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چکیذه
یىی اظ اّساف انلی آهَظـ ظثبى فبضؾی ثِ غیط فبضؾیظثبًبى ٍ هتؼبلجبً ،وتبةّبی هَرَز زض ایي
ظهیٌِ ،ووه ثِ ظثبىآهَظاى زض ثطلطاضی اضتجبط ثب زیگطاى ،ثٍِیػُ فبضؾیظثبًبى ،زض هَلؼیتّبی قرهی
ٍ حطفِای گًَبگَى زض ظًسگی ضٍظاًِ اؾت .ثطای ثطضؾی هؿبئل هطثَط ثِ اضتجبط والهی/ظثبًیً ،بگعیط اظ
تَرِ ثِ ًمفّبی هرتلف ظثبى هیثبقین .زض ّویي ضاؾتب ،پػٍّف حبضط زض پی آى اؾت وِ هیعاى
تَرِ ثِ ایي ًمفّبی ظثبًی ضا زض وتبةّبی آهَظـ ظثبى فبضؾی ثطضؾی ًوبیس .پؽ اظ ثطضؾی هٌبثغ
آهَظـ ظثبى فبضؾی زض ایطاى ،هزوَػِای ثب ًبم «فبضؾی ثیبهَظین» ثطای اًزبم ایي پػٍّف ،اًتربة
گطزیس .اظ هیبى ایي هزوَػِی  5رلسی ،هتيّبی ذَاًساضی رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم ،ثِ زلیل
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ایي وتبة ثب قف ًمف اظ ًمفّبی ّفتگبًِای وِ ّلیسی هؼطفی ًوَزُ ،تغبثك زاقتِاًسّ .وچٌیي،
تؼساز ًمف ّبی ظثبًی زض ّط رلس ًؿجت ثِ رلس لجلی ؾیط نؼَزی زاقتِ اؾت .اظ ثیي ایي ًمفّب ًیع
«ًمف تؼبهلی» ثبالتطیي ٍ «ًمف تریلی» ووتطیي هیعاى تَرِ ضا ثِ ذَز اذتهبل زازُاًس .ثبال ثَزى
هیعاى تَرِ ثِ ًمف تؼبهلی ،گَیبی آى اؾت وِ ایي ؾِ رلس اظ هزوَػِی «فبضؾی ثیبهَظین» تَاًبیی
آى ضا زاضًس وِ ثِػٌَاى یه اثعاض اضتجبعی ػول وطزُ ٍ پبؾدگَی ًیبظّبی اضتجبعی فبضؾیآهَظاى
ثبقٌس.
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 .1هقذهه
اضظیبثی ٍ تسٍیي وتت زضؾی آهَظـ ظثبى فبضؾی ثِهٌظَض ثبال ثطزى ویفیت آهَظـ ٍ یبزگیطی
ظثبىآهَظاى غیط فبضؾیظثبى اظ اّویت ذبنی ثطذَضزاض اؾت .اظ عطیك وتت زضؾی هیتَاى ظثبىآهَظاى
ضا ثب قیَُی ثطآٍضزى ًمفّبی اضتجبعی ظثبى آقٌب ًوَز ٍ ثب تْیِ ٍ تسٍیي هٌبثؼی اضظقوٌس ٍ قبیؿتِ،
آًبى ضا زض ثطلطاضی ّط چِ ثْتط اضتجبط ثب فبضؾیظثبًبى یبضی ًوَز.
اهطٍظُ ضٍیىطز اضتجبعی 1ضا ضٍیىطز غبلت زض ظثبىآهَظی هیزاًٌس .ایي ضٍیىطز ثیكتط هتأحط اظ وبضّبی
هطزمقٌبؾبًی ّوچَى ّبیوع ٍ ًمفگطایبًی هبًٌس ّلیسی هیثبقس وِ اٍلیي ٍ انلیتطیي ًمف ظثبى ضا
ٍؾیلِای ثطای ثطلطاضی اضتجبط هیزاًؿتٌس .هحممبى حبثت وطزُاًس وِ تَاًبیی ثطلطاضی اضتجبط ،هؿتلعم
چیعی ثیف اظ یبزگیطی ؾبذتبضّبی ظثبًی اؾت .آى ّب زضیبفتٌس وِ ثطلطاضی اضتجبط ،هؿتلعم ایي اؾت
وِ ظثبىآهَظاى ثب ًمف ّبی اضتجبعی ظثبى آقٌب قسُ ٍ ػولىطزّبی هؼیٌی هبًٌس لَل زازى ،ػصضذَاّی
وطزى ،زػَت وطزىّ ،كساض زازى ٍ هبًٌس آى ضا ًیع زض هَلؼیتی ارتوبػی یبز گیطًس $فطیوي#151 :1384 ،
ًظطیِی ًمفگطایی ّلیسی ،زض آهَظـ اضتجبعی ظثبى ثؿیبض هَضز تَرِ لطاض گطفتِ اؾت .اٍ ّفت
ًمف انلیای ضا وِ وَزوبى ٌّگبم فطاگیطی ظثبى اٍل زض اضتجبط ظثبًی ثِ آىّب تَرِ زاضًس هؼطفی وطزُ
ٍ ثب ثؿظ آىّب ثِ افطاز ثعضگؿبل ٍ هغبلؼِ ثط ضٍی آًبى ثِ ایي ًتیزِ هیضؾس وِ ًمفّبی ارتوبػی وِ
ثعضگؿبالى ثِوبض هیثطًس ثؿیبض هتٌَعتط اظ ًمفّبیی اؾت وِ وَزوبى ثِوبض هیثطًس$غضهي.#31-28 :1991 ،
ثؿیبضی اظ نبحتًظطاى زض اّویت هْبضت ذَاًسى اتفبق ًظط زاضًس ،تب آىرب وِ ثؿیبضی اظ آىّب
ّسف انلی آهَظـ ظثبى ذبضری ضا وؿت ایي هْبضت ػٌَاى وطزُاًس .اظ ًگبُ آىّب هْبضت ذَاًسى ،پبیِ
ٍ اؾبؼ توبم هْبضتّبی زیگط اؾت .نبحت ًظطاى هؼتمسًس وِ ّطچِ ایي هْبضت ثیكتط تمَیت قَز،
یبزگیطی هْبضتّبی زیگط ًیع آؾبىتط ذَاّس ثَز $چؿتي.#352 -346 :1989 ،
ضیَضظ  #1981$زض تمؿینثٌسیای وِ اظ ّسفّبی ظثبىآهَظی ثِ ػول آٍضزُ ،ایي اّساف ضا ثِ ّفت
گطٍُ تمؿین وطزُ اؾت وِ «وؿت هْبضت ذَاًسى ٍ لطاض گطفتي زض رطیبى ًَقتِّب ،تحمیمبت ٍ
اعالػبت رسیس» ٍ «آقٌبیی ثب ًمفّب ٍ وبضوطزّبی ظثبى» اظ آى رولِ هیثبقٌسّ .سف هب زض ایي همبلِ،
ثطضؾی هتيّبی ذَاًسى هزوَػِی آهَظقی «فبضؾی ثیبهَظین» ثط اؾبؼ ًمفّبی ّفتگبًِای اؾت
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وِ هبیىل ّلیسی هؼطفی وطزُ اؾت ٍ زض نَضت ٍرَز ایي ًمفّب ،ثِ ثطضؾی هیعاى اًغجبق آىّب ثب
یىسیگط ذَاّین پطزاذت.
ایي تحمیك زضنسز پبؾدگَیی ثِ پطؾفّبی ظیط اؾت:
 .1آیب زض هزوَػِی آهَظقی «فبضؾی ثیبهَظین» ثِ ًمفّب ٍ وبضوطزّبی ظثبى تَرِ قسُ اؾت؟
 .2زض نَضت ثِوبضگیطی ًمفّبی ظثبًی ،آیب ایي ًمفّب ثب ًمفّبی ّفتگبًِای وِ ّلیسی هؼطفی
وطزُ ،تغبثك زاضًس؟
 .3اظ هیبى ًمفّبی ّفتگبًِ ،ثِ وسام ًمف ثیكتط ٍ ثِ وسام ًمف ووتط تَرِ قسُ اؾت؟
 .4ضًٍس ثِوبضگیطی ایي ًمفّب زض ّط رلس ثِ چِ نَضت هیثبقس؟

