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 سيماي معلم رد سينما

ٜ دس آحبس داستب٘ي ٚ سيٕٙبيي      ٞبي ربٔؼٝ ٕٞٛاسػٙٛاٖ يىي اص تبحيشٌزاستشيٗ ضغُ ٔؼّٓ ثٝ

ي ٔىُٕ. ٔؼٕٛالً ٌبٞي دس لبٔت يه لٟشٔبٖ ٚ ٌبٞي ٞٓ دس ٘مطآفشيٙي وشدٜ است؛ ٘مص

پشٚسي، فذاوبسي ٚ ، ٘خجٝثيذاسٌشي، تغييشآفشيٙي خٛاٞي،آصادي ثخطي،وبسوشدٞبي آٌبٞي

ٝ ٘ٛيسٙذٌبٖ ثٝ آٖ ٞب ٔختصبت رذا٘بضذ٘ي ضخصيت ٔؼّٓ ٞستٙذ و لجيُ، رضءٔٛاسدي اص ايٗ 

 ا٘ذ.تٛرٝ داضتٝ

آٖ ٞب ثيٙيٓ وٝ دس اٖ ثيٙذاصيٓ، آحبس فشاٚا٘ي سا ٔيص ٚ پس اص ا٘مالة ايشاٌش ٍ٘بٞي ثٝ سيٕٙبي پي   

 وٙيٓ:ٞب اضبسٜ ٔيثٝ ضٕبسي اص آٖ وبساوتش ٔؼّٓ حضٛس داضتٝ است. دس ايٗ ٘ٛضتبس

 (: 1351؛ ثٟشاْ ثيضبيي)رگثار-

ٚ  ضٛدثٝ تذسيذ ٚاسد حىبيتي ػبضمب٘ٝ ٔئشحْٛ پشٚيض فٙي صادٜ ٔؼّٕي رٛاٖ ٚ ٔزشد است وٝ 

سٚايت ايٗ فيّٓ سا ٔي تٛاٖ ثشاي ٚصبَ ٔؼطٛق، ثبيذ ثب سليجي سخت ٚ خطٗ پٙزٝ دس پٙزٝ ضٛد. 

 ِٕپٙيسٓ دس ربٔؼٝ دا٘ست. استبد ثٟشاْ ثيضبيي اص تمبثُ فشٞيختٍي ٚ 
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 (: 1357؛ ثٟٕٗ فشٔبٖ آسا)سايِ ّاي تلٌذ تاد-

ايٗ  وٙذ.ي ٔشدْ ٔمبثّٝ ٔيبت ٚ ثت ٞبي رٞٙسؼيذ ٘يىپٛس ٔذيشآٔٛصٌبسي است وٝ ثب رُٟ، خشاف

  ي ٞٛضًٙ ٌّطيشي سبختٝ ضذٜ است. ٘ٛضتٝ« ٔؼصْٛ اَٚ»فيّٓ ثش اسبس داستبٖ وٛتبٜ 

 

 (: 1359؛ داسيٛش ٟٔشرٛيي)رفتينهذرسِ اي كِ هي-

تٛاٖ ثٝ تٕبضبيص د ٘ذيذ. أب أشٚص ٔيفيّٕي وٝ ٞيچ ٚلت دسست ٚ حسبثي سً٘ پشدٜ سا ثٝ خٛ

وٙذ! دس فيّٓ ٚي ثب ثٝ چٝ ٘ىبت لبثُ تبّٔي اضبسٜ ٔي دس اثتذاي ا٘مالة ٘طست تب ثجيٙيٓ ٟٔشرٛيي

     آٔٛصضٍبٜ آٔٛصاٖ اص ٚضغ ٔٛرٛدٞستيٓ وٝ ٌشٚٞي اص ٔؼّٕبٖ ٚ دا٘صاي عشف ٔذسسٝ

       وٙٙذ؛ أب ايٗ ٔٛضٛع ثٝ ٔزاق ٔذيشيت ٔذسسٝ خٛش ا٘ذ ٚ آصادي ثيبٖ سا عّت ٔي٘بساضي

 ضٛد...ٔيٞبيي ضي ٚ دسٌيشيآيذ ٚ ثبػج ايزبد حٛإ٘ي
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ي حبوٓ است وٝ تٛاٖ ٕ٘بد سشصٔيٗ دا٘ست ٚ ٔذيشيت ٔذسسٝ ٞٓ عجمٝٔذسسٝ سا ٔي   

