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 چکیدُ
ایاطا  زض   ؾوال انلی این پػوهف این اؾت که نظاب  ؾابؾای خوراوضس اؾا  ی    

و  حهاوت  صهاویطس    ؟ثبظنوابیی قاسا اؾات    چگوناه  هبس ؾانوبیی غطثای  فالم
زض ایان پاػوهف    اناس؟  وطکع کاطزا چه  حوضهبیی ص ثطهبس غطثی زضثبضا ایطا   ضؾبنه

 هابس غطثای  فاالم  قاسا  ،  حوضهبس  ُطح ًوو اظ ضوـ صحلال  اؾت ؾعی قسا
اظ صبضید  ؾه زهه  طثوٌ ثه غطثی فالم 16صحلال  ًوو  . زثطضؾی قوزضثبضا ایطا  

زو  زضهب عواسصب     فالم اینی زهس که   ًب ان  حتوای  ینكب   ؾانوبیی  غطة ظ ان
هاب    حوض و  ًوو  انلی ایان فاالم   ؛قونس ثنسس  ی صقؿامحوظا زاذلی و ذبضخی 

و زض ثعس ذبضخی  ًوو   اؾتواض« نبکبض آ س ثوز  حکو ت ایطا »ثط زض ثعس زاذلی 
 ایان  زو  .اؾات  «صرسیس ثوز  ایطا  ثطاس نلح و ا نات خربنی»هب  م حوضس این فال

صاط ثاه    هابس پابنان   زض ضزا ًاب ان فطعای  تعاسز زیگاطس     انلی زض قبلت  ًوو  
شهان   زض هطاؾای ضا  نوعی ایطا  ثتواننس نس صبقو  ی صکطاض واض نوض   کطض وظنداطا

 . کننس خربنی القب  ربَجب 

 .اس هؿته طا یا ،ؿتیصطوض اس، ضؾبنه  حهوت  افکبض عوو ی، :ّب کلیدٍاژُ
 

 هقدهِ ٍ بیبى هسئلِ.1
عوو ی نقف ایفاب   و افکبضس زض حوظا ؾابؾی ا ثطخؿتهثه قکل  هب ضؾبنهزض زهه گصقته 

 ثب وضوز ثاه حاوظا ؾابؾای،    هب آ  و  حهوت س صهویطس هب ضؾبنه که چنب  آ  .انس کطزا
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و س اظ ثبظنوبیی و صهویطؾبظس اظ یک کكاوض و  لات ثاطاس ؾابؾاتوساضا      ا صبظاس فًب
خرب  واهواات افکابض عواو ی زض صحاوت       قطایٍ ا طوظ .انس کطزاعوو ی ایدبز  افکبض

ؾابؾی وثان الوللی ثه صسضیح ؾجت قسا صب صهویطس که اظ یک کكوض ثه خرب  اضانه  ی 
ثطقاطاضس پاوناس خاسس حاوظا      ثاه ویاػا ثاب   . گطزز،  ويوعی ثؿابض  رم  حؿوة قوز

ؾابؾت و ضؾبنه این صهویط ؾبظس ثه صسضیح ثه ؾوس کب   هاس  زاضس هاسایت قاسا    
  .اؾت

َی چنس زهه گصقته صعساز ظیابزس فاالم زضآ طیکاب وثطذای زیگاطاظ کكاوضهبس غطثای        
زض وضز ایطا  ؾبذته قسا اؾت که صبثاطگصاضس ظیبزس ثط ربَجان زاقته اؾات وزض آنراب   

ثطاین اؾبؼ هاس  ایان    . صهویط ؾبظس  كرهی زضثبضا ایطا  قکل گاطز ص ـ قسا صب
پػوهف اکتكب    حوضهبس  وضز صبکاس زض فالوربس غطثی  حاول  وياو   ایاطا   ای     
ثبقس صب ثتوا  ثب اؾترطاج   ًب ان انلی وکلاسس   ُطح قسا زضآنرب صحلاال  نبؾاجی اظ   

قبثلاه ثاب آنراب ثطنب اه ضیاعس      این خنگ نط  علااه خوراوضس اؾا  ی اضاناه زازوثاطاس       
ثه این  نظوض اثتسا پؽ اظ ثطضؾی ضویکطزهابس  رتلاب ثاه ضاثُاه     .  وؾابؾتگصاضس کطز

ؾانوب وؾابؾت  نگبهی ک   ثه  حهوتصی ذواهام زاقت  که زضثبضا ایطا  صولاس قاسا  
نگبا ک   زض نربیت ثب اؾترطاج  حوضهبس ؾابؾای کاه زض ایان  حهاوت       نیا .اؾت

ا طوظ کكوض و فًابیی کاه    ٍیقطا .طا  صولاس قسا ثه نتاده گاطس ذواهس ضؾاسزضثبضا ای
زضثبضا  ؿبنل  رتلب زضثبضا ایطا  زض عطنه خربنی  ُطح  ی قاوز اهواات اؾاترطاج    

کاه ثاب صوخاه ثاه اهواات       چاطا  .این  حوضهب ضا ثاف اظ هاط ظ ابنی ثطخؿاته  ای کناس     
ضؾبنه هبس غطثی و  حهوت  فًبؾبظیربس ضؾبنه اس ثه زؾت آوضز   حوضهبیی که زض

ظیط دووعه آنرب زضثبضا ایطا   ُطح قسا اؾت  ی صوانس زض نربیت  ندط ثه ضوقن قس  
ؾوس زیگاط ثبیاس صوخاه زاقات کاه       اظ .ؾابؾتربس ضؾبنه اس غطة زض  قبثل ایطا  قوز

ضؾبنه هب و ثبتذم ؾانوب، ضوظ ثه ضوظ نقف پطضنگ صطس زض فًبس افکبض عوو ی پااسا  
و این ضؾبنه هب زض قطایٍ ا طوظ که خوروضس اؾ  ی ایطا  زض چناس ظ اناه ثاب     ی کننس 

 كک   وزقواضیربیی زض عطنه خربنی ضوثه ضو قسا  ی صوانس نقف  روی زض هاسایت  
  .افکبض عوو ی ثه ؾوت  ایطا  هطاؾی و افعایف فكبضهب ثط ایطا  ایفب نوبیس
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ب  ؾابؾای خوراوضس اؾا  ی    این  اؾبؼ ؾوال انلی این پػوهف این اؾت کاه نظا  ثط
چگونه زض فالم هبس ؾانوبنی غطثی ثبظنوبنی قسا اؾت ؟و  حهوت  صهویطس ضؾابنه  
هبس غطثی ضوس چه  حوضهبیی زضثبضا ایطا  صوطکع کاطزا انس؟کاه ثاطاس پبؾاد ثاه ایان       
ؾوات زض این پػوهف ؾعی قسا صب ثب اؾتفبزا اظ ضوـ صحلال  ًوو ،  حوضهبس  ُطح 

 . هبس ؾبذته زض کكوضهبس غطثی،  وضز ثطضؾی قطاض گاطزا  زض فالمقسا زضثبضا ایط
 

 بحث ًظری. 8
.  ؾانوب زض عهط ا طوظ پاونس  كرم و ثطخؿته اس ثب عطنه ؾابؾت ثطقطاض کطزا اؾات 
زضذهول نو  ضاثُه ؾانوب وؾابؾت ضویکطزهبس  رتلفی وخوززاضز ثطذی  عتقسنسکه 

حقبیق ؾابؾای ضا   ُابثق واقعاات ثاطونای     ؾانوب  ضؾبنه اس ثی َط  و ؿتقل  ثوزا و
ثبظنوبنی  ی کنس   ا ب ثطذی  تفکطا   زیگط زض قبثل این نگبا ؾبزا انگبضاناه  عتقسنسکاه   
ؾانوب زضذس ت قسض  اؾت و لصا صهاویط زگطگاو  قاسا اس اظ واقعاات  تنبؾات ثاب       

َطیاق ؾاانوب   قسض  ضا ثبظنوبنی  ی کنس ثه ثاب  زیگط ثبظنوبیی یب وانووزا،اظ واقعات اظ 
ثلکه ؾانوب واقعات . زگطگو  قسا و ثه صعجاط غا  لوک گساضؾانوب ثبظصبة واقعات ناؿت

 (91: 1378حجاجی ناب،.) ثبظصبة اؾت
غا  تکب ، فالؿو  و ضوانکبو فطانؿوس ضا ضا ثبیس اظ نظطیه پاطزاظا   رام ایان ضویکاطز     

ناان نتابیح علام ظثاب      تکب  ص ـ کطز صب ثب صطکات نظطیه هبس فطویاس و هو  . زانؿت
نظطیه هبس خسیاسس کاه زیگاط انسیكاونسا  و     . قنبؾی نظطیه هبس خسیسس  ُطح ؾبظز

زض کنابض غا  تکاب  زض ؾابل    .  حققب  ثه صسضیح اظ آ  زض ا ط ثبظنوبیی ؾانوب ثرطا ثطزناس 
ثوزضیبض اظ خوله کؿبنی اؾت که زض ظ انه ثطضؾی ثبظنوبیی زض ؾانوب  80و  70هبس زهه 
هبس آ طیکب  ُبلعب  گؿتطزا اس اندب  زاز و حتی عنوا  کاطز کاه  اب زض عهاط     و ضؾبنه

او زضاین ثبضا ؾه ؾُح ضا ثطاس ثبظنوبیی یاب وانواوزا  ُاطح  ای     .وانووزا هب قطاض زاضیم
ؾاُح  . ؾُح اول نؿره ثسلی اظ واقعات که صفبو  آ  کب   ضوقن و آقکبض اؾت: کنس

چنب  َجاعی ثه نظط  ی ضؾس که  اطظ  ااب    زو  ؾُحی اؾت که زض آ ، نؿره ثسلی آ  
و ؾاُح ؾاو  نؿاره ثاسلی اؾات کاه       . واقعات و ثبظنوبیی یب ثبظنووزا ضا حص   اکنس

ثوزضیبض حتی زض این ظ اناه   (112-120: 1389لان،.)واقعات اظ آ  ذوز ضا صولاس  ی کنس
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طاین عنوا   ی کنس و ثا « خنگ ذلاح فبضؼ ضخ نساز»زضثبضا خنگ ذلاح فبضؼ ثب عنوا  
ثبوض اؾت که آن ه ؾجت قس صب افکبض عوو ی گوب  کننس که خناگ ذلااح فابضؼ  ااب      

نوبیكاای کااه زضآ  صهاابویط  نتراات . آ طیکااب و عااطا  ضخ زازا، قااو ضؾاابنه اس اؾاات
ثط حوضیت خنگ الکتطوناک، هس  گاطس هواپاوبهب ثاه  ربَات صحویال زازا قاس صاب      

 (322: 1386فکوهی، .)ؾتاوگوب  کنس واقعب یک خنگ صوب  عابض ضخ زازا ا
نظطیه پطزاظ زیگطس که زض  ويو  ؾانوب و ثبظنوابیی ؾابؾات ثاه آ  ثبیاس اقابضا کاطز       

غیػک زض نگبهی  سض  ثه  ويو  اؾتا  ؾاط بیه زاضس ثطخراب  ،   . اؾ وس غیػک اؾت
ثطاین ثبوض اؾت که ضؾبنه هب زض خرب  زض حبل ثؿٍ ایسنولوغس ؾاط بیه زاضس زض قبلات   

کبضذبناه  »اظ نظاط او یکای اظ قسضصوناسصطین      .نگی ثه ویػا ؾانوب هؿتنس حهوت  فطه
آ  چنب  که هبلاووز اظ نظط وس زض قکل زاز  ثه فرم . هبلاووز اؾت« هبس ایسنولوغیکی

غیاػک ،ا طیکاب ضا ثاه عناوا      (  29: 1388نوضنرال،. ) ب اظ خرب  نقف قبثل صوخری زاضز
هاب  س ذاوز اظ َطیاق هابلاووز و ؾابیط ضؾابنه     نظب  هػ و  که ثب واقعی خلوا زاز  ثطصط

 (76: 86صبخاک،. ثطخرب  ؾاُطا یبفته اؾت  وضز نقس خسس قطاض  ی زهس
ضا ثبیاس اظ خولاه  روتاطین     "ثوزضیابض  "و "غیاػک "زض  دوو  این زو انسیكونس یعنای  

