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مانذانا نوستخص
زا٘كیبض ٌط ٜٚظثبٖقٙبؾی -زا٘كٍب ٜاِعٞطا
داود ملکلو
وبضقٙبؼ اضقس آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی ث ٝغیطفبضؾیظثب٘بٖ

چکیذه
اظ آٖخب و ٝزیٗ زض خبٔؼٝی ایطاٖ ثٝػٛٙاٖ ثركی ٔ ٟٓاظ فط ًٙٞایطا٘ی ث ٝقٕبض ٔیضٚز  ٚتؼساز ظیبزی اظ
فبضؾیآٔٛظاِٖ غیطایطا٘ی ٘یع ظثبٖ فبضؾی ضا خٟت ازأٝی تحهیُ زض ضقتٞٝبیِ زیٙی ٔیآٔٛظ٘س ،پػٞٚف حبضط ثٝ
ثطضؾی ٘حٜٛی ثبظٕ٘بیی  ٚاضائٝی ػٙبنط زیٗ ث ٝفبضؾیآٔٛظاٖ زض چٟبض وتبة آٔٛظـ فبضؾی ث ٝغیطفبضؾیظثب٘بٖ
زض ؾغح پیكطفتٔ ٝیپطزاظز .ایٗ وتبةٞب ػجبضتٙس اظ خّس ٞفتٓ وتبة آٔٛظـ فبضؾیِ خبٔؼٝإِهغفی ،خّس قكٓ
وتبة آٔٛظـ فبضؾیِ خبٔؼٝاِعٞطا ،خّس چٟبضْ وتبة آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی (آظفب)  ٚخّس چٟبضْ ٔدٕٛػٝی آٔٛظـ
فبضؾی (تبضید فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطاٖ) تأِیف نفبضٔمسْ .ثٙٔ ٝظٛض ا٘دبْ پػٞٚفٌ ،فتٕبٖ زیٙی زض ایٗ وتبةٞب زض
ؾ ٝحٛظٜی «اؾالْ»« ،ؾبیط ازیبٖ» ٌ« ٚفتٕبٖ زیٙیِ» ثی٘كبٖ عجمٝثٙسی قس ٜاؾت .ؾپؽ ٘حٜٛی ثبظٕ٘بیی ٞط
ٌفتٕبٖ اظ عطیك فطایٙسٞبی «فطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی» (عطح قس ٜاظ ؾٛی َّٞیسی)ٛٔ ،ضز تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفتٝ
اؾت٘ .تبیح ،حبوی اظ غبِت ثٛزِٖ «ٌفتٕبٖ زیٙیِ اؾالٔی» زض وتبةٞبی خبٔؼٝإِهغفی  ٚخبٔؼٝاِعٞطاٌ« ،فتٕبٖ
زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ» زض وتبة آظفب « ٚثطاثطی ؾٌ ٝفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ ،اؾالٔی  ٚؾبیط ازیبٖ» زض وتبة نفبضٔمسْ
اؾت .زض وتبةٞبی ٔٛضز ثحثٌ ،فتٕبِٖ اؾالٔی ثیكتط ثب «فطایٙسِ ٔبزی» ثبظٕ٘بیی قس ٜو٘ ٝكبٍ٘ط ٔؼطفیِ اؾالْ
ث ٝػٛٙاٖ ثركی ػّٕیٚ ،الؼی  ٚپٛیب اظ ظ٘سٌی  ٚفطٔ ًٙٞطزْ ایطاٖ اؾت .زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ ٌ ٚفتٕبِٖ
ؾبیط ازیبٖ ،فطایٙس غبِت« ،فطایٙس ضاثغٝای» اؾت و ٝحبوی اظ قٙبؾب٘سٖ ؾبیط ازیبٖ  ٚقٙبؾب٘سٖ زیٗ ثٝ
فبضؾیآٔٛظاٖ اؾت .وتبةٞبی خبٔؼٝإِهغفی  ٚخبٔؼٝاِعٞطا ثب اٞساف زیٙی تأِیف قسٜا٘س ٌ ٚفتٕبٖ زیٙیِ ایٗ
ز ٚثِ ٝحبػ ثؿبٔس ،تطتیت  ٚپطاوٙسٌی فطایٙسٞب ث ٝیىسیٍط قجبٞت زاضزٌ .فتٕبٖ زیٙیِ اؾالٔی زض وتبة
نفبضٔمسْ  ٚوتبة آظفب ،حبوی اظ تأویس ٘ٛیؿٙسٌبٖ ثط خبیٍب ٜایطا٘یبٖ زض زیٗ اؾالْ  ٚتأثیط آ٘بٖ ثط قىٛفبییِ
اؾالْ اؾت.

کلیذواژهها:

ثبظٕ٘بیی زیٌٗ ،فتٕبٖ زیٙی ،زؾتٛض ٘ظبْٔٙس ٘مفٌطای ّٞیسی ،فطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی ،ثٙس،
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 .1مقذمه
ظثبٖ ذٙثی ٘یؿت ،ثّى ٝحبٚی ثبٚضٞب  ٚخٟبٖثیٙی ٌٛیٙس ٜیب ٘ٛیؿٙسٜای اؾت و ٝاظ ظاٚیٝی ذبل ث ٝز٘یب
ٔیٍ٘طز .ظثبٖ ا٘ؼىبؼزٙٞسٜی ایسئِٛٛغی  ٚتفىط ٌٛیٙس ٜیب ٘ٛیؿٙسٜی آٖ اؾت .پؽ ٞط آ٘چ ٝوٌ ٝفت ٝیب
٘ٛقتٔ ٝیقٛز ،زض زض ِٖٚؾبذتبض ظثب٘ی ذٛز ،زضثطزاض٘سٜی ثبٚضٞب ٛ٘ ٚعِ ٍ٘بٌٛ ٜیٙس ٜیب ٘ٛیؿٙس ٜاؾت  ٚاٚ
اضظـٞب  ٚثبٚضٞبی ذٛز ضا ثط آ٘چ ٝاضائٔ ٝیوٙس ،پیبزٔ ٜیؾبظز.
زیٗ یىی اظ ٔمِٞٝٛبیی اؾت وٛ٘ ٝع ٍ٘ب ٚ ٜاضظـٌصاضی ا٘ؿبٖٞب زضثبضٜی آٖ ثب یىسیٍط تفبٚت زاضز .افطاز
ثب زیسٌبٜٞبی ٔتفبٚت ث ٝزیٗ ٔیٍ٘ط٘س  ٚآٖ ضا ثب تٛخ ٝث ٝاضظـٞب  ٚثبٚضٞبیكبٖ زض ٌفتٕبٖ ذٛز ٘كبٖ
ٔیزٙٞس .زض خبٔؼٝی فبضؾیظثبِٖ ایطاٖ ٘یع زیٗ خعئی ٔ ٟٓاظ ظ٘سٌی  ٚفطٔ ًِٙٞطزْ اؾت .زض ٚالغ ،یىی اظ
پبیٞٝبی ٛٞیتی ّٔت ایطاٖٛٞ ،یت زیٙی اؾت .ازیتظاز )72 :1387( ٜزضثبضٜی لسضت  ٚؾبثمٝی ٛٞیت زیٙی
ایطا٘یبٖ ٔی٘ٛیؿس «زیٛاض زیٙی زض خبٔؼٝی ایطا٘ی قبیس ث ٝلسٔت زیٛاض چیٗ ٘جبقس و ٝخٟبٖ ذبضخی ضا اظ
ثیبثبٌٖطزاِٖ ٚحكی ٔتٕبیع ٔی وطز ،أب اظ زیٛاض ایسئِٛٛغیه ثطِیٗ ؾبثك و ٝخٟبٖ ؾٛؾیبِیؿتی ضا اظ خٟبٖ
ؾطٔبیٝزاضی خسا ٔیوطز ،لسیٕیتط اؾت  ٚؾبثمٝای چٙسلط٘ی زاضز».
ػال ٜٚثط إٞیتی و ٝزیٗ زض فط ًٙٞفبضؾیظثب٘بٖ زاضز ،ثؿیبضی اظ فبضؾیآٔٛظاٖ ٘یع ظثبٖ فبضؾی ضا ثب
اٍ٘یعٜٞبی زیٙی  ٚثطای ٔغبِؼبت زیٙی زض ایطاٖ ٔیآٔٛظ٘س .ثطای آٔٛظـ ظثبٖٔ ،تٙبؾت ثب زٚض ٜیب ٞسف،
وتبةٞبیی تأِیف ٔیق٘ٛس .وتبةٞب یىی اظ خبیٍبٜٞبیی ٞؿتٙس وٛ٘ ٝیؿٙسٌبٖ ،ایسئِٛٛغی  ٚثبٚضٞبیِ ذٛز ضا
زض آٟ٘ب اثطاظ ٔیوٙٙس .وتبةٞبی آٔٛظـ فبضؾی ث ٝغیطفبضؾیظثب٘بٖ ٘یع اظ ایٗ لبػسٔ ٜؿتثٙب ٘یؿتٙس ٔ ٚب٘ٙس
ٞط ٌفتٕبٖ زیٍطی اظ ایسئِٛٛغی  ٚتفىط ٘ٛیؿٙسٌبٖ ذٛز أٍِ ٛیٌیط٘س.
زض ٕٞیٗ ضاؾتب ،پػٞٚف حبضط ث ٝثطضؾی ایسئِٛٛغیِ زیٙیِ اضائ ٝقس ٜث ٝفبضؾیآٔٛظاٖ ٔیپطزاظز.
ٕٞچٙیٗ ،تفبٚت زض ٘ٛع ٍ٘بٛ٘ ٜیؿٙسٌبٖ ایٗ وتبةٞب ث ٝزیٗ ٚ ٚخ ٜٛتفبٚت  ٚتكبثٌ ٝفتٕبٖ زیٙی زض آٟ٘ب ،اظ
ٔٙظط فطا٘مف ا٘سیكٍب٘یِ َّٞیسی ثطضؾی ٔیقٛز .ثسیٟی اؾت و ٝتفبٚت زض ٘ٛع ٍ٘ب ٜثٞ ٝط ٔٛضٛع زض
وتبةٞب٘ ،تبیح  ٚاٞساف آٔٛظقیِ ٔتفبٚتی ضا زض ثطزاضز .وتبةٞبی ٔٛضز ثطضؾی ػجبضتٙس اظ
 خّس ٞفتِٓ وتبة آٔٛظـ فبضؾی ث ٝفبضؾی ٔطوع خبٔؼٝإِهغفی خّس قكِٓ وتبة آٔٛظـ فبضؾی خبٔؼٝاِعٞطا خّس چٟبضِْ وتبة آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی (آظفب) خّس چٟبضِْ ٔدٕٛػٝی آٔٛظـ فبضؾی ،ثب ػٛٙاٖ «تبضید فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطاٖ» تأِیف نفبضٔمسْو ٝزض ثرفٞبی ثؼسی زضثبضٜی ایٗ وتبةٞب تٛضیحبتِ ثیكتطی زاز ٜذٛاٞس قس .پؽ اظ ثطضؾی ایٗ وتبةٞب
ث ٝپطؾفٞبی ظیط پبؾد زاز ٜذٛاٞس قس:
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بازوماییِدیهدرکتاب

 )1ثٝعٛض وّّی ،زض وتبةٞبی آٔٛظـ فبضؾی خبٔؼٝإِهغفی ،خبٔؼٝاِعٞطا ،آظفب  ٚنفبضٔمسْ ،ایسئِٛٛغی ٚ
ازیبٖ ثب وساْ یه اظ فطایٙسٞبی ٔبزی ،ضاثغٝای ،شٙٞی ،والٔیٚ ،خٛزی  ٚضفتبضی ثبظٕ٘بیی قسٜا٘س ٚ
تفؿیط آٖ چیؿت؟
 )2تفبٚت  ٚتكبث ٝثبظٕ٘بییِ ایسئِٛٛغی زیٙی زض وتبةٞبی فٛق چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
زیسٌب ٜوّّی ایٗ پػٞٚف ،ثطٌطفت ٝاظ ٔىتت ظثبٖقٙبؾی ٘مفٌطا اؾت و ٝزض ازأ ،ٝث ٝتٛضیح ذالنٝای
زضثبضٜی ایٗ ٔىتت ٔ ٚؼطفیِ ٔمِٞٝٛبیی ٕٞچ« ٖٛفطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی»« ،فطایٙسٞب» « ٚضاثغٝی ٚاغٜٞب ٚ
ایسئِٛٛغی» ٔیپطزاظیٓ.

