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پیلگىیايۀ والترغ نًیراهیى صعنراعس يـر   هتؼضص پژوهق عاصیکال و اػ جهات 
 وعسصصع  ؿر  وفلـفه و يمض فغهًگی ااهغوػیى کلمه و توىیغ ػل  اهمی  

کیضصوم پؾ اػ جًگ جهايی  پایۀ يمرض فغهًگری که ػناو او صعناعس نغ يظغیۀ  تأ
کره كرىص  افؼوصه هیهیؼاو هم ىلی  ایى ػمیضه نغ پیىؿته  دال ولی نىص ؿ او

تجغنرۀ نورغی  كرغدی اػ ویادرصعناعس هًغ و ػی اكًاؿی نًیاهیى هکتىنات 
 او ۀيظغیرترغ اػ همهو اؿر   و اػ دیج فلـفی كىعايگیؼاهیل هن اؿ  که 

ل و اوجًرگ جهرايی همراعو نرا ؿرالهای کره یری  ییى آحاعلاو  ػناوصعناعس 
ۀ الـام نوغی و ػنايی تجغنه هىاجهپیلگام  ،اؿ  نالفاهله پؾ اػ آو يىكته

نیـر  و صهرۀ او صع نغعؿی ایى هىاجهه سورل  اهرلی هکتىنرات اؿ  و 
تؼاهل الـام  عناعسصنًیاهیى  نذجايگیؼتغیى هىًغ  تغیى و نذج نغجـته  ؿی

خاضتگااهاا درام دکترا   صعکره  ؿر اای  يظغیره ،نوغی و ػنرايی تجغنره
و  ییى هکتىنات فلـفلاوهًلأ آو  ؛پغوعايض «دکای »صعناعس  آلماویدكترمژی

  ايض هـتياضي ا  ل اغو ا ؿیصع آحاع صهۀ عا  آونـط لضع و  ؿ اوی ستػی اكًا
ترًق نریى کلمره و یؼًری  ،دکای اهلیتغیى نذج يظغیۀ نًیاهیى صعناعس 

یى تأهالت وی صعناعس سول  ػنايی و نوغی تجغنه شـتي هذوىل ،توىیغ
کاير  و  ءاػ آعا ؿر اوايتمراص گـرتغصس هىًىع ویژگی تجغنره کرايىو   اؿ 
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دبروامت  جـرتاعلغو نیـتن صع لطؼات نیلرماع و يىکايتیاو که یی صوهیى صهۀ 
کاي  صع صعؿگفتاعهای هًطك نیى الگىهای   ( نـط یاف 9191) فلطف دآتی

رػنايی و نوغی تجغنه تمایؼی يهاص و گف  که سرىص تجغنره  اؿر  اػ  بهغک 
اػ همراو هفهىم  پایۀ اهغ ػنايی اؿ  و كهىص  پایۀهفهىم؛ اهغ نوغی و  كهىص
صع  کاي  «يمض يمض»نه هًظىع فیلـىف ػناو نىصيض و که )هغصع و هاهاو  هًگام

کیرض هرینغ آحاعكاو  کره نرغ )و هگرل  (کغصيرض ویژگی کاهال  ػنايی تجغنره تأ
کیض هی« پضیضاعكًاؿی»الگىی نوغی صع لـمی  ىفائیكک اػ  (کغص يمىصها تأ

ايتمراص نغای صعآهیشتى ايتظاهات نوغی و ػنرايی کاي  آفغیى  کىكق هؼٌل
صع هىاعصی هىًغ  ظاهغا  نًیاهیى اػ ایى صو صیضگاه ايتماصی هطلغ نىص و کغصيض  

صع لطؼۀ   صايـته اؿ تجغنه عا تماها  ػنايی یا نوغی و  هصغيشـ  عا اتشاط ک
سىاهراو صعآهیشتگری هفهرىم ( 9191) رابااۀدزباندفعلیدودزباندموطتاننلًض 