انسیكونسانی زانؿت که ثب صطکات ؾابؾت ، هناط و ضوانکابوس تکاب  صحلاال ناوینی اظ      
 .ؾانوب زض ؾابؾت ثان الولل و ثبظصولاس هػ ونی اضانه نووزنسنقف 

ثعنوا   هسا  این گونه ضویکطز ثه ؾانوب  اتوا   ثه هبلاووز ثاه عناوا   روتاطین اثاعاض     
زض َول صابضید آ طیکاب،   . ثبظنوبیی زیپلوبؾی عوو ی زض عطنه ضؾبنه و ؾانوب اقبضا کطز

و زولت هبس  رتلب ضوس کابض آ اسا    هبلاووز هوواضا اثعاض آؾب  زض زؾت حکو ت هب
ثوزا اؾت صب آنب  ذواؾته هب، زیسگبا و  وايع ذوز ضا ثه َاوض آقاکبض یاب اغلات غااط      

آ  چنب  که  طز  زض ظبهط ثاب فالورابیی هاداب  انگااع و     . آقکبض ثه زیگطا  انتقبل زهنس
، فالوربض واقع زض پكت ضوایت انلی صبثاطگصاض زض غانطهبس  رتلب ضوثه ضو هؿتنس ا ب ز

صحوت  قهه ثه گونه اس پاف  ای ضوز کاه صاب ان کنناسا  نویاب  و نظاطا  زؾاتگبا        
هو نان کاه زض هواان قاطایٍ    ( 7: 1392: الری، ؾلُبنلو.) ؾابؾی ذبضخی آ طیکب ثبقس

ا طوظ هم ثطذی نبحت نظطا  صولاس  انی ؾاطیبلربیی هو او  چطنوثاال ضا زضآ طیکاب،     
زض هواان ثابضا   .اب  آ طیکب و ضوؾاه عنوا   ی کنناس اس  ازا ه خنگ ؾطز ثه قکل ضؾبنه



 431    ( 8142 -4334)  هاي غربي ي نظام سياسي ايراى در فيلنبازنواي

 

آغانؽ اَ عبصی ایبت   تحسا ناع ثط اهوات نقف وکبضکطز ؾانوب زض زیپلوبؾی عواو ی  
عنوا  یکی اظ اثعاضهبس زیپلوبؾی عوو ی ثه  ه عتقس اؾت که ثبیس ؾانوب ث کنس و  ی صبکاس

ضا اظ َطیاق قانبذت، اَا       صب  نبفع  لی و ا نات  لای ایابت   تحاسا    زنجبل آ  ثبقس
ضؾبنی و صبثاطگصاضس ثط طز  کكاوضهبس زیگاط و گؿاتطـ گفتگاو  ااب  قارطونسا  و       

ثطاین اؾبؼ این پاػوهف  ( نجع   .) نربزهبس آ طیکبیی و هوتبیب  ذبضخی آنرب اضصقب زهس
ثب نگبا  عُو  ثه ثحث ثبظنوبیی  جتنی ثطضویکاطز زو   ثاه نحاوا ثبظنوابنی خوراوضس      

فالم هبس ؾانوبس غطة  زضزوزهه گصقته  ی پطزاظزوص ـ  ی کنس  ًاب ان  اؾ  ی زض
 . انلی این ثبظنوبنی واضونه اظ واقعات خوروضس اؾ  ی ایطا  ضا عطفی نوبیس

 
 ضوَىتحلیل ه :شٌبسی رٍش.3

هبس که اظخوله ضوـ. ضوـ انتربة قسا ثطاس این پػوهف ضوـ صحلال  ًوو  اؾت
 : braun) قاوز   ای  قاوطزا  هاب  زازا اظ ضوقربیی پبیاه اس زض صحلاال    صحلال کافی  و

ضوز ولاصا ثاب     ی کبض ثه آ  صجاان  وثطاس ثاب  واقعات   عووت صحلال  ًوو   (2006,5
 یاک  اظ ثاكتط صحقاق ،واحس زضاین نو  ضوـ صحلال. .هس  این پػوهف ؾبظگبضس زاضز

. قاوز   ای  صوخه ثاكتط آنرب ثه ظطیب نکب  و هب زازا ثبفت ثه و  اؾت انُ ح یب کلوه
ل  ًااوو  اظ قااوبضـ کلوااب  و عجاابضا  آقااکبض، فطاصااط  اای ضوز و صحلااا هو نااان

ؾاپؽ ، اظ کاسهبس   . ثطقنبذت و صوياح ایسا هبس ناطیح و ياونی صوطکاع  ای کناس     
زض صحلاال  ًاوو   ای    .  ًب ان انلی ثطاس صحلال عواق صط زازا هب اؾتفبزا  ی قاوز 

ی  ًب ان ثاطاس  قبیؿاه آنراب و صرااه  ابصطیؽ  ًاب ان و صطؾاام        صوا  اظ فطاوانی نؿج
 (157: 1390قاد ظازا، .)خسول  ًب ان اؾتفبزا کطز

صحلال  ًوو  ثب صکناک هبس  گونبگونی اؾتفبزا  ی قوز  اظ خوله ایان صکنااک   ضوـ 
 thematic)،  ابصطیؽ  ًاب ان  (    (template analysis)هاب  اؾاتفبزا اظ قبلات  ًاب ان    

matrix): )  وصحلاال  قبیؿاه اس ،comptative analysis)   )  و قاجکه  ًاب انthematic 

network)   )اؾت (miles, 4991)  زضاین پػوهف اظ صکناک قجکه  ًب ان یب صحلال که
آن ه قجکه  ًب ان عطيه  ی کنسنقكه هبس قاجاه صبضنواب   .  اؾتفبزا ذواهس قسصوبصاک 

قجکه س  ًب ان ثط اؾبؼ ضونسس . ثه  ثبثه انل ؾبظ ب  زهنسا و ضوایتف نوبیف اؾت
کكاسزضاین صکنااک  صا ـ  ای       ای  ثااطو    تن اظ ضا پسیسا قًبیبس نس   كرم، 
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 و صاط   داطز  اناول  ثاه  آنراب  صلراام  و اس پبیه  ًب ان ثنسس زؾته قوزصب  حقق  ثه 
وزضنربیات  .قاوز   ی گفته زهنسا ؾبظ ب  که ثه آنرب  ًب ان  کنس پاسا زؾت صطس انتعاعی
بلی زض قبلت اؾتعبضا هبس اؾبؾی گندبنسا قاسا و ثاه ناوض   ًاب ان     ع  ًب ان این

زض  ی آینس و ؾپؽ این  ًب ان ثه نوض  صقكه هبس قاجکه صبضنواب،     حبکم ثطکل  تن
ضؾم و  ًب ان ثطخؿته هطیک اظ این ؾه ؾُح هوطاا ثب ضواثٍ  اب  آنرب نكب  زازا  ای  

 قاجاه  و گطافاکای  ناوض   ثه ثطذ   ضوـ قبلت  ًب ان، قجکه هبس  ًب ان . قوز
 زض. قاوز  صأکااس  قاجکه   ااب   بثل تق اضصجبٌ و واثؿتگی ثط و  قونس  ی زازا نكب  صبضنوب
س که زضآقکبض و  هاطح هؿاتنس   ا پبیه  ًب ان اظ که اؾت این ثط ؾعی صحلال، نو  این

انالی  ( یب  ًب ان) ثه ؾوس  ًب ان انتعاعی صطو کلی صط حطکت  ی قوز صب ثه  ًوو 
که زضاین پاػوهف اظ  ثاب اؾاتفبزا اظ ایان      (Stirlng,attride:2001:3) تن زؾت پاسا کنام

 . صکناک ثه صحلال  ًب ان فالوربس  صکوض ذواهام پطزاذت
 

 ّبی تَلیدشدُ درببرُ ايراى ٍ هَضَع آًْب فیلن.4
هبس  رم صولاس قسا زضثبضا ایطا  زض ؾانوبس کكوضهبس ثب نگبهی آ بضس ثه  دووعه فالم

فالم  رم صولاس قسا اناس کاه اظ    16ب  حبل،غطثی  ی صوا  اقبضا زاقت که اظظ ب   صب ظ 
ثه ثعس هط ؾبل ثه َوض  توؾٍ و  نظم یک فالم و یب زو فاالم ثاب  حوضیات     2008ؾبل 

اظ ایان زض  . اکثطیت قبَع این فالورب زضآ طیکاب ؾابذته قاسا اناس    . ایطا  صولاس قسا اؾت
اس و حبلی اؾت که فالوربس ثؿابض زیگطس هم هؿاتنس کاه زضآنراب ثاه ناوض  حبقااه      

اس قسا اؾت ا اب ایان   خبنجی زضکنبض  ويو  انلی فالم، ثه ایطا  هم پطزاذته و یب اقبضا
ایان فالوراب  کاه کكوضؾابظنسا      .زؾت  حهوت  زو   س نظط این پػوهف قطاض نساضناس 

اؾات  (ثدع فالم ظیط ؾبیه که ؾبظنسا آ  انگلاؽ  ای ثبقاس   )اکثطیت قبَع آنرب  آ طیکب  
)  ،ذبناه اس اظ قان و اه   (   1998)، زقاون  لات  (1991)  هطگعثسو  زذتط: عجبضصنس اظ
( 2009)  ، ثطیااب   (   2008) ،ؾنگؿاابض  ( 2006)  ؾاهااس (  2005)، ؾاااطیبنب  ،(2003

 ،اوضقلام،قااوبضـ(   2011)،قااطایٍ (   2010)صهااوض  قبثاال ،غاااط(   2009)،ؾاابلت 
(   2015)قااطاظ   هابس  ،ؾاپتب جط (   2014)،گا ة  ( 2012)  ،آضگو (   2011) عکوؼ 
، که زضازا اه ثاه  حتاواس ایان فالوراب اقابضا       (   2017)آظازس  ،ثربس( 2016) ،ظیطؾبیه

 .ذواهس قس
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 (Not without my daughter)بدٍى دخترم ّرگس.4-7

پاطا و  ظنای آ طیکابیی اؾات کاه ثاب       1991 حهول  «ثسو  زذتط  هطگع»زاؾتب  فالم 
اظ وقاو  انقا ة اؾا  ی     پاؽ  .اؾات  کطزا اظزواج  تحسا بت یاهوؿط ایطانی ذوز زض 

 حووزس ثاه   زکتط .ثبظگطززکه ثه ایطا   طزاگ ی هوؿط وس ثه نب  زکتط  حووزس صهوام 
که زض ایطا   كکلی نرواهس زاقات و پاؽ اظ وضوز ثاه ایاطا  اظ      زهس ی هوؿطـ قول 

 زهاس  ی ا کاه ثاه وس قاول     هو نب  .یی  ثل خرب  غطة ثطذوضزاض ذواهس ثوزهب سآظاز
 ضو ضوثهیی  تفبو  هب نحنهوضوز ثه ایطا  ثب   حى ثه ا ب .ذالی ظوز ثه آ طیکب ثبظگطزنس

س که زض ثبت  ُطح قس زضواقاع زض ثُان زاؾاتب  اظ اثتاسا صاب       سنظط واضز  صوب  .قوز ی 
ذبَطنكاب  کاطز کاه زض  حهاولی  بنناس       سیثب .قوز ی  ُطح  چنسخبنجهثه قکلی  هب آ 
اظ  زانواب  و  زذتط  هطگع چنس  ؿئله  روی که پؽ اظ انق ة اؾا  ی زضثابضا ایاطا     ثس

 .قوز ی ؾوس کكوضهبس غطثی گوقعز قسا اؾت ثبظذوانی 
س ا ضؾابنه زضثبضا ایطا  زض این  حهول  قسا  ُطح  ويوعب  صوخه ثه صوب  این  واضز، ثب
 قوز ی  صهجی  حؿوة  قس  هثس ا خب عه خب عه ایطا ،-1:ثاب  کطز گونه نیا صوا  ی ضا 

این ضویکطزهبس زینی ثطذوضزهبس ذكانی ثاب افاطازس     ثط اؾبؼاین خب عه  و قرطونسا 
ثاب ذفقاب     و هواطاا فًبس خب عه ایاطا  ثؿاابض ثؿاته    -2زاضنس  کننس ی که  تفبو  فکط 

ی  ؿائله حقاو    َاوضکل  و ثاه  قوز ی حقو  ظنب  زض ایطا  ثؿابض صًااع -3.قسیس اؾت
 .اؾت قسا فطا وـ کب   ثكط زض ایطا  

