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اوژهنا ژرنا ییارگراتخاس لیلحت

حیسم رفولین

اه هدیدپ یسررب و هعلا طم ، تخانش هب هک تسا یا هیرظن ییارگراتخاس : هدیکچ
یم دنا؛ هدروآ دوجو هب ار اهنآ یداینبراتخاس هک ییاهوگلا و دعاوق ساسا رب
یم اهنآ رد دوجوم یاه هدیدپ و نوگانوگ یملع یاه هتشر ، هویش نیا . دزادرپ
ار اهنآ رد دوجوم یاه هدیدپ و نوگانوگ یملع یاه هتشر ، هویش .نیا دزادرپ
ره عقاو رد . دهد یم هتسویپ مه هب رصانع زا لکشتم یاه هعومجم نوچمه
یم یسررب تساهنآ زا ییزج هک ییاه هدیدپ هعومجم اب طابترا رد ار هدیدپ
تیاور فلتخم عاونا یارب مجسنم ییاهراتخاس نتفای یپ رد هراومه .و دننک

دنا. هدینت مه رد تیاور و نتم تیرعش نآ رد هک تسیرنا ژ زین اوژهنا . دنتسه
و هدش عقاو یسررب دروم اوژهنا رد دوجوم یاهراتخاس عاونا قمهلا نیا رد
کی هدرک داجیا تدحو اوتحم و تروص نیب هک نآ نمض اوژهنا هک دش صخشم
نوچ یناگرزب ییارگراتخاس زا توافتم یوحن هب اما ؛ تسا ارگراتخاس ژرنا

دمآ. دهاوخ اه توافت نیا حرش قمهلا نتم رد هک روسوسود نانیدرف

،اوژهنا تیاور ، ماجسنا ، رارکت ، ییارگراتخاس : یدیلک تاملک
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نیرتمهم ، اهراتخاس هب نتخادرپ وس نیا هب روسوسود نانیدرف نامز زا : همدقم
تایبدا هلمج زا فلتخم مولع رد نارگشهو یپژ هغدغد و یلوغشملد و یشوخلد
تایبدا هک تشاد نآ رب ار نادقتنم ، نابز ندوب دنم ماظن ی هیضرف . تسا هدوب

و نابز نایم روسوس هک ار یزیامت نامه و دننادب دنم ماظن یمتسیس زین ار
یبدا ریغ و یبدا نابز نایم ، تفای یم ینیشناج و ینیشنمه روحم و راتفگ

، نابز فلتخم یاه هبنج و قیداصم هب ، ارگتخاس یسانش نابز درکیور . دنبایب
هیوس و قیداصم ات دشوک یم دقتنم هیرظن نیا رد . تسا فوطعم اهراتفگ ینعی
راجنه زا لودع ای تعباتم یگنوگچ و فلتخم یاهرنا ژ ینعی ؛ تایبدا عونتم یاه

. دهد رارق لیلحت و یسررب دروم norm)ار ) مرن و
هعومجم ریز و هملک تلا صا یبدا بتکم رد روهظون یاهرنا ژ زا یکی اوژهنا

ی هدعاق اصوصخم نابز روتسد زا یورارف اب ژرنا نیا . تسا روحم هملک رعشارف
ییاهرنا ژ هلمج ،زا نابز رد تاملک شیپاشیپ یریذپ شقن و روسوسود ینیشنمه

هلمج راتخاس رد نتفرگ رارق نودب نتم رد تاملک نداد رارق فده اب هک تسا
مه و تاملک نامدیچ یگنوگچ و ینوریب یامن و یرهاظ لکش رظن زا مه ، یدنب
ردتالش هک تسا رصاعم تایبدا رد اهرنا ژ نیرتراذگریثات زا یکی ، اوتحم رظن زا

. دنسرب تدحو هب نآ رد اوتحم و مرف ، یبوخ وحن هب تسا
همشچرس دحاو و یلک ریوصت کی زا هک تسا ییاهریوصت ی هدنرادرب رد اوژهنا

.و تسا هدش نایب تیاور کی تفاب رد یبدا نابز هب هک یریوصت ، تسا هتفرگ
رعش دیق رد هن دراد یعس راتفگ ی هریجنز دننام یراجنه زا یورارف رب عالهو
تسد تاملک دوجو ینعی ود نیا موس سنج هب و ناتساد دیق رد هن و دنامب
تسیاب یم هدنناوخ هدش،و هعطق هعطق لزاپ کی دننام ریوصت اوژهنا رد دبای؛

رد هک اوژناگ نیب ی هطبار هتبلا دنک. فشک نوتم هنوگ نیا رد ار اه هطبار
لیکشت هک یریواصت نیب ی هطبار سپس و دنا هتفرگ رارق صوصخ هب ینامدیچ

. تسا هداد ار فلتخم یاه دوزیپا
ی هیرظن ساسا رب ار اوژهنا هک تسا نآ یپ رد شهو پژ نیا رد هدنراگن

: دهد خساپ وساالت نیا وهب دهد رارق لیلحت و هیزجت دروم ییارگراتخاس
؟ تسا مادک اوژهنا ژرنا یراتخاس و یروص یوژیگ نیرتمهم -1

؟ تسا هنوگچ راتشون عون نیا رد تیاور ،و ماجسنا ، رارکت رصنع درکراک -2

: ییارگراتخاس و راتخاس _۱
ار هدیدپ نآ ناوت یم لک نآ نورد رد طقف و تسا لک زا ییزج هدیدپ ره
ار لک ره ی هدنهد لیکشت رصانع و ءازجا لباقتم طباور . دیمهف لماک و تسرد
یم هتفگ ییازجا و رصانع مامت هب راتخاس زین یبدا رثا رد . دنیوگ یم راتخاس
دیدپ ار رثا نآ تیلک ،ات دنراد رارق رگیدکی اب لباقتم طابترا رد هک دوش

(34abrams.1970:). دنروآ
، دنتشاد رارق یبدا دقن یهزوح رد هک یتاقیقحت رتشیب ، متسیب نرق لیاوا ات
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یم وجتسج نتم زا نوریب ار دوخ لیلحت و یسررب یارب یشور ،و هویش هاگن
، یسانشنابز ی هزوح رد روسوسود یاهدرواتسد و هدس نیا زاغآ رد اما ؛ دندرک
ره نآ، بجوم هب هک دز مقر هنیمز نیا رد ار یتخانش شور یسیدرگد یعون

یراشفاپ اب روسوس دش. هتخانش دودرم درب، یم هار رثا زا نوریب هب یسررب عون
یمن نابز رد یریثات چیه ینابز نوب لماوع هک داد ناشن ، نابز ندوب یدادرارق رب
عقاو رد ، نابز یارب یشقن نینچ ندش لیاق (26:1997 ، سکواه ). دنراذگ
اهنآ هب یعرف شقن نداد ،و...و یگنهرف ، یعامتجا ، یخیرات لیاسم نتفرگ هدیدان
نیا اه تسیلا مرف زا یرایسب ،و یدیلا ،ه یوکستبورت ، نسبوکای وا زا دعب دوب.

ار اهدرواتسد نآ ی هنماد و دنداد رارق یسررب و هعلا طم دروم اقیمع ار هیرظن
هلیسو لکش و مرف هک دندوب دقتعم اه تسیلا مرف . دندناشک تایبدا ی هزوح هب
کمک مرف یریگ لکش هب هک تسا اوتحم نیا هکلب ، تسین اوتحم نایب یارب یا
باسح هب لکش یارب بسانم ی هنیمز و رتسب کی اوتحم نانآ رظن دنک.زا یم

هک دندوب دنمق عال یدعاوق و لوصا فشک هب نانآ (6:1388، نوتلگیا دیآ.( یم
دعاوق و لوصا نیا هک نیا دوش،و یم هتخاس اهنآ ی هلیسو هب یبدا رثا
ببس اه ینوگرگد نیا دنک. یم زیامتم یبدا ریغ زا ار یبدا نتم کی هنوگچ

زا ییوگلا هک تسا نآ یپ رد بتکم نیا دش. ییارگراتخاس بتکم یریگ لکش
هب دنک یم یسررب هک یدرفنم راثآ ، ینوریب عجرم ناونع هب تایبدا ماظن دوخ

(26:1383، زلوکسا ). دهد تسد
و راتخاس کی لخاد رد هدنزاس رصانع نایم طباور رب دیکات اب تراب ورالن
، یبدا فلتخم یاه هدیدپ اب هطبار رد قیقحت هب اهنآ نایم ینورد تابسانم
و اهنآ یلصا رصانع و ءازجا ات دنتخادرپ فلتخم عماوج ، یگنهرف ،و یعامتجا
و یدیلا ه ای (57:1358 چیل، ). دننک فشک یلکراتخاس کی رد ار ناشطابترا

طباور ءزج هس رد ار نآ یلکراتخاس نتم، کی ماجسنا یسررب یارب نسح
:1976 ، نسح و یدیلا .(ه دنداد رارق لیلحت دروم نآ یوحن و یظفل ، ییانعم
دنک یم میسقت زج دنچ هب ار نآ یبدا رثا کی یسررب یارب زین فورودوت (145
رثا هب طوبرم لیاسم وا . دهد یم رارق لیلحت دروم مه اب طابترا رد ار اهنآ و

ییانعم ی هبنج و یوحن ی هبنج نتم، یکالیم هبنج ی هتسد هس هب ار یبدا
ازجا نیا دیاب یبدا رثا کی لیلحت یارب ام : دسیون یم دنک،و یم یدنب میسقت
نیا ربانب (33-39:1379، فورودوت ). میهد رارق یسررب دروم مه اب لباقت رد ار

اب طابترا رد رثا نآ یازجا هک تسانعم نیا هب یبدا رثا کی راتخاس لیلحت
کی زا ییزج هدیدپ ره . دنوش یم یسرب رثا نآ تیلک اب طابترا رد و رگیدکی

. دیمهف لماک و تسرد ار هدیدپ نآ ناوت یم لک نآ نورد رد طقف و تسا لک
رثا رد »: تسا هدمآ راتخاس فیرعت رد هک دراد تیمها ییاج ات عوضوم نیا
اب لباقتم طابترا رد هک دوش یم هتفگ ییازجا و رصانع مامت هب راتخاس یبدا
اذل (352:1970 ، زماربآ ). دنروآ دیدپ ار رثا نآ تیلک ات دنراد رارق رگیدکی
هک دنک یم داهنشیپ یعامتجا و یگنهرف ی هدیدپ ره لیلحت یارب ییارگراتخاس

ییانعم ریوصت هب رجنم هک ار عاونا نایم یروص و ینورد یاه توافت تسخن
اب طبر یب نخس نیا دوش؛و یم یسررب ، تسا راتخاس و لکش اب بسانتم
، یدمحا ). دسر یمن رظن هب ( مظن ی هیرظن ) یناجرج رداقلا دبع فورعم ی هیرظن
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و تباث نیناوق و لوصا ات دنتشاد دصق شور نیا اب نایارگراتخاس (18:1382
رارق رگا . دننک ادیپ دنا، هتفرگ لکش نآ ساسا رب اهراتخاس هک ار یریذپان رییغت
تفگ ناوت یم ، ددرگ نایب یراتخاس دقن لحارم ، ییاهن یدنب عمج کی رد دشاب
یازجا جارختسا دوش:1- یم لیکشت هلحرم هس زا یراتخاس دقن درکیور هک
ناشن و3- ازجا نایم دوجوم طابترا یسررب -2 رثا راتخاس ی هدنهد لیکشت

ریذپناکما نآ رد ار انعم دوجو .و تسه رثا راتخاس تیلک رد هک دالیتل نداد
(10:1382، نمدلگ ). دزاس یم

و ، یناگ ،اوژ ییانعم طباور هک، تسا نآ رب یعس شهو پژ نیا رد نیا ربانب
هب طوبرم راثآ راتخاس تیلک هک یراتخاس و ینابز رصانع یلک روط وهب یوحن
ازسب شقن اوژهنا رد دوجوم مایپ یاقلا رد و دنهد یم لیکشت ار اوژهنا ژرنا

. دریگ رارق لیلحت دروم تیاور و ماجسنا ، رارکت ی هدعاق هس هب هجوت ،اب دنراد

رارکت _۲
یزاس هتسجرب و ییازفا هدعاق هجیتن رد و نزاوت داجیا لماوع زا یکی رارکت
نزاوت زج تسین یزیچ ییازفا هدعاق دنیارف هب:« هک دوب دقتعم نسبوکای . تسا

یم لصاح کالیم رارکت قیرط زا نزاوت نیا و دوخ موهفم نیرت عیسو رد
دروم هبنج ود زا ناوت یم رعش رد ار رارکت ریثات (15:1380 ، یوفص دیآ.(

و تسا رعش ییایقیسوم مهم لماوع زا یکی رارکت هکنآ یکی داد: رارق یسررب
یعون رارکت ، یقیسوم رد هاوخ ، دشاب رعش رد هاوخ ، ییایقیسوم مظن هنوگره رد

یم هدنز بطاخم نهذ رد ار یلبق تمسق ،و دروآ یم دوجو هب ار نزاوت زا
یا هلیسو نیرتهب و تسا ریثات لماوع نیرت یوق زا رارکت لیلد نیمه هب دنک.

(99:1385، ینکدک یعیفش دنک.( یم اقلا یسک هب ار یرکف ای هدیقع هک تسا
و دروخ یم مشچ هب اوژهنا ژرنا رد هک تسا ییاه هصخاش هلمج زا رارکت

نزاوت ی هزوح هس رد رعش رد اهرارکت بلغا دراد نتم رد یناوارف یاهدرکراک
دوش. یم یسررب یوحن و یناگ ،اوژ ییاوآ

ییاوآ نزاوت _١_۲
ییاوآ لیلحت حطس رد هک دوب دهاوخ ییاهرارکت هعومجم ییاوآ نزاوت زا روظنم
شخب ود هب دوخ ییاوآ نزاوت (161:1380، یوفص ). دبای یم یسررب ناکما

(13:1377، مدقم یولع ). تسا ریذپ میسقت یفیک و یمک
: یمک ییاوآ نزاوت _٢_١_١

و میقتسم طابترا یقیسوم اب نزو ، تسا طوبرم نزو هب یمک ییاوآ نزاوت
نزو . تسا نزو رصنع نیمه رعش رد نزاوت یلصا داللی زا یکی و دراد گنتاگنت

نایارگراتخاس و نایارگتروص هک تسا یمهم رصانع زا رعش ییایقیسوم رصانع و
رد هک تسا یرصانع هلمج زا نزو هک دنیوگ یم اهنآ . دنراد صاخ یهجوت نادب
نانآ رظن هب هک ارچ ؛ تسا دنمدوس نتم تفایرد و کرد و رعش یانعم هب ندیسر

ره (113: نامه ). دشاب هتشاد دوجو دناوت یم یتبسن اوتحم و نزو نایم ال وصا
هب ؛ دراد تقباطم یصاخ نزو اب شا یفطاع وحتلا اوتحم هب هتسب یرعش
یلا عفنا وحتلا اوتحم اب هک ار ینزو رعش نازوا نایم زا رعاش رگید ترابع
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(1386:61، رایماک نایدیحو ). دنیزگ یم ،رب دشاب گنهامه شرعش
اب یتاملک نامدیچ زا هتفرگ تاشن کالم رد یقیسوم و نزاوت هکنیا هب هجوت اب
وکالمزا یقیسوم و نزو ال وصا و تسا رگیدمه اب ینیشنمه رد ناسمه نزو
هک درک ناعذا دیاب ؛ دریگ یم لکش ینیشنمه ی هدعاق و راتفگ ی هریجنز راتخاس
ی هریجنز راتخاس و یضورع یقیسوم زا هک تسا زیرگ راجنه ژرنا کی ،اوژهنا
نزو اب ام اوژهنا رد ال وصا هک تفگ ناوت یم ،و تسا هدرک یورارف راتفگ
اریز . میوش یمن هجاوم ، دراد دوجو ییامین و کیس کال رعش رد هک یضورع
راتخاس زا جراخ رد تاملک یارب و هدوب روحم هلمج راعشا زا عون نیا ال وصا

زا هک اوژهنا ژرنا رد اما . دنتسین لیاق لقتسم یانعم و لقتسم یدوجو هلمج
راتخاس زا جراخ هملک ره ، تسا هدرک یورارف روسوسود رادم راتخاس فیرعت
یعیبط یقیسوم و رییغتم یانعم دنچ و نیدنچ و تباث یانعم کی یاراد هلمج

هب ی هسدنه و مرف و لکش و نامدیچ زرط رد هک ، تسا دوخ هب صتخم
دهاوخ نادنچ ود انعم یاقلا و هفطاع هیارآ رد ییایقیسوم ریثات نیا صوصخ

، تاملک عومجم ینیشنمه زا لصاح نزو ،و راتفگ ی هریجنز رد هک دش.
اب اوژهنا اذل دش. دهاوخ دودحم تاملک یاه لیسناتپ ریاس و یعیبط یقیسوم

دنک: یم لا بند ار فده دنچ راتفگ ی هریجنز راتخاس زا یورارف
اوژهنا نتم رد تاملک یعیبط یقیسوم روضح و شیامن _1

تاملک یروتسد یریذپ شقن زا یورارف _2
راتخاس زا جراخ دناوت یم ، ناسانشنابز یاعدم الف خرب تاملک هک دنک تابثا _3

. دشاب رییغتم یناعم و تباث یانعم یاراد زین راتفگ ی هریجنز
و وس مه اوتحم اب هک یصوصخ هب نامدیچ اب ام اوژهنا رد هکنیا هب هجوت اب
یو هسدنه اب یصاخ یفطاع وحتلا انعم ره . میتسه هجاوم ، تسا ازفا مه
و انعم نایب یاه هار زا یکی رارکت و دوشیم هداد شیامن یصوصخ هب نامدیچ
هک یعیبط یاهاوآ مان زا هاگآدوخان ال ماک تروص هب هاگ .و تسا یصاخ هفطاع
داجیا و هتفرگ تروص رارکت دنتسه یصاخ نزو یاراد یقیسوم ورد تعیبط رد

ثملا: . دننک یم یصاخ ی هفطاع و یقیسوم
اوآ» معط اب «خلت

رش
رش
رش

خیلا یلدنص رتچ
□□

کچ
کچ
کچ

رومن ی هلعش قاتا
□□
قه
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قه
قه

یرانق کشا سفق
( حیسم رفولین )

کیرحت ییاونش سح اهاوآ مان رارکت اب ادتبا دوش یم ی هدهاشم هک روطنامه
( عف عف، عف، ینعی ) ناراب تارطق شراب یعیبط نزو رش رش/ رش/ دوش یم

بطاخم رثا، ادتبا عقاو رد . تسا هدش رارکت زین یدعب یاهدوزیپا رد هک . تسا
هک هتسخ یرتچ مغ و ییاهنت ندید دنک؛ یم توعد ندید سپس و ندینش هب ار
هب نامدیچ . دوشیم ور هبور خیلا یلدنص کی اب ناراب تارطق اب یاون مه
هک دهد یم هزاجا اهنآ هب راتفگ ی هریجنز زا اهنآ یورارف و تاملک صوصخ

تارطق شراب . دننک نایب یصوصخ هب ی هسدنه رد ار دوخ یعیبط یقیسوم
/ کچ / کچ رش/رش/رش/ای هسدنه و نامدیچ رد نییاپ تمس هب زاباال ناراب

ییازفا مه هب هدنسیون ی هفطاع و ساسحا اب قه قه/ قه/ /وای کچ
هب یصوصخ هب ی هسدنه رد ار هودنا و مغ نیا یعیبط یقیسوم و هدیسر
دراد یم نایب ار ییاهنت یقیسوم خیلا، یلدنص رد .خیلا دهد یم هئارا بطاخم
شزیر یادص اب کشا یادص ییاون مه دناوت یم هک رش/رش/رش اب هک هک
ییازفا مه هب ، تسا هدش کشا نیشناج عقاو رد و دشاب ناراب تارطق

هدش رکذ هبش هجو طقف هک ، هداتفا قافتا هیبشت کی و دنا هدیسر ییایقیسوم
یاضف کی رد یتارطق شزیر یقیسوم روآدای کچ / کچ / کچ همادا رد . تسا

