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ی  ّبی سهَیطی، ًظطیِ ازثیبر کَزک، سوطکعظازیی، ذؿطًٍػاز، کشبةّایمليذیۺٍاشُ
 ٍسدطثِ هعهَهیز



 .هقذه1ِ

ًػاز ثب ّسف سَيیح ًرؿشیي ثبض اظ ؾَی ذؿطٍانُالح سوطکعظزایی زض ازثیبر کَزک 
زض سعطین    ذؿنطًٍػاز اؾنز     قٌبؾیک ازثیبر کَزک دیكنٌْبز قنسُ   ّبی ظیجبیی ٍیػگی

شّي هب اظ ؾَیی گطایف زاضز کِ ثب سوطکع ثط یک دسینسُ ینب ینک    گَیس۹  سوطکعظزایی هی
ثعس یب یک ؾُح اظ دسیسُ آى ضا ثكٌبؾس ٍ خصة کٌس ٍ اظ ؾَی زیگنط ایني سَاًنبیی ضا    

ای کِ آى ضا خصة کطزُ ٍ یب هدصٍة آى قسُ خسا قَز، فبنلِ ثگیطز ُزاضز کِ اظ دسیس
سنط ٍ  ای زیگط یب ثعس ٍ ؾُحی زیگط ثطٍز ٍ اظ ایي ضاُ ثنِ قنٌبذشی گؿنشطزُ   ٍ ثِ دسیسُ

]سوطکعگطایی ٌنس زٍ فطایٌس هکولّبی هب حبنل اًدبم ایيسط زؾز یبثس  سوبم آگبّیغضف
 (   ۹۰۸ ۰۲۸۱ٍ سوطکعظزایی[  )ذؿطًٍػاز، 

ؾنب  اؾنشدبزُ    ّبی سهَیطی ثِ هیعاى چكوگیطی سَؾٍ کَزکبى کن اظ آًدب کِ کشبة
قنوبض   قًَس ٍ ًیع ثب سَخِ ثِ ایٌکِ سوطکعظزایی ثحثی ثٌیبزیي زض ازثیبر کنَزک ثنِ    هی
کِ سالـ زض چٌنیي  ٍیػُ    ثِقَز ّبیی اظ ایي زؾز آقکبض هی يطٍضر دػٍّفضٍز،  هی

ی ثِ هبّیز ازثینبر کنَزک، ثبظًونبییگ قنگطزّب ٍ     ثرك ّبیی، افعٍى ثط اؾشقال  دػٍّف
آفطیي زض سهنَیط ٍ ثنطّوکٌف هنشي ٍ سهنَیط      قٌبؾبًِ ٍ لصر ی ظیجبیی ّبی سبظُ خلَُ
زضدنی اظ   ّبی سهَیطی، کَزک دی کبضثؿشي قگطزّبی سوطکعظزا زض کشبة اظ ضاُ ثِاؾز  
ِ ضٍز ٍ زض کكبکفگ هیبى ذَز، سهَی آیس، زض ذَز فطٍ هی زض هی ذَز ثِ  ی  ط، هشي ٍ ّون

  سط اظ دیف ثب سدؿنیطّبیی زضًٍنی ٍ قرهنی زؾنز     ای ضقسیبفشِ ّب ثِ ثبقٌسُ ثطّوکٌف
قنگطزّبی   زض دنػٍّف حبينط،  کٌنس    یبثس ٍ ّویي ًینع اٍ ضا اظ لنصر ؾطقنبض هنی     هی

( زض ۰۲۸۰دنػٍّف هطازدنَض )  ( ٍ ۰۲۷۱قسُ زض ضٍیکنطز ذؿنطًٍػاز )   سوطکعظزایی ثیبى
چنَى یکنی اظ    ٍ زض ننَضر اًُجنب ، ّنن    هنشي ثطضؾنی    ّب ثب سهَیطّب ٍ ثطّوکٌف آى

ای کنِ   چٌیي اهکبى کك  قگطزّبی سبظُ قًَس  ّن هی قگطزّبی سوطکعظزایی هكرم 
 اؾز، زض ًظط ذَاّسثَز   دیف اظ ایي زض فْطؾز قگطزّب ًیبهسُ

 

پيشيٌِ.۲
ثنبض سعنسازی اظ قنگطزّبی     دػٍّكی اؾز کِ ثطای ًرؿنشیي  هعهَهیز ٍ سدطثِ کشبة

( ۱۱۱۶کٌنس  ذعاینی ٍ ذؿنطًٍػاز )    ّبی نجحی هعطفی هی سوطکعظزا ضا ثب ًظط ثِ افؿبًِ
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دبینبى  »خنع   ّبی قکؿذیط ثِ ّبی ثطازضاى لوت اظ ًوبیكٌبهِ اًس کِ زض ثبظًَیؿی ًكبى زازُ
ِ  ة قسُ زض کشب ی قگطزّبی سوطکعظزاییگگگ ثیبى ، ّوِ«ذَـ ، ٍخنَز  هعهنَهیز ٍ سدطثن
ّبی اًدنَی قنیطاظی ضا    افؿبًِ اظ افؿبًِ ۲۱ی ذَز،  ًبهِ ( زض دبیبى۰۲۸۰هطازدَض )زاضز  
زّنس زٍ   هنی  آهنسُ ًكنبى     زؾنز   ی ثِ اؾز کِ ًشیدِ ی ضٍیکطز ذؿطًٍػاز کبٍیسُ  ثط دبیِ
ًونبی  »ز آًکِ قگط  ّب ٍخَز زاضز؛ حب   ی افؿبًِ زض ّوِ« دبیبى ذَـ»ٍ « اغطا »قگطز 

 اؾز    ًكسُ ّب یبفز  یک اظ افؿبًِ زض ّیچ« زٍض ٍ ًوبی ًعزیک
ِ ۰۲۸۰فیطٍظهٌس )  ی ثیٌبهشٌینز، سوطکعظزاینی ٍ سَاًوٌسؾنبظی ضا ثنب      ( ًیع ؾِ ًظطین
ی زیگط هعهَهیز ٍ سدطثِ، لصر ٍ ثبظی زض ازثیبر کَزک،  زاقشي ؾِ ًظطیِ چكن دیف

ِ آ زؾز اؾز ٍ دؽ اظ ثِ ثب یکسیگط سطکیت کطزُ ی  ٍضزى الگَیی سبظُ، ثِ سحلیل ٍ هقبیؿن
سَاى ایي  زّس کِ ًوی ی دػٍّف اٍ ًكبى هی اؾز  ًشیدِ چٌسیي کشبة سهَیطی دطزاذشِ

ّب ضؾیسى  سٌیسگی ایي ًظطیِ ّبی کَزک هُبلعِ کطز ٍ زضّن ّب ضا خساگبًِ ثط کشبة ًظطیِ
ی ذبضخی ًؿنجز ثنِ   ّب چٌیي زض دػٍّف اٍ، کشبة کٌس  ّن ثِ الگَیی سبظُ ضا ًبگعیط هی

سط زاقشِ، لنصر ثیكنشطی    ؾبظ ًقكی اؾبؾی ّبی زگطگَى ی افق ّبی ایطاًی زض اضایِ کشبة
 زٌّس  ًیع ثِ هربَت ذَیف هی

 
.هثاًيًظری۳

قس  اٍ ثطای ضقس قنٌبذشی   دیبغُ هُطح   ی غاى ٍؾیلِ ثبض ثِ انُالح سوطکعظزایی ًرؿشیي
گینطز  آًهنِ اظ    عولیبسی ٍ عولیبسی زض ًظط هی حطکشی، دیف -ی حؿی کَزک ؾِ هطحلِ

گینطز، هحشنَای سدکنط کنَزک زض      ضٍ کبًَى سَخِ قنطاض هنی   ایي ثحث زض دػٍّفگ دیفگ
ّبی هْنن آى یعٌنی سوطکعگطاینی     یکی اظ ٍیػگی( ٍ ؾب  ۶سب  ۳عولیبسی ) ی دیف هطحلِ
ای کِ اظ  گًَِ کٌس؛ ثِ هی  کَزک زض ایي هطحلِ ثط یک خٌجِ اظ ٍيعیشی ٍیػُ سوطکع اؾز 
هبًس  زض ٍاقع اظ ضاُ ًَؾبى هیبى سوطکعگطایی ٍ سوطکعظزایی اؾنز   ّبی زیگط ثبظ هی خٌجِ

دیبغُ ثط آى اؾز کِ عٌهنطّبی هحیُنی ثنط     ضؾس  کِ کَزک ثِ قٌبذز هحیٍ ذَز هی
کنن ثنب عجنَض اظ     ضقس قٌبذشی اٍ سأثیطی ًساضًس ٍ ثب گصقز ظهبى اؾز کنِ کنَزک کنن   

ِ  هطحلِ َنَض کنِ    کنَزک ّونبى  »قنَز۹   ی سوطکعظزاینی هنی   ی سوطکعگطایی، ٍاضز هطحلن
ًظطّبی هشًبز ٍ ًْبزّبی اخشونبعی هشٌنَز ظینبزسط     قَز ٍ سوبؼ اٍ ثب ًقُِ سط هی ثعضگ
)گیٌعثنطگ،  « یبثنس  ؾوز یک فطایٌس ًبهشوطکع گنطایف ثیكنشطی هنی     قَز، سدکط اٍ ثِ هی

۰۲۶۰۹ ۰۷۰ ) 
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سطیي هٌشقساى دیبغُ، ٍیگَسؿکی اؾز  اظ ًظط اٍ سأثیط آهَظـ ٍ هحیٍ ضا  یکی اظ هْن
چٌیي ثِ ثبٍض زًٍبلسؾنَى، دینبغُ    اّویز زاًؿز  ّن سَاى ثط ضقس قٌبذشی کَزک کن ًوی

ِ   کن قالًی کَزک ضا زؾزؾَ قَای ع اظ یک ّنبی   ٍ اظ ؾنَی زیگنط آظهنَى     اؾنز  گطفشن
قنًَس؛ ثنِ ایني هعٌنب کنِ       قنسى کنَزک هنی    اؾز کِ هَخت گیح کطزُ  ای هُطح دیهیسُ
ؾبالًِ ٍ هشدبٍر اظ ظثبى کنَزک   دطؾس، ثِ ظثبًی ثعضگ ّبیی کِ دیبغُ اظ کَزک هی دطؾف

کٌنس، ظیطؾنبذز   هُنطح هنی  ثب ٍخَز آًکِ سوطکعظزایی ثِ آى قنکلی کنِ دینبغُ    اؾز   
گًَننِ کننِ زض کشننبة  سننَاى اینني هدْننَم ضا آى ضٍیکننطز ذؿننطًٍػاز اؾننز؛ ٍلننی ًوننی 

ی ًگبُ دیبغُ زاًؿز  زض ٍاقع ًقسّبی  اؾز، کبهال ّوبًٌس ثب قیَُ آهسٍُسدطثِ  هعهَهیز
چنَى   ّبی ازثی ضا ّنن  ٍ ًیع ثطذی اظ قگطز 1ٍاضزقسُ ثط ًظط دیبغُ، ؾبذشبضقکٌی زضیسا

 اًس  ییگ ایي هدَْم، ظیط سبثیط قطاض زازُظزا آقٌبیی
ظزایی زاضز؛ زض عیي حب   ّبیی ثب آقٌبیی سوطکعظزایی زض ضٍیکطز ذؿطًٍػاز، قجبّز 

