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چکیدُ

ا٘ؼبٖ غشثی ثٙٔ ٝؾٛس سٛكیف وٙؾٞب  ٚسفشبسٞبی سٚصٔش ٜخٛد اص ٚاط ٜػجه ص٘ذٌی اػشفبدٔ ٜیوٙدذ .دس ٚالدـ
ػجه ص٘ذٌی دذیذ ٜای اػز ٔللٔ َٛذس٘یش ٝو ٝدس كبَ كبضدش دس دیٍدش ػٛأدـ ٘یدض اص ایدٗ ِتدز اػدشفبدٜ
ٔیؿٛد .ػجه ص٘ذٌی كبكُ ا٘شخبة  ٚػّیم ٝؿخلی افشاد اػز .دس ػٟبٖ وٙد٘ٛی ن٘ـد ٝثدیؾ اص ٕٞد ٝثدٝ
ػّیمٝی افشاد ؿىُ ٔیدٞذ ،سػب٘ٞٝبػز .دس ایٗ ٔیبٖ ػیٕٙب سػب٘ٝای اػز لٛی ،ثب ٚیظٌیٞبی ٔٙللدش ثدٝ
فشدٙٞ .ش ٞفشٓ ثٛاػغٌ ٝشد نٚسدٖ سٕبْ ٙٞشٞب دس خٛد اص ؽشفیز سبطیشٌزاسی فٛقاِقبدٜای ثشخٛسداس اػز .ثذیٗ
ػٟز دس ٘ٛؿشبس كبضش ثش ن٘یٓ سب ثب سٚؽ سلّیُ سٔضٌبٖ ػبٖ فیؼه  ٚسلّیُ سٚایز ،ث ٝسلّیُ نػیتؿٙبػدی
ػجه ص٘ذٌی ص٘ب٘ ٝدس فیّٓ ػیٕٙبیی نسؾ ثغ ثذشداصیٓ٘ .شبیغ سلمیك كبوی اص نٖ اػز و ٝػجه ص٘ذٌی ص٘بٖ
دس ایٗ فیّٓ سلزسبطیش سفىشار فٕیٙیؼشی ث ٝػٕز ص٘ذٌی غشثی دیؾ سفش ٝاػز.

ٍاشُّای کلیدی :ػجه ص٘ذٌی ،صٖ ،ػیٕٙب ،نسؾثغ٘ ،ـب٘ٝؿٙبػی.
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هقدهِ

ٌشؿ ٝػخٗ اص ػجه ص٘ذٌی ثٔ ٝذس٘یش ٚ ٝفشا ٓٞنٔذٖ ؿشایغی ػٟدز ا٘شخدبة نصادا٘دٝ
افشاد ثبصٔیٌشدد أب ؿیضی و ٝػجه ص٘ذٌی سا ٌٕٝٞیش ٕ٘ٛد ،سػب٘ٞٝبی ػٕقدی ثدٛد .دس كدبَ
كبضش ث ٝدِیُ دػششػی ػشیـ ث ٝسػب٘ٞٝب ،افشاد ث ٝساكشی اٍِٞٛدبی ا٘شخدبثی خدٛد سا اص ٔیدبٖ
ػجىٟبی ص٘ذٌی ثش ٔیٌضیٙٙذ .ػجه ص٘ذٌی فٛٙا٘ی اػز و ٝداسای اثقدبد ٔشقدذدی ثدٛد ٚ ٜدس
اسسجبط سٍٙبس ًٙثب فش ًٙٞلشاس داسد .ؿشا و ٝثؼیبسی اص ٍ٘شؿٟب ،ثبٚسٞب ،سفشبسٞب  ٚوٙؾٞبی ٔب
ریُ فٛٙاٖ ػجه ص٘ذٌی ػبی ٔیٌیشد .ثٙبثشایٗ سػب٘ٞٝب ٘مؾ ٚیظٜای دس ػبٔقٝددزیشی افدشاد
ثبصی وشد ٚ ٜثٛالـ سػب٘ٞٝب ػبیٍضیٗ فٛأُ ا٘شمدبَ فشٙٞدً دس ػٛأدـ ؿدذٜا٘دذ .دس ؿدشایظ
ایٗؿٙیٙی ػیٕٙب ث ٝفٛٙاٖ سػب٘ٝای ٔذسٖ ،اص لبثّیزٞبی ٚیظٞبی دس ایٗ فشك ٝثشخٛسداس اػز
 ٚثشسػی ؿٍٍ٘ٛی ثبصٕ٘بیی ػجه ص٘ذٌی سٛػظ ایٗ سػب٘ٝی ٙٞشی إٞیز دٚؿٙذاٖ ٔییبثدذ.
ثٕٞ ٝیٗ دِیُ دس ایٗ دظٞٚؾ ػیٕٙب ث ٝفٛٙاٖ ٚاػغٝای ػٟز ٌضیٙؾ ػجه ص٘ذٌی ص٘ب٘ ٝدس
٘ؾش ٌشفش ٝؿذ ٜاػز.
ٕٛٞاس ٜاص ا٘مالة اػالٔی ایشاٖ ث ٝفٛٙاٖ ٔجذأ سلِٛی فؾیٓ خلٛكب دس ثخدؾ فشٙٞدً
یبد ٔیؿٛد .ثب ایٗ ٚػٛد ثؼیبسی اص ػبخشبسٞبی فشٍٙٞی وـٛس فّی سغٓ سالؿدٟبی ٌ٘ٛدبٌٖٛ
سً٘  ٚثٛی دیٙی ث ٝخٛد ٍ٘شفشٝا٘ذٔ .شأػفب٘ ٝدس ثخؾ فؾیٕی اص ػدیٕٙبی أدشٚص ؿدبٞذ نٖ
ٞؼشیٓ و ٝفیّٕؼبصاٖ ٔب ثب دٕذبط ٔجب٘ی فىشی ٔٙلظ غشة دس ػبٔق ٚ ٝاِمبی ایٗ اٍ٘بسٞ ٜب ثدٝ
فٛٙاٖ اك َٛص٘ذٌی  ٚسفىش ٘ٛیٗ ٔ ٚذسٖ ،فٕال ػبٔق ٝسا ث ٝػٕز ثی ٛٞیشی فشٍٙٞی  ٚدیٙی
دیؾ ٔیثش٘ذ .ثٙبثشایٗ ثؼبػز ثشای ثشداؿشٗ ٌبٟٔبی اػبػی دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝؿٙبخز ثبصٕ٘بیی
فیّٓٞب دسٔٛسد اسصؽ ٞبی دیٙی  ٚا٘ؼب٘ی ثذشداصیٓ سب ٔجبدا ٘بنٌبٞب٘ ٝد٘جبِ ٝس ٚؿی ٜٛص٘ذٌی غشة
ثبؿیٓ .ثذیٗ ٔٙؾٛس اثشذا ث ٝثلض ػجه ص٘ذٌی ٔ ٚلٛسٞبی ٔٛطش دس ػجه ص٘ذٌی صٖ ٔؼّٕبٖ
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دشداخش ٚ ٝدس ادأ ٝث ٝنػیتؿٙبػی ػجه ص٘ذٌی صٖ دس فیّٓ ػیٕٙبیی نسؾثغ ثٛ٘ ٝیؼدٙذٌی
 ٚوبسٌشدا٘ی خب٘ٓ سٕٟیٔ ٝٙیال٘ی ٔیدشداصیٓ.
ً .1ظریِ سبک زًدگی

«ػجه ص٘ذٌی» دس ادثیبر ٔٛػٛد فّ ْٛاػشٕبفی ٔفٟٔٛی ٘ؼجشب ػذیذ اػز .ؿٙب٘ى ٝثقضب
دذیذاس ؿذٖ «ػجه ص٘ذٌی» سا دس صٔش ٜاخشلبكبر «ػبٔقٔ ٝذسٖ ٔشبخش» لّٕدذاد ودشدٜا٘دذ.
عجیقی اػز ؿٙب٘ى ٝػجه ص٘ذٌی سا دس ٔفٟٔٛی كشفب سلزاِّفؾی  ٚخٙظی ف ٟٓوٙدیٓ ،سّمدی
نٖ ثٔ ٝظبث ٝأشی ٘ٛؽٟٛس اػجبة سقؼت سا فشا ٓٞخٛاٞذ وشد .ص٘دذٌی نكدبد ثـدش دس افلدبس ٚ
ػٛأـ ٔخشّف ٕٛٞاس ٜثش اػبع ٔؼٕٛفٝای اص لٛافذ ٙٔ ٚبػجبر ٔقیٗ ٘ؾٓ ٘ ٚؼك یبفش ٝاػدز
 ٚعجقب ٔیسٛا٘ذ دس ٚػیـسشیٗ ٔقٙب ٚاػذ ػجه لّٕذاد ؿٛد .أب دس ادثیبر فّ ْٛاػشٕبفی ٔفْٟٛ
ػجه ص٘ذٌی ٔلشٛایی فشاسش اص ایدٗ داسد  ٚثدٚ ٝاػدغ ٝایدٗ ٔلشدٛای ٔـدخق اػدز ود ٝاص
اكّیسشیٗ ٘ـب٘ٞٝبی سلٛالر اػشٕبفی  ٚفشٍٙٞی ػ ٝد ٝٞاخیش غدشة ثد ٝكؼدبة ٔدینیدذ.
(كفبس ٞش٘ذی)60 ،1389 ،
دس ادثیبر ػبٔقٝؿٙبػدی ثدشای ٔفٟد ْٛػدجه ص٘دذٌی د ٚكدٛسرثٙدذی ٚػدٛد داسد؛ دس
كٛسرثٙذی ٘خؼز و ٝػبثمٝاؽ ث ٝد 1920ٝٞثبص ٔیٌشدد ،ػدجه ص٘دذٌیٔ ،قدش طدشٚر ٚ
ٔٛلقیز اػشٕبفی افشاد ثٛد ٜاػز  ٚاغّت ث ٝفٛٙاٖ ؿبخلی ثشای سقییٗ عجم ٝاػشٕبفی ث ٝودبس
سفش ٝاػز ،كبَ ن٘ى ٝدس كٛسرثٙذی د ٚ ْٚػذیذسش ،ػجه ص٘ذٌی ٝ٘ ،ساٞی ثشای سقییٗ عجمدٝ
اػشٕبفی ،ثّى ٝؿىُ اػشٕبفی ٘ٛیٙی سّمی ؿذ ٜو ٝسٟٙب دس ٔشٗ ستییدشار فشٍٙٞدی ٔذس٘یشدٚ ٝ
سؿذ فشٔ ًٙٞلش ٌشایی ٔقٙب دیذا ٔیوٙذ( .اثبرسی  ٚؿبٚؿیبٖ)6 :1381 ،
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اكغالف «ػجه ص٘ذٌی» ٘خؼشیٗ ثبس سٛػظ ٔبوغ ٚثش ٔغشف ؿذ و ٝنٖ سا اثضاس ٔفٟٔٛی
ٕٟٔی دس ٔذَ ؿٙذثقذی لـشثٙذی اػشٕبفی خٛد سّمی ٔیوشد  ٚدس ٚالـ ؿبِـی ثٛد ثدب ٔدذَ
سقیّٗ الشلبدی  ٚسهثقذی ٔبسوغ( .ثٙز)97 :1386 ،
ثب سأُٔ دس ٘ؾشیبر ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔخشّف كٔ َٛلٛس ػجه ص٘ذٌی ٔدیسدٛاِٖٛٔ ،فدٞٝدبی
ٔفٟٔٛیای سا اص نٟ٘ب اػشخشاع وشد و ٝدس ٚالـ كٛصٜٞبی ٔؼأِٝخیض ػجه ص٘ذٌی ٞ ٓٞؼشٙذ.
دس ادأ ٝریُ ٞش ٔؤِفٝی ٔفٟٔٛی ٘ؾشیبر ؿبخق دس نٖ كٛص ٜث ٝاخشلبس ثیبٖ ٔیؿٛد.
 .1-1برٍز ٍ ظَْر هادی یا ًوادیي سبک زًدگی

