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چىیذُ
ٗبدس  ٝص ٙص٧جبسشٝ ٚ٧اط ٣آكشٜ٧ؾ اػز ٞٗ ٝثشسش ٚ٧ػبْٗ سشث٨ز ِٛ ٝب١جب ٙػالٗز سٝحر ،٦سٝاٛرٝ ٦
اسصؽ١رب  ٝػوب٧رذ ٥سا دس ثرش داسد ًرٛ ٠ر ٠س٢ٜرب دس

دؼ٘ب ٦ٛكشصٛذ دس خبٞٛاد ٟاػزٗ .لٗ ٕٞ٢بدس٥
بػز١ب ٥ادش٘بػٗ ٦ؼٜب داسد  ٝدس ادث٨بر ،سػب١٠ٛب ،كرٖٔ٨
اصدٝاح ٛ ٝظبٕ خبٞٛاد ٟثٌٔ ٠دس هب ٝ ٙٞٛػ ٨
 ٝثو ٠٨اؿٌبّ كش ٦ِٜ١ثبص٘ٛب٦ٗ ٦٧ؿٞد .اٗب ثب د٢ب ٦ٛؿرذ ،ٙثر ٠ػٜرٞا ٙدذ٧رذٟا ٥كشاُ٨رش ،حبكرْ
سـ٨٨ش  ٝسحٞالس ٦اػز ً ٠٘١ ٠دٞاٗغ ثـش ٥سا ثب چبٓـ ٦ثضسٍ ٗٞاد ٠ػبخش ٠اػز .اص اٜ٧ش١ ٝرذف
اكٔ ٦دظ١ٝؾ ثشسػٗ ٦وب٧ؼ٠اٗ ٥لٗ ٕٞ٢بدس دس ػٜ٘٨ب ٥د٦ٗ >5 ٝ ;5 ٠١ثبؿذ .ا٧ر ٚدرظ١ٝؾ ثر٠
كٞسر سٞك٨ل -٦سحٔ ٝ ٦ٔ٨اص ٞٛع ٗوب٧ؼ٠ا ٥اػز  ٝسٝؽ سذض ٠٧سحٔ ْ٨داد١ٟب ً٨لر ٦ثرب سٌ٧ٝرشد
ٛـب ٠ٛؿٜبػ ٦ث ٠ثشسػٛ ٦ـب١٠ٛبٞٗ ٥دٞد دس كر١ٖٔ٨ربٗ« ٥ربدس»« ،دشٛرذًٞ ٟچري خٞؿرجخش،»٦
«ُٔج٢بس»ٗ« ،بدس دب٨٧ض« ،»٥ؿ٨بس ٗ ٚٗ« ،»698بدس ١ؼشٖ»« ،س٨ؾ  ٝسشٗ »٠اٛذبٕ ؿذ ٟاػز .هٔ٘رشٝ
صٗب ٦ٛا ٚ٧سحو٨ن دس ػبّ ٦ٗ 6955ثبؿذ٧ .بكش١٠ب ٛـب٦ٗ ٙد١ذ ٗبدس دس دٗ ;5 ٠١بدسا ٦ِٛاكرْ٨
 ٝاػطٞسٟا ٥سا داسا اػز  ٝآ ٙسا حلع ٞ٘ٛد ٟاػز  ٦ٓٝدس دٗ >5 ٠١لٗ ٕٞ٢بدس ٥ث ٠ؿرذر سحرز
سبث٨ش ػجي صٛذُ ٦هشاس ُشكش ٠اػز ٗ ٝبدسا ٙدس ا ٚ٧د ٠١ثب سـ٨٨ش ً٘ ٦دس ؿشا٧ط صٛذُٗ ٦وبٗٝرز
 ٝكجش ً٘شش ٥داسٛذ ٜٗ ٝذش ث ٠سشى كشصٛذ  ٝكشٝدبؿ ٦خبٞٛاد٦ٗ ٟؿٞد .
ٍاصُّبیکلیذیٗ:بدس ،ػٜ٘٨ب ،دٗ ،>5 ٝ ;5 ٠١لٗ ٕٞ٢بدس.٥
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همذهِ

شایگاه هاؾق ؾق ٨كهًگ و جاقیػ ایكاو لهیى و وكاوك ؾيیا همىاقه شایگاهی ق٨ی  ٟو
ؾاقای ٬ؿاوث بىؾه و ال همیى قو يگاه ا٨كاؾ شاه١ه يىبث به ایى گىهك ياب همیٍ ه ب ا
اظحكام همكاه بىؾه اوث ٕبكشیيژاؾ .ٔ058 َ :0089 ،هاؾق واژهی هعبىب ؾق همهی
لهايها و هکاوهاوث .ايىايی ِبىق ،ولین و  ٨ؿاکاق ک ه ب ؿوو ٘م  ٟه یچ پاؾاٌ ی،
همهی هّائ قا پفیكا هیگكؾؾ و ای بى ا ک ه ب ه ؼ ا٘ك و تهث و و ١اؾت ٨كلي ؿ
ؼىیً ،ظحی ال ظیات ؼىؾ يیم ؾو ث هیٌ ىیؿ .ه اؾق او ان ه ك ؼ ايىاؾه او ث
ٕهٍهؿی ٠لیپىق .ٔ033َ :0090 ،ي٭ً هاؾقی و ظحی ي٩ه هاؾق ٌؿو که ال آ ٤ال
ظیات ايىاو اهكی آٌ ًا و ه٭ ؿن ب ىؾه او ث ،ؾق پای او ه ماقهی ؾوم ،ب ا جع ىالت
بیواب٭ه ٨کكی و اشحما٠ی ياٌی ال اي٭تب ًِ١حی و وقوؾ ايىاو به ؾيیایی شؿیؿ ،ب ه
جؿقیس ؾو حؽىي آو ی هایی ٠م ؿه ٌ ؿه او ث ٕظى یًیهصكؾ و و یاض:0093 ،
َ .ٔ202ایى ج٥ییكات چه ؾق ٠كِه کاق و جىلیؿ و چه ؾق ٠كِه هّ ك ،٦ب كای هم ه
گكوههایی که ال ٬یؿ ١٨الیثهای وًحی آلاؾ ٌؿهايؿ ،ايحؽابهای گىياگىو ؾق ايحؽ اب
وبک ليؿگی وشىؾ ؾاقؾ .بكقوی جعىالت پ یً قو ؾق شه او و شه ايی ٌ ؿو يٍ او
هیؾهؿ که هًاوبات و ج٥ییكات وبک ليؿگی به ه٭ىلهای ههن بى یژه ؾق شىاه ٟو ًحی و
يیم شىاه ٟؾق ظام گفاق جبؿیح ٌؿه اوث ٕیاقی و همکاقاو .ٔ70َ :0095 ،بًابكایى
با جىشه به ج٥ییكات ؾق ؾو ؾهه اؼیك ؾق لهیً ه ا ٨مایً ي كغ جعّ یتت  ٠الی لي او و
هٍاقکث بیٍحك آياو ؾق ١٨الیثهای اشحما٠ی و ٌ٥لی و يیم ب كول ج٥یی كات اقلٌ ی و
يگكٌی ؾق لهیًه اهمیث ي٭ًهای اشحما٠ی لياو ،همچًیى گىحكي ٨كؾگكایی و جىشه
و ٠ت٬ه ؾؼحكاو و لياو شىاو به آقهاوها و ٠تیٌ ٫ؽّ ی ٌ ،اهؿ آو هى حین ک ه ؾق
لهیًه ي٭ًهای ٌایىحه و بایىحه لياو ؾق ؼايىاؾه و اشحما ٞو ال شمله ؾق ه ىقؾ ه ً١ا و
ي٭ً هاؾقی بالج١كی٧ه ا و ج ؤهتت گى حكؾهای ِ ىقت گك٨ح ه او ث ٕق١٨ثش اه،

 ه٭ایىه جٙبی٭ی ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  63و ؾهه 8<  93

 .ٔ000َ :0097ه ؿ ٦ال ای ى پ ژوهً بكقو ی ه٩ه ىم ه اؾق ؾق ؾه ههای اؼی ك
هیباٌؿ .ؾق ایى پژوهً به هًٝىق بكقوی ه٩هىم هاؾق ؾق ؾو ؾهه هح ٩اوت ب ه یک ی ال
آذاق ٨كهًگی ههن کٍىق یً١ی ویًما قشى ٞهیکًؿ .اهكوله ویًما ؾق هیاو و ایك هًكه ا
یباٌؿ .ویًما با يمایً ؼىاوحهها ،ج٩اویك و لي ؿگی
ال شایگاه بكشىحهای بكؼىقؾاق ه 
هكؾم ؾق وا٨ ٟ ٬كهً گ قا ب ه يم ایً هیگ فاقؾ ٌٕ الچی و هب یى.ٔ020َ :0095 ،
بؿیهی اوث ویًما و قوايه ؾق هك شاه١ه هحاذك ال ٨كهًگ هم او شاه ١ه ؾق قوي ؿ ب ال
جىلیؿ ٨كهًگی ؾق آو شاه١ه هیباًٌؿ ٕو١یؿی و ؾهؿوث .ٔ064َ :0098 ،و یًما
با به جّى یك کٍیؿو کاوحیها ،ي٭ّاوها و هٍکتجی ک ه ؾق ی ٯ شاه ١ه وش ىؾ ؾاقؾ،
يٍاو هیؾهؿ یٯ شاه١ه ؾق بالهی لهايی هٍؽُ چ ه ج٥ییكاج ی قا ال و ك گفقاي ؿه و
همکى اوث ؾق آیًؿه چه ج٥ییكاجی قا جصكبه کًؿ .بایؿ به ایى يکحه يیم جىش ه ؾاٌ ث ک ه
ویًما به ٠لث و یژگیهای هًعّك به ٨كؾی ک ه ؾاقؾ ،اب ماق هًاو بی ب كای ب ه جّ ى یك
کٍیؿو ایى ج٥ییكات و چگىيگی قغ ؾاؾيٍاو اوث Fال ایى قو یکی ال قاهه ای آو ی
ًٌاوی قوابٗ ؼايىاؾگی ،هٙال١هی هعّ ىالت و یًمایی و ج٩ى یك و ٨ه ن هعح ىای
آيهاوث ٕايحٝاقی و ؼىقٌیؿيام.ٔ00َ :0096 ،
ؾق ایى پژوهً ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾو ؾهه بكقوی هیٌىؾ و ایى اهك ال بكقوی
هعّىالت گىياگىو ٨یلن ايصام هیٌىؾ و وىام اِلی پژوهً که به آو پكؾاؼحه ٌ ؿه
اوث ،ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  63و ؾههی  93چه ج٩اوتهایی با هن ؾاقيؿ؟
هجبًی ًظزی

ؾق ایى بؽً به هبايی يٝكی پژوهً پكؾاؼحه هیٌىؾ.
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هفَْمهبدرٍهبدری 

ه ك ايى ايی ه اؾقی ال ؼ اک 1و ه اؾقی ال ؼ ىو ايى او 2ؾاقؾ ٕ٩٠ح ی:0096 ،
یباٌؿ ٕقا ٤اِ٩هايی،
َ .ٔ54هاؾق واژه ٨اقوی اوث و ؾق ٠كبی به هً١ای ٕامٔ 3ه 
E .ٔ85َ:0062هاؾق Dؾق ل٥ث به هً١ای هام ،والؿه و لو ٨كليؿؾاق آوقؾه ٌؿه او ث
که به آو ال٩اE ٚهاؾقE ،DهاقE ،Dهاها Dهن ا٘ت ٪هیٌ ىؾ ،ول ی ؾق اِ ٙتض ،ه اؾق
کىی اوث که پكوقي ٨كليؿاو قا ؾق ؾوقاو ب اقؾاقی و پ ه ال آو ب ك ٠ه ؿه ؾاقؾ و ؾق
ايصام ایى وٜی٩ه ،بؿوو هیچ چٍمؿاٌث هاؾی یا هً١ىی کىٌاوث .هكا٬بثهای ؾوقه
کىؾکی ٌ ،ليؿه ؾاقیها و بیؿاقیهای هاؾق بكای ٨كليؿاو ،به ایى ؾلیح يیىث که ایى
کىؾک قولی قٌؿ کًؿ و یاوق او باٌؿ ،چه بىا هاؾق شاو ؼىؾ قا بكای ٘٩لً به ؼ ٙك
هیاي ؿالؾ و ش م ؼی ك او قا يمی٘لب ؿ ٕبكشیي ژاؾ .ٔ058 َ :0089 ،ه اؾق واژهی
هعبىب ؾق همهی لهاوها و هکاوهاوث .ايىايی ِبىق ،ولین و ٨ؿاکاق که بؿوو ٘مٟ
هیچ پاؾاٌی ،همهی هّ ائ قا پ فیكا هیگ كؾؾ و ای بى ا ک ه ب ه ؼ ا٘ك و تهث و
و١اؾت ٨كليؿ ؼىیً ،ظحی ال ظیات ؼىؾ يی م ؾو ث هیٌ ىیؿ .ه اؾق او ان ه ك
ؼايىاؾه اوث ٕهٍهؿی ٠لیپىق .ٔ033َ :0090 ،همچًیى هاؾق به لي ی ک ه ٨كلي ؿ
ؾاقؾ ،گ٩حه هیٌىؾ و به آو هام ،هاها و هاق هن گ٩حه هیٌىؾ .همچًیى به اِلی ،اولی ه،
يؽىحیى يیم گ٩حه هیٌىؾ ٕ٠میؿ .ٔ0700َ :0079 ،اِ ٙتض ه اؾقی ی ٯ ه٩ه ىم
ؾوپهلى اوث .هاؾق ،ليی اوث که هن کىؾک قا به ؾيیا هیآوقؾ و هن هكا٬بث و پ كوقي
او قا به ٠هؿه هیگیكؾ ولی ج١اقی ٧هاؾقی ه١مىال ی ٯ ه٩ه ىم کلی ؿی قا ؾق ب كؾاقؾ و
ياٜك به یٯ ٠مح اشحما٠ی اوث که وٜی٩ه هكا٬بث و پكوقي کىؾکاو قا ؾق بكهیگی كؾ
ٕق١٨ثشاه.ٔ4َ :0097 ،


; .وىقه َ آیه ;.A
< .وىقه المهك آیه @.
ُ
= .اَل ْم ّبئلاء اَلب ،وهی الىالؿه ال٭كیبه الحی والؿجه ،والب١یؿه الحی ولؿت َهى ولؿجه.
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تغییزسجکسًذگیٍپذیذُجْبًی 

ج٥ییك و جعىالجی که ؾق ٤كب به هرابه هؿقيیحه و شهايی ٌ ؿو اج ٩ا ٪ا٨ح اؾه او ث،
پیاهؿهایی قا ال ٘كی ٫ؾيیای ا٘ت٠ات و اقجبا٘ات بك وایك ي٭اٖ ؾیگك شهاو ب ه ش ای
گفاٌحه اوث و چ ىو هم هی ای ى جع ىالت ال ؾقوو يیى ث و ب ه ش ىاه١ی ک ه واقؾ
هیٌىؾ٨ ،كهًگوالی يٍؿه ،بعكاوهایی قا ؾق ليؿگی هكؾم شهاو بىشىؾ آوقؾه او ث
و ؾق ایى هیاو ،شاه١ه ایكاو يیم ال ایى جعىالت ؾوق يبىؾه اوث ٕهیكهعمؿ و همکاقاو،
 ٔ022َ :0096و پؿیؿه شهايی ٌؿو ؾق ّ٠ك ظأك به  ً٠ىاو پؿی ؿهای ٨كاگی ك و
جاذیكگفاق ،با هىشی ٝ٠ین ال ج٥ییكات و جعىالت هىاشه هىحین که واؼحاق وًحی ،بىهی
و بًیاوهای هىیحی جمام شىاه ٟبٍك قا با چالٍی بمقگ هىاشه و اؼحه او ث .ؼ ايىاؾه
يیم به ً٠ىاو بؽً کىچک شاه١ه يیم ال ای ى ج اذیك هب كا يیى ث و ج٥یی ك ؾق ای ى يه اؾ
کىچک اشحما٠ی ؾق ؾیگك بؽًهای ب مقگ اشحم ا ٞج اذیك هیگ فاقؾ .ب كایى او ان
ؼايىاؾه ،جعث جاذیك شهايی ٌؿو ،جعىالجی قا جصكبه کكؾه اوث ک ه آو قا ؾق ج ١اقْ
با ؼايىؾاه وًحی ٬كاق ؾاؾه او ث و هىش

