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 نقد داستان/نقدبخش 
 صابر تیموری زاده

 های تهرانشهرستاناستان  

 رتبۀ اوّل

 
 هایهای کتاب فارسی متوسطه اول با داللتتحلیل میزان ارتباط حکایت

 هاتصویری و اهداف فصل

    چکیده

سازی و کارا کردن های بنیادین در بهینهیکی از مؤلفهتحلیل و ارزیابی برنامه درسی، 

لفان را به شکل علمی و منطقی به هنگام ؤریزان و متواند برنامهمحتوای دروس است که می

تدوین دروس و تولید محتویات آموزشی یاری رساند. پژوهش حاضر با توجه به ماهیت 

جامعۀ  .باشدمتنی و تصویری می - روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیل محتوا آن به

بوده 1399های فارسی دوره متوسطه اول، چاپ آماری این پژوهش شامل محتوای کتاب

ها و تصاویر گنجانده شده در هر است. این پژوهش درصدد تحلیل میزان ارتباط حکایت

 باشد. های فارسی متوسطه اول میهای کتابحکایت با اهداف فصل

از تحلیل به دست آمده از میزان ارتباط هدف و پیام حکایت با پیام کلی، این نتیجه حاصل    

های فارسی هشتم با هدف کلی همخوانی دارد. درصد پیام و هدف حکایت 100شد که 

باشد. از تحلیل درصد می 3/33درصد و در فارسی هفتم  60این ارتباط در فارسی نهم، 

ها هم این نتیجه به دست آمد های متنی حکایتتصویری با نشانه هایمیزان ارتباط داللت

های فارسی پایۀ نهم، تصاویری جذاب و پویا گنجانده شده است. که تنها در حکایت

همچنین توجه به حکایت)از نظر کمیت(، در فارسی هفتم، نسبت به فارسی هشتم و نهم به 

برای اصالح و تغییر این تصاویر در پایۀ  در صد کمتر است. در پایان پیشنهادهایی 40میزان 

 هفتم و هشتم ارائه گردید.
 

 :کلیدواژه

  حکایت، ارتباط محتوایی، داللت تصویری، کتب فارسی متوسطه
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 منصوره صداقت

 استان فارس

 رتبۀ دوّم

 

 شورای کتاب کودک ةداستان برگزید 9در مایهوبررسی موضوع و درون نقد
 

ها و مشتتکالت خود خواندن داستتتان، بر بستتیاری از دشتتواریتوانند با کودکان می

نظرهای دیگران را درک کنند. عشتتق، محبت و ها و نقطهتوانند احستتاسچیره شتتوند. می

ستعدادها و توانایید. به ارزشنتتتتتهمدلی را بیاموز های خود اهمیت دهند. بر های فردی، ا

دوستی و همکاری را درک کنند و  هایشان فائق آیند. ارزشها و تشویشها، نگرانیترس

صیتی و اجتماعی خود را موفق شخ شناختی،  شد  سیر ر این موارد وقتی  ۀتر بپیمایند. همم

های کودکان را هایی متناستتب با نیازها و ویژگی1مایهها درونگردد که داستتتانمیستتر می

 دارا باشند. 

ستان شتهدا ضوعات شده برای کودکان می های نو شابهی را تواند مو متفاوت یا م

ستان چهدربرگیرد، اما آن ضمون آن مایهشود، درونها میکه باعث تنوع دا ست و یا م ها

سیر و دوبارهدرون ضوعمایه، تف سیلبه 2سازی مو ست )محمدی،  ۀو سنده ا (. در 1378نوی

 واقع ادراکی که نویسنده از هستی، زندگی، خود و کودک دارد، در تمام اجزاء داستانش

کند فرد و متمایز میریزش کرده و داستتتان هر نویستتنده را از نویستتندگان دیگر منحصتتربه

 (.20: 1379)مستور، 

پردازی، سبک، پردازی، صحنهداستان شامل عناصر ادبی نظیر پیرنگ، شخصیت 

ای استتت که نهفته ۀهر داستتتان اندیشتت ۀمایمایه استتت. درونی دید، موضتتوع و درونزاویه

زند و به کلیتی هم پیوند می پردازی( را بهها و صحنهادبی )پیرنگ، شخصیت سایر عناصر

مایه را با موضتتوع یکی (. البته نباید درون116: 1، ج1382کند ) نورتون، معنادار تبدیل می

صادقی دربار ست، میر ضوع با درون ةدان ست درون»گوید: مایه میتفاوت مو مایه چیزی ا

                                                 
1  Theme 

2  Subject 
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ستان رقص مرگ )بزرگ علوی( و دست میکه از موضوع به آید. مثالً موضوع هر دو دا

ستان را از هم متمایز میشکسته )صادق هدایت( عشق است اما آن ۀآین کند چه این دو دا

بینی و تجربیات ها از جهانی هر یک از این داستتتتانمایههاستتتت، زیرا درونآن ۀمایدرون

ای با (. پس هر نویستتنده174: 1376، )میرصتتادقی« گیردها مایه میخاص نویستتندگان آن

ستی میها و ادراکنگرش ضوعهای خاص خود از زندگی و از ه شابه، تواند از مو های م

 هایی متفاوت خلق کند.مایههایی با درونداستان

داند که نویسنده در داستان مایه را فکر اصلی و مسلط در هر اثری میمیرصادقی درون

ست که درونکند و معتقد اعمال می شتها شیده مایه خط یا ر ست که در خالل اثر ک ای ا

 (.174: 1376زند )میرصادقی، های داستان را به هم پیوند میشود و وضعیت و موقعیتمی

یهنورتون نیز درون  ندیشتتتما تان را ا ته ۀی هر داستتت که پیرنگ، ای مینهف ند  دا

کند کلیتی معنادار تبدیل می زند و بهپردازی را به هم پیوند میها و صتتتحنهشتتتخصتتتیت

 (.116: 1، ج1382)نورتون، 

ستدرون شکار ۀمای)درون 3موجود ۀمایدرون ۀمایه به دو د ( و 5پنهان ۀمایو درون4آ

آشکار داستان در قالب یک جمله  ۀمایشود. درونشده( تقسیم می)حذف 6تهی ۀمایدرون

شن بیان می صورت رو سنده  ۀمایشود. درونو به  ست که به نیات نوی پنهان، فراگفتمانی ا

بهشتتتود و در الیهمربوط می تهی از  مایۀود دارد. درونطور ضتتتمنی وجهای پنهانی اثر 

ها، که باید باشتتتد و نیستتتت. خستتترونژاد این ناگفتهچهگوید، از آنها ستتتخن میناگفته

