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پیغ گفتبر
کتبة «ؿّاًکبّی چٌؼهتٌی كیلن» ػؿ ّاهغ رلؼ ػّم کتبة « ؿّاًکبّی پنبهؼؿًی ّ چٌؼ چين اًؼافی كیلن» امت کَ چٌؼ
مبل پیو هٌتيـ ىؼ ّ ػؿ آى ثـای اّلیي ثبؿ ایي ًگبٍ ّ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ّ ُوقهبى چٌؼ مینتوی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ
گـكت .صبل پل اف چٌؼ مبل ّ ثب ؿىؼ ّ ثلْؽ ثِتـ ایي «ًگبٍ ّ ًگـه ًْ ّ چٌؼهتٌی» کتبة رؼیؼ «ًوؼ كیلن» ثَ ىکل
ایٌتـًتی هٌتيـ هی ىْػ.
کتبة «ؿّاًکبّی چٌؼهتٌی كیلن» اف یک مْ اف «ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ» ثـای ایزبػ چين اًؼافی ًْیي ثَ كیلوِبی هْؿػ
ًوؼ امتلبػٍ هی کٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ایي ًوؼ هضْؿی ؿّاًکبّاًَ ؿا ثب ىیٍْ ًوؼ هتلبّت « ػلْف» ّ ًوؼ «ثیٌبهتٌی كیلن»
تکویل ّ تللین هی کٌؼ ،تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثَ کوک ایي ؿاٍ ًْیي هبػؿ ثَ لؾت ثـػى ّاالتـ اف توبىبی كیلن ثبىؼ .اف ٓـف
ػیگـ ثتْاًؼ عْاًٌؼٍ صبل یبػ ثگیـػ کَ چگًَْ ثـای ًوؼ ّ لول ػویوتـ كیلن اثتؼا ّاؿػ ٍضٌَ ّ چين اًؼاف ؿّاًکبّاًَ كیلن
گـػػ ّ مپل ّاؿػ مبصت ّ چين اًؼاف ػلْفی یب ثیٌبهتٌی كیلن ىْػ ّ ایي هٌبظـ هغتلق كیلن ؿا ثـ ثنتـ یک ًگبٍ ّ
ًگـه ىجکَ ّاؿ ّ چٌؼ چين اًؼافی ثچيؼ ّ لول ثکٌؼ.
هضْؿ امبمی ّ پبیَ ای ایي کتبةً ،وؼ ؿّاًکبّاًَ ًْیي كیلوِبی تضلیل ىؼٍ امت .تئْؿی ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ كیلن کَ ثـ
امبك تئْؿی لکبى ّ آحبؿ کنبًی چْى کـینتیبى هتق ثْرْػ آهؼٍ امت .اف ٓـف ػیگـ ػؿ ایي ًوؼ ًْیي اف ثـعی ًکبت
ّ چين اًؼافُبی ًْیي هِوی امتلبػٍ هی ىْػ کَ ژیژک ػؿ ػـٍَ ًوؼ كیلن ایزبػ کـػٍ امت ّ ثـای هخبل اف كیلن ُب
ثـای تّْیش ّ تيـیش ثـعی هجبصج پبیَ ای ؿّاًکبّی ًیق امتلبػٍ هی کٌؼ .افیٌـّ كیلوِب اف یک مْ هْؿػ ًوؼ
ؿّاًکبّاًَ هـاؿ هی گیـًؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ کوک آًِب هجبصج ؿّاًيٌبعتی ثـای عْاًٌؼگبى تّْیش ػاػٍ هی ىًْؼ.
اف ٓ ـف ػیگـ ًوؼ ػلْفی ّ ثیٌبهتٌی كیلن ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ صبل ثِتـ ثتْاًین تلبّتِبی ایي ًگبُِب ّ چين اًؼافُبی
هغتلق ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین ّ عْاًٌؼٍ ایـاًی ثِتـ هی تْاًؼ ثَ مْال اّلیَ ایي هتي پبمظ ػُؼ کَ آیب پؼیؼٍ كیلن یک
«هبىیي آؿفّ» یب یک «هبىیي ّاهؼیبت ًْ» امت؟ مْالی کَ ػؿ ّاهغ ثیبًگـ تلبّت ّ ػّ چين اًؼاف هتلبّت ؿّاًکبّاًَ
ّ ػلْفی ثَ پؼیؼٍ «میٌوب» امتُ .وبًطْؿ کَ ایي هتي اهیؼّاؿ امت کَ ػؿ پبیبى کتبة عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثِتـ ثَ تللین
هؼؿتِبی ایي ًظـیبت ػمت یبثؼ ،عْاٍ کَ امبك كکـه هخل ًْینٌؼٍ ؿّاًيٌبعتی ثبىؼ ،ػلْفی ّ یب ثیٌبهتٌی ثبىؼ.
هّْْع تْاًبیی ػمت یبثی ثَ فینتي ثـ هـف ًظـیبت ّ چين اًؼافُب ّ آكـیٌو عْاًو ّ چين اًؼاف تللیوی ،هتلبّت ّ
ُویيَ ًبتوبم عْیو امت ّ تْاًبیی لؾت ثـػى ّ کبهزْیی هتلبّت ،آكـیٌو عْاًو هتلبّت اف ػين ّ هؼيْم عْیو،
اىتیبم ػوین عْیو یؼٌی «میٌوب ّ كیلن».
ػؿ ثغو اّل كیلن «هجبصج تئْؿیک ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ،ػلْفی ّ ثیٌبهتٌی كیلن» تّْیش ػاػٍ هی ىْػ تب عْاًٌؼٍ ثتْاًؼ ثب
هجبًی ایي ًوؼ ًْیي ّ چٌؼهتٌی آىٌب ىْػ .مپل ثـعی كیلوِبی هِن هؼبٍـ ایـاًی ّ عبؿری ثَ ًوؼ کيیؼٍ هی ىًْؼ.
ًوؼُبی هيغٌ ثـ كیلوِبی هغتلق ایـاًی ػؿّى ایي کتبة ػؿ ّاهغ هزوْػَ ای اف ثـعی هوبالت ّ ًوؼُبی هٌتيـىؼٍ ّ
هٌتيـًيؼٍ ی هي امت .اهب صتی كیلوِبی ًوؼىؼٍ ّ هٌتيـىؼٍ هخل «هْی میبٍ» صبل ثب ًوؼ ػلْفی یب ثیٌبهتٌی تکویل ىؼٍ
اًؼ .هی عْامتن ػؿ ایي کتبة ثغيِبی ػّم ّ مْم ًوؼ كیلن «هبتـیکل» ّ ًوؼُبیی ثـای چٌؼ كیلن هِن ػیگـ ؿا ثٌْینن ّ ثَ
هتي اّبكَ ثکٌن کَ ثَ عبٓـ کوجْػ ّهت ّ ْٓالًی ىؼى کتبة اف ایي کبؿ ٍـكَ ًظـ کـػم ّ کتبة ؿا ثَ ىکل ؽیل
هٌتيـ کـػم.
عْاًؼى ثغو تئْؿیک کتبة ثـای ُـ ػالهَ هٌؼ ثَ هجضج ًوؼ ّ ًوبػی میٌوب یک ّـّؿت امت فیـا ایٌزب ثـای اّلیي
ػؿ ًوؼ كیلن ایـاًی ( تب آًزبیی کَ هي هی ػاًن) ،عْاًٌؼٍ ثب یک تئْؿی ًْیي ًوبػی ّ چٌؼمینتوی ّ ىیٍْ ثکبؿگیـی آى
آىٌب هی ىْػ .اف ٓـف ػیگـ ُـ هوبلَ چْى یک «كـاگوٌت هنتول» امت ّ هجبصج تئْؿیکی ًیق ػؿ آًزب تّْیش ثیيتـ
یب تکویلی ػاػٍ ىؼٍ امت ّ ُـ عْاًٌؼٍ هی تْاًؼ ثب عْاًؼى كیلن هْؿػ ػالهَ اه آؿبف ثکٌؼ
ثٌبثـایي ایي هزوْػَ یک کتبة ًْیي ّ رؼیؼ امت کَ عْاًٌؼٍ ایـاًی ؿا ثب اثقاؿی هؼؿتوٌؼ ثـای ًوؼ میٌوبیی ّ ثـای
لؾتی ّاالتـی اف میٌوب ّ كیلن هزِق هی مبفػُ .وبًطْؿ کَ عْاًٌؼٍ ایـاًی هی تْاًؼ ثؼیٌْمیلَ ثب ًوؼ ّ ًگبٍ عبً ّ
تللیوی ًْینٌؼٍ آىٌب ىْػ کَ الاهل ثَ ایي ىکل تب کٌْى ػؿ ربهؼَ ایـاًی ّ ػؿ ػـٍَ ًوؼ كیلن هْرْػ ًجْػٍ امت ّ یک
«ژاًـ رؼیؼ» ،یک تللین رؼیؼ ّ هؼؿتوٌؼ هی ثبىؼ.
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پبًْیض :ایي کتبة تْطظ ًْیظٌذٍ ادیت ػذٍ اطت اهب طبیؼتب بَ یک ادیت ًِبیی تْطظ ادیتْر ٌُْس ًیبسهٌذ اطت ّ
هطوئٌب خطبُبی اًذک چبپی در آى هْجْد اطت .اهیذّارم رّسی ایي دّ کتبة ایٌتزًتی ًقذ فیلن بَ ؿْرت یک کتبة
دّجلذی ّ ُوزاٍ بب بزخی ًقذُبی دیگز فیلن کَ ایٌجب ٌُْس هٌتؼز ًؼذٍ اطت ،بَ ػکل چبپی هٌتؼز گزدًذ.
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فیلن ّ طیٌوب چیظت؟ « هبػیي تْلیذ رّیبُب» ّ یب «هبػیي تْلیذ ّاقؼیبت ًْ»؟
هقذهَ
ػؿ ایي ثغو تئْؿیک اثتؼا ًوؼ ؿّاًيٌبعتی ّ هجبصج ًْیي ؿّاًکبّی كیلن اف لکبى تب ژیژک کْتبٍ تّْیش ػاػٍ هی ىًْؼ
ّ مپل عْاًٌؼٍ ثب هجبًی تئْؿی كیلن ػلْف ّ ػّ کتبة هؼـّف اّ ػؿ فهیٌَ كیلن آىٌب هی ىْػ .ػؿ اًتِب هجضج «ًوؼ
ثیٌبهتٌی» تيـیش ّ ثیبى هی ىْػ .كیلوِبی ًوؼ ىؼٍ ػؿ کتبة ثَ گًَْ ای اًتغبة ىؼٍ اًؼ کَ ُن اف یک مْ كیلوِبیی هْی،
ًْ یب رؾاة ّ چٌؼالیَ ثبىٌؼ ّ ُن ثتْاًٌؼ ثِتـیي اهکبى ّ ثنتـ ؿا ثـای ایي عْاًو چٌؼهتٌی ّ ثـای آىٌبیی عْاًٌؼٍ ثب
ایي رِبى ًْ ّ عْاًو ًْ ،توٌب ّ لؾت ًْ كـاُن مبفًؼ ّ ُـ عْاًٌؼٍ ثتْاًٌؼ ػؿ صؼ تْاًبیی ّ کٌزکبّییو اف آى امتلبػٍ
ثجـػ .ػؿ ًوؼ هيغٌ كیلوِب ًیق ثـعی هجبصج تئْؿیک ثَ ىیٍْ تکویلی تّْیش ػاػٍ ىؼٍ ّ یب هجبصخی ًْ هطـس ىؼٍ
امت .ػؿ پبیبى ثَ ػّمتبًی کَ ٌُْف ثغو اّل ایي کتبة ؿا ًغْاًؼٍ اًؼ ،پیيٌِبػ هی کٌن کَ ثـای امتلبػٍ ثِتـ اف هطبلت
آى کتبة ًیق اثتؼا ایي ثغو تئْؿیک ّ اّلیَ کتبة ؿا ثغْاًٌؼ .آى کتبة هـاؿ ثْػ ثؼؼُب ّ ػؿ ىـایطی ثِتـ ُوـاٍ ثب ایي
هوؼهَ ّ ثغو تئْؿیک هٌتيـ ىْػ کَ اهب ىـایٔ اًتيبؿ ّ چبپ آى ثْرْػ ًیبهؼ ّ افیٌـّ هي ثغو تئْؿیک ؿا ثب ایي
کتبة رؼیؼ ّ کبهلتـ هٌتيـ کـػٍ ام.
لیٌک کتبة اّل « ؿّاًکبّی پنبهؼؿًی ّ چٌؼچين اًؼافی كیلن»
http://www2.asar.name/books/ravankavanifilm.pdf
رابطَ ی ٌُز ّ رّاًکبّی ،رابطَ ی فیلن ّ رّاًکبّی
هیبى ٌُـ ّ ؿّاًکبّی اف اثتؼای ظِْؿ ؿّاًکبّی پیًْؼی تٌگبتٌگ هْرْػ ثْػ ّ ایي پیًْؼ ثب ؿىؼ ّ تکبهل ًگبٍ
ؿّاًکبّاًَ ُـ چَ ثیيتـ ؿىؼ ّ گنتـه یبكتَ امت .ثبینتی ػؿ ّاهغ گلت کَ ٌُـ ّ ؿّاًکبّی ثـ تضْالت یکؼیگـ تبحیـ
گؾاىتَ ّ هی گؾاؿًؼ .ػلت امبمی ایي «عْیيبًّؼی ػؿًّی» هیبى ٌُـ ّ ؿّاًکبّی ایي امت کَ ُـ ػّی ایي عالهیت
ُبی ثيـی ػؿ ّاهغ ثَ اًنبى ثَ ػٌْاى «مْژٍ ای توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ» ،یب ثَ ػٌْاى هْرْػی توتغ ٓلت ّ عْاُيوٌؼ
هی ًگـًؼ کَ هـتت ػؿ پی ػمت یبثی ثَ «چیقی هوکي یب ًبهوکي» ،ثـای چیـگی ثـ «عالء ّ کوجْػی» ػيوی،
هؼؿتی ،کبؿی ،میبمی ّ ؿیـٍ تاله هی کٌؼ .یب ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت ّ توٌبی عْیو ثَ هبرـارْیی ّ یب ثَ ػجْؿ اف
ؿهیت ّ ثضـاًِبی كـػی یب روؼی تي هی ػُؼ .یب توٌبُب ّ آؿفُّبی اّ ثؼًجبل هؼيْم ،ثؼًجبل حـّت یب هؼؿت اّ ؿا اف
یک مْ ثَ هؼؿتِبی ًْ ّ ٍّبل ًْ هی ؿمبًٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ اّ ؿا ثب ثضـاًِبی ػوین ثيـی ،ثب صبالت ؿّاى ًژًؼی
ّ ؿّاى پـیيی ثيـی ّ یب گـكتبؿی ػؿ تـك ّ پبؿاًْییؼ ثيـی ػچبؿ هی مبفًؼ.
ثب ظِْؿ ٌُـ ُلتن كیلن ػؿ ّاهغ اهکبى ًْیٌی ّ ٌُـ ًْیٌی ظِْؿ کـػٍ امت کَ صتی ثیيتـ اف ٌُـُبی مبثن ّ کالمیک
هبػؿ امت ثَ ثیبى ّ تيـیش ػامتبى «توٌبهٌؼی ثيـی» ّ ثضـاًِبی كـػی یب روؼی اّ ثپـػافػ .افیٌـّ ثَ ّیژٍ هیبى كیلن
ّ ؿّاًکبّی ُـ چَ ثیيتـ یک پیًْؼ تٌگبتٌگ ثْرْػ هی آیؼ ّ ًَ تٌِب کبؿگـػاًبى ثقؿگی چْى ثـتْلْچیُ ،یچکبک ّ
یب ػیگـاى اف ًظـات ؿّاًکبّی ػؿ کبؿُبیيبى امتلبػٍ هی کٌٌؼ ّ یب صتی ثـعی کبؿگـػاًبى اف صْْؿ ؿّاًکبّاى ػؿ
صیي مبعت كیلن امتلبػٍ هی ثـًؼ ،ثلکَ اف ٓـف ػیگـ كیلن ّ میٌوب ثَ یک ػـٍَ هِن «ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ» تجؼیل هی
ىْػ ّ کنبًی چْى کـینتیبى هتق ثـ امبك تئْؿی لکبى ثَ ثیبى ّ تيـیش «تئْؿی ًْیي ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن» هی
پـػافًؼ .ػؿ هـصلَ ثؼؼی ایي تکبهل آًگبٍ هب ثب امتبػاًی چْى ژیژک ؿّثـّ هی ىْین کَ صبل اف كیلن ّ هؼؿت كیلن
امتلبػٍ هی کٌٌؼ تب ُـ چَ ثیيتـ ثَ تيـیش هجبصج ؿّاًکبّی ثپـػافًؼ ّ ثَ کوک كیلن ًظـیبت هضْؿی لکبى ؿا ثـای
ػوْم هبثل امتلبػٍ ّ ػؿک ًوبیٌؼ .اف ٓـف ػیگـ ایي ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّی ثَ كیلن ّ ٌٍؼت كیلن کوک هی کٌؼ کَ ُـ چَ
ثیيتـ ّاؿػ ثَ ػـٍَ ُبی ًْیي توٌبهٌؼی ّ ؿّیبُبی ثيـی گـػػ ّ ثِتـ ثتْاًؼ ثَ آًچَ ثپـػافػ کَ عْاُبى آى امت،
یؼٌی ثَ تْلیؼ آؿفُّب ّ ؿّیبُبی ًْ ثپـػافػ.
ثبؿی اگـ ُبلیّْػ ّ میٌوب ثٌب ثَ ًظـ ُبلیّْػ ّ ػوْم یک « هبىیي تْلیؼ ؿّیبُب ّ آؿفُّب» ی ثيـی امت ،پل ػهیوب
ؿّاًکبّی یکی اف ثِتـیي ىیٍْ ُبی ًوؼ كیلن امت ،فیـا ؿّاًکبّی یک ىیٍْ هِن «تلنیـ عْاة ّ ؿّیب» امت .اگـ
ثپؾیـین کَ صتی ؿكتبؿ ّ کـػاؿ ًیق یک « ىیٍْ ثیبى ّ یک فثبى» امت ،پل آًگبٍ ؿّاًکبّی کَ ثَ فػن لکبى یک «
ىیٍْ آًبلیق فثبى» امت ،ػؿ ّاهغ یکی اف هْحـتـیي ّ ثِتـیي ىیٍْ ُبی ًوؼ فثبى كیلن ّ رِبى كیلن امت .یب ایي ًوؼ ًْیي
ّ چين اًؼاف ًْیي هی تْاًؼ ػؿ کٌبؿ ًوؼُبی ػیگـ ّ هـمْم تکٌیکی ّ ؿیـٍُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ ًوؼ ّ تيـیش آى چیقی
ثپـػافػ کَ ثَ ّیژٍ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ میٌوب هی کيبًؼ.
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فیـا آًچَ کَ هب ؿا ثَ میٌوب ّ یب ػیؼى كیلن ػؿ تلْیقیْى ّاػاؿ ّ یب رؾة هی کٌؼ ،ػؿ ّاهغ ػیؼاؿ ثب «توٌبُب ّ آؿفُّبی
ثيـی» عْیو ّ ػیگـاى امت ،یب ّؿّػ ثَ رِبًِبی مضـآهیق ّ فیجب ّ هبرـارْییِبیی امت کَ ػؿ فًؼگی هؼوْلی
ؿّفهـٍ ثيـی اهکبى کوی ثـای صل ّ لول آًِب ّرْػ ػاؿػ .ػؿ ُـ صبل اًنبى ػؿ میٌوب ّ ػؿ كیلن ثؼًجبل «ػیؼاؿ ثب
ػیگـی» ،ثب «کوجْػُب ّ ؿّیبُبیی» امت کَ ػؿ ّرْػه آًِب ؿا صل ّ لول هی کٌؼ ،عْاٍ ایي توٌب لضظَ ای مـگـهی
ثبىؼ ،یب هیل ػمتیبثی ثَ هؼؿتی ًْ چْى مْپـهي یب امپبیؼؿهي ،فى گـثَ ای ثبىؼ ّ یب ػیؼاؿ ثب ثضـاًِبی كـػی ّ روؼی
ػؿ كیلن ُبیی چْى « هْی میبٍ» ّ یب « لینت ىیٌؼلـ» ثبىؼ .یب هیل صل ّ لول صبالت ّ لضظبت ُیزبى اًگیق رٌبیی،
تـمٌبک ّ ؿیـٍ ثبىؼ ّ ػیؼاؿ ثب توٌبُب ّ توتغ ُبی پٌِبى عْیو.
ػیٍْ رّاًکبّی فیلن ّ دّ هزحلَ هِن کالطیک ّ کًٌْی آى

ػؿ هـصلَ اّل ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن آًچَ ثیو اف ُـ چیق ًظـ هٌتوؼ ؿّاًکبّ ؿا ػؿ یک كیلن ثَ عْػ رلت هی کـػ ،ػؿ
ّاهغ صبالت «اػیپبل» ّ یب «ًبؿمینتی» ًِلتَ ػؿ كیلن ثْػ .ؿّاًکبّ کالمیک كیلن ثَ تجؼیت اف ًوؼ كـّیؼی کَ ثـای هخبل
ػؿ هوبلَ « ػامتبیْمکی ّ پؼؿکيی» ػؿ آحبؿ ػامتبیْمکی ثَ تضلیل هیل پؼؿکيی اّ ّ صبلت گؾاؿ هخجت یب هٌلی اّ اف
هـصلَ اػیپ هی پـػافػ ،صبل ایي ؿّاًکبّ كیلن ًیق ػؿ ًوؼ كیلن ػؿ ّاهغ ػؿ پی ػؿک ایي صبالت ًِلتَ اػیپبل یب ًبؿمینتی
ػؿ كیلن امت ّ ایٌکَ کبؿگـػاى ّ مبفًؼٍ كیلن ػؿ هبلت كیگْؿُبی كیلن ّ هبرـاُبی ػيوی یب رٌگِبی هؼؿت آًِب ،چگًَْ
ثَ ایي هؼْالت ًبؿمینتی یب اػیپبل عْیو ثـعْؿػ هی کٌؼ ّ چَ ؿاُی ؿا هی ؿّػ .افیٌـّ ثـای ؿّاًکبّ کالمیک ػؿ
ّاهغ ؿاثطَ « هتيٌُ/ـهٌؼ» ،ؿاثطَ «كیلن/کبؿگـػاى» هّْْع اٍلی تْرَ ثْػ ّ ایٌکَ كیگْؿُب ّ ػامتبى كیلن ثَ چَ
ىیٍْ ثب توٌبُبی ػوین عْیو ثؼًجبل ػجْؿ اف پؼؿ ّ هبًْى ّ هیل ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ یب هبػؿ ثـعْؿػ هی کٌؼ ،کزب
ایي تضْل ثَ ىیٍْ گؾاؿ هخجت اف ایي ثضـاى ّ پؾیـه کوجْػ ثيـی عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ٍْؿت هی گیـػ ّ
کزب ثَ صبلت هیل پؼؿکيی ّ هیل ػمتیبثی ثَ هؼؿت هطلن ّ هؼيْم هطلن ٍْؿت هی گیـػ .مپل ایي پـّمَ ُبی
اػیپبلی یب ًبؿمینتی كیلن یب كیگْؿُبی كیلن ثَ مبى ثبفتبة ًبعْػآگبٍ ثضـاى اػیپبلی یب ًبؿمینتی ٌُـهٌؼ ّ کبؿگـػاى ػؿ
ًظـ گـكتَ هی ىؼ ّ ایٌگًَْ ثَ مجک كـّیؼ ثَ هّْْع ّ صبلت پؼؿکيی یب ًبؿمینتی کبؿگـػاى ػؿ كیلوِب پـػاعتَ هی
ىؼ.
ایي ىیٍْ ًوؼ کالمیک ؿّاًيٌبعتی ػؿ کٌبؿ چين اًؼاف ًْیي ّ ربلجی کَ ثَ كیلن ایزبػ هی کـػ ،ػاؿای ّؼلؼِبی كـاّاًی
ًیق ثْػ ّ ًوی تْاًنت ثَ صبالت هغتلق كیلن هخل ًوؼ كـم ّ مجک یک كیلن ّ یب ثَ ًوؼ « مبعتبؿُبی هضتْایی ّ كـهی
یک كیلن» ثغْثی ثپـػافػ ّ یب ثَ ؿاثطَ هِن هیبى كیلن ّ ثیٌٌؼٍ ًگبٍ ثیبًؼافػ .ایي ًوؼ کالمیک ًوی تْاًنت ثَ ایي
مْالِبی پبیَ ای رْاة ثؼُؼ کَ اٍْال كیلن ّ میٌوب چَ ؿاثطَ ای ثب «توٌبُب ّ ؿّیبُبی» ثیٌٌؼٍ ایزبػ هی کٌؼ ّ رؾثَ
هِن میٌوب اف کزب ًيبت هی گیـػ؟
ثَ هْل ژیژک ػؿ ّاهغ «میٌوب هٌضـكتـیي ّ عطـًبکتـیي ًْع ٌُـُب امت .فیـا میٌوب ّ كیلن تٌِب ثَ هب ًوی گْیؼ کَ
«توٌب ثْؿفین» ثلکَ اّ ثَ هب هی گْیؼ کَ «چگًَْ توٌب ثْؿفین» .ثٌبثـایي هّْْع كیلن ّ میٌوب تٌِب ثیبى توٌبُب ّ ؿّیبُب
ّ صبالت اػیپبل یب ًبؿمینتی یک کبؿگـػاى ّ یب توٌبُبی ثيـی ًینت ثلکَ كیلن ّ میٌوب ثَ ایي توٌبُب ّ صبالت آى ػؿ
ّاهغ مبعتبؿ ّ ًظوی ًیق هی ثغيؼ.
صتی ًنل ػّم ًگبٍ ؿّاًکبّی یؼٌی ًنل « ؿّاًيٌبمی عْػ» ًتْاًنت تضْلی رؼیؼ ّ کبؿمبف ػؿ ایي ًگبٍ تک مبصتی ّ
هضؼّػ ؿّاًکبّی ثَ كیلن ایزبػ ثکٌؼ ،اهب ثب ؿىؼ ّ گنتـه ًگبٍ لکبى ّ تضْالت لکبى ػؿ ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ فهیٌَ ای
ثـای ًوؼ ًْیٌی اف كیلن ّ ٌُـ میٌوب ثْرْػ آهؼ .ایي ًوؼ ًْیي اف ػَُ ُبی ُلتبػ ثـ امبك ًظـات لکبى ّ تْمٔ کنبًی
چْى «کـینتیبى هتق» ّ ػیگـاى ىکل گـكت ّ تئْؿیقٍ ىؼ ّ مپل ثب ًوؼُبی هْی کنبًی چْى ژیژک ایي ىیٍْ ًْ ُـ
چَ ثیيتـ ػوْهی ّ گنتـػٍ ىؼ .ثـای ىٌبعت ثِتـ ایي هّْْػبت اهب ثبینتی اثتؼا ثَ چٌؼ تضْل امبمی لکبى ػؿ
ؿّاًکبّی اىبؿٍ کٌین ّ ثَ هلبُیوی کَ هـتجب ػؿ ایي کتبة ثب آى ؿّثـّ هی ىْین.
هببحث پبیَ ای ًقذ لکبى
گـٍ اػیپ كـّیؼ ثَ ایي هؼٌبی مبػٍاًگبؿاًَ ّ ػبهیبًَ ًینت کَ ػؿ آى کْػک ػؿ پی تَبصت رٌنی هبػؿ ّ افیٌـّ
هیل هتل پؼؿ ّ ؿهیت امت ّ مپل اف تـك هزبفات پؼؿ ،اف عْامت عْیو چين هیپْىؼ ّ ثـ گـٍ اػیپ عْیو چیـٍ
هیىْػ.
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گـٍ اػیپ صکبیت اف ایي هیکٌؼ کَ اًنبى ّ ُـ کْػک هْرْػی آؿفّهٌؼ ّ توٌبهٌؼ امت .ایي اًنبى ػؿ ّاهغ هـتت ػؿ
پی ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یب ُوبى هبػؿ امت ،فیـا امبك اًنبى ؿا یک «کوجْػ» تيکیل هیػُؼ .اًنبى هی عْاُؼ
چَ ثَ ػٌْاى کْػک یب اًنبى ثبلؾ ،ثب کوک ػیگـی ،عْاٍ یبؿ ّ یب یک ایؼٍ ّ آؿهبى ،ػیگـ ثبؿ ثَ ایي ثِيت اّلیَ ّ ثؼّى
هبًْى ثبفگـػػ ،ثیگٌبٍ ّ ىکُْوٌؼ ىْػ؛ ػیگـثبؿ ثَ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی» ،ػؿ ًِبیت ثب هبػؿ گويؼٍ ػمت یبثؼ ّ
ثیًیبف ىْػ .اهب ایي عْامت ػؿ ًِبیت یک تُْن امت ّ ُیچ ثِيت هطلوی هوکي ًینت ،اهب رنتزْی ربّػاًَ ثِيت
گويؼٍ ،هؼيْم گويؼٍ اًگیقٍ ّ توتغ اٍلی اًنبى ثبهی هیهبًؼ ّ اّ ُـ ثبؿ ثـای ػمت یبثی ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ثَ
تالىی ًْ ػؿ فًؼگی كـػی ّ یب روؼی ػمت هیفًؼ ّ ُـ ثبؿ ثٌبچبؿ پی هیثـػ کَ ػمتیبثی ًِبیی ثَ ایي ثِيت هوکي
ًینت ّ هبػؿ هیىْػ ثب هجْل «هضـّهیت اف ثِيت هطلن ،ؿّایت هطلن ،هضـّهیت اف «ّصؼاًیت ثب ػیگـی» ،یؼٌی ثب
هجْل «کنتـامیْى(هضـّهیت اف كبلْك ّ یب ؽکـ)» ،اف گـٍ اػیپ عْیو ثگؾؿػ ّ پب ثَ رِبى كـػی عْیو ثگؾاؿػ.
ؿًّؼی کَ ُیچگبٍ کبهل ثَ پبیبى ًویؿمؼ .افیٌـّ پیـّفی ػؿ یک ػـٍَ ُویيَ ُوـاٍ ثب ىـّع ایي ثضـاى ّ گؾاؿ ػؿ
ػـٍَُبی ػیگـ فًؼگی كـػی ّ روؼی امت .افیٌـّ ًیق مالهت کبهل ّ ثلْؽ هطلن ُیچگبٍ هوکي ًینت ّ فًؼگی
مبلن ّ ؿّایت ثبلـبًَ ُویيَ یک ربیو هیلٌگؼ تب تضْل یبثؼ.
تْاًبیی ػمتیبثی ثَ ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ ّ هجْل هضـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ ّ یب ثب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا كـّیؼ ثَ
ػٌْاى «موْٓ ّ كـًّيبًی گـٍ اػیپ» ػؿ اًنبى ثیبى هیکٌؼ .اًنبى ثـای ایٌکَ ثتْاًؼ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی
عْیو ػمت یبثؼ ،ثَ توٌبی ػين كـػی ّ صویوت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ،ثبینتی اف هیل ػمتیبثی ػّثبؿٍ ثَ ثِيت
اّلیَ ،ثَ ثیگٌبُی کْػکبًَ ثگؾؿػ کَ ًوبػه هیل تَبصت هبػؿ ثـای عْیو امت ّ صْْؿ «پؼؿ» ّ یب هبًْى ،صْْؿ
ػیگـی ،عْاٍ ثـاػؿ یب ؿهیت كکـی ّ ػيوی ؿا ثپؾیـػً .بهوکٌی «ّصؼت ّرْػ هطلن» ثب هبػؿ ،ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ثِيت
ًبؿمینتی یب عْػىیلتگبًَ اّلیَ ؿا ثپؾیـػ ّ ایٌگًَْ ثَ «کنتـامیْى» عْیو تي ػُؼ ّ ثب ایي ػول ّاؿػ رِبى كـػی ّ
ػين كـػی ،صویوت كـػی عْیو ىْػ ،ثَ هؼؿت ّ عالهیت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ تْاًبیی تضْل هؼاّم.

لکبى تئْؿی «گـٍ اػیپ» كـّیؼ ؿا اف رِبتی ثِتـ ّ ثب تَضیضبت ػهینتـی ثیبى کـػ ّ تئْؿی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ
ؿّاًکبّی ثْرْػ آّؿػ .ثب آًکَ اّ ًگبٍ عْیو ؿا ثَ مبى یک «ثبفگيت ثَ كـّیؼ» هیػیؼ کَ اف رِبتی ًیق ایي ًگـه
ػؿمت ثْػ .صبل ثـای آًکَ ثتْاًین ثَ ًوؼ ُبهلت ثِتـ ّاؿػ ىْین ،ثبینتی ایي هلبُین پبیَای ثضج ؿا ػؿ ایٌزب کْتبٍ
تّْیش ػُین.
 /1هیبى ثـػاىت كـّیؼ ّ لکبى اف «گـٍ اػیپ» ػؿ ػیي تيبثَ پبیَای اعتالكبتی ّرْػ ػاؿػ کَ ًویتْاى ُوَ آًِب ؿا ایٌزب
ثیبى کـػ .لکبى ثَ ربی «هلِْم اػیپ ّ گؾاؿ اػیپی» اف هلبُین «كبلْك ّ ًبم پؼؿ» امتلبػٍ هیکٌؼ ّ ایي گؾاؿ ؿا ػهیوتـ ّ
ثِتـ اف كـّیؼ تيـیش ّ ثـؿمی هیکٌؼ .ثـای ػؿک ثضج هب هِن ػیؼى ایي هّْْع امت کَ ػؿ ًگبٍ لکبى کْػک اثتؼا
ػؿ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ػّگبًَ هِـآکیٌی (ػينً/لـتی) ثب هبػؿ هـاؿ ػاؿػ .لکبى ایي هـصلَ ًبؿمینتی ؿىؼ کْػک
ّ اًنب ى ؿا هـصلَ « آیٌَ» هی ًبهؼ .کْػک ثـای ػمتیبثی ثَ «كـػیت اّلیَ ّ موجْلیک» عْیو ،ثـای ّؿّػ ثَ
ػـٍَ فثبى ّ رِبى كـػی ّ امتوالل اّلیَ عْیو ثبینتی اکٌْى صْْؿ پؼؿ ّ ػؿ ًِبیت «صْْؿ هبًْى ػؼم فًبی ثب
هضبؿم» ،صْْؿ هبًْى «ًبم پؼؿ» ؿا ثـمویت ثيٌبمؼ ّ پی ثجـػ کَ هبػؿ ثَ اّ تؼلن ًؼاؿػ ،کَ هبػؿ کبهل ّ هطلن ًینت
ّ ُویيَ ًلـ مْم ّ یب ؿاٍ مْهی ًیق ّرْػ ػاؿػ .پؾیـه «ػؼم ّصؼاًیت ثب هبػؿ» ّ هجْل ًیبف ّ کوجْػ عْیو ّ هبػؿ ثَ
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هؼٌبی هجْل ًبم پؼؿ ّ هبًْى موجْلیک امت .ثَ هؼٌبی ّؿّػ کْػک ّ اًنبى ثَ ػـٍَ فثبى ّ آؿفّهٌؼی ،ثَ ػـٍَ
رِبى موجْلیک ّ ػين ّ هؼؿت موجْلیک ّ كـػی ّ ُویيَ ًبتوبم ّ كبًی امت .ایي تضْل یک تضْل ُویيَ ًبتوبم امت
ّ ُـ ثبؿ اًنبى ثب « اىتیبم ّ یب توتؼی » ًْیي اف عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ ػیگـ ثبؿ هنضْؿ ّ ّالَ یک هؼؿت ّ یب
صبلت ًْیي عْیو ّ ػیگـی هی گـػػ ،ػؿ ّاهغ اّ ػیگـ ثبؿ ثب ایي ثضـاى ثٌیبػیي ثيـی عْیو ؿّثـّ امت ّ اّ ثبینتی
اکٌْى ثَ تضْل موجْلیک ّ رؼیؼ عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ «مْژگی ّ كـػیت ًْیي» عْیو ػمت یبثؼ ّ ثتْاًؼ اىتیبهو ؿا
ثَ توٌبی ریؼ عْیو ػگـػینی ثغيؼ ّ ثَ کخـت ػؿ ّصؼتی ًْ ّ ًْیي ثـمؼ ،ثَ ثؼًی ًْ ّ مبعتبؿی ًْ ،ثلْؿی ًْ ػمت
یبثؼ .ثلْؿی ًْ کَ ُوقهبى ثـ پبیَ پؾیـه «ػؼم ّصؼاًیت ثب ػیگـی» ّ هجْل ًبم پؼؿ امتْاؿ امت ّ ایٌکَ ایي صبلت ًْ
ًیق ،ایي ؿّایت ًْ اف ػين یب هؼؿت ًیق یک ؿّایت ّ ثؼى ُویيَ ًبتوبم امت ّ ُویيَ «ؿاٍ ّ ؿّایتی ػیگـ هوکي
امت» ّ ػمتیبثی ًِبیی ثَ «ثِيت گويؼٍ ّ ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی ًبهوکي امت» ( .ػؿ ثبة ایي هجبصج پبیَای ًظـات
لکبى عْاًؼى کتبة «هجبًی ؿّاًکبّی لکبى/كـّیؼ» اف ػکتـ هْللی ّ کتبة رؼیؼه « هوؼهبتی ثـ ؿّاًکبّی لکبى» ؿا
ثَ عْاًٌؼگبى ایـاًی پیيٌِبػ هیکٌن ّ ُوچٌیي تـروَُبی اّ اف «ّاژگبى لکبى» ّ «ّاژگبى كـّیؼ» .یب ثَ هوبالت هي ػؿ
ایي فهیٌَ هـارؼَ ثکٌیؼ) .
تاله ثـای صلع یگبًگی ثب هبػؿ تْمٔ کْػک ،یب ثـػکل تْمٔ هبػؿ یب پؼؿ ّ ػؼم اربفٍ ثَ امتوالل ػیگـی ،یب
صبالت اًنبى ثیوبؿ ّ اًنبى ػؿ ثضـاى ػؿ ّاهغ ثـ پبیَ یک كبًتنن (تُْن) ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ ثَ «هطلْة
گويؼٍ» امتْاؿ امت .ػؿ ّاهغ ایي صبالت ثضـاىفا ّ یب ثیوبؿیِبی ًْیـّتیک ًوبیبًگـ گـكتبؿی ػؿ كبًتنن ثبفگيت ثَ
ثِيت کْػکبًَ ،امبؿت ػؿ هیل ػمت یبثی ثَ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی» ّ ثیبًگـ تاله ثـای چيیؼى توتغ ّ عْىی
هطلن ّ ثؼّى هبًْى ّ ثؼّى هضـّهیت ُنتٌؼ .آًِب هخل یک كتیيینت ػؿًّب ثبّؿ ثَ ایي ػاؿًؼ کَ ػیگـی هخل لجبك فیـ
یک هؼيْم ػاؿای هؼؿت مضـآهیقی امت ّ ثَ ثِيت گويؼٍ ای اىبؿٍ هی کٌؼ کَ صبل اّ ثب ثْ کيیؼى لجبك فیـ
هؼيْم ػیگـثبؿ ثَ صل ّ لول آى ػمت هی یبثؼ .یب هخل «کبفاًْای كیلن هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت هی ػاىت» اف تـّكْ
امیـ « كتيینن پب» امت ّ پبُبی فًبى ثـای اّ یبػآّؿ ّ تکـاؿ ثِيت گويؼٍ هبػؿاًَ ّ ثیبًگـ ایي امت کَ « هبػؿ
کبهل ّ ثیًیبف امت» .افیٌـّ ایي ثیوبؿ كتیيیت هخل كیگْؿ كیلن تـّكْ ػؿ ًِبیت امیـ ایي كبًتنن ثبهی هی هبًؼ ّ ػؿ
هنیـ تاله ثـای «ّصؼاًیت ثب ػیگـی ،ثب كتیو یب ثب هبػؿ» مـاًزبم تَبػف هی کٌؼ ّ هی هیـػ ،یب ایٌکَ پی هی ثـػ
کَ ایي تاله اّ ثـای ّصؼاًیت ثب ػیگـی یک تُْن امت ّ صتی عبٓـات ىغَی اّ ّ یب ثـػاىت اّ اف كتیو كؤ یک
«ؿّایت ّ یب یک اهکبى عالهیت» ،یک توٌبی كتیيینتی هبثل تضْل ُنتٌؼ ّ ایٌگًَْ هب ثَ كتیو عالم ّ مبلن ّ ثَ
ؿّایبت ًْ ػمت هی یبثین.
یب هخل ثیوبؿ ًبؿمینتی ،اًنبى عْیو ؿا ثیًیبف ّ ٍبصت ایي «ثِيت گويؼٍ ،هؼؿت گويؼٍ هبػؿی» ّ ُبلَ ًْؿ هی
ػاًؼ ُنتٌؼ .ىغٌ ًبؿمینت یب ؿمن ًبؿمینتی عْیو ؿا تجلْؿ « ثِيت گويؼٍ یب هبًْى» هی ػاًؼ ّ عْاُبى آى امت
کَ تْمٔ ػیگـاى پـمتیؼٍ ىْػ ّ یب عْػ ثَ پـمتو ػیگـی هی پـػافػ ّ ػچبؿ یک صبلت ثیوبؿگًَْ ػّگبًَ ػينً/لـتی
ّ اكـآی یب هـیؼ/هـاػی امت .یب هخل كیلن « آعـیي پبػىبٍ چیي» اف ثـتْلْچی هب ىبُؼ آى ُنتین کَ ثؼّؿ ایي « تجلْؿ
ًبؿمینتی ّ ىِـ هوؼك ،ثِيت ػؿّؿیي» یک كـٌُگ ّ رِبى ّ ؿمْم ًبؿمینتی مبعتَ هی ىْػ ،ػؿ صبلیکَ آًچَ
هضْؿ ّ تجلْؿ ایي رِبى ًبؿمینتی امت ،ػؿ ّاهغ «کْػکی تـمبى ّ اًنبًی ػاؿای کوجْػ» هخل ُوَ اًنبًِبی ػیگـ
امت .فیـا ایي ثِيت گويؼٍ ُیچگبٍ ّرْػ ًؼاىتَ امت ّ ًغْاُؼ ػاىت .فیـا ؿاثطَ هبػؿ/كـفًؼ ًیق یک ؿاثطَ
هِـآکیٌی ( ػينً/لـتی ًبؿمینتی) ّ ػوؼتب ػّگبًَ امت اهب ایي تُْن ّ رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل ایي ثِيت گويؼٍ،
هؼيْم گويؼٍ امبك اًگیقٍ ّ تاله ثيـی امت ّ ُـ ثبؿ اًنبى ػؿ ؿًّؼ مبلن ّ ثبلـبًَ ایي تاله ػؿ ًِبیت پی هیثـػ
کَ «ّصؼاًیت ثب ػیگـی» ،چَ ثب هؼيْم یب ثب یک آؿهبى ّ ؿیـٍ ًبهوکي امت ّ ُویيَ «ؿاٍ ػیگـی یب ؿاٍ مْهی»
هوکي امت ّ ثٌبثـایي هبػؿ هیىْػ ثب هجْل کنتـامیْى ّ هبًْى ًبم پؼؿ ،ثَ ؿّایتی ًْ ّ موجْلیک (ًوبػیي) اف ػين ّ
صویوت ّ ؿیـٍ ػمت یبثؼ ،اف ثیوبؿی عْیو ّ ثضـاى عْیو ػجْؿ کٌؼ ّ ثَ هؼؿتی ًْ ّ ثلْؿی ًْ ،ػيوی ًْ ّ كـػی
ػمت یبثؼ .ثَ ؿّایتی ًْ اف رِبى موجْلیک عْیو ػمت یبثؼ .ؿّایتی کَ هـتت هبثل تضْل امت ّ گـًَ هزجْؿ امت
ثِبی ػؼم ثلْؽ كـػی ّ یب روؼی عْیو ؿا ثَ صبلت « ثیوبؿی كـٌُگی ثقؿگ چْى چیي» ػؿ ایي كیلن ّ پبیبى
تـاژیک/کویک یک « عؼای ػؿ ًِبیت تْعبلی» ثؼُؼ ّ ُوقهبى هی ثیٌین کَ چگًَْ ربهؼَ ای کَ ثَ عؼا ّ تجلْؿ ثِيت
گويؼٍ ػبػت کـػٍ امت ،صبل اف یک مْ هـگ ثـ عؼا ّ ىبٍ هی گْیؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ػؿ «هبئْ» یک ًبؿمینت رؼیؼ
ّ عؼای رؼیؼ ثـای پـمتو هی یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ كیلن ّ توبىبگـاى ُنتٌؼ کَ ثب هيبُؼٍ مـًْىت ایي رِبى ًبؿمینتی ّ
آعـیي پبػىبٍ چیي اهکبى آى ؿا هی یبثٌؼ کَ ثَ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ایي رِبى ّ كبًتنن ًبؿمینتی پی ثجـًؼ ّ ثتْاًٌؼ صبل ثَ
توتغ ُبی ًبؿمینتی عْیو ثَ گًَْ ای ػیگـ ثٌگـًؼ ،صبالت تـاژیک/کویک آى ؿا ثجیٌٌؼ ّ ثتْاًٌؼ ثِتـ آى ؿا ثَ توٌبُبی
ًبؿمینتی ًْ ّ مبلن ػگـػینی ثجغيٌؼ .ثتْاًٌؼ ثِتـ هجْل ثکٌٌؼ کَ یکبیک آًِب هخل پبػىبٍ چیي ػؿ ّاهغ هْرْػ ّ اًنبًی
«ػچبؿ کوجْػ ّ ًیبفهٌؼ ػیگـی» امت ّ ایي توٌبّؿفی ّ ًیبف ثَ توٌبی ػیگـی امبك ّ پبیَ هؼؿت ّ رِبى ثيـی
اّمت .ایٌگًَْ كیلن «آعـیي پبػىبٍ چیي» ػؿیچَ ای ثَ ػًیبی ًبؿمینن ّ كـٌُگ ًبؿمینتی ثبف هی کٌؼ ّ ُوقهبى ثَ
ثیٌٌؼٍ عْیو ًويی ػؿ ایي ًظن ّ مبعتبؿ ّ مٌبؿیْی عْیو هی ػُؼ.
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كبًتنن ػمتیبثی ثَ ثِيت اّلیَ ُویيَ ثغيی اف ُـ تاله اًنبًی ثبهی هیهبًؼ ّ ثَ هْل لکبى اّ «تکیَ گبٍ» ُـ تاله ّ
صبلت ثبلـبًَ هب ػؿ ػين ّ اًؼیيیؼى امت .فیـا صتی ػؿ لضظَ ػبىن ىؼى ثبلـبًَ ،ثبف هب ػؿ هؼيْم عْیو تَْیـ
«هؼيْم گويؼٍ» ؿا هیرْیین ّ اٍْال ثَ ایي ػلیل ػبىن هیىْین ،اهب ُوقهبى هجْل هیکٌین کَ ػیگـی ،یبؿهبى ّ
ُونـهبى ،تٌِب ایي تَْیـ ًینت ثلکَ ػاؿای چِـٍُب ّ هؼؿتِب ّ ّؼلِبی ػیگـ ًیق ُنت ّ اّ ؿا ایٌگًَْ چٌؼالیَ
هیٓلجین ّگـًَ هزجْؿین چْى هزٌْى ّ لیلی ػچبؿ ػيوی تـاژیک ىْین ّ یب هخل كیگْؿ هـػ كیلن كـاًنْی « هـػ
آؿایيگـ فى» کَ اف کْػکی كبًتنن ّ توٌبی ػينُ ،وغْاثگی ،فًبىیْی ثب یک «آؿایيگـ فى» ؿا ػاؿػ ،آًگبٍ کَ
آؿفّیو ثَ ّاهؼیت تجؼیل هی ىْػ ،ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ اف ػمت ػاػى ایي ػين ّ ٍّبل امت .فیـا اّ صبّـ ًوی
ىْػ کَ هجْل کٌؼ ّ ثَ ػيويبى اربفٍ ػُؼ کَ اف صبلت ّ كبًتنن كتیيینتی « ػين ثبفی ّ فًبىْیی ػؿ آؿایيگبٍ» رلْتـ
ؿّػ ّ ػـٍَ ُبی ًْیٌی اف ػين ّ فًؼگی هيتـک ؿا ثب یکؼیگـ تزـثَ ثکٌٌؼ .افیٌـّ هؼيْم اّ ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ
عْػکيی امت ،فیـا اّ ثَ ػٌْاى یک «فى ثب چِـٍ ُب ّ صبالت هغتلق» صْْؿ ًؼاؿػ ّ ًوی تْاًؼ ػاىتَ ثبىؼ ،ثلکَ اّ
چْى یک كتیو كؤ اىبؿٍ ای ثَ «ثِيت گويؼٍ» ّ هبػؿ گويؼٍ امت ّ كؤ ثبینتی ایي ػولکـػ ؿا ػاىتَ ثبىؼ ّ رق آى
ًجبىؼ .ثِبی ایي ثِيت ػؿّؿیي ّ ایي مٌبؿیْی هؼاّم تکـاؿىًْؼٍ اهب هـگ ػين ّ تضْل ػبىوبًَ امت .فیـا ایي ػين
هضکْم ثَ تکـاؿ ثـای صلع ػؿّؽ عْیو ،ثـای صلع توتغ عْیو ّ ثـای رلْگیـی اف تـییـ ثبینتی ثَ یک هـگ
تـاژیک ثیبًزبهؼ .تب صبل هـگ اّ ّ آؿایيگبٍ ثیبػهبًؼٍ اف هؼيْم ،ػطـُب ّ ثُْبی آؿایيگبٍ ثَ كتیو ّ ثَ یبػآّؿ ایي
ثِيت گويؼٍ ّ ّصؼاًیت ػّثبؿٍ تجؼیل ىْػ .افیٌـّ پبیبى ایي كیلن تـاژیک امت ّ ًوی تْاًؼ رق آى ثبىؼ ،ثب آًکَ كیلن
مؼی هی کٌؼ ػؿ ػیي صبل ًگبُی ىبػـاًَ ّ ػؿ ػیي ٌٓقآهیق ّ ؿًگبؿًگ ثَ تاله ربّػاًَ ّ تـاژیک ػين ثَ
ربّػاًگی ّ تکـاؿ ّ ثَ ًبهوکٌی ایي تکـاؿ ّ ثَ ایي هـگ ّ پبیبى تـاژیک ّ ّـّؿتوٌؼ ػاىتَ ثبىؼ.
 /2لکبى ثَ ربی تْپْلْژی هؼـّف كـّیؼ ػؿ ثبة مَ ثغو مبعتبؿ ؿّاًی ،یؼٌی مَ ثغو « ّویـ ًبعْػآگبٍ ،هي،
كـاهي» ّ یب مَ ثغو ؿّاًی « ًبعْػاگبُی/هبهجل عْػآگبُی/عْػآگبُی» یک تْپْلْژی رؼیؼ ّاؿػ هیکٌؼ کَ ػؿ ػیي
ُنپیًْؼی ثب ًگبٍ كـّیؼ ،اف رِبت كـاّاًی رؼیؼتـ ّ هْیتـ امت .ػؿ تْپْلْژی لکبى مبعتبؿ ؿّاى اًنبًی ّ ػؿ ًِبیت
مبعتبؿ ُـ پؼیؼٍ یب هتي اف مَ مبصت ّ ثغو« موجْلیک یب ًوبػیي ،عیبلی یب ًبؿمینتی ،ؿئبل یب ّاهغ» تيکیل ىؼٍ امت.
ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي
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مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ
ػاؿًؼ.
ثغو موجْلیک اًنبى ػؿ ّاهغ ًوبػ تْاًبیی اًنبى ثَ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ثب ػیگـی امت .ثٌبثـایي ایي ثغو ثَ ّیژٍ هـثْٓ
ثَ ػـٍَ فثبى امتُ .وبًطْؿ کَ ثغو موجْلیک ُـ هتي  ،آى هضتْا ّ هجبصخی اف هتي امت کَ ثبػج هیىْػ هب
ىـّع ثَ تلنیـ هتي اف رْاًت هغتلق ثکٌینُ .ـ مَ ثغو ثَ هؼٌبی مَ ًْع ؿاثطَ ثب «ػیگـی» امت .ػؿ ؿاثطَ
موجْلیک یب تخلیخی اًنبى هبػؿ ثَ ؿاثطَ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب اصتـامً/وؼ ثب ػیگـی امت ّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ،اف
ّلغ هبًْى ّ ًبم پؼؿ ثَ ؿاثطَ ّ ؿّایت عْیو ،ثَ رِبى موجْلیک عْیو ثٌگـػ ،آى ؿا ًوؼ ّ تَضیش کٌؼ ّ یب ثب یبؿ ّ
ػیگـی ثَ ػیبلْگ ثپـػافػ .مبصت عیبلی اًنبى ّ یب ُـ پؼیؼٍ ،ثغو ًبؿمینتی اًنبى امت کَ هب ؿا هبػؿ ثَ
ػينّؿفیؼى ّ عْامتي هیکٌؼ اهب ایي صبلت ثَ ىکل یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ػينً/لـتی ثب «ػیگـی» امت ّ
ثٌبثـایي ػچبؿ یک تُْن امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ ًوؼ عْیو اف ّلغ مْم ّ هبًْى ثپـػافػ .اًنبى گـكتبؿ ػؿ ثیوبؿی ّ یب
كبًتنن ثَ ْٓؿ ػوؼٍ امیـ ایي ؿاثطَ امت ّ ٌُْف ثَ مبصت موجْلیک ّ ؿاثطَ پبؿاػکل موجْلیک ثب ػیگـی ػمت
ًیبكتَ امت .چٌیي اًنبًی اف ایٌـّ یب اهـّف «ؿـةىیلتَ» ّ كـػا «ؿـةمتیق ّ یب مٌتمتیق» امت ثَ ربی ایٌکَ ّاؿػ
ؿاثطَ پبؿاػّکل ثب ػیگـی ىْػ ّ ثَ ؿّایبت ًْ ّ هؼؿى اف اؿتجبٓ ثب ؿـة ّ یب اف مٌت كـٌُگی عْیو ػمت یبثؼ.
اًنبى ًبؿمینت ػؿ پی ّصؼت ّرْػ کبهل ثب ػیگـی امت ّ چْى ایي عْامت ًبهوکي امت ،اف آًـّ ایي ػين ثَ عين
ّ ًلـت ًبؿمینتی ّ ثؼگوبًی ًبؿمینتی عتن هیىْػ .اًنبى ًبؿمینتی افیٌـّ یب ُـ چیقی ؿا هیثلؼؼ ّ یب هیعْاُؼ
ثلؼیؼٍ ىْػ ثَ ربی آًکَ یک تزـثَ ّ یب یک ًگبٍ ّ ؿاثطَ ثب ػیگـی ؿا ُْن ّ رؾة کٌؼ ،یؼٌی ثَ صبلت تـهیقی ّ
موجْلیک ثب ُـ پؼیؼٍ ّ ػیگـی اؿتجبٓ ثگیـػ .ػؿ پؼیؼٍ ٌُـی ّ یب هتي ّ كیلن ایي مبصت ًبؿمینتی ػهیوب امبك ُوبى
رؾاثیت ّ هؼؿت كیگْؿُبی كیلن ّ هتي امت کَ هب ؿا ثَ عْػه رؾة هیکٌؼ .ػؿ كیلن ػؿ ّاهغ «تَْیـ» ثیبًگـ مبصت
عیبلی ّ ًبؿمینتی امت کَ هب ؿا ثَ عْیو رؾة هیکٌؼ یب ػكغ هیکٌؼ.
مبصت ؿئبل ؿثطی ثَ ّاهؼیت ًؼاؿػ .فیـا ّاهؼیت ػؿ ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ُویيَ یک «ّاهؼیت موجْلیک ّ ًوبػیي» امت.
یک ّاهؼیت ػؿ ػـٍَ فثبى امت .یک ّاهؼیت ػیٌی/ؽٌُی یؼٌی ًوبػیي امت ّ افیٌـّ ایي ّاهؼیت هبػؿ ثَ تضْل امت.
مبصت ؿئبل آى ثغو «ُیچی ّ تبؿیکی کبثْكّاؿی» امت کَ رِبى موجْلیک هب ّ ُـ پؼیؼٍ هب ثؼّؿ آى مبعتَ ىؼٍ
امت .افیٌـّ ُـ کلوَ ّ هلِْم اًنبًی ،چَ کلوَای هخل ػين یب فى ّ هـػ ،ثَ ُیچ ّرَ کبهل هبثل كِن ّ ثیبى ًینت.
ُویيَ یک ثغيی اف ایي هلبُین تبؿیک ّ ؿیـ هبثل ثیبى امت .ایي ثغو ُوبى مبصت ؿئبل امت کَ هـف ػؿک ّ كِن هب
اف کلوَ ّ پؼیؼٍُبمت ّ ُوقهبى هب ؿا ثَ ایزبػ هلبُین ًْ هبػؿ هیمبفػ ّهتی کَ ثب کبثْك ّ ىْک ىکنت هؼبًی هؼیوی
ّ ؿّایبت هؼیوی اف ػين ّ فًبًگی ّ هـػاًگی ثـای هخبل ؿّثـّ ىْین .مبصت ؿئبل ػؿ كیلن ّ یب ُـ پؼیؼٍ آى ثغيی
امت کَ هب ؿا ىْکَ هیکٌؼ ّ ػچبؿ یک هیغکْة ىؼى ؿیـ هبثل ػؿک هیمبفػ ،هخل عٌؼٍ «رْکـ» ػؿ كیلن « ىْالیَ
میبٍ» ثتهيُ .وبًطْؿ کَ «ؿاثطَ ؿئبل ثب ػیگـی» ثَ صبلت عيًْت یک اًنبى هتزبّفگـ امت کَ ػیگـی ثـایو كؤ
ّمیلَ لؾت ّ یک اثژٍ هضِ امت ّ یب ثَ ىیٍْ ثـعْؿػ ثب یک ػىوي ًبهْمی امت کَ ثبینتی کيتَ ىْػ ّ صوی ًؼاؿػ.
ؿاثطَ ؿئبل ثب ػیگـی ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ توتغ هضِ ّ عْىی هضِ ّ ثیهـف امت ّ افیٌـّ ثَ ّیژٍ ثب عيًْت ّ
ؿاثطَ رٌنی پیًْؼ هیعْؿػ.
ُـ مَ ثغو ثـای ؿىؼ یک پؼیؼٍ ّ رِبى اًنبًی الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ ّ ثؼّى ُن هوکي ًینتٌؼ ،اهب هّْْع هِن
ایي امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ
اًنبى هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ّ اؿتجبٓ ثب « ػیگـی ّ ؿیـ» ،ژّئینبًل (توتغ) ّ یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ
ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ ،هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ػؿ ثغو ؿئبل
تَْؿ ّ اؿتجبٓبت عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .فیـا ػجْؿ اف
توتغ ًبؿمینتی یب ؿئبل ثَ مْی توٌبی موجْلیک ثَ هؼٌبی هجْل هضـّهیت اف ثِيت ربّػاًَ ّ هجْل کنتـامیْى امت.
ثَ هؼٌبی هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ هجْل کوجْػ عْیو امت .افیٌـّ اؿتجبٓ موجْلیک ثب ػیگـی ،چَ ثب توٌبی عْػ
ّ یب ثب هؼيْم ّ یب ثب یک آؿهبىً ،ویتْاًؼ ثَ صبلت ثبفی ًبؿمینتی هـیؼ/هـاػی ّ یب ثَ صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ
تزبّف ثَ ػیگـی ّ هتل ػیگـی ٍْؿت گیـػ .فیـا كـػ ثب هجْل ًبهوکٌی ّصؼاًیت ثب ػیگـی ،ثب هجْل ًبهوکٌی
ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ ،ثب هجْل ًبم پؼؿ ػؿ ّاهغ اف توتغ ّ كبًتنن عْیو ػجْؿ کـػٍ امت ،اف تکـاؿ
تـاژیک ثیوبؿی عْیو ػجْؿ کـػٍ ّ ثَ ػـٍَ توٌب ّ ػیبلْگ ثيـی پب ًِبػٍ امت کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل امت.
اف ًگبٍ تب ػينّؿفی ّ اًؼیيیؼى ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم
رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ
ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ( .ػّایـ مَ
گبًَ ثـّهـی)
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اگـ ثغْاُین اف كیلن ثـای تّْیش ًظـ لکبى هخبل ثیبّؿین ،ثبینتی ثَ ایي تْرَ کٌین کَ ُـ كیلن ّ ُـ هبرـای میٌوبیی،
چَ كیلن اکيي یب ؿّاًی ،چَ كیلن مبیٌل كیکيي یب ػبىوبًَ ،چَ كیلن ارتوبػی یب میبمی ،ػؿ ّاهغ صکبیت اًنبًِب ّ
ؿّایتِبیی «توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ» امت کَ ثـای ػمتیبثی ثَ «توٌب ّ آؿفّی» عْیو ّ چیـگی ثـ ؿهیت ،ثـای ػجْؿ اف
«کوجْػ عْیو ّ ػمتیبثی ثَ ػیگـی ،ثَ هؼيْم گويؼٍ» ػمت ثَ ػول ّ كؼبلیت هی فًٌؼ ،عْػآگبٍ یب ًبعْػآگبٍ،
تـاژیک یب کوؼی ّاؿ ،ػؿام ّاؿ یب چٌؼالیَ ّاؿػ ثضـاًِب ّ هبرـاُبیی هی ىًْؼ ّ هّْْع ُـ كیلن چگًْگی ػمتیبثی
ثَ ایي ٍّبل ّ ثَ «اثژٍ کْچک ؽ» یب ثَ ُوبى «هطلْة گويؼٍ» امت.
ُـ كیلوی ػؿ ُّلَ اّل ثب «تَبّیـ» کبؿ هی کٌؼ ّ «تَْیـ» ػهیوب ثیبًگـ صبلت ّ مبصت ًبؿمینتی كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ
ؿا ثب تَبّیـ ًبة ّ هْی ثَ عْیو رؾة هی کٌؼ ،هنضْؿ هی کٌؼُ .ـ كیلوی اهب ػاؿای یک «مبصت موجْلیک» امت
ّایي مبصت موجْلیک ػهیوب ػامتبى ّ صبلت كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ «تلنیـ ّ تؼجیـ ؿّایت كیلن ّ صبالت كیلن» یب ثَ ًوؼ
كیلن ّاهی ػاؿػ ّ ثَ ًْع ًگـینتي كیلن ثَ توٌبُب ّ صبالت ثيـی یب ثَ توٌبُبی عْیو هی اًؼیيؼ .صبلت ّ مبصت ؿئبل
كیلن ػؿ ّاهغ صبلت «ىْک ػٌُؼٍ» كیلن امت کَ ثیٌٌؼٍ ؿا هیغکْة هی کٌؼ ،هخل صبلت ًْؿهبى ػؿ كیلن «پنیکْ»ی
ُیچکبک ّ هتلِبی عًْنـػاًَ اّ ،یب عٌؼٍ ُْلٌبک ّ ىیطبًی رْکـ ػؿ كیلن « ثت هي ىْالیَ میبٍ» کَ لکبى ایي عٌؼٍ ُب
ؿا «ػُي کزی ؿئبل ثَ ّاهؼیت هلوْك یب موجْلیک» هی ًبهیؼ.
ُـ كیلوی ثَ ػؿربت هغتلق ّ ثـ امبك ژاًـ ػيوی ،تـمٌبک ،میبمی یب ؿیـٍ کَ کبؿ هی کٌؼ ،ػاؿای تـکیجی اف ایي
مَ صبلت امت .هّْْع اهب ایي امت کَ یک كیلن عْة ػؿ صیي ػاىتي ایي مَ صبلت ّ یب تـکیجبت ّ تللیوِبی هغتلق اف
صبالت موجْلیک/ؿئبل ،موجْلیکً/بؿمینتی ّ ؿیـٍ ،ػؿ ّاهغ هؼؿت اٍلیو ثبینتی ػؿ «ػـٍَ موجْلیک» ثبىؼ تب
ثتْاًؼ ثیٌٌؼٍ ؿا ثَ «تلنیـ ّ تؼیجـ» ّ عْاًيِبی هغتلق اف كیلن ّاػاؿػ ّ ًَ آًکَ ثیٌٌؼٍ كؤ امیـ ّ ّالَ ًبؿمینتی
ثبفیگـ كیلن یب تَبّیـ كیلن ىْػ ّ یب كؤ هزؾّة ریـِبی توتغ اًگیق ّ ُیزبًی كیلوِبی عيي یب تـمٌبک ثؼّى ػامتبى ّ
عْاًيی ًْیي ػؿ هضتْا یب مبعتبؿ گـػػ.
ًکتَ ًِبیی ایي امت کَ ػؿ ًگبٍ لکبى ػیگـی یب «ؿیـ» ُن «ػیگـی کْچک» یؼٌی توٌبی عْیو ّ یب یبؿ ّ ُونبیَ
ّاهؼی امت ّ ُن «ػیگـی ثقؿگ» یؼٌی اعالم ّ كـٌُگ ،مٌت ّ هبًْى امت .ؿاثطَ اًنبى ثب ػیگـی یک ؿاثطَ
پبؿاػکل امت کَ ػؿ آى اًنبى ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبی عْیو اصتیبد ثَ ػیگـی ػاؿػ .فیـا ثَ هْل لکبى «توٌبی كـػ
توٌبی ػیگـی امت» .یؼٌی اًنبى تٌِب ثَ کوک اؿتجبٓ ثب ػیگـی پی هیثـػ کَ توٌبیو چینت .اف ٓـین اؿتجبٓ ثب
ػیگـی عْیو ،ثب ُْیت ّ كـٌُگ عْیو ،ثب توٌبُب ّ رنن عْیو ،ثب یبؿ ّ ؿیـٍ پی هیثـػ کَ توٌبیو چینت ّ چَ
هیٓلجؼ .افیٌـّ اًنبى ُویيَ ػؿ ػين ّ ػؿ ُـ اؿتجبٓ هی عْاُؼ ثؼاًؼ کَ ػیگـی ػؿثبؿٍ اّ چَ كکـ هیکٌؼ ّ چـا اّ
ؿا ػّمت ػاؿػ یب ًؼاؿػ ّ ایي ػاًو ّ تَْؿ ػؿ ّاهغ توٌبی اّ ؿا هیمبفػُ .وبًطْؿ کَ ایي کوجْػ اًنبى ّ ًیبف اًنبى
ثَ ػیگـی ثَ ایي هؼٌبمت کَ صتی ػؿ ؿاثطَ ػّ ًلـٍ ،هیبى ػبىن ّ هؼيْم ًیق ُویيَ ًلـ مْهی ،یؼٌی هبًْى ّ
گلتوبى ،ثنتـ كـٌُگی ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ایي ؿاثطَ ّ تَْؿات ّ توٌبی ُـ ػّ ىکل هیػُؼ .یؼٌی ػؿ ػؿّى «ػیگـی
کْچک» ُویيَ «ػیگـی ثقؿگ یب ؿیـ» ًیق ّرْػ ػاؿػ .ػؿ ًگبٍ یبؿ ّ ػؿ هلِْم ػين ّ اصنبك كـػی هبً ،وو ّ
ًگبٍ اعالم ّ كـٌُگ ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ صک ىؼٍ امت .افیٌـّ ثَ هْل لکبى «ؿاثطَ رٌنی ّرْػ ًؼاؿػ» فیـا ػؿ
صیي ؿاثطَ رٌنی ػؿ ّاهغ ػّ ػبىن ّ هؼيْم ػؿ صبلت ثیبى تَْؿات ّ توٌبُبی رٌنیتی عْیو ثَ ػٌْاى فى یب هـػ
ُنتٌؼ ،ػؿ صبل ثیبى تَْؿات كـٌُگی ّ گلتوبًی ُنتٌؼ .افیٌـّ ػؿ ًگبٍ لکبى ثلْؽ اًنبى ُن ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف صبلت
اًنبى مٌتی امت کَ هؼوْال امیـ یک «مـًْىت هضتْم ّ مٌت هطلنگـا ّ ّؼ كـػیت» امت ّ ُن ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف
صبلت ًبؿمینتی اًنبى هؼؿى ّ تُْن «اًتغبة آفاػ» اًنبى هؼؿى امت .فیـا ثلْؽ كـػی ثَ هؼٌبی هجْل مـًْىت ّ ؿاٍ
عْیو ،ثَ هؼٌبی هجْل ّاثنتگی ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ ثَ ثنتـ كـٌُگی ّ ُْیتی عْیو ّ ایزبػ یک ؿّایت كـػی
ّ ُویيَ هبثل تضْل اف ایي ُْیت ّ اؿتجبٓ ،آكـیٌو ؿّایت كـػی عْیو اف ػين ّ فًؼگی ّ صویوت ثـ ثنتـ
ػینکْؿك ًبم پؼؿ امت .ثـ ثنتـ ایي ىٌبعت ػوین امت کَ ُویيَ ؿاٍ ّ ًظـ ػیگـی ّرْػ ػاؿػ ّ توٌبی هي ُویيَ
توٌبی ػیگـی امت ،کَ ػیگـی «هي» امت ّ هي «ػیگـی ُویيَ هتلبّت» ُنتن.
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هؼؿت عبً كیلوِبی ثـرنتَ میٌوبیی ػوؼتب ًبىی اف ایي امت کَ ػهیوب هبػؿ ُنتٌؼ یک «احـ چٌؼالیَ ّ چٌؼهتٌی»
ثیبكـیٌٌؼ ّ ثـای هخبل ػؿ یک ؿاثطَ ػيوی مبػٍ ُوقهبى «ثضـاى یک گلتوبى هؼؿى ّ ثضـاى ػیگـی ثقؿگ» ؿا ًيبى
ػٌُؼ .ثَ هْل ژیژک ػؿ ًوؼه ثـ « ُبهلت» ثنیبؿی اف كیلوِبی هؼؿى عْة هبػؿ ثَ ایي ػول ثْػٍ اًؼ .اف ٓـف ػیگـ ثَ
فػن ژیژک هؼؿت كیلوِبی پنت هؼؿى ایي امت کَ ػهیوب ثب پـػاعتي ثَ « ثضـاًِب ّ صْاػث ثقؿگ ،ؿّیؼاػُبی ثقؿگ»
ًيبى ػٌُؼ کَ چگًَْ امبك ایي صْاػث ثقؿگ ػؿ ّاهغ هنبئل مبػٍ ّ اًنبًی ّ هؼوْلی ُنتٌؼ ّ ایٌکَ «ػیگـی ثقؿگ
هـػٍ امت».
ًظن طوبْلیک ًِفتَ در سًذگی ّ رّابظ اًظبًی ،در آثبر بؼزی
ُـ كؼبلیت ّ توٌبی كـػی ،یب ُـ ػول ّ توٌبی روؼی ،كـٌُگی یب میبمی ػؿ پی ػمت یبثی ثَ «عْامتِب ّ آؿفُّبی
هيغٌ» عْیو ّ مؼبػت كـػی یب روؼی امت .ػؿ پيت ایي تالىِبی هيغٌ ػؿ پی تـهیٍّ ،بل ثَ ػين ّ یب
هؼؿت ًْ ،تضْل ًْ ،مبعتبؿ ًْ ػؿ ّاهغ اهب یک اًگیقٍ هْی ّ ػوین ؿّاًی ًِلتَ امت کَ ثَ آى ػؿ ؿّاًکبّی لکبى
«اثژٍ کْچک ؽ» یب «هطلْة گويؼٍ» هی گْیٌؼ .تاله ًبعْػاآگبٍ ػؿًّی ثـای ػمت یبثی ثَ ایي «هطلْة گويؼٍ،
ثِيت گويؼٍ» کَ ػؿ ّاهغ یبػآّؿ هبػؿ ّ ثِيت کْػکبًَ امت ،ػؿ ّاهغ اًگیقٍ ّ فهیٌَ مبف ػوین ؿّاًی ُوَ تالىِبی
آگبُبًَ ّ هيغٌ هب ثـای ػمتیبثی ثَ ثِيت ّ مؼبػت فهیٌی،كـػی یب روؼی امت .اهب ایي «اثژٍ کْچک ؽ» یب ایي
«هطلْة گويؼٍ» ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ ،فیـا ثِيت گويؼٍ ،چَ ػؿ گؾىتَ یب ػؿ آیٌؼٍ ،ػؿ ًِبیت یک تُْن امت ّ
صتی ؿاثطَ هبػؿ/كـفًؼی ًیق یک ؿاثطَ هبالهبل اف هؼْالت عْیو ّ صبالت ػينً/لـتی امت .اهب ایي تُْن ّـّؿی
ّ ثبّؿ ثَ اهکبى ػمتیبثی ثَ ایي «ثِيت گويؼٍ» فیـثٌبی رنتزْی ػائوی هب ثؼًجبل ػين ّ هؼؿت ًْ ّ ٍّبل ًْ ثب توٌب
ّ عْامت عْیو امت ّ ُوقهبى ػؿ پی ُـ ٍّبل ثب هؼيْم عْیو ،ػؿ پی ػمتیبثی ثَ عْامت كـػی یب روؼی
عْیو ،هب آًگبٍ ثب ّؼق ّ کوجْػ ًِلتَ ػؿ هطلْة عْیو ّ ثب ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ «ثِيت ربّػاًَ ،صویوت ًِبیی»
ؿّثـّ هی ىْین ّ ایٌگًَْ ثَ ثلْؿی ًْ ّ ؿّایتی ًْ ،هؼؿتی ًْ ،مبعتبؿی ًْ ّ هبثل تضْل ػمت هی یبثین .اگـ ثيـ
عیبل هی کٌؼ کَ اّ هـتت ػؿ یک صـکت عطی اف ًوطَ یک ثَ ًوطَ ػّ هی ؿّػ تب ثَ عْامت عْیو ػمت یبثؼ ،اهب اگـ
ػؿمت ثٌگـین ،اّ ػؿ توبم هؼت ػؿ یک صـکت «ػّؿاًی» ثؼّؿ « هطلْة گويؼٍ یب اثژٍ کْچک ؽ» امت ّ ػؿ ُـ ػّؿ
ثَ عْامت ّ توٌبیی ػمت هی یبثؼ ّ ُوقهبى پی هی ثـػ کَ ثَ هؼيْم گويؼٍ کبهل ػمت ًیبكتَ امت ،پل ثَ رنتزْی
ایي اثژٍ کْچک ّ یب هطلْة گويؼٍ ثَ ىیٍْ ًْیی اػاهَ هی ػُؼ .افیٌـّ ثَ هْل لکبى ّاهؼیت ثيـی کَ یک ّاهؼیت
موجْلیک یب یک رِبى موجْلیک امت ،یؼٌی یک ّاهؼیت ّ رِبى ػؿ چِبؿچْة فثبى امت« ،هـتت اف ًْ ًْىتَ هی
ىْػ» ّ ایي عالهیت ؿا پبیبًی ًینت.
ُـ تضْل كـػی یب روؼیُ ،ـ تضْل كـٌُگی یب میبمی اًنبًیُ ،ـ تضْل ػلوی ػؿ ّاهغ ثب صل ّ لول یک یب یک مـی
«کوجْػُب» ّ هیل ػجْؿ اف ایي کوجْػُب ّ ػمتیبثی ثَ «ٍّبلی ًّْ ،صؼتی ًْ» ایزبػ هی ىْػ .عْاٍ ایي عْامت ّ توٌب
یب ایي «کوجْػ» ،هیل ػمتیبثی ثَ یک ػين كـػی ّ یب هْكویت كـػی ثبىؼ ،یب هیل ػمتیبثی ثَ یک مبعتبؿ ًْیي میبمی
هخل توٌبی ػمتیبثی ثَ ػهْکـامی ثـای یک کيْؿ ّ هلت هجتال ثَ علوبى ثبىؼ .ایي « کوجْػ» یب ایي «عالء» كـػی یب
گـُّی ػؿ ّاهغ ىـّع ثضـاى كـػی یب روؼی ،ىـّع صـکت ّ رنتزْی كـػی یب روؼی ّ ىـّع هبرـارْیی كـػی یب
روؼی امت ّ ثبػج هی ىْػ کَ صْاػث ّ رـیبًبتی هخل یک «ّاکٌيِبی ػًجبلَ ػاؿ یب چٌؼگبًَ» ّ یب ثَ ىکل یک
«تضْل ػّهیٌْ ّاؿ» ؿط ثؼٌُؼ ّ هـتت اهکبًبت ّ تضْالتی ًْ ،هنیـُب ّ ؿاُِبیی ًْ یب ثضـاًِبیی ًْ ،هيکالتی ًْ ػؿ
هنیـ ػمتیبثی ثَ توٌبی اّلیَ ایزبػ ىْػ ّ یب توٌبُبی ًْ ػؿ هنیـ تضْل ثْرْػ آیٌؼ .هّْْع اهب ایي امت کَ ُیچ
«ٍّبل ّاهؼی ّ صتی ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو» ًوی تْاًؼ ربی عبلی ایي «کوجْػ» ،ربی عبلی « هطلْة گويؼٍ» ؿا
ثـای ُویيَ پـ مبفػ ّ ثگیـػ ّ ثٌبثـایي پبیبى ُـ هبرـا ّ ػامتبى ّ ػؿ پی ٍّبل ثب عْامت ،صبل ثبفی ًْ ّ عالء ًْ
ّ ػؿرَ رؼیؼی اف ثبفی ػين ّ هؼؿت فًؼگی ثْرْػ هی آیؼُ .وبًطْؿ کَ ُـ هبرـای رنتزْی ػين یب ػجْؿ اف
کوجْػ كـػی ّ یب روؼی ،ثب عْیو ػؿگیـی ّ چبلو ثب «ػیگـی» ،چَ ثب ؿهیت ّاهؼی ػيوی یب ؿهیت هؼؿتی ؿا ثْرْػ
هی آّؿػ ّ یب ػؿگیـی ،چبلو ّ ػیبلْگ ثب « ػیگـی ثقؿگ» ،یؼٌی ثب مٌي ّ آػاة عبًْاػگی،ػوْهی ،ثب هبًْى ّ اعالم
ػوْهی ؿا ثب عْیو ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ رؼال ّ چبلو ملیوَ ُب ّ توٌبُب ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػجْؿ اف کوجْػ
عْیو آؿبف هی ىْػ ّ پبیبى ُـ ػامتبى ىـّع ػامتبى ّ چبليِبی ًْ ّ ثبفیِبی ًْیی امت.
ؿّاًکبّی ثب ایزبػ ایي ٍضٌَ ّ مٌبؿیْی اّلیَ رنتزْی ربّػاًَ اًنبى یب اًنبًِب ثؼًجبل «هؼيْم ّ هطلْة گويؼٍ» ّ
تاله ثيـی ثـای ػجْؿ اف «کوجْػ عْیو» ّ ًیبفه ثَ چبلو ّ ػیبلْگ ػائوی ثب «ػیگـی» ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت
ّ توٌبیو ،ػؿ ّاهغ ثَ هب اهکبًی هی ػُؼ کَ ػؿ ایي ُـد ّ هـد ملیوَ ُب ّ ُقاؿاى صبػحَ هغتلق ّ هتْبػ ،اف یک مْ
یک ًظن ػؿًّی ّ مبعتبؿ ػؿًّی ثجیٌین ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ ُوپیًْؼی هتوبثل ّ ّاثنتگی هتوبثل ایي ثبفیگـاى ایي
ثبفیِب ّ چبليِبی ػيوی ،هؼؿتی یب ىـلی ّ ؿیـٍ پی ثجـین ّ ثتْاًین ثِتـ مٌبؿیُْب ّ گلتوبًِبی ػؿّى یک هبرـا ّ
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ثبفی عبًْاػگی ،كـٌُگی ،میبمی ّ ؿیـٍ ؿا صل ّ لول ثکٌین ّ ثِتـ ثتْاًین ایي تضْالت ؿا آمیت ىٌبمی ّ یب پیو
ثیٌی ػلوی ثکٌین.
اگـ ثـای هخبل اف كیلن ثَ ػٌْاى یک ٍضٌَ ّ ػـٍَ ایي رنتزْی ربّػاًَ ثيـی ثؼًجبل «هطلْة گويؼٍ» ّ «اثژٍ
کْچک ؽ» ّ ثـای ػجْؿ اف «کوجْػ» عْیو ّ ٍّبل ثب توٌب ّ هؼيْم عْیو امتلبػٍ کٌین ّ اف ایي چين اًؼاف ثَ كیلن
ّ میٌوب ثٌگـین ،آًگبٍ هی تْاًین ّاؿػ ػـٍَ ای ًْ اف لول ّ ػؿک كیلن ّ مٌبؿیْی كیلن ىْین .فیـا ُـ كیلن ،عْاٍ
ػيوی یب مبیٌل كیکيي ،عْاٍ رٌبیی یب میبمی یب ؿّاًی ػؿ ّاهغ ثَ ُقاؿاى ىیٍْ هغتلق ُویيَ اف یک «کوجْػ یب
عالء» كـػی یب گـُّی صـکت هی کٌؼ ّ ایي کوجْػ ّ یب عالء ػيوی ،هبلی ،ؿّصی ّ رؼال هیبى یک كیگْؿ ثب
كیگْؿُبی ػیگـ كیلن ػؿ پی ػمتیبثی ثَ « هطلْة گويؼٍ یب توٌبیی» کَ ُوَ اصنبك هی کٌٌؼ ثب ػمتیبثی ثَ اّ ثَ
عْىجغتی عْیو ّ ثَ ٍّبل ثب هؼيْم ػمت هی یبثٌؼ ،ثبًی ّ ىـّع ػؿگیـی ّ چبلو كـػی یب گـُّی ،رٌبیی یب
تـاژیک ،کوؼی ّاؿ یب ػؿاهبگًَْ ػؿ كیلن امت ّ ُـ كیگْؿ كیلن ّ یب گـُِّبی ُن ملیوَ ػؿ یک كیلن ّ یب یک هبرـا
ثـای ػمتیبثی ثَ ٍّبل ثب هؼيْم ّ عْامت عْیو ،عْاٍ ایي عْامت پْل ثیيتـ ،هؼؿت ثیيتـ ،ىِـت ّ یب تضْل
میبمی ثِتـ ثبىؼ ،ثب گـُِّب ّ كیگْؿُبی ػیگـی ّاؿػ ػؿگیـی ّ یب چبلو هی ىًْؼ کَ آًِب ًیق ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ ایي
هطلْة گويؼٍ ّ یب هيبثَ ُنتٌؼ ّ ػیگـی ؿا ؿهیت ّ یب هقاصن عْامت عْیو هی ثیٌٌؼ ،یب آًکَ ایي كیگْؿُب ثب ؿمْم ّ
هبًْى ّ اعالم ربهؼَ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت ّ توٌبی عْیو ّاؿػ چبلو ،ثضـاى ّ ػیبلْگ هی ىًْؼ ّ توٌبُبی
كیگْؿُب ثب یکؼیگـ پیًْؼی ػؿًّی ػاؿػ.
افیٌـّ اگـ هبًْى اّل ؿّاًکبّی لکبى ایي امت کَ اًنبى هْرْػی «توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ» امت ّ ثـای ػجْؿ اف «کوجْػ
عْیو» ّ ػمتیبثی ثَ «هطلْة گويؼٍ ّ اثژٍ کْچک ؽ» هـتت ثَ رنتزْی ثیـًّی یب ػؿًّی ػمت هی فًؼ ّ ُویيَ
ثؼًجبل «ًبهوکٌِب» هی رْیؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ثَ «هوکٌِب» ّ ثَ ػين ُب ّ هؼؿتِبی كبًی ّ هبثل تضْل عْیو ،ثَ ؿّایبت
هبثل تضْل عْیو اف فًؼگی ػمت هی یبثؼ ،آًگبٍ هبًْى ػّم ؿّاًکبّی لکبى ایي امت کَ «توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی
ػیگـی امت» .فیـا هیبى كـػ ّ ػیگـی ،هیبى كـػ ّ هؼيْم یب ؿهیت ّاهؼیو ،یب هیبى كـػ ّ «ػیگـی ثقؿگ» یؼٌی
اعالم ،عؼا ،كـٌُگ ُویيَ یک ؿاثطَ هتوبثل ّ پبؿاػّکل ّرْػ ػاؿػ.
ایي هْاًیي ػّگبًَ ؿّاًکبّی ًیق ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ثِتـ ثتْاًین مٌبؿیْی ؿّاثٔ اًنبًی ّ مٌبؿیْی ػؿّى_اًنبًی
ؿا ثِتـ ػؿک ّ لول ثکٌین ّ مبعتبؿُبی آى ؿا ثيٌبمین .اگـ مبعتبؿ اّل ّ هبثل ىٌبعت ایي امت کَ چگًَْ ایي مْژٍ
ُب ثؼًجبل هؼيْم گويؼٍ هی رْیٌؼ ّ ثب ػیگـی ّاؿػ چبلو ّ ػیبلْگ هی ىًْؼ ّ ثؼیٌْمیلَ هْتیْ ّ پبیَ امبمی ُـ
هبرـای ػيوی یب هؼؿتی ،امبك ّ پبیَ ُـ كیلن ّ مٌبؿیْی كیلنُ ،ـ احـ ٌُـی ؿا صل هی کٌین ،آًگبٍ ثب ػؿک ُوپیًْؼی
هیبى توٌبی كـػ ّ توٌبی ػیگـی ّ ایٌکَ «توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت» ،صبل هی تْاًین ثَ ػؿک ػویوتـ
مبعتبؿ ُـ ؿاثطَ اًنبًی ّ ُـ احـ ٌُـی هخل كیلن ػمت یبثین .فیـا ُـ كیلن ّ ُـ احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ػـٍَ تجلْؿ توٌب
ّ یب ؿّایتی اف چگًْگی ػمتیبثی ثَ هطلْة گويؼٍ ّ یب ثَ ؿّایتی ًْ اف فًؼگی ّ اًنبى ،اف ػين ّ هؼؿت امت.افیٌـّ
ُـ احـ ٌُـی ّ یب ػؿ هخبل هب ُـ كیلن ّ ػؿ کل میٌوب ػاؿای یک « ًظن موجْلیک» ّ ػاؿای یک «مبعتبؿ موجْلیک»
امت ّ ػؿ ایي ًظن ّ مبعتبؿ موجْلیک كیگْؿُبی ٌُـی ،كیگْؿُبی كیلن ػؿ پی ػمتیبثی ثَ «هطلْة گويؼٍ» ،ثـای
ػجْؿ اف «کوجْػ» ،ثب یکؼیگـ ،ثب ػیگـی ّاؿػ چبلو ّ ػیبلْگ هی ىًْؼ ّ ایٌگًَْ هبرـای اًنبًی ّ هبرـای كیلن
ىـّع هی ىْػ .اهب كیلن ّ یب ُـ احـ ٌُـی ًَ تٌِب ٍضٌَ صْْؿ ایي توٌبُبی ثيـی ّ تاله آًِب ثـای ػمتیبثی ثَ توٌبُب
ّ عْامت عْیو امت ثلکَ احـ ٌُـی ّ یب یک كیلن ثَ ایي ثبفی اًنبًی ّ ثَ صبالت كیگْؿُبی آى ًیق «ًظن ّ
مبعتبؿی» هی ػُؼُ .وبًطْؿ کَ ایي «ًظن موجْلیک ّ مبعتبؿ ًِلتَ» ػؿ كیلن ّ احـ ٌُـی ُوقهبى ثَ توبىبگـ كیلن ّ
یب ثَ عْاًٌؼٍ احـ ٌُـی ًیق «ًوو ّ هوبهی» ػؿ مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک عْیو هی ػُؼ .ػؿ ًگبٍ لکبى صبل كیلن ّ یب احـ
ٌُـی تٌِب ػـٍَ صْْؿ « صبالت اػیپبل یب ًبؿمینتی» ٌُـهٌؼ یب کبؿگـػاى ًینت ّ هّْْع ًوؼ ٌُـی رنتزْی ایي
صبالت ًینت ثلکَ هّْْع اٍلی ًوؼ ٌُـی ػؿک «ًظن موجْلیک» ًِلتَ ػؿ ػؿّى ایي احـ ٌُـی امت ّ ایٌکَ ایي احـ
چَ ًوو ّ هوبهی ثَ «عْاًٌؼٍ یب ثیٌٌؼٍ عْیو» هی ػُؼ .افیٌـّ لکبى ػؿ ًوؼ ٌُـی ثَ ربی تْرَ ثَ « ؿاثطَ
ٌُـهٌؼ/هتي» آًطْؿ کَ كـّیؼ ثَ آحبؿ ٌُـی ػامتبیْمکی ّ یب لئًْبؿػّ ػاّیٌچی هی ًگـینت ،تْرَ اه ثَ «ؿاثطَ هیبى
عْاًٌؼٍ/هتي» هی گؾاىت ّ ایٌکَ اٍْال ًظن ًِلتَ ّ مبعتبؿ ًِلتَ ػؿ « احـ ٌُـی» چگًَْ امتًْ ،ع ؿاثطَ كیگْؿُب
ثب یکؼیگـ چگًَْ امت ّ ایٌکَ احـ ٌُـی آیب ثَ عْاًٌؼٍ یب ثیٌٌؼٍ ثیيتـ یک «ًوو ّ هوبم موجْلیک» هی ػُؼ تب عْاًٌؼٍ یب
ثییٌؼٍ كیلن ثب ػیؼى احـ ٌُـی یب كیلن ثَ كکـ ثیبكتؼً ،وؼ ّ تلنیـ یب عْاًو عْیو اف احـ ٌُـی یب كیلن ؿا ایزبػ ثکٌؼ ،یب آًکَ
كیلن یب احـ ٌُـی ثیيتـ ػؿ پی هزؾّة کـػى ًبؿمینتی عْاًٌؼٍ یب توبىبگـ امت ّ تاله هی کٌؼ کَ توبىبگـ ػؿ تَبّیـ
كیلن ؿـم ّ هضْ ىْػ ،ثب آى عْیو ؿا ُوغْاًی کٌؼ ّ ثَ یک «توتغ ًبؿمینتی» یب تولیؼ ًبؿمینتی ػمت یبثؼ ّ ثـای آى
ُْؿا ثکيؼ اهب ًبتْاى اف كبٍلَ گیـی ػؿًّی ّ ایزبػ یک ًوؼ ّ ثـػاىت عبً ّ موجْلیک عْیو ثبىؼ .یب ایٌکَ كیلن یب
احـ ٌُـی ثیيتـ ػؿ پی ایزبػ یک « توتغ ؿئبل» اف ٍضٌَ ُبی تـمٌبک ّ عيًْت ثبؿ یب ُیزبى اًگیقٍ ،ضٌَ ُبی
ٍـیش رٌنی ّ عيًْت آهیق امت ّ هی عْاُؼ ثجیٌٌؼٍ ؿا امیـ ّ هیغکْة ایي توتغ ّ لؾت عيًْت ثبؿ ّ ُْلٌبک
عْیو مبفػ ،ثَ ربی آًکَ ایي توتغ ؿئبل كؤ ّمیلَ ّ ُوـاٍ ثبفی كیلن ثبىؼ ،تب هخل كیلوِبی تـمٌبک ُیچکبک ،ػؿ ّاهغ
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عْاًٌؼٍ ؿا ثَ چين اًؼاف ًْیی اف فًؼگی ثيـی ّاؿػ مبفػ ّ اّ ؿا ثب رٌجَ ُبی تبؿیک ّ ؿئبل ػؿّى ّ ثـّى عْیو،
ػؿّى ّ ثـّى ّاهؼیت موجْلیک ثيـی ًقػیک مبفػ .فیـا ُوبًطْؿ کَ ُیچکبک یکجبؿ ػٌْاى کـػ ،كیلن ػؿ ّاهغ ُوبى
فًؼگی ّاهؼی امت اهب ثؼّى رٌجَ ُبی کنبلت آّؿ ّ ؿّفهـٍ آى.
توجه اصلی لکان متوجه این ساختار و نظم سمبولیک نهفته در درون اثر و «نقش و مقام بیننده یا خواننده اثر» بود و
اینکه این ساختار و نظم سمبولیک دارای چه وزنه و پتانسیل سمبولیک ،نارسیستی یا رئال است و در آن چه نقشها و
مقامهای سبمولیک ،رئال یا نارسیستی به فیگورهای فیلم یا اثر هنری و به خواننده یا تماشاگر داده می شود .برای
توضیح و تشریح این چشم انداز نوین و مهم ،لکان به نقد روانشناختی داستان « نامه دزدیده شده» از ادگار .آلن .پو.
می پردازد .داستان «نامه دزدیده شده» حکایت نامه ای عاشقانه از طرؾ ملکه برای معشوق پنهان خویش است که
گم می شود و موضوع این است که حال چه کسی در واقع نامه را دزدیده است و یا می خواهد به کمک آن به چه
منافعی دست یابد .لکان از طریق نقد این داستان نشان می دهد که چگونه بدور «نامه گمشده» میان فیگورهای داستان،
یعنی از یکطرؾ ملکه ،از طرؾ دیگر وزیری که نامه را برداشته است تا به کمک آن به مقاصد خویش دست یابد و
پلیسهایی که می خواهند به نامه و دزد دست یابند ،یک نظم و ساختار سمبولیک ایجاد می شود و هر کدام بدنبال آن
است که به تمنا و خواستی از خویش دست یابد و بر «کمبودی از خویش» چیره شود .ملکه می خواهد نامه را بدست
آورد تا این نامه بدست شاه نیافتد .وزیر می خواهد از این نامه برای دستیابی به خواستهای خویش کمک بکند و پلیسها
و نیز کمیسر معروؾ نیز در پی رفع کمبود و بدست آوردن نامه و ارضای خواست ملکه هستند .تنها کسی که اما می
تواند سرانجام این نامه را بدست آورد ،در واقع کمیسر پلیس است .در میان این سه بخش و سه فیگور در واقع یک
«مثلث ارتباطی» و دیالوگ بوجود می آید ،یک نظم و ساختار بوجود می آورد و هر کدام پوزیسیونی به عهده می
گیرند که بیانگر سه نقش و پوزیسیون سمبولیک/نارسیستی /یا رئال» در این ساختار و بازی است .در نهایت اما
کمیسر پلیس قادر می شود که به نامه دست یابد ،زیرا او قادر می شود به «نقش و حالتی سمبولیک» در این مثلت
ارتباطی و بازی دست یابد .اگر برای مثال ملکه هراسان است و دارای یک «نقش رئال یا کور» است و می خواهد
که نامه برگردد تا کمبودش و تمنایش برمال نشود ،اگر وزیر دارای یک «نقش نارسیستی» است و خیال می کند با
بدست آوردن این نامه و با پی بردن به خواست ملکه می تواند به «تمناهای شؽلی و جاه طلبانه» خویش دست یابد،
آنگاه کمیسر پلیس با شناخت حالت و هراس ملکه ،با شناخت حالت و رفتار نارسیستی وزیر ،قادر می شود به سناریو
و نظم نهفته در این بازی بهتر پی ببرد و به خواست خویش دست یابد و معما را حل بکند .موضوع اما این است که
این حاالت سه گان ه و این مثلث ارتباطی در مسیر یک ماجرا و داستان ،مانند داستان باال مرتب قادر به تحول است و
مرتب می تواند حاالت نوینی از این مثلت ارتباطی و حاالت سه گانه بوجود آید.
در هر اثر هنری و یا به ویژه در هر فیلم ما شاهد حضور این «ساختار سمبولیک» در سناریوی فیلم یا اثر هنری
هستیم .لکان در مقاله و سمینار معروؾ خویش در باب نقد روانشناختی داستان «نامه دزیده شده» از ادگار .آلن .پو
( ،)4نشان می دهد که چگونه هر رخداد انسانی ،مثل یک نامه دزیده شده در این داستان ،بدور خویش یک «نظم
سمبولیک و سناریوی سمبولیک» ایجاد می کند و این نظم باعث می شود که در هر بازی انسانی و در هر بحث
انسانی عمدتا «سه نقش و حالت و سه برخورد» وجود بیاید .هر موضوع و حادثه دقیقا این سه «پوزیسیون و مقام»
را بنا به حالتش ایجاد می کند ،به بازیگرانش نقشی خاص می دهد و یا اینکه بازیگرانش بنا به توانشان این «نقشهای
ناخودآگاه» را به عهده می گیرند و این سناریو و نظم سمبولیک را به بازی و ماجراهای بعدی انتقال می دهند ( .البته
بنا به ضرورت مقاله این نقد عمیق لکانی و موضوعات آن بسیار خالصه شده است و فقط یک مبحث محوری آن اینجا
مطرح می شود و من بنا به نگرش بینامتنی خویش این نگاه را با برخی نظریات مکاتب دیگر در بحث تلفیق کرده ام).
این سه بخش و سه حالت همان سه حالت و ساحت «نارسیستی/رئال /سمبولیک» هستند که در نقد لکان به آنها «نقش
اول کور (همان نقش رئال)»« ،نقش دوم خیالی یا نارسیستی» و «نقش و پوزیسیون سوم سمبولیک» گفته
می شود .یعنی به زبان ساده هر پدیده فردی ،سیاسی ،عشقی یا خانوادگی و ؼیره که رخ می دهد ،ما می
توانیم در آن شاهد یک «مثلث ارتباطی» باشیم و می توان سه نقش مشخص در هر پدیده و حادثه دریافت.
نقش اول همیشه «نقش کور» است .مثال در یک «قتل ناموسی» این «نقش کور» را مرد یا برادری انجام می دهد که
بنام ناموس دست به قتل می زند.
«نقش دوم در هر سناریو و بازی و مثلث ارتباطی ،در واقع نقش فردی است که به قول لکان « می بیند که اولی نمی
بیند و به این خاطر گرفتار این تله ارتباطی می شود که گویی او به راز پشت پرده پی برده است ،به معنای نهایی
موضوع پی برده است» .در حالت «بازی ناموسی» آنگاه این نقش «دوم و خیالی» را کسی به عهده می گیرد که با
تقبیح درست و منطقی این قتل اما دچار این خطا می شود که حاال خیال می کند پی برده است که چرا آن مرد یا برادر
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این کار را کرده است و دشمن «مردان و برادران ناموسی» می شود ،به جای اینکه این «بازی هولناک ناموسی» را
حس و لمس بکند که به هر کس نقشی می دهد و این سناریوی فرهنگی را زیر سوال ببرد .این بازیگر نقش دوم خیال
می کند که مقصر را یافته است و یا خواهان قصاص است و یا به شکل برخی فمینیستهای آتشین یکدفعه ضد «مردان
ناموسی» می شوند و حتی گاه دالیل ژنتیک برای این خشونت مردانه می آورند .مشکل نقش دوم در هر بازی همیشه
این است که او دچار یک توهم نارسیستی است و خیال می کند که او چون می داند که چرا اولی و «نقش کور» اشتباه
فکر و عمل می کند ،پس او حتما حال درست فکر می کند و راه درست را یافته است و دقیقا این «تله ای» است که او
در آن گرفتار می شود و نمی تواند به درک عمیق موضوع و یا به راه حلهای درست برای یک تحول سیاسی،عشقی یا
علمی دست یابد.
زیرا برای دست یابی به این درک عمیق در واقع «نقش سوم و مقام سوم» در هر بحث و رخداد الزم است که یک
«نقش و مقام سمبولیک» است .این «نقش و مقام سمبولیک» به معنای این است که فرد حال می تواند « حاالت و
چشم اندازهای دو نقش دیگر» را ببیند و بررسی بکند ،جایش را مرتب عوض بکند و قادر به نقد خویش و نقشهای
دیگر ،نظرات دیگر باشد و اینگونه او می تواند به راه حل بهتر و دقیقتر برای حل معضالت و بحرانهای فردی و یا
جمعی دست یابد .یعنی برای مثال در بحث «قتل ناموسی» او می تواند هم سناریوی فرهنگی و ناموسی را درک و
لمس بکند که اصوال این قتلها را ایجاد می کند ،قوانینی را زیر سوال می برد که این قتلهای ناموسی را ممکن می
سازند و همزمان به «مسئولیت فردی» مردان و زنان درگیر «قتلهای ناموسی» می پردازد و اینگونه قادر به دیدن
چشم اندازهای مختلؾ و علل مختلؾ یک «پدیده» و قادر به ایجاد راه حلهای نوین و منطقی است.
ًتیزَ گیـی هِن ػیگـ لکبى ػؿ مویٌبؿ « ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» ایي امت کَ ایي ثبفی ّ «هخلج اؿتجبٓی» ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ
صبػحَ ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق هـتت تکـاؿ هی ىْػ تب آًقهبى کَ «ًوو موجْلیک» ثَ ًوو اٍلی ّ ثـعْؿػ اٍلی تجؼیل
گـػػ ّ ثضـاى ثتْاًؼ ثَ پبیبى ؿمؼ ،ؿعؼاػ میبمی ،اهتَبػی ّ یب ػيوی ثتْاًؼ ثَ ثضـاًو پبیبى ػُؼ ّ پب ثَ هـصلَ
رؼیؼی ثگؾاؿػ .افیٌـّ ًیق صْاػث میبمی یب كـػی ّ ػيوی کَ امیـ «ًوو اّل کْؿ» ّ یب «ًوو ػّم عیبلی ّ
ًبؿمینتی» ثوبًٌؼ ،هضکْم ثَ «تکـاؿ ّ ثبفتْلیؼ ثضـاى» ثَ ىکل ًْیٌی ُنتٌؼ تب ثَ «ؿاٍ صل موجْلیک» عْیو ػمت
یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ پبیبى ُـ ثضـاى ّ ُـ ؿعؼاػ ّ ػمتیبثی ثَ یک ؿاٍ صل موجْلیک ،ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ ًْیٌی اف
ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ اکٌْى ػّثبؿٍ هی تْاًؼ ّ ثبینتی ایي مَ ًوو ّ ایي «هخلج اؿتجبٓی» ثْرْػ آیٌؼ تب تضْل
ًْیٌی ٍْؿت ثگیـػ.
ایي ًظن موجْلیک هیبى اكـاػ ّ كیگْؿُبیی کَ ُوَ ثؼًجبل «هطلْة گويؼٍ» ّ ػجْؿ اف «کوجْػی» ُنتٌؼ ّ ایي «هخلج
اؿتجبٓی» ّ صبالت مَ گبًَ موجْلیکً/بؿمینتی /عیبل ،مَ صبلت ّ ًوو «کْؿ»« ،عیبلی» ّ «موجْلیک» ػؿ ُـ
ؿعؼاػ یب احـ ٌُـی ،ػؿ ُـ كیلن ثَ اىکبل هغتلق صْْؿ هی یبثؼ ّ ثَ ثبفیگـاى ثبفی عْیو ًويِب ّ هوبهِبی عبٍی
ػؿ هنیـ ثبفی هی ػُؼُ .وبًطْؿ کَ ایي ًويِب هی تْاًؼ تضْل یبثؼ ّ آًکَ ػؿ اثتؼای ثبفی ػاؿای ًوو کْؿ یب ؿئبل ثْػ،
ػؿ هنیـ تضْل هبرـا ،ؿعؼاػ یب ثبفی هی تْاًؼ ثَ ًوو موجْلیک ّ ثَ تضْلی ًْ ػمت یبثؼ ّ ثبلؼکل .یب ایي ًظن
موجْلیک ّ ایي هخلج اؿتجبٓی ؿا هی تْاى ػؿ ُـ ؿعؼاػی ّ یب ػؿ ُـ كیلوی رنتزْ کـػ ّ ثَ اىکبل هغتلق ثبفیبكت.
صبل ثـای تّْیش ایي هطبلت پبیَ ای ثبینتی ثَ مـاؽ كیلن ؿّین ّ اف ػّ هخبل ثـای ػؿک ثِتـ ایي هّْْػبت امبمی
ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ٌُـی امتلبػٍ کٌین.
ثـای هخبل ػؿ ُـ كیلن «ُیچکبک» هی تْاى ایي صْْؿ «عالء یب کوجْػی» ػؿ اثتؼای كیلن ّ رنتزْی كیگْؿُب ثؼًجبل
ػمتیبثی ثَ توٌبی عْیو ّ چبلو ثب ػیگـی ،یب ىکل گیـی هبرـای كیلن ثؼّؿ ایي «عالء یب کوجْػُبیی» ؿا هی تْاًین
ثغْثی ّ ػؿ اىکبل ّ صبالت هغتلق هيبُؼٍ ثکٌین .اگـ یک ىبُکبؿ ُیچکبک یؼٌی ػؿ كیلن «ّؿتیگْ» ایي «عالء
ػيوی» ّ اف ٓـف ػیگـ «ُـاك اف ثلٌؼی» ًويی هضْؿی ػؿ كیلن ثبفی هی کٌٌؼ ّ ثبفی كیگْؿُبی كیلن ّ صْاػث كیلن
ثؼّؿ ایي «کوجْػُب»ّ ػؿ پی ػجْؿ اف آًِب ٍْؿت هی گیـػ ،آًگبٍ ػؿ كیلن ػیگـ ُیچکبک هبًٌؼ كیلن «مْهی ًبهـیی»
آًگبٍ ایي «کوجْػ ّ عالء» تْمٔ «الوبى یب ػٌَـ تَبػكی یب یک اىتجبٍ ًبم» ٍْؿت هی گیـػ ّ كیلن ثؼّؿ ایي ػٌَـ
ّ یب الوبى اتلبهی ّ تَبػكی هبًٌؼ ػّْی گـكتي یک ىغٌ ؿط هی ػُؼ ّ ثب ایٌکَ ُیچکل اف ىغٌ ّاهؼی ّ ًبهـیی
آالػی ًؼاؿػ اهب ثبفی اػاهَ هی یبثؼ .ثب ایٌکَ كیگْؿ اٍلی كیلن اٍال آى ىغَی ًینت کَ ُوَ ثؼًجبلو هی رْیٌؼ اهب
ایي اىتجبٍ یب تَبػف ػهیوب ُوبى عالء ّ کوجْػی امت کَ كیلن ّ چبلو كیگْؿُب ػؿ پی ػمتیبثی ثَ هطلْة گويؼٍ ىبى
ثؼّؿ آى ىکل هی گیـػ ّ ؿط هی ػُؼ .صبلت ّ ىیٍْ ای کَ ُیچکبک «هک گبكیي» هی ًبهیؼ.
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ػؿ ىبُکبؿ ػیگـ ُیچکبک یؼٌی ػؿ كیلن «پنیکْ» اف ُیچکبک هی تْاى ایي مَ صبلت ّ ًوو ّ ایي «هخلت اؿتجبٓی»
ّ ایي رنتزْی موجْلیکً ،بؿمینتی یب ؿئبل كیگْؿُبی كیلن ثؼًجبل «هطلْة ّ هؼيْم گويؼٍ ،ثؼًجبل اثژٍ کْچک ؽ»
ّ ایي ىکل گیـی كیلن ثؼّؿ یک «عالء ّ کوجْػ» ؿا هی تْاًین ثَ ىیٍْ ای ًْ هيبُؼٍ ثکٌین .ایٌزب صبل ػهیوب «ُتل»
امت کَ ثَ هضل «صْْؿ عالء ّ کوجْػ» ّ ثَ ربیی تجؼیل هی ىْػ کَ ُـ کل هی عْاُؼ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت ّ
توٌبی عْیو ثَ آًزب هی ؿّػ .هبؿیْى فًی کَ پْل ىـکتو ؿا هی ػفػ ّ هیغْاُؼ ثَ کبلیلـًیب ثـّػ تب ثب ًبهقػه ثَ
مؼبػت ػمت یبثؼ ،ػؿ هیبى ؿاٍ ػؿ ایي ُتل یب هتل هی عْاثؼً ،وو هبؿیْى ػؿ ّاهغ یک «ًوو ًبؿمینتی» ّ عیبلی امت
ّ ایٌکَ هی عْاُؼ ثب پْل ػفػی ثَ مؼبػتی ػمت یبثؼ ّ ثـ کوجْػه چیـٍ ىْػ ٍ .بصت ایي ُتل اهب «ًْؿهبى» امت کَ
ػؿ ّاهغ امیـ ًگبٍ ّ ٍؼای هبػؿ ػؿًّی عْیو امت ّ ثـای عْىجغت کـػى ایي ػیگـی ػؿّى عْیو ،ػمت ثَ کيتي
فًبى هنبكـ هی فًؼً .وو ّ صبلت ًْؿهبى یک «ًوو کْؿ یب ؿئبل» امتً .وو «موجْلیک» ؿا ػؿ ّاهغ «ًگبٍ ػّؿثیي»
ُیچکبک اًزبم هی ػُؼ کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ اف فّایبی هغتلق ایي ًويِبی ًبؿمینتی یب ؿئبل ؿا ثجیٌین ّ لول ثکٌین.
ایي ًويِب ػؿ كیلن ًیق هـتت صبالت رؼیؼی هی یبثٌؼ ؿا ثَ عْثی هيبُؼٍ ّ تلکیک کـػ.

ًْؿهبى هبتل ػؿ كیلن «پنیکْ» ثیيتـ ػِؼٍ ػاؿ «ًوو کْؿ» امت ّ ثَ ىکل کْؿ ّ کبثْك ّاؿ ثَ ارـای كـهبًِبی
هبػؿ ؿئبل ػؿًّو تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ .افیٌـّ صـکبت ّ ًگبٍ ًْؿهبى ػؿ صیي ارـای ایي «ًوو کْؿ ّ ؿئبل
ًبهْمی» ثَ صبلت «ؿّثْت ّاؿ ّ ثیـّس» امت ّ كـهبى هبػؿ ثـای اّ هخل یک «ّاهؼیت ػیٌی» امت ّ اّ اکٌْى ثَ
ػٌْاى مـثبف ثَ ایي عْامت کبثْك ّاؿ تي هی ػُؼ ّ فًبى ؿا هی کيؼ.
«ًوو ًبؿمینتی » ؿا ػؿ اثتؼا هبؿیْى ثبفی هی کٌؼ کَ اف یک ٓـف پْل ىـکتو ؿا ثـای یک مؼبػت اصتوبلی هی
ػفػػ ّ ایٌکَ مپل صبلت ّ ؿكتبؿ ًْؿهبى ؿا «اىتجبٍ تيغیٌ هی ػُؼ» ّ عیبل هی کٌؼ کَ كؤ ثب یک «ثچَ ًٌَ کوـّ»
ؿّثـّ امت .یب ایي ًوو ًبؿمینتی ؿا ػؿ ثغو ػیگـی اف كیلن ػؿ ّاهغ کبؿآگبُی ثبفی هی کٌؼ کَ عیبل هی کٌؼ هيکل
ًْؿهبى ؿا هی ىٌبمؼ ّ هی عْاُؼ ثب هبػؿه صـف ثقًؼ ّ ثَ عبٓـ ایي عطب کيتَ هی ىْػ.کبؿآگبُی کَ امیـ ایي
«ًوو ًبؿمینتی» امت ،ثب تْرَ ثَ یک مـی كبکتِب ّ صؼمیبت ػؿثبؿٍ ؿكتبؿ ًْؿهبى عیبل هی کٌؼ کَ ثَ ؿاف هبرـا ّ
ؿاف ًْؿهبى یب «ًوو کْؿ» پی ثـػٍ امت ّ ثِبی ایي عطب ؿا ثب هـگ عْیو هی پـػافػ« .ایي ًوو ًبؿمینتی» ًیق
هـتت صل هی کٌؼ کَ یک «ّاهؼیت ػیٌی» ػؿ ؿّثـّیو امت کَ اّ هبػؿ ثَ ػیؼى آى امت ّ ایي تُْن اّمت ّ ثالی
ربى اّمت.
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«ًوو موجْلیک» ؿا ػؿ كیلن «ُیچکبک» ػؿ ّاهغ «ػّؿثیي كیلن» ّ ًگبٍ ػّؿثیي ثبفی هی کٌؼ کَ هـتت رب ّ هکبًو ؿا
ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ اربفٍ هی ػُؼ ،اف چين اًؼاف «ًوو کْؿ» یب «ًوو ًبؿمینتی» ثَ ػیگـی ثٌگـػ ّ مپل
ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ توبهی ٍضٌَ یک « ٍضٌَ مْثیکتیْ ثب چين اًؼافُبی
هغتلق» امت .ایٌگًَْ ًگبٍ موجْلیک ػؿّثیي ػؿ ٍضٌَ اّل هتل هبؿیْى تْمٔ ًْؿهبى ػؿ فیـ ػّه ثَ ثییٌؼٍ اهکبى
هی ػُؼ کَ اف چين اًؼاف ًْؿهبى ایي هتل ؿا هيبُؼٍ ثکٌؼ ّ ثیٌٌؼٍ كؤ ّـثبت چبهْ ؿا ثـ تي هبؿیْى هی ثیٌؼ ّ صل هی
کٌؼ کَ چوؼؿ ایي هتل ثؼّى ؿّس ّ اصنبك ؿط هی ػُؼ ّ یک «هتل کْؿ» امت.مپل ػّؿثیي ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ.
یب ػّؿثیي اف چين اًؼاف ًبؿمینتی کبؿآگبٍ ػؿّى عبًَ ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مپل ربیو ؿا ػُْ هی کٌؼ ّ ثَ ثبال هی
ؿّػ ّ چين اًؼافی ًْ ّ موجْلیک ایزبػ هی کٌؼ ،چين اًؼافی کَ یک «چين اًؼاف مْثیکتیْ» ّ یک اهکبى امت .ثب
آًکَ ػّؿثیي ّ ػامتبى ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ػًیبی ًْؿهبى ّ هؼْل اّ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌین اهب ػؿ پبیبى ُویيَ
«هؼوب ّ ؿافی» ًیق ثبهی هی هبًؼ ّ هؼٌبی ًِبیی یبكتَ ًوی ىْػ ( .ژیژک ػؿ یک ًوؼ هؼیوی عْیو ثَ ًبم « هبىیي
ػیؼى» ثَ ایي مَ ًوو ّ صبلت ػؿ كیلن «پنیکْ» اىبؿات ػهیوی کـػٍ امت ّ هي اف آًچَ کَ اف ایي اىبؿات ػؿ عبٓـم ثَ
یبػم هبًؼٍ ثْػ ػؿ ایي تّْیضبت پبیبًی ًیق امتلبػٍ کـػٍ ام).
یب هی تْاى ثـای هخبلی ػیگـ اف كیلوِبی چِبؿگبًَ « الییي» امتلبػٍ کـػ ّ ػؿ آًِب ثَ اىکبل هغتلق صْْؿ ایي «ًظن
موجْلیک» ّ تاله كیگْؿُب ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ «چیقی ّ ٍّبلی» ّ ػؿگیـی كیگْؿُب ثؼّؿ ایي «کوجْػ ّ عالء» ّ
صْْؿ ایي هخلت اؿتجبٓی موجْلیک/ؿئبل /عیبلی یب ًبؿمینتی ؿا ثغْثی هيبُؼٍ کـػ .ىکل کلی ّ ػوؼٍ صْْؿ ایي
«ًظن موجْلیک» ایي امت کَ هبًٌؼ ثغيِبی اّل ّ ػّم كیلن ،ػؿ ّاهغ اثتؼا تاله ثـای تنغیـ ّ امتغـاد یک «میبؿٍ
ًْ» آى «هطلْة گويؼٍ ّ کوجْػی» امت کَ ثبفی كیلن ّ ػیؼاؿ ّ رٌگ ثب مبکٌیي آى مـفهیي یؼٌی «الییي» ثؼّؿ آى
ىکل هی گیـػ .ػؿ كیلن «الییي» اهب ایي میبؿٍ ًینت کَ ثَ ًوبػ «ػٌَـ ؿـیجَُْ ،لٌبک یب ؿئبل» تجؼیل هی ىْػ ثلکَ
مبکٌیي آى یؼٌی صیْاًبتی ؿیـ فهیٌی امت کَ تجلْؿ ّ ًوبػ «مبصت ؿئبل ّ ًوو ؿئبل یب کْؿ» ُنتٌؼ .فیـا ایي صیْاًبت
کَ ػیبلْگ ًوی کٌٌؼ ّ ؿیـ هبثل ػؿک ّ كِن ُنتٌؼ ،تٌِب ثؼًجبل «ىکبؿ» هی گـػًؼ ّ هبًٌؼ پبؿافیت ثؼؿّى ىکبؿ عْیو
كـّ هی ؿًّؼ ّ اف رنن آًِب ثـای ؿىؼ كـفًؼاى عْیو امتلبػٍ هی کٌٌؼ« .الییي» ثَ فػن ژیژک ػؿ کتبة « ػبؿَّ
ؿّاًیت ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ» یک ًوبػ ّ تجلْؿ ػهین «مبصت ؿئبل لکبًی» ُنتٌؼ .فیـا ایي هْرْػات ؿیـفهیٌی
ُْلٌبک ّ صْْؿ آًِب ثَ هؼٌبی ىکنت رِبى موجْلیک ّ ػلن موجْلیک كیگْؿُبی كیلن امت .فیـا ایي رِبى اًنبًی ّ
كِن اًنبًی هبػؿ ثَ ػؿک ّ كِن ّ یب تـروبى ایي «ًوبػ ؿئبل ّ ُْلٌبک» ًینتُ ،وبًطْؿ کَ هبػؿ ثَ «اُلی کـػى اّ» یب
گلتگْ ثب اّ ًینتٌؼ .فیـا «الییي» ػالهَ ای ثَ ُیچکؼام اف ایي صبالت اًنبًی ًؼاؿػ ّ اّ ػؿ اًنبًِب كؤ ىکبؿی ّ پیکـی
ثـای تْلؼ كـفًؼاًو هی ثیٌؼ .الییي ُب تبؿیک ّ ًبهلِْم ثبهی هی هبًٌؼ ّ ػؿ ّاهغ هـف تبؿیک رِبى موجْلیک ّ
اًنبًی ؿا ًيبى هی ػٌُؼ ّ پبیبى رِبى مبػٍ كیگْؿُبی اًنبًی كیلن ؿا ّ کْیـ ّ ىکنت ایي ػلن ّ ّاهؼیت اًنبًی ؿا
ًوبیبى هی مبفًؼ .اف ٓـف ػیگـ «الییي» كؤ ػؿ پی تکـاؿ یک «توتغ عيًْت ثبؿ» یؼٌی کيتي اًنبًِب ّ عْؿػى
آًِبمت .ایٌزبمت کَ صبلت ػّم «مبصت ؿئبل» ًیق ًوبیبى هی ىْػ .فیـا مبصت ؿئبل هضل «توتغ هضِ ،ژئینبًل
هضِ» امت .افیٌـّ مبصت ؿئبل هضل تکـاؿ عيًْت ّ مکل عيًْت ثبؿ ّ تزبّف ّ تکـاؿ هؼاّم ایي توتغ هضِ ّ
ثؼّى هـف امت .افیٌـّ ُـ تالىی ثـای تيـیش ّ تؼـیق «الییي» تْمٔ كیگْؿُبی كیلن ػؿ ًِبیت ىکنت هی عْؿػ.
فیـا مبصت ؿئبل ثَ هْل لکبى « ُیچگبٍ اربفٍ ًوی ػُؼ کَ ًْىتَ ىْػ» .فیـا مبصت ؿئبل هـف رِبى موجْلیک ّ
اًنبًی هبمتً .وًَْ ػیگـی اف ایي تجلْؿ مبصت ؿئبل ػؿ میٌوب ػؿ ّاهغ «پـًؼگبى» ُیچکبک ُنتٌؼ .پـًؼگبًی کَ
ًبگِبى ثؼّى ُیچ ػلیلی اف پـًؼگبًی فیجب ّ ثی آفاؿ ثَ «عًْغْاؿاًی ُْلٌبک» ػگـػینی هی یبثٌؼ.
ػؿ كیلوِبی چِبؿگبًَ «الییي» هی تْاى صْْؿ ایي ًظن موجْلیک ّ هخلت اؿتجبٓی ُوـاٍ آى ّ مَ ًوو
ؿئبلً/بؿمینتی یب موجْلیک ؿا ثَ اىکبل هغتلق ثبفیبكت .یک صبلت ّ هخلج هضْؿی ُـ چِبؿ كیلن ایي امت کَ ػؿ ّاهغ
الییي ُب «ًوو کْؿ یب ؿئبل» ؿا ثبفی هی کٌٌؼ ّ آًِب توبم ّهت ػؿ صبل ثبفتْلیؼ عْیو ّ تکـاؿ فًؼگی پبؿافیت ّاؿ ّ
عيي عْیو ُنتٌؼً .وو «ًبؿمینتی یب عیبلی» ؿا ػؿ كیلوِبی «الییي» ػهیوب «ىـکتِبی صبکن» ّ یب ػاًيوٌؼاًی ثبفی
هی کٌٌؼ کَ عیبل هی کٌٌؼ هی تْاًٌؼ ایي «صیْاى ؿئبل» یب «مبصت ؿئبل ثيـی» ؿا «ؿام ّ هبثل كـّه ّ یب ثبفتْلیؼ»
مبفًؼ ّ عیبل هی کٌٌؼ کَ هی تْاًٌؼ ثَ ؿاف ایي صیْاى پی ثجـًؼ ،ثـ مبصت ؿئبل ّ تبؿیکی ًِبیی فًؼگی ثيـی چیـٍ
ىًْؼ ّ ُوَ چیق ؿا ثَ فیـ کٌتـل عْیو ّ ػلن عْیو ثیبّؿًؼ .ثِبی ایي «تُْن ًبؿمینتی» ػهیوب صبلت ػاًيوٌؼی امت
کَ ػؿ ثغو چِبؿم « تْلؼ ػّثبؿٍ» هی عْاُؼ مـثنـ الییٌی ثگؾاؿػ ّ اّ ؿا ّاػاؿ کٌؼ کَ اف تـك ثَ كـهبًِبی اّ گْه
ػُؼ ّ ثِبیو ؿا ثب عْؿػٍ ىؼى تْمٔ آلییٌِب هی پـػافػ ّ ایٌکَ صبل ثَ فثبى ّ ثیبى کٌٌؼٍ عْامتِبی « هلکَ آلییي» تجؼیل
هی ىْػُ .وبًطْؿ کَ تاله ثـای کلْى فًی كیگْؿ اٍلی كیلن «ؿیؼلی» ّ ثبفتْلیؼ الییٌِب ًوْػی ػیگـ اف ایي صبلت
ًبؿمینتی ّ عیبلی امت.
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ًوو موجْلیک ؿا ػؿ كیلن «الییي» ثَ ْٓؿ ػوؼٍ «ؿیؼلی» كیگْؿ اٍلی كیلن ثبفی هی کٌؼ کَ ثَ ًبهوکٌی کٌتـل آلییٌِب
ّ کٌتـل فًؼگی ّاهق هی ىْػ ّ هی عْاُؼ ربى عْیو ّ ػیگـاى ؿا ًزبت ثؼُؼ .یب ایي ًوو موجْلیک ؿا « ًگبٍ
ػّؿثیي» ّ مٌبؿیْی كیلن ثبفی هی کٌؼ کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ ػیؼاؿی ثب «مبصت ُْلٌبک ّ ؿئبل» فًؼگی ػاىتَ ثبىین
ّ ُن هیغکْة ىْین ّ اف ایي هیغکْة ثْػى لؾت ّ توتغ ؿئبل عْیو ؿا ثجـین ّ یب هزؾّة صبالت ُْلٌبک آلییي ّ
مٌبؿیْی كیلن ىْین ّ اف ٓـف ػیگـ ػؿثبؿٍ هّْْع كیلنً ،بهوکٌی كِن ّ ػؿک ُـ چیق ،هؼْالت کلْى فًی ّ ؿیـٍ
ثیبًؼیيین ّ تلنیـ عْیو ؿا اف كیلن ایزبػ ثکٌین.
ًظزیَ جذیذ رّاًکبّی درببرٍ فیلن ّ طیٌوب بَ طبى « آیٌَ»
اف ػَُ ُلتبػ ػؿ كـاًنَ تئْؿی ًْیي «ؿّاًکبّی كیلن» تْمٔ اكـاػی چْى کـینتیبى هتق ّ ریي لْئیل ثبػؿی ىکل
گـكت .تئْؿی ًوؼ كیلن تب هجل اف ایي ثـ پبیَ ػّ تئْؿی امتْاؿ ثْػ .یک تئْؿی ػؿ ّاهغ «تئْؿی ؿئبلینتی» آًؼؿٍ ثبفیي
ثْػ .ایي تئْؿی ثَ كیلن ثَ ػٌْاى «پٌزـٍ یب ػؿیچَ ای» ثَ مْی رِبى ّ فًؼگی ّاهؼی ًگبٍ هی کـػ ّ هؼتوؼ ثْػ ُـ
كیلوی ثَ ػٌْاى پٌزـٍ یی ثَ رِبى ّ ُنتی اًنبًی ،ثییٌٌؼٍ ؿا ثب رِبى ثيـی ّ هؼْالتو ؿّثـّ هی مبفػ .تئْؿی
ػیگـ كیلن ػؿ ّاهغ «تئْؿی كْؿهبلینتی» كیلونبفاى ّ اكـاػی چْى ایقاًيتبیي ّ ؿّػّلق آؿًِبین ثْػ .ایي تئْؿی
كـهبلینتی هؼتوؼ ثْػ کَ كیلن ّ میٌوب ػؿ ّاهغ یک « چِبؿچْة ثٌؼی ،مبهبى ػُی » تَبّیـ امت ّ ایي چِبؿچْة
ثٌؼی ،مبهبى ػُی تَبّیـ ّ ّاهؼیت ػؿ ّاهغ ثَ ّاهؼیت ىکل ّ صبالت رؼیؼ هی ثغيؼ ّ ثَ آى ًوو ّ صبالت عبً هی
ثغيؼ .تئْؿی ًْیي ؿّاًکبّی ػؿ ّاهغ ایي ػّ تئْؿی ؿا ثب یکؼیگـ پیًْؼ هی فًؼ ّ ثـ امبك ًظـات كـّیؼ ّ ثَ ّیژٍ
لکبى ثَ میٌوب ثَ ػٌْاى یک «آیٌَ» هی ًگـػ.
یک لضظَ ًوبیو یک كیلن ػؿ یک میٌوب ؿا تَْؿ کٌیؼ .ػؿ لضظَ ًوبیو كیلن ثـ ؿّی ػیْاؿ میٌوب ػًیبیی رؼیؼ ثـ ؿّی
توبىبچی ثبف هی ىْػ ّ توبىبچی ػؿ تبؿیکی میٌوب ثَ ایي تَبّیـ هی ًگـػ .هّْْع اّلی کَ تئْؿی رؼیؼ ؿّاًکبّی
تْرَ عْیو ؿا ثـ آى هتوـکق هی کٌؼ ،ایي امت کَ ػؿ لضظَ ًوبیو كیلن ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ «میٌوب» ّ
«ؿّاى توبىبچی» ُنتین ّ ایٌزب یک ػیبلْگ ٍْؿت هی گیـػ کَ هی تْاًؼ اىکبل ّ صبالت هغتلق ثیبثؼ .ػّم آًکَ
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كیلوی کَ ثـ ؿّی ػیْاؿ میٌوب ػؿ صبل ًوبیو امت ،ػؿ ّاهغ ثَ صبلت «آیٌَ» ای ػول هی کٌؼ کَ ُن ثـای توبىبچی
ّمیلَ ّ اهکبًی امت کَ ًگبُی ثَ رِبى ػیگـی ّ رِبًِبی هوٌْػَ ثیبكکٌؼ ،اف ٓـین كیلن ثب توٌبُب ّ آؿفُّبی ػوین
ػؿًّی عْیو ثؼًجبل ػين ،هؼؿت ّ ؿیـٍ ؿّثـّ ىْػ ،اهب ایي آیٌَ ّ ػؿیچَ ُوقهبى ثَ ایي توٌبُب ّ ثَ ایي رِبى
تَبّیـ یک «ًظن موجْلیک» هی ثغيؼ ّ ثَ ثیٌٌؼگبى كیلن ػؿ ایي ًظن عْیو ًیق رب ّ هوبهی هی ػُؼ .افیٌـّ ژیژک ثب
ٌٓق هْی عْیو ایي هّْْع هِن ؿا ثیبى هی کٌؼ کَ « ػؿ ّاهغ ٌُـ كیلن هٌضـكتـیي ٌُـُب امت .فیـا كیلن ثَ هب تٌِب
ًوی گْیؼ کَ «توٌب ثْؿفین» ثلکَ «چگًَْ توٌب ثْؿفین» .میٌوب ثَ توٌبُبی هب ثؼًجبل هؼيْم گويؼٍ ،ثؼًجبل ٍّبل
ػيوی ،ثؼًجبل هبرـارْیی ّ ؿیـٍ ػؿ ّاهغ ًظن ّ چِبؿچْثی هی ػُؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ هی گْیؼ کَ چگًَْ ثب توٌبی عْیو
اؿتجبٓ ثـهـاؿ ثکٌؼ.

ثـای هخبل هی تْاى ػؿ ثنیبؿی اف كیلوِبی کالمیک چْى كیلوِبی ّمتـى ربى ّیي ّ یب كیلوِبی ُولـی ثْگبؿت ّ
ؿیـٍ ّ یب صتی ػؿ كیلوِبی کًٌْی ًیق ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ «ًگبٍ ػّؿثیي» ثیيتـ یک «ًگبٍ هـػاًَ» امت ّ هبًٌؼ
ثنیبؿی اف كیلوِبی کالمیک ػؿ ّاهغ تْهؼبت ّ اًتظبؿات یک ربهؼَ هـػمبالؿاًَ ؿا ثیبى هی کٌؼ .یب ایي كیلوِب هخل
«كیلن میَؼ» چگًَْ هی عْاٌُؼ ثَ توبىبگـ ػؿ ػؿگیـی هیبى كـٌُگِب ّ ؿیـٍ رب ّ هوبم عبٍی ثؼٌُؼ ،توٌبی اّ ؿا
ىکل ثؼٌُؼ ّ ُوقهبى ثؼیٌْمیلَ هؼْالت ػؿًّی ًگبٍ ّ ًگـه عْیو ؿا ثیبى هی کٌٌؼ ( .ثـای تّْیضبت ثیيتـ ثَ ًوؼ
هي ثـ كیلن «میَؼ» ػؿ کتبة اّل هـارؼَ ثکٌیؼ).
ػؿ كیلوِبی هجل اف اًوالة ایـاًی ّ ػؿ میٌوبی ثبٍطالس ربُالًَ یب هـػاًَ ایـاًی ًیق هی تْاًین ثـاصتی ًظوی
موجْلیک ؿا صل ّ لول ثکٌین کَ ثـ امبك هجبصج ًبهْمی ،ػكبع اف آثـّ ّ ًگـینتي ثَ فى ثَ مبى ػّ صبلت كـىتَ
هؼَْم ّ یب كبصيَ اؿْاگـ امتْاؿ امت ّ ػهیوب چٌیي چیقُبی ؿا ثَ توبىبچی ًیق الوبء هی کٌؼ  .یب ػؿ میٌوبی پل اف
اًوالة ًیق هی تْاى ىبُؼ گلتوبًِبی هيبثَ ّ یب هيغٌ ػؿثبؿٍ پؼیؼٍ ُبی هغتللی چْى رٌنیت ،اعالم ،رٌگ ّ ؿیـٍ
ثْػ ّ ایٌکَ آگبُبًَ ّ ًبآگبُبًَ چَ پیبهِبیی ؿا هی عْاٌُؼ ثَ ثیٌٌؼٍ اًتوبل ثؼٌُؼ.
تبحیـ كیلن ّ میٌوب ػؿ ىکل گیـی توٌبی توبىبچی اف توبىبی كیلن ًیق ػجْؿ هی کٌؼ ّ ثب ایزبػ رِبى هَـف ّ تجلیـبت
ثؼّؿ «ٌُـپیيگبى هؼـّف» ّ ؿیـٍ ،هب ىبُؼ ایي ُنتین کَ چگًَْ میٌوب ّ تلْیقیْى ػؿ ىکل گیـی آگبُبًَ یب ًبآگبُبًَ
تَْؿات ّ ػالئن ػوْهی هْحـ ُنتٌؼ.
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میٌوب ثَ ػٌْاى «آیٌَ» ػؿ ّاهغ ثـگـكتَ اف تئْؿی لکبى ّ «هـصلَ آیٌَ» لکبى امتُ .وبًطْؿ کَ ػؿ ثبال کْتبٍ تّْیش
ػاػٍ ىؼ ،کْػک ػؿ هـصلَ اّل ؿىؼه ػؿ یک هـصلَ ًبؿمینتی ّ ػينً/لـتی ثب هبػؿ هـاؿ ػاؿػ ّ ػؿ ایي هـصلَ امت
کَ کْػک ثـای اّلیي ثبؿ ػؿ صؼّػ ُیزؼٍ هبُگی هبػؿ هی ىْػ تَْیـ عْیو ؿا ػؿ «آیٌَ» ثبفیبثؼ ّ ثلِوؼ کَ ایي
تَْیـ اّمت .ایي کيق ثـای کْػک ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثب یک كـیبػ ىْم ُوـاٍ امت ّ ػؿ ایٌزب پبیَ ُبی اّلیَ «هي
ًلنبًی» اّ مبعتَ هی ىْػ .اهب ُوقهبى ایي کيق ثـپبیَ یک تُْن ًیق امتْاؿ امت .فیـا آًچَ کَ اّ ػؿ آیٌَ هی ثیٌؼ،
ثِیچْرَ تَْیـ کبهل اّ ًینت ّ ًوی تْاًؼ ثبىؼ ّ صتی صل «توبهیت عْیو» یک تُْن امت .ثب ایٌضبل ایي کيق
ثـای ؿىؼ اّلیَ کْػک هِن امت .اگـ ػؿ ایي ػّؿاى ایي هـصلَ ًبؿمینتی ثَ عْثی اًزبم ًگـكتَ ثبىؼ ّ ثـای هخبل
ؿاثطَ کْػک/هبػؿ ػچبؿ هيکالت اصنبمی كـاّاى ثبىؼ ّ کْػک ثـای هخبل اصنبك ثکٌؼ کَ هبػؿه اّ ؿا ًوی عْاُؼ،
پل آًگبٍ کْػک اف تَْیـ عْیو ػؿ آیٌَ ًیق «ؿّثـهی گـػاًؼ» ،یب اف آى ُـامبى امت .فیـا کْػک ػؿ ایي هـصلَ
ًبؿمینتی ًیق ثبف ُن ػؿ ػـٍَ فثبى هـاؿ ػاؿػ ّ ثب ایٌکَ ًوی تْاًؼ ٌُْف عْة ٍضجت ثکٌؼ اهب آًتٌِبی اصنبمی اّ
هی تْاًٌؼ ثغْثی صبالت پؼؿ ّ هبػؿ ؿا ػؿک ّ لول ثکٌٌؼ .هـصلَ آیٌَ یک هـصلَ ًبؿمینتی امت ،افیٌـّ ػ ؿ ایي
هـصلَ امت کَ ىغٌ یب کْػک ثب «ُوقاػ» عْیو ػؿ آیٌَ ؿّثـّ هی ىْػ ّ یب اصنبك هی کٌؼ کَ آًچَ ػؿ آیٌَ امت،
تَْیـ ػیگـی امت ّ ىغٌ یب ػبىن تَْیـ عْیو ّ یب اف آى هتٌلـ امت .ػؿ ؿًّؼ تکبهل کْػک ،اّ ػؿ پبیبى
هـصلَ آیٌَ ُـ چَ ثیيتـ «صْْؿ پؼؿ» ؿا اصنبك هی کٌؼ ّ هجْل هی کٌؼ ّ اف ؿاثطَ ػّگبًَ هبػؿ/كـفًؼی یب
ًبؿمینتی ّ ػينً/لـتی پب ثَ «هـصلَ موجْلیک» ّ تخلیخی هی گؾؿػ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک «مْژٍ موجْلیک»
ػگـػینی هی یبثؼ ّ هنیـ تضْلو ثَ ػٌْاى كـػ ُـ چَ ثیيتـ آؿبف هی ىْػ.
ػؿ لضظَ ًوبیو كیلن ًیق ػؿ ّاهغ توبىبچی چْى کْػک ػؿ ثـاثـ «آیٌَ» هـاؿ ػاؿػ ّ هزؾّة آًچیقی هی ىْػ کَ هی
ثیٌٌؼ ّ یب ػؿًّب اصنبك هی کٌؼ کَ آًچَ ػؿ ثـاثـه ثَ ًوبیو گؾاىتَ هی ىْػ ،ػؿ ّاهغ ثیبًگـ آى توٌبُب ّ ؿّیبُبیی
امت کَ ػؿ ػؿّى اّ صْْؿ ػاؿًؼ .اّ ػؿ ایي آیٌَ هی ًگـػ ّ اف ٓـین «ُوغْاًی» عْیو ثب كیگْؿُبی كیلن یب
هّْْع كیلن عْیو ؿا «ثبف هی یبثؼ» یب عیبل هی کٌؼ کَ ثبفهی یبثؼ.
ؿاف رؾاثیت ّ تبحیـ مضـآهیق كیلن ثـ توبىبچی ثَ ثبّؿ ؿّاًکبّی ًْیي ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي صبلت آیٌَ ّ تجؼیل توبىبچی ثَ
کْػکبًی هنضْؿ تَْیـ عْیو ػؿ آیٌَ هـاؿ ػاؿػ .کـینتیبى هتق اهب ایٌزب ثَ یک تلبّت هِن هیبى کْػک ّ توبىبچی
ػؿ هـصلَ آیٌَ اىبؿٍ هی کٌؼ .تلبّت ایي امت کَ ثَ هْل هتق هب ّهتی ثَ ػٌْاى توبىبچی ػؿ صبل توبىبی كیلن ُنتین ّ ثب
ایٌکَ هنضْؿ هی ىْین ،اهب ثبف ُن هی ػاًین کَ آًچَ ػؿ كیلن ّ ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب ؿط هی ػُؼ ،ثب هب ؿثطی ًؼاؿػ ّ ػؿ
ثیـّى امت ،یک كیلن امت ّ ػهیوب ایي ىٌبعت ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ثتْاًین ثب کوک كبٍلَ گیـی ػؿًّی ثَ ًوؼ ّ
تلنیـ موجْلیک كیلن ًیق ثپـػافین .اهب ثب ایٌضبل آًچَ اثتؼا ثبػج رؾة ىؼى ًگبٍ هب ثَ تَبّیـ ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب هی
ىْػ ،ػهیوب ایي صبلت امت کَ اصنبك هی کٌین کَ صبل «آیٌَ» ای ػؿ ثـاثـ هب ثبف هی ىْػ ّ هب هی تْاًین ثَ ػؿّى
عْیو ّ فًؼگی ،ثَ ػؿّى ػیگـی ًگبُی ثیبًؼافین ّ ثب تجؼیل كیگْؿُبی كیلن ثَ « هي ایؼٍ ال» عْیو ّ ثب ُوغْاًی
عْیو ثب اّ ،ػؿ هْكویتو ػؿ ػين ّ هبرـارْیی ،ػؿ کيق رِبًِبی رؼیؼ ،ػؿ کيق ؿافُبی فًؼگی ّ ؿیـٍ ىـیک
ثبىین ّ ثَ «توتغ کْػکبًَ» عْیو ػمت یبثین ،ػیگـثبؿ عْیو ؿا ثقؿگ ،تْاًب ،فیجب ّ ؿیـٍ اصنبك ثکٌین .رؾاثیت ّ
هنضْؿیت كیلن ثـ توبىبچی ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي كْبی ًبؿمینتی ّ کْػکبًَ امت.
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ًوًَْ ػیگـ ایي صبلت هنضْؿاًَ ّ کْػکبًَ ؿا هی تْاى ػؿ ایي صبلت ػوْهی ًوبیو كیلن هيبُؼٍ کـػ کَ توبىبچی ػؿ
تبؿیکی ثَ ؿّىٌبیی ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب ّ ثَ صْاػث ثـ ؿّی پـػٍ هی ًگـػ .ػؿ ایي صبلت ػؿ ّاهغ توبىبچی ػؿ صبلت
یک «ُیق ّ ّّیـینت» امت کَ ثَ «آبم هوٌْػَ پؼؿ ّهبػؿ» ّ ثَ «رِبى هوٌْػَ ػیگـی» هی ًگـػ ّ اف ایي ُیقی
لؾت هی ثـػً« .گبٍ ػّؿثیي» ثـای توبىبچی ثَ ًگبٍ اّ تجؼیل هی ىْػ کَ هـتت اف رْاًت هغتلق ثَ «آبم هوٌْػَ ّ
ػًیبی هوٌْػَ» هی ًگـػ ّ ثَ اّ اهکبى هی ػُؼ کَ ُـ چَ ثیيتـ ّاؿػ ػًیبی هـػاًَ ،فًبًَ ،مکنْالیتَ،
ػين،ؿهبًتیکُ ،ـاك ّ تـك ثيـی ّ ؿیـٍ ىْػ ّ اف ایي «ًگـینتي» ّ ػؿ ًِبیت « ػیؼٍ ىؼى» توتغ ّ لؾت ثجـػ.
فیـا آًچَ کَ ػؿ آًزب ؿط هی ػُؼ ،چْى آیٌَ ای ًوبیبًگـ توٌبُب ّ صْاػث ػؿّى ّ ثـّى اّمت .رؾاثیت ػوین میٌوب
ثـای توبىبچی ػهیوب ػؿ ایي ًِلتَ امت کَ اف یک مْ هب ؿا ثَ کْػکی تجؼیل هی کٌؼ کَ ػؿ ثـاثـ آیٌَ هـاؿ هی گیـین ّ اف
عْىضبلی كـیبػ هی کيین کَ «آُب فًؼگی ایي امت ،فیجبیی ،ػين ،هؼؿت ،ؿاف کبفاًْا ىؼى ،هْكن ثْػى ایي امت» ّ ثب
ُوغْاًی عْیو ثب كیگْؿُب هی عْاُین ثَ ایي توتغ ّ توٌبُبی ػؿًّی عْیو ثؼًجبل ٍّبل ثب هؼيْم گويؼٍ لضظَ ای
ػمت یبثین .اهب ُوقهبى ُـ توبىبچی كیلن هی ػاًؼ کَ كیلن ثَ پبیبى هی ؿمؼ ّ ایي كبٍلَ ػؿًّی ثَ اّ اهکبى هی ػُؼ کَ
صبل ثَ ىیٍْ موجْلیک ثَ ًوؼ ّ تلنیـ كیلن ثپـػافػ.
هّْْع ًِبیی اهب ایي امت کَ كیلن ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب تٌِب ػؿیچَ ای ثَ مْی توٌبُبی توبىبچی ّ رِبى هوٌْػَ
ػیگـی ّ ثـای اؿّبی توتغ ُبی ًبؿمینتی ّ کْػکبًَ توبىبچی ًینت ثلکَ اّ ثَ ایي توٌبُب ّ ثَ ایي رِبى ُوقهبى
ًظن ّ مبهبى هی ثغيؼ ّ ثَ توبىبچی هی گْیؼ کَ چگًَْ ثَ هیل عْیو ثَ مْپـهي ىؼى ،ثَ هِـهبى ثْػى ثٌگـػ،
چگًَْ ثَ ؿـیجَ ّ یب ثَ تـّؿینت ،ثَ فى ّ یب ثَ مکنْالیتَ ،ثَ رٌنیت ،ثَ هؼؿت ،ثَ ػیگـی ّ ؿیـٍ ثٌگـػٓ .جیؼی
امت کَ ایي ًظن ّ مبهبى موجْلیک كیلن تٌِب ًبىی اف عْامت عْػآگبُبًَ کبؿگـػاى كیلن ّ یب ثبفی هْی كیگْؿُب ًینت
ثلکَ ًبىی اف گلتوبى صبکن ثـ میٌوب ،ثـ ُبلیّْػ ّ تضت تبحیـ تضْالت ػوین گلتوبًی ،ارتوبػی ّ ؿیـٍ ًیق ُنت.
افیٌـّ هی تْاًؼ ػؿ تضْالت میٌوب ًیق ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ ًگبٍ ثَ هـػ یب ثَ فىً ،گبٍ ثَ اؿّتیک ّ ثَ فًؼگیً ،گبٍ
ثَ ؿـیجَ یب ثَ امالم ّ ؿیـٍ ػؿ ٓی فهبى تضْل یبكتَ ّ هـتت تضْل هی یبثؼ.
ثٌبثـایي ػؿ ًگبٍ ًْیي ؿّاًکبّاًَ ثَ كیلن هّْْع اٍلی ثـؿمی ػؿ ّاهغ «مٌبؿیْ ّ ًظن موجْلیک» ًِلتَ ػؿ كیلن امت
ّ ایٌکَ هب ثب چَ ًظن ّ صبالت موجْلیکً ،بؿمینتی یب ؿئبل ؿّثـّ ُنتین ّ ایي كیلن ثَ توبىبچی ّ توٌبُبی توبىبچی
چَ هوبم ّ ًويی هی ثغيؼ .ایي كیلن ثَ «پؼیؼٍ ّ هّْْع» عْیو هبًٌؼ هّْْع تـك ،هّْْع ػين ّ اؿّتیک،
هّْْع رؼال هؼؿت ،هّْْػبت هيغٌ ارتوبػی یب میبمی هخل رٌگ توؼًِب چگًَْ هی ًگـػ ّ چَ ًظوی ػؿ ػؿّى
عْیو ایزبػ هی کٌؼ ّ هی عْاُؼ ثَ ثیٌٌؼگبى چَ ًوو ّ هوبهی ػؿ مٌبؿیْی عْیو الوبء ثکٌؼ .ثـای هخبل ػؿ هْؿػ
هّْْع رؼال كـٌُگِب كیلن «میَؼ» هی عْاُؼ ُـ چَ ثیيتـ ُـاك ّ تـك ًبؿمینتی اف «ؿـیجَ عطـًبک ّ ىـم
عطـًبک،امالم عطـًبک ،ایـاى عطـًبک» ؿا ػؿ ثیٌٌؼٍ ؿىؼ ػُؼ .یب ایٌکَ كیلوِبی ػیگـ چْى « هزوْػَ ػؿّؿِب»
هبػؿ هی ىًْؼ ُـ چَ ثِتـ ثیيتـ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ُـاك اف ؿـة ّ ُـاك اف ىـم ػؿ ّاهغ ّاثنتَ ّ ُوپیًْؼ
ُنتٌؼ ّ ؿاُی رق ػیبلْگ ثب ػیگـی ّ فًؼگی هيتـک ّرْػ ًؼاؿػ ّ ًظوی ًْ ثیبكـیٌٌؼ.
طَ چؼن اًذاس خبؽ ژیژک بَ ٌُز طیٌوب
ژیژک ثـ پبیَ ایي ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ ّ ثَ ّیژٍ ثـ پبیَ ًظـات لکبى ثَ ًوؼ كیلوِبی كـاّاًی هی پـػافػ ّ ػؿ ّاهغ اّ
ىیٍْ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن ؿا ُـ چَ ثیيتـ ػوْهی ّ ُوَ گیـ هی مبفػ .ثَ ثبّؿ هي ژیژک ُوقهبى مَ چين اًؼاف رؼیؼ
ًیق ثَ كیلن ایزبػ هی کٌؼ کَ ػؿ ًوؼ كیلوِبی ایي کتبة ًیق هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكتَ امت.
ایي مَ چين اًؼاف ًْیي ژیژک ثَ ٌُـ میٌوب ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ:
 /1ژیژک ػؿ کتت هتؼؼػی هبًٌؼ « ػبؿَّ ات ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ»،ػؿثبؿٍ ُیچکبک ّ یب ػؿثبؿٍ لکبى ّ
ُبلیّْػ ،ػؿ ّاهغ اف ٌُـ كیلن ّ كیلوِبی ُبلیّْػی ثـای تّْیش ّ تيـیش هجبصج هِن ؿّاًکبّی لکبى امتلبػٍ هی کٌؼ.
اگـ هب ثغْاُین ثـای كـػ ػبػی ّ کٌزکبّ «مبصت ؿئبل» لکبى ؿا تّْیش ثؼُین ،هطوئٌب اّ چیقی ًغْاُؼ كِویؼ اهب
اگـ ثَ کوک «پـًؼگبى» كیلن ُیچکبک ّ یب ثَ کوک كیگْؿ «الییي» ایي مبصت تّْیش ػاػٍ ىْػ ،آًگبٍ ثِتـ كِویؼٍ ّ
لول هی ىْػ ّ ایي ػهیوب کبؿ هِوی امت کَ ژیژک اًزبم ػاػٍ ّ هی ػُؼ .اف ٓـف ػیگـ ژیژک ثَ کوک ًوؼ ؿّاًکبّاًَ
كیلن ثَ ثـؿمی تضْالت گلتوبًی ّ یب رِبى ىوْل هبًٌؼ تضْل ػؿ «ًگبٍ ثَ ؿـیجَ یب امالم ّ ؿیـٍ» هی پـػافػ ّ ػؿ اػاهَ
ًوؼ ؿّاًکبًَّ هجبصج ارتوبػی ،ثب ًگبٍ عبً لکبًی ّ ُوقهبى چپ گـای عْیو ،هبػؿ ثَ ٓـس هجبصج هِن ّ اکتْئل
هی ىْػ.
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 /2ژیژک ػؿ کتبة « ػبؿَّ ات ؿا هخل عْػت ػّمت ثؼاؿ» ثـ پبیَ ًوؼ ؿّاًکبّی لکبى ثَ ٓـس ًْیٌی اف ىکل
گیـی كیلن ّ هبرـای كیلن ثؼّؿ یک « عالء ّ یب کوجْػ» ّ ّ صبالت مْژٍ ػؿ كیلوِبی ُیچکبک هی پـػافػ .اگـ ثَ
ثبّؿ ؿّاًکبّی ًْیي كیلن ُـ كیلن ّ یب هبرـای كیلن ثؼّؿ یک «عالء یب کوجْػ» ىکل هی گیـػ ّ مْژٍ ُبی كیلن ػؿ پی
ػمتیبثی ثَ اثژٍ گويؼٍ یب هطلْة گويؼٍ عْیو ُنتٌؼ ،صبل ژیژک ثـ امبك تْپْلْژی مَ گبًَ موجْلیک/ؿئبل/عیبلی،
مَ کبتگْؿی اف « اثژٍ ُبیی» ؿا ًيبى هی ػُؼ کَ ػؿ ّاهغ ثبػج ىکل گیـی ػامتبى كیلن هی ىًْؼ.
هب ػؿ اثتؼای كیلن هؼوْال ثب روؼی اًنبًِبیی ؿّثـّ ُنتین کَ ثـای هخبل ػؿ تـى ،ػؿ یک مبلي ،ػؿ عیبثبى ّ ؿیـٍ ّ
ثؼّى ؿاثطَ هيغَی ثب یکؼیگـ ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ هـاؿ ػاؿًؼ ّ آًگبٍ ػهیوب یک «ؿعؼاػ ّ اتلبم» هبًٌؼ یک تَبػف ،یب
صْْؿ یک تـّؿینت ّ یب یک ثوت ،یب ًگبٍ اتلبهی یک فى ّ یک هـػ ،ػّْی گـكتي ُوـاٍ ػؿ آمبًنْؿ ثب یک
ػّمت هؼیوی ثبػج ىـّع « ىجکَ ای اف ؿّاثٔ موجْلیک» ّ ثبفی كیلن هی ىْػ ّ هبرـای كیلن ىکل هی گیـػ .ایي
«اثژٍ یب ؿعؼاػی» کَ ثبػج ىـّع «پـّمَ موجْلیک» كیلن هی ىْػ هی تْاًٌؼ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ مَ صبلت ػاىتَ ثبىؼ.
 2 /1صبلت اّلیَ ایي «اثژٍ» ُوبى صبلت «هک گبكیي» ػؿ كیلوِبی ُیچکبک امت .ایي اثژٍ ػؿ ّاهغ یک « عالء ّ
ربی عبلی» ،یک اىتجبٍ ّ یب تَبػف امت کَ ثبػج هی ىْػ کَ پـّمَ كیلن ّ هبرـای كیلن صبل ثؼّؿ ایي اىتجبٍ ىکل
ثگیـػ ّ ىـّع ىْػ ّ اػاهَ یبثؼ .یک ًلـ اىتجبُب ّاؿػ یک عبًَ هی ىْػ ّ ایي عبًَ فیـ ًظـ پلیل امت ّ صبل توبهی
هبرـا اػاهَ هی یبثؼ ثب آًکَ كـػ هْؿػ ًظـ اٍال آى كـػی ًینت کَ ُیچکل ُن ًوی ػاًؼ کَ اّ ػهیوب کینت .ایي «اثژٍ
اّل» یب « ُیچ چیقُ/وَ چیق» ػؿ ّاهغ ثِتـیي تجلْؿ «اثژٍ کْچک ؽ یب هطلْة گويؼٍ» امت.
 2/2صبلت ػّم یک «اثژٍ ّاهؼی» هخل یک صلوَ افػّاد ػؿ كیلن ُیچکبک «پٌزـٍ ای ثَ صیبٓ» امت .ایي اثژٍ ّاهؼی
کَ ؿهیجی ًیق ًؼاؿػ ثبػج ىکل گیـی اؿتجبٓ موجْلیک هیبى ػّ ًلـ ّ یب اكـاػ هی گـػػ ّ ػمت ثؼمت هی ىْػ ّ ػؿ
ىکل گیـی پـّمَ موجْلیک ًويی امبمی ػاؿػ .یب هی تْاًؼ ایي «اثژٍ» یک تَبػف ّ ىْک كـػی یب گـُّی ثبىؼ کَ
صبل ثبػج ىکل گیـی توبهی صْاػث ثؼؼی كیلن ّ پـّمَ موجْلیک كیلن ثبىؼ.
 2/3اثژٍ مْم ػؿ ّاهغ یک « صْْؿ هبػی ّ ُْلٌبک» امت کَ اهب اربفٍ ًوی ػُؼ تؼـیق ىْػ ّ ػؿک ىْػ اهب ثبػج
ىکل گیـی كیلن ّ پـّمَ كیلن هی گـػػ .ثـای هخبل «پـًؼگبى» ُیچکبک ًوبػی اف ایي «اثژٍ ؿئبل» امت« .الییي»
ًوبػی اف اثژٍ ؿئبل امت کَ ُْلٌبک ّ هيغٌ امت اهب ؿیـهبثل ػؿک ثبهی هی هبًؼ اهب ثبػج ىکل گیـی ػامتبى كیلن ّ
كیلوِبی مـیبلی ثؼؼی هی ىْػ .یب هی تْاى صتی «هنتـ امویت» ػؿ ثغو ػّم ّ مْم «كیلن هبتـیکل» ؿا ًوبػی اف ایي
«اثژٍ ؿئبل» ػیؼ .اثژٍ ؿئبلی کَ صبل چیقی رق تکـاؿ یک توتغ ؿئبل ّ عيًْت ؿئبل ًؼاؿػ ّ آى ایٌکَ ُوَ چیق ؿا ثَ
ىکل عْیو ػؿآّؿػُ ،وبًطْؿ کَ هنتـ امویت توبهی هبتـیکل ؿا ثَ «کپی ّ ثـگـػاى عْیو» تجؼیل هی کٌؼ( .هي ػؿ
ًوؼ هبتـیکل ثَ عطبی ژیژک ػؿ ًوؼه ثَ هبتـیکل اىبؿٍ کـػٍ ام .هی عْامتن ػؿ ایي کتبة ثغو ػّم ّ مْم هبتـیکل
ؿا ًیق ًوؼ ثکٌن تب ًيبى ػُن کَ چـا ػهیوب ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ثبینتی ثب ًوؼ ػلْفی تللین ىْػ .فیـا یک ًوؼ ػلْفی هی تْاًؼ ثَ
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ػؿک ثِتـ هبتـیکل ّ عطبی ژیژک ّ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ هبتـیکل کوک ثکٌؼ؛ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ػػْای عْة ّ ثؼ ثَ
تْلیؼ صبلت ؿیقّم ّاؿ كیگْؿُبی ًْ ،تْلیؼ اکنل ّ هبفاػ هؼاّم ،تالهی هـفُب ّ تضْل هبىیي ثَ اًنبى ّ اًنبى ثَ
هبىیي ،ثَ تْلیؼ هبىیٌِبی اىتیبم ًْ ّ پبیبى رؼیؼ ػؿ كیلن هبتـیکل هی اًزبهؼ ،اهب کوجْػ ّهت هبًغ اف ایي عْامتَ ىؼ).
لکبى ػؿ مویٌبؿ «اًکْؿ» ثـای تّْیش ایي مَ صبلت اثژٍ ُبی هْؿػ توٌب ّ یب توتغ ثيـی ایي تَْیـ ّ هخلج ؿا هی
کيؼ ّ تّْیش هی ػُؼ .ػؿ تَْیـ ؽیل هی ثیٌین کَ ثـای هخبل هک گبكیي ُوبى ّلغ پبییٌی ّ تجلْؿ اثژٍ کْچک ؽ یب
هطلْة گويؼٍ امت .یؼٌی اثژٍ ای کَ ثغيی اف آى ُویيَ ؿیـهبثل هلِْم ّ تبؿیک امت ،ثغيی ؿیـ هبثل ػمت یبثی
امت ،یب یک عالء امت ّ ثب ایٌضبل اّ ثؼّؿ عْیو پـّمَ رنتزْی ٍّبل ّ توٌب ؿا ثْرْػ هی آّؿػ« .پـًؼگبى
ُیچکبک» ػؿ ؿّی ّلغ اف ؿئبل ثَ مْی مبصت عیبلی هـاؿ ػاؿًؼ .یؼٌی آًِب ػؿ اٍل ثَ تجلْؿ «مبصت ؿئبل» ُوـاٍ
ثب یک صبلت عیبلی تجؼیل هی ىًْؼ .آى اثژٍ ًبػؿی کَ هخل صلوَ افػّاد ػؿ ػمتِب هی چـعؼ ّ ثبػج ایزبػ پـّمَ
گلتگْ ّ تضْل موجْلیک ػؿ هیبى كیگْؿُبی كیلن هی ىْػ ،ػؿ ّاهغ یک « اثژٍ موجْلیک» امت کَ ُوقهبى ػؿ عْیو
یک ًبهوکٌی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ ثبػج هی ىْػ کَ ثؼّؿ اّ پـّمَ موجْلیک ّ رنتزْی توٌبی آؿبف ىْػ.