ال ب یى ق ٨حى ه٩ه ىم ؼ ايىاؾه ٌ ؿه او ث

ًٕ٠ایث و هىظؿ .ٔ054َ :0080 ،بً ابكایى ب ا پؿی ؿه شه ايی ال ٘كی  ٫قٌ ؿ ؾاؾو
٨كؾیث و واقؾ کكؾو لي او ب ه ١٨الی ث جىلی ؿی و اشحم ا٠ی ؼ اقز ال هً مم ،ج٭ىی ث
اوح٭تم ا٬حّاؾی ا٨كاؾ و به جب ٟآو کاهً بكؾباقی آياو يىبث به یکؿیگكً ٌ ،اؼث و
جربی ث و ا ٨مایً ظ٭ ى ٪لي او ٬ ،ايىيی ک كؾو ظ  ٘ ٫تٌ ،٪هكيٍ یًی ،ؼٍ ىيث
ؼايىاؾگی ،اٌح٥ام لياو وپیاهؿهای آو ،ههاشكت ال قووحا به ٌهك ،جعكک اشحما٠ی و
ا٬حّاؾی و هعلی بیٍحك و کاهً ي٩ىـ هكؾ ؾق ؼايىاؾه و بىیاقی ال ٠ىاهح ؾیگك ال ایى
٬بیح ،بك واؼحاق يهاؾ ؼايىاؾه و وبک ليؿگی لياو جاذیك گفاٌحه اوث .ؾق وا ٟ٬شاه ١ه
هؿقو و ًِ١حی ٔمى ظح بىیاقی ال جٕ اؾهای شىاه  ٟها٬ب ح ؼ ىؾ هىش

ب كول

جٕاؾها و جًًهای شؿیؿی بؽّىَ ؾق واؼحاق ؼايىاؾه و وبک ليؿگی لياو ٌهكی
ٌؿه و ؾق هصمى٠ ٞملکكؾ آو به لعا ٚجاذیك گفاقی ؾق ظ ٛ٩و اؼحاق ؼ ايىاؾه هً ٩ی
بىؾه اوث که همیى شًبه هً٩ی جاذیك ؼىؾ قا بك شاه١ه يیم گفاٌحه و ؾق ظام ظأ ك ؾق
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واؼحاق ؼايىاؾهها اقليها و هًصاقهای بیگايه و بیهىیث به ً٠ىاو اقليهای بكج ك و
شاوؾايه ه١حبك بك شاه١ه ظاکن اوث ٕبااوي.ٔ0َ :0095 ،
سیٌوبٍثبسًوبیی 

هىائح اشحما٠ی ؾق ٠كِههای هؽحل ٧به ٌکحهای هح٩اوجی باليمایی هیٌ ىيؿ.
٘كض هىائح اشحما٠ی ؾق قولياههها و هصتت ب ا ٌ کح ٘ كض آو ؾق جلىیمی ىو و ی ا
ویًما همکى اوث هح٩اوت باٌؿ .ؾق ایى هیاو ،یکی ال ههنجكیى ٠كِههای باليم ایی
هىائح اشحما٠ی ،ویًماوث و ًٌاؼث هىائح اشحما٠ی ؾق ٬اب جّ ىیك ،ب هویژه ؾق
آذاق ویًمایی هیجىايؿ به کاوحى ابهامهای قويؿًٌاؼحی ؾق ظىلهی هىائح اشحم ا٠ی،
کمک ٨كاوايی کًؿ Fلیكا ٨Eیلنهای ویًمایی ،هًب٨ ٟكهًگی ههمی بكای ؾقک هاهی ث و
٠لح ايعكا ٨ات اشحم ا٠ی هى حًؿٕ Dقو حگاق و همک اقاو .ٔ63َ :0098 ،اه كوله
قوايهها یکی ال ابماقهای ههن بكای شاه١هپفیكی جل٭ی هیٌ ىيؿ .یک ی ال قو ايههای
اقجباٖ شم١ی ،ویًما و هعّىم آو ٨یلن اوث .ویًما به ؾلیح ایًکه هن قوايه اوث و
هن هًك ،ؾق قابٙه با هؽا٘باو ي٭ً ههمحكی ؾق ه٭ایىه با وایك قوايهها و هًكه ا ؾاقؾ.
ویًما به ا٠حباق قوايه بىؾو با ٠ؿه کریكی ال هؽا٘باو ؾق هؿت له او کىج اهی اقجب اٖ
بك٬كاق هیکًؿ و به ا٠حباق هًك بىؾو٠ ،توه بك جؤذیكگفاقی هىح٭ین٤ ،یكهى ح٭ین يی م ب ك
آيها اذك هیگفاقؾ .اذكات ٤یكهىح٭ین هًك و ویًما ال آيصا که بیٍحك با ياؼىؾآگ اه ا ٨كاؾ
وكوکاق ؾاقؾ ،ي٭ً ج١ییى کًًؿهجكی ؾق جربی ث ی ا ج٥یی ك ـهًی ث آيه ا ؾقب اقه هى ائح
گىياگىو ؾاقؾ .همچًیى٨ ،یلن و ویًما اظىاوات گىي اگىو و هح ٩اوجی قا ؾق هؽا٘
بك هیايگیمؾ که جؤذیكپفیكی ال هىٔىٞهای هٙكض ٌؿه قا ؾوچً ؿاو هیکً ؿ ٨ .یلن ب ه
ً٠ىاو یک قوايه جّىیكی ،به جًهایی يمیجىايؿ جمام وا١٬یثهای هؽحل ٧یک شاه ١ه
قا يٍاو ؾهؿ ،اها ؼىؾ هیجىايؿ اي١کاوی ال بكؼی وا١٬یثهای هك شاه١های باٌؿ و ال
آيصایی که قوايه ؾق پی جىلیؿ هً١اوث ،شاه١ه يیم به ً٠ىاو هىٔى٠ی بكای باليم ایی و
جىلیؿ هً١ا هیجىايؿ ؾاقای اهمیث ٨كاوايی باٌؿ و ؾق ایى هیاو ،ویًما و ٨یلن ب ه  ً٠ىاو
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یکی ال ههمح كیى جىلیؿکًً ؿگاو ،ي٭ ً کلی ؿیای ؾق يٍ او ؾاؾو بكؼ ی قؼ ؿاؾها،
٠٭یؿهها و ا٨کاقهای هكؾهاو یک شاه١ه ؾاقيؿ ٕ٬ىام ؾووث .ٔ0َ :0097 ،ویًما ب ا
يمایً جّى یكِ ،ؿا ،گ٩حاق ،ظكکات ،بیاو اظىاوات ،هىوی٭ی ،اٌیاء و  ...هیجىاي ؿ
باليمایی کاهلی ال يٍايههای ٨كهًگی باٌؿ ٌٕالچی و هبیى .ٔ020َ :0095 ،والح ك
بًیاهیى شایگاه و یژهای بكای ویًما ٬ائح اوث و هیگى یؿ بكای ايىاو ه١اِك باليم ایی
وا١٬یث به وویله ٨یلن به ٘ىق ٬ابح ه٭ایىهای اهمیث بیٍحكی يى بث ب ه ي٭اٌ ی ؾاقؾF
چكا که ایى ابماق جکًىلىژیٯ به ٘ىق بىیاق ؾ٬ی٭ی ؾق وا١٬یث ي٩ىـ هیکًؿ و وش ىهی ال
آو بكهت هیوالؾ که ه یچ اب ماق ؾیگ كی چً یى جىاي ایی قا يؿاٌ حه او ث ٕ٬او می و
همکاقاو .ٔ026َ :0087 ،باليمایی ؾق قو ايه ک ه الکى ايؿق ؾق کح ابً ب ا  ً٠ىاو
Eشاه١ه ًٌاوی هًكها Dبیاو يمىؾه اوثE ،باليمایی Dبه ه ً١ای آو او ث ک ه قو ايه
آيچه قا که ؾق ؼاقز ال ؼىؾي وشىؾ ؾاقؾ ،با ج٥ییكاجی که قویً ا٠مام هیکًؿ ،يٍ او
هیؾه ؿ ٕاب ىبی و ه ىهًی .ٔ80َ :0098 ،باليم ایی یک ی ال ه ٩اهین بًی اؾی ؾق
هٙال١ات قوايهای او ث .کلم های ک ه ه ١ايی اظحم الی هح ٩اوجی قا ب ه هم كاه ؾاقؾ.
باليمایی قاه و قوٌی اوث ک ه ال آو ٘كی  ،٫قو ايهها ظ ىاؾخ و وا١٬یثه ا قا يٍ او
هیؾهًؿ و واؼحی که قوايههای شم١ی ال شًبهه ای هؽحل  ٧وا١٬ی ث هر ح ا ٨كاؾ،
هکاوها ،اٌیاء ،اٌؽاَ ،هىیثهای ٨كهًگی و ؾیگك ه٩اهین هصكؾ ایص اؾ هیکًً ؿ.
جصلی باليماییها همکى اوث به ِىقت گ٩حاقی ،يىٌحاقی یا جّاویك هحع كک باٌ ؿ
ٕؼال٫پًاه و همکاقاو.ٔ70َ :0098 ،
رٍش تحمیك

ایى پژوهً به ِىقت جىِی٩ی -جعلیلی هیباٌؿ و به هًٝىق گكؾآوقی ا٘ت ٠ات
ال ٌیىهی کحابؽايهای و ٨یً ب كؾاقی ال ا٘ت ٠ات او ح٩اؾه ه یٌ ىؾ .قوي جصمی ه
جعلی ح ؾاؾهه ا ب ه ِ ىقت کی ٩ی و ب ا قویک كؾ يٍ ايه ًٌاو ی هیباٌ ؿ .ؾق واٟ ٬
يٍايهًٌاوی يى٠ی ٬كائث و ؼىايً ال وىی يٍايهًٌان اوث که ال و ىی هؽا٘
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هیپفیكؾ با ایى ج٩اوت که يٍايهًٌان قویکكؾی ايح٭ اؾی و ٠لم ی ؾاقؾ .ب ه
يیم ايصام 
ایى هً١ا که هیؼىاهًؿ بؿايًؿ ؾق په يع ىه باليم ایی يٍ ايهها ،چ ه ای ؿئىلىژیهایی
يه٩حه اوث .لیكا هك جّىیكی ؾق ٨یلن ویًمایی یک يٍايه اوث که ال و ٙط ج ا ٠م ٫
ؾاقای هعحىاوث و ه١ايی و ایؿئىلىژی يهاو ؾق په آو قا ؾق ٬ال

آٌ کاق ج ا ٔ مًی

هًح٭ح هیکًؿ .ؾق قوي يٍايه ًٌاوی کلمات ،هىوی٭ی ،جّاویك و ؾیگك ً٠اِك  ٨یلن
به هرابه يٍايهای ؾق يٝك گك٨حه هیٌىؾ که ال ٘كی ٫آيها ه١ايی ؼل  ٫هیٌ ىيؿ و ب كای
ایًکه چیمی هً١اؾاق ٌىؾ ،بایؿ آو قا قهمگفاقی کكؾ .قهمگفاقی هم او ایص اؾ ؾالل ث
هً١اوث که اِ لیجكیى قوي ؾق جىلی ؿ پی ام او ث .ب ه ای ى جكجی

ٌ ًاؼث ي ٝام

اقشا٠ات و قهمگفاقیها ایى اهکاو قا هیؾهؿ که با قهمگٍایی هحى و کٍ ٧اقشا٠ات
قهمها پكؾاؼحه و ال ایى ٘كی ٫بحىايین يٍايهها قا هحمایم کًین .شاو ٨یىک ؾق جبییى ای ى
قوي وٙىض اشحما٠ی قهمگاو قا ؾق وه وٙط ج٭ىین هیکًؿ:
وا١٬یث یا قهم اشحما٠ی :به ایى هً١ا که وا ١٬های ک ه  ٬كاق او ث ال جلىیمی ىو ی ا
ویًما پؽً ٌىؾ پیٍاپیً با قهمهای اشحما٠ی قهمگفاقی ٌؿه اوث .هر ح ٘كاظ ی
لبان ،ايحؽاب بالیگكاو ،چهكهپكؾالی ،يٍايه ٤یك کتهی و ؾیالىگها.
باليم ایی ی ا قه م  ً٨ی :قهمه ای اشحم ا٠ی ب ا کم ک ؾو حگاههای الکحكويیک ی
قهمگفاقی ً٨ی و باليمایی هیٌىيؿ .بكؼ ی ال قهمه ای  ً٨ی ٠ب اقت او ث ال يع ىه
٨یلمبكؾاقی ،يىقپكؾالی ،هىوی٭یِ ،ؿاگفاقی و لهاو و هکاو ِعًهها.
ایؿئىلىژیک یا قهمهای ایؿئىلىژیک :قهمهای ایؿئىلىژیک ً٠اِك همبىق قا به ی ک
ايى صام و ه٭بىلی ث اشحم ا٠ی هیقو ايؿ .گ٩حماوه ای اشحم ا٠ی و ج٭اب ح و ًث و
هؿقيیحه ال شمله قهمگاو ایؿئىلىژیک هیباًٌؿٕو١یؿی و ؾهؿو ث068َ :0098 ،
و .ٔ069
ؾق ایى پژوهً و١ی هیٌ ىؾ ک ه ب ه يٍايهًٌاو ی و جصمی ه و جعلی ح ه ك  ٨یلن
پكؾاؼحه و واه ؾق ايحهای ي٭ؿ یٯ شؿوم قهمگاو اشحما٠یً٨ ،ی و ایؿئىلىژیک آوقؾه
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ٌىؾ .ي٭ؿ و جعلیح ٨یلنها بكاوان ؾیؿگاه شاو ٨یىٯ پكؾاؼح ه هیٌ ىؾ ک ه ای ى اه ك
بكاوان شؿوم  0ايصام هیٌىؾ.
شؿوم ٕ ٔ0چاقچىب ؾق يٝك گك٨حه ٌؿه بكای ي٭ؿ و جعلیح ٨یلن ٌٕك٦الؿیى و اوما٠یلی.ٔ0092 ،
ُلتبس
سٗض ارت٘بػ٦

ٓجبع
ٝضغ ظب١ش

سٗض١ب٥
كٖٔ٨

ٗح٨ط

سٗض١ب ٥ك٦ٜ
سٗض١ب ٥ا٧ذئٞٓٞط٧ي

صٗبٌٗ ٝ ٙبٙ
كذا (ُلت )ُٞ ٝ
ٗل ٕٞ٢اكٔ٦
دػت ٠ثٜذٗ ٥لبٖ٨١

ؾق ایى پژوهً بكای ايحؽاب شاه١ه آهاقی ال قوي يمىي هگیكی هؿ٨مً ؿ او ح٩اؾه
ٌؿه اوث .بكای ايحؽاب شاه١ه آهاقی ال ؾق ؾههی  63و  ،93ال ٨یلنه ای و یًمایی
اوح٩اؾه هیٌىؾ که پكهؽا٘  ،پك ٨كوي ،هعىقیث هاؾق با بالی هًكهًؿاو ه١كو ٦و
کاقگكؾاياو ِاظ يام ،کايؿیؿ و بكي ؿه ش ایمه  ٨یلن باٌ ؿ٨ .یلنه ای ايحؽ اب ٌ ؿه
٠باقجًؿ ال :هاؾقE ،Dپكيؿه کىچک ؼىٌبؽحیE ،Dگلبه اقE ،Dه اؾق پ اییمی ٌE ،Dیاق
E ،D040هى هاؾق هىحنE ،Dجی ٣و جكهه.D
مذٍثزرسیفیلنّبیهٌتخت 

ً

شایگاه هاؾق ؾق ٨كهًگ و جاقیػ ایكاو له یى و وكاو ك ؾيی ا هم ىاقه شایگ اهی ق٨ی  ٟو
ؾاقای ٬ؿاوث بىؾه و ال همیى قو يگاه ا٨كاؾ شاه١ه يى بث ب ه ای ى گ ىهك ي اب همیٍ ه ب ا
اظحكام همكاه بىؾه اوث .ویًمای ایكاو يیم به ؾلی ح ای ى ٨كهً گ ي اب و اقلٌ مًؿ هم ىاقه
يگاهی وحایً آهیم به هاؾقاو ؾاقؾ .و٬حی ِعبث ال ٨یلنهای ویًمایی به هیاو ه یآی ؿ ک ه
هعىقیث ّ٬ه آياو بیٍحك بك پایه ظٕىق یک بالیگك لو ؾق ي٭ ً ه اؾق او ث ،ياؼىؾآگ اه
جّىیك ج١ؿاؾ کریكی ال بايىاو هًكهًؿ ایى وكلهیى ؾق اـهاو هك ایكايی جؿا٠ی هیٌىؾ.
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شؿوم  2به ه١ك٨ی ٨یلنهای هحؽ قا يٍاو هیؾهؿ.
شؿوم ٕ ٔ2به ه١ك٨ی ٨یلنهای هًحؽ .

