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 چكيذه
در جایگاٌ یکي  ز  أثيررذيرزرأریه َىرَيا در تافيت زجي،يا         َىر دفاع مقذس 

َا ي َىجارَاي دفاع مقذس  أاریخ  ي سراس  زیرزن  سع  در تا و،ای  زر ش
در مقایسيٍ تيا   « َىر مذرن ي ترأير » ىًزن  سرى،ا تٍدزضيٍ زست ي در زیه مران 

 سایر َىرَا تا  مرىٍ زجي،ا   خًد زرأباط ييرق  دزرد.
تا أًجٍ تٍ زَ،رت ي وقص دفاع مقذس ي سرى،اي مىيسب تيٍ  در زیه مطالعٍ 

  ٍ « َيا  پيريز  در ضيب ي  قيا    »ضىاسي  تير فيرل      آن تا کارتست أحلري  وطياو
  ٌ َيا ي   ي تا و،يای  ماياَر  زیريار  ضيُادا ي زر ش     درصذد رمزذطيای  وحيً

َاي فرَىگ  حاک  تر کطًر  طًر ألًیح  سراست تٍ َاي دفاع مقذس ي آرمان
 َسير . 06ي  ى،ای  دٍَدر أًلرذزا سر

ترطيير  « سيرى،اي جىي   »َياي ازوير    کٍ فيرل   دَذ درحال  َا وطان م  یافيٍ
پرسي  ي تا و،ای  أضياد ي أقاتي  تيا ورريَياي      تا و،اي ضُامت  زقيذزر  مرُه

َ،جًزري تا و،ای  جى  « سرى،اي دفاع مقذس»َاي ازور  دض،ه زست  در فرل 
ٌ    َاي مرَب  ي معىًي تا ي  ضيک    تا وطاوٍ زي مقيذس ز  جىي     ذريري زسيطًر

 ضًد. ضًد کٍ تا  ىًزن دفاع مقذس ضىاخيٍ م  م 
 

 .سرى،اي دفاع مقذس  أحلر  وطاوٍ ضىاس   تا و،ای  :ها واشه كليذ

                                                           
ٖ       ٚ استثاًات اختٕآی دا٘ـدٛی دوتشی ّْٓٛ * ، ٔگذسع  دا٘ـگٍاٜ زصاد اػگیٔی ٚا گذ ّٓگْٛ ٚ تام مگات تٟگشا

 دا٘ـٍاٜ خأْ ّٕٓی ٚ واستشدی أاْ خٕ ٙی)سٜ( ؿ شاص

 ٘ٛیؼٙذٜ ٔؼؤَٚ، ٓوٛ ٞ أت ّٕٓی دا٘ـٍاٜ زصاد اػیٔی ٚا ذ ّْٓٛ ٚ تام مات تٟشاٖدوتشی استثاًات، اػتادیاس ٚ  **

   دا٘ـٍاٜ ٓیٔٝ ًثاًثاییدوتشی استثاًات، دا٘ـ اس ٚ ٓوٛ ٞ أت ّٕٓی  ***
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 هه و طرح مسألقذمم
اص ز٘دا وٝ یىی اص ٚخٜٛ ٟٔٓ ٚ تأث شٌزاس ٞٛیت ٔٔاكش خأٔٝ ٔا خًٙ تإ ّگی اػگت   

 صیادی إٞ ت اص فشٍٞٙی ٌٔأِات ِ٘ش ٘مٌٝ اصپشٚاهح اػت تاصٕ٘ایی ایٗ سخذاد ٟٔٓ 

ٝ  چگشا  ؛اػت تشخٛسداس  ٚ تاٚسٞگا  ٞگا،  اسصؽ سٚی پٛیگا  ث شیأتگ  زٖ تاصٕ٘گایی  ٘اگٜٛ  وگ
 دس (ایثگاس ٚ ؿگٟادت   ) ٌفتٕاٖ ٌٛ٘ٝ ایٗ ؿذٖ خاسی دس چٙ ٗ ٞٓ ٚ داسد ٔشدْ آتمادات

 ذ.وٙ ٔی ایفا سا ٟٕٔی ٘مؾ خأٔٝ
ٓ   تٛاٖ ٔلذاق ٓ ٙی ٞٛیت اختٕآی یا تدّی خًٙ سا ٔی ٝ   ٌگاٜ ٟٔگ ٞگای   تگشیٗ ٔؤِفگ

ٞٛیت ّٔی دس ایشاٖ )ا ؼاع تّٔك خاًش تٝ اختٕاّ ّٔگی ؿگأُ ا ؼگاع ػگشتّٙذی ٚ     
افتخاس ٘ؼثت تٝ دیٗ اػیْ، زداب ٚ ٔٙاػه، پشچٓ ٚ ٕ٘ادٞای ّٔی، ٔشدْ ٚ دِٚت ّٔی، 

 تاصٕ٘گایی  دس. (371: 3193)ٔ شٔإگذی،  تّٔك تٝ ػشصٔ ٗ، افتخاس تٝ ػشٚد ّٔی( دا٘ؼگت  
ً  ٚ ٞگا  اسصؽ تاصٕ٘ایی تا ٘ ض ٓشاق ٚ ایشاٖ خًٙ  خٛا٘ـگی  تگا  ؿگٟادت  ٚ ایثگاس  فشٞٙگ
ٞ  ٔٔٙگٛی  سٞثشی تا ٔتٙاػة ٚ خاف ْ  ثیٔگز  ؿگشایي  ٚٞگا   تػگٙ  ٚ زداب سا گُ،  أگا

ً  ایٗ اػتٕشاس ٚ ٕٓٛٔی افىاس  ح تٟ ٚ تاشیه تش ػٔی ایشاٖ وـٛس تاسیخی  دس فشٞٙگ
 .(6: 3139)ا ٕذی،  تاػ ؿذٜ خأٔٝ

ػاصی ٚ  ٞای خاف، اػٌٛسٜ ٞا، ا٘تماَ تاٚسٞا ٚ اسصؽ ٘ـا٘ٝػ ٕٙا تا تِٛ ذ ٚ تاصتِٛ ذ 
تگذیّی دس تاصػگاصی ٞٛیگت ایفگا      ٞا ٚ ًث ٔی ٘ـاٖ دادٖ زٟ٘ا ٘مگؾ تگی   تاصتِٛ ذ ٌفتٕاٖ

دس ایشاٖ طا٘ش خٍٙی دس لشائت ٚ سٚایت ٞٛیت ٚ ٌفتٕاٖ ٘مؾ  67وٙذ. اص اٚایُ دٞٝ  ٔی
تاسیخ، ٔزٞة، آتمادات ٚ یگا تگٝ   وٙذ وٝ ایٗ خٛا٘ؾ سیـٝ دس فشًٞٙ،  ٟٕٔی سا ایفا ٔی

ٓثاست دیٍش فشأتٗ ایشاٖ صٔ ٗ داسد ٚ ایٗ خگٛا٘ؾ، ایگشاٖ ٚ ٞـگت ػگاَ خٙگً سا اص      
 وٙذ. ػایش ٕٞتایاٖ خاسخی خٛد خذا ٔی

 
 سؤاالت تحقيق

 سؤال اصلی

 ؟تاصٕ٘ایی ٔفاٞ ٓ ایثاس ٚ ؿٟادت دس ػ ٕٙای دفاّ ٔمذع چٍٛ٘ٝ اػت -
 

 سؤال فرعی
ؿٙاػگی ّٕٓ گاتی    ایثاس ٚ ؿٟادت چٍٛ٘ٝ ٚ اص ًشیك چٝ سٔضٌاٖ ٘ـا٘ٝٔفاٞ ٓ ٔشتثي تا  -

 ؟ؿذٜ اػت

 ٚخٝ تٕایض تاصٕ٘ایی خًٙ دس ػ ٕٙای دفاّ ٔمذع تا ػ ٕٙای خًٙ دس چ ؼت؟ -
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 چارچوب مفهومی و نظری
 تعریف مفاهيم -1

. ػ ٕٙا ٌ شد ای اص ٚالٔ ات ٕٞاٖ خأٔٝ ٘ـأت ٔی ٞای ػ ٕٙایی دس ٞش خأٔٝ ف ّٓ سينما:
ٞگا تگا صٔ ٙگٝ اختٕگآی خگٛد استثگاى        دس ٔمایؼٝ تا ػایش ٞٙش« ٞٙش ٔذسٖ ٚ تشتش»ٓٙٛاٖ  تٝ

 .(3999، ٔ ّش ٚ اػتٓ، 2772وٙی، ؛ 6: 3109؛ دٚٚیٙتٛ، 323: 3137)اػتشیا٘تی، ٕٓ می داسد 
 ٚ تگشٚیح  دس تگذیّی  تگی  ٘مگؾ  تلگٛیش  ٚ كذا ٓٙلش اص ٕٞضٔاٖ ٌ شی تٟشٜ تا ػ ٕٙا
ْ  دس ػگ ٕٙایی  ٞگای  ف ّٓ .وٙذ ٔی ایفا خاف ٞای دالِت ٚ ٔٔا٘ی تاصٕ٘ایی  ای پذیگذٜ  ٚالگ

ُ  دس ٔذتی تّٙذ ٘مؾ زٟ٘ا .ٞؼتٙذ ػشٌشٔی ٚػ ّٝ یه اص فشاتش ً  ٌ گشی   ؿگى  تگش  فشٞٙگ
 ػگ ٕٙا  وٝ اػت ایٗ ػ ٕٙا ٔٛسد دس ٟٔٓ ٘ىتٝ .(276: 3130)دفّٛس ٚ د٘گ غ،   داس٘ذ ٟٓذٜ

ٚ  زٖ تٛدٖ ٞٙش ا٘ذاصٜ تٝ زٖ تٛدٖ سػا٘ٝ ٚ ٞؼت ٘ ض سػا٘ٝ اػت ٞٙش وٝ ا٘ذاصٜ ٕٞاٖ تٝ

ْ  رٞٙ گت  ٚ زٌگاٞی . (66: 3136 ساٚدساد،) داسد إٞ گت  ت ـتش یا ٝ  ٘ؼگثت  ٔگشد ٖ  تگ  خٟگا
؛ تٙگت،  9: 3130صادٜ،  )ٟٔگذی  وٙٙگذ  ٔگی  دسیافگت  ٞگا  سػا٘ٝ اص وٝ داسد ٔاتٛایی تٝ تؼتٍی