یهب هسدنه و رارکت ، یگدنز روش زا ،خیلا یفقس زا یتارطق شزیر ، تسا خیلا
نیا رومن ی هلعش و قاتا لباقت و ( عف عف، عف، )/ کچ / کچ / کچ صوصخ
رد یقیسوم دش هتفگ هک روطنامه . دشخب یم تعسو ار وخایلا هودنا و نزح

صوصخ هب نامدیچ و تاملک دوخ یعیبط یقیسوم : تسا رما ود عبات اوژهنا
اوژ رد صاخ ی هسدنه و مرف اریز دننک یم داجیا هک یمرف و هسدنه و تاملک
اوژ رد زاجیا هفلوم تروص نیا ریغ رد دنک؛ یم هیوناث یانعم داجیا هشیمه هنا

صوصخ هب نامدیچ و هسدنه داجیا زا فده . تسا هدش هتفرگ هدیدان هنا
سپس و ناراب و کشا تارطق اوژهنا نیا رد . تسا اوتحم و مرف تدحو تاملک
یعس هدش اون مه قاتا یایلا وخ ییاهنت اب هک / کچ / کچ / کچ زیگنا نزح یاون
مرف و دنزب دنویپ مه هب ار اهمدآ یگدنز تعیبط و تاملک یعیبط یقیسوم دراد

و مرف یگناگی . دنسر یم یگناگی هب صوصخ هب یاوتحم و تعیبط نیا اب
یادص ادتبا بطاخم دبای؛ یم همادا موس دوزیپا رد ییایقیسوم نزاوت و اوتحم

قه قه یعیبط یاوآ اب ییاونش سح و دونش یم ار ییاه قه قه و یاه هیرگ
هیرگ یاون زا رتارف اه قه قه نیا دوش، یم کیرحت هدیشک درد ناسنا کی قه
همادا عقاو رد و دراد یظفل کارتشا قح قح اب هک تسا یماع ناسنا کی ی

قح قح یاون نیا هک دهد یم ناشن رت نشور و رت حضاو ار رما نیا نتم
و تسا سوبحم سفق رد هک شیدنا هدازآ ناسنا کی یاه قه قه رد تسا
زا یقیسوم اوژهنا نیا رد . تسا شیدنا هدازآ ناسنا نیا زا یا هراعتسا یرانق
رد و دراد یدوعص ریس نورد تعیبط تمس هب عامتجا رد دارفا یگدنز تعیبط

دوش. یم متخ یبلط قح و نورد یایند هب نوریب یایند زا تیاهن
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: یفیک ییاوآ نزاوت _٢_١_٢
اجه لک ای اجه کی نورد جاو دنچ ای کی رارکت رب رظان یفیک ییاوآ نزاوت
هک دیآ یم تسد هب ینیشنمه روحم رد توصم و تماص ندش رارکت وزا تسا
رب عالهو نزاوت نیا دوش. یم رعش رد ینورد یقیسوم یعون داجیا ببس دوخ
یاه درکراک دناوت یم رعش، ییایقیسوم ی هبنج رب ریثات ینعی یظفل درکراک
یتوص یاه یگنهامه عون نیا رگا یوژه ؛هب دشاب هتشاد زین ییانعم و ییاوتحم

یم رثوم رایسب ، دشاب بسانم رعش ییاوتحم و یعوضوم ی هنیمز و تیعقوم اب
رد هک دناسرب نتم یانعم هب ار ام دناوت یم ،116:1377)و مدقم یولع ) دتفا

. دراد دوجو رعاش نهذ

یناگ اوژ نزاوت _٢_١_٢_١
کال نومضم اب بسانتم و دوخ یعامتجا و ینورد عاضوا رب انب یرعاش ره
رد دنک. یم باختنا ار یناگ اوژ دوخ ینابز عیسو یناگ یاوژ هریاد نایم رد شم
روحم رد گرزب نارعاش و تسا رعش،اوژه قلخ یارب رعاش رازبا نیرتمهم عقاو
یرعش نتم اب راگزاس و ابیز ییایقیسوم و ییانعم راب اب یناگ کالم،اوژ ینیشناج
تروص اوژناگ لمع ی هطساو هب انعم یدنب نامزاس هک ارچ دننک؛ یم باختنا
طوبرم ییاه نزاوت هب یناگ اوژ نزاوت (35:1367 ، یوبن و رجاهم ). دریگ یم

یم نزاوت دوش.نیا یم هتخاس اجه زا رتگرزب ینابز یاه دحاو رارکت زا هک تسا
(207:1380، یوفص ) دشاب هلمج کی یتح وای هورگ کی اوژه، کی رارکت دناوت

عاونا ، سانج عاونا ، هیفاق دننام صقان ییاوآ رارکت مه نزاوت عون نیا
نآ »: دسیون یم هیارآ نیا دقن رد ینکدک یعیفش . دریگ یم رب رد و..ار عجس
راکنا لذتبم عون هک دیایب رعش رد رابود ینعم کی هب یا هملک هک تسا یدروم

:1379، ینکدک یعیفش دوش.( یم هدید راوشد نآ خالف عون و تسا سک همه
و تذل و یتفگش داجیا رد یمهم شقن رعش ی هدنزاس یاه اوژه عقاو رد (305

شوگ اهنآ زا یخرب دنا؛ تائصا ی هرمز رد اه دراد،اوژه نآ زا لصاح ییابیز
رد هک تسا رعاش ریبدت نیا و دنیاشوخان شوگ یارب رگید یخرب و دنزاون

ابهص،94:1384) دنک.( هدافتسا یبوخ هب مادک ره زا نوگانوگ یاه تیعقوم
اوژه: حطس رد رارکت _٢_١_٢_٢

و دوش لا معا لماکو صقان ی هنوگ ود هب یناگ اوژ حطس رد تسا نکمم رارکت
و دنا طوبرم نابز ی هنورب اب هک دروآ دوجو هب ار عیانص زا یا هعومجم

(5-3:1374، یناجرج دوش.( یم مطن داجیا ببس
: صقان ینوگمه _٢_١_٢_٣

رد ار صقان ینوگمه اوژهاب رارکت ینعی ، یناگ اوژ نزاوت هنوگ نیا دربراک
یم هنزاوم و عیصرت نینچمه و سانج و عجس فلتخم عاونا دننام ، یتاعانص
دحاو زا رتگرزب یتخاس زا نوچ هیفاق ای عجس نوچ الیت وقم درک. هدهاشم ناوت

یم هدرب هرهب یناگ اوژ نزاوت زا یسررب ماگنه هب ، دنرادروخرب اجه ینابز
هب یناگ اوژ نزاوت زا ییاه هنوگ یگمه سانج عاونا و عجس عاونا سپ دوش.

فیصوت لباق و دنا هدمآ دوجو هب صقان ینوگمه قیرط زا هک دنور یم رامش
دنا.
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: لماک ینوگمه _۴_٢_١_٢
ف اوژه دننام رتگرزب یرصانع ای یروتسد ژ اوکت کی لماش اوژه لماک ینوگمه
رد رارکت هب یناگ اوژ نزاوت هک تشاد ناعذا دیاب ؛ تسا هلمج یتح و هورگ
یم لماش زین اوژهار زا رتگرزب یروتسد رصانع و دوش یمن دودحم اوژه حطس

راتشون و راتفگ ی هریجنز راتخاس زا اوژهنا نوچ ، شهو پژ نیا رد اما دوش،
عاونا ریاس زا رتشیب اوژهار عون زا ار یناگ اوژ نزاوت ام تسا هدرک یورارف

هب راتخاس لیلد هب ار هلمج و هورگ عون زا رارکت .و مینک یم یسررب رارکت
. میهد یمن رارق یسررب دروم اوژهنا صوصخ

اوژهنا: رد رارکت یاهدرکراک _٢_۲
اه رارکت نیا هک مینک یم یسررب ار ییاه شقن و اهدرکراک عاونا شخب نیا رد
اوژ هعومجم اوژهوای دوخ هب اهنت رارکت تیمها . دنشک یم شود رب اوژهنا رد
زا ناشن هک تسا یا هیام نورد یاراد رارکت هکلب ، تسین رعش بوچراچ رد ناگ
تفاب زا هتفای ماهلا ، نیماضم نیا و دراد رعاش یشزیگنا و یناور یاه دالتل

زا رارکت دوب نیا زا ریغ رگا هک ارچ دبای؛ یم روهظ نآ قایس ورد تسا یرعش
رابتعا و قنور زا وشح و ییوگ هدایز وردقبلا دش یم جراخ یتخانشابیز دعب

دراد نآ یگتخپ و انعم یزاس هنیهب رد یا هدمع ریثات رارکت نیا ربانب . داتفا یم
یاه هبنج زا رارکت یاهدرکراک املسم . تسا رثوم رایسب بطاخم ییاریگ رد و

و یبلا ط ینب ). تسا یسررب لباق و... ،بالیغ ییایقیسوم ، ینابز فلتخم
(36:1396، هدنزورف
: یگنهآ شوخ _٢_٢_١

رامش هب یلصا و یداینب تاودا و اهرازبا هلمج زا ریذپلد یوژهو یقیسوم دیلوت
. تسا هدش لصاح اوژهنا رد رارکت تعنص اب رما نیا هک دیآ یم

اه» گنر »
قیچ آال
راگیس
زاج
□
هنیآ
هدرپ
زار

□
رهم
رکذ

« روپنامیلس شوهم » زاس
، ینعم نایب رد ریوصت حوضو و ینیشناج و زاجیا رب عالهو قوف اوژهنا رد
هدش نتم شناوخ زا تذل ببس اوژناگ زا یخرب ندوب ییایقیسوم و کیمتیر

و یقیسوم شیازفا ببس زاس) زار، زاج، ) اوژناگ رد صقان ینوگمه . تسا
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. تسا هدش نخس شوخ نینط
: ساسحا و هفطاع نایب _٢_٢_٢

زا ساسحا نیا لا قتنا و ساسحا و هفطاع یاقلا یارب هدنسیون ال ومعم اوژهنا رد
زا ییابیز هب هفطاع یرارقرب و ییابیز نایب یارب و دنک یم هدافتسا رارکت درکراک

. تسا هدرب هرهب فده نیا هب ندیسر یارب لماک ای صقان ینوگمه

« هنارعاش »
ربا
ضوح
یهام

مشچ ود
□□
ناراب
ناراب
ناراب

« یدیشر «مژناگ ناراب
کشا هک دراد یعس ناراب ی هملک رارکت یریگراک هب اب هدنسیون قوف اوژهنا رد
ناراب هملک زا کشا یاج هب و دنک هیبشت ناراب هب زین ار مشچ ود نتخیر
یناوخ مه رد هک تسا کشا نامه هملک نیا زا روظنم اما . تسا هدرک هدافتسا

. تسا هدش هدافتسا کالم ندوب ییایقیسوم و نیشیپ تاملک اب
: ینعم یاقلا _٢_٢_٣

راذگ ریثات زین نآ یانعم و اوتحم رب هک رعش یقیسوم و هنورب رب اهنت هن رارکت
هزات ییانعم و مسجم ، هدنناوخ نهذ رد رت راکشآ و رت سوملم ار انعم و تسا
ناوت یم زین اوژه کی رارکت زا هدافتسا اب (37: نامه دنک.( یم لقتنم وا هب
یعادت و مسجم هدنناوخ نهذ هب رتراکشآ و رت سوملم روط هب ار قیمع ییانعم

درک.
« تبیغ نامسآ «کی

دیشروخ
هام

ربا
ناراب

□□
فوسک

فوسخ
هقعاص

لیس
□□□
راظتنا
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راظتنا
راظتنا

( یماصمص انث ) راظتنا
هدش رارکت راظتنا هملک نیشیپ رصانع یاج هب موس دوزیپا رد و قوف اوژهنا رد

اوژه رارکت اذل و دش میهاوخ باتفآ دوبن هجوتم رصانع نیا هب یهاگن .اب تسا
ندیمد و باتفا عولط یارب راظتنا یانعم تبیغ نامسآ کی ناونع و راظتنا ی

دنک. یم اقلا ار میاق بحاص رون
: صاخ ییانعم رب دیکات _۴_٢_٢

« خرس ی هنایزات »

گرب
گرب گرب

اه زبس
اه خرس
اه درز

□□
راق

راق راق
اهدوبک
اهدوبک

« حیسم رفولین » اهدوبک
تدحو زا گرب میتسه گرب ی هملک رارکت دهاش لوا دوزیپا رد زین اوژهنا نیا رد
ترثک ی هناشن هک ، دروآ یم دیدپ فلتخم یاه گنر و دبای یم شزیر تخرد
رارکت عون ود مود دوزیپا رد اما دهد؛ یم ناشن ار اهگنر عونت هک یترثک ، تسا
تخرد زا گرب / گرب / گرب نیزگیاج هایس کالغ زا /راق راق راق/ دراد دوجو

مود دوزیپا رد . دشک یم ریوصت هب لباقت عون ود اب ار اضف ؛و تسا هدش زبس
گنر کالغو یادص نیب بسانت تسا هدش اه گنر نیزگیاج دوبک / دوبک / دوبک
مه داجیا و یدازآ دوبن رب دیکات نآ و دراد دیکات صاخ یانعم کی رب دوبک
و یرگمتس موش ی هیاس رد یتدحو اما ؛ تسا تدحو هب ندیسر یارب یگنر
هملک رارکت نیا ربانب . تسا هدش داجیا خرس یاه هنایزات متس تحت هک دادبتسا

. دراد دیکات یرگمتس و یدازآ دوبن یانعم رب دوبک
: بطاخم و رعاش نیب تدحو داجیا _۵_٢_٢

هملک ، صاخ یتیعقوم رد تیب کی زا سپ دناوت یم رعش کی رد هدنناوخ یتقو
کیرش رعش، شنیرفآ رد رعاش اب ار دوخ هاوخان هاوخ ، دنزب سدح ار یترابع ای

؛ تسارجام نتم رد هدنونش حتلا نیا رد درب. یم یرتشیب تذل و درادنپ یم
(517:1354، نیدحتم ). تشاد دهاوخ وا رب یرتشیب ریثات رعش سپ

هب و دوش یم بطاخم و رعاش نیب یگنهامه داجیا ثعاب رارکت ناس نیدب
دنک. یم رتشیب رعش رد ار هدنناوخ مهس یعون

اه» هناورپ کولس »
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بلا بلا
هناورپ

□
صقر صقر

ایور
□

شتآ شتآ
« اسراپ هماسرف » تنامشچ

، بطاخم دوش یم ببس هاگآدوخان شتآ و صقر بلا، تاملک رارکت اوژهنا نیا رد
و دنک همزمز بل ریز و دنک رارکت دنا؛ هدش رارکت هک ار یتاملک رعش اب نامزمه

رارکت ار نآ و دنزب سدح ار دعب هملک لبق دوزیپا هب هجوت اب تاقوا یهاگ
دنک.

و فرب یاه هناد شزیر ی هوحن هلولگ و فرب تاملک رارکت ریز هنومن رد وای
نیا نتم یاضف هب هجوت اب بطاخم و دراذگ یم شیامن هب ار اه هلولگ کیلش
تعیبط رد اه هدیدپ نیا اب ییاوآ مه و بطاخم اب ییاون مه رد ار تاملک

. دنک یم رارکت
« رابگر »

فرب فرب
کالغ

□
هلولگ هلولگ

زابرس
□□

هتخوس ی هرهم
شوپ خرس رهش

« یریشناهج اسهم »

رعش: نومضم ریسفت و حیضوت _۶_٢_٢
و نییبت یارب یرازبا هاگیاج رد و دنک یم ادیپ یریسفت ی هبنج رارکت یهاگ

حیضوت دصق رعاش دور. یم راک هب رعاش دوصقم ندش نشور و رتشیب حیضوت
ای هورگ اوژهای کی رارکت اب هک دراد بطاخم یارب ار یبلطم نتخادنا اج و

(38:1396، هدنزورف و یبلا ط ینب ). دبای یم تسد فده نیا ،هب هلمج
« روضح »

زاب: ی هچیرد
باتفآ
داب
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ناراب
فرب

□□
: هتسب ی هچیرد

نامسآ
نامسآ
نامسا

« حیسم رفولین » نامسآ
رب دیکات و حیضوت و حیرشت روظنم هب نامسآ ی هملک رارکت مود دوزیپا رد
و دنراد دوجو اه لصف روضح رد هک دیوگب دراد دصق .و تسا هدمآ روضح
اما دنک. یم کرد و دراد روضح هک تسا یناسنا زا یناشن و دامن زاب هچیرد
نآ بایغ رد هک . دراد هراشا تفایرد و کرد و روضح مدع هب هتسب ی هچیرد

. دنرادن ییانعم لوصف رییغت
انعم: یروراب و تیق خال داجیا _٢_٢_٧

نایاپ رعش،رد حطس رد هدنوش رارکت یتیب ای عرصم دوش یم هدید تاقوا یهاگ
ار هدنناوخ نآ، یزاس هتسجرب و دیکات رب وعالهو دوش یم رکذ هرابود ناتساد

رتشیب رکفت هب ار وا نهذ و دزاس یم ور هبور انعم رد یگدش اهر یعون اب
ینارود یتکرح داجیا ثعاب رارکت نیا . دراد یم او تیب ای عارصم نآ ی هرابرد

و دهد یم عاجرا ناتساد زاغآ هب میقتسم ریغ ار بطاخم و دوش یم رعش رد
. دیامن تالش رعش رت قیمع کرد یارب ات دهاوخ یم وا زا

تشهب
مدآ
اوح
بیس
□
مدآ
اوح
بیس
□
اوح
بیس
□□
ناتسبیس
□□
بیس
اوح
□
بیس
اوح
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مدآ
□
بیس
اوح
مدآ

« یتمه ویرآ » تشهب
یادتبا رد هک یناگ اوژ رارکت اب هدنسیون ، تسادیوه اوژهنا نیا رد هک روطنامه
شفده دهد،و یم عاجرا نتم زاغآ هب ار بطاخم هرابود دنا؛ هدش رکذ نتم

هب ار بطاخم .ات تسا دنیارف نیا رد دوجوم رود و لسلست نایب عاجرا نیا زا
. دهد جرخ هب تیق خال انعم هئارا ورد دراد او رکفت

: دیدج تابیکرت و میهافم داجیا _٢_٢_٨
رعاش نهذ رد دیدج تابیکرت و یناعم شرورپ و زورب ثعاب دناوت یم رارکت
ییاه نومضم دوش رارکت یپ رد یپ رعش کی رد یترابع ای هملک یتقو دوش؛

رد رعاش رگید ترابع هب . ددنب یم شقن رعاش نهذ رد نآ اب بسانتم ، دیدج
یم تسد هزات یتارییغت ای نیماضم ،هب ندرک رارکت اب رعش رد دوخ نهذ تکرح

(39:1396، هدنزورف و یبلا ط ینب ). دبای
باتفآ
ناراب
هکرب

وق ود
□□
باتفآ
باتفآ
توهرب

« کیپرذآ شرآ » لیسف ود
لوا باتفآ ، تسا هدش رارکت راب ود باتفآ هملک مود دوزیپا رد و اوژهنا نیا رد
هیوناث یانعم ود یاراد مود باتفآ اما دنک؛ یم یعادت ار باتفآ یانعم نامه
هجوت درک.اب ذخا نآ زا ار یناعم نیا ناوت یم نتم یاضف هب هجوت واب تسا

رمع ندش یرپس و نامز رذگ یانعم مود باتفآ لیسف و توهرب هملک و نتم هب
دناوت یم توهرب ی هملک هب هجوت اب اما فدراذگ یم شیامن هب و یعادت ار
انعم هملک نیا رارکت نیاربانب . درک تفایرد و کرد نآ زا زین ار یلا سکشخ یانعم
هب هجوت دوخ،اب نهذ تکرح رد رعاش ؛و تسا هداد نآ هب یا هزات نومضم و
. تسا هدوزفا نتم نیا رد باتفآ هملک رییغتم داعبا هب یا هزات یانعم نتم یاضف

: رعاش ینورد سح رب دیکات _٢_٢_٩
نیدب دوش: یم رارکت داجیا بجوم ساسحا کی لا قتنا رب ندیزرو دیکات یهاگ

اوژ ای ترابع رارکت هب تسد ، بطاخم هب دوخ تاینهذ یاقلا یارب رعاش هک هنوگ
فطاوع ناوت یم اهنت هن ، رارکت و نیقلت اب هکنیا تسا ملسم هچنآ دنز. یم ه