احرغ کىتراه صهرض اهرا صع  صع نیىاؿطگی آواؿ  که يراهی نره كریء هریكهىص 
عا صع كرهىص وًرغ هفهرىم و ( 9191) کمان:دریتالگییدرابتااۀدفتاوگس داوایه

و  قاترغنه اهمی  اف قصع اطػاو عوػافؼوينهغدال کًض   تجغنۀ عيگ هًذل هی
ایى ، ههکتى  یا يلايه یا یغح گغافیتجغنۀ ػنايی و نوغی صع  نؿپؾ اكتغا

  های صعآهیشتگی ايذغافات ياصعی اؿ  ؿىیه
وقاشتیدود ۀلطؼرصو صع عا  کاوف صع هاهی  يـ   کلمه و توىیغنًیاهیى 

 هتادودالممگاتاوشاوهوقاشیدیاد ه اؿر يىكرت 9191کره صع و  كهىرها دیرمفی
هىًرىع و نرغػکؾ اوعاق ػمىصی نه افمی  اػ يمىف ظاهغ تذىل  کغصكغوع 

هشورىم گىیض کره وعلرۀ ػمرىصی  نًیاهیى انتضا هی ا  ظاهغاؿ   اول ۀ لطؼ
و اها  اػ والؼی و هغ کضام  يماكی اؿ  و وعلۀ افمی هشوىم لغائ 
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نه احرغی کره  اػ هًظغ ػمىصیولتی کًض   هن اكاعه هینه 
همچًايکه نره يماكریهای کىصکراو ررر  نًگغيضاؿ  عوی وعق افمی تىلیض كضه 

آو و لمری کرغصتهخ ر   لؼوم نهو نًیاهیى  صهض ایى تؼاعى عر هیررر  يگغيض هی
و ػالهر  يماكری اػ تمرایؼ او صع لطؼۀ صوم همچًاو   کًض اكاعتی جؼئی هی

آفغیًی و يه جه  ظىاهغ  يمقػمل نغدـب سىص گىیض اها صیگغ  هی یگغافیک
للمرغو  هیرفکت نىؿریلۀعا  فظراهغگغافیکی یا هماو سطی دکاکی   يمىف

يماكری نرا  نورغی ؿراػیللمغويـر     همًلیًی نىؿیلۀيماكی  ،صؿاػ هی
کره سرالك يماكری  ىػالهتهای عيگریيـ   ػیغا  پغصعصؿغ اؿ تجغنۀ ػنايی 

فهن ، فمط ياهـتمین و تلىیذی اؿ   هغکب ناكض یاکلمه، سىاه هفغص و اؿ  
صع یری صهرۀ ایى صو لطؼه ايتؼاػی نرىص اهرا هاهی  يـ   کلمه و توىیغ صع 

كرضه جرؼء ػالئرك نًیراهیى فغص تجغنۀ هضعيیته ه ن سول  هًذوغنیـ  که 
 كض  نیلتغ هیسول  تاعیشی آو فهن نىص، 

دترمژیصع صو کتا  ياهمگىو اها هکمل  درام  و  آلماویدكخاضگااهاا 
صعناعس عا هایق  يىكته اؿ  غًای ايضیله 9191که نًیاهیى صع  طرفهخیاباندیک

لی پژوهلی اؿ  صعناعس او    صیضتىاو  هیيـ   تاعیشی کلمه و توىیغ 
پؾ اػ ایالدات صیًی که نه ػمیضس  صوعاوصع آلماو ( Trauerspiel)ؿىگًمایق 
 لطؼۀ عجىع کًیض نهاؿ  ) صاعی غهایهؿ نـیاع ههمی اػ عكض اونًیاهیى صوع

نًیاهیى تذلیلی عا صعناعس دکای  نـط   ((9199) ریهدهدمىسل بدرما درمایهض
ادیاياكضيی کلمه و توىیغ تىهیف صهض و دکای  عا يـ   ًغوعی و  هی
دٌىع دکای  صع اؿتغاتژیهای اؿتذـايی  نه تذمیك صعناعسکًض و ؿپؾ  هی

