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 چىيذُ

 گيررد ترا ترا   تریي ظاز ٍ وارّایی وِ ادتيات وَدن از آى تْررُ هری  یىی از هْن

ظاز تفىر خالق در ٍی ؼرَد،  هخاطة خَیػ ارتثاطی خاللاًِ ترلرار وردُ، زهيٌِ
ِ ّرذ   ٍیصگی توروسزدایی اظر.    ، تررظری تبثيمری   رٍ پريػ   پرصٍّػ  ی  همالر

هثٌای ؼگردّای توروسزدایی اظ.   فارظی تر ٍ عرتی داظتاًیتصَیری ّای  وتاب
عرتری از هيراى    ٍ فارظی داظتاًی تصَیریوتاب  ظيسدُ ّذ ،تِ ایي  رظيذىترای 
تلفيرك دٍ  از  گيرری  ّا تا تْرُ اًذ  داظتاى ّر زتاى اًتخاب ؼذُ ی ّای ترگسیذُ وتاب

 چگرًَگی اظراض هيرساى ٍ    ٍ ترر  ٍ اظرتمرایی  لياظیرٍغ تحليل هحتَای ويفی 
ایي پصٍّػ دریاف. وِ اظتفادُ از ؼگردّای توروسزدایی تحليل ٍ همایعِ ؼذًذ  

ًَیعٌذگاى فارظی ٍ عرتری در ترِ ورارگيری ؼرگردّای توروسزدایری تريػ از       
وٌٌذ  ّای رٌّی ٍ تصری تَجِ هیّای زتاًی ٍ ادتی، تِ ٍیصگیپرداختي تِ ٍیصگی

اًگيس ادتيات ٍ زتاى در تمَی. هْرارت  ّای ؼگف.م. پرداختي تِ ظرفي.در حمي
ّرایی در  توروسزدایی تا حذی هغفَل هاًذُ اظ.  تا ٍجَد ایي، ًَیعٌذگاى تالغ

اًذ ورِ  ّای زتاًی ٍ ادتی در تمَی. ٍیصگی توروسزدایی داؼتِتِ وارگيری ظرفي.
تمَی. ٍ تَجِ افرسٍى  هعرفی ٍ تازؼٌاظی ایي ؼگردّا در پصٍّػ حاضر، هَجة 

گرردد  ترخری از ایري ؼرگردّا عثارتٌرذ ازۺ      ّا هیگيری از آىًَیعٌذگاى تِ تْرُ
گَیی، ّواًٌذی لفظی )جٌاض ٍ ظجع(، تىرار، وارورد تؽثيِ، طرد ٍ عىرط،   ته

ّرای  ایْام تٌاظة ٍ توثيل  رٍیىرد ادتی ٍ زتاًی تِ ٍیصگی توروسزدایی در وتاب
 عرتی هؽاّذُ ؼذ ّای فارظی تيػ از وتاب
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تشسػت   ، تٕشوضصدایت  ، ، ادتیتا  وتٛدن  داػتتا٘  ٞای تلٛیشی وتابوليذیۺ  ّایُ ٍاش
 تغثیم 

 
 همذهِ  ۱

ی تقاِ  سٚح تـش ٚ یتاسی اٚ دس تشوتٛسد    دس عَٛ تاسیخ تـشی، ادتیا ، ٕٞٛاسٜ ٚؽیفٝ
وـیذٜ اػت.. ٕٞتٛاسٜ ا٘تمتاَ ٔفتاٞیٓ دیٙت ، ارتٕتاف ،        ٔإحش تا پیشأٖٛ سا تش دٚؽ ٔ 
ادتیا  دِپزیشتش ٚ ٔإحشتش تٛدٜ اػت.. اص دیشتتاص ؿتاٞذ     ساٜػیاػ  ٚ حت  التلادی، اص 

فلشٞای اٚد ؿىٛفای  وٛد، تؼتتشی تتشای ا٘تمتاَ ٔفتاٞیٓ     ایٓ وٝ ادتیا  دس  ایٗ تٛدٜ
وٝ ؽشف ادتیا  اص  سا ٚاالی اوالل ، اسصؿٟای ٔزٞث  ٚ اٍِٛٞای تشتیت  تٛدٜ ٚ دٚسا٘ 

 ایٓ.  ٘أیذٜ ؿذٜ اػ. فلش ا٘حغاط ادتیا  ٔ  ایٗ ٔحتٛا واِ  ٔ 
، تتٝ  اػ. وٝ ٔٙتمذاٖ ٚ ٔتخللاٖ ادت  ٕٞٛاسٜ دس ٘متذ ادتیتا    تاٚسایٗ  پزیشؽتا 
ٞتا، ؿتٙاو.    ا٘ذ اص ساٜ ؿٙاو. آٖ ٞای دیٍش فّْٛ تـشی ٌشیض صدٜ ٚ تالؽ وشدٜ ؿاوٝ
تشی اص ٔحتٛای ادتیا  ٚ آحاس ادت  تٝ دػ. آٚس٘تذ. ٚ تتذیٗ تشتیتة ؿتاٞذ ایتٗ       فٕیك

ٞتای دیٍتش    ؿٛ٘ذ وٝ اؿاسٜ تٝ ؿاوٝ ٞای ٘مذادت  تا فٙاٚیٙ  ؿٙاوتٝ ٔ  ٞؼتیٓ وٝ سٚؽ
 .لثیُذ تاسیخ ، ٘مذ ارتٕاف ، ٘مذ سٚا٘ـٙاػا٘ٝ ٚ اص ایٗ فّْٛ تـشی داس٘ذ؛ ٔا٘ٙذ ٘م

ٞای فّْٛ تـشی وٝ تا ادتیا  پیٛ٘ذی دیشیٙٝ ٚ ٘اٌؼؼتٙ  داسد، فّتْٛ   یى  اص ؿاوٝ
یاتتذ.  ٔت   ای ٚیظٜٕ٘ٛد  تشتیت  اػ.. ایٗ فّْٛ دس ٘ٛف  اص ادتیا ، تٝ ٘اْ ادتیا  وٛدن،

وتاف تشوتٛسداس     ا٘ؼاٖ اص إٞیتتذیٗ ػثة وٝ تقّیٓ ٚ تشتی. دس ػٙیٗ آغاصیٗ فٕش 
ؿٛد وٝ دس لتاِث  رتزاب ٚ    ٔ  پزیشفتٝاػ. ٚ ٍٞٙأ  تقّیٓ ٚ تشتی. اص ػٛی وٛدن 

والق ٚ ٟٔیّذ، چٖٛ ادتیا ، فشضٝ ؿٛد. تٙاتشایٗ یى  اص اٞتذاف  وتٝ ادتیتا  وتٛدن     
وٙذ، تقّیٓ ٚ تشتی. دس لاِة ؿىّ  ٞٙشی اػ. وٝ ِتز  ٚ رتزاتی. سا تتشای     د٘ثاَ ٔ 
تٝ ٕٞشاٜ داؿتٝ ٚ تشای اٚ ؿخلیت  ٔتٕتایض اص تضسٌؼتاَ لا تُ تاؿتذ. ادتیتا       ٔخاعة 

ؿٛد، ػق  داسد دسن ادت   سٚ ٔ  تٝ وٛدن تٝ فٙٛاٖ اِٚیٗ ٘ٛؿ ادت  وٝ ٔخاعة تا آٖ سٚ
تٙتاتشایٗ ادتیتا    وٛا٘ٙذٜ/ ؿٙٛ٘ذٜ سا تاال تشدٜ ٚ اٚ سا تا فضای اػشاسآٔیض وٛد آؿٙا وٙذ. 

 .  اػ. تا ػاصٚواسٞای ٔختق تٝ وٛد٘ٛف  ٔؼتمُ اص ادتیا وٛدن
٘ؾشاٖ ادتیا  وٛدن تٝ فٙٛاٖ ٚیظٌ   ٞای  وٝ اص ػٛی تشو  كاحة یى  اص ٚیظٌ 

اػت..  « تٕشوضصدایت  »ی ادتیا  وتٛدن اص ادتیتا  تضسٌؼتاَ ٔغتشح ؿتذٜ       ٔتٕایضوٙٙذٜ
ٞتتای تتتشای تیتتاٖ ٚیظٌتت  (1382) تٕشوضصدایتت  ٘خؼتتتیٗ تتتاس دس پتتظٚٞؾ وؼتتشٚ٘ظاد
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تتشای تٕشوضصدایت ِ    سا ٞا، تٝ وتاس ٌشفتتٝ ؿتذ. ٚی ساٞىاسٞتای     ی افؼا٘ٝؿٙاػا٘ٝ صیثای 
ٞای  یافتٝٔخاعة وٛدن ٚ ٘ٛػاٖ رٞٗ اٚ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  پیـٟٙاد وشد. 

پظٚٞؾ وؼشٚ٘ظاد دس چٙذ تحمیك دیٍش تٝ آصٖٔٛ سفتٝ ٚ واسای  آٖ ػٙزیذٜ ؿذٜ اػ.. 
داػتتا٘    ٞای تلٛیشی ای وتاب   ٔمایؼٝدس پظٚٞؾ حاضش ٔفْٟٛ تٕشوضصدای  دس تشسػ

 اػ..  فاسػ  ٚ فشت  تٝ واس ٌشفتٝ ؿذٜ
 

 ی پصٍّػ  پيؽي۲ٌِ
( ٚ دس 1382اكغالح تٕشوضصدای  دس ادتیا  وٛدن، ٘خؼتیٗ تاس اص ػتٛی وؼتشٚ٘ظاد )  

ی ٚی پیـٟٙاد ؿذ. پظٚٞـٍش یادؿتذٜ تتش ایتٗ     ی ٔقلٛٔی. ٚ تزشتٝ چٟاسچٛب ٘ؾشیٝ
فٙلتتشٞای  وتتٝ دس ادتیتتا ، دس ٔفٟتتِْٛ فتتاِْ آٖ، صیتتش فٙتتٛاِٖ تتتاٚس اػتت. وتتٝ تشوتت  

ؿٛ٘ذ، دس ادتیا  وٛدن رایٍاٞ  ٘ذاس٘ذ. تشای ٕ٘ٛ٘تٝ،   ٔ  صدای  تٝ تحج ٌزاؿتٝ آؿٙای 
صدایت    ٞا، احش فتاد   ٌفتِٗ اؿیاء یا حیٛاٖ ٞای ویاِ  ٚ ٘اٚالق  یا ػخٗ ٚرٛد ؿخلی.

    ٗ ٖ  ، ٕ٘ت  دس وٛدن ٘ذاس٘ذ؛ تّىٝ فتیِٗ فتاد  اٚیٙتذ. تٙتاتشای ٞتا صیتشِ فٙتٛاٖ     تتٛاٖ اص آ
ٝ     صدای  دس ادتیا  وٛدن یاد وشد ٚ ٔا ٘یاصٔٙذ ٔفٟٛٔ  تاصٜ آؿٙای  ٞتای   ایتٓ وتٝ تتا یافتت

ؿٙاػ  ٕٞؼتاص تاؿتذ. وؼتشٚ٘ظاد تتا ٚاْ ٌتشفتٗ ٔفٟتْٛ        سٚا٘ـٙاػ  وٛدن ٚ ؿٙاو.
ص تتش ا  ؿٙاػ  تىٛیٙ  پیاطٜ ٚ ٔتحَٛ وشد٘ؾ آٖ سا ٔفٟٛٔ  رأـ تٕشوضصدای  اص ؿٙاو.