دغ اص ٚثش ،نطبس صیُٕ سأطیش صیبدی ثش ٘ؾشیٝی و٘ٛٙی ػجه ص٘ذٌی داؿدش ٝاػدز .صیٕدُ
٘خؼشیٗ ػبٔقٝؿٙبػی ثٛد و ٝث ٝػٟبٖ فشاغز ٔ ٚلش ٌشایی سٛػ ٝوشد( .فبضّی)27 :1382 ،
صیُٕ دس ػبیی ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝػجه ص٘ذٌی ،سؼؼٓ سدالؽ ا٘ؼدبٖ اػدز ثدشای یدبفشٗ
اسصؽٞبی ثٙیبدی یب ث ٝسقجیشی فشدیز ثشسش خدٛد دس فشٙٞدً فیٙدیاؽ  ٚؿٙبػدب٘ذٖ نٖ ثدٝ
دیٍشاٖ؛ ث ٝفجبسر دیٍش ،ا٘ؼبٖ ثشای ٔقٙبی ٔٛسد٘ؾش خٛد (فشدیز ثشسش) ،ؿىُ (كدٛسر)ٞبی
سفشبسیای سا ثشٔیٌضیٙذ .صیُٕ سٛاٖ ؿٙیٗ ٌضیٙـی سا «ػّیم ٚ »ٝایٗ اؿىبَ ثٔ ٓٞ ٝدشسجظ سا
«ػجه ص٘ذٌی» ٔی٘بٔذ .ا ٚدس ػبیی دیٍش ٔقشمذ اػز ػجه ص٘ذٌی ،فیٙیزثخـی ث ٝرٙٞیبر
دس لبِت اؿىبَ ؿٙبخش ٝؿذٜی اػشٕبفی اػز؛ ٘ٛفی ثیبٖ فشدیز ثشسش  ٚیىشبیی دس لبِجی اػز
و ٝدیٍشی (یب دیٍشاٖ) ایٗ یىشبیی سا دسن وٙٙذ( .كفبیی)20 :1391 ،
أب ػجه ص٘ذٌی دس ا٘ذیـٚ ٝثّٗ ٔشتیشی ٚاثؼش ٝاػزٚ .ی ٘ـبٖ ٔیدٞذ و ٝؿٍ ٝ٘ٛعجمٝ
ٔشفٙٔ ٝضِز ٘ٛنٔذ ٜخٛیؾ سا ثب سمّیذ اص ػجه ص٘ذٌیٞبی عجمبر ثبالی اسٚددبیی ثدٕ٘ ٝدبیؾ
ٔیٌزاؿشٙذ  ٚػّیمٞٝبی نٟ٘ب سا دس ٔذ ،غزا  ٚفقبِیزٞبی فشاغشی  ٚسفشیلی ٔ ٛثدٔ ٝد ٛسمّیدذ
ٔیوشد٘ذٔ« .لش ٕ٘بیـی» اكغالكی ثٛد و ٝا ٚثشای سٛكیف ؿٙیٗ سفشبسی ث ٝادثیبر ػبٔقٝ
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ؿٙبػی افضٚدٟٔ( .ذٚی وٙیٚ )98 :1387 ،ثّٗ فشضدٔ ٝدذ  ٚسؼٕدٌُشایدی سا ثقدذ اص سٛػدقٝ
الشلبدی دس اسٚدب ،ثیـشش دس كٛص ٜص٘بٖ ٔیدا٘ذ ٔ ٚقشمذ اػز و ٝعجم ٝطشٚسٕٙذ ،لذسر خٛد سا اص
عشیك ص٘بٖ خٛد ٕ٘بیؾ ٔی دٙٞذ  ٚثٕٞ ٝشا ٜسٛػق ٝالشلبدی ص٘بٖٛٔ ،ؽف ؿذ٘ذ ث ٝسذسیغ ثدٝ
ػبی سئیغ خب٘ٛادٔ ٜلش وٙٙذ .سلز سدأطیش نداة ایدٗ دٚساٖ٘ ،ؾدبْ اػشٕدبفی أدشٚص صٖ سا
ٔٛؽف ٔی وٙذ سب سٛا٘بیی خب٘ٛاد ٜدس كش ٞضی ٝٙسا ثٕ٘ ٝبیؾ ثٍزاسد .دس ؿدی ٜٛعجمدٔ ٝشفد،ٝ
خٛؿٙبٔی خب٘ٛاد ،ٜثش فٟذ ٜصٖ لشاس داسد .ثٙبثشایٗ ،كش ٞضی ٚ ٝٙسٗنػبیی سؾبٞشی دس كدٛصٜ
فُٕ ص٘بٖ لشاس ٔیٌیشدٚ( .ثّٗ)200 :1383 ،
 .2-1تاثیر بر باٍرّای افراد

ٌیذ٘ض ٔقشمذ اػز ػجهٞبی ص٘ذٌی وشداسٞبیی ٞؼشٙذ و ٝث ٝػشیبٖ فبدی ص٘ذٌی سٚصٔشٜ
سجذیُ ؿذٜا٘ذ ،ػشیبٖٞبیی و ٝدس ِجبع دٛؿیذٖ ،غزا خٛسدٖ ،ؿیٜٞٛبی وٙؾ ٔ ٚلیظ دِخٛاٜ
ثشای ٔاللبر وشدٖ دیٍشاٖ ػّٔ ٜٛیوٙٙدذ .أدب ٚی یدبدنٚس ٔدیؿدٛد ود ٝؿٙدیٗ سفشبسٞدبیی
ثبصسبةوٙٙذٛٞ ٜیشٟبی ؿخلیٌ ،شٞٚی  ٚاػشٕبفیا٘ذ.
 .3-1توایس

ثٛسدی ٛایٗ ٘ىش ٝسا سٛضیق ٔیدٞذ وٞ ٝش عجمٝای سیخشبس ٔخلٛف ث ٝخٛد  ٚػجهٞبی
ص٘ذٌی ٍٕٞب٘ی سا ثٚٝػٛد ٔینٚسدٍٕٞ .ب٘ی ؿذٖ ث ٝكذی دس ستییش ثبٚسداؿزٞبی ندٔدی اطدش
داسد وٌ ٝبٞی ٔیسٛا٘ذ یه ضذاسصؽ سا دس كدٛص ٜؿدٙبخشی  ٚفدبعفی افدشاد ،اسصؽ ثٕٙبیب٘دذ.
(فالػ٘ٛذ)46 :1392 ،
دییش ثٛسدی ،ٛثب سّفیك ایذٜٞبی ٔبسوغ ٚ ٚثش ،دسوی وبُٔسش دس ثبة عجمبر اػشٕبفی اسائٝ
وشد ٜاػزٚ .ی اثقبد الشلبدی  ٚفشٍٙٞی سا دس ثلض عجمِ ٝلبػ ٔیوٙذ؛ یقٙی ٔب٘ٙذ ٔدبسوغ
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عجمبر سا ثشٔجٙبی فبُٔ الشلبد الیٝثٙذی ٕٞ ٚـٚ ٖٛثش دسٞ ٖٚش عجم ٝسا ثش ٔجٙبی ػجهٞبی
ص٘ذٌی ٔخشّف اص یىذیٍش ٔشٕبیض ٔیوٙذ٘( .فیؼ ٝكٕیذی ٟٔ ٚذی فشػی)71 :1386 ،
 ٚدس ٟ٘بیز ثٛدسیبس دس وشبة ػبٔقٔ ٝلشفیٔ ،لش سا ثٙٔ ٝضِٕ٘ ٝبیؾ دس ٘ؾش ٔیٌیدشد
و ٝافشاد ثٚ ٝاػغ ٝنٖ ثشای خٛد ٔٙضِز ٔیعّجٙذ( .ثٛدسیبس )130 :1389 ،ا٘ ٚیض ثش ایدٗ ٔغّدت
سأویذ ٔیوٙذ و ٝصٖ دسعجمبر ٔشٛػظ  ٚثبال ٚلز خٛد سا كش فقبِیشٟبی «فشٍٙٞی» ٔیوٙذ
و ٝسایٍبٖ ،غیشلبثُ ٔلبػج ٚ ٝفبلذ ٔؼئِٛیز اػز .ا ٚثٔ« ٝلش » فش ًٙٞأب ٘ ٝثب ٘بْ دلیك
نٖ یقٙی فش ًٙٞسضئیٙی (ٕ٘/بیـی) ٔیدشداصدٕٞ( .بٖ)141 ،
 .4-1گسیٌصگری

٘ىشٝای و ٝدس ثیـشش سقشیفٞب ثبفض سٕبیض ٔف ْٟٛػجه ص٘ذٌی اص ٔفبٞیٓ ٔـبث ٝد ٔب٘ٙدذ
فش ًٙٞیب دبس ٜفشٛٞ ،ًٙٞیز ،ؿخلیز  ٚغیدش ٜد ٔ ٚلذٚدػدبصی نٖ ٔدیؿدٛد خاللب٘دٚ ٝ
ٌضیٙـی ثٛدٖ اػضا  ٚفٙبكش ػجه ص٘ذٌی ػز .ندِش دس سقشیف ٔ ٚجبكض خٛد ثش «خاللیز» ٚ
عشاكی ثش ٔجٙبی دسیبفزٞبی فشد اص ٔلیظ سىیٔ ٝیوٙذ  ٚث ٝایٗ سشسیت ثیـشش ثش ػٙج ٝفمال٘ی
 ٚكؼبثٍشا٘ ٚ ٝوٕشش ثش ػٙج ٝاكؼبػی  ٚسخیّی ػجه ص٘دذٌی سبویدذ ٔدیوٙدذٌ .یدذ٘ض لدذسر
ا٘شخبة (یب ث ٝثیب٘ی فمال٘یز ٔذسٖ) سا ؿبوّٝی ٌضیٞٝٙبی ػجه ص٘ذٌی ٔیدا٘ذ .صیُٕ ،ثٛسدیٛ
 ٚوالوٚ ٚ ٖٟٛثش  ٚدیٍشاٖ دس خدالَ ٔجبكدض  ٚاسائدٔ ٝلدبدیكٔ ،جٙدبی ٌدضیٙؾ سا «رٚق ٚ
ػّیم »ٝیب ث ٝسقجیشی «سشػیلبر» لشاس ٔیدٙٞذٟٔ( .ذٚی وٙی)56 :1387 ،
َّ .5-1یتیابی

اص ٔیبٖ ػبٔقٝؿٙبػب٘ی و ٝػجه ص٘ذٌی سا ٘ٛفی ثیبٖٕ٘ ،بیؾ  ٚث ٝسقجیشی ٕ٘بد ٔیدا٘ٙذ،
صیُٕ ػجه ص٘ذٌی سا ٕ٘بد فشدیز ثشسشٚ ،ثّٗ ،ن٘شا ٕ٘بد فبدار فىشیٚ ،ثش  ٚثؼیبسی ثب اِٟدبْ اص
ٚثش ،ایٗ ٔف ْٟٛسا ٕ٘بد ٔٙضِز اػشٕبفی  ٚثٛسدیٌ ،ٛیذ٘ض  ٚػٕقی اص ا٘ذیـٕٙذاٖ ٔشأخشسش ،ػجه

سینمای اجتماعی ایران و بازنمایی سبک زندگی زنانه در آن 439

ص٘ذٌی سا ٕ٘بد «ٛٞیز» فشدی  ٚاػشٕبفی ٔیدا٘ٙذ .ؿبیذ ثشٛاٖ ٌفز ٛٞیزٔ ،فٟدٔٛی فدبْسدش
اػز وٞ ٝش د ٚسٕبیض صیُٕ ٚ ٚثش سا دٛؿؾ ٔیدٞذٕٞ( .بٖ )210 ،ػجه ص٘ذٌی ٘مؾ ٕٟٔدی
دس خّك ٛٞیز فشدی  ٚػٕقی داسد .سٛاِی ایذٜٞب اص صیُٕ سب ٌیذ٘ض  ٚثمیٔ ٝلممبٖ ،داَ ثدش نٖ
اػز و ٝػجه ص٘ذٌیٞب لبدس٘ذ ٔـخلٞٝبی ٛٞیشی  ٚاٍِٛی ا٘شخبثٟبی سفشبسی افشاد (ٌیدذ٘ض،
ٛٞ ،)129-119 :1378یزٞبی ػیبػدی (سٚثشسدض  ٚفبٌدبٖ ،)5 :1999 ،ػٙجدٞٝدبیی اص كبفؾدٝ
سبسیخی (ؿٙیٍ٘ ٚ )55 :شؽ افشاد دسثبسٜی ٔلش دس د٘یبی ػذیدذ سا ؿدىُ دٙٞدذ (ثبودبن،
ٕٞ( .)1381بٖ)
دس ٚالـ ٔف ْٟٛػجه ص٘ذٌی دس نسای ثؼیبسی اص ٘ؾشیٝدشداصاٖ ،دبػدخی اػدز ثد ٝسجیدیٗ
ٔفٛٞ ْٟٛیز اػشٕبفی و ٝثقی ٝٙسفىیه وٙٙذ ٜػٛأـ ػٙشی اص ٔدذسٖ اػدز( .سكٕدزنثدبدی،
نلبثخـی)235 :
 .2رٍش تحقیق