اًس  ایي ًظطیِ ثط آى اؾز کِ ازثیبر کَزک هبّیشی هؿشقل زاضز  کِ ایي زٍ ثب ّن هشدبٍر
سنَاى آى ضا ضکني    ونی ؾب  اؾز، ً ظزایی ٍیػگی انلی ازثیبر ثعضگ ٍ اظ آًدب کِ آقٌبیی

انلی ازثیبر کَزک زاًؿز  چطاکِ کَزک ٌَّظ ثب خْبى سب آى اًساظُ کِ ثؿیبضی چیعّب 
 اؾز  ثطایف ثسیْی ثكَز آقٌب ًكسُ

  
هعصَهيتٍتجرتِ.شگردّایتورمسزدایيدرمتاب۳-1 

 کِ ٍیػگی سوطکعظزایبًِ زاضًس عجبضسٌس اظ۹ سدطثٍِ  هعهَهیزقگطزّبی کشبة 
یبثٌس  هربَنت ثنب    هی ّب هعوَالً ثب دبیبًی ذَـ ذبسوِ  افؿبًِپایاىخَ ۺ.۳-1-1

یبثنس کنِ زاؾنشبى ثنب ؾنطاًدبهی ذنَـ دبینبى         ّنبیی اظ ایني زؾنز زضهنی     قٌیسى قهِ
ذَاّسیبفز  ثِ ایي سطسیت اظ ّوبى اثشسا اظ سوطکع ذَاًٌسُ ثط ایٌکِ زض دبیبى زاؾشبى چنِ   

ّنب سَخنِ    خبی آى ثط چگًَگی ضذنساز ضٍینساز  قَز ٍ ثِ  هی  ضٍی ذَاّسزاز خلَگیطی
( ۰۶۳ ۰۲۷۱۹قَز  )ذؿطًٍػاز،  هی
ّبیی اظ ظثبى ذَیف، ذَاًٌنسُ ضا اظ   ضاٍی ثب آٍضزى خولِیراٍیۺهذاخلِ.۳-1-۲

ذَاًنس   ثَزى آًهِ ضا هی نَضر ثِ اٍ ذیبلی  ایي کكس ٍ ثِ  هی  اؾشغطا  زض زاؾشبى ثیطٍى
اًنساظز   هی ی ذَز، هیبى هشي ٍ ذَاًٌسُ فبنلِ  ب هساذلِکٌس  زض ٍاقع ضاٍی ث هی یبزآٍضی 

( ۰۶۲، ّوبىزاضز  ) ٍ اظ ایي ضٍ هٌُق ذَزآگبُ اٍ ضا فعب  ًگِ هی

                                                            
1 Derrida 
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ََض کلی اظ آى ضٍی سوطکعظزایٌسُ اؾز کِ زض آى ًنَعی    اغطا  ثِاغرا،ۺ.۳-1-۳
ثب حبلشی اظ ّب  قَز  اغطا  زض افؿبًِ هی ًگبُ ٍیػُ ٍ هشدبٍر خبیگعیي هَيَعی هشعبضف 

ِ   ای ظیبزُ کِ گًَِ ََضی اؾز ثِ   ٌَع ّوطاُ ینب نندشی     ضٍی زض سَنی  ضذنساز، ننحٌ
( ۰۶۵ -۰۶۳، ّوبىزّس ) هی ًکَّیسُ ضا ًكبى 

چنَى هَخنَزی    َّقی اؾز ّنچِ ًوبز کنزض ایي قیَُ آىسازیۺٍارًٍِ.۳-1-۴
زض هربَنت سغیینط   قنسُ ضا   گطزز  ایي قنیَُ، سدکنط اظ دنیف سعینیي     هی  َّقوٌس هعطفی

ثنطای  (  ۰۶۶-۰۶۵، ّونبى )قَز سب اٍ اظ ًَ ثِ ضٍیسازّب ًظنط کٌنس   هی  زّس ٍ هَخت هی
قَز  چَى حیَاًی َّقوٌس زیسُ هی ًوًَِ االغ ّن

کٌنس هربَنت   هنی  قگطزی فطازاؾشبًی اؾنز کنِ کونک    سازیۺخَدفا .۳-1-۵
قهِ اظ ٍاقعیز ثنطای اٍ  ّب قَز سب ثب ایي ضٍـ سدبٍر ثَزى افؿبًِ ی ذیبلی هشَخِ خٌجِ
گطزز  ذَاًٌسُ یب قًٌَسُ ثب کوک ایي قنگطز زض خبیگنبّی ثینطٍى اظ زاؾنشبى       هكرم

کٌس  ثطای ًوًَِ ضاٍی زض دبیبى  افؿبًِ  هی  ایؿشس ٍ ذَز ضا اظ اؾشغطا  زض هشي ذبضج هی
( ۰۶۷-۰۶۶ ّوبى،)ؾبظز   هی ثَزى آى ضا فبـ  ثَزى یب ضاؾز زضٍغ
ثرف ثطای کَزکنبى   ّبی آفطیٌف زاؾشبًی لصر یکی اظ ضٍـًَیسيۺسديذ.۳-1-۶

ینب ّونبى ؾذیسًَیؿنی اؾنز  ثٌنبثط اچْنبض چوجنطظ        « فًبّبی ذبلی زض هشي»اؾشدبزُ اظ 
ی هعٌب ضا ذنَز ثنِ سٌْنبیی آقنکبض کٌنس، ًقنف        ًَیؿٌسُ ثبیس ثکَقس ثِ خبی آًکِ ّوِ

  ًِ آًکِ ذَز ثِ سٌْبیی ّونِ چینع ضا   ثگیطز  ذَاًٌسُ ضا ًیع زض ضًٍس زضک زاؾشبى زض ًظط
ی ذَیف ثِ زًیبی زاؾشبى ٍ هعٌنبکطزى   آقکبض ؾبظز  ثٌبثطایي هربَت ثب افعٍزى اًسیكِ

ّبی دٌْبى، اظ گطفشبضقسى زض سوطکع نطف ثط آًهِ ًَیؿٌسُ قهنس ثینبًف ضا زاضز    ثرف
قَز   ذبضج هی
شبى سب ضؾیسى ثنِ  زض ایي قگطز، هؿیط ضفزِ قرهیز زاؾترگشتۺٍرفت.۳-1-۷

هقهس، زضؾز ثطذالف هؿیط ثبظگكز ٍی اؾز  ثطای ًوًَنِ اگنط قرهنیز زاؾنشبى     
ی ال  آغبظ کٌس، ؾذؽ ثِ ة ٍ ثعس ثِ ج ثطؾس، زض ثبظگكز اثشسا  هؿیط ضفز ضا اظ ًقُِ

گطزز  ثٌنبثطایي کنَزک اظ سوطکنع ثنط      ی ال  ثبظ هی ثِ ج، ؾذؽ ة ٍ زض ًْبیز ثِ ًقُِ
قنَز   ّب ثب یکنسیگط هنی   ٍ هشَخِ چٌسیي هٌُقِ ٍ اضسجبٌ آى قسُ ضٍی یک ثرف ذبضج 

( ۱۱۱ -۰۸۸، ّوبى)
سغییننط زض ًوننبی زٍض ٍ ًعزیننک اظ زیگننط  ًوووایدٍرًٍوووایًسدیوولۺ.۳-1-۸

ِ   قگطزّبی سوطکعظزایی اؾز  ایي چینع ضا اظ ًعزینک    کِ ًرؿز قرهیز زاؾنشبى ّون
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سَاًنس ثنِ    ٍض ثجیٌس ٍ ثنطعکؽ، هنی  ّب اقیبء ضا اظ ز گطفشي اظ هٌظطُ ثجیٌس ٍ ؾذؽ ثب فبنلِ
کٌس ٍ اظ سوطکع ثط یک ًظطگبُ ذنبضج    کٌس سب ًوبّبی گًَبگًَی ضا سدطثِ  هربَت کوک

(   ۱۱۱ -۱۱۰، ّوبىقَز  )
گنطزز کنِ زض آى    ّط افؿبًِ ثب ٍيعیشی هشعبز  آغبظ هنی تعادليۺتعادلًٍا.۳-1-۹

آهسى سنٌف   ٍخَز ِ هحى ثِّبی زاؾشبى ثط ٍيعیز هَخَز سوطکع زاضًس  اهب ث قرهیز
یب عبهل ثحطاى قْطهبًبى ثبیس کِ اظ ٍيعیز ًرؿشیي ذبضج قنًَس ٍ ثنب عجنَض اظ عبهنل     

ِ   آفطیي، ثنِ سعنبزلی زیگنط زؾنز یبثٌنس  قنًٌَسُ       ثحطاى ّنب ًینع زض هقنبم     ی ایني افؿنبً
، ّونبى قنَز )  دٌساضی ثب اثط اظ سوطکعگطایی کِ زض آغبظ قهنِ زاقنشِ ذنبضج هنی     ّوصار
۰۸۱- ۰۸۱ )
 
.شگردّایتورمسزدایيدرپصٍّشهرادپَر۳-۲

( دؽ اظ ثطضؾی قگطزّبی سوطکعظزایی هَخَز زض ضٍیکنطز ذؿنطًٍػاز،   ۰۲۸۰هطازدَض )
 یبفز کِ اظ ایي قطاضًس۹   ی سبظُ زؾز ًوًَِ خلَُ ۰۲ثِ 

ِ  زض ثطذی اظ افؿبًِیلصحٌِتادًٍواۺ.۳-۲-1 ای زیگنط   ّب، یک ضٍیساز اظ ظاٍین
قنَز    هنی  قنَز ٍ زض ٍاقنع زٍ ظاٍینِ زینس اظ ینک هَينَز عطينِ         هنی   زازُ  ًیع ًكبى

قنَز ٍ آى ضا   هی  سطسیت هربَت اظ سوطکع ثط یک ًوب یب یک خٌجِ اظ ضٍایز ذبضج ثسیي
زض ینک ًونب ّدنز    « لٌگَ هلک هحوس ٍ زیَیک»ی  ًگطز  زض افؿبًِ ای زیگط هی اظ ظاٍیِ

قًَس ٍ زض ًوبی ثعسی دبزقبُ اظ ثبالی  یقبى ثِ قْطی ًعزیک ه ّبی ثطازض ؾَاض ثط اؾت
( ۰۵۰ ۰۲۸۰۹کٌس )هطازدَض،  ّب ضا ًگبُ هی قهط ثب زٍضثیٌف آى

زض ایي قگطز زٍ ضٍایز ٍخنَز زاضز؛ اهنب ضاٍی اثشنسا    زهاىۺّایّنصحٌِ.۳-۲-۲
کٌنس    ی افؿنبًِ زاؾنشبى زیگنط ضا آغنبظ هنی      کٌس ٍ زض هیبًِ هی ّب ضا ثبظگَ  سٌْب یکی اظ آى

قنَز کنِ    هنی   ایي ثب آهسى ضٍایشی سبظُ، هربَت اظ سوطکع ثط ضٍایز ًرؿشیي ذنبضج ثٌبثط
کٌس ٍ ثنِ   زاؾشبى ضا ضّب هی  آًدب کِ ضاٍی اظ ًیوِ« گل ذٌساى»سَاى زض  ی آى ضا هی ًوًَِ

(  ۰۵۱، ّوبىدطزاظز هكبّسُ کطز ) ؾطگصقز زذشط انلی افؿبًِ هی
اثشسا ًوبیی ثؿشِ اظ ینک ننحٌِ ثنِ    زض ایي قگطز ًوایتازًٍوایتستِۺ.۳-۲-۳

کٌس  هی سط ثیبى  ای ضٍقي قَز، ؾذؽ ًوبی ثبظسط زاؾشبى ضا ثِ گًَِ هی  زازُ هربَت ًكبى 
ِ    ٍ ثسیي سطسیت ذَاًٌسُ اظ آًهِ زض اثشسا غبفنل ثنَزُ ثنبذجط هنی     زض   قنَز  ثنطای ًوًَن

