Safirdep.com
فرم پيشنهاد تحقيق
پاياننامهی كارشناسي ارشد
عنوان تحقيق به فارسي :بررسي شيوه داستانگويي عاشيقها و نقالها (مطالعه موردی داستان رستم و
سهراب و داستان سفردربند كوراوغلو )
نام :
نام خانوادگي دانشجو :
رشته تحصيلي  :پژوهش هنر
سال ورود به مقطع جاری :

گروه تخصصي:
گرايش :
نيمسال ورودی :
نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) مشاور :
-1
-2

نام و نام خانوادگي استاد (اساتيد) راهنما :
-1
-2

اين قسمت توسط حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد تكميل مي گردد.

تاريخ دريافت توسط حوزه پژوهشي واحد :
تاريخ تصويب در گروه :
تائيد معاونت پژوهش و فناوری :

تائيد كارشناس پژوهشي

به نام خدا

توجه :لطفاً اين فرم با مساعدت و هدايت استاد راهنما تكميل شود.
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 -1اطالعات مربوط به دانشجو:

 -2اطالعات مربوط به استاد راهنما :
تذكرات:
 دانشجويان دوره كارشناسي ارشد ميتوانند يك استاد راهنما و حداكثر دو استاد مشاور ودانشجويان دوره دكتری حداكثر تا دو استاد راهنما و دو استاد مشاور ميتوانند انتخاب نمايند.
 در صورتي كه اساتيد راهنما و مشاور مدعو مي باشند ،الزم است سوابق تحصيلي ،آموزشي وپژوهشي كامل ايشان (رزومه كامل) شامل فهرست پاياننامههای كارشناسي ارشد و رسالههای
دكتری دفاع شده و يا در حال انجام كه اساتيد مدعو ،راهنمايي و يا مشاوره آنرا بر عهده داشتهاند،
به همراه مدارك مربوطه و همچنين آخرين حكم كارگزيني (حكم هيأت علمي) ضميمه گردد.
 اساتيد راهنما و مشاور موظف هستند قبل از پذيرش پروپوزال ،به سقف ظرفيت پذيرش خودتوجه نموده و در صورت تكميل بودن ظرفيت پذيرش ،از ارسال آن به واحد و حوزه پژوهشي و يا
در نوبت قراردادن و ايجاد وقفه در كار دانشجويان جداً پرهيز نمايند .بديهي است در صورت عدم
رعايت موازين مربوطه ،مسئوليت تأخير در ارائه پروپوزال و عواقب كار ،متوجه گروه تخصصي
خواهد بود.
اطالعات مربوط به استاد راهنمای اول :
نام و نام خانوادگي  ........................................... :آخرين مدرك تحصيلي

.......................... :

تخصص اصلي..................... :تخصص جنبي  ..................... :رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ................... :
سنوات تدريس

شغل و سمت فعلي .............................................. :

............................... :

آدرس محل كار:
تلفن منزل  ................... :تلفن همراه ................ :محل كار........................... :
پست الكترونيك ): (Email
نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :
نيمه وقت
تمام وقت

مدعو

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد راهنمائي شده
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دورنگار................ :
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واحد الكترونيكي :

مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :

تعداد رسالههای دكتری راهنمائي شده
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

ساير دانشگاهها :

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد در دست راهنمائي
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :
واحد الكترونيكي :
تعداد رسالههای دكتری در دست راهنمائي
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

ساير دانشگاهها :

اطالعات مربوط به استاد راهنمای دوم :
نام و نام خانوادگي  ................................. :آخرين مدرك تحصيلي

........................................

تخصص اصلي ..................... :تخصص جنبي .................. :رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي)....................... :
سنوات تدريس

 ........................شغل و سمت فعلي .......................................................... :

آدرس محل كار..........................................................................................................................:
تلفن منزل ....................:تلفن همراه..........................:محل كار................................:دورنگار................:
پست الكترونيك ).............................................................. : (Email
نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :
نيمه وقت
تمام وقت

مدعو

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد راهنمائي شده
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :
واحد الكترونيكي :
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تعداد رسالههای دكتری راهنمائي شده
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

تعداد پاياننامههای كارشناسي ارشد در دست راهنمائي
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :
واحد الكترونيكي :
تعداد رسالههای دكتری در دست راهنمائي
مجموعه دانشگاه آزاد اسالمي :

ساير دانشگاهها :

ساير دانشگاهها :

 -3اطالعات مربوط به اساتيد مشاور:
استاد مشاور اول :
نام و نام خانوادگي  .............................. :آخرين مدرك تحصيلي

.............................................

