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ٍاشُّای وليذیۺ وتابٞای تلٛیشیداػتتا٘  ،ادتیتا
تغثیم

وتٛدن ،تٕشوضصدایت  ،تشسػت

 ۱همذهِ
دس ع َٛتاسیخ تـشی ،ادتیا ٕٛٞ ،اسٚ ٜؽیفٝی تقاِ سٚح تـش  ٚیتاسی ا ٚدس تشوتٛسد
ٔإحش تا پیشأ ٖٛسا تش دٚؽ ٔ وـیذ ٜاػتٕٞ ..تٛاس ٜا٘تمتاَ ٔفتاٞیٓ دیٙت  ،ارتٕتاف ،
ػیاػ  ٚحت التلادی ،اص سا ٜادتیا دِپزیشتش ٔ ٚإحشتش تٛد ٜاػت ..اص دیشتتاص ؿتاٞذ
ایٗ تٛد ٜایٓ و ٝادتیا دس فلشٞای اٚد ؿىٛفای وٛد ،تؼتتشی تتشای ا٘تمتاَ ٔفتاٞیٓ
ٚاالی اوالل  ،اسصؿٟای ٔزٞث  ٚاٍِٞٛای تشتیت تٛد ٚ ٜدٚسا٘ سا و ٝؽشف ادتیا اص
ایٗ ٔحتٛا واِ ٔ ؿذ ٜاػ .فلش ا٘حغاط ادتیا ٔ ٘أیذٜایٓ.
تا پزیشؽ ایٗ تاٚس اػ .وٙٔ ٝتمذاٖ ٔ ٚتخللاٖ ادت ٕٛٞاس ٜدس ٘متذ ادتیتا  ،تتٝ
ؿاوٞ ٝای دیٍش فّ ْٛتـشی ٌشیض صد ٚ ٜتالؽ وشدٜا٘ذ اص سا ٜؿٙاو .آٖٞتا ،ؿتٙاو.
فٕیك تشی اص ٔحتٛای ادتیا  ٚآحاس ادت ت ٝدػ .آٚس٘تذ ٚ .تتذیٗ تشتیتة ؿتاٞذ ایتٗ
ٞؼتیٓ و ٝسٚؽٞای ٘مذادت تا فٙاٚی ٙؿٙاوت ٔ ٝؿ٘ٛذ و ٝاؿاس ٜت ٝؿاوٞٝتای دیٍتش
فّ ْٛتـشی داس٘ذ؛ ٔا٘ٙذ ٘مذ تاسیخ ٘ ،مذ ارتٕاف ٘ ،مذ سٚا٘ـٙاػا٘ ٚ ٝاص ایٗ لثیُ.
یى اص ؿاوٞٝای فّ ْٛتـشی و ٝتا ادتیا پی٘ٛذی دیشی٘ ٚ ٝٙاٌؼؼت ٙداسد ،فّتْٛ
تشتیت اػ ..ایٗ فّ ْٛدس ٘ٛف اص ادتیا  ،ت٘ ٝاْ ادتیا وٛدنٕٛ٘ ،د ٚیظٜای ٔت یاتتذ.
تذیٗ ػثة و ٝتقّیٓ  ٚتشتی .دس ػٙیٗ آغاصیٗ فٕش ا٘ؼاٖ اص إٞیت وتاف تشوتٛسداس
اػٍٙٞ ٚ .أ تقّیٓ  ٚتشتی .اص ػٛی وٛدن پزیشفت ٔ ٝؿٛد و ٝدس لتاِث رتزاب ٚ
والق ٟٔ ٚیّذ ،چ ٖٛادتیا  ،فشض ٝؿٛد .تٙاتشایٗ یى اص اٞتذاف وت ٝادتیتا وتٛدن
د٘ثاَ ٔ وٙذ ،تقّیٓ  ٚتشتی .دس لاِة ؿىّ ٙٞشی اػ .وِ ٝتز  ٚرتزاتی .سا تتشای
ٔخاعة تٕٞ ٝشا ٜداؿت ٚ ٝتشای ا ٚؿخلیت ٔتٕتایض اص تضسٌؼتاَ لا تُ تاؿتذ .ادتیتا
وٛدن ت ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ ٘ٛؿ ادت ؤ ٝخاعة تا آٖ سٚتٝس ٔ ٚؿٛد ،ػق داسد دسن ادت
وٛا٘ٙذ /ٜؿ٘ٛٙذ ٜسا تاال تشد ٚ ٜا ٚسا تا فضای اػشاسآٔیض وٛد آؿٙا وٙذ .تٙتاتشایٗ ادتیتا
وٛدن ٘ٛف ٔؼتمُ اص ادتیا اػ .تا ػاصٚواسٞای ٔختق ت ٝوٛد.
یى اص ٚیظٌ ٞای و ٝاص ػٛی تشو كاحة٘ؾشاٖ ادتیا وٛدن ت ٝفٛٙاٖ ٚیظٌ
ٔتٕایضوٙٙذٜی ادتیا وتٛدن اص ادتیتا تضسٌؼتاَ ٔغتشح ؿتذ« ٜتٕشوضصدایت » اػت..
تٕشوضصدایت ٘خؼتتتیٗ تتتاس دس پتتظٞٚؾ وؼتتش٘ٚظاد ( )1382تتتشای تیتتاٖ ٚیظٌ ت ٞتتای
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صیثای ؿٙاػا٘ٝی افؼا٘ٞٝا ،ت ٝوتاس ٌشفتت ٝؿتذٚ .ی ساٞىاسٞتای سا تتشای تٕشوضصدایت ِ
ٔخاعة وٛدن ٛ٘ ٚػاٖ ر ٗٞأ ٚیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای پیـٟٙاد وشد .یافتٞٝای
پظٞٚؾ وؼش٘ٚظاد دس چٙذ تحمیك دیٍش ت ٝآصٔ ٖٛسفت ٚ ٝواسای آٖ ػٙزیذ ٜؿذ ٜاػ..
دس پظٞٚؾ حاضش ٔف ْٟٛتٕشوضصدای دس تشسػ ٔمایؼٝای وتابٞای تلٛیشیداػتتا٘
فاسػ  ٚفشت ت ٝواس ٌشفت ٝؿذٜاػ..
 ۲پيؽيٌِی پصٍّػ
اكغالح تٕشوضصدای دس ادتیا وٛدن٘ ،خؼتیٗ تاس اص ػتٛی وؼتش٘ٚظاد ( ٚ )1382دس
چٟاسچٛب ٘ؾشیٝی ٔقلٔٛی ٚ .تزشتٝی ٚی پیـٟٙاد ؿذ .پظٞٚـٍش یادؿتذ ٜتتش ایتٗ
تتتاٚس اػتت .وتت ٝتشو ت فٙلتتشٞای وتت ٝدس ادتیتتا  ،دس ٔفٟتت ِْٛفتتاِْ آٖ ،صیتتش فٙتتٛاِٖ
آؿٙای صدای ت ٝتحج ٌزاؿت ٔٝؿ٘ٛذ ،دس ادتیا وٛدن رایٍا٘ ٞذاس٘ذ .تشای ٕ٘٘ٛت،ٝ
ٚرٛد ؿخلیٞ.ای ویاِ ٘ ٚاٚالق یا ػخٌٗفتِٗ اؿیاء یا حیٛاٖٞا ،احش فتاد صدایت
دس وٛدن ٘ذاس٘ذ؛ تّى ٝفتیِٗ فتاد اٚیٙتذ .تٙتاتشایٕٗ٘ ،ت تتٛاٖ اص آٖٞتا صیتشِ فٙتٛاٖ
آؿٙای صدای دس ادتیا وٛدن یاد وشد ٔ ٚا ٘یاصٔٙذ ٔف ٟٔٛتاصٜایتٓ وت ٝتتا یافتتٞٝتای
سٚا٘ـٙاػ وٛدن  ٚؿٙاو .ؿٙاػ ٕٞؼتاص تاؿتذ .وؼتش٘ٚظاد تتا ٚاْ ٌتشفتٗ ٔفٟتْٛ
تٕشوضصدای اص ؿٙاو.ؿٙاػ تىٛی ٙپیاطٔ ٚ ٜتح َٛوشد٘ؾ آٖ سا ٔف ٟٔٛرأـتتش اص
آؿٙای صدای دا٘ؼت ٚ ٝت ٝفٛٙاٖ رایٍضیٗ آؿٙای صدای دس تحجٞتای ٘ؾتشی  ٚا٘تمتادی
ادتیا وٛدن ت ٝواس ٔ تشد.
دس ادأتتٝی پتتظٞٚؾِ وؼتتش٘ٚظاد ،وضایت  ٚوؼتتش٘ٚظاد ( ٚ )2007ػتتپغ ٔشادپتتٛس
( )1391تتت ٝتشسػتت ؿتتٍشدٞای تٕشوضصدایتت دس افؼتتا٘ٞٝتتای ایشا٘تت ٔتت پشداص٘تتذ.
پظٞٚؾ ٌشاٖ ٘تأثشد ٜرتض تت ٝوتاسٌیشی ؿتٍشدٞای تاصؿتٙاوت ٝاص ػتٛی وؼتش٘ٚظاد،
ؿٍشدٞای رذیذی دس ادتیا وتٛدن وـتک وتشد ٜا٘تذٙ ٕٞ .تیٗ فیشٚصٔٙتذ (،)1391
تخـ اص پظٞٚؾ وٛد سا ت ٝتشسػ تٕشوضصدای دس آحاس تلتٛیشیداػتتا٘ اوتلتاف
ٔ دٞذ ،ساتغٝی ایٗ ؿٍشدٞا سا تا تیٙأتٙی ٚ .تٛإ٘ٙذػاصی آؿىاس ٔ ػاصد ٚ ،تشاػاع
اٍِٛی اص تش ٓٞوٙؾ ایٗ ػ ٝسٚیىشد ،ت ٝتشسػ وتابٞای ٕ٘ٞٝ٘ٛای وٛد ٔت پتشداصد.
لاػٕ (٘ )1392یض تتا تىیت ٝتتش رٙثتٝی تلتٛیشی وتتابٞتا ،تت ٝتشسػت ؿتٍشدٞای
تٕشوضصدای دس تلٛیشٞای وتابٞای تلٛیشیداػتا٘ ٔ پشداصد.