ٞتای ٘ؾتشی ٚ ا٘تمتادی     صدای  دس تحج صدای  دا٘ؼتٝ ٚ تٝ فٙٛاٖ رایٍضیٗ آؿٙای  آؿٙای 
 تشد.  ادتیا  وٛدن تٝ واس ٔ 

( ٚ ػتتپغ ٔشادپتتٛس 2007ی پتتظٚٞؾِ وؼتتشٚ٘ظاد، وضایتت  ٚ وؼتتشٚ٘ظاد ) دس ادأتتٝ
(1391  ٝ پشداص٘تتذ.  ٞتتای ایشا٘تت  ٔتت   ( تتتٝ تشسػتت  ؿتتٍشدٞای تٕشوضصدایتت  دس افؼتتا٘

ٌشاٖ ٘تأثشدٜ رتض تتٝ وتاسٌیشی ؿتٍشدٞای تاصؿتٙاوتٝ اص ػتٛی وؼتشٚ٘ظاد،          پظٚٞؾ
(، 1391ؿٍشدٞای رذیذی دس ادتیا  وتٛدن وـتک وتشدٜ ا٘تذ. ٕٞ ٙتیٗ فیشٚصٔٙتذ )      

داػتتا٘  اوتلتاف    تخـ  اص پظٚٞؾ وٛد سا تٝ تشسػ  تٕشوضصدای  دس آحاس تلتٛیشی 
ػاصد، ٚ تشاػاع  آؿىاس ٔ  ی ایٗ ؿٍشدٞا سا تا تیٙأتٙی. ٚ تٛإ٘ٙذػاصی دٞذ، ساتغٝ ٔ 

پتشداصد.   ٞای وٛد ٔت   ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ وٙؾ ایٗ ػٝ سٚیىشد، تٝ تشسػ  وتاب اٍِٛی  اص تشٞٓ
ٝ    1392لاػٕ  ) ٞتا، تتٝ تشسػت  ؿتٍشدٞای      ی تلتٛیشی وتتاب   ( ٘یض تتا تىیتٝ تتش رٙثت

 پشداصد.  داػتا٘  ٔ  ٞای تلٛیشی تٕشوضصدای  دس  تلٛیشٞای وتاب
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ٝ  تاٚرٛد ٌؼتشدٌ  ادتیا  فشت  داػتتا٘ ،   ٞتای تلتٛیشی   ی وتتاب  ٔقاكش دس صٔیٙت
ی ادت  تؼیاس ٘اچیض تٛدٜ، ایتٗ وٕثتٛد    ٌشفتٝ دس ایٗ ٌٛ٘ٝ ٔٙذِ كٛس  ٞای سٚؽ پظٚٞؾ
ٔٙتذ  سٚؽاص ٘متذ    وٛدن فشتت  ا یادتسػذ.  ی ٔثحج تٕشوضصدای  تٝ ٞیچ ٔ  دس صٔیٙٝ

٘ؾشیٝ ٚ اص   واِ یف ،تٛك  ،رٚل ،ٙٝیصٔ ٗیدس ا ؿذٜ ی ا٘زاْتش ٘مذٞا ؾیت ،تٟشٜ ٔا٘ذٜ ت
أدب األعفتاَ؛  تٛاٖ اص دٚ وتاب تشای ٕ٘ٛ٘ٝ، ٔ  اػ..ی ادت   ٔقشفِ ٘الل  اص ایٗ ٌٛ٘ٝ
َ   ی وٕاَ اِتذیٗ حؼتیٗ، ٚ   ٘ٛؿتٝ إِفاٞیٓ، األؿىاَ، اِتغثیك  إِشرتـ فت  أدب األعفتا

ٝ  ی ٔحٕٛد حؼٗ اػٕافیُ یاد وشد. پظٚٞؾ٘ٛؿتٝ ای عتٛال٘   ٌشِ ٘خؼ.، پغ اص ٔمذٔت
ٝ   دستاسٜ ٞتا ٚ وتاستشدِ آٖ، دس فلتُ چٟتاسْ تتٝ       ی ادتیا ، تقشیک ادتیتا  وتٛدن، ٌٛ٘ت
ٞای   پشداصد. ٚی دس آٖ فلُ، ػاوتاس ؿىّ  ٚ ادت  چٙیٗ وتابٞای تلٛیشی ٔ  وتاب

ٞای وٙذ. ػپغ تٝ تیاٖ ٚیظٌ ٚاس ٔقشف  ٔ ٞا سا فٟشػ. ٞای آٖ سا سٚؿٗ ػاوتٝ، ٌٛ٘ٝ
ایٗ تٛكیک وأال تشاػتاع رٚق، ٚ ٘تٝ سٚؿت     پشداصد ٚ دس داػتاِٖ تلٛیشی وٛب ٔ 

ٌتشِ   دا٘ذ وٝ اص اؿیاء ٔحثٛب اٚ ػخٗ تٍٛیذ. پظٚٞؾفّٕ ، وتات  سا ٔٙاػة وٛدن ٔ 
ٞتای ادتیتا    وٙذ، ػپغ تٝ تیاٖ ٚیظٌت   دْٚ ٘یض تٝ تاسیخ ادتیا  وٛدنِ رٟاٖ اؿاسٜ ٔ 

 وٙذ. ادی ٕ٘ ٞای تلٛیشی یٞای للٝ، اص للٝ پشداصد ٚ ٍٞٙاْ تشؿٕشدٖ ٌٛ٘ٝوٛدن ٔ 
٘ٛیؼتٙذٌاٖ ٚ تلتٛیشٌشاٖ   پظٚٞؾ پیؾ سٚ دس پ  پاػخٍٛی  تٝ ایٗ پشػؾ اػ. وٝ 

تش٘تذ ٚ  فشت  ٚ فاسػ  اص چٝ ؿٍشدٞای ٔٙحلش تٝ فشدی تشای تٕشوضصدایت  تٟتشٜ ٔت    
تفاٚ  ٚ ؿثاٞ. واستؼ. ایٗ ؿٍشدٞای تٕشوتضصدا دس آحتاس وتٛدن فشتت  ٚ فاسػت       

 چیؼ.؟

صتاٖ  دٚ احشٞای تشسػ  ؿٍشدٞای تٕشوضصدای  دس ٝ تٝسٚی واص ایٗ حاضش پظٚٞؾ 
  ٞای پیؾ اص وٛد ٔتفاٚ  اػ.. پظٚٞؾ ی ٕٞٝپشداصد، تا  فاسػ  ٔ  ٚ فشت 
 

   رٍغ پصٍّػ۳
ایتتٗ پتتظٚٞؾ، تتتا تّفیتتك دٚ سٚؽ تحّیتتُ ٔحتتتٛای ویفتت  لیاػتت  ٚ اػتتتمشای  ا٘زتتاْ 

ٝ  داػتتا٘    ٞتای تلتٛیشی   اػ.. تٝ ایٗ ؿىُ وتٝ اتتتذا ٔحتتٛای وتتاب     ٌشفتٝ ی  تتش پایت
؛ ػتپغ   ٞتای پیـتیٗ، ػتٙزیذٜ ؿتذٜ    ؿتذٜ دس پتظٚٞؾ   ؿٍشدٞای تٕشوضصدای  وـتک 

اص  هیٞا اؿاسٜ ٘ـذٜ اػ.، دس ٞش  تٝ آٖ ٗیاص ا ؾیوٝ پ  احتٕاِ ی تٕشوضصدا ؿٍشدٞای
  اػ.. آحاس وـک ؿذٜ
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٘ؾشاٖ ایشا٘  ٚ  احش اص ٞش صتاٖ تٝ ا٘تخاب ٔٙتمذاٖ ٚ كاحة 13ی ٔٛسد تشسػ   ٕ٘ٛ٘ٝ
(، ػیؼت   2007آحاس فشت  فثاستٙذ اص: ؿتقٛس غشیتة حاحؼتاع فزیتة  )     فشب اػ..

پٛؿتذ   ِثاػ  یه ٌٛػتفٙذ ٚ دٚ وتشْ ٔت    ٔاللظ تّثغ وشٚفاً ٚ دٚدتیٗ حوا٘ٓ چٛب
(2008  ٖ (، رتذت  التؼتٕقٙ  حٔتادستضسٌٓ    2009دٚ، ایـتاٖ  ) (، ٞ ، ٕٞتا، ٞتٗ حاٚ، آ

دا٘تذ تٟتتشیٗ رتا    (، غؼاٖ یقشف ٔتا ٞتٛ أحّت  ٔىتاٖ حغؼتاٖ ٔت       2012ؿٙٛد  ) ٕ٘ 
(، سرتُ ؿتادی   2010ٔـتشیا  یاػش حِیؼ. وشیتذ یاػتش  )   الئحة (، 2002وزاػ.  )

(، ِٓ أوٗ أللذ 2011اِتذویٗ حٔارشای ٔأاٖ ٚ ػیٍاس  ) (، أٔ  2010ٚحپای ؿادی  )
(، وا ٙا  ػمک 2011لثُ اِْٙٛ حللٝ لثُ اص وٛاب  ) قصة (، 2008حٔٙؾٛسی ٘ذاؿتٓ  )

(، كتاحث   2009اِؼتٛداء حِىتٝ ػتیاٜ  )    النقطة (، 2011اق  )حٔٛرٛدا  ػمک ات الغرفة 
 (.  2001اِزذیذ حدٚػ. رذیذ ٔٗ  )

  ٝ ٝ  1389٘مغتٝ ) آحاس فاسػ  ٘یض فثاستٙذ اص: وتشْ ػت ای وتٝ اص تشویتذٖ   (، اِٚتیٗ ت ت
(، پشی چٝ وؼ  سا 1386ای )(، پیغأ  تشای اتش پٙث1389ٝٞایؾ وٛؿحاَ ؿذ )تادوٙه

وٛسٔ. دسػتتٝ  (، ٔٙٓ ٔٛؽ ٌشػٙٝ، ٔ 1388ٚ دٚچشوٝ )(، غَٛ 1388تا وٛد تشد؟ )
(، رتادٜ  1391(، تاتای ٔٗ تتا ػتغ وٛؿتٕضٜ اػت. )    1390(، ٘شدتاٖ ٞضاس پّٝ )1388)
(، ایٗ ػتش  1387(، ٔٗ ٔأا٘. سا ٘خٛسدْ )1383(، ؿّٛاسن ػثض ٚ تّٛص تٙفؾ )1384)

 (.1390(، دیٛ ػیاٜ دْ تٝ ػش )1390د٘یا، آٖ ػش د٘یا )

 
 وروسزدایی  ؼگردّای ت۴

ؿتذٜ اص ػتٛی وؼتشٚ٘ظاد ٚ     سٚ، تتشای تحّیتُ، اص ؿتٍشدٞای وـتک     پظٚٞؾ پیؾ
 ٞای پغ اص آٖ، ػٛد رؼتٝ اػ.. ایٗ ؿٍشدٞا اص ایٗ لشاس٘ذ:چٙیٗ ػایش پظٚٞؾ ٞٓ
 
 ی راٍی هذاخلِ  4-۱

ٖ  ؿتٍشدٞای  رّٕٝ اص وٝ اٚ، حضٛس ٚ داػتاٖ دس ساٚی كذای ؿٙیذٖ  اػت.،  فشاداػتتا
 تغییتش  ٌیتشد،  ٔت   وتٛد  تٝ ایؼتای  حاِ. ٌاٜ ٌٝ وٝ داػتاٖ، اكّ ِ سٚ٘ذ ؿٛد ٔ  ٔٛرة
ٝ  ساٚی، ی ٔذاوّٝ. وٙذ حفؼ سا وٛد پٛیای  ٚ ٞیزاٖ چٙاٖ ٞٓ داػتاٖ یافتٝ،  سا ای فاكتّ
. ن.س) .تٍیتشد  پِت   سا داػتاٖ سٚ٘ذ دٚتاسٜ ،«٘فغ تاصٜ» رٞٙ  تا ٔخاعة وٝ وٙذ ٔ  ایزاد

 (.173 :1383: وؼشٚ٘ظاد
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  خَغ   پایاى۴-۲

 .وٙتذ ٔت   یتاد  تٕشوضصدایت   تتشای  ؿتٍشدی  فٙٛاٖ تٝ ٞاوؼشٚ٘ظاد اص ایٗ ٚیظٌ  افؼا٘ٝ
 ٔخاعتة  وٝ اػ. ؿىُ تذیٗ ؿٍشد ایٗ تٕشوضصدای ِ ی( ؿی174ٜٛ :1383)وؼشٚ٘ظاد: 

ٝ  ی ٕٞٝ تٝ سا ٚیظٌ  ایٗ وٛؽ، پایاٖ تا افؼا٘ٝ چٙذ ؿٙیذٖ یا وٛا٘ذٖ اص پغ  ٞتا  افؼتا٘
ٖ اص آٖ پغ، تٝ ، شای. دادٜػ ٗ  رای تٕشوض تش پایاٖ للٝ، تٝ ٔؼیش ٚ چٍٍٛ٘  پایتا  یتافت
 -٘اوٛؿایٙذ یا وٛؿایٙذ– داػتاٖ پایاٖ ٞاداػتاٖ ٌٛ٘ٝایٗ دس چٝچٙاٖ وٙذ.تٕشوض ٔ  آٖ
، تٕشوض وٛد سا اص ٘ىتٝاص ایٗ  آٌاٞ  تا ٔخاعة ؿٛد، فاؽ داػتاٖ یٔیا٘ٝ دس یا اتتذا دس

 .ؿٛدٔ  ٕٞشاٜ داػتاٖ سٚیذادٞای تا ٚ ٌیشدتشٔ  پایاٖ یدِٟشٜ
 
 اق  اغر۴-۳

ٍ٘اٜ ٚیظٜ ٚ ٔتفاٚ  رایٍضیٗ ٔٛضٛف  ٔتقاسف ٔ  ؿٛد؛ اغشاق دس  ای ، ٌٛ٘ٝدس اغشاق
ٝ »ٞا تا حاِت  اص عٙض ٕٞشاٜ اػ. تٝ عتٛسی وتٝ    افؼا٘ٝ ای صیتادٜ سٚی دس تٛكتیک   ٌٛ٘ت

 (.174 :1383)وؼشٚ٘ظاد: « سوذاد، كحٙٝ یا كفت  ٘ىٛٞیذٜ سا ٘ـاٖ ٔ  دٞذ.
 
