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 .تسامش یور شیپ کنیا دماسب هرامش نیمهزاود و دص
 فا ید یپ لیاف نابطاخم زا یخرب یاضاقت هب هرامش نیا زا
 یاه لیاف هکنآ نمض .دریگ یم رارق امش رایتخا رد هیرشن
 کیکفت هب تالاقم یاه لیاف  و هناخباتک رد فا ید یپ
 دهاوخ یراذگراب NAVAKtv.com تیاس رد نانچمه ،عوضوم
 ات دیاش .دریگ یم رارق نادنم هقالع سرتسد رد و دش
 شالت نازیم زا یکرد ،دشاب هتشادن شتآ رب یتسد یسک
 و اه نآ شیاریو و تالاقم هیهت یارب ناگدنسیون هک ییاه
 دهاوخن ،دننک یم هیرشن یزاس هدامآ یارب ییارجا میت
 شالت نیا نادردق دیاب هک تسا لیلد نیمه هب .تشاد
 و هعلاطم رونت هک یناسک یارب و دوب تنم و دزم یب یاه
 هب و دنراد یم هگن مرگ ار ینویزیولت دیلوت دروم رد قیقحت
 رس دندنبیم ،تمه رمک یصصخت ثحابم نیا جیورت
 .دروآ دورف میظعت
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 نیشتآ دیعس ۴
  نویزیولت مرف سردم و سانشراک
 
 یرادربهنزو هقباسم ینادرگراک
    
 

 هک یاهنزو نیرتشیب اب ار ی)Barbell( رتلاه راکشزرو نآ رد هک یاهقباسم -
 .دربیم رس یالاب ،دناوتیم
 هدوب کیپملا یاههتشر ءزج )١٨٩٦( کیپملا یاهیزاب هرود نیتسخن زا شزرو نیا -
  .تسا
    .دش کیپملا یاهیزاب دراو زین نانز یرادربهنزو یندیس ٢٠٠٠ کیپملا زا -
 »برضکی« شخب ود لماش هقباسم ره -

Snatch برض ود« و« Clean and Jerk رازگرب 
 .دوشیم
 تکرح هس دناوتیم شخب ره رد راکشزرو ره -
 )درادرب هنزو راب هس( .دهد ماجنا

 
  Snatch برض کی
 .دوشیم هداد لاقتنا رس یالاب ات نیمز زا تکرح کی اب رتلاه
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 Clean and Jerk برضود
  : دوشیم ماجنا هلحرم ود رد تکرح نیا

 )هناش عافترا( هنیس یور ات نیمز زا -١
 رس یالاب ات هنیس یور زا -٢

 
 
 رارق نآ زکرم رد رتلاه هک تسا رتم ٤ ضرع هب عبرم لکش هب یرادربهنزو یوکس -
  .دریگیم
 وکس یرانک یاهعلض رد یروژ تأیه و دننیشنیم وکس یزکرم علض رد یلصا نارواد -
 .دنریگیم رارق
 



 

۱۴۰۰ هامنابآ ،۱۱۲ ناگرامش – )هناسر یصصخت هلجم( دماسب  6 

 

 برضکی تکرح رد *
 ای هرهچ شیامن تصرف نیاربانب ،دنکیم زکرمت ،تکرح عورش هطقن رد طقف راکشزرو
  .دراد دوجو رتلاه هلیم یور اهتسد تایئزج
  برض ود تکرح رد *
 مود هلحرم عورش زا لبق مه و )Clean( تکرح لوا هلحرم عورش زا لبق مه راکشزرو
 تسد تایئزج و هتسب یاهامن زا هدافتسا تصرف الامتحا و دنکیم زکرمت )Jerk( تکرح
  .تشاد دهاوخ دوجو

 
                                                                                                                                       یدنبامن و یراذگنیبرود

 ٢٠١٦ ویر کیپملا یرادربهنزوو تاقباسم ینویزیولت ششوپ رد ٢ و ١ نیبرود عافترا بسانت
  ١ نیبرود
 )Full Body Shot( دق مامت یامن : رتلاه هتخت و ،هقباسم یوکس لماش هنحص یلصا یامن
   رتلاه هتخت و راکشزرو زا

 
 ١ نیبرود یارب رتشیب عافترا *
 هیواز هک تسا لیلد نیا هب

VIP ماگنه زین و دوش تیاعر 
 یلصا یامن هب ندیسر
 هنتالاب )رتلاه هتخت و راکشزرو(
 هدید باق لخاد نارواد
 )صلاخ یامن( .دوشن
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 ٢ نیبرود
 چگ فرظ هب ندیسر ات هنحص هب دورو ماگنه راکشزرو زا )Medium Shot( طسوتم یامن -
)Chalk Stand(  رتلاه لباقم و هتخت یور رد نتفرگ رارق  ات وا ندرک لابند و )تسا رتهب  
 ).دشاب هنحص یدورو فلاخم تهج رد چگ فرظ
 )هتسشن( برض کی تکرح یادتبا رد راکشزرو هرهچ هتسب یامن -
 )هداتسیا( برضود تکرح مود هلحرم عورش زا لبق راکشزرو هرهچ هتسب یامن -
 رد هنحص زا جورخ ات )طلغ هچ حیحص هچ( تکرح نایاپ زا سپ راکشزرو ندرک لابند -
 طسوتم یامن

 رادربهنزو تکرح نایاپ ات عورش زا ١ نیبرود یامن هک دوش یم هدهاشم ریز ریواصت رد *
 .تسا تباث ،

 

 
 هدید باق رد رواد رس( ویر ٢٠١٦ کیپملا رد ١ نیبرود یامن                 ویکوت ٢٠٢٠ کیپملا رد ١ نیبرود صلاخ یامن 
  ).دوشیم
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  ٢ نیبرود طسوت هدش هئارا چگ فرظ ات راکشزرو ندرک لابند و دورو یامن یاهامن *

 هتخت هب دورو ،چگ فرظ تمس هب نتفر ،هنحص هب راکشزرو دورو یادتبا زا ٢ نیبرود  -
 تکرح زا سپِ لمعلا سکع )تکرح ود ره رد( هنزو ندرک دنلب ،زکرمت و نتسشن ،رتلاه
  .دنکیم هئارا طسوتم یامن ،هنحص زا جورخ ات) حیحص هچ اطخ هچ(
 ٣ نیبرود
 Knee( وناز یامن ای دق مامت یامن هزدنا رد هنحص هب نایبرم اب هارمه راکشزرو دورو  -

Shot( هقباسم یوکس یور ات ندرک لابند و )٢ و ١ یاهنیبرود هب لاقتنا( 
 زا جورخ ات نایبرم و وا ندرک لابند و هقباسم یوکس یور زا راکشزرو ندمآ نییاپ -

 )یلبق دروم سکع( هنحص
 یامن( راکشزرو تاکرح ماجنا ماگنه رد نایبرم زا )Reaction Shot( یلمعلاسکع یامن -
 )طسوتم
 

 
 .دشابیم )Handheld( تسد یور الومعم هک دوشیم هئارا ٣ نیبرود طسوت راکشزرو جورخ و دورو یامن
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 ٤ نیبرود
 ندرک مرگ نلاس زا جورخ ماگنه نایبرم و راکشزرو زا وناز یامن  ای طسوتم یامن -
)Warm up Area( 
 Warm( ندرک مرگ نلاس هب دورو ماگنه نایبرم و راکشزرو زا وناز یامن ای طسوتم یامن -

up Area( 
 ندرک مرگ نلاس زا فرعم یامن -
  ندرک مرگ و نیرمت لاح رد ناراکشزرو یامن -
 یتح و دهد هئارا نلاس زا فرعم یامن دناوتیم )A( ندرک مرگ نلاس رد یفقس نیبرود *
  .دوش هدافتسا یکیفارگ تاعالطا هنیمزسپ ناونع هب

 .دشابیم )Handheld( تسد یور الومعم هک دوشیم هئارا ٤ نیبرود طسوت ندرکمرگ نلاس و ناراکشزرو زا عونتم یاهامن 
 