شتتتده تهی یا پوچ یا حذف ۀمایافتاده را درون ی ازقلمهاها و این پیغامشتتتده گرفتهنادیده

مد )خستتترونژاد، می یه(. درون2004نا حتما که ممکن استتتتت ت یدئولوژی ای  تأثیر ا

 ...شود. نویسندگان بزرگسال در ادبیات داستانی کودک نادیده گرفته 

 

                                                 
3  Existing Theme 

4 Overt Theme 

5 Covert Theme 

6 Null Theme 



 

5 

 

 محمدرضا کَلهری

 استان کردستان

 رتبۀ سوّم

 

 نوشتار مینیمالیستی، داستان مینیمالیستی

 ی داستانی یک داستان کوتاه مینیمالیستیچند سازهبا تأمل بر 

 

 7ها است. در مینیمالیسمپدیده ةپیرایخُردنگاری حاصل خرد اصالت به جوهر و ذات بی

های اضافه تمامیِها به حذف و تلخیص است چرا که مینیمالیست زیبایی در اختصار

گرفته تا نقاشی و هنری، ازمتن نوشتاری ةتر! از هر رشتغیرضروری و حتی کمی بیش

از نظر معنای لغوی بسیار خُرد،کوچک و « مینیمال» ةمعماری و... اعتقاد راسخ دارند. واژ

پیرایگی بیان بی ة، بنیاد اثر و شکل بیان خود را بر پای«مینیمالیست ةنویسند»کوتاه است. 

شان ردنگاران، همچون ماهیتشعارخُ. استگذاشتهعاری از اطناب و پیچیدگی و اسلوبی

گویی رو که کم و هدف نفوذ به هسته است، از آن8«کم، زیاد است »کوتاه و مختصراست؛ 

 گویی اصالت اصلی و اساسی است. حال نغزدرعین

مالیستی باشد! درمقابل؛ تواند داستان مینیداستان کوتاهی نمی نویسی الزامًا هردر داستان

 خودش با جوهره و نگرشِ  9واند در همان قالب ماکسیمالتیک رمان بلند هم می

توان رمان نوشت اما آن را با مَنش مینیمالیستی واقع میمینیمالیستی نوشته شده باشد. در

 های نوشتار مصداق دارد: ها و قالبدر همه گونه« ارنست همینگوی»نوشت.  این سخن 

توانید همه چیز را حذف کنید. دهید مطمئن هستید، میاگر از عمل حذفی که انجام می»

چه را دهد و خوانندگان آنباره قسمت حذف شده قدرت بیشتری به داستان میبه یک

 « فهمند، احساس خواهند کرد.نمی

تان های داستتتتانی و همچنین پارامترهای داستتتبا درنظرگرفتن ایجاز و تراکم زیاد داده

ها های دیگر، در این مقاله اوّل ویژگیو مؤلفه مینیمالیستتتتی همچون حذف تا حد مجاز،

ها و ژانرهای دیگر داستتتتان این نوع از داستتتتان و ستتتوت تفاوت و تمایز آن با دیگر قالب

                                                 
7  Minimalism 

8  less is more"این سخن از »رابرت براونینگ« است " . 

18  Maximal 
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شاخص از  ستی  ستان مینیمالی سوت یک نمونه دا ست و  شده ا شریح  ضیح و ت سی تو نوی

 نقد و تحلیل شده است. ی(مانیم توی تاریکان )میخانم میترا الیاتی با عنو
  کلید واژگان:

 مانیم توی تاریکی، داستان مینیمالیستی ، میترا الیاتی، داستان می مینیمالیسم

 

   10بخشیجان
ستتازی یا ستتانمعنی شتتخصتتیت بخشتتی به شتتی ، آدمدر لغت به «بخشتتیجان»اصتتط   

دارپنداری چیزهای و در نهایت جانبخشتتی به اشتتیا  گونگی، تشتتخیص یا تشتتخصآدمی

سنده به بی شاعر یا نوی ست که  شگردی ا صط   ادبی  ست و تابع این معانی در ا جان ا

ست، جان میچه بیتخیل خود به هرآن ةمعجز سناد »نوعی  «جان بخشی»بخشد. جان ا ا

جازی یت ر ال می« مَ تافیزیک؛ واقع به مجردات، انتزاع و حتی م که  بخشتتتد و استتتت 

استفاده از این شگرد دهد. را به آنچه که به آن تعلق ندارد، نسبت می های انسانیهخصیص

«  های تمثیلیو حکایت افستتانه»)مراد  fableنویستتی و فابل و حکایت Taleدر قصتته 

درخت »است. برای نمونه در فابل مرسوم و طبیعی بوده از دیرباز Yarnاست( و همچنین

سطری که  121زبان پارتی یا پهلوی اشکانی به خط پهلوی، ای است به ؛منظومه«آسوریک

ن دو فواید خود را از ای مفر  میان یک درخت نخل و بُزی استتتت که هر کدام از آمناظره

ستان»شمرند! یا تر برمیدیگری فزون کلیله »ترین ترجمه از ؛یحتمل کهن«های بیدپایدا

حکایات هندی استتتت، و « له و دمنهکلی»از محمد ابن عبداهلل البخاری استتتت. « و دمنه

ست که در آن حیوانات همچون آدمیان حکایت شغال ا ها دارند عنوانش برگرفته از نام دو 

 خوانند.یابند یا میمی« حکما در آن حکمت و عوام در آن حکایت»که؛ 

شیجان» در سو، یعنی « بخ شگردی هم ستفاده از  سنده با ا ، حیوانات و «زبان حال»نوی

آورد. این رباعی، یحتمل از خیام را با هم بخوانیم، بخشد و به سخن درمیجان می اشیا  را

 کند:ساز میسخن« زبان گل»جوید و در آن از سود می« زبان حال»که شاعر از شگرد 

 گری بدیدم اندر بازاردی کوزه»

 بر تازه گلی همی لگد زد بسیار

 گفت:با او می« زبان حال»و آن گل به 

 .... ام مرا نیکودارو بودهمن همچو ت

                                                 
10 Personification 
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 محمد شکری

 استان خوزستان

 رتبۀ سوّم مشترک

 

فارسی از رمان  ةبررسی دو ترجمة معرفی قالب جعلی داستان به بهان

 «ساق البامبو»

ها را در قالب غیر رمان رمان آن ةهایی نوشتتته شتتدند که نویستتنداخیر، رمان ۀدر چند ده      

شوند ست تا برای خواننده باورپذیرتر  سخ»ها . یکی از این قالب11قرار داده ا شده ۀن نام « یافته 

