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ABSTRACT 
Recent developments in communication technology have brought new changes in the 
daily life of the individuals in the society, particularly after the development of smart 
phones and the release of a wide range of applications or “apps.” Sharing self-portrait 
type images (Selfies) have become a daily culture for many social media users, 
particularly young people who share their photos through smart phones and different 
applications, including Snapchat. They want to create a new identity for 
themselvesthat is located within the online context. Taking and sharing the photos tell 
the followers: “look at me.” The term “selfie” was first added tothe Oxford English 
Dictionary in November 2013 and the phenomenon has now begun to be studied in 
the academic world. This research will investigate the behavior of 20 male and female 
users of social media, aged between 20 and 30 years old,and analyzehow they share 
their photos on Snapchat. The theory of Tafman1, which argues that there are 
similarities between theater and the daily behavior of individuals, and the theory of 
Symbolic of Sorsor2 and Pers3, who are Dal4 and Madlul5, were used in the research. 
The result of the research reveals that youths want to create an online identity for 
themselves through the sharing of symbolic photos1, which allows them to perform 
their desires, wishes, and social media attitudes.     
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س یڕۆۆرهت هل شوناس یدنروستكردهل یفی 
  دستانركو یمرهھهل كانییهتالیههمۆك

  
  حمانرهلبدوهع ل عوسمانیسماعیئ

  ایدیمر ولتوهك یهوهنۆیكیل /كانییهتالیههمۆك ییهندهویپههزانست هل رهماست
  یمانیسل ۆیزانك

  
  هوختپ
 یكانهتاك یهانژۆر یانژیهل ینو رییانكاگۆركان، ییهندهویپهىینو یاۆژیلهكنهت
 یدابووونیپهك ویرهز یلیباۆم یدنركهشیگهت دواهبیتاه، بهاورئا هتهناویدا ھگههمۆك
 یهانژۆر ریلتوهك هتهبوو یفیس یهنیو یهوهدنروكالب كان.هاوازیج هشنیهكپیهئ
ك یرهز یلیباۆم یاریگهلنجان گهت هبیتاهب ،كانییهتالیههمۆكۆرهت یانرهبركاهب
، هوهنهكهدوالب انیكانهنانیو هـ)Snap chat( انینریتینوهك هوهكانهاوازیج هشنیهكپیهئو
تن گر .تریبهن ناودالینۆئ یشوناسهب هن كهوست بكرد نوى یشوناست یوهانیهد
".  همن بك یریهن "سیكان برههوۆۆف هب هك یههوهئ ۆش بهنانیو ۆرهم جهئ یهوهدنروكالبو
ا، رنینناس یمیكادهئ یھانیج ه) ب٢٠١٣(ریهمبۆڤهن هدا لدۆركسفۆئ گینهھرهف هلیفیس

 هویههكرههوتپیمۆك یب كام)یان (وین ۆت فرسما یاریگهل كیسهك هك كیههنیو" هوات
 ریهبركاهب ستیبۆب هوونچدواداهب هوهنیژیم توهئ ت".یگریهد ۆیخ رهسهل
) ٣٠-٢٠(وان ینهان لینهمهتهك یو میرن ىزگهره دوورهھ هل كانییهتالیههمۆكۆرهت

 ۆریتهل هوهتهدوورانكیوالبهك یهانییفیس هنیوو هئ یهوهدنركیشیاریگهل، یهداسا
 یزۆدیردوو برهھ ینانیھركاهش بهكهوهنیژیتو یبازری .اتچپسنا ییتالیههمۆك
وون چكیلكان هتاك یانژی یهانژۆر یوتهسوكهھو ۆشانوان ینهل یهواپیهك ١هـ)گافمان(

و  ٥ش (دال)یناوهئ هك ٤س)پیرو  ٣ۆرسۆ(س هك لریههھ٢یماشناسیھا ھهوره، ھیههھ یبوون
                                                             1Dramaturgical Analysis 
2 Symbolic 
3 Fredinand de sosuier (1987-1913) 
4 Charles sandres perice (1839-1914) 
5 signifier 
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 یهوهدنروكالب یاریگهنجان لگههوو كرهخاتهد هوهئ هكهوهنیژیتو ینجامهئرهد.ن٦(مدلول)
 یشیدا نمایت هن، كهوست بكران دۆیخۆن بالینۆئ یشوناست یوهانیهد هوییهفیس یهنیو
  ن.هكان بۆیخ یانیكانییهتالیههمۆك رهفتارهزوخواست وهح
  
  یكهشپی
 كانییهتالیههمۆكۆرهتیوستبوونردو  هویهكاهھاتداتینرهنتیئ هل هكیهدنركهشگهو هئ ۆیھهب
ن یندهچو هدووركن وادبویزهل انیوویرانرهبركاهبهانژۆرتوو، یبیو هكن لیشهب هك

 كانییهتالیههمۆكۆرهت ن.هبهدرهسهدا بییهنو اینودم هو ئینهل انیهانیرۆژانیریژیمژكات
مان كاتدا هھهشن بن، لیهكینۆمۆدن و كركیندهویپهىینو یكییهارهانیویتوان

 هویهاریگمهان لرهبركاهب .ن) بنالینۆئ شوناسكان (هسهك یشوناسریهشاندپی
ان ۆیخییتالیههمۆك یشوناسوت و هسوكهو ھ رفتارهان ویژیهویش یهناسپیرهدووباتواننهد

  ن.هبك
م هان لیكانییهفیس یهنیو هانژۆر،نجانگهت هبیتاهب كانییهتالیههمۆكۆرهتیانرهبركاهب
ان ینرتهتاز ام وگرستاینیوك و ئسبویهفش هوانهل ،هوهنهكهودالدا بهانۆرت

 یهنیو ریلتوهكیهوهدنروكالب هل هوهنۆیكیل ۆب ریاتیز یتهفرهدش هوه،ئهاتچپسنا
 هل یفیس یهنیو یهوهدنروكالب هان برهبركاهب هونكچ، هخولقاندوو یتایجید
 رجاۆرزهن، كهوست بكران دۆیخۆب نالینۆئ یشوناست یوهانیهد كاندا،ییهتالیههمۆكۆرهت
 ۆن بیك نریكاۆكان ھهنیستادا ویئهل.انییعیواق یشوناسهل هاوازیج هشوناس ۆرهم جهئ
ك ریكاۆھ هتهكو بوونه، بیزانیخ یمولبوهات و ئیرو م ریاگادییدنركرماۆت
 یسا ریهمبۆڤهن هد لۆرسفكۆئ شكیكات.)Van Dijk:2008(كانهسهك یشوناسیشاندانۆپیب

 یایگج هتید ببركیش واهمهناساند، ئ ڵسا یژهواهستهد هب ییفیس یهشو ٢٠١٣
  دا.ریكاینشوورهو د ییایدیو م یتالیههمۆك یكانرهبواهل هوهنیژیو تو هوهنۆیكیل
 یانرهبركاهب یهبۆرز یكیهرهماژداستایئهل یهوهئرهبه؟ ل٧اتچپناس یچۆ؟ بیفیس یچۆب

 ،نهكهش دیان نماۆیخ یكانهنیو هوییهتالیههمۆكۆرهم تهئ یاریگهان لچان و كركو
و  یتالیههمۆك یعیواق هكن لیشهب هنانیم وهئ، پووگراخود یتاك  یهویشهب

ھا هوره. ھیتییهان لیزهان خواست و حۆیخ هك كۆریجه، بهانیهانژۆیرانیژیهورهگیره
                                                             6 signifified 
7Snap chat, Robert Cornelius Murphy 

 ٢٠١٩ یئازار ه، لهزراوهدام ٢٠١١ لیسا ییكؤتا ه)لیؤبرت مؤرفن (ریهالهات، لپچسنا یتیهآلهكؤم یكرتؤ
اواز بؤ یج یرهن فلتیندیچهر بوونهبهس. لهؤن كیلیم ٥٠٠ هتهشتوویگههكهشنیهكپلیهئ یزاندنهداب یهمارژ
  كات.هادبوون دیز هوو لر هانژؤر یرانهكاربهب یهمارژكان، ییهشاد ینیربرهووخسار و دى ریانكارؤرگ
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كان هنیو یتنیگرژهو سو گرهنیو هك یهدایت ىریخودموختا هك لۆریج یفیس یهنیو یتنگر
كان رههوۆلۆفش بكات، ینما ۆیخ هوین شریجوانتهت بیویهه، دیتۆیهخ هكهسهك یخود