تخصص اصلي  ..................... :تخصص جنبي  .................. :رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) .................... :
سنوات تدريس

 .........................شغل و سمت فعلي ......................................................... :

آدرس محل كار...................................................................................................................................:
تلفن منزل .........................:تلفن همراه..........................:محل كار...........................:دورنگار................:
پست الكترونيك ).............................................................. : (Email
نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :
نيمه وقت
تمام وقت

مدعو

استاد مشاوردوم :
نام و نام خانوادگي  .................................. :آخرين مدرك تحصيلي
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تخصص اصلي  ..................... :تخصص جنبي  ............... :رتبه دانشگاهي (مرتبه علمي) ....................... :
سنوات تدريس

 .................................شغل و سمت فعلي .................................................. :

آدرس محل كار...................................................................................................................................:
تلفن منزل .........................:تلفن همراه..........................:محل كار...........................:دورنگار................:
پست الكترونيك ).............................................................. : (Email
نحوه همكاری با واحد الكترونيكي :
نيمه وقت
تمام وقت

مدعو

 -4اطالعات مربوط به پاياننامه:
الف -عنوان تحقيق
 -1عنوان به زبان فارسي:
بررسي شيوه داستانگويي عاشيقها و نقالها (مطالعه موردی داستان رستم و سهراب و داستان دربند
كوراوغلو )
 -2عنوان به زبان انگليسي( /آلماني ،فرانسه ،عربي) :
Investigating the Storytelling Method of the Ashigh and the epic storyteller (A
)Case Study of Rostam and Sohrab Story and Koroghoo travel to Darband story