 ظازی ٍارًٍِ  ۴-۴

٘ٛیؼ  تتشای وٛدوتاٖ وتاستشدی ٚیتظٜ داسد ٚ      اػ. وٝ دس داػتاٖ ؿٍشدیػاصی  ٚاسٚ٘ٝ
یا ؿشایغ  تتشای   ٞا كف.ادت ،  ؿٍشدتٛاٖ آٖ سا حاِت  دیٍش اص اغشاق ٘أیذ. دس ایٗ  ٔ 

ایتٗ   تتذِٖٚ ؿٛد وٝ دس حاِ. فادی، ایٗ ؿخلی.  ٔ  ؿخلیت  اص داػتاٖ دس ٘ؾش ٌشفتٝ
تتشای  ٌتشدد.   ٔ تشآیذ. تٙاتشایٗ تٕشوض وٛا٘ٙذٜ اص ؿخلی. تٝ كف.  تٝ ٘ؾش ٔ  ٞا كف.
ؿٛد وٝ تتا   فمّ  اػ.، ٔٛرٛدی ٞٛؿٕٙذ ٔقشف  ٔ  دس داػتا٘  االك وٝ ٕ٘اد وٓ ٕ٘ٛ٘ٝ،

 :1383)س.ن. وؼتشٚ٘ظاد:   تتشد  تفىش ٚ تذتیش، وٛدؽ ٚ دیٍشاٖ سا اص ّٟٔىتٝ تتٝ دس ٔت    
176.)   
 
 ظازی خَدفاغ  ۴-۵

ٞتای تٕشوضصدایت  ٚ دس ٕٞتاٖ حتاَ      تشیٗ ٚ ٔإحشتشیٗ ؿتیٜٛ  ، یى  اص رزابؿٍشدایٗ 
تٝ ؿتٕاس آٚسد،  « فشاداػتاٖ»تٛاٖ آٖ سا اص فٖٙٛ  ػ.. ایٗ ؿٍشد وٝ ٔ ا ٞا دؿٛاستشیِٗ آٖ

ٞتا ٚ   وٙذ تا تش سٔتض ٚ ساص آفتشیٙؾ للتٝ، سٚؽ    ی للٝ وٕه ٔ  تٝ وٛا٘ٙذٜ یا ؿٙٛ٘ذٜ»
ٕه ایٗ ؿٍشد، ٔخاعة دس رایٍاٞ  تیشٖٚ اص داػتاٖ لشاس اٞذاف آٖ، آٌاٞ  یاتذ. تٝ و
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ٌشفتٝ ٚ تا دسن وٛدآٌاٞا٘ٝ اص تاصیِ ٔتٗ، تٝ ِزت  ػشؿتاستش دس فشآیٙتذ ٔغاِقتٝ دػت.     
 (177)ٕٞاٖ، « یاتذ. ٔ 
 
 ّای گَیا ؼىا   ۴-۶

تخؾ تشای وٛدواٖ اػتفادٜ اص فضتاٞای وتاِ     ٞای آفشیٙؾ داػتا٘  ِز  یى  اص سٚؽ
حمیم. ٘ٛیؼٙذٜ ٕٞٛاسٜ تایذ راٞای  وتاِ    ٞای ٌٛیا اػ.. دس ٕٞاٖ ؿىافدس ٔتٗ یا 

تشای وٛدن تال  تٍزاسد تا وٛدن تا وٕه واللی. وٛیؾ دس فشآیٙذ آفتشیٙؾ داػتتاٖ   
 ػٟیٓ ؿٛد.

 
 رف. ٍ ترگؽ.  ۴-۷

سف. ٚ تشٌـ. اص رّٕٝ ؿٍشدٞای داػتاٖ ٘ٛیؼ  اػ. وٝ تٝ فٙلش ٔىتاٖ دس سٚایت.   
ٖ ٌی ٘ؾش داسد. تا تٟشٜ ٝ ٞتا اص   شی ٘ٛیؼٙذٜ اص ایٗ ؿٍشد، أىاٖ دسن ٔىتا دیتذ   ٞتای  صاٚیت

دس ایٗ ؿٍشد، ٔؼیشی وٝ یه تاس تٛػظ ؿخلی.  آیذ. تشای وٛا٘ٙذٜ پذیذ ٔ  ٌٛ٘اٌٖٛ
ٝ   ػپغ تٝ ٘مغٝ ،ی اِک آغاص ؿذٜ داػتاٖ اص ٘مغٝ ی د  ی ب سػیذٜ ٚ دس ٘تیزتٝ دس ٘مغت

دس  ،ی ب پغ اص ٌزس اص ٘مغٝ ،ص ؿذٜی د آغا پایاٖ یافتٝ اػ.؛ دس ساٜ تاصٌـ.، اص ٘مغٝ
یاتذ. وٛا٘ٙذٜ تشای دسن ایٗ تغییش، اص تلٛس پیـیٗ ٚ تشتیة لثّت    ٔ  پایاٖی اِک  ٘مغٝ
 ٌیشد.  دس ٘ؾش ٔ  ٞا آٖٚ تشتیة رذیذی سا تشای  اػ. ، تٕشوض وٛیؾ سا صدٚدٜٞا ٘مغٝ
 
 ًسدیهًوای ًوای دٍر ٍ   ۴-۸

ٚسصد. دس ایتٗ   فٙلش ٔىاٖ دس داػتاٖ تأویتذ ٔت   ایٗ ؿٍشد ٘یض ٕٞ ٖٛ ؿٍشد پیـیٗ تش 
ٞای داػتتا٘  ٔتذّ   ؿٍشدٌیشی اص  تا تٟشٜ ٌٛ٘اٌٖٛدیذ ٞای  ؿٍشد ٘یض تمٛی. دسن صاٚیٝ

تیٙتذ.   ٞای ٔختّک ٔت   تا یاسی ایٗ ؿٍشد، وٛا٘ٙذٜ ؿ ءای ٚاحذ سا اص فاكّٝ ٘ؾش اػ..
ؿٛ٘ذ ٚ  تش ٔ  ٍٞٙاْ پشٚاصوشدٖ ؿخلی. داػتاٖ، ارؼاْ وٛچه ٚ وٛچه تشای ٕ٘ٛ٘ٝ،
 ٌشد٘ذ.  ی ٚالق  وٛد تاصٔ  وٓ تٝ ا٘ذاصٜ آٔذٖ، وٓ ٍٞٙاْ فشٚد

 
 عذم تعادلتعادل ٍ   ۴-۹

ٖ  ٌزسد وٝ تا ؿٛ ٞش افؼا٘ٝ تا ٚضقیت  ٔتقادَ آغاص ٔ  ٝ   اص فأُ تحتشا ی  آفتشیٗ ٚ ٔشحّت
ٝ  د. تٙاتشایٗ لٟشٔاٖ داػتاٖ تتا س  ؿٛ تقادَ، تٝ تقادِ  دیٍش ٔٙتٟ  ٔ فذْ  ای  دادٖ حادحت
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 حا٘ٛیٝتٝ تقادَ  ػپغی تحشاٖ ٚ  اص تٕشوضٌشای  دس تقادَ اِٚیٝ تٝ تٕشوضصدای  دس ِحؾٝ
 (192-191 :1383.)س.ن. وؼشٚ٘ظاد: دٞذ تغییش ٚضقی. ٔ 

( دس پظٚٞؾِ وٛد، ؿٍشدٞای تٕشوضصدایت   1391ایٗ اؿاسٜ ؿذ وٝ ٔشادپٛس) پیؾ اص
ؿتٍشدٞا سا ٌؼتتشؽ دادٜ ٚ    ٞای ا٘زٛی تشسػ  وشد ٚ دس ایٗ ساٜ، تشوت  سا دس افؼا٘ٝ

آیٙتذ تشٌشفتتٝ اص    چٙیٗ تٝ ؿٍشدٞای رذیذی دػ. یاف.. ؿٍشدٞای  وٝ دس پ  ٔت  ٞٓ
 پظٚٞؾ ٔشادپٛس اػ..

 
   یه صحٌِ تا دٍ ًوا۴-۱۱

پشداصد ٚ ػپغ ٕٞاٖ كحٙٝ سا اص دیتذی دیٍتش   یا سٚیذادی سا ٔ  ٌاٞ  ٘ٛیؼٙذٜ كحٙٝ
٘خؼ. تش ٕ٘ای ٘خؼ.ِ كحٙٝ تٕشوض وشدٜ وٙذ. دس ایٗ كٛس ، ٔخاعة وٝ تاصتیٙ  ٔ 

 وٙذ. تٛد، تٕشوض وٛد سا اص آٖ ٕ٘ا صدٚدٜ ٚ تش ٕ٘ای دیٍش تٕشوض ٔ 
 
 زهاىّای ّن  صح۴-۱۱ٌِ

-سٚ٘ذ أا ساٚی تٟٙا تٝ سٚای. یى  اص ایٗ كحٙٝدس ایٗ ؿٍشد دٚ كحٙٝ تا ٞٓ پیؾ ٔ 

وٙذ. دس ایٗ ٍٞٙتاْ اػت. وتٝ    ی افؼا٘ٝ، سٚای. دیٍش سا آغاص ٔ پشداصد ٚ دس ٔیا٘ٝٞا ٔ 
-ٔخاعة، وٝ تش سٚای. ٘خؼ. تٕشوض وشدٜ، تٛرٝ وٛد سا تش سٚای. دْٚ ٔتٕشوتض ٔت   

 وٙذ.
 
   ًوای تاز ٍ ًوای تعت۴-۱۲ِ

ٕٔىٗ اػ. ٘ٛیؼٙذٜ یا تلٛیشٌش، تلٛیش سا دس ٕ٘ای  تؼتٝ اسا ٝ دٞذ ٚ پتغ اص چٙتذی   
 ٕ٘ای  تاص اص ٕٞاٖ تلٛیش سا تاصٕ٘ایذ.

 
 جایی  لْرهاى  جات۴-۱۳ِ

وٙذ ٚ ؿخلی. دیٍشی ٘متؾ  ی ساٜ تغییش ٔ ٞا لٟشٔاٖ داػتاٖ دس ٘یٕٝدس تشو  افؼا٘ٝ
سٚد. دس ایٗ كٛس  رٞٗ ٔخاعتة  ٌیشد ٚ لٟشٔاٖ اِٚیٝ تٝ حاؿیٝ ٔ لٟشٔاٖ تٝ وٛد ٔ 

اص تٕشوض تش لٟشٔاٖ اَٚ ٚ پیٍیشی فالث. اٚ كتشفٙؾش وتشدٜ ٚ تتش لٟشٔتاٖ دْٚ تٕشوتض      
 وٙذ. ٔ 
 



 داستانی عربی و فارسی بر مبنای شگردهای تمرکسزدایی های تصویری تطبیقی کتاب بررسی

 

159 

 چٌذهجلعی  ۴-۱۴
دس ایٗ ؿٍشد داػتاٖ دا ٕاً اص یه تخؾ یا اپیضٚد، تٝ تخؾ دیٍتشی دس حشوت. اػت..    
ٔخاعة ٘یض ٍٞٙاْ د٘ثاَ وشدٖ داػتاٖ، تا ٘ٛػتاٖ ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚ تٕشوضصدایت  دس     

 ؿٛد. سٚای. دسٌیش ٔ 
 
   زًجيرُ رخذادّا۴-۱۵

وٝ ایتٗ  دٞٙذ. دس كٛست ٔ ٞا سا ؿىُ ای اص حٛادث وٛب یا تذ، افؼا٘ٝٔقٕٛالً ص٘زیشٜ
حٛادث تا ؿتاب ٚ دس استثاط تا ٞٓ س  دٞٙتذ، ٔٛرتة حشوت. رٞتٗ ٔخاعتة، ٔیتاٖ       

ٌشدد. ایٗ سوذادٞا ٕٔىٗ ٞا ٔ سوذادٞا ٚ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  حیٗ ایٗ حشو.
 اػ. وٛؿایٙذ یا ٘اوٛؿایٙذ تاؿٙذ.

 
   رگثار ٍارًٍگی۴-۱۶

ٍشی ٘یض داس٘ذ وٝ ػثة پذیتذ آٔتذٖ حتاِت     ٌاٞ  ایٗ سوذادٞای پ  دس پ  ٚیظٌ  دی
ٌشدد. ایٗ ٚیظٌ ، ٕٞاٖ ٚاسٍٚ٘  ٚ تضاد ٔٛرتٛد دس حتٛادث    دیٍش اص تٕشوضصدای  ٔ 

ا٘ذ وٝ رٞتٗ سا  اػ.. ٞش یه اص حٛادث، تٝ تٟٙای  ٘ٛف  ٚاسٍٚ٘  سا دس وٛد رای دادٜ
اص حاِ. ٔقَٕٛ ٚ ٕٞیـٍ  آٖ سوتذاد، دٚس وتشدٜ ٚ ٔٛرتة تٕشوتضؽ تتش ٚضتقی.       