 ۆرهم جهل. هوهنهدهد یاداشتپكان ییهجۆمیئو)like( هت بیب ڵدهان بیهویو شهئ رگههئ
 یتنیگرگهنژیشاندان پیو  الرشوهل یوازیش و اوچموه، دتریكهش دینما یهوهئ داهنانیو
م هئ.همنى هانژۆیرانیژیوازیش همهئ نیب هكید یسانهو ك رهوۆلۆف هب یهوهئ ۆب ،یههكهنیو
 رییریگهكا ٨ژهسو هل ۆرهم جهئ یشاندانپیهونكچ،ریژهتو ینیوانیرت یایگجهنانیو ۆرهج
  كات.هوست درد ٩ژهبۆئ رهسهل یتالیههمۆك

  هوهنیژیتو یكانیهكرههس هرایسپر
  ت: ریگههدا دیكرههس ریایسپرسى یدواهب هوهنیلۆكیم لهئ

 یكی)ولودله(مچاتداچپسنا هل یشاندانپیت، یب (دال)ت ریكهد ك یههنیورهھ -١
  ؟ یههھ

 یگهنژیهان لالریشوهاو و لچموهد و هستهج(یشینما یكیكنهتیاریگهلنجان گه -٢
 ؟ تیبهان ھیتالیههمۆك یكیامیپهچت یوهانیهد...)انداۆیخ یتالیههمۆك

 هل یفیس ىهنیو یهوهدنروكالب یاریگهكان لهسهك - ٣
 هم شوناسهت، ئیبهان ھیكیشوناسۆرهج چت یوهانیهد)اتچپسنا(یتالیههمۆكۆرهت

 ؟هوهتگریهكدیهعدا یواق یشوناس ڵگههند لهچتا
  

  كانهییكرههس همكهچ یناساندن
  كانییهندهویپهینو یاۆژیلۆكنهت

 هك یهوهئ ۆیھ هبووكان، هییتایجید یرهئاموكان ییهندهویپه ینو ىاۆژیلۆكنهت یهشگه
 هنامژۆر یهواروكالوب لیفاو یۆدڤیو ڵهمیئ یاریگهكان لرییهایزان ۆگۆریت ئاریبتوان

و  گۆفتوگ یكانرهووژ یاریگهھا لهورهھ ،ترینجام بدهئ كانییهنرۆكتیلهئ هبیكتو راگۆڤو
 یجتاید ریلتوهك ییهنو اۆژیلۆكنهتم هئت. ریشن بكیهنكیۆمۆن ككاهییتایجید پهووگر
 هدووركی، واهدووركان كهتاك یهانژۆر یانژی رهسهل ۆرز ییرریگهكا ه، كهناویم ھهھرهب
 یهواى پی زیكاستن).  یكات و شو یدنراوكچرهبى(هوات ن،برسنوو یكان بییهندهویپههك
 یهاگهمۆم كهئ"،ۆریت یاگهمۆك یوستبوونرد ۆیھ هتهبوو یهاۆژیلۆكنهم تهئ
ا گهمۆك یكانهتاك ،درك یهشگهو وستبووردكدا یهوستیب یهدهس یتاكانرههسهل
 شیكانییهندهویپه ،هوهبنهدۆك كانیهتایجید ییهندهویپه ۆریت ریهوبروهدهل
، تریدهنجام دهئت ینرهنتیئم ویس بى ییندهویپه یماهبن رهسهل ۆییهئاس یكیههویشهب
  .) ٣٧: ل ١٣٩٧،لزیكاست(")mass self-communication( تریوتهدپیهك

                                                             
8Subject  
9 Object  
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ا ۆژیلۆكنهت هل هستهو دهب ب توویو ،هوهنیبهان دۆی) خweb2( هل هككانییهتالیههمۆكۆرهت
كان، رییهایزان یهوهدنروكالكست، بیت(ینانیھمهھرهب یتوانادا ییترهبركاهب هت كریوتهد
 شهوانهل كانیهتالیههمۆكۆرهت یانرهبركاه. بیههھ ...) گینهد یلینك، فایلم، لیو ف هنیو
نن یدكپی) web2( هل گنگر یكیشهب ،اتچپسناام وگرستاینیئووك وسبیهف

 هوهكپی یاگهمۆك هانیویوانت هانییتالیههمۆك ۆرهم تهئ .)٢٨: ل ١٣٩٤،هزادی(ھاشم
ن النۆئ یهویشهبكان هدا تاكیهگههمۆم كه، لنهوست بكرد ۆریت یاورستهب
 هتیب١٠)یجازهم ییتالوو(ھایهاوركات زاهدش واهوهن، ئهدهنجام دهئ انیكانهییكالاچ
  دات.شان بین ۆیخ یشوناست یویههد نالینۆئ یهویشهبیتالوھاو ه، واتهاورئا
  نكاییهتالیههمۆكۆرهت
 هتاز ینرۆكتیلهئ یندهویپه یمهستیس ١٩٩٠ ییههد یمهدوو یهوین هل ،زیكاست ریهباوهب

: ١٣٨٣ز، ی(كاست ریهوتپیمۆك ییندهویپهو  یھانیج یایدیم هل هكھاتووپیه، كهویهكا هھات
و  یندهویپه ىدنربهوریهب ۆبوو بواو هت یكیهاریگكیهب یو یھانیج ۆریت ").٤٢٢

دا )2web( ١١ووت یبیوهلم الهب تدا،ینرهنتیئ هكان لرییهایزان یندربركاهنان و بیھمهھرهب
 گنهد ،گۆفتوگات و چام، یپه ینانیمهھرهكست و بیت یاریگهكان لهوان تاكین ییندهویپه
حمن، رت" (عبدالریدهنجام دهئ،ستنین و بیبن یكانرهكاۆ، ھیپكا، سگینهد یلی، فاهنیو و

  ).١٥: ل ١٣٩٥
توانن هد انرهبركاهب هكانن، كییهنرۆتیلكهئ هتیسا یهتاز یهوهن كانشیهتالیههمۆكۆرهت

 یتواناخات وهك دری یكانییهنرۆكتیلهئ ییهندهویپه هویهاریگ وهاندا، لیایندام تهئ هببن
  . تیبهد انیاتچ پووگر یدنروستكرددن وركریشداهب

  نالینۆئ یشوناسو  شوناس
واش یم ھاله، بهھاتووركاه(خود) ب یامانهدا بیونناسورهد هتا لرههس شوناس یمكهچ
 هل هكیكیه) ١٩٣٠د (یت مربرج ھۆر. جهوییهتالیههمۆك یناو زانست هتهواش ھاتوویھ
 ۆب كاتهش دینماۆخ(خود)  سهكهتاك یهواپی، یتالیههمۆك یشوناسیۆریت یانرهكهھالئا
 رۆڤم ییكرههو د یكهناو ییندهویرپههسهل یدیئكهنن، تیبیب هكید یسانهك یهوهئ
  ).١٢: ل ١٣٩٥حمن، ر(عبدال هوهتهدوورك

 رهانبرهب ۆیخ ینیبایدنوت وهسوكهھ هك، رۆڤهم ییتیهسهك یهكھاتپیك یهمۆك شوناس
 یستهھ هوییهتالیههمۆك یشوناس یاریگهل رۆڤم .داتهشان دیا نگهمۆك ینكاهتاك

                                                             
10Cybercitizen  

 هونكچدا ی) تیڤهاسپر گرهر (وهكاربهب هكرد كیپیسته) دwww(هت بیرنهنتیئ یوتنهركهد یتاهرهس١١
 هك هویهكا ه) ھاتweb2كان (ییهندهویپها ژیلؤهكنهت یهشیگهدوا هآلم لهت، بیرگرهام ویپهنھا هت یتوانیهد
ت، یبهھ یشیدباكیمان كاتدا فهھ هت و لیرگربهام ویپهت یتوانه، دیهدای) تیڤكتهر ئگره(و

  ر).یژه) (توweb2( هكن لیشهش بیكانییهتیهآلهكؤمهتؤر
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 یانیرهق یمهدره، سهنیردۆم یمهدرهم سالهت، بیبهوست دردال یاگهمۆك یستبوونهویپه
 ،یهكاندارییهایزان یاگهمۆكو یتایجید یایدن یمهدرهسهل رۆڤم هونكچ ،هشوناس
 یشوناس هكات كهوست درد ۆیخۆب نوى یشوناسكات وهوند ۆیخ یهكییهتهسون هشوناس

  .هنالینۆئ
 یناسشوو  ١٣یسهك یناسشو :یههھ یبوون ناسشوۆردووج یهواى پی، ١٢نزیدیۆگینۆنتهئ
ن همهز و تگهره(هك كاننییهسهك ییهندهتمهبیتا، یسهك یناسشو. ١٤یتالیههمۆك
 هك، یههكهسهك یهاننامژیت ریت بوتریكه، دهوهتگریهد)...هوانامرست و موو و بگیپینرهو
م هئ، كاتهدا دیپه یهانژۆر یانژیو  رهوبروهد یاینودهب رۆڤم رییایشۆھ هویهاریگهل
كو هب، نیدانۆیخ رۆڤم یستهد هنھا لهت یكانییهندهتمهبیتا ناسشوهل ۆرهج
 ییهنیگیرج یسهك یشوناس ۆیهب ت،یبهد یشهكییهتالیههمۆك گهنژی یهورههمدالهو
و هئ ینجامهئرهب هتاك، ل ۆب یهاگهمۆك ینیوانیرت ،یتالیههمۆك یوناسش  .)٨٦ -٥٢ل :١٣٩٤، هزادی(ھاشم یهداریانكاگۆرو ریریگهكاژیرهوام لهدرهبو
 و كخستنۆریخ یوازیش :هنموونۆ، بنهدهد یجامنهئ كانهتاك هانژۆرهك یهوتانهسوكهھ