خواند، کند متنی را که خواننده میدارد و شتتتگردی استتتت که در آن نویستتتنده وانمود می

ستتینوهه »رمان  این شتتگردْهای ترین نمونه. یکی از موفق12نویستتنده در جایی پیدا کرده استتت

ی جلد و در میکا والتاریِ فنالندی است. در این رمان جز رو ۀنوشت« پزشک مخصوص فرعون

کند که دارد یک بینیم و نویسنده به خواننده القا میکتاب نامی از میکا والتاری نمی ۀشناسنام

حتی  .13خواندمی را« دموتیک»شتتتده از الواح مکشتتتوفه به زبان باستتتتانی و به خط اثر ترجمه

کند که منصتتتوری، دانستتتته یا ندانستتتته، این باور را تقویت می الهشتتتاد حبی مترجم اثر، روان

ستان»این  ةکنندوالتاری مترجم و تدوین سند« کتاب تاریخ با ست و نه نوی سنده «. رمان» ةا نوی

نام »کند که کند و بیان میآغاز می« ستتتینوهه»ای از زبان نیز کتاب را از همان آغاز با مقدمه

     . 14«نویسم...است و من این کتاب را برای مدح خدایان نمی« سینوهه»این کتاب،  ةمن، نویسند

ر را باورپذیر کرد که در این عملکرد نویستتتنده، و بعد از او مترجم، چنان تاریخی بودن این اث

کردیم شده به یکدیگر معرفی می آن زمان بسیاری از ما آن را به عنوان کتاب تاریخی کشف

                                                 
رک در آن بورن پلی با  Paranormal Activityچنین تکنیکی در برخی آثار سییینیا ی  ب بک رار فره ک هییز  بی   ی   11

 رنز رک در حال تیاهای  ک دبس ان وب عی و مس نز بست.تیهیزبت هربوبن روهیز  بک بیننز  بلقا 
 21، ص «ترجیکمس عارنو سی و ه ک» 12
 «.سینو ک پرهک مخصوص هرعون»بلک منصوری بر رمان نک مقزمک ذبیح 22
 .1، ص «سینو ک پرهک مخصوص هرعون» 23
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دیگری که شتتاید به تقلید از والتاری  ۀداشتتتیم. نمونمان نگه میهای تاریخیکتاب ۀو در قفستت

از قضا با این رماِن  بود که« عزازیل»همین قالب را به کار برد، یوسف زیدان مصری، در رمان 

سال  ةجایز ةخود برند سندگانی که چنین قوالبی را برمی15شد 2009بوکر عربی  گزینند، . نوی

فرضتتتی، بلکه در بافت زبانی و زمانی که در متن به وجود  ةنه تنها در اِستتتناد متن به نویستتتند

گردد و ملتفت کنند تا خواننده به داستتتتان او بدبین نآورند ستتتبک زمان او را رعایت میمی

 قالب جعلی نویسنده نشود.

بار دیگر چنین قالبی را در رمان عربی تولید کرد « ساق البامبو»سعود السعنوسی، در رمان       

خوبی نیز از پس آن برآمد. این نویسندهْ داستانِ یک جوان، به نام هوزیه/ عیسی را و از قضا به

شان است و اینک در پی با کُلفَت فیلیپینیکند که حاصل ازدواج یک مرد کویتی روایت می

کویتی  ةها از فیلیپین به کویت بازگشتته استت تا با خانوادجستتجوی هویت خود پس از ستال

های این خود دیدار کند؛ اما سعنوسی از همان صفحات آغازین، کتاب را در قالب یادداشت

      ربی ترجمه شده است. کند که توسط یک مترجم فرضی از انگلیسی به عشخصیت معرفی می

است. های رمانبیندکه مترجم مذکور یکی از شخصیتخواند میخواننده بعدها که متن را می

ستار فرضی اثر و حتی کسانی که کتاب به آن ست همگی نه تنها او بلکه ویرا شده ا ها تقدیم 

اصلی رمان و  ، شخصیت«هوزیه/ عیسی»های درون رمان، یا بهتر بگویم اطرافیان از شخصیت

فرضتتی آن، هستتتند. خوانندگان متن عربی رمان، که در جاهای مختلف و فضتتاهای  ةنویستتند

سردرگمی اولیه دربارآن نظر داده ةمجازی در بار شف ماجرا  ةاند، از  سنده، و لذت ک نام نوی

 ...16اندپس از اتمام رمان سخن گفته
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 نقد شعر/نقدبخش 
 سیامک کیهانی

 استان البرز

 رتبۀ اوّل

 
 باغ حرف بر کوچه یگذر

 (، تهران، نشر ثالثرباعیات شیون فومنینقدی بر)
 

 یساخت گرفته تا اتفاقات ازخ، یتار یدارند به بلندا یتیخود روا یبرا هرکدام هاقالب      

 که بر آنان و در آنان گذشته است،

ده گرفته تا یقص یمدح مآب ازشان، ن با طالعیاست عج ییهایبدنامها و نامیخوش      

ت یمیو صم یو اعتراض غزل گرفته تا سادگ یعاشقانگ از، یم در مثنویحماسه و تعل

از  ترداستانو پُر  تریاافسانهرا  یچ قالبیخ، ما هیدر تار یهرچند اجمال یبا نگاه اما، یتیدوب

 ش داشته باشد.یخو یت نهان در پستویروا همهنیاکه  مینیبینم یرباع

که بر اقبالش  یکه بر ابداع و ساختش رفته تا انتسابات مبهم و سرگردان یاتیاز حکا      

 هاییجغتا یکه از هالل یجانانش رفته و برگشته، یکه بر سر ب ییهامالو  هاجانگذشته و 

 داشته. یارزان هایهمدانگ یب یکه بر غن یده و بندیها بخشیر معزیکه بر ام یگرفته تا مال

و حکمت و فلسفه و عشق در سلول به  معرفتو اسطوره،  یاست که آزادگ گونهنیا و

ست یتنها یک قالب ن ینان گفت رباعیبا اطم شودیمکه  یطوردارد،  ین قالب سکنیسلول ا

 کردجاد خواهد یا کندیمکه در آن ورود  یشاعر یت برایاست که مسئول یو تنها قالب

 )البته شاعر آگاه و هدفمند(

نجاست که محل یو ا یغمیب ینه خام یسوز جهان، خواهدیم ییبه قول خواجه: رهرو      

 شه و دانش.یار اندیمحک است با ع

ق عشق و معرفت را در غزل یون که قلندرانه طریچون ش یوطنجهان یشاعر یاما برا      

 ۀشاعرانست یاز ز ین اتفاق افتاده است که در قسمتیموده است هم این قالب سترگ پیا

و  دیآیمبرآورده نکرده است وَ جستجوگر و آگاه  یجز رباع یچ قالبیازش را هیش نیخو
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 .کندیمخ یتار ۀروانن قالب یز در این یآثار ماندگار