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تاٚرٛد ٌؼتشدٌ ادتیا فشت ٔقاكش دس صٔیٙتٝی وتتابٞتای تلتٛیشیداػتتا٘ ،
پظٞٚؾٞای سٚؽٔٙذِ كٛس ٌشفت ٝدس ایٗ ٌٝ٘ٛی ادت تؼیاس ٘اچیض تٛد ،ٜایتٗ وٕثتٛد
دس صٔیٝٙی ٔثحج تٕشوضصدای تٞ ٝیچ ٔ سػذ .ادتیا وٛدن فشتت اص ٘متذ سٚؽٔٙتذ
ت تٟشٔ ٜا٘ذ ،ٜتیؾتش ٘مذٞای ا٘زاْؿذ ٜدس ایٗ صٔی ،ٝٙرٚل  ،تٛكیف  ،واِ اص ٘ؾشیٚ ٝ
ٔقشفِ ٘الل اص ایٗ ٌٝ٘ٛی ادت اػ ..تشای ٕ٘ ٔ ،ٝ٘ٛتٛاٖ اص د ٚوتاب أدب األعفتاَ؛
إِفاٞیٓ ،األؿىاَ ،اِتغثیك ٘ٛؿتٝی وٕاَ اِتذیٗ حؼتیٗ ٚ ،إِشرتـ فت أدب األعفتاَ
٘ٛؿتٝی ٔحٕٛد حؼٗ اػٕافیُ یاد وشد .پظٞٚؾٌشِ ٘خؼ ،.پغ اص ٔمذٔتٝای عتٛال٘
دستاسٜی ادتیا  ،تقشیک ادتیتا وتٛدنٌ٘ٛ ،تٞٝتا  ٚوتاستشدِ آٖ ،دس فلتُ چٟتاسْ تتٝ
وتابٞای تلٛیشی ٔ پشداصدٚ .ی دس آٖ فلُ ،ػاوتاس ؿىّ  ٚادت چٙیٗ وتابٞای
سا سٚؿٗ ػاوتٌٞٝ٘ٛ ،ٝای آٖٞا سا فٟشػٚ.اس ٔقشف ٔ وٙذ .ػپغ ت ٝتیاٖ ٚیظٌ ٞای
داػتاِٖ تلٛیشی وٛب ٔ پشداصد  ٚدس ایٗ تٛكیک وأال تشاػتاع رٚق٘ ٚ ،ت ٝسٚؿت
فّٕ  ،وتات سا ٔٙاػة وٛدن ٔ دا٘ذ و ٝاص اؿیاء ٔحثٛب ا ٚػخٗ تٍٛیذ .پظٞٚؾٌتشِ
د٘ ْٚیض ت ٝتاسیخ ادتیا وٛدنِ رٟاٖ اؿاس ٔ ٜوٙذ ،ػپغ ت ٝتیاٖ ٚیظٌت ٞتای ادتیتا
وٛدن ٔ پشداصد ٍٙٞ ٚاْ تشؿٕشدٖ ٌٞٝ٘ٛای لل ،ٝاص للٞٝای تلٛیشی یادی ٕ٘ وٙذ.
پظٞٚؾ پیؾ س ٚدس پ پاػخٍٛی ت ٝایٗ پشػؾ اػ .وٛ٘ ٝیؼتٙذٌاٖ  ٚتلتٛیشٌشاٖ
فشت  ٚفاسػ اص چ ٝؿٍشدٞای ٔٙحلش ت ٝفشدی تشای تٕشوضصدایت تٟتشٔ ٜت تش٘تذ ٚ
تفا ٚ ٚؿثا .ٞواستؼ .ایٗ ؿٍشدٞای تٕشوتضصدا دس آحتاس وتٛدن فشتت  ٚفاسػت
چیؼ.؟
پظٞٚؾ حاضش اص ایٗ سٚی و ٝت ٝتشسػ ؿٍشدٞای تٕشوضصدای دس احشٞای د ٚصتاٖ
فشت  ٚفاسػ ٔ پشداصد ،تا ٕٝٞی پظٞٚؾٞای پیؾ اص وٛد ٔتفا ٚاػ..
 ۳رٍغ پصٍّػ
ایتتٗ پتتظٞٚؾ ،تتتا تّفیتتك د ٚسٚؽ تحّیتتُ ٔحتتتٛای ویفت لیاػت  ٚاػتتتمشای ا٘زتتاْ
ٌشفتٝاػ ..ت ٝایٗ ؿىُ وت ٝاتتتذا ٔحتتٛای وتتابٞتای تلتٛیشیداػتتا٘ تتش پایتٝی
ؿٍشدٞای تٕشوضصدای وـتکؿتذ ٜدس پتظٞٚؾٞتای پیـتیٗ ،ػتٙزیذ ٜؿتذٜ؛ ػتپغ
ؿٍشدٞای تٕشوضصدای احتٕاِ و ٝپیؾ اص ایٗ ت ٝآٖٞا اؿاس٘ ٜـذ ٜاػ ،.دس ٞش یه اص
آحاس وـک ؿذ ٜاػ..
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ٕ٘ٝ٘ٛی ٔٛسد تشسػ  13احش اص ٞش صتاٖ ت ٝا٘تخاب ٔٙتمذاٖ  ٚكاحة٘ؾشاٖ ایشا٘ ٚ
فشب اػ ..آحاس فشت فثاستٙذ اص :ؿتقٛس غشیتة حاحؼتاع فزیتة ( ،)2007ػیؼت
ٔاللظ تّثغ وشٚفاً  ٚدٚدتیٗ حوا٘ٓ چٛبِثاػ یه ٌٛػتفٙذ  ٚد ٚوتشْ ٔت پٛؿتذ
(ٕٞ ، ٞ ،)2008تاٞ ،تٗ حا ،ٚآٖد ،ٚایـتاٖ ( ،)2009رتذت التؼتٕق ٙحٔتادستضسٌٓ
ٕ٘ ؿٛٙد ( ،)2012غؼاٖ یقشف ٔتا ٞت ٛأحّت ٔىتاٖ حغؼتاٖ ٔت دا٘تذ تٟتتشیٗ رتا
وزاػ ،)2002( .الئحة ٔـتشیا یاػش حِیؼ .وشیتذ یاػتش ( ،)2010سرتُ ؿتادی
حپای ؿادی ( ،)2010أٔ  ٚاِتذویٗ حٔارشای ٔأاٖ  ٚػیٍاس ( ِٓ ،)2011أوٗ أللذ
حٔٙؾٛسی ٘ذاؿتٓ ( ،)2008قصة لثُ اِ ْٛٙحلل ٝلثُ اص وٛاب ( ،)2011وا ٙا

ػمک

الغرفة حٔٛرٛدا ػمک اتاق ( ،)2011النقطة اِؼتٛداء حِىت ٝػتیا ،)2009( ٜكتاحث
اِزذیذ حدٚػ .رذیذ ٔٗ (.)2001
آحاس فاسػ ٘یض فثاستٙذ اص :وتشْ ػت٘ٝمغت ،)1389( ٝاِٚتیٗ ت تٝای وت ٝاص تشویتذٖ
تادوٙهٞایؾ وٛؿحاَ ؿذ ( ،)1389پیغأ تشای اتش پٙثٝای ( ،)1386پشی چ ٝوؼ سا
تا وٛد تشد؟ ( ،)1388غ ٚ َٛدٚچشوٛٔ ٓٙٔ ،)1388( ٝؽ ٌشػ ٔ ،ٝٙوٛسٔ .دسػتتٝ
(٘ ،)1388شدتاٖ ٞضاس پّ ،)1390( ٝتاتای ٔٗ تتا ػتغ وٛؿتٕض ٜاػت ،)1391( .رتادٜ
( ،)1384ؿّٛاسن ػثض  ٚتّٛص تٙفؾ (ٔ ٗٔ ،)1383أا٘ .سا ٘خٛسدْ ( ،)1387ایٗ ػتش
د٘یا ،آٖ ػش د٘یا ( ،)1390دی ٛػیا ٜدْ ت ٝػش (.)1390
 ۴ؼگردّای توروسزدایی
پظٞٚؾ پیؾس ،ٚتتشای تحّیتُ ،اص ؿتٍشدٞای وـتکؿتذ ٜاص ػتٛی وؼتش٘ٚظاد ٚ
ٓٞچٙیٗ ػایش پظٞٚؾٞای پغ اص آٖ ،ػٛد رؼت ٝاػ ..ایٗ ؿٍشدٞا اص ایٗ لشاس٘ذ:
 ۱-4هذاخلِی راٍی
ؿٙیذٖ كذای ساٚی دس داػتاٖ  ٚحضٛس ا ،ٚو ٝاص رّٕ ٝؿتٍشدٞای فشاداػتتاٖ اػت،.
ٔٛرة ٔ ؿٛد س٘ٚذ اكّ ِ داػتاٖ ،وٌٌٝ ٝا ٜحاِ .ایؼتای ت ٝوتٛد ٔت ٌیتشد ،تغییتش
یافت ،ٝداػتاٖ ٓٞچٙاٖ ٞیزاٖ  ٚپٛیای وٛد سا حفؼ وٙذٔ .ذاوّٝی ساٚی ،فاكتّٝای سا
ایزاد ٔ وٙذ ؤ ٝخاعة تا ر« ٙٞتاص٘ ٜفغ» ،دٚتاس ٜس٘ٚذ داػتاٖ سا پِت تٍیتشد( .س.ن.
وؼش٘ٚظاد.)173 :1383 :
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 ۲-۴پایاى خَغ
وؼش٘ٚظاد اص ایٗ ٚیظٌ افؼا٘ٞٝا ت ٝفٛٙاٖ ؿتٍشدی تتشای تٕشوضصدایت یتاد ٔت وٙتذ.
(وؼش٘ٚظاد )174 :1383 :ؿیٜٛی تٕشوضصدای ِ ایٗ ؿٍشد تذیٗ ؿىُ اػ .ؤ ٝخاعتة
پغ اص وٛا٘ذٖ یا ؿٙیذٖ چٙذ افؼا٘ ٝتا پایاٖ وٛؽ ،ایٗ ٚیظٌ سا تٕٝٞ ٝی افؼتا٘ٞٝتا
ػشای .داد ،ٜاص آٖ پغ ،ت ٝرای تٕشوض تش پایاٖ لل ،ٝتٔ ٝؼیش  ٚچٍ ٍ٘ٛپایتاٖیتافتٗ
آٖ تٕشوض ٔ وٙذ .چٙاٖچ ٝدس ایٌٗ ٝ٘ٛداػتاٖٞا پایاٖ داػتاٖ –وٛؿایٙذ یا ٘اوٛؿایٙذ-
دس اتتذا یا دس ٔیا٘ٝی داػتاٖ فاؽ ؿٛدٔ ،خاعة تا آٌا ٞاص ایٗ ٘ىت ،ٝتٕشوض وٛد سا اص
دِٟشٜی پایاٖ تشٔ ٌیشد  ٚتا سٚیذادٞای داػتاٖ ٕٞشا ٔ ٜؿٛد.
 ۳-۴اغراق
دس اغشاقٌٝ٘ٛ ،ای ٍ٘اٚ ٜیظٔ ٚ ٜتفا ٚرایٍضیٗ ٔٛضٛف ٔتقاسف ٔ ؿٛد؛ اغشاق دس
افؼا٘ٞٝا تا حاِت اص عٙض ٕٞشا ٜاػ .ت ٝعتٛسی وتٌ٘ٛ« ٝتٝای صیتاد ٜسٚی دس تٛكتیک
سوذاد ،كح ٝٙیا كفت ٘ىٞٛیذ ٜسا ٘ـاٖ ٔ دٞذ( ».وؼش٘ٚظاد.)174 :1383 :
ٍ ۴-۴ارًٍِظازی
ٚاسٝ٘ٚػاصی ؿٍشدی اػ .و ٝدس داػتاٖ٘ٛیؼ تتشای وٛدوتاٖ وتاستشدی ٚیتظ ٜداسد ٚ
ٔ تٛاٖ آٖ سا حاِت دیٍش اص اغشاق ٘أیذ .دس ایٗ ؿٍشد ادت  ،كفٞ.ا یا ؿشایغ تتشای
ؿخلیت اص داػتاٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٔٝؿٛد و ٝدس حاِ .فادی ،ایٗ ؿخلی .تتذ ِٖٚایتٗ
كفٞ.ا ت٘ ٝؾش ٔ آیذ .تٙاتشایٗ تٕشوض وٛا٘ٙذ ٜاص ؿخلی .ت ٝكف .تشٔ ٌتشدد .تتشای
ٕ٘ ،ٝ٘ٛدس داػتا٘ االك وٕ٘ ٝاد وٓفمّ اػٛٔ ،.رٛدی ٛٞؿٕٙذ ٔقشف ٔ ؿٛد و ٝتتا
تفىش  ٚتذتیش ،وٛدؽ  ٚدیٍشاٖ سا اص ّٟٔىت ٝتت ٝدس ٔت تتشد (س.ن .وؼتش٘ٚظاد:1383 :
.)176
 ۵-۴خَدفاغظازی
ایٗ ؿٍشد ،یى اص رزابتشیٗ ٔ ٚإحشتشیٗ ؿتیٜٞٛتای تٕشوضصدایت  ٚدس ٕٞتاٖ حتاَ
دؿٛاستشیِٗ آٖٞا اػ ..ایٗ ؿٍشد و ٔ ٝتٛاٖ آٖ سا اص ف« ٖٛٙفشاداػتاٖ» ت ٝؿتٕاس آٚسد،
«ت ٝوٛا٘ٙذ ٜیا ؿ٘ٛٙذٜی لل ٝوٕه ٔ وٙذ تا تش سٔتض  ٚساص آفتشیٙؾ للت ،ٝسٚؽٞتا ٚ
اٞذاف آٖ ،آٌا ٞیاتذ .ت ٝوٕه ایٗ ؿٍشدٔ ،خاعة دس رایٍا ٞتیش ٖٚاص داػتاٖ لشاس
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ٌشفت ٚ ٝتا دسن وٛدآٌاٞا٘ ٝاص تاصیِ ٔتٗ ،تِ ٝزت ػشؿتاستش دس فشآیٙتذ ٔغاِقت ٝدػت.