 یوازیت شهنانهل، تیمبۆتۆئ ۆریجو هانژۆر یوتهسوكهھو یوازیشو رگهجلوب
، هوهییتایجید یایدنهب رۆڤهم ییندهویپه شوناسهل ۆرهم جهئ  ،١٥نالینۆئ یوناسش  .تیخشهبهكان درۆڤهم هب یتالیههمۆك یناسشوهمانهموو ئهھ ش...یدنركهقس
كان رۆڤهت، مریدهنجام دهئ ...هورههوتپیمۆت و كیك و تابلیرهز ىلیباۆم یاریگهلهك
موو هھ هل رۆڤم زیكاست یهوتهبكاندا، یهتالیههمۆكۆرهت هل یتایجید ییتالووھا هكاتهد

 لول،یئج یس یج.  یههھ یبوونو  هستهدرهبدا یهزاهم فهكدا لیموو كاتهھ هك و لیشون
و ینهل تیبهف دیشرهئ هكهكانهنیسو، نویۆدڤیو  هنیك ویهمۆن كالینۆئ یشوناس یهواپی
 ره، ھتیستهبهد یایهخ یداستان ركجایندهھ یعیواق یانژیهب شتپهدا كیهایم دونهئ
 یههھن الیفۆئ یوناسشن و الینۆئ یوناسشوان ین هل ۆرز ییاوازیو ج یندهویپهۆیهب

  .)٩٤: ل ١٣٩٤، ی(سامان
، داكانییهتالیههمۆكۆرهتو ینهان لركوان وچك یرمژند كاتهچ ىهانژۆر یوامبوونهدرهب

 یهناسپی رهدووبا هستیوپی ۆیه، بهدووركوست رد وناسش رییانكارگۆرهسهل رییریگهكا
  .)٨٨ -٥٢: ل١٣٩٤، هزادی(ھاشمت ریبهناود نوى یشوناسهب هك هوهتریبك ناسشو

  داكانیهتالیههمۆكۆرهت هلشوناس 
 هانیویكان، توانییهندهویپه ىینو یاۆژیلۆكنهتهكن لیشهبهك كانییهتالیههمۆكۆرهت

 ركتیه یوورهووبر كانهتاك داییها نوگهمۆم كهل یهوهئرهبهل، نهكوست برد نوى یناسشو
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 یوناسشهب انیدنركریاییتوانا كانهسهك ت،یبهد یییگهان تاقیكانرهفتاره ،هوهنابن
ك یهاندا ییعیواق یانژی ڵگههت لریكهدان یشیكانیۆدڤیو  هنیو ،تیبهدانۆیخ
  .مان)ه(ھهوهنگرهن

 داینو یمهدرهس هكات لهدهوهباس ل ا)یدیم یمهدوو یمهدره(س یبیكت ه، ل١٦یراستپك رما
 ریانكاگۆرون هكهد رۆڵنتۆكا گهمۆككان ییهنرۆكتیلهئ ییهندهویپهت و ینرهنتیئ
 یهكییهتهسون هشوناسهاواز لیج هك كیشوناسن،  هكهدكاندا رۆڤهم یناسشوهل
 ین و زمانیمهزرهسوكات هئ)، یتایجید یكیشوناس( هتیبهدكان هتاك ىشوناسان.ۆیخ
ناكات،  ریایكان دهتاك ییتالیههمۆك یوناسش، یتنهو ئ ییهوهتهن ریولتهكو  یكاۆل
 ریوهد هكان لهسهك ،اندایژیكانهاوازیج هدانیهم هكان لییهشتگ ییهندهورژههكو بهب

  )٧٨: ١٣٩٢اب، یاسر(اف تیخشهبهدپی انیینو یوناسشو هوهكاتهدۆك ریكتیه
  یفیس یهنیوبوون و هزیتایجید ۆب هوۆگهلهنهئهل
 ییهنو یمهدرهم سهئ، هویهكاهھات یتاییجید یمهدرهس ،ۆگلهئان یمهدرهس یدواهل
 ىهنیدا وۆگلهانئ یمهدرهسهل .هورههد یهنایھ یزانیخ یمولبوهئ یهویچرواچهل یهنیو
 هبووهھ انینینیب یتوانا هكهزانیخ ىكینز یكیسانهكنھا هت كانهزانیخس وهك
 یاوازیج یمانا هنی، وڵتایجید ییهكا هھاتن یدواهم لاله، بداهماهبنو ڵما یهویچرواچهل
 )web2و( كانییهتالیههمۆكۆرهت ىیهكاهھاتن یاش دوهنیخشهم مانا بهئ ،ترگرهو
 ینانیھمهھرهب یتوانا، ئازادن داییهنو یهایم دونهكان لرههبركاهب هونكچ، بوواوان رفرهب
  .هدووركرهبهستهد داكانییهتالیههمۆكۆرهو تینهل یهوهدنروكالبدن وركپی ریشداهبكست ویت
 ۆب ۆگلهنهئ یوستبوونرد یمهدرهسه، لیههھ ریژیود رودو یكیهوویژ، میسهك یهنیو
 هب تهبیتا یكینۆبو گنره هدووركى وا كیرهز یلیباۆم ییهكا هھاتناشان پ، بوونتایجید
ت، یخشهبهان دكرۆڤهم هب هویا شیردا كامۆرمهل یهواپی )٢٠٠٢( ١٧سونرھت.  یخشهبب هنیو

 ۆیخ الریشوهك لیتاكرهھ هلكات هواد ریهبروهد یگهنژیان و ژیهل )تنۆگرخهل هنی(و
 هك یهكییهتالیههمۆك هنیچ یخستنرهد ان وۆیخ هقیلهست و سخوا ىپهب نهش بكینما

 رشووتپی یكانهمهدرهس هدا، لهمهدرهم سهل كانییهندهویپه هیهار ۆیهبرهھ .ژیهدا دیت
  یھانیجو یعیواق یانژیهلن، هش بكیان نماۆیخ تیوهانیهدكان رۆڤه، مهاوازیج
  ). ٢٦٣: ل ١٣٩٦اد، روادر(اندا ۆیخ ریهبروهد
  ریهمبۆڤهن هلهك، یفیس یهنیو ییهكا هو ھاتن یجتاید یهنیو یدنركهشگه یدواهل
ت رسما یاریگهلك یسهك هك هكیههنیو ،یفیس ا، "رنیناس یمیكادهئ یھانیج ه) ب٢٠١٣(
 یهنیو هك یهسانهو كهك لۆریستا زیئت" یگریهد ۆیخ رهسهل هوهـب كام)یان (وین ۆف
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وست رد نوى یوناسش یهوهئ ۆ، بهوهنهكهد یوالب كانییهتالیههمۆكۆرهتهن لگرهد یفیس
  ".همن بك یریهن "سیب انیكانۆۆرهف هبو  هنالینۆئ یكیوناسشهن كهبك

  
  هوهنیژیتو یهدنامۆتیم

 یافۆگرتنهئ یدۆتیكان، مرهایسیپرهوهمدانالهوهتن لرگرهسوود وۆبدا هوهنیژیم توهل
 یهانیو داتاهئ یهوهدنركیش یهوهدنركۆك ۆب، هاورگیرهو ١٨نالینۆئ یافۆگرتنهان ئییجازهم
  اون.ژیربهھ هك
 هدۆتیم مه، ئ)رۆڤهم یدنرسفكهن (وهبك ۆب یوسترد یكیههناسرپیگهه، ئ١٩یافۆگرتنهئ
و  ڵقوشتن ییگهت یتواناا، ردیپیرهپه ١٩٣٠-١٩٢٠ یاس هل گۆكایش یهقوتابخان نالیههل
. یههھ كانرۆڤهم یهانژۆر یانژی یكانرهلتوهك هدرو و ریلتوهك هكھاتپی یدنركیرفسهت
 هدن بركیراودچ( ٢٠شیوهئ هك هوهتینیبهندا دیكهدوو تهل ۆیش خهدۆتیم مهئ
 ریشداهان بیمهكیههست لهبه، م٢١ه)دنركیریاودچهدن بركریشداهب() ودنركریشداهب

