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 ُچن٘ذ
ز٤ٙؼ ٔؼٙا در ٞز ٘ظاْ ٌفتٕا٣٘ ٞا٢ آفتز٤ٗ ؽاخـٞا٢ ستا٣٘ ٤ى٣ اس ٟٔٓتماتُ 
ٓ ا٤ٗ پضٚٞؼ، تماتُ ٍ٘ار٘ذٌاٖ درد. رٚتؾٕار ٣ٔ تمز٤ٗ ػأمُ آفمز٤ٙؼ    ٞا٢ ستا٣٘ را ٟٔم
در ا٤مٗ داعمتاٖ،   دا٘ٙذ ٚ تٝ ا٤ٗ ٔٙظمٛر،  ٣ٔ« ؽاٞٙأٝ رٚا٤ت فز٤ذٖٚ ٚ محانِ»ٔؼٙا در 

ُ خت٣ چ٣ٍٍ٘ٛ ؽىُٔؼٙاؽٙا -در تح٣ّ٥ّ ٘ؾا٘ٝ ٞما را تزرعم٣   ٥ٌز٢ ٔؼٙا تز اعاط تماتم
ٚ تا چٝ و٥ف٥تم٣،   ٣ٞا در چٝ عيحوٝ تماتُ خٛا٥ٞٓ دادوٙٙذ. در ا٤ٗ پضٚٞؼ، ٘ؾاٖ ٣ٔ

. پمظ اس تزرعم٣ اتؼماد    اعمت  ٥ٌز٢ ٘ظاْ ٔؼٙا٣٤ داعتاٖ محان ٚ فز٤ذٖٚ ٔإحزدر ؽىُ
، تمزد  پزداس تىار ٣ٔ را وٝ ٌفتٝ ٞا٢ ستا٣٘ٞا در رٚا٤ت، خٛا٥ٞٓ د٤ذ وٝ تماتُٔختّف تماتُ
ٗ  رٔش٢ اعت تز ت٥ٙاٖ در حم٥مت   فزًٞٙ ٚ تار٤خ ٚ ارتثاه ٔخاىة تا عاختار رٚا٤م٣ ٔمت

دعتاٚرد د٤ٍز ا٤ٗ پضٚٞؼ،  ٔغتّشْ آٌا٣ٞ اٚ اس تغتز فز٣ٍٙٞ ٚ تار٤خ٣ رٚا٤ت اعت. وٝ
ٖ ٥ٌمز٢ آ  ٞا٢ ٟٔٓ رٚا٤ت در رٚ٘ذ ؽىُٕ٘ا٤اٖ عاختٗ چ٣ٍٍ٘ٛ واروزد تماتُ ؽخق٥ت

ٌذار در رٚ٘ذ داعتاٖ، تمٝ دٚ ؽمىُ ٕ٘مٛد ٤افتمٝ      ٞا٢ تأح٥زاعت. واروزد تمات٣ّ ؽخق٥ت
 ٞا.اعت: در ارتثاه تا خٛد ٚ در ارتثاه تا د٤ٍز ؽخق٥ت

 ّا مل٘ذٍاصُ
 .ٔؼٙاؽٙاع٣، ؽاٞٙأٝ، تماتُ ستا٣٘، محان، فز٤ذٖٚ -٘ؾا٘ٝ 
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 هِهقذّ
ٕ٘ما٣٤ اعمت اس تمار٤خ     ،تمٝ ستماٖ فارعم٣    غ فزًٞٙ ا٤زا٣٘ثتز٤ٗ ٔٙؽاٞٙأٝ ٟٔٓ

ُ ٔختّف رأؼم١ ا٤زا٘م٣ را   ٤ٌٛ٘ٝ ٔغا ا٤زاٖ وٝ فزدٚع٣ در آٖ، تا ؽى٣ّ رٚا٤تاعاى٥ز٢ 
تا سٔاٖ ح١ّٕ اػزاب تٝ ٘ظٓ درآٚردٜ اعت. عاختار رٚا٣٤ حاوٓ تز ؽاٞٙأٝ، ا٤مٗ لات٥ّمت   

ٚ  1پزداسرا تزا٢ ٌفتٝ  فزاٞٓ آٚردٜ اعت وٝ تتٛا٘ذ در ؽزا٤و ٔختّف، ػما٤ذ ؽخق٣ خمٛد 

چٙمم٥ٗ اػتممماداه فزٍٞٙمم٣ رأؼمم١ ا٤زا٘مم٣ را در ٔممتٗ ٕ٘ا٤مماٖ عمماسد. ؽمماٞٙأٝ اس    ٞممٓ
ت٥ٙذٜ تؾى٥ُ ؽذٜ اعت  ٞا٣٤ درٞٓ ٌفتٕاٖ ز٢ پادؽاٞاٖ ا٤زاٖ ٚ خزدٜٞا٢ اعاى٥ داعتاٖ

ُ ٤ٞا ٘مؾ٣ رشوٝ ٞز ٤ه اس آٖ ٗ  ٥ٌمز٢ ٔؼٙما دارد ٚ تما لمزار    ٣ در ؽمى در وٙمار   ٌمزفت
ُ  -ا٤زاٖ اعمت اعاى٥ز٢ وٝ ٕٞاٖ تار٤خ  –را  د٤ٍز، ٘ظاْ رٚا٣٤ و٣ّ ؽاٞٙأٝ ٤ه  تؾمى٥

 2ا٥ِٚٗ داعتاٖ ؽاٞٙأٝ اعمت ومٝ ٘ظماْ تممات٣ّ    « محان ٚ فز٤ذٖٚ». داعتاٖ دادٜ اعت

حاوٓ تز آٖ، رٚ٘ذ ٔؼٙاعاس٢ را تحت ع٥يز٠ خٛد لزار دادٜ اعت. محان، ا٥ِٚٗ پادؽماٜ  
٣ّ اعت تزا٢ ا٤زاد ِٝ، ػأأ٥ٌزد ٚ ٥ٕٞٗ ٔغذعت ٣ٔا٥٘زا٣٘ اعت وٝ حىٛٔت ا٤زاٖ را ت

ٔٙذ، ٘ظاْ ٣حىٛٔت ا٥ِٚٗ پادؽاٜ غ٥ز ا٤زا٣٘ تز ا٤زاٖ، در ٍ٘اٞ در رٚا٤ت. ]1[فنا٢ تٙؾ٣
ٝ   تشري تا ت٥ٙؼ فز٣ٍٙٞ ا٤زاٖ اعت ٚ فز٤ذٖٚ ٣تماتّخٛد  لقمذ   ا٤زا٣٥٘ اف٥ُ اعمت وم
 ٥ٌز٢ حىٛٔت ٚ رفغ تٙالل تٛرٛد آٔذٜ را دارد. تاسپظ

ٗ اعت ومٝ فزدٚعم٣ در ىمَٛ داعمتاٖ     ا٤ٗ پضٚٞؼ ا٤ٛ٘٤غٙذٌاٖ در  فزكپ٥ؼ
ٞا، رٚ٘ذ داعتاٖ را پ٥ؼ تمزدٜ ٚ ٔؼٙما آفز٤مذٜ    محان ٚ فز٤ذٖٚ، تا اعتفادٜ اس ٘ظاْ تماتُ

تمٝ آٖ دار٘مذ،    ٌم٣٤ٛ  ا٤ٗ پضٚٞؼ لقمذ پاعمخ  ٍ٘ار٘ذٌاٖ در  وٝ ٞا٢ اف٣ّاعت. پزعؼ
 ػثاره اعت اس:

 ؟عتا ٛح٣ تز رٚ٘ذ رٚا٤ت تأح٥ز ٌذاؽتٝٞا در چٝ عي٘ظاْ تماتُ -1

ٝ   ٌفتٝ -2 ٞما٢  پزداس در ىَٛ رٚا٤ت چٝ رٔشٞا٢ فز٣ٍٙٞ ارتٕماػ٣ را در لاِمة ٘ؾما٘
 ؽٛد؟ٞا چٍٛ٘ٝ تزا٢ ٔخاىة آؽىار ٣ٔستا٣٘ ٔزاس٢ تىار تزدٜ اعت ٚ واروزد ا٤ٗ ٘ؾا٘ٝ

 ذاؽتٝٞا٢ ٔختّف داعتاٖ چٍٛ٘ٝ تز رٚ٘ذ آفز٤ؼ ٔؼٙا تأح٥ز ٌتماتُ ؽخق٥ت -3
پزداس، چمٝ تمأح٥ز٢ در ا٤مٗ رٚ٘مذ داؽمتٝ      ٌفتٝ اس ع٢ٛتٝ ٞا٢ ستا٣٘ تىار رفٚ ٘ؾا٘ٝ اعت
 اعت؟

 اس عم٢ٛ ٥ٌمز٢ فنما٢ ػماىف٣    ٞا٢ تىار رفتٝ در رٚا٤ت، در ؽىُ٘مؼ تماتُ -4
 پزداس چ٥غت؟ٌفتٝ

 
1 . discours 
2 . Linguistic oppositions 
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مٝ    ػّٓ ٘ؾاٝ٘ 1وٝ عٛعٛر پظ اس آٖ ؼ ٝت ؽى٣ّ ٌغمتزدٜ ادٔا ؽٙاع٣ را اراٝئ داد، ا٤ٗ د٘ا

ٛ٘اٌٖٛ را در ا٤ٗ تارٜ ٔيزح وزد٘ذ ومٝ ٞمز ٤مه تمٝ     ؽٙاعاٖ پغاعٛعٛر٢، آرا٣٤ ٤ٌافت ٚ ٘ؾاٝ٘
ؼ ٔتٗ ٚ تح٥ُّ آٖ ٣ٔ ٌٛٝ٘ ٛ٘ا زأذ. ٘ؾاٝ٘ ا٢ ٤ٚضٜ اس خ مذن تمٝ     -٘ا ٔؼٙاؽٙاع٣ ادت٣ اتىما٣٤ ٘ا
ٓ ا٘ؽٙاعم دارد ٚ ؽاِٛد٠ آٖ تز پا١٤ آرا٢ ستاٖ 2ؽٙاع٣ پ٥زع٣ ٘ؾاٝ٘ ٖ  ٣ ٞم ٛ  چمٛ  ٤4اوٛتغمٗ،  3اوم