ٔ یاتذٕٞ( ».اٖ)177 ،
 ۶-۴ؼىا ّای گَیا
یى اص سٚؽٞای آفشیٙؾ داػتا٘ ِز تخؾ تشای وٛدواٖ اػتفاد ٜاص فضتاٞای وتاِ
دس ٔتٗ یا ٕٞاٖ ؿىافٞای ٌٛیا اػ ..دس حمیمٛ٘ .یؼٙذٕٛٞ ٜاس ٜتایذ راٞای وتاِ
تشای وٛدن تال تٍزاسد تا وٛدن تا وٕه واللی .وٛیؾ دس فشآیٙذ آفتشیٙؾ داػتتاٖ
ػٟیٓ ؿٛد.
 ۷-۴رف ٍ .ترگؽ.
سف ٚ .تشٌـ .اص رّٕ ٝؿٍشدٞای داػتاٖ ٘ٛیؼ اػ .و ٝت ٝفٙلش ٔىتاٖ دس سٚایت.
٘ؾش داسد .تا تٟشٌٜیشی ٘ٛیؼٙذ ٜاص ایٗ ؿٍشد ،أىاٖ دسن ٔىتاٖٞتا اص صاٚیتٞٝتای دیتذ
ٌ٘ٛاٌ ٖٛتشای وٛا٘ٙذ ٜپذیذ ٔ آیذ .دس ایٗ ؿٍشدٔ ،ؼیشی و ٝیه تاس تٛػظ ؿخلی.
داػتاٖ اص ٘مغٝی اِک آغاص ؿذ ،ٜػپغ ت٘ ٝمغٝی ب سػیذ ٚ ٜدس ٘تیزت ٝدس ٘مغتٝی د
پایاٖ یافت ٝاػ.؛ دس سا ٜتاصٌـ ،.اص ٘مغٝی د آغاص ؿذ ،ٜپغ اص ٌزس اص ٘مغٝی ب ،دس
٘مغٝی اِک پایاٖ ٔ یاتذ .وٛا٘ٙذ ٜتشای دسن ایٗ تغییش ،اص تلٛس پیـیٗ  ٚتشتیة لثّت
٘مغٞٝا ،تٕشوض وٛیؾ سا صدٚدٜاػ ٚ .تشتیة رذیذی سا تشای آٖٞا دس ٘ؾش ٔ ٌیشد.
ً ۸-۴وای دٍر ٍ ًوای ًسدیه
ایٗ ؿٍشد ٘یض  ٖٛ ٕٞؿٍشد پیـیٗ تش فٙلش ٔىاٖ دس داػتاٖ تأویتذ ٔت ٚسصد .دس ایتٗ
ؿٍشد ٘یض تمٛی .دسن صاٚیٞٝای دیذ ٌ٘ٛاٌ ٖٛتا تٟشٌٜیشی اص ؿٍشدٞای داػتتا٘ ٔتذّ
٘ؾش اػ ..تا یاسی ایٗ ؿٍشد ،وٛا٘ٙذ ٜؿ ءای ٚاحذ سا اص فاكّٞٝای ٔختّک ٔت تیٙتذ.
تشای ٍٕ٘ٙٞ ،ٝ٘ٛاْ پشٚاصوشدٖ ؿخلی .داػتاٖ ،ارؼاْ وٛچه  ٚوٛچهتش ٔ ؿ٘ٛذ ٚ
ٍٙٞاْ فشٚدآٔذٖ ،وٓوٓ ت ٝا٘ذاصٜی ٚالق وٛد تاصٔ ٌشد٘ذ.
 ۹-۴تعادل ٍ عذم تعادل
ٞش افؼا٘ ٝتا ٚضقیت ٔتقادَ آغاص ٔ ؿٛد و ٝتا ٌزس اص فأُ تحتشاٖآفتشیٗ ٔ ٚشحّتٝی
فذْ تقادَ ،ت ٝتقادِ دیٍش ٔٙت ٔ ٟؿٛد .تٙاتشایٗ لٟشٔاٖ داػتاٖ تتا س دادٖ حادحتٝای
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اص تٕشوضٌشای دس تقادَ اِٚی ٝت ٝتٕشوضصدای دس ِحؾٝی تحشاٖ  ٚػپغ ت ٝتقادَ حا٘ٛیٝ
تغییش ٚضقی ٔ .دٞذ(.س.ن .وؼش٘ٚظاد)192-191 :1383 :
پیؾ اص ایٗ اؿاس ٜؿذ ؤ ٝشادپٛس( )1391دس پظٞٚؾِ وٛد ،ؿٍشدٞای تٕشوضصدایت
سا دس افؼا٘ٞٝای ا٘زٛی تشسػ وشد  ٚدس ایٗ سا ،ٜتشوت ؿتٍشدٞا سا ٌؼتتشؽ دادٚ ٜ
ٓٞچٙیٗ ت ٝؿٍشدٞای رذیذی دػ .یاف ..ؿٍشدٞای و ٝدس پ ٔت آیٙتذ تشٌشفتت ٝاص
پظٞٚؾ ٔشادپٛس اػ..
 ۱۱-۴یه صحٌِ تا دٍ ًوا
ٌاٛ٘ ٞیؼٙذ ٜكح ٝٙیا سٚیذادی سا ٔ پشداصد  ٚػپغ ٕٞاٖ كح ٝٙسا اص دیتذی دیٍتش
تاصتی ٔ ٙوٙذ .دس ایٗ كٛس ٔ ،خاعة و٘ ٝخؼ .تش ٕ٘ای ٘خؼ ِ.كح ٝٙتٕشوض وشدٜ
تٛد ،تٕشوض وٛد سا اص آٖ ٕ٘ا صدٚد ٚ ٜتش ٕ٘ای دیٍش تٕشوض ٔ وٙذ.
 ۱۱-۴صحٌِّای ّنزهاى
دس ایٗ ؿٍشد د ٚكح ٝٙتا  ٓٞپیؾ ٔ س٘ٚذ أا ساٚی تٟٙا ت ٝسٚای .یى اص ایٗ كح-ٝٙ
ٞا ٔ پشداصد  ٚدس ٔیا٘ٝی افؼا٘ ،ٝسٚای .دیٍش سا آغاص ٔ وٙذ .دس ایٗ ٍٙٞتاْ اػت .وتٝ
ٔخاعة ،و ٝتش سٚای٘ .خؼ .تٕشوض وشد ،ٜتٛر ٝوٛد سا تش سٚای .دٔ ْٚتٕشوتض ٔت -
وٙذ.
ً ۱۲-۴وای تاز ٍ ًوای تعتِ
ٕٔىٗ اػٛ٘ .یؼٙذ ٜیا تلٛیشٌش ،تلٛیش سا دس ٕ٘ای تؼت ٝاسا  ٝدٞذ  ٚپتغ اص چٙتذی
ٕ٘ای تاص اص ٕٞاٖ تلٛیش سا تاصٕ٘ایذ.
 ۱۳-۴جاتِجایی لْرهاى
دس تشو افؼا٘ٞٝا لٟشٔاٖ داػتاٖ دس ٘یٕٝی سا ٜتغییش ٔ وٙذ  ٚؿخلی .دیٍشی ٘متؾ
لٟشٔاٖ ت ٝوٛد ٔ ٌیشد  ٚلٟشٔاٖ اِٚی ٝت ٝحاؿی ٔ ٝسٚد .دس ایٗ كٛس رٔ ٗٞخاعتة
اص تٕشوض تش لٟشٔاٖ ا ٚ َٚپیٍیشی فالث .ا ٚكتشفٙؾش وتشد ٚ ٜتتش لٟشٔتاٖ د ْٚتٕشوتض
ٔ وٙذ.
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 ۱۴-۴چٌذهجلعی
دس ایٗ ؿٍشد داػتاٖ دا ٕاً اص یه تخؾ یا اپیضٚد ،ت ٝتخؾ دیٍتشی دس حشوت .اػت..
ٔخاعة ٘یض ٍٙٞاْ د٘ثاَ وشدٖ داػتاٖ ،تا ٘ٛػتاٖ ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚتٕشوضصدایت دس
سٚای .دسٌیش ٔ ؿٛد.
 ۱۵-۴زًجيرُ رخذادّا
ٔقٕٛالً ص٘زیشٜای اص حٛادث وٛب یا تذ ،افؼا٘ٞٝا سا ؿىُ ٔ دٙٞذ .دس كٛست و ٝایتٗ
حٛادث تا ؿتاب  ٚدس استثاط تا  ٓٞس دٙٞتذٛٔ ،رتة حشوت .رٞتٗ ٔخاعتةٔ ،یتاٖ
سوذادٞا  ٚتٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای حیٗ ایٗ حشوٞ.ا ٔ ٌشدد .ایٗ سوذادٞا ٕٔىٗ
اػ .وٛؿایٙذ یا ٘اوٛؿایٙذ تاؿٙذ.
 ۱۶-۴رگثار ٍارًٍگی
ٌا ٞایٗ سوذادٞای پ دس پ ٚیظٌ دیٍشی ٘یض داس٘ذ و ٝػثة پذیتذ آٔتذٖ حتاِت
دیٍش اص تٕشوضصدای ٔ ٌشدد .ایٗ ٚیظٌ ٕٞ ،اٖ ٚاس ٚ ٍ٘ٚتضاد ٔٛرتٛد دس حتٛادث
اػٞ ..ش یه اص حٛادث ،ت ٝتٟٙای ٘ٛف ٚاس ٍ٘ٚسا دس وٛد رای دادٜا٘ذ و ٝرٞتٗ سا
اص حأِ .قٕٕٞ ٚ َٛیـٍ آٖ سوتذاد ،دٚس وتشدٛٔ ٚ ٜرتة تٕشوتضؽ تتش ٚضتقی.
ٔتٙالض و ٔ ٘ٛٙؿٛد.
 ۱۷-۴غافلگيری
دس تشو ٔٛاسد ،فٛأّ ٔٛرة «غافٍّیشی» ٔخاعة  ٚتٕشوضصدای أ ٚت ؿت٘ٛذ .ایتٗ
سٚیدادٞا  ٚتٕشوضصدای ٘اؿ اص آٖٞا ٌا ٞت ٝػثةِ فشیةٌ ،ا ٞت ٝػثة تغییش ٕ٘تا،
ٌا ٞتت ٝػتثة ؿتتاب دس س دادٞتا ٌ ٚتا ٞتت ٝػتثة راتتٝرتای دس ٘متؾٞتا دس
افؼا٘ٞٝاػ..