 .2نقصگشایی؛ صتان و ایذئولوژی
ظثبٖقٙبؾی ٘مفٌطا ثب پػٞٚفٞبی ظثبٖقٙبؾبٖ ٔىتت پطاي ٕٞچ ٖٛیبوٛثؿٗ ٓٞ ٚظٔبٖ ثب تكىیُ حّمٝی
ظثبٖقٙبؾبٖ پطاي زض ؾبَ  1926آغبظ قس .خٞٛطٜی ایٗ ضٚیىطز ایٗ اؾت و ٝظثبٖٔ ،حه َٛتىبُِٔ
٘ظبْٞبی اضتجبعی حیٛاٌٖ ٝ٘ٛاؾت  ٚؾبذتبضٞب  ٚػٙبنط ظثب٘ی ،ثطای پبؾد زازٖ ث٘ ٝیبظٞبی اضتجبعی ذّك
ٔیق٘ٛس ،تغییط ٔیوٙٙس ،حصف ٔیق٘ٛس  ٚفطاٌطفتٔ ٝیق٘ٛس.
ثٌ ٝفتٝی زثیطٔمسْ ( )121 :1384اظ ٔیبٖ ٌٞٝ٘ٛبی ٔرتّفِ ٘مفٌطایی ،ثطخؿتٝتطیٗ ٌٝ٘ٛی آٖ،
یّٞ 1یسی اؾت .ثٙب ثٌ ٝفتٝی ثبتّط (« ،)701 :2004ثُؼس اختٕبػی زض زؾتٛض
زؾتٛض ٘ظبْٔٙس ٘مفٌطا ِ
٘ظبْٔٙس ٘مفٌطای ّٞیسی ثیكتط اظ ؾبیط ٘ظطیٞٝبی ٘مفٌطایی تٛؾؼ ٝزاز ٜقس ٜاؾت .اظ ایٗضٔ ،ٚیتٛاٖ
ضٚیىطز ٘مفٌطای ّٞیسی ضا یه ضٚیىطز ٌفتٕبٖٔساض زا٘ؿت وٚ ٝاحس ٔغبِؼٝاـ ٔتٗ ٌ ٚفتٕبٖ یب والْ
اؾت».
ٔكرهٞٝبی انّی زؾتٛض ٘ظبْٔٙس ٘مفٌطا ،زض زٔ ٚف ْٟٛپبیٝای ٘ظبْ٘ ٚ 2مفٕٛ٘ 3ز یبفتٝا٘س (ٟٔبخط ٚ
٘جٛی .)14 :1376 ،ایٗ ضٚیىطز چٙبٖ عطح قس ٜو ٝثتٛا٘س چٍٍ٘ٛی ظثبٖ ضا زض ثبفت تؼییٗ وٙس .زض ایٗ
زیسٌب ،ٜظثبٖ ٘ظبٔی ٔٙعٚی ٘یؿت ،ثّى ٝثبضآٚضزٜی 4خبٔؼٔ ٚ ٝتٙبؾت ثب ٘یبظٞبی خبٔؼ ٚ ٝا٘ؿبٖ اؾت .یؼٙی
ٞط ػٙهطی زض ظثبٖ ٔیتٛا٘س ثب اضخبع ث ٝچٍٍ٘ٛی وبضثطز ظثبٖ تجییٗ قٛز .ایٗ زؾتٛض ،زؾتٛضی اؾت وٝ
تٕبٔی ٚاحسٞبی یه ظثبٖ ضا ٘ؿجت ثب وُ ٕٞ ٚچ ٖٛػٙهطی ٘مكی تفؿیط ٔیوٙس (ّٞیسی  ٚحؿٗ.)1985 ،
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اظ زیسٌبّٞ ٜیسیٞ ،ط ظثبٖ ثٝعٛض ٓٞظٔبٖ ؾ٘ ٝمف ضا ایفب ٔیوٙسٚ .ی ایٗ ٘مفٞب ضا فطا٘مفٔ 1ی٘بٔس ٚ
آٖ ضا ث ٝؾ ٝزؾتٝی ا٘سیكٍب٘ی ،2ثیٙبفطزیٔ ٚ 3تٙی 4تمؿیٓ ٔیوٙس (ّٞیسی ٔ ٚتیؿٗ .)29 :2004 ،ایٗ
پػٞٚف زض حٛظٜی فطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی ظثبٖ لطاض زاضز .اظ عطیك فطا٘مف ا٘سیكٍب٘یٌٛ ،یٙس ٜیب ٘ٛیؿٙس،ٜ
تدطثٝی ذٛز اظ پسیسٜٞبی ز٘یبی ٚالؼی ضا تدؿٓ ٔیثركس (ٕٞبٖ).
فبِط ( )70 :1994ثركی اظ «فطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی» ضا ٔفٌ« ْٟٛصضایی»ٔ 5یزا٘س و ٝیه ٔف ْٟٛپبیٝایِ
ٔؼٙبیی زض ایٗ ٘ظبْ زؾتٛضی اؾتّٞ .یسی ،انغالح ٌصضایی ضا یه ٔف ْٟٛلسضتٕٙسِ ٔؼٙبیی تؼطیف ٔیوٙس
و ٝچٍٍ٘ٛی ثبظٕ٘بیی ٔؼٙب زض ثٙس 6ضا ٘كبٖ ٔیزٞس .ثٌ ٝفتٝی ٚیٌ ،صضایی ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچٍ ٝ٘ٛوبضثطاٖ
وبضثطاٖ ظثبٖ ،تهٛض شٙٞی ذٛز اظ ٚالؼیت ضا زض لبِت ظثبٖ تدؿٓ ٔیثركٙس  ٚچٍ ٝ٘ٛتدطثٝی ذٛز اظ ز٘یبی
اعطافقبٖ ضا تٛضیح ٔیزٙٞس .ثب ایٗ تؼجیط ،ثبظٕ٘بییٞب حبوی اظ ؾٌٛیطی ،اؾتفبزٜی اثعاضی  ٚایسئِٛٛغیىی
زض ٌفتٕبٖ ٞؿتٙس .اظ ایٗ ٘ظط ٔیتٛاٖ ٌفت ٌصضایی ث ٝا٘تمبَ یب ثبظٕ٘بیی ایسٜای ٔیپطزاظز  ٚثٙبثطایٗ،
ثركی اظ فطا٘مـف ا٘سیكٍب٘ی ظثبٖ اؾت (ّٞیسی.)106 :1994 ،
ثٌ ٝفتٝی ّٞیسی ٔ ٚتیؿٗ ( ،)170 :2004ظثبٖ ،ا٘ؿبٖٞب ضا لبزض ٔیؾبظز ثطای زضن آ٘چ ٝو ٝزض زضٚ ٖٚ
اعطافقبٖ ٔیٌصضز ،تهٛیطی شٙٞی اظ ٚالؼیت ثؿبظ٘س .زض ایٗ خب ٘مفِ «ثٙس» ٔ ٟٓاؾت؛ ظیطا ث ٝاػتمبز
ایكبٖ ،اِٚیٗ ثطزاقت ٔب اظ تدطث ٝایٗ اؾت و ٝتدطثٔ ،ٝدٕٛػٝای اظ «ضٚی زازٖٞب» 7اؾت؛ یؼٙی اتفبق
افتبزٖ ،ا٘دبْ زازٖ ،احؿبؼ وطزٖٔ ،ؼٙب زازٖ ،ثٛزٖ  ٚقسٖ .تٕبْ ایٗ «ضٚی زازٖٞب» زض زؾتٛضِ ثٙس
عجمٝثٙسی ٔیق٘ٛس .ثٙبثطایٗ ،ثٙس ػال ٜٚثط ایٗ و ٝقیٜٛای ثطای ػُٕ ،یؼٙی زازٖ ٌ ٚطفتٗ وبالٞب  ٚذسٔبت
 ٚاعالػبت اؾت ،قیٜٛای ثطای ثبظتبة اؾت؛ یؼٙی قیٜٛای اؾت و ٝزض آٖ ،زؾتٛض زض ٌٞٝ٘ٛبی ثیپبیب٘ی اظ
خطیبٖ ضٚیسازٞب ٔدبَ ثطٚظ ٔییبثس .آٟ٘ب ٘ظبْ زؾتٛضی ضا و ٝایٗ أط زض آٖ ٔحمك ٔیقٛزٌ ،صضایی ٔؼطفی
ٔیوٙٙس .ثٌ ٝفتٝی آٟ٘ب ٘ظبْ ٌصضایی ،ز٘یبی تدطث ٝضا زض ٔدٕٛػٝی لبثُوٙتطِی اظ ا٘ٛاع فطایٙسٞب تفؿیط
ٔیوٙس .ایٗ ػٙهطِ فطایٙسٕٟٔ ،تطیٗ ؾبظٜی ثٙس اؾت ٔ ٚالن تمؿیٓثٙسی ٔتٗ ث ٝثٙسٞبی ؾبظ٘سٜی آٖ ثٝ
قٕبض ٔیضٚز .اٍ٘بضٜی زؾتٛضِ ثٙس ثٝعٛض وّی اظ ؾ ٝثرف تكىیُ قس ٜاؾت:
 )1فطایٙسی و ٝزض ٌصض ظٔبٖ ٌؿتطـ ٔییبثس.
 )2قطوتوٙٙسٌبِٖ 8فطایٙس
1

. metafunction
. ideational
3
. interpersonal
4
. textual
5
. transitivity
6
. clause
7
. happenings
8
. participants
2
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 )3ػٙبنط پیطأ٘ٛی 1فطایٙس
تطویت ایٗ ػٙبنط ،اٍِٛیی ثطای تفؿیط تدطثٝی ٔب اظ آ٘چ ٝزض حبَ «ضٚی زازٖ» اؾت ،ث ٝزؾت ٔیزٞس؛
قطوتوٙٙسٌبٖ و ٝػٙبنط زؾتا٘سضوبضِ فطایٙس ٔیثبقٙس ،یب ػبُٔ فطایٙس ٞؿتٙس ،یب فطایٙس ثط آٟ٘ب اِػٕبَ
ٔیقٛز /ٚیب اظ فطایٙس ثٟطٔ ٜیثط٘س .ثٙبثط خطیبٖ اضتجبط  ٚثبفت ٔٛلؼیتیٌ ،ب ٜقطوتوٙٙسٌبٖ زض نٛضت والْ
حضٛض ٘ساض٘س .ػٙبنط پیطأ٘ٛیِ فطایٙس یب قطایظ پیطأ٘ٛی ،ظٔبٖ ٔ ٚىبٖ  ٚقیٜٛی ػُٕ ٚ ٚؾبیُ  ٚاؾجبة ٚ
قطایظ فطایٙس ضا ضلٓ ٔیظ٘ٙس .حضٛض ایٗ ػٙبنط زض ثٙس اخجبضی ٘یؿت ،اٌطچ ٝزض ثیكتط خّٕٞٝب  ٚثٙسٞبی
ظثبٖ حبضط٘س (ٟٔبخط ٘ ٚجٛی.)39-41 :1376 ،
فطایٙسٞب ث ٝقف زؾتٝی ٔبزی ،ضاثغٝای ،شٙٞیٚ ،خٛزی ،والٔی ٚ ،ضفتبضی تمؿیٓ ٔیق٘ٛس .ثٌ ٝفتٝی
ّٞیسی ٔ ٚتیؿٗ ( )170 :2004فطایٙسٞبی ٔبزی ،شٙٞی  ٚضاثغٝای« ،فطایٙسٞبی انّی» ٚ ،فطایٙسٞبی
والٔیٚ ،خٛزی  ٚضفتبضی« ،فطایٙسٞبی فطػی» زض ٘ظبِْ ٌصضاییِ ظثبٖ اٍّ٘یؿی ٞؿتٙس .زض ازأ ،ٝث ٝتٛضیح
ٔرتهطی زضثبضٜی ٞط فطایٙس پطزاذتٔ ٝیقٛز.
«فطایٙس ٔبزی» 2ثط ا٘دبْ ٌطفتٗ وبضی یب ضخ زازٖ حبزثٝای زالِت ٔیوٙس؛ ایٗ وبض یب ٚالؼٔ ٝیتٛا٘س
فیعیىی ثبقسٔ ،ب٘ٙس زٚیسٖ  ٚیب غیطفیعیىیٔ ،ب٘ٙس زضذٛاؾت وطزٖ؛ ٔثبَ :زیكت ضٚثب ٜاظ خبیف پطیس.
زیكت

ضٚثبٜ

ضشایط

کننذه (کنصگش)

3

اظ خبیف

پطیس

ضشایط

فشاینذ مادی

«فطایٙس ضاثغٝای» 4ث ٝچٍٍ٘ٛیِ ثٛزِٖ چیعٞب  ٚپسیسٜٞب اقبض ٜزاضز  ٚاغّت ثب فؼُِ «ثٛزٖ» ثیبٖ ٔیقٛز؛
فطایٙسٞبی ضاثغٝای ث ٝز ٚزؾت ٝتمؿیٓ ٔیق٘ٛس :اؾٙبزی ٚ 5قٙبؾبیی .6قطوتوٙٙسٌبٖ ثٙسٞبی اؾٙبزی
ػجبضتٙس اظ ٔؿٙساِی( ٝحبُٔ)ٔ ٚ 7ؿٙس(;ٚیػٌی) .8ضاثغٝی اؾٙبزی ث ٝؾ ٝنٛضت أىبٖپصیط اؾت :نفتی،9
ّٔىی ٚ 10قطایغیٔ .11ثبَٞبی ظیط ٘كبٖزٙٞسٜی ضاثغٝی اؾٙبزی ٞؿتٙس:

1

. circumstantial elements
. material
3
. actor
4
. relational
5
. attributive
6
. identifying
7
. carrier
8
. attribute
9
. intensive
10
. possessive
11
. circumstantial
2
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ٔثبَٔ .1 :طیٓ ،قبػط اؾت.
ٔطیٓ

قبػط

اؾت

حامل

ویژگی

فشاینذ ساتطهای (صفتی)

 .2قبزی ،پیب٘ ٛزاضز.
قبزی

پیب٘ٛ

زاضز

حامل

ویژگی

فشاینذ ساتطهای (ملکی)

 .3خّؿ ،ٝضٚظ خٕؼ ٝاؾت.
خّؿٝ

ضٚظ خٕؼٝ

اؾت

حامل

ویژگی

فشاینذ ساتطهای (ضشایطی)

زض فطایٙس ضاثغٝای اظ ٘ٛع «قٙبؾبیی» ،ث ٝیه چیعٛٞ ،یتی ٘ؿجت زازٔ ٜیقٛز .قطوتوٙٙسٌبٖ ایٗ
فطایٙس ػجبضتٙس اظ قٙبؾب(;قٙبؾٙس ٚ 1)ٜقٙبذتٔ .2ٝثبَ ظیط ٘كبٖزٙٞسٜی ضاثغٝی قٙبؾبیی اؾت.
حٕیسٕٞ ،بٖ قبػط اؾت.
حٕیس

قبػط

اؾت

ضناخته

ضناسنذه

فشاینذ ساتطهای (ضناسایی)

زض ایٗ ٔثبَ «قبػط» ،اؾٓ یب نفت ٘یؿت ،ثّىٚ ٝؾیّٝی قٙبؾبیی حٕیس اؾت .تفبٚت ثٙسٞبی اؾٙبزی ٚ
قٙبؾبیی زض ایٗ اؾت و ٝثٙسٞبی قٙبؾبیی ،ثطٌكتپصیطٞ 3ؿتٙس ،یؼٙی زض آٟ٘ب ٔیتٛاٖ خبی قٙبذتٚ ٝ
قٙبؾب ضا ثب  ٓٞػٛو وطز؛ ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ:
 .1ؾبضا ،ضٞجط ٌط ٜٚاؾت /ضٞجط ٌط ،ٜٚؾبضا اؾت.
ِٚی ثٙسٞبی اؾٙبزی ایٗ ذهٛنیت ضا ٘ساض٘س.
 .1ؾبضا ،ػبلُ اؾت.
* .2ػبلُ ،ؾبضا اؾت.