 ٥ نیبرود
 هتسهآ ریوصت تروص هب ناراکشزرو تاکرح )Replay( رارکت ریواصت هئارا یارب الومعم -
)Slow Motion( دوشیم هدافتسا. 
 هزادنا ندرک زاب( برض کی تکرح ماجنا زا لبق راکشزرو هرهچ )Close up( هتسب یامن -
 ریوصت هنیمزسپ رد نایبرم هک یلکش هب  ،تاکرح ماجنا ماگنه Zoom out تکرح اب امن
 ).دنوش هدید
 رتلاه هلیم نتفرگ ماگنه راکشزرو تسد زا )Detail Shot( تایئزج یامن -
 هقباسم یوکس هب راکشزرو جورخ ای دورو زا فرعم یامن -
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  .تسا تاکرح رارکت رد نآ یلصا درکراک اما دریگ رارق یلصا یوکس تسار ای پچ هشوگ رد تسا نکمم ٥ نیبرود
 
  ٦ نیبرود
 هتخت ات جگ فرظ زا تکرح ای هنحص هب راکشزرو دورو ماگنه هنحص زا فرعم یامن -
 رتلاه
 هک هقباسم فقوت یاه نامز ندرک رپ یارب هنحص تازیهجت و اههنزو زا تایئزج یامن -
  .دوشیم هدافتسا زین یکیفارگ تاعالطا کح یارب یاهنیمزسپ ناونع هب
 یفقس نیبرود
 بصن رتلاه هتخت رب دومع تلاح رد -
 رد ای امنابیز ناونع هب و دوشیم
 نیا .دوشیم هدافتسا تاکرح رارکت
 یامن یهاگ ٢٠٢٠ کیپملا رد نیبرود
 هئارا ار رتلاه هتخت هب راکشزرو دورو
  .دادیم
 
 
  )C( فک نیبرود

 و زکرمت هظحل رد راکشزرو هرهچ هداد ناشن یارب و دوشیم بصن رتلاه هتخت فک رد -
 تکرح و امن هزادنا رییغت هب رداق نیبرود نیا .دوش یم هدافتسا هنزو نتشادرب زا لبق
  .دشابیم راکشزرو هرهچ هب موز

 

 )B( تشپ نیبرود
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 رس تشپ زا یاهامن و دوشیم ناهنپ نآ زکرم رد یاهنزور رد و یلصا هراوید یور -
 هس ینویزیولت ششوپ یسررب هب هجوت اب .دهدیم هئارا اپ ای تسد تایئزج و راکشزرو
  .دوشیم هدافتسا مک رایسب نیبرود نیا هک میسریم هجیتن نیدب ریخا کیپملا
 

  امنابیز نیبرود
 هدافتسا دروم )A( ندرک مرگ نلاس و یلصا هنحص رد )Beauty Shot( امنابیز هئارا تهج

 زا هقباسم یکیفارگ تاعالطا کح یارب اهامن نیا زا ناوت یم نینچمه .دریگیم رارق
   .درک هدافتسا ...و یاهظحل یدنبهدر ،جیاتن هلمج
  نارگاشامت نیبرود
 نارگاشامت زا یلمعلاسکع یامن هئارا یارب  -
 ای یفقس تتباث یاهنیبرود زا ناوتیم
 زا ای و )یوق زنل اب( هیاپ  هس یور یاهنیبرود
   .درک هدافتسا تسد یور نییرود
 
  .دوشیم هدید زین تسد یور نیبرود تسا هدش هتفرگ تباث یاهنیبرود اب هک ریوصت نیا رد
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 )Replay( تاکرح رارکت
 شیامن تصرف هنحص هب یدعب راکشزرو دورو زا لبق و هنحص زا راکشزرو  جورخ هظحل زا
 .دراد دوجو هتسهآ ریواصت
 : لماش ریواصت نیا
 )تکرح ماجنا ماگنه( ٥ نیبرود یامن -
 )تکرح ماجنا ماگنه( ٢ نیبرود یامن -
 )نایبرم لمعلا سکع( ٣ نیبرود یامن -
 )تکرح ماجنا زا سپ راکشزرو لمعلا سکع( ٢ نیبرود یامن -
 
 ،یلبق یاههنزو و تاکرح هجیتن لماش هک راکشزرو ره دروم رد یکیفارگ تاعالطا کح *
 هب  راکشزرو دورو هظحل زا دناوتیم تسا ...و یدعب تکرح یارب  هدش باختنا هنزو

 یقاب همانرب ریوصت یور ، دیدج تکرح ماجنا یارب راکشزرو نتسشن زا لبق ات هنحص
 .دنامب
 نیا زا یدعب راکشزرو دورو ات یلبق راکشزرو جورخ نیب فقوت نامز ندرک رپ یارب *
 :دوشیم هدافتسا ریولصت
  صاخ یایاوز زا تاکرح رارکت -
 )هنحص فرعم یامن( ١ نیبرود  -
  )ندرک مرگ نلاس یاهامن( ٤ نیبرود -
 ندرک مرگ نلاس و یلصا نلاس یفقس یاه نیبرود زا امن ابیز -
 )نادرگراک تیریدم اب( نارگاشامت و هنحص تایئزج یامن -
  هداس ژاپوکد
A( ٤ نیبرود )جورخ لحم ات راکشزرو ندرک لابند )ندرکمرگ نلاس لخاد 
B( هنحص هب دورو ات ندرک لایند و ٤ نیبرود زا ناهارمه و راکشزرو نتفرگ ٣ نیبرود 
 یلصا

C( رتلاه هتخت هب دورو و چگ فرظ ات راکشزرو ندرک لابند ٢ نیبرود 
D( راکشزرو زا دق مامت یامن و رتلاه هتخت زا تباث یامن ١ نیبرود )نتسشن ماگنه 
 ).دنکیمن رییغت ١ نیبرود یامن راکشزرو
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 و )برض ود و برضکی( هتسشن تلاح رد راکشزرو هرهچ هتسب یامن ٢ نیبرود -
  ١ نیبرود هب تشگرب
E( هنزو ندرک دنلب ١ نیبرود  
 یور هب رتلاه ندیسر و Clean هلحرم ماجنا زا سپ و برض ود تکرح رد  ٢ نیبرود -

 ٢ نیبرود یامن رد ناوتیم ) رس یالاب هب هنزو باترپ( jerk هلحرم عورش هظحل ات هنیس
  .تسا هنزو باترپ هظحل اقیقد کی نیبرود هب تشگزاب یارب هظحل نیرتهب ).دش فقوتم
F( رس یالاب هب هنزو ندرب الاب ١ نیبرود )یامن رد دیاب نیمز یور هنزو نتخادنا ات 
 ).دنام فقوتم ١نیبرود
G( ٣ نیبرود هب لاقتنا ات ندرک لابند و راکشزرو لمعلا سکع ٢ نیبرود  
H( نایبرم اب هارمه یلصا هنحص زا راکشزرو جورخ ٣ نیبرود  
I( ندرک مرگ نلاس هب راکشزرو دورو ٤ نیرود  
J( ریواصت رارکت )Slow Motion( 
 رد هدافتسا دروم )Transition( لاقتنا *
 CUT هقباسم یلصا12نایرج ژاتنوم
 .تسا
 ریواصت هب یلصا دادیور زا لاقتنا رد *
 نایرج همادا هب تشگزاب و هتسهآ
 هدافتسا رگنیتسا ای پیاو زا هقباسم
   .دوشیم
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 لیپ دروخ رد یاهناخ نک انب ای                   یتسود نانابلیپ اب نکن ای

 شناد دنمزاین و تسوربور یددعتم یاهشلاچ اب نیودت رد گرزب ی هژورپ کی عورش
 مرن و یرازفا تخس مزاول نتشاد رایتخا رد زین و تیریدم ییاناوت و صصخت ، یفاک
 نوچ دوشیم ناوآرف ررض هب رجنم ریسم نیا رد هیلوا تاهابتشا .تسا یتوافتم یرازفا
 .دشاد دهاوخ راظتنا زا شیب یدروخزاب اطخ نیرتکچوک هدش توافتم راک یهزادنا