و داد خوسر اه نهذ رد ار ار مواقم یاپ رید تاداقتعا هکلب ، رذگدوز و فیطل
؛و تسا ریثات لماوع نیرتیوق زا رارکت (509:1354 ، نیدحتم درک.( تیبثت
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روپ، یلع دنک.( یم اقلا یسک هب ار یرکف ای هدیقع هک تسا یا هلیسو نیرتهب
(89:1378

« ولبات ی هبقارم »

ولبات وم ملق
هرجنپ اه مشچ

□□
! راقراق _

وه! _وه
! کیج کیج _

کچ! کچ _
□□

اه گنر توکس
« حیسم رفولین » رارق یب کلپ

رعاش ینورد وحتلا سح رگنایب اهاوآ مان رارکت مود دوزیپا ورد هنومن نیا رد
هدرپس شوگ اه هدیدپ و فارطا یاهادص وهب هتسب ار شیاه مشچ هک ؛ تسا

یم تفایرد و کرد ار یتسه رد دوجوم یعیبط یاهادص و اه گنر .و تسا
دنا. هبقارم رد دوخ نابز اب کی ره هک دنک

: صاخ یتلا ح ای لعف هب ندیشخب موادت _١۰_٢_٢
فرح نآ زا رعاش هک تسا یتلا ح ای لمع ماود نایب رارکت یاهدرکراک زا یکی

کال راتخاس کی رد اریز دبای، یم دومن رتشیب لعف رارکت اب موادت نیا دنز. یم
روپ، یلع ). دراد شود رب ار ساسحا و انعم یلصا راب هک تسا لعف نیا یم،
و موادت رب دیکات ، ینیرفآ ابیز رب رعش،عالهو رد لعف رارکت نیا ربانب (89:1378

دنک. یم اقلا زین ار یتلا ح ای لمع رارمتسا
« یدازآ »

سفق کشا
سفق دنخبل
سفق توکس
سفق دایرف

□□
( باتهز انعر ) سفق زاورپ

لعاف ندنام سفق ورد تراسا ماود زا ناشن سفق اوژهی رارکت قوف اوژهنا رد
تسا هتفای موادت مسا کی اب رارکت نیا ، تسا دایرف و توکس و کشا و دنخبل

اوژه نیا رارکت عقاو رد ؛ تسا رثا ناونع هک دراد رارق یدازآ اب لباقت رد و
. تسا یدازآ هب ندیسر یارب وپاکت وای یدازآ دوبن رگنایب

« توکیاب »

ادص
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نیبرود
تکرح
□

دنب ناهد
دنب مشچ

یدارفنا
□
توکس
کنیع
رچلیو
□□
توکس
توکس

( اروها هماگنه ) توکس
رد توکس موادت زا ناشن توکس هملک رارکت زین قوف اوژهنا موس دوزیپا رد
نیا رگید هاگن رد هک تفگ ناوت یم .و تسا رابکبتسا و روسناس لماوع لباقم

. دهد یم لا قتنا بطاخم هب زین ار گرم یانعم توکس
مرف: داجیا _٢_٢_١١

یصوصخ هب ی هسدنه داجیا و نداد لکش یارب هملک کی رارکت تاقوا یهاگ
یارب طقف یهاگ دنک.و یم لقتنم بطاخم هب ار یا هیوناث یانعم هک تسا

. تسا کش داجیا

خرس زاورپ

پ
و ر
ن عمش ا

ه
□□

داب
داب داب

داب داب داب داب
داب داب داب داب داب

شتآ
شتآ
شتآ
□□□

سیگنرف ) وه / وه رتسکاخ
( یدسا
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هلعش کی لکش شتآ و داب تاملک اب هدنسیون مود دوزیپا رد قوف ثملا رد
داب دبای یم لماکت انعم نیا موس دوزیپا اب هک ؛ تسا هدیشک ریوصت هب ار عمش

شوماخ یارب داب و نتخوس یارب عمش تالش زا ناشن عمش لکش و شتآ و
هجاوم شکمشک نیا ی هجیتن اب ام موس دوزیپا رد و تسا هلعش نیا ندرک

وه/ یادص رد هک ؛ تسا هناورپ یانف و ندش رتسکاخ هب لیدبت انامه هک . میتسه
.گ تسا هتفای اقب وه

هتشاد انعم ود داجیا رد یعس رتوبک هملک رارکت اب هدنسیون زین ریز هنومن رد
نوتیز یاه هخاش یور رد ناهاوخ یدازآ و اهرتوبک عمج نداد ناشن لوا تسا

رد هک . تسا حلص دامن هک نارتوبک زاورپ زا یلکش نداد ناشن مود و تسا
یم تسد وزا هدش لوفوا راچد حور ییاهر و یهاوخ یدازآ نیا نتم لوط

دور.

رتوبک
رتوبک رتوبک
رتوبک رتوبک رتوبک

نوتیز
داب صقر

نافوط
□□

هتسکش ی هخاش
( یتمه ویرآ ) هتسخ یاهلا ب

رارق نتم یادتبا رد هک رتوبک رارکت دوش؛ یم هدهاشم نتم رد هک روطنامه
تسا حلص ناشن نوچ و دهد یم ناشن ار نارتوبک زاورپ زا یلکش ، تسا هتفرگ

. تسا هتفرگ رارق نتم زا یعیفر هاگیاج رد
: یسدنه _ یسح یقیسوم داجیا _٢_٢_١٢

زا یکی اوژهنا رد . تسا دوخ هب طوبرم یعیبط یقیسوم یاراد یا اوژه ره
_ یسح یقیسوم نیا هب یبای تسد تاملک صوصخم نامدیچ و مرف یاهدرکراک
یوژهی دوهش و سح هک تسا ددصرد یسدنه _ یسح یقیسوم . تسا یسدنه
هب توافتم تاملک ای هملک کی صاخ نامدیچ و رارکت قبلا رد ار هدنسیون
و مرف رد اهنآ رارکت ای تاملک نتشون زرط عقاو رد . دهدب لا قتنا بطاخم
کرد یگنوگچ و ساسحا هب هجوت اراب هملک نآ یعیبط یقیسوم ، صاخ نامدیچ

دنک. یم لقتنم بطاخم هب هدنسیون فرط زا هدیدپ نآ

« روانش ی هبقارم »

شتآ شتآ
سونقق

شتآ شتآ
□□
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ایرد ایرد
فدص

ایرد ایرد
□□

کاخ کاخ
بیس

کاخ کاخ
□□

داب داب
هدنصقر

( دنسپراک ایور ) داب داب
و هدننک هطاحا یانعم اه دوزیپا نیا بلغا رد تاملک صوصخ هب نامدیچ زرط
، تسا هطاحا شتآ رد هک یسونقق دنک؛ یم اقلا ار ساسحا نیا یعیبط یقیسوم
رد یا هدنصقر صقر ، تسا کاخ لد رد هک یبیس ، تسایرد لد رد هک یفدص
یم لا قتنا یعیبط یقیسوم و انعم ، تاملک صوصخ هب نامدیچ زرط اب هک داب،

. دبای
نزاوت ، یناگ واوژ ییاوآ نزاوت ینعی رگید نزاوت ود رانک رد : یوحن نزاوت _٢_٣
ثحب دروم یسانشنابز یاهباتک رد یوحن نزاوت مان هب هک تسا حرطم یرگید

کی ای رطس کی لخاد رد یوحن یاه تخاس رارکت زا یوحن نزاوت . تسا هدوب
دوش یم یورارف هلمج وحن تخاس زا اوژهنا رد نوچ و دیآ یم تسد هب تیب

دوش. یمن یسررب نزاوت نیا ، میتسه هجاوم هلمج هبش اب یهاگهگ و

: ماجسنا _٣
هتشون رد یتیصوصخ و تسا یراوتسا و یگچراپکی یانعم هب تغل رد ماجسنا

. دنشاب هتسویپ رگیدکی هب ی هدنهد لیکشت یازجا دوش یم ببس هک تسا
زا رثا لک رد و اه ترابع و اه هملک نایم یقطنم طابترا زا هلمج رد ماجسنا
دوجو هب اه هلمج نایم مظن زا رثا لک رد اهو ترابع اهو هلمج نایم مظن
هدیمان ینتم ماجسنا ار نتم یاه هلمج نیب طباور نسح هیقر و یدیلا ه دیآ یم

هب هک تسا ییانعم موهفم کی ماجسنا »: دنا هدرک فیرعت هنوگنیا ار نآ و
نتم ریغ زا نتم ی هلزنم هب ار نآ و دراد هراشا نتم رد دوجوم ییانعم طباور
هب طونم ار ینتم ماجسنا دوجو اهنآ (1976:4، نسح و یدیلا دنک.(ه یم ادج
ریاس ریسفت و ریبعت هب هتسباو هک . دنناد یم نتم رد یرصانع ریسفت و ریبعت
زا ینعم نابز ماظن رد . دنناد یم نابز ماظن زا ییزج ار نآ .و دشاب رصانع
ای جاو ی هلیسو هب مه واوژناگ دوش یم لقتنم بطاخم هب اوژناگ قیرط
کمک زین روتسد ماظن زا نابز ماظن حلا نیع رد اما دنک. یم ادیپ دومن فورح
نآ زا یشخب ینعی دنک، یم تیعبت نابز یوگلا نیمه زا زین ماجسنا ؛ دریگ یم
، نسح و یدیلا دوش.(ه یم نایب روتسد قیرط زا یشخب و یاوژناگ هلیسو هب

(32:1976
هب و تسا ییانعم موهفم ماجسنا موهفم ، نسح هیقر و یدیلا ه فیرعت ربانب
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هطساو دنک.وهب یم هراشا دراد، دوجو نتم کی رصانع نایم هک ییانعم طباور
یرصنع رصنع کی ؛ ددرگ یم ریذپناکما نتم رصانع زا یخرب کرد ، اهنآ لمع ی
نودب ناوت یمن ار مود رصنع هک انعم نیا هب دنک، یم یراگنا شیپ ار رگید
تدحو کالم نتم،هب رصانع نایم طباور نیا ، هجیتن رد و درک کرد لوا رصنع

مجالت و اوژناگ زا یا هعومجم یبدا رثا ره عقاو رد . دشخب یم یگچراپکی و
و مجسنم یتیلک و هتسویپ مه هب یصاخ لوصا و نیناوق یانبم رب هک تسا
و دنکیم رارقرب طابترا مجالت نیا نایم هک یلماوع . تسا هدروآ دیدپ هچراپکی
یم هدیمان نتم ماجسنا رصانع ، دروآ یم دوجو هب ار دحاو و گنهامه یراتخاس
یازجا نایم هک تسا یطباور هعومجم نتم، ماجسنا زا روظنم سپ . دنوش
هتخیسگ مجالت زا ار نتم اه دنویپ و طباور نیا . دراد دوجو نتم ی هدنزاس

و هچراپکی یتیلک هب ار نآ ،و زیامتم ، تسا هتفرگ رارق مه رانک رد یفداصت هک
(110:1374، یدعاس روپ یفطل دنک.( یم لیدبت مجسنم

.ه دراد دوجو نتم ماجسنا و اه هلمج نایم طابترا داجیا رد یناوارف رصانع
و یوغل رصانع ، یروتسد رصانع هتسد هس هب ار رصانع نیا نسح و یدیلا
نیا یسررب هب ود نآ یدنب میسقت هب هجوت اب اجنیا رد دنک. یم میسقت یدنویپ

دوش. یم هتخادرپ اوژهنا راتخاس رد رصانع

: یروتسد ماجسنا _٣_١
هلمج و اوژناگ نایم یروتسد و یوحن طابترا دوجو ، یروتسد ماجسنا زا روظنم
قافتا فذح و نیشناج ، عاجرا ی هویش هس هب ماجسنا نیا ، تسا نتم کی یاه
یریمض رصانع فلتخم عاونا ندرب راک ،هب عاجرا زا روظنم (31: نامه ). دتفا یم

یم ماجسنا نآ هب و دنک یم رارقرب طابترا نتم مجالت نیب هک تسا نتم رد
رصانع هنیرق هب نتم رد یرصنع ینعی فذح اما (1388:101، یناقهد ). دشخب
(113:1374، یدعاس روپ یفطل دوش.( فذح ماجسنا داجیا روظنم هب یلبق

: عاجرا _٣_١_١
رگید رصانع ریثات تحت هک دنراد دوجو نتم رد یرصانع ، نسح و یدیلا ه رظن زا
دوخ عجارم هلیسو هب ریامض . دنتسه ریامض ، رصانع نیا ی هلمج زا . دنتسه
یهاگ و دشاب هتشاد دوجو نتم رد تسا نکمم ریمض عجرم . دنوش یم ریسفت
هملک دوبن ای دوب هب هجوت .اب دشاب هتشادن دوجو نتم رد تسا نکمم زین تاقوا
عاجرا و ینتم نورب عاجرا : دریگ یم تروص قیرط ود هب عاجرا ، عجرم ی

نژدا،12:1394) یلع و یناسارخ ) ینتم نورد
هتفگ زین یتیعقوم عاجرا نآ هب هک ینتم نورب عاجرا رد : ینتم نورب عاجرا ( فلا

( روایب ار (نآ مییوگب رگا ثمال : دراد رارق نتم زا جراخ ریمض عجرم دوش، یم
بطاخم تسد رد هک دشاب یباتک هب هراشا ام روظنم تسا نکمم هلمج نیا رد

نوچ دیآ، یمن رامش هب نتم ماجسنا رصانع زا ینتم نورب عاجرا . دراد رارق
(13: نامه ). دراد رارق نتم زا نوریب و جراخ ریمض عجرم

: لکش ود هب ینتم نورد عاجرا : ینتم نورد عاجرا ب)
هدنسیون روظنم و ریمض عجرم مهف یارب ، عاجرا عون نیا رد : لبقام هب عاجرا

درک. هعجارم ریمض زا لبق رصانع هب دیاب
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. یروتسد ریغ واوژهنا یروتسدارف دراد،اوژهنا دوجو راتشون عون ود اوژهنا، رد
دش؛ دهاوخ یعادت یروتسد یاه شقن ناگدنناوخ نهذ رد یروتسد ارف اوژهنا رد
نهذ رد هن و نتم رد هن یروتسد یاه شقن یروتسد ریغ اوژهنا رد اما

ار یروتسد شقن لماک روط هب ناوت یمن نیاربانب . تسب دهاوخن شقن ناگدنناوخ
ینتم نورد عاجرا اه اوژهنا زا یخرب رد تاقوا یهاگ .و تفرگ هدیدان اوژهنا رد

دوش. یم تفای
ام» رد ام »

تشگ _
تشگ
تشگ

؟ سات _
! یرفولین خرچ _

وت نم
دیدرگ _
دیدرگ
دیدرگ

؟ یرفولین خرچ _
نم _هن!

وت نم
نم

نم
نم

نم وت نم
نم وت

وت نم
نم

نم

□□□
ام
ام
ام
□
م
م

« حیسم رفولین » م
وت و نم رت لبق ریمض ام، ریمض عجرم مود دوزیپا رد و اوژهنا نیا رد هک

. تسا
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هدش رکذ رت لبق هک تسا ناسنا هملک نم ریمض عجرم هک ریز دروم رد وای
. تسا
نابرق دیع

ادخ
ناسنا

□□
نم نم

ناسنا
نم نم

□□
ناسنا

نم؟ ؟ دنفسوگ
□□□
ناسنا

« رهلک نیوآ » ادخ

. دریگ یم رارق نآ زا سپ ریمض عجرم ، عاجرا عون نیا رد : دعبام هب عاجرا
( نامه )
« حیبذ »

_وت؟
! هراتس _

؟ تنامسآ _
! متفه _
/ اجنیا _

! دایرف _
؟ یسرت یمن _

دنخبل }
{ دنخبل

هداج هبیرغ
توکس بطاخم

□□
بطاخم بطاخم

هبیرغ
بطاخم بطاخم

□□
_وا؟
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! هراتس نابرق _
_...؟

کی دایرف _
شرغ }_
{ شرغ

ریما مشچ _ ناااادنز
□□

راوید راوید
هراتس

راوید راوید
□□□

راوید راوید

( یدمحم تشترز » راوید راوید
هراتس ! هراتس وت؟/_ دنک.ثمال_ یم هراشا دوخ دعبام هب ریمض نتم نیا رد
هراتس مه زاب ! هراتس نابرق وا؟/_ _ یدعب یاهدنب ای تسا وت ریمض عجرم
ینعی لا وس نیا خساپ ؟ اجنیا ی_ هراشا ریمض عجرم .ای تسا وا ریمض عجرم
نهذ رد و هدوب یروتسدارف عون زا اوژهنا نیا عقاو رد . تسا ! دایرف _

و طبر ثعاب هک ریامض زا نینچمه و تسا هدرک نابز روتسد داجیا ناگدنناوخ
. تسا هدش هدافتسا دوش، یم نتم ماجسنا

: ینیشناج _٣_١_٢
زا روظنم . تسا نتم ماجسنا یاهرازبا و لماوع زا رگید یکی ینیشناج
ینعی . تسا رگید ینابز رصنع یاج هب ینابز رصنع کی نتفرگ رارق ، ینیشناج

رد نتم هراپ وای دنب وای ترابع ، هملک نیشناج یترابع ای هملک هک تسا نکمم
دوش. نتم

ولاژنا» «ژنا
ن

ا ا
ن دیشروخ ن

ا ا
ن

□
هیاس

هیاس هیاس
دیشروخ

هیاس هیاس
هیاس

□□
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سفق
سفق سفق

نان
سفق سفق

سفق
« رهلک نیوآ »

نان و هیاس نیشناج سفق و تسا هدش (اون) نیشناج هیاس اوژهنا نیا رد
عون زا ینیشناج . تسا هتفرگ هرارق هریاد طسو هک ییاه دیشروخ ، نیشناج زین
ربانب هکلب دوش. مسا نیشناج مسا و فرح نیشناج فرح ینعی تسین نوگمه
تسا هتشاد ار نآ لا قتنا دصق هدنسیون هک ییاوتحم و نتم تیاور و تیعقوم

. تسا هداتفا قافتا ینیشناج
راتفگ ی هریجنز رد ینیشناج راتخاس زا یورارف اوژهنا، تایصوصخ رگید زا یکی
هکلب ، هلمج تفاب رد هن اما دتفا یم قافتا اوژهنا رد ینیشناج ینعی . تسا

. تسا نتم راتخاس و مرف و نامدیچ عبات رتشیب اوژهنا رد ینیشناج
ی هسدنه و مرف عبات هک ، هداتفا قافتا یبوخ هب ینیشناج زین ریز هنومن رد ای

. تسا نتم

« ناراب سناکرف »

باتفآ
هیاس

راوید
□□

باتهم
یهایس

رادراخ یاه میس
□□□

یلگ یاه نیتوپ
اه هرپبش صقر
« یرادهاگن سدقا » سفق

رگید رصنع نیشناج نتم یانعم و تفاب هب هجوت اب یرصنع ره قوف هنومن رد
هدش باتهم نیشناج یلگ یاه نیتوپ و باتفآ نیشناج باتهام ثمال تسا هدش

نیشناج سفق و هدش هیاس نیشناج یهایس و یهایس نیشناج هرپبش ،و تسا
روطنامه نیاربانب دنا. هدش راوید نیشناج رادراخ یاه میس و رادراخ یاه میس
نانیدرف ینیشناج ی هدعاق عبات اوژهنا رد ینیشناج دوشیم هظح مال هک

تسا هتفریذپ ار ینیشناج ی هملک قیمع تقیقح تباث دعب اما . تسین روسوسود
هئارا ار ینیشناج زا یرگید عون ، ینیشناج هملک یانعم تباث دعب هب هجوت واب

. تسا هداد
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: فذح _٣_١_٣
نتم رد کالم زا یتمسق وای هلمج زا یشخب ای هلمج اوژه، ندرواین فذح
رصنع ، یونعم و یظفل نئارق هب هجوت اب دناوتب بطاخم هک یا هنوگ هب ، تسا