قَز  هشَخِ ًویاحوس زض ثبالی کَُ  اثشسا هلک« احوس یَؾ  قبُ دطیبى ٍ هلک»ی  افؿبًِ
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قَز ٍ  ی ثعسی ًوبیی ثبظسط اضایِ هی کِ زض هیبى اًجَّی اظ خَاّط قطاض زاضز اهب زض نحٌِ
( ۰۵۱، ّوبىثطز ) قْطهبى زاؾشبى دی ثِ ٍيعیز ذَز هی

قنَز   هی  ی افؿبًِ، قْطهبى زاؾشبى عَو گبّی اظ هیبًِجایيقْرهاىۺجاتِ.۳-۲-۴
قنَز سنب    گیطز  ایي چطذفگ یکجبضُ ؾنجت هنی   هی ٍ قرهی زیگط ایي ًقف ضا ثط عْسُ 

ی  قَز ٍ ثِ قْطهبًی زیگط سَخِ کٌس  زض افؿبًِ  هربَت اظ سوطکع ثط یک قْطهبى ذبضج 
اثشسا ضٍایز ثط ظًسگی سبخطی ٍضقکؿشِ هشوطکع اؾز؛ اهب ثنب سَلنس زذشنط    « گل ذٌساى»

( ۰۵۲، ّوبىکٌس ) کٌس ٍ ثط هَيَز ظًسگی زذشط سوطکع هی سبخط هبخطا سغییط هی
اًس ٍ هربَت  یب چٌسهدلؿی  ّب چٌس ثركی ثؿیبضی اظ افؿبًِچٌذهجلسيۺ.۳-۲-۵

ثب حطکز اظ یک ادیعٍز ثِ ادینعٍزی زیگنط، هینبى سوطکعگطاینی ٍ سوطکعظزاینی ًَؾنبى       
( وبىّی آزم ثسثرز اظ ایي زؾشِ اؾز ) کٌس  افؿبًِ هی 

ای اظ  هعونَالً ظًدینطُ  اقثواليٍتوذاقثالي(ۺیرخوذادّا)خوَ زًجيرُ.۳-۲-۶
  اًس  قشبة ایي ضٍیسازّب زض کٌبض ّن ؾنجت  زازُ  ّب ضا قکل ّبی ذَـ یب ثس افؿبًِ حبزثِ
ثرَضز ٍ ثِ ّویي ؾجت سوطکنعظزا ثبقنس      قَز سب ؾیط عبزی ٍ هعوَ  زاؾشبى ثط ّن هی

( ّوبىاظ ایي ًَز اؾز )« ذط هب اظ کطگی زم ًساقز»ی  افؿبًِ
ّب ضذسازّب ٍ هبخطاّب ضگجبضهبًٌس دكز ؾط ّنن   زض افؿبًِۺرگثارٍارًٍگي.۳-۲-۷
افشٌس  ایي ضذسازّب حبلشی عبزی ًساضًس ٍ ثِ قکلی هشٌبقى ٍ ٍاضًٍِ هربَنت   هی اسدب  

دطـ اظ یک حبزثِ « حؿي کهل»ی  کٌٌس  زض افؿبًِ هی ضا اظ ضًٍس هعوَلی زاؾشبى ذبضج 
( ّوبىقَز ) وطکعظزایی هیای زیگط آى ّن ثِ قکلی ًبهعوَ  هَخت س ثِ حبزثِ
خبییگ  ّب ضٍیسازّبیی چَى فطیت، سغییطًوب، خبثِ گبّی زض افؿبًِغافلگيریۺ.۳-۲-۸
گیطز کِ شّي هربَت ّطگنع   هی ای نَضر  گًَِ ّب ثِ  ّب یب قشبة زض ضذساز حبزثِ ًقف

ینطٍى  کٌس  ایي غبفلگیطی ذَاًٌسُ ضا اظ ضًٍس عبزی زاؾشبى ث ثیٌی ًوی ّب دیف زض هَضز آى
ِ   هی  قنشبة ٍ فطینت هَخنت غنبفلگیطی     « آزم ثنسثرز »ی  کكس  ثطای ًوًَنِ زض افؿنبً

( ۰۵۳، ّوبىقَز ) هی
ِ   افشنس کنِ قرهنیز    هی ایي قگطز ظهبًی اسدب  هٌاظرُۺ.۳-۲-۹ ّنب ثنب    ّنبی افؿنبً

اًس  گبّی ثِ  ّب غبفلگیطکٌٌسُ قًَس  ایي دطؾف ٍ دبؾد یکسیگط ٍاضز دطؾف ٍ دبؾد هی
قنَز کنِ ثنطآٍضزى آى هَخنت      هنی   بؾد، زضذَاؾنز عدیجنی هُنطح   خبی دطؾف ٍ د
دطؾف ٍ دبؾد چٌیي قنگطزی ضا قنکل   « هالی هکشت»ی  قَز  زض افؿبًِ غبفلگیطی هی

 ّوبى(زّس ) هی
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ای هؿشقل کِ زض عیي حب  ثب  ی زاؾشبى قهِ گبّی اظ هیبًِقصِدرقصِۺ.۳-۲-1۱
ِ   ِ قَز  حطکنز اظ قهن   هبخطای انلی دیًَس زاضز ٍاضز هی ی زٍم ٍ  ی ًرؿنز ثنِ قهن

زٍ « قشط زیسی ًسیسی»قَز  زض  ؾذؽ ثبظگكز ثِ انل زاؾشبى هَخت سوطکعظزایی هی
ای کنِ الجشنِ اظ    قَز ثِ قشط گوكسُ اًس  ضٍایز ًرؿز هطثٌَ هی قهِ زض یک قهِ آهسُ

( ّوبى)قَز  ز ٍ ضٍایز ظى ثبضزاض آغبظ هیقَ ی زاؾشبى ضّب هی هیبًِ
ایي قگطز هبًٌس قگطز قهِ زض قهِ اؾنز ثنب ایني    ایۺرُّایزًجيقصِ.۳-۲-11

هبخطاّبیی اؾز  سدبٍر کِ اضسجبٌ چٌساًی ثب هَيَز انلی افؿبًِ ًساضز ٍ زضٍاقع ذطزُ
چٌنیي قنگطزی زینسُ قنس     « گل ثِ نٌَثط چنِ کنطز  »ی  زض ز  ضٍایز انلی  زض افؿبًِ

( ّوبى)
ّنب ثنب    قرهنیز  گبّی هعٌبی ًنبم ثطذنی  ترچسة)هتضادیاّوساى(ۺ.۳-۲-1۲

ّب اضسجبٌ ًعزیک زاضز  ایني اضسجنبٌ زض آغنبظ زاؾنشبى ثنط هربَنت        ٍیػگی قرهیشی آى
قَز ٍ ذَاًٌسُ ثب زضک اضسجبٌ  ی افؿبًِ ثط اٍ ضٍقي هی کن زض هیبًِ دَقیسُ اؾز؛ اهب کن

ضؾس  گنبّی ًینع ًنبم ثنب ضفشنبض قرهنیز        ای هی هیبى قرهیز ٍ ًبهف ثِ آگبّی سبظُ
ًبم قرهیز یعٌی آگجنَضی کنِ   « آگجَضی»ی  ثطای ًوًَِ زض افؿبًِ زاؾشبى هشًبز اؾز 

زض گَیف هحلی هعٌبی ًبزاى زاضز ثب کٌف قرهیز زاؾشبى کنِ ثؿنیبض ثنبَّـ اؾنز     
( ۰۵۴، ّوبىسًبز زاضز )

  ّنب سغیینط قنکل    زض ایي قنگطز قرهنیز  تٌاسخقْرهاىیاتغييرشنلۺ.۳-۲-1۳
اهب دؽ اظ هسسی زٍثبضُ ثنِ قنکل ًرؿنشیي     قًَس  هی  زٌّس ٍ ثِ نَضسی زیگط سجسیل هی

کٌس  ثنطای ًوًَنِ    هی  ّب، اظ یک نَضر ثبثز سوطکعظزایی گطزًس  ایي سغییط قکل ثبظ هی
چَة ٍ زض  زذشط اثشسا ثِ زضذز ًبضًح، ؾذؽ ثِ ذطزُ« زذشط ًبضًح ٍ سطًح»ی  زض افؿبًِ

( ّوبىآیس ) آذط زٍثبضُ ثِ قکل ًرؿشیي ذَز زضهی
 

ٍّشّایپص.پرسش۴
ّبی سهَیطی ٍخَز  یک اظ قگطزّبی هَخَزِ سوطکعظزایی زض سهَیطّبی کشبة   کسام۰

 زاضًس؟
ّنبی   کٌف هشي ٍ سهنَیط کشنبة   یک اظ قگطزّبی هَخَزِ سوطکعظزایی زض ثطّن   کسام۱

 سهَیطی ٍخَز زاضًس؟
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 ّنبی سهنَیطی   کشبةسَاى زض سهَیطّبی  ای ضا اظ سوطکعظزایی هی ّبی سبظُ  چِ قگطز۲
 ؟یبفز

کنٌف هنشي ٍ سهنَیطگ     سنَاى زض ثنطّن   ای ضا اظ سوطکعظزاینی هنی   ّبی سنبظُ   چِ قگطز۳
 یبفز؟ ّبی سهَیطی کشبة

 
 .رٍ پصٍّش۵

.طرحپصٍّش۵-1
یبثی زض ایي دػٍّف ثنب   اؾز  زازُ دػٍّف حبيط، دػٍّكی کیدی ٍ َطح آى ًبدیسایكی 

سدؿنیطی  -کطز سَنیدی ضٍیّبی ًرؿز ٍ زٍم ثب  کبٍی زض دطؾف زازُضٍـ اؾٌبزی ٍ 
ِ   -کطز سدؿیطیّبی ؾَم ٍ چْبضم ثب ضٍی ٍ زض دطؾف اؾنز      سدطینسی ننَضر گطفشن

ٍ سلدیقنی اظ قینبؼ ٍ   ( ۱۱۱۱ّب اظ سحلیل هحشَای هنس  هبیطیٌن) )   ثطای ٍاکبٍی کشبة
، ینک  1ٍاحس سحلیل عجبضر اؾنز اظ۹ سهنَیطّبی زٍگؿنشطُ   اؾز   اؾشقطا اؾشدبزُ قسُ 

َنَضکلی    ی ًبم کشبة، ٍاغُ، خولِ، دبضاگطاف ٍ ثِ شطثسضقِ، ندحِخلس، آؾ ، َطح2گؿشطُ
 ّبی سهَیطی   ی هشي ٍ سهَیط زض کشبة ّوِ

 
ّایپصٍّش.ًو۵-۲ًَِ

عنسز ایطاًنی( ثنِ ننَضر      ۰۴ -عسز ذبضخی  ۰۴کشبة سهَیطی ) ۲۱زض ایي دػٍّف 
اؾز کِ اظ قنگطز   ّبیی ضا ثطگعیسُ اؾز  ثٌبثط ایي دػٍّكگط کشبة  قسُ ّسفوٌس اًشربة 

ّنبی   سوطکعظزایی ثطذَضزاض ثبقٌس ٍ ثِ دنػٍّف اهکنبى اخنطا زٌّنس  زض ثرنف کشنبة      
حبال ًنِ  ّبی  چٌیي کشبة ط ّبًز ٍ ّنّبی دیش ی کالؾیک کشبة هدوَعِ ۰۱ذبضخی ّط 