است؛ « صذاييته»وٙذ ٚ سخت ثٝ د٘جبَ ثشلشاسي ثٛدٖ سا ثٝ ٞيچ ٚرٝ تحُٕ ٕ٘ي« چٙذصذايي»

ي ٞستٙذ، ي ثؼضي ٔؼّٕبٖ وٝ ٕٞبٖ اصحبة دا٘ص، فشًٞٙ ٚ سٚضٙفىشأب ثب ٔمبثّٝ ٚ ٔجبسصٜ

  ضٛد.  ٔٛارٝ ٔي

 

 (: 1364؛ سيشٚس اِٛ٘ذ)آٍار-

ثشادسٞبي خٛد وٝ ٕ٘بدي اص  اي است وٝ دس وٙبسشأشص لشيجيبٖ، پسش ثضسي خب٘ٛادٜاستبد ف

شدٜ. اٚ ٔؼّٓ است ٚ ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ارتٕبع ٞستٙذ، ثشاي تمسيٓ ٔيشاث پذس حضٛس پيذا وضخصيت

دس ٔيبٖ ٘طست خب٘ٛادٌي آ٘بٖ ٚ ٔجبحخبتي وٝ  آيذ.فشص٘ذاٖ ثٝ حسبة ٔي تشيِٗتشيٗ ٚ ضشيففٟيٓ

 ثشد. افتذ وٝ ٔسيش داستبٖ سا ثٝ سٕتي ديٍش پيص ٔياي اتفبق ٔيِشصٌٜيشد، صٔيٌٗبٜ سش ٔيثٌٝبٜ
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 (:1364؛ ٔسؼٛد رؼفشي رٛصا٘ي)ّاي سردجادُ-

است ٚ دس حبَ احتضبس. ثٝ ٕٞيٗ حىبيت ٘ٛرٛا٘ي سٚستب٘طيٗ ثٝ ٘بْ اسٕبػيُ وٝ پذسش ثيٕبس 

ٔؼّٓ  ،ي داسٚ ثبيذ ثٝ ضٟش ثيبيذ. ٔحشن ٚ ٔطٛق اسٕبػيُ ثشاي سفش ثٝ ضٟشخبعش ثشاي تٟيٝ

دَ ثٝ وٙذ. آلبٔؼّٓ ٚ رٛا٘ي سبدٜسٚستبست وٝ استبد ػّي ٘صيشيبٖ، ثٝ صيجبيي ايٗ ٘مص سا ارشا ٔي

ص٘ٙذ تب وٙٙذ ٚ ثٝ دَ ثشف ٚ سشٔب ٔي، ٘ٛرٛاٖ سا دس ايٗ سفش ٕٞشاٞي ٔي-حٕيذ رجّي-٘بْ سحٕبٖ

ٔب٘غ اص ٔشي پذس اسٕبػيُ ضٛ٘ذ. دس ايٗ فيّٓ ثب ٔؼّٕي ضزبع ٚ ٔمبْٚ عشف ٞستيٓ وٝ سؼي داسد 

 رٍٙذ.ٔيسا دس ارتٕبع سٚاد دٞذ ٚ دس ايٗ ساٜ ثب ا٘ٛاع ٘بٔاليٕبت « پٛيبيي»ٚ « ٕٞت»
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 (: 1365؛ پٛساٖ دسخطٙذٜ)راتطِ-

آٔٛص ٘بضٙٛاي خٛاٞذ ثٝ دا٘صوٙذ وٝ ٔيجبيي ػضيض، ٘مص ٔؼّٕي سا ايفب ٔييبد خسشٚ ضىيص٘ذٜ

 ضٛد.يٗ ساٜ ٔتحُٕ صرش ٚ صحٕت ثسيبس  ٔيخٛد يبسي ثشسب٘ذ ٚ دس ا

 

 (:1366؛ پٛساٖ دسخطٙذٜ)ي كَچك خَشثختيپرًذُ-

ٚ فشصا٘ٝ، پٛساٖ دسخطٙذٜ.  ثبص ٞٓ فيّٕي دس ٔٛضٛع سٚا٘طٙبسي پشٚسضي اص ثب٘ٛي ٔحمك، فٟيٓ