شؿوم  0ؼتِه ؾاوحاو ٨یلنهای هًحؽ قا يٍاو هیؾهؿ.
شؿوم ٕ ٔ0ؼتِه ؾاوحاو ٨یلنهای هًحؽ .
ًام فیلن

خالصِ
كٗ ٖٔ٨بدس دس ٗٞسد صٗ ٙؼ ٦ٜاػت ً ٠دس ػشا ٥ػبٜٓ٘ذا ٙصٛدذُٗ ٦دًٜ٦دذ ٝ
ت٢ٜب دٝؿٜج١٠ب١ ٥ش ١لت٦ٗ ٠تٞاٛذ كشصٛذاٛؾ سا ثجٜ٨ذ .آخش ٚ٧دٝؿٜج ٥٠پغ اص
ٗشٍ  ٖ١اتبه٦اؽ تل٘٨ُ٦ٗ ٖ٨شد ث ٠خب ٠ٛثشُشدد تب سٝص١ب ٥پب٧ب ٦ٛػ٘دشؽ

هادر

سا دس خب ٠ٛاؽ ًٜ ٝبس كشصٛدذاٛؾ ًد١ ٠دش ًدذإ ُٞؿد٠ا ٥ثد ٠صٛدذُ ٦خدٞد
ٗــ ّٞاٛذ ١ ٝشًذإ ثٞٛ ٠ػ ٦دس صٛذُ ٦ؿٌؼت خٞسدٟاٛدذ  ٝدس استجدبب ثدب
٘١ذِ٧ش  ٝصٛذُ ٦ؿخل ٦دچبس ٗـٌالت١ ٦ؼتٜذ ،ثِزساٛذ .ا ٠٘١ ٝسا ثدشا٥
ٗشاػٖ ٗشٍ خٞد آٗبدًٜ٦ٗ ٟذ  ٝثب خ٨بّ ساحت ػلش سا آؿبص ًٜذ.
ك ٖٔ٨پشٛذًٞ ٟچي خٞؿجخت ٦دس ٗدٞسد ٧دي ٗؼٔدٖ سٝاٛـدٜبع اػدت ًد ٠ثدشا٥

پزًذُ
کَچک
خَشثختی

تذس٧غ ٝاسد ٗذسػ ٥٠دختشا٠ٛاٗ ٥د٦ؿدٞد ًد ٠دس آ ٙداٛدؾآٗدٞصا ٙاػدتخٜبئٝ ٦
ٛبؿٜٞا تحلًٜٜ٦ٗ ْ٨ذٝ .سٝد اٗ ٝلبدف ٗ٦ؿٞد ثب آؿٜب ٦٧ثب دختشًٛ ٦بػدبصُبس ٝ
ًٜذر ٠ً ٚ١هلذ ًـتٖ١ ٚؿبُشد٧ؾ سا دس ػش ًالع داؿت ٠اػت٨ٔٗ .ح ٠ثدش احدش
ضشث ٤سٝح ٦دس ًٞدً ٦هذست تٌٖٔ خٞد سا اص دػدت داد ٟاػدت  ٝثدب ٧دبدآٝس٥
ُزؿت ٠دچبس تـٜذ ػلج٦ٗ ٦ؿٞد .ا ٝحت ٦هلذ ث ٠خٞدًـ٦ٗ ٖ١ ٦صٛذ.
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ُٔج٢بس ٗبرشا ٥دختش ٥اػت ً ٠ثش احش ٧ي تلبدف هطدغ ٛخدبع ؿدذ ٟاػدت.
گلثْار

ٗبدس  ٝپذسؽ ث ٠دُٓ ْ٨لتبسٗ ٝ ٥ـٌالت ٢ِٛذاس ٥اص ُٔج٢بس ٘١ ٝچ ٚ٨ٜثؼذ
اص تل٘ ٖ٨خٞدًـ ٦ا ،ٝثٛ ٠بچبس ا ٝسا ث ٠آػب٧ـِب٦ٗ ٦١ػدابسٛدذُٔ .ج٢دبس ثدب

٧ُٞ٦ذٗ .شث ٦ثٛ ٠بٕ ٗ٢ش ٥ثب س ٥ٝخٞؽ ٓ ٝجخٜذ ثب اٞٗ ٝارد٠
ًؼ ٦ػخ ٘ٛ ٚ
 ٝآؿٜب ٗ٦ؿٞد٢ٗ .ش ٥ثب ٗحجت  ٝكحجت ُٔج٢بس سا ث ٠صٛذُ ٦ثبص ٗدُ٦شداٛدذ

 ٝثبػج ٗ٦ؿٞد ً ٠ا ٝكحجت ًٜذ  ٝثب صٛذُ ٦آؿتًٜ ٦ذ.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨دسثبس ٟپؼش  12ػبٓ٠ا ٥اػت ً ٠ث ٠ث٘٨بس ٥اٝت٨ؼٖ ٗجتالػت  ٝثب پذس
 ٝپشػتبسؽ دس ثبثٔؼش صٛذًُٜ٦ٗ ٦ذ .داػتب ٙاص رب ٦٧آؿبص ٗ٦ؿٞد ً ٠ثخبطش
هادر
پاییشی

ٗــًٔ ٠بس ٥پذس ت٢ٜب ٦٘ٛتٞاٛذ اص ًٞدى خدٞد ٗشاهجدت ٘ٛب٧دذ ٗ ٝزجدٞس ثد٠
ُشكت ٚپشػتبس ثشا ٥كشصٛذ خٞد اػت  ٝثخبطش ث٘٨بسًٞ ٥دى ١د٨چ پشػدتبس٥
تحْ٘  ٝاػتوبٗت ا ٚ٧سا ٛذاسد ً ٠اص ًٞدى ٗشاهجت ٘ٛب٧ذ .ا ٝدس ط ٦پ٨ِ٨دش٥
ًـت ٠ؿذُ ٙشث٘١ ٠ؼب٦ٗ ٠٧ك٘٢ذ ًٗ ٠بدسؽ صٛذ ٟاػت  ٝدس ت٢دشا ٙصٛدذُ٦
ًٜٗ٦ذ  ٝثشا ٥رؼتز ٥ٞا ٝسا ٦١ت٢شا٦ٗ ٙؿٞد.
آلت ٗبدس ٥اػت ً ٠دس رٞا٘١ ٦ٛؼش خٞد سا اص دػت ٗ٦د١دذ  ٝثدب ً٘دي
ٗبدسؽ كشصٛذاٛؾ سا ثضسٍ ًٜٗ٦ذ .ا ٝصً ٦ٛذثبٞٛػت ًد ٠ثد٘١ ٠دً ٠بس١دب٥
٧ي ٜٗضّ سٝػتبٛ ٦٧ضد٧ي ٗغ ػشچـ٘ٗ ٠د٦پدشداصد .ا ٝثد ٠پؼدش ًدٞچٌؾ

شیار 341

ٛٞ٧غ ثؼ٨بس ػاله ٠داسدٝ .هتٛٞ٧ ٦غ ثضسٍ ٗ٦ؿٞد دس سؿتٜ٢ٗ ٠ذػٗ ٦ؼدذٙ
داٛـِب ٟپز٧شكت ٦ٗ ٠ؿٞد اٗب اٗ ٚ٧ؼئٔ ٠ثب ؿشٝع رٜدَ ٘١دشا ٟاػدت٧ .دٛٞغ
ػشاٛزبٕ ػٔ ٦سؿٖ ٗٗ ْ٨بدس خٞد ث ٠رجٗ ٠٢د٦سٝد .ثؼدذ اص ػ٘ٔ٨دبت ٝآلزدش
ٗوذٗبت ٦دِ٧ش اص ٛٞ٧غ خجش٨ٛ ٥ؼت  ٝآلت ٘١چٜب ٙدس اٛتظبس ًؼت خجش٥
اص كشصٛذؽ اػت ،حٞادث ٗختٔل ٦س ٦ٗ ٥ٝد١ذ ٢ٛ ٝب٧تب ثب پدز٧شؽ هطؼٜبٗد٠
 598ر َٜث ٠ات٘بٕ ٗ ٦سػذ .آلت ط ٦ت٘بٕ ا ٚ٧ػبّ١ب ساد ٠ً ٦٧ٞ٧پؼشؽ ث٠
ا١ ٝذ ٠٧داد ٟثٞد سا ثً٘ ٠شؽ ثؼت ٠اػت.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨داػتب ٙدختش ٥ثٛ ٠بٕ آٝا دختدش ردٞا ٦ٛاػدت ًد ٠دس صٜٗ٨دٞٗ ٠ػد٨و٦
كؼبٓ٨ت داسد  ٝث ٦ٌ٧ ٠اص ٌ٘١بساٛؾ ثٛ ٠بٕ پذسإ ٨ٛض ػالهٜٗ ٠ذ اػت  ٝا٧د ٚدٝ

هي هادر
ّستن

هلذ داسٛذ ثب ٌ٧ذِ٧ش اصدٝاد ًٜٜذ .آجت ٠خدبٞٛاد ٟآٝا ثد ٠ؿدذت ثدب ا٧د ٚاصدٝاد
ٗخبٓق ١ؼتٜذ اٗب آٝا ٘١چٜب ٙاكشاس داسد ً ٠ثب پذسإ اصدٝاد ًٜذ .پذس آٝا ٧ؼ٦ٜ
ٛبدس  ْ٨ًٝدادُؼتش ٥اػت ٗ ٝذت٢بػت ً ٠ثٗ ٠لشف ٗـدشٝثبت آٌٔد ٦اػت٨دبد
داسد  ٝث ٚ٨٘١ ٠ر٢ت ًْ صٛذُ٦اؽ سا اص دػت داد٘١ ٝ ٟؼشؽ ٛب٨١دذ ًد ٠اٝ
 ْ٨ًٝ ٖ١پب٧ ٠٧ي دادُؼتش ٥اػت ٨ٛض ا ٝسا تشى ًدشد ٟاػدت  ٝهلدذ ُدشكتٚ
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طالم اص  ٥ٝسا داسد .ػؼ٨ذ دٝػت ك٘ٛ ٦٘٨بدس اػت ًٗ ٠ذت٢بػت دس خب ٠ٛاٝ
صٛذًُٜ٦ٗ ٦ذ  ٝحٌٖ  ٦ٌ٧اص اػضب ٥خدبٞٛادٛ ٟدبدس سا داسد ٗ ٝحدشٕ ساص١دب٥
آٝاػت .ػ٘١ ٠ً ٚ٨٘٨ؼش ػؼ٨ذ اػتٗ ،ذت ٦اػت دس كشاٛؼ ٠صٛذًُٜ٦ٗ ٦ذ اٗدب
ا ٖ١ ٝدس ا ٚ٧ؿشا٧ط ث ٠ا٧شا ٙثشُـت ٠تب ثبالخش ٟتٌٔ٨ق صٛذُ٦اؽ سا ثدب ػدؼ٨ذ
ٗـخق ًٜذ .ػٛ ٝ ٚ٨٘٨بدس اص ثچِ ٦ثٝ ٠اػط ٥٠پذساٛـدب ٙثدب ١دٖ ٗشاٝداتد٦
داؿت٠اٛذ  ٝػ ٚ٨٘٨اص د٧ذٛ ٙبدس ثؼ٨بس خٞؿحبّ ؿذ.
داػتب ٙك ٖٔ٨سٝا٧تِش صٛذُ ٦دختشٛ ٥وبؿ ٦ثٛ ٠بٕ تشٗ ٠اػت ًدٗ ٠دبدسؽ ٓٔ٨د٦
ثؼذ اص دٝاصد ٟػبّ ثبس دِ٧دش ثد ٠ا٧دشا ٙثشُـدت ٠تدب ١دٖ تٌٔ٨دق ٗدبّ  ٝاٗدٞاّ
٘١ؼشؽ سا ٗـخق ًٜذ  ٖ١ ٝا ٠ٌٜ٧تشٗ ٠سا ثب خٞد ث ٠خبسد ثجشد .ا٧د ٚدختدش
 20ػبٓ ٠دس خشدػبٓ ٦پذسؽ سا ثش احش ػٌت ٠هٔج ٦اص دػت داد ٝ ٟاص ٘١بٞٗ ٙهغ
ٗ ٖ١بدسؽ اً ٝ ٝـٞسؽ سا تشى ُلت  ٝتشٗ ٠پ٨ؾ ػ٘د ٥ٞخدٞد ٧ؼٜد ٦ػ٘دٞ
تیغ ٍ

ر٢ب ٙثضسٍ ؿذ .ػ٘ ٞر٢ب ٙدس ٝاهغ  ٦ٌ٧اص دٝػتب ٙك٘ ٦٘٨پذس تشٗد ٠اػدت
ً ٠ا ٝسا ٗبٜٛذ دختشؽ دٝػت داسد  ٝپ٨شٗشد ٥اػت ًٗ ٠ـشٝثبت آٌٔٗ ٦ؼتدبد

تزهِ

ثٞد ٝ ٟاص داس د٨ٛب ثشا٧ؾ تشٗ ٠ثبهٗ ٦بٛذ ٟاػتٗ .بدس تشٗ ٠اٗب تلٞس ًٜٗ٦دذ ًد٠
ر٢بٗ ٙبّ ٜٗ ٝبّ ٘١ؼش ٗشدٟاؽ سا ثبال ًـ٨ذ ٝ ٟثب ٨ٛ ٚ٨٘١ت ٝاسد ٧دي ػدش٥
دسُ٨ش ٥حوٞه ٦ثب ا٦ٗ ٝؿٞد  ٝدس ا٨ٗ ٚ٧دب ٙتشٗد ٠ساص١دب ٥رذ٧دذ ٥اص ٗدشٍ
پذسؽ سا ٗ٦ك٘٢ذٗ .بدس تشٗ٧ ٠ي ٗبدس ثٗ ٦ؼدئ٨ٓٞت  ٝخٞدخدٞا ٟثدٞدً ٟد ٠دس
ًٞدً ٦خبٞٛاد ٝ ٟدختشؽ سا تشى ًشد ٟاػت .تشٗٗ ٠تٞرٗ ٠د٦ؿدٞد ًد ٠ػٔدت
ٗشٍ پذسؽ ،خٞدًـ ٦ثخبطش خ٨بٛت ػ٘ٗ ٝ ٞبدسؽ ثدب ١دٖ اػدت ٗ ٝدبدسؽ
تل٘ ٖ٨ث ٠طالم داؿت ٝ ٠ا ٝاٞٗ ٚ٧ضٞع سا ٦٘ٛتٞاٛؼت ٠تحْ٘ ًٜذ.

هك قوایث و ؾاوحايی بیً ال هك چیم ،آ٤ال و ٨كشاهی ؾاقؾ که ای ى آ ٤ال و ٨كش ام،
هك ؾاوحايی قا ال شهاو ٠یًی و ؾاوحايهای ؾیگك شؿا هیکًؿ .ه ك قوای ث ال  ًّ٠ 5ك
جٍکیح ٌؿه اوث -0 :پاقه ابحؿایی -2 .يی كوی جؽكی

کًً ؿه -0 .پ اقه هی ايی-4 .

يیكوی والهاو ؾه -5 .پاقه پایايی.
شؿوم  4جعلیح قوایث ٨یلنهای هًحؽ قا يٍاو هیؾهؿ.
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شؿوم ٕ ٔ4جعلیح قوایث ٨یلنهای هًحؽ .
رٍایت فیلن

ًام فیلن

پبس ٟاثتذاٗ :٦٧شاػٖ آؿٜب ػبص ٥ثب آٗذ ٙاػضبء پشاًٜذ ٟخب ٠ٛثد ٠دٝس ٗدبدس ثد٠
ارشا دس ٗ٦آ٧ذ ،خب ٠ٛآة  ٝربس٦ٗ ٝؿٞد  ٝكلب ٥دٝثبس٨ُ٦ٗ ٟدشد ٘١ ٝبٜٛدذ
ُزؿت ٠كذا ٠٘٢٘١ ٥دس خب ٠ٛثشپب ٗ٦ؿٞد.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ :ٟربٗ ٠ً ٦٧ح٘ذ اثشا ،ٖ٨١ؿالٗشضب سا ثد ٠صٝس ثد ٠ح٘دبٕ
ٗ٦ثشد  ٝا ٝسا ًتي ٗ٦صٛذ.