ّنبیی هَفنق    چَى ًوًَِ ّنسًَل ٍ  خْبى اقیبًَؼ، زضذز قطهع، اضزک کكبٍضظ، ثطًبضز
ًوًَنِ اظ   ۷ّبی ایطاًنی   ّبی سهَیطی ذبضخی ثطضؾی قسًس ٍ زض ثرف کشبة زض کشبة
ی هطغک کبًَى دطٍضـ فکطی کَزکبى ٍ ًَخَاًبى اًشربة قسًس کنِ عجبضسٌنس    هدوَعِ

ِ ، ذنَزر دینساکي  ، چطخ چطخ ثهطذبى، ّویي ٍ ّوبى، یَاـ ثطٍ یَاـ ثیب اظ۹ ی  گطثن
ِ  ۶  هب  ذنَز ذنَزم  ٍ هي دٌگَئي ّؿشن ، دكز سطؾَ الک ،ی هب کَچِ ی ایطاًنی   ًوًَن

آقبضًگی ٍ گطثِ ًبقال، آضظٍّنبی ضًگنی، قَقنَلی غَغنَ ، گلنی ٍ       اًس اظ۹  زیگط عجبضر

                                                            
1 Single page (spread) 
2 Doublespread 
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ؾط ٍ اٍى قنت کنِ ثنبضٍى اٍهنس،      ثِ یبُ زمسط، زیَ ؾ گَضذط، ثبثبی هي ثب ؾؽ ذَقوعُ
 هَقِ لت ثَم اٍهس 

 
ّایپصٍّشگَیيتِپرسشّایتصَیریٍپاسخ.ٍاماٍیمتاب۶

.پاسختِپرسشًخستپصٍّش۶-1
ّوایتصوَیرییلازشگردّایهَجَدِتورمسزدایيدرتصوَیرّایمتوابمذام

ٍجَددارًذ؟
ِ  زض ثطضؾی سهَیطّب ثِ ََض خساگبًِ، سونبهی   ِ   قنگطزّب ثن ی ضاٍی، دبینبى   خنع هساذلن

ای، ضگجنبض ٍاضًٍگنی، هٌنبچطُ ٍ     ّبی ظًدیطُ ؾبظی، چٌسهدلؿی، قهِ ذَـ، ذَزفبـ
ِ  ثطچؿت هكبّسُ  ّنبی سهنَیطی آى    قسًس  زض ظیط قگطزّبی زیسُ قسُ ّوطاُ ثب ًوًَن
 قَز۹ سَيیح زازُ هی

سَاًس هعکَؼ  ثلکِ هیقَز؛  ًوی ًوبیی اًدبم  اغطا  سٌْب اظ ضاُ ثعضگاغرا،ۺ.۶-1-1
ّنبی سهنَیطی ّنط زٍ     ضؾس زض کشنبة  ثیدشس  ثِ ًظط هی  ًوبیی ًیع اسدب  آى یعٌی کَچک

کِ ثِ قکلی سأثیطگصاض سَاًٌس ثِ قطٌ آى ًوبیی( هی ًوبیی ٍ کَچک ی اغطا  )ثعضگ گًَِ
گطزـ  حٌب ثِذبًنثبقٌس، ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ ضا اظ ًگبّی هشوطکع خسا کٌٌس  زض  کبض ضفشِ   ثِ
ضٍ ضا  سَاًس ذُطّنبی دنیف   گبُ ًوی زٌّس کِ ضٍثبُ ّیچ هی ضٍایز سهَیطّب ًكبى  ضٍز هی 

اؾز    کبض ضفشِ  ای اغطا  ثِ َّقی اٍ گًَِ ثعًس  زض ٍاقع زض کن حسؼ 
ّنب، ضٍثنبُ ثنِ ظیطکنی ٍ      ََض هعونَ ، زض ثیكنشط زاؾنشبى     ثِسازیۺٍارًٍِ.۶-1-۲

ایي ًقف ٍاضًٍنِ   ضٍز هی گطزـ   حٌب ثِ ذبًنّبی ثبَّقی هكَْض اؾز؛ ٍلی زض سهَیط
 زضذنز قطهنع  چٌنیي زض   قنَز  ّنن   هی  چَى حیَاًی کَزى هعطفی اؾز ٍ ضٍثبُ ّن قسُ 

اؾنز  ثٌنبثطایي زض ایني     حلعٍى ثیف اظ اًساظُ ثعضگ ٍ زذشط ثیف اظ اًساظُ کَچک قسُ
ی زض اًنساظُ  اًس اظ ٍاضًٍگنی زض ًقنف ٍ ٍاضًٍگن    زٍ کشبة زٍ گًَِ ٍاضًٍگی کِ عجبضر

هكبّسُ قس 
قس، انُالح   خب کِ ایي دػٍّف ثط ضٍی سهَیطّب اًدبماظ آىسديذًگاریۺ.۶-1-۳

خلنس، آؾنشطثسضقِ ٍ    اؾز  ؾذیسًگبضی زض َطح خبیگعیي ؾذیسًَیؿی قسُ« ؾذیسًگبضی»
 ی ًبم کشبة حًَضی چكوگیط زاضز   ندحِ

کٌس ٍ اظ  کطزى هَيَعی، قکبفی ضا زض اثط ایدبز هی ی اثط ثب هردی گبّی دسیسآٍضًسُ
زاضز  ثننطای ًوًَننِ زض  ٍخننَ ٍ کكنن  ٍا هننی اینني ضاُ هربَننت کٌدکننبٍ ضا ثننِ خؿننز
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ثِ خبی سهَیط کبهل، سٌْب ثركی اظ زؾز ٍ دبی آقبی گَگَضی زیسُ  کَچَلَ، ذطگَـ
 بًس ه هی  قَز ٍ ثبقی اظ زیس ثیٌٌسُ دٌْبى هی

ؾندط  ٍ  ًكَ، زذشنطم  ثِ آة ًعزیک ّبی  زض ثطضؾی کشبةرفتٍترگشتۺ.۶-1-۴
زٌّس کنِ هؿنیط ضفنزِ ّنط زٍ قْطهنبى زاؾنشبى        هی سهَیطّب ًكبى  ّب ثِ ؾطظهیي ٍحكی

ّب زض ذالف خْزِ ضفز  )قطلی ٍ هبکؽ( اظ ؾوز ضاؾز ثِ چخ ٍ هؿیط ثبظگكز آى
ی یبزقسُ هعکَؾٌس( ّب یعٌی اظ چخ ثِ ضاؾز اؾز )زض انل اثط خْز

زض ًوبی زٍض ٍ ًوبی ًعزیک، هربَنت ّونطاُ   ًوایدٍرًٍوایًسدیلۺ.۶-1-۵
قَز ٍ ثٌنبثطایي   هی ّب ًعزیک  گیطز یب ثِ آى هی ّب فبنلِ  ّبی زاؾشبى اظ هٌظطُ ثب قرهیز
ِ   ذبًن کٌس  زض هی ی هشدبٍر ضا سدطثِ  چٌسیي ظاٍیِ اثشنسا ًونبی    ضٍز گنطزـ هنی   حٌنب ثن

قَز  هی ًعزیک ٍ ؾذؽ ًوبی زٍض اضایِ 
ًبسعبزلی زض سهَیط اظ ضاُ سأثیط دٌْبى عٌهطّبی سدؿوی تعادلًٍاتعادليۺ.۶-1-۶

ؾنکًَی ضا   ّبیی چَى سحطک، دَیبیی، ذكًَز ٍ ثی ذٍ هَضة حبلزآیس   ثِ ٍخَز هی
سهنَیطی اظ ضاُ  زض ٍاقنع سعنبز  ٍ ایؿنشبیی    (  ۱۵ ۰۲۷۲۹ضاز،  زّنس )حؿنیٌی   هنی  ًكبى 
قنًَس  زض   هنی   زازُ  ّنبی هنَضة ًكنبى    ّبی افقی ٍ عوَزی ٍ ًبایؿشبیی اظ ضاُ ذٍ ذٍ

کٌٌس  ای کِ کبدیشبى ٍ دؿطک سالـ هی آقدشگی اٍيبز زض لحظِ دؿطک ٍ ًبذسای قدبز
ٍ    ضاّی ثطای فطاض اظ کكشیگ زض حب  غط  ّنبی   قسى دیسا کٌٌس ثب سطؾنین سهنَیطّب ٍ ذن

(  ایي زض حبلی اؾز کنِ دنیف اظ ایني،    ۰ی  اؾز )سهَیط قوبضُ هَضة ًكبى زازُ قسُ
ّبی افقی ٍ عوَزی ؾبهبى یبفشِ ثَزًس کِ ثِ قکلی آضاهف هَخنَز زض   سهَیطّب ثب ذٍ

زازًس   کكشی ٍ یب ؾبحل ضا ًكبى هی


 ۰ی  سهَیط قوبضُ
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ٌّگبم فطاض  دیشطذطگَـکَچَلَ، ذطگَـ زاؾشبىزض یلصحٌِتادًٍواۺ.۶-1-۷
ِ   کٌس ٍ ثط ظهیي هی ثِ سلِ گیط هی زؾز آقبی گَگَضی، لجبؾفاظ  ی ثنِ زام   افشنس  لحظن

اظ زٍ ؾَی چنخ ٍ  افشبزى ذطگَـ کَچَلَ ثب زٍ سهَیط هدعا اظ ّن کِ ایي نحٌِ ضا 
قَز   زٌّس ضٍایز هی ضاؾز ًكبى هی

سَاًٌس  ظهبى زض یک ضٍایز سهَیطی هی ّبی ّن نحٌِزهاىۺّایّنصحٌِ.۶-1-۸
ًكَ  ثِ آة ًعزیک زٌّس  زض  اًس، ًكبى  ّبی هشدبٍسی ضا کِ زض یک لحظِ ضٍی زازُ  نحٌِ
ِ    ، زض ّوبى لحظِزذشطم ذَاًنسى ٍ ًَقنیسى    ای کِ دسض ٍ هبزض قنطلی زض حنب  ضٍظًبهن
قَز ٍ  زظزاى زضیبیی هیی هقبثل، قطلی زض ذیبالر ذَز ٍاضز کكشی  اًس، زض گؿشطُ چبی
کٌس  ّب هجبضظُ هی ثب آى
ثؿشِ ٍ ؾنذؽ   زض ایي قگطز اثشسا سهَیط زض ًوبییًوایتازًٍوایتستِۺ.۶-1-۹

ِ  زازُ هی  زض ًوبیی ثبظ ًوبیف ، گَضینل زض یکنی اظ سهنَیطّبی کشنبة      قَز  ثطای ًوًَن
ضا ًكنبى   ّنبی گَضینل   ای اظ دبّنب ٍ زؾنز   ی ؾوز ضاؾز، کبزض کَچک ٍ ثؿشِ گؿشطُ
  ثبض زض ًوبیی ثبظ ًونبیف  ی ؾوز چخ ، سهَیط گَضیل ضا ایي کِ گؿشطُ زّس؛ حب  آى هی
اؾز   زازُ
زض  زینسُ قنس   حنبال ًنِ ثطًنبضز    ایي قگطز زض کشنبة  جایيقْرهاىۺجاتِ.۶-1-1۱
ِ  ای ثِ ًبم ثطًبضز ضا هی غَ  دؿطثهِ ی زاؾشبى یک هیبًِ ضٍز ٍ سنب   ی اٍ هنی  ثلعس، ثِ ذبًن
خبیی قْطهبى ثؿیبض دطضًن) اؾنز؛    قَز  ایي خبثِ زاؾشبى زض ًقف ثطًبضز چبّط هی دبیبى