آفشيٙي ضبدسٚاٖ ٕٞب ست ثب ٘مص«ثب٘ٛٔؼّٓ»احتٕبالً ٘خستيٗ فيّٓ سيٕٙبي ٔب وٝ لٟشٔب٘ص يه 

آٔٛصا٘ي ثب ضشايظ خبظ داسد. اٚ ٔؼّٕي ضٛد وٝ دا٘صاي ٔيسٚستب. خب٘ٓ پشٚا٘ٝ ضفيك ٚاسد ٔذسسٝ

دا٘ذ. اٚ ثب دختشي ثسيبس ٔيٞبي ٘بسبصٌبس سا ٘ٛػي ٔجبسصٜ ػبضك است وٝ دسس دادٖ ثٝ ثچٝ

تٛا٘ذ ثب ٔحيظ استجبط ثشلشاس وٙذ. حبال خب٘ٓ ضفيك ثٝ د٘جبَ تسّظ ثش ضٛد وٝ ٕ٘ي٘بثٟٙزبس ٔٛارٝ ٔي

ٔب٘ذٌبس دس رٞٗ فذاوبس ٚ  دِسٛص، ضٛد اص اٚ ضٕبيُ ٔؼّٕيايٗ دط تسخيش٘بپزيش است وٝ ثبػج ٔي

ضبسبصي ٔٛفك فيّٓ تبحيش صيبدي ٌزاضتٝ سٚاٖ دس فٔٛسيمي ِغيف وبٔجيض سٚضٗٔخبعت حجت ضٛد. 

   است.
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 (: 1389؛ وٕبَ تجشيضي)دًٍذُ زهيي-

بدي اص ٔطخصبً ٕ٘ . ايٗ سٚستبضٛدّٕي است وٝ ٚاسد سٚستبيي ػزيت ٔيسحش دِٚتطبٞي، خب٘ٓ ٔؼ

 د. ثيطتشضٛص ٚ پٛيطي دس ٔيبٖ آ٘بٖ ديذٜ ٕ٘يا٘ذ ٚ رٙجثي حبَ ٚ ثي سٔك ايشاٖ است وٝ ٔشدٔص

. حبال خب٘ٓ دسٚاصٜ ايٗ دِٜ آٚيختٝ ضذٜثش٘ذ ٚ لفُ ٞبي ثسيبسي ثش دس ٚ اٚلبت دس خٛاة ثٝ سش ٔي

ٔي خٛاٞذ لفُ ٔذسسٝ سا ثبص وٙذ ٚ ثٝ ثچٝ ٞبي آثبدي)؟(  ،٘بْ داسد« ثٟبس»ٔؼّٓ وٝ ٞٛضٕٙذا٘ٝ 

 اص پيص ي سا اص ايٗ سشصٔيٗ دٚس وٙذ. دس اثتذا وبسي خجشخشدي ٚ ثيثي تب صٔستبِٖ دسس ثذٞذ

 ضٛد... ٙي ٞٓ ٚاسد ٔبرشا ٔيي طاپ؛ تب ايٙىٝ دٚ٘ذٌٜشددٚد ٚ حتي خب٘ٓ ٔؼّٓ ٘بأيذ ٔيسٕ٘ي

ٞب اربصٜ اوشاٖ ٘ذاضت تب ايٙىٝ سٙزي است، سبَيضي وٝ اتفبلبً فيّٓ ظشيف ٚ ٘ىتٝاحش ا٘تمبدي تجش   

 ، يؼٙي ضص سبَ ثؼذ اص سبخت، سً٘ پشدٜ سا ثٝ خٛد ديذ. 1395دس سبَ 
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 (: 1389؛ اصغش فشٞبدي)جذايي ًادر از سيويي-

٘مص ٔؼّٕي سا داسد وٝ ٚاسد ي سيٕٙبي ايشاٖ، ٔشيال صاسػي ي اسىبسٌشفتٝدس فيّٓ ثّٙذآٚاصٜ