 .2چبرچوة نظری
3

ظثبىقٌبؾی ًمفگطا 2ػوستبً زض اضٍپب ٍ پؽ اظ ظثبىقٌبؾی ؾبذتگطا قىل گطفتِ اؾتً .مفگطایبى  ،اظ
ظثبى ثِػٌَاى یه ًْبز ثكطی یبز هیوٌٌس وِ وبضوطز انلی آى ثطلطاضی اضتجبط ثیي اًؿبىّب ثِهٌظَض
اًتمبل اعالػبت ٍ هفبّین شٌّی ثِ یىسیگط اؾت .آًسضُ هبضتیٌِ ،فطث ٍ ّلیسی اظ رولِ پیكگبهبى
ظثبىقٌبؾی ًمفگطا هیثبقٌس $غضهي.#30 -28 :1991 ،
تمطیجبً زض اٍایل ؾبل ّ ،1970لیسی ،قبگطز فطث ،یه ًظطیِی ظثبىقٌبذتی اضائِ هیوٌس وِ هجتٌی
ثط ًمفّبی هرتلفی اؾت وِ ایي ًمفّب ًیع زضثطزاضًسُی ّط گًَِ وبضثطز ظثبًی هیثبقٌسٍ .ی زض ؾبل
 1973زض همبلِای ثب ػٌَاى «پبیِی ًمفگطایی ظثبى» هؿألِی ضاثغِی ثیي ؾبذتبض یه ظثبى ٍ ًَع
اؾتفبزُ اظ آى ظثبى ضا ثیبى هیوٌس ّ$وبىّ .#28 :لیسی ثب الْبم گطفتي اظ ایسُّبی یه هطزمقٌبؼ ثِ
ًبم هبلیٌَفؿىی ایي فطضیِ ضا ثیبى هیوٌس وِ «ًمفّبی ارتوبػی» هرتلف ظثبى ّؿتٌس وِ
ؾبذتبضّبی ظثبًی ضا تؼییي هیوٌٌسّ .لیسی  #1973$ثب هغبلؼِ ٍ تحلیل زلیك ضقس ظثبًی یه وَزن
ًَظزُ هبِّ ثِ ایي ًتیزِ هی ضؾس وِ زض ایي ؾي ،ؾبذتبض ظثبًی وَزن ،ثبظتبة هؿتمین قىلّبی
وبضثطزی ظثبى اؾت .ثسیيتطتیت ًتیزِ هیگیطز وِ ؾبذتبضّبی ظثبًیای وِ وَزن ثط آىّب تؿلظ
یبفتِ ،ثِعَض هؿتمین هٌؼىؽوٌٌسُی ًمفّبیی ّؿتٌس وِ ظثبى ،ایفبی آىّب ضا ثطای وَزن
functional linguistics
functionalists
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اهىبىپصیط هیؾبظز .اٍ ثب ثؿظ ثیكتط ایي هَضَع ٍ هغبلؼِ ثط ضٍی ثعضگؿبالى ،تهطیح هیوٌس وِ
ًمفّبی ارتوبػی ًظبم ظثبًی یه فطز ثعضگؿبل ثؿیبض هتٌَعتط اظ ًمفّبی ًظبم ظثبًی یه وَزن
هیثبقٌسٍ .ی ثب پی ثطزى ثِ تٌَع ًمفّبی ارتوبػی ظثبى یه فطز ثعضگؿبل ثِ ایي ًتیزِ هیضؾس وِ
زؾتَض ظثبى ،هىبًیؿوی اؾت وِ هیتَاًس ثِ ًمفّبی گًَبگَى ظثبى ًظن ٍ تطتیت ثجركس .ثِ ػمیسُی
اٍ ،یه فطز ثعضگؿبل هیتَاًس چٌسیي ًمف ضا زض یه گفتِ ثگٌزبًس ،زض حبلی وِ ّط گفتِی وَزن
فمظ ثیبًگط یه ًمف اؾت.
ّفت ًمكی وِ ّلیسی  #1973$ثطای ظثبى ثطقوطزُ ،ػجبضتٌس اظ:
 .1نقص ابساری :4اظ ایي ًمف ثطای زضذَاؾت وطزى ،ثِزؾت آٍضزى چیعی یب ثْطُهٌس قسى اظ
ذسهبتی ٍ ثِعَض ولی ثطآٍضزُ وطزى ًیبظّبی هبزی اؾتفبزُ هیقَز.
 .2نقص نظبرتی :5ایي ًمف اظ عطیك زؾتَض زازىّ ،كساض زازى ٍ هبًٌس آى ،ضفتبض هربعت ضا وٌتطل
وطزُ ٍ ثِ آى ًظن هیثركس .ایي ًمف هؼوَالً زض ثبفتّبیی وِ زاضای لَاًیي هكرهی هیثبقٌس
هطؾَمتط اؾت $یبوَثؿي ٍ ّوىبضاى .#7 :2003 ،ایي ًمف ثب ًمف اثعاضی ظثبى ّنپَقی فطاٍاى
زاضز ،ثب ایي تفبٍت وِ زض ًمف اثعاضی ،توطوع ثط ضٍی ثطآٍضزُ ؾبذتي ًیبظّب ٍ ذَاؾتِّبؾت ٍ
ًیبظی ثِ هكرم ثَزى هربعت ثطای فطؾتٌسُی پیبم ًیؿت؛ زض حبلیوِ زض ًمف ًظبضتی ،هربعت
ذبنی هس ًظط اؾت وِ فطؾتٌسُی پیبم ضفتبض ٍی ضا وٌتطل هیًوبیس .ثٌبثطایي ،هكرم ثَزى