 .مزادرپب گرزب یاههژورپ نیودت رد راک یاههویش هب رتشیب مراد دصق هلاقم نیا رد
  .دش دهاوخ نیودت یبارخ ثعاب ،راک ینف هخرچ نتفرگن رظن رد مرجال

 .مینکیم عورش رتیاهشیر تالکشم زا یمک سپ
 شار نازیم یانعم هب هک دراد دوجو Shooting Ratio مان هب یحالطصا یزاسملیف رد
 .تسا راک ییاهن یجورخ هب تبسن هدش هتفرگ

  
 رد تعاس هب هدش هتفرگ ریواصت نازیم و روهشم یاهملیف زا یدادعت الاب لودج رد

 .دینیبیم ار اهنآ Shooting Ratio نینچمه و هقیقد هب ملیف ییاهن یجورخ لباقم

 رومیتریما هللاحور
 

 !گرزب یهژورپ کی نیودت

١۴ 
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 الثم هک میمهفب میناوتیم ،تسا کی هب ۵۰ راک کی Shooting Ratio مییوگیم یتقو
 .هدش طبض ریوصت تعاس ۵۰ ،هتعاس کی دنتسم ملیف کی یارب

 رد طبض تاعاس تیدودحم مدع و اهنیبرود تیفیک شیازفا لیلد هب اهزور نیا
 اب ،دننک طبض رتشیب هک دنوشیم قیوشت نازاسملیف ،تاعالطا یزاسهریخذ تازیهجت
 !دنریگب نیبرود دنچ اب ار هداس تکرح کی ریوصت یتح و دننک طبض رتالاب تیفیک

 تسود مه اناوت نانادرگراک و تسین رتشیب یایخوش نینهآ ژاپوکد حالطصا نونکا
 هب ار ییاهن میمصت و دنشاب هتشاد فلتخم یایاوز زا ار رگیزاب کی هداس تاکرح دنراد
 رد عبطلاب !تسین یناتساد یاهملیف هب رصحنم ناتساد نیا هتبلا .دننک لوکوم نیودت
 کی ینارنخس کی میروبجم یهاگ .میتسه عوضوم نیا ریگرد رتشیب ،دنتسم یاهملیف
  .دینادیم هک تسد نیا زا و مینک طبض نآ مالک زا هقیقد کی یهدافتسا یارب ار هتعاس

 !درک لوکوم نیودت عورش هب دیابن ار ییاههژورپ نینچِ نیودت تالکشم اب یریگرد اما
 ریگرد راک اب تعرس هب نیودت هورگ رد هاگآ لماوع ای و دیلوتاسپ ینف لوئسم تسا رتهب

 هجوت نودب ار دوخ یاهدرادناتسا دناوتیمن سک ره و تسیراک یهخرچ کی نیا .دنوش
 .دنک لامعا رگید شخب هب

 رجنم لحارم مامت هب هجوت مدع و دیلوت هخرچ هب تبسن نییاپ یهاگآ الومعم
 .دوشیم عبانم فالتا و یاهریزج یاهیریگ میمصت هب
 :دینک هجوت اهلاثم نیا هب مالک نیا رتهب کرد یارب

 .دنوشیم هدید و تبث رتهب اهتکرح ٥٠ میرف خرن رد هک هدش هجوتم یرادربریوصت -۱
 تاملاکم مامت دهاوخیم و هدش روحموگتفگ ینویزیولت یهمانرب کی رادربریوصت وا الاح
 !دنک طبض هیناث رد میرف ۵۰ اب ار

 !تسا بوخ یلیخ Apple ProRes 444 ِتیفیک هک هدینش ویدوتسا کی رچپک لوئسم -۲
 هب یراک هتبلا و دنکیم طبض تمرف نیا اب ار دسریم شتسدب هک یعبانم مامت الاح و
 !درادن نآ نیودت و یرادهگن یارجام یقاب
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 و دوش هدافتسا 4K نشولوزر اب نیبرود ۸ زا ،یشرازگِ دنتسم کی یارب دوب رارق اریخا -۳
 تخس تازیهجت هچ و ورین دادعت هچ ،راک تعاس دنچ هب راک نیا نیودت دنتسنادیمن
 .تسا دنمزاین یرازفا

 هتشاذگ تیبMp3 ۸ یور ار دوخ ZOOM Recorderِ تامیظنت ،هژورپ کی رادرب ادص -۴
  !تسا

 هژورپ ندید بیسآ تیاهن رد و ناوآرف نامز فالتا هب رجنم تاهابتشا نیا زا مادک ره
 .دنوشیم

 لماش هک راک یهخرچ هب دیاب گرزب یهژورپ کی نیودت ینف شخب رد سپ
  .درک هجوت تسا دیلوت زا دعب و نیح ،لبق لحارم مامت
 ناوآرف هزادنا یب دنریگ رارق گرزب یاههژورپ نیودت هار رد تسا نکمم هک ینف تالکشم
 .مینک رورم مه اب ار اهنآ زا یدادعت و مینک عورش ییاج زا تسا رتهب اما ،دنتسه

4K رتالاب ای! 
 نیودت ،نیبرود رد هدش طبض یلصا تمرف اب ار اهشار Online لاتیجید نیودت رد
 نیودت رازفا مرن و تسین نیودت یارب ریواصت لیدبت هب زاین نآ رد هک یدنیآرف .مینکیم
 داجیا یرییغت ریواصت یلصا تیفیک رد و دنکیم راک Native تروص هب اهشار اب
 یارب هک دیشاب هتشاد هجوت !تسا هتفرگ الاب ،الاب یاهنشولوزر بت هک الاح .دنکیمن
 یتح هنرگو دیدنمزاین یوق یاهرتویپماک و SSD دراه هب Online لکش هب 4K نیودت
 !نیودت هب دسرب هچ دینک ینیبزاب ار ریواصت دیناوتیمن

  .تسا رت مجح مک یاهتمرف هب اهنآ لیدبت ریواصت نیا نیودت و ینیبزاب یارب هار کی
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 رد دراه یفاک یهزادنا هب دیاهتفرگ 4K تمرف اب ریواصت طبض هب میمصت هک الاح ایآ
 تمرف اب دناوتیم FilmicPro رازفا مرن اب هک دیراد لیابوم کی مینک ضرف .دیراد رایتخا

Apple ProRes دنک ریوصت طبض. 

 
 .تسا 735Mbps یهداد مجح اب Prores 422 HQ لودج نیا رد دوجوم تیفیک نیرتالاب
 XDCAM یاهنیبرود رد H.264 کدک اب هک HD یویدیو زا رتشیب تیباگم ۷۰۰ ینعی

 کی یرادهگن یارب و دراد مجح تیاباگیگ ۵h۵ نآ زا هقیقد ره هکنیا و دوشیم طبض
 !میراد زاین دراه تیاباگیگ ۳۳۰ هب نآ زا تعاس

 هب مهم یاههژورپ پآ کب یارب ام هک یلاح رد تسا ریوصت نیا زا هخسن کی اهنت نیا
 ناکم هس رد و فلتخم یکیزیف دراه هس رد هک میراد زاین مه زا ادج یهخسن هس
 ات دشاب هتشاد رارق یلصا ریواصت رانک رد دیابن اهشار پآ کب .دنوش یرادهگن فلتخم
 سپ( .دورن نیب زا دیلوت هورگ نورد یاهینمشد ای و تقرس ،یزوسشتآ تروص رد
 ).تسا مزال تمرف نیا زا تعاس کی یرادهگن یارب تیابارت کیً ادودح

 هک دننک باسح دنناوتیم همه .دشاب کی هب ۵۰ امش Shooting Ratio دینک ضرف الاح
  .میتسه دراه تیابارت ۵۰ دنمزاین تروص نیا رد