 ضٛد. ٞبي لضبيي دٚ خب٘ٛادٜ ٔيوطٕىص
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ا٘ذ، تٛرٝ داضتٝ ثبضٙذ )وسب٘ي وٝ ٞٙٛص فيّٓ سا ٘ذيذٜ (:1389؛ ويب٘ٛش ػيبسي)ي پذريخاًِ-

 ضٛد.(ٞبي صيبدي اص فيّٓ ٚ پبيبٖ آٖ ٘مُ ٚ تحّيُ ٔيوٝ ثخص

ٞبي سيٕٙبي ايشاٖ ثب سٚايتي ٕ٘بديٗ اص ٚضؼيت غٕجبس ص٘بٖ دس تشيٗ فيّٓتشيٗ ٚ ٟٔٓدس يىي اص تّخ

ضٛيٓ. ػيبسي ثب ظشافتي وٝ دس چيٙص ارضاي تبسيخ ايٗ سشصٔيٗ، ثب تىيٝ ثش دٚساٖ ٔؼبصش، آضٙب ٔي

 ٌزاسد. ٞبي خٛد ثٝ ٕ٘بيص ٔيُ فٟٓ ثشاي ثيبٖ دغذغٝداستبٖ داسد، ٕ٘بدٞبيي لبث

سشصٔيٙي است وٝ ص٘ذٌي ٔشدٔص ثيطتش دس صيشصٔيٗ خب٘ٝ  چٙذ ٘سُ اص ي پذسي حىبيتخب٘ٝ   

دٞذ. دس ٕٞيٗ د٘يبي ٌزسد؛ صيشصٔيٙي تبسيه وٝ خجش اص د٘يبي وٛچه ٚ تفىشات غّظ ٔئي

ضٛيٓ وٝ دختش خٛد سا ثخبعش ٔسبئُ ي ٔٛارٝ ٔيوٛچه ٚ سيبٜ ثب فشدي ظبٞشاً ٔتطشع ثٝ ٘بْ وجالي

وٙذ. ايٗ ظّٓ دس حك ص٘بٖ اِجتٝ سسب٘ذ ٚ دس ٕٞبٖ صيشصٔيٗ دفٗ ٔيحيخيتي ٚ ٘بٔٛسي ثٝ لتُ ٔي

ضٙٛيٓ، ٞب ٔيص٘ذ ٚ ٕٞبٖ عٛس وٝ دس يىي اص ديبِٛيتشي ثشاي ايٗ خب٘ٝ سلٓ ٔيدٚساٖ تبسيه

 ٌيشد. سا ٔيٝ سيختٝ ضذٜ، دأٗ سبوٙبٖ خب٘ٝ خٖٛ ٘بحمي و

ٔحتطٓ، پسش وجاليي، وٝ پذسش سا دس لتُ خٛاٞشش يبسي دادٜ است ٚ خٛد، ضبٞذ ايٗ صحٙٝ    

آٔيض ٚ خصٕب٘ٝ سا ثب ضٛد؛ اٚ ٞٓ ٕٞبٖ سفتبسٞبي خطٛ٘تدِخشاش ثٛدٜ، ٚاسث ٔيشاحي ضْٛ ٔي

دٚس اص تؼمُ، ٘سُ ثٝ ٘سُ  طشعِثيٙيٓ وٝ صذاي آٖ تدٞذ. ٞشچٙذ ٔيدختشاٖ خٛد ادأٝ ٔي

اِجتٝ وجاليي سا  ضٛيٓ.ضٙٛيٓ ٚ ٔتٛرٝ ٔيتش ضذٜ؛ چٖٛ صذاي وجاليي سا ثٝ صحٕت ٔيضؼيف

ستيض ٞٓ ثٝ حسبة آٚسيٓ وٝ پيٛستٝ ٘ذاي ثب٘ٛاٖ ٔستجذ ٚ آصادي ٞبيتٛا٘يٓ تٕخيّي اص حىٛٔتٔي

  ا٘ذ.سا دس ٘غفٝ خفٝ وشدٜ

تشي ثش ٞبي ثيطتش ٚ ثضسيثيٙيٓ وٝ ٞش ثبس لفُٚسٚدي خب٘ٝ ٔي اص دسٞبيي ، ٔىشساً صحٙٝاص عشفي   