 /3ژیژک ثَ هب اف ٓـف ػیگـ اهکبًی هی ػُؼ کَ صبل ثِتـ تلبّت هیبى كیلوِبی هؼؿى یب پنت هؼؿى ؿا ػؿک ّ لول
ثکٌین .اگـ ػؿ كیلن هؼؿى ُوَ صْاػث ثؼّؿ ایي «عالء ّ کوجْػ» ّ ثَ مَ ىکل ثبال ىکل هی گیـػ ،صبل ػؿ كیلن پنت
هؼؿى ػؿ ّاهغ ایي «عالء ّ کوجْػ» ،ایي «اثژٍ ؿئبلً ،بؿمینتی یب موجْلیک» یب اثژٍ ؿئبل/عیبلی ،موجْلیک/ؿئبل کَ
ُوَ ػؿ پی آى ُنتٌؼ ،عْػ ثَ تجلْؿ « ُیچی ّ عالء» تجؼیل هی ىْػ .صبل ایي اثژٍ ّ هطلْة گويؼٍ هی تْاًؼ اف یک
چين اًؼاف فیجب ّ اف چين اًؼاف ػیگـ تِْع ثـاًگیق ثبىؼ.
صبل ًگبٍ پنت هؼؿى ّ كیلن پنت هؼؿى هخل كیلن « آلوبًی عْة» هی تْاًؼ ػؿ ُـ اپیقّػ تْمٔ یک ًلـ ّ یک كیگْؿ
ؿّایت ىْػ ّ ایٌگًَْ عْاًٌؼٍ هی تْاًؼ صبػحَ ّ ػامتبى ؿا اف چين اًؼافُبی هغتلق ثجییٌؼ .یب ػؿ كیلن «مي میتی» هب هی
ثیٌین کَ چگًَْ ًوبیٌؼٍ هبًْى اف ٓـف ػیگـ یک «کبًیجبل» امت ّ رٌبیتکبؿ اف ٓـف ػیگـ ّ تضت ىـایٔ ػیگـ هی
تْاًؼ صبهی فى هوتْل ىْػ ّ ایٌکَ چگًَْ ّ ثـ امبك ىـایٔ ربی عْة ّ ثؼ ،هِـهبى ّ ّؼ هِـهبى هی تْاًؼ تـییـ
ثکٌؼُ .وبًطْؿ کَ كیلوِبیی چْى مي میتی ّ یب میَؼ ثب كـم ّ ىکل رؼیؼ عْیو ُـ چَ ثیيتـ ثَ هب ًيبى هی ػٌُؼ کَ
ّاهؼیت ؿّفهـٍ هب یک «ّاهؼیت موجْلیک» امت ،یک ؿّایت هبػؿ ثَ تضْل امت ّ یک هبػیت ّ ّاهؼیت ػیٌی
هضِ ًینت.
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تْاًبیی ژیژک ثَ ىٌبعت هجبصج هغتلق ّ ًگـىِبی هغتلق ّ اهکبى پیًْؼ آًِب ُوچٌیي ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ صبل
ثتْاًین ثَ مـاؽ ًظـیبت ػیگـ ّ هتلبّت ًوؼ كیلن یؼٌی ًوؼ ػلْفی ّ ًوؼ ثیٌبهتٌی كیلن ؿّین ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ تللین ایي
هؼؿتِب ػمت یبثین .ؿاُی ّ ػیبلْگی کَ ژیژک ػؿ کتبة «اًؼام ثؼّى رنن» ّ اف ٓـین ایزبػ ػیؼاؿ هیبى ػلْف ّ لکبى
ایزبػ هی کٌؼ ّ چَ ػزت کَ آًزب ًیق گبٍ ثَ مـاؽ كیلن ّ میٌوب هی ؿّػ تب ًقػیکیِبی ػّ ًگبٍ هتلبّت ؿا ػؿ ثـعْؿػ ثَ
پؼیؼٍ ُبی هيغٌ ًیق ًيبى ػُؼ.
تئْری فیلن دلْس
ػلْف ػؿ ًوؼه ثـ «پؼیؼٍ میٌوب ّ كیلن» ػؿ ّاهغ یک مْال ًْیي ّ یک چين اًؼاف ًْ ثَ كیلن ؿا هطـس هی کٌؼ .ثَ ثبّؿ
ػلْف میٌوب ّ كیلن ػؿ ّاهغ یک « ىیٍْ رؼیؼ ایزبػ تَبّیـ» امت .میٌوب ّ كیلن یک مینتن ًْیي تْلیؼ تَبّیـ ّ ػالئن
امت ّ ایي مینتن ًْ ،ایي ىیٍْ ًْ ،ایي هبىیي ًْ ػؿ ّاهغ «ّاهؼیتی رؼیؼ» ایزبػ هی کٌؼ کَ تب هجل اف آى ثَ ایي ىکل
اٍال ّرْػ ًؼاىتَ امت .افیٌـّ ثَ ثبّؿ ػلْف ػؿ ّاهغ ّظیلَ كلنلَ امت کَ صبل ثَ ًوؼ ّ تيـیش ّ ٓجوَ ثٌؼی صبالت
ایي ّاهؼیت ًْیي ثپـػافػ ّ ایي کبؿ ؿا ًوی تْاًؼ ؿّاًکبّی یب فثبى ىٌبمی ّ ػلْم ػیگـی اًزبم ػُؼ کَ ثـ امبك
ّاهؼیبت ػیگـی ػول هی کٌٌؼ .ػؿ ّاهغ ثـای ػلْف ّظیلَ كلنلَ امت کَ اف ػؿّى ایي ّاهؼیت ًْیي میٌوب كلنلَ ّ صبالت
آى ؿا ثیبثؼ ّ ًَ آًکَ آى ؿا ثب چِبؿچْثِبی اف پیو تؼییي ىؼٍ ؿّاًکبّی ّ ؿیـٍ ًوؼ ثکٌٌؼ .فیـا ایي هتي ًْ ،ایي ّاهؼیت
ًْ ًیبفهٌؼ ثَ « هبًْى ًْیي عْیو ،كلنلَ ًْیي عْیو» امت .كلنلَ ّ ًگبُی کَ اف ّاهؼیت ّ صبلت رؼیؼ اّ صـکت هی
کٌؼ.
افیٌـّ ػلْف ػؿ کتبة ػّرلؼی هْی ّ هـرؼو ثَ ًبهِبی « تَْیـ صـکت» ّ «تَْیـ فهبى» اف ایي هّْْع صـکت
هی کٌؼ کَ میٌوب ّ كیلن ػؿ هنیـ تکبهل ّ آكـیٌو ّاهؼیت ًْیي عْیو اف ػّ هـصلَ هِن ػجْؿ کـػٍ امت ّ اثتؼا ثب
ىٌبعت ایي ػّ صبالت ّ اىکبل آى هی تْاى ثَ ػؿک ّاهؼیت ًْیي میٌوب ّ ثَ ػؿک «ّاهؼیتِبی ًْیي تْلیؼ ىًْؼٍ تْمٔ
میٌوب» ًقػیک ىؼ.
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تـْیز حزکت
ثَ فػن ػلْف اگـ ثَ هکبًینن كیلن ػهین ثٌگـین ،آًگبٍ هی ثیٌین کَ امبك كیلن ثـ پبیَ «تَْیـ صـکت» امتْاؿ امت.
یؼٌی كیلن ػؿ ّاهغ ثینت ّ چِبؿ تَْیـ مبکي ؿا ػؿ كبٍلَ فهبًی اًؼکی پيت مـُن ثَ ًوبیو هی گؾاؿػ ّ ایٌگًَْ
تُْن «صـکت» ؿا ایزبػ هی کٌؼ .امبك ّاهؼیت ًْیي كیلن ثـ پبیَ تاله ثـای ایزبػ «تَْیـ صـکت» امتْاؿ امت ّ
ایٌکَ مؼی هی کٌؼ کَ اثتؼا هبًٌؼ كیلوِبی ٍبهت اّلیَ ثَ ایزبػ صـکبت ػبػی اًنبًِب ثـ ؿّی پـػٍ میٌوب ثپـػافػ ّ آًچَ
ؿا کَ ثـػاىت صنی اًنبًِب هی ثیٌٌؼ ّ ثَ ػٌْاى ّاهؼیت هی پٌؼاؿػ ،ثـ ؿّی ٍضٌَ میٌوب ثیبّؿػ .اهب میٌوب ثبفتبة
مبػٍ ثـػاىت صنی اًنبًِب ّ ثبفتبة مبػٍ «صـکت ػیٌی» ًینت ثلکَ ایي «تَْیـ صـکت» اّال اف اثتؼا ثـ ؿّی یک
«تُْن» امتْاؿ امت ،فیـا تَبّیـ ػوال حبثت ُنتٌؼ ّ ػّهب كیلن ػؿ ایي «تَْیـ صـکت» ػؿ هنیـ تکبهلو تـییـات
رؼیی ّاؿػ هی کٌؼ ّ صبالت هغتلق ایي «تَْیـ صـکت» ؿا هی مبفػ .هّْْع هِن ّ امبمی اهب ایي امت کَ ػؿ
هـصلَ اّل آكـیٌو «ّاهؼیت میٌوبیی» هب ثـ توـکق میٌوب ثـ ایزبػ « تَْیـ صـکت» ؿّثـّ ُنتین .ایي ػّؿٍ «تَْیـ
صـکت» ثب عْیو ًْػی مینتن اف چگًْگی «آكـیٌو صـکت ّ ّاهؼیت» ؿا ثْرْػ هی آّؿػ کَ هی تْاى عطْٓ کلی
آى ؿا ثَ ىـس ؽیل ػاًنت:
 /1ػؿ هـصلَ «تَْیـ صـکت» ػؿ ّاهغ كیلن کالمیک ػؿ پی ىـس ّ تيـیش « یک ػامتبى ّ ّاهؼیت ػاؿای تؼاّم فهبًی
ّ هکبًی» امت ّ ُـ صـکت ثَ مْی صـکت ّ هـصلَ ثؼؼی كیلن ػؿ یک میـ ػوؼتب هٌطوی تؼاّم ّ اػاهَ هی یبثؼُ .ـ
کٌيی ثؼًجبل عْیو ّاکٌيی ػاؿػ ّ ایي کٌوّ/اکٌو ػؿ ّاهغ كیلن ّ آؿبف/هیبًَ/پبیبى كیلن ؿا تؼییي ّ مبهبى ثٌؼی هی
کٌؼ .صبالت ایي تؼاّم صـکتی ّ صبالت کٌوّ/اکٌيی هی تْاًؼ هغتلق ثبىؼ .ایي صبلت هی تْاًؼ ثَ ىکل كیلوِبی ّمتـى
«كْؿػ» ّ ػیگـاى ثَ صبلت ایي ثبىؼ کَ یک صبلت مَ گبًَ «کٌوّّ/ؼیت/کٌو» ًِبیی ّ مـاًزبم ػّئل ًِبیی ثْرْػ
آیؼ .یؼٌی اثتؼا یک ػؿگیـی کْچک ّ یب هـگ ؿكیوی ثَ ّّؼیتی ػؿ هیبًَ كیلن کيیؼٍ هی ىْػ کَ ػؿ آى هِـهبى كیلن صبل
اف ٓـین آىٌبیی ثب ػیگـاى ُـ چَ ثیيتـ ثَ «ثلْؽ رٌگی» عْیو ػمت هی یبثؼ ّ آًگبٍ کٌو ًِبیی كیلن ّ یب «ػّئل
ًِبیی» ثْرْػ هی آیؼ .گبٍ ایي صبلت تؼاّم ػامتبًی ّ صبلت کٌوّ/اکٌيی ثَ صبلت « ّّؼیت /کٌوّ/اکٌو» ثبىؼ ّ اثتؼا
یک ّّؼیت هخل ثَ یک هـاؿگبٍ رؼیؼ ػؿ هضل مـعپْمتبى ّ اػقام هِـهبى ثَ آًزب ثبػج ىـّع ػامتبى ّ
کٌوّ/اکٌيِبی ػیگـ كیلن هی ىْػ .یب صبلت ایي تؼاّم هی تْاًؼ ثَ صبلت یک «کٌو /ثـػاىت صنیّّ/ؼیت» ثبىؼ .هخل
كیلوِبی چبؿلی چبپلیي کَ ػؿ آى ثـای هخبل ُـ تیـی کَ ػؿ رجَِ رٌگ ىلیک هی کٌؼ ّ یب ثَ اّ ىلیک هی ىْػ ،ثـ
ؿّی تغتَ ای ػالهت هی فًؼ ّ ایٌگًَْ یکؼكؼَ رجَِ رٌگ ؿا ثب «هیق ثیلیبؿػ» ّ ثبفی ثیلیبؿػ پیًْؼ هی فًؼ .یب صبلت
تَْیـ صـکت هی تْاًؼ ثَ صبلت یک « ُیزبى اصنبمی ثبىؼ کَ ثَ کٌو ّ ّاکٌيی عتن هی ىْػ»ُ .ـ کؼام اف ایي
صبالت ّ اىکبل كیلن ًیق ثب عْیو صبالت رؼیؼی اف هًْتبژ ّ ثـه كیلن ّ یب تبکیؼ ثـ مبیَ /ؿّىي ّ تَْیـ چِـٍ ّ
ؿیـٍ ؿا ثؼًجبل ػاؿػ ّ ثؼیٌگًَْ آًِب صبالت هغتلق ّ ژاًـُبی هغتللی اف «تَْیـ صـکت» ّ ایي ّاهؼیت ًْیي هی
آكـیٌٌؼ.
 /2هّْْع ػّم ایي امت کَ ػؿ ّاهغ كیلن هؼؿى ّ ّاهؼیت هؼؿى كیلن ثـ امبك ػّ ػٌَـ امبمی ػیگـ ًیق تؼییي هی
ىًْؼ .ایي ػّ ػٌَـ امبمی ػؿ ّاهغ «لضظبت هغتلق ّ ػبػی كیلن» ّ مپل «لضظبت ّیژٍ» كیلن ُنتٌؼُ .ـ كیلن هؼؿى
ػؿ ّاهغ ثـ امبك لضظبت ػبػی ّ ػوْهی ّ ثَ تَْیـ کيیؼى یک ّاهؼیت ػوْهی یب ػبػی ىـّع هی ىْػ ّلی اف
ػؿّى ُویي ّاهؼیبت ػبػی آًگبٍ «ّاهؼیبت ّیژٍ» كیلن ثـّف هی کٌؼ ّ کبؿگـػاى ثـای ًيبى ػاػى ایي لضظبت ّیژٍ اف
ّمبئل هغتلق ،اف هًْتبژ ّ ثـه تب آٌُگ ّ تَْیـ پـؿًگ ّ ؿیـٍ امتلبػٍ هی کٌؼ .یک اف اّلیي امتبػاى ثقؿگ ایي
كي ػؿ ّاهغ «ایقًيتبیي» امت .ثـای هخبل اّ ػؿ ىبُکبؿه «ؿفهٌبّ پْتوکیي» ایي لضظَ ُبی ّیژٍ كیلن ؿا ثب ػهت
عبٍی مبهبى ثٌؼی ّ كیلن ثـػاؿی هی کٌؼ .یک ًوًَْ هؼـّف ایي «لضظبت ّیژٍ» ٍضٌَ هؼـّف کيتبؿ هؼتـّیي ثـ
ؿّی پلَ ُب امت کَ ثبؿُب تْمٔ كیلوِبی ػیگـ هًْتبژ ّ ثبفمبفی ىؼٍ امت.
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ایقًيتبیي ایي ػّ لضظبت هتلبّت كیلن ؿا «لضظبت اؿگبًیک» ّ «لضظبت پـىْؿ ّ اصنبمی» كیلن هی ػاًنت.
ُـ کبؿگـػاى کالمیک ّ یب ًْیي ًیق ثَ ىیٍْ عْیو ایي «لضظبت ػبػی» ّ «لضظبت عبً» ؿا ػؿ كیلن ُبی
عْیو ایزبػ هی کٌؼ .ثـای هخبل ػؿ كیلوِبی ّمتـى « لضظَ ػّئل» هؼوْال ًوبػی اف ایي لضظبت ّیژٍ امت ّ
یب ػؿ صبلت « ُیزبى/کٌو/کٌو» هؼوْال «تَْیـ ثقؿگ ٍْؿت هِـهبى ػؿ لضظَ عين ّ یب تَوین گیـی»
ثَ «لضظبت ّیژٍ» تؼلن ػاؿػ .ػؿ كیلوِبی کوؼی چبؿلی چبپلیي هخل «ػیکتبتْؿ ثقؿگ» یب «ػَـ رؼیؼ» یب
ػؿ كیلوِبی لْؿلُ/بؿػی کَ ثَ ْٓؿػوؼٍ ثَ ىیٍْ « کٌو/ثـػاىت صنی هتلبّت» یب «ُیزبى/ثـػاىت صنی
هتلبّت» ُنتٌؼ،آًگبٍ ثـای هخبل لضظَ آفهبیو یک ػمتگبٍ ؿؾاعْؿی اتْهبتیک ثَ لضظَ ىکٌزَ ػاػى كیگْؿ
ػؿ كیلن «ػَـ رؼیؼ» اف چبپلیي تجؼیل هی ىْػ ّ یب لضظَ ًگبٍ ػیکتبتْؿ ثَ هؼل کـٍ فهیي ّهیل ًبؿمینتی
تَبصت آى ثَ یک «ثـػاىت صنی هتلبّت ّ کٌو هتلبّت» ّ ثَ ثبلَ کوؼی ّ هبالهبل اف ٌٓق ّ هنغـٍ
کـػى صبالت ًبؿمینتی ػیکتبتْؿ تجؼیل هی گـػػ.

ػّؿاى ثقؿگ « تَْیـ صـکت» توـیجب تب فهبى پبیبى رٌگ رِبًی ػّم ّ پبیبى آى ْٓل هی کيؼ ّ ػؿ
کيْؿُبی هغتلق ژاًـُبی هغتللی ّ ىیٍْ ُبی هغتلق هًْتبژ ّ ثـه كیلن ّ یب هکبتت هغتلق هبًٌؼ صبلت
اکنپـمیًْینتی « تلبّت ؿًگِب ّ ًْؿ» ّ ؿیـٍ ؿا ثْرْػ هی آّؿػ اهب هـصلَ «تَْیـ صـکت» ُوقهبى ػؿ
عْیو ػاؿای ػالئن ثضـاًی ثْػ کَ ػؿ ٓی فهبى ُـ چَ ثیيتـ عْیو ؿا ػؿ ًتیزَ تضْالت تکٌیکی ،كـٌُگی،
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میبمی ّ ارتوبػی ًيبى هی ػٌُؼ ّ ّـّؿت یک تضْل ّ ػگـػینی ػؿ ّاهؼیت میٌوب ؿا ایزبػ هی کٌٌؼ .ایي
ثضـاًِبی هغتلق میٌوبی «تَْیـ صـکت» ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثـ پبیَ ّاثنتگی ػوین ایي میٌوب ثَ «تؼاّم
ػامتبًی» ّ ایزبػ یک ّاهؼیت هتؼاّم ّ ؿاثطَ «کٌوّ/اکٌيی»« ،ػلت/هؼلْلی» امتْاؿ ثْػ .ػؿ ّاهغ میٌوبی
« تَْیـ صـکت» ثیبًگـ ّ تجلْؿ ػّؿاى هؼؿًیت کالمیک ثْػ کَ ثـ ثبّؿ ثَ ّرْػ یک «مْژٍ ػبهل ّ هبئن
ثَ عْیو» ّ ثبّؿ ثَ یک «ّاهؼیت ػیٌی» ّ ؿاثطَ «هٌطوی ّ هکبًیکی ػلت/هؼلْلی ،کٌوّ/اکٌيی»
امتْاؿ ثْػ .ػؿ ٓی تضْالت میٌوب ّ اف ٓـف ػیگـ تضْالت ثقؿگ رِبًی ّ ػؿ ًتیزَ رٌگ ّ حوـات آى ػؿ
ّاهغ ُـ چَ ثیيتـ ایي رِبى ّ ّاهؼیت هٌطوی ّ هؼاّم ّ ثـػاىت صنی هؼاّم ّ هٌطوی مْژٍ هؼؿى ثَ فیـ
مْال هی ؿّػ ّ ؿاثطَ کٌوّ/اکٌيی ُـ چَ ثیيتـ ىکنت هی عْؿػ .ثغيی اف ایي ىکنت ؿاثطَ هکبًیکی
کٌوّ/اکٌيی تضت تبحیـ تضْالت تکٌیکی میٌوب ّ اهکبًبت ًْیي كیلن ّ میٌوب ّ ىیٍْ هًْتبژ ثْػ ّ یب تضت تبحیـ
تزبؿة ػولی ػؿ صیي کبؿ ثْػّ .هتی ثـای هخبل تٌِب یک ثبؿًؼگی ّ تـییـ ُْا ػؿ صیي كیلن ثـػاؿی ثـ ؿّی
صبلت کٌوّ/اکٌيی كیلن ّ ؿًّؼ هٌطوی كیلن تبحیـ هی گؾاىت ّ ػؿ آى علل ّ ىکنت ایزبػ هی کـػ.
ًکتَ هِوتـ اهب ایي ثْػ کَ صبل کبؿگـػاًبى هِوی ّ اف ُوَ هِوتـ «ُیچکبک» ُـ چَ ثیيتـ ػؿ ؿاثطَ
هکبًیکی «کٌوّ/اکٌو» یک «ػٌَـ ّ الوٌت مْم» ّاؿػ هی کٌٌؼ .ایي «ػٌَـ ّ الوبى مْم» ػؿ ّاهغ یک
« ػٌَـ ؿّصی ّ ؿّاًی » امت .ثـای هخبل ػؿ كیلوِبی ُیچکبک ُیچگبٍ ؿاثطَ هبتل/هوتْل کبهال هيغٌ
ًینت ّ ػؿ ّاهغ ؿاثطَ هبتل/هوتْل یب کٌوّ/اکٌو ثـ ىجکَ ای اف ؿّاثٔ هغتلق امتْاؿ امت کَ رقّ مْم
ایي ؿاثطَ ُنتٌؼ ّ آى ؿا تؼییي ّ مبهبى ثٌؼی هی کٌٌؼ .ػّؿثیي ُیچکبک ػؿ ّاهغ آى « ػٌَـ ّ ًگبٍ مْهی»
امت کَ ایي رِبى موجْلیک ّ ثنتـ موجْلیک ثؼّؿ «کٌوّ/اکٌو» هؼوْلی ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ ثَ هب ًيبى
هی ػُؼ کَ چـا تؼاّم هٌطوی كیلن ّ ثـػاىت هکبًیکی اف كیلن ػیگـ ًبهوکي امت ّ ثَ هـف عْیو ؿمیؼٍ امت.
اگـ کبؿگـػاًِبی مبثن عْاُبى ایزبػ ؿاثطَ هیبى كیگْؿُبی كیلن ّ ایزبػ ػامتبى عْیو ثْػًؼ ،صبل ُیچکبک
ػٌَـ مْهی یؼٌی توبىبچی ّ ًگبٍ اّ ؿا ثَ هیبى هی کيؼ ّ ػّؿثیي اّ هبػؿ امت ثَ ػٌْاى ًوبػ ایي
«ًگبُی» کَ ػوال ثَ ُیچکل تؼلن ًؼاؿػ ّ ثَ هْل ػلْف ػؿ ّاهغ یک «ًگبٍ هبهجل اف مْژگی» امت ،هـتت
اف رْاًت هغتلق ثَ هّْْع ثٌگـػً ،گبٍ ّ چين اًؼافُبی هغتلق ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ ثَ توبىبچی اهکبى
ػُؼکَ ثنتـ ّ رِبى ؿّاًی ؿا ثجیٌؼ کَ اٍْال ایي ّّؼیت تـمٌبک ّ یب یک رٌبیت ؿا هوکي هی مبفػ ّ
ُوقهبى ُویيَ ثغيی ثـای « تلنیـُبی ثؼؼی» ثبف هی هبًؼ  .ػلْف ایي صبلت ػّؿثیي ُیچکبک ّ ػؿ ػؿ
ًِبیت صبلت هِن ػّؿثیي ؿا « چين میٌوب» هی ًبهؼ ّ ثـای اّ ػهیوب ایي صبلت «چين_میٌوب» صبلت ثٌیبػیي
میٌوب ّ ّاهؼیت میٌوب امت« .چين میٌوبیی» کَ ثَ هب اهکبى هی ػُؼ هـتت اف چين اًؼاف رؼیؼی ثَ یک پؼیؼٍ
ثٌگـین ّ ؿّاثٔ رؼیؼیّ ،اهؼیبت رؼیؼی ؿا کيق ثکٌین ( .ػؿ ثبة چين_ میٌوب ػؿ ًوؼ ثـ كیلن ثیْبیی ثیيتـ
تّْیش ػاػٍ هی ىْػ).
ُیچکبک ّ کبؿگـػاًبى ثؼؼ اف اّ ُـ چَ ثیيتـ ػٌَـ «تلنیـ ّ تؼجیـ» ؿا اف ٓـین ایزبػ «تؼلین ّ ایِبم» ػؿ
مبعتبؿ كیلن ّ اف ٓـین ىکنتي ؿاثطَ هکبًیکی «کٌوّ/اکٌيی» ایزبػ هی کٌٌؼ ّ ثؼیي ٓـین ثضـاى ًِبیی
«تَْیـ صـکت»ّ ػگـػینی اّ ثَ «تَْیـ فهبى» ؿا فهیٌَ مبفی هی کٌٌؼ.
ػٌَـ امبمی ّ پبیَ ای ػؿ ایي تضْل ّ ػگـػینی هِن اف «تَْیـ صـکت» ثَ «تَْیـ میٌوب» ػؿ ّاهغ رٌگ
رِبًی ّ ًتبیذ ؿّاًی ّكـٌُگی آى ثـای اًنبًِب ثْػ .فیـا ایي رٌگ ػهیوب ثَ اًنبى ّ رِبًی کَ ػؿ فیـ
ّـثبت رٌگ لَ ّ اف پبی ػؿ آهؼٍ ثْػ ،ایي اصنبك ؿا ثْرْػ آّؿػٍ ثْػ کَ آى رِبى ػوالًی ّ هکبًیکی،آى
ّاهؼیت هٌطوی ّ هؼاّم ّ آى آفاػی ّ هؼؿت مْژٍ هبئن ثَ عْیو ػؿ ّاهغ یک تُْن ثْػٍ امت ّ اّ ُـ چَ
ثیيتـ ىکنت ایي رِبى ّ تؼاّم ،ىکنت ایي ّاهؼیت ػیٌی ّ صبالت کٌو ّ ّاکٌيی،ؿا صل ّ لول هی کٌؼ،
ىکنت تؼاّم فهبًی ّ هکبًی ّ صْْؿ «عالء ّ ثی هبًًْی ،ثی هٌطوی» ػؿ رِبى اًنبًی ّ ىغَی ؿا صل
ّ لول هی کٌؼ ّ صبل ُـ چَ ثیيتـ هی عْاُؼ ثَ ربی صـکت ّ کٌو ثَ ؿّایت ایي رِبى ّ مبعتبؿ ىکنت
عْؿػٍ ّ گـكتبؿ ػؿ عالء اف چين اًؼاف عْیو ثپـػافػ .افیٌـّ ًیق ربلت امت کَ ایي صـکت ًْ ّ تضْل ًْ
ػؿ کيْؿی هخل كـاًنَ آؿبف ًوی ىْػ کَ صبل ثَ ػٌْاى پیـّف رٌگ عْػ ؿا ٍبصت هؼؿتی ًْ اصنبك هی
کٌؼ ،ثلکَ ایي صـکت ًْ هجل اف ُوَ اف ٓـین «ًئْؿئبلینن ایتبلیب» ّ کبؿگـػاًبًی چْى ؿّملیٌی تب كلیٌی ّ
ؿیـٍ آؿبف ّ ىـّع هی ىْػ ّ ربی ىیٍْ مبثن «ّّؼیت /کٌوّّ/ؼیت ًْ» یب « کٌوّّ/ؼیت/کٌو ًْ»
ؿا صبل یک رِبى كـاگوٌتی ،تَبػكی ّ ػیؼاؿُبی ًَلَ ًیوَ ّ هـتت ػؿ صبل ىکنت ًْ هی گیـػ .ؿّملیٌی
رِبًی اف ػیؼاؿُبی ًَلَ ًیوَ ّ تَبػكی ًيبى هی ػُؼ ّ كلیٌی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ چـا ػؿ ایي رِبى
اًنبًی یک «فًزیـٍ کٌوّ/اکٌيی» ّرْػ ًؼاؿػ ّ صـکبت تَبػكی ثبػج ایزبػ صـکبت ثؼؼی ّ تضْالت ثؼؼی
هی ىًْؼ .صبل ثَ ربی ٍضٌَ ُبی هْی کٌو ّ ّاکٌو هب ىبُؼ لول «کلیيَ ُبی میٌوبیی» تْمٔ ایي ًنل ًْ
ُنتین ّ ایي کلیيَ ُبی ػّئل ّ ؿیـٍ تْمٔ ایي كیلوِبی ًْ ،تْمٔ صـکبت هغتل ىؼٍ هْتْؿیک هبًٌؼ یک تیـ
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ثَ ُؼف ًغْؿػٍ ،هيت ثَ چبًَ ًغْؿػٍ ،ػؿگیـیِبی ًبؿك ّ ّؼیق ،ربیگقیٌی کٌو ثب صـف فػى فیبػ ّ
ؿیـٍ هغتل ّ کٌبؿ فػٍ هی ىْػ.
هّْْع اهب ایي ثْػ کَ صبل یک «ػٌَـ ؿّاًی ّ ًگبٍ ًْ» ،یک رِبى ثؼّى یک هـکق هيغٌ ّ ؿاثطَ
ػلت/هؼلْلی هيغٌ ّاؿػ میٌوب ّ رِبى کٌوّ/اکٌو هی ىْػ ّ ایي رِبى ؿا ػچبؿ ثضـاى هی مبفػ ّ ؿاثطَ
ػلت/هؼلْلی ؿا هغتل هی مبفػ اهب ثـای تضْل ًِبیی ّ ػگـػینی ًِبیی ثبینتی ایي « ػٌَـ ؿّاًی» ،ایي
ؿّاثٔ صْل یک کٌوّ/اکٌو ّ تؼییي کٌٌؼٍ آى ،ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ یک « تَْیـ ًْ ،ثَ یک تلکـ ًْ»
ثَ یک «ّاهؼیت ًْ اف كیلن ّ میٌوب» تضْل یبثٌؼ ّ ایي تضْل ػهیوب تضْلی امت کَ مـاًزبم ثب گؾاؿ اؿ «تَْیـ
صـکت» ثَ «تَْیـ فهبى» ػؿ كیلن ٍْؿت هی گیـػ ّ هب اکٌْى ًیق ػؿ ثطي ّ ثنتـ ایي تضْل هِن ّ ُوَ
ربًجَ ُنتین.
«تـْیز سهبى»
ثب ایزبػ «ػٌَـ مْم ّ ؿّاًی» تْمٔ «ػّؿثیي ُیچکبک» ّ یب ثب ىکنت فًزیـٍ ػلت/هؼلْلی تْمٔ
ًئْؿئبلینن ایتبلیبیی ،ػؿ ّاهغ ثضـاى ًِبیی «تَْیـ صـکت» ّ میٌوبی کالمیک ثَ اّد عْیو هی ؿمؼ ّ
مـاًزبم تضْلی هِن ػؿ «ّاهؼیت میٌوبیی» تْمٔ کنبًی چْى كلیٌی اف یک مْ ّ مپل تْمٔ هکبتت هغتلق
ػیگـ اف اّؿمي ّلق تب گْػاؿػ ،پبفّلیٌی ،تـّكْ تب ثغو اػظن کبؿگـػاًبى هْكن کًٌْی ٍْؿت هی گیـػ ّ
ػّؿٍ ای رؼیؼ اف میٌوب آؿبف هی ىْػ کَ ػلْف آى ؿا «تَْیـ فهبى» هی ًبهؼ ّ تب ثَ اهـّف اػاهَ ػاؿػ ّ ػؿ
صبل تضْل ػائوی امت .ثـای ػؿک ایي ػگـػینی ّ ػؿک «تَْیـ فهبى» ثبینتی ثَ ثـعی تـییـات امبمی
اىبؿٍ کـػ کَ ػؿ صیي ػگـػینی میٌوب اف تَْیـ صـکت ثَ «تَْیـ فهبى» اتلبم هی اكتؼ.
 /1اّلیي ّ هِوتـیي تضْل ػؿ میٌوبی ًْیي ایي امت کَ ثب ایي گؾاؿ ًْیي اکٌْى ػیگـ « صـکت ّ تؼاّم
ػامتبًی یب تؼاّم ّاهؼیت ػامتبى» ّ «فًزیـٍ کٌوّ/اکٌيی» فیـثٌبی میٌوبی ًْیي ًینت ّ ثَ کٌبؿ فػٍ هی
ىْػ .ثلکَ اکٌْى هّْْع میٌوب ثَ تَْیـ کيیؼى « فهبى ّ تضْالت» آى امت .اکٌْى كیلن ُب اف صـکت اف
گؾىتَ ثَ صبل ّ آیٌؼٍ ّ ایزبػ تؼاّم ػامتبًی ػجْؿ هی کٌٌؼ ّ كیلن هی تْاًؼ ثـ امبك یک «ثبفگيت ثَ گؾىتَ»
یب ثَ ىیٍْ «اپیقّػُبی هغتلق» ّ ىکنت هؼاّم فهبى ّ هکبى ؿط ػُؼ.
 /2ایي تضْل ّ ىکنت فًزیـٍ صـکتی ثَ هؼٌبی ػجْؿ اف «ثـػاىت صنی ّ هْتْؿیک» كیلن ثَ مْی
«ثـػاىت تَْیـی ّ ٍؼایی» كیلن امت .یؼٌی اکٌْى ثَ ربی ایٌکَ توبىبچی ثب ػًجبل کـػى صـکبت هْتْؿیک
كیگْؿُب ثَ كِن ػامتبى ّ فًزیـٍ صْاػث ػمت یبثؼ ،صبل اهب تَبّیـ ّ ىکنت هؼاّم آًِب ،صـکت ایي تَبّیـ
ثَ گؾىتَ ّ یب آیٌؼٍ ،صـکت هؼاّم ػّؿثیي ّ ایزبػ چين اًؼافُبی ًْ ،ثبػج ایزبػ یک ؿّایبت هغتلق ّ چين
اًؼافُبی هغتلق كیلن هی ىْػ .یب ایٌکَ كیلن اف چين اًؼاف یک كیگْؿ ّ یب هبًٌؼ كیلن « آلوبًی عْة» ُـ اپیقّػ
اف چين اًؼاف یک كیگْؿ ىـس ػاػٍ هی ىْػ ّ هب هی ػاًین کَ هـتت ػؿ صبل ػیؼى یک چين اًؼاف ّ ؿّایت
ُنتین ّ ؿّایبتی ػیگـ هوکي امت .اف ٓـف ػیگـ «ًگبٍ ػّؿثیي» هی تْاًؼ صتی ػؿ ایي تؼاّم تَْیـی ّ
تؼاّم ؿّایتی ىکنت ّ ىکبف ایزبػ ثکٌؼ ّ هـتت عالء ُبی فهبًی ّ چين اًؼافُبی ًْ ایزبػ ثکٌؼ کَ ثَ
توبىبچی اربفٍ هی ػُؼ ،صبل «تلنیـُب ّ ىجکَ ُبی ًْیٌی اف هؼبًی» ػؿ كیلن ؿا صؼك ثقًؼ یب ثلِوؼ .اکٌْى
ًَ تٌِب «تَبّیـ» ثلکَ «هْفیک ّ اٍْات كیلن» هی تْاًٌؼ ثَ ایزبػ « چين اًؼافُبی ًْ» ثَ ػامتبى كیلن ػمت
یبثٌؼ ّ کوک ؿمبًٌؼ ّ یب تَْیـ اّلیَ ؿا ّ مبعتبؿ اّلیَ ؿا ثيکٌٌؼ ّ اهکبًی ًْ ثـای تلنیـ ّ ػیؼى ثگيبیٌؼ.
ایي ًگبٍ ًْیي ثَ میٌوب ّ «تَْیـ فهبى» ثبػج هی ىْػ کَ صبل ثـای هخبل ثبفگيت ثَ گؾىتَ ػؿ صیي یک
كیلن ثَ ربی ایٌکَ ثَ هؼٌبی ثبفگيت ثَ اٍل ّ ّاهؼیت اّلیَ ثبىؼ ،ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ «ؿّایتی مْثژکتیْ اف
گؾىتَ» ّ اهکبًی امت .صبل «تَْیـ فهبى» هی تْاًؼ ثَ صبالت هغتلق ٍْؿت ثگیـػ ّ كیلن ؿا ىکل ثؼُؼ.
ثـای هخبل اف ػؿّى ػامتبى اکتْئل كیلن هب هـتت ثَ «فهبًِبی ػیگـ» ّاؿػ هی ىْین ّ هخل كیلن «هْی میبٍ»
هـتت هـف هیبى ّاهؼیت ّ ؿّیب ثؼیي ّمیلَ ىکنتَ هی ىْػ کَ «ًیٌب» كیگْؿ اٍلی كیلن ػؿ ّاهؼیت هؼوْلی ثب
« ُوقاػ» عْیو ػؿ هنیـ ؿاٍ عْیو ؿّثـّ هی ىْػ .یب ایٌکَ هخل كیلن «هبتـیکل» هـفُبی هیبى رِبى
ّیـتْال ّ ّاهؼی ّ ؿیـٍ ىکنتَ هی ىًْؼ ّ آًِب هی تْاًٌؼ ثَ ُن تجؼیل ىًْؼ.
 /3ثـتـی یبكتي « صبلت تَْیـی ّ ٍؼایی» ثـ صبلت «هْتْؿیک ّ کٌيی» ػؿ كیلن ثبػج هی ىْػ کَ صبل
ُـ چَ ثیيتـ كیلن ثَ صبلت « چين اًؼاف» تجؼیل ىْػ ّ هـف هیبى ّاهؼیت/ؿیـ ّاهؼیت ،ػؿّؽّ/اهؼیت ىکنتَ
ىْػ .ػؿ كیلوی اف کبؿگـػاى هؼـّف ژاپٌی کْؿّمبّا ثٌبم « ؿاىوْى» آًگبٍ تزبّف ثَ یک فى ّ هتل ُونـ
مبهْؿاییو اف چين اًؼافُبی هغتلق ّ ىغَی كیگْؿُبی كیلن ىـس ػاػٍ هی ىًْؼ ّ ػؿ ًِبیت ُیچکل ًوی
ػاًؼ کَ کؼام صویوت ّ کؼام ػؿّؽ امت .یب ثِتـ امت ثگْیین کَ صبل «اًّیْؿمْم» ثيـی هی ىکٌؼ ّ هب ىبُؼ
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یک «هْلتی ّؿمْم» ُنتین .ىکنت هؼاّم فهبى ّ هکبى تْمٔ تَبّیـ ًیق ثَ ایزبػ ایي كْبی ایِبم ّ اثِبم
ّ ایزبػ ّاهؼیبت ًْ ،عْاًيِبی ًْ اف كیلن کوک هی ؿمبًؼ.

« /4تَْیـ فهبى» ّ ّاهؼیت رؼیؼ میٌوب ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی ایزبػ یک « صبلت ًْ اف تلکـ ّ اًؼیيیؼى» امت
ّ تْاًبیی ایزبػ «ّاهؼیبت ّ رِبًِبی ًْ» .فیـا تَْیـ فهبى ّ ىکنت مبعتبؿ هؼوْلی صـکت ّ فهبى ّ
هکبى ،ىکبًؼى هـفُبی هؼوْلی ػؿّى/ثـّىّ ،اهؼیت /ؿّیب ،رِبى ّیـتْال/رِبى اکتْئل ،ثَ هؼٌبی ایزبػ «
ػؿُبی ثیٌبثیٌی»« ،ؿّفًَ ُبی ثیٌبثیٌی» امت کَ ثَ توبىبچی اهکبى هی ػُؼ صبل اهکبًبت ًْیٌی ػؿ ٍضٌَ ّ
عْاًيِبی ًْیٌی ثیبثؼ ّ یب ثیبكـیٌؼ.
ثـای تّْیش ایي هطلت هِن هی تْاى ثـای هخبل اف یک تکٌیک هِن كیلن هبتـیکل امتلبػٍ کـػ .ایي تکٌیک
هِن ،تکٌیک «ثبلت-تبین» امت کَ تْمٔ كیلنُبی كـاّاى ػیگـی ثؼؼُب هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـػ .ػؿ ایي
تکٌیک کَ یک ًوًَْاه ػؿ ٍضٌَ فیـیي اف كیلن هبتـیکل امت ،ػؿ لضظَ رِو تـیٌتی ّ لگؼ فػى ثَ هبهْؿ
پلیلً ،بگِبى ٍضٌَ اف صـکت هیاینتؼ ّ مبکي هیىْػ اهب ػّؿثیي توـیجب ٍؼّ ُيتبػ ػؿرَ ثؼّؿ ٍضٌَ تبة
هیعْؿػ ّ ثؼیيّمیلَ ثب ّرْػ مکْى هکبى ،صـکت ػؿ فهبى كیلن ّ ػؿ چيناًؼاف ٍضٌَ ربؿی هیىْػ .یب ػؿ
ٍضٌَ ػیگـی ،ثب ّرْػ صـکت املْهْىي ّ آُنتَ ًئْ ّ تیـُبی ثَ مْی اّ ىلیکىؼٍ ،ػوال ثجیٌٌؼٍ اصنبك
هیکٌؼ کَ ًئْ چٌبى مـیغ صـکت کـػٍ امت کَ تیـُب ثَ اّ اٍبثت ًویکٌٌؼ .ثَ کوک ایي تکٌیک ،ػؿ ّاهغ ػؿ
هؼٌبی پنبهؼؿًی ّ ػؿیؼایی ،فهبى ثَ هکبى تجؼیل هیىْػ ّ هکبى تجؼیل ثَ فهبى هیىْػ ّ «ىؼى» هـتت ػؿ
ػؿّى مکْى ػؿ صبل ٍْؿت گـكتي امت.
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ایي ٍضٌَ ػؿ هؼٌبی ػلْفی یک «لضظَ ّیژٍ» ػؿ كیلن امت ّ ُنفهبى ایي تکٌیک ثب ایزبػ یک «تَْیـ فهبى» ػؿ
ّاهغ «ػؿُبی هیبًی ّ ًْ» ثَ مْی ّاهؼیت ّ ٍضٌَ ایزبػ هی کٌؼ ،ىکبكِبیی ػؿ ّاهؼیت ایزبػ هی کٌؼ ّ ثَ توبىبچی
ایي اهکبى ؿا هی ػُؼ کَ صبل اف ٓـین ایي «ىکبف ّ ػؿُبی هیبًی» ثَ چين اًؼافُبیی ًْ اف ّاهؼیت ّ ٍضٌَ ػمت
یبثٌؼ ّ ایي تضْل ّ «تلبّت مبفی» ،ایي آكـیٌو «ػؿُبی هیبًی» تْمٔ میٌوب ػؿ ّاهغ پبیبًی ًؼاؿػ ّ ثَ هْل ػلْف ایي
تضْل هِوتـیي هؼؿت ّ تضْل میٌوب ػؿ علن «ّاهؼیبت ًْ ،كلنلَ ُبی ًْ» امت .ىکبًؼى هکبى ّ ّاهؼیت تْمٔ
«تَْیـ فهبى» ّ ایزبػ چين اًؼافُبی هغتلق ،ػؿُبی هیبًی هغتلق ّ فهیٌَ مبفی ثـای عْاًيِبی ًْیي ّ ُویيَ
ًبتوبم ثـای ػلْف ًوبػ هؼؿت میٌوب ّ ًوبػ كلنلَمبفی میٌوب امت .فیـا ایي تکٌیک ثب ىکبًؼى ؿًّؼ ػبػی صـکت كیلن ّ
ىکبًؼى «تَْیـ صـکت» ،ػؿ ّاهغ ثَ یک «تَْیـ فهبى» ػمت هییبثؼ ّ ثَ ثیٌٌؼٍ اهکبى هیػُؼ ثَ کوک ًگبٍ كیلن ثَ
ّاهؼیت ّ چيناًؼاف تبفٍ ای اف ؿّایت ّاهؼیت ّ ؿّایت هکبى ّ فهبى ػمت یبثؼ .اکٌْى ثیٌٌؼٍ هیتْاًؼ ػؿ ایي
ىکبفُبی ایزبػ ىؼٍ ،ؿّایبت عْیو ّ ًگبٍُبی ػیگـی ثَ كیلن ثیبكقایؼ .ثـ امبك ایي ًگبٍ ػلْفی ػؿ ّاهغ آًگبٍ هی
تْاًین ثجیٌین کَ هؼؿت كیلن «هبتـیکل» ػؿ ایي امت کَ اّ هـتت ػؿ هتْى فیـیي كلنلی ،مبیٌل كیکيي ،اکيي عْیو،
ػؿُب ّ ؿاٍُبی رؼیؼی ثـای ؿّایت ّ كلنلَمبفی ایزبػ هیکٌؼ ّ هـتت تلبّتُبی ًْیی ّ توٌبُبی ًْ هیآكـیٌؼ .كیلن
هبتـیکل یک كیلن مبیٌل/كیکيي امت اهب ُنفهبى ػؿی ًْ ّ رِبًی ًْ ثَ میٌوبی مبیٌل-كیکيي هیگيبیؼ ّ ؿّایبتی ًْ
ؿا ،توٌبُبیی ًْ ؿا ایزبػ هیکٌؼ .ایي كیلن یک كیلن اکيي ّ کًْگكْیی ًیق ُنت اهب هؼبًی ًْ ثـای هتي كیلن اکيي ّ
کًْگكْ ایزبػ هیکٌؼ ّ هـتت ػؿ پیًْؼ ػؿًّی هتي كیلن ّ مجک كیلن هب ىبُؼ ایزبػ یک مبعتبؿىکٌی ًْ ّ ایزبػ ؿّایبتی
ًْ ُنتین .افیيؿّ ًیق ثـای ػؿک كلنلَ ّ هبتـیکل كیلن «هبتـیکل» ثبینتی تي ثَ كیلن ّ تبحیـ اّ ثَ عْیو ػُین ّ اّ
ؿا ػؿ کلیتو لول کٌین.
ُویي صبالت ّ ایزبػ «ىکبكِب ّ ػؿُبی ًْ» ثـای «تلبمیـ ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم» ؿا هی تْاًین ػؿ كیلوِبی «ػیْیؼ لیٌذ»
هبًٌؼ كیلن « ثقؿگـٍ گويؼٍ» ثجیٌین ّ ایٌکَ هب تب آعـ ػامتبى ػهین پی ًوی ثـین کَ گويؼٍ هب ُنتین ّ یب كیگْؿ كیلن ّ یب
ایٌکَ گويؼگی ّ ًبهوکٌی ػمت یبثی ثَ یک «عبًَ ّ هضْؿ ػؿًّی یب ثـًّی» ،گـكتبؿی ػؿ یک رِبى ّ ىغَیت
چٌؼپبؿٍ ،ثغيی هضْؿی اف فًؼگی اًنبى ّ اًنبى هؼؿى کًٌْی امت( .تَْیـی اف كیلن ثقؿگـٍ گويؼٍ)

ػلْف ثب ایزبػ ایي ٓجوَ ثٌؼی ًْیي كیلن ثَ هب اهکبى هی ػُؼ کَ ثَ میٌوب ّ ثَ كیلن اف چين اًؼافی ًْیي ّ ثَ مبى یک
«ّاهؼیت ًْیي ،یک كلنلَ ًْیي ّ تلکـ ًْیي» ثٌگـین ّ ثتْاًین اف ایي چين اًؼاف ًْیي ًیق ثَ ًوؼ كیلوِب ّ هؼؿت آًِب ػؿ
ایزبػ «ّاهؼیبت ًْیي» ّ یب گـكتبؿی ػؿ مبعتبؿ کِي ّ ؿّایت کِي ثپـػافین .آًچَ اهب ثَ ثبّؿ هي عطبی ػلْف امت،
ایي امت کَ تاله اّ ثـای ًلی ًوؼ ؿّاًکبّی كیلن ،ثَ هؼٌبی پل فػى یک اهکبى هِن چين اًؼافی ًْیي ثَ كیلن امت ّ
ػؿ ّاهغ هی تْاى ایي ػّ تئْؿی هتلبّت ؿا ثب یکؼیگـ تللین کـػ ّ یبػ گـكت کَ چگًَْ ثَ یک ًگبٍ ىجکَ ّاؿ ّ چٌؼ
چين اًؼافی ػمت یبكت کَ ُن ثَ توبىبچی اهکبى هی ػُؼ هنضْؿ ّ هزؾّة تَبّیـ كیلن ىْػ ّ ُن اف ٓـین لول چين
اًؼاف ؿّاًکبّاًَ ّ مپل ػلْفی ّ ؿیـٍ ثَ عْاًيِبی هغتلق ّ چين اًؼافُبی هغتلق اف كیلن ػمت یبثؼ ّ ایزبػ ایي
تْاًبیی ًْیي ػؿ ّاهغ عْامت ایي ًوؼ ّ ؿّاًکبّی ًْیي ّ چٌؼهتٌی كیلن امت.
تئْری بیٌبهتٌی فیلن
ُـ هتٌی ّ ُـ كیلوی ػؿ ّاهغ یک هتي ّ یک كیلن «ییٌبهتٌی» امت ّ ػؿ عْیو هتْى هغتللی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ هیبى
ایي هتْى فیـیي ّ هتي اٍلی ،هیبى ایي هتْى فیـیي ّ كیلن اؿتجبٓ هتوبثل ّ تأحیـگؾاؿی هتوبثل ّرْػ ػاؿػ .عْاٍ ایي هتي
یب كیلن یک هتي ّ یب كیلن ٌُـی ،كلنلی یب هؾُجی ّ یب صتی هتْى ّ ػامتبى فًؼگی یکبیک هب اًنبىُب ثبىؼ.
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ُـ اًنبًی ّ ُـ هتٌی ثَ هْل ژّلیب کـینتْا ،اف پبیَگؾاؿاى تلکـ ثیٌبهتٌی ،هْفاییکی اف هتْى ّ ٍؼاُبی هغتلق امت.
صْْؿ ایي هتْى هغتلق ػؿ كیلن ّ یب ػؿ پیًْؼ ثب كیلن ؿا هی تْاى ثَ اىکبل هغتلق ػیؼ ّ ثـؿمی کـػ .یک هخبل مبػٍ
ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ػؿ كیلن ّهتی امت کَ یک كیلن ثَ «ثبفمبفی یب ؿیویک» یک كیلن هؼیوی ػمت هی فًؼ .صبػحَ ای کَ
ػؿ ػًیبی ُبلیّْػ ػؿ ّاهغ یک «هبػؼٍ» امتً .وًَْ ػیگـ ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ػؿ كیلن ّهتی امت کَ كیلن ثَ ثبفمبفی یک
احـ ٌُـی ّ کتبة ،اف ُبهلت ّ اًزیل گـكتَ تب کتبثِبی ُبؿی پْتـ ّ ؿیـٍ ػمت هی فًؼ ّ ایٌگًَْ «عْاًيی هتلبّت»،
هْكن یب ًبهْكن اف یک احـ ّ کتبة ؿا ثْرْػ هی آّؿػ .یب ایي صبلت ثیٌبهتٌی هی تْاًؼ ثَ ىیٍْ صْْؿ « مکبًنِب ّ
هْتیُْبی هيبثَ» ػؿ یک كیلن ثبىؼ ّ ایٌکَ ایي كیلن اف فیـهتٌِبی كیلوِبی ػیگـ ثـای ػمت یبثی ثَ تبلیق ّ ثـػاىت
عبً عْیو امتلبػٍ هی کٌؼ.
ژؿاؿ رٌت ،اف پبیَگؾاؿاى ػیگـ تلکـ ثیٌبهتٌیت ،هیبى هتي اٍلی یب «فثـهتي» ّ هتْى فیـیي یب «فیـهتي» پٌذ ًْع اف
اؿتجبٓ تيغیٌ هیػُؼ ّ هی تْاى ایي پٌذ صبلت ؿا ًیق ػؿ ػًیبی كیلن ّ میٌوب ثبفیبكت.
ؿاثطَ فیـهتي ّ ؿّهتي هیتْاًؼ ثَ ىکل ثیٌبهتٌی (ایٌتـتکنتْالیتی) هبًٌؼ ؿاثطَ میتبػ ثب هتي ثبىؼ .ػؿ صبلت ػّم اؿتجبٓ
ثَ ىکل پیـاهتٌی (پبؿاتکنتْالیتی) هبًٌؼ ؿاثطَ هوؼهَ ثب هتي اٍلی کتبة امت .ػؿ صبلت مْم هتي فیـیي ،هبًٌؼ ًوؼ
اػثی ،اؿتجبٓ كـاهتٌی (هتبتکنتْالیتی) ثب هتي اٍلی ػاؿػ .ػؿ صبلت چِبؿم اؿتجبٓ ػّ هتي ثَ ىیٍْ ثیٌبهتٌی اّلیَ
(آؿىیتکنتْالیتی) امت ّ اؿتجبٓ هتي اٍلی ثب ژاًـٌُـی ؿا ًيبى هیػُؼ .ػؿ صبلت پٌزن کَ هّْْع ثضج هبمت،
ؿاثطَ فیـهتي ثب فثـهتي ثَ ىکل كقّىهتٌی (ُبیپـتکنتْالیتی) امت ّ فثـهتي ثَ اىکبل هغتلقٌٓ ،قً ،ویَْگْیی،
تأییؼکٌٌؼٍ ّ ؿیـٍُ ،ن ػؿ ىکل ّ ػؿ هضتْا ،ثب هتي فیـیي اؿتجبٓ ثـهـاؿ هیکٌؼ .ػّ ىکل اٍلی ایي اؿتجبٓ كقّىهتٌی
ثَ ىـس ؽیل امت:
 /1یب هبًٌؼ ؿاثطَی هیبى اػینَ ُْهـ ّ کتبة « اّلینل» رْیل ،اؿتجبٓ ثَ ىکل تـاًلكْؿهبمیْى مجک ّ هضتْا اف
هتي فیـیي ثَ هتي اٍلی ّ ،اف فیـهتي ثَ فثـهتي امت۱
 /2یب ثَ ىکل تولیؼ ٍْؿت هیگیـػ کَ ػؿ آى كؤ مجک صلع هیىْػ ،اهب هضتْا تـییـ هییبثؼ.
هّْْع امبمی ًوؼ ثیٌبهتٌی كیلن ّ ثَ ّیژٍ ػؿ کتبة کًٌْی ػؿ ّاهغ ُوبى صبلت پٌزن امت ّایٌکَ ؿاثطَ فیـهتي ّ كیلن
رؼیؼ یب فثـهتي ثَ چَ ىکل امت ّ اف ُوَ هِوتـ ایٌکَ آیب ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ثَ صبلتی هْكن ّ هْی ّ ثَ صبلت یک
عْاًو ًْ ّ پیًْؼ ًْ ٍْؿت گـكتَ ّ یب ایٌکَ ایي پیًْؼ ثیٌبهتٌی ّؼیق ّ یب ػچبؿ اىکبالت هغتلق امت ّ ًتْاًنتَ
امت ثَ عْاًيی ًْ ّ هتلبّت ػمت یبثؼ ّ یب اف هتي اّلیَ ثگؾؿػ ّ چیقی ًْ ثیبكـیٌؼ.
ایي ؿاثطَ ثیٌبهتٌی هیبى كیلوِبی هغتلق ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثبال ؽکـ ىؼ هی تْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق ثبىؼ .یک ًوًَْ
ُبلیّْػی آى كیلوِبی «امکبؿی هّْی» ّ مـیبلی امت کَ ػؿ ّاهغ ایي كیلوِب تـکیجی اف مکبًنِب ّ ثغيِبی كیلوِبی
هْكن ُبلیّْػی ُنتٌؼ کَ ایي ثبؿ ثَ مغـٍ ّ ٌٓق کيیؼٍ هی ىًْؼ ّ یب اف ىیٍْ پبؿّػی ثـای ایزبػ یک عْاًو کوؼی
ّاؿ ایي فیـ هتٌِب ّ كیلوِبی ػؿ پیًْؼ امتلبػٍ هی کٌٌؼ .ػؿ كیلوِبیی هخل «ىبتـایلٌؼ» کَ ػؿ کتبة ًیق ًوؼ ىؼٍ امت ،هی
تْاى ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ اف فیـ هتٌِبی كیلوِبی هؼیوی ّ اف ثـعی مکبًنِبی هؼـّف كیلوِبی تـمٌبک ثـای ایزبػ
كْبی ًْیي ّ پبؿاًْییؼ كیلن ثَ عْثی امتلبػٍ هی ىْػ ّ ایٌگًَْ كیلن ػؿ ؽُي توبىبچی ثَ كیلوِبی ػیگـ پیًْؼ هی عْؿػ
ّ تبحیـ تَبّیـ ػّچٌؼاى هی ىْػ ّ ثیيتـ توبىبچی ؿا ثَ ًوؼ ّ تلنیـ ّاهی ػاؿػ.
ًوًَْ ػیگـ ّ هْكن اف ایي «پیًْؼ ثیٌبهتٌی» ػؿ كیلوِبی اکيي ّ هؼـّف کبؿگـػاى ثقؿگ آهـیکبیی «تبؿًتیٌْ» هبًٌؼ
كیلن «پبلپ كیکيي» ّ یب «ثیل ؿا ثکو ُ »2 ّ /1نت .ثـای هخب ل تبؿًتیٌْ ػؿ كیلن «کیل ثیل  »2اف هْتیُْب ّ آٌُگ
كیلوِبی هؼـّف کًْگ كْ ّ یب ّمتـى امتلبػٍ هی کٌؼ تب یک كْبی ًْیي ّ هْی ثیٌبهتٌی ثْرْػ آّؿػ ّ ثب ىکبًؼى
هؼاّم فهبى ّ هکبى ّ تجؼیل كیلن ثَ اپیقّػُب هزقا ّ ػؿ ػیي صبل ػؿ پیًْؼ ثب یکؼیگـ هبػؿ ثَ ایزبػ ػّ كیلن کبهال هْی ّ
ُیزبى اًگیق هی ىْػ .صتی ػؿ تَْیـ ؽیل کَ اف تَبّیـ اٍلی ّ تیتـ كیلن امت ،هی تْاى ػؿ لجبك ػعتـ رٌگزْ،
لجبك ثـّك لی ؿا ػؿ آعـیي كیلوو ثبفیبكت ّ ُوقهبى تـکیت ایي فیـهتي ثب صبالت فى ّ ىويیـ مبهْؿایی کَ عْػ
یک فیـ هتي ػیگـ ُبلیّْػی امت ،ثبػج ایزبػ كْبیی ًْ هی ىْػ ّ ُوـاٍ ثب هْفیک هؼـّف كیلن هب ثَ رِبًی رؼیؼ ّ
رؾاة ّ ُوقهبى اًنبًی ّاؿػ هی ىْین.
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ػؿ میٌوبی ایـاى ًیق هی تْاى ًوًَْ ُبیی هْی اف ایي « كیلن ثیٌبهتٌی» یبكت .یک ًوًَْ هْكن آى ّ اف اًؼک کبؿُبیی کَ
هي اف میٌوبی هغولجبف هی پنٌؼم ،كیلن « ًبٍـالؼیي ىبٍ اکتْؿ میٌوب» امت ّ تْاًبیی هغولجبف ثَ امتلبػٍ اف
مکبًنِبی كیلوِبی هؼیوی ثـای ایزبػ ًگبُی هتلبّت ثَ تبؿیظ میٌوبی ایـاى ّػؿ اٍل ثَ میٌوب ّ ُوقهبى ثَ ّاهؼیت
كـٌُگی ّ میٌوبیی ربهؼَ عْیو .كیلوی کَ هبالهبل اف ٍضٌَ ُب ّ ػیبلْگِبی پـهؼؿت امت ّ ثَ ىیٍْ ای هْی هتْى
هغتلق ّ گؾىتَ ّ صبل ّ آیٌؼٍ ؿا ثب ُن پیًْؼ هی فًؼ.

ُوقهبى هی تْاى ًوًَْ ُبی ًبهْكن كـاّاًی ػؿ میٌوبی ایـاًی یبكت کَ ًوًَْ ُبی اٍلیو ُوبى كیلوِبی ثیيوبؿی
امت کَ ػؿ تولیؼ اف میٌوبی آهـیکب ّ یب ٌُؼی ّ ثب امتلبػٍ اف هْتیُْبی آًِب مبعتَ ىؼٍ امت ّ ًَ اف رِت كـم ّ یب اف
رِت هضتْا ّ یب تکٌیکی هبػؿ ثَ ایزبػ عْاًيی ًْ ّ هتلبّت ثْػٍ امت ّ كؤ یک «کپی مطضی» ّ کن هَـف ثْػٍ اًؼ.
یب ػؿ ًوًَْ ُبی ػیگـ ًبهْكن ایي كیلوِبی ثیٌبهتٌی ایـاًی هی تْاى ػیؼ کَ چگًَْ كیلن ایـاًی ثٌب ثَ هؼْالت كـٌُگی ّ
یب مبعتبؿی ّ یب كـػی کبؿگـػاى ػؿ ّاهغ ثَ هنظ «فیـ هتي» عْیو ػمت فػٍ امت ّ ثؼیٌْمیلَ ُـ چَ ثیيتـ
هؼْالت ػوین كـٌُگی یب كـػی عْیو ؿا آىکبؿ مبعتَ امت .یک ًوًَْ ایي تاله ًبهْكن ػؿ ّاهغ كیلن «تـػیؼ» امت
کَ ػؿ کتبة ًوؼ ىؼٍ امت .ایي كیلن ثـ پبیَ «ُبهلت» مبعتَ ىؼٍ امت ّ ػؿ آى هی تْاى ثغْثی ػیؼ کَ چگًَْ هتي هْی
ُبهلت ّ هجبصج هِن ؿّاًی ّ ػؿًّی آى ػؿ ثـگـػاى ثَ كبؿمی ثَ یک «ُبهلت هنظ ىؼٍ ّ مطضی» ّ گـكتبؿ «تئْؿی
تْٓئَ» تجؼیل هی ىْػ.
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طخي پبیبًی
اهیؼّاؿم عْاًٌؼگبى ایي کتبة ثب عْاًؼى ایي هوؼهَ ّ ًیق ثب عْاًؼى ًوؼُبی هغتلق کتبة ثتْاًٌؼ اف یک مْ ُـ چَ ثیيتـ
اف ػیؼى كیلن ّ ٌُـ میٌوب لؾت ّاالتـی ثجـًؼ ّ اف ٓـف ػیگـ هبػؿ گـػًؼ ػؿ صؼ تْاى عْیو ثَ ًوؼ ّ تلنیـ كیلوِبی
هْؿػ ػالهَ عْیو ثپـػافًؼُ .وبًطْؿ کَ اهیؼّاؿم صبل عْاًٌؼٍ ایـاًی ثب پبیَ ُبی امبمی ًوؼ
ؿّاًکبّی/ػلْفی/ثیٌبهتٌی آىٌب ىؼٍ ثبىؼ ّ تْمٔ ًوؼُبی کتبة ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػؿک ثِتـ ایي هلبُین ّ هؼؿتِبی ًْیي
ًبیل آیؼ .ایي مَ ىیٍْ هْی ّ پبیَ ای ًوؼ ٌُـی ّ ًوؼ كیلن ثبینتی ُـ چَ ثِتـ تْمٔ عْاًٌؼٍ ّ ًوبػ ایـاًی كِویؼٍ ّ ثَ کبؿ
ثـػٍ ىًْؼ ّ اهیؼاّؿم ایي کتبة الاهل ثَ ػّمتبى ػالهَ هٌؼ کوک ثکٌؼ کَ ُـ چَ ثِتـ ثَ یبػگیـی ایي اثقاؿ ّ مبفّ کبؿ
ًْیي ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ صبل اهیؼّاؿم صتی کتبة اّل ًوؼ كیلن کَ چٌؼ مبل پیو هٌتيـ ىؼ ّ ػؿ آًزب ثـای اّلیي ثبؿ
ػؿ كْبی ایـاًی ایي ًوؼ ًْیي ّ چٌؼهتٌی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ گـكت ،صبل ثِتـ كِویؼٍ ىْػ ّ اؿفه پبیَ ای آى ّ ایي
کتبة ػّم ػؿ ػـٍَ ًوؼ كیلن ّ ثَ ّیژٍ ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلن ثِتـ ػؿک ىْػ .افیٌـّ ثَ ػالهَ هٌؼاى ثَ میٌوب پیيٌِبػ هی
کٌن کَ پل اف عْاًؼى ایي هطلت تئْؿیک ّ ایي کتبة ثَ مـاؽ کتبة اّل ثـًّؼ تب هجبصج آى ؿا ًیق ثِتـ ػؿک ّ لول
ثکٌٌؼ .فیـا کتبة اّل «ؿّاًکبّی پنبهؼؿًی ّ چٌؼچين اًؼافی كیلن» ػؿ فهبًی هٌتيـ ىؼ کَ ٌُْف هلبُین لکبى یب ػلْف
ػؿ صبل ؿىؼ اّلیَ ػؿ ربهؼَ ؿّىٌلکـی ایـاى ثْػًؼ ،صبل پل اف چٌؼ مبل ؿىؼ ُـ چٌؼ ثضـاًی ایي هلبُین ،ىبیؼ فهبى
آى ؿمیؼٍ امت کَ ػالهَ هٌؼاى ثب عْاًؼى ایي کتت ثَ ػؿک مینتوبتیک ایي ىیُِْبی رؼیؼ ًوبػی ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ
کَ ایي کتبة ّ ًوؼُبی آى ثگًَْ ای ًْىتَ ىؼٍ امت کَ پبیَ اٍلی ًوؼ کتبة ثَ ىیٍْ ؿّاًيٌبعتی ثبىؼ ّ ُوقهبى ثَ
عْاًٌؼٍ اهکبى ػُؼ ثٌب ثَ كیلن ّ یب هّْْع ،اف چين اًؼاف ًوؼ ؿّاًکبّاًَ كیلنّ ،اؿػ مبصت ّ چين اًؼاف ًوؼ ػلْفی یب
ثیٌبهتٌی كیلن گـػػ ّ ثتْاًؼ ثَ یک لؾت ّ چين اًؼاف ىجکَ ّاؿ ػمت یبثؼ .ثبؿی ػّمتبى لضظبت فیجب ّ پـهؼؿتی ؿا ػؿ
صیي عْاًؼى ایي عْاًو ًْ ّ ًوؼ ًْیي ثـایتبى آؿفّ هی کٌن.

اػثیبت:
ثـعی اف کتبثِبی هـرغ ّ امتلبػٍ ىؼٍ ثـای ثغو تئْؿیک
ػکتـ هْللی.هجبًی ؿّاًکبّی كـّیؼ/لکبى.
Christoph Braun:Die Stellung des Subjekts. Lacans psychoanalyse.
Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich Selbst.
Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild
Gilles Deleuze: Das Zeitbild
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بخغ اّلً :قذ فیلوِبی رّاًیُ/یجبى اًگیش ّ تؼزیح بزخی هببحث رّاًؼٌبختی
رّاىکبّی فیلن « ّقتی ُوَ خْابین»
كیلن رؼیؼ ّ هتلبّت «ّهتی ُوَ عْاثین» اف ثِـام ثیْبیی ًوؼُبی هْاكن ّ هغبلق كـاّاًی ؿا ثؼًجبل ػاىتَ امت.
ثـعی ،هخل ًوؼ یک هٌتوؼ مبیت ثیثیمی ،كیلن رؼیؼ اّ ؿا یک پلؿّی ّ ػچبؿ اىکبالت كـاّاى ػیؼٍاًؼ .)1( .گـُّی
ػیگـ آى ؿا هتلبّت ّ ًْ یبكتَاًؼ ً )2(.وبػاًی ػیگـ ػؿ ایي كیلن ُن ػؿؼؿَُبی ُویيگی ثیْبیی چْى هّْْع فى،
ُْیت ،امطْؿٍ ّ ؿیـٍ ؿا هیثیٌٌؼ ّ ُن اًتوبػ اّ ؿا ثَ مْػاگـی هضِ ػؿ میٌوب ّ كـٌُگ کًٌْی هيبُؼٍ هیکٌٌؼ.
( .)3یب هٌتوؼاًی گبٍ ،ػؿ ػیي ُْاػاؿای اف آى ،ایي كیلن ؿا ػچبؿ هؼْالت مبعتبؿی ّ هضتْایی پٌؼاىتَاًؼ ّ تبحیـ هٌلی
مبلُبی ْٓالًی ػؼم كیلنمبفی ثیْبیی ؿا ػؿ ایي كیلن هیثیٌٌؼُ .ویي ًظـات هتلبّت ّ گبٍ هتٌبهِ عْػ ًوبیبًگـ آى
امت کَ ثیْبیی ثبؿ ػیگـ هْكن ىؼٍ امت ،ػؿ ػیي ّكبػاؿی ثَ هنیـ عْیو ،احـی ًْ ّ هتلبّت ثیبكـیٌؼ ّ ثبؿ ػیگـ
ًيبى ػُؼ کَ اّ ُویيَ یک ػبىن میٌوب ّ تئبتـ ّ رنتزْگـ ؿاٍُبی ًْیي ثیبى ّ تَْیـ ػامتبى ّ كیلن امت.
ٓجیؼی امت کَ ایي احـ اّ ،هخل آحبؿ ػیگـه ،ػاؿای ًوبٓ هؼؿت ّ ّؼق عبً عْیو امت ّ هیتْاى اف چيناًؼافُبی
هغتلق آى ؿا ثـؿمی کـػ .تاله ایي هوبلَ ػؿ ایي امت کَ ثب ًوؼ ؿّاىکبّاًَ احـ ػؿ ّاهغ ثبػج ایزبػ چيناًؼافی ًْ ّ
ؿّایتی ػیگـگًَْ اف ایي احـ گـػػ ّ مؼی کٌؼ ثَ ىٌبعت هؼؿتُب ّ ّؼقُبیی ػؿ ایي احـ ًبیل آیؼ کَ ثَ ثبّؿ ًگبؿًؼٍ
اف چين اکخـ ًوبػاى هغبلق یب هْاكن ػّؿ هبًؼٍ اًؼ .تب ثتْاى اف هٌظـ ایي چيناًؼاف ًْ ُن «صبلت هتلبّت» ایي احـ ًْ اف
ثیْبیی ّ پیًْؼ ػؿًّیو ثب « آحبؿ ثیْبیی» ؿا ثِتـ ػؿیبكتُ ،ن ثتْاى ثِتـ ػیؼ کَ کزب ایي كیلن ثَ عْامت عْیو ّ
ارـای یک ؿّایت هتلبّت اف ّاهؼیت ػمت یبكتَ امت ّ کزب ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ ایي «ؿّایت هتلبّت ّ ًْ» اف
ّاهؼیت ثْػٍ امت.
ٓجیؼی امت کَ چٌیي ًوؼی ػچبؿ تُْن ًبؿمینتی (عْػىیلتگبًَ) ًینت کَ هیتْاًؼ ثَ ؿاف ّ مٌبؿیْی ػؿًّی احـ
ػمت یبثؼ ثلکَ تٌِب مؼی هیکٌؼ ًگبُی ثَ هبتـیکل ّ مٌبؿیْی ًِلتَ ػؿ ایي احـ ،ثَ ًظن موجْلیک (ًوبػیي) ػؿّى احـ
ثیبًؼافػ ّ ثَ آى ًقػیک ىْػ .مٌبؿیْ ّ هبتـیکنی کَ ػؿ ثطي ُـ هتي یب كیلوی ًِلتَ امت ّ هیتْاى ثَ آى ًقػیک ىؼ،
ثیآًکَ ثتْاى کبهل ثَ ػؿک ّ ثیبى ایي « ىیئی ػمت ًیبكتٌی ( ثَ فثبى لیْتبؿ »)4.ػمت یبكتُ .وبىْٓؿ کَ یک احـ
ٌُـی عْة ػؿ ّاهغ ػؿ پی علن اىبؿٍای ثَ ایي « ىیئی ؿیـ هبثل اؿائَ » ،ؿّایتی ًْ اف ایي ّاهؼیت موجْلیک ّ
ًوبػیٌی امت کَ هب ّاهؼیت ؿّفهـٍ عْیو هیًبهین ّ ُویيَ ثب ؿّایتی اف آى ػؿگیـین .عْاٍ ایي ؿّایت ًبهو ّاهؼیت
ػیٌی یب ٌُـی ثبىؼ .احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ثب «آىٌبفػایی» هب ؿا ثَ ّاهؼیت مـکْةىؼٍ ًِلتَ ػؿ پيت ؿّایت ػوْهی
ًقػیک هیکٌؼ ّ ؿّایت عبً ّ كـػی عْیو ؿا اف آى هیآكـیٌؼُ .وبىْٓؿ کَ ثَ مبى یک «هتي ثبف» ثَ عْاًٌؼٍ ّ یب
توبىبچی اربفٍ هیػُؼ ؿّایت عْیو ؿا ثیبكـیٌٌؼ.
ًظن طوبْلیک درّى فیلن «ّقتی ُوَ خْابین»
ًوؼ ًْیي ؿّاًکبّاًَ كیلن ّ ٌُـ کَ تضت تبحیـ لکبى ّ ژیژک امتً ،گبُو ؿا ثـ عالف ًوؼ کالمیک كـّیؼی ثـ ؿّی
رنتزْی کوپلکلُبی ؿّاًی ّ ثَ ّیژٍ ىٌبمبیی « گـٍ اػیپ» ٌُـهٌؼ ػؿ احـ هتوـکق ًویکٌؼ .ؿّىی کَ ثـای هخبل
كـّیؼ ػؿ هوبلَ « ػامتبیْمکی ّ هتل پؼؿ» ػًجبل هیکٌؼ.ایي ًگبٍ ًْ ثَ ربی تْرَ ثَ ؿاثطَ هیبى «ٌُـهٌؼ/هتي» ،ثَ
ؿاثطَ هیبى « هتي /توبىبچی یب عْاًٌؼٍ» هیپـػافػ ّ آى ؿا تضلیل هیکٌؼ  .فیـا ُـ كیلن یب احـ ٌُـی ػؿ ّاهغ ػاؿای یک
ًظن ػؿًّی ّ موجْلیک (ًوبػیي) امت .اّ ثب ؿّایتو اف ّاهؼیت ُنفهبى ثَ ایي ّاهؼیت ًظن عبٍی هیثغيؼ ّ ثَ
توبىبچیبًو ًوو ّ هکبى عبٍی ػؿ ایي ًظن هیػُؼً .ظوی موجْلیک کَ لکبى ثب ؿّاىکبّی ػامتبى « ًبهَ ػفػیؼٍىؼٍ»
اف اػگبؿ آلي پْ ثَ تيـیش آى هیپـػافػ(.)5
احـ ٌُـی ّ ثَ ّیژٍ تَْیـ میٌوب ػؿ ّاهغ یک «آیٌَ» ثـای توبىبچی امت« .آیٌَ»ایی کَ ُن رِبى ّ توٌبی توبىبچی
ؿا ثبفتبة هیػُؼ ّ ُن _ ّ ایي کبؿ امبمی كیلن ّ ٌُـ امت_ ثَ ایي رِبى ّ توٌبی توبىبچی ًظوی موجْلیک ّ صبلتی
عبً هیثغيؼ ّ ؿّایتی ًْ ایزبػ هیکٌؼ .ؿّایتی کَ ُنفهبى ثَ توبىبچی عْیو هیگْیؼ ،چگًَْ ثَ ّمیلَ ُوغْاًی
عْیو ثب كیلن ّ ٌُـپیيَ ،ثَ توٌبُب ّ عْامتُبی عْیو ًظن ّ صبلتی ثجغيؼ ّ ثؼیي ّمیلَ ثَ رب ّ هکبى عْیو ػؿ
«ّاهؼیت رؼیؼ» ػمت یبثؼ .افیيؿّ ثَ فثبى ژیژک « كیلن ػؿ ّاهغ هٌضـفتـیي ىکل ٌُـی امت .فیـا اّ ثَ هب
ًویگْیؼ کَ چَ چیق ؿا توٌب کٌین ثلکَ هیگْیؼ کَ چگًَْ توٌب کٌین .اّ توٌبّؿفیؼى ؿا ثَ هب یبػ هیػُؼ .»6.اّ ثَ هب
هیگْیؼ کَ چگًَْ ػين ثْؿفین ،چگًَْ ثَ توٌبُبی ػيوی ،رٌنی ،ثَ ثضـاىُب ّ اىتیبهبت عْیو ثٌگـین کَ تْمٔ
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مٌبؿیْ ّ ثبفیگـاى كیلن تجلْؿ هییبثٌؼ ّ چَ ؿاثطَای ثب آًِب ایزبػ کٌین .ایٌگًَْ كیلن ثَ توبىبچی ربیی ػؿ ّاهؼیت ّ ًظن
رؼیؼ عْیو هیػُؼ ّ ًويی.
اّلیي هؼؿت كیلن رؼیؼ ثیْبیی ػهیوب ػؿ ایزبػ ایي «ّاهؼیتُبی موجْلیک ّ ؿّایبت موجْلیک» هغتلق ػؿ ػؿّى كیلن ،
ًيبى ػاػى ؿاثطَ هیبى احـ/توبىبچی ّ ًظنُبی هغتلق ایي ؿاثطَ امت .ثنیبؿی اف ًوؼُبی كیلن رؼیؼ ثیْبیی ،چَ هْاكن
یب هغبلق ،اف صبلت «كیلن ػؿ كیلن» یب «ثبفی ػؿ ثبفی» آى مغي گلتَاًؼ .ایي ًکتَ اهب هؼؿت اٍلی یب رؼیؼ كیلن ثیْبیی
ًینت .ػٌبٍـ ربلت ّ ًنجتب تبفٍ كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ػؿ ّاهغ ػؿ هّْْػبت ػیگـی عْیو ؿا ًيبى هیػٌُؼ.
ثـای ػؿک آىُب ثبینتی کْتبٍ مٌبؿیْی كیلن ؿا ثبف کٌین.

كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ػؿ ّاهغ ػّ مٌبؿیْ ّ چٌؼ ؿاثطَ ؿا ٓـس هیکٌؼ ّ ثَ ًوبیو هیآّؿػ:
ػؿ مٌبؿیْی اّل ثب ػامتبى فًؼگی «ًزبت ىکًْؼی» ( ثب ثبفیگـی ػلیـّب راللی تجبؿ) ؿّثـّیین کَ ثیگٌبٍ ثَ رـم
هتل ُونـه پٌذ مبل ػؿ فًؼاى ثْػٍ امت ّ اکٌْى آفاػ ىؼٍ امت ّ هیعْاُؼ ثَ مـاؽ عبًْاػٍاه ثـّػ .عبًْاػٍای کَ
ػیگـ اّ ؿا ػّمت ًؼاؿػ ،چْى ُونـ «عـاثو» ؿا ًکيتَ امت ّ ثـاػؿاى ُونـ مبثوو هَؼ هتل اّ ؿا ػاؿًؼ ،چْى
ًویعْاٌُؼ اٍل هْیَ ؿّ ىْػ ّ هؼلْم ىْػ کَ عْاُـىبى ثـای پبفپـػاعت ثؼُی ُونـه «تيكـّىی» کـػٍ امت.
ثؼُی هبلی کَ ػؿ ّاهغ ثؼُی عْػ آًِب ثْػٍ امت .اف ٓـف ػیگـ ثب « چکبهَ چوبًی» ( ثب ثبفیگـی هژػٍ ىونبیی)
ؿّثـّیین کَ ُونـ ّ كـفًؼه ؿا ػؿ تَبػكی اف ػمت ػاػٍ امت ّ فًؼگیو کبهل ثِن ؿیغتَ امت .اّ اف یک مْ ػچبؿ
ثضـاى ػؿًّی ،اكنـػگی ،عين ّ ّاثنتَ ثَ هنکيُبی هْی امت ّ اف ٓـف ػیگـ ًنجت ثَ عْیو ،ثَ فًؼگی ،ثَ هبتل
ػقیقاًو ػچبؿ اصنبمبت هتٌبهِ ّ چٌؼمْػایی امت ّ ػؿ علب هَؼ هـگ ػاؿػ .افیيؿّ هیعْاُؼ ًزبت ىکًْؼی ؿا
ثَ هتل عْاُـ هؼتبػ كـّیو ّاػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ عْػ اّمت تب اف ایي ٓـین ثَ روغ ػقیقاى هـػٍاه ثپیًْؼػُ.وقهبى
هیل فًؼگی ّ ػين ػاؿػ ّ« ًزبت » ایي اصنبمبت ؿا ػّثبؿٍ ػؿ اّ ثـ هیاًگیقًؼُ .وبىْٓؿ کَ «چکبهَ» ثـای
«ًزبت» یبػآّؿ فى ّ ػين هـػٍاه «تـًذ» هیثبىؼُ .ـ ػّی آًِب چْى ؿـیوبًی ػؿ ػؿیبی هتالٓن فًؼگی ُنتٌؼ،
ُوَ فًؼگی آىٌبیيبى ثَ ُن ؿیغتَ امت ّ آًِب ػؿ تالٓن « ػلِـٍ ّ ثضـاى» ػؿًّی ّ هيکالت ثیـًّی ،ػؿ یکؼیگـ
ّمیلَای ،اهکبًی ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ّ ػمتیبثی ثَ آؿاهيی ًْ ّ ؿاُی ًْ هیٓلجٌؼُ .ـ ػّ ثَ ىیٍْ
عْیو امیـ « ػلِـٍ ّ ّصيت فًؼگی» ّ امیـ هؼْالت ربهؼَ ّ كـٌُگ «ًبهْمی ّ اعالهی» عْیو ُنتٌؼ.
چکبهَ هیعْاُؼ ُن ثَ هبتل ػقیقاًو ؿّبیت ػُؼ تب اف فًؼاى آفاػ ىْػ ّ ُن ػچبؿ اصنبك گٌبٍ ّ ُـاك ػؿًّی امت
کَ ثب ایي کبؿ ثَ ػقیقاى هـػٍاه چگًَْ ثـعْؿػ کـػٍ امت .افیيؿّ ُن هیعْاُؼ ؿّبیت ثؼُؼ ّ ُن ًؼُؼّ .کیل
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عبًْاػٍ هبتل ػؿ ّاهغ ثَ اّ  ،ثَ ایي «فى ثیٍْ» ًظـ ػاؿػ ّ ُوَ رب اّ ؿا ػًجبل هیکٌؼ ّ ػلِـٍ ّ ُـاك ػؿًّی اّ ؿا
اكقایو هیػُؼ ّ ایي هيکلی ػیگـ ثَ هيکالتو اّبكَ کـػٍ امت .ثضـاى ػؿًّی یکبیک ایٌِب ّ صبلت چٌؼالیَ ّ
چٌؼمْػایی ؿاثطَ هیبى « چکبهًَ /زبت» ،یب هیبى «چکبهَ ،عْاُـ كـّی ّ ًزبت»« ،چکبهًَ ،زبتّ ،کیل» ّ تاله
كـػی ّ یب هيتـک ثـای ػجْؿ اف ایي ثضـاى ّ ػلِـٍ ّ ثـ ثطي یک ربهؼَ «ًبهْمی ّ اعالهی» هّْْع مٌبؿیْ اّل
امت.
اف هیبًَ كیلن ّ ػؿ لضظَای کَ «ًزبت» ثب عْاُـ كـّی ّ هؼتبػ « چکبهَ» ؿّثـّ هیيْػ ،عْاُـی کَ اّ ثبینتی ثَ
عْامت چکبهَ اّ ؿا ثکيؼ تب ػیگـ ثؼثغتی ًکيؼ ّ ػؿػی ثـای چکبهَ ایزبػ ًکٌؼً ،بگِبى ػّؿثیي ثَ پيت ٍضٌَ
هیؿّػ ّ هب ػؿ ٍضٌَ كیلنثـػاؿی ایي ٍضٌَ ُنتین ّ اکٌْى ثب مٌبؿیْی ػّم ؿّثـّ هیىْین .ػؿ ایي مٌبؿیْ
تِیَکٌٌؼگبى كیلن ثـای ػمتیبثی ثَ مْػ ثیيتـ ػّ ثبؿ کبؿگـػاى ؿا ّاػاؿ هیکٌٌؼ کَ اّل ٌُـپیيَ هـػ ّ مپل فى كیلن
ؿا ثَ ًلغ ثبفیگـاى هْؿػ پنٌؼ هـػم ّ تِیَکٌٌؼگبى ػُْ کٌؼ .آًِب ػؿ ًِبیت عْػ کبؿگـػاى ؿا ًیق ثیـّى هیاًؼافًؼ
ّ مٌبؿیْی كیلن ؿا تـییـ هیػٌُؼ ّ آى ؿا ثبٍطالس «ػبهَپنٌؼ ّ هـػمپنٌؼ» هیمبفًؼ .ػؿ اًتِبی كیلن هب اف یک مْ
مٌبؿیْی رؼیؼ كیلن ؿا هیثیٌن کَ ثب ػـّمی ًزبت ّ چکبهَ ّ ثب کبؿگـػاًی «توبىبچی» كیلن ثَ پبیبى هیؿمؼ ّ اف مْی
ػیگـ ػؿ ؽُي «چکبهَ» ّ «ًزبت» ّ تضت تبحیـ ایي ؿعؼاػُبی رؼیؼ ،مٌبؿیْی رؼیؼ ّ ًِبیی كیلن ؿط هیػُؼ ّ چکبهَ
ػؿ ثـاثـ یک مٌیوبی هؼیوی ّ هتـّکَ کَ ثَ هؼـُ كـّه گؾاىتَ ىؼٍ امت ،ثَ ػمت ثـاػؿاى فى مبثن« ًزبت» ثَ
ربی اّ ثَ هتل هیؿمؼ.
لضظَ پبیبًی كیلن ػؿ ّاهغ « ًوطَ تالهی» ػّ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ ّ ػؿ ًِبیت مَ تـاژػی امت .ثب هتل «چکبهَ» ّ كـّه
یب هتل میٌوب ،اکٌْى ُن ىبُؼ پبیبى تـاژیک ثضـاى ػؿًّی «چکبهَ» ُنتین کَ ثـای ؿُبیی اف ثضـاى ّ ػلِـٍ ّ تٌِبیی
عْیو ؿاُی رق پیْمتي ثَ هـػگبًو ًوییبثؼُ .وبًطْؿ کَ ىْؿ ّ ػين هوٌْػَ هیبى «ًزبت ّ چکبهَ» اهکبى ثیبى
ًوییبثؼ ّ چکبهَ ثَ ػقیقاى هـػٍاه هیپیًْؼ .ایي هتل اهب ُوقهبى یک «هتل ًبهْمی» ّ لضظَ کيتَ ىؼى یک فى ّ یب
هـػ ػبىن ثؼمت عبًْاػٍ ثبٍطالس ًبهْكپـمت ّ ػؿ ّاهغ مـهبیَپـمت ُونـ مبثن «ًزبت» ًیق ُنت ّ ایٌزب
ثضـاى كـػی ّ روؼی ثَ ُن پیًْؼ هیعْؿػ .چيناًؼاف ّ الیَ مْم ایي هتل اهب كـّه میٌوب ّ هتل ٌُـ ّ میٌوب تْمٔ
مْػاگـاى ثیهـف رؼیؼی امت کَ ثـای ػمتیبثی ثَ مْػىبى ثَ ُـ ػول ؿیـ اعالهی تي هیػٌُؼُ .وبًطْؿ کَ
توبىبچیبى ایي صبػحَ هؼتبػاى ّ تيكـّىبًی ُنتٌؼ کَ عْػ ػیگـ هـثبًیبى ّ صبهالى ایي تـاژػی كـٌُگی ّ كـػی ّ
ٌُـی ُنتٌؼ .ایٌگًَْ هب ىبُؼ تـاژػی چٌؼالیَ ربهؼَای ُنتین کَ ثَ ًْػی ُوَ امیـ ّ هنضْؿ « ًگبٍ یب ػؿػی»
ُنتٌؼ ،ػؿ عْاثٌؼ ّ ػؿ صیي عْاة هيتـکيبى ،مؼبػت ّ كـٌُگيبى ثَ ؿبؿت هیؿّػ .ثب آًکَ كیلن ُوقهبى اف اهیؼ ّ
صـکت كـػی ثـ ػلیَ ایي عْاثقػگی ّ ٓلنن ُوگبًی مغي هیگْیؼ.
هّْْع هِن ایزبػ پیًْؼ هیبى الیَُبی هغتلق ایي تـاژػی ّ مٌبؿیُْبی هغتلق امت ّ ػؼم ػمتیبثی عْة ثَ «تالهی
ّ پیًْؼ» هیبى الیَُبی هغتلق ّ هیبى ارقای ىجکَُبی هغتلق كیلنً ،وطَ ّؼق اٍلی كیلن امت کَ ثؼؼا ثَ آى اىبؿٍ
هیکٌن،
صبل هیتْاًین ثَ ًکبت هؼؿت ّ ّؼق كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ثپـػافین.
طٌبریُْبی هختلف فیلن بَ طبى «رّایبت هختلف اس ّاقؼیت»
هؼؿت رؼیؼ ّ ربلت كیلن ثیْبیی ؿا هب ػؿ لضظَای هيبُؼٍ هیکٌین کَ کبؿگـػاى كیلن آهبی« ًینتبًی» ػؿ ّاهغ هزجْؿ
هیىْػ ،ثَ ػلت صْْؿ ثبفیگـاى ًْ ،چٌؼیي ٍضٌَ مٌبؿیْی اّل اف ًْ ثبفی کٌؼ .هب ایٌزب اهب ثب ًجْؽ ثیْبیی ؿّثـّ
هیىْین کَ ثَ کوک ایي تکـاؿ ػؿ ّاهغ ًيبى هیػُؼ کَ تکـاؿ هوکي ًینت ّ ثب ّؿّػ ُـ ثبفیگـ رؼیؼ ّ یب عْامتَ
رؼیؼ ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ؿّایتی ػیگـ اف ٍضٌَ ّ اف ّاهؼیت ُنتین .افیيؿّ ثب تـییـ ثبفیگـ ّ یب تـییـ ًْع مغي گلتي ّ
ثب ثبٍطالس «هؼوْلی مغي گلتي»ُ ،نفهبى صبلت ّ كْب ّ هْفیک ٍضٌَ ًیق تـییـ هیکٌؼ ّ ایي ؿّایت ًْ ثَ ًبچبؿ
اصنبمبت ّ صبالت هتلبّتی ػؿ توبىبچی ثـ هیاًگیقػ ّ ثَ توٌب ّ صبالت اّ ًظوی ًْیي هیثغيؼ ( .یب هخل تاله
کبؿگـػاى ػؿ مٌبؿیْی ػّم ثب ٌُـپیيَ رؼیؼ هـػ ( ثب ثبفیگـی صنبم ًْاة ٍلْی) ،مؼی ػؿ ایزبػ یک تللین هیبى
عْامت عْیو ّ اهکبًبت هْرْػ هیکٌؼ ّ ایي تللین اهب عْػ ؿّایتی ػیگـ ّ رؼیؼ امت)
ایٌزبمت کَ ثبؿ ػیگـ ثَ صـف ؿّاىکبّی ثـهیگـػین کَ هیگْیؼ یک كیلن یک ؿّایت ًْیي اف ّاهؼیت موجْلیک ّ
ثیـًّی امت .فیـا هب ُیچگبٍ ثب ّاهؼیت ػیٌی هطلن ؿّثـّ ًینتین .یک كیلن یک ؿّایت موجْلیک ( یک ؿّایت ّ
تلنیـ ًْ ّ ػؿ ػـٍَ فیبى اف ّاهؼیت) امت ّ ایي ؿّایت ػؿ عْیو ػاؿای یک ًظن امت ّ ایي ًظن موجْلیک ،ثٌب ثَ
صبلت ّ ًْع ؿّایتو ،ثَ توبىبچی ًیق ًوو ّ صبلتی ػؿ ایي ؿّایت هیثغيؼ .ثَ فثبى مبػٍ ٌُگبهی كیلن «ّهتی ُوَ
عْاثین» ثب آهؼى ٌُـپیيَ رؼیؼ هـػ ّ ػؿ ًِبیت ٌُـپیيَ رؼیؼ فى « ػبهَ پنٌؼ» هیىْػ ّ فثبًو تـییـ هیکٌؼ ،آًگبٍ
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ایي ؿّایت ًْیي اف ّاهؼیت ثب عْیو كْبی ًْ ّ تلنیـی ًْ اف ّاهؼیت ّ هّْْع ایزبػ هیکٌؼ ّ اصنبمبت ّ صبالت
عبٍی ؿا ػؿ توبىبچی ثـ هیاًگیقػ ّ ثَ اّ ًويی عبً ( موجْلیکً ،بؿمینتی ،ؿئبل یب کبثْكّاؿ )7.ػؿ ؿّایت
رؼیؼ عْیو ّ ػؿ ؿّاثٔ هیبى_مْژٍای هیػُؼ.
مٌبؿیْی اّل ّ اٍلی ،ػؿ ػیي رؾاثیت ًبؿمینتی ّ ربلت ثبفیگـاى ّ كیلن ،ػؿ کٌبؿ ایزبػ صبالت ؿئبل « ػلِـٍ ّ
ایِبم» ،اهب تْرَ اٍلیو ثَ ایزبػ توـکق توبىبچی ثـ ثضـاى ّ تـاژػی ٍضٌَ ّ ثبفی امت ّ افیيؿّ عْاُبى ػمتیبثی
ثَ اصنبمبت ّ اًؼیيَ ػوین توبىبچی امت ،عْاُبى لول ػلِـٍ ّ ایِبم اًنبى ػؿ ثضـاى كـػی ّ روؼی امت .اًنبًی کَ
هـتت هـثبًی ىـایٔ ّ عْامتُبی آـاف عْیو هیىْػ ّ ُوقهبى ػؿ پی اهیؼ ّ ؿاُی ًْ هیرْیؼ .ػؿ صبلت ػّم ّ
مْم اهب ُـ چَ ثیيتـ هیل ایزبػ یک « ؿّایت اصنبمی ّ مْفًبک ّ ثب پبیبى ُویيگی اعالهی ّ یب عْىضبلکٌٌؼٍ»
ربی ؿّایت اّلی ؿا هیگیـػُ .ـ کؼام اف ایي ؿّایتُبثَ ًبچبؿ ثب عْیو كْب ّ صبلت عْیو ،هْفیک عْیو ّ ًْع
فثبى عْیو ؿا ثَ ُوـاٍ ػاؿًؼ ّ توبىبچی عبً عْیو ؿا هیآكـیٌؼ.
اگـ مٌبؿیْی اّلی ثَ توبىبچی عْیو ًويی «موجْلیک ّ ًوبػاًَ» ػؿ مٌبؿیْی تـاژیک هیػُؼ ،اّ ؿا ثَ لول
اصنبمبت اٍیلی چْى ػلِـٍّ ،صيت ،تٌِبیی ،اهیؼ ّ گـیَ اًؼیيوٌؼاًَ ّاهیػاؿػ ّ ػؿ عْیو ٌٓق ظـیلی ػاؿػ ،آًگبٍ
ًوبیو ػّهی کَ ػؿ پی «هـػهی ثْػى ،اصنبمبتی ثْػى» ُنتُ ،ـ چَ ثیيتـ توبىبچی« ًبؿمینتی» ؿا هیآكـیٌؼ کَ
هضْ ربػّی كیلن ّ ٌُـهٌؼاى هضجْثو امت ،ثـای هَیجت گـیَ هیکٌؼ ّ ثـای پیـّفی ًِبیی هیعٌؼػ ّ ىبػی هیکٌؼ،
اهب ًویاًؼیيؼ ّ ًوؼ ًویکٌؼ ،ثَ اصنبمبت ػوین تـاژػی ّ کوؼی یب مجکجبلی ػمت ًوییبثؼ ّ ؿّایتو تـاژیک/کویک
ًویىْػ ثلکَ یب ثـای کنبًی مـگـمکٌٌؼٍ ّ مْػآّؿ امت ّ یب ثـای ػیگـاى علتآّؿ ّ ػؿػًبک.
یکی اف اىکبالتی کَ ُویيَ ثَ ثیْبیی گـكتَ ىؼٍ امتًْ ،ع فثبى عبً اّ ،صبلت عبً ثبفیگـاى ّ كیلنُبی اّمت
کَ هتلبّت ّ هتوبیق اف « ٌُـپیيگبى ّ ثبفی هؼوْلی ّ ػوْهی» امت .ػؿ ایي كیلن ثیْبیی ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ
اٍْال ایي تلبّتگؾاؿیِب عطبمت .فیـا ُـ ؿّایتی چَ ثَ ىیٍْ ثیْبیی ّ یب ثَ ىیٍْ ػیگـی ،ثبفتبة ّاهؼیت ًینت ثلکَ
یک ؿّایت اف ّاهؼیت امت ّ ُـ ؿّایتی ثب عْیو فثبى ّ صبالت عبً عْیو ؿا ثَ ُوـاٍ هیآّؿػ .تلبّت اٍیل،
تلبّت هیبى ؿّایت عالم ّ هتلبّت ثب ؿّایت امیـ لضي ّ کالم مٌتی ّ «اصنبمبتی/اعالهی» امت  .فیـا ُن فثبى
ثیْبیی ّ یب هْفیک ّ تَْیـ اّ اف فى ّ هـػ ػؿ ّاهؼیت فًؼٍ ّ موجْلیک ًوبػُبی عْیو ؿا ػاؿػ ّ ُن اّ ثـای
ایزبػ ّاهؼیت هتلبّت عْیو ثبینتی تَْیـ ّ فثبى هتلبّت عْیو ّ ػؿک هتلبّت عْیو اف «فى » ّ ؿیـٍ ؿا ثَ
ّرْػ آّؿػ .ایٌگًَْ ػؿ یک احـ ٌُـی عْة ،عْاٍ ثب فثبى ػبػی یب هتلبّت ،ػؿ ػیي ؿرْع ثَ ّاهؼیت ػوْهی ،آى
ثغيی اف ّاهؼیت ثَ ًوبیو گؾاىتَ هیىْػ کَ تب کٌْى «پلفػٍ» ىؼٍ امت ّ ػیؼٍ ًيؼٍ امتُ .نفهبى ٌُـهٌؼ ؿّایت
عبً عْیو ؿا اف ایي «ّاهؼیت پلفػٍ» ثَ ّرْػ هیآّؿػ ّ «تلبّت» هیآكـیٌؼ.
اگـ « فًبى » ثیْبیی هْی ّ عـػهٌؼ ُنتٌؼ ،ایي فًبى ػؿ ایي ربهؼَ صْْؿ ػاؿًؼ ،ػؿ ُـ فًی صْْؿ ػاؿًؼ ،اهب
ؿّایت صبکن هیعْاُؼ هـتت آًِب ؿا پل فًؼ ،پل ؿّایت ثیْبیی ػهیوب اربفٍ ثـّف ّ ثیبى ایي « فى هتلبّت» ؿا
هیػُؼ ّ ُوقهبى ػؿ ًگبٍ اّ ثَ « فى» هیتْاى ؿّایت عبً اّ ؿا ثبفیبكت ّ صبالت « موجْلیکً/بؿمینتی /ؿئبل»
ػؿ هلِْم «فى ،ؿـیجَ ،ثضـاى» ّ ؿیـٍ ؿا ػؿ آحبؿ ثیْبیی ّ یب ػؿ تضْالت آحبؿ ثیْبیی هيبُؼٍ ،ثـؿمی ّ ًوؼ کـػ.
( هخل تلبّت ّ تضْالت صبالت «هلِْم فى» ػؿ تضْل ثیْبیی اف «فى» كیلن «ؿگجبؿ» تب «فى» كیلن « چـیکَ تبؿا» ّ
«ىبیؼ ّهتی ػیگـ» ّ مـاًزبم «فى» كیلن «هنبكـاى» تب «ّهتی ُوَ عْاثین») .هّْْع هِن ایي امت کَ ُـ هتٌی ّ
ؿّایتی ثب عْیو ثبینتی هبًْى ّ فثبى عبً عْیو ؿا ثَ ّرْػ آّؿػ ،صبلت هتلبّت عْیو ؿا ،تب ثتْاًؼ ثب ایي
«آىٌبفػایی» ُوقهبى ثَ « ؿّایتی ًْ» اف ّاهؼیت ّ فًؼگی ػمت یبثؼ.
افیيؿّ هّْْع تلبّت هیبى فثبى ؿّىٌلکـی ّ هؼوْلی ًینت ثلکَ ُـ کؼام اف ایي فثبىُب ًبىی اف ًْع ّ ًظن
موجْلیک مٌبؿیْ ّ ؿّایت ُنتٌؼ ّ ثب عْیو اصنبمبت ّ صبالت عبٍی ؿا ّ ؿّایت هتلبّتی اف ّاهؼیت ؿا هوکي
هیمبفًؼ.
ثٌبثـایي ػؿ ّاهغ مْال اٍلی ایي ًینت کَ آیب فثبى ثیْبیی ،هْفیک هتي كیلن ثیْبیی هتلبّت ّ فثبى ػیگـاى ّاهؼی ّ
هؼوْلی امت .هّْْع ایي امت کَ اّ چَ ؿّایتی ؿا هیعْاُؼ ثیبى کٌؼ ّ چـا ثـای ثیبى ایي ؿّایت اصتیبد ثَ ایي
هْفیک ّ فثبى ػاؿػ ّ تب کزب هبػؿ ثَ ایزبػ ایي «ؿّایت ًْ ّ گلتوبى ًْ» ثْػٍ امتُ .وبًطْؿ کَ هیتْاى «كیلن ػبهَ
پنٌؼ ّ مْػآّؿ» تِیَ کـػ ّ ُوقهبى ایزبػگـ ژاًـ رؼیؼ ٌُـی ّ هتلبّت ثْػ ( هخل تبؿاًتیٌْ ،ؿّػؿیگـف ّ ؿیـٍ).
ثٌبثـایي مْال ایي ًینت کَ آیب ایي یب آى كیلن هـػمپنٌؼ یب ّاهغگـا امت .مْال ایي امت کَ آیب ایي ؿّایت هیتْاًؼ احـ ؿا
ثَ ؿّایتی ًْ ،عالم ّ هتلبّت اف ّاهؼیت تجؼیل مبفػ ّ یب امیـ لضي ّ کالم مٌتی ّ امیـ ؿّایت ّ ثبفی کِي مٌتی هی
گـػػ کَ ػؿ آى احـ ٌُـی ػؿ ًِبیت یک ثبفی ًبؿمینتی هزؾّة کٌٌؼٍ ّ اف ٓـف ػیگـ ثيؼت اعالهی ّمٌتی امت .
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ػؿ چٌیي كیلوی آًگبٍ ًوو ّ هیبكَ ثبفیگـ هِنتـ اف هّْْع ّ تکٌیک كیلن امت .یب كیلن ثَ تکـاؿ ثبفی مٌتی رنتزْی
«ّصؼت ّرْػ ػبىوبًَ» ّ تکـاؿ پٌؼُبی اعالهی اػاهَ هیػُؼ ّ امیـ صبالت «اصنبمبتی ایـاًی» امت.
ایي چٌیي كیلوی ًبتْاى اف ایزبػ یک كیلن هتلبّت ّ رؼیؼ امت .صتی اگـ اف تکٌیکُبی رؼیؼ ًیق امتلبػٍ کٌؼ .صبلت ایي
كیلن ػهیوب هخل ٍضٌَای اف كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» امت کَ ػؿ آى «توبىبچی» یب کبؿگـػاى رؼیؼ پيت ػّؿثیي هیؿّػ
ّ ّهتی اف مْؿاط ػّؿثیي هیًگـػ ،هضْ ّ هنضْؿ ایي ًوبیو ربػّیی ّ ػؿ ًِبیت مٌتی هیىْػ ،ػؿ آى صل ّ ؽّة
هیىْػ ،ثَ ربی آًکَ ربػّی كیلن ػؿ عؼهت عالهیت كیلن ّ ؿّایت رؼیؼ كیلن هـاؿ ثگیـػ ّ ثَ ؿىؼ كـػیت ّ عالهیت كیلن
ّ توبىبچی کوک ؿمبًؼ .ایي تَْیـ ربػّیی ّ ًبؿمینتی اف ٓـف ػیگـ اّ ؿا هیآكـیٌؼ ّ ثَ اّ ربیی ػؿ ًظن عْیو
ثَ ػٌْاى یک «کبؿگـػاى یب توبىبچی هنضْؿ یب هـیؼ» هیػُؼ .یب كـػا اّ هیعْاُؼ هـاػ ّ امتبػ ُوَ کبؿٍ ثبىؼ ّ اف
ُوَ رب هؼؿک ػاؿػُ،وبًطْؿ کَ كیلن ػؿ ثبة کبؿگـػاى رؼیؼ ثیبى هیکٌؼ .،اّ ؿّفی ػیگـ اف ُوَ چیق ثیقاؿ هیىْػ،
پْچگـا هیىْػ ،ثبفاؿی هیىْػ ّ ُویيَ گـكتبؿ اكـآ/تلـیٔ ػؿ ؿّاثٔ ّ ػؿ ًوؼ عْیو امت.
طَ حبلت « طوبْلیک»« ،خیبلی یب ًبرطیظتی»« ،رئبل یب ّاقغ» در فیلن
ثٌب ثَ ؿّاىکبّی لکبى ُـ اًنبى ّ ُـ پؼیؼٍ یب ػول اًنبًی ػاؿای مَ صبلت « موجْلیک ،عیبلی ،ؿئبل یب کبثْكّاؿ»7.
امت ّ ایي مَ صبلت ػؿ ُـ پؼیؼٍ صْْؿ ػاؿًؼ ّ ثؼّى یکؼیگـ ًویتْاًٌؼ ثبىٌؼ ،اهب ثلْؽ ثيـی ّ عالهیت ثيـی ػؿ
ایي امت کَ ػٌَـ «موجْلیک» ثـ ػّ ػٌَـ ػیگـ ػؿ ؿاثطَ ّ ػؿ پؼیؼٍ ثـتـی ػاىتَ ثبىؼ .اگـ ثَ فثبى مبػٍ ثغْاُین
ایي مَ ثغو ؿا ػؿ هْؿػ كیلن ثکبؿ ثجـین ،آًگبٍ ثغو «موجْلیک» كیلن ػؿ ّاهغ فثبى كیلن ّ صبلت كیلن امت کَ ثبػج
ایزبػ «تلنیـ ّ ًوؼ» ًقػ توبىبچی هیىْػ « .ثغو ًبؿمینتی» كیلن ُوبى تَْیـ ّ صبلت فیجبییىٌبمبًَ كیلن امت کَ
چْى یک « هالة» توبىبچی ؿا هیگیـػ ّ یب ػؿ اّ هیل تٌلـ ایزبػ هیکٌؼ .صبلت ؿئبل كیلن ػؿ ّاهغ صبلت ُْلٌبک ّ
هزِْل كیلن امت کَ توبىبچی ؿا اف تـك« كلذ هیکٌؼ .»8 .افیيؿّ صبلت ؿئبل ثَ ّیژٍ ػؿ پی ایزبػ عيًْت هضِ ّ
مکل هضِ امت ّ ػؿ توبىبچی ثَ صبلت ًْػی « هیغکْةىؼى» ثـّف هیکٌؼ .هخل عٌؼٍ ّصيتٌبک ثـ لجبى رْکـ ػؿ
كیلن «ثتهي» ،عٌؼٍای کَ هیتْاى ثَ فثبى لکبى آى ؿا «ػُيکزی ؿئبل یب کبثْكّاؿ» ،ػُيکزی ّاهؼیت ًبهیؼ(.)9
ػؿ یک كیلن هْی ُـ مَ ػٌَـ صْْؿ ػاؿًؼ ،اهب ثـتـی ػٌَـ موجْلیک ثبػج هیىْػ کَ كیلن چْى یک «هتي ثبف»
ثبػج ایزبػ تلنیـُبی ًْ ّ چيناًؼافُبی ًْ ثَ هّْْع ىْػ ّ عالهیت كیلن ،عالهیت توبىبچی ّ تلنیـ اّ ّ اصنبمبت
هتلبّت ّ ػوین اّ ؿا ثـهیاًگیقػ ّ اّ ؿا ثب ؿّایت ّ چيناًؼافی ًْ اف ّاهؼیت ؿّثـّ هیمبفػُ .وبًطْؿ کَ ثَ ىیٍْ
عْیو اربفٍ هزؾّثیت ّ هنضْؿیت ًبؿمینتی ّ لول ُْلٌبکی ّ هیغکْةىؼى ؿئبل ًیق هیػُؼ .ایٌگًَُْبی ژاًـُبی
هغتلق چْى ژاًـ تـاژیک ،ژاًـ ّصيت یب کوؼیّاؿ ّ ؿیـٍ آكـیؼٍ هیىْػ .اهب ّهتی ؿّایت كیلن ثَ ْٓؿ ػوؼٍ
ًبؿمینتی ثبىؼ ،آًگبٍ كیلن ػؿ پی ایزبػ یک صبلت هنضْؿی ّ هزؾّثیت هطلن امت ّ ثٌبثـایي امیـ تَبّیـ ،صبالت ّ
مٌبؿیُْبی ػوْهی هیهبًؼ کَ ثبٍطالس توبىبچی ؿا رلت هیکٌؼ ّ توبىبچی «اصنبمبتی» ایزبػ هیکٌؼ .ثب ایٌکبؿ
ُوقهبى اّ توبىبچی ؿا ثَ یک « هـیؼ» ًبؿمینتی عْیو ّ ًبتْاى اف ًوؼ تجؼیل هیکٌؼ .افیيؿّ كیلن ثب اف ػمت ػاػى
كـػیت هتلبّت عْیو ُوقهبى ّ ثَ ًبچبؿ هبًغ ؿىؼ ًگبٍ كـػی ّ تلنیـ كـػی ّ عالم توبىبچی هیىْػ ّ هتي كیلن
تکالیَ هیهبًؼ ّ توبىبچی ثَ ربی ػمتیبثی ثَ لؾت ػوین ّ ػؿک ًگبُی ًْ امیـ «اصنبمبتیگـایی» هیىْػ ..ػؿ
صبلت «ؿئبل» كیلن ،آًگبٍ كیلن ثَ ثیبى عيًْت هضِ ّ لؾت عيي هضِ هیپـػافػ ،ثَ ىؼت هطلنگـایبًَ ّ میبٍ/ملیؼی
هیىْػ .ایي ؿّایت ُْلٌبک ّ یب ػؿ صبلت ایـاًی «ًبهْمی ّ اعالهی ،آؿهبًی» ثَ توٌبی توبىبچی ًیق ىکل ّ صبلت
هیػُؼ ّ ثَ اّ ربیی ػؿ ثبفی «ؿئبل ّ ُْلٌبک» عْیو هیػُؼ ّ اّ ؿا ثَ «توبىبچی ؿئبلی» تجؼیل هیکٌؼ کَ کبهال ػؿ
ایي عيًْت ّ لؾت هضِ هضْ هیىْػ ّ كـػیت ّ هؼؿت ًوؼ عْیو ؿا اف ػمت هیػُؼ ّ اکٌْى ثَ اثقاؿ ارـایی یک
«پـّپبگبًؼای عيًْتآهیق» تجؼیل هیىْػ.
تضت تبحیـ ایي صبالت «ًبؿمینتی یب ؿئبل» ػؿ میٌوبی ایـاى ّ ؿّاثٔ ایـاًی امت کَ ُـ عالهیت هتلبّت ػؿ ًِبیت
امیـ ؿّایت کِي ّ لضي کِي هیىْػ ّ «ژاًـ ّصيت» ایـاًی ثَ ػػبی ّصيت رؼیؼ تجؼیل هیىْػ .یب ٌُـ ّ كیلن هؼؿى
ّ پنت هؼؿى ایـاًی ػچبؿ تکمْیگی ،اصنبمبتگـایی ّ ؿلْگـایی ایـاًی هیىْػ ّ اًؼیيَ هؼؿى یب پنبهؼؿى ؿا هنظ
ّ ایـاًی هیکٌؼ.
ٓجیؼی امت کَ صتی هیتْاى ُویي مٌبؿیُْبی هغتلق ؿا ثب فثبىُبی هغتلق ّ یب ثَ صبلت تللیوی ّلی ثب هؼؿت
موجْلیک ّ عالم ّ هتلبّت ًیق ایزبػ کـػ ّ هب اهـّفٍ ػؿ میٌوب ّ ٌُـ عْیو ىبُؼ ؿىؼ ایي عالهیتُبی هتلبّت ّ ًْ
ُنتین ،اهب ٌُْف ًیق ثغو ػوؼٍای امیـ ایي صبالت ّ ؿّاثٔ هؼیوی «ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل» ُنتٌؼ ،ثَ ایي ػلیل ًیق
میٌوبی هؼؿى ّ عالم ایـاًی ،ثَ عبٓـ ایي هؼْالت ػؿًّی ّ ًیق ثَ عبٓـ هؼْالت كـاّاى ػؿ صبىیَ کَ عْػ ًیق
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ًوْػاؿی ػیگـ اف ایي ؿّاثٔ ّ صبالت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ُنتٌؼً ،ویتْاًؼ ؿىؼ کٌؼُ .وبًطْؿ کَ اكـاػی هخل ثیْبیی
هزجْؿًؼ ُـ ػٍ مبل یکجبؿ كیلوی ثنبفًؼ.
ایي هيکل اهب تٌِب هـثْٓ ثَ ػؿّى کيْؿ ًینت ،ػؿ عبؿد اف کيْؿ ّ ػؿ هیبى ایـاًیبى ًیق ُویي هيکالت ّ ؿّاثٔ
مٌتی ّ ًبؿمینتی ،ىغَیتپـمتی ّ ؿیـٍ اف یک مْ ّ ًیق عين ثَ ًگبٍ هتلبّت ّ ًْ ّرْػ ػاؿػُ .وبًطْؿ کَ تبحیـ
عـیؼاؿ ّ هيتـی ػؿ پیيـكت ّ یب هوبًؼت اف ؿىؼ عالهیت ،هيکلی ُوگبًی امت( .كؤ ثَ تبحیـ ًْع ًگبٍ رِبى ؿـة ّ
كنتیْالِب ػؿ اًتغبة كیلنُبی هٌتغت ایـاًی ،ثـ كیلن ایـاًی ثٌگـیؼ).
ثٌیبى ّ امبك ایي هؼْالت ػؿ ّاهغ ربهؼَ ّ اًنبًی امت کَ ثیو اف ُـ چیق ػؿ ؿّاثٔ ًبؿمینتی هزؾّثبًَ/هتٌلـاًَ ثب
«ػیگـی یب ؿیـ» گـكتبؿًؼ ،مٌتپـمت ّ یب مٌتمتیق ،ؿـةپـمت یب ؿـةمتیق ُنتٌؼ .یب امیـ ُـاك ّ عيوی
ُْلٌبک ّ ؿئبل ًنجت ثَ «ػیگـی» ،امیـ ؿمبًتیوْ ّ کیيتْفی چَ ثَ ًگبٍ هتلبّت ،ثَ ؿـة ّ یب ثَ مٌت ُنتٌؼ.
صبٍل ایي گـكتبؿی ،ػؼم ؿىؼ ؿّاثٔ «موجْلیک» ثب «ؿیـ» امت کَ ثـ امبك ؿاثطَ پبؿاػکل ػالهًَ/وؼ امتْاؿ
امت ّ ثبػج هیىْػ کَ چَ ػؿ ؿاثطَ ٌُـهٌؼ ثب «ػیگـی» ،یؼٌی ثب «احـه» ،چَ ػؿ ؿّاثٔ هیبى_ اًنبًی ّ کبؿی،
ایي ؿاثطَ عالهبًَ ّ پبؿاػکل ؿىؼ ًکٌؼً ،وؼ ّ ػیبلْگ هتوبثل ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی ّ ُوکبؿی ّ ُویبؿی هتوبثل ؿىؼ ًکٌؼ
ّ ػؿ ّاهغ ُـ کل هی عْاُؼ «فیـ آة» ػیگـی ؿا ثقًؼ .یب اهـّف ُوَ ثب ُن ُنتٌؼ ّ یب كـػا ُوَ ّؼ یکؼیگـ ُنتٌؼ .
ػؿ چٌیي ربهؼَای آًگبٍ ًوؼ ّ عالهیت هؼؿى ًویتْاًؼ عْة ؿىؼ کٌؼ ّ هب ثیيتـ ثب تولیؼ ّ هًْتبژ ؿّثـّیین تب ثب پؾیـه
ًگبٍ هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی ّ كـػی عْیو ّ ایزبػ تللین ّ ًگبٍ هتلبّت هؼؿى عْیوً .گبٍ هتلبّت ،هؼؿى ّ ُویيَ
ًبتوبهی کَ یکی اف ًوًَُْبی ًبػؿ آى ثِـام ثیْبیی امت ،ثب توبم ًکبت هؼؿت ّ ّؼق کبؿُبیو.
چؼن_ طیٌوب در فیلن بیضبیی
یکی اف هِوتـیي ّ امبمیتـیي عالهیتُبی ربلت ّ هتلبّت ثیْبیی ػؿ كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ،ػؿ ّاهغ ًْع
كیلنثـػاؿی ّ ًوو «ًگبٍ ػّؿثیي» ػؿ كیلن امت .ثیْبیی ثَ عْثی ثَ تکٌیکُبی میٌوبیی آىٌبمت ّ آًـا ثب ًگبٍ كـػی
عبً عْیو تللین هیکٌؼ ّ هـتت مؼی ػؿ رنتزْی ؿاٍُبی رؼیؼ هیکٌؼ .اّ ثـ ثنتـ ؿاٍ كـػی عْیو هبػؿ ثْػٍ
امت ،كـٌُگ عْیو ّ كـٌُگ هؼؿى ؿا ػؿ ُنآهیقػ ّ ؿاٍ ّ ًگبٍ هتلبّت عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اگـ ثَ
تضْل اّ اف «ؿگجبؿ»« ،ؿـثیَ ّ هَ» تب «چـیکَ تبؿا»« ،هنبكـاى» ّ صبل «ّهتی ُوَ عْاثین» ثٌگـین ،ثَ عْثی
هیتْاى ایي تْاًبیی تللین ّ ایزبػ ًگبُی ًْ ،تضْل هؼاّم ّ رنتزْی هؼاّم اّ ثـای یبكتي ؿاٍُبی ًْیي ًوبیو ؿا
ػؿیبكت .افیيؿّ اّ هبػؿ امت ػؿ کبؿُبی عْیو امطْؿٍ ایـاًی ّ هؼْالت ربهؼَ مٌتی ّ ًبهْمی ایـاًی ؿا ثب
«ػلِـٍ» هؼؿى ػؿُن آهیقػُ ،وبًطْؿ کَ هبػؿ امت تکٌیک «تؼقیَ ایـاًی ّ ػامتبى ػؿ ػامتبى ىِـفاػ» ؿا ثب تکٌیک
میٌوبی هؼؿى ّ اف رولَ « تکٌیک ُیچکبک» ػؿ ُنآهیقػ ّ ػًیبی هتلبّت عْیو ؿا ثیبكـیٌیؼ ( .افیيؿّ ثَ ػّمتبى
عْاًؼى کتبة ثیْبیی ثَ ًبم « ُیچکبک ػؿ هبة» ؿا ثـای ػؿک ثِتـ تکٌیکُبی ثیْبیی پیيٌِبػ هیکٌن).
هيکالت ًگبٍ ثیْبیی ػؿ ثغوُبیی امت کَ ػؿ ایي ًْىتَ ًبتْاى اف تّْیش آى ُنتن ّ اهیؼّاؿم فهبًی ثب اًتيبؿ کتبثن
ػؿ ثبة اّ ثتْاًن ثَ ثیبى ایي چين اًؼاف ًْ ثَ کبؿُبی اّ ّ هؼؿتِبی اّ ثپـػافم ّ ُوقهبى ثَ ثیبى هيکالتی ثپـػافم کَ
هبًغ آى هیىْػ کَ کبؿُبی اّ رِبًی ىًْؼُ .وبًطْؿ کَ ػؼم رِبًی ىؼى اّ ثَ عبٓـ ؽائوَ رِبًی امت کَ اف ٌُـهٌؼ
ىـهی كؤ اًتظبؿات عبٍی ػاؿػ .اًتظبؿاتی کَ اػّاؿػ مؼیؼ ػؿ کتبة «اّؿیٌتبلینن» ثَ عْثی ثَ ثیبى آى پـػاعتَ
امت (.ایي کتبة ػؿ ًوؼ ثیْبیی کَ ثغو هِوی اف آى پبًقػٍ مبل پیو ًْىتَ ىؼٍ امتٌُْ ،ف هبًٌؼ ثغو ػوؼٍ کبؿُبی
ػیگـم ػؿ اًتظبؿ چبپ امت .هبًٌؼ اهیؼ ٌُـپیيَ كیلن ػؿ اًتظبؿ ىـایطی ػیگـ ّ عْاًٌؼٍای ػیگـ امت .ایي ٌٓق فًؼگی
امت کَ اف كیگْؿ كیلن تب کبؿگـػاى ّ ًوبػ ثَ هؼْالت هيبثَای ػچبؿًؼ ّ ایٌزبمت کَ ثبیؼ ثَ كیلن صن ػاػ کَ هیگْیؼ
«هب ُوَ ىجیَ ُوؼیگـین» .فیـا كـفًؼاى یک گلتوبى ّ ثنتـ كـٌُگی ُنتین .اهب تلبّت ػؿ ًْع ؿاثطَ ثب هؼْل ّ ػؿػ
هيتـک امت کَ یکی ؿا ثَ اهیؼ عـػهٌؼاًَ ّ موجْلیک ّاهیػاؿػ ّ ػیگـی ؿا ثَ هنضْؿی ػؿ پبی تَْیـ ربػّیی یب
ؿئبل « ًبری» .افیيؿّ ُوَ هتلبّتین)
ػؿ كیلن رؼیؼ ثیْبیی هب ىبُؼ ػؿرَ رؼیؼی اف ایي هؼؿت ّ ًگبٍ عالم ُنتینً « .گبٍ ػّؿثیي» اف اثتؼای كیلن هـتت اف
چيناًؼافُبی هغتلق ثَ ٍضٌَ هیًگـػ ،گبٍ اف هٌظـ «اثژکتیْ» ّ گبٍ اف هٌظـ «مْثژکتیْ» ثبفیگـاى ،گبٍ اف ثـل
چين ثبفیگـاى ثَ ٍضٌَ هیًگـػ ّ یب اف ثبال هیًگـػ .گبٍ ایي ًگبٍ پبّؿچیي ،پبّؿچیي ؿاٍ هیؿّػ ّ ػفػاًَ ًگبٍ
هیکٌؼ ،گبٍ مـیغ ًگبُو ؿا اف یکی ثَ ػیگـی هیاًؼافػ .ػؿ ّاهغ « ًگبٍ ػّؿثیي» ثیْبیی ُوبى چیقی امت کَ
«ػلْف» «چين_میٌوب »10.هیًبهؼً .گبُی کَ ػؿ ّاهغ ثیبًگـ اصنبمبت ّ ىْؿ ّىْمُبیی امت کَ گْیی ثَ ُیچ
مْژٍای تؼلن ًؼاؿػ ّلی رقّ ّـّؿی ٍضٌَ ُنتٌؼ ّ ثؼّى آًِب ؿّایت تيـیش ىؼٍ ًویتْاًؼ ػوین ػؿک ّ لول ىْػ.
ایي صبلت كیلنثـػاؿی ػؿ ّاهغ ثبػج هیىْػ کَ ًگبٍ ػّؿثیي هبًٌؼ ًگبُی ثبىؼ کَ ثَ ُیچکل ّ ػؿ ًِبیت صتی ثَ
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کبؿگـػاى کبهل تؼلن ًؼاؿػ ّ اصنبمبتی ؿا ثیبى هیکٌؼ کَ گْیی مْژٍ ّ یب ثبفیگـاى ًبتْاى اف ثیبى ّ اثـاف آى
ُنتٌؼ( .)11ایٌگًَْ « ایي ًگبٍ ثؼّى رنن ّ مْژٍ»  ،ثب ىکنتي هـتت فهبى ّ هکبى ،ثب تـییـ هـتت رب ّ هضل عْیو
ثَ هب اربفٍ هیػُؼُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ ػون ػامتبى ّ ٍضٌَ ّاؿػ ىْین ّ اف چيناًؼافُبی هغتلق آى ؿا ثجیٌین ّ ثَ ػون
ثضـاى ثبفیگـاى ّ ػامتبى ّاؿػ ىْین ّ ؿّایت عْیو ؿا ثیبكـیٌین.
یک ًوًَْ ربلت ّ هْكن آى ٍضٌَای امت کَ «چکبهَ» ػؿ عبًَ ػؿ آبم ؿا ثـ ؿّی « ًزبت» هیثٌؼػ ،فیـا ثَ هْل
اّ ثبینتی اف هـػی کَ پٌذ مبل تٌِب ػؿ فًؼاى ثْػٍ امت ،اًتظبؿ ُـ کبؿی ؿا ػاىتً« .زبت» كـیبػ هیفًؼ کَ اف آبم
ثنتَ هتٌلـ امت ّ چکبهَ ػؿ صبل ؿكتي ثَ مْی آبم عْاة عْیو ثَ اّ هیگْیؼ ثَ چیقی كکـ کٌؼ کَ ثَ اّ آؿاهو
هیثغيؼ .ػؿ ایي ٍضٌَ «ًگبٍ ػّؿثیي» اف پيت ثَ مْی چکبهَ ػؿ صـکت امت ّ گْیی ایي «ًگبٍ ًزبت» امت کَ ثَ
اّ هیًگـػ ّ اّ ؿا ػًجبل هیکٌؼ ّ یب ثَ اّ گْه هیػُؼ ،اهب ّهتی چکبهَ هیگْیؼ کَ ثَ چیقی كکـ کٌؼ کَ ؿاصتو کٌؼ،
آًگبٍ ػّؿثیي ًبگِبى ثبال هیؿّػ ّ اف ثبالی مـ چکبهَ تغتغْاة ؿا ًيبى هیػُؼ .ایي ًگبٍ ػّؿثیي ػؿ ّاهغ ثیبًگـ هیل
ّ ىْؿ ػيوی ّ اؿّتیکی امت کَ هیتْاًؼ ثَ «ًزبت» آؿاهو ػُؼ ،اهب ایي ًگبٍ ثَ اّ تؼلن ًؼاؿػ ّ ػؿ ّاهغ ػّؿثیي
ثیبًگـ صبلت ّ اىتیبهی امت کَ ًَ ًزبت هیتْاًؼ آى ؿا اثـاف کٌؼ ّ ًَ چکبهَ کَ عْػ ًیق هیلی ثَ اّ ػاؿػ .ایٌزب «ًگبٍ
ػّؿثیي» ػؿ ّاهغ ثبفیگـی ػؿ ثبفی امت ّ ثَ مبعتي ّاهؼیت هیپـػافػ ّ آى «ّاهؼیت ّ توٌبی پلفػٍای» ؿا ًيبى
هیػُؼ کَ «ّاهؼیت ٍضٌَ» صبّـ ّ هبػؿ ثَ ثیبى هنتویوو ًینت.
ػؿ ثغوُبی هغتلق كیلن هیتْاى ایي « چين_ میٌوب» ،ایي « ًگبٍ ثؼّى مْژٍ» ؿا ػیؼ ّ اف امتلبػٍ عالهبًَ ثیْبیی اف
ایي تکٌیک لؾت ثـػ ّ ػهیوب ایي هّْْع کَ یکی اف هِوتـیي تْاًبییُبی ًْیي ّ هتلبّت ایي كیلن امت ،اف چين ًوبػاًی
کَ هي آًِب ؿا هطبلؼَ کـػٍام ،ػوؼتب ػّؿ هبًؼٍ امت .الجتَ ثیْبیی ػؿ آحبؿ ػیگـ عْیو ًیق اف ایي تکٌیکُبی هغتلق
امتلبػٍ کـػٍ امت  ،اهب ًَ ثب چٌیي هؼؿت ّ اُویتی .هّْْع هِنتـ اهب ًوو هِوی امت کَ ایي « ًگبٍ ثؼّى مْژٍ ّ
رنن» ػؿ مٌبؿیْی كیلن ّ ػؿ ایزبػ ؿّایت كیلن ثبفی هیکٌؼ ّ ػؿ کٌبؿ فثبى كیلن ،هْفیک هتلبّت كیلن ،ثبػج هیىْػ کَ
توبىبچی ثَ ربی اكتبػى ػؿ ػام هَیجتًبهَُبی ایـاًی ثب یک احـ هْی تـاژیک/کویک ؿّثـّ ىْػ ّ ػؿ آى ثبؿٍ ثب رنن
ّ عـػ عْیو ثیبًؼیيؼ ّ صبالت ّ اصنبمبت هتلبّتی ؿا تزـثَ کٌؼُ .ویٌطْؿ ًیق تـییـ هؼاّم ژاًـُبی میٌوبیی اف
میٌوبی تـاژیک تب میٌوبی کوؼی ّ ؿیـٍ ثَ هؼؿتُبی ایي كیلن ّ تضْل هؼاّم كیلن کوک هیؿمبًؼ.
یک هخبل ػیگـ ٍضٌَ ىٌیؼى ٍؼای فًگ تللي ػؿ عیبثبى تْمٔ « چکبهَ» امت .ایٌزب ًیق «ٍؼای تللي» ػؿ ّاهغ چْى
یک «ٍؼای ثؼّى رنن» ّ ؿُبىؼٍ امت کَ تبحیـی ؿئبل ّ هیغکْةکٌٌؼٍ ػاؿػ ّ چْى یک « پیوگْیی» چکبهَ ؿا
ّاهی ػاؿػ کَ ثَ مْی عبًَ ثؼّػ ّ اف پلکبى هبؿپیچی ثبال ؿّػ کَ ثب عْیو ػلِـٍ ّ تؼلین ّ ایِبهی رؼیؼ ثَ ُوـاٍ ػاؿًؼ.
«ًگبٍ ػّؿثیي» ّ هْفیک ُوـاٍ هیعْاٌُؼ ػهیوب هب ؿا اف «اصنبمبتی ثْػى» ایـاًی ػّؿ مبفًؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػون
هؼْل ّ ثضـاى ّ لول ػلِـٍ ّ ُـاك ٍضٌَ ًقػیک مبفًؼ.
هّْْع هِن ػیگـ اهب ایي امت کَ ثَ هْل ػلْف تضْل هِن ّ هؼؿى میٌوب تٌِب ػؿ ایي ًجْػٍ امت کَ اف « ًگبٍ اثژکتیْ ّ
هنتوـ ػّؿثیي» ثَ «ًگبٍ مْثژکتیْ ّ مبعتبؿىکٌبًَ» ػمت هییبثؼ .تضْلی کَ ػلْف آى ؿا ػجْؿ اف « تَْیـ صـکت»
ثَ مْی «تَْیـ فهبى »12.هیًبهؼ .اگـ كیلن کالمیک ػؿ «تَْیـ صـکت» مؼی ػؿ ثَ تَْیـ کيیؼى یک صبػحَ ّ
امتوـاؿ تبؿیغی ایي صبػحَ ّ ػوؼتب اف یک چيناًؼاف ػاؿػ ،ػؿ « تَْیـ فهبى» اکٌْى كیلن رؼیؼ هؼؿى فهبى ّ هکبى
ؿا هیىکٌؼ ،هًْتبژ امبمی هیىْػ ّ كیلن اف چيناًؼاف ثبفیگـ یب ثبفیگـ ثیٌٌؼٍ ثیبى هیىْػ.اکٌْى ًگبٍ ثیٌٌؼٍ عْػ رقیی
اف ػول ّ مٌبؿیْ امت .اهب ایي صبلت ثَ ػلت هّْْػی هِنتـ ػاؿای اُویت هیىْػ .ایي ًگبٍ مْثژکتیْ ػؿ ّاهغ ًبىی
اف ػؿک ّ لول یک« تزـثَ ؿئبل ّ ُْلٌبک» اًنبى اهـّفی امت کَ اکٌْى هیثیٌؼ امیـ ّ تنلین «صْاػث ّ
ؿّیؼاػُبی» هزِْلی امت کَ ثـ فًؼگی اّ تبحیـگؾاؿًؼ ّ اّ توبىبچی ًبتْاى صْاػث ّ اػوبل عْیو امت  .اکٌْى اّ ثَ
لول «ػلِـٍ،ایِبم ػوین فًؼگی» ًبئل هیىْػ .افیٌـّ ػلْف ًیق كیلن « پٌزـٍ پيتی» اف ُیچکبک ؿا ثَ مبى ًوبػ ّاهؼی
«تَْیـ فهبى» هیپٌؼاؿػ« .ػؿ ایي كیلن ٌُـپیيَ اّل كیلن ،ریوق امتْاؿت ،ثَ صؼ یک ثیٌٌؼٍ هلؼْل ،ثیپٌبًٍ/بتْاى تٌقل
ػاػٍ ىؼٍ امت.»13.
اهـّفٍ عْىجغتبًَ ػؿ ایـاى ًیق ّ ػؿ کبؿُبی عْة کبؿگـػاى رؼیؼ ّ عالم ایـاًی هب ىبُؼ ایي مبعتبؿىکٌی ّ
امتلبػٍ اف ایي تکٌیکُبی هؼؿى ّ هًْتبژ ُنتین ،ثب ّرْػ توبهی هضؼّػیتُبی اهکبًبت،تکٌیکی ّ ؿیـٍ .اهب ػؿک ّ
ثیبى ایي «ّصيت ؿئبل» ًِلتَ ػؿ ایي « كْبی ًْ ّ مْثژکتیْ»  ،ػؿ ایي مبعتبؿىکٌی ًْ ،ػؿ صبلت ایي مْژٍ ًْ،
کبؿی امت کَ ٌُْف ثَ اًؼافٍ کبكی رب ًیبكتبػٍ امت ّ ػؿ ّاهغ هب ثیيتـ ثب تولیؼ تکٌیک ؿّثـّ ُنتین ،تب ثب لول ّ ػؿک
ػوین ایي تضْل هِن هؼؿى .ػؿ كیلن رؼیؼ ثیْبیی هب ثب ایي مبعتبؿىکٌی ّ ثب ایي «تَْیـ فهبى» ؿّثـّ ُنتین ّ
ایٌزبمت کَ ُوقهبى هب ثب « ّصيت ّ ػلِـٍ» ،تٌِبییً ،بتْاًی ػوین اًنبىُبیی ؿّثـّ هیىْین کَ ثبینتی ثیٌٌؼٍ
صْاػث ّ اػوبلی ثبىٌؼ کَ ػؿ فًؼگیيبى ؿط ػاػٍ امت ّ یب ؿط هیػُؼ ّ هیعْاٌُؼ ثَ «ُـد ّ هـد ػوین» فًؼگی ّ
رِبًيبى پبیبى ثغيٌؼ ،آؿاهو ّ رْاثی ثـای عْیو ثیبثٌؼ.

42

ُویي لول «ػلِـٍ» عْیو ّ تاله ثـای ػجْؿ اف آى ُـ صـکت آًِب ؿا ػؿ ًِبیت تـاژیک/کویک هیکٌؼ .افیيؿّ كیلن
ثیْبیی ػؿ ػیي صبلت تـاژیکو ػاؿای یک ٌٓق هْی ًیق ُنت کَ گبٍ آىکبؿا ّ گبٍ ػؿ علب ّ پٌِبى امت .ثـای هخبل
ػؿ ثغو اّل مٌبؿیْ ایي ٌٓق ثیيتـ ػؿ علب ّ پٌِبى امت ،اهب ػؿ ثغو ػّم مٌبؿیْ ّ ثب ثبفی ٌٓقآهیق «ًْاة ٍلْی»
ػؿ ًوو ٌُـپیيَ رؼیؼ «ىبیبى ىجـط» ّ ثَ ّیژٍ ثب ٌٓق هْی ًِلتَ ػؿ كیگْؿ « عبٓـٍ هوجْل» (ثب ثبفیگـی عْة
ىوبین كـاُبًی) ،ىبُؼ هؼؿت ّ ًوبیو ایي ٌٓق ػؿ ثبفی ّ هْفیک كیلن ُنتین .یب گبٍ ٌٓقی هْكن ّ گبٍ ًبهْكن امت.

یکی اف صبالت ایي « ٌٓق ػؿ ػلِـٍ» ٍضٌَای امت کَ ػؿ اثتؼای كیلن ّهتی «چکبهَ» هیعْاُؼ ثب هبىیي ثَ ػوت
ثـگـػػ تب كـػ ؿـیجَ یؼٌی «ًزبت» ؿا مْاؿ کٌؼ ،اثتؼا اف ػؿّى آیٌَ ػؿّى هبىیي ثَ پيت ّ ثَ اّ هیًگـػ ّ ،ػؿ
ًگبُو مْال ّ ػلِـٍای امت کَ چکبؿ کٌؼ .ػؿ لضظَای ثؼؼ اّ «آیٌَ ریجی» عْیو ؿا ػؿ هیآّؿػ ّ ػؿ آى ثَ عْیو ّ
ثَ پيت هیًگـػ .اکٌْى ػؿ ّاهغ اّ ػؿ «آیٌَ ریجی» ثَ عْیو هیًگـػ کَ آیب هیبكَاه ّ آؿایيو ػؿمت امت .ایٌزبمت
کَ ػّ آیٌَ ّ ػّ لضظَ پيت مـ ُن ػؿ ّاهغ ػاؿای ػّ هؼٌی هغتلق هیىًْؼ کَ ػؿ ػیي صبل ًیق پیًْؼی ػؿًّی ػاؿًؼ ّ
ایي پیًْؼ صبلت تـاژیک/کویک مـىت اًنبًی امت کَ ػؿ ػیي ػلِـٍ ،اهیؼ ػاؿػ ،هیل عْىی ػاؿػ ّ اٍال ثؼّى ػلِـٍ
ّ صل هـگ اهکبى ػؿک ّ ؿىؼ ىْؿ اؿّتیک ثيـی هوکي ًویثْػ .اهب هتبملبًَ ایٌزب ایي ٌٓق ػهین رب ًویاكتؼ ّ
«هژػٍ ىونبیی» ثب ّرْػ ثبفی عْثو ػؿ صبالت هغتلق ایي كیلن ،ػؿ چٌیي ربُبیی ًویتْاًؼ ثَ عْثی ایي صبلت
تـاژیک/کویک ؿا ًيبى ػُؼ .یب كیلن ًویتْاًؼ ایي کبؿ ؿا ثکٌؼ .افیيؿّ ًیق كکـ هیکٌن کَ ثغو اػظن توبىبچیبى هتْرَ
ایي لضظَ ًيؼًؼ.
اف ٓـف ػیگـ لول ّ ثیبى ایي « ػلِـٍ ّ تؼلین» ثَ کوک هْمیوی هؼوْلی یب مٌتی ایـاًی هوکي ًینت ّ ثٌبثـایي اّ
ثبینتی اف ًْاُبی ًْ یب تـکیجی ،اف هْمیوی هؼؿى ّ ُوـاٍ ثب ثـعی هلْػیُب ّ ًْاُبی ایـاًی امتلبػٍ کٌؼ .فیـا ثیبى ایي
«ػلِـٍ ّ ایِبم» ثَ کوک هْمیوی مٌتی ّ یب پبپ ایـاًی ػوؼتب هوکي ًینت کَ هّْْػو اٍْال ؿّایتی ػیگـ اف
ّاهؼیت امت ّ ثَ ًبچبؿ ػؿ پی ایزبػ اصنبمبتی ػیگـ امت.
كیلن «ّهتی ُوَ عْاثین» ػهیوب ػؿ پی لول ّ ایزبػ «ػلِـٍ ،ػؿػ ،اهیؼ ّ ػين» اًنبىُبی گـكتبؿ ،هـثبًی ػؿ یک رِبى
پـیيبى ّ عيي امت ّ ثـای ایزبػ ایي «ّاهؼیت هتلبّت» ثَ «ًگبٍ ػّؿثیي» هتلبّت ّ هْفیک هتلبّت ّ ثبفی هتلبّت
اصتیبد ػاؿػ  .یک ٍضٌَ عیلی فیجبی آىٍ ،ضٌَ ثیبى هـگ «تـًذ» ُونـ ًزبت تْمٔ ًزبت ّ ّؿّػ هب ثَ ٍضٌَ ّ
لول ؿن ّ ػؿػ ُـ ػّ ػبىن ّ ثضـاى آًِبمتُ .ویٌکَ ًزبت ىـّع ثَ ثیبى صبػحَ هیکٌؼ ،ػّؿثیي هب ؿا اف فهبىُب ّ
هکبى ُبی هغتلق ػجْؿ هیػُؼ ّ هیبى آًِب تؼاّهی ایزبػ هیکٌؼ ّ چْى عطی هب ؿا ثَ عْػکيی ارتٌبةًبپؾیـ تـًذ
هیؿمبًؼ کَ ػؿ فیـ كيبؿ «ػؾاة ػؿًّی» ّ ٍؼای ًبهْك ثیـًّی کَ ثـ ػؿ ّ پٌزـٍ هیکْثؼ ،اف عْیو ثیقاؿ امت
ّ چْى ُونـه اّ ؿا ًوی کيؼ ،عْػ ؿا اف پٌزـٍ ثَ ثیـّى پـت هیکٌؼ  ،ثب آًکَ اّ ثَ عبٓـ آفاػی ُونـه ثَ
تيكـّىی تي ػاػٍ امتً .زبت اف ىؼت ػؿػ ػؿ ایي لضظَ كلذ ّ ًبتْاى اف صـکت هیىْػ ّ ثبؿ ػیگـ « ًگبٍ ثؼّى رنن»
ػّؿثیي ثَ مْی ثبلکي هیػّػ ّ ثَ پبییي هیًگـػ .ایي ًگبٍ مْثژکتیْ ّلی ثؼّى مْژٍ عبً ،اف یک ٓـف هنبّت ّ
هٌطن تـاژیک ّ ػیٌی ًِلتَ ػؿ ایي عْػکيی ارتٌبةًبپؾیـ ؿا ًيبى هیػُؼ ّ ُنفهبى چْى یک ًگبٍ ّ چيناًؼاف امت،
ػؿ ّاهغ ػؿ توبىبچی صل ػؿػ ّ ؿن اًنبًی ّ اًگیقٍ یبكتي ؿاٍ رلْگیـی اف ایي تـاژػی ؿا ثـهیاًگیقػ ،ثی آًکَ ػامتبى
ّ هْفیک اربفٍ « ػقاػاؿی ایـاًی ّ اصنبمبت كیلن ثبٍطالس ٌُؼی ّ یب ػبهَ پنٌؼ» ؿا ثؼُؼ.
هؼکالت فیلن « ّقتی ُوَ خْابٌذ»
هيکل اٍلی كیلن « ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» ػؿ ایي ًینت کَ گْیی هیعْامتَ امت ثب تِیَکٌٌؼٍ كیلن هجلی تَلیَ صنبة کٌؼ،
یب ایٌکَ چْى ثیْبیی هؼتِب کبؿ ًکـػٍ امت ،هیعْامتَ امت ُوَ صـكِبیو ؿا یکزب ثقًؼ ،آًطْؿ کَ ثـعی ًوؼُب
هطـس کـػٍاًؼ .هؼْل اٍلی كیلن « ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» ػؿ ایي امت کَ ًویتْاًؼ پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػّ مٌبؿیْ ّ ٍضٌَ
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ؿا ثَ عْثی ًيبى ػُؼ ّ ایٌگًَْ ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت» هیبى مٌبؿیُْب ػمت یبثؼ ّ ثَ توبىبچی اربفٍ ػُؼ کَ ثب
ػؿک ػوین تالهی ّ پیًْؼ هیبى ؿعؼاػُب ّ مٌبؿیُْب ثَ یک ًگبٍ ّ چيناًؼاف ًْ ػمت یبثؼ ّ ػون ثضـاى عْیو ّربهؼَ
عْیو ؿا ثِتـ ثلِوؼ .ثب آًکَ ٍضٌَ ًِبیی كیلن ّ هتل چکبهَ ػؿ رلْی میٌوبی ػؿ صبل كـّه ّ هتـّکَ ّ ػؿ روغ
هؼتبػاى ّ ثیوبؿاى ایي ربهؼَ ثضـاىفػٍ ،ثبینتی ایي پیًْؼ ؿا ّ اهکبى ػمتیبثی ثَ ػـٍَ ّ ؿّایتی ًْ ،ثَ ًگبُی
ػوینتـ ثَ هؼْالت ّ لول ػوینتـ ثضـاى ػؿًّی كیلن ؿا ثـای توبىبچی ثَ ّرْػ آّؿػ ،اهب ایي پیًْؼ ثَ عْثی ؿط
ًویػُؼ ّ كیلن ًویتْاًؼ ثَ چٌؼالیگی الفم عْیو ػمت یبثؼ .اّ ًویتْاًؼ گبم آعـ ؿا ثـػاؿػ ّ ثب ایزبػ ایي ػـٍَ ّ
مٌبؿیْی رؼیؼ کَ ػؿ آى ُوَ ایي تـاژػیُبی كـػی ّ روؼی چْى ارقای یک ىجکَ ثَ یکؼیگـ پیًْؼ هیعْؿًؼ ،ثَ
توبىبچی اهکبى لول ّ ػؿک ایي ػـٍَ ًْ ّ لؾت ًْ ؿا ثؼُؼ.
ػؿ ّاهغ ػؿ كیلن هـتت ًوبػُبیی ًيبى ػاػٍ هیىًْؼ کَ چْى « گـٍگبٍُبیی» ثبینتی ایي پیًْؼ ػؿًّی هیبى ػّ كیلن ّ
مٌبؿیْ ؿا ػؿ ؽُي ثیٌٌؼٍ ایزبػ کٌٌؼ ّ اّ ؿا ثَ كکـ ّ ًوؼ ّاػاؿًؼ .ػؿ كیلن ّ مٌبؿیْی اّل هب ثب « ثضـاى ّ ػلِـٍ كـػی»
چکبهَ ّ ًزبت ؿّثـّیین کَ ثب «ػلِـٍ ّ ثضـاى» عْیو ؿّثـّیٌؼ ّ ثؼًجبل آؿاهو ّ ػين هیگـػًؼ ،عْاٍ ػؿ ایي ػًیب
 ،عْاٍ اف ٓـین اػتیبػ ّ یب عْاٍ اف ٓـین هـگ ّ ثبفگيت ثَ ػؿّى ػين گؾىتَُ .ویيْٓؿ ثب « ربهؼَ ًبهْمی ّ
اعالهی» ؿّثـّیین ّ ثب ًوبػُبی آى ،چْى چبهْ ّ امیؼپبىی ثَ فىٓ ،ـػ هـػی کَ ثَ هبًْى ًبهْك ّكبػاؿ ًجْػٍ امت،
ؿّثـّ هیىْین .یب ىبُؼ ثیاعالهی ّ ثیصـهتی ًِلتَ ػؿ ایي صبالت ًبهْمی ّ هطلنگـا ُنتین کَ ػؿ هبلت صبالت ّکیل
عبًْاػٍ فًؼاًی هی عْاُؼ ثَ ُـ ىکلی ثَ ؿعتغْاة فى ػمت یبثؼ .ایٌگًَْ ایي ربهؼَ «ًبهْمی» ّ ثضـاىفػٍ ػؿ
ًِبیت هخل ُویيَ ثـای ػمتیبثی ثَ صلع «آثـّ ّ صـهت» عْیو عْاُبى هتل فى ػبىوی هخل «تـًذ» ،یب ٓـػ هـػ
ػبىوی هخل «ًزبت» ّ ػؿ ًِبیت عْػکيی فى ثیٍْای هخل «چکبهَ» امت ّ یب هؼتبػاى ّ ثیوبؿاى عْیو ؿا هیآكـیٌؼ.
ػؿ مٌبؿیْی ػّم هب ثب صبلت ػیگـ ایي ربهؼَ اعالهی ّ ًبهْمی ؿّثـّیین کَ اکٌْى ثبفاؿی ّ هَـكی ىؼٍ امت .اًنبى
اعالهی ّ ًبهْمی مٌبؿیْی اّل ّ اًنبى ثبفاؿی مٌبؿیْی ػّهی کَ ُوَ چیق ؿا هیكـّىؼ ،ػؿ ّاهغ ػّ ؿّی یک مکَ
ُنتٌؼ.
ربهؼَ ثيؼت اعالهی ّ هطلنگـا ،ػؿ ٌُگبم ثضـاى ُْیت ّ ػؿ صیي ىکنت كـٌُگ مٌتی ،اثتؼا ثَ ربی آًکَ ثَ
«هیبًوبیگی ّ اعالم هؼؿى ّ كـػی» ػمت یبثؼ ،اکٌْى اف اّد صبالت ثبٍطالس اعالهی ثَ هِوِـای هبػیبت ّ
هَـفگـایی هیاكتؼ .کبُي ػیـّف ثَ ثیاعالم لزبمگنیغتَ ّ ثبفاؿی اهـّف تجؼیل هیىْػ .فیـا ًْع ؿاثطَاه ثب «
ؿیـ» ،ثب ػیگـی ،چَ ثب اىتیبهبت عْیو ّ یب ثب ُوکبؿ ّ ػگـاًؼیو ،یک ؿاثطَ ػوؼتب «ًبؿمینتی یب ؿئبل» امت ّ
ٌُْف ثَ ؿاثطَ «موجْلیک» ،پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب ػالهًَ/وؼ ػمت ًیبكتَ امت .افیيؿّ اگـ ػیـّف امیـ ربؽثَ ّ مضـ
«اعالم ّ ًبهْك هوؼك» ثْػ ّ ػؿ پبی آى عْیو ّ ػیگـی ؿا ًلی هیکـػ ّ یب هی کيت ،اکٌْى امیـ مضـ ّ ربؽثَ
اىتیبهبت ّ ػوؼٍُبی رٌنی ّ هبػی ثیهـف عْیو امت ّ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو اف ؿّی ُـ چیقی ؿػ
هیىْػ .ثیْبیی ػؿ كیلن «مگکيی» ثَ فیجبیی ؿىؼ ایي صبالت ًْیي ثیهـفی ّ ثیاعالهی ؿا ػؿ چِبؿچْة ربهؼَ
اعالهی ،توؼكگـا ّ پیًْؼىبى ؿا ًيبى هیػُؼ
ػؿ كیلن «ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» ػؿ ّاهغ هب ىبُؼ ًوًَْ ّ چيناًؼافی رؼیؼ اف ایي مٌبؿیْ ػؿ ػـٍَُبی هغتلق ُنتین .هب
ىبُؼ ثَ تَْیـ کيیؼى یک تـاژػی اًنبًی ،ػيوی ّ كـٌُگی ُنتین .تـاژػی كـٌُگی ربهؼَ ّ اًنبىُبیی کَ ّهتی
ُوَ امیـ ایي مٌبؿیْ ّ ثضـاًٌؼّ ،هتی ُوَ عْاثٌؼ ،ػؿ ّاهغ رِبًيبىٌُ ،ـىبى ،كـػیت ّ مؼبػت ّ ػين كـػیيبى ثَ
یـوب ّ تبؿاد هیؿّػ ّ ػؿ آى ُـ کنی ػؿ ًِبیت ؿبؿتگـ ػیگـینت.
كیلن «ّهتی ُوَ عْاثٌؼ» ُن مْگٌبهَ ّ ُن اػتـاًُبهَ ثـ ػلیَ ایي موْٓ ّ تبؿاد كـػی ّ كـٌُگی امت ّ اف اهیؼ ّ
اف اًنبًِبیی ًیق مغي هیگْیؼ کَ ثب توبهی هيکالت ثَ عْیو ّكبػاؿ هیهبًٌؼ ّ مٌبؿیْی كیلن ؿا ػؿ ػؿّى عْیو ثَ
پبیبى هیؿمبًؼ ّ اهیؼ ّهتی ّ ىـایطی ثِتـ ػاؿًؼ ّ ارـای كیلوی ػیگـ.
هيکل كیلن اهب ػؿ ایي امت کَ ًکتَُبی پیًْؼ هیبى ایي ػّ مٌبؿیْ ّ ًيبى ػاػى پیًْؼ ػؿًّی هیبى ایي ػّ مٌبؿیْ ّ
تـاژػیُبی هغتلق ،تکـاؿ « هتل هؼاّم مِـاة ثؼمت ؿمتن» ،تکـاؿ پنـکيی ّ ػگـکيی ػؿّى ىبٌُبهَ ػؿ اىکبل
ًْ ؿا ًویتْاًؼ ثَ عْثی ارـا ّ ثیبى کٌؼ .ثب آًکَ كیلن هـتت پلُبی اؿتجبٓی هیبى ػّ كیلن ًیق ایزبػ هیکٌؼ ّ ثـای هخبل
ثـاػؿاى تـًذ کَ عْاُبى هتل ًبهْمی ًزبت ُنتٌؼُ ،وقهبى عْػ ثبفاؿیبى رؼیؼ ُنتٌؼ ّ ثـای صلع ثبفاؿ ّ ىـکتيبى
ایي کبؿ ؿا هیکٌٌؼ ،اهب ثب ایي صبل ایي گـٍگبٍُِب ًویتْاًؼ ثَ ایزبػ یک ػـٍَ ًْیي ،ثَ ایزبػ یک تزـثَ ّ هّْْع ًْ
ًقػ توبىبچی ثیبًزبهؼ ّ توبىبچی ؿا ّاؿػ ػـٍَ ّ ػون ًْیٌی اف ایي تـاژػی کِي ّ ًْیي ایـاًی ًویکٌؼ .ایي ًکتَ
هجِن كیلن ثبػج هیىْػ کَ كیلن ًتْاًؼ ثَ عْثی ربی عْیو ؿا ػؿ هیبى توبىبچیبى ّ یب ًوبػاى ثبف کٌؼ .اهب هيکل ػیگـ ػؿ
ّاهغ توبىبچیبى ّ ًوبػاى ُنتٌؼ کَ ٌُْف ػبػت ثَ كیلن هتلبّت ًؼاؿًؼ ّ ثٌب ثَ ػبػات هؼیوی عْیو ،عْاُبى چیقُبی
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هيغَی اف امتبػ ّ یب کبؿگـػاى هضجْة عْیو ُنتٌؼ .كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ؿا ثبینتی ػؿ ّاهغ چٌؼ ثبؿ ػیؼ تب
ثتْاى کوی اف ػبػات عْیو كبٍلَ گـكت ّ ثَ فثبى ّ صبلت ایي كیلن هتلبّت ّ رؾاة ًقػیک ىؼ.
ُـ احـی ػؿ ّاهغ یک مٌبؿیْ ّ یک ؿّایت ًْ امت ّ ثٌبثـایي ثبینتی فثبى ّ هبًْى عبً عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ ایي
کبؿی امت کَ احـ ثیْبیی ثَ هیقاى فیبػی اًزبم هیػُؼ ّ احـی هتلبّت ،ؿّایتی هتلبّت ،فیبى ّ هْفیکی هتلبّت
هیآكـیٌؼ ،اهب ایي کبؿ ؿا ثَ پبیبى ًویؿمبًؼ ّ ػؿ گبم آعـ ثبف هیهبًؼ.
اگـ ثگْیین کَ «ؿّایت ثیْبیی» ػؿ ّاهغ «ّاهؼیت پلفػٍ ّ مـکْةىؼٍ» اینت کَ اکٌْى ثب ًگبٍ عبً ثیْبیی اهکبى
ثیبى هییبثؼ ،آًگبٍ اف ًگبٍ ؿّاىکبّی ثبینتی مْال کـػ کَ چـا ایي ثبفگيت «ّویـ ًبآگبٍ ّ ّاهؼیت مـکْةىؼٍ» ثَ
ثیبى کبهل ػینکْؿك ّ ؿّایتی ًْ ًویاًزبهؼ کَ ػؿ ثطي «توٌبی ًبآگبٍ» ًِلتَ امت .فیـا ثَ هْل لکبى «ّویـ ًبآگبٍ»
ػاؿای مبعتبؿی چْى فثبى امت ّ ػؿ ّاهغ یک «گلتبؿ یب گلتوبى موجْلیک ،یک ؿّایت ًْ ّ هؼؿتوٌؼ» امت)14( .
ثَ ثبّؿ هي ایي هيکل ًِبیی كیلن ُن ًبىی اف صبىیَُبی كیلنمبفی ػؿ ایـاى ّ عطـ مبًنْؿ امت ّ ُن ًبىی اف ثـعی
هؼْالت اًؼک ػؿّى كیلن .ثـای هخبل هْفیک كیلن ػاؿای هؼؿت ّ هٌطن ػؿمتی امت اهب گبُی ّ ثَ ّیژٍ ػؿ لضظبت
كیٌبل كیلن ًویتْاًؼ توبىبچی ؿا ثَ لول ربؽثَ ّ ػون ایي لضظَ تـاژیک یب تـاژیک/کویک ثَ عْثی ًقػیک کٌؼ.
یکی اف هؼؿتُبی هِن كیلن ػؿ ّاهغ ػیبلْگُبی كیلن امت کَ گبٍ چٌبى هْی ،هْرق ّ چٌؼالیَ امت کَ آػهی ؿا اؿْا
هیکٌؼ ،چٌؼثبؿ آى ؿا ثيٌْػ .یک ًوًَْ ػبلی آى لضظَ اینت کَ «پـًؼ» ػؿ تللي ثَ «هبًی» ثب ٌٓق هیگْیؼ کَ ػّمت
ػاىت ثَ ػمت اّ کيتَ ىْػ ( یؼٌی ثَ ػٌْاى چکبهَ تْمٔ ًزبت) ّ هبًی ػؿ رْاة هیگْیؼ کَ اّ كؤ ػّمت ػاؿػ کَ
پؼؿه ؿا ثکيؼ « .کيتي ّ هیل کيتَ ىؼى» ػؿ ایي ػیبلْگ ُن ٌٓق امتُ ،ن اؿْاگـی اؿّتیکی امت ّ ُن صبلتی اػیپبل
ؿا ػؿ عْیو ػاؿػ .اهب ػؿ لضظَ كیٌبل كیلن ّ ػؿ مغٌبى ّ ػیبلْگ هیبى «چکبهَ» ّ «ًزبت» ایي چٌؼالیگی کوـًگ
هیهبًؼ ّ ثب آًکَ ثبفیگـاى ایي كیلن اف «هژػٍ ىونبیی» تب ػلیـُ راللی تجبؿ ،صنبم ًْاة ٍلْی ّ ىوبین كـاُبًی،
ػؿ هزوْع ُوَ ثبفیُبی عْثی اؿائَ ػاػًؼ ،اهب گبٍ ػچبؿ عطبُبیی ىؼٍاًؼ کَ ثَ ایزبػ ایي پیًْؼ ػؿ هیبى چٌؼ مٌبؿیْ ّ
ؿاثطَ لطوَ فػٍ امت .ثـای هخبل پیًْؼ ػؿًّی هیبى « چکبهَ» ّ «پـًؼ» ثَ عْثی ثَ ّرْػ ًویآیؼ .فیـا اگـ ایي پیًْؼ
ثَ ّرْػ هی آهؼ ،آًگبٍ ػؿ ؽُي توبىبچی ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ایي مْال پیو هیآهؼ کَ آیب ثـای هخبل « چکبهَ» آیٌؼٍ
«پـًؼ» امت ّ ایٌگًَْ ػؿ ؽُي عْیو ثَ اػاهَ ثبفی هیپـػاعت .یب ثب ایٌکَ ػؿ لضظَ هتل «چکبهَ» هب ىبُؼ فى
«تيكـّىی» ًیق ُنتین کَ ثبٍطالس عْاُـ كـّی چکبهَ امت ،اهب ثبف ُن ایي پیًْؼ ّ تالهی عْة ٍْؿت ًویگیـػ.
یک هيکل ػیگـ كیلن ػؿ ایي امت کَ صبلت ٍْؿت «هژػٍ ىونبیی» ػؿ ثنیبؿی اؿ لضظبت ثیصـکت امت ّ ایي
«ثیصـکتی اصنبمی» ػؿ ّاهغ ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ػؿ توبىبچی ایزبػگـ « صـکت ّ صل ػلِـٍ ّ ایِبم» ثبىؼ ،اهب ایي
اًتوبل کوتـ ٍْؿت هیگیـػ .ثٌبثـایي ُنعْاًی ّ پیًْؼ اصنبمی هیبى توبىبچی ّ كیگْؿُبیی چْى «چکبهَ ،پـًؼ»،
عْة ٍْؿت ًویگیـػ .اف آًزب کَ ًوو «هژػٍ ىونبیی» ػؿ ایي كیلن یک ًوو کلیؼی ّ امبمی امت ،اف آًـّ ُـ
عطبی اّ ثیيتـ ثَ چين هیعْؿػُ ،وبًطْؿ کَ هؼؿتُبی اّ ثبػج هؼؿت كیلن هیىًْؼ.
ػؿ لضظَ ًِبیی كیلن هب ىبُؼ یک ّؼق ػؿ ثبفی ُنتین کَ ػهیوب ثَ ایزبػ ایي ٍضٌَ ّ صبلت ًْ ّ ثَ ایزبػ یک صل ّ
صبلت ًْ ػؿ ًقػ توبىبچی ّـثَ هیفًؼ ّ عْة امت کَ ثـای ػؿک ثِتـ هيکل آى ؿا کْتبٍ ثبف کٌین.
ػؿ ٍضٌَ پبیبًی كیلن ( یؼٌی ٍضٌَ پبیبًی مٌبؿیْی اّل) کَ ػؿ آى «چکبهَ» ػؿ صبل هـػى امت ّ ًبتْاى اف مغي
گلتي امت ،اّ ثـای ػاػى پیبم عْیو ثَ «ًزبت» کَ ػؿ کٌبؿه ًينتَ امتّ ،جطی اف ریت عبؿد هیکٌؼ ّ پیبهو ؿا
هٌتيـ هیکٌؼ .آًگبٍ ًبگِبى ػّؿثیي ثـ چِـٍ اّ هتوـکق هیىْػ ّ اّ ثب هؼؿتی ًْ ىـّع ثَ مغي گلتي هیکٌؼ .ػؿ ّاهغ
ایي ٍضٌَ ػؿ صبل ثیبى چٌؼ صبلت ّ ٍضٌَ امت ،اهب ایي تـییـ صبالت ّ ٍضٌَ ثَ عْثی اؿائَ ًویىْػ ّ ثـای
توبىبچی یک اثِبم اّبكی هیهبًؼ کَ چـا اکٌْى ثبینتی ّجٔ مغي ثگْیؼ ّ چـا ٍضٌَ ثؼؼ اهب عْػه ػّثبؿٍ مغي
هیگْیؼ .صـکبت ّ ثبفیُب ػؿ ایي لضظَ ؿلْآهیق ّ تب صؼّػی تٌَؼی ُنتٌؼ ّ ًویتْاًٌؼ توبىبچی ؿا ثَ لول ػؿػ ّ ؿن
تـاژیک ًِلتَ ػؿ گلتَ «چکبّک» کَ ثـای چیـگی ثـ ػؿػه ثَ هـگ ؿاّی هیىْػ ّ یب ثَ ػؿػ ػين پٌِبى «ًزبت ّ
چکبّک» ًقػیک کٌٌؼ ،یب ػٌَـ کوؼیي ًِلتَ ػؿ ایي تـاژػی ؿا ثجیٌٌؼ کَ ثب صْْؿ ّجٔ ٍْت عْیو ؿا ًيبى
هیػُؼُ .وقهبى صبالت چٌؼمْػایی ایي لضظَ ؿا کَ ُن هیل هـگ ّ ُن هیل فًؼگی ّ ثَ رب گؾاىتي ٍؼای عْیو ػؿ آى
ّرْػ ػاؿػ ،ثَ توبىبچی هٌتول ًویىْػ ّ کوـًگ هیهبًؼ.
لضظَای کَ چکبهَ ػیگـ ثبؿ ثب هؼؿت مغي هیگْیؼ ّ ػّؿثیي ثَ ٍْؿت اّ ًقػیک هیىْػ ،ػؿ ّاهغ ثبینتی ًْػی
صبلت تـاژیک/کویک یک « ٍؼای پل اف هـگ» ؿا ثَ توبىبچی اًتوبل ػُؼ کَ ثب ّرْػ هـگ رنوی اکٌْى ثبف ُن
مغي هیگْیؼ ّ ػؿ عْیو ثبؿ ػیگـ تٌبهِ ثيـی ثَ مبى هْرْػی كبًی/ربّػاًی ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ ّ هؼؿت میٌوب ثـای
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اػاهَ ؿّایت ثَ ىیٍْای ًْ ؿا ًيبى هیػُؼ .اهب ایي اًتوبل تزـثَ ّ اصنبك ٍْؿت ًویگیـػ ّ ایي صـکبت ثـای
توبىبچی ػزیت ّ ؿـیت یب اكـآی امت .یب اگـ هَؼ کبؿگـػاى ػوؼتب ایي ًجْػٍ امت ّ كؤ هیعْامتَ امت ثَ ػؿػ ّ
ػين ػّ ٓـف اربفٍ ثیبى ػُؼ ،ثبف ُن ایي ػول ّ اًتوبل اصنبك ٍْؿت ًویگیـػُ .وبًطْؿ کَ رولَ ًِبیی « هب ُوَ
ىجیَ ُن ُنتین» ُـ چَ ثیيتـ ثَ ربی آًکَ ثَ یک ثیبى پیًْؼ ػوین اًنبًِبیی ثپـػافػ کَ امیـ «ػلِـٍ ّ ػين» هيبثَ
اًنبًی ُنتٌؼ ،ثیيتـ یک «ىؼبؿ» کن هضتْا ثبهی هیهبًؼ .ػهیوب ایي كیٌبل ّؼیق ثبػج هیىْػ کَ «تالهی ؿعؼاػُب» ّ
ایزبػ یک ػـٍَ ًْ ػؿ ؽُي توبىبچی ّ ایزبػ تلبمیـ هتلبّت آًِب اف ایي «هتي ثبف ّ تالهی ؿعؼاػُب» کوتـ ثَ ّرْػ آیؼ.