طا و بطاخم شناد هب یدایز دح ات رما نیا هتبلا ، دبایرد ار فوذحم رصانع ای
ره رد هک تسا حضاو دوش. یم طوبرم بطاخم و هدنسیون کرتشم تاع ال
زا ریذگان دوخ یاه هتشون و اه هتفگ مامت رد ام و دراد دوجو فذح ینتم
یم سیلس کالم تایرورض ،زا صقان مجالت لیکشت (15: نامه ). میتسه فذح

هتشادن یموزل هنیرق دوجو لیلد هب هلمج زا ییازجا و وضع رکذ یتقو . دشاب
یم دراو هشدخ کالم یناور و سالتم هب وضع نآ دربراک هک تسا ملسم ؛ دشاب

( فلا دوش: یم میسقت هتسد هس هب هلمج رد فذح (190:1363، ییافش ). دزاس
یونعم ی هنیرق هب فذح ج) ، یظفل ی هنیرق هب فذح ب) نابز فرع ربانب

(16: نامه )
یارب یشور هک دنناد یم یوحن یا هدیدپ ار فذح ، نسح هیقر و یدیلا ه
یکی هکنیا تلع هب شهو پژ نیا رد ور نیا .زا تسا ردکالم وشح زا یریگولج
ینعی راتفگ ی هریجنز راتخاس و ینیشنمه راتخاس زا یورارف اوژهنا لوصا زا

دوش. یمن یسررب ثحبم نیا تسا هلمج

: یناگ اوژ ای یوغل ماجسنا _٣_٢
دودحمان باختنا یاه هنوگ لماش هک نتم یناگ اوژ یاه هطبار هب یوغل ماجسنا

ای رارکت ( فلا دوش: یم میسقت عون ود هب یوغل ماجسنا . دوشیم طوبرم ، تسا
یم رارکت نآ زا دعب یاه هلمج رد هلمج کی زا یرصانع نآ رد هک ، ییارآزاب
یوغل رصانع ندمآ مه رانک رد نآ زا روظنم هک ییآ، مه ای شیامه دوش.ب)
هلمج نیب طابترا شیادیپ هب رجنم هک تسا نتم کی عوضوم بوچراچ رد نیعم
عقاو رد ییآ مه (113-114:1374، یدعاس روپ یفطل دوش.( یم نتم نآ یاه

و نزاوت اب طابترا رد رتشیب رارکت هک حیلا رد تسا هتسباو ییانعم ی هزوح هب
. تسا نتم کی رد یقیسوم

: رارکت _٣_٢_١

آ توصم رارکت ( فلا
« هاگن ناراب »

خیلا یلدنص نز
رارف

□
ناراب رتچ

رارق
□□

تاق مال هلعش
« روپنامیلس شوهم » راظتنا کشا
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نتم ندش نیگنهآ ثعاب ( راظتنا و رارق رارف، ) رد آ توصم رارکت هنومن نیا رد
. تسا هدش نتم رد یقیسوم داجیا و

یا: دنلب توصم رارکت ب)

هاتوک یاه توصم رارکت ج)
« عطاقت »

تخرد
درم نز

رهِم
□□

یلدنص
جک کاله نایرگ یرسور

رهَم
□□□

گرب
گرب گرب

« حیسم رفولین » رهُم
تماص رارکت د)

« یدازآ غرم »
بش رهش

تشم نابایخ
□□
بش

ش
ع

ل
ه

ش
ع

ل
ه

« حیسم رفولین » یکیرات راوآ
رد . تسا هدرک ییانعم یقیسوم داجیا نتم رد (ش) تماص رارکت اوژهنا نیا رد
یم هبلغ یکیرات و بش رب هک دراد رون نایب رد یعس تماص نیا رارکت عقاو

دنک.
. میتسه هجاوم (س) تماص رارکت اب زین ریز هنومن رد ای

« ینابوک »
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کسورع کدوک
دنزرف ردام

□
هیاس هیاس

ردام
هیاس هیاس

□□
ردام

؟ نیمزرس ؟ دنزرف
□□□

رخآ ی هلولگ
« رهلک نیوا » نیمزرس

. تسا هدش کالم ندش نیگنهآ ثعاب هک
عجس ه)

« توراب لصف »

راوید
داش یاه کچیپ

□
راوید

ناریح یاه کچیپ
اه ریجنز باوخ

!! شتآ _ دایرف
□□□
راوآ

« حیسم رفولین » حبص کشا
رد هباشت رظن )زا راوآ ) رخآ دوزیپا رد )و راوید ) لوا دوزیپا رد هنومن نیا رد
نتم رد یقیسوم داجیا رصانع زا یکی عجس دنا. هدرک عجس داجیا رخآ یاه جاو

. تفای ار نآ زا ییاه هنومن زین اوژهنا رد ناوت یم هک تسا
سانج ج)

« لباقت یب یاه لباقت »

زاب نامسآ
زاب هرجنپ
ولبات زاب درم

□□
کشجنگ زاب

اه هلیم هانپ کشجنگ
□□□
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شاقن درم
: ولبات

زاب سفق
« حیسم رفولین » نامسآ کشجنگ

هک میتسه ور هبور ناسمه ظفلت زرط و راتشون اب هملک هس اب اوژهنا نیا رد
/ ولبات زاب ، ندوب زاب / زاب ، یراکش ی هدنرپ زاب/ دنا. هدرک مات سانج داجیا
رب زکرمت اب ییانعم یزیرگراجنه و ینابز یزاب اب اوژهنا نیا رد ولبات هرابود

. تسا هدوب نتم رد ماجسنا داجیا ددص رد هدنسیون زاب هملک فلتخم یانعم
فدارتم اوژهی رارکت ح)

« قشع یموتانآ »

وت نم
بیس

□□
بیس وت

طوقس
□□□

هلعش نم
« یماصمص انث » عمش

«نم» تفگ ناوت یم .و دنتسه انعم مه و فدارتم اوژهنا نیا رد عمش و هلعش
.واب تسا الل همضا و نتخوس حلا رد هک تسا هدش عمش هلعش هب هیبشت

. تسا هدرک رارقرب یمکحتسم ییانعم طابترا نتم رد طوقس و بیس
داضت ج)

« سکوداراپ »

بش
یربا نامسآ
نایرگ نامشچ

□□
زور

باتفآ ی هناقشاع
اه یرانق صقر

□□□
نادرگرس یاه تسد

« اسراپ زانرف » قشاع یاه مشچ
کی نایب ددصرد اوژهنا نتم ؛ تسا صخشم اوژهنا نیا مان زا هک روطنامه

،( باتفآ ی هناقشاع / یربا نامسآ زور)،( / بش ). تسا داضت و سوداراپ
هب اجنیا رد و تسا قشاع ناسنا کی نورد و داضتم االت وحا و یگدنز رگنایب
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. تسا هتفای دومن یبوخ
ماجسنا ببس نتم کی رد مه اب داضتم و فدارتم رصانع هک ریز هنومن رد ای

دنا. هدش نتم
« باقن »

یزاجم اه مشچ
یقیقح اه حور

□
سکع هعطق کی

□□□
خرس اه بل

« ناسرای ایک » هتفاکش اه هنیس
و حیضوت رب عالهو هک ، دنتسه نتم نیا رد داضتم تاملک ( یقیقح و یزاجم )
ار تاملک نیب ی هطبار و دنا هدش نتم ماجسنا ثعاب لبقام تاملک حیرشت
و بل ، حور ، مشچ ) تاملک نیب بسانت ، داضت رب دنا.عالهو هدیشخب ماکحتسا
هدش لماک یتیاور یریگ لکش و نتم ماجسنا ببس داضت کمک هب زین ( هنیس

. تسا

: ییآ مهاب _٣_٢_٢
زا هک تاملک نآ ؛ تسا طبترم تاملک ندمآ مه ییآ،اب مهاب ای شیامه زا روظنم
یم رارق مه رانک رد ، دنراد تیخنس مه اب ینابز فرع ای یدارفنا یناعم رظن
وای ریظنلا تاعارم رعش، تایبدا رد ای هلمج رد تمسق نیا هب عیدب رد . دنریگ
و یگتسویپ بجوم کالم، حطس رد اوژناگ ندمآ مه دوش.اب یم هتفگ بسانت

طابترا یعون زا یکاح ، یناگ اوژ داضت هکنیا رگید ی هتکن . ددرگ یم نتم ماجسنا
هدمآ رامش هب ییآ مه یاب هلوقم ءزج . تسا تاملک نیب ییانعم بسانت و

نژدا،18:1394) یلع و یناسارخ ). تسا
« مجنپ لصف »

ردام
قشاع بلق

لبلب ی هماکچ
□□
کدوک

یراهب میسن
« یزورون امیس » لگ کی دنخبل

کی دنخبل و یراهب میسن ، لبلب ی هماکچ ، لصف ) تاملک نیب ام اوژهنا نیا رد
کی نایب ددصرد یگمه و دراد دوجو ییانعم بسانت ای ریظنلا و تاعارم ( لگ

هتفکشون یلگ دننامه کدوک نآ رد هک ؛ دنتسه شیاز و یگدنز لصف مان هب لصف
دنز. یم دنخبل یگدنز هب هک تسا



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

31

: یدنویپ ماجسنا _٣_٣
ثمال دراد، دوجو یقطنم و ییانعم ی هطبار یعون نتم مجالت ی همه نایم رد
نآ یارب یطرش ای هجیتن دعب ی هلمج دنک. یم حرطم ار یعوضوم هلمج کی

یلباقم ی هتکن ای یلا ثم اسب هچ دنک.و یم هفاضا نآ رب یبلطم وای هئارا
دوجو نتم کی مجالت نایم یطابترا نینچ رگا دنک. یم هضرع بلطم نآ یارب
یرکف لداعت هک یناور نارامیب راتفگ ای نایذه هب تهابش یب نتم . دشاب هتشادن
نینچ نسح و یدیلا ،114:1374)ه یدعاس روپ یفطل دوب.( دهاوخن ، دنرادن
یلباقت ، یببس ، یفاضا طابترا دنا: هدرک یدنب هقبط ناونع راهچ تحت ار یطباور

(283:1976، نسح و یدیلا (ه ینامز و
، اهراتفگ هراپ ، اهدنب مجالت، یقطنم و ییانعم طابترا زین یدیلا یه هیرظن رد
نتم، شنیرفآ و قلخ . تسا نتم یگچراپکی و ماجسنا یرورض و یلصا لماع
طبر لماوع اب نتم رد یدنویپ ماجسنا . تسا نکمم ریغ ، لماع نیا دوجو نودب

ی اه هلمج نتسویپ بجوم هک دنتسه ییاهرازبا طبر، لماوع . دریگ یم لکش
مه هب ار لقتسم ی هلمج ود نایم وای ادتبا رد لماوع نیا . دنوش یم نتم
نیب ای ادتبا رد هک تسا نیا طبر لماوع یشخب ماجسنا طرش . دنهد یم دنویپ
هلمج هک یطبر لماوع ، رگید ترابع هب . دنور یم راک هب لقتسم ی هلمج ود

. دنرادن یشخب ماجسنا تیصاخ دننک، یم لصتم هیاپ یاه هلمج هب ار وریپ یاه
رگا، لیبق ؛زا دنتسه طبر فورح ، یسراف نابز رد طبر لماوع نیرت دربراکرپ
یم میسقت هتسد راهچ هب لماوع نیا یدیلا ه رظن اما،و....زا هک،ات، نوچ،

، راظتنا خالف ای یلباقت ی هطبار ،ب) یحیضوت ای یشیازفا ی هطبار ( فلا : دنوش
هداز، نیسحم وغال یزورون ) ینامز ی هطبار ،د) یببس ای یلع ی هطبار ج)
ار لماوع نیا ییانعم روضح و یظفل روضح مه نابز روتسد فلوم (1:1388
ی هلمج دنچ ای ود ، ناشیا ی هدیقع هب دناد یم رثوم نتم یاه هلمج رد
هب ایکالیم فرح ی هطساو یب و دنریگ یم رارق رگیدکی یپ رد هک لقتسم
، یونعم دنویپ ناشیا رظن زا نینچمه . دنراد مه اب یونعم دنویپ ، دندنویپ یم مه

همدقم ای لولعم و تلع ی هطبار ) یقطنم بیترت دوش:1) یم لصاح هجو هب
(135:1351، یرلناخ ). ینامز بیترت (2( هجیتن و

: یدیلا ه ماجسنا هیرظن _٣_٣_١
راهچ مجالتهب نیب یقطنم و ییانعم طباور ، یدیلا ه ماجسنا ی هیرظن قبط رب

دوش: یم میسقت عون
: یفاضا ی هطبار _٣_٣_١_١

ی هلمج رب یحیضوت اب انعم و بلطم ، هلمج ، طابترا عون نیا رد یلک روط هب
. تسا عون راهچ لماش و دنک یم هفاضا لبق

هب یفصو وای حیضوت حرش، ، یحیضوت طابترا رد : یحیضوت یفاضا طابترا ( فلا
. دیازفا یم لبق ی هلمج

« لُثم »

هام دیشروخ
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نامسآ
رون هراتس غولب

□□
گنس هوک

نیمز
یکیرات صیرح کاخ

□□□
شورس داتشا

سیدرپ
« یرکش هیمس » رهم ی هیاس رون ی هشوخ

نیشیپ رصانع ی هدنهد حرش یو هدنهد حیضوت یدعب رصانع یفاضا طابترا رد
لماکت رد دنتسه یحیضوت و حرش موس و مود دوزیپا اوژهنا نیا رد . دنشاب یم

دننک یم نایب ار لوا دوزیپا یانعم نامه یدعب یاه دوزیپا عقاو رد لوا، دوزیپا
و حرش اوژهنا نیا رد . ددرگ رت نایع انعم ،ات رتشیب حیضوت و حرش اب اما
رون نیب داضت و نامسآ و نیمز نیب لباقت و داضت زا زا نتفرگ هرهب اب حیضوت
اه هدیدپ حرش یارب رصانع زا نتفرگ هرهب اهوو لباقت نایب . تسا یکیرات و

. دنتسه نتم رد ماجسنا داجیا رصانع زا

یدعب بلا طم ، یحیضوت ی هطبار دننام زین هطبار نیا رد : یلیثمت ی هطبار ب)
ی هطبار رد هک توافت نیا اب . تسا یلبق یاوتحم شرتسگ و حیضوت یارب

دیکات و ریرقت میهفت یارب .و دنتسه رت سوملم و رت ینیع یدعب بلا طم ، یلیثمت
. دریگ یم هرهب بطاخم عانقا یارب لیثمت زا هدنسیون ، تسا نیشیپ بلا طم

« باختنا »

ایرد ادخ
یهام ناسنا
روت سیلبا

□□
یهام

روت؟ ؟ ایرد
□□□

« یدارمهاش نیورپ » شتآ صقر
روت و یهام ایرد، هب سیلبا ، ناسنا ادخ، ، بیترت هب اوژهنا، نیا لوا دوزیپا رد
ناسنا زا یلیثمت هک یهام و هدرک ادیپ شرتسگ نتم سپس دنا، هدش هیبشت

اب تیاهن رد ؛و دریگ یم رارق یهار ود نیب ایرد، و روت نیب باختنا رد تسا
رد یهام نداتفا ماد هب و روت و یهام لیثمت هب هار ود نیا زا یکی باختنا
دراوم نتفای اب هدنسیون عقاو رد . دهد یم یرت سوملم تروص ناطیش روت

. دهد یم رارق یسررب دروم ار بلطم نآ رظن دروم عوضوم اب طابترا رد هباشم
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ماکحتسا و ماجسنا ثعاب ایرد و روت یهام طابترا . دبای یم شرتسگ عوضوم و
دوش. یم نتم رتشیب هچ ره

ماجسنا و طابترا یارب هیبشت زا هدنسیون یهیبشت طابترا رد : یهیبشت طابترا ج)
دنک. یم هدافتسا نتم

« ابیز رهش »

یربا نامشچ ردام
یناراب ضغب نادنز

سیخ یایور
□□

تیوه یب اه هاگن
دولآ مهو اه هرطاخ

درس بت
□□

« یربکا هنازرف » اه هراتس یب
ح رد هک یربا هب ینادنز ضغب و هدش هیبشت ربا هب ردام نامشچ هنومن نیا رد
و نتم اب بطاخم رتشیب هچ ره طابترا ثعاب یتاهیبشت نینچ ، تسا شراب لا

. تسا هدیدرگ نآ ماجسنا
. تسا هدرک رارقرب هیبشت هطبار نز و کسورع نیب هدنسیون زین ریز هنومن رد ای
یاه مشچ هک تسا نیرتیو تشپ رد هک دناد یم یکسورع دننامه ار نز و
وا یابیز نت تلع هب ابیز کسورع کی دننامه ار نز و دنرب یم هرهب نآ زا هزره
اهنت و اه نت نیب . تسا هدش خیرات لوط رد نز ییاهنت ثعاب هک دنهاوخ یم
داجیا و هیبشت ینعی رصانع نیا . تسا هدرک داجیا مات سانج هدنسیون زین

. دنشاب یم نتم رد ییانعم و یقطنم ماجسنا داجیا رصانع زا سانج
« «اهنت

کسورع نز
درس دنخبل نیرتیو

□□
مشچ

مشچ مشچ
مشچ کسورع مشچ

مشچ مشچ
مشچ

□□□
اه نت

یم نیماضم رت نشور و رتهب کرد بجوم ندرک هسیاقم یا: هسیاقم طابترا د)
نژدا،23:1394) یلع و یناسارخ دوش.(
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رپ» هاش »

کاخ یگناخ ی هدنرپ
رابیوج طب

□□
بلا

یلگهاک راوید بلا
□

ایرد زاورپ
« حیسم رفولین » ایرد

ی هطبار بلطم نایب یارب طب و یگناخ هدنرپ نیبام هدنسیون قوف ثملا رد
یارب ششوک تالشو تیاهن یگناخ ی هدنرپ . تسا هدرک رارقرب هسیاقم و سایق
هدرک زاورپ دناوت یم طب اما ؛ تسا یلگهاک راوید یور رب نتفر و ندرک زاورپ

و سایق زا ندرب هرهب عقاو رد . دهد رارق تحایس و ریس دروم ار اه ایرد و
اوژهنا نیا رد فده و هدرک کمک بلطم رتشیب مهف هب زیچ ود نیب ی هسیاقم
اهرپ هاش دوجو لیلد هب یکی هک تسا دوجوم ود یوس زا راتفر ود نیب هسیاقم

. تسا کاخ ریسا یرگید و درب یم رس هب یداز ردآ؟؟؟
طوبرم یاه هدیدپ و نیمز و نامسآ نیب ی هسیاقم اب هدنسیون زین ریز هنومن رد
ماکحتسا و ناجسنا نتم هب هسیاقم و تسا انعم نایب ددص رد کیره هب

. تسا هدیشخب
« لزاپ »

داب نامسآ
ربا

□□
شتآ نیمز

سونقق
□□

« یربکا هنازرف » رصانع یروتارپما

: راظتنا خالف یلباقت طابترا _٣_٣_١_٢
و راظتنا الف خرب یا هطبار دعب، و لبق مجالت ی هطبار ، طابترا عون نیا رد

هتسجرب ، بطاخم یارب بلا طم ، طابترا عون نیا ی هلیسو هب . تسا بطاخم عقوت
(24، نامه دوش.( یم نتم هب هدنناوخ رتشیب هجوت بلج بجوم و ددرگ یم رت
مجالت نیب راظتنا خالف طابترا ی هدنهد ناشن زین هیمیکهت ی هراعتسا

(55:1387، اسیمش ). تسا

: یببس طابترا _٣_٣_١_٣
و همدقم ، یلولعم و تلع ی هطبار نتم، مجالت نیب ییانعم طابترا عون نیا رد
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، هجیتن تلع، طباور لماش یببس طابترا دوش. یم رارقرب یطرش وای هجیتن
(320:1382، ینیدلا نیعم ). تسا طرش ، فده

هک دنتسه یتلا ح ای یرما عوقو تلع اه، هلمج یخرب هطبار نیا رد : تلع ( فلا
. تسا هتسویپ عوقو هب رگید یاه هلمج رد

« بش موم »

باوخ میاهمشچ
□□

باتفآ وت
میاه مشچ یهایس
ق
ط
ز
ه
ق
ط
ر

« یدمحم تشترز » ه
رد هک موم هب مشچ یهایس و تسا هدش هیبشت باتفآ هب وت اوژهنا نیا رد
ندش بوذ هرطق هرطق و تلع باتفآ دوش. یم بآ هرطق هرطق باتفآ ضرعم

