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تزرسی تطثیقی فیلن ٍ داستاى «هْواى هاهاى» تز اساس ًظزیِ رٍایت
صرار صًت
تاریخ دریافت66/7/10 :

احساى اعَاًی

*

تاریخ پذیزش66/11/12 :

چکیدُ
زٚایذ اش د ٚػٙكس اغاغی لك ٚ ٝلك ٌٛ ٝرؿىیُ ٔیؾٛد و ٝدز ٕٞه ٝزٚایهذٞها اش ٞهس
٘ٛػی دیدٔ ٜیؾٛد  ٚعص ٚذاری ٞس ٘ٛع زٚایزی اغهذ ضزاز ض٘هذ ٔزهثصس اش ؾهىٌُسایهاٖ
زٚظ لك ٝزا یىی اش عٙتٞٝای زٚایذ ٔیدا٘د  ٚآٖ زا رسریب ٚالؼی ازشیاةی ٔیوٙهد ،دز
٘زیغ ٝرٛا٘ػز ٝةسای رٕأی زٚاةى ةیٗ رٛاِی شٔا٘ی زخهدادٞا  ٚرسریهب زٚایهذ ،ریّیّهی
ازائ ٝدٞد  ٚةا اغزفاد ٜاش شٔاٖ  ٚرغییساد دز خى داغزا٘ی ،حهیز٘هً  ٚؾهىُ داغهزا٘ی
خٛد زا ةٙا غاشد ا٘ ٚظسی ٝشٔاٖ دز زٚایذ زا دز غٔ ٝیهٛز ٘ظهٓ ،رهدا ٚ ْٚةػهأدارىساز
ًٔسح ٔیوٙد  ٚزٚایذؾٙاغی زا ةس ازرتاياد ٔیاٖ داغزاٖ ٔ ٚزٗ زٚایی  ٚةٚٝیط ٜشٔهاٖ،
ٚع ،ٝآٚا  ٚوا٘٘ٛی غاشی و ٝرسویتی اش ؾیٜٞٛای غاخزاز زٚایذ ٘ ٚظسی ٝرسأزٙیهذ وهٝ
ة ٝيٛز وّی زاةً ٝیه ٔزٗ دز ٔزٗ دیٍس اغذ لساز ٔهیدٞهد ٕٞنٙهیٗ ػٙهٛاٖ ةٙهدی
آغاشیٗ فیّٓ و ٝة ٝػٛٙاٖ یىی اش حٙظ ٔٙاغتذ رسأزٙیذ دز ایٗ ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛزد رثوید لهساز
ٔیٌیسد دز ایٗ حطٞٚؽ ةا زٚیىسد ةٔ ٝم ِٝٛرىٙیهٞای زٚایهذ حهسداشی اش ضزاز ض٘هذ اش
یه غ ٚ ٛفیّٓ  ٚداغهزاٖ «ٕٟٔهاٖ ٔأهاٖ» اش غهٛیی دیٍهس ٟٔهٓرهسیٗ رىٙیههٞهای
زٚایذحسداشی ةسزغی ٔیؾٛد
کلیدٍاصگاى :غاخزازٞای زٚایزی ،شٔاٖ زٚایی ،رسأزٙیذ ،ػٛٙاٖ ةٙدی آغاشیٗ فیّٓ
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هقدهِ
«ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ٔا٘ٙد ةػیازی اش ٘ٛؾزٞٝای ٛٞؾٔ ًٙسادی وسٔا٘ی ،داغزا٘ی غادٚ ٜ
ؾیسیٗ دازد  ٚدز ػیٗ غهادٌی عهراا اغهذ الزتهاظ دازیهٛؼ ٟٔسعهٛیی اش «ٕٟٔهاٖ
ٔأاٖ» ٔزىی ةس ٕٞیٗ ٚیطٌی اغذ فیّٓ دز ٔمایػ ٝةا وزاا ٛٞؾهٔ ًٙهسادی وسٔها٘ی
رفاٚدٞای ٘اٌصیسی دازد و ٝالزهای حد فاقُ ةهیٗ ادةیهاد  ٚغهیٕٙا اغهذ دز ٘زیغهٝ
زٚایذ دز وزاا ٙٔ ٚزظ اش آٖ فیّٓ ،غادٜرس اش حینیهدٌی ؾصكهیذٞهای ادةیهاد ٔهدزٖ
اغذ ٘ظسی ٝزٚایذ اش دیسةاش ة ٝػٛٙاٖ اةصازی ةسای ریّیُ رفػهیس ٔزه ٖٛزٚایهی اش يسیهك
خٛا٘ؽ ٔزٗ ٔٛزد اغزفادٚ ٜالغ ؾد ٜاغذ ٔؿصك ٝاقّی زٚایذ ،غاشٔا٘دٞی زخدادٞا ةس
اغاظ خى غیس ٔػزمیٓ اغذ ة ٝػتازد دیٍس ،ػّیزغٓ ایٙى ٝزٚایذ ةاشٕ٘ایی زخدادی اش
ش٘دٌی اغذ و ٝدازای وٙؽ ةاؾد ،ة ٝرؼتیس ازغً ،ٛایٗ وٙؽ ةاید ةس اغاظ ٘ظاْ ػّّهی ٚ
ٔؼِّٛی دز وٙاز  ٓٞلساز ٌیس٘د ٕٞ ٚیٗ أس ٞهٓ ةاػهش ٔزٕهایص ؾهدٖ زٚایهذ اش رٛقهی
ٔیؾٛد ٚالدیٕس حساث زٚایذ زا ٔزٙی ٔیدا٘د و ٝدز آٖ رغییس اش یه ٚنؼیذ ةٚ ٝنؼیذ
رؼدیُ یافزٝرس ةاشٌٔ ٛیؾٛداةٟٙاْ فس ٕٞ ٚىازاٖ314 :3131 ،
ض٘ذ حٙظ ػأُ زا ةسای ریّیُ غاخزٕاٖ ٞس زٚایذ ػسنٔ ٝیوٙهد وه ٝغه ٝػأهُ آٖ
یؼٙی ٘ظٓ ،ردا ٚ ْٚةػأد ،ة ٝشٔاٖ ٔسةٛو ٚ ،د ٚػأُ دیٍس ٚعهِ ٚ ٝیهٗ اغهذ وه ٝةهٝ
زاٚی ،دیدٌا ٜا ٚ ٚواٖ٘ٛغاشی ٔسةٛو اغذ ،ةدیٗ رسریب ض٘ذ دز ٔمِٞٝٛهایی وهًٔ ٝهسح
ٔیوٙد ٕٝٞ ،اةؼاد زٚایذ اش لتیُ ةؼد ازعاػی  ٚازرتايی زا ة ٝوهاز ٔهیٌیهسد ا ٚدز ةؼهد
ازعاػی ،زٚایذ زا اش ٘ظس حٛادس يسح یؼٙی ػّٕىسدٞا  ٚوٙؿهٍسٞا  ٚدز ةؼهد ازرتهايی اش
٘ظس عایٍا ٜزاٚی  ٚؾ٘ٛٙد ٜزٚایذ ٔٛزد رٛع ٝلساز ٔیدٞدازعتی15 :3131 ،
ض٘ذ ة ٝفیّٓ دز ٔماْ یه اظٟاز یا ةیاٖ زٚایزی اؾازٔ ٜیوٙد و ٝاؾاز ٜة ٝػّٕىهسد آٖ
ة ٝػٛٙاٖ یه ٔزٗ زٚایزی اغذ اقًالح د ْٚض٘ذ یؼٙهی زٚایهذ حهسد ،ٜاؾهاز ٜةهس رهٛاِی
زٚیدادٞا  ٚزٚاةى ٔصزّ آٖٞا و ٝداغزاٖ خاقی زا ٔیغاش٘د ،دازد ةٙاةسایٗ زٚایذ حهسدٜ
ٔسعٛع ة ٝداغزا٘ی اغذ ؤ ٝا ٔٙؼىع ةس حسد ٜغیٕٙا ٔهیةیٙهیٓ  ٚاِتزهٞ ،ٝهٓ ةه ٝخهى
داغزا٘ی  ٓٞ ٚةٔ ٝیصا٘ػٗ دیدازی ٔسةٛو ٔیؾٛد
أا اقًالح غ ْٛض٘ذ ،یؼٙی زٚایزٍسی یا ٘مُ داغزاٖ ،ة ٝػٕهُ «ةیهاٖ ٌفزٙهی»  ٚادا
وسدٖ ةسٔیٌسدد دز ٔٛزد فیّٓ ،ایٗ اقًالح غ٘ ،ْٛصػذ ة ٝاػٕاَ اظٟاز ،غصٗ  ٚحسف
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دزادز ٖٚفیّٓ ٔسعٛع اغذااٚحدی 44 :3133 ،حسغؽ ةٙیادی دز ایهٗ حهطٞٚؽ ایهٗ
اغذ وٟٓٔ :ٝرسیٗ رىٙیهٞای زٚایذحسداشی اش ٘ظس ضزاز ض٘ذ دز فیّٓ  ٚداغزاٖ «ٕٟٔهاٖ
ٔأاٖ» چٍ ٝ٘ٛاغذ؟  ٚوازةسد آٖ دز ایٗ ٕ٘ ٝ٘ٛچٛٔ ٝازدی ٔیةاؾد؟
پیطیٌِ تحقق
ةا ًٔاِؼٕٞٝ٘ٛ٘ ٝای ٔٛزد ٘ظس  ٚوزااٞا ٔ ٚماالد ٔٙزؿسؾدٔ ٜیرٛاٖ ةه ٝوزهااٞهای
اٚحدیا 3133دزةاز ٜزٚایذ ؾٙاغهی دز غهیٕٙا ٘ ٚظسیهاد ضزاز ض٘هذ ،ؾهٙاخذ ػٛأهُ
ٕ٘ایؽ ٔىیأ ، 3173یسقهادلیا 3131ػٙاقهس داغهزاٖ  ٚاحٕهدیا 3134غهاخزاز ٚ