٘ظش ثش سش دس ي وٛتٝٞبي غّظ ٚ افىبس وٟٙٝٞبيي وٝ سٙتآٖ ٘صت ضذٜ است؛ يؼٙي ٕٞبٖ لفُ

ضٛد. حتي صٔب٘ي ٞٓ ٞبي رذيذ ٚ افىبس ٘ٛ ٔيتفىشات ايٗ سشصٔيٗ صدٜ ٚ ٔب٘غ اص ٚسٚد ضخصيت
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چٙبٖ ايٗ ي، ثب سٛي ٚ سيبٞي ٚ تيشٌي عشف ٞستي ٚ ٞٓضٛوٝ ثٝ صحٕت ٚاسد ايٗ خب٘ٝ ٔي

 سضتٝ سش دساص داسد.

ضٛيٓ وٝ لشاس است ايٗ سٚثشٚ ٔي -ضٟبة حسيٙي-أب دس اپيضٚد پبيب٘ي فيّٓ ثب ٔؼّٕي ٘سجتبً رٛاٖ   

ٌيشد ٚ ضذٜ سا تخشيت ٚ سبختٕب٘ي رذيذ ثٙب وٙذ. اٚست وٝ تيطٝ ثٝ دست ٔي٘فشيٗ يخب٘ٝ

  سيضد. ثب ايٙىٝ ٔؼّٓ دس ايٗ فيّٓ حضٛسي وٛتبٜ ٚ چٙذ چٙذسبِٝ سا فشٚٔي يديٛاسٞبي وٟٙٝ

وٝ لشاس است ٌشٜ  دا٘ذٔي ارتٕبع ايٗ ضخصيت اي داسد، أب وبسٌشداٖ، اٚ سا تبحيشٌزاستشيٗدليمٝ

سشصٔيٗ سا اص تيشٌي ٚ تجبٞي سٞب وٙذ؛ ٞشچٙذ وٝ تٛا٘ذ . فمظ اٚست وٝ ٔيوٛس ٔبرشا سا ثبص وٙذ

اي است وٝ ثبيذ دس چبسچٛة ٕٞيٗ لٛاػذ تذسيس وٙذ ٚ دس ي ربٔؼٝلٛاػذ ٘بخزستٝ اٚ ٞٓ اسيش

 ٞب ٘يض ٔجبسصٜ وٙذ.ػيٗ حبَ ثب ايٗ چبسچٛة
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 (: 1390ذ رٛاٖ)؛ سأجٍرٍد آقاياى هوٌَع-

ضيٕي است ٚاسد دثيشستبٖ  ثٟتشيٗ فيّٓ وٕذي ايشا٘ي ثب ٔحٛسيت ٔؼّٕبٖ. سضب ػغبساٖ وٝ دثيش

ضٛد وٝ ٔذيشي ٔشدستيض ٚ ٘فٛر٘بپزيش ثب ٞٙشٕ٘بيي ٚيطىب آسبيص داسد. وٕذي فيّٓ، ٔي ايدختشا٘ٝ

آسبيص ٞٓ رزاة ٚ -ػغبساٖصٚد  فبخش ٚ دِٙطيٗ است ٚ ثب ٘ظش ٔخجت ٔشدْ ٚ ٔٙتمذاٖ ٔٛارٝ ضذ.

  ٔب٘ذٌبس ٌشديذ. 

 

 (: 1395؛ اصغش فشٞبدي)فرٍشٌذُ-

ضٛد؛ أب ايٗ ثبس دس ٘مص ٔحٛسي ٚ لٟشٔبٖ يذٜ ٔيوبساوتش ٔؼّٓ د دس ديٍش احش ٘بٔذاس فشٞبدي ٘يض

ٚاسد ٔبرشايي وٙذ وٝ ثبصيٍش تئبتش ٞٓ ٞست. اٚ ة حسيٙي دثيش ادثيبتي سا ثبصي ٔيداستبٖ. ضٟب

ضٛد. حسيٙي ثشاي ٕٞيٗ ٘مص، ربيضٜ ثٟتشيٗ ثبصيٍش رطٙٛاسٜ وٗ سا تصبحت ٘بٔٛسي ٚ حيخيتي ٔي

 وشد.
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 (: 1396؛ ٔحٕذ سسَٛ اف)لِرد-