 تگا  وٙٙگذ  ٔی تیؽ ٌشاٖ استثاى ٚ ٞا واسٌشداٖسٚ  اص ایٗ. (21: 3136؛ اػتٛسی، 323: 3136

 فشٞٙگً،  تشٚیح ٚ ا٘ٔىاع وٝ ٔماكذؿاٖ تٝ خٛد خاف ٞای دالِت ٚ ٔٔا٘ی ٌٙدا٘ذٖ
 .یاتٙذ دػت ،اػت ٞٙداسٞا ٚ اسصؽ

ٝ  ٚ ٔٔٙا تِٛ ذ دس ؿاٖ ف خا ٌٔٙك اص ّٟٔٓ وٝ تاصٕ٘ایی، تا ٞا ا٘ؼاٖ تازنمایی:  تشخاػگت
 ؛ؿگٛ٘ذ  ٔگی  خگٛد  ٞٛیت اػتٕشاس ٚ تثث ت تآث اػت، اختٕآی ٚ فشٍٞٙی تٛافمات اص

اص گ   ٌفتٕگا٘ی  تٝ ٓثگاست دیٍگش ر شیگت ػگاصی     گ  تماتُ ٚ تفاٚت ٚخٛد ٕٞٛاسٜ وٝ چشا
ٞای دٚ تٝ دٚیی اص لث ُ خٛب ٚ تذ، ؿش ٚ خ گش،   ایٗ تماتُت. ٚخٜٛ اكّی تاصٕ٘ایی اػ

)تگٝ   وٙذ تذیُ دس تث ثت ٞٛیت ایفا ٔی ٘مـی تیٚ ر شٜ ُآِ ٚ ِّْٔٛ، تٟاخٓ ٚ ٔماٚٔت 
 .(337 :3136ػٌّا٘ی، ٘مُ اص 

تٛاٖ تٝ دٚ ٌشٜٚ  ٔی ای سػا٘ٝ ٌٔأِات دس تٙ ادیٗ ٔفاٞ ٓ اص ٓٙٛاٖ یىی تاصٕ٘ایی سا تٝ
  ٝ ٞگا تاصتگاب دٞٙگذٜ ٔؼگائُ      ویػ ه ٚ خذیذ تمؼ ٓ وشد. ًثك ِ٘شیٝ ویػگ ه، سػگا٘

ٝ  اختٕآی، ٞٙداسٞا ٚ اسصؽ ٗ  »ًگٛس خیكگٝ    ٞای  اوٓ تش خأٔٝ ٚ تگ  تاصتِٛ گذ ٕ٘گادی
 ؼتٙذ.ٞ« اختٕاّ

 
 گرایانه مثانی نظری رویكرد ترساخت -2

تاصٕ٘گایی ٘گٛٓی تلگٛیش دػگتىاسی     « ٌشایی ِ٘شیٝ تشػاخت»تٙاتش ِ٘شیٝ خذیذ تاصٕ٘ایی 
ٝ (2771)ٖ.ن تگٝ: اػگتافٛسد،   ؿذٜ اص ٚالٔ ت ت شٚ٘ی اػگت   ٞگای خٕٔگی تاصتگاب     . سػگا٘
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ٞگای خٕٔگی    ٚالٔ ات اختٕآی ٘ ؼتٙذ، تّىٝ ٚالٔ ات اختٕآی دس ػاختاس سٚایی سػا٘ٝ
ٞاَ ٔٔتمذ اػت وگٝ سٔضٌگزاسی پ گاْ اص     .(66: 3130)كٛفی، ؿٛ٘ذ  خّك ٚ تشػاخت ٔی

ٌ شد وٝ اِثتٝ ٔخاًگة   ًشف فشد كا ة ٘فٛر تٝ ِٔٙٛس اؿآٝ لشائت ٔشخح كٛست ٔی
)ٞگاَ  تٛا٘ذ پ اْ سا تپزیشد یا سد وٙذ  ٌضیٙـی ٔی ٘ ض تا داؿتٗ  ك ا٘تخاب ٚ ػاصٚواسٞای

 .(3196تٝ ٘مُ اص ِ٘شی ٚ ٕٞىاساٖ، 
    ٝ تگا ٔٙاػگثات   »ای  پؼاػاختاسٌشایا٘ی چٖٛ فٛوٛ تش ایٗ تاٚس٘گذ وگٝ تاصٕ٘گایی سػگا٘

ٞا تا تشو گة تشخگی    دس استثاى اػت. تٛدسیاس ٘ ض ٔٔتمذ اػت سػا٘ٝ« ٔتاَٛ ؿذٜ لذست
وٙٙگذ   اص ٓٙاكش ٚالٔ ت، ٚالٔ ت خذیذی سا خّك ٚ زٖ سا تٝ خای ٚالٔ گت تإ گُ ٔگی   

 .(396: 3139)تٛدسیاس، 
تٛاٖ تا تٛخٝ تٝ اؿىاَ ٚالٔی ٚ ّٕٔٛع ٔٔٙا، یٔٙی تا تٛخگٝ تگٝ    تاصٕ٘ایی سا فمي ٔی

ٞگٓ تگٝ   ٌشی، خٛا٘ؾ، تفؼ ش ٚ تٝ دسػتی تاّ گُ وگشد وگٝ زٖ     ٞای ٚالٔی دالِت ٕ٘ٛ٘ٝ
)ٞگاَ  ٞا ٚ اكٛات ٘ اصٔٙذ اػگت   ٞا، ٚاطٜ ٞا، ٕ٘ادٞا، اؿىاَ، تلاٚیش، سٚایت تاّ ُ ٘ـا٘ٝ

 .(3191تٝ ٘مُ اص ٔإذی ٚ ٕٞىاساٖ، 
ؿٙاػی تگا سٔضٌـگایی    ٌشایا٘ٝ ٚ سٚؽ ٘ـا٘ٝ دس ایٗ تام ك تا اتخار سٚیىشد تشػاخت

یی خٙگً )ٔفگاٞ ٓ   ٞا دسكذد ٘اٜٛ تاصٕ٘ا سٔضٌاٖ ٔؼتتش دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ٚ ٓماب
 ایثاس ٚ ؿٟادت( دس ػ ٕٙای دفاّ ٔمذع ٞؼت ٓ.

 
 فرضيه
ٗ  دس ٌٔگش   ادٓگای  ٗ  تام گك  ایگ ّ  ٞٙگش  وگگٝ ،اػگت  ایگ ٝ  ٔمگذع  دفگا ٖ  تگ  اص یىگگی ٓٙگٛا

ٖ  ػ اػگی  ٚ تگاسیخی  اختٕگآی،  تافت دس ٞٙشٞا ث شٌزاستشیٗأت  تاصٕ٘گایی  دس ػگٔی  ایگشا
ٝ  ٞٙداسٞای ٚ ٞا اسصؽ  ٚ ػٔی ٚ اػت داؿتٝ ػٛس سئاِی داسد گ  ی خًٙ گ وٝ ٕٓذتاً خٙث
ً  اص فشاصٔ ٙگی  ٚ ٔٔٙگٛی  ای چٟگشٜ  تاصٕ٘گایی  ، اوٕ گت  اٞتٕاْ  تگا  ت ـگتش  ٚ اػگت  خٙگ

 .داسد ٚخٛد خًٙ اص ئاِ ؼتیس ػٛس تاصٕ٘ایی دس ػٔی ػاصی اػٌٛسٜ
 

 روش پصوهص
سٚؽ ٔٛسد اػتفادٜ دس ایٗ تام ك تٝ ِٔٙٛس وـف چٍٍٛ٘ی تاصٕ٘ایی خًٙ دس ػ ٕٙای 

 دس ایٗ صٔ ٙٝ ٔٔتمذ اػت ف ؼه، خاٖؿٙاػی اػت.  طا٘ش دفاّ ٔمذع سٚؽ و فی ٘ـا٘ٝ

ای سا وٝ وگاسوشد ایگذئِٛٛطیه داس٘گذ     ٞای خٛد ٔٔا٘ی ٟ٘فتٝ تّٛیضیٖٛ تا پخؾ تش٘أٝ وٝ
ػاختاس ف ّٓ اص ػگٝ تخگؾ ٚالٔ گت، تاصٕ٘گایی ٚ      وٙٙذ. ف ؼه ٔٔتمذ اػت وٝ پخؾ ٔی
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ٖ    (6: 3930)ف ؼه، ایذئِٛٛطی تـى ُ یافتٝ اػت  وگٝ   . تٝ ایٗ ٔٔٙا وگٝ ٞگش فگ ّٓ تگشای ز
ٌزاسی ضٚالٔی تٝ ِ٘ش سػذ اتتذا تایذ تا سٔضٌاٖ اختٕآی اص لث ُ ِثاع، ٔا ي ٚ ر شٜ سٔ

ُ پخگؾ ؿگٛد تایگذ اص    وٝ ایٗ ٚالٔ ت اص ًشیك ػگ ٕٙا لاتگ   ؿٛد. دس ػٌح دْٚ تشای ایٗ
ف ّتش تاصٕ٘ایی )سٔضٌاٖ فٙی( اص لث ُ ٘ٛس، كذا ٚ ر گشٜ ٘ گض تٍگزسد ٚ دس ٟ٘ایگت ٘ گض اص      

، ایثاس ٚ دیٍگش  عًشیك سٔضٌاٖ ایذئِٛٛطیه اص لث ُ فشدٌشایی، ٔا ي صیؼت، دفاّ ٔمذ
 دػت زٚسد. ٞا اص ِ٘ش اختٕآی ٔمثِٛ ت تٝ ٔمِٛٝ

 
 تكنيک گردآوری اطالعات

سٚؽ تاّ ُ سٔضٌاٖ خاٖ ف ؼه ٚ ایدگاد تي  شاتگی دس ایگٗ سٚؽ، تگشای     تا اػتفادٜ اص 
ٌ شی ٞذفٕٙذ ا٘تخگاب ؿگذٜ    ٞا ٚ پشٚاص دس ؿة وٝ تا سٚؽ ٕ٘ٛ٘ٝ تاّ ُ دٚ ف ّٓ ٓماب