 ۱۸-۴هٌاظرُ
ؿخلیٞ.ای افؼا٘ٞٝا ٌا ٜتٔ ٝلاف  ٔ ٓٞس٘ٚتذ  ٚپشػتؾ  ٚپاػتخٞتای سد  ٚتتذَ
ٔ وٙٙذ .ایٗ پشػؾ  ٚپاػتخٞتا وتٔ ٝاٞیت .غافتٌُیشا٘ت ٝداس٘تذٌ ،تا ٞتت ٝكتٛس
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دسوٛاػٞ.ای فزیة  ٚتشآٚسد ٜؿذٖ آٖ اص ػٛی ؿخلتیٔ ِ.ماتتُ رّتٔ ٜٛت وٙٙتذ.
ایٌٗ ٝ٘ٛپاػخٞای دٚس اص ا٘تؾاس ٔٛرة تٕشوضصدای ٔخاعة ٔ ؿٛد.
 ۱۹-۴لصِ در لصِ
ٔخاعة ا٘تؾاس داسد و ٝداػتاٖ ػیش ٔقٕ َٛوٛد سا آغاص وتشدٜ؛ تت ٝاٚد سػتیذ ٚ ٜپایتاٖ
یاتذ .أا ٕٝٞی داػتاٖٞا –ولٛكا افؼا٘ٞٝتا -اص ایتٗ ػتیش پیتشٚی ٕ٘ت وٙٙتذٌ .تاٞ
للٝای دس ٔیا٘ٝی افؼا٘ ٝآٚسد ٔ ٜؿٛد و ٝتا ٚرٛد استثاط لٛی تا افؼا٘ ٔ ،ٝتٛا٘تذ تتٝ
فٛٙاٖ داػتاٖ ٔؼتمّ ت ٝؿٕاس آیذ .حشو .ر ٗٞاص افؼا٘ ٝت ٝافؼا٘ٝای دیٍتش ٚ ،ػتپغ
تاصٌـ .ت ٝافؼا٘ٝی اكّ ٘ٛف تٕشوضصدای تٚٝرٛد ٔ آٚسد.
 ۲۱-۴لصِّای زًجيرُای
٘ٛؿ دیٍشی اص لل ٝدس لل٘ ٝیض ٚرٛد داسد و ٝتفاٞ ٚای ؽشیف تتا ؿتٍشد لثتُ داسد.
ٔشادپٛس تا تیاٖ ایٗ ٘ىت ٝوٌ ٝا ٞداػتاٖٞای ٔیا٘ استثتاطِ چٙتذا٘ تتا سٚایت .اكتّ
٘ذاس٘ذ؛ ایٗ ؿٍشد رذیذ سا «للٞٝای ص٘زیشٜای» ٔ ٘أذ.
 ۲۱-۴ترچعة
دالِٞ .ای ایحا ٛٔ ،ضٛف اػت .وت ٝدس تالغت .فشتت لتذیٓ تؼتیاس ٔتٛسد تٛرتٝ
٘ٛیؼٙذٌاٖ  ٚؿافشاٖ تٛد ٜاػ ..ایٗ ٔٛضٛؿ ،دػتٔ.ایتٝی ؿتٍشدی دس افؼتا٘ٞٝتای
ایشا٘ ؿذ ٜوٛٔ ٝرة تٕشوضصدای ٔ ؿٛدٌ .ا ٞؿخلیٞ.ای داػتاٖ ٘اْٞا یا كفات
داس٘ذ و ٝاستثاعـاٖ تا ؿخلی ،.دس اتتذا تشای ٔخاعة ٔث ٟٓاػ ..دس ٔؼیش افؼا٘ ،ٝتتٝ
تذسیذ ٚ ،تا سٚؿٗ ؿذٖ وّك  ٚوٙٔ ٚ ٛؾ ؿخلی ،.ت ٝتذسیذ دِیُ ایتٗ ٘تاٌْتزاسی
تشای ٔخاعة سٚؿٗ ٔ ؿٛد .تٕٞ ٝیٗ ػثة ،ایٗ تغییش دیذٌأ ٜخاعتة دس ٔتٛسد ٘تاْ
ؿخلی .داػتاٖ ٔ ،تٛا٘ذ تٕشوضصدا تاؿذٌ .ا٘ ٞاْ ؿخلیٔ .تضاد سفتاسٞا  ٚوُّك ٚ
ٔٙؾ اٚػ ..ایٗ ؿٍشد و ٝحاِت اص عٙض  ٚتٙالض سا دس تتش داسد ،تتیؾ اص حاِت .اَٚ
صٔیٝٙی تٕشوضصدای سا فشا ٔ ٓٞآٚسد.
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 ۲۲-۴دگردیعی لْرهاى
ایٗ ؿٍشد دس حمیمٌٝ٘ٛ .ی تىأتُ یافتتٝی ؿتٍشد «سفت ٚ .تشٌـت ».دس پتظٞٚؾ
وؼش٘ٚظاد اػ ..وؼش٘ٚظاد دس ٘ؾشیٝی ٔقلٔٛی ٚ .تزشت ٝؿٍشد سفت ٚ .تشٌـت .سا
ت ٝتغییش ؿىُ ؿخلیٞ.ای داػتاٖ اص دوتش ت ٝپؼش  ٚػپغ تاصٌـ .تت ٝؿتىُ اِٚیت،ٝ
تقٕیٓ دادٔ .شادپٛس ٔقتمذ اػٌ .ا ٞایٗ تغییش ؿىُ آٖلذس ادأ ٔ ٝیاتذ و ٝؿخلتی.
تغییشیافت ٝدس حاِت .دٔٚتیٗ وتٛد ٔت ٔاَ٘تذ  ٚتاصٌـتت دس وتاس ٘یؼت ٚ .پایتاٖ وتاس
ؿخلیٔ ،.شي اػ ..دس ایٗ حاِ ،.ؿٍشد سف ٚ .تشٌـ .ت ٝؿٍشد دٌشدیؼت تتذَ
ٔ ؿٛد .لاػٕ  ،تا تأویذ تش تلٛیش دس وتابٞای تلٛیشیِ ٝ٘ ٚ ،ضٔٚاً تلٛیشیداػتا٘ ،
 ٚتا تٛر ٝت ٝتشٓٞوٙؾ ٔتٗ  ٚتلٛیشٛٔ ،فك ت ٝوـک تیؼ ٚ .ػ ٝؿٍشد ٘ ٔ ٛؿٛد.
 ۲۳-۴حرو .زهاًی
اص ٘ؾش لاػٕ ٕ٘ ،ایؾ حشو .اص سٚص ت ٝؿة  ٚاص ؿة ت ٝسٚصٔ ،خاعة سا اص تٕشوض تش
ِحؾٝای ایؼتا تاصٔ داسد .تلٛیشٞای وٛسؿیذٔ ،ا ٚ ٜػتاس ٚ ٜاػتفاد ٜاص سً٘ٞای ٔختُ
ػیا ٚ ٜػفیذ یا ٘اس٘ز  ٚآت ٔ تٛا٘ٙذ ایٗ حشو .صٔتا٘ سا تاصتتاب وٙٙتذٞ .تٓچٙتیٗ
ساتغٝی ٔتٗ  ٚتلٛیش ٘یض ٔ تٛا٘ذ تش ٌزس صٔاٖ تأویذ وشد ٚ ٜرٔ ٗٞخاعة سا اص تٕشوض
تش یه صٔاٖ واف تاصداسد.
 ۲۴-۴تضاد
ت ٝتاٚس لاػٕ  ،ؿٍشد «تضاد» و ٝت٘ ٝتٛف دستشٌیش٘تذٜی ؿتٍشدٞای «ٚاس٘ٚتٝػتاصی»،
«ٕ٘ای دٚس ٘ ٚضدیه» « ٚتقادَ  ٚفذْ تقتادَ» اػت ،.اص آٖ رٟت .تٕشوضصداػت .وتٝ
ٔخاعة سا اص اػتغشاق تش رٙثٝای واف اص احش تاصٔ داسد .ایٗ ؿٍشد ٔ تٛا٘ذ دس س٘تً،
ا٘ذاص ،ٜحاِ ٚ .وٙؾِ ؿخلیٞ.ای داػتاٖ ٕ٘ٛد یاتذ .ؿٍشد تضتاد دس ٔتتٗ  ٚتلتٛیش
ٔ تٛا٘ذ ت ٝچٙذ ؿىُ رّ ٜٛوٙذ .دس تشو ٔٛاسد ٔتٗ  ٚتلٛیش ساتغٝای تمتاتّ تتا ٞتٓ
ایزاد ٔ وٙٙذ وٛٔ ٝرة تٕشوضصدای اص ٔخاعة ٔ ٌشدد .رٔ ٗٞخاعة دس ایٗكٛس
دا ٕاً تیٗ ٔتٗ  ٚتلٛیش حشو ٔ .وٙذ  ٚتا اػتفاد ٜاص فاكّٝی تمتاتّ وت ٝتتیٗ ٔتتٗ ٚ
تلٛیش اػ .ت ٝلذس تخیُ وٛد ٔزاَ آفشیٙؾ ٔ دٞذ .دس ٔٛاسد دیٍش ،تلٛیش ٔ ٚتٗ
ٕٞشآٞ ٚ ٜرٞ .ٟؼتٙذ ٞ ِٚش د ٚتضادی سا ٔیاٖ ؿخلیٞ.ا تٕ٘ ٝایؾ ٔ ٌزاس٘ذ.
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ّ ۲۵-۴واًٌذی
ٌأ ٞیاٖ چٙذ تلٛیش دس یه وتاب یا ٔیاٖ ٔتٗ  ٚتلٛیش ،ؿثاٞ.ٞای ٚرٛد داسد
ؤ ٝخاعة سا ت ٝوٛد رزب وشد ٚ ٜا ٚسا ٚأ داسد و ٝدػ .تتٔ ٝمایؼت ٝتض٘تذ .ؿتىُ
ٌشفتٗ ٔمایؼٔ ٝیاٖ چٙذ ؿىُ یا ٘ٛؿت ٚ ٝتلٛیش ،وٛدٛٔ ،رة تٕشوضصدای ٔ ؿٛد.
 ۲۶-۴خَدارجاعی
ؿثأ .ٞیاٖ تلٛیشٞای یه وتاب  ٚیا تلٛیش ٔ ٚتٗ وتابٌ ،ا ٜحاِت دیٍش تت ٝوتٛد
ٔ ٌیشد .تذیٗ ٔق ٙو ٝایٗ تلاٚیش ،ر ٗٞسا ت ٝػٛی تلاٚیش دیٍش وتاب یتا تلتاٚیشی
اص وتابٞای دیٍش ٘ٛیؼٙذ ٜس ٔ ٖٕٛٙٞؿٛد  ٚاص ایٗ سأ ٜقٙای ٔتفا ٚاص پیؾ  ٚیا دس
تىٕیُ آٖ ٔ آفشیٙذٔ .خاعة تشای وـک ٔقٙای احش  ٚاستثاط ٔیاٖ ٘ـتا٘ٞٝتا ،دا ٕتاً تتٝ
تلاٚیش لثُ  ٚتقذ سرٛؿ ٔ وٙذ  ٚدػ .تٔ ٝمایؼٝی تلاٚیش ٔ ص٘ذ.
 ۲۷-۴پيػآگْی
دس ایٗ ؿٍشد ٘ٛیؼٙذ ٚ ٜتلٛیشٌش تلاٚیشی سا اسا  ٔ ٝدٙٞذ و ٝاعالفات اص آٖ چ ٝدس
آیٙذ ٜس وٛاٞذ داد ت ٝوٛا٘ٙذ ٜاِما ٔ وٙٙذٍٙٞ .أ و ٝوٛا٘ٙذ ٜتا تلاٚیش تقذی سٚتشٚ
ٔ ؿٛد٘ ،اوٛدآٌا ٜحشوت ر ٙٞت ٝػٕ .آٖچ ٝپیؾ اص ایٗ دیذٜتٛد ،وٛاٞذ داؿ..