 ؿٛد. الض وٙٛ٘  ٔ ٔتٙ
 
 گيری  غافل۴-۱۷

ؿتٛ٘ذ. ایتٗ   ٔخاعة ٚ تٕشوضصدای  اٚ ٔت  « غافٍّیشی»دس تشو  ٔٛاسد، فٛأّ  ٔٛرة 
ٞا ٌاٞ  تٝ ػثةِ فشیة، ٌاٞ  تٝ ػثة تغییش ٕ٘تا،  دادٞا ٚ تٕشوضصدای  ٘اؿ  اص آٖسٚی

ٝ     ٌاٞ  تتٝ ػتثة ؿتتاب دس س     ٞتا دس  رتای  دس ٘متؾ  دادٞتا ٚ ٌتاٞ  تتٝ ػتثة راتت
 ٞاػ.. افؼا٘ٝ
 
   هٌاظر۴-۱۸ُ

ٞتای  سد ٚ تتذَ   سٚ٘تذ ٚ پشػتؾ ٚ پاػتخ   ٞا ٌاٜ تٝ ٔلاف ٞٓ ٔ ٞای افؼا٘ٝؿخلی.
ُ    وٙٙذ. ایٗ پشػؾ ٚ پاػتخ  ٔ  ٌیشا٘تٝ داس٘تذ، ٌتاٞ  تتٝ كتٛس       ٞتا وتٝ ٔاٞیت. غافت
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وٙٙتذ.  ٞای فزیة ٚ تشآٚسدٜ ؿذٖ آٖ اص ػٛی ؿخلتی.ِ ٔماتتُ رّتٜٛ ٔت     دسوٛاػ.
 ؿٛد. اص ا٘تؾاس ٔٛرة تٕشوضصدای  ٔخاعة ٔ  ٞای دٚسٌٛ٘ٝ پاػخ ایٗ

 
   لصِ در لص۴-۱۹ِ

ٔخاعة ا٘تؾاس داسد وٝ داػتاٖ ػیش ٔقَٕٛ وٛد سا آغاص وتشدٜ؛ تتٝ اٚد سػتیذٜ ٚ پایتاٖ     
وٙٙتذ. ٌتاٞ    اص ایتٗ ػتیش پیتشٚی ٕ٘ت      -ٞتا ولٛكا افؼا٘ٝ–ٞا ی داػتاٖیاتذ. أا ٕٞٝ

تٛا٘تذ تتٝ   ٚرٛد استثاط لٛی تا افؼا٘ٝ، ٔ  ؿٛد وٝ تای افؼا٘ٝ آٚسدٜ ٔ ای دس ٔیا٘ٝ للٝ
ای دیٍتش، ٚ ػتپغ   فٙٛاٖ داػتاٖ ٔؼتمّ  تٝ ؿٕاس آیذ. حشو. رٞٗ اص افؼا٘ٝ تٝ افؼا٘ٝ

 آٚسد. ٚرٛد ٔ ی اكّ  ٘ٛف  تٕشوضصدای  تٝتاصٌـ. تٝ افؼا٘ٝ
 
 ایّای زًجيرُ  لص۴-۲۱ِ

تتا ؿتٍشد لثتُ داسد.     ٞای ؽشیف ٘ٛؿ دیٍشی اص للٝ دس للٝ ٘یض ٚرٛد داسد وٝ تفاٚ 
ٞای ٔیا٘  استثتاطِ چٙتذا٘  تتا سٚایت. اكتّ       ٔشادپٛس تا تیاٖ ایٗ ٘ىتٝ وٝ ٌاٞ  داػتاٖ

 ٘أذ.  ٔ « ایٞای ص٘زیشٜللٝ»٘ذاس٘ذ؛ ایٗ ؿٍشد رذیذ سا 
 
   ترچعة۴-۲۱

ٞای ایحا  ، ٔٛضٛف  اػت. وتٝ دس تالغت. فشتت  لتذیٓ تؼتیاس ٔتٛسد تٛرتٝ         دالِ.
ٝ اػ.. ایٗ ٔٛضٛؿ، دػت.  ٘ٛیؼٙذٌاٖ ٚ ؿافشاٖ تٛدٜ ٝ  ٔایت ٞتای  ی ؿتٍشدی دس افؼتا٘

ٞا یا كفات  ٞای داػتاٖ ٘اْؿٛد. ٌاٞ  ؿخلی.ایشا٘  ؿذٜ وٝ ٔٛرة تٕشوضصدای  ٔ 
داس٘ذ وٝ استثاعـاٖ تا ؿخلی.، دس اتتذا تشای ٔخاعة ٔثٟٓ اػ.. دس ٔؼیش افؼا٘ٝ، تتٝ  

ْ  ؿذٖ وّك ٚ وٛ ٚ ٔٙؾ ؿخلی.، تٝ تذسیذ دِ تذسیذ، ٚ تا سٚؿٗ ٌتزاسی  یُ ایتٗ ٘تا
ؿٛد. تٝ ٕٞیٗ ػثة، ایٗ تغییش دیذٌاٜ ٔخاعتة دس ٔتٛسد ٘تاْ    تشای ٔخاعة سٚؿٗ ٔ 
تٛا٘ذ تٕشوضصدا تاؿذ. ٌاٞ  ٘اْ ؿخلی. ٔتضاد سفتاسٞا ٚ وُّك ٚ ؿخلی. داػتاٖ، ٔ 

ٔٙؾ اٚػ.. ایٗ ؿٍشد وٝ حاِت  اص عٙض ٚ تٙالض سا دس تتش داسد، تتیؾ اص حاِت. اَٚ    
 آٚسد.  سا فشاٞٓ ٔ ی تٕشوضصدایصٔیٙٝ
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   دگردیعی لْرهاى۴-۲۲
ٝ  ایٗ ؿٍشد دس حمیم. ٌٛ٘ٝ دس پتظٚٞؾ  « سفت. ٚ تشٌـت.  »ی ؿتٍشد  ی تىأتُ یافتت

ی ٔقلٛٔی. ٚ تزشتٝ ؿٍشد سفت. ٚ تشٌـت. سا    وؼشٚ٘ظاد اػ.. وؼشٚ٘ظاد دس ٘ؾشیٝ
ٞای داػتاٖ اص دوتش تٝ پؼش ٚ ػپغ تاصٌـ. تتٝ ؿتىُ اِٚیتٝ،    تٝ تغییش ؿىُ ؿخلی.

یاتذ وٝ ؿخلتی.  لذس ادأٝ ٔ تقٕیٓ داد. ٔشادپٛس ٔقتمذ اػ. ٌاٞ  ایٗ تغییش ؿىُ آٖ
ٔاَ٘تذ ٚ تاصٌـتت  دس وتاس ٘یؼت. ٚ پایتاٖ وتاس       تغییشیافتٝ دس حاِت. دٚٔتیٗ وتٛد ٔت     

ؿخلی.، ٔشي اػ.. دس ایٗ حاِ.، ؿٍشد سف. ٚ تشٌـ. تٝ ؿٍشد دٌشدیؼت  تتذَ   
داػتا٘ ،  ٞای تلٛیشی، ٚ ٘ٝ ِضٚٔاً تلٛیشیؿٛد. لاػٕ ، تا تأویذ تش تلٛیش دس وتاب ٔ 

 ؿٛد.وٙؾ ٔتٗ ٚ تلٛیش، ٔٛفك تٝ وـک تیؼ. ٚ ػٝ ؿٍشد ٘ٛ ٔ ٚ تا تٛرٝ تٝ تشٞٓ
 
   حرو. زهاًی۴-۲۳

اص ٘ؾش لاػٕ ، ٕ٘ایؾ حشو. اص سٚص تٝ ؿة ٚ اص ؿة تٝ سٚص، ٔخاعة سا اص تٕشوض تش 
ٞای  ٔختُ  ػتاسٜ ٚ اػتفادٜ اص سً٘داسد. تلٛیشٞای وٛسؿیذ، ٔاٜ ٚ  ای ایؼتا تاصٔ ِحؾٝ

ٓ    ػیاٜ ٚ ػفیذ یا ٘اس٘ز  ٚ آت  ٔ  چٙتیٗ  تٛا٘ٙذ ایٗ حشو. صٔتا٘  سا تاصتتاب وٙٙتذ. ٞت
تٛا٘ذ تش ٌزس صٔاٖ تأویذ وشدٜ ٚ رٞٗ ٔخاعة سا اص تٕشوض ی ٔتٗ ٚ تلٛیش ٘یض ٔ ساتغٝ

 تش یه صٔاٖ واف تاصداسد.
 
   تضاد۴-۲۴

ٝ »ی ؿتٍشدٞای  ٝ ٘تٛف  دستشٌیش٘تذٜ  وٝ ت« تضاد»تٝ تاٚس لاػٕ ، ؿٍشد  ، «ػتاصی ٚاسٚ٘ت
َ »ٚ « ٕ٘ای دٚس ٚ ٘ضدیه» اػت.، اص آٖ رٟت. تٕشوضصداػت. وتٝ     « تقادَ ٚ فذْ تقتاد

تٛا٘ذ دس س٘تً،  داسد. ایٗ ؿٍشد ٔ  ای واف اص احش تاصٔ ٔخاعة سا اص اػتغشاق تش رٙثٝ
ٔتتٗ ٚ تلتٛیش   ٞای داػتاٖ ٕ٘ٛد یاتذ. ؿٍشد تضتاد دس  ا٘ذاصٜ، حاِ. ٚ وٙؾِ ؿخلی.

ای تمتاتّ  تتا ٞتٓ    تٛا٘ذ تٝ چٙذ ؿىُ رّٜٛ وٙذ. دس تشو  ٔٛاسد ٔتٗ ٚ تلٛیش ساتغٝٔ 
كٛس  ٌشدد. رٞٗ ٔخاعة دس ایٗوٙٙذ وٝ ٔٛرة تٕشوضصدای  اص ٔخاعة ٔ ایزاد ٔ 

ی تمتاتّ  وتٝ تتیٗ ٔتتٗ ٚ     وٙذ ٚ تا اػتفادٜ اص فاكّٝدا ٕاً تیٗ ٔتٗ ٚ تلٛیش حشو. ٔ 
دٞذ. دس ٔٛاسد دیٍش، تلٛیش ٚ ٔتٗ ذس  تخیُ وٛد ٔزاَ آفشیٙؾ ٔ تلٛیش اػ. تٝ ل

 ٌزاس٘ذ.ٞا تٝ ٕ٘ایؾ ٔ رٟ. ٞؼتٙذ ِٚ  ٞش دٚ تضادی سا ٔیاٖ ؿخلی.ٕٞشاٜ ٚ ٞٓ
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     ّواًٌذی۴-۲۵
ٞای  ٚرٛد داسد ٌاٞ  ٔیاٖ چٙذ تلٛیش دس یه وتاب یا ٔیاٖ ٔتٗ ٚ تلٛیش، ؿثاٞ.

داسد وٝ دػ. تتٝ ٔمایؼتٝ تض٘تذ. ؿتىُ     سا ٚأ  وٝ ٔخاعة سا تٝ وٛد رزب وشدٜ ٚ اٚ
 ؿٛد. ٌشفتٗ ٔمایؼٝ ٔیاٖ چٙذ ؿىُ یا ٘ٛؿتٝ ٚ تلٛیش، وٛد، ٔٛرة تٕشوضصدای  ٔ 

 
   خَدارجاعی۴-۲۶

ؿثاٞ. ٔیاٖ تلٛیشٞای یه وتاب ٚ یا تلٛیش ٚ ٔتٗ وتاب، ٌاٜ حاِت  دیٍش تتٝ وتٛد   
تلاٚیش دیٍش وتاب یتا تلتاٚیشی   ٌیشد. تذیٗ ٔقٙ  وٝ ایٗ تلاٚیش، رٞٗ سا تٝ ػٛی ٔ 

ؿٛد ٚ اص ایٗ ساٜ ٔقٙای  ٔتفاٚ  اص پیؾ ٚ یا دس ٞای دیٍش ٘ٛیؼٙذٜ سٕٖٞٙٛ ٔ اص وتاب
ٝ تىٕیُ آٖ ٔ  ٞتا، دا ٕتاً تتٝ    آفشیٙذ. ٔخاعة تشای وـک ٔقٙای احش ٚ استثاط ٔیاٖ ٘ـتا٘

 ص٘ذ. ی تلاٚیش ٔ وٙذ ٚ دػ. تٝ ٔمایؼٝتلاٚیش لثُ ٚ تقذ سرٛؿ ٔ 
 
 آگْی  پيػ۴-۲۷

دٞٙذ وٝ اعالفات  اص آٖ چٝ دس دس ایٗ ؿٍشد ٘ٛیؼٙذٜ ٚ تلٛیشٌش تلاٚیشی سا اسا ٝ ٔ 
وٙٙذ. ٍٞٙأ  وٝ وٛا٘ٙذٜ تا تلاٚیش تقذی سٚتشٚ آیٙذٜ س  وٛاٞذ داد تٝ وٛا٘ٙذٜ اِما ٔ 

 تٛد، وٛاٞذ داؿ.. چٝ پیؾ اص ایٗ دیذٜ ؿٛد، ٘اوٛدآٌاٜ حشوت  رٞٙ  تٝ ػٕ. آٖٔ 
 
 گَییپيػ  ۴-۲۸

ؿتٛد وتٝ ٔخاعتة سا تتٝ     ٞا ٘ٛف  تىشاس دیتذٜ ٔت   ٌاٞ  دس ٔتٗ ٚ تلٛیش تشو  وتاب
وٙٙذ. تشای ٔخاَ دس تٕاْ كتفحا   چٝ پغ اص ایٗ وٛاٞذ آٔذ تشغیة ٔ آٖ« ٌٛی پیؾ»

وتٛسد. ٔخاعتة وتٛدن تتا دیتذٖ چٙتذ كتحٙٝ        وتات ، سٚتاٞ  اص ٔشغ  ؿىؼ. ٔت  
ٕٞیٗ اتفاق س  وٛاٞذ داد. تٙاتشایٗ ٍٞٙأ  وتٝ  وٙذ وٝ دس كفحا  آیٙذٜ تیٙ  ٔ  پیؾ

ٝ  صٔاٖ تش پیؾای اص وتاب اػ.، ٞٓرٞٗ ٔخاعة، دسٌیش ٔغاِة كفحٝ ی ٌتٛی  كتفح
كٛس  ٔخاعة یاتذ. دس ایٗتیٙ  ٔخاعة تحمك ٕ٘ تقذی ٘یض ٔتٕشوض اػ.. ٌاٞ  پیؾ

 ٌشدد. غافٍّیش ؿذٜ ٚ احش تٝ ؿىّ  دیٍش تٕشوضصدا ٔ 
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 ٍ ًوای هتغير   ًوای ثات.۴-۲۹
وٝ تشوت   ؿٛ٘ذ، ٔتحشن ٚ ٔتغیش٘ذ، دسحاِ ٔ  ٞا وٝ دس وتاب ٕ٘ایؾ دادٜتشو  كحٙٝ

ٝ    كحٙٝ ٞتا دسٌیتش ٘ٛػتاٖ ٔیتاٖ     ٞا ایؼتا ٚ حاتتٙذ. ٔخاعة تا دیتذٖ تفتاٚ  ایتٗ كتحٙ
پت ، تتٝ    دس ی پ ؿٛد. ٌاٞ  ٔخاعة تا دیذٖ چٙذ كحٙٝتٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  ٔ 

ٝ   تشد. تشای ٔخاَ ٔت  ای پ  ٔ تٛدٖ كحٙٝ ٔتحشنایؼتاتٛدٖ یا  ی  تتٛاٖ تماتتُ دٚ كتحٙ
داوُ ٚ واسد یه وا٘ٝ سا تیاٖ وشد؛ وٝ فضای داوُ وا٘ٝ ٔتحشن ٚ فضتای وتاسد اص   

 آٖ حات. ٚ ایؼتا تاؿذ. 
 