 پهووگرو هئ یكانییهكالاچوركا ینینیب یستهبهمهب پیووگر یكییهكالاچهدن لركپی
ن و دركریشداهب هك هھاتووركاهم بهدوو یاریگان یهوهنیژیم توهل .)٣٣٤: ل ١٣٩٧(اسكات، 

 یماهبن رهسهكان لهتاك ۆب هوهندنیخو یافۆگرتنهئ هونكچ، یهفیس پیوگر یدنركیراودچ
  . )٩٣: ل١٣٩٤،ر(بھاكاتهكان درییهلتو هكرهداركو پووگر
كان، هنیو یدنرشكینما ۆكانن بهییتالیههمۆكۆرهت گینگر یكیشهب اتچپام و سناگرستاینیئ
 یكانرهكاۆھ هل هكیكیههك ،هاورگیرهو هك نموونهات وچپدا سناهوهنیژیم توهل
ك و یرهل زیباۆم یاریگهلهك یتایجید ىینو یدنركیندهویپهو  شنیهكینۆمۆك
 هبش یوهت، ئریش بكینماكان هیپیووگرو  یسهك یهیكالاچت ریتوانهد هوهتینرهنتیئ
  ت.ریبهناود نالینۆئ یشوناسهبهك هكانرۆڤهم یوناسش یشاندانپیدن و ركپییرشداهب

و ۆزانك ریندكای(خو ڵسا ٣٠-٢٠ن همهت یچوكرست كویش بهكهوهنیژیتو یهنموون
و ركا یورهل هك ،پوگردوو ۆاون برشكهدابهك نیمانیسل ریشا )نۆزانك یووچرهد

 ۆب ،یههك دیه ینترگرهو") ریكا ئازاد، بى ری، كاراكایدی، مرهمانبره(ف اوازنیجهوهشپی
و  هوهدنركیرب یوره، لتید ادرهسهب یانگۆرهوهك نیهك ریجا ڵساهموو دهھهك یههوهئ

  .)٢٠١٨" (عوسمان، هویهتالیههمۆك یوتهسوكهو ھ رفتاره
ت هبیتاهن، بنكاهییتالیههمۆكۆرهت ییكرههس یانرهبركاهب اونركریاید پیوگر دوو همانهئ

 یكپیووگر یدنروستكرد ی. دواهوهنهكهدوالب هانۆرتم هان لیكانهنیو هانژۆرهات، كچپسنا
 )اتچپسنا( یتالیههمۆك ۆریته) لیفیس یهوهنیژیك توپیووگر( یناوهن بالینۆئ
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 هك لریههم، ھهبكپی رشداهدا بپهوگرو هل هسانهو كهئ هومیتوان شیاشانپ، هدووروستكرد
ات چپسنا یتالیههمۆك ۆریت هل هان كۆیخ یكیههنیو هك هكپهوگر یبووانرشداهب
 هنانیو وهئ ۆب هوهدنركیدا شهكنامیاكتپر یشهبه، لهدووران نایهكپهوۆگرب هوهتهدووروكالب
 یبزانم شوناس یهوهئ ۆب هوویم ناسهانچو كرو كوهك لریههھ رشتپیم اله. بهاورك
  . هدووران كیشینما هان كینالنۆئ یشوناس هدن بردكراورهب ه، بهنۆچان یواقع یتییهسهك
س) پیرو ۆرسۆ(س یماشناسیھ یۆریت یادیبون رهسهل شیكانهنیو یهوهكدانیلو هوهدنركیش
نكدا یشوزا وهف چهكان لهنیت وریبزان یهوهئ ۆ، بهگافمان یشینما یاگهمۆك یرۆیتو

 یكان بوونهنیوان وینهك لیوونچكیل چیدن...)، ھركركا ینیل، شویمبۆتۆ، ئڵاون (ماگیر
، رگهجلوب یوازیكان، شهاوچموهستان، دهو یهوی(ش یوورهكان لییهاوازیان جی، یههھ

  .هوه)ـ...تنگرهنیى ونانیداھ
  

  هنامیۆرت
 ٢٢یماشناسیھ یۆریھا تهورهافمان، ھگ یناسهمۆان كیافمان گ یدنرشكینما یدزیرۆب

 یهوهندركیش ۆت بیبهد ردا ھاوكایههوهنیژیم توهس) لپیرو  ۆرسۆ) (س٢٤یلودلوهو م ٢٣(دال
  .دا سیپهسرهبیسایاینود هكان لهنیو یهوهكدانیو ل
 ىهانژۆر یانژی یكانهوتهسوكهھو ۆوان شانینهل هكیهواپی٢٥افمانگ یشینما ییركایش
 ۆشان رهسهكات لیهد رۆڤم هك یهكشنهئ انییییهكالاچو ه، ئیههھ یبوون وونچكیدا لرۆڤم
 هك یهو كاتهئ ۆم شانهدره. بیههھ دایت یوونچكیان لی كبوونینزكیل ،ۆشت شانپ ڵگههل
و  ۆشان ریهكتهكات. ئهش دینما ۆیخ یسمره یوتهسوكهھ یهاداگهمۆو كینهل رۆڤم
 ریووكارهل ریاگزریاپ تیوهانیهدان یدووكره، ھك وانیهك هو یتالیههمۆك یسانهك
 .یههھ هوۆشانهب یندهویپههن كهبك هشتان وهئونجاو وگ رگیهجلوب ینیشپۆان وۆیخ
 رهانبرهب یهوهئ ۆبن وهخهك دریان ۆیخ هك یههھ انۆیشان یشتپ ۆرك جیهان الیدوورهھ
دا یا تیركام ۆشان یشتپ). ٩٤: ل ١٣٩٤، یسامان(ن هش بكینما انۆیخ هكید یوانهئ

 رتهئاسوودكان هسهك، هدنرشكینما ۆب یدنركهئاماد ۆیخ ی، كات٢٦هوهتهاوژكو
 كانرۆڤهم یاوچو ۆیهم شانهدرهب هانژۆر انژیم الهن، بهكهد یاوكرهد هست بهھرمتهكو

 وتهسوكهھو ههمام هورههزهح هكان برۆڤهم ۆیه، بهكانهنیو ٢٧یدنركرماۆت یایركام
  .)هاوچرهس مانه(ھ نهكهد
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 س ویپهسرهبیان ساینالینۆئ یاینودهلهك یهنانیو وهئ یشتگ یكیههویشهب
 ۆریز ىبوون یسمرههك یهوا ۆم شانهدرهك به، وهوهنریكهودالب كانیهتالیههمۆكۆرهت
ش ینما انۆیخ هوین شریجوانتهبهك یههوهان لیخواستو زهح انرهبركاهب ۆیهب، یهدایت

كان هسهك هونكچت، ریكهاودچره دایت یكانییهسهك یهاسرموكیمان كاتدا دهھهل .نهبك
 یایركام یزومم هدرهبهك لیوتهسوكهھك ورگیهجلوبش وینما ۆرهج چنئازاد

 ینیوشو یشتگ یانژی راتیكان زهنیو ۆیهبرهھ ن،هدهنجام دهئاندا ۆیخ ىانیهكهلیباۆم
  .هوهانیتهبیتا یانژیناو  هتیچهد رمتهك ،اتكهش دیماكان نرۆڤهم ىدنركركا
ما یھ هد كرك یهوهئ یازیشنپیدا یماشناسیھهل ،ریگهادیبون یكیسوفهلیهف ،ۆرسۆس
 زهك كاغیه یووردوو كوهن، بیاواز نیكجیل یشهكهشهب دووره، ھهك ھاتووپیش هدووبهل
وان ین ییندهویپه یزمان یمای. ھهـل)ودلوهش (دال و میوهئ هك، ناورك دیه یووران دووی
 یهشانیكهنیوھا هورهھ ،هول)ـدلوه(م هوات هنیشتییگهكو تهب ،ییهن )هكهناوو هكهشت(
ت هلالهد راتیزهك ،هـ)شتنییگهت(ول ودلهو م ی)گنهد یهنیو(دال  هواته، كه(دال) گینهد
  ).٤٢: ل ١٣٨٧، رلندچ(ن ید ركتیه ڵگههلن)ینی) و (ھاونشىنینش (جى یهویشه، بهكهشتهل
  

  ۆرسۆس یماشناسیھ )٢( یهنونمو
  

  
  
  
  
  
  
  
 هوهكید یكانهشانینهبهك یههشتو هئ یمهستیس یندهویپههشانیك نییه،" ماناۆرسۆس
 ىهنموون .)٤٧" (ھمان، ل هوهكپی نردایندهویپهستن وهویپه شیمانهئكات... هد ریاید
و ینهل هوهكهداش ینیشو هب ییندهویپهك یداش رهھ یھاهبه، كهوهتینینج درهتهش رییای
ت یك دپی هشانین" درك یماشناسیھ یهناسپی ۆرهم جهب ۆرسۆس .یههھ داهكهنجرتهش ریای
و هئاخود ی هنی، و(دال)ن همانهموو ئه، ھالرشوهل یهووجو هوی، شتپی، گنهد هل
 هب یدلول)هم(دال ووان ین ییندهویپه، هدلوول)ـهم( كاتهد ۆب یمایدال ھهك ىهشتنییگهت