٘ـب٘ٝؿٙبػی ثٔ ٝغبِق٘ ٝـب٘ٞٝب  ٚؿٍٍ٘ٛی وبسوشد نٟ٘ب ٔیدشداصد ٔ ٚیسٛاٖ اص نٖ سلدز
فٛٙاٖ دوششیٗ ٘ـب٘ٞٝب یبد وشد .دس ع َٛسبسیخِ ٔغبِقدبر ٘ـدب٘ٝؿدٙبخشی ،ثد ٝدذیدذ٘ ٜـدب٘ ٝاص
دیذٌبٜٞبی ٌ٘ٛبٌٍ٘ ٖٛشیؼش ٝؿذ ٜاػز( .او )7 :1387 ،ٛاٌشؿ ٝسیـٞٝدبی ٘ـدب٘ٝؿٙبػدی دس
سبسیخ ث ٝافالع ٚ ٖٛاٌٛػشیٗ ثبصٔیٌشدد ،أب ٘ـب٘ٝؿٙبػی ث ٝفٛٙاٖ یه سئٛسی ٔؼشمُ دس نغبص
لشٖ ثیؼشٓ دس ٘ٛؿشٞٝبی ؿبسِض ػب٘ذسص دیشع  ٚفشدیٙبٖ دٚػٛػٛس ٔغشف ؿدذ٘( .شػیؼدیب٘غ،
)17 :1387
٘ـب٘ٝؿٙبػی ٔٛضٛفی اػز و ٝدیذٌبٜٞبی ٘ؾشی سلیت ثؼیبسی دس نٖ فقبِیز ٔیوٙدذ.
ثقال٘ ٜٚـب٘ٝؿٙبػی ث ٝؿىُ ٌؼششدٜای ث ٝفٛٙاٖ یه سؿدشٟ٘ ٝبدیٙد٘ ٝـدذ ٜاػدز .كدٛصٜای
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ٔغبِقبسی اػز و ٝدیذٌبٜٞبی ٘ؾشی  ٚاثضاسٞبی سٚؽؿدٙبخشی ٔخشّفدی سا دس ثدش ٔدیٌیدشد.
(ػبػب٘ی)86 :1389 ،
دس ٚالـ ثشخی اص ٘ـب٘ٝؿٙبػبٖ ادفب ٔیوٙٙذ ؤ ٝیسٛاٖ  ٕٝٞؿیض سا سلّیدُ ٔقٙبؿٙبػدب٘ٝ
وشد؛ ٔقٙبؿٙبػی اص ٘ؾش ن٘بّٖٔ ،ى ٝفّ ْٛسفؼیشی ٔلؼٛة ٔیؿٛد؛ یقٙی ؿدبٜوّیدذی ود ٝثدب
وٕه نٖٔ ،قٙبی  ٕٝٞؿیضٞبی سیض  ٚدسؿز د٘یب ثشای ٔب سٚؿٗ ٔیؿٛد( .نػبثشٌش)18 :1383 ،
ؿشا وٕٞ ٝبٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاػشٛاسر ٞبَ ٔقشمذ اػز ٚالقیز ث٘ ٝلٔ ٛقٙبداس ٚػٛد ٘دذاسد  ٚثبصٕ٘دبیی
یىی اص ؿیٜٞٛبی وّیذی سِٛیذ ٔقٙبػزٔ .قٙب كشیق  ٚؿفب ٘یؼز  ٚاص عشیك ثبصٕ٘بیی دس ٌزس
صٔبٖ یىذػز ثبلی ٕ٘یٔب٘ذٟٔ( .ذیصاد)16 :1378 ،ٜ
اص سٚیىشد ٔغبِقبر فشٍٙٞیٞ ،شؿیضی سا دس فشك ٝفشٔ ًٙٞیسٛا٘یٓ ثبصٕ٘بیی سّمی وٙیٓ.
أب ؿٙبٖ ؤ ٝیدا٘یٓ ٟٔٓسشیٗ اثضاس ثبصٕ٘بیی دس د٘یبی ٔذسِٖ ٔشأخش سا سػب٘ٞٝبی ػٕقی فشآٞ
ٔیوٙٙذٟٔ( .ذیصاد)89 :1391 ،ٜ
سٚالٖ ثبسر دس د 1950 ٝٞثب اثضاسٞبی ٘ؾشی ٘ـب٘ٝؿٙبػی سٛػد ٝسا ثد ٝاسصؽ ٔغبِقدٝی
سػب٘ٞٝب  ٚفش ًٙٞدبح ٔقغ ٛػبخزٛٔ .ضٛؿ اكّی ٘ـب٘ٝؿٙبػی سػب٘ٞٝدب ایدٗ اػدز ودٝ
ثشسػی وٙذ ؿٍ ٝ٘ٛسػب٘ٞٝبی ػٕقی٘ ،ـب٘ٞٝب سا ثدشای اٞدذا خدبف خدٛد ،خّدك  ٚثبصیدبثی
ٔیوٙٙذ٘ .ـب٘ٝؿٙبػی سػب٘ٞٝب ایٗ وبس سا ثب عشف دشػؾٞبیی ا٘ؼبْ ٔیدٞذٞ )1 :شؿیضی ؿدٝ
ٔقٙبیی داسد یب ؿ ٝؿیضی سا ثبصٕ٘بیی ٔیوٙذ؟  )2ؿٍٔ ٝ٘ٛقٙبی ن٘شا سظجیز ٔیوٙذ؟  )3 ٚؿشا نٖ
ؿیض ٔقٙبیی سا و ٝداسد ،داسد؟ ثٙبثشایٗ ن٘ـ ٝدس فّٓ ٘ـب٘ٝؿٙبػی إٞیدز ٚیدظٜای داسد ٔؼدأِٝ
ٔقٙبػز( .دا٘ؼی)66 :1386 ،
ثٙبثشایٗ ٘ـب٘ٝؿٙبػی اص عشیك ٔغبِق ٚ ٝسئٛسیض ٜوشدٖ ٘ـب٘ٞٝب (كٛسی ،سلٛیشی ،كشوشی،
صثب٘ـٙبخشی  ٚغیش ٚ )ٜس٘ٚذ ؿىٌُیشی نٖ دس دی ٔغبِقٔ« ٝقٙب» اػزٔ ٚ .قٙب سا ٕ٘یسٛاٖ ػدذا
اص ٔٛضٛؿ د یقٙی ػذا اص ا٘ؼب٘ی و ٝنٖ سا سقشیف ٔیوٙذ  ٚدس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜخٛد ٔٛسد اػشفبدٜ
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لشاس ٔیدٞذ ٕٞ ٚـٙیٗ اص ػیؼشٓ فشٍٙٞی و ٝثٛػٛدنٚس٘ذ ٜنٖ اػز د ٔٛسد ٔغبِقد ٝلدشاس داد.
(٘شػیؼیب٘غ)17 :1387 ،
سٚیىشد ٘ـب٘ٝؿٙبػی ث ٝد٘جبَ دسن سٔضٌبٖ  ٚلٛافذ ضٕٙی ٔ ٚلذٚدیزٞبیی اػز و ٝدس
فشایٙذ سِٛیذ  ٚسفؼیش ٔقٙبی ٞش سٔضی ٚػٛد داسد( .ؿٙذِش)220 :1386 ،
ٔف ْٟٛسٔض دس ٘ـب٘ٝؿٙبػی ثؼیبس ثٙیبدی اػز .سٔضٌبٖ ؿبسؿٛثی سا ثٚ ٝػٛد ٔینٚسد ودٝ
دس نٖ ٘ـب٘ٞٝب ٔقٙب ٔییبثٙذ .دس ٚالـ ٕ٘یسٛاٖ ؿیضی سا و ٝدس لّٕدش ٚسٔضٌدبٖ ٘یؼدز٘ ،ـدب٘ٝ
دا٘ؼزٕٞ( .بٖ ٚ )219 ،فیؼه ثش نٖ اػز ود ٝسٔدض فجدبسر اػدز اص ٘ؾدبٔی اص ٘ـدب٘ٞٝدبی
لبٕ٘ٙ٘ٛذ و ٕٝٞ ٝنكبد یه فش ًٙٞث ٝلٛا٘یٗ  ٚفشفٟبی نٖ دبیجٙذ٘ذ .ایٗ ٘ؾبْٔ ،فبٞیٕی سا دس
فش ًٙٞثٚ ٝػٛد ٔینٚسد  ٚاؿبفٔ ٝیدٞذ وٛٔ ٝػت كفؼ نٖ فش ًٙٞاػز .سٔض ،كّمٚ ٝاػدظ
ثیٗ دذیذنٚس٘ذٔ ،ٜشٗ ٔ ٚخبعت اػز ٘ ٚیض كىٓ فبٔدُ دی٘ٛدذ دس٘ٚدی ٔدشٗ سا داسد .اص عشیدك
ٕٞیٗ دی٘ٛذ دس٘ٚی اػز ؤ ٝشٔ ٖٛخشّف ،دس ؿجىٝای اص ٔقدب٘ی ثدٚ ٝػدٛد نٚس٘دذٜی د٘یدبی
فشٍٙٞی ٔب ثب یىذیٍش دی٘ٛذ ٔییبثٙذ( .فیؼه)127 :1380 ،
عجك دیذٌب ٜفیؼه سٔضٞب داسای ػ ٝػغق ٔیثبؿٙذٚ .القیز ،ثبصٕ٘بیی ،ایذئِٛٛطی .اص ایٗ
صاٚی ٝوٚ ٝالقیز اص لجُ سٔضٌزاسی ؿذ ٚ ٜنٖ ؿیضی و ٝنٖ سا ٔقٙی ٔدیوٙدذ فشٙٞدً اػدز،
فش ًٙٞسا ٔیسٛاٖ یه ٘ؾبْ سٔضٌزاسی ثـٕبس نٚسد و٘ ٝمؾ ٔ ٚ ٟٓاغّدت دسن ٘ـدذٜای دس
ص٘ذٌی ٔب ثبصی ٔیوٙذ( .نػبثشٌش )48 :1383 ،سٔضٞدبی فٙدی  ٚفشفٟدبی ثبصٕ٘دبییِ سػدب٘ ٝثدش
ٚالقیز سٔضٌزاسی ؿذ ٜسأطیش ٔیٌزاس٘ذ سب نٖ ثش٘بٔ ٝاٚال ثِ ٝلبػ فٙی ،دخدؾوشد٘دی ثبؿدذ ٚ
طب٘یب ٚاػذ ٔشٗ فشٍٙٞی ٔٙبػجی ثشای ثیٙٙذٌبٖ ثبؿذ ٚ .دس ٟ٘بیدز ایدٗ سٔضٞدبی ایدذئِٛٛطیه
اػز و ٝػبیش سٔضٞب سا ثٌٝ٘ٛ ٝای ػبٔبٖ ٔیدٞذ سب ٔؼٕٛفٝای اص ٔقٙبی ػبصٌبس ٙٔ ٚؼؼٓ ثٝ
ٚػٛد نیٙذ  ٚایٗ ٔقب٘ی ٘یض ثٛ٘ ٝثٝی خٛد ؿقٛس ٔشقبس ػبٔق ٝسا سـىیُ ٔدیدٙٞدذ( .فیؼده،
 )129 :1380فیؼه ٔیٌٛیذ :عجمد ٝثٙدذی ایدٗ سٔضٞدب ثدش اػدبع ٔمِٛدٞ ٝدبیی دِجخدٛاٚ ٜ
ا٘قغب دزیش كٛسر ٌشفش ٝاػزٕٞ( .بٖ)127 ،
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 .3سبک زًدگی زًاًِ از هٌظر اسالم

دس ٘ٛؿشبس كبضش ثش ن٘یٓ سب ث ٝاسصیبثی ػجه ص٘ذٌی ص٘ب٘ ٝدس ػیٕٙبی ایشاٖ ثذشداصیٓ .ثذیٗ
ٔٙؾٛس دس ریُ ٔذِی ٔفٟٔٛی ؤ ٝـشُٕ ثش ٔقشفٟبیی ثٙٔ ٝؾٛس اسصیبثی ِٔٛفدٞٝدبی ٔغدشف د
ٔلش  ،اٚلبر فشاغز ٔ ٚذیشیز ثذٖ د اػز ،اسائ ٝؿذ ٜاػز .الصْ ث ٝروش اػز ایٗ ٔفبٞیٓ اص
ٔش ٖٛاػالٔی اػشخشاع ؿذ ٜاػز ِٚی ثذِیُ سفبیز اكُ اخشلبس اص رودش نیدبر  ٚسٚایدبر دس
ایٙؼب خٛدداسی ؿذ ٜاػزٕٞ .ـٙیٗ روش ایٗ ٘ىشٔ ٟٓٔ ٝیٕ٘بیذ و ٝدس ایٗ ٘ٛؿ ػجه ص٘دذٌی
«سػبِز ٔبدسی» ٔ« ٚذیشیز سٚا٘ی خب٘ٛاد٘ »ٜمؾ ٔلٛسی ایفب ٔیوٙٙذ.
هعسفها

ضاخصها

عطس
هطلوب
تبسج

(هوسس و

شینت و آزایص

هحازم)
ناهطلوب
(ناهحسم)

عطوه گسی
حجاب گفتاز

هدیسیت بدى

حجاب زفتاز

سبک شندگی
شى هسلواى

حجاب نگاه
ستس (پوضص)

حد پوضص
حجاب

زنگ

بدى

نوع

صحیح
ضهست
ناشک
تنگ
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فسشندآوزی
آزایطی بهداضتی
هنصل

هصسف

پوضاک
وسایل شندگی
خوزاک
ازتباط با هوسس و خانواده
ازتباط با خویطاى (صله زحن)