خبیی کنِ ثؿنیبض ؾنطگطم کبضّنبی ذَزًنس هشَخنِ هنبخطا         ٍلی دسض ٍ هبزض ثطًبضز اظ آى
قًَس  ًوی
ای اظ  قننسُ ظًدیننطُ ّننبی ثطضؾننی سننط کشننبةثننیفیرخووذادّاۺزًجيوورُ.۶-1-11

ای اظ ضذسازّبی ذنَة ضا ًكنبى    ی اًسک ؾلؿلِضذسازّبی ثس ضا زض ثط زاقشٌس ٍ سعساز
کٌنس؛ سهنَیطّب زض    هی زٍ ؾَیِ عول  ضٍز هی  گطزـ حٌب ثِ  ذبًنزازًس  زض ایي هیبى،  هی 

ّنبی ضٍثنبُ ضا ّنن     حٌبیٌس، ثسثیبضی ّبی ذبًن قبًؿی ی ذَـ زٌّسُ ّوبى حب  کِ ًكبى
زٌّس    هی  ثبظسبة
ّبی سهَیطی سغییط ًبگْبًی یک ٍيعیز ثِ  زض ثطذی اظ کشبةغافلگيریۺ.۶-1-1۲

کٌنس ٍ ثنِ قنکلی اٍ ضا     ٍيعیشی زیگط ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ ضا اظ ٍيعیز ًرؿنشیي زٍض هنی  
هكنبّسُ   زضذنز قطهنع  سَاى زض  ای اظ ایي گًَِ غبفلگیطی ضا هی ؾبظز  ًوًَِ غبفلگیط هی

ِ   ضٍ هی کٌٌسُ ضٍثِ ّبی ًباهیس کطز  زذشطی کِ اظ اثشسای ضٍایز ثب ضٍیساز  ًبگنبُ زض  قنَز ثن
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ّب ینک   ثیٌس کِ زیگط ذجطی اظ ضٍیسازّبی سطؾٌبک ًیؿز ٍ ثِ خبی آى دبیبى زاؾشبى هی
زضذز قطهع زض اسبقف ضٍییسُ اؾز   

قَز، ثِ  کِ دؿط ٍاضز خٌگل هی ٌّگبهیسًَل زض کشبة دگردیسيقْرهاىۺ.۶-1-1۳
گطینِ ٍ ًنَاظـ ذنَاّطـ، اظ قنکل     قَز؛ ٍلی زض آذط ثب  یک ؾٌ) ؾرز سجسیل هی

ی خٌگل ًینع   قَز  ایي زگطزیؿی زض چْطُ ؾٌ) ذبضج ٍ ثِ قکل ًرؿشیٌف سجسیل هی
گنصاضز   کِ زذشنط دنب ثنِ زضٍى خٌگنل هنی      زّس  ثِ ایي قکل کِ زض اثشسا ٌّگبهی ضخ هی
کن آى فًبی زلهؿت سجسیل ثِ هکنبًی سبضینک ٍ    چیع آضام ٍ زلٌكیي اؾز؛ ٍلی کن ّوِ

قَز  ٍلی دؽ اظ آقشی ذَاّط ٍ ثطازض زٍثبضُ اظ حبلز هطهَظ ٍ سبضینک ثنِ    سطؾٌبک هی
هبًنس ٍ   ًوی سطسیت ثیٌٌسُ زض یک ٍيعیز ثبقی   کٌس  ثسیي فًبیی ؾجع ٍ ضٍقي سغییط هی

کٌس  ثبض زگطزیؿی دؿط ٍ خٌگل ضا هكبّسُ هی چٌسیي
 
پاسختِپرسشدٍمپصٍّش .۶-۲

ّوایمٌشهتيٍتصَیرمتوابتورمسزدایيدرترّنیلازشگردّایهَجَدِمذام
تصَیریٍجَددارًذ؟

کٌف هشي ٍ سهَیط ًیع ثطضؾی قسًس  سٌْنب قنگطزّبی اغنطا ،     ی قگطزّب زض ثطّن ّوِ
 ظهبى هكبّسُ قسًس۹ ّبی ّن ؾبظی، ؾذیسًگبؾی ٍ نحٌِ ٍاضًٍِ
ضٍی  ؾبظی ثنِ زٍ قنکل   کٌف هشي ٍ سهَیط ٍاضًٍِزض ثطّنسازیۺٍارًٍِ.۶-۲-1

کكٌس   زّس؛ یب هشي ٍ سهَیط زض ّوطاّی ثب یکسیگط ٍاضًٍگی یک هبخطا ضا ثِ ضخ هی هی 
قَز؛ هشي ٍ  زیسُ هی هیرَاین یِ ذطؼ قکبض کٌینؾبظی زض  ی ایي گًَِ اظ ٍاضًٍِ ًوًَِ

ی آى چیعی کِ ازعنبیف ضا زاقنشٌس    زٌّس کِ دٌح ذَاّط ٍ ثطازض ٍاضًٍِ هی  سهَیط ًكبى
گصاضًنس  زض قنکل    کٌٌس ٍ ثب زیسى ذطؼ دب ثنِ فنطاض هنی    ثَزى( ضفشبضهی )قدبز ٍ ًشطؼ

گَیٌنس ٍ ثنِ ثینبًی زیگنط      هی ی یکسیگط ؾري  ؾبظی، هشي ٍ سهَیط ٍاضًٍِ زیگط ٍاضًٍِ
ِ  هی  کسیگط ضا ًقىهعٌبی ی ِ  کٌٌس  ثْشطیي ٍ گَیبسطیي ًوًَن ِ   ی ٍاضًٍن ی  ؾنبظی اظ گًَن

  هكنبّسُ ّنب  ؾدط ثِ ؾطظهیي ٍحكنی کٌف هشي ٍ سهَیط کشبة سَاى زض ثطّن زٍم ضا هی
ّب ٍحكیبًِ غطیسًس ٍ ٍحكیبًِ زًساى ثنِ ّنن    آى»اؾز۹  ّب آهسُ کطز  زض سَنی  ٍحكی

ّبی  ایي َطف ٍ آى َطف چطذبًسًس ٍ چٌگب ّبی ٍحكشٌبک ذَز ضا ثِ  ؾبییسًس  چكن
ثَزى هَخَزّبی ٍحكنی   (  هشي زضًس۸ُ ۰۲۷۲۹)ؾٌساک، « زازًس ٍحكشٌبک ذَز ضا ًكبى

زاض کنِ زض ٍاقنع غؾنز     کِ سهَیط ثب ًوبیف هَخَزّبیی ذٌسُکٌس؛ زضحبلی ضا هُطح هی
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ِ   اًس قکل ٍاضًٍِ ثَزى ثِ ذَز گطفشِ ٍحكی زّنس   هنی  اؾنز ضا ًكنبى    ی آًهِ هنشي گدشن
( ۱ی  )سهَیط قوبضُ


 ۱ی  سهَیط قوبضُ

کٌف هشي ٍ سهنَیط ثنِ خنبی اؾنشدبزُ اظ عجنبضر      ثطای ثطّنسديذًگاسيۺ.۶-۲-۲
ّنبیی   گبّی اثْبم اؾز  قسُ  اؾشدبزُ« ؾذیسًگبؾی»ؾذیسًَیؿی، اظ انُالح -ؾذیسًگبضی

کٌس  ثِ ایني    سَاًس آى ضا کبهل زض سهَیط ٍخَز زاضز کِ ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ ثب کوک هشي هی
ؾدط ثِ ؾنطظهیي   قَز  زض  کِ زض سهَیط زیسُآى هعٌب کِ زض هشي یک ًدط حًَض زاضز ثی

قنَز    ًونی   کِ زض سهَیطّب زینسُ قرهیز هبزض زض هشي حًَض زاضز؛ حب  آى ّب ٍحكی
ثٌبثطایي ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ سٌْب اظ ضٍی اَالعبر هَخَز زض هشي، چْطُ ٍ قرهیز هبزض ضا 

 کٌس   هی سدؿن 

ِ    زهاىۺّایّنصحٌِ.۶-۲-۳ ای سقبثنل ثنب    هشي ٍ سهنَیط اظ ضاُ سعبهنل ٍ ثنِ گًَن
  ًكنبى  -اًنس  ى قسُظهب کِ زض یک ًگبُ کلی ثب ّن ّن–ی هشدبٍر ضا  یکسیگط، چٌس نحٌِ

ثب قطلی اؾنز   -دسض یب هبزض -ضاٍی ضٍی ؾري ًكَ زذشطم، ثِ آة ًعزیک زض زٌّس   هی
ّب ثب عولکطز قطلی ّیچ سٌبؾجی ًساضز، ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ هشَخِ  ّبی آى خب کِ گدشِ ٍ اظ آى

ّب حًنَض زاضز زض ٍاقنع زض خنبی زیگنطی کنِ       قَز کِ سهَیطّبیی کِ قطلی زض آى هی
ؾب  ٍ زًیبی ذیبلی قطلی، یک  خع زًیبی ٍاقعی ثعضگ زٌّس  ٍلی ثِ ضٍی هی اؾز ذیبلی

کنٌف هنشي ٍ سهنَیط زض شّني      ضٍایز زیگط ّن ثِ قکلی دٌْبى ٍخَز زاضز کِ اظ ثطّن
قَز ٍ آى زًیبی ٍاقعی قطلی اؾز  ذَاًٌسُ اظ ذَاًف ًَقشبض کِ اهط ٍ ًْیگ  هدؿن هی

فْوس کنِ زذشنطک زض    ثب سهَیطّبی قطلی، هیی آى  کٌس ٍ هقبیؿِ هی ؾب  ضا ثیبى  ثعضگ
  هَاچنت »گَینس۹   ٍاقعیز هكغَ  اًدبم چِ کبضّبیی اؾز  ثطای ًوًَِ دسض یب هنبزض هنی  



  های تصویری کنش متن و تصویر در کتاب شگردهای تمرکسزدایی در تصویر و برهم

 

121 

( ثنب  ۷ ۰۲۷۲۹)ثطًیٌگْنبم،  « کٌی؟ قبیس ثِ کؿی ثرنَضز   هی ّب ضا کدب دطسبة  ثبـ! ؾٌ)
ؾنٌ) زض آة   کطزى کٌف آى ثب سهَیط کِ ّیچ ًكبًی اظ دطسبة سَخِ ثِ ایي هشي ٍ ثطّن

کنطزى   گَیس کِ قطلی زض عنبلن ٍاقعینز هكنغَ  دطسنبة     ًساضز، هشي ثِ قکلی دٌْبى هی
ظًس  اؾز؛ ٍلی زض ذیب  ّوطاُ ؾگف اظ کكشی زظزاى زضیبیی زض آة قیطخِ هی  ؾٌ)


دراثرّایتجرتٍِهعصَهيتیۺٍ عيتشگردّایپيشٌْادیًظری1ِیجذٍلشوارُ
شذُتررسي

مًجًد در ضگردَای  ضگردَا
 تصًیرَا

کىص  ضگردَای مًجًد در برَم
 مته ي تصًیر

 - - ی رايی مداخلٍ

 - - پایان خًش

 -  اغراق

   سازی ياريوٍ

 - - سازی خًدفاش

 سپیدوگاسی  سپیدوگاری

 -  رفت ي برگطت

 -  ومای دير ي وسدیک

 -  تعادل ي واتعادلی

 
(دراثرّای1۳۹1تر هذُازپصٍّشهرادپَر)ۺٍ عيتشگردّای۲یجذٍلشوارُ

شذُتررسي
کىص  ضگردَای مًجًد در برَم ضگردَای مًجًد در تصًیرَا ضگرد

 مته ي تصًیر
 -  یک صحىٍ با دي وما

   زمان َای َم صحىٍ

 -  ومای باز ي بستٍ

 -  جایی قُرمان جابٍ

 - - چىدمجلسی

 - - قصٍ در قصٍ

 - - ای َای زوجیرٌ قصٍ

 -  ی رخدادَا زوجیرٌ
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 - - رگبار ياريوگی