پس از کوچ  یون فومنیات شیست که رباعیاز لطف ن ین نکته خالین ابتدا حکر ایدر هم      

ده است و بنده معتقدم یبه چاپ رس یحامد فومنشان جناب ین شاعر خوب توسط فرزند ایا

ات یاز رباع یمید نیشا رساندیمن مهم را به انجام یاتش ایکه اگر خود شاعر در زمان ح

ک چاپ ینزد ةندیآدوارم در ی، گرچه امگرفتیمحرف را قلم  باغکوچهمندرج در کتاب 

ون ینکه شیو ا؛ ردیگز قرار یحرف در دسترس مخاطبان عز باغکوچهکتاب  ةدیگزد و یجد

 اششاعرانهست یو ز یست و شرافت هنریمن جذاب نبوده و ن یشعرش برا ۀواسط بهتنها 

 یز اهل دسته بازین شاعر عزیچون ا متأسفانهد، اما یبه سمت او کش یبود که مرا از نوجوان

 گر آثارش چندان در دسترس نبود،یل دیک دلیاست نبود و به هزار و یو س یو نوچه پرور

 ستین کسچیهخ افسارش دست ینکه تاریکرده بودند او را پس بزنند غافل از ا یسع

 یون از لحاظ فنیش یرباع .۱

از  یریکث ةعد یرا از سو یزدگجانیهو  یریجوگ یمعاصر ما نوع یدر رباع متأسفانه      

 یهاراه نیترمهماز  یکیست، یص آن دشوار نیکه تشخ یطور مینیبیمسرا  یشاعران رباع

و  هایپردازهیقاف، پرداخت عجوالنه و هاستمصراعن یب یص آن عدم ارتباط عمودیتشخ

 یت با وزنیه دو بیشب یزیشتر موارد به چیدر ب یباعث شده است که رباع ینگاه سطح

و شاعر اگر شاهکار کند تمام  زندیمل شود که هر مصراع ساز خودش را یمشخص تبد

در آن است به سرانجام برساند  یرا که کشف یکه مصراع آخر ردیگیمرا به کار  اشیسع

 !در توان شاعر نبوده است یزیر آن چیم و غیک مصراع طرفیما تنها با  ییکه گو یطور

 باک عروسک وقت گذاشته است، یساخت چشم  یکه تنها برا یسازعروسکه یشب      

ن چشم در یعروسک باشد اما اک یعضو بدن  نیتریاصلن و یباتریز تواندیمچشم  نکهیا

 !کندیمجاد یرا ا یندیر ناخوشایکج و نامتناسب چه تصو ینیکنار ابرو و دهان و ب

قادر به ساخت  اندکردهورود  یبه رباع وقاللیقکه از سر تفنن و  یدوم شاعران ۀدستالبته  

 ... !میت نا هم کوک مواجهیدر دو ب یبازارآشفتهستند و ما با یبا هم نیهمان چشم ز

 

 



 

۱۱ 

 

 اعظم رفیع زاده

 استان خراسان رضوی

 رتبۀ دوّم

 
 نقد و بررسی اشعار کتاب فارسی اول تا ششم ابتدایی

 
 چکیده
در این پژوهش با روش میدانی و توصیفی تحلیلی توانستیم با کمک رأی و نظر         

 بپردازیم.آموزان، به نقد و بررسی اشعار کتب فارسی اول تا ششم دبستان دانش

-آموزان بیشتر دوست داشته و چه مالکاین پژوهش نشان داد چه اشعاری را دانش        

اند. هدف از این تحقیق کمک به هایی را برای انتخاب اشعار برتر مورد توجه قرار داده

آموزان، به نویسندگان کتب فارسی مقطع ابتدایی است تا با آگاهی از عالقه و سالیق دانش

های آینده اقدام نمایند. امید آنکه توانسته باشیم در راستای و انتخاب اشعار در سال نوشتن

آموزان به فرهنگ و ادب کشورمان، گامی برداشته نهادینه سازی التذاح ادبی و جذب دانش

 باشیم.

 
 کلید واژه: 

 
 آموزان.اول تا ششم، دانش هایکالس کتاب فارسی، اشعار فارسی، ابتدایی، 
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 زهرا درستکار

 استان فارس

 رتبۀ سوّم مشترک

 
 بررسی نشانه شناختِی شعر پایداری

 
 چکیده
پژوهش حاضر به بررسی نشانه شناختی شعر پایداری می پردازد و در آن از رویکرد       

اصلی  ۀشود. پایبینامتنیت در نشانه شناسی با توجه به نظرات روالن بارت استفاده می

است یعنی زبان  شناسی همان نظر دوسوسور زبان و نشانه ةبارت دربارهای روالن پژوهش

گونه تغییر داده که نشانه نظرات خود را این وی بخشی از نشانه شناسی است ولی در نهایت

ترین ای از آثار چند تن از برجستهشناسی بخشی از زبان شناسی است. در این تحقیق گزیده

یک متن  ۀهر کدام از این شعرها به مثاب .گیردرسی قرار میشاعران ادبیات پایداری مورد بر

بین  ۀاست و رابط هاباشند و همان طور که روالن بارت عقیده دارد متن نظامی از نشانهمی

شود  داند، این بررسی  انجام گرفت تا دریافتمی تر از چگونگی ایجاد متن ها را مهممتن

اند و هایی که به صورت نماد در آمدهود دارد. نشانههای بارزی در این شعرها وجچه نشانه

دهد که این پژوهش نشان می .مفهوم و ارزشی خاص در این زمینه هستند ةهر کدام نمایند

 ها بهره گرفته است.شاعر دفاع مقدس از انواع نشانه

 
 

 کلید واژه: 
 

 نشانه، نماد، شعر، بینامتنیت، انسجام

 

 

 



 

۱3 

 

 مرجان ابراهیمی کوهبنانی

 استان کرمان

 رتبۀ سوّم مشترک

 
 

بررسی تحلیلی نگرش تربیتی با رویکرد دینی به ادبیّات جهان در کتب 
 فارسی دورة اّول متوسطه

 

 چکیده
کتب درسی از منابع مهم تربیتی ارزان و اثرگذار با قابلیّت دسترسی آسان برای همگان     