رثٚیُ ٔزٗ دزةاز ٜػٙاقس زٚایذ ضزاز ض٘ذ  ٚداغهزاٖ «ٕٟٔهاٖ ٔأهاٖ»اٛٞ 3131ؾهًٙ
ٔسادی وسٔا٘ی ٔ ٚماالد حػٙی زادا 3133دزةاز ٜوا٘٘ٛی غاشی ض٘ذ ٘ ٚغٔٛیاٖا3133
دزةاز ٜرسأزٙیذ ٘ ٚؿاٖ ؾٙاغی ػٛٙاٖ ةٙدی فیّٓ ٔیرٛاٖ اؾاز ٜوسد
رٍش تحقیق
ایٗ ریمیك ةس اغاظ ٔاٞیذ ةٙیادی اغذ  ٚةس ٔتٙای زٚؼ ریمیك ،رٛقیفی -ریّیّی
ٔیػٛا ٔیؾٛد و ٝةا رٛع ٝة ٝوزااٞا ٔ ٚماالد ٘ٛؾز ٝؾهد ٚ ٜفهیّٓ دیهدٜؾهد ٜا٘غهاْ
ٌسفز ٝاغذ
خالصِ داستاى
«ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ٔاعسایی ةػیاز غادٔ ٚ ٜؼِٕٛی اغذ ٔأهاٖ وه ٝةه ٝػّهذ حهسـ ٚ
عههٛؼ خههٛزدٖ ٘ ٚههازاحزی لّتههی ،رههاش ،ٜاش ةیٕازغههزاٖ ٔههسخف ؾههد ٜاغههذٙٔ ،زظههس
خٛاٞسشادٜاؼاو ٝا ٚزا غس ًٙٞقدا ٔیوٙد ٕٞ ٚػسؼ اغذ آٖٞا راش ٜاشدٚاط وسدٜا٘هد
 ٚلساز اغذ ةسای احٛاِخسغی ة ٝدیدٖ ا ٚةیایٙد ٔأاٖ ،خا٘ ٝزا ٔضهُ «دغهزٌ ٝهُ» رٕیهص
وسد ٜاغذ ٕٞ ٚسا ٜةنٞٝا ةا ٞیغهاٖ  ٚانهًساا خاقهی وه ٝاش ٚیطٌهیٞهای ؾصكهیزی
اٚغذٙٔ ،زظس خٛاٞسشاد ٚ ٜػسٚظ راش ٜاغذ  ٚاغالعم175 :3131 ،ٝ
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پیرًگ در فیلن ٍ داستاى
ازغً ٛرؼسی قسییی ةسای حیزً٘ داد ٜاغهذ  ٚآٖ زا «رسویهب وٙٙهد ٜحهٛادس» ٚ
رمّید اش «ػُٕ» دا٘ػز ٝاغذ «رمّید اش ػُٕ» دز داغزاٖ ٕٞنٙیٗ ةاید یىخازچ ٝةاؾد ٚ
ٚحدد حیزً٘ فسا ٓٞآٔد ٜةاؾد وٛراٜرهسیٗ رؼسیفهی وه ٝةهسای حهیز٘هً آٚزدٜا٘هد ٚاضٜ
«اٍِ »ٛاغذ و ٝخالق ٝؾد« ٜاٍِٛی حٛادس» اغذ ،أا حٛادس ة ٝخٛدی خٛد حهیز٘هً
زا ةٚ ٝعٛد ٕ٘یآٚزد ةّى ٝحیزً٘ خى ازرتاو ٔؼمهٔ َٛیهاٖ حهٛادس زا ایغهاد ٔهیوٙهد
حیزً٘ زا چٙیٗ رؼسی وٙیٓ :حیزً٘ ٚاةػزٍی ٔٛعٛد ٔیاٖ حٛادس داغزاٖ زا ةه ٝيهٛز
ػمال٘ی ًٙٔ ٚمی رٙظیٓ ٔیوٙد(ٔیسقادلی41-41 :3131 ،
پیرًگ در فیلن
 3ریزساض ؾسٚع
 1آٔادٌی ةسای ٕٟٔا٘ی
 1آٔدٖ ٕٟٔاٖ
 1اقساز ةس ٔا٘دٖ ؾاْارٛغى حدز
 5رٟیٔ ٝمدٔاد ؾاْاةا وٕه ٕٞػایٞٝا
 4رٟیٔ ٝسؽ ٔ ٚاٞی رٛغى أیس حػس خا٘ٛاد ٚ ٜیٛغ ؾٞٛس قدیمٝ
 7آٔاد ٜؾدٖ ِٛاشْ ؾاْاةاوٕه ٕٞػایٞ ٝا
 3آٔدٖ ٕٞىازاٖ یداهللاحدز خا٘ٛادٜ

پیرًگ در داستاى
 3آٔادٌی ةسای ٕٟٔا٘ی
 1آٔدٖ ٕٟٔاٖٞا
 1اقساز ةس ٔا٘هدٖ ؾهاْ رٛغهى
حدز
 1رٟیٔ ٝمدٔاد ؾاْ ةها وٕهه
ٕٞػایٞٝا
 5آٔههاد ٜؾههدٖ ِههٛاشْ ؾههاْاةا
وٕه ٕٞػایٞٝا
 4ؾاْ آٔادٔ ٜیؾٛد
 7ةسدٖ ٔأاٖ ة ٝةیٕازغزاٖ
 3خهههٛزدٖ ةػهههزٙی دز آخهههس
داغزاٖ

 3ةصی ٝشدٖ ؾىٓ ٔاٞی ةٟازٜادخزس خا٘ٛادٜ
 31ؾاْ آٔادٔ ٜیؾٛد
 33ةسدٖ ٔأاٖ ة ٝةیٕازغزاٖ
 31ریزساض حایا٘ی

حیزً٘ دز داغزاٖ  ٚفیّٓ یىی اغذ ة ٝعص رٟیٔ ٝسؽ ٔ ٚهاٞی رٛغهى أیهس  ٚیٛغه
ؾٞٛس قدیم ،ٝآٔدٖ ٕٞىازاٖ یداهلل  ٚةصی ٝشدٖ ؾىٓ ٔاٞی ةٟاز ٜو ٝدز فیّٓ اناف ٝؾدٜ
اغذ ٕٞ ٚنٙیٗ ةػزٙی خٛزدٖ  ٕٝٞدز آخس داغزاٖ و ٝدز فیّٓ حرف ؾد ٜاغذ

ةسزغی رًتیمی فیّٓ  ٚداغزاٖ «ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ةس اغاظ ٘ظسی ٝزٚایذ ضزاز ض٘ذ357 /

ساختارّای رٍایتی در فیلوٌاهِ :ضیَُّای ساختارپذیزی رٍایت در ًظزیِ صًت
جای دّی ،جاتِجایی ،جایگشیٌی
زٚایذ رسویتی اغذ اش ا٘ٛاع عای دٞی ،عاةٝعایی  ٚعایٍصیٙی ػٙاقس زٚایزی آ٘ن ٝاش
ِیاٌ غاخزازةٙدی دز زٚایذ فیّٓ ٘أ ٝزخ ٔیدٞهد ،اةزهدا ،عهای دٞهی ؾصكهیذٞهای
ٔصزّ دز حسوذ اغذ رسویتی اش زٚیدادٞا /وُٙؽٞا حیؽ ٔیآید را آٖ رٛاشٖ ٔػزمس دز
آغاش زا عاةٝعا وٙد یه عایٍصیٙیایا عای دٞی ٔغدد زخ ٔیدٞد و ٝرٛاش٘ی عدید ةهٝ
ٚعٛد ةیاٚزد ؤ ٝیرٛا٘د ؾتی ٝؾسایى افززاحیه ٝةاؾهد یها ٘تاؾهد عهای دٞهی زا «ٌهسٜ
افىٙی» ،عاةٝعایی زا «ٔماةّ ٚ »ٝعایٍصیٙی زا «ٌسٌ ٜؿایی» ةاید دا٘ػذااٚحدی:3133 ،
331
وؿٕىؽٔ ،ماةّ ٝد٘ ٚیس ٚیا د ٚؾصكیذ اغذ و ٝةٙیاد حٛادس زا ٔیزیصد غاِتاً ٚلزی
«ؾصكیذ اقّی» داغزاٖ ٔٛزد لته َٛخٛا٘ٙهد ٜلهساز ٔهیٌیهسد ،خٛا٘ٙهد٘ ٜػهتذ ةه ٝاٚ
احػاظ ٕٞدزدی ٕٞ ٚفىهسی ٔهیوٙهد(ٔیسقهادلیٌ 71-71 :3131،هسٌ ٜؿهایی ةهٝ
ةسٝٞای اؾاز ٜدازد وه ٝدز حی اٚط ا٘مً ٝاٚط داغزاٖ دزٔهیزغهد ٔ ٚسحّه ٝةه ٝغهأاٖ
زغیدٖ ػُٕ داغزا٘ی رىٛیٗ غس٘ٛؾذ ؾصكیذ اقّی زا زلٓ ٔیش٘داداد111 :3137 ،
ٌس ٜافىٙی ٚلایؼی اغذ و ٝاش آغاش داغزاٖ را لتُ اش رغییس ةصذ لٟسٔاٖااش ٘یىتصزهی ةهٝ
ةدةصزی  ٚةاِؼىع زٚی ٔیدٞد ة ٝایٗ قٛزد ٔیرهٛاٖ ٌفهذ حایهٕٞ ٚ ٝنٙهیٗ غایهذ
ٞسٌٌ ٝ٘ٛس ٜافىٙی دز یه اصس دزأاریه ٘ٛػی ٌسٌ ٜؿایی اغذ؛ ٌس ٜافىٙی اش ٌسٌٜؿایی
٘اؾی ٔیؾٛد  ٓٞ ٚة ٝآٖ خزٓ ٔیٌسدد دز ٚالغ ٚغیّٝای اغذ ةػیاز ٔ ٟٓةسای اش اةٟهاْ
دز آٚزدٖ ٘ىاد ٔت ٚ ٟٓحینید ٜزٚاٖ آدٔیأىی131-131 :3173 ،