وهف نًیاهیى اػ ػی اكًاؿی ویغايی که پغصاػص   هین يىیـاو صوعس ناعو يمایق
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کیض  «گفته»و  «صیضه»ؿاستاعی ه تًی نغ دکای  اؿ  و نغ يایکضؿتی  تأ
گاهاي ،صاعص ً   ػی اكًاؿعا  اف هگــ  آ   صهض لاو هیي یایضئالیـت یاػ ؿ

احغ نىص،  وآ تجـن ناعػگىته  ،ػی اكًاؿی ایضئالیـتی که نه يظغ نًیاهیىصع 
 کغصيض  هه ط الهىت صع ياؿىت تلمی هی ،هفهىم ؿم لهًغی عا نغدـب 

افتغاق ایى اصػای هشوىها  تاعیشی نًیاهیى که  طرفهخیاباندیکصع کتا  
اؿ  نـط صاصه  نصعام دکایتی ناعوکاع  ،يمىص و هؼًی صع صوعاو اولیۀ هضعيتیه

ها )سوىها  لهغکالياػ ػيضگی صع  نه تأهلی صعناعس تجغنۀ هؼاهغاوو كىص  هی
گهیهای ناػعگايی و احاث نًیاهیى   كىص ت ضیل هی نغلیى و پاعیؾ( اػ تم غها و آ

تذلیل دکای  عا صع  تغتیبکًض و نه ایى  های دکایتی اعائه هیاصاعی تذلیل
، آلمايی هًغ يه چًضاو هتؼاعف ؿىگًمایقاػ للمغو هًغ، ولى  طرفهخیاباندیک

نًیاهیى ػالوه نغ  کلايض  هیی لهغکالينه للمغو وؿیغ فغهًگ نوغی هضعيیتۀ 
نه هجمىػه چیؼهای كایـتۀ تذلیل فغهًگ نوغی  عؿايیضوانتکاعف صع 

و « ػالی»تغاکات فغهًگهای نوغی اكهضام، چًض ایضس جالب عا صعناعس 
 طرفهخیاباندیکصع « كضه ؿايـىعچی تىلیف»صع لطؼۀ پغوعايض   هی« ػاهی»

دتاشعص  انضاػات چاپی هاالعهه عا صع كؼغ  تًلهای گغافیکی »تا دایخگه
گهیهای ناػعگايی هکتىنات صع صع صگغصیـی عا انضاػات جً ق صاصا و « آ

ایى صگغصیـی کًض   صي ال هیها و هجالت هؼاهغ  فغهًگ نوغی عوػياهه
وقاشیدلطؼۀ صع  هگغافی هًغکه یاصآوع تذلیل اسیغ عا نًیاهیى نا اهطالداتی 

کتا   وعلۀ افمی هشوىم لغائ : کًض تىهیف هی، اؿ  كودهىرها دیرمفی
ی و تذىل اجتماػی ت ضیل كضهصع احغ فلاعهای   ً نه وعلۀ ػمىصی عوػياهه و  ف

صاو ]یا هماو جؼ ۀ  نغگهلالب نًیاهیى نغه ًای   ؿیًماآگهی ناػعگايی و پغصس 
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هؼانغ یالضاع هًگام تذمیك صعناعس اػ آيها که رر  هشوىم يگهضاعی فیلها[
 صگغصیـیو يهایتا  نؼضی  هتى ؿه جضصهولىع تذىل  رر کغص اؿتفاصه هیپاعیؾ 

 ،ياؿز کلمه سىاهض نىصعا نه لـمی ػناو هغفا  نوغی که کیفی اعت ایات 
همگام نا ظهىع لالب  تجغنهالگىی نوغی  الگىی ػنايی عا  کًض پیل یًی هی