هستتتتند که باید ضتتتمن دقّت در گزینش مطالب آن، همواره مورد تحلیل و بررستتتی قرار 

ستی سی از جمله گیرد تا میزان کا سد. کتاب فار های آن در امر خطیر تربیت به حداقل بر

ای یل بیان جذّاب و در عین حال ستتتادة آن، از اهمّیّت ویژهکتب درستتتی استتتت که به دل

نمای تربیت دینی استتت که برخوردار استتت. شتتاید بتوان گفت کتاب فارستتی، آیینۀ تمام

کند. در این مقالۀ تحلیلی ستتعی شتتده استتت با بیان هدف واالی تعالی و کمال را دنبال می

فصل ادبیّات  "آن، تک تک دروس  اهمّیّت جایگاه کتب درسی و لزوم بررسی همه جانبۀ

 از کتب فارسی دورة اوّل متوسطه، با نگرش تربیت دینی مورد واکاوی قرار گیرد. "جهان 

نگارنده در این پژوهش ضتتتمن بیان تعاریفی از علم، تربیت و دین و اشتتتاره به تربیت     

ها با ندینی به عنوان یک علم و نقش مهم تربیتی مطالب کتب درستتتی و لزوم بررستتتی آ

صل ادبیّات جهان از کتب فارسی با  توجّه به نظام جدید آموزشی، مفاهیم تربیتی مطالب ف

ثابت می قت داده که  فان در انتخاب و گزینش این متون، مصتتتادیق دینی مطاب کند مؤلّ

آموز را در نظر داشتند. آوردن این بخش در کتب فارسی ارتباط هدف تربیت دینی دانش

 دهد.لهی در این مهم را نشان میبین تمام ادیان ا

 
 کلید واژه:

  
 مفاهیم تربیتی، مصادیق دینی، ادبیّات جهان، کتب فارسی دورة اّول متوسطه.

 



 14 نخستین جشنواره معلمان هنرمند

 

 

 نقد فیلم/نقدبخش 
 علیرضا سعیدی کیاسری

 استان مازندران

 رتبۀ اوّل مشترک

 

 قصه بی ةغص پر گردو؛ درخت
 مهدویان محمدحسین ةساخت" گردو درخت" سینمایی فیلم نقد

 
سل       شتار و کشی ن  کشورها، میان جنگ در آخرالزمانی رخدادهای عبارتی به و جمعی ک

 ۀگوش چهار در جانسوزی و تلخ وقایع بروز موجب دیرباز از طوایف، و اقوام حتی و هادولت

 انحاء به مختلف تاریخی هایدوره در دفاعبی البته و نظامی غیر مردم آن طی که شتتتده گیتی

 که اندگرفته قرار هاانستتتان ستتتوی از بشتتتری غیر رفتار ترینرحمانهبی آماج مورد گوناگون

 بر را او احستتتاس و کندمی دارجریحه را ایبیننده و شتتتنونده خواننده، هر قلب ناخواستتتته

 .انگیزدمی

 هایبمب با ستتردشتتت مردم از نفر هزار هشتتت از بیش شتتدن کشتتیده خون و خاک به      

 آغازین در که استتت تلخ وقایع اینگونه از بارزی و شتتاخص ۀنمون عراق بعثی رژیم شتتیمیایی

 .درآورد لرزه به را جهانیان قلب ،1366 سال تابستان روزهای

 و ستتردشتتت شتتهر به شتتیمیایی بمبارانة خورد زخم هزاران آن از یکی پور موالن قادر اوس

 ۀواقع این در جانسوزی شکل به را خود کودک سه و همسر تنها نه که بود اطراف روستاهای

 راه به چشم اشگمشده طفل دیدار انتظار در سال سی به نزدیک بلکه داد، دست از دردناک

 .بست فرو جهان از چشم بیاورد، دست به اشگمگشته از اثری اینکه بدون سرانجام و ماند

سین محمد       شت از پس سال سه ایران سینمای جوان کارگردان مهدویان ح  اوس درگذ

 از اندوه با را عمرش از دهه ستتته که شتتتد فردی زندگی روایتگر «گردو درخت» فیلم با قادر،

 .کرد سپری اشندیده طفل دیدار حسرت و فرزندش سه و همسر دادن دست

سندگان و مهدویان ستند کار به را خود تالش تمام «گردو درخت» نوی  عمق روایت ضمن تا ب

 جبران مصیبت کمرشکن و انگیزغم بسیار لحظات سردشت، شیمیایی بمباران سوزناک ۀفاجع



 

۱5 

صویر مخاطب برای نیز را شد وارد قادر اوس جان و روح بر که ناپذیری سات و کنند ت  احسا

 اتفاق به قریب مختلف، هایستتانس در که چرا اند،بوده موفق آن انجام در که برانگیزند را او

 .اند شده خارج سینما سالن از اشک و بغض با «گردو درخت» فیلم تماشاگران

 مصدوم مردم وحشتناک هوای و حال و سردشتة خورد شیمیایی شهر تصویر بازآفرینی      

ۀ مجموع موفق فضتتتاستتتازی در او قبلیۀ تجرب به توجه با. مهدویان توستتتط آن مجروح و

  «نیمروز ماجرای» ،«غبار در ایستاده» سینمایی هایفیلم و «زمستان روزهای آخرین» تلویزیونی

شم خیلی ،«خون رد» و ضعیت به صرفا سازفیلم و نیامده در کار از گیرچ  موقعیت در مردم و

 مهدویان ۀعالق و پیشینه به توجه با که است حالی در این. نمود بسنده بیمارستان داخل و بیرون

سازی به ستند، سینمای در باز ستمی اتفاق این م سیار «گردو درخت» در توان  رقم مطلوب ب

 برای تولید و تهیه تیم پشتتتتیبانی هایمعذوریت و مالی هایمحدودیت نباید چند هر بخورد،

 .گرفت نادیده را کارگردان برای عمل ابتکار ةگستر ایجاد امکان عدم

 روی خاص هایتاکیدگذاری و قادر اوس رنج و درد کردن تصویری در مهدویان ولیکن      

سی و عاطفی لحظات سیار احسا سواس شکن، قامت و جانکاه ب  تمام و داده خرج به زیادی و

سیقی نور، گریم، صحنه، طراحی: جمله از سینمایی تمهیدات ...  و دوربین لنز نوع حتی و مو

 قادر اوس درون عمق تا را او و بلرزاند را فیلمش مخاطب پشتتتت بتواند تا گرفت کار به را