 زٔذٜ، اػتفادٜ ؿذٜ اػت. 3اػت، اص ٓٙاكشی وٝ دس ؿىُ ؿٕاسٜ 

 
 : عىاصز تحلیل رمشگان جان فیغك5 ؽکل
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 اجتماعی گانرمس
٘ىتٝ لاتُ تأُٔ دس سٔضٌاٖ اختٕآی ایٗ اػت وٝ ٚالٔ ت اص لثُ سٔضٌزاسی ؿذٜ اػگت  

ٌ شد، تشای ٔثگاَ ؿگ ٜٛ ِثگاع     )سٔضٞایی وٝ دس تافت فشٍٞٙی ٚ اختٕآی ٔا كٛست ٔی
پٛؿ ذٖ، سفتاس ٚ ر شٜ(.  تی اٌش ٚالٔ ت ٔان ٞٓ ٚخٛد داؿتٝ تاؿذ فٟگٓ ٚ دسن زٖ  

ٌ شد ٚ زٖ ٚالٔ ت تگٝ ًگٛس خٟا٘ـگَٕٛ تگشای      كٛست ٔیفمي دس دسٖٚ تافت فشٍٞٙی 
 ٞا لاتُ دسن ٘خٛاٞذ تٛد. تٕأی فشًٞٙ

 
 رمسگان فنی

 ایٗ. داسد تؼتٍی ف ّٓ یٜ ا٘ذ ٚ ت ـتش تٝ لذست خیل ت ػاص٘ذ ایٗ سٔضٞا وٕتش اختٕآی
ایٗ سٔضٌاٖ ٔواف تگش اِگضاْ خٟگت لاتّ گت     . داس٘ذ ؿٙاختی صیثایی خلّتی ت ـتش سٔضٞا

ای، اص لث ُ دٚست ٗ، ٘گٛسپشداصی، تگذٚیٗ،    ٚ تِٛ ذات سػا٘ٝ ٞا تاصٕ٘ایی ٚ پخؾ ٔٛهّٛ
پشداصی، كذا، ِثاع ٚ تاصیٍشاٖ تٝ ًٛس ٔتٙاُش تٝ وگاسٌشداٖ خٟگت إٓگاَ ِ٘گش ٚ      چٟشٜ

وٙذ تگٝ ًگٛسی وگٝ تگا تاّ گُ ایگٗ        ای ٘ ض وٕه ٔی ٞای خٛد دس تِٛ ذات سػا٘ٝ دیذٌاٜ
ٞا ٚ للذ ٚ ٘ ت واسٌشداٖ پگی تگشد. تگا     تٛاٖ تٝ دیذٌاٜ یسٔضٌاٖ تٝ ٔ ضاٖ لاتُ تٛخٟی ٔ

 ْ ٌشایا٘گٝ اص ٔٛهگّٛ دس    تٛخٝ تٝ إٞ ت ایٗ سٔضٌاٖ دس تاصٕ٘ایی ٔٙؼدٓ، ًث ٔی ٚ ٚالگ
واسٌ شی ٞش وذاْ اص ایٗ سٔضٞگا ٔگٛسد تاّ گُ لگشاس      تٝ ی ایٗ ٌٔأِٝ تٝ ًٛس ّٕٓی ؿ ٜٛ

 .(3993؛ ٞٙؼٗ ٚ دیٍشاٖ، 3996)سٜٚ، ٌ شد  ٔی
 

 کایذئولوشی رمسگان
تخـگٙذ وگٝ اص دسٖٚ زٟ٘گا ٔٔگا٘ی      ای ػاصٔاٖ ٔی ایٗ سٔضٞا دٚ سٔض اَٚ ٚ دْٚ سا تٝ ٌٛ٘ٝ

ػگگاصی ٚ  وگگاسوشد سٔضٞگگای ایگگذئِٛٛطیه ًث ٔگگی»ػگگاصٌاس ٚ ٔٙؼگگدٓ تگگٝ ٚخگگٛد زیگگذ. 
 .(317: 3137)ف ؼه، « ٌش اػت ػاصی اص سٔضٞای لشاسدادی ٚ لٛآذ ػٌّٝ اػٌٛسٜ

 
 تخص تحليل

 ضة فيلم پرواز در -1
 پٛس یٔیلّ سػَٛ :واسٌشداٖ٘ٛیؼٙذٜ، تٟ ٝ وٙٙذٜ ٚ 

ٖ  خٔفگش ، اٖی گ فٙا تگاخثخؾ ، صادٜ ٔمگٛب ی یّٓگ ، ػّاـگٛس  اهلل فشج: ٍشاٖیتاص ، دٞمگا
 3162: تِٛ ذػاَ ، یٞاؿٕ ذخٛاد ػ، ىشٚ ٘ اوثش، ٘ٛسٚص وأشاٖی، الخٛسد یٔلٌف
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 خالصه فيلم
 لشاسٌگاٜ  تگا  زٖ استثگاى  ٚ شد گ ٌ یٔگ  لشاس دؿٕٗ استؾ ٔااكشٜ دس شاٖیا یشٚٞا ٘ ٌشداٖ
 دسخٛاػگت  یتشا تا ؿٛ٘ذ یٔ ا٘تخاب ٌشداٖ سصٔٙذٌاٖ اص ٘فش چٟاس .ؿٛد یٔ لٌْ یٔشوض

ٝ  سا خگٛد  یىگ ی ٚ ؿٛ٘ذ یٔ ذ ؿٟ تٗ ػٝ اٖ ٔ زٖ اص ،تشػا٘ٙذ لشاسٌاٜ تٝ سا خٛد وٕه  تگ
 ٔااكگشٜ  ی،صخٕ ػشتاصاٖ یذ٘ زؿأ زب ٝ تٟ یتشا ض ٘ ٌشداٖ فشٔا٘ذٜ. سػا٘ذ یٔ لشاسٌاٜ
 دؿٕٗ تا ٔماتّٝ اص پغ ٚ سػذ یٔ ػش یوٕى یلٛا. ؿٛد ٔی ذ ؿٟ أا ؿىٙذ، یٔ سا دؿٕٗ

ٝ  ّٓ ف ٗیا دس. دٞذ یٔ ٘دات سا ٌشداٖ افشاد ٝ تم ٝ  یٞگا  كگاٙ ُ  ٝ گ ّٓ  گك  خثٟگ  تگا  تاًگ
ٝ  سا خگذا  ساٜ دس ؿگٟادت   گغ  ٚ خٛسدٜ ٛ٘ذ پ ٞٓ تٝ ٓاؿٛسا یٞا كاٙٝ ٝ  یخگٛت  تگ  تگ

 .ٌزاسد یٔ ؾیٕ٘ا
 
 ها عقابفيلم  -2

 3161، ػاَ تِٛ ذ:  اٖ ى خاچ ػأٛئُواسٌشداٖ: 
 تٟگضاد  ی،ٍگش یسٚ سهگا  ی،ٓؼگٍش  ؿٟاب ،تشٚٔٙذ یصس، پٛس ٞاؿٓ ذ خٕـ تاصیٍشاٖ:

 یخا٘ٓ  س 
 

 فيلم خالصه
خگان   دس خًٙ ایشاٖ ٚ ٓشاق یه ٞٛاپ ٕای استؾ ایگشاٖ، پگغ اص ا٘دگاْ ٔگأٔٛسیتی دس    

خّثگاٖ تگا   . وٙگذ  وشدػتاٖ ٓشاق ػمٛى ٔی ٌ شد ٚ دس ٞا لشاس ٔی ٓشاق، ٔٛسد  ّٕٝ ٓشالی
خّثاٖ تٝ وٕگه   ذ.زیذ. ٌشٚٞی اص ِ٘أ اٖ دس پی دػتٍ شی اٚ ٞؼتٙ چتش ٘دات فشٚد ٔی

یه تىاٚس ایشا٘ی وٝ تشای ا٘داْ ٔأٔٛسیتی تگا ِثگاع ٔثگذَ ٚاسد وشدػگتاٖ ٓگشاق ؿگذٜ،       
ٔثاسصاٖ وگشد  یاتذ. ٞش دٚ پغ اص دسٌ شی تا ِ٘أ اٖ دؿٕٗ تٝ ٕٞشاٜ ٌشٚٞی اص  ٘دات ٔی

خّثاٖ ٚ تىاٚس تا ٔٛتگٛس   .وٙٙذ تش٘ذ. ِ٘أ اٖ ز٘اٖ سا تٔم ة ٔی ٓشالی تٝ سٚػتایی پٙاٜ ٔی
وٙگذ. دس ٘ضدیىگی ٔگشص     وٛپتش ٓشالگی زٖ دٚ سا تٔم گة ٔگی    ٌشیض٘ذ. یه ّٞی ػ ىّت ٔی

وٙٙذ. خّثاٖ ٚ تىاٚس، ػٛاس تگش ٔٛتٛسػگ ىّت،    وٛپتش سا ػشٍٖ٘ٛ ٔی ٘ شٚٞای ایشا٘ی ّٞی
ؿگٛ٘ذ. اؿگاسٜ ػگشتاصاٖ ایشا٘گی وگٝ       ىی ٔشص تٝ ػشٓت تٝ ٔ ذاٖ ٔ ٗ ٘ضدیه ٔگی ٘ضدی دس
افتذ ٚ دس تشخٛسد ٔٛتٛسػ ىّت تگا ٔگ ٗ    وٛؿٙذ زٖ دٚ سا ٔتٛخٝ خٌش وٙٙذ ٔؤثش ٕ٘ی ٔی

 .یاتذ ؿٛد ٚ خّثاٖ ٘دات ٔی تىاٚس وـتٝ ٔی
 الف( تحلیل رمشگان

ٚ تاّ ُ اػگت وگٝ    سٔضٌاٖ ف ّٓ )ٌٔاتك تا اٍِٛی ف ؼه( دس ػٝ ػٌح لاتُ تشسػی
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ایٗ ػٝ ػٌح ٓثاستٙذ اص سٔضٌاٖ اختٕآی، سٔضٌاٖ فٙی ٚ سٔضٌاٖ ایگذئِٛٛطیه وگٝ ٞگش    
 وذاْ اص ایٗ سٔضٌاٖ واستشد خاكی دس تِٛ ذ ٚ اِماء ٔٔا٘ی تش ٟٓذٜ داسد.