جای دّی(گزُ افکٌی) در فیلن ٍ داستاى
اِ ٍ٘ساٖ ةٛدٖ ٔادز دز آغزا٘ٚ ٝزٚد ٔیٕٟاٖ« :قتسوٗ ،خٛدؾاٖ دز ٔیش٘ٙهد خهدا
وٙد شٚد ٘یایٙد اش ةاةاراٖ وٛٙٞ ٝش ختسی ٘یػذ وِی ةٛد ٜرّفٗ شدْ ة ٝوازخا٘ٝؾهاٖ وهٝ
ٞس وازی دازد شٔیٗ ةٍرازد  ٚةیاید ایٗ ٔسد چمدز ٔادز ةیٗ ةُغم  ٚدِٛاحع ٌفذ٘ :ه،ٝ
٘ ،ٝخدا ٘ىٙد خٛدؾاٖ ةاؾٙد ؾاید حدزراٖ اغذ»أسادی وسٔا٘ی ، 7-3 :3131 ،دز فیّٓ
حرف ؾد ٜاغذ أا دز فیّٓ شٔا٘ی وهٔ ٝهادز دز خا٘ه ٝخها٘ٓ اخهٛاٖ اغهذ  ٚةه ٝرّفهٗ
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خٛاٞسشادٜاؼ عٛاا ٔیدٞد ،حع اش ارٕاْ ٔىإِ ٝة ٝخا٘ٓ اخٛاٖ ٔیٌٛید« :خهٛاٞسشادٜاْ
ةٛد یؼٙی عٙاا غس ًٙٞةسای اِٚیٗ ةاز ٔیخٛاد ةیاد خ ٖٕٛ٘ٛفٕٟید ٜو ٝحهآِ خهٛا
٘یػذ ٚنغ ٔاِی خٛةی ٘ ٓٞدازْ ٞینی ر ٛخ٘ ٝ٘ٛدازْ خدا ة ٝدادْ ةسغ»ٝ
ا ٘داؾزٗ ٚغایُ حریسایی دز خا٘« ٝایٗ ٔسد یه ذز ٜفىس ٘دازد ٕ٘یٌهرازد ةس٘ٚهد
ٞی ٔیٌٛید :ةؿیٙید ،یه ِمٕ٘ ٝاٖ وازٌسی ةا ٔ ٓٞیخٛزیٓ ٞینی ره ٛخا٘ه٘ ٝهدازیٓ
حاال ةاةاد حیّ ٝوسد ٜو ٝةٙؿیٙٙد اٌس ةٙؿیٙٙد ،چ ٝخاوی ة ٝغهسْ ةسیهصْ خهبٔ ،هسد
ٕٟٔاٖ ر ٛوه٘ ٝیػهزٙد حیؿؿهاٖ زٚدزٚایػهی داؾهز ٝةاؾهی چهسا ایهٗ لهدز ٔهسا اذیهذ
ٔیوٙی!»أسادی وسٔا٘یٔ ، 14 :3131 ،ا٘ٙد فیّٓ اغذ
جاتِجایی(هقاتلِ/کطوکص) در فیلن ٍ داستاى
ٔماةّٝاوؿٕىؽ ةیٗ:
اِ ٔادز  ٚحدز 3 :ة ٝػّذ ةیاٖ وسدٖ خايساد خكٛقیٔ« :ادز ةنٞٝها قهت ٞهای
شٚد ٔیزفذ دَْ ٔی ٜٛفسٚؾیٞا  ٚغتصی فسٚؾیٞا ،اش ر ٛعؼتٞٝای ٔی ٜٛرٔ ٝا٘د ٜغهتصی
 ٚود ٚ ٚغیب شٔیٙی ٔیآٚزد ٔیحصذ ٔیداد ٔیخٛزدیٓ وٕ٘ ٝیسیٓ ٔادز ةاةا زا قهدا
وسد ،وؿید وٙاز حیاو :آخس ٔسد ،چسا عّٛی دٞا٘ذ زا ٕ٘یٌیسی حاال ایٗٞها یهه ؾهب
آٔد٘د حیؽ ٔا ،ةاید  ٕٝٞچیصٔاٖ زا ةسیصی زٚی دایس»ٜأسادی وسٔا٘ی، 43-43 :3131 ،
ٔا٘ٙد فیّٓ اغذ
٘ 1داؾزٗ ٚغایُ حریسایی دز خا٘ ٚ ٝاقساز حدز خا٘ٛاد ٜةسای ٔا٘دٖ ٕٟٔا٘هأٖ« :هادز
دغذ ٌراؾذ زٚی حیؿا٘یؽ ةؼد شد رٛی قٛزرؽ  ٚةِ ٝجٞاؼ چٙهً شد ،آزاْ  ٚخفهٝ
ٌفذ« :خدا ٔسٌٓ ةدٞد یؼٙی ٔیٔا٘ٙد؟ چسا ایٗ واز زا وسدی ٔسد! حاال چه ٝخهاوی ةهٝ
غسْ ةسیصْ؟ فىس وسدی و ٝر ٛخا٘ ٝچ ٝدازیٓ چ٘ ٝدازیٓ؟ ٕٞیٗ االٖ ٔهیزٚی ةهس٘ظ
خٛا  ٚزٚغٗ ٌٛ ٚؾذ ٞ ٚسچ ٝالشْ دازْ ٔیخسی ٔیآٚزی دزغذ ٔیوهٔ ٓٙهیٌهرازْ
عّٛؾاٖ »أسادی وسٔا٘یٔ ، 17 :3131 ،ا٘ٙد فیّٓ اغذ
ا ةا یىی اش ٕٞػایٞٝاأؽ ٔسیٓ ة ٝػّذ زانی ٘ؿدٖ ا ٚةهسای غهسةسیدٖ یىهی اش
ٔسؽ ٞا ةسای ٕٟٔا٘اٖ :قدیم ٝدز زا اش ر ٛةهاش وهسد ٔهؽ ٔهسیٓ ٌفهذ :اش عهاٖ ٔهٗ چهٝ
ٔیخٛاٞی؟ راش ٜة ٝشٚز لسـ خٛاةٓ ةسد ٜةٛد حاال و ٝاش خٛاا حسیدْ را قت ةایهد ةیهداز
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ةٕا٘ٓ ةیداز  ٓٞو ٝةٕا٘ٓ اش شٚز فىس  ٚخیاَ دیٛا٘ٔ ٝیؾ ْٛقدیمٌ ٝفذ :ةتصؿید ٌفزٓ
اٌس خٛدٔاٖ یىی اش ٔسؽٞا زا ةىُؿیٓ اٚلارذ رّخ ٔیؾٛد ٕٟٔاٖ آٔدٔ ٜؽ ٔهسیٓ ٌفهذ:
خب ،آٔد ٜو ٝآٔدٔ ٜیخٛاٞید عٛعٞٝاْ زا یىی یىی ةىؿید  ٚخیاِزاٖ زاحهذ ؾهٛد
٘دیدی أسٚش ایٗ خا٘ٓ چ ٝغس  ٚقدایی ةاةهذ ایهٗ زا ٜا٘داخزه ٝةهٛد :حیهاو زا ةهٌٙ ٝهد
ٔیوؿٙد ٔا ٕٟٔاٖ دازیٓ احزساْ ةصزيرس  ٚوٛچههرهس زا ٞهٓ ٍ٘هٕ٘ ٝهیدازد»أهسادی
وسٔا٘یٔ ، 41-43 :3131 ،ا٘ٙد فیّٓ اغذ
ٕٞنٙیٗ دز فیّٓٔ« :سد ةه ٝشٖ ٔهی ٌٛیهد :آعیهُ  ٚؾهیسیٙی ةها وهد ْٚحهَٛ؟ ٍٔهٝ
ٕ٘ید٘ٚی د ٚغٔ ٝا ٝٞحمٛق ٘داد٘د آٔد٘د غیٕٙا زا خساا وٙٙد شٖ ٔیٌٛید :ر ٛةا ایهٗ
ػؿك فیّٕذ ٍٔ ٝش٘دٌی ةسای ٔٗ ٌراؾزی ٔسد ٔیٌٛید :اش واز ةهی وهازْ وهسدٖ ٔضهُ
فیّٓ يتیؼذ ةی عاٖ» ةیٗ قدیم ٚ ٝؾهٞٛس ٔؼزهادؼ ٚلزهی ش٘هؽ زا ٔهیش٘هدٔ « :هسد
ٔیٌٛید :چٙد ةاز ة ٝاٌ ٚفزٓ ة ٝةػاو ٔٗ دغذ ٘صٖ شٖ ٌفذ :ةٟهؽ ٌفهزٓ اػزیهادد زا
رسن وٗ» ،و ٝدز فیّٓ اناف ٝؾد ٜاغذ
جایگشیٌی(گزُ گطایی) در فیلن ٍ داستاى
ةا وٕه ٕٞػایٞٝا  ٚرٟی ٚ ٝردازن ٚغایُ حریسایی ٕٟٔا٘ی ة ٝخٛةی ا٘غاْ ٔیؾٛد
عٌاصز رٍایت در ًظزیِ صًت(سهاى رٍایی)
ض٘ذ اش زٚایذ ة ٝػٛٙاٖ رسویتی اش رسریب ،دیسؼ  ٚةػأد یاد وسد  ٚآٖ رسریب یا ٘ظٓ
ٔسةٛو ة ٝأس عای دٞی ةٛد ةػأد ٔ ٓٞسةٛو ة ٝعایٍصیٙی  ٚرىساز اغذ ،دز حاِی وه،ٝ
دیسؼ یا ٔدد رٛقی ٔؿصفرس ض٘ذ اش چیهصی اغهذ وه ٝدز عاةهٝعهایی ةها ٔفٟهٔٛی
ٌػزسدٜرس اش آ٘ن ٝدز ةاال اؾاز ٜؾد ،ارفاق ٔیافزدااٚحدی335 :3133 ،
ً .1ظن ٍ تزتیة
٘ظٓ ػتازد اغذ اش زاةًٔ ٝیاٖ رٛاِی زخدادٞای داغزاٖ  ٚرسریب ةاشٕ٘هایی آٖٞها دز
ٔزٗ زٚایی دز رسریب شٔا٘ی ة ٝد٘تاَ ایٗ ٞػزیٓ و ٝةفٕٟیٓ آیا حهٛادس  ٚزخهدادٞا ةهس
اغاظ خى غیس ٔػزمیٓ زٚایذ ؾدٜا٘د یا ٘ ٝرماٚد ٔیاٖ د ٚشٔهاٖ ًٔهسح یؼٙهی شٔهاٖ