 .است گرفته بر در را مقاوم مرد این وجود سراسر ایگدازنده درد چه که بکشاند

 قادر اوس ۀسال سی غمبار هایغصه از کاملیأ تقریب تصویر «گردو درخت» اوصاف این با      

 روزهای آغازین در مرگش ۀلحظ تا 1366 تابستتتان روزهای نخستتتین از که آنچه و هستتت بنا

 .گذشت او زندگی بر 1395 سال زمستان

ص لحظات با صرفا مهدویان فیلم در اما       ستیم مواجه قادر اوس زندگی ۀپرغ شانی و ه  از ن

صه صه. بینیم نمی سینمایی ایق شاچیانی بتواند که ایق  ساعتی را آمدند سینما سالن به که تما

. است قادر اوس روزگارة شد تصویر گذرد،می «گردو درخت» در که آنچه هر. کند سرگرم

 جای ایحرفه بازیگرانی تنها که شده پژوهش مستندی بر دانست شاهدی توان می را دوربین

 ... .کنندمی آفرینی نقش آن اصلی اشخاص
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 لیال گلزارکاشی

 استان تهران

 رتبۀ اوّل مشترک

 
 بر بدن، شهرمدرن، قهرمان و اسطوره یملأگذشته با ت لمیبه ف ینگاه

 گلزار()گذشته فیلم اصغرفرهادی در یادداشتی از لیال 

 

وارد و خارج توان می لحظههر  درست. گذشته برشی از زندگی افراد عادی و آشنافیلم       

کالم شده و سپس مسافران یک قطار که لختی در کنار هم هم چونهم شد،ها زندگی آن

احمد شروع و با دیدارسلین و سمیر تمام  ماری و روند. فیلم با دیدارهر یک به طرفی می

تنهای امروز با تمام  ای از زندگی چند روزه ماری و اطرافیانش یا همان انسانتکه شود.می

در جستجوی خوشبختی در شهر  سرگشتگی و ناآرامی حهنی و مشکالت روزمره، ابهام،

مطالب و  طوالنی نیست، حوادث معمول و روزمرگی استروایتی مدرن است. روایت فیلم 

چندان حقیقت ماجرا  چرا که شودیگذاشته نم انارمیها در اختتیدر مورد شخص یادیز

در روابط و چرایی اهمیت دادن هر  درعوض چگونگی رفتارها و برخوردها مهم نبوده و

عادی اما به نوعی قهرمانند چرا که هرکدام در  یک از افراد به ماجرا مهم است. همگی

کنند. قهرمانی نرم میبا مشکالت دست و پنجه  ،گشتگی تنهایی خودگردابی از چراها و سر

ها تنش در جایش به سکوت  با کوچک، لئا  تا گرفته احمد از  مختص فرد خاصی نیست

 خاص، و زمینی، دست یافتنی و آشنا نه آسمانی و امروزها قهرمانند. قهرمانان و جنجال

 و ماجراها مقصر ی خیر و شر داشتند. همه افراد درهاشخصیتکه  باستانی یرطااسچون هم

 ند.اخاکستریند در واقع تقصیربی

 نیست شهر این از آشنا تصویری و نشان اما افتدمی اتفاق پاریس شهر در فیلم چه گر       

اتفاق بیافتد،  اغلب شهرهای بزرگتواند در می ای ساخته و شهر را اسطوره ،مکانیبی این

در لحظه بودن و  واقعی معنای به زندگی .شوداست و با آن همراه میآشنپس برای بیننده 

نشان که  حیاط خانهو تنومند تک درخت زیبا  است.های کوچک و خانواده لذت از داشته
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کنند. بازی می و چرخندگرد آن می خندان که کودکانو ست وا زیسته کهنطبیعت و 

 ،ستون کیهانی است که در اغلب اساطیر جهان یا حیاتنمادی از زندگی یا همان درخت 

-از مراحل مختلف و ناآشنا میکمال ی در البیرنت حلزونی آن سرگشته به دنبال نور آدم

درشروع  .همچون افراد سرگشته خانه ماری که بمثابه دنیاست به عالم باال برسد گذرد تا

تر و درنمای ها خالصرنگ و رفته رفته نورو  های خاکستریرنگ فیلم شاهد نورکم و

ل ئمحدود و مسا شلوغ، آرام،نای وضوح از فضاهابه  .رسدمیخود  روشناییآخر به اوج 

 .رسیممی سلین اتاق حهنیبی و فضای آرام مسایل وحل برخی از  به مختلف در انتها

بدن  خوبی به گر است کهدوربین اغلب از خالل در و پنجره و گاه تالقی اشیاء نظاره      

خطا  مانند فضای داخل ماشین با محدودیت ودهد. را در شهر نشان می مادر محیط  محاط

های اتاق خواب ترهستند(،شوند به شما نزدیکچه که در آیینه دیده میدر دید)اشیاء از آن

زیرزمینی  یهاراهروها و پله تخت دو طبقه، فضاهای خفه و تاریک کوچک و آشپزخانه،

ای و نهایت فرودگاه محصور شیشههای بلند، سالن های محاط شده با ساختمانمترو، خیابان

بدن نشان از  همه نایلون، به ملبس متعدد هایجامه با خشکشویی البیرنت تو در توی آنها،

ریتم  صدای باران وترنم فیلم بدون موسیقی است و تنها  ند.محدود آدمی در شهر مدرن

م. از شروع شنویو می مبینیرا می یچیزهای بسیار محدود .را داریمکن  برف پاکحرکت 

 نماهای آلود و بارانی بانورکم، فضای مه ورود احمد به فرودگاه ، شیشه بین او و ماری،با 

  شنیدن صدای محیط شهری مانند بلندگوی فرودگاه، و سکوت نزدیک،

صاحبان فروش در زندگی که  آن چیزی همه عبور مرتب قطارو ها همهمه مسافران، ماشین

 های عمومی و ...یکنواخت موبایلها و سالنآالرم تبلیغات و  چونهمطالب آنند  مدرن

بدن در حضور  بر کیدأانتخابی محدود ت سلطه فضا برای شنونده و بیننده با تصاویر بسته و

 .است امروزفضاهای شهری 

 کم میدان عمق با اما  لعاب پر رنگ و در شهر مدرن حس بینایی با بمباران تصاویر      

 است کیدأت مورد تقسیم شده بیش از سایر حواس بدن و فضاهای های بزرگسازهبواسطه 

 ...دهد. میحس بینایی  به را خود جای کم کم زمان طول در شنوایی حس و

 یگانه خشخاشی مقدم
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 استان تهران

 رتبۀ دوّم مشترک

 
 انی ةپیرامون انیمیشن کوتاه بهترین دوست، نامزه جایز

 به نام تنهاییجدالی دائم با هیوالیی 

      