پبس٨ٗ ٟب :٦ٛاستجبب١ب ث ٚ٨كشصٛذاُ ٙؼتشؽ ٗ٧٦بثذ  ٝكشكت ٦ث ٠دػت ٗ٦آ٧دذ،

هادر

تب ا ْ١خب ٠ٛخٞد سا ثزٜ٧ٞذ  ٝثٜٜ٨ذ٨ٛ ٟض ثذاٛذ ً ٠اٜ٧دب ٙچد ٠ثدٞدٟاٛدذ  ٝچدشا
ؿش٧جٛ ٝ ٠ب آؿٜب ؿذٟاٛذ ً ٝذإ خٞاػت ٠آ٢ٛب دس ُزؿت ٠ث٦رٞاة ٗبٛذ ٟاػت.
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟدس ربً ٦٧د ٠ؿالٗشضدب ُدٖ ٗد٦ؿدٞد ٘١ ٝد ٠اػضدب٥
خبٞٛاد ٟث ٠دٛجبّ آُ٦ٗ ٙشدٛذ.
پبس ٟپب٧ب :٦ٛآٗبدً ٟشدٝ ٙػب ٝ ْ٧اثضاس١بٞٗ ٥سد ٨ٛدبص ثدشاٛ ٥ب١دبس سٝصً ٥د٠
ٗبدس كٞت ًٜٗ٦ذ ٛ ٝلح٨ت ٗبدس ث ٠كشصٛذا ٙثؼذ اص كٞت٘١ .چ ٚ٨ٜثدب كدٞت
ٗبدس دس ربٗ ٠ً ٦٧ب ٟطٔؼت ث ٠ؿالٗشضب دٌ٧ت٧ُٞ٦ٗ ٠ذ  ٝؿالٗشضدب دس آخدش
آ٧ُٞ٦ٗ ٙذ ٗبدس ٗشد.
پبس ٟاثتذا :٦٧ا ٚ٧ك ٖٔ٨پبس ٟاثتذاٛ ٦٧ذاسد.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ :ٟث٨بٓ ٙحظ ٠ؿٞى  ٝاتلبم ٛبُٞاس ٠ً ٥ثدشا٨ٔٗ ٥حد ٠س

پزًذُ
کَچک

داد ٟاػتٗ .ؼٖٔ رٞا ٙث ٠خبطش آ ٠ٌٛاص داؿت ٚكشصٛذ ٗحش ٕٝاػدت ،ػبؿدوب٠ٛ
دس ثبصػبص ٥ؿخل٨ت دختشى تالؽ ٗٝ٦سصد.

خَشثختی پبس٨ٗ ٟب :٦ٛپذس ٗٔ٨ح ٠ػذ سا ٟساثط٨ٗ ٤ب ٙآ ٙثب خب ٖٛؿل٨و٦ٗ ٦ؿٞد.
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟاصدٝاد خب ٖٛؿل٨و ٦ثب پذس ٗٔ٨ح.٠
پبس ٟپب٧ب :٦ٛدهب٧ن پب٧ب ٦ٛكٓ ٝ ٖٔ٨حظ ٠حشف صد٨ٔٗ ٙحٛ ٠وط ٠اٝد ك ٖٔ٨اػت.
پبس ٟاثتذاٝ :٦٧سٝد ُٔج٢بس ث ٠آػب٧ـِب ٝ ٟآؿٜب ٦٧ثدب آٗ ٙحدْ  ٝاكدشاد آٛزدب ٝ
طش٧و ٠استجبب ٗ٢ش ٥ثب ُٔج٢بس ٗ٦ثبؿذ.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ :ٟػش ث ٠ػش ُزاؿت ٖ١ ٚاتبه١٦ب  ٝث٦تٞرُٔ ٦٢ج٢بس ث ٠آ٢ٛب.
گلثْار

پبس٨ٗ ٟب :٦ٛتالؽ ٗ٢ش ٥ثشا ٥استجبب ثشهشاس ًشد ٙثب ُٔج٢بس.
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذِٛ :ٟشا ٝ ٦ٛدٓتُٔ ٦ِٜج٢بس ثشا٢ٗ ٥ش.٥
پبس ٟپب٧ب :٦ٛث٨ش ٙٝثشدُٔ ٙج٢بس تٞػط ٗ٢دش ٝ ٥ػدخٜبٛؾ ثد ٠اٛ ٝ ٝـدب ٙدادٟ
پبٗ ٥لٜٞػ ٦خٞد دس آخش حشف صدُٔ ٙج٢بس ثب ٗ٢ش.٥
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پبس ٟاثتذا :٦٧آٗذ ٙاحؼب ٙاص ٗذسػً ٝ ٠ـت ٠ؿذُ ٙشث.٠
هادر
پاییشی

٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ :ٟثشد ٙاحؼب ٙث ٠آُب٧ ٝ ٦١دبكت ٚپشػدتبس رذ٧دذ ثدٛ ٠دبٕ
ػبس ٟثشا ٥احؼب.ٙ
پبس٨ٗ ٟب :٦ٛآٗذ ٙػبس ٝ ٟتالؽ ثشا ٥استجبب ثب احؼب ٝ ٙاصدٝاد ثب پذس احؼب.ٙ
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟكشاس احؼب ٙثشا٧ ٥بكتٗ ٚبدسؽ  ٝسكدت ٚػدؼ٨ذ  ٝػدبسٟ
ثشا ٥رؼتز ٥ٞآ.ٙ
پبس ٟپب٧ب :٦ٛسػ٨ذ ٙاحؼب ٙثٗ ٠بدسؽ  ٝث٦تلبٝتٛ ٦ؼجت ث ٠آ.ٙ
پبس ٟاثتذا :٦٧ثبص ًشد ٙساد ٞ٧اص ً٘ش آلت  ٝآٗذ ٙدختش آلت  ٝخجش داد ٙپ٨ذا
ؿذٛٞ٧ ٙغ ٗ ٝؼشك ٝ ٦ؿٜبػب ٦٧ؿخل٨ت١ب ٥ك ٖٔ٨ثدب ُلتِد ٝ ٞتؼش٧دق اص
ُزؿت ٠ؿخل٨ت١ب.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذُ :ٟزاؿتٛ ٚبٗٛٞ٧ ٠غ ثشا ٥آلت  ٝسكدت ٚثد ٠رٜدَ ،ثد٦
خجش اص ٗبدس.
پبس٨ٗ ٟب :٦ٛسكتٗ ٚزذد ٛٞ٧غ ثؼذ اص ٗشخل ٝ ٦سكت ٚث ٠اٞ١اصٗ .ـب١ذ ٟرَٜ

٦خجش ٥اص ٛٞ٧غ.
شیار  341اص تٔ٧ٞض ٝ ٙٞ٧ث٦هشا ٝ ٥دٓـٞس١ٟب ٥آلت .ث 

٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟثً٘ ٠ش ثؼت ٚساد ٝ ٞ٧اٛتظبس آلت ثدشا ٥خجدش ثبصُـدت
ٛٞ٧غ ثٗ ٠ذت  15ػبّ.
پبس ٟپب٧ب :٦ٛسكتٛٞ٧ ٚغ ث ٠خٞاة ٗبدس  ٝػدشثبصً ٥دٗ ٠ـدـ ّٞتلحدق پٌ٨دش
ؿ٢ذا اػت .خجش ٧بكت ٚپٌ٨ش پؼش آلت  ٝآٗذ ٙآلت  ٝث ٠آؿٞؽ ًـد٨ذ ٙپٌ٨دش
پؼش خٞد اػت٘١ .چ ٚ٨ٜآلت ثبكت هبٓ٦اؽ سا ث ٠پب٧ب٦ٗ ٙسػدبٛذ  ٝخدٞؽ ٝ
خٜذا ،ٙثب رًش ثؼٖ اهلل  ٝكٔٞات ث ٠ثش٧ذ ٙتبس هبٓ ٦اص دػتِبٗ ٟــ٦ٗ ّٞؿٞد.
پبس ٟاثتذاُ :٦٧لتِ ٥ٞػ ٝ ٚ٨٘٨تؼش٧ق خٞاثؾ اص دختش ٥ثدٛ ٠دبٕ آٝا  ٝدادٙ
ػ ٦د ٥ث ٠دًتش ٛ ٝـب ٙدادُ ٙـت ٚپذس ٗ ٝبدس ث ٠دٛجبّ آٝا  ٝآٗدذ ٙػدٚ٨٘٨
اص خبسد.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ :ٟپ٨ذا ؿذ ٙآٝا دس ًالٛتش ٝ ٥ثخبطش ت٘دشٞٗ ٚ٧ػد٨و ٦ثدب
هي هادر
ّستن

پؼش ٥ثٛ ٠بٕ پذاسٕ.
پبس٨ٗ ٟب :٦ٛخٞسد ٙآٌْ  ٝتزبٝص ث ٠آٝا ،خٞدًـ ٦آٝا ،ث ٠هتْ سػد٨ذ ٙػدؼ٨ذ
ث ٠دػت آٝا.
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟكذاًبسٛ ٥ب٨١ذ ُ ٝشدُ ٙشكت ٚهتْ ث ٠رب ٥آٝا.
پبس ٟپب٧ب :٦ٛػوط ر ،ٚ٨ٜاػتشاف آٝا ثد ٠هتدْ ػدؼ٨ذ ،دادُدب ٟآٝا  ٝاػدذإ اٝ ٝ
٘١چ ٚ٨ٜدٞ٧ا ٦ِٛػ.ٚ٨٘٨
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پبس ٟاثتذا :٦٧ك ٖٔ٨ثب ٗشٍ ٗشٗٞص پذس تشٗ٘ٛ ،٠ب٧ـِبٛ ٟوبؿ ٦تشٗٝ ٝ ٠سٝد ٗبدس
ث ٠ا٧شا ٙثب صد٘١ ٙب ٙػطش ٨٘١ـِ ٦آؿبص ٗ٦ؿٞد.
٨ٛش ٥ٝتخش٧ت ًٜٜذ٧ :ٟبدآٝس ٥دٝساًٞ ٙدً ،٦ث٨ب ٙتشٗ ٠ثٗ ٠دبدسؽ ثدب ُلدتٚ
اُ ٜٞٗ ٠دٝػت داؿت ٦چشا  9ػبِٓ ٦تشًٖ ًشد.٥
تیغ ٍ
تزهِ

پبس٨ٗ ٟب :٦ٛاكشاس ٗبدس ثشا ٥سكت ٚث ٠دٛجبّ اسث پذس  ٝا ٠ٌٜ٧ا ٝثشا ٥ا ٚ٧آٗذٟ
ً ٠حن تشٗ ٠سا ثِ٨شد٘١ .چ ٚ٨ٜپ ٦ثشد ٙتشٗ ٠ثٗ ٠شٍ ٗـٌٞى پدذس  ٝسكدتٚ
ث ٠دٛجبّ اٗ ٚ٧برشا.
٨ٛش ٥ٝػبٗب ٙدٜ١ذ :ٟثشٗال ؿذ ٙخ٨بٛدت اٗ٨دش ثد ٠تشٗد ٝ ٠آتدؾ صدً ٙبسُدبٟ
ٛوبؿ ٝ ٦سكت ٚث ٠خبًٞ ٠ٛدً.٦
پبس ٟپب٧ب :٦ٛثشٗال ؿذ ٙخ٨بٛت ػ٘ٗ ٝ ٞبدس تشٗ ٠ثب ٘١ ٝ ٖ١د ٚ٨اٗدش ٗٞردت
خٞدًـ ٦پذس تشٗ٦ٗ ٠ؿٞد.

تحلیل فیلنّبی هٌتخت ثزاسبس رهشگبى فیسه

قهمهای اشحما٠ی :قهمهای اشحم ا٠ی ؾاله ایی هى حًؿ ک ه هؿلىلٍ او پیٍ اپیً
ه١لىم اوث .ایى قوهمگاو قا هیجىاو گىيهای واؾهجك يٍايههایی هىحًؿ که بی كوو ه حى
وشىؾ ؾاقيؿ و ؾق ٨یلن به ِ ىقت و اؾه ،بالجىلی ؿ هیٌ ىيؿ .قه م اشحم ا٠ی جًاو
بالیگكاو بكاوان ٨كهًگ وا١٬ی آياو ؾق شاه١ه اوث .قهمهای اشحما٠ی ایى اوث که
ظٕىق ايىايها ؾق ليؿگی وا١٬ی ،همىاقه ظٕىقی قهمگفاقی ٌؿه او ث .ب ه ٠ب اقت
ؾیگك ،اؾقاٮ ها ال اٌؽاَ گىياگىو بكاو ان ٜاهكٌ او٘ ،ب  ٫قهمه ای هح ١اق ٦ؾق
٨كهًگماو ٌکح هیگیكؾ .ال آيصایکه که کاقبكؾ قهمهای اشحما٠ی ،يٝیك ؤ ٜ ٟاهك،
لبان ،هعیٗ ،ق٨حاق ،گ٩حاق و ِؿا کمٯ هیکًؿ که ٨یلن ؾق هًگام پؽً وا١٬ی به يٝك
بكوؿ .شؿوم  5جعلیح اشحما٠ی ٨یلنهای هًحؽ قا يٍاو هیؾهؿ.
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شؿوم ٕ ٔ5جعلیح اشحما٠ی ٨یلنهای هًحؽ .

ًام فیلن

رهشّای اجتواعی

هادر

دس كٗ ٖٔ٨بدس ،كضب ٥خب ٠ٛهذٗ ،٦٘٧شتت  ٝت٘٨ض اػت .حٞم ٝػدط ح٨دبب،
ُٔذا١ٙب ث ٠دسػت ٦دس  ٠٘١رب هشاس ُشكت٠اٛذ .كضب ٝ ٝػب ْ٧خب ٠ٛثد ٠كدٞست

هذ ٦٘٧ثب اتبم١ب ٥ص٧بد  ٝثضسٍ ٗ٦ثبؿذٓ .جبػ٢ب ثب ؿـْ كشصٛذا ٦ٌ٧ ٙاػدت.
حت ٦ثشادس ٠ً ٥اص رٜٞة ٗ٦آ٧ذ ثب ٘١بٓ ٙجبع ٗحٔ ٦آ ٙؿ٢ش ٛـب ٙداد ٟؿذٟ
اػت .ت٘بٕ اٞٗ ٚ٧اسد ثٝ ٠اهغُشا ٦٧ا ٚ٧كً٘ ٖٔ٨ي ًدشد ٟاػدت .كشصٛدذا ٙثدب
ٝرٞد  ٠٘١اختالف١ب ،چ٨ض١بٗ ٥ـتشً ٦داسٛذ ً ٠ثذ ٙٝآ ٠ٌٛخٞد ثذاٜٛذ ،آ٢ٛب
سا ثب هذست ثٌ٧ ٠ذِ٧ش پٛٞ٨ذ صد ٟاػتٗ .ـتشًبت ٦چد ٙٞا٧د ٚخبٛد ٠هدذ،٦٘٧
خبطشات خٞة  ٝثذ ٠ً ٥ثب ٌ٧ذِ٧ش داؿت٠اٛذ ،سٝصُبسً ٥د ٠ثدب ١دٖ ػداش٥
ًشدٟاٛذ  ٝاص ٘٢ٗ ٠٘١تش ٗبدس ٠ً ٥خ ٙٞا ٝدس سٍ ٘١د ٠آ٢ٛدب  ٝدس سٍ ا٧دٚ
خب ٠ٛرش٧ب ٙداسد .دس ٝاهغ ا ٚ٧خب ٠ٛهذٗ ٝ ٦٘٧تشٝىٌٗ ،ب ٦ٛاػتً ،د٘١ ٠د٠
ث ٠آ ٙثبص ُٗ٦شدٛذ تب دس ًؼ ٠ً ٦آ ٠٘١ ٠ٜ٨٧آٛب ٙاػت  ٝدس ُزؿت٠اً ٥د ٠دس
ثٜذ ثٜذ ا ٚ٧خب ٠ٛپ٢ٜب ٙاػت ،خٞد سا ث٨بثٜذ.