هربعت ثطای فطؾتٌسُی پیبم ،العاهی اؾت .ثِ گفتِی یبوَثؿي ٍ ّوىبضاى # 2003$
زؾتَضالؼولّبیی وِ ضاًٌسگبى ثطای هؿبفطاى ذَز هیًَیؿٌس ٍ ػالئوی وِ زض پبضنّب ٍ هىبىّبی
ػوَهی ثطای ػبثطاى ٍ حضبض ًهت هیقًَس ،ثِ ذَثی ًمف ًظبضتی ظثبى ضا ًكبى هیزّس.
 .3نقص تؼبهلی :6زض ایي ًمف ،اظ ظثبى ثطای ایزبز توبؼ یب گصضاًسى هست ظهبًی ثب افطاز ربهؼِ ٍ
ایزبز تؼبهل ثب آىّب اؾتفبزُ هیقَز .ایي ًمف هیتَاًس قبهل ثحجّب ،هىبلوِّبی زٍؾتبًِ،
ًبهِّبی هىتَة ٍ هبًٌس ایيّب ثبقس.
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 .4نقص ضخصی :7ایي ًمف ایي اهىبى ضا ثِ افطاز هی زّس تب احؿبؾبت ٍ ػَاعف قرهی ،حبالت
ضٍحی ٍ ػمبیس قرهی ذَز ضا ثیبى ًوبیٌس.
 .5نقص اکتطبفی :8ایي ًمف ثِ فطز اهىبى هی زّس تب ثب اؾتفبزُ اظ اثعاض ظثبى ،وؿت اعالػبت وطزُ ٍ
چیعی یبز ثگیطز .زض ایي ًمف ،فطؾتٌسُی پیبم ثِ زًجبل وؿت اعالػبت اؾت ٍ تالـ هیوٌس تب زض
هَضز هحیظ پیطاهَى ذَز اذجبض ٍ اعالػبتی ضا ثِزؾت آٍضز .زض ٍالغ ،عطح ّطگًَِ پطؾكی اظ ؾَی
فطزً ،مف اوتكبفی ظثبى ضا ًكبى هیزّس.
 .6نقص تخیلی :9ایي ًمف ثِوبضگیطی ظثبى ثطای ذلك یه زًیبی ذیبلی اؾت .زض ایي ًمف ،فطز
ؾؼی هیوٌس ثب نحٌِؾبظیّبی تریلی ٍ اظ عطیك ؾطٍزى قؼط ،لهِپطزاظی ٍ هبًٌس ایيّب همهَز
ذَز ضا اًتمبل زّس.
 .7نقص اطالعرسبنی :10یؼٌی اؾتفبزُ اظ ظثبى ثِهٌظَض ضؾبًسى پیبم ثِ قرهی وِ اظ آى ذجط
ثیاعالع هیثبقس .اظ ایي ًمف ظثبًی ثطای ثیبى ٍالؼیتّب ،اعالػبت ،ضٍیسازّب ،حَازث ٍ هبًٌس ایيّب
اؾتفبزُ هیقَز.
ّوبىعَض وِ ّلیسی  #1973$اشػبى زاضز ،ثبیس ذبعطًكبى وطز وِ ّط یه اظ رولِّبی یه ظثبى
هوىي اؾت اظ لحبػ ًمكی ،ثِعَض ّوعهبى زاضای یه یب ثیف اظ یه ًمف ثبقٌس .ثِػٌَاى ًوًَِ،
رولِی ظیط وِ ثِ ًمل اظ شٍالفمبضی ٍ ّوىبضاى  ،1382$د #160 :3آٍضزُ قسُ اؾت ،ثِعَض ّوعهبى
هیتَاًس زاضای ؾِ ًمف ظثبًی هتفبٍت ثبقس:
«قَّط :ثْتطُ اظ ایيرب ثِ ثؼس ضٍ ثب تبوؿی ثطی تب ثِهَلغ ثطؾی».
 نقص اطالعرسبنی :زض رولِی فَق ،فطؾتٌسُی پیبم ثِ ًَػی هیذَاّس زٍضی هؿبفت ٍ ّوچٌیيٍرَز تبوؿی زض آى حَالی ضا ثِ هربعت گَقعز وٌس تب ٍی ثِهَلغ ثِ همهس ثطؾس -.نقص نظبرتی:
زض رولِی فَق ،فطؾتٌسُی پیبم هطزی اؾت وِ ایي رولِ ضا ذغبة ثِ ّوؿطـ هیگَیسّ .ویي
هؿألِ ثبػج هیقَز وِ ثتَاى ایي رولِ ضا ثِ ًَػی ،زؾتَض ٍ اهط ًیع للوساز وطز.
$ثب تبوؿی ثطٍ تب ثِ هَلغ ثطؾی!.#
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ّوچٌیي هیتَاى ایي رولِ ضا ّكساض ًیع زض ًظط گطفت $اگِ ثب تبوؿی ًطی ثِ هَلغ ًویضؾی!.#
 نقص تؼبهلی :زض ایي رولِ ،فطؾتٌسُ ی پیبم ٍ هربعت ثب ّن تؼبهل زاقتِ ٍ هطز ثِ ّوؿطـپیكٌْبز هیوٌس وِ ثب تبوؿی ثطٍز $پیكٌْبز هیوٌن ثب تبوؿی ثطی تب ثِهَلغ ثطؾی.#