  ).٣١: ل ١٣٩١اك، یبیس("درناوب ٢٨لت)الد -گهه(ب
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 )دلوولهم()، ه(دالز، هكاغ رهسهل هوشك یه ینیسونو یهویشو هنیو و گنهد :هنموون ۆب
، هدال )هلیشپ( ىهوش یان وتنی ینیسونو ،یهنیگیرجهك هوشتهئ ۆب رۆڤهم یشتنییگهت
ت، یب هلیشپ یماناهت بریكه، دهكهوش ۆب رههانبرهب یسهك ینشتییگهت یهكهدلوولهم
  ت!یب پهس یكیسهك یماناهب اخودی
كان مانا هاوازیج اگهمۆك یهنیمهز ىپیهكان، بگییهنهھرهفو ریلتوهكهشانینما ویھ
 ۆب رسوو گینرههك یهگههمۆك یوتنهككری ىپیهت، بالیك یافر: تهنموونۆب ت.گریهدرهو
 یدرستاندا هتهبوون گهنرهم دووهستاش ئی، ئهاورشتن دانیۆۆروز بهس گینرهستان وهو
 یمایك ھیهمۆتن... كگرهنیو و گنرهو گۆفتوگ یوازیشاك و شپۆ ۆیهبره. ھیھانیج
  ). ١٥٤: ل ١٣٩٥، ركر(با تیدا درهسهان برییانكاگۆركان هاوازیج رهلتوهكى پیهن بریلتوهك
 هك هویشسى هد برشكهداب یماشناسیس، ھپیرس ریندهلز سراچ، هوۆرهسۆس یهوانهچپیهب
  :شیوانه، ئهوارنیس ناسپیر یهشیگۆس هب
  ت.گریهد ۆخ هما لیھ یهویول: شومبیس
  .كاتهد یوستردهكیهشانین وهب رهانبرهب هشتنییگه: تهوهكدانیل

  )٦٣: ل ١٣٨٧، رلرندچ( هكهشانین ۆب هوهتریگههد هك هكیشتت: هباب
  س یپیرهشیگۆ) س٣( یهنموون

B(مفھوم) شتنییگهت٢٩  
 (سمبول) هشانین گریهھC٣٠٣١Aشانین ۆب هوهانرگه
  
  
  
  
  
شتن و ییگه، تهـ(دال) هما كی، ھیههھ یدا بوونۆرسۆس و سپیروان ین هوون لچكیل
شتن و ییگه(ت ۆرسۆس ڵگههل هسییپیراوازیج یهوهم ئاله، بۆرهسۆسی) دلوولهم( هوهكدانیل
  ).62ھمان، ) (گۆیهفتوگ
 ،هوهنیهبكیرن بیتوانهد هوهماكانیھ یاریگهلنھا هت همیئ ه"كیهواى پی، سپیرلز یرچ
 همانهم ئالهون، بهكهدرهكان دهشت یهاك و جوۆرن و خۆو ب گنه، دهنیو، هوش یهویشهب

و هنھا ئه، تییهن هشانیك نیشت چیھ"و  "مایھ هن بگۆریهد هك یهو كاتهن تا ئینرمانادا
 .)٤٢: ل ١٣٨٧، رلرندچ"(هوهتریدهدك یل هشانیك نهو هت كیبهن هكات
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  یتالیههمۆك یماشناسیھ یكانۆرهج
ن یندهچ، هكان داوییهتالیههمۆما كید و ھۆك هان بیتهبیتا یكگییهنگر، یماشناسیھ

)، ریكایر(ب كستیت یدۆ، كیتالیههمۆك یدۆ، (كهدوورماكان كیو ھ دۆك ۆان برییشكاهداب
 یدۆ، كیههھ هوهوهنیژیم توهب ییندهویپههك یهوه، ئ)شتنییگهت یدۆ، كهوهكدانیل یدۆك
  : هـت لیك دپیه، كییهتالیههمۆك

دن، ركیره، سركاووراو،چموهد یتهش، حاهل ىشیهكینۆمۆ(ك الرشوهل یدۆك -١
  وتن).هكرهد یوازیو ش رهس یهوجو

 ل ...)یمبۆتۆ، ئرگهد، جلوبۆ(م الكا یدۆك -٢
دن) ركریایدن، رشكیفات، نماریشه، تیتالیههمۆك یوتهسوكه(ھ ریفتایرهدۆك -٣

  )٢٢٣مان: ه(ھ
ش هوانهل ،ریاخود ئابووییتالیههمۆك یكپیووگرهتاك ب ییندهویپه: ییشوناسیدۆك -٤

 ).١١٧: ١٣٩٢و، پیگیر( داتهشان دین )...یادژه، نریلتوهك، یوازۆرژ(ب
ات چپسنا ییتالیههمۆك ۆریت هل هكات كهد هنانیو وهئ ۆب هوهكدانیل هوهنیژیم توهئ
ھا هورهافمان، ھیگشینما یۆریتدوو رهھ ىهوهدنركیدن و شركهكیت ه، بهوهتهوبوونالب
  س.پیرو  ۆرسۆس یماشناسیھ
  

 هكنامیاكتپر
ش یههم دهئ .ییهمانیسل ریشا ىسا )٣٠-٢٠ن (همهت ىانران و كوچ، كهوهنیژیتو پیوگر
ت و یهزھن هت كیبهوست درواو دهت یهوهك نیهدا یههم دهل هونكچ، هاورگیرهو ۆیهب
، پوگردوو  ۆب اونرشكهداب شوو.یپیهوهن هل هوازایج یدنركههمامو  رفتارهوت وهسوكهھ

  ان.چك پیووگران و ركو پیوگر
  
  

  انچك یكانهنی: ومهكپییهوگر
  )ڵسا ٢٢ن (هسهان حژهك - ١

  :٣٢ینیھاونش ریكایش
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 هورگیههجلوب یاریگهل، هدنركركا ینیشو ییشتگ یزاهف
 ۆرز گیینگر شان بدات.ین پیوروهئ یكیسهك یشوناست یویههد
 یشحاۆخ یستهھ یشاندانپی .داتهد الریشوهل یشاندانین هب
اج یماكهل ریانكاگۆر .یههھ دایدنركیرهس یوازیشاو وچموهد هل
ك یهمۆك یتنوهكره، دهدوورك اوچ گینره ینگۆریموو و  گینرهو
 ىریانكاگۆر ۆب ریجوانكا یكریهفلتهك( هكهولوپپه یهنیو
نوى یینالینۆئ یكیشوناس )ترینیھهدركاهب روخسار

  .یعیواق یشوناسهل هاوازیج هكهشانداوپی
  :یهدایت ییكرههس یدال سى٣٣:ینینشیج رییكایش

 یوناسش یشاندانپی: روخسار رییانكاگۆراو وچموهد یاجیماك
  .یههنانژ یهشانیاكرنجرهس
 یوتنهكرهدو یوسترندهتهب ۆرز گیینگرستان: هو هوپیهب یوازیش
  دات.هد الریشوهل

  ا.گهمۆك الیبا ینیچیك یوناسش یشاندانپیو ریلتوهك یكیهمایك ھهن: ووتوئا
  
  

  )ڵسا ٢٥( الوسورههاژ - ٢
  :  نیھاونش ریكایش
 ۆرز یكگیهنگر ،هدنركركا ینیشوز ویم، یشتگ یزاهف
دا یمایسهل .داتهدریوخسار یاجیكیو مژق گینرههب
ست هد یدانانرلتوهك .ترینیبهد ریمباهغ هك لۆریج
 رهوباود .هانچك یكیناز ،داهناكهچژیرهل
 روخسارهل ریانكاۆگۆرب رهفلت ینانیھركاهب
 هنالینۆئ یشوناس هك نوى یوناسش یشاندانپیو
  .ۆیخ یهكیهعیواق یشوناسهل هاوازیجهك
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالینینشیج ریكایش
ت، ریدهدپیان گیینگر ۆرزانن وچك ىیندهتمهبیوو تاد هاو: كچ گینرهو ژق یوازیش

  .هاوردا كیتان ریانكاگۆر
 ریمباهغهك لۆریجو ڵقو یكیههوهدنركیرب یشاندانپیدن: راكیگنشتن ویدان یوازیش
  ت.رینیبهدا دروخسارهل
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  )ڵسا ٢٤ف (رعان یالد یم محهمزهز - ٣