 ۲۸-۴پيػگَیی
ٌا ٞدس ٔتٗ  ٚتلٛیش تشو وتابٞا ٘ٛف تىشاس دیتذٔ ٜت ؿتٛد وتٔ ٝخاعتة سا تتٝ
«پیؾٌٛی » آٖچ ٝپغ اص ایٗ وٛاٞذ آٔذ تشغیة ٔ وٙٙذ .تشای ٔخاَ دس تٕاْ كتفحا
وتات  ،سٚتا ٞاص ٔشغ ؿىؼٔ .ت وتٛسدٔ .خاعتة وتٛدن تتا دیتذٖ چٙتذ كتحٝٙ
پیؾتی ٔ ٙوٙذ و ٝدس كفحا آیٙذٕٞ ٜیٗ اتفاق س وٛاٞذ داد .تٙاتشایٗ ٍٙٞأ وتٝ
رٔ ٗٞخاعة ،دسٌیش ٔغاِة كفحٝای اص وتاب اػٓٞ ،.صٔاٖ تش پیؾٌتٛی كتفحٝی
تقذی ٘یض ٔتٕشوض اػٌ ..ا ٞپیؾتیٔ ٙخاعة تحمك ٕ٘ یاتذ .دس ایٗكٛس ٔخاعة
غافٍّیش ؿذ ٚ ٜاحش ت ٝؿىّ دیٍش تٕشوضصدا ٔ ٌشدد.
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ً ۲۹-۴وای ثاتً ٍ .وای هتغير
تشو كحٞٝٙا و ٝدس وتاب ٕ٘ایؾ داد ٔ ٜؿ٘ٛذٔ ،تحشن ٔ ٚتغیش٘ذ ،دسحاِ و ٝتشوت
كحٞٝٙا ایؼتا  ٚحاتتٙذٔ .خاعة تا دیتذٖ تفتا ٚایتٗ كتحٞٝٙتا دسٌیتش ٘ٛػتاٖ ٔیتاٖ
تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای ٔ ؿٛدٌ .أ ٞخاعة تا دیذٖ چٙذ كحٝٙی پ دسپت  ،تتٝ
ایؼتاتٛدٖ یا ٔتحشنتٛدٖ كحٝٙای پ ٔ تشد .تشای ٔخاَ ٔت تتٛاٖ تماتتُ د ٚكتحٝٙی
داوُ  ٚواسد یه وا٘ ٝسا تیاٖ وشد؛ و ٝفضای داوُ وا٘ٔ ٝتحشن  ٚفضتای وتاسد اص
آٖ حات ٚ .ایؼتا تاؿذ.
 ۳۱-۴یه صحٌِ در اًذازُّای گًَاگَى
دس تشو وتابٞا ،یه تلٛیش دس ا٘ذاصٜٞای ٔتفا ٚدیذ ٔ ٜؿٛد .تتشای ٔختاَ ٕٔىتٗ
اػ .كحٝٙای اص داػتاٖ ،دس كفحٝی فٛٙاٖ وتاب تا ا٘ذاصٜای وٛچهتتش یتا تتضسيتتش
ٕ٘ایؾ داد ٜؿذ ٜتاؿذ .دس ایٗ كٛس  ،افض ٖٚتتش ایتٗوت ٝؿتٍشد پتیؾآٌٟت ٔٛرتة
تٕشوضصدای ٔ ؿٛد؛ تفا ٚدس ا٘ذاصٜی د ٚتلٛیش رٔ ٗٞخاعة سا دسٌیش تٕشوضصدایت
ٔ وٙذ.
 ۳۱-۴وادرتٌذی ًاّوگَى
ٔقٕٛالً وتابٞا ت ٝیه ؿی ٜٛاص اتتذا تا ا٘تٟا وادس تٙذی ٕ٘ ؿ٘ٛذٕٔ .ىٗ اػ .وادستٙذی
دس كفح ٝػیاَ تاؿذ  ٚاص ػٛی ت ٝػٛی دیٍش دس ٌشدؽ تاؿذٓٞ .چٙیٗ ٕٔىٗ اػت.
٘ٛؿ وادستٙذی اص دایش ٜتٔ ٝشتـ یا ٔؼتغیُ تغییش یاتذ .ایٗ فٛأُ افض ٖٚتش آٖوت ٝتٕشوتض
رٔ ٗٞخاعة سا اص ٔحتٛا  ٚتلاٚیش ت ٝػٕ .وادستٙذی ٔ تشد؛ تٛر ٝا ٚسا تت ٝآفتشیٙؾ
یه احش تلٛیشیداػتا٘ ٔقغٛف ٔ وٙذ  ٚتافج ٔت ؿتٛد ٔخاعتة تتٛا٘تذ اص تیتش،ٖٚ
آفشیٙؾ وتاب سا ٘ؾاس ٜوٙذ ِ ٚز وٛا٘ؾ وتاب دٚچٙذاٖ ؿٛد.
 ۳۲-۴هذاخلِی تيٌٌذُی تيرًٍی
ٌا ٞدس ٕ٘ای اص سٚتش ،ٚچٟشٜی یى اص ؿخلیٞ.ای داػتاٖ تٌٝ٘ٛ ٝای دیذ ٔ ٜؿٛد
وٌٛ ٝیا تٔ ٝخاعة ،ویش ٜؿذ ٜاػ ٚ .ا ٚسا ٔٛسد وغاب لشاس ٔ دٞتذ .تتذیٗ تشتیتة
ٔخاعة ت ٝكٛس غیشٔؼتمیٓ ٔتٛر ٝحضٛس وٛد ؿذ ٚ ٜاص تٕشوض  ٚاػتغشاق دس وتاب
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واسد ٔ ؿٛد .ایٗ ؿٍشد ؤ« ٝذاوّٝی تیٙٙذٜی تیش٘ » ٘ٚاْ داسد تٔ ٝخاعة وٕه ٔ -
وٙذ و ٝرایٍا ٜوٛیؾ سا دسن وشدٓٞ ٚ ٜچ ٖٛوٛا٘ٙذٜای فقاَ داػتاٖ سا د٘ثاَ وٙذ.
 ۳۳-۴ؼَخی تصَیری
دس تشو ٔٛاسد تلٛیشٌش تا ٔخاعة وٛیؾ« ،ؿٛو تلٛیشی» ٔ وٙذ  ٚتلتٛیشی سا
ت ٝكٛس دٚپ ّٟٛت ٝواس ٔ ٌیشدٔ .خاعة ٘خؼ .تشداؿت اص تلٛیش داسد؛  ِٚپغ اص
ا٘ذو دلٔ .تٛر ٝاؿتثا ٜوٛد ؿذ ،ٜتٕشوض وٛد سا اص تشداؿ٘ .خؼت .تشٔت ٌیتشدٚ ،
ٔتٛرٙٔ ٝؾٛس تلٛیش ٔ ؿٛد.
 ۳۴-۴تِّنریختگی رًٍذ رٍای.
ٌا ٞس٘ٚذ ٔقٕ َٛسٚای .ت ٔ ٓٞ ٝوٛسد  ٚكحٝٙی پایا٘ داػتاٖ ،دس آغتاص ٔت آیتذ.
ایٗ ؿٍشد ٔٛرة ٔ ؿٛد ٍ٘شؽ ٔخاعة ٘ؼث .ت ٝچیٙؾ داػتاٖ تغییش وشد ٚ ٜر ٗٞاٚ
دسٌیش تٕشوضصدای ؿٛد« .ت ٓٞ ٝسیختٍ س٘ٚذ سٚای ».اص ایٗ ر .ٟو ٝچیتٙؾ تخثیت.
ؿذ ٜدس رٔ ٗٞخاعة سا دٌشٌ ٔ ٖٛوٙذ ،ؿٍشدی ٘ ٛت ٝؿٕاس ٔ آیذ ،دسحتاِ وت ٝاٌتش
ٔٛضٛؿ آؿىاسؿذٖ پایاٖ داػتاٖ دس اتتذای آٖ ٔغشح تاؿذ؛ ایٗ ؿتٍشد پتیؾ اص ایتٗ اص
ػٛی وؼش٘ٚظاد وـک ؿذٜاػ..
 ۳۵-۴تصَیرّای حاؼيِای
دس تقض ٔٛالـ ،تلٛیشٌش دس الذأ وٛ٘ ٝف ؿٛو تلٛیشی ٘یض ت ٝؿتٕاس ٔت آیتذ،
تلاٚیشی حاؿیٝای دس اعشاف تلٛیش اكّ راػتاصی ٔت وٙتذ .ایتٗ تلتاٚیش ٔٛرتة
ا٘حشاف تٕشوض ٔخاعة اص تلٛیش اكّ ت ٝػتٕ .تلتاٚیش حاؿتیٝای ؿتذ ٚ ٜحشوت.
چـٓ  ٚرٔ ٗٞیاٖ ایٗ تلتاٚیش ٛ٘ ٚػتاٖ ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚتٕشوضصدایت سا ػتثة
ٔ ؿٛد.
 ۳۶-۴تصَیرّای چٌذتىٌيىی
اػتفاد ٜاص سٚؽٞای ٔختّک تلٛیشی ٘یض ٔت تٛا٘تذ ٔٛرتة تٕشوضصدایت اص ٔخاعتة
ٌشدد .داػتا٘ و ٝتلٛیشٌشی آٖ تا سٚؽ وتالط آغتاص ؿتذ ،ٜپتغ اص چٙتذی تت ٝسٚؽ
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آتشً٘ سٚی ٔ آٚسد  ٚایٗ تغییشٛٔ ،رة حشو .چـٓ  ٚرٔ ٗٞخاعة ٔیاٖ سٚؽٞای
ٔختّک ؿذ ٚ ٜتٕشوض تش یه سٚؽ سا اص ٚی ٔ صدایذ.
ً ۳۷-۴واّای ترويثی
ٌا ٞصاٚیٝدیذٞا ٕ٘ ٚاٞای ٌ٘ٛاٌ ٘ٛتا یىذیٍش تشویتة ٔت ؿت٘ٛذ  ٚیته كتح ٝٙسا
تـىیُ ٔ دٙٞذ  ٚاص ٔخاعة و ٝچٙذیٗ ٕ٘ا سا دس یه كفح ٚ ٝیته كتحٔ ٝٙت تیٙتذ
تٕشوضصدای ٔ وٙٙذ.
 ۳۸-۴وٌایِ تِ آثار هؽَْر ٌّری ٍ ادتی
تیٙأتٙی ،.دس كٛست و ٝدس ٔتٗ  ٚتلٛیش ٚ ،ت ٝكٛس «وٙای ٝت ٝآحاس ٔـتٟٛس ٙٞتشی ٚ
ادت » رّ ٜٛوٙذ ٔ ،تٛا٘ذ تا ایزاد فاكّٝای وٛتأ ٜیاٖ ٔخاعة ٔ ٚتتٗ اكتّ ٛ٘ ،ػتا٘
ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای دس رٚ ٗٞی ایزاد وٙذ.
 ۳۹-۴تصاٍیر هتغير-هتي ثات.
دس تشو وتاتٟای تلٛیشی ،لؼٕت اص ٔتٗ وتاب ت ٝكتٛس حاتت .دس تٕتاْ كتفحا
تىشاس ٔ ؿٛد (ٔا٘ٙذ تشریـتٙذ)  ٚلؼتٕت دیٍتش اص ٔتتٗ تتٕٞ ٝتشا ٜتلتاٚیش دس حتاَ
تغییش٘ذٔ .خاعة ٍٙٞاْ ٔٛار ٟٝتا ایٗ «تلاٚیش ٔتغیشٔ-تٗ حات ،».تٔ ٝشٚس دس كتفحا
تقذ ت ٝد٘ثاَ لؼٕ .تىشاسی  ٚلؼٌٕ ٔ ٛ٘ .تشدد  ٚدس ایتٗ ٌتشدؽ چـتٓ  ٚرٞتٗ،
٘ٛػا٘ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای دس رٙٞؾ ایزاد ٔ ؿٛد.