 ّای گًَاگَى  یه صحٌِ در اًذاز۴-۳۱ُ

تتشای ٔختاَ ٕٔىتٗ    ؿٛد. ٞای ٔتفاٚ  دیذٜ ٔ ٞا، یه تلٛیش دس ا٘ذاصٜدس تشو  وتاب
تتش   تتش یتا تتضسي    ای وٛچهی فٙٛاٖ وتاب تا ا٘ذاصٜای اص داػتاٖ، دس كفحٝاػ. كحٙٝ

ٗ   ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ آٌٟت  ٔٛرتة   وتٝ ؿتٍشد پتیؾ   تاؿذ. دس ایٗ كٛس ، افضٖٚ تتش ایت
ی دٚ تلٛیش رٞٗ ٔخاعة سا دسٌیش تٕشوضصدایت   ؿٛد؛ تفاٚ  دس ا٘ذاصٜتٕشوضصدای  ٔ 

 وٙذ. ٔ 
 
 وادرتٌذی ًاّوگَى  ۴-۳۱

ؿٛ٘ذ. ٕٔىٗ اػ. وادستٙذی ٞا تٝ یه ؿیٜٛ اص اتتذا تا ا٘تٟا وادس تٙذی ٕ٘ ٔقٕٛالً وتاب
چٙیٗ ٕٔىٗ اػت.  دس كفحٝ ػیاَ تاؿذ ٚ اص ػٛی  تٝ ػٛی دیٍش دس ٌشدؽ تاؿذ. ٞٓ

وتٝ تٕشوتض   ٘ٛؿ وادستٙذی اص دایشٜ تٝ ٔشتـ یا ٔؼتغیُ تغییش یاتذ. ایٗ فٛأُ افضٖٚ تش آٖ
تشد؛ تٛرٝ اٚ سا تتٝ آفتشیٙؾ   ٗ ٔخاعة سا اص ٔحتٛا ٚ تلاٚیش تٝ ػٕ. وادستٙذی ٔ رٞ

ؿتٛد ٔخاعتة تتٛا٘تذ اص تیتشٖٚ،     وٙذ ٚ تافج ٔت  داػتا٘  ٔقغٛف ٔ یه احش تلٛیشی
 آفشیٙؾ وتاب سا ٘ؾاسٜ وٙذ ٚ ِز  وٛا٘ؾ وتاب دٚچٙذاٖ ؿٛد.

 
 ی تيرًٍی ی تيٌٌذُ   هذاخل۴-۳۲ِ

ؿٛد ای دیذٜ ٔ ٞای داػتاٖ تٝ ٌٛ٘ٝی یى  اص ؿخلی.چٟشٌٜاٞ  دس ٕ٘ای اص سٚتشٚ، 
دٞتذ. تتذیٗ تشتیتة    وٝ ٌٛیا تٝ ٔخاعة، ویشٜ ؿذٜ اػ. ٚ اٚ سا ٔٛسد وغاب لشاس ٔ 

ٔخاعة تٝ كٛس  غیشٔؼتمیٓ ٔتٛرٝ حضٛس وٛد ؿذٜ ٚ اص تٕشوض ٚ اػتغشاق دس وتاب 
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-داسد تٝ ٔخاعة وٕه ٔ ٘اْ « ی تیشٚ٘ ی تیٙٙذٜٔذاوّٝ»ؿٛد. ایٗ ؿٍشد وٝ واسد ٔ 

 ای فقاَ داػتاٖ سا د٘ثاَ وٙذ. چٖٛ وٛا٘ٙذٜوٙذ وٝ رایٍاٜ وٛیؾ سا دسن وشدٜ ٚ ٞٓ
 
   ؼَخی تصَیری۴-۳۳

وٙذ ٚ تلتٛیشی سا  ٔ « ؿٛو  تلٛیشی»دس تشو  ٔٛاسد تلٛیشٌش تا ٔخاعة وٛیؾ، 
پغ اص  ٌیشد. ٔخاعة ٘خؼ. تشداؿت  اص تلٛیش داسد؛ ِٚ تٝ كٛس  دٚپّٟٛ تٝ واس ٔ 

ٌیتشد، ٚ  ا٘ذو  دل. ٔتٛرٝ اؿتثاٜ وٛد ؿذٜ، تٕشوض وٛد سا اص تشداؿ. ٘خؼت. تشٔت   
 ؿٛد. ٔتٛرٝ ٔٙؾٛس تلٛیش ٔ 

 
 ریختگی رًٍذ رٍای.ّن  ت۴-۳۴ِ

آیتذ.  ی پایا٘  داػتاٖ، دس آغتاص ٔت   وٛسد ٚ كحٌٙٝاٞ  سٚ٘ذ ٔقَٕٛ سٚای. تٝ ٞٓ ٔ 
چیٙؾ داػتاٖ تغییش وشدٜ ٚ رٞٗ اٚ ؿٛد ٍ٘شؽ ٔخاعة ٘ؼث. تٝ  ایٗ ؿٍشد ٔٛرة ٔ 

اص ایٗ رٟ. وٝ چیتٙؾ تخثیت.   « تٝ ٞٓ سیختٍ  سٚ٘ذ سٚای.»دسٌیش تٕشوضصدای  ؿٛد. 
وتٝ اٌتش   آیذ، دسحتاِ  وٙذ، ؿٍشدی ٘ٛ تٝ ؿٕاس ٔ ؿذٜ دس رٞٗ ٔخاعة سا دٌشٌٖٛ ٔ 

ٔٛضٛؿ آؿىاسؿذٖ پایاٖ داػتاٖ دس اتتذای آٖ ٔغشح تاؿذ؛ ایٗ ؿتٍشد پتیؾ اص ایتٗ اص    
 اػ.. ی وؼشٚ٘ظاد وـک ؿذٜػٛ
 
 ای  تصَیرّای حاؼي۴-۳۵ِ

آیتذ،   دس تقض  ٔٛالـ، تلٛیشٌش دس الذأ  وٝ ٘ٛف  ؿٛو  تلٛیشی ٘یض تٝ ؿتٕاس ٔت   
وٙتذ. ایتٗ تلتاٚیش ٔٛرتة     ای دس اعشاف تلٛیش اكّ  راػتاصی ٔت   تلاٚیشی حاؿیٝ

   ٝ  ای ؿتذٜ ٚ حشوت.  ا٘حشاف تٕشوض ٔخاعة اص تلٛیش اكّ  تٝ ػتٕ. تلتاٚیش حاؿتی
چـٓ ٚ رٞٗ ٔیاٖ ایٗ تلتاٚیش ٚ ٘ٛػتاٖ ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚ تٕشوضصدایت  سا ػتثة       

 ؿٛد. ٔ 
 
   تصَیرّای چٌذتىٌيىی۴-۳۶

تٛا٘تذ ٔٛرتة تٕشوضصدایت  اص ٔخاعتة     ٞای ٔختّک تلٛیشی ٘یض ٔت  اػتفادٜ اص سٚؽ
ٌشدد. داػتا٘  وٝ تلٛیشٌشی آٖ تا سٚؽ وتالط آغتاص ؿتذٜ، پتغ اص چٙتذی تتٝ سٚؽ       
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ٞای آٚسد ٚ ایٗ تغییش، ٔٛرة حشو. چـٓ ٚ رٞٗ ٔخاعة ٔیاٖ سٚؽآتشً٘ سٚی ٔ 
 صدایذ.ٔختّک ؿذٜ ٚ تٕشوض تش یه سٚؽ سا اص ٚی ٔ 

 
   ًواّای ترويثی۴-۳۷

ؿتٛ٘ذ ٚ یته كتحٙٝ سا    دیذٞا ٚ ٕ٘اٞای ٌٛ٘اٌٛ٘  تا یىذیٍش تشویتة ٔت   ٌاٞ  صاٚیٝ
تیٙتذ  حٙٝ ٔت  دٞٙذ ٚ اص ٔخاعة وٝ چٙذیٗ ٕ٘ا سا دس یه كفحٝ ٚ یته كت  تـىیُ ٔ 

 وٙٙذ. تٕشوضصدای  ٔ 
 
   وٌایِ تِ آثار هؽَْر ٌّری ٍ ادتی۴-۳۸

وٙایٝ تٝ آحاس ٔـتٟٛس ٞٙتشی ٚ   »تیٙأتٙی.، دس كٛست  وٝ دس ٔتٗ ٚ تلٛیش، ٚ تٝ كٛس  
ای وٛتاٜ ٔیاٖ ٔخاعة ٚ ٔتتٗ اكتّ ، ٘ٛػتا٘     تٛا٘ذ تا ایزاد فاكّٝ رّٜٛ وٙذ، ٔ « ادت 

 ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  دس رٞٗ ٚی ایزاد وٙذ. 
 
 هتي ثات.-  تصاٍیر هتغير۴-۳۹

دس تشو  وتاتٟای تلٛیشی، لؼٕت  اص ٔتٗ وتاب تٝ كتٛس  حاتت. دس تٕتاْ كتفحا      
س حتاَ  تٙذ( ٚ لؼتٕت  دیٍتش اص ٔتتٗ تتٝ ٕٞتشاٜ تلتاٚیش د      ؿٛد )ٔا٘ٙذ تشریـتىشاس ٔ 

، تٝ ٔشٚس دس كتفحا   «ٔتٗ حات.-تلاٚیش ٔتغیش»تغییش٘ذ. ٔخاعة ٍٞٙاْ ٔٛارٟٝ تا ایٗ 
ٌتشدد ٚ دس ایتٗ ٌتشدؽ چـتٓ ٚ رٞتٗ،      تقذ تٝ د٘ثاَ لؼٕ. تىشاسی ٚ لؼٕ. ٘ٛ ٔ 

 ؿٛد.٘ٛػا٘  ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  دس رٞٙؾ ایزاد ٔ 
 
 تصَیریّای درٍى  هتي۴-۴۱

ؿٛ٘ذ ٔقٕٛالً دسٖٚ وادسی لشاس داس٘ذ ٚ تٝ كتٛس   تلٛیش ٘ٛؿتٝ ٔ ٞای  وٝ دسٖٚ ٔتٗ
ٖ ؿٛ٘ذ. أا ٌاٞ  ایٗ ٔتٗ٘مُ لَٛ اص ؿخلی. داػتاٖ آٚسدٜ ٔ  چٙتاٖ تتا تلتٛیش    ٞتا آ

ٞا تٝ رای وـٙذ. تشای ٔخاَ ٔتٗا٘ذ وٝ فضای تلٛیشی كشف سا تٝ چاِؾ ٔ یى  ؿذٜ
ی تلتٛیش، ٔختُ پتشچٓ یتا تتاتّٛ لتشاس       ؿىُ، دس یى  اص ارضالشاس ٌشفتٗ دس وادس تاِْٖٛ

داس٘ذ وٝ اص تلٛیش تتٝ ٔتتٗ ٚ اص ٔتتٗ تتٝ تلتٛیش      ٌٛ٘ٝ ٔخاعة سا ٚأ ٌیش٘ذ ٚ ایٗ ٔ 
 حشو. وٙذ ٚ تشای یافتٗ ٔتٗ، تش ارضای وٛچه تلٛیش ٘یض تٕشوض وٙذ. 
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ٞتای تلتٛیشی وـتک    لاػٕ  ؿٍشدٞای تٕشوضصدای دیٍشی ٘یض دس عشاح  وتتاب 
ٝ تشؽ»، «فغک ٘أقَٕٛ» اػ.. ایٗ ؿٍشدٞا، وشدٜ ، «چتشوؾ دس وتٛا٘ؾ  »، «ایٞای پّت
ٖ « ٕٞیٗ ٚ ٕٞاٖ»ٚ« ٞای ٔتحشنلغقٝ» رتا وتٝ ایتٗ ؿتٍشدٞا كتشفاً دس      ٘اْ داس٘تذ. اص آ

ٞتای   ٞای تلٛیشی اػ. ٚ استثاط چٙذا٘  تا ٔتٗ ٚ تلٛیشِ وتابی عشاح  وتابحٛصٜ
 ؿٛد.ٞا وٛدداسی ٔ داػتا٘  ٘ذاسد، اص ؿشح آٖ تلٛیشی
دس ٔزٕٛؿ تیؼ. ٚ ػٝ ؿٍشد ٘ٛ رٟ. تٕشوضصدایت  ٔتتٗ ٚ تلتٛیش اسا تٝ      لاػٕ 

ای ٘یتض دس  ٞا كشفا دس تلٛیش، تشو  تٟٙا دس عشاحت  ٚ فتذٜ  اػ. وٝ تشو  اص آٖ وشدٜ
استثاط ٔتٗ ٚ تلٛیش لاتُ ارشایٙذ. پظٚٞؾ حاضش رٟ. سفای. دس أا٘.، تٕتأ  ایتٗ   

 ؿٍشدٞا سا ٘اْ تشد.
 