. دشاب یم لولعم رای مشچ یهایس و بش یهایس ای موم
ی هجیتن ، اهدادیور و ثداوح زا یضعب ماجسنا ی هطبار عون نیا رد : هجیتن ب)

. دنتسه اهراک زا یضعب
« رگدایرف »

هرپبش بش
دایرف رهش

□
روک درم غارچ

□□
روک درم

؟ دایرف ؟ هرپبش
□□□

« حیسم رفولین » ررکم راد
هب ندیسر یارب یضرف شیپ ای همدقم ناونع هب لوا دوزیپا اوژهنا نیا رد
و دشخرد یم هک یرون اهنت و تسا بش . تسا هدش هتفرگ رظن رد هجیتن

وجهر هرپبش ،و تملظ دامن بش تساه هرپبش فیعض رون دنک یم یناشفارون
دوزیپا رد . تسیهاوخداد دایرف زا ولمم یرهش . تسا کدنا تقیقح رون اب یاه

هب تسد تسیاب یم هک تسا هتفرگ رارق روک درم اب لباقت رد غارچ یدعب
همدقم نیا هجیتن ررکم راد و همدقم مود و لوا دوزیپا عقاو رد . دنزب باختنا
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. دشاب یم

راک ماجنا فده و هزیگنا نتم، رد ییاه هلمج ای هلمج ( فده و هزیگنا ج)
. دنتسه رگید یاه هلمج رد

ای عوقو هب یگتسب نتم، رد یرما عوقو مدع ای عوقو حتلا نیا رد : طرش د)
. دراد نتم رگید مجالت رد یتلا ح ای راک عوقو مدع

« یور ورف »

تب نز
هزره یاه مشچ رهش

□□
یگریت درم

راگیس
راگیس

□□
سدقم یپسور

« روپنامیلس شوهم » اهراوید راوآ
رد ، تسا رهش ی هزره یاه مشچ ابیز، نز کی ندش یپسور طرش رثا نیا رد

رارقرب رهش رد هنارادمناسنا هطبار هزره یاه مشچ یاج هب رگا تروص نیا ریغ
روضح طرش هب عامتجا رد داسف سپ دش. دهاوخ نوگرگد زین دنور نیا دوش
تیناسنا زا طوقس و لوفا هک ؛ داتفا دهاوخ قافتا رادم تیسنج و ضیرم ناهذا

. تسا

: ینامز ی هطبار _۴_٣_٣_١
،هب دنتسه یپ رد یپ یاه دادیور یواح هک ار ییاه هلمج ، ینامز طبر لماوع

راتخاس هک ینوتم یلک، روط وهب یناتساد ، یخیرات نوتم رد دهد یم دنویپ مه
رب نتم ماجسنا رد یمهم شقن اه دادیور و ثداوح ینامز یلا وت دنراد ییاور
دوش.و یم یگتفشآ راچد نتم ، طابترا عون نیا ندوبن تروص رد . دراد هدهع
و ینامز یلا وت دیآ. یم دوجو هب نهذ یسلا لا یرج دننام یدیدج راتخاس ای
هب لماع نیا دوش. یم ققحم ینامز طبر ی هلیسو هب نتم رد ینامز دنویپ
، یزورون دوش.( یم میسقت یماجنا و یعاجرا ، ینامزمه ، یبیترت عون راهچ
و درادن دوجو اه طابترا نیا دوجو رب ینتم ی هناشن چیه یهاگ (2:1388

یاوتحم هب هجوت ،اب راظتنا خالف رب زین و یببس و یفاضا طبر لماع دننامه
درب. یپ یطابترا نینچ دوجو هب ناوت یم اه هلمج

بیترت هب اهدادیور و ثداوح ، طابترا عون نیا رد : یبیترت ینامز ی هطبار ( فلا
نوچ، ) یلماوع طسوت ینامز ی هطبار نیا ، دتفا یم قافتا مه لا بند وهب ینامز

دنک. یم لصتم مه هب ار اهراتفگ هراپ مجالتو ( سپس نآ، زا سپ نآ، زا دعب
هلا» حتسا »

نش
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راخ
نابایب

□□
داب

لگ
رابغ

□□
ایرد

نافوط
راخب

□□□
« یدسا حرف » گنسلگ

هب دراد، دوجو گنسلگ کی راتخاس رد هک ییازجا و دوجوم رصانع ندش لیدبت
نیا لوحت و رییغت و ییازفا مه زا اهتنا رد و دنیآ یم مه درگ ینامز بیترت
یط رد تاقافتا نیا تسا صخشم هک روطنامه دیآ. یم دیدپ گنسلگ رصانع
رد دوجوم ناهنپ تیاور تفگ ناوت یم دنا.و هداتفا قافتا بیترت هب و نامز

. تسا یبیترت ینامز ی هطبار نتم،
و هثداح هب هلمج یاوتحم ، طابترا عون نیا رد : یعاجرا ینامز ی هطبار ب)

. دهد یم عاجرا دنک؛و یم هراشا هداد، یور هتشذگ رد هک یقافتا
کی رد مه اب اهدادیور و ثداوح طابترا عون نیا رد : ینامزمه ی هطبار ج)
مه هبفلتخم ی هثداح دنچ ای ود بیترت نیدب ،و دتفا یم قافتا ینامز ی هلصاف

. دنوش یم طبترم
« هیاسمه »

سگرن : لوا تیاور
داب هچوک
توکس هرجنپ
راگیس هداتسیا

□
ناصقر نوران

رت هدیکت رانچ
یهام ود ضوح

قورف راعشا نم
( ردام )
؟ ییاجک _

! مدمآ _
هاگن ود هرگ

□□□
اه هراتس سقر طایح

یوار مود: تیاور
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داب هچوک
توکس هرجنپ

راگیس درم
□

هیاسمه طایح
هدیکت نوران
هتفر رانچ

هایس ی هبرگ ضوح
نادمچ سگرن

سیخ نامشچ
( ردام )

توکس
توکس
توکس
□□□

« یبجر مثیم » هقلح ود زیم
هاگن زا تایاور نیا زا یکی هک ؛ تسا هداتفا قافتا نامزمه تیاور ود رثا نیا رد
هطبار تفگ ناوت یم و دوش یم نایب یوار طسوت یرگید و نتم رتکاراک ، سگرن

. تسا ینامزمه عون زا اوژهنا نیا رد ینامز
لماع . دراد هراشا ثداوح نایاپ و اهتنا هب هطبار نیا : یماجنا ینامز ی هطبار د)
هلمج و دیامن یم صخشم نتم، رد ار دنیارف کی ماجنارس و نایاپ ، یماجنا طبر

(193:1372، یناجیلع ). دیامن یم لصتم دنیارف لک هب ار دوخ زا سپ ی

: تیاور _۴
ی هدش تیاور یایند ینعی نابز و نابز رد ناسنا ددجم تقلخ ینعی تیاور
دوخ ی هشیدنا نابز ، دریگ یم دای یکدوک نارود زا یمدآ هک هاگ .نآ یناسنا نهذ

دنک.و عاالم راکشآ ار دوخ روضح شناعون مه یارب و دنک قلخ اوژناگ رد ار
، یدادح ). دنوش یم هدیرفآ وکالن درخ یاه تیاور هک تسا بیترت نیا هب

نوماریپ ناهج یریگارف رد یعس تیاور کمک هب هیلوا یاهناسنا (557:1389
یدعب یاه لسن هب ار دوخ یاه هتخومآ نآ اب دنتشاد دصق و دنتشاد دوخ
رصاعم رعش ی هدمع یاه یوژیگ زا یکی (24:1380، رگرباسآ ). دنزاس لقتنم

ییاهراتخاس یاراد اه رعش نیا ات هدش ببس هک تسا نآ ندوب ییاور ی هبنج
نامر رد هک یتیاور نآ اب تسا رظن دم رعش رد هک یتیاور هتبلا . دنشاب مجسنم

دهد، یم شرتسگ رعش رد ار تیاور هک ارچ . تسا توافتم دوش، یم حرطم
یم هراب نیا رد زلوکسا . تسا ثداوح یلا وت ناتساد رد یلو . تسا ریوصت

ددصرد ای تسا تفاب کی زا یریوصت لا قتنا ددصرد ای اتدمع تیاور »: دسیون
رعاش یلصا فده ال وصا (135:1383، زلوکسا ). بطاخم رد یشنکاو نتخیگنارب

زا یرایسب ندوب یریوصت رگید ترابع هب ، تسا ندرک ریوصت ، تیاور زا رصاعم
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ییاور رد یلصا زاس هنیمز لماوع زا یکی ییامین رعش صوصخ هب اه رعش
و راکشآ یگتسویپ مه هب و ریواصت ددعت و ترثک هک ییاج رد . تساهنآ ندش
یا هنوگ هب ریواصت ای درب. یم ورف دوخ رد ار رعش یلک یاضف اهنآ، ناهنپ

ناتساد یعون اب هجاوم ار دوخ بطاخم هک ، دنوش یم هضرع یلا وتم و هتسویپ
دنرادن یناتساد لماک تفاب ، ییاور یاه رعش زا یرایسب هچ رگا . دنیب یم یزادرپ
لماک ناتساد ار یرگ تیاور هنوگ نیا حماست و لهاست یعون اب ناوت یم اما

(17:1381، یریش درک.( یقلت
نیرت زیگنا تفگش زا یکی ییاور راثآ ی هرابرد یوژه هب یراتخاس لیلحت

راب نیتسخن « یسانش تیاور الح« طصا . تسا رصاعم یبدا دقن یاهدرواتسد
نییسا عدبم ار وا دیاب عقاو رد و هدش هدرب راک هب فورودوت ناتوزت طسوت
تیاور ی هزات نخس » قمهلا رد 1983 رد ژتن اهژرار دعب . تسناد الح طصا
فیرعت یناتساد تیاور یاهراتخاس تاعارم و هعلا طم ناونع هب ار نآ « یناتساد
نتفای یپ رد هراومه نایارگراتخاس (1159 :1387 ، ینیسح دیس درک.(
یوحن ؛هب دنتسه تیاور فلتخم عاونا یارب یناهج حطس رد مجسنم یاهراتخاس
ناوتب دیاش . دنشاب هتشاد ار تیاور توافتم یاه هنوگ یور رب لا معا تیلباق هک

یم نایب ار یا هصق هک تسناد ینتم نایب نیرت ماع و نیرت هداس ار تیاور
و سامیرگ یاهوگلا زا هدافتسا اب راتشون نیا رد . دراد یوار ای یوگ هصق دنک.و

میهاوخ ییاور ی هیام نب ای اه اوژهنا یراتخاس لیلحت یسررب هب نومرب
ندیسر نتم ندش ارگ هملک یاه هفلوم زا یکی هک ییاجنآ زا اوژهنا رد . تخادرپ

و ییاور نتم رصنع ود تسا ناتساد و رعش ییازفا مه و تاملک موس سنج هب
و لیلحت دروم اوژهنا نتم رد رصانع نیا تسیاب یم .و دراد دوجو و... یوار

رگیدکی زا ار تیاور شخب ود سور نایارگ لکش راب نیتسخن . دنریگ رارق یسررب
ربانب حرط، و ناتساد . دنتسناد حطس ود زا لکشتم ار تیاور ره و دندرک زیامتم

مه هب ینامز یلا وت ساسا رب هک تساهدادخر زا یا هتشر ناتساد نانآ ی هدیقع
، کیراکم ). تسا ییاور نتم رد اهدادخر یرنه ییارآ زاب حرط و دندنویپ یم

ییزج و نیرتمهم و تیاور رصانع نیرت یساسا زا یکی حرط (201:1384
نآ هب ییاور نوتم عاونا ی هنیمز رد نایارگراتخاس یاه لیلحت رد هک تسا
رب هیکت اب ثداوح لقن حرط و ثداوح ینامز یلا وت ناتساد دوش. هتخادرپ
، ضرفشیپ نیا ،118:1384)اب رتسروف ). تسا یلولعم و تلع طباور و تیبجوم
رب ینامز تبسن هک ارچ ؛ دروآ یم دوجو هب ار تیاور ی هیاپ و ساسا حرط
هب ار ناتساد عیاقو ادیپان ینامسیر نوچمه عیاقو نایم لولعم و تلع طباور

(14:1387، روتسم دنز.( یم دنویپ مه
راوتسا هیاپ هس رب ( sequence) تفر یپ ره نومرب دولک هاگدید ساسا رب

: تسا
دراد دوخ رد ار ینوگرگد ناکما هک یتیعضو ی1- هیاپ

دهد یم خر ینوگرگد ای هثداح ی2- هیاپ
یم دیدپ دراد، ناکما نآ قیقحت مدع ای قیقحت لوصحم هک یتیعضو ی3- هیاپ

دیآ.
دوجو یعرف یاه تیاور رگید ترابع هب و اه تفر یپ ، ناتساد ره حرط رد
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یلک تفر یپ ، تفر یپ ناتساد ره و تسا یکچوک ناتساد ، تفر یپ ره . دنراد
ره زین و ناتساد ره ، هیرظن نیا ساسا ،166:1380)رب یدمحا ). تسا یلصا ای
رد نیزاغآ تیعضو نیا اما دوش؛ یم زاغآ یلداعتم و رادیاپ تیعضو اب تفر یپ
زیچ همه یا هثداح زورب اب ناهگان ، دنارورپ یم ار لوحت و ینوگرگد ناکما دوخ
ثداوح لوصحم هک دیدج یتیعضو ، دادیور نیا رذگ زا سپ دنک، یم نوگرگد ار

یم لکش لداعتم و رادیاپ حتلا هرابود و دیآ یم دوجو هب ، تسا نیشیپ
، فورودوت ناتوزت هک، تسا یفیرعت اب قباطم تسرد حتلا رییغت نیا . دریگ
رب رظان تفر یپ »: جتسا هدرک رکذ تفر یپ دروم رد یراغلب سانش تیاور
هتفای رییغت یلکش هب هرابود و هتخیر مه رد هک تسا ینیعم تیعضو فیصوت

(145:1378، نودلس ). تسا هتفرگ ناماس

: نومرب یراتخاس یوگلا یانبم رب اوژهنا رد تیاور یراتخاس لیلحت _١_۴
« درمارف »

هایس یاهربا باتفآ
رادراخ یاه میس راوید

□□
نیم نیم

زابرس
نیم نیم

□□□
و پ

ت
« یدسا حرف » ن ی

تاملک نیب طابترا رد تیاور کی دوش، تقد نتم راتخاس هب رگا اوژهنا نیا رد
اوژهنا رد اه تیاور نیا راتخاس نتفای فده شهو پژ نیا رد ؛ تفای ناوت یم
زا نومرب یوگلا قبط رب تیاور اوژهنا نیا رد . تسا نومرب یوگلا ساسا رب
؛ تسا هدش لیکشت هیاپ نیدنچ زا تفر یپ ره . تسا هتفای لیکشت تفر یپ کی
زا هک تسا تفر یپ کی یاراد هدش هئارا ریواصت هب هجوت اب زین قوف اوژهنا

. تسا هیاپ کی رگنایب اجنیا رد دوزیپا ره و هدش لیکشت دوزیپا هس
شیامن هب ار اضف نوکس هک تسا لداعت حتلا رگنایب ریوصت لوا دوزیپا رد

یاه میس ار راوید و هدش ناهنپ هایس یاهربا سپ رد باتفآ تسا هتشاذگ
روضح و تقیقح یلجت مدع رگنایب ریوصت لک رد . تسا هتفرگرب رد رادراخ
یارب بلط قح یاه زابرس مود دوزیپا .رد تسا هعماج رد یدازآ دوبن و ناقفخ
یم گنج و هزرابم نادیم دراو رادراخ یاه میس نتخیسگ و هایس یاهربا ندرتس
دنز یم باختنا هب تسد .و دنیب یم هجاوم نیم نادیم اب ار دوخ و دوش

و ملظ و ناقفخ رس تشپ ریوصت و دروآ یم ناغمرا هب ار گرم نیم نادیم
مود ریوصت عقاو رد ؛ دنزب باختنا هب تسد تسیاب یم نامرهق . تسیدازآ دوبن
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دوزیپا رد ؛و تسا تیاور نتم رد لوحت و رییغت و دادخر و هثداح رگنایب
مه زا ادج هک نیتوپ هک تسا هجاوم باختنا نیا ی هجیتن اب بطاخم موس
هار باختنا و ندش دیهش و ناتساد نامرهق باختنا زا ناشن تسا هدش هتشون
ار یگدازآ باختنا و یدازآ هار رد ندش دیهش ناونع رد درمارف هملک . تسیدازآ

. ددرگ یم رب لداعت حتلا هب هرابود نتم .و دزاس یم نایامن یبوخ هب
هک هدش لیکشت هیاپ هس زا زین تفر یپ و هتفرگ لکش تفر یپ کی زا تیاور

داد: میهاوخ حرش ار اه هیاپ نیا لیذ رد
هدش ناهنپ هایس، یاهربا طسوت تسا تقیقح دامن اجنیا رد هک باتفآ ی1: هیاپ
یگدرب و تراسا هک رادراخ یاه میس طسوت تسا رهش ناشن و دامن هک راوید و

اب هعماج دارفا عقاو رد . تسا هدش هطاحا ؛ دراذگ یم شیامن هب ار یدازآ دوبن و
. دنتسه ور هبور ملظ

ار ینازابرس مکح بلط قح یاهناسنا ،و تسا دارفا زا لکشتم هعماج ی2: هیاپ
عنام هک تسا فلا خم لماع نیم اجنیا رد دنراذگ یم اپ نیم نادیم رد هک دنراد

دوش. یم نامرهق تفرشیپ زا
ملظ هیلع رب ای دهدب ناقفخ و ملظ هب نت هک دنک یم باختنا زابرس ی3: هیاپ
هیلع رب شروش قناالبو باختنا زا ناشن هکت هکت نیتوپ دنک. قناالب و شروش

قناالب و نیم نادیم زابرس هک تفرگ هجیتن ناوت یم سپ ؛ تسا ملظ و ناقفخ
. تسا هدش دیهش و هدرک باختنا ار

لیکشت هیاپ هس و تفر یپ کی زا دراد یگتسجرب تیاور نآ رد هک اوژهنا نیا
اما تسا رارقرب لداعتم یتیعضو تیاور یادتبا ینعی لوا دوزیپا رد . تسا هدش
هک مود دوزیپا رد . دنارورپ یم دوخ رد ار ینوگرگد و رییغت ناکما تیعضو نیا
لداعت حتلا زا تیاور تسا هتشذگ نامز نتم ورب هدرک رییغت ناکم و نامز
هیلوا لداعت حتلا زا تیاور ینعی . دنوش یم رییغت ببس اه کرحم هدش جراخ
نتم جورخ ببس زابرس طسوت نیم نادیم باختنا نتم، نیا رد دوش یم جراخ
یلصا تیصخش فده هک دوزفا ار هتکن نیا دیاب . تسا هدش لداعت حتلا زا
ناقفخ هیلع رب هزرابم اجنیا رد هک دوش یم صخشم لداعت تیعضو رد ، تیاور

رد ثداوح ریس ندمآ دوجو وهب تیصخش تکرح ببس لماع نیا . تسا ملظ و
تسا زاجیا تیاعر اوژهنا قلخ یاه هفلوم زا یکی نوچ نتم نیا رد . تسا نتم

.و تسا هجاوم دهد، یم ناشن ار دادیور و هثداح نیا هک یریوصت اب بطاخم
هب ندیسر هار رد تسا هعماج دارفا هدنیامن هک یلصا تیصخش مود دوزیپا رد
؛ دتفا یم قافتا تیاور نیا رد هک یا هثداح . دریگ یم رارق نومزآ دروم فده

داقتنا و یگدازآ مایپ زا راشرس و راذگ ریثات رایسب زاجیا و یگداس نیح رد
ود دراد؛ یگتسجرب نا رد تیاور هک اوژهنا نیا نیا تفر یپ رد . تسا یعامتجا