 .1.2هفبهین و نقصهب
پطؾف اؾبؾی ایي اؾت وِ چگًَِ هیتَاى ًمفّب ضا قٌبذت؟ زض ایيرب شوط یه ًىتِ حبئع اّویت
اؾت ٍ آى توبیع لبئل قسى هیبى «هفبّین»ً« ٍ 11مفّب» اؾت.
زاللت یب هفَْم ،قبهل همَالتی هبًٌس ثؿبهس ،ظهبى ،تَالی ،وویت ،هىبى ،فطاٍاًی ٍ  ...هیقَز وِ
ٍیلىیٌع آى ضا همَلِّبی زؾتَضی -هؼٌبیی ثطًبهِ هیًبهس؛ ظیطا اضتجبط ثیي یه زاللت یب هفَْم ٍ یه
همَلِی زؾتَضی زض اوخط ظثبى ّبی اضٍپبیی ثؿیبض ثِ ّن ًعزیه اؾتٍ .ی «وبضثطزّبی» ظثبى ،یؼٌی
«ًمفّبی اضتجبعی» ،ضا ًیع اضبفِ هی وٌس وِ قبهل زضذَاؾت وطزى ،اًىبض وطزى ،پیكٌْبز وطزى ،گِلِ
وطزى ،زػَت وطزى ،اعالػبت ذَاؾتي ٍ غیطُ هیقَز .زض چٌیي حبلتیً ،مفّب اضتجبط هؿتمیوی ثب
همَلِّبی زؾتَضی یه ظثبى ًساضًس .هخالً گفتِّبی هتوبیعی هبًٌس «زٍؾت زاضیس +فالىرب ثطٍین»،
«چطا +فالىرب ًطٍین» ٍ «ٍرِ اهطی»ّ ،وگی هیتَاًٌس ًمف «زػَت» زاقتِ ثبقٌس $غضهي.#45 :1991 ،
اظ ایيضٍ ٍیلىیٌع ثطًبهِی زضؾی «هفَْهی» ضا هؼطفی هیوٌس ٍ هؼتمس اؾت وِ یه ثطًبهِی زضؾی
زض ظثبى اًگلیؿی ثبیس ثب تَرِ ثِ همَلِّبی زؾتَضی -هؼٌبیی ٍ همَلِی ًمفّبی اضتجبعی تْیِ قَز.
ربًؿَى  #1981$ثب انالح ثطًبهِی زضؾی هفَْهی ٍیلىیٌع ،یه ثطًبهِی زضؾی ًمفگطا ضا هؼطفی
هیوٌس وِ ّنظهبى زضثطگیطًسُی ًمفّبی اضتجبعی ٍ هفبّین هیثبقس .قىل ،1ایي ثطًبهِی زضؾی
ًمفگطا ضا ًكبى هیزّس.
ثطای قٌبذتي ًمف هیتَاى اظ ذَز پطؾیس ًیت گَیكَض چیؿت؟ هخالً اٍ هیذَاّس زػَت وٌس؟
تكىط وٌس؟ ػصضذَاّی وٌس؟ اظْبض ػاللِ یب ّوسضزی وٌس؟ ٍ اظ ایي لجیل .ثِ ایي تطتیت هیتَاى
فْویس وِ یه گفتِی ٍاحس یب یه رولِی ٍاحس هیتَاًس ًمفّبی هتفبٍتی زاقتِ ثبقس .ثطای هخبل،
رولِی «هغوئي قَ وِ فطزا هیبی» هی تَاًس ثیبًگط ًیت لَل گطفتي اظ وؿی یب ًیت زؾتَض زازى

notions

11

گانهیزباىازدیدگاههلیدی/163
هایهفت 


براساسنقص
بررسیهتوىخوانداریهجووعهی«فارسیبیاهوزین»


ثبقس .اظ عطفی ،ثطای پی ثطزى ثِ هفَْم رولِی فَق ثبیس زیس وِ گفتِی گَیٌسُ حبهل چِ تهَضات یب
هفبّیوی اؾت .ثٌبثطایي هیتَاى گفت وِ ّط گفتِای ثب تَرِ ثِ زیسگبُّبی هتوبیع ،زض ػیي حبل ّن
زضثطگیطًسُی هفبّین ٍ ّن زضثطگیطًسُی ًمفّبؾت $غضهي.#47 ٍ 46 :1991 ،
برنبههی درسی «نقصگرا»
هفبهین