گتترم و صتتمیمیِ بهتتترین  ۀگیتترد؛ در حلقتتستتالگیِ ختتود را جشتتن میآرتتتور تولتتد سی      

دهنتتد. یتتک کیتتک را بتترای او ستتر می« تولتتدت مبتتارک»دوستتتانش کتته یکصتتدا ستترود 

شتتوند. نمتتای کلتتوزآپ بتته ها فتتوت میتولتتد، چنتتد شتتمع روشتتن، یتتک آرزو و ... شتتمع

آرتتتور باشتتد؛ نگتتاهی  ةدهتتد تتتا از نزدیتتک شتتاهد جزئیتتات چهتترتماشتتاگر ایتتن مجتتال را می

رنگ بتته دور چشتتم کتته از هایی ستتیاهتتتوأم استتت و حلقتتهروح کتته بتتا اضتتطرابی شتتدید بتتی

ای ختتوابی یتتا خستتتگیِ زیتتاد حکایتتت دارنتتد. در ستتمت راستتت پیشتتانیِ آرتتتور، دکمتتهکم

زردرنتتگ و کوچتتک کاشتتته شتتده کتته چتتراغ آن در حتتال چشتتمک زدن استتت. چتتراغ بتته 

کننتتد. و وصتتل شتتدن میزمتتان دوستتتان آرتتتور شتتروع بتته قطتتع آیتتد و همرنتتگ قرمتتز درمی

ایستتتند و بتته ایتتن ترتیتتب ماهیتتت مهمانتتان از حرکتتت بتتاز می ۀدستتت آرتتتور همتت ةبتتا اشتتار

یتتابیم کتته بتته یتتک شتتود. در ایتتن نقطتته از فتتیلم درمیمجتتازیِ دوستتتان او بتترای متتا فتتاش می

ایم کتته نستتل جدیتتدی از تعتتامالت چنتتدان دور پتتا گذاشتتتهای نهجهتتان خیتتالی و در آینتتده

، «تنهتتایی»رده استتت؛ جهتتانی کتته بتترای درمتتان بیمتتاریِ انستتانی را بتتا ختتود بتته ارمغتتان آو

کنتتد و ایتتن دوستتتِ مجتتازی، اتفاقتتاً همتتان تتتوهم یتتک دوستتت را بتته مردمتتانش عرضتته می

متتردم بتته دنبتتال آن هستتتند. شتترکت تجتتاریِ بهتتترین  ۀاستتت کتته همتت« بهتتترین دوستتتی»

 ستتر مشتتتریان ۀافزار الکترونیکتتیِ پیشتترفته در گوشتتدوستتت بتتا کارگذاشتتتن یتتک ستتخت

دهتتد تتتا بتتا موجتتوداتی مجتتازی وارد ارتبتتاط و تعامتتل هتتا میختتود، ایتتن امکتتان را بتته آن

چتون دیگتران، ختالء تنهتاییِ ختود را بتا حضتور مجتازیِ موجتتوداتی شتوند. آرتتور نیتز هتم

اند کتته کنندهچنتتان جتتذاب و ستترگرمفتتانتزی و متنتتوع پتتر کتترده و ایتتن دوستتتان مجتتازی آن

جشتتن تولتتد آرتتتور  ۀانتتدازد. در میانتتا بتته وحشتتت میحتتتی تصتتور نبودنشتتان نیتتز آرتتتور ر

 ۀچکانتتد تتتا از ایتتن طریتتق قطعتتای زردرنتتگ را در چشتتمان ختتود میبارهتتا و بارهتتا قطتتره
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و وصتتتل شتتتدن دوستتتتانش جلتتتوگیری الکترونیکتتتیِ ختتتود را شتتتارژ نگتتته دارد و از قطتتتع 

هتتا قطره ۀبستتشتود کتته پتای آرتتور بته اشتتتباه بترروی کنتد. امتا بحتران از آنجتتایی آغتاز می

رود کتته رونتتد. اکنتتون هرلحظتته احتمتتال آن متتیهتتا از بتتین میآن ۀگیتترد و همتتقتترار می

ی ختتود تنهتتا بمانتتد. اش قطتتع شتتود و او در خلتتوت شتتبانهارتبتتاط آرتتتور بتتا دوستتتان مجتتازی

رستتاند و خریتتد قطتتره می ۀستترعت منتتزل را تتترک کتترده و ختتود را بتته نخستتتین باجتتپتتس به

چنتتد نمتتای کوتتتاه از ستتط  شتتهر، متوجتته  ةایستتتد. بتتا مشتتاهدمی در صتتفی طتتوالنی منتظتتر

بهتتترین »شتتویم کتته نتته فقتتط آرتتتور، بلکتته تمتتام متتردم بتتا اشتتتیاقی اعتیادگونتته از ابتتزار می

کننتتد و سرتاستتر خیابتتان مملتتو از تبلیغتتات ایتتن شتترکت استتت. هتتیچ استتتفاده می« دوستتت

شتتتود و مشتتاهده نمی ترین ارتبتتاط فیزیکتتتی یتتا کالمتتتی متتابین متتتردماثتتری از کوچتتتک

نتتد. آرتتتور احتتال همگتتی غتترق در فضتتای مجتتازیِ ختتود، ستترگرم و خوشتتحالدرعین

شتتود امتتا در همتتین اثنتتا متتردی ولگتترد و مضتتطرب بتتر ستتر چشتتم می ةموفتتق بتته خریتتد قطتتر

شتتباهت بتته آیتتد. او کتته بیستتر آرتتتور برمی ۀگیتترد و درصتتدد دزدیتتدن قطعتتراه او قتترار می

بتترد و ستترانجام نیستتت، هتتاهراً از نداشتتتن دوستتت رنتتج می خوابافتتراد معتتتاد و کتتارتون

اش بتته بیتترون ای شیشتته از داختتل جمجمتتهستتر آرتتتور را بتتا تکتته ۀدر نزاعتتی وحشتتیانه، قطعتت

کشتتتد. در حالیکتتته بهتتتترین دوستتتتان آرتتتتور، دستتتت و پتتتا زدن او را عاجزانتتته تماشتتتا می

اش شتتود تتتا قطعتتهیکننتتد. زمتتانی کتته آرتتتور سراستتیمه و گریتتان وارد خیابتتان اصتتلی ممی

اعتنتتا بیننتتد و بییابتتد کتته گتتویی او را نمیمردمتتی می ةرا پتتس بگیتترد، ختتود را در محاصتتر

دهنتتد. پتتس کتتابوس آرتتتور بتته آمیز ستتر میهای جنتتونبتته ستتر ختتونین آرتتتور، خنتتده

 شود.پیوندد و او مجدداً در زندان تنهاییِ خود اسیر میحقیقت می

و دوستتتتان کتتته یکتتتی از 17دیویتتتد فلتتتو ۀ( ستتتاخت8201انیمیشتتتن بهتتتترین دوستتتت )      

روز و رود، موضتتتوع بتتتهشتتتمار متتیگتتتوبلنز به ۀجدیتتدترین تولیتتتدات دانشتتتجوییِ مدرستت

هتتای ترین ترسختتود قتترار داده و بتته ستتراغ یکتتی از کشتتنده ۀبرانگیزی را درونمایتتبحتتث

 بشتتر، یعنتتی تتترس از تنهتتایی رفتتته تتتا در یتتک روایتتت کوتتتاه، ستتیاه و مختتوف، آن را بتته

 ....تصویر بکشد. 