دس ك ٖٔ٨پشٛذًٞ ٟچي خٞؿجخت ٦ث ٠خٞث ٦اص سٗض١ب ٥ارت٘بػٗ ٦بٜٛذ ُلتبس ،سكتدبس
ٓ ٝجبع  ٝچ٢شٟپشداص ٥دس ر٢ت ػٝ ٝ ٦ٜ٨اهؼ ٦ثٞد ٙك ٖٔ٨اػتلبد ٟؿذ ٟاػدت .دس
پزًذُ
ا ٚ٧ك ٖٔ٨اص ٓجبع١ب  ٝپٞؿؾ دسػت ثشاٛ ٥ـب ٙداد ٙطجو ٠كش٨ِٜ١ب ٙاػتلبد ٟؿدذٟ
کَچک اػتٓ .جبع١ب ثب ٗبٛت ٞثٜٔذٗ ،وٜؼ ٝ ٠حزبة اػالٗ ٦سػب٧ت ؿذ ٟاػتٗ .ؼٔ٘ب ٙثد٠
خَشثختی صثب ٙكبسػ ٦اػتبٛذاسد كحجت ًٜٜٗ٦ذًٞ .دًب ٙاػتخٜب ٝ ٦٧داساٗ ٥ؼٔ٨ٓٞت ٨ٛدض ثد٠
دسػت٘ٛ ٦ب٧ؾ داد ٟؿذٟاٛذ .دس ا ٚ٧كٗ ٖٔ٨ل ٕٞ٢ث ٠كٞست ٗبدس ٧ ٝدي ؿخلد٨ت
آسإ ثخؾ  ٝصٛذُ ٦ثخؾ  ٝدٝػت داؿت٘ٛ ٦ٜب٧ؾ داد ٟؿذ ٟاػت.
گلثْار

هادر
پاییشی

دس ا ٚ٧ك ٖٔ٨اص ٓجبعُ ،لتبس ،سكتبس  ٝچ٢شٟپشداص ٥ك ٖٔ٨دس حذ ٗتٞػدط اػدت.
ٓجبع١ب  ٠٘١ػبد ،ٟكحجت ُ ٝلتبس ٜ١شپ٨ـِبً ٙد ٠ثدب ١دٖ اتدبم ١ؼدتٜذ ثد٠

كٞست ػبٗ٨ب ٠ٛاٛزبٕ ؿذ ٟاػت ًٛ ٠٘١ ٠ـب ٙدٜ١ذ ٟاكشاد ػدبد ٝ ٥سٝػدتب٦٧
١ؼتٜذ٢ٗ .ش ٥ث ٠ػٜٞا٧ ٙي داٛـزٜ١ ٥ٞش ،ظب١ش ٓ ٝجبع ثؼ٨بس ػبد ٟداسد.
ٓجبعُ ،لتبس ،سكتبس ػبس ٟدس ك ٖٔ٨ثب ا٨ٛ ٠ٌٜ٧بص ث ٠تدبٗٗ ٚ٨دبٓ ٦داسد ٗشتدت  ٝؿد٨ي
اػت .ػبس ٝ ٟدِ٧ش صٛب ٙؿخل٨ت ك ٖٔ٨ص٧بد حزبة خٞد سا سػب٧ت ٌٛشد ٟاػدت
 ٦ٓٝآسا٧ؾ ص٧بد ٥س ٥ٝچ٢ش ٟآ٢ٛب ٨ٛؼت .ػؼ٨ذ ثد ٠ػٜدٞا٧ ٙدي ؿدخق پٓٞدذاس
ٓجبع ُ ٝلتبس ػبد ٝ ٟػبٗ٨ب ٠ٛداسد .احؼدب ٙثد ٠ػٜدٞا٧ ٙدي ث٘٨دبس اٝت٨ؼدٖ  ٝپدذس
تشٝتٜ٘ذ ظب١شٓ ،جبع  ٝسكتبس ٜٗبػت ثب طجو ٠ارت٘بػٗ ٦شك ٠داسد.
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ُلتبسٗ ،ح٨طٓ ،جبع ٝ ٝضدغ ظدب١ش دس كد٘١ ٖٔ٨د ٠حدبً ٦ثدش ٗحد٨ط ٗدز١ج،٦
سٝػتب ٝ ٦٧ػبد ٟاػت .اٗب ٌٛت٠اٝ ٥رٞد داسد ثب ا ٠ٌٜ٧ا ٚ٧ك ٖٔ٨ث ٠دٝسا ٙرٜدَ
ثش ُٗ٦شدد ،صٛب ٙآسا٧ؾ داسٛذ ١ٞٗ ٝب٧ـب ٙپ٨ذا اػت .دس ثشداؿت ًٔد ٦اص ا٧دٚ
ك٦ٗ ٖٔ٨تٞا ٙك٨٘٢ذ :دس صٗب ٙرٗ َٜشدٕ ث٘١ ٠ذِ٧ش دسٝؽ ُ٦٘ٛلتٜذ٘١ ،ذٓٝ ٦
ٗـبسًت ثش كضب ٥ربٗؼ ٠حبًٖ اػت ،ث٨ٜب ٙخبٞٛاٗ ٟؼتحٌٖ اػت ،ثش ػش ٛوؾ
شیار 341
صٗ ٝ ٙشد دػٞاٝ ٦٧رٞد ٛذاسد ،اسصؽ١دب ٥دٜ٧دٗ ٦حلدٞس اػدت ،ثد٦حزدبث٦
ٗـٌْ ربٗؼ٨ٛ ٠ؼت ،اص ؿدج٢بت اػتودبد ٥خجدش٨ٛ ٥ؼدت  ....ٝاٗدب ػد٘١ ٖ٢د٠
ُش١ٟٝب  ٝطجوبت اص رٌ٧ َٜؼب٨ٛ ٙؼت اُش ًؼ ٠٘١ ٦چ٨ض صٛذُ ٦خدٞد سا دس
ر َٜاص دػت ٗ٦د١ذ دس ًٜبسؽ ١ؼتٜذ ًؼب ٠ً ٦ٛدس رٜٗ َٜتلغ ٗ٦ؿدٛٞذ ٝ
٧ب ًؼب ٠ً ٦ٛاص ر َٜثٛ ٠لغ خٞد ػٞءاػتلبدًٜٜ٦ٗ ٟذ.

هي هادر
ّستن

تیغ ٍ
تزهِ

دس ا ٚ٧كٓ ٖٔ٨جبعُ ،لتبس ،سكتبس  ٝچ٢ش ٟپشداص ٠٘١ ٥حبً ٦اص ربٗؼدٗ ٠دذس ٙداسد.
ػذٕ سػب٧ت حزبة ،آسا٧ؾ ص٧بد  ٝپٞؿدؾ١دبٛ ٥بٜٗبػدت اص ر٘ٔد ٠ا٧دٗ ٚدٞاسد
اػت .آٝا دختش٧ؼت ٞٛصد ٟػبٓ ٝ ٠كٞم ٗذس .ٙدختشً ٥د ٠چ٢دبسچٞة  ٝحدذ ٝ
ٗشص اص پ٨ؾ تؼ ٚ٨٨ؿذ ٝ ٟػٜت ٦سا اثذا هجٛ ّٞذاسد .ا ٝدختش اػدت  ٝدٝػدت داسد
ٗخْ  ٠٘١دختشا ،ٙآصاد صٛذًُٜ ٦ذ .اص ًٜتشّ١بٝ ٥آذٜ٧ؾ خؼت ٠ؿذ .ٟآ٢ٛب سا ١دٖ
چ ٙٞدٞ٧اس ٥دس ر٢ت ٗحلٞس ػبخت ٚخٞد ٗ٦ثٜ٨ذ ٗ ٝبٜٛذ ١دش دختدش اٗدشٝص٥
دِ٧ش ٥ث ٠سٝاثط دٝػت پؼش -٥دٝػت دختشٝ ٥اهق اػت .دس ا ٚ٧كدٗ ٖٔ٨دب ثدب
ربٗؼ ٠اٗ ٥ذس ٝ ٙتـ٨٨ش ؿٌْ ٧بكت ٠اٗشٝص ٥س ٝث ٠س .ٖ٨٧ٝربٗؼ٠ا ٠ً ٥دس آ ٙحدذ
ٗ ٝشص سٝاثط پذس ٗ ٝبدس  ٝكشصٛذ ٝ ٥سٝاثدط ػبؿدوب ٠ٛدختدش  ٝپؼدش ،٥ثد ٠طدٞس
اػبػ ٦تـ٨٨ش ٧بكت ٝ ٠حذ ٗ ٝشص١ب ؿٌؼت ٠ؿذ ٟاػتٗ .ذس٨ٛتٞٗ ٠رٞد دس كد ٖٔ٨اثدذا
٧ي ٗذس٨ٛت٘ٛ ٠بد ٝ ٚ٧خٔن ؿدذ ٟتٞػدط ًدبسُشدا٨ٛ ٙؼدتک ثٌٔد٧ ٠دي ٗذس٨ٛتد٠
اٛؼٌبػ ٦ثب آ ٠ٜ٧ر٨شا ٦ٛاص حودب٧ن تٔدج ربٗؼد ،٠ثدش س ٥ٝپدشد١ٟدب ٥ػٜ٘٨بػدت.
ٗذس٨ٛت٠ا ٠ً ٥اٗشٝص ،ٟچ ٠ثؼت ٠كٌش ً ٝ ٖ٨ٜچ ٠آصاد ،چ ٠ثشا٘٧ب ٙتٔج ثبؿدذ  ٝچد٠
ؿ٨ش ،ٚ٧ثب٧ذ آ ٙسا ثاز٧ش ٖ١ ٠ً ٖ٧چ ٙٞخ ٙٞدس سٍ١ب ٥ربٗؼٗ ٠دب ٙرش٧دب ٙداسد
 ٝربٗؼ ٠ثذ٨١ ٙٝچ دس ٦ِٛدس اٗ ٚ٧ؼد٨ش رذ٧دذ ١-دٖ اص ٛظدش اخالهد١ ٝ ٦دٖ اص
ٓحبس ظب١ش -٥دس حبّ اداٗٗ ٠ؼد٨شؽ ثدٞد ٝ ٟدِ٧دش آ ٙچ٢دبسچٞة١دبٜ٢ً ٥د٠
اخاله ٠ٛ ٦ثشا ٥سٝاثط دختش  ٝپؼش  ٠ٛ ٝدس سٝاثط خبٞٛادُ ٦پب ثشرب ٨ٛؼت.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨ث ٠ػٜٞا ٙاحش ٥ارت٘بػ ،٦حبّ ٞ١ ٝا ٥ده٨ود ٦اص صٗبٛد٠اً ٥د ٠دس آٙ
صٛذُ ٖ٨ًٜ٦ٗ ٦سا ثب سٝا٧ت ٦داػتب ٦ٛثبصتبة ٗ٦د١ذ .ا ٚ٧ك١ٖٔ٨ب دس ًٜبس ٝاهدغ
٘ٛب ،٦٧تشػ ٖ٨ؿدشا٧ط تٔدج ارت٘دبػ ٝ ٦اؿٔدت ٛدٞػ ٦ػد٨بِٛ ٟدبس ٝ ٥حتد٦
ٌٛجتِٛبس ٥سا ثٗ ٠خبطت خٞد ػشضًٜٜ٦ٗ ٠ذُ .لتدبسٗ ،حد٨طٝ ،ضدغ ظدب١ش
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ٗ ٠٘١ؼضْ ارت٘بػ ٦ثذحزبثٗ ،٦ح٨ط ٛبٜٗبػت ،ث٦ثٜذ  ٝثبسٗ ،٥بٛتًٞ ٞتبٝ ٟ
رٔ ٞثبص ،آسا٧ؾ ص٧بد ،خ٨بٛت  ٝسٝاثط ثذ ٗ٨ب ٙدختش  ٝپؼش سا ٛـب٦ٗ ٙد١ذ.

قهمهای ً٨ی :قهمهای ً٨ی وا١٬یثهای که ٬كاق اوث ال جلى یمیىو یا ویًما يم ایً
ؾاؾه ٌىؾ .ب كای آيک ه قي گ وا١٬ی ث ب ه ؼ ىؾ بگی كؾ و پیٍ اپیً ب ا قه م اشحم ا٠ی
قهمگفاقی ٌؿه اوث و بكای آيکه ال ویًما ٬ابح پؽً کًؿ ال قهمه ای  ً٨ی همچ ىو
ؾوقبیى ،يىقپكؾالیِ ،ؿا و ووایح ِعًه هیگفاقؾ .قهمهای ً٨ی ب ؿیى وو یله ؾاقای
اهمیث هىحًؿ که ؾق ایصاؾ هً١ا به ِىقت کلی ي٭ً ههمی ای٩ا هیکًًؿ ،لیكا ٠م ؿجا
به ٌیىه ؼت٬ايه و يه ِك٨ا ً٨ی ال آيها اوح٩اؾه ٌؿه اوث جا هً١ای کلی قا پؿیؿ آوقي ؿ.
شؿوم  6جعلیح ً٨ی ال لعا ٚلهاو و هکاو ٨یلنهای هًحؽ قا يٍاو هیؾهؿ.
شؿوم ٕ ٔ6جعلیح ً٨ی ال لعا ٚلهاو و هکاو ٨یلنهای هًحؽ .
ًام فیلن

سهاى ٍ هکاى

ًبسًشد اكٔ ٦صٗبٌٗ ٝ ٙب ٙا ٚ٧اػت ً ٠ثؼد٨بس ٥اص سٗض١دب ٥كد ٖٔ٨ثشاػدبع
صٗبٌٗ ٝ ٙب ٙك ٖٔ٨ثشرؼت٦ٗ ٠ؿٞد .ا ٚ٧ك ٖٔ٨ده٨وب ثؼدذ اص ت٘دبٕ ؿدذ ٙرٜدَ
ػبخت ٠ؿذ ٟاػت .دس ا ٚ٧صٗب ٙاػت ًً ٠ـٞس ا٧شا ٙدچبس آػ٨ت١ب ٥كشاٝا٦ٛ
هادر
اص ٓحبس اهتلبد ،٥ػ٨بػ ،٦ارت٘بػ ...ٝ ٦ؿذ ٟاػتٌٗ .ب ٙك ٖٔ٨ت٢دشا ٙاػدت
ًٗ ٠شًض ا ٚ٧آػ٨ت١ب ؿ٘شد٦ٗ ٟؿٞد.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس صٗب ٙر َٜػبخت ٠ؿذ ٟاػت ً ٠دس آ ٙصٗدبٗ ٙزشٝحدب ٝ ٙربٛجدبصاٙ
پزًذُ
ر َٜثؼ٨بس ثٞد ٟاػت .دس آ ٙصٗبٗ ٙؼٔ٨ٓٞت  ٝآػد٨ت١دب ٥سٝاٛد ٦ص٧دبد ٥د٧دذٟ
کَچک ٗ٦ؿٞد .صٗب ٙا ٚ٧ك٨ٛ ٖٔ٨ض ث ٠صٗب ٠ً ٦ٛصٛب ٙتالؽ ثشا ٥اػدتوالّ ٗ ٝذسٜ٧د ٠خدٞد
خَشثختی تالؽ ًٗ٦شدٛذ ،اؿبس ٟداسد .دس ا ٚ٧صٗبٗ ٙبدسا ٝ ٙصٛبً ٦ٛد ٠ثد ٠اؿدتـبّ ٗـدـّٞ
ٗ٦ؿٛٞذ  ٝكؼبٓ٨ت١ب ٥ارت٘بػ ٦داؿتٜذ ث٨ـتش اص دٝسا ٙهجْ د٧ذ٦ٗ ٟؿٞد.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس صٗب ٙر ٝ َٜثب اٌٗبٛبت ٗ ٝحذٝد٧ت ر َٜػبخت ٠ؿدذ ٟاػدت.
ػبد ٝ ٟداسا ٥كح٘ٛ ٠ٜب٧ؾ ٗحذٝد ٗ٦ثبؿذ اٗب دس ػ ٚ٨حدبّ ٗد٦تدٞا ٙث٨دبٙ
گلثْار
ٞ٘ٛد ً ٠ثب تٞر ٠ث ٠ؿشا٧ط آ ٙصٗدبٗ ٙدبدس ٝ ٥تدالؽ ٗبدساٛد ٠سا دس ؿدشا٧ط
اٗشٝص ٝ ٥ؿ٢ش ٥ثبص٘ٛبًٜ٦ٗ ٦٧ذٌٗ .ب ٙآ ٙؿ٢ش ت٢شا ٙاػت.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس ؿشٝع د 90 ٠١ػبخت ٠ؿذ ٟاػت .دس ا٧د ٚدٝساٗ ٙدب ثدب تحدٞالت
هادر
ارت٘بػ ،٦اهتلبد ٝ ٥كش ٦ِٜ١ص٧دبد ٥سٝثد ٠س ٝثدٞدٟا٧دٌٖ٧ .د ٦اص تحدٞالت
پاییشی ارت٘بػ ٝ ٦كش ٦ِٜ١د٦ٗ 90 ٠١تٞا ٙث ٠طالم ،تشى ٗبدسا ٙثدشا ٥سػد٨ذ ٙثد٠
آسص١ٝب٧ـب ،ٙتحْ٘  ٝكجش ًٖ ،دسٝؿِ ٦٧ٞث ٠كشصٛذا٦ٗ ٙثبؿذ.
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ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس د 90 ٠١ػبخت ٠ؿذ ٟاػت اٗب ث ٠دٝسا ٙد ٠١ؿلت  ٝرٜدَ ثدبص
شیار ُ٦ٗ 341شددٌٗ .ب ٙا ٚ٧كً ٖٔ٨شٗب ٙاػت  ٝاٛتخبة ٓ٨ًٞـد ٚكدً ٖٔ٨د ٠سٝػدتب٦٧
اػت دس ًٜبس ٗؼذ ٦ٛثضسٍ ثب ٗح٨ط  ٝتز٨٢ضات ٦ؿ ّٞآػب ،دالٓتٜ٘ذ اػت.
ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس اثتذا ٥دٝس ٝ 90 ٟثب تحٞالت ارت٘بػ ٝ ٦كشِٜ١د ٦سٝثد٠س١ ٝؼدتٝ ٖ٨
هي هادر
ٌٗب ٙا ٚ٧ك ٖٔ٨ؿ٢ش ت٢شا ٙاػت .ت٢دشا ٙثد ٠دٓ٨دْ ٝػدؼت  ٝر٘ؼ٨تدً ٦د ٠دس آٙ
ّستن
ًٜٜ٦ذ ٗشًض تحٞالت ارت٘بػ ،٦اختالف طجوبت ٝ ٦سٝاثط ٛبٗـشٝع اػت.
صٛذُ ٗ ٦
صٗب ٙا ٚ٧ك ٖٔ٨ث ٠چٜذ ػبّ اخ٨ش ثش ُٗ٦شدد ً ٠ثدذحزبث ٝ ٦خ٨بٛدت ثد ٠اٝد
تیغ ٍ
خٞد سػ٨ذ ٟاػتٌٗ .ب ٙا ٚ٧ك ٖٔ٨ؿ٢ش ت٢شا ٙاػت ً ٠ث٦ثٜذ ٝثبس ٝ ٥خ٨بٛدت
تزهِ
دس آ ٙكشاٝا ٙاػت.