تذكر :صرفاً دانشجويان رشتههای زبان آلماني،فرانسه و عربي مجازند عنوان پاياننامه خود را به زبان
مربوطه در اين بخش درج نمايند و برای بقيه دانشجويان ،عنوان بايستي به زبان انگليسي ذكر شود.
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ب – تعداد واحد پاياننامه:
6واحد
ج -بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن ،بيان جنبههای مجهول
و مبهم ،بيان متغيرهای مربوطه و منظور از تحقيق) :
«از كهنترين ايام ،از هنگامي كه مادر و مادر بزرگ يا پير سالخورده در جهان بود ،افسانه و داستان
هم بوده است ،عمر افسانه و قصه عاميانه به اندازه عمر آدمي است (درويشيان ,علي اشرف)1380 ،
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داستانها و افسانهها بي شناسنامه نيستند ،آنها سينه به سينه گشتهاند ،فرم گرفتهاند ،رشد كردهاند
و تا به امروز نگهداری شدهاند.
كشور عزيز ما با رنگين كماني از قوميتهای مختلف گنجينه عظيمي از ادبيات و هنر مردمي را در
خود جای داده و در بين ملل مختلف داستانها و افسانههای ايراني جای برجسته و ويژهای دارد.
تعبيرها و تركيبات زيبا و لطيف در زبان لهجههای مختلف در اين داستانهابسيار شيوا و دل انگيز
است .در بين اين اقوام باشكوه ،داستانسرايان بومي و حرفهای وجود دارند كه در حفظ اين آثار ارزنده
نقش بسزايي دارند .از جمله اين داستانسرايان و روايتگران ميتوان عاشيقها و نقالها را نام برد ،كه
هر كدام در جای خود در حفظ و انتقال اين هنر مردمي نقش پر رنگ دارند.
عاشيقها« :فكرت تركمن در مقدمه اثر تحقيقي خود پيرامون داستان «عاشيق غريب» داستانها را
آثار منظوم طويلي ميداند كه خنياگران مردمي اوزانها ،آكينها ،بخشها ،عاشيقها و  ...به همراهي
قوپوز و ياساز تعريف ميكنند و ميكوشند تا با يك رشته از حركات و ژستها و تقليدها تعريف خود را
جاندار و مؤثرتر سازند (تركمن ،فكرت ،داستان عاشيق غريب)
رئيس نيا در كور اوغلو در افسانه و تاريخ ميگويد اين نغمه سرايان به چندين هنر چون شاعری،
نوازندگي ،آهنگسازی ،آواز خواني ،هنر پيشگي ،رقاصي ،تردستي ،شعبده بازی ،داستانگويي و
داستان پردازی و  ...آراسته بودند.
نقالي يك جريان فرهنگي است كه از زمانهای دور در جامعه ايران رواج داشته است و بخش بزرگي از
ميراث فرهنگيو ادبي است كه به ما رسيده است .نقاالن داستانهايي از حماسههای قومي ملي ،ديني
و واقعههای تاريخي و شبه تاريخي و مذهبي را با كالمي سنجيده و آهنگين و بياني گرم و رسا در
ميان جمع مردم و در فضاهای عمومي يا محلهای خصوصي به صورت نظم و نثر نقل و روايت
ميكنند.
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هنر نقالي به عنوان يادگار كهن و باستاني و نمايشي ايراني در بازگويي داستانها و افسانههای اين مرز
و بوم است و نقال هنرمندی است با استعدادهای قابل توجه برای حفظ اشعار ،متنها و توانايي بداهه
گويي و مهارت در سخنراني ،و توانايي باال در اجرای نقشهای مختلف قهرمانان داستانها و افسانهها.
نقالها حافظان و اشاعه دهندگان فرهنگ عاميانه ،داستانهای حماسي و قومي و موسيقي فولكلور
ايراني شناخته ميشوند.
«نقالي در گذشته فرهنگي و ادبي ايران در معنای گسترده ،خواندن وباز گفتن هر گونه داستان اعم از
پهلواني ،تاريخي ،غنايي ،ديني و  ...به كار ميرفته است (رييس نيا,رحيم)1366 ،
داستان گويي و داستان پردازی در شيوههای مختلف آن هنری است ديرينه كه در بين اقوام و ملل
مختلف وجود داشته و بديهي است كه هر كدام دارای خصوصيات متمايز بوده و در گذر زمان
سرنوشتي متفاوت يافتهاند كه هنر نقالي و عاشيقي در ايران نيز از ريشهای بس كهن برخوردار است،
«در كتاب تاريخ ادبيات بيش از اسالم آمده است ،نقل داستانهای پهلواني در ايران پيشينه ،بسيار
كهن دارد و بنابر گواهيهايي ظاهراً به روزگاران مادها و هخامنشيان ميرسد (آيدنلو,سجاد)1359 ،
«گوسان نام  /لقب معروفترين داستان گرايان ايران پيش از اسالم است كه از دوره اشكانيان تا اواخر
ساسانيان هم در دربارها و هم در ميان عموم به روايت گويي مي پرداختند (تفضلي،احمد ،تاريخ
ادبيات ايران پيش از اسالم)
داستانها و شيوه روايت و نقالي يكي از آفرينشهای قدمت دار ادبيات مردمي در هر مرز و بومي است.
آميختگي هنرهای مختلف از جمله شعر ،موسيقي ،نمايش،نغمههای مردی در اين آثار شناسايي قومي
و ملي را برای اين آفرينشها فراهم كرده است« .به جرات ميتوان گفت داستانهای بازتاب تمايالت،
آرمانها ،باورداشت ها،مراسم وسنن است كه بين خلقها سرشته و پرورده شدهاند و از گذشته
آنهانشانها دارند .كه از ديدگاههای مختلف تاريخي ،قوم شناسي ،زبان شناسي ،جامعه شناسي و ...
مورد توجه و دارای ارزش هستند (رييس نيا,رحيم)1366 ،
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داستان رستم و سهراب يكي از محبوبترين و مشهورترين داستانهای شاهنامه است ،با داشتن
جنبههای عاطفي و احساسي بسيار قوی و بن مايه تراژ يك آن ،كمتر نقالي است كه اين داستان
پراحساس را دستمايه هنر خود قرار نداده باشد.
كشته شدن پسر به دست پدر در اغلب حماسه های جهاني تكرار شده است و اقبال عموم مردم به اين
داستان  ،نقاالن را و اميداشت تا حد زيادی بر جذا بيت های روايي آن بيفزايند كه در طومار ها بازتاب
يافته است .
در طرح كلي داستان رستم و سهراب و داستان سفر در بند كورا وغلو ( صرف نظر از اختالفات جزئي
در آغاز و پايان داستان ) مشابهت های زيادی دارند و اين ذهنيت را القا مي كنند كه داستان سفر در
بند كورا وغلو كه در بين عاشيق ها با نام ( كورا وغلووكرد اوغلو ) هم روايت مي شودآيا بر اساس شاه
نامه فردوسي پرداخته شده است (رسمي,عاتكه)1395 ،
اين شباهت های فراوان بين اين دو داستان و روايتهای جذاب آن توسط عاشيقها و نقالها باعث شد تا
موضوع شيوه داستانگويي و پرداخت به شرايط داستان پردازی جهت انجام اين پژوهش مورد توجه
بنده قرار گرفت.
ه -مرور ادبيات و سوابق مربوطه (بيان مختصر پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور پيرامون موضوع
تحقيق و نتايج آنها و مرور ادبيات و چارچوب نظری تحقيق) :