ٓ  ؽٙاع٘ؾاٝ٘اعت.  7ٚ تاره 6فٛ٘ت٣ٙ ٤5ّٕشِف، ٥ٌمز   ٣ ٤ٛ٘ٗ اس ١ٕ٥٘ دْٚ لزٖ ت٥غتٓ رؽمذ٢ چؾم

ِ ا٤ٗ حٛسٜ، ٞز ٖٚا ؽٙاع٣ ٔؼ٥ٗ وزدٜ اعت ٚ ٝت ا٤مٗ  ٤ه ٔزس٢ تزا٢ ٘ؾاٝ٘ داؽتٝ اعت ٚ آحار فزا
ٝ  ٚر٢ٛ وؾف ٘ظاْ ٔٙذ در رغت ا٢ رٚػٌٛٝ٘ ؽٙاخت٣ ٝتٞا٢ ٘ؾاٝ٘ تزت٥ة، پضٚٞؼ  ٞما٢ ٘ؾما٘

ٖٛا ٝت ٥زٚ ٔىتة عٛعٛر ٣ٔؽٙاعاٖ پٔؼٙا در ٔتٗ اعت. اس آحار تزرغت١ ٘ؾاٝ٘ - ٝ ت  ؽٙاعم٣ ٘ؾما٘
ٝ رٚالٖ تماره،   ؽٙاعم٣  ػٙافز ٘ؾا٘ٝ 8احز پاَ وات٣ّ، ٓ  ٥ٌ9مزٚ  ؽٙاعم٣ ٘ؾما٘ چٙم٥ٗ وتماب    ٚٞم

 ٞما٢  اؽمارٜ ومزد. پ٥ؾم١ٙ٥ پمضٚٞؼ     10احمز عم٥ث٥ان   ٣درآٔمذ٢ تمز ٘ؾما٘ٝ ؽٙاعم    : ٞما  ٘ؾا٘ٝ

اس حٕمذ٢ در وتماب   ٌمزدد. ا ٞا٢ اخ٥ز تماس٣ٔ ٌزاِٖ ا٤زا٣٘ تٝ عاَ ٔؼٙاؽٙاع٣ِ پضٚٞؼ -٘ؾا٘ٝ 
ٞا٢ ٘ؾا٘ٝ در ٔؼٙا٢ ػاْ پزداختٝ اعت. عمزٛد٢  تٝ تث٥٥ٗ ٤ٚض٣ٌ ٞا٢ تق٤ٛز٢ تا ٔتٗ٘ؾا٘ٝ
ٝ   ٔزٕٛع ٔماِٝ ؽٙاع٣: ٘ظز٤ٝ ٚ ػُٕ ٘ؾا٘ٝدر  ؽٙاعم٣  ٞا٣٤ را رارغ تٝ ٔثاحج ٔختّمف ٘ؾما٘

ٔؼٙاؽمٙاخت٣ ٌفتٕماٖ    -تزش٤ٝ ٚ تح٥ُّ ٘ؾا٘ٝ چٖٛ  ٔٙتؾز وزدٜ اعت. ؽؼ٥ز٢ در آحار٢ ٞٓ
ٔؼٙاؽٙاعم٣ ٘م٤ٛٗ را تما اتىما تمٝ ٔغما٤ُ        - آرا٢ رذ٤ذ ٘ؾا٘ٝ ٔؼٙاؽٙاع٣ د٤ذار٢ -٘ؾا٘ٝ  ٚ

ٝ  -ٞا٣٤ ٘ؾما٘ٝ   چ٥ٙٗ ٔماِٝ تح٥ُّ ٌفتٕاٖ تث٥٥ٗ وزدٜ اعت ٚ ٞٓ َ  ٔؼٙاؽٙاعما٘ ٞما٢  در عما
ٝ  ٤ه تا د٤ذٌا٣ٞ خاؿ، ٤ٚض٣ٌ اعت وٝ ٞز اخ٥ز ٍ٘اؽتٝ ؽذٜ ٔؼٙاؽٙاعما١٘ آحمار    - ٞا٢ ٘ؾما٘
ٔحمٛر:   ٔؼٙاؽٙاع٣ ٞغت٣ -٘ؾا٘ٝٞا٢  تٛاٖ تٝ ٔماِٝوزدٜ اعت. اس آٖ رّٕٝ ٣ٔ ادت٣ را تزرع٣

اس ؽمؼ٥ز٢ ٚ وٙؼما٣٘،   وٙؾ٣ تا اعتؼال تز اعماط ٌفتٕماٖ ر٥ٔٚماٖ ٚ چ٥ٙ٥ماٖ ٔٛال٘ما      اس تزٞٓ
تاسعاس٢ ٔؼٙاٞما٢ ػماىف٣ در فزا٤ٙمذ ارسؽم٣ ٌفتٕماٖ در داعمتاٖ ٘ثمزد رعمتٓ ٚ عمٟزاب،          

ٔٙظٛٔمٝ تمٝ   »تماتُ ٔٗ ٚ د٤ٍزاٖ در ؽمؼز  تزأى٣ ٚ فالح ٚ اس ٔؼٙاؽٙاخت٣  -وزد ٘ؾا٘ٝ  ر٢ٚ
اس آ٤تم٣ اؽمارٜ ومزد. ٔمذػا٢ افم٣ّ ٍ٘ار٘مذٌاٖ در پمضٚٞؼ حاممز،          ٥ٕ٘ما ٤ٛؽم٥ذ  « ؽٟز٤ار

 
1 . Saussure 
2 . Pierce 
3 . Umberto Eco 
4 . Roman Jakobson 
5 . Hjelmslev 
6 . Fontanille 
7 . Roland Barthes 
8 . Paul Cobley 
9 . Pierre Guiraud 
10 . Sebeok 
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ٞا٢ ستا٣٘ تز رٚ٘مذ آفمز٤ٙؼ ٔؼٙما در داعمتاٖ ممحان ٚ فز٤مذِٖٚ       را٘ث١ تماتُاحزٌذار٢ ٕٞٝ

رٚا٤ت فزدٚعم٣ در ا٤مٗ داعمتاٖ، تمٝ     ٞا٢ تمات٣ّ ٌفتٕاٖؽاٞٙأٝ اعت. تٝ ا٤ٗ ٔٙظٛر، خزدٜ
 ؽٛد.ٞا در آفز٤ٙؼ ٔؼٙا تزرع٣ ٣ٔاعت ٚ چ٣ٍٍ٘ٛ تأح٥ز ا٤ٗ تماتُ پٙذ تخؼ تمغ٥ٓ ؽذٜ

 سباًٖ تقابل -1
 ٝ ٓ     ٞما٢ ستما٣٘ در رما٢    حنٛر واروزدٞا٢ ٘ؾما٘ تمز٤ٗ   ٌماٜ تممات٣ّ، ٤ىم٣ اس ٟٔم

رما  د ٚ اس آٖدارؼٙما  ٞا٢ ستا٣٘ لات٥ّت ا٤زاد تفاٚه ٔٚالغ، تماتُ . درواروزدٞا٢ آٖ اعت
رم٢ٛ  ٚ ٔؼٙاؽٙاع٣ رع٥ذٖ تٝ عاختارٞا٢ در٣٘ٚ ٔؼٙما ٚ رغمت   - وٝ ٞذف اف٣ّ ٘ؾا٘ٝ

٤اتمذ. در  ٣ٔ تغ٥ار ٣ٞا٢ ستا٣٘ ا٥ٕٞتاؽىاَ ٔختّف ت٥ِٛذ ٔؼا٣٘ حا٢ٛ٘ والْ اعت، تماتُ
تٝ ٘ظز عٛعٛر ٞز ٘ؾا٘ٝ »ٞا تزعاخت١ تٕا٤ش ٚ تماتُ ٞغتٙذ: ؽٙاع٣ عٛعٛر٢ ٘ؾا٘ٝ٘ؾا٘ٝ
وٙمذ ٚ ٕٞم٥ٗ تفماٚه اعمت ومٝ      ٞا دارد افاد٠ ٔؼٙا ٣ٔاعي١ تفاٚت٣ وٝ تا عا٤ز ٘ؾا٘ٝتٝ ٚ

پظ اس عٛعمٛر ٔياِؼمٝ    .(16: 1380)وات٣ّ، « عاسدٚرٛد ٤ه رأؼ١ ستا٣٘ را ٕٔىٗ ٣ٔ
ٓ  رٚٔٗ ٤اوٛتغٗ تز د٘ثاَ ؽذ. ٞا٢ ستا٣٘ تٝ ؽى٣ّ رذ٢تز ر٢ٚ تماتُ تمز٤ٗ  ٤ىم٣ اس ٟٔم

اٚ ٔؼتممذ اعمت ومٝ    » .فمزاٚاٖ داؽمت   ٣ٟٞا٢ ستا٣٘ تٛرّوٝ تٝ تماتُ اعت ؽٙاعا٣٘ستاٖ
ؽمٛد. ا٤مٗ    ٞا٢ دٚتا٣٤ تٝ ٞٓ ٔزتٛه ٚ ٔحذٚد ٣ٔٚاحذٞا٢ ستا٣٘ تٛعو ٘ظا٣ٔ اس تماتُ

ٗ »ٚاتغتٝ تمٝ ٔؼٙما٢   « تار٤ه»ٞا در ت٥ِٛذ ٔؼٙا ٘مؾ٣ ت٥ٙاد٢ دارد: ٔؼٙا٢ تماتُ « رٚؽم
 .(159: 1387 1ٙمذِز، )چ« لاتمُ درن ٥٘غمت  « ٔحتٛا»رش در ارتثاه تا « فٛره»اعت؛ 