 ( عطح ايل: رمشگان اجتماعي5-الف
زیگذ، تایگذ   وٝ ٚالٔگی ٚ ًث ٔگی تگٝ ِ٘گش      ای تشای پخؾ اص ػ ٕٙا، تشای ایٗ ٞش ٚالٔٝ

پگشداصی، ٔاگ ي، سفتگاس،     پ ـاپ ؾ تا سٔضٞای اختٕآی ِ٘ ش ٚهْ ُگاٞش، ِثگاع، چٟگشٜ   
 ٌفتاس، ایٕا ٚ اؿاسات، كذا ٚ دیٍش اِضأات سٔضٌزاسی ؿٛد.

ٞا ٌٔگاتك تگا ٔٛهگّٛ ٚ تدگٓ داػگتاٖ اص سٔضٌگاٖ        ٞش دٚ ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ٚ ٓماب
ٝ اختٕآی خٟت ٚالٔی ٚ ًث ٔی تٝ ِ٘ش سػ ذٖ تٝ ٘اٛ ٔ ا٘گذ. دس فگ ّٓ    ٌّٛتی تٟشٜ ٌشفتگ

وٝ وّ ت ف ّٓ تشای ٔخاًة ًث ٔی تگٝ ِ٘گش زیگذ ٚ فگ ّٓ س٘گً       پشٚاص دس ؿة تشای ایٗ
 ٞای ف ّٓ اص ٔٙاًك ّٕٓ اتی خٙٛب ا٘تخاب ؿذٜ اػت. ٚالٔ ت تٝ خٛد تٍ شد، ِٛو ـٗ

ٞا گ وٝ ت ـتش ٔٔشف ػ ٕٙای خًٙ تا اِٟاْ اص اٍِٛٞگای    اص ًشف دیٍش دس ف ّٓ ٓماب
پشٚسی ٞاِ ٛٚدی اػت گ تا تٛخٝ تٝ ٔاُ اكّی ٚلگّٛ سٚیگذاد فگ ّٓ دس پایٍگاٜ       ٔاٖلٟش

ٞای ف ّٓ دس پایٍگاٜ یىگٓ    ٞٛایی ٚ دس یىی اص سٚػتاٞای وُشد٘ـ ٗ ٓشاق، ٔاُ ِٛو ـٗ
٘ شٚی ٞٛایی استؾ دس پـت فشٚدٌاٜ ٟٔشزتاد ٚ یىی اص سٚػتاٞای ًاِماٖ وگٝ ؿگثاٞت   

 ٓشاق داسد تشٌضیذٜ ؿذٜ اػت.فشاٚا٘ی تا ٔٙاًك وٛٞؼتا٘ی وشدػتاٖ 
خلٛف فشٔا٘ذٜ ٞش چٙذ  ٞای لٟشٔاٖ، تٕأی سصٔٙذٌاٖ تٝ دسخلٛف ٌفتاس واساوتش

وٙٙگذ، وگٝ تّٛیاگاً ایگٗ أگش       وٝ ٍٕٞی تٝ صتاٖ فاسػی سػٕی ٚ اػتا٘ذاسد ؿذٜ تىّٓ ٔی
ٌگش ٔاثگت،    وٙٙذٜ اتااد ٔ اٖ ز٘اٖ اػت، أا اص ِ٘ش تؼگاٚایی، ٌفتگاس ز٘گاٖ تگذآی     تذآی

ٞا زساْ ٚ ؿٕشدٜ ٚ دس ٓ ٗ  اَ ٔاىٓ ٚ  ا٘ ت ٚ ٔٔٙٛیت اػت )دیاِٛي ٔ اٖ واساوتشا٘ؼ
ٞگایی اص لث گُ    تگٛاٖ ٚیظٌگی   اػتٛاس اػت(. دس ًشف ٔماتُ دس تىّٓ ٘ شٚٞای تٔثگی ٔگی  

اٞا٘ت، خـٛ٘ت، پشخاؿٍشی ٚ ٓذْ زسأؾ سا اص تُٗ ٚ ِاٗ كذای ز٘اٖ اػگتٙثاى وگشد.   
تگش ٚ   دس فگ ّٓ پگشٚاص دس ؿگة تگٝ ٔشاتگة ٓگاًفی      تا ایٗ ٚخٛد استثاى ٔ اٖ سصٔٙگذٌاٖ  

 زٔ ضتش اػت. ٔاثت
 ( عطح ديم: رمشگان فىي2-الف

وٙذ وٝ دس ٞش دٚ،  سٔض صٔاٖ ٚ ٔىاٖ تٝ خّك ٔٔا٘ی وّی ف ّٓ وٕه ٔی سمان ي مکان:
دس تٌٗ ٚالٔٝ )خًٙ  گ  ت تشاط ف ّٓ گف ّٓ تٝ ًٛس زؿىاس ت ٙٙذٜ سا دس ٕٞاٖ ػىا٘غ اِٚ ٝ  

دٞذ. ٘ىتٝ ٟٔٓ دس ٔٛسد سٔض ٔىاٖ دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿگة،   ( لشاس ٔی67تإ ّی دس دٞٝ 
تذآی تّٛیای ٚالٔٝ وشتی تگٝ رٞگٗ ٔخاًگة اػگت وگٝ وگاسٌشداٖ تگا ا٘تخگاب دل گك          

 ٞا تیؽ وشدٜ خًٙ سا تٝ ٚالٔٝ وشتی پ ٛ٘ذ تض٘ذ. ِٛو ـٗ
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اص ٚػایُ كاٙٝ اص ٘گّٛ ِ٘گأی )ٞٛاپ ٕگا،    وٝ دس ٞش دٚ ف ّٓ  دس اِی يعایل صحىٍ:
چتش ٘دات، تا٘ه، اػّاٝ، خٙدش ٚ ر شٜ( اػتفادٜ ؿذٜ اػگت، دس فگ ّٓ پگشٚاص دس ؿگة     

ٖ  ِ٘أی ؿاٞذ ٚػایّی اص لث ُ چف ٝ، پ ـا٘ی ادٚاتٓیٜٚ تش  ن .تٙذ ٚ لشزٖ ٘ ض ٞؼگت ٓ )
ٗ  ایشاٖ اختٕآی ٚ فشٍٞٙی تافت دس (. چ2ٖٛتٝ تلٛیش  ً  ایگ  ٚ ٓاؿگٛسا  سٚایگت  خٙگ

ٌٛ٘ٝ ٚػگایُ   ، ایٗوٙذ ٔی ٔتثادس رٞٗ تٝ سا ٔٔاكش یضیذیاٖ ّٓ ٝ )ّ( ؼ ٗ أاْ ٔماٚٔت
ٝ  خٍٙگی  .ؿٛد ٔی خًٙ ایٗ اص خاف لشائتی ٚ خٛا٘ؾ اسائٝ تآث ٔٔٙٛی ٝ  وگ  فمگي  ٘گ

ٝ   ك خًٙ تّىٝ ،اػت وـٛس دٚ دیپّٕات ه ٚ ف ضیىی ٞای دسٌ شی ً  ٚ ؿگش  ّٓ گ  خٙگ
ٞگای دٚ فگ ّٓ اػگتفادٜ اص پگشچٓ یگا       اػت. اص دیٍش تفاٚت خٟا٘ی اػتىثاس ّٓ ٝ  ما٘ ت

 ؼ ٗ ٚ پشچٓ ػثض دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ٚ اػتفادٜ اص پشچٓ خٕٟٛسی اػیٔی دس ف ّٓ 
ٝ 3تلٛیش ؿٕاسٜ تٝ ن .ٞا اػت )ٖ ٓماب خگٛتی ٕ٘ایگاٍ٘ش تفگاٚت دس ٌفتٕگاٖ ٚ      (. وٝ تگ

 .ایذئِٛٛطی ػاص٘ذٜ ف ّٓ اػت
 

 

 

 

 
 5تصًیز ؽمارٌ         2تصًیز ؽمارٌ 

ا٘تخاب تاصیٍشاٖ اص چٙذ   ث  گائض إٞ گت اػگت اَٚ اص ٕٞگٝ      اوتخاب باسیگزان:
ُاٞش ٚ ٔ ٕ ه چٟشٜ تاصیٍشاٖ تخٛدی خٛد دس اٌ٘ثاق تا ؿخل ت ف ّٓ اثشٌزاس اػگت.  

تٛا٘ٙگذ دس وؼگة ٕٞگذِی ت ٙٙگذٜ      وٝ ٞٙشٔٙذاٖ ٔٔشٚف ٚ ٔـگٟٛس )ػگتاسٜ( ٔگی    دْٚ ایٗ
تٛخٝ تٝ ٚیظٌی ت ٙأتٙی، تشخی اص ٞٙشٔٙگذاٖ دس ایفگای ٘مگؾ    تأث شٌزاس تاؿٙذ ٚ ػْٛ تا 

 ٔثثت ٚ تشخی دیٍش دس ایفای ٘مؾ ٔٙفی اثشٌزاستش ٞؼتٙذ.
واسٌشداٖ تا ا٘تخاب تگاصیٍشاٖ ٔٔگشٚف ٚ   « ٞا پشٚاص دس ؿة ٚ ٓماب»دس ٞش دٚ ف ّٓ 

اِگٝ ػّاـگٛس، خٕـگ ذ     داسای ػاتمٝ ٔثثت تاصیٍشی دس ٘مؾ لٟشٔا٘اٖ ف ّٓ گ ٔا٘ٙذ فگشج  
ٓ  ٞاؿٓ گگ للگذ وؼگة ٕٞگذِی      پٛس ٚ سها سٚیٍشی دس ٘مؾ واساوتشٞای لٟشٔا٘اٖ فگ ّ

ٞگا تگا    پٙذاسی ز٘اٖ سا داؿتٝ اػت. دس ف ّٓ ٓمگاب  ت ٙٙذٜ تا ایٗ واساوتشٞا ٚ خّة ٕٞزات
ا٘ذاْ ٚ ٚسصیذٜ اػگتفادٜ ؿگٛد،    پشٚسی ػٔی ؿذٜ اص تاصیٍشاٖ خٛؽ تٛخٝ تٝ تُٔذ لٟشٔاٖ
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تش تٛدٖ تُٔذ ٔٔٙگٛی ٚ ٔگزٞثی، اػگتفادٜ اص     تٛخٝ تٝ پشسً٘أا دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة تا 
 تاصیٍشاٖ داسای چٟشٜ ٔٔلْٛ ٚ ٚیظٌی ت ٙأتٙی ٔثثت اص إٞ ت ت ـتشی تشخٛسداس اػت.