 هدننک هیهت ایآ !؟داتفا دهاوخ یقافتا هچ یرادربریوصت تاعاس شیازفا اب همادا رد بوخ
 هب ریواصت یرادهگن راک ایآ ؟تسا هدید دوخ دروآرب رد ار دراه دیرخ یارب مزال یهنیزه
 کب یارب تازیهجت یهنایهام یهراجا یهنیزه ایآ ؟دش دهاوخ راذگاو رگید تکرش کی
 !؟تسین ملیف ناوت زا جراخ ریواصت یرادهگن و پآ

 دراه هب 4K ریواصت تحار نیودت یارب هک دهد یم ناشن ار دوخ یرگید یهتکن اجنیا رد
SSD لیدبت ار اهلیاف دیاب ادتبا .دریگیم دوخ هب یرگید لکش ناتساد سپ .میراد زاین 
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 هرامش رد هصالخ لکش هب ار بلطم نیا (.مینک زاغآ ار نیودت سپس و (Proxy) مینک
 Proxy تخاس ماگنه هب ارچ مهد یم حیضوت نونکا ) ما هداد حیضوت هیرشن نیمه۱۰۳

 ات دیراد زاین یوق یرتویپماک هب تلاح نیا رد نوچ !دینک هدافتسا H.264 ِِکُدک زا دیابن
 .دنک شزادرپ ار Interframe یزاس هدرشف دناوتب

 

 طقف ریواصت زا مادک ره و دناهتسباو رگیدکی هب اه میرف یزاسهدرشف عون نیا رد
 رتویپماک اه میرف زا یکی شرب اب .دننکیم تبث ار تکرح تارییغت هب طوبرم تاعالطا
 I میرف کی ای و دیدج لماک میرف کی و دنک یزاسزاب ار ریواصت یهریجنز تسا روبجم
 .دوش هداد ناشن لماک لکش هب ریوصت ات دزاسب دیدج

 Apple ProRes دننامه ییاهکدک زا میناوتیم فلتخم یاهرازفامرن رد Proxy تخاس رد
Proxy یزاس هدرشف و دوشیم طبض لماک لکش هب میرف ره اهنآ رد هک مینک هدافتسا 

 رد سپ .دوشیم هتفگ  Intraframeتلاح نیا هب دوشیم ماجنا میرف ره نورد
Intraframe ره و دوشیم تبث ریوصت مامت هکلب .دوشیمن تبث تکرح تارییغت طقف 

 تحار نیودت رد رتویپماک نیاربانب .تسین اهمیرف یزاسزاب هب یزاین دینک تاک هک اجک
 .دنکیم لمع رت
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 یاضف ،دراد دوجو گرزب هژورپ کی یرادربریوصت عورش ماگنه هب هک یرگید بلطم
 اهنآ رد هک تسامش رایتخا رد ییاهنیبرود یهاگ .تسا نآ Color Space ای  یگنر
 دصق رگا هک دیشاب هتشاد رطاخب عقاوم نیا رد .دینک باختنا ار یگنر یاضف دیناوتیم
 نیا رد نوچ دینک باختنا ار 444 یگنر یاضف امتح دینک هدافتسا یکامورک زا دیراد
 زا  رتتحار اهوم و درک دنهاوخ ادیپ یرتمک لخادت دنارکب اب ریوصت یاههیشاح تلاح
 .دنوشیم ادج هنیمز سپ

 

 .دینک هجوت کسورع یاهوم یهیشاح هب

 دنکیم رتشیب دصرد ۴۰ دودح ار لیاف مجح نوچ .دوب دهاوخن نازرا مه عوضوم نیا اما
 یور ار گنر راک عورش رد هک دننکیم ار هابتشا نیا ناریا رد اه هژورپ یضعب نونکا مه -

 هب هرابود و هدش نامیشپ ریواصت مجح شیازفا اب همادا رد اما .دننکیم فیرعت 444
 Color ناوتیم دراد دوجو لیاف مجح لکشم رگا ادتبا نامه زا .دندرگیمرب 422 نامه

Space یاههولج رگید ای و یکامورک زا اهنآ رد هک ییاهشخب و مینک میظنت 422 یور ار 
 .مینک طبض 444 اب ار دش دهاوخ هدافتسا هژیو
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 میرف خرن
 ملیف هب هیبش رتشیب راک هکنیا یارب ناشدوخ لوق هب هک ماهدید اههژورپ زا یرایسب رد
 درادن دوجو ۲۴ لاپ ینویزیولت متسیس رد اما .دننکیم هدافتسا ۲۴ میرف خرن زا !دوش
 یرادربریوصت تروص رد .تسا 23.976 تیر میرف اب NTSC ینویزیولت متسیس نامه نیا
 دنچ تلاح رد و دش دنهاوخ هجاوم لکشم اب ریوصت رد اهتکرح تیب خرن نیا اب
 ای ۲۴ یور یرگید و هدش میظنت میرف ۲۵ یور اهنیبرود زا یکی هابتشا هب  رگا هنیبرود
 .دمآ دهاوخ دوجو هب مه ریوصت و ادص یکنیسان لکشم  ۲۳.۹۷۶ نامه

 و ۵۰ میرف خرن اب وئدیو طبض .دش هراشا نآ هب الاب رد هک تسا نامه رگید هابتشا
 هدوزفا و رتویپماک رد ردنر نامز ندش هفاضا ثعاب طقف  ۲۵ میرف خرن اب نآ شخپ

 تبث رتهب هیناث رد میرف ۵۰ اب تکرح هتبلا هلب .دش دهاوخ نیودت هورگ تالکشم ندش
 رارق هکنیا و تسا تباث نالپ کی تسا نویزیولت یارب طقف راک نیا یتقو اما .دوشیم
 .مینک لکشم ار راک هفاضا یاهمیرف طبض اب دیاب ارچ ،دوش نشومولسا هدنیآ رد تسین
 یارب دندش روبجم دوب هداد خر ینویزیولت یاه همانرب زا یکی رد هک یاهبرجت رد
 ۲۵ هب هرابود ار دوب هدش طبض ۵۰ میرف خرن اب هک یریواصت مامت دراه رد ییوجهفرص
 !دننک لیدبت

 ره ،الاب میرف خرن ره و دنوشیم عورش یرادربملیف زا نیودت ینف تاکن هکنیا هصالخ
 هخرچ دیاب هکلب تسین راک ندش رتهب یانعم هب یرتالاب نشولوزر ره ای و الاب تیب خرن
 )دراد همادا(        .میریگ یم یپ ار عوضوم نیا یتآ یاه هرامش رد .تفرگ رظن رد ار راک
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 هک تسا یراتخاس یاراد رنه نابز اما .دنراد ییانشآ شيب و مک رنه نابز اب مدرم مومع
 ييانشآ رنه راتخاس اب میهاوخ یم هتشون نیا رد .تسا نتفرگارف و نتخومآ دنمزاین
 ءازجا نآ يدنب بيكرت هوحن و دنمادك یرنه رثا کی ءازجا مينادب ينعي .مينك اديپ
 نایب هک هنوگنامه هچرگا .دننك يم افيا يشقن هچ هنحص يحارط يارب و تسا هنوگچ
 رد .درب هرهب یرنه رثا زا يوحن هب  ناوت یم مه يلوصا تاميلعت بسك نودب  ،دیدرگ
 اریز .تسين مزال طرش نآ راتخاس تخانش يلك روط هب یرنهرثا کی كرد یارب تقیقح
 هب دنناوت یم دوخ رکفت تردق و ندید قیرط زا يرطف ياه دادعتسا اب دارفا مومع هك
 رد اما .دننک نایب ار دوخ ساسحا دنناوتن رگا یتح .دنبای تسد یرنه رثا زا یلک یکرد
 مزال یرنه راتخاس تخانش ،رت قیمع کرد نینچمه و لیلحت و تواضق ،شزومآ ماقم
 ،مجح زا هدافتسا اب هک روكد و هنحص يحارط رد هژيو هب و یمسجت یاهرنه رد .تسا
 رارق ،هاگآدوخان و میقتسمریغ ریثأت تحت هدننیب يريگ مشچ روط هب رصانع رگيد و گنر
 ؟تسا هنوگ نیا ارچ اما .تسا رت مهم تخانش نیا ،دریگ یم