]٘ظاْ تممات٣ّ    ا٤ٗ»٤ٛ٘غذ: ٣ٔ وٙذ ٚٞا در ا٤زاد ٔؼٙا اؽارٜ ٥٘٣ٔش تٝ ا٥ٕٞت تماتُ تاره
ٕٞاٖ اف٣ّ اعت وٝ تا٤ذ ّٟٔٓ اس تح٥ُّ فنا٢ پ٥ٛعت٣ٍ تاؽذ: چٝ عزٚوار داؽتٗ تما تماتمُ   

٥ز ٔمٛرد  تٛا٘ذ تٝ ٔؼ٣ٙ ٔؾاٞذ٠ ٘غثت ؽثاٞت ٤ا اختالف٣ تاؽذ وٝ ٕٔىٗ اعت ٥ٔاٖ تؼمات ٣ٔ
 (.101: 1370)تاره، « تٙذ٢ وٙذٞا را ىثمٝٞا ٚرٛد داؽتٝ تاؽذ ٤ا آٖ٘ظز اس تماتُ

ت ضحاك ٍ فزٗذٍى ضاٌّاهًِظامهباحث ًظزٕ:  -2  ّإ تقابلٖ هؤثز در رًٍذ رٍٗا

 . ًضادگ2-1ٖ
ٖ در داعتاٖ محان ٚ فز٤ذٖٚ، ٘ضاد٣ٌ ٤ى٣ اس خمزدٜ  ٞما٣٤ اعمت ومٝ تمٝ     ٌفتٕما

ؽمٛد ٚ در عم٥ز ا٤زماد ٔؼٙما ٔمإحز اعمت. در       پزداس رٚا٤ت ٣ٔتٝؽىُ ٘اپ٥ٛعتٝ تٛعو ٌف
ػٙمٛاٖ فمزد٢ ؽمٙاختٝ    ٝ پادؽاٜ تم  -چٝ پ٥ؼ اس اعالْ ٚ چٝ پظ اس آٖ –د٤ذٌاٜ ا٤زا٥٘اٖ 

ِٝ تمزا٢ وغمة فمزّ    أتز٤ٗ ٔغم ٟ٘اد٢ تذ٣ٟ٤ٚ افُ پان اعتد وٝ دارا٢ فزّ ا٤شد٢ ٛؽ ٣ٔ

 
1 . Daniel Chandler 
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ُ ٤ٞا٢ ٔثت٣ٙ تز ٔغازا٢ ا٤زاد رٔشا٢ اعت تس٥ٔٙٝؼ. ا٤ٗ اػتماد پ٥]2[ا٤شد٢ تٛدٜ اعت

ٝ   ٞما  پمزداس. ا٤مٗ رٔش  )ا٤زا٥٘اٖ( تٛعو ٌفتٝ اػتماد٢ ٔخاىثاٖ ٔتٗ  پمزداس  ومٝ ٥ٔماٖ ٌفتم
ٚعم١ّ٥ تافمت ارتٕماػ٣ ٚ اػتمماد٢     ٝ )٥ٌز٘ذٜ( ٔؾتزن اعمت، تم   ٤1اب)فزعتٙذٜ( ٚ ٌفتٝ

افمت  ٚعم١ّ٥ ت ٝ وٝ در خالَ داعمتاٖ ٚ تم   ا٘زأذ. چٙأٖؾتزن، تٝ خّك ٔؼا٣٘ وٙا٣٤ ٣ٔ
ؽٛد. ممحان  محان اؽارٜ ٣ٔ ٘ثٛدِٖ ٟ٘ادارراػ٣ وٙا٣٤، تارٞا تٝ ٘ضاد٣ٌ فز٤ذٖٚ ٚ پان

دعتٛر اٞمز٤ٕٗ،   ٟٝ٘اد ٚ تشرٌٛار دارد. پذر اٚ پادؽاٜ تاس٤اٖ اعت. أا محان تپذر٢ پان
ؽٛد ٚ ٍٞٙما٣ٔ ومٝ پمذر لقمذ ا٘زماْ ػثماده ؽمثا٘ٝ دارد،        ٔٛظف تٝ وؾتٗ پذرػ ٣ٔ

ٝ   عا٘ذ. در ا٤ٗرمحان اٚ را تٝ لتُ ٣ٔ پمزداس تمٝ   را ٚ در اٚد فنا٢ تٙؾم٣ رٚا٤مت، ٌفتم
 پزداسد:٥ٌز٢ در ٔٛرد ا٤ٗ وٙؼ ٔٙف٣ ٣ٔ٘ت٥زٝ

    ٓ  داعمممتاٖ تمممٝ خمممٖٛ پمممذر ٌؾمممت ٞممم
 ومممٝ فزس٘مممذ تمممذ ٌمممز ؽمممٛد ٘مممزّٜ ؽممم٥ز    
 ٍٔممممز در ٟ٘مممما٘ؼ عممممخٗ د٤ٍممممز اعممممت

 

    ٖ  س دا٘مممما ؽمممم٥ٙذْ ٔممممٗ ا٤ممممٗ داعممممتا
 تممممٝ خممممٖٛ پممممذر ٞممممٓ ٘ثاؽممممذ د٥ِممممز 

عممممممتپضٚٞٙممممممذٜ را راس تمممممما ٔممممممادر ا  
(40: 1380فزدٚع٣، )  

داِم٣ اعمت تمز ٤مه ٔمذَِٛ ٟٔمٓ       « پضٚٞٙذٜ را راس تا ٔادر اعمت »ػثاره وٙا٣٤ 
٘ثمٛدٖ   ٥ٌٜزد وٝ محان ٘ضادٜ ٥٘غت ٚ ا٤ٗ ٘ضادپزداس ٘ت٥زٝ ٣ٔاخالل٣ ٚ اػتماد٢. ٌفتٝ

 تّىٝ اس ع٢ٛ ٔادر اٚعت. ،٘ٝ اس ع٢ٛ پذر
ن دارد ٚ دارا٢ فزّ ا٤مشد٢  پا ٟ٘اد٢ وأالً (فز٤ذٖٚ)ٌز ٔخثت اس ع٢ٛ د٤ٍز، وٙؼ

وٙذ. ٤ى٣ اس ٔٛارد ٟٔٓ ِٝ اؽارٜ ٣ٔأپزداس رٚا٤ت، در ؽزا٤و ٔختّف تٝ ا٤ٗ ٔغ اعت. ٌفتٝ
ٌمز ٔٙفم٣ در خمالَ رٚا٤مت،     اؽارٜ تٝ فزّ ا٤شد٢ تٛعو فزدٚع٣، را٣٤ اعمت ومٝ ومٙؼ   

« ٢ا٤مشد ٤ٛٞذا تِذٚ فمز٠ّ  »ت٥ٙذ وٝ در آٖ خٛاب، فز٤ذٖٚ دارا٢ فزّ ا٤شد٢ اعت: خٛات٣ ٣ٔ
اٚ را پ٥ؼ اس ٚالده فز٤مذٖٚ  محان پذر اٚ آتت٥ٗ اس پّٟٛا٘اٖ ا٤زاٖ اعت وٝ  .(49ٕٞاٖ: )

پزداس رٚا٤ت، اٚ را ىٛعت. ٌفتٝٚ ٔادرػ، تزخالف ٔادر محان، دارا٢ خقا٤ُ ٥٘ وؾذ ٣ٔ
وٙذ ٚ تزخالف ٔادر محان، اٚ را تا ٘ماْ خافمؼ ٚارد   ٔؼزف٣ ٣ٔ« خزدٔٙذ ٔاِْ فز٤ذٖٚ»

 ذ:وٙرٚ٘ذ داعتاٖ ٣ٔ
 فزا٘ممممه تٔممممذٓػ ٘مممماْ ٚ فزخٙممممذٜ تممممٛد  
 

 تممممٝ ِٟٔممممز فز٤ممممذٖٚ دَ آٌٙممممذٜ تممممٛد    
(52)ٕٞاٖ:   

َ ٝ پمزداس در ؽمزا٤و ٔختّمف ٚ تم    اس ع٣٤ٛ، ٌفتٝ ٞما٢ ٔتفماٚه ستما٣٘،    ٚعم١ّ٥ دا
 عاسد وٝ در تيٗ خٛد، عتا٤ؼ فزا٘ه را درتزدارد:ٞا٣٤ ٣ٔ ٔذَِٛ

 ٝ  ا٢ در دِمممممٓ ا٤مممممشد٢ ومممممٝ ا٘ذ٤ؾممممم
 

عممممممت اس رٜ تخممممممزد٢فممممممزاس آٔممممممذٜ   
(53ٕاٖ: )ٞ  

 
1 . Enonciataire 
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ػٙٛاٖ ٝ ٔثت٣ٙ تز عتا٤ؼ فزا٘ه ت اعتٞا٣٤ داَ« خزدٔٙذ٢»ٚ « ا٘ذ٤ؾ١ ا٤شد٢»

ٔادر پادؽاٜ آ٤ٙذ٠ ا٤زاٖ س٥ٔٗ. ٔادر فز٤ذٖٚ، ٘مؾ٣ اعاع٣ در پزٚرػ اٚ دارد ٚ در تٕماْ  
ٖ   ٕ٘ا٢ فز٤مذٖٚ را ػٟمذٜ   ٔزاحُ رٚا٤ت، تا حنٛر فؼاَ خٛد، ٘مؼ راٜ ومٝ  دار اعمت؛ چٙما

رٚد ٚ ٚ اٚ را اس وٙؾم٣ تماخثز   ٙمً تما ممحان، ٘مشد فزا٘مه ٔم٣      پ٥ؼ اس ر افز٤ذٖٚ حت
 عاسد وٝ لقذ ا٘زاْ آٖ دارد.   ٣ٔ

