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 عالن کبيشی دس عالن صغيش: ادٍاسد آلبی

 ای اٍ پشدُ ّای تک تحليلی اص ًوايشٌاهِ
 هٌيش غالهضادُ

 
 سٍيبي آهشيىبيي ٍ  داػتبى ثبؽ ٍحؾّبي ًوبيـٌبهِ. اػت« يًَؼىَي آهشيىبيي»ادٍاسد آلجي ثِ تؼجيشي  

ِ ػٌَاى يه هؼٌب ثبختِ هغشح وشدًذ ٍ ثِ توبم هؼٌب اػتؼذاد ػٌت ؿىٌي اٍ سا ثِ ًوبيؾ گزاؿتٌذ . اٍ سا ث
دس ايي دٍ . وٌذ ثشاثشي هيچِ وؼي اص ٍيشجيٌيب ٍٍلف هي تشػذ هؼشٍفيت ايي دٍ اثش ثب اثش ديگش آلجي يؼٌي 

وٌذ وِ دچبس ثحشاى ؿذيذي دس آى صهبى  ًوبيـٌبهِ ًَيؼٌذُ ثش خالف جشيبى ثشادٍي آهشيىبيي حشوت هي
الؼبدُ ػبدُ هىتت  آلجي دس ايي دٍ اثش ثب ٍاسد وشدى يه هَضَع جٌجبل ثش اًگيض ٍ ػجه فَق. ؿذُ ثَد

اي ٍ  ي ته پشدُ ايي همبلِ ًگبّي اػت ووبثيؾ ػويك ثِ ايي دٍ ًوبيـٌبهِ. وـذ ثشادٍي سا ثِ چبلؾ هي
 .وٌذ تحليل ايي وِ آلجي چگًَِ دس ايي دٍ اثش خَد سا ثِ ػٌَاى يه ػٌت ؿىي هؼٌب ثبختِ هغشح هي

 هؼٌب ثبختگي، تئبتش ثشختي: وليذ ٍاطگبى
 

 ادثی
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 «کَبال خاى»ٍ « کشيستابل»: سٍيا ٍ ٍاقعيت
 هشتضی حاجی صادُ

 
ًَيؼٌذُ  .  هَسد ثحث لشاس هي گيشًذ" وشيؼتبثل" ٍ " وَثال خبى"دس ايي همبلِ دٍ ؿؼشهبٍساي عجيؼي 

دس ايي همبلِ ثش سٍي ػٌبصشي اص ايي دٍ ؿؼش وِ فضبي فبًتضي ٍ ػجيت ٍ غشيت آًْب سا خلك هي وٌٌذ ٍ 
ايي وبس دس دٍ ػغح اًجبم . وٌذ گشداًٌذ توشوض هي ّوضهبى خَاًٌذُ سا ثِ فضبي اؿٌب ٍ ٍالؼي ثبص هي

ؿًَذ ٍ ػٌبصش هـبثِ ٍ هخبلف دس دسٍى ّش دٍ ؿٌبػبيي  دس ػغح اٍل ايي دٍ ؿؼش همبيؼِ هي: گيشد هي
دس ايي . گيشًذ ؿًَذ ٍ دس ػغح دٍم اص عشيك دٍ هىتت وْي الگَ ٍ سٍاى تحليلي هَسد تحليل لشاس هي هي

. وٌذ ؿٌبػذ ٍ ايي دٍ سا ثب ّن تشويت هي اؿؼبس وبلشيج ثؼيبس خَة ًَاحي خَدآگبُ ٍ ًبخَدآگبُ رّي سا هي
 وشيؼتبثل ثِ هٌظَس ثِ دػت آٍسدى وبهليت سٍاى خَد ػفشي ًوبديي سا دس عَل ؿت " وشيؼتبثل"دس 

.                                                                          وٌذ تب ؿؼش ثؼشايذ  ؿبػش ًبخَدآگبُ ٍ خَدآگبُ خَد سا تشويت هي" وَثال خبى"وٌذ ٍ دس  آغبص هي
 وْي الگَ، خَدآگبُ، ًبخَدآگبُ، وبهليت سٍاى                                  : وليذ ٍاطگبى

 

 

