، عهزهت ٍ هعواری ایزاى دٍ فصلٌاهِ، «ٍ عولکشد نى دس هیشاث فشٌّگی
 ی تش فشٌّگ ػیاػی ا هاَّاسُصتاى  یفاسػی ّا ؿثکِتشسػی ًقؾ »(؛ 1394اکثش )، ًلشاللْی؛ اػواعیلی، حدت

 .139-156، كق 24 ، ؽ22 ، عی ارتثاطيّا پضٍّص، «خَاًاى
 ،ِ13، ف 6739 ؽ ،24 ع ،ایزاى رٍسًاهِ ًذّین، ّشص سا پاسػی صتاى ؛(1396) علی اًذیـ. 
 ،یؿٌاػن  صتناى  داًنؾ  هشصّای دس دس؛ «تَد  َّؿیاس تایذ زشا: ًخؼت صتاى فشػایؾ» ؛(1394) پاسػا تاهـادی 

 .17-19، كق يضٌاس ستاى گزٍُ علوي اًجوي گزسد  یه زِ اختواعی
 تَسرعِ  هطالعرات  ، «ٍاکاٍی عٌاكش فشٌّگ غشتی ٍ تدشتِ صیؼتی ایشاى»(؛ 1392صّشا )، گلؼتاًِ ؛تْاس، هْشی

 .95-123، كق 2 ، ؽ2، دٍسُ فزٌّگي اجتواعي
 ،صًنذ  یه پاسػی صتاى تِ هلی سػاًِ سا نػیة تیـتشیي» ؛(1396) تْشٍص تْضادی»،  ِ  ؽ ،24 ع ،ایرزاى  رٍسًاهر

 .13، ف 6739
  تنمهلی دس نسای ّشهٌَتینک ّاینذگش ٍ گناداهش    »(؛ 1386ػیذهشتضنی ) ، حؼنیٌی ؿناّشٍدی   ؛پْلَاى، هنشین» ،

 .41-62، كق 22 ، ؽ9، دٍسُ دیٌي داًطگاُ ضیزاسفصلٌاهِ اًذیطِ 
 ( ِ؛ 1389پیشاٍی ًٍک، هشضی)«53 ، عّای فلسفي پضٍّص، «تلقی ّیذگش اص صتاى دس َّلذسلیي ٍ را  ؿعش ،

 .1-16، كق 219 ؽ
 ،ُ15، ف 5308 ؽ ،19 ع ،فزٌّگي ایزاى پاسػی، صتاى کویي دس تیگاًِ ّای ٍاطُ ؛(1391) یذاهلل ثوش. 
 تنمثیشا  نهَصؿنی هٌفنی پیاهنک تنش صتناى فاسػنی هعاكنش        »(؛ 1393اکثش ) یعل، ًْاد کوالی  ؛خعفشی، احوذ» ،

 .119-127، كق 1، دٍسُ ّوایص آهَسش ستاى ٍ ادتیات فارسي داًطگاُ تزتیت هذرط
 ی ّنا  ًگنشؽ هغالعنِ تغثیقنی   »(؛ 1389حؼنیي ) ، هغناًی ؛ هلوذسضنا ، ییاى دلنَیی سضا؛ اسدکاًی، ًگاس داٍسی

 .81-104، كق 2، ؽ 11، ع فصلٌاهِ هطالعات هلي، «صتاًاى تِ دٍ صتاى فاسػی ٍ اًگلیؼی یفاسػ
 ،دس: داًرین، اهرا ٌّرَس ترز پارسري تسرلی ًرذارین        يهر اًگلیسي داًي را فخز (؛ 1395) حؼي رٍالفقاسی ،

www.tasnimnews.co,/fa/news/1395/03/17/1097103 

 -------- (1396)6، ف 4546 ؽ ،رٍس سیاست ،«اختواعی یّا ؿثکِ دس پاسػی صتاى لکٌت» ؛. 
 ( ؛ 1386سٍؿي، اهیش)«1-18، كق4، ؽ3، دٍسُ پضٍّص علَم سیاسي، «علی ؿشیعتی ٍ الیٌاػیَى فشٌّگی. 
 هؼنائل ی کتناب صتناى پاسػنی هقغنو هتَػنغِ ٍ      ؿٌاخت صتاىًقذ »(؛ 1393فاعوِ )، هلوذی ؛ػثضٍاسی، هْذی 