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 . هل٘ت2-2
ٌز اس دٚ ٥ّٔت ٚ لْٛ ٔتفماٚه ٞغمتٙذ. ٘مضاد ممحان اس لمْٛ ػمزب اعمت ٚ        دٚ وٙؼ

٢ِٛ اعتزٚط ٔؼتمذ اعت: ا٘ذ٤ؾم١ ٔثتٙم٣ تمز ل٥ماط در ٤مه      » فز٤ذٖٚ، ا٤زا٣٥٘ اف٥ُ اعت.
ُ     ٞا٣٤ ٣ٔٔٙزز تٝ تماتُ فزًٞٙ ٞما  ؽٛد وٝ تٝ ىٛر اعتؼار٢ ؽمث٥ٝ تٕما٤ش ٥ٔماٖ د٤ٍمز تماتم

(. ا٥ٕٞت ا٤ٗ تماتُ لم٥ٔٛت٣ ٚ فزٍٞٙم٣ اس   163: 1387)چٙذِز، « )ٔا٘ٙذ ت٣ٔٛ ٚ غز٤ثٝ( اعت
ؽمٛد. ِم٢ٛ اعمتزٚط پمظ اس ت٥ماٖ د٥ِمُ ٚرمٛد        راعت وٝ ٔٙزز تٝ عاخت اعيٛرٜ ٔم٣  آٖ

ا٤ٗ تٙالناه اعت ومٝ تاػمج   »وٙذ: ت آٖ، چ٥ٙٗ اؽارٜ ٣ٔتٙالناه فز٣ٍٙٞ در ٔتٗ تٝ ا٥ٕٞ
 )ٕٞاٖ(.« باٗذ هعٌا داضتِ باضذٞا٣٤ ؽٛد. چ٥ٙٗ رٔشٌاٖ ٌز ٣ٔ ٞا٢ رٚؽٗت٥ِٛذ اعيٛرٜ
٥زا٘م٣ اعمت ومٝ پادؽما٥ٞؼ تمز ا٤زا٥٘ماٖ تمٝ        ٘افمزد٢  )محان(  ٌز ٔٙف٣وٙؼ

 ٞاعت: درخٛاعت خٛد آٖ
 رمممم٢ٛ عممممٛارٖا ا٤ممممزٖا ٕٞممممٝ ؽمممماٜ   

 

ٝ  ٟ٘اد٘ممممذ ٤ممممه   مممممحان ر٢ٚ عممممز تمممم  
(42: 1380)فزدٚع٣،   

 ٌز ٔخثت وٙؼ ٌز ٔٙف٣ وٙؼ

 ٥ٍ٘شؽ٣:  ٥٘ز٢ٚ ا
 وؾتٗ پذر تزا٢  

 رع٥ذٖ تٝ پادؽا٣ٞ

 ٥٘ز٢ٚ ا٥ٍ٘شؽ٣:  
٥ٌز٢ خٖٛ پذر  ا٘تماْ

 ٌز ٔٙف٣ اس وٙؼ

 عزؽت   ٔادر پان
)حنمممٛر فؼممماَ ٚ 

 ٔإحز در رٚا٤ت(

ٔادر تذ ٟ٘اد )ػمذْ  
 حنٛر در رٚا٤ت(
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ٝ ا٤ٗ ٘ىتمٝ  در رٚا٤ت فزدٚع٣،  ٌش٤ٙٙذ وٝ ا٤زا٥٘اٖ محان را تز٣ٔ ا٢ اعمت  ٚعم٥ّ
عاس دار٘ذ. در ٌزٞا٣٤ وٝ در رٚا٤ت، تأح٥ز٢ ٟٔٓ ٚ عز٘ٛؽتتزا٢ تثذ٤ُ ا٤زا٥٘اٖ تٝ وٙؼ

  )ا٘فقمماَ( ٌفتٕمما٣٘ 1ٚالممغ دٚ وممٙؼ ٔتفمماٚه ا٤زا٥٘مماٖ در ا٤ممٗ رٚا٤ممت ٔٛرممة تغممو 

ا٤ٗ تغو ٌفتٕماٖ   ؽٛد.ٌزاٖ ٚ خارد ؽذٖ اس فنا٢ ٌفتٕا٣٘ ٔحذٚد( ٣ٔ ٤ؼ وٙؼ)افشا
ٗ   وأمُ ٔم٣   ٢در ادأٝ ٚ ا٘تخاب فز٤ذٖٚ تٝ پادؽا٣ٞ، ٕ٘ٛد ٣ ٤م ٌمز ٥٘زٚ  ٤اتمذ: وما٠ٚ آٞم

تحزٗکل  ٚع١ّ٥ ا٤ٗ ٝ وٙذ ٚ تذ٤ٗ تزت٥ة، ا٤ؾاٖ تٔحزوٝ اعت وٝ ا٤زا٥٘اٖ را تحز٤ه ٣ٔ
 ٤اتٙذ:ٚرٚد ٣ٔ 3طفٖهزحلٔ آهادگٖ ٍ تَاًص عاتٝ  2،عاطفٖ

 تپ٥٤ٛممممذ ومممم٥ٗ ٟٔتممممز آٞممممزٔٗ اعممممت  
 ٕٞممم٣ رفمممت پممم٥ؼ ا٘مممذرٖٚ ٔمممزد ٌ مممزد  

 

آفمممز٤ٗ را تمممٝ دَ دؽمممٕٗ اعمممت    رٟممماٖ   
 عمممپا٣ٞ تمممز اٚ ا٘زٕمممٗ ؽمممذ ٘مممٝ خ مممزد    

(57)ٕٞاٖ:   
٘ت٥زمٝ ٚ   احغاعم٣ دٚ  - ػاىف٣ ٌزػٙٛاٖ وٙؼٝ ا٤ٗ دٚ واروزد ٔتماتُ ا٤زا٥٘اٖ ت

 در پ٣ دارد: ٔتفاٚه را ٤ٛٞ4ت ػاىف٣

 
ٜ  در رما٢ در تمات٣ّ د٤ٍز، ممحان   در اتتمذا٢ رعم٥ذٖ تمٝ     ٌمز ٔٙفم٣  ومٙؼ  ٌما

ٞا را تٝ عپاٜ ا٤مزاٖ  آٚرد ٚ آٖپادؽا٣ٞ ا٤زاٖ س٥ٔٗ، عپا٣ٞ اس ِؾىز اػزاب را تٝ ا٤زاٖ ٣ٔ
 عاسد:ّٔحك ٣ٔ

 اس ا٤مممممممزٖا ٚ اس تاس٤ممممممماٖ ِؾمممممممىز٢  
 

 ٌممممش٤ٗ وممممزد ٌ ممممزدٖا ٞممممز وؾممممٛر٢    
(42)ٕٞاٖ:   

 
1 . Extensite 
2 . Eveil affectif 
3 . Disposition affective 
4 . Pivot affectif 

 ا٢ محان ٞا٢ اعيٛرٜ واروزد اَٚ: آٌا٣ٞ ا٤زا٥٘اٖ اس ٤ٚض٣ٌ

 ٛا٣ٞ واٜٚ ٚ خزٚػ اٚ. واروزد دْٚ: دادخ

 واروزد اَٚ: حزوت تٝ ع٢ٛ محان

 واروزد دْٚ: پ٥ٛعتٗ تٝ واٜٚ تزا٢ خزٚػ ػ٥ّٝ محان  

 ػٙٛاٖ پادؽاٜ ا٤زاٖ   واروزد اَٚ: ا٘تخاب محان تٝ

 ػٙٛاٖ پادؽاٜ ا٤زاٖ واروزد دْٚ: ا٘تخاب فز٤ذٖٚ تٝ
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وٝ فز٤مذٖٚ   ػاىف٣ اٚ تٝ ٘ضاد ػزب دارد؛ حاَ آٖا٤ٗ وٙؼ محان ٘ؾاٖ اس تؼّك 

ٞا تٝ آ٥٤ٗ وٙذ ٚ وأالًٌز ٔخثت، اس ٥٘زٚٞا٢ ا٤زا٣٘ در عپاٞؼ اعتفادٜ ٣ٔػٙٛاٖ وٙؼٝ ت
د٤ٙم٣  ٞما٢  تٙذ اعت. فز٤ذٖٚ در اتتذا٢ رع٥ذٖ تٝ پادؽما٣ٞ، عمٙت   پا٢ ٚ رعْٛ ا٤زا٣٘

 :آٚردچٖٛ افزٚختٗ آتؼ ٚ پزعتؼ ٟٔزٌاٖ تزا ٣ٔ ٞٓ ا٤زا٥٘اٖ را
 تفزٔممممممٛد تمممممما آتممممممؼ افزٚختٙممممممذ  
 پزعمممممت٥ذٖ ٟٔزٌممممماٖ د٤مممممٗ اٚعمممممت 

 

 ٕٞمممممٝ ػٙثمممممز ٚ سػفمممممزٖا عمممممٛختٙذ   
 تممممٗ آعمممما٣٘ ٚ خممممٛردٖ آ٤مممم٥ٗ اٚعممممت

(72)ٕٞاٖ:   

 . هار دٍش بَدى ضحاك ٍ گزسٓ گاٍسار فزٗذٍى2-3
 ٌمز، ومأالً  ٞا٢ رغ٣ٕ تمزا٢ دٚ ومٙؼ  ٤ٚض٣ٌ ٚ ٚففٞا٢ ستا٣٘ واروزد ٤ٚض٣ٌ
ٗ اعت. ٔار، در ؽاٞٙأٝ ٕ٘ماد٢ اس   «ٔار دٚػ»ٔتفاٚه اعت. محان  اعمت ٚ در   اٞمز٤ٕ