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رمٛیٕی  ٚشٔاٖ زٚایذ زا دز ایٙغا ٔیرٛاٖ ٘ؿاٖ داد ض٘ذ ٞسٌ٘ ٝ٘ٛإٞهاٍٙٞی  ٚا٘یهساف
دز ٘ظٓ  ٚازائ ٝػٙاقس ٔزٗ زا اش ٘ظٓ ٚلٛع ػیٙی زخدادٞا دز داغزاٖ ،شٔاٖحسیؿی ٔی٘أد
اةٟٙاْ فس ٕٞ ٚىازاٖ 311 :3131 ،ا ٚشٔاٖحسیؿی زا ة ٝد٘ ٚهٛع وّهی رمػهیٓ ٔهیوٙهد:
ٌرؾزٍ٘ ٝسی ،یؼٙی داغزاٖ دز ٔیاٖ زا ٜة ٝشٔا٘ی دز ٌرؾز ٝةاشٌسدد  ٚآیٙدٍ٘ ٜسی یؼٙی
داغزاٖ ةا ٘ٛػی حسؼ ة ٝشٔا٘ی دز آیٙد ٜةسٚد  ٚحٛادس آیٙد ٜزا حیؽ ةیٙی وٙهد اش ٘ظهس
ض٘ذ ،اٌس ٌرؾزٍ٘ ٝسی دزةاز ٜؾصكیذ ،زخداد  ٚخى داغزا٘ی و ٝدز ٔزٗ ٘مُ ٔیؾهٛد،
ايالػاری زا ة ٝخٛا٘ٙد ٜةدٞدٌ« ،رؾزٍ٘ ٝسی ٕٞا٘ٙد داغزا٘ی» اغذ اٌهس ٌرؾهزٍ٘ٝهسی
دزةاز ٜؾصكیذ ،زخداد یا خى داغزا٘ی دیٍس ايالػاری ة ٝخٛا٘ٙد ٜةدٞدٌ« ،رؾزٍ٘ ٝسی
ٔزفاٚد داغزا٘ی» اغذ اٌس ةصؿی اش داغزاٖ زٚایذ ؾٛد  ٚغخع زاٚی ٌرؾزٝای زا ةهٝ
یاد آٚزد و ٝحیؽ اش آغاش اِٚیٗ زٚایذ ،ارفاق افزاد ٜةاؾد ایٗ ٌرؾزٍ٘ ٝسی اش ٘ظهس ض٘هذ،
«ٌرؾزٍ٘ ٝسی ةیس٘ٚی» اغذ  ٚاٌس ایٗ ٌرؾزٍ٘ ٝسی ٔسةٛو ة ٝشٔا٘ی حع اش آغاش اِٚهیٗ
زٚایذ ةاؾد و ٝة ٝيٛز حع ٍ٘سا٘ ٝرىساز ؾد ٜةاؾد یا خازط اش ٔىاٖ ٔمسز ،ةسای اِٚیٗ ةهاز
٘مُ ؾد ٜةاؾدٌ« ،رؾزٍ٘ ٝسی دز٘ٚی» اغذادزٚدٌسیاٖ ٕٞ ٚىازاٖ3 ،31-33 :3131 ،
تزتیة ٍ ًظن در فیلن ٍ داستاى
زٚایذ ة ٝقٛزد شاٚی ٝدید غ ْٛؾصف زفزاز  ٚاػٕهاَ ؾصكهیذٞهای داغهزاٖ زا ةهٝ
خٛا٘ٙدٌ ٜصازؼ ٔیدٞد ٔا٘ٙد دا٘ای وُ ة ٝلاِب ؾصكیذٞای داغزاٖ ٔهیزٚد اش ٘ؿها٘ٝ
ٔسیم ةٛدٖ ٔادز خا٘ٛاد ٜةا ٘ؿا٘ٞٝای لسـ  ٚآٔخَٛادز داغهزاٖ رها وؿهٕىؽ ةها حهدز
خا٘ٛاد ٜةس غس ٕٟٔا٘اٖأا٘دٖ -زفزٗٚ -غایُ حریسایی  ،را وٕه ٌسفزٗ اش ٕٞػهایٞٝها ٚ
غخع ة ٝػّذ زفزاز حدز ،ة ٝةیٕازغزاٖ زفهزٗ دز داغهزاٖ ةهسای ٌرؾهزٍ٘ٝهسی ٕٞا٘ٙهد
داغزا٘ی  ٚةیس٘ٚی ،شٔا٘ی اغذ و ٝحدز اش ٌرؾزٞٝا قیتذ ٔیوٙد ٔ ٚهاعسای آٔهدٖ ةهٝ
ؾٟس  ٚشٖ ٌسفزٙؽ زا ةسای ٕٟٔاٖٞا رؼسی ٔیوٙد ٔا٘ٙد «خٛا غهًٞٙها ِهك ةهٛد
ٌٛغفٙدی حایؽ زا ٔی ٌراؾذ زٚی غ ٚ ًٙحسرؽ ٔیوسد رٛی دز ،ٜآٖٚلذ ٔیةایػهذ
ٌٛغفٙد زا فٛزی ةىؿیٓ اقالً دٌٛ ٚ ٜغفٙد  ٚو ٚ ٜٛوٕهس زا  َٚوهسدْ  ٚآٔهدْ حهیؽ
ةسادزْ و ٝرٛی ؾٟس ةٙا ةٛد ،شٖ ٌسفز ٓٙایٙغٛزی ؾد»أهسادی وسٔها٘ی ، 11 :3131 ،دز
فیّٓ حرف ؾد ٜاغذ دز فیّٓ عایی و ٝحدز خا٘ٛاد ٜدزةاز ٜغیٕٙا  ٚخايساد لدیٓ خهٛد
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ةا ٕٟٔا٘اٖ ٕٞ ٚىازا٘ؽ قیتذ ٔیوسداةا ٕٟٔا٘اٖ دزةاز ٜزنا ٔٛرهٛزی  ٚةها ٕٞىهازا٘ؽ
دزةازِٛ ٜز٘ع ػسةػزاٖ  ٚدوزس ضیٛاٌٛ
دزةازٌ ٜرؾزٍ٘ ٝسی ٔزفاٚد ةیس٘ٚی دز داغزاٖ ةهدیٗ قهٛزد اغهذ« :حػهسخاِ ٝةهٝ
ػههسٚظ ٌفههذ :ایههٗ ػىههع ٔاغههذ ٔههٗ  ٚةههسادزْ رههاش ٜةاةأههاٖ ُٔههسد ٜةههٛد دوههاٖ
غتصیفسٚؾیاؼ زا ٔٗ  ٚحػیٗ ٔیٌسدا٘دیٓ حػیٗ ٔدزغٕ٘ ٝیزفهذ ٔهٗ ٔهیزفهزٓ
دزظٞاْ زا ر ٛدواٖ غتصیفسٚؾی ٔیخٛا٘هدْ»أهسادی وسٔها٘ی ، 11 :3131 ،دز فهیّٓ
حرف ؾد ٜاغذ
 .2دیزش(تداٍم)
ردا ْٚزٚایذ ،وهه٘ ٝؿاٖ ٔیدٞههد وهداْ زخدادٞا یا وازوسدٞای داغزاٖ زا ٔهیرهٛاٖ
ٌػزسؼ داد ،یا حرف وسد ًٔٙك زٚایذ دز ایٗ ٔهٛزد ةها قهساحذ  ٚلهدزد ةهیؽرهسی
آؾىاز ٔیؾٛد وغا لك ٝغسػذ ٔیٌیسد؛  ٚوغا آزاْ ٔیؾٛد ایٗ لاػدٜٞا ة ٝغٙذٞهای
ادةی ،ضا٘س خاقی و ٝاصس دز آٖ عای ٔیٌیسد ٚ ،ػٙاقس ةػیاز فسأزٙی ٚاةػزٝا٘دااحٕدی،
 135-134 :3134دیسؼ اش ٘ظس ض٘ذ ةدیٗ ٔؼٙی اغذ و ٝزٚایذ ٔهیرٛا٘هد دز یىهی اش
حٙظ زٚؼ شیس غاخزاز ةٍیسد:
الف .سهاى فطزدُ
زٚایذ ٔیرٛا٘د ةه ٝؾىُ فؿسد ٚ ٜخالقه ٝؾهد ٜغاخزازةٙدی ؾٛد زٚیدادٞایهی وهٝ
دز ایٗ زٚایذ حٛؾؽ دادٔ ٜیؾ٘ٛهد ،دز شٔا٘هی ةههٔ ٝسارهب وهٓرهس اش شٔهاٖ ٚلهٛعؾهاٖ
ٔغػٓ ٔیؾ٘ٛهد ایٗ زٚؼ زا ٔیرهٛاٖ دز زٚایهذ افززاحیه ٝفهیّٓ واشاةال٘ىها ،یؼٙهی آٖ
زٚایذ ُٔػزٙد ةا قدای خازط اش قی ،ٝٙو ٝوُ ع ًٙعٟا٘ی د ْٚزا دز عٟهذ رثویهد ةهس
چٍٍ٘ٛی رثصیس آٖ ةس ؾٕاَ آفسیما خالقٔ ٝیوٙدٔ ،ؿاٞد ٜوسد
ب .حذف تِ قزیٌِ
دز ایٙغا ،رثوید ةس چیصی اغذ و ٝاش زٚایذ وٙاز ٌراؾز ٝؾد ٜاغذ زٚایذ ةا ٌصیٙؽ
غس  ٚواز دازد ٚ ،غاِتاً آ٘ن ٝوٙاز ٌراؾزٔ ٝیؾٛد ٔهیرٛا٘هد حهع زاش  ٚرؼّیهك زا ؾهدد
ةصؿد  ٚدز ػیٗ حهاَ ،غهسػذ حیؿهسفذ زٚایهذ زا افهصایؽ دٞهد حهرف ةه ٝلسیٙه ٝدز
فیّٓٞای ؾصكیذ ٔیٛز ؤ ٝیخٛاٙٞد غاَٞای ٔزٕادی اش ش٘دٌی ؾصكیذ زا حٛؾهؽ
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دٙٞد ،نسٚزری ٔ ٟٓاغذ ةسای ٔضاَ «ؾسِٛن حػهس»ا 3311اصهس ةاغهزس ویزهٕ٘ٛ٘ ٖٛهٝ
خٛةی اش زٚایذ حرف ة ٝلسی ٝٙاغذ