1

. identifier
. identified
3
. reversible
2
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«فطایٙس شٙٞی» 1ثط احؿبؼ ،ا٘سیك ٚ ٝازضان زالِت زاضز؛ ٔب٘ٙس زا٘ؿتٗ؛ ٔثبَ ٗٔ :اظ ٍٔؽ ٔتٙفطْ.
ٔٗ
حسگش


اظ ٍٔؽ
2

پذیذه

3

ٔتٙفطْ
فشاینذ رهنی

«فطایٙس ٚخٛزی» 4اظ ٔٛخٛزیت یب ٞؿتیِ پسیسٜای ؾرٗ ٔیٌٛیس؛ ٔب٘ٙس ٚخٛز زاقتٗ  ٚلطاض زاقتٗ؛
ٔثبَ :وتبة ضٚی ٔیع لطاض زاضز.
وتبة
موجود

ضٚی ٔیع
5

ضشایط

زاضز
فشاینذ وجودی

«فطایٙس والٔی» فطایٙسی اؾت ثب فؼُٞبیی و ٕٝٞ ٝاظ ٘ٛع «ٌفتٗ» ٞؿتٙس  ٚثیكتط زض ثٙسٞبی ٔطوت
ظبٞط ٔیق٘ٛس؛ ٔب٘ٙس ٌفتٗ  ٚفطٔٛزٖ؛ ٔثبَ :أیس ث ٝزقٕٙب٘ف تٕٟت ٘بضٚایی ظز.
أیس
گوینذه

ث ٝزقٕٙب٘ف
گیشنذه

7

تٕٟت ٘بضٚایی ظز
فشاینذ کالمی

«فطایٙس ضفتبضی» زضثطٌیط٘سٜی ضفتبضٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛخؿٕی  ٚضٚا٘ی یه ٔٛخٛز خبٖزاض اؾت؛ ٔب٘ٙس
ٌطیؿتٗ؛ ٔؼٕٛالً ثٙسٞبی ضفتبضی تٟٙب قبُٔ ضفتبضٌط ٚ 9فطایٙس ٞؿتٙسٔ .ثبَ :آض ْٚثبـ ،زاضْ فىط ٔیو.ٓٙ
زاضْ فىط ٔیوٓٙ
فشاینذ سفتاسی

زض زؾتٛض ٘ظبْٔٙس ٘مف ٌطای ّٞیسی ،فطو ثط آٖ اؾت و ٝفطایٙس ٔؼٙبیی  ٚقطوتوٙٙسٌب٘ی و ٝثب
اؾتفبز ٜاظ ػجبضتٞبی اؾٕی  ٚفؼّیِ ذبل زض یه ثٙس ثیبٖ قسٜا٘س ،آٖ چیعی ٞؿتٙس ؤ ٝب فىط ٔیوٙیٓ
زض خٟبٖ خبضی اؾت .ثب اؾتفبز ٜاظ ا٘تربةٞبی ا٘دبْ قس ٜاظ ٔیبٖ ٔدٕٛػٝی ٔحسٚزی اظ ا٘ٛاع فطایٙسٞب ٚ

1

. mental
. sensor
3
. phenomena
4
. existential
5
. existent
6
. verbal
7
. receiver
8
. behavioral
9
. behaver
2
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٘مفٞبی قطوتوٙٙسٌبٖ و ٝزض زؾتٛضِ ثٙس  ٚث ٝذهٛل زض فؼُ ثیبٖ قسٜا٘سٔ ،ب زیسٌب ٜذٛز ضا اظ ٚالؼیت
ٔكرم ٔیوٙیٓ (تٛالٖ.)196 :1386 ،
ٕٞچٙیٗٚ ،یػٌی ا٘سیكٍب٘ی ظثبٖ ،أىبٖ ا٘تمبَ تدطثیبت  ٚخٟبٖثیٙی فطز ضا زض ؾبذت ذٛز فطآٞ
ٔیآٚضز .اظ آٖخب و ٝظثبٖ ثبظتبةزٙٞسٜی تدطثٞٝب  ٚثبٚضٞبی پٟٙبٖ ٌٛیٙسٛ٘/ٜیؿٙس ٜاؾت٘ ،مف ا٘سیكٍب٘ی،
ضاثغٝی ظثبٖ ضا ثب ٌٛیٙسٛ٘/ٜیؿٙسٔ ٜكرم ٔیوٙسٌٛ .یٙسٛ٘/ٜیؿٙس ٜؾبذتبض ظثبٖ ضا ثٞ ٝط ٌ ٝ٘ٛو ٝثٝوبض
ثجطزٔ ،ؼٙب ٔ ٚف ْٟٛایسئِٛٛغیىی ذبنی اظ آٖ ثط ٔیآیس .یىی اظ خٙجٞٝبی ایسئِٛٛغی ،ا٘تربة ٚاغٌب٘ی زض ظثبٖ
فطز اؾت.
ث ٝثبٚض ّٞیسی ٔ ٚتیؿٗ (« )29 :2004تٕبْ خٙجٞٝبی تدطثی ا٘ؿبٖ ،ثٝعٛض وبُٔ ،زض ظثبٖ پیىطثٙسی
قس ٚ ٜثٔ ٝؼٙب تجسیُ ٔیق٘ٛس .یىی اظ خٙجٞٝبی ٕ٘ٛزِ تدطثٝی ا٘ؿبٖ زض ظثبٖٕٛ٘ ،ز اظ عطیك ٚاغٜٞب اؾت».
٘ٛع ٚاغٜٞبیی وٞ ٝط فطز زض ٌفتبض یب ٘ٛقتبض ذٛز ثٝوبض ٔیٌیطز ،ضاثغٝی ٔؿتمیٕی ثب تدطث ٚ ٝایسئِٛٛغی ٚی
زاضزٛ٘ .ع ا٘تربة ٚاغٜٞب ثطای ٘بٌْصاضی افطاز یب اقیب٘ ،كبٖزٙٞس ٜی ٘ٛع زیسٌبٞی اؾت و ٝزض ٔٛضز آٟ٘ب
زاضیٓٛ٘ .ع ٚاغٜٞبی ٞط فط ،ًٙٞثبظٕ٘بیی خٟبٖ ضا زض آٖ فط٘ ًٙٞكبٖ ٔیزٞس ،ظیطا ٚاغٜٞب ثط اؾبؼ ٘یبظٞبی
ایسئِٛٛغیه آٖ فط ،ًٙٞخٟبٖ ضا ثبظٕ٘بیی ٔیوٙٙس.
فطوالف (ٔ )1379ؼتمس اؾت و« ٝثٝوبض ثطزٖ ٚاغٜٞبی ثحثثطاٍ٘یع ایسئِٛٛغیىی ،حتی زض نٛضت اقبضٜی
٘ٛیؿٙس ٜثٔ ٝؼٙبی ثی٘كبٖتط  ٚغیطایسئِٛٛغیه آٟ٘ب ،حبٚی ثبض ایسئِٛٛغیه اؾت؛ ظیطا تٕبْ ٔؼٙبٞبی یه
ٚاغٜی چٙسٔؼٙبیی ،زاضای یه ٞؿتٝی ٔكتطن ٔؼٙبیی ٞؿتٙس ،و ٝزض ایٗ ٔٛاضزٛ٘ ،یؿٙس ٜزض ظیط پٛقكی
ٔؼٙبقٙبؾب٘ ،ٝغیطٔؿتمیٓ ٔؼٙی انّی ذٛز ضا ثیبٖ ٔیوٙس .ضٚاثظ ٔؼٙبیی ٔب٘ٙس ٔٓٞؼٙبیی ،قٕٔ َٛؼٙبیی ٚ
تضبز ثیٗ ٚاغٜٞب ٘یع ٌفتٕبٖ ایسئِٛٛغیىی ٔؤِف ضا ٔكرم ٔیؾبظ٘سٕٞ .چٙیٗ« ،ػجبضتثٙسیِ افطاعی»

1

یؼٙی ظٔب٘ی و ٝتؼساز ظیبزی اظ ٚاغٜٞبی ٔٓٞؼٙب یب تمطیجبً ٔٓٞؼٙب زض ػجبضتثٙسیِ ٔتٗ ٚخٛز زاضز،
٘كبٖزٙٞس ٜی تٕطوع  ٚتأویس ٘ٛیؿٙس ٜثط آٖ خٙج ٝاظ ٚالؼیت اؾت» .تحّیُ ٚاغٌب٘ی  ٚحٛظٜٞبی ٔؼٙبیی
ٔطثٛط ث ٝآ٘ ٟب اثعاضٞبیی اؾت و ٝزض تحّیُ ٔتٗ اظ ٘ظط ٔؼٙبی ا٘سیكٍب٘ی ثؿیبض ٔٛضز تٛخ ٝاؾت .ثب اؾتفبزٜ
اظ ایٗ اثعاض ،ایسئِٛٛغیٞبی پٟٙبٖ زض ٔت ٖٛضا ٔیتٛاٖ ضٔعٌكبیی ٕ٘ٛز .ایٗ اثعاضٞب ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝچٍٝ٘ٛ
ثٝوبضٌیطی ٚاغٜٞب ٔیتٛا٘س ٔٛضٛػی ضا ثطخؿتٝؾبظی وطز ٜیب ث ٝحبقی ٝثطا٘س.

 .3سوش پژوهص
زض ایٗ پػٞٚف ،چٟبض خّس وتبة ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس ؤ ٝكرهبتقبٖ زض خس )1( َٚآٔس ٜاؾت .ایٗ
وتبةٞب ؤ ٝطثٛط ث ٝؾغح پیكطفتٝی آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی ث ٝغیطفبضؾیظثب٘بٖ ٞؿتٙسٙٔ ،ترجی اظ ٔدٕٛػٝ
1

. extreme phrase
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وتبةٞبییا٘س و ٝعی  20ؾبَ اذیط زض زاذُ ایطاٖ تأِیف قس ٚ ٜزض ٔطاوع آٔٛظـ فبضؾی ث ٝغیطفبضؾیظثب٘بٖ
زض ایطاٖ  ٚثؼضی اظ ٔطاوع آٔٛظـ فبضؾی زض ذبضج اظ ایطاٖ تسضیؽ ٔیق٘ٛس.
خسٔ .1 َٚكرهبت وتبةٞبی ٔٛضز ثطضؾی

کتاب

دسس

ا٘تكبضات
خبٔؼٝإِهغفی

پیكطفتٝ

20

220

پیكطفتٝ

17

259

16

268

15

352

سدیف

سال

سطح

تعذاد

تعذاد
صفحات

نام کتاب

نام مؤلف  /مؤلفان

1

آٔٛظـ فبضؾی ث ٝفبضؾی
(خّس )7

انغط فطزی،
احٕس ظٞطایی،
خؼفط ٔؤٔٙی

1387

2

آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی
(خّس )6

ؼ .ف .ضؾِٛی ٔٛؾٛی

1387

ا٘تكبضات
خبٔؼٝاِعٞطا

3

ظثبٖ فبضؾی
(خّس )4
(تبضید فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطاٖ)