شؿوم  7جعلیح ً٨ی ال لعا ٚگ٩حگىٕؾیالىگٔ قا يٍاو هیؾهؿ.
شؿوم ٕ ٔ7جعلیح ً٨ی ال لعا ٚؾیالىگ ٨یلنهای هًحؽ .
ًام فیلن

دیالَگ

ٗبدسا :٦ِٛدس ا ٚ٧كٗ ٖٔ٨بدس دس آخشٓ ٚ٧حظبت ػ٘ش خٞد ٨ٛدض ػدؼٗ ٦دًٜ٦دذ ًد٠
كشصٛذا ٙخٞد سا دٝس  ٖ١ر٘غ ًٜذ  ٝآ٢ٛدب سا دػدٞت ثدٗ ٠حجدت ٛؼدجت ثد١ ٠دٖ
ًٜٗ٦ذٗ .بدس ٠٘١ ٠ً ٥تالؽ خٞد سا ًٜٗ٦ذ ً ٠ث ٠كشصٛذا ٙاتحبد سا ٧بدآًٜ ٥ٝذ.
هادر
ا٧خبسٗ :بدس ٠ً ٥ت٘بٕ صٛذُ٦اؽ سا ٝهق كشصٛذا٘١ ٝ ٙؼشؽ ًشد ٟاػت.
اتحبد :ا ْ١خب ٠ٛثب ٧بد آٝس٘١ ٥ذٓ١٦ب  ٖ١ ٝثؼتِ١٦دبُ ٥زؿدت ،٠دٝثدبس ٟثدب
ٌ٧ذِ٧ش ٘١ذّ ٗ٦ؿٛٞذ.
خـٛٞت :دس ا ٚ٧ك٨ٔٗ ٖٔ٨ح ٠ً ٠آػ٨ت سٝا ٦ٛد٧ذ ٝ ٟثچ١٠دب٘١ ٥ؼدب ٠٧ا ٝسا
ار٧ت ًٜٜٗ٦ذ ،خـٛٞت ث٨ـتش ٥اص خٞد ٛـب٦ٗ ٙد١ذ .د٧بٓ٢ُٞب ٥كشد ٛبؿدٜٞا
ثب حشًت  ٝحبٓت چ٢ش ٟػش ٘ٛب٧ؾ داد٦ٗ ٟؿٞد.
پزًذُ
ادثٗ ٝ ٦حتشٗب :٠ٛد٧بٓ١ٍٞب ٥ا ٚ٧ك ٖٔ٨چ ٙٞدس ٗح٨ط آٗٞصؿ ٦اػت  ٝاكدشاد
کَچک آ ٙسا كش٨ِٜ١ب ٙتـٌ ٦ٗ ْ٨دٜ١ذ ثؼ٨بس ٗٞدثب ،٠ٛادث ،٦ثذ١ ٙٝش ُٛٞدٝ ٠اطُدبٙ
خَشثختی ٛبٜٗبػت اٛزبٕ ؿذ ٟاػت.
ػبد :٥پذس ٗٔ٨ح ٝ ٠دِ٧ش اكشاد ٗؼ٘ ٦ٓٞك٨ٛ ٖٔ٨ض داسا ٥د٧دبٓ١ٍٞدبٓ ٝ ٥حدٚ
اكشاد ػبد ٥سا داسٛذ.
دس ا ٚ٧ك ٖٔ٨اص ًالٕ ث٦ادثب ٝ ٦ً٘ ٠ٛاٛذى اػتلبد ٟؿذ ٟاػت.
ث٦تلبٝت :٦چ٢ش ٟث٦تلبٝت  ٝثد ٦س چ٢دشُٔ ٟج٢دبس ثدشاٛ ٥ـدب ٙداد ٙاتلدبم
تٔخ ٠ً ٦ثشا ٥ا ٝس دادٗ ٝ ٟؼٔ٧ٞت ا٧زبد ؿذ ٟدس آ ٙسا ٛـب٦ٗ ٙد١ذ.
گلثْار
ػبٗ٨ب :٠ٛد٧بٓ١ٍٞب ث ٚ٨ثبصِ٧شا ٙسد  ٝثذّ ٗ٦ؿدٞد ػدبد ،ٟػبٗ٨بٛدٞٗ ٝ ٠دثبٛد٠
اػت .ثذ ٙٝتً ٝ ٚ٨١ٞالٕ صؿت  ٝث ٠كٞست سٝصٗش ٟاكشاد اٛزبٕ ٗ٦ؿٞد.
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ساحت  ٝخٞدٗب :٦ٛد٧بٓ١ٍٞب ٥سد  ٝثذّ ؿذ ٟث ٚ٨ػبس ٝ ٟػدؼ٨ذ دس اثتدذا٥
ؿشٝع آؿٜب ٦٧ثؼ٨بس خٞدٗب٦ٗ ٦ٛثبؿذٗ .خلٞكب ػدبسً ٟد ٠ثؼد٨بس ساحدت ٝ
اِٛبس  ٠ٛاِٛبس ً ٠ثب ٧ي ٗشد ثذ٘١ ٙٝؼش كحجت ًٜٗ٦ذ.
هادر
بٓ١ٍٞب اُشچ ٠خٞدٗب ٦ٛاػدت ٓٝدٞٗ ٦دثبٛد ٝ ٠ثدذ١ ٙٝد٨چ ُٛٞد٠
ٗٞدثب :٠ٛد ٧
پاییشی
اٛحشاف ث ٚ٨ثبصِ٧ش ٛوؾ صٗ ٝ ٙشد سد  ٝثذّ ٗ٦ؿٞد .ثب ا ٠ٌٜ٧ػؼ٨ذ پذس ٧ي
ث٘٨بس اٝت٨ؼٖ اػت دس صٗب ٙػلجب٨ٛت ٛؼجت ث ٠كشصٛذ خٞد اص ًدالٕ صؿدت ٝ
آلبس ٛبٜٗبػت ثٌبس ٦٘ٛثشد.
ػبدُ :ٟلتِ١ٞب ٥ث ٚ٨آلت ٛٞ٧ ٝغ ،آلت  ٝدختشؽ  ٠٘١ ... ٝػبدًٞ ،ٟتبٝ ٟ
ثب ٓ٢زٗ ٠حٔ ٦اٛزبٕ ٗ٦ؿٞد .ت٢ٜب ٓ٢ز ٠كبسػٗ ٦شثٞب ث ٠ػدشثبص ٥اػدت ًد٠
ٗــ ّٞتلحق پٌ٨ش ؿ٢ذا اػت ٧ ٝدٛٞغ سا دس خدٞاة ٗد٦ثٜ٨دذ ًد ٠ثد ٠اٝ
ٗ٧ُٞ٦ذ ًً ٠زبػت.
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كذا صد ٙثب ٛبٕ ًٞچي ٠٘١ :اكشاد اص ثضسٍ ًٞ ٝچي آلت سا ثٛ ٠بٕ خدٞدؽ
كذا ٗ٦صٜٛذ حت ٦كشصٛذاٛؾٗ .بٜٛذ «آلت ثخ« .»٦آلت چشا پب ثش.»٠ٜ١
ًٞتب :ٟدس ا ٚ٧ك ٖٔ٨د٧بٓ١ٍٞب ث ٚ٨اكشاد ًٖ اػت  ٝث٨ـدتش حبٓدت ٗحتدٞاٝ ٦٧
ٛـب ٙدادً ٙبس١ب ٥ؿخل٨ت٢ب ٥ك ٖٔ٨اػت.
استجبب ػبد ٝ ٥دٝػتبُ :٠ٛلت١ُٞٝب ٥ثٗ ٚ٨شد  ٝص ٙثؼ٨بس دٝػدتب ٝ ٠ٛػدبد٥
اػت  ٝؿ ٙٞاػالٗ ٦سػب٧ت ٛـذ ٟاػت.
استجبب ساحتُ :لت١ُٞٝب ثٛ ٚ٨بدس  ٝػ ،ٚ٨٘٨آٝا ثب ٗبدس  ٝپدذسؽ ساحدت ٝ
ثذ ٙٝسػب٧ت حشٗتُزاس ٥اػت.
هي هادر ث٦ادثد :٦آٝا ثدب ٗدبدسؽ ثدب سكتدبس ثد٦ادثبٛد ٝ ٠ػشًـدب ٠ٛثشخدٞسد ٗدًٜ٦دذ
ٗبٜٛذ«صٛذُ ٦خٞدٗ .»٠پذس سا ثب ٛبٕ ًٞچي كذا ٗ٦صٛذ.
ّستن
ٗذس٨ٛت ٝ ٠ؿ٨ش ػشف :آٌْ خٞسدٛ ٙبدس ،تؼبسف ًدشد ٙػدِ٨بس ثد ٠آٝا تٞػدط
ػ ٚ٨٘٨رٔ ٥ٞپذسؽ ،خٞسد ٙآٌْ آٝا ثب ػؼ٨ذ.
كحبؿٛ ٝ ٦بػضا :ًٖ ٦٧ا ٚ٧ك ٖٔ٨ثب ا٧ ٠ٌٜ٧ي ربٗؼٗ ٠ذس ٙسا ث٨بًٜ٦ٗ ٙدذ ،دس
ًٜبس آ ٙاص آلبظٗ ٦بٜٛذًٞ« :كت»« ،ث ٠تٞچ»٠اػتلبد٦ٗ ٟؿٞد.
آلبس ٛبٜٗبػت :دس ا ٚ٧ك ٖٔ٨اص آلبس ٛبٜٗبػدت ثٌدبس ثدشد ٟؿدذ ٟاػدت ٗبٜٛدذ
ُلت ٥ُٞٝتشٗ ٠ثب دٝػتاؽ« :چ ٦ِ٨ٗ ٦خشُ .»ٟلدت ٚاٗ٨دش ثد ٠تشٗد« ٠االؽ
تیغ ٍ
چٌبس ٗ« ،»٦ًٜ٦ت ٞدٞ٧ا٠ٛاُ .»٥لت١ُٞٝب ٥تد ٞر١د ٚتشٗد«٠ثد٦ؿدؼٞس ٗدٚ
دٝػت داسٕ» .طشص كحجت ػ٘ ٥ٞتشٗ«٠ؿٔط ًشد.»ٟ
تزهِ
ث٦حشٗت ٝ ٦حشٗتؿٌٗ ٦ٜبدس  ٝكشصٛذُ :لت١ُٞٝدب رٔد ٥ٞآػبٛؼدٞس ثدٚ٨
ٗبدس تشٗ ٝ ٠تشٗ ٠سد  ٝثذّ ٗ٦ؿٞد  ٝتشٗ ٠ثٗ ٠بدسؽ ٗ٧ُٞ٦ذ «٨ٛب ثدبال  ٝتدٞ

 ه٭ایىه جٙبی٭ی ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  63و ؾهه ::  93
آٗذ ٥صٛذُ ٚٗ ٦س ٝخشاة ً ٝ »٦ٜردٞاة ٗدبدس ًد« ٠خلد ٠ؿد ٝ »ٞردٞاة
تشٗ«٠خٞدت خل ٠ؿُ .»ٞلت ٚتشٗ ٠ثٗ ٠بدسؽ« :هبتْ»
ت٘ؼخش :دس ا ٚ٧كٛ ٖٔ٨ظاد ٢ٓ ٝز١٠ب ٥دِ٧ش ثد ٠كدٞست ت٘ؼدخش ث٨دب ٙؿدذٟ
اػتٗ .بٜٛذ ٓ٢ز ٠آثبدا ٦ٛتشٗ ،٠چـٖ ثبداٗ ٦طاپ ،٦ٜػج ْ٨تٞػدط ٗدبدس ٓٔ٨د.٦
ُلت ٚاٗ٨ش ثب خٜذ ٟثٗ ٠بدس تشٗ«٠ػالٕ ٓ ٦ٓ ٦ر.»ٙٞ
ٓٞعُ :لت١ُٞٝب ثب ًشؿ٘ٛ ٝ ٠بص ٗبدس تشٗ ٠ثب اٗ٨ش.
ًٔ٘بت خبسر ٝ ٦ؿشثٗ :٦تبػدلب ٠ٛدس ا٧د ٚكدٗ ٖٔ٨بٜٛدذ ؿد ٟٞ٨سا٧دذ ؿدذ ٟدس
كجحت ًشد ٙسٝصٗش ،ٟاػتلبد ٟاص ًٔ٘بت ا٨ِٔٛؼٗ ٦بٜٛذ ٗبٗ ،٦ثب ،٥ا...ٝ ٦ًٝ
ٗ٦ثبؿذ.
تشا ٠ٛؿ٨ش ٗزبص :دس ا ٚ٧ك ٖٔ٨خٞاٛذ ٙتشا١٠ٛب ٥هدذ ٝ ٦٘٧ؿ٨دش اػدالٗٗ ٦بٜٛدذ
ٗبؿٗ ٚ٨ـت٘ٗ ٦ذٓ ٦خٞاٛذ٦ٗ ٟؿٞد.
دس ا ٚ٧ك ٖٔ٨پش اص آلبس  ٝسكتبس١بٛ ٥بٜٗبػت د٧ذ٦ٗ ٟؿٞد.

قهمهای ایؿئىلىژ یٯ :ههمحكیى و کاقبكؾیجكیى قهمهای ایؿئىلىژیٯ ایى اوث ک ه
ً٠اِك ؾو وٙط ٬بح یً١ی قهمهای اشحما٠ی و قهمه ای  ً٨ی ،قا ؾق ه٭ىل ه ايى صام و
ه٭بىلیث اشحما٠ی ٬كاق هی ؾهًؿ .لیكا هً١ا ٨٭ٗ لهايی ایص اؾ هیٌ ىؾ ک ه وا١٬ی ث و
ايىا ٞباليمایی و ایؿئىلىژیٯ ؾق یکؿیگك اؾ ٤ام ٌ ىيؿ و ب ه يع ىی هًى صن و  ٜاهكا
٘بی١ی به وظؿت بكوًؿ .قهمهای ایؿئىلىژیٯ ال ایى ي ٝك ؾاقای اهمی ث هى حًؿ ک ه
قابٙه ً٨ی ايحؽاب بالیگكاو و قهم اشحما٠ی آو بالیگكاو و قهم اشحما٠ی آو ب الیگكاو
هً١اؾاق هیکًًؿ .همچًیى اوح٩اؾه جلى یمیىيی ال ؾو قهم یاؾ ٌؿه قا به کابكؾ ووی١حك آيها
ؾق ٨كهًگ هكبىٖ هیوالؾ .شؿوم  8جعلیح ایؿئىلىژیک ٨یلنه ای هًحؽ
هیؾهؿ.