 ۴۱-۴هتيّای درٍىتصَیری
ٔتٗٞای و ٝدس ٖٚتلٛیش ٘ٛؿت ٔ ٝؿ٘ٛذ ٔقٕٛالً دس ٖٚوادسی لشاس داس٘ذ  ٚت ٝكتٛس
٘مُ ل َٛاص ؿخلی .داػتاٖ آٚسد ٔ ٜؿ٘ٛذ .أا ٌا ٞایٗ ٔتٗٞتا آٖچٙتاٖ تتا تلتٛیش
یى ؿذٜا٘ذ و ٝفضای تلٛیشی كشف سا ت ٝچاِؾ ٔ وـٙذ .تشای ٔخاَ ٔتٗٞا ت ٝرای
لشاس ٌشفتٗ دس وادس تاِْٖٛؿىُ ،دس یى اص ارضای تلتٛیشٔ ،ختُ پتشچٓ یتا تتاتّ ٛلتشاس
ٔ ٌیش٘ذ  ٚایٌٗٔ ٝ٘ٛخاعة سا ٚأ داس٘ذ و ٝاص تلٛیش تتٔ ٝتتٗ  ٚاص ٔتتٗ تت ٝتلتٛیش
حشو .وٙذ  ٚتشای یافتٗ ٔتٗ ،تش ارضای وٛچه تلٛیش ٘یض تٕشوض وٙذ.
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لاػٕ ؿٍشدٞای تٕشوضصدای دیٍشی ٘یض دس عشاح وتتابٞتای تلتٛیشی وـتک
وشدٜاػ ..ایٗ ؿٍشدٞا« ،فغک ٘أقٕ« ،»َٛتشؽٞای پّتٝای»« ،چتشوؾ دس وتٛا٘ؾ»،
«لغقٞٝای ٔتحشن» ٕٞ«ٚیٗ ٕٞ ٚاٖ» ٘اْ داس٘تذ .اص آٖرتا وت ٝایتٗ ؿتٍشدٞا كتشفاً دس
حٛصٜی عشاح وتابٞای تلٛیشی اػ ٚ .استثاط چٙذا٘ تا ٔتٗ  ٚتلٛیشِ وتابٞتای
تلٛیشیداػتا٘ ٘ذاسد ،اص ؿشح آٖٞا وٛدداسی ٔ ؿٛد.
لاػٕ دس ٔزٕٛؿ تیؼ ٚ .ػ ٝؿٍشد ٘ ٛر .ٟتٕشوضصدایت ٔتتٗ  ٚتلتٛیش اسا تٝ
وشدٜاػ .و ٝتشو اص آٖٞا كشفا دس تلٛیش ،تشو تٟٙا دس عشاحت  ٚفتذٜای ٘یتض دس
استثاط ٔتٗ  ٚتلٛیش لاتُ ارشایٙذ .پظٞٚؾ حاضش ر .ٟسفای .دس أا٘ ،.تٕتأ ایتٗ
ؿٍشدٞا سا ٘اْ تشد.
 ۵یافتِّا ٍ ًتيجِگيری
دس پاػخ ت ٝپشػؾ ایٗ پظٞٚؾ ،فال ٜٚتش ؿٍشدٞای و ٝدس پظٞٚؾٞای پیـیٗ وـتک
 ٚتثییٗ ؿذ٘ذ؛ دس ایٗ پظٞٚؾ تا تٛر ٝت ٝؽشفیٞ.ای صتا٘  ٚادت  ٚلاتّیٞ.ای ٙٞشی
آحاس 22 ،ؿٍشد تٕشوضصدای رذیذ وـک ؿذ٘ذ ٓٞ ٚصٔاٖ دس داػتاٖٞتا ٔتٛسد تشسػت
لشاس ٌشفتٙذ .دس ایٗ لؼٕ ،.ایٗ ؿٍشدٞا ٔقشف ٔ ٌشد٘ذ:
 ۱تهگَییۺ ٕٔىٗ اػ .دس داػتأٖ ،خاعتة تتا فضتاٞای حتاو اص ٌفتٌٚ.تٛ
سٚتٝس ٚؿٛد .ػپغ ٘ٛیؼٙذ ،ٜساٚی  ٚیا لٟشٔاٖ داػتاٖ ،ت ٝتتهٌتٛی سٚی آٚس٘تذ .دس
ایٗ كٛس ٔ ،خاعة تشاػاع پیـیٝٙی ر ٙٞوٛد ا٘تؾاس دسیاف .پاػتخ سا داسد ،أتا
تا فذْ دسیاف .پاػخٔ ،تٛر ٝفضای تهٌٛی ٔٛرٛد دس ٔتٗ ٔت ؿتٛد .ایتٗ چتشوؾ
رٔ ٗٞخاعة اص فضای ٌف ٌٛٚ.ت ٝتهٌٛی ٔٛرة تٕشوضصدای ٔخاعة ٔ ٌشدد.
 ۲رٍیذادّای ٍاگراۺ ایٗ ؿٍشد سا ٔ تٛاٖ دس ساػتای ص٘زیشٜی سوذادٞا دا٘ؼت..
تفا ٚایٗ ؿٍشد تا «سٌثاس ٚاس » ٍ٘ٚدس ایٗ اػ .و ٝدس ایٗ ؿتٍشد ،سٚیتذادٞا ِضٔٚتاً
٘ـاٌٖش ٚاسٝ٘ٚػاصی ٘یؼتٙذ  ٚت ٝوٛدی وٛد تٙالضت سا ٘ـتاٖ ٕ٘ت دٙٞتذٞ .شیته اص
سٚیذادٞإٔ ،ىٗ اػ .فادی تاؿٙذ .أا روش ایٗ سٚیذادٞا ت ٝكٛس ػّؼّٚٝاس  ٚتتذٖٚ
ٞیچ تٙاػة  ٚتشتیث ٔٛرة ٘ٛػاٖ رٔ ٗٞخاعتة ٔیتاٖ تٕشوضٌشایت  ٚتٕشوضصدایت
ٔ ؿٛد.
ّ ۳واًٌذی لفظیۺ آسایٝی ػزـٛ٘ ،ف ٕٞا٘ٙذی ِفؾ سا تٕ٘ ٝایؾ ٔ ٌتزاسد وتٝ
واسوشدی ٔـات ٝواسوشد تلاٚیش داسدٔ .خاعة تا دیذٖ اِفاؽ و ٝپایتا٘ یىؼتاٖ داس٘تذ
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 ِٚدس فضاٞای ٔتفا ٚلشاس ٌشفتٝا٘ذ ،ر ٗٞوٛیؾ سا ٔیاٖ ایتٗ وّٕتا تت ٝحشوت.
دسآٚسد ٚ ٜتا ٘ٛػاٖ رٔ ٗٞیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدایت  ،تتٔ ٝقتا٘ رذیتذ وّٕتا
آٌا ٔ ٞیاتذٔ .خاعة وٛدن و ٝتؼّظ چٙذا٘ تش د٘یای ِغا ٘ذاسد ،تتا دیتذٖ ٔتٙت
ٔؼزّـ ،تٕشوض وٛد سا اص پ ٌشفتٗ حتٛادث داػتتاٖ تشٌشفتتٔ ٚ ٝتٛرت ٝآٙٞتً وتالْ
ٔ ٌشدد؛ ػپغ اص ایٗ سا٘ ،ٜاوٛدآٌا ٜتش ػاوتٕاٖ وّٕا تٕشوض وشد ٚ ٜاص آغاص  ٚپایاٖ
ٞش وّٕ ٝآٌا ٔ ٜؿٛدٞ« :ش وّٕ ٝآغاص  ٚپایا٘ داسد و ٝدس كٛست و ٝپایاٖ وّٕا یته
ٔتٗ ٕٞا٘ٙذ تاؿٙذ ٘ٛف آِ ًٙٞز تخؾ دس والْ ایزاد ٔ ؿٛد ».پغ اص ایتٗ وـتک
ادت  ،تاس دیٍش تٕشوض سا اص ؽاٞش ٚاطٌاٖ تشٌشفت ٚ ٝتٔ ٝقٙای آٖٞا  ٚػیش داػتتاٖ تٛرتٝ
ٔ وٙذ.
 ۴دگردیعیۺ یى اص ؿٍشدٞای وتٔ ٝت تٛا٘تذ ٔٛرتة تٕشوضصدایت ٔخاعتة ٚ
تٛإ٘ٙذػاصی ٚی ٌشدد ،دٌشدیؼ اػ ..دس ایٗ ساٜواس ،ؿىُ اِٚیٝی ٔتٛاد  ٚأىا٘تا
پیشأٔ ٖٛخاعة تٕ٘ ٝایؾ ٌزاؿت ٝؿذ ٚ ٜػپغ ع ٔشاحّت  ،ؿتىُ اِٚیت ٝتثتذیُ تتٝ
٘تیزٝی ٔغّٛب ٔ ٌشدد؛ تشای ٔخاَ ٔ ،تٛاٖ اص تغییش ؿتىُ دا٘تٞٝتای ٌٙتذْ تت ٝآسد ٚ
ػپغ تثذیُ آٖ ت ٝوٕیش  ٚدس ٟ٘ای٘ .اٖ یاد وشد .ع ٕ٘ایؾ ایٗ س٘ٚذ تغییشٔ ،خاعتة
تشای دسن فشایٙذ كٛس ٌشفت٘ ٝیاصٔٙذ ٘ٛػاٖ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای اػ..
 ۵خَاًػ اًتخاتیۺ ؿٍشد دیٍشی و ٝؽشفیٞ.ای تشویةتٙذی ٔ تٛا٘ٙذ ػتاص٘ذٜی
آٖ تاؿٙذ ،وٛا٘ؾ ا٘تخات اػٌ ..ا ٜرٕال وتتاب ،تت ٝكتٛست ٘تأٙؾٓ یتا دایتشٜٚاس
پیشأ ٖٛتلٛیش لشاس ٔ ٌیش٘ذ ٔ ٚخاعة ٍٙٞاْ ٔٛار ٟٝتا ٔتٗ ،تتا ٞتیچ اٍِتٛی تتشای
ؿشٚؿ  ٚپایاٖ وٛا٘ؾ ٔحذٚد ٕ٘ ؿٛد .تا تٟشٌ ٜشفتٗ اص ایٗ ؿٍشد تٕشوتض وٛا٘ٙتذ ٜاص
ؿیٜٞٛای ٔقٕ َٛوٛا٘ذٖ صدٚد ٜؿذ ٚ ٜتشای وٛا٘ذٖ ٔتٗ ،وٛد سا ت ٝیته ؿتیّٔ ٜٛتضْ
ٕ٘ وٙذ.