ادبيات داستاني چه در شكل مكتوب و چه شفاهي و سينه به سينهی آن جزء جدا ناشدني در حوزه
هنر و ادبيات هر ملتي است و در زمينه هنر نقال و هنر عاشيقي مقاالت متعدد را در زمينه نقالها و
عاشيقها نوشته شده كه در همايشات و نشريات مختلفي به ثبت رسيده است ،اما تاكنون مقاله و يا
پايان نامهای تحت عنوان شيوه داستانسرايي نقالها و عاشيقها كه موضوع اين پايان نامه است مورد
بررسي و مطالعه قرار نگرفته است مقاالتي كه به عنوان پيشينه پژوهشي ميتوان به آنها اشاره كرد
شامل:
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(عاتكه رسمي  ،فصلنامه فرهنگ وادبيات عامه  ) 1392 ،در مقاله ای تطبيقي به داستان های رستم و
كوراوغلو پرداخته است.
در نتيجه به دست آمده از مقاله ميخوانيم رستم و كوراوغلو دو قهرمان ملي و حماسي هستند كه
داستانشان از لحاظ مكاني و زماني  ،عرصه وسعيي را در بر ميگيرد و در ميان عامه مردم محبوبيت
دارد،چنانكه قرنها داستان رستم و سهراب را نقاالن در قهوه خانه ها و داستان كوراوغلو را عاشيقها و
اوزان ها برای مردم نقل ميكنند.
در پژوهشي ديگر( عاتكه رسمي و سكينه رسمي ) 1394،به مقايسه نبرد پدر و پسر در داستانهای
رستم و سهراب و كوراوغلو و كرداوغلو )) پرداخته است.در بخشي از مقاله آمده است حكايت پيكار ))
خويشاوندان و به ويژه نبرد پدر و پسری كه همديگر را نميشناسند،حديثي ديرينه است.اين مضمون
در شكلهای مختلف اسطوره،تراژدی،افسانه،داستان وروايات مذهبي نمود ميابد.
در كتاب طومار نقالي (آيدنلو ،سجاد  ) 1391،در رابطه با نفوذ و تاثيرنقالي در ميان مردم آمده است:
نقالي به سبب خاستگاه مردمي آن و رابطه اش با موضاعاتي ملي،به رغم هر گونه نكوهش و تحريم در
ميان مردم ادامه يافت و در عصر قاجار و اوايل دوره پهلوی تا تقريبا ميانه های آن به اوج ظهور و رونق
خود رسيد.
در عصر زرين نقالي تاثير اين فن در ذهن و روان طبقه عامه به اندازه ايي بوده است كه مردمان با
بعضي از كسان و داستانهای طومارها مي زيستند و پيوندژرف عاطفي بين آنها شكل گرفته بود.
در كتاب كوراوغلو در افسانه و تاريخ (رييس نيا ،رحيم ) 1366،در مقوله بحث عاشيق آورده است:
عاشيق ها از عوامل عمده آفرينيش  ،حفظ و اشاعه ادبيات شفاهي هستند آنها عالوه بر خواندن و
نواختن اشعار و آهنگ ها و تعريف و اجرای داستان های عاشقانه و پهلواني مانده از گذشتگان  ،خود
نيز شعر مي سراين ،آهنگ مي سازند و داستان ودستان مي آفرينند.
و – جنبه جديد بودن و نوآوری در تحقيق :
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در سال های اخير مقاالت متعددی در فصل نامه های مربوط به ادبيات فولكلور و هنر های مرمي به
چاپ رسيده ،ولي در زمينه ی بررسي شيوه های داستان گويي اقوام ايراني مقاله يا تحقيقي ديده
نشده و اين جنبه ی نو آوری در اين تحقيق مطرح مي شود تا بتوان در معرفي اين شيوه كار كرد و
برای تحقيقات بيشتر باب ورودی بود.
ز -اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني ،كلي ،اهداف ويژه و كاربردی) :
بدون آگاهي از آفرينشهای شفاهي مردم ،در داستاها افسانهها و نغمهها ،نميتوان تاريخ حقيقي
نسلهای گذشته را فرا گرفت .اين آفرينشها بدور از دخل و تصرف تاريخ نويسان و توسط توده مردم
خلق و آراسته شدهاند ،گرچه تاريخ نيستند ولي ريشه در تاريخ دارند و ماندگارند.
صادق هدايت در كتاب يادداشتهای پراكنده در اين مهم چنين ميگويد «هنر و ادبيات توده به
منزله مصالح اوليه شاهكارهای بشر به شمار ميآيد بخصوص ادبيات و هنرهای زيبا و فلسفه و اديان
مستقيماً از اين سرچشمه سير آب شده و هنوز هم ميشوند .اين سرچشمه افكار توده كه نسلهای
پياپي همه انديشههای گران بها و عواطف و نتايج فكر و ذوق و آزمايش خود را در آن ريختهاند،
گنجينه زوالناپذيری است كه شالوده آثار معنوی و كاخ باشكوه زيباييهای بشريت به شمار ميآيد.
ترانههای عاميانه ،آوازها و افسانهها نماينده روح هنری ملت ميباشد و فقط از مردمان گمنام و بي
سواد به دست ميآيد .اينها صدای دروني هر ملتي است و درضمن ،سرچشمه الهامات بشر و مادر
ادبيات و هنرهای زيبا محسوب ميشود .به همين جهت امروزه در كشورهای متمدن اهميت خاصي
برای فلكور قايل ميباشند (هدايت,صادق)1334 ،
از اهداف اين تحقيق جلب توجه بيشتر به اهميت و شناخت و حفظ اين آثار ارزشمند است و اينكه
چگونه بايد در رشد اين هنرها انديشيد و جايگاه آنها را در جامعه ارتقا داد.
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توجه به جايگاه داستان گويي كه يكي از آداب و رسوم مردم كشورمان صرف نظر از تنوع قومي آنها
مي باشد از ديگر اهداف اين تحقيق است كه توجه چنداني به آن نشده و نياز به پرداخت اين موضوع
ضرروری است.