ِثاع تاصیٍشاٖ تٝ ًٛس هٕٙی زؿىاسوٙٙذٜ صٔگاٖ، ٔىگاٖ ٚ اص ًگشف     لباط باسیگزان:
ٕ ت ایگذئِٛٛطیه صیگادی   ٞای ؿخل تی ٚ تاٚس ٚ ٓمایذ اػت وٝ اٞ دیٍش ت اٍ٘ش ٚیظٌی

ِثاع تاصیٍشاٖ اكّی، ِثاع سػٕی استؾ ٚ ٘ شٚی ٞٛایی اػت « ٞا ٓماب»داسد. دس ف ّٓ 
ًٛس زؿىاس  اوی اص خذٔت سػٕی ٚ  فاُگت اص ٔگشص    ( وٝ ت1ٝ)ٖ.ن تٝ تلٛیش ؿٕاسٜ 

ٚ تْٛ اػت. ٘ىتٝ ٟٔٓ دیٍگش دس ایگٗ فگ ّٓ پٛؿگؾ ِثگاع وُگشدی دٚػگتاٖ ٚ ٔتٟٔگذاٖ         
ًٛس هٕٙی  ىایگت اص دالٚسی ٚ   ٖ ف ّٓ اػت وٝ ایٗ ّ٘ٛ ِثاع ٘ ض تٝواساوتشٞای لٟشٔا

خٍٙاٚسی ٚ ٔماٚٔت ٚ ایؼتادٌی وُشدٞا ٔماتُ خٛس ٚ ُّٓ دؿٕٗ داسد. ٞشچٙذ وٝ ایگٗ  
ّ٘ٛ ِثاع )ِثاع وُشدی( ِثاع سػٕی خًٙ ٘ ؼت أا ٘اگٜٛ كگٛستثٙذی ایگٗ سٔگض تگٝ      

ٚخگٛد  « پشٚاص دس ؿگة »أا دس ف ّٓ وٙذ.  ای اػت وٝ ت ٙٙذٜ تا ز٘اٖ ٕٞضادپٙذاسی ٔی ٌٛ٘ٝ
 ًٛس تّٛیای ت اٍ٘ش ٔخّق تگٛدٖ، ػگادٜ   ٞای ِ٘أی تؼ دی ٓیٜٚ تش خٍٙی تٛدٖ تٝ ِثاع

 (.6تلٛیش ؿٕاسٜ تٝ صیؼتی ٚ ٓذْ ٚاتؼتٍی سصٔٙذٌاٖ تٝ صخاسف د٘ ٛی ٘ ض ٞؼت )ٖ.ن 
ٌشدد ایٗ اػگت وگٝ تگشخیف ِثگاع      ٘ىتٝ ٟٔٓ دیٍش وٝ اص ٘اٜٛ پٛؿؾ اػتٙثاى ٔی

ص٘گذ،   ِ٘أی سػٕی وٝ ٔث ٗ استؾ اػت ٚ تّٛیااً خًٙ سا تا ٘ شٚٞای ِ٘أی پ ٛ٘گذ ٔگی  
ٞای تؼ دی خًٙ سا ٘ٝ ٔتّٔك تٝ استؾ تّىگٝ تگٝ وگُ ز گاد خأٔگٝ پ ٛ٘گذ        ٚخٛد ِثاع

 ٌش خًٙ ٔمذع اػت. ص٘ذ وٝ ت ـتش تذآی ٔی
 اؿگاسٜ  ٍشاٖیتگاص  ٓیٌگش  ٚ ؾیزسا افٝ، ل ُاٞش، خت،یس تٝ یپشداص چٟشٜ پزداسی: چُزٌ

ٚ  ٔتشاوٓ ٚ یهٕٙ ًٛس تٝ . ایٗ سٔضداسد  ٍ٘گشؽ،  دسخلگٛف  یفشاٚا٘گ  اًیٓگات  ی گا
ٝ  یثٙذیپا ضاٖ ٔ ،یاختٕآ ًثمٝ اخیق، ٛ  ٚ یٙگ ید یٞگا  زٔگٛصٜ  تگ ٝ اػگت   یٔٔٙگ  ٗیگ ا وگ

ٖ  یوتشٞااواس وشدٖ یٔٔشف ٚ ٙٙذٜ ت یٕٞذِ وؼة دس هیذئِٛٛطیا اًیٓات  تگأث ش  لٟشٔگا
ٞگا )خّثگاٖ ٚ    پگشداصی واساوتشٞگای لٟشٔگاٖ فگ ّٓ ٓمگاب      چٟشٜوٝ  دس اِی .داسد ییتؼضا

ٚ سیگؾ ٚ    ٓٙٛاٖ ٕ٘ایٙذٌاٖ استؾ ایشاٖ )ٞٛا٘ شٚص ٚ٘ شٚی صٔ ٙی استؾ( تا ٔٛ تىاٚس( تٝ
ٞگای   ٚیظٌگی  وٙٙذٜ ػث ُ اكی  ٚ ٔشتة ؿذٜ، ػ ٕای زساْ ٚ دس ٓ ٗ  اَ خذی تذآی

 ٟٔشتا٘ی ٚ ا٘ؼا٘ ت اػگت )ٖ.ن ایذئِٛٛطیىی اص لث ُ تٟٔذ، اخیق، كیتت ٚ اػتٛاسی، 
پگشداصی واساوتشٞگای اكگّی دس     چٟگشٜ « پگشٚاص دس ؿگة  »(، دس فگ ّٓ  1تلٛیش ؿٕاسٜ  تٝ

آتمگاد تگٝ صخگاسف د٘ گٛی،      ادٓا ٚ تی ساػتای اسائٝ تلٛیشی ػادٜ ٚ فشٚتٗ، ٔخّق، تی
 (.6ٔاٚسائی، ٔتٟٔذ ٚ ٔٔٙٛی اػت )ٖ.ن تٝ تلٛیش ؿٕاسٜ 
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 9تصًیز ؽمارٌ         4تصًیز ؽمارٌ 
ٞای سفتاسی ٔختّف تگٝ واساوتشٞگا    واسٌشدا٘اٖ تا تخل ق ؿ ٜٛ اجزا یا ؽیًٌ رفتار:

دسكذد ا٘تماَ ٚ اِماء ٔٔا٘ی ٔذِ٘ش خٛد تگٝ ت ٙٙگذٌاٖ ٞؼگتٙذ. دس اخگشا ٚ ؿگ ٜٛ سفتگاس       
ٔتفاٚت اص خٙگً  ٞایی ٚخٛد داسد وٝ ٔٙدش تٝ اسائٝ خٛا٘ـی  واساوتشٞای ٞش ف ّٓ تفاٚت

صیؼگتی، اص خٛدٌزؿگتٍی، ایثگاس،     تشیٗ ٘ىات ػادٜ ٟٔٓ« پشٚاص دس ؿة»ؿٛد. دس ف ّٓ  ٔی
تٛاٖ تٝ خا ٌزاؿگتٗ   ٞای وشداس، ٔی ٓٙٛاٖ ٌٛاٜ ایٗ ؿ ٜٛ ٟٔشتا٘ی، اتااد ٚ تٟٔذ اػت. تٝ

    ٝ  ػٟٕ ٝ زب اسصؿٕٙذ تٛػي  ٕ ذ لثُ اص تشن ٌشداٖ، تٛخٝ ٚ سػگ ذٌی فشٔا٘گذٜ  تگی تگ
دادٖ تٝ اػ ش صخٕی، ٔـگٛست ٚ ٕٞىگاسی ٚ اتاگاد     تاصوشدٖ دػت ز٘اٖ ٚ زباػ شاٖ ٚ 

 فشٔا٘ذٜ تا سصٔٙذٌاٖ، تأثش ٚ تأػف ؿذیذ ز٘اٖ ٘ؼثت تٝ ؿٟ ذ ؿذٖ ٕٞشصٔا٘ـاٖ اؿاسٜ وشد.
تگا   ٘مٌٝ اٚج اخشا ٚ ؿ ٜٛ سفتاس ٚلتی اػت وٝ سها ٚ دوتش دس دٚ ػگىا٘غ ٔتفگاٚت  

(. ایٗ ؿ ٜٛ 2ٚ  6ن تٝ تلاٚیش .وٙٙذ )ٖ ٔیایثاس ٚ فذای خاٖ خٛد تٝ تىّ ف خٛد ُٕٓ 
یافتٝ وٝ تٝ ًٛس زؿىاس ٔؤیگذ ٔفگاٞ ٓ ٘گاب     تٙذی ٚ تىأُ سفتاس ٚ اخشا تٝ ٘اٛی كٛست

ایثاس، اص خٛدٌزؿتٍی، اخیف، ٌزؿت ٚ ٚفای تٝ ٟٓذ، ِّٔٛٔ ت ٚ ا٘ؼگا٘ ت اػگت ٚ   
ؿگٛد. دس فگ ّٓ    دس ٟ٘ایت ٔٙدش تٝ افضایؾ تأث شٌزاسی ٚ ٕٞشاٞی ٚ ٕٞگذِی ت ٙٙگذٜ ٔگی   

ٞ  «ٞا ٓماب» ٕثؼگتٍی  ؿ ٜٛ سفتاس وأیَ ٔتفاٚت اػت. ٞشچٙذ وٝ دس ایٗ ف ّٓ ٘ ض ؿگاٞذ 
تاؿ ٓ أا ؿگ ٜٛ سفتگاس ٚ وگشداس     ٚ اتااد ٔ اٖ ٘ شٚٞای خٛدی، ا٘داْ ُٚ فٝ ٚ تىّ ف ٔی
ٌٙدذ.  گاَ ز٘ىگٝ دس پگشٚاص دس     لٟشٔا٘اٖ دس آذاد اخشا ٚ ؿ ٜٛ سفتاس ویػ ه خًٙ ٔی