 -  گیری غافل

 - - مىاظرٌ

 - - برچسب

 -  دگردیسی

 
پاسختِپرسشسَمپصٍّش .۶-۳

ّایتصَیریمتابتَاىدرتصَیرّایایراازتورمسزدایيهيّایتازُچِشگرد
یافت؟

 آهس۹ زؾز   ثِ  ی سبظُ خلَُ ۰۱ّبی سهَیطی  اظ ثطضؾی کشبة
کٌس  هی  ایي قگطز ثیٌٌسُ ضا اظ ایؿشبیی زض یک ظهبى ٍیػُ ذبضج۹ حرمتزهاًي.۶-۳-1

ؾبظز  زضٍاقع ًوبیف حطکزِ ضٍظ ثِ قت ینب قنت ثنِ     هی  ّبیی هشدبٍر ّوطاُ ٍ ثب ظهبى
، ضٍاینز  ثنِ آة ًعزینک ًكنَ زذشنطم    زّنس  زض   ضٍظ، کَزک ضا زض ضًٍسی گصضا قطاضهی

 یبثس  قت دبیبى هیسهَیطّب اظ ضٍظ آغبظ ٍ زض 
ّنبیی   سَاًس ًوًَِ گیطز کِ هی ای ضا زض ثط هی ی گؿشطزُ قگطز سًبز زاه۹ٌِ تضاد .۶-۳-۲

  ضا زض ذَز خبی« سعبزلی سعبز  ٍ ًب»ٍ « ًوبی زٍض ٍ  ًوبی ًعزیک»، «ؾبظی ٍاضًٍِ»چَى 
اهنب  زض  کٌنس   هنی   زّس  سٌف حبنل اظ ایي قگطز هربَت ضا اظ اؾشغطا  زض اثنط ذنبضج  

َلتگ فطزیٌبًس کِ ّویكِ سٌْنب ٍ آضام زض   ، سًبز هیبى ضفشبض نلحزیٌبًس ایي کبض ضا ًکطزفط
 ًكیٌس ثب زیگط گبٍّبی خٌگدَ آقکبض اؾز  ی یک زضذز هی ظیط ؾبیِ

هقبیؿنِ   ثنِ   گبّی هربَت ثب زیسى چٌس سهَیط قجیِ ثِ ّن، زؾنز  ّواًٌذیۺ.۶-۳-۳
کطزى اظ  ی ایي هقبیؿِ کٌس  ثِ ٍاؾُِ  ّب ضا کك  ّب ٍ سدبٍر ظًس سب اظ ایي ضاُ قجبّز هی 

، هینبى سهنَیط دنسض ٍ گَضینل     گَضینل قنَز  زض کشنبة    سوطکع ثط یک سهَیط ذبضج هی
دَقٌس(  هكبثِ هی ّب ّط زٍ کالُ ٍ کُشی ّبیی ٍخَز زاضز )آى قجبّز

هشٌیز اؾز کنِ زض   قگطز ذَزاضخبعی یکی اظ قگطزّبی زضٍىخَدارجاعيۺ.۶-۳-۴
اظدیف ٍ ینب   زّس ٍ اظ ایي ضاُ هعٌبیی هشدبٍر هی آى یک سهَیط ثِ سهَیطی زیگط اضخبز 

ِ  زض سکویل آى هی ّنب زایونبً ثنِ     آفطیٌس  ثیٌٌسُ ثطای کك  هعٌبی اثط ٍ اضسجبٌ هیبى ًكنبً
سهنَیط ؾنطگ    ثِ آة ًعزینک ًكنَ زذشنطم   زض کٌس   هی دیكیي ٍ دؿیي ضخَز  سهَیطّبی

ی ًنبم کشنبة ٍ    ثبض زض َطح خلس، ندحِ ای اظ ایي قگطز اؾز کِ چٌسیي اؾکلز ًوًَِ
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اؾز  ٍلی زض ّط یک اظ ایي سهَیطّب ایي ًكبًِ زض  ّبی زاذلی سکطاض قسُ ثطذی گؿشطُ
ی  ز  ثٌبثطایي ثیٌٌسُ ثب ّنط ثنبض هكنبّسُ   قَ هی هَقعیشی هشدبٍر اظ سهَیطّبی زیگط زیسُ

ّنب ضا ثنب سهنَیطّبی زیگنط هقبیؿنِ       کنطزُ، آى  ّبی دیكیي هطاخعِ  ؾط اؾکلز ثِ ًوًَِ
قَز  کٌس  ایي ضًٍس هَخت سوطکعظزایی هی هی 
ی سهَیطّب یب  ی یک سهَیط زضثبضُ زض ایي قگطز، ثیٌٌسُ ثب هكبّسُ گْيۺپيش.۶-۳-۵

قنکل   ّنب، ثنِ    آٍضز ٍ دنؽ اظ ضٍینبضٍیی ثنب آى    هنی   زؾز ثِ  ّبی ثعسی اَالعبسی ًكبًِ
 ثطای ًوًَِ زض ًرؿشیي ندحِ اظ کشبةگطزز   ّبی دیكیي ثبظهی هؿشقین یب شٌّی ثِ ًوًَِ
اؾز ثنبالی   گطفشِ  زؾز  کِ فٌدبًی ثِ ذطگَـ زضحبلی ، ذبًنزاؾشبى ذطگَـ کَچَلَ

اؾنز؛   کنطزُ  یط دشَ قبین ذطگَـ ؾطـ ضا ظ ذطگَقی ایؿشبزُ اؾز  ثهِ ؾط سرز ثهِ
چِ ضا هبزض زض لیَاى ضیرشنِ ثیبقنبهس  ثٌنبثطایي سهنَیطگط زض ّونبى       ذَاّس آى گَیب ًوی

ّب )دیشطذطگَـ( کِ زض دبینبى   احَالی یکی اظ ذطگَـ آغبظ، ثیٌٌسُ ضا ًؿجز ثِ ًبذَـ
کٌس  هی  زّس، آگبُ زاؾشبى ضخ هی

سهنَیط زض َنَ  ینک کشنبة     گبّی یک ّایگًَاگَىۺیلصحٌِدراًذازُ.۶-۳-۶
قَز ثیٌٌسُ سٌْب ثط یک  هی  قَز  ایي اهط ؾجت ّبی هشدبٍر سکطاض هی ثبض زض اًساظُ چٌسیي

دؿنطک ٍ ًبذنسای   ثطای ًوًَِ سهنَیط ًرؿنز اظ کشنبة     اًساظُ اظ سهَیط سوطکع ًکٌس 
ِ    هی ؾط زضحبلی ًكبى ، دؿطک ٍ ًبذسا ضا اظ دكزقدبز   زّس کِ ّط زٍ ؾنکبى کكنشی ثن
ثبض  قَز؛ ثب ایي سدبٍر کِ ایي ی زاؾشبى ًیع سکطاض هی اًس  ایي سهَیط زض هیبًِ طفشِگ زؾز 
سط اظ سهَیط دیكیي اؾز  ی آى ثعضگ اًساظُ
ثركننیسى ثننِ  هعوننَال سهننَیطگط ثننطای اًؿنندبمّووایًوواّوگَىۺمادرتٌووذی.۶-۳-۷

زّنس  اینني   ّنب ضا زض ینک کننبزض ینب چْنبضچَة قنطاض هنی       سهنَیطّبی ینک کشنبة، آى   
قنًَس  گنبّی    ّب یب کبزضّب ّویكِ ثِ یک قیَُ اظ آغبظ سب دبیبى َطاحی ًونی  چْبضچَة

اًنس ٍ ّونیي    کِ یک قنکل ٍ ینک اًنساظُ ثبقنٌس، هشدنبٍر ٍ هشٌنَز       کبزضّب ثِ خبی آى
ؾندط ثنِ ؾنطظهیي    زض  کٌس  گًَبگًَی، ثیٌٌسُ ضا اظ ایؿشبیی زض یک قکل ثبثز ذبضج هی

قَز، کبزضّبی سهَیطی ّن ثنعضگ ٍ   سط هی ؿشطزََُض کِ ذیب گ هبکؽ گ ّوبىّب  ٍحكی
ّبی کشبة فًبی ؾدیس اَطاف ّط کنبزض اظ هینبى    قًَس؛ سب خبیی کِ زض ًیوِ سط هی ثعضگ

ّنبیی اظ کشنبة ًینع سهنَیط ثنِ       کٌس  زض ثرف ی ندحِ ضا دط هی ضٍز ٍ سهَیط، ّوِ هی 
ثیٌٌسُ سٌْنب ثنط ینک    قَز سب  یبثس ٍ هَخت هی ّب اهشساز هی قکل افقی یب عوَزی اظ کٌبضُ

قکل ٍ اًساظُ اظ کبزض هشَق  ًكَز 
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کنبض گطفشنِ     ای زٍ دْلَ ثِ گًَِثِ ایي هعٌب کِ یک سهَیط ثِشَخيتصَیریۺ.۶-۳-۸
کِ ثیٌٌسُ اثشسا ثِ اقشجبُ ثیدشس ٍ آًهِ ضا کِ هٌظنَض اننلی ضٍاینز اؾنز      قَز  ثِ ََضی 

ضاُ ایي قگطز ثیٌٌنسُ اظ سوطکنع ثنط    ثطز  اظ  زضًیبثس؛ ٍلی ثب کوی زقز دی ثِ ذُبی ذَز 
ِ    قسُ، ایني   زضیبفز ًرؿز ذَز ذبضج زض  ًگنطز   ای زیگنط هنی   ثنبض سهنَیط ضا اظ ظاٍین

ضؾنٌس، فًنبی سطؾنٌبکِ     ّب ثِ خٌگل هی کِ ثهِ ، ٌّگبهیذَاین یِ ذطؼ قکبض کٌین هی
ؾنط یکنی اظ    ثنطز  دكنز   ّب ضا زض حبلشی اظ ثْز ٍ ًگطاًی فنطٍ هنی   حبکن ثط خٌگل، آى

ِ   ای گًَِ اؾز، ثِ  ی زضذشی ضٍی ظهیي افشبزُ طّب سٌِزذش ای ضًگنف   ّنبی قْنَُ   کنِ ضیكن
ِ  ؾط زذشط ضا زض ثط گطفشِ قؿوشی اظ فًبی دكز   ی زضذنز  اؾز  اظ آًدب کِ ضً) ضیكن

ِ   ضً) هَّبی زذشط اؾز ثیٌٌسُ زچبض ذُب هنی  ّن ی زضذنز ضا ثنِ خنبی     قنَز ٍ ضیكن
یكشطی کٌس هشَخِ اقشجبُ ذَز ذَاّس قنس  کٌس  اگط ثیٌٌسُ زقز ث هَّبی زذشط فطو هی

( ۲ی  گیطز )سهَیط قوبضُ ٍ ثِ ایي سطسیت اظ زضیبفز ًرؿز ذَیف فبنلِ هی


 ۲ی  سهَیط قوبضُ

ای زض دیطاهَى سهَیط  ٍخَز سهَیطّبی فطعی یب حبقیِایۺتصَیرّایحاشيِ.۶-۳-۹
ِ  هی  انلی هَخت ای  قًَس سب سَخِ ثیٌٌسُ اظ سهَیط هطکعی  ثِ ؾَی سهَیطّبی حبقنی