نقصهبی ارتببطی

$هفَْم; ثطزاقت#
ظهبى
فضب
هىبى

ً$مف; ًیت#
زضذَاؾت وطزى
زػَت وطزى
تَنیف وطزى

قىل .1ثطًبهِی زضؾی ًمفگطا $ثطگطفتِ اظ ربًؿَى#4 :1981 ،

 .3پیطینهی تحقیق
تحمیمبت هتؼسزی زض ایطاى ثط اؾبؼ ًظطیِی ًمفگطایی ّلیسی اًزبم قسُ اؾت ،اهب تحمیمبتی وِ
هٌبثغ آهَظقی ظثبى فبضؾی ضا اظ ایي هٌظط ثطضؾی وٌٌس هحسٍز ثَزُ اؾت .زض ازاهِ ،چٌس ًوًَِ اظ ایي
پػٍّفّب ٍ ًتبیذ حبنل اظ آىّب آٍضزُ قسُ اؾت.
تجطیعهٌف  #1387$زض همبلِای ثب ػٌَاى «ثطضؾی هزوَػِی فبضؾی ثیبهَظین $آهَظـ ظثبى فبضؾی#
اظ هٌظط فطاًمف تزطثی ،ثط اؾبؼ چبضچَة ًظطی زؾتَض ًمفگطای ًظبمهٌس ّلیسی» ثِ ٍضؼیت
زضًٍی زضؼّبی ایي هزوَػِ پطزاذتِ اؾت .زض ایي ضٍیىطز ،چْبض فطاًمف تزطثی ،ثیٌبفطزی ،هتٌی ٍ
هٌغمی هغطح ّؿتٌس وِ اظ ایي هیبى ،فطاًمف تزطثی ثِػٌَاى هجٌبی تحلیل زازُّبی ایي هزوَػِ
اًتربة قسُ وِ اظ ؾِ فطآیٌس انلی هبزی ،شٌّی ٍ ضاثغِای تكىیل هیقَز .زازُّب ًكبى زازًس وِ
تمؿینثٌسی ّلیسی زض اًَاع فطآیٌسّب ٍ ًمفّبی گًَبگَى قطوتوٌٌسگبى آىّب زض هزوَػِی فَق،
وبضثطز زاضز .ایي زازُّب ّنچٌیي ًكبى زازًس وِ تفبٍتّبی لبثل هالحظِای زض ظهیٌِی ثؿبهس ضذساز
فطآیٌسّبی شٌّی ،ثیبًیٍ ،رَزی ٍ ضفتبضی ثب فطآیٌسّبی ضاثغِای ٍ هبزی ٍرَز زاضًس .تجطیعهٌف زض
ایي همبلِ زٍ ّسف ضا هس ًظط لطاض زازُ اؾت :تحلیل هحتَایی وتبة «فبضؾی ثیبهَظین» ٍ اضائِی
پیكٌْبز ثطای پسیسآٍضًسگبى وتبةّبی هكبثِ.
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ًتبیذ ًكبى زاز وِ چبضچَة ًظطی ّلیسی ،نطف ًظط اظ اذتالفبت رعیی زض هتيّبی ظثبى فبضؾی
لبثلارطا ٍ وبضآهس اؾت .تجطیعهٌف زض ذبتوِ پیكٌْبز زاز وِ ًتبیذ حبنل اظ ثطضؾی الیِّبی هؼٌبیی
تزطثی ،ثیٌبفطزی ٍ هتٌی ،همبیؿِ ٍ زض تسٍیي هتيّبی آهَظقی ثِوبض گطفتِ قًَس .ثب تَرِ ثِ اشػبى
ّلیسی ،فطآیٌسّبی هبزی ٍ پؽ اظ آى ضاثغِای ،اثْبم ثؿیبضی زض هتيّبی گًَبگَى ایزبز هیوٌٌس ٍ
ػاللِهٌساى هیتَاًٌس ثِ ثحج اثْبم زض ظثبى فبضؾی ثپطزاظًس .ثطضؾی هتيّبی غیطآهَظقی اظ هٌظط
فطاًمف تزطثی ٍ همبیؿِی آىّب ثب هتي حبضط ٍ ثطضؾی تفىیىی هتيّبی ػلوی ،ؾرٌطاًی ٍ  ...اظ
هٌظط چبضچَة ًظطی ّلیسی اظ زیگط پیكٌْبزات هغطح قسُ هیثبقٌس.
غفبضیهْط  #1383$زض پبیبىًبهِی وبضقٌبؾیاضقس ذَز تحت ػٌَاى «ثطضؾی زٍ هزوَػِی
آهَظقی آظفب ٍ فبضؾی ثیبهَظین اظ زیسگبُ ًمفگطایی» ثِ هغبلؼبت هطثَط ثِ تحلیل ؾبذتبض
هجتساذجطی زض ایطاى تَرِ وطزُ اؾت .زٍ هزوَػِی آهَظقی «آظفب» ٍ «فبضؾی ثیبهَظین» اظ لحبػ
هجتساّبی هَرَز زض ثٌسّب هَضز هغبلؼِ لطاض گطفتِاًسً .تبیذ ًكبى زاز زض هزوَػِی «فبضؾی
ثیبهَظین» ،اظ هجتساّبی هطوت ثیكتطی اؾتفبزُ قسُ اؾت وِ ایي ًكبىزٌّسُی اًغجبق ثیكتط ایي
هزوَػِ ثب گًَِی گفتبضی ظثبى فبضؾی اؾت .آهبضّبی ثِزؾت آهسُ ،اظ ًعزیهتط ثَزى ؾبذتبض
هجتساذجطی «فبضؾی ثیبهَظین» ثِ گًَِی گفتبضی ظثبى فبضؾی ذجط زازًس.
ضضبذبًی  #1385$زض همبلِای ثب ػٌَاى «ثطضؾی هزوَػِی فبضؾی ثیبهَظین $آهَظـ ظثبى فبضؾی#
اظ هٌظط فطاًمف ثیٌبفطزی ثط اؾبؼ چبضچَة ًظطی زؾتَض ًمفگطای ًظبمهٌس ّلیسی» ثِ ثطضؾی ایي
هزوَػِ اظ هٌظط فطاًمف ثیٌبفطزی پطزاذتِ اؾت .یبفتِّب ،فطضیِّبی پػٍّف ضا وِ ؾبذت پطؾف ٍ
پبؾد ٍ اهط ضا ؾبذت غبلت زضًظط گطفتِ ثَز ،ثِ چب لف وكبًس ٍ آقىبض وطز وِ ایي هزوَػِ ،زض
آهَظـ گًَِی گفتبضیّ ،نپبی ًَقتبضیً ٍ ،یع زض ثْطُگیطی اظ ضٍـ آهَظـ اضتجبعی چٌساى هَفك
ًجَزُ اؾت.
لبضیظازُ ٍ لٌؿَلی ً #1389$یع تحمیك ربلجی زض ظهیٌِی ًمفّبی ّفتگبًِی ظثبى اظ ًگبُ
ّلیسی اًزبم زازُاًس .آىّب زض همبلِی ذَز ثب ػٌَاى «ثطضؾی گًَِی وبضثطزی ظثبى ًَقتبضی زض ٍؾبیل
ًملیِی ثطٍىقْطی ،ثط اؾبؼ ًظطیِی ًمفّبی ّفتگبًِی ظثبى اظ زیسگبُ ّلیسی» پؽ اظ هكرم
وطزى ٍیػگیّبی ًمكی ثبضظ ایي گًَِی وبضثطزی ،ثِ تغبثك ًمفّبی ظثبًی آى ثط اؾبؼ ًمفّبی
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ّفتگبًِی ظثبى وِ ّلیسی قٌبؾبیی وطزُ پطزاذتِاًسً .تبیذ ًكبى زاز وِ گًَِی وبضثطزی هَضز
اؾتفبزُ زض ٍؾبیل ًملیِی ثطٍىقْطی ،ثِ ػٌَاى یىی اظ تٌَػبت ظثبى فبضؾی ،اظ ًظط ًمكی لبثل اًغجبق
ثب ًمفّبی ّفتگبًِی ظثبى اؾت ٍ لبثلیت ثبظتبة توبهی ایي ًمفّبی ارتوبػی ظثبى ضا زاضز.