سٛداثٝ ثيضبيي، ٔذيش ٔذسسٝ، ٕٞسشي داسد وٝ ثٝ ػّت ٔسبئُ سيبسي ثيىبس است. ثٝ ٕٞيٗ ػّت 

 ضٛد...ٛادٜ ثب ٔطىالت ٔتؼذدي سٚيبسٚ ٔيايٗ خب٘
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 (: 1397؛ پيٕبٖ ٔؼبدي)توة يك عاشقاًِ-

٘طب٘ذ. پيٕبٖ ٔؼبدي ٔؼّٕي ٔي 60ٔخبعت سا دس حبَ ٚ ٞٛاي دٞٝيه فيّٓ ضيشيٗ ٚ دِٙطيٗ وٝ 

ٝ ثب ٕٞسش خٛد اختالفبتي پيذا وشدٜ. ٘مص آفشيٙي سيبٔه ا٘صبسي ٞٓ ثٝ ػٙٛاٖ ٔذيش است و

 .است ٔذسسٝ، رزاة ٚ دٚست داضتٙي اص آة دسآٔذٜ
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سخٗ ٌفت؛ أب اص ٘ظش  ٞبدسثبسٜ آٖ تٛاٖ ٘بْ ثشد ٚٞبي ٔختّفي سا ٔيدس سيٕٙبي غشة ٞٓ ٕ٘ٛ٘ٝ   

 dead poets societyرٟبٖ ثب ٔٛضٛع ٔؼّٓ، فيّٓ  ٍ٘بس٘ذٜ، دسخطبٖ تشيٗ احش سيٕٙبي

دس لبٔت ٔؼّٕي ٘طذ٘ي ساثيٗ ٚيّيبٔض فشأٛششٕ٘بيي ٙ( است وٝ ثب ٞاًجوي شاعراى هردُ)

ٞب ٌبٜ اص رٞٗوٙذ، ٞيچٞبيي رذيذ ٚ ػزيت تذسيس ٔيوٝ ادثيبت سا ثب سٚش سبختبسضىٗ

ٌزاسد ٚ آ٘بٖ سا دس اٖ تبحيشاتي ػٕيك ٔيآٔٛصٞبيي وٝ ثش رٞٗ ٚ ص٘ذٌي دا٘صسٚش ٘خٛاٞذ سفت؛

 IMDbفيّٓ ثشتش رٟبٖ اص ٘ظش وبسثشاٖ سبيت 250ايٗ فيّٓ رضء  دٞذ.ٔسيشي ٘ٛ اص ص٘ذٌي لشاس ٔي

 است.
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 دس سيٕٙبي ٞٙذ ٞٓ ثبيذ ثٝ دٚ احش دسخطبٖ اضبسٜ وشد وٝ لٟشٔب٘طبٖ ٔؼّٓ است:   

 (: like stars on earth()2007)ّاي رٍي زهييستارُ-

 دس ٞٙش ٘مبضي ضٛد تب استؼذاد اٚ ساوٝ ٔؼّٓ وٛدوي ٔشدٚدي ٚ ضؼيف ٔي خبٖ/أيشثب ثبصي ػبٔش

 ثيٙيٓ.ٔي ي وبُٔ اص ٘مص ٔؼّٓ دس ص٘ذٌي ا٘سبٖدس ايٗ فيّٓ تحّيّي دسست ٚ تصٛيش آضىبس وٙذ.

  ضٛد.  ديذٜ ٔي IMDbفيّٓ ثشتش سبيت 250ٞٓ دس فٟشست « ٞبي سٚي صٔيٗستبسٜ»٘بْ 

 

 

(: داستبٖ دختشي وٛس ٚ وش ٚ الَ وٝ ضخصيتي ٘بثٟٙزبس ٚ تشثيت ٘بپزيش black()2005)تاريكي-

داسد. ٔؼّٓ تٛإ٘ٙذي ثٝ ٘بْ دثشاد سبٞبي ثب ٞٙشٔٙذي آٔيتبح ثبچبٖ، تذسيس ٚ تؼّيٕص سا ثش ػٟذٜ 

تبحيشٌزاس ٚ  ٔي ٌيشد. ايٗ فيّٓ ثٝ ّٞٗ وّش تمذيٓ ضذٜ؛ صيشا ثش اسبس ص٘ذٌي اٚ ٚ ٔؼّٓ ثي ٘ظيش،