ٞگای   سفتاس سصٔٙذٌاٖ تّف می اص زٔٛصٞای ٔٔٙٛی ٚ ٔزٞثی تا زٔگٛصٜ  ی ؿة، اخشا ٚ ؿ ٜٛ
ٞای ٔٔٙٛی تشٌشفتٝ اص فشًٞٙ ؿ ٔی )اص لث گُ ٔماٚٔگت دس    یی زٔٛصٜخًٙ اػت. تاصٕ٘ا

ًّثی ٚ ر شٜ( ٔٙدش تٝ تاصتِٛ گذ ٚالٔگٝ وگشتی     ٔااكشٜ، ایثاس ٚ اص خٛدٌزؿتٍی، ؿٟادت
ٝ   ٔی ًگٛس   ؿٛد وٝ دس ایٙدا وـتٝ ؿذٖ، ٕ٘ادی اص ؿٟادت دس ل اْ أاْ  ؼ ٗ اػگت ٚ تگ

ٞا ٚ ٔٔگاسف    م مت تا اِلاق اسصؽٌ شد. دس  وُ خًٙ ؿىّی وشتییی ٚ ٓاؿٛسایی ٔی
ٖ   ٓاؿٛسایی تٝ خًٙ ایشاٖ ٚ ٓگشاق، اسصؽ  ًّثگی، اص   ٞگایی اص لث گُ ؿگٟادت    ٞگا ٚ زسٔگا

 ؿٛد. صیؼتی، ٟٔشتا٘ی ٚ ر شٜ دس ایٗ ف ّٓ تاصتِٛ ذ ٔی خٛدٌزؿتٍی، كذالت، ػادٜ

  9 ؽمارٌ زیتصً
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 1تصًیز ؽمارٌ          6تصًیز ؽمارٌ 
سٔضٌاٖ فٙی ف ّٓ اػت وٝ خٛد ؿگأُ دٚ تخگؾ   كذا اص  صذا )دیالًگ ي مًعیقي(:

 صٔ ٙٝ( اػت. ٞای ف ّٓ ٚ زًٞٙ پغ )دیاِٛي ؿخل ت
وٙگذ   ٞا ٚ تفىشات ز٘گاٖ زؿگٙا ٔگی    اص ایٗ   ث وٝ ت ٙٙذٜ سا تا ؿخل ت دیالًگ: -5

٘ ض اؿاسٜ ؿگذ. دس ایگٗ   « اخشا ٚ ؿ ٜٛ سفتاس»ًٛس وٝ دس لؼٕت   ائض إٞ ت اػت؛ ٕٞاٖ
ٌگاٖ سا تگا    ٖ ف ّٓ ت ـتش ٔـيَٛ اتشاص ِ٘ش ٞؼتٙذ، وٝ ایٗ أش ت ٙٙذٞای لٟشٔا ف ّٓ واساوتش

پٙگذاسی ت ـگتش    وٙذ ٚ ٔٙدش تگٝ ٕٞگزات   ٞا ٚ خّم ات سصٔٙذٌاٖ زؿٙا ٔی ، ت ٙؾٞا رٞٙ ت
 .ؿٛد ٞا ٔی ٔخاًثاٖ تا ایٗ ؿخل ت

ٌٛٞای ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ٕٓذتاً ؿاٞذ ٘مگُ ٔوگأ ٗ ایثگاس ٚ    ٚ وٝ دس ٌفت دس اِی
سصٔٙذٌاٖ ٚ یا تاٚسٞا ٚ ٓمایذ ٔزٞثی ٚ ٔٔٙٛی ز٘گاٖ ٞؼگت ٓ، )ٔا٘ٙگذ تٔشیگف     فذاواسی 

فذاواسی ٚ ؿٟادت فشٔا٘ذٜ ػاتك ٟٔذی( دس  ی ٔـشّف ؿذٖ تٝ وشتی ٚ یا ٘اٜٛ ی خاًشٜ
ٞای ِ٘گأی، وـگ ذٖ    ٞا ًشا ی ٚ تذٚیٗ اػتشاتظی ٞا ٔاتٛای ٕٓذٜ دیاِٛي ف ّٓ ٓماب

ٝ  چٙ ٗ تواد ٚ تماتُ ٘مـٝ خٟت فشاس ٚ ٞٓ ًگٛس خیكگٝ اص    تا ٘ شٚٞای دؿٕٗ اػت. تگ
ؿگاٞذ تاصٕ٘گایی    «ٞگا  ٓمگاب »وگٝ دس فگ ّٓ    تٛاٖ تٝ ایٗ ٘ت دٝ سػ ذ دس اِی ٞا ٔی دیاِٛي

تاؿگ ٓ، أگا    ًٛس خیكٝ لٟشٔاٖ پشٚسی ٔی خًٙ ٚ تواد ٚ تماتُ تا ٘ شٚٞای دؿٕٗ ٚ تٝ
تشد ٚ تاخگت دس   ٌٛیی وٝ تواد ٚ تماتُ تا ٘ شٚٞای دؿٕٗ ٚ یا «ف ّٓ پشٚاص دس ؿة»دس 

ٞگای ٔمگذع،    ٞا ٚ إِاٖ ٌ شی اص ٘ـا٘ٝ خًٙ اص إٞ ت وٕتشی تشخٛسداس اػت ٚ تا تٟشٜ
تاؿگ ٓ وگٝ سصٔٙگذٌاٖ  اهگش دس زٖ تگا       دس  م مت ؿاٞذ تاصتِٛ ذ ٌفتٕاٖ ٓاؿٛسایی ٔی

تگشیٗ دسخگٝ    خگٛی ٔتٔگاِی  ٚ ٞای ٔادی ٚ ُگاٞشی تگٝ د٘ثگاَ خؼگت     فشاسٚیی اص اسصؽ
 ٞؼتٙذ. «ؿٟادت»

ٔٛػ می دس خٟت تأث شٌزاسی تش ٔخاًة دس ػگٌح ٘اخٛدزٌگاٜ تؼگ اس     قي:مًعی -2
ٞگای ا ؼاػگی ٚ    ٔٛفك ٚ تأث شٌزاس اػت، یىی اص واسوشدٞای ٔٛػ می پاػخ تٝ ٚاوٙؾ

ٓاًفی دس ف ّٓ اػت وٝ ٔٙدش تٝ تمٛیت ٚاوٙؾ ٔخاًة ٚ دس ٘ت دٝ خّة تٛخٝ ت ـگتش  
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ٞا اص ٔٛػ می تٝ ِٔٙٛس تـذیذ  ٓمابؿٛد. دس ف ّٓ  ٚ وؼة ٕٞذِی ٚ ٕٞشاٞی ت ٙٙذٜ ٔی
 غ ٕٞذِی تگا واساوتشٞگای لٟشٔگاٖ )سصٔٙگذٌاٖ ایشا٘گی ٚ وُگشد( تشّٓ گٝ واساوتشٞگای         
هذلٟشٔاٖ اػتفادٜ ؿذٜ اػت. لاتُ روش اػت ٔٛػگ می راِگة دس ایگٗ فگ ّٓ، ٔٛػگ می      

زٚس اػت وٝ تا تٛخٝ تٝ ٔوگٕٖٛ اوـگٗ فگ ّٓ تگٝ ٘گٛٓی ٔخاًگة سا تگٝ ٞ دگاٖ          دِٟشٜ
زٚس وگٝ   أا دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة، ػٝ ّ٘ٛ ٔٛػ می ٚخٛد داسد. اَٚ ّ٘ٛ دِٟگشٜ زٚسد.  ٔی

ؿٛد، دْٚ )٘گّٛ راِگة(    ٌ ش٘ذ، پخؾ ٔی ٞشٌاٜ سصٔٙذٌاٖ دس ٔٛلٔ ت خٌش٘ان لشاس ٔی
ؿٛ٘ذ پخؾ ٚ ت ٙٙذٜ سا دس  ٔٛػ می تا تٓ رٕٙان وٝ ٞشٌاٜ سصٔٙذٌاٖ ؿٟ ذ یا صخٕی ٔی

 ؿٛد. وٝ صٔاِٖ ٔٛفم ت ٚ پ شٚصی پخؾ ٔیوٙذ ٚ ػْٛ ٔٛػ می  ٕاػی  رٓ ؿشیه ٔی
تگا  گذٚد صیگادی    « ٞگا  پشٚاص دس ؿگة ٚ ٓمگاب  »پشداصی دس دٚ ف ّٓ  ٘ٛس وًرپزداسی:

دس ؿگة   «پگشٚاص دس ؿگة  »ٞا( فگ ّٓ   ٔتفاٚت اػت وٝ اِثتٝ ّٓت زٖ هثي )اوثش ػىا٘غ
اكّی اػت وٝ اِثتٝ تا ِااٍ ایٗ ٔٛهّٛ تاصٞٓ دس ایٗ ف ّٓ دس ت ـتش ٕ٘اٞا، واساوتشٞای 

ًگٛس   ( وٝ ت3ٝٚ  6تلاٚیش ؿٕاسٜ تٝ ن .ا٘ذ )ٖ تا ٘ٛسپشداصی ٔایٝ سٚؿٗ ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ
هٕٙی ت اٍ٘ش زسأؾ لّثی ٚ سهایت ز٘اٖ اػت. دس ٔدٕگّٛ دس ٕ٘اٞگایی وگٝ لٟشٔا٘گاٖ     
ف ّٓ تا ٘ٛسپشداصی هٔ ف ٘ـاٖ دادٜ ؿذٜ اػت، تٝ دِ ُ تٓ رٕٙان ف ّٓ ٚ ؿشیه وشدٖ 

ٞا واساوتشٞای لٟشٔگاٖ )سصٔٙگذٌاٖ ایشا٘گی ٚ     ت. دس ف ّٓ ٓمابت ٙٙذٌاٖ دس ایٗ  ضٖ اػ
ٕٞچٙ ٗ سصٔٙذٌاٖ وُشد( تا ٘ٛسپشداصی وٝ ٔٔشف ٚ تشاٍ٘ ضا٘ٙذٜ ا ؼاع ٚ ٍ٘شؽ ٔثثت، 