قا يٍ او
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شؿوم ٕ ٔ8جعلیح ایؿئىلىژیک ٨یلنهای هًحؽ .
رهشّای ایذئَلَصیک

ًام فیلن

ٗل ٕٞ٢اكٔٛ :٦وؾ ٗبدس دس اتلبّ اػضبٗ ٥ختٔق خبٞٛاد ٟاػت.
ٗبدس دس كش َٜ١اك ْ٨ا٧شاٛ :٦ٛخؼت ٚ٨سٗضُدب ٙا٧دذئٞٓٞط٧ي كدٗ ،ٖٔ٨دبدس دس ربٗؼد٤
ا٧شا ٙسا ثٗ ٠خبث٧ ٤ي اػطٞس ٟث ٠تل٧ٞش ًٗ٦ـذِٛ .ب ٟحبت٘ ٦ثٗ ٠دشٍ دس كدٗ ٖٔ٨دبدس
٘ٛبٜ٧ذِٛ ٣ب ٟؿشه ٦ثٗ ٠شٍ اػت ًٗ ٠شٍ رؼ٘ب ٦ٛسا پب٧ب ٠٘١ ٙچ٨ض ٗ ٝج٨ٛ ٚ٨ؼدت٦
هادر

ٗطٔن ٦٘ٛداٛذ  ٝآ ٙسا ٞٛػ١ ٦ؼت٦ٗ ٦پٜذاسد ًٗ ٠ب٨١تٗ ٦ؼ ٥ٜٞپ٨ذا ًٜٗ٦ذ.
ٗبدس ٘ٛبد ٥اص ٝط :ٚؿالٗشضب ثب ثبص ٥اًجش ػجذ ٥ثد ٠ػٜدٞا٧ ٙدي ؿخلد٨ت
ك ٖٔ٨دس ٛوؾ كشصٛذ ػوت ٗبٛذ ٟخبٞٛاد ٟث٨بً ٙشد :ؿالٗشضب دس د٧بٓ ٦ُٞاؿبسٟ
ًشد ٗبدس ث ٦رب ٙاػت ،اُش ثخٞا ٖ٨١ا ٚ٧د٧بٓ ٍٞسا سٗضُـبٗ ٖ٨ًٜ ٦٧دبدس دس
ك٘ٛ ٖٔ٨بد ٝط ٦ٜاػت ً ٠ؿ٢شٛٝذا ٙخٞد سا دس آؿٞؽ ًـ٨ذ ٟاػت.
ٗل ٕٞ٢اكٔ :٦اص دػت دادٗ ٙبدس ثبػج ا٧زبد ؿٞى  ٝآػ٨ت دس ًٞدًب٦ٗ ٙؿٞد.
ٗبدس اػطٞسٟاٛ :٥خؼت ٚ٨سٗضُب ٙا٧ذئٞٓٞط٧ي كٛ ٖٔ٨ودؾ صٛد ٦اػدت ًد ٠ثخدبطش
ٗحش ٕٝثٞد ٙاص داؿت ٚكشصٛذ خٞد سا ٝهق دختشًٜ٦ٗ ٥ذ ً ٠دچبس آػ٨ت سٝح٦

پزًذُ
کَچک
خَشثختی

ؿذ ٟاػت  ٝػبؿوب ٠ٛدس ثبصػبص ٥ؿخل٨ت دختشى تالؽ ًٜٗ٦ذٛ .وؾ اٗ ٝبٜٛدذ
ٗبدس اػطٞسٟا ٥اػت ً ٠ثشا ٥كشصٛذ خٞد ١ش ُ ٠ٛٞتالؿًٜ٦ٗ ٦ذ.
صٗ ٙذس ٝ ٙك٘٨ٜؼٖ :خب ٖٛؿل٨ن ص ٦ٛتحلً ْ٨شد ٝ ٟؿبؿْ اػت ً ٠اػتوالّ
ٗبٓ ٦داسد .دس آ ٙدٝسا ٙدس ث ٚ٨صٛب ٙساٜٛذًُ٘ ٦تدش سا٧دذ ثدٞد ٟاػدت خدبٖٛ
ؿل٨ن ساٜٛذًُٜ٦ٗ ٦ذ.
كذاهت اػضب ٥خبٞٛادٛ ٟؼجت ث ٝ ٖ١ ٠تالؽ ٗبدساٛد :٠تدالؽ خدب ٖٛؿدل٨ن
ثشا ٥احجبت ا٨ٔٗ ٠ٌٜ٧ح ٠دختش ٥ثبٞ١ؽ اػت.
ٗل ٕٞ٢اكٔ :٦اٗ٨ذثخـ ٦ث ٠صٛذُ ٦ثب كذاًبس ٝ ٥ا٧خبس ٗ٢ش ٗبدس٦ٗ ٥ثبؿذ.

٧بع ٛ ٝباٗ٨ذِٛ :٥ب ٝ ٟخ٨شُ ٦ػز٨ت ُٔج٢بس ثد ٠اطدشاف  ٝاٛؼدب١ٙدب  ٝثد٦

تٞر ٦٢ثٗ ٠حجت آ٢ٛب ٛـب ٙاص ٧بع ٛ ٝباٗ٨ذ ٥اص ٝضؼ٨ت ٗٞرٞد ا ٝاػت.
گلثْار

ٓجخٜذ ٗبدسا٢ٗ :٠ٛش٨٘١ ٥ـ ٠ثب چ٢ش ٟؿبد ٢ٗ ٝشثب ٙثب ثچ١٠ب ثشخٞسد ًٜٗ٦ذ.
استجبب  ٝاحؼبع آساٗؾ ٗبدسا٢ٗ :٠ٛش ٥دس ٘١د ٠ػدٌبٛغ١دب ٥كد ٖٔ٨تدالؽ
ًٜٗ٦ذ ً ٠ثب ُٔ٢بس استجبب ثشهشاس ًٜذ.
ػالهٜ٘ذ ٞ٘ٛد٢ٗ :ٙش ٥ثب سكتبس ،تٞر ٝ ٠تالؽ ُٔج٢بس سا ث ٠خٞد ػالهٜٗ٠ذ ًٜٗ٦ذ.
ٗحجت ٗبدسا :٠ٛدس ًٜبس ثد٦تلدبٝت٧ ٝ ٦دبع ا ٝصٛد ٦ػشؿدبس اص ٗحجدت٢ٗ ،دش
ٗبدس ،٥ا٧خبس  ٝپش اص ٗبدسا ٦ِٛد٧ذ٦ٗ ٟؿٞد ً ٠ثب ت٘بٕ ٝرٞد خٞد ث ٠دِ٧دشاٙ
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ً٘ي ًٜٗ٦ذ  ٝثچ١٠ب سا اٗ٨ذٝاس ث ٠صٛذًُٜ٦ٗ ٦ذ.

٦تٞاٛج ٠ػٌبٛؼُٔ ٠ً ٦ج٢بس ،اص د٧ش آٗذ٢ٗ ٙش٥
اٗ٨ذ ث ٠صٛذُ :٦دس ا ٚ٧ثخؾ ٗ 
 ٝخجش تلبدف ٗ٢شٝ ،٥اًٜؾ ػز٨جٛ ٦ـب٦ٗ ٙد١ذ ِٛ ٝشا ٙد٧ش آٗذ ٙا ٝؿذٟ
اػت ،ك٨٘٢ذ.
ٗل ٕٞ٢اكٔ :٦تشى كشصٛذ تٞػط ٗبدسا ٙث ٠دٓ ْ٨ث٘٨دبس ٥آ٢ٛدب ٌ٧د ٦اص ٗل٢دٖ٨
اكٔ ٦ا ٚ٧ك ٖٔ٨اػت ٘١چ ٚ٨ٜاص ٗلدب ٖ٨١دِ٧دش ا٧د ٚكد ٖٔ٨ث٘٨دبس ٥كشصٛدذاٙ

ٗخلٞكب ث٘٨بس١٥ب ٥خبكٗ ٦بٜٛذ اٝت٨ؼٖ اػت.
ث٦ػـوٗ ٦بدس  ٝپذس :اص ا ٚ٨ٓٝسٗضُب ٙا ٚ٧كٛ ٖٔ٨ـب ٙداد ٙث٦ػـدوٝ ٦آدذٚ٧
سا ٛـب٦ٗ ٙد١ذ ً٦ٗ ٠تٞاٛذ ٜٗزش ث ٠ث٘٨بس١٥ب ٥خدبف (ٗبٜٛدذ اٝت٨ؼدٖ) دس

كشصٛذاٛـب ٙؿٞد.
هادر
پاییشی

رات ٦ثٞدٗ ٙبدسا ٠ٛدس ٝرٞد صٛب :ٙاص دِ٧ش سٗضُب ٙكٛ ٖٔ٨ـب ٙدادٛ ٙوؾ ٧دي
ص ٙدس خبٞٛاد ٟاػت .صً ٦ٛدٛ ٠ودؾ١دبٗ ٦٧بٜٛدذ ٗشاهجدت ،تٞرد٘١ ،٠جدبص،٥
آٗٞصؽ ٝ ٝهت ُزاؿت ٚثشا ٥كشصٛذ سا اٛزبٕ ٗ٦د١ذ.
آساٗؾ ٗبدسا٧ :٠ٛي ص ٦ٗ ٙتٞاٛذ آساٗؾ سا ثً ٠ب ٙٞٛخدبٞٛاد ٟثبصُشداٛدذ  ٝدس
ثشاثش ٗـٌالت  ٝچبٓؾ١ب كجٞس ثبؿذ  ٝثتٞاٛذ ث٢تش ٚ٧تل٘ ٖ٨سا ثِ٨شد.
اٛتخبة ؿٔط :اص دِ٧ش سٗضُب ٙا ٚ٧ك ٖٔ٨اٛتخبة ؿٔدط ٛ ٝبدسػدت دس اٛتخدبة
٘١ؼش  ٝػذٕ تطبثن ُش ٟٝخبٞٛادُ ٦اػدت .ا٧د ٚػدذٕ تٜبػدت ثبػدج ثدشٝص
ٗـٌالت دس سٝاثط صٛبؿ٦ٗ ٦٧ٞؿٞد ً ٦ٌ٧ ٠اص ػدٞاسم آ ٙا٧زدبد ث٘٨دبس٥
سٝح ٝ ٦سٝا ٦ٛدس كشصٛذا ٙآ٢ٛب ٗ٦ثبؿذ.
ٗل ٕٞ٢اكٔ :٦كِٛ ٖٔ٨ب ٟاكٔ ٦خٞد سا اص صاِٛ ٠٧ٝب١ؾ ث ٠ر٨ُ٦ٗ َٜدشد ًد٠
ٗتؼٔن ث ٠اٗشٝص ُ ٝزس ػ ٠د ٠١اص رٜدَ اػدتِٛ .دبً ٦١د ٠رٜدَ سا اص ١دش
ٞٛػؾ توذ٧غ ًٜ ٦٘ٛذ  ٝثب ٗحٞس٧ت داد ٙث ٠ػـن ٗبدس  ٝكشصٛذ ،٥ثٞٛ ٠ػ٦
ا ٚ٧ػـن سا ثش  ٠٘١چ٨ض ً ٠٘١ ٝغ سرحب٦ٗ ٙد١ذ.
كجش ر٘ٗ ْ٨بدساٗ :٠ٛبدس ٥اػت ً ٠ت٢ٜب كشصٛذؽ سا ث ٠رج٦ٗ ٠٢كشػتذ  ٝػد٠
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د ٠١چـٖ ث ٠سا ٟثبصُـتؾ ٗٗ ٦بٛذ  ٝدس ا٨ٗ ٚ٧ب ٠ٛ ،ٙث ٠خذا ًلش ٗ٧ُٞ٦دذ ٝ
 ٠ٛثشا٧ ٥ي ٓحظ ،٠اص تل٘ ٠ً ٦٘٨كشصٛذؽ ثشا ٥سكت ٚث ٠رجُ ٠٢شكت ٝ ٠ا ٝثب
آ ٙتل٘ٞٗ ٖ٨اكوت ًشد ،ٟپـ٘٨ب٦ٗ ٙؿدٞدک ا٧د ٚد ٝخلدٔت دس آلدت ،اص اٝ
ه٢شٗب٦ٗ ٦ٛػبصد ًٗ ٠بدسا ٦ِٛسا ث ٠اٝد ٗ٦سػبٛذ٧ .ي اٛتظبس تٔط٨ق ٧بكت٠ً ٠
ٗل ٕٞ٢حو٨و« ٦كجش ر٘ »ْ٨سا ث ٠تل٧ٞش ًٗ٦ـبٛذ .كجش آلت دس اٛت٢ب ٥كدٖٔ٨
حبٓت ػبسكب ٠ٛث ٠خٞد ٗ٨ُ٦شد.
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ٗل ٕٞ٢اكٔٗ :٦ل ٕٞ٢اكٔ ٦ا ٚ٧ك ٖٔ٨دس د ٝكبص خالك٦ٗ ٠ؿدٞد .كدبص اٗ ّٝدٚ
ٗبدس١ؼتٖ سٝا٧ت ً٘ش ٦ِٛاص طؼٖ ؿ٨شٗ ٚ٧بدس ٥اػدت .كدبص دٞٗ ،ٕٝضدٞػ٦
ً ٠هشاس اػت ر ٚ١سا دسُ٨ش ٛبٕ كًٜ ٖٔ٨ذ ،پبٌٗ« ٥بكبت ػْ٘» ث ٠ػٜٞا ٙػخٚ
اكًٔ ٦بسُشدا ٙث٨ٗ ٠ب٦ٗ ٙآ٧ذ.
تبص ٟث ٠دٝسا ٙسػ٨ذ :ٟدس ا ٚ٧ك ٖٔ٨تالؽ ؿذ ٟتب ٗـٌالت ٗ ٝؼضدالت طجود٠
ٗتٞػط «تبص ٟث ٠دٝسا ٙسػ٨ذ »ٟسا ث ٠تل٧ٞش ثٌـذ ً ٠تدب حدذٝد ٥دس ١دذف
خٞد ٗٞكن ػ٘دْ ًدشد ٟاػدت .دس ا٧د ٚكدٗ ٖٔ٨خبطدت ثدب هـدش ٥اص ربٗؼد٠
سٝثشٝػت ً ٠ث ٠ؿذت دٓذاد ٟؿشة اػت  ٝت٘بٕ صٛذُ ٦خٞد سا ثش ا٧دٗ ٚجٜدب
تٜظً ٖ٨شد ٟاػت.
سٝاثط هج٨ح :ا ٚ٧ك ٖٔ٨سٝاثط هج٨ح خبٞٛاد١ٟب دس هـدش ٗتٞػدط تدبص ٟثد ٠دٝساٙ
هي هادر
ّستن

سػ٨ذ ٟسا ٗطشح ًشد ٝ ٟاص ث ٠تل٧ٞش ًـبٛذٗ ٙلبد٧ن ٗتؼذد ٨ٛض اثبٛ ٦٧ذاؿدت٠
اػت .ا ٚ٧ك ٖٔ٨ثشخ ٦سٝاثط ٛبٗـشٝػ ٦ث ٠ػبدُُ ٦زؿدت ٝ ٠ػدٞ٢ای ٧دب ػ٘دذای
دػت ث ٠تبثٞؿٌ ٦ٜصد ٟاػت.
سٝاثط ٛبٗـشٝع ٗ٘ذٝح ٗ ٝزٗ :ٕٞدس ا ٚ٧ك ٖٔ٨سٝاثط هج٨ح ث ٚ٨اكشاد  ٝسٝاثدط
ٛبٗـشٝع ٗ٘ذٝح ٗ ٝزٗ ٕٞث٘ٛ ٠ب٧ؾ دسآٗذ ٟاػت.
اػت٘بد  ٝػبد ٥ثٞد ٙسٝاثط ٛبٗـشٝع ًٜتشّ ؿذ :ٟدس ا ٚ٧ك ٖٔ٨سٝاثط ٛبٗـشٝع
ًٜتشّ ؿذ ٟث٨١ ٠چ ٝرٜٗ ٠لٞس ٨ٛؼت!
ثٗ٦جبالت ٦اخاله :٦دس ػٌبٛؼ ٦دِ٧ش ػؼ٨ذ ثد ٠آٝا ٗد٧ُٞ٦دذ كودط ٗزدبص اػدت
ٛلق ُ٨الع ٗـشٝة ثخٞسد  ٝ ٝص٧بد ٟسٜٗ ٥ٝ ٥ٝزش ث ٠اتلبهبت ثذ٦ٗ ...ؿٞد.
تبٝاٛ :ٙبدس ػٌ٘ٔشد ُزؿت ٠خٞد سا ػٔت ت٘بٕ ثذثخت١٦دب ٗدٚر٘ٔد ٠هلدبف
دختشؽ  ٝاتلبهبت تبػق ثبس ٠ً ٥ثدشا ٥خدبٞٛادٟاؽ س دادٗ ،ٟد٦داٛدذک دس
كٞست ٠ً ٦ت٘بٕ اؿخبف تبٝا ٙػٌ٘ٔشد اؿتجب ٟخٞد سا ٗ٦دٜ١ذ.
هلبف :كٗ ٚٗ« ٖٔ٨بدس ١ؼتٖ» ثشخالف ثشخ ٦اظ٢بس ٛظدشات ثد١ ٠د٨چ ٝرد٠
هلبف سا ٗٞسد ١ز٘ ٠هشاس ٛذاد ٟاػت.
ٗل ٕٞ٢اكٔٗ :٦ل ٕٞ٢اكٔ ٦ك ٝ ٖٔ٨پ٨بٕ آ ٙخ٨بٛت  ٝػدبد ٥اِٛدبس ٥آ ،ٙتدشى
كشصٛذ  ٝػذٕ حضٞس ٗبدس  ٝآػ٨ت١ب ٥ارت٘بػٝ ٦اسد ؿذ ٟثش كشصٛذا ٙاػت.