ج .تساٍی سهاى پزدُ ٍ سهاى رٍایت
دز ایٗ زٚؼ ،شٔاٖ آ٘ن ٝةهس حهسد ٜدیهدٔ ٜهیؾهٛد ،دلیمهاً ٕٞهاٖ ٔهدد يهی ؾهدٖ
زٚیدادٞای زٚایذ اغذ رثوید ایٗ ؾىُ ازائ ٝزٚایذ ةهس ٚالؼیهذ  ٚحهع چٍهٍ٘ٛی ٌهرز
ش٘دٌی دز ةساةس چؿٕاٖ رٕاؾاٌس اغذ ایٗ ؾىُ يی وسدٖ ٔدد شٔاٖ زٚایذ ،یا ٕٞهاٖ
دیسؼ ،اش إٞیذ ٚیطٜای دز ي َٛرازیخ غیٕٙا ةسخٛزداز ةهٛد ٜاغهذ ،چساوه ٝقهیٞٝٙها
ةد ٖٚلًغ ،ةد ٖٚوٛرا ٜؾدٖ  ٚةد ٖٚفؿهسد ٜغهاشی ةهٕ٘ ٝهایؽ دز ٔهیآیٙهد دز شٔهسٜ
رغسةٞٝای اخیس ایٗ زٚؼ ،ةاید اش فیّٓ غىٛد ةسٜٞاا 3333اآٔسیىا  ٚقیٞٝٙای ةػهیاز
يٛال٘ی ةیٗ د ٚؾصكیذ اقّی آٖاوالزیع ِ ٚىزس ٘اْ ةسد
د .سهاى کطدار
شٔاٖ حسد ،ٜدز ایٗ زٚؼ ،شٔاٖ ٚالؼی داغزاٖ زا يٛال٘ی وسد ٚ ٜةه ٝاقهًالح «وِهؽ»
ٔیدٞهد آیص٘ؿزایٗ غاِتاً اش ایٗ رىٙیهه دز عٟههذ ٌػهزسؼ ٚالؼیهذ  ٚةهسای عّهٜٛای
خاـ اش يسیك ٔ٘ٛزاض اغزفاد ٜوسد ٜاغذ غىا٘ع ٔؼسٚف «حّهٞ ٝهای اُدغهها» دز فیّههٓ
زشٔٙا ٚحٛرٕىیٗا -3315زٚغی ٕٝ٘ٛ٘ ٝاػالی ایٗ زٚؼ زٚایذ اغذ
ّـ .هکث یا لحظِ «صفز»

زٚؼ ٚلف ٝا٘داشی ،یا رٛل ٔٛلذ زٚایذ ،و ٝيی آٖٞ« ،یچ» ارفالی ٕ٘هیافزهد ض٘هذ
دزةاز ٜوازةسد ایٗ زٚؼ دز زُٔاٖ ،ؾسح وافی ازائ ٝوسد ،ٜأا را آ٘غا و ٝةه ٝغهیٕٙا ٔسةهٛو
ٔیؾٛدٔ ،ؿصكاً ایٗ ِیظه ٝقفس دز ركٛیس صاةذ ٔیؾٛد یا لاا ایػزا ةهٚ ٝعٛد ٔیآیهد
ركاٚیس حایا٘هی فیّٓٞای چٟازقد نسةٝا -3353فسا٘ػ ، ٝدازای ایٗ ِیظٞٝای قفس٘د
رٛقی ض٘ذ اش «دیسؼ» ٔ ،سةٛو ة ٝئ َٛهدد زٚایهذ اغهذ ٘ه ٝيه َٛخهاـ یهه
قی ،ٝٙدز ٚالغ ،ػال ٜٚةس ایٗ حٙظ حٛش ٜدیسؼ ،ةاید يهٚ َٛالؼهی قهی ٝٙزا ٘یهص افهصٚد
قی ٝٙدزٌیسی ٔػّیا٘ٚ ٝغزسٖ ٔؼسٚف عاٖ فٛزد ،دِیغاٖا -3313آٔسیىا فمهى چٟهاز
صا٘ی ٝة ٝئ َٛیا٘غأد ،حاَ آ٘ى ٝقیٞٝٙهای دیهاٌِٛی فهیّٓ وه ٝلػهٕذ اػظهٓ آٖ زا
رؿىیُ ٔیدٙٞدٌ ،ا ٜرا چٙدیٗ دلیم ٝة ٝئ َٛیا٘غأدااٚحدی331-333 :3133 ،
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سهاى فطزدُ
دز ػٛٙاٖ ةٙدی «ٕٟٔاٖ ٔأهاٖ» ٔغٕٛػهٝای اش ػىهع ٘ؿهاٖ دادٔ ٜهیؾهٛد وه ٝاش
آحازرٕاٖٞای ةاالی ؾٟس ٘ ٚیٕ ٝغاش رٟساٖ ؾسٚع ٔیؾهٛد  ٚةه ٝخا٘هٞٝهای حهاییٗ ؾهٟس
ٔیزغد و ٝدز ایٗ ػٛٙاٖ ةٙدی ة ٝغاخزاز خا٘ٞٝای عدید ةا ٚیسا٘هی خا٘هٞٝهای لهدیٕی
رٛغى غسٔایٝدازٞا اؾاز ٜؾد ٜاغذ ایٗ ٘اةٛدی ة ٝقٛزد فؿسدٕ٘ ٜایؽ دادٔ ٜیؾٛد
حذف تِ قزیٌِ
ةؼهی اش انافاد ٕٞ ٚنٙیٗ حرفیاد ٔٛعب عراارس ؾدٖ فیّٓ ٔهیؾهٛد دز فهیّٓ
ش٘دٌی یه زٚش ش٘ی و ٝةسای ٕٟٔا٘اٖ خٛد ةا وٕه دیٍساٖ غرا دزغذ ٔهیوٙهد ،زٚایهذ
ٔیؾٛد
داستاى
واز حدز خا٘ٛادٛٔ ٜشائیه غاشی اغذ
أیس حػس خا٘ٛادٔ ٜاؾیٗ غٛازی ٔیوٙد
لٟس ةٟاز ٜدخزس خا٘ٛادٜ
ةػزٙی خٛزدٖ  ٕٝٞدز ا٘زٟای داغزاٖ
حرف
حرف
حرف

فیلن
ة ٝواز دز غیٕٙا رتدیُ ؾد ٜاغذ
حرف
حرف
حرف
ةصی ٝشدٖ ٔاٞی ةٟاز ٜرٛغى دا٘ؿغٛ
أیس اش دٚغزؽ ٔٛاد غرایی ٌسفذ
ٕٞىازاٖ حدز خا٘ٛاد ٜدز غیٕٙا

حرفیاد دز فیّٓ ٘ػتذ ة ٝداغزاٖ ةاػش عراةیذ ةیؽرس دز فیّٓ ٌسدید ٜةٌ٘ٛ ٝهٝای
و ٝواز حدز خا٘ٛاد ٜاش ٔٛشائیه غاشی ة ٝواز دز غیٕٙا رغییهس یافزه ٚ ٝةاػهش ًٔٙمهیرهس
ؾدٖ فیّٓ ٘ػتذ ة ٝداغزاٖ اش ٘ظس فمس دز خا٘ٛاد ٜؾد ٜاغذ
دز فیّٓ «ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ،آٔاد ٜوسدٖ غرا ةسای ٕٟٔا٘اٖ دلیماً ةا شٔها٘ی وه ٝدز فهیّٓ
٘ؿاٖ دادٔ ٜیؾٛد ًٔاةمذ دازد یؼٙی شٔا٘ی و ٝةس زٚی حسد ٜعازی اغذ ةها شٔها٘ی وهٝ
زٚایذ ٔیؾٛد یىی اغذ و ٝایٗ رثوید ةا دٚزةیٗ زٚی دغذ ةهٚ ٝلٛع ٔیحی٘ٛهدد شٔهاٖ
رثوید ایٗ ؾىُ زٚایذ ةس ٚالؼیذ ،حع چٍٍ٘ٛی ٌرز ش٘دٌی دز ةساةس چؿهٕاٖ رٕاؾهاٌس
اغذ
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سهاى کطدار
دز فیّٓ ٕٟٔاٖ ٔأاٖ ،ةا اناف ٝوسدٖ قهیٞٝٙهایی ةاػهش وؿهداز ؾهدٖ ٘ػهتذ ةهٝ
داغزاٖ اقّی ٔیؾٛد و ٝػتازدا٘د اش قیتذ حدز خا٘ٛاد ٜدزةاز ٜغیٕٙا  ٚخايساد لهدیٓ
آٖ ةا ٕٟٔا٘اٖ ٕٞ ٚىازٞا ،آٚزدٖ غرا رٛغى یٛغ ؾهٞٛس قهدیم ٝاش خا٘ه ٝحهدزی ،غهرا
آٚزدٖ أیس اش ٔغاش ٜدٚغزؽ  ٚوزه خٛزدٖ اش حهدزؼ ،ةصیه ٝشدٖ ٔهاٞی ةٟهاز ٜرٛغهى
دا٘ؿغٛی ؾیٕی دز حٛل
 .3تکزار یا تساهد
رىساز ة ٝرؼداد زخدادی دز زُٔاٖ ٔیحسداشد  ٚة ٝچٟاز ٘ٛع رمػیٓ ٔیؾٛد
اِ زٚایذ ٔفسدٚ :الؼٝای یه ةاز زخ ٔیدٞد  ٚیه ةاز ٘مُ ٔیؾٛد
ا زٚایذ ةاش ا٘غاْٚ :الؼٝای چٙدیٗ ةاز زخ ٔیدٞد  ٚیه ةاز ٘مُ ٔیؾٛد
ط زٚایذ رىسازیٚ :الؼٝای یه ةاز زخ ٔیدٞد  ٚچٙدیٗ ةاز ٘مُ ٔیؾٛد
د زٚایذ چٙدٌا٘ٚ :ٝالؼٝای چٙدیٗ ةاز زُخ ٔیدٞد  ٚچٙدیٗ ةاز ٘مُ ٔیؾٛدایؼمٛةی،
131 :3133
ةػأدٞا دز وزاا ػتازدا٘د اش:
 3زٚایذ ٔفسد