 

 (Enemy of the Stat,1998 ) دشوي هلت .4-2

کكوض ضا  نیو ا نگطز ی   تحسا بت یا نفی ثه زولت  نؿجتب فالم زقون  لت ثب ضویکطزس 
 حهاول   نیا زض ا .کناس  ی ا اَ عب  افطاز  رتلب زض خرب   و قنوز ترم ثه خبؾوؾی 

زنااب ضا   هیثلنسپب قب ب   اظربضا  آ طیکب ثب صوخه ثتوا  صکنولوغیک ذوز،س زولت ا ضؾبنه
کاه   هؿات س ثطخؿته اؾت این  ويو  ا ضؾبنهزض این  حهول  آن هالجته . کنس ی قنوز 

صطوضیؿتی علااه   ب اعولاخطاس  زضنسززولت آ طیکب ثب این ازعب که ثؿابضس اظ کكوضهب 
این  اب   ويو  ایطا  زض این  حهاول   زض .سکن ی خبؾوؾی  هب آ  اظ این کكوض هؿتنس،

کاه ایاطا  خاعش کكاوضهبس صطوضیؿاتی  حؿاوة        قاوز  ی س زض قطایُی  ُطح ا ضؾبنه
یی اظ ایان  حهاول کاه    هاب  ثراف زض . که ثه يطثه ظز  ثه آ طیکب ع قه زاضناس  گطزز ی 
اَ عب  خربنی اظ ؾوس  و قنوز كرم ثط  ويو  نجطز آ طیکب ثب صطوضیؿم  نوض  ثه

ياس  ضفتبضهابس   ضغم یعلکه  گطزز ی  ساصأکاقبضا زاضز ثط این  ؿئله   تحسا بت یازولت 
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این  ويو  این  لازل .ی آ طیکب زض ثحث قنوز این  ؿئله زض  وضز ایطا  تظ  اؾتقبنون
که کكوضس  بننس ایطا  هواكه اظ صطوضیؿم زض  نُقه وخرب  حوبیت کاطزا   قوز ی ثاب  
 .اؾت
قاب ل چناس نکتاه     قاوز  ی س زیسا ا ضؾبنهزضثبضا ایطا  زض این  حهول  آن هی َوضکل ثه

 :اؾت
کكوضهبیی  بننس ایطا  و ضوؾاه ثه ثطهم ظز  نظم ذبوض ابنه ثب صوخه ثه ضویکطزهابس  -1

س هاب  گاطوا س هنگفتی ثاطاس حوبیات اظ   هب نهیهعایطا   -2.هؿتنس  نس ع قهزلرواا ذوز 
 .ثطذی ضفتبضهبس آ طیکب علاه ایطا  قبثل صوخاه اؾت-3 زهس ی يس غطثی اندب  

 
 ((House of Sand and Fog,2003  ٍ هِي از شي ا خاًِ.4-9

فاالم زاؾاتب     نیا زض ااؾات و   سقسااصولاین فالم ثط  جنبس ظنسگی یک غنطال آ طیکبیی 
انالی    ويو  .که پؽ اظ انق ة ایطا  اظ کكوض  ربخط  کطزنس قوز ی افطازس ضوایت 

فالم زضثبضا یک غنطال  تعلق ثه زوضا  پرلوس اؾت که پؽ اظ انق ة ایطا  اظ ثاام خاب    
غناطال اؾاجق    نیا ا .اناس  قساآ طیکب پنبهنسا  و ثهایطا  ضا صطک گفته  اـ ذبنوازاثه هوطاا 

اظ ایان  ؿابنل ثاه قاکل      و هطکسا  قوز ی  ضو ضوثهپرلوس زض آ طیکب ثب  ؿبنل  رتلفی 
قوز که ثه این  ؿئله اقبضا  ی زانوب . گطزز ی ض  ويوعب   رتلب  ُطح صطکاجی زض کنب

 .اناس  قاسا ظیبزس  دجوض ثه  ربخط  اظ کكوض  افطاز نبچبض ثه پؽ اظ انق ة اؾ  ی ایطا ،
ایان  وياو  اقابضا     ثاه  س  تعلق ثه آ طیکاب، ا ضؾبنه حهول  نیزض اکنبض این  ؿئله  زض
 ثاه  .ثرتاطس اظ ا اطوظ زاقاته اؾات      طاصات  ثهات که ایطا  پاف اظ انق ة ويع قوز ی 

ويعات ثس ایطاناب  ذابضج اظ کكاوض ضا نبقای اظ ضخ زاز      ماط ؿتقاغ َوض ثهقکلی که 
 .کنس ی انق ة اؾ  ی صوناب 

ضا  قاوز  ی ا اؾ  ی زض این  حهول  ُاطح   و انق ةزضثبضا قطایٍ خب عه ایطا   آن ه 
س ا خب عاه خب عاه ایطانای پاؽ اظ انقا ة اؾا  ی      -1:س کطزثنس زؾته ناچن نیا صوا  ی 

پؽ -2نساضنس س ثه ثبظگكت ا ع قههوان زلال ناطوهبس ضغیم ؾبثق  و ثهاؾت  طاگ انتقب 
 قااس  ثااهایاان خب عااه   و قاارطونسا ایطاناای  خب عااه اظ انقاا ة اؾاا  ی ایااطا ،  

و ثاوزا اؾات    خلو هضوثس ا خب عه خب عه ایطا  پاف اظ انق ة اؾ  ی،-3.انس قسا س نعو
پؽ اظ انقا ة اؾا  ی ایاطا      ا ب کنس،  ُطحی صوانؿت ذوز ضا زض ؾُح خربنی نوع ثه

 .ضونس  عکوؼ قسا اؾت
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 (Syriana,2005)سيریاًا . 4-4
ا ناتی آ طیکبؾت کاه  اسصی اظ زوضا      أ وضس پاطا و  یک ا ضؾبنهزاؾتب  این  حهول 

فاطز زض ایان زوضا  ثاب  وياو  فعبلاات       نیا ا .گصضانس ی ذس ت ذوز ضا زض ذبوض ابنه 
س هب تیو حوبس ؾابؾی هب کكوکفایطا  زض  و نقفس صطوضیؿتی زض ذبوض ابنه هب گطوا

 .قوز ی  ضو ضوثهس  ؿلح زض ذبوض ابنه هب گطواحبکوات ایطا  اظ 
س ثط نقف زضآ سهبس نفتی ایطا  و حوبیات خوراوضس اؾا  ی    ا ضؾبنهزض این  حهول 

نقاف ثاب    نیا ا .گاطزز  ی ا س ا گؿاتطزا  سا اا صأک اهلل و حعةس فلؿُانی هب گطواایطا  اظ 
صاب   2003س غطثی اظ ويعات آقفته قاوت نفت زض ثبظا ظ بنی ؾبل هب زولتس هب ینگطان
ثط این  زانوب س ا ضؾبنهقکلی که زض َول زاؾتب  این  حهول  ثه .هوطاا قسا اؾت 2006
ثاه ایان    ناهو نا  .قوز ی  ساصأکخربنی ی ثبظاضهبس رتگیض هم ثهایطا  زض  و نقفنگطانی 

که قرطونسا  ایطانی زض فبنله آقکبضس ثب حبکوات ذوز قطاض  قوز ی  ويو  هم اقبضا 
 .زاضنس

زض چناس  حاوض    صاوا   ی ا ضا  قوز ی س اقبضا ا ضؾبنهآن ه زضثبضا ایطا  زض این  حهول  
س که ثه صعجاط کكوضهبس غطثی صطوضیؿات  هب گطواحوبیت ایطا  اظ -1:ثاب  کطز ناچن نیا

قکب  خسس  اب  قارطونسا   -2ایسنولوغیک حبکوات  و افکبضهؿتنس زض ضاؾتبس  نبفع 
 و  قبثلاه قرطونسا  ثط لعو  ضاثُاه گؿاتطزا ثاب غاطة      ساصأکایطا   و  تاو حبکوایطانی 

ثاط نقاف    ساا صأک-3 یطانا یای اظ خواناب   صاوخر  قبثال حبکوات ثب ایان ذواؾات ثراف    
ایان  وياو  ثاب صحقاق      ونساو پس ایطا  زض  نُقه وخرب  هب تافعبلسهبس نفتی زض زضآ 

 .حبکوات ایطانی ضأؼزض  و صنسضوس افطاَی هب گطوااهسا  ایسنولوغیک 
 
 (three hundred,300:2006)سيصد . 4-5

 وياو    سقاسا اصولآ   حهوتصی صبکنو  زضثبضا ایاطا    ثط اؾبؼیکی اظ  حوضهبیی که 
فاالم ؾاهاس پاطا او  ثركای اظ صابضید       زاؾاتب   .نگبا ثه ایطا  اظ  نظط صابضیری اؾات  
نجطز هوب  نجطز صط وپال اؾت که َای   نیا .قوز ی نجطزهبس ایطا  و یونب  ثبؾتب  ضوایت 

 .یونبنی ضا اظ ثان ثطزنس 300س خنگی هب وااقآ  ایطاناب  ثب 
س  كرهای اظ  طؾابظ یصهو وایت صبضیری،ض اظس زض کنبض ثركی ا ضؾبنه حهول  نیزض ا

 کاب    س ا ضؾابنه چرطا ایطاناب  زض این  حهول  ؾو کی اظ .ایطاناب  نوض  پصیطفته اؾت
ذابضج اظ   کاب    ؾوس زیگاط ضفتابض آناب      و اظصوحف آ اع ثه صهویط کكاسا قسا اؾت 

کنبض این  ؿئله ثبیاس صوخاه زاقات کاه زض      زض .قوز ی ضفتبض انؿبنی ثه صوناب  هطگونه
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ثاه صهاویط کكااسا     ضحام  یثا  و الجتاه  خاو  و خنگافطازس ذكن  کب    ب اطانیا این فالم،
س ظزا ا لهاحثطاس اظ ثان ثطز  قرط بنب  یونبنی زؾت ثه هط فطیت و  که چنب  آ  .قونس ی 

ظ نقابٌ فاالم ثطاینکاه    ثؿاابضس ا  زض .اس ؾجوعبنه یونبناب  ضا  ی کكنساظ قاوا و ؾطاندب 
ایطاناب  هاچ گبا ثه صوافق هب وقطاضزازهبس ذوز ثب زیگط  لل پبیجنس نجوزا اناس صبکااس  ای    

 .قوز
هو نان صوخه ثه این  ؿئله يطوضس ثه نظط  ی ضؾاس کاه ایان  حهاول ضؾابنه اس اظ      

 نیا ا این نوض  که ثاه ناوعی  حتاواس آ ،    ثه .زضی ه صبضیری ثه  ويو  نگبا  ی کنس
 ؿئله ضا ثه  ربَت  نتقل  ی کنس که صوحف وذكونت زض صبضید ایطانااب  نرفتاه ثاوزا    

 .اؾت
حبل ثب صوخه ثه صوب  این  ؿبنل  ی صوا  ثه این  ويو  اقبضا کطز که فاالم ؾاهاس زض   

ایطاناب   لتی ذكن هؿتنس کاه اظ زیطثابظ ثاب    -1:چنس  حوض ضوس ایطا  صوطکع یبفته اؾت
ایطا  زض َاول صابضید ثاه هااچ قبعاسا و      -2.سس زاقته انسکكوضهبس غطثی  كک   خ

خناگ َلجای وحوبیات اظ کكاتبض یکای اظ ذهاهاه هابس        -3.صوافقی پبیجنس نجوزا اؾت
 .هویتی خب عه ایطا   حؿوة  ی قوز

 
 (The Stoning of Soraya M)سٌگسار ثریا . 4-6

قبنو  ایاطا    َجق .زاضزؾنگؿبض ثطیب زاؾتبنی  جتنی ثط یک  ؿئله  صهجی زض خب عه ایطا  
 زاؾاتب   . دبظاصی ثطاثط ثاب ؾنگؿابض زاضز  ( اضصجبٌ ظ  هوؿط زاض ثب زیگطس) حؿنه ظنبس 
ضوایت گط ظنسگی یک ظ  ایطانی زض یکی اظ ضوؾاتبهبس  اطظس    هم« ؾنگؿبض ثطیب»فالم 