اوقات فساغت

حضوز دز هساسن هرهبی (ذکس)
هسافست
تفسیح و وزشش
ازتباط با دوستاى
خواب و استساحت

 .4تحلیل فیلن آتصبس
 .1-4هعرفی فیلن

دس ػبَ  1385سٕٟیٔ ٝٙیال٘ی فیّٕی ثب فٛٙاٖ نسدؾثدغ سا ودبسٌشدا٘ی ٕ٘دٛد ود ٝفدیّٓ
٘بٔٝاؽ سا خٛد ث ٝسؿش ٝسلشیش دس نٚسد ٜثٛد .سٟی ٝوٙٙذٌی ایٗ فیّٓ ثشفٟذٔ ٜلٕدذ ٘یدهثدیٗ
لشاس داؿز  ٚثبصیٍشا٘ی ؿٔ ٖٛلٕذسضب ٌّضاسٟٙٔ ،بص افـبس ،نسیال دؼدیب٘ی ،ویىدبٚٚع یبویدذ،ٜ
خٛؽخّك دس نٖ ث ٝایفبی ٘مؾ دشداخشٙذ .ایٗ فیّٓ ػضء دشفشٚؿدششیٗ فدیّٓٞدبی دٞدٝ

٘یّٛفش
ٞـشبد ث ٝؿٕبس ٔیسٚد.
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 .2-4خالصِ فیلن

یٛػف  ٚػبی ٝصٚػی دس نػشب٘ ٝعالق ٞؼشٙذ .ػبی ٝثٙٔ ٝؾٛس دسخٛاػز عالق ثب فؼّ ٝثٝ
ػبخشٕب٘ی ٚاسد ٔیؿٛد سب ثب ٚویّی و ٝدٚػشؾ ٔقشفی وشد ٜاػز ،دس ایٗ صٔی ٝٙكلجز وٙدذ.
أب ثذِیُ فؼّ ٝاؿشجبٞب ث ٝدفشش یه سٚا٘ـٙبع ٔشاػقٔ ٝیوٙذ .دس ن٘ؼب سٚا٘ـٙبع ا ٚسا دفدٛر
ثٌ ٝفشٍٔ ٛیوٙذ  ٚػبی ٝداػشبٖ نؿٙبیی  ٚاصدٚاع خٛد ثب یٛػف سا ثشای ا ٚسقشیف ٔیوٙذ  ٚدس
ادأ ٝث ٝدفٛاٞب  ٚوـٕىؾٞبی خٛد ثب ٕٞؼشؽ و ٝاص ٕٞبٖ اثشذای نؿٙبیی نٟ٘ب ثب  ٓٞؿشٚؿ
ؿذ ٜاػزٔ ،یدشداصد .دغ اص سلٕیٓ ػبیٔ ٝجٙی ثش دیذاس دٚثبس ٜثب سٚا٘ـٙبع  ٚخشٚع ا ٚاص دفشش
سٚا٘ـٙبعٕٞ ،ؼشؽ و ٝدس دی ا ٚث ٝن٘ؼب نٔذ ٜاػز ،ثب سٚا٘ـٙبع ٓٞكلجز ٔیؿدٛد .دوشدش،
یٛػف سا ٔشمبفذ ٔیوٙذ ثشای ثٟشش ؿذٖ ٚضقیز ص٘ذٌیـدبٖ د ٜسٚص اص یىدذیٍش ػدذا ص٘دذٌی
وٙٙذ .ثقذ اص ٔغشف ؿذٖ ایٗ دیـٟٙبد اص ػٛی یٛػف ،ػبی ٝثشای ایٗ ٔٙؾٛس ث ٝؿٕبَ ٔؼبفشر
ٔیوٙذ  ٚیٛػف دس خب٘ٔ ٝیٔب٘ذ سب ثش٘بٔ ٝدیـٟٙبدی سٚا٘ـٙبع سا فّٕی وٙٙدذٟ٘ .بیشدب ددغ اص
ٔذسی نٟ٘ب ث ٝدفشش دوشش ٔشاػقز ٔیوٙٙذ سب اص دوشش ثخبعش ستییدش سفشبسؿدبٖ  ٚثٟجدٛد ٚضدقیز
ص٘ذٌیـبٖ سـىش وٙٙذ.
ٞش سٚایز ص٘ؼیشٜای كٛادص دس سٚاَ ٔٙبػجبر فّز ٔ ٚقِّٛی دس صٔبٖ ٔ ٚىبٖ اػزٞ .دش
سٚایز و ٝاص ٔٛلقیشی دبیذاس نغبص ٔیؿٛد ،ػّؼّٝای اص دٌشٌ٘ٛیٞبػز ،ثدش اػدبع  ٚصٔیٙدٝی
٘ؼجشٟبی فّز ٔ ٚقِّٛی خبكی ،سب ػشا٘ؼبْ ٔٛلقیز دبیذاس سبصٜای دذیذ نیدذ( .اكٕدذی:1388 ،
 )250ایٗ داػشبٖ یب ػیش كٛادص سا عشف داػشبٖ ٔی٘بٔٙذِٚ .ی ٍٙٞبٔی و ٝدس اٍِٛی صٔبٕ٘ٙذ ٚ
ؿجىة فّز ٔ ٚقّ َٛلشاس ٔی ٌیشد ،دیشً٘ سا ٔیػبصد( .عتیب٘ی ٘ ٚؼفی)103 :1387 ،
 .3-4تحلیل رٍایت

فیّٓ ػیٕٙبیی نسؾثغ اص سىٙیه فّؾ ثه ثؼیبس وٕه ٌشفش ٝاػز .دس ٚالـ سٕبْ ٔذر
نؿٙبیی ایٗ د ٚصٚع ثب یىذیٍش ،اصدٚاع نٟ٘ب ،ص٘ذٌی  ٚوـٕىؾٞبی نٟ٘ب ثٛاػغ ٝفّؾ ثده دس
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دفشش سٚا٘ـٙبػی و ٝػبی ٝاؿشجبٞب ث ٝنٖ سػٛؿ وشد ٜاػزٔ ،شٚس ٔیؿٛد ٚ .سمشیجب ثیؾ اص ٘یٕی
اص فیّٓ ث ٝایٗ ٔؼبئُ ٔیدشداصد.

 .1-3-4دبس ٜنغبصیٗ
دس ایٗ ثخؾ ،ؿخلیز یٛػف  ٚػبیٔ ،ٝلُ وبس نٟ٘بٛ٘ ،ؿ سٚاثظ  ٚؿٍٍ٘ٛی نؿٙبیی نٟ٘ب
ثب ٕٞذیٍش ٕ٘بیؾ دادٔ ٜیؿٛد .ؿخلیز ػبی ٝثقٛٙاٖ ص٘ی ؿبغُ ٔ ٚؼشمُ ،داسای ؿخلدیز
اػشٕبفی ثبالِ ،ؼٛع  ٚخٛدٔخشبس  ٚؿؼبؿ  ٚؿیهدٛؽ ٔقشفی ٔیؿٛد .ؿخلیز یٛػف ٘یض ثٝ
فٛٙاٖ ٔشدی كؼبع ث ٝسٚاثظ ٕٞؼش ثب دیٍشاِٖ ،ؼٛعٔ ،ذیش ٘ ...ٚـبٖ دادٔ ٜیؿٛد.

٘ .2-3-4یشٚی سخشیت وٙٙذٜ
فشأٛؿی ػبٍِشد اصدٚاع اص ػٛی یٛػف  ٚكؼبػیز ا٘ ٚؼدجز ثد ٝساثغد ٝػدبی ٝثدب دؼدش
ٕٞؼبی ،ٝثش ػبی ٝو ٝسذاسن یه ػـٗ د٘ ٚفش ٜسا دیذ ٜاػز ٌشاٖ ٔینیذ ٙٔ ٚؼش ث ٝدفٛا ثیٗ
ػبی ٚ ٝیٛػف ٔیؿٛد  ٚػبی ٝعی ایٗ ٔبػشا سلٕیٓ ث ٝسشن خب٘ٔ ٝیٌیشد .ایٗ سلٕیٓ دفٛای
دٚثبسٜای سا ثیٗ نٟ٘ب ثشأ ٜیا٘ذاصد.

ٚ .3-3-4ضقیز ٔیب٘ی
سالؽ ػبی ٝثشای خشٚع اص ٔٙضَ ٔ ٚشبسو ٝدس ؿت دفٛا ثی ٘شیؼٔ ٝدیٔب٘دذ أدب دس ادأدٝ
ػبی ٝثضٚدی ثشای ایٗ وبس الذاْ ٔیوٙذ .فشدای نٖ ؿت ػبی ٝثشای دادخٛاػز عالق ث ٝدفشدش
ٚویّی دس یه ػبخشٕبٖ ؿٙذعجمٔ ٝشاػقٔ ٝیوٙذ ٚ .ثذ٘جبَ ا ٚیٛػف  ٓٞسٚإ٘ٞ ٝب٘ؼب ٔیؿٛد.
یٛػف ث ٝػٟز اؿشجب ٜػبی ٝدس یبفشٗ دفشش ٚویدُ ٚ ٚسٚد ثد ٝاسدبق سٚا٘ـدٙبع ،سٕدبْ عجمدبر
ػبخشٕبٖ سا ثب ػشٚكذا دس سىبدٛی ٕٞؼشؽ عی ٔیوٙذ.
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٘ .4-3-4یشٚی ػبٔبٖ دٙٞذٜ
یٛػف دغ اص ٕٞؼشؽ ٚاسد اسبق سٚا٘ـٙبع ٔیؿٛد  ٚدسٔٛسد ٕٞؼشؽ ػدٛاَ ٔدیوٙدذ
ثذ٘جبَ ایٗ ػٛاالر دوشش ا ٚسا دفٛر ثٕٞ ٝىبسی ٔیوٙذ  ٚأ ٓٞ ٚیدزیشد.

ٚ .5-3-4ضقیز دبیب٘ی
یٛػف ث ٝدیـٟٙبد دوشش فّیشغٓ ٔیُ ثبعٙیاؽ اص ػبیٔ ٝیخٛاٞذ و ٝثٔ ٝذر  10سٚص ػذا
اص یىذیٍش ص٘ذٌی وٙٙذ  ٚدس ایٗ ٔذر ث ٝص٘ذٌی  ٚثٟجٛد سٚاثظ خٛد فىدش وٙٙدذ .ػدبی ٝاص ایدٗ
دیـٟٙبد اػشمجبَ ٔیوٙذ .دس ادأٞ ٝدش د ٚثدشای ٔـدبٚس ٜثد ٝسٚا٘ـدٙبع ٔشاػقدٔ ٝدیوٙٙدذ ٚ
دػشٛساِقّٕی ٔجٙی ثش ؿفبی وٛدن دس ٖٚثشای ایٗ ٔذر دسیبفز ٔیوٙٙذ ٚ .دس دبیبٖ ایدٗ دٜ
سٚص ٞشد ٚث ٝاسفبق  ٓٞثشای سـىش  ٚخذاكبفؾی ثب دوشش ،ثٔ ٝغت دوشش ٔیس٘ٚذ.
دغ اص نؿٙبیی ثب س٘ٚذ سٚایز فیّٓ ،ػٟدز دسیبفدز ٔقدب٘ی ٚسای سلدبٚیش الصْ اػدز ثدٝ
ثشسػی ٘ـب٘ٞٝبی ٟ٘فش ٝدس نٟ٘ب ثذشداصیٕٓٞ .بٍ٘ ٝ٘ٛو ٝاؿبس ٜؿذ ثشای ایٗ ٔٙؾٛس سٚؽ سلّیُ
سٔضٌبٖ ػبٖ فیؼه ا٘شخبة ؿذ ٜاػز و ٝدس ادأ ٝفیّٓ ثش اػبع نٖ سلّیُ ٔیؿٛد.
 .4-4تحلیل رهسگاى جاى فیسک

 .1-4-4سٔضٌبٖ اػشٕبفی
ثٕٙؾٛس فیٙیز ثخـیذٖ ث ٝن٘ـ ٝلشاس اػز دس یه ٕ٘دبیؾ سّٛیضید٘ٛی یدب ػدیٕٙبیی ثدٝ
سلٛیش دسنیذ ،ثبیذ ن٘دشا ثدب سٔضٌدبٖ اػشٕدبفی ٕٞـدِ ٖٛجدبع ،سٍٟ٘دبٚ ٚ ،ػدبیُ كدل...ٚ ٝٙ
سٔضٌزاسی ٕ٘ٛد سب دسن نٖ ثشای ٔخبعت ّٕٔٛعسش  ٚدػزیبفشٙیسش ؿٛد .فدیّٓ دس ساثغد ٝثدب
صٚع ػٛا٘ی اػز ؤ ٝشقّك ث ٝعجمٔ ٝشف ٝػبٔقٞ ٝؼشٙذ و ٝایٗ ٔغّت ثٛاػغٙٔ ٝضَ ثدضسي ٚ
ٔجّٔ ،ٝبؿیٗ ٔؼضاِ ،جبعٞبی ٔشٛٙؿ ،وبسخب٘ ٝسً٘ ودٔ ٝشقّدك ثد ٝیٛػدف اػدز  ...ٚثخدٛثی
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ثبصٕ٘بیی ؿذ ٜاػز .صٚع ػٛاٖ ایٗ فیّٓ داسای ؿخلیز اػشٕدبفی لبثدُ لجدِٛی ٞؼدشٙذ ودٝ
ثٛاػغ ٝسللیالر(ٟٔٙذػی) ،ؿبغُ ثٛدٖٔ ،قبؿشر ثب دیٍشاٖ ثٕ٘ ٝبیؾ دسنٔذ ٜاػز.