 حسام جمالی

                                                 
17 David Feliu, Varun Nair, Juliana de Lucca, Nicholas Olivieri, Yi Shen 
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 استان بوشهر

 رتبۀ دوّم مشترک

 
 ش زیباست؟ زیباست! یا زیباست.ازندگی به معنای واقعی

 ساخته روبرتو بنینی “تزیباس زندگی“ یادداشتی برفیلم

 
روبرتو  و بازیگری کارگردانی ،نویستتندگی اثری ایتالیایی به” زندگی زیباستتت” فیلم      

 1998ق شتده در ستال شتود و موفّبندی میاستت. این فیلم در ژانر کمدی دستته بنینی

سکار بهترین فیلم غیر  انگلیسی زبان، بهترین موسیقی متن و بهترین بازیگری مرد جایزه ا

 .را دریافت کند

 .کندهایی از فیلم را برم  میاین یادداشت قسمت هشدار:

 خ صه فیلمنامه زندگی زیباست

شود، با داستان فیلم در مورد مردی یهودی )گو یدو( است که عاشق زنی مسیحی می      

افتد و به اردوگاهی ها میبه همراه پستترش بدستتت فاشتتیستتت کند و در ادامهاو ازدواج می

 .شودمشابه آشویتت برده می

 من و فیلم زندگی زیباست

شک آدم را در می       ام که در تمام زندگیم، زندگی را آورد. تازه فهمیدهاین فیلم لعنتی ا

صدای شلیک از ام. وقتی ام. از خودم و از تمام دنیا سرخورده شدهبیش از حد جدی گرفته

اند. تمام امیدت برای گو یدو شود، انگار دنیا را روی سرت خراب کردهپت دیوار شنیده می

 .خواهد زمین و زمان را به هم بدوزی تا این اتفاق نیفتدرود. دلت میبودن به فنا می

 نقد فیلم زندگی زیباست

چطور نویستتنده که از ق تتا خودش کارگردان و بازیگر نقش اصتتلی هم هستتت،  اصتت ً      

 همین در و …دهد تا او را به تیر ببندند؟! چرا باید اجازه دهد که شخصیت اصلی اجازه می

 تیر به که گو یدویی آن نه اما است، گو یدو داستان قهرمان شود؛می شروع مکاشفه لحظه

سته نفر اول  ةآید تا جایزگاهش بیرون میمخفی ةکه از جعب دوییگو ی آن بلکه. شودمی ب

شتتدنش را بگیرد. روایت مال اوستتت. زیرا اگر او در نیمه دوم فیلم همراه پدر نباشتتد، این 

 .آید. پت او مولد حرکت استبه وجود نمی های پدر اص ًها و ت شکشمکش

https://boomgraph.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/
https://boomgraph.ir/%d9%81%db%8c%d9%84%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%db%8c/


 

2۱ 

 نیمه اول

ن نقش را به عهده دارد. نستتل بعد از او ای که استتت پدر گو یدوی این لاوّ نیمه در اما      

اند در آن ها توانستتتتهآمیز بوده که آنباید بدانند که کل این وقایع مثل یک بازی فاجعه

اند. حاال باید بتوانند بازی خودشتتان را در زندگی برنده شتتوند، زیرا زنده از آن بیرون آمده

 .شکل بدهند

ت شش را برای شادی همسر و فرزندش به کار کشد، پدری که تمام او پدرش را یدک می

رحمی و خود محوری آدمی ها و اشارات انسان شناسانه است و بیبرد. فیلم پر از نشانهمی

جا که دکتر گو یدو را در اردوگاه به کناری کند. آنرا با ظرافتی شتتتگفت انگیز بیان می

صلی فکر میمی صیت ا شخ شد تا چیز مهمی به او بگوید،  ای برای نجات که برنامه کندک

کند که او هم در اردوگاه به دام افتاده درکار استتت. برای همین از همستترش صتتحبت می

استتتت. ولی دکتر تنها به دنبال پیدا کردن جواب معمایی جدید استتتت که خواب را از 

شم شکاف چ سکوت وا میدارد. در  شنیدن این حرف گو یدو و ما را  شوک  هایش ربوده! 

 .چه واقع می شود حرف هولناکی خوابیده استع و آناخت ف میان توقّبرآمده از 

های های فیلم را آنالیز کرد تا حرفتوان قدم به قدم جلو رفت و از ابتدا تمام صحنهمی      

پنهان شده درون متن این فیلم خودشان را نشان بدهند. در ابتدا ظاهر ساده فیلم گولتان 

 … زند، اما بعدمی

 زیباستزندگی 

فیلم زندگی زیباست با وجود دو پاره بودن از وجود نیمه دیگر خود خالی نیست و هر       

هایی جا که ما با صتتتحنهای از قستتتمت دیگر فیلم را در خود دارد. یعنی آنبخش نشتتتانه

بینیم که به خانه هایی را میگذرد، جوانکمیک روبرو هستتتتیم و زندگی به خوشتتتی می

یدو  له میعموی گو  نی میحم جایی دیگر استتتبش را ر ند و در  بالعکت در کن ند. و  زن

گیرد تا جریان اردوگاهی که هیچ کت امیدی به زندگی ندارد، پدر همه چیز را به بازی می

های افستتر آلمانی را به زندگی در دل این تاریکی برای پستترش حفش شتتود و حتی حرف

اندازد می” ین و یانی“به یاد دایره  تلویحاَ کند. این حرکت نویستتنده مرادلخواه ترجمه می

ستفاده قرار می شنایی تاریکیکه در چین مورد ا ست که هر رو ای گیرد و بیان کننده این ا

 .... .در خود دارد و هر سیاهی نوری