 گيری ّا ٍ ًتيجِ   یافت۵ِ

ٞای پیـیٗ وـتک  دس پاػخ تٝ پشػؾ ایٗ پظٚٞؾ، فالٜٚ تش ؿٍشدٞای  وٝ دس پظٚٞؾ
ٞای ٞٙشی ٞای صتا٘  ٚ ادت  ٚ لاتّی.ٚ تثییٗ ؿذ٘ذ؛ دس ایٗ پظٚٞؾ تا تٛرٝ تٝ ؽشفی.

ٞتا ٔتٛسد تشسػت     صٔاٖ دس داػتاٖؿٍشد تٕشوضصدای  رذیذ وـک ؿذ٘ذ ٚ ٞٓ 22آحاس، 
 ٌشد٘ذ:دٞا ٔقشف  ٔ لشاس ٌشفتٙذ. دس ایٗ لؼٕ.، ایٗ ؿٍش

ٌٚتٛ  ٕٔىٗ اػ. دس داػتاٖ، ٔخاعتة تتا فضتاٞای  حتاو  اص ٌفت.     گَییۺ   ته۱
ٌتٛی  سٚی آٚس٘تذ. دس   سٚ ؿٛد. ػپغ ٘ٛیؼٙذٜ، ساٚی ٚ یا لٟشٔاٖ داػتاٖ، تٝ تته  سٚتٝ

ی رٞٙ  وٛد ا٘تؾاس دسیاف. پاػتخ  سا داسد، أتا   ایٗ كٛس ، ٔخاعة تشاػاع پیـیٙٝ
ؿتٛد. ایتٗ چتشوؾ    ٌٛی  ٔٛرٛد دس ٔتٗ ٔت  ٔتٛرٝ فضای تهتا فذْ دسیاف. پاػخ، 

 ٌشدد.ٌٛی  ٔٛرة تٕشوضصدای  ٔخاعة ٔ ٌٚٛ تٝ تهرٞٗ ٔخاعة اص فضای ٌف.
ی سوذادٞا دا٘ؼت..  تٛاٖ دس ساػتای ص٘زیشٜایٗ ؿٍشد سا ٔ    رٍیذادّای ٍاگراۺ۲

ادٞا ِضٚٔتاً  دس ایٗ اػ. وٝ دس ایٗ ؿتٍشد، سٚیتذ  « سٌثاس ٚاسٍٚ٘ »تفاٚ  ایٗ ؿٍشد تا 
دٞٙتذ. ٞشیته اص   ػاصی ٘یؼتٙذ ٚ تٝ وٛدی وٛد تٙالضت  سا ٘ـتاٖ ٕ٘ت    ٌش ٚاسٚ٘ٝ٘ـاٖ

ٚاس ٚ تتذٖٚ  سٚیذادٞا، ٕٔىٗ اػ. فادی تاؿٙذ. أا روش ایٗ سٚیذادٞا تٝ كٛس  ػّؼّٝ
ٞیچ تٙاػة ٚ تشتیث  ٔٛرة ٘ٛػاٖ رٞٗ ٔخاعتة ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚ تٕشوضصدایت      

 ؿٛد. ٔ 
ٌتزاسد وتٝ   ی ػزـ، ٘ٛف  ٕٞا٘ٙذی ِفؾ  سا تٝ ٕ٘ایؾ ٔ آسایٝ  ّواًٌذی لفظیۺ ۳

واسوشدی ٔـاتٝ واسوشد تلاٚیش داسد. ٔخاعة تا دیذٖ اِفاؽ  وٝ پایتا٘  یىؼتاٖ داس٘تذ    
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ا٘ذ، رٞٗ وٛیؾ سا ٔیاٖ ایتٗ وّٕتا  تتٝ حشوت.     ِٚ  دس فضاٞای ٔتفاٚ  لشاس ٌشفتٝ
ای  ٚ تٕشوضصدایت ، تتٝ ٔقتا٘  رذیتذ وّٕتا       دسآٚسدٜ ٚ تا ٘ٛػاٖ رٞٗ ٔیاٖ تٕشوضٌش

یاتذ. ٔخاعة وٛدن وٝ تؼّظ چٙذا٘  تش د٘یای ِغا  ٘ذاسد، تتا دیتذٖ ٔتٙت     آٌاٞ  ٔ 
ٔؼزّـ، تٕشوض وٛد سا اص پ  ٌشفتٗ حتٛادث داػتتاٖ تشٌشفتتٝ ٚ ٔتٛرتٝ آٞٙتً وتالْ       

ٚ پایاٖ  ٌشدد؛ ػپغ اص ایٗ ساٜ، ٘اوٛدآٌاٜ تش ػاوتٕاٖ وّٕا  تٕشوض وشدٜ ٚ اص آغاص ٔ 
ٞش وّٕٝ آغاص ٚ پایا٘  داسد وٝ دس كٛست  وٝ پایاٖ وّٕا  یته  »ؿٛد: ٞش وّٕٝ آٌاٜ ٔ 

پغ اص ایتٗ وـتک   « ؿٛد.ٔتٗ ٕٞا٘ٙذ تاؿٙذ ٘ٛف  آًٞٙ ِز  تخؾ دس والْ ایزاد ٔ 
ٞا ٚ ػیش داػتتاٖ تٛرتٝ   ادت ، تاس دیٍش تٕشوض سا اص ؽاٞش ٚاطٌاٖ تشٌشفتٝ ٚ تٝ ٔقٙای آٖ

 وٙذ.ٔ 
تٛا٘تذ ٔٛرتة تٕشوضصدایت  ٔخاعتة ٚ     یى  اص ؿٍشدٞای  وتٝ ٔت   دیعیۺ   دگر۴

ی ٔتٛاد ٚ أىا٘تا    واس، ؿىُ اِٚیٝتٛإ٘ٙذػاصی ٚی ٌشدد، دٌشدیؼ  اػ.. دس ایٗ ساٜ
پیشأٖٛ ٔخاعة تٝ ٕ٘ایؾ ٌزاؿتٝ ؿذٜ ٚ ػپغ ع  ٔشاحّت ، ؿتىُ اِٚیتٝ تثتذیُ تتٝ      

ٝ  تٛاٖ اص تغییش ٌشدد؛ تشای ٔخاَ، ٔ ی ٔغّٛب ٔ ٘تیزٝ ٞتای ٌٙتذْ تتٝ آسد ٚ    ؿتىُ دا٘ت
ػپغ تثذیُ آٖ تٝ وٕیش ٚ دس ٟ٘ای. ٘اٖ یاد وشد. ع  ٕ٘ایؾ ایٗ سٚ٘ذ تغییش، ٔخاعتة  
 تشای دسن فشایٙذ كٛس  ٌشفتٝ ٘یاصٔٙذ ٘ٛػاٖ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای  اػ..

ی تٛا٘ٙذ ػتاص٘ذٜ تٙذی ٔ ٞای تشویةؿٍشد دیٍشی وٝ ؽشفی.   خَاًػ اًتخاتیۺ۵
ٚاس ٙذ، وٛا٘ؾ ا٘تخات  اػ.. ٌاٜ رٕال  وتتاب، تتٝ كتٛست  ٘تأٙؾٓ یتا دایتشٜ      آٖ تاؿ

ٌیش٘ذ ٚ ٔخاعة ٍٞٙاْ ٔٛارٟٝ تا ٔتٗ، تتا ٞتیچ اٍِتٛی  تتشای     پیشأٖٛ تلٛیش لشاس ٔ 
ؿٛد. تا تٟشٜ ٌشفتٗ اص ایٗ ؿٍشد تٕشوتض وٛا٘ٙتذٜ اص   ؿشٚؿ ٚ پایاٖ وٛا٘ؾ ٔحذٚد ٕ٘ 

شای وٛا٘ذٖ ٔتٗ، وٛد سا تٝ یته ؿتیٜٛ ّٔتضْ    ٞای ٔقَٕٛ وٛا٘ذٖ صدٚدٜ ؿذٜ ٚ تؿیٜٛ
 وٙذ.ٕ٘ 
ٞا ٚ ؿىُ لتشاس ٌشفتٙـتاٖ   تیشٌ  ٚ سٚؿٙ  وغٛط، ضخأ. آٖ ی تصَیرۺ  غلث۶ِ
ٝ    تٛا٘ذ فضا ٚ سً٘ حاوٓ تش داػتاٖ سا صیش ػّغٝٔ  ی ایتٗ  ی وتٛیؾ ٌیتشد. ٌتاٜ، غّثت

تتا   -وٙٙتذ ٔ ٞا اؿىاِ  ٔقٙاداس ػاوتٝ ٚ تشو  تٟٙا فضاػاصی وٝ تشو  اص آٖ -وغٛط
ی تلٛیشی لشاس ٌشفتتٝ ٚ چٙتذاٖ تتٝ چـتٓ     حذی اػ. وٝ ٔتٗ داػتاٖ صیش تأحیش رٙثٝ

ٝ  ٞای ضخیٓ آٖآیذ. تشای ٔخاَ، وظٕ٘  ا٘تذ وتٝ   چٙاٖ كفحٝ سا دس ا٘حلاس وتٛد ٌشفتت
داس٘تذ. ٌتاٞ  ایتٗ غّثتٝ دس     تٕشوض ٔخاعة سا اص ٘ٛؿتاس صدٚدٜ ٚ تٝ وٛد ٔلشٚف ٔت  

 وٙذ.ٞا رّٜٛ ٔ تضاد ؿذیذ سً٘
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تشو  فٙاكش، ؽاٞشاً تا ٔتٗ ٚ فضای داػتاٖ تٙاػة چٙذا٘     عٌاصر تىرارؼًَذُۺ۷
ؿٛ٘ذ. ایٗ تلاٚیش وٝ ؽاٞشاً استثاط چٙذا٘  ٘ذاس٘ذ ٚ تمشیثاً دس تٕأ  كفحا  تىشاس ٔ 

تا ٔتٗ داػتاٖ ٘ذاس٘ذ، تٕشوتض ٔخاعتة سا اص فضتای داػتتاٖ صدٚدٜ ٚ تتٝ وتٛد رّتة        
٘ٛػاٖ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای ، ٔخاعتة وٙزىتاٚ تتٝ     ی ایٗوٙٙذ، دس ٘تیزٝ ٔ 

 ٞا سا دسیاتذ. وٙذ تا داػتاٖ آٖد٘ثاَ ایٗ تلاٚیش، حشو. ٔ 
ُ گيراًِۺ تٌذی غافل  پایاى۸ ٌیشا٘تٝ تتٝ پایتاٖ    ٌاٜ داػتاٖ، تٝ كٛست  ٘اٌٟا٘  ٚ غافت
فتتٝ ٚ تتا ؿتیث     ی اٚد داػتاٖ، ا٘تؾاس داسد وٝ داػتاٖ ادأٝ یاسػذ. ٔخاعة دس ٘مغٝٔ 

صدٜ وتشدٜ ٚ  ٔالیٓ تٝ پایاٖ تشػذ. أا ٘اٌٟاٖ داػتتاٖ لغتـ ؿتذٜ ٚ ٔخاعتة سا ؿتٍف.     
 ؿٛد.ٔٛرة تٕشوضصدای  ٚی ٔ 

ٚرٛد رض یا  فشاٚاٖ دس داػتاٖ ٕٔىٗ اػ. دسیاف. سٚ٘ذ داػتاٖ سا ٘ضد    تىرارۺ۹
ٔخاعة دچاس ٔـىُ ػاصد. دس ایتٗ حاِت.، تىتشاس رٕتال  یتا وّٕتات  تتٝ كتٛس          