طخي ًِبیی
ثبؿی ػؿ ًِبیت كیلن « ّهتی ُوَ عْاثین» ثَ هب تلٌگـی هیفًؼ تب اف یبػ ًجـین کَ ّهتی ُوَ عْاثینُ ،ویيَ اتلبهی هیاكتؼ
ّ هؼوْال ُوَ چیق هب ؿا ثَ یـوب هیثـًؼ ،پل ثیؼاؿ ىْین ّ ثب کوک ُن ّ ثب ًوؼ ّ اصتـام هتوبثل ثَ ؿىؼ یکؼیگـ ،ثَ ؿىؼ
ٌُـ ّ كـٌُگ هؼؿى ایـاًی ّ ثَ ػجْؿ اف تـاژػی كـػی ّ كـٌُگی هيتـک کوک ؿمبًین .افیي ؿّ ثبینتی اف ثیْبیی
ّ كیلن اّ لؾت ثـػ ،ثَ كکـ كـّ ؿكتُ ،ن ػؿ ثبة ایي ىـایٔ ّ ُن ػؿ ثبة كیلن اًؼیيیؼ ّ ثَ ًوؼ آًِب پـػاعت.
ًکتَ هِنتـ اهب « هؼؿت میٌوبیی» ّ لؾت میٌوبیی ایي كیلن ّ ؿّایت ًْ ّ هتلبّت اّمت ،فثبى ّ تکٌیک هتلبّت اّمت.
ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ ػٌْاى ًوبػ ّ توبىبچی لضظَای تي ثَ ایي ؿّایت تـاژیک/کویک هؼؿتوٌؼ ػاػ ّ اف ػیبلْگُبی
آىٍ ،ضٌَُب ،صبالت آى ّ هّْْػبت آى لؾت ثـػ ّ ثیْبیی ّ کبؿ رؼیؼه ّ ثبفیگـاًو ؿا تضنیي کـػ ّ ُوقهبى ػؿ
ؽُي عْیو مٌبؿیْ ّ تلنیـ چٌؼالیَ ّ ىجکَّاؿ ؿا آكـیؼ ،عالهیت ؿا اػاهَ ػاػ ّ کبؿ ؿا ثَ پبیبى ثـػ .ثب آًکَ ایي پبیبى
تٌِب ىـّع ثبفی ّ هنیـی تبفٍ امت.
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ثَ ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی
عْیو ،ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق عْىی کبثْكّاؿ
هیل عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ؽؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ
تجؼیل مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ .ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ
رِبًو ّ ثَ عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف
عْیو امت .اّ ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ
ّ عْیو ،هیبى اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ
ُویيَ كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی
ّ چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ
عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ
پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك
ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا
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 اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت.ػاؿبى هیکٌؼ
. هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی،تجؼیل هیىْػ
8- Zizek: Körperlose Organe. S.20
9- Zizek: liebe Dein Symptom wie Dich selbst!. S.104
10-11-12-13- Zizek: Körperlose Organe. S. 207-208
Gilles Deleuze: Das Bewegungs-Bild kino I- Das Zeit-Bild kino II
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رّاًکبّی فیلن «تزدیذ» ّ ُبهلت ایزاًی
ػامتبى هلْػؿاهبتیک «ُبهلت» ّ كیگْؿ ُبهلت یکی اف هِوتـیي ػامتبًِب ّ كیگْؿُبی اػثی رِبى هؼؿى هضنْة
هیىْػ .افیٌـّ هـتت ُبهلت اف یک مْ اف چيناًؼافُبی هغتلق ثَ ًوؼ کيیؼٍ هیىْػ ّ کوتـ ًوبػ ّ كیلنْف هؼؿى یب
پنبهؼؿًی ّرْػ ػاؿػ کَ اف چيناًؼاف عْیو ثَ ًوؼ ُبهلت ًپـػاعتَ ثبىؼ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت ؿّایبت ٌُـی ًْی
هؼؿى یب پنبهؼؿًی چْى كیلنُبی ًْ ّ تئبتـ ًْ اف ػامتبى ُبهلت مبعتَ هیىْػ .ؿّاًکبّی ًیق اف اثتؼا ثَ ُبهلت تْرَ
ػاىتَ امت .اف كـّیؼ کَ صؼااهل ػؿ ػّ احـ هِن عْیو ،یؼٌی کتبة «تلنیـ ؿّیب» ّ هوبلَ« ػامتبیْمکی ّ پؼؿکيی»،
ثَ ُبهلت اىبؿٍ هیکٌؼ تب ًنل مْم ؿّاًکبّی ،یؼٌی لکبى ّ اهـّفٍ ژیژکُ ،ـ کؼام ثَ ًوؼ آى پـػاعتَاًؼ.
هتي «ُبهلت» ثَ ػٌْاى یک «فیـهتي اػثی یب ٌُـی» ،ثَ ػٌْاى یک «كیگْؿ میٌوبیی» ،هـتت تْمٔ عْاًيِبی ًْ ّ
ثـػاىتِبی ًْ ثَ ػـٍَ میٌوب ثبفهی گـػ .افیٌـّ ثبینتی اف هتي ُبهلت ثَ ػٌْاى یک هتي ثیٌبهتٌی ًبم ثـػ ّ اف ایي
ػیؼگبٍ ًیق هی تْاى كیلوِبی ًْ ّ ثـػاىتِبی ًْ اف ُبهلت ؿا ثـؿمی ّ ًوؼ کـػ ّ پی ثـػ کَ ػؿ عْاًو ًْیي آًِب اف
ُبهلت ،چَ تضْالت ّ چَ تـییـات مبعتبؿی  ،چَ ػؿ هضتْای ػامتبى ّ یب ػؿ تـکیت ّ مبعتبؿ كـم كیلن»ٍْؿت گـكتَ
امت ّ هب ثب چَ ًْع كیلن ًْیي «ثیٌبهتٌی» ؿّثـّ ُنتین .یب هی تْاًین پی ثجـین کَ كیلن رؼیؼ ُبهلت ثَ چَ ىیٍْ ای
كیگْؿ ُبهلت ؿا ثَ تَْیـ هی کيؼ ،آیب ُوبًطْؿ کَ ػؿ ثضج تئْؿی ثیٌبهتٌی گلتین ،ایي عْاًو ًْ ثَ ٍْؿت تـاًل
كْؿهبمیْى یب ثَ ٍْؿت تولیؼ ٍْؿت هی گیـػ ّ یب ایٌکَ ثَ صبلت پبؿّػی «ًویَْ گْیی» ّ ؿیـٍ ؿط هی ػُؼ .یب ػؿ
صبلت ّ مبعتبؿ كـم كیلن ًنجت ثَ هتي ُبهلت چَ تضْالت ّ تلبّتِبی ًْیٌی ؿط هی ػُؼ .هخال ّهتی کبؿگـػاى كیلن
«ؿّهئْ ّ ژّلیت» ّ یب یکی اف كیلوِبی رؼیؼ «ُبهلت»ُ ،وبى فثبى ّ ػامتبى هؼیوی ؿا ػؿ ٍضٌَ هؼؿى ّ ػًیبی هؼؿى
ثَ کبؿ هی گیـػ ّ ثؼیي ّمیلَ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ هّْْع «ؿّهئْ ّ ژّلیت» ّ یب هؼْل ُبهلت یک هؼْل اًنبى
کًٌْی ّ هؼؿى ّ ػؿ کل اًنبى ًیق ُنت ،آًگبٍ هب ثب ایي كیلن ثیٌبهتٌی ًْیي ّ هْی ؿّثـّ ُنتین.
مْال ػیگـ ّ هِن ایي امت کَ ایي هتي هِن ّ كیگْؿ هِن «ثیٌبهتٌی» ػؿ صیي ّؿّػ ثَ یک رِبى ّ فثبى ثيؼت اعالهی
هخل فثبى ّ كیلن كبؿمی ،ػچبؿ چَ ػگـػینیِب ّ تضْالتی هی ىْػ ّ آیب کبؿگـػاى كیلن هی تْاًؼ ثَ ثـػاىتی ًْیي ّ
ُوقهبى ُوپیًْؼ ثب هتي ُبهلت ػمت یبثؼ ّ یب ایٌکَ اّ ػؿ عْاًو ایـاًی ُبهلت ثَ ًبچبؿ ّ تضت تبحیـ ًگبٍ اعالم ثـّى
ّ مبًنْؿ اعالهی اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ تضت تبحیـ ُـامِبی اعالهی یب ًبعْػآگبٍ ػؿّى عْیو ایي «فیـهتي»
عْیو ؿا ثَ ًبچبؿ «ایـاًی ّ اعالهی» هی مبفػ.
ثـای پبمغگْیی ثَ ایي مْاالت ثبینتی اف یک مْ هب اثتؼا پی ثجـین کَ كیگْؿ ُبهلت اٍْال چَ هجبصج هِن ؿّاًی ّ یب
اًنبًی ؿا هتجلْؿ هی مبفػ کَ اّ ایٌگًَْ ربّػاًَ ّ ُوقهبى اکتْئل ّ هؼؿى امت ّ اف ٓـف ػیگـ ثبینتی ثب ًوؼ یک
عْاًو ایـاًی آى ثَ ًوؼ ثیٌبهتٌی ّ ؿّاًی ایي كیلن ایـاًی ثپـػافین .افیٌـّ ػؿ هتي ؽیل اثتؼا کْتبٍ رْاًت اٍلی ّ ؿّاًی
«كیگْؿ ُبهلت» ّ ثـعی هجبصج پبیَ ای ؿّاًيٌبعتی اف ًگبٍ كـّیؼ ّ لکبى هطـس هی ىًْؼ ّ اف ٓـف ػیگـ كیلن
«تـػیؼ» هْؿػ ًوؼ ّ ثـؿمی هـاؿ هی گیـػ کَ ػؿ ّاهغ یک عْاًو ایـاًی اف «فیـهتي» ُبهلت امت ّ پیًْؼ كیلن ثب
ُبهلت ػؿ کل كیلن کبهال هيِْػ امت ّ کبؿگـػاى هـتت ثَ ىیٍْ ُبی هغتلق ثَ ایي پیًْؼ «ثیٌبهتٌی» ػؿ كیلن اىبؿٍ هی
کٌؼ.
افیٌـّ ػؿ ًوؼ ؽیل اثتؼا ثَ تضلیل ّ آًبلیق كـّیؼ ّ لکبى اف كیگْؿ ّ ػامتبى ُبهلت پـػاعتَ هیىْػ ّ مپل ثَ صبلت
«ُبهلت» ػؿ یک «كیلن ایـاًی» ّ ػؿ ػًیبی اػثی ایـاًی پـػاعتَ هیىْػ ّ تلبّتِب ّ تيبثِبت کْتبٍ ثـؿمی هیىًْؼ.
ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ُبهلت ػؿ ّاهغ ثـگـكتَ اف یک هوبلَ گنتـػٍ هي ػؿ ایي فهیٌَ ّ ًگـه كـّیؼ ،لکبى ّ ژیژک ثَ هتي
ُبهلت امت ّ مپل ػؿ آى ثَ صبلت ُبهلت ایـاًی پـػاعتَ ام .ایٌزب كؤ ثغيی کْتبٍ اف ایي ًْىتَ تکـاؿ هی ىْػ تب
مپل ثَ ًوؼ ًْیي كیلن «تـػیؼ» پـػاعتَ ىْػ .ػالهَ هٌؼاى هی تْاًٌؼ هتي کبهل ایي هوبلَ « اف ُبهلت ػاًوبؿکی تب ُبهلت
ایـاًی» ؿا ػؿ لیٌک ؽیل ثغْاًٌؼُ .وبًطْؿ کَ ایي هوبلَ ثـای کنبًیکَ هی عْاٌُؼ هجبصج ؿّاًيٌبعتی هطـس ىؼٍ ػؿ
ایي هوبلَ ؿا ثِتـ ػؿک ّ لول ثکٌٌؼ ،یک هوبلَ هـرغ هی تْاًؼ ثبىؼ.
لیٌک هقبلَ « اس ُبهلت داًوبرکی تب ُبهلت ایزاًی»
http://www.sateer.de/1982/09/blog-post_28.html

48
هؼضل ُبهلت ّ اًظبى
پیو اف ّؿّػ ثَ ایي هجبصج ّ ًوؼ كیلن ثبینتی اف عْػهبى مْال کٌین کَ اٍْال چـا كیگْؿ «ُبهلت» ایٌگًَْ ربّػاًَ ّ
رؾاة امت ؟ چَ چیقی ُبهلت ؿا ثَ یک «كیگْؿ ثیٌبهتٌی» یب ثَ «فیـهتي» ایي ُوَ عْاًيِب ّ ًگـىِبی ًْ تجؼیل هی
کٌؼ .كیگْؿ ّ ػامتبى ُبهلت ػؿ ػؿّى عْیو چَ هؼْالت ػوین اًنبًی ّ یب اگقینتبًنیبل اًنبًی ؿا صول هیکٌؼ کَ اّ
ؿا ثـای هب رؾاة ّ یک «ؿـیجَآىٌب» هیمبفػ .یؼٌی اّ ؿا ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی ثَ هضل صْْؿ «توٌبُبی ًبعْػآگبٍ»
اًنبًی هب هیمبفػ .ثَ ایي ػلیل اّ ػؿ ػیي ؿـیجگی ثـای ُوَ اًنبًِبی رِبى آىٌبمت ّ ُـ عْاًٌؼٍ ای ثَ ىیٍْ
عْیو ،عْػ ؿا ثب اّ ّ مـًْىتو ُنعْاى ّ ُنُْیت هیپٌؼاؿػ ّ یب اّ ؿا ثَ ًوؼ هیکيؼ ّ ثب ایي کبؿ ػؿ ّاهغ ثغيی اف
توٌبُب ّ هؼْالت اًنبًی عْیو ؿا ثَ ًوؼ هیکيؼ .ثَ هْل كـّیؼ آًچَ «ؿـیجَآىٌب »1.امت ،ػؿ ّاهغ هضل صْْؿ
«ّویـ ًبآگبٍ یب ًبعْػآگبٍ» امت .افیٌـّ ُبهلت ثـای هب فیجب ّ اؿْاگـ ّ رؾاة امت فیـا اّ هب ؿا ثب توٌبُبی ًبآگبٍ
عْیو ّ ثب هؼْالت ًبآگبٍ عْیو ؿّثـّ هیمبفػ .ثب توٌبُبیی کَ ُن آىٌب ُنتٌؼ ّ ُن ؿـیجَ ّ عطـًبک .اگـ ثغْاُین
اف كیگْؿ هيبثَای ػؿ اػثیبت ایـاًی ثب صبالت هيبثَ هبلیغْلیبیی ّ ُوقهبى ؿّىٌلکـاًَ ّ اًنبًی مغي ثگْیین ،ثیتـػیؼ
ایي كیگْؿ «ؿاّی» ثْف کْؿ ُؼایت امت ثب آًکَ آًزب هب ثَ ىکل آىکبؿ ثب هّْْع هتل پؼؿ ّ ػاػعْاُی تْمٔ كـفًؼ
ؿّثـّ ًینتین .ػلت ایي تيبثَ ؿكتبؿی ّ اصنبمی ػؿ پبیبى هطلت ثِتـ كِویؼٍ هیىْػ ( ّویـًبآگبٍ ػؿ كبؿمی ثَ ْٓؿ
ػوؼٍ «ّویـ ًبعْػآگبٍ» تـروَ ىؼٍ امت کَ ؿلٔ امت اهب ثِـصبل ایٌگًَْ رب اكتبػٍ امت .هي ثَ تٌبّة اف ُـػّ
امتلبػٍ هیکٌن).
ثـای ػؿک هؼوبی ُبهلت ّ ًْع ًگبٍ ؿّاًکبًَّ ثَ آى ثبینتی اثتؼا ػامتبى ؿا ثیبػ ثیبّؿینُ .بهلت کَ ثَ ػٌْاى ّلیؼِؼ
ػاًوبؿک ػؿ عبؿد اف ػاًوبؿک ثَ تضَیل هيـْل امت ،اف هـگ پؼؿه ّ پبػىبٍ ػاًوبؿک تْمٔ «ًیو هبؿ» عجـػاؿ
هیىْػ ّ ثـای ػقاػاؿی ثَ ػاًوبؿک ثـهیگـػػ .پل اف ثبفگيت ثَ ػاًوبؿک ثب ایي ّاهؼیت ؿّثـّ هیىْػ کَ ًَ تٌِب
پؼؿه هـػٍ امت ثلکَ هبػؿه ًیق مـیغ ثَ افػّاد ػوْیو کالػیْك ػؿ آهؼٍ امت ّ ایي ػوْ اکٌْى پبػىبٍ ػاًوبؿک
امت .گْیی کبثْك ّ ّـثَ ؿّصی هـگ پؼؿ ّ افػّاد مـیغ هبػؿ ثـای ُبهلت رْاى کن ًینت کَ مـًْىت ثـای اّ
هؼْل ّ ػؿػ ػوینتـی آهبػٍ کـػٍ امت .اکٌْى ؿّس پؼؿ ثـ اّ ظبُـ هیىْػ ّ ثَ اّ هیگْیؼ کَ ثؼمت ثـاػؿه ّ
ػوْی ُبهلت کيتَ ىؼٍ امت ّ اف ُبهلت عًْغْاُی ّ ػاػعْاُی ؿا هی ٓلجؼ تب ایي ؿّس ًیق ثتْاًؼ ثَ آؿاهو عْیو
ػمت یبثؼ.
ػؿ ایٌزب ػّ هبًْى ىکنتَ ىؼٍ امت .هبًْى اّل ،هبًْى عبًْاػگی ّ کيتي یک ثـاػؿ تْمٔ ثـاػؿ ػیگـ ّ تَبصت
ُونـ اّمت .افیٌـّ عْامت پؼؿ اف كـفًؼ ػؿ ّاهغ یک عْامت عبًْاػگی ّ ًبهْمی امت ّ عْاُبى ارـای ػؼالت ّ
ثبفگـػاًؼى آثـّ ّ صیخیت عبًْاػٍ امت .اف ٓـف ػیگـ پؼؿ ُبهلت ىبٍ ػاًوبؿک امت ّ ُبهلت ّلیؼِؼ ػاًوبؿک امت ّ
عْامت پؼؿ اف ُبهلت یک ّظیلَ هبًًْی امت ّ ارـای ػؼالت هبًًْی .فیـا ػوْی ُبهلت ثب هتل ىبٍ عْیو ػؿ ّاهغ
هبًْى ؿا ىکبًؼٍ امت ّ ثبینتی اکٌْى توبً پل ثؼُؼ .افیٌـّ عْامت ػاػعْاُی پؼؿ ُبهلت اف ُبهلت ػاؿای ػّ هجٌبی
هبًْى عبًْاػگی ّ هبًْى ملطٌت ّ کيْؿ امت .ثٌبثـایي اّ اف ػّ ٓـف فیـ كيبؿ امت کَ ثَ هبًْى عبًْاػگی ّ کيْؿ
ثَ ػٌْاى پنـ ّ ّلیؼِؼ تي ػُؼ ّ ًظن ؿا ثـگـػاًؼ .اّ اف ػّ ٓـف ػؿ رِت صن ّ هبًْى هـاؿ ػاؿػ ّ ثٌبثـایي هیتْاًؼ
صبل ثب آویٌبى (ثَ ّیژٍ پل اف آًکَ آویٌبى یبكت کَ ؿّس پؼؿه ؿامت هیگْیؼ) ّ ثب ؿـّؿ ّ عين ،عْػ ؿا ًوبیٌؼٍ
ًبهْك ّ هبًْى کيْؿ صنبة کٌؼ ،عْامت پؼؿ ّ هتل ػوْ ؿا ارـا کٌؼ ّ ًظن مبثن ؿا ثـگـػاًؼ.
اهب ػهیوب ػؿ ایي لضظَ کَ ُوَ اًتظبؿ صـکت ّ توبً عْى پؼؿً ،زبت هبػؿ ّ کيْؿ ؿا اف ُبهلت ػاؿًؼ ّ ُوَ چیق ًیق
ثَ اّ ایي صن ؿا هیػُؼ ،ػؿ ایي لضظَ ُبهلت هکت ّ تؼلل هیکٌؼً ،بتْاى اف صـکت ّ تَوینگیـی امت ّ اثتؼا ػؿ
اًتِبی ػامتبى ،ػؿ یک پبیبى تـاژیک ّ ػؿ لضظَ آعـ هبػؿ ثَ هتل ػوْ هیىْػ ،آى ٌُگبم کَ عْػه ّ هبػؿه ًیق ثَ
ّمیلَ فعن ىويیـ موی ّ ىـاة موی هیهیـًؼ.
ػلت ایي «تبعیـ ،تؼلل ّ هکج ُبهلت» ػؿ ّاهغ هّْْع امبمی ًوؼ ّ ثـؿمیُبی هغتلق ثْػٍ امت .ایي ٌُـهٌؼ
ثقؿگ آلوبًی « ّللگبًگ گْتَ» امت کَ كیگْؿ ُبهلت ؿا ًوبػی اف اًنبى هؼؿى هیػاًؼ کَ ؽٌُو ّ كکـه هبالهبل اف
اًؼیيَ ّ ىک ّ هنبئل هغتلق امت ّ ثٌبثـایي ًبتْاى اف صـکت ّ ػول امتً .یچَ ًکتَ ربلتتـی ؿا هطـس هیکٌؼ ّ
ًيبى هی ػُؼ کَ ثی ػولی ُبهلت اف ؿّی ایي «ػاًبیی» امت کَ هیػاًؼ ُیچ ػولی حوـ ًؼاؿػ .ثَ فػن ًیچَ « ىٌبعت
ّ آگبُی هبتل ػول امت .ثـای ػول کـػى ًیبف ثَ صزبة تُْن امت .ایي ػؿك ّ آهْفه ُبهلت امت .» 2.فیـا ػاًو
ػوین ثَ هؼٌبی ػؿک «ُیچی ّ پْچی» ًِبیی ُـ ػول ّ ُـ ّاهؼیت ػیٌی امت .ثَ هؼٌبی ػؿک ایي هّْْع امت کَ
ُـ صویوت ّ یب صوی ثَ هؼٌبی یک چيناًؼاف ّ ؿّایت امت ّ اف چيناًؼاف ػیگـ هیتْاًؼ آى صن ّ صویوت ػؿ ّاهغ ًبصن
ّ یب ػؿّؽ ثبىؼ.
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ُبهلت ًیق ثب تزـثَ «ىْک ّ کبثْك» عبًْاػگی ّ ملطٌتی ثب کٌبؿ ؿكتي صزبة ّ پـػٍ ّ ؿّیبؿّیی ثب «ُیچی ّ
پْچی» فًؼگی ،ثب هؼْل آگبُی ّ ىٌبعت ػؿگیـ هیىْػ ّ ثَ آى اىبؿٍ هیکٌؼ .اّ ثب ػیؼى هتل پؼؿ ّ ُوقهبى لول
ثیّكبیی هبػؿ ّ ػوْ ثَ پؼؿ ّ ثَ اّ ،ػؿ ّاهغ پی هیثـػ کَ چگًَْ کل مٌت عبًْاػگیو ّ هبًْى کيْؿه ثـ پبیَ یک
مـی «تُْوبت ّ تَْؿات ّ ػؿّؿِب» امتْاؿ امت ّ اکٌْى ثب ىکنت ایي تُْوبت ّ تَْؿات ارـای ُـ ػول ّ
تَویوی ثـای اّ ثیهؼٌب ىؼٍ امت .ثـای اّ اکٌْى ُـ صـکت ّ تالهُ ،ـ اًتوبم ًبهْمی ّ یب هبًًْی اف چيناًؼافی
ثی هؼٌبمت ،صتی اگـ اف چيناًؼافی ػیگـ ًیق ػؿمت ثبىؼ ،پل ثَ ًبچبؿ ػچبؿ تـػیؼ ّ تؼلل امت ّ ثب عْػه ػؿ
رٌگ امت .اگـ هجل اف تزـثَ ایي کبثْك عبًْاػگی  ،رِبى ّ هْاًیٌو ثـای ُبهلت هيغٌ ثْػ ّ اّ هیػاًنت کَ
عْة چینت ،ثؼ چینت ،ػين ّ ّكبػاؿی ثَ چَ هؼٌبمت .صبل ثب ایي تزـثَ ػؿػًبک ػؿ ّاهغ کل رِبى مبثن اّ ػچبؿ
ثضـاى ّ تقلقل هیىْػ .افیٌـّ ثـای اّ اکٌْى ػين ّ اعالهیبت هوؼك فًؼگی ثی هؼٌب ىؼٍ امت ّ اّ صتی ثَ «اكیلیب»
ّػيوو ثیاػتٌبیی هیکٌؼ ،اّ ؿا اف عْػ ػّؿ هیکٌؼ ّ اف اّ هیعْاُؼ کَ اف هَـ ّ ایي ٍضٌَ ػؿّؽ ّ ؿیب ػّؿ ىْػ.
ُبهلت اکٌْى ثب «ُیچی ؽاتی» فًؼگی ثيـی ّ كبًی ثْػى ُوَ صوبین ّ هْاًیي ثيـی ؿّثـّ ىؼٍ امت ّ ػؿ لضظَ ػیؼى
« کبمَ مـ ػلوک» ػؿ هجـمتبى اف ایي ؿّیبؿّیی تـاژیک/کویک ثب ُیچی ّ پْچی فًؼگی یبػ هیکٌؼ .یب ػؿ ربیی ػیگـ
ثیبى هیکٌؼ کَ «ىبٍ ثْػى ػؿ ػاًوبؿک» ثَ هؼٌبی «ىبٍ ّ صبکن ُیچ ثْػى» امت .ىبٍ ثْػى ًیق ػؿ ًِبیت یک ػؿّؽ ّ
ُیچی ّ پْچی امت.
ایٌزبمت کَ هیتْاى ػؿ ػؿاهب ّ تـاژػی ُبهلت ،ػؿ ّاهغ ثب ػؿاهب ّ تـاژػی یکبیک هب اًنبًِب ؿّثـّ ىؼ کَ ػؿ
ػؿگیـی ػيوی ،عبًْاػگی ،هْهی ًبگِبى اصنبك ىک ّ ثیػولی هیکٌین ،ىـّع ثَ هکج ّ مـػؿگوی هیکٌین ّ
ًبتْاى اف ػول ُنتین؛ ربییکَ ُوَی ػیگـاى ػؿ تؼزجٌؼ کَ چـا هب ػمت ثَ ػول ًویفًین ّ هتْرَ ًینتٌؼ کَ ًبگِبى هب
ػؿ ایي لضظَ ثب «ُیچی ّ پْچی» ُوَ صوبین هطلن ّ كـهبًِبی اعالهی هطلن ؿّثـّ ىؼٍ این ّ ًویتْاًین ػولی اًزبم
ػُین فیـا ُـ ػولی ثـایوبى كؤ ىـّع یک عطبی ًْ ّ تُْن ًْ امت .فیـا ػؿ ّرْػهبى ُن ًگبٍ کِي ّ ُن چيناًؼاف
ًْ ػؿ رٌگ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ ّ ایي ػّپبؿگی یب چٌؼپبؿگی ػؿًّی ًویگؾاؿػ کَ هب ػمت ثَ ػول ثقًین .ایي لضظَ
ثضـاًی ،لضظَاینت کَ اهٌیت یک رِبى مٌتی ّ یب هؼؿى ثـای كـػ ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ اّ ىـّع ثَ ىک کـػى ،یبك ّ
تـػیؼ هیکٌؼ ّ كـػ ثب «کْیـ ُیچی ّ پْچی» فًؼگی ؿّثـّ هیىْػ.
ػؿ ایي لضظَ ّ ٍضٌَ ،ػؿ هؼٌبی ًگبٍ لکبى ،رِبى عْػآگبٍ ،موجْلیک ّ هطوئي كـػ ّ یب روغ اکٌْى ثب صْْؿ «مبصت
ؿئبل یب ّاهغ ،ثب ُیچی ؿیـهبثل ػؿک» فًؼگی ؿّثـّ هیىْػ ّ ایي صْْؿ ُویيَ ثَ صبلت یک «کبثْك ّ ىْک»
امت ّ ثبػج هیىْػ کَ ًگبٍ ّ ؿّایت کِي ثيکٌؼّ ،ؼق ّ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ عْیو ؿا ًيبى ػُؼ .كـػ ّ ربهؼَ یب اف ایي
تزـثَ کبثْكّاؿ ػؿك هیگیـػ ّ ؿّایتی ًْ ّ ثِتـ ،هْیتـ ایزبػ هیکٌؼ ،هبًًْی ًْ ّ هْیتـ ایزبػ هیکٌؼ ّ یب تضت تبحیـ
ایي ىْک ّ ّـثَ ػچبؿ ثیوبؿی ّ كلزی كـػی ّ یب روؼی ،ػچبؿ ُـد ّ هـد ّ عين ثَ یکؼیگـ ،ػچبؿ توتغ ّ هیل
رنتزْی یک هوَـ ّ یب هـثبًی کـػى كـػی ثـای ػمتیبثی ثَ ؿصوت عؼایبى ّ ثَ اهٌیت ّ ًظن مبثن هیگـػػ.
ُوبًطْؿ کَ ػؿ صبلت تضْل مبلن ّ ثبلـبًَ ،یک ؿّایت ًْ ّ مبعتبؿ ًْ ثَ کوک تزـثَ ّ ىْک «کْیـ فًؼگی اًنبًی»
مبعتَ هیىْػ ّ ایي ؿّایت ًْ ّ هْی ثب ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ ُوـاٍ امت کَ اّ ُویيَ هبثل تضْل امت .فیـا اکٌْى كـػ ّ
اًنبى ُـ چَ ثیيتـ پی هیثـػ کَ توبهی ػاًو ،ؿّیبُب ّ ؿّایبت موجْلیک یب ًوبػیي اّ کَ ػؿ چِبؿچْة فثبى ثيـی
ثیبى ّ ارـا هیىْػُ ،ویيَ ثؼّؿ ایي «مبصت ؿئبل ّ تبؿیکی هضِ» ،ثؼّؿ یک «ُیچی هضْؿی» مبعتَ هیىْػ .هخل
کْفٍای کَ ثؼّؿ ُیچی مبعتَ هیىْػ ّ ثٌبثـایي هبثل تضْل امت .مبصت ؿئبل یب ّاهغ ػؿ ّاهغ هـف رِبى عْػآگبٍ یب
موجْلیک ثيـی امت ّ ثبػج هیىْػ کَ ُیچ ؿّایت ّ هؼٌبیی  ،ؿّایت ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبیی اًنبى ّ فًؼگی ًجبىؼ ّ
اًنبى هـتت هبػؿ ثَ علن ؿّایتی ًْ ثبىؼ .فیـا ُویيَ ؿاٍ ػیگـ ّ ؿّایتی ػیگـ ّ اؿتجبٓی ًْ ثب ػیگـی هوکي امت.
فیـا رِبى هطوئي كـػی ّ روؼی هب ثؼّؿ ایي «ُیچی تبؿیک ّ ؿیـ هبثل ثیبى» مبعتَ ىؼٍ ّ هیىْػ ( .ػؿ ثغو تضلیل
كـّیؼ/لکبى ایي هجبصج ّ هلبُین امبمی ثضج ؿا کْتبٍ ىـس هیػُن).
اهب چـا ُبهلت ًویتْاًؼ ،ثب لول هطلن ًجْػى یب ػؿّؽ ثْػى آى كْبی عبًْاػگی یب هبًًْی ،ثَ یک ػؿک ًْیي اف
عبًْاػٍ ّ هبًْى ػمت یبثؼ ّ تَوین ثگیـػ ،صـکت کٌؼ ،آیب ػلت ثیصـکتی اّ تٌِب «ىْک ّ کبثْك» ًبىی اف لول
«ُیچی ّ پْچی فًؼگی» ّ ًبىی اف ػیؼاؿ ثب «مبصت ؿئبل یب ّاهغ» فًؼگی امت ّ یب ػلت ػوینتـ آى ػؿ ربیی ػیگـ
ًِلتَ امت؟
ثـای ػؿک ثِتـ هؼْل ُبهلت ّ ػلل ؿّاًی « صبالت هبلیغْلیبیی ،ىک ّ تـػیؼ ،مـػؿگوی ّ اصنبمبت گٌبٍ» اّ کَ
ثبػج ًبتْاًی اّ «اف تَوینگیـی ّ صـکت» هیىًْؼ ،ثبینتی اکٌْى ثَ مـاؽ ؿّاًکبّی ّ مَ هؼؿت هِن آى كـّیؼ،
لکبى ّ اهـّفٍ ژیژک ؿّین.
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تحلیل فزّیذ درببرٍ «ُبهلت»
كـّیؼ ػؿ تضلیل کْتبُو ثـ ُبهلت ػؿ کتبة «تلنیـ عْاة »3.تْرَ عْػ ؿا ثـ ؿّی ایي « تـػیؼ ّ ًبتْاًی اف ػول
ُبهلت» هتوـکق هیکٌؼ ّ آى ؿا ًبىی اف «کوپلکل اػیپ یب گـٍ اػیپ صل ًيؼٍ» ُبهلت ّ ػؿ ًِبیت ىکنپیـ هیػاًؼ.
ىیٍْ ًوؼ اػثی كـّیؼ ثـ ؿّی رنتزْی «چگًْگی صبلت کوپلکل اػیپ ػؿ هتي» ّ ػؿک ؿاثطَ هیبى «هتيٌُ/ـهٌؼ»
ثـ امبك صبلت گـٍ اػیپ ػؿ هتي امت .ثـ پبیَ ایي ىیٍْ ًوبػی ّ ًگـه ثَ هتي ،كـّیؼ ًيبى هیػُؼ کَ ػلت ًبتْاًی
ُبهلت اف ػول ایي امت کَ ػوْی اّ کالػیْك ثب هتل پؼؿه ّ تَبصت هبػؿه ػؿ ّاهغ ثَ ارـای آؿفّیی ػمت فػٍ
امت کَ ػؿ ػؿّى اّ ًیق ًِلتَ امت ّ اّ ٌُْف ثَ عْثی هبػؿثَ ػجْؿ اف آى ّ ػجْؿ اف گـٍ اػیپ عْیو ًجْػٍ امت.
افیٌـّ اّ ًبتْاى اف تَوینگیـی ّ ػول امت .فیـا کيتي ػوْ ثَ هؼٌبی هتل آؿفّی پٌِبى عْیو ًیق ُنتُ .وبًطْؿ
کَ ارـای هتل ػوْ اف ٓـف ػیگـ ًَ تٌِب ارـای هبًْى ّ عْامت پؼؿ امت ،ثلکَ ثَ هؼٌبی اثـاف ّ ارـای عْامت
پٌِبى ّ کْػکبًَ «پؼؿکيی ّ تَبصت هبػؿ» ُبهلت ًیق ُنت .فیـا اکٌْى ػوْ ربی پؼؿ ّ ىبٍ ؿا گـكتَ امت ّ اّ
ىُْـ هبػؿه امت .ثٌبثـایي ارـای كـهبى پؼؿ ُن ثَ هؼٌبی هتل آؿفّی پٌِبًی اف عْیو ّ ُن ثٌْػی هتل پؼؿ ّ
تَبصت هبػؿ امت .افیٌـّ ُن ُنُْیت عْاًی پٌِبى عْیو ثب ػوْ ّ ُن اصنبك گٌبٍ ًبىی اف هیل پؼؿکيی ّ تَبصت
هبػؿ ثبػج تؼلل ّ ًبتْاًی اّ اف تَوینگیـی هیىْػ.
گـٍ اػیپ ثَ ایي هؼٌبی مبػٍاًگبؿاًَ ّ ػبهیبًَ ًینت کَ ػؿ آى کْػک ػؿ پی تَبصت رٌنی هبػؿ ّ افیٌـّ هیل هتل
پؼؿ ّ ؿهیت امت ّ مپل اف تـك هزبفات پؼؿ ،اف عْامت عْیو چين هیپْىؼ ّ ثـ گـٍ اػیپ عْیو چیـٍ هیىْػ.
گـٍ اػیپ صکبیت اف ایي هیکٌؼ کَ اًنبى ّ ُـ کْػک هْرْػی آؿفّهٌؼ ّ توٌبهٌؼ امت .ایي اًنبى ػؿ ّاهغ هـتت ػؿ
پی ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یب ُوبى هبػؿ امت ،فیـا امبك اًنبى ؿا یک «کوجْػ» تيکیل هیػُؼ .اًنبى هی عْاُؼ
چَ ثَ ػٌْاى کْػک یب اًنبى ثبلؾ ،ثب کوک ػیگـی ،عْاٍ یبؿ ّ یب یک ایؼٍ ّ آؿهبى ،ػیگـ ثبؿ ثَ ایي ثِيت اّلیَ ّ ثؼّى
هبًْى ثبفگـػػ ،ثیگٌبٍ ّ ىکُْوٌؼ ىْػ؛ ػیگـثبؿ ثَ «ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی» ،ػؿ ًِبیت ثب هبػؿ گويؼٍ ػمت یبثؼ ّ
ثیًیبف ىْػ .اهب ایي عْامت ػؿ ًِبیت یک تُْن امت ّ ُیچ ثِيت هطلوی هوکي ًینت ،اهب رنتزْی ربّػاًَ ثِيت
گويؼٍ ،هؼيْم گويؼٍ اًگیقٍ ّ توتغ اٍلی اًنبى ثبهی هیهبًؼ ّ اّ ُـ ثبؿ ثـای ػمت یبثی ثَ ایي ثِيت گويؼٍ ثَ
تالىی ًْ ػؿ فًؼگی كـػی ّ یب روؼی ػمت هیفًؼ ّ ُـ ثبؿ ثٌبچبؿ پی هیثـػ کَ ػمتیبثی ًِبیی ثَ ایي ثِيت هوکي
ًینت ّ هبػؿ هیىْػ ثب هجْل «هضـّهیت اف ثِيت هطلن ،ؿّایت هطلن ،هضـّهیت اف «ّصؼاًیت ثب ػیگـی» ،یؼٌی ثب
هجْل «کنتـامیْى(هضـّهیت اف كبلْك ّ یب ؽکـ)» ،اف گـٍ اػیپ عْیو ثگؾؿػ ّ پب ثَ رِبى كـػی عْیو ثگؾاؿػ.
ؿًّؼی کَ ُیچگبٍ کبهل ثَ پبیبى ًویؿمؼ .افیٌـّ پیـّفی ػؿ یک ػـٍَ ُویيَ ُوـاٍ ثب ىـّع ایي ثضـاى ّ گؾاؿ ػؿ
ػـٍَُبی ػیگـ فًؼگی كـػی ّ روؼی امت .افیٌـّ ًیق مالهت کبهل ّ ثلْؽ هطلن ُیچگبٍ هوکي ًینت ّ فًؼگی
مبلن ّ ؿّایت ثبلـبًَ ُویيَ یک ربیو هیلٌگؼ تب تضْل یبثؼ.
تْاًبیی ػمتیبثی ثَ ایي ىٌبعت ّ ثلْؽ ّ هجْل هضـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ ّ یب ثب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا كـّیؼ ثَ
ػٌْاى «موْٓ ّ كـًّيبًی گـٍ اػیپ» ػؿ اًنبى ثیبى هیکٌؼ .اًنبى ثـای ایٌکَ ثتْاًؼ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی
عْیو ػمت یبثؼ ،ثَ توٌبی ػين كـػی ّ صویوت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ،ثبینتی اف هیل ػمتیبثی ػّثبؿٍ ثَ ثِيت
اّلیَ ،ثَ ثیگٌبُی کْػکبًَ ثگؾؿػ کَ ًوبػه هیل تَبصت هبػؿ ثـای عْیو امت ّ صْْؿ «پؼؿ» ّ یب هبًْى ،صْْؿ
ػیگـی ،عْاٍ ثـاػؿ یب ؿهیت كکـی ّ ػيوی ؿا ثپؾیـػً .بهوکٌی «ّصؼت ّرْػ هطلن» ثب هبػؿ ،ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ ثِيت
ًبؿمینتی یب عْػىیلتگبًَ اّلیَ ؿا ثپؾیـػ ّ ایٌگًَْ ثَ «کنتـامیْى» عْیو تي ػُؼ ّ ثب ایي ػول ّاؿػ رِبى كـػی ّ
ػين كـػی ،صویوت كـػی عْیو ىْػ ،ثَ هؼؿت ّ عالهیت كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ ثَ تْاًبیی تضْل هؼاّم.
لکبى تئْؿی «گـٍ اػیپ» كـّیؼ ؿا اف رِبتی ثِتـ ّ ثب تَضیضبت ػهینتـی ثیبى کـػ ّ تئْؿی ًْیٌی ػؿ ػـٍَ
ؿّاًکبّی ثْرْػ آّؿػ .ثب آًکَ اّ ًگبٍ عْیو ؿا ثَ مبى یک «ثبفگيت ثَ كـّیؼ» هیػیؼ کَ اف رِبتی ًیق ایي ًگـه
ػؿمت ثْػ.
تحلیل لکبى بز ُبهلت
لکبى ػؿ مویٌبؿ هِن عْیو ثَ ًبم « توٌب (یب آؿفّهٌؼی) ّ هؼٌبی آى »1959/1958 .چٌؼیي ثغو ّ مبػت ؿا ثَ تضلیل
ػامتبى ُبهلت اعتَبً هیػُؼ ،فیـا ثَ ثبّؿ لکبى «تـاژػی ُبهلت ػؿ ّاهغ تـاژػی توٌب امت .»4.لکبى اف هؼْل
ُبهلت ثـای ثیبى هؼْل ّ صبلت پبؿاػکل «توٌبّؿفیؼى ،آؿفّهٌؼی ثيـی» ّ ربی توٌب ػؿ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبًی
امتلبػٍ هیکٌؼ .ثَ ثبّؿ لکبى« هؼْل ُبهلت ایي امت کَ اّ ًویتْاًؼ توٌب ثْؿفػ .هيکل ّ هؼْلی کَ اّ ػؿ هنیـ گؾاؿ
اف «ػقاػاؿی» ّ هجْل کنتـامیْى ّ «ًبم پؼؿ» ،هْكن ثَ چیـگی ثـ آى هیىْػ ّ آًگبٍ هْكن ثَ توٌبّؿفی ّ
تَوینگیـی هی گـػػ ّ ػمت ثَ ػول هیفًؼ .»5.هؼْل ُبهلت ػؿ اثتؼا ایي «کوجْػ یب ًجْػ توٌب ّ آؿفّهٌؼی» امت.
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افیٌـّ اّ ًبتْاى اف تَوینگیـی ّ ػول امت .صبلت اّ ػؿ اثتؼا اف رِبتی چْى صبلت یک هبلیغْلیبیی امت کَ ػؿ کٌبؿ
هجـ هؼيْم گويؼٍ یب اف ػمت ؿكتَ ًينتَ امت ّ ًویتْاًؼ ثب هجْل هـگ ّ کوجْػ ػیگـی ،ثب هجْل ػقاػاؿی عْیو،
اکٌْى تي ثَ رِبًی ًْ ّ صـکتی ًْ ،توٌبیی ًْ ػُؼ .اّ ػچبؿ صل « تِی ثْػى» یک هبلیغْلیبیی امت کَ ثب اف ػمت
ػاػى هؼيْم یب هطلْة گويؼٍ ػؿ ّاهغ عْػه ؿا ًیق اف ػمت ػاػٍ امت ّ ًوی تْاًؼ ثب پبیبى ػاػى ثَ مْگْاؿی ثَ مْی
عْیو ثبفگـػػ ّ اکٌْى ثَ فًؼگی ّ صـکت ًْ ػمت ػُؼ ( .ػؿ ثبة هؼْل اًنبى هبلیغْلیبیی ثَ هوبلَ هؼـّف كـّیؼ ثَ
ًبم « هبلیغْلیب ّ مْگْاؿی» هـارؼَ کٌیؼ).
فیـا ثؼّى توٌبّؿفی صـکت ّ تَوینگیـی هوکي ًینت ّ توٌبّؿفی ثؼّى هجْل «کنتـامیْى» ّ ًبم پؼؿ ،ثؼّى هجْل
کوجْػ ّ ػقاػاؿی عْیو هوکي ًینت .فیـا توٌب ًبم ػیگـ هبًْى امتُ ،وبًطْؿ کَ هبًْى ،كـػیت ّ توٌب ػؿ پیًْؼ
تٌگبتٌگ ثب یکؼیگـًؼ.
ثـای ػؿک ثِتـ تضلیل لکبى ثـ ُبهلت اثتؼا ثبینتی ثَ ایي هّْْع تْرَ ػاىتَ ثبىین کَ ثـ عالف كـّیؼ کَ تْرَاه
ثـ ؿّی ػؿک صبلت «کوپلکل اػیپ» ػؿ ػؿّى هتي امت ّ ثـ ایي امبك هیعْاُؼ ؿاثطَ «هتيٌُ/ـهٌؼ» ؿا کيق کٌؼ،
لکبى تْرَ اه ؿا ثـ ؿّی ؿاثطَ هیبى « هتي/عْاًٌؼٍ» هتوـکق هیکٌؼ .یؼٌی لکبى ثبّؿ ػاؿػ کَ ػؿ ُـ هتٌی یک
«هتي فیـیي» ،یک مبعتبؿ ّ ًظن ًوبػیي ّ یب موجْلیک ّرْػ ػاؿػ کَ ایي مبعتبؿ ّ یب مٌبؿیْ هؼْل اٍلی ػامتبى ؿا
هطـس هیکٌؼ .ایي ًظن موجْلیک هتي ػاؿای یک تـکیتثٌؼی (کوپْفینیْى) عبً ،مبعتبؿ ّ مٌبؿیْ عبً امت کَ
ًَ تٌِب ثَ ػامتبى ّ كیگْؿُبی ػؿّى آى ًوو ّ هوبهی عبً هیػُؼ ّ ػلت توٌب ّ صـکبت آًِبمت ،ثلکَ ُوبًطْؿ کَ
لکبى ػؿ ًوؼ هِوو ثـ ػامتبى « ًبهَ ػفػیؼٍ ىؼٍ» اف اػگبؿ آلي پْ اىبؿٍ هیکٌؼ ،ایي مبعتبؿ ّ ًظن موجْلیک هتي صتی
ثَ عْاًٌؼٍ ًیق «هوبم ّ ربیی» هيغٌ هیػُؼ ّ توٌبی اّ ؿا مبفهبىػُی هیکٌؼ.
افیٌـّ لکبى ػؿ ػامتبى ُبهلت ػؿ پی ػؿک ایي «تـکیتثٌؼی» ّ «ًظن موجْلیک هتي ُبهلت» امت .اّ ػؿ ًوؼ ربهؼو
ثـ ُبهلت اف ایي ًگـه پبیَای صـکت هیکٌؼ کَ هؼْل ُبهلت «ًجْػ توٌب ّ آؿفّهٌؼی» امت .فیـا تٌِب توٌب ّ
آؿفّهٌؼی امت کَ هب ؿا ّاهیػاؿػ ػمت ثَ ػول ثقًین تب ثَ ٍّبل هؼيْم ّ عْامت عْیو ػمت یبثین« .توٌب» ثَ هْل
لکبى ػاؿای اعالم امت ّ هیعْاُؼ ثَ «هطلْة عْیو» ػمت یبثؼ ّ ُوقهبى ایي هطلْة هیتْاًؼ ػؿ فهبًی ػیگـ
تـییـ ّ تضْل یبثؼ .ثـای لکبى «ًظن موجْلیک» هتي ُبهلت ّ ًوو ّ ربی كیگْؿُبی هتي ػؿ ایي مبعتبؿ ،ػهیوب ثیبى
چگًْگی ػمتیبثی ُبهلت ثَ توٌبی عْیو ّ ػجْؿ اف هؼْل عْیو امت تب ثتْاًؼ ػمت ثَ ػول ثقًؼ .هتي ُبهلت
ثؼیٌگًَْ هب ؿا ثب هؼْل ػوین اًنبًی عْیو ؿّثـّ هیمبفػ .فیـا اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ آؿفّهٌؼ امت ّ ثـای
ایٌکَ ثتْاًؼ تي ثَ ؽات اًنبًی عْیو ّ ثَ توٌبی عْیو ػُؼ ،ثبیؼ ّاؿػ مبعتبؿ موجْلیک ّ ًوبػیي ىْػ .ػامتبى ُبهلت
اف ایٌـّ «تـاژػی توٌب» ّ چگًْگی ػمتیبثی ثَ توٌب اف ٓـین هجْل کنتـامیْى ّ «ًبم پؼؿ» ّ ُْیت كـػی عْیو
امت.
هيکل ُبهلت ػؿ اثتؼا ایي امت کَ ػهیوب ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ «هبًْى پؼؿ» ّ هجْل کنتـامیْى امت ،افیٌـّ ًویتْاًؼ
توٌب ثْؿفػ ّ ػمت ثَ ػول ثقًؼ .فیـا توٌب ؿّی ػیگـ هبًْى امت ّ كـػ ثب هجْل کنتـامیْى ّ هضـّهیت اف ثِيت
گويؼٍ یب كبلْك ،هبػؿ هیىْػ ثَ توٌبی كـػی ّ رِبى كـػی عْیو ػمت یبثؼ .رِبى ّ توٌبیی کَ هـتت هبػؿ ثَ تضْل
امت .فیـا هیبى كـػیت ،هبًْى پؼؿ ّ توٌبی هبثل تضْل پیًْؼ تٌگبتٌگ امت ّ ُـ مَ ثغو مَ ّلغ یک هخلج ّاصؼ
ُنتٌؼ.
هب ًوًَْ ایي ًبتْاًی ُبهلت ؿا ػؿ ؿاثطَ اّ ثب «ؿّس پؼؿه» هیثیٌین .فیـا ؿّس پؼؿ اّ ػؿ ّاهغ ًوبػ ایي هبًْى امت ّ
اف اّ ارـای «هبًْى» ؿا هیٓلجؼ ّ اف اّ هیعْاُؼ ثَ ّظیلَ عْیو ػول کٌؼ اهب اف آًزب کَ ُبهلت عْػ ثيغََ ٌُْف
هبالهبل اف هیل «پؼؿکيی» ّ ًوٌ هبًْى امت ،هیل ػمتیبثی ثَ «هبػؿ ّ ثَ ثِيت گويؼٍ» ػاؿػ ّ اف ٓـف ػیگـ اف
ایي ًبتْاًی عْیو ّ اف ایي اهیبل پٌِبى عْیو فرـ هیکيؼ ،ثَ ًبچبؿ ػچبؿ ػّػلی ّ تـػیؼ ّ ًیق اصنبك گٌبٍ امت.
ػؿ ًگبٍ لکبى هؼْل ُبهلت ػؿ ّاهغ هؼْل اًنبى ّ ٓجبیغ «ّمْامی/ارجبؿی» امت .فیـا ثیوبؿ ّمْامی/ارجبؿی،
هخل ثیوبؿی کَ ّمْاك تویقکـػى ػاؿػ ،ػچبؿ ایي كبًتنن امت کَ « توٌبیو هضبل امت» .یؼٌی ثیوبؿ ّمْامی ػؿ ّاهغ
ػؿ صبل یک «ػّئل کـػى ػائوی» ثب عْیو امت .اّ اف یک مْ ػؿ عْیو توتغُبیی ثـای ػمتیبثی ثَ « هطلْة
گويؼٍ» ،پل فػى ّ هتل پؼؿ ؿا ػاؿػ ّ ُوقهبى اف «تـك پؼؿ» اف ایي اصنبمبت ّ توتؼبت ( ژّئینبًل) عْیو
هیتـمؼ« .ثَ فػن لکبى اًنبى ّمْامی/ارجبؿی هیعْاُؼ «توتغ عْیو ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ ،ثؼًجبل هبػؿ» ؿا اف چِـٍ
عْیو پبک کٌؼ تب پؼؿ ّ آهبیو آى ؿا ًجیٌؼ ّ ػَجبًی ًيْػ .»6.افیٌـّ اًنبى ّمْامی هـتت ػچبؿ تـػیؼ ّ ّمْاك
امت .اّ ثـای هخبل اف یک ٓـف هیق ؿا تویق هیکٌؼ تب احـی اف آؿفُّبی رٌنی ّ عيوگیٌبًَ عْیو ثبهی ًگؾاؿػ ّ اف
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ٓـف ػیگـ ّمْاك ّ تـػیؼ ػاؿػ کَ ًکٌؼ ثبف ُن ایي اهیبل هؼلْم ثبىٌؼ ّ هیق تویق ًجبىؼ ،پل هزجْؿ ثَ تویق کـػى
ثیيتـ امت ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ توٌبی عْیو.
ُبهلت افیٌـّ ثـای لکبى ًوبػ صبلت یک اًنبى «ّمْامی/ارجبؿی» امت ( .ػؿ ًگبٍ كـّیؼُ ،بهلت ثیيتـ ىجیَ ٓجبیغ
ُینتـیک امت)ُ .بهلت اهب تٌِب ثب توتغ عْیو ثؼًجبل هطلْة گويؼٍ ّ ُـاك اف هزبفات پؼؿ ػؿگیـ ًینت ثلکَ اّ ثب
«توتغ هبػؿ» عْیو ًیق ػؿگیـ امت کَ ػچبؿ صبلت هيبثَ هیل پل فػى هبًْى ّ تي ػاػى ثَ توتغ ّ عْىی عْیو امت.
افیٌـّ ُبهلت مؼی هیکٌؼ هبػؿ ؿا ّاػاؿػ کَ عْػ ؿا اف کالػیْك ػّؿ مبفػ ّ ػؿ ّاهغ ػؿ ًبم «هبًْى پؼؿ» اف اّ
هیعْاُؼ کَ کوی ثَ ؿكتبؿ اكـآی عْیو ثیبًؼیيؼ .هؼْل ُبهلت افیٌـّ ػؿ ّاهغ هؼْل هبػؿ اّ ًیق ُنت ّ تضت
تبحیـ توتغ هبػؿاًَ امت .ػؿ ایٌزب لکبى ُـ چَ ثیيتـ ثَ ثضج امبمی ؿّاًکبّی عْیو اىبؿٍ هی کٌؼ کَ «توٌبی مْژٍ
ُویيَ توٌبی ػیگـی» امت .توٌبی ُبهلت ًیق ُوبى توٌبی هبػؿ اّمت ّ ُـ ػّ هؼْل هيبثَای ػاؿًؼ( .الجتَ هبػؿ اّ ثَ
صبلت ّمْامی/ارجبؿی ًینت ّ ىبیؼ ثتْاى گلت کَ ثـعی صبالت اّ صبلت هتوبثل «ُینتـیک» امت .هيکل اًنبى
ُینتـیک ایي امت کَ «توٌبیو توٌبی ػیگـی امت» ّ اف عْػه توٌبیی ًؼاؿػ .افیٌـّ هبػؿ هجال ُونـ ّكبػاؿ پؼؿ ّ
اکٌْى ُونـ ّكبػاؿ کالػیْك امت ّ اٍال هتْرَ صبالت اكـآی ّ ػؿّؿیي عْیو ًینت ّ یب هبػؿ ثَ ػیؼى ًوو عْیو
ػؿ ایي ثبفی تـاژیک ًینت .ثَ هْل لکبى هؼْل فى یب یب كـػ ُینتـیک ایي امت کَ توٌبیو ُویيَ یک توٌبی ؿیـ
هبثل اؿّب امت .افیٌـّ اًنبى ُینتـیک ػّمت ػاؿػ مـیغ هْؿػ تْرَ ُوگبًی ػؿ روغ ثَ ّمیلَ صـکبت اكـآی هـاؿ
ثگیـػ .اًنبى ُینتـیک عْامتو ّ توٌبیو ثَ هْل لکبى ثـ ؿّی یک «ػؿّؽ» امتْاؿ امت).

ثب ػؿک ایي هؼْل ُبهلت امت کَ هیتْاى صبل ثَ ػؿک ثِتـ رولَ هؼـّف ّ امبمی ُبهلت ػمت یبكت کَ
هیگْیؼ«:ثْػى یب ًجْػى ،هنئلَ ایي امت» .هب اثتؼا ثب ایي تضلیل ؿّاًکبّاًَ لکبى امت کَ هیتْاًین ثَ ػؿک ثِتـ ایي
رولَ هؼـّف ًبئل آیین .فیـا هؼْل ُبهلت ػهیوب ایي امت کَ آیب ثَ ؿّیبُب ّ كبًتقیِبی کْػکبًَ عْیو ّ هیل ثبفگيت
ثَ ثِيت گويؼٍ ّ یگبًگی ثب هبػؿ ّكبػاؿ ثوبًؼ ،ثقثبى مبػٍ ثَ عْیو ّكبػاؿ ثوبًؼ ّ یب ایٌکَ تي ثَ «هبًْى پؼؿ» ػُؼ،
هبًْى موجْلیک ؿا پؾیـا ىْػ .آیب ثب «ثیگبًگی اف عْػ» ّ اف كبًتقیِبی کْػکبًَاه ثَ هجْل «ّظیلَ موجْلیک» تي ػُؼ
ّ افیي ثجؼؼ هجْل کٌؼ کَ ُـ ًوو ّ صبلتی کَ ػؿ فًؼگی هجْل هیکٌؼ ،یک «ًوو ّ ّظیلَ موجْلیک» ّ گؾؿا عْاُؼ
ثْػ ،یک ؿل ّ ًوو ارتوبػی ّ كـٌُگی عْاُؼ ثْػُ .بهلت ػؿ ثـاثـ ایي مْال هـاؿ ػاؿػ کَ آیب ثَ كبًتقی کْػکبًَ ّ
هیل ثبفگيت ثَ ثِيت هبػؿی ّ ًلی پؼؿ ّ هبًْى ّكبػاؿ ثوبًؼ ّ یب ایٌکَ تي ثَ هبًْى ػُؼ ّ ثَ «كـفًؼ موجْلیک» پؼؿ
عْیو ّ ثَ «ّلیؼِؼ موجْلیک» ػاًوبؿک تجؼیل ىْػ ّ ثَ ارـای هبًْى ّ ػاػعْاُی پؼؿ ثپـػافػ.
فیـا تي ػاػى ثَ «هبًْى پؼؿ» ّ هجْل هضـّهیت اف ربّػاًگی ّ کْػکی ربّػاًَ ،هجْل هضـّهیت اف یگبًگی ّ ّصؼاًیت
ثب ػیگـی ،چَ ثب هبػؿ یب ثب عْیو ّ یب ثب هؼيْم ،ثَ هؼٌبی هجْل یک كبٍلَ ػائوی ثب عْیو ّ ػیگـی امت .ثَ هؼٌبی
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هجْل یک ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ًوؼ/ػالهَ ثب «ػیگـی» امت .ؿاثطَ ای کَ یک ؿاثطَ تخلیخی امت،
فیـاُ ،وبًطْؿ کَ هجل هطـس کـػین ،ػؿ ایي ؿاثطَ موجْلیک هیبى كـػ ّ «ػیگـی کْچک» چْى توٌب یب هؼيْم ّ
ُونبیَ ّ یب ثب «ػیگـی ثقؿگ» یؼٌی اعالم ،مٌت ّ كـٌُگ ّ ؿیـٍُ ،ویيَ ّلغ مْهی امت کَ ثَ هب ًيبى هیػُؼ
ُویيَ ؿاٍ ّ هؼٌبی ػیگـی ثـای تلنیـ ایي رِبى ّ ؿاثطَ هوکي امت ّ ُیچ تلنیـ ّ ؽات ًِبیی ّرْػ ًؼاؿػ .هجْل ایي
«هبًْى موجْلیک» ّ ؿاثطَ موجْلیک ثب ػیگـی ثَ هؼٌبی ایي امت کَ كـػ اف ایي ثجؼؼ ُـ چَ ثیيتـ یک «كـػ
موجْلیک یب ًوبػیي» ،یک « پـكْؿهبًل» امت ّ ػاؿای ؽات عبٍی ًینت .اّ یک «کخـت ػؿ ّصؼت» امت ّ هـتت
هیتْاًؼ ُن عْػهُ ،ن رِبًو ،هبًًْو ّ ُن توٌبیو تضْل یبثؼ .فیـا ُویيَ ؿاٍ ّ هؼٌبی مْهی یب چِبؿهی هوکي
امت.
اهب اف ٓـف ػیگـ تٌِب اف ٓـین تجؼیل ىؼى ثَ ایي «كـػ موجْلیک» ّ هجْل «هبًْى پؼؿ یب ًبم پؼؿ» امت کَ ىغٌ
هیتْاًؼ ثَ «توٌبی» عْیو ػمت یبثؼ ،هبػؿ ثَ «توٌبّؿفیؼى» ىْػ .تٌِب ثب ػجْؿ اف ؿاثطَ ًبؿمینتی ّ ػينً/لـتی
اّلیَ ثب «ػیگـی» ّ ثب ػمتیبثی ثَ ایي ؿاثطَ موجْلیک ّ تخلیخی امت کَ كـػ هیتْاًؼ اف توتغ هضکْم ثَ تکـاؿ ّ
ثیوبؿگًَْ رنتزْی ثِيت گويؼٍ ُـ چَ ثِتـ ثگؾؿػ ّ ثَ توٌبی ثبلـبًَ عْیو ػمت یبثؼ کَ هبثل تضْل امت .اف
متـًّی ّ ثیوبؿی ؿّاًی ثگؾؿػ ّ ثَ عالهیت كـػی ّ ػين كـػی ػمت یبثؼ.
ُبهلت ٌُْف هبػؿ ثَ هجْل «کنتـامیْى» ّ «ًبم پؼؿ» ًینت .افیٌـّ ًویتْاًؼ توٌبّؿفػ ّ تَوین ثگیـػ ّ ػمت ثَ ػول
ثقًؼ .ػؿ ٓی ػامتبى اهب اّ مـاًزبم هبػؿ هیىْػ کَ ثَ ایي توٌبّؿفی ػمت یبثؼ .لکبى لضظَ ایي تضْل هِن ػؿ ُبهلت ؿا
ّهتی هیثیٌؼ کَ ُبهلت ثـ مـ هجـ ػيوو اكیلیب ثب ثـاػؿ اّ ػؿگیـ هیىْػ کَ اف ؿن هـگ پؼؿه ّ عْاُـه عيوگیي
امت ّ ُبهلت ؿا هنئْل هـگ آًِب هیػاًؼ .ػؿ ایٌزب ثَ هْل لکبى ػؿ ّاهغ ُبهلت هبػؿ هیىْػ اف ٓـین ػؿک ػؿػ ّ
عين ثـاػؿ اكیلیب ّ اف ٓـین «ُنُْیتعْاًی» عْیو ثب ایي ػؿػ ،ثب یبػ آّؿػى ػيوو ثَ اكیلیب ّ ػقاػاؿی ثـای اّ،
ُوقهبى هبػؿ ثَ «ػقاػاؿی» ثـای پؼؿ عْیو ىْػ ،هبػؿ ثَ هجْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ ىْػ ّ ثتْاًؼ صبل ػمت ثَ ػول ثقًؼ.
صبل ُوبًطْؿ کَ ػؿ ػامتبى هیعْاًین ُبهلت هبػؿ هیىْػ ارـای هبًْى ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ ثَ ُْیت كـػی ّ
موجْلیک عْیو ػمت یبثؼ کَ ًوبػ آى ایي رولَ هؼـّف ُبهلت امت کَ هیگْیؼ« صبل ایي هٌن ،یک ػاًوبؿکی» .صتی
اگـ ایٌزب ایي ػول ّ گؾاؿ ػؿمت پبیبًی تـاژیک ػاؿػ ّ ػؿ ًتیزَ تْٓئَ کالػیْك ثـای صلع هؼؿت عْیو ،ػؿ ّاهغ
هـگ ُـ چِبؿ ًلـ ،کالػیْكُ ،بهلت ،هبػؿ ُبهلت ّ ثـاػؿ اكیلیب ؿا ثؼًجبل ػاؿػ .پبیبًی تـاژیک کَ ُوقهبى پیو
ػؿآهؼی ثـای تضْل ػؿ صکْهت ػاًوبؿک ّ ىـّع یک صکْهت ًْ هیىْػ.
ؿاف توٌبّؿفی ثيـی ػهیوب ػؿ ُویي امت کَ اثتؼا ّهتی اًنبى هبػؿ ثَ ػقاػاؿی ثـای «ػقیق ّ هطلْة اف ػمتؿكتَ»
هیىْػ ّ هـگو ؿا پؾیـا هیگـػػ ،ثَ ػٌْاى كـػ هجْل هیکٌؼ کَ ثبفگيت ثَ رِبى گؾىتَ ّ یب ثِيت گويؼٍ هوکي
ًینت ،یؼٌی ثَ «هبًْى پؼؿ» ّ کنتـامیْى تي هیػُؼ ،آًگبٍ هی تْاًؼ ثَ توٌب ّ هؼؿت عْیو ػمت یبثؼ ،ثَ رِبى كـػی
ّ ػين ّ صویوت ّ عالهیت كـػی عْیو ػمت یبثؼ.
ثبؿی هّْْع امبمی اًنبى « ثْػى یب ًجْػى» ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ّ كلنلی آى امت .یؼٌی هّْْع هجْل هنئْلیت
كـػی ّ موجْلیک عْیو ّ یب ُـاك اف آى امت .فیـا ثَ هْل ُبیؼگـ «ثْػى» ُویيَ «ایٌزب ثْػى» (ػافایي) ُنت ّ
افیٌـّ هّْْع ُبهلت هخل هّْْع یکبیک هب اًنبًِب ایي امت کَ آیب ثَ مـًْىت عْیو ّ ًوو عْیو ػؿ ػینکْؿك
تي هیػُین ،ثَ هْل ًیچَ ثَ مـًْىت عْیو ػين هی ّؿفین ّ یب هیعْاُین اف آى كـاؿ کٌین ،کْػک ىْین ّ ثَ ثِيت
ثیگٌبُی ّ ثؼّى هنئْلیت ثبفگـػین « .ثْػى یب ًجْػى» ثَ ایي هؼٌبمت کَ آیب هب ػؿ تَْیـ عبًْاػگی ّ كـٌُگی عْیو
هـاؿ هیگیـین ّ ػِؼٍ ػاؿ ىؼى ًوو كـػی عْیو ّ عبلن توٌبی كـػی عْیوُْ ،یت كـػی عْیو هیىْین ّ یب ثَ
صبلت یک تُْن ّ كبًتنن ًبؿمینتی مؼی ػؿ كـاؿ اف ایي هنئْلیت ّ ًوو موجْلیک ،مؼی ػؿ «پؼؿکيی» ّ ًلـت کْؿ
یب ُینتـیک ثَ ػینکْؿك ّ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ یب ثَ توٌبی هؼؿى عْیو هیکٌین ّ ثَ ثِبی ایي تُْن هجتال ثَ اف
ػمت ػاػى «توٌبی عْیو» ،اف ػمت ػاػى «آؿفّهٌؼی ّ هؼؿت ػبىن ىؼى ّ عالم ىؼى» عْیو ّ گـكتبؿی ػؿ
ثضـاى ّ متـًّی كـػی ّ یب روؼی هیىْین.
ثٌبثـایي هّْْع ایي امت « ایٌزب ثْػى یب ایٌزب ًجْػى» ،یب ثَ هْل لکبى «ػؿ تَْیـ ثْػى یب ًجْػى» ،ػؿ تَْیـ
عبًْاػگی ّ ػینکْؿمیْ ثْػى ّ هجْل مـًْىت كـػی عْیو ّ یب تاله ثـای كـاؿ اف عْیو ّ ؿاٍ عْیو ّ گـكتبؿی
ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی ّ ّمْامی؛ هجْل ُویي ّاهؼیت ّ فهبًَ ثَ ػٌْاى ّاهؼیت ّ فهبًَ عْیو ّ هجْل ًوو عْیو ػؿ
آى یب گـكتبؿی ػؿ ّاهؼیتگـیقی ،هبًْىگـیقی ّ امبؿت ػؿ «ًگبٍ» آؿهبًِب ّ تُْوبتی کَ ثَ هب هْل ثبفگيت ثَ ثِيت
گويؼٍ ؿا هیػٌُؼ ّ ثَ ثِبی آى ربى ّ عْىجغتی هب ؿا هیمتبًٌؼ ّ هب ؿا كؼای توتغ هطلن عْیو ّ ثِيت ػؿّؿیي
عْیو هیمبفًؼ ،عْاٍ ایي توتغ یک ثیوبؿی كـػی ّ یب ثیوبؿی روؼی ثبىؼ .عْاٍ صبلت عـاثبتی هؼتبػی ثبىؼ کَ ػؿ هبػٍ
هغؼؿ ثَ ػًجبل ػمتیبثی ثَ ایي «هؼيْم گويؼٍ یب هطلْة هطلن» امت ّ ثَ ثِبی آى ربى ّ مؼبػت عْیو ؿا كؼا
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هیکٌؼ ،عْاٍ آًکَ روؼیتی امیـ یک «ًگبٍ ىکُْوٌؼ ّ یب ُینتـیک» ىْػ ّ عیبل کٌؼ ثب كؼا کـػى عْیو ثـای ایي
آؿهبى ،ثب مـکْة كـػیت ّ توٌبی عْیو ثَ «ثِيت هبػؿاًَ ػـكبًی» ّ یب اعالهی ػمت هییبثؼ.
هّْْع ثْػى ػؿ رِبى كـػی عْیو ّ هجْل هنئْلیت آى امت کَ ُوبى هجْل هبًْى امت ،فیـا هبًْى ،كـػیت ّ توٌبی
هـفػاؿ ُوپیًْؼ ثب یکؼیگـًؼ .آؿفّهٌؼی ّ هبًْى ػّ ؿّی یک مکَ اًؼ ّ ػمت یبثی ثَ آؿفّهٌؼی ثيـی ،ثَ ػين ّ
هؼؿت ّ عالهیت ثيـی ثب ػجْؿ اف ثیگٌبُی اّلیَ ّ ؿُبیی اف تُْن ثِيت اّلیَ ثؼمت هی آیؼ ّ هجْل گٌبُکبؿ ثْػى
عْیو ثَ ػٌْاى كـػ ،ػبىن ّ عـػهٌؼ .ثبؿی هّْْع ایي امت .ػبىن یب عـػهٌؼ ّ عالم ثْػى ،هبتل رِبى کِي ثْػى
ّ یب کْػک ثْػى ،ثیگٌبٍ ثْػى ّ امیـ تُْن یک ثِيت هطلن ثْػى .ایي هؼْل ُبهلت امت کَ ػؿ ّاهغ هؼْل ػائوی ّ
«اًتغبة موجْلیک» یکبیک هبمت .تَویوی امت کَ هـتت ثب ُـ تُْن ًْ ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ًْ ػؿ ثـاثـ
هب هـاؿ هیگیـػ .كیگْؿ ُبهلت تجلْؿ ایي «هؼْل ػوین» ثيـی امت .افیٌـّ ایي كیگْؿ ایٌوؼؿ فًؼٍ ّ رؾاة امت ّ
مْال اّ «ثْػى یب ًجْػى ،هنئلَ ایي امت» ،مْال هؼاّم یکبیک هبمت .مْال هؼاّم كلنلَ ّ ؿّاًکبّی امت .فیـا ثَ
هْل كیلنْكی تٌِب مْالی کَ كلنلَ ثبیؼ رْاة ثؼُؼ ایي امت کَ آیب هب ثبینتی عْػکيی ثکٌین یب ًکٌین.
ًتیجَ گیزی رّاًکبّاًَ درببرٍ ُبهلت
ثبؿی هّْْع ُبهلت هّْْع یکبیک هبمت .ػؿ ػؿاهبی ُبهلت هؼْل هِن اًنبًی هب صْْؿ هییبثؼ ّ هب ثب عْیو
ؿّثـّ هیىْین .هب ثب هیل ّ كبًتنن اًنبًی عْیو ثؼًجبل ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هبػؿ ّ هیل چیـگی ثـ پؼؿ ّ هبًْى
ؿّثـّ هیىْین ّ اف ٓـف ػیگـ هیثیٌین کَ چگًَْ ایي هیل ّ توتغ هب ؿا ثَ مْی توٌب ّ هبًْى ّ رنتزْی پؼؿ مْم
هیػُؼ ،ثَ مْی رنتزْی رِبى كـػی ّ توٌبی كـػی عْیو مْم هیػُؼ .رِبًی کَ ػؿ ػـٍَ فثبى صْْؿ ػاؿػ،
یک رِبى ًوبػیي ّ موجْلیک امت ّ پیوىـٓ ّؿّػ ثَ آى هجْل «ًبم پؼؿ» ّ مـًْىت عْیوّ ،ظیلَ عْیو ّ ایزبػ
ؿّایت كـػی ّ عبً عْیو اف مـًْىت ّ ؿاٍ عْیو امتُ .بهلت ًیق ػؿ اًتِب ثَ ایي توٌبّؿفی عْیو ػمت هییبثؼ
ّ ّظیلَ اه ؿا اًزبم هیػٍُ ،ـچٌؼ ایٌزب ایي تضْل پبیبًی تـاژیک ػاؿػ.
هّْْع ُویيَ ایي امت کَ «ثْػى یب ًجْػى» ثَ هؼٌبی «ایٌزب ثْػى ،ایٌزب ًجْػى» ،تي ػاػى ثَ مـًْىت ّ ؿاٍ كـػی
عْیو ّ یب كـاؿ اف هنئْلیت كـػی ّ مـًْىت عْیو امتُ .ـ اًنبًی ػؿ یک ػینکْؿك ّ كـٌُگ فاییؼٍ هیىْػ،
ػؿ یک تَْیـ عبًْاػگی ّ كـٌُگی هتْلؼ هیىْػ ّ ایي تَْیـ ّ ربی اّ ػؿ ایي تَْیـ ثَ هؼٌبی «ُْیت» اّمت،
ىکل ػٌُؼٍ ىغَیت ّ ؿاٍ اّمت ّ اثتؼا ّهتی کَ اّ ایي «ُْیت» ؿا ثپؾیـػ ،ثب اّ اؿتجبٓ ثگیـػ ّ ؿّایت كـػی عْیو
اف ایي «ُْیت» ّ هبًْى ؿا ثنبفػ ،آًگبٍ اّ هیتْاًؼ ثَ رِبى كـػی عْیو ّ ُْیت كـػی عْیو ،ثَ ػين ّ صویوت
كـػی عْیو ػمت یبثؼ ّ یب ثَ ػٌْاى یک هلت ثَ ُْیت هلی عْیو ّ صکْهت هبًْى هبػؿ ثَ تضْل ػمت یبثؼ.
ُـ تاله ثـای ًلی «ُْیت» ّ مـًْىت عْیو ،یب اف ٓـف ػیگـ ُـ تاله ثـای «یگبًگی ّ ّصؼاًیت هطلن ثب
ُْیت» عْیو ثَ هؼٌبی ًلی کنتـامیْى ّ ًلی «هبًْى» ّ ثَ ًبچبؿ ًلی كـػیت عْیو ّ ًبتْاًی اف آؿفّهٌؼی امت .ثَ
هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ هؼْل ُبهلت امت .یب ػؿ صبلت ایـاًی آى اف یک مْ ثَ هؼٌبی گـكتبؿی ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی
«ؿاّی» ثْف کْؿ ّ ّاهؼیتگـیقی ،هبًْىگـیقی ایـاًی امت ّ یب اف مْی ػیگـ گـكتبؿی ػؿ «ًگبٍ ًبهْمی»،
گـكتبؿی ػؿ یک «ؿّایت هطلن ّ اكـآی» اف ًبهْك ّ ؿیـت ّ اعالم ّ مـکْة توٌب ،رنن ّ كـػیت عْیو ّ
ػیگـی ػؿ پبی ایي «ًگبٍ ّ ؿّایت ًبهْمی رجبؿ ،عيي یب ًبؿمینتی» امت.
چٌیي كـػی آًگبٍ اف یک مْ هیگْیؼ «ٌُـ ًقػ ایـاًیبى امت ّ ثل» ّ یب اف ٓـف ػیگـ كـػا ػىوي مٌت ّ كـٌُگ
عْیو ّ ػبىن ّ ىیلتَ كـٌُگ ؿـة هیىْػ .یب ؿـةمتیق ّ یب ؿـةىیلتَ ،یب مٌتمتیق ّ یب مٌتىیلتَ امت ،ثَ ربی
آًکَ ثب تي ػاػى ثَ «هبًْى» ّ هجْل ًبهوکٌی ّصؼاًیت ثب «ػیگـی» ،ثب تي ػاػى ثَ مـًْىت عْیو ،ثَ ؿّایت كـػی ّ
یب ًْیي ّ هبثل تضْل عْیو اف «ُْیت» ،اف «ػیگـی» ّ اف عْیو ػمت یبثؼ .ثب هجْل «ُْیت ؿیيَ یبكتَ ػؿ مٌت ّ
عبًْاػٍ عْیو» ّ ُوقهبى هجْل «توٌبی هؼؿى» عْیو ،ثَ پؾیـه هلبُین ّ توٌبی هؼؿى ػؿ ثنتـ كـٌُگی عْیو ّ ثَ
ایزبػ «هؼؿًیت ایـاًی» ػمت یبثؼ .ثَ آكـیٌو موجْلیک ؿّایت ّ ُْیت هؼؿى ّ تللیوی عْیو ّ ثَ ؿّایت ثبلـبًَ مٌت
ّ ًْفایی كـٌُگی عْیو ػمت یبثؼ .پب ثَ ػـٍَ كـػیت ّ تْاًبیی كـػی عْیو ،عالهیت كـػی عْیو ثگؾاؿػ ّ هبػؿ
ثَ «توٌبّؿفی ّ عالهیت» ثبىؼ ،هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ مؼبػت ػيوی كـػی ّ ثَ رِبى ّ صویوت كـػی ّ یب هيتـک ّ
هلی ثبىؼ .ثبؿی «ایٌزب ثْػى یب ایٌزب ًجْػى ،هنئلَ ایي امت»« ،مْژٍ موجْلیک ثْػى یب ًجْػى ،هنئلَ ایي امت».
«هجْل هنئْلیت موجْلیک» یب گـكتبؿی ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی ّ یب ًبؿمینتی ّ ًبهْمی ،هنئلَ ایي امت ،اًتغبة ایي
امت.
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اف ٓـف ػیگـ ثضـاى ُبهلت ّ ظِْؿ ؿّس پؼؿ ُبهلت ًيبى هیػُؼ کَ ُـ ثضـاًی رْاة هیعْاُؼ ّ تب یک ثضـاى ّ
یب یک کوجْػّ ،ؼق ّ متن كـػی یب ارتوبػی ثَ ػاػعْاُی موجْلیک عْیو ػمت ًیبثؼ ّ ثَ «رب ّ هوبم موجْلیک»
عْیو ػؿ هبًْى روؼی ّ ػؿ عبٓـٍ روؼی ػمت ًیبثؼ ،آًگبٍ آى ثضـاى ّ هؼْل هـتت هخل ؿّصی ػؿػهٌؼ یب ػَجبًی،
هخل کبثْمی ػؿ عْاة ثَ عْػآگبُی هب ثبفهیگـػػ ّ صن عْیو ؿا هیٓلجؼ.
لکبى ػؿ هوبلَ «کبًت ّ مبػ» ّ ػؿ صیي ًوؼ ًظـیبت مبػ ،ایي هّْْع هِن ؿا هطـس هیکٌؼ کَ اًنبى ػؿ ّاهغ ػّثبؿ
هیهیـػ ،یکثبؿ ثَ ىکل هـگ ٓجیؼی ّ یکثبؿ ثَ ىکل هـگ موجْلیک .ػؿ ّاهغ هـگ ػّم ّ موجْلیک اف هـگ اّل
ّ ٓجیؼی هِنتـ امت .فیـا ثَ کوک هـگ موجْلیک «هـػٍ» رب ّ هوبم عْیو ؿا ػؿ گلتوبى ػوْهی ّ ػؿ تزـثَ
كـٌُگی ّ عبًْاػگی پیؼا هیکٌؼ ّ رقّی اف تبؿیظ ّ تزـثَ كـػ ،عبًْاػٍ ّ كـٌُگ هیىْػ.
.
ّهتی کَ ایي هـگ موجْلیک ثَ ػلل هغتلق هبًٌؼ عين ثَ هـػٍ ّ یب ُـاك اف هـػٍ ّ ؿیـٍ ٍْؿت ًگیـػ ،آىگبٍ ػؿ
ّاهغ ایي كـٌُگ ّ یب كـػ هضکْم ثَ آى امت کَ هـتت ثب تَْیـ ّ عْامت هـػگبى عْیو ػؿ کبثْك ّ عْاة ّ یب ػؿ
ّاهؼیت فًؼگیو ؿّثَؿّ ىْػ .ژیژک ًوبػُبی ایي «ػّ ثبؿ هـػى» ّ ّـّؿت پؾیـه عْامتُبی هـػگبى عْیو ػؿ
رِبى موجْلیک عْیو ؿا ،ػؿ ثـعی كیلنُبی تـمٌبک ُبلیّْػی ّ یب ػؿ ثبة اؿّاس ًيبى هیػُؼ.
.
ایي اؿّاس یب «فاهجی» ًویتْاًٌؼ ثَ رِبى هـػگبى ّاؿػ ىًْؼ؛ فیـا ٌُْف ثَ عْامت ّ ػاػعْاُی آىُب ػؿ ایي رِبى
تْرِی ًيؼٍ امتُ .وبىْٓؿ کَ پؼؿ ُبهلت ثـای ػاػعْاُی هتل عْیو ثَ مـاؽ كـفًؼه هیآیؼ .ػؿ فًؼگی یکبیک هب
ًیق ػينُب ،ػؿػُب ّ ؿّاثطی هؼیوی ٌُْف صْْؿ ػاؿًؼ کَ ػؿ ّاهغ هؼتُبمت هـػٍاًؼ .اهب چْى كـػ ثَ ربی تجؼیل ایي
صْاػث ثَ تزبؿة عْیو مؼی ػؿ كـاهْىی آىُب کـػٍ امت ،اف آى ؿّ ػؿ عبًَ ّ ؿّاثٔ كـػی ّ ػيویاه ،ایي اؿّاس
ّ گؾىتَ صْْؿ ػاؿًؼ ّ هبًغ اف مؼبػت كـػی ّ ػيویاه هیىًْؼُ .وبًطْؿ کَ ایي اؿّاس ػؿ عبٓـٍ روؼی ّرْػ
ػاؿًؼ ّ تب فهبًی کَ اف آًِب ػاػعْاُی ًيْػ ّ رب ّ هوبم موجْلیکيبى ػؿ عْػآگبٍ روؼی ّ تزـثَ روؼی ثْرْػ ًیبیؼ ،تب
آًقهبى چٌیي ربهؼَای هضکْم ثَ ثبفگيت هـػگبى ّ ثضـاًِبی عْیو ّ لول تـاژیک ًبتْاًی ّ ثیػؼالتیِبی عْیو
امت.

ُبهلت ایزاًی در فیلن «تزدیذ»
كیلن «تـػیؼ »10 .ثب کبؿگـػاًی ّاؿّژ کـین هنیضی ّ ثب ثبفیگـی ثِـام ؿاػاى ّ تـاًَ ػلیؼّمتی امت ّ ػؿ مبل
 1387تْلیؼ ىؼٍ امت ّ ٍبصت «میوـؽ ًوـٍای» ًیق گـػیؼ  .كیلن «تـػیؼ» ػؿ ّاهغ «عْاًو ایـاًی» ُبهلت امت ّ
هی عْاُؼ ثَ ىیٍْ یک كیلن ثیٌبهتٌی ،صبلت ُبهلت ّ مـگؾىت ُبهلت ؿا ػؿ صبلت ایـاًی آى ثبفمبفی کٌؼ .هب ػؿ ایي
كیلن ىبُؼ تکـاؿ مٌبؿیْ ُبهلت ػؿ یک عبًْاػٍ ایـاًی ُنتین ّ ُوقهبى ػؿ مکبًلُبیی اف كیلن یک تئبتـ ُبهلت ًیق
ُوقهبى ارـا هیىْػ ّ روالتی اف «فیـهتي» ُبهلت تکـاؿ هیىْػ .كیلن «تـػیؼ» هی عْاُؼ ثَ صبلت «تـاًل
كْؿهبمیْى» هّْْع ُبهلت ؿا ػؿ یک كْب ّ صبلت ایـاًی ًيبى ػُؼ ّ عْاًيی ًْیي ثیبكـیٌؼ .اٍْال چٌیي تالىی ّ
چٌیي ٓـصی هی تْاًؼ ثَ هخبثَ یک عالهیت ٌُـی ػیؼٍ ىْػ ،ثَ ىـٓی کَ كیلن ثتْاًؼ یک عْاًو ًْیي ّ هؼؿى ّ
ُوقهبى هتلبّت اف «ُبهلت ایـاًی» ایزبػ ثکٌؼ.
هيکل کلی ّ امبمی كیلن تـػیؼ ایي امت کَ ایي كیلن ػؿ ّاهغ ػؿ صیي اهتجبك اف ُبهلت ّ تـروبى آى ثَ كبؿمی ،هؼْل
ُبهلت ؿا هنظ ّ کْچک هیمبفػ .ایي كیلن ثب ایي تضـیق ًبعْػآگبٍ ّ ثب ًبتْاًی اف آكـیٌو یک ؿّایت هؼؿى ّ ایـاًی
اف هؼْل ُبهلت ّ «گـٍ اػیپ ایـاًی» ،ػؿ ّاهغ هؼْالت كـٌُگ ایـاًی ّ ثضـاى عالهیت ایـاًی ؿا ثّْْس ًيبى
هیػُؼ.
ػؿ كیلن «تـػیؼ» هب ثب «ُبهلت ایـاًی» یؼٌی میبّه ؿّثـّ هیىْین کَ پؼؿه هـػٍ امت ّ ػوْیو حـّت ّ ىـکت
عبًْاػگی ؿا ثَ ػِؼٍ گـكتَ ّ ثب هبػؿه افػّاد کـػٍ امت .میبّه ػبىن هِتبة (اكیلیبی ایـاًی) ػعتـ هيبّؿ
عبًْاػگی امت ّ ُوقهبى تـػیؼ ثَ چگًْگی هـگ پؼؿ ػاؿػ ّ پی هیثـػ کَ پؼؿه ثَ هتل ؿمیؼٍ امت .ؿّس پؼؿه ثـ
اّ ًیق ظبُـ هیىْػ .پل اّ ًیق هخل ُبهلت مؼی ػؿ ثـهال کـػى رـیبى هیىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ ػچبؿ تـػیؼ ّ عين
امت  .ػؿ اًتِبی ػامتبى هؼلْم هیىْػ کَ ػؿ ّاهغ هـگ پؼؿ «تْٓئَ» یک گـٍّ یب ىـکت ؿهیت ثْػٍ امت ّ آًِب ثَ
کوک ثـاػؿ هِتبة کَ ػچبؿ ػوتهبًؼگی ؽٌُی امت ثَ هتل عبًْاػٍ میبّه ػمت هیفًٌؼ ّ هْكن هیىًْؼ هبػؿ میبّه،
ػوْیو ّ اهْاهی ػیگـ ؿا ثَ هتل ثـمبًٌؼ ّ میبّه فعوی هیىْػ .هبتلیي ػؿ پبیبى ثـاػؿ هِتبة ؿا ًیق ثَ هتل
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هیؿمبًٌؼ .ػؿ اًتِبی كیلن میبّه فعوی ّ هِتبة ؿّثـّی یکؼیگـ ػؿ ػّ ٓـف یک صُْ آة هـاؿ هیگیـًؼ ّ ثب
ًگبُی ثَ یکؼیگـ كیلن ثَ پبیبى هیؿمؼ .
كیلن تـػیؼ اف چٌؼ رِت ػاؿای هؼْالت ػوین تکٌیکی ّ هضتْایی امت کَ هي ایٌزب کوتـ ّاؿػ ثضج هؼْالت تکٌیکی
ّ هًْتبژی كیلن هیىْم ّ تْرَ ام ؿا ثـ هجبصج ػوین ؿّاًی كیلن هتوـکق هی کٌن.
هؼْل امبمی كیلن ایي امت کَ چْى كیلن ثَ هؼْالت اًنبًی ّ ػؿًّی ُبهلت ّ اًنبى تي ًؼاػٍ امت ،اف آًـّ ًویتْاًؼ
كیگْؿُب ّ ىغَیتُبیی چٌؼالیَ چْى ُبهلت ّ اكیلیب یب ثـاػؿ اكیلیب ّ هبػؿ ُبهلت ثیبكـیٌؼ .كیلن تـػیؼ ثٌبثـایي ًویتْاًؼ
هب ؿا ثَ ػون هؼْل «گـٍ اػیپ» ُبهلت ّ یب میبّه ،یب ثَ لول ػیؼاؿ ُبهلت ایـاًی یب میبّه ثب «تبؿیکی ؿئبل
فًؼگی» ،ثب ُیچی ّ پْچی فًؼگی ًقػیک مبفػ ،هب ؿا ثَ ػون ثضـاى كـػی ّ عبًْاػگی یب كـٌُگی ّ اصنبمبت
هتٌبهِ هبػؿ ،ػوْ ،اكیلیب ّ ػیگـاى ّاؿػ مبفػ ،ثلکَ ربی ًوبیو یک ثضـاى چٌؼالیَ ؿا تاله ثـای ثبفی تٌؼ ّ صـکبت
مـیغ ّ کنهبیَای هیگیـػ .یؼٌی ػامتبى اف تيـیش ّ ًوبیو ثضـاى «كـاؿ» هیکٌؼ ّ ایي «كـاؿ ّ پل فػى» هؼْالت
ّ ثضـاى میبّه ّ عبًْاػٍ میبّه ،ثَ ًبچبؿ ثبػج کن تْاًی كیلن ،كیگْؿُبی كیلن ّ گـكتبؿی كیلن ػؿ صـکبت ىتبثقػٍ ّ
هًْتبژُب ّ مکبًنِبی ًبهْكن ّ یب کن هْكن هی ىْػ.
اف ٓـف ػیگـ ػهیوب ایي كـاؿ « كیلن» اف ػؿگیـی ّ چبلو ثب ثضـاى ُبهلت ّ میبّه ّ هنظ هؼْل ُبهلت ػؿ
«تـروبى ایـاًی» آى تْمٔ كیلن ،اف ٓـف ػیگـ هی تْاًؼ اهکبًی ثَ هب ثؼُؼ کَ ػلت ایي كـاؿ ّ پل فػى ایـاًی ؿا
ثِتـ ثلِوین ّ ُویٌکَ چـا ایي كیلن ثب ّرْػ ایي ىکنتِبی ثیٌبهتٌی ّ ٌُـی ربیقٍ ثؼمت آّؿػٍ امت.

ػلت ایي «كـاؿ ّ پل فػى» هؼْالت ػوین ّ اًنبًی میبّه ّ ُبهلت ،ػؿ ّاهغ «ُـاك اعالهی» کبؿگـػاى ّ ػؿ
ًِبیت «ػیگـی ثقؿگ ایـاًی» امت کَ کبؿ کبؿگـػاى ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ هی عْاُؼ کَ اّ ثَ عْامت اعالم ػوْهی
تي ثؼُؼ ّگـًَ کبؿه مبًنْؿ هی ىْػ .ػؿ ایي «كـاؿ» ّ هنظ هؼْالت ػوین میبّه ّ ُبهلتُ ،ـاك یک ربهؼَ
اعالهی ّ ؿّس اعالهی اف «ؿّیبؿّیی» ثب « توٌبُبی ػوین اًنبًی عْیو» ،ثب هؼْالت ػوین اًنبًی عْیو ًِلتَ
امت .فیـا چٌیي ربهؼَ اعالهی ًوی عْاُؼ ثپؾیـػ کَ میبّه هی تْاًؼ هبًٌؼ ُبهلت ػؿ ّاهغ عْاُبى هـگ پؼؿ ّ
تَبصت هبػؿ یب ثِيت گويؼٍ ثبىؼ ،یب هبػؿ صن ًؼاؿػ اصنبمبتی ّؿای صل ثقؿگ هبػؿی ػاىتَ ثبىؼ ّ یب ثَ ػٌْاى فى
ٍبصت توٌبُبی ػيوی ّ اؿّتیکی ػیؼٍ ىْػ .یب ػوْ صن ًؼاؿػ ّ ًجبیؼ ثـای یک «هیل ّ ُْك ػًیْی» ػؿ پی هـگ
ثـاػؿ ّ تَبصت فى ثـاػؿ ّ صکْهت ثبىؼ .ػؿ ربهؼَ اعالهی ثیبى ایي اصنبمبت ّ توٌبُبی هتٌبهِ اًنبًی ثَ هؼٌبی
عين « ػیگـی ثقؿگ» ّ ًگبٍ عيوگیي اّمت ّ اًنبى هْهي ایـاًی ثـای ایٌکَ هضجت ّ ًظـ هضجت آهیق ایي «ػیگـی
ثقؿگ» یب اعالم ػوْهی ّ پؼؿ ػوْهی ؿا ثؼمت آّؿػ ،اف آًـّ هی عْاُؼ ّ هـتت مؼی هی کٌؼ کَ ایي توٌبُب ّ توتغ
ُبی ػؿًّی عْیو ،رنن عْیو ؿا هـثبًی ثکٌؼ ّ ثغيی اف عْیو ؿا «ثَ هتل ؿمبًؼ» تب پبک ثوبًؼ .صبٍل ایي تاله
ثـای پبک ثْػى ،ثیگٌبٍ ثْػى اهب اف یک مْ گـكتبؿی ػؿ رٌگ ربّػاًَ اعالمّ/مْمَ امت ّ اف ٓـف ػیگـ گـكتبؿی
ػؿ صبالت ّمْامی ّ ُـاك اف رنن ّ توٌبُبی عْیو امت .صبٍل ًِبیی آى اهب گـكتبؿی ایي اًنبى ّ كـٌُگ ػؿ
صبالت تک مبصتی ّ گـكتبؿی ػؿ تکـاؿُبی تـاژیک امت .افیٌـّ ًیق كیلن ّ ٌُـ ایي كـٌُگ کوتـ هی تْاًؼ
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چٌؼمبصتی ّ چٌؼالیَ ىْػ فیـا هـتت ثـای اؿّبی عبٓـ ًگبٍ «ػیگـی ثقؿگ عيوگیي ّ اعالهی» کَ ػؿ ػؿّى ّ
ثـّى ثـ رِبًو ّ ّاهؼیتو صبکن امت ،هزجْؿ امت عالهیت عْیو ّ كـػیت عْیو ؿا هـثبًی ثکٌؼ ّ ػؿ عؼهت اعالم
ثبهی ثوبًؼ.
افیٌـّ ػؿ كیلن «تـػیؼ» هی ثیٌین کَ كیلن اثتؼا ثب تيـیش صبلت میبّّه ّ ُبهلت ایـاًی ،تـػیؼُبی اّ ّ ػیؼاؿه ثب ؿّس
پؼؿ ّ آىکبؿىؼى هتل اّ آؿبف هی کٌؼ اهب مپل ثَ ربی ایٌکَ هخل ػامتبى ُبهلت صبل ُـ چَ ثیيتـ ثَ تيـیش ایي ثضـاى
اًنبًی ّ ؿّاًی ثپـػافػ ،ػؿ ّاهغ اف آى ػّؿ هی ىْػ ّ ثؼًجبل یک «ؿاٍ اعالهی» هی گـػػ .صبٍل ایي «كـاؿ» اف
ثضـاى آى امت کَ ػؿ هنیـ كیلن هی ثیٌین کَ ػؿ ّاهغ هتل پؼؿ یک «تْٓئَ ػؼٍ ای هـهْف» ثْػٍ امت ّ هبػؿ یب ػوْ
ثیگٌبٍ ثْػٍ اًؼ ّ ثی ُیچ ػلیل عبٍیً ،وو هِن ثـاػؿ اكیلیب کَ ػؿ ػامتبى ُبهلت یک ًوو امبمی ثبفی هی کٌؼ،
ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼ لکبى ثـ ُبهلت ًيبى ػاػٍ هی ىْػ ،ػؿ ثـگـػاى كبؿمی آى ثَ یک «ثـاػؿ هؼلْل» تجؼیل هی ىْػ
کَ هْؿػ مْء امتلبػٍ هبتالى هـهْف ّ ىـکت هـهْف هـاؿ هی گیـػ .صبلت «ثـاػؿ هؼلْل ّ هظلْم» ُـ چَ ثیيتـ
ًوبػی اف ایي تضْل اعالهی ّ «تـروبى ایـاًی» ُبهلت ّ هنظ آى امت.
اهب ًکتَ ربلت ایي امت کَ ػهیوب تجؼیل ثضـاى ػوین ،اػیپبل ّ اًنبًی «ُبهلت» ثَ «تئْؿی تْٓئَ» ًبعْػآگبٍ یک ؿاف
ػوین كـٌُگ ایـاًی ؿا ثـهال هی مبفػ .فیـا «تئْؿی تْٓئَ ایـاًی» ثَ مبى ًوبػی اف صبلت پبؿاًْییؼ ایـاًی ،ػهیوب
ثیبًگـ توٌب ّ «هیل هتل پؼؿ» اًنبى ایـاًی امت کَ صبل ثَ ثیـّى پـتبة ىؼٍ امت ،ثـ ػیگـی كـااكکٌی ىؼٍ امت ّ
صبل ایي توٌبی ػؿًّی اّ ثَ صبلت هؼکْك ثَ مْی عْػه ثـهی گـػػ ّ اّ عیبل هی کٌؼ کَ ػیگـاى هَؼ ًبثْػیو ؿا
ػاؿًؼ ّ هَؼ کٌبؿفػًو ؿا ػاؿًؼ« .تئْؿی تْٓئَ ایـاًی» ًوبػ ػؼم ثلْؽ كـػ ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ّ گـكتبؿی ایي
كـػ ّ كـٌُگ ػؿ صبالت ًبؿمینتی ّ هبهجل اػیپبلی امت .افیٌـّ ػؿ ایي كـٌُگ صبلت اكـآ/تلـیٔ ىؼیؼ امت ّ یب
ػیگـی ػّمت ّ هـاػ امت ّ یب عطـًبک ّ هْؿػ تٌلـ امت .ػؿ «تئْؿی تْٓئَ» اًنبى ایـاًی ّ ُبهلت ایـاًی یؼٌی
میبّّه ّ كیلن «تـػیؼ» ػؿ ّاهغ «ًبثبلـی عْیو» ّ ُـاك عْیو اف ؿّیبؿّیی ثب « توٌبُب ّ توتغ ُبی اًنبًی»
عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ ،افیٌـّ ایي اصنبمبت ّ اىتیبهبت ػّمْػایی یب عطـًبک ثَ ثیـّى ،ثـ ػیگـی كـااكکٌی هی
ىْػ ّ «هیل هتل پؼؿ» میبّّه ّ ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ،هیل کْػک ثْػى ّ ثیگٌبٍ ثْػى ،ثـ «ىـکت هـهْفی»
كـااكکٌی هی ىْػ کَ گْیی هی عْاُؼ حـّت ایي عبًْاػٍ یب هلت ؿا ثَ ثبال ثکيؼ .صبٍل ایي «كـااكکٌی پبؿاًْییؼ» ػؿ
ّاهغ گـكتبؿی كیگْؿُبی كیلن ّ کل كیلن ػؿ صبالت ًبؿمینتی ّ اكـآ/تلـیطی ّ ًبتْاًی ثَ ػمتیبثی ثَ «هؼؿت موجْلیک
ّ عْاًو موجْلیک ّ هتلبّت» عْیو اف ػامتبى ُبهلت امتُ .وبًطْؿ کَ ایي ًبتْاًی ّ ُـاك اف ػیؼاؿ ثب ثضـاى
ثبػج هی ىْػ کَ هب ثَ ربی ؿّیبؿّیی ثب «توٌبُب ّ ثضـاًِبی ػوین ثيـی ّ اًنبًی» ػؿ ّاهغ ثب «ُیزبًبت مطضی» ّ
ثـه ُب ّ هًْتبژُبی ػوؼتب ىتبثقػٍ كیلن ؿّثـّ ُنتین.
اگـ «ُبهلت» ثَ عبٓـ تي ًؼاػى ثَ هبًْى ّ ثَ ًبم پؼؿ ،ثَ مـًْىت عْیوً ،بتْاى اف «توٌبّؿفی ّ آؿفّهٌؼی» ثْػ ّ
اثتؼا اف ٓـین ػیؼاؿ ثب ثـاػؿ اكیلیب ػیگـ ثبؿ ثب توٌبی عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ هبػؿ ثَ توٌبّؿفی هی گـػػ ،صبّـ هی
ىْػ ًوو ّ ربی عْیو ػؿ گلتوبى عبًْاػگی ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ،صبل میبّّه ػؿ ًِبیت ثبف ُن ًبتْاى اف توٌبّؿفی ّ
ػين ّؿفی امت ،فیـا اّ ًیق ثَ ربی ػیؼاؿ ثب توٌبُب ّ صبالت ػّمْػایی عْیو ،ثَ ربی ػمتیبثی ثَ ػؿکی ًْیي ّ
ػوین اف اصنبمبت ػوین عْیو ّ ػیگـی ّ ػمتیبثی ثَ یک ثلْؽ ػيوی ّ كـػی ًْ ،صبل ُوبى کْػکی امت کَ عیبل
هی کٌؼ عبًْاػٍ ّ رِبى اّ فیجب ثْػٍ امت ّ كؤ ػیگـاى ثؼ ّ تْٓئَ کبؿ هَؼ ًبثْػی آى ؿا ػاؿًؼ .صبٍل ایي ػؿّؽ ػؿ
ّاهغ اف یکنْ ایي امت کَ ػهیوب ایي ربهؼَ ّ كـػ ػچبؿ تْٓئَ ػائوی ػیگـی امت ّ ُـ کنی هی عْاُؼ صنبة ػیگـی
ؿا ثـمؼ ّ اف ٓـف ػیگـ آًگبٍ میبّّه ّ هِتبة ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ ثلْؽ ػيوی ّ كـػی عْیو ّ افیٌـّ ًبتْاى اف
ػمتیبثی ثَ هؼؿت «توٌبهٌؼی» ُنتٌؼ .فیـا هؼؿت توٌبهٌؼی اف هنیـ لول ایي اصنبمبت ّ اىتیبهبت ػّمْػایی عْیو ّ
هجْل کنتـامیْى ّ ًبم پؼؿ هی گؾؿػ .اهب ّهتی كـػ ّ ربهؼَ ثَ ربی ؿّیبؿّیی ثب اىتیبهبت ػّمْػایی ّ اًنبًی عْیو ّ
هجْل کنتـامیْى ثَ «تئْؿی تْٓئَ» پٌبٍ هی ثـػ،آًگبٍ ایي كـػ ّ ربهؼَ ثبلؾ ّ هتلبّت ًوی ىْػ ّ ًوی تْاًؼ ثَ رِبى
كـػی ّ یب رِبى هؼؿى ّ هتلبّت ایـاًی عْیو ػمت یبثؼ .فیـا ثـای ایي تْاًبیی ّ عالهیت ًْ اّ اصتیبد ثَ «كـػیت
موجْلیک» ،توٌبی موجْلیک ّ هبًْى موجْلیک عْیو ػاؿًؼ .فیـا ایٌِب ثؼّى ُن هوکي ًینتٌؼ .آًگبٍ هب ىبُؼ كیلوی
ُنتین کَ ًبثبلؾ ّ مطضی امت ّ یک هؼْل ثقؿگ ّ اًنبًی ،فیـهتي عْیو ؿا هنظ ّ اعالهی هی کٌؼ .كیگْؿُبیو
ثَ كـػیت ًْ ّ عالهیت ًْ ػمت ًوی یبثٌؼ ّ ثٌبثـایي ػؿ ًِبیت ثبف ُن کْػکبًی ًبتْاى اف توٌبّؿفی ُنتٌؼ ّ ایٌزب كیلن
الاهل ثب ٍؼاهت ّ الجتَ ًبعْامتَ ّ ًبعْػآگبٍ ایي ًبتْاًی اف توٌبهٌؼی ؿا ًيبى هی ػُؼ ،ثؼیي ّمیلَ کَ ػؿ لضظَ پبیبًی
میبّه ّ هِتبة ؿّػؿؿّی ُن ّ ُوقهبى ػّؿ اف ُن هـاؿ هی گیـًؼ ّ هیبى آًِب صُْ آثی هـاؿ ػاؿػ کَ ًوبػ ػیگـ اف
ّوبیـ ًبعْػآگبٍ ّ توٌبُبی ًبعْػآگبٍ صل ًيؼٍ امت ّ یب «ًوبػ هبػؿی» امت کَ ُـ کؼام ػؿ پی ّصؼت ثب اّمت ّ
ٌُْف ثَ ًبهوکٌی ایي ّصؼت ّ هجْل هبًْى پی ًجـػٍ امتٓ .ـف مْم ایي ًبتْاًی آًگبٍ «ًگبٍ اعالهی» ػیگـی ثقؿگ
امت کَ ثـای ایي ًبتْاًی ّ هنظ اعالهی ػمت هی فًؼ ّ ثَ آى ربیقٍ هی ػُؼ.
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صبٍل ایي ًبتْاًی ایي امت کَ ػؿ كیلن تـػیؼُ ،بهلت ایـاًی ػؿ ّاهغ ثب ایي صکن اعالهی ثَ پبیبى هی ؿمؼ کَ ُوَ ػامتبى
یک «تْٓئَ» ؿهیت ثْػٍ امت ّ هب ػیگـ ثبؿ ثب «تئْؿی تْٓئَ» ؿّثـّ ُنتین کَ یک هؼْل هِن كـٌُگی هب ّ یک
«ىیٍْ ػكبػی» كـٌُگی هب ثـای ًپـػاعتي ثَ هؼْالت كـٌُگی ّ كـػی عْیو ّ هوَـ عْاًؼى ػیگـاى امت.
ػؿ ًبتْاًی كیلن ّ کبؿگـػاى ػؿ ثیبى هؼْل ػوین ُبهلت یب اًنبى ،ػؿ ثیبى هؼْل ّ صبلت «گـٍ اػیپ» ػؿ كیگْؿُبی
ػامتبى عْیو ّ یب ػؿ كـٌُگ ایـاًی ،ػؿ گـكتبؿی كیلن ػؿ ػام «تئْؿی تْٓئَ» ّ ػؿ ًبتْاًی اف ایزبػ ؿّایت هؼؿى
عْیو اف ایي هؼْل كـػی ّ كـٌُگی ،هب ػؿ ّاهغ ثَ ثِتـیي ّرَ ثب ثبفتْلیؼ یک «هؼْل ػوین ؿّاًی» ػؿ كـٌُگ
عْیو ؿّثـّ ُنتین .هؼْلی کَ اٍْال مجت آى هیىْػ کَ كـػیت ّ ُوـاٍ آى عالهیت ٌُـی ّ اػثی ،صکْهت هبًْى ّ
توٌبی هـفػاؿ هؼؿى ػؿ ػؿّى كـػ ایـاًی ّ ربهؼَ ایـاًی ثَ عْثی ؿىؼ ًکٌؼ ّ اًنبى ایـاًی ثِتـ ثَ عالهیت عْیو
ػمت ًیبثؼُ .وبًطْؿ کَ کبؿگـػاى ّ ثبفیگـ ایي كیلن ثَ ًبچبؿ ثغيی اف تْرَ اه ثَ ًگبٍ «ػیگـی ثقؿگ» ػؿ ثیـّى
امت ّ ُـاك ػاؿػ کَ مغٌی هغبلق آػاة ّ مٌي ثگْیؼ  .افیٌـّ كیلن گـكتبؿ صبلت ّمْامی اًنبى ایـاًی ّ «ػیگـی
ثقؿگ» ایـاًی امت ،گـكتبؿ صبلت ّمْامی/ارجبؿی پؼؿ ّ پنـ ایـاًی امت ّ ثَ صبلتی تـاژیک/کویک ػؿ ایي ًبتْاًی
ّ ػبؿَّ عْیو هؼْل ػوین ؿّاًی ّ كـٌُگی ربهؼَ ؿا ثبفتبة هیػُؼ.
ایي هؼْل «گؾاؿ هٌلی اػیپ» ػؿ كـٌُگ هبمت کَ مجت ىؼٍ امت كـػ ّ ربهؼَ ایـاًی ًتْاًؼ اف توتغ ّ كبًتنن
ػمتیبثی ثَ ثِيت گويؼٍ كـػی ّ یب روؼی ثغْثی ثگؾؿػً ،بهوکٌی «ّصؼت ّرْػ» ثب ػیگـی ،چَ ثب اعالم یب ثب
ػـكبى ،چَ ثب یبؿ ّ یب ثب امتبػ ؿا هجْل کٌؼ ّ ّاؿػ ؿاثطَ پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب اًتوبػ/ػالهَ ثب ػیگـی ،عْاٍ ثب «ػیگـی
کْچک» یؼٌی ثب عْػ ّ یبؿ ّ یب ثب «ػیگـی ثقؿگ» یؼٌی ربهؼَ ّ هبًْى ىْػ .افیٌـّ ػؿ ربهؼَ هب ّ ػؿ اًنبى
ایـاًی هیل «پؼؿکيی ّ هبًْى ىکٌی» ّاهؼیتگـیقی ،عـاثبتیگـی ّ رنتزْی یک هوَـ ثـای هؼْالت عْیو هْی
امتُ.وبًطْؿ کَ ایي ربهؼَ ّ اًنبًی کَ هـتت اىتیبهبت ثبٍطالس هٌلی عْیو ؿا ثـ ػیگـاى كـااكکٌی کـػٍ امت،
هـتت ػچبؿ ُـاك اف ػیگـیُ ،ـاك اف فى ّ ػگـاًؼیو ّ ُـاك اف «تْٓئَ ػیگـی» امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ ػیؼاؿ
پبؿاػّکل ّ ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ثب ػیگـی ،ثب توٌبُبی عْیو ّ یب ثب ؿهیت ػمت یبثؼُ .وبًطْؿ کَ اف ٓـف ػیگـ ػؿ
ایي ربهؼَ ُویيَ ُـ هبًْى ّ اعالم هی تْاًؼ تجؼیل ثَ یک « ؿّایت هطلن » ثيْػ ّ ػمت ثَ «پنـکيی ّ تضْل»
ثقًؼ« .پؼؿکيی ّ پنـکيی» ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼ ّ ًوبػ ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ «ثلْؽ موجْلیک» ّ ًبتْاًی ثَ
ػجْؿ اف «گـٍ اػیپ» ُنتٌؼ .افیٌـّ ػؿ چٌیي ربهؼَای كـػیت ّ عالهیت ٌُـی ّ ػلوی كـػی ًویتْاًؼ عْة ؿىؼ کٌؼ
ّ ثـای هخبل ؿّایتی ًْ ّ ایـاًی اف ُبهلت ثیبكـیٌؼ ،ؿّایتی هؼؿى ّ ػؿ ػیي صبل ػؿ پیًْؼ ثب كـٌُگ ایـاًی .یؼٌی ثَ
ؿّایتی تللیوی ّ هؼؿى ّ رؾاة ػمت یبثؼ .هخل کتبة «اّلینیل» رْیل ثتْاًؼ «ػامتبى اػینَ» ؿا ػؿ فًؼگی یک ؿّفٍ
« ثلْم» ّاؿػ کٌؼ ّ هـتت چيناًؼافُبیی ًْ اف ّاهؼیت ّ امطْؿٍ ثیبكـیٌؼ.
ًبتْاًی اف ػمتیبثی ثَ ایي كـػیت موجْلیک ثَ هؼٌبی ًبتْاًی اف تي ػاػى ثَ ّاهؼیت كـػی ّ ػين كـػی عْیو ّ ثَ
هؼٌبی ًبتْاًی اف «اًؼیيیؼى» ّ عالهیت ثِتـ امتُ .وبًطْؿ کَ ایي ًبتْاًی گؾاؿ هخجت اف «گـٍ اػیپ» ّ هجْل
کنتـامیْى ّ مـًْىت كـػی عْیو ،ثَ هؼٌبی ًبتْاًی ایزبػ «هبًْى موجْلیک» ّ هبثل تضْل ػؿ ػؿّى ّ ثـّى اًنبى
امت .اف ٓـف ػیگـ ایي ًبتْاًی ثبػج صبالت اكـآ/تلـیطی ًبؿمینتی ػؿ اًنبى ایـاًی هیىْػ ّ ًوی گؾاؿػ توٌبی
هؼؿى ّ هـفػاؿ ّ هبثل تضْل ،صبالت ّ توٌبُبی هؼؿى اف ُـ اصنبك ّ هؼؿت اًنبى ثِتـ ػؿ اّ ؿىؼ کٌؼ؛ ًویگؾاؿػ
اًنبى ایـاًی ّ كـٌُگ ایـاًی ثَ ىیٍْ ثِتـی هلبُین ًْ اف ػين ّ هؼؿت ّ اصنبمبت عْیو ّ مبعتبؿُبی ًْ ،هْاًیي
ًْ ّ هبثل تضْل ثیبكـیٌؼ ّ اف صبالت اكـآ/تلـیطی عْیو هخل صبلت «عزبلتی ثْػى اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ًبگِبى
ثی هـف ىؼى ّ عيي ىؼى» ثگؾؿػ .تب ثب ایي تضْل ثبلـبًَ ّ موجْلیک اّ ثَ «تؼبػل ّ هیبًَ عْیو» ّ ثَ توٌبی ثبلـبًَ
عْیو ،ثَ هؼؿت چبلو ّ ػیبلْگ پبؿاػکل عْیو ثب ػیگـی ػمت یبثؼ .تب ثتْاًؼ صل ّ لول کٌؼ کَ ُن عْػ اّ ّ ُن
ػیگـی ُویيَ ًبتوبم ّ یک کوجْػ امت ّ ثٌبثـایي ُن كـػ ّ ُن هبًْى ّ ُن توٌب هبثل تضْل ّ تـییـامت؛ ثٌبثـایي
هیتْاى ؿّایبت ًْ ّ چيناًؼافُبی ًْ اف ُـ پؼیؼٍ ّ ُویٌگًَْ اف ُـ هتٌی هخل ُبهلت ّ ؿیـٍ آكـیؼ ّ ُیچ ًگبُی ًگبٍ
ًِبیی ًینت ( .ثـای آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي ثبة ثَ کتبة هي ثَ ًبم « اف ثضـاى هؼؿًیت تب ؿهٌ ػبىوبى ّ ػبؿكبى
فهیٌی» هـارؼَ کٌیؼ ( ّ )11یب ثَ هوبالت ػیگـ هي ػؿ ایي فهیٌَ .ػکتـ هْللی ًیق ػؿ کتبثو « هجبًی ؿّاًکبّی
كـّیؼ/لکبى» ثـ ایي هؼْل كـٌُگ ایـاًی ّ صبلت عیبلی ّ یب ًبؿمینتی ًِلتَ ػؿ كـٌُگ ایـاًی تبکیؼ ػاؿػ ّ
«پؼؿکيی ّ پنـکيی» ؿا ػّ ؿّی یک مکَ ّ ًوبػ گـكتبؿی ػؿ گـٍ اػیپ هیػاًؼ)234/218 .ً .
طخي پبیبًی
ثبؿی «ثْػى یب ًجْػى ،هنئلَ ایي امت» .یب ثَ هْل لکبى « هنئلَ تي ػاػى ثَ ًوو ّ ّظیلَ موجْلیک ،پؾیـكتي یب
ًپؾیـكتي كـػیت موجْلیک عْیو ،پؾیـكتي هبًْى پؼؿ ّ هجْل ػؼم اهکبى ػمت یبثی ثَ ثِيت گويؼٍ ّ هطلن ،ثَ هبػؿ
گويؼٍ امت ،هّْْع ثلْؽ ایي امت .ثْػى یب ًجْػى یؼٌی ایٌکَ آیب هي ثَ مـًْىتن تي هیؼُنّ ،ظیلَ موجْلیکن ؿا ثَ
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ػِؼٍ هی گیـم ّ یب افآى هیغْاُن كـاؿ کٌن .آیب ثب هجْل « گٌبٍ موجْلیکن» ّ پـػاعتي ثِبی آى اف ثِيت هبػؿی ّ اّلیَ
ثیـّى هی آین ّ ثَ رِبى كـػی ّ توٌبی كـػی عْیو ػمت هی یبثن».
ُوبًطْؿ ثب ػؿک ػوین ّ ثِتـ ایي هجبصج ُنت کَ هیتْاى كِویؼ چـا ربهؼَ هؼؿى کَ ػؿ هجْل كـػیت عْیو ّ ًوو
موجْلیک عْیو پیو ؿكتَ امت ،ثبّرْػ هؼْالت ًبؿمینتی ربهؼَ هؼؿى ّ اًنبى هتلبعـ هؼؿى ،هیتْاًؼ هـتت
ؿّایبتی ًْ ،هؼؿى یب پنبهؼؿى اف ُبهلت ّ اف رولَ هؼـّف اّ علن کٌؼ ،یب ُبهلت ؿا ػؿ ػًیبی اهـّفیي هب ًيبى ػُؼ ّ
چـا «ُبهلت ایـاًی» آعـه ثَ تئْؿی تْٓئَ عتن هیيْػ ّ كـاؿ اف اصنبمبت ّ هؼْل ػوین اًنبًی ّ كـػی ُبهلت.
یب ثَ گـكتبؿی ػؿ صبالت هبلیغْلیبیی ّ عْػآفاؿی ّ ػیگـآفاؿی ًبهْمی ػچبؿ هیىْػ .چـا اّلی ثَ عالهیت موجْلیک
ثِتـ ّ ػّهی ثیيتـ ثَ هًْتبژ ّؼیق ،ثَ تللینُبی ىتـهـؿی یب متـًّی ًْ ّ ثَ ًبتْاًی اف ػمت یبثی ثَ هؼؿت ٌُـی
ّ كکـی ًْ ،ثَ ػؼم تْاًبیی ثَ كـػیت ًْ ،هبًْى موجْلیک ًْ ّ ربهؼَ هؼؿى ایـاًی هٌتِی هیيْػ .چـا كـػ ّ ربهؼَ هب
ثیيتـ امیـ «هبًْى هطلن ،امیـ هیل ّصؼت ّرْػ هطلن ّ صبالت اكـآ/تلـیطی» هیگـػػ ،امیـ پؼؿ رجبؿ ّ ؿئبل
ػؿّى یب هبػؿ ًبؿمینتی ػبؿكبًَ ثبهی هی هبًؼ ّ ثَ مـکْة رنن ّ توٌب یب عالهیت عْیو ّ ػیگـی ػؿ ًبم ایي یب آى
اینن ّ آؿهبى ػمت هیفًؼ .ثَ مـکْة «ػیگـی ُویيَ هتلبّت» ػؿّى عْیو ػمت هیفًؼ ّ افیٌـّ هضکْم ثَ
متـًّی ّ ػگـػینی هؼاّم ّ تـاژیک ثَ مٌت ّ پیـهـػ ّ پیـفى عٌقؿپٌقؿی امت.
ثٌبثـایي هّْْع امبمی ایي امت «ثْػى یب ًجْػى» یؼٌی «ایٌزب ثْػى ،یب ایٌزب ًجْػى» ،یؼٌی كـػ ثْػى ،كبًی ثْػى،
ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی ثْػى ّ ػؿک «کوجْػ ًِبیی ػیگـی» چَ عْػ ّ ػیگـی یب ُـ ؿّایت ّ تْاًبیی اًؼیيیؼى ّ عالهیت
ًْ ،تْاًبیی توٌبّؿفی ًْ ،یب كـاؿ افیي صبالت ّ گـكتبؿی ػؿ ػام توتغ ثیگٌبٍ ثْػى ،کْػک ثْػى ،امیـ ًگبٍ ّ ػؿّؽ
یک ػين ّ ثِيت هطلن ثْػى ّ گـكتبؿی ثَ ثضـاى ّ متـًّی ،گـكتبؿی ثَ صبالت هبلیغْلیبیی ًبؿمینتی ّ ّاهؼیت
گـیقی ،هبًْىگـیقی یب گـكتبؿی ػؿ صبالت عيي ًبهْمی ّ تجؼیل عْیو ثَ مـثبف ربى ثـکق یک ًگبٍ عيي .تلبّت
هیبى ایي «ایٌزبثْػى یب ایٌزب ًجْػى» ،اًتغبة هیبى ؿىؼ كـػیت ّ صکْهت هبًْى ّ توٌبی ثبلـبًَ امت ّ یب گـكتبؿی ػؿ
ػام ػیکتبتْؿ ػؿّى ّ ثـّى ثْػى ّ هتل هؼاّم هؼؿت كـػی ّ روؼی.
ثبؿی هّْْع ایي امت .هّْْع تْاًبیی ػجْؿ اف ثضـاى كـػی ّ روؼی ّ ػمت یبثی ثَ كـػیت كـػی ّ رِبى هؼؿى ّ
هبًًْوٌؼ هلی اف ٓـین هجْل مـًْىت موجْلیک عْیو ،اف ٓـین هجْل پیًْؼ تٌگبتٌگ هیبى كـػیت ،توٌب ،هبًْى امت .ثب
چٌیي ىٌبعتی ّ ثب هجْل ػؼم اهکبى ػمت یبثی ثَ ثِيت هطلن ،ثب هجْل ثِتـ کنتـامیْى ّ «ًبم پؼؿ» ،اًنبى ایـاًی ًیق
هیتْاًؼ ثَ ىیٍْ ُبهلت ّ ػؿ صبلتی ثِتـ ّ ثؼّى پبیبًی تـاژیک چْى ُبهلت ،ثَ كـػیت عْیو ّ ثَ رِبى كبًی كـػی
ّ روؼی هؼؿى ،ثَ مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی هؼؿى عْیو ػمت یبثؼ ،ثَ ؿًنبًل ّ ًْفایی كـٌُگی عْیو ػمت یبثؼ.
آًگبٍ اّ هیتْاًؼ ثَ ربی «تکـاؿ پؼؿکيی ّ پنـکيی» ،ثَ ربی آًکَ چْى «ؿاّی ّ لکبتَ» ثْف کْؿ کَ ثب ّرْػ
ٓـیبى ػلیَ مٌت ػؿ ًِبیت ثَ پیـهـػ ّ پیـفى عٌقؿپٌقؿی مٌت تجؼیل هیىًْؼ ّ ػیگـ ثبؿ مٌت پیـّف هیگـػػ ،صبل
ُـ چَ ثیيتـ پبیَگؾاؿ كـػیت ّ هبًْى ّ عالهیت ّ توٌبی ُویيَ ًبتوبم عْیو گـػػ ّ ثَ مؼبػت ًْیي كـػی ّ روؼی
عْیو ػمت یبثؼ .ثبؿی هّْْع ایي امت«ثْػى یب ًجْػى» ،ایٌزب ثْػى یب ًجْػى ،ػينّؿفی ثَ مـًْىت كـػی عْیو
ّ یب كـاؿ اف اًتغبة ّ ّـّؿت عْیو ّ تکـاؿ هؼاّم ثضـاى ّ کْؿمبعتي هؼاّم عْیو چْى اػیپ یًْبًی ،ثْف کْؿ
ُؼایت ّ یب اف ٓـین تجؼیل ثضـاى ُبهلت ثَ «تئْؿی تْٓئَ» ایـاًی تْمٔ كیلن «تـػیؼ».
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راس « پبراًْییب»ً« ،گبٍ» ّ فیلن «ػبتزآیلٌذ»
هؼؿت ؿّاًکبّی هجل اف ُـ چَ ػؿ ایي تْاًبییو ًِلتَ امت کَ ثَ هب اًنبًِب ًيبى هی ػُؼ کَ اّال هیبى «اًنبى مبلن» ّ
«اًنبى ًْیـّتیک یب ؿّاى پـیو» تلبّت ثٌیبػیي ًینت ّ ػؿ ّاهغ صبلت اًنبى مبلن هؼوْال ػاؿای صبالت «ًْؿیْتیک
یب ؿّاى ًژًؼی» امتُ .یچکل ًوی تْاًؼ کبهال مبلن ّ یب ثیوبؿ ثبىؼ .ػّم ایٌکَ ؿّاًکبّی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ُوَ
صبالت ّ ثیوبؿیِبی ؿّاًی هخل صبالت كتیيینتی ،تي ًوبییُ ،یقی یب ّّیـینت ،عْػىیلتگی یب پبؿاًْییؼ ثَ مبى «
توٌبُب ّ اىتیبهبت اًنبًی هب» یب ثَ صبلت توتغ ُبی اًنبًی ػؿ یکبیک هب هْرْػ امت .فیـا اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت
ّ ثَ هْل لکبى «توٌبی اّ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت» .ایي اًنبى توٌبهٌؼ ثـای ػمت یبثی ثَ توٌبی ػيوی یب هؼؿت
عْیو ًیبف ثَ اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ثب ػیگـی ػاؿػ ّ توٌبیو تضت تبحیـ توٌبی ػیگـی امت .ایي ًیبف اًنبى ثَ اؿتجبٓ ػائوی
ثب ػیگـی ایي صبلت پبؿاػّکل ؿا ثَ ػًجبل ػاؿػ کَ اًنبى هـتت ثبینتی اف عْیو مْال ثکٌؼ کَ «ػیگـی اف اّ (یب اف
ربًو) چَ هی عْاُؼ» .آیب ػیگـی ّ هؼيْم ّاهؼب ػّمتو ػاؿػ؟ آیب ًگبٍ ُونبیَ یک ًگبٍ هِـثبًبًَ یب مْءظي آهیق
امت .آیب فًؼگی ّاهؼب هَؼ ًبثْػیو ؿا ػاؿػ یب هی عْاُؼ عْىجغتو ثکٌؼ.
یکبیک هب ایي صبالت ؿا هی ىٌبمین .یکبیک هب صبالت پبؿاًْییؼ ّ ثؼگوبًی ًنجت ثَ ػیگـی یب ُونبیَ ؿا ثَ اىکبل
هغتلق چيیؼٍ ّ هی چيین .فیـا فًؼگی اًنبًی ّ ؿّاثٔ اًنبًی ػاؿای صبلت ّرٌجَ پبؿاًْییؼ عْیو امتُ ،وبًطْؿ کَ
رْاًت ًبؿمینتی یب ػبىوبًَُ ،یقی ّ ؿیـٍ ػاؿػ .فیـا اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت ّ توٌبیو ػؿ اؿتجبٓ ثب توٌبی
ػیگـی امت .اهب چَ هْهغ ایي صبالت ّ ؿًگِبی هغتلق فًؼگی اًنبًی ثَ صبالت عطـًبک ؿّاى پـیيی یب پبؿاًْییؼ
عطـًبک ػگـػینی هی یبثٌؼ.
یک لضظَ صبلت اًنبى پبؿاًْییؼی ؿا تَْؿ کٌیؼ کَ عیبل هیکٌؼ اف ُونبیَ تب ىْهي ػؿّى تلْیقیْى ،ثوبل مـ هضل ّ
ؿیـٍ اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ ُوَ اػْبی یک « تْٓئَ گنتـػٍ» ػلیَ اّ ُنتٌؼ ،اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ هیعْاٌُؼ اّ
ؿا هنوْم کٌٌؼ ،تـّؿ ىغَیت کٌٌؼ ّ یب اف ثیي ثجـًؼ.
ػّم ثَ ایي هّْْع تْرَ کٌیؼ کَ ػؿ یکبیک هب اًنبًِب صبالت هغتلق پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی اف ػؿربت اّلیَ ّ تب صبالت
پیيـكتَ هی تْاًؼ ّرْػ ػاىتَ ّ یب ثْرْػ آیؼ .یکبیک هب گبٍ اصنبك هیکٌین ،رِبى ّ فًؼگی ثـ ػلیَ هبمت ّ ُویيَ
فیـ ًظـ ّ كيبؿ «ًگبُی» ُنتین ،یب اصنبك هیکٌین ػیگـاى پيت مـهبى مغي هیگْیٌؼ ّ ثَ اٍطالس هَؼ عـاة
کـػى هب ؿا ػاؿًؼ .ایي تَْؿات هیتْاًٌؼ ُن ػاؿای ػلل ػیٌی ّ ُن آؿيتَ ثَ ُـامِب ّ كـااكکٌی ُـامِبی كـػی ثبىٌؼ.
ایي صبلت پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی هیتْاًؼ صتی ثَ ىیٍْ یک «پبؿاًْییبی روؼی» ثَ اىکبل هغتلق ؿایذ ىْػ« .تئْؿی
تْٓئَ» ؿایذ هیبى ایـاًیبى یک ًوًَْ ایي پبؿاًْییب روؼی امتُ .وبًطْؿ کَ ُـاك روؼی رِبى ؿـة اف امالم ّ ُـ
اًنبى ؿیيْ ػؿ عیبثبى ّ هتـّ هیتْاًؼ ًوْػی ػیگـ اف ایي ُینتـی پبؿاًْییک روؼی ثبىؼ .ایي صبلت پبؿاًْییؼ هیتْاًؼ
ثَ صبلت تـاژیک یک ثیوبؿ پبؿاًْییؼ ثبىؼ کَ ُـ چَ ُن ثَ اّ ثغْاُی تّْیش ػُی کَ ُونبیَ یک ربمْك ًینت ّ ثب
ػمتگبٍ امتـام موغ ثَ اّ گْه ًویػُؼ ،ثبف اّ ثب اّلیي ًگبٍ ثَ ُونبیَ ػهیوب صل هی کٌؼ کَ اّ یک ربمْك امت ّ
هیتْاًؼ ثِتـیي ػالیل هٌطوی ّ « تئْؿیِبی تْٓئَ» ؿا ثـایت هخبل ثیبّؿػ .یب ایي صبالت هیتْاًؼ ثَ صبلت کوؼی ػایی
ربى ًبپلئْى ثبىؼ کَ هیگلت «کبؿ ،کبؿ اًگلینیُبمت».
ایي صبالت پبؿاًْییؼ کَ اف ثیـّى ّ ثـای ػیگـاى یک صبلت اؿـام آهیق ّ کبهال ؿیـػوالًی امت ،اف ػؿّى ػاؿای
ػوالًیت عبً عْیو امت ،هبًًْوٌؼ امت ّ ثَ ایي ػلیل اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ صـكِبی عْه ًیت ػیگـاى تْرَ ًویکٌؼ ّ
ُویي صـكِبی ػّمتبًَ ؿا ثغيی اف ُوبى تْٓئَ هیثیٌؼ ّ صل هیکٌؼ .ثـای ػؿک ؿاف پبؿاًْییب ّ ػؿک ػالیل مغتی
چیـگی ثـ صبالت ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییب ثْمیلَ امتؼالالت هٌطوی ثبینتی ثَ چٌؼ هّْْع هِن تْرَ کـػ:
ػؿ صبالت هغتلق پبؿاًْییؼ ،چَ ػؿ صبالت ؿّاىپـیيبًَ پبؿاًْییب (صبلت امکیقّكـًی پبؿاًْییک) تب صبالت ًْیـّتیک
« پبؿاًْییؼ كـػی ّ روؼی» ثـای ػّؿاى هْهتی ّ یب هخل «تئْؿی تْٓئَ» ایـاًی ،ثب ّرْػ اعتالف هیبى ىؼت ّ
کیلیت ایي صبالت پبؿاًْییؼ ،هیتْاى ًکبت هيتـکی هیبى آًِب ؿا یبكت کَ ثَ مبى «هغـد هيتـک» ایي صبالت هغتلق ّ
ىؼتِبی هغتلق ػول هیکٌؼ .ایي صبالت هيتـک ّ امبمی ثَ ىـس ؽیل ُنتٌؼ:
 /1پبؿاًْییب ُویيَ یک « مٌبؿیْ» امت  ،یک « مینتن» امت ّ ایي مینتن ّ مٌبؿیْ کَ اف ثیـّى کبهال ؿیـ هٌطوی ثَ
ًظـ هیـمؼ ،اف ػؿّى کبهال هٌطوی امتُ .ـ کل ػیگـ ًیق ربی كـػ پبؿاًْییؼ ػؿ ػؿّى ایي مٌبؿیْ ثبىؼ ،هخل اّ ُـ
صـکت مبػٍ ُونبیَ ّ یب فى كـّىٌؼٍ ؿا ثَ مبى ثغيی اف یک تْٓئَ اصنبك هیکٌؼ.
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یؼٌی اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ یک «ّاهؼیت پبؿاًْییؼ» فًؼگی هیکٌؼ ّ ػؿ چِبؿچْة ایي ّاهؼیت پبؿاًْییک ثَ ًبچبؿ ثَ
صبلت پبؿاًْییک ػول هیکٌؼُ .وبًطْؿ کَ آى اًنبًی کَ امیـ «تئْؿی تْٓئَ» ىیطبى ثقؿگ ػلیَ امالم ّ ؿیـٍ امت،
ُـ صـکت ؿـة ؿا ػؿ چِبؿچْة ایي مٌبؿیْ هیمٌزؼ ّ ثَ آى پبمظ هیػُؼُ .وبًطْؿ کَ رِبى ؿـة ػؿ صیي تـمِبی
پبؿاًْییؼه اف رِبى امالم گـكتبؿ ُویي ّاهؼیت ّ مٌبؿیْی هيبثَ امت.
ایي «ّاهؼیت پبؿاًْییؼ» اف آًـّ هوکي امتّ ،اهؼی امت ،فیـا ّاهؼیت ُویيَ یک «ّاهؼیت موجْلیک» یب ًوبػیي
امت .یک ّاهؼیت ػؿ چِبؿچْة فثبى امت کَ هیتْاى اف آى ؿّایتِبی هغتلق پبؿاًْییؼً ،بؿمینتی ،ثبلـبًَ ،هؼؿى یب
پنبهؼؿى ّ ؿیـٍ هـتت آكـیؼ ّ ُـ کؼام اف ایي ّاهؼیتِب ثَ ػٌْاى یک مینتن ػؿ ػؿّى عْیو ػاؿای هٌطن ّ هبًًْوٌؼی
ُنتٌؼ .افیٌـّ ًیق اًنبى پبؿاًْییؼ ًویتْاًؼ ثَ صـف ّ ًیت عْة ػیگـاى ثبّؿ آّؿػ کَ ثَ اّ هیگْیٌؼ تْٓئَ ای ػؿ هیبى
ًینت ،ف یـا اّ گـكتبؿ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ عْیو امت .فیـا ثـای هجْل مغي ػیگـاى اّ ثبینتی اثتؼا ثتْاًؼ اف مٌبؿیْ ّ
ّاهؼیت عْیو کوی كبٍلَ ػؿًّی ثگیـػ ّ ثتْاًؼ رِبى ّ ّاهؼیتو ؿا ػؿ ػمت ثگیـػ ّ کوؼی ًِلتَ ػؿ ػؿّى ّاهؼیت
تـاژیک عْیو ؿا ثجییٌؼ ّ ایي کبؿی امت کَ اّ هبػؿ ثَ آى ًینت ّ ػلیل ایي ًبتْاًی ػالیل ؽیل امت:
 /2هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي ًینت کَ ثبّؿ ػاؿػ «ػیگـاى» اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿًؼ ّ اف اّ اًتظبؿات عبٍی ػاؿًؼ ،ایي
ػؿ ّاهغ «صویوت ّ ػوالًیت ًِلتَ ػؿ پبؿاًْییب» امت .فیـا هب ػؿ یک «ّاهؼیت موجْلیک» فًؼگی هیکٌین ّ ایي
«ّاهؼیت موجْلیک» ُویيَ ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ هب رقّی اف یک عبًْاػٍ ،كـٌُگ ،مٌت ّ رِبى ُنتین ّ اف هب
هیعْاُؼ کَ ثَ ًوو عْیو ػول کٌینُْ ،یت ّ ؿل ّ ًوو عْیو ؿا ثپؾیـین؛ هب هزجْؿین ثَ ًويِب ّ ؿلِبی كـاّاى
ارتوبػی ّ هْاػؼ فًؼگی ارتوبػی تي ػُین کَ هـتت اف هب هیعْاُؼ ایٌگًَْ یب آًگًَْ ػول کٌین.
یب ُـ صـکت هب ُن تْمٔ ًیـّی «ّرؼاى ّ عْػاًتوبػی» ػؿًّی ّ ُن اف ٓـف هضیٔ آـاف ،اف ٓـف اعالم ّ
هبًْى ،یؼٌی اف ٓـف ًوبػُبی «ػیگـی ثقؿگ» هـتت هْؿػ ثـؿمی ّ ًوؼ هـاؿ هیگیـػ ّ ایي «ػیگـی ثقؿگ» کَ
ًوبػ پؼؿ ّ هبًْىً ،وبػ «ػینکْؿك پؼؿ» امت ،هـتت اف هب اًتظبؿاتی ػاؿػ.
اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ اف رِبتی اف اًنبى هؼوْلی ّاهغ ثیي تـ ّ صنبمتـ امت ،فیـا اّ صل هیکٌؼ کَ ُویيَ فیـ
ًگبٍ ایي «ػیگـی ثقؿگ» ّ اعالم ّ ّاهؼیت موجْلیک هـاؿ ػاؿػ؛ کَ کنی هـتت ثَ اّ ًگبٍ هیکٌؼ ّ اف اّ اًتظبؿی
ػاؿػ ،عْاٍ ایي «ػیگـی» اصنبك ػؿًّی ّ یب هبًْى ثیـًّی ثبىؼ .هيکل اّ اهب ایي امت کَ ثَ هْل ژیژک اًنبى
پبؿاًْییؼ عیبل هیکٌؼ کَ ایي «عْامتِبی ًوبػیي» ػؿ ّاهغ عْامتِبی یک «كـػ هيغٌ ّ ثؼرٌل» امت.
اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ ربی ػؿک ؿاثطَ ّ یپًْؼ هیبى كـػیت عْیو ّ هجْل هبًْى ،عْامتِبی فًؼگی ّ هبًْى ؿا ثَ صبلت
«تْٓئَ یک كـػ ّ گـُّی» صل هیکٌؼ کَ اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ .اًنبى پبؿاًْییب صن ػاؿػ ّهتی عیبل هیکٌؼ کَ
تلْیقیْى اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ،فیـا تلْیقیْى ّ ؿمبًَ ُبی گـُّی ًیق هـتت ثَ هب هیگْیٌؼ کَ چَ ثغْاُین ،چَ ثپْىین
ّ چگًَْ ػول کٌین ،اهب هيکل اًنبى پبؿاًْییب ایي امت کَ عیبل هیکٌؼ ایي عْامت تلْیقیْى ػؿ ّاهغ «عْامت یک
كـػ ّ گـٍّ هيغٌ» ّ یک تْٓئَ امت ّ کنی اف ػؿّى تلْیقیْى هيغَب ثَ اّ ًگبٍ هیکٌؼ
هؼْل اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ تجؼیل ایي عْامت ًوبػیي ثَ یک « تْٓئَ ػلیَ عْیو» ًِلتَ امت ،هيکل اّ ایي امت کَ
هتْرَ ًینت آًچَ ثَ اّ ًگبٍ هیکٌؼ ،ػؿ ّاهغ توٌبُب ّ عْامتَُبی ػؿًّی عْػ اّ ّ یب عْامت هبًْى ّ فًؼگی امت،
عْامت ّاهؼیت آـاف امت کَ ثؼّى اؿتجبٓ ثب آًِب ّ ثؼّى ایزبػ ؿّایت ّ ُْیت كـػی عْیو اف ایي ثنتـ روؼی ّ
هبًْى ،اّ ًویتْاًؼ ًیق ُیچگبٍ ثَ «كـػیت ّ رِبى كـػی» عْیو ػمت یبثؼ .فیـا هیبى كـػیت ،توٌب ّ پؾیـه هبًْى ّ یب
هجْل هضـّهیت اف ثِيت هطلن ّ ربّػاًگی پیًْؼ تٌگبتٌگ امت .اگـ هبًْى ؿا ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ثَ ػٌْاى «هبًْى
پؼؿ» ثجیٌین ،آًگبٍ هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي امت کَ هیعْاُؼ ایي هبًْى ؿا ًلی کٌؼ« ،پؼؿ» ؿا ًلی کٌؼً ،یبف ّ توٌبی
عْیو ؿا ًلی کٌؼ ّ صبل اصنبك هیکٌؼ کَ ایي «پؼؿ» ّاهؼی ّ یب گـُّی ّاهؼی اّ ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ هیعْاُؼ
صنبثو ؿا ثـمؼ.
هيکل اًنبى پبؿاًْییؼ ایي امت کَ چْى ًویعْاُؼ ثَ «هبًْى» کَ ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ثَ آى «ػینکْؿك ًبم پؼؿ»
هیگْیٌؼ ،ثَ ّـّؿت «ّاهؼیت موجْلیک» تي ػُؼ ،پل ثٌبچبؿ صبل ایي عْامتَ ّ توبّب ثَ ىکل اصنبك «پبؿاًْییب ّ
عطـًبک» ثـ اّ ظبُـ هیىًْؼ.
ثـای هخبل اگـ ثگْیین کَ اًنبى پبؿاًْییب ػؿ ػؿّى عْیو ًیق یک « هطلْة هي» ّ یب «هي ایؼٍ آل» ػاؿػ کَ اف اّ
هیٓلجؼ ثَ ایي ّ یب آى چیق ػمت یبثؼ ّ ثقؿگ ّ هْی ىْػ ،اّ ثب تاله ًبعْػآگبٍ ثـای ًلی ایي عْامتِب ّ توٌبُبی
كـػی هضکْم ثَ آى امت کَ ایي اىتیبهبتو صبل ثَ ىکل پبؿاًْییؼ ّ عطـًبک ثـ اّ ظبُـ ىًْؼ .ثـای هخبل «تئْؿی
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تْٓئَ» ػؿ ّاهغ ًوبػ توٌبُب ّ صبالت ًبؿمینتی اًنبى ایـاًی ّ یب ىـهی امت کَ هیعْاُؼ ػّثبؿٍ ثَ هؼؿت ًْ ّ ىکٍْ
ًْ ػمت یبثؼ ّ ػؿ ّاهغ اّ ثـ رِبى ؿـة مـّؿی یبثؼ ،اهب چْى ثب ایي اىتیبهبت عْیو ثَ ىیٍْ ثبلـبًَ اؿتجبٓ ًویگیـػ،
صبل ایي اىتیبهبت ثَ توٌبُبی ثبلـبًَ ّ تْاًبیی ؿاثطَ ُوـاٍ ثب ػّمتی ّ ؿهبثت ثب ؿـة تجؼیل ًویىْػ ثلکَ ثَ توتغ
ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییؼ «تئْؿی تْٓئَ» ػگـػینی هی یبثؼ کَ اّ ؿا امیـ عْیو هیکٌؼ.
اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ صبالت پبؿاًْییؼ ّ ثؼگوبًی عْیو ػؿ ّاهغ ػؿ صبل ثیبى عين عْیو ثَ «پؼؿ» یب ثَ «ػیگـی ثقؿگ»
امت ،فیـا اصنبك هیکٌؼ کَ ایي «پؼؿ ػؿًّی یب ثـًّی» اف اّ ایي یب آى عْامت ؿا ػاؿػ ّ ،صـکبت اّ ؿا ًوؼ ّ
ثـؿمی هیکٌؼ .اًنبى پبؿاًْییؼ هیعْاُؼ ًبعْػآگبٍ عْیو ؿا اف كيبؿ ایي ًگبٍ ّ هبًْى ؿُب مبفػ ّ ػیگـ ثبؿ اصنبك
ثیگٌبُی ّ ثیهنئْلیتی کٌؼ .اّ ًویتْاًؼ ّاؿػ ؿاثطَای پبؿاػکل ثب « ّرؼاى ػؿّى عْیو ،پؼؿ ػؿّى عْیو» ّ ثب
ّاهؼیت ّ هبًْى ثـّى عْیو ىْػ ،هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب اّ گـػػ ّ ثؼیٌْمیلَ ثب هجْل هبًْى ّ هضـّهیت اف ثیگٌبُی ّ
ثِيت هطلن ،صبل ثَ رِبى موجْلیک ّ كـػی عْیو ،ثَ توٌبی كـػی عْیو ػمت یبثؼ.
ثٌبثـایي اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی هتل هبًْى ّ «پؼؿ» امت ّ ایي هیل هتل پؼؿ ػؿ تللین ثب ُـاك اف تٌجیَ تْمٔ هبًْى ّ
پؼؿ ثَ صبلت «ًگبٍ عطـًبک ّ ثؼثیي پؼؿ یب ػیگـی» ثَ مْی اّ ثـهیگـػػ .اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی ًلی ًیبف عْیو ثَ
«ػیگـی»  ،ثـای هخبل ًیبفه ثَ ػين ،چبلو ّ یب اؿتجبٓ ثب ؿهیت ّ ػگـاًؼیو امت ّ ایي ًلی ًیبف ّ توٌبی عْیو ّ
تاله ثـای «ًلی ػیگـی» کَ ُوبى ثَ هؼٌبی ًلی «هبًْى ّ ًبم پؼؿ» امت ،صبل ثَ صبلت « پبؿاًْییب ػيوی»« ،تئْؿی
تْٓئَ» ّ پبؿاًْییب ّ ُـاك اف ػگـاًؼیو ّ هیل هتل ػگـاًؼیو ثـهیگـػػ ّ صن عْیو هیٓلجؼ.
اًنبى پبؿاًْییؼ گـكتبؿ هیل «پؼؿکيی» امت ّ صبل ایي هیل «پؼؿکيی» کَ ثب ُـاك اف تٌجیَ اف ٓـف ػیگـی ّ پؼؿ
ُوـاٍ ىؼٍ امت ،ثَ صبلت ُـاك اف «پنـکيی» ّ «ًگبٍ عطـًبک» ػیگـی ثبفهیگـػػ.
اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ پی ًلی توٌب ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ ثَ «هبًْى پؼؿی» امت ّ هیعْاُؼ «ًگبٍ هبًْى ّ ػیگـی»
ؿا «کْؿ» کٌؼ تب فیـ ُیچ ًگبٍ ّ ًوؼی ًجبىؼ ّلی ثَ ثِبی کْؿ کـػى ػیگـی ػؿ ّاهغ اّ عْػه ؿا ػچبؿ «ًگبُی
عطـًبک» هیکٌؼ کَ صبل هَؼ کْؿ کـػى اّ ؿا ػاؿػ .فیـا هیبى «هجْل هبًْى ّ ًبم پؼؿ» ّ ػمت یبثی ثَ «كـػیت
ىغَی» پیًْؼ تٌگبتٌگ امت ّ ،اًنبى تٌِب ثب تي ػاػى ثَ مـًْىت عْیو ّ ثَ ّاهؼیت عْیو ،ثب هجْل کنتـامیْى ّ
یب هضـّهیت عْیو اف ػمت یبثی ثَ ثِيت هطلن ّ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب ػیگـی ،یؼٌی ثب هجْل صْْؿ «ّاهؼیت ّ ؿاٍ
مْم» هیتْاًؼ ثَ «رِبى كـػی ّ موجْلیک عْیو» ّ ثَ كـػیت عْیو ػمت یبثؼ.
اًنبى پبؿاًْییؼ ًویثیٌؼ کَ آى ًگبُی کَ ثؼثیٌبًَ ثَ اّ هیًگـػ ،چیقی رق ًگبٍ عْػ اّ ًینت .آى ًگبٍ ثؼثیٌبًَ ػؿ ّاهغ
«توٌبی» عْػ اُّ ،ـاك ّ عين عْػ اّمت کَ اکٌْى ثَ موت عْػه ًيبًَ ؿكتَ امتُ .وبًطْؿ کَ ُـاك اًنبى
ىـهی اف ىیطبى ثقؿگ ؿـة ػؿ ّاهغ ُـاك اف توٌبُبی هؼؿى عْیو امت کَ صبل ثَ صبلت «ىیطبى ثقؿگ» ثـ اّ
ظبُـ هیىًْؼ فیـا ًویعْاُؼ صْْؿه ّ هؼؿتو ؿا ثـمویت ثيٌبمؼً ،ویعْاُؼ توٌب ّ عْامت عْیو ؿا ثـمویت
ثيٌبمؼ ّ ثؼیٌْمیلَ ُن ثَ عْیو ّـثَ هیفًؼ ّ ُن ثَ ػیگـی ّ توٌبی عْیو ّ گـكتبؿ یک «ّاهؼیت پبؿاًْییک»
تـاژیک هیىْػ.
 /3اًنبى پبؿاًْییؼ ثب آًکَ اف ایي صبالت پبؿاًْییؼ فرـ هیکيؼ اهب اف ٓـف ػیگـ اف آى لؾت ّ توتغ عبٍی هیثـػ.
ثـای ػؿک «توتغ ّ هؼؿت ًِلتَ ػؿ صبلت پبؿاًْییک» ّػلیل چنجیؼى اًنبى پبؿاًْییک ثَ پبؿاًْییبی عْیو ثبینتی
یک لضظَ اصنبك کٌیؼ کَ ُوَ رِبى ًگبُو هتْرَ ىوبمت ّ ُـ صـکت ىوب ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ .ایي «تَْؿ» اف یک
ٓـف تـمٌبک ّ عطـًبک امت ّ اف ٓـف ػیگـ ثبػج هیىْػ کَ توبهی لضظبت كـػ پـ اف تْرَ ّ ًگبٍ ػیگـی ثبىؼ.
ؿاثطَ پبؿاًْییب ثب ػیگـی ّ ثب رِبى ًْػی ؿاثطَ ػبىوبًَ ّ عـاثبتی ثَ ىیٍْ پبؿاًْییک امت اگـ اًنبى پبؿاًْییؼ هجال
ػبىن ّ ػلغنتَ ّ هنضْؿ هؼيْم ّ یب ػیگـی ثْػ صبل ثَ اّ ػؿ علب ًلـت هیّؿفػ ّلی ایي ًلـت کَ ثَ ىکل پبؿاًْییب
ّ ُـاك اف ػیگـی ثَ مْی اّ ثبفهیگـػػُ ،وبًوؼؿ اّ ؿا ػؿ ؿاثطَ ػوین ّ عـاثبتی ثب ػیگـی ًگَ هیػاؿػ کَ ؿاثطَ
هنضْؿاًَ هجلی .افیٌـّ فًؼگی اّ ّ توبهی ّاهؼیت ؿّفهـٍ اه تْمٔ ایي «توتغ ّ ژّئینبًل پبؿاًْییؼ» مبفهبى ّ
مبعتوٌؼ هیىْػ ،هخل هؼتبػی کَ توبهی فًؼگی ؿّفهـٍ اه ثؼًجبل «هبػٍ هغؼؿ» مبعتَ هیىْػ ّ اٍال ّهت ثیکبؿی ّ
پـػاعتي ثَ هؼْالت ؿّفهـٍ ًؼاؿػ.
صبلت پبؿاًْییؼ کل فًؼگی ثیوبؿ ّ یب اًنبى پبؿاًْییؼ ؿا ػؿ اعتیبؿ هی گیـػ ّ ُن اّ ؿا ثؼؿػ هیآّؿػ ّ ُن توتغ ّ لؾت
اّ ؿا مبهبى ػُی هیکٌؼ ،ثَ فًؼگیو ُؼف ّ هؼٌبیی هی ثغيؼ ّ اّ ػیگـ ثب «عالء ّ پْچی» فًؼگی اًنبًِبی هؼوْلی ّ
یب ثبلؾ ػؿگیـ ًینت .فًؼگی اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ ىکلی تـاژیک یک «فًؼگی ّ ؿاثطَ توبم ّهت» ّ «ػؿگیـی توبمّهت»
ثب ػیگـاى امت ّ ایي توتغ ّ لؾت ًِلتَ ،هؼؿت ًِلتَ ػؿ ایي اؿْای پبؿاًْییک امت ّ ثَ ایي ػلیل ًیق اًنبى پبؿاًْییک
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ثَ مغتی صبّـ امت ثبّؿ ثیبّؿػ کَ رِبًو چیقی رق یک مٌبؿیْی ػؿّؿیي ًینتُ ،ـ چوؼؿ ُن ػلیل ثـایو ثیبّؿیؼ
ّ یب اّ ؿا ثب ُونبیَ ّ ّاهؼیت ؿّثـّ مبفیؼ.
 /4تلبّت هیبى صبالت ًْیـّتیک پبؿاًْییب هخل صبالت ثؼگوبًی ىؼیؼ ّ یب «تئْؿی تْٓئَ» ّ صبالت امکیقّكـًی یب
ؿّاى پـیيبًَ پبؿاًْییؼ ػؿ ایي امت کَ ػؿ صبالت ًْیـّتیک ىغٌ ثیوبؿ گـكتبؿ صبالتی پبؿاًْییؼ امت اهب ػؿ ّاهؼیت
پبؿاًْییؼ ّ ػؿ مٌبؿیْی پبؿاًْییؼ عْیو چٌبى ؿـم ًيؼٍ امت کَ كـػیت ّ ىغَیت عْیو ؿا کبهل اف ػمت ػاػٍ ثبىؼ
ّ ُیچ کْهًْیکبمیًْی ثب اّ هوکي ًجبىؼ ّ یب ثنیبؿ مغت ثبىؼ .ثغيی اف رِبى اّ امیـ ایي صبالت پبؿاًْییؼ امت اهب
اٍل ىغَیت اّ ٌُْف هبػؿ ثَ گلتگْ ّ ػیبلْگ موجْلیک ّ یب ثبلـبًَ ُنت.
ػؿ صبلت ؿّاى پـیيبًَ آًگبٍ اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهؼیت پبؿاًْییؼ عْیو ؿـم ّ هضْ ىؼٍ امت ّ كـػیت عْیو ؿا
کبهل اف ػمت ػاػٍ امت ّ چیقی رق آى ًوی ثیٌؼ .ػلت ایي هضْىؼى ػؿ ّاهؼیت پبؿاًْییک هیتْاًؼ هؼْالت ؿّاًی،
یب یک ّـثَ ؿّصی ىؼیؼ ّ تـاهبتیک ّ یب ثضـاى ػوین ّ ؿیـٍ ثبىؼ اهب اٍل هّْْع آى ایي امت کَ اًنبى ؿّاى
پـیو پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ ًبعْػآگبٍ هیعْاُؼ اٍال ّرْػ «پؼؿ یب هبًْى ّ هضـّهیت اف ثِيت هطلن» ؿا ًلی کٌؼ.،
افیٌـّ ُـامِب ّ اىتیبهبت اّ کَ ثب هجْل «هبًْى ّ ًبم پؼؿ» ثَ « صبلت موجْلیک ّ ًوبػیي» ،یؼٌی ثَ صبلت توٌب ّ
اىتیبم ػؿًّی ّ هبثل ثیبى ،ثَ صبلت كکـ ّ تَْؿ هبثل ثیبى تضْل ًیبكتَ اًؼ ،صبل ثَ ىکل « ُؾیبى ّ تُْن» یؼٌی ثَ
صبلت «ؿئبل یب ّاهغ» ثـّف پیؼا هیکٌٌؼ.
ثَ فثبى مبػٍ اًنبى پبؿاًْییؼ ؿّاى پـیيی کَ ًوی عْاُؼ عين عْیو ثَ هبًْى ّ پؼؿ ّ هیل عْیو ثَ مـّؿی ّ
هؼؿتوٌؼ ثْػى ؿا ثپؾیـػ ّ ًویتْاًؼ ایي اىتیبهبت ؿا ثَ توٌبی ثبلـبًَ اًتوبػ ّ هیل مـّؿی ّ هْكویت تجؼیل کٌؼ ،صبل ایي
توٌبُب ثَ ىکل «اؿّاس پـیيبى ّ مـگـػاى ،ثَ ىکل تُْوبت عطـًبک» ثـ اّ ظبُـ هیىًْؼ .اهب ػؿ صبالت ًْیـّتیک
پبؿاًْییب ،كـػ ػؿ ّاهغ « ًبم پؼؿ ّ هضـّهیت اف ّصؼاًیت ثب هبػؿ یب ثب ثِيت هطلن» ؿا پؾیـكتَ امت اهب ثغيی اف
ّرْػه ٌُْف ثيؼت امیـ ایي هیل «ًلی پؼؿ» ّ ؿُبیی اف هنئْلیت كـػی ّ ػؿ پی ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ امت ّ ثَ
«پؼؿ» عين هیّؿفػ ،ثَ ػیگـی عين هیّؿفػ ّ ایي عين ثَ توٌب ّ ًیبفُبی عْیو اکٌْى ثَ ىکل صبالت ثؼگوبًی یب
پبؿاًْییب ثَ «ػیگـی» ،ثؼگوبًی ثَ هؼيْم ،ثَ ؿهیت ،ثَ هلت ػیگـ ّ ؿیـٍ ثبفهیگـػػ.
راس « ًگبٍ»
اًنبى پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ امیـ یک «ًگبٍ ثؼگوبى ّ عيوگیي» امت کَ ُوبى «ًگبٍ ّ توٌبی» عْػ اّمت .ایي عين اّ ثَ
هبًْى ّ پؼؿ ،ثَ مـًْىت ّ هنئْلیت كـػی عْیو امت کَ اکٌْى ثَ ىکل یک «ًگبٍ عطـًبک» ّ مـفًوگـ
ثبفهیگـػػ ّ هیعْاُؼ اّ ؿا ػاؿبى کٌؼ .ایٌزبمت کَ ثـای ػؿک اًنبى پبؿاًْییؼ ثبینتی کْتبٍ ثَ هؼْل «ًگبٍ» ّ
صبلت ًگبٍ تْرَ کٌین.
هي ایي هجضج هِن ّ امبمی ػؿ ؿّاًکبّی ؿا ثَ ىکل ربهغ ػؿ ثضخی ػیگـ ثبف هیکٌن .آًچَ ثـای ثضج اهـّف هب هِن
امت ،ایي امت کَ «ًگبٍ» ػؿ ىکلگیـی ىغَیت ّ صبلت ؿّاًی اًنبًِب ًويی ثنیبؿ امبمی ػاؿػ .افیٌـّ كیلنْكبى ّ
ؿّاًکبّاى كـاّاًی چْى ژاى پل مبؿتـ ّ یب لکبى ثَ ایي هجضج هِن پـػاعتَاًؼ
آًچَ ثـای ػؿک ثضج کًٌْی هب هِن امت ،ایي امت کَ «ًگبٍ» ثیو اف ُـ صبلت ػیگـی اف اًنبى ثَ هْل لکبى ػاؿای
یک «صبلت ًبؿمینتی» امت .یؼٌی «ًگبٍ» ثیيتـ یک صبلت ػّگبًَ ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ػاؿػ .هب یب ػؿ ًگبٍ ػبىوبًَ
ػیگـی هیغْاُین صل ىْین ّ ؿـم ىْین ّ یب اصنبك هیکٌین کَ «ًگبٍ» ػیگـاى هب ؿا ثب مـفًو عْیو ثوجبؿاى
هیکٌٌؼً .گبٍ ػوؼتب یب ػبىوبًَ یب پبؿاًْییک ّ ثؼگوبًبًَ امت .افیٌـّ امت کَ هب ّهتی اف ًگبٍ مغي هیگْیین ،یب اف ًگبٍ
ػبىوبًَ ّ یب اف «چين فعن» ّ «ًگبٍ ٓلنناًگیق» مغي هیگْیین .اًنبًی کَ امیـ یک «ًگبٍ» امت ػؿ ّاهغ امیـ یک
صبلت ًبؿمینتی ّ ؿاثطَ ًبؿمینتی امت کَ ػؿ آى اّ یب هنضْؿ ّ هـیؼ ػیگـی امت ّ یب ُـامبى ّ هتٌلـ ّ ثؼگوبى اف
ػیگـی .اًنبى پبؿاًْییؼ ًیق ػؿ ّاهغ ػبىوی امت کَ ثَ عْیو ثب عين ّ ثؼگوبًی هیًگـػ ،فیـا پٌِبى اصنبك هیکٌؼ
کَ اف پل عْامتَ ُب ّ اًتظبؿات عْػه یب ػقیق ػیگـی ثـ ًیبهؼٍ امت .آى «ًگبُی» کَ اّ ؿا هی تـمبًؼ ّ یب ثَ اّ
ثؼگوبًبًَ ًگبٍ هیکٌؼ ،ػؿ ّاهغ « ًگبٍ ّ توٌبی» عْیو امت کَ ثَ صبلت ثبلـبًَ ّ موجْلیک تجؼیل ًيؼٍ امت ّ ػؿ
صبلت ًبؿمینتی ّ ػّگبًَ ػبىوبًَ /پبؿاًْییک ثبهی هبًؼٍ امت.
اًنبى ّ ربهؼَ امیـ صبلت ًبؿمینتی یب ػبىن ّ هنضْؿ یک ًگبٍ ّ آؿهبى امت ّ اف ٓـف ػیگـ ثؼثیي ّ ُـامبى اف
ؿهیت ّ یب ػیگـی .ػؿ چٌیي ربهؼَ ای هخل ربهؼَ هب کَ ػچبؿ ُویي صبالت ىؼیؼ هنضْؿی اف یک مْ ّ ثؼگوبًی ّ
پبؿاًْییک امت ،اًنبًِب یب امیـ ًگبٍ یک اینن ّ یب هؼيْم هیيًْؼ ّ یب كـػا اف اّ هتٌلـًؼ ّ ثَ اّ ثؼگوبى ّ پبؿاًْییؼ.
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افیٌـّ ًیق ػؿ ربهؼَ هب ّ ػؿ میبمت ّ ارتوبع هب صبالت پبؿاًْییؼ كـاّاى امت ّ هب ًویتْاًین اف اؿتجبٓ ًبؿمینتی ثب
ػیگـی کَ ػؿ آى یب ػبىن مٌت /هتٌلـ اف مٌت ،یب ػبىن ؿـة  /هتٌلـ اف ؿـة ُنتین ،ثَ اؿتجبٓ پبؿاػکل ّ ُوـاٍ ثب
ًوؼ /اصتـام ًنجت ثَ مٌت یب ؿـة ػمت یبثین.
ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکنی کَ ػؿ آى ُن ثَ ػیگـی ،چَ عْػ یب ؿـة اصتـام هی گؾاؿین ،ػالهَ ًيبى هی ػُین ّ ُن
هبػؿ ثَ ًوؼ اّ ّ ؿهبثت ّ چبلو مبلن ُنتین .هبػؿثَ ایزبػ ؿّایتی ًْ ّ كـػی اف مٌت یب ًگبٍ هؼؿى ُنتین .اًنبى ّ ربهؼَ
امیـ صبلت ًبؿمینتی ػبىوبًَ/پبؿاًْییک ،ػؿ ّاهغ امیـ یک «ًگبٍ» ّ توتغ عْیو امت ّ ًوی تْاًؼ ثَ لول «چِـٍ»
ػیگـی ّ صبالت هؼؿت ّ ّؼق عْیو ّ ػیگـی ّ اؿتجبٓ «چِـٍ ثَ چِـٍ ّ ؿّ ػؿ ؿّ» ػمت یبثؼ .اّ امیـ ػیؼاؿ
هنضْؿاًَ/پبؿاًْییک «ًگبٍ ثب ًگبٍ» امت .كؤ ػؿ كـٌُگ هب ثَ اُویت «ًگبٍ» ّ هیل «هضْىؼى ػؿ ًگبٍ ػیگـی» اف
یک مْ ّ اف مْی ػیگـ «ُـاك اف چينفعن ػیگـی» ػؿ كـٌُگ ػـكبًی ،اعالهی ّ یب اػثیبت هب تْرَ کٌیؼ ّ یب ثَ
هؼؿت ایي صبالت ًبؿمینتی ػبىوبًَ/پبؿاًْییک ػؿ ُوَ ؿّاثٔ عبًْاػگی ،كـٌُگی ّ میبمی ربهؼَ تْرَ کٌیؼ ّ ایٌکَ
چگًَْ ایي صبالت ػبىوبًَ/پبؿاًْییک هـتت ثبػج تکـاؿ تـاژػیِبی گؾىتَ ّ ًبتْاًی اف اؿتجبٓ ثبلـبًَ ثب عْیو ّ
ػیگـی ىؼٍ ّ هیىًْؼ.
ثلْؽ اًنبى پبؿاًْییک ػؿ هجْل «توٌبی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ پبؿاًْییب» ثَ مبى «توٌب ّ عْامت عْیو» ّ چیـگی ثـ «توتغ
پبؿاًْییک» امت.
اًنبى پبؿاًْییؼ ثب هجْل « عْامت ّ توٌبی ػیگـی»  ،یؼٌی ثب هجْل عْامت «هبًْى ّ ػیگـی ثقؿگ» ،ثب هجْل
مـًْىت ّ توٌبی عْیو هبػؿ هیىْػ ُـ چَ ثیيتـ ثَ كـػیت عْیو ّ ثَ ؿّایت كـػی عْیو اف ّاهؼیت موجْلیک ّ
مـًْىت عْیو ػمت یبثؼ ّ ایٌگًَْ ثب آىتی ثب «پؼؿ» ّ هبًْى ثَ كـػیت عْیو ػمت یبثؼ .اّ ثب هجْل ًیبف ّ توٌبی
عْیو ثَ «فى ّ هؼيْم» ،ثب هجْل ػؼم اهکبى ػمتیبثی ثَ «هبػؿ عْیو» ػؿ فًی هیتْاًؼ ثِتـ ثـ پبؿاًْییبی هـػاًَ
اف «فى لکبتَ ّ عطـًبک» چیـٍ ىْػ ُوبًطْؿ کَ «فى پبؿاًْییؼ» ثب هجْل توٌب ّ ًیبف عْیو ثَ «هـػ» ،ثب هجْل
ًبهوکٌی ػمتیبثی ثَ «پؼؿ عْیو» هیتْاًؼ ثـ ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییبی عْیو ًنجت ثَ هـػاى چیـٍ ىْػ .فیـا تب فهبًی
کَ ثـایي پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی ثَ ّمیلَ هجْل توٌبی عْیو چیـٍ ًيًْؼٓ ،جیؼی امت کَ ثٌبچبؿ هـتت ایي ؿّاثٔ
پبؿاًْییک ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ ّ هـتت ػلیل تبفٍ ای ثـای ػؿمتی ثؼگوبًی عْیو هییبثٌؼ .فیـا امیـ یک ّاهؼیت ّ ًگبٍ
پبؿاًْییؼ ُنتٌؼ.
فیـا ػمتیبثی ثَ ػين ّ توٌبی كـػی عْیو ثؼّى هجْل هبًْى ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی هوکي ًینت ،یؼٌی ثؼّى
ّؿّػ ثَ ػـٍَ ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػکل ثب ػیگـی .فیـا هبًْى ،كـػ ّ توٌب مَ ّلغ یک هخلج ّاصؼ ّ الفم ّ
هلقّم یکؼیگـًؼ ّ ُوَ ارقای یک ّاهؼیت موجْلیک ّ ؿاثطَ موجْلیک ّ ثبلـبًَ ُنتٌؼ .هجْل عْیو ثؼّى هجْل
ػیگـی ،لول كـػیت عْیو ثؼّى لول هـف ػیگـی ّ توٌبی ػیگـی هوکي ًینت.
راس جذابیت ّ قذرت فیلن «ػبتزایلٌذ» یب «جشیزٍ تزص»
کبؿگـػاى هؼـّف آهـیکبیی «امکْؿمیقی» ػؿ آعـیي كیلن هْی عْیو ثب ًبم « ىبتـایلٌؼ» هب ؿا ثَ ػؿّى یک رِبى
ّ مٌبؿیْی تْػؿتْی «پبؿاًْییؼ» ّاؿػ هیمبفػ کَ هب اکٌْى هیتْاًین اف آى ثَ ػٌْاى هخبلی ٌُـهٌؼاًَ ّ ػبلی ثـای
ػؿک ثِتـ رِبى پبؿاًْییب امتلبػٍ کٌین .الجتَ كیلن امکْؿمیقی ؿا ثبینتی اف چٌؼ چيناًؼاف هغتلق ثـؿمی کـػ کَ اف
صٍْلَ ّ تْاى ایي هوبلَ عبلی امت ّ اهیؼّاؿم ػؿ كـٍتی ػیگـ ثِتـ ثَ ًوؼ هضتْا ،هْفیک ّ تکٌیک آى ثپـػافم .ایٌزب
هیعْاُن كؤ اف آى ثـای ػؿک ثِتـ مٌبؿیْ پبؿاًْییب امتلبػٍ کٌن ّ ُوقهبى ثَ هؼؿتِبیی اف كیلن اىبؿٍ کٌن:
ػؿ كیلن «ىبتـآیلٌؼ» امکْؿمیقی هبػؿ هیىْػ یک « رِبى تْػؿتْ ّ الثْؿیٌتّاؿ پبؿاًْییب» ثیبكـیٌؼ ّ ثَ فیجبیی ًيبى
ػُؼ کَ چـا ایي رِبى ّ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ایٌوؼؿ هؼؿتوٌؼ ّ اؿْاگـاًَ امت ،چـا ایي مٌبؿیْ تْػؿتْ ّ چْى یک
«ُبیپـتکنت» ّ هتي چٌؼهتٌی امت؛ چـا «پبؿاًْییب» ػؿ ُوَ ؿّاثٔ اًنبًی ُویيَ صْْؿ ػاىتَ ّ ػاؿػ ّ هّْْع
ػؿرَ ّ ىؼت ایي ثؼگوبًی ّ پبؿاًْییب امت .ػؿ ُـ اؿتجبٓ اًنبًی ّ ثَ ّیژٍ اؿتجبٓ ػيوی ،کبؿی ّ ؿیـًٍْ ،ػی ُـاك
ّ پبؿاًْییب اف ػیگـی ًیق ًِلتَ امت .فیـا اًنبى هـتت هی عْاُؼ ثؼاًؼ کَ «ػیگـی ػؿثبؿٍ اّ چَ كکـ هیکٌؼ ّ اف اّ
چَ هیعْاُؼ».
افیٌـّ امکْؿمیقی هبػؿ هیىْػ کَ یک صبلت چٌؼچِـٍ ّ چٌؼهتٌی اف «پبؿاًْییب» ؿا ًيبى ػُؼ کَ ػؿ آى ُوَ اف
ثیوبؿ تب هبًْى ّ ؿّاًکبّ ػاؿای صبالت پبؿاًْییب ّ یب ُـاكثـاًگیق ،پبؿاًْییبثـاًگیق ُنتٌؼُ ،وبًطْؿ کَ ُـ کؼام
ػاؿای هؼؿتِبی ثبلـبًَ ّ موجْلیکی ًیق ُنتٌؼ ،ثَ ػؿربت هغتلق.