 تروص هب (يئارآ هنحص و روكد رد و )یلک روط هب (یرنهرثا رصانع و ءازجا هك نآ تسخن
 ،دنوش یم هتفرگ راک هب اهنآ يدنب بيكرت و يهدناماس یارب هک یريبادت و )رت صاخ
  ،یسح و یقوذ تروص هب اه نآ اب ههجاوم رد ،بطاخم و دننک یم قلخ ینعم دوخ
  .درب یم تذل و دنک یم کرد ار ینعم

 فيارظ هدنونش هک ینامز یلو .تسا شخبتذل یا هفرح يا هدنناوخ زاوآ هب نداد شوگ
 ،دشاب انشآ هدنناوخ نحل و يياناوت اب رگا زين و دسانشب ار زاوآ رد ريرقت و ريرحت و برض
  .دروآ یم تسد هب ار رتارف سب يتذل

 یشغرب سابعلادبع
 هنحص حارط و تسیفارگ
 
 )۳( روکد و هنحص یحارط ینابم
 Structure راتخاس

٢١ 
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 تاكن ،يئارآ هنحص كي زا يياه شخب اي روكد كي زا ييازجا رد تسا نكمم نينچمه
 رارق هاگآ هدنرگن شياتس و دنسپ دروم هك دنشاب هدش تياعر يا هناركتبم و هنادنمرنه
 يرگ هيزجت نيمه ترورض .دشاب رادروخرب یصاخ یگتسياش زا روکد لك هكنآ يب ،دريگ
 ار رنه راتخاس رد راتسج موزل رگيد ليلد ،شا هدنزاس ياه شخب و ازجا هب رثا لك
 ناکما ،رتکچوک رصانع هب ییارآ هنحص کی هیزجت هک نیا نمض .دزاس يم راكشآ
 نیا دوش یم حرطم هک یعوضوم درکیور نیا اب .دنک یم رسیم ار هسیاقم و تواضق
 سکعرب ای دنراد ییازفا مه یتح و لماعت رگیدکی اب ازجا و رصانع نیا ایآ هک تسا
 .دنک یم صخشم هنحص یحارط راتخاس ار عوضوم نیا ؟دننک یم فیعضت ار رگیدمه

 مرف نتفرگ رارق لحم روکد رد راتخاس .دنتسه راتخاس یاراد هنحص یاه یحارطرتشیب
 یاه مرف زا یهورگ ارچ ،هنومن ناونع هب .دنک یم صخشم هنحص یحارط رد ار اه
 ،یرگید هورگ ای دنا هدش هداد رارق رگیدکی زا ناسکی هلصاف اب و فیدر کی رد دحاو
 هک دنتسه یراتخاس یاراد اه نامدیچ نیازا کی ره ؟دنا هدرک داجیا ار رودم یشقن
 رارقرب هنحص یحارطرد ار اه مرف نیب طابترا و مظنً امومع ،راتخاس .دنراد ناهنپ ییانعم
 بیترتو مظن اجره اما ،درک یحارط ناوتب راتخاس هب هناهاگآ هجوت نودب دیاش .دنک یم
 ای لاعف ،دیقمریغ ای دیقم همین ،دیقم دناوت یمراتخاس .دراد دوجو راتخاس دیاب ،دشاب
 .دشاب لاعفریغ
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   Formal structureدیقمراتخاس
 نیا .دوش یم لیکشت یضایر قیقد مظن هیاپربو یراتخاس طوطخزا دیقمراتخاس
 هنحص یاضف ،راتخاس عون نیارد .دننک یم صخشما ر حرط یریگ لکش دنور ،طوطخ
 نتفرگ رارق بیترت .دوش یم میسقت نوزوم ای یواسم یاه تمسقریز یدادعت هب روکدو
 رییغت ،رارکت زا :دنترابع دیقم راتخاس عاونا .تسا مظنمً الماکزین یمجح یاه مرف
 .یعاعش رییغت و یجیردت

 دیقم همین راتخاس
 هدید نآ رد زین یئزج رایسب ییاه یمظن یب اما ،تسا مظنمً الومعم دیقم همین راتخاس
 دناوت یم دیقم همین راتخاس ،دحاو یاه مرف نتفرگ رارق لحم نییعت یارب .دوش یم
 .دشاب هتشادن ای هتشاد راتخاس طوطخ

   Informal structureدیقم ریغ راتخاس
 و بیترت بلغا زین روکد حرط و درادن یراتخاس ماجحا و طوطخً الومعم راتخاس عون نیا
 .درادن یصیخشت لباق هدعاق

 دیقمریغ و دیقم همین ،دیقم راتخاس اب روکدو هنحص یحارطرد زکرمت داجیا
 تسا نکمم هک دنک یم هراشا روکدرد دحاو یاه مرف عیزوت یاه هویش هب زکرمت
 .دنشاب مکارت مکو هدنکارپ رگید یاه تمسق رد و مکارتم حرط زا ییاه تمسقرد
 یتمسق و تسا مکارتم تیاهن یب یتمسق هاگو تسا دیقم ریغو بترمانً الومعم ،عیزوت
 اه تمسق نیا هب هدننیب هجوت تروص ودره رد ،لاح ره هب .دراد مک رایسب مکارت رگید
 حارط .تسا یَمک یهد نامزاس یعون هنحص یحارط رد زکرمتً اساسا .دوش یم بلج
 لیاسو و حوطس ،ماجحا ناکم رییغت اب و دراد راکورس دحاو یاه مرف تیمکاب هنحص
 .دنک یم داجیا َجیهم یاه ششکو نوزوم یاه دیکأت رگید هطقن هب یا هطقن زا هنحص
 نیابت هن ،تسا حرطم رتشیب و رتمک نایم نیابت تروص هب ،عوضوم نیا رد زین نیابت
 .روکد یطابترا ای یرصب رصانع نایم
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    Inactive structureلاعفریغ راتخاس
 نیا .دراد یضرف یراتخاس طوطخ ،لاعفریغراتخاس .لاعفریغ ایدنا لاعفای اهراتخاس
 اب هن اه مرف اما ،تسا حرط رد دحاو یاه مرفای اه مرف یریگیاج یامنهار ،طوطخ
 یاه شخب هب ار روکد یاضف ،یگنر تارییغت شیامن یارب هن و دنراد لخادت رگیدکی
 .دننک یم میسقت ینیعم

    Active structureلاعفراتخاس
 ریز هب ار روکد یاضف ،طوطخ نیا اما ،دنراد یضرف یراتخاس طوطخ زین لاعف راتخاس
 یاه هویش هب ،روکد نورد یاه مرف هک دننک یم میسقت یا هناگادج یاه تمسق
 .دنراذگ یم لباقتم رثا مه رب فلتخم

 لاعف و لاعفریغ راتخاس اب روکدو هنحص یحارطرد زکرمتداجیا
 هنادازآ یهد نامزاس اب ناوت یم ار زکرمت تلاح ،دیقم راتخاس زا هدافتسا مدع تروصرد
 یهاگ.دوب دهاوخ دیقمریغً الماک ،یزکرمتم راتخاس نینچ .دروآ دوجو هب دحاو یاه مرف
 هنادازآ ،توافتم یاه یگدنکارپو مکارت اب ،دحاو یاه مرف عیزوت یارب ناوت یم تاقوا
 .درک لمع هنحص یحارطرد

 تاذ رد " يلك حرط" .دوش یم بوسحم یلک حرط ای روکد یلصا هلکاش عقاو ردراتخاس
 . تسا نيرفآ زكرمت يا هيبعت و زاون رطاخ يلماع و شخب يهاگآ يعبنم هلزنم هب دوخ
 تسا نآ هدننيرفآ هشيدنا يادن يرنه رثا كي ناونع هب نويزيولت رد روكد كي يلك حرط
.  