ط -سؤاالت تحقيق :
 -1با كاهش شديد مركز فعاليتهای اجتماعي عاشيقها و نقالها چگونه ميتوان اين هنر را پويا و
بالنده نگهداشت.

-2آيا در صورت عدم توجه ،دنيای مجازی جايگزين قصهگويي سالخوردگان در خانواده عاشيقها و
نقالها در اجتماع خواهد شد.
-3با توجه به اصالت فرهنگي  ,اجتماعي  ,قومي  ,بومي  ,حماسي در اين آثار و تهاجم فرهنگي چه
تمهيداتي جهت حفظ اين آثار بايد انديشيد.

ی -فرضيههای تحقيق:
 -1حذف شدن روز افزون مراكزی مانند قهوهخانهها كه بعنوان مركز فعاليت اجتماعي عاشيقها و
نقالهاميباشد ،بايد متولياني چون وزارت ارشاد در تأسيس مراكز جايگزين برای استفاده و اشاعه اين
هنرها و آشنايي گردشگران خارجي مي تواند انجام وظيفه نمايد.
 -2دنيای مجازی و جاذبههای تصويری آن ميتواند اقشار هدف شامل كودكان ،نوجوانان و جوانان در
انتخاب نوع شنيداری داستانها را به سوی خود جلب كند ،لذا اين ضرورت ميطلبد تا مراكزی چون
وزارت ارشاد ،دانشكدههای هنر و ادبيات ،صدا و سيما ،كانون های پرورش و فكری ،مراكز آموزشي
هنرهای سنتي و موسيقي و ...تأثير گذار و راه گشا باشد .تأسيس رشتهای چون «ادبيات فولكلور اقوام
ايران» ميتواند در حفظ و انتشار اين هنر مردمي كامالًمؤثر باشد.