 .2-4-4سٔضٌبٖ فٙی
 -1-2-4-4زهاى ٍ هکاى

ایٗ فیّٓ سِٛیذ ػبَ  1385اػز٘ ٚ .ىشٝای دس نٖ ٔجٙی ثش ایٙى ٝثش صٔدب٘ی غیدش اص صٔدبٖ
سِٛیذ فیّٓ دالِز وٙذ ٚػٛد ٘ذاسدٌ .شؿ ٝفیّٓ ٔشقّك ث ٝدٚسٜای اػز و ٝدِٚشی سٚی وبس اػز
و ٝؿقبسؽ فذاِز اػز ،أب ر ٚ ٗٞسٚف ٔشدْ دسٌیش ٔؼبئّی اػز ود ٝاص دٚسٜٞدبی لجدُ ثدٝ
ػبی ٔب٘ذ ٜاػزٔ .ؼبئّی و٘ ٝبؿی اص إٞیز یبفشٗ اسصؿٟبی ٔذس٘یش ٝدس ػبٔقد ٝاػدز .غبِدت
ٔشدْ دسٌیش ٔؼبئُ ٔقیـشی ،سفبٔ ،ٜلش ٞ ...ٚؼشٙذ ٚ .اص ػٛی دیٍش لذسر ا٘شخدبة  ٚنصادی
افشاد دس ا٘شخبة ؿی ٜٛص٘ذٌی ثؼیبس ٌؼششد ٜؿذ ٜاػز.
فٕذ ٜكلٞٝٙبی فیّٓ دسخب٘ٝای ثضسي ٔ ٚذسٖ ؤ ٝشقّك ث ٝایٗ صٚع اػز ،فیّٓثدشداسی
ؿذ ٜاػز .نؿذضخب٘ ٝادٗ ،كیبط ٚیالیی ٚ ٚػبیُ ِٛوغ داخُ خب٘٘ ...ٝـبٖ اص ٔلش صدٌدی ٚ
سفبٜصدٌی دس خب٘ ٝایٗ د ٚداسد .ث ٝػض ایٗ خب٘ٔ ،ٝىبٖٞبی دیٍشی و ٝثٕ٘ ٝبیؾ ٌزاؿش ٝؿدذٜ
اػز ،ث ٝایٗ لشاس اػزٔ :لُ وبس یٛػف (وبسخب٘ٔ ،)ٝلُ وبس ػبی( ٝؿشوز  ٚػبخشٕبٖ دس كبَ
ػبخز)ٔ ،غت سٚا٘ـٙبع ،وبفی ؿبح .سٕبْ ایٗ ٔىبٟ٘ب دس دیـجشد اٞذا فیّٓ ودبسثشد اػبػدی
داسد .نغبص ساثغ ٝایٗ د ٚثٔ ٝلُ وبس ػبی ٚ ٝیٛػف ٌش ٜخٛسد ٜاػدز ٚ ،دبیدبٖ ودبس ثدٔ ٝغدت
سٚا٘ـٙبػی  ٚوبفی ؿبح ث ٝفٛٙاٖ ٔلُ لشاس ایٗ د ٚثشای كلجزٞدبی لجدُ اص اصدٚاع ٘ ٚیدض
ٔلُ لشاس ػبی ٝثب دٚػشب٘ؾ .ث ٝسقجیشی ِلؾبر ث ٝیبد ٔب٘ذ٘ی  ٚدسأبسیه فیّٓ  ٕٝٞدس ٔىب٘ی
ث ٝػض ٔٙضَ اسفبق ٔیافشذ.
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ٌفشٍٛ

1د سٚاثظ دٟٙب٘ی خبسع اص ؿبسؿٛة خب٘ٛاد:ٜ
ػبی ٝثٙٔ ٝؾٛس ٔقبؿشر ثب دٚػشب٘ی وٕٞ ٝؼشؽ سضبیز ٘ذاسد ث ٝدیـٟٙبد دٚػشؾ؛ الِدٝ
كبضش ٔیؿٛد ث ٝا ٚدسٚك ثٍٛیذ« .الِ :ٝكبال و ٝایـ( ٖٛیٛػف) ا٘مذس ث ٗٔ ٝكؼبػِٗ ،ضٔٚدی
٘ذاسٞ ٜش ٚلز ٔب ٕٞذیٍ ٝس ٚثجیٙیٓ ساػشـ ٛثٍیٓ .اكال ٞشٚلز خٛاػشی ثیبی ٔٙد ٛثجیٙدی یدٝ
دسٚك ٔلّلشی ثٍٔ ،ٛظال ثٍٔ ...ٛیخٛاْ ثشْ وشبة ثخشْ .اص وؼب ٔیفٕٟٝ؟»
ٌشؿ ٝاٌش اص ٔٙؾشی دیٍش ث ٝایٗ دیبِٛي ثٍٙشیٓ ایٗ ٔؼأِ ٝث ٝرٞدٗ ٔدینیدذ ود ٝفدذْ
افشٕبد ٕٞؼش ث ٝا ٚثبفض ایٗ سفشبس دٟٙب٘ی ؿذ ٜاػدز ٚ ،ایدٗ ٕٞدبٖ ؿیدضی اػدز ود ٝا ٚدس
ادأٝی ثبصٌٛیی ٔبػشا ث ٝصثبٖ ٔینٚسد .أب دس اثشذا خٛدؽ ثیبٖ ٔیوٙذ و ٝدغ اص ٕٟٔدب٘یای
و ٝثب كضٛس اكٕذ دٚػز یٛػف  ٚالِ ٝدٚػز ػبی ٝثشٌضاس ٔیؿٛد ثدذِیُ ػشٚثلدض ػدبیٚ ٝ
یٛػف ثش ػش ؿبیؼشٍی دٚػشب٘ـبٖ لشاس ثش سشن ٔقبؿشر ثب نٟ٘ب ٔیؿٛد.
 -2سضبیز ؿٞٛش ٔؼبٚی ثب ػٙبیز:
دس ایٗ فیّٓ ثشخی خٛاػشٞٝبی ٔشداٖ و ٝثشنٚسدٖ نٟ٘ب ٔٛػجبر نسأؾ خب٘ٛاد ٜسا فدشآٞ
ٔینٚسدٛٔ ،سد اػشٟضاء لشاس ٔیٌیشد .فال ٜٚثش ایٗ ؿبیذ اٌش ایٗ اػشٟضاء اص ػٛی ؿخلی فبدی
كٛسر ٔیٌشفز سأطیشاسی ؤ ٝششست ثش نٖ اػز ،وٕشش ثٛد أب ایٗ فُٕ سٛػدظ ؿخلدی ودٝ
ٔشدْ ا ٚسا أیٗ  ٚكالَ ٔـىالر خٛد ٔیدا٘ٙذٚ ،الـ ٔدیؿدٛد .ثد ٝفٙدٛاٖ ٔظدبَ یٛػدف دس
كلٝٙای خٛاػشٞٝبی خٛد سا ایٗؿٙیٗ ثیبٖ ٔیوٙذ:
یٛػف :كشفبی ٌٔٛ ٛٙؽ و ٛٙٔ ،ٝٙسلؼیٗ وٞٛٔ ،ٝٙبؿ ٛا٘ٚؼٛس و ٗٔ ٝدٚػز داسْ وٛسبٜ
و ،ٝٙی ٝدشد ٜؿبق ثـ ،ٝػش وبس ٘ش ،ٜنسایؾ ٘ىٞ ،ٝٙش سٚص غزا ثذض ،ٜؿّٛاس ػیٗ سٍٙب س٘ ٚذٛؿ.ٝ
دوشش :یِ ٝلؾٚ ٝایؼب نلبیٛػف! ٔٗ سٚا٘ـٙبػٓ ،ػبدٌٚش و٘ ٝیؼٓ.
یٛػف :خیّی خت فمظ ی ٝؿیض ٔیخٛاْ؛ ی ٝصٖ ٔغیـ.
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دوششٔ :شأػفٓ دٚس ٜثشدٜداسی سٕ ْٛؿذ.ٜ
سٚا٘ـٙبع دس ایٗ ٌفشٍ ٛن٘مذس ایٗ كشفٟب سا غیش عجیقی ٔیدا٘ذ و ٝسلمك نٖ سا ثٔ ٝب٘ٙدذ
ػبدٌٚشی ٔیدا٘ذ ٚ .دس ٟ٘بیز اعبفز صٖ اص ؿٞٛش سا ثشدٜداسی لّٕذاد ٔیوٙذ  ٚیىؼدش ٜسٕدبْ
ص٘ب٘ی و ٝثذیٗ ٌ ٝ٘ٛسفشبس ٔیوٙٙذ سا سب ػغق ثشد ٜسٙضَ ٔیدٞذ.
اص ػٛی دیٍش اٌش ثٔ ٝؼبئّی و ٝیٛػف ٔغشف ٔیوٙذ ٘ؾشی ثیٙذاصیٓٔ ،شٛػٔ ٝدیؿدٛیٓ
و ٝاص ٔیبٖ ٞـز ػّٕٝای و ٝثیبٖ ٔیوٙذ ،ؿٟبس ٔٛسد ثٔ ٝؼئّٔ ٝذیشیز ثدذٖ ثدبصٔیٌدشدد ٚ
ایٗ ٔغّت إٞیز ثیـشش ایٗ ٔؼأِ ٝسا ثشای ثب٘ٛاٖ نؿىبس ٔیوٙذ و ٝاغّت ایدٗ ٔدٛاسد ٞدٓ دس
اسسجبط ٔؼشمیٓ ثب ٔمٔ ِٝٛلش لشاس ٔیٌیشد .ثشای ٕ٘ٔ ٝ٘ٛؼأِ ٝالغش ؿذٖ  ٚالغش ٔب٘ذٖ أشی
اػز و ٝأشٚص ٜص٘بٖ ثشای نٖ إٞیز فٛقاِقبدٜای لبئُ ٞؼشٙذ ،ؿٙب٘ى ٝدس ػىب٘ؼی ػدبی ٝدس
كبَ ػبالد دسػز وشدٖ ثشای ؿبْ خٛد اػز و ٝیٛػف ٔیٍٛیذ :ػبی ٝثیب أـت سطیٕشد ٛثدزاس
وٙبس سب ثشای ؿبْ ثشیٓ سػشٛسأٖ .ؼأِ ٝدیٍش ا٘ؼبْ وبسٞبیی اػز و ٝفشفدب نٟ٘دب ػدٙشی سّمدی
ٔیـ٘ٛذ ثقٛ ٙاٖ ٔظبَ غزا دخشٗ اص ػّٕٔ ٝؼبئّی اػز و ٝدس كشفٟبی یٛػف ث ٝنٖ اؿبس ٜؿدذٜ
اػز
دس ادأٝی ٌفشٍٛی یٛػف ثب دوشش ٔؼبئُ دیٍشی ٔغشف ٔیؿٛد.
یٛػف :یقٙی ایٗ ٚػظ ٔٗ إٞیشی ٘ذاسْ؟!
دوشش :ا ٖٚؿی؟ إٞیشی ٘ذاسٜ؟!
یٛػف :دوشش ٔٗ سلٕیٌٕٕ ٛشفشٓ؛ یب كشفبی ٌٔٛ ٛٙؽ ٔیذی یب ٔٗ عاللؾ ٕ٘یذْ.
دوشش :نفشیٗ! ث ٝایٗ ٔیٍٗ دٔٛوشاػی.
یٛػفٕٞ :یٙی وٞ ٝؼز.
دوشش :نلب یٛػف! اسسجبط ی ٝخیبث ٖٛد ٚعشف ٝػز.
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یٛػف ٝ٘ :ثشای وؼیى ٝػشسب دبؽ فیج.ٝ
دوششٔ :یـ ٝؿٙذسب اص ایٗ فیجب س ٚثذٓ٘ٚ؟
یٛػف :ثّٔ ...ٝظال ثب ٕٞىبسای ٔشدؽ ٔقبؿشر ٔیو.ٝٙ
دوششٚ :كـشٙبو!!ٝ
یٛػف :ؿیه ٔیو ٚ ٝٙفغش ٔیص٘.ٝ
دوشش :فبػق ٝاػز.
یٛػف :سٚػشیٟبؿ ٛدٚس ػشؽ ٔذالی اػك ٚػك ٔیثٙذ.ٜ
دوشش :ا ٜٚا ٜٚا.ٜٚ
یٛػف :دوشش داسی ٔؼخشٔ ٜیوٙی؟
دوشش( :ثب خٙذ ٝ٘ )ٜایٗ و ٝؿٕب ٔیٌیذ ٞیٛالی ٚالقی!ٝ
یٛػف :اكال دوشش ػ ٗٔ ٖٛصٖ ٔغیـ ٔیخٛاْ .صٖ ؿبق ٔیخٛاْ .ص٘ی ٔیخٛاْ و ٝثدٛی
لشٔ ٝػجضی ثذ .ٜصٚسٜ؟!
دوشش :ثجخـیذ ؿٕب اكیب٘ب فض ٛغیش سػٕی عبِجبٖ ٘یؼشی؟
دس ایٗ دیبِٛي ٔـبٞذٔ ٜیوٙیذ و ٝخٛاػشٞٝبی ٔشد ؿٍٛٔ ٝ٘ٛسد اػشٟضاء لشاس ٔیٌیدشد.
سفشبس ایٗ ٔشد ثذِیُ ایٙى ٝخٛاػشٞٝبیی ایٗؿٙیٙی اص ٕٞؼدشؽ داسد سـدجی ٝثد ٝسفشدبس عبِجدبٖ
ٔیؿٛد .اِجشٛ٘ ٝیؼٙذ ٜثٍٝ٘ٛای ػٕالر سا وٙبس  ٓٞلشاس داد ٜؤ ٝشد خب٘ٛاد ٜسا فشدی خٛدخٛاٜ
ػّ ٜٛدٞذ ،سبكذی وٚ ٝی ث ٝاك َٛاِٚی ٝص٘ذٌی ٔـششن  ٓٞافشمبدی ٘ذاسد  ٚسٟٙب خٛاػشٞٝبی
خٛد سا دس ٘ؾش داسد.
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اِف) ٘بْ ثبصیٍشاٖ