 فذاوبسش، خب٘ٓ آٖ سبِيٛاٖ، سبختٝ ضذٜ است.
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ٚلتي وٝ  1887خٛد ّٞٗ وّش ٔي ٘ٛيسذ وٝ ص٘ذٌي ٚالؼي اٚ دس يه سٚص اص ٔبٜ ٔبسس سبَ    

تمشيجبً ٞفت سبِٝ ثٛد، ثب ٚسٚد ٔؼّٕص ثٝ ص٘ذٌي اٚ آغبص ضذ. اٚ اص ايٗ سٚص ثٝ ػٙٛاٖ ٟٔٓ تشيٗ 

يبد ٔي وٙذ. آٖ سبِيٛاٖ، ٕٞبٖ ٔؼّٓ سخت وٛش ٚ فٛق سٚصي وٝ دس ص٘ذٌي ثٝ خبعش داسد، 

 سوٙبس وّش ٔب٘ذ.  ، د1936اوتجش  ٖ ػٕش خٛد دسبيتب پب 1887ِؼبدٜ ثٛد وٝ اص ٔبسس ا

ضبٞىبس وٝ ثٝ خٛثي ربيٍبٜ يه ٔؼّٓ سا دس ص٘ذٌي ثطش ٘طبٖ ٔي دٞذ، دس تزّيُ اص ػطك، ايٗ     

ٝ سٛي سٚضٙبيي دا٘ص وت اص تبسيىي رُٟ سا ثاسادٜ، أيذ ٚ ٌشأيذاضت ٔؼّٕي سبختٝ ضذٜ. حش

 ثيص اص ٞشچيض، تزسٓ تصٛيشي ثيت حضشت ٔٛال٘بست:  سٚايت ٔي وٙذ ٚ

 وٛي ٘ٛٔيذي ٔشٚ؛ اٚٔيذٞبست

 سٛي تبسيىي ٔشٚ؛ خٛسضيذٞبست
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 بنديجمع

ّاي صيش تشسين ٍيژگيسا با « سيواي هعلن دس سيٌواي ايشاى ٍ جْاى»تَاى چِ گفتِ ضذ، هيبٌا بش آى

 كشد:

 اي هثبت داسد.غالباً ضخصيتي پسٌذيذُ ٍ چْشُ-

 ي فشّيختِ ٍ سٍضٌفكش جاهعِ است.ًواد طبقِ-

 ي آًاى سا پيذا ٍ ضكَفا كٌذ.تَاًذ استعذادّاي ًْفتِآهَصاى ًگاّي خاظ داسد ٍ هيبِ داًص-

فشاتش اص حشفِ ٍ  ساصد ٍبشقشاس هي آهَصشي عاطفي ّن با داًصبيٌين يك هعلن سابطِگاّي هي-

 كٌذ.خَد سا ٍقف آهَختي اٍ هي «صًذگي» ٍظيفِ،

. اگش كژي ٍ گٌجذّاي غلط ًويٍ دس چاسچَب ي خَيص ًيستهعلن لضٍهاً ّوسَي جاهعِ-

    ّاي رٌّي، افكاس كٌِْ ٍ قَاًيي خيضد ٍ با خشافات، بتكاستي ببٌيذ، با آى بِ ستيض بشهي

 كٌذ. هباسصُ هيًاپزيش اًعطاف

هعلن است. اٍ دس ايي ساُ پُشخَى « عالوي ديگش ببايذ ساخت ٍص ًَ آدهي»تشيي اسكاىِ يكي اص هْن-

تٌِ دس ايي هسيش ّاي بسياس سٍدسسٍ خَاّذ ضذ ٍ حتي گاُ بايذ قلٌذسٍاس، يكّا ٍ تلخيبا سختي

)آلبش كاهَ، « طخٌذآهيض داسًذّاي ٍاال آغاصي سيتواهي كاسّاي بضسگ ٍ اًذيطِ»گام بشداسد؛ صيشا 

 (.   72ي دكتش هحوَد سلطاًيِ، ًطش جاهي، ظي سيضيف، تشجوِافساًِ

 هحوذ سلگي، دبيش صباى ٍ ادبيات فاسسي ضْشستاى ًْاًٍذ
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