65
امکْؿمیقی هْكن هیىْػ ػؿ كیلن «ىبتـآیلٌؼ» «پبؿاًْییبی» یک ثیوبؿ ّ هبؿىبل مبثن «تؼی» ،ثب ثبفیگـی عْة «
لئًْبؿػّ ػیکبپـیْ» ؿا ،ثب «پبؿاًْییب ّ ثؼگوبًی» روؼی ،آهـیکبیی ّ اًنبًی پیًْؼ فًؼ ّ یک مٌبؿیْ ّ كیلن پبؿاًْییؼ
ثیبكـیٌؼ کَ تب آعـ كیلن هب ثبف ُن کبهل ًویػاًین کَ چَ کنی ّاهؼب پبؿاًْییؼ امت ّ چَ کنی مبلن امتُ .وَ ثٌْػی
ػچبؿ صبالتی پبؿاًْییؼ ُنتٌؼ ّ هب ثب ػؿربت هغتلق اف «ّاهؼیت پبؿاًْییؼ» ؿّثـّ ُنتین .امکْؿمیقی ثَ ّیژٍ ثب
امتلبػٍ «ثیٌبهتٌی» اف ثـعی مکبًنِبی پبؿاًْییؼ میٌوب ،هخل الوٌت «ثـد ػؿیبیی» ّ ؿیـٍ ،ثـای كیلن عْیو ػؿ ّاهغ
ًيبى هیؼُؼ کَ میٌوب ًیق ثغيی اف ایي «ّاهؼیت پبؿاًْییک» ّ ُوقهبى تْلیؼکٌٌؼٍ ایي «ّاهؼیت پبؿاًْییؼ» امت .ایٌکَ
گبٍ میٌوب هخل صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ هؼتِب هجل كیلوِبی كـاّاى ػؿ ایي فهیٌَ هیمبفػ ّ مپل ایي صْاػث اتلبم هیاكتؼ،
عْػ ًوبػی ػیگـی اف ایي رِبى تْػؿتْی ّ «ّاهؼیت موجْلیک تْػؿتْ ّ الثْؿیٌت ّاؿ» اًنبًی امت کَ هبالهبل اف
صبالت پبؿاًْییؼ ًیق ُنت.
ػؿ كیلن «ىبتـآیلٌؼ» هب اف یک مْ ثب «ّاهؼیت پبؿاًْییک» هبؿىبل مبثن ؿّثـّ ُنتین کَ ثب کوک ایي «ّاهؼیت
پبؿاًْییک» ػؿ ّاهغ هیعْاُؼ اف «ؿّػؿؿّ ىؼى» ثب «ّاهؼیت تلظ فًؼگی» عْیو ّ ثب « ػؿاهبی عبًْاػگی ّ ػيوی»
عْیو صؾؿ کٌؼ .فیـا فى اّ کَ ثیوبؿ ثْػٍ امت ،كـفًؼاى هيتـکيبى ؿا هیکيؼ ّ اّ فًو ؿا هیکيؼ ّ مپل ثـای
ػؼم رلْگیـی ثب ایي « ّاهؼیت تـاژیک ؿیـهبثل تضول» ایي مٌبؿیْی پبؿاًْییک ؿا ًبعْػآگبٍ هیمبفػ کَ اّ ثؼًجبل هبتل
فى ّ كـفًؼاًو امت کَ ػؿ ایي تیوبؿمتبى فًؼگی هیکٌؼ .تیوبؿمتبًی کَ ػؿ آى هبتل عبًْاػٍ اه ّ ػیگـ ثیوبؿاى ثَ
ثبّؿ اّ تْمٔ ػّلت ثـای تـّؿُبی ؿیـ هبًًْی هْؿػ امتلبػٍ هـاؿ هیگیـًؼً .بتْاًی هبؿىبل اف هجْل «ػؿػ ّ
مـًْىت عْیو» کَ ُوبى ثَ هؼٌبی ػؼم هجْل «ّاهؼیت ّ هبًْى» یب «ًبم پؼؿ» امت ،ثبػج هیىْػ کَ صبل ایي «ػؿػ
ّ مـًْىت» پلفػٍ ىؼٍ ّ مـکْة ىؼٍ کَ هی عْاُؼ اف ٓـف اّ ػیؼٍ ّ پؾیـكتَ ىْػ ّ ربی عْیو ؿا ػؿ رِبى
ػؿًّی ّ ػؿ صبكظَ اّ ثبفیبثؼ ،هزجْؿ امت ثَ صبلت «ُؾیبى ّ تُْن» ثبفگـػ .اکٌْى «ّاهؼیت ،ػؿػ ّ مـًْىت پلفػٍ
ىؼٍ ّ ثَ تزـثَ ّ صبكظَ تجؼیل ًيؼٍ» ثَ ًبچبؿ ثَ صبلت «مٌبؿیْی پبؿاًْییک ّ تُْوبت ّ ؿّیبُبی هغتلق
عطـًبک» ثبفگـػػ.

اف ٓـف ػیگـ كیلن «ىبتـآیلٌؼ» ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ «ّویـ ًبآگبٍ» هبؿىبل مبثن ثَ اىکبل هغتلق ّ ثب
ایزبػ تُْوبتی اف «ُونـ مبثن» اّ ،یب ثب ًيبى ػاػى «ؿػ پبُبیی» هیعْاُؼ اّ ؿا ّاػاؿػ کَ مـاًزبم «هـگ ُونـ ّ
كـفًؼاى» ّ هنئْلیت ػول عْیو ؿا ثَ ػِؼٍ ثگیـػ ّ هبػؿ ثبىؼ ثب گؾىتَ عؼاصبكظی کٌؼ ّ ػين ّ فًؼگی مبثوو ؿا
ثغبک ثنپبؿػ .فیـا ثَ هْل لکبى ّویـ ًبآگبٍ هضل ُـد ّ هـد ًینت ثلکَ هضل «ػینکْؿك ػیگـی» ،هضل هؼؿتِبی
موجْلیک ّ كـػی هبمت ،هضل «صْْؿ هبًْى ّ ًبم پؼؿ» امت ّ ایي «ػیگـی» هـتت ثَ اّ ػؿ هبلت ؿّیب ّ هؼوب
اىبؿٍ هیکٌؼ کَ ّاهؼیت عْیو ؿا ثپؾیـػ ّ آى ؿا ثَ تزـثَ ّ هؼؿت ًْ تجؼیل مبفػ .اهب هبؿىبل ًبتْاى اف ایي صـکت ّ
ثلْؽ ًِبیی امت .صبػحَ ّ هتل کْػکبى ّ ُونـ ّ ًوو عْػه ػؿ ایي صبػحَ ثـای اّ چٌبى ػؿػًبک امت ّ «عبلی ثْػى»

66
ربی آًِب ثـای اّ چٌبى ؿیـ هبثل تضول ّ ؿیـ هبثل پـکـػى امت کَ اّ ثب ایزبػ ایي مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ
تـاژیک هبػؿ هیىْػ ثب آًِب هـتت فًؼگی کٌؼ.
افیٌـّ صتی ّهتی ػؿ كیٌبل كیلن اّ ثب ایي ّاهؼیت فًؼگی عْیو ّ عْامت «ّاهؼیت موجْلیک» اف اّ ثـای هجْل
مـًْىت عْیو ّ هجْل ػقاػاؿای ػقیقاى عْیو ؿّثـّ هیىْػ ،عْامتی کَ ػؿ هبلت ؿّاًکبّاى ػؿهبًگـ اّ ّ
هنئْالى تیوبؿمتبى صْْؿ عْیو ؿا ًيبى هیؼُؼ  ،اثتؼا ایي ّاهؼیت ّ هبًْى ؿا هجْل هیکٌؼ اهب ػّثبؿٍ ثَ مٌبؿیْی
گؾىتَ ثبفهیگـػػ فیـا الاهل ػؿ آى مٌبؿیْ اّ ثبف ػؿ ًقػیکی ػقیقاًو ّ گؾىتَ اه صْْؿ ػاؿػ .اّ ًویتْاًؼ اف
«توتغ ایي ػیؼاؿ ّ ًقػیکی پبؿاًْییک ثب عبًْاػٍ » ثگؾؿػ .اف ایي مٌبؿیْ پبؿاًْییؼ ثگؾؿػ کَ ثَ ىیٍْ ای تـاژیک ّ
ثیوبؿگًَْ اهکبى «فًؼگی کـػى ّ ػين ّؿفی» هیػُؼ .فیـا ثب هجْل هـگ آًِب ّ ًوو عْیو ػؿ هتل ُونـ ػؿ ّاهغ
ُوَ رِبى اّ «عبلی ّ هبالهبل اف عالء» هیىْػ ّ اّ ًویتْاًؼ ایي «عالء» ؿا ثَ ُیچ ّرَ ثپؾیـػ.
ػؿ صبلیکَ ػهیوب پؾیـه ایي عالء ّ هـگ ّصؼاًیت ثب ػقیقاى ،هجْل تـاژػی اتلبم اكتبػٍ ّ ًبهوکٌی ثبفگيت ثَ آؿْه
عبًْاػٍ مبثن ،پیو ىـٓ ػمت یبثی اّ ثَ مالهت ًْ امت .اهب «توتغ ّ لؾت تـاژیک» ایي «فًؼگی پبؿاًْییؼ ثب
ػقیقاى» ثـای اّ اؿْا ّ هؼؿتو هِوتـ ّ ثیيتـ اف «فًؼگی ًْ» ّ ثَ اٍطالس مبلن امت .افیٌـّ رولَ ًِبیی هبؿىبل
کَ هیگْیؼ« ثِتـ امت کَ هخل یک ُیْال فًؼگی ثکٌی تب ثَ مبى یک اًنبى عْة ثویـی» ػؿ ّاهغ ثَ ثِتـیي ّرِی
«توتغ ّ لؾت ًِلتَ» ػؿ ػؿّى یک مٌبؿیْ پبؿاًْییک ؿا ًيبى هیػُؼ .توتؼی کَ اًنبى پبؿاًْییؼ ثَ عبٓـ آى ػؿ ثـاثـ
مالهت ّ هجْل هبًْى فًؼگی هوبّهت هی کٌؼ صتی اگـ ثَ ثِبی ایي توتغ ثَ مْی ًبثْػی ّ هـگ تؼؿیزی کيیؼٍ ىْػ .اّ
فًؼگی ىؼتیبكتَ ّ تـاژیک ُیْالّاؿ ؿا ثـ هجْل «هـگ گؾىتَ ّ ػقیقاى» تـریش هیػُؼ .فیـا هجْل ایي هـگ ثَ
هؼٌبی هـگ عْیو ًیق ثـای اّ ًیق ُنت ّ اّ صبّـ ًینت کَ ثپؾیـػ کَ اثتؼا ّهتی ثَ ػٌْاى ثغو ثبهیوبًؼٍ آى عبًْاػٍ
هؼیوی ّ مٌبؿیْی هؼیوی ثویـػ ّ ّـّؿت ایي هـگ ّ ػقاػاؿی ّ پبیبى ػقاػاؿی ؿا ثپؾیـػ ،آًگبٍ هیتْاًؼ صبل ثَ
فًؼگی ًْ ػمت فًؼ ّ ثَ رِبًی ًْ ػمت یبثؼ .ثـای هبؿىبل اهب ایي رِبى ًْ ّ توٌبی ًْ ًبهلِْم ّ گٌگ ّ هزِْل امت
ّ اّ «توتغ ػؿػًبک هؼلْم عْیو» ؿا ثـ ایي «عْىجغتی ًبهؼلْم» ًبعْػآگبُبًَ تـریش هیػُؼ.
ؿاف فًؼگی ّ ثلْؽ ُویيَ هجْل مـًْىت عْیو ّ یب هجْل توٌبی عْیو امت کَ ثَ هْل لکبى ثَ هؼٌبی هجْل توٌبی
ػیگـی امت .فیـا «توٌبی كـػ ُویيَ توٌبی ػیگـی امت» .هب ًیق ثب هجْل «ّاهؼیت موجْلیک»ّ پؾیـه رب ّ
مـًْىت عْػهبى ػؿ ایي ّاهؼیت موجْلیک ،ثب پؾیـه ػؿػ ّ ىکنت ّ توٌبی عْیو ،هبػؿ هیىْین ثَ ؿّایت كـػی
عْیو اف ّاهؼیت موجْلیک ّ عْامت «ػیگـی ثقؿگ» ػمت یبثین.
ػؿ كیلن «ىبتـایلٌؼ» هب ثب عْامت فًؼگی یب «ػیگـی ثقؿگ» ،ثب عْامت «پؼؿ ّ ًبم پؼؿ» ثَ ّیژٍ ػؿ هبلت « چـاؽ
ػؿیبیی» ؿّثـّ هیىْین .چـاؽ ػؿیبیی کَ چْى یک «ًگبٍ عطـًبک ّ پبؿاًْییؼ» ثـ کل رقیـٍ صکولـهبیی هیکٌؼ ّ
اًگبؿ ُوَ چیق ؿا فیـ ًظـ ػاؿػ ّ ُوَ ػؿ ًِبیت ًقػ اّ كـمتبػٍ هیىًْؼ ّ اّ هبّی ًِبیی امت.
ایي چـاؽ ػؿیبیی ػؿ ّاهغ ًگبٍ هبًْى ّ ّاهؼیت موجْلیک امت کَ ثـ ُوَ چیق صبکن امت ّ اف ُوَ اًتظبؿ ػاؿػ کَ ثَ
عْامتو تي ػٌُؼ ثب آًکَ ُوقهبى هيغٌ ًینت کَ ّاهؼب عْامت اّ چینت ّ ػؿ آًزب چَ اتلبهی هیاكتؼُ .وبًطْؿ کَ هب
ُیچْهت ػؿ ًِبیت ػهین ًویؼاًین کَ هبًْى ،فًؼگی ّ یب مـًْىتوبى ،عؼا ّ ػیگـی اف هب چَ هیعْاُؼ ّ هزجْؿ ثَ صؼك
فػى ُنتین .ثٌبثـایي ایي چـاؽ ػؿیبیی ثـای هبؿىبل ّ ػؿ كیلن ثِتـیي ًوبػ «ًگبٍ پؼؿ عيوٌبک ّ تْٓئَ گـ» امت ّ اف
ٓـف ػیگـ اّ هضلی امت کَ ثیوبؿاى عطـًبک ّ ثؼصبل ثـای «هؼبلزَ ًِبیی» ثَ آًزب هیؿًّؼ .فیـا ُوبًطْؿ کَ گلتین
كـػ تٌِب ثب هجْل ّاهؼیت ّ هجْل «هبًْى ّ ًبم پؼؿ» هیتْاًؼ ثَ كـػیت ّ مالهت عْیو ػمت یبثؼ.
افیٌـّ هبؿىبل ًیق ثب آًکَ اف آى ًگبٍ هی تـمؼ ُوقهبى صل هیکٌؼ کَ رْاة مْالو ػؿ آًزب ًِلتَ امت .اّ صل
هیکٌؼ کَ ثـای ایٌکَ ثَ توٌبی عْیو ّ رْاة مْالو ػمت یبثؼ ثبیؼ ثَ مـاؽ «پؼؿ ّ هبًْى» ؿّػ ،ثَ توٌبی آًِب تي ػُؼ
ّ ثججیٌؼ کَ آًزب چَ ؿط هیػُؼ ،یؼٌی« آًِب اف اّ چَ هیعْاٌُؼ» .اهب ّهتی آًزب ثب ّاهؼیت عْیو ّ ثب توٌبی عْیو ّ
ّـّؿت هجْل هتل ُونـّ هـگ كـفًؼاىّ ،ـّؿت ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ تئْؿی تْٓئَ عْیو ؿّثـّ هیىْػ ،ثب آًکَ یک
لضظَ آى ؿا هجْل هی کٌؼ ّ تي ثَ ّـّؿت فًؼگی عْیو هیػُؼ ام ػؿ گبم ًِبیی ثبف ًبتْاى اف هجْل ّاهؼیت هیىْػ ّ
ًبعْآگبٍ تـریش هیػُؼ کَ ثَ ػٌْاى ُیْال ػؿ مٌبؿیْ پبؿاًْییؼه ػؿ کٌبؿ تَْیـ ُؾیبى آلْػ ػقیقاًو ّ ػؿ پی یک
هبتل عیبلی ثبهی ثوبًؼ ّ تي ثَ هجْل مـًْىت ّ ػقاػاؿیو ًؼُؼ.
افیٌـّ «چـاؽ ػؿیبیی» ثَ ربی ایٌکَ ثـای اّ ثَ مبى ًوبػی اف «ّاهؼیت موجْلیک» ّ هبًْى موجْلیک ثبىؼ کَ اف اّ
هیعْاُؼ ثَ مـًْىت ّ ثَ ّاهؼیت عْیو تي ػُؼ ،ثـای اّ ثَ صبلت یک «ًگبٍ پبؿاًْییؼ ّ عطـًبک» ثبهی هیهبًؼ.
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فیجبیی ًِبیی كیلن «ىبتـایلٌؼ» اهب ایي امت کَ ُوقهبى ػؿ کل كیلن ًيبى هیػُؼ کَ ایي «ػیگـی» ،ایي «هبًْى ّ ًبم
پؼؿ» ،ایي «چـاؽ ػؿیبیی» ّ صتی ؿّاًکبّاى ًوبیٌؼٍ هبًْى ّ ؿیـٍ ،عْػ ًیق ػاؿای صبالتی «پبؿاًْییؼ» ُنتٌؼ .فیـا
ؿاف ثلْؽ ایي امت کَ «ػیگـی» ًیق ،هبًْى ّ اعالم ،ؿّاًکبّی ّ ؿیـٍ ًیق ُویيَ ػاؿای «کوجْػ ّ ّؼلی» ُنتٌؼ ّ
ثبینتی ّؼق عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ؿا ثپؾیـًؼ ّگـًَ هخل ػلن پقىکی ػّؿاى ًبفیِب تجؼیل ثَ یک «ػلن
رٌبیتکبؿ» هیىًْؼ .یب ّهتی هبًْى ّ اعالم هبػؿ ًجبىؼ کَ «کوجْػ عْیو» ؿا هجْل کٌؼ ّ ثپؾیـػ کَ ثبیؼ ّ هیتْاًؼ هـتت
تضْل یبثؼ ّ ؿّایتی ًْیي اف هبًْى ّ اعالم ثیبكـیٌؼ ،آًگبٍ ایي هبًْى ّ اعالم تجؼیل ثَ یک «هبًْى ّ اعالم ػیکتبتْؿ،
هطلنگـاّ پبؿاًْییؼ» هیىْػ کَ هـتت اف «ػیگـی» ُـامبى امت ّ ثَ مـکْة ُـ تضْل ّ ُـ ػگـاًؼیيی ػمت
هیفًؼُ .وبًطْؿ کَ ػؿ کيْؿ ػیکتبتْؿفػٍ هب ىبُؼ صْْؿ ّ هؼؿت ایي «هبًْى ّ اعالم ػیکتبتْؿهٌو ّ پبؿاًْییؼ»
ُنتین .ىبُؼ تکـاؿ تـاژػیِب ّ هتلِبی فًزیـٍای ّ هتل ػگـاًؼیو ػؿ ًبم هجبؿفٍ ثب هضبؿة ّ تْٓئَ ثـاًگیق ًـم ّ یب
مغت ُنتین.
یب ػؿ ٍضٌَ ًِبیی كیلن ّ پل اف آًکَ هبؿىبل ػّثبؿٍ ثَ صبلت پبؿاًْییک هی ثـگـػػ ّ هیغْاُؼ ثَ ػٌْاى ُیْال ثقیؼ،
ثبینتی صبل ثَ مْی ثـد ؿّػ ّ رـاصی ىْػ ّ چبهْی رـاصی هنتتـ ػؿ ػمت ثبؿجبى ّ ؿّاًکبّاى ّ هؼیـ ًظبهی
هٌتظـ هبؿىبل ّ ثـای اّ ُوـاُی اّ ثَ مْی رـاصی ػؿ ّاهغ ُوقهبى ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ ّاهؼیت ّ ػیگـی
ثقؿگ ًیق ًبتْاى اف کوک کـػى ثَ اّ ثْػٍ امت ّ ػؿ ّاهغ عْػ ًیق ػاؿای صبلتی پبؿاًْییؼ امت ّ صبل ثبینتی هبؿىبل
ؿا ثب کوک رـاصی هـقی ثی عطـ ّ مبکت مبفػ .ایٌزبمت کَ ػؿ پبیبى كیلن هب ثَ لضظَ تالهی پبؿاًْییبی كـػی ّ
روؼی ّ ُن پیًْؼی ػؿًّی هیبى آًِب هی ؿمین ّ كیلن ثب هْفیکی پبؿاًْییک ثَ پبیبى هیـمؼ.
طخي ًِبیی
هؼؿت هِن كیلن «ىبتـایلٌؼ» اف یک مْ ایي امت کَ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ چگًَْ ّاهؼیت اًنبًی ُویيَ ػاؿای یک
«رٌجَ پبؿاًْییؼ» امت ،فیـا هب ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب ػیگـی ُنتین ّ هـتت اف عْػهبى مْال هی کٌین کَ ایي «ػیگـی
اف هب یب اف ربى هب چَ هی عْاُؼ»ُ .وبًطْؿ کَ هب هـتت ػؿگیـ ثب ًگبٍ ػیگـی ّ ثَ ّیژٍ ًگبٍ ػیگـی ثقؿگ ،یؼٌی
ًگبٍ اعالم ّ كـٌُگ ّ فًؼگی ُنتین ّ ایي ًگبٍ ًیق ػاؿای رْاًت پبؿاًْییؼ عْیو امت ّ ُوقهبى ًْع ثـعْؿػ هب ثَ
ػیگـی هی تْاًؼ ثَ صبلت پبؿاًْییؼ تجؼیل ىْػُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ ثبال ىـس ػاػٍ ىؼ.
اف ٓـف ػیگـ «كیلن ىبتـایلٌؼ» هی تْاًؼ ػؿ هؼٌبی ػلْفی یک «ّاهؼیت ًْیي ّ تْػؿتْی پبؿاًْییؼ» ثیبكـیٌؼ ّ ثب
کوک امتلبػٍ اف ػّؿثیي ،هْفیک ّ ثبفی عْة كیگْؿُب هبػؿ هی ىْػ ثَ هب رِبًی ًْیي ّ پبؿاًْییؼ ؿا ًيبى ػُؼ کَ
ُوقهبى ثَ رِبى کًٌْی ّ پبؿاًْییؼ ثيـی ،ثَ رِبًی کَ ُـامبى اف ؿـیجَ ّ ػیگـی امت ،ثَ ىؼت ًقػیک امت.
ُوبًطْؿ کَ كیلن «ىبتـایلٌؼ» ثَ عْثی اف «فیـهتٌِبی» كیلوِبی تـمٌبک ػیگـ ُبلیّْػ ّ هْتیُْبی آًِب هخل «چـاؽ
ػؿیبیی»« ،هْىِبیی کَ اف مْؿاط ثیـّى هی فًٌؼ» ّ ؿیـٍ امتلبػٍ هی کٌؼ ّ ثَ کوک ایي صبلت «ثیٌبهتٌی» عْیو ػؿ
ّاهغ هؼؿت رِبى ّ ػًیبی پبؿاًْییؼ عْیو ؿا اكقایو هی ػُؼ ّ ثب كیلوِب ّ تَبّیـ ػیگـ ػؿّى ؽُي هب پیًْؼ هی ػُؼ.
عْثی ًِبیی كیلن ػهیوب ایي امت کَ ثَ یک رْاة ؿّاًکبّی ّ ىٌبعت پبؿاًْییبی هِـهبى كیلن هٌبػت ًوی کٌؼ ثلکَ ثَ
کوک ىیٍْ تؼلین ّ ایِبم کبؿی هی کٌؼ کَ ػؿ اًتِب هـتت اهکبًبت ّ تلنیـُبی ػیگـی ثـای كیلن هوکي ثبىٌؼ ّ
«ػؿُبی هیبًی» ػیگـی ثـای تلنیـُبی ًْ ثبف هی گؾاؿػ .افیٌـّ كیلن «ىبتـایلٌؼ» هبػؿ هیىْػ «ّاهؼیتی پبؿاًْییک ّ
تْػؿتْ» ُـاكاًگیق ،هْی ّ مْالثـاًگیق ثیبكـیٌؼ ّ ثبػج ىْػ کَ توبىبچی هؼتِب ثؼؼ اف ػیؼى ایي كیلن ثَ آى ثیبًؼیيؼ
ّ تضت تبحیـ صبالت آى ثبىؼ ّ مؼی ػؿ تلنیـ ّ یبكتي رْاة ایي مْال ثکٌؼ کَ ّاهؼب چَ کنی ػؿ ایي كیلن «پبؿاًْییؼ»
امت؟ هبؿىبل؟ ػکتـُب؟ هنئْالى ًظبهی ثیوبؿمتبى ؿّاًی؟ كیگْؿُبی ػیگـ ؟ کبؿگـػاى یب توبىبچیبى؟ ایٌزبمت کَ كیلن
«ىبتـایلٌؼ» ػؿ ّاهغ ثَ یک ىیٍْ موجْلیک ّ ثبلـبًَ هبػؿ ثَ ایزبػ یک «رِبى ّ ّاهؼیت تْػؿتْی پبؿاًْییک ًْ» ،یک
«رِبى چٌؼهتٌی پبؿاًْییؼ ًْ» هیىْػ .ایٌزبمت کَ هب ثب هؼؿت ّاهؼی میٌوب ؿّثـّ هیىْین کَ ّاهؼیت ؿا تلنیـ
ًویکٌؼ ثلکَ ثَ هْل ػلْف میٌوب « مبفًؼٍ ّ عبلن ّاهؼیتِب ّ كلنلَُبی فًؼگی» ًْ ّ هغتلق امتُ .وبًطْؿ کَ
«ىبتـایلٌؼ» ثب هؼؿت عالهبًَ ّ موجْلیک عْیو «یک ّاهؼیت پبؿاًْییؼ ًْ ّ تْػؿتْ» هیآكـیٌؼ ّ ثَ هب ًيبى هی ػُؼ
کَ چگًَْ رِبى ثيـی ػاؿای یک صبلت پبؿاًْییؼ امت ّ چگًَْ ایي پبؿاًْییب هی تْاًؼ چْى یک ىؼت اصنبمی اف یک
ثؼى ثَ ثؼى ػیگـی ،اف یک ٍضٌَ ثَ ٍضٌَ ػیگـی اًتوبل یبثؼ ّ اىکبل ًْیٌی ثیبثؼ ّ یب ایي اىکبل ّ صبالت هی تْاًٌؼ
ُوؼیگـ ؿا فهیٌَ مبفی ثکٌٌؼ ّ ُویپًْؼ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ.
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ًقذ فیلن « طٌتْری» ّ فبًتظن ایزاًی
كیلن «مٌتْؿی» مبعتَ کبؿگـػاى ایـاًی ػاؿیْه هِـرْیی ػامتبى فًؼگی یک ٌُـهٌؼ عیبلی ،یک ًْافًؼٍ مٌتْؿ ّ
عْاًٌؼٍ ایـاًی ثَ ًبم ػلی مٌتْؿی ؿا ثَ تَْیـ هیکيؼ .كیلن مٌتْؿی ثب یک ؿّایت ىغٌ اّل «ػلی» ػؿثبؿٍ
هؼْالت فًبىْییو ثب ػين ّ ُونـه «ُبًیَ» ىـّع هیىْػُ .بًیَ ػلی ؿا ثَ ػلت اػتیبػ ػلی ثَ هْاػ هغؼؿ ّ ػؼم
تْرَ ػلی ثَ فًؼگی هيتـکيبى تـک کـػٍ امت .ػلی اهب چٌبى ػبىن ُبًیَ امت کَ ًویتْاًؼ تْرَاه ؿا ثـ کبؿه ّ
هْفیکو هتوـکق کٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ُـ چَ ثیيتـ ػؿ ػام اػتیبػ هیاكتؼ .مپل كیلن ،ثَ کوک ىیٍْ كاله ثک ّ تْمٔ
علن اپیقّػُبی هغتلق ،ؿّاثٔ ّ هؼْالت كـػی ّ ػيوی ػلی ؿا ًوبیو هیػُؼ ّ اػاهَ ایي هؼْالت ّ ثضـاىُب ؿا تب
ًتیزَ ًِبیی ّ كیٌبل ثضـاى ّ كیلن ًيبى هیػُؼ.
ػين ّ فًؼگی فًبىْیی ػلی ّ ُبًیَ ّ پیيـكت ىـلی هيتـکيبى ثَ ػٌْاى ػّ ٌُـهٌؼ رْاى ایـاًی ،ػؿ فیـ كيبؿ
هْاًغ ّ هضؼّػیتُب ّ هوٌْػیتُبی ارتوبػی ّ ًیق تضت تبحیـ هؼْالت صل ًيؼٍ عبًْاػگی ّ ىغَی ّ ػؿ ًِبیت
تضت كيبؿ هؼْل اػتیبػ ػلی ىکنت هیعْؿػ .ػلی اف ٓـ عبًْاػٍ هؾُجیو ثَ ػلت ػالهَاه ثَ هْمیلی ّ ٌُـ تجؼیؼ
ىؼٍ امتُ .نچٌیي هْفیک ّ تـاًَُبی اّ تْمٔ ثـعْؿػ هضبكظَکبؿاًَ ّ مغتگیـاًَ صکبم یب مـکْة هیىًْؼ ّ یب
صن صیبت اًؼکی ػاؿًؼ . .تضت تبحیـ ایي كيبؿُبی ػؿًّی ّ ثـًّی ّ ػؿ ًتیزَ ػّمتی ثب ػّمتبى ؿلٔ اّ هؼتبػ هیىْػ.
ُونـه اّ ؿا ؿُب هیکٌؼ تب عْىجغتی رؼیؼه ؿا ثب یک هْمیویػاى ػیگـ ّ ػؿ کيْؿی ػیگـ چْى کبًبػا ثیبكـیٌؼ .ػلی
مٌتْؿی ثب اف ػمت ػاػى ػيناه ػؿ ّاهغ آعـیي پيتْاًَ عْیو ؿا اف ػمت هیػُؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ػام اػتیبػ ّ
ػایـٍ رٌِوی اػتیبػ هیاكتؼ.
مٌتْؿ اّ ّ ػمتو ػؿ یک ريي ػـّمی تْمٔ گـٍّ ّـثت یک ػاهبػ ؿػ ىؼٍ ىکنتَ هیىًْؼ.اّ ثَ ػلت ثیپْلی ّ
ثیکبؿی ّ اػتیبػ عبًَاه ؿا اف ػمت هیػُؼ ّ تضت تبحیـ ثیعبًوبًی ،كوـ ّ اػتیبػ ُـ چَ ثیيتـ امیـ هضیٔ اػتیبػ
هیگـػػ ّ ػؿ پبؿکی ػؿ کٌبؿ ػیگـ هؼتبػاى ثَ فًؼگی عْیو اػاهَ هیػُؼ .ػؿ پبیبى اّ تْمٔ فًگ عطـ ُبًیَ ثَ پؼؿ
ػلی ػؿ ثبة ػیؼى ػلی ػؿ پبؿک هؼتبػاى ّ تْمٔ تاله پؼؿه ثبفثبكتَ هیىْػ ّ اّ هیتْاًؼ اف ٓـین تـک اػتیبػ ّ
هؼبلزَ ػؿ یک کلیٌیک ثـ اػتیبػه چیـٍ ىْػ ّ ػیگـثبؿ ثب هْمیوی آؿبف کٌؼ.
ػلی هیعْاُؼ ػؿ کلیٌیک ثوبًؼ ّ ثَ ػیگـاى ػؿك هْمیوی ػُؼ ،ثَ ربی ایٌکَ ثَ رِبى ثیـّى ثبفگـػػ .فیـا اّ تـك
اف ایي رِبى عيي ػاؿػ ّ ُنچٌیي اف ثبفگيت ثَ اػتیبػ هیتـمؼ .كیلن مٌتْؿی ثب یک کٌنـت ػلی ّ چٌؼ ىلبیبكٌَ ػیگـ
ػؿ کلیٌیک ،ػؿ ایي عبًَ رؼیؼه ّ ثب لول ربی عبلی ػيناه ػؿ هیبى توبىبچیبى پبیبى هییبثؼ .كیلن ثب تـاًَ ػبىوبًَ ّ
هبالهبل اف ىْم ّ ػؿػ ػين ػلی مٌتْؿی ػؿ ٍّق یک ػين اف ػمت ؿكتَ ،ػؿ ٍّق تٌِبیی ّ اىتیبم ػؿ پی یک
ػين ّ یگبًگی ػّثبؿٍ ثَ پبیبى هیؿمؼ.
طٌبریْطبسی فبلْص ّ فبًتظن در فیلن «طٌتْری»
كبلْك موجل ّ امن ػاللت « کنتـامیْى ّ یب هضـّهیت اف ؽکـ» موجْلیک امتّ .هتی کْػک ػؿ هنیـ تکبهل ؿّاًیو
اف ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ثب هبػؿ ٍـف ًظـ هیکٌؼ ّ «ًبم پؼؿ» ّ یب هبًْى رٌنی ػؼم فًبی ثب هضبؿم ؿا هجْل
هیکٌؼ ،آىگبٍ اّ ُـ چَ ثیيتـ ّاؿػ رِبى موجْلیک عْیو هیىْػ ّ ٍبصت هؼؿتی ًْ هیگـػػّ .هتی اًنبى اف یگبًگی
ػؿّؿیي « هي» ًبؿمینتی عْیو ّ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب هبػؿ ،ثب ایؼئْلْژی ّ یب ثب هؾُت ؿُبیی هییبثؼ ،یؼٌی ّهتی
اّ اف یگبًگی هطلن ثب «ؿیـ ثقؿگ» ّ ثب ػیگـی ٍـف ًظـ هیکٌؼ ّ كبًی ثْػى اًنبًیً ،بکبهل ثْػى ثيـی عْیو
ؿا هجْل هیکٌؼ ،آىگبٍ اّ ُـ چَ ثیيتـ عْیو ؿا اف ٓجیؼت ّ رنن رؼا هیمبفػ ّ ثَ یک «رنن موجْلیک» ثَ یک «
مْژٍ موجْلیک» تجؼیل هیىْػ کَ ػؿ فثبى ّ رِبى موجْلیکو هیفیؼ ّ هـتت عْیو ّ رِبًو ؿا تـییـ هیػُؼ.
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اکٌْى اًنبى ثب هجْل هضـّهیت اف ؽکـ ،یب هجْل هضـّهیت اف یگبًگی هطلن ثب «ؿیـ» ،ػیگـ ُیچگبٍ ثب عْیو ّ ػیگـی
یکی ّ یگبًَ ًینت ّ اّ هزجْؿ امت کَ ثب «ؿیـ» ّ ػیگـاى ،ثب ػولکـػُب ّ توٌبُبیو ّ ثب رِبًو اؿتجبٓ ثـهـاؿ
مبفػّ ،اؿػ ػیبلْگ ّ گلتگْ ىْػ ّ هـتت عْیو ّ رِبًو ؿا اف ًْ تجییي ّ تلنیـ کٌؼ .اکٌْى اّ یک «مْژٍ هٌونن» (
مْژٍ ػجبؿت ّ مْژٍ اىبؿت) امت کَ هـتت ػؿ پی هطلْة توٌبی اف ػمت ػاػٍ (اثژٍ ؽ) هیرْیؼ تب ثِيت اف ػمت
ؿكتَ ّ ػؿ ّاهغ ُیچگبٍ کبهل ّرْػ ًؼاىتَ ُوـاٍ ثب هبػؿ ؿا ػّثبؿٍ ثؼمت آّؿػ ّ لول کٌؼ .اهب اّ ًویتْاًؼ ُیچگبٍ
هؼٌبی ًِبیی ّ تَْیـ ًِبیی ایي هطلْة گويؼٍ ؿا ثیبثؼ ،فیـا ًَ هطلْة توٌبیو ًَ ،اّ ّ یب ػیگـاى ػاؿای یک هؼٌبی
ًِبیی ّ یک ًبم ًِبیی ّ یب یک «ؽات» ًِبیی ُنتٌؼ .مْژٍ ّ رِبى موجْلیکو ،ؿّاثٔ ثیٌبثیٌیاه ثب «ؿیـ» ثؼّؿ یک
« هـکق تِی ّ ُیچ» چـط هیعْؿػ ّ ثَ ّرْػ هیآیؼ ّ ثٌبثـایي هیتْاًؼ هـتت تلبمیـی ًْ اف ػين ّ فًؼگی،
تَبّیـی ًْ اف هطلْة گويؼٍ ثـای هؼت فهبًی ثَ ّرْػ آیؼ ّ ربی عبلی ّ پـ ؿاف هطلْة گويؼٍ ؿا پـ مبفًؼ .اهب
ایي تَبصت رب ّ هکبى ُیچی هضْؿی ربّػاًَ ًینت ّ هـتت هیتْاًؼ هطلْةُبی توٌبی ًْ ّ ؿّایبت ّ چيناًؼافُبی
ًْ ّ مٌبؿیُْبی ًْ ؿىؼ ّ علن ىًْؼ ( .هبًٌؼ ؿىؼ ًگبٍ ّ چيناًؼافُبی هؼؿى یب پنبهؼؿى).
كبلْك یب ؽکـ گـٍگبٍ ،امن ػاللت هضْؿی ػینکْؿك ؿّاًی ثيـی امت ّ ثبػج هیىْػ کَ ُویيَ هیبى امن ػاللت
(ػالهت هبًٌؼ کلوَ ػؿعت) ّ هؼلْل ( هؼٌب ،تَْیـ ػؿعت ػؿ ؽُي هب) ،هیبى عْامتي ّ تْاًنتي ،هیبى اًنبى ّ
ػولکـػُب ّ ّظبیلو یک كبٍلَ ّ اعتالف ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ .فیـا افیي ثَ ثؼؼ هیبى مْژٍ ّ توٌبیو ُویيَ هبًْى ّ
كبلْك ثَ ػٌْاى ػٌَـ اتَبلػٌُؼٍ ّ گـٍگبٍ ػول هیکٌٌؼ ّ یک تْلیؼ ثیو اف صؼ هؼوْل هؼٌب ّ اعتالف ؿا ایزبػ
هیکٌٌؼ .اف ایيؿّ ؿّایت ّ تلنیـ هب اف ػين ،اف فًؼگی ،اف هؼؿت ّ ؿیـٍ ُویيَ کنتـ ّ یب ثیيتـ اف «ّاژٍ» امت ّ
ػالهت ّ هؼٌب ُیچگبٍ ثب یکؼیگـ کبهل یکی ًویىًْؼ .افیيؿّ امن ػاللت ػؿعت هیتْاًؼ ػاؿای هؼلْلُبی هغتلق ػؿ
ىؼـ ّ اػثیبت ثبىؼ ّ هؼٌبُبی هتلبّت ػاىتَ ثبىؼ .ایي اعتالف ّ ػؼم یگبًگی هطلن ّ رنتزْی ربّػاًَ ثؼًجبل هطلْة
گويؼٍ ػؿ ّاهغ هٌيب ّ مـچيوَ عالهیت ّ تکبهل ثيـی امت.
تْمٔ هضـّهیت اف كبلْك یب ؽکـ ،تْمٔ كبلْك یب هجْل كبًی ثْػى ّ ًیبفهٌؼ ثْػى عْیو ثَ «ؿیـ» ّ هبًْى ػؿ ّاهغ
اًنبى ػؿ یک رِبى موجْلیک امیـ هی ىْػ ّ یک ّظیلَ ّ هنئْلیت موجْلیک ثَ ػِؼٍ هیگیـػ )4(.اف ایي ثَ ثؼؼ ُـ
تلنیـ ّ ُـ ّظیلَ ّ صبلت اّ یک صبلت ّ هنئْلیت موجْلیک ّ ثب هضؼّػیتُبی عبً عْیو امت .افیيؿّ اًنبى
هیتْاًؼ تلنیـ اف عْػ ّ ؿّایتو اف فًؼگی ؿا هـتت تـییـ ػُؼ ّ ثب ایيصبل ُیچگبٍ ثيغََ ایي تلبمیـ ؿا کبهل تججیي ّ
تلنیـ ًکٌؼ .فیـا ایي تجییي ّ تلنیـ یک هنئْلیت ّ یک ًوو امت کَ ػینکْؿك ّ كـٌُگو یب «ؿیـ» ثـ ػِؼٍ اّ
هیگؾاؿػ ّ اّ آى ؿا پؾیـا هیىْػ .افیيؿّ « ػول رٌنی ػؿ ّاهغ یک ػول رٌنییتی امت»ُ ،وبىْٓؿ کَ لکبى
هیگْیؼ( .)3ػولی رٌنی یک ػول رٌنییتی امت ،فیـا ُیچگبٍ ػّ هؼيْم ثب یکؼیگـ تٌِب ًینتٌؼ ّ مکل هطلن ّرْػ
ًؼاؿػُ .ویيَ یک ًلـ مْمً ،ظن موجْلیک ّ هبًْى (ًبم پؼؿ) ُوـاٍ هبمت کَ توٌبی هب ،رِبى ّ تَْؿات هب اف مکل ّ
ػين ؿا تٌظین هیکٌؼ.
اف ایي ؿّ توٌبی هب ُویيَ توٌبی ؿیـ امت ّ ًیق یک گلتگْ ّ ؿاثطَ ثیٌبثیٌی پبؿاػکل ،ػیبلکتیکّاؿ ثب «ؿیـ» ّ
ػیگـاى امت .هب ثَ ػیگـاى توٌب هیّؿفین ّ ُنفهبى اف عْیو مْال هیکٌین کَ چـا ػیگـاى ثَ هب ػين ّ توٌب
هیّؿفًؼ ّ چگًْگی پبمظ ایي مْال ؿكتبؿ ّ رِبى مْثیکتیْ هب ؿا تضت تبحیـ عْیو هـاؿ هیػُؼ .هب ثَ «ؿیـ» اصتیبد
ػاؿین تب عْیو ؿا تجییي کٌین ّ ػين ّ فًؼگی ؿا لول کٌینُ .وبىْٓؿ کَ ژیژک ثـ امبك یک تئْؿی اف لکبى هطـس
هیکٌؼّ ،هتیکَ هب ثَ ػیگـاى ّ یب ثَ یک اثژٍ ( هبًٌؼ یک تبثلْ ًوبىی) هیًگـین کَ توٌبی هب ّ ػين یب ًلـت هب ؿا
ثـهیاًگیقػُ ،نفهبى هب ًیق اف ٓـف ػیگـاى ّ اثژٍ ًگـینتَ هیىْین ّ ایي ًگبٍ ؿیـً ،گبٍ ػینکْؿك ّ اثژٍ تؼیي
کٌٌؼٍ كـػیت هب ّ رِبى موجْلیک هبمت)5( .
اؿتجبٓ موجْلیک ثب «ؿیـ» ّ ػیگـاى یک اؿتجبٓ تخلیخی ،پبؿاػکل ،ػیبلکتیکی ّ یک ؿاثطَ ثیٌبثیٌی موجْلیک هیبى
مْژٍ ،توٌبیو ّ هبًْى ثؼّؿ «هـکق ُیچ ّ عبلی» رِبى موجْلیکو امت .ػؿ ایي اؿتجبٓ موجْلیک ُـ مَ كیگْؿ ػؿ
ًظن موجْلیک ثَ یکؼیگـ ّاثنتَاًؼ ّ ثب یکؼیگـ ػؿ پیًْؼًؼ ّ ُوـاٍ ُن یک مبعتبؿ ّ رِبى موجْلیک ؿا ثَ ّرْػ
هیآّؿًؼ .توٌب ّ هبًْى ػّ ؿّی یک مکَ ُنتٌؼ ّ توٌبی مْژٍ ُویيَ توٌبی ؿیـ امت.
اف ایيؿّ ایي اؿتجبٓ موجْلیک هیبى مْژٍ ّ هطلْة توٌب (اثژٍ ؽ) ػؿ كـهْل ؿیبّی لکبى ایي گًَْ تـمین هیىْػ:
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مْژٍ هٌونن یک کوجْػ ّ ػؿ رنتزْی ػائوی ّ ًبتوبم یک هطلْة گويؼٍ امت (
ػؿ ایي كـهْل هطلْة توٌب یب کوجْػ ػاؿای یک ثغو اّبكی كبًتبموبتیک_ ؿئبل امت ّ ثَ ایي ػلیل هکبًو ُیچگبٍ کبهل
پـ ًویىْػ ّ ُیچ هطلْثی یب ػين ّ هؼؿتی هبػؿ ثَ ایزبػ تَْیـ ّ هطلْة توٌبی ًِبیی ًینت .ایي کوجْػ ّ اثژٍ ؽ ػؿ
ّاهغ ثغو عبلی هـکقی ّ مْؿاط رِبى موجْلیک ؿا پـ هیکٌؼ ّ ثؼیيّمیلَ ثَ ػٌْاى هطلْة توٌب ثبػج ایزبػ ّ
ىـّع تلنیـ ّ ثبفی موجْلیک هیبى كیگْؿُبی یک كیلن ّ یب هیبى اكـاػ یک ربهؼَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ایي هطلْة
گويؼٍ هیگـػػ .اف ایيؿّ ًیق رِبى موجْلک ثَ هْل لکبى «ُیچگبٍ ثَ ًْىتَىؼى پبیبى ًویػُؼ» ّ ىجکَ اؿتجبٓی
موجْلیک ُیچگبٍ پبیبى ًویػُؼ ،اف ًْ ًْىتَ ىْػ ّ اف ًْ مبفهبىثٌؼی گـػػ ( .ثـای هخبل رِبى موجْلیک ّ ٌُـ هؼؿى
ّ پنبهؼؿى ّ تلبمیـ ّ ؿّایت هغتلق آى)
ػؿ یک كیلن ّ یب ػؿ ؿكتبؿ یک مْژٍ تْاًبیی اؿتجبٓ موجْلیک ثب «ؿیـ» ثَ ایي ىیٍْ عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ کَ كیلن یب
مْژٍ ّ یب ػینکْؿك ،مٌبؿیْ ّ ؿاثطَ ثیٌبثیٌیاه ثب ػیگـاى ّ ثب «ؿیـ ثقؿگ» ؿا آؿبف هیکٌؼ تب ثَ هطلْة توٌبیو
ػمت یبثؼ .ایي هطلْة توٌب اهب ُویيَ ػؿ عْیو یک ؿاف ّ هؼوب ّ ُیچی ؿا صول هیکٌؼ ّ افیيؿّ ؿاثطَ ثب هطلْة
توٌب ّ ثب «ؿیـ» یک ؿاثطَ تـاژیک /کویک ّ ُوـاٍ ثب اهکبى تـییـ ّ تضْل هؼاّم چيناًؼافُب ّ هؼٌبُب ّ ؿّایبت
امت .ػؿ ًِبیت ًیق ثغيی اف اؿتجبٓ ،ثغيی اف یک هتي ٌُـی ،ثغيی اف ثیوبؿی ؿّاًی ؿیـهبثل تلنیـ ّ ؿیـهبثل
ػؿک ثبهی هیهبًؼ .ایي ثغو ػؿ کبؿُبی آعـیي لکبى ّ ثَ ّیژٍ ثـ امبك آًبلیق ػامتبى « ثیؼاؿی كیٌگبى» اف ریوق
رْیل تْمٔ لکبى ثَ ػٌْاى «میٌتِْم» ًبهیؼٍ هیىْػ ّ ثَ هخبثَ چِبؿهیي ػایـٍ ّ صلوَ ّاؿػ مَ صلوَ اٍلی ّ
ػؿُنآهیغتَ ثـّهَای هیىْػ کَ ًوبػ مَ ثغو ػؿُنپیْمتَ ؿّاى ثيـی ُنتٌؼ( مبصت عیبلی ،ؿئبل ّ موجْلیک) .ایي
ثغو چِبؿم ّ ؿیـهبثل تلنیـ ّ هؼوبّاؿ ػؿ ّاهغ ًوطَ اتکبء ًِبیی مْؤٍ ّ ًوبػ آفاػی ّ هؼوبی ؿیـهبثل تلنیـ فًؼگی
ّ آحبؿ اّمت (.تـمین لکبى اف چِبؿ صلوَ ّ ػایـٍ)

كـهْل كبًتنن اهب ایيگًَْ امت:
“)„$ - aمْژٍ هٌونن ػؿ تُْن ػمتیبثی هطلن ثَ هطلْة گويؼٍ ّ ثِيت گويؼٍ امیـ امت (
فیـا كبًتنن یک مٌبؿیْ امت ّ ایي مٌبؿیْ ثـ پبیَ ایي ثبّؿ ًبآگبُبًَ مْژٍ امتْاؿ امت کَ گْیی اّمـاًزبم «هکبى
عبلی هـکقی» رِبى موجْلیکو ؿا ثـای ُویيَ ثب یک هطلْة توٌب ،ثب یک ایوبى ّ یب ثب یک ػين ّ هؼٌبی هطلن پـ
مبعتَ امت ّ هطلْة هطلن ؿا یبكتَ امت ،هؼٌبی ًِبیی ّ هطلْة ًِبیی توٌبیو ؿا یبكتَ امت .افیيؿّ كبًتنن ُویيَ
ىغٌ یب ثیوبؿ ؿا ّاػاؿ ثَ یک تکـاؿ ثیوبؿگًَْ عْامت عْیو ،تکـاؿ یک آییي ّ هضکْم ثَ تکـاؿ توتغ ّ ژّیینبًل
هیمبفػ .ایي مٌبؿیْ ّ كبًتنن ًبتْاى اف آى امت کَ عْیو ؿا ثَ مبعتبؿ هـتت ػؿ صبل تضْل موجْلیک ّ توتغاه ؿا ثَ
توٌبی موجْلیک تجؼیل مبفػ ّ تؼبلی ثغيؼ .فیـا كبًتنن ثـ پبیَ تاله ثـای ًلی هضـّهیت اف ؽکـ امتْاؿ امت ّ ػؿ
ّاهغ كبًتنن تاله ًبآگبًَ مْژٍ هٌونن امت تب ػیگـ ثبؿ اف صبلت كبًی ثْػى ّ ًبکبهل ثْػى ثيـی عْیو ّ اف ًیبف عْیو
ثَ اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ؿُبیی یبثؼ ّ ػیگـ ثبؿ ثَ ثِيت گويؼٍ هطلن ّ ػؿّؿیي ثب هبػؿ ثبفگـػػ.
كبًتنن هیتْاًؼ ثَ صبلت « كبًتنن كبلْمی یب توتغ ؽکـی» پؼیؼاؿ ىْػ ،هبًٌؼ كبًتنن هـػاى ػؿ پی تَبصت رنن فى ّ یب
عالٍَ کـػى فًبى ثَ یک ثغو عبً اف ثؼًو .لکبى ایي كبًتنن ؿا «كبًتنن اصووبى» ًیق ًبهیؼٍ امت .یب كبًتنن ثَ ىکل
«كبًتنن ؿیـ یب توتغ ؿیـ» ثَ ّرْػ ایؼ کَ ثَ ّیژٍ فًبى گـكتبؿ ایي كبًتنن هیتْاًٌؼ ىًْؼً .وًَْ ایي كبًتنن صبلت یک
هٌضـف رٌنی امت کَ عْیو ؿا ثَ اثقاؿ_ اثژٍ توتغ یک «ؿیـ ثقؿگ» هیکٌؼ ّ ثـای ایزبػ لؾت ّ توتغ هطلن ایي
پؼؿ ّ هبػؿ عیبلی ّ ػؿًّی یب رجبؿ هیعْاُؼ ٍبصت ُیچ رٌنییت عبً ّ هضؼّػیت موجْلیک رٌنییتی ًجبىؼ،
«ُـرٌنییتی» ثبىؼ ّ عْیو ؿا چْى یک ؿّس میبلّ ،یـتْال ّ ثیهـف اصنبك هیکٌؼ .یب عْیو ّ ػیگـی ؿا ثَ اثژٍ
توتغُبی مبػینتی ّ هبفّعینتی ایي پؼؿ ّ هبػؿ رجبؿ ػؿّى تجؼیل مبفػ.
صبلت ػیگـ ایي «توتغ ؿیـ» هیل یگبًگی ػـكبًی ثب ػیگـی امت ّ ثبّؿ ثَ ایٌکَ ىغٌ هی تْاًؼ ثَ ؿاف ػیگـی
ثقؿگ ،ثَ ؿاف فًؼگی ػمت یبثؼ ّ یب ثب اّ یکی ىْػ.ایي صبلت «كبًتنن ؿیـ» صبلت اًنبًی امت کَ كـػیت عْیو ّ
کْهًْیکبمیْى پبؿاػّکنیکبل ّ هتوبثل عْیو ثب ػیگـی ؿا اف ػمت هیػُؼ تب ثتْاًؼ هبالهبل اف توتغ یک مـًْىت
عیبلی ،یک ػين ّ ىْؿ عؼایی عیبلی ّ ًبؿمینتی گـػػ ّ تُْنّاؿ ثغْاُؼ ثَ ػیگـی تجؼیل ىْػ ّ ثب اّ ثَ ّصؼاًیت
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ثـمؼ .یک مـًْىت عیبلی ّ یب یک مـًْىت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ کَ گْیی ُوییيَ ػؿ اًتظبؿ مْژٍ ّ كـػ ثْػٍ امت ّ
اکٌْى مْژٍ ثب یک صبلت پبمیْ_ كویٌیي عْیو ؿا ثَ ایي مـًْىت اػطب هیکٌؼ.
كبًتنن هیتْاًؼ ثبػج تکـاؿ ثیوبؿگًَْ یک ؿاثطَ ػين_ًلـتی ًبؿمینتی ّ یب ثبػج ایزبػ یک ؿاثطَ ؿئبل هـثبًی_
ظبلن گـػػ .ثَ ّیژٍ ػؿ صبلت اؿتجبٓ ؿئبل هـثبًی_ هزـم كـػ یب مْژٍ عْیو ؿا ثَ اثقاؿ_ اثژٍ یک پؼؿ ؿئبل ّ
توتغٓلت رجبؿ ػؿًّی تجؼیل هی کٌؼ ّ ثَ ػٌْاى اثقاؿ ایي پؼؿ رجبؿ ػمت ثَ هتل ّ یب تزبّف هیفًؼ ّ .یب ثَ ثـػٍ توتغ
اًضـاكبت رٌنی عْیو تجؼیل هیگـػػ .ثَ ایي ػلیل ًیق لکبى ثَ ربی « پـّؿفیْى یب اًضـاف رٌنی»« ،پبؿّؿفیْى»
)هیًْىت کَ ػؿ فثبى كـاًنَ ثَ هؼٌبی « تجلْؿ ّ تکـاؿ پؼؿ» امت6(.
ُـ رِبى موجْلیکُ ،ـ عْامتَ آگبُبًَ ثيـیُ ،ـ ّاهؼیت ثيـی ػاؿای یک «كبًتنوی» ثَ ػٌْاى ًوطَ اتکبء عْیو
امتُ .وبًطْؿ کَ ثـای ػمت یبثی ثَ توتغ ّ توٌبی رٌنی تُْن ّ كبًتنن ثبّؿ ثَ هؼؿت رٌنی ّ اؿّتیکی عْیو ّ
ػیگـی الفم امت .یب ػؿ ؿیبّی ػؼػ ٍلـ ثَ ػٌْاى یک تُْن ُوقهبى پبیَ گؾاؿ ؿیبّی ًْیي امت .یب ًبم پؼؿ یب هبًْى
ثَ ػٌْاى ًوطَ هوبثل ّ ػؿ ػیي صبل ًوطَ اتکبء رِبى موجْلیک عْیو « پؼؿ رجبؿ ّ توتغٓلت» ؿا ػاؿػ .یب ّهتی هب
ػبىن فى یب هـػی هی ىْین ُویيَ اصنبك هی کٌین کَ اّ ىجیَ «فى یب هـػ ایؼٍ آل» ػؿّى هبمت  ،ػؿ صبلیکَ ایي فى
ایؼٍ آل یک كبًتنن ّ تُْن امت .اهب ثَ هْل ژیژک « هب آىگبٍ ػبىن فًی هیىْین کَ ایي فى ػاؿای صبالت كبًتبموبتیک
فى ایؼٍال ّ ًبؿمینتی ػؿًّی هب ثبىؼ)7.
مبصت ؿئبل کبثْكّاؿ ( هـگ ّ ُیچی) هـف رِبى موجْلیک امت ّ ُـ ثبؿ رِبى موجْلیک ثب هـگ ّ ُیچی ًِبیی
تَْؿات ّ توٌبُبیو ّ رِبًو ؿّثـّ هیىْػ ّ ثبینتی عْیو ؿا اف ًْ ثٌْینؼ ّ عْیو ؿا ًْمبفی کٌؼ .اهب یک
اًنبى ّ یک ػینکْؿك کَ رِبًو ثـ ؿّی یک «كبًتنن كبلْمی» یب «كبًتنن ؿیـ» تخجیت ّ كیکل ىؼٍ امت ،هضکْم ثَ
ثَ تکـاؿ ًبؿمینتی_ تـاژیک ّ یب ؿئبل_ عيًْتآهیق یک مٌبؿیْ امت ّ ًبتْاى اف تکبهل ّ هؼٌبػُی ًْ ثَ هطلْة
توٌبی عْیو ّ ثَ «ؿیـ» امت .اّ اثتؼا آى فهبى هبػؿ ثَ ػجْؿ اف ایي تکـاؿ ثیوبؿگًَْ مٌبؿیْ ّكبًتنن عْیو امت کَ
ثتْاًؼ تب صؼّػی ثـ توتغ ّصؼتّرْػی عْیو چیـٍ ىْػ ّ هضـّهیت اف ربّػاًگی ّ یگبًگی ّ هضـّهیت اف كبلْك ؿا
هجْل کٌؼ ّ ثتْاًؼ مٌبؿیْ یب كبًتنوو ؿا ثَ یک رِبى موجْلیک ّ مبعتبؿ موجْلیک هتضْل مبفػ ّ صویوت ًِلتَ ػؿ
مٌبؿیُْبیو ؿا ثَ توٌبُبی ًْ ّ ثبفی ػبىوبًَ موجْلیک ًْ ّ یب ثَ مبعتبؿُبی هؼؿت موجْلیک ًْ هتضْل مبفػ.
یک اًنبى ّ یب ػینکْؿك هجتال ثَ كبًتنن ًبآگبُبًَ رِبى موجْلیکو ؿا آى ْٓؿ مبهبى هیػُؼ کَ ثـای هخبل كؤ یک
تیپ عبً اف فى ؿا ثَ مبى تجلْؿ ثِيت گويؼٍ متبیو کٌؼ ّ ىغٌ مؼی هیکٌؼ ثب تَبصت ایي تیپ اف فى ثَ ثِيت
گويؼٍ ّ هطلن ػمت یبثؼ .اف ٓـف ػیگـ چٌیي اًنبى ّ ػینکْؿك كبًتبموبتیک عْیو ؿا ثَ اثقاؿ_ اثژٍ یک عؼای
عیبلی_ ؿئبل تجؼیل هیمبفػ ّ ػؿ ًبم ایي ایؼئْلْژی یب عؼا  ،فًبى ثب تیپُبی هتلبّت یب هتْبػ ؿا ثَ ػٌْاى « مبصـٍ»
.آتو هیفًؼ ّ یب آىُب ؿا ثَ ػٌْاى فًبى مجک ّ رلق یب « تيكـّه» لؼٌت هیکٌؼ
یک چٌیي كیلن كبًتبموبتیک ًجـػ هیبى عیـ ّ ىـ ؿا ثب ىکبف ّ كبٍلَ هيغٌ هیبى عْثی ّ ثؼی ثَ تَْیـ هیکيؼ ّ
مؼی هیکٌؼ ثَ کوک هؼؿت ّ توتغ تَبّیـه توبىبچیبًو ؿا ُیپٌْتیقم کٌؼ ّ آىُب ؿا ثَ «ُنگْى عْاًؼى» عْیو ثب
ًجـػ هیبى عیـ ّ ىـ ّ امبؿت ػؿ توتغ ایي ًجـػ هطلنگـایبًَ ّمْمَ کٌؼ ،ثَ ربی ایٌکَ توبىبچیبى ؿا ُنفهبى ثَ
مْالکـػى ،ثَ اًؼیيیؼى ّ رنتزْی چيناًؼافُبی ػیگـ تـؿیت کٌؼ.
ایي مَ ػـٍَ ّ مبصت موجْلیک ،ؿئبل ّ عیبلی ؿّاى ّ رِبى اًنبًی هیتْاًٌؼ ػؿ ثنیبؿی هْاؿػ ًیق ثَ ىکل یک
تـکیت هيتـک هبًٌؼ صبلت موجْلیک/ؿئبل یب ؿئبل /موجْلیک ػؿ رِبى موجْلیک كـػ ّ یب ػؿ كیلن ظبُـ ىًْؼ .یب
هِـهبى كیلن ػاؿای یک صبلت موجْلیک ّ هبًًْوٌؼ ّ ّؼهِـهبى ػاؿای یک صبلت ؿئبل ّ ثیهـف ًنجت ثَ توٌبی عْیو
هبًٌؼ ًنجت ثَ ػين ،حـّت امت.
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حبل هیتْاًین بز پبیَ ایي تْضیحبت بَ ًقذ فیلن طٌتْری بپزداسین:
ػاؿیْه هِـرْیی کبؿگـػاى كیلن مٌتْؿی اف یک ؿّایت هؼاّم ّ هٌطن كیلن ٍـكَ ًظـ هیکٌؼ ّ ثَ ّمیلَ كالهثک،
هًْتبژ ّ ؿّایت ىغٌ اّل كیلن ّ تْمٔ علن اپیقّػُبی هغتلق ثَ توبىبچی اربفٍ هیػُؼ ثَ رِبى ػؿًّی ّ مْثیکتیْ
كیگْؿُبی كیلن ّ ثَ ّیژٍ رِبى موجْلیک «ػلی مٌتْؿی» ّاؿػ ىًْؼ ّ ثتْاًٌؼ ػؿاهبی تـاژیک اّ ؿا لول ّ ػؿک
کٌٌؼ .ثـ امبك تؼـیلی کَ «ػلْف» اف ػّ ًْع كیلن کالمیک ّ كیلن هؼؿى تّْیش ػاػٍ امت ،هیتْاى گلت کَ هِـرْیی
اف یک « تَْیـ_ صـکت» هؼاّم ّ هٌظن عْػػاؿی هیکٌؼ ّ اربفٍ هیػُؼ کَ كیلوو ػؿ صبلت «تَْیـ_ فهبى» ّ ثب
ىکنت فهبى ّ هکبى تْمٔ هًْتبژ ّ كاله ثک ؿط ػُؼ تب ثتْاًؼ هؼْالت ػؿًّی كیگْؿُبی كیلن ّ رِبى مْثیکتیْ ّ
موجْلیک آىُب ؿا ثِتـ ثَ تَْیـ کيؼ.

كیلن «مٌتْؿی» یک تَْیـ موجْلیک ّ هْی اف یک تـاژػی كـػی ّ روؼی علن هیکٌؼ ّ ثَ اًتوبػ اف یک ارتوبع
عيي هیپـػافػ .ارتوبع ّ مینتوی کَ تْمٔ ثـعْؿػ هضبكظَکبؿاًَ ّ تْمٔ هوٌْػیتُبیو ُـ گًَْ تضْل كـػی ّ
عالهیت كـػی ؿا مـکْة ّ ػاؿبى هیکٌؼ ّ ُـ تلبّت ّ كـػیتی ؿا ػؿ ًبم هبًْى ،عؼا ،یب ػؿ ًبم ًبهْك عبًْاػٍ هـثبًی
هیکٌؼ ،تجؼیؼ هیکٌؼ ّ ًلی هیکٌؼ .یک ربهؼَ ثنتَ کَ ثَ عبٓـ ارجبؿات ّ هوٌْػییتُبیو ،ثَ عبٓـ ُـامو اف
ػگـاًؼیو ،هـتت ثِتـیي كـفًؼاًو ؿا هـثبًی هیکٌؼ ّ یب آىُب ؿا ثَ عْیوکيی تْمٔ اػتیبػ ّ اػوبل اكـآی ػیگـ
ّاهیػاؿػ.
ُنچٌیي كیلن «مٌتْؿی» هبػؿ امت کَ كبٍلَای هیبى عْیو ّ هؼْل ػين ّ ػؿاهبی عبًْاػگی ثَ تَْیـکيیؼٍ ىؼٍ
ایزبػ کٌؼ ّ هبػؿ امت تب صؼّػی عْیو ؿا اف پیوػاّؿیُب ّ کلیيَُبی ػوْهی ّ روؼی ؿُب مبفػ .ػؿ كیلن «مٌتْؿی»
ُیچکؼام اف كیگْؿُب عْة یب ثؼ هطلن ًینتٌؼ .ػلی یک عْاًٌؼٍ عْة ّ صنبك امت اهب ُنفهبى اّ یک ىُْـ ّؼیق
امت ّ اّ ثب عْامتُبیو ّ مـفًوُبیو ػیگـاى ّ رِبى آـاكو ؿا تضت كيبؿ هـاؿ هیػُؼ ّ ثبد هیگیـػُ .بًیَ ثَ
ػلت تـک ىُْـه یک كیگْؿ ّ فى هٌلی ًینت ّ ثب ایيصبل ػين رؼیؼ اّ ًیق ثیيتـ یک «اًتغبة ػبهالًَ ّ
پـاگوبتیک» امت تب یک ػين رؼیؼ ّ ًْ .پؼؿ ػلی اف یکمْ یک پؼؿ اف لضبٓ اصنبمی مـػ ّ ثیـصن امت کَ پنـه
ؿا ثَ ػلت ػين پنـه ثَ هْفیک اف عبًَ پؼؿی تجؼیؼ هیکٌؼ ،اهب اف ٓـف ػیگـ اّ پنـه ؿا ػّمت ػاؿػ ّ ثَ
رنتزْ ّ ًزبت پنـه ػمت هیفًؼُ .ویيگًَْ هبػؿ ػلی ؿكتبؿ هیکٌؼ .هبػؿی کَ هغبلق هْفیک ّ ؿهٌ امت ّ
هـتت ػؿ صبل ارـای ؿمْم ّ هْاػؼ هؾُججی امت ّ ػلی اّ ؿا یک « كـىتَ میبٍ» هیًبهؼ .اّ ًیق اف مْی ػیگـ
ًگـاى كـفًؼه امت .ثـاػؿ ػلی ًیق کَ ثب چِل مبل مي ٌُْف ػؿ عبًَ پؼؿی هیفیؼ ّ ًبتْاى اف هنتول ىؼى امت ،ثَ
ُویيگًَْ یک كیگْؿ ثؼ یب عْة ،هخجت یب هٌلی هطلن ًینت.
ثب ایيصبل ایي ًوبیو موجْلیک ّ عالم كیلن ػؿ عْیو ػاؿای یک كبًتنن ّ یک مبعتبؿ ػؿًّی ًبؿمینتی امت .ایي
كبًتنن ػؿ کل ؿًّؼ كیلن ربؿی امت ّ ایي مبعتبؿ ًبؿمینتی ػؿ ّاهغ ثبػج یک تـییـ مبعتبؿ ًبؿمینتی توٌبّؿفی ػؿ
هنیـ كیلن هیىْػ ّ ایي ػّ هيکل ثب ُن ّؼق كیلن ّ یک ُنعْاًی ًبؿمینتی ّ ُن ُْیت مبفی عیبلی توبىبچی ثب كیلن
ؿا ایزبػ هیکٌٌؼ.
مبعتبؿ ػؿًّی ّ ًْع کْهًْیکبمیْى كیگْؿُبی كیلن ثَ ْٓؿ ػوؼٍ یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًبؿمینتی ( ػين ًبؿمینتی_
عين ّ ًلـت ًبؿمینتی) امت ّ كیلن ّ کبؿگـػاى آى ًویتْاًٌؼ ایي مبعتبؿ هيتـک كیگْؿُب ؿا ًيبى ػٌُؼ ّ هؼْل
ػوین ایي ػامتبى ّ مٌبؿیْ ؿا ثَ تَْیـ ثکيٌؼُ .وَ كیگْؿُبی كیلن ػؿ ؿّاثطيبى ثب ػیگـی ،ثب «ؿیـ کْچک» هبًٌؼ
ؿاثطَ ثب ُونـ ّ یب پؼؿ ّ هبػؿ ّ یب ػؿ ؿاثطَىبى ثب «ؿیـ ثقؿگ» یؼٌی ثب هبًْىّ ،اهؼیت موجْلیک ّ عبًْاػٍ ّ ؿیـٍ،
ػچبؿ صبالت ػّگبًَ ًبؿمینتی ػينً/لـتی ُنتٌؼ .آىُب یب هبالهبل اف ػين ّ كؼاکبؿی ًنجت ثَ ػیگـی ُنتٌؼ ّ یب ُـ
ًوبػ كـػیت ّ تلبّت ػؿ ػیگـی ّ «ؿیـ» ؿا ثب ػؼم ػين ّ هضجت ،ثب رؼایی ّ یب تجؼیؼ ّ مـکْة ػیگـی رْاة
هیػٌُؼ .آىُب ًویتْاًٌؼ ثب ایزبػ كبٍلَ موجْلیک ّ ًوبػاًَ ًنجت ثَ عْیو ّ ثب ثَ ػیگـی ،ثب یکؼیگـ ػؿثبؿٍ هيکالت
فًبىْیی ،عبًْاػگی ّ یب هؼْالت ىغَی عْیو ثضج ّ رؼل مبفًؼٍ کٌٌؼ  .ثلکَ ُـ کؼام امیـ ًگبٍ ّ عْامت عْیو
امت ّ ثب ػیؼى ثضـاى ّ یب تلبّت ّ هؼْالت ػؿ ؿّاثطو ػچبؿ صبالت اكـآی ًبفمینتی هیىْػ .ایيگًَْ ثب ػیؼى
ثضـاى ّ هؼْالت یب ُـ کؼام اف یک ٓـف هیعْاٌُؼ ثب هـثبًیکـػى عْیو ثـای ػين ّ عبًْاػٍ ؿّاثطيبى ؿا ًزبت
ػٌُؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ثب عين ّ رـاصت ًبؿمینتی ّ پبؿاًْییب ثَ هؼيْم ّ ثَ ىغٌ ّ پنـ ثَ اٍطالس ًوکًيٌبك،
ثیهنئْلیت ثـعْؿػ هیکٌٌؼ ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ هتوبثل ّ تضْل هتوبثل ُنتٌؼ .ایيگًَْ ُـ کل ثـای ػیگـی تجؼیل ثَ
یک « ثقثالگـػاى ّ ػٌَـ عطبکبؿ ّ اُـیوٌی» هیىْػ .ایي ىیٍْ ؿكتبؿی ػؿ ّاهغ ثَ ىکل ػویوی ػؿ كـٌُگ ایـاًی
ّ ىیٍْ کِي رؼل عیـ ّ ىـ ،رٌگ اُْؿا/اُـیوي آى ؿیيَ ػاؿػ.
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هبًْى ّ مینتن صوْهی ّ ارتوبػی ًیق ثَ ُویي ىیٍْ ًبؿمینتی ػين/عين ّ پبؿاًْییب ثَ كـفًؼاًو ّ ٌُـهٌؼاًو ّ ثَ
ًگبٍُبی اًتوبػی ثـعْؿػ هیکٌؼً .بتْاًی كیلن ّ کبؿگـػاى اف آىکبؿ مبعتي ایي هّْْػبت ّ هؼْالت هيتـک ّ
ًبتْاًی آىُب اف ثَ تَْیـ کيیؼى ایي مبعتبؿ عیبلی هيتـک ثبػج هیىْػ کَ كیلن «مٌتْؿی» ًتْاًؼ ثَ یک ؿّایت
تـاژیک/کویک هؼؿى ّ یب ثَ ًوبیو یک ػؿاهبی چٌؼّرِی ّ چٌؼالیَ ػمت یبثؼ .ػؿ ًِبیت كیلن «مٌتْؿی» عْػ ًیق
امیـ توتغ ایي كبًتنن ًبؿمینتی هیىْػ ّ ًبآگبُبًَ مؼی هیکٌؼ توٌبی توبىبچیبى عْیو ؿا ثب ىیٍْ ّ صبلت ایي كبًتنن
ًبؿمینتی ّ ثب یک ؿّیبی ًبؿمینتی ػؿ پی هطلْة گويؼٍ ،رنتزْی یگبًگی ػّثبؿٍ ّ ؿُبیی اف تٌِبیی ربّػاًَ
مبفهبىثٌؼی ّ مبعتبؿثٌؼی کٌؼ.

توبىبچیبى عْیو ؿا ثب ایي كبًتنن ُنگْى ّ ُناصنبك هیعْاًٌؼ ،فیـا ایي مٌبؿیْ ّ ایي كبًتنن ػؿ اػوبم كـٌُگ
ایـاًی ًِلتَ ّ ؿیيَ ػّاًؼٍ امت ّ یک هبًغ ثقؿگ كـٌُگی ثـ مـ ؿاٍ ایزبػ یک رِبى هؼؿى ایـاًی امت .یک هبًغ
ثقؿگ ثـ مـ ؿاٍ آكـیٌو ّ ؿىؼ ؿّایبت ًْ اف مٌت ،اف هؼؿًیت ،اف ػين ّ ایوبى ّ ثـ مـ ؿاٍ تضْالت ػینکْؿمیْ ّ
هؼؿى ػؿ ایـاى امت.
ػؿ اًتِب هب ػؿ كیلن یک ػامتبى تـاژیک ّ تکـاؿ تـاژیک یک مٌبؿیْی هؼیوی ػؿ كـٌُگ ایـاًی ؿا هیثیٌن ّ ىبُؼ
ًبتْاًی كیلن ػؿ آًبلیق ّ ثـهال مبعتي ایي تکـاؿ ّ كبًتنن ُنتین ّ ًیق ىبُؼ ًبتْاًی كیلن ػؿ ثیبى ّ ًوبیو موجْلیک ّ
عالم ایي كبًتنن ّ هؼْل ُنتین .ایي مٌبؿیْ ّ كبًتنن ػؿّاهغ مٌبؿیْی اىتیبم «ػبؿف ایـاًی» ثؼًجبل یک ػين
ربّػاًَ ّ ػؿ پی ؽّةىؼى ّ صل ىؼى میوجیْتیک(ُنفیبیی) یب «ػیـ» ،چَ ثب هؼيْم یب ثب عؼا امت ّ مٌبؿیْی ؿن
ػبؿكبًَ ػؿثبؿٍ ًبهوکٌی ایي ٍّبل ًِبیی ُوـاٍ ثب اصنبك یک ؿـیجگی ػوین ّ تٌِبیی ػوین ػؿ رِبى ّاهؼی ػؿ كیلن
تکـاؿ هیىْػ.

كبًتنن امبمی ّ پبیَای كیلن اهب ػؿ ّاهغ ًْع ّ صبلت ؿاثطَ ثب «ؿیـ ثقؿگ» هبًٌؼ ؿاثطَ ثب هبًْى ،ثب مینتن ،ثب عبًْاػٍ
یب ّاهؼیت ّ فًؼگی ّ یب ثب عؼا ُنت .كیلن «مٌتْؿی» ّ ُوَ كیگْؿُبیو تـاژػی كـػی ّ روؼی عْیو ؿا ثَ مبى
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اثقاؿ توتغ یک «ؿیـ ثقؿگ» اف لضبظ ًبؿمینتی ثنیبؿ هؼؿتوٌؼ -اف لضبظ ؿئبل ثنیبؿ رجبؿ ّ عيي هیثیٌٌؼ .هبًْى،
عؼاّ ،اهؼیت عيي ّ پـهؼؿتی« ،ؿیـ ثقؿگ » هؼؿتوٌؼ ّ رجبؿی کَ ثـای ػمتیبثی ثَ توتغ هطلن عْیو ػیگـاى ؿا،
هؼيْهبًو ،كـفًؼاًو ،هْهٌبًو ؿا هـتت فرـ هیػُؼ ّ ثب ػؼم ثیبى هضجت ّ ػين هزبفات هیکٌؼ .یب ایي كـفًؼاى ّ
هْهٌبى عْیو ؿا ثَ ارـای كـهبىُبی ًبهوکي اعالهی ّ ػيوی هزجْؿ هیمبفػ ّ اف ىکنتىبى توتغ ّ لؾت هیثـػ.
ػؿ صویوت ایي مٌبؿیْ ،كبًتنن یک فى یب هـػ ُینتـیک ّ یک ثیوبؿ ُینتـیک امت .ثیوبؿ ُینتـیکی کَ هـتت اف
عيًْت رِبى هیًبلؼ ّ ًویعْاُؼ ثجیٌؼ کَ اّ ثب ؿكتبؿ ُینتـیکو ػهیوب هتٌبمت ّ ُوـاٍ ثب ایي رِبى ثبٍطالس عيي ّ
ثیـصن امت ّ ًويو ؿا عْة ثبفی هیکٌؼ ّ ثب ًبلَ ّ ًنًناه ،ثب ًلـتو ّ ثب تـاژػی هؼاّهو هـتت رِبى آـاكو ؿا
تضت كيبؿ هـاؿ هیػُؼ ّ ثبد هیگیـػ .موت ػیگـ ایي كـػ ُینتـیک اىتیبم ثؼًجبل یک رِبى ٓالیی ػؿ گؾىتَ ّ یب ػؿ
آیٌؼٍ امت .اىتیبم ّ آؿفّیی کَ ٓجیؼتب ُیچگبٍ تضون ًوییبثؼ .فیـا اّ ثغيی اف ایي مٌبؿیْ ّ ػینکْؿك كبتتبموبتیک
امت.
كیلن مٌتْؿی ثَ صن هؼْالت ارتوبػی ّ ًیق مینتن ّ هبًْى ؿا ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ هیکيؼ .هبًًْی کَ ػؿ ًبم یک «ؿیـ
ثقؿگ» هؼؿتوٌؼ ّ تٌجیَکٌٌؼٍ هـتت ایؼٍُبی رؼیؼ ،ػگـاًؼیيی ّ كـػیت ؿا مـکْة هیکٌؼ تب ثؼیٌْمیلَ عْیو ؿا ثَ
«اثقاؿ_اثژٍ» توتغ ایي «ؿیـ ثقؿگ» تجؼیل مبفػ .اهب كیلن مٌتْؿی ػؿ ّاهغ ایي «ؿیـ ثقؿگ» متنگـ ؿا ثَ مبى ػلت
اٍلی ایي تـاژػی هطـس هیکٌؼ ّ ایي ػهیوب كبًتنن كیلن ّ تاله ًبآگبُبًَ كیلن امت ،هنئْلیت كـػی ّ ىغَی ػؿ ثـاثـ
رِبى موجْلیک عْیو ّ ػؿ ثـاثـ كـػیت عْیو ؿا ًلی کٌؼ ّ یب پل هی فًؼ ّ كـاهْه کٌؼ ،تب ثَ توتغ صبلت یک
کْػک ثیگٌبٍ ّ کتکعْؿػٍ ،یب ثَ توتغ پبمیْ_ كویٌیي یک كـػ ُینتـیک ػمت یبثٌؼُ .وبًطْؿ کَ كیلن ّ ػّؿثیي كیلن
ًوی تْاًؼ ثـای توبىبچی یک چين اًؼاف ًْیي ّ موجْلیکی ایزبػ ثکٌؼ تب اّ ثتْاًؼ صبل ایي ُوپیًْؼی تـاژیک/کوؼی
هبثیي اعالم متوگـ ،ػیگـی عيي اف یک مْ ّ اف مْی کْػک ٓـیبى گـ ّ اف مْ ػیگـ ػؿ پی ّصؼت ّرْػ ثب
ػیگـی ؿا ثجیٌؼ ّ لول ثکٌؼ .كیلن «مٌتْؿی» ًویتْاًؼ ایي صبلت ّ ؿاثطَ ُینتـیک ّ كبًتنن ًلِتَ ػؿ آى ؿا ثَ مبى
هغـد هيتـک ّ هجٌبی تـاژػی هيتـک كـػی ّ روؼی ػؿ كیلن ثـهال مبفػ ّ ثَ ًوبیو کيؼ.
ؿاثطَ ثب ػیگـاى ّ ثب «ؿیـ ثقؿگ» ػؿ كیلن مٌتْؿی ّ ػؿ ًِبیت ػؿ ربهؼَ ّ كـٌُگ ایـاًی ثَ ىیٍْ ؿاثطَ ؿئبل_
ًبؿمینتی امت ،فیـا ًَ مْژٍ ًَ ،هبًْى ّ ػؿ ًِبیت صتی ًَ كیلن مٌتْؿی هبػؿ ثَ آى ُنتٌؼ عْیو ؿا اف ایي ؿاثطَ
ػّگبًَ ًبؿمینتی ػينً/لـتی ،میبٍ/ملیؼی ّ كبًتنن ًِلتَ ػؿ آى ؿُب مبفًؼ .افیيؿّ یک اؿتجبٓ موجْلیک پبؿاػکل ثب
«ؿیـ» ّ ػیگـی ُوـاٍ ثب اصتـام ّ ًوؼ هتوبثل ،ثب اهکبى تجییي ّ تلنیـ ًْ ّ هؼاّم رِبى ّ «ؿیـ» ثْرْػ ػؿ ربهؼَ
ًول تْاًؼ ػؿ كـٌُگ ّ ٌُـ ثَ ػٌَـ ّ صبلت صبکن ّ اٍلی تجؼیل ىْػ .افیيؿّ تْاًبیی ثَ ػیبلْگ ّ کْهًْیکبمیْى
ًوی تْاًؼ ػؿ ربهؼَ ،ػؿ رِبى كـػی اًنبى ایـاًی ،ػؿ ػين ّ ؿّاثٔ عبًْاػگی ّ یب میبمی ّ ػؿ ًِبیت ػؿ كیلن ّ ًْع
ؿاثطَ كیلن ثب كیگْؿُبیو امتْاؿ ىْػ ّ ثَ ؿاثطَ صبکن تجؼیل ىْػ.
ُـ اًنبى ّ ُـ ؿاثطَ كـػی ّ روؼی ػاؿای مَ صبلت موجْلیک ،ؿئبل ّ ًبؿمینتی امت .هّْْع ثلْؽ اهب گؾاؿ هؼاّم
اف صبالت ّ ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثَ مْی ؿّاثٔ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ّ تخلیخی ثب «ؿیـ» ،ثب عْیو ّ ثب ػیگـی ّ
ثب فًؼگی یب ثب هبًْى امت.
ػلی عْاًٌؼٍ ّ ٌُـهٌؼ ثَ صن ثَ اًتوبػ اف هضـّهیتُب ّ هوٌْػیتُب هیپـػافػ ،اهب ُنفهبى اّ ًیق ًبآگبُبًَ ثَ كبًتنن
ّرْػ یک «ؿیـ ثقؿگ» ؿئبلً-بؿمینتی ثبّؿ ػاؿػ ّ افیيؿّ ًیق ًبتْاى اف ػیبلْگ ثب «ؿیـ» ّ ؿكغ هؼْالت ػيوی،
عبًْاػگی ّ فًبىْیی یب كـػی عْیو امت .اّ هضکْم ثَ تکـاؿ تـاژػی ّ مٌبؿیْی عْیو امت ّ ًوی تْاًؼ ؿاثطَ اه
ثب پؼؿ یب هبػؿه ؿا اف ؿاثطَ ػّگبًَ عين کْػکبًَ ّ ّاثنتگی کْػکبًَ ثَ ؿاثطَ پبؿاػّکل ػالهَ ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ ػمتیبثی
ثَ ؿاٍ كـػی عْیو هتضْل ّ ػگـگْى مبفػ .افیيؿّ «هبػٍ هغؼؿ» ثـای اّ تجؼیل ثَ «چیق هطلن» ،ثَ « هطلْة
هطلن» هیىْػ .هطلْة هطلوی کَ ثَ کوکو اّ ػیگـ ثبؿ ػؿ ػاهي هبػؿ عیبلی ّ ػؿ ثِيت عیبلی عْیو امت ّ
ُنفهبى تْمٔ هبػؿ یب پؼؿ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ػؿّى ّ ثـّى هـتت ىکٌزَ ػؿًّی ّ ثیـًّی هیىْػ .افیٌـّ اّ صتی ثب
اػتیبػ ًیق اف ُویي پؼؿ ّ هبػؿ ّ اف ػیگـی ثقؿگ ّ ربهؼَ اًتوبم هی گیـػ ّ ُوقهبى ػمت ثَ مْی آًِب ػؿاف هی کٌؼ تب
ًزبتو ػٌُؼ.
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پؼؿ ػلی ًیق ُویٌگًَْ امیـ كبًتنن صْْؿ یک «ؿیـ» ؿئبل_ ًبؿمینتی امت .افیيؿّ اّ ػؿ ًبم ایي پؼؿ ّ عؼای
ؿئبلً/بؿمینتی كـؿًؼ ٌُـهٌؼ ّ عالهو ؿا تجؼیؼ ّ ًلـیي هیکٌؼ ّ ثَ اّ یک ثـعْؿػ مـػ ّ عيي اصنبمی ًيبى
هیػُؼُ .نفهبى كـفًؼه ؿا ػّمت ػاؿػ ّ هیعْاُؼ اّ ؿا ثؼؿّى عبًْاػٍ ّ ًظن هؼیوی ثبفگـػاًؼ.
ُویيگًَْ ًیق هبػؿ ػلی ؿكتبؿ هیکٌؼ کَ اف یک مْ هـتت ثـای یک عؼا پـهِـ /هزبفاتکٌٌؼٍ هـامن ایزبػ هیکٌؼ ّ
ػػبیو هیکٌؼ تب ثَ هِـ ّ ؿصوت اّ ػمت یبثؼ ،اف ؿْجو ػؿ اهبى ثبىؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ًگـاى كـفًؼه امت ّ ًوی
تْاًؼ ُن ؿاٍ كـػی كـفًؼه ؿا ثپؾیـػ ّ ُن ثب تزـثَ عْیو ّ ػالهَ هبػؿاًَ یبّؿه ثبىؼ.
ُونـه ُبًیَ ػؿ ّاهغ اف ایي «ؿیـ ثقؿگ» پـهؼؿت ّ عيي هتٌلـ امت ّ اّ هیعْاُؼ ػؿ عبؿد اف کيْؿ عْىجغتی
رؼیؼ عْیو ؿا ثیبثؼ ّ ػؿ ایي صبلت ًبؿمینتی ّ كبًتنن ًبؿمینتی عْیو كـاهْه هیکٌؼ کَ اّ ثؼّى ایي «ؿیـ ثقؿگ»
کَ ُْیت ّ كـػیت اّ ،فثبى اّ ّ ػؿ ًِبیت «مْژگی» اّ ؿا تؼییي هیکٌؼُ ،یچگبٍ ًویتْاًؼ ثَ كـػیت ّ عالهیت
ٌُـی كـػی عْیو ػمت یبثؼ .فیـا چٌیي تضْلی تٌِب ثـ ثنتـ هجْل ًیبف ثَ كـٌُگ ّ مینتن عْیو ّ ایزبػ یک ؿاثطَ
موجْلیک ثب آى ّ ایزبػ ؿّایبت ًْ ّ تللیوی اف آى هوکي امت .اّ تٌِب ثـ ثنتـ ایي اؿتجبٓ موجْلیک ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ
ثَ «ؿیـ ثقؿگ» ّ ثَ كـٌُگ عْیو هیتْاًؼ ُنفهبى ًوبػی ػیگـ اف ایي «ؿیـ ثقؿگ» یؼٌی هؼؿًیت ّ ًگبٍ هؼؿى ؿا
ػؿ كـٌُگ عْیو ّ ػؿ ًگبٍ عْیو پؾیـا ىْػً ،گبٍ ًْ ّ چٌؼالیَ ّ ٌُـ ّ ؿّایت هؼؿى ّ رؼیؼ عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ ثَ
یک ّصؼت ػؿ کخـت ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ،ثَ یک ؿّایت ٌُـی ّ كکـی ًْ ّ ُویيَ ًبتوبم ػمت یبثؼ .افیيؿّ اّ ػؿ کل
كیلن ًیق ػاؿای عالهیت ٌُـی ّ تضْل ػویوی ًینت.
ُوَ ایي كیگْؿُب كـاهْه هیکٌٌؼ کَ توٌبیيبى توٌبی ؿیـ امت ّ آىُب ًیبف ثَ ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ ثب ػیگـی ّ ثب ؿیـ
ػاؿًؼ .ربهؼَ ّ ػیگـی ثقؿگ ًوی عْاُؼ ثجیٌؼ کَ اّ ًیبف ثَ ایي هؼؿتِبی كـػی ّ هتلبّت ػاؿػ ّ ایي هؼؿتِبی ًْ ػؿ
عيويبى ثـ ػلیَ ایي ربهؼَ ّ اعالم ّ ثـ ػلیَ پؼؿ ّ هبػؿ ًوی تْاًٌؼ ثجیٌؼ ّ لول کٌٌؼ کَ كـػیت آًِب تٌِب اف ٓـین
ػیبلْگ ّ چبلو ثب ػیگـی ثقؿگ ،ثب كـٌُگ ّ ُْیت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی عْیو اف ایي مـًْىت ّ ُْیت
هوکي امت .آًِب ًیبف ثَ ػجْؿ اف ؿّاثٔ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ثب ؿیـ ّ ػیگـی ّ ًیبف ثَ ػمتیبثی ثَ ؿّاثٔ موجْلیک ّ
پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ ثب ػیگـی ّ ثب «ؿیـ» ػاؿًؼ تب ثتْاًٌؼ ُن ثَ کوک ػیگـی ثَ ػين ّ ىٌبعت اف عْیو ّ
اف ُْیت عْیو ػمت یبثٌؼ ُّن هـتت ثَ کوک كبٍلَ موجْلیک عْیو ّ ثَ کوک ػیبلْگ ّ چبلو هـتت ؿّایبتی ًْ
اف «ؿیـ» ،اف هؼيْم ّ عؼا ،اف ّاهؼیت موجْلیک ّ اف ٌُـ ّ اًؼیيَ ثیبكـیٌٌؼ .فیـا تٌِب ایي تضْل ّ تؼبلی ثغيی
كبًتنن ّ ؿاثطَ عیبلی عْیو ثَ یک ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ،ثَ مبعتبؿ ّ ثبفی موجْلیک ،ایي اهکبى ؿا كـاُن
هیآّؿػ کَ رِبى كـػی ّ عالهیت موجْلیک كـػی ّ روؼی ؿىؼ ّ تکبهل یبثؼ .تٌِب ایي ؿاثطَ موجْلیک ًْ هیتْاًؼ
تـاژػی كـػی ّ روؼی ؿا ثَ یک اؿتجبٓ تـاژیک/کویک هؼؿى ّ پبؿاػّکل ثب «ؿیـ» ّ ثَ ایزبػ تلبمیـ ّ ؿّایبت ًْ ّ
ُویيَ ًبتوبم موجْلیک ّ علن ؿًنبًل كـػی ّ روؼی هجؼل مبفػ.
صتی ػؿ تَْیـ ثبال ّ ثـ ؿّی پـػٍ اکـاى كیلن مٌتْؿی ثَ ثِتـیي ّرِی هی تْاى ایي كبًتنن ؿا ثبفیبكت .اىتیبم ثؼًجبل
آفاػی اف «ؿیـ ثقؿگ» ّ پـّاف ػؿ آموبى آفاػی ّ ػؿ عْىجغتی ُن ػؿ تَْیـ ّ ُن ػؿ صبلت ػّ كیگْؿ ػلی ّ ُبًیَ
کبهال هيغٌ امت.
ایي اىتیبم ّ رنتزْی موجْلیک ػؿ پی مؼبػت ّ ػين ػؿ تَْیـ اهب ػؿ عْیو ػاؿای یک ُنتَ ًبؿمینتی ّ یک
كبًتنن امت کَ ایي كبًتنن مبعتبؿ تَْیـ ؿا ثَ یک مبعتبؿ ًبؿمینتی/موجْلیک هجؼل هیمبفػ.
ُوبىْٓؿ کَ ػؿ تَْیـ ثبال هبثل ؿّیت امت ،فى فیجب ػؿ تَْیـ ًوبػ ّ تجلْؿ هطلْة توٌب امت ّ اّ هنتوین ػؿ
چيوبى توبىبچی هیًگـػ ّ اّ ؿا ثَ عیبلپـػافی ّ ؿّیب ّاهیػاؿػ ،ػؿ صبلی کَ هـػ ػؿ تَْیـ اكنـػٍ ّ مْفاى ػؿ
پی اىتیبهی امت ّ اف ػؿّى توبىبچی ثَ رِبًی ػّؿ ّ ثَ چيوبى یک «ؿیـ امـاؿآهیق» هیًگـػ.ثب ایي کَ ُـ ػّی
آىُب اىتیبم ثؼًجبل آفاػی ّ پـّاف ّ ؿُبیی اف ُوَ هؼْالت ّصيتٌبک فهیٌی ؿا ػاؿًؼ ،اهب فى ػؿ تَْیـ ػاؿی
ػولکـػ ػیگـی ًیق ُنت .اّ تجلْؿ هطلْة گويؼٍ (اثژٍ ؽ) امت .هطلْثی کَ اکٌْى ثَ یک هطلْة هطلن ّ ثَ یک
كبًتنن تجؼیل ىؼٍ امت.
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فى ػؿ ػینکْؿك رٌنییتی ایـاًی ثَ ػلت ایي ؿاثطَ ؿئبلً/بؿمینتی ثب «ؿیـ» یب كتٌَگـ ّ اُـیوٌی هلوؼاػ هیىْػ ،یب
ثَ ػٌْاى هبػؿ توؼك هیىْػ ّ یب ثَ ػٌْاى «فى احیـی» ثَ تجلْؿ ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ ّ ثَ یک كبًتنن رؼیؼ
تجؼیل هیىْػ .ػؿ صبلی کَ هـػ ایـاًی یب عْیو ؿا ثَ اثقاؿ_اثژٍ توتغ یک «ؿیـ ثقؿگ« تجؼیل هیمبفػ ّ كـػیت
عْیو ّ یب كـػیت ػیگـی ؿا مـکْة هیکٌؼ تب ثَ « هـػ هْی ّ مٌگ فیـیي آمیبة ،ثَ پؼؿ عْة ّ ًبهْكپـمت ّ
هْهي ّكبػاؿ ّ مغتکْه» تجؼیل ىْػ .یب هـػ ایـاًی هخل تَْیـ ثبال ػؿ رنتزْی ّصؼت ّرْػ ثب ػیگـی ،ػؿ پی
یگبًگی میوجیْتیک ثب هؼيْم ّ عؼای عْیو ،ثب «ؿیـ» امت ّ ثـای ایي ّصؼت ّرْػ كـػیت ّ مؼبػت فهیٌی عْیو
ؿا هـثبًی هی کٌؼ .هـػ ایـاًی ّ ػبؿف ایـاًی ،ثَ عبٓـ ػمت یبثی ثَ توتغ ّ لؾت ًبؿمینتی ّ ؿئبل ایي یگبًگی ّ
ّصؼت ّرْػ ،ػؿ ایي صبلت عـاثبتی ؿـم هی ىْػ ّ رِبى موجْلیک ّ كـػیتو ؿا ،عالهیتو ؿا كؼای ایي اىتیبم ّ توتغ
عـاثبتی هیکٌؼ .لجبك ّ تَْیـ ػلی ػؿ صویوت تکـاؿ «ػبؿف ایـاًی» امت ّ مـًْىت ػلی ّ کل كیلن صکبیت اف ایي
رنتزْی كبًتبمتیک ّ تـاژیک ػبؿف ایـاًی ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ػين هطلن ّ هطلْة هطلن ّ لول ثیگبًگی عْیو
ػؿ رِبى ،لول ًبهوکٌی عْامت عْیو ّ امبؿت ػؿ ًگبٍ یک ؿیـ ؿئبلً/بؿمینتی هیکٌؼ« .ؿیـی« کَ ثَ مبى
هؼيْم ّ یب عؼایو ثـتوٌبیو صکنؿاًی هیکٌؼ.
اّ ُن امیـ ّ هنضْؿ ایي «ؿیـ» ىکُْوٌؼ /رجبؿ امت ّ ُن هـتت ثبینتی فرـ ّ عٌؼٍ هؼيْم ثَ ًبتْاًی اّ ػؿ ػؼم
ػمتیبثی ثَ عْیو ؿا ثَ ربى ثغـػ ،ثیآًکَ پی ثجـػ کَ ایي تَْیـ اف یک «ؿیـ» ؿئبل ّ ًبؿمینتی ّ آى صبلت
عـاثبتی ػبؿكبًَ ّ یب عيي کبٌُبًَ ػؿ ّاهغ ػّ ؿّی یک مکَ ّ ارقای یک مٌبؿیْ ّ كبًتنن ُنتٌؼ .یب ایٌکَ اّ اثتؼا ثب
ایزبػ كبٍلَ موجْلیک ّ ایزبػ یک ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ّ ثب مٌت عْیو هیتْاًؼ ُن ؿّایتی ًْ اف ػين ّ ایوبى
ّ مؼبػت فهیٌی ثیبكـیٌؼ ّ ُن ثؼیي ّمیلَ عْیو ؿا اف اًنبى تـاژیک کًٌْی ثَ ػبؿف فهیٌی ّ ػبىن فهیٌی عٌؼاى ّ
تـاژیک/کویک هؼؿى تجؼیل مبفػ ّ ثَ مؼبػت فهیٌی ّ عالهیت ُویيَ ًبتوبم عْیو ػمت یبثؼ.
اًتوبػ ّ ًوبیو تضلیلگـاًَ ّ موجْلیک كیگْؿُبی كیلن ّ ػامتبى كیلن تْمٔ كیلن ّ کبؿگـػاى یکربًجَ ّ ّؼیق ثبهی
هیهبًؼ ،فیـا كیلن مٌتْؿی ًبتْاى اف ایزبػ یک مٌبؿیْی تـاژیک /کویک ّ یب ًبتْاى اف ایزبػ یک ػؿاهبی چٌؼالیَ ّ
چٌؼّرِی امت .افیيؿّ ػؿ ًِبیت ُن كیلن ّ ُن توبىبچیبى هبیلٌؼ هخل ػلی ػؿ ػاهي ّ آؿْه کلیٌیک ّ كبًتنن عْیو
ثوبًٌؼ ّ اف اىتیبم ثؼًجبل ػين ّ «هطلْة گويؼٍ» ،اف ؿّیبی «فًؼگی ػؿ ربیی ػیگـ ّ ثِتـ» عْاة ثجیٌٌؼ ،ثَ ربی
آًکَ ثَ ىٌبعت ایي كبًتنن ّ مٌبؿیْ ّ ًتبیذ تـاژیک آى ًبیل آیٌؼ ّ ثؼًجبل ؿاٍُبی ًْ ّ اهکبًبت ًْی ؿّاثٔ ّ ػیبلْگ
ثیجبثیٌی رنتزْ ّ مْال یکٌٌؼ.
افیيؿّ ػؿ اًتِب اثقاؿ مٌتی هْمیوی ایـاًی «مٌتْؿ» ثؼّى پیًْؼ ّ تللین ػوین ثب اثقاؿُبی هؼؿى هْمیوی چْى ثب پیبًْ
ّ ّیْلي ثبهی هیهبًؼ ّ عْاًٌؼٍ پبپ رؼیؼ ّ ثقؿگ ایـاًی ّ ٍؼای فیجب ،ثن ّ عوػاؿ هضني چبّّىی ػؿ كیلن ثَ تکـاؿ
ػين ػبؿكبًَ ثؼًجبل یگبًگی میوجْتیک ّ ّصؼت ّرْػ ثب هؼيْم ّ ثَ تکـاؿ اىتیبم ثَ پبیبى ؿمیؼى تٌِبیی ّ
ُـاكُبی ثيـی هضکْم هیىْػ .اىتیبم ثَ پبیبى ؿمبًؼى تٌِبیی ّ ُـاك ثيـی ّ یگبًگی ػّثبؿٍ ثب هؼيْم گويؼٍ کَ
ًوبػ رنتزْی ربّػاًَ اًنبى ایـاًی ّ كبًتنن اًنبى ایـاًی امت .فیـا ثؼّى هجْل ُـاك ثيـی ّ ثؼّى هجْل تٌِبیی،
ًبکبهلی ّ ًبػاًی اگقینتبًنیبل ثيـی ًَ ،عالهیت ثيـی ّ ًَ ػٌَـ ىکُْوٌؼ ػؿ فًؼگی ثيـی ّ ػؿ ػين ّ ؿّاثٔ
ثيـی ًَ ،پیيـكت ّ ؿّایبت ًْی ُویيَ ًبتوبم اف ػلن ،ػين ّ ایوبى ّ فًؼگی هوکي هیثبىؼ .هيکل هخل ُویيَ ػؿ
ایي امت کَ اًنبى ایـاًی ،ثَ ربی هجْل ؿاثطَ تخلیخی ثب «ؿیـ» ،هیبى عْیو ،توٌبیو ّ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ًبم پؼؿ،
هیعْاُؼ ثَ ػًیبی ػّگبًَ ،کْػکبًَ ػينً/لـتی ّ ًبؿمینتی ّ ثَ ثِيت ػؿّؿیي ّ ثؼّى هضـّهیت کْػکبًَ عْیو
ثـگـػػ ّ هتْرَ ًینت کَ ثب هتل پؼؿ ّ هبًْى ،ثب ًلی هضـّهیت عْیو اف كبلْك ّ ثب تاله ػّثبؿٍ ثـای ثبفگيت ثَ
ثِيت هطلن ّ ػمتیبثی ثَ هؼيْم هطلن ّ ؿّایت هطلنُ ،نفهبى كـػیت عْیو ،مؼبػت فهیٌی كـػی ّ روؼی
.عْیو ؿا هضکْم ثَ ىکنت هیکٌؼ
فیـا كـػیت ّ هبًْى ،توٌب ّ هبًْى ،آفاػی ّ هبًْى ،ػیبلْگ ّ هبًْى ػّ ؿّی یک مکَاًؼ ّ هب تٌِب ػؿ یک ؿاثطَ
موجْلیک ّ ثبكبٍلَ تخلیخی ثب «ؿیـ» ّ ثب مٌت ّ كـٌُگ عْیو ّ ثب هؼؿًیت هیتْاًین ثـ عطبی ًبؿمینتی
مٌتىیلتگی ،مٌتمتیقی ،ؿـةىیلتگی ،ؿـةمتیقی چیـٍ ىْین ّ ؿّایبت ًْ ّ هؼؿى ّ تللیوی اف مٌت ّ هؼؿًیت
ثیبكـًین؛ ُن ػؿ ػؿّى عْیو ّ ُن ػؿ ػؿّى ربهؼَ ،كـٌُگ ّ میبمت ّ ٌُـ ربهؼَ عْیو ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت
هؼؿى» ّ مپل ثَ یک «کخـت ػؿ ّصؼت چٌؼٍؼایی پنبهؼؿًی» ػمت یبثین ّ عبلن ُقاؿاى ؿّایت ًْ ّ ٌُق ًْ ّ
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عالم هـػاى ّ فًبى هؼؿى ّ عٌؼاى ّ ىـّؿ ایـاًی ثبىین .ىبُؼ صْْؿ ػبؿكبى فهیٌی ،ػبىوبى فهیٌی ّ عـػهٌؼاى ىبػ
ایـاًی ثبىین.
پبًْیض:
هوبلَ ثبال ػؿ ّاهغ ثغو اّل یک هوبلَ مَ ثغيی ثَ فثبى آلوبًی امت کَ ثـای ایي کتبة ػّثبؿٍ تَضیش ّ هزقا ىؼٍ
امت .ػؿ آى هوبلَ مَ ثغيی ُوقهبى یک كیلن هؼؿى ّ آهـیکبیی ػؿثبؿٍ عْاًٌؼٍ هؼـّف آهـیکبیی «ربًی کو» ثٌبم «
ثـ ؿّی عٔ گبم ثقى» اف کبؿگـػاى آهـیکبیی ریوق هٌگْلؼ ًوؼ هی ىْػ .ایي كیلن آهـیکبیی هبًٌؼ كیلن مٌتْؿی،
هّْْػو ػؿگیـی یک عْاًٌؼٍ ثب رِبى عْیو ،اػتیبػ اّ ّ ثـعْؿػ اّ ّ كیلن ثَ ثضـاًِبیو امت .تلبّت ؿاُِب ّ
ىیٍْ ثـعْؿػ ػّ كیلن ثَ هّْْع كبلْك ّ كبًتنن هی تْاًؼ ثَ عْاًٌؼٍ کوک ثکٌؼ کَ ُـ چَ ثِتـ ثَ ػؿک ّ لول هجبصج
ثبال ًبئل آیٌؼ ّ ایي ػّ احـ ؿا اف چين اًؼاف عْیو هوبینَ ّ ًوؼ ثکٌٌؼ .ػالهَ هٌؼاى آىٌب ثَ فثبى آلوبًی هی تْاًٌؼ ایي مَ
ثغو ؿا ػؿ لیٌکِبی ؽیل ثغْاًٌؼ.
http://www.sateer.de/1980/06/die-filme-santuri-und-walk-line-und.html
http://www.sateer.de/1980/08/psychoanalytische-filmrezension.html
http://www.sateer.de/1980/08/psychoanalytische-filmrezension_31.html
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رّاًکبّی فیلن «قْی طیبٍ» ّ راس طْژگی ّ فزدیت
فیلم مهیج و روانشناسانه «قوی سیاه» با سناریو ،کارگردانی قوی و با بازی خوب «ناتالی پورتمان» در واقع روایت
یک «متامورفوزه و دگردیسی ناتمام و محکوم به شکست» است .فیلم «قوی سیاه» حکایت تالشی ناموفق و تراژیک
برای دستیابی به «فردیت و راه فردی» و به «روایتی نو از باله دریاچه قو» است .قدرت و گیرایی فیلم دقیقا در این
نهفته است که چه بازیگری ،چه مونتاژ فیلم و یا موسیقی فیلم ،به خوبی قادر به بیان حاالت و الیه های مختلؾ
احساسی و انسانی این «دگردیسی و تحول تراژیک و ناموفق» در عرصه فردی ،شؽلی و ایجاد روایتی نو از دریاچه
قو می گردند و فیلم قادر می شود تا پایان فیلم بیننده را با خود همراه بکند و او را هم میخکوب سازد و هم به فکر و
نقد فیلم وادارد.
وقتی از این منظر به فیلم بنگریم ،آنگاه بایستی سوال بکنیم که علت شکست این «متامورفوزه و دگردیسی» چیست؟
علت ناتوانی نینا از دست یابی به استقالل فردی خویش و موفقیت جدید کاری چیست؟ علت ناتوانی یک روایت نو از
« دریاچه قو» چیست؟ و چرا «دگردیسی نینا به قوی سیاه» یک «دگردیسی ناموفق و تراژیک» است؟
در عرصه هنری و به ویژه در عرصه سینما ما نمونه های فراوانی از «دگردیسی و متامورفوزه» و درگیری با
این موتیو را شاهد هستیم .مهمترین نمونه نوشتاری این «دگردیسی ناموفق و تراژیک» در واقع کتاب «مسخ» از
فرانتس کافکا است .در عرصه سینما ما اما شاهد هزاران نمونه مختلؾ از روایت «دگردیسی و متامورفوزه» و
در ژانرهای مختلؾ فضایی ،علمی ،فانتزی ،درام و ؼیره است .از فیلم معروؾ «مگس» که «دگردیسی» یک
دانشمند به یک «انسان/مگس» را در نتیجه ی یک آزمایش ناموفق نشان می دهد تا نمونه های فانتزی وار آن مثل
فیلمهای «مرد عنکبوتی یا اسپایدرمن» و ؼیره ،همه و همه حکایت از اهمیت این «موتیو» در سینمای مدرن می
کنند.
اگر سینما در واقع یک « کارخانه تولید تمنا و رویا» است ،آنگاه دقیقا سینما بایستی عرصه حضور موتیو و
انگیزه «متامورفوزه و دگردیسی» باشد که یکی از موتیوها و تمناهای عمیق و بنیادین انسانی است .زیرا انسان
همیشه می خواهد به چیزی نو و «متفاوت» دست یابد و یا به آن تبدیل شود .انسان موجودی تمنامند است که
همیشه بدنبال «معشوق گمشده» و «دیگری گمشده» خویش می گردد و می خواهد یا خیال می کند با دگردیسی به
او ،به خواست و تمنای خویش ،به سعادت خویش دست می یابد .همانطور که هر تالش انسانی برای دستیابی به
فردیت و استقالل فردی خویش ،به عشق و جهان فردی خویش به معنای تالش برای یک «دگردیسی و
متامورفوزه» است و ازینرو این موتیو و انگیزه جزو اساسی ترین انگیزه ها و اشتیاقات بشری است.
از طرؾ دیگر اگر بپذیریم که سینما به زعم «دلوز» در واقع خالق « واقعیات نو» است ،آنگاه می بینیم که فیلم «قوی
سیاه» در حال ایجاد یک واقعیت نو و جهان نو و در پی به تصویرکشیدن یک «دگردیسی واقعی» است و این
دگردیسی را دوربین فیلم تا پایان آن و شکست نهایی آن دنبال می کند و ما را بدرون این جهان نو می کشاند.
با چنین نگاهی حال برای درک و فهم این «دگردیسی تراژیک و ناموفق» بایستی از یک سو به کمک نقد روانکاوانه
و به ویژه نقد لکانی به داستان فیلم و روابط میان فیگورهای آن را بنگریم و سپس در بخش دوم و نهایی این مقاله
به کمک نگاه متفاوت و ضد روانکاوانه دلوز به درک بهتر فیلم و قدرتها و ضعفهای آن نائل آییم.

آنالیز روانکاوانه ماتریکس فیلم « قوی سیاه»
تمامی زندگی مرتاض وار «نینا» بازیگر اصلی فیلم بدور یک هدؾ می چرخد و برای دست یابی به یک « تمنا و
هدؾ» تالش می کند و این هدؾ و تمنا «مشهور شدن به عنوان بالرین» و دستیابی به نقش اول « باله ی دریاچه
قو» است ،اما هنگامی که او با امکان تحقق رویای خویش روبرو می شود ،عمال گام به گام شکست خویش را
ناخودآگاه زمینه سازی می کند.
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چرا نینا موفق به دستیابی به «تمنای فردی» خویش و به استقالل فردی خویش نمی شود؟
برای درک شکست ترا ژیک نینا بایستی «سه عرصه همپیوند» در سناریوی «دنیای درونی و برونی» نینا را در
نظر بگیریم و ببینیم که چگونه این سناریو و جهان درونی و برونی نابالػ یا بیمارگونه هم میل دستیابی به «رهایی
فردی و متامورفوزه» را در نینا بوجود می آورند و همزمان شکست این تحول و تمنا را زمینه سازی می سازند.
این سه عرصه مختلؾ زندگی نینا ،در واقع «عرصه فردی یا درونی نینا» ،عرصه رابطه خانوادگی و رابطه
«مادر/فرزند» میان نینا و مادرش و سپس در عرصه کاری رابطه میان نینا /توماس کارگردان و کورئوگراؾ
دریاچه قو و در کل رابطه نینا و جهان هنری است .میان این سه عرصه یک ماتریکس و همپیوندی درونی مانند
یک رابطه و مثلث ادیپالی «مادر/فرزند/پدر» دارد که شناخت آن به درک شناخت شکست اجتناب ناپذیر نینا
کمک می رساند:

 /1عرصه فردی و « بینا_درونی» نینا :نینا همانطور که کارگردان و رئیس گروه بالت «توماس» به او می گوید ،در
واقع بهترین تبلور و نماد «قوی سفید» در دریاچه قو است .نینا که زنی جوان است مانند «قوی سفید»
چایکوفسکی در واقع تبلور « بیگناهی و حالت فرشته وار» است و تمامی زندگی مرتاض وار او بدور «باله»
می چرخد .حاصل این زندگی مرتاض وار و فرشته وار اما سرکوب « تمناهای اروتیکی ،عاشقانه ،خشمگینانه»
و دیگر تمناهایی است که هر انسان معمولی در خویش دارد .نینا اما چنان به این سرکوب درونی ناخودآگاه عادت
کرده است و زندگیش چنان نظم منطقی و نظامی واری دارد که به ناچار زندگیش دقیقا به تبلور ایده ی «قوی
سفید ،زیبا و دختر خوب» تبدیل شده است.
اما از آنجا که تمناهای انسانی قابل سرکوب نهایی نیستند وهمان لحظه که سرکوب می شوند ،به شکل استعاره و
مجازی دیگری بر در خودآگاهی انسانی می کوبند و حضور خویش را نشان می دهند ،حال نینا نیز با این تمناهای
خویش به شکل جدید و بیمارگونه ،بحران زا روبرو می شود و دقیقا اجرای نقش دوگانه ی « قوی سفید و سیاه»
و میل شهرت و چیرگی بر هر رقیب ،هر چه بیشتر او را با این تمناهای قوی و پرشور درونی خویش روبرو می
سازد.
تمناها و شورهایی از او که حال خویش را به شکل رویا و خواب و احساسات چندسودایی و یا دوسودایی ،به شکل
شکست واقعیت او و حضور واقعیتهای مختلؾ ،به شکل حس «متامورفوزه» دلهره برانگیز به «قوی سیاه» و
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اؼواگر نشان می دهند .در واقع بایستی گفت که حضور این اشتیاقات اروتیکی ،اؼواگرانه  ،قدرت طلبانه در نینا
و دنیایش اکنون به «حالت کابوس وار و دهشتناک» ،یعنی در راستای نگاه لکان به حالت «رئال» بروز می کند،
زیرا این قاعده جهان و روان بشری است که آنچه انسان نمی تواند به «تمنای سمبولیک و نمادین» تبدیل سازد،
یعنی به کلمه ،تجربه و به قدرت نوی خویش تبدیل سازد،آنگاه این تمنا به حالت کابوس وار و رئال ،به حالت
هدذیان و توهمات یک دیوانه و یا انسان در بحران بروز می کند.
همانطور که وقتی جامعه و فرهنگی دچار این حالت «سیاه/سفیدی» در برخورد به تمناهای خویش باشد ،مثل جامعه
و فرهنگ ما ،وقتی این جامعه وفرهنگ بخواهد فرشته وار و مومن بزید ،آنگاه تمناها و جسم او بایستی به حالت
«وسوسه خطرناک و کابوس وار» بر او عمدتا ظاهر شوند و این فرد یا جامعه اسیر جنگ «اخالق/وسوسه» می
شود و در این جنگ یا داؼان می شود .یا او سرانجام به دیداری نو با تمناهای خویش تن می دهد ،از چرخه
جنگ اخالق و وسوسه خویش را رها می سازد و قادر می شود تمتع های اؼواگر و دهشتناک خویش را به
«تمناهای بالؽانه و سمبولیک» خویش تبدیل سازد و به «وحدت در کثرتی نو» و یا به «کثرت در وحدتی نو»
دست یابد.
برای این تحول مهم اما بایستی فرد هر چه بیشتر به «من بالػ و نفسانی» خویش دست یابد و اینگونه اشتیاقات خویش
را به قدرتهای نوین خویش تبدیل سازد .یا در حالت واالتر و با گذار از خطای «من نفسانی» هر چه بیشتر به
«سوژه منقسم لکانی» تبدیل شود .سوژه ای که تن به دیدار با تمناهای خویش می دهد و آنها را می پذیرد و دقیقا
از طریق این دیدار و پذیرش دیگری ،پذیرش اشتیاقات خویش ،در واقع با چهره اصیل اشتیاقات خویش روبرو
میشود که به حالت قانونمند و سمبولیک است .زیرا تمناهای بشری و ضمیر ناآگاه دارای حالت سمبولیک و
قانونمند هستند .آنها حقایق ما و قدرتهای ما هستند.
مشکل نینا اما این است که قادر به دستیابی به این حالت «سوژگی» ،قادر به دیدار و گفتگویی عمیق با اشتیاقات
خویش و ایجاد «کثرت در وحدتی» نوین و بدنی نو ،جهانی نو و فرد نمی شود .شکاؾ درونی او به دو نیروی
خیر/شر ،بیگناه و اؼواگر چنان عمیق است که این دیدار با «دیگری یا با تمناهای خویش» به حالت دیدار انسان
هراسان از تمناهای عمیق خویش با جسم و تنانگی خویش صورت می گیرد .نینا نمی تواند از طریق تبدیل شدن
به «قوی سیاه» هر چه بیشتر با این شورهای اؼواگر خویش روبرو شود،آنها را بپذیرد و آنگاه به ترکیب و تلفیق
خویش از این تمناهای مختلؾ خویش و هر چه بیشتر به جهان « فردی ،اروتیکی و عشقی» خویش دست یابد.
در واقع بازی در نقش دو قوی سیاه و سفید برای نینا فرصتی است تا با یک تیر دو نشان بزند و هم به خواست بزرگ
خویش و موفقیت کاری دست یابد و هم بر بحران درونی خویش چیره شود و هر چه بیشتر به «فردیت
سمبولیک» خویش و به جهان عشقی و اروتیکی فردی خویش و سعادت فردی خویش دست یابد ،اما شکاؾ عمیق
درونی میان «نینای خوب» و «اشتیاقات خطرناک یا نینای بد و اؼواگر» چنان بزرگ است و وحشت از دیدار با
این تمناها چنان در او شدید است که این دیدار به شکل هذیان و توهم و دیدن نینای سیاه پوش و اؼواگر و ترس
برانگیز در مترو و جاهای دیگر صورت می گیرد .یا در حالت بوسیدن توماس این بوسه که ترکیبی از نینای
فرشته و نینای اؼواگر و سرکوب شده است ،به حالت « بوسه همراه با گاز گرفتن» لبان توماس همراه می شود.
یا در حاالت مشابه می تواند آنگاه از ترکیب این اشتیاق با ترس و هراس از اشتیاق ،آنگاه حاالت سادومازوخیستی
بیمارگونه و خشونت جنسی یا خشونت ناموسی بروز کنند .زیرا حال این شورها و تمتع ها که ترکیبی از میل و
هراس هستند و به « تمنای نمادین و به روایت فردی» تبدیل نشده اند ،مجبور هستند به حالت ارواح خشن و
کابوس وار ،به حالت خشونت جنسی و دیدارهای هراسناک با وسوسه های خویش بروز کنند.
معضل نینا ناتوانی از این «دگردیسی نهایی» و گذار از چرخه جنگ «اخالق/وسوسه» ،گذار از جنگ میان
«نینای سفید و نینای سیاه» و ناتوانی او از دگردیسی به «نینای رنگارنگ» است .این ناتوانی در عرصه فردی و
«بینا_درونی» نینا ناشی از آن است که نینا در واقع هنوز اسیر «رابطه ی نارسیستی با دیگری» است.
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کودک و انسان بنا به نگاه روانکاوانه و به ویژه در نگاه لکان در مرحله اول زندگیش ،در سالهای اول زندگی خویش
در واقع در یک رابطه ی نارسیستی عشق/نفرتی با «مادر» قرار دارد .در این مرحله که لکان آن را مرحله
«آینه» می نامد ،در واقع «من نفسانی» کودک شکل می گیرد و اولین حاالت هویت و شخصیت کودک اینجا
شکل می گیرد .معضل مرحله نارسیستی اما این است که کودک در این جا به طور عمده با «دیگری» به حالت
عشق/نفرتی برخورد می کند و یا عاشق است و یا متنفر از چیزی است .ابتدا با ورود کودک به مرحله بعدی و
«سمبولیک» و با قبول «حضور پدر و نام پدر» و اینکه مادر به او تعلق ندارد ،یعنی با قبول محرومیت از
«بهشت مطلق و وحدانیت با مادر» کودک هر چه بیشتر وارد عرصه زبان و جهان سمبولیک خویش می گردد.
کودک یا انسان قادر می شود که از «مادر و خانواده» فاصله بگیرد ،تفاوت خویش را حس کند و شروع به کشؾ
جهان فردی و عشق فردی خویش بکند و نگاهش به سمت محیط بیرون از خانواده سوق داده شود و در سنین
جوانی و بزرگسالی برای دستیابی به سعادت و راه فردی محیط خانواده را ترک بکند.
وقتی به هر دلیلی این تحول و عبور از مرحله آینه یا نارسیستی صورت نگرفته باشد ،آنگاه فرد در برخورد با
«دیگری» ،با تمناهای خویش ،با معشوق و یا با هر آرمان در واقع اسیر حالت «سیاه/سفیدی» و عشق/نفرتی
است .او می تواند سراپا عاشق چیزی و متنفر از مخالؾ آن شود .امروز معشوقش را ،آرمانش را ،خدایش را،
زندگی و دیگری را بپرستد و خیال بکند حال به خوشبختی بزرگ و سعادت بزرگ و به بهشت گمشده دست می
یابد و فردا از آنها متنفر شود و همینکه احساس بکند که مشکل و ضعفی در رابطه و یا در دیگری و آرمانش
بوجود آید ،از آن متنفر شود و بدنبال «عشق و آرمان مطلق و قوی » جدیدی بگردد .حاصل گرفتاری در این
حاالت نارسیستی  ،گرفتاری در حاالت افراط/تفریط و بیماریهای مختلؾ روانی و گرفتاری در تکرار این
سناریوهای نارسیستی به اشکال مختلؾ است.
در نوع برخورد نینا به دیگری ،به تمناهایش اما ما شاهد این برخورد نارسیستی سیاه/سفیدی و عشق/نفرتی هستیم.
نینا در واقع از لحاط احساسی و درونی هنوز «کودکی» است که در رابطه « مادر /فرزند» گرفتار مانده است و
به بلوغ فردی خویش به خوبی دست نیافته است .عالئم گرفتاری نینا در این حالت نارسیستی و مرحله آینه در فیلم
مشهود و فراوان است .برای مثال نینا خیال می کند با تبدیل شدن به «بالرین معروؾ» در واقع به خوشبختی
بزرگ خویش دست می یابد ،به بهشت گمشده خویش دست می یابد و حتی سرنوشت بالرین قبلی در واقع خطر و
دروؼین بودن این بهشت گمشده و پر زرق و برق را بر او آشکار نمی کند .یک نماد این گرفتاری نینا دقیقا
«پارانوییا»ی او و این حس است که دیگری و رقیب می خواهد جای او را بگیرد و ازینرو میل کشتن و یا
چیرگی بر این رقیب خیالی یا واقعی را دارد .انسان گرفتار حالت نارسیستی و آینه مرتب گرفتار پارانوییا و
«تئوری توطئه» است .یا می بینیم که چگونه نینا در «آینه» با این همزاد خویش روبرو می شود و چهره ی او
را در آینه می بیند .حالت مهم دیگر دقیقا دیدار مداوم نینا با «نینای سیاه و اؼواگر» در صحنه های مختلؾ و به
حاالت مختلؾ است یا تبدیل شدن به «قوی سیاه و همزاد خویش» در لحظات احساسی و بحرانی شدید خویش و
وقتی به اشتیاقات پنهان خویش تن می دهد .انسان گرفتار حاالت نارسیستی مرتب با «همزاد» خویش درگیر است
و یا احساس می کند که این همزاد و نیمه دیگر او می خواهد جایش را بگیرد و به بهشت گمشده یا عشق مادر
دست یابد .ازینرو حالت انسان گرفتار مرحله نارسیستی حالت عشق/نفرتی با دیگری و با همزاد خویش است .یا
اسیر نگاه همزاد می شود و به او و وسوسه تن می دهد و لحظه ای دیگر از او متنفر است .همانطور که نینا در
برخورد با تمناهای خویش در واقع دچار یک شکاؾ عمیق درونی میان «نینای سفید» و «نینای سیاه» است و
نمی تواند از این جدل خطرناک نارسیستی بگذرد و به فردیت خویش و به کثرت در وحدت خویش دست یابد.

نینا در واقع کودکی است که آرزوی بزرگ شدن ،فرد شدن و مستقل شدن دارد اما گرفتاریش در این «رابطه ی
نارسیستی با دیگری» و هراسش از همزادش و تمناهای درونیش چنان شدید است که او نمی تواند از شکاؾ و
جنگ «نارسیستی/رئال» میان «نینای سفید /نینای سیاه» بگذرد و به جهان نوین فردی خویش دست یابد .به
فردیتی نوین دست یابد که قادر است به شیوه خویش هم اؼواگر باشد و هم وفادار به اصول و تمناهای خویش .هم
مستقل باشد و هم حاضر به لمس نیاز و تمنای خویش بدنبال دیگران باشد .بلکه برعکس این دیدار با اشتیاقات

82
خویش به حالت نارسیستی سیاه/سفیدی و به حالت جنگ رئال و کابوس وار باقی می ماند و دگردیسی او ناکام و
به حالت تراژیک پایان می یابد.
از آنجا که «ضمیر ناآگاه بشری» و جهان روانی بشری دارای «نظم و ساختاری سمبولیک چون زبان» است و از
آنجا که این تمناهای نآآگاه بشری ؼیر قابل سرکوب نهایی هستند ،از آنرو نینا محکوم به دیدار با «تمناها و
اشتیاقات خویش» و لمس نیاز خویش به دیگری ،به عشق و اروتیک و دوستی است و در فیلم گام به گام با این
اشتیاقات خویش و شورهای فردی خویش روبرو می شود .اما از آنجا که نینا اسیر این رابطه نارسیستی و
کودکانه است ،این دیدار به حالت دیدار میان یک کودک هراسان و دیو اؼواگر  ،سیاه و هولناک صورت می گیرد
و نه به صورت دیدار و گفتگوی میان «فرد بالػ و تمناهای قویش» .مسیر دست یابی نینا به «فردیت و جهان
سمبولیک خویش ،به سعادت دنیوی خویش» ،دیدار با «قوی سیاه و تمناهای اؼواگرانه خویش و نهفته در او»،
پذیرش آنها و اینگونه چیرگی بر قوی سیاه و تمتع هراسناک و دگردیسی به «نینا و فردیت رنگارنگ» است.
زیرا سوژگی همیشه یک «کثرت در وحدت» همیشه ناتمام است .زیرا انسان یک موجود «تمنامند » است.
روایت نینا روایت شکست این «متامورفوزه و دگردیسی به فردیت سمبولیک » است که سرنوشت دائمی و مداوم هر
انسان و جهان انسانی و ماجرای انسانی است .زیرا انسان و جهان انسانی ،انسان و جهانی تمنامند و سمبولیک
است و انسان مرتب در دیدار با دیگری ،با حالتی نو از خویش ،با حالتی نو از رابطه عشقی یا انسانی ،با تمنایی
نو از خویش روبرو می شود و یا با پذیرش این تمنا و حالت نو به تحول خویش و جهان فردیش دست می یابد  ،یا
اسیر تمتع و میل دست یابی به بهشت گمشده می گردد و دچار بحران ،بیماری و تکرار می شود .زیرا تمناهای
انسانی ؼیر قابل سرکوب هستند و به قول فروید «ضمیر ناآگاه و تمناهای ما همیشه بازمی گردند» .همانطور که
میل دست یابی نهایی به بهشت گمشده همیشه باز می گردد و با ما همراه است .این «حالت برزخی انسان» هم
پایه گذار ترس و بحران بشری و هم اساس و پایه شکوه بشری و خالقیت بشری است و زیربنای تولید مداوم
روایات نو و ناتمام از تنانگی ،از عشق و زندگی ،از خدا و دیگری ،از واقعیت و علم است.
 /2رابطه ی «مادر/فرزند ،اریکا /نینا» :برای درک علت شکست تراژیک نینا بایستی اما ما به بخش مهم دیگر از
زندگی نینا ،یعنی به رابطه «مادر/فرزند» در زندگی نینا بنگریم .اگر نینا درونا اسیر یک رابطه نارسیستی و
خیالی با «دیگری و با هدؾ خویش یا بالرین بودن» و ناتوان از دست یابی به فردیت خویش است ،آنگاه ما
علت مهم دیگر این ضعؾ بنیادین نینا را در رابطه ی نارسیستی و خیالی «مادر/فرزند» می بینیم.
رابطه ی نینا/مادرش «اریکا» در واقع یک رابطه ی « سیمبیوتیک یا همزیایی» نارسیستی و تقریبا « محارم
گونه» است .یعنی ما در اینجا می بینیم که چگونه نینا توسط مادرش که یک بالرین ناموفق بوده است ،از کوچکی
با نظم و اجبار به یک «بالرین» تبدیل می شود تا نینا به خواستی دست یابد که همان خواست و تمنای مادرش
است .آنچه نینا با تمامی وجودش می طلبد در واقع «تمنا و آرزوی مادرش» است و نینا مثل یک انسان
هیستریک در واقع «تمنایش ،تمنای دیگری است» .نینا در واقع ادامه مادر است و این مادر دیکتاتور نینا را به
«ادامه خویش» تبدیل می سازد تا به کمک فرزندش به آن چیزی دست یابد که خواست و حق خویش می پندارد.
برای دست یابی به این خواست او از تولید «احساس گناه» نزد نینا نیز ابایی ندارد و می خواهد به او این احساس
را بدهد که او به خاطر نینا و حاملگی نتوانسته است به یک «بالرین موفق» تبدیل شود .با آنکه نینا به دروغ نهفته
در این «بمباران اخالقی» و فداکاری دروؼین توسط مادر گاهی پی می برد ،اعتراض می کند و می خواهد از
خانه مشترک بیرون رود و زندگی مستقل ایجاد بکند ،اما وابستگی او به مادر و این زندگی دوگانه ،نارسیستی و
محارم گونه آنقدر شدید است که او نمی تواند از آن جدا شود و به استقالل خویش دست یابد.
وقتی ما به این رابطه ی خطرناک نارسیستی مادر/فرزندی دقیق بنگریم  ،متوجه می شویم که چرا نینا ناتوان از
ایجاد یک رابطه ی عشقی و اروتیکی با دیگری است .چرا نینا نمی تواند با «دیگران» ارتباط برقرار بکند و به
سعادت عشقی ،فردی یا اروتیکی دست یابد .زیرا در این رابطه ی دوگانه نارسیستی ،عشق/نفرتی میان نینا/
مادرش اصوال جایی و مکانی برای «نفر دیگری» و فردیت یا فضای فردی وجود ندارد .زیرا مادرش چنان در
زندگی فردی و درونی او و حتی در اطاق خواب او نفوذ کرده است  ،چنان می خواهد دخترش را به خویش ببندد
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و نگذارد که دخترش به اصطالح گول مردان را بخورد که اصوال برای نینا فضایی برای رشد فردیت عشقی و
اروتیکی خویش و شناختن تن خویش باقی نمی ماند  .ازین رو تعجب برانگیز نیست که برای نینا عشق و اروتیک
هراسناک است و او نگاه مادر را حتی در این لحظات اروتیکی بر تنش و روحش احساس می کند .پس چه عجب
که او دجار حاالت شدید «پارانوییا» است وقتی در یک رابطه ی نارسیستی مادر/فرزندی بزرگ شده است که
مرتب «نگاه دیگری» را بر تمامی جسم و جانش و تا اعماق وجودش حس کرده است .نگاهی که از یک سو به
او وعده عشق مطلق و جاودانه مادر/فرزندی را می دهد و اینکه هیچ وقت مرد یا فرد دیگری وارد این رابطه
نخواهد شد و از طرؾ دیگر با بمباران اخالقی نینا ،با عدم امکان حضور هر نماد فردیت در درون نینا و یا در
اطاقش ،او را مرتب دچار حاالت دوسودایی و یا چندسودایی و بحران درونی می سازد و اینکه «مادرش و
دیگری از او و جانش چه می خواهد».