دبینس ٍ زض ًَؾنبى هینبى سوطکعگطاینی ٍ      قَز  ٍلی ایي سوطکع ًینع چٌنساى ًونی    کكیسُ 
سنَاى زض   قنگطز ضا هنی   ای اظ ایي گطزز  ًوًَِ سوطکعظزایی زٍثبضُ ثِ سهَیط انلی ثبظهی

ای کنِ زذشنط ضا ثنِ حبلنز      هكبّسُ کطز  گؿنشطُ  زضذز قطهعّبی کشبة  یکی اظ گؿشطُ
زّس  زٍضسبزٍض کبزضگ ایني سهنَیط ضا    ٍذن ًكبى هی ای ذُطًبک ٍ دطدیچ ایؿشبزُ زض خبزُ

ّبیی کَچک ثب سهَیطّبیی اظ عٌکجَر، هبض، زایٌبؾَض، قیط، گطثِ ٍ ؾنط اؾنکلز    هطثع
  ًگبُ ثیٌٌسُ دؽ اظ ثطضؾی سهَیط هطکعی )زذشط ایؿنشبزُ( ثنِ سهنَیطّبی    اؾز دطکطزُ
سَاًس ثطعکؽ ّن ضخ زّس ٍ اثشسا ثنِ ؾنَی    قَز  الجشِ ایي ضًٍس هی هی ای کكیسُ حبقیِ
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ضؾنس   ای ٍ ؾذؽ ثِ ؾَی سهَیط هطکعی کكیسُ قنَز  ثنِ ًظنط هنی     سهَیطّبی حبقیِ
هنَیط ثیكنشط ثبقنٌس، آى سهنَیط     ّطچِ عٌهطّبی سأثیطگصاض ٍ سَخِ ثطاًگینع زض ینک س  

( ۳ی  قسضر ثیكشطی ثطای خلت ًگبُ ثیٌٌسُ ذَاّسزاقز )سهَیط قوبضُ


 ۳ی  سهَیط قوبضُ

قنًَس   هی ّبی هشدبٍر سهَیطی هَخت  سکٌیکتصَیرّایچٌذتنٌينيۺ.۶-۳-1۱
ثیٌٌسُ ثِ خبی ثطذَضز ثب ینک ضٍـ ؾنبذز ٍ دطزاذنز سهنَیط ثنب چٌنسیي ضٍـ        سب

ِ  کٌس اظ ضٍـ ّب سوطکع هی ثطایي ّطثبض کِ ثط یکی اظ آىضٍ قَز  ثٌب ضٍثِ    ّبی زیگط فبننل
ّنب اظ عکنؽ    ّنبیی اظ سهنَیطگ غنَ     ثطای دطزاذز ثرنف  قَقَلی غَغَ زض  گیطز  هی

قنَز  ایني زض    چؿجبًی هحؿنَة هنی   اؾز کِ زض ٍاقع سکٌیک کَالغ یب سکِ اؾشدبزُ قسُ
ِ      حبلی اؾز کِ ثطای َطاحی آزهک ای قلنن   ّب ٍ فًبی  دنؽ ظهیٌنِ سٌْنب ضادینس )گًَن

اؾز  قسُ کبض گطفشِ   َطاحی( ٍ خَّط هكکی ثِ
زض قگطز عُ  ًبهعوَ ، عُن  زض قؿنوشی ًبهشنساٍ     ۺعطفًاهعوَل.۶-۳-11

ِ    ثطٍ، یَاـ ثیب  یَاـقطاض زاضز  زض  اؾنز ٍ ثٌنبثطایي    عُ  زض دبییي کشنبة قنطاض گطفشن
قَز  ایي زض حبلی اؾز کِ هعونَالً زض   ذَضزى کشبة ًیع هشدبٍر اًدبم هی ی ٍض  قیَُ
شنبة، ثنب   سطسینت َنطاح ک   ّبی فبضؾی عُ  زض ؾوز ضاؾز کشبة اؾنز  ثنسیي   کشبة
ّبی هعوَ ، هربَت ضا ثب ضٍقنی ًنَ زض ضٍینبضٍیی ثنب کشنبة ٍ       گطفشي اظ ضٍـ فبنلِ
ّبی هعوَ  ثطذنَضز هربَنت ثنب کشنبة      کٌس ٍ ثِ ایي ٍؾیلِ اظ ضٍـ ظزى آقٌب هی ٍض 
کٌس  هی  ظزایی سوطکع
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ِ   اًساظُ ای ّن ّبی دلِ زض قگطز ثطـایۺّایپلِتر .۶-۳-1۲ ّنبی   ًجنَزى نندح
قَز کَزک اظ ّنط نندحِ سٌْنب     هی  ّب هَخت ای ثَزى آى ای دلِ زاذلی کشبة ٍ ثِ گًَِ

قَز اٍ  هی ثعًس  ایي عول ؾجت  قسُ ضا حسؼ  ثركی ضا ثجیٌس ٍ سالـ کٌس ثرف هردی
ـ    ی ثرف ًبزیسًی ًَؾبى ظزى زضثبضُ هیبى سوطکع ثط یک ثرف ٍ حسؼ ّنبی   کٌنس  ثنط

( ۴ی  قس )سهَیط قوبضُ  هكبّسُ زض یَاـ ثطٍ، یَاـ ثیبای  دلِ


 ۴ی  سهَیط قوبضُ

  ّبی هشحطک ًیع زض یک کشبة هَخت اؾشدبزُ اظ قُعِّایهتحركۺقطعِ.۶-۳-1۳
ّب، قنکل سهنَیطّب ضا سغیینط زّنس ٍ ثٌنبثطایي اظ       خبیی ایي قُعِ قَز کَزک ثب خبثِ هی

سَاًنس   کنَزک هنی  ذنَزر دینسا کني    قنَز  زض    ط ثبثنز ذنبضج  سوطکع ثنط ینک سهنَی   
ّبی حیَاًی ضا کِ ثب ًد ثِ ّط ندحِ هشهنل اؾنز حطکنز زّنس ٍ آى ضا زض      قرهیز

ّبی هشحنطک   کبض گیطز  ثطذَضز کَزک ثب ایي قُعِ  ّبی هرشلدی اظ یک گؿشطُ ثِ ثرف
َیط قَز سب ذَز اٍ ًیع زض ؾبذشي فًنبی ّنط سهنَیط هكنبضکز کٌنس )سهن       هی  هَخت
( ۵ی  قوبضُ
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 ۵ی  سهَیط قوبضُ

 ّونیي ٍ ّونبى  ایي قگطز زضٍاقع ثطگطفشِ اظ ًنبم کشنبة   ّوييٍّواىۺ.۶-۳-1۴
ذَضزى یک  سَاًٌس ثب ٍض  اؾز  سهَیطّب زض ّوبى حب  کِ ذَز ثِ سٌْبیی هعٌبزاضًس، هی

زاضز  ی دؿیي ضا ًیع کبهل کٌٌس  ایي قگطز ثیٌٌسُ ضا ٍاهی ندحِ، ثركی اظ سهَیط ندحِ
      ِ زضدنیگ   ی دنی  سب ثِ خبی سوطکع ثط یک سهَیط، ثنِ زٍ سهنَیط سَخنِ کٌنس ٍ ثنب هقبیؿن

قبى ضا اظ یکسیگط ثبظ قٌبؾس  ثطای ًوًَِ زض یکنی اظ   ّبی ّب ٍ قجبّز سهَیطّب، سدبٍر
قَز؛ ٍلی ثب  اثشسا سهَیط گَظًی اظ ًوبی ًعزیک زیسُ هی ّویي ٍ ّوبىّبی کشبة  ثرف
ثبض اظ ًوبی زٍضسط ٍ زض هیبى قنبخ ٍ   ی، سهَیط ّوبى گَظى ایيی دبییٌ ذَضزى ًیوِ ٍض 

( ۶ی  قَز )سهَیط قوبضُ ثطگ زضذشبى چبّط هی


 ۶ی  سهَیط قوبضُ
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 پاسختِپرسشچْارمپصٍّش .۶-۴
موٌشهوتيٍتصوَیرِتوَاىدرتورّنایازتورمسزدایيراهويّایتازُچِشگرد
 یافت؟ّایتصَیریمتاب

 آهس کِ عجبضسٌس اظ۹   زؾز  کٌف هشي ٍ سهَیط ثِ زض ثطّن  ؾِ ًوًَِ قگطز سبظُ
ثنِ آة ًعزینک   کٌف هشي ٍ سهَیط زیسُ قنس  زض   ایي قگطز زض ثطّن۹ تضاد.۶-۴-1

ذَاّنس   )کِ هی« ًكَ زذشطم ثِ آة ًعزیک »سَاى ثِ سًبز هیبى ًبم کشبة  ، هیًكَ زذشطم
کٌس( ثب سهَیطّبی هطثٌَ ثِ زًیبی ذیب  قطلی )کِ قسى ثِ آة ًْی  قطلی ضا اظ ًعزیک

کطز  ّوهٌیي سًنبز   زّس( اقبضُ ثَزى قطلی ضا زض هَاخِ ثب زظزاى زضیبیی ًكبى هی ًشطؼ
  دصیط ؾب  ثب سهَیطّبی دط اظ خعییبر ذیب  قطلی زضً) ّبی کَسبُِ هشي ثعضگ هیبى خولِ

 اؾز 
گَینس۹   ض ینب دنسض قنطلی هنی    ، هنبز ًكَ زذشطم ثِ آة ًعزیک زض ّواًٌذیۺ.۶-۴-۲

 ۰۲۷۲۹)ثطًیٌگْنبم،  « کٌی؟ قبیس ثِ کؿی ثرنَضز  ّب ضا کدب دطر هی هَاچت ثبـ! ؾٌ)»
ضٍز  ثٌنبثطایي   ثیٌین کِ ّوطاُ ؾگف زض آة قیطخِ هی (  زض سهَیط هقبثل، قطلی ضا هی۷

اضسجبٌَنس؛ ٍلنی هینبى فعنل      ّطچٌس کِ زض چنبّط ایني سهنَیط ٍ هنشي  ثنب یکنسیگط ثنی       
ضفشي قطلی زض آة، ّوبًٌسی هعٌبیی ٍخَز زاضز  ٍ سهَیط قیطخِ« زىکط دطسبة»

زض ایي قگطز هیبى هشي ًَقشبضی ٍ سهَیطی، یک تصَیریۺّایدرٍىهتي.۶-۴-۳
اؾشدبزُ اظ (  ۱۲۴ ۱۱۱۵۹قَز )ًیکَالیَا،  ٍگَی ضفز ٍ ثطگكشی ٍ هساٍم ثطقطاض هی گدز
ّنب ثنب    زٌّس ٍ اضسجنبٌ سٌگبسٌن) آى   ای ضا زض ذَز خبی هی ّبی سهَیطی کِ ًَقشِ ثبلَى

گینطز ٍ    ٍگنَیی قنکل   هیبى هشي ًَقشبضی ٍ سهَیطی، گدزقَز کِ  سهَیط هَخت هی
ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ زض حطکشی ضفز ٍ ثطگكشی اظ هشي ثِ سهَیط ٍ اظ سهَیط ثِ هشي حطکز 

ِ   اهب فطزیٌبًس ایني کنبض ضا ًکنطز   زض   کٌس   ای ضا کنِ ضٍی زینَاض چؿنجبًسُ    گبٍّنب اعالهین
(  ثٌنبثطایي  ۰۱ ۰۲۷۲۹)لی ، « هطاؾن گبٍثبظی زض اؾشبزیَم هبزضیس»ذَاًٌس۹  اؾز هی قسُ 