اؾت که اهبلی ضوؾتب و کسذساس ضوؾتب ثه وس صروت ظنابس  حؿانه واضز کاطزا اناس و     
 اب  یک ذجطنگبض فطانؿاوس ثاه ناوض      نیزضا .س صب وس ضا ؾنگؿبض کننسزضنسز هؿتن

ظثاب  ایان ذجطنگابض     اظ زاؾاتب  فاالم،    ابنه هابس  اظ .اصفبقی ثه این ضوؾتب واضز  ی قوز
ثاه قاس  زض ایان ثابضا      ضا ذجطنگبض فطانؿوس فًبس خب عه ایطا ، نیا .ضوایت  ی قوز

 .ثؿته صوناب  ی کنس
حب ااب  ؾنگؿابض    اظ س اظ قارطونسا  ایطانای،  بضاثؿا  ضؾبنه اس،هو نان زضاین  حهول 

 زض چنب  که هوان قرطونسا  که زض ایندب نوبزس اظ کل خب عه ایاطا  هؿاتنس،   آ  .هؿتنس
ایان فاالم    زض .س ضا ؾنگؿابض  ای کنناس   و نربیت ثب انطاض ثط ترم ثوز  ظ   وضز اصراب ، 

راب  فاطا  ای ذواناس وثاه ناوعی       ضوحبنی این ضوؾتب  طز  ضا ثه اعتطاو ثه ظ   اوضز اص 
 .هوگب  ضا صحطیک  ی کنس صب ثه َوض قُعی  دبظا  ؾنگؿبض ضا اخطا کننس



 413    ( 8142 -4334)  هاي غربي ي نظام سياسي ايراى در فيلنبازنواي

 

 : حوضهبس  ُطح قسا زضثبضا ایطا  زض این  حهول ضا  ی صوا  این چنان ثاب  کطز
اول آنکه حبکوات ایطا  که  ی صوا  نوبز آ  ضا ضوحبنی این فالم زانؿت ع قه قسیسس 

حؿبؾت  صهجی قرطونسا  زاضز واظ این َطیق ؾعی  ی کنس کاه هوگاب    ثه ثطانگارتن ا
 .ضا  دبة ثه ثطقطاضس قبنو   صهجی کطزا و قرم  وضز نظط ضا ؾنگؿبض کننس

ایطانای ثاه ناوعی خب عاه عقات       خب عه زو ان  ؿئله آ  اؾت که زض فالم ؾنگؿبض ثطیب،
این نوض  که  ثه .ا اؾت بنسا نكب  زازا  ی قوز که ثه قس  صحت صبثاط افکبض ثنابزگط

 .زض  وضز هاچ کبضس فکطس نوی کنس وصنرب ثطاؾبؼ  صهت صهوام  ی گاطز
ؾو  آنکه صبکاس ثط صقبثل  اب   ويو  ؾنگؿبض وحقو  ثكط هم حتی نرواهاس صوانؿات   
خب عه اس  بننس ایطا  ضا ثب قوانان ثان الوللی هوبهنگ کطزا و خب عه ضا اظ اخطاس قوانان 

 .هط  ؾبظزثؿابض زقواض  ن
 
 (salt,2009) التس. 4-7

آ طیکاب اؾات زاؾاتب  یاک خبؾاوؼ زو خبنجاه ضا        2009فالم ؾبلت که  حهول ؾبل 
خبؾوؼ زو خبنجه هم زض ک گ ة ضوؾاه فعبلات زاضز وهم صحت  نیا .ضوایت  ی کنس

ایان  اب وض ا ناتای زض زو ؾابظ ب       تیعًاو  .اؾترسا  ؾی آس اس ایبت   تحسا اؾات 
 .اَ عبصی زناب ؾجت  ی قوز صب وس ثربَ عب   حط بنه اس زؾت پاسا کنس

آن ه که زض فالم ؾبلت  كروز  ی ثبقس این  ويو  اؾت که  اب وض ا ناتای کاه زضایان     
 نیا ا .فالم یک خبؾوؼ زو خبنجه  حؿوة  ی قوز ثه زنجبل  جبضظا ثب صطوضیؿام اؾات  

کاه   چاطا  ص ـ  ای کناس صاب  ابنع اصفبقاب  صطوضیؿاتی زض ضوؾااه قاوز،         ب وض ا ناتی 
صعجاطس زیگط نوی ذواهس ثه زلال صاطوض یکای اظ  قب اب      ثه .ضویکطزس يس خنگ زاضز

ی نؿجت ثه آ طیکب ایدبز قوز واین  ؿئله زلالای ثاطاس آغابظ خناگ ؾاطزس      ظن ضوؾاه،
ثبضهاب  اوضز اصراب  انداب       هوان اؾبؼ ایطا  زض این  حهول ضؾبنه اس ثط .زوثبضا ثبقس

 .فعبلاتربس صطوضیؿتی زض آ طیکب وصطوضیؿم قطاض  ی گاطز
ع وا ثط هوه این  واضز زض پبیب  فالم ؾبلت نتاده گاطس  ای قاوز کاه ایاطا  زض کنابض      
عطثؿتب   نكب صطوضیؿم اؾ  ی زضخرب  هؿتنس وثبیس نابثوز قاونس ا اب ایابت   تحاسا      

 .ثه نوعی ؾعی  ی کنس آنرب صًعاب قونسع قه اس ثه حص  آنرب نساضز و
هو نان صکاه ثطاین  ويو  که ایطا  ثب صطوض  قب ب  ثلنس پبیاه ضوؾااه ؾاعی زض ایدابز     

فالم اظ زیگط نکب  ثطخؿته ایاطا  هطاؾای    نیزضا ثحطا  زض ضواثٍ آ طیکب و ضوؾاه کنس،
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س ا اطوظا  چنب  که این  حهاول ضؾابنه اس زض پبیاب  ثؿاابضس اظ ثحطانراب      آ  . ی ثبقس
 . نُقه ضا ثه ایطا  نؿجت  ی زهس

ثطهوان اؾبؼ این  حهول ضؾبنه اس زضثبضا ایطا  زضپبیاب  چناس نتاداه گااطس آقاکبض      
 :وپنرب   ی کنس

حبکوات ایطا  زض پكت پطزا ثركی اظ صطوضیؿترب زض خرب  قطاض زاضز وصطوضهب ضا ثاه  -1
ایبت   تحسا ثاه  -2کنس  نوعی ثطاس ایدبز ثحطا  زض اب  ثلوک قط  وغطة هسایت  ی

زلال اهوات زاز  ثه حفظ نلح زض ذبوض ابنه اظ زضگااطس  ؿاتقام ثاب حبکواات ایاطا       
 .ذوززاضس  ی کنس

 
 ( Unthinkable,2010)غيرقابل تصَر. 4-8

 حهاول   نیا .ثه کبضگطزانی گطیگوض خطز  اؾت 2010فالم غاط قبثل صهوض صولاس ؾبل 
ضؾبنه اس ضوایت گط قرطونس آ طیکبیی اؾت کاه ثاه ایاطا   رابخط  کاطزا وزض ایاطا        

قارطونس کاه ثاه ناوعی کبضقانبؼ       نیا . ؿلوب   ی قوز و ؾپؽ ثه آ طیکب ثط ی گطزز
اؾجق ؾبظ ب  ا ناتی آ طیکب هم  حؿوة  ای قاوز پاؽ اظ وضوز ثاه آ طیکاب زض نقابٌ       

آ طیکبیی  وام زاضز ثب این حطکت  الاو  هب رتلب ثوت گصاضس  ی کنس و ثه نوعی صه
این ثان ثؿابضس اظ ثبظخوهب ص ـ  ی کننس صب اظ ضاهربس  رتلب او ضا  زض .ضا اظ ثان ثجطز

وازاض ثه اعتطا  کننس که زض ایطا  چه اصفبقبصی افتبزا اؾت که او پاؽ اظ گصقات اظ ایان    
 . ؿاط ثه ؾوت صطوض آ طیکبیی هسایت قسا اؾت

قوز صب ایاطا  ضا کكاوضس ثاه نوابیف ثگاصاضز کاه زضآ  اوت        ص ـ  ی زض این  حهول
ضویکطزهبس ثناب  گطانه حبکوات ثط  حوضیت  جبضظا وؾتاعا ثاب قارطونسا  غطثای قاطاض     

نکته آنکاه زض ایان  حهاول ضؾابنه اس ایاطا   نكاب صاطویح صفکاط          نازو  .گطفته اؾت
س ثه ایطا  ؾفط  ای کناس ثاه    چنب  که هط فطز آ  .صطوضیؿتی ثه نوبیف گصاقته  ی قوز

 .نوعی زض  عطو  غعقویی قطاض گطفته و ؾپؽ زؾت ثه ضفتبضهبس وحكابنه  ی ظنس
ثب صوخه ثه صوب  این  واضز  ؿبنلی که زضثبضا ایطا   ُطح  ی قوز ضا ثبیس زض چنس  حاوض  

 :عنوا  کطز
ياطثه  ع قه هواكگی ایطا  ثطاس .2 ؛خرب نسوض صطوضیؿم صوؾٍ حبکوات ایطا  زض .1

ضویبضویی ایاطا  وآ طیکاب زض ؾابلربس آیناسا     .3ظز  ثه  نبفع و قرطونسا  زولت آ طیکب؛ 
 .ونابظ ثه واضز کطز  فكبض ثاكتط ثه ایطا  زض این ضویبضویی
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 (circumstance)شرایط .4-9
فاالم قاطایٍ    زاؾاتب   . حهاول کكاوض آ طیکبؾات    2011ؾبل قطایٍ فالوی  حهول 

 .نی ثه عنوا  نوبزهبس خوانب  ایطانی زض خب عاه ایاطا  اؾات   زضثبضا ظنسگی زو زذتط ایطا
 زو زذتط ثه  ؿبنلی ع قه زاضنس که ثب ذواؾته هبس حبکوات ایاطا  زض صًابز اؾات    نیا

 .وثه هوان زلال زض ثركربس  رتلب ثب ناطوهبس ا ناتی وپلاؽ ایطا  ثطذوضز  ی کننس
زاضز ثاف اظ هطچااعس ثاط ضاثُاه    ضوایتی که فالم قطایٍ اظ ويعات ا طوظ خب عه ایطا  

این  حهول ضؾابنه اس خواناب  ایطانای     زض .حبکوات ایطا  ثب خوانب   توطکع قسا اؾت
ضوایات فاالم قاطایٍ     ثاه  .ثاف اظ هط ثرف زیگطس اظ خب عه ثب حبکوات زضگاط هؿتنس
 اؾتفبزا ظنسگی قبز، زاقتن .ذواؾته خوانب  ایطانی ثب حبکوات ایطا  کب    تفبو  اؾت

فًبس ثبظ ؾابؾی ثاطاس اظرابضنظط واضصجابٌ     زاقتن زض  اروبنی هب، حًوض ظ  ؿکطا ،ا
آظاز اظ خوله هبس ذواؾته هبیی اؾت که زضایان فاالم اظ آ  ثاه عناوا  ع ناق خب عاه       

صوخه زاقت که زض فالم قطایٍ فًبس خب عه ایاطا  ثاه قاس      سیثب .ایطانی یبز  ی قوز
ثاه   ...زض صوب  ا وض زذبلت  ی کناس  تاحبکو .پلاؿی وثؿته ثه صهویط کكاسا قسا اؾت

اختوبعی خب عه ایطا  ثاه   –َوض کلی زض این  حهول ضؾبنه اس زضثبضا ويعات ؾابؾی 
خب عه ایطا  هط ضوظ ثاف اظ گصقته ثاه  کابنی ثاطاس صقبثال     .1:چنس نکته اقبضا  ی قوز

خاوز  قرطونسا  ایطانی ثاه قاس  ثاه وياعات  و    . 2.خوانب  وحبکوات صجسیل  ی قوز
 عتطو هؿتنس وصوب  فعبلاتربس آنرب زقاقب زض صعبضو ثاب ذواؾاته هابس حبکواات قاطاض      

ناطوهبس ا ناتی ایطا  ثه نوبینسگی اظ حبکوات فًب ضا ثه قس  پلاؽ کاطزا وزض  . 3.زاضز
 .کننس ا وضذهونی قرطونسا  زذبلت  ی

 
Countdown: A Warning to the  Jerusalem)اٍرشللين شلوارم هعسلَ    .4-71

World,2011) 