 ۶غلثِی تصَیرۺ تیشٌ  ٚسٚؿ ٙوغٛط ،ضخأ .آٖٞا  ٚؿىُ لتشاس ٌشفتٙـتاٖ
ٔ تٛا٘ذ فضا  ٚسً٘ حاوٓ تش داػتاٖ سا صیش ػّغٝی وتٛیؾ ٌیتشدٌ .تا ،ٜغّثتٝی ایتٗ
وغٛط -و ٝتشو اص آٖٞا اؿىاِ ٔقٙاداس ػاوت ٚ ٝتشو تٟٙا فضاػاصی ٔ وٙٙتذ -تتا
حذی اػ .ؤ ٝتٗ داػتاٖ صیش تأحیش رٙثٝی تلٛیشی لشاس ٌشفتت ٚ ٝچٙتذاٖ تت ٝچـتٓ
ٕ٘ آیذ .تشای ٔخاَ ،وظٞای ضخیٓ آٖچٙاٖ كفح ٝسا دس ا٘حلاس وتٛد ٌشفتتٝا٘تذ وتٝ
تٕشوض ٔخاعة سا اص ٘ٛؿتاس صدٚد ٚ ٜت ٝوٛد ٔلشٚف ٔت داس٘تذٌ .تا ٞایتٗ غّثت ٝدس
تضاد ؿذیذ سً٘ٞا رّ ٔ ٜٛوٙذ.
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 ۷عٌاصر تىرارؼًَذُۺ تشو فٙاكش ،ؽاٞشاً تا ٔتٗ  ٚفضای داػتاٖ تٙاػة چٙذا٘
٘ذاس٘ذ  ٚتمشیثاً دس تٕأ كفحا تىشاس ٔ ؿ٘ٛذ .ایٗ تلاٚیش و ٝؽاٞشاً استثاط چٙذا٘
تا ٔتٗ داػتاٖ ٘ذاس٘ذ ،تٕشوتض ٔخاعتة سا اص فضتای داػتتاٖ صدٚد ٚ ٜتت ٝوتٛد رّتة
ٔ وٙٙذ ،دس ٘تیزٝی ایٗ ٘ٛػاٖ ٔیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای ٔ ،خاعتة وٙزىتا ٚتتٝ
د٘ثاَ ایٗ تلاٚیش ،حشو ٔ .وٙذ تا داػتاٖ آٖٞا سا دسیاتذ.
 ۸پایاىتٌذی غافلگيراًِۺ ٌا ٜداػتاٖ ،ت ٝكٛست ٘اٌٟا٘  ٚغافتٌُیشا٘ت ٝتت ٝپایتاٖ
ٔ سػذٔ .خاعة دس ٘مغٝی اٚد داػتاٖ ،ا٘تؾاس داسد و ٝداػتاٖ ادأ ٝیافتت ٚ ٝتتا ؿتیث
ٔالیٓ ت ٝپایاٖ تشػذ .أا ٘اٌٟاٖ داػتتاٖ لغتـ ؿتذٔ ٚ ٜخاعتة سا ؿتٍف.صد ٜوتشدٚ ٜ
ٔٛرة تٕشوضصدای ٚی ٔ ؿٛد.
 ۹تىرارۺ ٚرٛد رض یا فشاٚاٖ دس داػتاٖ ٕٔىٗ اػ .دسیاف .س٘ٚذ داػتاٖ سا ٘ضد
ٔخاعة دچاس ٔـىُ ػاصد .دس ایتٗ حاِت ،.تىتشاس رٕتال یتا وّٕتات تت ٝكتٛس
تشریـ تٙذ و ٝس٘ٚذ داػتاٖ سا تتٔ ٝخاعتة یتادآٚس ؿت٘ٛذ ،ا ٚسا اص تٕشوتض تتش رض یتا
تاصٔ داس٘ذ  ٚت ٝف ٟٓتٟتش وّی .داػتاٖ وٕه ٔ وٙٙذ.
ً ۱۱وایػ ٍارًٍِی یگاىّاۺ ٔقٕتٛالً دس تلتٛیشٌشی یٍتاٖٞتای تتا إٞیت ،.دس
ٔیا٘ٝی تلٛیش ،دس ٕ٘ای تؼت ،ٝیا ٕ٘ای ٘ضدیه ٕ٘ایؾ داد ٔ ٜؿت٘ٛذٌ .تا ٞتلتٛیشٌش
تشای تٕشوضصدای اص ٔخاعة ٚ ،رّة تٛرٚ ٝی ت٘ ٝىا سیض ٔٛرٛد دس تلتٛیش ،ایتٗ
لافذ ٜسا ٔ ؿىٙذ  ٚیٍاٖٞای تلتٛیش سا تتشفىغ ٕ٘تایؾ ٔت دٞتذ؛ تتذیٗ ٔقٙتا وتٝ
یٍاٖٞای اكّ  ٚتاإٞی .ت ٝغای .سیض ٚ ،یٍاٖٞای وٓإٞی.تش دسؿ.تش  ٚاص ٕ٘تای
٘ضدیهتش ٘ـاٖ داد ٔ ٜؿ٘ٛذ .ایٗ ؿٍشد ،حغّ وٙزىاٚی ٔخاعة سا تشاٍ٘یختتٚ ،ٝی سا
تـٛیك ت ٝواٚؽ تیـتش ٔ وٙذ .تفا ٚایٗ ؿتٍشد تتا «تلتٛیشٞای حاؿتیٝای» دس ایتٗ
اػ .و ٝدس «ٕ٘ایؾ ٚاسٝ٘ٚی یٍاٖٞا» فٙلش یا یٍاٖ اكّ داػتاٖ دس پغ تلٛیش لتشاس
ٌشفت ٝیا تؼیاس سیض ٕ٘ایا٘ذ ٜؿذٜاػ ،.أا دس تلٛیش حاؿیٝای ،آٖچ ٝرّة ٘ؾش ٔ وٙذ،
ٔٛضٛؿ اكّ داػتاٖ ٘یؼ..
 ۱۱تغيير ًاگْاًی پطزهيٌِۺ تغییش سً٘ ٘اٌٟا٘ پغ صٔی ٝٙاص سً٘ٞای سٚؿتٗ تتٝ
سً٘ٞای تیش ٜیا تاِقىغ ٔ ،تٛا٘ذ ٔٛرة تٕشوضصدای ٔخاعة ؿٛد.
 ۱۲جذال رٌّی لْرهاىۺ رذاَ رٙٞت ٕٞتاٌٖ٘ٛت ٝوت ٝلٟشٔتاٖ داػتتاٖ سا دسٌیتش
ٔ وٙذٔ ،خاعة سا تـٛیك ٔ وٙذ ؤ ٝیاٖ ایٗ افىاس آصادا٘ ٝحشوت .وٙتذ  ٚتتا ٘ٛػتاٖ
رٔ ٗٞیاٖ تٕشوضٌشای  ٚتٕشوضصدای  ،اص آٖٞا آٌا ٜؿٛد.
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 ۱۳ؼخصي .دٍتعذیۺ لٟشٔاٖ یا ضذ لٟشٔاٖ یه داػتاٖ ٕٔىٗ اػ .كفت سا تٝ
كٛس اغشاقٌ ٝ٘ٛدس وٛد داؿت ٝتاؿذٔ .خاعة تا دیذٖ كف .اغشاقٌٝ٘ٛی ؿخلی،.
ٕٔىٗ اػ .وأالً تش آٖ كفٔ .تٕشوض ؿٛد .أا دسكٛست و ٝؿخلی .لٟشٔاٖ ،تُقذ یا
اتقاد دیٍشی ٘یض داؿت ٝتاؿذٔ ،خاعة تشای ٔٛار ٟٝتا اتقاد ؿخلتیت لٟشٔتاٖ یتا ضتذ
لٟشٔاٖ٘ ،اچاس تٕشوضصدای وشد ٚ ٜر ٗٞسا ٔیاٖ ایٗ اتقاد ت ٝحشوت .دسٔت آٚسد .تتشای
ٔخاَ اٌش كف .ا َٚؿخلی .ضذ لٟشٔاٖ داػتاٖ وـت .٘ٛتاؿتذ ،دس كتٛس ٚرتٛد
كفات ٔا٘ٙذ تشع یا وا٘ٛادٜدٚػت دس ایٗ ؿخلیٔ ،.خاعة ٍٙٞاْ ٔٛار ٟٝتا ا ،ٚتتا
٘ٛػاٖ رٔ ٗٞیاٖ الیٞٝای ٔختّک ؿخلیت ایٗ ضذ لٟشٔاٖٛٔ ،فتك وٛاٞتذ ؿتذ دسن
كحیح اص ؿخلی .تٝدػ .آٚسد.
 ۱۴آزهَى ٍ خباۺ ٕٔىٗ اػ .دس ٍ٘ا٘ ٜخؼ ،.ایٗ ؿٍشد صیشٔزٕٛفتٝی ؿتٍشد
تقادَ  ٚفذْ تقادَ ت٘ ٝؾش تشػذ .أا حمیم .آٖ اػ .و ٝدس ایٗ ؿٍشد ،آصٔ ٚ ٖٛوغتا
تا چُٙاٖ ػشفت س ٔ دٙٞذ و ٝچٙذاٖ ٕ٘ تٛاٖ تحج تقتادَ  ٚفتذْ تقتادَ سا ٔغتشح
وشد .طسفػاو .ایٗ ؿٍشد سا دس فِّ ْٛغٛی ٔ تٛاٖ «تذَ غّظ» دا٘ؼت ..تتذیٗ ٔقٙتا
و ٝؿخلی .داػتاٖ ٘ىتٝای سا اص رٌ ٔ ٗٞزسا٘ذ یا تیتاٖ ٔت وٙتذ  ٚتالفاكتّٔ ٝتٛرتٝ
اؿتثاٜتٛدٖ آٖ ؿذ ٚ ٜاص آٖ فىش كشف٘ؾش وشد ٜت٘ ٝىتٝی دیٍشی ٔ ا٘ذیـذ یتا ٘ىتتٝی
دیٍشی سا تیاٖ ٔ وٙذ .تشای سٚؿٗتشؿذٖ ٔٛضٛؿ ٔ تٛاٖ اكغالح ادت «تؼاؤال » سا
تٝواس تشدٕٝ٘ٛ٘ .ای دیٍش اص ایٗ ؿٍشد ،وظوٛسٌ ٞای ٔٛرٛد دس یه ٘ٛؿت ٝاػ..
 ۱۵وارورد تؽثيِۺ اػتاع آسایتٝی تـتثی ٝتتش تٕشوضصدایت اػتتٛاس اػتٍٙٞ ..تاْ
سٚیتتاسٚی ٔخاعتتة تتتا تـتتثی ،ٝتتتشای دسن ٔفٟتت ،ْٛتتتا ٘ٛػتتاٖ ٔیتتاٖ تٕشوضٌشای ت ٚ
تٕشوضصدای تیٗ ٔـثّٔ ،ٝـثّٝتٔ ٚ ٝمایؼٝی ایٗ د ٚ ٚدسیاف .ؿثاٞ.ٞا تٚ ٝر ٝؿث ٝپت
تشدٞ ٚ ٜذف اص تـثی ٝسا دسن وٛاٞذ وشد.
 ۱۶وارورد تماتلی تصَیر ٍ هتيۺ ساتغتٝی تمتاتّ ٔتتٗ  ٚتلتٛیش دس داػتتاٖ ،اص
رّٕ ٝلاتّیٞ.ای اػ .و ٔ ٝتٛا٘ذ ٔٛرة تٕشوضصدای ؿتٛدٔ .خاعتة تتا ٔـتاٞذٜی
تٙالض ٔٛرٛد ٔیاٖ ٔتٗ  ٚتلٛیش ،اص تٕشوض تش یىت اص ایتٗ د ٚوتٛدداسی وتشد ٚ ٜتتا
حشو .رٔ ٙٞیاٖ ٔتٗ  ٚتلٛیش ،ت ٝاعالفات رأـتش دػ ٔ .یاتذ.
 ۱۷پيػافتادى تصَیر از هتيۺ واسوشد ایٗ ؿٍشد دس تٕشوضصدای ایٌٗ ٝ٘ٛاػ .وٝ
ٔخاعة تا تلٛیشی سٚتش ٔ ٚؿٛد ؤ ٝتٗ ت ٝآٖ ٘پشداوت ٚ ٝسا ٜحُ تحشا٘ت وت ٝپتیؾ
سٚی داػتاٖ اػ .دس ٕٞیٗ تلٛیش ٟ٘فت ٝاػٔ ..خاعتة تتا دیتذٖ ٘تاتٛا٘ ؿخلتی.