ٝ   -تمات٣ّ دٚ ع٤ٛٝ تا ٌمزس٠ ٌاٚعمار فز٤مذٖٚ      لمزار دارد:  -ا٢ اعماى٥ز٢ در تافمت ٚ ر٤ؾم
عزوارات٣ ٘مؼ ٌزس ٌاٚعمز ٚ چٍم٣ٍ٘ٛ ارتثماه آٖ را تما اعميٛر٠ اصدٞاوؾم٣، ارتثماه        »

عمت ومٝ داعمتاٖ وؾمتٝ     دا٘ذ. اٚ ٔؼتمذ ا  د٤ز٤ِٗ افغا١٘ اصدٞاوؾ٣ ٚ اعيٛر٠ آفز٤ٙؼ ٣ٔ
ؽذٖ و٥ٛٔزث، ٔزد ٘خغت٥ٗ، ٚ ٌاٚ ٤ىتاآفز٤ذ، ٌاٚ ٘خغت٥ٗ در آغاس آفمز٤ٙؼ تمٝ دعمت    

ٞا٢ اصدٞاوؾ٣ تؼمذ٢    در افغا٘ٝ - ؽٛد  وٝ خٛد تٝ فٛره ٔار تز س٥ٔٗ ٚارد ٣ٔ -اٞز٤ٕٗ 
خغزٚ ٚ  تىزار ؽذٜ اعت؛ اس رّٕٝ داعتاٖ ٌزؽاعة ٚ اص٢ عزٚٚٓر، فز٤ذٖٚ ٚ محّان، و٣

ٝ افزاع٥ا ٓ     ب. در ا٤ٗ عٝ داعتاٖ، اس ٤ه ىزف ٔا تا اصدٞا٣٤ رٚتم چمٖٛ   رٚ ٞغمت٥ٓ ومٝ ٞم
ؽٛد ٚ ٔمزدوؼ ٚ ٌماٚوؼ اعمت ٚ اس ىمزف       اٞز٤ْٕٗ ٔارپ٥ىز اعت ٚ ٤ا تٝ ٔار تؾث٥ٝ ٣ٔ

 ٝ ٓ       د٤ٍز، در افغما٘ ٚ   ٞما٢ حٕاعم٣، پّٟٛا٘ماٖ اصدٞماوؼ ٞم فز٤مذٖٚ ٚ   چمٖٛ ٌزؽاعمو 
 ٝ تٝ دعمت اصدٞما وؾمتٝ ؽمذٜ اعمت. اس     خغزٚ ٕٞٝ اس تخٕٝ ٚ ٘ضاد ٔزد ٘خغت٥ٙٙذ و و٣
 « راوٝ اصدٞا، ٔمزد ٚ ٌماٚ را وؾمتٝ، خمٛد ٥٘مش تا٤مذ تمٝ دعمت ا٤مٗ دٚ وؾمتٝ ؽمٛد            آٖ

 .(45-44: 1392)رؼفز٢ ٚ پٛراحٕذ، 
٥ٌز٢ فز٤ذٖٚ تّم٣ ؽٛد. ٌاٚ ا٢ تزا٢ ا٘تماْتٛا٘ذ ٚع٥ّٝاس ع٣٤ٛ ٌزس٠ ٌاٚعار، ٣ٔ

را تزػٟمذٜ دارد ٚ فز٤مذٖٚ اس اٚ ؽم٥ز    وٝ در دٚراٖ وٛدو٣، ٘مؼ دا٤م١ فز٤مذٖٚ    -تزٔا٤ٝ
٥ٌمزد  ؽٛد. وؾتٝ ؽذٖ ا٤ٗ ٌاٚ در حا٣ِ فٛره ٣ٔدعت محان وؾتٝ ٣ٔ تٝ -٘ٛؽذ ٣ٔ

ٌزدد ٌز ٣ٔتٝ اٚ دارد. ا٤ٗ ػُٕ ٔٛرة آسرد٣ٌ ػاىف٣ وٙؼ ا٢ تغ٥ارٝ وٝ فز٤ذٖٚ ػالل
ٚ  »پذ٤زد ومٝ  ٚع١ّ٥ ٌزس٢ فٛره ٣ٔٝ ٥ٌز٢ اٚ، تٚ رفغ آسرد٣ٌ ٚ ا٘تماْ تمز آٖ  « عمزِ ٌما

 ؽٛد:ٚع١ّ٥ ٥ٕٞٗ ٌزس ٔحمك ٣ٔ ٘مؼ تغتٝ اعت. پ٥زٚس٢ فز٤ذٖٚ تز محان تٝ
 تممممذٖا ٌممممزس٠ ٌاٚعممممز دعممممت تممممزد    

 

 تمممشد تمممز عمممزػ تمممزي تؾىغمممت خمممزد   
(65: 1380)فزدٚع٣،   
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 ّإ رفتارٕ ًظام حامو٘ت. مٌص2-4
تز٤ٗ ػٙافز ٌز رٚا٤ت، ٤ى٣ اس ِٟٔٓٛص٤هِ دٚ وٙؼؤٞا٢ رفتار٢ ٚ ا٤ذتماتُ وٙؼ

ٝ ٝ پزداس در عزتاعز رٚا٤ت تاعت. ٌفتٝ« داعتاٖ محان ٚ فز٤ذٖٚ»ؼٙا در ت٥ِٛذ ٔ ا٢ ٌٛ٘م
 ٌمزِ ٞا٢ ٔٙف٣ ٚ ٔخثت رفتار٢/ ؽخق٥ت٣ تزا٢ دٚ ومٙؼ ٔؼٙادار عؼ٣ در ا٘تماَ ٔقذاق

ٔحٛر٢ رٚا٤ت تٝ فزاخٛر تافت ٔت٣ٙ دارد. دٚ ؽخق٥ت ٔحٛر٢ِ ٔٙف٣ ٚ ٔخثمت داعمتاٖ،   
تمٝ  « حاو٥ٕمت »ٌفتٕماٖ  ٚ تمذ٤ٗ تزت٥مة، خمزدٜ   ٞزدٚ تزا٢ ٔذت٣ پادؽاٜ ا٤زاٖ ٞغتٙذ 

ؽمٛد. در ىمَٛ رٚا٤مت    پمزداس تثمذ٤ُ ٔم٣   ٞا٢ ٔتماتُ تٛعو ٌفتٝٔح٣ّ تزا٢ ارائ١ تماتُ
چ٥مش، در ؽم٠ٛ٥    ٌز ت٥ؼ اس ٞمز ؽاٞٙأٝ، رفتار اراد٢ دٚ وٙؼ داعتاٖ فز٤ذٖٚ ٚ محانِ
در ا٤ٗ خمزدٜ  ٞا٢ ٔتمات٣ّ وٝ ٞا ٕ٘ٛد ٤افتٝ اعت. در ادأٝ وٙؼحىٛٔت ٚ پادؽا٣ٞ آٖ

 .ؽٛد تزرع٣ ٣ٔٞا٢ ٔتماتُ ا٘زا٥ٔذٜ اعت، ٘ظاْ ٌفتٕا٣٘ تٝ خّك ٔؼٙا ٚ ٔذَِٛ

 هبتٌٖ بز طزد/ ستاٗص خِزَد گاىرهش .2-4-1
ٗ ؽٛد ٚ تا تٛعم١  محان در اتتذا٢ پادؽا٥ٞؼ ٌزفتار ٥٘زً٘ اٞز٤ٕٗ ٣ٔ   اٞمز٤ٕ

ُ  ٝ رما اٞمز٤ٕٗ تم    ؽٛد. در ا٤ٗتٝ ٔاردٚػ تثذ٤ُ ٣ٔ تز وتفؼ، رعماٖ  ٤مار٢  ػٙمٛاٖ ػأم
اس ا٤ٗ ٚمؼ٥ت ٘اتٟٙزار  رٞا٣٤ٚ راٜ  ؽٛد ٣ٔه پشؽه ٚارد فحٙٝ أٌز ٔٙف٣، در ٥ٞوٙؼ
 وٙذ:ٔؼزف٣ ٣ٔ« تغذ١٤ ٔارٞا اس ٔغز ا٘غاٖ»را 

 ؽممماٖ خمممٛرػرمممش ٔغمممش ٔمممزدْ ٔمممذٜ تمممٝ
 

 ٍٔممممز خممممٛد ت٥ٕز٘ممممذ اس ا٤ممممٗ پممممزٚرػ  
(42)ٕٞاٖ:   

ٔغشؽماٖ خمٛران   ؽمٛ٘ذ ٚ  تذ٤ٗ تزت٥ة، ٞز رٚس دٚ ٘فز تٝ واْ ٔزي وؾما٘ذٜ ٔم٣  
را ٔا تا دٚ داَ ستا٣٘ ٔٛار٥ٟٓ وٝ در تافت ٔزاس٢ خٛد، دٚ ٔمذَِٛ  ؽٛد. در ا٤ٗٔارٞا ٣ٔ

اس تم٥ٗ   -2 ؛تغم٥ّٓ اعمت   ٌز ٔٙف٣ در تزاتز ٥٘ز٢ٚ اٞز٤ٕٗ ومأالً  وٙؼ -1 :را در تزدارد
ا٢ اعت اس ا٥ٕٞت تؼمُ ٚ خِزدٚرس٢. ٔغش ا٘غاٖ، ٔحمُ ا٘ذ٤ؾمٝ   ٞا ٘ؾا٘ٝرفتٗ ٔغش ا٘غاٖ

رما ومٝ    اس آٖدا٘غمت.  « ٔحُ ٚ حاَ»عٙت٣، آٖ را تا٤ذ ٔزاس تٝ ػالل١ ٚ در تالغت  اعت
آ٤ذ، ٘مؾ٣ ٟٔٓ در س٘ز٥ز٠ ا٘تماَ ٔؼٙما  ؾٕار ٣ٔٞا٢ ستا٣٘ تا٢ اس رٔشٔزاسٞا س٤زٔزٕٛػٝ