 أیس خٙدید :ةتیٗ ٔأاٖ وٕٝٞ ٝاؼ ٔی٘اِد  ٚنؼ دازد چ ٝشزً٘ ؾد!ٜ أیس  ٓٞو ٝاش ایٗ اراق ٔیزٚد ر ٛآٖ اراق ٞ ٚی ٔیٌٛید« :چی ةصٛزْ ٔأاٖ؟» رك رك رك ،قدای دز رٛی حیاو حینید ٔادز شیس ِب چیصٞایی ٌفهذ ٌ ٚهیظ ةهٛد،ٔیدٚید ایٗ ٚز اراق ٔیدٚید آٖ ٚز اراق
 ةاةاٌفذٕٞ :یؿ ٝاش ایٗ عٛز حسفٞا ٔیش٘هد دق ٔسٌٕهاٖ وهسد اش قهت رها ؾهبٕٞیٗ حسفٞا زا ٔیش٘د
 1زٚایذ ٔىسز
 ٔادز ٌفذ :حاال ةس ٚةتیٗ چی ؾهد ٜعٙهاا غهس ًٙٞؾهٕا ٔهیٌٛییهد «عٙهااغسٔ »ًٙٞسدْ ٔیخٙد٘د ةسای ٔٗ ر ٛاش غس ٓٞ ًٙٞةاالرسی
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 1زٚایذ ةاشا٘غاْ
 قدیمٌ ٝفذ :اش قت را حاال دفؼ ٝد ٓٞاغذ و ٝآٔدْ دز زا ةاش وسدْ ٔؽ ٔسیٓ عٛع ٝزا ٌسفذ ٌ ٚفذ :دخزسْ ،چٙد ةاز ٌفزٓ ؾّٛؽ ٘ىٗ خا٘ٓ اخٛاٖ حسف زا ػٛل وسدٔ :ؽ ٔسیٓ زٚشی چٙهد ةهاز ٔهیزفهزٓ ةاشازچهٚ ٝةسٔیٌؿزٓأسادی وسٔا٘ی3 ،31 ،13 ،13 ،41 ،45 :3131 ،
ةػأد دز فیّٓ ػتازد اغذ اش:
زٚایذ رىسازی:
 أیس ة ٝحدز ٔیٌٛید« :لساز ٜحػسخاِ ٝةا راش ٜػهسٚظ ةیهاد » حهدز ٔىهسز ٔهیٌٛیهد:«خٛا ،خٛا  ٚ » ٚحػس ٔ ٓٞىسز عّٕ ٝخٛد زا رىساز ٔیوٙد
 ٔادز چٙد ةاز ة ٝحػسخأِ ٝیٌٛید عٙاا غسًٙٞاوضس ةػأدٞاارىساز ٔٛعٛد دز داغزاٖ ة ٝػّهذ آ٘ىه ٝفهیّٓ عهراا  ٚخػهز ٝوٙٙهدٜ
٘تاؾد حرف ٌسدید ٜاغذ
 .4حالت یا ٍجِ
ض٘ذ چٟاز دغزٔ ٝزٕایص اش عایٍها ٜزاٚی دز داغهزاٖ زا یافزه ٝاغهذ :دغهز٘ ٝصػهذ،
داغزاٖٞایی اغذ و ٝزاٚی دز آٖٞا ة ٝػٛٙاٖ زاٚی ٚ ،ة ٝػٛٙاٖ ؾصكیذ حههٛز ٘هدازد؛
ٕٞن ٖٛرٕأی «ایّیاد» ٔٛٞس  ٚةهیؽرهس «ادیػه»ٝاةه ٝاغهزضٙای چٟهاز غهسٚد ٟ٘هٓ رها
دٚاشد ٓٞدغز ٝد ،ْٚداغزاٖٞایی اغذ و ٝزاٚی دز آٖٞا ة ٝػٛٙاٖ زاٚی حههٛز ٘هدازد،
أا ة ٝػٛٙاٖ ؾصكیذ حهٛز دازدٕٞ ،ن« ٖٛضیُ ةالظ»
دغز ٝغ ،ْٛداغزاٖٞایی اغذ وه ٝدز آٖ زاٚی ةه ٝػٙهٛاٖ زاٚی حههٛز دازد ،أها ةهٝ
ػٛٙاٖ ؾصكیذ حهٛز ٘دازدٕٞ ،ن ٖٛلكٞٝایی و ٝؾٟسشاد دز «ٞصاز  ٚیىؿهب» زٚایهذ
ٔیوٙد  ٚخٛد دز آٖٞا حهٛز ٘دازد
دغز ٝچٟازْ ،داغزاٖٞایی اغذ و ٝزاٚی دز آٖٞا  ٓٞةه ٝػٙهٛاٖ زٚای حههٛز دازد ٚ
 ٓٞة ٝػٛٙاٖ ؾصكیذ ٕٞن« ٖٛاِٚیع» دز غسٚدٞای ٘ ٟٓرا دٚاشد« ٓٞادیػ »ٝوه ٝةهٝ
غاٖ ؾٟسشاد حىایزی زا زٚایذ ٔیوٙد
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.5آٍا یا لحي
آخههسیٗ ػٙكههس زٚایههذ دز ةیهش ض٘ههذ وهه ٝةههٙٔ ٝاغههتذ زاٚی ةهها زٚایههذ ،اش دیههدٌاٜ
ٔٛلؼیذٞای شٔا٘یٔ -ىا٘ی ٔیحسداشد ة ٝػتازد دیٍس ةاید دا٘ػذ و ٝشٔاٖ زٚایذ  ٚشٔاٖ
ٔزٗ چ٘ ٝػتذٞایی ةا یىدیٍس ٔییاةد ،چٍ ٝ٘ٛیه زاٚی ٔٛلؼیذٞهای ٔزفهاٚد شٔها٘ی-
ٔىا٘ی زا دز یه داغزاٖ زٚایذ ٔیوٙدااحٕدی134-137 :3134 ،
دز داغزاٖ زاٚی دز دغز٘ ٝصػذ لساز دازد  ٚة ٝػٛٙاٖ دا٘ای وهُ لكه ٝزا  ٚدز فهیّٓ
ایٗ دٚزةیٗ اغذ و ٝآٖ زا زٚایذ ٔیوٙد
 .6کاًًَی ساسی
وا٘٘ٛی غاشی ض٘ذ اؾاز ٜة ٝدیدٌاٜٞایی دازد و ٝزاٚی اش يسیك آٖ زٚیدادٞا  ٚفههای
زٚایذ ،افىاز ،احػاغاد ٍ٘ ٚسؼٞای ؾصكیذٞا زا ة ٝخٛا٘ٙدٙٔ ٜزمُ ٔیوٙهد ةه ٝةیهاٖ
دیٍس ،وا٘٘ٛی غاشی زٚؾی اغذ ةسای ا٘زصاا ٔ ٚیدٚدغاشی زٚیدادٞا  ٚايالػهاد زٚایهی
اش شاٚیه ٝدیهد  ٚدیدٌا ٜوازٌصاز وا٘٘ٛهی غاش وهه ٝدیهدٌاٞؽ ةههٔ ٝزههٗ زٚایهی عٟهذ
ٔیدٞد وا٘٘ٛی غاش ػأّی اغذ و ٝحٛادس ٔزٗ اش ٔٙظس ا ٚدیدٔ ٜهیؾهٛد  ٚةه ٝػتهازد
دیٍسٔ ،ا٘ٙد ِٙص یا قافی ػٕهُ ٔهیوٙهد وه ٝخٛا٘ٙهد ٜاش يسیهك آٖ ةهس زٚی زٚیهدادٞا ٚ
ؾصكیذٞا ٔزٕسوص ٔیؾٛد ا ٚغٛ٘ ٝع وا٘٘ٛی غاشی زا ٔؼسفی ٔیوٙد« :وها٘٘ٛی غهاشی
قفس»« ،وا٘٘ٛی غاشی دز٘ٚی» « ٚوا٘٘ٛی غاشی ةیس٘ٚی» ٔٙظٛز ض٘هذ اش زٚایهذ وها٘٘ٛی
٘ؿد ٜیا وا٘٘ٛی غاشی قفسٕٞ ،اٖ چیصی اغذ و ٝاش آٖ ةا ػتازد زٚایذ دا٘های وهُ یهاد
ٔیؾٛد ،و ٝدز آٖ زاٚی ةس  ٕٝٞچیص اؾساف دازد  ٚةیؽرس اش آٖ چیصی وٞ ٝس ؾصكیزی
ٔیدا٘دٔ ،یٌٛید دز حمیمذ ،دز وا٘٘ٛی غاشی قفس زٚیدادٞا اش دیدٌا ٜوأالً ٘أیهدٚد ٚ
دا٘ای وُ زٚایذ ٔیؾ٘ٛد؛ ةدیٗ ٔؼٙی و ٝزاٚی دا٘ای وُ ة ٝلاِب ؾصكیذٞای داغزاٖ
ٔیزٚد  ٚخٛا٘ٙد ٜزا ةا ٚاوٙؽ  ٚذٙٞیذ آٖٞا ٘ػتذ ة ٝؾصكیذٞهای دیٍهس  ٚاٚنهاع ٚ
احٛاَ حاوٓ ةس داغزاٖ آؾٙا وسدٛٔ ٚ ٜلؼیذ شٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی داغزاٖ زا ؾسح ٔیدٞهد دز
وا٘٘ٛی غاشی دز٘ٚیٚ ،لایغ داغزاٖ اش دیدٌا ٜیه یا چٙد ؾصكیذاؾصكهیذ اقهّی یها
ؾصكیذ فسػی و ٝدز ٖٚداغزاٖ حهٛز داز٘د ،دیدٔ ٜیؾٛد  ٚايالػاد زٚایهی ٔیهدٚد
ة ٝدا٘ػزٞٝایی اغذ و ٝدز دغزسظ ایٗ وها٘٘ٛی غهاشٞا لهساز دازد اِتزه ٝدز فهیّٓ ،ایهٗ
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دٚزةیٗ اغذ و٘ ٝمؽ چؿٕاٖ ؾصكیذٞای وا٘٘ٛی غاش زا ةاشی ٔیوٙد وها٘٘ٛی غهاشی