بنابراین دقیقا رابطه ی نارسیستی و محارم گونه نینا و مادرش در واقع آن فضا و چهارچوبی است که بخش دیگر
معضل نینا ،ناتوانی درونی او از دیدار با تمناهایش و ناتوانی نینا از دست یابی به فردیتش را بوجود می آورد و
زمینه ساز «مرگ تراژیکش» می گردد .نه تنها نینا هنوز از لحاظ احساسی اسیر مرحله آینه و نارسیستی کودکانه
است ،بلکه بیش از او مادرش اسیر این دنیای نارسیستی است و او می خواهد با کمک فرزندش و با تبدیل او به
«بالرین موفق» در واقع به «بهشت گمشده و معشوق گمشده» خویش دست یابد و احساس کند که «صاحب فالوس
و قدرت مطلق» است .احساس کند که نیازی به دیگری ،به مرد و عشق و ؼیره ندارد و کامل است .در مرحله
آینه یا نارسییستی اولیه که مرحله شکل گیری «من نفسانی» کودک است ،همزمان حاالت اولیه «هویت کودک»
شکل می گیرند و وقتی کودکی مثل نینا در نگاه مادرش که همان «آینه» است ،مرتب بخواند که بایستی یک
«بالرین خوب و بزرگ» باشد تا مورد عشق مادر واقع شود ،وقتی در نبود پدر و دیگری دقیقا او وابسته به این
عشق و نگاه مادری است ،آنگاه طبیعی است که او حال هویتش را فقط در این «بالرین بودن» می بیند و خیال
می کند که این خواست تنها خواست و تمنای اوست .او ناخودآگاه خیال می کند که بدینوسیله به «بهشت مطلق و
به وحدانیت با دیگری» یا در نهایت به وحدانیت با مادر دست می یابد و دیگر مادر همیشه از او راضی است .یا
از طرؾ دیگر دچار خشم و نفرت از این «دیگری و مادر بی مرز» است و گاه برای کمی استقالل بایستی در
اطاقش را قفل بکند و یا این عشق/نفرت به حالت هذیان و زنده شدن کابوس وار نقاشیهای مادر بروز می کند.
نقاشیهایی که همزمان بیانگر حالت عشق/نفری مادر به نینا هستند و در واقع تصویر او را مرتب به حالت «
هولناک و یا عجیب و ؼریب» می کشد.
به قول لکان « تمنای سوژه همیشه تمنای دیگری» است و ما می بینیم که نینا در این رابطه ی نارسیستی مادر/فرزند
و با همخوانی خویش با مادر می خواهد خواست مادر را متحقق سازد و اینگونه عشق جاودانه او را و بهشت
جاودانه را بدست آورد و یا خیال می کند که می تواند بدین وسیله و با دست یابی به حالت «بالرین موفق» به این

84
بهشت گمشده برای خویش و مادرش دست یابد .موضوع اما این است که نه نینا دیگر کودک یک ساله یا دوساله
است و نه مادرش ،مادر یک کودک شیرخوار است و این رابطه ی بیمارگونه عشق/نفرتی که به درازا کشیده
است ،حال بهای خویش را می طلبد و به شکست و مرگ تراژیک او می انجامد .مشکل این است که نینا در واقع
«ادامه مادر» است و زندگی مستقلی از خویش ندارد و ازینرو محکوم به مرگ تراژیک است .همانطور که همه
ی قهرمانان که نمونه های دیگر این «ادامه ی مادر» هستند و از خویش زندگی مستقلی ندارند ،محکوم به مرگ
تراژیک هستند ،چه به عنوان عارؾ خراباتی در پی «مادر گمشده» و یا به عنوان رستم در «چاه و زهدان»
نماد مادر.
رابطه ی میان نینا و مادرش در واقع درستی یک تئوری مهم لکان و اختالؾ نظر میان او و فروید را نشان می دهد.
در نگاه فروید در واقع کودک است که خواهان « چیرگی بر تابوی زنای محارم» و دستیابی به مادر یا پدر و
چیرگی بر رقیب است .کودک می خواهد با چیرگی بر رقیب پدر (در حالت دختر برعکس) در واقع بدینگونه به
«بهشت گمشده» ای دست یابد که خیال می کند زمانی آن را داشته است و حال حضور پدر و رقیب این بهشت را
مختل کرده است .لکان اما نشان می دهد که در واقع موضوع دوطرفه است و از جهاتی دقیقا این پدر و مادران
هستند که نمی گذارند «بچه ها بزرگ شوند» و می خواهند این رابطه نارسیستی و دوطرفه و محارم گونه را
حفظ بکنند .در این فیلم ما دقیقا با درستی نظر لکان روبرو می شویم و می بینیم که چگونه مادر نینا در واقع به
اشکال مختلؾ و با بندهای احساسی مختلؾ سعی می کند ،این رابطه ی بیمارگونه و نارسیستی را حفظ بکند.
ازینر او سریع عکس العمل نشان می دهد ،وقتی می بینید که فردی بخواهد چه به عنوان دوست یا عشق وارد
زندگی دخترش شود و این رابطه ی نارسیستی و «وحدانیت دروؼین» مادر/فرزندی را به خطر اندازد .یا وقتی
دخترش بخواهد تمنایی و نیازی عاشقانه به دیگری ،مثل تمنایش به توماس و یا به محیط خارج از خانواده را
بروز بدهد.
موضوع مهم دیگر این است که لکان نشان می دهد که برخالؾ نظریات اولیه درباره ی رابطه ی مادر/کودک ،در
واقع حضور «پدر» و ظهور «نام پدر» در این رابطه برای کودک یک « وسیله رهایی و آزادی و سبکبالی»
است .زیرا این رابطه ی دوگانه نارسیستی که ماالمال از حاالت عشق/نفرتی و احساسات چندسودایی و پیچیده
است ،برای کودک در مراحل پایانی این مرحله نارسیستی یا مرحله آینه ،در واقع دردناک و پیچیده است و دقیقا
حضور پدر و «نام پدر» به کودک امکان می دهد که معمای این رابطه و «معمای تمنای دیگری» را برای
خویش حل بکند و پی ببرد که مادر به دیگری تعلق دارد و «وحدانیت مطلق با دیگری» ممکن نیست .پی ببرد که
دیگری نیز کامل و بی نقص نیست و همیشه راه دیگر و یک «دیگری» وجود دارد .حال کودک می تواند با
لمس «حضور پدر یا قانون» از درون این رابطه نارسیستی و دوگانه بیرون آید ،از این رابطه ی پیچیده و
عشق/نفرتی کم کم خارج شود ،به فردیت خویش بیشتر دست یابد و نگاهش متوجه محیط بیرون از خانواده شود.
یا در سنین جوانی برای دستیابی به عشق و حقیقت و جهان فردی خویش خانواده و جهان سنتی را ترک کند .زیرا
می داند و حس کرده است که همیشه راه و امکانی دیگر است و هیچ چیز کامل و نهایی و مطلق نیست ،حتی
عشق مادر/فرزند ،پدر/فرزند و هیچ راه و یا آرمانی.
ما در رابطه ی نارسیستی نینا/مادرش که ماالمال از احساسات عشق/نفرت ،حاالت چندسودایی و بدون مرز فردی و
حتی بدون مرز جنسی و جسمی است  ،دقیقا بدرستی نظر لکان درباره میل رهایی کودک از این حالت
نارسیستی و حضور پدر یا «نام پدر» به عنوان یک « نماد آزادی و رهایی» پی می بریم .وقتی این تحول
صورت نگیرد و کودک/مادر ،پسر و مادر یا دختر و پدر از یکدیگر فاصله نگیرند و به هم فضا برای رشد
فردیت و استقالل ندهند ،آنگاه این رابطه ی بیمارگونه باعث عدم دستیابی کودک به فردیت و جهان سمبولیک
خویش و رشد حاالت بیمارگونه می شود .همانطور که مادر یا پدر نیز آنگاه ناتوان از دست یابی به جهان فردی و
زنانه یا مردانه خویش می شوند .زیرا آنها فقط مادر یا پدر هستند و آنهم مادر یا پدری که همه تمناها و اشتیاقاتش
را ناخودآگاهانه می خواهد از همین رابطه با فرزند خویش بدست آورد و بناچار فرزندش را زیر فشار و
بمباران احساسی و اخالقی خویش داؼان و پریشان می سازد.
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رابطه ی نینا با مادرش از طرؾ دیگر نمادی از رابطه ی اولیا /فرزندانی است که می خواهند از کودکانشان یک «
ستاره و هنرمند مشهور» بیافرینند و اینگونه بدون توجه به خواستها و فردیت کودک و برای تبدیل او به «ستاره
مشهور» از تربیت خشن و تمرینهای خشن استفاده می کنند .حاصل چنین رفتار خشن و بی مرزی با کودکان آنگاه
«هنرمندان معضل دار» و یا ضربات فراوان به روح این کودکان و هنرمندان نوجوان است .زیرا فردیت و
تمناهای آنها ،کودکی آنها کامال نادیده گرفته می شود و آنها چون سگی که با ضربات شوک الکتریکی یاد می
گیرد که برقصند ،حال آنها نیز بایستی برای بدست آوردن محبت و عشق مادر یا پدر خویش به تمرینهای سخت و
خشن تن بدهند و کودکیشان را از دست می دهند .همانطور که هر جامعه ی بسته و یا بشدت اخالقی  ،هر محیط
خانوادگی بسته و بشدت اخالقی دچار همین حالت رابطه ی نارسیستی با کودکان و اعضای خویش است و به آنها
اجازه رشد فردیت و استقالل فردی نمی دهد و هر تالش آنها برای بیان فردیت و «تمناهای خویش» را با بمباران
اخالقی و احساس گناه و یا با مجازات اخالقی سرکوب می کنند .طبیعی است که این ضربات به فردیت و
تمناهای کودک ،به خواستهای انسانها بی جواب نمی ماند و«ضمیر ناآگاه باز می گردد» .همانطور که طبیعی
است که این بازگشت «تمناها و فردیت سرکوب شده» حال ابتدا به شکل بیمارگونه و یا هولناک ،به شکل انفجار
خشم فردی یا جمعی ،به شکل افسردگی و بیماریهای فردی یا جمعی بروز می کند .یا در مورد نینا به حالت
«خارش تن» نینا از کودکی و یا هذیانها و توهمات و بحرانهای بزرگسالی او و ناتوانی او از دستیابی به سعادت
فردی و عشقی بروز می کند .به حالت هولناک یک « مرگ تراژیک» بروز می کند.
«خارش تن» نینا در واقع دارای معناها و حاالت مختلؾ از نگاه روانکاوی است .این اشتباه است که این «خارش
تن» را به بیان مکتب «روانشناسی من» و روانکاوی کالسیک تنها به معنای «بیان خشم و اعتراض» ببینیم.
خشم و اعتراضی که به جای اینکه به سمت دیگری نشانه رود ،بدن خویش را نشانه می گیرد .طبیعتا در این
«خارش تن» نینا ،اعتراض کودک و زنی به مادرش و رفتار وحشتناک و بی مرز این مادر وجود دارد که چون
نمی تواند به او بیان کند ،تن خویش را نشانه می گیرد .دقیقا «آن تن و تصویری» را خدشه دار می کند که این
مادر می خواهد آن را «زیبا و کامل» بیافریند تا به کمک کودک به تمنای خویش و دگردیسی به بالرین معروؾ
دست یابد .ازینرو نیز مادر که به نوعی ناخودآگاه عمل کودک و اعتراض و خشم او را می فهمد ،برای حفظ
تصویر نارسیستی و سرمایه خویش ،دستان نینا را در کودکی با دستکش مرتب می پوشاند تا دستانش مرتکب
خطایی نشوند.
اما خارش تن نینا در واقع معنایی عمیق تر دارد و آن این است که نینا با خارش تنش ناخودآگاه می خواهد پوست
ظاهری را کنار بزند تا «دیگری» و نینای دیگر و اصیلتر خویش را نشان بدهد .یعنی خارش تن توسط نینا در
واقع اولین نمادهای تالش او برای بیان فردیت خویش و دستیابی به فردیت و سوژگی خویش است ،حتی اگر این
تالش بنا به شرایط به حالت بیمارگونه است .زیرا در زیر پوست در واقع «سوژه» نهفته است .د ر زیر پوست
در واقع «سوژگی» ما نهفته است که همان «دیگری» است .سوژه و سوژگی ،فردیت ما همیشه در لحظه ای
خویش را نشان می دهد که فرد با دیگری ،فرد با تمناهای خویش تالقی می یابد و دیدار می کند .ازینرو در
لحظه تالقی دو جسم ،دو لب ،دو نگاه ،دو پوست ،دو بدن و دو تمنا محل حضور «سوژه» و فردیت است .ازینرو
سوژه در روی پوست و در زیر پوست به عنوان «دیگری» حضور دارد .او به عنوان «دیگری» ما ،تمناهای
نهفته حضور دارد که حامل حقایق و قدرتهای ما هستند .ازینرو ضمیر ناآگاه محل حضو سوژه و دیگری است.
سوژه لکانی بر خالؾ روانکاوی ماقبل از او یک «سوژه ناخودآگاه» است .ما با این سوژه و دیگری خویش دقیقا
در بحران و بیماری روبرو می شویم ،در بحران فردی یا عشقی ،اجتماعی و ؼیره و در لحظه دیدار با تمناهای
ناخودآگاه خویش.
نینا با خارش تن خویش در واقع ناخودآگاه می خواهد دیوار ظاهری و تصویر و بدن ساخته شده توسط مادر را
بشکند ،کنار بزند و بگذارد که «دیگری» او ،فردیت او ،سوژگی او بروز کند و خویش را نشان دهد .یا بهتر
است بگوییم که دقیقا «سوژگی و ضمیر ناآگاه و سمبولیک» او با تحریک او به خارش بدن خویش می خواهد
پوسته ظاهری و بدن اولیه را کنار بزند ،بشکند و حضور خویش و خواست خویش را بیان کند ،دیگری نهفته و
اصیل در زیر پوست را نشان دهد که همان فردیت و تمنا و حقیقت درونی اوست .اما نینا همزمان از این
«دیگری» و تمنای خویش هراس دارد و اسیر این رابطه ی مادر/فرزندی است ،ازینرو دیگری به شکل « قوی
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سیاه و خطرناک» بروز می کند .از ترکیب «تمنا و هراس او» بحران و بیماری او» آفریده می شود .هر
بیماری روانی در واقع «سازشی» میان اشتیاقات ناآگاه و هراسهای اخالقی است .یا در معنای روانکاوی لکان
هر بیماری روانی در واقع هم محل حضور تمناها و حقایق ماست و هم به حالت «تمتع بیمارگونه» دچار است و
مثل قوی سیاه می خواهد به هر وسیله ای به خواست خویش و بهشت گمشده خویش دست یابد و برای اینکار
حاضر است از روی الشه دیگران عبور بکند و بی مرز است .ابتدا وقتی که فرد قادر باشد هر چه بیشتر از
کودک اسیر اخالق یا وسوسه خویش به «فرد سمبولیک قادر به دیالوگ با تمنا و بحران خویش» تبدیل شود ،آنگاه
بیماری و بحران او نیز به «تمنای بالؽانه و سمبولیک» تبدیل می شود .زیرا فرد ،تمنا و قانون یا نام پدر الزم و
ملزوم یکدیگرند .همانطور که گرفتاری در حالت کودکی نارسیستی و حالت خراباتی رئال و بحران و بیماری
الزم و ملزوم یکدیگرند.
خارش ت ن نینا و بحران او هم خالقیت جسم و جان او برای رهایی از رابطه ی بیمارگونه و دستیابی به فردیت خویش
است و هم در خویش هراس از تحول و دیگری را دارد و میل دستیابی به بهشت گمشده و مادر گمشده را دارد.
ازینرو در فیلم می بینیم که نینا با خارش تن خویش در واقع گام به گام به «قوی سیاه» دگردیسی می یابد ،به آن
«دیگری» دگردیسی می یابد که در زیر پوستش حضور دارد .اما گرفتاری او در این رابطه ی نارسیستی با مادر
و قدرت مادرش بر روح و جسم او به حدی است که او نمی تواند با چیرگی بر هراسش و از مسیر دیدار و
گفتگو با «تمناهای سیاه و اؼواگرانه» خویش به « فردیت نوین و رنگارنگ» خویش دست یابد ،بلکه گاه به
حالت «نینای سفید» و گاه به حالت «نینای سیاه» در می آید و مرتب در این حالت و تمناهای خویش ؼرق می
شود ،با آنها به حالت دروؼین یکی و یگانه می شود به جای آنکه آنها را به یاران خویش تبدیل سازد .ازینرو او
به ناچار به «مرگی تراژیک» دچار می شود .او با مرگ در واقع سرانجام به این «بهشت دروؼین و مادرانه» و
به وحدت وجود با مادر و با تصویر «بالرین موفق» دست می یابد .همانطور که مرگ تراژیکش دروغ نهفته در
این «وحدانیت با دیگری» و ناممکنی این وحدانیت را نشان می دهد.
 /3نقش توماس یا محیط هنری در شکست نینا :حضور پدر یا دیگری در رابطه ی نارسیستی کودک /مادر،
شروع رهایی کودک از این رابطه ی سیمبیوتیک و ورود او به «مرحله فردیت سمبولیک و جهان سمبولیک و
فردی» اوست .حضور پدر و دیگری به معنای شکاندن این «وحدت وجود دروؼین» و لمس این است که
«دیگری» و مادر نیز همیشه دارای کمبود و ضعفی است و بهشت مطلق وجود ندارد .ازینرو موضوع تنها
حضور پدر نیست بلکه لمس «نام پدر یا قانون» است  .یعنی قبول محرومیت خویش از «بهشت جاودانه» و
قبول اینکه همیشه راه و امکان دیگری وجود دارد.
این تحول مهم در هر رابطه ی نارسیستی عشق/نفرتی پیش شرط رشد این رابطه و یا جهان انسانی است .خواه این
رابطه ی نارسیستی رابطه ی اولیا/فرزندان باشد و یا به حالت رابط نارسیستی و یا رئال مرید/مرادی میان مومن/
خدا و مذهبش ،میان آرمان گرا و آرمانش ،میان عارؾ و عاشق دلخسته و معشوق گمشده اش باشد .در آن لحظه
که دیگری به شکل «شک و تمنای فردی» و یا به شکل «دگراندیش» این رابطه ی مطلق گرایانه و محدود را
زیر سوال می برد و امکانات دیگر و روایات دیگر و ممکن از رابطه مومن و خدا ،عاشق/معشوق و ؼیره را
مطرح می کند ،ما آنگاه با شکلی از حاالت این گذار و ورود به عرصه فردیت و قانون سمبولیک ،تمنای
سمبولیک روبرو هستیم .از مسیر این تحول و گذار است که فردیت ،پروتستانیسم مذهبی و روایات نو از عشق،
از زندگی و امکان تحول در روابط انسانی خویش و ایجاد بدنها و روابط نو ممکن می شود و این خالقیت را
پایانی نیست .زیرا جهان سمبولیک همیشه از نو نوشته می شود و هیچگاه به نوشته شدن پایان نمی دهد.
در جهان نارسیستی نینا/مادرش عدم حضور پدر باعث ادامه این رابطه و باعث گرفتاری هر دو در این رابطه شده
است .این بدان معنا نیست که در رابطه ی میان یک مادر تنها /دخترش یا پسرش همیشه این رابطه ی نارسیستی
ادامه می یابد .زیرا در صورت عدم حضور پدر در واقع این مادر است که همزمان خود نقش پدر را نیز تا
حدودی بازی می کند و دخترش را به استقالل و یافتن راه خویش تشویق می کند و یا اعضای دیگر خانواده این
نقش را به عهده می گیرند ،همانطور که اصوال «روح و تصویر پدر ؼایب» می تواند به شخصه این تحول را
ممکن سازد .زیرا به ویژه پدر مرده می تواند هر چه بیشتر تصویرش زنده و حاضر باشد و به نماد «پدر
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سمبولیک» در ذهن کودک تبدیل شود .یا جامعه متحول ،مدرن و دیگران این نقش را بازی می کنند و با
اؼوایشان و یا با دخالتشان باعث تحول در این روابط نارسیستی می شوند و راه را برای رشد کودک یا شهروندان
باز می کنند.
در فیلم «قوی سیاه» در واقع مدیر و کارگردان گروه باله یعنی «توماس» و در نهایت جهان هنری به سان «دیگری
بزرگ» است که حال می توانند نقش پدر و «نام پدر» را بازی بکنند و این رابطه ی نارسیستی را بشکنند و به
نینا کمک کند که به فردیت و استقالل خویش دست یابد .در ابتدای فیلم نیز ما می بینیم که دقیقا دیدار میان
«نینا/توماس» و شروع رابطه ی اروتیکی و کاری میان آنها ،انتقادات توماس از یک سو و از سوی دیگر
اؼواهای اروتیکی و عشقی او ،هر چه بیشتر نینا را به آن سمت اؼوا می کند که محیط تنگ خانوادگی را بشکند،
مستقلتر شود و یا از هراسهایش بگذرد و هر چه بیشتر تن به تمناهای مختلؾ اروتیکی خویش دهد .از طرؾ
دیگر اؼواهای نهفته در جهان هنری و دیدار با همبازیان ،این نقش «دیگری» و شکاندن جهان بسته ی
مادر /فرزندی را بازی می کند و ما می بینیم که هر چه بیشتر نینا وارد این جهان پرزرق و برق و با اؼواهای
مختلؾ می شود ،همزمان با تمناها و خواستهای اروتیکی مختلؾ لزبینی و یا دگرجنس گرایانه خویش روبرو می
شود و میل استقالل و شکاندن حصار خانگی در او اوج می گیرد.
ازینرو برای نینا دستیابی به نقش اول «باله دریاچه» قو و نزدیکی عشقی با توماس ،وسیله ای برای رهایی از این
«زندگی بسته خانوادگی» و برای دستیابی به فردیت و استقالل فردی خویش است .در واقع توماس و جهان
هنری به سان نماد «پدر» و «نام پدر» ،به سان «دیگری بزرگ» وارد این رابطه ی بسته و نارسیستی می
شوند و به نینا نشان می دهند که چرا بایستی برای دستیابی به تمنای خویش ،هر چه بیشتر تن به تمناهای اروتیکی
و اؼواگرانه خویش و به فردیت خویش بدهد و این فضای خانوادگی و بسته را ترک کند ،اما نینا در نهایت موفق
به این رهایی نمی شود .سوال اما اینجاست که آیا واقعا توماس و جهان هنری به ایفای «نقش پدر سمبولیک» و
« نام پدر» دست می زنند و یا اینکه آنها نیز در نهایت به یک «پدر نارسیستی و دیگری نارسیستی» تبدیل می
شوند که از نینا می خواهند تبدیل به آن تصویری شود که آنها می طلبند و برای دست یابی به خواست خویش از
هیچ تالشی ابا نمی کنند و حاضر به شکاندن فردیت نینا برای تبدیل او به «ستاره» خویش و سود خویش هستند؟

زیرا «نقش پدر» و «نام پدر» تنها وقتی می تواند توسط پدر یا دیگری اجرا شود که او بشخصه به این توانایی
سمبولیک و قبول فردیت خویش و دیگری ،قبول محرومیت از «بهشت مطلق و وحدانیت با دیگری» دست یافته
باشد و همراه با مادر راه را برای رشد استقالل کودکانشان آماده سازد .یا چنین جامعه و محیط فرهنگی حال راه
را برای رشد استقالل و تمنای فردی شهروندان و بازیگرانش باز می گذارد .اما اگر پدر و یا اخالق خانوادگی و
اجتماعی ،بشخصه خود نیز اسیر این حاالت « نارسیستی» و ارتباط نارسیستی با دیگری باشد ،آنگاه این پدر یا
دیگری نیز در واقع به هتک «نام پدر» و به بی حرمتی به نقش خویش دست می زند .آنگاه او در واقع پدری
ستمگر یا نارسیستی است که از فرزندانش یا اطاعت مطلق می خواهد و هر گونه فردیت را در آنها سرکوب می
کند و یا می خواهد که فرزندانش خواستهای او را برآورده سازند و ادامه او باشند .یا چنین جامعه و فرهنگی به
طور عمده استبدادی و مطلق گرا است .چنین جامعه ای دچار «پدرکشی و پسرکشی» است .زیرا پدری که قادر
نباشد «نقش پدر و نام پدر» را اجرا بکند ،به پدر سمبولیک و به قانون سمبولیک و قابل تحول تبدیل شود ،آنگاه
او می خواهد مطلق و حاکم باشد و دست به سرکوب تمناهای پسران و دخترانش می زند و این پسران و دختران
از طرؾ دیگر میل کشتن پدر و قانون را دارند و مرتب آزادیخواه نوین به دیکتاتور بعدی تبدیل می شود.

در فیلم «قوی سیاه» ما با شکلی دیگر از این گرفتاری «دیگری و دیگری بزرگ» در این «بازی نارسیستی
پدر/فرزندی» روبرو هستیم .توماس و جامعه هنری به عنوان تبلور این «دیگری بزرگ و مدرن» در واقع هم
از جهاتی بیانگر این «نام پدر» است ،آنگاه که آنها نینا را به شکاندن جهان بسته و تن دادن به تمناهای خویش
اؼوا می کنند و راه را برای این استقالل او باز می کنند .ولی همزمان این جامعه مدرن و این محیط هالیوودی،
استقالل و فردیت بازیگران خویش را فقط تا حدودی تحمل می کند و اساس رابطه اش با آنها یک رابطه ی «
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نارسیستی پدر/فرزندی» «سوژه/ابژه ای» است و می خواهد آنها را تبدیل به «ستاره ای» بکند که می طلبد و
مردم و بازار می طلبند.
ما در فیلم «قوی سیاه» در مسیر فیلم و با رشد بحران درونی نینا ،شاهد رشد این نقش تخریب کننده توماس و جهان
هنری در «پایان تراژیک» نینا هستیم و اینکه چگونه آنها نیز در نهایت از نینا می طلبند که به آن چیزی تبدیل
شود که آنها می طلبند .نماد مهم هنری این رابطه ی «پدر/فرزندی» نارسیستی میان نینا/توماس دقیقا لحظه ای
است که نینا در پایان فیلم به عنوان قوی سفید خود را به آؼوش مرگ پرتاب می کند و در حالیکه همه
تماشاچیان برایش دست می زنند ،توماس بر روی او خم می شود و با تحسین او را «پرنسس کوچولوی» خویش
می نامد .همان نامی که او قبال به «بالرین قبلی» داده بود و هنگامی که او دیگر برایش قابل استفاده نبود ،او را
کنار زد و جایش را به «پرنسس کوچولوی» جدیدش یعنی نینا داد .بالرین قبلی که طاقت دوری نگاه توماس و
جامعه هنری را نداشت و اسیر این نگاه نارسیستی و تحسین کننده پدر/فرزندی و پرزرق و برق بود ،نتوانست ،
مثل برخی هنرمندان معروؾ دیگر و واقعی ،این «چشم پوشی» را تحمل بکند و در فیلم صورتش را با چاقو
پاره پاره می کند .زیرا این صورت برای او ارزشی ندارد وقتی توماس و جامعه هنری یا تماشاچیان به آن نمی
نگرند و آن را تحسین نمی کنند .نینا نتوانست در حالت بالرین قبلی خویش در واقع آینده خویش را ببیند و حتی به
هشدار رقیب خویش توجه نکرد که از او پرسید که آیا توماس حال او را مثل بالرین قبلی «پرنسس کوچولو» صدا
می کند.
باری عامل و علت سوم این « مرگ تراژیک» در واقع جامعه هنری و توماس است که دقیقا دچار یک رابطه ی
متفاخر و نارسیستی به سان سوژه با «ابژه» خویش است و به رابطه ی نزدیک و «سوژه /سوژه ای» با دیگری
دست نمی یابد و نمی خواهد نیاز و تمنایش به دیگری را عمیق حس و لمس بکند .همانطور که توماس نیز عمال
ناتوان از لمس عشق و نیازش به نینا و به دیگری است و براحتی می خواهد جایش را به رقیب دهد تا به
خواستش دست یابد .در این رابطه ی نارسیستی در واقع معضل جهان مدرن و روابط مدرن و روابط جهان
مدرن هنری خویش را بازتاب می دهد که اسیر این حاالت نارسیستی است و در واقع برای کسب شهرت و درآمد
حاضر به سرکوب هر فردیت متفاوت هنرمند و دیگری است اگر که این تفاوت و فردیت به پسند عموم هنوز
نیامده باشد .در جهان مدرن که اساسش بر فردیت است ،در واقع فردیت تا آن زمان قابل قبول است که بازدهی
داشته باشد و کامال متفاوت نباشد .همانطور که این رابطه ی نارسیستی سوژه/ابژه ای معضل جامعه و انسان
مدرن و دلیل ناتوانی او از دست یابی به عشق و دیالوگ عمیق با دیگری و به اؼواگری عمیق است.
باری امیدوارم که حال سه عامل اصلی در «تراژدی فردی نینا» که همزمان یک تراژدی انسانی است و مرتب در
هر گوشه و کنار جهان و هر روزه اتفاق می افتد ،بهتر فهمیده و لمس شوند و بدینوسیله قدرت و چندالیگی فیلم
«قوی سیاه» بهتر حس شود و بینندگان از آن بیشتر لذت ببرند .زیرا یکایک ما این تراژدیها و معضالت فردی،
خانوادگی و فرهنگی را به اشکال مختلؾ چشیده ایم و یا شاهد آن بوده و هستیم .این یک معضل و بحران عمیق
انسانی است .روایت نینا روایت جستجوی جاودانه بشر بدنبال «دیگری و تمنای خویش ،سعادت خویش» و موانع
مهم فردی ،خانوادگی و جمعی بر سر این دیدار میان فرد و دیگری و دگردیسی موفقیت آمیز است.
اما حال برای شناخت جوانب دیگر فیلم ،به ویژه مونتاژ و سبک فیلم و لمس حاالت دیگر این «دگردیسی شکست
خورده» بایستی سراغ تئوری فیلم و هنر « دلوز» برویم.
نقد دلوزی فیلم «قوی سیاه»

فیلم «قوی سیاه» با قطعه ای از باله ی دریاچه قو شروع می شود که در واقع رویا و خواب نینا است .این قطعه یک
برداشت نو از دریاچه قو است و در واقع فیلم «قوی سیاه» در پی ایجاد یک برداشت نو از یک روایت کهن
است .قدرت فیلم «قوی سیاه» این است که قادر می شود برای نشان دادن مسیرهای این تحول و تالش برای ایجاد
یک روایت نو ،مرتب مرز میان واقعیت/رویا را بشکند و «نگاه دوربین» به ما به جای این حالت دوآلیستی در
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واقع واقعیتهای مختلؾ درونی و برونی ،واقعیتهای اکتوئل و یا پتانسیل دنیای نینا و محیط اطرافش را نشان می
دهد .یا به بیننده کمک می کند چشم اندازهای مختلؾ دنیای نینا و محیط اطرافش را ببیند.
از طرؾ دیگر «قوی سیاه» در واقع نمونه ای از « مسخ» کافکا و شکست یک متامورموزه و دگردیسی بر پرده
سینما است .ازینرو دقیقا نقد «دلوز» بر «کافکا» و کتاب «مسخ» می تواند به درک بحران نینا به ما کمک بکند.
همانطور که دلوز در نقدش بر «مسخ» در کتاب «کافکا »1.می گوید ،در واقع «حیوان شدن» گریگوری امکان
فراری برای او از نظم حاکم بر خانواده و روایت حاکم بر جهان او و در واقع تالش او برای دست یابی به بدنی
نو ،جهانی نو است .اما گریگوری در نهایت شکست می خورد و نمی تواند از خانواده و محیط خانوادگی بیرون
بزند و بناچار باز به همان روابط خانوادگی و ادیپالی برمی گردد و می میرد.
«حیوان شدن» در واقع یک «راه فرار موقت» ،یک طؽیان بر علیه روایت حاکم و تالشی برای دستیابی به روایت و
بدنی نو است اما اگر این «حیوان شدن» و طؽیان اولیه به متامورفوزه نهایی و دگردیسی به یک بدن نو و روایت
نو تحول نیابد،آنگاه بناچار این راه فرار موقت دوباره بسته می شود و فرد اسیر سیستم و بدن کهن حاکم بر جسم و
جهان او باقی می ماند.
فیلم «قوی سیاه» نیز در واقع نشان دادن شکست «متامورفوز» نینا و شکست ایجاد یک روایت نو از دریاچه قو است.
«حیوان شدن» نینا که به حالت تبدیل تدریجی او به «قوی سیاه» صورت می گیرد ،در واقع تالش نینا برای
شکاندن رابطه ادیپالی و خانواده ادیپالی با مادر است و می خواهد بدین وسیله به دنیای مستقل و فردی خویش ،به
بدن نوی ن خویش دست یابد ،اما او در نهایت اسیر همین روابط و حاالت ادیپالی ،هراسها و ترس از رقیب ادیپالی
باقی می ماند و نمی تواند به نینای نوین ،به بدن نو تحول ودگردیسی یابد .قوی سیاه و سفید درون او نمی توانند
به تلفیقی نو و بدنی نو تحول یابند و این متامورفوزه با مرگ نینا به پایان می رسد .همانطور که فیلم «قوی
سیاه» نمی تواند در نهایت به روایتی نو از «دریاچه قو» دست یابد و در نهایت روایت کهن پیروز می شود ،با
آنکه در لحظات نهایی فیلم در واقع حضور قوی «قوی سیاه» در صحنه زمینه سازی برای این تحول نهایی است.

کالم نهایی:
در نگاه روانکاوی لکان سوژه یک «سوژه منقسم» است و «راز سوژگی و فردیت» در توانایی آری گفتن به
سرنوشت خویش و ایجاد روایت فردی خویش از آن است .انسان موجودی قائم به خویشتن نیست آنطور که تفکر
مدرن می پنداشت ،بلکه دقیقا بر پایه اکثر تفکرات پسامدرنی انسان موجودی «منقسم» است .لکان اما این سوژه
منقسم را در ارتباط با « ابژه کوچک غ» قرار می دهد که محور خواست و تمنای سوژه است .آنجا که این
سوژگی و فردیت و دگردیسی به این سوژگی صورت نمی گیرد ،آنجا ما با یک بحران و بیماری فردی و یا
اجتماعی روبرو هستیم .آنجا ما با فرد و جامعه ای روبرو هستیم که اسیر توهمات نارسیستی خویش مثل انسان
مدرن است و نیاز خویش به دیگری و به تمنای دیگری را حس نمی کند و نمی پذیرد و در نهایت هر کس برای
دیگری به یک «ابژه» تبدیل می شود .همانطور که در داستان «قوی سیاه» نینا برای مادر فقط «ادامه
نارسیسستی» خود او است و او نمی خواهد به نینا و فردیت او اجازه رشد بدهد .همانطور که برای توماس و
صنعت هنری نیز نینا فقط «ابژه ای» قابل تعویض است و توماس نمی خواهد به تمنایش بدنبال تمنای نینا تن بدهد
و به یک رابطه پارادوکس با او دست یابد و یا در حالت واالتر به یک رابطه عشقی با او دست یابد .مشکل نینا
نیز در نهایت مشکل و برزخ نهایی سوژه است .زیرا هر سوژه و هر انسان بر بستر یک سری روابط و در
چهارچوب یک گفتمان رشد می کند و راز سوژگی او در این است که بر توهم آزاد بودن کامل خویش و بی نیاز
بودن خویش چیره شود ،نیاز خویش به دیگری و بستر فرهنگی ،خانوادگی یا به «دیگری بزرگ» را حس بکند و
همزمان روایت فردی خویش از آن را به سازد .هر سوژه در واقع یک «فاعل و سوژه عبارت» و همزمان یک
«فاعل و سوژه اشارت» است و مجبور است به عنوان سوژه عبارت با تمناها و خواستهای نهفته در گفتمان،
هویت فرهنگی و خانوادگی خویش ،در زبان خویش ارتباط بگیرد و یا روایت فردی و متفاوت خویش را از آن
بیافریند و یا اسیر این نگاه دیگری و فرمانهای نهفته در اشارت جمعی شود و در نهایت فردیت خویش را از دست
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بدهد .مثل انسان سنتی اسیر روایت عمومی از سنت و مذهب شود و نتواند به ارتباط فردی و به روایت فردی
خویش از سنت ،از مذهب و یا از زندگی دست یابد .یا مثل انسان مدرن تا حدودی به این فردیت و استقالل دست
یابد اما هنوز گرفتار یک «حالت متفاخر نارسیستی» باشد ،دچار توهم قائم به خویش بودن و آزاد بودن باشد و
نخواهد به نیاز خویش به دیگری تن بدهد.
راز سوژگی اما در ایجاد پیوند میان این دو حالت بنیادین سوژه  ،یعنی حالت «سوژه عبارت» و سوژه اشارت است.
برای مثال وقتی من یا شما می گوییم که «من ایرانی هستم» آنگاه ما بیان کننده این جمله و بنابراین «فاعل
عبارت» یا خواست و نظرمان هستیم اما جمله «ایرانی هستم» همزمان در خویش دارای معانی و تمناهایی است
که برگرفته از گفتمان حاکم یا بستر فرهنگی و خانوادگی است و اکنون همین «تمناها و فرمانهای نهفته در کالم
شما ،همین اشارت های جمعی نهفته در خواست شما ،از شما می خواهند که اگر ایرانی هستید،پس بایستی اینگونه
و یا آنگونه عمل بکنید .اگر فرزند این یا آن خانواده هستید،عالقه به این یا آن نظریه دارید ،پس بایستی اینگونه یا
آنگونه عمل بکنید .قدرت سوژگی و فردیت وقتی رشد می کند که انسان به این «انشقاق درونی» خویش و نیاز
خویش به «دیگری» پی ببرد و همزمان بداند که «آزادی انسانی او»« ،خالقیت و فردیت او» در نوع روایتی
است که او از تمناهای جمعی و اشارت جمعی می آفریند .یعنی در آن لحظه که او از سوژه عبارت به سوژه
اشارت تبدیل می شود و می خواهد نشان دهد که ایرانی است،آیا می تواند با بستر فرهنگی و هویت فرهنگی
خویش ارتباطی پارادوکس بگیرد و هم به آن عالقه داشته باشد و هم قادر به نقد آن باشد و بتواند «روایتی نو و
متفاوت» از «هویت مشترک،زبان مشترک» بیافریند و یا اینکه اسیر نگاه « دیگری بزرگ و جمع» می شود،
فردیت خویش را از دست می دهد ،دگردیسی و متامورفوزه اش شکست می خورد و مانند دیگران فریاد می زند
که « هنر نزد ایرانیان است و بس» و یا گرفتار دیگر حاالت نارسیستی یا رئال هویت ایرانی و اشارت نهفته در
کالم و خواست خویش می شود.
نینا نیز به عنوان «سوژه و فاعل عبارتی» که می خواهد به یک « بالرین بزرگ» تبدیل شود ،در حقیقت حال با
بازتاب و برگشت « اشارت نهفته در بالرین بزرگ» روبرو می شود که از او می خواهد اگر می خواهد بالرین
شود ،بایستی اینگونه یا آنگونه باشد .این اشارتهای نهفته در خواستش که حال به سان فرمانهایی به سراغ او می
آیند ،در واقع همان اشارت و تمناهای ناخودآگاه مادر و بستر خانوادگیش و نیز گفتمان صنعت هنری است .راز
سوژگی نینا در این است که او بتواند به عنوان سوژه عبارت با این خواستهای خانوادگی و جمعی ارتباطی
پارادوکس و سمبولیک بگیرد و به روایت فردی خویش دست یابد ،به بالرینی متفاوت و به یک «قوی سیاه/سفید
متفاوت» تبدیل شود و دقیقا این تحول به خاطر ناتوانی نینا از این دگردیسی نهایی و ایجاد استقالل خویش در
برابر مادر و محیط هنری و از سوی دیگر ناتوانی از ایجاد روایت فردی و متفاوت خویش از تلفیق نوین قوی
سیاه/سفید و از سوی دیگر به خاطر شرایط نامساعد خانوادگی و فرهنگی شکست می خورد .زیرا برای تحول
فردی همزمان احتیاج به یک «دیگری بزرگ» متفاوت و سبمولیک نیز هست که حاضر باشد به عنوان مادر
اجازه رشد و دگردیسی فرزند خویش را بدهد و یا به عنوان جامعه هنری اجازه رشد روایات و قدرتهای متفاوت
را بدهد .یعنی هر دو بخش بایستی هر چه بیشتر به فرد سمبولیک و سوژه منقسم و دیگری منقسم ،دیگری
سمبولیک دگردیسی یابند و متوجه کمبود خویش و نیاز خویش به تمنای دیگری گردند ( .البته دلوز به این «سوژه
منقسم لکانی» انتقاد دارد و برای او سوژه «گله ای از حاالت و امکانات بدون یک مرکز مشخص و مرتب در
حال ایجاد تفاوتی نو» است و هر سوژه در واقع برآمده از شرایط و جزوی از یک ماشین اشتیاق است .ورود به
این بحث اما زمانی دیگر می طلبد و همانطور که در باال توضیح دادم با نگاه دلوز نیز می توان شکست
متامورفوزه نینا را شرح داد)
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رّاىکبّی فیلن « دجبل » اس « فبى تزیز »
كیلن رؼیؼ کبؿگـػاى ػاًوبؿکی الؿك كبى تـیـ ثَ ًبم «ػربل یب ّؼ هنیش »1.هْؿػ ًوؼُبی کبهال هتلبّتی هـاؿ گـكتَ
امت ّ یکی اف ثضجاًگیقتـیي كیلنُبی اهنبل ثْػٍ امت .ایي كیلن کَ یک كیلن ؿّاًيٌبمبًَ/چٌؼالیَ ،هِیذ ّ ثب ػالئوی
اف كیلنُبی ّصيتآكـیي امت ،اف ٓـف ثغيی اف ًوبػاى ثَ عبٓـ ٍضٌَُبی ثیپـّای رٌنی ّ عيًْتآهیقه ّ یب ثَ
عبٓـ ًْػی ًگبٍ ثبٍطالس « ّؼ فًبًَ» ػؿ كیلن ثَ ىؼت هْؿػ اًتوبػ هـاؿ گـكتَ امت .گـُّی ػیگـ آى ؿا یکی اف
ّؼیقتـیي آحبؿ كبى تـیـ ثَ صنبة آّؿػٍاًؼ ّ ایي ّؼق ؿا ًبىی اف صبلت اكنـػگی ىؼیؼ کبؿگـػاى ػؿ صیي مبعتي
كیلن هیػاًٌؼ .گـٍّ اًؼکی ًیق ایي كیلن ؿا ثَ عبٓـ ایي صبالتو ثَ ًوبػ ًجْؿی رؼیؼ اف کبؿگـػاى ّ تَْیـی عالم اف
صبالت اكنـػگی ّ ؿیـٍ پٌؼاىتَاًؼً .وبػاًی ًیق ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ثَ ًوؼ موجلُبی ػؿّى كیلن ّ ثَ ثیبى ؿاثطَ كیلن ثب امطْؿٍ
«ػربل» ،ثب «مبصـٍکيی» ّ تکـاؿ امطْؿٍ یب تبؿیظ ػؿ رؼل هیبى ػّ ثبفیگـ ّ یب ػؿ صبلت تـمٌبک ٓجیؼت
پـػاعتَاًؼ.
ثَ ثبّؿ هي اىکبل امبمی ثنیبؿی اف ًوؼُبی ثـ كیلن الؿك كبى تـیـ ًبىی اف ایي امت کَ یب اف هّْْع عبً
ؿّاىکبّاًَ ثَ كیلن ًگـینتَاًؼ ّ یب اف هّْغ ثـؿمی موجلُب ّ ثضج « مبصـٍکيی» كیلن ؿا ثـؿمی کـػٍاًؼ .فیـا ُـ
کؼام اف ایي چيناًؼافُب ػؿ ّاهغ ػؿ ًوؼ كیلن ػچبؿ اىکبل هیىْػ ،اگـ كؤ ثَ چيناًؼاف عْػ ثنٌؼٍ کٌٌؼ.
اگـ اف هّْغ عبلٌ ؿّاىکبّاًَ ثَ كیلن ثٌگـین ،آًگبٍ ایي كیلن ثَ ظبُـ ػؿ صبل ثَ تَْیـ کيیؼى یک ػؿاهبی تـاژیک
كـػی ّ عبًْاػگی امت .فى ّ ىُْـی کَ ًبگِبى ثب کبثْك اف ػمت ػاػى كـفًؼىبى ؿّثـّ ىؼٍاًؼ ،صبل ثَ اىکبل
هغتلق ثب ایي ثضـاى ؿّثـّ هیىًْؼ .فى ػؿ فیـ ّـثَ ؿّصی ثَ صبالت ىؼیؼ اكنـػگی،اصنبك گٌبٍ ،صبالت ّمْامی
ّ هیل هـگ ػچبؿ هیىْػ ّ ػؿ ٓی كیلن ُـ چَ ثیيتـ امیـ ایي یبك ّ اكنـػگی ّ صبالت رؼیؼ آى هخل عْػآفاؿی ّ
ػیگـآفاؿی هیىْػ .اف آًزب کَ لضظَ هـگ پنـ کَ اف پٌزـٍ پـت هیىْػ ،ثب لضظَ ُوغْاثگی فى ّ ىُْـ ُنفهبى
ثْػٍ امت ّ گْیی صتی فى یب هبػؿ ػؿ ُوبى لضظَ ػیؼٍ امت کَ پنـه ثَ ؿّی هیق هیؿّػ ّ ثَ پٌزـٍ ًقػیک هیىْػ،
اهب تضت تبحیـ لؾت ّ ىْؿ رٌنی ػکلالؼولی اًزبم ًویػُؼ ،اف ایيؿّ ایي صبالت لؾت ّ هـگ ّ عيًْت ػؿ ؽُي اّ ثب
ُن تالهی هییبثٌؼ ّ هيـّٓ هیىًْؼ .افیيؿّ ثب تيؼیؼ ثضـاى اكنـػگی اّ ،صبالت رٌنی ّ هیل هـگ ّ عْػآفاؿی ثب
ُن ُوـاٍ ّ تـکیت هیىًْؼ ّ ػؿ اًتِب فى هیعْاُؼ هـػ عْیو ؿا اعتَ کٌؼ ّ اّ ؿا فعوی هیکٌؼ ّ ثب هیچی ثغيی
اف کلیتْؿیل عْیو ؿا هیثـػ.
اف ٓـف ػیگـ هـػ ػؿّى كیلن کَ ػؿ ّاهغ عْػ یک ؿّاىىٌبك امت ،ػچبؿ ایي عطب هیىْػ کَ هیعْاُؼ ثَ ىغََ ثَ
ُونـه کوک کٌؼ ّ اّ ؿا اف ٓـین ؿّیبؿّیی ثب ُـاكُبیو اف اكنـػگی ّ ُـاكُبیو ًزبت ػُؼ ،ػؿ صبلی کَ ُیچ
ؿّاًکبّی ثب آىٌبیبى عْیو ؿّاًکبّی اًزبم ًویػُؼ .صبٍل ایي عطب اف ٓـف ػیگـ ایي امت کَ اّ ثب ُونـه ثَ
رٌگل ّ ثَ کلجَای هیؿًّؼ کَ مبل هجل ُونـه ػؿ آًزب ثب كـفًؼىبى ثَ مـ ثـػٍ امت ّ مؼی هیکٌؼ ثَ اّ کوک کٌؼ
اف ُـاكُبیو ثگؾؿػ ّ ایي هّْْع ثضـاى فى ّ ػؿ ًِبیت ثضـاى ُـ ػّ ؿا اكقایو هیػُؼ .اف ٓـف ػیگـ اّ ػؿ
پيت صبلت عًْنـػ ّ هِـثبى ؿّاًيٌبمبًَ عْیو ّ اف ٓـین كـااكکٌی مْگْاؿی عْیو ثـ ؿّی فى ّ تاله ثـای
کوک ثَ ػجْؿ فى اف آى ،ػؿ ّاهغ ثَ مْگْاؿی ىغَی ّ هيتـک عْیو ثب ُونـ ًیق تي ًویػُؼ .افیيؿّ ػؿ صبلی
کَ اف یک ٓـف ُونـه ُـ چَ ثیيتـ امیـ صبالت ىؼیؼ ّ عطـًبک اكنـػگی ،یب صبالت هتٌبّة اكنـػگی/هبًیک ّ
هیل هـگ هیىْػ ،اف ٓـف ػیگـ اّ هیعْاُؼ ُـ چَ ثیيتـ عًْنـػاًَ ّ ػوالًی ثـعْؿػ کٌؼ .ػؿ اًتِب اهب اّ ًیق آى
ؿّی ػیگـ ایي عًْنـػی ،یؼٌی هیل هتل ّ عين کْؿ ؿا ًيبى هیػُؼ ّ ثـای ًزبت ربى عْیو فًو ؿا هیکيؼ ّ اّ
ؿا آتو هیفًؼ ّ اف عبًَ رٌگلیيبى لٌگبى لٌگبى ثَ مْی ىِـ ثبفهیگـػػ .ػؿ هنیـ اهب ثبؿ ػیگـ ثب موجلُبیی ؿّثـّ
هیىْػ کَ ًوبػ هـگ ُنتٌؼ ّ ًیق ًبگِبى ثب میلی اف فًبًی ثؼّى ٍْؿت ؿّثـّ هیىًْؼ کَ ثَ مْی اّ هیآیٌؼ.
ثَ فثبى ؿّاىکبّی آًچَ کَ اّ ثب عًْنـػی ثَ ظبُـ ػلوی عْیو ّ ثب هتل فًو ػؿ ػؿًّو پل فػٍ امت ،یؼٌی
مْگْاؿی ّ ػیؼاؿه ثب هـگ اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ ثضـاًو ّ هؼْلو ثب «فى» ّ ثب اصنبمبت ّ توٌبُبیو اف
مْی ػیگـ ،اکٌْى ػیگـ ثبؿ ثـ اّ ظبُـ هیىًْؼ .فیـا توٌبُب ّ ثضـاىُبی ثيـی هبثل مـکْة ًینتٌؼ ّ ػؿ ُوبى
لضظَ کَ پل فػٍ هیىًْؼ ػؿ ىکلی ًْ ثبف هیگـػًؼ ّ صن عْیو هیٓلجؼ .ایي پؼیؼٍای امت کَ ػؿ ؿّاىکبّی ثَ
ػٌْاى «ثبفگيت ّویـ ًبآگبٍ» ًبهیؼٍ هیىْػ ّ ػؿ ّاهغ اٍل امبمی ؿّاىکبّی ػؿ ًگبُو ثَ اًنبى ّ هؼْالت
اًنبًی امت.
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اف مْی ػیگـ كیلن «ػربل» ثیبىگـ ؿّی ّ موت ػیگـ رِبى عْػآگبٍ ّ موجْلیک اًنبى ّ ثَ ّیژٍ اًنبى هؼؿى امت
کَ یک رِبى امطْؿٍای ّ هزِْل امت .كبى تـیـ ػؿ ّاهغ ػؿ ایي كیلن ثَ فیجبیی ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ػؿ رِبى
اًنبى هؼؿًی کَ عیبل هیکٌؼ ثـ امطْؿٍُب چیـٍ ىؼٍ امت ّ رِبًو ؿا «ؿهقفػایی» کـػٍ امت ،ػؿ ّاهغ ٌُْف
امطْؿٍُب صبکوٌؼ ّ اّ ؿا ّاػاؿ ثَ تکـاؿ امطْؿٍ هیکٌٌؼ .امطْؿٍُبیی کَ ػؿ ًوبػ « ػربل» ّ ػالئن مَ گبًَ هـگ
(کالؽ ،آُْ ،ؿّثبٍ) هـتت ػؿ ٍضٌَ صْْؿ ػاؿًؼُ .ویيْٓؿ کَ کلجَ رٌگلیىبى « ثِيت یب ثبؽ ػؼى» ًبم ػاؿػ ّ ػؿ
ایي ثبؽ ثبؿ ػیگـ امطْؿٍ گٌبٍ اّلیَ ّ « تجؼیؼ اف ثِيت» ثَ ىیٍْای ًْ ثبفتْلیؼ هیىْػ.
اف ٓـف ػیگـ كیلن «ػربل» ثب تکـاؿ صبػحَ «مبصـٍکيی» ،ثَ ىیٍْای ًْ ّ ػؿ هبلت هتل ّ ثَ آتو کيیؼى فى تْمٔ
هـػ ،ػیگـ ثبؿ ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ اًنبى هؼؿى ػؿ ػؿّى عْیو ػهیوب ُوبى صبالت ّ هؼْالت ػوین ًبعْػآگبٍ ّ
امطْؿٍای ؿا ُوـاٍ ػاؿػ کَ عیبل هیکٌؼ تْمٔ ػوالًیت ّ هؼؿًیت ثـ آًِب چیـٍ ىؼٍ امت؛ چگًَْ تضت ىـایطی ػیگـ
ثبؿ ایي اًنبى ثَ «اًنبى ؿبؿًيیي» مبثن تجؼیل هیىْػ ،ثَ آى «ػیگـی» تجؼیل هیىْػ کَ عیبل هیکٌؼ اف اّ گننتَ ّ
گؾىتَ امت .ایي هّْْػی امت کَ اّ ػؿ كیلنُبی ػیگـ عْیو هبًٌؼ «ػاگّیل» ّ «هبًؼؿالی» ًیق ثَ آى هیپـػافػ.
اّ ػؿ «ػاگّیلً »2.يبى هیػُؼ کَ چگًَْ هـػم یب ًْینٌؼٍای ثبٍطالس اعالهی ثَ فًی تزبّف هیکٌٌؼ کَ ثَ آًِب پٌبٍ
آّؿػٍ امت ّ ػؿ ثغو ػّم كیلن یؼٌی ػؿ«هبًؼؿالیً »3.يبى هیػُؼ کَ چگًَْ فى ّ یب هـػهی کَ عْاُبى ثـچیؼى
«ثـػٍػاؿی» ػؿ ىِـ هبًؼؿالی ُنتٌؼ ،ثَ تکـاؿ آى ػمت هیفًٌؼ ّ ثؼّى آى ًویتْاًٌؼ اػاهَ صیبت ػٌُؼ.
اهب ُـ ػّ ًگبٍ ثبال اف رِبتی مطضی ّ ًبتْاى اف ػؿک ثِتـ كیلن «ػربل» ُنتٌؼ .الؿك كبى تـیـ ػؿ كیلن ثـای هب
ػالئوی هیگؾاؿػ کَ هـتت ُـ تلنیـی ؿا ًلی هیکٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ؿاٍ ؿا ثـ یک ػؿک ربهغ كیلن هیثٌؼػ.
ثـای هخبل اف یک ٓـف كبى تـیـ ؿاٍ اهکبى ًوؼ ؿّاىکبّاًَ ثبال ؿا ثـای هب ثبف هیکٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ًبگِبى هؼلْم
هیکٌؼ کَ فى كیلن ،صتی هجل اف صبػحَ هتل پنـه ،ثَ آفاؿ ّ اؽیت پنـه هیپـػاعتَ امت ّ پبُبی كـفًؼه ثَ ایي
عبٓـ ٍؼهَ ػیؼٍ ثْػًؼ .اّ چٌؼی هجل اف ایي صبػحَ ثب پنـه ثَ تٌِبیی ػؿ کلجَای ػؿ رٌگل ثنـ ثـػٍ امت ،تب ػؿ تٌِبیی
تق ػکتـای عْیو ؿا ػؿ ثبة « مبصـٍکيی» ثٌْینؼ ّ آًزب ثَ اؽیت ّ آفاؿ كـفًؼه ًیق ػمت فػٍ امت .ثٌبثـایي ػلت
تـاژػی كـػی ّ هيتـک تٌِب صبػحَ ّصيتٌبک هـگ پنـ ًینتُ .وبىْٓؿ کَ ایي کْػکآفاؿی ثَ ًْػی تضت تبحیـ
ػؿگیـی اّ ثب هّْْع کبؿه ّ ًیق ػؿ ّاهغ تضت تبحیـ ٓجیؼت ُْلٌبک ّ هزِْل آـاف کلجَ ًیق ثْػٍ امت.

اف ٓـف ػیگـ ًگبٍ امطْؿٍىٌبمبًَ ّ ًوبػیيىٌبمبًَ ثَ كیلن ّ لول تکـاؿ امطْؿٍ ّ تبؿیظ ػؿ كیلن ػچبؿ ّؼق امت
آًگبٍ کَ هیعْاُؼ ثَ لول تکـاؿ رٌگ ّ تْبػ هیبى «رنن» ّ «ؿّس» ،هیبى «عؼا ّ ىیطبىٓ ،جیؼت ّ عؼا»،
«هنیش» ّ «ػربل» ،هیبى «فى ػبٓلی ّ اف مْی ػیگـ ثؼرٌل» ّ « هـػ ػوالًی ّ ًبتْاى اف لول ػوین اصنبمبت ّ
تي» ػؿ رؼل کًٌْی هیبى فى ّ هـػ كیلن ّ ػؿ هتل ًِبیی فى ػمت یبثؼ ّ ثَ آى ثنٌؼٍ کٌؼ .هتلی کَ تْمٔ فى ّ مَ ًوبػ
هـگ پیوگْیی هیىًْؼ .فیـا الؿك كبى تـیـ ثبف هـتت ػالئوی ّاؿػ ٍضٌَ هیکٌؼ کَ ػیگـ ثبؿ ؿاٍ ؿا ثـ ؿّی
تلنیـ ػوین ًوبػیي هیثٌؼػ .اّ ثَ فثبى ؿّثبُی کَ ثَ هـػ هیگْیؼ «:آًبؿىی ّ ُـد ّ هـد ثـ رِبى صکنكـهبمت» ّ
ثب ایزبػ تَبّیـی تـمٌبک اف ٓجیؼت ّ کلجَ هيتـک ،ػؿ ّاهغ ػؿ كیلن هـتت ثَ هب هیگْیؼ کَ آًچَ هیثیٌین هزِْل ّ
تـمٌبک امت ّ ػؿک ًِبیی اّ هوکي ًینت .ایٌزب ٓجیؼت ّ ثِيت ٓجیؼی ثَ یک هْرْػ ُْلٌبک ّ ؿافًبک تجؼیل
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هیىْػ .هْرْػی ُْلٌبک کَ ػؿ ًگبٍ فى امیـ صبالت رٌنی اف یک مْ ّ اف مْی ػیگـ امیـ اصنبك گٌبٍ ّ
عْػآفاؿی هؾُجی ،ایي ٓجیؼت ػؿ ّاهغ «کلینبی ىیطبى» امت.
ُن ایٌزب ًیق هؼٌبی مغٌی ػیگـ اف فى كیلن ثبینتی ثِتـ كِویؼٍ ىْػّ ،هتی کَ هیگْیؼ «كـّیؼ هـػٍ امت» .فیـا ُـ
تلنیـی تٌِب اىبؿٍای ،چيناًؼافی ثَ یک « ىیئی هزِْل ّ ؿیـ هبثل اؿائَ» امت کَ ُوبًب فًؼگی ثيـی ًبم ػاؿػ.
ُوبًطْؿ کَ هؼٌبی ًِبیی اكنـػگی ّ یب ُـ ثیوبؿی ؿّاًی ػیگـ ؿیـ هبثل كِن امت ّ ُویيَ چیقی هزِْل ثبهی
هیهبًؼ .ػؿ ّاهغ الؿك كبى تـیـ ثَ هب ؿاٍُبی ًقػیک ىؼى ثَ ػؿک ّ كِن كیلوو ؿا ًيبى هیػُؼ ّ مپل ُـ ؿاُی ؿا
هطغ هیکٌؼ ّ اًتِبی ُـ ؿاٍ ّ ُـ تلنیـ ؿا ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ ُوبى ػیؼى « ُیچی هزِْل » ّ ّصيتآكـیي فًؼگی
امت .افیيؿّ كیلن اّ ّ ثضـاى ثبفیگـاًو لضظَ تالهی ػّ یب چٌؼ ؿّایت ؿّاىىٌبعتی/ىغَی  /امطْؿٍای امت ّ
ُیچکؼام ؿّایت ًِبیی كیلن ّ ػلت ًِبیی ؿكتبؿ آًِب ًینت.
كبى تـیـ هب ؿا ثب كیلن «ػربل» ػؿ ّاهغ ثب ػٌَـ هزِْل ّ ؿافّاؿ فًؼگی ؿّثـّ هیمبفػ کَ هـتت رِبى موجْلیک ّ
ًوبػیي هب ،صوبین ّ ؿّایبت هب ؿا هیىکٌؼ ّ ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ صویوت هب ،ؿّایت هب ثَ فثبى ُبیؼگـ هبًٌؼ کْفٍای
امت کَ ثؼّؿ یک عالء ایزبػ ىؼٍ امت(« .)4آًتیهنیش» الؿك كْى تـیـ ،یک ػربل اًوالثی ًینت کَ ثَ ایزبػ ؿاُی
ًْ ّ هغبلق هنیش هیپـػافػ ثلکَ اّ ػهیوب آى «عالء ّ ُیچی» کبثْكّاؿ ّ هزِْلی امت کَ امبك فًؼگی ّ ٓجیؼت
امت ّ هـتت رِبى ّ فًؼگی هب ؿا ثب صْْؿ عْیو ػاؿبى هیکٌؼ ،ثَ کْیـ تجؼیل هیکٌؼ ّ هب ؿا ّاػاؿ هیکٌؼ پی ثجـین
کَ ُوَ صوبین ّ ؿاٍُبی هب تُْوبتی ثیو ًینتٌؼُ .وبًطْؿ کَ اكنـػگی ًیق اهکبًی ثـای ّؿّػ ثَ ایي رِبى کبثْكّاؿ
ّ هزِْل امت.
ایٌزبمت کَ ثـای ػؿک ثِتـ كیلن «ػربل» ثبینتی ثَ مـاؽ لکبى ؿّین ّ اف یک مْ ثَ ؿاثطَ «تـك ّ توٌب» ػؿ ًگبٍ
لکبى ػمت یبثین ّ مپل ثَ مـاؽ ػّ هلِْم هِن ػیگـ لکبًی یؼٌی «مبصت ؿئبل» ّ «هطلْة هطلن» ؿّین ّ ػؿ اًتِب ثَ
کوک ػلْف اف لکبى ثگؾؿین ّ ًگبُی ػلْفی ثَ كیلن «ػربل» ثیبًؼافین.
رابطَ ی هیبى «توٌب ّ تزص» ًشد لکبى ّ در فیلن «دجبل»
چـا ّهتی توٌب ّ آؿفّی چیقی ؿا ػاؿین ،ػچبؿ صل تـك ّ ػلِـٍ هیيْین .چـا اصنبك ػين ُوقهبى تـك ّ ػلِـٍ ؿا
ؿىؼ هیؼُؼ؟ چـا ؿىؼ اصنبك هؼؿت ثَ هؼٌبی ىؼت یبثی صل تـك ّ ػلِـٍ ًیق ُنت؟ چـا ُـ چَ عـػ ّ اًؼیيَ
اًنبى هْیتـ ّ ثبلـتـ ىْػ ،تـك ّ ػلِـٍ ّ ىکو ًیق ثَ ُوبى اًؼافٍ ثبال هیگیـػ؟
ػلیل اٍلی آى ایي امت کَ توٌب ّ تـك ُوقاػ ّ چِـٍ ػیگـ یکؼیگـًؼ .توٌب ّ تـك ُـ ػّ ثب «هطلْة گويؼٍ» ػؿ
پیًْؼًؼُ .ـ توٌبی هب اف آؿفّی ػين تب عـػ ّ هؼؿت ػؿ پی ػمت یبثی ثَ ایي «هطلْة گويؼٍ» هبًٌؼ هؼيْم ّ یب
اًؼیيَ ًْ ّ ؿیـٍ امت ّ عیبل هیکٌؼ کَ هیتْاًؼ آى ؿا ثؼمت آّؿػ .توٌب ّ اصنبك هؼؿت ثَ ایي تُْن اصتیبد ػاؿػ کَ
ػمتیبثی ثَ هؼيْم ّ هؼؿت ّ ؿیـٍ هوکي امت ّ اّ ّ هؼيْم ،اّ ّ ػیگـی ػاؿای اُؼاف هيبثِی ُنتٌؼ .اهب تـك ػؿ
ّاهغ ؿّی ػیگـ توٌب ّ هطلْة گويؼٍ ّ موت ػیگـ «ؿاثطَ پبؿاػکل ثب ػیگـی» ؿا ًيبى هیؼُؼ .تـك ًيبى هیػُؼ کَ
ىبیؼ ػين ثؼمت ًیبیؼ ،کَ اًؼیيَ ّ هؼؿت ًْ ًیق یک تُْن رؼیؼ امت یب هیتْاًؼ ثبىؼ ،یب ایٌکَ «ػیگـی ىبیؼ ُنػویؼٍ ثب
هب ًجبىؼ» ّ ایٌکَ ػیگـی عْػ ًیق یک مْژٍ توٌبهٌؼ امت ّ ىبیؼ چیقی ػیگـ ثطلجؼ.
افیٌـّ تـك ثَ هب ًيبى هیؼُؼ کَ ُیچ گبؿاًتی ّرْػ ًؼاؿػ کَ ثَ توٌبیوبى ّ آؿفّیوبى ثـمین .تـك ثَ هب اف «ُـد ّ
هـد» ّ «ُیچی» ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ توٌب عجـ هیؼُؼ ّ ایٌکَ فهیي فیـ پبیوبى ملت ًینت ّ ػؿ ّاهغ هب ثـ ُیچی ّ
عالء ؿاٍ هیؿّین ّ فثبى هيتـک ّاهؼی ّ ػیٌی هیبى كـػ ّ ػیگـی ّرْػ ًؼاؿػ ..افیٌـّ لکبى ػؿ مویٌبؿ « تـك»
هی گْیؼ کَ تـك ػّ عَلت ػاؿػ «.تـك ثؼّى اثژٍ ًینت» ّ «تـك تولت ًویکٌؼ».
فیـا اثژٍ تـك ُوبى هطلْة گويؼٍ امت ،توٌبیوبى امت کَ هیغْاُین ثَ آى ػمت یبثین ،افیٌـّ ّهتی هؼيْم ؿا هی
ثیٌین ثَ هْل اعْاى حبلج ػلِـٍ ػاؿین کَ ًکٌؼ تیؾ ثَ ؿللت ٍْؿتوبى ثغـاىؼ ،یب هؼيْم رْاة ػيووبى ؿا ًؼُؼ .تـك
ػاین کَ هؼؿت ّ اًؼیيَ هبى ؿاٍ ثَ عطب ثجـػ ّ رْاة ًؼُؼ .افیٌـّ ّهتی ػين یب عـػ یب اصنبك هؼؿت ػبؿی اف صل
تـك ّ ػلِـٍ ثبىؼ ،آًگبٍ ایي ػين ّ اًؼیيَ ّ هؼؿت هنظ ىؼٍ ّ ػؿّؿیي امتُ .وبًطْؿ کَ هْهي تـیي اًنبى ّ
ػبىوتـیي اًنبى ُویيَ ىکبکتـیي ّ ػاؿای ثیيتـیي تـك ّ ػلِـٍ امت ّ آًکَ ػبؿی اف ىک ّ ػلِـٍ ّ تـك امت،
ًبتْاى اف لول ایوبى ّ ػين ّ یب اًؼیيیؼى امت.
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هِوتـ اهب ایي هّْْع امت کَ «تـك تولت ًویکٌؼ» .اگـ ػين ّ توٌبی اًنبًی ثَ عْػه کلک هیقًؼ کَ هؼيْم ًیق
صتوب ػّمتو ػاؿػ تب رـات کٌؼ ّ عْامتو ؿا ثیبى کٌؼ .اگـ ُـ اًؼیيَ ّ هکتت ّ ػینکْؿك ثَ عْػه ّ هْهٌبًو
کلک هیقًؼ ّ تُْن ّاؿ هیگْیؼ کَ اّ فًؼگی ّ ّاهؼیت ؿا ثِتـ كِویؼٍ امت ّ هبػؿ ثَ ایزبػ چیقی ًْ امت ،تب ثتْاًؼ
چين اًؼافی ًْ ّ ّاهؼیتی ًْ علن کٌؼ ،اهب تـك ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ُـ ػبىن ،هْهي ،اًؼیيوٌؼ ،ػؿ هتي ُـ ػبىن ،هْهي یب
ٌُـهٌؼ ّ اًؼیيوٌؼ کلک ًویفًؼ ،ػؿّؽ ّ تُْن ًِلتَ ػؿ ُـ ثبّؿ ّ توٌب ّ صویوت ؿا ثـهال هیکٌؼ ّ اف ًقػیکی «ُـد ّ
هـد» ّ «ُیچی» صکبیت هیکٌؼ؛ اف ایٌکَ ػیگـی یب ؿیـ ،چَ هؼيْم یب ٓجیؼت ّ اًؼیيَ ،عْػ ًیق مْژٍ ای توٌبهٌؼ
امت ّ هوکي امت چیقی ػیگـ ثطلجؼ ّ ایٌکَ هب ُیچگبٍ پی ًغْاُین ثـػ کَ ػیگـی ،چَ توٌبی عْػهبى ّ یب توٌبی
ػیگـیّ ،اهؼب چَ هیٓلجؼ .هب ُیچگبٍ کبهل پی ًغْاُین ثـػ کَ ػیگـی ،فًؼگی اف هب چَ هی عْاُؼ.
ثبؿی تـك اف ًقػیکی «ُیچی ّ پْچی هضْؿی» فًؼگی مغي هی گْیؼ کَ ُوَ اًؼیيَ ّ توٌبُبی هب ثؼّؿ آى ایزبػ ىؼٍ
امتُ ،وَ اهٌیت ّ ثبّؿُبی هب ثؼّؿ آى ایزبػ ىؼٍ امت .هب ثَ اهٌیت ّ تُْن توٌبّؿفی اصتیبد ػاؿین تب ثتْاًین ػين
ثْؿفین ،کبؿ کٌین ،ثیبًؼیيین ّ هؼؿت ّؿفین ّ ثَ تـموبى اصتیبد ػاؿین تب ثتْاًین هـتت ثیبػ آّؿین کَ ًَ ثقؿگتـیي صنبة
ثبًکی ّ ًَ ثقؿگتـیي ایوبى یب ػين ًویتْاًؼ هب ؿا اف عطـ «هـگ ّ ُیچی» ،اف ًقػیکی «ُـد ّ هـد» ّ پبؿاًْییب ّ
ػلِـٍ ػؿ ؽات فًؼگی اًنبًی ثـُبًؼُ ،ـ چوؼؿ ُن هـً ّؼ تـك ّ یب ّؼ اكنـػگی امتلبػٍ کٌین.
افیٌـّ هب ّهتی توٌب هی ّؿفین ثب تـك ّ ػلِـٍ هبى ؿّثـّ هیيْین ّ ُـاك اف ایٌکَ آیب ػیگـی ثَ توٌبی هب پبمظ
هیػُؼ ّ چگًَْ پبمظ هیػُؼ؟ ّ ُویٌکَ توٌبیوبى ّـثَ ثغْؿػ ّ یب رْاة ًگیـػ ،ػؿ هب تـك ثبال هیفًؼ ّ تـموبى
عجـ اف عطـ اف ػمت ػاػى هطلْة ّ توٌبیوبى هیػُؼ ّ هب ؿا ثَ توٌبی ًْ ّ تاله ًْ ّاهیػاؿػ ّ یب رنتزْی توٌب ّ
ػيوی ػیگـ ،اًؼیيَ ّ هؼؿتی ػیگـ .یب ثب ػیؼى ُیچی ّ ىکنت توٌبیوبى امیـ ًگبٍ تـك ّ ُیچی هیىْین ،هیغکْة
هیيْین ،پبؿاًْییؼ ّ یب اكنـػٍ هیيْین ،پْچ گـا هیىْین ّ ثؼیٌْمیلَ ىـّع ثَ توٌبّؿفی هیکٌین .توٌب ّ آؿفّهٌؼی
مجت تْلیؼ تـك ّ ػلِـٍ هیيْػ ّ تـك فهیٌَمبف توٌب ّ آؿفّهٌؼی ثیيتـ ،صتی ّهتی کَ اف ؿّی تـك آؿفّی مـکْة
توٌب ّ عْاُو عْیو ثؼًجبل ػیگـی ؿا ػاؿین ّ ثب توبم فّؿ ّ توٌبیوبى عْػهبى ّ عْاُيوبى ؿا مـکْة هیکٌین کَ
ؿمْا ًيْین اهب ُویي تاله ثـای مـکْة توٌبی عْیو مجت ؿمْایی ًْ ّ ػلِـٍ ًْ هیىْػ.
اگـ توٌب هب ؿا ثَ ثـػاىتي صزبة ّ ػیؼى صویوت اٍیل ّ فى ّاهؼی ػؿ پيت صزبة تـؿیت هیکٌؼ ّ ثَ هب ًْیؼ هیػُؼ
کَ ػؿ پيت صزبة ّ پـػٍ ،صویوت ّ ّاهؼیت اٍیل ّ گويؼٍ« ،ػیگـی ّاهؼی» ًِلتَ امت ،تـك هب اهب ثَ هب هیگْیؼ کَ
ػؿ پيت صزبة كؤ صزبثی ػیگـ هـاؿ ػاؿػ ّ «ُیچی» ّ ایٌکَ هب ُیچْهت ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ػیگـی پی ًویثـین
ّ ثب کٌبؿ فػى پـػٍ ّ صزبة ثب «ُیچی» ؿّثـّ هیىْین ،ثب صزبة ًْ .افیٌـّ ػمت اًنبى هیلـفػ ػؿ صیي کٌبؿ فػى
صزبة ُـ چیقُ ،ن اف ؿّی توٌبی ػیؼى یبؿ ّ ػیگـی ّ ُن اف تـك «ػیؼى یبؿ ّ ػیگـی».
لکبى ػؿ مویٌبؿ « تـك» ًيبى هی ػُؼ کَ هطلْة گويؼٍ یب «اثژٍ ؽ» کَ ُوَ ثؼًجبل آى ُنتٌؼ ثَ پٌذ ىکل هی تْاًؼ
ثـّف ثکٌؼ :ایي پٌذ ىکل ػؿ ّاهغ ثَ صبلت « كبلْك ،ظْاُـ عبؿری ثؼى هخل ػمت ّ پب یب هؼكْعٍ ،ؼا ،پنتبىً ،گبٍ»
ُنتٌؼ .یؼٌی آًچَ ثَ ػٌْاى هطلْة گويؼٍ ّ تجلْؿ ثِيت گويؼٍ ثـ هب ظبُـ هی ىْػ ّ هب ؿا هنضْؿ ّ ّالَ عْیو
هی مبفػ ،هی تْاًؼ ثـای هخبل ثَ صبلت هنضْؿ ىؼى ػؿ چِـٍ یب پبی هؼيْم ّ ػیگـی ثبىؼ ،یب ثَ صبلت هنضْؿی ػؿ
یک ًگبٍ ّ یب ٍؼا ثبىؼ» .اف ٓـف ػیگـ ُویي پٌذ اثژٍ توٌب ّ اىکبل هغتلق آى ،هی تْاًؼ اف ٓـف ػیگـ ثَ «اثژٍ
ُبی تـك» تجؼیل ىًْؼ .هخل ٍؼاُبیی ّ ًگبُِبی کَ یک اًنبى پبؿاًْییؼ ّ یب امکیقّكـى ؿا هی تـمبًؼ .هخل صل
ایٌکَ ػمت ّ پبیتبى ػیگـ ثَ اعتیبؿتبى ًینت ّ کبؿ عْػه ؿا هی کٌؼ .هخل ّهتی کَ آًچَ هی پـمتینً ،بگِبى ثَ ُیْالیی
ّصيتٌبک ّ ثَ کبثْمی تجؼیل هی ىْػ.
ثَ ّیژٍ « اثژٍ تـمٌبک» هی تْاًؼ ثَ صبلت یک «اثژٍ ؿئبل» ثبىؼ کَ ػؿ ّاهغ ثَ هب «ُیچی ّ عالیی» ؿا ًيبى هی ػُؼ
کَ هـف توٌبی هبمت .ػیؼاؿ ثب ایي «ُیچی ّ پْچی» ػين ّ توٌب ،عْامت عْیو ثـای ُـ ػبىن یب توٌبهٌؼ ثنیبؿ
ػؿػًبک ّ ُْلٌبک امت .ػؿ میٌوب ثـای ًيبى ػاػى ایي صبلت تـك ّ «اثژٍ تـمٌبک» ػوؼتب اف «هْرْػات ؿیـ فهیٌی»
ّ یب میبؿٍ ُبی ثیگبًَ امتلبػٍ هی کٌٌؼ .ػؿ ایي لضظبت آًگبٍ اًنبى ثب رِبى ّؿای رِبى اًنبًی عْیو ،ثب رِبى تبؿیک
ّؿای رِبى موجْلیک عْیو ّ ثب تـمِبی ؿئبل عْیو ؿّثـّ هی ىْػ .یب هخل كیلن «الییي» ثب هْرْػی ؿّثـّ هی ىْػ
کَ تْمٔ ػلن ّ ػاًو اًنبًی ؿیـ هبثل كِن امت ّ تٌِب ػؿ پی عْؿػى ّ کيتي امت .ػؿ ػیؼاؿ ثب «ؿـیجَ ّ هْرْػ ؿیـ
فهیٌی» توبىبچی ثب « کْیـ ّاهغ» ّ کْیـ ػؿ اًتِبی ّاهؼیت موجْلیک عْیو ؿّثـّ هی ىْػ ّ ػچبؿ ُـاك هی
گـػػ ( .ثـای ػیؼى ًيبًَ ای اف ایي هّْْع ثَ ًوؼ هي ثـ كیلن «مْالؿیل» ػؿ لیٌک پبییي هطلت ثَ فثبى آلوبًی
هـارؼَ کٌیؼ)
ػؿ كیلن «ػربل» الؿك كْى تـیـ هب اف یک مْ ثب « ؿاثطَ ی ػوین توٌب ّ تـك» ،توٌب ّ ُیچی ػؿ کل كیلن ّ ثَ اىکبل
هغتلق ؿّثـّیین .اف اپیقّػ اّل کَ کْػک ثَ «آبم هوٌْػَ پؼؿ ّ هبػؿ» هی ًگـػ ّ ىبُؼ ُوغْاثگی آًِب هی ىْػ تب
موْٓ هـگجبؿ اّ ثَ ػؿّى ُیچی ّ صْْؿ صیْاًی کَ ُن ًوبػ فًؼگی ّ ُن هـگ امت ،تب صبالت اكنـػگی ّ تـك فى
ّ صبالت تـمٌبک رٌگلی کَ ثبینتی ػؿ ّاهغ هضل ػمتیبثی ثَ توٌبی آؿاهو ّ ثبفگيت ثَ عْیو ثبىؼُ .ـ چَ ػؿ ایي
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رِبى ًوبػ توٌب ّ عْاُو امت ػؿ هنیـ كیلن ُـ چَ ثیيتـ ثَ تجلْؿ «تـك ّ ُیچی» ،ثَ ًوبػ هـگ تجؼیل هی ىْػ ّ هب
هی تْاًین ػؿ كیلوِبی ًوبػُبی هغتلق صْْؿ «اثژٍ ؽ» ؿا ثجیٌین کَ صبل اف اثژٍ توٌب ثَ «اثژٍ تـك» تجؼیل ىؼٍ اًؼ ،چَ
«ٍؼای» کْػکی کَ ػؿ رٌگل هی پیچؼ ،چَ ؿّثبُی کَ اف ُیچی مغي هی گْیؼ ّ ؿّػٍ اه ثیـّى ؿیغتَ امت ّ چَ
ًوبػُبی ػیگـ چْى کالؽ ّ ؿیـٍ .یب هب ایي صبلت تجؼیل توٌب ثَ تـك ؿا ػؿ «ًگبٍ ّصيتٌبک فى» یب ًگبٍ ػّؿثیيً ،گبٍ
رٌگل صل هی کٌین .افیٌـّ ػؿ هنیـ كیلن كیگْؿُبی ػامتبى ُـ چَ ثیيتـ ثب ؿّی ػیگـ توٌبُبی عْیو یؼٌی ثب
«تـك»ّ ثب رِبى ّ مبصت «ُیچی ّ پْچی» ؿّثـّ هی ىًْؼ .آًِب اف هنیـ تـمِبیيبى ّاؿػ ػـٍَ ّ مبصت
«ؿئبل» فًؼگی عْیو ّ «کْیـ» فًؼگی عْیو هی ىًْؼ.
هؼٌبی «طبحت رئبل» ّ «هطلْة هطلق» ًشد لکبى
ثَ فثبى لکبى هب ُنتی اًنبًی عْیو ؿا کَ یک «ّاهؼیت موجْلیک یب ًوبػیي» ،یک ؿّایت فثبًی ّ مبعتبؿهٌؼ امت،
ثؼّؿ ایي «ُیچی هضْؿی» هیمبفین ،هبًٌؼ کْفٍگـ ُبیؼگـی کَ ثؼّؿ عالء کْفٍ ؿا هیمبفػ( .)5لکبى ایي «ُیچی
هضْؿی» ؿا کَ ثـای هب هزِْل ّ ثیًبم امت ّ هـف ُوَ ؿّایبت ّ هؼٌبُبی اًنبًی هب اف فًؼگی ،ػين ّ ایوبى ّ
ؿیـٍ امت« ،مبصت ؿئبل یب ّاهغ» هیًبهؼ .ایي مبصت ؿئبل ثب ایٌکَ ثـای هب ًبهی ًؼاؿػ ّ هب ُیچگبٍ ًویتْاًین هؼٌب ّ
اموی ثـایو ثیبثین ،اهب هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل هـگ ّ عيًْت ،ثَ صبلت ىکنت ُوَ چیقُبیی کَ ػّمت ػاؿین ّ یب
ثَ آى ثبّؿ ػاؿین ،ثَ ىکل کبثْك ػؿ فًؼگی عْه صل هیکٌین .افیيؿّ صْْؿ اّ ّاهؼیتـ اف ُوَ چیقُبی ّاهؼی
امت ثب آًکَ ثـایوبى هزِْل امت .هخل هـگ کَ هب صْْؿه ؿا ػؿ ُوَ ُنتی هیثیٌین ّلی ػهین ًویػاًین کَ چینت.
ایي «مبصت» ؿئبل ػاؿای ػّ عَلت هِن امت.
اّل ایٌکَ اّ صْْؿه «ًبگِبًی» ّ کبثْكّاؿ امت .هخل کبثْك ػؿ عْاة ،هخل صْْؿ ًبگِبًی هـگ یب هتل یک
ػقیق ّ یب یب هخل کبثْك ػیؼى هؼيْم ػؿ آؿْه ػیگـی .ػؿ كیلن «ػربل» هب صْْؿ ایي مبصت ؿئبل ؿا ػؿ اثتؼای كیلن
ػؿ لضظَ ُوبؿْىی ػّ ُونـ هیثیٌن کَ ثب پـه كـفًؼ اف پٌزـٍ ّ هـگ كـفًؼ ،ایي لضظَ لؾت ّ ػين ؿا ثَ کبثْمی
تجؼیل هیکٌؼ ّ اف آى ُوبؿْىی ػؿ ّاهغ هؼبًی ػیگـ هبًٌؼ هؼٌبی « یک ُْكؿاًی كبرؼَآهیق» ػؿ ؽُي فى هیآكـیٌؼ.
ایٌزب ػين ّ ُوبؿْىی رٌنی ثَ یک کبثْك ؿئبل تجؼیل هیىْػُ .وبًطْؿ کَ ػؿ کل كیلن ُوَ چیق تضت تبحیـ ایي صبلت
کبثْكّاؿ ّ هزِْل ،هؼبًی رؼیؼ ّ کبثْكّاؿ هییبثٌؼٓ .جیؼت فیجب تجؼیل ثَ یک ٓجیؼت کبثْكّاؿ هیىْػ کَ ػؿ آى
هبػؿ كـفًؼ عْیو ؿا هیعْؿػ ّ اكتبػى ػاًَُبیی اف ػؿعتبى ثـ ؿّی کلجَ ثَ یک ّصيت تجؼیل هیىْػُ .وبىْٓؿ کَ
فى ّ هـػ تضت تبحیـ ػیؼاؿ ثب ایي ّصيت ّ کبثْك ؿئبل ّ هزِْل فًؼگی ،ػؿ عْیو صبالت ّ چِـٍُبی ػیگـ فى ّ
هـػ ؿا ثَ ػٌْاى هْرْػاتی ثؼرٌل ّ عطـًبک ًيبى هیػٌُؼ .فیـا تضت تبحیـ ایي صبلت ؿئبل ّ هزِْل فًؼگی ُـ
پؼیؼٍ فًؼگی ،اف «عؼا» تب فى ّ هـػ یب ػين ،ػاؿای یک رٌجَ ّ صبلت کبثْكّاؿ ،هزِْل ّ عطـًبک ًیق ُنت ّ
ًویتْاى هؼٌبی ًِبیی اّ ؿا ثبفیبكت ّ تٌِب هیتْاى ثب چِـٍ ّ صبلتی اف عْیو ّ ػیگـی ؿّثـّ ىؼ.
حوـٍ هِن ػیگـ ایي صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ فًؼگی ایي امت کَ ایي ػٌَـ هزِْل ػؿ ػیي صبل تجلْؿ «توتغ هضِ»
امتُ .وبًطْؿ کَ هـگ ّ ػؿػ ػؿ عْیو لؾتی ًیق ػاؿػ ّ هخل گـػاثی آػم ؿا ػؿ عْیو كـّ هیکيؼ .اًنبى هْرْػی
امت کَ هـتت ثؼًجبل یک «هطلْة ّ ػين گويؼٍ ».هیگـػػ کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ ّلی ایي کوجْػ ّ ایي
رنتزْی ربّػاًَ ثبػج هیىْػ کَ هـتت اًنبى ؿّایتی ًْ اف توٌب ّ ػين ّ لؾت ُّنتی ثیبكـیٌؼ .اهب ػؿ صبالتی ایي
«هطلْة گويؼٍ »6.تجؼیل ثَ یک «هطلْة هطلن »7.هیىْػ ،ثَ ّیژٍ ػؿ صبالت ثضـاًی .فیـا ػؿ ّاهغ اًنبى هْرْػی
عـاثبتی ّ ىْؿیؼٍ امت ّ ثؼًجبل ایي توتغ ُوـاٍ ثب ػؿػ ّ تبلن امت .ایي «هطلْة هطلن» ػؿ ّاهغ ُویي صبلت
هزِْلّاؿ ّ ؿئبل فًؼگی امت کَ اکٌْى تجؼیل ثَ یک ػين هطلن ىؼٍ امت ّ ىغٌ ثـای ػمتیبثی ثَ آى ُوَ فًؼگی
عْیو ؿا ثَ ثبػ كٌب هیػُؼ ّ عـاثبتی هیىْػ .یک صبلت ایي «هطلْة هطلن» ،صبلت « هبػٍ هغؼؿ» ثـای هؼتبػ امت ّ
هؼتبػ ثـای ػمتیبثی ثَ ٍّبل ثب ایي هطلْة هطلن ّ ًبهوکي ُنتی عْیو ؿا ثَ ثبػ هیػُؼ ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت.
صبالت ػیگـ ایي «هطلْة هطلن» ّ یب ایي توتغ ؿئبل ؿا ػؿ ػیگـ صبالت ًْیـّتیک هبًٌؼ صبالت اكنـػگی ّ ّمْاك
ارجبؿی هیتْاى ػیؼ ( .اٍْال امبك «ًْیـّف» گـكتبؿی ػؿ ایي «توتغ ؿئبل» ّ هضکْهیت ثَ تکـاؿ آى امت)
ػؿ كیلن «ػربل» هب ایي صبلت ؿئبل هیل یگبًگی ثب «هطلْة هطلن» ؿا ػؿ صبالت فى ّ صبالت اكنـػگی اّ هیثیٌین .اّ
ػؿ صبالت اكنـػگی ّ مبػّهبفّعینتی عْیو ،هبًٌؼ ُـ اًنبى اكنـػٍ ػیگـی ،ػؿ ّاهغ امیـ «توتغ» ،ػؿػ ّ عْىی
ُوقهبى ّ هيتـک اكنـػگی امت .افیيؿّ اّ ػؿ ربیی هیگْیؼ کَ هیعْاُؼ ثویـػ ،فیـا كـػ اكنـػٍ ػؿ هـگ یب
عْػکيی ػؿ ّاهغ ػؿ پی یگبًگی هطلن ثب ػين گويؼٍ عْیو امت .ػيوی کَ ػؿ ًِبیت ُوبى « هبػؿ ؿئبل ّ
کبثْكّاؿ» امت ،صتی اگـ ػؿ كیلن هّْْع اثتؼاییو یگبًگی ثب «کْػک» اف ػمت ؿكتَ امت .ایٌزب اهب تَْیـ هبػؿ
یک « هبػؿ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» امت ّ ًَ یک «هبػؿ موجْلیک» کَ یبػ ّ تزـثَاه یبّؿ اًنبى ػؿ فًؼگی ّ ؿّاثٔ
ػيوی امت .ایي «هبػؿ ؿئبل» ػؿ پی عيًْت ّ لؾت هضِ امت .افیيؿّ ػؿ كیلن ًیق ٓجیؼت ػؿ ّاهغ ًوبػی اف ایي
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«هبػؿ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» امت کَ ػؿ پی توتغ ّ عيًْت هضِ امت ّ ؿیيَُبی ػؿعتبًو ثـ ؿّی ارنبم ّ
پیکـُبی ػبىوبى ّ ُوغْاثگبى لغت ؿىؼ کـػٍ امت.
ایي توتغ ؿئبل کَ ُویيَ ثب ػؿػ ّ عيًْتی ًیق ُوـاٍ امت ّ ؿّ ثَ مْی هـگ ػاؿػ ،ثَ ّیژٍ ػؿ صبالت ؿّاثٔ رٌنی
هضِ ّ ُوـاٍ ثب عيًْت ىؼیؼ عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ .فیـا ػؿ صبالت ثیوبؿگًَْ مبػّهبفّعینتی ّ یب ػؿ صبالت
اًضـاكبت ػوین رٌنی ،كـػ ػؿ ّاهغ ثب فرـ ػیگـی یب عْیو ،ثب تزبّف ثَ ػیگـی ،ػؿ پی پبؿٍ کـػى كبٍلَ هیبى
عْیو ّ هؼيْم ًِلتَ ػؿ پيت رنن ّ پْمت « ػیگـی» امت .هؼيْهی کَ ُوبى «هطلْة هطلن» امت ّ عْامت
هٌضـف رٌنی ػمتیبثی ثَ یگبًگی هطلن ثب ایي «هبػؿ هطلن ّ ؿئبل» امت .یب هٌضـف رٌنی ثب تزبّف ثَ ػیگـی ،
عْاُبى تجؼیل کـػى عْیو ثَ اثقاؿ عْامت ّ توتغ «پؼؿ رجبؿ ّ صـهنـاػاؿ ؿئبل » ػؿّى عْیو امت .افیيؿّ لکبى
اًضـاف رٌنی یب «پـّؿفیْى» ؿا ثَ فثبى كـاًنَ «پبؿّؿؿفیْى» هیًبهیؼ ،یؼٌی « ًوبػ ّ صبلتی اف پؼؿ» .الجتَ ًَ
«پؼؿ موجْلیک» کَ ثَ هؼٌبی هجْل ًبهوکٌی یگبًگی هطلن ّ ثَ هؼٌبی هجْل هبًْى كـػیت امت ،ثلکَ «پؼؿ ؿئبلی» کَ
ثیهـف امت ّ ُوَ چیق ؿا ثـای عْیو هیعْاُؼُ .وبًطْؿ کَ صبالت مبػّهبفّعینتی مبلن ّ یب ثبفیُبی
مبػّهبفّعینتی مبلن ،ػؿ ػیي لول ایي توتغ ّ توٌبُبی عْیوُ ،وقهبى ًبهوکٌی ّصؼت هطلن ثب «هطلْة هطلن» ؿا
صل کـػٍاًؼ .ثٌبثـایي ایي صبالت ثَ توٌبُب ّ ثبفیُبی هبثل تضْل مبػّهبفّعینتی تجؼیل هیىًْؼ .ػؿ صبلی کَ اًنبى
گـكتبؿ « هطلْة هطلن ؿئبل» ػچبؿ تکـاؿ ّ كـمبیو امت ّ ػؿ صبالت عطـًبک آى ثَ عْامتُبی پبؿتٌـ رٌنی یب
ػيوی عْیو تْرِی ًؼاؿػ ّ ثـای ػمتیبثی ثَ عْامت عْیو ثَ تزبّف ّ هتل ػمت هیفًؼ.

97
ػؿ كیلن ًیق هیثیٌین کَ ثب ىؼتیبثی اكنـػگی ّ صبالت ثضـاًی ػؿ فى _،ػؿ ًِبیت ػؿ فى ّ هـػ ثَ ىیٍُْبی هغتلق_،
ایي توتغ ُوـاٍ ثب ػؿػ ّ عيًْت اّد هیگیـػ .فى ثـای ؿُبیی اف ػؿػ ػؿّى عْیو هـتت ثَ ؿاثطَ رٌنی پٌبٍ هیثـػ
ّ هـػ اثتؼا ایي کبؿ ؿا اصووبًَ هیپٌؼاؿػ ،اهب هـتت ثیيتـ ُوـاُی هیکٌؼ .اف ٓـف ػیگـ رِبى ّ ًگبٍ فى ُـ چَ
ثیيتـ ػّآلینتی ّ میبٍ/ملیؼی هیىْػ ّ ُوبى لضظَ کَ ثَ رنن ّ ٓجیؼت تي هیػُؼ ،اف ٓـف ػیگـ اف رنن ،اف فى
ثْػى ّ اف ٓجیؼت ثیيتـ ثیقاؿ هیىْػ ّ ٓجیؼت ؿا «کلینبی ىیطبى» هیعْاًؼ ّ عْػ ؿا امیـ «مـًْىتی ؿئبل ّ
هضتْم» هیپٌؼاؿػُ .وبى لضظَ کَ هیل هنتول ىؼى اف هـػ ؿا ػاؿػ ،ػؿ ُوبى لضظَ هـػ ؿا هیعْاُؼ ثَ فّؿ ثـای
عْیو صلع کٌؼ ّ پبی اّ ؿا ثَ مٌگ آمیبثی کْچک هیثٌؼػ ّ فعن هیکٌؼُ .وبى لضظَ کَ هیعْاُؼ اّ ؿا ثکيؼُ ،وبى
فهبى هیعْاُؼ ثب اّ ثغْاثؼ .یب هیعْاُؼ کَ هـػ اّ ؿا ثقًؼ ّ تٌجیَ کٌؼ ،ػؿ ُوبى صبلی کَ ػؿ پبی ػؿعت
«عْػاؿّبیی» هیکٌؼ .ایي «توتغ ؿئبل» ثَ ًبچبؿ ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبالت کبثْكّاؿ ّ عيًْتآهیق گـایو یبثؼ.
فیـا توتغ ؿئبل ؿّ ثَ مْی هـگ ػاؿػ ّ ثـای ػمتیبثی ثَ هطلْة هطلن آعـ ثَ عْػکيی یب ػگـکيی ػمت هیفًؼ تب
ثب «هؼيْم هطلن» یکی ّ یگبًَ ىْػ .افیيؿّ لضظَ ُوغْاثگی عيًْتآهیق ثب هـػ ،ػؿ پبی ػؿعت ّ ٓجیؼت
کبثْكّاؿ ّ ؿئبل ،ػؿ ّاهغ لضظَ هیل یگبًگی ثب ایي «هبػؿ ؿئبل» ّ هطلْة هطلن امت .افیيؿّ ػؿ ٍضٌَ ثؼؼ
هیثیٌین کَ چگًَْ ػمتبى لغتی اف ػؿّى ؿیيَُبی ػؿعت ثیـّى فػٍاًؼ ،ػؿ صیٌی کَ آى ػّ هيـْل ػينثبفی
عيًْتآهیق ُنتٌؼ .ایي رننُب ّ ػمتُبی ثَ هتل ؿمیؼٍ ّ گْؿىؼٍ هـصلَ ثؼؼی ؿاثطَ آًِبمتُ .وبىْٓؿ کَ ایي لضظَ
ػؿ كیلن ،لضظَ پیًْؼ تبؿیظ كـػی ّ امطْؿٍ ،لضظَ پیًْؼ ًگـه هنیضی ّ اؿّتینن هؼؿى ًیق ُنت ّ افیيؿّ ایي لضظَ
ػّالیَ امت.
الؿك كبى تـیـ ثٌبثـایي هب ؿا ثَ ػیؼاؿ ثغو «تبؿیک ّ هزِْل» فًؼگی هیثـػ .اهب چـا تبؿیکی ُویيَ هِیذ امتُ .ن
تـمٌبک امت ّ ُن آػهی ؿا ثَ مْی عْیو رؾة هیکٌؼ ّ هیکيبًؼ .فیـا تبؿیکی ػؿ ّاهغ یک «ؿـیجَآىٌب»)13(.
امت .تبؿیکی ثَ هؼٌبی ُیچی عطـًبک امت اهب هب ُویيَ اصنبك ػاؿین کَ ػؿ ػؿّى ایي تبؿیکی ،چیقی ،کنی،
ُیْالیی صْْؿ ػاؿػ کَ ػؿ ػیي تـمٌبک ثْػى ثـای هب آىٌبمت .پل تبؿیکی ُن هب ؿا هیتـمبًؼ ّ ُن هب ؿا ثَ مْی
عْیو ّ ثؼّؿى ؿبؿ عْیو هیکيبًؼ .فیـا تبؿیکی ًوبػ ّ هضل صْْؿ «ّویـ ًبآگبٍ» هبمت .هضل صْْؿ آى
«ػیگـی» هبمت کَ ُن اف اّ ُـاك ػاؿین ّ ُن اّ ؿا هیٓلجین.
كیلن «ػربل» اهب تٌِب ثَ ًوبیو ػیؼاؿ كـػ ثب «مبصت ؿئبل ّ تبؿیک» ّرْػ عْیو ،ثَ ًوبیو ػیؼاؿ ثب ىکنت رِبى
ػبػی ّ ػيوی ػّ ثبفیگـ ّ ػیؼاؿ آًِب ثب کْیـ ّ کبثْك عْیو اکتلب ًویکٌؼ .ثلکَ اکٌْى کل كیلن تجؼیل ثَ ػیؼاؿی ثب ایي
«مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» ثـای توبىبچی هیىْػ .اکٌْى ٓجیؼت کبثْكّاؿ هیىْػ ّ لضظَ ُوغْاثگی هبالهبل اف
توتغ ّ عيًْت ػّ ًلـ ػؿ کٌبؿ ػؿعت ثَ ًوبػی اف فًؼگی ّ ؽات فًؼگی ّ اًنبى تجؼیل هیىْػ کَ ؿیيَُبیو ػؿ ارنبم
هـػٍ ػبىوبى ّ اًنبىُب ؿیيَ ػاؿػ .ایي ػیؼاؿ ثب «مبصت ؿئبل» ّ هزِْل ُوقهبى ثبػج هیىْػ کَ هب ًتْاًین کبهل
ثگْیین کَ آیب ایي كیلن ّؼ فى امت یب ٓـكؼاؿ فى امت .ؿّاىکبّاًَ امت ّ یب ّؼ ؿّاىکبّی امت .فیـ «مبصت ؿئبل»
ػؿ ّاهغ ًویگؾاؿػ کَ کبهل تلنیـ ىْػ ّ عْیو ؿا ثـ ؿّی ُـ تلنیـی هیثٌؼػ .اّ ُوبى «آًتی هنیش» امت کَ ُـ
ؿّایتی ؿا هیىکٌؼ ّ کْیـ ؿا ؿىؼ هیػُؼ .افیيؿّ ًیق كیلن اّ ؿا هیتْاى ُن ّؼ فى ّ ُن ٓـكؼاؿ فى ػیؼ ّ ُن
هیتْاى ثَ ُـ ػّ تلنیـ عٌؼیؼ ّ ثَ آًِب ىک کـػ.
« ًظن طوبْلیک» ًِفتَ در فیلن «دجبل»
الؿك كبى تـیـ اهب ػّ کبؿ هِن اًزبم هیػُؼ کَ ثَ هب کوک هیکٌؼ تب اًؼافٍای ثَ ػؿک ّ لول « ًظن موجْلیک» ػؿّى
كیلن ًقػیک ىْین ،ثؼّى آًکَ اّ ؿا کبهل ثيٌبمین .ثـای ػؿک ایي ػّ صبلت ثبینتی ثَ تلبّت هیبى ٌُـ ّ ػلن ػؿ ثـعْؿػ
ثَ «مبصت ؿئبل» ،ثَ « هطلْة هطلن» ثٌگـین.
ٌُـ ثَ فثبى ژیژک ػؿ ّاهغ ػؿ پی « تؼبلیثغيی» ّ فیجبمبفی « چیق هطلن یب هطلْة هطلن» امت .ػلن هیعْاُؼ
ػٌَـ کبثْكّاؿ یب «هطلْة هطلن ،هزِْل ّ ثیوبؿگًَْ» ؿا اف فًؼگی اًنبًی رؼا مبفػ ّ ثِبیو ؿا ثب ایزبػ «ثوت
اتن» ؿئبل ّ کبثْكّاؿ هیپـػافػٌُ .ـ اهب ػؿ پی ّاالمبفی «هطلْة هطلن» امت ّ ػؿ ّاهغ ىیئی ٌُـی عْیو ؿا ثَ
لضظَ صْْؿ «هطلْة هطلن» ّاال ،پـىْؿ ّ ػؿ ًِبیت هزِْل تجؼیل هیمبفػ( .)8افیيؿّ ثِتـیي ػکل ٌُـی ،كیلن
یب هْیتـیي ىؼـ ػؿ ّاهغ هبػؿ ثْػٍ امت ثَ ثِتـیي ّرِی ثَ ثیبى ایي «هطلْة هطلن ّ هزِْل» ثپـػافػٌُ .ـ اف ًگبٍ
لکبى ّ ثَ فثبى ػکتـ هْللی ؿّىٌگبُی امت ثـای تزلی هطلْة هطلن .ایٌزب ثیبى ّ تَْیـ ایي هطلْة هطلن ،ثَ ربی
ایٌکَ هبًٌؼ صبلت یک اًنبى اكنـػٍ ّ یب هؼتبػ ثبػج ػاؿبًی اّ ىْػ ،ثَ لضظَ تالهی ّاالی ػؿػ ّ عْىی ّ ثَ ّصؼت
اّؼاػ تجؼیل هیىْػٌُ .ـ ثَ ػـٍَ «هـگ آگبُی» تجؼیل هیىْػ .ثَ لضظَای کَ اًنبى هیتْاًؼ فیجبیی فًؼگی ّ ػين
كبًی ثيـی ؿا لول ّ ثیبى کٌؼ ّ ػؿ آى ثَ پیًْؼ ػين هطلن ّ لضظَ ػمت یبثؼ .لضظَای کَ ٌُـ ػؿ عْیو اّؼاػ ؿا
پیًْؼ هیثغيؼ ّ ثَ ػَیبى « توکیيآهیق» ّ ثَ تنلین هبالهبل اف« اػتـاُ» ػمت هییبثؼ(ٌُ .)9ـ ثب ّاالمبفی ّ
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فیجبمبفی «هطلْة هطلن» ػؿ ّاهغ اف یک مْ آىٌبفػایی هیکٌؼ ،ؿلٔعْاًی هیکٌؼ ّ اف مْی ػیگـ ثب ایي آىٌبفػایی
ثَ آكـیٌو ؿّایتی ًّْ ،اهؼیتی ًْ اف «هطلْة هطلن ّ هزِْل» ػمت هییبثؼ.
ػؿ كیلن الؿك كبى تـیـ هب ًوبػ ثـعْؿػ ػلوی ثَ « مبصت ؿئبل» ّ تاله ثـای صؾف اّ ؿا ػؿ صبلت عًْنـػاًَ ّ ثَ
ظبُـ ػلوی هـػ یب ؿّاًيٌبك هیثیٌین ّ ثِبی ایي کبؿ اّ ػؿ ًِبیت ُوبى «هتل ؿئبل ّ عيي» فى ّ علن صبلتی ًْ اف
«مبصـٍکيی» ؿئبل امت ّ ثبفگيت ربّػاًَ ُـاكُب ّ ػلِـٍُبی هـػاًَ اّ اف فى ،اف رنن ّ اف اصنبمبت کَ ػؿ
پبیبى كیلن ًيبى ػاػٍ هیىْػ .ػؿ صبلت فى كیلن هب ثب تجلْؿی اف ثـعْؿػ ثیوبؿگًَْ ّ ًْیـّتیک یک هؼتبػ یب اكنـػٍ ػؿ
ػیؼاؿ ثب «مبصت ؿئبل» عْیو ؿّثـّ هیىْین .افیيؿّ هیثیٌین کَ فى ػؿ پی ٍّبل ثب هطلْة هطلن ،عْیو ّ
فًؼگیو ؿا ػاؿبى هیکٌؼ .ایي ثغو اف كیلن کَ ػؿ آى هب ثب ػیؼاؿ هنتوین ثب مبصت ؿئبل ّ کبثْك فًؼگی ّ ثـعْؿػُبی
ػّ كیگْؿ ؿّثـّیین ،ػؿ ّاهغ چِبؿ ثغو هیبًی كیلن ؿا تيکیل هیػُؼ کَ ًبمُبی « ػقا ،ػؿػ ،یبك ّ ػالئن هـگ» ؿا
ػاؿًؼ .ػؿ توبهی ایي ثغوُب ػوال هْفیکی ػؿ كیلن صْْؿ ًؼاؿػ ّ ػّؿثیي هـتت اف یکی ثَ موت ػیگـی مْم ػاػٍ
هیىْػ تب ػون ایي کبثْك ّ ثضـاى ّ ػیؼاؿ ثب « مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» ثِتـ لول ّ صل ىْػ.
اهب ػؿ کٌبؿ ثـعْؿػ هنتوین ثب کبثْك ّ ثضـاى ّ ثَ ًوبیو کيیؼى عيًْت رٌنی ّ هتل ًبىی اف ایي ػیؼاؿ ػؿ كیلن ،هب
ػؿ هنوت اّل ّ آعـ كیلن کَ رؼاگبًَ ثَ مبى ػّ ثغو «آؿبفیي ّ پبیبًی» ًيبى ػاػٍ هیىًْؼ ،ىبُؼ یک «ّاالمبفی» ّ
تؼبلی مبفی «هطلْة هطلن» ّ مبصت ؿئبل ُنتین کَ تْمٔ كیلن ّ کبؿگـػاى آى ٍْؿت هیگیـػ .ثغو اّل ّ آعـ
كیلن ػؿ ّاهغ ثَ صبلت میبٍ ّ ملیؼ ّ آُنتَ ارـا هیىْػ تب صبلت ػؿاهبتیک احـ تيؼیؼ ىْػ ،اهب ػٌَـ هِن ػؿ ّاهغ
هْفیک كیلن امت .فیـا هْفیک كیلن کَ یک ثغو اف یک اپـای هؼـّف امت ،ػؿ ّاهغ لضظَ ُوبؿْىی ػّ ُونـ ّ
هـگ پنـ ّ ًیق اًتِبی كیلن ّ ثبفگيت هـػ ثَ ىِـ ّ ػیؼاؿ ثب فًبى ثؼّى چِـٍ ؿا ،ػبؿی اف صبالت عيًْت ّ یب لؾت
رٌنی هضِ ّ ػبؿی اف توتغ ؿئبل هیکٌؼ ،ثلکَ ایي صبالت ؿا ثَ یک ػیؼاؿ ّاال ّ ٌُـی ثب «هطلْة هطلن» ،ثب
کبثْك فًؼگی ،ثب توتغ ّ ىْؿُبی اًنبًی ّ ثب هـگ تجؼیل هیکٌؼ .ایٌزبمت کَ ػؿ ػیي صْْؿ ػوین رنن ّ هـگ
ُوقهبى ُوَ چیق ؿّصوٌؼ ّ چٌؼهؼٌبیی هیىْػُ.وَ چیق اف لضظَ ُوبؿْىی تب کْػک یب هبىیي لجبكىْیی ػاؿای
هؼبًی چٌؼالیَ ّ هتلبّت هیىًْؼ ّ ػؿ ػیي صبل هزِْل ّ فیجب ُنتٌؼ.
ایٌزب ُوبؿْىی ثیپـّا ّ ثبٍطالس پْؿًْگـاكی ثَ یک كبٍلَ هیبى عْیو ّ ثیٌٌؼٍ ػمت هییبثؼ ّ ؿافگًَْ ّ
چٌؼهؼٌبیی هیىْػ .ایٌزب هـگ ُوقهبى ػؿػآّؿ ّ فیجب هیىْػ ّ هزِْلیت فًؼگی ُـامٌبک ًینت ثلکَ تـکیجی اف
ُـاك ّ کيو امت .پبیبى كیلن ًیق ثؼیيّمیلَ ُن ػؿ عْیو صبلت یک ىلبی رؼیؼ ؿا ػاؿػ ّ ًْػی آىتی ثب فًؼگی ؿا
ثیبى هیکٌؼ؛ آٌُگ اپـای آى ػؿ ّاهغ اف یک «ىلبی هنیضی» ّ پبیبى ػؿػ ػيبم عجـ هیػُؼ ،اهب ُوقهبى ثب صْْؿ
فًبى ّ ػالئن هـگ هب ثَ ىکلی ًْ ثب صْْؿ ػّثبؿٍ ثضـاى ّ کبثْك ؿّثـّیین .ایٌزب ػؿ ّاهغ هب ثب صبلت اكنـػگی
ؿّثـّیین کَ پل اف یک ػّؿٍ ػؿػ ّ یبك ثَ آؿاهيی ػمت یبكتَ امت ّ ُوقهبى صْْؿ ْٓكبى ّ ػؿػ ثؼؼی ّ ػّؿ
ثؼؼی اكنـػگی ؿا صل هیکٌؼ .تٌِب ُوَ ایي اّؼاػ ایٌزب ثَ ّصؼتی فیجب ػمت هییبثٌؼ ّ هب ثَ لول ٌُـی «هطلْة
هطلن» ّ توتغ پـىْؿ ثيـی عْیو ػمت هییبثین .ثَ لول ٌُـی فًؼگی ّ رِبى ثيـی کَ ُویيَ ًیوَ توبم ّ تـکیجی
اف «ىکٍْ ّ ّصيت»« ،فایو ّ ّیـاًی» امت.
افیيؿّ الؿك كبى تـیـ ػؿ ّاهغ كیلوو ؿا ثب یک تؼبلیثغيی ّ فیجبمبفی « کبثْك فًؼگی هزِْل ّ پـىْؿ» آؿبف ّ
ثَ پبیبى هیؿمبًؼ .اّ ثب ّاالمبفی ّ تؼبلیثغيی ػٌَـ هزِْل ّ ؿئبل فًؼگی ثَ هب اربفٍ هیػُؼ ثَ چيناًؼافُب ّ
تلنیـُبی هغتلق اف آى ػمت یبثین ّ ُوقهبى صل کٌین کَ ُویيَ تلنیـی ػیگـ هوکي امت .تب ػؿک ّ لول کٌین کَ ُـ
چَ هیپٌؼاؿین ّ عیبل هیکٌین کَ ُنتین ،صتوب رْاًت هتْبػ آى ؿا ًیق ػؿ عْػ ػاؿین ّ ىبیؼ آًچَ ُنتین ػهیوب ؿّی ػیگـ
آى چیقی امت کَ عیبل هیکٌین ًینتینُ .وبًطْؿ کَ ُـ فى هِـثبًی ػؿ عْیو فى عيوگیٌی ًیق ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ هـػ
عًْنـػ ػؿ عْیو هبتلی عيوگیي پٌِبى ػاؿػ ّ تضت تبحیـ ىـایٔ هغتلق ُوَ چیق اهکبى پؾیـ امت .ایٌزبمت کَ ٌُـ
ثَ تجلْؿ «هـگ آگبُی» ّ لول لؾت كبًی تجؼیل هیىْػ ّ الؿك كبى تـیـ ػؿ ایزبػ ایي ثیبى ًْ ّ ّاالی ٌُـی اف
«هطلْة هطلن» ّ اف کبثْك ّ ّصيت ًِلتَ ػؿ فًؼگی موجْلیک ثيـی ،ػؿ ثیبى کبثْك ّ ّصيت ّ صل هـگ ًِلتَ
ػؿ ػؿّى ػين ّ اؿّتینن ثيـی هْكن ثْػٍ امت .اّ ُوقهبى ثب پبیبى كیلن ًيبى هیػُؼ کَ ایي ػیؼاؿ ثب کبثْك فًؼگی
ؿا پبیبًی ًینت ّ هب هـتت ثب صْْؿ ّ ثبفگيت هؼاّم ًبعْػآگبُی ّ مبصت ؿئبل فًؼگی عْیو ؿّثـّ عْاُین ثْػ.
هّْْع ػیگـ ایي امت کَ ػؿ ّاهغ الؿك كبى تـیـ ثب ایي كیلن ثَ ثیبى عبٍی اف ثضـاى اًنبًی ّ ثَ ّیژٍ اكنـػگی
اًنبًی ّ ػؿ ًِبیت اكنـػگی عْیو ػمت هییبثؼ ّ ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ اكنـػگی ػاؿای یک صبلت ًینت ّ كؤ یک
ثیوبؿی ًینت ثلکَ یک اهکبى عالم ًیق ُنت .هطوئٌب ؿّاىکبّی ثَ ُـ اًنبًی هیتْاًؼ کوک کٌؼ کَ اف ثضـاىُبی
فًؼگی عْیو ثگؾؿػ ّ ثَ ثلْؿی ًْ ػمت یبثؼُ .وبًطْؿ کَ ؿّاىکبّی ثَ ٌُـهٌؼاى هیتْاًؼ کوک کٌؼ کَ ثلْکبػُب ّ
ثضـاًِبی ٌُـی ّ ىغَی عْیو ؿا ثِتـ ثلِوٌؼ ّ ػؿک کٌٌؼ ،اهب ؿّاًکبّی ُیچگبٍ ًویتْاًؼ ؿاف عالهیت ثيـی ّ
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ٌُـهٌؼ ؿا ثيٌبمؼ .ثَ هْل كـّیؼ ػؿ هوبلَ «ػامتبیْمکی ّ هتل پؼؿ» ؿّاىکبّی ثبینتی مالس عْیو ؿا ػؿ ثـاثـ
عالهیت ٌُـهٌؼ ّ ثَ ّیژٍ ىؼـ ثـ فهیي ثگؾاؿػ ّ ًبتْاًی عْیو ػؿ ػؿک ػوین عالهیت ؿا هجْل کٌؼ .ؿّاىکبّی صتی
هیتْاًؼ ثـای عالهیت یک ٌُـهٌؼ ٍؼهَآكـیي ثبىؼ ،اگـ کَ ؿّاىکبّ ّ ٌُـهٌؼ هتْرَ ایي هضؼّػیت ًجبىٌؼ ّ اؿفه
هزِْلیت ًِلتَ ػؿ فًؼگی ّ ثضـاى اًنبًی عْیو ّ ػؿ ؿًّؼ عالهیت ٌُـی ؿا ػؿک ًکٌٌؼ .الؿك كبى تـیـ ػؿ
هَبصجَای ثَ ًوًَُْبیی اف ایي عطب ًقػ ٌُـهٌؼاى ػیگـ اىبؿٍ هیکٌؼ(.)10
ػؿ ایي ؿامتب ثبیؼ ػیؼ کَ الؿك كبى تـیـ ثب كیلن «ػربل» ّ ثب تجؼیل اكنـػگی عْیو ثَ یک عالهیت ًْ ُوقهبى ًيبى
هیػُؼ کَ چگًَْ ُـ صبلت اًنبًی چٌؼالیَ امت ّ چـا ُیچگبٍ هؼٌبی ًِبیی ُیچ صبلت اًنبًی هبثل ثیبى ًینت ّ هـتت
هیتْاى ثَ اىکبل ّ صبالت رؼیؼی اف صل ّ ثیبى اكنـػگی ّ ثضـاى ثيـی ػمت یبكت.
افیي ؿّ «ػربل» اّ یک عٌؼٍ عالم ثَ تالىی امت کَ ثغْاُؼ ّاهؼب ثبّؿ کٌؼ هبػؿ ثَ ػؿک ًِبیی ّ ػلوی ثضـاىُبی
ثيـی ّ توٌبُبی ثيـی امت« .ػربل» اّ ُن ثِتـیي ثیبى ًگبٍ ؿّاىکبّی ّ ُن یک «آًتیكـّیؼ» امت« .ػربل» اّ ثَ
فثبى ؿّثبٍ ّ یب فى هیگْیؼ کَ «كـّیؼ هـػٍ امت ،عؼا هـػٍ امت» .اکٌْى هب ثَ فثبى ًیچَ ّاؿػ کْیـ فًؼگی ىؼٍاین ّ
صبل ثبیؼ تَوین ثگیـین کَ آیب امیـ ایي کْیـ ّ ُیچی ّ کیيتْفی ثَ عْیو ّ یب ثَ ػیگـی ىْین ّ یب ثَ « ًینؿّف»
ثقؿگ اًنبًی ػمت یبثین ّ عبلن رِبىُبی فهیٌیُ ّ ًْ ،ویيَ كبًی ثيـی ثبىین .اهب ػهیوب ػؼم ّؿّػ ثِتـ ثَ ػؿّى
ایي کْیـ ّ ػجْؿ اف آى تٌِب هيکلی امت کَ كیلن الؿك كبى تـیـ ػاؿػّ .ؼلی کَ ُن ػؿ هضتْا ّ ُن ػؿ مبعت كیلن تبحیـ
هیگؾاؿػ .اّ ّ كیلوو ثَ صبلتی ّاؿػ ًویىْػ کَ ًیچَ ػؿ «چٌیي گلت فؿتيت» ثیبى هیکٌؼ ّ آى ایي امت کَ تٌِب کنی
کَ ػؿ ػؿّى عْیو ُـد ّ هـری ػاؿػ ،هیتْاًؼ متبؿٍای ؿهَبى ثیبكـیٌؼ.
ضؼف ًِبیی فیلن « دجبل»
هيکل اٍلی كیلن «ػربل» اف الؿك كبى تـیـ ػؿ ّاهغ ُوبى چیقی امت کَ هيکل هلِْم «مبصت ؿئبل» لکبى ًیق
ُنت .ػؿ كیلن الؿك كبى تـیـ ػؿ ًِبیت هب ثب یک «تکـاؿ ػائوی» امطْؿٍ ػؿ تبؿیظ ّ تبؿیظ ػؿ امطْؿٍ ؿّثـّیین.
«تکـاؿ» عَلت اًنبى گـكتبؿ ػؿ صبلت «توتغ ؿئبل» ًیق ُنت .افیيؿّ اًنبى ّمْامی ،هؼتبػ یب اكنـػٍ تضت تبحیـ
ایي تکـاؿ هضکْم ثَ صبالت كـمبیيی ّ ػؿ ًِبیت هـگ ّ پـیيبًی امت .اهب آیب اٍْال تکـاؿ هوکي امت؟ آیب تکـاؿ
یک صبلت ثَ هؼٌبی ًبتْاًی اف لول ایي صبلت ثَ ىیٍْای ًْ ًینت؟ .ایٌزبمت کَ ثبینتی ثَ مـاؽ ػلْف ثـّین .فیـا
ثـای ػلْف ػؿ ّاهغ «مبصت ؿئبل» ًَ یک مبصت هزِْل ،کبثْكّاؿ ّ تکـاؿىًْؼٍ ،ثلکَ ػؿ ّاهغ یک « ّاهؼیت
ّیـتْائل ًْ» ،یک اهکبى ّ مٌبؿیْی ًْ اف رنن ّ فًؼگی امت کَ اکٌْى هیعْاُؼ ثَ ّاهؼیت تجؼیل ىْػ« ،اکتْئل
ىْػ»( .)10اّ هیعْاُؼ ّاهؼیت ّ مٌبؿیْی کِي ؿا هیىکٌؼ ،پل اثتؼا کبثْك ایزبػ هیکٌؼ ّ ثَ صبلت کبثْك ػؿ
مٌبؿیْی کِي ظبُـ هیىْػ« ،صیْاى هیىْػ» ،ثَ عْػآفاؿی ّ ػیگـآفاؿی ػؿ مٌبؿیْی کِي ظبُـ هیىْػ تب اف
ػؿّى مٌبؿیْ ّ ؿّایت کِي كـاؿ کٌؼ ّ ثَ مٌبؿیْ ّ رِبى رؼیؼ عْیو ّاؿػ ىْػ ّ رنوی ًْ ،ثبفیایی ًْ ،ؿّایتی ًْ
ثیبكـیٌؼ.
افیيؿّ ػؿ ًگبٍ ػلْف تکـاؿ هوکي ًینت ّ آًزب کَ تکـاؿ پیو هیآیؼ ػؿ ّاهغ ىغٌ ّ ًگبُو امیـ یک ؿّایت کِي
ّ ُیـاؿىی رنوی کِي امت کَ هبًغ تضْل ّ ایزبػ مٌبؿیْ ّ تضْل ًْ هیىْػ .كیگْؿُبی كیلن الؿك كبى تـیـ ًیق اف
رِبتی امیـ رِبى ّ هتبكیقیک ػّآلینتی اًنبى هؼؿى ،ثب رٌگ ّ تٌبهِ هیبى رنن ّ ؿّس ،امطْؿٍ ّ تبؿیظ،
مـًْىت/تَبػف ،فى ّ هـػ ُنتٌؼ .الؿك كبى تـیـ ثب ًيبى ػاػى کبثْك ّ هزِْلیت فًؼگی ػؿ ّاهغ ىکنت ایي
ػّآلینن ّ هتبكیقیک رِبى هؼؿى ؿا ًيبى هیػُؼ .صتی تب صؼّػی ًيبى هیػُؼ چگًَْ ایي تٌبهْبت ّ صبالت ثب ُن ػؿ
پیًْؼًؼ ّ ُوؼیگـ ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ ،اهب اّ ثیيتـ ّاؿػ مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ عْیو ًویىْػ تب ىبیؼ هتْرَ رِبى
ّؿای آى ىْػ کَ ىـّع ثبفی ًْ ّ عٌؼٍ ًْ امت .اّ ػؿ هـف رِبى اًنبى هؼؿى هیهبًؼ ّ عیبل هیکٌؼ کَ ایي «تکـاؿ
هزِْل» هـف ًِبیی اًنبى امت ،ػؿ صبلی کَ اّ هـف ّؿّػ ثَ ػـٍَ ًْ ّ ثَ فثبى ػلْف «ؿیقّمّاؿ» رنن
ُقاؿگنتـٍ ّ ثبفیگـاى عٌؼاى امتّ .ؿّػ ثَ «ُیچی» ّ گؾاؿ اف «ػل آفؿػگی» لول ُیچی ّ پْچی ًِبیی فًؼگی،
پیوىـٓ ّؿّػ ثَ رِبى ثبفی فهیٌی ّ هـتت هتلبّت اًنبى كبًی ،عٌؼاى ّ پبؿاػکل امت .اّ پی ًویثـػ کَ ُـ
تکـاؿی ػؿ ّاهغ یک «ّاهؼیت ًْ» امت کَ ثَ عْیو ّكبػاؿ ًویهبًؼ ّ رلْتـ ًویؿّػ ثلکَ ثَ عْیو اف ًگبٍ ؿّایت
ػوْهی هیًگـػ.
فیـا ؿاف ًِبیی ،اگـ چٌیي ؿافی هْرْػ ثبىؼُ ،وبى چیقی امت کَ ؿّثبٍ هیگْیؼُ « .ـد ّ هـد ثـ ُوَ چیق
صکْهت هیکٌؼ» ّ ایي ُـد ّ هـد اهب ُوبى فًؼگی ّ رنن امت کَ هـتت تلبّت هیآكـیٌؼ ّ اف ػؿّى ُـد ّ هـد
چیقی ًْ ّ توٌب ّ آؿفّیی ًْ هیآكـیٌؼّ« ،صؼت ػؿ کخـت» ّ یب« کخـت ػؿ ّصؼت» هیآكـیٌؼ .فیـا ُـد ّ هـد
عالم امت .رنن عالم امت.
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اگـ ثَ ثیوبؿیُبی ؿّاًی ػهین ثٌگـین ،ػؿ ّاهغ ُوَ کبتگْؿیُبی ثیوبؿیُبی ؿّاًی ،ثب توبهی مْػُب ّ حوـاتی کَ
ثـای ػؿک ثیوبؿی ػاؿًؼ ،اهب ػؿ ػؿّى عْیو ػاؿای ػؿّؿی ًیق ُنتٌؼ .فیـا تٌِب یک ًوًَْ تیپیک هؼتبػ ّ یب اكنـػٍ
هْرْػ ًینت ثلکَ هیلیًِْب ًوًَْ اػتیبػ ،اكنـػگی ّ ؿیـٍ امت ّ ُـ كـػ اكنـػٍ ّ یب هؼتبػ ّ پـیيبًی ػؿ ّاهغ ایزبػ
«تلبّت ّ ؿاُی ًْ» امت .اّ هتلبّت امت ّ ؿاف ؿّاىکبّی کوک ثَ اّ ثـای ػؿک صویوت ّ تلبّت عْیو ّ آؿی
گلتي ثَ تلبّت ّ هؼؿت عْیو امت .ؿاُی ّ تلبّتی کَ ػؿ ًِبیت یک مٌبؿیْ ّ یک عالهیت ٌُـی امت (.لکبى ػؿ
هلِْم «ػینکْؿك ػاًيگبُی» ػهیوب ثَ عطبی ؿّاًيٌبمی ّ ػلن اىبؿٍ هیکٌؼ کَ امیـ ایي تُْن امت کَ گْیی ػاؿای
«ػاًو ػیٌی ّ ػهین» امت).
كیلن «ػربل» اف كبى تـیـ ثب آًکَ یک كیلن هتلبّت ّ ًْ امت ،اهب ػؿ عْیو امیـ ایي «تکـاؿ هزِْل» امت .افیيؿّ
كیلن ثبینتی ػؿ یک صـکت تـاژیک ّ هضتْم ثَ هتل ّ عيًْت عتن ىْػ ّ كیلن ػچبؿ یک «تکـاؿ تـاژیک» ّ
مـًْىت هضتْم امت ،فیـا پبیبى كیلن ثَ ًْػی آؿبف كیلن امت .اّ ػؿ مبعت كیلن ،ػؿ چـعو ًگبٍ ػّؿثیي ،ػؿ هنیـ
كیلن ،ػؿ ثبفی «ثبفیگـاى كیلن»  ،یب ثَ فثبى ػلْف ػؿ «ٍضٌَُبی ّیژٍ» كیلن هبًٌؼ ٍضٌَ ُنعْاثگی ػؿ فیـ ػؿعت،
ثَ ىیٍْ ثِتـ ّ ػهینتـی «ىکبفُب ّ یب ػؿُبیی» ثبف ًویکٌؼ ،تب ثجیٌٌؼٍ هبػؿ ثبىؼ ثیيتـ ثجیٌٌؼ ّ ؿاٍُبی هغتللی ؿا صل
کٌؼ کَ كیلن ّ ثبفیگـاى هیتْاًنتٌؼ پیو ثگیـًؼ ّ ًویتْاًٌؼ ثـًّؼُ .وبىْٓؿ کَ ًویتْاًؼ ثَ پیًْؼ هتوبثل الیَُبی
امطْؿٍای/هنیضی ّ ثضـاى ىغَی ّ صبالت مبػّهبفّعینتی كیگْؿُبی عْیو کبهل ّاؿػ ىْػ ّ صبلت
تـاژیک/کویک ایي پیًْؼ هتوبثل ؿا ًيبى ػُؼ.
ثـای هخبل ثبفی مبػّهبفّعینتی هیبى فى ّ هـػ هیتْاًنت ثَ ربی پبیبى تـاژیک ثَ هنیـُبی ػیگـی ًیق عتن ىْػ،
اهب ایي ػؿُب ّ ىکبف ػؿ ؽُي ثیٌٌؼٍ ثبف ّ ایزبػ ًویىًْؼ .ایٌزبمت کَ كیلن اّ عْػ امیـ یک «مـًْىت هضتْم ّ
ؿئبل» هیىْػ .اهب مـًْىت ُیچگبٍ کبهل هضتْم ًینتُ ،وبىْٓؿ کَ تَبػف هضِ ًینت ،ثلکَ فًؼگی اًنبًی ،لول
مـًْىت ػؿ تَبػف ّ ثبلؼکل امت .ایي مـًْىت تَبػكی یب تَبػف مـًْىتمبف اهب هیتْاًؼ هنیـُبی هغتلق
ؿّػ ّ ؿًگُبی هغتلق یبثؼُ .ـ لضظَ اف ایي هنیـ هیتْاًؼ هنیـُبی ػیگـ ؿّػ ّ اف یک صبلت مبػّهبفّعینتی
هیتْاى رِبًی هتلبّت ،تللیویُ ،قاؿگنتـٍ ،اف ثبفی عٌؼاى مبػّهبفّعینتی تب هتل مبػینتی آكـیؼ.
افیيؿّ ًیق اّ ثَ ثیبى عالم اكنـػگی عْیو ػمت هییبثؼ اهب ثَ ػؿک ثِتـ اكنـػگی عْیو ًبئل ًویىْػ ّ یب ثَ
ثجیٌٌؼٍ اهکبى صل ّ لول ایي ػؿک ًْ ؿا ًویػُؼ .فیـا اكنـػگی ،اػتیبػ ّ ُـ ثیوبؿی ػیگـ ػؿ هؼٌبی لکبًی ػؿ ّاهغ
یک «میگٌیلکبًت» ،یک «امن ػاللت» امت کَ ثَ «امن ػاللتی» ػیگـ ،ثَ صویوت ّ ّـّؿتی ػیگـ اف اًنبى اىبؿٍ
هیکٌؼ .صویوت ّ ّـّؿتی کَ ثبینتی اًنبى آى ؿا هجْل کٌؼ ّ ػؿ رِبى عْیو پؾیـا ىْػ ّ اّ ؿا ثَ یبؿ عْیو ّ هؼؿت
عْیو تجؼیل کٌؼ .یب ػؿ هؼٌبی ػلْفی ،ایي اكنـػگی ّ یب اػتیبػ ،ثَ اهکبًی ًْ ،رنوی ًْ اىبؿٍ هیکٌؼ کَ ٌُْف تضون
ًیبكتَ امت ّ امیـ ؿّایت کِي امت ّ ًویتْاًؼ ؿّایت کِي ؿا کبهل ثيکٌؼ ّ رنوی ًْ ّ ثبفیایی ًْ ثیبكـیٌؼ.
اكنـػگی اىبؿٍ ثَ هیل پیًْؼی ًْ ثب «ػیگـی ّ ؿیـ» ،ثب ػقیق اف ػمت ؿكتَ ّ ثب فًؼگی امت .اكنـػگی ،توٌبی ثؼًجبل
ػين ّ ىبػی ػوین امت ّ عْاُبى لول آى ػؿ ُویي لضظَ ّ فهبى صبل امت ،افیيؿّ اكنـػٍ ثبینتی ثـ توتغ هیل
یگبًگی ثب هؼيْم هطلن یب اف ػمتؿكتَ چیـٍ ىْػ ّ ثَ توٌبی ػيوی ًْ ػمت یبثؼ ّ هیبكَ ّاهؼی اكنـػگی عْیو ؿا
ثجیٌؼ کَ ُوبى توٌبی ػوین ػين ّ توٌبی اؿّتیکی ّ ػبىوبًَ امت .تاله ثـای ایزبػ ػؿرَ ّاالتـی اف لول ّ صل
یگبًگی هطلن/كبًی ثيـی ثب هؼيْم ػؿ لضظَ ّ ػؿ فًؼگی ثيـی امت .لول اثؼیت ػؿ لضظَ امت.
ُوبًطْؿ کَ اػتیبػ ػؿ ّاهغ هیل ّ صویوت ًِبًی اًنبى امت کَ هیعْاُؼ مجکجبل ّ مـّؿ رِبى ّ صوبین عْیو ثبىؼ،
عؼای عْیو ّ رِبى عْیو ثبىؼ ّ تب فهبًی کَ ثَ آى ػمت ًیبثؼ ّ آى ًيْػ کَ ُنت ،اف آًـّ هزجْؿ ثَ تکـاؿ ثبفی
ّ مٌبؿیْی اكنـػگی ّ اػتیبػ امت .تب آىفهبى کَ یب ػؿ ایي تکـاؿ اف ثیي ثـّػ ّ یب تکـاؿ ّ چـعَ رٌِوی اكنـػگی ّ
اػتیبػ ؿا ثيکٌؼ ّ ّاؿػ ػـٍَ رؼیؼ ّ مٌبؿیْی رؼیؼ عْیو ىْػ .اًنبى هؼتبػ هیعْاُؼ ػؿ ّاهغ ّاؿػ رِبى مجکجبل
عْیو ىْػ ّ اػتیبػه ػؿ ّاهغ اىبؿٍ ثَ هؼؿت اّمت کَ هیتْاًؼ ثب ًگبُو ،ثب مغٌو ،ثب هؼؿت ٌُـ ّ ىؼـه هـتت
ُـ چیق «ربىمٌگیي» ّ پـیيبىکٌٌؼٍ ؿا ثيکٌؼ ّ رِبًی ّ ؿّاثطی هؼؿتوٌؼ ،مجکجبل ّ ػبىوبًَ ثـای عْیو ثیبكـیٌؼ.
افیيؿّ «اػتیبػه» ،توٌبی ػؿًّیو اف اّ هیعْاُؼ ،اف اػتیبػ ثگؾؿػ ّ ثَ عْیو ػمت یبثؼ ،ثَ هؼؿتی ًْ ػمت یبثؼ.
ثـای ػمتیبثی ثَ ایي تْاًبیی ثبینتی اّ اهب ثـ ؿّایت کِي اػتیبػ ّ گـكتبؿی ػؿ رٌگ ّمْمَ/اعالم چیـٍ ىْػ ،ثـ
«توتغ یگبًگی هطلن ثب هؼيْم» چیـٍ ىْػ ّ ثَ مـّؿ رِبى كبًی عْیو تجؼیل ىْػ ّ ایٌگًَْ ّمْمَاه ؿا اف
اُـیوٌو ثَ كـىتَ مجکجبلیو تجؼیل مبفػ .فیـا هؼتبػ «عؼایی اف یک مْ ىـهٌؼٍ ّ اف مْی ػیگـ ثیهـف ّ امیـ
ّمْمَ» عْیو امت ّ هّْْع ثلْؽ اّ تجؼیل ىؼى ثَ «عؼای كبًی ّ مجکجبل» امت تب هبػٍ هغؼؿ ًیق اف «توتؼی
ؿئبل» ثـای اّ تجؼیل ثَ «توٌبیی» مجکجبل ّ عٌؼاى ىْػ ّ اّ ثتْاًؼ ػؿ ػیبلْگ ثب «ػیگـی» ،ثب هؼيْم ّ یب اؿْای
عْیو ،هـتت ىکلی ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ّ اف توٌبی عْیو ثیبكـیٌؼ؛ ثَ ربی ایٌکَ امیـ چـعَ رٌِوی
ىـهٌؼگی /عْػآفاؿی هؼتبػ یب اكنـػٍ ثبىؼ .اّ ثب ىْؿ ػبىوبًَ ًِلتَ ػؿ اكنـػگی ّ ثب هؼؿت مجکجبلی عْیو ًِلتَ ػؿ
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اػتیبػ عْیوُ ،وَ چیق ؿا هؼٌب ّ صبلتی ًْ ّ عٌؼاى هیثغيؼ ّ ایٌگًَْ پی هیثـػ ّ ًيبى هیػُؼ کَ تکـاؿ هوکي
ًینت ّ ُـ تکـاؿ ػؿ ّاهغ ّاهؼیت ّ اهکبًی ًْ امت.
الؿك كبى تـیـ ّ كیلوو ًویتْاًؼ ّاؿػ ایي ػًیبی ؿًگبؿًگ ىْػ ّ یب ثـای ثیٌٌؼٍ اهکبًی ّ ؿاُی ثـای ّؿّػ ثَ ایي
ػًیب ثبف ثگؾاؿػ ،فیـا عْػ ًیق ثَ ًْػی ٌُْف امیـ هتبكیقیک هؼؿى ّ ؿّاىکبّی هؼؿى امت .ایي ّؼق ًِبیی كیلن
امت کَ اف ٓـف ػیگـ ثبػج هیىْػ اّ ثَ «چـعو ثؼّى تکـاؿ» پنبهؼؿًی ػؿ كیلن عْیو ػمت ًیبثؼ .اهب ایي ّؼق
ًویتْاًؼ اؿفه ّ هؼؿتُبی كیلن ؿا ًلی کٌؼ کَ ػؿ ثبال اف آى ًبم ثـػٍ ىؼ ،ثلکَ ثـای ثیٌٌؼٍای کَ ثب ػیؼى كیلن ّ ًجْؽ اّ
ثَ لول ًْیٌی اف اصنبمبت ػوین ثيـی ّ «هـگ آگبُی» ػمت هییبثؼ ،ایي اصنبمبت ثب « صنـت ّ آُی» ثَ عبٓـ
ایي ًبتْاًی ًِبیی ُوـاٍ هیىًْؼ .صنـت ّ آُی کَ ػؿ عْیو ایي اهیؼ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ كیلنُبی ثؼؼی اّ ًیق هب ؿا
ػیگـ ثبؿ صیـاى مبفػ ،ثَ كکـ ّاػاؿػ ّ ثَ ػؿرَ ّاالتـی اف لول عٌؼاى ،تـاژیک/کویک ّ ؿًگبؿًگ «هطلْة هطلن
ّ ُیچی فًؼگی» ثـمبًؼ..صنـت ّ آُی کَ ػؿ ؽات اكنـػگی امت .فیـا اكنـػٍ یک ػبىن امت ّ ػؿ ّاهغ ػبىنتـیي
ّ عْاُبى ػمتیبثی ثَ اّد توٌب ،عْىی ّ ػينثبفی.
پبًْیض:
هوبلَ ثبال ػؿ ّاهغ ثغيی ّ یک روغ ثٌؼی کْتبٍ اف ًوؼ ؿّاًکبّاًَ ربهغ ّ ػّ ثغيی هي ثَ فثبى آلوبى ػؿثبؿٍ «ًْع
ثـعْؿػ ثَ مبصت ؿئبل ػؿ ػّ كیلن «ػربل » ّ «مْالؿیل» امت .هي هی عْامتن ثغو هـثْٓ ثَ كیلن مْالؿیل ؿا ًیق
ثَ كبؿمی ثـگـػاًن ّ ػؿ ایي کتبة هٌتيـ ثکٌن ،اهب کوجْػ ّهت ّ ْٓالًی ىؼى کتبة هبًغ اف آى ىؼ .ػالهَ هٌؼاى ثَ ایي
هجضج ّ تْاًب ثَ فثبى آلوبًی هی تْاًٌؼ ثـای عْاًؼى هطلت اٍلی ثَ ػّ لیٌک ؽیل ّ ػّ ثغو هوبلَ هـارؼَ ثکٌٌؼ:
http://www.sateer.de/1981/11/die-filme-solaris-und-antichrist-und.html
http://www.sateer.de/1981/11/filmanalyse.html
اػثیبت:
)/1http://de.wikipedia.org/wiki/Antichrist_(Film
/2http://de.wikipedia.org/wiki/Dogville
/3http://de.wikipedia.org/wiki/Manderlay
 /9/7/6/5/4ػکتـ هْللی :هجبًی ؿّاىکبّی كـّیؼ/لکبى .ثغو صیج ّاهغ 265.ً .تب 279
6- Objekt klein a
7- Das Ding.
8-11 Zizek: Körperlose Organe. S.204-205.13
/10http://www.welt.de/die-welt/article3742324/Ich-will-einfach-nur-ueberleben.html
12- Deleuze-Guattari: Anti-Ödipus- Kapitel 1.
13. Unheimlich.
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راس رّاًکبّاًَ «فتیؼیظن» ّ کبساًْای فیلن « فزاًظْا تزّفْ»
هي ػؿ هوبلَ « ؿاف ػبىوبًَ مضـ ثتّاؿٍگـایی »1.کَ ػّ مبل پیو هٌتيـ ىؼ ،ثَ تلْیل ثَ هّْْع كتیيینن اف ًگبٍ
كـّیؼ/لکبى ّ ًگبٍ ػلْف پـػاعتَام ،ثٌبثـایي ایٌزب ًویعْاُن ثَ تکـاؿ آى مغٌبى ثپـػافم ثلکَ هی عْاُن ثب تّْیضی
اًؼک ػؿ ثبة كتیيینن ثَ ًوؼ صبلت كتیيینن کبفاًْای كیلن کالمیک ّ هؼـّف كـاًنْا تـّكْ ثَ ًبم «هـػی کَ فًبى ؿا
ػّمت ػاىت» ثپـػافم.
رّاًکبّی فتیؼیظن
هؼؿت ؿّاًکبّی ػؿ ایي امت کَ ًيبى هیػُؼ ػؿ یکبیک هب اًنبًِب ّ ػؿ فًؼگی اًنبًی ُوَ گًَْ اىتیبهبت ّ ىْؿُبی
پبؿاًْییؼ ،كتیيینتی ،مبػّهبفّعینتی ّ ؿیـٍ ّرْػ ػاؿػ ّ هّْْع ثلْؽ كؤ ایي امت کَ چگًَْ اًنبى ثب ػگـػینی
ُـ چَ ثیيتـ ثَ «مْژٍ ّ یب كـػیت» هبػؿ هیىْػ ثَ اىکبل هؼؿتوٌؼ ّ ثبلـبًَ ایي هؼؿتِبی ػؿًّی عْیو ػمت یبثؼ ّ
امیـ صبالت ثیوبؿگًَْ آًِب ًگـػػ .هّْْع ؿّاًکبّی ّ ؿّاى ػؿهبًی افیٌـّ ُویيَ «چگًْگی صبلت ّ اصنبك»
امت .فیـا ُوَ ایي صبالت اًنبًی ،ثل اًنبًی امت .هّْْع ایي امت کَ آیب هب امیـ صبالت كتیيینتی عْیو ُنتین ّ
ثؼیي عبٓـ ًبتْاى اف اؿتجبٓ ػوین ثب ػیگـی ّ گـكتبؿ ػؿ تکـاؿ یک ؿیتْال عبً ُنتین ّ یب هبػؿ ثَ لول صبلت
كتیيیتی عْیو ثَ مبى یک توٌبی كتیيینتی ُنتین کَ هیتْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق ،چْى ؿًگی ػؿ هیبى ؿًگِب ّ هؼؿتِبی
ػیگـ ػؿّى هب ّرْػ ػاىتَ ثبىؼ ّ ُـ صبلت هب اف ؿاثطَ اؿّتیکی ،ػيوی تب صبالت اًؼیيَ ّ رِبى هب ؿا ثب هؼؿت
عْیو مضـآهیق ّ فیجب مبفػ.
هيکل اًنبى گـكتبؿ ػؿ صبلت كتیيینتی ثٌبثـایي ایي امت کَ ثـای اّ یک تکَ لجبك فیـ هؼيْم ربی هؼيْم ؿا
هیگیـػ ثَ ربی آًکَ ایي توٌبی كتیيینتی ثتْاًؼ ػؿ کٌبؿ كبًتقیِب ّ یب ثبفیِبی اؿّتیکی ّ ػيوی ػیگـ ثبػج فیجبیی
ؿاثطَ ثب هؼيْم ىْػ ّ یب کوک کٌؼ کَ هب هبػؿ ثَ لول «ربػّیی» ثْػى گبٍ ثَ گبٍ ّاهؼیت ّ رِبى ىْین ّ هبػؿ ثَ علن
ػکنِب ّ ٌُـُب ّ یب صبالتی اف ایي «رِبى مضـآهیق».
ایي گـكتبؿی اًنبى كتیيینت ػؿ «ًگبٍ» یک اثژٍ ّ ػیؼى ایي اثژٍ ثَ مبى « اثژٍ ًِبیی ّ هطلن» ثَ مبى «هؼيْم
گويؼٍ» کَ صبل ثَ آى ػمت یبكتَ امت ،ػؿ ّاهغ ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ صبلت كتیيینن امت .فیـا اًنبى كتیيینت ػؿ ّاهغ عیبل
هیکٌؼ ثب ػمتیبثی ثَ ایي «اثژٍ ٓالیی ّ مضـآهیق» ،ثب لینیؼى کلو هؼيْم ّ یب ثْییؼى لجبك فیـ اّ ػؿ ّاهغ ثَ «
هؼيْم ًِبیی» ػمت یبثؼ ،ثَ «مضـ فًؼگی» ػمت یبثؼ ،ثَ «ثِيت هطلن» ػمت یبثؼ .ػؿ ایي هؼٌب ثَ هْل كـّیؼ ّ مپل
لکبى كتیينیت ػؿ پی آى امت کَ ًيبى ػُؼ کَ «هبػؿ ػاؿای كبلْك» امت ّ کوجْػی ًؼاؿػ« .اثژٍ كتیيینتی» ػؿ ّاهغ
ًوبیبًگـ یک «اثژٍ هطلن ّ ثؼّى کوجْػ» امت ّ ایي اثژٍ هطلن ّ ثؼّى ّؼق ػؿ ّاهغ ُوبى كبًتقی کْػکبًَ امت کَ
اًنبى ػؿ آؿْه هبػؿ ثؼًجبل امت ّ صبل ًبعْػآگبٍ ثب امبؿت ػؿ «مضـ یک اثژٍ كتیيینتی» هیعْاُؼ ػیگـثبؿ اصنبك
کٌؼ کَ هبػؿ هطلن ّ ثِيت گويؼٍ ّرْػ ػاؿػ ّ اثژٍ كتیيینتی موجل ایي هبػؿ كبلْك ػاؿ ّ ثؼّى کوجْػ ّ ثِيت گويؼٍ
امت .ایٌگًَْ كتیيینت ثب لول كتیو عْیو ػؿ ّاهغ عیبل هی کٌؼ ثَ آؿْه هبػؿی ّ ثِيت کْػکبًَ ّ ثؼّى هـف ثـهی
گـػػ ّ یب ثَ آى ػیگـ ثبؿ ػمت هی یبثؼ.
اهب ُوبًطْؿ کَ گلتن صبلت كتیيینتی یک صبلت ػویوب اًنبًی امت ّ ػؿ ثطي ؿّاثٔ اًنبًی ّ فًؼگی اًنبًی چْى
صبالت ػیگـ ثَ صبلت یک « اؿگبى ثؼّى رنن» ،ثَ صبلت یک ىْؿ امبمی اًنبًی ّرْػ ػاؿػ .فیـا اًنبى هْرْػی
ػاؿای «کوجْػ» ّ ّؼق امت ّ ُویيَ ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی امت ّ ُوقهبى ایي اًنبى ثؼًجبل آى امت کَ ثَ ًْػی ثـ ایي
کوجْػ چیـٍ ىْػ ،کْػک ّ ثیگٌبٍ ىْػ ّ ثَ ثِيت هطلن ثبفگـػػ .ثلْؽ اًنبًی افیٌـّ ػؿ گؾاؿ اف «كبًتنن ّ تُْن ایي
ثِيت هطلن» ّ ػؿک کوجْػ عْػ ّ ػیگـی ،ػجْؿ اف توتغ كتیيینتی ّ امبؿت ػؿ ًگبٍ یک اثژٍ ّ ػمتیبثی ثَ «توٌبی
كتیيینتی» ،ػمتیبثی ثَ كبًتقیِبی ّ ثبفیِبی كتیينتی ػؿ فًؼگی ّ یب ػمتیبثی ثَ تْاى ػیؼى «ؿئبلینن ربػّیی» ،ثَ
ػیؼى ّ لول ؿّیب ّ مضـ ػؿّى ّاهؼیت ؿّفهـٍ امت.
ایي صبلت ثٌیبػیي ثيـی کَ ُویيَ ؿّ ثَ مْی «مضـ ّ عـاكبت» ّ یب ػمتیبثی ثَ «ثِيت گويؼٍ» ػاؿػ ،ثبػج هی ىْػ
کَ اًنبى ثـاصتی هیتْاًؼ امیـ «مضـ» یک «اثژٍ ّ یب صبلت كتیيینتی» ىْػ .یب اًنبى هیتْاًؼ ثَ اىکبل هغتلق ،چَ
تْمٔ صکْهتِبی ػیکتبتْؿی کَ ؿُجـ ػؿ آى گبٍ صبلت ایي «اثژٍ كتیيینتی» ؿا هییبثؼ ّ یب ػؿ تجلیـبت هؼؿى هْؿػ
امتلبػٍ ّ یب مْء امتلبػٍ هـاؿ گیـػ« .كتیيینن کبالیی» اهـّفٍ یک هؼؿت هِن ػؿ عـیؼ ّ كـّه کبالُبیی امت کَ گبٍ
صتی اٍال عـیؼاؿ ًیبف ثَ عـیؼ آى ؿا ًؼاؿػ اهب ثب ایي صبل هیعـػ فیـا امیـ ایي «مضـ کبالمت» .ربلت ایٌزبمت کَ
ثَ هْل ژیژک اف ُـ هَـف کٌٌؼٍ ای مْال ثکٌیؼ کَ چـا ثـای هخبل کبالیی ؿا هیعـػ کَ یکؼكؼَ ٍبصت چٌیي هؼؿت
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كتیيینتی هخل « آی پت» یب «آیلْى» ّ ؿیـٍ هیىْػ،آًگبٍ اّ رْاة هیؼُؼ کَ هیؼاًؼ ایي صبلت مضـآهیق یک ػؿّؽ
امت اهب ثب ایي صبل هیعـػ فیـا ثِـصبل ثب کوک آى ٍبصت هؼؿت ّ هْهؼیتی ًْ هیيْػ ّ ىبیؼ «ّاهؼب ثؼؿػ ثغْؿػ».
هّْْع صبلت كتیيینتی هخل هؼٌبی لـْی آى کَ اف فثبى پـتـبلی هیآیؼ ُن صکبیت اف لول «مضـآهیق ثْػى ػیگـی ّ
فًؼگی» هیکٌؼ کَ یک ًوًَْ ثیبى ثبلـبًَ ّ هْی ایي صبلت کتبة ثبؿت ػؿثبؿٍ «ػکبمی» امت ّ هؼٌبی ػّم آى « یک
چیق هٌَْػی ّ ػؿّؿیي» امت کَ ػؿ ّاهغ صبلت ًبثبلـبًَ ّ یب ثیوبؿگًَْ كتیيینن ؿا ًيبى هیػُؼ کَ ىغٌ امیـ یک
«اثژٍ هطلن ّ ػؿّؿیي» امت ّ عیبل هی کٌؼ ثب تَبصت آى ثَ تَبصت هؼيْم ًِبیی ّ فًؼگی ػمت یبكتَ امت .اٍْال
صتی ُـ کالم ّ کلوَ اًنبًی ػاؿای یک صبلت كتیيینتی امت ،فیـا ُـ کلوَ «اىبؿت ثَ چیقی ػیگـ ّ ػؿ ًِبیت ػمت
ًیبكتٌی» ػاؿػ اهب ّهتی یک کلوَ ،یک ىؼـ یب یک ػؼػ كتیيینتی ىْػ ،آًگبٍ ػؿ ّاهغ ىبػـ ّ یب كتیيینت عیبل هی کٌؼ
کَ صبل ثب ثیبى ایي کالم یب هطلت ػؿ ّاهغ ثَ « هؼٌبی ًِبیی کلوَ ،ثِيت ًِبیی» ػمت یبكتَ امت ّ امیـ کالم ّ مضـ آى
هی ىْػُ .وبًطْؿ کَ اػؼاػی چْى «ُلت» ّ ؿیـٍ ػاؿای ایي صبالت كتیيینتی ّ مضـآهیق ُنتٌؼ.

ًقذ فیلن «تزّفْ»
كیلن «هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت هی ػاىت» ،احـی اف كـاًنْا تـّكْ ػؿ مبل « »1977امت ّ یک احـ کالمیک ّ
هؼـّف امت .هّْْع كیلن ایي امت کَ كیگْؿ اٍلی كیلن کَ یک کبفاًْا امت ػؿ اثتؼای كیلن ثب صْْؿ فًبى فیبػی ثَ
عبک مپـػٍ هی ىْػ ّ یک ؿاّی فى كیلن ؿا ىـّع هی کٌؼ ّ ػؿثبؿٍ اّ ّ ػين اه ثَ فًبى ،صبلت كتیيینتی اّ ثَ
«پبی فًبى» تّْیش هی ػُؼ .كیلن صبل ثَ صبلت كاله ثک هب ؿا ثب کبفاًْای كیلن آهبی ثـتـاًؼ هْؿاى ّ فًؼگیو آىٌب هی
کٌؼ ّ ایٌکَ چگًَْ اّ ػبىن پبی فًی هی ىْػ ّ ثـای آىٌبیی ثب فى ثب هبىیي اّ تَبػف هی کٌؼ .مبم پبُب اف ػّؿاى
کْػکی ػؿ ّاهغ اىتیبم ّ توٌبی ثقؿگ ثـتـاًؼ ُنتٌؼ ّ كیلن ثَ عْثی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ چـا صبلت کبفاًْا ثْػى
ثـتـًـاػ ّ « كتیو پبی فًبى» اّ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب ؿاثطَ کْػکبًَ اه ثب هبػؿه ػاؿػ .ثـتـاًؼ هْؿاى ثَ صبلت كاله
ثک ثَ ثیبى عبٓـاتو ثب فًبى هی پـػافػ ّ ىـّع ثَ ًْىتي «کتبة عبٓـاتو» هی کٌؼ .کتبة اّ تْمٔ یک ًبىـ ثَ
چبپ هی ؿمؼ ّ اّ ثب هنئْل فى اًتيبؿات ًیق یک ؿاثطَ هْهت ایزبػ هی کٌؼ .فهبًی کَ ثَ پبؿیل ثبف هی گـػػ ػّثبؿٍ
كتیو اّ ثبال هی گـػػ ّ ؿّفی ػؿ صیي ػًجبل کـػى فًی ّ ًگبٍ ثَ پبی اّ تَبػف هی کٌؼ .ػؿ ثیوبؿمتبى ثـتـاًؼ ػؿ
صبلیکَ ثَ پبی پـمتبؿی ػبىوبًَ هی ًگـػ ّ چْى کْػکی ػمتبًو ؿا ثَ مْی اّ ّ ػؿ ّاهغ ثَ مْی هبػؿ ػؿاف هی کٌؼ،
اف تغت هی اكتؼ ّ هی هیـػ.
ػامتبى تـاژیک/کویک کبفاًْای تـّكْ ػؿ صویوت ثِتـیي ثیبًگـ تئْؿی «كتیيینن» ؿّاًکبّی كـّیؼ تب لکبى امت.
تـّكْ ثَ عْثی ایي پیًْؼ هیبى كتیو اّ ّ گـكتبؿیو ػؿ ػين کْػکبًَ ثَ هبػؿه ؿا ًيبى هی ػُؼ .هبػؿی کَ ػؿ ّاهغ
ػين عبٍی ًیق ثَ اّ ًيبى ًؼاػٍ امت ّ هؼيْهبى كـاّاى ػاىتَ امت ّ صبل اّ ًیق ػاؿای هؼيْهبى فى كـاّاى امت.
اهب ًْىتي ثَ اّ اهکبًی هی ػُؼ کَ صبل كبٍلَ ای ثب عْیو ّ رِبًو ایزبػ ثکٌؼ ّ ثَ ؿّاثطو ثٌگـػ ّ آًِب ؿا تضلیل
ثکٌؼ .كیلن تـّكْ ػاؿای رْاًت ظـیلی ػؿثبؿٍ ؿّاثٔ هـػاى ّ فًبى ّ صبالت هغتلق آى امت کَ ایٌزب ًوی تْاًین ثَ آى
ثپـػافین ،اهب آًچَ ثـای ثضج هب امبمی امت،ایي امت کَ تـّكْ اهب ثَ « ثـػاىت ؿّاًکبّاًَ» اف كتیو ػؿ هنیـ كیلن
عْىجغتبًَ ّكبػاؿ ًوی هبًؼ ّ رْاًت ػیگـ ؿا ًیق ًيبى هی ػُؼ ّ چين اًؼافُبی ًْیٌی اف هّْْع ثبف هی کٌؼ.
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هؼؿت اّل كیلن ایي امت کَ ًيبى هی ػُؼ کَ چـا هـگ کبفاًْای كیلن ػؿ ّاهغ ثَ عبٓـ گـكتبؿی اّ ػؿ صبلت كتیيینتی
ّ کْػکبًَ اه امت ،اهب مپل ًبگِبى کبفاًْای كیلن ثَ یبػه هی آیؼ کَ اّ ػؿ ّاهغ «فى» ػاىتَ امت ّ ػهیوب رؼا ىؼى
فًو اف اّ ،ىـّع صبلت کبفاًْایی اّ ّ ىؼت یبثی صبالت كتیيینتی اّ ًیق ثْػٍ امت .ػؿ ایي لضظَ کبفاًْای مبثن اف
چين اًؼافی ًْ ثَ هـػی هؼوْلی ّ هـوْم تجؼیل هی ىْػ کَ هی عْاُؼ عبٓـٍ ػين ىکنت عْؿػٍ اه ؿا ثب
پیـّفیِبی ًْ ثَ كـاهْىی ثنپبؿػ.
هّْْع هْیتـ ّ هِوتـ ایي امت کَ ػؿ هنیـ ایي «ثَ یبػ آّؿػى» ػؿ ّاهغ کبفاًْا اف یک كـػ امیـ كتیو ّ «عبٓـات
عْیو» ثَ یک «ؿاّی موجْلیک» تجؼیل هی ىْػ ّ پی هی ثـػ کَ صتی عبٓـات اّ ػؿ ّاهغ كؤ چين اًؼاف ّ ؿّایتی
ُنتٌؼ کَ هی تْاى ُـ لضظَ اف رٌجَ ػیگـی ثَ آى ًگـینت ّ ثَ ّاهؼیتی ػیگـ اف آى ػمت یبكت .ایي « تزـثَ
موجْلیک ّ هؼؿتوٌؼ» ثَ اّ کوک هی کٌؼ کَ صبل ُـ چَ ثیيتـ اف یک کبفاًْای تـاژیک/کویک گـكتبؿ مضـ «پبی
فًبى» ،پب ثَ ػـٍَ رِبى كـػی ّ مْثیکتیْ عْیو ثگؾاؿػ ّ صل کٌؼ کَ اّ ثیو اف یک صبلت ّ ىکل امت .افیٌـّ
اّ صبل صتی ػؿ «عبٓـات ٍویوی ّ ىغَی» عْیو ًیق تـییـاتی ثْرْػ هی آّؿػ ّ ثـای هخبل ؿًگ آثی لجبك
هؼيْهی ؿا هـهق هی ًْینؼ ،فیـا هی ػاًؼ کَ آًچَ هی گْیؼ تٌِب یک ؿّایت ّ یک صبلت امت .ایي صبلت ًْ ّ
مْثیکتیْ ثَ اّ اهکبى هی ػُؼ کَ ثغْاُؼ ؿاثطَ ای ًْ ّ ػبىوبًَ ّ ػویوتـ ثب فى ًبىـ ایزبػ ثکٌؼ اهب ایي ثبؿ ػؿ ّاهغ
ایي فى ًبىـ ّ كویٌینت امت کَ ثیو اف یک ؿاثطَ گؾؿا ّ اؿّتیکی اف اّ ًوی عْاُؼ .ایٌگًَْ ػؿ ًِبیت کبفاًْا
ػّثبؿٍ ثَ صبلت كیتيینتی ّ کْػکبًَ عْیو ؿرؼت هی کٌؼ ّ ثـای «ّصؼت ّرْػ ثب هبػؿ» ،ثب كتیو عْیو هی هیـػ.
فیـا ؿرؼت ثَ ثِيت گويؼٍ ًبهوکي امت ّ ػیگـی ًیق ُویيَ ػاؿای کوجْػی امت.
اػثیبت:
/1http://zamaaneh.com/idea/2008/01/post_238.html
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بخغ دّمً :قذ چٌذ فیلن اکؼي ،طبیٌغ فیکؼي ّ هبحث قِزهبى/ضذ قِزهبى
رّاىکبّی فیلن جذیذ «بتهي» (ػْالیَ طیبٍ) ()1
تاله اًؼیيَ هؼؿى ّ مکْالؿ ثـای ؿُبیی اًنبى اف امطْؿٍ ّ عؼایبى ّ هِـهبًبى امطْؿٍای ،ثـای « ؿهقفػایی ّ
مضـفػایی ّاهؼیت» ىکنت عْؿػٍ امت .اهـّفٍ هب ثب امطْؿٍُب ّ هِـهبًبى ػیگـی ؿّثـّیین .اهـّفٍ ُـکْل ّ
ؿمتن اكنبًَایً ،بهو ثتهي ،مْپـهيُ ،بًکْک ،تـهیٌبتْؿ ،امپبیؼؿهي ّ ؿیـٍ امت .اهـّفٍ اًنبى هؼؿى ثؼًجبل
رنتزْ ّ لول رِبى امطْؿٍای ،ربػّیی ػؿ كیلنُب ّ ػامتبىُبیی چْى «اؿثبة اًگيتـ»ُ« ،بؿی پْتـ» ّ ؿیـٍ امت.
اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت ّ ایي توٌبهٌؼی ّ رنتزْی ربّػاًَ یک کوجْػ ،رنتزْی ربّػاًَ لول ػّثبؿٍ یک ثِيت
ّ هؼيْم گويؼٍ ،رنتزْی ربّػاًَ یک رِبى ربػّیی ّ ىکُْوٌؼ ،هضـک ّ هؼؿت اٍلی اّ ػؿ ایزبػ عالهیت ّ
ثبفیُبی ًْ ّ كبًی ػين ّ هؼؿت امت  .یب فهیٌَمبف ثضـاى ّ گـكتبؿی ػؿًّی ّ ثـًّیو ػؿ یک ًگبٍ ّ توٌب ّ
هضکْهیت ثَ تکـاؿ ثیوبؿگًَْ عْامت عْیو امت ،تب آًگبٍ کَ ثب ىٌبعت صویوت ّ توٌبی ًِلتَ ػؿ ثیوبؿی ّ تکـاؿه،
هبػؿ ثَ تضْلی ًْ ّ مالهتی ًْ ّ هبػؿ ثَ ایزبػ یک رِبى موجْلیک ّ كـػی ّ ُویيَ ًبتوبم ًْ ثبىؼ.
بتهٌی» ًْ ّ هتفبّت ّ طبحت «رئبل یب ّاقغ» لکبى«
كیلن رؼیؼ ثتهي ثَ ًبم «ىْالیَ میبٍ»( )1ؿکْؿػ كـّه ؿا ىکبًؼٍ امت ّ تْاًنتَ امت ػؿ اػاهَ ؿاٍ ثغو هجلی عْیو
ثَ ًبم «ىـّع ثتهي» تَْیـ ّ ؿّایتی ًْ اف ایي كیگْؿ اكنبًَای هؼؿى ایزبػ کٌؼ ّ عْیو ؿا اف ُوَ كیلنُبی هجلی
ثتهي هتوبیق مبفػ .هؼؿت اٍلی كیلن « ىـّع ثتهي» ّ ػؿ صبلتی ثِتـ «ىْالیَ میبٍ» ایزبػ یک هِـهبى آىٌب/ؿـیجَ،
یک هِـهبى رؾاة/عطـًبک ّ هزِْل امت .ثتهي رؼیؼ ثـعالف ثتهيُبی هؼیوی تٌِب اًنبًی عْة ،هْی ،رؾاة
ًینت کَ ثـای ػكبع اف ػهْکـامی ّ هبًْى ثَ رٌگ ربًیبى ّ گبًگنتـُبیی هیؿّػ کَ پؼؿ ّ هبػؿه ؿا ًیق کيتَاًؼ.
ایي ثتهي ًْ ثَ ثبفیگـی ػبلی «کـینتیبى ثیل» ّ كیلن اّ ػؿ عْیو ػاؿای یک هؼؿت پٌِبى،عطـًبک ّ یب کبثْكّاؿ
امت کَ اف اثتؼا ثَ ًْػی ػؿ اّ آىیبًَ ػاؿػ ّ چْى علبىی هٌتظـ فهبى ظِْؿ عْیو امت .هجبكَ ایي ثتهي ػاؿای یک
صبلت عيًْت ػؿًّی ّ ػوین ّ ثب صؼااهل ثیبى ّ تٌو اصنبمی امتُ.ویٌگًَْ اًؼام ّؿفىی اّ اف ایي هؼؿت عطـًبک
ّ هزِْلّاؿ عجـ هیػُؼ ّ اف ٓـف ػیگـ اّ ػاؿای هِـثبًی ٌٓ ،ق ّ رؾاثت عبً عْیو امتُ .ویي صبلت
کبثْكّاؿ ّ ًبهلِْم ػؿ هْفیک ّ کل كیلن اّل «ثتهي» ّ ایي كیلن ػّم ّرْػ ػاؿػ کَ توبهی ُـ ػّ كیلن ؿا ثب یک
ُیزبى ّ اّطـاة ػؿًّی ّ ػلِـٍ یک کبثْك ًْ ُوـاٍ هیمبفػ .ثَ ّیژٍ هْفیک ػبلی ّ ػلِـٍمبف كیلن ثَ ُـ ػّ كیلن
هؼؿتی ػوین ّ پـُیچبى ّ ػؿ ػیي صبل کبثْكّاؿ هیثغيؼ .گْیی كیلن اف اثتؼا ثب کبثْمی ّ عطـی آؿبف هیىْػ ّ ّ
ػؿ ػیي پیـّفی ًِبیی عْثی ثـ ثؼی ثبف ُن ایي کبثْك هزِْل ّ ػلِـٍ ػؿ ّاهغ ػؿ پیـّفی ربؿی امت ّ اػاهَ آى ؿا
ًيبى هیػُؼ.
کبثْك ّ عطـی کَ چٌبى ؿئبل ّ ّاهؼی امت کَ کل كیلن ؿا ػؿ ثـهیگیـػ ثب ایيصبل ُیچ ًبهی ًؼاؿػ ّ هزِْل امت.
ایي کبثْك ّ عيًْت هضِ ػؿ صـکبت هِـهبى ّ ثَ ّیژٍ ّؼ هِـهبى كیلن «صْکـ» ثب ثبفی ػؿعيبى ٌُـپیيَ كویؼ ّ
رْاى «ُیت لؼگـ» ربؿی امت اهب ػلتو ػؿ ّاهغ هزِْل امت .ػلت ایي عيًْت ّ لؾت اف عيًْت ّ هتل ػیگـ
هؼْالت هبثل ػؿک کْػکی ّ یب عبًْاػگی ًینت ثلکَ ایي صبلت کبثْكّاؿ ّ هزِْل ،ایي توتغ عيًْتثبؿ ػؿ ثطي
فًؼگی ثتهي ّ ثبفیگـاى ػیگـه ،ػؿ ثطي كیلن ،ػؿ ثطي فًؼگی ربؿی امت.
»طبحت «رئبل یب کببْصّار
لکبى ثَ ایي صبلت کبثْكّاؿ ّ هزِْل فًؼگی ،ثَ ایي «ُیچی ّ پْچی کبثْكّاؿ» فًؼگی ًبم مبصت یب ػـٍَ «ؿئبل
یب ّاهغ» ؿا ػاػٍ امت .لکبى ثَ ربی مبعتبؿ ؿّاًی مَ ثغيی ًقػ كـّیؼ «هي/كـاهي/آى» ،اف مَ مبصت ّ مَ ثغو
ؿّاًی «عیبلی ،ؿئبل ّ موجْلیک» مبعتبؿ ؿّاًی ثيـی مغي هیگْیؼُ .ـ اًنبًیُ ،ـ پؼیؼٍ اًنبًی ػاؿای ایي مَ
ثغو امت ّ ایي مَ ثغو چْى ػّایـ ثـّهَای ػؿ یکؼیگـ آهیغتَاًؼ ّ ثؼّى یکؼیگـ ًویتْاًٌؼ ثبىٌؼ .ػؿ ُـ ثْمَ ّ یب
مغي ثيـی ُن ػٌَـی ًبؿمینتی یب عیبلی ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ پی ػينً/لـت ًبؿمینتی ثب ػیگـی ّ «ؿیـ» امتُ .ن
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ػؿ ایي کالم ّ ثْمَ توٌبیی موجْلیک ّ ثبلـبًَ ّرْػ ػاؿػ کَ ػؿ یک ؿاثطَ ّ ػیبلْگ پبؿاػّکل ّ ػیبلکتیکی ثب ػیگـی
ّ «ؿیـ» هـاؿ ػاؿػ ّ ُن ػؿ ایي کالم ّ ثْمَ ػٌَـی هزِْل ّ یک «ُیچی» ّرْػ ػاؿػ کَ آهیغتَ ثب صل کبثْك ّ
ّصيت امت .افیيؿّ ثْمَ ثيـی ّ کالم ثيـی هبالهبل اف الیَُبی هغتلق ،صبالت ّ اصنبمبت هغتلق تلظ ّ ىیـیي ّ
یب گلهبًٌؼ امت .ثب اًکَ ثلْؽ ثيـی ػؿ ایي امت کَ ُـ چَ ثیيتـ ػٌَـ موجْلیک ثـ ؿاثطَ ّ ؿّایت ّ مغي صبکن
گـػػ اهب ػّ ثغو ػیگـ ًیق صْْؿ عْیو ؿا صلٔ هیکٌٌؼ .افیٌـّ تَْیـ هبػؿ ّ یب پؼؿ ػؿًّی یب هیتْاًؼ ثَ ىکل «
یک هبػؿ ؿئبل» ّ کبثْكّاؿ ثبىؼ ،یب ثَ ىکل یک «هبػؿ یب پؼؿ عیبلی ّ ًبؿمینتی» ّ یب ثَ ىکل یک «هبػؿ
موجْلیک» .صتی ایي صبالت هیتْاًٌؼ ثَ ىکل تـکیجی ؿئبل/موجْلیک یب موجْلیک /ؿئبل ثـ ٍضٌَ صبکن ثبىٌؼ .هّْْع
ایي امت کَ ثنتَ ثَ صکْهت ایي یب آى ػـٍَ آىگبٍ ىغٌ ّ یب ؿّاثطو ثیيتـ ػچبؿ ثیوبؿیُبی ًبؿمینتی ّ یب
عيًْت ؿئبل ّ یب ثیيتـ هبػؿ ثَ ؿّاثٔ ثبلـبًَ ّ پبؿاػّکل موجْلیک ُنتٌؼ.

