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  "گر دهر پیرزن عشوه"تحلیل بینامتنی تصویر
 

 3شیرین سالم، 2حسین علیان، 1السادات قریشی زهرا

ٌز ضیزاس، دکتزی ادتیات عزفاًی 8  هذرس داًطگاُ فزٌّگیاى ٍ داًطگاُ فٌی هٌْذسی تّا

 ّای ًَیي ایزاى ی آهَسش دکتزای رٍاًطٌاسی تالیٌی ٍ هذیز هزکش تَسعِ 2

 هذرس داًطگاُ فزٌّگیاى هطْذزب، دتیات عدکتزای ستاى ٍ ا 9

 

 چکیده

ای اس هتَى فزا خَاًذُ ٍ کوک  تحلیل تیٌاهتٌی راّی است تزای دریافت هعٌاّای هتعذد هتي کِ هخاطة را تِ سیز در سًجیزُ

اس  ی تزآهذُ اًذیطًَِ ٍ هتفاٍت خَاًذُ ٍ تفسیز ضَد. ای  ّا در یک فضای فکزی ٍ فزٌّگی هتفاٍت تِ ضیَُ کٌذ کِ هتي هی

در . اًذ هذّثی ٍ ادتی تِ ًَعی تِ آى پزداختِ، هفَْهی است عام کِ تسیاری اس هتَى فزٌّگی "گز دّز پیزسى عطَُ"تصَیز 

. ی ادتیات عزفاًی فارسی ًیش خَاجَی کزهاًی تا خلق ایي تصَیز تِ سَی هفَْهی تِ ًام تیٌاهتٌیت گام ًْادُ است حَسُ

هتي را ّن تِ رٍی ٍاقعیتی اًساًی ٍ اجتواعی هی گطایذ ٍ ّن تِ رٍی ، تزخاستِ اس آى تیٌاهتٌیت در هَرد ایي تصَیز ٍ پیام

ی هعٌایی آى را  آى را اس یکتایی تِ درآٍردُ ٍ حَسُ،  ای کِ در خلق ایي تصَیز ًقص داضتِ تز یک جْاى ًطاًِ ّای افشٍى هتي

. َلیذ ٍ تکَیي اثز است ًِ در خَاًص آى تَسط هخاطثیيدر ایي پژٍّص تیطتز تأکیذ تز ًقص تیٌاهتٌیت در ت. اًذ گستزش دادُ

ی  ّا حَسُ) ّای هزتثط دیگز ی آى تا هتي ٍ سپس تِ راتطِ( ی تصَیز پیکزُ) ی ایي هتي تا ٍاقعیت در ّویي راستا اتتذا تِ راتطِ

ٍ ًقل هطلة اس هتَى  ارجاع، ضَد ٍ تِ دلیل هاّیت کار تحلیل کِ تیٌاهتٌی است ضیَُ ٍ تٌیاد کار پزداختِ هی( ارجاعی

 . عزض دیگز در ایي سهیٌِ است ّن
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