11

Safirdep.com
ك -تعريف واژهها و اصطالحات فني و تخصصي ( به صورت مفهومي و عملياتي) :
نقال  :نقالي در كتاب طومار نقاالن دكتر آيدنلوچنين آمده است  (( :نقالي در گذشته فرهنگي و ادبي
ايران در معنای گسترده خواندن و باز گفتن هر گونه داستان اعم از پهلواني،تاريخي،غنايي،ديني
و...بكار رفته است .در معنای ويژه و اصطالحي بر خواندن داستانهای ملي -پهلواني ايران ( غالبا در
محدوده زماني آغاز كار كيومرث تا پايان شهرياری بهمن اسفنديار )كاربرد دارد و نقال كسي است كه
اين روايات را از حافظه يا منبعي مكتوب (طومار ) و به نثر برای شنوندگان نقل ميكند)) .
عاشيق  :عاشيق ساز به دست از دهي به ده ديگر ميرود،در مجالس شادماني كه به مناسبت عروسي ،
عيد ها ،و ديگر مراسم شركت ميكند ،ساز ميزند،نغمه ميسرايدو داستان ميگويد( .ح.روشن،ادبيات
شفاهي مردم آذربايجان ) 1358،عاشيق يكي از مهمترين عناصر پاسدار،وگذارنده و گزارشگر ادبيات
فولكلور ملل ترك است,شاعر و سراينده ترانه خويش است،آهنگساز سروده خويش است,قصه ساز
است,قهرمان داستان خويش است و عاشيق يك تنه نه،كه يك جانه آفريننده و پديد آورنده اين همه
پديده است( .دربندی ،جواد ,عاشيقالر و نغمه لر) 1391،
در بند  :شهری در داغستان كنوني است.
كوراوغلو  ( :در لغت به معني پسر مرد كور ) قهرمان حماسي ملل ترك زبان است كه داستانهای او در
منطقه جغرافيايي وسيعي ( ايران،آذربايجان،آناتولي،ارمنستان،گرجستان،تركمنستان و)...انتشار دارد.
(ريس نيا ،رحيم ،كوراغلو در افسانه و تاريخ) 1366،
 -5روش شناسي تحقيق :
الف -شرح كامل روش تحقيق بر حسب هدف ،نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد ،تجهيزات و
استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك) :
تذكر :درخصوص تفكيك مراحل اجرايي تحقيق و توضيح آن ،از به كار بردن عناوين كلي نظير،
«گردآوری اطالعات اوليه»« ،تهيه نمونههای آزمون»« ،انجام آزمايشها» و غيره خودداری شده و الزم
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است در هر مورد توضيحات كامل در رابطه با منابع و مراكز تهيه دادهها و ملزومات ،نوع فعاليت ،مواد،
روشها ،استانداردها ،تجهيزات و مشخصات هر يك ارائه گردد.
داستان گويي و داستان پردازی هنری مردمي است و يكي از شاخه های ادبيات فولكلور به شمار
مي رود كه در ملل مختلف رشد قابل توجهي داشته و ديرينه ای بس كهن دارد .محقق تالش مي كند
تا با پرداخت به دستمايه دو داستان از ادبيات بومي و ملي مان در شيوه داستان پردازی كه يكي از
راههای ماندگاری اين آثار است بپردازد.

ب -متغيرهای مورد بررسي در قالب يك مدل مفهومي و شرح چگونگي بررسي و اندازه گيری
متغيرها :
ج – شرح كامل روش (ميداني ،كتابخانهای) و ابزار (مشاهده و آزمون ،پرسشنامه ،مصاحبه،
فيشبرداری و غيره ) گردآوری دادهها :
روش جمع آوری اطالعات در اين تحقيق به شيوه كتابخانه ای و با استفاده از اسناد و فيش برداری
مي باشد.
د – جامعه آماری ،روش نمونهگيری و حجم نمونه (در صورت وجود و امكان) :

هـ  -روشها و ابزار تجزيه و تحليل دادهها:

و -فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده در پايان نامه :
تفضلي ,احمد .تاريخ ادبيات ايران پيش از اسالم.صص 19-17
آيدنلو ,سجاد .)1359( .طومار نقالي شاهنامه.تهران:انتشارات به نگار
تركمن ,فكرت .داستان عاشيق غريب.ص11
درويشيان ,علي اشرف .)1380( .افسانه ها و متل های كردی .ص21
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رسمي ,عاتكه و سكينه رسمي .)1395( .مقايسه نبرد پدر و پسر در داستانهای «رستم و سهراب» .دو
ماهنامه علمي-پژوهشي فرهنگ و ادبيات عامه
رسمي ,عاتكه .زمستان(« . ) 1395كوراوغلو و كرداوغلو» .دو ماهنامه علمي-پژوهشي فرهنگ و
ادبيات عامه شماره11
رييس نيا،رحيم .)1366( .كوراوغلو در افسانه و تاريخ.تبريز:انتشارات نيما
هدايت ,صادق .)1334( .يادداشت های پراكننده.ص 449
شهبازی,سلجوق ( .)1393تهران:انتشارات پرديس دانش
سيد اف،ميرعلي) 1381(.قام،شامگان و نگاهي به اساطير خلقهای ترك.تبريز:انتشارات اختر
تهماسب ،محمد حسين.) 1382 (.كوراوغلو.تهران:انتشارات انديشه نو
علي زاده،همت.) 1941 (.كوراوغلي.انتشارات آذرنشر
دربندی،جواد() 1391عاشيقالر و نغمه لر.تبريز:انتشارات فروغ آزادی

 -6زمان بندی انجام تحقيق:
الف -تاريخ شروع .................................:ب -مدت زمان انجام تحقيق..........................:ج -تاريخ
اتمام.......................:
تذكر :الزم است كليه فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق (شامل زمان ارائه گزارشات دورهای) و مدت
زمان مورد نياز برای هر يك ،به تفكيك پيشبيني و در جدول مربوطه درج گرديده و در هنگام انجام
عملي تحقيق ،حتياالمكان رعايت گردد.
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پيشبيني زمانبندی فعاليتها و مراحل اجرايي تحقيق و ارائه گزارش پيشرفت كار
رديف

شرح فعاليت

زمان كل
(ماه)

زمان اجرا به ماه
1

2

4 3

5

7 6

8

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

توجه:
 -1زمان و نوع فعاليتهای اجرايي پاياننامه ،حتياالمكان بايد با مندرجات جدول منطبق باشد.
 -2حداقل زمان قابل قبول برای پيشبيني مراحل مطالعاتي و اجرايي پاياننامه كارشناسي ارشد  6ماه و حداكثر  12ماه ميباشد.
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( هزينه ها فقط برای دانشجويان مشمول دريافت هزينه ها تكميل و ارائه شود) .