تٙذ وٝ سٚ٘ذ داػتاٖ سا تتٝ ٔخاعتة یتادآٚس ؿتٛ٘ذ، اٚ سا اص تٕشوتض تتش رض یتا          ریـتش
 وٙٙذ.داس٘ذ ٚ تٝ فٟٓ تٟتش وّی. داػتاٖ وٕه ٔ  تاصٔ 
ٖ    ّاۺی یگاى  ًوایػ ٍار۱۱ًٍِ ٞتای تتا إٞیت.، دس    ٔقٕتٛالً دس تلتٛیشٌشی یٍتا
ٌتاٞ  تلتٛیشٌش    ؿتٛ٘ذ. ی تلٛیش، دس ٕ٘ای تؼتٝ، یا ٕ٘ای ٘ضدیه ٕ٘ایؾ دادٜ ٔ  ٔیا٘ٝ

تشای تٕشوضصدای  اص ٔخاعة، ٚ رّة تٛرٝ ٚی تٝ ٘ىا  سیض ٔٛرٛد دس تلتٛیش، ایتٗ   
دٞتذ؛ تتذیٗ ٔقٙتا وتٝ     ٞای تلتٛیش سا تتشفىغ ٕ٘تایؾ ٔت     ؿىٙذ ٚ یٍاٖلافذٜ سا ٔ 

تش ٚ اص ٕ٘تای  تش دسؿ.إٞی.ٞای وٓٞای اكّ  ٚ تاإٞی. تٝ غای. سیض، ٚ یٍاٖ یٍاٖ
ؿٛ٘ذ. ایٗ ؿٍشد، حغّ وٙزىاٚی ٔخاعة سا تشاٍ٘یختتٝ، ٚی سا  تش ٘ـاٖ دادٜ ٔ ٘ضدیه

ٝ  »وٙذ. تفاٚ  ایٗ ؿتٍشد تتا   تـٛیك تٝ واٚؽ تیـتش ٔ  دس ایتٗ  « ایتلتٛیشٞای حاؿتی
فٙلش یا یٍاٖ اكّ  داػتاٖ دس پغ تلٛیش لتشاس  « ٞای یٍاٖٕ٘ایؾ ٚاسٚ٘ٝ»اػ. وٝ دس 

وٙذ، چٝ رّة ٘ؾش ٔ ای، آٖؿیٝاػ.، أا دس تلٛیش حا ٌشفتٝ یا تؼیاس سیض ٕ٘ایا٘ذٜ ؿذٜ
 ٔٛضٛؿ اكّ  داػتاٖ ٘یؼ..

ٞای سٚؿتٗ تتٝ   تغییش سً٘ ٘اٌٟا٘  پغ صٔیٙٝ اص سً٘ زهيٌِۺ  تغيير ًاگْاًی پط۱۱
 تٛا٘ذ ٔٛرة تٕشوضصدای  ٔخاعة ؿٛد.ٞای تیشٜ یا تاِقىغ، ٔ سً٘
ٖ     جذال رٌّی لْرهاىۺ۱۲ ٌٛ٘تٝ وتٝ لٟشٔتاٖ داػتتاٖ سا دسٌیتش      رذاَ رٞٙت  ٕٞتا
وٙذ وٝ ٔیاٖ ایٗ افىاس آصادا٘ٝ حشوت. وٙتذ ٚ تتا ٘ٛػتاٖ      وٙذ، ٔخاعة سا تـٛیك ٔ  ٔ 

 ٞا آٌاٜ ؿٛد.رٞٗ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚ تٕشوضصدای ، اص آٖ
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لٟشٔاٖ یا ضذ لٟشٔاٖ یه داػتاٖ ٕٔىٗ اػ. كفت  سا تٝ   ؼخصي. دٍتعذیۺ ۱۳
ی ؿخلی.، ٌٌٛ٘ٝٛ٘ٝ دس وٛد داؿتٝ تاؿذ. ٔخاعة تا دیذٖ كف. اغشاقكٛس  اغشاق

ٕٔىٗ اػ. وأالً تش آٖ كف. ٔتٕشوض ؿٛد. أا دسكٛست  وٝ ؿخلی. لٟشٔاٖ، تُقذ یا 
اتقاد دیٍشی ٘یض داؿتٝ تاؿذ، ٔخاعة تشای ٔٛارٟٝ تا اتقاد ؿخلتیت  لٟشٔتاٖ یتا ضتذ     

آٚسد. تتشای  لٟشٔاٖ، ٘اچاس تٕشوضصدای  وشدٜ ٚ رٞٗ سا ٔیاٖ ایٗ اتقاد تٝ حشوت. دسٔت   
َٚ ؿخلی. ضذ لٟشٔاٖ داػتاٖ وـتٛ٘. تاؿتذ، دس كتٛس  ٚرتٛد     ٔخاَ اٌش كف. ا

دٚػت  دس ایٗ ؿخلی.، ٔخاعة ٍٞٙاْ ٔٛارٟٝ تا اٚ، تتا  كفات  ٔا٘ٙذ تشع یا وا٘ٛادٜ
ٞای ٔختّک ؿخلیت  ایٗ ضذ لٟشٔاٖ، ٔٛفتك وٛاٞتذ ؿتذ دسن    ٘ٛػاٖ رٞٗ ٔیاٖ الیٝ

 دػ. آٚسد.كحیح  اص ؿخلی. تٝ
ٝ ٕٔىٗ اػ. دس ٍ٘   آزهَى ٍ خباۺ۱۴ ی ؿتٍشد  اٜ ٘خؼ.، ایٗ ؿٍشد صیشٔزٕٛفت

تقادَ ٚ فذْ تقادَ تٝ ٘ؾش تشػذ. أا حمیم. آٖ اػ. وٝ دس ایٗ ؿٍشد، آصٖٔٛ ٚ وغتا  
تٛاٖ تحج تقتادَ ٚ فتذْ تقتادَ سا ٔغتشح     دٞٙذ وٝ چٙذاٖ ٕ٘ تا چُٙاٖ ػشفت  س  ٔ 

ٙتا  دا٘ؼت.. تتذیٗ ٔق  « تذَ غّظ»تٛاٖ ػاو. ایٗ ؿٍشد سا دس فّْٛ ِغٛی ٔ وشد. طسف
وٙتذ ٚ تالفاكتّٝ ٔتٛرتٝ    ٌزسا٘ذ یا تیتاٖ ٔت   ای سا اص رٞٗ ٔ وٝ ؿخلی. داػتاٖ ٘ىتٝ

ٝ  ی دیٍشی ٔ ٘ؾش وشدٜ تٝ ٘ىتٝتٛدٖ آٖ ؿذٜ ٚ اص آٖ فىش كشف اؿتثاٜ ی ا٘ذیـذ یتا ٘ىتت
سا « تؼاؤال »تٛاٖ اكغالح ادت   ؿذٖ ٔٛضٛؿ ٔ  تشوٙذ. تشای سٚؿٗدیٍشی سا تیاٖ ٔ 

 ٞای ٔٛرٛد دس یه ٘ٛؿتٝ اػ..وٛسٌ ای دیٍش اص ایٗ ؿٍشد، وظواس تشد. ٕ٘ٛ٘ٝتٝ
ٝ     وارورد تؽثيِۺ۱۵ ی تـتثیٝ تتش تٕشوضصدایت  اػتتٛاس اػت.. ٍٞٙتاْ       اػتاع آسایت

سٚیتتاسٚی  ٔخاعتتة تتتا تـتتثیٝ، تتتشای دسن ٔفٟتتْٛ، تتتا ٘ٛػتتاٖ ٔیتتاٖ تٕشوضٌشایتت  ٚ  
ٞا تٝ ٚرٝ ؿثٝ پت   .ی ایٗ دٚ ٚ دسیاف. ؿثاٞتٝ ٚ ٔمایؼٝتٕشوضصدای  تیٗ ٔـثّٝ، ٔـثّٝ

 تشدٜ ٚ ٞذف اص تـثیٝ سا دسن وٛاٞذ وشد.
ٝ    وارورد تماتلی تصَیر ٍ هتيۺ۱۶ ی تمتاتّ  ٔتتٗ ٚ تلتٛیش دس داػتتاٖ، اص     ساتغت

ی تٛا٘ذ ٔٛرة تٕشوضصدای  ؿتٛد. ٔخاعتة تتا ٔـتاٞذٜ    ٞای  اػ. وٝ ٔ رّٕٝ لاتّی.
  ٚ وتٛدداسی وتشدٜ ٚ تتا     تٙالض ٔٛرٛد ٔیاٖ ٔتٗ ٚ تلٛیش، اص تٕشوض تش یىت  اص ایتٗ د

 یاتذ.تش دػ. ٔ حشو. رٞٙ  ٔیاٖ ٔتٗ ٚ تلٛیش، تٝ اعالفات  رأـ
ٌٛ٘ٝ اػ. وٝ واسوشد ایٗ ؿٍشد دس تٕشوضصدای  ایٗ افتادى تصَیر از هتيۺ   پيػ۱۷

ؿٛد وٝ ٔتٗ تٝ آٖ ٘پشداوتٝ ٚ ساٜ حُ تحشا٘ت  وتٝ پتیؾ    ٔخاعة تا تلٛیشی سٚتشٚ ٔ 
ش ٟ٘فتٝ اػ.. ٔخاعتة تتا دیتذٖ ٘تاتٛا٘  ؿخلتی.      سٚی داػتاٖ اػ. دس ٕٞیٗ تلٛی
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ٞای داػتاٖ، تٕشوض ٘ـذٜ تٛػظ ؿخلی. داػتاٖ دس حُ ٔقضُ ٚ تا دیذٖ ساٜ حُ دیذٜ
وٙتذ تتا   ٞای ٘اتٛاٖ ٘ٛػتاٖ دادٜ ٚ ػتق  ٔت    وٛد سا تیٗ آٖ تلٛیش واف ٚ ؿخلی.

 ٞا وٕه وٙذ.ٔذاوّٝ دس داػتاٖ، تٝ ؿخلی.
ٞای  اػ. وتٝ دس ادتیتا    ٚیظٌ  عشد ٚ فىغ اص رّٕٝ ٚیظٌ    طرد ٍ عىطۺ۱۸

ٕٞٛاسٜ ٔٛرة تٕشوضصدای  اص ٔخاعة ؿذٜ اػ.. عشد ٚ فىغ تٝ ایٗ كتٛس  ؿتىُ   
ٝ     ٌیشد وٝ والٔ  تٝ دٚ پاسٜ تمؼیٓ ٔ ٔ   ؿٛد ٚ دس اتتذا ٚ ا٘تٟتای وتالْ ایتٗ دٚپتاسٜ تت

ٝ .« والْ إِّٛن ّٔٛن اِىالْ»ؿٛ٘ذ؛ ٔا٘ٙذ كٛس  تشفىغ تىشاس ٔ  وتاس  دس كٛس  تت
ای سفتٗ ایٗ ؿٍشد دس داػتاٖ، ٔخاعة ٍٞٙاْ سػیذٖ تٝ ا٘تٟای داػتاٖ ٚ وٛا٘ذٖ رّٕٝ

ای دیٍش ٚ تا ٕٞاٖ وّٕا  دس آغاص داػتاٖ تیاٖ ؿذٜ تٛد، تٕشوتض وتٛد سا اص   وٝ تٝ ٌٛ٘ٝ
 ا٘ذیـذ.پایاٖ صدٚدٜ ٚ تٝ آغاص داػتاٖ ٔ 

ٔتٗ یا تلٛیش وتاب حضتٛس یاتتذ ٚ   ایٟاْ تٙاػة ٕٔىٗ اػ. دس    ایْام تٌاظةۺ۱۹
ٔٛرة تٕشوضصدای  اص ٔخاعة ؿٛد. رٞٗ ٔخاعة تا تٛرٝ تٝ ؿٛاٞذ ٚ لشا ٗ ٔتتٗ یتا   

وٙتذ. أتا پتغ اص وٕت      تلٛیش، اص وّٕٝ یتا تلتٛیشی ٔقٙتای  وتاف سا اػتتٙثاط ٔت       
ٍ٘شی، ٔتٛرٝ ٔقٙای دیٍش والْ یا تلٛیش ؿذٜ ٚ تٕشوض وٛد سا اص ٔقٙای ٘خؼتتیٗ   طسف
 .ٌیشدتشٔ 
ٗ   ّای صرفاً تَضيحیۺ  هتي۲۱ ٞتای  سا  دس  ٕٔىٗ اػ. ٘ٛیؼٙذٜ یا تلتٛیشٌش ٔتت

ٔتٗ یا تلٛیش داػتاٖ ٚاسد وٙٙذ وٝ ایٗ وّٕا  یا فثاسا  تٟٙتا تتشای آٌتاٞ  ٔخاعتة     
ا٘ذ ٚ تأحیشی دس سٚ٘ذ داػتتاٖ ٘ذاس٘تذ. تتا ٚاسدؿتذٖ ایتٗ فثتاسا  دس سٚ٘تذ        ٘ٛؿتٝ ؿذٜ

ٞتای  ؼٙذٜ یا تلتٛیشٌش ؿتذٜ ٚ اص سإٞٙتای    داػتاٖ، ٌٛی  ٔخاعة ٔتٛرٝ حضٛس ٘ٛی
ٌیشد. ٔخاعة تا دسن حضتٛس ؿخلت  سإٞٙتا،    ایـاٖ تشای دسن تٟتش داػتاٖ تٟشٜ ٔ 

 ؿٛد. ٌیشد ٚ تاس دیٍش تش آٖ ٔتٕشوض ٔ تشای ِحؾات  اص رشیاٖ داػتاٖ فاكّٝ ٔ 
دس تشو  ٔٛاسد، ٔخاعة ٍٞٙاْ سٚیتاسٚی  تتا داػتتاٖ،     ّای ؼخصيتیۺ  ؼىا ۲۱

ٞا ٌاٜ ٔٛرة تیٙذ. حضٛس ایٗ ؿخلی.ٞا سا دس داػتاٖ واِ  ٔ رای تشو  ؿخلی.
ی ایتٗ ؿتشایظ، تتا تٕشوضصدایت  اص     ؿتٛد. ٔخاعتة تتا ٔـتاٞذٜ    ٌـتای  ٔت   آػا٘  ٌشٜ
ایظ تٛا٘ؼتتٙذ ؿتش  ٞای  احتٕتاِ  وتٝ ٔت    ٞای ٔٛرٛد دس داػتاٖ، تٝ ؿخلی.ؿخلی.