احٕس نفبضٔمسْ

1382

ا٘تكبضات قٛضای
ٌؿتطـ ظثبٖ ٚ
ازثیبت فبضؾی

پیكطفتٝ

4

آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی
(آظفب) خّس 4

یساهلل ثٕطٜ

1372

ا٘تكبضات
ثیٗإِّّی اِٟسی

پیكطفتٝ

انتطاس

نام ناضش

زازٜٞبی ایٗ پػٞٚف ،ثٙسٞب ٚ ٚاغٜٞبی زیٙیِ ٔٛخٛز زض ؾطتبؾط چٟبض وتبة فٛق اؾت .ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی،
ضٚـ ؾطقٕبضی اؾت ٚ ٚاحس ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی ،ثٙس اؾت (وّیٝی ثٙسٞبیی و ٝزض آٟ٘ب اظ ٚاغٜٞبی ٔطثٛط ثٝ
حٛظٜی ازیبٖ ٔ ٚصاٞت ٔب٘ٙس اؾالْٔ ،ؿیحیت ،ظضتكتی  ...ٚزض وّیٝی زضؼٞب ،تٕطیٗٞب  ٚفؼبِیتٞب اؾتفبزٜ
قس ٜاؾت) .ضٚـ تحمیك ،تٛنیفی-تحّیّی  ٚضٚـ تحّیُ ،ویفی-وٕی اؾت.
یىی اظ اثعاضٞبی ایٗ پػٞٚفٚ ،اغٜٞب  ٚحٛظٜٞبی ٔؼٙبییِ ٔطثٛط ث ٝآٟ٘ب اؾتٕٞ .بٖعٛض وٌ ٝفت ٝقس،
تحّیُ ٚاغٌبٖ  ٚحٛظٜٞبی ٔؼٙبیی ٔطثٛط ث ٝآٟ٘ب ،اثعاضی اؾت و ٝزض تحّیُ ٔتٗ ثٝوبض ٔیضٚز .زازٜٞب ث ٝایٗ
تطتیت ث ٝزؾت آٔس ٜو ٝتٕبْ ٚاغٜٞبی زیٙی ٔٛخٛز زض وتبةٞب اؾترطاج  ٚزض حٛظٜی ٔؼٙبییِ «اؾالْ»،
«ؾبیط ازیبٖ»  ٚحٛظٜی زیٙیِ «ثی٘كبٖ» عجمٝثٙسی قس ٜاؾت .حٛظٜی ٔؼٙبیی «اؾالْ» قبُٔ ٚاغٌب٘ی
ٔب٘ٙس ٕ٘بظ ،حضطت ٔحٕس(ل) ،أبْ نبزق(ع) ،قیؼٔ ٚ ٝب٘ٙس ایٟٙب ٔیقٛز .حٛظٜی ٔؼٙبیی «ؾبیط ازیبٖ» قبُٔ
ٚاغٌب٘ی ٔب٘ٙس ظضتكت ،زیٗ ٟٔطٔ ،ب٘ٛیٛٔ ،ؾی ،ػیؿیٔ ،ؿیح ٔ ٚب٘ٙس ایٟٙب ٔیقٛز .حٛظٜی ٔؼٙبییِ زیٙیِ
«ثی٘كبٖ» ٘یع ٚاغٌب٘ی ٕٞچ ٖٛذسا ،زػب ،ایٕبٖ ،ذساپطؾتی  ...ٚضا زضثطٔیٌیطز.
ػّت ا٘تربة ایٗ ؾ ٝحٛظٜی ٔؼٙبیی ،ثؿبٔس ظیبز ٚاغٜٞبی ٔطثٛط ثٞ ٝط وساْ اظ ایٗ حٛظٜٞب زض وتبةٞب
ثٛز ٚ ٜثٕٞ ٝیٗ زِیُ ،اؾالْ ث ٝزِیُ ثؿبٔس ثیكتط ٘ؿجت ث ٝؾبیط ازیبٖ ،ثٝعٛض خساٌب٘ ٝثطضؾی قس ٜاؾت.
ؾبیط ازیبٖ ٘یع و ٝقبُٔ ٔؿیحیت ،ظضتكتی ،یٟٛزی ٞ ...ٚؿتٙس ث ٝزِیُ ثؿبٔس وٕتط ٚاغٜٞبیكبٖ ،زض یه
حٛظ ٜلطاض ٌطفتٙسٚ .اغٜٞبیی  ٓٞو ٝزض ٞیچ یه اظ ایٗ ز ٚحٛظ ٜلطاض ٍ٘طفتٝا٘سِٚ ،ی زاضای ثبضِ زیٙی ٚ
اػتمبزی ٞؿتٙس ،زض حٛظٜی ثی٘كبٖ لطاض ٌطفتٝا٘س .ثطای ٌعیٙف ٚاغٜٞبیی ثب ثبضِ زیٙی ٕٞ ٚچٙیٗ تؼییِٗ
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حٛظٜی ٚاغٜٞب ،ث٘ٓٞ ٝكیٙی ٚ 1ثبٓٞآییٚ 2اغٜٞب تٛخ ٝقس ٜاؾت؛ ظیطا ثبفت تب حس ظیبزی وٕه ٔیوٙس وٝ
تكریم ثسٞیٓ و ٝیه ٚاغ ٜزض وساْ حٛظٜی ٔؼٙبیی لطاض زاضز.
زض ٔطحّٝی ثؼس ،تهته ثٙسٞبیی و ٝزضثطزاض٘سٜی ٚاغٜٞبی ٔٛضز ٘ظط ثٛز٘س ،اظ ٔٙظط «فطایٙسٞب» ٔٛضز
تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفتٙس  ٚفطایٙسٞبی ٔبزی ،ضاثغٝای ،شٙٞیٚ ،خٛزی ،والٔی  ٚضفتبضیِ ثٝوبض ضفت ٝزض
ٌفتٕبٖ زیٙی زض ؾ ٝحٛظٜی شوط قس ٜثطای ٞط وساْ اظ وتبةٞب ث ٝزؾت آٔسٕٞ .چٙیٗ ،ثطای تحّیُ زازٜٞب
اظ ٘طْافعاض اؼپیاؼاؼ ٕٛ٘ ٚزاض ٘یع اؾتفبز ٜقس ٜاؾت.

 .4یافتههای پژوهص
زض ازأ ،ٝثٝعٛض ذالن ٝث ٝثیبٖ ٘تبیح تدعی ٚ ٝتحّیُ زازٜٞب  ٚیبفتٞٝبی حبنُ قسٔ ٜیپطزاظیٓ .ایٗ ثرف
قبُٔ لؿٕتٞب ٔرتّفی ٔب٘ٙس «قجبٞت  ٚتفبٚت ثٝوبٌیطی ٚاغٜٞبی زیٙی زض وتبةٞب» «فطایٙسٞبی ثٝوبض

ضفت ٝزض ٌفتٕبِٖ زیٙیِ ٞط وتبة»« ،ثبظٕ٘بیی اؾالْ» ٔ ...ٚیقٛز.
 .1.4ضثاهت و تفاوت نسثت استفاده اص واژههای دینی دس کتابها
ٕٞبٖعٛض وٌ ٝفت ٝقس ،اثتسا تٕبْ ٚاغٜٞبیی و ٝثبض زیٙی زاقتٙس زض تٕبْ زضؼٞبی چٟبض خّس وتبة ٔكرم
قس .زض خسٕٝ٘ٛ٘ ،)2( َٚای اظ حٛظٜٞبی ٔؼٙبییِ زیٙی زض وتبة «آظفب» ث ٝػّت ذالنٝتط ثٛزِٖ آٖ ٘كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت .ایٗ تحّیُ ثطای ؾ ٝوتبة زیٍط ٘یع ا٘دبْ قس ٜاؾت ،أب زض ایٗ خب ث ٝشوط ایٗ ٕ٘ٝ٘ٛی وٛتبٜ
ثؿٙسٔ ٜیوٙیٓ.
خس .2 َٚا٘ٛاع حٛظٜٞبی ٔؼٙبییِ زیٙی زض وتبةِ «آظفب»
ضماسهی
دسس
زضؼ 1
زضؼ 2
زضؼ 3
زضؼ 4
زضؼ 5

واژههای حوصهی
معنایی اسالم
*
لطآٖ ( ،)1ؾدبز)2( ٜ
*
*
*

واژههای حوصهی
معنایی سایش ادیان
*
*
*
*
*

زضؼ 6

*

پبح ()1

زضؼ 7

ٔؿّٕبٖٞب ( ،)1اؾالْ ()1

*

3

واژههای حوصهی معنایی
دینی تینطان
*
*
*
*
*
اِٟی ( ،)1زیٙی ( ،)1زیٗ (،)1
قطیؼت ( ،)1پطٚضزٌبض ()1
زیٗ ()1

1

. syntagmatic
. collocation

2

 .3زض ایٗ خس ،َٚػسزِ وٙبض ٞط ٚاغ ٜیب انغالح٘ ،كبٍ٘ط ٔیعاٖ ثؿبٔس آٖ زض ٞط زضؼ ٔیثبقس.
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ازأٝی خس .2 َٚا٘ٛاع حٛظٜٞبی ٔؼٙبییِ زیٙی زض وتبةِ «آظفب»
ضماسهی
دسس

واژههای حوصهی
معنایی اسالم

واژههای حوصهی
معنایی سایش ادیان

زضؼ 8

*

*

زضؼ 9
زضؼ 10
زضؼ 11
زضؼ 12

*
*
*
ٔؤٔٙبٖ ()1

زضؼ 13

اؾالْ ( ،)4اؾالٔی (،)10
ٔؿّٕبٖ (،)1
زیٗ قیؼ)1( ٝ

زضؼ 14

اؾالْ (ٔ ،)2ؿّٕب٘بٖ ()1

زضؼ 15

*

*
*
*
*
اٚؾتب ( ،)2ظضزتكتیبٖ (،)5
اٚؾتبیی (ٌ ،)2بتٞب (،)2
یكتٞب (ٚ ،)1یؿپطز (،)11
٘ٚسیساز ( ،)1ذطزٜاٚؾتب (،)1
ظضزتكت ( ،)5پیغٕجط ایطا٘ی(،)1
اٛٞضأعزا ( ،)3ظضزتكتی (،)3
أكبؾپٙس ( ،)1اٞطیٕٗ (،)1
ایعزاٖ()1
یٟٛزیبٖ ( ،)1آییٗ ٔؿیح (،)1
وطیؿٕؽ (ٔ ،)1ؿیحیبٖ ()1
وطیؿٕؽ (ٔ ،)1ؿیحیبٖ ()1

1

واژههای حوصهی معنایی
دینی تینطان
ٔؼٛٙی ( ،)2ذسا (،)1
ذساقٙبؾی ()1
تٛوُ ث ٝذسا٘ٚس ()1
*
*
ذسا٘ٚس ()1

ذسا٘ٚس ( ،)2ثٟكت (،)1
زٚظخ ( ،)1نطاط ( ،)1فطقت،)2( ٝ
قیغبٖ ()1

ضة ( ،)1ذسا٘ٚس  /ذسا (،)3
ٌٙب)1( ٜ
ذسا ()2

پؽ اظ اؾترطاج ٚاغٜٞبیِ زاضایِ ثبض زیٙی زض ٞط وتبة  ٚقٕبضـ آٟ٘ب٘ ،تبیح ث ٝزؾت آٔس ٜضا زض ٕ٘ٛزاض
(٘ )1كبٖ زازٜایٓ.

ٕ٘ٛزاض  .1حٛظٜٞبی ٔؼٙبیی زیٙی زض ٞط وتبة
 .1زض ایٗ خس ،َٚػسزِ وٙبض ٞط ٚاغ ٜیب انغالح٘ ،كبٍ٘ط ٔیعاٖ ثؿبٔس آٖ زض ٞط زضؼ ٔیثبقس.
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ٕٞبٖعٛض و ٝزض ٕ٘ٛزاض فٛق ٔیثیٙیٓ ،زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی ،تفبٚت ثیٗ ثؿبٔس ٚاغٜٞبی اؾالْ ٚ
ؾبیط ازیبٖ ثؿیبض چكٍٕیط اؾت .زض ایٗ وتبة ،ثبظٕ٘بییِ اؾالْ ثؿیبض ثطخؿتٝتط اظ ؾبیط ازیبٖ ٘ ٚیع ثیكتط اظ
ٚاغٜٞبی زیٙیِ ثی٘كبٖ اؾت.
زض وتبة خبٔؼٝاِعٞطا ٘یع ٔب٘ٙس وتبة خبٔؼٝإِهغفی اؾالْ ثؿیبض پطضً٘تط اظ ؾبیط ازیبٖ ٕ٘ٛز پیسا وطزٜ
اؾت .ایٗ ز ٚوتبة اظ ِحبػ پطاوٙسٌی ٚاغٜٞب زض ؾ ٝحٛظٜی ٔؼٙبیی اؾالْ ،ؾبیط ازیبٖ ٚ ،ثی٘كبٖ ،ثب یىسیٍط
قجبٞت زاض٘س ٔ ٚیتٛاٖ ٌفتٕبٖ زیٙی ایٗ ز ٚوتبة ضا «اؾالٔی» لّٕساز وطز.
زض وتبة نفبضٔمسْ ،تفبٚت حٛظٜی اؾالْ ،ثی٘كبٖ  ٚؾبیط ازیبٖ ظیبز ٘یؿت ٔ ٚیتٛاٖ ایٗ ؾ ٝحٛظ ٜضا
زض ایٗ وتبة تمطیجبً ثطاثط زا٘ؿت .زض ایٗ وتبة ،ؾبیط زیٗٞبی ایطا٘ی ٔب٘ٙس ظضتكتیٔ ،ب٘ٛی ،زیٗ ٟٔط ٘ ...ٚیع
ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی قسٜا٘س .زض وتبة آظفب ،ثطذالف ؾ ٝوتبة فٛق ،حٛظٜی ٔؼٙبیی ؾبیط ازیبٖ پطضً٘تط
اؾت  ٚحٛظٜی ٔؼٙبیی زیٙیِ ثی٘كبٖ  ٚاؾالْ تمطیجبً ثطاثط ٞؿتٙس.
ثٝعٛض ذالن ٝزض وتبة خبٔؼٝإِهغفی  ٚوتبة خبٔؼٝاِعٞطا ،ثبظٕ٘بیی اؾالْ ثؿیبض ثطخؿتٝتط اظ ؾبیط
وتبةٞب اؾت  ٚزض وتبة نفبضٔمسْ ،ایٗ ؾ ٝحٛظٜی ٔؼٙبییِ زیٙی ،ثبظٕ٘بیی یىؿب٘ی زاقتٝا٘س .زض وتبة
«آظفب» وٚ ٝاغٜٞبی زیٙی ثؿیبض وٕتطی ٘ؿجت ث ٝؾبیط وتبةٞب زاضز ،ثطخؿتٝتطیٗ حٛظٜی ٔؼٙبییِ زیٙی،
حٛظٜی ؾبیط ازیبٖ ٔ ٚرهٛنبً زیٗ ظضتكتی اؾت.