 .4روش پصوهص
اظ رولِ ضٍـّبی تحمیك زض ػلَم تطثیتی ،ضٍـ تحمیك تَنیفی هیثبقس .تحمیك تَنیفی قبهل
هزوَػِ ضٍـّبیی اؾت وِ ّسف آى ،تَنیف قطایظ ٍ پسیسُّبی هَضز ثطضؾی اؾت.
تحمیك حبضط ًیع اظ ًَع تَنیفی هیثبقس .ثِ ایي زلیل وِ پػٍّكگط ثِ تَنیف ػیٌی قطایظ
هَرَز زض اضتجبط ثب وتبةّبی ظثبى فبضؾی وِ ثطای غیط فبضؾیظثبًبى تألیف قسُ ،پطزاذتِ اؾت .ثطای
روغآٍضی زازُّب ًیع اظ هیبى هزوَػِی  5رلسی «فبضؾی ثیبهَظین» ،هتيّبی ذَاًسى رلسّبی اٍل،
زٍم ٍ ؾَم آى ،ثِ زلیل ٍرَز ًمفّبی ظثبًی ،ثطگعیسُ قسُ اؾت .ایي هزوَػِ اظ اًتكبضات هسضؾِ
هی ثبقس ٍ ثِ ؾفبضـ قَضای گؿتطـ ظثبى ٍ ازثیبت فبضؾی زض آهطیىبی قوبلی تألیف قسُ اؾت .ثِ
ّویي زلیل ٍ اظ آى رب وِ زض ثطذی اظ هطاوع آهَظـ ظثبى فبضؾی اظ ایي هزوَػِ ثطای تسضیؽ ظثبى
فبضؾی اؾتفبزُ هیقَز ،گوبى هی ضٍز وِ ایي هزوَػِ ،هٌجغ اضظقوٌسی ثطای هغبلؼِ ثبقس .پؽ اظ
روغآٍضی زازُّب ثِ تحلیل آىّب ثط اؾبؼ ًمفّبی ّفتگبًِای وِ ّلیسی هؼطفی وطزُ اؾت
پطزاذتِ ذَاّس قس.

 .5تجسیه و تحلیل دادههب
زض ایي لؿوت ،زازُّبی ثِ زؾت آهسُ اظ ؾِ رلس هزوَػِی «فبضؾی ثیبهَظین» ضا ثط اؾبؼ ًمفّبی
ّفتگبًِی ّلیسی ،تمؿینثٌسی ٍ تحلیل هیوٌینّ .وچٌیي ،تؼساز ًمفّبی ثِوبض ضفتِ ضا زض رسٍل
رساگبًِای ثِ ًوبیف ذَاّین گصاقت.

 .1.5نقص ابساری
ّوبى عَض وِ گفتِ قس ،اظ ایي ًمف ثطای ثطآٍضزُ وطزى ذَاؾتِّب ٍ ًیبظّب اؾتفبزُ هیقَز ّ$لیسی،
 .#1973زض ایي هزوَػِ ،ػجبضات ٍ روالت ظیبزی وِ ًكبىزٌّسُی ًمف اثعاضی ثبقٌس ثِ چكن
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هیذَضًس .ایي رولِّب زضثطزاضًسُ ی اػوبلی ًظیط زضذَاؾت وطزى ،اربظُ گطفتي ٍ لطو گطفتي
هیثبقٌس .ثطای ضٍقيتط قسى هغلت ،ثِ شوط ًوًَِّبیی 12پطزاذتِ هیقَز:
 .1زضذَاؾت وطزى :هیقِ یِ ػىؽ اظ ثطازض زاهبز ثٌساظیي؟
 .2اربظُ گطفتي :اربظُ هیزیي اهطٍظ ظٍزتط ثطم؟
ثبیس ذبعطًكبى وطز وِ ثؿیبضی اظ رولِّبی ایي وتبة ،زاضای یه یب ثیف اظ یه ًمف ثَزًس وِ
ّوِی ًمفّبی ایي رولِّب زض روغآٍضی زازُّب لحبػ قسُاًس .زض رسٍل  ،1.5فطاٍاًی ًمف اثعاضی
زض رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم ایي هزوَػِ ًكبى زازُ قسُ اؾت.
رسٍل  .1.5فطاٍاًی ًمف اثعاضی

کبرکرد
زضذَاؾت وطزى
اربظُ گطفتي
لطو گطفتي
هزوَع

تؼذاد
27
7
1
35

 .2.5نقص نظبرتی
زض ایي ًمف ،فطؾتٌسُی پیبم اظ ضاُّبیی هبًٌس زؾتَض زازى ٍ تصوط یب ّكساض زازى ،ضفتبض هربعت ضا
وٌتطل هیوٌس .زض ایي وتبة هَاضزی یبفت قس وِ هؤیس ایي ًمف ظثبًی ثَزُاًس .زض ازاهِ ،یه رولِ اظ
ًوًَِّبی آى شوط هیگطزز:
 .1زؾتَض زازى :ثطٍ الؾتیه ضٍ ػَو وي .زاضُ زیط هیقِ!
 .2تصوط ٍ ّكساض زازى :حَاؾت ضٍ روغ وي!
فطاٍاًی ًمفّبی ًظبضتی ضا زض رسٍل  2.5هیتَاى هكبّسُ ًوَز.
رسٍل  .2.5فطاٍاًی ًمف ًظبضتی

کبرکرد
زؾتَض زازى
تصوط ٍ ّكساض زازى
هزوَع

تؼذاد
30
11
41

 12توبم ًوًَِّب اظ رلس ؾَم هزوَػِی فبضؾی ثیبهَظین $شٍالفمبضی ٍ ّوىبضاىً #1382 ،مل قسُ اؾت.
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 .3.5نقص تؼبهلی
ثِ ووه ؾبذتبضّبی ظثبًی هطتجظ ثب ایي ًمف ،فطؾتٌسُی پیبم ٍ هربعت وِ رعیی اظ ربهؼِ هیثبقٌس
ثب ّن تؼبهل زاضًس .زض ایي وتبة هَاضز هتؼسزی یبفت قس وِ گَیبی ایي ًمف ثَزًس .اػوبلی هبًٌس:
ؾالم ٍ احَال پطؾی وطزى ،ذساحبفظی وطزى ،تجطیه گفتي ،تؼبضف وطزى ،تكىط وطزى ،ػصضذَاّی
وطزى ،زػَت وطزى ،پصیطفتي ٍ ًپصیطفتي زػَت ،پیكٌْبز وطزى ،تكَیك وطزى ،لَل زازى ،لَل
گطفتي ،ؾطظًف وطزى ،قىبیت وطزى ٍ هبًٌس آى اظ ایي زؾتِاًس.
فطاٍاًی ًمفّبی تؼبهلی ضا زض رسٍل  3.5هیتَاى هكبّسُ ًوَز.
رسٍل  .3.5فطاٍاًی ًمف تؼبهلی

کبرکرد
ؾالم ٍ احَالپطؾی وطزى
ذساحبفظی وطزى
تجطیه گفتي
تؼبضف وطزى
تكىط ٍ لسضزاًی وطزى
زػَت وطزى
پصیطفتي زػَت
ًپصیطفتي زػَت
ثیبى آضظٍ
زلساضی زازى
گلِ ٍ قىبیت وطزى
ؾالم وؿی ضا ضؾبًسى
هؼطفی وطزى اقربل
ػصضذَاّی وطزى
اربظُ گطفتي
پیكٌْبز وطزى
پصیطفتي پیكٌْبز
ًپصیطفتي پیكٌْبز
تكَیك وطزى
رَاة هؤزثبًِ زازى
لَل زازى ٍ لَل گطفتي
ؾطظًف وطزى
هزوَع