ثشای ؿخلیز ا َٚصٖ٘ ،بْ ػبی ٝثشٌضیذ ٜؿذ ٜاػز  ٚثدشای ؿخلدیز ٔىٕدُ صٖ ٘دبْ
الِٞ .ٝیـىذاْ اص ایٗ ٘بْٞب ٔزٞجی ٘یؼشٙذ أب دس ٔمبثدُ ٘دبْٞدبی ٔدشداٖ اص اػدبٔی ٔدزٞجی
ٞؼشٙذ .ؿخلیز ا ،َٚیٛػف یٛػف دٛس  ٚدٔٚی اكٕذ .ا٘شخبة ٘بْ اكٕذ ثشای دٚػز یٛػف؛
وؼی و ٝا ٚسا سإٙٞبیی ٔیوٙذ و ٝثب ص٘بٖ ؿٍ ٝ٘ٛسفشبس وٙذ  ٚخٛد ،سا ٜسلمیش ص٘بٖ سا دس دیؾ
ٌشفش ٝاػز ،اؿبس ٜث ٝیىی اص ٘بْٞبی دیبٔجش ٔىشْ اػالْ اػزٛ٘ .یؼٙذ ٜثشای سػیذٖ ثٔ ٝمبكذ
خٛد ایٗ ٘بْ سا ثشای ایٗ ؿخلیز ثشٌضیذ ٜسب اص ایٗ عشیك ثیبٖ وٙذ اػالْ دیٙی اػز و ٝص٘بٖ
سا سلمیش وشد ،ٜن٘بٖ سا دس خب٘ ٝكجغ وشد ،ٜدػشٛس ضشة نٟ٘ب سا داد ٜاػدز ٔ ٚدٛاسدی اص ایدٗ
دػز .ؿشا و ٝسٕبْ ٔٛاسد ثیبٖ ؿذ ٜث ٝا٘لبء ٔخشّف دس والْ ایٗ فشد نٔذ ٜاػز ٚ .اكٕذ ؿ٘ٛبٖ
دیبٔجشی ث ٝسإٙٞبیی دٚػز خٛد دس ساثغ ٝثب ؿٍٍ٘ٛی سفشبس ثب ٕٞؼشؽ ٔیدشداصد .ایٗ دسكبِی
اػز و٘ ٝبْ الِ ٝثشای دٚػز ػبی ٝو ٝا٘ ٓٞ ٚمؾ ٔـبٚس سا ثشای دٚػشؾ ثبصی ٔیوٙذ ،اؿبسٜ
ث ٝدیـی ٝٙخبكی ٘ذاسد.
یٛػف ٘بْ دیبٔجشی اػز و ٝث ٝصیجبیی  ٚففب ؿٟشر داسد ٚ .ثٙبثش ن٘ـد ٝدس ٔٙدبثـ نٔدذٜ
اػز ثٛاػغ ٝصیجبییاؽ ٔٛسد سٛػ ٝصِیخب؛ ٕٞؼش اسثبة خٛد لشاس ٔیٌیشد أب ثٛاػغ ٝػشدیـی
وشدٖ اص فشٔبٖ صِیخب ث ٝص٘ذاٖ ٔیافشذ  ٚدس ٟ٘بیدز ددغ اص ػدبِٟب ایدٗ د ٚثٛاػدغ ٝستییدشار
سفشبسی صِیخب ثب یىذیٍش اصدٚاع ٔیوٙٙذ .یٛػف داػشبٖ ایٗ فدیّٓ ٞدٓ ،نٍ٘٘ٛد ٝود ٝدس ٔیدبٖ
ٌفشٍٞٛب ثیبٖ ٔیؿٛد ،ؿخلی خٛؽؿٟش ٜاػز و ٝدس اطش خغبٞبیی و ٝا٘ؼبْ داد ٜاػدز ثدٝ
ٔٙؾٛس كُ ٔـىّؾ د ٜسٚص دس خب٘ٝاؽ ؤ ٝیسٛاٖ اص نٖ سقجیش ث ٝص٘ذاٖ وشد ٔیٔب٘ذ  ٚایٗ دس
كبِی اػز و ٝػبیٕٞ ٝؼش ا ٚثٙٔ ٝؾٛس ٌزساٖ ایٗ دٚس ٜثٔ ٝؼبفشر ؿٕبَ ٔیسٚد ٚ .دغ اص دٜ
سٚص و ٝیٛػف دٚس ٜدسٔبٖ خٛد سا عی ٔیوٙذ ایٗ د ،ٚث ٝص٘ذٌی ٔـششن خٛد ثبصٔیٌشد٘ذ .ثدب
ایٗ سفبٚر و ٝیٛػف دیبٔجش ثٛاػغ ٝخغبی دیٍشی ثد ٝص٘دذاٖ ٔدیافشدذ أدب دس ایدٗ داػدشبٖ
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كلٞٝٙب ثٍٝ٘ٛای عشاكی ؿذ ٜاػز و ٝایٗ یٛػف اػز و ٝثٛاػغٛ٘ ٝؿ سفشبسؽ ثدب خدبٕ٘ؾ
ٔؼجٛس ث ٝستییش سفشبس خٛد اػز.
ة) ِجبع  ٚؿٟش ٜثبصیٍشاٖ

ِجبع دس ایٗ فیّٓ اص إٞیز ٚیظٜای ثشخٛسداس اػز .ثٌٝ٘ٛ ٝای و ٝدس ٕٞبٖ اٚایدُ فدیّٓ
یٛػف دس ٔاللبر ثب ػبی ٝثشای نؿٙبیی ثشای اصدٚاع ٔیٌٛیذِٚ« :ی ث ٝی ٝؿدشط ٔدٗ اكدال اص
ِجبع دٛؿیذ٘ز خٛؿٓ ٕ٘یبد»  ٚػبی ٝدس ػٛاة ٔیٌٛیذ« :فبدر ٔیىٙی» .یقٙی صٖ ث ٝػٟدز
سضبیز ٕٞؼش كبضش ث ٝستییش ٘ٛؿ دٛؿؾ خٛد ٘یؼز  ٚایٗ ٔشد اػز و ٝثبیذ فبدر وٙذ ٚ .دس
ٔٛاسدی ث ٝفٛٙاٖ اثضاسی ثشای سٕبیض الـبس ٔخشّف اص نٖ ثٟدش ٜثدشدٔ ٜدیؿدٛد .ثقٙدٛاٖ ٔظدبَ
صٔب٘یو ٝػبی ٚ ٝیٛػف ٞشوذاْ ث ٝدفبؿ اص دٚػشبٖ خٛد ثشخبػشٝا٘ذ ،؛ یٛػف ث ٝػبیٔ ٝیٌٛیذ:
«ث ٝایٗ دٚػشز ػبی ٝثٍ ٛأٌ ٝیخٛاد ؿٞٛش ٌیش ثیبس ،ٜوٕشش نسایؾ وٙد ٚ »ٝػدبی ٝدس دبػدخ
ٔیٌٛیذ« :س ٓٞ ٛث ٝاكٕذ ثٍِ ٛجبع ػشسب دب ؿشْ ٔٙبػت  20ػبِٞٝبػز 60 ٝ٘ ،ػبِٞٝب» .
اص ٔف« ْٟٛؿیه ثٛدٖ» ٘یض ثشای ثیبٖ ایذٜٞب دس فیّٓ اػشفبد ٜؿذ ٜاػز ،ثٕب٘ٙذ صٔب٘ی وٝ
ػبیٍٙٞ ٝبْ ٔقشفی خٛد ؿیه ثٛدٖ سا دس وٙبس سٚؿٙفىش ثدٛدٖ ػدضء خلیلدٞٝدبی خدٛد ثدش
ٔیؿٕبسد ٚ .یٛػف ضٕٗ افششاضبر خٛد ،ثشای سٚا٘ـٙبع ثیبٖ ٔیوٙدذ ود ٝخدبٕ٘ؾ ٍٙٞدبْ
ثیش ٖٚسفشٗ اص ٔٙضَ ؿیه ٔیوٙذ  ٚفغش ٔی ص٘دذ ود ٝایدٗ كدش یٛػدف ٔٛػجدبر سٕؼدخش
سٚا٘ـٙبع سا ثٛػٛد ٔینٚسد .و ٝدس ٚالـ ایٗ عشص فىش و ٝؿیه ٔ ٚقغش ثدٛدٖ صٖ ٔشثدٛط ثدٝ
ص٘ذٌی ؿخلی اػز٘ ،ـبٖ اص فمت ٔب٘ذٌی ٔشدا٘ی ایٙـٙیٗ داسد .ؿشا و ٝاٌش ایدٗ ٘دٛؿ عدشص
فىش دسػز ثٛد ؿخلی ؿ ٖٛسٚا٘ـٙبع و ٝثبفض ٘ؼبر ٔشدْ  ٚث ٝل َٛخٛدؽ ٔلشْ اػدشاس
اػز ،ث ٝدیذ ٜكمبسر ث ٝسفىشار یٛػف ٕ٘یٍ٘شیؼز.
سٚػشیٞبی ػبی ٚ ٝالِ ٚ ٝػجه ثؼشٗ نٟ٘ب ٕ٘بیؾ ٔشؾبٞشا٘ٔ ٝلش اػز ثدٌ٘ٛ ٝدٝای
و ٝاص سٚػشی ث ٝفٛٙاٖ ٚػیّ ٝصیٙز ٕ٘ ٚبیؾ  ٚصیجبیی ثٟشٔ ٜیثش٘ذ ٘ ٚد ٝثد ٝفٙدٛاٖ ٚػدیّٝ
دٛؿؾ .دس ثؼیبسی كلٞٝٙب ػبی ٚ ٝالِ ٝدٛؿـی ثشای ٔٞٛبیـبٖ ا٘شخبة وشدٜا٘ذ وٌٛ ٝؿٟب،
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لؼٕشی اص ٔٞٛب ٌ ٚشدٖٞبیـبٖ ٕ٘بیبٖ اػز .دیٍش ثدب٘ٛاٖ ایدٗ فدیّٓ افدٓ اص ٔدبدس یٛػدف ٚ
ٔٙـیٞب ٘یض داسای دٛؿؾ  ٚؽبٞش ٔٙبػجی ٘یؼشٙذ .ثقٛٙاٖ ٔظبَ ٔبدس یٛػف اص ؿبَٞبی ٘بصوی
اػشفبدٔ ٜیوٙذ و ٝسٕبْ ٔٞٛب ٌٛ ٚؿؾ اص صیش نٖ ٕ٘بیبٖ اػز یب ٔٙـیِ دوشدشٔ ،دب٘ش ٛسٙدً ٚ
ثؼیبس وٛسبٞی و ٝث ٝثّٛص ٔیٔب٘ذ ثش سٗ داسد  ٚؿّٛاسی و ٝثؼدیبس وٛسدب ٜاػدزٔ .ؼدبِ ٝدیٍدش
اػشفبد ٜاص ٔٛاد نسایـی اػز و ٝثبص ٓٞدس ٔیبٖ سٕبْ ثبصیٍشاٖ صٖ ٔـششن اػز .ثقجبسسی ٘دٛؿ
دٛؿؾ  ٚنسایؾ دس فیّٓ ثٌٝ٘ٛ ٝای اػز و ٝثش صیجبیی ؽبٞشی ص٘بٖ دس ٔلیظٞبی فٕدٔٛی ٚ
خلٛكی كلٔ ٝیٌزاسد  ٚثش نٖ سبویذ ٔیوٙذ .كشی فشد دٚػٙؼدی ود ٝللدذ داسد ثدب ا٘ؼدبْ
ػشاكی ث ٝػٕـ دخششاٖ ٚاسد ؿٛد ٔ ٚبدسؽ ثب ایٗ أش ٔخبِف اػز٘ ،یض دٛؿدؾ ٔدٛسد فاللدٝ
خٛد سا ثشای سٚاٖؿٙبع ایٙغٛس سٛكیف ٔیوٙذٕ٘« :یذ٘ٚی دیشٚص ثدب ؿد ٝؿدٛلی سفدشٓ ٔدب٘شٛ
خشیذْ ثب ؿٟش ٜدٚػشٓ؛ أ ٓ٘ٚظُ ٔٔ ،ٝٙب٘ش ٛخٛؿىال ،اص ا٘ٚب ؤ ٝیـؼج ٝث ٝثذٖ ،كٛسسیٚ ،ای
ؿ ٝسٍ٘ی!! ٌشفز ػّٛی ؿـبی ٔٗ دبسؽ وشد ،سیى ٝسیىؾ وشد».
ع) سفشبس ثبصیٍشاٖ