دز٘ٚی ٔیدٚد ة ٝدیدٌا ٜوا٘٘ٛی غاش دز٘ٚی ةِ ٝیاٌ شٔا٘ی ٔ ٚىا٘ی اغذ؛ ةدیٗ ٔؼٙی وٝ
خٛا٘ٙد ٜرٟٙا ة ٝشٔاٖ ٔ ٚىا٘ی و ٝوا٘٘ٛی غاش دز٘ٚی دز آٖ غیس ٔیوٙد ،خٛا٘ٙد٘ ٜیهص ةها
ٚی ةٌ ٝرؾزٔ ٝیزٚد دز ٌ٘ٛه ٝغه ْٛیها وها٘٘ٛی غهاشی ةیس٘ٚهیٔ ،یهدٚدیذ دز ا٘زمهاَ
ايالػاد ة ٝاٚط خٛد ٔیزغد دز ایٗ ٌ ٝ٘ٛوا٘٘ٛی غهاشی ،لٟسٔهاٖ داغهزاٖ دز ةساةهس ٔها
٘مؽ خٛد زا ةاشی ٔی وٙد؛ دز حاِی وه ٝخٛا٘ٙهدٞ ٜسٌهص ةها افىهاز  ٚاحػاغهاد ا ٚآؾهٙا
ٕ٘یؾٛد وا٘٘ٛی غاشی ةیس٘ٚی ة ٝچؿٓ ا٘داش ةیس٘ٚی ٔیدٚد اغذ  ٚوا٘٘ٛی غاش ةیس٘ٚی یا
زاٚی وا٘٘ٛی غاش رٟٙا آٖ چیصی زا و ٝةسای دٚزةیٗ لاةُ ٔؿاٞد ٜاغذٌ ،صازؼ ٔیدٞهد
إٞ ٚنٙیٗ اش رىٙیه «وا٘٘ٛی غاشی ٔزغیس» ةٟسٌ ٜسفز ٝاغذ وا٘٘ٛی غاشی ٔزغیس یىی
اش ا٘ٛاع وا٘٘ٛی غاشی دز٘ٚی اغذ و ٝزاٚی اش يسیك آٖ ،داغزاٖٞای فسػی ٔصزّفهی زا اش
دیدٌا ٜؾصكیذٞای ٔصزّ ة ٝخٛا٘ٙد ٜػسنٔ ٝیوٙداحػٙی زاد53-51 :3133 ،
کاًًَی ساسی صفز :زاٚی دز داغزاٖ «ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ة ٝػٛٙاٖ دا٘ای وهُ ةهس ٕٞهٝ
چیص اؾساف دازد  ٚرٕاْ ؾصكیذٞا اش دید ا ٚػٛٙاٖ ٔیؾهٛد زفزازٞها  ٚوسدازٞها ،آداا،
اخالق آٖٞا دز زاةً ٝةا ٔادز خا٘ٛادٕٞ ٚ ٜػایٞٝا ةها یىهدیٍس زا رٛقهی ٔهیوٙهد ایهٗ
ؾسایى دز فیّٓ ةا اغزفاد ٜاش دٚزةیٗ  ٚوازٌسداٖ ة ٝرٕاؾاٌس ا٘زماَ ٔییاةد
کاًًَی ساسی درًٍیٚ :لایغ داغزاٖ اش دید حدز خها٘ٛاد ،ٜحػهس ،دخزهسٕٞ ،ػهایٞٝها
اقدیمٔ ،ٝؽ ٔسیٓ ،احزساْ خا٘ٓ  ٚحػسخاِ ٚ ٝػسٚظ ٞس وهداْ ايالػهاد زٚایهی ةهٔ ٝها
ٔیدٙٞد و ٝةٛ٘ ٝػی وا٘٘ٛی غاشی دز٘ٚی ةسای ٔادز خا٘ٛادٞ ٜػزٙد ٚ ٚلایؼی زا ةهسای اٚ
زلٓ ٔیش٘ٙد
کاًًَی ساسی تیزًٍیٔ :ؽ ٔسیٓ ش٘ی ػتٛظ  ٚةداخالق اغذادز ظاٞس دز قهٛزری
و ٝة ٝخايس ٕٟٔا٘اٖ ٔأاٖ اش ػصیصرسیٗ چیصی و ٝداؾذ یؼٙی ٔسؽٞهایؽ ٔهیٌهرزدادز
داغزاٖ  ٚفیّٓ ؾٞٛس ٔؼزاد قدیم ٝدز ظاٞس آدْ ةداخاللی اغذ دز قٛزری و ٝا ٚةهسای
ٕٟٔا٘اٖ ٔأاٖ اش خا٘ ٝحدزی خٛد ٔٛاد غرایی زا رٟیٔ ٝیوٙدادز فیّٓ
کاًًَی ساسی هتغیز :دز داغزاٖ :رؼسی حدز اش چٍٍ٘ٛی شٖ ٌسفزٗ خٛد ةهسای حػهس
خاِهه ٚ ٝػههسٚظ ،رؼسیه وههسدٖ حػههسخاِ ٝاش خههايساد ٌرؾههز ٚ ٝوههازوسدٖ ا ٚدز دوههاٖ
غتصیفسٚؾی ،زفزٗ خا٘ٓ اخٛاٖ ة ٝاةٗ ةاةٛی ٝةسای شیازد ا ُٞلتٛز ٌ ٚفزٗ آٖ ةهٔ ٝهؽ
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ٔسیٓ دز فیّٓ :خايساد حدز اش غیٕٙا ،ةصی ٝشدٖ ٔاٞی ةٟاز ٚ ٜآٚزدٖ غرا رٛغى أیهس ةها
وٕه دٚغزؽ  ٚؾٞٛس قدیم ٝاش خا٘ ٝحدزی
عٌَاى تٌدی آغاسیي فیلن ٍ ًظزیِ تزاهتٌیت
غىا٘ع ػٛٙاٖ ةٙدی فیّٓ ،ة ٝرؼتیس والغیه ،یه «خسدٔ ٜهزٗ» اغهذ وه ٝدز وٙهاز
«ٔزٗ اقّی» لساز دازد ایٗ «خسدٔ ٜزٗ» ة٘ ٝی ٛحازادٚوػی ةٔ ٓٞ ٝػزمُ ٚ ٚاةػهز ٝةهٝ
ٔزٗ اقّی اغذ رسأزٙیذ خٛد ؾأُ حٙظ شیسٔغٕٛػٔ ٝیٌسدد :ةیٙأزٙیذ ،حیسأزٙیهذ،
فسأزٙیذ ،ةیؽ ٔزٙیذ  ٚغسٔزٙیذ ة٘ ٝظس ٔیزغد ػٛٙاٖ ةٙدی آغاشیٗ زا ٔهیرهٛاٖ دز
رٕأی ایٗ حٙظ ٔٙاغتذ رسأزٙیذ ریّیُ  ٚةسزغی وسد
 .1تیٌاهتٌیت :ةسای ض٘ذ ،زاةً ٝةیٙأزٙی ٚلزی ؾىُ ٔیٌیسد و ٝیه ٔهزٗ دز ٔهزٗ
دیٍس حهٛز داؾز ٝةاؾد
 .2فزاهتٌیت :فسأزٗ ٔزٙی اغذ و ٝةس ٔزٗ اقّی رفػیس یا ٘مدی زا ازائٔ ٝیدٞهد ٚ
دز ٚالغ ٘مؽ رثٚیّی دازد ة ٝػتازد دیٍس ،دز زاةً ٝفسأزٙیٔ ،زٙهی دزةهازٔ ٜهزٗ دیٍهس
اظٟاز ٘ظس ٔیوٙد
 .3تیص هتٌیت :زاةً ٝةیؽ ٔزٙی زاةً ٝرّفیك ةا یه ٔزٗ لتّی یا ةؼهدی اغهذ دز
ةیؽ ٔزٙیذ رثصیس یه ٔزٗ ةس ٔزٗ دیٍس ٔٛزد ةسزغی لساز ٔیٌیسد  ٝ٘ ٚحههٛز آٖ اٌهس
دز ةیٙأزٙیذ اغّب حهٛز ةصؿی ٔٛزد رٛع ٝاغذ ،دز ةیؽ ٔزٙیهذ رهثصیس وّهی  ٚاِٟهاْ
ةصؿی وّی ٔٛزد ٘ظس اغذ ة ٝةیاٖ دیٍس ،حهٛز یه ٔزٗ دز ؾىُ ٌیسی ٔهزٗ دیٍهس زا
ةٌٝ٘ٛ ٝای و ٝةد ٖٚایٗ حهٛز ،خّك ٔزٗ د ْٚغیسٕٔىٗ ةاؾد ةیؽ ٔزٙیذ ٔی٘أٙد
 .4سزهتٌیت :غسٔزٙیذ زاةً ٝؾٕ َٛاغذ ة ٝػتازد دیٍسٔ ،سرتى وسدٖ یه ٔهزٗ
ةا ضا٘سٛ٘ ،ع ٙٞسی یا ٌفزٕا٘ی ؤ ٝؼسف آٖ اغذ ٔٙاغتزی غسٔزٙی اغذ
 .5پیزاهتٌیت :زاةً ٝةیٗ ٔزٗٞا شٔا٘ی حیسأزٙی ٔیؾٛد و ٝیه ٔهزٗ آغهزا٘ٚ ٝزٚد
ةٔ ٝزٗ دیٍسی ٌسدد
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عد 3َٚرمػیٓ ةٙدی فسأزٙیذ اش دیدٌا ٜض٘ذأثخر وارب331 :3131 ،

ض٘ذ ة ٝایٗ ٘زیغٔ ٝیزغد و ٝحیسأزٗ «ٔهاةیٗ» یها دز «حاؾهیٞٝها ٔ ٚسشٞهای ةهیٗ
٘ظاْٞا» لساز دازد حیسأزٗٞا ٔیرٛا٘ٙد ٞهس چیهصی ةاؾهٙد وهٚ« ٝاغهًٔ ٝیهاٖ وزهاا ٚ
خٛا٘ٙد ٜلساز ٔیٌیس٘د» ٔا٘ٙد ػٛٙاٖ  ٚػٛٙاٖ فسػهی ،رصّف ،حهیؽٌفزهاز ،رمهدیٓ٘أهه،ٝ