 .ثه کبضگطزانی هبضولس کطانک صولاس قسا اؾت 2011اوضقلام قوبضـ  عکوؼ زض ؾبل 
این  حهول ضؾبنه اس ثط  جنبس نوعی پاف گویی هبیکتبثرابس  قاسؼ یونبنااب      زاؾتب 

ثه عنوا  نوبز  ؿلوبنب  پبضؾی ؾعی زاضنس که یک ثوت ثعضگ  ب اطانیا .قطاض گطفته اؾت
ثان یاک یراوزس    نیزضا . نفدط کننس و الاو  هب نفط ضا اظ ثان ثجطنس ضا زض ایبت   تحسا

 . توخه این  ؿئله  ی قوز وزض پی ندب  هوگب  ثط ی آیس
کلات ضوایتی که زض فالم اوضقلام قوبضـ  عکوؼ اظ  ويع گاطس هبس ایطا  زض ثطاثاط  

 ثاه  .ؾات اؾطانال  ی قوز ثط جنبس صونافب  آذطظ بنی یروزیب  اظ ويعات قو  یراوز ا 
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قکلی که زض این  حهول ضؾبنه اس ایطا  هوب  زخبل  عطفی قسا وصبکاس  ی گطزز کاه  
ثطاین  ؿئله هم اقبضا  ای قاوز    ناهو ن .ایطاناب  زض پی نبثوزس کل خرب  یروز هؿتنس

که ایطا  زض حبل ازا ه زاض کطز   صاکطا  اؾت واظ این َطیق ص ـ  ی کناس صاب وقات    
 . ح هؿته اس زؾت پاسا کطزا وثطعلاه اؾطانال اؾتفبزا کنسصلب کطزا وزض نربیت ثه ؾ

ی صوا   ويوعبصی که زضاین  حهاول ضؾابنه اس زضثابضا      ثب صوخه ثه صوب  این نکب ، 
ایطا  ثه زنجبل زؾت یبثی ثاه اناطغس   -1:ایطا ، ثه آ  اقبضا  ی قوز ضا این گونه ثاب  کطز
س زؾت یبثی ثه ؾا ح هؿاته اس  ای    هؿته اس نلح آ اع ناؿت وصنرب این  ؿئله ضا ثطا

زاضز وؾط نكب ایان ظخااطا    ظنداطا اس اظ ثوت گصاضس وصطوض زض خرب  وخوز-2ذواهس 
ایطا  هوب  زقون اؾطانال زض آذط ظ ب  اؾات کاه ثاه کكاتن خوعاات       -3.ایطا  اؾت

 .کثاطس اظ یروزیب  اعتقبز زاضز
 
 (argo,2012) آرگَ. 4-77

فاالم یکای اظ  روتاطین     نیا ا .کبضگطزانی ثن افلاک اؾات  ثه  2012آضگو  حهول ؾبل 
 تیضوا . حهوت  ضؾبنه اس  حؿوة  ی قوز که صبکنو  زضثبضا ایطا  صولاس قسا اؾت
آثاب    13این  حهول ضؾبنه اس اظ آن ه که زض حبزثه اقغبل ؾفبض  ایابت   تحاسا زض   

 .انلی زاؾتب  آ  ضا زض  ی گاطز قبکله ضخ زاز، 1358
اولان ثرف  ؿبنلی اؾات کاه زضثابضا    . الم زض چنس ثرف صفکاک  ی قوزضوایت این ف

ثراف ضا هام    نازو ا  .انق ة ایطا  و قطایٍ پؽ اظ انق ة اؾ  ی  ُاطح  ای قاوز   
صهویطس که زضایان  .  ويو  گطوگب  گاطس و ؿبنل ؾابؾی پاطا و  آ  صكکال  ی زهس

فًابس  . ؼ اؾات  حهول اظ انق ة اؾ  ی صوناب  ی قاوز آ ارتاه ثاب عنبناطهطا    
فاالم   نیزضا .ذوفنبکی که زضآ  صوب   ربلفب  واثؿتگب  ضغیم پرلوس زضآ  اعسا  قسا انس

این گونه نوبیف زازا  ی قوز که ایطا  پؽ اظ انق ة فًبیی کب   ثه هام ضیرتاه زاضز   
وقرطونسا  ایطانی ثه قس  صحت صبثاط ضویکطزهبس ایاسنولوغیک انق ثای هؿاتنس و ثاب     

ب وثب هسایت ا ب  ذوانی زضایان قاطایٍ ؾافبض  ایابت   تحاسا ضا ثاه       هوان ضویکطزه
وضوز قرطونسا  ایطانی ثه زاذال ؾافبض  زض ایان  حهاول      نحنه .اقغبل زضآوضزا انس

 ب اا طانیا قکلی کاه زضایان فاالم،    ثه .ضؾبنه اس کب   ثسوس ثه صهویط کكاسا قسا اؾت
ثسو  صوخه ثه عطفربس ثان الوللای ثاب ذكاونت ثؿاابض ظیابز ؾافبض  ضا اقاغبل کاطزا         

ثای  . و ب وضا  آ طیکبیی ضا  وضز يطة وقتم وحتی اعاسا  ؾابذتگی قاطاض  ای زهناس     
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صوخری ایطا  ثه  ؿبنل ثان الوللی و هوناتربس زیپلوبصاک ثبضهب زضاین  حهاول  اوضز   
 .صبکاس قطاض  ی گاطز

ه زضثبضا فًبس ایطا  پؽ اظ انقا ة و وياو  گطوگاب  گااطس زض     ثه َوض کلی آن ه ک 
 :این  حهول ضؾبنه اس  ُطح  ی قوز ضا  ی صوا  قب ل چنس نکته زانؿت

ظیط پب نربز  ثؿابضس اظ قوانان ثان الوللی وحکوطانای هاطج و اطج زض ایاطا  پاؽ اظ      .1
حوظا نفاوش   نظب ی گطس زض ایطا  پؽ اظ انق ة و گؿتطـ.2انق ة وافعایف ذكونت 

ایسنولوغیک ثوز  صفکط قرطوزا  ایطانی زض قجبل آ طیکب و نفاط  اظ  .3 طا یااین قكط زض 
 .کكوضهبس غطثی ثطهوان اؾبؼ

 
 (rosewater,2014) گالب.4-72

. صولااس قاس   2014زض ایبت   تحسا و زض ؾابل  فالم گ ة ثه کبضگطزانی خب  اؾتواض  
که ثطاس یک ضوظنب ه نگبض ؾبکن لنس  زض َول صظابهطا   اصفبقبصی اؾت  زضثبضااین فالم 

زض این فالم  بظیبض ثربضس ذجطنگبض ایطانای  قاام    .ایطا  ضخ  ی زهس 88پؽ اظ انتربثب  
ا ب پؽ اظ وقو  صظبهطا ، ثه  ؛ثه ایطا  آ سا اؾت 88 انتربثب  ذجطس پوقف ثطاسلنس  

ی قوز و این زض حبلی اؾت ضوظ ثبظزاقت   100خط  زا ن ظز  ثه اغتكبقب  ثه  س  
 .که هوؿط او ثبضزاض و زض لنس  چكم انتظبض ثبظگكت اوؾت

زهس و زانوب  پؽ اظ هط اصرب ی کاه ثاه وس    ثبظخوس او قرهی اؾت که ثوس گ ة  ی
ثاه ایان    و ؛واضز  ی کنس اظ وس زضذواؾت زاضز که صوب ی اصرب ب  ضا ا ًب و صبیاس کننس

  اوضز  کاه   ويوعی . اظ این َطیق آظازس اـ ضا ثه زؾت آوضز ذجطنگبض  تصکط  ی قوز
 .گطفت قطاض هم ظ بنی  قُع هوب  زض غطثی هبس ضؾبنه اظ ثؿابضس صوخه

فالم ثطاس صوناب قطایٍ ایطا  و نحوا ثطذوضز نظب  خوروضس اؾا  ی ثاب  عتطياب      
ضا زض  و  ی صوا   حوضهبس  ُطح قاسا زضثابضا ایاطا     چنس الوب   كرم زاضز 88ؾبل 

 :این فالم اظ  اب  هوان الوب  هب پاسا کطز

 اعتطاياب   َاول  زض هابس  زؾاتگاطس  کاه  قوز  ی صبکاس  ؿئله این ثط فالم این زض . 1 
 .کب   غاطعبزتنه و ثب صوخاه هبس  ًحک و صوؿرط آ اع ثوزا اؾت 1388 ؾبل 
ثه صهویط قرهات ثبظخویی  بظیبض ثربضس کب   ضوا  پطیف، زو قرهاتی و ذكن . 2 

 ويوعی که زض َول فالم ؾعی  ی قوز ثه کال ؾابذتبض خوراوضس    . اؾت کكاسا قسا
 .اؾ  ی ایطا  صعوام زازا قوز
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ض این فالم کب   نبعبزتنه و  غطيبنه ثه صهویط کكاسا  ای قاوز   ز ایطا  قوا قًبیاه . 3 
 .قوز  ی نبزض ایطا  زض قسض  هط  ضاؼ اظ و وظافه اـ اَ عت اوا طس اؾت که

 آ  صوبقابس  ثاب   ربَت که اؾت قکلی ثه فالم این زض ثربضسنحوا ثطذوضز ثب  بظیبض . 4
  ثب هط گوناه آظازس  ُجوعاب  و   ایطا اؾ  ی خوروضس که کنس  ی پاسا ضا ثطزاقت این

 ضؾبنه هب  ربلب اؾت و ثه قس  ثه صک نسایی ع قه زاضز
 ثاب  قاس   ثاه  و ناؿت ثطذوضزاض  كطوعات هبس پبیه حکو ت خوروضس اؾ  ی اظ . 5 

 طانی زض صقبثل اؾتای خب عه
ثطذوضز ثب کؿبنی که  ترلفان یاب خاط     و ؛آظازس ضؾبنه هب و آظازس ثاب  وخوز نساضز 6 

 .ؾابؾی  طصکت قسا انس، زض اذتابض ناطوس ا ناتی و ؾپبا اؾت
واضز  ای   هوه اصرب بصی که زؾتگبا ا ناتی ثه ذجطنگابضا  و فعابلان ؾابؾای زض ایاطا     . 7

 .کننس، ؾابؾی و  غطيبنه و ثسو  ؾنس و  سضک  كرم اؾت
 
 (Septembers of shiraz,2015) شيراز ّايسپتاهبر.4-79

اظخولاه    تحاسا  بت یا ا 2015 ؾابل   حهول فالم ؾپتب جط قاطاظ ثه کبضگطزانی وین ثلط 
ظناسگی   گاط  ضوایات  فالم . زضثبضا ایطا  اؾت سقسااثؿابض  رم صول سا  حهوت  ضؾبنه

هب زچابض   انق ة زض ایطا  ظنسگی آ  سطاگ یک ذبنوازا ثطوصونس یروزس اؾت که ثب قکل
ثاه   که خواهطفطوـ اؾات که  طز ذبنوازا  چنب  آ . قوز یصغااط و صحوت  ثؿابض  نفی  
ثه اؾاطانال زض زوضا  قجال اظ انقا ة ثبظزاقات و      ثبضا نیزلال یروزس ثوز  و ؾفط چنس

 .قوز یپبؾساضا  قکنده   قس  اظ ؾوس ؾپبا ثه
ظ ب  ثب این  ؿئله  أ وضا  ؾپبا پبؾساضا  زا   ن ثه ذبنه او ضفته و اؾاجبة و اثبثااه    هم 

 تیا زضنرب و  زهناس  یضا اندب   ا  یاحتطا  یو ثه هوؿطـ انوا  و اقؿب  ث زاضنس یاو ضا ثط 
اؾات ضا   یروزس که قهه انلی کبضاکتط فالم این زض پبؾساضا  ؾپبا ثبظخوهبس ثطذی هم

حؿبة ؾاپبا و افاطازـ  نتقال کناس؛ و      صب صوب  ا وال هنگفت ذوز ضا ثه کننس ی دجوض  
 .ضا ثه زؾت آوضز اـ سآظاز تاصطص نیا ثه

صوطکع انلی این فالم ضا زضثبضا صهویطس که اظ ایطا  پؽ اظ انق ة اضانه  ی زهاس ثبیاس   
 :زض چنس  وضز عنوا  کطز