 .یانیرئ یكیچك یشوناسك هو ریوخسار یشاندانپی :نیھاونش رییكایش
 هكهنیو ییشتگ یزاهف .داتهد اوچموهدو روخسارهب راتیز گینگر
 زهك حهو ،هلیموستو یرمژكاتهدان بگینگر .هدنركرهفهس یلیمبۆتۆئ

 .روخسار ینگۆری ۆب رهفلت هتن لرگرهو ودوس .هانچك یكیوخواست
  .نوى یكیلیستا هن بریبژق یوازیشو گنره یوتنهكرهھا دهورهھ
  یهدایت ییزهكرهم یدال سى ینینشیج رییكایش

 یشانیاكر نجرهسو ۆیخ یشوناس ینۆگۆری: بشوناس، پهك ئیما -١
ش یوهئ یانرتا یانچك یشوناس یشاندانپی، رهانبرهب یسهك
 . یانیرئ ریلتوهكهب یتیهسامبوونرهس ۆیھهب

ان و رگهو شتگهبدن رزكهحو گینگردن: ركرهفهسل ویمبۆتۆئ -٢
 دن.ركرهفهس

ك هو رودو ۆب هنیوانرو هانچك یكیدنر: نازكیدنراكیگنستان وهو یوازیش -٣
 ك.یدنرشكینماۆخ

 
 )ڵسا ٢٣د (هوان محمیروشهن ینیش - ٤

 یلیستا .هتریتپۆر یهكهنیو یتنگر یكیكنهتو وازی: شنیھاونش ییركایش
 گینرهو وىگ یرهواگ .هكیهك هودا ویل یاورسو گینره ڵگههل رگهجلوب

 ینگۆریو رهفلت ینانیھركاهب ھاهورهھ ،ینریبژقو پهك ئیما یوازیشوو وم
، هدووركۆیخ یسهك یشوناسهل ریهانكاگۆرو ن)ی(شۆب یاوچ گینره
  .بكاتش ینماۆخ ییئاواژۆر یكیچك كهت ویویههد
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالنشنیج رییكایش

 هب هسامبوونرهس هورییهكایونشرهد گهوانرهلت: ریتپۆر یهنیو -١
 یدنراكیگن یوازیشهك یهوهئ یاره، سۆیخ ییتیهساهك
 .هشیاكرنجرهس

 ڵگههو لیل یاورسواج ویكیم یكخستری د:ۆم هدان بگینگر -٢
 .هانژۆر رگیهجلوب
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 )ڵسا ٢٤مال (هتون كیهز - ٥
 هكهنیو یكیكنهتو وازی: شنیھاونش ریكایش

 ینریخویل یكاتهل یشتیگزاهف .رییههھون
و  هانژۆر یدۆم هلك ۆریك جهك وهنیهع .یهدالیمبۆتۆئ

 و هكید یهوانهل هاوازیج ژیق .هھاتووركاهب ریجوانكا
 ینۆگۆریب رهفلت ینانیھركاهب رهوباد .گهنرهدوو

 .نوى یكیشوناس یشاندانپیدا وروخسارواز ویشهل
ل یستاو یهدایت یهوهانركهك لۆریج رگیهجلوب یوازیش
  كات. هش دیئاوا نماژۆر یشوناسو 
  یهدایت ییكرههس ىلادوو د :نینشیج رییكایش

ك ۆریجو هشیمهھ یزوخواستهك حهل: ویمبۆتۆئو رگهجلوب یوازیش -١
 یهورههس ینیچهلهك یتۆیهخ یشاندانپی یگههدان، بگیپینگرهل
 .یهداگههمۆك

  .ۆیخ ییوسترندهتو یتهمالهس هب هدانگینگر: هوهستنهبۆخ یشیقاك وهنیهع -٢
  
 

 ڵ) سا٢٥(ركهب ناۆل - ٦
 یكیوازیش ه، كهما یشاندانپیهكهنیو ییشتگ یزاهن: فیھاونش

 ،ڵما رگیهك جلوبهن ییهسمره رگیهجلوبم اله، بیههھ ینیردۆم
 یتیهنۆمرھا .یهداهورههد هوونچ اخودی ڵما ۆب هوهھاتن یكاتهل

 یۆیهب ڵگههل ریهس یمووه، كش)رهو پی(س یهدایت گینره
 یدانشانپیھا هوره، ھهكیهك هو یهدارۆباو وچ گینره دایكۆنین

 یستهدهل ریزاندایخ یونوتئا یهقهشت ئپو هقهئو هكهملوان
 روخسارهل ریانكاۆگۆرب رهفلت یننایھركاهب رهباو، دودایاستر
  ن.الیفۆئ یشوناس هل هاوازیج هن كالینۆئ یشوناس یشاندانپیو
  :یهدایت یكرههس یدوو دال :ینینشیج

 پیسش وره ىرگه: جلوبگنره یتیهنۆمراست و ھارنتۆك -١
 ).هكژیه(د هاسترنتۆك یساسرهد ورهز ڵما گینره ،هتیهنۆمرھا

 الیبا ینیچهل یشوناس یشاندانۆپیب یهگههخانوو، ب یوازیشو یرز ینیشپۆ -٢
 .هدوورك ریزاندایخهك رگیرهھاوسھا هورهھ، گههمۆك
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 )ڵسا ٢٣ن (همهت ینیش -٧
 یكیچك یشوناس یشاندانپی .هتریتپۆ هكهنیو یكیكنهت :ینیھاونش

 یتیهنۆمرھا .هشتوویدان اریكافت یشتگ یزاهفهلهك هنیردۆمو هاورك
ك ۆنین گینره ڵگههل ،هشره گینرههك رهواگو رگهجلوبوموو  :گینره
، دانۆخهى بگنگرهل هكۆری، جهكا ریسوو گینرههو كیل یاورسو

 یانچك یشوناس یشاندانپیك هو رهك وفلتهنیهع ینانیھركاهب
  .ییئاواژۆر
  :یهدایت یدوو دالن: ینشیج
 .هشانیاكرنجرهامان و سیرت یایگ، جینیوانر یهشگۆواز و یش
 هھا كهانبگرى رگهجلوب یوازید و شۆم ینانیھركاهب یاررههس
 یشوناست یویههدو دات هشاندین یتالیههمۆك رییاكایج یگههب
  .ش بكاتینما ۆیخ
  
  
  
  

  )ڵسا ٢٢حمان (رهلبدوهع هزرهت - ٨
 ینیو شو رهشا یهورههد یشتگ یزاهفن: یھاونش

 یهوهشتپهكدا كریدا ریهبیس ژیرهل یهیرایشتگه
 پیس ىگنره رگیهجلوب یوازیش .هتاوۆرهخ

 یكیكنهت، هشررههس یموو گینره .یههنیھاو
 یشاد هك لۆریج یاوچموهد .هتریتپۆ یتنگرهنیو

 هكهملوانو رهوگه یرهواگ .كاتهش دینما
  دا.ۆیخ یسهك یشوناس هل رییهاانكگۆرشاندان وپی ،ریهس یهحیسلهتو
  :یهدایت ییكرههس ین: دوو دالینشیج

  .یههانچك یشوناس یدنرشكینماو شانیكارنجرهموو: س گینرهاو وچموهد یاجیكیم -١
شت گههل هدنرزكهحوشت ورسهب ییهستیوهشۆخدان وگنگرخت: رهدو ییوزاهس -٢

 ان.یرهسو
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 )ڵسا ٢٥( یلها عریو ارنا - ٩
 یكیوازیش هكهكچهلوی. نهلیمبۆتۆئ یشتیگزاهفن:یھاونش

او چموهد یوازیش.هدرهز ریهس یموو گینرهش ورگیرههجلوب،ییهبرههع
 .رییههھون یهنیو یتنیگركیكنهت .رهاید هوییپیك شادیمهك
 هاوازیج هك یتۆیهخ یشوناسیدنرشكینما ۆب رهفلت ینایھركاهب
  .یهكیهعیواق هشوناسهل

  :یهدایت ییكرههس ین: دوو دالینشیج
 ییهساد .شرهو ىساسگرهنیرهتیهنۆمرھا :گنره -١

 هاواز لیج ،دایهانژۆرگیرهجلوب ینیشپۆدن و رشكینماۆخهل
  دوون.رك ۆمان بریكایش هك رشووتیپیانچك

 یشوناسو  ییهشیمهھ یكیهایخول ز وهك حهل، ویمبۆتۆئ - ٢
  .هشانداوپیىرشاكاینما

  
  

 
  )ڵسا ٢٢ل (یفاز یڤیھ - ١٠
 ،دنركركا ییسمره ینیشو یشتگ یزاهف ن:یھاونش

 )گینه(ھاوسهك یهوهشتپدا یهكهوشمردهب
 رهواگو رگهجلوب گینره .یه NRTیناهكهاورنوس

 .یهدایت گینره یتیهنۆمرھاهك لۆریجو ارسوو
 یشادهت كرینیبهد یدنرشكینما یكیههنهخهدرهز
ك یهمۆك یشاندانپی دات.هشاندین هوریهوخسارهب
  اندا.یدنركركا یكاتهل هوهشتپهل هكید یسهك
 ییسمره یشوناس یشاندانپی یكرههس یدالن: ینشیج