(. لاتگُ  0ا٘ذ )٘ه تٝ تلگٛیش ؿگٕاسٜ    ٕٞذِی ٚ ا ؼاع سهایت اػت، ٕ٘ایؾ دادٜ ؿذٜ
٘ٛسپشداصی وٓ توگاد اػگتفادٜ    روش اػت دس ٔدّٕٛ ٘ٛسپشداصی دس ایٗ دٚ ف ّٓ ٕٓذتاً اص

  ْ ٌشایا٘گٝ تگٝ ِ٘گش     ؿذٜ اػت وٝ اػتفادٜ اص ایٗ ٘ٛسپشداصی تیؿی اػت دس ساػگتای ٚالگ
 زیذ. س ٔی سػ ذٖ ز٘چٝ دس ف ّٓ تٝ ٕ٘ایؾ د

 

 

 

 
 

 7تصًیز ؽمارٌ        8تصًیز ؽمارٌ 
 دس ا٘تماَ ٚ اِماء ٔٔگا٘ی ٔگٛسد  « ٕ٘اٞا ٚ صاٚیٝ»اص أىا٘ات فٙی دٚست ٗ  دٚ دػتٝ ديربیه:

 پشداصیٓ. ٔیٞا ؿة ٚ ٓمابدس ف ّٓ پشٚاصتاّ ُ زٖ تش وٝ تٝػضایی داس٘ذ ِ٘ش واسٌشداٖ تأث ش تٝ
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اص ٕ٘اٞا دس ف ّٓ ٔواف تش تاصٕ٘ایی ٚ تٝ تلٛیش وـگ ذٖ ػگٛطٜ    وماَای ديربیه: -5
)ٔثثت، خٙثی یا ٔٙفی( ٚ  تی تشٌشدا٘ذٖ ا ؼاع ٕٞذِی خٟت ایداد ا ؼاع ٚ ٍ٘شؽ

ٕ٘گا   ؿٛد. دس ٞش دٚ فگ ّٓ تىٙ گه   ٘ؼثت تٝ واساوتشٞای لٟشٔاٖ یا هذلٟشٔاٖ اػتفادٜ ٔی
تشای واساوتشٞای لٟشٔاٖ ت ـتش ٕ٘اٞای ٔتٛػي ٚ ٘ضدیه اػگت وگٝ تگٝ ِٔٙگٛس استثگاى      

واساوتشٞگای هگذلٟشٔاٖ    ٌاٖ ٚ دس ٘ت دٝ وؼة ٕٞذِی اػت ٚ ػادٜ، ٔؼتم ٓ ٚ سا ت ت ٙٙذ
تا ٕ٘اٞای دٚس یا خ ّی ٘ضدیه خٟت وٛچه ٘ـگاٖ دادٖ ٚ تگشاٍ٘ ختٗ ا ؼگاع تٙفگش     

ا٘ذ. اِثتٝ تا ایٗ ٚخٛد دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ت ـتش ؿاٞذ ٕ٘اٞگای   ٔخاًة تاصٕ٘ایی ؿذٜ
 تاؿ ٓ وٝ ّٓت زٖ تاصٕ٘ایی ٔزٞثی ٚ ٔٔٙٛی اص واساوتشٞای لٟشٔاٖ اػت. ٘ضدیه ٔی

دس ٞش دٚ ف ّٓ ٕٓذتاً اص ٕ٘اٞای ٞٓ ػٌح چـٓ تگشای تاصٕ٘اٞگای    :ربیهسايیٍ دي -2
ٞای اكّی اػتفادٜ ؿذٜ وٝ ّٓت زٖ ٘ ض ایٗ ٘ىتٝ اػت وٝ دس ایٗ  اِت ت ٙٙذٜ تا  واساوتش
 ٞای اكّی ف ّٓ ت ـتشیٗ ا ؼاع ٘ضدیىی ٚٞٓ ػٛیی سا داسد. واساوتش
 ( رمشگان ایذئًلًصیك9-الف

ٝ  شفتٝ ؿذٜ دس ف ّٓ ٓمابواس ٌ سٔضٌاٖ ایذئِٛٛطیه تٝ ًگٛس زؿگىاس  ىایگت اص     ٞا تگ
پشػتی داسد ٚ خٛا٘ؾ اسایٝ ؿگذٜ اص خٙگً دل مگاً خٛا٘ـگی      ا ؼاع ٚ رّ اٖ  غ ٔ ٟٗ

ْ  »تٛاٖ اص ًشیك سٔضٌا٘ی چگٖٛ   اػت. ایٗ ٌفتٕاٖ راِة دس ف ّٓ سا ٔی ، «تٟگاخٓ ٚ تگذاف
ـگخ ق داد وگٝ   ت« خٛدی ٚ ر شخٛدی»، «خزات ت ٚ ٓذْ خزات ت»، «لٟشٔا٘ی ٚ تضدِی»

ٞگای ٔمثِٛ گت اختٕگآی ٚ ا٘ؼگداْ      سٔضٌاٖ اختٕآی ٚ فٙی سا پٛؿؾ دادٜ ٚ دس ٔمِٛٝ
ٌ گگشی اص ادِٕگگاٖ پگگشچٓ ٚ  دٞگگذ. ٔٛػگگ می  ٕاػگگی ٚ ٔگگاسؽ ِ٘گگأی، تٟگگشٜ  لگگشاس ٔگگی

پشػتا٘ٝ، تاصٕ٘ایی التذاس ٚ ِٕٓت استگؾ خٕٟگٛسی اػگیٔی،     ٞای زتـ ٗ ٔ ٟٗ ػخٙشا٘ی
وٗ ٕٞگٝ   كٛست خا٘ٝ خشاب ٗ اص لث ُ تاصٕ٘ایی دؿٕٗ تٝتاصٕ٘ایی تواد ٚ تماتُ تا دؿٕ

تٙذی خٛا٘ؾ ٔتٔاسف ٚ ٘اػ ٛ٘اِ ؼتی اص خًٙ اػت. دس ایٗ ف ّٓ تگا   دس ساػتای كٛست
٘ شٚٞای ر ثگی، اػگتٕذاد ٚ ر گشٜ ٔٛاخگٝ ٘ ؼگت ٓ. ٘ گشٚی         ٞا ٚ ٔوأ ٗ ٔاٚسایی، ٔؤِفٝ

وـٛس اػت. ٚخٝ اؿگتشان  پشػتی ٚ دفاّ اص تٕأ ت اسهی  ٌاٖ  غ ٔ ٟٗ ٔاشوٝ سصٔٙذ
  ٖ ٞگا ٚ یگا    وگٝ دیگٗ، اسصؽ   ٚ ٓأُ ٕٞثؼتٍی سصٔٙذٌاٖ وُشد ٘ ض دس ایٗ فگ ّٓ تگ ؾ اص ز

ٝ         زسٔاٖ ًگٛس خیكگٝ سٔضٌگاٖ     ٞگای ٔـگتشن تاؿگذ، ٚخگٛد دؿگٕٗ ٔـگتشن اػگت. تگ
گ وٝ تات ٓٙٛاٖ ػ ٕٙای خًٙ ٘گاْ ٌشفتگٝ ٚ    ٞا ٌٛ٘ٝ اص ف ّٓ ایذئِٛٛطیه ٔٛخٛد دس ایٗ

ٞای ٞاِ ٛٚدی تاصٕ٘گایی خٙگً اػگت گ ت ـگتش ٔاتگٛای        تٝ اص ٕ٘ٛ٘ٝت ـتش ؿث ٝ ٚ تشٌشف
پشٚسی  پشػتا٘ٝ، خذٔت، لٟشٔاٖ پشٚسی سا داسد سٔضٌاٖ ایذئِٛٛطیه ٔ ٟٗ اوـٗ ٚ لٟشٔاٖ

 تشا٘ذ. ًّثی ٚ ر شٜ وٕشً٘ ٚ سٔضٌاٖ ایذئِٛٛطیه ٔٔٙٛی، ٔاٚسایی، ؿٟادت
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ث گُ لٟشٔگا٘ی، ؿگدآت،    تٛاٖ سٔضٌگا٘ی اص ل  تا ٍ٘اٞی وّی تٝ ف ّٓ پشٚاص دس ؿة ٔی
ایثاس، فذاواسی، اص خٛد ٌزؿتٗ، ا٘لاف ٚ خٛإ٘شدی، سا دس ف ّٓ تـخ ق داد. ٔاتٛای 

َ   سٔضٌزاسی ؿذٜ دس ٔتٗ ایٗ فگ ّٓ ٓثگاست اػگت اص: اػگیْ،  گك      ًّثگی،   خگٛیی، وٕگا
صیؼتی، تٛوُ، تٛػُ، اخیف ٚ ر گشٜ تاصٕ٘گایی خٙگً تگا      دٚػتی، كذالت، ػادٜ ا٘ؼاٖ
ٚ  ٞایی ٕٞچٖٛ ؿٟ ذ، چف ٝ، پین، زػٕاٖ، پشچٓ ٓاؿٛسا ٔزٞثی ٚ ٘ـا٘ٝ ٞای ٔٔٙٛی ادِٕاٖ

ٌ گشی اص   ؿٛد. دس ایگٗ فگ ّٓ تگا تٟگشٜ     ر شٜ ٔٙدش تٝ تاصتِٛ ذ ٌفتٕاٖ ٔٔٙٛی ٚ ٔمذع ٔی
ؿگٛد   ٌ شی ٚ تاصتِٛ ذ اػٌٛسٜ ٔزٞثی پشداختگٝ ٔگی   ٞای ٔمذع تٝ ؿىُ ٞا ٚ ادِٕاٖ ٘ـا٘ٝ

ٚالٔگٝ ٓاؿگٛسا اػگت ٚ     ی س ٚ ر گشٜ تاصٕ٘ایا٘ٙگذٜ  ٞا، وشداس، سفتگا  وٝ دس زٖ تمذع ا٘ؼاٖ
 ٞؼتٙذ.« ؿٟادت»تشیٗ دسخٝ،  خٛی ٔتٔاِیٚ سصٔٙذٌاٖ  اهش تٝ د٘ثاَ خؼت