 .2.4فشاینذهای استفاده ضذه دس گفتمانِ دینیِ هش کتاب
پؽ اظ اؾترطاج ٚاغٜٞب  ٚثٙسٞبی زیٙی اظ ٞط زضؼ  ٚفٟطؾت وطزِٖ ایٗ ثٙسٞب زض ٞط وتبة  ٚتؼییٗ حٛظٜی
آٟ٘ب ،تهته ثٙسٞب ثِ ٝحبػ اؾتفبز ٜاظ فطایٙسٞب  ٚقطوتوٙٙسٌبٖ فطایٙس ثٝعٛض خساٌب٘ ٝتدعی ٚ ٝتحّیُ
قس٘سٕٞٝ٘ٛ٘ .بیی اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ ثٙسٞب زض خسَٞٚبی ظیط ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
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خسٕٝ٘ٛ٘ .3 َٚای اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ فطایٙسٞبی حٛظٜی اؾالْ زض ٔٛضز وتبة خبٔؼٝإِهغفی
فشاینذ و ضشکتکننذگان فشاینذ

نوع فشاینذ

 )1فشاینذ :قىؿتزاز٘س؛ کنصگشٔ :ؿّٕب٘بٖ؛ کنصپزیشٔ :1كطوبٖ لطیف
 )2فشاینذ :وكتٝقس٘س؛ کنصپزیشٌ :طٞٚی اظ ٔؿّٕب٘بٖ
 )3فشاینذ :آؾیتضؾیسٖ؛ هذف :پیبٔجط ذسا
 )4فشاینذ :ضٚی زاز؛ کنصپزیش :خ ًٙؾرت؛ ضشایطٔ :یبٖ ٔؿّٕب٘بٖ ٔ ٚكطوبٖ  ٚوفبض
 )5فشاینذ :فطؾتبزٖ؛ کنصگش :پیبٔجط؛ کنصپزیشٔ :هؼتثٗػٕیط ثٕٞ ٝطا ٜیىی زیٍط اظ انحبة ذٛز
فشاینذ

 )6فشاینذ :یبز زٙٞس؛ کنصپزیش :اؾالْ  ٚلطآٖ

مادی

 )7فشاینذ :پیٕبٖ ثؿتٙس؛ کنصگشٞ :فتبز  ٚؾ٘ ٝفط ظٖ؛ دسیافتکننذه :ضؾ َٛذسا
 )8فشاینذ :ضٞؿپبض قس٘س؛ ضشایط :ث ٝفطٔبٖ ضؾ َٛذسا
 )9فشاینذٞ :دطت وطز؛ کنصگش :پیبٔجط
 )10فشاینذ :خبی زاز٘س؛ کنصگش :ا٘هبض؛ کنصپزیشٔ :ؿّٕب٘بٖ ٟٔبخط
 )11فشاینذ :ایدبز وطز؛ کنصگش :ضؾ َٛذسا؛ کنصپزیش :پی٘ٛس ثطازضی؛ ضشایطٔ :یبٖ ٟٔبخط  ٚا٘هبض
 )12فشاینذ :ػجٛض وطز؛ کنصگش :یىی اظ ٔؿّٕب٘بٖ

فشاینذ
ساتطهای

 )1فشاینذ :قس٘س (اؾٙبزی)؛ حاملٔ :ؿّٕب٘بٖ؛ ویژگی :غبفٍّیط
 )2فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ حامل :ضؾ َٛاوطْ؛ ویژگی :ظ٘سٜ
 )3فشاینذ :قس (اؾٙبزی)؛ حامل :ظ٘سٌی ثط ٔؿّٕبٖٞب؛ ویژگی :عبلتفطؾب
 )4فشاینذ :ثٛز (قٙبؾبیی)؛ ضناخته :تٛعئٝی ثعضي؛ ضناسنذه٘ :مكٝی لتُ پیبٔجط ثٚٝؾیّٝی لطیف

فشاینذ
رهنی

 )1فشاینذ :قٙیس٘س؛ حسگشٔ :حصٚف «آٟ٘ب»؛ پذیذه٘ :بْ حضطت ٔحٕس  ٚزیٗ اؾالْ

فشاینذ

 )1فشاینذ٘ :جٛز؛ موجودٔ :مبٔٚت قرم ضؾ َٛاوطْ؛ حضطت ػّی  ٚا٘سوی اظ انحبة

وجودی

 )2فشاینذ :ثبلی ٔب٘س ٜثٛز٘س؛ موجود :خٕؼیت ا٘سوی؛ ضشایط :زض وٙبض ضؾ َٛاوطْ
 )1فشاینذ :نساوطزٖ؛ گوینذه :ضؾ َٛاوطْ؛ گیشنذه :انحبة

فشاینذ
کالمی

 )2فشاینذ :ؾالْ ضؾب٘سٖ؛ گیشنذه :پیبٔجط
 )3فشاینذ :آٌب ٜوطز؛ گوینذه :ذسا٘ٚس؛ گیشنذه :پیبٔجطـ
 )4فشاینذ :ذٛا٘س٘س؛ گوینذه :پیبٔجط؛ گفته (گفته ضذه) :2ػمس ثطازضی؛ ضشایط :ثیٗ ذٛز  ٚػّی اثٗ
اثیعبِت

فشاینذ
سفتاسی

 )1فشاینذ :ذٛاثیس؛ سفتاسگش :ػّیثٗاثیعبِت

1

. patient / goal
. verbiage

2
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خسٕٝ٘ٛ٘ . 4 َٚای اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ فطایٙسٞبی حٛظٜی ؾبیط ازیبٖ زض ٔٛضز وتبةٞبی نفبضٔمسْ « ٚآظفب»
نوع

فشاینذ و ضشکتکننذگان فشاینذ

فشاینذ
فشاینذ
مادی

 )1فشاینذ :حىٔٛتوطزٖ؛ کنصگش :اٞطیٕٗ؛ کنصپزیش :ثسیٞب  ٚذٛثیٞب؛ ضشایط :زض زیٗ ظضتكتی
 )2فشاینذ :پیىبضوطزٖ؛ کنصگشٞ :ط وؽ؛ کنصپزیش :ثسی  ٚتبضیىی؛ ضشایط :زض زیٗ ٔب٘ی
 )3فشاینذ :آفطیسٖ؛ کنصگشٗٔ :؛ کنصپزیشٟٔ :ط؛ ضشایط :ثطاثط ذٛز و ٝاٛٞضٔعزا ٞؿتٓ.
 )1فشاینذ :اؾت (قٙبؾبیی)؛ ضناخته :اٛٞضأعزا؛ ضناسنذه :آفطیٙٙس ٚ ٜذسا٘ٚس خٟبٖ؛ ضشایط :زض زیٗ ظضتكتی

فشاینذ
ساتطهای

 )2فشاینذ :اؾت (قٙبؾبیی)؛ ضناختهٟٔ :ط؛ ضناسنذه :آفطیٙٙسٜی ٔٛخٛزات ٘یه ،ذسا٘ٚس خ٘ ٚ ًٙدبتزٙٞسٜی
ثكط
 )3فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ حامل :زیٗ ٔب٘ی؛ ویژگی :تطویجی اظ زیٗٞبی زیٍط؛ ضشایط :زض ایٗ زیٗ
 )4فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ ضناخته :اٚؾتب؛ ضناسنذه :وتبة ٔمسؼ  ٚػظیٓ ظضتكت
 )5فشاینذ :اؾت (قٙبؾبیی)؛ ضناخته :ذسای ثعضي؛ ضناسنذه :اٛٞضأعزا

فشاینذ

 )1فشاینذ :زا٘ؿتٗ؛ حسگشٔ :ب٘ی؛ پذیذه :زیٗ ذٛز

رهنی

 )2فشاینذ :زا٘ؿتٗ؛ حسگش :ظضتكت

فشاینذ
وجودی

 )1فشاینذ :ضٚاج زاقتٗ؛ موجود :زیٗ ٔب٘ی؛ ضشایط :زض آؾیب  ٚاضٚپب
 )2فشاینذ :ثبلیٔب٘سٖ؛ موجود :چٙس فهُ اظ اٚؾتبی ٞربٔٙكی
 )3فشاینذٚ :خٛززاقتٗ؛ موجود :اػتمبز ث ٝخٟبٖ زیٍط ،نطاطٔ ،یعاٖ  ٚزاٚضی ،ثٟكت  ٚزٚظخ؛ ضشایط :زض ایٗ زیٗ

فشاینذ

 )1فشاینذ :زػٛتوطزٖ؛ گوینذه :ظضتكت پیبٔجط ایطا٘ی؛ گیشنذه :خٟب٘یبٖ؛ گفته :پطؾتف اٛٞضأعزا

کالمی

 )2فشاینذٌ :فتٗ؛ گوینذه :اٛٞضأعزا

خسٕٝ٘ٛ٘ .5 َٚای اظ تدعی ٚ ٝتحّیُ فطایٙسٞبی حٛظٜی زیٙیِ ثی٘كبٖ زض ٔٛضز وتبةٞبی خبٔؼٝاِعٞطا  ٚخبٔؼٝإِهغفی
نوع
فشاینذ
فشاینذ
مادی
فشاینذ
ساتطهای
فشاینذ
رهنی
فشاینذ
وجودی
فشاینذ
کالمی

فشاینذ و ضشکتکننذگان فشاینذ
 :1فشاینذ :زازٖ؛ کنصگش :ذسای ٔتؼبَ؛ کنصپزیش٘ :ؼٕتٞبی فطاٚاٖ
 :2فشاینذ :آفطیسٖ؛ کنصگش :ذسا٘ٚس؛ کنصپزیش :والْ
 :3فشاینذ :زازٖ؛ کنصگش :ذسا٘ٚس؛ کنصپزیش :ایٗ لسضت
 :1فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ حامل :ذسا؛ ویژگیٕٞ :طا ٜقٕب
 :2فشاینذٔ :یقٛز (اؾٙبزی)؛ حامل :زػب؛ ویژگی :لجَٛ
 :3فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ حامل :ضٚظی زازٖ ثٛٔ ٝخٛزات ضٚی ظٔیٗ؛ ویژگی :وبض ذسا٘ٚس ثعضي
 :4فشاینذ :اؾت (اؾٙبزی)؛ حامل :حكتؼبِی؛ ویژگی :غٙی
 :1فشاینذ :پطؾتیسٖ؛ حسگش :ا٘ؿبٖٞب؛ پذیذه :ذسا
 :1فشاینذٞ :ؿتیٓ؛ موجودٔ :ب؛ ضشایط :زض ٔحضط ذسا
 :1فشاینذ :فطٔٛز؛ گوینذه :ذسا
 :2فشاینذ :پطؾیسٖ؛ گوینذهٔ :حصٚف (ا)ٚ؛ گفته :ػّت ٘یبٔسٖ ثبضاٖ؛ گیشنذه :ذسا٘ٚس
 :3فشاینذ :لؿٓ زاز ٜاؾت؛ گوینذه :حضطت آزْ؛ گیشنذه :ذسا
 :4فشاینذٔ :یفطٔبیس؛ گوینذه :ذسا٘ٚس وطیٓ
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ٕٞچٙیٗٔ ،یعاٖ اؾتفبزٜی چٟبض وتبةِ ٔٛضز پػٞٚف اظ ٞط فطایٙس ،زض ؾ ٝحٛظ ،ٜثؿبٔسٌیطی قس و٘ ٝتبیح
آٖ ث ٝنٛضت زضنسی زض خس )6( َٚآٔس ٜاؾت.
خس .6 َٚزضنس اؾتفبز ٜاظ فطایٙسٞب زض ؾ ٝحٛظ ٜزض ٞط وتبة
نام کتاب

خبٔؼٝإِهغفی

خبٔؼٝاِعٞطا

نفبضٔمسْ

آظفب

نوع

فشاینذ

فشاینذ

فشاینذ

فشاینذ

فشاینذ

فشاینذ

گفتمان

مادی

ساتطهای

رهنی

وجودی

کالمی

سفتاسی

اؾالْ
ؾبیط ازیبٖ
ثی٘كبٖ
اؾالْ
ؾبیط ازیبٖ
ثی٘كبٖ
اؾالْ
ؾبیط ازیبٖ
ثی٘كبٖ
اؾالْ
ؾبیط ازیبٖ
ثی٘كبٖ

41.85%
25%
31.49%
34.34%
15.62%
27.38%
33.33%
30.15%
13.95%
55.17%
13.04%
20%

28.43%
50%
34.80%
31.81%
15.62%
36.90%
46.23%
53.96%
51.16%
20.68%
78.26%
50%

9.26%
25%
21.54%
14.14%
31.25%
23.80%
9.67%
3.17%
16.27%
6.89%
4.34%
30%

1.91%
0
1.65%
2.02%
3.12%
4.16%
3.22%
7.93%
2.32%
6.89%
4.34%
0

18.21%
0
9.94%
17.67%
34.37%
7.14%
7.52%
4.76%
16.27%
6.89%
0
0

0.31%
0
0.55%
0
0
0.78%
0
0
0
3.44%
0
0

 .1.2.4تاصنمایی اسالم
ٕ٘ٛزاض ظیط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٞط یه اظ وتبةٞبی ٔٛضز ٘ظط ،حٛظٜی ٔؼٙبییِ اؾالْ اظ عطیك چٝ
فطایٙسٞبیی ثبظٕ٘بیی قس ٜاؾت.