ثؿابض ذكنی صوؾٍ ؾاپبا پبؾاساضا  ثاب     سثطذوضزهب  ی، انق ة اؾ  سطاگ ثب قکل. 1 
 که َوضس قکل گطفت،هو و  یروزیب  و  ؿاحاب   صهجی  سهب تاَجقه ثطوصونس و اقل

 .قسنس  ربخط  ثه  دجوض آنب  اغلت
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قس  نبزا ،  تحدط  پؽ اظ انق ة اؾ  ی، افطازس قسض  ضا زض اذتابض گطفتنس که ثه. 2 
که آنب  ثه ثسصطین قکل  قس یانس و هوان  ؿئله ؾجت   خب عه ثوزاو خعش َجقب  پبیان 

 .ب ثسنه  سض  خب عه ثطذوضز کننسث وکن 
چاطا کاه   . ایطا  پؽ اظ انق ة اؾ  ی زیگط خبیی ثطاس ظناسگی و پاكاطفت ناؿات   . 3

 کؿای  هاط  اظ ضا پاكطفت و گصاضس ؾط بیه ا کب  وخوز حکو ت ایسنولوغیک و  تحدط 
 .کنس  ی ؾلت
انق ة اؾ  ی زض ایطا  ؾجت قسا که خب عه ایطانی ثه زو قؿوت صقؿام  سطاگ قکل. 4

 کاطزا  لاثه صعجاط این فالم قرطونسا   سض  گطا و الجته ثؿابض ثبؾواز و صحه ؾو کیقوز، 
خب عاه   هناط  یو فقاط و الجته ثه ضوایت این فاالم ثا   زؾت نیاهؿتنس و ؾوس زیگط قكط پب

 .انس ؿتبزایا
 

  (Under the Shadow,2016) ِیسا ریز.4-74
و کكاوض انگلؿاتب  اؾات     2016فالم ظیط ؾبیه ثه کبضگطزانی ثبثک انوضس  حهول ؾبل 

که زضگاط خنگ صحوالای عاطا     چطذس ی  اکه قهه آ  حول  حوض یک ذبنوازا ؾه نفط
 پعقاکی  زاضز نب  قاسا آ  نب  که ذبنوازا ظ  یعنی فالم انلی کبضاکتط. هؿتنس علاه ایطا 

طا  ایا  ثاط  حابکم  نظب  ثب حبت و ضفته ی  قوبض ثه انق ة ظ ب  ؾابؾی فعبت  اظ که اؾت
  اال  علااطغم  ونبچابض   ثاه  اؾت پعقک که کبضاکتط ایطج هم  یعنیهوؿط او . ظاویه زاضز

 .قوز ی  فطؾتبزا خنگ ثه ثبَنی

قاس    اـ ثاه  ذبناه  کاه نابحت   کناس  یظنسگی   سا ظ ب  ثب این  ؿئله قاسا زض ذبنه هم 
 ازا اه  زض قااسا . اؾات  اؾ  ی صنس و ایسنولوغیک افکبض زاضاس  ینوع فطزس  صهجی و ثه

 اخابظا  هب زض کبقبنه حفظ کنس وهم ثبیاس   اؾتب  این فالم هم ثبیس زذتطـ ضا اظ ثوجبضا ز
 چناگ  اظ ضا زذتطـ کنس یوآ س   ضفت ؾبذتوب  زاذل زض که  تبفاعیکی  وخوزس نسهس
 .ثابوضز ثاطو  او

ضغم  ثه حًوض زض خنگ علی سا گونه ع قه ذبنه قاسا و ایطج هاچ نبحت  ؾو هم  اظ آ 
 اظ صنراب  کاه  اؾت ییهب انؿب  نوبز  ینوع و ثه زهس یقعبضهبس ایسنولوغیک و  صهجی که  

 .کننس  ی  ُطح ضا ذوز نظطهبس  ضیبکبضس ینوع ثه و نوبیف ضوس
صا ـ  « ظیاط ؾابیه  » ثب نگبهی ثه چاس ب  و ضوایت این فالم ثبیس اقبضا زاقت که فاالم  

ظبهط صطؾنبک و  تبفاعیکی، چناس  ؿائله ضا زضثابضا ایاطا  و      زاضز صب زض پؽ یک قهه ثه
 .سزه اضانه صحوالی خنگ هو نان و اؾ  ی انق ة 

https://en.wikipedia.org/wiki/Under_the_Shadow
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 حطو  قاسا زقاقاب     هب كطفتاظنی که ثه ذبَط انق ة اظ پ عنوا  اسا ثهقزض این فالم . 1
قاطاض   اثطاهاوی آقبس یعنیقب   ذبنه نبحت   صهجی قس   زض  قبثل ذبنوازا  طزؾبتض ثه

 ؾاطظنف ثبضهب  وضز  پوقف نو  و افکبضـ زلال ثه ضا قاسا که  طزس. قوز ی  قسا زازا
ـ  ذواهاس  ی  که اؾت حبکواتی نوبز ینوع ثه و زهس ی  قطاض  خب عاه  ظناب   ثاه  ضا افکابض

 .کنس صحوال
 تعاسزس اظ فاالم صا ـ زاضناس صاب حبکواات ایاطا  ضا یاک حکو ات           سهب ؾکبنؽ. 2

و ثاب هاط نظاط     زهاس  یکب    ؾطکوثگط  عطفی کننس که اخبظا هاچ نقاسس ضا نوا   صط یصوصبل
ظیاط  الم نووزا ثؿابض ضوقن و آقکبض این  ؿئله ضا زض ف. کنس قس  ثطذوضز  ی  ربلفی ثه
  پاؽ  نیا ذواهاس کاه اظا    كبهسا کطز که  علم اظ قابگطزانف  ای   ییصوا  زضخب  یؾبیه، 
 .قوز ی  5ع وا زو حبنل خوعف  تی اگط ثگویس زو ثهح ، کننس صأیاس  گفت هطچه

خطیب  فالم ع قه ثه این  ؿئله که خنگ ضا صحوال اظ ؾوس ذبضج اظ  طظهب و زقون . 3
که ثط این ثابوض اؾات کاه ایان خناگ یاک خناگ         چنب  آ . ثه ایطا  صوناب کنس نساضز

اظخوله کابضاکتط انالی    ثؿابضس سهب یطانیا هوان ثطاس و قوز  ی ایسنولوغیک  حؿوة 
اس ثاه حًاوض و فاساکبضس زض ایان خناگ       قاه یعنی قاطزا و هوؿطـ ایاطج انا   ع   

 .نساقتنس
 انلی ظ  کبضاکتط) قاسا عنوا  یکی اظ زقونبنف   وخوز  تبفاعیکی که زض این فالم ثه.4

 زیاس   ثاب   ربَت و اؾت  حدجهکب     قسا کكاسا صهویط ثه ؾبذتوب  زاذل زض( قهه
 کابضاکتط  زذتط حتی وهب  فطنت ذواهس ی  که پنساضز  ی حکو ت آ  ضا نوبز  ینوع ثه آ 

 . ثگاطز وس ثه عنوا  یک ظ  زض خب عه اظ  ضا قاسا
قاب ل چناس  وياو      صاوا   یقسا زض فاالم ظیاط ؾابیه ضا  ا     زض دوو   حوضهبس  ُطح

 .2 طزؾبتضس خب عه ایطا  و صًااع حقو  ظنب  ظیط ؾبیه حکو ت اؾا  ی  . 1: زانؿت
ایسنولوغیک  ااب  ثسناه اختوابعی ذاوز      سهب زضگاطس و صنبقى اظ ؾطقبض ایطا  خب عه 

وخوز حکو ت زینی و نگبا ایسنولوغیک زض ثان اقكبض خب عاه زض ایاطا  نقاف    . 3اؾت 
 . روی زض ؾطکوة و نبخی گطفتن حقو  ظنب  زاضز

 
 (PRICE FOR FREEDOM,2017)بْاي آزادي . 4-75

ثاه کابضگطزانی و نویؿانسگی    2017 حهاول ؾابل   نب  فالم ؾانوبیی « ثربس آظازس»فالم 
زضآ  ؾطگصقت زکتطس یراوزس ضوایات  ای    ، فالوؿبظ آ طیکبیی اؾت که «زی   ثبنک»
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قوز که قبهس قکل انق ة اؾ  ی زض ایطا  اؾت و او ثه زتیلی صهوام  ی گااطز کاه   
ا ب زض این ضاا ثب  كک   و  هبنت ثؿابضس اظ ؾاوس حکو ات و   . اظ ایطا  ذبضج قوز

ی که ثه صعجاط این فالم صنسضوهب و ثبظوهبس ؾطکوة حکو ات  حؿاوة   حتی قرطونسان
 ابضک  »ثبوض  طکعس این فالم که اظ ضوس ذابَطا  زکتاط   .  ی قونس، ضوثه ضو  ی قونس

ؾبذته قسا این اؾت که انق ة اؾ  ی ایطا  ثاه زلاال اذت فاب   حوسضياب     « ثنروس
ن ضو غطة هم صهوام گطفات  و اظ هوا. پرلوس زض اواذط حکو تف ثب آ طیکب ثوزا اؾت

 .که  حوسضيب قبا پرلوس ضا ؾطنگو  و حکو ت  صهجی ضا زض ایطا  قکل زهس
زض هنگب  ذاطوج کابضاکتط انالی زاؾاتب  یعنای پعقاک  اوضز نظاط او ثاب صحاوت  و           
 ويوعبصی ضوثه ضو  ی قوز که ثطایف صعدت ثطانگاع اؾات و انا  انتظابض ضوثاه ضو     

ربیت زضاین فالم ثه این نتاده  ی ضؾس که این اصفبقب ، ایان  و زضن. قس  ثه آنرب ضا نساضز
فكبضهب و این صغااط ضویه هب ، هوه و هوه ثه زلال قکل گاطس یک انق ة ایاسنولوغیک  

 .زض ایطا  اؾت که پكت هوان انق ة هم ذواؾته هبس غطة نرفته اؾت
ن چناان ثااب     حوضهبس انلی این فالم ضا ثبیس  ی صوا  ثه نوض  زؾته ثنسس قسا ایا 

 :کطز
انق ة اؾ  ی ایطا   كطوعاتی نساضز و   جتنی ثطذواؾت آ طیکب و ثطاؾابؼ ثطنب اه   -1

نقاى  -3ثسنه حبکوات ذكن و ایاسنولوغیک اؾات   .2ضیعس غطة نوض  گطفته اؾت
حقو  قرطونسا  اظ  روتطین اصفبقب   نفی اؾت که پاؽ اظ انقا ة اؾا  ی زض ایاطا      

ی زض ایطا  ؾجت قکل گاطس یروزس ؾتاعس ثؿابض گؿتطزا انق ة اؾ  -4ضخ  ی زهس 
زض -5قس و فًب ضا ثطاس ظیؿت یروزیب  زض خب عه پاؽ اظ انقا ة ثؿاابض زقاواض کاطز     

خطیب  انق ة اؾ  ی ایطا  افطاز ثؿابضس کكته و صطوض قسنس و اظ هوان ضو این انق ة 
 .آ ارته ثب خنبیت و ذو  ضیعس ثوزا اؾت

 
 ّب  فیلن تحلیل هضوَى هتي.5

چطا که ثه این ناوض   ای صاوا     . صحلال  تن گب  ثؿابض  روی زض صحلال  ًوو  اؾت
 ًوو  هبس پبیه اس و اؾترطاج آنرب اظ  تن  ی .  ًوو  هبس پبیه اس ضا اؾترطاج کطز 

صوانس نقف  روی زض زؾت یبفتن  حقق ثه  ًوو  انلی  حتواس  وضزنظط زاقته ثبقاس  
صوخه ثه ؾکبنؽ هب و زیابلوگ هاب و ثاكاتط  حاوض قاطاض زاز        اظ هوان ضو زض ازا ه ثب.