 ركاهشبوون بۆخد .یتۆیهخ یدنركركا ینیشو
 یخۆت مىرگه یكگینرههك ،رهسوو یكگینره :رگهجلوب گینره .ۆیخ یهكهشپیو
  ـت.یوهكهدرهدش ۆخد یكیسهك كهو، هشیاكرنجرهس
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 انركو پیوگر: مهدووپیوگر
  )ڵسا ٢١( دهمهل محیست فازهھ - ١

 هنیو یتنگر یكیكنهت .لیمبۆتۆئ هكهنیو ییشتگ یزاهف: ینیھاونش
 .ۆهانتپت وهاكچهك یهدارهبهل یسمره رگیهجلوب .هتریتپۆر
ش ره یاسر، كیساسره ی(قات یهدایت گینره یتیهنۆمرھا
  .یتهسونن یشریكیمهك ی) بوونرسوو ینباخیۆبو
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالینینشیج

 یه، جدهشپۆكری یكیسهك یشوناس یشاندانپی: یسمره رگیهجلوب
 رگهجلوب ینیشپۆ یوازیشو هانژۆر یدنركههمامهل
 یشاندانپی: روخسار یلیستاو ژق یمووش وری دا.یوتهسوكهھو

  .یهنیئا ییتهسونن یكیسهك یشوناس
  
  
  
  
 

 )ڵسا ٢١(  یلهد عیئوم ژیر - ٢
 رمتهك یدانشتن یوازیش .هتریتپۆر هكهنیو یتنگر ینكیكهت: ینیھاونش

 ییرلتوهكی كینیشو یشتگ یزاهف .رهاید هوپی یبوون یسمره
ش یریدۆم .داتهشان دین رهسمهئ یكینجگه ریوخسار ،تیوهكهدرهد
  .یهداریوخسارهل مرهن یكیههنهخهدرهز ،هنیردۆم ژیق یلیستاو
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالینینشیج
 نیردۆم یكینجگه یشوناس یدنرشكین: نماریبژقش وری یوازیش
 یكیسهك كهشن: ویدان یوازیشو رگهجلوب ت.یوهكهدرهدا دریوخسارهل

 ۆیخ ىهانژۆر یدنركههمامت ویكهتهئ هب گینگر رمتهك هك هساد
  دات.هد
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 )ڵسا ٢٢ن (هسهن حهوهد - ٣

 ینیواسهھو ٣٤همۆرفیونی یكیكهلیھ رگیهجلوب یوازیش: ینیھاونش
 یكریكا هل دنركریشداهب یكاتهل یشتگ یزاهف یشاندانپی ،هكیباج
د ۆ، مرههفلت بى رییههك ھونیمهك هكهنیو یتنگر یكیكنهتدا. پیوگر
 یویل رهسهم لهك یكیههنهخهدرهز، یههنیردۆم یشریو ژق یوازیشو
  ت.رینیبهد
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالینینشیج
 یشاندانپی یوتهسوكهھ یدنرشكی: نماباج ینیواسهو ھ مۆرفیونی

 كۆپیكشۆرهل یدنركریشداهب .دادنركركا یكات هل هنالینۆئ یشوناس
 .كپیوگر ریكایشتررپههس اخودیندام هك ئهك، ویانسرنفۆن كای
  دات.هشاندین هوریهوخسارهب یشۆخد هك لۆریجو، یل ینههخهدرهز
  
  
  
  
 

 )ڵسا ٢٣(ن هسهخ حیمن شیھ - ٤
 ۆیه، بهاوگیرواو هت یكریهفلت هب هكهنیو ییشتگ ۆیك: ینیھاونش

 كهو هكهسهك .هدووروستكردا دهكهنیو یزاهفو روخسارهل ییرانكاگۆر
 یوگدوو و وریرپههد یكیاوچ یشاندانی، نكاتهدشینماى ۆشك خیورهك
  ت.یشیكهادر نجتره، سیلووت رهسهل كیخاو ریژد ییدوو سمو
 هوپی یزینزئامهت یكیتهحا یروخسار:یكرههس ی: دالینینشیج
 یوورهل .هشلپیشك ویورهك ىنۆترلم كایف هل هدنرزكه، حرهاید
  .یمندا ینهمهت هل هدنرزكهحو هوهانرگه هوهشیریكاینشورهد
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 )ڵسا ٢٦( یلیهویتوانا س - ٥
 یانپگۆره یشاندانی پهوهشتپ یزاهف: ینیھاونش

 رگیهجلوب  .هدنرزشكرهان وۆیشان ىدنرشكینما
 هك لۆریج .و بلوس) تهكاچ( یهدارهبهل ییسمرههوین

 .ش)رهو ییهت (قاورینیبهد گینره یتیهنۆمرھا
 تیوهكهدرهد هوریهوخسارهب یددیج ۆرز یكیهایگن
  .هاورگیرهفلت یب هكهنیو
  :یهدایت ی: دوو دالینینشیج

 یشوناس یشاندانپیدن: رشكینما یانپگۆره
 یشوناسهل یتیههوهدانگنرهو یتۆیهخ ییتالیههمۆك
كان هكشنهئ رییهایهل یتیهدنرزكهح هن كالینۆئ
  .ۆو شان یزشرهو شهوانهل
 گینره :یدنراكیگنو رگیهجلوب گینره یوازیش

 ییتیسهك یهورههدگنره ،هاوانپی یكگینره كهو ییهقاو
 كات.هوت دهسوكهھو ههمام یددیجهب ۆردا زهانژۆر یانژیهل هك یتۆیهخ
  
  
  
  

 )ڵسا ٢٧( یرحسان سابیئ - ٦
 هكیسهك رهاید ،كاتهودالو س هاورگیرهفلت هب هكهنی: وینیھاونش

 یلیدۆم .هتریتپۆر هكهنیو یتنگر یكیكنهت .یههھ ۆریز ریهوۆلۆف
، یههورههس ۆب ژیق یلیستا یوازیشم وهك یكیشریو ردایسم یشری

 یكیههخانهبا یشتگ یزاهف.  یههساد یكیاسرك رگیهجلوب
او چموهد یوازیش .هوتووهكرهددایت ىستانركو الیئا هك یههشوشو

  ت.یوهكهدرهد ییئاسا
  :یهدایت ییكرههس یدوو دال: ینینشیج

و  هخانهبا هك رشا یهنیردۆم ریكاوورهدن لرزكهح :یكرههس یدال
 هساد یكییهتیهساهك هشیمهھك هو :یتیهساهك .رهزهب ینایب
 ىنییئا یكییهتیهساهدا كروخسارو رگیهجلوبهت، لیوهكهدرهد
ناو هل یكپییهن ویناو دهل یكپییهه، كترینیبهد هنیردۆمو
  .یهداهنیردۆم
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 )ڵسا ٣٠د (یس خالریئا - ٧

 ىكا ینیش یكیاسركوو ههك قیمهك یوازیش :ینیھاونش
شان ین هووتاور ژك قیمهكو یكسوكهس یكیشری .یهدارهبهل
دات، هشان دین هساد یكیما یزاهف هكهنیو .داتهد
ك یاوپیهك هوتووهكرهد هوهشتپهاو لرواسهھ یكینیۆفزهلهت
 هكهنامرهب ٣٥)CGكات (هدهدا قسهنامرهبهدات لهشاندین
 یمزوو ۆدن براكیگن هكهنیو ینكیكه، تهاورسونو یزیلگنیئهب

  .رههفلت بىو هكهلیباۆم یایركام
  : یهدایت ی: دوو دالینینشیج
 هلهكهسهك یدنرزكهح یكرههس یدال ن:یۆفزهلهت یوتنهكرهد
ك هھا وهورهھ .رهشكاهشكپیو یتۆیهخ ییكرههس یهشپیها كیدیم
ت یزانهد یزیلگنیئ هك ۆیخ ییتالیههمۆك یشوناس یشاندانپیو دنركیشاناز هك لۆریج
 گۆیفتوگش هوانهل ،داكانییهنیۆفزهلهتله ییهددیج یهنامرهب یدنركیرهسهب یزهحو
 گینگر رمتهكدن ورخواهب یزهح راتیزو هنرگو یههوهش ئیكهوال یدال .یاسیس
  دات.هد ۆیخ ییوسترندهتهب
  
  

  )ڵسا ٢٥ح (ساهمهئوف حره ۆنجره - ٨
 هوهشتپهلهك ،كاتهش دینما یشتنیدان یرووژ یشتگ یزاهف: ینیھاونش