 رانك رد و روكد و هنحص يحارط راتخاسرد يرنه ءازجا هب ،يدعب ثحابم رد بیترت نيدب
 ،اه هشيدنا نينچ مه و نآ ياضف و هنحص يرامعم هدننك انب ياه هياپ يسررب هب نآ
 . تخادرپ ميهاوخ دناشن يم رمث هب ار روكد يكيزيف يانب هك يريبادت و اهدنكفا يپ
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 ،١یموب تیوه هب تشگزاب زیامتم کبس ود ،یبرغ ریغ یسایس و یگنهرف تالیکشت رد
 لایخ هب هک ناتسناغفا رد نابلاط و دنه رد ودنه یاهارگ یلم دننام یکی .دراد دوجو
 اما .دندروآ راب هب یبرخم جیاتن ،یماظن تایلمع اب ،هتشذگ بوخ یاهزور هب تشگزاب
 داصتقا زا هدافتسا و طیارش شریذپ اب هک ٢ییایسآ ربب داصتقا نابحاص دننام یرگید
 ی هدیدپ نیا نتم رد .دندرک تیوقت و یرگنزاب ار دوخ ی هعسوت یاهریسم ،یناهج
 دیدج یگنهرف تداع و فرع تروص هب ،نتم و هیشاح یقالت ،یتیلمارف یگنهرف لدابت
 یاهالاکً الثم .تسا هتشاد رب رد یا هدنزاس جیاتن لوا هورگ فالخ رب و دوش یم نایامن
 اذغ ،یقیسوم رد دیدج یاه کبس و اهدادرارق ،یناهج حطس رد هضرع ِبسانم یلحم
 اه نآ هب یا هزات یناعم زور ره و هدومن هئارا ار اه نآ دننام و دم ،امنیس ،یزپشآ و
  (Bhabha,1994).تسا هدیشخب

 رب ،دنا هرک یا هناسر ی هعسوت ینورد لماوع فشک هب دنم هقالع هک ینارگشهوژپ
 هب ار دوخ هجوت Shim(2006) ،ساسا نیا رب .دننک یم هیکت ٣یگنهرف لدابت یروئت
 ٨٠ ی ههد لیاوا زا یا هرک یا هناسر عیانص و ناراذگنوناق نیب رد ٤نارحب مهف عوضوم
 ،هرک تلود یدالیم ١٩٨٨ لاس رد .دومن فوطعم یدالیم ٩٠ ی ههد لیاوا ات یدالیم

 
١ Relocalization 
 ناویات و یبونج هرک ،روپاگنس ،گنک گنھ :دنروشک راھچ ایسآ رد و دنراد یعیرس دشر ھک ییاھداصتقا ٢
٣ Hybridization 
٤ Crisis Consciousness : یقالخا ریغ ای ھنالداعان یلمع بکترم ییوگ ھک تسا ھنوگ نیا نارگید ای دوخ درکلمع ھب ناششرگن دارفا ھک یتلاح 
 .دنا هدش

٢۵ 
 ییاجر دحا

هناسر سانشراک و ینف سدنهم  
 

 یا هرک جوم
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 رد ار ناشیاه ملیفً امیقتسم داد هزاجا دوویلاه یاهویدوتسا هب اکیرمآ راشف تحت
 هد زا شیب ١٩٩٤ لاس ات دعب هب نامز نآ زا .دننک هضرع یلحم ٥ یاه هناخاشامت
 تسایس نیا .دننک لیطعت ار دوخ یاهراک و بسک دندش روبجم )یا هرک( ی هدننکدراو
 ٦٣ هب ١٩٩١ لاس رد ملیف ١٢١ زا ،یا هرک ی هدش دیلوت یاه ملیف دادعت دش ثعاب
 رد ٪٨٠ هب ١٩٨٧ لاس رد ٪٥٣ زا دوویلاه رازاب مهس .دبای شهاک ١٩٩٤ لاس رد ملیف
 نابطاخم ،نامز نآ ات هک هرک یامنیس نیاربانب (Shin,1995; Yi, 1994).دسرب ١٩٩٤ لاس
 نیرخآ و دش رت فیعض ،دنتشادنپ یم قمر یب و هدننک لسک ،فیعض ار نآ ،یلخاد
 هتسجرب یاه تیلباق یجیردت شیاسرف اب هلباقم یارب .دیشک یم ار شیاه سفن
 نیا رد .درک عورش ٦یگنهرفِ عیانص تیوقت یارب ار ییاه شالت روشک نیا ،هرک ِگنهرف
 ی هصرع نارگیزاب و راذگریثأت لماوع هک انعم نیدب .داد خر یگنهرف لدابت ،دنیآرف
 یناهج بطاخم مهف تیلباق اب ییاه بلاق هب ناشیاهدتس و داد و لماعت رد ،گنهرف
 اب ار یا هرک ریغ نابطاخم ات دندرک هدافتسا یناهج یاه بلاق نیا زا و دنتفای تسد
 لکش یزاس یناهج هک دیمهف ناوت یم رذگهر نیا زا .دننک انشآ هرک یگنهرف یاضف
 رد هکدنک یم داجیا ٧یمومع گنهرف ورملق ردً اصوصخ ار یگنهرف لدابت زا یا هناقالخ
 عیانص ی هعسوت .دوش یم ظفح نآ رد یا هقطنم و یلحم یاه تیوه ،لاح نیع
 زا ناشن حوضو هب یا هقطنم یاهرازاب رد نآ تالوصحم شرتسگ و یا هرک یگنهرف
 ی هرطیس لباقم رد رت فیعض )گنهرف( شیوخ هب تشگزاب لباق و ریذپ فاطعنا تردق
 اه ییاکیرمآ ی هطلس هک نآ هژیو هب .دراد دنمتردق یاهروشک گنهرف ی هنارگرامعتسا
 لاح نیع رد .تسا هدوب مکاح یناهج یگنهرف عیانص نتم رب ،یدامتم یاه ههد رد
 :دهد یم رارق ام یور شیپ لاؤس ود یا هرک جوم ی هدیدپ

 یرگید لکش ناونع هب ،یا هرک جوم ی هدیدپ هب ییایسآ یاهروشک زا یضعب :تسخن
 فرط زا کنیا و هدش یم ماجنا اکیرمآ یوس زاً البق هک (.دنرگن یم یگنهرف رامعتسا زا
 )هرک

 
٥ Theaters  
٦ Cultural industries  
٧ Public culture 
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 یارب ار هدمآ دوجو هب یا هرک جوم رثا رد هک ییایسآ ناجیه و روش ناوت یم هنوگچ :مود
 ؟درک کیرحت ایسآ قرش ی هعماج داجیا

 هرک یمدرم گنهرف یاه تیقفوم هک تسا نیا گنک گنه رد ملیف نادقتنم هاگدید
 یگداوناخ یاه شزرا دننام اه ییایسآ فطاوع نامسیر هب هک هدش لصاح تروص نیدب
 (Chon,2001).تسا هدز گنچ

 نامز رد نتسیز سح ،یا هقطنم یمدرم یگنهرف تالدابت رد ، Iwabuchi رظن قبط
 یمدرم گنهرف اب هک دوش یم داجیا یصاخِ یتسینردم تسپ کرتشم ی هبرجت و دحاو
 تیوه ،نابطاخم تسا نکمم هک اج نآ ات (P.56,2001).تسین نایب لباق ییاکیرمآ
 نکمم زین رما نیا ایآ .دننک یم تشادرب ناسکی یاه همانرب یاشامت زا ار یهباشم
 ؟مینک رکف ٨هدش روصت عماوج هب ایسآ رد هک تسا

 

K-POP نیتال یاکیرمآ رد 

Ben Han تیبوبحم دروم رد ار یتاعلاطم 
K-POP هداد ماجنا نیتال یاکیرمآ رد 

 یم ناشن تاعلاطم نیا ی هجیتن .تسا
 زا یشخب ناونع هب K-POP هک دهد
 کمک هب هک  )گنهرف هدرخ (گنهرف
 یدایز عمج ، یلاتیجید یاه هطساو
 فلتخم یاه گنهرف زا رادفرط و هتفیش
 گنهرف رد تسا هتسناوتً اتیاهن ،هدرک ادیپ
  .دنک ادیپ اج ،مدرم هماع