يىیـًضگاو و ه نه ُهلصع سىص فغو سىاهض کلیض و « يگاعف توىیغی»جضیض 
 نلىيضایى هیغوگلیف يى  ؿتاصاوا يضلاصع کهنضل سىاهض كض كاػغايی يیغوهًض 

 یايکـ اعنا  رر «ت ضیل ؿیاؿ  نه اهغی اؿتذـايی»نا پیل یًی ولىع رر  و
  صنىسىاهًض ایلاو  عػی که 

 طرفهخیاباندیکعا که صع « ػاهی»و « ػالی»نًیاهیى تذلیل يـ   فغهًگ 
ل تلغیخ کغص  صع هکتىنات صهۀ ؿی هطغح کغصه نىص  فهن تاػس صلیك و هفو 

   ً نًیاهیى اػ تاعیز فغهًگی ه تًی نغ عوكی اؿ  که صع يمض وی اػ صو ؿ
ف فغهالیـتی صع كغح تاعیز عو  نتفویل ت ییى كضهغالب تاعیز فغهًگی 

 ،جايلیى یاکى  نىعکهاعت صع صايلگاه ناػل، هایًغیق ووئلفیىهًغ که 
ً   غالب نىص   ،ضیپغوعاي هطانك فهن که عا ووئلفیى تاعیز فغهًگی يشـتیى ؿ

 ،اجتماػی نىصهًغ و تاعیز تاعیز هغ صو كاهل ای گـتغصه و  نىعکهاعت دىػه
هلشوۀ ایى عوف و نه ایى تغتیب  تذىالت فغم هًغی هذضوص کغصنه تذلیل 

نًیاهیى که ؿغ کالؿهای صعؽ   اػ دىػس تاعیز فغهًگی پژوهیدظف هًغكض 
که نغای نغعؿی ( 9111) ویرومىددپژوهیهىرهن عفته نىص، صع همالۀ ووئلفیى 

دداائیپژوهش]جلض یکن  اػ يمضی تلىیذی   [ يىك تى ِپل  وا پژوهیهىررا
ال ته نًیاهیى سىاهاو دل  هًغ صع تاعیز فغهًگی ض  یغوعايپعوف فغهالیـتی 

دمگّاخي ىص و لظا صع جـتاع  دو دکلکطیگور دفگکص: ( که صعناعس 9111) مرومار
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يىك  اػ چًیى لوضی ايتماص کغص   ،يىیـًضس تاعیز فغهًگیاصواعص فىکؾ، 
يىكته نىص، ه فىکؾ صع آحاعی که صعناعس تاعیز جؼوات ؿیاؿی و هًغ اعوتی

هغ يىع تفغیك آحاع   فغهًگ تلمی کغص و ؿپؾ كاسن کلی  فغهًگ نوغی عا 
هوًىػات نوغی هًذل  آهپغیـیـتیىو هتؼاعف و ياهتؼاعف عا صع کلکـی

نًیاهیى اػ افغایهای فغهالیـن و آهپغیـیـن که هغ صو ايتؼاػی نىصيض عو کغص  
که اػ آحاع آلىیؾ عیگل، يىیـًضس  تاعیز فغهًگی الگىیگغصايض و نه يىػی 

عیگل صع آحاعی که صعناعس تاعیز  اؿتشغاد کغصه نىص عو آوعص  ،ویًی تاعیز هًغ
دمگأخرهشوىها  صع کتا  فغهًگی يىكته اؿ  و  داو  دهىر  که دصىعت

]صع نغعؿی تاعیز فغهًگی[ ؿتىصف، اػ اهىل هم ىل  نًیاهیى نـیاع هی
ی عا اػ اوًاع فگــ  و  ی تىلیض آحاع هًغی پغوعايض نی آيکه تذلیلی هاص   ً