ىمار  و ٤مه اتقماَ اعمت ٚ ا٤مٗ ػثماره اس ت     ٔزاس احنار ٤ه و٥ّت تٛعم »تزػٟذٜ دارد: 
٤ه ففت، ٤ا چ٥ش٢ وٝ ارتثاى٣ ٘شد٤ه تا چ٥ش٢ د٤ٍز ٌزفتٗ ٘اْ ٤ه چ٥ش ٤ا ٤ه راتيٝ، 

 (.196: 1387)چٙذِز، « دارد، تزا٢ احنار آٖ چ٥ش د٤ٍز اعت
س٘مذ ٚ  ٌز ٔخثت رلٓ ٔم٣ پزداس ؽزا٤ي٣ ٔؾاتٝ را تزا٢ وٙؼدر خالَ رٚا٤ت، ٌفتٝ

دٞذ. فز٤ذٖٚ در اتتذا٢ رع٥ذٖ تٝ پادؽما٣ٞ،  اٚ، وٙؾ٣ ٔثت٣ٙ تز عتا٤ؼ خِزَد ا٘زاْ ٣ٔ
تز محان در آٖ حنٛر داؽت، تا رفتار خمٛد،   ا٣٤ ٔتٙاظز تا ٕٞاٖ فنا٣٤ وٝ پ٥ؼدر فن
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 ٌزدا٘ذ:خِزدٚرس٢ را تٝ فنا٢ رأؼٝ تاس٣ٔ

 ا٘ممممذٜٚ ٌؾممممت اس تممممذ٢   سٔا٘ممممٝ تمممم٣ 
 

 ٌزفتٙمممممممذ ٞمممممممزوظ رٜ تِخمممممممزَد٢   
(72: 1380)فزدٚع٣،   

ٓ  در ا٤ٗ ت٥ت ٔا تا دٚ ٘ؾا١٘  ٝ  در پ٥ٛ٘ذ تما ٞم رٚ ٞغمت٥ٓ ومٝ حما٢ٚ ٔؼٙما٣٤      رٚتم
ٞا٢ ٔتناد ع٣٤ٛ داَ ٞا٢ ٔتؾاتٝ سٔا٘ٝ/ ٞزوظ ٚ اسعٛ داَ : اس ٤هاعتتُ در خٛد ٔتما

٤ىم٣ اس  »پزداس در الٙاع ٔخاىة تٛرٝ و٥ٙٓ: را تا٤ذ تٝ ٘مؼ ٟٔٓ ٌفتٝ تذ٢/ خزد. در ا٤ٗ
ٝ  ػٛأُ ٟٔٓ تمزٚس احغاعماه در ٌفتٕماٖ، ٔٛممغ     پمزداس اعمت. در حم٥ممت    ٥ٌمز٢ ٌفتم

٥ٌمز ٘ؾماٖ   ٤ؼ٣ٙ ػأُ تغ٥٥زدٞٙذٜ ٚ ػأمُ ٔٛممغ   تاسؽٙاع٣ دٚ ػأُ ٟٔٓ در ٌفتٕاٖ،
 .(162: 1385)ؽؼ٥ز٢، « ٔؼٙا٣٤ ٔتفاٚه رٚ تٝ ر٥٤ٚٓ-دٞذ وٝ ٔا تا دٚ ٚمؼ٥ت ٘ؾا٣ٔٝ٘

ؽٛد ومٝ  ٔٛفك ٣ٔ 1در ٚالغ، فزدٚع٣ در ىَٛ رٚا٤ت، تا اعتفادٜ اس ١ٌ٘ٛ ؽٙاخت٣ ٔزات٣

پمزداس  اىة تٛعو ٌفتٝٔزاب وزدٖ ٔخ ]3[راٜ عاسد. تز تا خٛد ٞٓ ٔخاىة را ٞزچٝ ت٥ؼ
ٚالمغ،   در ىَٛ ا٤ٗ رٚا٤ت، ت٥ؼ اس ٞزچ٥ش در ِحمٗ ٔغمتحىٓ اٚ ٕ٘مٛد ٤افتمٝ اعمت. در     

ٝ   چٝ ٌفتٝآٚرد وٝ آٖٛرٛد ٣ٔا٘ؼ ٔتٗ در ٔخاىة ا٤ٗ تاٚر را تخٛ فمح٥    ،پمزداس ٌفتم
 اعت ٚ رش آٖ ٥٘غت.

)ارًکَاس ٍ   هؤثز در رًٍذ حامو٘ت با دٍ ضخص٘ت در پًَ٘ذ گاىرهش. 2-4-2
 اس(ضْزً

دٚ ؽخق٥ت ار٘ٛاس ٚ ؽمٟز٘اس، وماروزد٢ دٌٚا٘مٝ ٚ ٔمإحز در رٚ٘مذ رٚا٤مت دار٘مذ؛        
ُ   در پ٥ٛ٘مذ ٌز ٔٙف٣ ٚ ٔخثمت داعمتاٖ   ا٢ وٝ تا ٞز دٚ وٙؼٌٛ٘ٝٝ ت ٞما٢  ٞغمتٙذ ٚ تماتم

ٔتمٖٛ حٕاعم٣ دٚ    روٙذ. ار٘ٛاس ٚ ؽٟز٘اس، دؽاٖ ٘مؾ٣ ٟٔٓ در ت٥ِٛذ ٔؼٙا ا٤فا ٣ٔرفتار٢
ٖ   ]4[ٙذ.دختز ٤ا دٚ خٛاٞز رٕؾ٥ذ ٞغت ٞما را اس لقمز   محان در اتتمذا٢ پادؽما٥ٞؼ آ

اٚ تزا٢ پ٥ٛ٘ذ تما   وٛؽؼتزد. ا٤ٗ ػُٕ محان، ٚ تٝ لقز خٛد ٣ٔ وٙذ ٣ٔرٕؾ٥ذ خارد 
ٛرٛد آ٤مذ ٚ  اس تخا٘ذاٖ پادؽا٣ٞ ا٤زا٣٘ اعت. اٚ ا٥ٔذٚار اعت وٝ فزس٘ذ٢ اس ار٘ٛاس ٚ ؽٟز٘

٥زا٣٘ تمٛد٘ؼ  ٘ٔٙتمُ ؽٛد ٚ ٘مـ اتذ٤ٗ تزت٥ة، تثار پادؽا٣ٞ ا٤زا٣٘ اس ٔادر تٝ فزس٘ذاٖ 
ٔٙفم٣ تمٝ ا٤مٗ ٔٛممٛع      ٥ٌز٣٤ ومأالً  پزداس رٚا٤ت، ٔٛمغتذ٤ٗ تزت٥ة، ٔزتفغ ؽٛد. ٌفتٝ

 دارد:
 تممممممٝ ا٤ممممممٖٛا مممممممحان تزد٘ذؽمممممماٖ
 تپزٚردؽمممممممممممماٖ اس رٜ رمممممممممممماد٢ٚ

 

  ٖ  تمممممممٝ آٖ اصدٞمممممممافؼ عپزد٘ذؽممممممما
ؽممممماٖ ومممممض٢ّ ٚ تمممممذخ٢ٛ ت٥أٛخمممممت  

(47: 1380)فزدٚع٣،  

 
1 . Persuasion 
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را در ِٝ، اس آٖأؽٛد. ا٤ٗ ٔغٚ ؽٟز٘اس ٔحمك ٣ٕ٘ ٥٘ت فزس٘ذآٚر٢ محان اس ار٘ٛاس

ٝ ٤اتذ وٝ ا٤ٗ دٚ ؽخق٥ت، در ادا١ٔ رٚ٘مذ داعمتاٖ، ٞمز    ٔؼٙا ا٥ٕٞت ٣ٔ ت٥ِٛذِ فزس٘مذ   عم
ومٝ اس   -ٚعم١ّ٥ ا٤مٗ دٚ ؽخقم٥ت   ٝ آٚر٘ذ ٚ ٘غُ پادؽا٣ٞ ا٤زاٖ، تم  فز٤ذٖٚ را تٝ د٥٘ا ٣ٔ

 ٤اتذ.  ادأٝ ٣ٔ ٣ د٤ٍزٚع١ّ٥ فز٤ذٖٚ اس ع٤ٛٝ اس ٤ه عٛ ٚ ت - ٘شد٤ىاٖ رٕؾ٥ذ ٞغتٙذ
٘خغت٥ٗ وٙؼ فز٤ذٖٚ در ارتثماه تما ار٘مٛاس ٚ ؽمٟز٘اس، در تمذٚ ٚرٚد اٚ تمٝ وما         

 خٛرد: محان رلٓ ٣ٔ
  ٖ  ؽممماٖ ٘خغمممت تفزٔمممٛد ؽغمممتٗ عمممزا

 ٖ ٕٛدؽمممممممممممما  رِٜ داٚر پممممممممممممان ٙت
 

ٞمممما تؾغممممت ؽمممماٖ اس آٖ ت٥زٌمممم٣ رٖٚا   
ٞممممممممما تپاِٛدؽممممممممماٖس آِمممممممممٛد٣ٌ  

(61)ٕٞاٖ:   
عمتاٖ در ارتثماه تما ار٘مٛاس ٚ ؽمٟز٘اس،      ٔحمٛر٢ دا  ٞا٢ دٚ ؽخقم٥تِ تماتُ وٙؼ

تأح٥ز٢ ٔغتم٥ٓ در پ٥زٚس٢ ٚ ؽىغت آٖ دٚ دارد. ٍٞٙا٣ٔ وٝ فز٤ذٖٚ تمٝ لقمز ممحان    
ٝ   حّٕٝ ٣ٔ خمٛردٖ در تؾمت خمٖٛ، تؼث٥مز     وٙذ، محان تٝ ٞٙذٚعتاٖ رفتٝ تما تما غٛىم