یتوافتم یاه تیعضو یرگید زا توافتم کیره هک دراد، دوجو لداعتم تیعقوم
هیبش تیاور نایاپ و زاغآ رد دوجوم لداعت .و دشک یم ریوصت هب ار صاخشا زا
نیا رد تیاور رب مکاح یلک دنور رد نامرهق تیعضو هک ارچ ؛ دنتسین ناسکی و
نامه ای تسخن ی هیاپ یادتبا رد دوش. یم لوحت راچد ، ثداوح زا رذگ نتم،اب
هدرک هطاحا ار اهراوید و باتفآ رادراخ یاه میس و هریت یاهربا هک لوا دوزیپا
نیم نادیم رد زابرس روضح ینعی ثداوح نتشاذگ رس تشپ اب سپس و تسا
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نیا ساسا رب دوش. یم رادیدپ هکت هکت نیتوپ ینعی ییاهن رادیاپ تیعضو
عقاو رد . دنتفا یم قافتا یطخ تروص وهب یرگید زا سپ یکی ثداوح تیاور

تشونرس نوچ ، تسا هتسب عون زا ینایاپ و هداس یحرط یاراد اوژهنا نیا
. تسا هدرک صخشم کیس کال یاهناتساد کبس هب ار زابرس

: سامیرگ یوگلا ساسا رب اوژهنا رد تیاور راتخاس لیلحت _٢_۴
و تابسانم ساسا رب اهرگشنک ای تیاور رصانع ، سامیرگ ی هدیقع ساسا رب
-1: دنوش یم میسقت ریز ی هتسد شش هب دنراد رگیدکی اب هک ییاه لباقت
مایپ ی هدنتسرف -3( لوعفم ) ییاسانش عوضوم -2( لعاف ) نامرهق ای هدنسانش

. فلا خم -6 هدنهد یرای -5 مایپ ی هدنریگ -4( هدننک اضاقت )
لا قتنا نامرهق هب ار ییاسانش عوضوم هک تسا یسح ای یزیچ ، یسک ؛ هدنتسرف
یفده عوضوم و تسا تیاور نتم ( نامرهق دض ) نامرهق ، هدنسانش . دهد یم

و عوضوم هک تسا نامرهق امومع هدنریگ دوش. یم فیرعت وا یارب هک تسا
یرای دور. یم نآ لا بند هب و دنک یم تفایرد ، تسوا فده هک ار یدوصقم

رد و دسرب دوخ فده هب دنک، یم کمک نامرهق هب هک تسا ییورین ، هدنهد
یم داجیا عنام فده هب نامرهق ندیسر هار رد هک تسا ییورین فلا، خم تیاهن
؛اب تسا یصاخ فده هب یبایتسد یپ رد یلصا تیصخش » رگید نایب هب دنک.
هب ار وا ( هدنتسرف ) خسار تردق کی دوش، یم ور هبور فیرح تمواقم

«. دراد مه ( هدنریگ ) رگ تفایرد کی لا ور نیا دراد، یم لیسگ تیرومام
هکلب ؛ دنشاب ناسنا دیابن اموزل فلا، خم و هدنهد یرای (152:1384، کیراکم )
هدنهد یرای ناونع هب دناوت یم ییاناوت مدع ای ییاناوت ، ساسحا کی ، رکفت کی
فده هب وا ندیسر رد وای کمک نامرهق وهب دنبای روضح تیاور رد فلا خم و

هب هک تسا یتاذ یوژیگ ای ساسحا کی امومع زین هدنتسرف . دننک داجیا عنام
زاتالاهش یرایسب ی همشچرس .و دراد دوجو اهناسنا ی همه رد یرطف تروص
شش ره هاگ سامیرگ ی هدیقع ربانب . تسا نوگانوگ فادها هب ندیسر یارب
وا . دنراد روضح اهنآ زا یرامش زین هاگ و دنوش یم تفای تیاور کی رد رصنع
صاخ یعوضوم هب اهنآ زا کیره هک ییاه تبسن ساسا رب ار تیاور رصانع
تبسن زا:1- دنترابع اه تبسن نیا . تسا هداد رارق یلک ی هتسد هس رد دنراد

، یدمحا ) راکیپ تبسن -3 رگیدکی اب اه تیصخش طابترا -2 قایتشا و تساوخ
یاه لباقت و تابسانم ، طباور ساسا رب ار تیاور رصنع سامیرگ (163:1380
ره لباقتم طباور نیا ، تسا هدرک یراذگ هیاپ دنراد رگیدکی اب هک یا هناگود
، داضتم ی هطبار . دنرگیدکی دوجو ضقان میهافم هاگ و اه تیصخش زا مادک

هارمه یرگید مدع اب موهفم کی ای صخش کی دوجو نآ رد هک تسا یا هطبار
ره زین فلا خم ی هطبار رد ، دنشاب راگزاس رگیدکی اب دنناوت یمن ود نآ و تسا
هار رد عنام داجیا یارب دنا، هتفرگ رارق رگیدکی اب لباقت رد هک یصاخشا زا کی

ی هدیقع ربانب (65 ،1371 ، توخا دنک.( یم تالش فده هب یرگید ندیسر
، داضت و ضقانت عون زا اه لباقت اه، تیاور و اهناتساد رتشیب رد سامیرگ
.رب دروخ یم مشچ هب اهنیا لا ثما و یدرخ یب و ییاناد ، یگدنز و گرم نوچمه

یناجیه و تذل چیه ییاه لباقت نینچ نتشاد نودب ییاور نوتم ساسا نیا
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طباور نیا دادعت هزادنا ره و تشاد دهاوخن هارمه هب دوخ ناگدنناوخ یارب
دبای؛ یم شیازفا اهنآ ییارگ عقاو نازیم ، دشاب رتشیب ییاور نوتم رد لباقتم
. تسا تیعقاو ناهج زا یدیلقت ، ییاور نوتم رد اه لباقت نیا دوجو هک ارچ
( ییاور نوتم و ناتساد ) نوتم نیا یارب ناکما نیا هک تفگ ناوت یم نیا ربانب
مه رد ار اهنآ و هسیاقم رگیدکی اب ار یگدنز نوگانوگ یاه هویش هک دراد دوجو
ی هتسد هس رد ار تایاور ی هدنهد لیکشت یاه تفر یپ سامیرگ . دننک ماغدا
د هک تسا یا هریجنز : ییارجا ی هریجنز زا:1- دنترابع هک تسا هداد اج یلک

هریجنز نیا رد : یدادرارق ای قاثیم -.2 دنک یم یتیرومام ماجنا ای لمع رب التل
ای یلا صفنا ی هریجنز -.3 تسا هدش هتشاذگ ییاور نتم ی هدهعرب یا هفیظو
رد و دنک یم یتلا ح وای تیعضو رییغت رب دالتل هک تسا یا هریجنز یلا: قتنا
یوژه شقن یارب سامیرگ نینچمه . تسا فلتخم یاه لکش رییغت ی هدنریگ رب

یرگید و نامیپ دهعتم شقن ؛ ینامیپ -1: تسا لئاق شقن هس ، ییاور نوتم یاه
و هدنوش نومزآ شقن ؛ نومزآ یوژه2- شقن کی رد نامیپ ی هدننک دهعتم شقن

یرگید و یرواد دروم شقن ؛ یرواد یوژه3- شقن کی رد رگ نومزآ شقن یرگید
ره و تفر یپ دنچ زا یناتساد ره ( نامه ).. دریگ یم هدهع رب ار یرواد شقن
ار تیاور ره سامیرگ . تسا هدش لیکشت ( هریجنز (ای هیاپ نیدنچ زا تفر یپ

ناتساد رد ار یتفر یپ اهنآ عومجم هک دناد یم یفلتخم یاه هرازگ زا لکشتم
ی هرازگ -1: دهد یم یاج یلک ی هتسد هس رد ار اهنآ .ووا دروآ یم دوجو هب

ناشن ار یتلا ؛ح یهجو ی هرازگ -2 دهد یم حرش ار یتیعقوم و طیارش ؛ یفصو
(147:1387، زلوکسا ). دراد دالتل یراک ماجنا ؛رب یدعتم هرازگ -3 دهد یم

هرخص
« رفس »□

_زا؟
! هکرب _
_هب؟

! ایرد _
_یک؟

! هتسخ یهام _
هرخص
هرخص

رابیوج
رابیوج
رابیوج
□
دور
دور
دور



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

44

□□
؟ دیسر _

تفر _
تفر
تفر

_زا؟
! ایرد _
_هب؟
! هکرب
؟؟؟ _
□□□

توکس اه سلف لیسف
بادرم

دیپس رفولین باتفآ
« حیسم رفولین »

رد و دنراد دوجو ییاور رعش رد اهرگ شنک ی همه ، سامیرگ هاگدید ساسا رب
دروم دراد یرتشیب یگتسجرب تیاور اهنآ رد هک ار ییاه اوژهنا شهو پژ نیا

. میا هداد رارق یسررب
رادروخرب یرت هتسجرب تیاور زا هک اوژهنا نیا رد ، یهام :( نامرهق ) هدنسانش

ییاهر و یلا عت ینعی دوخ؛ فده هب ندیسر یارب هک تسا یهام نامرهق ، تسا
دوش. یم رفس یهار هکرب یاه تیدودحم زا

فده تمس هب هک دراد یم او ار یهام هک ییورین ؛ یهام ساسحا : دنتسرف
نتفرارف و یلا عت هب ندیسر یهام یوزرآ . تسوا ساسحا دور، شیپ ایرد ینعی

. دریگ یم همشچرس وا نورد زا انمت و ساسحا نیا و تسا هکرب تیدودحم زا
وا هب ایرد هب ندیسر رد یهام هک تسا ییورین ؛ یهام ششوک ؛تالشو رگیراب
و یدازآ لمحم هک ایرد هب و دبای ییاهر هکرب تیدودحم زا ات دنک یم کمک

. دسرب تسا تدحو و یگدازآ
ای ندیسر هار رد دریگ دنپ دیاب و دنیب یم ثداوح رذگ رد هچنآ ؛ یهام : هدنریگ

. ندیسرن
. ایرد هب ندیسرن هار رد تاساسحا و ینورد لا یما : فلا خم یورین

زا طباور نیا زا یکی دهد، یم شرورپ ار لباقتم هطبار دنچ دوخ رد اوژهنا نیا
هکرب تیدودحم . تسا یرگید ی هدننک ضقن یکی دوجو ینعی ؛ تسا ضقانتم عون
ربارب رد قلعت ،و تدحو لباقم رد ترثک ایرد، ندوب تیاهن یب و تمظع ربارب رد

. ییاهر و یگدازآ
ییاهر و یدازآ و دسر یم نایاپ هب هکرب تیدودحم ایرد تمس هب نتفر اب

اما . ترثک نیشناج ایرد تدحو دوش،و یم هکرب نولم و کچوک یایند نیشناج
زا ساهلا زا دعب و دننک یم تعجر هکرب هب ایرد زا هک ینایهام دنتسه همادا رد
عون ود نتم عقاو رد دیآ. یم صقر هب بادرم رب ینارفولین اهنآ یدوجو رصانع
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یهاگدید اب هک طوبه رفس و یبقع هب ایند زا رفس ؛ دشک یم ریوصت هب ار رفس
هب ندیسر و کین لیاصخ شرورپ و یلا عت یارب یلحم زین ار ایند شیدنا تبثم

. تسا هدش روصت باتفآ
رثا نیا رد اوژهنا ژرنا ندوب لا مینیم تلع ؛هب یفصو ی هرازگ : ییاور یاه هرازگ

ی هرازگ کی ار نآ و درک افتکا یهام یارب یگتسخ فیصوت هب ناوت یم اهنت
. دروا رامش هب یفصو

هکرب ترثک و تیدودحم زا ات دنک یم رفس هکرب زا یهام ؛ یهجو ی هرازگ
. دبای ییاهر

یم ایرد هب هرخ باال دوخ ریذپان یگتسخ یش تال یپ رد یهام ؛ یدعتم ی هرازگ
دنا هدرک رفس ترثک تمس هب تدحو وزا دنتسه ایرد نکاس هک ینایهام و دسر

دش. دنهاوخ باتفآ رد ناصقر ینارفولین ، دنتفای شرورپ بادرم لد رد زین
: ییاور یاه هریجنز

دوش یم هتسب شدوخ و یهام نایم ینامیپ هریجنز نیا رد ؛ ینامیپ ی هریجنز
تیدودحم و هکرب زا نتفر ارف یارب یهار لا بند هب یهام نآ ساسا رب هک

. تسا هکرب رد دوجوم
زا ییاهر یارب وتالش وجتسج هب یهام هریجنز نیا رد ؛ ییارجا ی هریجنز

تیرومام و درذگ یم اهدور و اهرابیوج و اه هرخص زا دنز یم تسد هکرب
. دسر یم ایرد دوجو تدحو وهب دناسر یم ماجنا هب ار دوخ

هب یفنم زا رهاظ هب تیاور تکرح ریس ، هریجنز نیا رد یلا؛ صفنا ی هریجنز
و زاغآ یفنم عقاو رد . تسا تبثم هب یفنم زا رهاظ هب هرابود و تسا تبثم

تبثم یارب یناکما دناوت یم نطاب رد یلو تسا یفنم رهاظ رد تیاور طسو
دتفا یم قافتا ینورد یدادخر هتسخ یهام رد تیاور نیا رد . دشاب ارجام ندوب
یارب و دنیب یم کچوک و مک یلا عت یارب ار هکرب ی هصرع یهام هکنیا نآ و

و اهرابیوج اه هرخص زا اذل دوش. یم ایرد یهار تیدودحم نیا زا ییاهر
ره رد دناوت یم و تسا هار یتخس زا ناشن هک درذگ یم یناوارف یاهدور
زا یراع یگدنز و دسر یم ایرد هب ناوارف ابتالش هرخ باال دنک.اما فقوت هلحرم
، دسر یم لا مآ تشهب هب یعون هب دنک. یم هبرجت ار یگدازآ و یدازآ و تاقلعت
هانپ نیمز ترثک هب اوح) و مدآ هیبش ) ایرد تدحو زا هک دنتسه ینایهام اما
لوحت بادرم هب هکرب اما . ددرگ یم رب زاغآ هب هرابود تیاور نیاربانب . دنرب یم
یهام یارب تیاور نیا ربانب دوش. یم یلا عت یارب یلمحم بادرم .و تسا هتفای

هب متخ تروص ود ره رد ترثک هب تدحو زا هچ و تدحو هب ترثک زا هچ
ریذپان یگتسخ رگش وتال رگ وجتسج کی شقن یهام اوژهنا، نیا رد . تسا ریخ
شقن اهدور و اهرابیوج هو هرخص و و دراد هدهع رب ور ارف صخش کی و

. دنراد هدهعرب ار هدنهد شرورپ شقن بادرم و هار عناوم
واب دیآ یم رب ایرد و یلا عت هب ندیسر یارب وتالش وجتسج رد یهام ؛ نامیپ

. دسرب مکلا وهب دراذگب ماگ هار نیا رد هک ددنب یم نامیپ دوخ
دوش.و یم هدیجنس وا فقوت مدع اب هک عناوم زا روبع یارب ؛تالش نومزآ
یم و تسا هدیسر یلا وعت یهلا دوجو تدحو هب دیسر ایرد هب یهام هچنانچ

. دسرب مکلا هب دناوت
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: یریگ هجیتن _۵
تفرگ هجیتن ناوت یم ، هتفرگ تروص یاه اوژهنا لیلحت و یسررب هب هجوت اب
دناوت یم .و تسا هتخاس هتسجرب ار یراتخاس رصانع دوخ رد اوژهنا ره هک

رد یفاک ماجسنا رگیدمه اب طابترا رد نآ ازجا هک دشاب راتخاس یاراد ی ژرنا
رارق رگیدمه اب لباقتم طابترا رد اوژهنا رد ازجا دنک. یم داجیا نتم تیلک

. دندرگ یم فشک اهراتخاس دوش.و یم نایع ینعم طباور نیا فشک واب دراد
راتخاس داجیا نتم رد هک یرصانع بلغا دش، هدهاشم حوضو هب یسررب نیا رد

نابز روتسد تیاعر دننام یرصانع زج هب دوش یم تفای زین اوژهنا رد دننک یم
هجیتن هک یضورع نزو و نوزوم یقیسوم و ینیشنمه و یوحن دعاوق و
ساسحا عبات اوژهنا رد راتخاس دش یسررب هک روطنامه . دنتسه تاملک ینیشنمه

. تسا شیارس هظحل رد فلوم دوهش و

: عبانم
، ربخم سابع همجرت ، یبدا یاه هیرظن رب یدمآرد شیپ (1388) یرت ، نوتلگیا _

زکرم رشن ، نارهت ، مجنپ چ
یرهاط هنازرف همجرت ، تایبدا رد ییارگتخاس رب یدمآرد ،(1383)، تربار ، زلوکسا _

هاگآ ، نارهت مود، ،چ
، نارهت مود، چ ، تیانع دیمح همجرت ، سورتسا یول ،(1358) دنومدا چیل، _

یمزراوخ
هاگآ ، نارهت ، یوبن دمحم همجرت ، ارگتخاس یاقیطوب ،(1379) ناتوزت ، فورودوت _

ون ماگ تاراشتنا ، نارهت لوا، پاچ ، کیتونمره و ارگتخاس (1382) کباب ، یدمحا _
هاگن ، نارهت ، یثایغ یقت دمحم همجرت ، ینیوکت دقن ،(1382) سیول ، نمدلگ _

، نارهت مود، پاچ لوا، ،ج تایبدا هب یسانشنابز (1380)،زا شوروک ، یوفص _
ساالیم رنه و گنهرف هاگشهو پژ

و ییارگ تروص )، رصاعم یبدا دقن یاه هیرظن (1377) رایهم ، مدقم یولع _
تمس ، نارهت ( ییارگتخاس

، نارهت ، متفه ،چ یسراف رعش ی هیفاق و نزو (1386) نارهم ، رایماک نایدیحو _
یهاگشناد رشن زکرم

زکرم رشن ، نارهت رعش، و یسانشنابز (1367) دمحم ، یوبن و نارهم ، رجاهم _
هاگآ ، نارهت ، مشش رعش،چ یقیسوم (1379) اضر دمحم ، ینکدک یعیفش _

و یناسنا مولع ی هلجم رعش، یسانش ییابیز ینابم (1384) غورف ابهص، _
ی3 هرامش ،22 رود ، زاریش هاگشناد ، یعامتجا

سدق ناتسآ ، دهشم ، نارقلا یف زاجع اال (1374)داللئ رداقلا دبع ،االمام یناجرج _
یوضر

یاهدرکراک و رارکت عاونا یسررب (1396) دوعسم ، هدنزورف و نیما ، یبلا ط ینب _
یبدا نوتم ،3 هرامش ،9 ،سلا نیمار و سیو رد نآ

ی هدکشناد ی هلجم نآ، وبالیغ یتوص شزرا ، رارکت (1354) ،ژهلا نیدحتم _
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دهشم ، یناسنا مولع و تایبدا
سودرف ، نارهت موس، ،چ زورما رعش نابز راتخاس (1378) یفطصم روپ، یلع _

مود، چ ، همجرت شور ولوصا هب یدمآرد (1374) مظاک ، یدعاس روپ یفطل _
یهاگشناد رشن زکرم ، نارهت

بوجحملا فشک رد نتم رد ماجسنا داجیا رصانع یسررب (1388) دیهان ، ناقهد _
مود ش ، متفه س ، ثاریم ی هنییآ ی هلجم ، یریوجه

، رودصلا هثفن رد نتم ماجسنا رصانع یسررب نژدا،(1394) یلع و یناسارخ _
ی63 هرامش ،19 ،سلا یبدا یهو پژ نتم ، نسح و یدیلا یه هیرظن ساسارب

ریطاسا ، نارهت ، یسراف نابز روتسد یملع ینابم (1363) دمحا ، ییافش _
ینامز طبر لماوع شقن (1388) نیسحم هداز،غال نیسحم وغال دماح ، یزورون _

ی19 هرامش ،10 ،سلا همان شواک ، ماجسنا رد
ناریا گنهرف داینب ، نارهت ، یسراف نابز روتسد (1351) زیورپ ، یرلناخ _

سودرف رشن ، نارهت ، نایب (1387) سوریس ، اسیمش _
، هنمد و هلیلک رد نتم ماجسنا داجیا یاهدرگش (1382) همطاف فینیدلا نیعم _

ی46و47 هرامش ، گنهرف ی هلجم
قماالت هعومجم ، هعومجم شرتسکاخ هب سونقق هاگن نابز (1389) ماهلا ، یدادح _

ناردنزام هاگشناد تاراشتنا رسلباب لوا، ،ج یسانش امین شیامه شیامه نیمود
، هرمزور یگدنز و هناسر هنایماع گنهرف رد تیاور (1380) روترآ ، رگرباسآ _

شورس ، نارهت ، یواریل اضردمحم همجرت
نیتسخن قماالت هعومجم امین، رعش رد یزادرپناتساد (1381) نامرهق ، یریش _

مود دلج ، یسانشامین شیامه
هاگن ، نارهت مود، پاچ ، یبدا یاه بتکم (1387) اضر ، ینیسح دیس _

رجاهم همجرت ، رصاعم یبدا یاه هیرظن ی همان شناد (1384) امیرانریا ، کیراکم _
هگآ ، نارهت ، یوبن و

پاچ ، یسنوی میهاربا همجرت ، نامر یاه هبنج (1384) ناگروم دراودا ، رتسروف _
هاگن ، نارهت ، مجنپ

زکرم ، نارهت ، مود پاچ ، هاتوک ناتساد ینابم (1387) یفطصم ، روتسم _
زکرم رشن ، نارهت ، مجنپ پاچ نتم، لیوات وراتخاس (1380) کباب ، یدمحا _

، نارهت ، ربخم سابع ، رصاعم یبدا یاه هیرظن یامنهار (1378) نامار ، نودلس _
ون حرط

ادرف ، ناهفصا ، ناتساد نابز روتسد (1371) دمحا ، توخا _
زکرم رشن ، نارهت ، یرهاط هنازرف همجرت ، ناتساد رصانع (1377) تربار ، زلوکسا _

: یسیلگنا عبانم
Abrams.n.ha.alossaryofliterarytermyhoh.RichartandWinstoninc

1970
Hawkes.Trancestructvrlism andsemiotics.London.Claysltd1997

Halliday.Mak,ruqaye hassan 1976 ohesion in English.London
longman.
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تلا صا ناتسادرف و رعشارف : مود لصف
هملک
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یزورون امیس

غاب یایور و ینادعمش نز رعشارف

م

ا .