سول  هىعی احغ هًغی و عانطۀ همىالت هشتلف فغهًگ نوغی عا ياصیضه 
  نگیغص 

دیكضه صع  اػالمنًیاهیى صع آحاعی که نغای اصاهۀ پغوژس  و  طرفهکخیابان
صعناعس عوف پژوهق  نه ایى صؿتىعالؼملهاصعناعس تمضیغ هًغ صع هضعيیته يىك  

نوغی « يگاعف توىیغی»ايذالل الگىهای ػنايی تجغنه صع  ػمل کغص 
کاادکه صع جـتاع  «هؿیاؿ  هـتذـً»ل كض نه هفهىم ی ضتنـط یاف  و 

د درا دآنهىر  دفّىی دبازتگلید دممکان هطغح كض  ( 9111 ات 9111) زماو 
ای صعناعس  صع يظغیهصع ایى جـتاع جا صاصه كضه اؿ  صعويمایۀ تمضیغ هًغ 

ى تهاجن که ه تکًىلىژیتذىل  های ؿیاؿ  تکًىلىژیهای نوغی نه فٌاه ی 
های ایى  ؿغچلمه پروژۀدمعابردطاقدما کتا  نًیاهیى صع  اؿ گفتاعی  ؿانما  

كکـتهای ايمالنیاو ؿیاؿی و ؿیاؿ  هـتذـًه عا صع پاعیؾ لغو يىػصهن و 
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ه ؿیاؿی و پغاتیه کاع صگغگىو ؿاستى پغاتیاؿتذـايی فغايـىی صع 
کتا  ایى هضعيیته و هضعيیـن صع ن تذلیل اكتغاجىیض   هیاؿتذـايی 

دهىر که کايىو جـتاع  عاافىل هاله ًمیمۀ تاعیشی اؿتضالل يیغوهًض  دکاا
يانىصی تلمی نًیاهیى عا اػ هاله غال ا  و اكت اها   صهض  تلکیل هی اؿ ،

سول  یکتائی کاع هًغی صع ػیغ فلاع تکًىلىژیهای هضعو ناػتىلیض 
هاله چیؼی يیـ  هگغ گىیض  هی ا  ذیهغیى صع آو جـتاع ايض اها نًیاه صايـته

اػ نیق اگغ هاله  تذىل اجتماػی فغایًضهای ه و کىچ« كاسن»پضیضاع 
نه آو عوانط اجتماػی اؿ  که کاعهای هًغی ناكض ساهی  ساهی  آيکه 

افىل هاله اكاعتی اؿ  نه ايذالل ، يگغيض ػهیًۀ آيها هیکاعهای هًغی صع 
تکًىلىژیهای تىلیض و ناػتىلیض نىاؿطۀ تکًىلىژی و سوىها  عوانط اجتماػی 

تکًىلىژی  تجغنۀ هذوىِل  پیىؿته صع دال افؼایِق  سول  نوغِی نوغی  
لؼوم اػ     کاادهىر نه اؿتًاصف صع ساتمۀ جـتاع ای اؿ  که نًیاهیى  همضهه

فىتىعیـن یا هًغ ؿیاؿی پیغواو ؿیاؿ  هـتذـًۀ  گؼیًق یکی اػ صو كك
صع آیًضه ؿیاؿ  هـتذـًه  گىیض  هتجـن صع تئاتغ دماؿی نغك  ؿشى هی

کیلهای ؿلطۀ تاهه عا که عا هًذل و « ؿیاؿ »فٌاهای گفتاعی اػ ل یل 
کغصو هًغ  ؛ ؿیاؿیايض جایگؼیى آيها سىاهض کغص نوىعت نوغی تىلیض كضه

تکًىلىژی نوغی  یـیفٌاهای گفتاعی جضیضی عا اػ یغیك صگغصصع آیًضه 
 سىاهض کغص  ایجاص

که  هتجغنالگىی آو ػًاهغ گفتاعی یا هماو ػنايی صع دٌىع صوناعس 
اؿ  و نًیاهیى ولىع آو عا « کغصو هًغ ؿیاؿی»اؿ   تذ  ؿلطۀ اهغ نوغی