ؾکبنؽ هبس فالم هبس  س نظطس که زضاین ثبت ثه ثطضؾی اخوبلی آنرب پطزاذتاه قاس ثاه    
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ثاب  و اؾترطاج  ًب ان پبیاه اس آ  زضثابضا ایاطا  و انقا ة اؾا  ی ایاطا  ذاواهام        
 .پطزاذت

اخوابلی قاطاض گطفتاه اظ ؾاکبنؽ هابس      ثبیس صوخه زاقت که هط فالوی که  وضز ثطضؾی 
 تعسزس صكکال قسا که هط کسا  اظ این ؾکبنؽ هب زض ذاوز االواب  هابس صهاویطس و     
زیبلوگ هبیی زاضز که ثابنگط یک پاب  ثطاس  ربَت زضثبضا  ويو  ذاوز یعنای ایاطا  و    

 .انق ة اؾ  ی ایطا  اؾت
 

 اي هضوَى ّاي پایِ هحتَاي بصري فيلن ردیف

صحوال حدبة صوؾٍ قارطونسا    ؾکبنؽ هبس 1

 صهجی یب ناطوهبس زولتی خوروضس اؾ  ی ثاه  

، «ثااسو  زذتااط  هطگااع  »ظنااب  زضفالوراابس  

 «ؾپتب جطهبس قاطاظ»، «قطایٍ»،«ؾنگؿبضثطیب»

خوروضس اؾ  ی علاه ظنب  ذكونت  ای  

 وضظز و حقو  آنرب ضا يبیع  ی کنس

ؾکبنؽ هابس کتاک ظز  و  دابظا  ظناب  زض      2

، «ثااسو  زذتااط  هطگااع »هو ااو  فالوراابیی 

 «ؾنگؿبض ثطیب»

خورااوضس اؾاا  ی ایااطا  ثااه ایااسنولوغس 

ذكنی ثبوض زاضز که نتاده آ  خطانم علااه  

 ظنب  اؾت

زیبلوگ هبیی زضثبضا حوبیت  ؿاتقام ایاطا  اظ    3

گااطوا هاابس خنگدااوس  راابلب آ طیکااب زض   

غاط قبثل »، «ؾبلت»، «ؾاطیبنب« »زقون  لت»فالم

 «بضـ  عکوؼاضوقلام قو»،«صهوض

ایطا   اظ گاطوا هابس صطوضیؿاتی قانبذته     

صوؾٍ غطة حوبیت و هعینه هبس ک نای  

 زض این ضاا نط   ی کنس

ؾکبنؽ هبیی ثب  حتواس نبضيابیتی قارطونسا     4

زض  ایطانی اظ ظناسگی پاؽ اظ انقا ة زض ایاطا     

، «گاا ة»،« ذبنااه اس اظ قاان و  ااه»فالوراابس 

 «ظیطؾبیه»،« ؾپتب جطهبس قاطاظ»

خوروضس اؾ  ی زض اب  قرطونسا  ایطانی 

  كطوعاتی نساضز

ؾااکبنؽ هاابس اظ ضفتبضهاابس غاااط  توسنبنااه و   5

آ ارتااه ثااب وحكاات زض فالوراابس هو ااو     

 «آضگو»،«ؾنگؿبض ثطیب»، «ؾاهس»

خب عه ایطانی زض زل ذوز ذكونتی شاصی و 

 صوحف ضفتبضس زاضز
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 دٌّدُ ٍ فراگیر هضبهیي سبزهبى.6
اؾترطاج  ًب ان پبیه اس زض ازا ه ثه  ًب ان ؾابظ ب   زضکنبض ثطضؾی  حتواس فالم هب و 

. زهنسا اس که زض فالورابس صولااسس زضثابضا زض غاطة  ُاطح اؾات ذاواهام پطزاذات        
 ًب ان ؾبظ ب  و فطاگااط اظ آ  خرات زاضاس اهواات هؿاتنس کاه ثاب اؾاترطاج آ  اظ        

ظط زض  ًب ان پبیه  ی صوا  صهویط  كرهی اظ  ًوو  هبیی که زضثبضا  ويو   وضز ن
 . حهوت  ضؾبنه اس و فالم هبس  وضز نظط  ُطح اؾت ، ثه زؾت آوضز

 اي ّاي پایِ هضوَى هحتَاي بصري فيلن ردیف
ؾکبنؽ هبس  طثوٌ ثه صوَئه و فكبض ایطا  ثاط   6

ؾاپتب جطهبس  »،«قوبضـ  عکوؼ»علاه ایطا  زض 
 «ثربس آظازس»،«قاطاظ

حکو ت خوروضس اؾ  ی ایطا  حکو تی 
 یروزس ؾتاع اؾت

ؾکبنؽ هابس  طثاوٌ ثاه ثطذاوضز ذكان ثاب        7
قاارطونسا  وثاابظخویی اظ آنرااب زض فالوراابس    

 «گ ة»،«ؾپتب جطهبس قاطاظ»،«قطایٍ»

قرطونسا  صوؾٍ حبکوات ایطا ، ثه قس  
 ؾطکوة  ی قونس و آظازس ثاب  نساضنس

ؾکبنؽ هبس  طثوٌ ثه صحوال عقبیس زینای زض   8
، «ظیطؾاااابیه» ، «ثااااسو  زذتااااط  هطگااااع »
 «ؾنگؿبض ثطیب»،«قطایٍ»

ایطا   نكب افطاٌ گطایی  صهجی وثنابزگطایی 
 اؾت

ؾکبنؽ هبس  طثوٌ ثه صقبثل حبکوات ثب عنهط  9
ؾاااااااپتب جطهبس » اااااااطز  زض  قااااااابزس

 «گ ة»،«قطایٍ»،«قاطاظ

قكط خوا  ایطانی ثب خوروضس اؾا  ی زض  
 وضز ؾجک ظناسگی ذاوز زانواب زض ؾاتاع     

 اؾت
ؾااکبنؽ هاابس  طثااوٌ ثااه صوَئااه خورااوضس   10

اؾ  ی ثطاس اظ ثان ثطز  اؾاطانال و فكابض ثاط    
اوضقاااااالام ، قااااااوبضـ »یروزیااااااب  زض

 « ؾپتب جطهبس قاطاظ»،« عکوؼ

اؾ  ی قهس نبثوزس اؾاطانال ضا  خوروضس 
 زاضز

ؾکبنؽ هبس  طثوٌ ثه ويعات آقفته پاؽ اظ   11
ثاسو   »،«آضگاو »قکل گاطس انق ة اؾ  ی زض 

ثراابس »، «ؾااپتب جطهبس قاااطاظ»،«زذتااط  هطگااع
 «آظازس

انق ة اؾا  ی ایاطا   نكاب آقافتگی زض     
 ایطا  و  نُقه ثوزا اؾت 

سا ؾکبنؽ هبس فقااط نكاب  زاز  و عقات  بنا     12
ثسو  » نكب  زاز  قرطونسا  و خب عه ایطانی زض

ؾنگؿااابض »، «ثرااابس آظازس»،«زذتاااط  هطگاااع
 «قطایٍ»،«ثطیب

خب عه ایطانی ثه شا  فقااط و عقات  بناسا    
اؾت و قرطونسا  ؾاُح پابیانی اظ  نظاط    

 فطهنگی و ضفتبضس زاضنس
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 هضاهيي فراگير دٌّدُ هضاهيي سازهاى اي هضاهيي پایِ
خوروضس اؾ  ی علاه ظناب   
ذكونت  ی وضظز و حقاو   

 آنرب ضا يبیع  ی کنس
 

  ظنب  زض ایطا   حقو نقى 
 
 
 

خورااوضس اؾاا  ی فبقااس  كااطوعات   
حاب  ذوز  صوب   طز ی اؾت و ثطاس 

 اقكبض ضا ؾطکوة  ی کنس

خوروضس اؾا  ی ایاطا  ثاه    
و ایسنولوغس ذكنی ثبوض زاضز 

صحوااال حداابة اخجاابضس اظ 
  هسا  هبس آ  اؾت

قارطونسا  صوؾاٍ حبکواات    
ایطا ، ثه قس  ؾطکوة  ای  

 قونس و آظازس ثاب  نساضنس

 
ثااای اعتنااابیی خوراااوضس  
اؾ  ی ایطا  ثاه آظازس هاب   

 وحقو  خوانب 

قكط خوا  ایطانی ثب خوروضس 
اؾااا  ی زض  اااوضز ؾاااجک 
ظنسگی ذاوز زانواب زض ؾاتاع    

 اؾت
ایااااطا   اظ گااااطوا هاااابس 
صطوضیؿااتی قاانبذته صوؾااٍ  
غطة حوبیت و هعیناه هابس   
ک نی زض این ضاا نط   ای  

 کنس

حااب ی صطوضیؿاات ثااوز    
 حکو ت 

 
 
 
 
 

خورااوضس اؾاا  ی نواابز صوااب  عااابض  
 صطوضیؿت زولتی اؾت

زیناای خورااوضس ایااسنولوغس 
اؾ  ی ایطا  پكتوانه حطکب  

 صطوضیؿتی آ  اؾت
خوروضس اؾ  ی قعبض  حو 
اؾطانال اظ ضوس ظ ان ضا  ای  

 زهس
 

صهوام خوراوضس اؾا  ی   
ثطاس نابثوزس یاک قاو  زض    

 خرب 

اؾااا  ی ایاااطا   خوراااوضس
 حکو تی یروزس ؾتاع اؾت
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فطاگاط خساول ثبت  ی صوا  قجکه  ًاب ان  ُاطح   ثب صوخه ثه  ًب ان پبیه اس و ًب ان 

قسا زض فالوربس  صکوض ضا ثه قکل ظیط  ُطح ؾبذت کاه  نكاب   ای زهاس   ًاب ان      
فالورب عوسصب   زض زو حوظا زاذلی و ذبضخی صوطکع کطزا انس که زض ثعاس     حتوانی  این

حکو ات   نبکابض آ اس ثاوز     "زاذلی عوسصب  حوض و  ًوو  انلی این فالورب صأکاس ثاط 
صرسیاس ثاوز    "اؾت و زض ثعس ذبضخی  ًوو   حوضس این فالورب صأکاس ثاط   "زضایطا  

 ی ثبقس که این  زو ًوو   انلی زض قبلت  ًب ان  "ایطا  ثطاس نلح و ا نات خربنی
فطعی  تعسز زیگطس  زض ضزا هبس پبنان صط ثه نوض   کطض وظنداطا واضصکطاض ی گطزنس 

 . ضازضشهن  ربَجان خربنی القبکننس صبثتواننسنوعی ایطا  هطاؾی

انق ة اؾا  ی ایاطا   نكاب    
 آقفتگی و ضازیکبلاؿم  صهجی
 زض ایطا  و  نُقه ثوزا اؾت

 

ناابثوز قااس  ذبوض ابنااه ثااب 
وخوز صفکطا  ضازیکبلاؿام  

 قاعی ایطا 
 
 
 

اؾ  ی ایطا  ثب افکابض ضازیکابل  نكاب    
 نبا نی ذبوض ابنه اؾت

ويااعات  نُقااه ذبوض ابنااه  
پاف اظ و پؽ اظ قکل گاطس 
انق ة اؾ  ی صفبو  هابس  

 ظیبزس زاقته اؾت

 نبا ن قس   نُقه ذبوض ابنه
پؽ اظ قکل گاطس انقا ة  

 اؾ  ی ایطا 

حکو ت پرلاوس پبیاه ثبثات    
  نُقه ثوزا اؾت

خب عه ایطانی ثه شا  فقااط و  
عقت  بنسا اؾت و قرطونسا  
ؾُح پبیانی اظ  نظط فطهنگی 

 و ضفتبضس زاضنس

 
 

فقطو عقت  بنسگی صابضیری  
 ایطا 

 
 

خوروضس اؾ  ی ثب صفکط عقت  بناسا  
عقاات  بنااسا اظ ؾااوس  لتاای فقاااط و 

 حوبیت  ی قوز
خب عااه ایااطا  ثااه زلااال فقااط 
گؿااتطزا خب عااه ا ناای ثااطاس 

 ضوقنفکطا  ناؿت
 لت ایطا  ثی صواس  و یاک   

 قو  وحكی ثوزا انس
صوحف و ثی صوسنی صبضیری 

  لت ایطا 

 لت ایطا  ثب اهوات ثه زیان،  
 ثؿابض ذطافه پطؾت هؿتنس
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 گیری  ًتیجِ.7
ثب نگبهی ثه  ًب ان پبیاه و   ًاب ان فطاگااط اؾاترطاج قاسا و هو ناان صکاطاض ایان         
 ًب ان و  حوضهبس آنرب زض  حهوت   وضز نظط،  ی صوا  ثه  ويوعب   روی زؾات  

ضوقنی ضا زض اذتابض نگبضنسا این پػوهف  ای   هب نتاده گاطس  كرم و یبفت که یبفته
 .گصاضز