اگـ رِبى ّ ّاهؼیت ثيـی یک ّاهؼیت موجْلیک امت کَ ثؼّؿ یک «ُیزی هضْؿی» ػؿ صبل مبعتي هلبُین ّ
مینتوِبی هبثل تضْل میبمی ،كـٌُگی ّ اهتَبػی یب ٌُـی عْیو امت ،آًگبٍ هـف ایي رِبى موجْلیک ػ ؿ ّاهغ
مبصت ؿئبل یب ُیچی کبثْكّاؿ امت .هب ُـ ثبؿ کَ ثب هـف تلکـ ّ رِبى ّ ٌُـ موجْلیک عْیو ؿّثـّ هیىْین ّ ثَ
لول ُیچی ّ تبؿیکی ّؿای آى ًبئل هیىْین ،آًگبٍ ثب اصنبك کبثْمی ؿّثـّ هیىْین .هخل کبثْك ثغتکی کَ ػؿ عْاة
ثَ ربى آػهی هیاكتؼ ّ ًلل ؿا ثٌؼ هیآّؿػ ّ ػؿ ػیي صبل کبهال هزِْل ّ تبؿیک ّ ؿیـهبثل ىکل ّ ثیبى امت.
لکبى ایي ػـٍَ ُیچی ّ تبؿیکی ؿا کَ هـف رِبى ّ فثبى ثيـی امت ،ىبیؼ ثؼیيعبٓـ «ؿئبل» هیًبهؼ ،فیـا ثب ایٌکَ
ایي رِبى ُیچی ّ ؿئبل ُیچ ؿثطی ثب ؿئبلیتَ ًؼاؿػ کَ هـثْٓ ثَ ّاهؼیت موجْلیک ّ ػـٍَ موجْلیک امت ،اهب ثب
ایٌکَ هب ثـای ایي مبصت ُیچی ّ ؿئبل ًبهی ًؼاؿین ،اهب صْْؿ اّ ؿا هـتت ػؿ ؿًؼگیهبى اصنبك هیکٌین .هب ثب چِـٍ
ّاهؼی مبصت ؿئبل عْیو ّ ُنتی عْیو ؿّثـّ ًویىْین ،فیـا اّ «ُیچی» امت ّ هـف رِبى موجْلیک ّ فثبى
هبمت اهب ثب ػالئوو ؿّثـّ هیىْم( ،)2ثب هـگ ،هتل ،ثب کبثْك ،ثب ػٌَـ هزِْل ػؿ ؿكتبؿ ّ پؼیؼٍُبی اًنبًی
ؿّثـّ هیىْین کَ ؿیـهبثل تّْیش ُنتٌؼ.
ثؼّى ایي مبصت ُیچی ّ کبثْكّاؿ ّ هزِْل ًویتْاًؼ رِبى كبًی ّ موجْلیک ّ هبثل تضْل ثيـی ىکل گیـػ .افیيؿّ
ایي مبصت ؿئبل هـف رِبى موجْلیک هبمت ّ ُـ ثبؿ کَ هب صْْؿه ؿا ثَ ىکل هتل ّ کبثْك ،ثَ ىکل یک ىْک ػؿ
فًؼگی ّاهؼی ّ موجْلیک عْیو اصنبك هیکٌین ،آًگبٍ هزجْؿین ثب ایي مبصت ؿئبل ّ هضؼّػیت رِبى موجْلیک عْیو
ؿّثـّ ىْین ّ هزجْؿین ایي اصنبمبت ُـاك ّ ػلِـٍ ،کبثْك ؿا ػؿ فًؼگی عْیو ربیی ػُین ،رِبى موجْلیک عْیو
ؿا گنتـه ػُین ّ هـفُبیی ًْ ثیبكـیٌین ّ ایيگًَْ ثَ ثلْؿی ًْ ػمت یبثین ،ثی آًکَ ثَ هؼٌبی ًِبیی ّ ؽات ًِبیی ُنتی
ّ ؿُبیی اف ُیچی ػمت یبثین .فیـا مبصت ؿئبل هـف ّ پیوىـٓ رِبى موجْلیک هبمت .ایي «ُیچی» ثَ هْل ُبیؼگـ
چْى ُیزی ػؿًّی کْفٍ امت کَ ثؼّؿ آى کْفٍ اٍْال ىکل هیگیـػ ّ ثؼّى ایي ُیچی ُیچگبٍ کْفٍ ّ عالهیت اًنبًی
ّ رِبى ثيـی هوکي ًینتُ )3(.وبًطْؿ کَ هـگ هبػؿ فًؼگی امت ّ كبًی ثْػى ثيـی ،هبالهبل ثْػى صیبت ثيـی اف
ىْؿ ُیچی ّ پْچی پیوىـٓ ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی ّ عالهیت ثيـی امتّ .صيت ّ ىکٍْ ثيـی الفم ّ هلقّم
یکؼیگـًؼ.
مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ اهب تٌِب هـف رِبى موجْلیک هب ًینت ثلکَ اّ ػؿ ّاهغ یک «توتغ هضِ» ،یک عْىی
ػؿػآّؿ هضِ ًيبًَگـكتَ ثَ مْی ؿاًو هـگ امتُ )4(.وبىْٓؿ کَ هب اف یک كیلن کبثْكّاؿ ّ تـمٌبک ػؿ صیي
تـمیؼى لؼت كـاّاى هیثـینُ ،وبىْٓؿ ًیق ایي مبصت ؿئبل ّ ػالئن اّ چْى ىْک ،هتل ّ عيًْت ػاؿای توتغ ّ
عْىی عْیيٌؼ ّ اكـاػ ؿا امیـ ایي عْىی ّ توتغ عْیو هیکٌٌؼ ّ ثَ عيًْت ّ هتل ّاهیػاؿًؼ .عيًْت ّ هتلی کَ ػؿ
ّاهغ هـتت هضکْم ثَ تکـاؿ یک ٍضٌَ ّ یک اثژٍ امت تب ثَ ایي توتغ ّ لؾت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ّ هزِْل ػمت یبثؼ.
ًوًَْ آى تزبّفگـ مـیبلی امت کَ ثـای ػمتیبثی ثَ ایي توتغ یب ژّئینبًل ػمت ثَ هتل ّ تزبّف فًبى ّ کْػکبى
هیفًؼ .ػؿ ػؿّى ایي «توتغ ّ ژّئینبًل هضِ» ّ ؿیـهبثل تلنیـ ّ هزِْل ُنفهبى ؿاف ّ امبك صیبت ثيـی ثَ مبى
هْرْػی توٌبکٌٌؼٍ ّ عـاثبتی ،ثَ مبى هْرْػی ػؿ رنتزْی ربّػاًَ ثِيت گويؼٍ ّ هؼيْم گويؼٍ ًیق عْیو ؿا ًيبى
هیػُؼ .هْرْػی کَ ُن اُّ ،ن عالهیتو ّ ُن رِبى موجْلیکو ُویيَ هبثل تضْل ّ هبثل تلنیـ اف چيناًؼافُبی هغتلق
ُنتٌؼ ،فیـا اّ ػاؿای یک «ؽات هؼیي» ًینت ّ یک پـكْؿهبًل ،یک ؿّایت ُنت ّ ُنچٌیي ثغيی اف آى ،ثغيی اف
ایي اًنبى ُویيَ هزِْل ّ ؿیـهبثل ػؿک ثبهی هیهبًؼ.
ػؿ كیلنُبی کالمیک هیتْاى ًوبػ ایي مبصت هزِْل ّ ؿئبل ّ عْىی کبثْكّاؿه ؿا ػؿ پـًؼٍُبی كیلن «پـًؼگبى
ُیچکبک» .ػیؼ .اکٌْى پـًؼٍُبیی کَ ػؿ صبلت ػبػی آفاؿی ثَ اًنبى ًویؿمبًؼ ،ثؼّى ُیچ ػلیل عبٍی تجؼیل ثَ
پـًؼگبًی عْىآىبم هیىًْؼ کَ ثـای ؿكغ ؿاًو عْػ ثَ هـػم صولَ هیکٌٌؼً .وًَْ ػیگـ ایي «اثژٍ ّ صبلت ؿئبل» ػؿ
ّاهغ «الییي» ػؿ كیلنُبی چِبؿگبًَ «الییي» امت .الییي ایي هْرْػ ؿیـفهیٌی ثؼّى ُیچ ػلیل عبٍی ّ كؤ ثـای صلع ّ
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ؿىؼ عْیو ػیگـاى ؿا ثَ « هبػؿاى صول ثچَُبی» عْیو تجؼیل هیکٌؼ .اّ ػؿ ّاهغ یک پبؿافیت امت کَ ّرْػه ّ
مـفهیياه ّ رِبًو کبهال هزِْل ّ کبثْكّاؿ امت ّ ثَ ُیچ ّرَ ًویتْاى اّ ؿا ػؿ رِبى موجْلیک ثيـی اًطجبم
ػاػ ،اّ ؿا ؿام کـػ ّ یب كِویؼ.
ًوًَْ فًؼٍ یک صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ػؿ ّاهغ صبػحَ «یبفػٍ مپتبهجـ» امت کَ رِبى ؿا ّ ثَ ّیژٍ آهـیکبییبى ؿا ثَ
یک ىْک ػظین ،ثَ ًبتْاًی ّ كلذ ىؼى ػؿ ثـاثـ یک چیق هزِْل ّ ؿیـهبثل ثبّؿ ّاهیػاؿػ .افیيؿّ ژیژک صبػحَ
یبفػٍ مپتبهجـ ؿا « ٍضـای ؿئبل» هیًبهؼ )5(.فیـا اکٌْى ایي ىْک ثقؿگ چْى یک اپیؼهی ّ یک کبثْك ُوَ رب ؿا
ػؿ ثـهیگیـػ ّ ُـاك ّ ػلِـٍ ّ هیل اًتوبم هتوبثل ؿىؼ هیکٌؼ .اکٌْى کبثْك یک عطـ هزِْل ّ عظـًبک ثـ ٍضٌَ
صبکن هیىًْؼ ّ ػیگـاى ًبتْاى اف ُْن ّ رؾة ایي اصنبك ّ پؼیؼٍ کبثْكّاؿ ػؿ رِبى موجْلیک عْیو ُنتٌؼ ّ
هیعْاٌُؼ ثـای هخبل ثب صولَ ثَ ػـام ّ کيتي ثيالػى ثـ ایي ُـاك هزِْل ّ کبثْك چیـٍ ىًْؼ ّ ػؿ ػول ٍضـای
ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ؿا ّمؼت هیثغيٌؼ ّ امیـ توتغ ؿئبل ّ اًتوبم ؿئبل هیىًْؼ .ثَ ربی ایٌکَ ُـ چَ ثیيتـ ثَ هضؼّػیت
رِبى موجْلیک ّ هضؼّػیت تلکـ ّ ًگبٍ عْیو ّ ًیبف گلتگْ ثب ػیگـی ّ ؿیـ ّ پؾیـه هزِْلیت ًِبیی فًؼگی ّ ًیبف
عْیو ثَ «ؿیـ» ،ثَ ػیؼى ًگبٍ عْیو ثَ ػىوي ثَ مبى یک ؿّایت هبثل تضْل ّ كبًی ػمت یبثٌؼ ّ ؿاٍُبی ًْ ثـای
گلتگْ ّ ُوکبؿی ثیبثٌؼ .صبٍل ؿىؼ ایي ٍضـای ؿئبل ّ ایي توتغ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ اػاهَ رٌگ ّ تـّؿ امت.
اف فهبى صبػحَ یبفػٍ مپتبهجـ اهب ّـّؿت ثیبى ٌُـی ّ لول میٌوبیی ایي مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ،هزِْل اًنبًی ّ
توتغ اًنبًی ثؼًجبل هتل ّ عيًْت ثیيتـ ىؼٍ امت .پل اف یبفػٍ مپتبهجـ هیتْاى ػؿ ّاهغ ًْػی تضْل ػؿ رٌگ ربّػاًَ
عْة/ثؼ ػؿ میٌوبی ُبلیّْػی ؿا ىبُؼ ثْػ.

جذل جبّداًَ ًیک/بذ در طیٌوبی هذرى ّ پظتهذرى
میٌوبی هؼؿى عْیو ؿا اؿ تلکـ هطلن عیـ/ىـی ػؿ هنیـ تکبهلو کبهل ؿُب هیمبفػ ،ثب آًکَ رٌگ عْة/ثؼ یک
هّْْع امبمی ّ پبیَای اّ ّ توبىبگـاًو یب ػؿ کل ثيـ ثبهی هیهبًؼ .اکٌْى ثَ ربی عْة ّ ثؼ هطلن ،هیبى هِـهبى ّ
ّؼ هِـهبى عْیيبًّؼی ّ ًکبت هيبثَ ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ ػّ ػاؿای ًکبت میبٍ ّ ملیؼی ُنتٌؼ .تلبّت امبمی ػؿ ایي
امت کَ «هِـهبى» ػؿ ًِبیت ٓـكؼاؿ هبًْى ،ػهْکـامی ّ ػیبلْگ ثب «ؿیـ» امت ػؿ صبلیکَ «ّؼهِـهبى» عْاُبى
ثیهـفی ّ تجؼیل کـػى ػیگـاى ثَ اثقاؿ توتغ ّ ثبفی عْیو ّ عْاُبى ثؼمت آّؿػى صکْهت هطلوَ عْیو امت .ایي
تَْؿ اف عْة/ثؼ ؿیيَ ػؿ گلتوبى هؼؿى ّ ًگبُو ثَ اًنبى ثَ مبى هْرْػی ػّگبًَ « مْژٍ هؼؿى ؿامیًْبل ّ
ًبآگبُی عطـًبک ّ ؿیـػوالًیو» ػاؿػُ .ـ اًنبى هؼؿًی ػؿ عْیو ُن ایي هِـهبى ٓـكؼاؿ ػیبلْگ ّ هبًْى ّ ًیبفهٌؼ
ثَ «ؿیـ» ؿا ػاؿػ ّ ُن اف مْی ػیگـ ػؿ عْیو «ُبًیجبل»ُ« ،بهلت» یب گبًگنتـی ثیهـف ؿا صل هیکٌؼ کَ
هیعْاُؼ ثیهـف ثبىؼ ّ ُوَ ُنتی ؿا ثَ اثژٍ توتغ ّ ثبفی عْیو تجؼیل مبفػ.
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ػؿ ؿًّؼ ؿىؼ میٌوبی هؼؿى ثَ میٌوبی پنتهؼؿى اکٌْى هب ىبُؼ تضْلی ًْ ًیق ػؿ ًگبٍ ثَ عیـ/ىـ ُنتین .ثَ هْل
ژیژک تلبّت هِن هیبى كیلن هؼؿى ّ كیلن پنتهؼؿى ،هیبى ٌُـ هؼؿى ّ ٌُـ پنتهؼؿى ػؿ ایي امت کَ ػؿ میٌوبی هؼؿى
ثبفی موجْلیک ثبفیگـاى ّ كیگْؿُب ثؼّؿ یک «ُیچ هضْؿی» ٍْؿت هیگیـػ کَ گبٍ ػين ثَ فًی ّ یب حـّت ّ یب
هّْْع ػیگـی ربی عبلی « اثژٍ توٌب» ؿا پـ هیکٌؼ ّ ُوَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ اّ ثب یکؼیگـ ثَ رؼل ّ یب گلتگْ
هیپـػافًؼ .ایي اثژٍ توٌب اهب ُویيَ ػؿ عْیو یک «ُیچی هـکقی» ػاؿػ ،افیٌـّ ػمتیبثی ًِبیی ثَ اّ ّ پبیبى ثبفی
ؿیـهوکي امت ّ ُویيَ ؿّایبتی ػیگـ ّ چيناًؼافُبیی ػیگـ هوکي امت .ایٌزب صتی گبٍ ُوبى «ُیچی» هخل یک ىبیؼَ
هی تْاًؼ کل ثبؿی كیلن ؿا ایزبػ کٌؼ.
ػؿ كیلن پنتهؼؿى اهب اکٌْى «اثژٍ توٌب» عْػ تجؼیل ثَ تجلْؿ «ُیچی» هیىْػ .یؼٌی یک پؼیؼٍ ،یک ػين ،هِـهبى كیلن
اگـ اف رٌجَ ای ثقؿگ ،فیجب ّ ػّمتػاىتٌی ثَ ًظـ هیآیؼً ،بگِبى ثب تـییـ ربیو ػؿ مبعتبؿ موجْلیک كیلن ّ یب ؿّایت
ثَ یک ػٌَـ هٌلی ّ یب فىت تجؼیل هیىْػ .تلبّت تٌِب یک تلبّت مبعتبؿی ّ تلبّت ػؿ رب ّ هکبى عْیو ػؿ ایي
رِبى موجْلیک امت )6( .اکٌْى هـفُبی هؼؿى ًیک/ثؼ ىکنتَ هیىًْؼ .اثيگًَْ ػؿ كیلن «میيمیتی» ًوبیٌؼٍ هبًْى ػؿ
ػیي صبل عْػ یک کبًیجبل ّ ػٌَـ ّؼهبًْى امت ّ تجِکبؿ ػامتبى ثؼكبع اف ػين ّ هبًْى هیپـػافػ .ػؿ كیلن « یک
آلوبًی عْة» اکٌْى ُـ ثغو اف كیلن تْمٔ یک كیگْؿ ّ اف چيناًؼاف اّ ًول هیىْػ.
ثب رـیبى یبفػٍ مپتبهجـ هب ىبُؼ ًگبُی ًْ ثَ ػٌَـ هٌلی/هخجت ّ لول ػٌَـ هزِْل ّ کبثْكّاؿ ػؿ کل ثبفی ّ ػؿ
كیگْؿُبی عْة/ثؼ ُنتین .ػؿ میٌوبی هیل اف یبفػٍ مپتبهجق هیتْاى ًوبػی اف ؿىؼ یک ًگبٍ ًْ ؿا ػیؼ کَ آًگبٍ ثب یبفػٍ
مپتبهجـ ثَ یک تضْل ًْ ػگـػینی هییبثؼ .ثـای هخبل ػؿ كیلن «ُيت هیلیهتـ» اکٌْى ػیگـ ّؼهِـهبى هتزبّؿ ثَ
کْػک ّ هبتل یک کْػک ػؿ صیي تِیَ یک كیلن پْؿًْگـاكی ،ثَ عبٓـ کْػکی ػؿػًبکو ػمت ثَ ایي تزبّف ّ هتل
ًویفًؼ .ثلکَ ثَ هْل اّ ػؿ ایي كیلن ،اّ اف ایي کبؿ لؾت هیثـػ ّ ػؿ صبالت ػیگـ یک اًنبى کبهال هؼوْلی امت کَ ُـ
ؿّف ػؿ عیبثبى ّ ػؿ هضل کبؿ ثب اّ ثـعْؿػ هیکٌین.
ػؿ كیلن «هًْیظ» هیثیٌن کَ امپیلثـگ ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ هِـهبى كیلن ػؿ صیي اًتوبم اف تـّؿینتُب ثب اػوبل هيبثَ
تـّؿینتُب ػؿ ّاهغ ثَ آىُب تجؼیل هیىْػ .ػؿ كیلن «کیٌگػام» ػؿ اعـ كیلن هیثیٌین کَ چگًَْ ُن ًیـُّبی آهـیکبیی
ّؼ تـّؿ ّ ُن «اثْصوقٍ تـّؿینت» ثَ ُوـاُبى ّ یبؿاى عْیو صـف هيبثِی هیفًٌؼ ّ آى ایي امت کَ صنبة
ػىوي ؿا هیؿمین.
كیلنُبی رؼیؼ هِـهبًبى عیبلی چْى مْپـهي ،ثتهي ّ امپبیؼؿهي ًیق کن کن ثَ ایي ثـعْؿػ ًْ ؿّ هیآّؿًؼ .ػؿ كیلن
«امپبیؼؿهي  »3هیثیٌین کَ آًچَ امپبیؼؿهي ؿا ثـای هؼتی ثَ یک ّؼهِـهبى عطـًبک تجؼیل هیکٌؼ ،ػؿ ّاهغ یک
«پؼیؼٍ هزِْل ؿیـ فهیٌی» امت کَ ثبؿ ػیگـ چْى پبؿافیت ثَ ػؿّى ثؼى ًلْؽ هیکٌؼ ّ اّ ؿا عيوگیي ّ اًتوبمرْ
هیمبفػ.
كیلن اّل ثتهي ًْ « ىـّع ثتهي» اهب ػؿ ّاهغ ىـّع ًنلی ًْ ّ هْی اف ایي رؼل هیبى عیـ/ىـی امت کَ ُـ ػّ ػؿ
عْیو ایي ًیـّی هزِْل ّ کبثْكّاؿ ّ عطـًبک ؿا ًیق ػاؿًؼ ّ افیيؿّ ایي «ثتهي» ُوبًطْؿ کَ تیتـ «ثتهي »2
ًيبى هیػُؼ یک «ىْالیَ میبٍ» امت .ثب ایٌکَ كیلن ثتهي یک كیلن هؼؿى امت ّ هـف هیبى عْة/ثؼی ثَ مبى هـف هیبى
هِـهبى ٓـكؼاؿ هبًْى ّ فًؼگی ّ ّؼهِـهبى ّؼ هبًْى ّ ػیبلْگ ّ ثیهـف ػؿ آى ربؿی امت ،اهب اکٌْى ُن هؼؿت
عْة ّ ثؼ اف رِبتی ثنیبؿ ثَ یکؼیگـ ىجیَ هیىًْؼ ّ ُن ُـ ػّ ػاؿای یک ػٌَـ هزِْل ّ عطـًبک کبثْكّاؿ ّ
عيًْتآهیق ػؿ عْیيٌؼ .كیگْؿ هِـهبىّ /ؼ هِـهبى ّ رٌگ عْة/ثؼ ایٌزب ػـٍَای ًْ هییبثؼ ّ كیلن هؼْل هِـهبى
هؼؿى ّ تٌبهْبت ػؿًّی اّ ؿا ّ اٍْال تٌبهْبت ًِلتَ ػؿًّی ػؿ هلِْم هِـهبى ؿا ًيبى هیػُؼ ،ثب آًکَ ُنفهبى ثَ
ایي ثبفی ّ رؼل ربّػاًَ ّ پیـّفی عْثی ثـ ثؼی ّكبػاؿ هیهبًؼ.
اف ٓـف ػیگـ كیلن «ىْالیَ میبٍ» ثَ ىکل عْامتَ یب ًبعْامتَ هؼْالت ػؿًّی هلِْم ػهْکـامی ّ عطـ تجؼیل ُـ
هِـهبى ثَ یک ّؼهِـهبى ّ ػیکتبتْؿ ًْ ؿا ثیبى هیکٌؼ ،ثی آًکَ ػوین تـ ّاؿػ ایي هّْْع ىْػ .ایٌزب عطـ تجؼیل
یک ػهْکـامی ثَ یک صکْهت ًگِجبى ُوَ ّ مـکْة گـ هـفُبی كـػی ثَ امن ػكبع اف ػهْکـامی هطـس هیىْػ ،
ثی اًکَ هؼْل مبعتبؿی ًِلتَ ػؿ هلِْم ػهْکـامی هؼؿى ؿا ًيبى ػُؼ .هؼْلی مبعتبؿی کَ عْیو ؿا ػؿ صْْؿ
فًؼاى گْاًتبهْ ّ یب هضؼّػ ىؼى آفاػیِبی كـػی ّ صکْهت ُـ چَ ثیيتـ ًگبٍ «ثـاػؿ ثقؿگ» ػؿ فًؼگی كـػی ثَ امن
هجبؿفٍ ثب تـّؿ ًيبى هیػُؼ ّ ػؿ ثغو ػّم ایي هوبلَ ثَ آى هیپـػافم.
ُویيْٓؿ كیگْؿُبی ّؼهِـهبى ًیق اکٌْى ػاؿای یک ػون رؼیؼ ّ چيناًؼاف ًْیٌٌؼ .ػؿ كیلن «ىْالیَ میبٍ» ّؼ
هِـهبى اٍلی ػؿ ّاهغ «رْکـ» امت .ایي «ّؼهِـهبى» یک اًنبى امکیقّكـى ّ پبؿاًْییؼ ّ ػؿ ػیي صبل ثنیبؿ
ثبُْه امت کَ ػؿ ّاهغ «ُیچی ّ پْچی» فًؼگی ؿا ػیؼٍ امت« ،مبصت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» ؿا لول کـػٍ امت .اّ
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ثیهؼٌبیی ًِبیی ُوَ هؼٌبُبی فًؼگی ؿا لول کـػٍ امت ّ اهب ثَ ربی ثلْؿی ًْ ،اکٌْى اّ ثَ یک کبثْك ًْ ثَ یک
«اثژٍ ؿئبل» تجؼیل ىؼٍ امتُ .یت لؼگـ ثبفیگـ ًوو «رْکـ» کَ چٌؼی ثؼؼ اف كیلن ًیق ثَ هـگی امـاؿآهیق هیهیـػ،
چٌبى ًوو رْکـ ؿا ػبلی ّ هْی ثبفی هیکٌؼ کَ ثَ هْل ؿّؿًبهَای اّ ػؿ ّاهغ  152ػهیوَ رْکـ امت ّ اّ ؿا ثبفی
ًویکٌؼ .ثَ ثبّؿ هي اّ ػؿ ّاهغ ػؿ ایي كیلن ًويی هْیتـ اف ثتهي ػاؿػ ّ اّ ؿا ػؿ صبىیَ هـاؿ هیػُؼ ّ هجضخی ًْ ػؿ
ثبة ػٌَـ ىـ ػؿ كیلن ایزبػ هیکٌؼ کَ ػؿ ثغو ػّم ثَ آى هیپـػافم.
رْکـ ثَ ػلت کْػکی ثؼ ّ یب ثیُْىی ّ صوبهت رٌبیتکبؿ ًيؼٍ امت .ثب ایٌکَ ػؿ كیلن ًیق اف ػؿػُبی کْػکیو ّ فعن ثَ
یبػهبًؼٍ ثـ ٍْؿتو مغي هیگْیؼ .ثلکَ اّ ػؿ ّاهغ چْى ًـّ کَ ػبىن آتوفػى ؿم ثْػ ،اّ ًیق ػبىن لول توتغ
کبثْكّاؿ ّ توتغ رٌبیتکبؿاًَ امت .ػؿ ثغيی اف كیلن هنتغؼم ّ ُوکبؿ ثتهي ػؿ ثبة رْکـ هیگْیؼ کَ ثـعی آػهِب
آتوفػى ػًیب ؿا ػّمت ػاؿًؼ.
„Some men aren't looking for anything logical, like money. They can't be bought, bullied,
reasoned or negotiated with. Some men just want to watch the world burn.“(Alfred
)Pennyworth zu Bruce Wayne über den Joker
افیيؿّ كیلن رؼیؼ ثتهي «ىْالیَ میبٍ» ثَ ػؿرَ رؼیؼی اف یک كیلن اکيي هیؿمؼ ّ ثتهي ّ رْکـ ػؿ ّاهغ هویبك
ًْیٌی ثـای كیگْؿُبی عْة /ثؼ ایزبػ هیکٌٌؼ کَ ثبینتی اکٌْى ثـای ػؿک ثِتـ كیلن ّ ًوبٓ هؼؿت ّ ّؼلو ثَ آًِب
پـػاعتُ .ویٌطْؿ تضْل ػاػمتبى اف «ىْالیَ ملیؼ» هبًْى ثَ «ػٍّْؿتي» رٌبیتکبؿ یک هّْْع ػؿعيبى ّ رؾاة
كیلن ّ هّْْع عْثي ثـاي ػؿک ؿّاًکبّاًَ ػویوتـ كیلن امت.
اف ٓـف ػیگـ ایي كیلن عْامتَ یب ًبعْامتَ ُوقهبى هؼْالت هِوی ػؿ تلکـ هؼؿى ّ ًگبٍ هؼؿى ّ صتی ػؿ ػهْکـامی
هؼؿى ؿا ثـ هال هیمبفػ ّ ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ػهْکـامی هؼؿى هیتْاًؼ ثَ یک ػیکتبتْؿی ّ یک صکْهت «
ًگِجبى ُوَ» اف ٓـین کٌتـل تللي ّ ایٌتـًت ّ ؿیـٍ تجؼیل گـػػ .گْاًتبهْ ّ هضؼّػیت آفاػی كـػی ػؿ کيْؿُبی
هؼؿى پل اف تـّؿ یبفػٍ مپتبهجـ یک عطبی ؿیـهٌطلی ًینت ثلکَ اف رِبتی ًبىی اف هٌطن ػهْکـامی ّ تکؿّایتی
هؼؿى امت.
ُویيْٓؿ كیلن ثَ عْثی ًيبى هیؼُؼ کَ ُـ هِـهبًی ثَ هْل یکی اف كیگْؿُبی كیلن یب ثبینتی ثویـػ ّ یب عْػ ثَ یک
ّؼهِـهبى تجؼیل ىْػ .ایي كیلن ثضج «ىـ ّ هؼؿت ىـّؿاًَ» ؿا ثَ یک ثضج ربلت ّ پـهؼٌبی رؼیؼ تجؼیل هیمبفػ ّ
كیگْؿی ىـّؿاًَ ّ ؿّصوٌؼ هیمبفػ کَ ًَ تٌِب «رْکـُبی» هجلی چْى رک ًیکلنْى ؿا پيت مـ هیگؾاؿػ ثلکَ اف
موجل ىـاؿتی چْى «ُبًیجبل» ًیق اف رِبتی ػجْؿ هیکٌؼ ّ تلبّتی ًْ هیآكـیٌؼ.
اؿ ٓـف ػیگـ ػهیوب صبلت ّ ؿكتبؿ ؿئبل «رْکـ» ّ رؼل هیبى عْة/ثؼ ػؿ ایي كیلن اهکبى هیػُؼ کَ ثـ امبك ًگبٍ ػلْف
ّ هلِْم «ؿئبل» ًقػ ػلْف ثَ ایي كیگْؿ ّ ثَ ایي كیلن ًگبُی ًْ اًؼاعت ّ هلِْم «ؿئبل»ٍ لکبى ؿا فیـ مْال ثـػ.
ُوچیٌیي ػؿ یک ًوؼ ثیٌبهتٌی کْتبٍ ثبینتی صبلت ُبیپـتکنتی كیلن ثتهي ّ ًْع ؿاثطَاه ثب ثتهيُبی هجلی ّ هتْى هجلی
ثـؿمی ىْػ.
ثب ًوؼ ؿاثطَ هیبى هِـهبىّ/ؼهِـهبى ػؿ ایي كیلن ّ ثب لول ایي هّْْع کَ چگًَْ هِـهبى ػؿ ّاهغ ًیوَ هٌلي عْیو
یؼٌي ّؼهِـهبى ؿا تْلیؼ هیکٌؼ ،هیتْاى ًگبُي ًْ ًیق ثَ هّْْع رٌگ ّ تـّؿ اًؼاعت ّ ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي ًوطَ
ًظـ ػمت یبكت کَ چگًَْ هؼؿًیت ثي الػى ؿا تْلیؼ هیکٌؼ ّ چـا ثي الػى یک ػٌَـ هؼؿى امت.
اػاهَ ػاؿػ
:اػثیبت
1/ http://de.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight
6-4--2- Zizek- Liebe Dein Symptom wie Dich selbst. S.129-131-97
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رّاىکبّی فیلن جذیذ «بتهي» (ػْالیَ طیبٍ) ()2
هِـهبى اهـّفی هبًٌؼ پِلْاى امطْؿٍای ػؿ ّاهغ ػاؿای ػّ ًوو ثَ مبى « هي هطلْة» ّ یب ثَ ػٌْاى «کوبل هطلْة
هي» امتُ )1(.وقهبى هیبى ًوو پِلْاى امطْؿٍای چْى ؿمتن ّ ثتهي اهـّفی تلبّتُبیی ًیق ّرْػ ػاؿػ ّ ُـ کؼام
ثیبىکٌٌؼٍ گلتوبى ّ ػینکْؿك فهبى عْیو ًیق ُنتٌؼ .افیيؿّ ثتهي ّ مْپـهي اهـّف ػؿ ػامتبىُبی عْیو
هؼْالت رِبى هؼؿى ّ ُـاك ّ آؿفُّبی اًنبى هؼؿى ؿا ًوبیو هیػٌُؼ ّ تالىی ثـای پبمظگْیی ثَ ایي ُـاكُب ّ
آؿفُّب ّ پبمظگْیی ثَ «كبًتقیُبی ًبآگبٍ گـُّی» ُنتٌؼ.
ثتهي ّ هِـهبى اهـّفی ثَ مبى «هي هطلْة ّ یب هي ایؼٍآل» ػؿ ّاهغ تجلْؿ صبالت ًبؿمینتی ّ عیبلی اًنبى هؼؿى یب
اهـّفی امت .ایي اًنبى کَ عْیو ؿا ػؿ فیـ كيبؿ هؼاّم ّ تضْل هؼاّم رِبى هؼؿى چْى هْرْػی ثیکل ّ کْچک
اصنبك هیکٌؼ ،ػؿ ثتهي ّ مْپـهي تَْیـ ثقؿگىؼٍ ّ عیبلی ًبؿمینتی عْیو ؿا هیثیٌؼ ّ هیٓلجؼ .تب ثبؿ ػیگـ
اصنبك ثقؿگی ،ىکُْوٌؼی عیبلی کٌؼ .چٌیي كـػی آى گبٍ هیعْاُؼ هخل هِـهبى عیبلیو ثبىؼ ّ «هولؼ ّ ُْاػاؿ
ثیچْى ّ چـای» اّ ثبىؼ .اّ ثب ایي ىیٍْ ًبآگبُبًَ ػؿ پی ػمتیبثی ثَ یک «توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمیننتی» ّ ػؿ پی
«ثقؿگثیٌی» عْیو اف ٓـین ُنعْاًی عْیو ثب هِـهبى عْیو امت .ثِبی ایي تاله عیبلی ّ ًبؿمینتی ػؿ ًِبیت
ُویيَ ىکنت ّ عين ّ رـاصت ًبؿمینتی اف مْی ػیگـ امتً .وًَْ ایي ؿاثطَ عیبلی ثب ثتهي ػؿ كیلن «ىْالیَ میبٍ
یب ىْالیَ تبؿیک» ػؿ ّاهغ «هولؼاًی» ُنتٌؼ کَ هیعْاٌُؼ ثب پْىیؼى لجبك اّ ثَ رٌگ گبًگنتـُب ؿًّؼ ّ ثـ مـ ایي
ػول عیبلی ربى عْیو ؿا اف ػمت هیػٌُؼ.
ًوًَْ ػیگـ ّ موجْلیک ثـعْؿػ ثَ هِـهبى ّ ایؼٍال كـػی عْیو ،ىیٍْ ػیؼى هِـهبى ثَ مبى «کوبل هطلْة هي» امت.
ػؿ ایي صبلت ثیٌٌؼٍ ّ یب عْاًٌؼٍ ػؿ ّاهغ ُْاػاؿ ایؼٍال عْیو امت ،اهب هبػؿ ثَ ًوؼ اّ ًیق ُنت  .اّ هیػاًؼ کَ هیتْاًؼ
ثَ کوک تاله كـػی ثَ ثؼْی اف ایي تْاًبییُبی هِـهبى عْیو ػمت یبثؼ ّ ػؿ ػیي صبل تلبّت هیبى تْاى ّاهؼی ّ
عیبلی ؿا هیػاًؼ .اگـ ثیٌٌؼٍ ًبؿمینتی ثب پْىیؼى لجبك هِـهبًو هیعْاُؼ ثب اّ یکی ىْػ ّ اصنبك ثقؿگی ًبؿمینتی
کٌؼ ،كـػ هبػؿ ثَ ؿاثطَ موجْلیک ّ پبؿاػّکل ُـچَ ثیيتـ ًکبت هخجت هِـهبًو ؿا ػؿ عْیو پؾیـا هیىْػ ّ ػؿ ایي
هنیـ ثـای ؿىؼ كـػی تاله هیکٌؼ.
ػؿ كیلن «ثتهي» ًوبػ ایي ُْاػاؿ موجْلیک ّ هؼؿتوٌؼ ثتهي اف یکمْ ُوکبؿاى ثتهي چْى هنتغؼم اّمت کَ ػؿ ّاهغ
یک كیگْؿ «ربًيیي پؼؿ» امت ّ اف مْی ػیگـ ؿئیل ىـکت اّمت کَ ثَ مبى « ّرؼاى ثیؼاؿ» اّ ػول هیکٌؼ .كـػ
ػیگـ ػؿ ّاهغ ػاػمتبى ىِـ گْتِن آهبی ُبؿّی ػًت امت کَ ثَ ػٌْاى «ىْالیَ ملیؼ» هبًْى ػیؼٍ هیىْػ.
ُوبىْٓؿ کَ ػؿ ًوؼُبی هجلین تّْیش ػاػٍام ُـ كیلن ّ یب ُـ هتٌی ػؿ ّاهغ یک «ًظن موجْلیک» امت ّ اف ٓـین
ؿاثطَ «كیلن/ثیٌٌؼٍ» ثَ توبىبچیبًو ًويی ًبؿمینتی ،ؿئبل یب موجْلیک ػؿ ؿّایت عْیو هیػُؼ .كیلن «ىْالیَ میبٍ»
ثیو اف ُـ چیق ایزبػگـ یک ؿاثطَ موجْلیکً/بؿمینتی هیبى توبىبچی ّ كیلن امت .اّ ثب ایزبػ یک هِـهبى ّ ّؼ
هِـهبى ىجیَ ثَ ُن ّ تبؿیک ّ هزِْل ،ػؿ ّاهغ اف ًگبٍ میبٍ/ملیؼی ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ػجْؿ هیکٌؼ ّ ثیجٌٌؼٍ ؿا ّاػاؿ
ثَ اًؼیيیؼى ػؿ ثبة هجبصخی چْى هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ػؿ رِبى هؼبٍـ هیکٌؼ .اف ٓـف ػیگـ چْى ػؿ ًِبیت ثبف ُن
امیـ یک ًگبٍ هِـهبًبًَ ثبهی هیهبًؼ ،اف ایيؿّ ًبتْاى اف گؾاؿ اف عطبی ًگبٍ هؼؿى ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ یک
ًگـه پنتهؼؿى ثَ ایي هّْْع هیگـػػ کَ ػؿ اًتِبی ایي ًوؼ ّ ػؿ هوبینَ کْتبٍ پبیبى ػّ كیلن «هبتـیکل ّ »3
«ىْالیَ میبٍ» ثَ آى هیپـػافم .افیيؿّ كیٌبل ّ پبیبى كیلن «ىْالیَ میبٍ» ثَ صبلت یک تجلیؾ ىکُْوٌؼ ّ ًبؿمینتی
هِـهبىگـایی ؿط هیػُؼ.
اف ٓـف ػیگـ كیلن هبػؿ هیىْػ ثَ ثِتـیي ّرَ موجْلیک ّ اف لضبظ تکٌیکی تْاًبیی ،صبلت ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ؿا ػؿ .
كیلن ربؿی مبفػ ّ هب ؿا ثَ لول ػلِـٍ ّ اّطـاة ػؿّى كیلن ّ ثَ لول توتغ ؿئبل ّ توتغ ّ لؾت عيًْت ًقػیک مبفػ،
ثؼّى اًکَ كیلن ثَ یک تجلیؾ ّ فیجبمبفی عيًْت ّ ُـد ّ هـد ػمت فًؼ .هيکل كیلن  ،ثَ هْل ًوؼی ػیگـ ثـ ایي كیلن،
اف لضبظ تکٌیکی اف یک ٓـف اّبكی ثْػى ٍضٌَُبیی هخل ػمتگیـی ُوکبؿ گـٍّ گبًگنتـُب ػؿ ٌُککٌگ امت کَ
اگـ اف كیلن ًیق ثـػاىتَ هیىؼُ ،یچ چیق اف كیلن ًویکبمت ّ اف ٓـف ػیگـ هيکلو ػؿ ٍضٌَ آعـ ّ هبمک ًِبیی
ثتهي ثب چيوبًی« ثـام» امت کَ اف رِبتی اكـآی ّ ثیو اف اًؼافٍ ؿیـ ّاهؼی امت)2( .
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»قِزهبى ّ ضذ قِزهبى در فیلن «ػْالیَ طیبٍ
كیگْؿ هِـهبىّ /ؼ هِـهبى ػؿ ّاهغ چْى کْػکبى میبهی ثَ یکؼیگـ ّاثنتَاًؼ ّ هخل ُـ پؼیؼٍ ػیگـی ػؿ ّاهغ ُنفاػ
عْیو ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿًؼ .فیـا فًؼگی ػؿ ُـ لضظَ یک مٌبؿیْ ّ یک ثبفی ُوـاٍ ثب ثبفیگـاًی امت کَ ُوؼیگـ
ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .ثٌبثـایي اگـ ػؿ ًگبٍ مٌتی هِـهبى عْثی هضِ امت ،پل ّؼ هِـهبى ثبینتی ثؼی هطلن ثبىؼ تب
مٌبؿیْی رؼل عیـ/ىـ ،ػیْ/پِلْاى ٍْؿت گیـػ .افیيؿّ ّهتی میٌوبی هؼؿى ّ مپل میٌوبی پنتهؼؿى ایي هطلویت
ؿا هیىکٌؼ ّ ػؿ هِـهبًو ًکبت ّؼق ّ میبُی ًیق هیثیٌؼ ،پل اف ٓـف ػیگـ ّؼ هِـهبًو ًیق ػاؿای ًکبت هخجت
ّ ثَ عْیيبًّؼی اف هِـهبى تجؼیل هیىْػ ّ ًکتَ تلبّت هیبى عْثی /ثؼی ّ هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ثَ ًْع ًگبُيبى ثَ
هبًْى ّ ثَ «ؿیـ» پیًْؼ هیعْؿػُ ،وبىْٓؿ کَ ػؿ ثغو اّل ایي ًوؼ تّْیش ػاػٍام.
كیگْؿ رؼیؼ هِـهبى ػؿ كیلن «ثتهي» ثب ثبفی هؼؿتهٌؼ « کـینتیبى ثیل» ػاؿای ًکتَ رؼیؼ ّ عبٍی امت .اّ ػؿ ّاهغ
یک هِـهبى تبؿیکی ّ میبُی امت .اّ ػؿ ّاهغ یک ػٌَـ عطـًبک ّ کبثْكّاؿ ّ هزِْل ،یک ًیـّی صیْاًی
پـهؼؿت ّ عطـًبک امت کَ عْیو ؿا ػؿ عؼهت «ملیؼی» ّ هبًْى ّ آفاػی ثيـی هـاؿ ػاػٍ امت .افیيؿّ اّ اف
گبًگنتـُبی هؼوْلی ىِـ گْتِن ػؿ ّاهغ تبؿیکتـ ّ عطـًبکتـ امت ّ ثٌبثـایي ثبینتی ثب عْیو ػىوي عْیوً ،یوَ
ػیگـ عْیو ،ثـاػؿ ُنفاػ ّ هٌلی عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ ّ ثَ ٍضٌَ آّؿػ .ایي ُنفاػ ّ ًیوَ هٌلی اّ «رْکـ» امت کَ ػؿ
ّاهغ یک آًبؿىینت توبم ّ کوبل ،یک هلینتْ ّ یک «توتغ عيًْت ّ عْىی هضِ ّ ثیهـف» امت.
اگـ ثَ کوک یک« ًوؼ ثیٌبهتٌی» ثَ تلبّت كیگْؿُبی ثتهي ّ رْکـ ًْ ًنجت ثَ ثتهيُبی هجلی ّ رْکـ هجلی ثٌگـین،
هیتْاًین ثجیٌین کَ ػؿ ّاهغ ػؿ كیلن رؼیؼ «ثتهي» ثَ کبؿگـػاًی «کـینتْكـ ًْالى» ،ؿاثطَ ثیٌبهتٌی كیگْؿُبی رؼیؼ
ثتهي ّ رْکـ ثَ مبى «هتي ثبالیی یب فثـهتي» ثب ثتهي ّ رْکـ هؼیوی ثَ مبى « فیـهتي یب پلهتي» ثَ ىیٍْ صبلت
«تـاًنلْؿهبمیْى» امت .یؼٌی هتْى رؼیؼ ثتهي ّ رْکـ ػؿ ّاهغ مجک ّ امتیل ّ ًیق هضتْای هتْى فیـیي عْیو ؿا
هیگیـًؼ اهب ُنفهبى ایي مجک ّ هضتْا ؿا ثَ ػؿرَ ًْیٌی اف تضْل هؼٌبیی ّ اف لضبظ مجک کبؿی هیؿمبًٌؼ.
ثتهي رؼیؼ هبًٌؼ ثتهيُبی هجلی یک هِـهبى صبهی ّؼلب ّ هبًْى ّ اًتوبمگیـًؼٍ اف ربًیبى ّ گبًگنتـُبمت .اهب ایي
«ثتهي» ػؿ ّاهغ عْػه ثیو اف ُـ ربًی ّ گبًگنتـی هبالهبل اف ػٌَـ هزِْل ّ کبثْكّاؿ امت .افیٌـّ اّ یک
ىْالیَ تبؿیکی امت .ایي ثتهي اف رِبتی ىجبُتی ثَ « ثلیؼ» ػؿ كیلنُبی مَ گبًَ «ثلیؼ( »)3ػاؿػ« .ثلیؼ» ثب ثبفیگـی
«ّملی امٌبیپ» ػؿ ّاهغ یک «ّاهپیـ» امت ّ هؼؿت ّ تْاى آىُب ؿا ػاؿػ اهب اّ ثؼّى ّلؼِبی آىُبمت ّ هیتْاًؼ ثـ
هیل عْىعْاؿی عْیو ثَ کوک ػاؿّ چیـٍ ىْػ .اّ یک «ػی ّاکـ» امت« .ثتهي» اهب ًنجت ثَ «ثلیؼ» ػاؿای ػون ّ
الیَُبی ػؿًّی موجْلیک/ؿئبلً /بؿمینتی ثیيتـی امت .اّ یک عيًْت ّ تبؿیکی هزِْل ّ کبثْكّاؿی امت کَ
ؿیـ هبثل ًبم ّ ثیبى امتُ .وبىْٓؿ کَ ّؼ هِـهبًو رْکـ ًیق ػاؿای ًبم ّ ٍْؿت عبٍی ًینتُ .ـ ػّ هزِْل،
عطـًبک ّ ػلِـٍاًگیقًؼ ّ ُـ کؼام ػاؿای الیَُبی موجْلیک ّ رؾاة عْیو ًیق ُنتٌؼ .ػؿ كیلن «ثلیؼ» «ّاهپیـُب» ،ثَ
مبى تجلْؿ ًبآگبُی عطـًبک هؼؿىُ ،یچگبٍ ثب هؼؿت ّ رؾاثیت ّاهپیـُبی كیلن «هَبصجَ یک ّاهپیـ» ثـ ٍضٌَ صبّـ
ًویىًْؼ .ػؿ صبلیکَ ػؿ كیلن «ىْالیَ میبٍ» ُن «ثتهي»ُ ،ن «رْکـ» ّ «ػٍّْؿتی» ػاؿای الیَُبی كـاّاى
موجْلیک/ؿئبلً/بؿمینتی ّ ػاؿای ىجبُتُبی ػؿًّی كـاّاى ثب یکؼیگـًؼ .ثَ ّیژٍ ُن هِـهبى ّ ُن ّؼ هِـهبى
هبالهبل اف ػٌَـ کبثْكّاؿ ّ ؿئبل ّ هزِْل فًؼگی ُنتٌؼ ..ثب ایي تلبّت کَ ثتهي ػؿ ػیي ایي عطـًبکی ّ عيًْت
ػاؿای ػيوی ػوین ثَ اًنبى ّ ثَ ػين پٌِبًو «ؿیچل» امت ،اهب رْکـ کَ ػؿ ّاهغ ُنفاػ ثتهي امت ،ػبؿی اف ایي
ػين امت ّ یک توتغ هضِ ّ یک مینتن ثنتَ امت.
ُویيْٓؿ رْکـ رؼیؼ ثب ثبفی ػبلی «ُیت لؼگـ» ػؿ ّاهغ ثَ تـاًنلْؿهبمیْى رْکـ هجلی ثب ثبفیگـی صک ًیکلنْى
ػمت هیفًؼ .ثب ایٌکَ هضتْا ّ مجک ػّ پیوهتي ّ پلهتي ،ػّ رْکـ یکی هیهبًؼ ،اهب رْکـ رؼیؼ هؼٌب ّ هضتْایی ًْ
ثَ رْکـ هجلی هیاكقایؼ ّ تَْیـی ًْ اف اّ ایزبػ هیکٌؼ .اگـ رْکـ هجلی ثب ثبفیگـی رک ًیکلنْى یک کْػک ىـّؿ
ّ آىْةگـ رؾاثی امت ،صبل رْکـ رؼیؼ ػؿ ّاهغ یک رْکـ کبثْكّاؿ ّ یک ىیطبى توتغپـمت ثب عٌؼٍُبیی ىیطبًی
امت .اگـ رْکـ هجلی یک «رْکـ ًبؿمینتی ّ ثبؿیگْه» امت ،اکٌْى ثب یک «رْکـ ؿئبل» ؿّثـّ هیىْین .رْکـ
ؿئبلی کَ ُنؿهبى یک كیلنْكق یک آىْةگـ ّ تجلْؿ یک «ُیچی ؿئبل» ّ هزِْل امت.
ایيگًَْ ثتهي «موجْلیک/ؿئبل» ًْ ّ ىْالیَ تبؿیک ثٌب ثَ هٌطن فًؼگی ّ ػینکْؿك ُنفاػ عْیو ّ ًوطَ هوبثل
عْیو یؼٌی یک رْکـ «ؿئبل/موجْلیک» ؿا هیآكـیٌؼ ّ رؼل ًیک/ثؼ ثَ ػـٍَ رؼیؼی کيیؼٍ هیىْػ.
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ایي ًیک ّ ثؼ ًْ ػؿ ّاهغ تجلْؿ رؼل رؼیؼ هیبى عیـ/ىـ ػؿ رِبى هؼبٍـ یؼٌی رؼل هیبى هؼؿًیت /ثيالػى ،رؼل هیبى
ػهْکـامی /تـّؿ ًیق ُنتٌؼ .ربلجی كیلن اهب ػؿ ایي امت کَ ًيبى هیػُؼ ،چگًَْ ایي ػّ ًیـّ ُوؼیگـ ؿا ثبفهیآكـیٌٌؼ ّ
ُنفاػ یکؼیگـًؼّ .ؼق كیلن ػؿ ایي امت کَ ًویتْاًؼ ثَ ػون هؼْل ّاؿػ ىْػ ّ ػؿ ًِبیت امیـ رٌگ ًیک/ثؼ هؼؿى ّ
ًگبٍ هِـهبًبًَ ثبهی هیهبًؼ.
ُوبى ْٓؿ کَ ثتهي /رْکـ ػؿ ّاهغ ُنفاػاى یکؼیگـ ّ تْلیؼگـاى یکؼیگـ ُنتٌؼُ ،وبى گًَْ ًیق اهـّفٍ رِبى هؼؿى
ّ ًگبٍ هؼؿى ایزبػگـ ػىوي عْیو یؼٌی تـّؿ ّ رٌگ کًٌْی امت .رِبًی کَ ػؿ یک مْی آى اًنبًی هؼؿى ّ اگبٍ
هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ّاهغ اًنبى ثؼؼ اف «پبیبى تبؿیظ» ّ پبیبى ُوَ آؿهبىُب ّ ىْؿُبی ثقؿگ امت ،اف مْی ػیگـ ػؿ
هوبثل عْیو اًنبًی ّ ؿهیجی هیاكـیٌؼ کَ ػهیوب ثـ عالف اّ ثب توبم ّرْػ ثَ آؿهبى ّ ًظـاتی ّكبػاؿ امت .یک ٓـف ثب
«هـگ عؼا ّ صویوت» ؿّثـّیین ّ اًنبًی کَ اکٌْى ثَ صلع مؼبػت كـػی ػؿ ایي گؾاؿ تکٌْلْفیک ّ مـیغ فهبًَ ّ هؼ
ثبّؿ ػاؿػ ّ اف ٓـف ػیگـ ایي اًنبى ًْ ػىوٌی هیفایؼ کَ ثـ عالف اّ ثَ « ّرْػ عؼا ّ صبکویت هطلن اّ» ثبّؿ
ػاؿػ.
اگـ اًنبى کًٌْی ّ هؼؿى ثَ مبى «ّاپنیي اًنبى» ًیچَ ثَ ُوَ ىْؿُبی ثقؿگ ّ ػين ّ ایوبى ثقؿگ چيوکی ُوـاٍ
ثب عٌؼٍ ّ ثیایوبًی هیفًؼ ،پـاگوبتینت امت ّ ُـ اًؼیيَ ّ صویوتی ثـایو چْى یک «هؼ ؿّف» امت ،آًگبٍ ُنفاػ یب
ػىوٌو ثبینتی یب «اثـ اًنبى» عٌؼاى ًیچَ ّ پلْؿالینن میبمی ّ كـٌُگی پنبهؼؿًی ثبىؼ کَ ٌُْف ؿىؼ ًکـػٍ امت ّ یب
ثبیؼ « هْهي كبًبتیک هؾُجی ّ ىـهی» ثبىؼ کَ اکٌْى صبٍـ امت ثـای ػمتیبثی ثَ آؿهبى ّ آؿفّیو ّ رِبى ایؼٍآلو
ربى عْیو ّ ػیگـاى ؿا ثَ ثبفی ثگیـػّ .هتی اف یک ٓـف ثب رِبًی ؿّثـّ ُنتین کَ ثب هؼؿت تکٌْلْژیکو هبػؿ
امت ،ثؼّى ًقػیک ىؼى ثَ ػىوي ،اف كبٍلَای چٌؼُقاؿ کیلْهتـی ػىوٌو ؿا ُؼف ثگیـػ ،آًگبٍ ایي رِبى ػىوٌی
هیآكـیٌؼ کَ رنوو ؿا ثَ تٌِب مالس هوکي ّ ّمیلَ یک ثوت عْػاًتغبؿی تجؼیل هیکٌؼّ .هتی آهـیکب ّ اؿّپب ػـثنتبى
ؿا ثَ هتضؼ ػؿرَ ػّم عْیو ّ ّ هضل كـّه ّمبیل عْیو تجؼیل هیکٌٌؼ ّ ُنفهبى اّ ؿا ػوتهبًؼٍ ّ ؿیـػهکـاتیک
هیعْاٌُؼ ،آًگبٍ ػىويىبى ثيالػًی هیىْػ کَ ُوَ ایي ىیٍُْبی ثبفاؿ ّ عـیؼ ّ كـّه هؼؿى ؿا هیىٌبمؼ ّ ُوقهبى
هبالهبل اف تلکـات مٌتی ّ تٌلـ ًبؿمینتی /ؿئبل مٌتی ّ ُینتـیک امت( .ػؿ ثبة ایي هّْْع ثَ ًظـیبت ربلت
ژیژک ّ ژاى ثْػؿیبؿ ثٌگـیؼ)
ثيالػى یک ػٌَـ هؼؿى امت .تـّؿینن کًٌْی یک ػٌَـ هؼؿى امت ّ ػؿ ایي رٌگ کًٌْی ّ ثبفی عیـ/ىـ کًٌْی
ُـ ػّ ٓـف تْلیؼ کٌٌؼٍ یکؼیگـًؼ .رِبى هؼؿى ثيالػى ؿا تْلیؼ هیکٌؼ ّ یيالػى ّ ىـم ثضـاىفػٍ ػچبؿ کیٌَ ثَ ؿـة،
اىـبل کيْؿىبى ّ ػاؿبًی کيْؿىبى ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .آهـیکبییبًی کَ ػؿ علب ّ ًباگبُبًَ آؿفّی یک «پـلُبثـ ًْ»
ؿا ػاىتٌؼُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ یک مٌؼ میبمی ثب اهْبی رـد ثْه ّ ػیگـاى هْرْػ امت( ،)4ثَ ػىوي هْؿػ ػالهَىبى
ػمت هییبثٌؼ .ثيالػى ًیق ،ثَ مبى تجلْؿ رِبى ىـهی گـكتبؿ ثضـاى هؼؿًیت ّ ًبتْاى اف ػمتیبثی ثَ رِبى هؼؿى ىـهی
ّ امالهی عْیو ،ثَ ػىوي ػلغْاٍ عْیو ػمت هییبثؼ ّ ُوؼیگـ ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .یکی هخل آهـیکب ٌُْف ػؿ ٍؼػ
صلع هؼؿت عْیو ثَ مبى «آهبی ػًیب» امت .ػیگـی هیعْاُؼ ػهیوب ثب تٌلـی ؿئبل ایي آهب ؿا اؿ ثیي ثجـػ .ایي ىـهی
هتٌلـ هیعْاُؼ ثب كـّؿیغتي مبعتوبىُبی ّّؿلؼ تـیؼ مٌتـ ػىوٌو ،ػؿ ّاهغ اّ ؿا ّ هؼؿت كبلْمی اّ ؿا ثَ ىیٍْ
کبثْكّاؿ ّ ؿئبل «اعتَ» کٌؼ .تب ًبهْك ّ مـفهیي هبػؿیو ػؿ اعتیبؿ آىُب ًجبىؼ ّ هتْرَ ًینت کَ ػؿ ّاهغ امیـ گـٍ
اػیپبلی عْیو ّ صبالت ثیوبؿگًَْ ّ هؼْلفای ؿئبلً/بؿمینتی امت.
افیيؿّ ؿاٍ ؿُبیی اف ایي ثضـاى ًیق تـییـ ُـ ػّ هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ّ تـییـ مٌبؿیْ ّ ّؿّػ ثَ رِبى ًْ ّ چٌؼٍؼایی
هؼؿى ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هؼؿى كـٌُگی ،میبمی ّ اهتَبػی ّ پلْؿالینن كـٌُگی ّ میبمی امت .رِبًی کَ ثـ امبك
پلْؿالینن كـٌُگی ُـ ػْْ آى هبػؿ ثَ هجْل تلبّت عْیو ثب ػیگـی ّ هبػؿ ثَ هجْل ًظـات هتلبّت ػؿ ػؿّى عْیو ّ
هجْل چٌؼٍؼایی امت .هبػؿ ثَ گلتگْ ،چبلو ّ هؼبهلَ ثـ ثنتـ ایي ؿّاػاؿی چٌؼٍؼایی ،ثـ ثنتـ ایي «کخـت ػؿ ّصؼت
هؼؿى ّ چٌؼٍؼایی» امت .ثـای ػمتیبثی ثَ ایي رِبى ًْ ّ ثبفی ًْ اهب هجل اف ُـ چیق تـییـ مٌبؿیْ ّ ّؿّػ
ثبفیگـاًی ًْ ثَ ٍضٌَ الفم امت .مٌبفیْ ّ ثبفیگـاًی ًْ کَ ًوبػ آى ًیـُّبی پنتهؼؿى ّ رنن گـای رِبى هؼؿى ّ
ًیق هب اًنبىُبی چٌؼكـٌُگی ّ هِبرـ ّ «ّؼهِـهبًبى» عٌؼاى کًٌْی ّ ُْاػاؿاى ًْػی پلْؿالینن كـٌُگی ّ ًوبػُبیی
رؼیؼ اف یک ػهْکـامی ّاالتـ ّ تؼْیوی ُنتین.
ثـای ػمتیبثی ثَ ایي رِبى عٌؼاى ّ چٌؼٍؼایی ثبینتی اهب ُـ چَ ثیيتـ ثَ هؼْالت ػوین رؼل ًیک/ثؼ هؼؿى،
ػهْکـامی هؼؿى ّ هلِْم ىـ ػؿ ًگبٍ هؼؿى ػمت یبثین ّ ایي كیلن ثَ هب اهکبى هیػُؼ کوی ػوینتـ ّاؿػ ایي هجبصج
هِن ىْین.
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ػٌـز ػز» در فیلن بتهي ّ در جِبى هذرى«
رْکـ كیلن «ثتهي» ثب عْیو ُنفهبى هؼٌبیی ًْ اف هلِْم «ىـاؿت ّ ىـثْػى» ؿا ثَ ُوـاٍ هیآّؿػ  .اگـ ػؿ هؼٌبی
کِي عیـ ّ ىـ کَ صتی ػؿ كیلنُبی کالمیک هؼؿى ًیق ػیؼٍ هیىْػ ،ػٌَـ ّ هِـهبى «عیـ ّ عْة» كـػی پبک ّ
ػبؿی اف عْػعْاُی ّ ػگـػّمت امت ّ ػٌَـ «ىـ» تجلْؿ عْػعْاُی ّ ًلنبًی ثْػى ،کبمپـمت ثْػى ثَ ُـ ثِبیی
امت ( ،)5اکٌْى رْکـ رؼیؼ تجلْؿی اف یک « اؿاػٍ ىـ ًبة ّ پبک» ثؼّى ُیچ عْػعْاُی ّ عْامت ُبی ًلنبًی
اّمت .ایي رْکـ ثَ عبٓـ پْل ،فى ّ هؼؿت ػمت ثَ رٌبیت ّ ُـد ّ هـد ًویفًؼ .ثَ هْل اّ ىِـ گْتِن ثَ ًنلی ًْ
اف رٌبیتکبؿاى ّ ىـاؿت اصتیبد ػاؿػً .نلی کَ ػؿ ّاهغ یک ػیْاًَ ،كیلنْف ّ یک آًبؿىی هطلن ،یک «ُیچی هزِْل
ّ تبؿیک ّ ثب عٌؼٍُبی ىیطبًی» امت.

رْکـ ثب ایٌکَ ػىوي ثتهي امت ّ صتی اثتؼا هَؼ هتل اّ ؿا ػاؿػ ،اهب ثَ فّػی پی هیثـػ کَ اّ ثـای صیبت عْیو ّ
ثـای ػمتیبثی ثَ رِبى ؿئبل ّ کبثْكّاؿ عْیو ّ توتغ ؿئبل عْیو اصتیبد ثَ ُنفاػ عْیو ّ ُنثبفی عْیو ثتهي
ػاؿػ .رْکـ هیػاًؼ کَ اّ ّ ثتهي ػؿ ّاهغ ُـ ػّ ػؿ «ُیچی» فًؼگی ًگـینتَاًؼ ّ ثَ ثیهؼٌبیی ًِبیی ُوَ
هـاؿػاػُبی اعالهی ّ هلبُین اعالهی پی ثـػٍاًؼ .تٌِب تلبّت ثـای اّ ػؿ ایي امت کَ اّ ایي «ُیچی ّ هزِْلیت»ؿا
پؾیـكتَ امت ّ ثـ عالف اًنبى هؼؿى ثبّؿ ػاؿػ کَ فًؼگی ؿیـهبثل کٌتـل ّ ؿیـهبثل ثـًبهَ ؿیقی امت ّ ػاؿای
هْاػؼی ًینت ،اهب ثتهي ثـای عْیو ،ثبّرْػ ایي ػاًو ،چٌؼیي هبػؼٍ هبًٌؼ اًنبى ػّمتی ّ ؿیـٍ ؿا صلع کـػٍ امت ّ
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صبهی ایي «ّاپنیي اًنبى» ّ ػؿّؽُب ّ تُْوبت ایي اًنبى هؼؿى امت .اّ ػؿ ػیؼاؿه ثب «ػٍّْؿتی» ایي تلبّت هیبى
عْیو ّ ػیگـاى ؿا ثَ ایي ىیٍْ ثیبى هیکٌؼ کَ ػیگـاى ػاؿای ًويَ ُنتٌؼ اهب اّ ثؼّى ًويَ ػول هیکٌؼ.
„Do I really look like a man with a plan, Harvey? I don't have a plan. The mob has plans, the
cops have plans. You know what I am, Harvey? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what
to do if I caught one. I just ‚do’ things. I'm a wrench in the gears. I ‚hate‘ plans.“(Der Joker zu
)Harvey Dent
ایي ػیؼاؿ ػوین ّ عطـًبک ثب «ُیچی ّ تبؿیکی ؿئبل» فًؼگی ػؿ ّاهغ اّ ؿا ثَ هْرْػی ثؼّى ُْیت ّ ًبم ّ یب
چِـٍای عبً تجؼیل کـػٍ امت .ػؿ هؼٌبی ًگبٍ لکبًی اّ ثَ مبى یک «هٌضـف رٌنی» عْیو ؿا ٍبصت ُیچ ُْیت ّ
رٌنیت عبٍی ًویػاًؼ ّ یک « امن ػاللت ًبة ّ پبک» ،یک « ُنتی ّیـتْال» امت .اّ امیـ ًگبٍ «پؼؿ رجبؿ
هطلنگـای ػؿًّی» امت کَ ًیوَ ػیگـ «هبًْى ّ كبلْك موجْلیک ّ ًبم پؼؿ» امت .افیيؿّ رْکـ ُـ ػامتبًی اف
عْیو تــیق هیکٌؼ ،لضظَای ػیگـ ؿّایتی ػیگـ اف آى هیگْیؼ .اّ صتی رٌنییت عبٍی ػؿ ًِبیت ًؼاؿػ .رْکـ پی
ثـػٍ امت کَ ُوَ صوبین ّ ّاهؼیت ثيـی ػؿّاهغ اٍلو یک «ُیچی ّ تبؿیکی» امت.
ُوَ ػاًو ثيـی ّ صوبین ثيـی هـفه یک ُیچی ّ تبؿیکی امت .هب عْیو ؿا «هـػ یب فى» هیًبهین ،اهب ػؿ ًِبیت
ُیچگبٍ ًویتْاًین رٌنیجت یب هـػثْػى ّ فىثْػى ؿا کبهل ّ توبم تؼـیق کٌینُ .ویيَ ثغو اٍلی ایي تؼبؿیق ثيـی
ًبتوبم ّ تبؿیک هیهبًؼ .عْاٍ ایي تؼـیق ّ ؿّایت ػؿ هْؿػ عؼاُ ،نتی ،ػلن ّ یب ػين ّ ػؼالت ثبىؼ .افیيؿّ ثَ هْل
لکبى امن عؼا عْػ ًوبػی اف رِبى ؿئبل امت .فیـا هب ُیچگبٍ تؼـیلی ّ چِـٍای ثـای اّ ًؼاؿین)6( .
ثـای رْکـ ایي ػاًو ثَ هؼٌبی ؿُبیی ّ آفاػی اف ُوَ هؼْالت ،هْاػؼ ّ ُـاكُبی ثيـی امت .ػیگـ پْل ،ػين ّ
هـگ اُویت عْیو ؿا اف ػمت هیػٌُؼ ّ اّ ػؿ ایي رِبى ُیچی ػؿ پی ػؿُن ىکنتي رِبى موجْلیک ّ ؿّیبُبی
اًنبى هؼؿى ّ ایزبػ رِبى ىـّؿاًَ ّ ىیطبًی عْیو امت .اّ ػؿ پی توتغ ؿئبل ّ عيًْت ؿئبل عْیو امت .اّ
عْاُبى یک ثبفی اثؼی ّ ثؼّى هبًْى امت.
افیيؿّ رْکـ ایي رولَ هؼـّف ًیچَ ؿا کَ هیگْیؼ «:چیقی کَ تـا ًویکيؼ ،تـا هْیتـ هیمبفػ» ثَ ایي رولَ تجؼیل
هیکٌؼ کَ « چیقی کَ تـا ًویکيؼ ،تـا کویک ّ ىْطٓجغ هیکٌؼ» .صبل ػؿ ایي رِبى ؿئبل ،کبثْكّاؿ ّ ثؼّى هبًْى،
رْکـ ایي ىـاؿت ثبُْه ،کبثْكّاؿ ّ آًبؿىینت ُویيَ اف ؿهیت عْیو ثتهي یک هؼم رلْ امت ّ ثب ایٌکَ هخل آًِب
هْاػؼ ّ ثـًبهَؿیقی ًویکٌؼ ،اهب ػؿ ُـ صـکتو ُوَ صـکبت اصتوبلی صـیق ؿا ػؿ ًظـ هیگیـػ ّ صتی ػمتگیـىؼى
عْیو ؿا تْمٔ ثتهي اف هجل پیؿیقی هیکٌؼ.
ثقؿگتـیي عْامت اّ ػؿ ّاهغ ایي امت کَ ػیگـی ؿا« ،ؿیـ» ؿا ّاػاؿ ثَ ػیؼى ایي «ُیچی ّ تبؿیکی» ّ ّاػاؿ ثَ
تَوینگیـی کٌؼ .افیيؿّ اّ ُن ثتهي ّ اػاؿٍ پلیل ؿا ػؿ ثـاثـ اًتغبة ثیي هـگ ػاػمتبى ّ یب ػين پٌِبًو ؿیچل
هیگؾاؿػ ّ اف ٓـف ػیگـ ثَ ثتهي آػؿك ؿا اىتجبُی هیػُؼ تب ثتهٌی کَ هیعْاُؼ ؿیچل ؿا ًزبت ػُؼ ،ػؿ ػول
ػاػمتبى ّ ػين هؼيْهو ؿا ًزبت ػُؼ .یب ػؿ ٍضٌَ ًِبیی كیلن اّ ُوَ ىِـًيیٌبى ؿا ّاػاؿ ثَ كـاؿ اف ىِـ هیکٌؼ ّ
ُنفهبى کبؿی هیکٌؼ کَ آىُب ثب کيتی كـاؿ کٌٌؼ  .آىگبٍ ػّ کيتی ؿا ثب هبػٍ هٌلزـٍ پـ هیکٌؼ ّ ثَ مبکٌیي ُـ ػّ کيتی
اهکبى هیػُؼ کَ ثـای ًزبت ربى عْیو کيتی ػیگـ ؿا هٌلزـ کٌٌؼ ّ تَوین ثگیـًؼ .ػؿ یک کيتی فًؼاًیبى هبكیب ّ ػؿ
کيتی ػیگـ ىِـًّؼاى ػبػی هـاؿ ػاؿًؼ .اّ ثبّؿ ػاؿػ کَ ُـ اًنبًی ػؿ صیي چٌیي تَوینگیـی هبُیت ّاهؼی عْیو ؿا
ًيبى هیػُؼ ّ آى ایي امت کَ مـاًزبم ُـ کنی صبٍـ ثَ عْؿػى ػیگـی ًّ .زبت ربى عْیو امت.
ػؿ كیلن ایي عْامت اّ کبهل ثَ حوـ ًویؿمؼ .مبکٌیي ُـ ػّ کيتی اف چٌیي تَوینگیـی عْػػاؿی هیکٌٌؼ .ثب آًکَ اّ
هبػؿ هیىْػ ػؿ تضْل هٌلی ػاػمتبى ىِـ ّ ًوبیٌؼٍ عْة هبًْى ثَ «ػٍّْؿتی رٌبیتکبؿ» هْكن ثبىؼ .هّْْع اهب ایي
امت کَ چـا اّ ًویتْاًؼ اف ایي تاله ّ تکـاؿ ایي تاله ثـای یبكتي رْاة ػلغْاُو ػمت ثـػاؿػ .ػؿ رِبًی کَ ُوَ
چیق ُیچ ّ تبؿیکی امت ّ ثیهؼٌبیی ؽات ُـ هؼٌبیی امت ،آًگبٍ ُـ رْاثی ًیق تٌِب ؿّایتی ًبتوبم ّ ثب ثغيی هزِْل
امت ،صتی رْاثی چْى عْىعْاؿ ثْػى اًنبى .چـا اّ ًویتْاًؼ ثب لول «ُیچی ّ هزِْلی ًِبیی فًؼگی ّ صوبین
ثيـی» ،ثب لول ُـد ّ هـد ػؿًّی فًؼگی  ،ثَ هْل ًیچَ اف ػؿّى ُـد ّ هـد عْیو یک متبؿٍ عٌؼاى ّ ىبػ ،یک
رِبى عٌؼاى ّ مجکجبل هبالهبل اف ػين ّ ایوبى ّ عـػ مجکجبل ّ عٌؼاى ثیبكـیٌؼ .چـا عٌؼٍ اّ ىیطبًی هیىْػ ّ ثَ عٌؼٍ
مجکجبل «اثـاًنبى» ًیچَ ّ «رنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف» ػمت ًوییبثؼ؟ .چـا اّ ثَ ػٌْاى ػٌَـ ىـ ،ثب ّرْػ لول ُیچی
ّ پْچی فًؼگی ،ثَ یک «مینتن ثنتَ ّ هطلنگـایبًَ» تجؼیل هیىْػ ،ثَ ربی آًکَ ثب ػجْؿ اف ؿّایت کِي هؼؿى ّ رنن
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کِي هؼؿى ثَ رِبى موجْلیک ّ عٌؼاى عْیو ،ثَ «رنن ثؼّى اؿگبى» رؼیؼ عْیو ،ثَ رنن عٌؼاى عْیو ّ ًیبف ّ
توٌبی عْیو ػؿ پی ػّمت ،هؼيْم ّ ؿهیت ػمت یبثؼ .چـا اّ ثَ ربًی امکیقّكـى ،هبتل پبؿاًْییؼ تجؼیل هیىْػ ،ثَ
ربی اًکَ ثب ایي ىٌبعت ّ آگبُی ّ ثب ػمتیبثی ثَ رِبى كـػی عْیو ،ثب ىکنت مینتن ّ ػینکْؿك کِي ،ثَ یک
مینتن ًْ ،ثَ یک « امن ػاللت اٍلی ّ ًْ » تجؼیل ىْػ؟
ثـای ػمتیبثی ثَ ایي رْاة ثبینتی ثَ مـاؽ هؼٌبی مبصت ؿئبل ّ هِـهبى ًقػ «ػلْف» ؿّین.
هفِْم «رئبل» ّ «قِزهبىُ /یْال» ًشد دلْس/گْاتبری
ثـای ػلْف/گْاتبؿی فًؼگی ّ اًنبى یک «هبىیي تْلیؼکٌٌؼٍ آفؿّ ّ هیل» امتُ ّ .وقهبى ُـ هلِْم فًؼگي ّ ُـ رنن
عْػ یک ؿّایت ّ یک تْلیؼ تْمٔ هبىیي آؿفّمبفي امت .ثب ُـ اًنبًی ًْ ،ثب ُـ ػیؼاؿی ًْ ّ یب ثب ُـ کالهی ػؿ
ّاهغ یک آؿفّی هتلبّت ّ ًْ ػؿ ؿّایت ػوْهی ّ صبکن ثَ ّرْػ هیایؼ .اگـ رنن اًنبًی ّ یب ػینکْؿك كـٌُگی ّ یب
میبمی ؿا چْى یک اؿگبًینن ثٌگـین ،اًگبٍ ایي اؿگبًینن ػاؿای یک ُیـاؿىی ّ ًظن عبً عْیو امتً .ظوی کَ ػؿ
ّاهغ عْػ یک آؿفّ ّ هیل امت .آؿفّ ّ هیلی کَ تْاًنتَ امت عْیو ؿا ثَ ًظن ّ ؿّایت صبکن ّ اؿگبًینن هضْؿی ّ
اٍلی ،ثَ ّاهؼیت ػیٌی تجؼیل کٌؼ ،هـفُبیو ؿا هيغٌ کٌؼ ّ ثـای هخبل یک ًظن ّ ؿهق ثـای هلِْم «ػين»،
«میبمت» ،ػّلت ّ ؿیـٍ ،ثـای ٌُـ ّ یب اًؼیيیؼى ایزبػ کٌؼ .ایي رنن ّ ؿّایت صبکن ػاؿای هـفُبی عْیو امت ّ ُـ
ؿّایت ًُْ ،ـ تلبّت ًْ ػؿ ػين ،اًؼیيیؼى ،ػؿ ؿكتبؿ ّ یب ػؿ میبمت ثَ هؼٌبی ىکبًؼى هـفُبی ایي ؿّایت صبکن ّ
ایزبػ یک هـف ًْ ّ یک «رنن ثؼّى اًؼام ًْ» امت .ثَ هؼٌبی ایزبػ یک «ىؼت کوی ّ اصنبمی» ػؿ یک رنن ّ
ؿّایت کِي ّ فهیٌَمبفی ایزبػ یک رنن ًْ ّ ؿّایت ًْمت .اهب ؿّایت صبکنً ،ظن صبکن هبػؿ امت کَ ایي تلبّت ًْ ؿا
ػؿ عْیو صل ّ ُْن کٌؼ ّ هبًغ «ؿهقفػایی ّ تـییـ ًِبیی هـفُب» ىْػ .اّ هیتْاًؼ کبؿی کٌؼ کَ ُـ تلبّت ّ ُـ
هؼؿت ًْ ػؿ یک چـصَ مـاًزبم هضکْم ثَ تکـاؿ «ؿهق ّ هـفُبی هؼیوی ّ اؿگبًینن کِي» هیىْػ ّ رنن کِي ّ
اؿگبًینن کِي ػّثبؿٍ صبکن هیىْػ.
افیيؿّ ػؿ ًگبٍ ػلْف ُـ صبلت « ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» ػؿ ّاهغ ًوبػ صْْؿ یک «ّاهؼیت ّیـتْئل » رؼیؼ ،یک «رنن
ثؼّى اًؼام» رؼیؼ امت کَ هـفُب ّ کؼُبی فثبًی ّ هـاؿػاػی ًظن کِي ؿا هیىکٌؼ ّ اف صَْؿ هـفی ّ ّ.اهؼیتی ًْ
عجـ هیػُؼ کَ ثبػج تـك ّ ُـاك ًظن کِي هیىْػ )7(.صبلت «ؿئبل» ثَ هؼٌبی «ُیچی ّ تبؿیکی تـكآّؿ» ًینت .
فیـا ایي ُیچی ّ هـف رِبى موجْلیک هب ،ػؿ ّاهغ هضل صْْؿ «رنن ُقاؿگنتـٍ» ّ هضل صْْؿ ُقاؿ كالت ّ رنن
ّ ؿًگ ًْمت .ػؿ ایي هؼٌب ًیق ثـای ػلْف/گْاتبؿی هِـهبى ّ ثَ ّیژٍ «ػٌَـ ىـ ّ یب ىیطبًی» ػؿ ّاهغ یک هؼؿت
ًْ یک ًگبٍ ًْ امت کَ ػؿ صؼ كبٍل هـفُب ّ ثـ مـ هـفُب هیفیؼ ّ «ؿاٍُبی كـاؿ» اف ؿّایت هـکقی ّ ؿاٍُبی
ایزبػ تضْلی ًْ ؿا ًيبى هیػُؼ )8(.اّ یک «گـگ ثیبثبى» ،یک ُیْالیی امت کَ ثـ مـ هـف ؿّایت صبکن اف ػين ،اف
صکْهت ّ اف میبمت هـاؿ ػاؿػ ّ ثب اًتوبل اصنبمبتُ ،یزبًبت ،اًؼیيَُب ّ ثؼىُب ثَ ثیـّى یب ػؿّى هـفُب ،ثَ هب
ؿاُی ثـای تضْلی ًْ ًيبى هیؼُؼ .ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ رِبى ّؿای ؿّایت موجْلیک هب ّ ایوبى هب ُ ،یچی عطـًبک
ًینت ثلکَ ػـٍَ یک هیل ّ ؿّایت ًْ ّ تلبّتی ًْ ،ػـٍَ رنن ُقاؿ گنتـٍ ّ ُقاؿ كالت ّ عالهیت ًْمت.
ػؿ ایي هؼٌبمت کَ ُن ثتهي ّ ُن رْکـ ػؿ ّاهغ ًوبػ ایي ُیْال ّ ایي «ؿاٍ كـاؿ» اف ؿّایت ػوْهی ّ ایزبػ ؿّایبتی
ًْ ُنتٌؼ .اهب ُـ ػّ ػؿ ًِبیت ثَ ًْػی امیـ ؿّایت کِي ّ ػؿ ّاهغ امیـ ؿّایت اػیپبلی ثبهی هیهبًٌؼ .ثتهي کَ هـگ
رِبى کِي ّ ثیهؼٌبیی ًِبیی ُوَ آؿهبىُبی ثقؿگ ؿا ثب هـگ پؼؿ چيیؼٍ امت ،اکٌْى هیعْاُؼ رِبى یبػآّؿ پؼؿ ؿا
ًزبت ػُؼ ّ کبؿ پؼؿ ّهبػؿه ؿا ثَ پبیبى ثـمبًؼ کَ هیعْامتٌؼ اف ىِـ گْتِن یک ىِـ ػبؿی اف رٌبیت ّ ثبىکٍْ
ثیبكـیٌٌؼ .اّ ػيوی ؿا کَ ثَ هبػؿ ّ پؼؿ عْیو ػاىتَ امت ثَ ىِـ اًتوبل هیػُؼ ّ صبكع ىِـ ّ هـػهو هیىْػ .ثب
ایٌکَ هیػاًؼ کَ آًچَ ایي تْػٍُب ثؼاى ثبّؿ ػاؿًؼ ،تٌِب ؿّایتی ّ عیبالتی ثیو ًینت ّ ُویيَ ؿّایبت ّ عیبالتی ػیگـ
هوکي امت .ثب ایٌکَ هیػاًؼ کَ ایي ىِـًّؼاى عْػ ًیق ؿىٍْعْاؿ ،توتغپـمت ّ ًبآگبُبًَ عْاُبى ثیهـفی ّ توتغ
ثیهـف ُنتٌؼ ّ اهب ػؿ آىُب ىْؿ فًؼگی ّ ػين ّ اهیؼ ًیق هیثیٌؼ .ػين ّ اهیؼی کَ یبػآّؿ پؼؿ ّ هبػؿ اّمت ّ اّ ثَ
هِـهبى صبكع تْػٍُب ّ هبًْى ػگـػینی هییبثؼ.
رْکـ اف ٓـف ػیگـ ػؿ پی ىکبًؼى ُـ هـف ّ هبًْى ّ «هتل ًِبیی پؼؿ» امت .اّ ثَ ربی ایٌکَ اکٌْى ثب لول پْچی ّ
ُیچی ُوَ رِبى کِي ،ثَ لول ثی هؼٌبیی ُـ اًتوبم ّ کیيتْفی ًیق پی ثجـػ ّ ثَ ربی ایٌکَ ثَ«ُیْالی عٌؼاى ّ ىبػ»
ّ ثَ یک رنن ثؼّى اًؼام ًْ ،ثَ یک ؿّایت ّ ًظن ًْ ّ مجکجبل ّ عٌؼاى اف ػين ّ هؼؿت ّ ػیبلْگ ّ ًیبف ثَ «ؿیـ»
تجؼیل ىْػ ،اکٌْى ثبف ُن ًگبُو امیـ رؼال اػیپبلی ثب پؼؿ ّ امیـ هیل هتل پؼؿ ثبهی هیهبًؼ .اّ ثَ ربی ایٌکَ ثَ مبى
یک « امن ػاللت هضْؿی ًْ» ثـ امن ػاللت هؼؿى ّ کِي چیـٍ ىْػ ّ رِبى موجْلیک ًْیی ثنبفػ ،ثَ ربی ایٌکَ ثَ
مبى «ُیْالی عٌؼاى» ثب ایزبػ «ؿاٍ كـاؿ ّ عالهیت ًْ» کوک ثَ تضْل كـٌُگ ّ ربهؼَ عْیو ّ ّؿّػ آىُب ثَ
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گنتـٍای ًْ اف ثبفی ػين ّ هؼؿت کٌؼ ،امیـ رؼل ّ توتغ ؿئبلً/بؿمینتی ثب هبًْى ّ ًبم پؼؿ هیىْػ .اّ امیـ ًگبٍ
توتغٓلت ّ ثیهـف «پؼؿ رجبؿ ػؿًّی» هیىْػ کَ ؿّی ػیگـ پؼؿ هبًًْوٌؼ ّ كبلْك امت .اّ ثَ ربی ایٌکَ ثَ مبى
ػٌَـ ًْ ّ عالم ثَ هتل مینتن کِي ػمت فًؼ ّ ًگبُو ثَ ثیـّى ثبىؼ ّ ثَ ثیـّى ّمْمَ کٌؼ ،ثَ ربی ایٌکَ ثَ صیْاى
عٌؼاى تجؼیل ىْػً ،گبُو امیـ هیل هتل پؼؿ ،امیـ ىکنتي تُْن کٌتـل اًنبى هؼؿى ّ امیـ رؼل ثب ُنفاػ ّ ثـاػؿه
هیىْػ کَ كـفًؼ ثـگقیؼٍ پؼؿ ّ هبػؿ ثْػٍ امت.
ایٌگًَْ ُن رْکـ ّ ُن ثتهي ثَ ىیٍُْبی هغتلق امیـ یک ؿّایت کِي ّ ثبفی کِي ثبهی هیهبًٌؼ ّ ًویتْاًٌؼ ثَ
ؿاٍُبی عالهیت ًْ ّ ثَ یک ثبفی رؼیؼ ّ عٌؼاى عْة/ثؼ ػمت یبثٌؼ .ثب آًکَ ُـ ػّ هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ،ثیو اف ُـ
هِـهبى هؼؿى ػیگـی ّ ثیو اف هتْى فیـیي ثتهي ّ رْکـ عْیو ،ثَ ایي ػجْؿ ّ ؿُبیی اف رنن کِي ّ ؿّایت کِي
ػمت هییبثٌؼ کَ ًوبػه ُوبى ُیچی ّ هزِْلی کبثْكّاؿ ّ عطـًبک ّ ػؿ ػیي صبل رؾاة آًِبمت.
ػلْف/گْاتبؿی اف مَ تیپ « تـییـ هـف ّ هضؼّػٍ» مغي هیگْیٌؼ( .)9یب ایي تضْل ّ تـییـ هـف ثَ ىیٍْ یک «تـییـ
هـف ًنجی» ٍْؿت هیگیـػ کَ ثَ هؼٌبی ایزبػ تلبّت ّ ؿكـم ػؿ چِبؿچْة ُوبى «امن ػاللت ّ ؿّایت صبکن» امت .
ػؿ ایي كیلن ثـای هخبل ثتهي ّ ًیق ػاػمتبى ىِـ کَ ثَ «ىْالیَ ملیؼ» هؼـّف امتً ،وبیٌؼٍ ایي ؿاٍ ُنتٌؼ .تیپ ػیگـ
«تـییـ هـف ّ هضؼّػٍ هطلنگـایبًَ» ّ ثَ هؼٌبی ؽُيگـایی تبم امت کَ ًوبػیو ػؿ كیلن رْکـ ّ ًوبػ میبمی چٌیي
کبؿی كبىینن ّ یب آًبؿىینن هضِ امت .تیپ مْم ایي تضْل « تـییـ هـف ّ هضؼّػٍ هخجت ّ عالم» امت کَ ثَ ایزبػ
ؿّایتی ًْ ّ ًگبُی ًْ ثَ ُـ ػـٍَ ّ ػجْؿ اف ًگبٍ کِي ػؿ كیلن ّ ٌُـ ،یب ػؿ میبمت ّ آهْفه ّ یب ػؿ فًؼگی كـػی
هٌتِی هیىْػ .ؿاُی کَ كیلن ثتهي ػؿ ّاهغ ثب ایزبػ ىکل رؼیؼ ّ ػوینتـی اف هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ثَ آى ػمت هیفًؼ
ّلی ػؿ ًِبیت امیـ ؿّایت کِي كیلن هؼؿى ّ ؿّایت چیـگی عْثی ثـ ثؼی ثبهی هیهبًؼ ّ تضْلو ًبتوبم هی هبًؼ.
افیيؿّ ًَ ُیچکؼام اف ىغَیتُب ّ ًَ ؿّایت كیلن ثَ «تـییـ هـف ّ تـییـ ؿّایت هخجت» ثبفی هؼؿى هِـهبىّ/ؼ
هِـهبى ػمت ًوییبثؼ ،ثلکَ اّد ًِبیی ایي ثبفی ّ گـكتبؿی كیلن ّ ثبفیگـاى ػؿ ایي ثبفی هؼؿى ًیک/ثؼ ؿا ػؿ
مـًْىت ػاػمتبى كیلن ّ تضْلو ثَ «ػٍّْؿتی» هیثیٌن .ػؿ ایي ؿًّؼ ّ تضْل تـاژیک اهب كیلن ،عْامتَ یب ًبعْامتَ،
هب ؿا ثب هؼْالت ػوین هِـهبىگـایی هؼؿى ّ ػهْکـامی ؿّثـّ هیمبفػ ،ثی آًکَ پب ثَ ػؿّى ژؿكٌبی ایي هؼْل
ثگؾاؿػ.

دگزدیظی اجببری «ػْالیَ طفیذ» بَ «دّؿْرتی» ّ هؼضل دهْکزاطی در جٌگ بب تزّر ّ ػز
ػاػمتبى ىِـ گْتِن ُبؿّی ػًت ثب ثبفیگـی هْی ٌُـپیيَ آهـیکبیی « آؿّى اکبؿت» ػؿ ّاهغ ًوبػ اًنبى هؼؿًی امت
کَ هیبى ایؼٍال هؼؿًو یؼٌی «ثتهي» ّ ًبآگبُی عطـًبکو یؼٌی «رْکـ» ػؿ ًْمبى امت ّ ثَ ػٌْاى یک ىِـًّؼ
هؼؿى ّ ىزبع عْاُبى ایزبػ یک صکْهت هبًْى ّ ػؼالت امت .اّ ثَ «ثتهي» ّ ؿاُو ثبّؿ ػاؿػ ّ ُنفهبى هیػاًؼ
کَ ثتهي ُویيَ یک «ػٌَـ هتلبّت ،ؿـیجَ ػؿ صبىیَ رِبى موجْلیک گْتِن» ثبهی هیهبًؼ .افیيؿّ اّ هیعْاُؼ ثَ
مبى «ىْالیَ» ملیؼ» ّ ػؿ چِبؿچْة هبًْى ثَ رٌگ ثؼیُب ؿّػ ّ صکْهت هبًْى ؿا ایزبػ کٌؼ ّ ثَ صکْهت هبكیب پبیبى
ػُؼ .ثتهي ػؿ ّرْػ ایي «ىْالیَ ملیؼ» ػؿ ّاهغ اهکبًی ثـای پبیبى ػاػى ثَ صیبت عْیو ثَ مبى «ثتهي» ّ ؿمیؼى ثَ
یک فًؼگی هؼوْلی ثب «ؿیچل» هیثیٌؼ .اّ صل هیکٌؼ کَ چگًَْ ثب عْیو ًنلی رؼیؼ اف هؼْالت ّ رٌبیت ثَ مـاؽ

118
ىِـ گْتِن آهؼٍ امت ّ کنکن هتْرَ هؼْل هِـهبى هیىْػ .هؼْلی کَ ُبؿّی ػًت ثَ فیجبیی اّ ؿا ثبفگْ هیکٌؼ ،ثَ
ایي ّمیلَ کَ هیگْیؼُ «:ـ هِـهبًی یب ثبیؼ ثویـػ ّ یب عْػ ؿّفی ثَ یک اًنبى ىـ تجؼیل ىْػ.
هِـهبًبى ُویيَ فًؼگی تـاژیکی ػاىتَ ّ ػاؿًؼ فیـا آىُب ثَ هْل یًْگ ػؿ کتبة «هِـهبى» ثغيی اف هبػؿ ُنتٌؼ ّ
هبػؿ ثَ رؼامبعتي عْیو اف تَْیـ ًبؿمینتی ثب هبػؿ ّ هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ امتوالل ػؿًّی عْیو ًینتٌؼ .ثـای ثتهي
ایي امتوالل ػؿًّی ثَ هؼٌبی ؿُبیی اف ُـاك ػؿثبؿٍ ىِـ گْتِن ،ایي موجل ّ یبػگبؿ هبػؿ ّ پؼؿه ّ ،ػمتیبثی ثَ
ػيناه ؿیچل امت .ؿیچل اهب اکٌْى ػبىن ُبؿّی ػًت امت.
ُبؿّی کَ ثب ایي ایوبى مبػٍ ّ هؼؿى تي ثَ رؼل ًیک ّ ثؼ هؼؿى هیػُؼ ّ هیعْاُؼ ثَ ُوـاُی ثتهي ثـ رْکـ ّ ثبًؼ
هبكیب پیـّف ىْػ ّ ثَ صکْهت هبًْى هؼؿى ػمت یبثؼ ،مـاًزبم ػؿ هنیـ ایي تاله هؼؿى ّ ایوبى هؼؿى عْیو ثب ًیوَ
ػیگـ عْیو ،یؼٌی ثب رِبى کبثْك ّ رٌبیت ،ثب هتل هؼيْهو ؿیچل ّ مْعتي ًیوی اف ٍْؿت عْیو ؿّثـّ هیىْػ.
اکٌْى ثـ ؿّی ّیـاًَُبی رِبى ّ آؿفُّبی هؼؿًوً ،یوَ ػیگـ اّ یؼٌی «ًبآگبُی عطـًبک ّ ثیهـفه» ػؿ هبلت
رْکـ ثَ مـاؽ اّ هیایؼ ّ اّ ؿا ثَ گـكتي اًتوبم ّمْمَ هیکٌؼ ّ ُبؿّی ثب تي ػاػى ثَ اًتوبم ثَ «ػٍّْؿتی» عطـًبک
ّ رٌبیتکبؿ تجؼیل هیىْػ .اگـ ُبؿّی ػاػمتبى ّ ىْالیَ ملیؼ هؼؿى ثَ صکْهت ػوالًیت ّ اهکبى کٌتـل ثـ عْىجغتی
عْیو ثبّؿ ػاىت  ،اکٌْى «ػٍّْؿتی» رٌبیتکبؿ ثَ صکْهت تَبػف ّ ّـّؿت اًتوبم ثبّؿ ػاؿػ.
صبلت «ػٍّْؿتی» ُبؿّی ثَ ثِتـیي ّرِی هؼْل اًنبى هؼؿى ّ ػؿگیـ ػائویو هیبى اًنبى ّكبػاؿ ثَ هبًْى ّ اًنبى
ثیهـف ّ توتغٓلت هؼؿى ؿا ًيبى هیػُؼُ .وبىْٓؿ کَ اًنبى مٌتی ػؿگیـ رؼل هیبى ًیـّی اُـیوٌی ّ ًیـّی
اُْؿایی عْیو امت ..ایي هؼْل تٌِب ثب ػجْؿ اف ایي چـعَ ًبؿمینتی «هي هؼؿى» ّ «هبی مٌتی» ّ ثب ػمتیبثی ثَ
«مْژٍ هٌونن لکبى» ،ثَ «رنن عٌؼاى ًیچَ» ،ثَ «رنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف/گْاتبؿی» هبثل صل امت .فیـا ػؿ ایي لضظَ
کَ «هي» هتلبعـ هؼؿى عْیو ؿا ثَ مبى یک «كبػل رنوبًی هٌونن ّ توٌبهٌؼ» ّ یب ثَ مبى یک «رنن عٌؼاى ّ
توٌبهٌؼ» ثجیٌؼ ،آًگبٍ هیتْاًؼ ثب تـییـ صبلت عْیوُ ،وقهبى ُنفاػ ّ ًوطَ هوبثلو یؼٌی ًبآگبُی عْیو ؿا ثَ مبى یک
هؼؿت موجلیک ّ تْاًب لول کٌؼ ّ ثجیٌؼ ّ اف ًبآگبُی عطـًبک ّ اُـیوٌی ؿُبیی یبثؼ .فیـا اّ کل مٌبؿیْ ؿا تـییـ ػاػٍ
امت.
ُبؿّی اهب ٌُْف هبػؿ ثَ ایي کبؿ ًینت ّ اگـ اهـّف ثَ ػٌْاى «ىْالیَ ملیؼ» ثَ ىکل پـىْؿ ّ ػؿ ًِبیت
مبػٍلْصبًَای عیبل هیکٌؼ کَ هیتْاًؼ ثـ گْتِن ّ ًبآگبُی کٌتـل یبثؼ ،اکٌْى ثب ؿّیبؿّیی ثب «ُیچی ّ پْچی کبثْك
ّاؿ» فًؼگی ثَ صبلت ػیگـ اًنبى هؼؿى یؼٌی ثَ «ُبًیجبل ّ رْکـ توتغپـمت ّ ثیهـف» ػگـػینی هییبثؼ .ایٌگًَْ ًیق
هیتْاى ػیؼ کَ چگًَْ ػؿ مٌبؿیْی هؼؿى ُـ هِـهبًی ؿّفی ثَ یک ػٌَـ ىـ تجؼیل هیىْػُ ،وبىْٓؿ کَ ُـ
ػٌَـ ىـی یک ؿّف هِـهبًی ثْػٍ امت.
ُویي هيکل ؿا ًیق ػؿ ؿاثطَ هیبى رؼل هیبى هبًْى ّ ػٌَـ ىـ ػؿ كیلن هیثیٌین .ثتهي ثـای رلْگیـی اف رٌبیبت
«رْکـ» ،ثب امتلبػٍ اف مینتن «مًْبؿ فیـػؿیبیی» ّ پیًْؼ آى ثب ُوَ تلليُبی هْثبیل ،هبػؿ ثَ یک ًگِجبًی ُوَ ربًجَ ّ
ىجٌؼى اعجبؿ عٍَْی هـػم امتُ .وکبؿ ّ ػّمتو ثَ اّ اعطبؿ هیکٌؼ کَ ایي ُوَ هؼؿت ثـای یک ًلـ عطـ ثقؿگی
ّ ػولی ّؼ اعالهی امت .ثتهي ثَ اّ هْل هیػُؼ کَ ثؼؼ اف ػمتگیـی رْکـ ُوَ چیق ؿا ثَ اّ ّاگؾاؿ کٌؼ ّ ّهتی اّ
ًبهو ؿا ػؿ پبیبى ثَ مینتن هیػُؼ ،پـّگـام ًگِجبًی ُوَ ربًجَ پبک هیىْػ.
ایي ثغو ّ صبػحَ اف كیلن ُن ثیبىگـ ُـاك اًنبى هؼؿى اف ؿىؼ هضؼّػیتُبی ػؿ صبل ؿىؼ هبًًْی ،ػؿ ًتیزَ رٌگ ثـ
ػلیَ تـّؿُ ّ ،ن ثیبىگـ ُـاك اف ؿىؼ ؿّفاكقّى «ًگِجبًی ُوَ ربًجَ» هیکٌؼ کَ ثَ امن رٌگ ثب تـّ ػؿ صبل ؿىؼ
امت .هتبملبًَ كیلن ػؿثبؿٍ ایي هّْْع ثَ ىیٍْ عیبلی ثـعْؿػ هیکٌؼ .فیـا هيغٌ امت کَ ػؿ ّاهغ ایي پـّگـام ػؿ
كیلن ثؼؼی ّ ػؿ فًؼگی ّاهؼی ًَ تٌِب پبک ًویىْػ ثلکَ ثب اػاهَ مٌبؿیْی هؼؿى ّ اػاهَ رٌگ ّ تـّؿ تيؼیؼ عْاُؼ ىؼ.
فیـا ثب هـگ یب ػمتگیـی رْکـ اکٌْى رْکـُبی عطـًبکتـی ؿىؼ عْاٌُؼ کـػ ّ توبىبچیبى عْاُبى ػؿرَ رؼیؼی اف
رؼل عیـ/ىـ ُنتٌؼُ .وبىْٓؿ کَ ثب هتل ثيالػى رٌگ ثَ پبیبى ًویؿمؼ ثلکَ اکٌْى ثب ٍؼُب ثيالػى کْچک ػؿ رٌگین
کَ ُـ کؼام هیعْاُؼ ثَ ػؿرَ رؼیؼی اف هنبّت ّ رٌگ ثب هلضؼ ثـمٌؼ .ثٌبثـایي ُن رٌگ اػاهَ هییبثؼُ ،ن ًگِجبًی ّ
ًظبؿت ػوْهی ّ هضؼّػیت هبًًْی آفاػی اًنبىُب ؿىؼ هیکٌؼ ّ ُن فًؼاىُب ّ ؿّهُبی ؿیـهبًًْی چْى فًؼاى
گْاًتبهْ ؿىؼ هییبثٌؼ .یب هخل ىِـ گْتِن کَ ثـای صلع هبًًْو ثَ یک ىْالیَ میبٍ ّ ّؿای هبًْى چْى ثتهي اصتیبد
ػاؿػُ ،وبىْٓؿ ًیق ػّلتُبی هؼؿى ،ثـای هوبثلَ ثب ایي عظـ تـّؿ ثیهبًْى ّ ثؼّى هـف ،اصتیبد ثَ مبفهبىُب ّ
هؼؿتُبی رؼیؼی ػاؿًؼ کَ فیـ هضؼّػٍ صوْهی ّ فیـ ًظبؿت ُیچ هْمنَای ًینتٌؼ ّ ػاؿای هؼؿتی ّؿای هبًْى ُنتٌؼ؛
هبًٌؼ مبفهبىُبی هغلی ػؿ صبل ؿىؼ هجبؿفٍ ثب تـّؿ ّ هبػؿ ثَ ػفػیؼى تـّؿینتُبی اصتوبلی ػؿ ُوَ هبؿٍُبی ؿّی
فهیي.
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آًچَ کَ ػؿ كیلن ثتهي ؿط هیػُؼ ّ آًچَ کَ ػؿ رِبى هؼبٍـ هب ؿط هیػُؼ ،ثیو اف ُـ چیق ًبىی اف هؼْالت
ػؿًّی رِبى هؼؿى ّ مٌبؿیْی هؼؿى ّ ػؼم تْاًبیی رِبى ثَ ػمت یبثی ثَ یک پلْؿالینن چٌؼٍؼایی میبمی ،كـٌُگی،
اهتَبػی امت .هؼْل ػهْکـامی ّ رِبى هؼؿى ایي امت کَ ایي هلِْم ػهْکـامی ّ هبًْى ثـ پبیَ كبًتنن ّ ُـاك اف
یک «ؿیـ صطـًبک ّ هطلنگـا» ،ثـ امبك ُـاك اف ُـ ػٌَـ ّؿای رِبى ػوالًی هؼؿى ّ ثَ ػلت ًبتْاًی اف ػؿک
ّ هجْل یک رِبى ّ مینتن چٌؼؿّایتی ّ چٌؼًگبُی امتْاؿ امت .ػؿ ایي ًگبٍ هؼؿى آى کل کَ هؼؿى ًینت ّ ػوالًی
ثـعْؿػ ًویکٌؼ ،ػؿ ّاهغ یک اًنبى ّؼ هؼؿى ،ػیکتبتْؿ ّ ًبكی توؼى امت ّ ثٌبثـایي رِبى هؼؿى ّ ػهْکـامی صن
ػاؿػ ثَ ُـ ّمیلَای اف عْیو ػؿ ثـاثـ ایي عطـ ػكبع کٌؼ .ایي «ؿیـ عطـًبک» هخل امالم عطـًبک ،ىـهی عطـًبک
ػؿ ّاهغ ُـاك اًنبى هؼؿى اف «ًبآگبُی عطـًبک ّ ثیهـف» عْیو امت.
افیيؿّ ًیق ػهْکـامی هؼؿى ػؿ عْیو ُویيَ ًْػی توتغ ّ ػالهَ ثَ ػیکتبتْؿی پٌِبى ّ صکْهت هطلن یک ؿّایت یب
هتبؿّایت ػاىتَ ّ ػاؿػُ .وبىْٓؿ کَ اهـّفٍ ثَ ربی ؿهبثت هیبى ىـکتُب هب ىبُؼ صکْهت چٌؼیي ىـکت ثقؿگ
ُنتینُ ،وبىْٓؿ ًیق هب ػؿ ػـٍَ ػهْکـامی ّ هؼؿًیت ىبُؼ تکـاؿ هؼاّم یک ؿّایت صبکن ُنتین .ایي ؿّایت صبکن
ثب عْیو تـمی ػوین اف ایي «ؿیـ عطـًبک» ػاؿػ « .ؿیـی عطـًبک» کَ ػؿ ّاهغ ًیوَ پٌِبى عْػ اّمت .افیيؿّ
ػؿ چٌیي ىـایطی هخل اکٌْى هیثیٌین کَ ثب ىؼتیبثی تـّؿ ّ رٌگ ُـ چَ ثیيتـ ػؿ ػؿّى ػهْکـامی ًیـُّبی
ثٌیبػگـایبًَ ّ اًؼیيَُبی ثٌیبػگـایبًَ ؿىؼ هیکٌٌؼ .اگـ ثيالػى اف « ًیـّی ىـ آهـیکب ّ رِبػ هؾُجی» مغي هی گْیؼ ،
آًگبٍ رـد ثْه اف «هضْؿ ىـ ایـاى» ّ رِبػ ثـای توؼى مغي هیگْیؼ .اگـ ثـای ثيالػى عْى ُـ اهـیکبیی ّ
اؿّپبیی هجبس امت ،فیـا هلضؼ ّ اىـبلگـًؼ ،آىگبٍ ثـای ػاػگبٍ اهـیکبیی ًیق فًؼاًیبى گْاًتبًْهْ كبهؼ ُـ صوْم هبًًْی
ّ اًنبًی ُنتٌؼ .فیـا آىُب تـّؿینتٌؼ.
ایي عطـ ؿّثَ اكقایو هضؼّػیت آفاػیُبی كـػی ّ ؿىؼ صکْهت «ثـاػؿ ثقؿگ» ،ایي عطـ ؿّ ثَ ؿىؼ رٌگ ّ تـّؿ
ّ صولَ ثَ ایـاى ،تٌِب ّهتی ثَ یک تضْل ًْ ػگـػینی هییبثؼ کَ ثـ ثنتـ پلْؿالینن میبمی ّ كـٌُگی هب ثَ یک گلتوبى
ّ ػیبلْگ رؼیؼ هیبى هلتُب ّ توؼىُب ػمت یبثینّ .هتی کَ ًگبٍ هؼؿى ثـ رؼل ًیک/ثؼ هؼؿى چیـٍ ىْػ ّ ثَ «ػهْکـامی
تؼْیوی» ،ثَ یک مینتن چٌؼًگبُی ّ پنبهؼؿًی ّ ثَ اًنبىُبی چٌؼُْیتی ػمت یبثؼ کَ هب هِبرـاى ًوْػی اف آى ُنتین.
اف ایي رِت ًیق ثِتـیي كیلنْكبى ّ ٌُـهٌؼاى پنبهؼؿى هِبرـاًی چْى ػؿیؼا ،رْیل ّ یب ًبثبکْف ثْػٍاًؼ .اف ایي رِت
ًیق کنبًی چْى لکبى ّ ػؿیؼا ثب لول عطبی ػهْکـامی ثَ ًگبُی رؼیؼ ّ چٌؼٍؼایی ػمت یبكتٌؼ ّ عْاُبى تضْل ػؿ
ایي هلبُین ثْػٍاًؼ.
ًبزد ًِبیی فیلن «بتهي» ّ اطبرت در رّایت کِي ،هقبیظَ فیٌبل فیلن « بتهي» ّ «هبتزیکض »3
ًجـػ ًِبیی كیلن «ىْالیَ میبٍ» ػؿ مبعتوبًی هیبى رْکـ ّ ثتهي ٍْؿت هیگیـػ ّ مپل ػؿ رٌگ هیبى ثتهي ّ
ػٍّْؿتی ػؿ مبعتوبًی ػیگـ پبیبى هییبثؼ .رْکـ کَ ثَ مبى « رْکـ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ» امیـ ًگبٍ ُیچی ّ امیـ
توتغ هیل هتل پؼؿ ّ هیل هتل ًظن ّ هبًْى امت ،هیعْاُؼ ىبُؼ ایي ثبىؼ کَ چگًَْ هنبكـاى کيتی یکؼیگـ ؿا هیکيٌؼ.
اهب ایي اتلبم ٍْؿت ًویگیـػ ّ هنبكـاى کيتی اف اًتغبة ربى عْیو ّ هتل ُونبیَ عْػػاؿی هیکٌٌؼ .ثـای ثتهي ایي
ًوبػی اف ىکنت ًِبیی رْکـ ّ ّرْػ اهیؼ ثـای یک فًؼگی ثيـی ُوـاٍ ثب ػوالًیت ،هبًْى ّ ػّمتی امت .ایٌزب ػؿ
ّاهغ ُـ ػّ امیـ رؼل ػؿًّی اًنبى هؼؿى ثبهی هیهبًٌؼ ّ ثَ ثبفتْلیؼ ػینکْؿك هؼؿى کوک هیؿمبًٌؼ .فیـا ایي
ػینکْؿك ػهیوب ثَ اًنبى ثَ مبى «مْژٍ صبکن ثـ توٌب ّ رِبى» هیًگـػ ،ثَ پیيـكت ؿامیًْبل ثبّؿ ػاؿػ ّ اصنبمبت ّ
ًبآگبُی ثـایو ؿیـػوالًی ّ ًیبفهٌؼ میبػت ّ کٌتـل ػوالًیت ثـ آىُب ُنتٌؼ .رْکـ ثَ مبى تجلْؿ ایي «ًبآگبُی
عطـًبک ّ ثیهـف» ػهیوب هیعْاُؼ ،ثب هتل پؼؿ ،ىکنت ایي ًظن ػؿّؿیي ًگبٍ هؼؿى ّ ػؼم اهکبى کٌتـل ُنتی ؿا
ًيبى ػُؼ .اّ هیعْاُؼ ًيبى ػُؼ کَ اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت .اهب اف آًزب کَ امیـ هیل هتل پؼؿ ّ امیـ ًگبٍ هؼؿى
امت ،پل ثـای اّ ایي صبلت توٌبهٌؼی اًنبى ثَ ىکل «صیْاًی ثْػى اًنبى ّ هیل عْؿػى ػیگـی» ّ هیل توتغ ثیهـف
عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ ،ثَ ربی آًکَ ثب ػجْؿ اف ًگبٍ هؼؿى ػؿ عْیو یک «رنن عٌؼاى» ،یک «مْژٍ هٌونن لکبًی»،
یک «رنن ُقاؿگنتـٍ ػلْفی» ثجیٌؼ ّ ثب پب گؾاىتي ثَ رِبى ّؿای تلکـ هؼؿىّ ،اؿػ رِبى رنن موجْلیک ّ
چٌؼؿّایتی عْیوّ ،اؿػ ثبفی ًْ اف ػين ّ هؼؿت عٌؼاى ّ ُویيَ ػؿ صبل تضْل گـػػ ّ ؿّایتی ًْ ثیبكـیٌؼ .اّ
هیعْاُؼ یک «مْژٍ هضِ ّ یک ّاهؼیت ؽٌُی ّ ّیـتْائل هضِ ّ ثؼّى هـف» ثبىؼ.
ثتهي ًیق ثب ایٌکَ ثَ ػؿّؽُبی ًِلتَ ػؿ ًگبٍ هؼؿى ّ آویٌبى هؼؿى آىٌبمت ،فیـا اّ ػؿ عْیو «تبؿیکی کبثْكّاؿ
ّ ؿئبل» ّ «ُیچی» ؿا چيیؼٍ ّ لول کـػٍ امت ،اهب اّ ًیق امیـ ایي ُـاك هؼؿى اف ایي «ُیچی ّ ًبآگبُی عطـًبک»
ّ امیـ هیل اػیپبلی صلع اؿحیَ پؼؿ ّ اػاهَ ؿاٍ اّمت .ثَ ربی ایٌکَ ثَ مبى هِـهبى ّ «گـگ ثیبثبى» ثَ گؾاؿ اًنبى
هؼؿى اف ؿّایت کِي هِـهبىّ/ؼهِـهبى ثَ مْی ثبفی عٌؼاى عْة/ثؼ ًنجی ّ پـىْؿ ّ ثَ چبلو عٌؼاى ػين ّ هؼؿت
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مجکجبل ّ چٌؼٍؼایی ّؿای رِبى موجْلیک هؼؿى کوک کٌؼ .اّ ًیق امیـ ؿّایت هؼؿى هیهبًؼ ّ ُنفهبى عْػه ًیق
اصتیبد ثَ تُْوبت عْیو ػاؿػ .هبًٌؼ تُْن ایٌکَ ؿیچل هیعْامت ثب اّ فًؼگی کٌؼ ،ثب ایٌکَ ؿیچل عْاُبى افػّاد ثب
ُبؿّی ثْػ .اکٌْى ىِـ گْتِن ّ اػاهَ اّ ثَ هؼٌبی یبػگبؿ ػين اف ػمت ؿكتَ ؿیچل ًیق ُنت .ایٌگًَْ كیلن ثَ فیجبیی
ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ثَ هْل لکبى ُوَ صوبین ثيـی ثـ امبك عطب ّ ػؿّؿی ؿىؼ هیکٌؼ ،اهب ایي كیلن ًویتْاًؼ ایي
ىٌبعت ؿا ثَ تضْلی ًْ ػؿ ثبفی ًِبیی ًیک/ثؼ ّ ایزبػ مٌبؿیْیی ًْ تجؼیل مبفػ.
صْکـ ّ هلینتْی پـىْؿ كیلن کَ اف ثنیبؿی رِبت هْیتـ ّ ثبُْهتـ اف ثتهي امت ،ػؿ ّاهغ ثَ هْل عْػه ،ثب
ىکنت مٌبؿیْاه ػ ؿ هْؿػ مبکٌیي کيتی ّ ثب ػمتگیـیاه تْمٔ ثتهي ،ثبفی ؿا ًجبعتَ امت .فیـا اّ ُویيَ یک
آك ػؿ امتیي ػاؿػ ّ ایي آك تضْل ػاػمتبى ثَ «ػٍّْؿتی» رٌبیتکبؿ امت .ثَ هْل اّ ّهتی هـػم ثَ ایي رـیبى پی
ثجـًؼ ،آىگبٍ اّ رٌگ ػؿثبؿٍ «ؿّس هـػم ىِـ گْتِن» ؿا ثـػٍ امت .فیـا اهیؼىبى ؿا ثَ یک تُْن ّ ػؿّؽ کبثْكّاؿ
ّ ؿئبل تجؼیل کـػٍ امت ّ آىْة ثـ ىِـ صکنكـهبیی عْاُؼ کـػ.
یتهي هیعْاُؼ اف ایي ًويَ ّ پیـّفی رلْگیـی کٌؼ ،اهب هزجْؿ هیىْػ ػؿ صیي ًزبت کْػک ؿئیل پلیل اف ػمت
«ػٍّْؿتی» ،اّ ؿا ثکيؼ ّ اف مبعتوبى ثَ پبییي پـتبة کٌؼ .اکٌْى ػیگـ رْکـ پیـّف ىؼٍ امت .ثتهي اهب ثـای
رلْگیـی اف پیـّفی رْکـ ّ ثـای صلع اهیؼ ّ اػتوبػ ثَ هبًْى صبّـ هیىْػ کَ هتلُبی ػٍّْؿتی ؿا ثَ ػِؼٍ گیـػ
ّ ثؼیيّمیلَ عْػ ؿا هْؿػ تؼویت پلیل ّ ًلـت هـػم هـاؿ ػُؼ .كیلن ثب ایي پیبم توبم هیىْػ کَ اّ ایي ـ«ىْالیَ میبٍ»
ثـای ًزبت ربى ّ ًظن ىِـ گْتِن صبّـ ثَ صلع ػؿّؽ ّ صبّـ ثَ كؼای عْیو ثـای ایي ػؿّؽ امت .فیـا اّ یک
ًگِجبى ّ صبكع تبؿیک ىِـ گْتِن امت.
ایٌگًَْ كیلن ثب یک صبلت تـاژیک ّ ػؿ ًِبیت هِـهبىگـایبًَ ثَ پبیبى هیؿمؼ .پبیبى كیلن رؼیؼ ثتهي « ىْالیَ میبٍ» ثـ
عالف كیلنُبی گؾىتَ ثتهي ثَ هؼٌبی «ُپی اًؼ» هؼوْلی ُبلیّْػی ّ پیـّفی ُویيگی ًیکی ثـ ثؼی ًینت .ایٌزب كیلن
ػؿّاهغ ثب یک ػؿّؽ ّ یک ىکنت تَْیـ کِي ثَ پبیبى هیؿمؼ ّ ًيبى هیػُؼ کَ رِبى هؼؿى ّ ثبفی هؼؿى ُویيَ
ثـ امبك ػؿّؽ ّ تُْوی هـاؿ ػاؿػ ّ اف صْْؿ «ُیچی ّ تبؿیکی» ػؿ امبك ّ هـکق رِبى اًنبًی ّ یب رِبى هؼؿى
عجـ هیػُؼ .اهب ثبف ُن امیـ ؿّایت هؼؿى ثبهی هیهبًؼ .فیـ ،ثـ امبك ایي ىٌبعت اف «ُیچی هضْؿی» فًؼگی اًنبًی،
ثَ مٌبؿیْیی ًْ ّ چٌؼؿّایتی اف ثبفی هؼؿى ّ رؼل ًیک/ثؼ ػمت ًوییبثؼ ،ثلکَ ثب ّرْػ هجْل ىکنت ًِبیی هِـهبى ّ
رِبى هؼؿى ثـای صلع ایي رِبى اػاهَ ایي ثبفی ؿا ّـّؿی هیثیٌؼ.
ایي عطبی ًِبیی ّ ّؼق ًِبیی كیلن «ىْالیَ میبٍ» امت« ًَ .ثتهي» ّ ًَ «رْکـ» هبػؿ هیىًْؼ ،ثب ایي ىٌبعت
ػوین ثَ تُْوبت اًنبى هؼؿى ّ ثب ىٌبعت ثَ ىکنت ثبفی هؼؿى ًیک/ثؼ ،ثَ یک مٌبؿیْی ًْ ّ چٌؼٍؼایی ػمت یبثٌؼ
ّ ثَ یک تیپ عالم ّ ؿاٍ كـاؿ عالم اف ًگبٍ هؼؿى ثَ مْی یک ًگبٍ رؼیؼ ّ ثبفی رؼیؼ ،ثَ مْی یک «تـییـ هـف
رؼیؼ ّ عالم» ػمت یبثٌؼ.
ًوًَْ ایي تضْل ّ «تـییـ هـف عالم» ؿا هب ػؿ كیلن هبتـیکل هیثیٌین .ژیژک ػؿ کتبثو «لکبى ّ ُبلیّْػ( »)10ثَ یک
ًوؼ ثيؼت اًتوبػی اف كیلن هبتـیکل هیپـػافػ کَ ثَ ثبّؿ هي اف رِبت كـاّاًی ایي هوبلَ ژیژک هبثل اًتوبػ امت .ثَ ثبّؿ
هي ایي امتبػ ثقؿگ ًوؼ ؿّاىکبّی ایي كیلن ؿا ػؿمت ًٌگـینتَ امت ّ ثَ ّیژٍ تضت تبحیـ ثغو اّل كیلن مغي ؿاًؼٍ
امت .اف ٓـف ػیگـ ّؼق ًوؼ اّ ًبىی اف ّؼق ًِلتَ ػؿ ًوؼ لکبًی ّ ثیبىگـ ّـّؿت تللین ًوؼ لکبًی ثب ًوؼ ػلْفی
ّ ثب ًوؼ ثیٌبهتٌی امت .افیيؿّ ػؿ ایي ًوؼ ّ ػیگـ ًوؼُبی هي ثـ امبك ایي ًوؼ چٌؼمینتوی ّ تللیوی ػول ىؼٍ امت.
هي ػؿ ًوؼم ثـ مَ ثغو هبتـیکل اًتوبػاتن ثـ هوبلَ ژیژک ّ ًوؼی ًْ ثـ ایي كیلنُب ؿا هطـس کـػٍ ام کَ ثغو اّلی آى
ثَ كبؿمی ػؿد ىؼٍ امت ( ّ )11ثغوُبی ػّم ّ مْم آى ػؿ فهبى چبپ کبؿؾی ایي کتبة ثَ ػؿد هیـمؼ .ثغوُبیی اف
ایي کتبة ّ کتت ػیگـم ؿا هیتْاًٌؼ ػّمتبى ػؿ مبیتن ثیبثٌؼ ّ ثغْاًٌؼ )12(.افیيؿّ ایٌزب كؤ ثَ ػّ هّْْع امبمی
اىبؿٍ هی کٌن تب هؼْل كیلن ثتهي ّ هؼٌبی اًتوبػ هي ثِتـ هيغٌ ىْػ.
ػؿ كیلن «هبتـیکل»ً« ،ئْ» ثب ثبفیگـی عْة «کیبًْ ؿیْث» ،ػؿ ثغو اّل كیلن ،ثب آىٌبیی ثب هؼؿت عْیو ثَ ػٌْاى
«ًبری» هبػؿ ثَ پیـّفی ثـ ًگِجبًبى هبتـیکل ّ ثـ آهبی امویت هیىْػ .فیجبیی كیلن هبتـیکل ػؿ ایي امت کَ ػؿ
هؼٌبی ًگبٍ ػلْفی ػؿ ُـ هجضخی کَ ایزبػ هیکٌؼ ،یک تلبّت ًْ هیآكـیٌؼ .كیلن هبتـیکل یک كیلن اکيي امت ّ ُنفهبى
هؼٌبیی ًْ ثـای كیلن اکيي ایزبػ هیکٌؼ .اّ یک كیلن ٌُـی/كلنلی امت ّ ُنفهبى هؼٌبیی ًْ ثـای یک كیلن ٌُـی/كلنلی
ایزبػ هیکٌؼ ّ هـتت ػؿ عْیو « كْبُبی ثیٌبثیٌی» ثـای تلنیـی هتلبّت ّ ًگبُی ػیگـ ایزبػ هیکٌؼ .یب آًکَ ُنفهبى
ػچبؿ ؿلْگـایی ّ گبٍ فیبػٍگْیی ّ پیچیؼٍمبفی ثیو اف صؼ هیىْػ کَ ًوًَْای اف آى تجؼیل ىؼى ًئْ ثَ «هنیضبی
کْؿ»ّ امتلبػٍ اف هتْى فیـیي كـاّاى ثـای ُبیپـتکنتی چْى «ًبری» امت.
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ػؿ كیلن « هبتـیکل ػّ» هیثیٌین کَ ًئْ ثـ عالف هِـهبى هؼؿى ّ ثبفی هؼؿى ًیک/ثؼ مـیؼب پی هیثـػ کَ اّ ثَ ػٌْاى
ًبری ػؿ ّاهغ عْػ ثغيی اف مینتن ّ رقّ ػمتگبٍ کٌتـل هؼؿى ّ هبتـیکل امت ّ یک ًبری ّاهؼی ًینتُ .وبىْٓؿ
کَ ثبفی هِـهبىّ/ؼ هِـهبى هؼؿى ثتهي/رْکـ ًیق عْػ یک ثغيی اف مینتن ّ ػینکْؿك هؼؿى ّ ثـای صلع ّ
ثبفتْلیؼ ًظن هؼؿى ّ ثبّؿ کـػى ّـّؿت پیـّفی ػوالًیت ّ ًظن ثـ اصنبك ّ توٌب ّ ثـ ًبآگبُی عطـًبک امت.
عْثی كیلن ثتهي رؼیؼ ایي امت کَ اّ ثـ عالف كیلنُبی هؼیوی ثتهي ُنفهبى ایي ػؿّؽ هؼؿى ؿا اصنبك هیکٌؼ ،ثی
آًکَ کبهال ثـ آى چیـٍ ىْػ.

افیٌـّ ػهیوب ثغو ػّم ّ مْم هبتـیکل ّهتی ثَ عْثی ًوؼ هی ىًْؼ کَ كـػ ثـ هـف ًوؼ ػلْف/ؿّاًکبّاًَ ثبینتؼ ّ اف
هؼؿت ُـ ػّ امتلبػٍ ثکٌؼ ّ ثَ ّیژٍ ثَ کوک ًوؼ ػلْفی ثَ هجبصج ػوین ثغو ػّ ّ مَ ػمت یبثؼ .فیـا ػؿ ثغو ػّ ّ
مَ ،رؼا اف ّؼلِبی آى ّ ایٌکَ کبؿگـػاى هجبصج كـاّاى كلنلی ّ تکٌیکی ؿا یکزب هی عْاُؼ ثیبّؿػ ّ ثبػج ىلْؿی
ػؿ ؽُي توبىبچی هی ىْػ ،ػؿ ّاهغ هب اف یکنْ ثب یک تضْل ؿیقّم ّاؿ ّ ؿىؼ اکنل ّ هبفاػ هؼاّم كیگْؿُب ّ صبالت
ػؿ ثغو ػّ ؿّثـّیین .اف مْی ػیگـ هـتت هـف هیبى عْة/ثؼّ ،اهؼیت/هبتـیکل ،هبىیي/اًنبى ىکنتَ هی ىًْؼ ّ
آًِب ثَ یکؼیگـ تجؼیل هی ىًْؼ ّ ػؿ ػیي صبل ُـ صبلت ّ كیگْؿ ثغو ػّ یب مَ ػاؿای هبفاػ ّ تْلیؼات رؼیؼ امت ّ یب
هی تْاًؼ ثبىؼ ّ ثغيِبیی ًْ ؿا ثبف هی کٌؼ .ػؿ ثغو مَ اهب هب آًگبٍ اف رِبى ػّالینتی هؼؿى ّ هتبكیقیک هؼؿى ػجْؿ
هی کٌین ّ ًئْ کَ اف یکنْ کْؿ ىؼٍ امت ّ ثَ اػیپ کْؿ ّ هجْل کنتـامیْى تضْل یبكتَ امت،هبػؿ هی ىْػ چِـٍ ّاهؼی
هبىیٌِب ّ ػىوٌبًو ؿا ثجیٌؼ ّ ایٌکَ آًِب ًیق «هبىیٌِبی اىتیبم» ُنتٌؼ .ایي صبلت ؿا ًئْ ثَ صبلت «ىِـ ًْؿ» هبىیٌِب
هی ثیٌؼُ .وبًطْؿ کَ هبىیٌِب صبل اف صبلت «هبىیي ّ پؼؿ ؿئبل» ثَ «هبىیي موجْلیک» یب ثَ «هبىیي اىتیبم»
ػگـػینی هی یبثٌؼ ّ هتْرَ کوجْػ عْیو ّ ًیبف عْیو ثَ ًئْ ّ اًنبًِب ػؿ رؼال ثـ ػلیَ اثژٍ ؿئبل یؼٌی هنتـ امویت
هی ىًْؼ.
كیلن هبتـیکل ّ ًئْ مـیؼب ػؿ هتي ثیٌبهتٌی «ًبری ّ هِـهبى» هلِْهی ًْ ػؿ ؿامتبی تلکـ ػینکْؿمیْ كْکْ ّ
ؿّاىکبّی پنبهؼؿًی ّاؿػ هیکٌؼ ّ ًيبى هیػُؼ کَ ًبری عْػ ثغيی ّ پـّگـاهی ثـای کٌتـل ّ ثبفتْلیؼ امت .اف
ٓـف ػیگـ «ًئْ» هیػاًؼ کَ «امویت» ًیوَهٌلی اّ ّ عْػ اّمت .رٌگ هیبى ًئْ ّ امویت ػؿ ثغو ػّم هبتـیکل ػؿ
ّاهغ رؼل هیبى ًئْی هؼؿى ّ اًتوبػی ّ ٓـكؼاؿ ػیبلْگ ،تٌْع ّ ػؼم کٌتـل ثب امویت هطلنگـا ّ ؿامیًْبل امت .اکٌْى
امویت ثَ مبى تجلْؿ «ُیزی ّ ًبآگبُی عطـًبک ّ ثیهـف» ،ثَ مبى «اثژٍ ؿئبلی» کَ عْاُبى ثبفتْلیؼ هؼاّم توتغ
عْیو ّ صبلت عْیو امت ،عْاُبى ػمتیبثی ثَ توتغ ثیهـف ّ صکْهت كـػی عْیو ثـ هبتـیکل امت ّ هب ًوبػه
ؿا ػؿ تْاًبیی اّ ثَ «کپی کـػى» عْیو ّ تجؼیل ُوَ ارقای هبتـیکل ثَ یک امویت ًْ هیثیٌین .اّ ثَ مبى ًبآگبُی
عطـًبک هؼؿى اکٌْى هیعْاُؼ ثیهـف ثـ ُوَ ُنتی ثَ مبى اثقٍ عْیو صکْهت کٌؼ ّ ثَ مبى مْژٍ هطلن ایزبػگـ
یک صکْهت یکؼمت ّ كبىینتی ثبىؼ.
افیيؿّ ًجـػ ًِبیی ًئْ ّ امویت ػؿ ّاهغ ًجـػ هیبى ًیک/ثؼ ،ػوالًیتً /بآگبُی هؼؿى امت ّ ایٌزبمت کَ هبتـیکل
تضْلی هِن ّ امبمی ػؿ تلکـ هؼؿى ّ ثبفی هؼؿى ثَ ّرْػ هیآّؿػ ّ ثَ یک ؿاٍ كـاؿ عالم ّ یک «تـییـ هـف عالم»
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ّ پنبهؼؿًی ػمت هییبثؼً .ئْ هیػاًؼ کَ امویت ًیوَ ػیگـ اّ ّ ثغو ػیگـ اّ ػؿ یک هؼبػلَ ؿیبّی امت .افیيؿّ اّ
ثـ عالف ًگبٍ هؼؿى کَ ػؿ ًِبیت ثب پیـّفی هِـهبى ثـ ّؼ هِـهبى ّ ثب تُْن پیـّفی ػهْکـامی ثـ تـّؿ پبیبى
هییبثؼ ،اّ هیػاًؼ کَ تٌِب فهبًی ثـ امویت ّ ًیوَ ػیگـ عْیو پیـّف هیىْػ کَ عْػ اّ ًیق ثَ مبى هِـهبى اف ثیي
ثـّػ .اّ هیػاًؼ کَ تٌِب فهبًی مٌبؿیْی ّصيتاًگیق تـّؿ امویت ثَ پبیبى هیؿمؼ کَ ػیگـ هِـهبى ّ ًبری ًیق ػؿ
هیبى ًجبىؼ .فیـا ّهتی هِـهبى ّ ًبری ػؿ هیبى ًینت ،آًگبٍ ّؼ هِـهبًی ّ رؼل هیبى ػّ ؿّایت ػؿ هیبى ًینت ثلکَ هب
ثب رؼل عٌؼاى ّ ثبفیگْىبًَ هیبى تللینُبی هغتلق ّ ًظنُبی هغتلق ؿّثـّ هیىْین .اکٌْى ثَ هْل ػلْف اًنبى هبىیي
هیىْػ ّ هبىیي اًنبًی هیىْػ .اکٌْى ثب هـگ هِـهبىّ ،ؼ هِـهبى ّ ًیوَ ػیگـ اّ ًیق هضکْم ثَ هـگ امت،
مٌبؿیْی کِي پبیبى هییبثؼ ّ فهبًَ ثـای یک تضْل ًْ ّ یک مٌبؿیْی ًْ ّ ُوکبؿی ًْ هیبى اًنبى ّ هبىیي ،هیبى
اًنبى ّ ًبآگبُی اّ ىـّع هیىْػ .اکٌْى اًنبى ثب هجْل ًیبف عْیو ثَ ًیـُّبی ًبآگبُو ّ ثَ هبىیي تي ثَ ػیبلْگی ًْ
هیػُؼ ّ کبهیپْتـ ّ ًبآگبُی ًیق ًیبفه ثَ اًنبى ؿا صل هیکٌؼ ّ ثَ ػیبلْگ ؿّ هیآّؿػ .صبل ػّؿاى چٌؼٍؼایی ّ
ػیبلْگی ًْ آؿبف هیىْػ.
ُوقهبى پبیبى كیلن ّ هـگ ًئْ ّ امویت ُوـاٍ ثب یک مْثْؿمیْى ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ ایزبػ یک عْاًو رؼیؼ ٍْؿت
هی گیـػ .فیـا هجْل کنتـامیْى تْمٔ ًئْ ّ هبىیٌِب ،هجْل ًیبف عْیو ثَ توٌبی ػیگـی مجت پبیبى رٌگ هیبى اًنبى ّ
هبىیٌِب هی گـػػ ،اهب ػؿ پبیبى رٌگ ًئْ ّ امویت ّ هـگ ُـ ػّ هب ثب «رنؼ هبػؿ یب اّؿاکل» هبتـیکل ؿّثـّ هی
ىْین ّ ػؿ ّاهغ كیلن ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ ایي تضْل ػؿ ّاهغ عْامت هبػؿ یب رنن ّ اىتیبم امت .رنوی ّ اىتیبهی کَ
یک «رنن ژّئینبًل» ًینت ثلکَ ثـعالف ًظـ ؿّاًکبّی ایي رنن اّلیَ ًیق ثنیبؿ عـػهٌؼ امت ّ یک هبىیي اىتیبم
یب یک هبىیي تْلیؼ توٌبی ًْ امتُ .وبًطْؿ کَ هبػؿ یب اّؿاکل ػؿ هنیـ ایي تضْل اف یک مینتن کٌتـل اًنبًِب ثَ یک
ػٌَـ عْاُبى تضْل ػمت هی یبثؼ ّ ثَ هْل عْیو یک «پـه ایوبى» اًزبم هی ػُؼ ّ ثَ تضْل ّ تالهی هبىیي ّ
اًنبى ّ پیًْؼ ًْیي آًِب تي هی ػُؼ ،ثَ ّـّؿت تي هی ػُؼُ ،وبًطْؿ کَ كیلن هبتـیکل ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ آفاػی
هؼؿى یک تُْن امت ّ اًنبى ُوبًطْؿ کَ ًگبٍ پنبهؼؿى یب ؿّاًکبّی لکبى هی گْیؼ ،توٌبیو توٌبی ػیگـی امت ّ
آفاػی اّ ثَ هؼٌبی هجْل مـًْىت ،هجْل ّـّؿت ّ یب ثَ هْل ًیچَ ػين ثَ مـًْىت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت كـػی
عْیو اف ایي ّـّؿت امت.
پبیبى رؼیؼ كیلن هبتـیکل ّ ػؼم پیـّفی ًئْ ثـ امویت ثـای ثنیبؿی اف ثیٌٌؼگبى هؼؿى ّ ػالهَهٌؼ ثَ پیـّفی عْثی ثـ
ثؼی ػؿػًبک ّ ؿیـ هبثل هجْل ثْػ ،افیيؿّ ثغو مْم ثنیبؿ هْؿػ اًتوبػ ّ ػؼم امتوجبل ثجیٌؼگبى هـاؿ گـكت .ػؿ صبلیکَ
ایي ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْای عالم ّ ًْ مٌبؿیْی کِي هؼؿى ؿا هیىکٌؼ ّ ؿاُی ًْ ّ ّؼ هِـهبىگـایبًَ ّ چٌؼٍؼایی
ایزبػ هیکٌؼ .ؿاُی کَ ػؿ ّاهغ اػاهَ هٌطوی كیلن رؼیؼ ثتهي ثبینتی هیثْػ ،اگـ آىُب ُـچَ ثیيتـ ثـ ُنفاػی ػؿًّی
عْیو ّ تٌِب ثْػى عْیو ػؿ رِبى هؼؿى پی هیثـػًؼ ّ ثب پیًْؼی ًْ ثب یکؼیگـ ثـ ایي رٌگ ّ صلع ػؿّؽ ّ تُْن
هؼؿى چیـٍ هیىؼًؼ .اگـ آىُب ػؿ یک مٌبؿیْی ًْ ّؼ هِـهبًبًَ اف تُْن ّ ػؿّؽ پیـّفی ثـ تـّؿ ّ رٌگ ّ
ّـّؿت ایزبػ ػیبلْگ ثب «ؿیـ» ّ ؿىؼ پلْؿالینن كـٌُگی ّ میبمی مغي هیگلتٌؼ ّ یب ثَ ىیٍْ ٌُـی ّ ثب پبیبًی ػیگـ
ایي مٌبؿیْی ًْ ؿا ثَ تَْیـ ػؿ هیآّؿػًؼ.
كیلن «ثتهي» پبیبًی پیـّفهٌؼاًَ ًؼاؿػ .فیـا ایي ػؿّؽ ّ تُْن ؿا ًيبى هیػُؼ اهب امیـ ًگبٍ هِـهبًبًَ ّ ّـّؿت صلع
ػؿّؽ هؼؿى ثبهی هیهبًؼ ّ ایٌزبمت کَ عْػ ػچبؿ ػؿّؿی تـاژیک ّ ًظوی تـاژیک هیىْػ .فیـا ثَ هْل كیلن ُـ
هِـهبًی ػؿ ًِبیت یب ثبیؼ ثویـػ ّ یب ثَ یک ىـ ّ ىـاؿت ًْ ػگـػینی یبثؼ ،هگـ آًکَ ثب هـگ عْیو ثَ مبى هِـهبى
ُنفهبى هـگ ّؼ هِـهبى ّ هـگ مٌبؿیْی هِـهبىّ/ؼ هِـهبى ؿا ایزبػ کٌؼ ّ عبلن یک «اثـ هِـهبى» ثبىؼ.
اثـهِـهبًی کَ ػؿ ّاهغ ثَ هْل ًیچَ یک ػلوک ،یک اًنبى پبؿاػّکل ّ عٌؼاى ّ ػؿ هؼٌبی لکبًی یک مْژٍ توٌبهٌؼ ّ
ًیبفهٌؼ «ؿیـ»ً ،یبفهٌؼ هؼيْم ،ػگـاًؼیو ،ؿهیت ثـای ػمتیبثی ثَ اّد ثبفی ػين ّ هؼؿت امت .ثبفی ػين ّ
هؼؿت موجْلیکی کَ ُویيَ ًبتوبم ّ چٌؼٍؼایی امت ّ ُویيَ ؿاٍُبی ًْ ّ مٌبؿیُْبی ًْیی هوکي امت .هِـهبًبًی ًْ
ّ ثبفی عٌؼاى ًیک/ثؼی ًْ کَ عبلن ّ ایزبػ ؿاٍ كـاؿی اف مٌبؿیْی کِي ّ ایزبػگـ رِبى موجْلیک ّ ثبفی عٌؼاى
ػين ّ هؼؿتی رؼیؼ ُنتٌؼ .ثبؿی ػؼم ػمتیبثی ثَ ایي مٌبؿیْی ًْ ّ عٌؼاى هؼْل ًِبیی «ثتهي» ّ رِبى هؼؿى
کًٌْی هبمت .مٌبؿیْی ًْ ّ رِبى موجْلیک ًْیی کَ هب هِبرـاى چٌؼُْیتی ّ چٌؼفثبًی ًوبػی اف ؿىؼ آى ُنتین.
رِبًی کَ رٌجو ٍلش ّ ػیبلْگ کًٌْی ،رٌجو ُْاػاؿ پلْؿالینن میبمی ّ كـٌُگی ثغيی اف آى امت ّ ػؿ ػـٍَ ٌُـ
ّ میٌوب ّ كلنلَ ًگبٍُبی پنبهؼؿًیٌُ ،ـ پنبهؼؿًی ّ یب رنن گـایبًَ ّ كیلنُبیی چْى هبتـیکل ّ ػیگـاى هبًٌؼ كیلن
«ثؼّى ؿػ گنىؼٍ»« ،اپـامیْى ،کیٌگػام» ّ ؿیـٍ ًوبػ آى ُنتٌؼ.
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طخي ًِبیی
رِبى اهـّف هب ُن ػؿ ایـاى ّ ُن ػؿ رِبى هؼؿى ًیبفهٌؼ ثَ ػجْؿ اف ثبفی کِي مٌتی هِـهبى/ػیکتبتْؿ ،ػیْ/اُـیوي ّ
یب ثبفی هؼؿى ًیک/ثؼ ػاؿػ ّ ثبینتی ثَ رِبى ّ ػینکْؿك عٌؼاى ّؼهِـهبًبى عٌؼاى ّ چٌؼٍؼایی ّ اىکبل ّ اًْاع
تللین ّ ؿّاػاؿی پنبهؼؿًی ػمت یبثؼ تب ثتْاًؼ ثـ ثضـاىُبی کًٌْی عْیو چیـٍ ىْػ.
هب ثَ مبى ثغيی اف ایي تضْل ًُْ ،ن ًوبیٌؼٍ ًنل ًْی «ّؼ هِـهبى عٌؼاى» ػؿّى ایـاى ُنتین .هب اف هـفُبی هـهق .
هِـهبًبى کًٌْی ایـاًی هیگؾؿین ّ ثب تضْل ػؿ ًگبٍ ّ ػینکْؿك ّ ػؿ ًِبیت ػؿ مینتن صوْهی ّ میبمی ثَ ؿىؼ ایي
رِبى عٌؼاى ّىبػ ّ چٌؼٍؼایی ایـاًی کوک هیؿمبًینُ .نفهبى ثَ مبى هِبرـ چٌؼهتٌی ّ پنبهؼؿى ػؿ تضْل رِبى
هؼؿى ّ ػجْؿ اف رؼال تـاژیک کًٌْی هیبى كـٌُگُب ًوو هِن عْیو ؿا ایلب هیکٌین .فیـا هب ثَ مبى «گـگ ثیبثبى»،
ثَ مبى «ُیْالی عٌؼاى» ّ اًنبى عٌؼاى پبؿاػّکل ثـ مـ هـف كـٌُگُب هیفیین ّ هـتت اف یک كـٌُگ ثَ كـٌُگ
ػیگـ ػٌبٍـی ًْ ّ فثبًی ًْ ّاؿػ هیکٌین ّ ؿاٍ كـاؿ عالم ّ تللین ًْ ایزبػ هیکٌین.
ثبؿی فهبًَ ،فهبًَ ایي ًنل ًْمت کَ ثب هـگ عْیو ثَ مبى هِـهبى ػؿ ًِبیت هـگ ػیکتبتْؿ مٌتی ّ ثبفی مٌتی ّ
ًیق هـگ ثبفی هؼؿى ؿا ایزبػ هیکٌٌؼ ّ ثبػج تضْل ّ تلبّت ػؿ مبعتبؿ مٌتی ّ هؼؿى ّ ایزبػ یک ؿًنبًل ایـاًی ّ
یک ػگـػینی رننگـایبًَ ّ چٌؼٍؼایی رِبى هؼؿى ُنتین .ثبىؼ کَ كیلنمبفاى هب ًیق ُـ چَ ثیيتـ ثَ ایي تضْل ًْ ّ
ػوین ػمت یبثٌؼ ّ هب ىبُؼ كیلنُبی ًْی اکيي ّ ؿیـٍ عٌؼاى ّ هتلبّت ػؿ میٌوبی ایـاى ثبىین .ؿًّؼی کَ ُن اکٌْى
ىـّع ىؼٍ امت .هي ثَ ػٌْاى ػٌَـی اف ایي رِبى ّ تلکـ ًْ ثَ آمیتىٌبمی آىُب ػمت هیفًن ّ ُنفهبى هیػاًن کَ
ًگبٍ ّ تلنیـ هي ًیق ًگبُی ُویيَ ًبتوبم ّ ثب ّؼق ّ هؼؿت عْیو امت .فیـا فًؼگی ثيـی ّ ًوؼ ثيـی ُویيَ
هـفه رِبى تبؿیکی ّ یب ُقاؿگنتـٍ رنن امت ّ افیيؿّ ُـ تئْؿی ّ ًگبٍ هب عْىجغتبًَ یک ربیو هیلٌگؼً ،بتوبم
امت ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػیگـی ّ ؿیـ ثـای چبلو ّ پیيـكت هؼاّم امت.
اػثیبت:
ؿّاىکبّی كـّیؼ/لکبى .ػکتـ هْللی1/ 169.ً .
2/ http://www.filmstarts.de/kritiken/41401-The-Dark-Knight.html
)3/ http://de.wikipedia.org/wiki/Blade_(Film
4/ http://www.newamericancentury.org/
6-5- Zizek: Liebe Dein Symptom wie Dich selbst. S.126.0
7/8/ http://www2.hu-berlin.de/fpm/popscrip/themen/pst07/pst07010.htm
9/ http://www.die-dschungel.de/ANH/txt/pdf/ribbentrop_rhizom.pdf
10/ http://awayward.com/library/Philosophy/SalvojZizek/Zizek,%20Slavoj%20%20Lacan%20in%20Hollywood.pdf
11/ http://www.iranglobal.info/I-G.php?mid=2&news-id=44651&nid=autor
12/ www.Sateer.de
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چٌذ ًکتَ رّاًؼٌبختی درببرٍ ی فیلن «بذّى هزس»
فیلم جدید و هیجان انگیز «بدون مرز» درباره ی یک انسان نویسنده ی شکست خورده و ناتوان است که حال به کمک
یک قرص و ماده مخدر جدید به قدرت و هوش واالتری دست می یابد و قادر می شود به همه چیزهایی دست یابد که
تا کنون برایش ناممکن بوده است .یا قادر می شود مرزهای معمولی هوشی انسان را پشت سر بگذارد و مرتب به
قدرتها و توانهای نو دست یابد .اگر « نئو» در فضای مصنوعی «ماتریکس» قادر بود در عرض چند دقیقه یک زبان
نو و یا کونگ فو یاد بگیرد ،حال «ادی موراس» قادر می شود در جهان واقعی به کمک این قرص جدید در عرض
چند روز زبان نو و یا علم نو را یاد بگیرد و قادر می شود برخالؾ آدمهای معمولی که فقط از ده درصد یا بیست
درصد مؽزشان استفاده می کنند ،تا صد در صد از قدرت مؽزش استفاده بکند ،اطالعات نو را جذب و سریع تحلیل
بکند .اینگونه ادی از یک «بی عرضه» در مدت چند روز به یک «نابؽه جدید عرصه بورس و سهام» تبدیل می
شود.
با آنکه فیلم به حالت یک فیلم هیجان انگیز و تخیلی هالیوودی ساخته شده است ،اما موضوع فیلم تماشاچی را همزمان
با سواالت و موضوعاتی درگیر می کنند که هم اکتوئل هستند و هم مهمترین بحثهای قرن جدید خواهند بود .این
موضوعات مثل جایگزینی روان درمانی توسط دارودرمانی ،یا دست یابی به قدرت نو و هوش بهتر یا جسم کاملتر
توسط علوم پزشکی ،بیوژنتیک و «کلون زنی» هم اکنون به مباحث مهم روز تبدیل شده اند و مرتب اهمیتشان بیشتر
خواهد شد .زیرا این روند و میل دستیابی به «جسم قویتر،هوش واالتر ،جسم زیباتر ،سالمتر» در واقع به تمنا و اشتیاق
اصلی انسان مدرن تبدیل شده است و یک «جنون و مسابقه جمعی» برای دستیابی به بهترین وسایل ارتباطی،بهترین
جراحی پالستیک ،بهترین و کاملترین ماشین در حال رشد و نمو بیسابقه و جهانگیر است .این مباحث دارای چشم
اندازهای مختلؾ فلسفی ،روانشناختی ،جامعه شناختی ،اخالقی و ؼیره هستند و با هر اتفاق و تحول نوین تکنیکی یا
پزشکی این بحثها دوباره شدت می یابند .فیلمهای دیگر هالیوود مثل «مردان ایکس» و یا فیلمهای بیشمار درباره
«کلونها» ما را با این مسائل درگیر کرده است اما فیلم «بدون مرز» حال چشم انداز نوینی از این جهانی ایجاد می کند
که علم در پی ایجاد آن است و انسان مدرن خواهان دست یابی به آن است .ازینرو فیلم «بدون مرز» به شیوه خویش
تماشاچی را با چند سوال مهم و جذاب درگیر می سازد ،بی آنکه قصد فیلم بحث عمیق درباره این مباحث باشد .این
سواالت به شرح ذیلند:
اول تصور کنید که به شما قرصی یا ماده مخدری را می دهند که می تواند به شما کمک کند باهوش تر و قویتر از
دیگران باشید و بر مرزهای معمولی چیره شوید .یک چیز مثل یک سوپرویاگرا یا قرص خوشبختی .آیا حاضرید از
آن بگذرید؟ و چرا اکثر ما آن را استفاده می کنند و حتی برای دستیابی زودتر از دیگران به این «اؼوای نو ،وسوسه
نو» حاضر می شوند از مرزهای اخالقی روزمره خویش بگذرند؟
دوم اینکه خوب وقتی چنین قرصی استفاده بکنیم و حال مثل بازیگر فیلم یک فرد نو و کامال متفاوت از گذشته باشیم،
یعنی اگر در گذشته خجالتی و بی عرضه بودیم حال خوش مشرب و توانا هستیم ،در چنین حالتی کدام حالت واقعیت
اصیل سوژه و انسان است؟ آیا چون حالت دوم به کمک قرص بوجود آمده است ،یک حالت مصنوعی است؟ اگر فردا
علم مهندسی پزشکی بتواند کاری بکند که افراد دارای «چیپس هایی» در مؽز خویش باشند و بهتر بتوانند از توانایی
مؽزشان استفاده بکنند ،آیا این افراد دیگر خودشان نیستند و مصنوعی هستند؟ (این شیوه های جایگزاری چیپس در مؽز
البته هم اکنون شروع شده است و در درمان برخی بیمارهای مؽزی نیز استفاده می شود) .یا اینکه می توان گفت که
هر دو حالت در واقع حالت های آن فرد و سوژه هستند و «سوژه» بر خالؾ نظر مدرن ،در واقع فاقد یک حالت و
وضعیت مشخص و «محور مشخص» است و هر فرد می تواند بنا به شرایط و امکانات دارای حاالت نو و
شخصیتهای نو باشد .خواه این دگردیسی توسط تحول درونی یا توسط تحول پزشکی یا ماشینی بوجود آمده باشد .خواه
این تحول در فرم و یا در محتوا باشد ،در هر دو حالت فرد به حالت و شخصیتی نو دست می یابد و سوژه همانطور
که روانکاوی می گوید یک «هیچی» است  .1یا به قول دلوز سوژه یک «گله و گروه از انسانها و حاالت» است.
سوال سوم اما این است که آیا توانایی دست یابی به این قدرت نو و حالت نو ،بدن نو به کمک پزشکی به معنای مرگ
روانکاوی و روانشناسی است یا اینکه تازه با مرگ سوژه مدرن و با مرگ توهم اراده و حالت منحصر بفرد سوژه
مدرن  ،با مرگ آزادی انتخاب درونی او ،حال در واقع زمان «گفتمان روانکاوانه »2.فرا می رسد و اینکه حتی این
فرد جدید و قدرتمند یا بدون مرز محکوم است که مرتب با خویش و قدرت جدیدش درگیر شود و محکوم به انتخاب
سمبولیک است .او مجبور است به عنوان فرد یا سوژه با دیگری ،با تمنا و قدرت جدید خویش ارتباط بگیرد و در حد
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توانش و بنا به درجه بلوؼش بدنی نو ،ساختاری نو بوجود بیاورد و اینکه با قدرت جدیدش چکار بکند و چه راهی را
برود و چه هویتی را پذیرا شود .همانطور که او محکوم است که حال ببیند این قدرت نو و شکستن مرزهای کهن به
معنای آزادی بدون مرز نیست بلکه این قدرت نو و قرص نو  ،بدن نوبا خویش عوارض جانبی نیز دارد و بایستی به
قانون جسم و جهان جدید خویش توجه کند وگرنه محکوم به شکست و مرگ یا بیماری است؛ بایستی تن به دیدار با
دیگری ،چه با قدرت جدیدش و جسمش یا با دیگران بدهد و از طریق دیالوگ با آنها به جهان جدید خویش و قانون
جدید متن متفاوت خویش دست یابد .زیرا مرگ نهایی هر مرز و محدودیت به معنای مرگ آزادی و انتخاب است.
همانطور که بدون لمس حس محدودیت جسمانی ،انسانی یا اجتماعی اصوال میل دستیابی به آزادی نو ،قدرت نو یا میل
دست یابی به جهان بی مرز و بی قانون بوجود نمی آید.
ورود به این عرصه نوین ،به عرصه امکانات نوین بدن سازی ،به معنای ورود به عرصه جسم هزارگستره و هزار
امکان تحول در جسم و زندگی است .جایی که انسان با عبور از دوآلیسم ماشین/جسم ،طبیعت /صنعت ،فرم/محتوا
قادر می شود ببیند و لمس بکند که چگونه هر انسانی یک ماشین است و هر ماشینی و هر صنعتی در واقع یک «جسم
تمنامند» است و در پی دست یابی به تمنای خویش و یا دستیابی به بهشت گمشده خویش است  ،چگونه فرم و شکل
همان محتوا است و محتوا یک شکل و ساختار یا گفتمان است .همانطور که علم داروسازی یا علم پزشکی تمنامند
خواهان دستیابی به جسم کامل و بی نقص یا خواهان چیرگی بر بیماریها و خطاهای بشری و تبدیل خویش به ناجی
بشریت است .این جهان وعرصه نو که محل تالقی «فرد و دیگری ،دو یا چند تمنا»« ،دو بدن و یا دو میل» است و
در آن انسان به ماشین و ماشین مرتب به یک جسم تمنامند و انسانی ،واقعیت به مجاز و مجاز به واقعیت تبدیل می
شود ،محل ایجاد بدنهای نو ،موتانتها و هوبریدهای نو است .جهانی نو و بینابینی ،تلفیقی و هزارگستره که فیلسوؾ
بزرگ آن در واقع «دلوز» و نگاه آنتی ادیپ او و یارش گواتاری است .اهب ایي رِبى ًْ ّ ُقاؿگنتـٍ ُوقهبى
ػـٍَ صْْؿ ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ ثَ ّیژٍ ًگبٍ لکبى ّ گلتوبى ؿّاًکبّاًَ اّمت.3