 
 هک یباتک رد یسایس مولع هزوح ییاکیرمآ دنمشناد Anderson Benedict هک تسا یموهفم هدش روصت ی هعماج ٨
 کی نوسردنا .درک لیلحت و هیزجت ار مزیلانویسان موهفم نیا کمک هب وا .درب راکب درک رشتنم  ۱۹۸۳ لاس رد راب نیتسخن
 .دنتسه عامتجا نآ وضع هک دناد یم یمدرم تاروصت ساسا رب هدش هتخاس یا هعماج ار (Nation)تلم
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 رصانع نیب طباور ( ییایوپ هک تسا هدوب زین عوضوم نیا لابند هب شتاعلاطم رد وا
 )یلولعم یلع طباور یعون – یا هرک پاپ یقیسوم و هقطنم نآ گنهرف نیب راذگریثأت

 راتفر ی هناداقن لیلحت قیرط زا ار K-POP    هب فلتخم یاه گنهرف یگتفیش
 ار یا هرک جوم ات دریگ یم شیپ رد ار یرت هنارگن لک درکیور اذل .دنک فشک شنارادفرط
 یارب وا .دیامن یسررب ،یزاس یناهج هب تبسن یتوافتم رظنم زا  ،نیتال یاکیرمآ رد
 ینعم نیدب .دریگ یم تمدخ هب ار الاب هب نییاپ یدرکیور ،K-POP یاه یگدیچیپ کرد
 لیلحت هب ،نادنم هقالع یاه گالبو هب هعجارم و همان شسرپ ،هبحاصم قیرط زا هک
 .دزادرپ یم نیتال یاکیرمآ رد K-POP زا یرادفرط

 
 قیرط زا میقتسم تروص هب یگنهرف تالوصحم ی هئارا رب هوالع هرک گنهرف جیورت
 یم فیصوت ار یرگید نتم هک ینتم زا تسترابع نتمارف .تسا هدش جیورت زین ٩نتمارف
 ار دوخ تارطاخ یتح و تایبرجت ،یا هرک نادنمرنه یتقو دهد یم ناشن تاقیقحت .دنک
 یم ادیپ هک یتیبوبحم لیلد هب ،دننک یم وگزاب اه هتشون و اه هبحاصم ،اه گالبو رد
 رد .دنهد یم قوس دوخ یگنهرف تالوصحم ندینش و ندید تمس هب ار مدرم دننک
 راثآ هب دنم هقالع ،نادنمرنه دروم رد نوتم نیا ی هعلاطم لیلد هب مدرم ،یدایز دراوم
 یمن و دنونش یمن ار یگنهرف لوصحم لوا ی هلحرم رد ینعی .دنوش یم اه نآ یرنه
 تروص ره رد .دننک یم عوجر وا راثآ هب دنمرنه هب ندش دنم هقالع زا سپ هکلب دننیب
 هرک جوم اب ار اه نآ ،دارفا نآ یگدنز ی هعلاطم ،دننکن ای دننک هظحالم ار یرنه راثآ هچ
 میهاوخ یسررب ار یا هرک جوم زا یرگید داعبا هدنیآ یاه هرامش رد .دنک یم انشآ یا
 .درک

 
٩ Metatextual 
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 هام نیلوا زا زور نیمود رد هک تسا یلم هناسر توسکشیپ نازادرپهرهچ زا نایحتف ایرث

 یارب یناوخارف اب ١٣٦٦ لاس رد .دوشگ ناهج رب هدید نجورب رهش رد ١٣٤٢ لاس
 اب کی هکبش میرگ دحاو رد ادتبا .دش نامزاس دراو نومزآ رد یلوبق و یزادرپهرهچ
 و نایریعم لالج ،یردنکسا هللادبع نوچ یدیتاسا رانک رد مشتحم نژیب تیلوئسم
 و رمتسم روضح ههد کی ،ود هکبش هب لاقتنا زا سپ و .درک راک هب زاغآ نایرجش
 تیلاعف لوا ههد رد .درک هبرجت ار هزمح دیمح موحرم و یدیون نیهم اب یراکمه
 و یناتساد یاههعومجم هب هک ،درک عورش ینویزیولت فورعم یاهرتائتهلت اب شایراک
 دیجم ینادرگراک هب »نارادباقن و نم نیمزرس« هلمج زا :دش متخ یخیرات یاهلایرس
 ینادرگراک هب »تخدهم« ،یراتخم نیسح ینادرگراک هب »کاخ رب دیشروخ« ،یرفعج
 هکبش هب یلاس دنچ همادا رد .یتاوامس ریما ینادرگراک هب »اههیاسمه« و ینیعم اضر
 »ناراب یناتسا یهکبش« نالیگ زکرم میرگ دحاو یزادناهار رب هوالع و تفر نالیگ یناتسا
  .تخادرپ هطخ نآ دعتسم نایوجرنه شزومآ هب
 

 :یلم هناسر رد ناشیا دنمشزرا یاهتیلاعف حرش
 ۷۸ لاس رد زادرپهرهچ نیرتهب بختنم •
 ۹۴ لاس رد هنومن یوناب •
 ۹۵ لاس رد امنیس هناخ هراونشج رواد •
 و یدربراک ـ یملع هاگشناد رد سردم •
  امیسوادص هدکشناد
  یبایزرا هتیمک تیوضع ههد کی  •
 میرگ یصصخت هتیمک لاعف وضع •

 یمیرک ناگژم
 ...دناهداتسیا راختفا یاههلق رب نامزاسِ دنمناوت نانز
 

٢٩ 
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 ،۷۴ لاس رد نالیگ زکرم* :لماش نایاقآو اهمناخ ميرگ دحاو اههد یزادناهار •
 لاس رد یویتسرپ* ،۸۴ لاس رد مجماج رابخا* ،۸۲ رابخا شخپ لک هرادا*

 ...و ۸۹ لاس رد )اههکبش یمامت( امیس دیدج شخپ* ،۸۵
 ،رتائتهلت ،ملیفهلت نوچمه ینویزیولت همانرب ۱۰۰ زا شیب میرگ یارجا و یحارط •

 ...و یبیکرت هعومجم ،پیلک ،لایرس
 زا دنتسم و پیلک ،ینویزیولت ددعتم یاههعومجم یگدننکهیهت و یزاسهمانرب •

 ٧٢ لاس
 »یریوصت یاههناسر هسسوم« شرافس هب یشزومآ یهعومجم نیدنچ -

 یماصمص نژیب ینادرگراک هب یگناخ هکبش یارب
  تمسق ۹۰ رد  »هنامیمص« یبیکرت همانرب -
 مجماج هکبش یارب »یبآ و هراتس« هعومجم -

 یارب یهللادبعرصان دایهدنز و امنهر ینام یارجا اب اوآ امن یاهپیلک - 
 جنپ هکبش

  یرسناپسا و یتاغیلبت یاهرزیت -
 انورک یاهزور جوا رد تمالس یادهش صوصخ رد »رفن هس ام« دنتسم -
  )قفا و تمالس ،دنتسم یاههکبش یارب ۹۹ لاس(