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داػتاٖ دس حُ ٔقضُ  ٚتا دیذٖ سا ٜحُ دیذٜ٘ـذ ٜتٛػظ ؿخلیٞ.ای داػتاٖ ،تٕشوض
وٛد سا تیٗ آٖ تلٛیش واف  ٚؿخلیٞ.ای ٘اتٛاٖ ٘ٛػتاٖ داد ٚ ٜػتق ٔت وٙتذ تتا
ٔذاوّ ٝدس داػتاٖ ،ت ٝؿخلیٞ.ا وٕه وٙذ.
 ۱۸طرد ٍ عىطۺ ٚیظٌ عشد  ٚفىغ اص رّٕٚ ٝیظٌ ٞای اػ .وت ٝدس ادتیتا
ٕٛٞاسٛٔ ٜرة تٕشوضصدای اص ٔخاعة ؿذ ٜاػ ..عشد  ٚفىغ ت ٝایٗ كتٛس ؿتىُ
ٔ ٌیشد و ٝوالٔ ت ٝد ٚپاس ٜتمؼیٓ ٔ ؿٛد  ٚدس اتتذا  ٚا٘تٟتای وتالْ ایتٗ دٚپتاس ٜتتٝ
كٛس تشفىغ تىشاس ٔ ؿ٘ٛذ؛ ٔا٘ٙذ «والْ إِّٛن ّٔٛن اِىالْ ».دس كٛس تتٝوتاس
سفتٗ ایٗ ؿٍشد دس داػتأٖ ،خاعة ٍٙٞاْ سػیذٖ ت ٝا٘تٟای داػتاٖ  ٚوٛا٘ذٖ رّٕٝای
و ٝتٌٝ٘ٛ ٝای دیٍش  ٚتا ٕٞاٖ وّٕا دس آغاص داػتاٖ تیاٖ ؿذ ٜتٛد ،تٕشوتض وتٛد سا اص
پایاٖ صدٚد ٚ ٜت ٝآغاص داػتاٖ ٔ ا٘ذیـذ.
 ۱۹ایْام تٌاظةۺ ایٟاْ تٙاػة ٕٔىٗ اػ .دس ٔتٗ یا تلٛیش وتاب حضتٛس یاتتذ ٚ
ٔٛرة تٕشوضصدای اص ٔخاعة ؿٛد .رٔ ٗٞخاعة تا تٛر ٝت ٝؿٛاٞذ  ٚلشا ٗ ٔتتٗ یتا
تلٛیش ،اص وّٕ ٝیتا تلتٛیشی ٔقٙتای وتاف سا اػتتٙثاط ٔت وٙتذ .أتا پتغ اص وٕت
طسفٍ٘شیٔ ،تٛرٔ ٝقٙای دیٍش والْ یا تلٛیش ؿذ ٚ ٜتٕشوض وٛد سا اص ٔقٙای ٘خؼتتیٗ
تشٔ ٌیشد.
 ۲۱هتيّای صرفاً تَضيحیۺ ٕٔىٗ اػٛ٘ .یؼٙذ ٜیا تلتٛیشٌش ٔتتٗٞتای سا دس
ٔتٗ یا تلٛیش داػتاٖ ٚاسد وٙٙذ و ٝایٗ وّٕا یا فثاسا تٟٙتا تتشای آٌتأ ٞخاعتة
٘ٛؿت ٝؿذ ٜا٘ذ  ٚتأحیشی دس س٘ٚذ داػتتاٖ ٘ذاس٘تذ .تتا ٚاسدؿتذٖ ایتٗ فثتاسا دس س٘ٚتذ
داػتاٌٖٛ ،ی ٔخاعة ٔتٛر ٝحضٛس ٘ٛیؼٙذ ٜیا تلتٛیشٌش ؿتذ ٚ ٜاص سإٙٞتای ٞتای
ایـاٖ تشای دسن تٟتش داػتاٖ تٟشٌ ٔ ٜیشدٔ .خاعة تا دسن حضتٛس ؿخلت سإٙٞتا،
تشای ِحؾات اص رشیاٖ داػتاٖ فاكٌّ ٔ ٝیشد  ٚتاس دیٍش تش آٖ ٔتٕشوض ٔ ؿٛد.
 ۲۱ؼىا ّای ؼخصيتیۺ دس تشو ٔٛاسدٔ ،خاعة ٍٙٞاْ سٚیتاسٚی تتا داػتتاٖ،
رای تشو ؿخلیٞ.ا سا دس داػتاٖ واِ ٔ تیٙذ .حضٛس ایٗ ؿخلیٞ.ا ٌاٛٔ ٜرة
آػا٘ ٌشٌٜـتای ٔت ؿتٛدٔ .خاعتة تتا ٔـتاٞذٜی ایتٗ ؿتشایظ ،تتا تٕشوضصدایت اص
ؿخلیٞ.ای ٔٛرٛد دس داػتاٖ ،ت ٝؿخلیٞ.ای احتٕتاِ وتٔ ٝت تٛا٘ؼتتٙذ ؿتشایظ
داػتاٖ سا تٟثٛد تخـیذ ٜیا آٖ سا ٚویٓتش وٙٙذ ٔ ا٘ذیـذ.
 ۲۲توثيلۺ وؼش٘ٚظاد دس تقشیک اص ؿٍشد ٚاسٝ٘ٚػاصی ،تت٘ ٝؼتث.دادٖ كتفت تتٝ
ٔٛرٛدی و ٝفالذ آٖ كف .اػ .اؿاس ٔ ٜوٙتذ  ٚتتشای ٕ٘٘ٛت ،ٝاالك ٛٞؿتٕٙذ سا ٔختاَ
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ٔ ص٘ذ .واسوشد ؿٍشد تٕخیُٕٞ ،ا٘ٙذ ؿٍشد ٚاسٝ٘ٚػاصی اػ.؛ تا ایٗ تفا ٚو ٝكتفت
و ٝت ٝؿخل ٘ؼث .داد ٔ ٜؿٛدٚ ،اسٝ٘ٚی ؿخلی .داػتا٘ ٘یؼت ..دس ایتٗ ؿتٍشد،
ؿخلی .داػتا٘ ت ٝؿخلیت دیٍش ٔا٘ٙذ ٔ ؿتٛد  ٚوتٙؾٞتای آٖ ؿخلتی ،.تت ٝاٚ
٘ؼث .داد ٔ ٜؿٛد .تٙاتشایٗ ٔخاعة ٍٙٞاْ سٚیاسٚی تا ؿخلی ،.تتش ؿتخق تٕشوتض
ٕ٘ وٙذ ،تّى ٝتٛر ٚ ٝتٕشوض وٛد سا ت ٝػٕ .وٙؾٞای ؿخلیٞ .ذای ٔ .وٙذ.
ؿٍشدٞای تٕشوضصدای و ٝدس ایٗ پظٞٚؾ وـک ؿذ٘ذ 22 ،ؿٍشد تٛد٘ذ و ٝتؼتأذ
تٟشٌٜیشی اص آٖٞا دس ٔزٕٛؿ  96تاس تٛد .ایٗ ؿٍشدٞا دس داػتاٖٞای فشت  50تاس  ٚدس
داػتاٖٞای فاسػ  46تاس ٔٛسد اػتفاد ٜلشاس ٌشفتت ٝتٛد٘تذ .دس وتتابٞتای تلتٛیشی-
داػتا٘ فشت ٔ ،زٕٛفاً  3ؿٍشد رذیذ  3تاس یا تیؾتش تىشاس ؿذٜا٘ذ  ٚدس داػتتاٖٞتای
فاسػ  6ؿٍشد رذیذ  3تاس یا تیؾتش تىشاس ؿذ٘ذ.
تمرکززدایی کشف شده در
شگردهای
ِ
51
50
49

50

48
47
46
46

45
44
داستان های عربی

داستان های فارسی

ؿٍشدٞای رذیذی و ٝاص ایٗ ٔزٕٛف ٝتا ادتیا  ٚت ٝؿىُ واف ،ادتیا داػتتا٘
استثاط داس٘ذ ،فثاستٙذ اص؛ تىشاس ،رذاَ ر ٙٞلٟشٔاٖ ،واسوشد تـثی ٚ ٝعشد  ٚفىغ .ایٗ
ؿٍشدٞا دس ٔزٕٛؿ  13تاس دس داػتاٖٞای فشت  18 ٚتاس دس داػتاٖٞای فاسػت ٔتٛسد
اػتفاد ٜلشاس ٌشفتٝا٘ذ.
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بسامد شگردهای تمرکززدایی مرتبط با ادبیات در
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داستان های عربی

داستان های فارسی

تا تٛر ٝت٘ ٝتایذ ٚاواٚیٞا دس آحاس فشت  ٚفاسػ  ،ایٌٗ ٝ٘ٛت٘ ٝؾش ٔ سػتذ وت ٝدس
ٔزٕٛؿ وتابٞای تلٛیشیداػتا٘ تٛر ٝتت ٝتمٛیت .تٛا٘تای رٙٞت تٕشوضصدایت  ،دس
تلٛیش تیؾ اص ٔتٗ كٛس ٌشفت ٝاػٓٞ ..چٙیٗ تاٚرٛد ایٗو ٝتؼتأذ تٟتشٌٜیتشی اص
ؿٍشدٞای تٕشوضصدای دس آحاس فشت تیؾ اص آحاس فاسػ تتٛد؛ ٘ٛیؼتٙذٌاٖ فاسػت تتٝ
تٟشٌٜیشی اص ؽشفیٞ.ای ادت  ٚداػتا٘ دس تٕشوضصدای الثاَ تیؾتشی ٘ـاٖ داد٘ذ .ایٗ
دسحاِ اػ .و ٝت٘ ٝؾش ٔ سػذ دس داػتاٖٞای فشت  ،تا ٚرٛد ؽشفیتٞ.تای تؼتیاس دس
ادتیا  ٚصتاٖٛ٘ ،یؼٙذٌاٖ چٙذاٖ ت ٝتٟشٌٜیشی اص ایٗ ؽشفیٞ.ا دس ر .ٟتتاسٚس وتشدٖ
تٛا٘ای تٕشوضصدای ٔخاعة  ٚتمٛی .دسن  ٚرٚق ادت ا ٚتٛر٘ ٟـاٖ ٘ذاد٘ذ.
ؿٍشدٞای چ ٖٛواسوشد تـثی ٚ ٝعشد  ٚفىغ (ٞشوتذاْ تتا د ٚتتاس تىتشاس دس آحتاس
فشت )  ٚایٟاْ تٙاػة (تا یهتاس حضٛس دس آحاس فشت ) ٔ تٛا٘ؼتٙذ تیؾ اص ایٗ دس آحتاس
فشت ٔٛرة تٕشوضصدای  ٚغٙای ادت آحاس ؿ٘ٛذ.
ٓٞچٙیٗ تٟشٌٜیشی اص آسایٞٝای چ ٖٛاػتخذاْ ،اِتفا  ،رٙاع  ٚتثتادسٔ ،ت تٛا٘ٙتذ
ٔٛرة ایزاد فضای ٌشد٘ذ و ٝضٕٗ تمٛی .تٛا٘ای تٕشوضصدایت دس ٔخاعتة ،رٚق ٚ
دسن ادت ٚی سا پشٚسؽ داد ٚ ٜا ٚسا ت ٝوٛا٘ٙذٜای ٘ىتٝػٙذ  ٚفقاَ تذَ وٙٙذ.
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