 –7منابع تأمين بودجه ،مواد اوليه و تجهيزات و ميزان هر يك :
رديف

نام مؤسسه ،شركت ،مركز
دانشگاهي يا تحقيقاتي

جمع

ــــــــــــــــــــــ

بودجه ريالي
(ريال)

بودجه ارزی
ارز

معادل ريالي

مواد اوليه
نوع

تجهيزات

تعداد يا مقدار

ــــــ

نوع

ــــــــــــ

تذكر :پرداخت كمكهزينههای تحقيقاتي به پاياننامههای كارشناسي ارشد توسط واحـد بـه مـوارد
مشخص و تا سقف مجاز مصوب تعلق گرفته و تصويب پروپوزال در حـوزه معاونـت پژوهشـي واحـد
لزوماً به معنای تقبل پرداخت كليه هزينهها نميباشد.
توضيحات تكميلي (در صورت نياز) :
 –8هزينههای تحقيق:
 -1-8هزينههای پرسنلي (برای مواردی كه در حوزه تخصص و مهارت و رشته دانشجو قرار ندارد)
:
نوع فعاليت

تعداد
افراد

كل ساعات كار برای تحقيق

جمع كل
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 -2-8هزينه و نوع مواد ،تجهزات و ادوات مورد نياز در تحقيق
قيمت واحد
نام ماده يا وسيله

مقدار يا
تعداد مورد
نياز

مصرفي

غير
مصرفي

شركت
سازنده

كشور
سازنده

قيمت كل
ارزی

ارزی
ريالي

ريالي
ارز

معادل ريالي

جمع كل
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 -3-8هزينههای متفرقه:
هزينه واحد

شرح هزينه

هزينه كل

تعداد

الف -هزينه تايپ
ب -هزينه تكثير
ج -هزينه صحافي
د -هزينه عكس و اساليد،
كارتوگرافي و غيره
هـــ -هزينــه خريــد خــدمات
تخصصـــــــــــــــــــــــي
و مشــــاورهای (اســــتفاده از
آزمايشگاهها و غيره)
و -هزينههای ديگر
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

جمع

-4-8جمع كل هزينهها:
رديف

نوع هزينه

1

پرسنلي

2

مواد اوليه (مصرفي)

3

تجهيزات (غيرمصرفي)

4

مسافرت

5

متفرقه

6

جمع كل

ريالي

ارزی
ارز
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 -9صورتجلسه گروه تخصصي
نام و نامخانوادگي دانشجو:

امضاء

تاريخ

نام و نامخانوادگي استاد يا استادان راهنما
-1
-2
نام و نامخانوادگي استاد يا استادان مشاور
-1
-2
نام و نامخانوادگي عضو كميته نظارت بر تحقيق
-1

امضاء

تاريخ

امضاء

تاريخ

امضاء

تاريخ

شورای گروه تخصصي  ..............................در تاريخ  ........................در محل ...............................
با حضور اعضای مربوطه تشكيل و موضوع پايان نامه

 .....................................با عنوان

 ...........................................................................................................................بررسي و به تصويب رسيد.
نام و نامخانوادگي اعضای شورا
-1
-2
-3
-4
-5
-6

امضاء

نام و نام خانوادگي مدير گروه :
تاريخ

تاريخ

امضاء

 -10صورتجلسه شورای (پژوهشي) واحد :

19

Safirdep.com
موضوع و طرح تحقيق پايان نامه

 ......................................دانشجوی مقطع كارشناسي ارشد گـروه

..........................گرايش  ...............................كه به تصويب كميته گروه تخصصي مربوطه رسـيده اسـت،
در جلسه مورخ ........................شورای ( پژوهشي ) واحد مطرح شد وپس از بحث و تبادل نظـر مـورد
تصويب اكثريت اعضاء قرار گرفت.
نام و نامخانوادگي اعضای شورا

تاريخ

امضاء

-1
-2
-3
-4
-5
-6

نام و نام خانوادگي مدير/كارشناس پژوهشي واحد :