تؼذاد
26
10
5
9
29
17
7
9
12
4
3
4
2
6
5
19
10
9
3
13
3
7
212
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 .4.5نقص ضخصی
روالت زضثطزاضًسُی ًمف قرهی وِ ثب تَلیس آىّب فطز هیتَاًس احؿبؾبت ٍ ػَاعف قرهی ،حبالت
ضٍحی ٍ ػمبیس ذَز ضا ثیبى ًوبیسً ،یع زض ایي هزوَػِ ثِ چكن هیذَضز .حبالتی هبًٌس تؼزت وطزى،
اظْبض ضضبیت ٍ ذَقحبلی وطزى ،اظْبض ًگطاًی وطزى ،اظْبض تأؾف وطزى ٍ هبًٌس آى زض ایي ظهطُاًس.
زض ازاهِ ثِ شوط زٍ هخبل هیپطزاظین:
 .1تؼزت وطزى :انالً ثبٍضم ًویقِ!
 .2اظْبض ًگطاًی وطزى :ذیلی ًگطاًن! قَّطم ثبیس تب حبال هیضؾیس.
زض رسٍل  ،4.5فطاٍاًی ّطیه اظ وبضوطزّبی فَق ضا هیتَاى هكبّسُ ًوَز.
رسٍل  .4.5فطاٍاًی ًمف قرهی

کبرکرد
تؼزت وطزى
اظْبض تأؾف وطزى
اظْبض ضضبیت ٍ ذَقحبلی وطزى
ثیبى ػالیك
اظْبض ًگطاًی وطزى
هزوَع

تؼذاد
13
10
1
6
4
34

 .5.5نقص اکتطبفی
عطح ّطگًَِ پطؾف اظ ؾَی فطؾتٌسُی پیبم هیتَاًس ًمف اوتكبفی زاقتِ ثبقس .ایي ًمف ًیع زض ایي
هزوَػِ ثِ چكن هیذَضز .ؾبػت ٍ تبضید ضٍیسازی ضا پطؾیسى ،زلیل ًبضاحتی وؿی ضا پطؾیسى ،ؾطاؽ
وؿی ضا گطفتيً ،ظط وؿی ضا پطؾیسى ،اعالػبت ذَاؾتي ٍ  ...اظ ایي گطٍُ هیثبقٌس وِ زض ظیط ثِ شوط
چٌس ًوًَِ هیپطزاظین:
 .1ؾؤال پطؾیسى :تب حبال ضاًٌسگی وطزی؟
 .2ؾبػت ٍ تبضید ضٍیسازی ضا پطؾیسى :هْوًَی اظ چِ ؾبػتی قطٍع هیقِ؟
 .3زلیل ًبضاحتی وؿی ضا پطؾیسى :چی قسُ ًَیس؟ چطا ًبضاحتی؟
زض رسٍل  ،5.5فطاٍاًی ّطیه اظ وبضوطزّبی فَق ًكبى زازُ قسُ اؾت.
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رسٍل  .5.5فطاٍاًی ًمف اوتكبفی

کبرکرد
ؾؤال پطؾیسى
اعالػبت ذَاؾتي
ؾبػت ٍ تبضید ضٍیسازی ضا پطؾیسى
ؾطاؽ وؿی ضا گطفتي
پطؾف زض هَضز ذهَنیبت اذاللی افطاز
ًظط وؿی ضا پطؾیسى
لیوت چیعی ضا پطؾیسى
پطؾف زض هَضز هىبى
پطؾیسى آة ٍ َّا
زلیل ًبضاحتی وؿی ضا پطؾیسى
پطؾف زض هَضز تهویوبت
هتَرِ ًكسى هغلجی ٍ پطؾف زض هَضز آى
پطؾف زض هَضز ػالیك
هزوَع

تؼذاد
50
28
8
3
4
6
4
4
2
4
4
10
3
130

 .6.5نقص تخیلی
ّوبىعَض وِ ّلیسی اشػبى زاضز ،زض ایي ًمف ،فطز ؾؼی هیوٌس ثب نحٌِؾبظیّبی تریلی ٍ اظ عطیك
ؾطٍزى قؼط ،لهِپطزاظی ٍهبًٌس ایيّب همهَز ذَز ضا اًتمبل زّس ّ$لیسی .#1973 ،پؽ اظ ثطضؾی
وتبةّ ،یچ رولِ یب ػجبضت ظثبًیای وِ هجتٌی ثط ایي ًمف ظثبًی ثبقس هكبّسُ ًكسُ اؾت.

 .7.5نقص اطالعرسبنی
زض ایي ًمف ،اظ ظثبى ثِ هٌظَض ضؾبًسى پیبهی ثِ قرهی وِ اظ آى ذجط ثیاعالع اؾت اؾتفبزُ هیقَز.
ثطضؾیّب ًكبى زاز وِ زض ایي هزوَػِ ثِ ایي ًمف ًیع تَرِ قسُ اؾت .ذجط ثس زازى ،هكرهبت
ظبّطی اقربل ضا زازى ،زض هَضز قْط یب وكَضی اعالػبت زازى ،حبزحِای ضا تؼطیف وطزى ،ؾبػت ٍ
تبضید ضٍیسازی ضا ثیبى وطزى ،ذجط غیطهٌتظطُ زازى ٍ ً ...وًَِّبی یبفتقسُ زض ایي هزوَػِ هیثبقٌس
وِ هؤیس ایي ًمف ظثبًی ّؿتٌس:

زباناى،فصلناهه،سالاول،ضوارهیدوم،زهستاى1931


یآهوزشزباىفارسیبهغیرفارسی
پژوهص 
ناهه

/116

 -اطالعرسبنی :تب قف هبُ زیگِ هأهَضیتف توَم هیقِ ٍ ثطهیگطزُ

.