ٕ٘ٛزاض  .2ا٘ٛاع فطایٙسٞب زض ثبظٕ٘بیی حٛظٜی ٔؼٙبییِ اؾالْ
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ٕٞبٖعٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ،زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی« ،فطایٙس ٔبزی» ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زض ٌفتٕبٖ
زیٙی اؾالٔی زاضز .فطایٙس ٔبزی ٘كبٖزٙٞسٜی ضخ زازٖ  ٚاتفبق افتبزٖ ،ػُٕ وطزٖ  ٚػٌُٕطایی اؾت.
ٌفتٕبٖ زیٙی اؾالْ زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی تب حس ظیبزی یه ٌفتٕبٖ پٛیب  ٚفؼبَ اؾتٛ٘ .یؿٙسٌبٖ ایٗ
وتبة ،ثب ثیبٖ زاؾتبٖٞب ٔ ٚبخطاٞبی ٔطثٛط ث ٝاؾالْ ،آٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ٔٛضٛع ٚ ٚالؼیتی ثیبٖ وطزٜا٘س و ٝزض
ػُٕ اتفبق افتبز ٜاؾت.
پؽ اظ فطایٙس ٔبزی« ،فطایٙس ضاثغٝای» ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز .فطایٙس ضاثغٝای فطایٙسی اؾت ؤ ٝمِٞٝٛب
ضا عجمٝثٙسی ٔ ٚؼطفی ٔیوٙس ٘ ٚؿجت ٔیزٞس٘ .ؿجت زازِٖ ثطذی اظ ٚیػٌیٞب ث ٝاؾالْ ٘ ٚیع ٔؼطفی ٚ
قٙبؾب٘سٖ ثطذی اظ ٔؿبئُ  ٚان َٛاؾالٔی ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ پؽ اظ ٌفتٕبِٖ ػٌُٕطایی زض ایٗ وتبة ٚخٛز
زاضز.
«فطایٙس والٔی» و ٝیه فطایٙس فطػی اؾت ،زض خبیٍب ٜؾ ْٛلطاض زاضز؛ ظیطا زض ایٗ وتبة ،ػال ٜٚثط اَػٕبَ
ث ٝخبی ٔب٘س ٜاظ زیٗ اؾالْ  ٚثعضٌبٖ اؾالْ ،والِْ ث ٝخبی ٔب٘س ٜاظ ایكبٖ ٘یع ثطخؿت ٝقس ٜاؾت .ثٙبثطایٗ،
ٚخٛز فطایٙس فطػیِ والٔی زض ٔطتجٝی ؾ ٚ ْٛلجُ اظ فطایٙس انّیِ شٙٞی و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ٔٛضٛعٞبی شٙٞی
 ٚا٘تعاػی اؾت ،لبثُ تهٛض اؾت .اؾالْ زض ایٗ وتبة ،ثب اؾتفبز ٜاظ فطایٙس ٔبزی ،ثٝعٛض ّٕٔٛؼ اضائ ٝقسٜ
اؾت .ثٙبثطایٗ فطایٙسٞبی شٙٞی ٔ ٚؿبئُ ا٘تعاػی خبیٍب ٜوٕتطی ثطای حضٛض زاض٘س.
«فطایٙس ٚخٛزی» « ٚفطایٙس ضفتبضی» و ٝخع ٚفطایٙسٞبی فطػی ٞؿتٙس ،زض ایٗ ٌفتٕبٖ ثؿیبض ا٘سن زیسٜ
ٔیق٘ٛس .فطایٙس ٚخٛزیٚ ،خٛز یه ٚالؼیت ضا ثسٞ ٖٚط ٌ ٝ٘ٛلضبٚتی زض ٔٛضز آٖ ثٕ٘ ٝبیف ٔیٌصاضز.
٘ٛیؿٙسٌبٖ ایٗ وتبة ثب ٘كبٖ زازٖ اؾالْ ثٝػٛٙاٖ یه ٚالؼیت پٛیب ،ثیكتط اظ ایٗ و ٝثط خٙجٞٝبی ٚخٛزی
اؾالْ تأویس وٙٙس ،آٖ ضا ثسیٟی زا٘ؿت ٚ ٝثیكتط زض لبِت ٔٛضٛػبت ػّٕی ٘كبٖ زازٜا٘س.
«فطایٙس ضفتبضی» و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی ضفتبضٞبی فیعیِٛٛغیىی  ٚضٚاٖقٙبذتی ا٘ؿبٖ اؾت ،ث٘ ٝظط ٔیضؾس وٝ
زض ٔدٕٛع زض ٌفتٕبِٖ زیٙی وٕتط حضٛض زاضز  ٚایٗ قبیس ث ٝایٗ زِیُ ثبقس وٚ ٝلتی نحجت اظ زیٗ ٚ
ٌفتٕبٖ زیٙی ٔی قٛز ،پبی ٔؿبئّی فطاتط اظ ا٘ؿبٖ  ٚضفتبضٞبی فیعیِٛٛغیىی  ٚضٚاٖقٙبذتیِ ا ٚثٔ ٝیبٖ
ٔیآیس.
وتبة خبٔؼ ٝاِعٞطا تب حسٚز ظیبزی اظ ِحبػ ٚخٛز فطایٙسٞب زض ٌفتٕبٖ زیٙی اؾالْ ث ٝوتبة
خبٔؼٝإِهغفی قجبٞت زاضز  ٚتٟٙب تفبٚتٞبیی خعئی ضا ٔیتٛاٖ زض ٌفتٕبٖ اؾالٔی ایٗ ز ٚوتبة یبفت.
ثٝػٛٙاٖ ٔثبَ ،زض ٌفتٕبٖ اؾالٔی وتبة خبٔؼٝاِعٞطا ،ثیٗ فطایٙس ٔبزی  ٚفطایٙس ضاثغٝای تفبٚت چكٍٕیطی
ٚخٛز ٘ساضزٌ .فتٕبٖ اؾالٔی وتبة خبٔؼٝاِعٞطا اظ ِحبػ ٚالؼیتٌطاییٛٔ ،ضغِ ثی٘كبٖتطی ٘ؿجت ث ٝوتبة
خبٔؼٝإِهغفی زاضز  ٚثیكتط زضنسز ٔؼطفی  ٚقٙبؾب٘سٖ اؾالْ ث ٝفبضؾیآٔٛظاٖ اؾت تب ٘كبٖ زازٖ آٖ
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ثٝػٛٙاٖ ثركی ثسیٟی اظ ظ٘سٌی ػّٕیِ ٔطزْ .زض ایٗ ز ٚوتبة ث٘ ٝظط ٔیضؾس وٞ ٝسف ،تٟٙب ظثبٖآٔٛظی
٘یؿت ٍ٘ ٚبٞی  ٓٞث ٝآٔٛظـ ٔفبٞیٓ زیٙی زض وٙبض آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی احؿبؼ ٔیقٛز.
زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ اؾالٔیِ وتبة نفبضٔمسْ ،ثطذالف ز ٚوتبة فٛق ،ثؿبٔس فطایٙس ضاثغٝای اظ فطایٙس ٔبزی
ثیكتط اؾت .فطایٙس شٙٞی زض ٔطتجٝی ؾ ٚ ْٛپؽ اظ آٖ فطایٙس والٔی لطاض زاضز .فطایٙس ٚخٛزی ،ضتجٝی پٙدٓ
ضا زاضز  ٚفطایٙس ضفتبضی زض ایٗ ٌفتٕبٖ ٚخٛز ٘ساضز .زض ٔدٕٛع ،زض ٌفتٕبٖ زیٙی اؾالٔی وتبة نفبضٔمسْ،
ثؿبٔس فطایٙسٞبی انّی ثیكتط اظ فطایٙسٞبی فطػی اؾت .ث٘ ٝظط ٔیضؾس وٌ ٝفتٕبٖ اؾالٔی زض وتبة
نفبضٔمسْ ثیف اظ آٖ و ٝثیب٘ ٍط اثؼبز ػّٕی اؾالْ ثبقسٔ ،جٙی ثط ٔؼطفی  ٚقٙبؾب٘سٖ اؾالْ ٔ ٚؿبئُ ٔطثٛط
ث ٝاؾالْ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ثٝػٛٙاٖ زیٙی اؾت و ٝزض ایطاٖ ٚخٛز زاضزٛ٘ .یؿٙسٜی ایٗ وتبة پؽ اظ قٙبؾب٘سٖ
اؾالْ ،آٖ ضا ثٝػٛٙاٖ ٚالؼیتی ٔؼطفی ٔیوٙس و ٝزض ایطاٖ پصیطفت ٝقس ٚ ٜزض ظ٘سٌی ػّٕی ٔطزْ ٕ٘ٛز زاضز.
زض ؾطاؾط وتبة ٘یع ثٙسٞبیی ٚخٛز زاضز و٘ ٝكبٍ٘ط تأثیط ایطاٖ  ٚایطا٘یبٖ ثط ضقس  ٚقىٛفبیی اؾالْ اؾت.
زض ٌفتٕبٖ اؾالٔیِ وتبة آظفبٕٞ ،ب٘ٙس وتبة خبٔؼٝإِهغفی  ٚوتبة خبٔؼٝاِعٞطا ،ثؿبٔس فطایٙس ٔبزی
ثیكتط اظ ؾبیط فطایٙسٞب اؾت .پؽ اظ آٖ ،فطایٙس ضاثغٝای لطاض زاضز .زض ٔطتجٝی ؾ ،ْٛثؿبٔس فطایٙسٞبی شٙٞی،
ٚخٛزی  ٚوالٔی تمطیجبً یىؿبٖ اؾت .فطایٙس ضفتبضی ضتجٝی آذط زض ایٗ ٌفتٕبٖ ضا زاضزٌ .فتٕبٖ اؾالٔی زض
وتبة آظفب ٌفتٕب٘ی ٚالغٌطایب٘ ٝاؾت .زض «آظفب» ثب ٚخٛز ایٗ وٚ ٝاغٜٞبی حٛظٜی ٔؼٙبیی اؾالْ ا٘سن ٞؿتٙس
 ٚحتی حٛظٜی ٔؼٙبیی ؾبیط ازیبٖ ،ثطخؿتٝتط اظ اؾالْ ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ ،بٖ ٌفتٕبٖ ا٘سوی وٝ
زضثبضٜی اؾالْ ٚخٛز زاضزٌ ،فتٕب٘ی اؾت و ٝاؾالْ ضا ثٝػٛٙاٖ ٚالؼیت  ٚچیعی و ٝزض ػُٕ اتفبق افتبزٜ
ٔؼطفی ٔیوٙس .فطایٙس ضاثغ ٝای زض ایٗ ٌفتٕبٖ حبوی اظ قٙبؾب٘سٖ اؾالْ  ٚفط ًٙٞاؾالٔی ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ
اؾت .ضٚیىطز انّی  ٚغبِت ٘ٛیؿٙسٜی وتبة «آظفب» ،حبوی اظ ٔؼطفی اؾالْ ثٝػٛٙاٖ ثركی ػّٕی اظ ظ٘سٌی
ایطاٖ اؾت.
زض ٔدٕٛع فطایٙسٞبی ٔبزی  ٚضاثغٝای ،فطایٙسٞبی غبِت زض ٌفتٕبٖ زیٙی اؾالٔی زض وتبةٞبی فٛق
ٞؿتٙس.
 .2.2.4تاصنمایی سایش ادیان
ٕ٘ٛزاض ظیط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض ٞط یه اظ وتبةٞبی ٔٛضز ٘ظط ،حٛظٜی ٔؼٙبییِ «ؾبیط ازیبٖ» اظ عطیك چٝ
فطایٙسٞبیی ثبظٕ٘بیی قس ٜاؾت.
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ٕ٘ٛزاض  .3ا٘ٛاع فطایٙسٞب زض ثبظٕ٘بیی حٛظٜی ٔؼٙبییِ ؾبیط ازیبٖ

ٕٞبٖعٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز ،زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی و ٝوٕتطیٗ ٚاغٜٞبی ؾبیط ازیبٖ ضا زاضا اؾت،
«فطایٙس ضاثغٝای» ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز  ٚپؽ اظ آٖ ،فطایٙسٞبی والٔی ٔ ٚبزی لطاض زاض٘س .ؾبیط فطایٙسٞب
زض ایٗ ٌفتٕبِٖ وتبة زیسٕ٘ ٜیقٛزٌ .فتٕبٖ ؾبیط ازیبٖ زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی ،وبٔالً حبقیٝای ٚ
وٓضً٘ اؾت .زض ایٗ وتبة ،اؾالْ پٛیب  ٚزاضای ٚخ ٜٛػّٕی ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾت ،أب ازیبٖ زیٍط ،حبِتی
ٔٙفؼُ  ٚایؿتب زاض٘س و ٝتٟٙب زضثبضٜی ٚیػٌیٞبی آٖ اعالػبتی ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ زاز ٜقس ٜاؾت.
زض ٌفتٕبِٖ ؾبیط ازیبٖ زض وتبة خبٔؼٝاِعٞطا ،فطایٙس غبِت« ،فطایٙس والٔی» اؾت و ٝیه فطایٙس فطػی
اؾت .ایٗ فطایٙس٘ ،كب٘ ٝی ضٚاثظ ٕ٘بزیٙی اؾت و ٝزض ذٛزآٌب ٜا٘ؿبٖ ؾبذت ٚ ٝزض لبِت ؾرٗ ضیرتٔ ٝیقٛز
(ّٞیسی ٔ ٚتیؿٗ .)177 :2004 ،پؽ اظ آٖ ،فطایٙس شٙٞی اؾت  ٚفطایٙس ضاثغٝای  ٚفطایٙس ٔبزی زض ٔطتجٝی
ثؼسی لطاض زاض٘س .ؾپؽ فطایٙس ٚخٛزی اؾت و ٝثٔ ٝیعاٖ وٕی زیسٔ ٜیقٛز ٘ ٚكبٖزٙٞسٜی ٚخٛز ؾبیط
ازیبٖ ثس ٖٚلضبٚت ٌٛیٙس ٜیب ٘ٛیؿٙس ٜزضثبضٜی آٖ اؾت .ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝؾبیط ازیبٖ زض وتبة
خبٔؼٝاِعٞطا ،ثیف اظ ایٗ و ٝخٙجٝی ٚالؼی  ٚػّٕی زاقت ٝثبقس ،خٙجٝی شٙٞی  ٚا٘تعاػی زاضزٌ .فتٕبٖ زیٙیِ
ایٗ وتبة و ٝثیكتط ضً٘  ٚثٛی اؾالٔی زاضز ،ؾبیط ازیبٖ ضا ثیكتط ثب ضٚیىطزی شٙٞی  ٚا٘تعاػی ٘كبٖ زازٜ
اؾت.
وتبة نفبضٔمسْ ثیكتطیٗ تؼساز ٚاغٜٞبی ؾبیط ازیبٖ ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .فطایٙس غبِت زض ایٗ
ثرف« ،فطایٙس ضاثغٝای» اؾت .پؽ اظ آٖ ث ٝتطتیت فطایٙسٞبی ٔبزیٚ ،خٛزی ،والٔی  ٚشٙٞی لطاض زاض٘س .زض
ایٗ وتبة ،ثب اؾتفبز ٜاظ فطایٙس ضاثغٝای اظ ٘ٛعِ قٙبؾبیی ،ؾبیط ازیبٖ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ قٙبؾب٘س ٜقسٜا٘س .اؾالْ
٘یع زض وٙبض ؾبیط ازیبٖ ایطا٘ی ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی قس ٜاؾت .ؾپؽ فطایٙس ٔبزی ،وٙف  ٚػُٕ ضا زض ؾبیط
ازیبٖ ٘كبٖ ٔیزٞس .فطایٙس ٚخٛزی زض ایٗ ثرف ،ثیبٍ٘ط ٚخٛز ازیبٖ ایطا٘ی زض ظٔبٖٞبی ٌصقت ٝزض ایطاٖ
اؾت.
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زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ زض وتبة «آظفب» ٘یع ٔب٘ٙس وتبة نفبضٔمسْ« ،فطایٙس ضاثغٝای» فطایٙس غبِت
اؾت ظیطا زض ایٗ وتبة ٘یع ؾبیط ازیبٖ ثب اؾتفبز ٜاظ فطایٙس ضاثغٝای اظ ٘ٛع قٙبؾبیی ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی
قس ٜاؾت ٛ٘ ٚیؿٙس ٜزض وتبة آظفب ،ؾبیط ازیبٖٔ ،رهٛنبً زیٗ ظضتكتی ضا ٔؼطفی وطز ٜاؾت .پؽ اظ فطایٙس
ضاثغٝای ،فطایٙس ٔبزی لطاض زاضز .تفبٚت ایٗ ز ٚفطایٙس زض ایٗ وتبة چكٍٕیط اؾت .لطاض ٌطفتِٗ فطایٙس ٔبزی
پؽ اظ فطایٙس ضاثغٝای ،حبوی اظ ٔؼطفی ؾبیط ازیبٖ ثٝػٛٙاٖ یه ٚالؼیت ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ اؾت .زض ٔطتجٝی
ؾ ،ْٛفطایٙس والٔی  ٚفطایٙس ٚخٛزی لطاض زاض٘س .ایٗ ز ٚفطایٙس ث ِ ٝحبػ ثؿبٔس ٚلٛع ،تمطیجبً ثب یىسیٍط ثطاثط ٚ
ثیبٍ٘ط ٚالؼیتی ٞؿتٙس و ٝزض ٌصقت ٝزض ایطاٖ ٚخٛز زاقت ٝاؾت  ٚاو ٖٛٙث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی ٔیق٘ٛس.
فطایٙس شٙٞی  ٚضفتبضی زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ زض وتبة آظفب ٚخٛز ٘ساضز.
ثٝعٛض ذالنٔ ٝیتٛاٖ ٌفت و ٝفطایٙسٞبی غبِت زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ زض وتبةٞبی «نفبضٔمسْ»،
«آظفب» « ٚخبٔؼٝإِهغفی» ،فطایٙس ضاثغـٝای  ٚزض وتبة «خبٔؼٝاِعٞطا» ،فطایٙسٞبی والٔی  ٚشٙٞی ٞؿتٙس.

 .3.2.4تاصنمایی حوصهی دینیِ تینطان
ٕ٘ٛزاض ظیط ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض وتبةٞبی ٔٛضز ٘ظط ،حٛظٜی ٔؼٙبییِ زیٙیِ ثی٘كبٖ اظ عطیك چ ٝفطایٙسٞبیی
ثبظٕ٘بیی قس ٜاؾت.

ٕ٘ٛزاض  .4ا٘ٛاع فطایٙسٞب زض ثبظٕ٘بیی حٛظٜی ٔؼٙبییِ ثی٘كبٖ
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ٕٞبٖعٛض ؤ ٝكبٞسٔ ٜیقٛز زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ زض وتبةٞبی خبٔؼٝإِهغفی  ٚوتبة
خبٔؼٝاِعٞطا« ،فطایٙس ضاثغٝای» ثبالتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز  ٚؾپؽ ث ٝتطتیت ،فطایٙسٞبی ٔبزی ،شٙٞی ،والٔی،
ٚخٛزی  ٚضفتبضی زیسٔ ٜیقٛز .ث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝزض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ زض ایٗ ز ٚوتبةٔ ،ؼطفی ٚ
قٙبؾبیی زیٗ ثٝعٛض ثی٘كبٖ  ٚػبْ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٘ ٚیع ٘ؿجت زازِٖ ٚیػٌیٞبیی ث ٝآٖ زض اِٛٚیت لطاض ٌطفتٝ
اؾت .فطایٙس ضاثغٝای ،ثیبٍ٘ط حبِت ایؿتبیی  ٚتٛنیف حبِتِ «ثٛزٖ» زض ٔمبثُ «ػُٕ وطزٖ» ٘یع ٔیثبقس.
زض ایٗ ٌفتٕبٖ ،ػُٕ ٚ ٚالغٌطایی ٘یع ٔكبٞسٔ ٜیقٛز .پؽ اظ آٖٔ ،ؿبئُ شٙٞی  ٚا٘تعاػی ،ؾرٗ ٘ ٚمُ
ل ٚ َٛنحجت اظ ٚخٛز زیٗ اؾت .زض ؾغح ثؿیبض وٕتطی اظ ایٗ ٌفتٕبٖ ،زیٗ زض ضفتبضٞبی ا٘ؿب٘ی ٘كبٖ
زاز ٜقس ٜاؾت.
زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ زض وتبة نفبضٔمسْ« ،فطایٙس ضاثغٝای» ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز .پؽ اظ آٖ ثٝ
تطتیت فطایٙسٞبی والٔی ،شٙٞی ٔ ٚبزی ثب اذتالفی خعئی  ٚتمطیجبً یىؿبٖ لطاض زاض٘س« .فطایٙس ٚخٛزی» زض
ٔطتجٝی ثؼسی لطاض ٌطفت ٝاؾت« .فطایٙس ضفتبضی» زض ایٗ ٌفتٕبٖ ٚخٛز ٘ساضز .زض وٌُ ،فتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ
زض وتبة نفبضٔمسْ ،ثیف اظ ایٗ و ٝخٙجٝی ٚالغٌطایب٘ ٚ ٝػّٕی زاقت ٝثبقس ،خٙجٝی قٙبؾبیی  ٚاؾٙبزی
زاضز .زض ایٗ وتبة٘ ،ؿجت ث ٝز ٚوتبة زیٍط ،زیٗ حبِت ایؿتبیی ثیكتطی زاضز تب پٛیبیی .لؿٕتی اظ ٌفتٕبٖ
زیٙی ثی٘كبٖ زض ایٗ وتبة ٘كبٖزٙٞسٜی زیٗ زض لبِت ٔؿبئُ شٙٞی  ٚا٘تعاػی ،ؾرٗٞب  ٚوٙفٞب اؾت ٚ
ٕٞچٙیٗٚ ،خٛز زیٗ ثس ٖٚلضبٚت زضثبضٜی آٖ ضا ثبظٕ٘بیی ٔیوٙس .أب زض ٔدٕٛع ،لؿٕت ثؿیبض ظیبزی اظ
ٌفتٕبٖ زیٙی ثی٘كبٖ زض وتبة نفبضٔمسْ ثٔ ٝؼطفی  ٚقٙبؾب٘سِٖ زیٗ اذتهبل زاضز تب لضبٚت زضثبضٜی
ٚالؼی ثٛزٖ آٖ .زض ایٗ وتبة ،زیٗ  ٚزیٗٞبی ایطا٘ی  ٚاؾالْ ثٝػٛٙاٖ لؿٕتی اظ فط ًٙٞایطا٘ی ثٝ
ظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی ٔیقٛز.
زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ زض وتبة «آظفب» ث ٝتطتیت ،فطایٙسٞبی ضاثغٝای ،شٙٞی ٔ ٚبزی لطاض زاض٘س .ؾبیط
فطایٙسٞب زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبِٖ ایٗ وتبة ٚخٛز ٘ساض٘س .زض وتبة «آظفب» ٘یع ٔب٘ٙس وتبة نفبضٔمسْ ،زیٗ
خٙجٝی ٚالغٌطایب٘ٝی وٕتطی زاضز .زض ایٗ وتبة ،زیٗ ثیكتط حبِتی ٔٙفؼُ  ٚلبثُٔؼطفی زاضز وٛ٘ ٝیؿٙسٜی
ایٗ وتبة آٖ ضا ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔیقٙبؾب٘س  ٚیب ٚیػٌیٞبیی ضا ث ٝزیٗ ٘ؿجت ٔیزٞس .زض ایٗ وتبة ٘یع زیٗ
 ٚفط ًٙٞزیٙی ایطا٘یبٖ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ قٙبؾب٘س ٜقس ٜاؾت  ٚػال ٜٚثط قٙبؾب٘سٖ زیٗ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ،زض
ثطذی ٔٛاضز ،زیٗ زض لبِت ػٛأُ شٙٞی  ٚا٘تعاػی ٚ ،ثٔ ٝیعاٖ وٕتط زض لبِت ػُٕ ٚ ٚالؼیت ثبظٕ٘بیی قسٜ
اؾت.
زض ٔدٕٛع« ،فطایٙس ضاثغٝای» ،زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ «ثی٘كبٖ» زض وتبةٞبی فٛق ،فطایٙس غبِت اؾت .ؾٝ
فطایٙس انّیِ ٔبزی ،ضاثغٝای  ٚشٙٞی زض ایٗ ٘ٛع ٌفتٕبٖ ،ثؿبٔس ثیكتطی اظ ؾ ٝفطایٙس فطػی زاض٘س.
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ٔجبحث فٛق ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝزض وتبةٞبی ٔٛضز ٘ظط زض ٔدٕٛع ،زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ اؾالْ ،فطایٙس ٔبزی ٚ
فطایٙس ضاثغٝای ٚ ،زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ ٌ ٚفتٕبٖ ثی٘كبٖ ،فطایٙس ضاثغٝای ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاض٘س.

