
 

 

 تطبیقیسبانوادبیّاتمِلَلهایپژوهصٙو٦٠ة٢ة 
 1394 پةییؿ، 1ل٣ةرة ، 1دكرة ، 1فةؿ 

 

 ٚ فٛتٛر٤غٓ تبر٤د ث٥ٟم٣

 ٤ساهلل ٘صزا٣ِّٟ
 خجؾیؿ آذرثةیصةف؛ ل٩یؼ ٢ؼ٥یةدیةر دا٥مگةق افد

 سازٜ ؽجٙٓ ّٚٞبة
 آذرثةیصةف؛ خجؾیؿ ل٩یؼ ٢ؼ٥یدا٥مگةق  ادثیٌةت ٙةرفی دا٥مص٪م کةرل٦ةفی ارلؼ زثةف ك

 (20/07/1394؛ خةریع پؽیؾش: 08/03/1394)خةریع دریةٙح: 

 چى٥سٜ

در آف، « ز٢ػةف» ٦وؾخ٪اف درثةرة ٓ خةریع ثی٩ٝی، ٢د٤ فدؾّ ادثی ػ خةریػی افح ک٧ ٢ی

پؾدازاف ایػ٤  ادثی ٖؾب افح ک٧ ٥ّؾی٧ٌ ٨ٌ١ةم ٩٢ ٢َة٧ٟٔ ك ثظذ کؾد. ٙ٪خ٪ریق١ ٥یؿ از ٢کدت

ا٥ؼ ك در كاٜػْ، ثػ٧  ٢کدت ث٧ ٢ؼر٥ید٧ ك ٢ظو٪الت ه٦ٔدی پیمؾٙدة آف ٥ّػؾ غةهٌػی دالػد٧

لػکةر کؾد٥ؼ. خ٣ؾکؿ ثؾ کی٣یةم ز٢ةف در ٨ؾ دك ارػؾ ثػةرز ك آ ٙؾز٥ؼ ز٢ةف غ٪د ث٪دف خیکیؼ ٢ی

، ا٢ٌػة در ٙ٪خ٪ریقػ١ ثػ٧ «گؽلد٧»افح، ثة ای٤ خٚةكت ک٧ در خةریع ثی٩ٝی، ای٤ ٦ٓوؾ ز٢ةف ث٧ 

٢َٔ٪ؼ افح. خةریع ثی٩ٝی ك ٙ٪خ٪ریق١ ٥َٝة ٢مدؾؾ دیگؾم ٥یؿ دار٥ؼ « آی٦ؼق»ك « اک٦٪ف»

ک٦ؼ  ك آف خ٩ٌٔؼ فیةفی ٦٨ؾ ك ادثیٌةت افح ک٧ ٢ؼطی ث٪دف ارؾ ثی٩ٝی، ای٤ ٢ؼٌٓة را ارجةت ٢ی

٥ػؼ. فػةدگی ك هػؾاطح ١٨ در ٣ٓٞ ثؼی٤ اهٞ پةیج٦ػؼ ث٪د٥یؿ ١٨ در ٥ّؾ ك  ٨ة  خ٪ریقحك ٙ٪

م ثیةف، خیکیؼ ثؾ ا٥دٝةد ك ش٦گ ٥یؿ از ٢ًة٢ی٤ دیگؾم افح ک٧ ث٧ ه٪رت گقدؾدق در ٨ؾ دك

فد٪د٥ؼ ك خةریع ثی٩ٝی ٥یػؿ از ایػ٤  فج  فةدة ٥زؾ٢ة٦٥ؼ را ٢ی ٨ة آ٩٥ة ثةزخةب دارد. ٙ٪خ٪ریقح

ةف ثؾغ٪ردار افح. اٟجد٧ٌ ث٧ ٢٪ارد خ٣ةیؿ ك اغدالؼ ثی٤ آف دك ٥یؿ الةرق لػؼق ٥٪ع ٥زؾ ك ٥ظ٪ زث

افح ك ای٤ ٢ٝة٧ٟ در پی آف ث٪دق ک٧ ٥ّؾیٌة ٢کدت ادثی ٖؾثی )ٙ٪خ٪ریق١( را ثؾ ارؾ کالفػی  

خػ٪اف ثػة اثؿار٨ػة ك ٦ٙػ٪ف  ثؾشقدة لؾٜی )خةریع ثی٩ٝی( ا٣ًٓةؿ ک٦ؼ ك ثػة ایػ٤ ٜوػؼ کػ٧ ٢ی

لدة غ٪د را ث٧ خؾازكم ا٢ؾكزم ثگؽاری١، آ٩٥ػة را ثقػ٦صی١ ك ٖجػةر ف٦صی ٥٪ی٤، آرةر گؽ فػ٤

ک٦٩گػػی ك ٍػػؾد ك رىد را از فػػی٣ةم آ٩٥ػػة ثػػؿدایی١. در پػػژك٨ك ك ٥٪لػػدةر طةيػػؾ، از ركش 

ثػػؾدارم ك  ای١ ك از اثؿار٨ػػةم افػػ٦ةدم، ٙیك ام، خ٪هػػیٚی ك خظ٠ی٠ػػی افػػدٚةدق کػػؾدق ٢ٝةیقػ٧

 ای١. ام ٥یؿ ث٩ؾق ثؾدق کدةثػة٧٥
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