 الکاى،  کالَيٌَ،  هاالهَ
  هاالهَ" پسش هي يک قاتل است" کالَيٌَ ٍ " آيٌِ، ّذف"بشسسی ًظشيات الکاى دس 

 سفاًِ هحقق ًيشابَسی
 

ي  گيشي ٍ سؿذ ؿخصيت فشد ٍ ػِ هشحلِ ايي همبلِ دس اثتذا ًگبّي داسد ثِ ًظشات الوبى پيشاهَى ؿىل
ًَيؼٌذُ ي همبلِ . اػبػي تصَيش، ًوبد ٍ ٍالؼيت وِ اص ديذگبُ الوبى ًمـي اػبػي دس سؿذ سٍاى فشد داسًذ

ؿىؼت، : هفبّين ديگشي سا ًيض وِ دس هىتت الوبى ًمؾ پشسًگي داسًذ هَسد ثشسػي لشاس دادُ اػت
ديگشي، وبهليت ٍ ؿىل گيشي خَدآگبُ اص جولِ ايي هفبّين ّؼتٌذ وِ دس ؿخصيت ّبي اصلي دٍ 

« ثشًبسد هبالهَ»ي  ًَؿتِ« پؼش هي يه لبتل اػت»اثش ايتبلَ وبلَيٌَ ٍ « آيٌِ ، ّذف»داػتبى وَتبُ 
ِ اي « آيٌِ، ّذف»، ؿخصيت اصلي داػتبى «فَلجٌضيَ». سدگيشي ؿذُ اًذ اٍلبت خَد سا دس همبثل آيٌ

، ؿخصيت اصلي داػتبى ثشًبسد هبالهَ، ايذُ «ّشي»ػپشي وشدُ ٍ دس جؼتجَي َّيت خَد اػت؛ اٍ ٍ 
 .                اي دس ثش گشفتِ ٍ ثِ تصَيش هي وـٌذ ّبي الوبى سا ثِ عَس لبثل هالحظِ

 
 پذيذُ ي ؿىؼت، ديگشي، خَدآگبُ، وبهليت: وليذٍاطگبى



 

 156 

 

ييقبالتچکيدِ

يطبنعبت
 

 

 

 جْاًی ساصی ٍ خبط تشجواى عاهذاًِ

 هْذی هيشصايی
 

تشجوِ ثِ ػٌَاى اثضاسدػتِ لذست ٍ ٍالؼيت تبسيخي عَالًي داسد ٍ هي تَاى اص ايي هٌظش ثِ تبثيش 
ِ اًذ . تشجوِ دس فشايٌذ جْبًي ػبصي پشداخت اص ًظش تبسيخي، فشٌّگ ّبي غبلت ّوَاسُ خَاػت

صثبى خَد سا ثش فشٌّگ ّبي هغلَة تحويل وٌٌذ ٍ ايي وبس سا دس ػشصهيي ّبي فتح ؿذُ ػولي 
ؿبيذ دليل ًخؼتييِ ايي وبس آػبى تش وشدىِ استجبعبت ثَدُ، اهب اًگيضُ ي پٌْبى آى سا . وشدُ اًذ

تشجوِ . صثبى اثضاس استجبط اػت ٍ استجبط ثِ لذست هي اًجبهذ. هي تَاى وٌتشلِ جَاهغ هغلَة داًؼت
جَاهغ هغلَة ثِ دليل آؿٌب ًجَدى ثب صثبى .  ػبصي اػتاص ايي لحبػ اثضاس هفيذي دس خذهت جْبًي

.  ّبي جْبى اٍل ثشخَسداس ؿًَذاًگليؼي ًبچبسًذ ثِ تشجوِ سٍ آٍسًذ تب اص دػتبٍسدّبي فشٌّگ
هتشجن ثب لحبػِ ايي ّذف ًِ تٌْب ساثظ فشٌّگي ثشاثش هي ؿَد، وِ دالل ّوبى لذست هي ؿَد ٍ ثِ 

حبل تشجوِ اص فشٌّگ غبلت ثِ هغلَة يب ثِ . ثيبًي ًوبيؾ دٌّذُ ي ػمبيذ لذستِ غبلت ًيض ّؼت
ايٌجب تشجوِ دس خذهت . ػىغ،  ثبػث ًضديىي فشٌّگ ّب هي ؿَد ٍ ايي راتِ جْبًي ػبصي اػت