 
                               :اناوت و دنمرنه یوناب نیا زا يندناوخ یاهرطاخ اما و

 یرادا هفیظو هکنیا نمض ،متشادن میرگ هب فرص یدنمراک هاگن تقوچیه نم
-گنررپ میارب ماهفرح هب یلم هاگن یلو ؛متشاد مراک لابق رد یدهعت و متسنادیم مدوخ
ً اضعب هک دراد یساسح و مهم رایسب هاگیاج دیلوت هقلح رد میرگ مدقتعم .دوب رت
 .دوشیم عقاو لوفغم
 هغدغد ،مدرک تمدخ نامزاس رد زادرپهرهچ ناونع هب هک اهلاس نیا یط رد  
 نتنآ یور یرتبولطم ریوصت ناوتیم روطچ اهتیدودحم مامت اب هک دوب نیا مایلصا
 هچ و مدوخ یارب هچ ،یمیرگ ره زا دعبً الومعم .مدوب عوضوم نیا ریگیپ رتشیب و ؟دورب
 ار ریوصت لادون و یژر قیرط زاً امتح هک مدشیم روآدای ،متراظن تحت یاهرومیرگ یارب
 رون اب یگنتاگنت طابترا میرگ ،دننادیم هناسر یلاها همه هک روطنامه نوچ .دننک کچ
  .دشاب هتشاد دوجو یمئاد طابترا کی ...و لادون و زادرپرون اب دیاب و دراد
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 یتاباختنا یاههمانرب زا یکی میرگ سانشراک و ریدم ٩٢ لاس تاباختنا مایا رد
 میدوب هدرک هدامآ ار یزیم .میدوب یتاباختنا یاهدزمان زا یکی یاریذپ بش ره اذل ؛مدوب
-یم زیم یور مه یلگ هخاش دنچ ،راک یاضف هب یشخبتوارط و فیطلت یارب یتح و
 هب رد یولج نم و ،دندوب هداتسیا شابهدامآ و رظتنم ناراکمه یهمه .میتشاذگ
 یهلصاف نامه رد .مدرکیم ییامنهار میرگ قاتا هب ار اهنآ و متفریم اهادیدناک لابقتسا

 ریوصت کی دناوتیم هنوگچ و دراد یشقن هچ میرگ هک مدادیم حیضوت ،یاهقیقد دنچ
  .دوش بطاخم رد مالک ذوفن شیازفا ببس و ،دنک هئارا بولطم

 یرتشیب نامز و تقد اب میناوتب هک دادیم تصرف ام هب ،ناشندش دعاقتم نیا
 و دلبراک ناراکمه هچرگ ؛متشاد قیقد تراظن میرگ لحارم مامت رد .مینک راک هرهچ یور
 رکذتم اجنامه دیسریم منهذ هب یاهتکن رگا دندرکیم لمع هبرجت اب ،مقوذشوخ
 لابقتسا ناشیسایس تالاغتشا یهمه اب اهادیدناک مدیدیم هکنیا زا و مدشیم
 یماگنه ،تقو یادیدناک يياضر نسحم ياقآ تسه مداي .دوب دنیاشوخ میارب دننکیم
 ناونع هب هک ؛دنتشاد دورو دصق ناهارمه زا یغولش یهقلح ،دیسر میرگ قاتا هب هک
 یزاستصرف میرگ یاهفرح راک کی عفن هب یاهقيقد هد و مدادن هزاجا شخب نآ ريدم
 نیا کشیب .شمارآ و زکرمت ظفح و عیرس میرگ یارب ییالط یهقیقد هد .مدرک
  .دندوب هدرک دامتعا هدنب هب هک یناریدم تيامح اب رگم دشیمن لصاح اهتیقفوم

 رضاح همانرب رد مه ،نامزاس تقو سیئر ،یماغرض ياقآ مدش هجوتم هظحل رد
 هک اهیغولش نآ رد .دوب نامدوخ نامزاس تقو سیئر میرگ تبون راب نيا !دش دنهاوخ
 یوگتفگ زا لبق دندرکيم شالت ناراگنربخ و دوب ناشيا تمس هب اهنيبرود يهمه
 عانتما .میرگ قاتا هب مدرک ناشتوعد ؛دنشاب هتشاد ناشیا اب یاهبحاصم ،ینویزیولت
 .درادن هدياف ميرگ هك دراد يمرف نم تروص دنتفگ و دندرک

 :ديروايب فيرشت ميرگ قاتا هب ليلد دنچ هب دياب امشً اقافتا هك مدرک لالدتسا
 و ءازجا همه هب نداد تیمها ينعي ندوب هناسر سيئر و ديتسه هناسر سيئر هكنيا يكي
 يقيمع طوطخ ببس هب امش تروص مرف هكنيا مود و ؛ناشدوخ هاگياج رد ديلوت ياضعا
 ريدم ،دندوب هدمآ ريخأت یمک اب ناشيا هک ییاجنآ زا .دراد زاين ميرگ هبً امتح دراد هك
 يليخ نم و دنتفر ناشيا .ميرادن ناشیا ميرگ يارب نامز هك دندرك هراشا نم هب همانرب
ً الوا هكنيا رطاخ هب .دوب بلاج ميارب سدنهم ياقآ هيحور اما .مدش تحاران و روخلد
 دننك شخپ 20:30 ربخ رد سدنهم ياقآ اب ار نم يوگتفگ نيا دنتفگ ریبدرس هب اجنامه
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 هدش يزيرهمانرب هرخألاب .ميايب متسناوتن هك ديشخبب دنتفگ و دندرك ادص ار نمً ادعب و
 مه زاب هک دوب اجنآ .دهدب باوج هك تسين مولعم نم تروص يلو ميتشادن ینامز و دوب
 تامازلا اب هناسر كي سيئر :مداد حیضوت و مدرک تمواقم یاهفرح و قح عضوم رب
 عضاوت اب ناشيا .دشاب هنومن و وگلا همه يارب دناوتیم و دنکیم تکرح رنه و هناسر
 هك مهديم لوق امش هب نم دنتفگ و دندرك يلدمه و يهارمه يليخ .دنتفريذپ يصاخ
 امش لالدتسا .مورب ميرگ ابً امتح مورب نيبرود يولج متساوخ تقوره دعب هب نيا زا
 اب نآ زا شیپ دنچ ره ،متفرگ رارق قيوشت دروم مه همادا رد .تسا يفاك نم يارب
 .مدوب هدرک تفایرد یقیوشت ،دوخهبدوخ ماهفرح و میرگ هاگیاج زا عافد رد ماتیقفوم

 

 و امیسوادص نامزاس سيئر يتح ميوگب مهاوخيم
 تسين ينثتسم ،يماقم و هاگياج ره رد یزیزع ره
 ،دریگب رارق نیبرود لباقم دهاوخیم هک ره و

 و اهلقادح زا ،دورب ميرگ قاتا هب یتسیابً اترورض
 ...و یزاس ابیز ،یزاسلداعتم ات هتفرگ یریگهلفر
 تسا نكمم ،مایا نیا ييانورك طيارش رد هتبلا
 مه نیا هک ؛دشاب هتشاد دوجو یتاعارم و اهزيهرپ
 .دراد لحهار
 

 دنچ دیاب ؛تسا هتشاد هک یقيرعت اي یگتسخ ليلد هب طقف تروص كي يهاگ
 یمک اهوم طقف ای ،دنوش راکب تسد میرگ ياههچب ات دنيشنب ميرگ قاتا رد یاهقيقد
 رظن زا بولطم شخبً اعطق يلو ،تسا اهراك نیرتییادتبا اهنيا .دوش هناش و رتبترم
ً انايحا رگاً الثم .دوش ماجنا تروص يور ييامنيعيبط و يزاسلداعت هك تسا نيا ميرگ
 ای و تسا تروص يور یکل رگا اي ،تسا ينيبهياس هب زاين اي ،دراد دوجو يمشچ ُفپ

 تلاح زا هك يدح رد ،دیایب تسد هب تروص بسانت هک یروط .دوش فرطرب ،يفعض
 ،تباث شیارآ ای ،تشاد پاکیمً انایحا ییوناب رگا ای .دوشن جراخ هرهچ ييامنيعيبط
 و دهعت اجنیا.دوش ظفح مزال درادناتسا ات ،دوش لیدبت میرگ هب شیارآ نیا
 و نانامهم هك دنك هيجوت و تياده دناوتيم هك تسا صصخت اب هارمه یریذپتیلوئسم
 ار يدايز نامز راك نيا .دنراد ييامنيعيبط و میرگ هب زاین نتنآ زا لبق مه ناسانشراک
  .هقيقد ١٠ ات ٣ نيب دیاش ،دريگيمن
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