امضاء

تاريخ

معاون پژوهش و فناوری واحد :

امضاء

تاريخ

دانشگاه آزاد اسالمي
بسمه تعالي
فرم سازمان مركزی
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تاريخ:
شماره:
پيوست:

فرم الف -فرم اطالعات پاياننامههای كارشناسي ارشد
نام واحد دانشگاهي :واحد الكترونيكي
عنوان پاياننامه كارشناسي ارشد:
نام و نامخانوادگي دانشجو:
شمارهدانشجويي:
پزشكي
رشته فرعي:
هنر

رشته تحصيلي:
رشته فرعي:
فني و مهندسي
رشته فرعي:

علوم انساني
رشته فرعي:

كد رشته:
رشته فرعي:
كشاورزی

نام و نامخانوادگي استاد راهنما :1
كد شناسايي استاد راهنما:

مرتبه علمي:
رشته تحصيلي:

نام و نامخانوادگي استاد راهنما :2
كد شناسايي استاد راهنما:

مرتبه علمي:
رشته تحصيلي:

نام استاد مشاور: 1
مرتبه علمي:
كد شناسايي استاد مشاور : 1
رشته تحصيلي:

علوم پايه
رشته فرعي:

نام استاد مشاور :2
مرتبه علمي:
كد شناسايي استاد مشاور :2
رشته تحصيلي:

اين فرم بايد توسط دانشجو تكميل شود

فرم شماره 1
فرم تعهد اساتيد در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد
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اينجانبان اساتيد راهنما و مشاور پايان نامه  ،خانم  /آقـای  ......................................................دانشـجوی
مقطــــع ...........................رشــــته  ..............................................گــــرايش  .........................بــــا عنــــوان
" "......................................................................................................................................................متعهــد مــي
شويم بدون در نظرگرفتن حقوق دانشگاه آزاد اسالمي واحـد الكترونيكـي نسـبت بـه انتشـار نتـايج
حاصل از تحقيق مذكور ( در قالب كتـاب ،مقالـه ،طـرح تحقيقـاتي ،اختـراع ،اكتشـاف و  ) ...اقـدام
ننمائيم .

نام و نام خانوادگي استاد راهنما
تاريخ و امضاء

نام و نام خانوادگي استاد مشاور
تاريخ و امضاء

در تاريخ  .................................فرم مزبور كه به امضاء اساتيد راهنما و مشـاور رسـيده اسـت ،دريافـت
گرديد.
حوزه پژوهش واحد الكترونيكي

فرم شماره 2
فرم تعهد دانشجويان در قبال نتايج حاصل از پايان نامه كارشناسي ارشد يا رساله دكتری
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اينجانب  ..................................................................دانشجوی ورودی  ..................مقطع .....................رشـته
 ...................................................گرايش  ...............................................كه موضوع پايان نامه/رساله ام تحت
عنــــــوان ............................................................... ..........................................................................................در
شورای گروه تخصصي به تصويب رسيده متعهد مي گـردم الـف) كليـه مطالـب و منـدرجان پايـان
نامه/رساله ام بر اساس اصول علمي و حاصل از تحقيقات خودم تهيـه شـود و درصـورت اسـتفاده از
مطالب ،نتايج تحقيقات نقل قول ها ،جداول و نمودارهای ديگران در پايان نامه/رساله ،منابع و مأخذ
آن به نحوی كه قابل تشخيص و تفكيك از متن اصلي باشد قيد گردد.
ب) درصورتي كه از نتايج تحقيقاتم عالوه بر پايان نامه/رسـاله ،كتـاب ،مقالـه ،اختـراع ،اكتشـاف ،و
هرگونه توليدات علمي حاصل شود ،صرفا بنام دانشگاه آزاد اسالمي واحـد الكترونيكـي بـوده و ايـن
موضوع صراحتاً در مكاتبات و توليدات اينجانب درج و بر اساس ضوابط دانشگاه اقدام نمايم.
( در چاپ مقاالت حاصل از پايـان نامـه نشـاني عهـده دار مكاتبـات ) (Corresponding Authorواحـد
دانشگاهي محل تحصيل دانشجو و به نام دانشجو مي باشد و نويسنده اول ،به نام استاد راهنمـا مشـروط بـه
آنكه نام واحد دانشگاهي محل تحصيل دانشجو قيد گردد) .

آدرس دانشگاه به فارسي
دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد الكترونيكي ،گروه  ، ...........................................تهران ،ايران
آدرس دانشگاه و واحد به انگليسي
 Electronic Branch, Islamic Azad university,و نـام گـروه تخصصـي Department of
Tehran ,Iran

امضاء
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