 .65-82كق ، 3 ، ؽ2 ، ععلن ستاى، «نهَصؿی نى
 3-10، كق 3، ؽ 1، دٍسُ پیک ًَر ر علَم اًساًي، «ّا سػاًِصتاى »(؛ 1382گیالًی، احوذ ) ػویعی. 
 ،5، ف 2519 ؽ ،ضْزآرا رٍسًاهِ ،«هداصی فضای دس پاسػی ّای ٍاطُ ػالخی» ؛(1397) خعفش ؿاّشخی. 
 ( ؛ 1385ؿشفی، هلوذسضا)«4ٍ  3 ، ععلَم تزتیتري  ي ٍضٌاس رٍاىهجلِ ، «تلشاى َّیت فشٌّگی دس ایشاى ،

 .45-60، كق 36ؽ 
 كنق  36 ، ؽفزٌّگستاى ستاى ٍ ادب پارسري ، «ّای تیگاًِ دس کتاب پاسػی ٍاطُ»(؛ 1396) ؿشیفی، ؿیوا ،

19-16. 
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  ( ؛ 1395ؿننکشاللْی، سضننا)تننِ کَؿننؾ گنناسگیي فتننایی، دس:    یسرري در سترراى پارسرري  ًَِ ضررلخت ،
http/garegin.blogfa.com/post/4761 

  ،تشسػی ٍخنَُ تنمثیش فضنای هدناصی تنش صتناى ٍ ادتینا  فاسػنی         »(؛ 1397ػاسا ) ،حؼیٌی ؛علیشضاؿَّاًی
 .75-101، كق 237 ، ؽ71 ، عًطزیِ ستاى ٍ ادب فارسي داًطگاُ تثزیش، «هعاكش

 ( ؛ 1388ؿیشصادی، سضا)«   هغالعا  پؼااػتعواسی، ًقذ ٍ اسصیاتی دیذگاُ فشاًتغ فاًَى، ادٍاسد ػنعیذ ٍ ّنَهی
 .149-174، كق 5 ، ؽ2 ، عالعات سیاسيهط، «تاتا

 ،گفنت  دس پاسػنی  صتاى ًَؿتاسی تغییشا » ؛(1396) اتَاللؼي، هیشی ؛حویذُ، حشهتی ؛پشیؼا علیخاًی  َ  یٍگن
 .169-194، كق 11 ؽ ،3 ع ،ًَیي یّا رساًِ هطالعات ،«ّوشاُ تلفي سػاًی یامپ یّا تشًاهِ کاستشاى

 دس: یسيًَ ضکستِی جا تِیسي ًَ ضلختِ(؛ 1395، فشدیي )خَاُ یعل ،www.khabaronline.ir/detail/609 

 ؿٌاػنی تنذسیغ صتناى ٍ ادتینا  فاسػنی دس ًظنام        یةنػن »(؛ 1393لنیال ) ، علنی اسدتیلنی   نقام ؛فاضلی، هْثَد
ّوایص آهَسش ستراى ٍ ادتیرات فارسري داًطرگاُ تزتیرت      ، «1تمکیذ تش هقغو هتَػغِ  تا ٍپشٍسؽ نهَصؽ
 .459-476، كق 1دٍسُ ، هذرط

  ( ؛ داًننؾ1395فشٌّگؼننتاى صتنناى ٍ ادب پاسػننی)    داًٌننذ ، دس:  یهنننهننَصاى ایشاًننی زقننذس صتنناى پاسػننی
www.tasnimnews.com/fa/news/1395/03/16/1090493 

 ،16 ، ؽ5دٍس  ،فلسرفي  ّای پضٍّص ،«گاداهش ٍ ٍیتگٌـتایي هٌظش اص خلَكی صتاى» ؛(1388) قاػن فضلی، 
 .115-136 كق