وٙذ. درٚالغ محان تٝ پ٥زٚس٢ خمٛد   اخٙخ -وٝ ٔثت٣ٙ تز ؽىغت اٚعت –ت٥ٙاٖ را  پ٥ؼ
ار اعت ٚ لقذ دارد در ؽزا٤ي٣ ٔٙاعة ٚ تا تز٥ٟش لٛا٢ ٘ظا٣ٔ تٝ وما  تماسٌزدد ٚ   ا٥ٔذٚ

أا خثزدار ؽذٖ اٚ اس حنٛر فز٤ذٖٚ در وما  ٚ حنمٛر ار٘مٛاس ٚ     ،فز٤ذٖٚ را ٔغّٛب عاسد
 ؽٛد:ا٤زاد رؽه در محان ٣ٔ عثةؽٟز٘اس در وٙار اٚ، 

 تذ٤مممممذ آٖ عممممم٥ٝ ٘مممممزٌظِ ؽمممممٟز٘اس   
 تمممٝ ٔغمممش ا٘مممذرػ آتمممؼِ رؽمممه خاعمممت  

 ٔٙمممذ س تخمممت ٤ممماد ٚ ٘مممٝ رممماٖ ارد  ٘مممٝ ا
 ٌمممٖٛ دؽمممٙٝ تمممٛدتمممٝ چٙمممً ا٘مممذرػ آب

 

 پممممز اس رمممماد٢ٚ تمممما فز٤ممممذٖٚ تممممٝ راس    
 تمممٝ ا٤مممٖٛا وٕٙمممذ ا٘مممذر افٍٙمممذ راعمممت    
 فمممممزٚد آٔمممممذ اس تممممماِْ وممممما ِ تّٙمممممذ  

چٟزٌممماٖ تؾمممٙٝ تمممٛد  تمممٝ خمممِٖٛ پمممز٢    
(65 )ٕٞاٖ:  

خٛرد. ل٠ٛ حغاده ؽىغت محان اس فز٤ذٖٚ در اٚد ٥ٕٞٗ فنا٢ تٙؾ٣ رلٓ ٣ٔ
ر٣٤ٛ ٚ خؾمٓ،  ؽٛد ٚ ا٤ٗ ا٘تماْر٣٤ٛ در اٚ ٣ٔٔٙف٣ تاػج تحز٤ه حظ ا٘تماٌْز وٙؼ

ٗ  آٔماد٣ٌ  .]5[ عاسدٚارد ٣ٔ 1اٚ را تٝ ٔزح١ّ ٥ٞزاٖ ػاىف٣ در ٚرٚد تمٝ ٔزحّم١    ٘ذاؽمت

 ٌز، تٝ فٛره ٔغتم٥ٓ در ٘اوا٣ٔ ٚ ؽىغت اٚ ٔإحز اعت:٥ٞزاٖ ػاىف٣ تٛعو وٙؼ
 س تممماال چمممٛ پممم٣ تمممز سٔممم٥ٗ تمممز ٟ٘ممماد    

 ٌ  اٚعممممز دعممممت تممممزد  تممممذٖا ٌممممزس٠ 
 

 ت٥أمممممذ فز٤مممممذٖٚ تمممممٝ ومممممزدار تممممماد  
 تمممشد تمممز عمممزػ تمممزي تؾىغمممت خ مممزد  

(ٕٞاٖ)  
در س٤ز، واروزد ٔتماتُ دٚ ؽخق٥ت ار٘ٛاس ٚ ؽٟز٘اس ٚ تأح٥ز آٖ در رٚ٘ذ حاو٥ٕمت  

 دٚ ؽخق٥ت اف٣ّ رٚا٤ت ٕ٘ا٤اٖ ؽذٜ اعت:

 
1 . Emotion 
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 گز. هزه دٍ مٌص2-5
ا٢ ٔؼٙادار ٚ ٔؼٙاعماس اعمت.   پزداس، ؽ٥ٜٛفتٌٝز تٛعو ٌؽ٠ٛ٥ ت٥اٖ ٔزي دٚ وٙؼ

ٗ  تماتُ ٚ تٕا٤ش آؽىار ؽ٠ٛ٥ ٔزي محان ٚ فز٤مذٖٚ را ٔم٣   ٓ   تمٛاٖ حغم راٞم٣   ختماْ ٞم
ٔتنماد، اس   ٞا٢ اف٣ّ داعتاٖ، در ؽزا٤ي٣ ومأالً پزداس دا٘غت. ؽخق٥تٔخاىة تا ٌفتٝ

وٙمذ.  ممُ ٔم٣  خٛؽا٤ٙذ را تٝ خٛا٘ٙمذٜ ٔٙت  ٣ِٝ، حغّد ٚ ا٤ٗ ٔغأؽٛرٚ٘ذ رٚا٤ت خارد ٣ٔ
ُ  ٌز، ٞٓدرٚالغ ؽ٠ٛ٥ ٔزي دٚ وٙؼ ٞما٣٤ ومٝ   عٛ تا ا٘تظاراه ٔخاىة اعت ٚ تٕاْ تماتم

 رعذ.  را تٝ اٚد خٛد ٣ٔدر ا٤ٗ ،ٞا را ٔثٙا٢ آفز٤ٙؼ ٔؼٙا لزار دادٜ اعتپزداس، آٌٖفتٝ
ؽٛد. فز٤ذٖٚ تا ٌزس٠ ٌاٚعار تٝ محان ٘اتٛد٢ محان تٝ دعت فز٤ذٖٚ ا٘زاْ ٣ٔ

ومٝ   –ؽذٖ اٚ را دارد، عزٚػ غ٥ث٣ ا٢ وٝ ٔخاىة ا٘تظار وؾتٝر ِحظٝس٘ذ ٚ دمزتٝ ٣ٔ
دٞمذ  تٝ فز٤ذٖٚ دعتٛر ٣ٔ -وٙذفزّ ا٤شد٢ فز٤ذٖٚ را در ٘ظز خٛا٘ٙذٜ تخث٥ت ٚ تم٤ٛت ٣ٔ

 ٘ظز وٙذ: وٝ اس وؾتٗ محان فزف
   ٖ  ت٥أمممممذ عمممممزٚػ خزغمممممتٝ دٔممممما
  ٚ  تممممٝ وممممٜٛ ا٘ممممذرٖٚ تِممممٝ تممممٛد تٙممممذ ا

 

و مممماٚ را ٥٘أممممذ سٔمممماٖ –ٌفممممت  -ٔممممشٖ   
٥٘  ٚ ا٤مممممذ تمممممزػ خممممم٤ٛؼ ٚ پ٥ٛ٘مممممذ ا  

(65)ٕٞاٖ:   
تمٝ تٙمذ   تزد ٚ تٝ دعتٛر عزٚػ غ٥ثم٣، اٚ را  محان را تٝ وٜٛ دٔاٚ٘ذ ٣ٔ ،فز٤ذٖٚ

 وٙذ:در وٜٛ رٞا ٣ٔ وؾذ ٚ ٣ٔ
  ً  رممما٤ؼ ٌش٤مممذ تمممٝ ومممٜٛ ا٘مممذرٖٚ تٙممم

  ٖ  ت٥مممممممماٚرد ٔغممممممممٕارٞا٢ ٌممممممممزا
 فمممزٚ تمممزد ٚ تغمممتؼ تمممذٖا ومممٜٛ تممماس     
 ٝ  تٕا٘ممممممذ اٚ تممممممز٤ٗ ٌٛ٘ممممممٝ آ٤ٚختمممممم

 

ٙؼ ٘اپذ٤مممممذٍ٘مممممٝ ومممممزد غمممممار٢ تٔممممم   
    ٖ  تمممٝ رممما٣٤ ومممٝ ٔغمممشػ ٘ثمممٛد ا٘مممذرا
 تممممممذٖا تمممممما تٕاَ٘ممممممذ تغممممممخت٣ دراس 
 ٝ  ٚ سٚ خمممممٖٛ دَ تمممممز سٔممممم٥ٗ ر٤ختممممم

(67)ٕٞاٖ:   
ٕم٣  ٤دا»دٞٙذ٠ وٙذ ٚ ا٤ٗ ٘ؾأٖغتم٥ٓ تٝ ٔزي محان ٣ٕ٘ ا٢ٜ پزداس اؽارٌفتٝ
پٟٙما٣٘ اس   فمٛره ومأالً  ٝ را تم پزداس در ا٤ٗٚالغ ٌفتٝ در در ٍ٘اٜ اٚعت.« تٛدٖ ٕ٘اد ؽز

 
ٕ٘ا٣٤ فز٤ذٖٚ  راٜ

ٔثت٣ٙ تز ٔحُ 
 اختفا٢ محان

 
 

ارتثاه ٔثت٣ٙ تز 
 رثز تا محان

 
 

 ؽىغت 

 محان

 
 

 رؽه 
 محان

ارتثاه آسادا٘ٝ ٚ  
خٛؽا٤ٙذ تا 
 فز٤ذٖٚ

 
 

 ٥زٚس٢پ
 فز٤ذٖٚ 
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عاسد. ٔخاىة پمظ اس  رٚ ٣ٔٝ ٞا٣٤ اعتفادٜ وزدٜ وٝ ٔخاىة را تا ؽٍفت٣ ٚ اتٟاْ رٚتاَد

اس عم٢ٛ  « زاعت٣ عز٘ٛؽمت ممحان چمٝ ؽمذ؟     ت»پزعذ: ٞا اس خٛد ٣ٔ ت٥تخٛا٘ؼ ا٤ٗ 
  ٝ پمزداس ممحان را   د٤ٍز، در خالَ رٚا٤ت ٚ در سٔاٖ ح١ّٕ فز٤ذٖٚ تٝ لقز ممحان، ٌفتم

عاِٝ اعت. ا٤ٗ  پا٘قذت وٝ فز٤ذٖٚ تٝ ٍٞٙاْ ٔزي خٛا٘ذ ٚ ا٤ٗ درحا٣ِ اععاِٝ ٣ٔ ٞشار
 تمٛاٖ حماو٣ اس اػتمماد اٚ ٔثٙم٣ تمز     پزداس را ٥٘مش ٔم٣  تماتُ ستا٣٘ ا٤زاد ؽذٜ تٛعو ٌفتٝ