تیغ ٍ

ساثط١٠ب ٥ؿ٨ش ٗشػٗ ٝ ٕٞؼت٢ز :ٚآٛچ ٠دس ك ٖٔ٨د٧ذ٦ٗ ٟؿٞد ا٧زبد ساثط١٠ب٥

تزهِ

ؿ٨ش ٗشػٗ ٝ ٕٞؼت٢ز ٚاػت ً ٠اِٛبس ك٘ٔ٨ؼبص هلذ داؿدت ٠ا٧د ٚساثطد١٠دب سا
پشسًٜ َٛذ.
ػبد ٥اِٛدبس ٥خ٨بٛدت :دس ا٧د ٚكد ٖٔ٨خ٨بٛدت ًدشد ،ٙدسٝؿِد ٝ ٦٧ٞاستجدبب
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ٛبٜٗبػت ث ٠كٞست ػبد ٥اػت  ٝثؼذ اص آ ٙث ٠ساحتد ٦اص آٗ ٙدُ٦زسٛدذ ًد٠
اِٛبس اتلبه ٦س ٛذاد ٟاػت.
ضذ اخالم  ٝػشف« :ت٨ؾ  ٝتشٗ »٠احش ٥ضدذاخالم  ٝضدذ ػدشف اػدت ًد٠
ث٦ثٜذٝثبس ٥سا ُؼتشؽ ٗ٦د١ذک اهشاسِ ر٢ب ٙث ٠تشٗ ٠دسثبس٨ٗ ٟضا ٙػـدوؾ ثد٠
ٓ ٝ ٦ٓ٦تؼش٧ق ا ٝاص خ٨بٛدت ٓدٓ٦د ٦ثد ٠ؿد١ٞشؽ تدش٧ٝذ ِٜٓٝدبس ٥اػدت،
ٞٛؿ٨ذ ٙآٌْ  ٝساثط١٠بٛ ٥بٗـشٝع.
اؿشام :داػتب ٙث ٠طشص ؿِلت آٝس ٥س٘ٛ ٥ٝب٧ؾ  ٝسٝا٧ت تبث١ٞب ،آ١ ٙدٖ ثد٠
ؿٌٔ ٦اؿشامآٗ٨ض تأً٨ذ داسد.
ؿخل٨ت ٗبدسٛ :وؾ ٗبدس دس ا ٚ٧كٛ ،ٖٔ٨ؼجت ث ٠آٛچٗ ٠ب دس ػٜ٘٨ب ٥ا٧دشا ٙاص
ؿخل٨ت ٗبدس ػشاؽ داسٗ ،ٖ٧تلبٝت ثٞد.

هاؾق ؾق ٨یلنهای شاه١ه آهاقی ؾق ؾهه  63و ٠ 93باقجًؿ ال:
ٌؽّیث هاؾق ؾق ویًمای ایكاو به ویژه ب١ؿ ال پیكولی اي٭تب شایگاه ههمی پیؿا
کكؾه و ال ایى قو یکی ال واژگايی که ؾق ً٠اویى ٨یلنهای ایكايی لیاؾ هىقؾ اوح٩اؾه  ٬كاق
هیگیكؾ کلمه Eهاؾق Dاوث.

هاؾقی ؾق ؾهه  63به ٌکح وًحی و اِیح ؾیؿه هیٌىؾ ؾق ظالیکه ؾق ؾهه  93ای ى
اِیح بىؾو ٨٭ٗ ؾق هاؾاقيی که ؾق آو ؾهه بىؾهايؿ هٍاهؿه هیٌ ىؾ و ؾق ای ى ؾه ه ب ه
ٌؿت هاؾقی جعث جاذیك ج٥ییك وبک لي ؿگی  ٬كاق گك٨ح ه او ث .ه اؾقی ؾق ؾه ه 63
پكقيگ يمایً ؾاؾه ٌؿه اوث اه ا ؾق ؾه ه  93ه اؾقی بى یاق کمكي گ و ؾق شایگ اه
اِلی ؼىؾ به يمایً گفاٌحه يٍؿه او ث .ه اؾق ،ه اؾقايگی و ي٭ ً آو ؾق ؾه ه ،63
اجعاؾ ،ایراق ،يماؾ و٘ى ،جصؿؾ ؼ ىاه ،جتٌ گك٠ ،اٌ  ٫ه ؿقو و اه ا ؾق ٘ب٭ ات ب اال
هى حبؿ ،اقب ابگك و ظى ىؾ هیباٌ ؿ .ه اؾق ،ه اؾقايگی و ي٭ ً آو ؾق ؾه ه  ،93ؾق
يىاؾههای وًحی و هفهبی ه٭اومِ ،بىق ،يگكاو ،جكبیث ِعیط ٨كلي ؿاو ؾی ؿه ٌ ؿه
ؼا 
اوث ولی ؾق هاب٭ی ٘ب٭ات بیجىشه ،بیهىئىلیث ،ي اگمیك و ج كک ٨كلي ؿ ؾی ؿه ٌ ؿه
اوث .هاؾقی ؾق ؾق ؾهه  63کمحك ؾچاق اؼحت٘ ٦ب٭اجی ٬ابح هٍاهؿه او ث ول ی ؾق
ؾهه  93بىیاقی ال قوابٗ جعث جاذیك اؼ حت٘ ٦ب٭ اجی  ٬كاق گك٨ح هاي ؿ .ؾق ؾه ه 63
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٨كوپاٌی ؼايىاؾه بىیاق کمحك ال ؾهه  93هیباٌؿ .ؾق ؾهه  63ه اؾق و ؼ ايىاؾه کمح ك
هٍکتجی ال ٬بیح ؾقو٤گىیی ،ؼیايث و ذكوت يىبث به ؾهه  93ؾیؿه هیٌ ىؾ .ؾه ه
 63ال کلمات جىهیى آهیم و بی اؾبايه اوح٩اؾه يٍ ؿه او ث ول ی ؾق ؾه ه  93کلم ات
جىهیى آهیم و ق٨حاقهای بی اؾبايه به ِىقت ا٨مایٍی ؾیؿه هیٌىؾ .ؾق ؾه ه  63آو ی
قوايی واقؾ ٌؿه به ا٨كاؾ با ِعبث ،هعبث و ظه آقاهً بك٘ك ٦هیٌىؾ ولی ؾق ؾهه
 93اکرك ا٨كاؾ آوی قوايی ؾچاق ؼٍىيث و ٠ؿم کًحكم ق٨حاقی هىحًؿ.
ه٩هىم هاؾق ؾق ؾهه  63چًیى هیباٌؿ :ؾق کح هاؾق ؾق ایى ؾهه هاؾقايگی اِ یح و
اوٙىقهای قا ؾاقا اوث .هاؾقی که اجعاؾ قا بیى ٨كلي ؿايً بك ٬كاق هیکً ؿ و ه٩ه ىهی
٨كاجك ال ؼايه ؾاقؾ و هیجىايؿ اجعاؾ ؾق شاه١ه قا به جّىیك بکٍ ؿ .ه اؾق اِ یح کى ی
اوث که ؼّىِیات ايىايهای ٠اؾی قا يؿاقؾ و جمام وشىؾ ؼىؾ قا به پای ٨كليؿايٍ او
هیقیميؿ .ؾق ایى ؾهه هاؾقاو و یا ظحی لياو ؾق وشىؾ آياو ههك و ٠ا٘٩ه ه اؾقی وش ىؾ
ؾاقؾ و با جمام وشىؾ ایى هعبث قا يراق ٨كلي ؿاو و بچ هه ا هیکًً ؿ .اه ا ؾق ای ى ؾه ه
هاؾقايی يیم وشىؾ ؾاقيؿ که به ؾيبام ليؿگی هؿقو آو قولی ق٨حه و جصؿؾ ؼىاه هى حًؿ.
ؾق کح ؾق ایى ؾهه هاؾقاو ه٭اومِ ،بىق و جم ام ج ىاو و ج تي قا ب كای ٨كلي ؿاو ؼ ىؾ
هیکًًؿ و و جىايایی بمقگ کكؾو بچههایٍاو قا ؾق هك ٌ كایٙی ؾاقي ؿ و ؾق ظالیک ه ؾق
شاه١هی وًحی ليؿگی هیکًؿ ولی ؾق ٠یى ظام ليی هؿقو و جعّیح کكؾه يیم هىحًؿ.
ه٩هىم هاؾق ؾق ؾهه  93چًیى هیباٌؿ :ؾق کح ه٩هىم هاؾقی ؾق ایى ؾهه به ٌ ؿت
جعث جاذیك وبک ليؿگی ٬كاق گك٨حه اوث و هاؾقاو ؾق ایى ؾهه با ج٥ییك کمی ؾق ٌ كایٗ
ليؿگی ه٭اوهث و ِبك کمح كی ؾاقي ؿ و هًص ك ب ه ج كک ٨كلي ؿ و ٨كوپاٌ ی ؼ ايىاؾه
هی ٌىؾ .ؾق ایى ؾهه به ؾلیح بی بًؿ و باقی٩٠ ،ث کتهی و کلمات جىهیى آهی م و ب ی
اؾبايه ،ه٭یؿ يبىؾو به ه فه  ،اقجب اٖ بیٍ حك ب یى ؾؼح كاو و پى كاو ،ا٠حی اؾ ،الک ح،
ؾق٤گىیی ،قیاکاقی و ...هًصك به وى ث ٌ ؿو بًی اؾ ؼ ايىاؾه و ج٥یی ك ؾق ه اؾقايگی
هؽّىِا ؾق ٘ب٭ه باالی اشحماٌ ٞؿه اوث البحه ؾق کًاق ایى هىائح هاؾقاو  ٬ؿیمی و
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هكبىٖ به ؾهههای  63و ٬بح ال آو هًىل پایبًؿ بكؼی اِىم و هاؾقايگی وًحی هىحًؿ و
ای ى ه اؾقايگی قا ظ ٛ ٩يمىؾهاي ؿ .اللم ب ه ـک ك او ث ؾق ؼايىاؾهه ای ه فهبی و
ؼايىاؾههایی که هاؾقاو ٤یك ٌا٤ح ؾاقيؿ ،يی م پایبً ؿ ب ه ه اؾقايگی و ه اؾقی و ًحی قا
ؾاقيؿ .شؿوم  9ه٭ایىه هاؾقی قا ؾق ؾو ؾهه  63و  93قا يٍاو هیؾهؿ.
شؿوم ٕ ٔ9ه٭ایىه هاؾقی ؾق ؾو ؾهه  63و .93
دِّ 06

دِّ 06
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ًتیجِگیزی


هاؾق و لو لیب اجكیى واژهی آ ٨كیًً او ث و ه ىذكجكیى ٠اه ح جكبی ث و يگاهب او
وتهث قوظی ،قوايی و شىمايی ٨كليؿ ؾق ؼايىاؾه اوث .هاؾق واژه ٨اقو ی او ث و
اقليها و ٠٭ایؿی قا ؾق بك ؾاقؾ که ي ه

یباٌؿ .ه٩هىم هاؾقی
ؾق ٠كبی به هً١ای ٕامٔ ه 
اوثه ای اشحم ا٠ی ه ً١ا ؾاقؾ و ؾق
جًها ؾق الؾواز و يٝام ؼايىاؾه بلکه ؾق ٬ايىو و وی 
اؾبیات ،قوايهها٨ ،یلن و ب٭یه اٌکام ٨كهًگی باليم ایی هیٌ ىؾ .بً ابكایى لو ب ً١ىاو
شایگاه هاؾق ،ي٭ً ٬ابح جىشهی ؾق قٌؿ و ٌکى٨ایی اوح١ؿاؾ و ؼت٬یثهای وش ىؾی
٨كليؿاو ؾق هعیٗ ؼايه ؾاقؾ ،جا آيصایی که ٘ب ٫هحىو ؾیًی ها یکی ال ٠ىاهح و١اؾت و
ٌ٭اوت هك ايىايی ؾق گكو ا٠مام ،ق٨حاق و ظاالت هاؾق اوث .اها با شهايی ٌ ؿو ،ب ه
ً٠ىاو پؿیؿهای ٨كاگیك ،ظاِح ج٥ییك و جعىالجی او ث ک ه هم ه شىاه  ٟبٍ كی قا ب ا
چالٍی بمقگ هىاشه واؼحه اوث .ؾق ایى هیاو ،یکی ال ههنجكیى ٠كِههای باليمایی
هىائح اشحما٠ی ،ویًماوث و ًٌاؼث هىائح اشحما٠ی ؾق ٬اب جّ ىیك ،ب هویژه ؾق
آذاق ویًمایی هیجىايؿ به کاوحى ابهامهای قويؿًٌاؼحی ؾق ظىلهی هىائح اشحم ا٠ی،
کمک ٨كاوايی کًؿ Fلیكا ٨Eیلنهای ویًمایی ،هًب٨ ٟكهًگی ههمی بكای ؾقک هاهی ث و
٠ل ح ايعكا ٨ات اشحم ا٠ی هى حًؿ .Dال چً یى لاوی های ٨ ،یلن ،اب ماقی ب كای بی او
هٍکتت ،هىائح و ؾقگیكیه ای اشحم ا٠ی او ث .ال ایً كو ه ؿ ٦اِ لی پ ژوهً
ًٌاوایی ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  63و  93هیباٌؿ.
باليمایی ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  63قا هیجىاو به ِىقت ه اؾقايگی اِ یح و
اوٙىقهای باليمایی بیاو يمىؾ .ؾق ایى ؾهه هاؾقاو و یا ظحی لياو ؾق وشىؾ آي او هه ك و
٠ا٘٩ه هاؾقی وشىؾ ؾاقؾ و با جمام وشىؾ ایى هعبث قا يراق ٨كليؿاوٌ او هیکًً ؿ .ؾق
کًاق ایى هاؾاقاو ؾق ایى ؾهه هاؾقايی يیم وشىؾ ؾاقيؿ که به ؾيبام ليؿگی هؿقو آو قولی
ق٨حه و جصؿؾ ؼىاه هىحًؿ .ؾق کح ؾق ایى ؾهه هاؾقاو ه٭اومِ ،بىق و جمام جىاو و ج تي
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قا بكای ٨كليؿاو ؼىؾ هیکًًؿ و و جىايایی بمقگ ک كؾو بچههایٍ او قا ؾق ه ك ٌ كایٙی
ؾاقيؿ و ؾق ظالیکه ؾق شاه١هی وًحی ليؿگی هیکًؿ ولی ؾق  ٠یى ظ ام لي ی ه ؿقو و
جعّیح کكؾه يیم هىحًؿ.
باليمایی ه٩هىم هاؾق ؾق ویًمای ؾهه  93هیجىاو بیاو يمىؾ ،ؾق ایى ؾهه به ٌ ؿت
جعث جاذیك وبک ليؿگی ٬كاق گك٨حه اوث و هاؾقاو ؾق ایى ؾهه با ج٥ییك کمی ؾق ٌ كایٗ
ليؿگی ،ه٭اوهث و ِبك کمحكی ؾاقي ؿ و هًص ك ب ه ج كک ٨كلي ؿ و ٨كوپاٌ ی ؼ ايىاؾه
هیٌىؾ .ؾق ایى ؾهه به ؾلیح بی بًؿ و باقی٩٠ ،ث کتهی و کلمات جىهیى آهی م و ب ی
اؾبايه ،ه٭یؿ يبىؾو به ه فه  ،اقجب اٖ بیٍ حك ب یى ؾؼح كاو و پى كاو ،ا٠حی اؾ ،الک ح،
ؾق٤گىیی ،قیاکاقی و ...هًصك به وى ث ٌ ؿو بًی اؾ ؼ ايىاؾه و ج٥یی ك ؾق ه اؾقايگی
هؽّىِا ؾق ٘ب٭ه باالی اشحماٌ ٞؿه اوث البحه ؾق کًاق ایى هىائح هاؾاقو  ٬ؿیمی و
هكبىٖ به ؾهههای  63و ٬بح ال آو هًىل پایبًؿ بكؼی اِىم و هاؾقايگی وًحی هىحًؿ و
ای ى ه اؾقايگی قا ظ ٛ ٩يمىؾهاي ؿ .اللم ب ه ـک ك او ث ؾق ؼايىاؾهه ای ه فهبی و
ؼايىاؾههایی که هاؾقاو ٤یك ٌا٤ح ؾاقيؿ يیم پایبًؿ به هاؾقايگی و هاؾقی وًحی قا ؾاقيؿ.
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 .16لاعمی،وحیذ.آلاباباایی،احغااو.صامین،سضاا.ٓ1387ٔ.بشسعایيماؼوپایگااه
اجتماػیصووهشددسفیلنهاا،دهاههفتاادعایًما،ایاشاو.يؾاشیههًشهاا،صیباا.
ؽماسه.35
 .17لىامدوعت،جؼفش.ٓ1397ٔ.هطالؼهتأحیشتغییشا اجتماػیبشعایًما،ایاشاو:باا
تاکیذبشدوعاطحهغاائلوايحشافاا اجتمااػیدسیاکدهاهاخیاش.هؼاوياتتىعاؼه
فًاوس،وهطالؼا عیًمایی.
 .18هؾهذ،ػلیپىس،هشین.ٓ1391ٔ.بشسعیتطبیمیجایگاههاادسدسفشهًا جااهلیو
اعمهی.تاسیخآییًهپژوهؼ.عا يهن.ؽماسه.2
 .19هیشهحمذسضائی،عیذهصهشا.عااسوخايی،باالش.عاشایی،حغاى.ٓ1396ٔ.جهاايی
ؽذووتحىال جمؼیتیخايىادهایشايی.صووهطالؼاا خاايىاده.عاا يهان.ؽاماسه
عیوپًرن.
 .21یاس،حصاس،اعطى.حیذس،،وکیل.ياسیًی،سیحايه.ٓ1395ٔ.هطالؼاهتغییاشعابک
صيذگیواحشا وپیاهذها،آوبشتىلیذوتىعؼهسوعتاییٔهطالؼههاىسد:،سوعاتاها،
ؽهشعتاواسدبیلٓ.يؾشیههطالؼا تىعؼهاجتماػیایشاو.دوسه.9ؽماسه .1