 .3.4تفاوت و تطاتهِ گفتمان دینی دس کتابها
زض خس ،)7( َٚثؿبٔس ٚلٛع فطایٙسٞب زض ٞط ؾ ٝحٛظ ٜزض چٟبض وتبة ٘كبٖ زاز ٜقس ٜاؾتٕٞ .بٖعٛض و ٝزض
ایٗ خسٔ َٚكبٞسٔ ٜیقٛز ،وتبة خبٔؼ ٝإِهغفی  ٚوتبة آظفب ،ثب تٛخ ٝث ٝفطایٙسٞبی غبِت زض ٞط ٌفتٕبٖ
ث ٝیىسیٍط قجبٞت زاض٘س .وتبة خبٔؼٝاِعٞطا  ٚوتبة نفبضٔمسْ ،ثب ز ٚوتبة زیٍط ٔتفبٚت ٞؿتٙسٕٞ .چٙیٗ،
ایٗ ز ٚوتبة ثب یىسیٍط ٘یع ٔتفبٚت ٞؿتٙس .اظ ِحبػ ثؿبٔسِ ٚلٛع  ٚتطتیت فطایٙسٞب ،وتبة خبٔؼٝإِهغفی ٚ
وتبة خبٔؼٝاِعٞطا زض «ٌفتٕبٖ زیٙیِ اؾالْ» ٌ« ٚفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ» ث ٝیىسیٍط قجبٞت زاض٘س .ثب ٚخٛز
ایٗ و ٝپطاوٙسٌیِ فطایٙسٞب زض «ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ» زض ایٗ ز ٚوتبة ث ٝیىسیٍط قجبٞت ٘ساضز ،زض
ٔدٕٛع ،ایٗ ز ٚوتبة (و ٝاظ ِحبػ پطاوٙسٌی فطایٙسٞب  ٓٞوبٔالً ثط یىسیٍط ٔٙغجك ٘یؿتٙس)٘ ،ؿجت ث ٝؾبیط
وتبةٞب قجبٞت ثیكتطی ثب یىسیٍط زاض٘س.
خس .7 َٚفطایٙسٞبی ٔٛخٛز زض ؾ ٝحٛظ ٜزض وتبةٞبی ٔٛضز ٘ظط ث ٝتطتیتِ ثؿبٔس
نام کتاب

خبٔؼٝإِهغفی

خبٔؼٝاِعٞطا

نفبضٔمسْ

آظفب

نوع گفتمان

فشاینذ غالة دس هش گفتمان

فشاینذها ته تشتیة تسامذ وقوع دس هش گفتمان

اؾالْ

ٔبزی

ٔبزی ،ضاثغٝای ،والٔی ،شٙٞیٚ ،خٛزی ،ضفتبضی

ؾبیط ازیبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزی ،والٔی

ثی٘كبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزی ،شٙٞی ،والٔیٚ ،خٛزی ،ضفتبضی

اؾالْ

ٔبزی  ٚضاثغٝای

ٔبزی ،ضاثغٝای ،والٔی ،شٙٞیٚ ،خٛزی

ؾبیط ازیبٖ

والٔی  ٚشٙٞی

والٔی ،شٙٞیٔ ،بزی  ٚضاثغٝایٚ ،خٛزی

ثی٘كبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزی ،شٙٞی ،والٔیٚ ،خٛزی ،ضفتبضی

اؾالْ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزی ،شٙٞی ،والٔیٚ ،خٛزی

ؾبیط ازیبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزیٚ ،خٛزی ،والٔی ،شٙٞی

ثی٘كبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝای ،والٔی ،شٙٞیٔ ،بزیٚ ،خٛزی

اؾالْ

ٔبزی

ٔبزی ،ضاثغٝای ،شٙٞیٚ ،خٛزی ،والٔی ،ضفتبضی

ؾبیط ازیبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝایٔ ،بزی ،والٔیٚ ،خٛزی

ثی٘كبٖ

ضاثغٝای

ضاثغٝای ،شٙٞیٔ ،بزی

 .5نتیجهگیشی
زض ایٗ پػٞٚفٚ ،اغٜٞب  ٚثٙسٞبیِ زاضای ثبضِ زیٙی ثب تٛخ ٝث ٝحٛظٜٞبی ٔؼٙبیی ،زض ؾ ٝحٛظٜی زیٙیِ
«اؾالْ»« ،ؾبیط ازیبٖ» « ٚثی٘كبٖ» عجمٝثٙسی قس ٚ ٜاظ ٔٙظط «فطا٘مف ا٘سیكٍب٘ی» « ٚفطایٙسٞب» ٔٛضز
تدعی ٚ ٝتحّیُ لطاض ٌطفتٙس٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٞس زض وتبة خبٔؼٝإِهغفی  ٚوتبة خبٔؼٝاِعٞطا« ،اؾالْ»ٚ ،
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زض وتبة آظفب ،حٛظٜی «ؾبیط ازیبٖ» ٔ ٚرهٛنبً زیٗ ظضتكتی ثطخؿتٝتط اؾت  ٚزض وتبة نفبضٔمسْ ،ایٗ ؾٝ
حٛظٜی ٔؼٙبییِ زیٙی ثٝعٛض یىؿبٖ زض وتبة پطاوٙس ٜقسٜا٘س.
ٕٞچٙیٗ٘ ،تبیح ایٗ پػٞٚف ٘كبٍ٘ط آٖ اؾت و ٝثِ ٝحبػ اؾتفبز ٜاظ فطایٙسٞب زض ٌفتٕبٖ زیٙی ،وتبة
خبٔؼٝإِهغفی  ٚوتبة خبٔؼٝاِعٞطا ث ٝیىسیٍط قجبٞت ثیكتطی زاض٘س .وتبة «خبٔؼٝإِهغفی» ،زض ٔمبیؿٝ
ثب ؾ ٝوتبة زیٍط ،زیٙیتط اؾت ٌ ٚفتٕبٖ زیٙیِ غبِت زض ایٗ وتبةٌ ،فتٕبٖ زیٙیِ اؾالٔی اؾت« .فطایٙس
ٔبزی» زض ٌفتٕبٖ زی ٙیِ اؾالٔی زض ایٗ وتبة ،ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز  ٚایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاؾالْ زض ایٗ
وتبة ث ٝقیٜٛای ٚالغٌطایب٘ ،ٝػّٕی  ٚثٝػٛٙاٖ یه حمیمتِ پٛیب  ٚاتفبلی و ٝزض ٚالؼیت ثٚ ٝلٛع پیٛؾت ،ٝثٝ
ظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی قس ٜاؾت .أب زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ «ثی٘كبٖ» « ٚؾبیط ازیبٖ»« ،فطایٙس ضاثغٝای» ثیكتطیٗ
ثؿبٔس ضا زض ایٗ وتبة زاضز  ٚزض ٘تیدٌ ،ٝفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ  ٚؾبیط ازیبٖ زض ایٗ وتبة خٙجٝی ٔٙفؼُ ٚ
غیطفؼبَ زاضز .زض ایٗ وتبة زٚاظز ٜآی ٚ ٝقف حسیث ث ٝظثبٖ ػطثی ٚخٛز زاضز و٘ ٝكبٖ ٔیزٞس ایٗ وتبة
ثطای ظثبٖآٔٛظا٘ی تأِیف قس ٜو ٝثب زیٗ اؾالْ ،آیبت  ٚاحبزیث آقٙبیی زاض٘س ٔ ٚیتٛاٖ ٌفت و ٝوتبة
ٔصوٛض ثب فبضؾیآٔٛظا٘ی اضتجبط زاضز و ٝفبضؾی ضا ث ٝزالیُ  ٚاٍ٘یعٜٞبی زیٙی ٔیآٔٛظ٘س.
ثطضؾیٞب ٘كبٖ زاز وٌ ٝفتٕبٖ زیٙیِ غبِت زض وتبة «آٔٛظـِ فبضؾیِ خبٔؼٝاِعٞطا» ٘یع ٌفتٕبٖ زیٙیِ
اؾالٔی اؾت  ٚزض ایٗ ٌفتٕبٖ« ،فطایٙس ٔبزی» ،ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز « ٚفطایٙس ضاثغٝای» ثب اذتالف
ا٘سوی زض ضتجٝی ز ْٚلطاض زاضز .اؾالْ  ٚان َٛاؾالٔی زض ایٗ وتبة ػال ٜٚثط ػُٕ  ٚوٙف ،ثب ٔؼطفی ٚ
قٙبؾبیی ٘یع ٕٞطا ٜاؾت .زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ «ؾبیط ازیبٖ» زض ایٗ وتبة ،فطایٙسٞبی والٔی  ٚشٙٞی ثیكتطیٗ
ثؿبٔس ضا زاض٘س؛ یؼٙی ؾبیط ازیبٖ زض وتبة خبٔؼٝاِعٞطا ثیكتط خٙجٝی ا٘تعاػی زاضز .زض ذهٛل ٌفتٕبٖ
زیٙیِ ثی٘كبٖ ٘یع زضیبفتیٓ و ٝزض وتبة ٔصوٛض« ،فطایٙس ضاثغٝای» ثیكتطیٗ ثؿبٔس ضا زاضز و٘ ٝكبٖزٙٞسٜی
خٙجٝی ٔٙفؼُ  ٚغیطفؼبَِ ایٗ ٌفتٕبٖ اؾت .زض ایٗ وتبة ،یه آی ٚ ٝیه حسیث ث ٝظثبٖ ػطثی ٚخٛز زاضز ٚ
ایٗ ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝاظ فبضؾیآٔٛظا٘ی و ٝایٗ وتبة ضا ٔیذٛا٘ٙس ا٘تظبض آقٙبیی ثب زیٗ اؾالْ ،آیبت ٚ
احبزیث ٔیضٚز .احتٕبالً ایٗ وتبة ٘یع ث ٝزِیُ ٌفتٕبٖ اؾالٔیِ غبِت ٚ ٚخٛز آی ٚ ٝحسیث زض آٖ ،ثطای
ظثبٖآٔٛظا٘ی و ٝاٍ٘یعٜٞبی زیٙی زاض٘س ،زض ٘ظط ٌطفت ٝقس ٜاؾت.
زض ٔٛضز وتبة نفبضٔمسْ ٘یع پػٞٚف ٔب ٘كبٖ زاز وٌ ٝفتٕبٖ زیٙیِ اؾالٔی ،ؾبیط ازیبٖ  ٚثی٘كبٖ تمطیجبً
ثطاثط ٞؿتٙس  ٚفطایٙس غبِت زض آٟ٘ب« ،فطایٙس ضاثغٝای» اظ ٘ٛع ضاثغٝایِ قٙبؾبیی اؾت .زض ایٗ وتبة وٕتط ثٝ
خٙجٞٝبی ػّٕی زیٗ پطزاذت ٝقس ٚ ٜزیٗ ثٝػٛٙاٖ ظیطٔدٕٛػٝای اظ فط ٚ ًٙٞتٕسٖ ایطاٖ ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ
ٔؼطفی قس ٚ ٜاؾالْ  ٚؾبیط ازیبٖ ایطا٘ی ٘یع ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ قٙبؾب٘س ٜقسٜا٘س .زض وتبة ٔٛضز ثحث ،تأثیطاتی
و ٝایطا٘یبٖ ثط ضقس  ٚقىٛفبیی اؾالْ زاقتٝا٘س ٘یع ث ٝچكٓ ٔیذٛضز.

هایآموزشزبانفارسیبهغیرفارسیزباوان339/

بازوماییِدیهدرکتاب

ثب ثطضؾی وتبة آٔٛظـ ظثبٖ فبضؾی (آظفب) ٘یع ایٗ ٌ ٝ٘ٛزضیبفتیٓ و ٝزض ایٗ وتبة ،و٘ ٝؿجت ث ٝؾ ٝوتبة
زیٍط ،وٕتطیٗ ثبض زیٙی ضا زاضا اؾت (ثطذالف وتبةٞبی خبٔؼٝإِهغفی ،خبٔؼٝاِعٞطا  ٚنفبضٔمسْ)
«ٌفتٕبٖ زیٙیِ ؾبیط ازیبٖ» ثطخؿتٝتط اظ «ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ  ٚاؾالٔی» اؾت « ٚفطایٙس ضاثغٝای» زض
ٌفتٕبٖ زیٙیِ ثی٘كبٖ  ٚؾبیط ازیبٖ ،فطایٙس غبِت اؾت؛ ظیطا ؾبیط ازیبٖ  ٚثٝعٛض ذبل زیٗ ظضتكتی ،اظ
عطیك فطایٙس ضاثغٝای اظ ٘ٛع ضاثغٝایِ قٙبؾبیی ،ث ٝظثبٖآٔٛظاٖ ٔؼطفی  ٚقٙبؾب٘س ٜقسٜا٘س .زض ٌفتٕبٖ زیٙیِ
اؾالٔی ٘یع فطایٙس غبِت ،فطایٙس ٔبزی اؾتٛ٘ .یؿٙسٜی وتبة ،اؾالْ ضا ثٝػٛٙاٖ ثركی ػّٕی و ٝزض ظ٘سٌی
ٔطزْ ٚخٛز زاضز٘ ،كبٖ زاز ٜاؾت .زض ایٗ وتبة ٔب٘ٙس وتبة نفبضٔمسْ ،ایطاٖ  ٚایطا٘یبٖ (قطوتوٙٙسٌبٖ زض
فطایٙس) ثط اؾالْ  ٚضقس آٖ تأثیطٌصاض ٘كبٖ زاز ٜقسٜا٘س.
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