 ؿیاؿی عاهکاعتغیى  عاه عا که ادتماال  هذافظهه یصايض   اػ چًض عاه كضيی هی
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نًیاهیى  اؿ  کغصو هًغ اؿ  نغك  صع تئاتغ دماؿی سىصف يلاو صاصه 
نه جًگ توىیغ نا اؿتفاصه اػ دکای  صع صعام کلمه عا هضػی اؿ  که نغك  

گغوه فؼال و يمایق نه هًفؼل  اوعا اػ تماكاگغ اوهشای فغؿتض و  هی
ل کًض   کًًضگاو ت ضیل هی هتلشن ه ادخه صع تئاتغ، یؼًی صع فمط ایى ت ض 

یگايه عاه اهکاو تذمك نًیاهیى آو عا كىص اها  داصث هی ،«هًغ ػالی»عػهگاه 
ای و هطغوص کاع  ػًاهغ داكیهيظغ نه صع عاه صوم صايض   كضه يمی هًغ ؿیاؿی

ع افـايهاؿ ، هًغی  نًیاهیى  ه ی کىصکايها ها و لوه اػ ل یل کتانهای هوى 
ع يىػی عانطۀ فؼال ن هذغو  هلىق ه ادخهکىصکاو عا کتانهای  دکایتهای هوى 

ً   دکایتایى فغصايض و لظا  نا توىیغ هی ن گىئی ناعوههای ػاهی عا واعحاو ؿ
ایى  (( 9191) کگاباا دکگرکاندوظر دبه همالۀ )هذي يمىيه عجىع کًیض نه

يه ایًکه نىؿیلۀ نغايگیؼيض و نىؿیلۀ دکای  تواویغ ه ادخه عا که اهکاو 
غ ؿىهیى تلمی نًیاهیى اػ هًغ ؿیاؿی ؿم ىلیـن ػمین کًًض كضه اؿ  که  ه ل 

مؤلفد(( و فیلن )9119) تاایخدمخگصردالکاضیصعناعس ػکاؿی )صع آحاعف 
د دمقا  صع ایى تلمی اؿتضالل  نـط صاصه كضه اؿ  (( 9111) کىىدهدتایهرا

تىاو اػ تکًىلىژیهای نوغی نغای يانىصی فٌاهای هىجىص  كىص که هی هی
گفتاعی و يیؼ تأؿیؾ فٌاهای گفتاعی يى اؿتفاصه کغص  سلك تواویغ نا 

يمایق يیـ  و تکًىلىژیهای ػکاؿی و فیلمـاػی فمط سالك ايفؼال و 
ایجاص که  نايی هؼٌالتی اؿ دـی ن اصعاه يىػی كیىس تکًىلىژی نىاؿطۀ

 اؿ  نغای عفغ آيها واجب واکًق گفتاعی فغههای تاػس 
نًیاهیى تذلیل کلمه و توىیغ عا نا يمض تلمی کاي  اػ تجغنه آغاػ کغص و 

آهیشته نا فلـفه و هًٌن نه تاعیز فغهًگی تجغنۀ صع يىػی تذلیل فغهًگی 
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نیى الگىهای نوغی و ػنايی تًق ه ًای کاع نًیاهیى هلاهضس هضعو نـط صاص  
نا آو كضه  اؿ  که اوًاع فًی و اجتماػی صوعاو هضعو ناػج تلضیض تجغنه 

نشلض فمط آو  ایى همه چیؼی که همچًاو نه يظغیۀ فغهًگی هؼاهغ الهام هی
ل ایى كهىص صع  ؛هلاهضه يیـ  تذلیلهای كیىس تلغیخ و ت ییى هفو 

نه دىػس آحاع نـیاع هتؼاعف ايٌماهی آحاع هتؼاعف اصنیات و هًغ هضعو که 
 تغی ناكض  شق ههمكایض که الهاه فغهًگ نوغی ػاهی تؼمین یافته اؿ 
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