سفشبس ثبصیٍش صٖ دس ایٗ فیّٓ ثخٛثی ثیبٖ وٙٙذ ٜسفشبس ص٘ب٘ی اػز و ٝنسٔب٘ـبٖ اػشمالَ اص
خب٘ٛاد ٜاػز .ػبی ٝث ٝفٛٙاٖ ص٘ی و ٝؿبغُ اػز ٔذاْ دس ػٕـٞبی ٔشدا٘ ٝكضٛس ٔییبثدذ ،ثدب
ٔشداٖ ثٍ ٚ ٛثخٙذ داسد ،وبس وشدٖ سا ٘ـب٘ ٝؿخلیز ٔیدا٘ذ ،خٛدؽ سا٘ٙذ ٜخٛدؽ اػز  ٚدس
ٔٛاسدی دػز ث ٝافٕبِی ٔیص٘ذ و ٝثیـشش كبالسی ٔشدا٘ ٝاػز؛ ٔظال دػز ث ٝؿبل ٛثشدٖ ثدشای
سؼٛی ٝكؼبة ثب یٛػف ثذ ٖٚن٘ىٞ ٝیؾ ٞشاػدی داؿدش ٝثبؿدذ ،یدب ٘دٛؿ ٘ـؼدشٗ ا ٚدس ثشخدی
ػىب٘ؼٟب .د ٚثبصیٍش اكّی ثشای ٘ـبٖ دادٖ فضبی سٚا٘ی اخشالفبر خدٛد ،اص سٕدبْ ػٙجدٞٝدبی
فیضیىی سفشبس خٛد اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ  ٚث٘ ٝؾش ٔیسػذ دس ایٗ أش ٔٛفك ثبؿٙذ.
ٍ -3-2-4-4سایل صحٌِ

دس ایٗ فیّٓ ٚػبیُ كل ٝٙث ٝوٕه سٔضٌبٖ ایذئِٛٛطیه فیّٓ نٔذ ٜاػز .خب٘د ٝثدضسي ٚ
ؿیهٚ ،ػبیُ ِٛوغ ،إٞیز ٘ذاؿشٗ ٘بثٛد ؿذٖ ٚػبیُ ٔٙضَ دس دفٛاٞبی ایٗ د٘ ...ٚ ٚـبٖ اص
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سفب ٜایٗ خب٘ٛاد ٜد٘ ٚفش ٜداسد .یٛػف  ٚػبیٞ ٝش د ٚاص دػشجٙذ صیٙشی اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ .ػبی ٝثدٝ
ٍٙٞبْ ثشٌضاسی ٕٟٔب٘ی خب٘ٛادٌی اص ٌشد٘جٙذ اػشفبدٔ ٜیوٙذ ٛ٘ ٚؿ دٛؿؾ ٔمذاسی ٔشفدبٚر اص
لجُ اػز ٔظال دأٗ دٛؿیذ ٜاػز .اص ػّٕ ٝاِٚیٗ ٚػبیّی و ٝػبی ٝدس ٍٙٞبْ نٔبد ٜؿذٖ ثدشای
ٔؼبفشر ثشٔیداسد ویف ِٛاصْ نسایـی اػزٌٛ ،یب ایٗ ٚػیّ ٝػضء الیٙفه ص٘ذٌی ص٘دبٖ اػدز،
ایٗ دس كبِیؼز و ٝا ٚثٔ ٝؼبفشسی ٔیسٚد وٕٞ ٝؼشؽ ثٕٞ ٝشا ٜا٘ ٚیؼز .فال ٜٚثش ایٙى ٝاٌش
ا ٓٞ ٚثش٘بٔ ٝدسٔب٘ی داؿش ٝثبؿذ ثٕب٘ٙذ یٛػف ٘جبیذ فشكز صیدبدی ثدشای سػدیذٌی ثدٚ ٝضدـ
ؽبٞشی خٛد داؿش ٝثبؿذ.
ػبی ٝثشای سٚثش ٚؿذٖ ثب یٛػف ثذِیُ اخشال ثش ػش ٘مـ ٝػبخشٕبٖ ،ؿبلٛیی ثدٕٞ ٝدشاٜ
ٔیثشد و ٝایٗ أش اكشٕبال ث ٝایٗ ٔٙؾٛس اػز و ٝص٘بٖ ٔ ٓٞیسٛا٘ٙذ ث ٝؿؼبفی ٔشداٖ ثبؿٙذ ٚ
ٔب٘ٙذ ٔشداٖ وبسٞبی ٔشدا٘ ٝا٘ؼبْ دٙٞذ .یب یه ٔشد لّذس ؿبلٛوؾ سا و ٝثشای صٚسٌیشی ػدٛاس
ٔبؿیٗ ٔیؿٛد ثشاكشی اص ٔبؿیٗ ث ٝثیش ٖٚدشسبة وٙذ.
اص ٚػبیّی و ٝث ٝأشٚصی ثٛدٖ ایٗ صٚع اؿبس ٜداسدٔ ،یسٛاٖ ِخسبح سا ٘بْ ثشد ود ٝثدشای
أٛس ؿخلیؿبٖ ٔب٘ٙذ ؿه وشدٖ ایٕیُ اص نٖ اػشفبدٔ ٜیوٙٙذ.

 .3-4-4سٔضٌبٖ ایذئِٛٛطیه
الف :هفَْم اصلی

ٌشؿ ٝثب دلز دس سیششاط اثشذایی فیّٓ ای ٍٝ٘ٛٙث٘ ٝؾش ٔینیذ و ٝسٓ اكّی فیّٓ یه ٔؼدأِٝ
سٚا٘ـٙبػی دس لبِت ؿفبی وٛدن دس ٖٚاػز ،أب ٔغٕئٙب ایٗ ٔؼأِٔ ٝف ْٟٛاكّی فیّٓ ٘یؼز.
ن٘ـ ٝدس ٔشوضیز فیّٓ ٚالـ ؿذ ٜاػز  ٚدس ضِٕٗ سٔضٌبٖ فٙی فیّٓ ٌٙؼب٘ذ ٜؿذ ٜاػزٔ ،ؼأِٝ
ص٘بٖ  ٚفشكز ٚسٚد ثشاثش ن٘بٖ دس اػشٕبؿ اػز .ثٙبثشایٗ ایٗ فیّٓ ٘یض ثبصٌٛوٙٙذ ٜنسٔبٖ فٕیٙیؼٓ
ِیجشاَ اػز.
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وبسٌشداٖ ثٙٔ ٝؾٛس ایٙى ٝدیذٌب ٜخٛد سا ثقٛٙاٖ دیذٌب ٜكدلیق ثدٔ ٝخبعدت ثمجٛال٘دذ اص
اثشذای فیّٓ سب صٔب٘یى ٝیٛػف ٚاسد دفشش سٚا٘ـٙبع ٔیؿٛد ،ػبی ٝسا ثبصٌٛوٙٙذٔ ٜشاكُ نؿٙبیی ٚ
اصدٚاع ٔ ٚـىالسؾ دس ص٘ذٌی خلٛكیاؽ ثب یٛػف لشاس ٔیدٞدذ ،أدب دس ادأد ٝود ٝثلدض
دسٔبٖ  ٚؿفبی وٛدن دس ٖٚنغبص ٔیؿٛد ایٗ یٛػف اػز و ٝثٕ٘ ٝدبیؾ ٌزاؿدشٔ ٝدیؿدٛد.
ٌشؿ ٝثلٛسر ؿفبٞی سٛضیلبسی  ٓٞاص ػٛی سٚا٘ـٙبع دس ایٗ صٔی ٝٙث ٝػبی ٝدادٔ ٜیؿٛد ٚ
ثشای د ٜسٚص ا ٓٞ ٚثبیذ ثش٘بٔٝای سا فّٕی وٙذ ،أب ا٘للبس سلٛیش دـیٕب٘ی ثشای یٛػف و ٝثدٝ
اكغالف ث ٝوٛدن دس ٖٚخٛد ؽّٓ وشد ٜاػز ٘ ٚـبٖ دادٖ ٌشیٞٝبی ا ٚدس ایٗ ٔٛلقیدز  ٚدس
ٟ٘بیز ،نٚسدٖ ایٗ ػّٕ ٝثش صثبٖ و« ٝوّی س ٚخٛدْ وبس وشدْ اال٘ٓ ؿذْ ی ٝؿدٞٛش ایدذٜنَ»،
ای ٍٝ٘ٛٙثٔ ٝخبعت اِمب ٔیوٙذ و ٝایٗ ٔشداٖ ٞؼشٙذ و ٝدس اؿشجبٙٞذ  ٚثب خٛاػشٞٝبی وٛدوب٘ٝ
٘ ٚبٔقم َٛخٛد ص٘ذٌی سا ثش ص٘بٖ ػخز  ٚعبلز فشػدب ٔدیوٙٙدذ  ٚسا ٜدیـدشفز سا ثدش ص٘دبٖ
ٔیثٙذ٘ذٛٔ .اسد دیٍشی اص ایٗ دػز ث ٝػبیٌیشی ایٗ ٔؼبئُ دس رٔ ٗٞخبعت وٕه ٔیوٙدذ
و ٝث ٝنٟ٘ب اؿبسٔ ٜیؿٛد.
ب) دستِبٌدی هفاّین

ٔ -1شداٖ ثیٔجبالر  ٚثیادة

دس ایٗ فیّٓ یٛػف فشدی ثیٔٛاالر  ٚثیادة ػّٔ ٜٛیوٙذ و ٝثشای سػیذٖ ث ٝكك خدٛد
اص ٞیؾ وبسی فشٌٚزاس ٕ٘یوٙذ ٕ٘ ٝ٘ٛایٗ ٔغّت سا ٔیسٛاٖ دس ػجه ٌفشٍٛی ا ٚثب ٔٙـیٞب یب
دس ٚسٚد ثذ ٖٚاػبص ٜث ٝاسبق سٚا٘ـٙبع ٔـبٞذٕٛ٘ ٜد ثٍٝ٘ٛای و ٝؿٙذیٗ ثبس اص ػدٛی دیٍدشاٖ
الیك وّٕ« ٝثیسشثیز ،دیٛا٘ »ٝؿٕشدٔ ٜیؿٛد ،ایٗ دسكبِیؼز و ٝػبی ٝددغ اص ٕٞدذسدی ثدب
فشدی وٛ٘ ٝثز ٔـبٚس ٜاٚػز ،اص أ ٚیخٛاٞذ وٛ٘ ٝثز خٛد سا ث ٝا ٚثذٞذ .ػبِت ایٙؼبػز وٝ
ایٗ ثیادثی سبصٔب٘ی دس یٛػف ٕ٘ٛداس اػز و ٝدسٔبٖ ٘ـذ ٜاػز  ٚسٟٙدب ثد ٝدفشدش سٚا٘ـدٙبع
ٔشاػقٔ ٝیوٙذ .أب ثٔ ٝلض دسٔبٖ ٕٞ ٚشاٞی ثب ٕٞؼش سفشبسؽ ث ٝوّدی ستییدش ٔدیوٙدذ ثدٝ
عشصی وٛٔ ٝػجبر سقؼت ٔشاػقٝوٙٙذ ٜسا فشأ ٓٞیوٙذ و« :ٝاِ ٚا ؿٕبییٗ! ؿ ٝفؼت ایٙذف ٝدس
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صدیٗ؟!!» .ثمیٔ ٝشدٞبی ایٗ فیّٓ  ٓٞؿٙذاٖ ثٟشش اص یٛػف ٘یؼشٙذ ٔظال دذس یٛػف ٔشدی اػز
و ٝدس ػٛا٘ی ٕٞؼشؽ سا وشه ٔیضد ٜیب دٚػز یٛػف ؤ ٝدذاْ دس كدبَ اسائد ٝدیـدٟٙبدٞبی
٘بثؼب ث ٝیٛػف اػز .ثغٛس وّی دس ایٗ فیّٓ ٔشد ایشا٘ی ث ٝدسػدشی ثد ٝسلدٛیش وـدیذ٘ ٜـدذٜ
اػز.
ٔ -2شدػبالسی ثؼبی ؿبیؼشٝػبالسی