دا هكهنیو هل هك یهكهشتنیم داناله، بهوتووهكرهشتن دیدان یهفهنهق
 .هزستان یهساد یكیبلوس رگیهجلوب .ییهوهز رهسهل تیوهكهدرهد
  . یههھ ییسمش وری كیمه، كییئاسا ریوخسار یوازیش
ش ینما یتهتسون یكیزانیخ هوهكپی یشتنیدان یوازیش: ینینشیج
  .یهدنداركریواندایاخود می هانژۆر یشتنیدان یكاتهكات لهد
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 :)ڵسا ٢٩(  مریهب كیهخوبو  )ڵسا ٣٠( دهمهمح هاژ - ٩
 ىیفی(س یهكید یكانهنیشت وگهل هاوازیج هنیم وهئ

  ): پیووگر
 ینیشو هكات لهش دیك نمایچوك ركو :ینیھاونش

، ڵكا یكگینرهو هزستان هكهچك رگیهجلوب .اندایدنركركا
و  هندهك خیمهك هكهچك .یرهت گینرههكرهكو رگیهجلوب

ست هبهم .هانیویل رهسهل هندهو خین هكرهكو
: هـ)پیووگر ییفی(س یههنیم وهئ ینانیھركاهبهل
كدا یسانهند كهچان یهكید یكیسهك ڵگههك لیسهكهك
  ت.یگریهد
  :یهدایت ییكرههس یدوو دال :ینینشیج
 كینز یسانهك ڵگههل ییهسهك یشوناس یشاندانپی -١

 ریكا هوهكپیك پیووگرك ه، ودایكانرهھاوكاو ىرھاوو
 یسهكهتاك یشوناس یشاندانین( هن، واتهكهد هانژۆر
 ).دایمعهجهستهد یشوناس ڵاپهل

ك ۆریج یبوون یتهلالهد، ۆرهم گینره داتهشاندیك نید هن: كینهكپیو  رهفلت -٢
 .اندایوانینهل ییهستیوهشۆخ هل
  
 

  )ڵسا ٢٨د (یشرهدهمهمح ١٠
 یاسرنتۆك رگیهجلوب گینره .یههچباخ یشتگ یزاهف: ینیھاونش

 یوتنهكره. دنكهت یكیشریو ۆرز كیههادرتا یكژیق .یهدایت
 رمباهك غیمهك ریوخسار .هوهشتپهخت لرهدو ىیوزاهس
  ت.یوهكهدرهد
  :یهدایت ییكرههس ی: دوو دالینینشیج
 رگیهجلوب یلیستاو وازیشهب ۆرز یدانهنگینگر: گنره ىاسترنتۆك
  .یهانژۆر
ش ری یههنیم وهلت، یوهكهدرهد ریمباهك غیمه: كروخسار یوازیش
خت و رهد ۆخواست بز وهح یاررهه، سهھاتووهنركاهد بۆك مهو
  .ییوزاهس
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  نجامهئرهد
 ،ه)ـدالت (ریكهش دینماهك داكانییهتالیههمۆك ۆرهتهل هك یفیس یكیههنیو رهھ -١

 یكرههس ریوخسارو هكهتنگرهنیو ینكیكهتو هكهنیو یتنگر ینیشو( هب گینگرهك
 یدنراكیگن یوازیش ھاهورهھدات، هد) یههكهسهك یخودهك ژهسوو ژهبۆئ
ان یش كان)رههوۆلۆ(ف ۆب... كاتهش دیش نماهكهسهك یستانهو رگهجلوبو
  ن.هكهد ۆب یهوهدنركیان شۆیخ یشتنییگهتئاست و ىپهب ه) دلولهم(یكانرههنیب

ان الریشوهاو و لچموهو د هستهج یشینما یكیكنهت یاریگهان لچان و كركو -٢
 یكینیچهب رهش سهوانهل یههھ یاوازیج یامیپهاندا، ۆیخ یتالیههمۆك یگهنژیهل
ت یوهانئیهد هوهكریوخسارۆرهج چهو ب هكیشت چهان لیزو خواستهحن ویتالیههمۆك
ت ریوتهدپیهك ریجوانكا ریهكان فلتهنیو یهبۆرزهك یهوهئ یاررههسون. هبكرهد
 ینیزایو د روخسارهل ریانكاگۆررههم فلتهئ هونكچ، هھاتووركاهبدایى ت )هولپپه(
  .كاتهكاندا درۆڤهم ییسهك یاو و شوناسچ گینرهاو و چموهد

، یتۆیهخ هكهسهك ی) خودژهبۆو ئ ژه(سو هونكچ، ییهارگه تاك یفیس یهنیو -٣
 هك یفیس یكیههنیو رهھ هانییاسرموكید یهویش هات، بچپسنا یانرهبركاهب
 یانۆیخ ینالینۆئ یشوناس یهناسپی هوهنهكهد یوالب یتییهان لیستیان وۆیخ
 یان شوناسین) الیفۆ(ئ هشوناس هاواز لیج هم شوناسهئ رجاۆرز هن، كهكهدپی
  ان.یتالیههمۆك

 یتییهل یخواست هك یهو شته، ئرۆڤهم یكانهاورشا هزهح ریهخرهد یلفیس هنیو -٤
 هل هك یهانگنرهو  رهو فلتهئ یریگههاخود لی هكهنیو ییشتگ یزاهف یاریگهل

كان رههبركاهمان كاتدا بهھهوو. لرهخاتهكات و دهش دی، نمایههاتدا ھچپسنا
 یزاهف هب گینگر رمتهن، كهكهش دینماان یدنركركا ینیان شوییشتگ یزاهف راتیز
  .نهدهد یتهبیتا

 گینگر راتیز هوات ٣٦)راھظف ترباكاك (مص یهوت ه، بداانچكناو هل یفیس -٥
 رگهجلوب یلیستااو وچموهدو رهواگاج، یكین، (مهدهد هورههد ریووكارهب
 هنموون ۆب نهش بكیان نماۆیخ نالینۆئ یت شوناسیوهانیهد هونكچن...)، یزایدو

نكدا یشو چهنن؟ لیدركاهك بالیهكا ۆرهج چ هانژۆرن، یتالیههمۆك یكینیچهب ره(س
او چ یوازیو شگنرهكام هان لیزهن، حهكهان دیرهشت و سگهنك یشو چۆن و بژیهد
 رمتهك یههدرایم دهاندا ئرو كوینهم لالهب، ؟)نهكهد هكۆنین یۆیهبشاك و پۆو  ژق
  ت.رینیبهد
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 ینانیھركاهب ۆیھهش بیوه، ئهكینز هوهعیواق هل رمتهان كچك ینالینۆئ یشوناس -٦
ان رنى كوالینۆئ یشوناسكدا یكات ه) لپهك ئیو ما ریجوانكا ریهلتی(ف یوامهدرهب
 هوهتریگههدش همه، ئهانۆیخ یكانیهتالیههمۆك هوتهسوكهھ یهوهدانگنره راتیز
ان یسرو ت یهاندایناخ هك لیهایبۆف هشیمهان ھچكهك یدركو یگههمۆك ریلتوهكۆب
  ان.ۆیخ یخستنرهد هن لران ئازادترم كواله، بیهها ھرئاشك یوتنهكرهد هل

، تیوهكهدرهندا دالیفۆئ یشوناس رهانبرهبهن لالینۆئ یشوناسوان ین هل یاوازیج -٧
ش ینماكان هتاك ۆیه، بیههان ھریمامكداهد یكیسان شوناسهك نین بیتوانهد

افمان، گ یۆریى تپیهب ن،هان ناكۆیخ یعیواق یوتهسوكهو ھ روخسارو  گنره
ك هكان وهسهك ه) كدۆركرین ۆ(ئ یاگهمۆن كین بیتوانهد، یهشینما یاگهمۆك

ف ۆ(ئهعدا كیواق یانژیهكدا لیكاتهلن، هكهدش یدا نمایت یانۆیخ ۆشان
  اوازن.یج ركتیههله)دۆركری

  رایشنپیو هدراپاسر  
ان شوناس یره(قش هوانهشوناس ل رهسهلهكید یهوهنیژیتو ینجامهئ
 ۆرهت هل لیفاپرۆ یهنیو ۆب یماشنایھا ھهورهكاندا)، ھیهتالیههمۆكۆرهتهل
 هل یهانیۆیدڤیو هئ ۆب یهوهدنركیت. شرن باالۆر یۆریت ىپهكاندا بیهتالیههمۆك
  سك.یجان فیلمیف یۆریت پیهب هوهنریكهودالكان بیهتالیههمۆكۆرهت
 كانیهتالیههمۆكۆرهت هكست لیت ینانیمهھرهب ۆ) بیل محتوی(تحلڕۆک ناوه یهوهدنركیش
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