ه

ار یا هنزور ندیهام
داعبا رد

... دینک مایق عبرم کی

▉▉

اه ینادعمش
مادنا نایم ار ناشزمرق

نادلگ یلا فس
دنا.. هداتسیا میسقت هب

طخ یور اه هتشرف

یا هناکدوک و
مناکدوک نامشچ نایم هک

دور.. یم باوخ هتسهآ

▉

: تسابیز یگدنز

قیاقش
ییاچ ینیس
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قیچ آال

دنهد یم لگ هرفن دنچ هک ییاه هرفنود مامت
رفن دنچ

... دنوش یم باق

یا؟» هدش شوغآ اجک ات _«ارم

« مدرگرب ناویا هرطاخ هب مهاوخیم »_

« میدرگرب »-

تشگنا دنچ نایم اهلگ شخرچ »-
فسلا

«.. تسا هدنامن یهار

« «لق
« «لق

«لق»

؟ تسا راسناوخ -

«.. تشغآ یم دود هب ار شمادنا هشیمه -«ردپ

دود اه قاتا

دود طایح

یدود نامسآ

-ردپ؟

تفر و دیشک توس »-
ار اه لیر هناقشاع دادتما

«.. گرم تمس هب

؟» ردام »-
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دنشک یم سفن اهنادلگ زونه »-
اه ینادعمش زونه

..« دنتسه

▉

یاه گرب
زییاپ فدارتم

صقر هب ار دیشروخ
اهتخرد یور

... دنهد یم مژهد

تسدمه اهربا

تسدکی ناراب

اه گرب

ج
ا د

ج
ا د

ار طوبه یاه رطس
نایوار دانتسا هب

دنا... هدرک ریوصت

اه هراتس
.. دورس یاه هیناث ی هناقشاع شزیمآ

... بهلا

... دایرف

. دوهش زا نازیوآ گرم
رون لد رد

لد رد

آ .
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ت ف

ب ا

ی

ار نامز یاپ در دنوش یمن
امرس و یطحق فدارت مه رد

رون فدارت رد
ادص
ریوصت

؟» دنتفر »-

کیرات »-
شوماخ

« تروص یب

▉▉

اه یچیق ینابت

نابغاب صقر

؟» دصقم »-

اهلگ ِبلق ِمولعمان حتف »-
« یا هکورتم یلا وح

؟» شمان -«هک

هک ییاه هرفن -«ود
هناد
هناد

اه» هرطاخ رس زا دنتفا یم

نادنخ اه زر
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نادنخ اه ینادعمش

شا ییاهنت هک ینز و
دوش یم میسقت

.. زییاپ لد رد هقیقد ره یاه هخاشرب
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( نازوس ) روپ نامیلس شوهم

« یورارف _ ناهج _ _و_کی گنج _اه: هدنرپ » رعشارف

کشا راهب کی
یوار نامشچ رد

؟ شضغب _

ار اه کشا یاه هشارت _
دادتما رد

رهاوخ کی ضغب

▉▉

بش هک یتقو
تسینایرع وشالی

٬ بادرم دساره یم
مه زونه اما

یگدنز
دراد٬ مک ار تیاه سفن

.. ردارب

یشک یم رپ وت

رپ رتوبک

رپ وتسرپ

هدیرپ یاه کالغ مامت و
وت ریسم دادتما رد

.. دنوش یم شوماخ
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.. ردارب هآ
لیخت مره یا

دناوت راد ماو اه هدنرپ هک
نامسآ هک

... تسوت راد ماو
ندیرپ هک

دراد٬ ناشن وت زا
تساهلا س

وت ریوصت اراب تفارش
منک.. یم لیخت

▉▉

یناوغرا گنر

اهناوغرا صقر لصف

اه هدنرپ باوخ
تسا کبس هشیمه

؟ یلصف _ره

وت... زمرق دنبرس زج _هب
تساهلا س

منک یم رکف
ریس لد کی

.. مورب باوخ وت یناشیپ رد

▉

هار هب اه هیاس

هتسخ اهربا

وس؟ _نیا

... دیشروخ رکشل _
قشع
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نامیا
رهم

؟! وس _نآ

اه هیاس شترا _
صقر
بارش
شتآ

.. خرس یاه هراتس

▉▉

یبیلص

شا یخرس هک

راد ماو

نز کی

ردام کی

غولب ارات شمادنا تسا هدش نیفاراپ هک
.. هدنرپ کی

نامسآ ردام

؟ کدوک _

تسا رتوبک هشیمه _ات
... دیفس
تسا وتسرپ

... باذج
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کالم کی تسا هدنرپ
ساالم.. زابرس

▉▉

لوا ردارب
یزاب قشع ههبج کی

مود ردارب
یدازآ ایرد کی

موس ردارب
زاورپ نامسآ کی
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و... یعابر لا، مینیملزغ لزغ، : موس لصف
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کیپرذآ شرآ

رب یب تخرد کی رهش٬ مشچ رد هیاس

ربمغیپ ی هیاس ٬ اراس هاگن رد

دنامهف اهنآ رهش٬وهب زا اراس تفر

رد رب ایند یاج رب٬ رد یتقو قشع

قشع ینعی یگدنز ٬ درگرب اراس -«یآ

« رتسب ٬ هماج ٬ هرفس ٬ ندنام ینعی قشع

نتفر ینعی قشع »: تفگ اراس هب هیاس

« ربلد کی لد ٬هب لد دب کی لد زا

دش یراج شدوخ رد تفگ ار نیا ات هیاس

رفولین لگ هب شیاپ دچیپب ات

تخود اراس نت هب اما ار دوخ بلا

رس یباال هیاس دشاب شیارب ات

دناوخ یم ظفاح تشاد ٬ هام رد هتشرف کی

رتسکاخ لد دید٬زا هراب کی هب هک
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تسادیپ نآ ٬ورد زبس تسا هدییور یشتآ

رب رد ار نامسآ ٬ زاب دراد نیمز هک

ار خیلا هناخ دید ات اما رهش

رپ» اراس رپ هیاس ٬ تسا قشع ار :«نم تفگ
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یماما دیعس

نم بلق رب دز هسوب دمآ قشع
نم بلق رد هدش اپ رب یشتآ

انشآ یهاگن اب دمآ قشع
اهرصع مامت زا تفگ اه هصق

نام ینادزی حور دمآ قشع
نامسآ تفه رخآ ات دز هلعش

تفکش یم اه لگ لثم ایند یور
تفنش یم ار اهرون یادص لد

دش زور ره زا رت یبآ نامسآ
دش زورون ناهگان ادلی مشچ

ملد نیلا هبب دمآ قشع روش
ملزنم نایم دمآ ینشور

تسین و تسه هچ ره رتز یمیمص یا
تسیز و دوب دیابن هظحل کی وت یب
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یتمه ویرآ

لا مینیملزغ
مردا هبنما

شوماخ نام هناخ رعق ؛رد ییایور یاه هروطسا

شوغآ نام هناخ رطس و..٬رد زبس مردام راب ره

« درد ره اب ردقچ مغاد ناج٬ ردام ردقچ یمرگ »-

« شوگرخ ییوت نم ناج ٬رد هتسهآ مزان یوهآ »-

نآ کی مردام هداتفا و..٬ اباب مشچ تسا سیخ

« شوپرس بش و زور ضغب ردام٬رب وت خلت دنخبل »-

▉▉

یدازآ جوا هک نز کی ٬ ییایور یاه هروطسا

شوج رد شا هنیس تسیریش ، شتآ وا نژدا یدرم

دندیصقر هک ناشمشچ ٬رد اهرتوبک سفن ره اب

شوهیب ٬ لد هتسکش اما و..٬ زاورپ زور یایور

دنراد من هک اهراوید ، ناراب رد هناخ فقس بش

... شوپ نت مردام تس درس ؟»، اباب وک ..و-« مکچوک نم
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رهلک نیوآ

رود بالبە تمنیبن او، مشچ ود منک رگا

رود بالبە تمنیبن ، اروت دیدەما باوخو

موشیم متخ شیوخ هب تخس یاههوک هیبش

رود ،بالهب تمنیبن ادص، منز یم کە ار وت

نیرفایب تدوخ ، ارم ، وشب نم یادخ ایب

رود بالبە تمنیبن ام، لثم دوخ،هن ە یبش

فرب ماحدزا نایم ما هنشتو کشخ تخرد

رود بالبە تمنیبن بەاپ، منک یم راهب

دنا ە راوس اه قشع چە رگا زینەاه یور بە

رود بالبە تمنیبن میخەاه، نایمارچ

تسا نم لبقەی ە شیمه ناتیاه مشچ ە وکش

رود بالبە تمنیبن امش؟ یب قشع زامن
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یماما عسدی

قیفر تسا زاب هشیمه ادخ شوغآ

قیفر تسا زاین طقف ووت نم راک

تسوا رضحم رد هرامه شلد هک سکنآ

قیفر تسا زامن حلا رد همه شبلق
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رهلک نیوآ

: کیپرذآ شرآ داتسا هب میدقت

میدز همیخ امش نامشچ هب دەسلا

میدز همیخ امش نایرع ی هلق رب

تسامش نایرع مهە ایند هک زورما

میدز همیخ امش نامیپ هب زاب ام
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اوژهنا : مراهچ لصف
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( نازوس ) روپنامیلس شوهم

" یلا "عت

_زا؟
! نیمز _
_ات؟

! _هام
▉▉
هراتس
هراتس
یرتشم
▉
باتفآ
باتفآ

یریش هار
▉

دیبات _
دیبات
دیبات

؟ باتفآ _
!!! ناسنا _

_زا؟
؟ نیمز _
_ات؟
ناشکهک _
ناشکهک
ناشکهک

▉▉▉

رفاسم هداج توکس
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یبجر مثیم

" دمآ شیپ هک نتم نیا رد

یوار : لوا تیاور

هرجنپ هرجنپ
دنخبل هاگن

هچوک
اهمشچ

چف چف
کالغ یتشم

▉▉

هتسب هرجنپ
یلیس / ردپ هاگن

هچوک
داب یتشم

▉▉

دمک نویماک
لا چخی

شرف
هاگن / راتیگ

ف... مود: تیاور

دمک نویماک
هپاناک
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نویزیولت
هاگن / راتس

هچوک
اهمشچ
▉▉

راوید نم
هرجنپ وا

نادلگ

هچوک
اهوتسرپ ژ اریو

▉▉▉

هاگن نم
دنخبل وا

هچوک
کراپ

...

▉▉

هتسب هرجنپ
یلیس / ردپ هاگن

هچوک
شحف
شحف

هیاسمه نتنآ کالغ
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اسراپ هماسرف

_ومالان_ اهناج راهب دمآ

یدولم .

هناورپ لگ

قشع

هزبس

شتآ

▉

؟ کاخ _

... ینامسآ _

؟ حور _

... هصاقر _

: یوار روش

« یدعب کیپ »_
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یمظان میرم

« تسینایرع »

»؟ شوغآ »-

« هتخاف هنایشآ »_

: هدرپ تفه

؟» عامسرد »-

« هبعک رود »_

▉▉

شوماخ اه هلعش

شوج رد بلق
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رای یلق هیده

« هیراهب

نیس تفه هرفس

ناوخ همغن کواکچ

▉▉

: هنیآ

ناچیپ اه گنر

نابوکیاپ رهش

▉▉

نیمز ی هسلخ

توکلم توکس
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اسراپ زانرف

" اه لصف

هفوکش .

صقر هناورپ

صقر وهآ

صقر رتخد

▉▉

ناتسمز

بلا یب هناورپ

دمجنم وهآ

گنتلد رتخد
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یربکا زانرف

'' ابیزرهش ''

یربا نامشچ ردام

یناراب ضغب ینادنز

سیخ یایور

▉▉

تیوه یب اه هاگن

دولآ مهو اه هرطاخ

درس بت

▉▉

اه هراتس یب
.
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یربکا هنازرف

« باتفآ راوآ »

رون یزاب

اه هیاس صقر

▉▉

: نز

بآ هساک

نآرق

سیخ نامشچ

درم:

غورف رپ بلق

موس مشچ

ینامسآ نامشچ

▉
؟ دصقم _

اه! قیاقش نیمزرس _
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رت/ بقع شکرت دنچ /

یرکش هیمس

" ناراب ِسناکس "

شتآ هلولگ

ادص

▉▉

خرس راوید

نیبرود

▉▉

بش درم

تکرح یب" "
▉▉

حلسم یاه گنفت

طخ هب یاه هلولگ
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یتمه ویرآ

ژ10» امیا »

ادخ

▉▉

هملک

▉▉
حور

نت

▉▉

لقع

هبقارم

هبرجت

▉▉

عامس

دوهش
▉▉

قشع

▉▉

دخ
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دنسپراک ایور

رژ" گنر "

حبص

سهلا تسيب یاهمشچ

رظتنم یاهنابايخ

▉▉

بش:

اهتنا یب ناراب

هايس ی هبرگ

▉▉

خرس یاه راوید

یدود یاه فقس
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یسابع زانلا

اه» هداز ریوک »

؟ تسوپ _

!.. گنر _یب

؟ مشچ _

!.. گنر یب _

؟ نوخ _

!... گنر _یب

▉▉

: یشیدنا مه رطس

؟ شماقم _

ناکم _ال

؟! هشوت _

رهم راجفنا _

نیشتآ بلق
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▉

.. رتولج _

/ راوتسا اه مدق /

؟! هگرب _

.. ناقشاع یارس _
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یماصمص انث

«مکلا»

تخرد رذب

ناراب

▉▉

ردام رتخد

اه هتشرف

▉▉

ایربک میرح
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یبدا یلال

« نارگ ریوصت »

: تعیبط

هایگ

واگ

ریش

▉

: ناسنا

راوخ هایگ

راوخ تشوگ

گنفت

▉▉

اه هدیدپ عامس

اهناسنا گرم
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یرکش هیمس

وج ز وج دیورب مدنگ زا مدنگ
-ومالان-

هایس نز

هایس درم

هایس رهش

▉▉

دیفس نز

دیفس درم

دیفس رهش

▉▉

زیگنا مغ یاه هنارت

اه هراتس عامس
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یتمه ویرآ

داز» نایرع »

: ردام

بیس لهچ ( کی

رکذ لهچ ( ود

زبس نابور

اه مشچ قرب

▉▉

: کدوک

کشا هرطق لهچ

ریش زور لهچ

دیفس نابور

رو هلعش نامشچ

▉▉

: ییازفا مه

اه نت عامس

حور ود زاورپ



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

85

قح وه

قح وه
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حیسم رفولین

عطاقت

تخرد

درم نز

رهِم

▉▉

یلدنص

جک کاله نایرگ یرسور

رهَم

▉▉▉
گرب

گرب گرب

رهُم
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باتهز انعر

هدیسوپ یاهنامسیر

رهش رهش
بوشآ

رهش رهش

▉▉
راصح نز

زمرق غارچ نابایخ
▉

نایرگ هام
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حیسم رفولین

تسم رونت

زار زاس

زاوآ نیگمغ درم
▉▉

زار:
اسرت رتخد رازمدنگ

نایرع کبل ین
▉▉▉

تسم نابایسآ



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

89

حیسم رفولین

تروص یب تروص

داب : گنس
ناراب
فرب
باتفآ

▉▉
ریپ رگتروص گنس

داب
ناراب
فرب
باتفآ

▉▉▉
نیچ تب
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حیسم رفولین

لباقت یب یاه لباقت

زاب نامسآ
زاب هرجنپ

ولبات زاب درم

▉▉
کشجنگ زاب

اه هلیم هانپ کشجنگ
▉▉▉

شاقن درم
: ولبات

زاب سفق
نامسآ کشجنگ
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حیسم رفولین

" یزاب تسایس "

هنوباب رطع اه نیچرپ
زبس هنارت رتخد

▉▉▉
یلدنص
تشم

یلدنص تشم توراب تشم یلدنص

تشم
یلدنص

▉▉▉
هدش هل یاهلگ هتسکش یاهزرم

هیوم / هیوم خرس نماد



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

92

حیسم رفولین

ام" رد "ام

تشگ _
تشگ
تشگ

؟ سات _
! یرفولین خرچ _

وت نم
دیدرگ _
دیدرگ
دیدرگ

؟ یرفولین خرچ _
_هن!