دس ادأٝی سفىش فٕیٙیؼشی و ٝثبفض ایٗ ٘ٛؿ ػجه سفشبس دس ٔیدبٖ ص٘دبٖ ؿدذ ٜاػدز ،دس
ٔٛاسدی ٞشؿٙذ ٌزسا ثٔ ٝؼأِٔ ٝشدػبالسی دس ػبٔق ٝاؿبس ٜؿذ ٜاػزٔ .بدس یٛػدف ثدٙٔ ٝؾدٛس
دفبؿ اص فشٚع خٛد و ٝث ٝفجبسر خٛدؽ «دؿبس دؼش ثیسكٕؾ» ؿذ ٜاػز ،دس ٕٟٔب٘ی و ٝثٝ
ٔٙؾٛس نؿشی دادٖ نٖ د ٚسشسیت داد ٜؿذٔ ،ٜیٌٛیذ :خیّی ٞدٓ كدش ثض٘دی ثدٕٞ ٝدٔ ٝدیٍٓ
ٞشػبَ ثب سه ٔبد ٜلجٔ َٛیؿذی .یب دس ٕٞب٘ؼب دس ػٛاة دؼشؽ ؤ ٝیدشػذٔ :بٔبٖ ػ ٖٛسٛ
ؿشیه دصدی یب سفیك لبفّٝ؟! ٔیٌٛیذ ٗٔ :ثب دصدا ؿشیه ٕ٘دیؿدٓ .فدیٗ ٕٞدیٗ فجدبسر دس
داداٌب ٜدس كضٛس لبضی ٘یض سىشاس ٔیؿٛد .یب ٘بٔٝای و ٝیٛػف ثشای ایؼدبد كدغ وٙؼىدبٚی
ػبی ٚ ٝػّت ٔلجز ا ٚثشای خٛدؽ ٔی٘ٛیؼذ دغ اص خٛا٘دذ ٜؿدذٖ اص ػدٛی ػدبی ٝایٍ٘ٛٙدٝ
سقشیف ٔیؿٛد و ٝؿمذس  ٓٞثیػٛاد ٜثذیٗ ٔقٙی و٘ ٝبٔ ٝداسای غّظٞبی صیدبدی اػدز .ایدٗ
دسكبِیؼز و ٝیٛػف ث ٝفٛٙاٖ ٔذیش یه وبسخب٘٘ ٚ ٝیض ٟٔٙذع اص ا٘ ٚبْ ثشدٔ ٜیؿٛدٔ .غدشف
وشدٖ ٔؼبئُ ایٙـٙیٙی ثذیٗ ٔٙؾٛس اػز و ٝػبٔق ٝایشاٖ دس دػز ٔذیشاٖ ٔشدی ٌشفشبس نٔدذٜ
اػز و ٝثیػٛاد ،ثیسكٓ ،دصد ٞ ...ٚؼشٙذ  ٚسا ٜكُ دس دػز ص٘دب٘ی اػدز ود ٝثدشای دفدبؿ اص
كمٛق خٛد ٘ ٚؼبر ػبٔق ٝسا ٜػذایی اص خب٘ٛاد ٜسا دسدیؾ ٌشفشٝا٘ذ.
 -3أشٚصی ؿذٖ سا٘ ٜؼبر ص٘بٖ

دس ٔیبٖ دیٌّٟٛب ٌفشٍٞٛبیی اػز ٔجٙی ثش ایٙى ٝث ٝسٚص ؿذٖ فبُٔ ٘ؼبر ص٘بٖ اػز.
یٛػف ٗٔ :فمظ ٔیخٛاْ ٞشؿی ٔیٍٓ ا ٖٚثٍ ٝؿـٓ ،ػخشٝ؟
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دوشش :اٛ٘ٚلز ص٘ذٌی ثٟـز ٔیـٝ؟
یٛػف :نفشیٗ.
دوشش :اػٕـٓ ٔیراسیٓ سفب!ٓٞ
یٛػفٚ :اػ ٗٔ ٝفشلی ٕ٘یو.ٝٙ
دوششِٚ :ی ثشای خبٕ٘ش ٖٛفشق ٔیو .ٝٙا ٖٚی ٝصٖ أشٚصی.ٝ
یٛػف ٚ :ثٔ ٗٔ ٝیٍ ٝدیشٚصی!
دوشش :ی ٝوٛؿ ِٛٛساػز ٔیٍ .ٝثجیٗ نلبیٛػف ٔٙبفـ صٟ٘ب سٛی أشٚصی ؿذ٘ـدٙٔ ٚ ٝ٘ٛدبفـ
ٔشدٞب سٛی دیشٚصی ثٛد٘ـ.ٖٛ
یٛػف :ؿ ٝاؿىبِی داس ٗٔ ٜدٚػز داسْ دیشٚصی ثبؿٓ؟
دوشش :خت ...اؿىبَ وبس ٕٞیٙؼبػز دیٍ !ٝدیشٚص  ٚأشٚصٕ٘ ٚیـ ٝثب ٓٞػٕـ صد.
 ٚلجُ اص ایٗ ػىب٘غ ،دس ٌفشٍ ٛثب الِ ٝایٗ ػّٕ ٝثیبٖ ٔیؿٛد و« ٝثجیٙیدذ خدب٘ٓ ٘یدبصی
ثذ ٖٚایٙى ٝثخٛاْ دس ٔٛسد ؿٕب لضبٚر ؤ ٓٙیخٛاْ ؿٕب سٔ ٚشٛػ ٝی٘ ٝىشٝای ثىٔ .ٓٙشدٞب ثٝ
دـشٛا٘ ٝؿٙذكذ ػبَ ٔشدػبالسیٕ٘ ،یس ٗ٘ٛسٔ ٛذر وٛسبٞی خٛدؿ ٖٛس ٚثب صٟ٘ب ثشاثش ثذٙ٘ٚذ».
ثب وٙبس  ٓٞلشاس دادٖ ایٗ ػٕالر ایٗ ٘شیؼ ٝكبكُ ٔیؿٛد و ٝدیدشٚصی ثدٛدٖ یقٙدی ٕٞدبٖ
ٔشدػبالسی  ٚدیشٚص ٕٞیـ ٝثب ػٙز دی٘ٛذ ٔیخٛسدٌ .شؿ ٝدس ایٗ فدیّٓ ثقضدی خٛاػدشٞٝدبی
یٛػف غیشٔٙغمی  ٚخٛدخٛاٞب٘ ٝث٘ ٝؾش ٔینیذِٚ ،ی ثٛاػغ ٝایؼبد فّم ٝثیٗ ایٗ خٛاػدشٞٝدب ٚ
خٛاػشٞٝبی ٔقمٚ َٛی ٘ ٚیض دس ثشخی ٔٛاسد ایؼبد ساثغٝی غیشٔقٕ( َٛثخبعش ؽبٞش  ٚثشخدی
سفشبسٞبی ٚی) ثیٗ یٛػف  ٚػٙز ٚی سا فشدی ػٙشی ٔیذا٘ذ و ٝسٟٙب دس دی سػیذٖ ثد ٝأیدبَ
خٛد اػز.
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 -4سٛػی ٝسٚاثظ دٚػشب٘ ٝثب ٔشداٖ

ثجیٗ نلبیٛػف! خیّی اص ثـٞٝب ثب ثیٟٔشی  ٚسلمیدش  ٚوشده لدذ ٔدیوـدٗ أدب ثدضسي
ٕ٘یؿٗ ،ایٗ ثـٞٝب ٚلشی اصدٚاع ٔیوٙٙذ ٔشست ٘یبصٞبی وٛدویـ ٛ٘ٛػؼشؼٔ ٛیوٙٙدذٚ .لشدی
خب٘ ْٛؿٕب ؿیه ٔیو ،ٝٙؿٕب یه دخشش وٛؿِٛٛی خٛؽِجبػٔ ٛیثیٙیذ و ٝداسٔ ٜیش ٜثیدشٚ ٖٚ
ٍ٘شاٖ ٔیؿیذ وٕٞ ٝجبصی ثٟششی اص ؿٕب دیذا ثى ،ٝٙاص ایٗ ٔیسشػیٗ و ٝا ٖٚثخبعش ٕٞجدبصی
خٛؽصثٖٛسشی و ٝثبصیبی ثٟششی ثّذ ٜؿٕب س ٚسٞب و.ٝٙ
ایٗ دیبِٛي ثذیٗ ٔقٙبػز و ٝیٛػف ثب ٘یبصٞب  ٚافىبس وٛدویاؽ ٔیخٛاٞذ ٔب٘ـ اص ثیشٖٚ
سفشٗ ٕٞؼشؽ اص ٔٙضَ ؿٛد ثقجبسسی إٞ ٚبٖ وؼی اػز و ٝلذ وـیذ ٜأب ثضسي ٘ـذ ٜاػدز.
سفشبس ٔبدس یٛػف ٌٛیبی ٘ٛؿ سفشبس ا ٚدس سٕبْ ػدبِٟبی ص٘دذٌی یٛػدف اػدزٔ .دبدسی ود ٝدس
ثضسٌؼبِی ایٙـٙیٗ سفشبسی ثب دؼشؽ داسد دس وٛؿىی  ٓٞاكشٕبال ؿٙذاٖ ٚضـ ثٟششی ٘ذاؿشٚ ٝ
دس ٔٛسد دذس  ٓٞثبسٞب دس فیّٓ ث ٝلضی ٝدػز ثضٖ داؿشٗ ا ٚاؿبس ٜؿذ ٜاػدز .دسكدٛسسیى ٝدس
ٔمبثُ ،ػبی ٝسا  ٓٞثٕٞ ٝیٗ سشسیت وٛدوی ثذا٘یٓ و ٝدس د٘یدبی ودٛدوی ثدشای ثیدش ٖٚسفدشٗ
ؿیه ٔیوٙذ ،ؿبیذ ٔقبدِٝای و ٝوبسٌشداٖ ؿیذ ٜاػز دسػز دسنیذ .أب ایٟٙب ػٕالسی اػز وٝ
سٚا٘ـٙبع ثٕٙؾٛس ٍ٘شاٖ ٘ـذٖ یٛػف اص ایٙىٕٞ ٝؼشؽ ثشای دیٍشاٖ ؿیهدٛؿی ٔیوٙذ ،ثب
ن٘بٖ ٚسصؽ ٔیوٙذ  ...ٚث ٝصثبٖ ٔینٚسد .سٛػی ٝسٚاثظ دٚػشب٘ ٝثب ٔشداٖ ثذٔ ٖٚضاكٕز ٕٞؼدش
صٖ ،ثٚ ٝاػغ ٝایٗ سفىش فشٚیذی و ٝثضسٌؼبال٘ی و ٝایٍ٘ٛٙدٝا٘دذ (ٔب٘ٙدذ یٛػدف) فمدذٜٞدبی
فشٚخفشٝی دٚساٖ وٛدوی خٛد سا دس ٕٞؼش خٛد عّت ٔیوٙٙذ ،ثٞ ٝیؾٚػ ٝدزیشفش٘ ٝیؼز .اٌش
ایٗ دیذٌبٚ ٜالقب كلیق ثٛد ،ن٘ـ ٝثب فٛٙاٖ غیشر دس فش ًٙٞاػالٔی دس ٔشداٖ ثٚ ٝدیقٟ٘ ٝبدٜ
ؿذ ٜاػز ،أشی فجض  ٚثیٟٛدٔ ٜیٕ٘ٛد.
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ٞذ اص ایٗ دظٞٚؾ دشداخشٗ ثٛ٘ ٝؿ ثبصٕ٘بیی فیّٓ ػیٕٙبیی سؼدٛی ٝكؼدبة ثد ٝػدجه
ص٘ذٌی ص٘ب٘ ٝثٛدِٛٔ .فٞٝبی ٔذ٘ؾش ٔلمكٔ ،لش  ،اٚلبر فشاغز ٔ ٚذیشیز ثذٖ ثٛد ٜاػدز ٚ
ٔقیبس اسصیبثی نٖ ؿیضی اػز و ٝدس اػالْ ث ٝنٖ اؿبس ٜؿذ ٜاػز .ثب سغجیك ٚیظٌیٟبی كبكدُ
اص نیبر  ٚسٚایبر ثب فیّٓ نسؾثغ ٔـخق ؿذ و ٝایٗ فیّٓ ثٔ ٝفبٞیٓ ٔٛسد ا٘شؾدبس دس اػدالْ
٘ذشداخش ٝاػز  ٚن٘ـ ٝثٕ٘ ٝبیؾ دسنٔذ ٜاٍِٛیی ثیٍب٘د ٝاص ػدجه ص٘دذٌی ص٘ب٘د ٝاػدز .ن٘ـدٝ
وبسٌشداٖ ثذاٖ دشداخش ٝاػز سٚایشی فٕیٙیؼشی اص ص٘ذٌی صٖ ایشا٘ی اػز و ٝنٔبَ  ٚنسصٞٚبیؾ
دس فشكز ثشاثش ثشای كضٛس دس ػبٔق ٝخالكٔ ٝیؿٛد .رودش ایدٗ ٘ىشد ٝالصْ اػدز ود ٝاسائدٝ
اٍِٞ ٛبی غشثی دس ػیٕٙبی اػشٕبفی ایشاٖ دس كبَ سجذیُ ؿذٖ ث ٝیده ػدٙز اػدز  ٚفٕدذٜ
دِیُ ایٗ نػیت ،ث ٝفذْ نٌبٞی فیّٕؼبصاٖ ٔب اص سٛػ ٝدلیك  ٚؽشیف اػدالْ ثد ٝسٕدبْ ؿدئٖٛ
ص٘ذٌی اػز.
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