 لشاس هي گيشد، ايي تشجوبًي اػت  ي صثبًي ٍ ػيٌيجْبًي ػبصي ٍ اثضاس وؼت لذست ٍ ػلغِ
 !هغلظ

جْبًي ػبصي، خجظ تشجوبى ػبهذاًِ، يه ػبًي فشٌّگ ّب، فشٌّگ غبلت ٍ فشٌّگ : وليذٍاطُ
 هغلَة، وبتبليضٍس، فشٌّگ پزيشي

 جًـّتز
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اّويت پژٍّش دس سشتِ هطالعات تشجوِ 
 فشًاص صفذسی

 
ثب تَجِ ثِ آًىِ پظٍّؾ ّبي اخيش دس سؿتِ هغبلؼبت تشجوِ ٍ گشايؾ ّبي جذيذ ايجبد ؿذُ دس 
آى همَلِ تشجوِ سا دس حىن اثضاس تؼبهل فشٌّگي ثشسػي هي وٌٌذ، همبلِ حبضش هي وَؿذ حَصُ 

ايي همبلِ، اثتذا ثِ ثشسػي هغبلؼبت تشجوِ ثِ ػٌَاى حَصُ . ّبي پظٍّـي هشتجظ سا ثشجؼتِ ػبصد
اي ثيٌب سؿتِ اي هي پشداصد وِ ثٌب ثش هبّيت خَد ثِ حَصُ ّبي ديگش ٍاسد هي ؿَد ٍ اص عشفي 

اص ايي هٌظش، تٌْب ثب ثِ سػويت ؿٌبختي اّويت .  هَجت ؿىَفبيي ّش چِ ثيـتش خَد هي گشدد
 . ايي سؿتِ ٍ پظٍّؾ ّبي آى هي تَاى ثِ چٌيي ّذفي دػت يبفت

 

 

 

 

 فشٍيذ ٍ تشجوِ
 ّذی صهاًی سشصًذُ

 
دس لؼوت ًخؼت همبلِ ثِ . همبلِ حبضش ثِ ثشسػي استجبط سٍيىشد سٍاًىبٍاًِ ٍ تشجوِ هي پشداصد

عجك ايي همبلِ تشجوِ ٍ سٍيىشد . اثضاس اًتمبل دس ّش يه اص ايي دٍ همَلِ پشداختِ ؿذُ اػت
ايي همبلِ سٍيىشد سٍاًىبٍاًِ سا دس چبسچَة ًظشيبت فشٍيذ . سٍاًىبٍاًِ هـتشوبت صيبدي داسًذ

ًظشيبت فشٍيذ دس هغبلؼبت تشجوِ اص اّويت خبصي ثشخَسداس اػت صيشا ٍي . ثشسػي هي وٌذ
ٍي ّوچٌيي ثِ ثشسػي استجبط ثيي . تفؼيش سٍاًىبٍ ٍ تؼجيش سؤيب سا گًَِ ّبيي اص تشجوِ هي داًذ

صثبى، ساثغِ ػليت ٍ تصَيش رٌّي هي پشداصد وِ سٍيىشد آى دس هغبلؼبت تشجوِ خبلي اص فبيذُ 
همبلِ حبضش ؿجبّت ّب ٍ تفبٍت ّبي ّش يه اص ايي حَصُ ّب ٍ هشاحل هتٌبظش آًْب سا ثِ . ًيؼت

 . تصَيش هي وـذ
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آيٕسش
 

 

 

 

 
 

 

 : صهاى حال سادُ، حال استوشاسی، گزشتِ سادُ، ٍ گزشتِ بعيذ

  باصآهَصی دبيشاى صباى

 هْشداد يَسف پَسی

 

ّذف اص ايي همبلِ ػجبست اػت اص ثشسػي لَاػذ ٍ هفبّين ثٌيبديي حبل ػبدُ، حبل اػتوشاسي، گزؿتِ ػبدُ 
ٍ گزؿتِ ثؼيذ ثب ًگبّي تَصيفي ٍ تَجيْي ثش هَاسد وبسثشد ايي ػبختبسّبي صهبًي دس هَسد خبف وِ دس 