 دا٘غت.« ٕ٘اد ؽز تز ٕ٘اد خ٥ز عاتم١ سٔا٣٘»
خمٛرد ومٝ اٚ   ٌز ٔخثت داعتاٖ در حا٣ِ رلمٓ ٔم٣  در تماتُ تا محان، ٔزي وٙؼ

ٚفف ؽم٠ٛ٥ ٔمزي فز٤مذٖٚ ٚ    اد٠ خٛد، ٔٙٛچٟز، عپزدٜ اعت. درسپادؽا٣ٞ را تٝ پغز تزا
 پزداس، تمات٣ّ آؽىار تا ؽ٠ٛ٥ ٔزي محان دارد:ػٙافز ستا٣٘ تىار رفتٝ تٛعو ٌفتٝ

 فز٤ممممذٖٚ ؽممممذ ٚ ٘مممماْ اٚ ٔا٘ممممذ تمممماس    
 ٘ممممما٣ٔ تِمممممٝ ٚ راعمممممت٣ٕٞمممممٝ ٥٘مممممه

 

 تزآٔممممممذ تممممممز ا٤ممممممٗ رٚسٌممممممار دراس   
 ومممٝ ومممزد ا٢ پغمممز عمممٛد در واعمممت٣؟    

(115)ٕٞاٖ:   
وٙمذ.  ٔٙٛچٟز اؽارٜ ٣ٔ تٝ دعتعپظ تٝ چ٣ٍٍ٘ٛ ؽ٠ٛ٥ دفٗ فز٤ذٖٚ  پزداس ٌفتٝ

ٔٙمذ٢ فز٤مذٖٚ    حاو٣ اس تشرٌم٣ ٚ ارد  ٞا٢ ستا٣٘ تىار رفتٝ در ا٤ٗ چٙذ ت٥ت، تٕأاً٘ؾا٘ٝ
 :اعت٘شد پادؽاٜ ا٤زاٖ 

 تمممز آ٤ممم٥ٗ ؽممماٞاٖ ٤ىممم٣ دخٕمممٝ ومممزد    
 ٟ٘اد٘ممممذ س٤ممممز ا٘ممممذرػ تخممممت ػمممماد    
 تممممٝ پممممذرٚد وممممزد٘ؼ رفتٙممممذ پمممم٥ؼ   

 

چمممممممٝ اس الصٚرد چمممممممٝ اس سرّ عمممممممز  ٚ   
 ت٥ا٤ٚختٙممممممذ اس تممممممزِ ػمممممماد، تمممممماد  
 چٙممماٖ چمممٖٛ تٔمممٛٓد رعمممٓ آ٤ممم٥ٗ ٚ وممم٥ؼ 
 )ٕٞاٖ(

 
 
 مدت عمر گروضعیت کنش شیوۀ مرگ گرکنش

قرار داده شده برر خترت    مرگ طبیعی گر مثبتکنش
عاجی که بر سر آن خرا   

 وجود دارد

 سالپانصد 

کشرررشه شررردن خوسررر    گر منفیکنش
 گر مثبت کنش

 سالهزار  ک غارآویتشه شده در ی
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 گ٘زٕ ًت٘جِ
رٚا٤ممت مممحان ٚ فز٤ممذٖٚ، ٘خغممت٥ٗ رٚا٤ممت تٙؾمم٣ ؽمماٞٙأٝ اعممت. اعمماط   

ُ  »٥ٌز٢ ا٤ٗ رٚا٤ت تٛعو فزدٚع٣، تٛرٝ اٚ تٝ  ؽىُ ُ  اعمت. « ٞما ٘ظماْ تماتم ٞما٢  تماتم
 ٓ . ٤ىم٣ اس  اعمت چمٖٛ ػاىفمٝ ٚ ومٙؼ تأحزٌمذار      رٚا٤ت تز عيٛح ٔختّف ٔؼٙاعاس٢ ٞم

خّك ٔؼٙاٞا٢ ٔتنماد ٚ ٔتماتمُ در رٚا٤مت، تىمار٥ٌز٢     تز٤ٗ ؽٍزدٞا٢ فزدٚع٣ در  ٟٔٓ
ٞما٢  ٞما٢ ٔتماتمُ ؽخقم٥ت   ا٢ ومٝ ومٙؼ  ٌٛ٘ٝٝ ٌاٜ تمات٣ّ اعت. ت ٞا در را٢ؽخق٥ت

ٞا٢ داعتاٖ، در د١ٌ٘ٛٚ وٙذ. ؽخق٥تدر رٚ٘ذ رٚا٤ت ا٤فا ٣ٔ راِة تٛرٝ ٣داعتاٖ، ٘مؾ
. ا٤مٗ ٔمذَ اس تماتمُ،    ٥ٔاٖ خمٛد ٚ د٤ٍمزاٖ اعمت    ا٘ذ. ١ٌ٘ٛ اَٚ، تماتُتمات٣ّ ٕ٘ٛد ٤افتٝ

ٞما٢  ؽٛد. ٔذَ دْٚ، تماتُ ومٙؼ ؽىُ آؽىار٢ در ارتثاه محان ٚ فز٤ذٖٚ د٤ذٜ ٣ٔ تٝ
ِٝ در ؽخقم٥ت ا٤زا٥٘ماٖ در رٚا٤مت تخمٛت٣     أٌز در ارتثاه تا خٛد اعمت. ا٤مٗ ٔغم   وٙؼ

ٚ تار  اعتپزداس، اس ١ٌ٘ٛ ٔزات٣ ٞا٢ ستا٣٘ تىار رفتٝ تٛعو ٌفتٝاعت. تماتُ پذ٤ز ٔؾاٞذٜ
٥ٌمز٢ ٔؼٙما دارد. ٔؼٙماپزداس٢    ٞا٢ تمات٣ّ رٚا٤ت، تأح٥ز٢ ٟٔٓ تز رٚ٘ذ ؽىُ٘ؾا٘ٝ اِما٣٤
فز٣ٍٙٞ ٚ ارتٕماػ٣ رأؼم١ ا٤زا٘م٣ اعمت ٚ      ٞا٢پزداس در ا٤ٗ رٚا٤ت، ٔثت٣ٙ تز رٔش ٌفتٝ

اٚ اس تافمت فزٍٞٙم٣،    ٤اب در فزا٤ٙذِ ٔؼٙاپزداس٢ِ رٚا٤ت، آٌا٣ٞؽزه اتتذا٣٤ِ حنٛرِ ٌفتٝ
ِٛص٤ه ؤ٣٘ اعت. اس ع٣٤ٛ د٤ٍز، فزدٚع٣ در ا٤ٗ رٚا٤ت، ػما٤ذ ا٤ذتار٤خ٣ ٚ ارتٕاػ٣ ا٤زا

فٛره پٟٙماٖ ٚ  ٝ عاس٢ ٌاٜ تدر ٔٛرد ٘ضاد ا٤زا٣٘ ٕ٘ا٤اٖ وزدٜ اعت وٝ ا٤ٗ ٕ٘ا٤اٖرا خٛد 
ٌمزاٖ  تمزا٢ ومٙؼ   ٚ ٌاٜ در لاِة ت٥اٖ ففت پذ٤زد ٣ٔٞا٢ وٙا٣٤ فٛره  در لاِة ػثاره

 رٚا٤ت ٕ٘ٛد ٤افتٝ اعت. 

 ّا تًَض پٖ
د٤ٍز٘مذ، آٖ را تمٝ    ٞا٣٤ وٝ در آٖ در چاِؼ تا ٤ه ا٢ تٙؾ٣ فنا٣٤ اعت وٝ ٥٘زٚ ٚ ا٘زص٢. فن1

 (.104: 1385ا٘ذ )ؽؼ٥ز٢،  اؽغاَ خٛد درآٚردٜ
 (.135-113: 1390تز تٍٙز٤ذ: )لائ٣ٕ،  . تزا٢ آٌا٣ٞ ت٥ؼ2
3      ٓ تمز٤ٗ تفماٚه ٌٛ٘م١     . ا٤ٗ ؽ٠ٛ٥ ؽٙاخت٣ در ٔماتمُ ٌٛ٘م١ ؽمٙاخت٣ تفغم٥ز٢ لمزار دارد. ٟٔم

 ١ٌ٘ٛ ؽٙاخت٣ تز ٔإِف ٚ ١ٌ٘ٛ تفغ٥ز٢ تز ٔخاىة اعت.   ت٣ ٔزات٣ ٚ تفغ٥ز٢، تى١٥ؽٙاخ
ٓ    . در تؼن٣ اس ٘غخ4ٝ ٓ     ٞما٢ ؽماٞٙأٝ ٞم چٙم٥ٗ ؽماٞٙا١ٔ تقمح٥      چمٖٛ ٘غمخ١ ٔغمىٛ ٚ ٞم

چمٖٛ   ا٘ذ ٚ در تؼن٣ د٤ٍز اس ٘غخ ٞٓ دت٥زع٥ال٣ ا٤ٗ دٚ ؽخق٥ت دختزاٖ رٕؾ٥ذ ٔؼزف٣ ؽذٜ
 ٣٘ٛ، ا٤ٗ دٚ خٛاٞزاٖ رٕؾ٥ذ ٞغتٙذ. چ٥ٙٗ تقح٥  ر٥ح تقح٥  خاِم٣ ٚ ٞٓ

ٌز تزحغة ؽٛرػ ػماىف٣ وغمة ؽمذٜ ٥ٔمشاٖ تحٕمُ ٚ ػمذْ        . در ا٤ٗ ٔزحّٝ رغٓ ؽٛرػ5
 (.175: 1385ٌذارد )ؽؼ٥ز٢،  تحُٕ خٛد را تٝ ٕ٘ا٤ؼ ٣ٔ
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