زیر این بدنها و قدرتهای نو از طرؾ دیگر همه موجوداتی تمنامند و آرزومند در معنای روانکاوی هستند ،خواه این
فیگور و بدن نو و توانا به کمک یک قرص و ماده مخدر نو بدست بیاید ،یا به کمک جراحی پالستیک و سیلیکون
بدست بیایید ،خواه این بدنهای نو و قدرتهای تلفیقی نو مثل نئو ،ماشینها یا مستر اسمیت در فیلم «ماتریکس» باشند.
یا مثل فیگورهای فیلمهای «مردان ایکس» قدرت و بدن نوینشان ناشی از یک موتاتسیون باشد .آنها در نهایت همه
موجوداتی تمنامند و در پی دست یابی به معشوق گمشده و جهان گمشده خویش هستند .آنها مرتب در حال تولید
اشتیاقات نو و حاالت نو از بازی عشق و قدرت زندگی هستند و محکوم به لمس دلهره ها و شکهای انسانی در حاالتی
نو و با درجاتی نو و حتی شدیدتر هستند .ازینرو نیز امکان بیمارشدن و درگیر شدن آنها با خویش و دیگری با شدت
یابی قدرت و هوش آنها باال می رود .زیرا قدرت بی مرز یا هوش فراانسانی با خویش سریعا سوال در باب «طبیعت
متفاوت آنها و قانون متفاوت آنها» و نوع رابطه آنها با دیگری را بوجود می آورد .اینکه حال آنها به عنوان یک «ابر
انسان» کابوس وار به دیگران به سان ابزار و بردگان خویش بنگرند ،یا پی ببرند که قدرت نو با خویش مسئولیت
نو به همراه می آورد و اینکه او هر چقدر هم قدرتمند باشد باز هم نیازمند به دیگری و به تمنای دیگری است و بایستی
با آنها وارد دیالوگ پارادوکس شود .یا در حالت بهتر به «ابر انسان» خندان نیچه تبدیل شود که قادر به خندیدن به
خویش و به همه قدرتهای نوین خویش نیز هست.
همه ی این فیگورهای انسانی از یک سو به زعم لکان موجوداتی تمنامند و در جستجوی وصال با معشوق گمشده ای
هستند که می جویند .از سوی دیگر به زبان دلوز/گواتاری خصلت بنیادین همه ی آنها «تولید مداوم اشتیاقات نو»
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است و آنها ماشینهای میل و اشتیاق هستند .یکی مثل «ادی» ،فیگور فیلم «بی مرز» ،حال می خواهد به کمک این
ماده مخدر نو به همه آرزوهای گمشده یا سرکوب شده خویش دست یابد و مجبور است با عوارض منفی این قدرت
نو ،با اشتیاقات و امکانات ناشی از این قدرت نو و با بحرانهای نو ی انسانی و عشقی روبرو و درگیر شود .یا مثل
«مستر اسمیت» در ماتریکس می خواهد مرتب یک کپی نو از خویش درست بکند و به قدرت مطلق دست یابد .یا
مانند «ماگنتو» در فیلم «مردان ایکس» دچار احساس پارانویید و برتری نسبت به انسانهای عادی است و می خواهد
آنها را به شکل خویش درآورد.
علت این حالت مشترک «تمنامندی» در میان این پدیده ها و حاالت متفاوت ، ،علت این وحدت در کثرت و
چندگانگی ،این است که همه این حاالت و تحوالت در چهارچوب زبان بشری و جسم بشری ،جهان بشری رخ می
دهد که یک جهان و زبان تمنامند است ،آنطور که روانکاوی بیان و تشریح می کند .یا می توان علت این کثرت در
وحدت را « حالت درون بودی مشترک تولید اشتیاقات نو» در همه هستی و اونیورسوم دید و جهان را به سان
ماشینهای متفاوت تولید میل و اشتیاق دید ،آنطور که دلوز/گواتاری بیان می کنند .در هر دو حالت و در هر دو چشم
انداز و با وجود تفاوتها و اختالفات این دو دیدگاه ،این بدنهای نو و قدرتهای نو (محکوم یا مجهز) به تمناورزی و
تولید اشتیاقات نو ،به شکستن روایات و بدنهای کهن و جستجو و آفرینش بدنهای نو ،روایات نو هستند .آنها نیازمند به
بازی عشق و قدرت و جستجوی وصال یا جستجوی مداوم وصالهای متفاوت ،شدتهای احساسی نو و تالقیهای
نوهستند .این خصلت پایه ای و آرزومند یکایک این بدنها و قدرتهای نو ،همین نیاز پایه ای آنها به دیگری و تمنای
دیگری ،همین حالت تولید مداوم اشتیاقات و بدنهای نو ،باعث ایجاد ارتباط و دیالوگ و تالقی با دیگری ،باعث
آفرینش بدنهای نو ،ساختارهای نو ،قانون و مرزهای نویی می شود که اما مرتب قابل تحول هستند .زیرا آزادی بی
مرز و جهان بی قانون وجود ندارد .زیرا بدن و ماشین بدون ساختار وجود ندارد و قدرت بدون مرز و حد در واقع
یک توهم بچگانه و محکوم به شکست است و آنکه این قدرت مطلق و آزادی بی مرز را بخواهد بدست آورد ،محکوم
به آن است که به مرگ دست یابد .آنچه که اما بایستی به آن دست یافت عرصه جسم هزارگستره و هزار بدن و هزار
قانون است .خواه این کار را به شیوه « روانکاوانه و گفتمان روانکاوانه» انجام داد و یا به شیوههای متفاوت دلوزی،
دیفرانس دریدا یا دیسکورس فوکو و ؼیره.4
قدرت خوب فیلم «بدون مرز» در این است که با وجود تالش برای ایجاد یک فیلم هالیوودی و هیچان انگیز ،اما در
پی این نیست که در آخر نشان بدهد که استفاده از ماده مخدر یا امکانات نو بد و منفور است و فقط باعث بدبختی بیشتر
می شود .همانطور که نشان می دهد هر فردی می تواند حاالت مختلؾ داشته باشد و یا بدنهای نو و حاالت نو بدست
آورد و با این حال باز هم در خویش احساس ؼریبگی کامل نکند و با وجود همه تحوالت در خود یک تداوم نیز حس و
لمس بکند .مشکل فیلم اما این است که در نهایت به شکل خوش بینانه ،فانتاسماتیک و برای دست یابی به یک پایان
شیرین هالیوودی ،سعی می کند فیلم را طوری پایان دهد که گویی فرد حال توانسته است به بدنی نو و ورای مرزهای
معمولی بشری دست یابد و همزمان کم کم از قرص و اعتیاد به آن نیز بگذرد .اما عمیقتر وارد موضوع تحول به
بدن نو و حالت نو نمی شود و جوانب مختلؾ آن و بحران آفرینش نو را نشان نمی دهد .در نهایت او یک «بیزنس
من» موفق جدید و یا «سناتور موفق» جدید و در چهارچوب همان نظم آهنین مدرن و هالیوودی می شود ،به جای
اینکه این بدن نو همزمان او را با این واقعیت کهن و نظم کهن درگیر سازد و خنده داری و کسالت درونی این تالش
عصبی مدرن برای چیرگی بر دیگری و همزمان در جازدن مداوم در یک بازی قدیمی را نشان دهد .او حال فقط
بازیگر موفق تر این بازی کهن و نظم کهن است .در حالیکه دقیقا توانایی ایجاد بدن نو و هوش واالتر همزمان
درگیری احساسی و تنانه شدیدتر با واقعیت اطراؾ و بحرانهای آن را نیز به همراه دارد ،همانطور که امکاناتی جدید
را نیز برای تحول در دیسکورس می گشاید.
ازینرو فیلم «بدون مرز» در نهایت در چهارچوب سناریوی عمومی هالیوود باقی می ماند با آنکه پیام اخالقی
درباره بدبودن مواد مخدر و پایان دردناک اعتیاد مثل برخی فیلمهای دیگری هالیوودی نمی دهد ،اهب ًوی تْاًؼ چين
اًؼافی ًْ ّ هبػؿ ثَ تضْل ػؿ گلتوبى «پبیبى عْه» ُبلیّْػی ّ اًنبى هؼؿى ثگيبیؼ.
ثـای هوبینَ ّ ثَ ػٌْاى یک ًوًَْ هتلبّت ثبینتی اف پبیبى كیلن «هبتـیکل» ًبم ثجـین .كیلن هبتـیکل ثـ عالف عْامت
ػوْم ثب پیـّفی ًئْ ثـ هنتـ امویت پبیبى ًوی یبثؼ ثلکَ ًئْ هی ػاًؼ کَ ثبینتی ثویـػ تب امویت ًیق ثویـػ .فیـا اّ ّ
امویت ػؿ ّاهغ ُوقاػاى ّ ًیوَ هتوبثل یکؼیگـُ ،وپیًْؼ ػؿ یک ػینکْؿك ّ ػّ ثغو یک هؼبػلَ ُنتٌؼ .ثٌبثـایي تضْل
ػؿ ػینکْؿك ّ پبیبى رٌگ هیبى اًنبى ّ هبىیٌِب ّهتی ٍْؿت هی هی گیـػ کَ ُـ ػّ ٓـف پی ثجـًؼ کَ توٌبهٌؼ
ُنتٌؼً ،یبفهٌؼ ثَ یکؼیگـًؼ ّ ایٌکَ هـف عيک هیبى اًنبى ّ هبىیي ىکنتَ ىْػ ّ هبىیي ثَ اًنبى ّ اًنبى ثَ هبىیي
تجؼیل ىْػُ .وبًطْؿ کَ ًئْ پی هی ثـػ کَ یک پـّگـام هزبفی ًیق هی تْاًؼ ػبىن ىْػ ّ ثـای صلع كـفًؼه ثـ ػلیَ
مینتوو ثزٌگؼ ،فیـا اّ ًیق ػؿ چِبؿچْة فثبى ّ کالم توٌبهٌؼ هی فیؼُ .وبًطْؿ کَ پبیبى یک ػين هزبفی هی تْاًؼ
ُوبًوؼؿ ػؿػآّؿ ثبىؼ کَ پبیبى یک ػين ّاهؼی ػؿػآّؿ امت .پبیبى كیلن هبتـیکل ّهتی هی تْاًؼ ٍْؿت ثگیـػ کَ ًئْ
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پی ثجـػ کَ صتی «ًبری ثْػى» ًیق كؤ یک مینتن کٌتـل هبتـیکل ّ ّمیلَ ای ثـای ثبفتْلیؼ گلتوبى هؼیوی امت ّ تٌِب
ثب هـگ اّ ُوقهبى ُوقاػه هی تْاًؼ ثویـػ ّ هبتـیکل ّ ػینکْؿك کِي هی تْاًؼ پبیبى یبثؼ ّ ػینکْؿك ًْ ّ ُوـاٍ
ثب لول ًیبف هتوبثل ىـّع ثَ ؿىؼ ثکٌؼً ( .5وًَْ ّاهؼی ایي هّْْع رٌگ هیبى رِبى هؼؿى ّ امالم اكـآی،
ثٌیبػگـای اكـآی امت .پبیبى ایي رٌگ فهبًی هی تْاًؼ ثَ ّرْػ آیؼ کَ ُـ ػّ ٓـف پی ثجـًؼ چگًَْ یکؼیگـ ؿا تْلیؼ
ّ ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼ ّ چگًَْ اًنبى هؼؿى کًٌْی ّ ُـامبى اف ؿـیجَ ّ اًنبى ىـهی عيوگیي ّ کیي رْ ثَ ؿـیجَ ػؿ
ّاهغ ػّ ؿّی یک مکَ ّ ُوپیًْؼ ثب یکؼیگـ ُنتٌؼ .تب آًقهبى ُـ چوؼؿ ُن ثزٌگٌؼ ّ یکؼیگـ ؿا ثکيٌؼ ،ثبف ًنل ًْ ّ
هـصلَ ای ًْ اف رٌگ ؿا ثبفتْلیؼ هی کٌٌؼ ،فیـا هـگ یکی ثؼّى هـگ ػیگـی ّ ثؼّى هـگ گلتوبى کًٌْی ّ هیل
چیـگی ثـ ػٌَـ ؿـیجَ ثْرْػ ًوی آیؼ .فیـا ثي الػى یک پؼیؼٍ هؼؿى ّ تْلیؼ هؼؿًیت امت).
نکته نهایی که اما فیلم به آن نمی پردازد این است که چرا دقیقا جسم تمنامند ما مرتب علیه هر وابستگی و گرفتاری در
هر بند یا اعتیادی ،بر علیه هر افراطی طؽیان می کند ،مریض می شود و یا می میرد .آن هم نه برای اینکه از لحاظ
اخالقی اعتیاد بد است ،یا افسردگی خوب نیست بلکه برای اینکه جسم تمنامند با هر اکسس و افراط خویش می خواهد
به بدنی نو ،به قدرتی نو ،به حالتی نو دست یابد و تا به آن دست نیابد ،نمی تواند دست از تمناورزی و طلبیدن بردارد.
ازینرو ابتدا وقتی فرد معتاد بتواند حال به بدن و قدرتی نو دست یابد و بتواند با نگاهش و سخنش جهانش را سبکبال و
خندان سازد ،آنگاه او واقعا می تواند از اعتیاد بگذرد و نیازی به ماده مخدر نداشته باشد تا به کمک او جهانش را
سبکبال بکند.
دوم اینکه هر قدرت نو همزمان به معنای از دست دادن چیزی نیز هست .همانطور که ویاگرا یا قرص آنتی دپرسیون
از یک سو قدرت و توانایی عبور از افسردگی و هراسهای اروتیکی و ناتوانیهای جنسی را بوجود می آورند ،اما
همزمان آنها به معنای از دست دادن لمس عمیق اروتیسم و احساسات مختلؾ آن و یا دلهره و هراسهای انسانی و
شدتهای حسی انسانی نیز هستند .موضوع چیرگی بر احساسات و تمناهای بشری نیست بلکه موضوع این است که
چگونه این شدتهای احساسی و تمناها در خدمت انسان باشند ،او را چندالیه سازند و اسیر خویش نسازند .موضوع
همیشه «چگونگی یک احساس و اشتیاق» است که تفاوت بلوغ و بیماری است و نه اینکه چگونه بر یک احساس یا بر
ترس ؼلبه بکنیم .مرگ ترس ،مرگ افسردگی ،مرگ انسان ،مرگ شادی و خرد عمیق است .موضوع توانایی تبدیل
ترس و شادی خویش ،افسردگی و مانیای خوش بینانه خویش به یاران و قدرتهای سمبولیک و خردمند خویش است و
توانایی دست یابی به تلفیق آنها به افسردگی خندان و دلهره قدرتمند است.
برای چنین دگردیسی دقیقا سوژه بایستی به این بلوغ دست یابد که او دارای هزار حالت و نام است .او یک جسم
هزارگستره است و می تواند بنا به شرایط و به شیوههای مختلؾ ،به بدنهای نو و حاالت نو از بازی عشق و قدرت
دست یابد ،اما در نهایت او بایستی به عنوان «سوژه و فرد» به خویش و به حالت نوینش نام و نمادی بدهد و اینگونه
به یک «جسم نو و ساختار نو» دست یابد وگرنه هر چقدر هم ویاگرا یا قرض ضد افسردگی ،قرص دانایی استفاده
بکند و یا «چیپس مؽزی» بکار ببرد ،یا هزار رابطه جنسی و اروتیکی را تجربه بکند باز هم ناتوان از دست یابی به
یک بدن نو و تحول واالتر است و همان دنیای گذشته اش را به شیوه نو و تا سرحد مرگ مثل برخی دیگر از
فیگورهای فیلم «بدون مرز» انجام می دهد.
دقیقا اینجا و در نقطه تالقی « سوژه و بدن»« ،فرد و دیگری یا امکانات نو» است که او به راز خویش به عنوان
یک «سوژه و جسم سمبولیک» و در چهارچوب زبان دست می یابد ،به پیوند دیالکتیکی و پارادکس فرد و دیگری،
سوژه و جسم ،تمنا و قانون ،آزادی و مرز دست می یابد و اینکه آنها الزم و ملزوم یکدیگرند و هر تحول در بدن و یا
در قدرت به معنای ضرورت تحول در قانون و مرز و ایجاد جهان و قانونی نو نیز هست .به معنای ضرورت دیدار
فرد با جهان جدید و قدرت جدید خویش و ایجاد یک «حالت و ساختار نمادین نو» است .اینجاست که او می تواند بنا
به شرایط و امکاناتش ،بنا به ضرورت راهش ،به هزار شیوه به بدنهای نو و حاالت نو دست یابد و همزمان بداند که
او بایستی به این بدن نو و راه نو معنایی دهد ،حالتی ببخشد تا تحول پایان یابد و بدنی نو و بلوؼی نو بدست یابد .خواه
او این بدن نو و حالت نو  ،قدرت نورا به کمک جراحی پالستیک ،به کمک قرص یا ماده مخدر بدست بیاورد .در
نهایت ابتدا آنگاه او به بدنی نو و جهانی نو دست می یابد که با این جهان و قدرت نوی خویش ،حالت نوی خویش
ارتباط بگیرد ،راز و تمنا و حقیقت نهفته در این بدن و حالتش را درک بکند و این تمنا را در جهان خویش پذیرا
شود ،به یار و الهه جدید خویش تبدیل بکند و اینگونه به ساختار و بدنی نو ،به روایت و نامی نو و نمادین از خویش و
زندگیش دست یابد.
وگرنه او می تواند صد بار جراحی پالستیک بکند و باز احساس بکند همان آدم زشتی است که قبال بوده است و
محکوم است آنقدر جراحی بکند تا بتواند به آن دیگری دست یابد که احساس می کند در زیر پوستش پنهان است و چون
نمی داند که این دیگری تنها وقتی بدست می آید که او با تمنای خویش و حقیقت خویش آشتی بکند و آن را بپذیرد،
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یعنی بپذیرد که او همان دیگری متفاوت و زیباست که می تواند به هزار حالت و در هزار بدن باشد ،ازینرو محکوم
است مثل مایکل جکسون در انتها به یک فیگور مسخره و تراژیک تبدیل شود و بمیرد و در مسیر دست یابی به این
بدن زیبا و نهایی ،به این دیگری خویش بمیرد.
همانطور که یک معتاد تا زمانی که اسیر جنگ اخالق/وسوسه است ،به همان اندازه اسیر اعتیاد تا سر حد مرگ و
نابودی باقی می ماند .زیرا او به تمنا و حقیقت نهفته در اعتیاد خویش دست نیافته است ،به آن حقیقت و پیامی پی
نبرده است که جسم و ضمیر ناخودآگاهش با ترؼیب او به استفاده از ماده مخدر مرتب به او می گوید و به او راه برای
دگردیسی و تحول نشان می دهد .پیام و حقیقتی که می خواهد به او بگوید که « ببین چگونه تو با باال انداختن یک
قرص ،با کشیدن یا ماده مخدر می توانی جهانت را سبکبال بکنی و حالتت را تؽییر بدهی ،پس یاد بگیر که این جهان و
جسم فقط یک «حالت و روایت قادر به تحول است» و حال با این شناخت نو و با پذیرش تمنایت در پی ایجاد جهان و
جسمی خوشبخت و سبکبال ،به آن «بازیگر نوین و خندانی» تبدیل شو که قادر است با نگاهش ،با سخنش ،با لبخندش
جهانش را به رقص آورد و آن را سبکبال سازد .وگرنه محکوم به لمس کوتاه مدت این جهان نو به کمک ماده مخدر و
محکوم به اسارت در این حالت خراباتی تا سر حد مرگ هستی زیرا نتوانسته ای به جهان نویت و به بدن نویت دست
یابی ».زیرا معتاد تنها به کمک سوژه درون خویش و با پذیرش تمنای نهفته در بحران خویش می تواند به این جهان
نو و بدن نو ،به این زبان و دیسکورس نو دست یابد.
باری گفتمان روانکاوانه به قول ژیژک در کتاب «اندام بدون جسم ،»6.بر خالؾ نگاه مدرن و روشنفکران آن چون
هابرماس یا فوکویوما ،هراسی از پیشرفت علم پزشکی و آفرینش این امکانات نو ،بدنهای نو ،قرصهای نو ندارد .زیرا
در واقع هرچه این پیشرفت بیشتر شود ،جدا از ثمرات مثبت آن برای بیماران  ،معلولین و ؼیره ،آنگاه در واقع پایه
گفتمان مدرن و ضعؾ اصلی و نارسیستی گفتمان مدرن ،یعنی توهم وجود یک سوژه قائم به خویشتن مدرن و توهم
قدرت او در هم می شکند و انسان هر چه بیشتر پی می برد که او یک حالت و پرفورمانس ،یک گله از انسانها و
حاالت و امکانات است و می تواند به بدنهای نو و قدرتهای نو دست یابد .همزمان از طرؾ دیگر پی می برد که حتی
قدرتمندترین و زیباترین بدن نمی تواند او را از درگیری درونی با این مسائل انسانی ،با تمناهای خویش رهایی بخشد
بلکه بر عکس هر چه قدرت و توانایی او بیشتر شود به همان اندازه بحرانهای درونی و ضرورت دستیابی به تمنای
فردی خویش و جهان فردی خویش بیشتر می شود.
ازینرو جهان حال و آینده در واقع درگیری میان دو گفتمان دانشگاهی و روانکاوانه ،میان گفتمان کلون زنی و گفتمان
روانکاوانه و اهمیت «سوژگی» است و همزمان روانکاوی خواهان پیشرفت گفتمان دانشگاهی به عنوان پیش شرطی
برای قدرت گیری گفتمان روانکاوانه است .همانطور که قدرتها و تواناییهای جدیدی علم پزشکی و ایجاد ویاگرا یا آنتی
دپرسیون ،جراحی پالستیک و ؼیره ،نه تنها اهمیت روان درمانی را از بین نبرده است بلکه حال این مطبهای
روانکاوی و روان درمانی ماالمال از دردمندانی نیز هستند که برای مثال پس از جراحیهای فراوان سینه یا دماغ و
ؼیره ،باز از خویش ناراضی هستند و بدنبال راهی برای رهایی از وسواس جراحی خویش می گردند .همانطور که
پیوند دارودرمانی و روان درمانی راههای بهتر درمانی برای برخی بیماریها ایجاد کرده است و می کند ّ ًگبُی ًْ ثَ
«رنن» ّ ؿُبیی اف ػّآلینن رنن/ؿّس ّ ؿّاى ؿا ایزبػ هی کٌؼ.
اما تمامی این تحوالت مثبت در نهایت این قانون پایه ای روانکاوی را اثبات می کند که «ضمیر ناخودآگاه ،تمناهای
درونی دوباره بازمی گردند و از آنها فرار ممکن نیست» ،خواه با درجه هوشی سیصد یا با زیبایی یک آفرودیت یا
نارسیست باشی .یا بتوانی به این قدرت نو و بدن نو به کمک پزشکی ،موتاتسیون یا قرص دست یابی .باز هم این
انیشتین نو مرتب درگیر حاالت بحرانی و لمس نزدیکی جنون و ضرورت دیدار با خویش و یک انتخاب سمبولیک
است .باز هم این نارسیست زیبا مجبور است در آینه و در آب به عکس خویش بنگرد ،عاشق تصویر خویش شود و
برای دستیابی به این تصویر زیبا و ناممکن خود را به آب بیاندازد ،مرتب جراحیهای نو انجام دهد ،قرصهای بیشتر
بخورد تا آنگاه که از افراط داؼان شود و یا بمیرد .یا اینکه با شناخت دیگری خویش در آینه ،با شناخت تمنای نهفته
در پشت میل جراحی و در پشت تمتع دست یابی به زیبایی نهایی ،به تحسین مسحورانه دیگران ،به قدرت مطلق و
سبکبالی مطلق ،حال قادر به شناخت دروغ و توهم تراژیک/کمیک  ،یا زشتی خطرناک نهفته در «تصویر دوریان
گری خویش» گردد و قادر به آفرینش زیبایی متفاوت و جهان سبکبال و سمبولیک خویش شود .قادر به ایجاد بدن نوین
و خندان خویش گردد و اینکه او هر چه بیشتر به این بلوغ دست یابد که زیبایی و قدرت را ،بدن و تمناهای خویش،
سعادت زمینی و سرنوشت خویش را می تواند به هزار حالت مرتب در حال تفاوت بچشد و لمس بکند ،بیافریند .تا
اینگونه او و یا جامعه بشری به یک بلوغ و حالت پارادوکس «آرامش در عین تحول و دگردیسی مداوم» ،ؼرور و
اعتماد بنفس همراه با لمس نیاز خویش به دیگری و دیالوگ با دیگری دست یابد .موضوع این است.
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پیش پرده اصلی فیلم به زبان انگلیسی
http://www.youtube.com/watch?v=X3U9RsXeJ3w

ادبیات:
/6/1Zizek: Körperlose Organe. S.142
 /3 /2هٌظْؿ تئْؿی «چِبؿ گلتوبى لکبى» امت کَ ػؿ آى لکبى چِبؿ ًْع اٍلی ثـعْؿػ كـػ ثب ػیگـی ،هیبى اًنبى ّ
ُنتی ؿا ثـؿمی ّ تئْؿیقٍ هی کٌؼ .ایي چِبؿ گلتوبى ّ چِبؿ ىیٍْ ثـعْؿػ ثَ پؼیؼٍ ُب ،گلتوبى آهبًْ/کـ ُگلی ،گلتوبى
ػاًيگبُی ،گلتوبى ُینتـیک ّ گلتوبى ؿّاًکبّاًَ ُنتٌؼ .ثـای هخبل هیل «کلْى فًی» ػؿ ّاهغ گلتوبى ػاًيگبُی امت
ّ عیبل هی کٌؼ کَ هی تْاًؼ ثـ ٓجیؼت ّ رنن کٌتـل ػاىتَ ثبىؼ ّ رنن ثی ًوٌ ثیبكـیٌؼ .گلتوبى ؿّاًکبّاًَ ثـ ػکل
ًيبى هی ػُؼ کَ ایي کٌتـل یک تُْن امت ّ هب هـتت ثبینتی عْیو ؿا «ثیبكـیٌین»  ،چَ ثب ُْه اًؼک یب ثب ُْه ًبثـَ
ّاؿ .فیـا مْژٍ یک «تِی ّ ُیچی» امت ّ اّ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ .ثـای آالػبت ثیيتـ ثَ کتبة «ّاژگبى
لکبى» تـروَ ػکتـ هْللی ّ ثغو چِبؿگلتبؿ هـارؼَ کٌیؼ ّ یب ثَ هوبلَ ؽیل هي ثَ ًبم «ػؿ متبیو ُیچی ّ چِبؿ گلتوبى
لکبى» هـارؼَ کٌیؼ.
http://zamaaneh.com/idea/2008/03/post_264.html
 /4موضوع دستیابی به وحدت در چندگانگی ،،کثرت در وحدت ،دستیابی به توانایی ایجاد بدنهای نو ،ساختارهای نوی
فردی یا جمعی و قابل تحول بر پایه حالت «آرزومندی و تمنامندی» مشترک ما و یکایک اجزا و حاالت زندگی است.
ػؿ ُـ ثیٌيی ایي هغـد هيتـک ّرْػ ػاؿػ .ثـای هخبل ػؿ ًگبٍ ػلْف ّ گْاتبؿی ایي «هغـد هيتـک» ُوبى «صبلت
ػؿّى ثْػی تْلیؼ اىتیبهبت ًْ» ػؿ ُوَ پؼیؼٍ ُب امت ّ ػؿ ًگبٍ لکبى «كبلْك ّ توٌبّؿفی» امت.
 /5اف رولَ ثَ عبٓـ ایي پبیبى هتلبّت ثغو ػّم ّ مْم كیلن هبتـیکل ًتْاًنت ًقػ توبىبچی هؼؿى ثَ هْكویت ثغو اّل
ػمت یبثؼ .برای اطالعات بیشتر به نقد ذیل من بر بخش اول فیلم ماتریکس مراجعه بکنید.
http://www.mindmotor.net/Mind/?p=214
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رّاىکبّی جذابیت فیلنُبی هزداى ایکض
ػؿ ػّ مبل اعیـ اثتؼا كیلن رؼیؼ « هـػاى ایکلً ،وطَ ىـّعّ :لْؿیي» ثَ ؿّی ٍضٌَ آهؼ ّ صبل كیلن « هـػاى ایکل.
اّلیي تَوین» ثـ ؿّی ٍضٌَ آهؼٍ امت کَ ًيبى هی ػُؼ چگًَْ كیگْؿُبی اٍلی هٌلی ّ هخجت هـػاى ایکل ّ
هْتبًتِبی اٍلی كیلن ثَ آى چیقی تجؼیل ىؼًؼ کَ هب ػؿ كیلوِبی مَ گبًَ هـػاى ایکل هی ثیٌین .كیلن « ّلْؿیي» ػؿ ّاهغ
مؼی ػؿ تّْیش تبؿیغچَ علن یکی اف كیگْؿُبی هِن «هـػاى ایکل» ،یؼٌی «لْگبى» هیکٌؼ کَ اف یک ٓـف یک «
هْتبًت» امت ،هخل یک «گـگ_اًنبى» ػاؿای هؼؿت عبؿمالؼبػٍای امت ّ ُـ فعوو مـیغ تـهین هیىْػ .اف ٓـف
ػیگـ اّ ػؿ فیـ پْمتو ػاؿای یک كلق هغًَْ امت کَ اّ ؿا ّـثًَبپؾیـ هیمبفػ .لْگبى ػؿ ّاهغ تـکیجی اف یک
هْتبتنیْى ّ یب ػگـگيت ٓجیؼت ّ ًیق یک تْلیؼ ػلن ثیْژًتیک امت.
كیلنُب ّ كیگْؿُبی « هـػاى ایکل» اف پـّكـّىتـیي كیلنُبی عیبلی ػّ ػَُ اعیـ ثْػٍ امت ّ ُوقهبى ثبفیِبی
کبهپیْتـی كـاّاًی اف آى مبعتَ ىؼٍ امت ّ ثَ كـّه ؿكتَ امت .ایي كیلوِب ػؿ کٌبؿ كیلنُبی مـیبلی « هـػ ػٌکجْتی»
ّ « ثتهي» ،هِوتـیي ّ پـكـّىتـیي كیلوِبی تغیلی ُنتٌؼ کَ ثـ امبك ػامتبىُبی تَْیـی « هبؿّل» مبعتَ ىؼٍاًؼ.
هي ػؿ ًوؼم ثـ آعـیي كیلن « ثتهي /ىْالیَ میبٍ ( »)1ثَ ًوؼ ؿّاىکبّاًَ ًوو ّ هوبم ایي هِـهبًبى ًْ ػؿ كـٌُگ ّ ؿّاى
اًنبى هؼؿى پـػاعتَام .صبل هیعْاُن ثب ًوؼ ؿّاىکبّاًَ ثـعی ػلل رؾاثیت كیلوِب ّ كیگْؿُبی «هـػاى ایکل»ً ،گبُی
ػیگـ ّ چيناًؼافی ًْ ثَ هجضج كیلن ّ كیلوِبی تغیلی ثبف کٌن.

طَ طبحت « خیبلی /رئبل /طوبْلیک» هزداى ایکض
ثَ ثبّؿ لکبى ُـ پؼیؼٍ اًنبًی ّ ُـ اًنبًی ػاؿای مَ مبصت « عیبلی/ؿئبل /موجْلیک ( »)2امتُ .ـ کؼام اف ایي رِبى
یب مبصتُبی ؿّاًیً ،وبػ یک ًْع ؿاثطَ ثب «ػیگـی یب ثب ؿیـ(ُ »)3نتٌؼ .مبصت عیبلیً ،وبػ ثغو ًبؿمینتی اًنبى ّ
رِبى اًنبًی امت کَ ثیيتـ ثـ امبك ؿاثطَ ػّگبًَ ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثب ػیگـی ّ ؿیـ امت .ثغو موجْلیک یب ًوبػیي
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ػؿ ّاهغ ثغو ػًیبی اًنبًی ّ فثبى اًنبًی امت کَ ػؿ آى اًنبى رِبى ًوبػیي ّ صوبین ّ ؿّایبت عْیو اف فًؼگی ّ
ػين ّ ایوبى ؿا هیآكـیٌؼ ّ ایي ثغو هـتت هبػؿ ثَ تضْل ّ ػگـگًْی امت .ؿاثطَ موجْلیک ثب «ؿیـ» ،ؿاثطَای ثب
كبٍلَ ّ تخلیخی امت کَ ػؿ آى مْژٍ ثب «ػیگـی ّ ؿیـ» ،ثب هؼؿتُبی عْیو ،ثب هؼيْم ّ ؿهیت ّ ثب رِبى عْیو ،ثَ
گلتگْ ّ ػیبلْگ هیًيیٌؼ ّ هـتت هبػؿ ثَ ایزبػ ؿّایبت ًوبػیي ّ موجْلیک ًْ اف ػلن ،ایوبى ،ػين ّ رِبى كـػی
عْیو هیثبىؼّ .اهؼیت اًنبًی ّ فثبًی یک ّاهؼیت موجْلیک ّ ًوبػیي امت ّ هـف ایي رِبى ًوبػیي ػؿ ّاهغ مبصت
«ؿئبل ّ یب ّاهغ» امت کَ تجلْؿ «ُیچی ّ هـگ» امت ّ هب صْْؿ ایي مبصت ؿئبل ؿا ثَ ىکل کبثْك ّ ُـاك ،ثَ
ىکل کبثْك ىکنت ُوَ ّاهؼیتُب ّ ثبّؿُبی هب اصنبك هیکٌین .اف ٓـف ػیگـ ایي مبصت ؿئبل ّ اصنبك کبثْك آى
فهیٌَمبف تضْل هؼاّم رِبى موجْلیک هبمت ّ ؿّایبت موجْلیک هب اف ػين ّ هؼؿت ُویيَ ثؼّؿ ایي «ُیچی
هضْؿی» مبعتَ هیىْػ .ایي مبصت ؿئبل کَ ُیچگبٍ هبثل ػؿک ّ ًْىتي ًینتُ ،وقهبى ثبػج هیىْػ کَ هـتت اًنبى
ثؼّؿ اّ رِبى موجْلیک عْیو ؿا ثیبكـیٌؼ کَ هـتت هبثل ثَ تضْل ّ اف ًْ ًْىتَ ىؼى امت .اف ٓـف ػیگـ ایي مبصت
ؿئبل تجلْؿ کیق هضِ ّ توتغ هضِ امتُ .وبًطْؿ کَ یک كیلن تـمٌبک ػاؿای رؾاثیت ّ عْىی عبً عْیو امت.
ُـ مَ ایي ثغوُب ػؿ ُـ صـکت ّ پؼیؼٍ اًنبًی ربؿی ُنتٌؼ ّ ثؼّى ُن ًویتْاًٌؼ ثبىٌؼ ،اهب ثلْؽ ثيـی ػؿ تضْل ّ
ػگـػینی هؼاّم توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ ؿئبل ثَ توٌبی موجْلیک ًِلتَ امت ( .)4تضْلی کَ ثبػج ػگـگًْی
هؼاّم ؿّایبت ّ رِبى موجْلیک هب هیىْػ ّ هب ؿا ثَ ػؿرَ ًْیٌی اف ثبفی ربّػاًَ ػين ّ هؼؿت ،ثَ ػؿرَ ًْیٌی اف
تاله ثـای ػمتیبثی ثَ اثژٍ کْچک (ؽ) هیؿمبًؼ .فیـا ػؿ هؼٌبی ؿّاىکبّی ،فیـثٌبی ُوَ تاله ثيـی ػؿ رنتزْی
ربّػاًَ ثؼًجبل ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ (اثژٍ کْچک ؽ) ًِلتَ امت .اًنبى یک کوجْػ امت ّ ایي رنتزْ
فهیٌَمبف تضْل هؼاّم رِبى موجْلیک اّمت ،فیـا ایي ثِيت گويؼٍ ّ هطلْة گويؼٍ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ ّ
هـتت هطلْة ّ ؿّایت رؼیؼی اف ػين ّ هؼؿت هیاكـیٌؼ ّ فهیٌَمبف تضْل رِبى ثيـی هیگـػػ.
ّهتی اف هٌظـ مبصت مَ گبًَ « موجْلیک /عیبلی /ؿئبل» ثَ پؼیؼٍ كیلن ّ یب ثَ چِبؿ ثغو كیلن «هـػاى ایکل» ثٌگـین،
آًگبٍ هیتْاى گلت کَ ػؿ ّاهغ ُـ كیگْؿ كیلن ّ ُـ ٍضٌَ كیلن ػاؿای ایي مَ ثغو امت .مبصت ًبؿمینتی ّ عیبلی
كیلن ،ایزبػکٌٌؼٍ رؾاثیت هنضْؿکٌٌؼٍ كیگْؿُبی كیلن امت کَ ػؿ عْیو كبًتقیُبی ًبؿمینتی ّ کْػکبًَ ثيـی ،هبًٌؼ
كبًتقی هؼؿتوٌؼ ثْػى ،عؼا ثْػىّ ،ـثًَبپؾیـ ثْػى ،فیجب ثْػى ،ثَ ُـ ىکل ّ صبلتی ػؿآهؼى ّ ؿیـٍ ؿا هتجلْؿ
هیمبفًؼ.
ثغو موجْلیک كیلن ّ كیگْؿُبی كیلن ،هّْْػبت ًِلتَ ػؿ ایي كیگْؿُب ّ كیلن امت کَ ثبػج ایزبػ ًوؼ ّ تؼجیـُبی
هغتلق هیىْػ ّ ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ایي هِـهبًبى ىکنتًبپؾیـ ػؿ ػیي صبل ُـ کؼام ػاؿای ًوبٓ ّؼق اًنبًی
ُنتٌؼ ّ ػؿگیـ ُوبى هؼْالت اگقینتبًنیبل ثيـی ،چْى ًیبف ثَ ػين ّ ًیبف ثَ اؿتجبٓ ثب «ؿیـ» ُنتٌؼ ّ ثب «هؼٌبی
فًؼگی» ّ ُْیت عْیو ػؿگیـًؼ .مبصت ؿئبل كیلن ّ كیگْؿُبی كیلن ثیبًگـ ثغو عطـًبکُ ،ـامٌبک ّ کبثْكّاؿی
امت کَ ُـ كیگْؿ كیلن ّ كیلن « هـػاى ایکل» ػؿ ثـػاؿػ .فیـا ُـ کؼام اف كیگْؿُب ػؿ ّاهغ ثیبًگـ ىکنت ّاهؼیت
موجْلیک ّ رِبى موجْلیک ثيـی ػؿ ػؿک ایي « اكـاػ هتلبّت» امت .ثیبًگـ آى امت کَ ًگبٍ هؼیوی ػؿ ثبة اًنبى،
رنن ،اعالم ّ ؿیـٍ ثب ػیؼى ایي كیگْؿُبی ًْ ،ثَ ىکنت ّ ّؼق ػوین ػؿّى عْیو پی هیثـػ ّ هیتـمؼ .اکٌْى
ػیگـ ثبؿ « کْیـ» ؿىؼ هیکٌؼ ّ ُوَ ؿّایبت کِي اف صویوت ّ ّاهؼیت ،پْچی ػؿًّی عْیو ؿا ًيبى هیػٌُؼ ّ ًیبف
تضْل ثَ ؿّایبت ّ ّاهؼیتی ًْ ؿا ًيبى هیػٌُؼ .ایٌگًَْ ػؿ كیلن ًیق هیثیٌین کَ ثنتَ ثَ ًْع ؿاثطَ اكـاػ كیلن ثب «ػیگـی
یب ؿیـ»ُ ،ـ کؼام ًْػی ؿاثطَ عیبلی ،ؿئبل ،موجْلیک یب هغتلٔ هبًٌؼ ؿئبل/موجْلیک ثب ػیگـی ّ ثب هّْْع هْؿػ
ػين ّ ًلـت عْیو ثـهـاؿ هیمبفًؼ .ثغيی اف اًنبىُب ػچبؿ یک ُـاك ػوین ّ ؿئبل اف ایي «هْتبًتِب ّ یب ایي
ػٌَـ هتلبّت ّ ؿـیجَ» ُنتٌؼ ّ عْاُبى هـگ آًِب ُنتٌؼ .کلٌل اؿتيی ػؿ كیلن تجلْؿ ایي ُـاك ّ عين
ؿئبلً/بؿمینتی ثَ هْتبًتُب ّ ػٌبٍـ هتلبّت امت ّ كـفًؼ هْتبًت عْیو ؿا ػاؿبى هیکٌؼُ .ویيگًَْ ػؿ هیبى هـػاى
ایکل ًیق گـُّی ثَ ؿُجـی « هبگٌتْ» ّرْػ ػاؿػ کَ ثَ ُویي ىکل ػچبؿ یک ُـاك ؿئبل ّ کبثْكّاؿ اف اًنبىُب
ُنتٌؼ ّ عْاُبى ًبثْػی اًنبىُب ّ ایزبػ رِبى ثـتـ عْیو ُنتٌؼ .ػؿ کٌبؿ ایي ػّ ًیـّی امیـ عين ّ ًلـت ثَ ػیگـی،
ىبُؼ تالهُبی ایزبػ ؿاثطَ موجْلیک ّ هتوبثل ثب « ؿیـ» ،تْمٔ پـّكنْؿ هْتبًت«اکنبّیـ» ّ ُْاػاؿاًو ّ ثـعی
گـٍُّبی صکْهتی عْاُبى اؿتجبٓ هتوبثل ّ ثـاثـ ثب «هْتبًتُب» ُنتین .ایيگًَْ ایي ػّ ًیـّ ػؿ ًِبیت ّ ثَ ّیژٍ ػؿ
ثغو مْم كیلن « آعـیي هوبّهت« ،ػؿ کٌبؿ یکؼیگـ ثَ هوبثلَ ثب ػّ ثغو ػیگـ ُـامبى اف « هـػاى ایکل» ّ یب ُـامبى
ّ عيگویي ثَ « اًنبىُب» هیپـػافًؼ ّ ثب پیـّفی ثـ ایي ًیـُّبی هغبلق ثبػج ؿىؼ تْلـاًل ّ ُوکبؿی هتوبثل
هْتبًتُب ّ اًنبىُب هیىًْؼ.
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ػؿ ایي هؼٌب ػؿ ّاهغ «هـػاى ایکل» ًوبػ ُوَ اهلیتُبی یک ربهؼَ هؼؿى ُنتٌؼ کَ یب اًنبى هؼؿى اف آًِب هیتـمؼ ّ یب
ایي اكـاػ اف ربهؼَ هؼؿى ّ تجؼیِ تْمٔ ربهؼَ هؼؿى ُـاك ػاؿًؼ ّ هب ىبُؼ ؿـةمتیقی ،عبؿریمتیقی ،تٌلـ اف
هؼؿًیت ثيالػىّاؿ ،یب ُـاك ػوین ّ ًلـت اف ىـم ّ امالم ثبٍطالس عطـًبک تْمٔ ثـعی هضبكل ؿـثی هیىْین.
ایٌگًَْ هب ػؿ ایي كیلنُب ثَ هّْْع ًْع ؿاثطَ ثب « ػیگـی هتلبّت ّ ؿـیجَ» ثـهیعْؿین .هّْْػی کَ اًنبى هؼؿى
ػؿ ثـعْؿػ ثب هِبرـ ایـاًی ،ػـة ،آكـیوبیی ّ ثب كـٌُگُبی ؿـیجَ چْى امالم ّ ؿیـٍ ثب آى ؿّثـّ ُنتُ .وبًطْؿ
کَ ػؿ كیلن ُـ کؼام اف ایي كیگْؿُب تجلْؿ كـااكکٌی كبًتقیُبی روؼی ًبؿمینتی ،ؿئبل ّ موجْلیک اًنبى هؼؿى ُنتٌؼ،
ُویٌگًَْ ًیق ُـ اهلیتی ػؿ ّاهغ ػـٍَ كـااكکٌی ُـاكُب ّ كبًتقیِبی روؼی امت .كبًتقی امالم عطـًبک ،آكـیوبیی
عٌؼاى ،ػـة ثب هؼؿت رٌنی كـاّاى ،یِْػی پْل ػّمت ّ ؿیـٍ ًوبػی اف ایي ثقؿگًوبیی توٌبُب ّ كبًتقیُبی روؼی ّ
كـااكکٌی آى ثـ اهلیتُبی هؾُجی ّ ؿیـٍ امت.

ػؿ ػکل ثبال اف «لْگبى» ًیق هیتْاى ثَ عْثی ایي مَ ػـٍَ هغتلق « عیبلی/ؿئبل ّ موجْلیک» ؿا هيبُؼٍ کـػ.
لْگبى ثب آى ثؼى رؾاة ّ ّؿفىی عْیو هزؾّة کٌٌؼٍ ّ ثـاًگیقًؼٍ كبًتقیُبی ًبؿمینتی توبىبگـاى ّ ثَ ّیژٍ
توبىبچیبى فى امتُ .نفهبى چٌگبلُبی آٌُی اّ ّ صبلت « صیْاًی ّ گـگّاؿ» ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ّ رنوو ّ عيوو ،ثب
عْیو تـمی ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ؿا ػؿ ثـ ػاؿػ کَ اف مْی ػیگـ تجلْؿ توتغ ّ کیق رٌنی ّ عيًْت ثیهـف امت.
صبلت موجْلیک ػکل ثبال تلنیـ ّ ًوؼی ّ هّْْػبتی امت کَ ایي ػکل ػؿ هب ثـهیاًگیقػ ّ هب ؿا ّاػاؿ هیکٌؼ،
عْیو ؿا ثب هّْْع رنن ،صیْاى ػؿّى اًنبى ،ثب هّْْع ػلن ثیْژًتیک ّ ثب كبًتقیُبی عْیو ػؿ ثبة هیل ثیهـگی
ّ رْاى ثْػى هيـْل مبفین کَ لْگبى تجلْؿ آىُبمت .اگـ ثَ هْل ًیچَ كـٌُگ یًْبًی ػؿ صویوت تجلْؿ پـمتو صیْاى
ػؿّى اًنبى ّ ؿّصوٌؼ کـػى ىْؿُبی صیْاًی اًنبًی ػؿ هبلت عؼایبى ّ الَُِب یب هِـهبًبى امطْؿٍای چْى ُـکْل ّ
اػینَ ّ ؿیـٍ امت ّ افیٌـّ ًیق ًیچَ تلکـ عْیو ؿا «صیْاى عٌؼاى یب رنن عٌؼاى» ّ آىتی ػّثبؿ ثب رنن ّ ثب عـػ
رنن هیًبهؼ ،آًگبٍ هب ػؿ چٌیي تَبّیـ ّ كیگْؿُبیی ػؿ ّاهغ ُن ثب هیل اًنبى هؼؿى ثَ تي ػاػى ثَ ایي «صیْاى ػؿّى»
عْیو ّ ثَ اصنبمبت ّ ىْؿُبی ػوین عْیو ؿّثـّ ُنتین ّ ُن ثب ُـاك اّ اف ایي رنن ّ صیْاى ػؿّى ؿّثـّ
هیىْین.
یب ثَ کوک آىٌبیی ثب تبؿیغچَ ّ ػؿگیـیُبی ػؿًّی لْگبى ػؿ ثغو اعیـ ّ چِبؿم كیلنُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ ػٌْاى
توبىبچی ثب صبلت ػوین ػؿًّی اًنبى ؿّثـّ هیىْین کَ ُویيَ اصنبك هیکٌؼ ػؿ ًِبیت یک ؿـیجَ ّ هتلبّت اف
ػیگـاى ُنت ّ ُوقهبى ًیبف ثَ ػیگـی ّ ؿیـ ػاؿػ ،ػؿ ػیي هؼؿت ّ ثیًیبفیً ،یبفهٌؼ ثَ ػیگـی ّ ًیبفهٌؼ ثَ ػين ّ
هؼيْم ّ ػّمت امت.
ًظن طوبْلیک ًِفتَ در فیلنُبی «هزداى ایکض»
ُـ كیلن ّ یب ُـ هتي اػثیُ ،ـ احـ ٌُـی ػؿ عْیو ػاؿای یک ًظن موجْلیک امت ّ ػؿ عْیو یک ّاهؼیت اًنبًی ؿا
ًظن ّ مبهبىثٌؼی هیکٌؼ ّ ثبػج هیىْػ کَ توبىبچیبى ًیق ثب کوک «ُنعْاًی» عْیو ثب كیلن ّ هِـهبًبى كیلنً ،ويی ّ
ربیی ػؿ ایي ًظن موجْلیک ثیبثٌؼ ّ ّاؿػ یک ًْع اؿتجبٓ موجْلیک ،ؿئبل یب عیبلی ثب « ؿیـ» ،ثب كبًتقیُبی عْیو
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ىًْؼ .ؿّاىکبّی پنبهؼؿًی كیلن تْرَ عْیو ؿا ثـ ؿّی ؿاثطَ « كیلن/توبىبچی» هیگؾاؿػ ّ ایٌکَ كیلن چَ ًْع ًظن ّ
ؿاثطَای ثب «ؿیـ» ؿا ػؿ كیلن ایزبػ هیکٌؼ ّ ثَ توبىبچی عْیو چَ ًويی ػؿ ایي ًظن موجْلیک هیػُؼ ( ثـای
آالػبت ثیيتـ ػؿ ایي ثبة ثَ ایي هوبلَ هـارؼَ کٌیؼ) .ثَ هْل ژیژک ،میٌوب ػؿ ّاهغ هٌضـفتـیي ىکل اف ٌُق امت.
فیـا میٌوب ثَ هب ًویگْیؼ ،کَ ثَ چَ چیق توٌب ثْؿفین ،ثلکَ ثَ هب هیگْیؼ کَ چگًَْ توٌب ثْؿفین .هّْْع میٌوب ایي
ًینت کَ ثب كیگْؿُبی «هـػاى ایکل» ثَ هب ثگْیؼ کَ ػاؿای كبًتقیُبی ایٌگًَْ ُنتین ّ اکٌْى ثب ُنعْاًی عْیو ثب
هِـهبًبى ػامتبى اف كبًتقیُبی عْیو ثؼًجبل یک اًنبى هؼؿتوٌؼ ،فیجب ،یک هِـهبى ًْ ّ ؿیـٍ لؾت ثجـین ،ثلکَ یک كیلن
ثَ کوک مٌبؿیْی عْیو ثَ هب هیگْیؼ کَ چگًَْ ثب ایي توٌبُب ّ توتغُبی عْیو اؿتجبٓ ثگیـین ّ چگًَْ اف آًِب لؾت
ثجـین .چگًَْ ثب ایي كبًتقیِب ّ هّْْػبت عْیو ػؿگیـ ىْین ّ ػؿ آى ثبؿٍ ثضج ّ كکـ کٌین ّ چَ ًوو ّ ؿاثطَای ثب
هّْْع ّ اٍْال ثب «ؿیـ» ،ثب كبًتقیُب ّ ثب توٌبُبی ًِلتَ ػؿ كیگْؿُبی هضجْة عْیو ثـهـاؿ مبفین.
ایي اؿتجبٓ هیتْاًؼ ثَ ىکل ایزبػ یک ًظن موجْلیک ّ مٌبؿیْیی ثبىؼ کَ ػؿ آى توبىبچی ثیو اف ُـ چیق امیـ رؾثَ
ًبؿمینتی كیلن هیهبًؼ ّ كیلن اّ ؿا هزؾّة ّ هنضْؿ تکٌیک عْیو ،كیگْؿُبی رؾاة ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ صبالت
ًبؿمینتی عْیو هیکٌؼ ّ ػامتبى موجْلیک كیلن کوـًگ ّ ثیاحـ هیهبًؼ .یب آًکَ توبىبچی ُـ چَ ثیيتـ ثـ امبك ًظن
ّ مٌبؿیْی ػوؼتب ؿئبل یب ؿئبلً/بؿمینتی كیلن ،ػچبؿ ُـاك ؿئبل ّ تـمٌبک اف « ؿیـ» ،یب عين ثَ ػٌَـ ؿـیجَ
هیىْػ ّ ُنفهبى ایي ػٌَـ تـمٌبک ػؿ اّ ایزبػ عْىی ّ لؾت اف عيًْت هیکٌؼ .یب ایٌکَ كیلن ،ثب ًظن موجْلیک
عْیوُ ،ـ چَ ثیيتـ ایزبػگـ یک ؿاثطَ موجْلیک ثب « ؿیـ» ّ ثب هّْْع هیىْػ ّ ػامتبى كیلن ّ هؼْالت ػؿًّی
كیگْؿُب ُـچَ ثیيتـ هب ؿا ثب ُـاكُب ّ توٌبُبی كـػی ّ روؼی عْیو ّ ػّؿاى عْیو ؿّثـّ هیمبفػ ،ػؿ کٌبؿ ایزبػ
هکبًی ّ ربیی ثـای اؿّبی توتغُبی ًبؿمینتی ّ ؿئبل ّ یب ّّیـینتی عْیو اف كیلن.
ّهتی اف ایي هٌظـ ثَ ُـ چِبؿ ثغو كیلنُبی « هـػاى ایکل» ًگبُی ثیٌؼافین ،هیتْاًین ثجیٌین کَ ُـ کؼام اف كیلنُب هبػؿ
ثَ ایزبػ ًظوی موجْلیک ّ رؾاة ّ ثب تـکیت هغتلق صبالت ّ ثغوُبی عیبلی/ؿئبل /موجْلیک ُنتٌؼ .آًِب هب ؿا ُن ثَ
ىیٍْ ًبؿمینتی هزؾّة عْیو ّ هؼؿتُبی عبؿمالؼبػٍ ّ هنضْؿکٌٌؼٍ كیگْؿُبی عْیو ،هبًٌؼ رِیؼى ،پـیؼى ّ
چیـگی ثـ هْاًیي كیقیکی ّ رنوی هیمبفًؼ ّ تکٌیکُبی كیلن ّ ثبفیگـاى رؾاة كیلن هب ؿا ثَ لؾت ثـػى ّ ُْؿاکيیؼى
ّاػاؿ هیکٌٌؼُ .ن صبالت تـمٌبک ّ ؿئبل كیلن ّ ػؿگیـی ػائوی ثب ػٌَـ « ایکل ّ هزِْل» فًؼگی ،هب ؿا ثَ لول
ػؿربتی اف ایي صبالت کبثْكّاؿ ّ ُیچی فًؼگی هیؿمبًؼُ .نفهبى هؼؿت موجْلیک ّ ػامتبى كیلن ،هب ؿا ثب هّْْػبت
ػاًوی ثيـی ،چْى ػؿگیـی ثب ًیبف عْیو ثَ «ػیگـی» ّ ًبهوکٌی کٌتـل فًؼگی ّ «ؿیـ» ؿّثـّ هیمبفػ ،یب هب ؿا ثب
هّْْػبت اکتْئل ،یؼٌی ًْع ؿاثطَ ثب « ػٌَـ ؿـیجَ ّ ثبٍطالس عطـًبک» ،ثب كـٌُگ هتلبّت ّ اًنبى هتلبّت ّ
ؿـیجَ ّ ًیق ثب ثضجُبی هِوی هخل ثضج رنن ّ ثیْژًتیک ؿّثـّ هیمبفػ ّ ػؿ هزوْع كیلنُبی چِبؿگبًَ رؾاثی ،ثب
هؼؿت ّ ّؼلِبی هغتلق ایزبػ هیکٌؼ.
ثـای هخبل كیلن رؼیؼ ّ چِبؿم « هـػاى ایکل» اف لضبظ تکٌیکی ّ صبالت ًبؿمینتی كیلن یک كیلن هْی امت .اهب هؼؿت
موجْلیک كیلن ّ ػامتبى كیلن ّؼیق امت .ثب آًکَ كیلن هیعْاُؼ ،ثب ثبفگيت ثَ گؾىتَ ّ ىـس فًؼگی یک كیگْؿ اٍلی
« هـػاى ایکل» یؼٌی «لْگبى» ،ػؿ ّاهغ هب ؿا ثؼؿّى هؼْل كـػی ّ اًنبًی یک « اًنبى ؿـیجَ ّ هتلبّت» ثجـػ ّ
ُوقهبى هب ؿا ثب ػؿرَ رؼیؼ اف لؾت تکٌیکی ّ مبصت ًبؿمینتی /ؿئبل كیلن ؿّثـّ مبفػ ،اهب ػامتبى كیلن کوـًگ ّ تک
مبصتی ثبهی هیهبًؼ ّ توبىبچی امیـ هزؾّثیت ٍضٌَُبی ًبؿمینتی ّ هزؾّةکٌٌؼٍ كیلن ّ رنن هْی ّ رؾاة لْگبى
هیىْػ ّ پیچیؼگی كیلن ثنیبؿ اًؼک امت.
ػؿ ثغو اّل ّ مْم كیلنُبی «هـػاى ایکل» اهب هب ُـ چَ ثیيتـ ثب هّْْع پیچیؼگی فًؼگی ّ ٓجیؼت ،ػٌَـ هزِْل
ّ ؿئبل یب کبثْكّاؿ ًِلتَ ػؿ فًؼگی ،ثب هزؾّثیتُبی هنضْؿکٌٌؼٍ كیگْؿُبی هْتبًت ،ثب هؼْالت اًنبًی ّ ػيوی
آًِب ؿّثـّ هیىْین .هب ػؿ ایي ػّ ثغو ثَ ّیژٍ ثب ّـّؿت ؿاثطَ موجْلیک ّ ثـاثـ ثب «ػٌَـ ؿـیجَ» ّ ًیبف ثَ
ػیبلْگ ثب یکؼیگـ ،ثب ّـّؿت گؾاؿ اف ؿاثطَ ؿئبلً/بؿمینتی ُـامبى اف « ػٌَـ هتلبّت » ّ ىیلتَ ًژاػ ّ ًنل
عْیو ،ثب ّـّؿت ػؿک ّ لول اصتیبد هيتـک ػوین ُوَ اًنبىُب ّ هْتبًتُب ثَ چیقُبی هيبثَ چْى ػين ،ػّمتی
ّ اؿتجبٓ هتوبثل ؿّثـّ هیىْین ُ .ـ ػّ كیلن ّـّؿت ػمتیبثی ثَ ػیبلْگ ّ ُوکبؿی هیبى ػٌبٍـ هتلبّت ّ پیًْؼ
ػؿًّی آًِب ؿا  ،ػؿ صؼ تْاًيبى ّ ػؿ صؼ تْاى یک كیلن اکيي ّ عیبلیً ،يبى هیػٌُؼ .هّْْػی کَ ػؿ رِبى اهـّفٍ هب
کَ ػؿ آى ػؿگیـی هیبى توؼىُب ّ ُـاك اف «ػٌَـ ؿـیجَ»ُ ،ـ ؿّف ثیيتـ هیىْػ ّ ثبػج رٌگُبی کًٌْی ّ ًلـت
اف ؿـة ّ یب ًلـت اف امالم ّ ىـم ىؼٍ امت ،اُویت عْیو ؿا ُـ چَ ثیيتـ هطـس هیکٌؼ .ثب آًکَ ُیچکؼام اف كیلنُب
ًویتْاًؼ ثَ ػون ایي هؼْل ُـاك ّ ًلـت اف «ػٌَـ هتلبّت» ثَ عْثی ّاؿػ ىْػ ّ ًیبف ػجْؿ ثَ یک رِبى
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چٌؼٍؼایی ؿا ًيبى ػُؼ .یب ثتْاًؼ هؼْالت ػؿًّی یک هِـهبى ثقؿگ ّ ػون ّؼق ّ هؼْل ػؿًّی یک هِـهبى ّ
ًگبٍ هِـهبًبًَ ؿا ًيبى ػُؼ .کبؿی کَ ثـای هخبل كیلن رؼیؼ اکيي/تغیلی ّ ػؿ ػیي صبل ّؼ هِـهبًبًَ « هضبكظبى
(ّاچهي)» ثَ عْثی اف ػِؼٍ آى ثـ هیآیؼ ّ ًيبى هی ػُؼ کَ مْپـهي ُب ،هِـهبًبى ثقؿگ چگًَْ اف رْاًت ػیگـ هی
تْاًٌؼ تلکـات ًبفینتی ػاىتَ ثبىٌؼ ،ػؿ عؼهت گلتوبى صبکن ّ مـکْة توٌبُبی تْػٍ ُب ىًْؼ ّ یب تزبّفگـ رٌنی
ثبىٌؼ.
هْضْع جظن ّ بیْژًتیک ّ ُزاص اًظبى هذرى اس «جظن»
كیلنُبی «هـػاى ایکل»ً ،بآگبُبًَ/عْػآگبُبًَ ،ػؿ ػیي صبل تجلْؿ ثـعی هؼْالت ػؿًّی اًنبى هؼؿى ّ هؼْالت
هؼبٍـ كـٌُگ هؼؿى ًیق ُنتٌؼ .یک هؼْل پبیَای ػینکْؿك هؼؿىُ ،ـاك اّ اف « رنن ّ اصنبمبت ثيـی» ّ
تاله هؼاّم ثـای ثَ کٌتـل کيیؼى رنن ّ اصنبمبت تضت میبػت ػول ّ عـػ هؼؿى امت .ایٌگًَْ ػؿ ػینکْؿك هؼؿى
ّ ػؿ ؿّاى اًنبى هؼؿى ،رنن ّ اصنبمبت ً ،بآگبُی ثَ ْٓؿ ػوؼٍ هضل صْْؿ اصنبمبت ّ ىْؿُبی عطـًبک ّ
ثیهـفی ُنتٌؼ کَ ثبینتی ثَ ثٌؼ ػوالًیت کيیؼٍ ىًْؼّ ،گـًَ ایي ًیـُّب ثبػج ثیهبًًْی ّ صکْهت ؿیـ ػوالًیت ّ
عيًْت هیىًْؼ .ػؿ كیلن چِبؿم ّ رؼیؼ «هـػاى ایکل» ایي ُـاك ثَ ّیژٍ ػؿ هبلت « لْگبى» ّ هؼْل ػؿًّی اّ
عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ .لْگبى ػؿ ّاهغ یک گـگ تٌِب ،تجلْؿ یک هؼؿت صیْاًی ّ پـىْؿ امت .ػؿ ػیي صبل اّ اف ایي
صیْاى ػؿّى عْیو ّصيت ػاؿػ ّ هـتت ثَ هْل كیلن هیعْاُؼ ًيبى ػُؼ کَ اّ« یک صیْاى ًینت» .ثـاػؿ اّ
«ّیکتْؿ» ػؿ ایي كیلن ػهیوب تجلْؿ كـػ امیـ ایي صیْاى ػؿّى ّ ثیهبًْى امت ّ ثـای لول لؾایؾ صیْاًی عْیو ػمت ثَ
عيًْت ّ کيتبؿ ػیگـاى هیفًؼ ّ ػیگـی ثـایو كؤ یک ّمیلَ لؾت ّ یک « ىکبؿ» امت.
ایي ًْع ًگبٍ ثَ رنن ّ ًبآگبُی ،ثب کوک تلکـات پنبهؼؿًی ّ رننگـایبًَ اهـّفی ثَ فیـ مْال ؿكتَ امت ّ اکٌْى اف
ػؿّى ػینکْؿك هؼؿى ًْع ًگبُی رؼیؼ ثَ رنن ّ فًؼگی ػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ایي ًگبٍ ػاؿای ػّ صبلت ػوؼٍ امت،
اهب ُـ ػّ صبلت ػؿ ًِبیت ثَ هؼٌبی ًلی هجبًی هِن ًگبٍ هؼؿى ،چْى هلِْم «هي» ،اؿاػٍ ،صن اًتغبة ّ ؿیـٍ ّ ایزبػ
ًگبُی ًْ ّ رؼیؼ ثَ ایي هجبًی ّ فهیٌَمبف ػمتیبثی ثَ یک ًگبٍ چٌؼٍؼایی ّ پلْؿالینتی ػؿ ػـٍَ ػیبلْگ ّ میبمت
ّ اؿتجبٓ امت.
ایي ًگبٍ ّ تضْل ًْ اف یک ٓـف تجلْؿه ؿا ػؿ تضْالت ػلْم ًْیـّثیْلْژیک ّ ثیْژًتیک رؼیؼ هییبثؼ کَ اکٌْى
«رنن ّ ٓجیؼت» ؿا ثَ اثژٍ عْیو تجؼیل مبعتَاًؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ هبػؿ ثَ تضْل ػؿ ؿّاى ّ مبعتبؿ ثٌیبػیي فًؼگی ّ
اًنبى ّ ٓجیؼت ُنتٌؼ ّ ػؿ هنیـ تضْليبى هیتْاًٌؼ اًنبىُبیی ًْ ّ هؼؿتُبیی ًْ ثیبكـیٌٌؼ ّ ػهیوب ایزبػگـ ًوًَُْبیی
اف ایي «هْتبًتُب» ثب هؼؿتُبی كکـی ،رنوی ّ ؿّصی عبؿمالؼبػٍ ثبىٌؼ .ثب ایي تضْل اهب آًِب ًيبى هیػٌُؼ کَ
تَْؿات اًنبى هؼؿى اف هؼؿت اًتغبة ّ آفاػی عْیو ّ اف هؼؿت کٌتـل «هي» عْیو تُْوی ثیو ًجْػٍ امت ّ
اکٌْى فهبى ثبفًگـی ػؿ ُوَ ایي هلبُین ثٌیبػیي هؼؿًیت كـاؿمیؼٍ امت .ایي عطـ ؿا ًیق ثنیبؿی اف كیلنْكبى هؼؿى
چْى ُبثـهبؿك ّ یب كْکْیبهب اصنبك هیکٌٌؼ ،افیيؿّ عْاُبى ایزبػ هضؼّػیتُبیی ثـای ایي ػلْم ًْ ّ ثـای ػكبع اف
هجبًی هؼؿًیت ُنتٌؼ( .)5اهب ثَ هْل ژیژک اىتجبٍ ایي كیلنْكبى ػؿ ایي امت کَ هتْرَ ًینتٌؼ ،تضْالت ػلْم ثیْژًتیک
ػؿ ّاهغ ًيبى هیؼُؼ کَ ایي هجبًی هؼؿًیت ػؿ ًِبیت تُْوبتی ثیو ًجْػٍاًؼ ،مبعتبؿُبیی ّ ؿّایبتی ثیو ًجْػٍاًؼ ّ اکٌْى
فهبى یبكتي ؿّایبتی ًْ ّ هٌبمت ثب تضْالت اهـّف كـاؿمیؼٍ امت .)6(.ثٌبثـایي ًجبیؼ رلْی ایي تضْالت ؿا گـكت ثلکَ
ثـ ػکل ثبینتی اف ایي تضْالت ّ کلْىفًی ّ ؿیـٍ پيتیجبًی کـػ ّ عْاُبى آًِب ىؼ.
اف ٓـف ػیگـ ایي تضْل ًْ تْمٔ ػلن ؿّاىکبّی هبًٌؼ ؿّاىکبّی لکبى ّ ًگبٍ پنبهؼؿًی ّ یب رننگـایبًَ کنبًی چْى
ػلْف ّ ؿیـٍ ٍْؿت گـكتَ ّ هیگیـػ کَ اف یک ٓـف عطبی ًبؿمینتی ًگبٍ کالمیک هؼؿى ؿا ًيبى هیػٌُؼ ّ ؿاثطَ
ای ًْ ّ ثب اػتوبػ ػوینتـ ثَ «رنن موجْلیک» ّ یب ػؿ کل ثَ فًؼگی ّ ؿیـٍ آؿبف هیکٌٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ػؿ ػیي
صبل ّؼق ػلْم ثیْژًتیک ّ عطبی ًِلتَ ػؿ ایي تضْالت ؿا ًيبى هیػٌُؼ .افیٌـّ ثَ هْل لکبىً ،بآگبُی هضل ًلل
اهبؿٍ ًینت ثلکَ هضل هؼؿتُبی موجْلیک اًنبى امت ّ یب ثَ هْل ػلْف رنن ّ فًؼگی یک هبىیي تْلیؼ هؼاّم توٌب ّ
اىتیبم امت ّ امبك فًؼگی ؿا تْلیؼ هؼاّم توٌب ّ اىتیبهبت ًْ ّ ؿّایبت موجْلیک ًْ تيکیل هیػُؼ ( .ثـای آالػبت
ثیيتـ ػؿ ایي فهیٌَ ثَ ایي کتبة ایٌتـًتی هي اف ً  25تب  30هـارؼَ کٌیؼ ()7
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ایي ًگبٍ ًْ ُنفهبى ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ چـا ثـای هخبل ،ػؿ ؿامتبی ؿّاىکبّی لکبى ،مْژٍ ػؿ ّاهغ یک «ُیچ»،
ػؿ ّاهغ یک «پـكْؿهبًل» ّ یب ػؿ هؼٌبی ػلْف اّ ػؿ ّاهغ یک مٌبؿیْی هؼاّهب ػؿ صبلت تضْل ّ ػگـگًْی ّ ػؿ پیًْؼ
هتوبثل ثب هضیٔ آـاف عْیو امت )8( .اىتجبٍ ػلْم ثیْژًتیک ػؿ ایي امت کَ هتْرَ ًینتٌؼ ،صتی اگـ ّهتی یک
«اثـاًنبى ژًتیکی» ثنبفًؼ ّ ػهیوب هخل لْگبى هْرْػی ثیبكـیٌٌؼ کَ تـکیجی اف یک رنن ّ یک هبىیي امت ،ثبف ُن ایي
اًنبى عبؿمالؼبػٍ ثب ُوبى هؼْالت ػوین ػؿًّی یک اًنبى هؼوْلی ػؿگیـ امت ّ ػچبؿ ثضـاى ُْیت هیىْػ ،ػؿ پی
ػؿک تبؿیظ ّ گؾىتَ عْیو امت ،ػبىن هیىْػ ّ ػؿگیـی ػيوی ّ اًنبًی ػاؿػ ّ هضکْم ثَ اًتغبة ًْع ؿاثطَ
عْیو ثب ػیگـی ّ ؿیـ امت.
افیٌـّ ًیق ػؿ كیلن رؼیؼ «هـػاى ایکل ،تَوین» هب هی ثیٌین کَ اٍْال هْتبًتِبی اّلیَ چگًَْ تْمٔ ًْع اًتغبثيبى ّ
« ًْع ؿاثطَ موجْلیکً ،بؿمینتی یب ؿئبل ثب ػیگـی» ،چَ ثب گؾىتَ عْیو یب ثب اًنبًِب ّ ػؿػُبی عْیو ،مـاًزبم ثَ
صبالت موجْلیک پـّكنْؿ ایکل ّ یب ثَ صبلت ؿئبل ّ کبثْك ّاؿ هبگٌتْم ػگـػینی هی یبثٌؼ .هْتبًت یب اثـاًنبى ًیق
هضکْم یَ ایي اًتغبة صؼااهلی ّ ایزبػ تلنیـ عْیو امت کَ آیب اّ مـًْىت عْیو ؿا هجْل هیکٌؼ ّ ثب ػیگـی ّاؿػ
یک ؿاثطَ موجْلیک ّ ُوـاٍ ثب ػیبلْگ هیىْػ ّ یب ایٌکَ چْى «هبگٌتْ» ّ یبؿاًو ػؿ ػیگـاى یک ػٌَـ عطـًبک ّ
ؿئبل هیثیٌؼ ّ عْاُبى کيتي ػیگـاى ّ ؿیـٍ هیىْػ .هؼؿت ؿّاىکبّی ّ ًگبٍ پنبهؼؿًی ػؿ ایي امت کَ ثب ّرْػ
اعتالف ًظـی هیبى کنبًی چْى ػلْف ّ لکبى ّ ؿیـٍُ ،ـ کؼام ثَ ًْػی ایي صبلت مْژٍ ّ ًیبف اّ ثَ یبكتي یک هؼٌب ّ
ؿّایت موجْلیک اف فًؼگی عْیوً ،یبف اّ ثَ اؿتجبٓ ثب « ؿیـ» ّ ػیبلْگ ؿا هطـس هیکٌٌؼ .ؿّاىکبّی ًيبى هیػُؼ
کَ اًنبى ُویيَ ػؿ یک گلتوبى ،ػؿ یک رِبى موجْلیک فًؼگی هیکٌؼ ّ ػؿ اؿتجبٓ هؼاّم ثب «ؿیـ» ،چَ ثب هؼؿتُبی
ػؿّى عْیو ،چَ ثب هؼيْم ّ یب ؿهیت ّ ،یب ثب «ؿیـ ثقؿگ» یؼٌی ثب كـٌُگ ،هؾُت ّ ؿیـٍ امت ّ هزجْؿ امت ػؿ
یک صـکت ثبفتبثيی ّ هنتٌؼ ثَ عْػ ،هـتت ثـای عْیو یک ؿاٍ ّ ًْع اؿتجبٓ ثب ایي رِبى موجْلیک ّ ثب اتلبهبت
ػؿّى فًؼگیو ثیبثؼ ،آًِب ؿا ثپؾیـػ ّ یب ًلی کٌؼ ّ ثَ عْیو ًوو ّ هکبًی ػؿ ایي رِبى موجْلیک ػُؼ .عْاٍ ایي مْژٍ
ّ یب اًنبى ،یک كـػ هؼوْلی ،یک هْتبًت ،یک آًؼؿّییؼ یب صتی یک «تـهیٌبتْؿ» ثبىؼُ .ـ کؼام ثبینتی ثب ػؿک رب ّ
مـًْىت عْیو ػؿ ایي ّاهؼیت ّ رِبى موجْلیک ّ اًنبًی ،ثب ػؿک عْامت ّ توبّبی فهبًَ ّ رِبى موجْلیکو اف
اّ ،اف آى ؿّایت ّ هؼٌبیی ثـای عْیو ثیبكـیٌؼً ،ويی ثیبكـیٌؼ .مْژٍ ،ایي «ُیچی» ،ایي «هٌِبی یک» امت کَ هـتت
ًوو ّ صبلتی ،ثٌب ثَ ىـایطو ّ مـًْىتو ،ثٌب ثَ ًْع ؿاثطَاه ثب «ؿیـ» ّ ثب رِبى موجْلیکو ثَ عْیو هیگیـػ .اّ
هـتت ػؿ صبل تضْل ّ ػگـػینی امت)9( .
اًنبى ًَ امیـ یک مـًْىت هضتْم ًبؿمینتی یب ؿئبل امت ّ ًَ ػاؿای اؿاػٍ آفاػ ّ اًتغبة آفاػ ،تُْنگًَْ ّ ًبؿمینتی
اًنبى هؼؿى امت .اًنبى تٌِب هیتْاًؼ ثَ مـًْىت ّ ىـایٔ ّ لضظَ عْیو آؿی ثگْیؼ ،اّ ؿا ػّمت ثؼاؿػ ّ ثَ آى
هؼٌبیی ّ ؿّایتی ثجغيؼ ّ ایٌگًَْ ؿّایت فًؼگی عْیو ؿا ػؿ یک صـکت ثبفتبثيی ّ ثب امتٌبػ ثَ عْیو ثنبفػ .هؼؿت
اًنبى ػؿ هجْل ّـّؿت عْیو ّ ایزبػ ؿّایت عْیو اف ّـّؿت عْیو ّ فهبًَ عْیو امت .هّْْع ًْع اؿتجبٓ ثب
مـًْىت عْیو ّ چگًْگی اؿتجبٓ ثب اّمت .افیٌـّ صتی اثـاًنبى ژًتیکی ًیق ػؿ ًِبیت امیـ ُویي صبالت اًنبى
کًٌْی امت ّ هضکْم ثَ پـیيبًی ،ػؿگیـی ػؿًّی ،ثضـاى ّ ؿیـٍ امت تب ثَ ؿّایت عْیو ّ ًْع اؿتجبٓ ثبلـبًَ ّ
موجْلیک ثب رِبى موجْلیک عْیو ّ هضیٔ آـاف عْیو ػمت یبثؼ .اّ ًیق هضکْم ثَ ػؿک ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ّ
« ؿیـ» ّ ایزبػ ؿّایبت عْیو اف ثبفی ػين ّ هؼؿت امت ّ ایي ؿّایبت ّ مٌبؿیُْبی موجْلیک هـتت ػؿ صبل
تضْلٌؼ .ىکنت تاله ثـای هؼبلزَ هْتبًتُب تْمٔ یک ػاؿّی رؼیؼ ،هتل فى هْتبًت «كًْیکل» ػؿ ثغو مْم كیلن
تْمٔ لْگبى کَ ثـای رلْگیـی اف کيتبؿ ثیگٌبُبى تْمٔ كًْیکل ّ ثـای ًزبت هؼيْم ّ چِـٍ ػیگـ ًِلتَ ػؿ
كًْیکل ٍْؿت هیگیـػ ،ػؿ ّاهغ ىکنت ُـ تَْؿی اف ایزبػ یک «اثـ اًنبى ژًتیکی» ّ ًیق ىکنت ًِبیی تجؼیل
ُـ ػٌَـ هتلبّت ثَ یک ػٌَـ ثیوبؿ ّ عطـًبک ؿا ًيبى هیػُؼ .فیـا مْژٍ ػؿ ّاهغ یک «هٌِبی یک» ،یک
«ُیچ» ،یک «رنن ُقاؿگنتـٍ» امت کَ ثب ایزبػ ؿّایت عْیو اف مـًْىتو ّ ثب ایزبػ ًْع اؿتجبٓو ثب مـًْىت ّ
لضظَاه ،ػؿ ّاهغ هـتت اف «ُیچی» ثَ یک « لضظَ ّ ّاهؼیت» تضْل هییبثؼ .ػؿ هؼٌبی ػلْفی اّ هـتت اف « یک
ّاهؼیت ّیـتْال ّ یک اهکبى» ثَ « ّاهؼیت کًٌْی ّ اکتْل» تضْل هییبثؼ ّ ایي ثبفی هـتت اػاهَ ػاؿػ .فیـا ثِيت
ًِبیی ّ هؼٌبی ًِبییُْ ،یت ًِبیی ّ ؽات ًِبیی ُیچگبٍ ثؼمت ًوییبیؼ ّ هب هـتت اف یک ؿّایت ثؼؿّى ؿّایت ّ
ثبفیایی ًْ اف عْیو ّاؿػ هیىْین.
ػؿ كیلن « هـػاى ایکل» ًیق ایٌگًَْ هیثیٌین کَ ایي هِـهبًبى عبؿمالؼبػٍ چگًَْ ػاؿای ایي هؼْالت اًنبًی ُنتٌؼ ّ
اکٌْى ،صتی ثَ عبٓـ ایي هؼؿتُبی عبؿمالؼبػٍىبى ،هیتْاًٌؼ ایي ثضـاىُبی اًنبًی ّ ػيوی آًِب ایزبػگـ کبثْكُب ّ
عطـات ّ یب عالهیتُبی ثیيتـی اف یک اًنبى هؼوْلی ثبىٌؼً .وًَْ آى ؿئیل هـػاى ایکل ىْؿىی یؼٌی «هبگٌتْ»
امت کَ عْاُبى ًبثْػی اًنبىُب ّ یب تجؼیل ُوَ اًنبىُب ثَ «هْتبًتُب» ػؿ ثغو اّل ّ ػّم ّ مْم كیلن امت ّ امیـ
یک ؿاثطَ ؿئبلً/بؿمینتی ثب «ؿیـ» امت.
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چَ اًنبى هؼوْلی ّ یب اًنبى عبؿمالؼبػٍ ،ػؿ ًِبیت ُـ ػّ تلبّتيبى ػؿ ًْع اؿتجبٓيبى ثب «ؿیـ» ،ثب عْیو ّ ثب
ػیگـی امت .آًزب کَ ایي اؿتجبٓ ثَ ىیٍْ یک اؿتجبٓ موجْلیک ّ پبؿاػکل ثبىؼ،آًزب اًْاع هغتلق ػیبگْگ ّ هجْل ًیبف
عْیو ثَ ػیگـی ّ هجْل ثضـاىُب ّ کوجْػُبی عْیو ؿىؼ هیکٌؼ ّ كـػ ّ ربهؼَ ّ ؿّایبتيبى اف ُوقینتی ّ ػين ّ
هؼؿت هـتت تضْل هی یبثؼ ّ هـتت ثَ ػؿربت رؼیؼی اف «هْتبتنیْى ّ ػگـػینی» ثبفی ػين ّ هؼؿت اًنبًی ػمت
هییبثٌؼ .آًزب کَ امیـ صبالت ّ كبًتننُبی ؿئبل ّ ًبؿمینتی ثبىٌؼ ،امیـ ُـاك اف عْیو ّ ػیگـی هیهبًٌؼ ّ هضکْم
ثَ تکـاؿ كبرؼَُبی كـػی ّ اًنبًی ُنتٌؼ؛ هضکْم ثَ گـكتبؿی ػؿ هیل کيتبؿ ّ مـکْة «ػیگـی ّ ػٌَـ ؿـیجَ» ػؿ
عْیو ّ ػیگـی ّ یب هضکْم ثَ امبؿت ػؿ ؿاثطَ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ یب هتٌلـاًَ هـیؼ/هـاػی ثب ػیگـی ُنتٌؼ.
آًچَ ػؿ ًِبیت كیلنُبی « هـػاى ایکل» ثَ هب ًيبى هیػُؼ ،اف یک مْ ثغو هزِْل ،ؿیـ هبثل کٌتـل فًؼگی امت کَ
ُن رؾاة ّ هتضْل ّ ُن ؿئبل ّ کبثْكّاؿ امت ّ اف مْی ػیگـ ،تضْل هؼاّم فًؼگی ّ رِبى موجْلیک هب ّ ًیبف
ػوین هب ثَ ؿیـ ّ ؿـیجًَ ،یبف هؼاّم هب ثَ تضْل ًْع ػیبلْگ ّ اؿتجبٓ هب ثب عْیو ّ ػیگـی امت .تب یب هبًٌؼ كیلن
«هـػاى ایکل» ثَ هجْل ػیگـی ّ ؿـیجَ ّ ایزبػ یک ُوقینتی هنبلوتآهیق هؼؿى ػمت یبثین ّ یب ػؿ هنیـی ػوینتـ
ّ ػؿمتتـ ثَ رِبى چٌؼٍؼایی پنبهؼؿى ّ تضْل هؼاّم ایي رِبى ّ ایي ًْع اؿتجبٓ ثب عْیو ّ ػیگـی ػمت یبثین .تب
ثتْاًین صتی ثَ ایي هّْْع مبػٍ پی ثجـین کَ ػؿ ّاهغ هب ثَ ػٌْاى مْژٍ ّ كـػ ػؿ یک رِبى موجْلیک ّ ّاهؼیت
موجْلیک هیفیین ّ هـتت ػؿ صبل «ػگـػینی» اف ًويی ثَ ًوو ػیگـ ،اف ًوو هؼلن ّ یب توبىبچی ثَ هؼيْم ّ عـیؼاؿ
مْپـهبؿکت ُنتین ّ ُـ کؼام اف ایي ًووُب ّ ثبفیُب ثب عْیو مٌبؿیْ ّ ؿًگی ػیگـ ثَ ُوـاٍ ػاؿػ .ثٌبثـایي فًؼگی
یک «هْتبتنیْى» ػاًوی ّ مْژٍ ّ اًنبى ػؿ ّاهغ یک «پـكْؿهبًل ٌُـی» ّ فًؼگی یک ٌُـ ّ هتبهْؿهْكْفٍ هؼاّم
امت .تب ثب ػؿک ایي ؿاف ػوین فًؼگی ّ رِبى موجْلیک عْیو ،ثب تي ػاػى ثَ عـػ ػوین فًؼگی ّ فثبى ّ رنن
ثيـیُ ،ـ چَ ثیيتـ ثَ یک «رنن عٌؼاى»؛ ثَ رنن ُقاؿ گنتـٍ فًؼگی ،ثَ هْل ًیچَ ثَ یک اًنبى ثیتِْع ّ کْػک
عٌؼاى ّ ثبفیگْه فًؼگی ػگـػینی یبثین ّ ثب هجْل مـًْىت عْیو ّ فهبًَ عْیو ،ثب ػؿک عـػ ّ هٌطن ًِلتَ ػؿ
لضظَ ّ فهبًَ عْیو ،ثَ ثبفیگـ ثقؿگ ّ عٌؼاى ّ عبلن عٌؼاى مـًْىت عْیو تجؼیل ىْین .اىکبل كیلن «هـػاى
ایکل» ػؿ ایي امت کَ ٌُْف ُن هخل اًنبى هؼؿى امیـ ایي تَْؿ امت کَ تٌِب ثَ کوک یک رِو ٓجیؼی ّ یب ثَ ّمیلَ
تـییـات ژًتیکی هیتْاًؼ ثَ ایي هؼؿت ّ هْتبتنیْى ػمت یبثؼ ،ػؿ صبلیکَ اّ ػؿ ثطي هْتبتنیْى ػائوی ایي رِبى ّثبفی
موجْلیک عْیو هـاؿ ػاؿػ ّ ایي ثبفی ّ هْتبتنیْى ؿا آؿبف ّ اًزبهی ًینت.
چؼن طیٌوب» ّ یب «ابژٍ کْچک ؽ» در طیٌوب «
ػلْف ػبىن ٌُـ میٌوب ثْػ ،فیـا ثَ هْل اّ میٌوب ّ ػّؿثیي میٌوب ،ثیو اف ُـ چیق ًوبیبًگـ «ًگبُی» امت کَ ػؿ ّاهغ
یک « ًگبٍ ثؼّى مْژٍ» امت ّ هـتت ایزبػگـ توٌبُبی ًْ اىتیبهبت ًْ ،ثبفیُبی ًْ امت .میٌوب ػؿ ّاهغ یک « ًگبٍ
ثؼّى مْژٍ» امت کَ ایي ًگبٍ ثؼّى مْژٍ ثیبًگـ ىْؿ ّ توٌبی ػوین ػؿًّی فًؼگی ّ ثيـی ّ تجلْؿ یک ىؼت ّ صؼت
اصنبمی ًبة امت )10(.اگـ اف ایي هٌظـ ثَ كیلنُبی « هـػاى ایکل» ثٌگـین ،ػؿ ّاهغ ًگبٍ ػّؿثیي كیلنثـاػؿی اف یک
ٓـف ثیبًگـ عْامت ّ ًگبٍ آگبُبًَ کبؿگـػاى امت کَ هب ؿا ثب یک كیلن ّ هّْْػبت رؾاة آى ػؿگیـ هیمبفػ .اف
ٓـف ػیگـ ًگبٍ ػّؿثیي ثَ هب توبىبچیبى ایي اهکبى ؿا هیػُؼ کَ ثَ رِبى ّ كبًتقیُبی ػؿًّی كیگْؿُب ّ مٌبؿیْ پی
ثجـین ّ ثب آًِب ُوغْاًی کٌین ّ ًوو عْیو ؿا ػؿ ًظن موجْلیک كیلن ثبفی کٌین ّ اربفٍ ثؼُین کَ كیلن ّ ػّؿثیي توٌبی هب
ؿا مبهبى ّ ًظن ثغيؼ .اهب ػؿ کٌبؿ ایي صبالت ّ چيناًؼافُبی ػؿّثیي ّ ٍضٌَ ،هب ػؿ ٍضٌَُبیی هخل لضظبت رٌگ
هْتبًتُب ّ لضظبت تـییـ ىکل فى هْتبًت « هْمتیک» ،ػؿ لضظَ ًگـینتي ًگبٍ ػبىوبًَ لْگبى ثَ كًْیکل ّ ًجـػ
ًِبیی ایي ػّ ّ كـیبػ پـ اف ؿن ػين لْگبى پل اف کيتي كًْیکل ّ ؿیـٍ ،ثب یک لؾت ػیگـ میٌوب ًیق ؿّثـّ ُنتین کَ
عیلی ػوینتـ اف یک توٌبی موجْلیک امت .ثبیؼ اف عْػ مْال کٌین ،چَ چیق رؾاثی ػؿ چٌگبلُبی آٌُی لْگبى ،ػؿ
چيوبى ّ ػؿ صبالت عطـًبک ّ ػؿ هؼؿتُبی ػیگـ هْتبًتُب ،ػؿ لضظبت ایزبػ آتو ّ ثبػ ّ ثبؿاى ّ یب ایزبػ یظ ّ
ؿیـٍ تْمٔ هْتبًتُب ّرْػ ػاؿػ کَ هب ؿا هزؾّة عْیو هیکٌؼ .یب ػؿ لضظبتی کَ آىُب ثـ ُوَ هْاًیي كیقیکی ؿلجَ
هیکٌٌؼ ّ هیپـًؼ ،پـّاف هیکٌٌؼ .ػؿ ایي لضظبت ػؿ ّاهغ هب ثَ هْل ػلْف ثب هؼؿت ّاهؼی میٌوب ؿّثـّ ُنتین کَ آى
ایزبػ هؼاّم توٌبُبی ًْ ّ ّاهؼیتُبی ًْ امت .اکٌْى یک ىْؿ ّ توٌبی ًبة لضظَ ّ ٍضٌَ ؿا هبًٌؼ لضظَ اینتبػى فهبى
ّ ثیصـکتی ُوَ چیق ػؿ مْپـهبؿکت تْمٔ پـّكنْؿ «ایکل» ػؿ ثغو ػّم ،ثـای هب ثَ یک ّاهؼیت ًْ ّ توٌبی ًْ،
ثَ یک صـکت ّ تضْل ػؿ ثیفهبًی تجؼیل هیکٌؼ.
اکٌْى یک ّاهؼیت ّیـتْال ،یک كبًتقی ػؿ ّاهغ ثَ یک ّاهؼیت اکتْئل تجؼیل هیىْػ ّ ّاهؼیت ؿّفهـٍ ؿا ثَ کٌبؿ
هیفًؼ ّ ًيبى هیؼُؼ کَ ّاهؼیت ؿّفهـٍ ّ صتی هْاًیي كیقیکی ػؿ ًِبیت ؿّایبتی ّ ّاهؼیتُبیی موجْلیک ثیو ًینتٌؼ.
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ایٌگًَْ آًچَ هب ؿا ػؿ ایي لضظَ هزؾّة ایي صبالت کبهال ؿیـ ػبػی هیمبفػ ّ ثب ایٌکَ هیػاًین کَ اّ ػؿ ّاهؼیت
ؿّفهـٍ ؿیـ هوکي امت ،اهب ثَ اّ ػؿ كیلن ثبّؿ هیآّؿین ّ اف آى لؾت هیثـین ،ػؿ ّاهغ صبلت ایوبًنل «اًؼؿثبىی»
فًؼگی ّ رنن ،یؼٌی صبلت تْلیؼ هؼاّم توٌبُبی ًْ ّ ّاهؼیتُبی ًْ تْمٔ لضظَ ّ رنن ّ فًؼگی امت .توٌبُبی ّ
ّاهؼیتُبیی کَ ػؿ ّاهغ تْلیؼ یک لضظَ ّ یب هبىیي ُنتٌؼ ّ اًنبى ًیق ثغيی اف ایي ٍضٌَ ّ یب هبىیي تْلیؼ آؿفّمت.
ایٌگًَْ ُـ ٍضٌَ ثب عْیو ػؿ هنیـُبی هغتلق ،توٌبُبی ًْ ّ كیگْؿُبی ًْ ّ ثبفیُبی ًْ ایزبػ هیکٌؼ ّ هطوئٌب كیلن
«هـػاى ایکل» ػؿ اىکبل ًْ اػاهَ هییبثؼُ .وبىگًَْ کَ عالهیت ثيـی ؿا پبیبًی ًینت.
ایي هؼؿت ًِبیی ًِلتَ ػؿ كیلن ّ ػؿ ّاهغ ػؿ ُـ احـ ٌُـی ؿا ًیق هیتْاى ثَ کوک تئْؿی لکبى ػؿ ثبة «اثژٍ کْچک
ؽ» تّْیش ػاػ ّ ُوقهبى ػیؼ کَ چگًَْ ایي ػّ ئئْؿینیي ثقؿگ ،لکبى ّ ػلْف ،ػؿ رِبتی ثَ یکؼیگـ ًقػیک هیىًْؼ،
ثب ّرْػ اعتالكبت ًظـی آىُب .آًچَ کَ ػؿ ًِبیت هب ؿا ػؿ لضظَ ػیؼى كیلنُبی عیبلی هخل «هـػاى ایکل» هزؾّة
عْیو هیمبفػ ،ػؿ ّاهغ کوجْػ ثٌیبػیي اًنبى ّ رنتزْی ربّػاًَ ّ ػؿًّی اًنبى ثؼًجبل ایي هطلْة گويؼٍ ّ ثِيت
گويؼٍ ،یؼٌی ثَ ػًجبل «اثژٍ کْچک ؽ» امت .فیـا ایي هطلْة گويؼٍ کَ ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًویآیؼ ّ ػاؿای یک
ػٌَـ كبًتبموبتیک ًبؿمینتی ّ ًیق یک ثغو اّبكی ؿئبل ػؿ عْیو ًیق ُنت ،هـتت هب ؿا ّاػاؿ هیمبفػ ،صتی
ثِتـیي ؿّایبت عْیو ؿا ثؼّؿ اًؼافین ّ ػؿ پی ایي ثِيت گويؼٍ ّ ایي توتغ هضِ ّ ؿئبل ثزْیین.
ػؿ كیلن ّ ػؿ لضظَ هزؾّة ىؼى ػؿ ایي رِبى عیبلی ػؿ ّاهغ هب ثبؿ ػیگـ ثب ایي صبلت ػوین ػؿًّی اًنبًی عْیو
ؿّثـّ هیىْین کَ ػؿ رنتزْی ایي ثِيت گويؼٍ ّ ایي هطلْة گويؼٍ ،ػؿ پی لول پـىْؿ ّ ثیهـف ایي « ػیگـی یب
ؿیـ هطلن ّ گويؼٍ» امت ّ ایي رنتزْ ثَ هْل لکبى ػؿ ًِبیت امبك آفاػی ّ عالهیت اّ ّ امبك صبلت عـاثبتی ّ
پـىْؿ ثيـی اّمتً .گبٍ ػّؿثیي ػؿ چٌیي لضظبًی ػؿ ّاهغ ػؿ پی یبكتي ّ ًيبى ػاػى ایي « اثژٍ کْچک ؽ» امت کَ
ػؿ ٍضٌَ ّ ػؿ كیلن ثَ ىیٍْ صبلت یک ىْؿ اصنبمی ػوین ّ ثؼّى ًبم ربؿی امت ّ هب ؿا هنضْؿ ٍضٌَ ّ كیلن
هیمبفػ ّ هـتت ثَ ؿّیب ّ كبًتقی رؼیؼی ّاؿػ هیکٌؼ .ایي صبلت پبیَای اًنبًی ّ یب ثَ هْل ػلْف ایي صبلت ایوبًنل
تْلیؼ هؼاّم توٌبُب ّ ّاهؼییبت ًْ تْمٔ رنن ّ فًؼگی ثبػج هیىْػ کَ هب ثبف ُن كیلنُبی ػیگـ « هـػاى ایکل»« ،
ثتهي»« ،امپبیؼؿ هي» ؿا ثغْاُین ثجیٌن ّ اف کبؿُبی عبؿمالؼبػٍ ّ ؿیـ هوکي آىُب لؾت ثجـین ّ ػؿ آًِب تجلْؿی اف ایي
ثِيت گويؼٍ ّ صبلت عؼایی ّ ثیًیبفی عْیو ؿا لول کٌینُ .وبىْٓؿ کَ ایي كبًتقیُب ّ رِبى ربػّیی هـتت
فهیٌَمبف عالهیت ًْی ػلویٌُ ،ـی ّ اًنبًی هیىْػ ّ رنتزْی ربّػاًَ ایي هطلْة گويؼٍ ّ یب صبلت «اًؼؿثبىی»
تْلیؼ هؼاّم آؿفّ ّ توٌبُبی رؼیؼ ،ثبػج هیىًْؼ کَ هب هـتت ؿّایبتی رؼیؼ اف فًؼگی ّ ػين ّ صویوت ّ ایوبى ثنبفین.
ایٌگًَْ كیلنُبی «هـػاى ایکل» ػؿ ػیي صبل تجلْؿ یک تَْؿ ًْ اف رنن ّ فًؼگی ّ اهکبًبتی ًْ اف ثبفی ػين ّ
هؼؿت فًؼگی امت .آًِب ػؿ هؼٌبی ػلْفی تجلْؿ یک «رنن ثؼّى اؿگبى» رؼیؼ ّ ًظنُب ّ ؿّایبت رؼیؼ رنن ّ توٌبُبی
اًنبًی ُنتٌؼ.اگـ اهـّف صبالتی چْى «تلَپبتی» ّ ؿیـٍ رقّ ػلْم اٍیل هضنْة ًویىًْؼ ّ ػؿ ػـٍَ ؿّاًيٌبمی
ػؿ ثغو «پیـاؿّاًيٌبمی» ثـؿمی هیىًْؼ ،.هطوئٌب ػؿ آیٌؼٍای ًَ چٌؼاى ػّؿ ایي كبًتقیِب ّ اهکبًبت ،ثب ًگبٍ ّ
ؿّایتی ًْ اف رنن ،ثَ گًَْای رؼیؼ ّ ثِتـ ًگـینتَ هیىًْؼ ّ هب ىبُؼ ؿّایبت ًْ اف رنن ،ىبُؼ «ارنبم ثؼّى اؿگبى»
ًْ ّ ّاهؼیتُبی ًْ ،هؼؿتُب ّ ػلْم ًْی ثيـی ُنتین.
ثبؿی امبك هؼؿت ّ عالهیت ثيـی ،ایي کوجْػ ًِبیی اًنبى ّ ىْؿ پٌِبى اًنبى ثؼًجبل رِبى عبؿمالؼبػٍ؛ ربػّیی،
كـػی ّ روؼی ،ثؼًجبل توتغ هضِ ثِيت گويؼٍ امت ّ ایٌگًَْ هب اًنبىُب ثـ امبك ایي ىْؿ ػوین ػؿًّی هـتت ثَ
عالهیتُبی ًْ ّ ثلْؽ ًْ ػمت هییبثین .میٌوب ثِتـ اف ُـ ٌُـی ایي ؿاف ؿا ػؿیبكتَ امت ّ ایٌگًَْ ثـ امبك ایي ىْؿ ّ
هیل ػوین ثيـی ،هـتت ّاهؼیبت ّ رِبىُبی ربػّیی ّ عالم رؼیؼی چْى «هـػاى ایکل» « ،اؿثبة صلوَ»« ،امتبؿ
تـیک»« ،رٌگ متبؿگبى» « ،تـهیٌبتْؿ» ّ ؿیـٍ هیآكـیٌؼ ّ ُنفهبى ثـ پبیَ ایي رِبى ربػّیی ّ پـىْؿ ،هـتت
ؿّایبت ًْ ّ موجْلیک اف ثبفی ػين ّ هؼؿت ثيـی ایزبػ هیکٌؼ ّ هب ؿا ثَ هنضْؿىؼى ّ ثَ ًوؼ ّ ؿّایبت ًْ ّاػاؿ
هیمبفػُ ،وبًطْؿ کَ ایي هؼؿت عالم میٌوب هـتت تضت تبحیـ ؿّایبت صبکن ثـ ُبلیّْػ ّ ثـ ثبفاؿ كیلن امت ّ ثبینتی
هـتت آمیتىٌبمی ىْػ.

اػثیبت:
1 / http://www.sateer.de/1980/09/blog-post_09.html
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 /2مَ مبصت ؿّاًی موجْلیک/عیبلی /ؿئبل یب ّاهغُ :ـ پؼیؼٍ ّ ػؿ کل هخل ُـ اًنبًی ػاؿای مَ ثغو «موجْلیک،
عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای» ػؿُن تٌیؼٍاًؼ
ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ ّ ػؿ ُـ ػول
ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ .هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ
ىکل امبمی ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ  .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو
ىکل تـکیجی ػؿ ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ .ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ
هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ رِبًو ّ ثَ عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ
اًتوبػ اف آًِب ّ اف عْیو امت .اّ ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي
اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ ّ عْیو ،هیبى اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی
اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ ُویيَ كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ
مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی ّ چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ
عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ
ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ
مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن
هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا ػاؿبى هیکٌؼ .اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ
ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت تجؼیل هیىْػ ،هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی.
 /3اًنبى ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی لکبى توٌبی ؿیـ امت .هلِْم «ؿیـ» ثنیبؿ ّمیغتـ اف هلِْم «ػیگـی» امت ّ ُن
ػیگـی هيغٌ هخل هؼيْم ّ ُن ػیگـی اًتقاؿی ،ػؿًّی ّ ؿیـٍ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ کَ اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب
اّمت .اف عؼا تب ؿهیت ّ عْاة ّ توٌبی عْیو.
 /4توتغ یب ژّئینبًل ػؿ ًگبٍ لکبى یک عْىی ؿاًيی ّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت ّ امیـ یک كبًتنن ػؿ پی ػمتیبثی ثَ
عْىی هطلن امت .افیٌـّ توتغ ثب عْیو ػؿػ ثَ ُوـاٍ ػاؿػ ّ ثب تکـاؿه ثَ مْی ؿاًو هـگ مْم هیػُؼ .هخل توتغ
یک اًنبى هؼتبػ ثَ هْاػ هغؼؿ یب ثَ هوبؿ ّ یب توتغ ؿئبل یک هتزبّف رٌنی .توٌبی موجْلیک اهب ثَ هجْل هضـّهیت
عْیو اف ربّػاًگی ّ ّصؼت ّرْػ هطلن ثب هؼيْم ّ هطلْة گويؼٍ ػمت یبكتَ امت .افیٌـّ توٌب هـتت هبػؿ ثَ تضْل
ىکل ّ هضتْای عْیو امت ،هبًٌؼ توٌبی ػيوی ّ رٌنی کَ ثبػج ایزبػ ؿّایبت ًْ اف ػين ّ اؿّتیک هیىْػ ػؿ
صبلیکَ هٌضـف رٌنی امیـ توتغ رٌنی ،امیـ یک ثبفی ّ صبلت اف اؿتجبٓ رٌنی ّ اؿّتیکی ثبهی هیهبًؼ ّ ػیگـی ّ
هؼيْم ثـایو تٌِب یک «اثژٍ رٌنی» امت.
5-6-8-9- Zizrk: Körperlose Organe. S: 169 bis 184.
10- Zizek: körperlose Organe. S.210
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بخغ طْمً :قذ بزخی فیلوِبی اجتوبػی

رّاىکبّی فیلن «هجوْػَ درّغِب»

كیلن «هزوْػَ ػؿّؿِب» ثب کبؿگـػاًی ؿیؼلی امکبت ّ ثبفیگـی لئًْبؿػّ ػیکبپـیْ ،ؿامل کـّّ ،گلیيلتَ كـاُبًی یک
كیلن میبمی/ػؿاهبتیک ّ ُیزبىاًگیق ػؿ ثبة رٌگ اصووبًَ ّ تـاژیک هیبى توؼى ّ تـّؿینن ّ ػؿ ثبة گـكتبؿی ُوَ
ىـکتکٌٌؼگبى ػؿ ایي رؼال ،ػؿ یک هزوْػَ اف ػؿّؽُب ّ مٌبؿیُْبی هيبثَ ّ تکـاؿىًْؼٍ امت .ثب ایٌکَ كیلن
«هزوْػَ ػؿّؿِب» ،ثب ّرْػ ًکبت هؼؿتوٌؼ ّ ُیزبىاًگیقه ،اف ثِتـیي كیلنُبی ؿیؼلی امکبت ًینت ّ یب اف ثِتـیي
كیلنُب ػؿ ثبة هجبصج تـّؿینن ّ ػؿ ثبة گـكتبؿی هيبثَ تـّؿینتُب ّ ًیـُّبی ثبٍطالس هتوؼى ػؿ یک مٌبؿیْی
هيبثَ ُـامبى اف «ؿـیجَ» ًینت ،اهب ػؿ عْیو چٌؼ ًکتَ ربلت ػاؿػ کَ هیتْاى ثَ کوک آًِب ػّ هجضج ؿّاىکبّاًَ ؿا
هطـس ّ ثـؿمی کـػ ّ ُنفهبى ثَ هؼؿتُب ّ ّؼلِبی ایي كیلن عْة اىبؿٍ کـػ.
غزیبَ یب دػوي بَ طبى تبلْر ًباگبُی
ثَ هْل كـّیؼ یکی اف ػالئن هِن صْْؿ ًبآگبُی ػؿ پؼیؼٍُب ،صْْؿ صبلت «آىٌبؿـیجگی» امت )1(.ػٌَـ ًبآگبٍ ثـای
اًنبى ُن ثَ ًْػی آىٌبمت ّ ُن ُنفهبى ػٌَـ عطـًبک ّ ؿـیجَ امت .پؼیؼٍُبیی کَ ثـای هب اًنبىُب ایي صبلت
«ؿـیجَآىٌبیی» رؾاة ّ عطـًبک ؿا ًوبیبى هیمبفًؼ ،ػؿ ّاهغ هضل كـااكکٌی توٌبُب ّ یب ُـاكُبی ًبآگبٍ هب اًنبىُب
ُنتٌؼ .آًِب یک پؼیؼٍ ػیٌی ّ یب ؽٌُی ًینتٌؼ ثلکَ ػؿ ّاهغ یک پؼیؼٍ ػیٌی/ؽٌُی هبًٌؼ « كبًتنن» ُبی اًنبًی ُنتٌؼ.
( ،)2هبًٌؼ كبًتنن «فى كتٌَگـ» ّ یب كبًتنن «ؿـیجَ عطـًبک ،ؿـة ىیطبًی ،امالم عيي»  .ػؿ ایي پؼیؼٍُب اًنبى ػؿ
ّاهغ ثب ًبآگبُی عْیو ،ثب مٌبؿیْی ػؿًّی عْیو ّ ثب ُـاكُب ّ توتغُبی ًبآگبُبًَ عْیو ؿّثـّ هیىْػ کَ ُن اّ ؿا
ثَ مْی عْیو رؾة ّ اؿْا هیکٌٌؼ ّ ُن اّ ؿا ثيؼت هیتـمبًٌؼ ّ ُـامبى هیمبفًٌؼ .ثَ هْل ژّلیب کـینتْا ػؿ ْٓل
تبؿیظ ثَ ّیژٍ پؼیؼٍُبیی چْى« فى ّ یب ؿـیجَ» ثَ مویل ّ تجلْؿ ایي ًبآگبُی «ؿـیجَآىٌب» تجؼیل ىؼٍاًؼ ( ّ )3ػؿ ًْع
ثـعْؿػ یک كـػ ّیب ربهؼَ ثَ «ؿـیجَ» ،ثَ «ػگـاًؼیو؛ػگـرٌل» ّ ؿیـٍ هیتْاى ثَ عْثی ػیؼ کَ یک كـػ ّ یک
ربهؼَ تب چَ صؼ هبػؿ ثَ ایزبػ یک ثلْؽ كـػی ّ روؼی ّ هبػؿ ثَ ػجْؿ اف ُـاك ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ّ کبثْكّاؿ اف
«ؿیـ ّ یب ؿـیجَ» ثْػٍاًؼ .تب چَ صؼ آًِب هبػؿ ثَ ایزبػ یک ؿاثطَ موجْلیک تخلییخی ّ پبؿاػکل ُوـاٍ ثب ػالهَ ّ ًوؼ ثب
«ؿـیجَ» ،ثب «فى» ،ثب كـٌُگ ّ توؼى هتلبّت ّ یب ثب ػگـاًؼیو ثْػٍ اًؼ.
ػؿ رؼال هیبى تـّؿینن ّ توؼى ػؿ ّاهغ ُـ ػّ ٓـف گـكتبؿ ایي تـك ُینتـیک ّ یب تـك ؿئبلً/بؿمینتی اف «ؿیـ»
ّ ًبتْاى اف اؿتجبٓ موجْلیک تخلیخی ّ پبؿاػّکلُ ،وـاٍ ثب ػالهَ ّ اصتـام ،ثب «ؿیـ» ّ ثب توؼى ؿـیجَ ّ یب هتلبّت
ُنتٌؼ .افیيؿّ ُوبًطْؿ کَ ػؿ ًوؼُبین ثـ كیلن «میَؼ» یب «ثتهي» هطـس کـػٍام(ُ ،)4ـ ػّ ٓـف ػػْا ػؿ ّاهغ
امیـ یک ؿاثطَ ًبؿمینتی میبٍ/ملیؼی ،ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ّ ػؿ صبلت تـّؿینن ّ اىـبل کيْؿُبی ػیگـ ،امیـ یک
اؿتجبٓ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ ثب «ؿیـ» ّ ثب «ؿـیجَ» ّ ػؿ پی مـکْة ػٌَـ ؿـیجَ ّ هتلبّت ّ هلغ ّ هوغ آى ثـای
ػمتیبثی ثَ یک آمْػگی ػؿّؿیي ّ ًبهوکي ُنتٌؼ.
كـػ ثٌیبػگـای ىـهی ،ایـاًی ّ یب ُْاػاؿ ثيالػى ػؿ ػیيایٌکَ ثب توبهی هقایبی هؼؿًیت چْى هبىیي ّ ؿكبٍ فًؼگی
هیکٌؼ ّ یب آًِب ؿا هیٓلجؼ ،ػؿ ػیي صبل ػچبؿ عين ّ کیٌَ ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل ثَ هؼؿًیت امت ّ هیعْاُؼ ثب کيتي
ؿـثی ّ كـّؿیغتي ّّؿلؼ تـیؼ مٌتـ ػؿ ّاهغ ؿـة ؿا هضـّم اف ؽکـ ّ هؼؿت (کنتـامیْى) ّ یب ػؿ ّاهغ اعتَ کٌؼ ّ
اًتوبم ػؿّؿیي عْیو ؿا اف «ًبپؼؿی ظبلن» ثگیـػُ .ویٌطْؿ ؿـة ّ اًنبى ؿـثی ػؿ ثـعْؿػه ثَ امالم ّ یب ثَ
تـّؿینن ػؿ ّاهغ تاله ًبهْكن هؼؿًیت ثـای چیـگی ّ کٌتـل ػوالًی ثـ ُـ ػٌَـ ؿـیجَ ّ هتلبّت ؿا ًيبى هیػُؼ ّ
ُـامو اف امالم ّ ىـم ػؿ ّاهغ ًبتْاًی اف ػؿک هٌطن ّ توؼى ًِلتَ ػؿ ػٌَـ هتلبّت ّ ثیبًگـ ُـاك اًنبى ؿـثی
اف اصنبمبت ػوین ّ اف ًبآگبُی عْیو امت  .افیٌـّ اّ ًیق ثب تاله ثـای هلغ ّ هوغ تـّؿینن ّ اىـبل اكـبًنتبى ّ
ػـام ّ یب ػؿ تالىو ثـای ثقؿگ کـػى عطـ ایـاى ػؿ ّاهغ گـكتبؿی عْیو ػؿ ُـاك ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اف ؿـیجَ
ؿا ًيبى هیػُؼ .اّ ًیق ػؿ ؿكتبؿه ًبتْاًی عْیو اف ایزبػ ؿاثطَ موجْلیک تخلیخی ثب «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ّ ًبتْاًی اف
چیـگی ثـ تلکـ «اّؿیٌتبلینن» ػؿ اؿتجبٓ ثب ىـم ّ توؼًِبی ىـهی ؿا ًيبى هیػُؼ.
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ثـای ىـهی افیٌـّ «ؿـة ّ ؿـثی» تجلْؿ ًبآگبُی ّ توٌبُبی ػؿًّی ػؿ پی ؿكبٍ ،کبمپـمتی ،كـػیت عطـًبک ّ هیل
ىکنتي مٌي ّ آػاة هوؼك امت .افیٌـّ ایي «ؿـة ّ ؿـثی» ؿـیجَ ُوبىاًؼافٍ ىیطبًی ّ اؿْاگـ امت کَ ایي
ّمْمَُبی ػؿًّی پـهؼؿت ّ ػؿ ػیي صبل ىیطبًی ُنتٌؼ ..ایٌگًَْ ثٌیبػگـای ّؼ ؿـة ػؿ ػیي ایٌکَ هبىیي هـمؼك
هیؿاًؼُ ،وقهبى ثیاعالهی ّ ثیهؼٌبیی ؿـثی ؿا لؼٌت هیکٌؼ ّ یب ثغو ػیگـه هیعْاُؼ اکٌْى مـاپب ؿـثی ىْػ ّ
ًویتْاًؼ ثيْػ ّ ػؿ ػّ صبلت هضکْم ثَ صبالت اكـآی ؿـةمتیقی/ؿـةىیلتگی ،مٌتمتیقی/مٌتىیلتگی ُنتٌؼ.

ثـای ؿـثی هؼؿى ًیق ىـم ّ ىـهی ًوبػ ًبآگبُی هؼؿتوٌؼ ّ توٌبُب یب توتغُبی ًبااگبٍ عْیو ػؿ پی هؼؿت ّ ىْؿ ػوین
ػين ّ کبمپـمتی ّ یب تجلْؿ توتغ ثؼّىهـف یک« مقاؿ ّ یب ُبًیجبل» ػؿًّی امت کَ اّ ثَ مبى مْژٍ عـػهٌؼ ُویيَ
ػؿ عْیو لول هیکٌؼ ّ ػؿ پی کٌتـل ّ یب ػوالًی کـػى آًِبمت .افیٌـّ اّ هیعْاُؼ ثَ ىـم هنبكـت کٌؼ ،اؿفاى
هیوت لؾت تْؿینتی ّ یب اهتَبػی ثجـػ ،اف ػَجیت ؿـثی ثَ هْل عْػه ثَ اؿاهو ىـهی پٌبٍ ثجـػ ّ ػؿ ػیي صبل
هـتت هیعْاُؼ ایي ىـم ّ توؼى ثبٍطالس اصنبمی ّ یب ػوت هبًؼٍ ّ ّؼ آفاػی ؿا هتوؼى مبفػ ،ؿام مبفػ .اف اّ كؤ
«ؿمتْؿاى ایـاًی ّ تـکی یب چیٌی» ثنبفػ ّ اف ُـ تجلْؿ ػوین ایي ؿّصیبت ىـهی ُـاك ػاؿػ .فیـا اّ ًیق ػؿ تَ
ػلو عْاُبى تي ػاػى ثَ اصنبمبت ػوین ّ کبمپـمتی ثیهـف امت .ایٌگًَْ ُـ ػّ ػؿ ػیگـی ػؿ ّاهغ عْیو ؿا ّ
توٌبُب ّ توتغُبی ًبآگبٍ عْیو ؿا هیثیٌٌؼ ّ ثب ُـاك اف «ؿیـ» ّ ثب مـکْة «ؿیـ» هبًغ اف ػمتیبثی ثَ هؼؿًیت ىـهی
ّ یب رِبى چٌؼٍؼایی ّ تللیوی پنبهؼؿًی هیىًْؼ کَ ّـّؿت ثلْؽ ىـم ّ ؿـة ّ ؿاٍ ارتٌبةًبپؾیـ ثـای ػجْؿ اف
ثضـاى کًٌْی ّ ؿاٍ ػمتیبثی ثَ یک ٍلش ًْ ّ پلْؿالینن رِبًی امت.
ػؿ كیلن «هزوْػَ ػؿّؿِب» اف یک مْ ؿئیل ثغو ػولیبت آهبی ُْكوبى ثب ثبفیگـی عْة ؿامل کـّّ ّ اف مْی
ػیگـ ؿئیل ُنتَ تـّؿینتی « النلین» ًوبػ ػهیوی اف ایي ُـاك ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اف «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ّ ًوبػ
گـكتبؿی ػؿ ُـاكُبی ًبآگبٍ هؼؿى یب ىـهی ُنتٌؼُْ .كوبى هخل یک كـػ هؼؿى اف ٓـین تلْیقیْى ّ یب هبُْاؿٍ ػؿ
اؿتجبٓ عجـی ّ ػوالًی ثب صْاػث ػؿ ػـام ّ ىـم امت ّ ًگبُو هتْرَ ؿای ؿایػٌُؼگبى ّ ُـاكُبی آًِبمت.
ایٌگًَْ اّ ػؿ صیي ٍجضبًَ عْؿػى ّ یب ػؿ صیي ػیؼى هنبثوَ كـفًؼه ػؿ آهـیکبُ ،نفهبى ؿاصت ػولیبت ثبٍطالس
ّؼ تـّؿینتی ػؿ ػـام ّ لجٌبى ؿا مبفهبًؼُی هیکٌؼ ّ ثـاصتی صکن هتل ُـ كـػی ؿا هیػُؼ کَ ثٌظـه عطـًبک ّ
صتی هقاصن ّ یب هِـٍ مْعتَ ثٌظـ آیؼ .فیـا ػؿ ًگبٍ اّ «ُوَ ایي ىـهیِب هزـم ّ عطـًبک ُنتٌؼ» .ػؿ ایي ًگبٍ اّ ثَ
ىـم عطـًبک ّ هزـم ،ػؿ ّاهغ اّ ػچبؿ كبًتنن ػؿًّی ّ اّؿیٌتبلینتی عْیو ّ گـكتبؿ تَْیـ ؿلٔ عْیو اف ىـم ّ
اف امالم ّ اف اًنبًِب ّ توؼًِبی ػیگـ امت .اّ امیـ ُـاك اف ًبآگبُی عطـًبک عْیو امت کَ ثبینتی کٌتـل ّ
ػوالًی ىْػ .اهب ػهیوب ػؿ ُویي ػول ثبٍطالس ػوالًی ّ ػیٌی اّ ،هب ىبُؼ صبلت کبهال اصنبمی ،عْػهؼاؿاًَ ،ثیهـف ّ
توتغپـمتبًَ اّ ّ ىبُؼ تاله اّ ثـای ػمتیبثی ثَ کٌتـل ّ هؼؿت هضِ ثـ فًؼگی ّ ثـ «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ُنتن .هب
ىبُؼ «ّصيت ػکبؿتی» اف فًؼگی ؿیـ هبثل کٌتـل ُنتین .افیيؿّ اّ ػؿ تَْیـ ػىوي ثبٍطالس كبًبتیک ّ تـّؿینت
ثیهـف عْیو ػؿ ًِبیت ثب كبًتنن ّ توتغ ًبآگبٍ عْیو ػؿ پی هؼؿت ّ کٌتـل ثیهـف ؿّثـّمت .افیيؿّ ایي ػىوي
ثـای اّ تجلْؿ ًبآگبُی اّمتُ.نفهبى اّ ؿا ثَ ّصيت هیاًؼافػ ّ ُوقهبى اؿْا ّ رؾة هیکٌؼ .افیيؿّ ػول اّ ػهیوب آى
ؿّی مکَ ّ ؿكتبؿ ػول ػىوٌو «النلین» ُنتُ .وبىْٓؿ کَ عيًْت ثيالػًی ّ ؿـةمتیقی ىـهی ّ اػقام توؼى
ؿـثی ثَ ىـم تْمٔ اىـبل ػـام ّ اكـبًنتبى ّ تضویـ ّ ُـاك ىـم ّ توؼى ىـهی یب امالهی ػّ ؿّی یک مکَ ّ
هکوالى یکؼیگـ ػؿ یک ثبفی تـاژیک ّ کویک ُنتٌؼ.
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ؿئیل تـّؿینتُب «النلین» ًیق مـاپب اصنبمی ّ پـىْؿ ػؿ پی ػكبع اف مـفهیي هوؼك ّ ؿیغتي عْى هلضؼیي امت ّ
ػؿ پی ؿىؼ تْاّغ ّ ثـاػؿی امالهی امت .اهب ػؿ ػول هیثیٌین کَ اّ ػؿ ّاهغ عْػه تضَیلکـػٍ ؿـة امت ّ ػؿ
پيت تْاّغ ػؿّؿیياه هب ىبُؼ هیل هؼؿتٓلجی اّ ّ هیل اّ ثَ ػمتیبثی ثَ ىِـت ّ ًبم ّ تنلٔ ثـ ُنتَُبی
تـّؿینتی ُنتین  .اّ ثَ ؿاصتی عْى ُوـفهبًو ؿا ًیق هیؿیقػ ّ یب آًِب ؿا كؼا هیکٌؼ .ایٌگًَْ اّ ػؿ تَْیـ عْیو اف
ؿـة ّ ؿـثی لؾت پـمت ّ تنلٔپـمت عطـًبک کَ ثبینتی اف کيْؿ هوؼك ثیـّى ؿاًؼٍ ىْػ ،ػؿ ّاهغ ثب ًبآگبُی
اُـیوٌی ّ عطـًبک عْیو ّ ثب توتغُب ّ توٌبُبی عْیو ؿّثـّمت کَ ُن آًِب ؿا هیٓلجؼ ّ ُن اف اًِب ُـامبى امت.
افیيؿّ اّ هیتْاًؼ ػؿ لضظَ ػول هخل ُوبى ػىوي عًْی ؿـثی ،ػوالًی ّ یب ثَ کوک عـػ اثقاؿی كکـ کٌؼ ،ؿاٍ صل
ثیبثؼ ّ ثـاصتی ػیگـاى ؿا هـثبًی عْامت عْیو کٌؼ .فیـا آى ؿـثی عطـًبک ػؿ ّاهغ یک ؿـثیَ آىٌب ّ تجلْؿ
ُـاكُبی ًبآگبٍ اّ ّ تجلْؿ ػؿّؽ اّ ثَ عْیو ،تجلْؿ ًبتْاًیو اف اؿتجبٓی ًْ ّ ثبلـبًَ ثب هؼؿتُب ّ توتغُبی ًبآگبٍ
عْیو امت  .افایٌـّ اّ ًَ هی تْاًؼ ثب تللین تخلیخی ّ پبؿاػّکل توٌبُبی عْیو ثَ یک هؼؿًیت هؼؿى امالهی ّ یب
ىـهی ػمت یبثؼ ّ ًَ هی تْاًؼ ثَ اؿتجبٓی هؼؿى ،ثـاثـ ّ ُوـاٍ ثب ًوؼ ّ اصتـام ثب ُوؼَـ ؿـثی عْیو ّ ایزبػ رِبى
هؼؿى ّ هتلبّت عْیو ػمت یبثؼ .اّ ُوبًگًَْ کَ ػؿ ػؿًّو ُویيَ ثب «ؿیـ» ،ثب عْیو ّ رنن عْیو ػؿ رٌگ امت
ّ گـكتبؿ رٌگ اعالم ّ ّمْمَ ىیطبًی امت ،ػؿ ثیـّى ًیق هجتال ثَ رٌگ ثب «ؿیـ» ّ ًبتْاى اف ػیبلْگ ّ تللین
امتُ .وبىْٓؿ کَ اًنبى هؼؿى ثب ػؼم ػجْؿ گنتـػٍاه ثَ ًگبُی ًْ ّ پنبهؼؿًی یب رننگـایبًَ ّ آؿیگْیبًَ ثَ
ًبآگبُی ّ چٌؼٍؼایی ّ ثب ًبتْاًیو اف ػیؼى ّ لول « ًباگبُی» عْیو ثَ مبى هؼؿت موجْلیک ّ ثقؿگ عْیوٌُْ ،ف
ثَ ْٓؿ ػوؼٍ ػچبؿ ُـاك اف اصنبمبت ّ ىْؿُبی ػوین عْیو امت؛ ًبتْاى اف ػیبلْگ ػوین ّ ًبتْاى اف تي ػاػى ثَ
ًگبٍ ّ رِبى پنبهؼؿًی ّ چٌؼٍؼایی ّ پلْؿالینن رِبًی امت .ایٌگًَْ النلین ّ ُْكوبى تجلْؿ رِبى ّ مٌبؿیْیی ُنتٌؼ
کَ هضکْم ثَ ىکنت ّ پیوىـٓ ّـّؿت ّ ؿىؼ ایي رِبى ًْ ّ چٌؼٍؼایی ّ هتلبّت هیثبىؼ.
هبهْؿ ػولیبتی «كـیل» ثب ثبفیگـی لئًْبػؿّ ػیکبپـیْ ًیق ػچبؿ ُویي تٌبهِ امت ،اهب اّ ػؿ ثـعْؿػ ػولی ثب ایي
رِبى ؿـیجَ ّ عطـًبک ُـچَ ثیيتـ هبػؿ هیىْػ ثَ اصتـاهی ًْ ثَ ایي رِبى ؿـیجَ ّ ثَ ػیبلْگی ًْ ػمت یبثؼ ّ اف
اصنبمبتو کوتـ ُـاك ػاىتَ ثبىؼ ّ ثَ هٌطن اصنبمبتو تي ػُؼ .ایٌگًَْ اّ ثـ عالف ُْكوبى ّ النلین ُـچَ ثیيتـ اف
ایي ًگبٍ ّ مٌبؿیْي ىـهی/ؿـثی ػؿّؿیي ػجْؿ هیکٌؼ ّ هبػؿ ثَ ػیبلْگ ثب ُبًی ؿئیل آالػبت اؿػًی هیىْػ ّ
ُنفهبى ػبىن پـمتبؿ ایـاًی «ػبیيَ» ػؿ كیلن ثب ثبفیگـی گلیيلتَ كـاُبًی هیگـػػ .ػؿ اًتِب ًیق اّ ثـ عالف ُْكوبى
کَ ثَ «آهـیکبی ثقؿگو» ثـهیگـػػ تب رٌگ ثقؿگ ؿا اػاهَ ػُؼ ّ ایي رٌگ ؿا ثجـػ ،اّ ػؿ ػوبى هیهبًؼ تب تي ثَ
ػين ّ ػیبلْگ ػُؼ ّ لول هیکٌؼ کَ ُْكوبى ّ ایي رٌگ ػؿّؿیي هضکْم ثَ ىکنت امت .اکٌْى اّ ػؿ صبل ایزبػ
ّٓي تللیوی ّ ًْی عْیو امت ّ پي ثـػٍ امت کَ ػؿ یک رِبى گلْثبل ثبفگيت ثَ هـفُبي ػؿّؿیي اهـیکبیي یب
ػـثي یک ػؿّؽ امت ّ ُوَ هب ػؿ ّاهغ تللیوي اف كـٌُگِب ّ توؼًِبي هغتلق ُنتینُ .ویيگًَْ ًیق ػبیيَ صبّـ ثَ
ػجْؿ اف كْبی تٌگ مٌتی ّ ُـامبى اف «ؿیـ ّ ؿـیجَ آهـیکبیی» ّ هبػؿ ثَ تي ػاػى ثَ یک ؿاثطَ ًْ ُوـاٍ ثب ػين ّ
ًوؼ ثب «ؿیـ ّ ؿـیجَ» هیىْػ .ایي ػؿ ّاهغ پیـّفی ػين ّ ػیبلْگ ػؿ رِبًی هبالهبل اف ُـاك ّ تٌلـ اف «ؿیـ ّ
ؿـیجَ» ّ مـکْة هتوبثل امت .كیلن ػؿ ًِبیت ىکنت ایي ثبفی مٌتی ّ ّـّؿت تي ػاػى ثَ ػين ّ ػیبلْگ ّ اصتـام
هتوبثل ؿا ًوبیبى هیمبفػ ثیآًکَ آى ؿا تجؼیل ثَ ىؼبؿی مبفػ .ایي گًَْ كیلن ثب لضظَ ػیؼاؿ ػّثبؿٍ كـیل ّ ػبیيَ ّ
عـیؼى ىیـیٌی ػـثی تْمٔ كـیل ثـای ؿكتي ثَ ًقػ ػبیيَ ثَ پبیبى هیؿمؼُ .وبًطْؿ کَ هب ىـهیُب ثـ هجـ هـػٍ
ُبیوبى ًیق ىیـیٌی هیػُین تب ؿّس هـػگبى ىبػ ىْػ ّ فًؼگی ًْ ؿىؼ یبثؼ.
هب بب ًْع ًگبُوبى بَ «غزیبَ ّ غیز» ػخـیت خْیغ را هیطبسین
كلنلَ پنبهؼؿًی ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ ؿاثطَ هیبى پؼیؼٍُب یک ؿاثطَ مْژٍ/اثژٍ ای ػیٌی ّ هبثل کٌتـل ًینت ثلکَ
یک ؿاثطَ ػیبلکتیکی هتوبثل ّ یب ثَ ىیٍْ یک ػیلـاًل ػؿیؼایی امت کَ ػؿ آى ُـ پؼیؼٍ ثب عْیو ػٌَـ هتوبثل عْیو
ؿا هیآكـیٌؼ ّ ُـ تـییـ ػؿ یک ٓـف ثٌبچبؿ تـییـ ػؿ ٓـف هتوبثل ّ ایزبػ یک تلبّت ًْ ؿا ػؿ یک چـعو ثؼّى
تکـاؿ ّ ربّػاًَ هْرت هیىْػ.
ؿّاىکبّی پنبهؼؿًی لکبى ثَ ایي ًگبٍ پنبهؼؿًی اهب یک ًکتَ ًْ اّبكَ هیکٌؼ .لکبى هیگْیؼ هب ػؿ ُوبى لضظَ کَ ثَ
چیقی هیًگـینً ،گـینتَ هیىْینّ .هتی ثَ یک تَْیـ ًوبىی ّ یب ثَ یک اًنبى ػیگـ هیًگـین ،تْمٔ ًوطَ کْؿی اف
ػؿّى تَْیـ هتوبثل ًگـینتَ هیىْین ّ ایي ًگبٍ هتوبثل ػؿ ّاهغ ىغَیت ّ مٌبؿیْی فًؼگی هب ؿا هیمبفػ )5(.ثَ
فثبى مبػٍ ّهتی یک هـػ ثَ فى ثَ مبى فى ّكبػاؿ ّ ًزیت هیًگـػُ ،ویي تَْیـ اف ٓـف ػیگـ ىغَیت اّ ؿا ثَ
مبى یک هـػ ًبهْمی ّ ػبىن ًزبثت ّ ُـامبى اف فى كتٌَرْ ثبفهیمبفػ .ایٌگًَْ ّهتی هـػ تَْیـه ؿا اف فى
ػُْ کٌؼُ ،نفهبى هلِْم ّ تَْیـه اف هـػ ّ اف عْیو ؿا ػُْ هیکٌؼ ّ ىغَیتی ًْ ثـای عْیو هیآكـیٌؼ..
.فیـا هب اًنبىُب ػؿ پیًْؼ ّ ػیبلْگ ػائوی ثب «ؿیـ» ُنتین ّ ًْع ایي ػیبّگ ّ ؿاثطَ ُوقهبى ىغَیت هب ؿا هیمبفػ
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ػؿ كیلن «هزوْػَ ػؿّؿِب» ًیق ثَ عْثی هیتْاى ػیؼ کَ چگًَْ ُـ ػّ ٓـف ثب ًْع ًگبُيبى ثَ «ؿیـ» ُنفهبى
عْیو ّ رِبى ّ مٌبؿیْی تـاژیک /کویک عْیو ؿا هیآكـیٌٌؼ .تـّؿینن یک ػٌَـ ّؼ هؼؿى ًینت .تـّؿینن
كـفًؼ هؼؿًیت ّ تْلیؼ هؼؿًیت امتّ .هتی رِبى ؿـة ثب ًْػی ًگبٍ اف ثبال ثَ پبییي ّ ثَ ىیٍْ «اّؿیٌتبلینتی» ثب
کيْؿی چْى ػـثنتبى مؼْػی ّ یب ثب ىـم اؿتجبٓ ثـهـاؿ هیکٌؼ ّ ػؿ ػیي صبل كْبی مٌتی ّ تٌبهِ هیبى ؿىؼ
اهتَبػی ّ رِبى مٌتی ؿا پؾیـا هیىْػ ،آًگبٍ ػىوٌی ًیق ثـای عْیو هیمبفػ کَ ُن ثَ ثِتـیي ىیٍْ ثَ ایي هْاًیي
ثبفاؿ ّاؿػ امت ّ ُوقهبى ثنیبؿ مٌتی امت ّ ػچبؿ عين مٌتی امت .ایٌگًَْ ثيالػى آكـیؼٍ هیىْػ .ایٌگًَْ ىیْط
مؼْػی اف یکطـف ثِتـیي ىـکبی آهـیکب ُنتٌؼ ّ ُوقهبى ثِبی اصنبك گٌبٍ ّ تٌبهِ ػؿًّی عْیو ؿا ثب کوک هبلی
ثَ ثيالػى رجـاى هیکٌٌؼُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ كیلن ًیق ثَ آى اىبؿٍ هیکٌؼ.
ایٌگًَْ اف یکٓـف ثَ هْل ژیژک ػؿ هوبلَی «هبی تـمبى( »)6هب ىبُؼ یک اًنبى ؿّىٌگـیىؼٍ ؿـثی ّ هؼؿى ّ
ُـامبى اف ُـ ػٌَـ هزِْل ّ عطـًبک ُنتین .اًنبًی کَ هبًٌؼ «ّاپنیي اًنبى» ًیچَ ًویگؾاؿػ اصنبمبتو ثیپـّا،
ػوین ّ ثبٍطالس ؿیـ ػوالًی ىًْؼ ّ مؼی ػؿ یک فًؼگی پـاگوبتیک ّ ؿیـ آؿهبًی ػاؿػ ّ ُوَ چیق صتی ػين،
آؿهبى ّ رٌگ ثـایو تجؼیل ثَ یک « ىْی تلْیقیًْی» هیىْػ ّ ایي اًنبى هؼؿىً ،وطَ هوبثل عْیو ؿا ،یؼٌی اًنبًی
ؿا هیآكـیٌؼ کَ صبّـ ثَ كؼاکـػى ربى ّ ُنتی عْیو ثـای یک آؿهبى ّ ؿُجـ امت ّ ػبىن یک چیق هیىْػ.
ػؿ ُوبى اثتؼای كیلن ُْكوبى ػؿ ّاهغ ثب مغٌبى اّلیَاه ایي ؿاف ّ مٌبؿیْ ؿا ثـهال هیکٌؼ ،ثیآًکَ عْػه ثَ ؿاف ًِلتَ
ػؿ ایي مٌبؿیْی هتوبثل پی ثجـػ .اّ هیگْیؼ کَ چگًَْ ؿـة ػوال رٌگ ؿا ثبعتَ امت .فیـ ایي ؿـة تکٌْلْفیک ّ
هْی ػؿ ّاهغ ػىوٌی آكـیؼٍ امت کَ اکٌْى ثؼّى تکٌْلْژی ّ ایویل ّ هْثبیل ّ ثَ ىیٍْ مٌتی ثب یکؼیگـ توبك هی گیـػ
ّ ػؿ هیبى اهْاد اًنبًی گن هیىْػ ّ صبّـ ثَ كؼاکـػى عْیو ّ ػیگـی امت .اهب ُْكوبى چٌبى امیـ مٌبؿیْی ػؿًّی
عْیو ثَ مبى اًنبى هؼؿى امت کَ هتْرَ ًویىْػ اّ ثَ مبى مْژٍ ثب یک ػىوي_ اثژٍ ؿّثـّ ًینت کَ اکٌْى ثَ هْل
اّ ثبینتی ثَ ػهت ثـؿمی ّ مـکْة ىْػ ،ثلکَ اّ ثب ًْع ًگبٍ ُـامبًو اف ىـهی ّ اف ػـة ّ ایـاًی ،ایي ػىوي ؿا
هـتت ثَ مبى ػٌَـ هتوبثل عْیو هیاكـیٌؼ ّ ثبفهیاكـیٌؼ ّ ثب ایزبػ ایي ػىوي عًْی ُنفهبى عْیو ؿا ثنبى كـػ
هؼؿى گـكتبؿ ُـاك اف «ؿیـ» ّ گـكتبؿ ثبفی تـاژیک کًٌْی ثبف هیآكـیٌؼُ .وبًطْؿ کَ ُْكوبى ّ النلین یکؼیگـ ؿا
ثبفهیآكـیٌٌؼُ .وبىْٓؿ کَ ػؿ ًِبیت صتی ًْع کالم ثيالػى ّ ثْه ػؿ رِبتی ىجیَ یکؼیگـ هیىًْؼ ّ ُـ ػّ ثَ ىیٍْ
یک كبًبتینن هؾُجی اف « هضْؿ ىـ ّ ىیطبًی» ّ اف ّـّؿت پبکنبفی ّ ؿُبیی رِبى عْیو اف ایي ػٌَـ ىـ
ؿـثی ّ یب ایـاًی ّ ىـهی مغي هیؿاًٌؼ ّ رِبػ ّ رٌگ ٍلیجی ىـّع هیىْػ .تـّؿ کبثْكّاؿ ؿـثیِب ّ اىـبل
ىـم ،مـثـیؼى امـای ؿـثی ػؿ ّیؼئْی ثي الػًیِب ّ گْاًتبهْی اهـیکبیی آؿبف هیىْػ.
ُویيگًَْ ًیق ىـهی عيوگیي ّ ػَجبًی اف ؿـة ّ امـائیل ػؿ ّاهغ ًویثیٌؼ کَ هـتت ػىوي عْیو ّ ىکنت عْیو
ؿا ثبفهیاكـیٌؼ .فیـا اّ ػؿ ّاهغ یک كـػ هؼؿًی امت کَ ًویعْاُؼ تي ثَ توٌبُبی هؼؿى ّ تللیوی عْیو ػُؼ ّ رِبى
هؼؿى ّ هتلبّت عْیو ّ ػیبلْگ هؼؿى ؿا ثَ ّرْػ آّؿػ.ثلکَ هیعْاُؼ ثب ثبفگيت ثَ عْیيتٌی ػؿّؿیي ّ ثب هْد تٌلـ
ّ عين ثَ «ػٌَـ هؼؿى ّ هتلبّت» ػیگـ ثبؿ ثَ صبلتی تُْنّاؿ ّ ػؿّؿیي کْػک ،پبک ،ىکُْوٌؼ ّ هْی ىْػ .اّ
ایٌگًَْ ثب ایي صـکت عْیو ُوقهبى ػىوي عْیو ؿا ثَ ّرْػ هیآّؿػ کَ اف لضبظ تکٌْلْژیک ثـ اّ مـّؿ امت ّ
هبػؿ ثَ آى امت هـتت عبکو ؿا اىـبل کٌؼ ّهتی کَ اصنبك عطـ هیکٌؼ ّ هخل پؼؿ اّ ؿا ػیگـ ثبؿ مـکْة کٌؼ ّ اّ ؿا
هجتال ثَ اصنبك گٌبٍ ّ یب عين ًبؿمینتی ّ هیل ػّثبؿٍ «هتل پؼؿ» مبفػ.
ػؿ كیلن «هزوْػَ ػؿّؿِب» هب ىبُؼ ُویي مٌبؿیُْبی هتوبثل ّ ػؿّؿِبی هتوبثل ُنتین ّ هیثیٌین کَ چگًَْ ُوَ
اػْبی ایي ثبفی ػؿ یک پیًْؼ ػوین ّ ػؿًّی ثب یکؼیگـ هـاؿ ػاؿًؼ ّ چگًَْ ثَ هْل «كـیل» ػؿ لضظَ پبیبًی كیلن،
ػؿ ّاهغ مبفهبى میب ایي مبفهبىُبی تـّؿینتی ؿا صتی تبهیي هبلی ّ ُؼایت هیکٌؼ ّ اف ٓـف ػیگـ ایي تيکیالت
تـّؿینتیّ ،ـّؿت ػولیبت مبفهبى میب ّ ػؿّؽُبی هتوبثل ّ رٌگ هتوبثل ؿا فهیٌَمبفی ّ پيتیجبًی هیکٌٌؼ .ایٌگًَْ
ُوَ آىُب ػؿ یک ثبفی ػؿّؿیي ّ مٌبؿیْی ػؿّؿیي ُـاك اف «ؿیـ» گـكتبؿًؼ ّ ػؿ اّد تاله ثـای ًلی ّ کيتبؿ
یکؼیگـ ،هـتت یکؼیگـ ؿا هْی ّ ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ .فیـا آًِب ػّ ؿّی یک مکَ ّ ًوبػ ىکنت رِبى ُـامبى اف ؿیـ ّ
ًوبػ ّـّؿت ػجْؿ ثَ رِبى ػّمتی ّ ػين ّ ػیبلْگ هیبى توؼًِبی ّ كـٌُگِبی هتلبّت ُنتٌؼ .رِبًی ًْ کَ هب
اًنبىُبی ػّهلیتی،هِبرـ ،هب اًنبىُبی پنبهؼؿى ّ یب اًنبًِب چٌؼهتٌی ّ هؼؿى ایـاًی ،ػـة ،آلوبًی ،آهـیکبیی ّ ؿیـٍ
ًوبػ آى ُنتین .رِبًی ًْ کَ ًوبػه اًتغبة کنی چْى ؿئیل روِْؿ آكـّآهـیکبیی اّثبهب ّ یب ؿىؼ میبمتوؼاؿاى ّ
ٌُـهٌؼاى ػّهلیتی یب چٌؼهتٌی ػؿ اؿّپب ّ ىـم  ،ؿىؼ میبمتوؼاؿاى عْاُبى ػیبلْگ ّ هؼؿًیت هتلبّت ّ تللیوی ػؿ ىـم
ُنتٌؼً ..نلی کَ ًوبػه ُـ ًگبٍ ًْ ّ عْاُبى ػیبلْگ ػؿ ایـاى ّ ػؿ هیبى اػـاة ،ػؿ اؿّپب ّ آهـیکب ّ یب ىـم ػّؿ ّ
ُـ ًگبٍ عْاُبى اصتـام ّ ػیبلْگ ّ ػالهَ ثب «ؿیـ ّ ػگـاًؼیو» امتً .نلی کَ ثب هلجی گـم ّ هـقی مـػ ،ثب ُْیتی
ثبف ّ عٌؼاى ،هبػؿ ثَ ایزبػ ایـاى هؼؿى ّ رِبى ػـة هؼؿى ّ هتلبّت ،رِبى چٌؼٍؼایی هؼؿى آلوبًی ،آهـیکبیی،
اؿّپبیی امت .هبػؿ ثَ ایزبػ ًگبُی ًْ ثَ رنن ّ فهیي ّ ثَ ًبآگبُی عْیو ،هبػؿ ثَ ػمتیبثی ثَ رِبى عٌؼاى ّ
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چٌؼٍؼایی رننُبی عٌؼاى ًیچَ ،رنن ُقاؿگنتـٍ ػلْف ،كبػل رنوبًی هٌونن لکبى ّ یب ػؿ ًْع ایـاًی اى هبػؿ ثَ
ػمتیبثی ثَ صبلت عْیو اف ػبىوبى ّ ػبؿكبى فهیٌی چٌؼهتٌی ّ چٌؼُْیتی امت.
ًگبُی بَ قذرت ّ ضؼفُبی فیلن
کبؿگـػاى ثقؿگ اًگلینیتجبؿ ؿیؼلی امکبت عْػ ًیق ًوبػی اف ایي ٌُـهٌؼ ًْمت کَ ثـ مـ هـف كـٌُگُب هیفیؼ ّ
ًگبُو ػؿگیـ ثب ػٌَـ «ؿـیجَ ّ هتلبّت» ّ ًْع ثـعْؿػ یک كـػ ّ ربهؼَ ثب ایي ػٌَـ هتلبّت ّ ؿـیجَ امت .اگـ
اّ ػؿ كیلن «آلییي» ػؿ ّاهغ ثَ ثِتـیي ّرِی ثـعْؿػ اًنبى هؼؿى ثب یک «ػٌَـ ؿئبل» ،کبثْكّاؿ ّ ؿیـ هبثل
ؿامىؼى ّ ىٌبعتَىؼى ؿا ًيبى هیػُؼ ّ ىکنت تاله ثـای کٌتـل ثـ ُـ پؼیؼٍ ُنتی تْمٔ اًنبى هؼؿى ّ ثغو
ؿیـهبثل کٌتـل ّ گبٍ کبثْكّاؿ ُنتی اًنبًی ؿا ثَ ًوبیو هیگؾاؿػ ،آًگبٍ ػؿ كیلنُبی ػیگـ چْى «ملطٌت آموبىُب»
ثـ ّـّؿت تي ػاػى ثَ ػیبلْگ ّ ُوکبؿی هیبى توؼىُب ّ ثـ هؼؿت ایي ػیبلْگ ّ تللین تبکیؼ هیکٌؼ .یب ػؿ كیلنُبیی
چْى «ُبًیجبل» ّ ؿیـٍ ثَ ػؿُنىکنتي هـفُبی هیبى مبلن/ػیْاًَ ،ػوالًی/ؿیـػوالًی ػمت هیفًؼ.
كیلن «هزوْػَ ػؿّؽُب» ًیق هبػؿ ثَ ىکنتي ایي هـفُبی ػؿّؿیي ّ ثیبى ػؿّؽ ًِلتَ ػؿ پيت ایي پیوػاّؿیُب
هیگـػػ ّ ثَ ّـّؿت ؿىؼ اصتـام ،ػين ّ ػیبلْگ هیبى اًنبىُب ّ توؼىُب اىبؿٍ هیکٌؼ ّ ُوقهبى ػاؿای هؼؿتِبی
عْة تکٌیکی ّ ثغيِبی ُیزبىاًگیق كـاّاى امت .اهب ثب ایٌزبل كیلن ػاؿای صبالت اكت ُیزبًی ّ ػامتبًی ػؿ هنیـ
عْیو امت ّ گیـایی عْة ىبُکبؿُبی ؿیؼلی امکبت ؿا ًؼاؿػ .ثبفیُبی لئًْبؿػّ ػیکبپـیْ ّ ؿامل کـّّ رؾاة
امت اهب ثب ایٌضبل ایٌزب ًیق ىبُؼ ػوین ىؼى ّ چٌؼّرِی ىؼى ُیزبىاًگیق ایي ػؿگیـی ّ چبلو ًینتین .ثب ایٌضبل ػامتبى
تب ثَ اًتِب ثیٌٌؼٍ ؿا ؿُب ًویکٌؼ فیـا هب هـتت ثب ػؿّؿی ًْ ّ مٌبؿیْیی ًْ ػؿ ایي ثبفی ػؿّؽ هتوبثل ّ کلک هتوبثل
ؿّثـّیین ّ ُـ گـٍّ ،ػیگـي ؿا ػؿ ًِبیت تجؼیل ثَ اثقاؿ_اثژٍ عْیو ػؿ رؼال ػؿّؿیٌو ثـ ػلیَ ػىوٌو هي مبفػ ّ
اؿتجبٓ هتوبثل ّ ثـاثـ ؿىؼ ًوي یبثؼ .كیٌبل ًِبیی كیلن ّ هَؼ کيتي كـیل ػؿ ثـاثـ ّیؼئْ تْمع ثٌیبػگـایبى هؾُجی ثَ
صبلتی ؿئبلینتی ّ ؿُبییو تْمٔ ًويَ فیـکبًَ ُبًي ّ مْءامتلبػٍ اف كـیل تْمٔ ُبًي ثـاي امبؿت «النلین» ربلت
کبؿ ىؼٍ امت ّ گیـامتٍ .ضٌَ پبیبًی كیلن ّ هبًؼى كـیل ػؿ ػوبى ّ ًقػ ػبیيَ ّ عـیؼى ىیـیٌی ػـثی اف یک مْ
ثـاي ؿكتي ثَ ػیؼاؿ ػبیيَ ّ اف مْي ػیگـ ًگبٍ ثـاػؿ ثقؿگ میب ّ ُْكوبى اف ٓـین هبُْاؿٍ ثـ اّ ػاؿای هؼؿتی عْة
ّ ثیبًگـ تٌبهِ هیبى ػّ ػًیبی ًْ ّ رؼیؼ ػؿ صبل ؿىؼ امت .كـیل ثَ رِبى ًْ ّ تللیوي عْیو پب هي گؾاؿػ ّ ُْكوبى
ثَ عیبل عْیو اّ ؿا ػیگـ ثب کوک هبُْاؿٍ هـاهجت ّ ًگِجبًي ًویکٌؼ ّ ثَ عبٓـ پيت کـػى اّ ثَ مٌبؿیْي رٌگ
توؼى اهـیکبیي ثـ ػلیَ ىـم ؿیـ هتوؼى ،اّ ؿا ػؿ ػًیبي عطـًبک ىـهي ثَ صبل عْیو ؿُب هیکٌؼ .اهب ػؿ ّاهغ ایي اّ
ّ مٌبؿیْي تکٌْلْژیک ّ ُـامبى اف ىـم اّمت کَ ًیبف ثَ کوک ّ ػگـػگًْي ػاؿػ ّ هضکْم ثَ ىکنت امت ّ ًَ
ؿاٍ ًْي كـیل ّ تي ػاػى اّ ثَ ػیبلْگ ّ تللین ّ ػين ثَ ؿـیجَ ّ ؿیـ .اّ ثب ُوَ هؼؿت تکٌْلْفیو ػؿ ّاهغ هضکْم ثَ
فًؼگي ػؿ ُـاك ػائوي اف ػىوٌي امت کَ عْػه هـتت هي آكـیٌؼ ّ ثبفتْلیؼه هیکٌؼ.
گليیلتَ كـاُبًی اٍْال ثب ثبفی ػؿ ایي ًوو کبؿی ثقؿگ اًزبم ػاػٍ امت ّ هيغٌ امت کَ اّ ثبینتی ثَ هنبئل فیبػی
ػؿ صْل ّ صْه كیلن تْرَ هیکـػٍ امت ّ هیػاًنتَ امت کَ ُـ صـکتو فیـ ًظـ ُوگبًی امتُ ،وبًطْؿ کَ ػؿ كیلن
ًیق هـتت ػؿ فیـ ًگبٍ ّ کٌتـل «ؿیـ» ّ مٌت امت ّ ًویتْاًؼ ؿاصت تي ثَ اصنبمبتو ّ تْاًبییِبیو ثؼُؼ .افیٌـّ
ػين هیبى ػبیيَ ّ كـیل ًیق ػاؿاي هؼؿت ّ گیـایي عیلي عْثي ًینت ّ یک ػیْاؿي هیبى آى ػّ صل هیيْػ کَ اف
ُـ ػّ ٓـف ایزبػ ىؼٍ امت .افیٌـّ ثبفی گليیلتَ كـاُبًي ػاؿای هؼؿت كـاّاًی ًینت ّ ػچبؿ یک گـكتگی ػؿًّی
امت ّ اّ ًویتْاًؼ صبلت پبؿاػّکل ّ چٌؼهؼٌبیی روالتی ؿا کَ هطـس هیکٌؼ ّ ػؿ ّاهغ ثیبى توٌبُبیی ػؿ فیـ صزبة
مٌت ّ پْىو کالهی ُنتٌؼ ،ثَ عْثی اػا کٌؼ ،اهب ایي کبؿ اّل اّمت ّ ػؿ ایي صؼ ثبینتی ثَ اّ ّ کبؿه آكـیي گلت.
كیلن «هزوْػَ ػؿّؿِب» ػؿ هزوْع كیلوی عْة ّ ػیؼًی امت کَ ثَ هب ثبؿ ػیگـ ّـّؿت ػیبلْگ ّ ػجْؿ اف مٌبؿیْی
ػؿّؿیي ىـهی/ؿـثی ّ مٌبؿیْی ُـاك اف «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ّ ّـّؿت تي ػاػى ثَ ثبفی ُیزبىاًگیق ػیؼاؿ «ؿیـ ّ
ؿـیجَ» ؿا ثَ ًوبیو هیگؾاؿػ .فیـا «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ػؿ ّاهغ تجلْؿ ثِيت گويؼٍ ّ توٌبی گويؼٍ ّ ػؿ ًِبیت هبػؿ
امت .افیيؿّ ؿـیجَ ّ ؿیـ ،ػقیق ّ اؿْاگـاًَ امت ّ ُنفهبى ُویيَ هـفی ثـای عْیو ػاؿػ ّ هب ُیچگبٍ ثَ هؼٌبی
ًِبیی اّ ّ یب عْیو پی ًویثـین .افیٌـّ هب اًنبًِب ًیبف ثَ ػیبلْگ ّ صؼك ّ گوبى ػؿ اؿتجبٓوبى ثب «ؿیـ» ّیب ثب ؿـیجَ
ػاؿین ّ ایي ؿاثطَ ُویيَ هتضْل ّ ًبتوبم امت.
هب ثب تي ػاػى ثَ ػیبلْگ موجْلیک ُوـاٍ ثب ػين ّ ًوؼ ثب «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ًَ تٌِب ثب توٌبیی اف عْیو ،ثب ًیبفی اف
عْیو ّ ثب ًیبفهبى ثَ هؼيْم ّ ؿهیت اىٌب هیىْین ّ هیتْاًین ثَ تللیوی ًْ ،هؼؿتی ًْ ،ػيوی ًْ ػمت یبثین ،ثلکَ
ُویيَ هیػاًین کَ هب ُیچگبٍ تَْیـ ًِبیی ایي «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ؿا ًغْاُین یبكت ّ ایٌگًَْ هـتت هبػؿ ثَ تضْل رِبى
موجْلیک عْیو ّ هبػؿ ثَ عْاًؼى ُقاؿ ؿّایت اف ػين ّ هؼؿت ّ ایوبى ّ ثبفی فًؼگی ُنتین .هبػؿ ثَ ایزبػ ُقاؿ
ٌُـ ،اًؼیيَ ،ایوبى ّ ُقاؿ ؿّایت ّ ثبفی ُویيَ ًبتوبم اف ػين ،هؼؿت  ،ایوبى ّ عـػ ُنتین.
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ثبؿی هـگ رِبى ػؿّؿیي ُـامبى اف ؿیـ ،هـگ رِبى ػؿّؿیي ؿـةمتیقی ّ ىـممتیقی ،ىـّع رِبى هب ػبىوبى
ّ عـػهٌؼاى فهیٌی ّ ىـّع ثبفی ّ ٌُـ چٌؼٍؼایی ،چٌؼالیَ ّ هتلبّت هب ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى چٌؼُْیتی ّ هؼؿى
ایـاًی ّ یب ؿـثی امت .پل هبًٌؼ كیلن ثبهلْایی ثغـین ّ ثَ ػیؼاؿ «ؿیـ ّ ؿـیجَ» ؿّین ّ ؿّایتی ًْ ّ تللیوی ،هِیذ ّ
ُویيَ ًبتوبم اف فًؼگی ثیبكـیٌین.
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ًقذ فیلن «چِبرػٌبَ طْری
ػؿثبؿٍ كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» ًوؼُبی كـاّاًی ىؼٍ امت ّ هی تْاى ًوؼُبی عْثی ػؿ هیبى آًِب یبكت.کبؿگـػاى كیلن
آهبی اٍــ كـُبػی ُوبًطْؿ کَ ػؿ چٌؼ ًوؼی کَ هي ػؿثبؿٍ ایي كیلن عْاًؼٍ ام ؽکـ ىؼٍ امت ،ػؿ ّاهغ ثَ ىیٍْ یک
کبؿگـػاى هؼؿى ّ ثب ًگبُی ًبكؾ ّ ٌُـی هْكن ثَ ثیبى هؼْالت «ربهؼَ هؼؿى ّ ىِـی» ،ؿّاثٔ فًبىْیی ّ ػيوی
ربهؼَ هؼؿى ّ ىِـی ایـاًی هی ىْػ .اّ هبػؿ هی ىْػ کَ اف ًگبٍ میبٍ/ملیؼ ّ یب اعالهی ثگؾؿػ ّ هؼْالت ػيوی ّ
ثضـاًِبی فًبىْیی ّ ػيوی كیگْؿُبی عْیو ؿا ثیبى ثکٌؼ ،ثی آًکَ ثؼًجبل هوَـی ثگـػػ ّ یب ثغْاُؼ پٌؼ اعالهی
ثؼُؼ.