ِ ّبي آًْب . لؼوت دٍم همبلِ آهذُ اػت اهيذ اػت ايي همبلِ تفبٍت ّبي وبسثشدي ػبختبسّبي صهبًي ٍ جٌج
 .سا ثشاي آهَصگبساى غيشثَهي اًگليؼي ٍ ًيض داًؾ آهَصاى هـتبق سٍؿي ػبصد

 

 سثـبٌ
اَگهيسی  
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 اثش باصخَسد اهتحاًی

 هشين جضايشی

دس ؿيَُ ّبي آهَصؽ ٍ يبدگيشي داسًذ ػوَهب ثِ ػٌَاى  #وـَسي$اص تبثيشي وِ آصهَى ّبي ػشاػشي 

ّذف اص ايي همبلِ ثحث دس هَسد ايي پذيذُ آهَصؿي اص . يبد هي ؿَد #Washback$ثبصخَسد اهتحبًي 
پيـيٌِ تبسيخي ثبصخَسد، تؼشيف ٍ داهٌِ ٍ هَاسد اػتفبدُ ٍ ؿيَُ :  ّبي گًَبگَى اػت وِ ػجبستٌذ اصجٌجِ

هَسد ثحث ٍ ثشسػي لشاس گشفتِ « ثبصخَسد اهتحبًي»، ّوچٌيي چگًَگي وبّؾ آثبس هٌفي وبسوشد آى
اهتحبًبت دس هذاسع تبيَاى، يه « ثبصخَسد اهتحبًي»دس اداهِ، ًتبيج اٍليِ پظٍّؾ دساستجبط ثب اثش . اػت

 .  ثِ صثبى اًگليؼي دس ػشيالًىب روش ؿذُ اػت5آصهَى وٌىَس اًگليؼي دس تشويِ، ٍ اهتحبى ػغح 

 

ِ ی اعتباس دس هفاد شٌيذاسی  هسال

 ًذا ًفيسی

هْبست ؿٌيذاسي اص  #ؿٌيذاس، گفتبس، خَاًذى ٍ ًَؿتبس$اص چْبس هْبست استجبعي ٍ يبدگيشي صثبى 
هْبستي اػت وِ ًِ تٌْب ايي ٌّش يبدگيشي هحؼَة هي ؿَد وِ ثيـتشيي اػتفبدُ سا دس . اصلي تشيي ّب اػت

ثشلشاسي استجبط خَد سا ثِ " 40سًىيي هي گَيذ ثضسگؼبالى ثيؾ اص . والع دسع ٍ صًذگي سٍصهشُ داسد
وبيش ٍ گشيي ٍ . ثِ ًَؿتي اختصبف هي دٌّذ" 11ثِ خَاًذى ٍ " 15ثِ صحجت وشدى،  " 9/31ؿٌيذى، 

ثيىش ّن هؼتمذًذ تَاًبيي دسن هغلت داًؾ آهَصاى ٍ ًيض ثيبى گفتبسي ٍ ًَؿتبسي ؿبى هؼتميوب ثِ تىبهل 
ّويي عَس ؿٌيذى هْوتشيي وبًبل ثشلشاسي استجبط ثب صثبى ٍ . فبص ؿٌيذاسي يبدگيشي صثبى آًْب ثشهي گشدد

ثب ايي حبل والع ّبي آهَصؽ صثبى دس ثؼيبسي اص وـَسّب تٌْب ثش هْبست ّبي . فشٌّگ ّذف اػت

 وِ صثبى اًگليؼي داخل ٍ خبسج هحيظ والع EFLٍ ايي دس هَسد وـَسّبي . خَاًذى ٍ ًَؿتي تىيِ داسًذ
ثٌبثشايي ؿيَُ ي پشداختي ثِ هْبست ؿٌيذاسي ثبيذ هتفبٍت  ٍ جذي تش . ثِ يىؼبى وبسثشد ًذاسد حبدتش اػت

ِ ي هفبد ؿٌيذاسي ٍ اػتجبس آًْب دس يبدگيشي صثبى هي پشداصد.  ثبؿذESLاص هَاسد   .ايي همبلِ ثِ اّويت هؼبل

 

 

 

 

  