 خبر بذی دادى :پؿطم تهبزف وطزُ ٍ االى ثیوبضؾتبًِ. سبػت و تبریخ رویذادی را بیبى کردى :هْوًَی اظ ؾبػت  6/5قطٍع هیقِ.فطاٍاًی ّطیه اظ وبضوطزّبی فَق ضا هیتَاى زض رسٍل  6.5هكبّسُ ًوَز.
رسٍل  .6.5فطاٍاًی ًمف اعالعضؾبًی

کبرکرد
اعالعضؾبًی
ذجط ثسی زازى
آزضؼ زازى
هكرهبت ظبّطی قرهی ضا زازى
نحجت زض هَضز ذهَنیبت اذاللی افطاز
زض هَضز قْط یب وكَضی اعالػبت زازى
حبزحِای ضا تؼطیف وطزى
زلیل ًبضاحتی ذَز ضا ثیبى وطزى
تهوین ذَز ضا ثیبى وطزى
زلیل پطذغط ثَزى چیعی ضا گفتي
ؾبػت ٍ تبضید ضٍیسازی ضا ثیبى وطزى
لیوت چیعی ضا گفتي
ذجط غیطهٌتظطُ زازى
رَاة ثطای ضفغ اثْبم
هزوَع

تؼذاد
72
17
5
2
4
17
10
4
6
5
9
8
6
5
170

ثطای ؾَْلت ثطضؾی ،هیعاى ٍ ًَع ًمفّبی ثِوبض ضفتِ زض رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم ایي هزوَػِ،
ثِ تطتیت اٍلَیت ٍ فطاٍاًی زؾتِثٌسی قسُاًس .رسٍل  ،7.5تؼساز ٍ زضنس ثِوبضگیطی ًمفّبی ظثبًی
ضا زض ؾِ رلس ایي هزوَػِ ًكبى هیزّس.
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رسٍل  .7.5هیعاى ثِوبضگیطی ًمفّب ثط حؿت اٍلَیت

اولویت
1
2
3
4
5
6
7

نوع نقص

تؼذاد

درصذ

تؼبهلی
اعالعضؾبًی
اوتكبفی
ًظبضتی
اثعاضی
قرهی
تریلی
هزوَع

212
170
130
41
35
34
0
622

" 34/08
" 27/33
" 20/90
" 6/59
" 5/62
" 5/46
0
100

ثِهٌظَض زضیبفت تهَیطی ضٍقيتط اظ زازُّبی روغآٍضیقسُ ،فطاٍاًی ّط یه ضا زض ًوَزاض ظیط
ًكبى هیزّین:

250
200
150
100
50
0
تریلی

قرهی

اثعاضی

ًظبضتی

اوتكبفی

اعالع
ضؾبًی

تؼبهلی

ًوَزاض  .1فطاٍاًی ًمفّبی ثِوبض ضفتِ زض رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم هزوَػِی آهَظقی «فبضؾی ثیبهَظین»
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 .6نتیجهگیری
زض پبؾد ثِ پطؾفّبی تحمیك ثبیس گفت وِ هزوَػِی آهَظقی «فبضؾی ثیبهَظین» ثِ ًمفّب ٍ
وبضوطزّبی ظثبًی تَرِ ٍیػُای هجصٍل زاقتِ اؾتً .مفّبی ثِوبض ضفتِ زض رلسّبی اٍل ،زٍم ٍ ؾَم
ایي هزوَػِ ،ثب قف ًمف اظ ًمفّبی ّفتگبًِ ای وِ ّلیسی هؼطفی وطزُ اؾت تغبثك زاقتِ وِ ایي
ًكبىزٌّسُی تَرِ ٍیػُی ایي هزوَػِ ثِ ًمفّب ٍ وبضوطزّبی ظثبًی اؾت .اظ هیبى ًمفّبی
ّفت گبًِ ًیع ،ثیكتطیي تَرِ ثِ ًمف تؼبهلی ٍ ووتطیي تَرِ ثِ ًمف تریلی ثَزُ اؾت .ثبال ثَزى
هیعاى تَرِ ثِ ًمف تؼبهلیً ،كبىزٌّسُی تَرِ ٍیػُی ایي هزوَػِ ثِ تمَیت هْبضتّبی اضتجبعی
ظثبىآهَظاى غیط فبضؾیظثبى هیثبقسّ .وچٌیي ثبال ثَزى زضنس ثِوبضگیطی ًمفّبی اعالعضؾبًی ٍ
اوتكبفی ًؿجت ثِ ًمف ّبی قرهیً ،ظبضتی ٍ اثعاضی ،زلیل ثط تَرِ ایي هزوَػِ ثِ تمَیت عطح
پطؾف ٍ پبؾد زض ظثبىآهَظاى هیثبقسً .مفّبی ثِوبض ضفتِ زض ایي هزوَػِ ثِرع ًمف ًظبضتی ،ؾیط
نؼَزی زاقتِاًس ٍ تؼساز ًمفّبی ثِوبض ضفتِ زض ّط رلس ًؿجت ثِ رلس لجلی آى ثیكتط قسُ اؾت.
وتبة زضؾی یىی اظ هْن تطیي هطارغ ٍ هٌبثغ یبزگیطی فطاگیطاى زض ًظبم وًٌَی آهَظقی هحؿَة
هیقَز ٍ زض ایطاى یىی اظ هْنتطیي ًمفّب ضا ایفب هیًوبیس؛ ثِ ػجبضت زیگط ،زض وكَض هب ثیكتط
فؼبلیتّبی آهَظقی زض چبضچَة وتبة زضؾی نَضت هیگیطز .ثب ًگبّی ثِ ضٍـّبی آهَظـ ظثبى زٍم
ًیع زضهی یبثین وِ اهطٍظُ ضٍـ تسضیؽ اضتجبعی ،یىی اظ پطوبضثطزتطیي ضٍـّبی آهَظـ ظثبى هیثبقس.
وتبة ّبی زضؾی آهَظـ ظثبى فبضؾی ًیع هٌبثغ ثؿیبض هْوی ثطای آهَظـ ایي ظثبى هیثبقٌس .ثطای
ایيوِ ثتَاى ایي ظثبى ضا ّط چِ ثْتط ثِ غیط فبضؾیظثبًبى آهَذت ،ایي وتبةّب ثبیس ػبضی اظ ّطگًَِ
وبؾتی ٍ ًبضؾبیی ثبقٌس .ثسیيهٌظَض هیتَاى ثب ًمس ٍ ثطضؾیّبی وتبةّبی آهَظـ ظثبى فبضؾی،
وبؾتیّبی هَرَز زض آى ضا ثِ هؤلفبى ٍ ثطًبهِ ضیعاى زضؾی گَقعز وطزُ ٍ ثب تْیِ ٍ تسٍیي هٌبثؼی
اضظقوٌس ٍ زضذَض ،ایي ظثبى ضا ثِ ثْتطیي ًحَ آهَظـ زاز.
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هنببغ
تجطیعهٌف ،هؼهَهِ .#1387$ .بررسی هجووػهی فبرسی بیبهوزین (آهوزش زببى فبرسی) از هنظر فرانقص
تجربی ،براسبض چبرچوة نظری دستور نقصگرای نظبمهنذ هلیذی .پبیبىًبهِی وبضقٌبؾی اضقس ،زاًكگبُ
قیطاظ.
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