هابس  رام صولااس قاسا زضثابضا ایاطا  زض ؾاانوبس        ثب نگبهی آ بضس ثه  دووعاه فاالم  .1
فاالم  رام زضؾاانوبس     16کكوضهبس غطثی  ی صوا  اقبضا زاقت که زضزوزهه گصقاته ، 

. ا اناس غطة   صولاس قاسا اناس کاه  اکثطیات قابَع ایان فالوراب زضآ طیکاب ؾابذته قاس          
ثه ثعس  2008وضونسصولاس فالورب زضاین ؾبلرب  ثب ؾطعت گؿتطـ یبفته ثُوضیکه  اظ ؾبل 

کاه یبفتاه هابس ایان     ..  هط ؾبل  حساقل یک فالم ثب  حوضیت ایطا  صولااس قاسا اؾات   
 . پػوهف زض وضز  حتواس این فالورب ثه قطح ظیطاؾت

ض ؾانوبس ا طیکاب زض ذهاول   زض حبلی که زضآذطین زهه قط  ثاؿتم  صنرب زو فالم ز. 2
فالم و زض هفت ؾبل ثعس ثاه   6ثه  21ایطا  ؾبذته قسا اؾت این صعساز زض زهه اول قط  

ثه ثعس هط ؾابل حاساقل یاک فاالم وزض ثطذای      2011فالم افعایف  ی یبثس و اظ ؾبل  8
 .ؾبلرب زو فالم صولاس قسا اؾت

 او  ثحاث  ازعابس     حتواس اکثط این فالورب چناس  ًاوونی اؾات و  ًاب انی هو    . 3
ؾطکوة قرطونسا  وازعبس وخوز  صجعااى  (فالم  13زض ) ؾطکوة و صجعاى علاه ظنب  

( فالم  10زض )صأکاس ثط صحدط و عقت  بنسگی خب عه ایطا  ( زض زو فالم ) و زیکتبصوضس 
 10زض ) صأکاس ثط صطوضیؿم زولتای ( زض یک فالم ) يس نلح و ا نات خربنی ثوز  ایطا  

 . ُطح قسا اؾت ( فالم 4زض )س ثوز  ایطا  ثطاس اؾطانالو صرسی( فالم
این فالورب عوسصب   زض زو حوظا زاذلی و ذبضخی صوطکع کطزا انس کاه زض ثعاس زاذلای    .4

 "نبکبض آ س ثوز  حکو ات زضایاطا     "عوسصب  حوض و  ًوو  انلی این فالورب صأکاس ثط
اؾت که این  ًوو  این   حاوض زض قبلات زو ًاوو   فطعای  کاه زضواقاع  هابزیق        

ؾطکوة قارطونسا    "صأکاس ثط : عجبضصنس اظ  نبکبضآ سس  ثحؿبة  ی آینس  ُطح قسا که
 اوضز صأکااس     "فقط و عقت  بنسگی خب عاه ایاطا     "و هو نان "و زیکتبصوضس زض ایطا 

قطاض گطفته ا ؾت هو نان زض شیل آنرب  ًب ان زیگطس  زض ضزا هابس پابنان صاط  ُاطح     
  عاس "ثاط  ًاب انی هو او      "ؾاطکوة قارطونسا    "قسا انس اظ خوله ثطاس صأکاس ثاط 

صحواال   "، " قبثلاه ثاب آظازس خواناب     "،"ذكونت علاه ظناب   "، " كطوعات حکو ت
فقط  "زض این فالورب ؾرن ثه  اب  آ سا اؾت هو نان ثطاس القبش  حوض "حدبة اخجبضس
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ثعنوا  صدلی نبکبض آ اس س حکو ات ثاط  ًاب ان فطعای       "و عقت  بنسگی خب عه ایطا 
 .، صأکاس قسا اؾت "ت  ثوز  ایطا يس  سنا "و  "نبکبضا سس اقتهبزس "هو و 

صرسیاس ثاوز  ایاطا  ثاطاس     "زض زو ثعس ذبضخی  ًوو   حوضس این فالورب صأکاس ثط . 5
صطوضیؿات   " ی ثبقس که زض این ضاؾتب ثطزو  ًوو  فطعی یعنی "نلح و ا نات خربنی

صا ـ ایاطا  ثاطاس ایدابزثحطا       "و هو ناان   "ثوز  زولت ایطا  زض عطنه ثان الولل
صبکاس قسا که   ًب ان  هساقی این گونه اصرب ب  علاه خوروضس اؾا  ی زض  "ُقه زض ن

 " قبثلاه ثاب اؾاطانال     "، "یراوزس ؾاتاعس  "ذهول قب ل صأکاس ثط  ًب انی  هو و  
 "،"نط  هعینه هبس ک   زض حوبیت اظ نب ا ن کنناسگی  نُقاه  اس صوؾاٍ  ایاطا      "،

 .انطاض  ی قوز  "ض ذبوض ابنهعب ل نبا نی ز "و "گؿتطـ ضازیکبلاؿم  صهجی

صحلال  حتواس این فالورب  که ثب ضوـ صحلال  ًوو  اندب  قس نكب   ای زهاس کاه    .6
ثه َوضس که هم خب عاه  . این فالم هب  عووت چنسین  حوض زض کنبض هم  ُطح قسا اؾت

ایطانی ضا  وضز هس  قطاض  ی زهنس هم نقجی ثه صبضید ایطا   ی ظنناس و هام ثاه  ؿابنل     
 .ؾی  وخوز خب عه ذواهنس پطزاذت  ؾاب
نکته زیگطس که زضثبضا  حوضهبس  وخوز زض  حهوت  ضؾبنه اس غطثی زضثبضا ایاطا   .7

ثه این قکل که صوب  ایان  .ثه آ  اقبضا کطز اضصجبٌ ظنداطا اس  حوضهب ثب یکسیگط ی ثبقس
اخی اضصجابٌ  و  اب  صوب   ًب ان فطاگااط اؾاترط  . اثعبز ثه نوعی زض یک ضاؾتب قطاض زاضنس

ثطقطاض کطز و هط یک ضا پاف ظ انه اس ثطاس زیگطس وثه نوعی زض یک ضاثُه صعاب لی ثاب   
یکسیگط زانؿت که زضنربیت زو ًوو   حوضس ضا  ای صاوا  اظ آناه اؾاترطاج کطزکاه      

صبکااس ثاط   "و "صبکاس ثطصرسیس خربنی ثوز  ایطا  زضعطنه ثان الوللای "حول آ  زو یعنی 
ؾبظ بنسهی قاسا وثقااه  ًاب ان  اطصجٍ ثاب ایان       "ه زاذلینبکبضا سس حکو ت زضعطن
 ث   صبکاس ثط ذكاونت و وحكای نكاب  زاز  صابضید و     . زو ًوو   حوضس  ی ثبقنس

هو ناان کاه زض   . ثسوس نكب  زاز  خب عه ایطا  اضصجبٌ خسس ثب  ويو  صطوضیؿام زاضز 
،ثه ناوعی زض  این  حهوت  ضؾبنه اس  ایسنولوگ ذوانس  حبکوات ایطا  وخب عه ایطا  

وصبکاس ثط حوض حوبیت ایاطا  اظ  .خرت ذكن صوناب کطز  ويعات ا طوظ ایطا  اؾت
گطوهربیی  بننس حعة اهلل و حوبؼ که اظ نگبا غطة صطوضیؿت  حؿوة  ی قونس هم 
ثب  حوضهبیی زیگطس هو و  ع قه ایطا  ثه نبثوزس اؾطانال وناط  زضآ اسهبس نفتای    

ثبیس اقبضا زاقت که چنسین  ًوو  اظ  ًاب ان  .زاضزثطاس  جبضظا ثب غطة اضصجبٌ خسس 
اؾترطاخی ثب گؿتطـ غطة ؾتاعس و جبضظا ثب آ طیکب پؽ اظ انق ة اؾ  ی هام پاوناس   

ایسنولوگ ذوانس  قرطونسا  و حبکوات ایطا ، صطوضیؿات ذواناس    . صوخری زاضنس قبثل
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س که ثب  حاوض  حبکوات ایطا  و ثحث ؾطکوة زض خب عه ایطا ،اظ خوله  حوضهبیی هؿتن
 .غطة ؾتاعس اضصجبٌ ثطقطاض  ی کننس

 حوضهبس  وخوز زض این  حهوت  ثه نوعی زض یک چطذه قطاض  ی گااطز کاه ایان    .8
ثبیاس صوخاه   . هبس فعلی ثب هس  صقویت اثطگصاضس  صکطاض  ای قاوز  چطذه زانوب زض فالم

 ی صواناس   زاقت که نوبیف فبکتوضهب و  ًب ان  كرم اظ ایطا  ثه افکبض عوو ی خرب 
 حوضهابیی  .نقف  روی زض صحوت  ؾابؾی وضفتبضهبس خربنی زض قجبل ایطا  زاقته ثبقس

ؾابؾی که این  حهوت  ضؾبنه اس زض خرب  ثه افکبض عوو ی زضثابضا ایاطا  اضاناه  ای     
هنگب ی که زض  صواب  ایان  حوضهاب ثاه ناوعی نکتاه  نفای زضثابضا ایاطا  ثاطاس           .زهنسو

ز وصرطیت چرطا ایاطا  ثطاؾابؼ  حوضهابس  وخاوز زض     قرطونسا  خربنی َطح  ی قو
این  حوضهب  ی صوانس ثه افعایف نگطانی هب اظ ایطا  زض ثان افکبض عواو ی خراب  زا ان    

ثه ثاب  زیگط  ثه نظط  ی ضؾس که هوه این  حوضهاب ثاابنگط اوج گاطفتن صقبثال ثاب      . ثعنس
صبؾی اظ  ويوعبصی اؾت  ایطا  و صرطیت چرطا ایطا  و انق ة اؾ  ی، زض ضؾبنه هب ثه

این صربخم نط  ثه صسضیح ثاه زنجابل صثجاات    . که ؾابؾتوساضا  غطثی آ  ضا  ُطح  ی کننس
ثاه هواان علات هام  حوضهابس      .چرطا اس  كرم وثبثت زضثبضا ایطا  زض خرب  اؾت

 كرم قسا زانواب زض ثؿاابضس اظ  حهاوت  ضؾابنه اس زضثابضا ایاطا  صکاطاض قاسا         
 ُبثق خسول ثبت  حهوت  ضؾبنه اس صولااس  ای قاونس کاه     هنگب ی که هط ؾبل .اؾت

 حوضهبس ؾبل پاف ضا زضثبضا ایطا  ،صکطاض  ی نوبیبنناس زضواقاع ناوعی صهاویط ؾابظس      
این صهویط ؾبظس ثه صسضیح زض ا وض و ؿابنل ؾابؾای اظ   . ثبثت اظ ایطا  ثه وخوز  ی آیس

ؾابظس  كرهای کاه    صهاویط  .ؾوس زولتوطزا  غطثی  وضز اؾتفبزا قطاض ذواهس گطفات 
 .ثطاؾبؼ الوبنربس ؾابؾی واختوبعی کب   صعاان قسا اس نوض   ی گاطز

ثه این صطصات  ی صوا  این نتاده گاطس ضا اندب  زاز که هس  صهویط ؾبظس ثطخؿاته  . 9
و زض  حوضهبس  رتلب،قکل گاطس ایدبز یک فًابس صعااان قاسا ثاب اثعابز  كارم       

وصواب   ًاب ان و  حوضهابس اؾاترطاج     . ثبقس  زضثبضا ایطا  زض افکبض عوو ی خرب   ی
قسا اظ فالوربس صولاس قسا زضثبضا ایطا  زض ؾانوبس غطة، پكتوانه و پاف ظ انه ؾابؾای  

آ  چنب  که اگط ثه  ًب ان فطاگاط اؾترطاج قسا زض هوان فالم هاب صوخاه زاقاته    . زاضز
ظ ؾاوس غاطة   ثبقام  توخه ذواهام قس که اضصجبٌ  ؿتقاوی ثب اصرب اب   ُاطح قاسا ا   

و ی صوانس  ظ انه ضاثطاس هطگونه . زضثبضا ایطا  و  ؿبنل  وضز  نبقكه  اب  زو َط  زاضز
 . اقسا  علاه خوروضس اؾ  ی زضاشهب  خربناب  آ بزا ؾبظز
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