قَز کِ ًِ سٌْب اٍ ضا اظ سوطکعگ سٌْنب ثنط    ضٍ هی ذَاًٌسُ/ ثیٌٌسُ ثب ًَقشبضی زض سهَیط ضٍثِ
ٍگَی هیبى هشي ٍ سهنَیط سَخنِ    قَز سب ثِ گدز کٌس؛ ثلکِ هَخت هی هی  سهَیط ذبضج

کٌس 
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شذُۺٍ عيتشگردّایتازُدراثرّایتررسي۳یشوارُجذٍل
ضگردَای مًجًد در  ضگرد

 تصًیرَا

ضگردَای مًجًد در 
 کىص مته ي تصًیر برَم

 -  حرکت زماوی

   تضاد

   َماوىدی

 -  خًدارجاعی

 -  َای گًواگًن یک صحىٍ در اودازٌ

 -  َای واَمگًن کادربىدی

 -  ضًخی تصًیری

 -  ای تصًیرَای حاضیٍ

 -  تصًیرَای چىدتکىیکی

  - تصًیری درين َای مته

 -  ای َای پلٍ برش

 -  عطف وامعمًل

 -  َای متحرک قطعٍ

 -  َمیه ي َمان


گيری.ًتيج۷ِ

ی ضٍیکطز ذؿنطًٍػاز ٍ دنػٍّف هطازدنَض    گضٍ قگطزّبی سوطکعظزایبًِ زض دػٍّف دیف
 سهنَیطی ذنبضخی ثطضؾنی قنسًس      کشنبة   ۰۴ایطاًی ٍ   سهَیطیکشبة  ۰۴( زض ۰۲۸۰)

ِ  چْبضزُ قگطز سبظُ زض سهَیط ٍ ؾِ قگطز سبظُ زض ثطّن   زؾنز   کٌف  سهَیط ٍ هشي ثن
ّبی سهنَیطی هعطفنی قنسًس  اظ     چَى ًوَزّبیی ًَ اظ سوطکعظزایی زض کشبة آهس کِ ّن

کٌف هشي ٍ سهَیط ثَز  سهَیطی هٌحهط ثِ ثطّن ّبی زضٍى هیبى قگطزّب سٌْب قگطز هشي
 کٌف هكبّسُ قسًس   ٍ سًبز ٍ ّوبًٌسی ّن زض سهَیط ٍ ّن زض ثطّن

 ضؾس۹ ّب الظم ثِ ًظط هی ی ثطذی ًکشِ ٍلی سَيیح زضثبضُ
ِ ٍ  هعهَهیز ی ضاٍی ًرؿشیي قگطزی اؾز کِ زض کشبة قگطز هساذلِ  ۰ اظ  سدطثن
ی ذَز هیبى هشي ٍ ذَاًٌسُ فبننلِ   اؾز  زض ایي قگطز ضاٍی ثب هساذلِ  قسُ ثطزُ   آى ًبم

کنطزُ،    ؾَیِ زض هشي خلنَگیطی  اًساظز سب اظ ایي ضاُ اظ اؾشغطا  ذَاًٌسُ ٍ خصة یک هی 
ـ  ًظط هی زاضز  ثِ  هٌُق ذَزآگبُ اٍ ضا فعب  ًگِ  ّنبی اعنالم حًنَض     ضؾس یکنی اظ ضٍ

ی اٍ )اگنط ضاٍی ّونبى    سَاًنس آى ثبقنس کنِ سهنَیطی اظ چْنطُ      ب هیضاٍی زض سهَیطّ
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ی سهنَیطگط( ٍاضز قنَز ٍ اظ ایني ضاُ ثیٌٌنسُ ضا اظ      سهَیطگط اؾز سهنَیطی اظ چْنطُ  
ّنبی   کنسام اظ کشنبة   اؾشغطا  زض ضٍایز سهَیطی ذبضج کٌس  ٍلی ایني قنگطز زض ّنیچ   

 ًكس   قسُ زیسُ  ثطضؾی

ِ   « ًوبی زٍض ٍ ًوبی ًعزیک»قگطز   ۱ ی هؿنشقل   ّطچٌس کِ ثِ ننَضر ینک هفلدن
ًینع قنطاض ثگینطز     « یک نحٌِ ثنب زٍ  ًونب  »سَاًس زض ز  قگطز  اؾز؛ ٍلی هی هُطح قسُ

خب کِ قگطز هٌبچطُ ظهبًی سوطکعظزایٌسُ اؾز کِ هَخت غبفلگیطی قَز،  چٌیي اظ آى ّن
 غبفلگیطی ًیع سعطی  کطز ّبی قگطز  سَاى آى ضا یکی اظ ظیطهدوَعِ هی

اؾز کِ کَزک  ّبیی ذبل ثِ کبض ضفشِ ّبی سهَیطی ثطـ گبّی زض ثطذی کشبة  ۲
کٌنس  ایني ضٍـ کونک     ّب زض فطایٌس ؾبذز کشبة هكبضکز  خبیی ایي ثطـ ثبیس ثب خبثِ

ّنبی   کطزى ثرنف  ٍدیف کٌس سب هربَت ثِ قکل هؿشقین ثب کشبة زضگیط قَز ٍ ثب دؽ هی
ّب ٍ هعٌبّبی گًَبگًَی ثؿبظز  چٌیي فعنبلیشی کنَزک ضا اظ هرنبَجی     دصیط، قکل حطکز

ای  ظًنس ذنبضج ٍ اٍ ضا ثنِ ثیٌٌنسُ     ی هعوَ  کشبة ضا ٍض  هی هٌدعل کِ سٌْب ثِ یک قیَُ
کٌس  قنگطزّبیی کنِ ثنب ایني ضٍـ      فعب  کِ زض ؾیط حطکز کشبة ًقف زاضز سجسیل هی

ی َطاحی کشبة ثِ زؾنز   اؾُِهَخت سوطکعظزایی قسًس، هٌحهطاً زض سهَیطّب ٍ ثِ ٍ
ّونیي  »ٍ « ّبی هشحطک قُعِ»، «ای ّبی دلِ ثطـ»، «عُ  ًبهعوَ »آهسًس کِ عجبضسٌس اظ 

 «   ٍ ّوبى
ِ      ؾري دبیبًی آى ّنب ٍ سهنَیطّبی زٍ    کِ زض یک کشنبة سهنَیطی، سٌْنب ایني ًَقنش

ِ  ی هقبثل ًیؿشٌس کِ ثط یکسیگط اثط هی ندحِ سنب   ّنب اظ اثشنسا   گصاضًس؛ ثلکِ سوبهی نندح
ّنبی ظثنبًی ٍ    کنٌف ٍیػگنی   ثطّن»دبیبى زض زضیبفز دیبم کشبة سأثیطگصاضًس  زضٍاقع ایي 

ی کنل اثنط ضا ثکنبٍز، ثنِ      ی دیهیسُ قَز سب هربَت ضاثُِ هی  سهَیطی اؾز کِ هَخت
قَز،  یبثس ٍاضز هی کِ ثِ فطایٌس زضکی کِ ّط لحظِ غضفب هی چٌبى کٌس ٍ ّن  خعییبر زقز

(  ۱۲ ۱۱۰۱۹)ّنبیٌؽ ٍ هنَضیؽ،   « ی کل اثط ثیٌسیكنس  كشی زضثبضُثطگ ٍ  ثب حطکشی ضفز 
ِ   ثبٍض ًَزلوي، کَزک ضا ثب یکی اظ ثیف چٌیي فطایٌسی ثِ ثرنفگ   ّنبی لنصر   سنطیي سدطثن

قبى،  ثَزى  ّب ثِ زلیل سهَیطی زّس  ثِ ایي هعٌب کِ ایي کشبة ّبی سهَیطی دیًَسهی کشبة
خنب کنِ ثنب هشٌنی      کٌٌنس ٍ اظ آى  یدبز هنی ؾطایی ا ّبی زاؾشبى لصسی هشدبٍر اظ زیگط گًَِ

 ۱۱۱۲۹آٍضًس  )ًَزلوي،  هی اًس، لصسی فطاسط اظ زیگط ٌّطّبی سهَیطی فطاّن  کالهی ّوطاُ
ّنب ٍ   (  ًَؾبى هیبى حطکز اظ سهَیط ثِ هشي یب هشي ثِ سهَیط حبنل سوطکعگطاینی ۱۶۶

ٍ چٌنیي   افشنس  ای اؾز کِ زض شّي هربَنت اسدنب  هنی    ّبی لحظِ ثِ لحظِ سوطکعظزایی
ّبی سهَیطی ثِ    چٌیي ًَؾبًی زض کشبةلصسی قگدز ضا ثطای هربَت زضدی زاضز سٌكی
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ِ      زلیل آى ی عٌنَاى ٍ   کِ کَزک اظ ّوبى آغبظ ثب زینسى َنطح خلنس، آؾشطدیكنَاظ، نندح
گیطز ٍ ثنطای زضک ایني اضسجنبٌ     ی آغبظیي زاؾشبى ثب سهَیطّبی ثعسی اضسجبٌ هی ندحِ

سنط اؾنز     ؾنٌدس دنط ضًن)    ًَقشبضی ضا زض شّي ذَیف هیّبی سهَیطی ٍ  زایوبً ًكبًِ
کٌس،  هربَت یک کشبة سهَیطی زض ّوبى حب  کِ ثِ ثركی اظ هشي یب سهَیط سَخِ هی

زّس ٍ اظ ایي ضٍؾز کِ هعٌبی یکنی ضا زض   سَخِ ذَیف ضا اظ ثركی زیگط اظ زؾز هی
 کٌس  ٍخَ هی زیگطی خؿز

  
.هحذٍدیتپصٍّش۸

ی ذنبضخی زض زؾنشطؼ ثنَز  اگنط دػٍّكنگط       ثطگعینسُ   شبةهشأؾدبًِ سعساز هحسٍزی ک
ّب ثنب   ّبی ثیكشطی زؾشطؾی دیسا کٌس، زض سعییي قگطزّب ٍ سحلیل آى سَاًؿز ثِ کشبة هی

 ثَز  هحسٍزیز کوشطی هَاخِ هی

 
.پيشٌْادّایپصٍّش۹

 ی سهَیطگطی  ّبی ثب اضظـ دیكیٌِ ای، یکی اظ هٌجع ذبًِ ّبی قَُْ خب کِ ًقبقیاظ آى
ّنب ثشَاًنس    ضؾنس ثطضؾنی قنگطزّبی سوطکنعظزا زض ایني ًقبقنی       ًظط هی  اًی اؾز، ثِایط

 ثبقس  ّب ضا زض ثط زاقشِ ای اظ آى ًوَزّبی سبظُ
 ّب ّنن  کِ ثطذی اظ کشبةثِ زلیل آى  ِ ِ   چنَى هدوَعن ای اظ  ی ٍینػُ  ی هطغنک، گًَن

ٍ هنشي  کٌف هیبى َطاحی کشبة ثب سهنَیط   زٌّس، ثطضؾی ثطّن هی  َطاحی کشبة ضا اضایِ
ضؾنس چٌنیي    زّنس  ثنِ ًظنط هنی     ای ضا ًكنبى  سَاًنس قنگطزّبی هشدنبٍر ٍ سنبظُ     ًیع هنی 
  ثنبظی ضا ثنطای َطاحنی    ّنبی اؾنجبة   ّبیی ذبلقبى ایي هدوَعِ ٍ زیگنط کشنبة   دػٍّف
 ذَاّسثَز   ضؾبى ّبی سوطکعظزایبًِ یبضی ّبیی ثب ٍیػگی کشبة
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