 ا٘ذیـذ. تش وٙٙذ ٔ داػتاٖ سا تٟثٛد تخـیذٜ یا آٖ سا ٚویٓ
دادٖ كتفت  تتٝ    ػاصی، تتٝ ٘ؼتث.  وؼشٚ٘ظاد دس تقشیک اص ؿٍشد ٚاسٚ٘ٝ   توثيلۺ۲۲

وٙتذ ٚ تتشای ٕ٘ٛ٘تٝ، االك ٞٛؿتٕٙذ سا ٔختاَ      ٔٛرٛدی وٝ فالذ آٖ كف. اػ. اؿاسٜ ٔ 
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اػ.؛ تا ایٗ تفاٚ  وٝ كتفت   ػاصی ص٘ذ. واسوشد ؿٍشد تٕخیُ، ٕٞا٘ٙذ ؿٍشد ٚاسٚ٘ٝ ٔ 
ی ؿخلی. داػتا٘  ٘یؼت.. دس ایتٗ ؿتٍشد،    ؿٛد، ٚاسٚ٘ٝوٝ تٝ ؿخل  ٘ؼث. دادٜ ٔ 

ٞتای آٖ ؿخلتی.، تتٝ اٚ    ؿتٛد ٚ وتٙؾ  ؿخلی. داػتا٘  تٝ ؿخلیت  دیٍش ٔا٘ٙذ ٔ 
ؿٛد. تٙاتشایٗ ٔخاعة ٍٞٙاْ سٚیاسٚی  تا ؿخلی.، تتش ؿتخق تٕشوتض    ٘ؼث. دادٜ ٔ 

 وٙذ.ٞای ؿخلی. ٞذای. ٔ تٕشوض وٛد سا تٝ ػٕ. وٙؾ وٙذ، تّىٝ تٛرٝ ٕٚ٘ 
ؿٍشد تٛد٘ذ وٝ تؼتأذ   22ؿٍشدٞای تٕشوضصدای  وٝ دس ایٗ پظٚٞؾ وـک ؿذ٘ذ، 

تاس ٚ دس  50ٞای فشت  تاس تٛد. ایٗ ؿٍشدٞا دس داػتاٖ 96ٞا دس ٔزٕٛؿ ٌیشی اص آٖتٟشٜ
-ٞتای تلتٛیشی  وتتاب  تاس ٔٛسد اػتفادٜ لشاس ٌشفتتٝ تٛد٘تذ. دس   46ٞای فاسػ  داػتاٖ

ٖ تش تىشاس ؿذٜتاس یا تیؾ 3ؿٍشد رذیذ  3داػتا٘  فشت ، ٔزٕٛفاً  ٞتای  ا٘ذ ٚ دس داػتتا
 تش تىشاس ؿذ٘ذ.تاس یا تیؾ 3ؿٍشد رذیذ  6فاسػ  
 

 
 

ؿٍشدٞای رذیذی وٝ اص ایٗ ٔزٕٛفٝ تا ادتیا  ٚ تٝ ؿىُ واف، ادتیا  داػتتا٘   
رٞٙ  لٟشٔاٖ، واسوشد تـثیٝ ٚ عشد ٚ فىغ. ایٗ استثاط داس٘ذ، فثاستٙذ اص؛ تىشاس، رذاَ 

ٞای فاسػت  ٔتٛسد   تاس دس داػتاٖ 18ٞای فشت  ٚ تاس دس داػتاٖ 13ؿٍشدٞا دس ٔزٕٛؿ 
 ا٘ذ.اػتفادٜ لشاس ٌشفتٝ
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سػتذ وتٝ دس   ٌٛ٘ٝ تٝ ٘ؾش ٔ ٞا دس آحاس فشت  ٚ فاسػ ، ایٗتا تٛرٝ تٝ ٘تایذ ٚاواٚی
ٛرٝ تتٝ تمٛیت. تٛا٘تای  رٞٙت  تٕشوضصدایت ، دس      داػتا٘  تٞای تلٛیشیٔزٕٛؿ وتاب

ٌیتشی اص  وٝ تؼتأذ تٟتشٜ  چٙیٗ تاٚرٛد ایٗتلٛیش تیؾ اص ٔتٗ كٛس  ٌشفتٝ اػ.. ٞٓ
ؿٍشدٞای تٕشوضصدای  دس آحاس فشت  تیؾ اص آحاس فاسػ  تتٛد؛ ٘ٛیؼتٙذٌاٖ فاسػت  تتٝ     

٘ـاٖ داد٘ذ. ایٗ تشی ٞای ادت  ٚ داػتا٘  دس تٕشوضصدای  الثاَ تیؾٌیشی اص ؽشفی.تٟشٜ
ٞتای تؼتیاس دس   ٞای فشت ، تا ٚرٛد ؽشفیت. سػذ دس داػتاٖدسحاِ  اػ. وٝ تٝ ٘ؾش ٔ 

ٞا دس رٟ. تتاسٚس وتشدٖ   ٌیشی اص ایٗ ؽشفی. ادتیا  ٚ صتاٖ، ٘ٛیؼٙذٌاٖ چٙذاٖ تٝ تٟشٜ
 تٛا٘ای  تٕشوضصدای  ٔخاعة ٚ تمٛی. دسن ٚ رٚق ادت  اٚ تٛرٟ  ٘ـاٖ ٘ذاد٘ذ.

شد تـثیٝ ٚ عشد ٚ فىغ )ٞشوتذاْ تتا دٚ تتاس تىتشاس دس آحتاس      ؿٍشدٞای  چٖٛ واسو
تٛا٘ؼتٙذ تیؾ اص ایٗ دس آحتاس  تاس حضٛس دس آحاس فشت ( ٔ فشت ( ٚ ایٟاْ تٙاػة )تا یه

 فشت  ٔٛرة تٕشوضصدای  ٚ غٙای ادت  آحاس ؿٛ٘ذ.
تٛا٘ٙتذ  ٞای  چٖٛ اػتخذاْ، اِتفا ، رٙاع ٚ تثتادس، ٔت   ٌیشی اص آسایٝچٙیٗ تٟشٜٞٓ

ٛرة ایزاد فضای  ٌشد٘ذ وٝ ضٕٗ تمٛی. تٛا٘ای  تٕشوضصدایت  دس ٔخاعتة، رٚق ٚ   ٔ
 ػٙذ ٚ فقاَ تذَ وٙٙذ.ای ٘ىتٝدسن ادت  ٚی سا پشٚسؽ دادٜ ٚ اٚ سا تٝ وٛا٘ٙذٜ
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 ٘ٛرٛا٘اٖ.

تٟتشاٖ:   ،تلٛیشٌش: فّ  ٔفتاوشی  ؿّٛاسن ػثض ٚ تّٛص تٙفؾ.(. 1383فزسا. ) ،رٛصدا٘ 
 ؿثاٚیض.
. ٔقلٛٔی. ٚ تزشتٝ؛ دسآٔذی تتش فّؼتفٝ ادتیتا  وتٛدن    (. 1382). ٔشتض  وؼشٚ٘ظاد،
 ٔشوض. تٟشاٖ:

تلتٛیشٌش: فّت     ٔٙٓ ٔٛؽ ٌشػٙٝ؛ ٔت  وٛسٔت. دسػتتٝ.   (. 1388تتتتتتتتتتتتتتتتت. )
 ٔـٟذ: تٝ ٘ـش. ،ٔفاوشی

 ٞایؾ وٛؿتحاَ ؿتذ.   ای وٝ اص تشویذٖ تادوٙه اِٚیٗ ت ٝ(. 1389تتتتتتتتتتتتتتتتتت. )
 ٔـٟذ: تٝ ٘ـش. ،تلٛیشٌش: ٟٔش٘ٛؽ ٔقلٛٔیاٖ

ٔـٟذ:  ،اػذی تلٛیشٌش: ٔحٕذفّ  تٙ  ایٗ ػشِ د٘یا، آٖ ػش د٘یا.(. 1390ٔزیذ. ) ،ساػت 
 تٝ ٘ـش.

تیتشٚ : داس   ػیؼت  ٔاللتظ تّتثغ وشٚفتاً ٚ دٚدتتیٗ      (. 2009فشّاٖ. ) ب هسا٘یا ٚ  ،صغیش
 اِخیاط اِلغیش.

، صادٜ تلتٛیشٌش: سٚرتا فّت     ٔٗ ٔأا٘ت. سا ٘ختٛسدْ.  (. 1387ػیذ ٘ٛیذ. ) ،اوثش ػیذفّ 
 تٟشاٖ: فّٕ  ٚ فشٍٞٙ .
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تلتٛیشٌش: فّت     تاتای ٔٗ تا ػتغ وٛؿتٕضٜ اػت..   (. 1391تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت. )
 تٟشاٖ: ؿثاٚیض. ،ٔفاوشی

 تیشٚ : ػال . رذت  التؼٕقٙ .(. 2012ٚ تیٙا ٔخّٛف. ) ٝفاعٕ ،اِذیٗ ؿشف
 .ٝتیشٚ : داس األكاِ ؿقٛس غشیة.(. 2008. )ٜٚ ػٕش صیاد تتتتتتتتتتتتتتتتت

 تٟشاٖ: ؿثاٚیض. ،تلٛیشٌش: ٍ٘یٗ احتؼاتیاٖ رادٜ.(. 1384ٔحٕذسضا. ) ،ؿٕغ
تٟشاٖ:  پشی چٝ وؼ  سا تا وٛد تشد؟.(. 1388ػٛػٗ, ٚ ػپیذٜ ٔتٛػُ اِحك. ) ،عالذیغ

 ؿثاٚیض.
 لاٞشٜ: داساِـشٚق. اِؼٛداء. ٝاِٙمغ(. 2009ِٚیذ. ) ،عاٞش

 : داساِـشٚق.اِماٞشٜ كاحث  اِزذیذ.(. 2001)تتتتتتتتتت 
 تیشٚ : اِخیاط اِلغیش. ٞ  ٕٞا ّٞٗ.(. 2009ٚ رٙ  عشاتّؼ . ) ٝغٙذٚس, ّٟ٘

ٝ  (. 1391فیشٚصٔٙتتذ، فغیتتٝ. )  ی تیٙأتٙیتت.، تٕشوضصدایتت  ٚ   تشسػتت  تغثیمتت  ساتغتت
سضا ؿٕغ، آ٘تٛ٘  ٔحٕذتلٛیشی احٕذسضا احٕذی،  تٛإ٘ٙذػاصی دس آحاس داػتا٘ 

 دا٘ـٍاٜ ؿیشاص.اسؿذ  ی واسؿٙاػ  ٘أٝ پایاٖ .تشاٖٚ ٚ ٔٛسیغ ػٙذان

. ٞتتای تلتتٛیشی وٛدوتتاٖ ؿتتٍشدٞای تٕشوضصدایتت  دس وتتتاب( 1392لاػتتٕ ، ػتتٕا٘ٝ. )
 اسؿذ دا٘ـٍاٜ ؿیشاص. ی واسؿٙاػ  ٘أٝ پایاٖ
 تٟشاٖ: ٔذسػٝ. ،تلٛیشٌش: فّیشضا ٌّذٚصیاٖ ٘شدتاٖ ٞضاس پّٝ.(. 1390فشیثا. )، وّٟش

 تیشٚ : داساِحذا ك. .ٝوا ٙا  ػمک اِغشف(. 2011ٚ حؼّاٖ صٞشاِذیٗ. ) ، ٘ثیٟٝٔحیذِ 
 تیشٚ : داساِحذا ك. ٔـتشیا  یاػش. الئح (. 2010) تتتتتتتتتتتتت
تیتشٚ :   غؼتاٖ یقتشف ٔتا ٞتٛ أحّت  ٔىتاٖ.      (. 2002األكتیُ. )  جلینة ٚ  تتتتتتتتتتتتت
 داساِحذا ك.
 ی ٘أتتٝ . پایتتاٖٞتتای ایشا٘تت  ؿتتٍشدٞای تٕشوضصدایتت  دس للتتٝ(. 1391) ٔشادپتتٛس، ٘تتذا.
 اسؿذ دا٘ـٍاٜ ؿیشاص. واسؿٙاػ 

Khazaie D. & Khosronejad M. (2007) A genetic epistemological 
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Charles Lamb Bulletin 137:15-23. 
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