غسِٛحهٔ ،ٝمدٔهٔ ،ٝیاٖ ػٛٙاٖ ،یادداؾذٔ ،ؤخس ٚ ٜحهعٌفزهاز دز ٔیهاٖ حهٙظ ٔٙاغهتذ
ٔزٙی ض٘ذٔ ،ؤصسرسیٗ  ٚوازآٔدرسیٗ ٔٙاغتذ٘ ،ػتذ حیسأزٙی ةیٗ ػٛٙاٖ ةٙهدی دز وٙهاز
ٔزٗ اقّی لساز دازد  ٚاش يسیك ػٛٙاٖ ،فٟسغذ ٘اْ ػٛأُٚ ،یطٌیٞای ةالغی ٘ ٚهٛع لّهٓ
حسٚف ةٔ ٝزٗ اقّی ٔسرتى ٔیؾٛد ٕٞنٙیٗ یىی اش ٟٔٓرسیٗ ٚیطٌیٞای ػٛٙاٖ ةٙهدی
فیّٓ ٕٞاٖ دزٌا ٜیا آغزا٘ ٝةٛدٖ آٖ اغذ ةیٙٙد ٜةٚ ٝاغهً ٝػٙهٛاٖ ةٙهدی آغهاشیٗ ٚازد
فیّٓ ٔیؾٛد  ٚةا اغزفاد ٜاش زغا٘ٝای ٔزفاٚداػىاغی٘ ،ماؾی ،ا٘یٕیؿٗ  ٚغیس ٜزاةًٝای
ةیٙأزٙی ةها ٔهزٗ اقهّی ةسلهساز ٔهیوٙهدا٘غٔٛیاٖ 157-141 ،147 :3133 ،دز فهیّٓ
ٕٟٔاٖ ٔأاٖ و ٝةیٙأزٙی اغذاالزتاظ ؾد ٜاش وزاا ػٛٙاٖ ةٙدی آٖ حیسأزٙی ةٛد ٜوٝ
ةهها اغههزفاد ٜاش رىٙیههه غٛالزیصاغههی ٖٛدز ػىاغههی ا٘غههاْ ؾههد ٚ ٜؾههأُ ٔغٕٛػههٝای اش
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ػىعٞایی اغذ و ٝركاٚیسی اش آحازرٕاٖٞای ةاالی ؾٟس  ٚةسطٞای ٘یٕ ٝغاش رٟساٖ و ٝةا
خساا وسدٖ خا٘ٞ ٝهای لهدیٕی اش ةهاال ؾهٟس ةه ٝحهاییٗ ؾهٟس زٚةهٝزٞ ٚػهزیٓ یىهی اش
ؾصكیذٞای فیّٓ اش حدز ٔ ٚادز صسٚرٕٙدی و ٝدز ةهاالی ؾهٟس ش٘هدٌی ٔهیوٙٙهد ةهسای
ٕٟٔا٘ی ٔأاٖ ػال ٜٚةس ٕٞػایٞٝا ٔٛاد غرایی رٟیهٔ ٝهیوٙهد ایهٗ حسوهذ زا دز عٟهذ
ػىع ػٛٙاٖ ةٙدی ٔیةیٙیٓ ِٚی دز وزاا ایهٗ ز٘ٚهد فمهى اش يهسف ٕٞػهایٞٝها ؾهىُ
ٔیٌیسد  ٚة ٝقٛزد دز٘ٚی حسداخذ ؾد ٜاغذ
ًتیجِ تحث
اش ٔمایػ ٝفیّٓ  ٚوزاا ةس اغاظ ٘ظسیاد زٚایی ضزاز ض٘ذ ایٗ ٔٛازد اغزصساط ٔیؾٛد:
 3حیزً٘ دز فیّٓ ٘ػتذ ة ٝداغزاٖ ة ٝػّذ رغییساد عراارس ٌسدید ٜاغذ
ٌ 1س ٜافىٙی ،وؿٕىؽ ٌ ٚسٌٜؿایی دز فیّٓ ٘ػتذ ة ٝداغزاٖ ةیؽرس اغذ
ٌ 1رؾزٍ٘ ٝسی دز فیّٓ  ٚداغزاٖ ٚعٛد دازد ِٚی دز فیّٓ ٘ػتذ ة ٝداغهزاٖ وهٓرهس
اغزفاد ٜؾد ٜاغذ
 .1دز داغزاٖ زٚایذ ة ٝقٛزد دا٘ای وُ  ٚدز فیّٓ دٚزةیٗ داغزاٖ زا زٚایذ ٔیوٙد
 5فؿسدٜغاشی ةیؽرس دز ٔدی ْٛغیٕٙا  ٚحهرفیاد فهیّٓ ٘ػهتذ ةه ٝداغهزاٖ ةاػهش
عراا رس ؾدٖ آٖ ؾد ٜاغذ
ٞ 4س غٛ٘ ٝع ةػأدأفسد ،ةاشا٘غاْ ،رىسازی دز داغزاٖ ٚعٛد دازد ِٚی دز فیّٓ فمى
ةػأد رىسازی دیدٔ ٜیؾٛد
ٌ 7رؾزٍ٘ ٝسی ٕٞا٘ٙد داغهزا٘ی  ٚةیس٘ٚهی دز فهیّٓ  ٚداغهزاٖ ِٚهی ٌرؾهزٍ٘ ٝهسی
ٔزفاٚد ةیس٘ٚی فمى دز داغزاٖ دیدٔ ٜیؾٛد
 3ػٛٙاٖ ةٙدی فیّٓ ة ٝػٛٙاٖ یه حیسا ٔهزٗ اغهذااش زغها٘ ٝػىاغهی اغهزفاد ٜؾهدٜ
اغذ
 3ة ٝيٛزوّی فیّٓ  ٚوزاا «ٕٟٔاٖ ٔأاٖ» ة ٝػٛٙاٖ یه ةیٙأزٗ ؾىُ ٌسفز ٝاغهذ
االزتاظ ؾد ٜاغذ
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کتاتٌاهِ
احٕدی ،ةاةه 3134ؼ ،ساختار ٍ تأٍیل هتي ،چاث ٘ ،ٟٓرٟساٖ٘ :ؿس ٔسوص
اٚحدیٔ ،ػهؼٛد 3133ؼ ،رٍایت ضٌاسی سیٌوا ٍ تلَیشیَى ،چهاث ا ،َٚرٟهساٖ :دا٘ؿهىد ٜقهدا ٚ
غیٕا
داد ،غیٕا 3137ؼ ،فزٌّگ اصطالحات ادتی ،چاث چٟازْ ،رٟسأٖ :سٚازید
غالعم ،ٝحسٚیٗ 3131ؼ ،صدای خط خَردى هطق(تزرسی سـاختار ٍ تأٍیـل آرـار َّضـٌگ
هزادی کزهاًی) ،چاث غ ،ْٛرٟسأٖ :ؼیٗ
ٔسادی وسٔا٘یٛٞ ،ؾ3131 ًٙؼ ،هْواى هاهاى ،چاث د ،ٓٞرٟساٖ٘ :ؿس ٘ی
ٔىی ،اةساٞیٓ 3173ؼ ،ضٌاخت عَاهل ًوایص ،چاث د ،ْٚرٟساٖ :غسٚؼ
ٔیسقادلی ،عٕاَ 3131ؼ ،عٌاصز داستاى ،چاث ٞؿزٓ ،رٟساٖ٘ :ؿس غصٗ
٘غٔٛیاٖ ،أیسػّی 3133ؼ ،تزاهتٌیت ٍ ًطاًِ ضٌاسی عٌَاى تٌـدی آغـاسیي فـیلنٔ ،غٕٛػهٝ
ٔماالد چٟازٔیٗ  ٓٞا٘دیؿی ٘ؿا٘ ٝؾٙاغی ٙٞس ة ٝا٘هٕاْ ٔماالد  ٓٞا٘دیؿی غیٕٙا ،ؾٕاز ،33 ٜچاث
ا ،َٚرٟسأٖ :زٗ

هقاالت
ةٟٙاْ فسٔ ،یٕد؛ ؾأیاٖ غازٚوالیی ،اوتس  ٚيالیی ،شیٙب 3131ؼ« ،تزرسی سهاىتٌدی رٍایـت در
رهاى سالوزگی تز اساس ًظزیِ صرار صًت»ٔ ،زٗ حطٞٚی ادةی ،ؾٕاز ،41ٜقف 314 -311
حػٙی زادٔ ،سعاٖ 3133ؼ« ،کاًًَی ساسی اتشاری تزای رٍایتگزی» ،وزاا ٔا ٜادةیاد ،ؾٕاز،13 ٜ
قف 51-53
دزٚدٌسیاٖ ،فسٞاد؛ وٛحا ،فايٕ ٚ ٝاوتسحٛز ،غٟیال 3133ؼ« ،سهاى رٍایـی در رهـاى احتوـاال گـن
ضدُام تز اساس ًظزیِ صرار صًت» ،فكّٙأ ٝرصككی ًٔاِؼاد داغزا٘ی ،ؾٕاز ،1 ٜقف 3 ،31-33
زعتی ،شٞسا 3131ؼ« ،تحلیل کاًَى رٍایت در رٍایت یَسف در قزآى تز اساس ًظزیِ صًـت»،
فكّٙأ ٝحطٞٚؽٞای ادةی ،ؾٕاز ،11ٜـ 15
وارب ،فايٕ ،ٝخٛدی ،اِدٚش 3131ؼ« ،ایدُّای هطتزک در طزاحی هد ٍ هعوـاری تـا رٍیکـزد
تیٌاهتٌی صًت» ،د ٚفكّٙأ ٝػّٕی حطٞٚؿی دا٘ؿٍاٙٞ ٜسا٘أٙٞ ٝسٞای رغػهٕی  ٚوهازةسدی  ،ؾهٕازٜ
 ،35ـ 331
یؼمٛةی ،زؤیا 3133ؼ« ،رٍایت ضٌاسی ٍ تفاٍت هیاى داستاى ٍ گفتواى(تز اساس ًظزیات صرار
صًت)» ،حطٞٚؿٙأ ٝفس ٚ ًٙٞادا ،ؾٕاز ،31 ٜـ 131
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