  دٍ فصلٌاهِ علوي ر تخصصي اضارت ، «ی هعٌای صًنذگی ٍخَ خؼتّایذگش ٍ »(؛ 1393اهلل ) قشتاًی، قذس ،
 .23-40، كق 1 ، ؽ1 ع

 ( ؛ 1380کاػتلض، اهاًَئل)ِتْشاى:  ،1 ، جتاص خاک، تشگشداىِ: علیقلیاى ٍ ای عصز اطالعات ٍ ظَْر جاهعِ ضثک
 عشش ًَ.

  ( ؛ 1396کشیوی، علنی) ًظزٍ  هسائلات قَهي؛ ي سیاسي تٌَعضٌاس جاهعِدرآهذی تز ِ ، تْنشاى:  2 ، ذّرا  یر
 ػوت.

  ،دس: کٌٌررذ يهررّررایي کررِ سترراى پارسرري را تْذیررذ      یةآسرر(؛ 1397یي )الننذ خاللیننشهکننضاصی ،
http//defapress.ir/fa/news/291162 

 ( ؛ 1395گاسگیي، فتایی)ِدس: ًَیسي در ستاى پارسي ضلخت ،http/garegin.blogfa.com/post/4761 

 ( ؛ 1385هؼکَب، ؿاّشخ)تْشاى: فشٍصاى سٍص.َّیت ایزاًي ٍ ستاى پارسي ، 
 هاٌّاهِ علوي تخصصي اًجوري رٍاتری   ، «ّای صتاى هغلَب هغثَعا  ٍیظگی»(؛ 1391ؿاد، عیثِ ) هٌلَسی

 .12-19، كق 83، ؽ عوَهي ایزاى
 ،پضٍّطي ًاهِ /عالهِ فصلٌاهِدٍ  ،«ٍیتگٌـتایي ػیاػی فلؼفِ دس صتاى خایگاُ» ؛(1389) ػیذهلوذ هَػَی 

 .139-158، كق 25ؽ  ،10ع  ،کالم ٍ فلسفِ
 ٌدس: کٌٌررذ يهررکررارتزاى ضررثکِ اجتورراعي سترراى پارسرري را ٍیررزاى  (؛ 1396ؿننشی،، هلؼنني ) یهننؤه ،

www.migna.ir/news/32847 
 ( ؛ 1392ًایثی، َّؿٌگ؛ هلوذی تلَس، ػتاس)«   تمثیش ػثک صًذگی تش َّیت اختواعی؛ هغالعِ تدشتنی خَاًناى

 .131-152، كق 4، ؽ 14، دٍسُ ي ایزاىضٌاس جاهعِ، «ؿْش ػٌٌذج
 ( ؛ 1361ًدفی، اتَاللؼي)« 4-15، كق 14، ؽ ًطز داًص، «نیا صتاى پاسػی دس خغش اػت. 
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 ؿٌاػی صتاًی ٍ تالغنی صتناى فاسػنی     یةنػ»(؛ 1396گل، عغیِ؛ علیضادُ، علی ) هفیذی، هؼیلِ؛ کاهیاتی ّذایت
 .151-168، كق 4، ؽ 10، ع تحقیقات فزٌّگي ایزاى، «دس ؿثکِ استثاعی تلگشام

 ( ؛ 1396َّؿٌگی، هدیذ)«  هطالعرات  ، «تذاخل صتاًی فضای هداصی ٍ صتاى هعیاس ٍ تمثیش نى تش نهنَصؽ صتناى
 .37-50، كق 4، ؽ 3، ع آهَسش ستاى فارسي

 ّنای فشٌّگنی ٍ اختوناعی ًاؿنی اص      یةنػن ی تٌذ عثقِؿٌاػایی ٍ »(؛ 1396ػیاٍؽ )، كلَاتیاى ؛یاٍسی، تٌْام
 .157-182، كق 39، ؽ 10ع  ،راّثزد فزٌّ ، «یا هاَّاسُّای  یالػشهلشف 
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