نم
وت

نم وت وت نم
نم

نم وت وت نم

وت
نم

▉▉▉
ام
ام
ام

م
م
م
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حیسم رفولین

رفس" "

_زا؟
! هکرب _
_هب؟

! ایرد _
_یک؟

! هتسخ یهام _
هرخص
هرخص
هرخص
▉
رابیوج
رابیوج
رابیوج
▉
دور
دور
دور

▉▉
؟ دیسر _

تفر _
تفر
تفر

_زا؟
! ایرد _
_هب؟

! هکرب _
؟؟؟ _
▉▉▉

بادرم توکس اهسلف لیسف
دیپس رفولین باتفآ
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یدمحم تشترز

: دازخرف غورف حور هب میدقت اوژهنا کی

بش موم

باوخ میاهمشچ

▉▉

باتفآ وت

میاه مشچ یهایس

ق
ط

ر
ه

ق
ط

ر
ه
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دازآ راعشا : مجنپ لصف
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یدمحم تشترز

مراد تتسود
مروآ رگا هناخ هب ار هام یلو

بش یکیرات اراج همه دریگ یم ارف
یلو یراد متسود

ار قشع غرم ینک سفق رد رگا
شیوخ توکس رد دنکش یم غاب
منک یم زاورپ هناخ زا نم سپ

زینوت
اشگب غابرد

یدازآ رد دید میهاوخ ار رگیدمه ام
نایرع دمآ مهاوخ نم

هنشت ییاه بل اب
زین وت

دنلب یا هناقشاع رد نک زاب شوغآ
فیرظ اوژهی کی دلوت ات

! دیدج دنوادخ کی دلوت ات
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یسابع زانلا

تس یا هسیدق مردام
اه یگ هنهک مامت نایم هک

شا یگزات رطع
هدرک هتشغآ ار منهذ

رعش هب
هنارت هب
ایور هب

شمان مارتحا هب اه یِقزار و
ار ناشنهاریپ نیرتابیز

دنناشوپ یم هناورپ

ار شنامشچ ی هشقن و
ناشاه گربلگ رب

دننک یم کح قشع سایقم هب

تسا ساسحا لمخم گربلگ مردام
دود یم نوخ نوچ هک

مساوح ِگر هب گر یاه  گربگر نایم

ار متایح گرهاش و
دشخب یم تیلا یس شنتشاد تسود قافتا هب

دناشونب هرابکی ار قشع مامت ات
... مهاگآدوخ یگنشت رب

تسا بآ مردام
.. تسا یهاگآ مردام
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ییاطع اریمس

تسد
تسد لیامش زا هدیسرت

تعاس
دتفا یمن هک یقافتا یور کوک

هدیشک دنب هب اه بل

اوژه
زا
یادنلب

نژمدا هاگن
دنکیم راحتنا

هآ

نم نونج زا وت

؛ مسفق -هک

؟؟ ینادیم هچ
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نایدسا اوآ

انشور رد شاک
مدرک یم رورم دیشروخ اب
ار؛ بیس رطع یگنریب

سرت نیا
زاب دناشک  یم
مهرد یوربا ات

یرانق ییاهنت ات
یبآ ضوح ات

. هناخ نیا یشوماخ ات
مززززززززیرگ یم مزیرگ یم مزیرگ یم

مهاوخیم
موش شودمه

. باتهم اب هداج اب

ار ما هظفاح
ریسم رد

مرازگ  یم تناما
. رازفلع شیر شیر ناماد هب

دوش کبس دیاب
دوش کبس دیاب

مرفس راب هلوک

تراشب یاه هنزور
مهاوخیم ار

منک رواب ظیلغ

دنکن
مییاهنت

ماقتنا هاگترپ رد
خلت ی هنیشیپ رد

ار. میاهتسد دنک خیلا

تراشب یاه هنزور
مهاوخیم ار
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منک رواب ظیلغ

ار.. تراشب یاه هنزور
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روپمیرک لیلجلا دبع

تفر یم بآ شتولخ رد نز
عمش.. کی دننام

فوسک یتقو
ار دیپس یاه هناد

حبص لا گنچ زا
دوبر یم مارآ
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دیشروخ یتماق دیهان

مشیدنا یم
مهاگآ دوخان ریمض هشیمه هنوگچ هک

تدنخبل یاه تن لا بند هب
مارآ
مارآ

طولب یاهگرب کت کت ی هصق هب
دهدیم شوگ

منک یم دشر هرابودو
وت رب دز مهاوخ هناوجو

زبس یاهگرب نوچ
تسفن مه

تهارمه
جوا ات
ادخ ات

.
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یدمحا هرهاط

تراشب یاه هنزور
زبس
درز
زمرق

غارچ و
اهغارچ و

دنا هدروخ دنویپ هدیپس اب
مور یم و

تسین منتفر هار و
شا لیبنز نز

تاج یفیص ینیگنر زا
تسا رپ

یگنیزبس هب ور یتقو
ما. هتفای هار
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یشاتریت ینیسح داوج دیس

دنک یم یقرف هچ
تلا فسآ ای شرف گنس
نمزا ییاه هکت یتقو

دنام یم وت یاهاپ در رد

دنک یم یقرف هچ
هدنخ ای هیرگ

نم یاه هنحص یتقو
تسوت زا یلا یخ ریوصت

دنک یم یقرف هچ
اه کچیپ هوبنا مجح رد
اه نهآ هوبنا مجح رد ای

مناتسد یدرس یتقو
تسا نابایخ نازیوآ

منز یم قرو یتقو ار بش دلج
منیب یم ار یرهش

هدرک شومارف ار شیاه صرق هک
بآ یوج رد ار شناکدوک و

دروآ یم باال

دنک یم یقرف هچ
ار طایح ضوح زا ناویل دنچ

مزیرب هچوک یولگ رد
یگدولآ هم یتقو

دناشوپ یم ار شوغآ

مشاب هک مه هتشرف
دنک یم یقرف هچ

نامسآ ای نیمز
مراظتنا یمخز هشیمه یتقو
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یتمه ویرآ

نم هکلم
اه رعش نیا

نم یاه نایرش نایم تسا ینوخ
ار وت بلق حتف هشقن هک

... دناسر یم مقشاع هشیمه ناتشگنا هب

.. نم تسم ناتشگنا هآ
وت... یبارش یاهوم هآ



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

106

یشاتریت ینیسح داوج دیس

متسناوت یم
مشاب داب

ار کدابداب

متسناوت یم
مشاب یلگهاک
ار هچوک

متسناوت یم
ار لگ مشاب هچغاب

ما یکدوک خن رگا
دش یمن هراپ تناتسد زا
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یدسا حرف

شهاگن ی هدیپس رد مه زورما
کدصاق نوخ دش حالل

؟ یونشیم ار روک فوب زاوآ _
بش راوید نمام مدرس نت

هتخود مهب اهمدآ هک
شطع هاگن
هنابز بلق
هنارت حور

دشکیم / دریگیم / دوشیم
؟ نانز رب نانز ی هنایزات شسرپ یاهوک _وک

یدوب شاک -
یدیدیم شاک -

دنا هدش لسگ اه هتخای
مسینیمف گر رد
مدوب شاک _
مدیدیم شاک

دبا یوسارف
وت نم

رازلگ رد میدناصقریم ار داب یدنخبل اب
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یکشوک دیما

منک فرح هنوگچ ار توکس نیا
ناشریبعت هک ییاه باوخ یارب

تسا شسرپ یاهوکوک

نیذغاک قیاق نیا
تسا هتسشن یفوب شکیرات ی هبل رب هک

تسایرد زا یا هحفص ی هتخابلد
هتشادرب جوم نتفر هب ور میوگب هنوگچ

دیدرت یاه هشیش تشپ
دنخبل مالمی میسن

دیسرن منابل زرم هب زگره

کدصاق بورغ رتسکاخ
ملد راوید رانک هدیشاپ

تسین میارب یربخ هک منم گنتلد

. تسا نم باتفآ نیا ؟ میوگب بش نایم رعش مشچ زا
وت یور دور یب هک

مراچود بادرم و یباغرم هب

ما هتفر یاه بآ کشخ رتسب نم
متشپ یاه ترک رب نونکا

وکالیغ کسرتم
دننز یم فرح ناش تبرغ زا



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

109

روپنامیلس شو هم

مردام
یا هرطاخ

تسا هتفرگ باق
زورید زا رتشیب زور ره هک
دنز یم هناوج نم رد

شروضح رطع
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هدس یزورون هراهب

منز یم نتفکش رطع
یتخرد و

نیگمغ ییاه هناوج اب
دشک یم شفنب ار میاهبل

دنکن زاب رس شیاه هصق ی هصغ ات
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یسابع زانلا

دوش یم راوآ ناهج
هنیس یانخارف رب

میاه نابرض مجح ورب
.. دوزفا دهاوخ

نیگنس ی هناریو نیا

تسا ناراب ی هخاش میاه گر نایم
.. دیشروخ منامشچ ورد

اروت هک
دنز.. یم همخز هشیمه

دنور یم بآ ریز هب مناوسیگ
شالْلار ِجوسن
ما هتسسگ مه زا
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یبدا یلال

ناراب و
تسا نم یاه یداش ی همادا

تهاگن ِنامسآ یتقو
هک تسیرعش

منت کشخ یاه هکیراب رب بش ره
دناوخ یم زاوآ

یا هناقشاع رد قرغ نم و
مدرگ یمرب زییاپ هب هرابود

رانا یاهغاب یاهتنا هب

مناتسد و
.... خرس یاه اوژه زا دوش یم رُپ
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یسابع زانلا

منیگمغ
هک یا هعمج هیبش

تسا یبوشآ ی هدنام هت دیاش
نامسآ هنهپ زا

ربا... کی دادتما رد
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یریشناهح اسهم

؟ تسیچ هرجنپ هانگ
هدیرب هدیرب میاه سفن یتقو

دنوش “اه“یم
ار وت مقمر یب ناتشگنا و

..... دننک یم شقن اه هشیش رب

یناطلغ یم نانچمه مناد یم
ار دیراورم تشرد یاه هرطق
میاه هرطاخ دوبک ی هریاد رب

هودنا نیا لیس یزور و
زا تسش دهاوخ ار وت
..... زییاپ سیخ رطاخ
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ی زورون امیس

ار تنابل ينحنم
رانا خرس ياه هناد اب

منك يم ميسرت
يناراب ياه هرطق يور

هرطق هرطق

نيريش طوطخ نآ جنك زا
ات

مرعش رتفد رب اوژهاه يتسم
ات

زيگناروش مارد كي قلخ
... هوكشاب ياه هنارعاش رد
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یماصمص انث

رعش
رعش

.... ناراب

یاه عرصم نیا
هتفر گنت

... دنهدیمن ار ما یگنتلد فافک

یاه هناد اب
؟ منک هچ ملد ی هتفرگ مغ
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رای یلق هیده

هفطاع سلا طحق رد
و رعش
و ناراب

رانا
، دشاب دنناوت یم زیچ هچ فدارتم

رب هتسشن رابغ زج هب
میاه مشچ ی چهلا هایس
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یربکا هنازرف

منکیم ناهنپ
ار میاه یگنتلد
الهی،الهی نایم

رانا نیلمخم یاه هدرپ

میاهبل ی هدروخ کرت دنخبل ات
خرس یا هسوب لا صو یانمت هب

. دنامب هزات هشیمه
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یسابع زانلا

دوب نم نامشچ ی هیثرا ناراب

وت ناتسد ثاریم ربا

تمظع ود نیا ییازفا مه ورد

ار مناهج مدیراب هتسهآ
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یریشناهج اسهم

... ناراب

.... هرجنپ
رعش....

“وت” “ “وت
وت” “وت”

،، ینک یم هکچ هوکش اب هچ
.... مدولآ مهو یاه هچیرد رب

دصقر یم بات یب هچ و
نم ماخ یخلا

!! یگنتلد تقو هب
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هدس یزورون هراهب

... مدوجو رد

دنا هدرک الهن نیگمغ ییاهربا
ناراب و

دراد نیگمغ یشراب
اه هدنرپ و

, دنناوخ یم نیگمغ یاهزاوآ
مرادراب

نیگمغ نارتخد و
ار ناشیاه ضغب
ما هنیس نایم

.. دنشک یم شتآ هب
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یلعدان ابیرف

منک سیخ هک مناراب هن
ار حبص مد ی هراتس
رعش طخ ود تین هب

منک رپ هک مربا هن
یاه بش زا ار تارطاخ ناجنف

هام ِ نودب

مقشاع یا هملک طقف
هشیمه یارب هک

ما.. هتفرگ دوخ هب ییاهنت گنر
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یماصمص انث

، نهذ ییاهنت ِتسد
ربا، ی هدروخ کرت ساسحا رب
ار... ناراب دنخلت دز یم شقن

دوش... یم رعاش نامسآ

و
هب یلسن رابت مه کشا

هتسشن ضغب
.. دیکچ باتفآ نامشچ زا
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دنسپراک ایور

نتشيوخ نيئآ هب مدرگ يم زاب
تسيراج یهودنا نوچ هك يهاگن راد هنيآ

لين ياه همشچرس زا
_اياز
يناتساب _
نيگمغ _

وت اب ريزگان ِهودنا
تسا تمايق رهظ راوآ

يارحص هب
"ملد"

دروآ يمن بات
ربا _يب

،،، نامسآ _يب
كوكشم غيت یا و

وت يمهفيم هچ
زا

" يليل " ِتكاس ِمخز
و

....." سيق " ربص غاد
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ییوداد هفطاع

دنیارس یم ناراب یاه هرطق
ار اهرانا نینوخ لد

اه لصف ِنیرت قشاع رد
اه هاگن ِنیرت یناراب رد
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راشفا مژهد

بورغ
و

... نیگمغ ینز

هنامز یلیس اب هک
دوب خرس شیاه هنوگ

متفرگ ار شتسد
دیما یاه اوژه واب

مدرک ناور
... یتخبشوخ یوس هب ار وا

هآ
ییوا مامت

. تسیز هناقشاع نم رد هک
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یسراف رباص

تا مسیون یم
گنتلد ی هشیمه یا
بورغ ی هشیمه یا

یتسه هوکشاب یاه هملک مامت هک
... تسوت ی هدییاز

نز.. یا هآ
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ییاضر ال یهس

مشاب بورغ مهاوخ یم
ار اه یگنتلد مامت و

.. مشکب شوغآ هب هناقشاع

مبوبحم هآ
یگنتلد لیس دیابن

.. دیایب وت تمس
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یزورون امیس

ینز تبیه رد بورغ
دنک یم ناهنپ

ار شا هدیرپ گنر هرهچ
درد زا یهوک تشپ

درب یم هانپ و
بش یایند هب
یکیرات رد وحم

ار شتروص دناشوپ یم
راگزور یلیس زا

یخرس بیس نوچ
..... ادرف تخرد راسخاش رب
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یمظان میرم

رانا ی هناد ره
تسا یناراب ی هرطق

نم رعش ندرک رت هناقشاع یارب هک
.. دنیشن یم وت یاهبل یور
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یربکا هنازرف

وت زمرق نهاریپ
تسا ینما نیمزرس

مناتسد یارب
درس ییاه تسد ریسم رد هک یتقو

تسا نم طابترا لپ اهنت
هک یناهج اب
دوش یم ریثکت
قشع لا کیدار ریز
میاه گر نایم
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یریشناهج اسهم

وت، ساسحا مرادن کش
تس،، دیما یاه اوژه زیگنا مغ بورغ

... دنلب یا هماکچ رد

ینز یاه هناقشاع تقو هب
دنک!!! یم خرس یلیس اراب شتروص هک

، خلت
ریگلد
کاندرد
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دنسپراک ایور

يهام كي لثم
كچوك
نادرگرس

دواك يم ار ضوح هك

و
ار دوخ دباي يمن

جوم كي لثم
دنام يم نتفر زا هك

گنس كي لثم
باترپ زا دنام يم او هك
جوا زادتفا يم ورف و

گرب كي لثم
داب نماد رد هك

دنيب يم ندييور باوخ
رعش ي هناتسآ رد

ار وت
..... منيب يم باوخ
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اسراپ الهل

اعطق بورغ
تسا نز کی هوکشاب لیامش

هارب مشچ هک
دراد؛ شبوبحم

نز کی طقف
... تسا رادوت همه نیا

نز کی طقف
.. تسیگنتلد حطس نیا رد
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اسراپ هماسرف

دیاش بورغ و
یزیگنا مغ یلیس یاج

دشاب
ینز یاه هنوگ رب

قشاع

خرس
دوبک

.. محر یب
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روپنامیلس شوهم

یوش، یم ایرد
هدنصقر و جاوم

نایهام ی هسوبو
هناقشاع تس یتفایض زا هاوگ
تیاهبل شفنب دم و رذج رب
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روپ یلو همطاف

اه عمش
نز کی رات یاهبش نایم

.. دنزوسیم رت هناقشاع
رت... دیپس
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روپ یلو همطاف

ما هتفاب هشفنب یاهلگ اراب میاهوم
منز یم مدق ایرد رانک
اه جوم تنایخ زا هآ

میاپ یور هک
... دنتفا یم
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یلعدان ابیرف

دش ترپ هلق مادک زا
تساوح
هک

، میاهرعش
تخیر ورف داینب زا

و
دیشک هلعش ار یرهش هام

توکس یاه نابایخ
ییابرهک یاه هفطن

یتقو
یدرک عونمم ار تقادص ی هفسلف

اوژناگ
متقاط مک

دنوش یم تمرم یتخس هب
یاه هقوشعم
روحم لوح

هوهق یاه ناجنف
دنناخرچ یم نیریش هچ

تیاه بل رب

تمرح راوید هب
نزن درز گنر
تس یبآ تاملک

راهب
شاب ناراب یمک ار، منامشچ

فیدر نیا رد
اه هیفاق هک

. دنوش یم یگنارعاش مومغم
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یزورون امیس

نم!!
هرهچ رب یباقن اب

رابغ رپ یاه هچوک زا مرذگ یم

هک ینیشتآ یاه شارخ و
ار نامسآ راوید

دنا هدرک رو هلعش

دننازوس یم نامگ یب
ار هناورپ تفاطل

نامسآ نامشچ رد شرتسکاخ و
درک دهاوخ اپب نافوط

موش یم رک
منادجو یادن مونشن ات

ار اه هناورپ زوسرپ ی ونهلا

منامب روک دیاب
منامب رک

مراپسب یشومارف ی هلیپ هب ار ایند و
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یبدا یلال

قشع و
تساه هشفنب یشحو ِگنر

مد هدیپس کنخ یوهایه رد هک
راو هماکچ میسن ِ ناتسد نایم

... دوش یم هدورس
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ناسرای ایک

رد
ما هرطیس

تسا ساسحا مارآ ان یایرد
و

تالمط
هسوب شکرس یاه جوم

هآ...!
ینک یم ما یناراب هک

.. تنابل ی هشفنب اب
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یربکا هنازرف

ب
وب

هسوب
ود

کی
دیشروخ بل رب منزیم

باتک ره زا رت سدقم
هناقشاع ره زا رت هناقشاع

ار نامسآ تمظع و هوکش و
مرادیماو میظعت هب

دوش.. هدینت ات
یتسه ِراد رب قشع دوپ و رات

قافتا نیرت کیتامارد یا ووت
ناهج ی هرکیپ رب هدش کح
تفیطل تارذ واب نامب هشیمه
ار مندوب قایتشا نک سمل

رب ندیپت یارب
رمخلا مئاد ِیا هوهق ی هریاد ود

تیاه مشچ
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یسابع زانلا

هسوب ره و
قشاع تس یا هشفنب

دیور یم وت یاهبل لحاس رد هک
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یتمه ویرآ

مشوپ یم شفنب
ما ییایرد بلق واب

... دیصقر مهاوخ قشاع یاه هشفنب نایم

نم هکلم
مه زونه مناد یم

اه هشفنب ندیسوب یارب
٬ تبلق

... دنز یم اباحم یب
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یرکش هیمس

ار ما یرسور
دیشخب مهاوخ داب هب

هسوب و راهب منرت رد ات
... دنیورب تشد نت رب اه هشفنب
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یرکش هیمس

ایرد زا نم مهس
تس ییاه کشا

زور ره هک
ار ما هرهچ رب هدیس پال یاه هشفنب

... دننز یم هنعط
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یرا یلق هیده
هسوب
جوم
هسوب

تیاه مشچ تعیبط ورد
؟ یمانوس دنچ

؟ لحاس بجو دنچ
ار مقشاع ناتسد هب

دشک یم راظتنا



داصرم زبس ملق یبدا همانها ▁▂▃▄▅▆▇م

149

رای یلق هیده

باتفآ ربارب رد تیاه مژه
هک هدوشگ رپ تس یسوواط

میاه هماکچ یقرشم ی هظفاح رد
هدرک شوخ اج

مرگ یا هحلسا تیاهبل و
اه مغ بلق هک
دور یم هناشن ار
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یکشوک دیما

منادند
دنیشن  یم بیس رب یلا وس نوچ
دنکش یم ار ما هرهچ توکس و

اهرکف نایم دهدیم ملوه
متریگ یم یرکف دیفس شیر

یربا یاهوربا هرگ نایم مترب یم و
ندیراب یارب هک

دیوج یم یرتسب

تسا مدنچ راب نیا
تراشب یاه هنزور هک

یا هتخادنا تسوپ درم یارب
دنناوخ  یم هدماین تاظحل ینشور زا
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یشاتریت ینیسح داوج دیس

مدرک روبع هک غاب نهذ زا
تخرد زا شا گالهی نیچرپ

داتفا داب شود رب

یگداس یاه کرپاش یتقو
دندرک زاورپ ما هناش زا

هشیشرد هناورپ مدید
للجم یهاگشیامزآ رد

[ یگنر دشاب یباتک دلج دیاش [ات

دش رازبا دوش یمن ار زاورپ
روبص تس یگنس غاب سپ
زییاپ یاه ابگالهی دنام یم
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اسراپ هماسرف

میاه رعش
تس یفاک

تیاهمشچ میظع یروطارپما حتف یارب
هشقن یب
گنج یب

... نوخ یا هرطق یب

هنوگ مهو تفارظ یا
نیرفآ روش لیخت یا