اف ٓـف ػیگـ ثبیؼ هؼؿت کبؿگـػاًی اّ ؿا ًیق تضنیي کـػ .فیـا «ًگبٍ ػّؿثیي» هْكن هی ىْػ ثَ ثیٌٌؼٍ اهکبى ػُؼ
کَ اف رْاًت هغتلق ثَ هّْْع ثٌگـػ ّ هی تْاى ػیؼ کَ كـُبػی ثَ هْافیي کبؿگـػاًی هؼؿى یب پنبهؼؿى ّ امتلبػٍ اف
ػّؿثیي ثَ ػٌْاى یک «چين میٌوب» ّاهق امت« .چين میٌوب» ّ ًگبٍ ػّؿثیٌی کَ ػؿ ّاهغ ثَ ُیچ «مْژٍ ای» تؼلن
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ًؼاؿػ ثلکَ کٌزکبّ ّ ثبفیگْه امت ّ ثؼًجبل ػیؼى ّهبیغ ّ صْاػث اف چين اًؼافُبی هغتلق هی گـػػ ّ ثَ توبىبچی
اهکبى هی ػُؼ صبلت ّ ًگبٍ ّ چين اًؼاف كیگْؿُبی كیلن ؿا ػؿک ّ لول ثکٌؼ ّ اف یک آبم ثَ آبم ػیگـ هی ؿّػ تب
ػامتبى كیگْؿُبی ثؼؼی ؿا ًیق ثَ تَْیـ ثکيؼُ .وبًطْؿ کَ كـُبػی هبػؿ هی ىْػ ثب گـین عْة ّ هْی «ُؼیَ
تِـاًی» کبؿی ثکٌؼ کَ آى تَْیـ ُویيگی فیجب ّ ُوقهبى ؿیـ هبثل ػمتیبكتٌی اف ُؼیَ تِـاًی کٌبؿ فػٍ ىْػ ّ هب ثب
یک «ُؼیَ تِـاًی» رؼیؼ ّ ثب هؼؿت هْی ثبفیگـی اّ ؿّثـّ ثيْین.
اهب آًچَ کَ هي ػؿ چٌؼ ًوؼی کَ عْاًؼٍ ام ،پیؼا ًکـػم ،ػؿ ّاهغ یک ًکتَ هضْؿی ّ هـکقی كیلن ثْػ کَ صبل هی عْاُن
ثَ کوک ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ثَ ثیبى ّ تيـیش آى ّ اُویتو ثـای كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» ثپـػافم.
پبیبى بیگٌبُی طٌتی ّ ػزّع فزدیت هذرى ّ هؼضالت هذرى در جبهؼَ ػِزی ایزاًی
ػامتبى كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» ثؼیي ىکل امت:
ًقػیک ػیؼ امت ّ ُوَ هـػم هيـْل عبًَ تکبًی ّ امتوجبل اف مبل ًْ ُنتٌؼ .ػعتـ رْاًی ثَ ًبم ؿّس اًگیق(تـاًَ
ػلیؼّمتی) کَ عْػ ؿا آهبػٍ افػّاد هیکٌؼ ،ؿّف چِبؿىٌجَ مْؿی ثـای کبؿ ثَ عبًَ عبًْاػٍای هتْمٔ ّاؿػ هیىْػ.
كْبی پـ تٌو ّ ؿناًگیق عبًَ ،ثَ ُوـاٍ ؿْؿبی اًلزبؿ تـهَُبی چِبؿىٌجَ مْؿی كْبیی ثیحجبت ّ ًبآؿام ثَ ّرْػ
آّؿػٍامت.
هژػٍ(ُؼیَ تِـاًی) ،عبًن عبًَ ،ػؿ ُیئتی مـاپب میبٍ ّ ثب صـکبتی ػَجی ،صبلتی ؿـیت ػاؿػ .هژػٍ ثَ ؿاثطَ ُونـ
عْػ(صویؼ كـطًژاػ) ّ فى ُونبیَ(پبًتَ آ ثِـام) هيکْک ىؼٍ ّ فًؼگی عبًْاػٍ ػؿ آمتبًَ ًبثْػی امت .ػمت آعـ هـػ،
ثَ ظبُـ ػؿ ًظـ ُونـه تجـئَ هیىْػ ّ پیو اف ػیؼ آىتی هیکٌٌؼ؛ ُـچٌؼ تٌِبیی ّ ػّؿی آػمُبی هََ اػاهَ عْاُؼ
ػاىت.
ربهؼَ ایـاًی ػیگـ یک ربهؼَ مٌتی ًینت ثلکَ یک ربهؼَ هؼؿى ثب هؼْالت هؼؿى ّ ُوـاٍ ثب ػؿگیـی ایي رِبى
هؼؿى ثب ثوبیبی مٌتی ّ هـامن مٌتی ،مبعتبؿُبی مٌتی امت کَ ػؿ ّاهغ ثـای پبی ایي ربهؼَ هؼؿى کْچک ىؼٍ امت ّ
پبمغگْی هيکالت ّ هؼْالت كـػی ،روؼی یب ػوْهی آًِب ًینت .ػؿ كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» هب ثب ًوبػ ایي «صزبة
ّ هیل ثیگٌبُی مٌتی» ػؿ هبلت «چبػؿ» ػـّك رْاى كیلن ؿّثـّ ُنتین کَ اف صْهَ تِـاى هی آیؼ ّ هی عْاُؼ کوی
ػؿ عبًَ ُبی تِـاًیبى کبؿ ثکٌؼ تب ثـای ػـّمیو کَ ػؿ ایبم ػیؼ ؿط هی ػُؼ ،کوی پْل روغ ثکٌؼ .ؿّفی کَ اّ ثَ
عبًَ هژػٍ ّ ُونـه ّ كیگْؿُبی اٍلی كیلن هی ؿّػ ،هَبػف ثب «چِبؿىٌجَ مْؿی» امت ّ اّ هـاؿ امت ػؿ عبًَ
تکبًی کوک ثکٌؼ .ػؿ ّاهغ اهب اّ ػؿ ایي ؿّف ثب رِبى ػين ّ فًبىْیی ػیگـ كیگْؿُبی كیلن ّ هؼْالت آًِب ؿّثـّ
هی ىْػ ّ «ثکبؿت اصنبمی ّ اّلیَ» عْیو ؿا اف ػمت هی ػُؼ ّ اّلیي گؾاؿ عْیو ثَ هـصلَ «فى ىؼى» ّ «كـػ
ىؼى» ؿا اًزبم هی ػُؼ .افیٌـّ «چِبؿىٌجَ مْؿی» هضل تالهی یک آییي پبیبى مبل هؼین ّ ىـّع مبل ًْ ،آییي
«ًْفایی» ثب «تْلؼ ػؿػًبک یک فى» ّ ػجْؿ اّ اف «ثیگٌبُی ّ مبػگی اّلیَ ػيوی ّ اصنبمی» امت ّ ثبینتی ػهیوب
كیلن كـُبػی ؿا اف ایي رٌجَ ثـؿمی کـػ کَ اّ تب چَ صؼ هبػؿ ثَ ایزبػ ایي «گؾاؿ ّ آییي ثلْؽ» هی گـػػ ّ تب چَ صؼ هی
تْاًؼ ایي ػّ آییي ًْفایی هلی ّ كـػی ؿا ثَ ُن پیًْؼ ثقًؼ ّ احـی چٌؼالیَ ثْرْػ آّؿػ.
ػؿ كیلن هب ّـّؿت گؾاؿ اف ایي «صزبة ّ ثیگٌبُی مٌتی» ّ ّـّؿت ػمتیبثی ثَ یک «ثلْؽ فًبًَ یب هـػاًَ» ؿا ػؿ
اثتؼا ّ اًتِبی كیلن ثَ صبلت ػّ صبػحَ ًنجتب هيبثَ هی ثیٌین .ػؿ اثتؼای كیلن ػـّك رْاى ثـ هْتْؿ ًبهقػه مْاؿ امت ّ
ًبگِبى «چبػؿه» ػؿ فًزیـ هْتْؿ گیـ هی کٌؼ ّ آًِب ثَ فهیي هی عْؿًؼ .هب ػؿ ایٌزب ػؿ ّاهغ ثب «صْْؿ ّویـ
ًبعْػآگبُی» ؿّثـّ ُنتین کَ ثب یک عطبی فثبًی یب یک عطبی کالهی ثَ هب ًيبى هی ػُؼ کَ اکٌْى یک «امن
ػاللت» ،یک «صویوت هِن» كـػ یب یک ربهؼَ عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ مْژٍ ثبینتی ثَ آى تْرَ ثکٌؼ ّ ایي صویوت ؿا
ػؿ رِبى عْیو پؾیـا گـػػ .اهب ٓجیؼی امت کَ ُویيَ ػؿ اثتؼا مْژٍ ّ یب یک هلت ػهیوب ایي « اىتجبُبت تَبػكی» ؿا
ثَ مبى عطبیی هْهتی ّ ثی هؼٌب کٌبؿ هی فًؼ ّ ثَ آى تْرَ ًوی کٌؼ ،اهب ایي «امن ػاللت» ّ صویوت كـػ یب ربهؼَ کَ
ثیبًگـ یک ّـّؿت ّ توٌبی كـػی یب روؼی امت ،ثَ اىکبل هغتلق عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ ّ تب كـػ ثَ پؾیـه آى ّ
ثَ تضْل ًْ ،ثَ گؾاؿ ًْ ّ ثلْؽ ًْ ػمت ًیبثؼ ،هضکْم ثَ تکـاؿ امت.
ػؿ كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» اهب ایي ّـّؿت تضْل ّ گؾاؿ اف «صزبة ّ ثیگٌبُی مٌتی» ثَ ربهؼَ هؼؿى ّ كـػ هؼؿى
ثَ اىکبل هغتلق عْیو ؿا ًيبى هی ػُؼ .ایي «امن ػاللت ّ ّـّؿت» ػؿ هبلجِبی هغتلق صْْؿ پیؼا هی کٌؼ ،اهب
هِوتـیي صْْؿ اّ ػؿ «هبلت چبػؿی» امت کَ اثتؼا ػمت ّ پب گیـ امت ّ مپل ػؿ هنیـ كیلن ّ ثب تجؼیل ىؼى رْاى
ػعتـ ػبىن ثَ فى آهبػٍ فًبىْیی ،صبل « چبػؿ» ػؿ ػؿگیـیِبی عبًْاػگی كیگْؿُبی اٍلی كیلن گن هی ىْػ ّ آًگبٍ
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کَ ىُْـ ّ ٍبصجغبًَ اّ ؿا ثَ هضل فًؼگیو ػؿ صْهَ ىِـ هی ثـػ ،ثَ ربیی کَ ًبهقػه هٌتظـ اّمت ،صبل اّ ثؼّى
چبػؿ امت ّ ػؿ ػیي صبل ثنیبؿی اف «تُْوبت عْیو» ػؿثبؿٍ فًبىْیی ؿا ًیق اف ػمت ػاػٍ امت ،الجتَ ثی آًکَ ًباهیؼ
ّ اكنـػٍ ىؼٍ ثبىؼ .كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» ػؿ ّاهغ «آییي ثلْؽ» كـػی امت کَ ُوقهبى ثب آییي ثلْؽ روؼی یب ًْفایی
روؼی ّ لضظَ ؿمیؼى مبل ًْ ّ فهبى ًْ پیًْؼ هی عْؿػ ّ ُـ چَ ثیيتـ ًيبى هی ػُؼ کَ ربهؼَ هؼؿى ّ كـػ هؼؿى
ایـاًی ،ؿّاثٔ ػيوی ّ فًبىْیی ایـاًی ثـای پبمغگْیی ثَ ثضـاًِبی هؼؿى ّ اًنبًی عْیو ،ثبینتی ُـ چَ ثیيتـ تي
ثَ ػیبلْگ ّ چبلو هؼؿى ّ مبعتبؿ هؼؿى ثؼٌُؼ ّگـًَ هضکْم ثَ تکـاؿ ثضـاى عْیو ُنتٌؼ .فیـا اف ثضـاى كـاؿ
هوکي ًینت ّ ثیگٌبُی مٌتی ّ مبعتبؿ مٌتی ایـاًی هضکْم ثَ ىکنت ًِبیی ّ كـّپبىی ًِبیی امتٓ .جیؼی امت کَ
ایي پیبم كیلن ّ صبلت كیلن ثَ هؼٌبی ًلی صزبة یب چبػؿ ًینت ثلکَ ثَ هؼٌبی ًلی آى تُْوی امت کَ عیبل هی کٌؼ هی
تْاًؼ ثب صزبة مٌتی ّ ؿّاثٔ مٌتی ثَ هوبثلَ ثب ثضـاًِبی هؼؿى ّ اًنبًی ربهؼَ عْیو ؿّػ .فیـا ؿُبیی اف صزبة
ارجبؿی یب ثیگٌبُی مٌتی ػؿ ّاهغ ثَ هؼٌبی ّؿّػ ثَ ػـٍَ «صزبة موجْلیک» امت ّ ایٌکَ ُـ اًنبًی ػاؿای صزبة
ّ هـفُبی عبً عْیو امتُ،وبًطْؿ کَ ّاهؼیت یک ؿاثطَ تٌِب هی تْاًؼ اف چين اًؼافُبیی ػیؼٍ ىْػ ّ ُویيَ
اهکبى ؿّایت ّ چين اًؼافی ػیگـی ًیق ُنتُ .وبًطْؿ کَ ػّؿثیي کبؿگـػاى ثَ هب ایي چين اًؼافُبی هغتلق ّ
ؿّایبت هغتلق ؿا ًيبى هی ػُؼ.
آًچَ هؼؿت كیلن امت ،یؼٌی ثیبى «آییي پبگيبیی ّ ثلْؽ كـػی ّ تالهی آى ثب ّـّؿت ثلْؽ ّ ًْفایی روؼی»ُ ،وقهبى
ًوطَ ّؼق كیلن ًیق ُنت .فیـا ایي گؾاؿ ػـّك ثَ فًی ًْ ػؿ هنیـ ػامتبى ّ اف ٓـین گؾاؿ اف ُلت عْاى عْیو،
ػؿ ًِبیت آًوؼؿ هْی ٍْؿت ًوی گیـػ کَ هب ثضـاى ّ ُـاك ایي تبفٍ ػـّك ؿا ػؿ پبیبى اصنبك ثکٌین ّ ػؿ ٍْؿتو
مْاالتی ثجیٌینُ .وبًطْؿ کَ پیًْؼ ّ تالهی ایي «آییي ًْفایی كـػی» ثب «ًْفایی روؼی ّ آییي چِبؿىٌجَ مْؿی» ثَ
عْثی ٍْؿت ًوی گیـػ ّ کبؿگـػاى ًوی تْاًؼ ایي پیًْؼ ؿا ثَ ٍْؿتی ثْرْػ آّؿػ کَ توبىبچی ُن ایي تالهی امبهی
ػاللت كـػی ّ روؼی ؿا صل ّ لول ثکٌؼ ّ ُن ثب ػیؼى آتيِبی ػؿ هیبى ؿاٍ ّ ػؿ عیبثبى ُـ چَ ثیيتـ ثضـاى ّ عطـی
ؿا اصنبك ثکٌؼ کَ تکـاؿ ایي ثضـاى ّ ًبتْاًی اف ًْفایی كـػی یب هلی ًْ ثَ ُوـاٍ ػاؿػٓ .جیؼتب ثغيی اف ایي ًبتْاًی
ًبىی اف عطـی امت کَ کبؿگـػاًبى ایـاًی ثَ عبٓـ «ًگبٍ ػیگـی ثقؿگ» عيي ّ مبًنْؿچی اصنبك هی کٌٌؼ ّ ًوی
تْاًٌؼ کبهل ثَ عالهیت ٌُـی عْیو تي ثؼٌُؼ .ثب ایي صبل كیلن «چِبؿىٌجَ مْؿی» یک كیلن هْكن ّ عْة ػؿثبؿٍ ثضـاى
اًنبى هؼؿى ّ ىِـی ایـاًی ،ثضـاى هؼؿى ػين ّ فًبىْیی ایـاًی امت.
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تْ ًببیذ دّطت بذاری
هّْْع كیلن امـائیلی /كـاًنْی/آلوبًی «تْ ًجبیؼ ػّمت ثؼاؿی» یک ؿاثطَ ُوزٌل عْاُبًَ هیبى یک پنـ رْاى ّ
یک هـػ هنٌتـ ٍبصت فى ّ كـفًؼ امت .ؿاثطَ ػؿ یک هضل کبهال هؾُجی ّ اؿتؼّکل یِْػی ًيیي ػؿ اّؿىلین
امـائیل ٍْؿت هیگیـػ ّ ایي ّمْمَ هوٌْػَ ًَ تٌِب ػّ كـػ ؿا کَ ُـ ػّ ًیق ػاؿای ؿیيَ ُبی هؾُجی ىؼیؼ ُنتٌؼ
ػچبؿ ثضـاى ػؿًّی ّ هؾُجی هی مبفػ ًَ ،تٌِب هـػ هنٌتـ ؿا کَ ػاؿای كـفًؼ ّ فى امت ّ ثيؼت اؿتؼکل امت ثَ یک
«ثضـاى ػوین هؾُجی ّ تٌبًَ» هی اكکٌؼ ثلکَ کل هضلَ ّ کٌینَ ؿا ّاؿػ رـیبى هی کٌؼ ،ثضـاى رٌنی ّ ُـامِبی
رٌنی ّ ػيوی ًِلتَ ػؿ پيت ایي «ٍؼاهت هْهٌبًَ ّ ػّمتی ثَ ُن هْهي ػیگـ ؿا ًيبى هیؼُؼ .ایي ّمْمَ ّ توٌبی
هوٌْػَ عْاة ػؿّؿیي هضلَ ؿا ثـ ُن هیقًؼ ،فًؼگی ّ توٌبیی ًْ ّاؿػ هضلَ ّ هؾُت هی مبفػ ّ اکٌْى ثبینتی ایي
ػٌَـ ثیگبًَ ّ عطـًبک ،ایي ّمْمَ اُـیوٌی ثَ اىکبل هغتلق آىکبؿ ّ پٌِبى ػكغ ّ مـکْة ىْػ.

ایٌزبمت کَ كیلن ًَ تٌِب توٌب ّ ثضـاى ػيوی ّ اؿّتیکی ػّ كـػ ُوزٌل عْاٍ ؿا ًيبى هیؼُؼ ،یب هیبى یک كـػ ُوزٌل
عْاٍ ّ كـػ ػیگـ تي ػاػٍ ثَ یک كبًتقی ُوْاؿّتیکی عْیو ،ثلکَ ایي صبػحَ ثـ هتي ّ ثنتـ یک ربهؼَ ػیٌی ّ اعالهی
ٍْؿت هیگیـػ ّ كیلن ثَ عْثی هیبكَ عيي  ،ثيؼت مـکْثگـ ّ پبؿاًْییبی پيت هؾُت یِْػی ّ ػؿ ًِبیت ُـ ًگبٍ
ثيؼت اعالهی ؿا ًيبى هیؼُؼ کَ امیـ رٌگ اعالمّ/مْمَ امتّ .هتی ایي كیلن ؿا ثجٌییؼ ثب آًکَ ػامتبى ػؿ امـائیل
اتلبم هی اكتؼ اًگبؿ ػؿ هٌبٓن ثيؼت هؾُجی هخل هن یب ثـعی هٌبٓن اٍلِبى ّ ًزق آثبػ ایي صبػحَ ؿط هیؼُؼُ .وبى
صبالت صقة اللِی ّ ُوبى رٌگ ّمْمَ/گٌبٍ ّ ُینتـی ػمتَ روؼی ثـای مـکْة « توٌبی هوٌْػَ» ،ثـای مـکْة
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ّ تجؼیؼ ػگـعْاٍ ،ػگـ ٓلت ،ػٌَـ هتلبّت ّ ػؿ ػیي صبل رؾاثیت ایي ػٌَـ ػؿ آى كْبی هؾُجی ،پیًْؼ ایي رؾاثیت ّ
آى هوٌْػیت .پیًْؼ هیبى صبالت ُوْاؿّتیک هـػاى ػؿ لضظَ مـّػعْاًی هؾُجی ّ مپل هوٌْػیت ایي ًقػیکی ػؿ
پنتْی یک هَبة عبًَ ّ ًگبٍ کٌزکبّ ،عيوگیي ّ پبؿاًْییب ُوگبى ثَ ایي پنتْ ّ آًچَ ػؿ آى ؿط هیػُؼ.
هي كیلن هؼـّف « کُِْبی ثـّک ثیک» اف آًگ لی ؿا ًیق ػیؼٍ ام کَ ػؿثبؿٍ ػّ کبثْی رْاى ُوزٌل ٓلت یب ُوزٌل
ثبف ثْػ اهب ثَ ثبّؿ هي كیلن «تْ ًجبیؼ ػّمت ثؼاؿی» احـ ُبین تبثبک هي ،اف رِبتی هْیتـ ّ اٍیل تـ امت .ثَ ّیژٍ کَ
ایي كیلن ػؿ ّاهغ ثَ یک فیـهتي هؾُجی ًیق اىبؿٍ هیکٌؼ ّ ًيبى هیؼُؼ کَ ػؿ ّاهغ كـهبى اٍلی ًِلتَ ػؿ پيت ػٍ كـهبى
هْمی ایي امت کَ «تْ ًجبیؼ ػّمت ثؼاؿی» «،تْ ًجبیؼ توٌبثْؿفی».
افیٌـّ ػؿ ایي كیلن ُـ توٌبّؿفی ػبىوبًَ ّ اؿّتیکی ػؿ ّؿای چِبؿچْة اعالهی ّ ػیٌی ّ مٌي هضلی ثيؼت مـکْة
هیىْػ ،عْاٍ ایي ؿاثطَ ُوزٌل عْاُبًَ ثبىؼ ّ یب ػين یک ػعتـ ّ پنـ ثَ ُن .ایٌزب هب ثَ عْثی هی ثیٌین کَ ػٍ
كـهبى اعالهی ّ ػؿ ًِبیت ُـ اعالم هطلن ّ مـکْة گـ ثَ هْل ًیچَ ثـ ؿّی یک «ػول ؿیـ اعالهی» پبیَ ؿیقی
ىؼٍ امت ّ آى مـکْة «ػٌَـ هتلبّت» ،توٌبی هتلبّت ّ تاله ثـای ػؿثٌؼ مبعتي رنن ّ فًؼگی ،توٌبُبی ثيـی ػؿ
چِبؿچْة ایؼٍ ّ ًگبٍ ّ اعالم عْیو امت .ایزبػ یک ًْع چيیؼى فًؼگی ّ مـکْة ُـ رنن ّ چين اًؼاف هتلبّت.
تالىی کَ ػؿ ًِبیت هضکْم ثَ ىکنت امت فیـا توٌب ُویيَ ػؿ ًِبیت پیـّف امت ،فیـا اًنبى «هْرْػی توٌبهٌؼ»
امت ّ فًؼگی ،رنن «هبىیٌِبی تْلیؼ آؿفّ ّ توٌبی هؼاّم ،تلبّت هؼاّم».
افیٌـّ ُویي ػٍ كـهبى اعالهی ّ ُـ اعالم ّ هؾُت هطلن مـکْثگـ توٌب ّ فًؼگی هـتت ػهیوب ػىوي عْیو ّ آى
رؾاثیت «توٌبی هوٌْػَ» ؿا ثْرْػ هی آّؿًؼ .ثب آًکَ ػؿ ایي كیلن ػؿ ًِبیت « اعالم مـکْة گـ» ّ هیل پبک ىؼى
اف ّمْمَ ،هیل ثبفگيت ثَ ثیگٌبُی ػؿّؿیي هْهٌبًَ ّ مـکْة ىْؿ فًؼگی ػؿ عْیو پیـّف هیيْػ ّ ػهیوب ایي
ٍؼاهت تـاژیک كیلن ثِتـیي ّمیلَ ثـای ىٌبعت عيًْت ًِلتَ ػؿ ایي ػؼم ٍؼاهت اعالهی ّ ػیٌی ّ ثِتـیي ًوبیو گـ
ػؼم اعالهیت ًِلتَ ػؿ پيت ػٍ كـهبى اعالهی امت .ثبؿی پیيٌِبػ هی کٌن ایي كیلن ؿا ًگبٍ کٌیؼ ّ توٌبّؿفیؼ ،ػّمت
ثؼاؿیؼ ،آًطْؿ کَ هی ٓلجیؼ ( .هي ثَ ػوؼ ػؿ کٌبؿ کلوَ ًْیی هخل ُوزٌل عْاُی یب ُوزٌل ٓلجی اف کلوَ ُوزٌل ثبف
ًیق امتلبػٍ کـػم فیـا تاله ثـای مـکْة ایي کلوَ اف ٓـف ؿّىٌلکـاى ؿا ًوًَْ ای ػیگـ اف ّكبػاؿی ثَ ُوبى اعالم
پبک ّ عْة هی ثیٌن .فیـا ثَ ربی ایٌکَ کلوَ ُوزٌل ثبف ،ػعتـثبف ،کلتـ ثبف ،هوبؿ ثبف ؿا فیجب مبفًؼ ّ اف ثبؿ اعالهی
ّ مٌتی آى ؿُب مبفًؼ ،هی عْاٌُؼ ثگْیٌؼ کَ هب ُوزٌل گـایبى عْثین ّ ًَ ُوزٌل ثبفاى ثؼُ .وبًطْؿ کَ هي ّاژٍ
کْئیـ یب « ػگـعْاٍ رٌنی» ؿا ثـ ّاژٍ ؿایذ ىؼٍ «ػگـثبه رٌنی» تـریش هی ػُن)
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زنان بدون مردان یا «زنان بدون زنان و فیلم کارت پستالی»
مدتها بود که می خواستم فیلم «زنان بدون مردان» از شیرین نشاط را ببینم .مدتی پیش نقدی کوتاه بر چند عکس از
سری عکسهای زنان هللا شیرین نشاط نوشته بودم و قدرتهای او را در این زمینه تحسین کرده بودم و نیز سواالتی
مطرح کرده بودم .اما کنجکاو بودم که آیا او می تواند جدا از عکاسی در زمینه کارگردانی نیز موفق باشد و اثری
متفاوت بیافریند؟ جدا از آن چون این فیلم برنده جایزه ونیز شده بود برایم این سوال مطرح بود که آیا این فیلم به خاطر
قدرت هنری اثر به آن اعطا شده است و یا اینکه این فیلم جایزه اش را بیشتر مدیون شرایط مساعد و اعتراضات
مردم در خیابان است و به قول معروؾ دیگران بهایش را داده اند و او این وسط سودش را برده است ( .البته همیشه
محیط اطراؾ و شرایط بر موفقیت یا شکست اثر هنری تاثیر گذارند ،اما موضوع میزان این تاثیر است) .جدا از آن
می خواستم بدانم که آیا واقعا این فیلم دارای قدرت هنری و سینمایی قوی است و فیلمی متفاوت است و یا اینکه با
ارفاؼاتی که معموال به برخی فیلمهای جهان سومی می دهند ،به این فیلم نیز با تک ماده و کمک جهان سومی جایزه
داده اند.
امشب نیز هشت مارس شب زنان بود و فکر کردم چه فرصتی بهتر از این که با یک تیر دو نشان بزنم و در این
شب جشن زنان این فیلم را ببینم .اما چشمتان روز بد نبیند ،در آخر پشیمان شدم از اینکه وقتم را تلؾ کردم.
شاید در فرصتی مناسب به نقد دقیق فیلم بنشینم و معضالت مهم این فیلم را نشان دهم ،با آنکه معضالت این فیلم چنان
آشکار است که احتیاج به نقد خیلی جدی ندارد .اما می توان با شناخت بهتر و چند چشم اندازی معضالت فیلم هم
معضالت هنری شیرین نشاط را بهتر فهمید و هم به درک بهتر چندپارگی هنرمند و روشنفکر معاصر ایرانی
نزدیکتر شد .این فیلم اما در نهایت همان معضل پایه ای و «فانتسم بنیادین» نگرش هنری شیرین نشاط را مطرح می
کند که در نقدم بر برخی عکسهای او ،در کنار تایید و تحسین قدرتهایش ،مطرح کرده ام و اگر او به این معضل
بنیادین خویش ننگرد و از آن عبور نکند ،دیگر حتی مبارزات مردم در خیابان نیز نمی تواند ضعؾ و معضالت فیلم و
یا هنر او را مستتر بکند ( .برای درک این فانتسم بنیادین نگاه شیرین نشاط لطفا به مقاله اول من درباره عکسهای او
مراجعه کنید که در بخش ادبیات لینکش زده شده است ).در این مقاله وارد این معضالت بنیادین و روانی اثرش نمی
شوم و آن را به نقدی دیگر و شاید زمانی دیگر موکول می کنم .در این مقاله می خواهم فقط به چند حس و برداشت
اولیه از این فیلم و به چند معضل آشکار فیلم بپردازم:
فیلم «زنان بدون مردان» از ابتدا دچار یک هذیان گویی درونی کارگردانی است که در اصل بیشتر یک عکاس هنری
است .ازینرو این فیلم در واقع از یک سو به حالت صحنه های کارت پستالی و کم عمق است و از سوی دیگر فیلم و
کارگردان تالش برای پرکردن این صحنه های کارت پستالی و نقاشی گونه با محتویات و موضوعات مختلؾ
اجتماعی ،فلسفی ،شاعرانه و ؼیره می کند .می توان از سکانسهای قوی فیلم مثل سکانس حمام زنانه و ؼیره لذت برد
و دقیقا همین سکانسها نشان می دهد که شیرین نشاط بیشتر یک عکاس هنری است تا کارگردان ،مشکل اما این است
که نه فیلم به حالت اپیزودگونه و در یک پیوند شبکه وار است و نه یک داستان چندالیه فردی و اجتماعی است .فیلم نه
به حالت فراگمنتی است و نه به حالت یک داستان دنباله دار مدرن .اگر باغ بایستی محل پیوند و تالقی داستان چهار
زن و چهار پروسه باشد ،بیشتر به محل تالقی هذیان گونه « تصورات شاعرانه ،مادرانه ،عارفانه از باغ و ؼیره»
تبدیل شده است و هر صحنه ای ساز خویش را می زند و می خواهد برای خودش یک «صحنه خاص و مخصوص و
نقاشی گونه یا شاعرانه» باشد  .ما اینگونه نه با یک ارکستر مدرن و تک صدایی ،با یک فیلم خوب مدرن با داستان
مدون و دنباله دار روبروییم که دلوز به آن « تصویر_ حرکت» روبروییم و نه با شکاندن زمان و مکان و ساختارها
به کمک مونتاژ قوی و با ورود عمیق به جهان درونی سوژهها و به درون جهانی چندمتنی و چندصدایی ،چندروایتی
روبروییم  ،چیزی که دلوز آن را خصلت مهم سینمای نوین و در واقع پسامدرن و به حالت « تصویر_زمان» می
نامید.
ما در فیلم ضعیؾ «زنان بدون مردان» با یک جهان چندمتنی و چند صدایی روبرو نیستیم و تمامی تالشهای
کارگردان برای ایجاد یک «اثری هنری متفاوت» و چندالیه در واقع به این تبدیل می شود که ما در فیلم با «آش شله
قلمکار ژانرها و حاالت مختلؾ و کم عمق» روبرویم که بیش از هر چیز می خواهند ببیننده را با «تصاویر کارت
پستالی و از طریق ویزوئل یا تصویری» تحت تاثیر بگذارند و مجذوب خویش سازند .یعنی قدرت اصلی فیلم بر حالت
نارسیستی و مجذوب گرانه و کارت پستالی لحظات استوار است و نه بر قدرت «سمبولیک» فیلم که باعث می شود
فیلم بر بیننده چنان تاثیری بگذارد که او را به فکر وادارد  .از یکطرؾ چنان او را با خویش درگیر بکند و همزمان جا
را برای تفسیر و نقد باز بگذارد تا بیننده به «خوانش خاص» خویش از فیلم دست یابد .آنچه فیلم و کارگردان می
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خواهد در واقع هوراکشیدن دیگران برای «آکت های مختلؾ فیلم» است و برای این کار او از هر المان و تصاویری
می خواهد استفاده بکند که از فیلمهای مدرن و ؼیره گرفته است و آنها را به هم بچسباند .اما او نمی تواند به یک اثر
«بینامتنی و چندمتنی» دست یابد بلکه این استفاده از المانها و ژانرهای مختلؾ و فیلمهای دیگر ،به حالت چسباندن کم
محتوای این تصاویر و لحظه ها در کنار یکدیگر صورت می گیرد و نه پیوند داستانی عمیقی میان صحنه ها وجود
دارد و نه حالت بینامتنی و فزون متنی نوینی که بیننده را به متون دیگر و خوانشهای دیگر از صحنه ها وادار بکند.

یک نمونه آن صحنه خودکشی مونیس است که بی هیچ مقدمه ای شروع می شود و سپس به حالت اسلوموشن
صورت می گیرد تا تاثیرش بیشتر شود اما چون بیینده اصال هنوز دقیق موضوع را نمی داند و حتی هنرپیشه فیلم نیز
دقیق نمی داند که چکار می کند ،از اینرو انتقال احساسی و تاثیرگذاری بسیار ضعیؾ است .ازینرو حالت اسلوموشن
فیلم به جای اینکه مثل تکنیک «بالت_تایم» فیلم ماتریکس یا فیلمهای دیگر خوب مدرن یا پسامدرن باعث ایجاد
«درهای بینابینی» ،باعث ایجاد امکان ظهور خوانشها و چشم اندازهای نو شود ،بیشتر یک سقوط عارفانه و شاعرانه
و در خویش بسته است.
بدتر آنکه سپس مونیس توسط برادرش در حیاط خانه به خاک سپرده می شود و چند روز بعد توسط دوستش از خاک
در آورده می شود و او هنوز زنده است و همه ی این سمبولها ،ژانرهای مختلؾ و المانهای مختلؾ در کنار یکدیگر
گذاشته می شود ،بدون آنکه اصوال پیوندی درست و شبکه وار یا «بینامتنی» میان آنها ایجاد شده باشد و یا این
ایپزودها در کنار یکدیگر چون اجزای یک پازل به تماشاچی امکان تفسیرها و خوانشهای مختلؾ «ظهور دوباره»
مونیس را بدهد .بنابراین بیننده نمی داند که چرا حال او زنده می شود و اصال همه ی این کارها یعنی چی و اینجا چه
اتفاقی می افتد .اما این به معنای آن نیست که کارگردان بدین وسیله در بیینده یک حالت «ایهام و تعلیق» بوجود می
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آورد ،زیرا آنچه در بیینده احتماال اتفاق می افتد ،بیشتر یا خنده ای به این ضعفهای عمیق سینمایی و یا سرتکان دادنی
از روی تاسؾ به این حرکات نامفهوم و هذیان آلود است.
حاصل این فیلم درهم و برهم یک سری صحنه هایی است که در آنها نه هنرپیشگان و نه صحنه توانایی انتقال
احساسی قوی و چندالیه موضوعات و حاالت را دارد و نه اصوال مضامین آن با این صحنه های کارت پستالی و یا
موزیک آن درست بهم می خورند .فیگورهای فیلم به جای اینکه آدمهایی زنده با تاریخ خاص خویش و تفاوت خاص
خویش باشند ،بیشتر مقوالت و تییپک هایی هستند برای اینکه در واقع یک سری شعر و نظر و حالت را به تصویر
بکشند .در نهایت اما کل فیلم به حالت صحنه های کارت پستالی با مضامین متفاوت و درهم برهم است و گویی
کارگردان می خواهد همه ی حرفهای مهم فلسفی ،انسانی ،هنری ،شاعرانه ،جنسیتی و اجتماعی خویش را با هم بزند و
اینگونه او در واقع «دهن باز می کند بدون آنکه هیچ چیز بگوید» .ازینرو نیز جمله نهایی فیلم که این فیلم به
آزادیخواهان تقدیم شده است ،در واقع اصال به فیلم نمی خورد ،زیرا موضوع فیلم اصال بحث جنبش آزادیخواهی
نیست .حتی موضوع فیلم بحث چهار زن و سرنوشتشان نیست .زیرا ما دقیقا با سرنوشت و جهان آنها امکان ارتباط
پیدا نمی کنیم .بلکه موضوع فیلم تالش یک کارگردان برای ایجاد یک فیلم جشنواره ای و با استفاده از المانها و
ژانرهای مختلؾ هنری ،از المانهای سوررئالیستی ،سمبولیک تا ژانر وحشت و یا شاعرانه ،فلسفی و ؼیره است و او
همه ی این مباحث را به یک «آش شله قلمکار » تبدیل می کند .حالت شیرین نشاط در این فیلم دقیقا حالت بخشی از
روشنفکری ایرانی است که مؽزش پر از کلمات و نگرشهای مختلؾ است و در یک جمله دهها مکتب را به هم می
چسبانند اما ناتوان از ایجاد یک چشم انداز متفاوت به یک پدیده و یا ناتوان از آفرینش یک نگرش شبکه وار و یا
سیستماتیک هستند و فقط مثل یک لباس چهل تکه این کلمات قلنبه سلنبه را بهم می چسبانند تا دیگران را مجذوب یا
مرعوب خویش سازند .اینجا نیز ما با حالت ویزوئل و تصویری یک «لباس چهل تکه ایرانی» روبروییم.
ازینرو کل فیلم «زنان بدون مردان» چه در خوانش متفاوت از یک کتاب و چه در ایجاد چشم اندازی نو به یک برهه
فرهنگی و اجتماعی جامعه ایران و یا خوانش و چشم اندازی نو به جهان چهار زن و موضوعات آنها ،در واقع تالشی
شکست خورده و مضحکانه است و فقط بدرد این می خورد که با دیدن آن در انتها گفت «،این نتیجه آن است که
نتوانی مباحث را عمیق حس و لمس بکنی و استیل هنری خاص خویش را  ،نگاه خاص خویش را بوجود آوری».
زیرا آنگاه مجبوری مثل فیلم «زنان بدون مردان» شیرین نشاط ،دچار این حالت چندپاره درونی باشی و از یک
طرؾ به جای «سکانسهای سینمایی و درگیر کردن بیننده با جهانی متفاوت و چندالیه و در عین حال آشنا و انسانی»،
آنگاه کارت پستالهای هنری از صحنه ها و از رویدادهای تراژیک فردی یا جمعی درست بکنی .از طرؾ دیگر یک
لحظه صحنه وحشت انگیز بیافرینی ،لحظه ای دیگر به جنگ درونی یک فاحشه و تالش او برای پاک کردن تنش
بپردازی و سپس این موضوع را رها بکنی و بدون آنکه به گونه ای پیوند درونی این همه سرنوشتهای متفاوت را
نشان بدهی ،به سراغ تظاهرات در خیابان و درگیری مصدق و شاه بپردازی .یا در این وسط تجاوز به زنی و یا
خودکشی مونیس و نگاه عاشقانه مونیس به روشنفکر توده ای را در وسط فیلم نیز بیاوری و آن را با المانهای قدیمی
خویش مانند تصویر زنی با چادر در میان مردان سفید پوش و ؼیره قاطی بکنی و برای اینکه فیلم را به هم بچسبانی،
آخر فیلم نیز دو تا آواز بی دلیل و بی موقع به آن اضافه بکنی و سرانجام آن را به آزادیخواهان هدیه بکنی .یعنی نه
بتوانی به کمک مونتاژ قوی و شکاندن زمان و مکان و بازی قوی این امکان را بوجود آوری که در ذهن بیننده این
همه پازلهای مختلؾ به شیوهها و تفسیرهای مختلؾ به یک «پیوند شبکه وار و چندالیه» دست یابند .یا اینکه الاقل
«فراگمنتهای قوی و مستقل» بیافرینی و به عهده بیننده بگذاری که چه پیوندی میان آنها ایجاد می کند و یا نمی کند .به
جای آن از هر چیزی نشان بدهی و به همه چیزها اشاره ای سرسری بکنی و به قول معروؾ «اقیانوسی به وسعت
یک وجب» بیافرینی و بدتر از همه دو تا ترانه نیز آخر کار اضافه بکنی و رقصها و حاالتی که خیلی های آن حاالت
عربی هستند و حتی رقص ایرانی نیستند و بعد خیال بکنی که «خیلی هنر کرده ای» و دچار این توهم باشی که جامعه
و بحران فرهنگی ،جنسیتی و سیاسی ایران را عمیقا به تصویر کشیده ای و حاال نیز آن را به این جامعه و مبارزانش
تقدیم بکنی.
اما کافی است که کمی از این هیاهوی بازار و زمانه فاصله بگیری و با کمی دقت به این فیلم بنگری ،آنگاه جز
تمسخری در باب این فیلم و تشویق کنندگان و اعطاکنندگان جایره به جا نمی ماند .تنها خنده ای تلخ بر این حماقت
هنری و سر تکان دادنی از روی تاسؾ بر هورای دیگران برای این حماقت هنری باقی می ماند.
معضل ادیپال فیلم «زنان بدون مردان»
بخش عمده مشکالت فیلم «زنان بدون مردان» و ناتوانی او از ایجاد یک پیوند شبکه وار و چندالیه میان المنتهای
مختلؾ فیلم در واقع ناشی از یک «فانتسم زنانه و ادیپالی» است .محور و مرکز فیلم «زنان بدون مردان» در واقع
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یک «باغ» است که هر سه فیگور زن فیلم به شیوههای مختلؾ به آن پناه می برند تا از سرنوشت و شرایط دردناک
خویش دوری جویند و به آرامش دست یابند .این باغ در واقع نماد «بهشت گمشده مادری» و بازگشت به «جنین
مادری» یا به آؼوش مادر و طبیعت است .کارگردان فیلم دقیقا از سمبلها و سکانسهایی نیز استفاده می کند که هر چه
بیشتر این «بازگشت به آؼوش مادر و به جنین مادری» را به تماشاچی القاء بکند .برای مثال زن خودفروش از
سوراخی در دیوار باغ بدرون باغ یا جنینی مادری باز می گردد .در این بهشت مادرانه آنگاه نقش مردان یا به شکل
«پیرمرد شکسته» و در واقع «اخته» است و یا به حالت «مرد نظامی،خشن و رئالی» است که حال به باغ هجوم می
آورد ،آرامش و شادی باغ را بهم می زند و دنیای زنانه را بهم می ریزد.
این تصویر اما در واقع یک «فانتسم» است و بازگشت به بهشت کودکانه یا به آؼوش مادر در واقع یک «رجعت
ناممکن» و محکوم به شکست است .تنها راهی که برای زنان فیلم و یا مردان فیلم است ،در واقع لمس ضرورت زمانه
و سرنوشت خویش ،آری گفتن به آن و ایجاد روایت فردی خویش از عشق و زندگی است .تنها از طریق این برخورد
سبمولیک و بالؽانه آنگاه ارتباطی دیگر و پارادوکس با جنس مخالؾ یا با دیگری و با «دیگری بزرگ» یا با شرایط
جامعه و فرهنگ ممکن است .فیلم به جای اینکه نشان دهد که چگونه همه زنان و مردان فیلم در واقع اسیر توهماتی
مشابه هستند و بدنبال یک بهشت سوسیالیستی یا بهشت مادری می گردند و به اینخاطر به فردیت زنانه و مردانه خویش
و یا به پاسخی درست به شرایط زمانه خویش دست نمی یابند ،در واقع خود نیز اسیر این «رویا و فانتسم رهایی
عارفانه و بازگشت به بهشت مادری» است و طبیعتا وقتی زنان به کودکانی در آؼوش مادر تبدیل می شوند ،آنگاه نقش
مردان یا مثل باؼبان اخته و ناتوان است و یا مثل مردی رئال است که می خواهد این بهشت و آرامش را بهم بزند .یا
به حالت مردی است که متوجه نگاه زنی نیست که در باغ منتظر اوست.
از آنجا که «فیلم زنان بدون مردان» برگرفته و بر پایه «زیرمتن» کتاب شهرنوش پارسی پور است ،بایستی با مطالعه
کتاب دید که آیا آنجا نیز دقیقا همین فانتسم و معضل وجود دارد و از کتاب به فیلم انتقال یافته است و یا آنکه خوانش
ؼلط کارگردان فیلم است.
سخن نهایی
ازینرو بایستی با صراحت گفت که فیلم «زنان بدون مردان» اگر شرایط جنبش سبز نبود ،به جای «جایزه هنری
ونیز» به احتمال زیاد هدیه معروؾ برای بدترین فیلم سال را دریافت می کرد .بنابراین خانم «شیرین نشاط» بایستی
در واقع هدیه اش را به حق به ندا و دیگر قربانیان این جنبش اعطا بکند .زیرا جنبش سبز آنها فیلم بد او را نجات می
دهد و حتی باعث می شود که جایزه دریافت بکند .از طرؾ دیگر این جایزه نشان می دهد که جایزه دهندگان ونیز و
فستیوالهای فیلم مدرن همیشه دو معیار برای فیلمها دارند ،یکی برای فیلمهای اروپایی و آمریکایی و دیگری برای
جهان سومیها .از دومیها زیاد انتظاری ندارند و اگر نه موضوع فیلم و نه موسیقی فیلم و یا بازی فیگورهای فیلم به هم
بخورد ،برای دومیها زیاد اشکالی ندارد ،زیرا بهرحال آنها جهان سومی هستند .همینکه فیلم بسازند ،گل کاشته اند و
کافی است.
چیزی که بیش از همه مرا متاسؾ کرد ،این بود که دیده بودم خیلی ها و حتی نقادان معروؾ ایرانی نیز برای این فیلم
بد و ضعیؾ هورا کشیدند و کمتر کسانی جرات کردند کمی نیز انتقاد بکنند ..اینجا نیز بار دیگر ضعؾ عمیق نقد
مدرن در هنر و اندیشه ایرانی خویش را نشان می دهد .خنده دارتر اینکه خانم شهرنوش پارسی پور نیز که نویسنده
داستان است در این فیلم حضور دارد و بنابراین او بایستی با این فیلم احساس همخوانی داشته باشد .این حرکت او بدین
معناست که پس یا داستان او نیز به همین ضعیفی  ،چندپارگی و مضحکانه است و یا اینکه او نیز کم کم پیر شده
است و دیگر نمی داند چکار می کند و به هر توجهی راضی است ،هر چه باشد.
اما به قول نیچه بایستی هر دربار و اجتماعی « دیوانه ای» داشته باشد یا به زعم فوکو بایستی هر جامعه «دیوانگان
عاقلی» داشته باشد که حاضر به گفتن حقیقت باشند و اینکه این فیلم بسیار ضعیؾ است و در واقع دیدن آن وقت تلؾ
کردن است و شیرین نشاط بهتر است همان عکاس هنری باقی بماند اگر بخواهد اینگونه فیلم بسازد .هر جامعه و
فرهنگی دقیقا احتیاج به این نقد و نقادان بی پروا دارد که هم حاضر به دیدن قدرتهای افراد و هم ضعفهای آنها باشند و
هم اسیر هیاهوی نارسیستی و هندوانه زیربؽل گذاشتنهای متقابل ایرانی نشوند .شاید آنموقع و با تؽییر و تحول مدرن
گفتمان بحران زده ی ایرانی آنگاه هم تعداد هنرمندان و روشنفکران مدرن ایرانی بیشتر شود و هم اینکه هر کس در
این فرهنگ «همه کاره» نباشد و نخواهد باشد و آن کاری را بکند که بلد است و دچار «توهم همه فن حریؾ بودن»
نباشد ،چه رئیس جمهورش یا هنرمندش.
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باری فیلم »زنان بدون مردان» در واقع «فیلم زنان بدون زنان و داستان» و یک سری «صحنه های کارت
پستالی» است و بیش از این هم نمی ارزد و در واقع ارزش نقد بیشتر ندارد و دیدن آن در واقع «وقت تلؾ کردن»
است.
ادبیات:
لینک نقد من بر برخی عکسهای شیرین نشاط و آثاری از م.آزرم
http://www.sateer.de/1982/07/blog-post.html
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ًگبُی رّاًؼٌبختی/فلظفی بَ فیلن «رّببى طفیذ»
ػؿثبؿٍ كیلن «ؿّثبى ملیؼ» هیتْاى فیبػ مغي گلت ،اهب ثَ ثبّؿ هي ًکتَ اٍلی كیلن اف یک ٓـف صبلت میبٍ/ملیؼ كیلن،
صبلت چِـٍ ُب ّ هیویک اكـاػ ّ ثْیژٍ ُب ثچَ ُب ّ ػیگـی هْفیک كیلن امت کَ اف اثتؼا ًْػی ُـاك ّ عيًْت ًِلتَ
ؿا ًوبیبى هی مبفػ کَ هب ػؿ ْٓل كیلن گبم ثَ گبم ىبُؼ ؿىؼه ُنتین .یب مـاًزبم ػؿ اًتِبی كیلن هی ثیٌین کَ ػؿ ّاهغ
رٌگ رِبًی ػّم ثـای ػُکؼٍ ػولی ّ اتلبهی ؿُبیی ثغو امت فیـا صبل هیتْاًؼ ایي عيًْت ؿا ثَ ىکل هيغٌ ّ
روؼی ثیبى کٌؼ ّ اف رٌگ ثب عْیو ّ ػؿگیـی ثب عْیو ،اف ؿّثـّ ىؼى ثب «ّویـ ًبآگبٍ» عْیو صؾؿ کٌؼ ّ کوتـ
ػچبؿ ػلِـٍ ّ ثؼثیٌی ػؿًّی ّ یب ًنجت ثَ ُونبیَُبی عْیو ىْػ .تب ًغْاُؼ ثَ عْػ ّ ثَ هؼْل عْیو ثٌگـػ.
یؼٌی اگـ اف ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ ّ لکبًی ثَ كیلن ثٌگـین ّ ثغْاُین ثَ ًظن موجْلیک كیلن ّ ًويی کَ كیلن ثَ توبىبچی هیػُؼ
تْرَ کٌین ،آًگبٍ هتْرَ هیىْین کَ كیلن ػؿ صویوت هب ؿا ثب صبلت عْػآگبًٍ/بعْػآگبٍ یک ػُکؼٍ ؿّثـّ هیمبفػ.
ػُکؼٍ آؿاهی کَ ؿّی ػیگـه عيًْت ػؿ ؿّاثٔ رٌنی ،مْءامتلبػٍ رٌنی اف کْػکبى ،عيًْت تـثیتی ّ عيًْت ثَ
یکؼیگـ امت .آى آؿاهو ػُکؼٍ ثـؿّی ػؿیبیی اف عيًْت ّ عين امتْاؿ امت ّ ػؿ ّاهغ یک «آتو فیـ عبکنتـ»
امت ّ صبل « ّویـ ًبعْػآگبٍ ثـهیگـػػ» .فیـا مـکْة ًِبیی ثضـاى ّ هؼْالت عْیو هوکي ًینت .صبل عيًْت
پٌِبى ،هؼْالت پٌِبى ایي ربهؼَ عْیو ؿا گبم ثَ گبم ثـ هال هیمبفػ ّ هب گبم ثَ گبم ّ اف ٓـین تَبػكبت هغتلق ّ
صْاػث هغتلق ثب مینتن عيًْت ؿكتبؿی ّ کالهی ،عيًْت رٌنی ًِلتَ ػؿ ایي ػُکؼٍ ّ هـػم آؿاهو ؿّثـّ هیىْین ّ
ثَ ػٌْاى ثیٌٌؼٍ هزجْؿ هیىْین ثب ػّ ؿّی رِبى اًنبى هؼوْلی ،ثب ػّ رِبى عْػآگبًٍ/بعْػآگبٍ اًنبى هؼوْلی ّ یب هؼًی
ؿّثـّ ىْین .یب اف ٓـف ػیگـ ثجیٌین کَ چـا ایي آؿاهو عْػآگبٍ پیًْؼ تٌگبتٌگ ثب آى عيًْت پٌِبى یب ًبعْػآگبٍ ػاؿػ کَ
اف ًنلی ثَ ًنل ػیگـ اًتوبل هییبثؼ .افیٌـّ ػؿ ایي كیلن ثَ ّیژٍ کْػکبى ُن هْؿػ ایي عيًْتِب ُنتٌؼُ ،ن ثیبًگـ ایي
عيًْتِب ُنتٌؼ ّ ُوقهبى ػؿ صبل اًتوبم اف ثقؿگبى عيًْتگـ ،هبًٌؼ فهیي فػى امت ػکتـی کَ هب ثؼؼا پی هیثـین ثَ
ػعتـه تزبّف رٌنی هیکٌؼ .یؼٌی ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّاًَ ػهیوب کْػکبى ثَ ػٌْاى « صبهالى ّ ًيبىػٌُؼگبى ثیوبؿی
ؿّاًی روؼی» ػول هیکٌٌؼُ .وبىْٓؿ کَ کْػکبى صبل ثٌب ثَ ایي هٌطن عيًْت ثبؿ ػؿ ّاهغ مـثبفاى ًْیي رٌگ
ثقؿگ ثؼؼی ُنتٌؼ ّ اػوبلکٌٌؼگبى عيًْت روؼی ثـ ػلیَ یِْػیبى ّ ػیگـاى.
ػؿ ایي كیلن ثَ ػّ ًکتَ ػیگـ ؿّاًکبّاًَ ًیق پی هیثـین .اّل ایٌکَ «ّویـ ًبعْػآگبٍ» ُویيَ عْػ ؿا ثَ صبلت یک
اىتجبٍ تَبػكی ،یک صبػحَ ثبّؿًکـػًی ،یک اىتجبٍ لـْی ّ ؿیـٍ ًيبى هیػُؼ .ػؿ كیلن ًیق اّلیي صْْؿ ًبعْػآگبُی ّ
اّلیي صْْؿ ثبفگيت ًبعْػآگبُی یب ػؿمتتـ ثگْین «ّویـ ًبآگبٍ» ؿا هب ػؿ فهیيعْؿػى امت ػکتـ ّ فعویىؼى اّ
هیثیٌین.

اف ٓـف ػیگـ ُوبىْٓؿ کَ كـّیؼ ّ لکبى ًيبى هیػٌُؼّ ،ویـ ًبآگبٍ هضل ُـد ّ هـد ًینت ثلکَ ًظبمهٌؼ امت ّ ثَ
صبلت «تَْیـی» امت .یب ثَ هْل لکبى ّویـ ًبآگبٍ هخل فثبى مبفهبىثٌؼی ىؼٍ امت ّ یک رِبى موجْلیک امت،
«ػینکْؿك ؿیـ» امت .ثٌبثـایي ػؿ آى ُـ تَْیـی ثیبًگـ یک عْاُو ّ توٌبی موجْلیک هبمت ّ ػؿ پیًْؼ ثب ػیگـ
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تَبّیـ ّ عْاُيِب هـاؿ ػاؿػُ .ـ ػبؿَّ ًبعْػآگبٍُ ،ـ ثیوبؿی ؿّاًی یک «میگٌیلیکبًت یب امن ػاللت» امت کَ ثَ
«امن ػاللت» ػیگـی اىبؿٍ هیکٌؼ .یؼٌی ثب آىکبؿىؼى یک تَْیـ ُوقهبى فهیٌَ ثـای ػیبى ىؼى صبالت ػیگـ
ًبعْػآگبُی ثْرْػ هیایؼ کَ ثب ایي تَْیـ ثَ ىیٍْ امتؼبؿٍ یب هزبف ػؿ پیًْؼ هـاؿ ػاؿًؼ .ػؿ كیلن هب ایي پیًْؼ ؿا ثَ
ػّىکل هیثیٌین .اّل ایٌکَ ثب فهیي عْؿػى ػکتـ ػؿ ّاهغ صْاػث ثؼؼی ّ عطبُبی اتلبهی ثؼؼی یکی ثؼؼ اف ػیگـی ؿط
هیػٌُؼ ّ گْیی مؼ مبًنْؿ کنکن هیىکٌؼ ّ هـتت هؼْل ػیگـی ّ ثضـاى ػیگـی صْْؿ عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ کَ
ػؿ ػیي صبل رقّی ّ الوٌتی ػؿ مبعتبؿ عْػآگبٍ ػُکؼٍ ّ ؿكتبؿ هـػم ػُکؼٍ امت ّ هب کنکن ثب «ّاهؼیت مـکْة ىؼٍ»
ػُکؼٍ ّ هـػم آى ؿّثـّ هیىْین ّ «چِـٍ ػیگـ» آًِب ّ ػُکؼٍ .اف ٓـف ػیگـ ایي صْْؿ ًبعْػاگبُی ػؿ كیلن ػؿ
ؽُي توبىبچی ثَ ایزبػ تَبّیـ ًْ ػمت هیفًؼ ّ ثب ًبعْػآگبُی ثیٌٌؼٍ اؿتجبٓ ثـهـاؿ هیکٌؼ ّ هب تَبّیـ هيبثِی ػؿ
رِبى ّ مینتن اعالهی یب عْػآگبُی كـٌُگی عْیو هییبثین ّ ثَ كکـ كـّ هیؿّین .ثیٌٌؼٍ ػؿ اًتِبی كیلن ثب ًْػی
اصنبك تيْیو ّ ػلِـٍ ّ لول صْْؿ ًبعْػآگبٍ كـػی ّ روؼی اف پبی كیلن ثلٌؼ هیىْػ .گْیی کَ اّ ُویي
ًقػیکیُبمت.
ػؿ اًتِب اگـ اف «ػؿیؼا» کوک ثگیـین ،آًگبٍ هیتْاى ًکتَای ػیگـ ػؿ كیلن ؿا ػیؼ .ثَ ثبّؿ ػؿیؼا ػؿ كیلن ّ یب ػؿ ُـ هتي،
رقیی ّ الوٌتی ّرْػ ػاؿػ کَ «کلیؼ» ػؿک كیلن امت ّ ػؿ ّاهغ ایي «الوٌت» چِبؿچْة ّ مبعتبؿ هتي ؿا هیمبفػ ّ
یب ػؿ مبعتبؿه ىـکت ػاؿػ .ػؿ كیلن «ؿّثبى ملیؼ» ایي «کلیؼ» ثـای ػؿک كیلن ّ ػؿک هؼْل اُبلی ػُکؼٍ ،ػهیوب
تَْیـ ّ تیتـ كیلن یؼٌی «ؿّثبى ملیؼ» امت .تاله عيي ربهؼَ ّ ػُکؼٍ ثـای ػمتیبثی ثَ «ؿّثبى ملیؼ» ّ ثیگٌبُی ّ
یب تاله ثـای تـثیت كـفًؼاًيبى ثَ ایي ثیگٌبُی اعالهی ّ رٌنی ،ػؿ ّاهغ ثیو اف ُـ چیق ًيبى هیػُؼ کَ توبهی
ػُکؼٍ عْیو ؿا گٌبُکبؿ ّ عيي اصنبك هیکٌؼ.
یؼٌی هب ثب اًنبى ّ ربهؼَای ؿّثـّیین کَ عْػ ؿا ػویوبً ،بعْػآگبٍ/عْػآگبٍ ،گٌبُکبؿ هیپٌؼاؿػ ،عيي ّ عْػعْاٍ
هیپٌؼاؿػ ّ ػهیوب ُویي صل گٌبُکبؿی اّ ّ ثَ ّیژٍ صل گٌبُکبؿی رٌنی اّ ثبػج هیىْػ کَ مبعتبؿی ایي چٌیي آؿام
ّ ػؿ علب عيي ثیبكـیٌؼ ،ػمت ثَ تـثیت عيي رٌنی ّ ؿكتبؿی كـفًؼاًو ثقًؼ تب ثـ اصنبك گٌبُکبؿی عْیو ّ اف
مْی ػیگـ ثـ اهیبل عيي پٌِبى رٌنی عْیو ،ثـ صل ّ هیل «هتل پؼؿ ّ ثؼمت آّؿػى هبػؿ یب رنن» چیـٍ ىْػ ،ثـ
صل ّهیل «فًبی ثب هضبؿم» عْیو چیـٍ ىْػ ّ اف ٓـف ػیگـ هـتت امیـ ایي عيًْت ّ هیل گٌبُکبؿی ثبهی ثوبًؼ.
«ؿّثبى ملیؼ» آى الوٌت مبفًؼٍ ّ ًگِؼاؿًؼٍ ایي مینتن عْػآگبًٍ/بعْػآگبٍ ػُکؼٍ امت ّ ػؿ ّاهغ اّ تالىی
ىکنتعْؿػٍ ثـای كـاهْىی هیل «هتل پؼؿ» امت ثَ ربی آًکَ ایي صل ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبلت موجْلیک آى ّ ایزبػ
رِبى كـػی عْیو ّ ػجْؿ اف مٌت تجؼیل کٌؼ .اف ایٌـّ «ؿّثبى ملیؼ»ُن مبفًؼٍ رِبى اعالهی ّ آؿام ػُکؼٍ ّ ُن
رِبى پبییٌی ّ عيًْت آهیق ػُکؼٍ امت کَ ُـ اف چٌؼگبُی مـ ثبف هیفًؼ ،مبًنْؿ ؿا کٌبؿ هیفًؼ ّ ثَ ٍضٌَ
ثبفهیگـػػ تب ثب عيًْت هضلی ّ یب مـاًزبم ثب عيًْت رِبًی ثَ عْامت عْیو ّ اؿّبی توتغ عيًْتآهیق عْیو
ػمت یبثؼ ّ ػؿ ایي «صوبم عْى» عْیو ؿا ثيْیؼ ّ ػّثبؿٍ اصنبك پبکی ّ ؿُبیی اف ػلِـٍُبی اًنبًی کٌؼ.
هيکل كیلن «ؿّثبى ملیؼ» ًیق ُویيربمت کَ هبػؿ ًویىْػ ایي پیًْؼ گلتوبًی ّ ؿّاًکبّاًَ هیبى صبلت
عْػآگبًٍ/بعْػآگبٍ ػُکؼٍ ّ ربهؼَ ؿا ْٓؿی ثَ ثیٌٌؼٍ الوبء کٌؼ کَ اّ ؿا ُـ چَ ثیيتـ ثَ كبٍلَگیـی ػؿًّی ّ لول ایي
پیًْؼ تـاژیک هیبى صبلت ّ چـعَ رٌِوی اعالم/گٌبٍ ،یب ػؿ كـٌُگ هب هیبى صبلت اُْؿاهقػایی/اُـیوٌی ،ثِتـ ًقػیک
کٌؼ .فیـا ثـای لول هؼؿت موجْلیک توٌبُبی ًبآگبٍ هب ثبینتی هب اثتؼا ثَ «مْژٍ هٌونن لکبًی» تجؼیل ىْین ّ اف ایي
چـعَ رٌِوی ثیـّى آیین ّگـًَ ػؿ ایي چـعَ رٌِوی ّ ؿئبل گٌبٍ/اعالم ،كؤ اًنبًِبی ًبؿمینتی یب ؿئبل ّ
کبثْكّاؿی ؿىؼ هیکٌٌؼ کَ یب هیتْاًٌؼ هظلْم ّ هْؿػ متن ّاهغ ىًْؼ ّ یب عْػ متوگـاى عيي ثبىٌؼ .یب اثتؼا کْػکبى
متوؼیؼٍ ّ كـػا مـثبفاى عيي یک آؿهبى اعالهی ًْ ّ «ثِيت ؿّی فهیي» ًْ ثبىٌؼ ّ ثـای ػمتیبثی ثَ «ؿّثبى
ملیؼ» ثیگٌبُی ثَ صوبم عْى هغبللبى ّ ػىوٌبى هٌلْؿ ؿاّی ىًْؼ.
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رّاىکبّی فیلن «کوپلکض ببدر هبیٌِْف» ّ هذل ایزاًی آى
كیلن رؼیؼ کبؿگـػاى آلوبًی «اّلی اػل» ّ مٌبؿیًْْیل ّ تْلیؼ کٌٌؼٍ « ثـًؼ آیيیٌگـ» ثَ ًبم « کوپلکل ثبػؿ هبیٌِْف»،
ًوًَْ هْكوی اف یک كیلن ُْىوٌؼاًَ ،رؾاة ّ چٌؼالیَ ػؿ ثبة هّْْع تـّؿینن ّ ؿًّؼ ؿىؼ «هْد تـّؿینن» ،ػؿثبؿٍ
ثغيی اف تبؿیظ آلوبى ّ رٌجو تـّؿینتی «گبؿػ مـط» ثَ ؿُجـی «اّلـیکَ هبیٌِْف» ّ «آًؼؿیبك ثبػؿ» امت .ایي
كیلن ثـ امبك کتبة هؼـّف ّ هـرغ ژّؿًبلینت آلوبًی « اىتلبى آّمت» ثَ ُویي ًبم مبعتَ ىؼٍ امت .اىتلبى آّمت ػؿ
ایي کتبة ثَ ثـؿمی ىـایٔ ىـّع ؿاػیکبلیقٍ ىؼى رجٌو چپ ػؿ آلوبى ّ ىـایٔ میبمی ػاعلی ّ عبؿری آى فهبى
هیپـػافػ( . )1اّ ػؿ کتبة هنتٌؼ/ژّؿًبلینتی عْیو ؿًّؼ تضْل ثغيی اف ایي رٌجو ػاًيزْیی ثَ گـٍّ تـّؿینتی
«گبؿػ مـط» ؿا ،اف مبلِبی  68/1967تب آعـیي اهؼام هِن ایي گـٍّ ّ ػؿ ّاهغ آعـیي اهؼام ًنل مْم ایي گـٍّ ،ػًجبل
هیکٌؼ ( .اػؼام اهتَبػػاى ّ ؿئیل یک ثغو اهتَبػی ثٌبم «ُبًل آیيلـ»« ،ؿثْػى ُْاپیوبی لْكت ُبًقا» ّ مـاًزبم
«عْػکيي ػمتَروؼی» گـٍّ ثبػؿهبیٌِْف ػؿ فًؼاى).
كیلن «کوپلکل ثبػؿ هبیٌِْف » ( )2ثَ ایي امتیل ّ ىیٍْ کتبة ّكبػاؿ هیهبًؼ ّ ُنفهبى ثَ کوک تکٌیک هْی كیلن ّ
ثبفیگـی ثغيی اف ثِتـیي ثبفیگـاى میٌوبی آلوبى یک كیلن پـهؼؿتٍ ،ویوی ّ ػؿ ػیي صبل ُْىوٌؼاًَ ّ ثؼّى پٌؼُب ّ
پیوػاّؿیُبی اعالهی ایزبػ هیکٌؼ .هّْْع كیلن ًلی اعالهی تـّؿینن ّ عيًْت ًینت ثلکَ كیلن «کوپلکل ثبػؿ
هبیٌِْف» ،ثب ایزبػ یک ٍضٌَ فًؼٍ ّ ىغَیتُبی فًؼٍ ّ هْی ،ػؿ ّاهغ ثَ فیجبیی ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ یک «هْد
عيًْت» ػؿ یک ربهؼَ ّ كـٌُگ ّ یب ػؿ یک ػـٍَ ّ فهبًَ ؿىؼ هیکٌؼ .چگًَْ ُـ ثغيی ًوو عْیو ؿا ػؿ ایي
«ثبفی عيًْت ّ تـّؿینن» ایزبػ هیکٌؼ ّ چگًَْ یک ػّؿٍ عيًْتُ ،ینتـی ،تـّؿینن ،تـك ّ ثبفی هيتـک ُوَ
ثغوُب ثَ ثنتـي ثـاي ایي هْد عيًْت ّ اّدگیـی آى ّ ًیق ثَ هؼلْل آى ػؿ یک چـعَ رٌِوي ّ هـتت ػؿ صبل
ؿىؼ ًْ هجؼل هیيْػ .چگًَْ یک تـاژػی هيتـک ّ ػؿػًبک ىکل هیگیـػ.
هؼؿت تکٌیکی كیلن ػؿ ایي امت کَ اف ٍضٌَُبی اّلّ ،ؿّػ ىبٍ ّ كـس ثَ آلوبى ،تظبُـات ّؼ ىبٍ ّ هتل ػاًيزْی
آلوبًی ،ػؿ ّاهغ ثب ایزبػ صبلتی هنتٌؼ ّ فًؼٍ هب ؿا ّاؿػ ُوبى ٍضٌَُب هیکٌؼ ّ هب اف فهبى ّؿّػ ىبٍ ّ ثـ ثنتـ یک
رٌجو ؿاػیکبلىؼٍ ػاًيزْیی ػؿ الوبى ،ىبُؼ ؿىؼ عيًْت ّ ػؿگیـی ػؿّى ربهؼَ ثؼؼ اف رٌگ آلوبى هیىْینُ .ن
فهبى پیًْؼ ایي رٌجو ػاًيزْیی ثب رٌجو ػاًيزْیی ىَت ّ ُيت ّ ؿاػیکبلینن رِبًی ،ثب هّْْع رٌگ ّیتٌبم ّ
رٌگ اػـاة ّ امـاییل ّ ایزبػ یک تـّؿینن رِبًی ثَ عْثی ًيبى ػاػٍ هیىْػ .كیلن اف ٓـف ػیگـ ثَ ُـ ػّ ٓـف
ػػْا ،یؼٌی اػْبی گبؿػ مـط ّ ٓـف ػیگـ ًیـُّبی ػّلتی ّ اهٌییتی آلوبًی ،چِـٍای عٍَْی ّ اًنبًی هیػُؼ ّ
اف ّؼقُب ّ هؼؿتُبی آىُب مغي هی گْیؼ ّ ػؿگیـیُبی ػؿًّی آىُب ؿا ثب عْیو ّ ًیق ثب یکؼیگـ ؿا ثَ ًوبیو
هیگؾاؿػ.
ػؿ ایي ػـٍَ اهب گبٍ ػچبؿ اكـآیگـی هیىْػ ّ ثَ ّیژٍ ػؿ صیي ثَ تَْیـ کيیؼى چِـٍ «آًؼؿیبك ثبػؿ» ،اّ ؿا
تجؼیل ثَ یک «کبثْی آلوبًی ّ عيي» هیکٌؼ کَ ػؿ ّاهغ هّْْػو ًَ اًوالة ثلکَ توتغ ّ لؾت اف عيًْت امت .اف
ٓـف ػیگـ ایي كیلن ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ ؿُجـی اٍلی گـٍّ «ثبػؿهبیٌِْف» ػؿ ّاهغ ثَ ػِؼٍ «گْػؿّى اًنلیي»
ّ «آًؼؿیبك ثبػؿ« ثْػٍ امت ّ اّلـیکَ هبیٌِْف ػؿ اٍل ثیيتـ ًوو میبمی ّ ًْىتبؿی ثَ ػِؼٍ ػاىتَ امت.
هؼؿت ػیگـ كیلن ػؿ ایي امت ،ثَ ّیژٍ اف ًیوَ ػّم كیلن ّ اف فهبى ثَ فًؼاى اكتبػى گـٍّ اٍلی ّ ًنل اّل «ثبػؿ
هبیٌِْف» ،ػؿ ّاهغ كیلن اف صبلت كیلن هنتٌؼ ّ فًؼٍ ثَ صبلت كیلوی هنتٌؼ/ؿّایتی ػؿهیایؼ .فیـا ٍضٌَُب ّ صْاػث
ّاهؼی ّ هنتٌؼ ُنفهبى ثب ٍؼا ّ ؿّایت ثبفیگـاى كیلن ّ گـٍّ گبؿػ مـط ّ ًْع صل ّ ثـػاىت آىُب اف لضظَ فًؼاى
اًلـاػی ،اف اػتَبة تب صؼ هـگ ّ ؿیـٍ ُوـاٍ هیىْػ .ایٌگًَْ هب ُـچَ ثیيتـ ثب هؼْل رِبى ّ اًنبىُبیی ؿّثـّ
هیىْین کَ ػؿ ّاهغ ُـ صـکت یکبیک اىُب ،ثـ ثنتـ ایي ىـایٔ عيًْت ّ تـّؿ هتوبثل ،هٌطوی ّ ّـّؿی امت .تٌِب
اف ثیـّى هیتْاى ثَ «رٌْى ًِلتَ» ػؿ ایي « ػوالًیت پبؿاًْییؼ ّ عيي» پي ثـػ ّ ػیؼ کَ چگًَْ ایي ُوَ اًنبى ػاًب،
اف ًیـُّبی ػّلتی تب رٌجو مـط ثب اػْبی ثبُْىو کَ ّکیل ،ػاًيزْ ّ یب ژّؿًبلینت ّ ؿیـٍ ُنتٌؼ ،ثَ ػام یک «
کبثْك هْد تـّؿ ّ عيًْت» گـكتبؿ ىؼٍاًؼ ّ ػؿ هؼٌبی لکبًی امیـ توتغ ؿئبل ّ کبثْكّاؿ عيًْت ّ هـگ ىؼٍاًؼ.
ایٌگًَْ كیلن هبػؿ هیىًْؼ هیبى ىـایٔ روؼی ،كـٌُگی ّ عٍَْیبت كـػی ّ ىغَی پیًْؼ ایزبػ کٌؼ ،ػؿ ػیي ٓـس
یک هّْْع هيتـک ثَ كـػیت كیگْؿُب اربفٍ ثیبى ػُؼ ّ ثَ پیًْؼ ػیبلکتیکی هیبى عٍَْیبت «كـػ» ّ «ؿیـ»
ًقػیک ىْػ.
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اف ٓـف ػیگـ كیلن ثَ عْثی ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ُـ ًنل رؼیؼ تـّؿ ػؿ ّاهغ ّ ثٌبچبؿ عييتـ اف ًنل هجلی امت ّ
عيًْت آىُب عيًْت ٓـف هتوبثل ؿا ایزبػ هیکٌؼ ّ عيًْت ٓـف هتوبثل اف ٓـف ػیگـ هْد عييتـ تـّؿینن ؿا
ثبػج هیىْػ .ػؿ كیلن ُویيْٓؿ ثَ ّـّؿت ثـعْؿػ ثَ ؿیيَُبی تـّؿینن اىبؿٍ هیىْػ .ػؿ ًِبیت كیلن ًیق ثؼّى
رْاثی ثَ هؼْل تـّؿینن ثَ پبیبى هیؿمؼ ّ ُنفهبى هب ؿا ثَ ىیٍْ اي اصنبمی/عـػی ثَ لول ایي كبرؼَ ّ ثبفی
هيتـک ًقػیک هیمبفػ ،ثیآًکَ رْاثی رؼیؼ ػاىتَ ثبىؼ .هب ػؿ پبیبى كیلن ػؿ ّاهغ عْػ ؿا ثب ىـایٔ اهـّفی رِبى
عْیو ّ هْد رؼیؼ عيًْت ّ تـّؿینن ّ گـكتبؿی ُوگبًی ػؿ ایي ثبفی کبثْكّاؿ ّ هزِْل ؿّثـّ هیثیٌین .هْفیک
كیلن ًیق ثَ عْثی هیتْاًؼ ایي صبلت ػلِـٍ ّ کبثْكّاؿ ػؿ كیلن ؿا ًيبى ػُؼ ّ كیلن ؿا ُوـاُی کٌؼ ّ ثیٌٌؼٍ ؿا هزؾّة
ٍضٌَُبی كیلن مبفػ.

هيکل كیلن ػؿ ّاهغ اف ایٌزب آؿبف هیىْػ کَ ًوطَ هؼؿتو ّ تيـیش ایي «ثبفی تـاژیک هيتـک» ػؿ ػیي صبل ًوطَ
ّؼلو ًیق ُنت .فیـا ًبتْاى اف ایزبػ ژؿكبی ثیيتـی اف یک «ثبفی کبثْكّاؿ ّ ؿئبل هيتـک» ّ تيـیش چگًْگی
تضْل ّ ؿىؼ هٌطوی ّ کبثْكّاؿ ایي «هْد عيًْت ّ تـّؿینن» امت .فیـا هب ػؿ كیلن ثَ عْثی هیثیٌین کَ ثـ ثنتـ
ایي ؿاػیکبلینن ّ عيًْت هٌطوَای یب رِبًی ُ ،وَ ثٌْػی ػؿ ایي «ثبفی عيًْت ّ هْد عيًْت» گـكتبؿًؼ ّ ًوو
عْیو ؿا ایلب هیکٌٌؼ ،اهب كیلن «ثبػؿ هبیٌِْف کوپلکل» هبػؿ ًویىْػ ُـ چَ ثیيتـ رْ ُینتـی ّ ػلِـٍ ّ تـك ّ
صـکبت ُینتـیک ػؿّى ربهؼَ ّ ػؿّى ػّلت آى فهبى ؿا ثَ مبى ثغيی ػیگـ اف هؼْل ًيبى ػُؼ تب ثَ ػون هيکل
ػمت یبیؼ .تب ثتْاًؼ ُنفهبى هيکل رٌگ ّ عيًْت هؼبٍـ ّ گـكتبؿی رِبى هؼؿى ػؿ یک ًگبٍ گبٍ ثيؼت ثٌیبػگـایبًَ
ّ عيي ؿا ًيبى ػُؼ .تب ثتْاًؼ ًيبى ػُؼ کَ چگًَْ ػؿ صبهؼَ آى فهبى آلوبى ،ثـ ثنتـ ایي رْ ُینتـی ،تـك ،عيًْت
ُوگبًی ،اٍْال ؿىؼ تـّؿینن ُـ چَ ثیيتـ هوکي هیىْػُ .وبىْٓؿ کَ صولَ آهـیکب ثَ ػـام ّ ایزبػ رٌگ ٍلیجی
عجـی ثـ ػلیَ « هضْؿ ىـ ایـاى» رقّی اف «ثبفی ّ رْ هيتـک عيًْت ّ تـّؿ» امتُ .وبىْٓؿ کَ کیٌَ ثيالػى
ّ ُینتـی آهـیکبیی ّ اؿّپبیی یکؼیگـ ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼُ .وبىْٓؿ کَ «ًلی ُْالکبمت ّ ًلی امـائیل» ایـاًی ّ
صولَ ثَ ایـاى ّ ثقؿگ کـػى ػؿّؿیي عطـ یک ایـاى ّؼ ثيـی ُوؼیگـ ؿا ّ کبثْك ؿا ثبفتْلیؼ هیکٌٌؼ.
هيکل ػیگـ كیلن ایي امت کَ كیلن ثب ّرْػ ایزبػ ػلِـٍ ّ ایزبػ اهکبى لول ثضـاى ّ عيًْت ًِلتَ ػؿ ایي ػّؿاى ثـای
ثیٌٌؼٍ ،هبػؿ ًویىْػ ُنفهبى ُـ چَ ثیيتـ ثَ صبلت هزِْل ّ کبثْكّاؿ ایي عيًْت ّ ًبتْاًی ًِبیی اف یبكتي ػلتی
ثـای آى پبمظ ػُؼ .فیـا هيغٌ امت کَ تـّؿینن ّ عيًْت ػلل عْیو ؿا ػاؿػ اهب توبهی ایي ػلتُب ثبف ًیق
ًویتْاًؼ هؼٌبی ًِبیی تـّؿینن ّ ػلیل ًِبیی ایي هّْْع ؿا ًيبى ػُؼ کَ چـا ثغيی اف ثِتـیي ؿّىٌلکـاى یک ربهؼَ
صبّـ ثَ کيتي ػیگـی ّ عْیو ُنتٌؼ ّ یب هٌِؼمی ػـة ثب ُْاپیوب ثؼؿّى ثـری پـّاف هیکٌؼ .ایي ثغو «کبثْكّاؿ
ّ هزِْل» فًؼگی امت کَ لکبى ثَ آى ًبم مبصت ّ رِبى «ؿئبل» ثيـی ؿا ػاػٍ امت ّ ػؿ ًوؼم ثـ كیلن رؼیؼ «ثتهي»
ثَ ْٓؿ ًنجتب گنتـػٍ ُن ثَ ایي هوْلَ ّ ًیق ثَ ًوؼ ػلْف ثـ ایي هوْلَ پـػاعتَام.
هيکل ًِبیی كیلن ػؿ ایي امت کَ ثَ ْٓؿ ػوؼٍ كیلنُبی آلوبًی ،ثبّرْػ یک ُْه هْی ّ یب «ٌٓقی» ربلت ،ػاؿای یک
« ظـاكت آهـیکبیی یب كـاًنْی» ػؿ ارـا ّ ًوبیو ٍضٌَُب ّ ثَ ّیژٍ صبالت اًنبى ػؿ ثضـاى ًینتٌؼ .ایي هيکل ػؿ
ایي كیلن ًیق عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ .ایي ّؼق كیلن ثَ ّیژٍ ػؿ ػؼم تْاًبیی ثَ ًيبى ػاػى ثضـاى ػؿًّی اّلـیکَ
هبیٌِْف ّ یب ػلل ػؿگیـی هیبى اّلـیکَ ّ گْػؿّى ،یب ًبتْاًی اف ًيبى ػاػى ػؿّى پیچیؼٍ آًؼؿیبك ثبػؿ ًوبیبى امت.
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ُوبىْٓؿ کَ ایي «ػؼم ظـاكت ّ ػؼم صنبمیت کبكی» عْیو ؿا ػؿ ًبتْاًی كیلن ػؿ ثیبى ػوینتـ صبلت ػؿاهبتیک ّ
تـاژیک كیلن عْیو ؿا ًيبى هیػُؼ.

ػؿ هزوْع كیلن «کوپلکل ثبػؿ هبیٌِْف» یکی اف ثِتـیي كیلنُبی اؿّپبیی مبعتَ ىؼٍ ػؿ ثبة هّْْع «هْد عيًْت»
ّ تـّؿینن امت ّ ُنفهبى ثَ هب ًيبى هیػُؼ کَ چگًَْ ایي «كـٌُگ ّ اػثیبت کًٌْی تـّؿینن ّ عيًْت» یکی اف
ؿیيَُبی هِن عْیو ؿا ػؿ آى ػّؿاى ػاؿػ .اف ٓـف ػیگـ ایي كیلن هبػؿ هیىْػ ثب ٓـس ایي هّْْع تبؿیغی ُنفهبى
ثَ هِوتـیي هّْْع فهبًَ عْیو ثپـػافػ ّ ًيبى ػُؼ کَ ثبؿ ػیگـ تبؿیظ ػؿ صبل تکـاؿ امت ،فیـا اًنبى هؼؿى ّ ػؿ
کل اًنبى اهـّفی اف تبؿیظ عْیو ثَ اًؼافٍ کبكی یبػ ًگـكتَ امت ّ صبكظَ تبؿیغیاه عْة ػول ًکـػٍ امت .فیـا
هبػؿ ثَ ػؿک ثبفی چٌؼ ربًجَ ّ هيتـک «تـّؿینن ّ عيًْت» ًجْػٍ امت ّ ًوو كـػی ّ یب روؼی عْیو ؿا ػؿ ایي
تْلیؼ عيًْت ًویثیٌؼ ّ افیيؿّ هضکْم ثَ تکـاؿ امت .تکـاؿی کَ ػؿ ًِبیت یک ػؼم تکـاؿ ّ یب ػّؿٍ رؼیؼ اف
عيًْت ّ ُوـاٍ ثب عيًْت ثیيتـّ ،یژگیُبی ًْ ػؿ ایي ثبفی ّ هْد عيًْت ًْ امت .ثبفی ّ هْد عيًْت ّ
تـّؿینوی کَ ُـ چَ ثیيتـ ّـّؿت ػمتیبثی ثَ یک رِبى ّ تلکـ پلْؿالینن ّ ؿاٍُبی اؿتجبٓ ّ ػیبلْگ ًْ هیبى
اهيبؿ ػؿّى یک هلت ّ یب هیبى توؼىُب ؿا ّ ّـّؿت ػمتیبثی ثَ یک پلْؿالینن چٌؼٍؼایی ؿا هِنتـ هیمبفػ .
ّـّؿت ػجْؿ اف ثبفی کبثْكّاؿ عيًْت ّ تـّؿینن ثَ مْی ثبفی چٌؼٍؼایی هؼؿت ّ ػينّ ،ـّؿت ؿهبثت هیبى
ًگبٍُب ّ هؼؿتُبی هتلبّت ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿای هتوبثل ّ چٌؼٍؼایی ؿا ًوبیبى هیمبفػ.
هذل ایزاًی « کوپلکض ببدر هبیٌِْف»
ثب ػیؼى چٌیي كیلوی ،ثَ اصتوبل فیبػ ُـ ایـاًی ًَ تٌِب ثَ ىـایٔ اهـّف ّ عطـًبک کيْؿه ّ عطـ صولَ ثَ کيْؿه
هیاًؼیيؼ ّ ًوو عْػ ّ ػیگـاى ؿا ػؿ ایي ثبفی کبثْكّاؿ ّ ؿئبل هیثیٌؼ ،ثلکَ ثَ ثبّؿ هي ثَ ًبچبؿ ًگبُو ثَ گؾىتَ
توـیجب می مبلَ اعیـه ًیق مْم ػاػٍ هیىْػ.
فیـا اگـ تبؿیظ ػّؿاى ثؼؼ اف اًوالة عْیو ؿا ثٌگـین ّ اف صبلت ُینتـیک ػوْهی رنتزْی هوَـ عْیو ؿا ؿُب
مبفین ،آىگبٍ اف هجل ّ ثؼؼ اف اًوالة ىبُؼ ؿىؼ ایي «هْد عيًْت ّ تـّؿینن» ّ ثبفی ُوگبًی ّ هيتـک ػؿ تْلیؼ ایي
«هْد عيًْت ّ تـّؿینن هتوبثل» هیىْین .ثبفی کبثْكّاؿ ّ عيٌی کَ ُویيَ ػؿ آى ٓـف هتوبثل یک «ػىوي عًْی
ّ ًبهْمی» امت ّ ػوال ٍبصت صن ّ ًظـی ًینت .ایٌگًَْ ػؿ ػّؿاى ىبٍ ثَ مـکْة ًگبٍ هتلبّت هیپـػافًؼ ّ ًگبٍ
هتلبّت ّ یب چـیکی ثَ کيتي مـثبف ّ یب هبهْؿ ّ ػفػیؼى ثبًک ّ صولَ اف ػٍ ثَ ىِـ هیپـػافػ ّ هْد عيًْت
هيتـک ىـّع هیىْػ ّ اػاهَ هییبثؼ.

160
ایٌگًَْ ثؼؼ اف اًوالة ُـ كـػ ؿژیوی مبثن ثؼّى ػاىتي یک ّکیل ثَ ػاػگبٍ اًوالثی کيیؼٍ هیىًْؼ ّ ُوَ آًبًی کَ ثـای
ایي «اػؼامُبی اًوالثی» ُْؿا هیکيٌؼ ،ثقّػی عْػ ىبُؼ ایي ػاػگبٍُبی اًوالثی ثـای عْیو ّ گـٍُّبی عْیو ُنتٌؼ.
اف ٓـف ػیگـ آىُب ًیق ػمت ثَ عيًْت ّ تـّؿ هنئْالى ػّلتی هیفًٌؼ ّ یب ثَ ػٌْاى چـیک هیعْاٌُؼ «صنیيّاؿ»
ّ ىِبػتٓلجبًَ ثَ آهل صولَ کٌٌؼ .هبًٌؼ هزبُؼیي تضت صولَ گـُِّبی كيبؿ صقةاللِی هـاؿ هیگیـًؼ ّ یب ػّلت ػمت
ثَ مـکْة عْامتُبی آًِب هیفًؼ ّ آىُب ًیق ثَ عيًْت هتوبثل ّ هتل هنئْلیي ػّلتی ػمت هیفًٌؼ ّ ُـ عيًْتی
ثؼًجبل عْیو عيًْت ثؼؼی ّ هْد رؼیؼ عيًْت هتوبثل ؿا ّ مـاًزبم کيتبؿ فًؼاًیبى میبمی ّ هتلُبی فًزیـٍای ّ
ؿیـٍ ؿا ثؼًجبل هیآّؿػ.
ثؼّى آًکَ کنی هبػؿ ثبىؼ ایي «ثبفی هيتـک ّ تـاژیک ُوگبًی» ػؿ ایزبػ ایي « هْد عيًْت ّ تـّؿ هتوبثل» ؿا
ثجیٌؼً ،وو عْیو ؿا ػؿ ایي ثبفی ثییٌؼ ّ ثب تؼْیِ ًوو عْیو ،ثب پبیبى ػاػى ثَ رٌگ ػیکتبتْؿ/هِـهبى ،ثب تضْل
عْیو ثَ ّؼ هِـهبى هؼؿى ّ ىِـًّؼ هؼؿىُ ،نفهبى ػیگـی ؿا ًیق ّاػاؿ مبفػ اف ػیکتبتْؿ ثَ هنئْل ػّلتی تضْل
یبیؼ .یب ثـػکل ًبتْاًی هنئْلیي ػّلتی اف ایي ىٌبعت ّ ػؼم امتلبػٍ اف اهکبًبت ثقؿگ هبلی ّ آهْفىی عْیو ثـای
رلْگیـی اف ایي ؿًّؼ ثبػج هیىْػ ُ ،وـاٍ ثب ػؼم هجْل ثِتـ مبعتبؿ صوْهی ّ میبمی ػهْکـاتیک ّ ّـّؿت اًتوبػ ّ
ػیبلْگ ػؿ ربهؼَ هؼؿى ایـاًی ،کَ ًَ تٌِب هْد تـّؿ ّ ىکٌزَ اكقایو یبثؼ ثلکَ عْػثغْػ ثَ عيًْت ٓـف هتوبثل ًیق
ػاهي فًؼ.
عْىجغتبًَ اهـّفٍ «گلتوبًی» ًْ ّ هؼؿى ػؿ ثطي ربهؼَ ایـاى ػؿ صبل ؿىؼ امت .گلتوبًی کَ ػهیوب عْاُبى ؿىؼ
ػهْکـامی ّ ػیبلْگ ّ چیـگی ثـ اكـآ ّ تلـیٔ امت .گلتوبًی کَ عْاُبى تللین ّ چبلو ّ ىکبًؼى هـفُبی هـهق
امت .گلتوبًی کَ اف ایي تبؿیظ ػؿػًبک کًٌْی یبػ گـكتَ امت کَ ّهتی ثـای هخبل ػیبلْگ هیبى «ًوبیٌؼگبى ػّلت»
ثبفؿگبى ّ «رٌجو کـػمتبى» ثَ ربیی ًویـمؼ ّ ُـ ػّ ٓـف اُویت ایي چبلو ّ ػیبلْگ ؿا ًویكِوٌؼ ّ امیـ
عْػثقؿگثیٌِبیی ًبؿمینتی عْیو ّ صبالت میبٍ/ملیؼی عْیو ُنتٌؼ ،آًگبٍ ثبینتی ،ثٌب ثَ یک هٌطن تـاژیک ّ
ػؿػًبک ،ػؿ ًِبیت ثب عيًْت ّ هتل ثَ ایي هؼْل عبتوَ ػاػٍ ىْػ ّ رْاثی هْهتی یبكتَ ىْػُ ..وبىْٓؿ کَ ایي ًگبٍ ًْ
ثب ػؿک ؿًّؼ تـاژیک ًیـُّبی هؼؿًی هخل گـٍُّبی چپ ایـاًی ّ یب هزبُؼیي تب ثَ اهـّف هیتْاًؼ پی ثجـػ کَ ثِبی
ًبتْاًی ػجْؿ اف صبالت اكـآی ّ ثِبی ًبتْاًی اف ػیؼى مبعتبؿ مٌتی هيتـک عْیو ثب «ػىوي عًْی» عْیو ُویي
امت کَ ػؿ ًِبیت ایي گـٍُّب یب ُویيَ چْى یک هـؽ ػؿ ػـّمی ّ ػقا هـثبًی ىًْؼ ّ یب ثؼمت عْیو هـتت ثَ
ثبفتْلیؼ مٌت ّ ایزبػ کیو ؿُجـی ّ امتجؼاػ ًْ ػمت فًٌؼ.
اکٌْى گلتوبًی ًْ ػؿ صبل ؿىؼ امت کَ ُـچَ ثیيتـ ثَ ػؿک مینتن ّ ثبفی ّ ًوو عْیو ّ ػیگـی ،هنئْلیت عْیو ّ
ػیگـی ػؿ ُـ ثبفی كـػی ّ روؼی فًؼگی ػمت هییبثؼ ّ افیيؿّ ًگبُو ثَ فًؼگی ّ ثَ گؾىتًَ ،گبُی اًتوبػی ّ
مینتوبتیک ّ ػؿ صبل ؿُبیی اف تلکـ میبٍ/ملیؼی امت .گلتوبًی کَ ثَ تلکیک صْفٍُبی هؼؿى پی ثجـػٍ امت ّ ُوبى
لضظَ کَ اف لضبظ هبًًْی ػؿ پی ایزبػ مینتوی هغبلق ُـگًَْ ىکٌزَ ّ مـکْة امت ّ ثَ ػكبع صوْهی اف «هـثبًی
ىکٌزَ ّ هتل» هیپـػافػُ ،وبى لضظَ ًیق هبػؿ امت کَ ثَ ػٌْاى ًگبُی ػلوی ثجیٌؼ کَ چگًَْ ایي «هـثبًی ّ ظبلن»
یکبیک ؿا ثبفتْلیؼ هیکـػًؼ .چگًَْ هـثبًی اکٌْى ثَ اصتوبل فیبػ عْػ ثَ ظبلوی ًْ تجؼیل هیىؼ ،اگـ کَ هؼؿت ؿا ػؿ
ػمت هیػاىت .فیـا هیػاًؼ کَ ػؿ ایي گؼىتَ تـاژیک ُیچکؼام اف ایي ًیـُّب ّ یب عْػ اّ ػاؿای هؼؿت ػهْکـاتیک ّ
ثبلـبًَ ثـای ثـعْؿػ ثَ هجبصج ًجْػًؼ ّ ثٌب ثَ مبعتبؿُبی مٌتی ّ هيتـک هزجْؿ ثْػًؼ ثَ ىیٍْ عْیو تي ثَ صکْهت
ّ هْد تـّؿ ّ عيًْت ّ ًلی ػگـاًؼیو ػٌُؼ .کبكی امت کَ هوبلَ «هـین مطْت» ػؿ ثبة تـّؿ ػؿّى گـُّی یک
چـیک كؼایی ثَ عبٓـ اثـاف ػالهَ ثَ یک فى چـیک ؿا ثغْاًیؼ تب ثَ ػون تـاژػی ثیيتـ پی ثجـیؼ ّ ثجیٌیؼ کَ هّْْع
صزبة ّ ُـاك اف رنن ّ هتل رنن ّ فى ّ ػگـاًؼیو هّْْػی عبً ًیـّی صبکن ًجْػٍ امت ّ یک هؼْل ُوگبًی
ثْػٍ امتُ .وبىْٓؿ کَ ػؿ ایي گؾىتَ هيتـک اّلیي تظبُـات فًبى ُن اف ٓـف ًیـُّبی هؾُجی ّ یب چپ ثَ مبى
رلقثبفیُبی فًبى مجک ّ ثْؿژّا ًلی هیىْػ.
ثبؿی تٌِب ثـ ثنتـ ایي ػؿک ًْ ّ ػجْؿ اف ًگبٍ عيي ّ عیـ/ىـی گؾىتَ امت کَ هیتْاًین ایي گلتوبى ًْ ؿا ػؿ عْیو
ّ مبعتبؿ صوْهی ّ میبمیهبى تضکین ثغيین .ثبؿی تٌِب ثـ ثنتـ ایي ىلبی ػوْهی اف کیٌَ ّ ًلـت ثَ یکؼیگـ امت کَ
هیتْاًین ثَ یک ىلبی ػوْهی ػمت یبثین ،ثَ یک «ّصؼت ػؿ کخـت هؼؿى» ػمت یبثین ّ ُنفهبى ثَ پبمظگْیی صوْهی
ّ هبًًْی ثَ ػؿػُب ّ هـثبًیبى ایي ػّؿاى ّصيتٌبک «هْد عيًْت ّ تـّؿ هيتـک ّ ُوگبًی» ػمت یبثین.
ُوبًطْؿ کَ ػؿ هوبلَام ػؿ ثبة « تـك روؼی ایـاًی ّ ؿاُی ثـای ىلبی روؼی» تيـیش کـػٍام ،تٌِب ثب ایزبػ ایي
گلتوبى ًْ ّ لول ػؿػ ّ ثبفی کبثْكّاؿ هيتـک امت ،تٌِب ثب ػجْؿ اف ایي ثبفی عيًْت ّ تـّؿ هيتـک امت کَ
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مـاًزبم «هـػگبى هب» هیتْاًٌؼ ثغْاثٌؼ ّ آؿاهو یبثٌؼ ّ ثَ تزـثَ هيتـک ُوگبًی ّ صبكظَ روؼی تجؼیل ىًْؼ ّ
ُنفهبى ثَ ػاػعْامت هبًًْی عْیو ػمت یبثٌؼ)3( .
ثبؿی تٌِب ثب ؿىؼ ُـچَ ثیيتـ ایي گلتوبى ًْ ّ مبعتبؿ صوْهی ّمیبمی هٌطجن ثب آى امت کَ هب هیتْاًین ثـ هـگ ُوَ
ػقیقاًوبى ّ یبؿاًوبى ّ ػگـاًؼیيبى ّ ػىوٌبى ایـاًیوبى ثگـیین ،ػؿ مْگ ُوَ ىِؼا ّ هـثبًیبى ثؼؼ اف اًوالة ،اف
ؿژیوی اػؼام اًوالثی ىؼٍ تب چـیک ّ كؼایی ،اف هنئْل ػّلتی تـّؿ ىؼٍ تب هزبُؼ ّ چـیک ىِیؼ ىؼٍ ّ یب اػؼام ىؼٍ
ثگـیین ّ ایٌگًَْ ثَ ُوَ ایي هـػگبى ربیی ػؿ صبكظَ ػوْهی ػُین ّ ثَ آىُب ثَ مبى «ُيؼاؿی» ثـای صبل ّ آیٌؼٍ
عْیو ثٌگـین .تٌِب ایٌگًَْ امت کَ «هطؼَ عبّؿاى» ّ ُوَ هطؼَُبی ػیگـ هـثبًیبى «عيًْت ّ تـّؿ» میبمی،
هؾُجی ،كکـی ،كـٌُگی هیتْاًٌؼ مـاًزبم ثَ مبى «گـیَایی اًؼیيوٌؼاًَ» ثَ تزـثَ ّ هؼؿت روؼی تجؼیل ىًْؼ ّ ّاهؼب
آؿاهو یبثٌؼ ّ ثَ هْل لکبى ثَ «هـگ موجْلیک» عْیو ػمت یبثٌؼ)3(.
تٌِب ایٌگًَْ امت کَ هي ّ ىوب هیتْاًین ًيبى ػُین کَ اف تبؿیظ هيتـکوبى یبػ گـكتَاین ّ ثَ ؿاف ػؿػًبک ثبفی تـّؿ ّ
عيًْت ّ ًوو عْیو ّ «ؿیـ» ػؿ ایي ثبفی پی ثـػٍاین ّ هیتْاًین اکٌْى ثب ػیؼى ػىوي ثَ مبى ًیوَ ػیگـ عْیو ،ثَ
مبى ثغو هـثبًی ىؼٍ عْیو ،ػؿ ّاهغ تبؿیغوبى ّ ػیگـی« ،ؿیـ» ؿا ػؿ آؿْه ثگـیین ّ ثـ هـگ ػقیـاًوبى ّ هـگ
ُـ ایـاًی ثگـیین ،ثَ فعوِبیوبى اهکبى تـهین ػُین ّ تضْل یبثین .تب ػیگـ ؿهیت ُیچگبٍ «ػىوي ًبهْمی» ًيْػ ّ ؿهیت
ػگـاًؼیو عْة ّ ّـّؿی ثبهی ثوبًؼ .تب ثبفی ػين ّ هؼؿت ایـاًی ثـ ثنتـ ػّمتی ّ ؿّاػاؿی ایـاًی ٍْؿت گیـػ
ّ هب ًیق ػؿ هـحیَ هـگ ُـ ؿهیت یب ُنكکـی ُوبىْٓؿ ٍویوبًَ ّ اًؼیيوٌؼاًَ ثگـیین ،کَ كـػّمی ثـ هجـ «ؿمتن»
ایـاًی ّ «پیـاى تْؿاًی» هیگـیؼ .فیـا هیػاًین کَ هـگ ػیگـی ،هـگ ؿهیت ،ثَ هؼٌبی هـگ هب ًیق ُنت .فیـا
ػیگـی ّ «ؿیـ» ًیوَ ػیگـ هبمت ّ ثبفی ػين ّ هؼؿت ثؼّى «ؿیـ» هوکي ًینت.
ثبؿی آلوبى اثتؼا پل اف می مبل تْاًنت عْیو ؿا ثب ایي ػّؿاى تـاژیک عْیو ًقػیک مبفػ ّ ثَ ىیٍْ ؿّىٌلکـاًَ ّ
یب اکٌْى ٌُـی ثَ ثبفىٌبمی ایي ػّؿاى تـاژیک عْیو ّ گلتگْ ػؿ آى ثبؿٍ ثپـػافػ .ثبىؼ کَ ٌُـهٌؼاى ّ ؿّىٌلکـاى
هب ًیق اکٌْى ُـ چَ ثیيتـ ثَ تيـیش ایي ػّؿاى ثپـػافًؼ ّ ثب ایزبػ تَبّیـی ُْىٌوٌؼاًَ ّ چٌؼربًجَ چْى كیلن
«کوپلکل ثبػؿ هبیٌِْف» ثَ ؿىؼ ایي گلتوبى ًْ ّ ایزبػ یک صبكظَ تبؿیضی کوک ؿمبًٌؼ .ثَ ػجْؿ اف ایي ثبفی
تـاژیک ایـاًی ّ ثَ ؿىؼ ثبفی پـىْؿ ّ عٌؼاى ػين ّ هؼؿت ّ اًؼیيَ ایـاًی ّ ثـ ثنتـ ؿّاػاؿی هيتـک کوک
ؿمبًٌؼ .اکٌْى هب ًیق ثَ کتبة ّ كیلن «کوپلکل ثبػؿ هبیٌِْف ایـاًی» عْیو ًیبفهٌؼین .ثبىؼ کَ ایي هوبلَ هنیـ
ػمتیبثی ثَ ایي ُؼف ؿا ُوْاؿتـ مبفػ.
:اػثیبت
1/ http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Baader-Meinhof-Komplex
)2/ http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Baader_Meinhof_Komplex_(Film
3/ http://radiozamaaneh.com/idea/2008/01/post_237.html
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ؿامتی كکـ هیکٌیؼ چـا كیلن ٌُؼی یب ثبلیّْػی صتوب ثبیؼ ثب «ؿهٌ ّ هْفیک» ثبىؼ؟ ؿاثطَ هیبى ػامتبى كیلن ّ
مکبًنِبی «ؿهٌ» هیبًی كیلن چینت؟ هطوئٌب هیيَ ػالیل هغتلق كـٌُگی ّ تزبؿی ػؿ ایي هْؿػ ؿا ثیبى کـػ .یک
ػلیل كـٌُگی آى کال ىبیؼ ایي ثبىؼ کَ هـػم ٌُؼ ثبّؿ ػاؿًؼ ُـ چَ ثیيتـ ثغٌؼًؼ ّ صتی ػؿ كوـ ًیق ثغٌؼًؼ ّ اف فًؼگی
لؾت ثجـًؼ ،ػؿ فًؼگی آیٌؼٍ ثَ ػٌْاى هِبؿارَ ثؼًیب هی آیٌؼ .ػلت ػّهو ،ػلت تزبؿی آى امت کَ ٌٍؼت كیلن ثبلیّْػی
کَ ثغو فیبػی اف آى تولیؼ كیلوِبی ُبلیّْػ ّ ثـگـػاى آى ثَ صبلت «ثبلیّْػی» ّ ٌُؼی امت ،پی ثـػٍ امت کَ
توبىبچی ٌُؼی کَ ُقاؿ تب هيکل اف كوـ ّ چیقُبی ػیگـ ػاؿػ ،ػهیوب ثَ میٌوب هی آیؼ کَ ایٌِب ؿا ًیق كـاهْه کٌؼ ّ کوی
ثَ ػّؿاى عْىجغتی ثقؿگ ّ ٓالیی ( ػؿ ّاهغ ُیچْهت ًجْػٍ) ثـگـػػ .ثٌبثـایي ایي صبلت مکبًنِبی هیبًی «ؿهٌ»
ثَ مٌت اٍلی كیلن ٌُؼی تجؼیل ىؼٍ امت .
ػلت ؿّاًی ایي صبلت اهب ػهیوب ػؿ چٌؼ چیق ًِلتَ امت .اگـ ػامتبى ؿا ثَ ػٌْاى هّْْع اٍلی كیلن ثجیٌین کَ ثَ تـاژػی
فًؼگی هؼوْلی ّ ثؼثغتی ػيوی ،کبؿی ّ عبًْاػگی اًنبى ٌُؼی ّ ػؿ کل اًنبى هیپـػافػ ،آًگبٍ ایي «مکبًنِبی
ؿهٌ» ػؿ ّاهغ هخل ایي امت کَ ُـ كیلن ٌُؼی ُوبى لضظَ کَ ثَ ثیبى ّاهؼیت ّ یب یک ثضـاى هی پـػافػ ،اف ٓـف
ػیگـ هیغْاُؼ ایي ثضـاى ؿا پل ثقًؼ ،کْچک ّ ؿیـ هبثل اُویت هلوؼاػ کٌؼ ّ ثگْیؼ کَ فیبػ هّْْع ؿا رؼی ًگیـیؼ ّ
ُویيَ عْىجغتی ّ ىبػی پیـّف هیيْػ .یؼٌی ّمٔ صل ّ لول یک ػؿػ ىغَی صبال ثبینتی هْفیک ّ ؿهٌ ثیبیؼ تب
ىغٌ ثب ػون تـاژػی عْیو ؿّثـّ ًيْػ.

تاله ثـای ایزبػ یک كبٍلَ ثب ثضـاى ،هیبى ػامتبى كیلن ّ یب هتي ّ توبىبچی یب ثیٌٌؼٍ ،یک ًوًَْ اف ؿىؼ هؼؿت ثبلـبًَ ّ
موجْلیک هتي یب ثجیٌؼٍ امت .فیـا ایزبػ كبٍلَ ثبػج هیيْػ کَ توبىبچی یب عْاًٌؼٍ ػؿ ثبفی ّ ػامتبى هزؾّة ّ ؿـم
ًيْػ ّ تٌِب هنضْؿ ًجبىؼ ثلکَ ثتْاًؼ ُوقهبى صْاػث ؿا تلنیـ ّ ًوؼ کٌؼ .ػؿ تـاژػی کِي یًْبًی گـٍّ کـ ػؿ هیبى
ػامتبى ّ تئبتـ ایي لضظَ « ایزبػ كبٍلَ ّ صْْؿ یک ًگبٍ ػیگـ» ؿا ایزبػ هیکـػ .ػؿ مـیبل تلْیقیًْی کوؼی اهـّف
ٍؼای عٌؼٍ هٌَْػی ُوـاٍ ثب ػامتبى «صْْؿ ایي ػیگـی» ؿا ایزبػ هیکٌؼ .ػؿ میٌوبی هؼؿ ّ یب ثَ ّیژٍ پنبهؼؿى
صْْؿ چين اًؼافُب ّ یب ؿّایتِبی ػیگـ ،ؿاّیبى ػیگـ ایي كبٍلَ ّ رلْگیـی اف ؿـم ىؼى توبىبچی ػؿ ػامتبى ؿا
ایزبػ هیکٌؼ .هخل كیلن « یک آلوبًی عْة» کَ ُـ ثغو آى تْمٔ یک ؿاّی ىـس ػاػٍ هیىْػ ّ ایٌگًَْ هب هـتت ثب
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ایي هّْْع ؿّثـّ هیىْین کَ آًچَ هیثیٌین یک ؿّایت امت ّ ؿّایبت ػیگـی ًیق ُنت .ػؿ كیلن ٌُؼی اهب صْْؿ
ایي «ػیگـی» ثَ ىیٍْ ایي مکبًنِبی هیبًی «ؿهٌ ّ آّاف» امت ّ صْْؿ اّ اهب ثیيتـ ثـای ایي امت کَ اگـ لضظَ
هجل ػؿ ؿن ّ مْف ّ گؼاف كیلن ؿـم ىؼٍ این ّ آة ػهبؿوبى ؿا ثبال هیکيین ّ یب اىکوبى ؿا پبک هیکٌین ،صبل هنضْؿ ّ
ؿـم ایي ىبػی کْػکبًَ هیىْین .یؼٌی امبك ػهیوب ثـ ؿـم مبعتي ثیٌٌؼٍ ػؿ كیلن ّ هنضْؿمبعتي اّ ٍْؿت هیگیـػ.
افیٌـّ هؼؿت كیلن ٌُؼی ثـ ؿّی یک صبلت ًبؿمینتی امت کَ ػؿ آى ثییٌٌؼٍ هزؾّة ّ هنضْؿ هی ىْػ ثَ ربی آًکَ ػؿ
ػیي هزؾّة ىؼى ،اف ٓـف ػیگـ هبػؿ ثَ ایزبػ كبٍلَ ّ ًوؼ ّ تلنیـ صْاػث كیلن ػؿ عْػ ثبىؼ .الجتَ ایي هؼؿت
موجْلیک ّ كبٍلَ موجْلیک ػؿ كیلن ٌُؼی ًیق ُنت اهب ّؼیق امت ّ هؼؿت اٍلی كیلن ًینت ،هّْْع كیلن ًینت.
ُـ كیلوی ػاؿای مَ ثغو «ًبؿمینتی ،موجْلیک ،ؿئبل» ثَ ػؿربت هغتلق امت .ثغو ًبؿمینتی كیلن یؼٌی «تَْیـ»
كیلن آى ثغيی امت کَ هب ؿا هزؾّة عْیو هیکٌؼ ّ ثبػج هیيْػ کَ كیلن ؿا ثغْاُین ثجیٌین .ثغو موجْلیک كیلن آى
ثغيی امت کَ هب ؿا ثَ تلنیـّ تؼجیـ كیلن ّ ًوؼ آى ّ چبلو ػؿثبؿٍ هّْْع كیلن ّاهیػاؿػ .ثغو ؿئبل كیلن آى ثغيی
امت کَ هب ؿا ثب «ثغو تبؿیک ّ ؿیـ هبثل كِن فًؼگی» ؿّثـّ هینبفػ ّ هب ؿا «هیغکْة» هیکٌؼ ،هخل لضظَ کيتي فى
ػؿ فیـ ػّه تْمٔ ًْؿهبى ػؿ « پنیکْ» ُیچکبک ،یب هخل لجغٌؼ عطـًبک رْکـ ػؿ كیلن ثت هي «ىْالیَ میبٍ» کَ
عطـًبک ّ ؿیـ هبثل كِن امت .یب ػؿ فًؼگی ّاهؼی هخل لضظَ عْؿػى ُْاپیوبُب ثَ ّّؿلؼ تـیت مٌتـ ّ هیغکْة ىؼى
ّ ثیفثبى ىؼى ُوگبًی اف ؿّی ّصيت ّ ىْک .ػؿ كیلن هْی ُـ مَ ثغو ثَ تٌبّة ُنت اهب ثغو اٍلی ّ هْی،
ثغو موجْلیک امت کَ هب ؿا ثَ تلنیـ ّ ًوؼ ،ثَ ایزبػ كبٍلَ ثب هّْْع ّ ثیبى ًظـ عْیو ّاهیػاؿػ .ػؿ صبلت
ًبؿمینتی هب ّهت هزؾّة هیيْین ّ هنضْؿ هخل کْػکی ،یب ػؿ صبلت ؿئبل چْى کْػکی هیتـمین ّ ىْکَ هیيْین اهب
ًبتْاى اف ًوؼ ّ ؿاثطَ ػوین ثب كیلن ُنتین .كیلن ٌُؼی هؼؿت اٍلیو ثَ عبٓـ صبلت ًبؿمینتی كیلن امت افیٌـّ تْاى
هؼؿت موجْلیک آى اًؼک امت ّ ُویٌطْؿ ًبتْاى اف ًيبى ػاػى ثغو ؿئبل ّ تبؿیک فًؼگی امت ،ثغو «ُیچی ّ
پْچی ىْکَ کٌٌؼٍ» فًؼگی امت.
هيکل ایي صبلت ّ ُـاك اف ؿّثـّ ىؼى ػوین ثب ثضـاى عْیو ّ یب تاله ثـای مـکْة «ّاهؼیت ّ ثضـاى ّ
توٌبی»عْیو ثَ کوک ایزبػ ىبػی ّ ؿهٌ اف ٓـف ػیگـ ایي امت کَ اٍْال صتی آى ػؿػ ّ ثضـاى ًیق ػوین ّ
چٌؼربًجَ ًيْػ ّ ثَ صبلت «تـاژیک/کویک توٌبی» ثيـی ػؿ ًیبیؼ کَ ُویيَ آؿيتَ ثَ پیًْؼ هتوبثل ػؿػ ّ ىبػی ،ػلِـٍ
ّ ػين ،تـك ّ ىزبػت ،هـگ ّ اؿّتینن ،لول عالء ّ پْچی ُـ توٌب ّ اف ٓـف ػیگـ ًیبف ثَ ػين ّ توٌب ّ
عبًْاػٍ امت .یؼٌی ثب اف ػمت ػاػى صل« لول تـاژػی عْیو ّ فًؼگی» ،ثب ُـاك اف ؿّثـّ ىؼى ثب عالء ّ پْچی
فًؼگی ،ثَ ًبچبؿ تْاًبیی ػمت یبثی ثَ «ٌٓق ّ کوؼی ػوین» اف ػمت هیـّػ .یؼٌی اف یک ٓـف ُن ػؿػه تجؼیل ثَ
«مْف ّ گؼاف مطضی كیلن ٌُؼی» هیيْػ ّ ُن ؿهَو ّ ىبػیو اف رِبتی عٌؼٍ ػاؿ ّ مطضی ّ ثچَ گبًَ هیيْػ .كیلن
ٌُؼی هخل تاله هؼاّم ثـای ایي امت کَ ثغْاُین مغتی فًؼگی ؿا ثب یک «ًَ گلتي کْػکبًَ» پل ثقًین ّ ثگین ثیب
ثـهَین ّ کْػک ىْین ،كـاهْه کٌینٓ .جیؼی امت کَ ایي کْػک ىؼى ػّثبؿٍ ًبهوکي امت ّ صبٍل ایي امت کَ
میٌوبی ثبلیّْػی اف یک مْ پـمْف ّ گؼاف ّ اف مْی ػیگـ ًیبفهٌؼ ثَ ؿهٌ ّ آٍ ّ ًبلَ ػبىوبًَ امت ّ هزجْؿ امت
ُـ كیلن هؼؿى ؿا ثَ صبلت ٌُؼی ثـگـػاًؼ ّ ثبلیّْػی کٌؼ.
ػؿ تاله كیلن ٌُؼی ثـای مـکْة « تـاژػی اًنبى» ػؿ ّاهغ ثب تاله اّ ثـای مـکْة کنتـامیْى یب « هضـّهیت
اًنبى اف ثِيت هطلن ّ هبػؿاًَ» ؿّثـّ ُنتین ّ چْى كیلن ٌُؼی ثَ عْثی ثَ ایي هضـّهیت اف ثِيت هطلن تي ًویؼُؼ
کَ امبك ثلْؽ کْػک ّ اًنبى ّ كـػیت یب عالهیت ثبلـبًَ امت ،ثَ ًبچبؿ كیلن ثبلیّْػی ًیق ثَ عْثی ثَ «كیلن هؼؿى» ّ
عالم تجؼیل ًویيْػ ّ ثیيتـ یک ثبفی کْػکبًَ ّ هيٌگ امت کَ آػم گبٍ ثب لؾت ًگبُو هیکٌؼ ّ ثَ ىبػی ّ ؿن کْػکبًَ
عْیو تي هیؼُؼ ّ گبٍ اف ایي صـکبت مطضی مـ تکبى هیؼُؼ ّ هی عٌؼػ .ثٌبثـایي ایٌزب هب ثب تاله ثـای ثبفگيت ثَ
کْػکی ىبػ ّ ثبٍطالس ثی ؿن ؿّثـّ ُنتین.
افیي هٌظـ کَ ثَ كیلن ثبلیّْػی ثٌگـین ػؿ ّاهغ مکبًنِبی هیبًی «ؿهٌ ّ عٌؼٍ» كیلن ٌُؼی ًوو یک «كتیو» ؿا ثـای
ثیٌٌؼٍ ٌُؼی ثبفی هیکٌٌؼ .ایي ٍضٌَ ُب ػؿ ّاهغ «ٍضٌَ ُبی كتیيینتی» ُنتٌؼ ّ هخل كتیو ُـ كتیيینت ػؿ ّاهغ ثـای
ایي ُنتٌؼ کَ ثَ ثیٌٌؼٍ ایي اصنبك ؿا ثؼٌُؼ کَ «هبػؿ ّ یب هبػؿ فًؼگی ثؼّى عطب ّ کبهل امت» ،کَ ثِيت گويؼٍ،
ّرْػ ػاؿػ ّ ثبفگيت ثَ کْػکی ّ ثیگٌبُی اّلیَ هوکي امت .یب ثَ هْل كـّیؼ کبؿ كتیيینت ثَ ایي هؼٌبمت کَ ثگْیؼ
«هبػؿ ػاؿای كبلْك» امت ،هبػؿ ّ فًؼگی کبهل امت تب ثؼیٌْمیلَ ثتْاًؼ صبل عْػه ًیق اصنبك ثقؿگی ّ کوبل ثکٌؼ،
چٌؼ مبػت ػؿػ ّ تـاژػی ثیـّى ّ یب فًؼگی ؿا كـاهْه کٌؼ ّ اصنبك ثقؿگی کٌؼ.
ایي ثؼاى هؼٌب ًینت کَ ُوَ ایي ؿهَِب ثچَ گبًَ امت .میٌوبی ثبلیّْػ ػاؿای هؼؿتِبی كـاّاًی ًیق ُنت ّ ُیچ ؿهٌ ّ
مکبًنی تٌِب یک هؼٌب ًؼاؿػ ،اهب ثب ایي ًگبٍ ؿّاًکبّاًَ هیتْاى كِویؼ چـا میٌوبی ثبلیّْػ ّ توبىبچی ٌُؼی ثَ ایي
مکبًنِبی هیبًی « رؾاة ،هنضْؿکٌٌؼٍ ،مجکجبل ّ ؿهَبى» اصتیبد ػاؿػ؛ کَ چـا كیلن ٌُؼی ػؿ هیبى ثبفی ؿّفهـٍ ّ

164
ثضـاى ػين ّهؼؿت ّ ػؿگیـیِبی عبًْاػگی ثبینتی ایي ٍضٌَ ُبی ثنیبؿ فیجب ،پـؿًگ ّ هنضْؿکٌٌؼٍ ّ مجکجبل ؿا
ایزبػ کٌؼ .چـا هـتت تاله هیکٌؼ کَ ایي «لضظبت ثبىکُْتـ ،هنضْؿکٌٌؼٍ تـ» ثبىٌؼ .چـا هـتت ایي هنضْؿی ؿا ثب
«مٌت» عْیو پیًْؼ هیقًؼ تب اصنبك هنضْؿی عْیو ّ ؿـّؿ عْیو ثَ ػٌْاى یک ٌُؼی ؿا ثبالتـ ثجـػ .یؼٌی ػهیوب
هخل یک «كتییيینت» هـتت ػؿ پی ػمتیبثی ثَ ایي «صبلت هنضْؿی ثی پبیبى» ػؿ صیي لول یک کلو ّ یب لجبك فیـ
فًبًَ ػاىتَ ثبىؼ ّ عیبل کٌؼ ثب لول آى ػیگـ ثبؿ ثَ رِبى کْػکبًَ ،ثَ هبػؿ کبهل ػمت یبكتَ امت.
اف ٓـف ػیگـ ػؿ ُـ کؼام هب ایي هیل ّ رنتزْی «هنضْؿ ىؼى ّ ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ» ّرْػ ػاؿػ .ثٌبثـایي ػؿ
ُـ کؼام اف هب ًیق اىکبلی اف صبلت «كتییو» ثب ػؿربت کن ّ یب فیبػ ّرْػ ػاؿػ .صتی ایي صبالت كتیيینتی هیتْاى ثَ
هْل كـّیؼ ػؿ هوبلَ «كتیيینن» چٌؼالیَ ّ چٌؼهؼٌبیی ثبىٌؼ ّ ثـای هخبل ُوقهبى ُن تاله ثـای چیـگی ثـ کنتـامیْى
ّ ثبفگيت ثَ ثِيت گويؼٍ ؿا ًوبیو ػُؼ ّ ُن هجْل کنتـامیْى .یؼٌی هخل ثـعی كیلوِبی عْة ٌُؼی ثب صلع ایي مٌت
ُوقهبى یک هنضْؿیت ًْ ّ رؾاة ثْرْػ آّؿًؼ .یک ىبػی ّ مجکجبلی ُوـاٍ ثب ًگـینتي ػؿ هِوـای فًؼگی .یؼٌی
هیتْاى «هنضْؿیتی ًْ» ًیق ایزبػ کـػ کَ ػؿ آى ُوقهبى ثب هجْل هضـّهیت اف ربّػاًگی ّ هجْل کوجْػ ّ ًیبف عْیو
ّ ػیگـی ،اکٌْى ُوقهبى ثَ یک ىبػی ّ هؼؿت ًْ ّ مجکجبلی ًْ ػمت یبكت .صبلتی کَ ًیچَ ثَ آى «کْػک مجکجبل ّ
عْػچـعٌؼٍ» هیگْیؼ .کْػکی کَ اکٌْى ثب ػؿک ػوین فًؼگی ّ ُیچی فًؼگی ،هبػؿ ثَ عٌؼیؼى ّ آكـیؼى ًْ ،هبػؿ ثَ
ؿهَیؼى امت .فیـا اّ ػؿ هِوـا ًگـینتَ امت ّ «هـگ عؼا»ً ،بهوکٌی ثِيت هطلن ؿا پی ثـػٍ امت ّ صبل ثب هؼؿت
ُیچی ّ پْچی هبػؿ ثَ مبعتي رِبى فهیٌی عْیو امت ،هبػؿ ثَ ایزبػ ؿّایت ربػّیی ّ ّاهؼیت ربػّیی ّ عٌؼاى عْیو
امت .اّ هبػؿ ثَ ایزبػ رِبًی ؿهَبى امت ّ افیٌـّ عؼایی ًیق هیٓلجؼ کَ ؿهَیؼى ثلؼ ثبىؼ.
ثب چٌیي ًگبُی ّ ثب ػؿک ػوین صبلت «كتیو» هیتْاى آًگبٍ ػیؼ کَ ػؿ میٌوبی ایـاًی کَ اّ ًیق گـكتبؿ ُـاك اف تي
ػاػى ثَ «هؼْل تـاژیک/کویک توٌب ّ رِبى» عْیو امت ،صبلت كتیو اّ ثَ چَ ىکل امت .ایٌزب «كتیو» ثـ عالف
میٌوبی ثبلیّْػی ،ثَ صبلت « هنضْؿی ػؿ گـیَ ّ فاؿی» ّ پٌؼُبی اعالهی ایزبػ هیيْػ .یؼتی كیلن هؼوْلی ایـاًی ػؿ
ًِبیت ثَ ثیٌٌؼٍ هیعْاُؼ ایي اصنبك ؿا ثؼُؼ کَ صبل اگـ ؿّفاًَ هخل كیگْؿُبی كیلن امیـ «هیل ّمْمَ ّ توٌبُبی»
ثيـی امت ،صبل هیتْاًؼ ثَ کوک هْفیک ػؿػهٌؼ كیلن ،ثَ کوک تْثَ کـػى كیگْؿُبی كیلن ،ثَ کوک پٌؼُبی اعالهی
كیلن ثـ «ّمْمَ» عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثَ «اعالم هطلن» تي ػُؼ ،پبک ىْػ ّ ایٌگًَْ ثَ ثِيت اّلیَ ّ هبػؿاًَ ػمت
یبثؼ .ثـ رنن ّ توٌبی عْیو چیـٍ ىْػ ّ ثب کوک « ثـیؼى ثغيی اف توٌب ّ رنن عْیو» ثَ رِبى اّلیَ ّ ثیگٌبُی
ثـگـػػ .یؼٌی اگـ میٌوبی ٌُؼی ایي ثبفگيت ثَ ثِيت ّ صبلت كتیو عْیو ؿا ثَ ىکل ؿهٌ ّ هْفیک ایزبػ هیکٌؼ،
ػؿ كیلن ایـاًی آًگبٍ كتیو ایـاًی ّ هیل ثبفگيت ثَ ثِيت ّ چیـگی ثـ کنتـامیْى ،ثَ ىیٍْ «ًْصَ عْاًی ،فًزیـفًی
عْیو» ،چیـگی ثـ توٌبُبی عْیو ّ ؿیغتي آة تْثَ ثـ مـ عْػ ّ ػیگـی ٍْؿت هیگیـػ ّ مٌبؿیْی هؼوْلی آى ثَ
ایي ىکل امت کَ كـػ یب اكـاػی تي ثَ ّمْمَ ّ یب اىتیبهی ،صـٍی اف عْیو هیؼٌُؼ ّ ثؼؼ ثب ثِبی اعالهی کبؿ عْیو
ّ «چِـٍ فرـکيیؼٍ هبػؿ یب پؼؿ ،عْاُـ یب ثـاػؿ ّ ػیگـی» ؿّثـّ هیيًْؼ ،مـاكکٌؼٍ هیگـػًؼ ّ صبل هیتْاًٌؼ ثب
هجْل عطبی عْیو ػّثبؿٍ ثَ ثِيت مٌت ّ اّلیَ ثبفگـػًؼ .ثب ایٌکَ ایي ػّ ىیٍْ ٌُؼی ّ ایـاًی هتلبًّؼ اهب صبٍل اف
رِبتی یکی امت ّ آى ًبتْاًی ُـ ػّ میٌوب ثَ ػمت یبثی ثَ یک «میٌوبی هْی هؼؿى» ّ یب چٌؼؿّایتی پنبهؼؿى امت،
الجتَ رؼا اف امتخٌبػبت ّ ثب آًکَ میٌوبی ٌُؼ اهـّفٍ ُـ چَ ثیيتـ هبػؿ هیيْػ ثَ کوک ثبال ثـػى هؼؿت ثبلـبًَ ّ
موجْلیک عْیو صتی ایي «ؿهٌ ّ هْفیک» ٌُؼی ؿا ثَ یک «امتیل ّژاًـ ٌُـی» ػؿ میٌوب تجؼیل کٌؼ.
ػؿ ثـاثـ هؼْالت ایي ػّ میٌوب ّ كتیو ًِلتَ ػؿ ایي ػّ میٌوبی ایـاًی ّ ٌُؼی ثبینتی ىبیؼ ثَ ثضج «كتیو» ػؿ
میٌوبی هؼؿى ًیق ّ ىکل ثیبى آى ثپـػافین .ثـای ایٌکبؿ ثبینتی عْاًٌؼٍ ثـای هخبل ًوؼ كیلن « هـػی کَ فًبى ؿا ػّمت
ػاىت» اف تـّكْ ػؿ ایي کتبة ؿا ثغْاًؼ تب ىکل هؼؿى ّ هْی ثـعْؿػ ثَ كتیيینن ػؿ یک كیلن ؿا ثجیٌؼ.
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پض گفتبر
اهیذّارم در پبیبى ایي کتبة حبل خْاًٌذگبى ُن بب چؼن اًذاسیِبیی ًْ اس فیلن آػٌب ػذٍ ببػٌذ ّ ُن حبل بتْاًٌذ اس دیذى
فیلن بِتز ّ بیؼتز لذت ببزًذ ّ فیلوِبی هْرد ػالقَ ػبى را بِتز ًقذ ّ تفظیز بکٌٌذُ .وبًطْر کَ اهیذّارم ایي کتبة ّ
هببحث تئْریک آى ،قذرت ًگبٍ ّ ًگزع چٌذطیظتوی آى بتْاًذ ًقذ فیلن در ایزاى را چٌذ گبم بَ جلْ ببزد ّ بَ ّیژٍ بَ
تؼویق ّ قذرت بیؼتز ًقذ رّاًؼٌبختی کوک رطبًذ ّ ابشاری هؼخؾ در اختیبر ًقبداًی بگذارد کَ بَ ًقذ رّاًؼٌبختی
یب ًقذ دلْسی ّ یب ًقذ بیٌبهتٌی ػالقَ دارًذُ .وبًطْر کَ اهیذّارم ضؼفِبی ایي کتبة بتْاًذ ػالقَ هٌذاى بَ ًقذ را بَ
ًقذ ایي کتبة ّ قذرت ّضؼفِبی آى ّادارد ّ قذرتؼبى در ًقذ را بَ چبلغ ّ طٌجغ بگذارًذ.در ًِبیت هبیلن ،بَ قْل
طیتبدی اس ًیچَ ،ضؼفِبی ایي کتبة بتْاًذ ببػث ػْد کَ خْاًٌذٍ ّ ًقبد اس قذرتِبی آى بیؼتز لذت ببزد .اگز خْاًٌذٍ
حبل اس فیلن ّ ًقذ فیلن لذت بیؼتزی ببزد ّ بِتز قبدر بَ تفظیز فیلن ببػذ ،آًگبٍ ایي کتبة کبر خْیغ
را اًجبم دادٍ اطت ّ ُوشهبى ببػث رػذ ًقبدی ػلوی فیلن ّ ًقذ رّاًکبّاًَ فیلن هیبى ایزاًیبى ػذٍ اطت.
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بزخی ّاژُِب ّ هفبُین اطبطی کتبة:
هفبُین هِن ًگزع لکبى:
طَ طبحت رّاًی طوبْلیک/خیبلی /رئبل یب ّاقغُ :ـ پؼیؼٍ اًنبًی ّ ػؿ کل ُـ صبلت اًنبًی ػاؿای مَ ثغو
«موجْلیک ،عیبلی یب ًبؿمینتی ّ ًیق ؿئبل ّ یب کبثْكّاؿ» امت .ایي مَ ثغو ػؿ ّاهغ ثَ ىکل «مَ ػایـٍ ثـّهَای»
ػؿُن تٌیؼٍاًؼ ّ مبعتبؿ ؿّاًی اًنبى ّ رِبى ثيـی تـکیجی اف ایي مَ ثغو امت ّ آىُب ًویتْاًٌؼ ثؼّى یکؼیگـ ثبىٌؼ
ّ ػؿ ُـ ػول ّ صبلت اًنبًی ایي مَ ثغو ّ مَ صبلت صْْؿ ػاؿًؼ .اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ ّ ُویيَ ػؿ اؿتجبٓ ثب
«ػیگـی ّ ؿیـ» امت ّ ایي اؿتجبٓ هی تْاًؼ ثَ مَ صبلت موجْلیک ،عیبلی یب ؿئبل ثبىؼ ّ یب ثَ صبلت تللیوی ثبىؼ.

طبحت طوبْلیک :ػـٍَ هـثْٓ ثَ فثبى امتّ .اهؼیت اًنبًی یک ّاهؼیت موجْلیک امت .فیـا ایي ّاهؼیت ُویيَ ػؿ
چِبؿچْة فثبى هـاؿ ػاؿػ ّ هبثل تضْل امت .ػـٍَ عْػآگبٍ ثيـی ّ ُوَ ی ؿّایبت ثيـی ػؿ ایي ػـٍَ صْْؿ
ػاؿًؼ ّ ثَ ایي ػلیل هبػؿ ثَ تضْلٌؼ .اهب ُوقهبى ػؿ ُـ پؼیؼٍ ی اًنبًی ػّ مبصت ػیگـ ًیق ُویيَ صْْؿ ػاؿًؼ .ػؿ یک
هتي ّ احـ ٌُـی مبصت موجْلیک «مبصت تؼجیـ ّ تلنیـ» آى هتي ّ پؼیؼٍ امت کَ ػؿ ػـٍَ کالم ّ فثبى ؿط هی ػُؼ
ّ هی تْاًؼ تـییـ ثکٌؼ.
طبحت خیبلی یب ًبرطیظتی :ایي ػـٍَ ػؿ ّاهغ ػـٍَ «تَْیـی» امت ّ ػؿ یک هتي ّ یب ؿكتبؿ اًنبًی صبلت
ًبؿمینتی ثَ صبلت «رؾاثیت» ؿط هی ػُؼ .ثَ صبلت ىیلتگی ثَ ػیگـی ّ یب تٌلـ اف ػیگـی ؿط هی ػُؼ.
طبحت رئبل یب ّاقغ :مبصت ؿئبل ػؿ ّاهغ هـف رِبى موجْلیک ّ ؿّایبت ثيـی امت .مبصت ؿئبل آى کْیـ ّ ُیچی
امت کَ رِبى موجْلیک هب ّ ُوَ ی ؿّایبت هب اف فًؼگی ،اف ػين ّ ػلن ثؼّؿ آى آكـیؼٍ هی ىْػ ّ هب ُیچْهت ًوی
تْاًین ایي مبصت ؿئبل ؿا ػؿک کٌین یب ثٌْینین اهب ثؼّى مبصت ؿئبل اٍْال رِبى موجْلیک ثيـی ًوی تْاًؼ ثْرْػ آیؼ
ّ تـییـ کٌؼ .مبصت ؿئبل صْْؿ عْیو ؿا ثَ ىکل ىْک ّ کبثْك ًيبى هی ػُؼ ّ ثبػج هی ىْػ کَ كـػ ثَ ىکنت
رِبى ّ ًظـات موجْلیکو پی ثجـػ ،ثَ ُیچی ًِلتَ ػؿ آًِب ّ مـاًزبم هزجْؿ ثَ تضْل ػؿ رِبًو گـػػ .افیٌـّ مبصت
ؿئبل ػـٍَ عيًْت ّ هـگ ًیق امت ّ اف ٓـف ػیگـ مبصت ؿئبل ػـٍَ «توتغ» امت.
ػؿ ُـ پؼیؼٍ ّ ؿكتبؿ اًنبًی ُـ مَ صبلت هْرْػ ُنتٌؼ .افیٌـّ ثـای هخبل ّهتی هب اف «ػين» مغي هی گْیینُ ،ن
تؼـیلی موجْلیک اف ػين ػاؿین ّ ُن ػچبؿ تَْیـ رؾاة ػين ّ هؼيْهین .اف ٓـف ػیگـ ثغيی اف ػين ُویيَ
تبؿیک ّ ًبهلِْم امت ّ هب ًوی تْاًین ُیچگبٍ ػين یب ُـ پؼیؼٍ ػیگـ ؿا کبهل تؼـیق ثکٌین ّ ػهیوب ُویي ثغو ػاؿای
یک صبلت عـاثبتی ّ توتغ عـاثبتی امت .هّْْع هِن اهب آى امت کَ ىکل موجْلیک ّ ثبلـبًَ ثتْاًؼ ثَ ىکل امبمی
ؿاثطَ ثب «ؿیـ» ّ ىکل امبمی لول ُـ پؼیؼٍ تجؼیل گـػػ ّ هـتت ثتْاًؼ ،ػؿ ًگبٍ ثَ «ؿیـ» ّ ثَ توٌبی عْیو،
ژّئینبًل یب عْىی ًبؿمینتی ىیلتگبًَ/هتٌلـاًَ ثغو عیبلی تَْؿ ّ هیل عْیو ؿا ّ ًیق توتغ کبثْكّاؿ هیل
عيًْت ّ تزبّف ّ لول هؼؿت هطلن ػؿ ثغو ؿئبل تَْؿ عْیو ؿا ثَ اىکبل ًْیٌی اف توٌبی كبًی ّ چٌؼالیَ تجؼیل
مبفػ ّ هـتت تضْل یبثؼ .اف ثْمَ تب ػينثبفی ّ تب اًؼیيَ ثيـیُ ،وَ هبالهبل اف ایي مَ ثغو ُنتٌؼ ّ ایي
ػؿُنآهیغتگی ػلت تضْل هؼاّم رِبى ثيـی ّ ػلت ّـّؿت عالهیت ثيـی ّ ػجْؿ هؼاّم ثيـی اف ثضـاى ثَ ًگبٍ ّ
عالهیت ّ توٌبیی ًْ تب ثضـاى ّ ًیبف تضْل ثؼؼی امت .اف ایي مَ مبصت هیتْاى ثَ هْل ژیژک ىو ىکل تـکیجی ػؿ
ًگبٍ ّ ؿكتبؿ آكـیؼ.
ػؿ ؿاثطَ موجْلیک كـػ ُویيَ ػؿ یک صبلت پبؿاػکل ثب ػیگـی ّ ؿیـ اؿتجبٓ هیگیـػ .یؼٌی ُن ثَ رِبًو ّ ثَ
عْامتو ،ثَ ؿهیجو ،ثَ «ػیگـی یب ثَ ؿیـ» ػين هیّؿفػ ّ ُوقهبى هبػؿ ثَ ًوؼ ّ اًتوبػ اف آًِب ّ اف عْیو امت .اّ
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ُویيَ ػؿ ؿاثطَاه ػؿ ّاهغ ػؿ یک اؿتجبٓ تخلیخی ،مَ گبًَ هـاؿ ػاؿػ کَ ػؿ ایي اؿتجبٓ ،ؿاثطَ هیبى اّ ّ عْیو ،هیبى
اّ ّ هؼيْم ُویيَ ثـ ثنتـ هبًْى ّ ػینکْؿك ًبم پؼؿ ٍْؿت هیگیـػ .یؼٌی اف یک مْ اّ هیػاًؼ کَ ُویيَ
كبٍلَای ُنت ّ اّ ُیچگبٍ ثَ ؽات ًِبیی عْیو ّ ؿاثطَ ّ ػیگـی پی ًویثـػ ّ ُـ مغي اّ تلنیـی ّ ؿاُی ّ
چيناًؼافی هبثل تضْل ّ ًبتوبم امت .اف ٓـف ػیگـ اّ هیتْاًؼ هـتت اف ّلغ مْم ثَ عْیو ّ ؿاثطَاه ثٌگـػ ّ
عْیو ؿا ًوؼ کٌؼ ّ ؿّاثطو ؿا هتضْل مبفػ .ؿاثطَ ًبؿمینتی یک ؿاثطَ ػّگبًَ ًگبًٍ/گبُی ّ مضـکٌٌؼٍ امت کَ ػؿ
پی یگبًگی ًبؿمینتی امت .افیٌـّ اف ًوؼ ّ كبٍلَ ّ اف ػیؼى عْیو ّ ُنتی ثَ مبى یک چيناًؼاف هبثل تضْل ُـاك
ػاؿػ .فیـا ایي ًگبٍ موجْلیک توتغ ّ ژّئینبًل ًبؿمینتی ّ یب ؿئبل اّ ؿا ػؿ ُن هیىکٌؼ ّ ثِيت ػؿّؿیي اّ ؿا
ػاؿبى هیکٌؼ .اًنبى امیـ ؿاثطَ ؿئبل کبهال ػؿ ًگبٍ ػیگـی هضْ ىؼٍ امت ّ ثَ اثقاؿ ػمت اّ ثـای تزبّف ّ عيًْت
تجؼیل هیىْػ ،هخل صبلت یک تزبّفگـ رٌنی.
دیگزی یب غیز :اًنبى ػؿ هؼٌبی ؿّاًکبّی لکبى توٌبی ؿیـ امت .هلِْم «ؿیـ» ثنیبؿ ّمیغتـ اف هلِْم «ػیگـی»
امت ّ ُن ػیگـی هيغٌ هخل هؼيْم ّ ؿهیت ؿا ػؿ ثـ هی گیـػ کَ ثَ آى «ػیگـی کْچک» هی گْیٌؼ ّ ّ اعالهق
كـٌُگ ،عؼا ّ ػیگـی اًتقاػی ،ػؿًّی ّ ؿیـٍ ؿا ػؿ ثـ هیگیـػ کَ ثَ آى «ػیگـی ثقؿگ یب ؿیـ ثقؿگ» هی گْیٌؼ
ّ اًنبى هـتت ػؿ صبل گلتگْ ثب اّمت .اف گلتگْ ّ ػیؼاؿ ثب عؼا تب ثب ؿهیت ّ عْاة ّ توٌبی عْیو.
توتغ :توتغ یب ژّئینبًل ػؿ ّاهغ اىتیبم ػوین اًنبى ثـای ػمتیبثی ثَ «هؼيْم گويؼٍ» ّ پبیبى ػاػى ثَ کوجْػ عْیو
امت .توتغ اًنبًی عْاُبى چیـگی ثـ «هبًْى یب ًبم پؼؿ» امت کَ ُوبى هجْل کوجْػ عْیو ّ هجْل ًیبف عْیو ثَ ػیگـی
امت ،افیٌـّ توتغ ػؿ ًِبیت صبلتی عـاثبتی ػاؿػ ّ اًنبى ثَ عبٓـ ایي هؼيْم گويؼٍ ّ ػؿّؿیي هخل هؼتبػی کَ امیـ
هبػٍ هغؼؿ امت ،عْػ ؿا ثَ آة ّ آتو هی فًؼ .توتغ هی تْاًؼ ثَ صبلت توتغ ػوؼتب هـػاًَ یب «توتغ كبلیک» ّ توتغ فًبًَ
یب «توتغ ػیگـی» ثـّف ثکٌؼ .ػؿ ًظـات ًِبیی لکبى توتغ ػاؿای رٌجَ ًْیٌی هی ىْػ ّ ثَ ػٌْاى امبك ّ پبیَ اىتیبم
ثيـی اف یک ٓـف یک «میٌتِْم» ّیب چیق پْچ امت ّ ُوقهبى اهب امبك آفاػی ّ رنتزْی ثيـی امت.
قبًْى یب ًبم پذر :اًنبى ثب هجْل کنتـامیْى یب هضـّهیت اف كبلْك ثَ هجْل ًبم پؼؿ یب هبًْى ،ثَ هجْل کوجْػ عْیو ّ
ًیبف عْیو ثَ ػیگـی ػمت هی یبثؼ ّ ثَ كـػ تجؼیل هی ىْػ ّ ثَ رِبى موجْلیک عْیو ّاؿػ هی ىْػ .كـػ ،توٌب ّ
هبًْى یب ًبم پؼؿ الفم ّ هلقّم یکؼیگـًؼ.
توٌب :اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ یب آؿفّهٌؼ امت ّ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ ّاهغ هبًْى موجْلیک یب ًبم پؼؿ ؿا پؾیـكتَ امت ،ثَ
ایي عبٓـ هبػؿ ثَ تضْل ّ ػگـػینی امت .توتغ اهب هزجْؿ ثَ تکـاؿ ّ گـكتبؿی ػؿ ثضـاى امت فیـا ًبم پؼؿ ّ هبًْى ؿا
ًپؾیـكتَ امت.
فبلْص :كبلْك امن ػاللت «توٌب»ی ثيـی امت ّ ًوبػ کنتـامیْى یب ًبم پؼؿ امت .كبلْك ػؿ ًگبٍ لکبى ثَ هؼٌبی آلت
تٌبملی هـػاًَ ًینت ثلکَ اّ ثَ ػٌْاى «ػال» توٌب صکبیت اف ایي هی کٌؼ کَ اًنبى هْرْػی توٌبهٌؼ امت ّ ایي توٌب یب
كبلْك ُیچگبٍ کبهل ثؼمت ًوی آیؼ .افیٌـّ ثيـ هـتت ثَ رنتزْی ًْ ّ ثَ آكـیٌو ؿّایبت ًْ اف فًؼگی ّ ػين ّ
ایوبى ّ ػلن ػمت هی فًؼ .كبلْك ثَ ػّ صبلت «توٌب ػاىتي ،كبلْك ػاىتي هـػاًَ» یب «كبلْك ثْػى ،توٌب ثْػى فًبًَ»
ظِْؿ هی کٌؼ .ایي ػّ صبلت فًبًَ ّ هـػاًَ امبك ثبفی رٌنی ّ ػيوی ّ رٌنیتی اًنبًِب ُنتٌؼ ّ اف آًزب کَ كبلْك
ُیچگبٍ ثؼمت ًوی آیؼ .افیٌـّ ًیق ًوی تْاى ثَ هؼٌبی ًِبیی فى ثْػى یب هـػ ثْػى ،ػين ّ فًؼگی ػمت یبكت ّ هی
تْاى ثـ امبك ایي ػّ صبلت اّلیَ ثَ ؿّایبت هغتلق اف ػين ،اؿّتیک ّ یب فًبًگی ّ هـػاًگی ػمت یبكت.
فبًتظن :كبًتنن هزوْػَ عیبالت ّ آؿفُّبیی امت کَ ػؿ ّاهغ ثَ ّمیلَ آًِب توٌبّؿفی ثيـی ّ ثْیژٍ توٌبی رٌنی
ثيـی اهکبى پؾیـ هی ىْػ .ؿّیبُبی ؿّفاًَ ّ یب ؿّیبُبی اؿّتیکی هؼوْال ػاؿای ایي كبًتنوِب ّ تُْوبت ثيـی
ُنتٌؼ .كبًتنن اهب آًگبٍ ثَ یک عطـ ّ ثَ یک ثیوبؿی تجؼیل هی ىًْؼ کَ ثبػج ىًْؼ كـػ عیبل کٌؼ کَ ثَ ّمیلَ ػمتیبثی
ثَ ایي عیبل یب آؿفّ ػؿ ّاهغ ػیگـثبؿ ثَ «توٌب ّ كبلْك» ػمت هی یبثؼ ،ثَ هؼؿت ّ ثِيت اّلیَ ػمت هی یبثؼ ّ یب ثَ
آى ثبفگيت هی کٌؼ .كبًتنن ًِلتَ ػؿ ًگبٍ ثٌیبػگـایبًَ ّ ثي الػى ثـای هخبل ایي امت کَ ثب کيتي هلضؼاى ثَ ثِيت ّ
لؾت ثقؿگ ػؿ ثِيت ػمت هی یبثؼ .یب كبًتنن ًِلتَ ػؿ ًگبٍ یک هـػ یب فى ًبؿمینت ّ عْػىیلتَ ایي امت کَ عیبل هی
کٌؼ اّ تجلْؿ «هبًْى ّ توٌبمت» .اّ هظِـ فیجبیی ّ یب ػين امت ّ یب اّ «ُبلَ ًْؿ» ػاؿػ ّ ًوی عْاُؼ ثپؾیـػ کَ اّ
ُوقهبى ػاؿای ّؼلِب ّ عطبُب ّ یب فىتیِبی عْیو ًیق ُنتُ .وبًطْؿ کَ ثیبى ىؼ ُـ توٌبی ثيـی ػؿ عْیو ػاؿای
كبًتنن ّ تُْوی ًیق ُنتّ .هتی هب ػبىن هی ىْین ،هؼيْم هب ُوقهبى ثـای هب یبػآّؿ «فى ّ هؼيْم ًِبیی یب
ثقؿگی» امت کَ ُویيَ هی رْیین اهب ُوقهبى ایي ػين ػاؿای صبالت موجْلیک ّ ثب پؾیـه ّؼلِب ّ هؼؿتِبی یبؿ
عْیو ّ هجْل كـػیت اّ ُوـاٍ امت .اهب اگـ ًیـّی اٍلی یک ػين ثـ امبك كبًتنن ػمتیبثی ثَ ثِيت ّ فى گويؼٍ
ثبىؼ ،آًگبٍ ایي ؿّاثٔ ػيوی ىکنت هی عْؿػ ،فیـا ُیچ فى یب هـػی تْاًبیی یکی ىؼى ّ یب ؿهبثت ثب ایي تَْیـ
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ثقؿگ ّ ىکُْوٌؼ ؿا ًؼاؿػ ّ یب ػؿ صبالت عطـًبک كبًتنن آًگبٍ هیل اًتوبم رْیی اف ػیگـی ثْرْػ هی آیؼ فیـا آًِب ثب
تَْیـ عیبلی ُوغْاًی ًؼاؿًؼ.
دلْس/گْاتبری:
ًگبٍ ػلْف/گْاتبؿی یک ًگـه «آًتی اػیپ» امت ّ آًِب هی عْاٌُؼ ثَ ثبّؿ عْیو ثـ عطبُبی ًگـه ؿّاًکبّاًَ چیـٍ
ىًْؼ ّ ُـ چَ ثیيتـ تضْل ّ تـییـ هؼاّم ؿا اف هتبؿّایتِبی هؼؿى ّ مبعتبؿُبی هؼؿت هؼؿى ثـُبًٌؼ ّ ثَ آًِب اهکبى
تضْل ّػگـػینی ُقاؿگنتـٍ ثؼٌُؼ .ػلْف ًیق ثَ «هـگ عؼا» ثبّؿ ػاؿػ ّ اّ صتی اف لکبى رلْتـ هیؿّػ ّ ُنتَ
امبمی فًؼگی ؿا یک صبلت «ؿیقّمّاؿ» هیثیٌؼ کَ ػؿ آى اف تـکیت ػّ هیل ّ اىتیبم هخل یک ثْتَ عبؿ ّ یب یک لکَ
عْى هـتت اىتیبهبت ّ ؿّایبتی رؼیؼ ّ هتلبّت ّ ػؿ هنیـُبی هغتلق فاییؼٍ هیىْػُ .قاؿگبًگی ّ تضْل هؼاّم ّ
تْلیؼ اىتیبم هتلبّت هؼاّم عَلت ثٌیبػیي ایي فًؼگی ؿیقّهی ّ رننگـایبًَ امت .عَلت ػیگـ آى ىکبًؼى هـتت
اٍْل کلی ّ هتبؿّایتِب ّ ایزبػ صبالت هْلکْالؿی ّ هتلبّٓ امت.
ًگبٍ ػلْف/گْاتبؿی یک ًگبٍ رننگـایبًَ ّ هبتـیبلینتی امت کَ ػؿ آى ُوَ ُنتی ّ اًنبى «هبىیٌِبی اىتیبم»،
هبىیٌِبی تْلیؼکٌٌؼٍ اىتیبم ّ آؿفّ ُنتٌؼ ّ ػؿ ّاهغ هیبى اًنبى ّ ٓجیؼت ،هیبى ٓجیؼت ّ ارتوبع تلبّتی ًینت ّ ُـ ػّ
یکی ُنتٌؼُ .ـ ػّ ُن تْلیؼ کٌٌؼٍ اىتیبم ّ ُن عْػ اىتیبم تْلیؼىؼٍ ُنتٌؼ .ایٌگًَْ ػؿ ًگبٍ ػلْفی ُـ اىتیبم ثيـی
صبٍل تـکیت ػّ هبىیي اًـژیػٌُؼٍ ّ اًـژیگیـًؼٍ امت ّ ُـ تـکیجی ایزبػگـ اىتیبهبت هّْؼی امت .ثـای هخبل
پنتبى یک هبىیي ایزبػکٌٌؼٍ ىیـ امت ّ ػُبى کْػک هبىیي هکٌؼٍ .اف ٓـف ػیگـ ُـ هبىیٌی ثَ هبىیٌی ػیگـ ٍّل
امت ّ ػؿ یک ؿاثطَ ػّگبًَ هـاؿ ػاؿػُ .وبًطْؿ کَ هبىیي پنتبى ثَ ثؼى ّ ػُبى ثَ ٍْؿت ػؿ پیًْؼ امت .اف تالهی
ایي ػّ هبىیي اىتیبهبتی ثْرْػ هیآیؼ کَ ػاؿای مَ عَلت اٍلی تْلیؼ اىتیبم ،تونینثٌؼی اىتیبهبت ػؿ هنیـُبی
هغتلق ّ هَـف اىتیبم ُوـاٍ ثب لول لؾت ،ػؿػ ّ تؼبلی ثغيی هغتلق ایي اصنبمبت هیثبىٌؼ.
ایٌگًَْ اف تـکیت ػُبى ّ پنتبى اًْاع ّ اىکبل لؾایؾ ّ اىتیبهبت هّْؼی ػُبًی کْػک ،كبًتقیِبی اّؿالی ،مغيگلتي
ّ یب گبفگـكتيً ،للکيیؼى ثْرْػ هیآیؼ .ایٌگًَْ ثب تالهی ػّ هبىیي ثَ ىکل ؿیقّمّاؿ ّ ثَ ىکل یک ثْتَ عبؿ اهکبى
ؿىؼ ّ تللین اًْاع ّ اىکبل اىتیبهبت رؼیؼ ثْرْػ هیآیؼ .لضظَ ثْمَ ػّ هؼيْم ؿا ثٌگـیؼ کَ ُـ ػول ثَ ػولی ػیگـ ّ
ثَ یک ؿهٌ رنوِب ّ ؿىؼ ثْمَ ثَ صـکت ػمت ّ پب ّ چين ّ تْلیؼ هؼاّم اىتیبهبت هغتلق تب اؿگبمن ًِبیی ّ
ػؿُنآهیغتگی ًِبیی ٍْؿت هیگیـػ .تٌِب هّْْع ػؿک ایي تلبّت امت کَ ُـ اىتیبم ػؿ پی اؿّبی عْیو امت ّ
ػؿ عؼهت ُؼف ثقؿگی هخل ػمتیبثی ثَ اؿگبمن ًینت ،اهب ُـ اىتیبهی ،اىتیبهی ًْ ّ صـکتی ًْ ،تـییـ هنیـی ًْ
هیآكـیٌؼ ّ ایٌگًَْ یک هلْػی ثَ مولًْی ّ یک ثْمَ ثَ یک ؿهٌ رنوِب تجؼیل هیىْػ ّ ایي تکبهل ّ تضْل ؿا
پبیبًی ًینت .ػؿ ایي هؼٌب ًیق ػؿ ًگبٍ رنن گـایبًَ ػلْف ثؼى اًنبى ثـ ثنتـ صْاػث ّ فًؼگیو ُـ لضظَ ثَ هبلجی ػؿ
هیآیؼ ّ گبٍ ّهتی ثَ ًوبىی هیًگـػ مـاپب چين هیىْػ ّ یب ػؿ صیي ىٌیؼى هْفیک مـاپب گْه هیىْػ .ایي ثؼى ػؿ
ّاهغ ػاؿای یک اؿگبًینن ًِبیی ًینت ّ ػؿ ّاهغ یک ُقاؿگنتـٍ ّ ُقاؿ اهکبى امت کَ ثنتَ ثَ ىـایٔ هـتت تضْل
هییبثؼ ّ اف تللین ػّ هبىیي ،هبًٌؼ ػّ ًگبٍ ،هْفیک ّ ؿهٌ ،کبهپیْتـ ّ تي ،اًْاع ّ اىکبل «ثؼًِبی ثؼّى اًؼام ّ
اؿگبى» ؿا هیآكـیٌؼ ّ ثَ ىکلی ًْ ػؿ هیآیؼ ،تب ثَ لؾت اىتیبهی ّ اؿّبی اىتیبهو ػمت یبثؼُ .ویي اؿّب ایزبػگـ
تضْلی ًْ ّ اىتیبهی ًْمت کَ ػؿ هنیـُبی هغتلق رـیبى هییبثؼ ّ یب تؼبلی هییبثؼ ّ عْیو ؿا اؿّب هیکٌؼ .اف
ایٌـّ ػؿ ًگبٍ ػلْف عَلت ثٌیبػیي ایي هبىیي تْلیؼ اىتیبم ّ آؿفّمتً .گبٍ لکبى ًیق ػاؿای یک ثنتـ هبتـیبلینتی ّ
رننگـایبًَ امت کَ ثْیژٍ تضت تبحیـ هبتـیبلینن «ثٌتبم» امت ،اهب ثب ایيصبل تْرَ اٍلی لکبى ثَ ػٌَـ موجلیک ّ
فثبى موجلیک امت ،ػؿ صبلیکَ ػؿ ًگبٍ ػلْف هب ثب رننگـایی ّ هبتـیبلینن پیيـكتَ ؿّثـّیین ّ رِبى ّ ٓجیؼت
هزوْػَ ای اف هبىیٌِبی تْلیؼ اىتیبم ّ رنن ًیق هبىیي تْلیؼکٌٌؼٍ اىتیبم امت .هّْْع هِن ػؿک ایي پیًْؼ ثٌیبػی
هیبى لکبى ّ ػلْف ثـ ثنتـ هـگ عؼای ًیچَ امت کَ ػؿ ًگبٍ ُـ ػّ هب ثب رنن موجلیک ّ فثبى موجلیک ؿّثـّ ُنتین،
ثب ؿّایبت هغتلق اف رنن ّ رِبى ؿّثـّ ُنتین ّ ًَ ثب رنن ٓجیؼی ّ ؿـیقی .ثبآًکَ ػؿ ًگبٍ ػلْف عْػ رنن ّ ٓجیؼت
ػاؿای ایي ػٌَـ موجلیک ّ تللیوی ػؿًّی ،ػاؿای ایي ػٌَـ ایوبًنل(ؽاتی ،ػؿّىثْػی) امت کَ ثبػج تْلیؼ هؼاّم
.اىتیبم هیىْػُ .وبًطْؿ کَ ػؿ ًگبٍ ًیچَ رنن ػاؿای عـػ ثقؿگ عْیو امت