پگشداصی ٚ ٘گٛسپشداصی ٘گٛسا٘ی ٚ ٔٔٙگٛی      تشای ٔثاَ ا٘تخاب تاصیٍشاٖ ٔٔشٚف، چٟشٜ
)چٟشٜ تـاؽ تا ٔااػٗ ٚ  االت ٔٔلْٛ ٚ چٟشٜ ٚ چـٓ(، ِثاع تؼ دی ) وٝ ػادٌی 

اٜ ػادٌی ٚ ٌٟٔش تٛدٖ افشادی اػت وٝ ِثاع سا تش تٗ داس٘گذ( دٚستگ ٗ )ٕ٘اٞگای    زٖ ٌٛ
سٚ(، دس ٔىاٖ پان ٔٔٙٛی خثٟٝ ٚ ر گشٜ ٕٞگٝ ٚ ٕٞگٝ دس ساػگتای      تٝ ٔتٛػي تا صاٚیٝ سٚ

ٚالٔی ٚ ًث ٔی تٝ ِ٘شزٔذٖ ایٗ سٔض ایذئِٛٛي اػت. اخگشا ٚ ؿگ ٜٛ سفتگاس لٟشٔا٘گاٖ دس     
ًٛسی وٝ تٕأی ایٗ واساوتشٞگا دس   ٚ ُٕٓ اػت، تٝایٗ ف ّٓ دس  م ت پ ٛ٘ذ ٔ اٖ  شف 

ٞای ٔـتشن خاٖ خٛد سا دس ًثك اخیف ٌزاؿتٙذ ٚ پ اْ  گك   ٞا ٚ زسٔاٖ خٟت اسصؽ
 سا ِث ه ٌفتٙذ.

 
 گيری نتيجه

  ٝ ٓٙگٛاٖ دٚ طا٘گش راِگة دس تاصٕ٘گایی خٙگً       ػ ٕٙای طا٘ش دفاّ ٔمذع ٚ طا٘ش خٍٙگی تگ
 ٞای چـٍٕ شی داس٘ذ. تفاٚت

ٖ    دس ػ ٕٙای طا٘ش  ٞگای ٔگزٞثی گ ٔٔٙگٛی اص لث گُ       دفاّ ٔمگذع تگا اػگتفادٜ اص ادِٕگا
صیؼگتی، تٛوگُ ٚ تٛػگُ ٚ ر گشٜ تلگٛیش       تٙذ، لشزٖ، وثٛتش، خٖٛ، زػٕاٖ، ػگادٜ  پ ـا٘ی

ؿٛد وٝ چٟشٜ صؿت ٚ پّ ذ خٙگً سا   سئاَ( اص خًٙ تاصتِٛ ذ ٔی اتٛپ ایی ٚ ٔمذع )ػٛس
تٔشم، لتُ، وـگتاس ٚ رگاست ٚ    اص زٖ ٌشفتٝ ٚ تٝ ٘ٛٓی اص ٚالٔ ات خًٙ ٔا٘ٙذ تداٚص،

ٞای ٔزٞثی گ ٔٔٙٛی تلٛیشی ٔمگذع اص    وٙذ ٚ تا خایٍضیٙی إِاٖ صدایی ٔی ر شٜ زؿٙایی
 وٙذ. خًٙ سا تاصتِٛ ذ ٔی

ٞای طا٘ش دفاّ ٔمذع، اص ًشیك  ای وأُ اص ف ّٓ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ دس ف ّٓ پشٚاص دس ؿة تٝ
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ُ  ٔٔٙٛی ٞای ٔزٞثی گ   ٕٞدٛاسی تاصٕ٘ایی خًٙ تا ٘ـا٘ٝ ٌ گشی خٛا٘ـگی    ٔٙدش تٝ ؿگى
ٝ   خاف اص خًٙ ٔی ً   ؿٛد وگٝ اص ٔؤِفگ ٞگای ٔتٔگاسف فشاتگش سفتگٝ ٚ تآگث       ٞگای خٙگ

ؿگٛد ٚ اص ایگٗ سٍٞگزس ٔٙدگش تگٝ تاصتِٛ گذ        ای ٔمذع اص خًٙ ٔگی  ٌ شی اػٌٛسٜ ؿىُ
ؿٛد وٝ ػٔی ٚ اٞتٕاْ زٖ دس تِٛ ذ،  فگَ ٚ اػگتٕشاس ایگذئِٛٛطی خگٛد اص      ٌفتٕا٘ی ٔی

 اسد:لث ُ ٔٛاسد ریُ سا د
ٞگای ٔٔٙگٛی    تاصٕ٘گایی زٔگٛصٜ   ٞای خًٙ: ٞای ٔٔٙٛی ٚ ٔزٞثی تا زٔٛصٜ تّف ك زٔٛصٜ

ؿٛد وٝ دس ایٙدا وـگتٝ ؿگذٖ    تشٌشفتٝ اص فشًٞٙ ؿ ٔی ٔٙدش تٝ تاصتِٛ ذ ٚالٔٝ وشتی ٔی
 ؿٛد. ٕ٘ادی اص ؿٟادت دس ل اْ أاْ  ؼ ٗ)ّ( ٔی

ّٓ خٟگت اػگتٕشاس   دس ٌفتٕاٖ ٔٙذسج دس ف صدایی اص زٖ:  ٔمذع ؿذٖ خًٙ ٚ پّ ذی
ٞای ٔزٞثی ٚ ٔٔٙٛی تٝ أگشی ٔگاٚسایی ٚ    خًٙ، خًٙ تٝ أشی اتذی ٚ تا اِماء اػٌٛسٜ

 ؿٛد. ٔمذع تثذیُ ٔی
ٞگا ٚ ٔٔگاسف    دس  م مت تا اِلاق اسصؽ ٞای دفاّ ٔمذع: اػتٕشاس ٚ تاصتِٛ ذ اسصؽ

ت، ًّثگی، كگذال   ٞایی اص لث ُ ؿگٟادت  ٞا ٚ زسٔاٖ ٓاؿٛسا تٝ خًٙ ایشاٖ ٚ ٓشاق، اسصؽ
 ؿٛد. صیؼتی، ٟٔشتا٘ی ٚ ر شٜ دس ػ ٕٙای دفاّ ٔمذع تاصتِٛ ذ ٔی ػادٜ

     ٝ دٚس اص  اص ًشف دیٍش دس ف ّٓ طا٘ش خٍٙی ٘ ض تٝ ٘گٛٓی تلگٛیشی ػگٛس سئگاِی ٚ تگ
ٖ   ٚالٔ ت اص خًٙ اسائٝ ٔی ٕ٘گایی ٚ   پگشٚسی ٚ تگضسي   ؿٛد وٝ دس ایٗ خٛا٘ؾ تگا لٟشٔگا

دسٌ گشی ػگٔی دس تشر گة،    پشػگتی ٚ ٕ٘گایؾ توگاد ٚ تٔگاسم ٚ      تاشیه  غ ًٚٗ
 افضایؾ سٚ  ٝ ٚ رشٚس ّٔی، ٚ افىاس ٕٓٛٔی سصٔٙذٌاٖ داسد.

ٞای ٔتٔاسف خٍٙگی )اص ٘گّٛ ٞگاِ ٛٚدی(     ای اص ف ّٓ ٓٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞا تٝ دس ف ّٓ ٓماب
تاصٕ٘ایی خًٙ ت ـتش ٔثٙی تش هشٚست خذٔت تٝ وـٛس تاگت ِگٛای پگشچٓ، تاصٕ٘گایی     

ٞای ٔگزٞثی   واسٌ شی ادِٕاٖ ٘ شٚٞای ر ثی، ٓذْ تٝ ؿىٜٛ ٚ التذاس ایشاٖ تذٖٚ اػتٕذاد اص
تٙذ، ٓذْ كٛستثٙذی سٔضٌاٖ ایذئِٛٛطیه ٔشتگٛى   ٚ ٔٔٙٛی اص لث ُ تؼث ح، چف ٝ، پ ـا٘ی

تٙگذی   ٞگای ٔٔٙگٛی ٚ ٔگاٚسایی دفگاّ ٔمگذع ٚ دس ٔماتگُ كگٛست        ٞا ٚ زسٔاٖ تٝ اسصؽ
تٙگذی   كگٛست  تاوی، تٟٔذ تٝ پشچٓ ٚ وـگٛس ٚ ٚفگاداسی   ٔوأ ٙی اص لث ُ ؿدآت، تی

ٞای ٘اػ ٛ٘اِ ؼتی )وٝ داسای تٔگذی   ٞا ٚ زسٔاٖ ؿٛد ٚ تاصٕ٘ایی خًٙ ت ـتش دس اسصؽ ٔی
 ٌٙدذ. ؿٛد( ٔی خٟا٘ـَٕٛ اػت ٚ تات ٓٙٛاٖ ػ ٕٙای خًٙ ؿٙاختٝ ٔی

ٖ  ٚهٛ  دس اسصؽ ٚخٝ تٕایض ػ ٕٙای خًٙ تا ػ ٕٙای دفاّ ٔمذع تٝ ٞگا ٚ   ٞا، زسٔگا
ٝ ؿذٜ اص فشًٞٙ ٔماٚٔگت ٓاؿگٛسایی ٔتگأثش اص    ٞٙداسٞای ایذئِٛٛطیه ٚ ٔٔٙٛی تشٌشفت
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ٞای ٔزٞثی ٚ ٔٔٙٛی اػت. دس ػ ٕٙای خًٙ ٔا تگا خٛاػگتی ف ضیىگی اص ایثگاس ٚ      زٔٛصٜ
فذاواسی ٔٛاخٝ ٞؼت ٓ وٝ دس ٞش دٚ ّ٘ٛ تا تلٛیش ػٛس سئاَ اص خًٙ ٔٛاخٝ ٞؼت ٓ وگٝ  

التوگای  گ فشٍٞٙی ٚ صٔ ٙٝ ٘اػ ٛ٘اِ ؼتی )تش  ؼگة هگشٚسیات ٚ    تٛػي صٔ ٙٝ اػیٔی
 صٔاٖ( ایشاٖ تشػاختٝ ؿذٜ اػت.
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 .22-37پای ض، كق 
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